
التحليل االقليمي عن سوريا )RAS( يصدر االن بشكل ربع سنوي,
عوض عن صدوره شهريا في 2013. التحليل االقليمي يسعى الى جمع
المعلومات من كل المصادر االقليمية مما يمكنه من تقديم تحليل شامل

متجانس عن األزمة السورية. الجزء األول يركز على الوضع داخل سوريا بينما
الثاني يغطي تأثير األزمة على البلدان المجاورة. يمكنكم ايجاد المزيد من
المعلومات عن كيفية استخدام التقرير في الصفحة الثانية. يجب التنويه

الى أن أسماء المناطق التي تحتها سطر متصلة بخرائط غوغل. ان مشروع
تحليل االحتياجات في سوريا يرحب بكل المعلومات التي قد تضيف

إلى هذه التقارير. لمزيد من المعلومات أو التعليقات أو األسئلة يرجى
التواصل معنا على البريد اإللكتروني
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القسم ٱ - سوريا

1. نظرة عامة

1.1 ملخص تنفيذي
ــرات الهامــة علــى كامــل القــوى المحركــة للصــراع فــي  ــد مــن التغي ــع الماضــي مــن هــذا العــام العدي حصلــت خــالل الرب
ســوريا, حيــث انبثقــت جبهــات جديــدة ومتغيــرة وازدادت حــدة النــزاع واتســع نطاقــه اإلقليمــي, إضافــًة للتغيــرات الملحوظة 
فــي مناطــق الســيطرة. ســتصّعب هــذه الديناميكيــات الجديــدة مــن مهمــة الوســاطة التــي يقــوم بهــا المبعــوث األممــي 
الخــاص لســوريا، ســتيفان دي مســتورا. اتســم هــذا الربــع عمومــًا بتقــدم الدولــة اإلســالمية حيــث انخرطــت بمزيــد مــن 
القتــال مــع القــوات الحكوميــة فــي مناطــق جديــدة, كمــا اتســعت رقعــة اشــتباكاتها بالقــرب مــن العاصمــة دمشــق ضــد 
قــوات المعارضــة وفــي المناطــق الكرديــة. وكان لهــذه التطــورات أثرهــا اإلنســاني الواضــح وســببت حركــة ســكانية ضخمــة 
ســواء داخــل ســوريا أو باتجــاه دول الجــوار. وبهــذا تعــد أزمــة النازحيــن داخــل ســوريا هــي األكبــر فــي العالــم اليــوم حيــث 
قــّدرت أعــداد النازحيــن فــي الداخــل الســوري 6.4 مليــون نــازح. عمومــًا, يقــّدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع 

لألمــم المتحــدة OCHA وجــود 10.8 مليــون شــخص بحاجــة للمســاعدة داخــل ســوريا.

تقدم الدولة اإلسالمية والعنف المسلح:
خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة, عــززت الدولــة اإلســالمية مكانتهــا فــي والياتهــا ومــن قوتهــا العســكرية كمــا اســتعدت 
لتدخــل قــوى التحالــف الدولــي. يســيطر هــذا التنظيــم المســلح بشــكل كامــل اليــوم علــى محافظــة الرقــة - وهــي أول 
محافظــة تخــرج كليــًا عــن ســيطرة الحكومــة الســورية - كمــا يســيطر علــى مناطــق هامــة فــي حلــب والحســكة وديــر الــزور. كان 
ومــا زال التنظيــم يقاتــل ضــد مجموعــات مســلحة مختلفــة أثنــاء توســعه باتجــاه مناطــق جديــدة فــي ريــف دمشــق ودمشــق 
وحمــص. وفــي الوقــت نفســه ســيطرت جماعــات المعارضــة المســلحة علــى رقعــة كبيــرة مــن إدلــب وحمــاة, ومــن درعــا 
والقنيطــرة أيضــًا لكــن بنســبة أقــل. وقــد ســبب التصعــد العــام فــي وتيــرة العنــف نــزوح اآلالف مــن النــاس، أكبــر حــركات 

النــزوح هــذه حدثــت فــي ديــر الــزور وحلــب والحســكة.

الهجمات على البنى التحتية المدنية:
ــن الخدمــات  ــة والبنــى التحتيــة المدنيــة، ممــا يؤثــر علــى تأمي تواصــل جميــع أطــراف النــزاع اســتهداف المرافــق الحيوي
األساســية ويزيــد مــن االعتبــارات المتعلقــة بالحمايــة. ففــي مدينــة حلــب, مــا زال يســبب الضــرر الــذي تعرضــت لــه محطــة 
ضــخ الميــاه الرئيســية علــى يــد جماعــات المعارضــة المســلحة فــي أوائــل حزيــران نقصــًا فــي الميــاه ألكثــر مــن2.5 مليــون 
شــخص. تتجاهــل أطــراف النــزاع بشــكل كبيــر الحمايــة الخاصــة الممنوحــة لمرافــق الصحــة والتعليم.منــذ بدايــة النــزاع, تــم 
ــة. كمــا وثقــت األمــم المتحــدة 80 هجمــة علــى المــدارس بيــن  تســجيل مــا يقــارب 200 هجمــة علــى 140 منشــأة صحي

كانــون الثانــي وآب 2014.

التقارير:
إن المعلومــات المتوفــرة عــن الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، خاصــًة البيانــات األوليــة، محــدودة للغايــة. خــالل الربــع 
الثالــث مــن هــذا العــام, ســيطرت الدولــة اإلســالمية علــى التغطيــة اإلعالميــة. وبالتالــي, بالــكاد تــم التطــرق للقضايــا غيــر 
المتعلقــة بهــذا التنظيــم. وبالعكــس, فقــد أثــرت األزمــات العالميــة األخــرى مثــل تفشــي مــرض االيبــوال وقصــف قطــاع 
ــر علــى التغطيــة اإلعالميــة عــن ســوريا. ورغــم نقــص المعلومــات اإلنســانية فقــد توفــرت العديــد مــن  غــزة بشــكل كبي
التقاريــر عــن الحســكة وديــر الــزور مقارنــًة بالربــع الثانــي. وبرغــم توفــر بعــض المعلومــات مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة الســورية والمناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا, يبقــى هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات الهامــة. فــي العديــد مــن 
الحــاالت, شــّكل عــدم مشــاركة المعلومــات عائقــًا أمــام( SNAP مشــروع تحليــل االحتياجــات فــي ســوريا( لتكويــن صــورة 

شــاملة عــن عــدة مناطــق فــي ســوريا.

إيقاف التمويل:
أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي نقصــًا ملحوظــًا فــي التمويــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انقطــاع فــوري فــي 
المســاعدات الغذائيــة المقدمــة للســوريين المتضرريــن فــي أنحــاء المنطقــة بأكملهــا. فــي ســوريا, مــن 
المتوقــع تخفيــض الســالت الغذائيــة التــي تقــدم لحوالــي 4 مليــون مســتفيد إلــى 825 ســعرة حراريــة يوميــًا 
للفــرد الواحــد بــدءًا مــن شــهر تشــرين الثانــي, مقارنــًة بـــ 2100 ســعرة حراريــة مــن المفتــرض تأمينهــا فــي 
ــق باألمــور المعيشــية فــي قطــاع الزراعــة  حــاالت الطــوارئ. يتجلــى هــذا النقــص بالمســاعدات فيمــا يتعل

واإلنشــاءات التــي ســتتعرض للمزيــد مــن النقــص خــالل فصــل الشــتاء القــادم.

الوصول:
برغــم أن حجــم المســاعدات الغذائيــة, الموزعــة خــالل شــهر آب مــن قبــل برنامــج الغــذاء العالمــي ســواء عبــر 
ــن فــي مناطــق تعــرف  ــون شــخص مقيمي الحــدود أو خطــوط التمــاس, كان قياســيًا، فــإن حوالــي 4.7 ملي
بصعوبــة الوصــول إليهــا، مــن بينهــم مــا ال يقــل عــن 241000 شــخص مــا زالــوا محاصريــن إمــا مــن قبــل 
قــوات الحكومــة أو المعارضــة. الوصــول إلــى هــذه المناطــق مــا زال يشــكل تحديــًا كبيــرًا بســبب انعــدام 
األمــن والعقبــات اإلداريــة. عمومــًا، وصلــت المســاعدات لحوالــي 27% مــن أصــل 287 موقــع يعــرف بأنــه 

محاصــر أو مــن الصعــب الوصــول إليــه. 

"سوريا هي األكبر في العالم اليوم حيث قّدرت أعداد 
النازحين في الداخل السوري 6.4 مليون نازح. عمومًا, 

يقّدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
المتحدة OCHA وجود 10.8 مليون شخص بحاجة 

للمساعدة داخل سوريا"
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1.2 الجدول الزمني:

تبنـــى   :2165 األمـــن  مجلـــس  قـــرار 
مجلـــس األمـــن التابـــع لألمـــم المتحدة 
القرار رقـــم 2165 في 14 تَموز، مصرحًا 
بتســـليم   - يـــوم   180 لمـــَدة   - بذلـــك 
اإلغاثـــة عبر خطوط التمـــاس وعبر أربعة 
معابر حدودَية هي باب الَســـالمة، باب 
الهـــوى، اليعربَيـــة والَرمثـــا، مـــع الحدود 
ومـــن  واألردنَيـــة  والعراقَيـــة  الَتركَيـــة 
دون أخـــذ اذن مســـبق مـــن الَســـلطات 
الَســـورَية. يهدف القرار أيضًا لتســـهيل 
المباشـــرة إليصـــال  الَطـــرق  اســـتخدام 
المســـاعدات للمحتاجيـــن علـــى امتـــداد 
ســـوريا, مما يؤدي لتســـليم أكثر فعالية 

للمعونات. وقـــت  وبأســـرع 

عدوان الَدولة اإلســـالمَية على مدينة عين 
العـــرب/ كوباني: شـــَنت الَدولة اإلســـالمَية 
فـــي الَســـادس مـــن أيلـــول هجومـــَا كبيـــرًا 
ومفاجئـــَا علـــى مدينة عين العـــرب/ كوباني، 
والغربَيـــة  الَشـــرقَية  الجهـــات  جميـــع  مـــن 
والجنوبَية، مســـتخدمًة أسلحة وآلَيات ثقيلة، 
كانـــت قـــد اســـتولت عليهـــا خـــالل معاركهـــا 
فـــي العراق. اســـتطاعت الدولة اإلســـالمية 
الَســـيطرة علـــى 325 قريـــة فـــي المنطقـــة، 
ُمجبـــرًة حوالي 250,000 شـــخص على الفرار 
إلـــى األراضـــي الَتركَيـــة. مـــع نهايـــة أيلول، 
كان مقاتلـــو الَدولـــة اإلســـالمَية على بعد 3 
كيلومتـــرات فقـــط مـــن مدينـــة عيـــن العرب/ 
كوبانـــي، وســـط توَقعـــات باقتحـــام المدينة 

مـــن قبـــل المقاتليـــن فـــي أي لحظة. 

الَتحالـــف بقيـــادة الواليـــات المَتحـــدة األمريكَيـــة: فـــي 23 
أيلـــول، بدأ الَتحالف بقيـــادة الواليات المَتحـــدة ضرباته الجَوَية 
علـــى مواقع الَدولة اإلســـالمية وجبهة الَنصـــرة في دير الزور 
والَرقـــة والحســـكة وريف حلب وإدلـــب. اســـتهدفت الَضربات 
والمواقـــع  الَنفـــط،  حقـــول  األول  األســـبوع  فـــي  الجَوَيـــة 
العســـكرَية اَلتـــي تســـيطر عليهـــا الَدولـــة، فضـــاًل عـــن ضربها 

منشـــأة لتخزيـــن الحبـــوب شـــمال منبج.
وفقـــًا للمرصـــد الَســـوري لحقـــوق اإلنســـان، توَزعـــت حصيلة 
القتلى في األســـبوع األَول بالَشـــكل الَتالـــي، 103 عنصر من 
الَدولـــة اإلســـالمَية، 50 عنصر من جبهة الَنصـــرة، و22 مدنَي. 
انضـــَم قرابـــة 73 عنصـــر أغلبهـــم من جبهـــة الَنصـــرة وفصائل 
أعقـــاب  علـــى  اإلســـالمَية  الَدولـــة  تنظيـــم  إلـــى  إســـالمَية، 
الضربات الجوَية، بحســـب المرصد الَســـوري لحقوق اإلنسان، 
بينمـــا انضـــَم 162 آخريـــن إلـــى التنظيـــم قبل فتـــرة وجيزة من 

بدء قـــَوات الَتحالـــف عملَياتها العســـكرَية.

تتعـــَرض  الَتمويـــل:  نقـــص 
لألزمـــة  االقليمَيـــة  االســـتجابة 
متزايـــدة  لضغوطـــات  الســـورَية 
بســـبب األزمـــات العالمَيـــة األخرى. 
يأتـــي تخفيـــض المســـاعدات في 
فـــرص  قلـــة  حـــرج بســـبب  وقـــت 
العمل غير الرســـمية وحركات النزوح 
المتزايـــدة وقـــدوم فصل الَشـــتاء.

الَتحـــَول في ديناميكَيات الَنزاع: تشـــير عَدة عوامل أَن 
تحالفـــات جديدة ســـوف تظهـــر في الَربـــع القادم من 
هـــذا العـــام. أدى االندفـــاع الســـريع مـــن قبـــل الدولة 
اإلســـالمية الجتذابها المزيد من المقاتلين وتشكيلها 
تحالفات مع الجماعات المســـلحة الصغيرة ومن بينها 
تلـــك المنشـــقة عـــن جبهة النصـــرة. مـــن المرَجـــح أن 
تتغَيـــر ديناميكَيات الَصراع نتيجًة للعملَيات العســـكرية 
لدول الَتحالف على الَدولة اإلســـالمَية وجبهة الَنصرة 
والفصائل اإلســـالمَية األخرى، وقـــد تدفع لمزيد من 
الَتقـــارب بين الجماعات الَمســـتهدفة فـــي العملَيات 

العسكرَية.

تفجيـــر مقـــر أحرار الَشـــام: في 10 أيلـــول، هـــّز تفجير هائـــل مقَر لحركـــة أحرار 
الَشـــام فـــي محافظة إدلب، مســـبَبًة مقتـــل 50 قائد من قـــادة الحركة. التزال 
طبيعـــة الهجـــوم غيـــر معروفـــة. تحَدثـــت بعـــض التقاريـــر عـــن هجـــوم بالغـــاز، 
والبعـــض اآلخـــر عـــن تفجيـــر انتحـــاري. في كلتـــا الحالتين لـــم يكن هنـــاك اَتهام 
واضـــح مـــن الحركـــة ألي طـــرف، هـــذه الحركة اَلتـــي كانت العب أساســـي في 

محاربـــة الحكومة الَســـورَية.

إيقـــاف حملـــة تطعيم بعـــد وفـــاة أكثر من ثالثيـــن طفل: تـــَم إيقـــاف حملة 
لقاحـــات ضد الحصبة كانت تســـتهدف 2.6 مليون طفل فـــي محافظتي إدلب 
وديـــر الـــَزور، بعـــد وفاة أكثر مـــن ثالثين طفـــل ملقحيـــن. أظهـــرت الَتحقيقات 
الحقـــًا، أنـــه تـــَم اســـتخدام مرّخـــي عضلـــي معّلب بنفـــس الطريقة, بـــداًل من 

اســـتخدام المميع خـــالل جولة الَتلقيـــح الَثانية.

إعـــدام 700 مـــن أبنـــاء العشـــائر علـــى يد 
الَدولة اإلســـالمَية: بعد أسابيع من القتال 
وعناصـــر  الشـــعيطات  عشـــيرة  أبنـــاء  بيـــن 
الَدولـــة اإلســـالمَية، أرهقت فيهـــا األخيرة. 
اقتحم التنظيم بلدة الَشـــعيطات باإلضافة 
لبعـــض القـــرى والبلـــدات المجـــاورة، وورد 
أَنهـــا قامـــت بإعـــدام 700 فـــرد مـــن أبنـــاء 

العشـــائر وأســـرت المئـــات منهم. 

تشرين األول-تشرين الثاني-كانون األولايلولآبتموز
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السويداء

القنيطرة

050

كيلومرت
هضبة الجوالن

قوى املعارضة

مناطق السيطرة بصورة عامة

الدولة اإلسالمية

وحدات ح�ية الشعب

الجيش السوري

تكرار الرصاعات 

(يوليو, اغسطس، سبتمرب 2014)
عالية قليلة

مصادر البيانات:

UNMAS :الرصاعات

SNAP :تقدير مناطق السيطرة

حلب

إدلب

ح�ه

حمص

1.3 الصراع المسلح والتطورات المحتملة 
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ــاد عــدد الجبهــات وارتفــاع حــدة  ــع الثانــي هــو ازدي ــًة بالرب ــث مــن هــذا العــام مقارن ــع الثال ــزت الرب ــا التــي مي أهــم القضاي
الصــراع إضافــًة للتغيــرات الهامــة فــي مناطــق الســيطرة. ويمكــن إجمــال التطــورات الجديــدة كمــا يلــي:

ازدياد االشتباكات بين عناصر الدولة اإلسالمية وقوات النظام السوري في مناطق جديدة.	 
خسارة قوات النظام السوري لمحافظة الرقة. 	 
اتساع رقعة عمليات الدولة اإلسالمية ضد قوات المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق.	 
اجتياح الدولة اإلسالمية للمناطق الكردية في عين العرب/ كوباني.	 
بدء ضربات قوات التحالف الدولي لمواقع الدولة اإلسالمية داخل سوريا.	 

معظــم هــذه التطــورات كان لهــا أثرهــا علــى الوضــع اإلنســاني وســببت حركــة نــزوح ضخمــة تضمنــت تدفــق عــدد كبيــر مــن 
الالجئيــن إلــى تركيــا.

المعارضــة ضــد قــوات النظــام الســوري: تمكنــت قــوات المعارضــة فــي إدلــب مــن التقــدم خــالل الربــع الثالــث مــن هــذا 
العــام معتمــدًة علــى المكاســب التــي حققتهــا خــالل الربــع الثانــي. حيــث تعــرض معســكر وادي الضيــف لحصــار محكــم 
مــن قبــل قــوات المعارضــة التــي ســيطرت أيضــًا علــى بعــض الحواجــز المحيطــة بــه. تعرضــت المناطــق المحيطــة بالقاعــدة 
العســكرية للقصــف الجــوي, بمــا فيــه البراميــل المتفجــرة, مــن قبــل قــوات النظــام الســوري موقعــة بذلــك ضحايــا مــن 
المدنييــن فــي ســراقب ومعــرة النعمــان واحســم وجســر الشــغور وحــارم. إن قــدرة قــوات النظــام الســوري محــدودة 
ــر فــي المســتقبل  ــر المتوقــع أن تتغي ــر فــي ريــف حمــاة والتــي مــن غي فــي إدلــب وذلــك بســبب ضغــط المعــارك الكبي
القريــب. كمــا شــهدت إدلــب توتــرات بيــن جماعــات مختلفــة مــن المعارضــة, كالتوتــر الحاصــل بيــن جبهــة النصــرة وجبهــة 
 ثــوار ســوريا فــي محيــط قريــة حفســرجة فــي شــهر تمــوز ممــا أعــاق التنســيق بيــن الطرفيــن فــي معــارك شــمال حمــاة.

 .)Al Akhbar 2014/07/08, World Bulletin 2014/08/03, Syrian Observer 2014/09/01, ARA News 2014/08/07(
اســتمر االقتتــال الداخلــي بيــن جماعــات المعارضــة, ففــي شــهر تمــوز شــنت جبهــة النصــرة هجومــًا مفاجئــًا ضــد جماعــات 
ــع  ــا. تتمت ــن بالقــرب مــن الحــدود مــع تركي ــارم وســلقين وأزمري ــدات ح ــى بل ــب وســيطرت عل المعارضــة فــي شــمال إدل
 As Safir 2014/07/23, Al( .هــذه المنطقــة االســتراتيجية بنشــاط اقتصــادي لتواجــد طــرق تهريــب النفــط والبضائــع فيهــا
Akhbar 2014/07/21, As Safir 2014/07/18(. فــي العاشــر مــن أيلــول 2014, تعــرض أحــد مقــرات حركــة أحــرار الشــام, 
ــة اإلســالمية, فــي إدلــب لهجــوم غامــض أســفر عــن  المعروفــة بتاريخهــا القتالــي ضــد قــوات النظــام الســوري والدول
مقتــل حوالــي 50 مــن قادتهــا. خــالل 2014 قامــت محــاوالت عديــدة الغتيــال قــادة الحركــة مــن قبــل الدولــة اإلســالمية 
علــى أغلــب ظــن. وقــد يعتبــر هــذا الهجــوم نهايــة الحركــة بفقدانهــا تقريبــًا لــكل كبــار قادتهــا, مــا قــد يضعــف كل جهــود 
المعارضــة فــي قتــال قــوات النظــام الســوري, حيــث كان لحركــة أحــرار الشــام حضــور فــي أغلــب المناطــق الخاضعــة 

)BBC 2014/09/10( .لســيطرة المعارضــة فــي ســوريا ولكونهــا أهــم قــوة ضمــن جماعــات المعارضــة اإلســالمية

ــر  ــع الثالــث مــن هــذا العــام. كمــا تقدمــت قــوات المعارضــة أكث فــي حمــاة, تــم اإلبــالغ عــن اشــتباكات عنيفــة خــالل الرب
ــث تفــرض قــوات المعارضــة  ــدة مــورك االســتراتيجية حي ــز المحافظــة. كمــا تســتمر المعــارك حــول بل فــي شــمال ومرك
ســيطرتها علــى هــذه المنطقــة التــي تربــط إدلــب بحمــاة. تعتبــر مــورك منطقــة هامــة لقــوات النظــام الســوري فبالســيطرة 
 ARA News( .عليهــا ســيتمكن النظــام مــن كســر الحصــار المفــروض علــى معســكر وادي الضيــف فــي جنــوب إدلــب
As Safir 2014/07/18, Zaman al Wasel 2014/07/21, Al Hayat 2014/08/14 ,2014/07/18( انتقلــت االشــتباكات 
فــي حمــاة باتجــاه مركــز المحافظــة, حيــث تمكنــت قــوات المعارضــة مــن التقــدم بســرعة فــي بدايــة شــهر تمــوز وأحكمــت 
ســيطرتها علــى بعــض مقــرات النظــام فــي المحافظــة مثــل قمحانــة وخطــاب والمجــدل وكرنــاز إضافــًة لمناطــق أخــرى. وقد 
ســيطر مقاتلــو المعارضــة علــى المســتودعات العســكرية فــي خطــاب واســتولوا علــى أســلحة مكنتهــم مــن التقــدم باتجــاه 
بلــدة محــردة ذات األغلبيــة المســيحية وكذلــك باتجــاه مدينــة حمــاة. بحلــول منتصــف شــهر آب, تمكــن مقاتلــو المعارضــة 
ــة اســتراتيجية قريبــة مــن مطــار حمــاة العســكري, ممــا مكنهــم مــن اســتهداف المطــار والحــد  مــن الســيطرة علــى هضب
مــن نشــاطه. ويعتبــر مطــار حمــاة العســكري أكثــر مطــارات النظــام الســوري نشــاطًا فــي وســط ســوريا, حيــث يعــد مركــزًا 
لشــن الغــارات الجويــة علــى محافظــات إدلــب وحمــاة وحلــب، ونقطــة تجمــع لألرتــال العســكرية المتجهــة مــن المحافظــات 
الوســطى باتجــاه شــمال ســوريا.تعرضت بلــدة محــردة الواقعــة فــي شــمال غربــي حمــاة لهجمــات جبهــة النصــرة خــالل 
ــة. فــي  ــاء لهــذه المدين ــة حمــاة ولتأمينهــا الكهرب ــردة قيمــة اســتراتيجية لقربهــا مــن مدين ــدة مح ــول. لبل شــهري آب وأيل
وســط شــهر أيلــول, اســتطاعت قــوات النظــام الســوري إجبــار جبهــة النصــرة علــى التراجــع مــن بلــدة حلفايــا بالقــرب مــن 
محــردة. مــن المتوقــع أن تشــن قــوات النظــام الســوري عمليــات عســكرية الســتعادة المناطــق التــي خســرتها فــي حمــاة 

فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام. علــى األرجــح ســيؤثر تصاعــد االشــتباكات علــى المدنييــن ويســبب المزيــد 
 Daily Star 2014/07/27, AFP 2014/07/29, Daily Star( .مــن النــزوح, خاصــًة مــن كفرزيتــا وخطــاب وكرنــاز
 2014/07/31, Al Akhbar 2014/08/05, Syrian Observer 2014/08/14, As Safir 2014/08/25, SOHR

)2014/09/07, As Safir 2014/09/11

شــهدت محافظــة حلــب بعــض التغيــرات الهامــة فــي جبهــات مدينــة حلــب بشــكل رئيســي. فقــد كان وضــع 
ــت قــوات  ــث. فقــد تمكن ــع الثال ــب والمناطــق المحيطــة خــالل الرب ــة حل ــًا فــي مدين قــوات المعارضــة صعب
النظــام الســوري أخيــرًا مــن الســيطرة علــى المدينــة الصناعيــة االســتراتيجية فــي الشــيخ نجــار, الواقعــة 
ــن  شــمال شــرقي مدينــة حلــب, فــي 7 تمــوز. تــم إرســال التعزيــزات إلــى حلــب فــي أوائــل تمــوز ممــا مّك
قــوات النظــام الســوري مــن التفــوق فــي معركــة الشــيخ نجــار. وقــد تســتخدم هــذه القــوات اآلن إمــا فــي 
إحــكام الحصــار علــى أحيــاء حلــب الخاضعــة لســيطرة المعارضــة أو لمحاولــة فتــح طــرق إمــداد بيــن مدينــة حلــب 
ــن فــي ريــف حلــب. قــد تخســر قــوات المعارضــة حلــب بســبب الضغــط  ــل والزهــراء المحاصرتي وبلدتــي نب
الشــديد مــن قــوات النظــام الســوري والدولــة اإلســالمية. كمــا تفتقــر قــوات المعارضــة لمضــادات طيــران 
مناســبة الســتهداف طائــرات النظــام الســوري التــي اســتهدفت بدورهــا مــرات عديــدة األحيــاء الخاضعــة 
لقــوات المعارضــة بالبراميــل المتفجــرة, مســببًة بذلــك العديــد مــن الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن وحــركات 
نــزوح, خاصــًة فــي أحيــاء الليرمــون وبســتان القصــر وبنــي زيــد. بينمــا احتفــظ مقاتلــو المعارضــة بمواقعهــم 
فــي المدينــة القديمــة فــي حلــب وتقدمــوا مــن شــارع إلــى آخــر فــي بعــض األحيــاء مثــل ســليمان الحلبــي 
وهنانــو وباتجــاه ثكنــة هنانــو العســكرية. واســتخدم مقاتلــو المعارضــة طريقــة األنفــاق المفخخــة فــي 
حلــب القديمــة ضــد قــوات النظــام الســوري بتاريــخ 9 تمــوز 2014 , ممــا تســبب بمقتــل 13 جنــدي ســوري. 
 AFP 2014/07/06, As Safir 2014/07/07, Al Akhbar 2014/07/07, Al Monitor 2014/07/11, Al(
 Jazeera 2014/07/29, SOHR 2014/09/02, ReliefWeb 2014/08/03, AFP 2014/08/09, LA Times

.)2014/07/30, Al Jazeera 2014/09/07

ــواء 137  ــف مــن مواقــع قــوات النظــام الســوري فــي الل ــم تســجيل قصــف عني ــزور, ت ــر ال ــة دي فــي مدين
والمطــار العســكري. وفــي شــهر تمــوز تــم تســجيل اشــتباكات بيــن مجموعــات مــن الجيــش الســوري الحــر 
وقــوات النظــام الســوري. ومــع هــذا لــم يحــرز أي مــن الطرفيــن تقدمــًا داخــل المدينــة منــذ بدايــة عــام 2014. 
ــى  ــة اإلســالمية فــي الســيطرة عل ــاح الدول ــر فــي منتصــف شــهر تمــوز, بعــد نج ــزان القــوى تغي ولكــن مي
معظــم األحيــاء الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة. الجيــش الســوري الحــر أصبــح أقــل قــدرة علــى قتــال قــوات 
النظــام الســوري فــي المدينــة بعــد أن صــودرت أســلحة بعــض كتائــب الحــر, وخاصــة تلــك التــي رفضــت 
ــزور الواقعــة  ــر ال ــرات النظــام الحربيــة بعــض مناطــق ريــف دي ــة اإلســالمية. كمــا هاجمــت طائ مبايعــة الدول
 SOHR 2014/07/22, ARA News 2014/07/27,( .تحــت ســيطرة الدولــة اإلســالمية مثــل مدينــة البوكمــال
SOHR 2014/08/12(. فــي محافظــة حمــص الوســطى, ســجلت اشــتباكات بيــن قــوات المعارضــة وقــوات 
ــع الماضــي, وبشــكل أساســي فــي المناطــق الشــمالية مــن المحافظــة. حــي  النظــام الســوري خــالل الرب
الوعــر الــذي يــؤوي 350,000 نــازح, شــهد أيضــًا اشــتباكات خــالل هــذا الربــع. كمــا اســتهدفت قــوات النظــام 
مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة فــي المحافظــة مثــل الرســتن والحولــة وتلبيســة وغنطــو وأم 
شرشــوح, إضافــًة لحــي الوعــر داخــل المدينــة وذلــك بالقصــف العــادي والجــوي. لــم يحقــق أي مــن الطرفيــن 

"أهم القضايا التي ميزت الربع الثالث من هذا العام مقارنًة 
بالربع الثاني هو ازدياد عدد الجبهات وارتفاع حدة الصراع إضافًة 

للتغيرات الهامة في مناطق السيطرة."
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تقدمــًا يذكــر فــي المحافظــة ومــن غيــر المتوقــع أن يحصــل أي تغييــر فــي المســتقبل القريــب. مــن المتوقــع أن يســتمر 
ــزة فــي الحــي وقــوات النظــام  ــن جماعــات المعارضــة المتمرك ــة بي ــر ويمكــن أن يســفر عــن اتفــاق هدن حصــار حــي الوع
 Al Jazeera 2014/08/10, Al Arab Al Yaum 2014/08/24, Al Bayan 2014/09/16, SOHR 2014/09/02,( .الســوري

)SOHR 2014/08/17

فــي دمشــق وريــف دمشــق، اســتمرت االشــتباكات فــي منطقــة القلمــون بيــن مقاتلــي المعارضــة وقــوات النظــام 
الســوري المدعومــة بمقاتليــن مــن حــزب اللــه وقــد تركــزت فــي مناطــق قــارة ورأس المعــارة القريبتيــن مــن الحــدود مــع 
لبنــان. حيــث يتبــع الثــوار هنــا نمــط قتــال يعتمــد علــى عــدم االحتفــاظ بمنطقــة محــددة, وإنمــا يقومــون بغــارات ســريعة 
ضــد حواجــز النظــام ليســتنزفوا قوتــه ويســببوا اإلصابــات فــي صفوفــه. وقــد أثبتــت هــذه االســتراتيجية نجاحهــا بإحــداث 
إصابــات ضمــن صفــوف حــزب اللــه والنظــام. ومــن المتوقــع اســتمرار نفــس ديناميكيــة الصــراع فــي هــذه المنطقــة 
فــي المســتقبل القريــب. )Al Akhbar 2014/07/16, As Safir 2014/07/18, Al Hayat 2014/08/14( كمــا ســجلت 
اشــتباكات أيضــا فــي بلــدة المليحــة االســتراتيجية, التــي تصــل بيــن الغوطــة الشــرقية والعاصمــة. وبعــد بضعــة أشــهر 
مــن المعــارك العنيفــة, تمكنــت قــوات النظــام الســوري مدعومــة بعناصــر مــن حــزب اللــه مــن الســيطرة علــى المدينــة 
فــي 15 آب. ممــا يعنــي أن قــوات المعارضــة خســرت مقرهــا الرئيســي بالقــرب مــن العاصمــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى 
)Al Akhbar 2014/07/18, As Safir 2014/08/15( .محاولــة المعارضــة مســتقباًل اســتعادة الســيطرة علــى المنطقــة

ســجل فــي الغوطــة الشــرقية قصــف مدفعــي وجــوي متكــرر )أحيانــًا باســتخدام القنابــل الفراغيــة( فــي مناطــق متعــددة 
 ARA News 2014/07/24, AFP 2014/07/30, World( مثــل دومــا ومســرابا وعربيــن والمليحــة وزملــكا وكفــر بطنــا. 
Bulletin 2014/08/04, As Safir 2014/09/01(. تــم تســجيل اشــتباكات متقطعــة فــي الربــع الماضــي فــي مناطــق 
ريــف دمشــق الغربــي مثــل الزبدانــي حيــث هاجمــت جبهــة النصــرة حواجــز قــوات النظــام الســوري محاولــًة منهــا اقتحــام 
المدينــة. فــي حــال نجحــت هــذه المحــاوالت فــي المســتقبل, مــن المتوقــع حصــول عمليــة عســكرية واســعة النطــاق 
وذلــك لموقــع المنطقــة االســتراتيجي بقربهــا مــن الحــدود مــع لبنــان. )As Safir 2014/08/26(. فــي قلــب العاصمــة 
دمشــق, تركــزت المعــارك بشــكل رئيســي فــي حــي جوبــر الشــرقي الخاضــع لســيطرة النظــام. كان قــد شــهد حــي جوبــر 
المحاصــر دمــارًا هائــاًل, كمــا تعــرض لهجمــات النظــام المســتمرة الــذي اســتخدم مختلــف أنــواع األســلحة بمــا فــي ذلــك 
ــرد علــى ذلــك بإطــالق قذائــف الهــاون علــى  القصــف المدفعــي والجــوي. قامــت قــوات المعارضــة فــي المنطقــة بال
األحيــاء الخاضعــة لســيطرة النظــام فــي العاصمــة. ومــن المتوقــع أن تســتمر معركــة جوبــر فــي المســتقبل القريــب مــع 
اســتهداف مناطــق ســيطرة النظــام فــي العاصمــة كــرد وحيــد مــن قبــل قــوات المعارضــة. فــي الوضــع الراهــن, وبالنظــر 
إلــى القصــف المتواصــل, هنــاك ســيناريوهان محتمــالن فــي حــي جوبــر: إمــا أن تتمكــن قــوات النظــام مــن اقتحــام الحــي 
 AFP( .أو أن يتــم التوصــل إلــى اتفــاق هدنــة. مــن المرجــح حــدوث الســيناريو الثانــي علــى المــدى القريــب إلــى المتوســط

)2014/07/14, AFP 2014/08/29, As Safir 2014/09/01, Reuters 2014/09/02, Al Akhbar 2014/08/04

فــي محافظتــي درعــا والقنيطــرة الجنوبيتيــن, تســتمر قــوات المعارضــة بالتقــدم وإن كان محــدودًا جــدًا. ففــي القنيطــرة, 
ســيطرت قــوات المعارضــة إلــى جانــب جبهــة النصــرة علــى مناطــق زبديــا وورســم الحلبــي وعيــن الــدرب بعــد اشــتباكها 
ــر  ــي تعتب ــة االســتراتيجية الت ــون الســيطرة علــى منطقــة الحميدي ــوا يحاول مــع قــوات النظــام فــي شــهر تمــوز. ومــا زال
ــدة شــيخ ســعد  ــى بل ــى عل ــا أحكمــت قــوات المعارضــة الســيطرة عل معقــاًل هامــا لقــوات النظــام الســوري. وفــي درع
االســتراتيجية قــرب نــوى فــي منتصــف شــهر تمــوز. وتعتبــر هــذه البلــدة مفتاحــًا لتعطيــل قــوة الفرقــة 61 التابعــة لقــوات 
النظــام التــي كانــت تســتهدف نــوى. ومــن درعــا شــن مقاتلــو المعارضــة هجومــًا فــي نهايــة شــهر تمــوز للســيطرة علــى 
ــط مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي ريــف دمشــق مــع  ــًة منهــم رب ــوب ريــف دمشــق محاول مناطــق اســتراتيجية فــي جن
درعــا, ممــا قــد يــؤدي لمزيــد مــن الدعــم لجماعــات المعارضــة فــي ريــف دمشــق ومزيــدًا مــن الضغــط علــى قــوات النظــام 
ــة  ــات قــوات النظــام مدين ــث اســتهدفت مروحي ــة. حي ــر المرجــح أن تنجــح هــذه العملي فــي العاصمــة. ومــع هــذا مــن غي
درعــا بالبراميــل المتفجــرة ممــا أوقــع ضحايــا مــن المدنييــن. وفــي القنيطــرة قصفــت الطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية ثالثــة 
أهــداف عســكرية للنظــام الســوري فــي تمــوز بعــد أن ســقط صــاروخ علــى مرتفعــات الجــوالن فــي أرض خاليــة دون 
إحــداث إصابــات. فــي أواخــر شــهر آب اندلعــت اشــتباكات بيــن جبهــة النصــرة وجنــود قــوة األمــم المتحــدة لمراقبــة فــض 
االشــتباك ))UNDOF. وبــدأت االشــتباكات بعــد أن أســرت جبهــة النصــرة 45 مراقــب مــن مراقبــي األمــم المتحــدة، وكان 
 Al Akhbar 2014/07/10, AFP( .طلــب جبهــة النصــرة حينهــا إزالــة اســمها مــن الئحــة األمــم المتحــدة للجماعــات اإلرهابيــة
 2014/07/15, As Safir 2014/07/18, Syrian Observer 2014/07/25, As Safir 2014/08/30, As Safir 2014/09/01,

 )As Safir 2014/09/02, As Safir 2014/09/03, ARA News 2014/08/01

الدولــة اإلســالمية ضــد قــوات النظــام الســوري: فــي هــذا الربــع األخيــر, ازدادت االشــتباكات بيــن الدولــة 
ــواء 93 ومطــار  ــر, وبخاصــة فــي الرقــة. فالفرقــة 17 والل اإلســالمية وقــوات النظــام الســوري بشــكل كبي
الطبقــة العســكري كانــت تعــد ذراع النظــام الســوري الطويلــة فــي المحافظــات الشــمالية, حيــث كانــت 
ــة اإلســالمية  ــة اإلســالمية فــي شــمال ســوريا. الدول تســتهدف منهــا مناطــق ســيطرة المعارضــة والدول
تســيطر اآلن رســميًا علــى الرقــة, المحافظــة األولــى فــي ســوريا الخارجــة كليــًا عــن ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري. ســقطت القواعــد العســكرية الثالثــة المذكــورة فــي أيــدي الدولــة اإلســالمية بســرعة فاقــت 
التوقعــات. أظهــرت الدولــة اإلســالمية فــي هــذه المعــارك الثــالث كفــاءة عاليــة فيمــا يخــص القوة العســكرية 
والتخطيــط, رغــم أنهــا خســرت عــددًا كبيــرًا مــن مقاتليهــا. ففــي مطــار الطبقــة علــى ســبيل المثــال أفــادت 
التقاريــر بمقتــل حوالــي 400 عنصــر مــن الدولــة اإلســالمية خــالل المعركــة. وعلــى المســتوى االســتراتيجي, 
فــإن الســيطرة علــى هــذه القواعــد الثــالث ال يحــد مــن قــدرة ســالح الجــو الســوري التابــع للنظــام علــى 
أكثــر  ذلــك ســيضطرها الســتخدام قواعــد جويــة  ولكــن  الدولــة اإلســالمية  اســتهداف مناطــق ســيطرة 
بعــدًا الســتهداف هــذه المناطــق، كالمطــارات الموجــودة فــي محافظــة حمــص. هنــاك عــدة أســباب لهــذه 
العمليــة العســكرية التــي نفذتهــا الدولــة اإلســالمية تتضمــن الســيطرة علــى الســالح الثقيــل المتوفــر فــي 
هــذه القواعــد واســتخدامه فــي قتــال قــوات المعارضــة أو ضــد حــزب االتحــاد الديمقراطــي )PYD( فــي 
المحافظــات الشــمالية، أو كخطــة طــوارئ الحتــواء رد فعــل قــوات النظــام الســوري فــي حــال القيــام بعمــل 
دولــي ضــد الدولــة اإلســالمية. وكان رد فعــل قــوات النظــام الســوري علــى خســارة الرقــة هــو اســتهداف 
 Ara News 2014/07/28,( .مقــرات الدولــة اإلســالمية فــي المحافظــة ومهاجمــة بعــض المبانــي المدنيــة
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فــي 25 تمــوز, هاجــم مقاتلــو الدولــة اإلســالمية فــي الحســكة الفرقــة 121, القاعــدة العســكرية األكثــر 
أهميــة لقــوات النظــام الســوري فــي المحافظــة. بعــد أن تــم اقتحــام القاعــدة بنجــاح وإحــكام الســيطرة علــى 
مقراتهــا واالســتيالء علــى كميــة كبيــرة مــن األســلحة, مــن المرجــح أن توجــه الدولــة اإلســالمية بصرهــا 
صــوب مدينــة الحســكة, ممــا ســيؤدي إلــى مواجهــات مــع قــوات النظــام الســوري ومقاتلــي )PYD( الذيــن 
يســيطرون علــى جــزء مــن المدينــة. وقــد تــم تســجيل هجــوم بســيارة مفخخــة علــى أحــد مراكــز حــزب البعــث 
فــي 25 تمــوز, وهــو نفــس أســلوب هجمــات الدولــة اإلســالمية, لكــن لــم يتــم توجيــه أي اتهامــات. كمــا ذكرت 
 Jordan( .التقاريــر أن قــوات النظــام الســوري اســتهدفت مواقــع للدولــة اإلســالمية فــي المناطــق المحيطــة

)Times 2014/07/25, AFP 2014/09/01, ARA News 2014/08/11

اشــتبكت الدولــة اإلســالمية مــع قــوات النظــام الســوري فــي المناطــق الشــرقية مــن محافظــة حمــاة حــول 
)SOHR 2014/09/08( .بــّري شــرقي وإلــى الشــرق مــن مناطــق ســلمية

وفــي حمــص أظهــرت الدولــة اإلســالمية اهتمامــًا كبيــرًا بالســيطرة علــى المزيــد مــن حقــول النفــط فهاجمــت 
ــل وإعــدام حوالــي 270 شــخص مــن بينهــم  حقــل الشــاعر فــي شــرق حمــص فــي 18 تمــوز, وقامــت بقت
موظفيــن فــي الحقــل. يعــد هــذا الهجــوم األكبــر مــن نوعــه ضــد قــوات النظــام الســوري فــي حمــص. 
لكــن قــوات النظــام تمكنــت مــن اســتعادة الســيطرة علــى حقــل الغــاز فــي 26 تمــوز, وطــردت الدولــة 

"الدولة اإلسالمية تسيطر اآلن رسميًا على الرقة"
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 Al Akhbar 2014/07/18, AFP 2014/07/19, Daily Star( .اإلســالمية بعيــدًا بعــد أن قتلــت مــا يقــارب 100 مــن مقاتليهــا
)2014/07/26, Al Akhbar 2014/07/28

ــع  ــة اإلســالمية خــالل الرب ــر بيــن مختلــف جماعــات المعارضــة والدول ــة اإلســالمية: تصاعــد التوت المعارضــة ضــد الدول
ــد إلــى مناطــق جديــدة مثــل ريــف دمشــق ودمشــق وحمــص. ــر وامت األخي

فــي حلــب شــنت الدولــة اإلســالمية هجومــا ًمفاجئــًا ضــد مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي شــمال المحافظــة فــي 
منتصــف تمــوز وذلــك لقطــع التواصــل بيــن قــوات المعارضــة فــي مدينــة حلــب والمناطــق الشــمالية مــن المحافظــة. 
وتمكنــت الدولــة اإلســالمية مــن الســيطرة علــى بلــدة أختريــن ويتوقــع اآلن أن تقــوم بمهاجمــة إعــزاز ومــارع. ولمدينــة إعــزاز 
أهميــة اســتراتيجية بالنســبة لقــوات المعارضــة لوجــود المعبــر الحــدودي مــع تركيــا الهــام لتوفيــر اإلمــدادات والمســاعدات 
اإلنســانية لمناطــق ســيطرتها. وبســبب التطــورات األخيــرة فقــد تــم تشــكيل تحالفــات جديــدة بيــن قــوى مختلفــة. علــى 
صعيــد هــذه الجبهــة, قــوات كرديــة ومــن ضمنهــا وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة )YPG( فــي عفريــن ومجموعــات مختلفــة 
مــن المعارضــة اتفقــت علــى تنســيق جهودهــم فــي قتــال الدولــة اإلســالمية فــي المنطقــة ومنعهــا مــن االســتيالء علــى 
مناطــق جديــدة فــي محافظــة حلــب. واشــتبك مقاتلــون مــن كل هــذه الجماعــات مــع الدولــة اإلســالمية قــرب بلــدة مــارع, 
التــي كانــت تســتهدفها عناصــر الدولــة اإلســالمية بالقصــف مــن أختريــن ودويبــق ومــن منطقــة قريبــة مــن صــوران. وتركــز 
الدولــة اإلســالمية اآلن علــى قتالهــا فــي محيــط عيــن العرب/كوبانــي وعلــى الضربــات الجديــدة لقــوى التحالــف الدولــي 
ــة وفــي  التــي تســتهدف المنطقــة, ممــا يعنــي أنهــا ربمــا ســتحاول الحفــاظ علــى مناطــق ســيطرتها فــي هــذه المرحل
 AFP 2014/08/14, As Safir 2014/08/21, SOHR 2014/08/24,( .المســتقبل القريــب بــداًل مــن فتــح جبهــة جديــدة

)Syrian Observer 2014/08/27

فــي ديــر الــزور, اختلــف شــكل الصــراع بيــن قــوات المعارضــة والدولــة اإلســالمية بوجــود قبيلــة الشــعيطات المحليــة التــي 
تحــارب الدولــة اإلســالمية أيضــًا. بــدأت االشــتباكات بيــن هــذه القبيلــة والدولــة اإلســالمية فــي الربــع الماضــي على نطاق 
ضيــق, ولكــن القتــال اشــتد فــي هــذا الربــع األخيــر بعــد أن طلبــت الدولــة اإلســالمية مــن القبيلــة تســليم بلدتهــا الرئيســية 
)بلــدة الشــعيطات( وســالح مقاتليهــا الذيــن كانــوا جــزءًا مــن قــوات المعارضــة التــي تقاتــل قــوات النظــام الســوري فــي 
المحافظــة. اقتحمــت الدولــة اإلســالمية جميــع مناطــق تواجــد هــذه القبيلــة, وخاصــة فــي األجــزاء الشــرقية مــن المحافظــة 
وأعدمــت مــا يقــارب 700 مــن أبنائهــا. بحلــول منتصــف آب, تمكنــت الدولــة اإلســالمية مــن إيقــاف أول انتفاضــة قبليــة 
 Al Akhbar 2014/07/05, Syria Deeply 2014/08/01, Syria Deeply( .وإحــكام الســيطرة علــى منطقــة الشــعيطات

)2014/08/06, As Safir 2014/08/07, As Safir 2014/08/11, AFP 2014/08/16, ARA News 2014/08/11

فــي حمــص, انســحب مقاتلــو الدولــة اإلســالمية مــن األجــزاء الشــمالية مــن المحافظــة والتــي تســيطر عليهــا المعارضــة. 
)As Safir 2014/08/25(

فــي ريــف دمشــق, اندلعــت اشــتباكات بيــن جيــش اإلســالم وبيــن الدولــة اإلســالمية فــي الغوطــة الشــرقية فــي نهايــة 
حزيــران. يعــد جيــش اإلســالم اللــواء الرئيســي فــي الجبهــة اإلســالمية وهــو القــوة الرئيســية المقاتلــة ضــد قــوات 
ــزاء  ــى معظــم مناطــق المعارضــة فــي الغوطــة الشــرقية وبعــض أج النظــام الســوري فــي ريــف دمشــق ويســيطر عل
األحيــاء الجنوبيــة مــن مدينــة دمشــق. امتــد الصــراع إلــى أحيــاء دمشــق الجنوبيــة وكذلــك إلــى يلــدا وببيــال. وبحلــول شــهر 
ــى أن ال  ــدل هــذا التطــور عل ــارج معظــم مناطــق ســيطرتها. ي ــة اإلســالمية خ ــر الدول ــن جيــش اإلســالم مــن دح آب تمك
حــدود لطمــوح الدولــة اإلســالمية فــي الســيطرة علــى مناطــق فــي ســوريا، ويســبب هــذا أيضــًا تشــتيت قــوة مقاتلــي 
 Al Akhbar( .المعارضــة المنتشــرين حــول العاصمــة وبالتالــي انخفــاض مقدرتهــم القتاليــة ضــد قــوات النظــام الســوري

)2014/07/03, Al Akhbar 2014/07/10, As Safir 2014/07/18, Syrian Observer 2014/07/23

ــن  ــة اإلســالمية: حدثــت تطــورات مهمــة فــي طبيعــة المعــارك بي ــة )YPG( ضــد الدول ــة الشــعب الكردي ــدات حماي وح
وحــدات حمايــة الشــعب والدولــة اإلســالمية فــي الربــع األخيــر. وبقــي التركيــز الجغرافــي للصــراع بيــن هاتيــن الجماعتيــن 
حــول المناطــق ذاتهــا فــي الحســكة وعيــن العرب/كوبانــي, مقارنــًة بالربــع الســابق، لكــن الجهد العســكري للدولة اإلســالمية 
ازداد محاولــًة منهــا الســيطرة علــى المزيــد مــن المناطــق الكرديــة فــي ســوريا. تركــز الصــراع فــي الحســكة بشــكل أساســي 
علــى األجــزاء الجنوبيــة مــن منطقــة القامشــلي وبعــض المناطــق القريبــة مــن الحــدود العراقيــة وكذلــك حــول رأس العيــن. 
ويرتبــط الصــراع اآلن بشــكل كبيــر بالوضــع الميدانــي فــي العــراق بســبب دعــم وحــدات حمايــة الشــعب لقــوات البيشــمركة 

ــر المتوقــع حــدوث أي تطــور هــام علــى  ــة اإلســالمية فــي العــراق. مــن غي ــة فــي قتالهــا ضــد الدول الكردي
هــذه الجبهــة فــي المســتقبل القريــب. تركــز الدولــة اإلســالمية كثيــرًا علــى منطقــة عيــن العرب/كوبانــي فــي 
هــذه المرحلــة, لكــن هــذا ال يعنــي أنهــا ســتقلل مــن جهودهــا فــي المناطــق األخــرى. هنــاك احتمــال كبيــر اآلن 
بحــدوث هجمــات بســيارات مفخخــة علــى مناطــق ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب فــي المســتقبل القريــب. 
 ARA News 2014/07/24, ARA News 2014/07/29, As Safir 2014/08/21, SOHR 2014/08/22, Al(

 )Akhbar 2014/08/04, ARA News 2014/08/09, ARA News 2014/08/10

حصلــت تغيــرات كبيــرة فــي الصــراع بيــن وحــدات حمايــة الشــعب والدولــة اإلســالمية فــي جبهــة عيــن العــرب/ 
ــن وبأســلحة  ــر مــن المقاتلي ــرًا علــى المنطقــة بعــدد كبي ــرة هجومــًا كبي ــك بعــد أن شــنت األخي كوبانــي, وذل
اســتولت عليهــا مــن قواعــد النظــام الســوري فــي الرقــة. وكانــت عيــن العــرب /كوبانــي، المحاصــرة مــن 
قبــل الدولــة اإلســالمية، ســاحًة لصــراع مســتمر بيــن الدولــة اإلســالمية ووحــدات حمايــة الشــعب فــي 
العــام الماضــي, دون أن يحقــق أي مــن الطرفيــن تقدمــًا ملموســًا حتــى تاريــخ 16 أيلــول, حيــن شــنت 
الدولــة اإلســالمية هجومــًا مفاجئــًا علــى الناحيــة مــن الجهــات الشــرقية والجنوبيــة والغربيــة. وتمكنــت الدولــة 
اإلســالمية مــن إحــكام الســيطرة علــى حوالــي 60 قريــة فــي الناحيــة وأجبــرت مــا يقــارب مــن 250,000 
مــن الســكان علــى الهــرب باتجــاه مدينــة عيــن العرب/كوبانــي والحــدود التركيــة. ومــن المرجــح أن تفقــد 
ــة اإلســالمية والتــي  ــات الجويــة الدوليــة ضــد الدول القــوات الكرديــة ســيطرتها علــى المنطقــة رغــم الضرب
أعاقــت تقــدم مقاتلــي التنظيــم, خاصــًة علــى الجبهــة الشــرقية. قــد تســقط عيــن العرب/كوبانــي فــي يــد 
الدولــة اإلســالمية فــي المســتقبل القريــب, ممــا ســيؤدي لتداعيــات إنســانية هائلــة تشــمل موجــات نــزوح 
كبيــرة, خاصــًة باتجــاه تركيــا, التــي تســتضيف أصــاًل حوالــي 170,000-200,000 الجــئ مــن عيــن العــرب/

 USA Today 2014/09/18, The Independent 2014/09/25, Daily Mail 2014/09/23, Reuters( .كوباني
.)2014/09/24

”الجهد العسكري للدولة اإلسالمية ازداد 
محاولًة منها السيطرة على المزيد من 

المناطق الكردية في سوريا.“

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-26/265255-syria-regime-retakes-gas-field-from-isis.ashx
http://www.al-akhbar.com/node/210898
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/jihadists-kill-270-syrian-gas-field-massacre-ngo
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-26/265255-syria-regime-retakes-gas-field-from-isis.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-26/265255-syria-regime-retakes-gas-field-from-isis.ashx
http://www.al-akhbar.com/node/211935
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/52-dead-jihadists-make-gains-northern-syria-monitor
http://www.assafir.com/Article/1/367656
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=22426&Itemid=2&task=displaynews
http://syrianobserver.com/News/News/Free+Syrian+Army+Kurds+Unite+Against+IS
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5905/syria-executive-summary-86/
http://www.al-akhbar.com/node/209982
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5883/isis-advances-eastern-syria-local-tribes-stand/
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5905/syria-executive-summary-86/
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5905/syria-executive-summary-86/
http://www.assafir.com/Article/5/365220/RssFeed
http://www.assafir.com/Article/63/365851
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/kills-hundreds-syria-threatens-rebel-bastion-ngo
http://aranews.net/2014/08/islamic-state-controls-last-stronghold-syria-rebels-deir-ez-zor/
http://www.assafir.com/Article/1/368252
http://www.al-akhbar.com/node/209854
http://www.al-akhbar.com/node/209854
http://www.al-akhbar.com/node/209854
http://www.al-akhbar.com/node/210318
http://www.assafir.com/Article/63/361929
http://syrianobserver.com/News/News/Syrian+rebels+say+ISIS+on+the+run+around+Damascus
http://www.al-akhbar.com/node/212732
http://aranews.net/2014/07/syrian-air-force-intensifies-offensive-qamishli/
http://aranews.net/2014/07/syrias-hasakah-fire-islamists/
http://www.assafir.com/Article/1/367656
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=22301&Itemid=2&task=displaynews
http://www.al-akhbar.com/node/212732
http://www.al-akhbar.com/node/212732
http://aranews.net/2014/08/ypg-spokesman-cooperation-syrian-regime-logical-current-conditions/
http://aranews.net/2014/08/car-bomb-attack-hit-syrias-qamishli-casualties-reported/
http://uk.reuters.com/article/2014/09/24/uk-syria-crisis-airstrikes-kobani-idUKKCN0HJ0F720140924
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/09/18/islamic-state-syria/15816861/
http://www.independent.co.uk/voices/comment/islamic-state-the-world-cares-nothing-for-syrian-city-under-isis-siege-9742165.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2766499/Refugee-crisis-mounts-Turkey-s-border-400-000-flee-ISIS-advance-fresh-violence-erupts.html
http://uk.reuters.com/article/2014/09/24/uk-syria-crisis-airstrikes-kobani-idUKKCN0HJ0F720140924
http://uk.reuters.com/article/2014/09/24/uk-syria-crisis-airstrikes-kobani-idUKKCN0HJ0F720140924
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1.4 الملف اإلنساني للسكان 

1.  ان األرقام متداخلة ببعضها البعض. فمثال 
بعض الالجئين المسجلين ما قبل 2011 قد 

يكونوا نزحوا بسبب النزاع القائم.
2.  هنالك حوالي %87 عراقيين من ال46000 
3.  ان الرقم االجمالي للفلسطينيين هو الرقم 
المسجل ما قبل األزمة 54000. يطرح من 
الرقم عدد الفلسطينيين من سوريا الذين 

لجئوا الى بلدان مجاورة.
4.  كل أعداد النازحين داخليا والمحتاجين تقرير 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA لعام 
.2014

5.  تم حساب الرقم من خالل طرح عدد النازحين 
داخليا من عدد المحتاجين

المتأثرين
~15.8م

النازحين
~11.4م

الالجئين داخل 
سوريا1
~7م

نازحين سوريين4
ما بعد اذار 2011

~6.5م

الالجئين
 من سوريا
~4.5م

غير نازحين5

~4.3م

~21.5م
إجمالي عدد السكان

~10.8م
محتاج4

)         (

)       (

انظر الى
اللمحة االنسانية المنفصلة

غيرهم من 
المتأثرين
120-150 الف

النازحين وطالبي 
اللجوء
~512 الف

حركات النزوح القديمة
~205-658 الف

إدلب
 708 الف

ريف دمشق
 770 الف

حلب
 1.787 الف

العراقيون وغيرهم2

الفلسطينيون3  ~46 الف

467 الف
حلب 6.6 الف

حمص
 560 الف

حمص 6.45 الف

طرطوس
 452 الف

دير الزور
 441 الف

دمشق
 410.6 الف

دمشق 200 الف

الالذقية 300 الف

الالذقية 4.5 الف

درعا 266 الف

درعا 13.1 الف

حماة 245.5 الف

حماة 1982 ~20-10 الف

األكراد 76-1965 ~140-60 الف

الجفاف 09-2007 ~65 الف

الجوالن 1967 ~433-70 الف

حماة 3.05 الف

الحسكة
 197.5 الف

الرقة
177 الف

القنيطرة
72 الف

السويداء
69 الف
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1.5 ملف النزوح

لبنان

األردن

عراق
الحسكة

تركيا

دير الزور

حمص

ح�ه

إدلب

حلب
الرقة

دمشقريف دمشق

القنيطرة درعا السويداء

طرطوس

الالذقية

مخي�ت النازح�

حركات النزوح الرئيسية

حركة اللجوء

نزوح داخيل

املصادر
النزوح واللجوء: 

مخي�ت النازح�:

#A

#A

#A#A

#A

#A#A

#A
#A

#A#A

#A#A

#A

#A

#A

#A

#A#A#A#A

#A

#A

#A

#A#A

#A

#A#A#A

#A

#A

#A

A

0 50

WFP, UNHCR
HIUكيلومرت

ســوريا اليــوم هــي موقــع ألكبــر نــزوح داخلــي فــي العالــم. وفــق لحســابات ســناب )SNAP( )يرجــى الرجــوع للملــف 
اإلنســاني(, فــإن عــدد النازحيــن داخــل ســوريا 6.5 مليــون. بعــد مــرور ثــالث ســنوات علــى الصــراع, ينــزح مــا يقــارب 9,500 
)OCHA 06/14, UNHCR 25/09/14, Syria Deeply 26/05/14( .ســوري كل يــوم, أي بمعــدل عائلــة فــي الدقيقــة تقريبــًا

النازحون: التقديرات األخيرة لعدد النازحين داخل سوريا هي كالتالي:	 
 - .)Al-iqtisadi 20/05/14( .وفقًا لرئيس الوزراء السوري هنالك 6.7 مليون نازح في سوريا
 على الصعيد الوطني, قدر نزوح 6.4 مليون شخص في حزيران 2014, معظمهم يقطن في حلب وريف - 

)OCHA 06/14( .دمشق وإدلب وحمص
 الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا: مــن أصــل حوالــي 540,000 فلســطيني مســجل لــدى األونــروا فــي 	 

 UNRWA( .ســوريا، نــزح أكثــر مــن %50 منهــم داخــل ســوريا، بينمــا فــّر %11 منهــم إلــى البلــدان المجــاورة
)12/09/14

الالجئون الفلسطينيون السوريون في عموم المنطقة

(<1%)

(<1%)

(37%)

 (50%)

 (10%)

 (2%)

الألجئون الفلسطينيون 

من سوريا يف املنطقة

املصدر: األنروا

مرص

األردن

لبنان

تركيا

نزحو داخل سوريا

غ� النازح� يف سوريا

 الالجئــون: وفــق المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن, تــم تســجيل نحــو 3.2 مليــون الجــئ فــي 	 
الــدول المجــاورة لســوريا. وفــي الوقــت نفســه فــإن أقــل مــن 100,000 منهــم منحــوا اللجــوء 
 فــي أوروبــا, ومنــح عــدد قليــل منهــم أيضــًا إعــادة التوطيــن فــي دول مثــل ألمانيــا والســويد.

)UNHCR 25/09/14, EU 02/14(

حركات النزوح الرئيسية في الربع الثالث من عام 2014:

ــزور بنــزوح جماعــي خــالل هــذه الفتــرة, وذلــك بســبب القتــال  ــزور: ســبب تصاعــد العنــف فــي ديــر ال ــر ال دي
وتقــدم الدولــة اإلســالمية فــي المحافظــة. ففــي تمــوز نــزح حوالــي 130,000 نــازح جديــد. فــي أوائــل 
آب, ســّبب اجتيــاح الدولــة اإلســالمية لقــرى الشــعيطات نــزوح -75,000 100,000 شــخص, توجهــوا إلــى 
 UNICEF 15/07/14, UN 21/08/14, Assafir 11/08/14, Al Akhbar( .بقعــان والهجيــن والبحــر والشــعفة
USAID 12/09/14 ,09/08/14( تضــاف هــذه االرقــام إلــى عــدد النازحيــن المقــدر بـــ 440,000 نــازح فــي 
 OCHA( .المحافظــة حتــى شــهر تمــوز, ومعظمهــم موجــودون فــي مدينــة ديــر الــزور والبوكمــال والمياديــن

)08/14

حلــب: تســبب تقــدم الدولــة اإلســالمية فــي حلــب هــذا الربــع بعــدة حــركات نــزوح. فــي تمــوز, نــزح اآلالف 
مــن األكــراد مــن محيــط مدينــة عيــن العرب/كوبانــي باتجــاه مركــز المدينــة والتــي يقطنهــا حوالــي 120,000 
مدنــي. )Assafir 08/07/14(. ومــن قريــة كفــر صغيــر إلــى قــرى كرديــة فــي حلــب وخاصــة بلــدة تلعــرن. 
)Assafir 08/07/14(. وفــي أيلــول, تســببت معــارك واســعة النطــاق فــي عيــن العرب/كوبانــي موجــة أخــرى 
مــن النــزوح الجماعــي )حوالــي 172,000 شــخص( مــن محيــط المدينــة الشــرقي والغربــي إلــى المدينــة 
وباتجــاه الحــدود التركيــة. العــدد التقديــري لالجئيــن الذيــن عبــروا إلــى داخــل تركيــا يتــراوح بيــن 70,000 إلــى 
130,000 شــخص. مــن المتوقــع أن يــزداد الرقــم ســريعًا فــي حــال ســيطرت الدولــة اإلســالمية علــى مدينــة 
 Reuters( عيــن العرب/كوبانــي, قــد يصــل إلــى 400,000 شــخص وفقــًا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن

.)22/09/14, Reuters 23/09/14

الحســكة: خــالل فتــرة إعــداد هــذا التقريــر, أدى العنــف بيــن قــوات الجيــش الســوري وبيــن الدولــة اإلســالمية 
ــران و21 تمــوز, أشــارت األمــم  ــن 18 حزي ــزوح فــي الحســكة. بي ــى عــدة حــاالت ن وجماعــات مســلحة أخــرى إل
المتحــدة أن القتــال أدى إلــى نــزوح عــدة آالف مــن األشــخاص, رغــم عــدم وجــود أعــداد تقديريــة عــن المحافظــة. 
)UN 23/07/14(. وفــي أوائــل آب تســبب القتــال فــي نــزوح 10,000 شــخص مــن قــرى الحمــر وســابح ســيقور 

http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/05/5475/week-review-push-bend-global-rules-world-fails-syrias-conflict/
http://sy.aliqtisadi.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A/
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-78
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-78
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-78
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://syrianrefugees.eu/
http://www.al-akhbar.com/node/213186
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF-Syria-Regional-Crisis-Humanitarian-SitRep-Syria-Jordan-Lebanon-Iraq-Turkey-Egypt-15July20141.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.assafir.com/Article/63/365851
http://www.al-akhbar.com/node/213186
http://www.al-akhbar.com/node/213186
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SYRIA%20COMPLEX%20EMERGENCY%20FACTSHEET%2022.pdf
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://www.assafir.com/Article/63/360011
http://www.al-akhbar.com/node/210106
http://www.reuters.com/article/2014/09/22/us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSKCN0HH1RB20140922
http://www.reuters.com/article/2014/09/22/us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSKCN0HH1RB20140922
http://www.reuters.com/article/2014/09/22/us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSKCN0HH1RB20140922
http://www.trust.org/item/20140923121510-fyrx7/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/525
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والغــزال ومجيبــرة ودوبــي وتاحيــة، وكذلــك مــن الضواحــي الجنوبيــة لمدينــة الحســكة إلــى مناطــق أكثــر أمنــًا فــي المدينــة 
وإلــى القامشــلي. )WFP 19/08/14(. فــي أيلــول, هــرب 60,000 شــخص مــن حــي غويــران فــي مدينــة الحســكة خــالل 
ثالثــة أيــام بســبب الغــارات الجويــة لقــوات النظــام الســوري.)AFP 01/09/14(. وســببت الغــارات الجويــة اليوميــة علــى 
)WFP 22/07/14( .القــرى الجنوبيــة كالهــول وتــل حميــس إلــى نــزوح كامــل للســكان إلــى أحيــاء فقيــرة قــي مدينــة الحســكة

الالذقيــة: تبقــى الالذقيــة واحــدة مــن المحافظــات التــي تســتقبل معظــم النازحيــن بســبب أمانهــا النســبي وتوفــر 
ــًا  ــر فــي محافظــة حلــب طلب ــال الدائ ــرة, هــرب عشــرات اآلالف مــن الســكان مــن القت الخدمــات فيها.فــي األشــهر األخي
ألمــان نســبي فــي الســاحل. ولكــن عــدد الوافديــن الجــدد فــي هــذا الربــع غيــر معــروف. قــدر مكتــب تنســيق الشــؤون 

 )OCHA 06/14( .300,000 اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة عــدد النازحيــن فــي حزيــران بـــ

الربــع الثانــي مــن عــام 2014: فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2014, أدى تصاعــد العنــف فــي ديــر الــزور إلــى نــزوح جماعــي. 
فــي منتصــف أيــار, هــرب أكثــر مــن 100,000 مدنــي مــن المعــارك الدائــرة هنــاك علــى مــدى أســابيع مــن االشــتباكات 
العنيفــة بيــن جماعــات المعارضــة. فــي تمــوز, ارتفــع العــدد ليصــل إلــى 250,000 نــازح هــارب مــن مناطــق االقتتــال 
العنيــف. فــي مدينــة ديــر الــزور, أدى القصــف الجــوي الــذي نفذتــه قــوات النظــام الســوري علــى مناطق ســيطرة المعارضة 
بهــروب حوالــي 100,000إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام, التــي تغــص أصــاًل بالنازحيــن. فــي حلــب, شــهدت األحيــاء 
الشــرقية حــركات نــزوح إلــى الريــف إثــر القصــف العنيــف بالبراميــل المتفجــرة. ويقــدر أن 250,000 آخريــن قــد نزحــوا 
خــالل الربــع الثانــي, يضافــون إلــى النازحيــن المقــدر عددهــم بـــ 250,000 فــي الربــع األول. فــي مناطــق ســيطرة الدولــة 
اإلســالمية, فــر مــا يقــارب 50,000 مواطنــا كــردي مــن مدينــة البــاب فــي حلــب إلــى أماكــن مجهولــة. وســجلت حــركات نــزوح 

أخــرى صغيــرة فــي الحســكة وشــمال الالذقيــة ودرعــا. ز ال تتوفــر المعلومــات عنهــم.

العائدون

الحســكة: العنــف الحاصــل فــي العــراق ســبب عــودة بعــض الالجئيــن إلــى ســوريا. فــي حزيــران, قــدر مكتــب تنســيق 
 )OCHA 26/08/2014( .60,500 الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة عــدد الســوريين العائديــن إلــى المحافظــة بـــ
فــي تمــوز وآب, ســجلت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن عــودة 10,000 ســوري عــن طريــق معبــر بيــش خابــور. يعتقــد 

)UNHCR 31/08/14, UNHCR 15/08/14, UNHCR 31/07/14( .أن العديــد منهــم توجــه إلــى الحســكة

ريــف دمشــق: تســبب تصاعــد العنــف فــي بلــدة عرســال الحدوديــة اللبنانيــة فــي آب فــي عــودة مئــات العائــالت الســورية 
ــان أو بقيــت فــي  ــر, لــم يتضــح مــا إذا كانــت هــذه األســر قــد عــادت إلــى لبن ــرة كتابــة هــذا التقري إلــى قدســيا. خــالل فت

)Syria 360 10/08/14( .ســوريا

1.6 الحصول على المساعدات اإلنسانية
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2165: محاولــًة منــه تحســين وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى جميــع أنحــاء البــالد الممزقــة، 
اعتمــد مجلــس األمــن القــرار رقــم 2165 فــي منتصــف شــهر تمــوز للســماح -لمــدة 180 يــوم- بإدخــال المســاعدات 
اإلغاثيــة، عبــر خطــوط النــزاع وعــن طريــق أربعــة معابــر حدوديــة هــي بــاب الســالمة وبــاب الهــوى )تركيــا( واليعربيــة )العــراق( 
والرمثــا )األردن( دون الحاجــة إلــى إذن مســبق مــن الســلطات الســورية. رغــم أن قــرار مجلــس األمــن ســجل تحســنًا 
فــي وصــول المســاعدات اإلنســانية وإدخــال اإلغاثــة, إال أنــه فشــل فــي تخفيــف القيــود المفروضــة علــى وصــول 
المســاعدات اإلنســانية إلــى أكثــر مــن 100,000 كــردي محتــاج فــي مدينــة كوبانــي/ عيــن العــرب علــى الحــدود مــع تركيــا, 
إمــا مــن خــالل الطريــق التجــاري غيــر الرســمي مــع تركيــا أو المعابــر الحدوديــة الرســمية القريبــة فــي طرابلــس وتــل أبيــض. 

)UNSC 2014/07/14, Zaman Alwasl 2014/07/15, Rudaw 2014/07/17(

فــي أيلــول, أفــاد برنامــج الغــذاء العالمــي أنــه قــام بإرســال حصــص غذائيــة لعــدد قياســي يبلــغ 4.1 مليــون شــخص داخــل 
ســوريا فــي شــهر آب. ويعــود ذلــك لتحســن عمليــات تســليم المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس وعبــر الحــدود عقــب قــرار 
تمــوز, وذلــك بشــكل أساســي عبــر معبــر بــاب الســالمة مــع تركيــا للوصــول إلــى حلــب وإدلــب, ومعبــر الرمثــا مــع األردن 
للوصــول إلــى القنيطــرة ودرعــا. وأشــار تقريــر لبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي شــهر آب, أن إيصــال المســاعدات عبــر خطــوط 
التمــاس قــد اســتهدف 445,000 شــخصا خــالل األســابيع الســتة التــي تلــت اعتمــاد القــرار رقــم 2165 )14تمــوز- 19 آب(، 
أي أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف العــدد المســتهدف خــالل األســابيع الســتة التــي ســبقت القــرار والبالــغ عددهــم 137،000 
)2 حزيــران - 13تمــوز(. أرســلت األمــم المتحــدة وشــركائها 14 شــحنة مــن المســاعدات اإلنســانية عبــر معابــر تركيــا واألردن 

إلــى محافظــات حلــب ودرعــا وحمــاة وإدلــب والالذقيــة والقنيطــرة. قدمــت هــذه الشــحنات المســاعدات 
الغذائيــة ألكثــر مــن 94,500 شــخص، ومــوادًا غيــر غذائيــة ألكثــر مــن 182,485, ومــواد تتعلــق بالعنايــة 
بالصحــة لحوالــي 66,760 شــخص، واللــوازم الطبيــة لحوالــي 151,100, ومــواد أخــرى لـ 47,900 شــخص. لم 
يتــم تنســيق وصــول القوافــل األولــى مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى التــي كانــت تقــدم المســاعدة عبــر الحــدود 
ــذا بذلــت الجهــود فــي أيلــول لوضــع خطــط عمليــات مشــتركة لتجنــب تســليم  خــارج قــرار األمــم المتحــدة. ل
 WFP 2014/09/02, WFP 2014/08/19,( الثغــرات.  ولســد  المســتفيدين  لنفــس  مرتيــن  المســاعدات 

)UNSC 2014/09/23

المســاعدات المنقولــة جــوًا: فــي 22 تمــوز، هبطــت أول طائــرة مســاعدات مــن أصــل 23 اســتأجرها برنامــج 
الغــذاء العالمــي, فــي مطــار القامشــلي, لتقديــم الحصــص الغذائيــة والمســاعدات الطبيــة لحوالــي 4,000 
شــخص، بعــد الجولــة األولــى لـــ15 نقلــة جويــة بيــن كانــون الثانــي وحزيــران. كان الهــدف منهــا إيصــال 
الحصــص الغذائيــة واألدويــة بحلــول منتصــف آب إلــى 50,000 مــن النازحيــن األكثــر حاجــًة فــي شــمال شــرق 
محافظــة الحســكة, وهــي واحــدة مــن المحافظــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا بــرًا. بنهايــة تمــوز, تــم إرســال 
الشــحنات الجويــة العشــر المتبقيــة مــن قبــل برنامــج الغــذاء العالمــي واليونيســيف. وفقــًا لتقريــر مجلــس 
األمــن, تــم تنظيــم المزيــد مــن عمليــات النقــل الجــوي فــي شــهر آب إليصــال الغــذاء والمــواد غيــر الغذائيــة 
والمســاعدة الصحيــة. يشــير تقريــر مجلــس األمــن أيضــًا إلــى تأكيــدات مــن قبــل وزارة الخارجيــة التركيــة فــي 
ــر  ــم يكــن هــذا المعب ــل تشــرين األول، ل ــى أوائ ــوح، ولكــن حت ــن /قامشــلي مفت ــر نصيبي ــول أن معب 17 أيل
 LogCluster 2014/07/17, WFP 2014/07/22, LogCluster( .الحيــوي مفتوحــًا أمــام المســاعدات اإلنســانية

)2014/08/08, UNSC 2014/09/23

المناطــق المحاصــرة: إن الوصــول إلــى مــا يقــدر بنحــو 241,000 شــخص يقيمــون فــي المناطــق المحاصــرة، 
ــًة  ــاًل مقارن ــا والغوطــة الشــرقية واليرمــوك ونبــل والزهــراء, قــد تحســن قلي ــة الشــام وداري وهــي معضمي
مــع أول ربعيــن مــن العــام. ومــع ذلــك فــإن القتــال الدائــر بيــن فصائــل المعارضــة والقيــود المفروضــة علــى 
الحركــة كل ذلــك ال يــزال يعيــق وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة. فــي أوائــل تمــوز، 
ذكــرت األونــروا أنهــا تمكنــت مــن الوصــول إلــى مخيــم اليرمــوك الفلســطيني المحاصــر, للمــرة األولــى 
منــذ أيــار، والــذي يبلــغ عــدد ســكانه الحالــي حوالــي 18,000. حيــث قدمــت المــواد الغذائيــة والمســاعدات 
ــة بالصحــة  ــروا أيضــًا أنهــا قدمــت مــواد العناي ــم. وأوردت األون ــر مــن 3,300 أســرة فــي المخي ــة ألكث الطبي
والمســاعدات الصحيــة. كمــا تمكنــت األونــروا ومنظمــة الصحــة العالميــة مــن دخــول المخيــم فــي شــهر آب 
مقدميــن المســاعدة إلــى 17,500 شــخص مــع مســاعدات غذائيــة وكميــات صغيــرة مــن المــواد غيــر الغذائيــة 
 USAID 2014/09/05, USAID 2014/07/17, USAID( ومــواد العنايــة بالصحــة والمســاعدات الصحيــة. 

)2014/07/03

ــة للهجــرة والهــالل األحمــر الســوري مــن الوصــول إلــى منطقــة  تمكنــت األمــم المتحــدة والمنظمــة الدولي
معضميــة الشــام المحاصــرة فــي ريــف دمشــق فــي منتصــف تمــوز وذلــك للمــرة األولــى منــذ تشــرين األول 
2012 , بعــد التأجيــل أكثــر مــن مــرة بســبب المفاوضــات مــع قــوات النظــام الســوري على كميات المســاعدات 
اإلنســانية التــي ســيتم تســليمها وحركــة الشــاحنات وغيرهــا مــن اإلجــراءات. كمــا تمكنــت القافلــة اإلنســانية 
المشــتركة مــن تقديــم مســاعدات متنوعــة، مثــل مــواد العنايــة بالصحــة ومــواد غيــر غذائيــة ومــواد غذائيــة، 
لمــا يقــارب 20,000 شــخص فــي المنطقــة المحاصــرة، وإلــى 10,000شــخص فــي المناطــق الشــرقية 
والشــمالية غيــر المحاصــرة مــن معضميــة الشــام. وفرضــت الســلطات الســورية قيــودًا علــى إيصــال األدويــة 
والمســاعدات الطبيــة إلــى 23,000 شــخص محاصــر، لكــن تــم منــح الهــالل األحمــر الســوري إذنــًا اســتثنائيًا 
لعيادتيــن متنقلتيــن لتقديــم 1,000 لقــاح شــلل أطفــال ولقاحــات مناعــة نظاميــة أخــرى. تــم الوصــول إلــى 
حــي دومــا المحاصرمــع المســاعدات الغذائيــة والطبيــة فــي شــهري آب وأيلــول. حيــث تــم إيصــال مــواد 
العنايــة بالصحــة وأدويــة ومســاعدات طبيــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة إلــى حوالــي 150,000 شــخص 
فــي منطقــة الغوطــة الشــرقية المحاصــرة فــي 9 أيلــول. لكــن مدينــة داريــا فــي جنــوب ريــف دمشــق, 
 LogCluster 2014/07/22, SARC 2014/07/17, OCHA( .2012 لــم تتلــق أي مســاعدات بعــد تشــرين األول

)2014/07/30, UNSC 2014/09/23

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/exodus-hasakeh-syria-hunts-jihadists-ngo
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2009%20-%2022%20July%202014.pdf
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate1-15August2014Final.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6624
http://syria360.wordpress.com/2014/08/10/displaced-syrian-families-returning-from-ersal-arrive-at-housing-center-in-qudsaya/
http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11473.doc.htm
https://www.zamanalwsl.net/en/news/5793.html
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/17072014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-reaches-record-number-people-inside-syria-food-assistance
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1454423.pdf
http://www.logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_syria_monthly_report_july_140804_0.pdf
http://www.logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_syria_meeting_minutes_amman_140717_0.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-airlifts-food-displaced-families-amid-growing-hunger-northeastern
http://www.logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_syria_monthly_report_july_140804_0.pdf
http://www.logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_syria_monthly_report_july_140804_0.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1454423.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/07.03.14%20-%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2318.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/09.05.14%20-%20USG%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2321.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/07.17.14%20-%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2319.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/07.03.14%20-%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2318.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/07.03.14%20-%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2318.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://www.logcluster.org/document/meeting-minutes-damascus-22-july-2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urgently-needed-supplies-reach-mouadamiyah-rural-damascus-damascus-14157
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1454423.pdf
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إن تدميــر جســر السياســية فــي ديــر الــزور، وهــو الجســر الوحيــد الــذي يربــط الجــزء الشــرقي مــن المدينــة بضواحيهــا 
الشــرقية، تــرك مقاتلــي الدولــة اإلســالمية وحوالــي 50,000 مدنــي فــي األحيــاء التــي يســيطر عليهــا التنظيــم عالقيــن 
ــة. حيــث دمــرت ســابقًا  ــح نهــر الفــرات الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلــى الجانــب الشــرقي مــن المدين تمامــًا، حيــث أصب

)NOW 2014/09/15( .الجســور الثالثــة األخــرى فــي المدينــة خــالل ســنوات األزمــة الثــالث

جماعــات المعارضــة المســلحة، بمــا فيهــا جبهــة النصــرة، ال تــزال تحاصــر حوالــي 45,000 شــخص فــي القــرى ذات 
 UNSC( .األغلبيــة الشــيعية نبــل والزهــراء فــي حلــب. لــم تدخــل أي مســاعدات إنســانية إلــى هاتيــن القريتيــن منــذ أيــار

.)2014/07/23

السكان في المناطق المحاصرة - األمم المتحدة

أغسطسيوليويونيومايوأبريل
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� يتم الوصول إليهم بواسطة وكاالت انسانية مقرها دمشق

تم الوصول إليهم بواسطة وكاالت انسانية مقرها دمشق

* تعرف األمم املتحدة املناطق املحارصة عىل انها تلك املناطق املحاطة 

�سلح� وليست بها حرية حركة للمدني� او البضائع من واىل تلك املناطق

UNSGS املصدر : تقارير الـ

مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا: يوجــد حوالــي 4.7 مليــون شــخص يقيمــون فــي مــا يســمى -مناطــق يصعــب الوصــول 
إليهــا-. بحســب تعريــف وكاالت األمــم المتحــدة فــي دمشــق، وذلــك بســبب الصــراع المســتمر وأحــداث العنــف. مــع 
هــذا, تــم الوصــول إلــى بعــض هــذه المناطــق عبــر الحــدود مــن الــدول المجــاورة. برغــم اختــالف درجــة صعوبــة الوصــول 
بحســب شــدة الصــراع ومــدى القــرب مــن معبــر حــدودي مفتــوح, إال أن أكثــر المحافظــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا هــي 
الحســكة والرقــة وديــر الــزور بســبب قيــود الدولــة اإلســالمية والصــراع الدائــم والخــوف مــن الدولــة اإلســالمية. 284,000 
مــن المســتفيدين المســتهدفين فــي الرقــة لــم يتلقــوا المســاعدات الغذائيــة المخطــط لهــا، فــي حيــن أن 20% فقــط 
مــن أصــل 500,000 شــخص مســتهدف حصلــوا علــى المســاعدات الغذائيــة فــي كل مــن ديــر الــزور والحســكة. تحّســن 
الوصــول إلــى -المناطــق يصعــب الوصــول إليهــا- قليــاًل بعــد قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2165 وتخفيــف الحكومــة 
ــم القوافــل اإلنســانية فــي  ــل وخت ــى تحمي ــة عل ــود والحصــار اللوجســتي بعــد فرضهــا أنظمــة معين الســورية مــن القي

شــهر نيســان. وفقــًا لتقريــر مجلــس األمــن فــي أواخــر أيلــول، فــإن المســاعدة وصلــت إلــى77 مــن المناطــق 
 WFP 2014/08/05,( .المصنفــة علــى أنهــا -محاصــرة أو يصعــب الوصــول إليهــا- مــن أصــل 287 منطقــة

)UNSCR 2014/09/23

تــم اإلبــالغ عــن تضــرر طريــق اإلمــداد الوحيــد المتبقــي المــؤدي إلــى الجــزء الشــرقي مــن مدينــة حلــب 
والــذي تســيطر عليــه المعارضــة, وبشــكل كبيــر, كمــا يتعــرض إلطــالق نــار منتظــم. فــي آب، أوصــل الهــالل 
األحمــر الســوري واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر IFRC مســاعدات غذائيــة 
ومســتلزمات العنايــة بالصحــة إلــى 16 منطقــة فــي ريــف درعــا الغربــي. فــي حيــن ســلمت قافلــة مشــتركة 
للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج الغــذاء العالمــي حصصــًا غذائيــة لـــ 10,000 شــخص فــي 
 Inter Press Service 2014/07/11, WFP 2014/08/05,( .األجــزاء التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي درعــا

)IPS 2014/08/11

األعداد التقديرية لسكان -المناطق التي يصعب الوصول إليها- بحسب األمم المتحدة

أغسطسيوليويونيومايوأبريل
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* � تنرش األمم املتحدة تعريفها للمناطق "يصعب الوصول إليها"، وبعض هذه 

املناطق �كن الوصول إليها من خالل األنشطة اإلنسانية عرب الحدود الدولية. 
UNSGS املصدر : تقارير الـ
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”إن تدمير جسر السياسية في دير الزور، وهو الجسر الوحيد 
الذي يربط الجزء الشرقي من المدينة بضواحيها الشرقية، ترك 
مقاتلي الدولة اإلسالمية وحوالي 50,000 مدني في األحياء 

التي يسيطر عليها التنظيم عالقين تمامًا“

https://now.mmedia.me/lb/en/nowsyrialatestnews/563793-key-bridge-destroyed-in-is-held-eastern-syria
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1447807.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1447807.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1447807.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1454423.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-struggles-provide-basic-needs-regime-closes
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-struggles-provide-basic-needs-regime-closes
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تســهيل وصــول المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود: فــي 11 أيلــول, أخطــرت وزارة الخارجيــة الســورية األمــم المتحــدة 
أن المعابــر الحدوديــة الرســمية وهــي جديــدة يعقــوب ومينــاء طرطــوس ومينــاء الالذقيــة ونصيــب ونصيبيــن هــي معابــر 
ــي يتوجــب نقــل المســاعدات مباشــرة إلــى مخــازن األمــم المتحــدة أو  ــواردة. وبالتال مفتوحــة للمســاعدات اإلنســانية ال
المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة بنــاًء علــى إذن مــن ســلطات المعبــر دون الحاجــة إلــى إذن المحافــظ, وهــو إجــراء 

)UNSC 2014/09/23( .ــان تراجــع القوافــل اإلنســانية ــر مــن األحي بيروقراطــي ســبب فــي كثي

األعمــال العدائيــة ضــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والمســاعدات: العديــد مــن البعثــات اإلنســانية تــم توقيفهــا 
أو تأجيلهــا بســبب صعوبــات أمنيــة مــن قيــود مفروضــة علــى الوصــول إلــى المواقــع المســتهدفة إلــى االســتهداف 
المتعمــد أو غيــر المقصــود للعامليــن فــي المجــال اإلنســاني والمســاعدات. تــم اســتهداف قوافــل ونقــاط توزيــع الهــالل 
األحمــر الســوري وبرنامــج الغــذاء العالمــي واألونــروا بإطــالق النــار عليهــا وقصفهــا ممــا أدى إلــى العديــد مــن اإلصابــات 
ــكادر المحلــي لألمــم المتحــدة محتجزيــن أو مفقوديــن,  وإلــى توقــف المهمــات اإلنســانية. ومــا زال 29 موظــف مــن ال
فــي حيــن أعدمــت الدولــة اإلســالمية عامــل إغاثــة بريطانــي بتاريــخ 13 أيلــول، وال تــزال تحتجــز عــددًا آخــر مــن العامليــن فــي 

)UNSC 2014/09/23, WFP 2014/08/19( .المجــال اإلنســاني

1.7 التطورات المحتملة: 

العنــف المســلح: مــن المتوقــع أن تواصــل الدولــة اإلســالمية نشــاطها وأن تحــاول كســب المزيــد مــن 
األراضــي، مــع تعزيزهــا لمواقعهــا الحاليــة. مــن المتوقــع أن تتراجــع قــوات النظــام الســوري وأن تقــود 
غــارات التحالــف الدولــي التنظيــم لالقتــراب مــن مناطــق المدنييــن، ممــا يثيــر مخــاوف الحمايــة ويمكــن 

أن يــؤدي إلــى موجــات إضافيــة مــن النــزوح الجماعــي. 

التحــول فــي ديناميكيــات الصــراع: بينمــا يســتمر االقتتــال الداخلــي بالتصاعــد بيــن مختلــف الجماعــات 
ــع القــادم.  ــدة قــد تظهــر فــي الرب ــد مــن العوامــل يــدل علــى أن تحالفــات جدي المســلحة، فــإن العدي
فــي الواقــع، إن التقــدم الســريع للدولــة اإلســالمية أتــاح لهــا جــذب المزيــد مــن المقاتليــن وتشــكيل 
تحالفــات مــع جماعــات مســلحة صغيــرة، بمــا فــي ذلــك جماعــات منشــقة عــن جبهــة النصــرة. كمــا 
ــد مــن  ــي رفضــت مبايعتهــا فــي العدي ــات الت ــزع ســالح الجماع ــد ون ــة اإلســالمية بتحيي قامــت الدول
مناطــق ســيطرتها. كمــا يمكــن أن يعرقــل الهجــوم األخيــر علــى قــادة أحــرار الشــام جهــود المعارضــة ككل 

فــي محاربــة قــوات النظــام الســوري.

نقــص التمويــل: تتعــرض االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة الســورية إلــى ضغــوط متزايــدة بســبب 
األزمــات العالميــة األخــرى الناشــئة حديثــًا. ويقــوم برنامــج الغــذاء العالمــي بتخفيــض, وبشــكل كبيــر, 
ــن. كمــا تواجــه  ــدان التــي تســتضيف الالجئي ــة، ســواء داخــل ســوريا أو فــي البل المســاعدات الغذائي
الــوكاالت اإلغاثيــة األخــرى أيضــا عجــزًا كبيــرًا فــي الميزانيــة. تأتــي هــذه اإلجــراءات فــي وقــت عصيــب 

ــر الرســمية ولدخــول فصــل الشــتاء. النخفــاض فــرص العمــل غي

االســتعداد لفصــل الشــتاء: إن نقــص التمويــل وعــدم االســتعداد يــؤدي إلــى اســتجابة محــدودة 
ــر هــذا بشــكل خــاص علــى مــن يعيــش  ــوكاالت اإلنســانية. يؤث ومتأخــرة لفصــل الشــتاء مــن قبــل ال
فــي مــأوى دون المســتوى المطلــوب، ومعظــم مــن يقيــم فــي مســاكن غيــر رســمية, وال ســيما فــي 
شــمال ســوريا، حيــث كثــرت هــذه المســاكن منــذ بدايــة العــام. العديــد مــن المناطــق التــي تســتضيف 

النازحيــن عرضــة للفيضانــات وانخفــاض درجــات الحــرارة، ممــا يزيــد مــن مأســاة النازحيــن.

اإلخــالء اإلجبــاري للنازحيــن المقيميــن فــي المــدارس: مــن غيــر الواضــح حتــى اآلن فيمــا إذا كان 
النظــام الســوري ســيخلي المــدارس, التــي تســتخدم كمالجــئ جماعيــة, مــن النازحيــن, لكــن قــدوم 
العــام الدراســي ســيجبر اآلالف مــن النازحيــن بــكل األحــوال علــى إيجــاد مــأوى جديــد. فــي 2013، 
ــى  ــة، ولكــن لعــدم قدرتهــا عل ــر المكتمل ــي غي ــة، كالمبان ــى مالجــئ بديل ــن إل ــم نقــل بعــض النازحي ت
االســتيعاب اضطــر معظــم النازحيــن إليجــاد مســاكن خاصــة بهــم. تدعــو هــذه المجموعــات تحديــدًا 

للقلــق مــع انخفــاض درجــات الحــرارة الموســمية.

1.8 مصادر البيانات والقيود
المعلومــات المتعلقــة بالوضــع اإلنســاني، تحديــدًا البيانــات األوليــة، محــدودة للغاية في ســوريا. وللحصول 
علــى صــورة موضوعيــة وشــاملة لالحتياجــات واألولويــات فــي كل ســوريا، تقــوم ســناب بتحليــل الكثيــر مــن 
المصــادر. إضافــًة إلــى جمعهــا لتقاريــر وتقييمــات المنظمــات اإلنســانية، فــإن ســناب تجمــع المعلومــات مــن 

النظــام الســوري وجماعــات المعارضــة ومصــادر إعالميــة ألغــراض البحــث فــي هــذه الوثيقــة. 

ــة اإلســالمية وبالضربــات  ــة الدول ــة عــن ســوريا تتعلــق بهيمن ــة اإلعالمي ــت التغطي ــث، كان ــع الثال خــالل الرب
الجويــة التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة، وبالتالــي ضعفــت تغطيــة المناطــق التــي ال دور للدولة اإلســالمية 
فيهــا. كمــا أن األزمــات العالميــة األخــرى مثــل تفشــي مــرض اإليبــوال وقصــف قطــاع غــزة أثــرت بشــكل كبيــر 
علــى التغطيــة اإلعالميــة عــن ســوريا. وبرغــم قلــة المعلومــات اإلنســانية، كانــت التقاريــر المتعلقــة بالحســكة 

وديــر الــزور أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي الربــع الثانــي. 

ورغــم وجــود بعــض المعلومــات مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري والمناطــق التــي يصعــب 
الحــاالت وقــف عــدم مشــاركة  يــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة فيهــا. وفــي العديــد مــن  إليهــا، ال  الوصــول 

المعلومــات عائقــًا فــي وجــه ســناب لتكويــن صــورة شــاملة عــن عــدة مناطــق فــي ســوريا.

جميع هذه المصادر، على أي حال، تخضع لقيود معينة:

 اإلعــالم الســوري: إن وصــول الصحفييــن إلــى ســوريا والتنقــل داخلهــا يواجــه قيــودًا كثيــرة. حريــة 	 
ــة علــى االنتمــاءات السياســية لتتمكــن  ــد مــن المصــادر اإلعالمي الصحافــة محــدودة وتعتمــد العدي
مــن العمــل مــع وجــود مســاحة محــدودة للتحليــل المســتقل. اإلعــالم الســوري منقســم إلــى مصــادر 
تتبــع للنظــام الســوري مثــل وكالــة ســانا األخباريــة )SANA News(، ومصــادر تابعــة للمعارضــة مثــل 
االقتصــاد )Eqtisad(. والنشــطاء المحليــون هــم غالبــًا مصــادر خبــر صوتيــة، ومــع ذلــك فهــم مهــددون 
 Guardian( .بشــكل متزايــد مــن قبــل الجهــات المســلحة، ومــن الصعــب التحقــق مــن حســاباتهم

)2014/01/07, RSF 2013/12/18

 الجهــات اإلغاثيــة: إن حركــة المنظمــات الدوليــة والمحليــة محــدودة للغايــة، والمنشــورات تخضــع 	 
ــات المســلحة وقــوات النظــام الســوري. كمــا يجــب أن توافــق الحكومــة  ــل الجماع ــق مــن قب للتدقي
الســورية علــى التقييمــات التــي تجريهــا الجهــات اإلنســانية الناشــطة فــي دمشــق قبــل النشــر. 
نشــر معلومــات أو المناصــرة تعتبــر مــن القضايــا المثيــرة للجــدل مــن قبــل أطــراف الصــراع ويكــون 
لهــا آثــار مباشــرة علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية. فقضايــا الحمايــة مثــاًل، تعتبــر ذات حساســية 

ــر العامــة.  سياســية بحيــث ال يجــب التطــرق إليهــا فــي التقييمــات أو التقاري

 أنظمــة المراقبــة: إن انقســام ســوريا إلــى مناطــق تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري، ومناطــق 	 
متنــازع عليهــا ومناطــق تقودهــا جهــات غيــر حكوميــة، يجعــل المراقبــة الشــاملة لوضــع البلــد مــن 
خــالل جهــة واحــدة أمــرًا مســتحياًل. التقييمــات المشــتركة متعــددة القطاعــات فــي ســوريا صعبــة 
وتســتخدم فيهــا اكثيــر مــن المصــادر. قامــت ســناب بتحليــل العديــد مــن نظــم الرصــد، مثــل نظــام 

”خالل الربع الثالث، كانت التغطية اإلعالمية عن سوريا 
تتعلق بهيمنة الدولة اإلسالمية وبالضربات الجوية 
التي تقودها الواليات المتحدة، وبالتالي ضعفت 

تغطية المناطق التي ال دور للدولة اإلسالمية فيها.“

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1454423.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1454423.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://sana.sy/eng/21/2013/08/19/497773.htm
http://www.eqtsad.net/
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/07/where-deadliest-most-dangerous-place-journalists-syria
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/07/where-deadliest-most-dangerous-place-journalists-syria
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/07/where-deadliest-most-dangerous-place-journalists-syria
http://en.rsf.org/71-journalists-were-killed-in-2013-18-12-2013,45634.html
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التحذيــر واالســتجابة المبكــر )EWARS(، وبرنامــج الغــذاء العالمــي لرصــد أســعار الخبــز، ونظــام الرصــد الخــاص 
بوحــدة تنســيق الدعــم )ACU( المعــروف باســم )دينامــو(. ومــع هــذا يعيــق الوضــع األمنــي التغطيــة المســتمرة 

لــكل أنحــاء ســوريا.

1.8.1 التقييمات والتقارير المتاحة للجمهور

برغم القيود، يوجد العديد من التقييمات والدراسات المتاحة, تتضمن:

 النــزوح: فــي شــهر تمــوز, حدثــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن األعــداد التقديريــة للنازحيــن علــى مســتوى 	 
الناحيــة، ومــع ذلــك تقــل المعلومــات عــن حــركات النــزوح الداخلــي, كمــا قّلــت فــي األشــهر األخيــرة التقاريرالتــي 
تتحــدث عــن الحــركات الجماعيــة. كمــا تتوافــر معلومــات قليلــة عــن عــدد العائديــن إلــى مناطــق الصــراع التــي 
اســتعادت بعــض االســتقرار، مثــل منطقــة القلمــون، وأجــزاء مــن ريــف دمشــق والمدينــة القديمــة فــي حمــص.

 الحمايــة: يتعقــب المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، التابــع للمعارضــة، إلــى جانــب العديــد مــن الجهــات األخــرى, 	 
الضحايــا المدنييــن والمقاتليــن فــي ســوريا. األميــن العــام لألمــم المتحــدة )المفــوض بموجــب القــرارات 2139 
و2165 ( ولجنــة التحقيــق التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة تنشــر تقاريــر دوريــة عــن وضــع 
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، كمــا تقــوم منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش)HRW( ومنظمــة العفــو الدوليــة وأطبــاء 

)PHR( مــن أجــل حقــوق اإلنســان

 الصحــة: ينشــر نظــام اإلنــذار والتحذيــر المبكــر EWARS تقاريــر منتظمــة عــن القضايــا الصحيــة. وغالبــًا مــا تنقطــع 	 
قنــوات االتصــال وال يتــم تضميــن بعــض النقــاط فــي النظــام. أنشــأت وحــدة تنســيق الدعــم ACU نظــام مراقبــة 

.EWARN مــوازي لهــذا النظــام وأطلقــت عليــه اســم نظــام اإلنــذار المبكــر وشــبكة االســتجابة

 الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة )WASH(: تتوفــر القليــل مــن المعلومــات عــن تأثيــر الظــروف الجويــة 	 
الجافــة علــى توافــر ميــاه الشــرب وإنتــاج المحاصيــل وظــروف المعيشــة. تتوفــر بعــض التقاريــر عــن نقــص ميــاه 

الشــرب وســوء نوعيــة الميــاه فــي عــدد مــن المحافظــات وخاصــة فــي ديــر الــزور. 

 ســبل المعيشــة واألمــن الغذائــي: هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي المعلومــات عــن مصــادر ومــدى توفــر والقــدرة علــى 	 
ــر مــن انعــدام األمــن الغذائــي ناتــج  شــراء المــواد الغذائيــة مــن قبــل النازحيــن والمجتمعــات المضيفــة. جــزء كبي
عــن القــدرة االقتصاديــة للحصــول علــى الغــذاء، نظــرًا الرتفــاع األســعار. وبرغــم مراقبــة برنامــج الغــذاء العالمــي 
ألســعار المــواد الغذائيــة والســلع األخــرى، تتذبــذب األســعار بشــكل كبيــر بحســب الموقــع وديناميكيــات الصــراع. 
ال تتوفــر المعلومــات عــن عــدد األشــخاص المحتاجيــن للمســاعدة الغذائيــة وآثــار تدفــق النازحيــن علــى المجتمعــات 

المضيفــة. 

ــد مــن 	  ــراء العدي ــم إج ــم واســع النطــاق للمــأوى، يت ــة: فــي ظــل عــدم وجــود تقيي ــر الغذائي  المــأوى والمــواد غي
عمليــات التقييــم ضيقــة النطــاق، حيــث يركــز معظمهــا علــى أوضــاع النازحيــن فــي الداخــل فــي المخيمــات 
والمالجــئ الجماعيــة. كمــا لــم يقّيــم أي تقريــر بشــكل شــامل األضــرار الكليــة فــي المنــازل والمالجــئ بســبب 

النــزاع الدائــر.

1.8.2 تقييمات حديثة

توفرت التقييمات التالية خالل الربع الثالث أو يتم التخطيط لها وهي:

 نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ملفات للمحافظات تتضمن األعداد التقديرية - 
)OCHA 07/2014( .لألشخاص المحتاجين والنازحين على مستوى الناحية

 نشرت منظمة »إنقذوا األطفال« )Save the Children( تقريرًا عن تأثير الصراع على حصول األطفال على - 
)SCI 09/2014( .التعليم

 أنهت وحدة تنسيق الدعم ACU تقريرًا مع بيانات عن شهري آذار ونيسان مستمدة من نظام الرصد - 
متعدد القطاعات الخاص بها. ويغطي التقرير معظم مناطق الشمال والشمال الشرقي من سوريا، 

باإلضافة إلى بعض المناطق في جنوب ووسط سوريا. وبرغم قدم هذه البيانات وعدم 
توفر تقييمات جديدة متعددة القطاعات، قمت سناب SNAP بتحليل المعطيات.

 منظمة REACH أصدرت التقارير التالي: 1( المخيمات وأماكن السكن غير الرسمية في - 
شمال سوريا و2( ملفات مدنية عن الحسكة والقامشلي ومدينة دير الزور وشرق مدينة 

 REACH 03/09/2014, REACH 28/08/2014, REACH 27/08/2014, REACH( .حلب
)27/08/2014, REACH 27/08/2014

 منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أصدرت تقارير ربعية عن فاعلية ومدى الوصول إلى - 
المشافي العامة والمرافق الصحية والضرر الذي تعرضت له، وذلك بناًء على معلومات 

 )HeRAMS( مجموعة من قبل نظام خرائط توفر الموارد والخدمات الصحية 
)WHO/MoH 14/08/2014, WHO/MoH 14/08/2014(

1.8.3 تقييمات قيد اإلعداد:

 تقييم احتياجات متعدد القطاعات يغطي أغلب مناطق الشمال والشمال الشرقي من - 
سوريا، وكذلك بعض مناطق الجنوب. من المتوقع أن يصدر في تركيا في أواخر تشرين 

 .)SAMI( األول عن مبادرة التقييم والمراقبة للوكاالت في سوريا

 تقييمات التغذية والتعليم بإشراف اليونيسيف UNICEF وشركاؤها المنفذون. الهدف من - 
تقييم التعليم هو فهم تحديات الحصول على ونوعية التعليم في عموم سوريا ليطلع عليها 

 )UNICEF 19/09/2014( .معدون برامج التعليم

http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FUTURES_UNDER_THREAT.PDF
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-qamishli-syria-crisis-food-health-and
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-ar-raqqa-syria-crisis-food-health-and
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-needs-overview-food-health-water-ar-raqqa-city-ar-raqqa
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-deir-ez-zor-syria-crisis-food-health-and
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-qamishli-syria-crisis-food-health-and
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-qamishli-syria-crisis-food-health-and
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-eastern-aleppo-syria-crisis-food-health
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf
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2. التحليل القطاعي الشامل 

القطاعات ذات األولوية

رغم أن أولوية االحتياجات تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، لكن يمكن تعميم بعض القضايا:

 قضايــا الحمايــة منتشــرة وهــي الســبب الرئيســي فــي األزمــة اإلنســانية الســورية. وقــد ازدادت فــي الربــع الثالــث 	 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة، وتحديــدًا الدولــة اإلســالمية، حيــث تتحــدث التقاريــر عــن 
إعدامــات ميدانيــة وعقوبــات قاســية لــزرع الخــوف وضمــان خضــوع الســكان المحلييــن. ومــا تــزال تســتخدم األســلحة 
الثقيلــة والبراميــل المتفجــرة والســيارات المفخخــة والقناصيــن ممــا يســبب المــوت واإلصابــات الناجمــة عــن الصــراع. 
ــة للمرافــق  ــة الخاصــة الممنوح ــة وتجاهــل الحماي ــع أطــراف الصــراع فــي اســتهداف المرافــق الحيوي وتســتمر جمي

الصحيــة والتعليميــة.
 الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة هــي مســائل ذات أولويــة كبيــرة وبخاصــة فــي شــرقي ســوريا بســبب 	 

حــدة الصــراع, حيــث تســتخدم جماعــات المعارضــة موضــوع الوصــول إلــى مصــادر الميــاه كســالح حــرب. فــي عمــوم 
ســوريا هنــاك أكثــر مــن أربــع مالييــن شــخص بحاجــة إلــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة. ســاهم نقــص 
الميــاه فــي فصــل الصيــف, إلــى جانــب تلــوث مصــادر الميــاه, فــي ازديــاد األمــراض المعديــة وخصوصــًا بيــن النازحين 

المقيميــن فــي المالجــئ الجماعيــة.
 مــا يــزال موضــوع الحصــول علــى الغــذاء يشــكل أولويــة فــي عموم المحافظات بســبب الهبــوط المتوقع فــي اإلنتاج 	 

الزراعــي. يعتبــر الذيــن يعيشــون فــي مناطــق الصــراع والمناطــق المحاصــرة فــي خطــر كونهــم يواجهــون محدوديــة 
المــوارد وتضخــم اقتصــادي. تواجــه األســر الفقيــرة صعوبــة متزايــدة فــي تأميــن متطلبــات الغــذاء األساســية نتيجــة 
لضعف القوة الشــرائية وفقدان الدخل وســبل المعيشــة ونفاذ المدخرات. وفق مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
فــي األمــم المتحــدة، فــإن حوالــي %80 مــن اليــد العاملــة, أي 2.67 مليــون شــخص, هــم بــدون عمــل. إضافــًة إلــى 
ذلــك، أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي عــن نقــص كبيــر فــي التمويــل ســيؤدي إلــى اقتطــاع فــوري للمســاعدات الغذائيــة.

 أســفرت األعمــال العدائيــة واالســتهداف المباشــر لنظــام الرعايــة الصحيــة عــن تضــرر مراكــز الصحــة وعــن نقــص فــي 	 
اإلمــدادات واالكــوادر, كمــا حــدت مــن إمكانيــة حصــول الســكان المتضرريــن علــى خدمــات الرعاية الصحية. فاقــم ارتفاع 
درجــات الحــرارة ونقــص الميــاه خــالل أشــهر الصيــف مــن خطــر تفشــي التيفوئيــد، وخاصــة فــي المناطــق المكتظــة 
بالســكان ومخيمــات النازحيــن حيــث يعيــش النــاس فــي ظــروف غيــر صحيــة، وحيــث قلــت الميــاه المســتخدمة ألمــور 
النظافــة الشــخصية. وشــهد شــهر تمــوز زيــادة أكبــر فــي انتشــار أمــراض اإلســهال الحــادة حيــث تواجــد أكبــر عــدد لهــذه 
الحــاالت فــي ديــر الــزور ودمشــق وريــف دمشــق والالذقيــة وحلــب. بحلــول أيلــول, اشــتبه بحمــى التيفوئيــد كســبب 

رئيســي لالعتــالل. 

2.1 الحماية

ال يوجد المحتاجون
تعتمد المناطق والمجموعات األكثر تضررَا على طبيعة قضايا الحماية التي تناقش في المناطق األكثر تضررًا

حين أن الرجال القاطنين في المناطق المتضررة بالصراع تحديدًا معرضون لخطر الهجمات 
العنصرية واالعتقاالت التعسفية, فإن معظم النساء واألطفال وأولئك المعارضين 

لحكم التطرف هم األكثر عرضة للخطر في مناطق سيطرة الدولة اإلسالمية.

2.1.1 عدد القتلى

أصــدرت المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان فــي شــهر آب تحديثــًا لعــدد ضحايــا الصــراع، مشــيرة إلــى أن أكثــر مــن 190,000 
شــخص قــد قضــوا منــذ بدايــة الصــراع وحتــى شــهر نيســان 2014. تختلــف األعــداد التقديريــة للضحايــا مــن مصــدر إلــى آخــر, 
ففــي آب تراوحــت تلــك األعــداد بيــن 114,000 إلــى 260,000. بالمقابــل, قــّدرت هيئــة اإلحصــاء العراقيــة، وهــي مصــدر 
يســتخدم علــى نطــاق واســع لمعرفــة أعــداد الضحايــا العراقييــن، أن حوالــي 174,000 شــخص قضــى خــالل 10 ســنوات بيــن 
2003 و2013. معظــم المصــادر تتنــاول الضحايــا الســوريين مــن الجانبيــن العســكري والمدنــي، وتقــّدر نســبة المدنييــن بيــن 

)UNOCHA 28/08/2014, Syrian Revolution Martyr Database 08/204 SOHR 08/2014( .78% 40 و%

قاعدة بيانات شهداء الثورة  السورية

عدد الخسائر البرشية

رشية
سائر الب

عدد الخ

200,000

150,000

100,000

50,000

2011201220132014
0

أبريل ٢٠١٤
قاعدة بيانات الشهداء: ١٩٤,٠٠٠

املفوضية العليا لحقوق األنسان: ١٩١,٠٠٠

املصدر: قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية

2.1.2 الثغــرات فــي المعلومــات

مــن الصعــب جــدًا توثيــق القضايــا المتعلقــة بالحمايــة، بمــا أن أعضــاء لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة, 
المراقبيــن لحقــوق اإلنســان, وأعضــاء المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان واألمــم المتحــدة ممنوعــون مــن 
الدخــول إلــى ســوريا. معظــم عمليــات تقييــم االحتياجــات التــي أجريــت فــي هــذا الربــع تتجنــب األســئلة 
المتعلقــة بالحمايــة لكــي ال تخاطــر بســالمة مــن يجمــع المعلومــات ومــن يشــارك باألجابــة عليهــا. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن المعلومــات عــن قضايــا الحمايــة التــي تتعــدى اآلثــار المباشــرة للنــزاع المســلح محــدودة، أغلــب 
المعلومــات المتوفــرة تركــز علــى اســتخدام األســلحة غيــر الشــرعية وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا 

.)UNSC 21/08/2014, UNHCR 30/07/2014(.الدولــة اإلســالمية

2.1.3 انتهاكات الدولة االسالمية

أصبحــت انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة وخاصــة الدولــة اإلســالمية، أكثــر وضوحــًا 
فــي الربــع الثالــث، حيــث تحدثــت التقاريــر عــن عمليــات إعــدام ميدانيــة وعقوبــات قاســية لــزرع الخــوف وضمــان 
الخضــوع لهــا. فللمــرة األولــى ظهــر دليــل موثــوق عــن اســتخدام الدولــة اإلســالمية للبراميــل المتفجــرة 
ــى  ــب إل ــزور وحل ــر ال ــة اإلســالمية فــي دي ــب. وقــد أدى تقــدم الدول خــالل هجومهــا علــى مناطــق فــي حل
حــركات نــزوح واســعة النطــاق، مــع وجــود تقاريــر غيــر مؤكــدة عــن إكــراه الجماعــات المتطرفــة لمجتمعــات 
بأكملهــا علــى النــزوح. وقــد هــرب أكثــر مــن 172,000 شــخص مــن عنــف الدولــة اإلســالمية أو الخــوف مــن 
األذى فــي شــمال حلــب منــذ 19 أيلــول. مــع وجــود تقاريــر عــن إعدامــات لمدنييــن بفــوا فــي القــرى التــي 
اســتولت عليهــا الدولــة اإلســالمية. اتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة الدولــة اإلســالمية بممارســة »التطهيــر 
العرقــي الممنهــج«، بمــا فــي ذلــك عمليــات القتــل الجماعــي لألقليــات اإلثنيــة والدينيــة فــي العــراق. ورغــم 
 AFP( .عــدم توفــر المعلومــات الكافيــة, يعتقــد أن الدولــة اإلســالمية تتبــع نفــس االســتراتيجية فــي ســوريا
 04/09/2014, AFP 20/09/2014, HRW 2014/09/01, UN 27/08/2014, Guardian 21/09/2014,

)Syrian Observer 21/08/2014

http://syriahr.com/en/index.php?option=com_news&nid=736&Itemid=2&task=displaynews
http://syrianshuhada.com/default.asp?lang=en&a=st&st=7
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary-general-kyung-wha-kang-statement-security-council
http://Syrian Revolution Martyr Database 08/204
http://syrianshuhada.com/default.asp?lang=en&a=st&st=7
http://syrianshuhada.com/default.asp?lang=en&a=st&st=7
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/accessing-vulnerable-across-conflict-lines-unhcr-syria-mid-year-analysis
http://reliefweb.int/report/iraq/jihadists-kidnap-dozens-north-iraq-village
http://reliefweb.int/report/iraq/jihadists-kidnap-dozens-north-iraq-village
http://reliefweb.int/report/iraq/jihadists-kidnap-dozens-north-iraq-village
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/fighters-close-syria-border-town-thousands-flee
http://www.hrw.org/news/2014/09/01/iraq-22nd-special-session-un-human-rights-council
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A.HRC_.27.60_Eng.pdf
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/21/isis-kurds-escape-into-turkey-from-syria-kobani
http://syrianobserver.com/Features/Features/Did+the+Islamic+State+State+Conscription
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2.1.4 االستخدام العشوائي وغير المتناسب للعنف

ألــزم قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 )شــباط 2014 ( جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا بوقــف االســتخدام العشــوائي 
للبراميــل المتفجــرة وغيرهــا مــن األســلحة فــي المناطــق اآلهلــة بالســكان. ومــع ذلــك يســتمر اســتخدام األســلحة الثقيلــة 
ــات المرتبطــة  ــات واإلصاب والبراميــل المتفجــرة والســيارات المفخخــة والقناصــات ممــا يســاهم بالنســبة األعظــم للوفي
بالنــزاع، ويخلــق العقبــات التــي تحــول دون الوصــول إلــى الخدمــات األساســية. يــدل اســتهداف مواقــع, مثــل األســواق 
ــر  والمحــالت التجاريــة والمستشــفيات والمــدارس ودور العبــادة واألماكــن العامــة المكتظــة, علــى تعمــد أيقــاع عــدد كبي
مــن الضحايــا المدنييــن. ومــع القصــف الجــوي الكثيــف المســتمر علــى حلــب ودرعــا وحمــاة وإدلــب وحمــص وريــف دمشــق، 
كثــف النظــام الســوري فــي هــذا الربــع غاراتــه الجويــة ضــد الدولــة اإلســالمية فــي شــرق دير الــزور وحلب، موديــًا بحياة 100 
)HRW 30/07/2014, CoI 12/08/2014, Reuters 08/09/2014, The World Post 06/09/2014( .مدنــي علــى األقــل

وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش منــذ شــهر شــباط عــام 2014 أكثــر مــن 650 موقــع رئيســي جديــد متضــرر مــن البراميــل 
المتفجــرة فــي أحيــاء مدينــة حلــب. وقــد تأثــرت كذلــك محافظــات درعــا وإدلــب وحمــاة ودمشــق بشــدة جــراء البراميــل 
 HRW 30/07/2014, AFP 05/07/2014, AFP 10/07/2014, WorldBulletin 03/08/2014, ARA News( المتفجــرة. 

)03/08/2014, ARA News 10/08/2014

ورغــم أن النظــام الســوري ينفــي حيــازة أو اســتخدام القنابــل العنقوديــة، فقــد وثقــت لجنــة مراقبــة القنابــل العنقوديــة 
حوالــي 250 حالــة اســتخدمت فيهــا القنابــل العنقوديــة خــالل فتــرة ســنتين بيــن تمــوز 2012 وتمــوز 2014. تــم نشــر 
التقاريــر األوليــة الســتخدام القنابــل العنقوديــة فــي حزيــران 2012، حيــث بينــت أن اســتخدام هــذه األســلحة ازداد بشــكل 
حــاد فــي شــهر تشــرين األول عــام 2012 حيــن كثفــت قــوات النظــام الســوري غاراتهــا الجويــة علــى مناطــق ســيطرة 
المعارضــة. تقريبــًا كل ضحايــا القنابــل العنقوديــة الموثقيــن وهــم أكثــر مــن 1,500)%97( هــم مدنيــون. فــي بدايــة شــهر 
أيلــول، ســجل للمــرة األولــى اســتخدام القنابــل العنقوديــة مــن قبــل جهــات غيــر حكوميــة. حيــث صــرح مســؤولون محليــون 
, كمــا بينــت بعــض الصــور الملتقطــة, أن مقاتلــي الدولــة اإلســالمية قــد اســتخدموا األســلحة العنقوديــة فــي عيــن العرب 

)Cluster Munition Monitor 28/08/2014, HRW 01/09/2014, HRW 30/07/2014(.كوبانــي فــي حلــب مرتيــن /

2.1.5 الهجمات على البنى التحتية المدنية

تواصــل جميــع أطــراف الصــراع اســتهداف الخدمــات الحيويــة، ممــا يســبب فــي انقطــاع الميــاه الصالحــة للشــرب والكهربــاء 
ــاه الرئيســية فــي حــي  ــم. تســبب الضــرر الحاصــل لمحطــة ضــخ المي ــة والتعلي ــة الصحي ــى الرعاي ــة الحصــول عل وصعوب
ســليمان الحلبــي فــي مدينــة حلــب، مــن قبــل جماعــات المعارضــة المســلحة فــي 2 حزيــران, فــي انقطــاع الميــاه عــن أكثــر 
مــن 2.5 مليــون شــخص ومــا تــزال. تتجاهــل أطــراف الصــراع بشــكل كبيــر الحمايــة الخاصــة الممنوحــة للمنشــآت الصحيــة. 
حيــث ســجلت منظمــة أطبــاء لحقــوق اإلنســان مــا يقــرب مــن 200 هجمــة علــى 140 منشــأة طبيــة منــذ بدايــة الصــراع. 
وتشــير أحــدث بيانــات نظــام خرائــط توفــر المصــادر الصحيــة التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة أنــه بحلــول شــهر تمــوز كان 
قــد تضــرر مــا يقــارب نصــف المستشــفيات العامــة جزئيــًا أو كليــًا. كمــا وثقــت األمــم المتحــدة 80 هجومــًا علــى المــدارس 
فــي الفتــرة بيــن كانــون الثانــي وآب 2014. وال توجــد لــدى األمــم المتحــدة أرقــام عــن الهجمــات علــى المــدارس خــالل 
عــام 2013. ومــع ذلــك، ذكــرت حكومــة النظــام فــي آب 2013، أن 65 مدرســة قــد تعرضــت للهجــوم خــالل ذلــك العــام. 
كمــا تســتمر الهجمــات علــى األضرحــة الدينيــة ودور العبــادة، حيــث بيــن تحليــل حديــث ألحــد صــور األقمــار الصناعيــة مــدى 
 OCHA 16/07/2014, CoI 12/08/2014, WHO 07/2014, PHR 20/09/2014, Al-Monitor 2013/07/11,( .الضــرر

)Eqtsad 2013/07/14, Tishreen 2013/08/15, UNSC 24/03/2014, UNSC 29/08/2014, BBC 19/09/2014

وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أن الغــارات الجويــة األمريكيــة علــى شــمال ســوريا قــد أدت إلــى أضــرار 
فــي المطاحــن وأماكــن تخزيــن الحبــوب فــي المنطقــة. ورغــم أن تجــارة القمــح والنفــط هــي مصــدر مهــم لدخــل الدولــة 
اإلســالمية إال أن الضربــات التــي اســتهدفت مصافــي النفــط ومخــازن القمــح كان لهــا تأثيــر مباشــر علــى حصــول األســر 

.)Reuters 2014/09/30( .علــى الغــذاء والوقــود

2.1.6 التعذيب وسوء معاملة المعتقلين

ال يــزال االســتخدام واســع النطــاق والممنهــج للتعذيــب وســوء معاملــة المعتقليــن واحــدًا مــن أبــرز قضايــا 
الحمايــة. تتصــف ظــروف االعتقــال فــي مرافــق قــوات النظــام والجماعــات المســلحة بنقــص الغــذاء والمــاء 
والمســاحة والنــوم والنظافــة والرعايــة الطبيــة والحرمــان مــن األدويــة المنقــذة للحيــاة. وفــي تقريرهــا األخيــر 
ــات ناجمــة عــن  ــر مــوت المعتقليــن فــي دمشــق بســبب إصاب ــادة فــي تقاري ــة التحقيــق إلــى زي نوهــت لجن
التعذيــب أو بســبب المــرض ولعــدم الحصــول علــى الخدمــات األساســية، وذلــك بيــن شــهري كانــون الثانــي 
وتمــوز 2014 مقارنــة بالنصــف الثانــي مــن عــام 2013. وخلصــت المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان مؤخــرًا 
إلــى أن بعــض انتهــاكات حقــوق اإلنســان العالميــة والقانــون اإلنســاني, والتــي يعــد بعضهــا جرائــم حــرب, 
قــد ارتكبــت مــن قبــل الجيــش الســوري ومــن جماعــات المعارضــة المســلحة بحــق ســجناء ســابقين فــي ســجن 

)UNSC 21/08/2014, CoI 12/08/2014( حلــب المركــزي

2.1.7 الحصار والهدنة

تشــير آخــر التقديــرات عــن عــدد األشــخاص الذيــن بالــكاد يحصلــون علــى المســاعدات )مــن حزيــران 2014( أن 
ــاة, وأن مــا يقــدر ب 4.7  ــات الحي ــى ضروري 241,000 شــخص هــم تحــت حصــار يمنعهــم مــن الحصــول عل
.)UN 13/08/2014, UN 2014/06/20( .مليــون شــخص يقيمــون فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا

خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، أدت مفاوضــات الهدنــة إلــى رفــع الحصــار فــي القــدم والعســالي 
)دمشــق( وهنــاك مفاوضــات تجــري فــي عــدة مناطــق فــي البــالد. ومــع ذلــك بيــن تحليــل 26 هدنــة، أن 
اتفاقيــات الهدنــة قــد قوضــت لعــدم وجــود إرادة سياســية ونتــج عنهــا تحســن بســيط ومؤقــت فقــط للوضــع 
اإلنســاني فــي المجتمعــات المتضــررة. ويبيــن البحــث كيــف يمكــن أن تــؤدي مفاوضــات الهدنــة إلــى مزيــد 
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، علــى ســبيل المثــال حــاالت التعــدي علــى النازحيــن مــن المناطــق المحاصــرة 
إلجبارهــم علــى العــودة مــن أجــل زيــادة الضغــط علــى قــوات المعارضــة للتفــاوض. ففــي معضميــة الشــام 
)Integrity 06/2014, UNSC 21/08/2014( .ــازح ــر مــن 5,000 ن أجبــرت هــذه االســتراتيجية علــى عــودة أكث

2.1.8 اإلجرام

ــًا  فــي بدايــة تمــوز, ذكــرت وســائل اإلعــالم المحليــة أن مقبــرة جماعيــة اكتشــفت مؤخــرًا فــي حلــب تضــم جثث
بأعضــاء مفقــودة. إن غيــاب القانــون والنظــام المركــزي فــي العديــد من المناطق واإلحســاس العام بعــدم وجود 
عقــاب قــد ســاهم فــي انتشــار الجريمــة. وهنــاك تقاريــر عــن شــبكات إجراميــة متورطــة فــي الفســاد واالبتــزاز 
والنهــب واالتجــار بالبشــر. )Assafir 23/07/2014, Fletcher 02/2014(. بّيــن تقييــم أجــري مؤخــرًا فــي مخيمــات 
النازحين أن األمان هو مصدر قلق ألغلبية النازحين الســوريين المقيمين في مخيمات رســمية أو غير رســمية. 
المصــدر الرئيســي للمخــاوف األمنيــة بحســب النازحيــن هــو وجــود أفــراد مســلحين داخــل المخيمــات وكذلك عدم 
وجــود أســوار للمخيــم وافتقــار التدابيــر األمنيــة وحــرس ليمنعــوا ويســتجيبوا للجريمــة. كمــا تحــدث النازحــون عــن 

)REACH 07/2014( .إحســاس عــام بعــدم األمــان بســبب الخــوف مــن االختطــاف ومــن تجنيــد األطفــال

”زيادة في تقارير موت المعتقلين في دمشق 
بسبب إصابات ناجمة عن التعذيب أو بسبب المرض 

ولعدم الحصول على الخدمات األساسية.“

http://www.hrw.org/news/2014/07/30/syria-barrage-barrel-bombs
https://www.evernote.com/shard/s263/res/08176ae7-991e-45d5-a272-101dadd06336/A.HRC_.27.60_Eng.pdf
http://uk.reuters.com/article/2014/09/08/uk-syria-crisis-bombardment-idUKKBN0H313320140908
http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20140906/ml-syria/?utm_hp_ref=world&ir=world
http://aranews.net/2014/08/syrian-air-force-launch-offensive-opposition-held-idlib/
http://www.hrw.org/news/2014/07/30/syria-barrage-barrel-bombs
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/eight-members-one-family-killed-syria-raid-ngo
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-family-among-10-killed-aleppo-air-raid-ngoaleppo
http://www.worldbulletin.net/middle-east/141783/23-killed-by-syria-barrel-bombs-in-idlib
http://aranews.net/2014/08/syrian-air-force-launch-offensive-opposition-held-idlib/
http://aranews.net/2014/08/syrian-air-force-launch-offensive-opposition-held-idlib/
http://aranews.net/2014/08/damascus-fire-claims-civilians-lives/
file:///C:\Users\Pauline%20Pascal\Downloads\2014%20Cluster%20Munition%20Monitor_full%20text.pdf
http://www.hrw.org/news/2014/09/01/syria-evidence-islamic-state-cluster-munition-use
http://www.hrw.org/news/2014/07/30/syria-barrage-barrel-bombs
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/web/index.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/syria-war-education-kurds-fsa-1.html
http://eqtsad.net/readNews.php?id=4826
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/294530
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1427034.pdf
http://www.un.org/en/sc/documents/sgreports/2014.shtml
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29255315
http://www.trust.org/item/20140929173951-lfoie/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://integrityresearch.com/integrity-blog/syrian-society-conflict-localised-truces-and-ceasefires
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.assafir.com/Article/63/362651
http://www.fletcherforum.org/wp-content/uploads/2014/04/38-1_Herbert1.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FREACH_UNICEF_Jordan%2520ITS%2520Assessment_June2014_final.pdf&ei=KQ8cVIzAIaaBywO68oDYDA&usg=AFQjCNGK_lEdNz6DBoQBnKE31wO7-0tmvA&sig2=VSa2FGsGCl3f1kQzcgkLvg&bvm=bv.75774317,d.bGQ
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2.1.9 حقوق المرأة

ــات حــول مــدى العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس  ــة جمــع بيان ــة التواصــل مــن إمكاني تحــد القيــم االجتماعيــة وصعوب
)GBV( الموجــود فــي ســوريا. ومــع ذلــك يســتمر توثيــق العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس والــذي يســتهدف الرجــال 
 UNHCR( .والنســاء مــن خــالل تقاريــر مســتمرة عــن االغتصــاب واالعتــداءات الجنســية علــى نســاء معتقــالت فــي دمشــق

 .)30/07/2014, OCHA 16/07/2014, CoI 12/08/2014

وتســتمر االنتهــاكات ضــد النســاء فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الجماعــات المتطرفــة. بتاريــخ 17 تمــوز رجمــت امــرأة 
حتــى المــوت مــن قبــل حوالــي 30 عنصــرًا مــن الدولــة اإلســالمية بعــد إدانتهــا بالزنــا مــن قبــل المحكمــة الشــرعية فــي 
الطبقــة بمحافظــة الرقــة. وخــالل األســبوع األخيــر مــن تمــوز وزعــت الدولــة اإلســالمية منشــورات تتضمــن قائمــة بالحــدود 
ــًة أن خرقهــا ســيقود لعقــاب شــديد. وفــي الوقــت نفســه  ــزور والرقــة، مبين علــى لبــاس المــرأة فــي محافظتــي ديــر ال
تحدثــت تقاريــر عــن أن جماعــات مســلحة أخــرى تقلــد الدولــة اإلســالمية فــي معاملتهــا للمدنييــن فــي المناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرتها. فمثــاًل هنــاك تقاريــر مــن دومــا بريــف دمشــق عــن حادثــة رجــم بتهمــة الزنــا مــن قبــل جماعــات مــن 

)UNSC 21/08/2014, CSM 21/09/2014( .المعارضــة المســلحة

2.1.10 حماية الطفل

تتــوارد باســتمرار تقاريــر عــن انتهــاكات خطيــرة لحمايــة األطفــال فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى أســاس 
الجنــس والعمالــة المســتغلة لألطفــال واالتجــار بهــم والقتــل والتشــويه واالختطــاف واالحتجــاز والــزواج المبكــر والتجنيــد 
فــي الصراعــات المســلحة. تشــير مراقبــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان أن الدولــة اإلســالمية وجماعــات مســلحة أخــرى 
تقــوم بتجنيــد الفتيــان بالقــوة. وبينــت وســائل اإلعــالم أن الدولــة اإلســالمية أسســت معســكرات تدريــب لتجنيــد األطفــال 
تحــت ســتار التعليــم، حيــث تقــوم بتدريــب فتيــان أعمارهــم 14 ســنة, وفــي بعــض 10 ســنوات, علــى القتــال. بينمــا أشــارت 
تقاريــر قبــل عــام 2014 أن األطفــال المرتبطيــن بالجماعــات المســلحة كانــوا غالبــًا احتيــاط. ومــع هــذا مــن المؤكــد ازديــاد 

.)CoI 12/08/2014, Syria Deeply 02/09/2014( .مشــاركة األطفــال فــي القتــال الفعلــي

WASH 2.2 المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة

4,298,766المحتاجون
SINA 11/2013 ) 41%( 270/111 النواحي المغطاة 

4,066,000
Dynamo 07/2014 )40%( 270/180 النواحي المغطاة

الحسكة وحلب والرقة ومحافظة دير الزور وريف إدلبالمناطق األكثر تضررًا

الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة هــي األولويــة األهــم, وال ســيما فــي شــرق ســوريا بســبب حــدة مســتويات 
الصــراع إلــى جانــب تلــوث نهــر الفــرات بســبب أعمــال تكريــر النفــط غيــر الرســمية. ووفقــًا لتقريــر وحــدة تنســيق الدعــم فــإن 
معظــم المناطــق التــي ظهــر أن WASH فيهــا كولويــة قصــوى تتركــز فــي شــرق ســوريا. أيضــًا, جميــع المناطــق التــي جــرى 
تقييمهــا فــي ديــر الــزور, تبيــن فيهــا أن قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة قــد واجــه تدهــورًا حــادًا بالشــروط 
اإلنســانية. فــي أيلــول, ذكــرت وحــدة تنســيق الدعــم ACU أن الجهــات الفاعلــة لــم تســتطع الوصــول إلــى شــبكات الميــاه 
لتعقيمهــا بالكلــور بســبب نقــص الكلــور أواًل ولعــدم إمكانيــة الوصــول إليهــا. نتيجــًة لذلــك تــم تســجيل عشــرات الحــاالت 

.)ACU 24/09/2014, DYNAMO 07/2014( .مــن اإلســهال الدمــوي الحــاد فــي األســابيع األخيــرة

 WASH حــول المخيمــات والمســاكن المخالفــة فــي حلــب والحســكة وديــر الــزور وإدلــب، بينــت أن REACH فــي تقييــم لـــ
هــو األولويــة الثانيــة. عمومــًا, احتياجــات الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة فــي المســاكن المخالفــة كانــت أعلــى 
مــن تلــك التــي فــي المخيمــات. وبالمقارنــة مــع تقييمــات أواخــر 2013, نالحــظ ازديــاد أولويــة الميــاه والصــرف الصحــي 
والعنايــة بالنظافــة، والســبب غالبــًا هــو ازديــاد تدفــق النازحيــن فــي أوائــل 2014, وانخفــاض معــدالت هطــول األمطــار، 
ــاه والصــرف الصحــي  ــة الموجــودة. وضمــن قطــاع المي ــاه القليل ــى مــوارد المي ــذي زاد الضغــط عل واســتمرار الصــراع ال

.)REACH 09/07/2014( .والعنايــة بالصحــة, كان توفيــر المراحيــض هــو األكثــر إلحاحــًا

وقــد اســتمر نقــص الميــاه فــي مدينــة حلــب منــذ شــهر أيــار، عنمــا ســيطرت قــوات المعارضــة علــى محطــة 
الميــاه الرئيســية فــي ســليمان الحلبــي للمــرة األولــى وقطعــت الميــاه عــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري فــي المدينــة. منــذ ذلــك الحيــن أصــاب المحطــة ضــرر ناجــم عــن القصــف ولــم يســمح بإصالحهــا ممــا 
أثــر علــى حوالــي 2.5 مليــون شــخص فــي حلــب ســواء فــي مناطــق ســيطرة النظــام أو المعارضــة. ونجــم عن 
نقــص الميــاه المنقولــة باألنابيــب نقــص كبيــر فــي الميــاه واالعتمــاد علــى اآلبــار الخاصــة المعرضــة للتلــوث 
أيضــًا. وأدى نقــص الميــاه أيضــًا إلــى ارتفــاع هائــل فــي أســعارها، حيــث أفــادت إحــدى المنظمــات غيــر 
 OCHA 30/07/2014,( .)الحكوميــة بــأن 20 متــرًا مكعبــًا مــن المــاء يبــاع بـــ 20,000 ليــرة ســورية )130 دوالر

)SOS 12/09/2014

وخلــص تقريرصــادر عــن نظــام المراقبــة اإلنســاني فــي وحــدة تنســيق الدعــم ACU، والــذي غطــى 180 ناحيــة 
)40 % مــن مجمــل النواحــي فــي 11 محافظــة(, أن أكثــر مــن أربعــة مالييــن شــخص )%24( مــن أصــل 16,7 
مليــون شــملهم التقييــم هــم بحاجــة إلــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنطافــة. وهنــاك نتائــج رئيســية 

أخــرى مــن الـــ 108 ناحيــة المغطــاة بالتقييــم تبّيــن :

 وجــود حوالــي 160 مــن الجهــات العاملــة فــي دعــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي 	 
المناطــق التــي جــرى تقييمهــا.

 النواحــي المقيمــة تعتمــد علــى المصــادر التاليــة بشــكل رئيســي للحصــول علــى الميــاه: %29 مــن 	 
النواحــي تعتمــد علــى شــبكة الميــاه العامــة، و%26 تعتمــد علــى اآلبــار الخاصــة، و%24 تعتمــد علــى 

صهاريــج الميــاه، و%11 تعتمــد علــى الخزانــات، و%10 تعتمــد علــى البحيــرات واألنهــار.
 %76 مــن النواحــي فيهــا مصادرالميــاه صالحــة للشــرب ومفلتــرة أو نظيفــة. %9 مــن النواحــي 	 

مياههــا ملوثــة. تتركــز مناطــق الميــاه الملوثــة علــى طــول نهــر الفــرات, علــى األرجــح نتيجــة عمليــات 
تكريــر النفــط غيــر الرســمية. 

ــاه(، %17 قلــة فــي 	  ــاه هــي بســبب نقــص الوقــود )لمضخــات المي  %59 مــن أســباب نقــص المي
الميــاه، %14 بســبب نقــص صهاريــج الميــاه، و%10 بســبب نقــص خزانــات الميــاه. أشــارت مصــادر 
أخــرى موثوقــة أن نقــص الوقــود هــو أهــم عائــق يواجــه قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة 
بالصحــة فــي عمــوم ســوريا. ورغــم ذلــك تمتنــع الجهــات المانحــة غالبــًا عــن تمويــل إمــدادات الوقــود 
ألنــه غيــر مســتدام ومكلــف ويمكــن اســتهدافه أو اســتخدامه فــي النشــاطات العســكرية مــن قبــل 

.)PI 23/09/2014( .جميــع أطــراف النــزاع
 موضــوع التخلــص مــن النفايــات يظــل مصــدر قلــق كبيــر فــي ســوريا ألنــه يعتمــد بالدرجــة األولــى 	 

علــى متعهديــن مــن القطــاع الخــاص غيــر خاضعيــن للرقابــة. %51 مــن النواحــي تعتمــد فــي تصريــف 
القمامــة علــى شــبكات عامــة تعمــل جزئيــًا، أو فــي الخــالء، أوعلــى مجــاري األنهــار أو قنــوات الــري، 
مــع اإلشــارة إلــى أن هنــاك مخاطــر كبيــرة جــدًا مــن تلــوث مصــادر ميــاه الشــرب.المياه والصــرف 
ــة األولــى فــي %20 مــن النواحــي التــي جــرى تقييمهــا،  ــة بالصحــة هــي األولوي الصحــي والعناي
واألولويــة الثانيــة فــي %29 منهــا، واألولويــة الثالثــة فــي %17 منهــا. معظــم نواحــي األولويــة 
ــم تقييمهــا تعانــي مــن مشــكلة  ــز فــي شــرق ســوريا. %74 مــن كل النواحــي التــي ت األولــى تترك
ــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة. فــي  ــرة نتيجــة االحتياجــات المحتملــة فــي قطــاع المي خطي

”المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة هي 
األولوية األهم, وال سيما في شرق سوريا“

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/accessing-vulnerable-across-conflict-lines-unhcr-syria-mid-year-analysis
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/accessing-vulnerable-across-conflict-lines-unhcr-syria-mid-year-analysis
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/accessing-vulnerable-across-conflict-lines-unhcr-syria-mid-year-analysis
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-bulletin-syria-issue-49-19-jun-16-july-2014
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://news.yahoo.com/heard-syrias-border-life-islamic-state-orderly-brutal-130004034.html
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/09/6033/raqqas-training-camps-isis-teaches-children-behead/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
http://ACU 24/09/2014
http://DYNAMO 07/2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://PI 23/09/2014
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أربــع محافظــات )هــي ديــر الــزور ودرعــا والالذقيــة وإدلــب(, %100 مــن النواحــي المقّيمــة فيهــا عرضــة لخطــر كبيــر, 
.)DYNAMO 07/2014( .مــع اإلشــارة إلــى المناطــق التــي تعانــي مــن الصــراع المســتمر

ذكــرت منظمــات محليــة أنــه تــم قطــع شــبكة الميــاه العامــة عــن مخيــم اليرمــوك فــي شــهر أيلــول, ممــا أدى إلــى تفاقــم 
انتشــار التيفوئيــد. وأفــادت األونــروا أنهــا تجــري بعــض أعمــال إعــادة اإلعمــار الطارئــة للبنيــة التحتيــة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك 
بعــض شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي فــي بعــض المخيمــات الفلســطينية فــي حلــب وحمــص وحمــاة وريــف دمشــق، 

)Jafra Foundation 29/09/2014, UNRWA 03/10/2014( .وأيضــًا بعــض عمليــات إزالــة األنقــاض

خــالل أشــهر الصيــف ســاهم نقــص الميــاه وتلــوث المــوارد فــي زيــادة األمــراض المعديــة التــي تكــرر تســجيلها لــدى 
النازحيــن المقيميــن فــي مالجــئ جماعيــة. وأشــار الهــالل األحمرالســوري إلــى زيــادة فــي حــاالت التهــاب الكبــد )أ( 
والتيفوئيــد واإلســهال وأمــراض الجلــد. ذكــرت اليونيســيف أن أربعــة مالييــن شــخص كانــوا عرضــة ألخطــار صحيــة بســبب 

)SARC 24/07/2014, UNICEF 09/08/2014( .انخفــاض معــدالت هطــول األمطــار هــذا العــام

2.3 سبل المعيشة واألمن الغذائي

5,540,000المحتاجون
SINA 11/2013 )41%( 270/111 النواحي المغطاة

 5,160,000
Dynamo 07/2014 )40%( 270/180 النواحي المغطاة

معظــم المناطــق المتضــررة هــي تلــك التــي ترتفــع أســعار المــواد الغذائيــة فيهــا وســبل المناطق األكثر تضررًا
المعيشــة فيهــا محــدودة. يعتمــد هــذا بشــكل كبيــر علــى عوامــل اقتصاديــة تختلــف مــن 

مــكان آلخــر.
باإلضافــة إلــى أن المناطــق المتأثــرة بالصــراع والمناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا 
والمناطــق المحاصــرة فــي محافظــات مثــل حلــب والرقــة وديــر الــزور والحســكة وإدلــب 
تتأثــر بمــدى توفــر المــواد, فهــي بالــكاد تتلقــى المعونــات بســبب عوائــق الوصــول إليهــا.

2.3.1 المحتاجون

ــة فــي عمــوم  ــران, فــي 108 ناحي ــار وحزي ــه فــي شــهري أي ــة )دينامــو( فــي وحــدة تنســيق الدعــم أن ــن نظــام المراقب بّي
ســوريا, فــإن %32 أو 5.1 مليــون مــن الســكان الذيــن تــم تقييــم وضعهــم كانــوا بحاجــة إلــى مســاعدات غذائيــة. %33 مــن 
المحتاجيــن هــم بحاجــة ماّســة للمســاعدات الغذائيــة. كمــا أشــار التقريــر إلــى أن كل أو أغلــب النواحــي التــي تــم تقييمهــا 
فــي محافظــات حلــب والحســكة والرقــة وديــر الــزور وإدلــب - حيــث تمــت تغطيــة أكثــر مــن %50 مــن نواحيهــا - تعانــي مــن 

)ACU 06/2014( .انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل متوســط أو حــاد

بحســب مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة فــي شــهر تمــوز, فــإن مــا يقــدر بنحــو 6.3 مليــون شــخص 
هــم بحاجــة للغــذاء والمســاعدة الزراعيــة فــي عمــوم البــالد. )OCHA 16/07/2014(. كمــا أن أكثــر مــن نصــف الســكان كانــوا 
يعيشــون فــي فقــر مدقــع فــي نهايــة عــام 2013, وغيــر قادريــن علــى تأميــن الغــذاء األساســي الــالزم للبقــاء علــى قيــد 
الحيــاة. )SCPR 12/2013(. أولئــك الذيــن يعيشــون فــي مناطــق الصــراع والمناطــق المحاصــرة يواجهــون درجــات متفاوتــة 
مــن الجــوع وســوء التغذيــة والمجاعــة، بســبب التضخــم االقتصــادي المصحــوب بالنقــص المتوقــع فــي اإلنتــاج الزراعــي 

)REACH 07/2014( .للمواســم القادمــة

فــي المخيمــات والمســاكن غيــر الرســمية تســود الحاجــة للغــذاء. بحســب منظمــة ريتــش فــي شــهر آب, %100 مــن 
 REACH( .المســاكن التــي تــم تقييمهــا و%92 مــن المخيمــات المقّيمــة وضعــت الغــذاء ضمــن األولويــات الثالثــة الرئيســية
ــة الرئيســية فــي المخيمــات  ــة هــي األولوي ــات الغذائي ــت االحتياج ــه خــالل عــام 2014 كان ــا فإن 07/2014(. ووفــق بياناته
والخيــام غيــر الرســمية )ITS( فــي شــمال ســوريا. )REACH 08/2014, REACH 08/2014(. يعتقــد أن ذلــك يعــود جزئيــًا إلــى 
حقيقــة أن المخيمــات والمســاكن مــن هــذا النــوع تغطــى فــي الغالــب مــن قبــل جهــات فاعلــة غيــر تقليديــة، ولكــن دعــم هــذه 

الجهــات قــد انخفــض، ومعظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة ال تقــدم المســاعدات الغذائيــة المنتظمــة لهــذه المســاكن.

2.3.2 اإلنتاج الزراعي 

وفقــًا "لشــبكة نظــم اإلنــذار المبكــر عــن المجاعــة FEWSNET"، فقــد اكتمــل حصــاد محاصيــل حبــوب شــتاء 2014، 
لكــن قلــة المزروعــات وظــروف الجفــاف فــي بعــض مناطــق ســوريا كان لهــا أثــر ســلبي علــى المحاصيــل واإلنتــاج 
الكلي. تشير التقديرات إلى أن الزراعة أقل بنحو %21 من الكمية المخطط لها في بداية الموسم. وفي شهر 
أيــار, أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة أن مســتويات اإلنتــاج الوطنــي للقمــح فــي 2014 
قــد يكــون %52 أقــل مــن عــام USAID 05/09/2014( 2013( ومــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار 
الغــذاء وزيــادة انعــدام األمــن الغذائــي بيــن األســر المتضــررة مــن األزمــة. )GIEWS 29/08/2014(. محافظــات 
حلــب وإدلــب وحمــاة وحمــص ودرعــا، والتــي كانــت تنتــج ســابقًا حوالــي نصــف محصــول القمــح الســنوي فــي 
البــالد، هــي اليــوم األكثــر عرضــة للخطــر. )WFP 04/2014(.وتشــير تقديــرات منظمــة الغــذاء والزراعــة )الفــاو( إلى 
أن محصــول الحبــوب يبلــغ حوالــي 2.4 مليــون طــن متــري, حوالــي 2 مليــون مــن القمــح و400,000 مــن الشــعير 
والحبــوب األخــرى. )GIEWS 29/08/2014(.قبــل الحــرب، كان متوســط إنتــاج القمــح ســنويًا حوالــي 3.5 مليــون 
طــن متــري )Reuters 28/04/2014(. االنخفــاض فــي اإلنتــاج الزراعــي يعــود الرتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وقلة المواد 
الالزمــة للزراعــة والعنــف الــذي يعيــق الوصــول إلــى المحاصيــل ويلحــق الضرر بالمعــدات وانقطاع التيــار الكهربائي 
وظــروف الجفــاف خــالل الزراعــة. انقطــاع التيــار الكهربائــي يلعــب دورًا رئيســيًا ألنــه يؤثــر علــى اســتهالك وتوفــر 
الميــاه الصالحــة للشــرب وعلــى الــري أيضــًا. تعتمــد ســوريا عــادًة وبشــكل كبيــر على الغذاء المســتورد الذي يشــكل 
نصــف االســتهالك المحلــي الكلــي. مــن المتوقــع ازديــاد الطلــب علــى اســتيراد الحبــوب فــي عــام 2015/2014 

.)GIEWS 29/08/2014( .لتصــل إلــى 4.53 مليــون طــن مقارنــًة بـــ 4 مليــون طــن هــذا العــام

2.3.3 توفر المواد

ــار  ــل وحــدة تنســيق الدعــم فــي شــهري أي ــة, مــن قب ــم تقييمهــا, وعددهــا 108 ناحي ــي ت فــي النواحــي الت
وحزيــران تــم تحديــد أكثــر مــن 1140 مخبــز منهــا ٪38 ال يعمــل. وتشــكل المخابــز العامــة 24 % مــن المخابــز 
المنتجــة. األســباب الرئيســية لعــدم عمــل المخابــز هــي عــدم وجــود الطحيــن والوقــود والكهربــاء, كمــا أن 

)ACU 06/2014( .نقــص الخميــرة وانعــدام األمــن مــن ضمــن العقبــات أيضــًا

2.3.4 توفر المواد مقابل الوصول إليها

عمومــًا, يعــد الوصــول إلــى الغــذاء, أكثــر مــن توفــره, أهــم قضيــة فــي موضــوع األمــن الغذائــي بســبب 
ارتفــاع معــدالت التضخــم والبطالــة ممــا يقلــل مــن القــوة الشــرائية. برغــم تدهــور االقتصــاد الرســمي، فــإن 
اقتصــاد الســوق الســوداء الناشــئ يســتمر فــي النمــو. يوجــد نقــص غذائــي كبيــر فــي المناطــق المتنــازع 

عليهــا والمحاصــرة.

2.3.5 أسعار الغذاء والقدرة المالية 

يعتبــر نقــص اإلنتــاج مــن ضمــن عوامــل ازديــاد أســعار الســلع, إضافــًة إلــى األثــر االقتصــادي للنــزاع –الــذي 
قلــص لحــد كبيــر إمكانيــة اســتيراد الغــذاء – وارتفــاع أســعار الوقــود الــالزم إلنتــاج الغــذاء ونقلــه إلــى األســواق 

 )USAID 05/09/2014, OCHA 16/07/2014( .والــالزم أيضــًا للطبــخ

”بحسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم 
المتحدة في شهر تموز, فإن ما يقدر بنحو 6.3 مليون 

شخص هم بحاجة للغذاء والمساعدة الزراعية في عموم 
البالد.“

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Dinamic%20Monitoring%20Report%20Issue%203%20Syria.pdf
http://Jafra Foundation 29/09/2014
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-79
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://scpr-syria.org/att/1382759391_c6yBX.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-camps-and-informal-settlements-northern-syria-humanitarian
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-camps-and-informal-settlements-northern-syria-humanitarian
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-camps-and-informal-settlements-northern-syria-humanitarian
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-camps-and-informal-settlements-northern-syria-humanitarian
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/displaced-syrians-informal-settlements-within-syria-and-neighbouring
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-households-jordan-kurdistan-region-iraq-and-within-syria-regional
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/09.05.14%20-%20USG%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2321.pdf
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2016-29%20April%2C%202014.pdf
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
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يؤثــر التضخــم بشــكل خــاص علــى المناطــق البعيــدة )كالرقــة ودرعــا( أو علــى المناطــق المحاصــرة أو التــي تكثــر فيهــا 
المخاطــر األمنيــة فيكــون مــن الصعــب الوصــول إليهــا مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية )كديــر الــزور والرقــة(.و فــي الواقــع 
ــادة تكاليــف الســلع, وبالتالــي غالئهــا بســبب توافرهــا المحــدود  إن االضطــراب فــي سلســلة اإلمــداد يتســبب فــي زي
وبســبب المخاطــر األمنيــة. تحدثــت التقاريــر عــن درجــة عاليــة مــن التضخــم فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع فــي وســط 
وجنــوب ســوريا. )REACH 08/2014(. فــي الرقــة, تشــير التقاريــر أن الدولــة اإلســالمية تســيطر علــى أســعار المــواد 
الغذائيــة، حيــث يعاقــب التجــار الذيــن يتالعبــون باألســعار ويتــم إنذارهــم وإغــالق محالتهــم إن تــم ضبطهــم مــرة أخــرى. 
كمــا فرضــت الدولــة اإلســالمية علــى التجــار والعائــالت الغنيــة ضرائبــًا إســالمية )الــزكاة(. )Reuters 04/09/2014(. كمــا 

حدثــت أمــور مشــابهة فــي حلــب.

بّيــن تقييــم مشــترك أجــري مؤخــرًا أن زيــادة أســعار المــواد الغذائيــة يؤثــر بشــكل خــاص علــى مــن يعيــش فــي مناطــق ال 
)USAID 05/09/2014( .تتلقــى دعــم بالخبــز

فــي نهايــة شــهر حزيــران، تــراوح ســعر الخبــز غيــر المدعــوم فــي ســوريا بيــن 46 ليــرة ســورية )0.40 دوالر أمريكــي( إلــى 
أكثــر مــن 300 ليــرة ســورية )3.70 دوالر أمريكــي(. كانــت أســعار الخبزعمومــًا فــي مدينــة دمشــق هــي األقــل, فــي حيــن 
كانــت مرتفعــة جــدًا فــي مناطــق ريــف دمشــق. هــذا التفــاوت الكبيــر بيــن هاتيــن المنطقتيــن المرتبطتيــن جغرافيــًا ســببه 
سياســات الحصــار التــي أدت إلــى تضخــم األســعار بشــكل كبيــر )ACU 07/2014(. قبــل األزمــة كان ســعر الخبــز المدعــوم 
15 ليــرة ســورية. لكــن منــذ بدايــة األزمــة، ارتفعــت األســعار بشــكل كبيــر. فبحلــول شــهر حزيــران عــام 2014، بلــغ متوســط   

ســعر الخبــز فــي جميــع أنحــاء ســوريا 46 ليــرة ســورية، لكــن مــع فــوارق كبيــرة حســب المنطقــة الجغرافيــة والتقلبــات 
الديناميكيــة

Bottom of Form 2.3.6 سبل المعيشة والمقدرة المالية

تواجــه األســر الفقيــرة بشــكل متزايــد صعوبــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية نتيجــة النخفــاض القــوة 
الشــرائية، وفقــدان الدخــل وســبل المعيشــة إضافــًة لنضــوب المدخــرات. ووفقــًا لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ــوم.  ــون عــن العمــل الي ــون شــخص، هــم عاطل ــة, أي 2.7 ملي ــد العامل ــي %80 مــن الي فــي األمــم المتحــدة فــإن حوال
)OCHA 16/07/2014(. وفقــًا لتقييــم لمنظمــة ريتــش نشــر مؤخــرًا, فــإن األشــخاص الذيــن يمتلكــون القســائم الغذائيــة 
أو البطاقــات اإللكترونيــة لديهــم قــوة شــرائية أكبــر نســبيًا فــي األســواق مــن غيــر المســجلين للحصــول علــى المســاعدات. 
كمــا أن األســر التــي تعيــش خــارج المخيمــات هــي األكثــر تأثــرًا بالظــروف االقتصاديــة غيــر المتوقعــة أو المتذبذبــة فــي 

 )REACH 08/2014( .ــر عرضــة للخطــر بانعــدام األمــن الغذائــي أســواق الغــذاء المحليــة، وهــذا يعنــي أنهــم األكث

ــم،  ــن يتلقــون معاشــات مــن التنظي ــن والموظفي ــأن المقاتلي ــر ب ــد التقاري ــة اإلســالمية, تفي فــي مناطــق ســيطرة الدول
تتــراوح بيــن 400 دوالر و600 دوالر شــهريًا )Reuters 04/09/2014(. وفــي العديــد مــن المناطــق تكــون معاشــات الدولــة 

اإلســالمية هــي مصــدر الدخــل الوحيــد بعــد ســنوات الصــراع الثــالث. 

2.3.7 استراتيجيات التأقلم

أفــادت بعــض التقييمــات المعــدة مؤخــرًا, أن %70 مــن النازحيــن المقيميــن فــي مســاكن غيــر رســمية يلجــأون إلــى 
اســتراتيجيات تأقلــم ســلبية لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية، مثــل بيــع الممتلــكات والتســول واقتــراض المــال. تبّين 
وجــود هــذه االســتراتيجيات أيضــًا فــي األماكــن التــي تتلقــى المســاعدات الغذائيــة ممــا يــدل علــى أن المســاعدات غيــر 

)REACH 08/2014( .ــة فيهــا كافي

2.3.8 المساعدات الغذائية

فــي شــهري حزيــران وتمــوز، أرســل برنامــج الغــذاء العالمــي دفعــات غذائيــة لـــ 3.42 مليــون و3.66 مليــون شــخص, علــى 
التوالــي, فــي 13 محافظــة, وهــو أكثــر مــن %80 مــن الكــم المخطــط لــه والبالــغ 4.25 مليــون. وفقــًا للتقاريــر الحديثــة، 
تــم االوصــول إلــى 1.9 مليــون شــخص بحلــول منتصــف شــهر آب، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة %31 مقارنــًة مــع ذات 
الفتــرة مــن دورة شــهر تمــوز. )UN 21/08/2014(. كمــا وصلــت المســاعدات أيضــًا إلــى 48 موقــع )تقريبــًا %17( مــن الـــ 
287 موقــع المصنــف كمحاصــر أو يصعــب الوصــول إليــه. كمــا وصلــت المســاعدات الغذائيــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي 
واألونــروا إلــى حوالــي 470,000 شــخص فــي 23 منطقــة يصعــب الوصــول إليهــا مقارنــة مــع 95,800 شــخص فــي 14 

)UN 21/08/2014( .منطقــة يصعــب الوصــول إليهــا خــالل الفتــرة الزمنيــة للتقريــر الســابق

 العوائــق أمــام المســاعدات الغذائيــة: إن انعــدام األمــن علــى نطــاق واســع والعوائــق البيروقراطيــة 	 
وقلــة التمويــل ال تــزال تعيــق الوصــول إلــى الســكان المحتاجيــن. )OCHA 16/07/2014( ففي شــهر 
تمــوز أعاقــت الطــرق غيــر اآلمنــة تســليم المســاعدات فــي شــمال شــرق ســوريا. نتيجــًة لذلــك، لــم 
 )UN 21/08/2014( .يتــم الوصــول إلــى حوالــي 388,000 شــخص فــي الرقــة وديــر الــزور والحســكة
ــة ســببًا أيضــًا فــي إعاقــة تســليم  ــات البيروقراطي ــر كانــت التحدي ــرة التــي يغطيهــا التقري خــالل الفت

)OCHA 16/07/2014( الغــذاء فــي مناطــق ريــف حلــب ودمشــق وإدلــب

 النقــص فــي التمويــل: أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي عــن نقــص كبيــر فــي التمويــل مــن شــأنه 	 
أن يــؤدي إلــى تخفيضــات فوريــة فــي المســاعدات الغذائيــة. فــي ســوريا، مــن المتوقــع أن تقــل 
ــة  ــح 825 ســعرة حراري ــث تصب ــر بحي ــن مســتفيد بشــكل كبي ــي أربعــة ماليي ــة لحوال الســالت الغذائي
للشــخص الواحــد يوميــًا ابتــداًء مــن تشــرين الثانــي, مقارنــًة بـــ 2,100 ســعرة حراريــة موصــى بهــا فــي 
حــاالت الطــوارئ. )WFP 18/09/2014( فــي منتصــف شــهر تمــوز, أشــارت التقاريــر أنــه إذا اســتمرت 
تقنيــن التمويــل الحالــي، فــإن أكثــر مــن 700,000 شــخص ســيبقون دون دعــم لكســب العيــش 
مــن الزراعــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض أكبــر فــي إنتــاج المحاصيــل وزيــادة فــي االعتمــاد علــى 
ــة  ــع المــواد الغذائي ــك توزي ــة وكذل ــم بالفعــل تخفيــض المســاعدات النقدي ــة. ت المســاعدات الغذائي
 OCHA( العينيــة لحوالــي 440,000 الجــئ فلســطيني مــن 12 دورة شــهرية إلــى ثمانيــة فقــط

)16/07/2014

2.4 المأوى والمواد غير الغذائية

1,291,583المحتاجون
SINA 11/2013 )64%( 173/111 ناحية مغطاة

 1,507,000
Dynamo 07/2014 )40%( 270/108 ناحية مغطاة

محافظات حلب وحمص وإدلب وريف دمشق والقنيطرة.المناطق األكثر تضررًا

تأميــن المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة ال يــزال يعانــي مــن نقــص التمويــل, فقــط 7% مــن التمويــل المتــاح 
ــراب الشــتاء، فــإن المقيميــن فــي مــأوى دون المســتوى المطلــوب  مــن مشــروع شــارب SHARP. مــع اقت
أو فــي أماكــن مفتوحــة هــم األكثــر عرضــة للخطــر. وهــذا يشــمل الجماعــات التــي تقيــم فــي مســاكن غيــر 
رســمية، الموجــودة بشــكل خــاص فــي شــمال ســوريا، وتلــك المقيمــة فــي مالجــئ مؤقتــة. ومــن المعروف 

أن األطفــال الصغــار وكبــار الســن معرضــون للبــرد بشــكل خــاص. 

2.4.1 الوقود:

مــن غيــر المحتمــل تقديــم مســاعدات كبيــرة فــي وقــود التدفئــة, حتــى بوجــود التمويــل، وذلــك بســبب عــدم 
االســتدامة وارتفــاع التكاليــف والخــوف مــن وقوعهــا بيــد جهــات عســكرية واســتخدامها فــي أنشــطتهم. 
وقــد ســبب اســتيالء المعارضــة مؤخــرًا علــى معظــم محافظــة القنيطــرة إلــى ارتفــاع تكاليــف الوقــود. ممــا 
أثــر فــورًا علــى الحصــول علــى ميــاه شــرب نظيفــة. وعلــى العكــس, فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
 الدولــة اإلســالمية يكــون الغــاز متاحــًا وبأســعار منخفضــة ألن التنظيــم يحــاول كســب الســكان المحلييــن.

)Al Monitor 06/08/2014, Assafir 22/07/2014(

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
http://Dynamo 07/2014
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/syria-deir-ez-zor-living-conditions.html
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2.4.2 المأوى:

وفقــًا لمصــادر موثوقــة، فــإن عــدد النازحيــن المقيميــن فــي المخيمــات الرســمية وغيــر الرســمية فــي حلــب والرقــة وديــر 
الــزور وإدلــب والالذقيــة قــد انخفــض بشــكل طفيــف فــي الربــع الثالــث.و بالرغــم مــن التزايــد البطيــئ, فــإن حاجــة ســكان 
ــوا بعــد  ــن وصل ــد مــن النازحي ــرة ألن العدي ــة( ســتكون كبي ــر الغذائي المخيمــات لمســتلزمات الشــتاء )المــأوى والمــواد غي

 )PI 18/09/2014( .أشــهر الشــتاء الســابقة

وفقــًا للجهــات العاملــة فــي الشــأن اإلنســاني، تــم تحديــد حوالــي 120 موقــع لمخيمــات النازحيــن تحــوي بالمجمــل حوالــي 
156,400 نــازح. تقيــم الغالبيــة العظمــى مــن نازحيــن المخيمــات فــي محافظــة إدلــب. التزايــد البطيــئ فــي عــدد النازحيــن 
جــاء بعــد زيــادات كبيــرة )زيــادة بنســبة %40 فــي عــدد الســكان بيــن كانــون الثانــي وأيــار( فــي عــدد مواقــع مخيمــات 
النازحيــن وســكان المخيمــات منــذ بدايــة العــام. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى الهجــوم علــى حلــب. أمــا ســبب انخفاض 

عــدد النازحيــن فــي المخيمــات فيعــود إلــى عــدة عوامــل منهــا :

 رغــم أن نســبة النــزوح ال تــزال عاليــة، فقــد تباطــئ إقامــة مخيمــات للنازحيــن وانخفــض عــدد ســكانها مقارنــًة مــع 	 
النصــف األول مــن العــام، عندمــا كان هنــاك نــزوح متكــرر بســبب الصــراع.

حدوث عمليات إخالء ونقل لكن لم يتضح كيف حدث ذلك.	 
تحسن عملية التحقق من األعداد التقديرية لسكان المخيم. 	 

وفــي تقييــم لمنظمــة ريتــش عــن مخيمــات النازحيــن والمســاكن غيــر الرســمية، يغطــي ثالثــة مــن المحافظــات الــواردة 
أعــاله، باإلضافــة إلــى محافظــة الحســكة، خــالل الربــع األول مــن هــذا العــام، كانــت النتائــج التاليــة:

وجود نسبة صغيرة من الذين تم تقييمهم )110عائلة( يعيشون في العراء في محافظتي حلب والحسكة.	 
 احتــل موضــوع المــأوى األولويــة األكبــر فــي التجمعيــن الســكنيين غيــر الرســميين المقّيميــن فــي محافظــة 	 

الحســكة. فــي حيــن لــم يكــن مــن بيــن األولويــات الثــالث األولــى علــى مســتوى المحافظــة. عمومــًا, كان المــأوى 
ــر منهــا فــي المخيمــات. كمــا أن الخدمــات  ــر الرســمية أكب ــه فــي المســاكن غي ــت أولويت ــة، وكان ــر أولوي ــث أكب ثال
المتعلقــة بالمــأوى فــي المســاكن غيــر الرســمية أقــل منهــا فــي المخيمــات. %45 فقــط مــن المســاكن غيــر 

الرســمية تســتخدم الخيــام المصنعــة مقارنــًة بأكثــر مــن 90 % فــي المخيمــات.
 يبــدو أن المســاعدات اإلنســانية قــد ســاعدت علــى التخفيــف مــن أزمــة حقيقيــة فــي المــأوى بســبب تدفــق أعــداد 	 

كبيــرة مــن النازحيــن فــي أوائــل هــذا العــام. برغــم الزيــادة الكبيــرة فــي احتياجات المــأوى، فإن عدد المواقع الســكنية 
)REACH 09/07/2014( .التــي تصنــف المــأوى كأولويــة عليــا قــد نقــص بيــن كانــون األول 2013 وشــهر آذار

وخلــص تقريــر وحــدة تنســيق الدعــم إلــى أن %9.4 مــن عــدد الســكان الداخليــن فــي التقييــم ) 16.7 مليــون نســمة( 
بحاجــة للمســاعدة فــي موضــوع المــأوى. كمــا أن %3.4 مــن إجمالــي عــدد الســكان هــم بحاجــة ماســة للســكن. أمــا النتائــج 

الرئيســية األخــرى مــن النواحــي المقّيمــة والبالــغ عددهــا 108 ناحيــة, فهــي:

%31 مــن المســاكن فــي المناطــق التــي تــم تقييمهــا كانــت متضــررة بشــكل متوســط أو كامــل تمامــًا. عمومــًا, 44 % 
مــن النواحــي المقيمــة كان الســكن فيهــا غيــر متضــرر. ورد فــي تقريــر لمنظمــة ريتــش عــن مدينــة ديــر الــزور فــي شــهر 
حزيــران، أن الســكن تعــرض ألضــرار هائلــة، والــذي زاد نتيجــة تصاعــد االشــتباكات األخيــرة بيــن الدولــة اإلســالمية وجماعــات 

 )REACH 06/14( .المعارضــة وقــوات النظــام الســوري

تعمــل 227 جهــة إغاثيــة علــى توفيــر المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة فــي المناطــق التــي جــرى تقييمهــا, وأكثــر مــن 300 جهــة 
)DYNAMO 07/2014( .فــي المســاعدات الغذائيــة، التــي تــم تصنيفهــا مــرارًا كحاجــة عليا في عمــوم ســوريا

وأفــادت األونــروا أنهــا أجــرت بعــض أعمــال إعــادة اإلعمــار الطارئة للبنيــة التحتية الحيوية في بعض المخيمات الفلســطينية 
فــي حلــب وحمــص وحمــاة وريــف دمشــق وبعــض عمليــات إزالــة األنقــاض. حيــث شــهدت المناطــق الفلســطينية أضــرارًا 

)UNRWA 03/10/2014( .كبيــرة مقارنــًة مــع المجتمعــات األخــرى في ســوريا

2.5 الصحة

3,341,798المحتاجون
SINA 11/2013 )41%( 270/111 ناحية مغطاة

 1,437,000
Dynamo 07/2014 )40%( 270/108 ناحية مغطاة

حلب والرقة ودير الزور ودرعا وريف دمشقالمناطق األكثر تضررًا

علــى الرغــم مــن تحســن فــرص تســليم المســاعدات التــي وفرهــا قــرار مجلس األمــن رقــم 2165 الصادر في 
تمــوز، مــا تــزال المســاعدات الصحيــة تواجــة تحديــات كبيرة. أكدت التقارير األخيرة التأثيــر الكبير للصراع والعنف 
علــى توفيــر الخدمــات الصحيــة. حيــث أدت األعمــال العدائيــة واالســتهداف المباشــر لنظــام الرعايــة الصحيــة 
إلــى تضــرر المراكــز الصحيــة ونقــص اللــوازم والــكادر الطبــي، وصعوبــة حصــول الســكان المتضرريــن علــى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة. نتيجــة كل مــا ســبق, أصبــح النظــام الصحــي الهــش أقل قدرة على تلبيــة االحتياجات 
الصحيــة للســكان، بمــا فــي ذلــك إعطــاء اللقاحــات، خاصــًة فــي المناطــق ضعيفــة المــوارد واألماكــن التــي 
 تشــهد تدفــق كبيــر للنازحيــن. المحافظــات األكثــر تضــررًا هــي حلــب والرقــة ودرعــا وديــر الــزور وريــف دمشــق. 
أدت قلــة األمطــار ونقــص الميــاه فــي الربــع األخيــر إلــى ارتفــاع نســبة األمــراض الجلديــة وأمــراض اإلســهال، 
حيــث لوحظــت حــاالت عديــدة مــن اإلســهال الحــاد وحمــى التيفوئيــد فــي عمــوم مناطــق الشــمال والجنــوب 

مــن ســوريا، مــن بينهــا حلــب وديرالــزور ودرعــا وريــف دمشــق.

2.5.1 التأثير األولي لقرار مجلس األمن رقم 2165

إن صــدور قــرار مجلــس األمــن رقــم 2165 فــي منتصــف شــهر تمــوز ســمح بإيصــال األدويــة والمســتلزمات 
الطبيــة إلــى مناطــق جديــدة يصعــب الوصــول إليهــا فــي الرقــة وحلــب وريــف دمشــق والحســكة. ومــع هــذا، 
اســتمرت المخــاوف بشــأن تنســيق هــذه النشــاطات، كمــا اســتمرت الحكومــة الســورية بفــرض القيــود فــي 
مناطــق معينــة, ممــا ســبب تأخــرًا فــي التســليم، كمــا حصــل فــي معضميــة الشــام فــي ريــف دمشــق. 

)UNSC 21/08/2014, OCHA 06/09/2014(

)HeRAMS( 2.5.2 نظام خرائط توفر الموارد والخدمات الصحية

فــي حزيــران مــن عــام 2014، أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة تقريرهمــا عــن الربــع الثانــي 
فيمــا يخــص حالــة المستشــفيات العامــة والمراكــز الصحيــة فــي جميــع أنحــاء ســوريا. ويتضــح مــن خــالل 
التقريــر أن الصــراع اســتمر فــي تعطيــل خدمــات الرعايــة الصحيــة، وأن المناطــق التــي تضــررت بشــدة 
 UN 21/08/14, HeRAMS( .وباســتمرار بســبب الصــراع تعانــي مــن آثــار ســلبية أكبــر علــى النظــام الصحــي

 .)14/08/19, HeRAMS 19/08/14

شمل ذلك بالدرجة األولى محافظات حلب والرقة ودرعا ودير الزور وريف دمشق.	 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14072014%20REACH%20Eastern%26Western%20DeirezZorCity%20Factsheet.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Dinamic%20Monitoring%20Report%20Issue%203%20Syria.pdf
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-79
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Dinamic%20Monitoring%20Report%20Issue%203%20Syria.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
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األضرار التي لحقت بالمنشأت الصحية التابعة لوزارة الصحة
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املصدر: وزارة الصحة / WHOرضر جز�دمار كاملاليوجد معلوماتمستوى الرضر: ال توجد أرضار
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تضــررت المشــافي فــي 12 محافظــة مــن أصــل 14. مــن أصــل 97 مشــفى عــام هنــاك %35 تعمــل بشــكل جزئــي )أي 
تعانــي مــن نقــص فــي الــكادر واألدويــة واللــوازم(. %24 منهــا ال تعمــل إطالقــًا. حيــث تملــك حلــب ودرعــا وديــر الــزور 
وحمــص وريــف دمشــق أكبــر عــدد مــن المشــافي العامــة العاطلــة عــن العمــل. وأظهــرت النتائــج األوليــة مــن تقييــم آخــر لـــ 
نظــام الخرائــط HeRAMS فــي أيلــول 2014, أن أكبــر عــدد مــن المشــافي والمرافــق الصحيــة العاطلــة عــن العمــل موجــود 

)OCHA 19/09/2014( فــي ديــر الــزور والرقــة

ومــن بيــن %90 مــن المراكــز الصحيــة العامــة الموجــودة فــي تقريــر نظــام الخرائــط، تبّيــن أن عــدد المراكــز الصحيــة التــي 
تعمــل جزئيــًا أو ال تعمــل علــى اإلطــالق قــد زاد مقارنــًة بالربــع األول. وكانــت النســبة األكبــر للمراكــز الصحيــة, التابعــة لــوزارة 
الصحــة, التــي إمــا تعمــل جزئيــًا أو ال تعمــل إطالقــًا موجــودة فــي حلــب والحســكة والرقــة وديــر الــزور ودرعــا وإدلــب وريــف 
دمشــق. عمومــًا، تــم تســجيل %55 تعمــل بشــكل كامــل، %22 تعمــل جزئيــًا، %17 ال تعمــل إطالقــًا. أمــا مــن حيــث 
الضرر،فــإن %24 مــن المراكــز كانــت متضــررة و%56 غيــر متضــررة )لــم يعــرف وضــع المراكــز المتبقيــة ونســبتها 20%(. 
أكبــر نســبة تضــرر للمراكــز توجــد فــي الرقــة وريــف دمشــق ووإدلــب. مــن الجديــر بالمالحظــة أن أكثــر مــن %60 مــن المراكــز 

الصحيــة فــي حلــب لــم تذكــر مســتوى الضــرر فيهــا, ومــع هــذا فــإن بيانــات الضــرر فــي حلــب منخفضــة نســبيًا.

HeRAMS: فاعلية المنشأت الصحية التابعة لوزارة الصحة
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املصدر: وزارة الصحة / �WHOكن الوصول إليهاال�كن الوصول اليهاال يوجد معلوماتالتصنيف:

2.5.3 الصراع المستمر واستهداف الكوادر والمرافق الصحية

كمــا ذكــر آنفــًا، فــإن المناطــق التــي تشــهد قتــااًل عنيفــًا والمناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا قــد تأثــرت 
ســلبًا وتواجــه صعوبــات فــي تلبيــة االحتياجــات الصحيــة للســكان. غالبــًا مــا يســبب القتــال المســتمر أضــرارًا 
بالمنشــآت الصحيــة، وتعريــض العامليــن فــي مجــال الصحــة للخطــر والحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى 

ــر.  المناطــق, حيــث يعيــق مــرور األدويــة واللــوازم والمعــدات الطبيــة ويــؤدي إلــى نقــص خطي

علــى 	  الضــوء  تقريــرًا يســلط   )PHR( اإلنســان  حقــوق  أجــل  مــن  أطبــاء  أصــدر  تمــوز،   فــي شــهر 
االســتهداف المســتمر لــكادر الصحــة والمرافــق الصحيــة. بّيــن التقريــر أن كاًل مــن قــوات النظــام 
ــة اإلســالمية، كانــت مســؤولة عــن  الســوري وجماعــات المعارضــة المســلحة، بمــا فــي ذلــك الدول
شــن هجمــات مدمــرة علــى المرافــق ووســائل النقــل الطبيــة، وكذلــك إيــذاء العامليــن فــي مجــال 
الصحــة مــن خــالل االعتقــاالت والتعذيــب واإلختفــاء. وذكــر أن حلــب والرقــة ومناطــق فــي دمشــق 
وريــف دمشــق تتأثــر بشــدة جــراء هــذه األعمــال، وبالتالــي ال تلبــى احتياجــات ســكانها الصحيــة وتزيــد 

ــة الهشــة أساســًا. ــى النظــم الصحي الضغــوط عل

من أصل 97 مشفى عام هناك %35 تعمل 
بشكل جزئي, %24 منها ال تعمل إطالقًا.

http://OCHA 19/09/2014
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 صرحــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان PHR فــي ملخصهــا عــن شــهر آب أن 195 هجمــوم علــى 155 	 
منشــأة منفصلــة حصــل بيــن آذار2011 وآب 2014. وأن قــوات النظــام الســوري قــد ارتكبــت غالبيــة الهجمــات 
)%90 (. اعتبــرت 146 هجمــة علــى أنهــا مقصــودة, حيــث كان مــن الواضــح أن المواقــع اختيــرت عمــدًا للتدميــر، 
فــي انتهــاك مباشــر للقانــون اإلنســاني الدولــي. تــم تأكيــد وتوثيــق مــدى دمــار المنشــآت الصحيــة والمشــافي 
ــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان أن 560 مــن العامليــن  ــرة. وذكــرت منظمــة أطب فــي تقييمــات نظــام الخرائــط األخي
ــرة منهــم بســبب أعمــال قــوات النظــام  ــة، نســبة كبي ــرة الزمني ــوا فــي نفــس الفت ــي قــد قتل فــي المجــال الطب
 Guardian 07/06/2014, Guardian( )الســوري )%45 مــن الوفيــات حدثــت جــراء القصــف والتفجيــر وحدهمــا

)14/05/2014, PHR 07/2014, PHR 01/07/2014, PHR 08/2014

2.5.4 الخطر المتزايد ألمراض اإلسهال

بســبب قلــة ســقوط األمطــار فــي فصــل الشــتاء، شــهدت أشــهر الصيــف نقصــًا فــي الميــاه فــي عمــوم البــالد. وقــد 
ــر فــي المناطــق  ــزداد هــذا الخطــر أكث ــد. ي ــاه النظيفــة مــن خطــر تفشــي أمــراض اإلســهال مثــل التيفوئي زاد نقــص المي
المكتظــة بالســكان، حيــث يعيــش النــاس فــي أماكــن متقاربــة وظــروف غيــر صحيــة، وحيــث ال تتوفــر الميــاه للعنايــة 

بالنظافــة الشــخصية. 

فــي شــهر تمــوز، ارتفعــت اإلصابــة باإلســهال الحــاد حيــث أبلــغ عــن 5,500 حالــة فــي أســبوع واحــد. أكبــر عــدد مــن الحــاالت 
)UNSC 21/08/2014( .ســجل فــي فــي ديــر الــزور ودمشــق وريــف دمشــق والالذقيــة وحلــب

فــي أيلــول، كان يشــتبه أن حمــى التيفوئيــد هــي الســبب الرئيســي لالعتــالل فــي شــمال ســوريا حيــث ســجلت 1,000 
حالــة هنــاك. غالبيــة الحــاالت المبّلــغ عنهــا كانــت فــي ديــر الــزور، حيــث الحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــرب صعــب إلــى 
حــد مــا. أمــا فــي مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق, فقــد قوبلــت الشــائعات فــي بدايــة األمــر ومــن ثــّم التأكيــد الالحــق لحــاالت 
التيفوئيــد فــي الشــهر نفســه, إلــى اســتجابة ســريعة نســبيًا حيــث تــم تســليم المضــادات الحيويــة وأقــراص تنقيــة الميــاه. 
اســتمر القلــق بشــأن أمــراض اإلســهال فــي جنــوب ســوريا خــالل شــهر أيلــول، حيــث تحدثــت التقاريــر عــن تزايــد حــاالت 
 PI 15/09/2014, ACU-EWARN 06/09/2014, UNRWA( .اإلســهال والتيفوئيــد فــي مناطــق دومــا فــي ريــف دمشــق

)22/08/2014, OCHA 16/07/2014

2.5.5 حمالت اللقاح

الحصبــة: فــي أوائــل عــام 2013، أصبــح مــرض الحصبــة مصــدر قلــق متزايــد حيــث توقفــت خدمــات اللقــاح وتعطــل نظــام 
ــذ كانــون الثانــي  ــة مشــتبه بهــا من الصحــة العامــة الســوري. تأكــد انتشــار المــرض مــع تســجيل وجــود حوالــي 4000 حال
2014. تشــير آخــر التقاريــر إلــى وجــود 389 حالــة مؤكــدة. بســبب عــدم كفايــة المختبــرات وإمكانيــة التحليــل كان إثبــات 
المزيــد مــن الحــاالت أمــرًا صعبــًا. )UNSC 21/08/2014(. بــدأت حملــة اللقــاح ضــد الحصبــة بـــ 1.3 مليــون جرعــة فــي 15 
حزيــران فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات النطــام الســوري. بالتــوازي مــع ذلــك، بــدأت حملــة لقــاح ضــد الحصبــة 
فــي أواخــر آب، مســتهدفًة 1.35 مليــون طفــل فــي شــمال ســوريا فــي مخيمــات النازحيــن والمجتمعــات المحليــة فــي 

إدلــب وديــر الــزور.

 واجهــت الحملــة العديــد مــن التحديــات، منهــا التحــركات الســكانية الكبيــرة فــي الرقــة وديــر الــزور فــي أوائــل أيلــول. 	 
كمــا أن الحفــاظ علــى درجــة البــرودة الالزمــة للقاحــات كان صعبــًا فــي المناطــق التــي ال تتوفــر الكهربــاء فيهــا 
باســتمرار - وقــد تــم التنويــه إلــى ذلــك فــي وقــت ســابق مــن العــام عندمــا تــم إطــالق حملــة التطعيــم ضــد شــلل 
ــم إلقــاء الضــوء  ــة أيضــًا بســبب خالفــات فــي التنســيق، وت ــر إطــالق الحمل األطفــال )IFRC 16/04/2014(. تعّث
ــة الرئيســية فــي المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة النظــام  ــة النظامي علــى التحديــات فــي دعــم الخدمــات الصحي
الســوري. كمــا أدت االشــتباكات بيــن جماعــات مســلحة مختلفــة إلــى توقــف اللقاحــات فــي بعــض المناطــق 

 .)Reuters 20/06/2014, OHCHR 13/08/2014, HWG 04/09/2014(

 وبلغــت التحديــات ذروتهــا مــع تعليــق حملــة اللقاحــات بعــد مقتــل 15 طفــاًل فــي إدلــب مباشــرة بعــد أخذهــم 	 
اللقــاح. وقــد لقحــت الحملــة بنجــاح مــا يقــارب 50,000 طفــل فــي إدلــب وديــر الــزور قبــل التعليــق. نتائــج التحقيــق 
األوليــة للجنــة التحقيــق التــي شــكلها االئتــالف الوطنــي الســوري بّينــت أن علبــًا مــن عقــار الرتخــاء العضــالت 

وضعــت فــي نفــس الثالجــة مــع لقــاح الحصبــة ومحلولــه. تســبب اختــالط هاتيــن المادتيــن فــي 
وفــاة األطفــال. نقــص التمويــل والتنســيق بيــن األطــراف المعنيــة أعــاق تخطيــط ومراقبــة الحملــة 
بشــكل مناســب, وذكــرت التقاريــر أن الكــوادر التــي قامــت بالحملــة فــي إدلــب غيــر مؤهلــة وضعيفــة 
التدريــب. يــزداد القلــق حيــال فقــدان الثقــة بالجهــات الراعيــة لحملــة التلقيــح وبالخدمــات الصحيــة 
فــي المنطقــة ومــن اســتمرار إيقــاف الحملــة لفتــرة أطــول. ومــع ذلــك، ســيتم اتخــاذ بعــض التدابيــر 
ــرة  ــر األخي ــة. حيــث تشــير التقاري ــة اســتمرار الحمل ــة لضمــان إمكاني مثــل مشــاركة المجتمــع والمراقب
أن المجتمــع ال يــزال يوافــق علــى إجــراء اللقاحــات بســبب الوعــي الكبيــر لخطــر انتشــار األمــراض 
 Guardian 17/09/2014, Reuters 17/09/2014, Reuters 19/09/2014, HWG( المعديــة. 

.)22/09/2014, Measles Task Force 24/09/2014

اللقاحــات الروتينيــة ولقاحــات شــلل األطفــال: إجــراء التحصيــن الروتينــي والمحــدد مثــل الحصبــة أو شــلل 
األطفــال، ال يــزال يمثــل أولويــة، خاصــة وأن العديــد مــن المناطــق فــي عمــوم ســوريا تشــكو مــن قلــة الميــاه 
ومــن ظــروف النظافــة والصــرف الصحــي ومــن محدوديــة الخدمــات الصحيــة. علــى الرغــم مــن إجــراء عــدة 
جــوالت مــن حملــة التلقيــح ضــد شــلل األطفــال وعلــى نطــاق واســع نســبيًا، اســتمرت المخــاوف فــي شــهر 
تمــوز مــن عــدم التمكــن مــن الوصــول إلــى عــدد كبيــر )تقريبــًا 765,000( مــن األطفــال فــي المناطــق التــي 
يصعــب الوصــول إليهــا ومــن عــدم كفايــة جــوالت اللقــاح. الصــراع المســتمر فــي بعــض المناطــق يجعــل مــن 
الصعــب بشــكل خــاص الوصــول إلــى مجتمعــات معينــة وتقديــم اللقاحــات، ويؤثــر علــى فعاليــة الخدمــات 

)Reuters 22/07/2014, OCHA 16 July( .الصحيــة ككل

ــة الثامنــة مــن حملــة التلقيــح ضــد شــلل األطفــال، التــي جــرت فــي حزيــران 2014،  ومــع ذلــك، فــإن الجول
اســتهدفت 2.7 مليــون طفــل دون ســن الخامســة فــي عمــوم البــالد. تــم التخطيــط ألربــع حمــالت إضافيــة 

)OCHA 16 July( .ــة العــام قبــل نهاي

2.5.6 الصحة اإلنجابية وصحة األمهات

 فــي آب 2014 ذكــرت المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان أن عــدم الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة قــد 	 
يؤثــر علــى صحــة النســاء وأطفالهــن. تتحــدث بعــض التقاريــر عــن نســاء فــي حالــة مخــاض لــم يســمح 
لهــن بالمــرور عبــر حواجــز النظــام الســوري وبالتالــي اضطــررن للــوالدة فــي ظــروف المســاومة. فــي 
حــاالت أخــرى، فــي المناطــق المحاصــرة، أنجبــت النســاء فــي أمكنــة غيــر معقمــة وبــدون مســكنات 

.)OHCHR 13/08/2014( .األلــم

 وفــي شــهر تمــوز ذكــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة أن 140,000 امــرأة 	 
كــّن بحاجــة إلــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والتخطيــط األســري، بمــا فــي ذلــك اإلنجــاب اآلمــن لـــ 
23,000 امــرأة فــي حلــب والحســكة وديــر الــزور ودرعــا وإدلــب وريــف دمشــق. يعــد هــذا مصــدر قلــق 
بالنظــر إلــى العــدد المحــدود لمرافــق الرعايــة التوليديــة الطارئــة وخدمــات اإلنجــاب اآلمــن, خاصــًة فــي 
ــد مــن  ــة للمزي ــات دون ســن 15 ســيعرض هــذه الفئ ــج البن ــاد تزوي ــة. كمــا أن ازدي المناطــق الحدودي
الخطــر. تزويــج الفتيــات فــي ســن مبكــرة يمكــن أن يعرضهــن لمخاطــر تخــص الصحــة العقليــة ويزيــد 

”الجولة الثامنة من حملة التلقيح ضد شلل 
األطفال، التي جرت في حزيران 2014، 

استهدفت 2.7 مليون طفل دون سن الخامسة 
في عموم البالد.“

http://www.theguardian.com/world/2014/may/14/assad-regime-targets-syrian-health-care
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/07/life-and-death-struggle-to-help-syrian-sick
http://www.theguardian.com/world/2014/may/14/assad-regime-targets-syrian-health-care
http://www.theguardian.com/world/2014/may/14/assad-regime-targets-syrian-health-care
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/web/index.html
https://s3.amazonaws.com/PHR_other/Syria%27s-Medical-Community-Under-Assault-July-2014.pdf
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/findings.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.unrwa.org/newsroom/features/unrwa-sets-its-first-health-point-yarmouk-and-prevents-outbreak-typhoid
http://PI 15/09/2014
http://ACU-EWARN 06/09/2014
http://www.unrwa.org/newsroom/features/unrwa-sets-its-first-health-point-yarmouk-and-prevents-outbreak-typhoid
http://www.unrwa.org/newsroom/features/unrwa-sets-its-first-health-point-yarmouk-and-prevents-outbreak-typhoid
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/vaccinating-all-children-across-syria-remains-challenge
http://www.reuters.com/article/2014/06/20/us-syria-crisis-measles-idUSKBN0EV0O220140620
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://HWG 04/09/2014
http://HWG 22/09/2014
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/17/syrian-children-die-contaminated-measles-vaccine
http://www.reuters.com/article/2014/09/17/us-syria-crisis-vaccine-idUSKBN0HC2EB20140917
http://www.reuters.com/article/2014/09/19/us-syria-crisis-measles-idUSKBN0HE1B020140919
http://HWG 22/09/2014
http://HWG 22/09/2014
http://Measles Task Force 24/09/2014
http://www.reuters.com/article/2014/07/22/us-health-polio-mideast-idUSKBN0FR1PU20140722
link: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
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مــن احتمــال الوفــاة أثنــاء الــوالدة, يتنامــى هــذا الخطــر بســبب محدوديــة الحصــول علــى الرعايــة خــالل اإلنجــاب 
.)Guardian 16/07/2014, OCHA 16 July, OHCHR 13/08/2014( .وبعــده

2.5.7 التمويل والعقبات اإلدارية

لطالمــا وجــدت أمثلــة متزايــدة عــن الحــاالت التــي أّخــرت فيهــا التغيــرات فــي مجــرى التمويــل وآليــات المســاءلة مــن 
الصحيــة. االســتجابة 

 علــى ســبيل المثــال، فــي أواخــر حزيــران, كان هنــاك مشــفى فــي األتــارب فــي حلــب مهــدد باإلغــالق، ويســعى 	 
ــة الالزمــة لدعــم عمــل المشــفى. فــي  ــه أن ينســق األمــور المالي جاهــدًا إليجــاد شــريك محلــي يمكــن مــن خالل
ــة, وهــو يخــدم 5.000 شــخص، معــرض لخطــر اإلغــالق بســبب  ــل أيلــول, كان أحــد المشــافي فــي الالذقي أوائ
نقــص الدعــم المالــي. تــم تســليط الضــوء علــى تأثيــر نقــص التمويــل علــى ســير الخدمــات الصحيــة فــي تقييميــن 
 Guardian 28/06/2014, REACH 26/08/2014, REACH(.اثنيــن أجريــا فــي مدينــة الحســكة ومدينــة القامشــلي

 )26/08/2014, HWG 04/09/2014
 باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النقاشــات حــول آليــات الدفــع قــد أبطــأت الخطــط للبــدء بالمرحلــة الثانيــة مــن التلقيــح 	 

ــاة 15 طفــل فــي إدلــب إلــى وجــود  ــذي أودى بحي ــة فــي شــمال ســوريا. يمكــن أن يعــزى الحــادث ال ضــد الحصب
 )HWG 04/09/2014, HWG 22/09/2014( .ــة ــة الحصب ــة عــن كثــب لحمل ــة مراقب نقــص فــي التمويــل إلعــداد آلي

2.6 التعليم

ال يوجدالمحتاجون
الحسكة،دير الزور،حمص،ريف حلبالمناطق االكثر تضررًا

بــدأ العــام الدراســي الجديــد فــي ســوريا رســميًا فــي 14 أيلــول. ال توجــد إحصــاءات جديــدة عــن التســجيل أو الحضــور إلــى 
المــدارس فــي هــذا العــام الدراســي.. ونظــرًا لتدهــور األوضــاع األمنيــة وزيــادة مخــاوف الحمايــة فــي الحســكة وديــر الــزور، 

 )UNICEF 19/09/2014( .مــن المتوقــع أن االلتحــاق بالمــدارس ســينخفض   فــي هــذه المناطــق

ــة خــالل  ــن مــن المــدارس, التــي تســتخدم كمالجــئ جماعي ــام النظــام الســوري بإخــالء النازحي ــر بشــأن قي ــرد تقاري ــم ت ول
الصيــف, أم ال. وكمــا فــي الســنوات األخيــرة, فــإن البــدء بالعــام الدراســي يمكــن أن يــؤدي إلــى إجبــار آالف النازحيــن علــى 
إيجــاد مــأوى جديــدة. فــي العــام الماضــي، تــم نقــل بعــض النازحيــن إلــى مالجــئ بديلــة، مثــل المبانــي غيــر المكتملــة. 
ونظــرًا لعــدم قــدرة هــذه المبانــي علــى اســتيعاب األعــداد، يضطــر معظــم النازحيــن إليجــاد مســاكن خاصــة بهــم. هــذه 

المجموعــات تدعــو للقلــق بشــكل خــاص ألن درجــات الحــرارة بــدأت تنخفــض. 

خلــص تقريــر وحــدة تنســيق الدعــم أن التعليــم كان ذو أولويــة منخفضــة نســبيًا خــالل شــهري آذار ونيســان. 34 ناحيــة )31% 
.)ACU 06/14( .وضعــت التعليــم مــن بيــن أهم ثــالث أولويــات )مــن المناطــق التــي تــم تقييمهــا

 تبّيــن فــي النواحــي المقّيمــة، أن %61 مــن المــدارس كانــت تعمــل. أقــل نســبة للمــدارس التــي يمكــن أن تعمــل 	 
موجــودة فــي النواحــي التــي تــم تقييمهــا فــي حمــص وحمــاة والالذقيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه البيانــات ال 
تمثــل هــذه المحافظــات ألن أغلــب النواحــي المقّيمــة كانــت فــي مناطــق متنــازع عليهــا أو مناطــق تســيطر عليهــا 
المعارضــة، وبالتالــي تواجــه مســتويات أعلــى مــن الصــراع مقارنــًة مــع نواحــي أخــرى مــن المحافظــة والتــي لــم 

تقــم وحــدة تنســيق الدعــم بتقييمهــا. 
 الســبب األهــم لعــدم وجــود مــدارس تعمــل هــو نقــص التمويــل المتــاح. كمــا أن انعــدام األمــن وعــدم وجــود 	 

مبانــي مناســبة ونقــص الــكادر كلهــا أســباب رئيســية لعــدم عمــل المــدارس. 
 تبّيــن أن الكليــات تعمــل بمعــدل أعلــى مــن المــدارس. فــي الرقــة, نســبة عاليــة مــن الكليــات غيــر فاعلــة بســبب 	 

وجــود الدولــة اإلســالمية علــى األرجــح. 
 عــدد الجهــات التــي تقــدم مســاعدات فــي قطــاع التعليــم قليــل نســبيًا. يوجــد حوالــي 163 جهــة منهــا فــي 	 

النواحــي التــي جــرى تقييمهــا. بالمقابــل، تعمــل أكثــر مــن 300 جهــة علــى موضــوع المســاعدات الغذائيــة, ذات 
ــم تقييمهــا.  ــي ت ــى, فــي عمــوم النواحــي الت ــة األول األولوي

ــى 	  ــت أعل ــة كان ــات الملتحقــات بالمــدارس االبتدائي ــر وحــدة تنســيق الدعــم أن نســبة الفتي ــن تقري  بّي
عمومــًا مــن نســبة األوالد فــي النواحــي المقيمــة. وكانــت مســتويات الحضــور متســاوية بيــن الذكــور 
واإلنــاث فــي المــدارس الثانويــة. ومــع ذلــك، تتفــاوت النســب بيــن المحافظــات. ففــي إدلــب مثــاًل، 
تشــكل اإلنــاث نســبة %59 مــن الطــالب. بينمــا تكــون النســبة معكوســة فــي ديــر الــزور بوجــود 41 
% فقــط مــن اإلنــاث فــي المــدارس الثانويــة. ســّبب هــذه الفــوارق مجموعــة مــن العوامــل تتضمــن 

الوضــع األمنــي ووجــود جماعــات ذات إيديولوجيــات معينــة فــي المنطقــة.

http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/16/child-marriage-syria-refugees-jordan
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_alhasakeh_26august2014.pdf
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/29/syria-charity-blames-red-tape-atareb-hospital-closure-aleppo
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_qamishli_26august2014_0.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_alhasakeh_26august2014.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_alhasakeh_26august2014.pdf
http://HWG 04/09/2014
http://HWG 04/09/2014,
http://HWG 22/09/2014
http://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Syria_Regional_Crisis_Humanitarian_SitRep_(Syria_Jordan_Lebanon_Iraq_Turkey_Egypt)_-_19_SEPT_2014.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
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3. لمحة عن المحافظات

3.1 إدلب
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أحداث رصاع( يوليو - أغسطس)!

مطار عسكري

محطة توليد كهرباء

الناحية 

1,117,000المحتاجون
OCHA 06/14

590,450
Dynamo 07/14 )73%( 19/26 النواحي المدروسة

947,525
SINA 11/13 )81%( 26\21 النواحي المدروسة

3.1.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

أصبحــت المحافظــة مــأوًا لقرابــة 700.000 نــازح داخلــي هاربيــن مــن العنــف الحاصــل فــي مناطقهــم األصلية 
فــي المحافظــات القريبــة. ومــن المتوقــع أن يواجــه النازحــون داخليــًا ظروفــًا صعبــًة مــع حلــول فصــل الشــتاء 
قريبــًا. وهنالــك مخــاوف بــأن جبهــة النصــرة ســوف تتقــدم فــي المحافظــة لتحكــم ســيطرتها علــى مناطــق 
اســتراتيجية لقــوات المعارضــة وذلــك لتخفــف مــن خســارتها أمــام الدولــة اإلســالمية فــي حلــب وديــر الــزور 

)OCHA 2014/08/26( .والخســارات األخيــرة مــع قــوات النظــام فــي ريــف حمــاة الشــمالي

3.1.2 توصيف المحافظة 

جبهــة قتــال رئيســية لعــام 2013 ولكــن المحافظــة تبــدو اآلن نائيــة قليــاًل عــن الصــراع حيــث أن األطــراف 
المتقاتلــة قــد حولــت تركيزهــا إلــى مناطــق أخــرى اســتراتيجية والمناطــق الغنيــة بحقــول النفــط, ماعــدا ريــف 
ــزاع فــي شــمال حمــاة وريــف ادلــب الشــرقي وذلــك  إدلــب الجنوبــي وذلــك بســبب قربهــا مــن مناطــق الن

ــة. ــة والالذقي لقربهــا مــن الحــدود التركي

3.1.3 النزاع المسلح

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 
أدلــــــــــــب

أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

600

400

200

0

علــى الرغــم مــن أنــه لــم تحــدث تطــورات رئيســية فــي إدلــب لكــن المحافظــة ال تــزال تشــهد اشــتباكات 
متقطعــة وقصــف جــوي لمســاحات كبيــرة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة, وأصبحــت تســتخدم المحافظــة 
المســتقرة نســبيًا كثكنــة عســكرية تدعــم جبهــة النصــرة وقــوات المعارضــة التــي تقاتــل فــي حلــب وحمــاة مــن 

خــالل مدينتــي ســراقب وخــان شــيخون وكال المدينتيــن تقعــان تحــت ســيطرت المعارضــة.

قــد اقتحمــت جبهــة النصــرة والفصائــل اإلســالمية فــي أوائــل أيلــول القاعــدة العســكرية فــي وادي الضيــف 
والتــي كانــت تحــت الحصــار مــن قبــل قــوات المعارضــة لنحــو ســنتين تقريبــا باإلضافــة لقاعدتــي المســامح 

)Syrian Observer 2014/09/01( .وقرميــد فــي معــرة النعمــان

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-governorates-profiles-june-2014
http://syrianobserver.com/News/News/Rebels+Attack+Military+Bases+in+Maarat+alNuman
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وقــد اســتهدف تفجيــر 50 شــخصية قياديــة مــن حركــة احــرار الشــام خــالل اجتماعهــم فــي الثامــن عشــر مــن شــهر أيلــول, 
وأفــادت التقاريــر بأنهــم قــد قتلــوا جميعــًا ومــن بينهــم رئيــس الحركــة حســن عبــود. وهنالــك تقاريــر متضاربــة حــول مــن 
قــام بهــذه العمليــة وعــن كيفيــة القيــام بهــذه العمليــة. كمــا يقــو بعــض نشــطاء المعارضــة ان الهجــوم كان بالغــاز. وفــي 
وســط حالــة مــن الغمــوض حــول مصــدر الهجــوم, فــإن هــذا األمــر علــى األرجــح ســيؤدي إلــى زيــادة فــي التوتــر بيــن الحركــة 

)BBC 2014/09/10( .والمجموعــات األخــرى المعارضــة

ــًا علــى كل  ــا وتقريب تقدمــت جبهــة النصــرة فــي ريــف المحافظــة الغربــي مســيطرًة علــى منطقتيــن حدوديتيــن مــع تركي
ريــف مدينــة جســر الشــغور وقــد جــاء ذلــك بعــد إعالنهــم عــن نيتهــم فــي تشــكيل إمــارة إســالمية. ســيطرت جبهــة النصــرة 
علــى مدينــة حــارم المتاخمــة للحــدود التركيــة فــي أواخــر شــهر تمــوز, وهــو طريــق تجــاري مهــم يســتخدم لتهريــب الوقــود 
ومنتجــات أخــرى, المعبــر الحــدودي مــع تركيــا بــاب الهــوى والمدينــة القريبــة ســرمدا وايًضــا ســلقين وأزمريــن وحفصــة رجــا 
وزنبقــي ومناطــق أخــرى فــي الريــف الغربــي إلدلــب تبعهــا اشــتباكات مــع قــوات المعارضــة فــي هــذه المناطــق. وقــد 
أخلــت جبهــة النصــرة قواعدهــا العســكرية فــي ريــف إدلــب بعــد بــدأ الضربــات الجويــة للتحالــف التــي تقودهــا الواليــات 
 SOHR 2014/07/31, Assafir( .المتحــدة األمريكيــة ضــد الدولــة اإلســالمية وجبهــة النصــرة وفصائــل اســالمية أخــرى

)2014/07/23, Assafir 2014/07/18

3.1.4 الوصول للمساعدات

قــد تطــور وضــع وصــول المســاعدات اإلغاثيــة إلــى المحافظــة بشــكل واضــح عقــب اعتمــاد قــرار مجلــس األمــن الدولــي 
2139 والــذي يخــول وصــول اإلغاثــة مــن خــالل 4 معابــر حدوديــة غيــر حكوميــة مــع تركيــا واألردن والعــراق بــدون االحتيــاج 
لموافقــة قــوات النظــام. وفــي ضــوء الحديــث عــن تطــور وصــول اإلغاثــة إلــى المناطــق صعبــة الوصــول فــإن برنامــج 
الغــذاء العالمــي قــد أوصــل أكثــر مــن 50,000 حصــة غذائيــة لـــ 250,000 شــخص مــن خــالل شــركاء برنامــج الغــذاء العالمــي 
)WFP 2014/09/02( .فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي المحافظــة وفــي مخيــم النازحيــن داخليــًا فــي شــمال إدلــب

3.1.5 النزوح 

علــى الرغــم مــن أن محافظــة إدلــب تأثــرت بشــكل أقــل نســبيًا مــن النــزاع مــن باقــي المحافظــات, فقــد أصبحــت إدلــب 
مــأوًى لـــ 700,000 نــازح داخلــي هربــوا مــن العنــف فــي محافظتــي حلــب وحمــاة. وقــد جــاء النازحــون داخليــًا مــن مناطــق 
النــزاع ضمــن المحافظــة أيضــًا خاصــة مــن المناطــق االســتراتيجية علــى الحــدود مــع حمــاة والالذقيــة وحلــب مثــل معــرة 
النعمــان وأريحــا وجســر الســغور وخــان شــيخون وســراقب. ويشــير تقريــر ريــش 103,013 نــازح داخلــي فــي 67 مخيــم و5 
المالجــئ الغيــر رســمية بــأن األغلبيــة مــن النازحيــن داخليــًا قــد جائــوا مــن حمــاة والنازحيــن فــي المالجــئ الغيــر رســمية قــد 

)REACH 2014/06, OCHA 2014/08/26( .جائــوا مــن معــرة النعمــان

وقــد أشــار التقريــر أيضــًا إلــى أن العديــد مــن النازحيــن فــي مخيــم إدلــب والمالجــئ الغيــر رســمية يعــودون أحيانــًا إلــى 
مناطقهــم األصليــة ليشــاركوا بالنشــاطات االقتصاديــة ويرعــوا المــزارع ويطمأنــوا علــى أهاليهــم. تتصــدر المحافظــة أعلى 
ــة ضمــن الثمــان محافظــات الشــمالية المشــمولة باالســتطالع,  ــى مناطقهــم األصلي ــن إل ــب فــي نســبة العائدي المرات
خصوصــًا ضمــن النازحيــن داخليــًا المقيميــن فــي مالجــئ غيــر رســمية حيــث أن %40 يعــودون كل يــوم بعكــس %1 فــي 
ــر رســمية هــم باألصــل  ــأن %89 مــن النازحيــن فــي مالجــئ غي مخيمــات النازحيــن. وقــد فســرت ريــش هــذا التفــاوت ب
مــن إدلــب بالمقارنــة مــع %42 فقــط فــي المخيمــات. ومــع ذلــك فــإن المصــادر المحليــة فــي إدلــب أفــادت بــأن الكثيــر 
ــاء القصــف  ــم للقصــف الجــوي, يغــادرون مناطقهــم أثن ــن فــي المناطــق المتعرضــة بشــكل دائ ــن المقيمي مــن المدنيي
ويعــودون إليهــا ليــاًل عــن توقــف القصــف, وبهــذا تكــون المالجــئ الغيــر رســمية أرخــص خيــار متوفــر للهــرب نهــارًا مــن 

)REACH 2014/06( .القصــف العشــوائي

3.1.6 االحتياجات اإلنسانية 
الحماية

إن المدنييــن المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة هــم عرضــة للقصــف العشــوائي مــن قبــل قــوات النظــام. وتفيــد 
التقاريــر اليوميــة للمرصــد الســوري بســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب قصــف قــوات النظــام علــى مناطــق المعارضــة مثــل 
بنــش ومعــرة النعمــان وســراقب وخــان شــيخون. وتــم توثيــق مقتــل 10 مدنييــن مــن ضمنهــم 5 أطفــال فــي األول مــن 

شــهر أيلــول بســبب القصــف الجــوي مــن قبــل قــوات النظــام علــى بلــدة ســراقب. وقــد قتــل ثالثــة مدنييــن 
أيضــًا بقصــف قــوات المعارضــة بلــدة الفوحــة ذات األغلبيــة العلويــة خــالل األســبوعان األوالن مــن شــهر 

)SOHR 2014/09/01, SOHR 2014/09/12( .أيلــول

وقــد قتــل 40 شــخصًا علــى األقــل ومــن بينهــم نســاء وأطفــال وجــرح 60 آخــرون بتفجيــر ســيارة انتحاريــة فــي 
)Worldbulletin 2014/07/27( .بلــدة أطمــة فــي إدلــب فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر تمــوز

الصحة 
يفيــد تقريــر لريــش فــي شــهر حزيــران يقــارن بــه بيــن النازحيــن الموجوديــن فــي المخيمــات والموجوديــن فــي 
المالجــئ الغيــر رســمية, النازحيــن فــي المالجــئ الغيــر رســمية هــم عرضــة أكثــر لإلصابــة باألمــراض. أعــراض 
اإلســهال , األمــراض الجلديــة وأمــراض الجهــاز التنفســي هــي األكثــر شــيوعًا فــي المالجــئ الغيــر رســمية 
خصوصــًا فــي مناطــق معــرة النعمــان وإدلــب حيــث أن %12 مــن 1.026 نــازح مــن المقيميــن هنــاك لديهــم 
أمــراض جلديــة و%6 لديهــم أعــراض اإلســهال. إن ضعــف النازحيــن فــي المالجــئ الغيــر رســمية يعــود غالبــًا 
لنقــص او انعــدام الغــذاء, وبســبب وضــع الميــاه والصــرف الصحــي ومســاعدات المالجــئ, بينمــا الوضــع 
 REACH( .فــي المخيمــات ليــس بنفــس الســوء بالرغــم مــن أن %3 مــن المخيمــات تفتقــر للعيــاداة الطبيــة

)2014/06

وقــد توقــف حملــة تلقيــح تســتهدف 2.6 مليــون طفــل ضــد الحصبــة فــي إدلــب وديــر الــزور بعــد مقتــل 36 
طفــل ملقــح. وقــد كشــف التحقيــق أن مرخــي عضلــي محفــوظ بحافظــات مشــابهة كان يســتخدم خــالل 
)Telegraph 2014/09/16, Reuters 2014/09/17( .ــة ــح عوضــًا عــن لقــاح الحصب ــة مــن التلقي ــة الثاني الجول

المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة 
يســتلم %72 مــن النازحيــن فــي المخيمــات والمالجــئ الغيــر رســمية ميــاه صهاريــج بينمــا %28 يعتمــدون 

)REACH 2014/06( .علــى مصــادر ثابتــة

المالجئ 
ــازح مخيمــات موجــودن فــي 7 مجموعــات للمخيمــات: أطمــة وعقربــات وكرامــة  ــأن 67 ن حــدد تقريــر ريــش ب
والســالمة وبــاب الهــوى وكفــر ناهــة و5 مالجــئ غيــر رســمية بكثافــة ســكانية تعــادل 15,074 عائلــة\103,013 
شــخص. وهنالــك 33 عائلــة تعيــش فــي الجــو الطلــق بينمــا 1,386 في مالجئ مؤقتة أفادت االســتطالعات 

)REACH 2014/06( .علــى المالجــئ الغيــر رســمية والمخيمــات

المواد الغير غذائية 
فــي   100% بنســبة  ارتفعــت  قــد  والبنزيــن  الوقــود  فــإن  اإلنســان,  لحقــوق  الســوري  للمرصــد  وفقــًا 
المحافظــة منــذ بــدء الضربــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الثالــث والعشــرين 
مــن أيلــول. وقــد رفــع تجــار الوقــود والبنزيــن األســعار خوفــًا مــن اســتهداف التحالــف لخزانــات النفــط اثنــاء 
نقلهــا, ويشــتري التجارالوقــود والبنزيــن كنفــط خــام مــن حقــول النفــط المســيطرة عليهــا الدولــة اإلســالمية. 
إن ســعر برميــل واحــد مــن زيــت الوقــود فــي المحافظــة قــد ارتفــع مــن 9000 10,000- ليــرة ســورية إلــى 
18,000-19,000 ليــرة ســورية. ومــن المحتمــل أن يؤثــر ارتفــاع أســعار النفــط والوقــود والبنزيــن بأســعار 
الخبــز واألغذيــة فــي المحافظــة بمــا أنــه يســتخدم فــي األفــران وللتدفئــة وتوليــد الطاقــة واآلالت الزراعيــة. 

)SOHR 2014/09/28(

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29135922
http://www.assafir.com/Article/63/362669
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=21554&Itemid=2&task=displaynews#.VBblUPmSwR1
http://www.assafir.com/Article/63/362669
http://www.assafir.com/Article/63/362669
http://www.assafir.com/Article/63/361924
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-governorates-profiles-june-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=22760&Itemid=2&task=displaynews#.VBcNcfmSwR0
http://syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=22760&Itemid=2&task=displaynews#.VBcNcfmSwR0
http://www.worldbulletin.net/middle-east/141402/car-bomb-kills-40-in-syria
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11100478/Dozens-of-children-feared-dead-after-being-injected-with-tainted-measles-vaccine-in-Syria.html
http://www.reuters.com/article/2014/09/17/us-syria-crisis-vaccine-idUSKBN0HC2EB20140917
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=24184&Itemid=2&task=displaynews#.VC0RffmSwR0
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582,000المحتاجون
OCHA 06/14 ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

128,100
Dynamo 07/14 )50%( 8/16 ناحية مغطاة

653,800
SINA 11/13 )69%( 11/16 ناحية مغطاة

3.2.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

 شــهدت الحســكة قتــااًل مســتمرًا, بشــكل رئيســي بيــن الدولــة اإلســالمية ووحــدات حمايــة الشــعب YPG. شــهد الربــع 	 
األخيــر اضطرابــات كبيــرة ألن الدولــة اإلســالمية تحــاول توســيع أراضيهــا, رغــم أن أحــداث الصــراع تبــدو أنهــا قّلــت فعليــًا.

 القتــال واســع النطــاق والســيطرة علــى الطــرق مــن قبــل الجماعــات المســلحة قــد قّلــل كثيــرًا مــن وصــول 	 
بأنهــا  الحســكة  المتحــدة  المحلييــن. حيــث وصفــت األمــم  الســكان  المســاعدات اإلنســانية ومــن حريــة حركــة 

محاصــرة«. »محافظــة 
 عدم مشاركة المعلومات والقيود المفروضة على التقييمات تمنع التحليل الدقيق للوضع في المحافظة.	 

 تســتضيف الحســكة عــددًا غيرمعــروف مــن النازحيــن. األعــداد التقديريــة تتفــاوت بشــكل كبيــر، أقــل 	 
مــن 200,000 شــخص إلــى 320,000 أو أكثــر. برغــم أن المعلومــات حــول أماكنهــم محــدودة، إال أن 
العديــد منهــم يتواجــدون فــي مدينــة الحســكة والقامشــلي, ويعيشــون فــي مالجــئ غيــر رســمية 
أو غيــر مناســبة ويواجهــون نقصــًا فــي الغــذاء والرعايــة الطبيــة والميــاه، وكذلــك ظــروف العنــف 

المعمــم.
 أشــد الســكان معانــاة هــم 60,000 مــن الســوريين العائديــن بشــكل رئيســي مــن العــراق, و9,000 	 

الجــئ عراقــي وصلــوا مؤخــرًا إلــى المحافظــة عبــر الحــدود هربــًا مــن تقــدم الدولــة اإلســالمية فــي 
ســنجار فــي شــهر آب.

وضع محافظة الحسكة صعب للغاية بسبب الفقر الموجود مسبقًا وتأثر قطاع الزراعة بالجفاف.	 

3.2.2 توصيف المحافظة

الحســكة هــي محافظــة ريفيــة فــي عمومهــا. غالبيــة ســكانها فــي الشــمال هــم أكــراد, وفــي الجنــوب عــرب, 
كمــا أنهــا موطنــًا لعــدد مــن األقليــات مــن ضمنهــم التركمــان واأليزييــن. قبــل األزمــة, كان نشــاطها االقتصادي 
الرئيســي يعتمــد علــى إنتــاج البتــرول واالنتــاج الزراعيــز كمــا أنهــا عانــت طويــاًل مــن الفقــر ومــن شــح المــوارد 
المائيــة. الحســكة بشــكل خــاص ذات وضــع صعــب بســبب الجفــاف المســتمر منــذ عــام 2006, الــذي أثــر 
 .)WFP 28/08/2014, SARC 19/08/2014( .وبشــكل خطيــر علــى دخــل ومــوارد المزارعيــن ومربــي المواشــي

3.2.3 الصراع المسلح 

تواصــل الدولــة اإلســالمية حملتهــا للســيطرة علــى المناطــق الرئيســية والمعابــر الحدوديــة، لتعزيــز مركزهــا 
فــي شــمال شــرق ســوريا )الرقــة( وفــي العــراق ) الموصــل والفلوجــة(، وتقســيم وعــزل معارضيهــا الكــرد.

مناطــق الصــراع الرئيســية هــي :

 الجزعــة – وهــي بلــدة صغيــرة بالقــرب مــن معبــر يعربية-ربيعــة الحــدودي، علــى الطريــق الواصــل بيــن 	 
ــًة  ــة اإلســالمية للســيطرة علــى هــذه المنطقــة محاول ــر ومركــز المحافظــة. وقــد ســعت الدول المعب
منهــا ربمــا لقطــع طريــق القــوات الكرديــة علــى الحــدود عــن بقيــة المحافظــة، وأيضــا كقاعــدة للتقــدم 
 Rudaw 04/08/2014, ARA 2014/07/24, ISW 22/08/2014,( .علــى المعبــر الحــدودي نفســه

)Syria HR 22/08/2014, Serpent Libertaire 22/08/2014, SOHR 29/08/2014

تحــت ســيطرة 	  تركيــا، وهــي اآلن  مــع  الغربــي  الشــمالي  الحــدودي  - معبرالحســكة  العيــن   رأس 
وحــدات حمايــة الشــعب YPG. ســيطرة الدولــة اإلســالمية علــى البلــدة سيقســم المنطقــة الكرديــة 
 Rudaw( .فــي ســوريا، ويتيــح تدفــق الســلع والمقاتليــن مــن تركيــا لينضمــوا للدولــة اإلســالمية

.)04/08/2014, ISW 09/08/2014, ISW 08/07/2014

 الفــوج -121 وهــي قاعــدة عســكرية ســورية، قيادتهــا فــي مركــز الحســكة، كانــت تســتخدم الســتهداف 	 
المســلحين فــي المناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا. تمــت الســيطرة عليها مــن قبل الدولة اإلســالمية في 
27 آب، بعــد قتــال عنيــف. ورغــم أن وســائل االعــالم المحليــة قــد ذكــرت أن قوات حماية الشــعب الكردي 
ــي  ــو الت ــدة والمناطــق المحيطــة بهــا, إال أن مقاطــع الفيدي فــي ســوريا قــد اســتعادت بســرعة القاع
نشــرت فــي أوائــل شــهر آب عرضــت عناصــر الدولــة اإلســالمية وهــم يســتولون علــى موجــودات الفوج 
 ISW 08/07/2014,( .مــن دبابــات وراجمــات صواريــخ مركبــة علــى شــاحنات ومدفعيــات بعيــدة المــدى
 AFP 2014/07/24, Daily Star 07/28/2014, Assafir 25/07/2014, UNSC 28/08/2014, LWJ

.)06/08/2014, Huffington Post 07/08/2014, ARA 2014/07/27, ARA 2014/07/29

 مدينــة الحســكة - شــهدت عاصمــة المحافظــة اشــتباكات مســتمرة بيــن قــوات النظــام الســوري 	 
ووحــدات حمايــة الشــعب الكــردي YPG مــن جهــة، وبيــن كليهمــا وعناصــر الدولــة اإلســالمية، وخاصــة 
فــي حــي غويــران الشــرقي ذو األغلبيــة العربيــة، الــذي يميــل لســيطرة الدولــة اإلســالمية لكنــه 
وقــع فــي شــهر أيلــول تحــت ســيطرة مشــتركة لوحــدات حمايــة الشــعب الكــردي وقــوات النظــام 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/08042014
http://aranews.net/2014/07/syrian-air-force-intensifies-offensive-qamishli/
https://2.bp.blogspot.com/-vZEHniL2VF8/U_fFknMu8XI/AAAAAAAABvg/sKRva5vE2sc/s1600/Syria%2BSITREP%2BAUG%2B22%2BHIGH.png
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=22301&Itemid=2&task=displaynews#.U_yFlvmSwR0
http://serpent-libertaire.over-blog.com/2014/08/syrian-kurdistan-violent-clashes-with-jihadists.html
https://www.facebook.com/syriahroe/posts/575765139198495
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/08042014
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/08042014
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/08042014
http://iswsyria.blogspot.com/2014/08/isis-works-to-merge-its-northern-front.html
https://1.bp.blogspot.com/-VCws3t2HlGk/U8BFXHKLJmI/AAAAAAAABQQ/CUBYYCCwM1o/s1600/ISIS+Map.png
https://3.bp.blogspot.com/-gfDcXPWv-o4/U_ZTYiKy9hI/AAAAAAAABuk/7c0TSNXwM5Q/s1600/Syria%2BUpdate%2BAUG%2B7-%2BHIGH.png
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/islamic_state_overru_1.php
https://news.yahoo.com/jihadists-launch-broad-assault-syria-army-monitor-205251572.html
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-28/265350-isis-seizes-army-position-in-hassakeh-after-gains-in-raqqa.ashx#axzz38w9oql2s
http://www.assafir.com/Article/1/363138
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/islamic_state_overru_1.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/islamic_state_overru_1.php
http://www.huffingtonpost.com/charles-lister/not-just-iraq-the-islamic_b_5658048.html
http://aranews.net/2014/07/ypg-pro-assad-forces-enemy-enemy-friend/
http://aranews.net/2014/07/syrias-hasakah-fire-islamists/
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 ISW 22/09/2014, Syria Direct 03/09/2014, ISW 08/07/2014, ARA 2014/07/26, Kurdwatch( .السوري
.)07/08/2014, SOHR 29/08/2014, Syria Direct 14/08/2014, WFP 29/08/2014, Assafir 15/07/2014

 القامشــلي - وهــي مدينــة رئيســية فــي كردســتان ســوريا، المدينــة مقســومة بيــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي 	 
الكــردي والحكومــة الســورية، والوصــول إليهــا محــدود نتيجــة إلغــالق الحــدود التركيــة، وســيطرة الدولــة اإلســالمية 
 REACH 18/08/2014, ISW 08/07/2014, ISW 26/07/2014, ISW 03/07/2014,( .علــى العديــد مــن الطــرق

)ARA 2014/07/26, ARA 2014/07/24
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3.2.4 الوصول للمساعدات

يســيطر حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي الســوري علــى معبــر اليعربيــة الحــدودي مــع العــراق. لكــن الدولــة اإلســالمية 
ــال  ــر, ربيعــة, فــي أوائــل شــهر آب، وأصبحــت المنطقــة مــع محيطهــا مســرحًا لقت هاجمــت الطــرف العراقــي مــن المعب
 .)Al Akhbar 08/08/2014, Rudaw 05/08/2014, ARA 06/08/2014, ISW 02/09/2014, ISW 02/10/2014( .عنيف
وكان هــذا المعبــر واحــدًا مــن المعابــر المــراد اســتخدامها لتســليم المســاعدات إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

 .)UN 14/07/2014( .ــره المعارضــة ضمــن قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2165، لكــن مــن المتعــذر المــرور عب

ســيمالكا-بيش خابــور هــو معبــر غيــر رســمي بيــن الحســكة وإقليم كردســتان وقد بقــي مغلقًا أمام الســوريين لدخــول العراق، 
ولكنــه اســتخدم لعــودة العراقييــن الذيــن ســبق وتــم إجالؤهــم مــن ســنجار إلــى الحســكة عبــر ممــر آمــن أنشــأته وحــدات حمايــة 
الشــعب الكــردي )REACH 28/08/2014(. كمــا فتــح المعبــر لعــودة الســوريين إلــى الحســكة مــن إقليــم كردســتان العــراق. فــي 
شــهري تمــوز وآب، ســجلت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أكثــر مــن 10,000 ســوري عائد بشــكل رئيســي إلى الحســكة. 

)UNHCR 31/08/2014, UNHCR 16/08/2014, UNHCR 31/07/2014, UNHCR 16/07/2014(

لــم تســتفد الحســكة مــن عمليــة تحســين إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود إلــى المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة وذلــك بســبب ســيطرة الدولــة اإلســالمية علــى الطــرق الرئيســية إلــى الرقــة وديــر الــزور، 
وبســبب إغــالق أو عــدم إمكانيــة العبــور مــن النقــاط الحدوديــة الرئيســية. كال الســببين حــّدا مــن وصــول 
المســاعدات اإلنســانية وجعــال ســكان المحافظــة محاصريــن, حيــث كان طريقهــم الوحيــد هــو الرحــالت الجويــة 
 OCHA( .المحــدودة إلــى دمشــق والالذقيــة مــن مطــار القامشــلي. وأصبحــت وســائل االتصــال خارج الخدمــة
UNHCR 07/09/2014 ,26/08/2014(. فــي 22 تمــوز, اســتأنفت منظمــات األمــم المتحــدة رحالتهــا الجويــة 

 )OCHA 16/07/2014, WFP 05/08/2014, WFP 2014/07/22( .إلــى القامشــلي

يقــّدر برنامــج الغــذاء العالمــي أن أكثــر مــن 190,000 شــخص فــي المحافظــة بحاجــة لمســاعدات غذائيــة، وأن 
 UNSC 28/08/2014, UNSC( .الشــحنات الجويــة إلــى القامشــلي قــد وصلــت إلــى أقــل مــن %30 منهــم
WFP 02/09/2014, WFP 29/08/2014 ,28/08/2014(. وصلــت بعثــة مشــتركة وحيــدة لــوكاالت تابعــة 
لألمــم المتحــدة إلــى رأس العيــن لتســليم مــواد إغاثــة أساســية فــي شــهر نيســان، وهــي البعثــة الوحيــدة 

.)UNHCR 30/06/2014( .منــذ بدايــة الصــراع

3.2.5 النزوح

تختلــف األعــداد التقديريــة للنازحيــن فــي الحســكة علــى نحــو كبيــر. وفقــًا لتقييــم ســينا ,SINA كان هنــاك 
320,000 نــازح فــي المحافظــة فــي أواخــر SINA 31/12/2013( .2013(. فــي حزيــران, مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة قــّدر العــدد بـــ 197,500 نــازح )OCHA 26/08/2014(.و هــي إحــدى 
المحافظــات الثــالث التــي نقــص فيهــا العــدد التقديــري للنازحيــن الــذي أحصــاه مكتــب تنســيق الشــؤون 
اإلنســانية بحيــث أصبــح أقــل مــن 207,000 فــي أواخــر OCHA 16/04/2013( .2013(. كمــا أشــار تقريــر 
الرصــد الديناميكــي فــي وحــدة تنســيق الدعــم )دينامــو(, فــي شــهر تمــوز, إلــى وجــود 122,000 نــازح 
يقيمــون فــي ثمانيــة مــن نواحــي الحســكة البالــغ عددهــا 16)و هــي ال تشــمل ناحيــة مركــز الحســكة المســجلة 

 .)ACU 08/08/2014( )علــى أنهــا األكثــر تضــررًا

يعني الصراع المستمر أن عدد النازحين قد يكون ازداد بشكل كبير منذ أن تم إعداد كل هذه التقييمات:

 قالــت األمــم المتحــدة أن القتــال الدائــر بيــن الدولــة اإلســالمية وقــوات النظــام الســوري وجماعــات 	 
أخــرى أدى لنــزوح 250,000 شــخص فــي ديــر الــزور والرقــة والحســكة والمناطــق الكرديــة فــي شــمال 

.)UNSG 23/07/14( حلــب بيــن 18 حزيــران و21 تمــوز
ــر 	  ــي 10,000 شــخص آخ ــزوح حوال ــل آب أدى لن ــال فــي أوائ  وأفــاد برنامــج الغــذاء العالمــي أن القت

مــن قــرى الحــم رو صابــح ســيقور والغــزال ومجيربــة ودوبــي وتحيــة، وكذلــك مــن الضواحــي الجنوبيــة 
لمدينــة الحســكة إلــى مناطــق أكثــر أمنــًا فــي المدينــة وإلــى القامشــلي. كان هنــاك أيضــًا نــزوح مــن 

.)WFP 19/08/2014( بلــدة اليعربيــة بســبب النزاعــات
ــر قــد 	  ــأن 60,000 شــخص أو أكث  فــي 1 أيلــول, صرحــت منظمــة حقــوق إنســان ســورية معارضــة ب

فــروا مــن منطقــة غويــران بمدينــة الحســكة علــى مــدى ثالثــة أيــام بســبب غــارات قــوات النظــام 
الجويــة. )AFP 01/09/2014(. وســجلت تقاريــر ســابقة مــن شــهر آب أيضــًا حركــة نــزوح واســعة 

)Syria Direct 14/08/2014( النطــاق. 
 وأفــادت تقاريــر برنامــج الغــذاء العالمــي أن الغــارات الجويــة اليوميــة علــى قــرى الريــف الجنوبــي مــن 	 

 WFP( الهــول وتــل حميــس أدت إلــى نــزوح كامــل للســكان إلــى األحيــاء الفقيــرة مــن مدينــة الحســكة
.)2014/07/22

باإلضافة إلى ذلك فإن تقدم الدولة اإلســالمية في ســنجار )شــمال العراق( تســبب بفرار 150,000عراقي 
عبــر الحــدود إلــى الحســكة بمســاعدة وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي. عــاد معظمهــم الحقــًا إلــى العــراق عبــر 
معبــر ســيمالكا-بيش خابــور غيــر الرســمي. لكــن بحلــول 26 آب، أفــادت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن 
أن حوالــي 6,000 الجــئ عراقــي بقــي فــي مخيــم نــوروز، وأن حوالــي 3,000 آخريــن يقيمــون فــي مناطــق 

 .)USAID 05/09/2014, USAID 2014/08/28( .مجاورة
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يقــّدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أيضــًا أن حوالــي 60,500 ســوري قــد عــاد إلــى الحســكة فــي شــهر حزيــران 
)OCHA 26/08/2014(. وفــي شــهري تمــوز وآب, ســجلت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أكثــر مــن 10,000 ســوري 
 UNHCR 31/08/2014, UNHCR( .عائــد الــى ســوريا مــن العــراق عبــر معبــر بيــش خابــور, غالبيتهــم ربمــا إلــى الحســكة

 )15/08/2014, UNHCR 31/07/2014, UNHCR 16/07/2014

3.2.6 االحتياجات اإلنسانية

اعتبــارًا مــن شــهر حزيــران، قــّدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة وجــود 582,000 شــخص محتــاج 
فــي الحســكة. فباإلضافــة إلــى العائديــن والنازحيــن فــي الداخــل, ضــّم هــذا العــدد حوالــي 324,000 شــخص تضــرروا 

فــي مجتمعاتهــم األصليــة )OCHA 26/08/2014(. المناطــق األكثــر تضــررًا هــي :

ناحية مركز الحسكة: أكثر من %60 من مجموع السكان هم محتاجون.	 
القامشلي ونواحي بئرالحلو والوردية:أكثرمن %50 من مجموع السكان هم محتاجون.	 
ناحية رأس العين: حوالي ٪30 من مجموع السكان هم محتاجون.	 
 النواحــي الجنوبيــة التــي يكــون عــدد الســكان فيهــا قليــل لكــن نســبة المحتاجيــن منهــم عاليــة وهــي الريشــة 	 

والشــدادي.  والهــول  ومرقــدة 
عمومــًا, هنــاك نقــص كبيــر فــي المعلومــات, التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل التقييمــات, المتعلقــة بالحســكة بســبب 

صعوبــة وصــول الدعــم اإلنســاني إليها. 

الحماية
إن المدنييــن معرضــون للخطــر مــن هجمــات الدولــة اإلســالمية علــى أهــداف مدنيــة، ومــن الهجمــات العشــوائية مــن قبــل 
ــال المتقطــع بيــن قــوات النظــام الســوري ووحــدات  ــة الشــعب الكــردي، واالقتت قــوات النظــام الســوري ووحــدات حماي
ــة التنقــل لألســباب المذكــورة, تجعــل مــن الصعــب  ــة نفســها. صعوب ــن الجماعــات الكردي ــة الشــعب الكــردي، أو بي حماي

علــى ســكان الحســكة الفــرار مــن مناطــق الصــراع. 

فــي مدينــة الحســكة، خاصــًة حــي غويــران، تعــرض المدنيــون لإلصابــة جــراء الســيارات المفخخــة والهجمــات بالقنابــل 
)ISW 26/07/2014, ARA 11/08/2014, ARA 2014/07/29, ARA 2014/07/25(. فــي  الهــاون.  اليدويــة وقذائــف 
منتصــف آب, قتــل 11 مدنيــًا فــي هجمــات نســبت للقصــف الجــوي للجيــش الســوري وتفجيــرات وحــدات حمايــة الشــعب 
الكــردي )Janes 18/08/2014, Anadolu Agency 13/08/2014, Mesop 13/08/2014(. وتوجــد فــي القامشــلي مخــاوف 

 )ARA 2014/07/24( مشــابهة

تســيطرالدولة اإلســالمية علــى مســاحات كبيــرة مــن الحســكة. وجميــع ســكان المناطــق الخاضعــة لحكــم الدولــة اإلســالمية 
معرضــون لخطــر أعمــال العنــف )انظرالقســم 1.2 - التحليــل القطاعــي: الحمايــة(

الصحة
ــكادر واللقاحــات. وضــع )دينامــو(  ــة وال ــه نقــص فــي األدوي ــة، يلي ــرٌا فــي المنشــأت الصحي ــه الحســكة نقصــًا خطي تواج
الرعايــة الصحيــة كأعلــى أولويــة فــي ســتة مــن النواحــي الثمانيــة المقّيمــة فــي محافظــة الحســكة. أمــا مــن الســكان الذيــن 
شــملهم التقييــم، فقــد تــم تســجيل 181 حالــة وفــاة نتيجــة تدهــور األوضــاع الصحيــة، 80 منهــم مــن األطفــال دون ســن 

)ACU 08/08/2014( الخامســة, وهــي واحــدة مــن أعلــى المعــدالت فــي البــالد

مــن مجمــوع مراكــز الصحــة العامــة فــي الحســكة البالــغ عددهــا 91، يوجــد 35 مركــز ال يعمــل، و17 مركــز يعمــل جزئيــًا 
فقــط. ثالثــة منهــا تدمــرت وســتة منهــا تضــررت بســبب الصــراع. )WHO/MoH 06/2014-2( المشــفى الحكومــي فــي 
ــة  ــر منظمــة الصحــة العالمي ــة الحســكة تعــرض ألضــرار بحســب تقاري ــن ال يعمــل، وواحــد مــن مشــفيي مدين رأس العي
 WHO/MoH( ووزارة الصحــة الســورية. ومــع ذلــك تعمــل أربعــة مشــافي عامــة مــن أصــل خمســة فــي محافظــة الحســكة
 IFRC( انقطــاع التيــار الكهربائــي المتكــرر يؤثــر علــى أداء المرافــق الطبيــة بشــكل عــام، وخاصــة تخزيــن اللقــاح .)06/2014

.)2014/04/16

يشــير تقيييميــن صغيريــن لخبــراء أجريــا فــي القامشــلي ومدينــة الحســكة )ال يغطيهــا تقييــم دينامــو( إلــى 
قضايــا صحيــة تهــدد الحيــاة فــي أجــزاء مــن المدينتيــن وإلــى مخــاوف كبيــرة فيهمــا. أهــم القضايــا هــي: 

ــاد الديمقراطــي فــي القامشــلي 	  ــام لخدمــات الطــوارئ فــي مناطــق ســيطرة حــزب االتح  نقــص ت
وفــي كل مدينــة الحســكة، خاصــًة المناطــق الشــرقية المتنــازع عليهــا.

خدمات النمو والغذاء محدودة جدًا في كل المناطق	 
االستشارات الطبية محدودة جدًا في جميع المناطق. 	 
لقاحات غير كافية في جميع المناطق، ومشاكل كبيرة بوجود األمراض المعدية.	 
عدم معالجة األمراض المزمنة والمعدية.	 
نقص العقاقير واألدوية.	 
االفتقار الكلي للمراكز الصحية في مناطق سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي في القامشلي.	 
كثرة اإلصابات الناجمة عن الصراع في القسم الشرقي من مدينة الحسكة.	 
 الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية أفضــل بكثيــر منــه فــي 	 

 REACH 26/08/2014-1,( .مناطــق ســيطرة حــزب االتحــاد الديمقراطــي، أو المناطــق المتنــازع عليهــا
.)REACH 26/08/2014-2

سبل المعيشة واألمن الغذائي
تقــدر دينامــو أن 128,000 شــخص فــي عمــوم النواحــي التــي تــم تقييمهــا هــم بحاجــة لمســاعدات غذائيــة. 
صّنــف األمــن الغذائــي كأولويــة ثانيــة أو ثالثــة فــي جميــع النواحــي المقّيمــة. يشــير التقريــر إلــى نقــص حــاد 
فــي المخابــز العاملــة فــي الجنــوب, وذلــك لعــدم وجــود الكهربــاء والطحيــن والوقــود بشــكل رئيســي, وثانيــًا 
ألســباب أمنيــة ونقــص الميــاه. يعتقــد أن أســعار الخبــز المدعــوم فــي الحســكة هــي األعلــى فــي ســوريا. 

تشــكل المخابــز العامــة %80 مــن تلــك التــي شــملها االســتطالع. 

أشــارت تقييمــات الخبــراء فــي شــهر تمــوز إلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــدد الحيــاة واألمــن الغذائــي 
فــي أجــزاء مــن المدينتيــن والمخــاوف الرئيســية مــن خــالل:

عدم توفر الغذاء أو تنوعه بشكل كافي في األسواق.	 
ارتفاع األسعار، ونقص الموارد لشراء الغذاء. 	 
نقص وقود للطهي.	 
المخابز معطلة بسبب نقص الطحين والكهرباء واآلالت.	 
فقدان األمالك الزراعية، ونقص الموارد الالزمة لزراعة المحاصيل الغذائية.	 
 فــي المنطقــة الشــرقية مــن مدينــة الحســكة، التــي تضــم حــي غويــران المتنــازع عليــه، توجــد مخــاوف 	 

بشــأن الســالمة الشــخصية وعوائــق التنقــل مثــل نقــاط التفتيــش.
 النازحــون هــم األكثــر عرضــة للخطــر، وال ســيما مــن يعيــش منهــم فــي مالجــئ غيــر رســمية، حيــث 	 

يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل عــام، لكــن أيضــًا المجتمعــات المحليــة تواجــه تحديــات. 
)REACH 26/08/2014-1, REACH 26/08/2014-2(

قبــل النــزاع، كانــت الحســكة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الزراعــة، لكنهــا تأثــرت بشــدة جــراء ســنوات الجفــاف ومــا 
نتــج عنهــا مــن فقــدان للمخــزون الزراعــي. فاقــم الصــراع مــن هــذه المشــاكل، وخلــق مخــاوف طويلــة األمــد 
 WFP 28/08/2014, SARC 19/08/2014, ARA News( .بشــأن األمــن الغذائــي والتعافــي مــن األزمــة

)2014/04/14

المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة 
ــرر  ــل والمتك ــى االنقطــاع الطوي ــك بشــكل أساســي إل ــاه، ويرجــع ذل ــرًا فــي المي تواجــه الحســكة نقصــًا كبي
للكهربــاء وتلــف شــبكات الميــاه بســبب الصــراع. )UNICEF 14/07/2014( تشــير التقاريــر إلــى توفــر الكهربــاء 
 UNHCR( .مــن 3 4 ســاعات فقــط فــي اليــوم فــي بعــض مناطــق المحافظــة، بمــا فــي ذلــك القامشــلي
Daily Star 2014/05/22 ,07/09/2014(. أفــاد مصــدر إخبــاري محلــي أن انقطــاع الكهربــاء المتواصــل فــي 
 ARA News( .مدينــة القامشــلي جعــل الســكان يعتمــدون كليــًا علــى حفــر اآلبــار, خاصــًة فــي المناطــق النائيــة

http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate1-15August2014Final.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate1-15August2014Final.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate1-15August2014Final.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6624
http://UNHCR 16/07/2014
http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
https://2.bp.blogspot.com/-4jlDtY3xi_w/U9LeovA9Z-I/AAAAAAAABeo/9LURp9y8j_M/s1600/Syria+Update+JUL+_25-01.png
http://aranews.net/2014/08/militants-bomb-areas-syrias-hasakah/
http://aranews.net/2014/07/syrias-hasakah-fire-islamists/
http://aranews.net/2014/07/explosion-hit-baath-partys-headquarters-syrias-hasakah/
http://www.janes.com/article/42130/air-strikes-kill-11-people-in-syria-s-al-hasakah
http://www.aa.com.tr/en/world/373105--regime-shelling-kills-11-in-syrias-hasakah
http://www.mesop.de/2014/08/13/fresh-violence-hit-syrias-hasakah-ypg-shelling-arab-population/
http://aranews.net/2014/07/syrian-air-force-intensifies-offensive-qamishli/
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsyrian-arab-republic%2Fdynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014&ei=EtAiVOemCKOBywPS34KgBw&usg=AFQjCNFiPcSyQWamnORu7_NKiv4hm6533A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/vaccinating-all-children-across-syria-remains-challenge
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/vaccinating-all-children-across-syria-remains-challenge
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/vaccinating-all-children-across-syria-remains-challenge
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_alhasakeh_26august2014.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_qamishli_26august2014_0.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_alhasakeh_26august2014.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_qamishli_26august2014_0.pdf
http://ARA News 2014/04/14
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/drought-exhausts-affected-communities-syria
http://ARA News 2014/04/14
http://ARA News 2014/04/14
file://C:\Users\Pat\Dropbox\SNAP\1.%20Info%20products\01.%20RAS\04.%20RAS%20Q3\02.%20Draft%20version\Part%20I\July%2014%20-%20This%20summer%20the%20north-eastern%20governorates,%20particularly%20Al-Hassakeh,%20are%20experiencing%20significant%20water%20shortages%20due%20to%20severe%20power%20cuts%20and%20brakeage%20of%20water%20networks%20in%20some%20locations%20as%20a%20result%20of%20the%20conflict.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iraqi%20Influx.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iraqi%20Influx.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iraqi%20Influx.pdf
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/May-22/257353-kurds-face-presidential-vote-in-gray-zone.ashx#axzz32G5oFhvt
http://aranews.net/2014/06/water-cut-adds-to-civilians-hardships-in-syrias-north/
http://aranews.net/2014/06/water-cut-adds-to-civilians-hardships-in-syrias-north/
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Tishreen 2014/05/18 ,2014/06/12(. كمــا تتحــدث بعــض التقاريــر عــن نازحيــن فــي مدينــة الحســكة اضطــروا لشــرب 
 )WFP 2014/07/22( .الميــاه مــن آبــار ملوثــة ضحلــة ومــن حفــر فــي األرض

صّنــف تقييــم )دينامــو( الميــاه كأولويــة أعلــى فــي اثنيــن مــن النواحــي الجنوبيــة، وأولويــة ثانيــة فــي ناحيتيــن أخرتيــن، 
وثالثــة فــي ناحيتيــن فــي الشــمال. كمــا يتوفــر فــي المنطقــة عــدد قليــل مــن مصــادر الميــاه المحليــة، مــن نوعيــة محدودة، 

.)ACU 08/08/2014( خاصــًة فــي الجنــوب

تشــير التقييمــات فــي القامشــلي ومدينــة الحســكة إلــى مشــاكل تهــدد الحيــاة فيمــا يخــص ميــاه الشــرب فــي العديــد مــن 
ــاء والوقــود، ذكــرت التقييمــات  أجــزاء المدينتيــن ومخــاوف كبيــرة فــي كل األماكــن. إضافــًة إلــى موضــوع نقــص الكهرب
مخــاوف تتعلــق بتضــرر البنيــة التحتيــة ونقــص المــواد الكيميائيــة لمعالجــة الميــاه وفــي بعــض األماكن, قيود مادية بســبب 
 REACH 26/08/2014-1,( .الصــراع. كمــا قّيــم الوضــع فــي المنطقــة الشــرقية المتنــازع عليهــا مــن مدينــة الحســكة بالحــرج

.)REACH 26/08/2014-2

أشــار تقييــم لريتــش REACH عــن اثنيــن مــن مســاكن النازحيــن غيــر الرســمية فــي محافظــة الحســكة أن الميــاه والصــرف 
ــر SPHERE ســفير.  ــرة. حيــث لــم يكــن أي مــن التجمعيــن الســكنيين محققــًا لمعايي ــة خطي الصحــي والعنايــة بالصحــة بحال
حيــث يحصــل النازحــزن هنــاك علــى 6 لتــرات مــن المــاء للشــخص الواحــد يوميــًا، وهنــاك مرحــاض واحــد لـــ 56 شــخص تقريبًا. 

 )REACH 04/09/2014( .قــد ال تنطبــق هــذه الظــروف علــى وضــع النازحيــن جميعــًا فــي المحافظــة

هنــاك نقــص بالمعلومــات المتعلقــة بحالــة الصــرف الصحــي فــي المناطــق الحضريــة, خاصــًة التــي تضــم أعــدادًا كبيــرة 
مــن النازحيــن. 

المأوى / المواد غير الغذائية
رغــم إشــارة التقاريــر لوجــود أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن المقيميــن فــي المناطــق الحضريــة مــن الحســكة، لكــن تنــدر 

ونواياهــم.  ومواردهــم  ســكنهم  ووضــع  توزعهــم  عــن  المعلومــات 

التعليم 
 ACU( تــم تقييمــه مــن الحســكة, يعمــل  الــذي  النصــف  المــدارس, فــي  يــزال %80 مــن  حســب تقييــم دينامــو، ال 
ــزاع.  ــر تضــررًا مــن الن ــدرس وضــع مناطــق المحافظــة األكث ــم ي ــم دينامــو ل ــه مجــددًا أن تقيي 08/08/2014(. يجــدر التنوي
هنــاك نقــص كبيــر بالمعلومــات المفصلــة عــن حالــة المــدارس ومــدى الوصــول إليهــا, وبالمعلومــات المتعلقــة بالــدوام 

فيهــا, فــي عمــوم المحافظــة.

3.3 الرقة
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الناحية 

490,000المحتاجون
OCHA 06/14

808,000
Dynamo 07/14 )100%( 10/10 ناحية مغطاة

 507,000
SINA 11/13 )70%( 10/13 ناحية مغطاة

”تشير التقارير إلى توفر الكهرباء من 3 4 
ساعات فقط في اليوم في بعض مناطق 

المحافظة، بما في ذلك القامشلي.“

http://aranews.net/2014/06/water-cut-adds-to-civilians-hardships-in-syrias-north/
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/316174
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2009%20-%2022%20July%202014.pdf
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsyrian-arab-republic%2Fdynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014&ei=EtAiVOemCKOBywPS34KgBw&usg=AFQjCNFiPcSyQWamnORu7_NKiv4hm6533A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_alhasakeh_26august2014.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_urbanprofile_qamishli_26august2014_0.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_NSyria_Report_CampsandITSAssessment.pdf
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsyrian-arab-republic%2Fdynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014&ei=EtAiVOemCKOBywPS34KgBw&usg=AFQjCNFiPcSyQWamnORu7_NKiv4hm6533A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsyrian-arab-republic%2Fdynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014&ei=EtAiVOemCKOBywPS34KgBw&usg=AFQjCNFiPcSyQWamnORu7_NKiv4hm6533A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsyrian-arab-republic%2Fdynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014&ei=EtAiVOemCKOBywPS34KgBw&usg=AFQjCNFiPcSyQWamnORu7_NKiv4hm6533A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
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3.3.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

يعــد تقــدم الدولــة اإلســالمية وســيطرتها علــى آخــر قاعــدة عســكرية للنظــام الســوري فــي الرقــة واحــدًا من أهــم التطورات 
ألنــه يغيــر مــن ميــزان القــوى علــى األرض ممــا قــد يجبــر قــوات النظــام علــى أن تكــون فعالــة أكثــر فــي محاربتهــا للدولــة 

اإلســالمية, باســتخدام الغــارات الجويــة وصواريــخ أرض - أرض. 

مــن المتوقــع أن يبقــى وصــول الــوكاالت اإلغاثيــة العاملــة فــي ســوريا إلــى الرقــة صعبــًا للغايــة فــي المســتقبل القريب, 
بســبب الطــرق غيــر اآلمنــة وصعوبــة التنقــل والمســتوى العالــي مــن التدخــل بالشــؤون اإلنســانية مــن قبــل الدولــة 

اإلســالمية. 

تعــد الدولــة اإلســالمية مســؤولة عــن انتهــاكات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالحمايــة ممــا يؤثــر علــى المدنييــن والقــوات المســلحة 
علــى حــد ســواء. تتضمــن انتهــاكات الحمايــة قطــع الــرأس والصلــب واإلعدامــات الجماعيــة وتجنيــد األطفــال والــزواج 

القســري. 

و قــد ســببت األضــرار الكبيــرة فــي البنيــة التحتيــة الصحيــة, إضافــًة لصعوبــة الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة وتوقــف 
ــى النســاء بشــكل خــاص واألطفــال  ــر عل ــاد األمــراض فــي المحافظــة, ممــا يؤث ــى ازدي ــح فــي الرقــة, إل حمــالت التلقي

ــد ومتالزمــة اليرقــان الحــادة. ــة والتفوئي ــم اإلبــالغ عــن حــاالت الحصب ــن. ت والنازحي

3.3.2 توصيف المحافظة

منــذ آذار 2013, خضعــت مدينــة الرقــة لســيطرة قــوات المعارضــة المســلحة. وفــي 29 حزيــران, أعلنــت الدولــة اإلســالمية 
المدينــة عاصمــًة لخالفتهــا. مــن بيــن جميــع مناطــق ســيطرتها, يكــون حكــم الدولــة اإلســالمية هــو األقــوى فــي محافظــة 
الرقــة, حيــث يخضــع الســكان ألنظمــة متشــددة تؤثــر علــى حريــة التنقــل والتجــارة واالســتعانة بالقانــون. كمــا تتحكــم الدولــة 
اإلســالمية بشــدة باإلعــالم والحصــول علــى المســاعدات اإلنســانية. وبالتالــي, تكــون المعلومــات المتوفــرة عــن الوضــع 

اإلنســاني غيــر موثوقــة غالبــًا أو غيــر كاملــة. 

3.3.3 الصراع المسلح
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ــرة  ــة األخي ــة األســالمية علــى القواعــد العســكرية الثالث ــث مــن عــام 2014، ســيطرت الدول ــع الثال فــي الرب
للنظــام الســوري, وبهــذا فقــدت قــوات النظــام مــا كان قــد تبقــى لهــا مــن محافظــة الرقــة. هــذا التطــور 
الميدانــي هــام ألنــه قــد يجبــر قــوات النظــام الســوري علــى أن تحــارب الدولــة اإلســالمية بفعاليــة أكبــر 
فــي  ســيطرتها  مناطــق  لفقــدان  اســتجابة  فــي  األرض.  أرض-  وصواريــخ  الجويــة  الغــارات  باســتخدام 
المحافظــة، بالــرد علــى هــذه الخســارة, قصفــت قــوات النظــام مدينــة الرقــة والمنصــورة والطبقــة. كمــا 
اســتهدفت الضربــات الجويــة المشــفى الوطنــي فــي الرقــة فــي 28 تمــوز، ممــا أودى بحيــاة 5 مدنييــن 
 Ara News 2014/07/28, Al Akhbar( .وإصابــة عــدة أشــخاص آخريــن، مــن ضمنهــم أطبــاء وممرضيــن

 )2014/07/10, Daily Star 2014/08/07, Al Jazeera 2014/07/26

الخســارة المفاجئــة للرقــة والعــدد الكبيــر مــن ضحايــا قــوات النظــام الســوري ســبب غضبــًا كبيــرًا فــي المناطــق 
 The Wall Street Journal 2014/08/24,( .الســاحلية المواليــة للنظــام الســوري وأشــعل بعــض االحتجاجــات

.)Al Arabiya 2014/08/24, Daily Mail 2014/08/28

جــددت الدولــة اإلســالمية مواردهــا مــن العتــاد الحربــي باالســتيالء علــى قواعــد قــوات النظــام الســوري. كمــا 
ســّجل انضمــام أعــداد كبيــرة مــن المقاتليــن إلــى صفــوف الدولــة اإلســالمية مــن أبنــاء القبائــل المختلفــة 
ومــن جماعــات معارضــة أخــرى داخــل ســوريا. نظــرًا لقوتهــا الحاليــة وحصولهــا علــى المــوارد, مــن غيــر المرجــح 
علــى قواعــد  الجويــة  للضربــات  بالنســبة  القريــب.  المســتقبل  الدولــة اإلســالمية ميدانيــًا فــي  هزيمــة 
 .)The Washington Institute 2014/08/27( ــر األمــد ــم, فهــي ال تعــدو كونهــا حــل قصي ومعاقــل التنظي

حتــى منتصــف أيلــول, لــم تتغيــر كثيــرًا مناطــق الســيطرة فــي شــمال الرقــة، حيــث تحــارب الدولــة اإلســالمية 
حــزب االتحــاد الديمقراطــي. لكــن فــي منتصــف أيلــول, شــّن التنظيــم هجومــًا واســع النطــاق فــي مناطــق 

http://www.al-akhbar.com/node/210318
http://aranews.net/2014/07/syrian-army-continues-operations-held-raqqa/
http://www.al-akhbar.com/node/210318
http://www.al-akhbar.com/node/210318
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Aug-07/266346-jihadists-storm-syrian-army-base-in-raqqa.ashx#axzz3DSeqIaIi
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/reports-syrian-troops-beheaded-raqqa-20147268024618783.html
http://online.wsj.com/articles/islamic-state-captures-major-air-base-in-syria-from-government-1408895103
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/08/24/ISIS-militants-capture-major-Syrian-air-base-in-northeast.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2736764/Marched-deaths-Sickening-ISIS-slaughter-continues-250-soldiers-captured-Syrian-airbase-stripped-led-desert-mass-execution.html
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/military-implications-of-the-syrian-regimes-defeat-in-raqqa
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ســيطرة حــزب االتحــاد الديمقراطــي بــدءًا مــن المناطــق الريفيــة مــن تــل أبيــض وعيــن عيســى. وقــد حّقــق التنظيــم تقدمــًا 
ــن العــرب / كوبانــي )فــي محافظــة حلــب( للحصــار بعــد 3 أســابيع مــن  ــدة عي ملموســًا فــي هــذه المنطقــة, وأخضــع بل

المعــارك.

3.3.4 الوصول للمساعدات 

ــم يســتطع برنامــج الغــذاء العالمــي  ــران ل ــذ شــهر حزي ــى الرقــة من ــي أعاقــت الوصــول إل ــة الت ــر اآلمن بســبب الطــرق غي
إيصــال المســاعدات إلــى هــذه المحافظــة )WFP 2014/07/22(. كمــا لــم يتــم تســليم المســاعدات المخطــط لهــا لشــهر 
ــم يحصــل حوالــي  ــة بشــكل رئيســي، خاصــًة فــي شــمال شــرق ســوريا. نتيجــًة لذلــك، ل ــر اآلمن تمــوز بســبب الطــرق غي

.)UNSC 21/08/2014, ACU 2014/07(.284,300 شــخص علــى المســاعدات المخطــط لهــا فــي الرقــة

مــن المتوقــع أن يبقــى مــن الصعــب علــى الــوكاالت اإلنســانية, التــي تعمــل داخــل ســوريا, الوصــول إلــى الرقــة فــي 
المســتقبل القريــب، نظــرًا لمراقبــة الدولــة اإلســالمية الكّثــة لألنشــطة اإلنســانية وتدخلهــا بهــا. يمكــن للشــركاء المحلييــن 

فقــط أن ينفــذوا العمليــات اإلنســانية، رغــم صعوبــة ذلــك لقلــة وجــود هــؤالء الشــركاء. 

وقــد تــم إغــالق المعبــر الحــدودي فــي أكجاكالــة فــي تركيــا, وهــو الطريــق المــؤدي مباشــرًة إلــى محافظــة الرقــة، فــي وجــه 
المســاعدات اإلنســانية منــذ كانــون الثانــي 2014. نتيجــًة لذلــك، توجــب إدخــال المــواد الغذائيــة الضروريــة واللــوازم الطبيــة 
إلــى الرقــة مــن معبــر بــاب الســالمة, الــذي يبعــد حوالــي 250 كــم إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة الرقــة, ممــا زاد مــن 

 )PI( .زمــن وخطــورة وتكلفــة تســليم المســاعدات

3.3.5 النزوح

ــة الســكان  ــر. كمــا أن المعلومــات المتوفــرة عــن حرك ــع األخي ــرة فــي الرقــة فــي الرب ــة تحــركات ســكانية كبي ــم تســجل أي ل
ــًا متناقضــة. بالنســبة لشــهر آب، أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة بوجــود  محــدودة وأحيان
 ACU 2014/07, OCHA 2014/xx/xx,( 177,000 نــازح, منهــم 94,000 نــازح فــي مدينــة الرقــة وحدهــا بحســب ريتــش

 .)REACH 2014/08

إثــر الضربــات الجويــة األمريكيــة علــى معاقــل الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا فــي أواخــر أيلــول، تحدثــت بعــض التقاريــر 
عــن هــروب الســكان مــن مدينــة الرقــة. كمــا تفيــد التقاريــر أن عناصــر الدولــة اإلســالمية ينتشــرون بيــن المدنييــن ويحتلــون 
مقــرات الجيــش الســوري الحــر والنظــام ســابقًا, الموجــودة فــي أحيــاء مدنّيــة. لــذا فــي حــال تــم اســتهداف هــذه المقــرات, 
)Guardian 2014/09/16( .ســيقع ضحايــا مــن المدنييــن. حتــى اآلن ال توجــد معلومــات عــن عــدد الفارين مــن مدينة الرقــة

هنــاك حــاالت نــزوح غيــر مســجلة فــي مــدن الطبقــة والرقــة، حيــث هــرب النــاس الذيــن تــم االســتيالء علــى ملكيتهــم إلــى 
مختلــف المناطــق، بمــا فيهــا مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي ريــف حلــب وإدلــب، ونحــو تركيــا أيضــًا. مــا زال مــن الصعــب 

تقديــر أعدادهــم مــع غيــاب الجهــات المدنيــة واإلنســانية علــى األرض.

3.3.6 االحتياجات اإلنسانية

بــدأت الدولــة اإلســالمية بتأميــن الكهربــاء والمــاء والرواتــب, وتســيير حركــة المــرور، وإدارة كل شــيء تقريبــًا مــن المخابــز 
والمــدارس والمحاكــم والمســاجد. بحســب الســكان, تكمــن قــوة الدولــة اإلســالمية فــي قدرتهــا الفعالــة والعمليــة علــى 
الحكــم وتوفيــر الخدمــات األساســية التــي كانــت غائبــة أو متقطعــة نتيجــًة للصــراع. كمــا فصلــت الدولــة اإلســالمية 

.)Reuters 2014/09/04(العمليــات العســكرية عــن اإلدارة المدنيــة، بتعييــن مقاتليــن كشــرطة وجنــود فقــط

الحماية
أفــاد الســكان فــي الرقــة بوجــود قيــود علــى الحقــوق والحريــات األساســية، بمــا فــي ذلــك حريــة الحركــة والتجمــع. فــرُض 
التفســير المتشــدد للشــريعة, غيــر المســبوق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، ووضــع قوانيــن لــكل جوانــب الحيــاة 
 Reuters( .مــن الطعــام إلــى التنقــل, والتوظيــف والرقابــة الدينيــة, جميعهــا قّيــدت الحريــات األساســية, خاصــًة للنســاء

.)2014/09/04

تعــد الدولــة اإلســالمية مســؤولة عــن انتهــاكات شــديدة للحمايــة أّثــرت علــى الســكان المدنييــن وعلــى 
الفصائــل المســلحة. حيــث تشــمل انتهــاكات الحمايــة قطــع الــرؤوس والصلــب واإلعدامــات الجماعيــة وتجنيــد 

ــزواج القســري. األطفــال وال

العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس والعنــف الجنســي: تــم فــي شــهر تمــوز، رجــم امــرأة حتــى المــوت 
ــل  ــا مــن قب ــر, بعــد إدانتهــا بالزن ــة اإلســالمية, حســبما ذك ــد 30 عنصــر مــن الدول ــًا فــي الطبقــة علــى ي علن
المحكمــة الشــرعية. وكان هــذا اإلعــدام هــو األول مــن نوعــه مــن قبــل الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا. كمــا 
 .)Daily Star 2014/07/18( .ســجلت حادثــة رجــم آخــرى علــى األقــل فــي شــهر تمــوز فــي مدينــة الرقــة
اســتمرت االنتهــاكات بحــق النســاء خــالل فتــرة إعــداد التقريــر. فــي األســبوع األخيــر مــن تمــوز, وزعــت الدولــة 
اإلســالمية منشــورات تذكــر فيهــا القيــود علــى لبــاس المــرأة فــي الرقــة وديــر الــزور، مــع اإلشــارة إلــى أن 
ــر مــن الحــوادث عــن نســاء  المخالفــات تســتتبع العقــاب الشــديد. )UNSC 21/08/2014(. كمــا ذكــرت الكثي
تعرضــن للضــرب بالعصــي مــن قبــل دوريــات عناصــر الدولــة اإلســالمية لظهورهــن بوجــوه مكشــوفة علنــًا. 
كمــا جلــدت بعــض النســاء علنــًا فــي 26 و30 نيســان فــي مدينــة الرقــة لعــدم التزامهــن بلبــاس الدولــة 
اإلســالمية. تنفــذ عضــوات مــن الدولــة اإلســالمية عمليــات الجلــد أحيانــًا )UNHRC 2014/08/27(. كمــا تتــم 

محاســبة الرجــال بالجلــد علنــًا لظهورهــم برفقــة قريبــات »غيــر محتشــمات الملبــس«.

العقوبــات الجماعيــة: أصبحــت الســاحات العامــة فــي المــدن الرئيســية مثــل مدينــة الرقــة مواقعــًا لبتــر 
.)UNHRC 2014/08/27( األطــراف والجلــد والصلــب الوهمــي فــي عمــوم محافظــة الرقــة

ــة اإلســالمية فــي شــهر تمــوز قاعــدًة للجيــش الســوري  ــل خــارج نطــاق القضــاء: حاصــر مقاتلــو الدول القت
فــي الرقــة، وقتلــوا عشــرات الجنــود وقطعــوا رؤوس بعضهــم اآلخــر. وجــاء االســتيالء علــى الفرقــة 17 فــي 
الوقــت الــذي قالــت فيــه لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة فــي ســوريا أن عناصــر الدولــة اإلســالمية 
ــن مــن  ــم حــرب. خــالل يومي ــكاب جرائ ــن بارت ــى قائمــة المتهمي ــع ســيضافون إل ــكاب الفظائ المتهمــون بارت
ــى األقــل. أفــاد  ــة اإلســالمية حوالــي 85 جنــدي عل ــداء علــى الفرقــة فــي الرقــة، قتــل عناصــر الدول االعت
المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أن أكثــر مــن 50 جنــدي قــد أعدمــوا فــورًا دون محاكمــة, بينمــا قتــل آخــرون 
فــي تفجيريــن انتحارييــن خــالل الهجــوم نفســه. )AFP 2014/07/26(. يبــدو أن بعــض الضحايــا قــد قطعــت 
.)UNSC 21/08/2014( .رؤوســهم ووضعــت علــى عصــي أو علــى أعمــدة معدنيــة فــي وســط مدينــة الرقــة

يذكــر أن اإلعدامــات الميدانيــة تحــدث فــي مدينــة الرقــة بشــكل دائــم فــي ســاحة النعيــم وفــي دوار الســاعة. 
كمــا ســجلت إعدامــات أيضــًا فــي نواحــي الرقــة كالطبقــة وســلوق. تبّلــغ الدولــة اإلســالمية الســكان مســبقًا 
بعمليــات اإلعــدام وتشــجعهم علــى حضورهــا وعلــى حضــور العقوبــات الجماعيــة. فــي بعــض األحيــان يتــم 
إجبــار المــاّرة علــى الحضــور. يذكــر أن أطفــااًل حضــروا عمليــات اإلعــدام مــن قطــع الــرأس أو إطــالق النــار 
علــى الــرأس مــن مســافة قريبــة. قبــل اإلعــدام، يعلــن عناصــر الدولــة اإلســالمية جرائــم الضحايــا. وتتــرك 
الجثــث علــى المــأل، غالبــًا علــى صلبــان حتــى ثالثــة أيــام، ليكــون ذلــك بمثابــة تحذيــر للســكان المحلييــن. يتهــم 
الضحايــا عــادًة بأنهــم ينتمــون إلــى جماعــات مســلحة أخــرى أو بانتهــاك القانــون الجنائــي للدولــة اإلســالمية. 
كمــا وجــدت أمثلــة عــن إعــدام أشــخاص متهميــن باالنتمــاء لالئتــالف الوطنــي الســوري أو بالتجســس لصالــح 
الحكومــة. معظــم الذيــن أعدمــوا هــم مــن الرجــال البالغيــن. كمــا أعدمــت الدولــة اإلســالمية العديــد مــن 
 UNHRC( .األوالد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و17 عــام, قيــل أنهــم ينتمــون إلــى جماعــات مســلحة

)2014/08/27

االعتقــاالت التعســفية: يقــوم مقاتلــو الدولــة اإلســالمية بضــرب األفــراد واحتجازهــم واســتجوابهم فــي 
مراكــز االعتقــال فــي محافظتــي الرقــة وحلــب. يقــول نشــطاء أن الدولــة اإلســالمية تحتجــز أكثــر مــن 1,000 
ســجين فــي ســجونها الســرية فــي الرقــة وحدهــا )Daily Star 28/04/2014, Amnesty 19/12/2013(. أفــاد 
معتقلــون ســابقون لــدى الدولــة اإلســالمية فــي الرقــة أنــه تــم احتجازهــم فــي زنازيــن مكتظــة تنتشــر فيهــا 
الحشــرات. كانــت الزنازيــن بــدون ضــوء أو فــراش, وكان يقــدم لهــم طعــام غيــر مناســب, كمــا لــم يســمح لهــم 
بالتواصــل مــع أي شــخص خــارج المعتقــل. كمــا تــم تســجيل حــاالت اختفــاء قســري وحرمــان مــن اللجــوء إلــى 

.)UNHRC 2014/08/27, Guardian 2014/09/16( القضــاء واعتقــال خــارج نطــاق القضــاء وعمليــات قتــل

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2009%20-%2022%20July%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.acu-sy.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Audios/3f32c1d7-d11d-4e0d-9fd4-3de3bc4b001f.pdf
http://www.acu-sy.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Audios/3f32c1d7-d11d-4e0d-9fd4-3de3bc4b001f.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SYR_ArRaqqa_UrbanProfile_FoodHealthandWater_Aug2014.pdf
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/syria-raqqa-fear-us-air-strikes-isis
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-18/264316-jihadists-stone-syria-woman-to-death-for-adultery.ashx#axzz385v0QfaG
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/jihadists-seize-syria-army-base-behead-soldiers-ngo
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-
http://www.countercurrents.org/amnesty201213.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/syria-raqqa-fear-us-air-strikes-isis
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ــة اإلســالمية تقــدم األســلحة والتدريــب لألطفــال فــي معســكرات تدريــب  ــر أن الدول ــد األطفــال: ورد فــي التقاري تجني
منظمــة. بعــد ذلــك يتــم توزيــع األطفــال علــى مواقــع القتــال النشــطة أثنــاء العمليــات العســكرية، ومــن ضمنهــا مهمــات 
التفجيــر االنتحــاري. فــي الرقــة, يتــم تجنيــد وتدريــب األطفــال بــدًء مــن عمر 10 ســنوات في معســكرات للدولة اإلســالمية. 
يعــد تجنيــد واســتخدام األطفــال دون ســن 18 انتهــاكًا للقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان، كمــا أن 
اســتخدام األطفــال دون ســن 15 فــي المعــارك النشــطة يعتبــر جريمــة حــرب )UNHRC 2014/08/27(. وذكــرت هيومــن 
رايتــس ووتــش أيضــًا حــوادث عــن أطفــال صغــار بعمــر 10 ســنوات كانــوا يتلقــون العــالج علــى إصابــات تعرضــوا لهــا خــالل 
التدريــب أو الخدمــة فــي معســكرات الدولــة اإلســالمية فــي تــل أبيــض. كمــا يتــم تجنيــد أطفــال بيــن 12 و16 ســنة للخدمــة 
العســكرية كحــراس فــي ســجون الدولــة اإلســالمية، أو يكلفــون بمعاقبــة الســجناء أو الوقــوف علــى الحواجــز، أو العمــل 

)HRW 2014/07, NYT 28/08/2014, ISW 07/2014( كحــراس للمحاكــم اإلســالمية التــي تديرهــا الدولــة اإلســالمية

اســتهداف البنيــة التحتيــة المدنيــة: فــي مدينــة الرقــة, تــم تســجيل اعتــداءات تضــررت بموجبهــا البنيــة التحتيــة المدنيــة, 
وكثيــرًا مــا تــم ذلــك بشــكل عشــوائي )UNSC 21/08/2014(. فــي شــهر تمــوز، قصفــت قــوات النظــام الســوري مدينــة 
الرقــة بصواريــخ أرض-أرض، فــي حيــن شــنت القــوات الجويــة الســورية عــدة غــارات جويــة علــى المدينــة, أســفرت عــن 
بضــع إصابــات فــي محيــط المشــفى الوطنــي فــي الرقــة وموديــًة بحيــاة 5 مدنييــن وإصابــة آخريــن، بمــا فيهــم أطبــاء 

.)Ara News 2014/07/28( وممرضيــن

ــر الطائفــة الســنّية  ــازل ســكان محلييــن مــن غي ــكات: تزايــدت حــاالت االســتيالء علــى من المســاكن واألراضــي والممتل
فــروا مــن المنطقــة وخصصــت منازلهــم ســكنًا لعناصــر الدولــة اإلســالمية. تــم تســجيل حــاالت مصــادرة الملكيــة هــذه فــي 
مدينتــي الطبقــة والرقــة. وكان المتضــررون بشــكل أساســي مــن ذلــك هــم غيــر مســلمين أو علمانييــن أو موظفيــن لــدى 
النظــام الســوري وكذلــك األســر التــي تدعــم جماعــات المعارضــة أو أســر مقاتلــي المعارضــة. تــم تســليم المنــازل بشــكل 
أساســي إلــى المهاجريــن المنضميــن للدولــة اإلســالمية الذيــن جــاءوا إمــا مــن خــارج ســوريا أو مــن محافظــات أخــرى مثــل 
حلــب. حتــى اليــوم ال يوجــد أعــداد تقديريــة عــن عــدد المنــازل التــي تمــت مصادرتهــا أو عــن عــدد األشــخاص الذيــن أجبــروا 

 )Reuters 2014/09/04( .علــى الهــرب

الصحة
ــرة مــن  ــرة وتدفــق أعــداد كبي ــة الفقي ــة الصحي ــة التحتي ــر. كمــا أن البني تضــرر نظــام الصحــة العامــة فــي الرقــة بشــكل كبي
النازحيــن إلــى مناطــق ريــف الرقــة قــد زاد مــن إنهــاك هــذه المــوارد المحــدودة. وفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن 50% 
مــن المشــافي العامــة فــي الرقــة متضــررة جزئيــًا والغالبيــة العظمــى مــن المراكــز الصحيــة البالــغ عددهــا 72 ال تعمــل )42 

.)HeRAMS 14/08/19, HeRAMS 19/08/14( )مشــفى( أو تعمــل بشــكل جزئــي فقــط )28 مشــفى

كمــا تؤكــد تقاريــر أخــرى أن نقــص األدويــة والكــوادر الطبيــة هــي مــن أكثــر التحديــات التــي تواجــه الخدمــات الصحيــة فــي 
.)ACU 2014/07, Guardian 2014/09/16( .الرقــة

ــادة  ــة المنشــأ، ومتالزمــة اليرقــان الح ــي ســجلت فــي الرقــة فــي شــهر آب بحمــى مجهول ــط معظــم األمــراض الت ترتب
واإلســهال الدمــوي الحــاد )ACU-EWARN 2014/09/06(. تتخــوف منظمــة الصحــة العالميــة مــن انتشــار التيفوئيــد بيــن 
الســكان النازحيــن لعــدم توفــر ميــاه صالحــة للشــرب بشــكل كافــي. كمــا أن الرقــة مــن بيــن المحافظــات الثالثــة األكثــر تضــررًا 
ــدة  ــة مؤك ــوم والبالغــة 389 حال ــرة مــن الحــاالت المســجلة فــي عمــوم ســوريا حتــى الي ــة، ففيهــا نســبة كبي مــن الحصب

)UNSC 21/08/2014( .)2013 و2,800 حالــة مشــتبه بهــا )وهــو ضعــف العــدد المســجل لعــام

وعلــى الرغــم مــن تمكــن اليونيســيف مؤخــرًا مــن تلقيــح أكثــر مــن 260,000 طفــل ضــد شــلل األطفــال فــي الرقــة، إال 
أن انعــدام األمــن والتعطــل العــام للنظــام الصحــي يعــوق مــن جهودهــا, ممــا قــد يزيــد مــن مخاطــر تفشــي األمــراض 

.)OCHA 2014/08/06( المعديــة 

التعليم
بينــت التقاريــر أن االلتحــاق بالمــدارس فــي الرقــة منخفــض جــدًا، حيــث يبلــغ عــدد المــدارس العامــة القابلــة للعمــل فــي 
المحافظــة 1,449 مدرســة بحســب مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة. فــي شــهر تمــوز, قامــت 
وحــدة تنســيق الدعــم بتقييــم 1,166 مدرســة عامــة فــي المحافظــة، حيــث وجــدت أن %68 مــن المــدارس )796 مدرســة( 
يمكــن أن تعمــل وهــي تســتوعب 109,000 طالــب. بينمــا ال تعمــل أي مــن الكليــات الســت الموجــودة فــي الرقــة, حتــى 

حزيــران. الســبب الرئيســي إلغــالق المــدارس هــو نقــص التمويــل والــكادر التدريســي، يلــي ذلــك انعــدام 
األمــن واســتخدام المــدارس إليــواء النازحيــن )ACU 2014/07(. يوجــد حوالــي 100 مدرســة فــي مدينــة 
الرقــة، 30 منهــا مغلقــة بســبب أضــرار جســيمة ســببها القصــف أوالتخريــب أو الســرقة. كمــا نــزح عــدد كبيــر 

.)OCHA 2014/08/06( مــن المدرســين, ممــا خلــق أزمــة فــي قطــاع التعليــم

يذكــر أن الفتيــات يمنعــن بشــكل عــام مــن الذهــاب إلــى المدرســة إذا لــم يرافقهــن ذكــر مــن وإلــى المدرســة. 
.)Syria Deeply 2014/09/08(

يذكــر أن الدولــة اإلســالمية قــد اســتثمرت قطــاع التعليــم بشــكل جيــد بإدخــال األطفــال فــي عقيدتهــا، حيــث 
تحــوي المناهــج االبتدائيــة والثانويــة تعليمــًا دينيــًا. ذكــرت مصــادر محليــة موثوقــة أن الدولــة اإلســالمية 
ســتقوم باســتبعاد عــدة مــواد مــن المنهــاج الدراســي هــذا العــام، تتضمــن الجغرافيــا والتاريــخ والمــواد 
العلميــة األخــرى. كمــا أعلنــت الدولــة اإلســالمية فــي أوائــل شــهر آب أن المعلميــن الذيــن يحضــرون دورات 
التأهيــل التعليمــي الخاصــة بالدولــة اإلســالمية هــم الوحيــدون المؤهلــون للتدريــس فــي الســنة الدراســية 
ــل  ــدأ فــي أيلــول وســيتقاضون الرواتــب هــم فقــط. ســيمنع مــن ال يحضــر دورات التأهي ــدة التــي تب الجدي
هــذه مــن التدريــس. ســيكون لهــذا تأثيــر طويــل األمــد علــى أنــواع المناهــج المختلفــة والمعاييــر التعليميــة 
عبــر ســوريا، وأيضــًا علــى التنشــئة االجتماعيــة لجيــل مــن الطــالب فــي بيئــة مختلفــة عــن بقيــة أنحــاء ســوريا. 

كمــا تقبــل الدولــة اإلســالمية أيضــًا بالنســاء اللواتــي يــردن القتــال فــي صفوفهــا، حيــث يتــم تدريبهــن 
وتوعيتهــن حــول “اإلســالم الحقيقــي” وأســباب القتــال. كمــا تعقــد مجموعــات التربيــة اإلســالمية فــي 

.)Reuters 2014/09/04( المســاجد للمقاتليــن الوافديــن حديثــًا، بحســب مقاتليــن فــي الرقــة

المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة
أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة فــي شــهر آب 2014، أن منطقــة الرقــة كان 
فيهــا أعلــى نســبة مــن احتياجــات الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة فــي جميــع أنحــاء المحافظــة. 
كمــا عّرفــت كمنطقــة ذات أولويــة فــي جميــع القطاعــات تقريبــًا. تعتبــر محافظــة الرقــة ككل منطقــة يصعــب 
الوصــول إليهــا )OCHA 2014/08/06(. فــي شــهر تمــوز، ذكــرت وحــدة تنســيق الدعــم – مــن خــالل تقييــم 
 ACU( .دينامــو- أن 335,000 شــخص هــم بحاجــة لخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة

 .)2014/07

سبل المعيشة واألمن الغذائي
أفــاد تقييــم دينامــو التابــع لوحــدة تنســيق الدعــم فــي شــهر تمــوز، أن حوالــي 800,000 شــخص )مــن 
إجمالــي عــدد الســكان فــي محافظــة الرقــة البالــغ 1.53 مليــون نســمة( هــم بحاجــة ماّســة أو متوســطة 
للغــذاء. كمــا ذكــر العاملــون فــي المخابــز البالــغ عددهــا 109 فــي الرقــة, أن نقــص الطحيــن هــو الســبب 

 .)ACU 2014/07( الرئيســي لعــدم عملهــا، يلــي ذلــك نقــص الوقــود والكهربــاء

إلــى األســواق والمطاعــم والحدائــق العامــة. حواجــز الدولــة  تفيــد التقاريــر بمحدوديــة وصــول الســكان 
اإلســالمية تســد الطــرق، ممــا يؤثــر علــى وصــول الســكان إلــى األســواق والمــواد الغذائيــة، وأيضــًا علــى 
ــور فــي  ــة الذك ــى الباع ــر أن النســاء قــد منعــوا مــن التحــدث إل ــى األســواق. كمــا ذك وصــول اإلمــدادات إل
الشــارع أو حتــى الســفر دون أقــارب ذكــور مرافقيــن لهــن، ممــا يعّقــد أبســط التعامــالت. كمــا يجبــر أصحــاب 
ــوات فــي  ــع حضــور الصل ــة علــى إغــالق محالهــم فــي أوقــات الصــالة، ويتوقــع مــن الجمي المحــال التجاري
 Syria( ــوات الخمــس ــرات الصل ــاز أعمالهــم خــالل فت ــذا يندفــع معظــم الســكان إلنج ــي، ل المســجد. وبالتال

.)Deeply 2014/09/08

ورد أن الدولــة اإلســالمية حافظــت علــى موظفــي الحكومــة الســابقين فــي المناصــب اإلداريــة، وهــم 
مســؤولون حاليــًا عــن المطاحــن وتوزيــع الدقيــق للمخابــز. إضافــًة إلــى ذلــك، فــإن العامليــن فــي ســد الرقــة, 
الــذي يوفــر للمدينــة الكهربــاء والمــاء، ظلــوا فــي وظائفهــم. إن اســتعداد الدولــة اإلســالمية الســتخدام 
ــاح  ــرأي الســكان والنشــطاء ســاهمت بنج ــة, هــي ب ــى براغماتي ــدل عل ــدى النظــام ي ــن الســابقين ل الموظفي

 )Reuters 2014/09/04( .الدولــة اإلســالمية فــي حكــم المناطــق التــي اســتولت عليهــا

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republ-6
http://www.hrw.org/node/126059/section/3
http://www.nytimes.com/2014/08/28/world/middleeast/syria-conflict.html
http://www.understandingwar.org/report/isis-governance-syria
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://aranews.net/2014/07/syrian-army-continues-operations-held-raqqa/
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/syria-raqqa-fear-us-air-strikes-isis
http://ACU-EWARN 2014/09/06
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http://OCHA 2014/08/06
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/09/6055/raqqa-residents-isis-continues-impose-harsh-living/
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://ACU 2014/07
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http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/09/6055/raqqa-residents-isis-continues-impose-harsh-living/
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 كمــا يذكــر أن قيــادة الدولــة اإلســالمية تضبــط أســعار المــواد الغذائيــة. حيــث يعاقــب التجــار الذيــن يتالعبــون باألســعار 
ــزكاة(  ويحــذرون وتغلــق محالتهــم إذا تــم القبــض عليهــم مــرة أخــرى. كمــا فرضــت الدولــة اإلســالمية أيضــًا الضرائــب )ال

 )Reuters 2014/09/04( .علــى التجــار واألســر الغنيــة

يحصــل مقاتلــو وموظفــو الدولــة اإلســالمية علــى رواتــب مــن مديريــة تســمى بيــت مــال المســلمين، وهــو مشــابه لوزارة 
ــة اإلســالمية علــى رواتــب تبلــغ  الماليــة وبنــك يهــدف إلــى الحــد مــن الفقــر. يحصــل المقاتلــون والمجنــدون عنــد الدول
بيــن 400 و600 دوالر شــهريًا، وهــو مبلــغ يكفــي تكاليــف الحيــاة األساســية فــي شــمال شــرق ســوريا الفقيــر. قــال أحــد 
 Reuters( المقاتليــن أنــه يتــم منــح األســر الفقيــرة المــال. حيــث قــد تتســلم األرملــة مبلــغ 100 دوالر لهــا ولــكل طفــل لديهــا
2014/09/04(. تتحــدث عــدة تقاريــر عــن شــبان فــي مدينــة الرقــة انضمــوا إلــى صفــوف الدولــة اإلســالمية إمــا بســبب 
الخــوف أو بســبب الرواتــب التــي يعطيهــا التنظيــم والتــي تصــل إلــى 400 دوالر شــهريًا. )Guardian 2014/09/16(. فــي 

العديــد مــن المناطــق, تكــون رواتــب الدولــة اإلســالمية هــي مصــدر الدخــل الوحيــد المتــاح منــذ بدايــة الصــراع.

3.4 السويداء
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!! Conflict event (July - August)

W Military airport

Sub-district

املزرعة

املشنف

صلدخ

مركز صلخد

W

أحداث رصاع( يوليو - أغسطس)!
مطار عسكري

الناحية 

133,500المحتاجون
OCHA 06/14

Dynamo 07/14: ال يوجد

3.4.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

فــي شــهر آب, ســجل مقتــل 11 درزي علــى يــد جماعــات المعارضــة فــي قريــة دامــا فــي القســم الشــمالي 
الغربــي مــن محافظــة الســويداء. يوجــد تقاريــر متضاربــة مــن االعــالم المحلــي تتحــدث عــن تــورط القبائــل 
البدويــة المحليــة، أو قــوى المعارضــة المعتدلــة، أو جبهــة النصــرة بذلــك. اســتدعى هــذا االعتــداء قيــام 
قــوات النظــام الســوري بعمليــات عســكرية أســفرت عــن مقتــل زعيــم مــن المعارضــة. مــا تــزال دامــا منطقــة 
ســاخنة فــي الســويداء، بحصــول حادثــة أخــرى, فقــد تعرضــت حافلــة متجهــة الــى دمشــق لعبــوة ناســفة، 
ممــا أدى إلــى مقتــل خمســة أشــخاص وجــرح تســعة. هنــاك مخــاوف مــن اشــتعال العنــف الطائفــي بيــن 
 Kuwait News Agency 03/09/2014, Al Masdar( .ــدروز والســنة فــي المنطقــة بســبب هــذه الحــوادث ال

)29/08/2014, Naharnet 18/08/2014, Al Monitor 08/2014

http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20140904053030-ofigq/?source=fiOtherNews3
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/syria-raqqa-fear-us-air-strikes-isis
http://www.almasdarnews.com/article/fsa-commander-responsible-massacring-druze-killed-daraa/
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2394887&language=en
http://www.almasdarnews.com/article/fsa-commander-responsible-massacring-druze-killed-daraa/
http://www.almasdarnews.com/article/fsa-commander-responsible-massacring-druze-killed-daraa/
http://www.naharnet.com/stories/en/143749
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/clashes-bedouin-druze-as-suwayda-syria.html
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علــى الرغــم مــن كونهــا إحــدى أقــل المحافظــات تضــررًا حتــى اليــوم، يوجــد مخــاوف مســتمرة مــن أن تتأثــر الســويداء 
بشــكل متزايــد مــن الصــراع، ممــا قــد يــؤدي إلــى نــزوح الســكان، وربمــا إلــى نــزوح ثــان للنازحيــن الذيــن لجــأوا إلــى هنــاك 
ســابقًا. وجــود جبهــة النصــرة فــي محافظــة درعــا المجــاورة للســويداء قــد يكــون ســببًا لعــدم اســتقرار هــذه المحافظــة

3.4.2 توصيف المحافظة

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 

السويـــــــــداء
أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

10

5

0

مــا تــزال محافظــة الســويداء الجبليــة واحــدة مــن المناطــق األقــل تأثــرًا بشــكل مباشــر فــي ســوريا. ومــع ذلــك، فــإن 
الســكان فيهــا يتأثــرون بشــكل غيــر مباشــر بضعــف ســبل المعيشــة ونقــص الوقــود وارتفــاع األســعار ومحدوديــة الحصــول 
علــى الســلع والميــاه. تقطــن المنطقــة المجتمعــات الدرزيــة، التــي تدعــم بشــكل أساســي قــوات النظــام الســوري، 
علــى الرغــم مــن حــدوث احتجاجــات مناهضــة للحكومــة بشــكل متقطــع منــذ عــام 2011. بســبب اســتقرارها النســبي، 
اســتضافت المحافظــة أعــدادًا متزايــدة مــن النازحيــن, أغلبهــم فــّر مــن درعــا المجــاورة. كمــا أن بعــض النازحيــن يمــرون بهــا 
وهــم فــي طريقهــم إلــى المعابــر الحدوديــة األردنيــة الشــرقية. كمــا أن دخــول النازحيــن إلــى الســويداء واإلقامــة فيهــا 

.)SHARP 2013/12/16( .ــل قــوات النظــام الســوري ــة دقيقــة مــن قب يخضــع لمراقب

3.4.3 الوصول للمساعدات

ــًا فــي مدينــة الســويداء لإلشــراف علــى  ــًا ميداني ــا لشــؤون الالجئيــن فــي شــهر حزيــران مكتب افتتحــت المفوضيــة العلي
عملياتهــا فــي المحافظــة نفســها وفــي درعــا والقنيطــرة. كمــا تمكنــت المفوضيــة من إرســال المســاعدات عبــر الحدود إلى 
.)UNSG 21/07/2014( .مدينــة الســويداء ومــن ثــم إلــى نقــاط التوزيــع فــي جنــوب ســوريا، مــن دون المــرور عبــر دمشــق

3.4.4 النزوح

وفقــًا لألعــداد التقديريــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة، يوجــد حوالــي 69,000 نــازح فــي 
الســويداء فــي شــهر تمــوز، وهــي تمثــل زيــادة عــن تقديراتهــا لشــهر كانــون األول 2013 البالغــة 52,000. يتركــز حوالــي 

”يوجد مخاوف مستمرة من أن تتأثر السويداء 
بشكل متزايد من الصراع، مما قد يؤدي إلى 

نزوح السكان، وربما إلى نزوح ثان للنازحين الذين 
لجأوا إلى هناك سابقًا.”

%60 مــن النازحيــن فــي ناحيــة مدينــة الســويداء. وبســبب صعوبــة المــرور عبــر المعابــر الحدوديــة بيــن 
محافظــة درعــا واألردن، تقــول بعــض المصــادر الموثوقــة أن الكثيــر مــن النازحيــن يمــرون عبــر الســويداء 
 OCHA( للدخــول إلــى األردن عبــر الصحــراء الشــرقية، وهــو طريــق يتســم بكثيــر مــن المخاطــر والمشــقة

.)07/2014, PI 2014/06

3.4.5 االحتياجات اإلنسانية

تبيــن األعــداد التقديريــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة وجــود 133,500 محتــاج 
حتــى شــهر تمــوز، أي زيــادة قدرهــا أكثــر مــن %150 مقارنــًة مــع تقديــرات كانــون األول 2013. كمــا ارتفعــت 
األعــداد التقديريــة للنازحيــن ولكــن بنســبة الثلــث فقــط، ممــا يعنــي أن النســبة األكبــر للمحتاجيــن هــي مــن 
الســكان المحلييــن الذيــن تضــرروا غالبــًا مــن تدفــق النازحيــن والقضايــا االقتصاديــة المترتبــة علــى ذلــك، بمــا 

.)OCHA 07/2014( فــي ذلــك نقــص ســبل المعيشــة وانخفــاض معــدالت هطــول األمطــار

خــالل الربــع الثالــث، قّلــت المعلومــات التــي تتنــاول الســويداء، التــي كانــت أصــاًل قليلــة. المعلومــات 
اإلنســانية المتاحــة كانــت فقــط عــن قطــاع الصحــة. ومــع ذلــك، تســتمر المخــاوف خاصــًة فــي قطــاع الميــاه 
والصــرف الصحــي والعنايــة بالصحــة وكذلــك القطاعــات الحيويــة، المتضــررة علــى األرجــح نتيجــة انخفــاض 

معــدالت هطــول األمطــار. 

الصحة
وفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة، فقــد بقيــت المنشــآت الصحيــة العامــة فــي الســويداء 
ســالمة نســبيًا مــن الصــراع, كمــا أنهــا مــا تــزال تعمــل بأعلــى مســتوى موجــود فــي ســوريا. تعمــل المشــافي 
الثالثــة العامــة فــي الســويداء بشــكل جيــد )واحــدة منهــا تعمــل جزئيــًا(، ويعتبــر الوصــول إليهــا ممكنــًا. كمــا 
أنهــا لــم تتعــرض ألي ضــرر. مــن بيــن المراكــز الصحيــة العامــة الموجــودة فــي الســويداء البالــغ عددهــا 92، 
فــإن المحافظــة تســجل أعلــى نســبة للمراكــز التــي تعمــل بشــكل كامــل, وثانــي أدنــى نســبة فــي عــدم 
تضررالمنشــآت علــى مســتوى ســوريا. هنــاك مركــز صحــي عــام واحــد فقــط متضــرر بالكامــل, ونتيجــًة لذلــك 
يعتبــر معطــل وال يمكــن الوصــول إليــه. علــى الرغــم مــن التقريــر اإليجابــي عمومــًا عــن الخدمــات الصحيــة 
فــي الســويداء، مــن المرجــح أن المحافظــة تعانــي مــن نقــص فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيــة كمــا فــي 

)WHO/MoH 14/08/2014, WHO/MoH 14/08/2014( .عمــوم البــالد

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2014%20Syria%20SHARP.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/525
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://PI 2014/06
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf
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3.5 القنيطرة 
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!! Conflict event (July - August)

Golan Heights

Border crossings

! ? Restricted accessمغلق ?

املعابر الحدودية

أحداث رصاع( يوليو - أغسطس)!

هضبة الجوالن

3.5.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

ــة القنيطــرة بعــد اشــتباكات شــديدة فــي  ــى أغلبي ــات إســالمية أخــرى عل ســيطرت جبهــة النصــرة ومجموع
أيلــول, مجبريــن 25,000 شــخص علــى األقــل علــى الهــرب إلــى قطنــا فــي ريــف دمشــق المجــاور. ويتوقــع 
وفــود المزيــد مــن النازحيــن داخليــًا بســبب االشــتباكات المســتمرة وبســبب تــردي األوضــاع اإلنســانية فــي 
ــى القنيطــرة مــن دمشــق  ــر فــي الســيطرة , كان الوصــول إل ــل التغيي معظــم أنحــاء المحافظــة. وحتــى قب
ومــن معبــر العمليــات الحــدودي كان صعبــا بشــكل خــاص وذلــك بســبب عزلتهــا الجغرافيــة وعــدم اســتقرار 
ــول, أرســلت األمــم المتحــدة مســاعدات  ــة. وفــي شــهر أيل ــق البيروقراطي اآلمــن فيهــا وأيضــًا بســبب عائ
ــر الحــدود إلــى مالكــة بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2165. ومــع ذلــك فــإن المناطــق األخــرى فــي  عب
 Middle East Monitor 14/09/2014,( .ــر ــر وشــهدت أعــداد نازحيــن أكب المحافظــة قــد تعرضــت ألضــرار أكث

)ICRC 15/09/2014

الهدنــة  )قــوات مراقبــة  بيــن مجموعــات مســلحة وجنــود فلبينييــن مــن األنــدوف  اندلعــت االشــتباكات 
العســكرية الســورية االســرائيلية( فــي هضبــة جــوالن المنطقــة العازلــة وذلــك بعــد أن أخــذت جبهــة النصــرة 
ــل  ــات مقاب ــن. وبعــد اســبوع علــى اعتقالهــم اصــدرت جبهــة النصــرة قائمــة بالطلب ــدي فيجــي كرهائ 44 جن
إطــالق ســراحهم, ومنهــا إزالــة اســم المجموعــة مــن قائمــة األمــم المتحــدة لإلرهــاب ومنحهــم تعويــض عــن 
مقتــل ثالثــة مــن مقاتلــي المجموعــة أثنــاء تبــادل إلطــالق النــار مــع قــوات دوليــة وفقــًا لمســؤول فيجــي. 
وقــد تــم انقــاذ 32 جنــدي حفــظ ســالم بعــد ان تــم حصارهــم واإليقــاع بهــم مــن قبــل جبهــة النصــرة. وعناصــر 
آخريــن مــن قــوات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة تمكنــوا مــن الهــرب مــن المعســكرات التــي كانــت 
محاصــرة مــن قبــل جبهــة النصــرة. وقــد ســحبت الفلبيــن 240 عنصــر حفــظ ســالم مــن هضبــة الجــوالن 
 Deutsche Welle( .ــد االختطــاف ــال وتهدي ــه وذلــك بســبب شــدة االقتت ــل الوقــت المخطــط ل اســبوعان قب

)19/9/2014, Assafir 30/08/2014, USAtoday 31/08/2014

ــاة  ــة فــي القنيطــرة, ممــا أودى بحي ــة مواقــع عســكرية واداري ــي االســرائيلي ثالث ــران الحرب اســتهدف الطي
اثنــان مــن الحــراس واثنــان مــن النســاء فــي منتصــف تمــوز. وقــد وردت بعــد التقاريــر التــي تفيــد بــأن الطيــران 
االســرائيلي قــد قصــف مواقــع لقــوات النظــام. كمــا أســقطت اســرائيل طائــرة لقــوات النظــام عندمــا دخلــت 
 Reliefweb 15/7/2014, al-Akhbar( .المجــال الجــوي االســرائيلي فــي الجهــة المحتلــة مــن هضبــة الجــوالن

)16/7/2014, Reuters 23/09/2014

87,000المحتاجون
OCHA 06/14

Dynamo 07/2014: غير متوفر 

https://www.icrc.org/en/document/syria-emergency-relief-thousands-displaced-fighting-quneitra#.VC5CJSmSzIo
http://www.dw.de/philippines-pull-out-un-peacekeepers-from-golan-heights/a-17935562
http://www.dw.de/philippines-pull-out-un-peacekeepers-from-golan-heights/a-17935562
http://www.dw.de/philippines-pull-out-un-peacekeepers-from-golan-heights/a-17935562
http://www.assafir.com/Article/63/369311
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/30/syria-rebels-fiji-golan-heights/14858041/
http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/israel-warplanes-hit-syrian-golan-killing-four-ngo
http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
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3.5.2 توصيف المحافظة

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 

قنيـــــــــطرة
أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

150

100

50

0

إن هــذه المحافظــة الريفيــة القليلــة الكثافــة الســكانية وتعتبــر بأنهــا محافظــة حساســة نتيجــة قربهــا مــن مرتفعــات الجــوالن 
ــراط فــي النشــاط العســكري داخــل المنطقــة  ــام 1974 قــوات النظــام مــن االنخ ــة ع ــي تحتلهــا اســرائيل. تحظــر هدن الت
العازلــة التــي تمتــد علــى طــول الحــدود بيــن القنيطــرة وهضبــة الجــوالن التــي تحتلهــا اســرائيل.وغلى الرغــم مــن أن 
االتفاقيــة لــم يتــم االلتــزام بهــا بشــكل صــارم فقــد تجنــب قــوات النظــام اســتخدام الضربــات الجويــة بشــكل كبيــر فــي 
القنيطــرة ممــا يتيــح مســاحة عمليــات أكبــر لقــوات المعارضــة. ومــع ذلــك فقــد شــهدت القنيطــرة اشــتبكات وقصــف 
متكــرر بيــن قــوات النظــام وقــوات المعارضــة. وتقديــرات أوتشــا بــأن 87.000 شــخص أو %97 مــن ســكان القنيطــرة قبــل 

)OCHA 14/7/2014( .ــي ــة للدعــم اإلغاث الصــراع بحاج

3.5.3 النزوح

ــذ  ــازح داخلــي هــم فــي القنيطــرة بانخفــاض بنســبة %8 من ــأن حوالــي 72.000 ن ــرات أوتشــا لشــهر تمــوز ب تشــير تقدي
ــرت  ــي أجب ــة والملجــئ والت ــب بســبب نقــص توفــر الحماي ــى األغل ــك عل ــون األول لعــام 2013. وذل تقديراتهــا فــي كان
ــة مــع 40,000 نــازح  النــاس علــى ايجــاد ملجــئ خــارج المحافظــة. هنالــك اهتمــام عالــي بالنازحيــن داخليــًا فــي خــان أرنب
 OCHA 14/7/2014, WFP( .ــق ــه 15.000 فــي القنيطــرة 14.500 فــي الغســانية و2.500 فــي في ــي مضــاف إلي داخل

)2014/05/20

3.5.4 االحتياجات اإلنسانية
المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة

يعانــي المئــات مــن الواصليــن إلــى مخيــم الكــوم مــن نقــص حــاد فــي ميــاه الشــرب وغيــاب كامــل لشــبكة 
الصــرف الحــي. واألطفــال عرضــة لخطــر األمــراض المعديــة. ويأتــي النقــص فــي ميــاه الشــرب مــع النقــص 

)SARC 18/08/2014( .فــي هطــول األمطــار والصــراع الدائــر والــذي يؤثــر البنيــة التحتيــة المائيــة

ووفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة فــإن حوالــي %95 أو 55 مــن مرافــق الصحــة العامــة فــي 
القنيطــرة ترســل تقاريرهــا إلــى دائــرة مراقبــة عمــل المرافــق الصحيــة العامــة فــي الربــع الثانــي. ووفقــًا 
للتقريــر فــإن حوالــي %52 مــن مــن المرافــق والمراكــز فــي القنيطــرة تعمــل بشــكل كامل و%5 تعمل بشــكل 
جزئــي و%38 ال تعمــل علــى اإلطــالق. ومــن ناحيــة األضــرار فــي المرافــق الصحيــة فهنالــك فجــوة كبيــرة 
حيــث أن فقــط %59 مــن المرافــق ترســل بياناتهــا ومــن ضمــن هــذه النســبة فــإن %9 منهــا قــد أبلــغ عــن أنهــا 
متضــررة او متضــررة بشــكل جزئــي. و%50 آخــرى بلــغ أنهــا لــم تتضــرر. الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة فــي 
القنيطــرة هــو قضيــة مثيــرة للقلــق حيــث أن %43 منهــا تــم التبليــغ عنهــا بانــه ال يمكــن الوصــول إليهــا, وهــي 
أعلــى نســبة علــى الصعيــد الوطنــي. وبالنســبة للمشــافي , فــإن القنيطــرة لديهــا مشــفى واحــد والــذي بلــغ 

)WHO/MoH 14/08/2014, WHO/MoH 14/08/2014( .أنــه يعمــل بشــكل كامــل وغيــر متضــرر

سبل المعيشة واألمن الغذائي
ــاج  ــر باالنت ــات , وتســاهم المحافظــة بشــكل كبي ــاج القطــر مــن الخضــار والحيوان تعــد القنيطــرة جــزء مــن انت
الحيوانــي بالمقارنــة مــع حجمهــا الجغرافــي. تشــير تقديــرات الفــاو بــأن 2,570 عائــالت مزارعيــن بحاجــة ماســة 

)OCHA 14/7/2014( .للمســاعدة فــي اإلمــدادات الزراعيــة

المالجئ والمواد غير الغذائية 
ــرة فــي  خفضــت قــوات النظــام شــحنات الوقــود إلــى المحافظــة بســبب مكاســب قــوات المعارضــة الكبي
القنيطــرة , وقــد زادت األســعار ثــالث أضعــاف. الوقــود علــى شــكل خــاص مطلــوب لضــخ الميــاه, وكمــا يــرد 
فــإن النازحيــن داخليــًا يعتمــدون بشــكل أساســي علــى ميــاه الصهاريــج, والتــي هــي أكثــر عرضــة للتلــوث مــن 

)PI 09/2014( .ميــاه اآلبــار

بســبب الصــراع المســتمر فــي القنيطــرة فإنهــا تشــهد نســبة عاليــة نســبيًا مــن النــزوح , ودمــار واســع النطــاق 
فــي المســاكن , والغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن قــد اســتقروا مــع عائــالت مضيفــة, ممــا أدى إلــى زيــادة 

)OCHA 14/7/2014( .ملحــة فــي الحاجــة لمالجــئ مالئمــة

http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update,%2019%20February-4%20March%202014.pdf
http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update,%2019%20February-4%20March%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update,%2019%20February-4%20March%202014.pdf
http://www.sarc.sy/article.php?id=552
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf
http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
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3.6 الالذقية 
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الناحية 

Îميناء

363,500المحتاجون
OCHA 06/14

7,400
Dynamo 07/14 )14%( 22/3 النواحي المدروسة

920,800
SINA 11/13 )23%( 22/5 النواحي المدروسة

3.6.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

تبقــى غالبيــة مناطــق المحافظــة مســتقرة أمنيــًا , ومــن غيــر المتوقــع أن تكــون عرضــًة لصراعــات كبيــرة خــالل 
الربــع األخيــر مــن عــام 2014. والُيتوقــع حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي ظــروف وصــول اإلغاثــة خــالل الربــع 
األخيــر مــن عــام 2014 إال إذا حــدث تغييــر فــي ديناميكيــة الصــراع والســيطرة علــى المناطــق. كمــا أنــه ال يوجــد 

تغيــرات متوقعــة بشــأن تدفــق أعــداد أكبــر مــن النازحيــن داخليــًا.

3.6.2 توصيف المحافظة

وفــي حيــن تبقــى أجــزاء كبيــرة مــن العاصمــة وأطرافهــا الجنوبيــة ســليمة ومقصــد للنازحيــن داخليــًا مــن عــدة 
محافظات في ســوريا, خاصًة من حلب, يســتمر تســجيل االشــتباكات منذ تموز في أجزاء من شــمال وشــمال 
شــرق الالذقيــة, وخاصــة فيمــا يعــرف بجبــل األكــراد والتركمــان فــي نواحــي قســطل معــاف وســلمى وكنســبا 
وكســب. وفــي الحــادي عشــر مــن شــهر آذار شــّن مقاتلــوا المعارضــة هجمومــًا وأحكمــوا الســيطرة علــى معبــر 
كســب الحــدودي مــع تركيــا والمناطــق المحيطــة , ولكنهــم فقــدوا الســيطرة على هذه المنطقة بعد ثالثة شــهور 

ولــم يتمكنــوا مــن اإلبقــاء إال علــى مناطــق صعيــرة تحــت ســيطرتهم فــي جبــل األكــراد والتركمــان. 

3.6.3 النزاع المسلح 

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 
الالذقـــــــــية

أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

600

400

200

0

لــم تشــهد خطــوط الجبهــات فــي الالذقيــة أي تقــدم مهــم مــن قــوات النظــام ووقــوات المعارضــة. وبعدمــا 
خســر مقاتلــوا المعارضــة معظــم األراضــي فقــد أحكمــوا ســيطرتهم علــى مــا تبــق خــالل الربــع الثانــي 
مــن عــام 2014 , وقــد تراجعــوا إلــى مواقــع ســيطرتهم األصليــة فــي جبــل األكــراد والتركمــان. واألحــداث 
المســجلة المتعلقــة بالصــراع كانــت قصفــًا جويــًا وبالبراميــل المتفجــرة اســتهدف بعــض القــرى التــي تســيطر 
عليهــا قــوات المعارضــة. بينمــا بقيــت معظــم مناطــق المحافظــة مســتقرة مــن الناحيــة األمنيــة ومــن غيــر 

المتوقــع أن تكــون عرضــًة ألي صراعــات مهمــة خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 2014. 

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
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3.6.4 الوصول للمساعدات

ــم توصيلهــا  ــي يت ــة, والت ــًة أمــام المســاعدات اإلغاثي ــزال مناطــق ســيطرة قــوات النظــام فــي المحافظــة مفتوح ومــا ت
بشــكل رئيســي عــن طريــف الجهــات التشــغيلية فــي دمشــق. وقــد أفــاد تقريــر وكالــة األخبــار الســورية الرســمية الصــادر 
فــي الرابــع عشــر مــن شــهر آب, بــأن مســاعدات إغاثيــة قــد تــم توصيلهــا عــن طريــق المطــار المحلــي فــي المحافظــة قادمــة 
مــن الحكومــة الروســية. وقــد أفــادت مصــادر محليــة أن جيــش الدفــاع الوطنــي )ميليشــيات مواليــة للنظــام( قــد تدخــل فــي 
توصيــل المســاعدات التــي تســتهدف النازحيــن داخليــًا فــي مدينــة الالذقيــة ,كمــا اتهمــت هــذه الميليشــيات الســلطات 
المحليــة بأنهــا غيــر قــادرة علــى ضبــط عمليــة التوصيــل. )Sana 2014/08/14, Orient 2014/08/25( بينمــا يختلــف الوضــع 
بشــكل كبيــر فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة , حيــث أن الطريــق الوحيــد للوصــول ألراضيهــم هــو مــن تركيــا عــن طريــق 
منطقــة بدامــا فــي إدلــب, ويعــد هــذا الطريــق لوجســتيًا طريقــًا صعبــًا ذو بنيــة تحتيــة فقيــرة وعرضــًة لخطــر الهجمــات فــي 
بعــض األحيــان مــن قبــل قــوات النظــام. وال يتوقــع حــدوث تغييــر كبيــر فــي ظــروف توصيــل المســاعدات اإلغاثيــة خــالل 

الربــع األخيــر مــن عــام 2014 إال إذا حدثــت تغييــرات فــي ديناميكيــة الصــراع ومناطــق الســيطرة. 

3.6.5 النزوح 

ومــا تــزال الالذقيــة واحــدة مــن المحافظــات التــي تســتقبل أعــدادًا كبيــرة مــن النازحيــن داخليــًا وذلــك لكونهــا آمنــة نســبيًا 
وبســبب توفــر الخدمــات. وقــد هــرب عشــرات اآلالف مــن النــاس مــن مناطــق اإلقتتــال محافظــة حلــب إلــى أماكــن آمنــة 
نســبيًا فــي ســاحل البحــر األبيــض المتوســط , حيــث يعيــش معظمهــم فــي مالجــئ مؤقتــة. وفــي حزيــران أفــاد كٌل مــن 
ــون  ــر مــن ملي ــه قــد وصــل أكث ــدوق األمــم المتحــدة للســكان( بأن ــة للصليــب األحمــر( وUNFPA )صن ــة الدولي ICRC )اللجن
شــخص إلــى الالذقيــة وطرطــوس منــذ بــدء األحداثممــا أدى إلــى تضخــم فــي التعــداد الســكاني المحلــي بنســبة 50%. 
)ICRC 2014/07/11, UNFPA 2014/07/31, AlAkhbar 2014/08/07( وكان مــن الصعــب الحصــول علــى أرقــام دقيقــة 
حــول عــدد النازحيــن داخليــًا الموجوديــن فــي الالذقيــة وكانــت األرقــام التقريبيــة فــي شــهر حزيــران 2014 تتــراوح مــا بيــن 
300,000 كمــا ورد عــن طريــق مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، )OCHA 2014/08/06( حتــى المليــون 
ــة  ــر المدين ــة, حيــث تعتب ــة, فــي ســتة مالجــئ جماعي ــة الالذقي ــأن معظــم النازحيــن يقيمــون فــي مدين شــخص.ويقال ب

الرياضيــة أحــد أكبرهــا, إلــى جانــب األعــداد الكبيــرة المقيمــة مســبقًا فــي مســاكن مســتأجرة ومرافــق ســياحية. 

3.6.6 االحتياجات اإلنسانية
الصحة 

قــد بقيــت البنــى التحتيــة للقطــاع الصحــي بشــكل كبيــر علــى حالهــا فــي أنحــاء المحافظــة. ووفقــا لمنظمــة الصحــة العالمية 
فــإن أكثــر مــن %80 مــن المستشــفيات فــي الالذقيــة تعمــل بشــكل كامــل و%15 تعمــل بشــكل جزئــي نتيجــة تضررهــا 
 )WHO HeRams 2014/06( الجزئــي. %90 مــن المراكــز الصحيــة فــي الالذقيــة تــم تقييمهــا علــى أنهــا قابلــة للوصــول
لكــن نقــص األدويــة والمعــدات الطبيــة إضافــة إلــى نقــص عــدد العامليــن يعيــق الوصــول للرعايــة الصحيــة. وكمــا أفــادت 
WHO منظمــة الصحــة العالميــة فــإن المرافــق الصحيــة فــي الالذقيــة وطرطــوس والســويداء قــد تعرضــت ألقــل تأثيــر 

)WHO HeRams 2014/06(.مــن النــزاع المســلح كمــا أن جميــع المستشــفيات تقريبــًا مــا تــزال تعمــل

سبل المعيشية واألمن الغذائي 
مــازال مينــاء الالذقيــة يعمــل بشــكٍل كامــل. كمــا أن محافظــة الالذقيــة كانــت تــزود بشــكل منتظــم باإلمــدادات الغذائيــة 
والمــواد الغيــر غذائيــة كونهــا تأثــرت بشــكل طفيــف مــن األحــداث. ومــع ذلــك فقــد تــم تحديــد األمــن الغذائــي علــى أنــه 
األولويــة فــي عــدة نواحــي مدروســة كمــا ورد فــي تقريــر المحافظــة المختصرمــن قبــل مكتــب األمــم المتحــد لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية الصــادر فــي شــهر تمــوز. إضافــًة إلــى ذلــك, وتشــير تقديــرات المنظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة 

لالمــم المتحــدة إلــى أن 4,000 المزارعيــن \ الرعــاة بحاجــة إلــى دعــم زراعــي. 

المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة
إن الضغــط علــى شــبكة الميــاه فــي مدينــة الالذقيــة يعتبــر عاليــًا فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة لمدينــة ذات كثافــة ســكانية 
كبيــرة بســبب االعــداد الكبيــرة مــن النازحيــن داخليــًا. إن مصــدر الشــرب الرئيســي فــي المدينــة هــو نبــع الســن والــذي 
يغطــي %85 مــن احتياجــات االســتهالك. ونتيجــة لطــول الشــبكة ومحطــات الضــخ المتوزعــة فــي عــدة مناطــق لتصــل إلــى 
المدينــة فــإن كلفــة المتــر المكعــب مــن المــاء قــد ارتفعــت. كمــا أن انقطــاع الكهربــاء قــد ســاهم فــي ارتفــاع نســبة نقــص 

الميــاه المقدمــة مــن الشــبكة العامــة. ومــع هــذا فــإن حجــم االســتهالك للشــخص الواحــد يعــادل تقريبــًا 100 
لتــر فــي اليــوم, ممــا يشــير إلــى أنــه ال يوجــد مشــكلة فــي توفرالميــاه حاليــًا. ولكــن مــع اســتمرار الضغــط 
علــى شــبكة الميــاه فــإن اجــراءات التقنيــن ســتكون ضروريــة لتأكــد اســتمرار وصــول وتوفــر الميــاه. ومــن هــذه 
اإلجــراءات يمكــن أن تكــون المشــاريع الحكوميــة لحفــر اآلبــار واســتبدال شــبكات الميــاه القديمــة فــي بعــض 

)Al Wehda Online 2014/07/13( .المناطــق

http://www.sana.sy/en/?p=10161
https://orient-news.net/?page=news_show&id=80734
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-growing-needs-families-displaced-coastal-cities
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-humanitarian-bulletin-highlights-response-june-july-2014
http://www.al-akhbar.com/node/213015
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.alwehdaonline.sy/index.php/tahkekat/6681-2014-07-13-17-24-58
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3.7 حلب

o o

o

W

W

W

W

(

(

!

(

(

(

(

(

(

!

(

( (

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

شيخ الحديد

 

رصين

منبج
مركز بنبج

مركز ع� العرب

ع� العرب 

شيوخ تحتا	

أخرتين
عفرين

مركز عفرين
جنديرس

حلب
مركز جبل سمعان

خنارص

معرب غ� رسمي

مغلق

مفتوح

®®

?
=

املعابر الحدودية

d

W

o

أحداث رصاع!

مطار مد	

مطار عسكري

محطة توليد كهرباء

الناحية

2,575,000المحتاجون
OCHA 06/14

 1,681,000
Dynamo 07/14 )63%( 40/25 ناحية مغطاة

2,456,128
SINA 11/13 )88%( 40/35 ناحية مغطاة

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
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3.7.1 قضايا أساسية وتطورات محتملة 

مــا تــزال حلــب منطقــة النــزاع األكثــر حيويــة فــي ســوريا, حيــث توجــد العديــد مــن األطــراف الفاعلــة وجبهــات القتــال 
المختلفــة. وكان تأثيــر النــزاع علــى الوضــع اإلنســاني قاســيًا جــدًا. فبالنســبة لشــهر تمــوز, كان يوجــد 2.5 مليــون شــخص 
بحاجــة للميــاه. إضافــًة إلــى أن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة صعــب للغايةبســبب اســتهداف وتدميــر المرافــق الصحيــة 

ونقــص األدويــة والــكادر الطبــي. 

ــل المتفجــرة.  ــك القصــف المدفعــي وبالبرامي مــن المتوقــع أن يبقــى الصــراع حــادًا علــى المــدى القريــب, بمــا فــي ذل
وبالتالــي, ســيؤدي إلــى المزيــد مــن النــزوح فــي حــال تــم اســتهداف مناطــق جديــدة أو نفــس المناطــق لكــن بوتيــرة أعلــى. 

.)ReliefWeb 2014/08/03, AFP 2014/08/09, LA Times 2014/07/30, Al Jazeera 2014/09/07(

ومــن المتوقــع أن تســتمر االشــتباكات بيــن الدولــة اإلســالمية وقــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي. فــإذا تمكنــت الدولــة 
اإلســالمية مــن الســيطرة علــى عيــن العــرب/ كوبانــي, فقــد تركــز فــي المرحلــة القادمــة, كمــا هــو متوقــع, علــى الســيطرة 
علــى مناطــق أكثــر فــي شــمال مدينــة حلــب, وبالتالــي لتزيــد مــن عزلــة المدينــة عــن األجــزاء الريفيــة الشــمالية. ويتطلــب 
هــذا المخطــط تحــرك الدولــة اإلســالمية باتجــاه إعــزاز وعفريــن, التــي تســيطر عليهــا أيضــًا القــوات الكرديــة, ممــا قــد يزيــد 

مــن حــاالت النــزوح ويفاقــم مــن احتياجــات الســكان القاطنيــن فــي المناطــق المحاصــرة ســابقًا مثــل منطقــة عفريــن. 

فــي حــال تمكنــت الدولــة اإلســالمية فعــاًل مــن الســيطرة الكاملــة علــى عيــن العــرب/ كوبانــي, مــن المرجــح أن تصبــح حركــة 
النــاس ونقــل البضائــع عبــر المعبــر المجــاور, الصعبــة أصــاًل, أشــد صعوبــة, حيــث سيســد الطريــق مــن الجانــب التركــي كمــا 
الســوري. توســع ســيطرة الدولــة اإلســالمية علــى المزيــد مــن المناطــق يزيــد مــن مخــاوف الحمايــة علــى الســكان فــي 
مناطــق ســيطرتها. وســيكون الرجــال األكــراد بشــكل خــاص معرضيــن لســوء المعاملــة وحتــى خطــر اإلعدامــات مــن دون 

محاكمــة. 

3.7.2 توصيف المحافظة

محافظــة حلــب, التــي حــوت %20 مــن مجمــوع الســكان فــي ســوريا قبــل األزمــة, كانــت ومــا تــزال عرضــة للصــراع العنيــف 
منــذ منتصــف 2012. أجــزاء كبيــرة مــن مدينــة حلــب تــم تدميرهــا خــالل واحــدة مــن أعنــف االشــتباكات فــي ســوريا, 
والســكان فيهــا يعانــون مــن انقطــاع دائــم فــي الكهربــاء ونقــص متكــرر بالميــاه. القتــال والقصــف العشــوائي, بمــا فيــه 
اســتخدام أســلحة ثقيلــة مثــل البراميــل المتفجــرة, يمتــد علــى نطــاق واســع فــي المحافظــة مســببًا نــزوح كبيــر ومــن 
مختلــف المناطــق. كمــا اســتمرت االشــتباكات العنيفــة فــي الربــع الثالــث وزادت مــن تعقيــد الوضــع اإلنســاني المقلــق 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــة نــزوح كبيــرة. كمــا تضــررت أكث ــى موج ــا إل ــي وحوله ــن العــرب/ كوبان أصــاًل. أدت االشــتباكات فــي عي
العامــة, الضعيفــة أصــاًل, وبخاصــة مصــادر الميــاه, وذلــك خــالل القصــف المســتمر بالبراميــل المتفجــرة والغــارات الجويــة. 

3.7.3 الصراع المسلح

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 
حلــــــــــب 
أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

600

400

200

0

وتســجل اشــتباكات مســتمرة بيــن وحــدات حمايــة الشــعب التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي )PYD( وعناصر 
ــة اإلســالمية أي  ــة اإلســالمية حــول المناطــق الكرديــة فــي عيــن العــرب / كوبانــي. ولــم تحقــق الدول الدول
تقــدم يذكــر حتــى منتصــف أيلــول، عندمــا تحــول الصــراع مــن اشــتباكات حــول نفــس المناطــق إلــى هجــوم 
واســع النطــاق مــن قبــل عناصــر الدولــة اإلســالمية علــى مناطــق الســيطرة الكرديــة. خــالل 3 أســابيع تمكنــت 
عناصــر الدولــة اإلســالمية مــن تحقيــق تقــدم كبيــر ومحاصــرة بلــدة عيــن العــرب / كوبانــي. ويتوقــع أن تســقط 
عيــن العــرب/ كوبانــي بيــد التنظيــم قريبــًا مــا لــم يحصــل تغيــر كبيــر فــي القــوى، بمــا فــي ذلــك دعــم أو 
تدخــل دولــي, يشــمل مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الدعــم الجــوي, فــي محاولــة لوقــف تقــدم الدولــة اإلســالمية 
 As Safir 2014/07/08, Al Akhbar 2014/07/10, Al Akhbar 2014/07/16, SOHR( المنطقــة.  فــي 
 2014/07/23, Syria Deeply 2014/08/01, ARA News 2014/08/12, AFP 2014/08/13, The Guardian

.)2014/09/21, IB Times 2014/09/21, Reuters 2014/09/23

مــا تــزال قــوات النظــام الســوري وفصائــل المعارضــة عالقــة فــي القتــال شــمال مدينــة حلــب وفــي األحيــاء 
القديمــة مــن المدينــة. أعلــن االئتــالف الوطنــي الســوري فــي أوائــل شــهر تمــوز أن قــوات النظــام الســوري 
تســتعد لشــن هجــوم كبيــر علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي شــمال مدينــة حلــب. المدينــة 
الصناعيــة فــي الشــيخ نجــار، والتــي تضــم 1,000 مصنــع، وقعــت بيــد قــوات النظــام الســوري فــي 7 تمــوز. 
ــل عــام 2013، نظــرًا لموقعهــا االســتراتيجي وقيمتهــا  ــذ أوائ وقــد كانــت هــذه المنطقــة منطقــة صــراع من
االقتصاديــة. مــن المتوقــع أن تحــاول قــوات المعارضــة اســتعادة المنطقــة, لــذا قــد تبقــى منطقــة صــراع 

)AFP 2014/07/06, As Safir 2014/07/07( .فــي المســتقبل القريــب

فــي المدينــة القديمــة، واصلــت قــوات المعارضــة قتــال قــوات النظــام الســوري فــي األحيــاء القديمــة مــن 
ــاة نحــو 13 جنــدي. كمــا حصــل هجومــان  ــر أنفــاق بتاريــخ 29 تمــوز أودى بحي ــة حلــب. حيــث حصــل تفجي مدين
مماثــالن فــي الربــع الســابق. حققــت قــوات المعارضــة تقدمــًا طفيفــًا داخــل مدينــة حلــب، مســيطرًة علــى 

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-situation-report-1-3-aug
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-children-torn-apart-16-killed-aleppo-violence
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syria-barrel-bombs-20140730-story.html
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2014/09/barrel-bombs-spell-disaster-aleppo-20149622385373747.html
https://www.facebook.com/syriahro/photos/a.10150329947968115.393926.326766683114/10152621332928115/?type=1
http://www.assafir.com/Article/63/360011
http://www.al-akhbar.com/node/210318
http://www.al-akhbar.com/node/210763
https://www.facebook.com/syriahro/photos/a.10150329947968115.393926.326766683114/10152621332928115/?type=1
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/21/isis-kurds-escape-into-turkey-from-syria-kobani
https://www.facebook.com/syriahro/photos/a.10150329947968115.393926.326766683114/10152621332928115/?type=1
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5881/syria-executive-summary-81/
http://aranews.net/2014/08/kurdish-forces-intensify-offensive-islamic-state-syrias-kobane/
http://aranews.net/2014/08/kurdish-forces-intensify-offensive-islamic-state-syrias-kobane/
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/21/isis-kurds-escape-into-turkey-from-syria-kobani
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/21/isis-kurds-escape-into-turkey-from-syria-kobani
http://www.ibtimes.com/70000-refugees-flee-isis-over-newly-opened-syria-turkey-border-1692490
http://www.trust.org/item/20140923121510-fyrx7/
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-army-poised-aleppo-assault-opposition
http://www.assafir.com/Article/63/359855


2

الدول

1

ظرة عامة
ن

1

ظرة عامة
ن

2

ل 
شام

ي ال
طاع

ل الق
 التحلي

3

ت
ظا

ن المحاف
لمحة ع

سوريا
ضيفة

الدول الم

ي 
إلقليم

ل ا
التحلي

ألول 2014
ن ا

شري
13 ت

P.41

بعــض المبانــي االســتراتيجية فــي أحيــاء ســليمان الحلبــي وكــرم الجبــل، والتــي تمكنهــا مــن ممارســة المزيــد مــن الضغــط 
 )Al Jazeera 2014/07/29, SOHR 2014/09/02( .علــى ثكنــة هنانــو االســتراتيجية

ــب  ــة القديمــة مــن حل ــى مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي المدين ــر عل ــع األخي ــف خــالل الرب ــالغ عــن قصــف مكث ــم اإلب ت
والليرمــون وبســتان القصــر وبنــي زيــد والزاهــرة والراشــدين وهنانــو. واســتمر القصــف بالبراميــل المتفجرة, هــي الطريقة 
األشــد فتــكًا المســتخدمة فــي مدينــة حلــب ومناطــق أخــرى مــن المحافظــة, مثــل البــاب ومنبــج, ممــا يوقــع ضحايــا مدنييــن. 

نظــرًا لطبيعــة الصــراع المعقــدة فــي حلــب، مــا تــزال تحــاول العديــد مــن المجموعــات المقاتلــة التوحــد. حيــث ازدادت 
االتفاقــات أو التحالفــات الخاصــة، ولكــن هــذا ال يغيــر فــي مواقــف األطــراف الفاعلــة فــي النــزاع وعالقاتهــم فــي عمــوم 
ســوريا. فمثــاًل، شــكلت القــوات الكرديــة وجبهــة النصــرة وجيــش المجاهديــن تحالفــًا لمحاربــة الدولــة اإلســالمية فــي شــمال 
حلــب، حــول مــارع وتــل رفعــت. كمــا نشــأ نمــط جديــد فــي الشــهور الخمــس الماضيــة وهــو غــرف عمليــات مشــتركة بيــن 
مجموعــات مختلفــة - علــى الرغــم مــن الخالفــات األيديولوجيــة. مــن المتوقــع أن يحــل هــذا النمــط الجديــد محــل مبــادرات 
التوحــد التقليديــة بيــن جماعــات المعارضــة المختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال, أعلنــت الجبهــة اإلســالمية، فــي 30 تمــوز، أن 
جماعــات الثــوار الرئيســية فــي حلــب قــد توّحــدت للقتــال تحــت لوائهــا. كمــا أنشــئت غرفــة عمليــات بــركان الفــرات فــي 12 
أيلــول بيــن وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وبعــض جماعــات المعارضــة )منهــا لــواء التوحيــد( للعمــل فــي األجــزاء الغربيــة 
)Kurds Press 2014/09/12, Syrian Observer 2014/07/30( .مــن عيــن العــرب / كوبانــي، الشــيوخ،صّرين وجرابلــس

وفــي الربــع األخيــر، تقدمــت الدولــة اإلســالمية أيضــًا فــي معركتهــا ضــد جماعــات المعارضــة الســورية فــي ريــف حلــب 
الشــمالي. وقــد ســجل التقــدم األهــم فــي أختريــن القريبــة مــن إعــزاز علــى الحــدود التركيــة، حيــث تمكنــت قــوات الدولــة 
اإلســالمية القادمــة مــن البــاب ومنبــج مــن الســيطرة علــى المنطقــة فــي وقــت قصيرجــدًا. وقــد أثرهــذا بشــدة علــى قــوة 
قــوى المعارضــة داخــل مدينــة حلــب، حيــث أن الدولــة اإلســالمية قــادرة اآلن علــى الســيطرة أكثــر علــى طــرق اإلمــداد بيــن 
إعــزاز علــى الحــدود التركيــة ومدينــة حلــب. أدى التخــوف مــن تقــدم الدولــة اإلســالمية أكثــر نحــو اعــزاز واالســتيالء علــى 
المعبــر الحــدودي إلــى تحالفــات جديــدة، مثــل التحالــف بيــن الجبهــة اإلســالمية وجبهــة النصــرة والقــوات الكرديــة. مّكــن هــذا 
التحالــف هــذه الفصائــل مــن منــع اســتيالء الدولــة اإلســالمية علــى مــارع، وهــي بلــدة اســتراتيجية أخــرى تقــع إلــى الجنــوب 
الغربــي مــن اعــزاز. فــي حــال تمكنــت الدولــة اإلســالمية مــن الســيطرة علــى عيــن العــرب / كوبانــي، فمــن المتوقــع أن 
تركــز فــي المرحلــة القادمــة علــى الســيطرة علــى المزيــد مــن المناطــق شــمال مدينــة حلــب وذلــك لعــزل المدينــة تمامــًا 
 As( .عــن مناطــق ريفهــا الشــمالي. كمــا ســتحاول التقــدم نحــو اعــزاز وعفريــن التــي تخضــع أيضــًا لســيطرة القــوات الكرديــة

)Safir 2014/08/14, AFP 2014/08/14, Al Hayat 2014/08/26

3.7.4 الوصول للمساعدات

ــل جــدًا مــن الدعــم أو بقيــت مــن دون مســاعدات إنســانية  ــع المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة القلي تلقــت جمي
خــالل األشــهر الســتة الماضيــة بســبب الصعوبــات الكبيــرة فــي الوصــول إليهــا. )OCHA 2014/08/28( يــزداد الوضــع 
ســوءًا فــي شــرق حلــب الخاضعــة لســيطرة المعارضــة. طريــق اإلمــداد الوحيــد إلــى شــرق حلــب متضــرر بشــكل كبيــر 
ويتعــرض لهجمــات متعمــدة ولنيــران القناصــة. جميــع اللــوازم مــن غــذاء ومــواد غيــر غذائيــة ووقــود للمركبــات والمولــدات 
ــر هــذا الطريــق )IPS 2014/08/11(. وفــي منتصــف شــهر آب، ونتيجــًة للمفاوضــات مــع  تدخــل إلــى هــذه المنطقــة عب
ــذي تحتاجــه إلدخــال الغــذاء ومســتلزمات النظافــة  ــة للصليــب األحمــر الترخيــص ال ــة الدولي ــع األطــراف، تلقــت اللجن جمي
والمناشــف والبطانيــات والفــرش واإلنــارة القابلــة للشــحن والــدالء والشــموع ألكثــر مــن 30,000 شــخص يعيشــون فــي 
جســر الحــج، عبــر مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي الجانــب الشــرقي مــن حلــب. )ICRC 2014/08/15(. مــن المتوقــع أن تقل 
إمكانيــة الوصــول إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي حلــب فــي المســتقبل القريــب, بــل ربمــا تصعــب 
أكثــر, خاصــًة إذا ســيطرت الدولــة اإلســالمية علــى المزيــد مــن المناطــق شــمالي حلــب، ممــا يعنــي إمكانيــة وصــول أقــل 

إلــى المدينــة عبــر طريــق اإلمــداد الرئيســي الممتــد مــن إعــزاز إلــى األحيــاء الشــرقية مــن المدينــة.

كمــا تواصــل الجماعــات المســلحة، مــن بينهــا الجبهــة اإلســالمية وجيــش المجاهديــن وجبهــة النصــرة, محاصــرة نبــل 
 )UNSC 2014/07/23( .والزهــراء، حيــث لــم يتــم إدخــال أي مســاعدة إلــى البلدتيــن منــذ 8 أيــار

 كانــت ومــا زالــت عيــن العــرب / كوبانــي تواجــه مشــاكل كبيــرة فــي تلقــي المســاعدات اإلنســانية بســبب الحصــار مــن قبــل 
عناصــر الدولــة اإلســالمية وسياســة الحــدود الصارمــة للحكومــة التركيــة. برغــم صــدور قــرار مجلــس األمــن رقــم 2165 فــي 

شــهر تمــوز, إال أن المعابــر الحدوديــة األربعــة المذكــورة فــي نــص القــرار ال تتضمــن المعبــر الحــدودي بيــن 
عيــن العــرب / كوبانــي وتركيــا، متجاهليــن بذلــك نحــو 400,000 شــخص يعيشــون فــي ناحيــة عيــن العــرب / 
كوبانــي، مــن بينهــم العديــد مــن النازحيــن. ممــا يعنــي عــدم إمكانيــة إيصــال اإلمــدادات الطارئــة للمنطقــة 

 .)Rudaw 2014/07/17( مباشــرًة، بمــا فــي ذلــك اللــوازم الطبيــة وغيرهــا مــن المــواد المنقــذة للحيــاة

مــا يــزال خطــر خطــف والهجــوم علــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي حلــب كبيــرًا. حيــث تــم اإلبــالغ 
عــن اختطــاف اثنيــن مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني إيطاليــي الجنســية فــي مناطــق ســيطرة الثــوار 
فــي مدينــة حلــب فــي 31 تمــوز )Ara News 2014/08/07(. ومــا تــزال نقــاط التفتيــش التــي تشــرف عليهــا 

)PI( .العديــد مــن الفصائــل المســلحة وعمليــات اعتقــال واحتجــاز الكــوادر تعيــق مــن العمليــات اإلنســانية

3.7.5 النزوح

وفقًا لمكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية في األمم المتحدة، فإن حلب, حتى شــهر آب 2014، تســتضيف 
)OCHA 2014/08/28( .فــي الجانــب الغربي من مدينة حلب )1,787,000 نــازح, يتركــز أغلبهــم )625,000

 فــي تمــوز، نــزح اآلالف مــن األكــراد مــن قراهــم فــي الضواحــي الشــرقية والغربيــة مــن مدينــة كوبانــي باتجــاه 
مركــز المدينــة، التــي يســكنها نحــو 120,000 مدنــي. )Assafir 2014/07/08(. تســببت المعركــة واســعة 
ــاس مــن  ــزوح جماعــي أخــرى, حيــث اتجــه الن ــول, بموجــة ن ــن العــرب / كوبانــي, فــي شــهر أيل النطــاق فــي عي
القــرى الشــرقية والغربيــة للناحيــة نحــو بلــدة عيــن العــرب/ كوبانــي، محاوليــن عبــور الحــدود نحــو تركيــا. ويقــدر عــدد 
الالجئيــن الذيــن عبــروا إلــى تركيــا بيــن 70,000 إلــى 130,000شــخص. ســيرتفع هــذا العــدد بســرعة إذا ســيطرت 
الدولــة اإلســالمية بشــكل مفاجــئ علــى بلــدة عيــن العــرب / كوبانــي. ليصــل, وفــق المفوضيــة العليــا لشــؤون 
ــى 400,000 الجــئ )Reuters 2014/09/22, Reuters 2014/09/23(. فــي شــهر آب، شــهدت  ــن, إل الالجئي
قــرى فــي أطــراف أختريــن نزوحــًا جماعيــًا بســبب االشــتباكات بيــن الدولــة اإلســالمية وفصائــل المعارضــة. وذكــر 
نشــطاء مــن المنطقــة أن مئــات األســر غــادرت منازلهــا بحثــًا عــن األمــن واألمــان. كمــا أشــارت تقاريــر أخــرى إلــى 
حركــة نــزوح مــن مدينــة مــارع بعــد أن بــدأ عناصر الدولة اإلســالمية بقصــف المدينــة )Assafir 2014/08/14(. كما 
ازداد القتــال بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة فــي المنطقــة الواقعــة بيــن أختريــن والقرامة وفافيــن, مما أجبر 
 )PI( .األســر علــى نــزوح جديــد نحــو المناطــق الريفيــة مــن شــمال حلــب. أكثــر من 30,000 شــخص تأثــر بهذا القتــال

3.7.6 االحتياجات اإلنسانية
الصحة

يســتمر اســتهداف األطبــاء والمستشــفيات فــي حلــب, ممــا يزيــد صعوبــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة. 
بســبب االســتهداف المتكــرر للمرافــق الصحيــة، كان ال بــد مــن الحفــاظ علــى ســرية مواقعهــا وتغييرهــا 
 IPS( ــة ــة الخدمــات الصحي ــر علــى نوعي ــة الوصــول إليهــا ويؤث بشــكل دائــم، ممــا يســاهم أيضــًا فــي صعوب
2014/08/11(. ووفقــًا لمنظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان، حتــى شــهر تمــوز، شــهدت حلــب أكبــر عــدد 
 .)PHR 2014/07/23( مــن الهجمــات علــى المنشــآت الصحيــة، 52 هجمــة، 13منهــا كانــت بالبراميــل المتفجــرة

تأثيــر الهجمــات العشــوائية والقصــف بالبراميــل: تواصــل الجماعــات المســلحة مثــل الدولــة اإلســالمية 
الخيــري  الصديــق  مشــفى  بــأن  أفيــد   .)UNHRC( المشــافي  واحتــالل  الطبيــة،  الكــوادر  وقتــل  اعتقــال 
ــًا بســبب  ــة حلــب قــد أغلقــا مؤقت اإلســالمي فــي تلمنــس بمعــرة النعمــان ومشــفى القــدس فــي مدين
عــدم احتــرام جماعــات المعارضــة المســلحة لحياديــة المنشــآت الطبيــة )PI(. بســبب النقــص الحــاد فــي الــكادر 
الطبــي، بمــن فيهــم االختصاصييــن والمدّربيــن، فــإن المدنييــن المتطوعيــن، الذيــن لــم يخضعــوا فــي 
ــة فــي  ــة الطارئ ــر الرعايــة الصحي ــاح لتوفي ــد المت ــكادر الطبــي الوحي ــان لتدريــب كافــي, هــم ال ــر مــن األحي كثي
حــاالت كثيــرة. وللتدريــب أهميــة خاصــة فــي تنفيــذ خطــوات اســتخراج الضحايــا أثنــاء عمليــات البحــث واإلنقــاذ 
عقــب القصــف بالبراميــل المتفجــرة، وذلــك لمنــع تفاقــم اإلصابــات، كإصابــات العمــود الفقــري التــي تــؤدي 
للشــلل. خــالل األشــهر األربعــة الماضيــة، كان عمــال اإلنقــاذ يتلقــون راتبــًا مــن حكومــة المنفــى باإلضافــة 
إلــى التدريــب مــن قبــل عــدد مــن الهيئــات والحكومــات األجنبيــة. يتــم إعطــاء المســعفين المبتدئيــن راتــب 

 .)IPS 2014/08/18( 175 دوالر، فــي حيــن أن رؤســاء المراكــز المختلفــة يتلقــون راتبــًا قــدره 200 دوالر

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/syrian-soldiers-killed-rebel-tunnel-bombs-20147291993231487.html
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=22847&Itemid=2&task=displaynews#.VAbb4vmSwR0
http://www.kurdpress.ir/En/NSite/FullStory/News/?Id=8374#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09Arab youths join Syria Kurdish –opposition group%0A%09%09%09%09%09%09%09
http://syrianobserver.com/News/News/Key+Rebel+Groups+to+Fight+Under+Islamic+Front+Banner
http://www.assafir.com/Article/1/366581
http://www.assafir.com/Article/1/366581
http://www.assafir.com/Article/1/366581
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/52-dead-jihadists-make-gains-northern-syria-monitor
http://alhayat.com/Articles/4304096/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%25
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-governorates-profiles-june-2014
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ــذ بدايــة الحــرب يقــارب 4,090 شــخص, معظمهــم  ــب من ــة إلــى أن عــدد القتلــى المدنييــن فــي حل تشــير دراســة حديث
)2,891( قتلــوا بشــظايا التفجيــرات. فــي حيــن أن الســبب الثانــي للوفيــات هــو إطــالق النــار )طلقــات قناصــة ورصــاص 
بندقيــة عشــوائي أو غيرهــا( )Assafir 2014/07/23(. يبقــى القصــف بالبراميــل المتفجــرة واالســتهداف العشــوائي 
للســكان المدنييــن وال ســيما األطفــال، واحــدًا مــن قضايــا الحمايــة الرئيســية فــي حلــب. وقــد ســجل فــي شــهر تمــوز دمــار 
 AFP 2014/07/11, Ara News 2014/07/18, AFP 2014/07/28,( ــاب النيــرب والمشــهد والمعــادي ــاء ب هائــل فــي أحي
AFP 2014/08/09, AFP 2014/08/31, AlHayat 2014/08/17(. بحســب الكــوادر الطبيــة، فــإن معظــم ضحايــا البراميــل 
المتفجــرة مصابيــن بجــروح وحــروق كثيــرة وبفقــدان البصــر وإصابــة األوعيــة الدمويــة الســطحية, مــن صدمــة كليلــة )غيــر 

.)UNHRC( إلــى أقصــى أنــواع الصدمــة، غالبــًا مــا تــؤدي إلــى بتــر األعضــاء )مشــّوهة

النقــص فــي األدويــة والمــاء والكهربــاء: تفيــد تقاريــر الكــوادر الطبيــة بوجــود نقــص أو انعــدام تــام للمضــادات الحيويــة 
والميــاه والكهربــاء والــكادر المــدرب. كمــا تبّيــن المنشــآت الصحيــة أن نقــص التمويــل هــو عقبــة إضافيــة أمــام توفيــر 
الخدمــات الصحيــة. فالمجلــس المحلــي يقــدم التمويــل فقــط لبعــض المنشــآت الطبيــة التــي ال تتلقــى دعمــًا مــن جهــات 

.)IPS 2014/08/11( مانحــة أخــرى

كمــا أدى عــدم صيانــة المركبــات وســوء أحــوال الطــرق إلــى وفــاة المرضــى الذيــن ال يســتطيعون الوصــول إلــى العــدد 
القليــل المتوفــر مــن المراكــز الطبيــة. جهــاز االتصــال الالســلكي )القبضــة( هــو وســيلة االتصــال الوحيــدة لعــدم وجــود 

.)IPS 2014/08/18( ــة ــر مــن إمكانيــة االســتجابة الفعال شــبكة خليــوي ممــا يحــد أكث

التلقيــح ضــد شــلل األطفــال مــا زال مســتمرًا فــي المحافظــة. بّيــن الهــالل األحمــر الســوري فــي حلــب أنــه أوصــل لقــاح 
شــلل األطفــال إلــى المناطــق الريفيــة الشــمالية والشــرقية مــن حلــب عبــر الطريــق الســريع حلب-دمشــق. أجريــت هــذه 
ــة مــن قبــل فــرق تلقيــح متنقلــة فــي أوائــل أيلــول, وســتليها حملتيــان بيــن 9-23 تشــرين األول و23-27 تشــرين  الجول

.)SARC 2014/09/04( ثانــي

الحماية
ترتكــب انتهــاكات الحمايــة فــي حلــب مــن قبــل جماعــات مســلحة مختلفــة وهــي تشــمل االعتقــال التعســفي واإلعــدام 
دون محاكمــة والعقــاب الجماعــي عــدا عــن عــن تجنيــد األطفــال. وبتوســيع الدولــة اإلســالمية مــن مناطــق ســيطرتها فــي 
 OHCHR 16/06/2014,( .محافظــة حلــب مــن الجهــة الشــرقية، ســجلت إعدامــات ميدانيــة فــي منبــج والبــاب وجرابلــس

.)Ara News 2014/07/25

وغالبــًا مــا يبنــى االعتقــال التعســفي واإلعــدام علــى االنتمــاء لجماعــة مســلحة معينــة أو لطــرف فــي النــزاع، أو بســبب 
ــًا  ــج 153 طالب ــة اإلســالمية فــي منب ــار, خطــف عناصــر الدول ــة األخــرى. فــي 29 أي ــل أواألعمــال اإلجرامي الســرقة أوالقت
ــات  ــن عــرب، بعــد تقديمهــم امتحان ــى عي ــة حلــب إل ــاء عودتهــم مــن مدين ــن 13 و14 ســنة، أثن ــراوح أعمارهــم بي ــًا تت كردي
.)STC 2014/09/18( .نهايــة العــام. وحتــى شــهر آب 2014, كان مــا يــزال حوالــي 130 طالــب مــن أصــل 153 محتجزيــن

وفــق تقاريــر مــن مســؤولين أكــراد محلييــن ومــن الصــور الملتقطــة، تبّيــن أن الدولــة اإلســالمية اســتخدمت القنابــل 
العنقوديــة فــي 12 تمــوز و14 آب أثنــاء القتــال حــول عيــن العــرب/ كوبانــي. المنطقــة ال تــزال تحــت ســيطرة القــوات 
الكرديــة مــن وحــدات حمايــة الشــعب. )YPG( مــن المرجــح أن هــذا أول اســتخدام واضــح للذخائــر العنقوديــة مــن قبــل الدولــة 
 HRW( .اإلســالمية رغــم أن قــوات النظــام الســوري قــد قتلــت وأصابــت المدنييــن بالقنابــل العنقوديــة الملقــاة جــوًا

)2014/09/01

تجنيــد األطفــال: تبّيــن اســتخدام األطفــال مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع فــي مهــام دعــم غيــر قتاليــة ثــم تجنيدهــم الحقــًا 
فــي العمليــات القتاليــة. يذكــر أن اللجــان الشــعبية العاملــة فــي مدينــة حلــب قامــت بتجنيــد األطفــال كرســل ومخبريــن 
وحــراس ممــا يعرضهــم لالنتقــام والعقــاب. قــال عضــو فــي جماعــة مســلحة أنــه تــم اعتقــال مقاتليــن مســلحين مواليــن 
للنظــام بعمــر16 و17 ســنة خــالل الهجمــات العســكرية، مبينــًا أن األطفــال الذيــن يضبطــون متلبســين بالقيــام باســتطالع 

لقــوات النظــام يتــم احتجازهــم إلــى أجــل غيــر مســمى كإجــراء أمنــي. 

تتحــدث العديــد مــن الجهــات فــي حلــب عــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6-13 ســنة والذيــن تســتخدمهم قــوات 
ــرف  ــل الهجــوم. كمــا اعت ــات المســلحة قب ــي الجماع ــد مواقــع مقاتل ــات عســكرية منســقة لتحدي ــزء مــن عملي النظــام كج

مقاتلــون فــي حلــب بــأن فــي صفوفهــم أطفــال تحــت ســن 18ســنة. )OHCHR 16/06/2014(. الفصائــل 
التابعــة للجبهــة اإلســالمية وغيرهــا مــن الجماعــات المســلحة جنــدت ودربــت واســتخدمت أطفــاأًل فــي 
ــة اإلســالمية فــي منطقــة  ــر حــول معســكر تدريــب للدول ــة نشــطة. وفقــًا لتقري صفوفهــا فــي أدوار قتالي
البــاب، فــإن التنظيــم يقــوم جــادًا بتجنيــد األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-15 ســنة ليخضعــوا لنفــس 
تدريــب البالغيــن, ويتــم منحهــم مكافــآت ماليــة. فــي المعســكرات, تلقــى األطفــال المجنــدون التدريــب علــى 
األســلحة والتعليــم الدينــي. وذكــر األطبــاء العاملــون فــي المستشــفيات الميدانيــة فــي حلــب أنهــم يعالجون 
بانتظــام أطفــال قاصريــن أصيبــوا أثنــاء القتــال. أوضــح اآلبــاء أن األطفــال بعمــر 15ســنة فــي حــي الســكري 

)OHCHR 16/06/2014( .فــي مدينــة حلــب ينضمــون إلــى الكتائــب المســلحة بســبب الفقــر واليــأس

الغذاء
انخفضــت أســعار الخبــز فــي حلــب بشــكل ملحــوظ. ذكــرت وحــدة تنســيق الدعــم أن ســعر كيــس الخبــز غيــر 
المدعــوم أصبــح, فــي شــهر تمــوز 2014, 77 ليــرة ســورية، بينمــا بلــغ متوســط ســعر ربطــة الخبــز  105 ليــرة 
ســورية فــي تشــرين الثانــي SINA 2013/11( 2013(. يمكــن أن يعــزى هــذا االنخفــاض بالســعر إلــى ســيطرة 
الدولــة اإلســالمية علــى أجــزاء كبيــرة مــن حلــب، فقــد بــدأت توفــر دقيــق القمــح والوقــود للمخابــز، ويرجــع ذلــك 
أساســًا إلــى ســيطرة التنظيــم علــى صوامــع القمــح فــي شــمال شــرق ســوريا وحقــول النفــط فــي الشــرق 
والتــي تمــد الدولــة اإلســالمية بالمــوارد الماليــة الالزمــة لدعــم أو تأميــن هــذه الســلع مجانــًا. إضافــًة إلــى ذلــك، 

فقــد تــم تقديــم المزيــد مــن المســاعدات اإلنســانية إلــى حلــب فــي عــام 2014، ال ســيما دقيــق القمــح.

WASH المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة
فــي شــهر تمــوز، تأثــر حوالــي 2.5 مليــون شــخص فــي مدينــة حلــب مــن نقــص الميــاه بعــد إغــالق ومــن ثــم 
تعطــل ثــالث محطــات ضــخ مــن أصــل أربعــة فــي المدينــة فــي 2 حزيــران. حيــث توقــف ضــخ الميــاه ليــس 
فقــط إلــى مناطــق ســيطرة النظــام، بــل معظــم مدينــة حلــب. برغــم المفاوضــات, لــم يتكمــن الخبــراء الفنيــون 
والعاملــون فــي المجــال اإلنســاني مــن الوصــول إلــى الموقــع بالقــرب مــن محطــة ضــخ ســليمان الحلبــي 
إلجــراء اإلصالحــات الالزمــة، وهكــذا ال تــزال القــدرة علــى الضــخ %50 فقــط. نتيجــًة لذلــك، فــإن حوالــي 
700,000 شــخص فــي غــرب مدينــة حلــب وآالف آخريــن فــي شــرقها هــم بحاجــة ماّســة للمســاعدة العاجلــة 
لتلبيــة الحــد األدنــى مــن احتياجاتهــم اليوميــة مــن الميــاه. كمــا أن النازحيــن, الذيــن يعيشــون فــي مالجــئ 
مزدحمــة علــى أطــراف المدينــة وضمــن المجتمعــات المحليــة وال يتوفــر لديهــم المــال الكافــي لشــراء ميــاه 

الشــرب, هــم األكثــر تضــررًا.

إضافــًة إلــى ذلــك, فكثيــر مــن النــاس، بمــن فيهــم األطفــال الضعفــاء، يعتمــدون علــى ميــاه شــرب غيــر آمنــة 
موجــودة فــي عــدد كبيــر مــن اآلبــار فــي مجمعــات خاصــة، ممــا يزيــد مــن تعرضهــم لألمــراض المنقولــة عــن 
طريــق الميــاه. فــي بعــض المناطــق تكــون الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات هــي المصــدر الوحيــد لميــاه الشــرب. 
يتــم توزيــع الميــاه للمحتاجيــن عبــر شــبكات صغيــرة أو نقلــه بصهاريــج أوتركيــب خزانــات. رغــم أن إصــالح 
محطــة الضــخ يبقــى الحــل الرئيســي لهــذه القضيــة, فــإن الجهــات العاملــة علــى تقديــم العــون فــي مجــال 
WASH فــي حلــب تقــوم بدعــم الطــرق البديلــة لزيــادة فــرص الحصــول علــى الميــاه األمنــة، ومنهــا حفــر 
80 بئــرًا )OCHA 2014/07/30, SOS 2014/09/12, Al-Akhbar 2014/07/25(. تحــول نقــص الميــاه إلــى 
مــورد تجــاري هــام فــي المدينــة، حيــث ارتفــع ســعر 20 متــر مكعــب مــن الميــاه إلــى 20,000 ليــرة ســورية ) 
 SOS( .ــار بأنفســهم ــًا(. كمــا أن بعــض النــاس قامــوا بمحــاوالت يائســة لحفــر اآلب 130 دوالر أمريكــي تقريب

)2014/09/12

التعليم 
تســتخدم الجماعــات المســلحة, فــي حلــب ودمشــق ودرعــا, المــدارس ألغــراض عســكرية فتحــرم األطفــال 
بذلــك مــن الدراســة وتعــرض المنشــآت التعليميــة للهجــوم. تســتخدم مدرســة صالــح جمــال فــي حــي 
الســبيل فــي حلــب كثكنــة عســكرية ومركــز إلطــالق النــار, ولهــذا تتعــرض المدرســة ومحيطهــا للقصــف 

.)OHCHR 16/06/2014( بانتظــام 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ذكــرت منظمــة »أنقــذوا الطفولــة« Save the Children فــي شــهر آب أن %6 فقــط 
)STC 2014/09/18( مــن األطفــال مــا زالــوا يحضــرون إلــى المــدارس فــي حلــب

http://www.assafir.com/Article/63/362651
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-family-among-10-killed-aleppo-air-raid-ngoaleppo
http://aranews.net/2014/07/aleppo-offensive-claims-lives-civilians/
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/6-children-among-15-dead-aleppo-bombing-syria-monitor
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-children-torn-apart-16-killed-aleppo-violence
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/42-children-killed-string-syria-attacks-ngo
http://alhayat.com/Articles/4161280/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8----%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-26-CRP-2_en.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-struggles-provide-basic-needs-regime-closes
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/trauma-kits-and-body-bags-now-fill-aleppo-school
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/transportation-polio-vaccine-northern-and-eastern-rural-areas-aleppo
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-26-CRP-2_en.pdf
http://aranews.net/2014/07/rebel-group-executes-prisoners-syrias-aleppo/
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/evidence-islamic-state-cluster-munition-use
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/evidence-islamic-state-cluster-munition-use
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/evidence-islamic-state-cluster-munition-use
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-26-CRP-2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-26-CRP-2_en.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-integrated-needs-assessment-december-2013-enartr
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-water-shortage-emergency-follows-civil-war
http://www.al-akhbar.com/node/211696
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-water-shortage-emergency-follows-civil-war
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-water-shortage-emergency-follows-civil-war
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aleppo-water-shortage-emergency-follows-civil-war
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-26-CRP-2_en.pdf
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3.8 حماة
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محطة توليد كهرباء

الناحية 

533,000المحتاجون
OCHA 06/14

235,750
Dynamo 07/14 )41%( 9/22 النواحي المدروسة

835,900
SINA 11/13 )50%( 22\11 النواحي المدروسة

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
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3.8.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة 

تثيــر الهجمــات العنيفــة واإلقتتــال فــي شــمال وشــرق المحافظــة المخــاوف. يخشــى المدنيــون مــن جانــب قــوات النظــام 
وجانــب قــوات المعارضــة الهجمــات بالصواريــخ والمورتــر مــن كال الطرفيــن علــى اآلخــر. ومــن المرجــح أن يتفاقــم الصــراع 
فــي المناطــق المتنــازع عليهــا فــي المحافظــة بعــد أن نشــر العقيــد ســهيل الحســن جنــوده فــي حمــاة لكســر الحصــار عــن 
مدينــة محــردة ومنــع جبهــة النصــر مــن التقــدم فــي المحاظــة, وســهيل هــو عقيــد مشــهور حتــى اآلن بعملياتــه العســكرية 

الناجحــة فــي مدينــة حلــب. 

3.8.2 توصيف المحافظة

ُيعــرف عــن مدينــة حمــاة معارضتهــا لحــزب البعــث الحاكــم وحملــة الحكومــة ضدهــا فــي عــام 1982, مازالــت حمــاة متأثــرة 
بشــدة بالنــزاع الحاصــل منــذ أكثــر مــن ثالثــة ســنوات وذلــك بســبب قربهــا مــن المناطــق المتنــازع عليهــا بشــدة فــي شــمال 
ووســط المنطقــة وموقعهــا المتوســط يعمــل كرابــط بيــن المناطــق الجنوبيــة فــي القطــر والمناطــق فــي شــماله, ممــا 

جعــل المحافظــة أرض اســتراتيجية للمعركــة بيــن جميــع أطــراف النــزاع. 

3.8.3 النزاع المسلح 

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 

حـــــــــمــــاه
أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

150

100
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تعتبــر المحافظــة مــرة أخــرى جبهــة قتــال رئيســية, تدفــع جبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة وقــوات المعارضــة مــن 
ناحيــة الشــمال والشــمال الغربــي لريــف حمــاة, وبشــكل أساســي مــن مراكزهــم القويــة فــي كفــر زيتــا باتجــاه مدينــة حمــاة 

)Assafir 2014/09/03( .كمــا تدفــع الدولــة االســالمية مــن شــرق ريــف حمــاة باتجــاه مدينــة الســلمية

قــد حولــت جبهــة النصــرة أنظارهــا باتجــاه المحافظــة فــي محــاوالت للحصــول علــى أرض صلبــة بعــد سلســلة مــن الهزائــم 

التــي تكبدتهــا فــي االشــتباكات مــع الدولــة اإلســالمية فــي حلــب وديــر الــزور. وفــي الثالــث والعشــرين م 
نشــهر آب تلقــت جبهــة النصــرة تعزيــزات عســكرية قادمــة مــن حلــب معلنــًة أن مدينــة محــردة هــي منطقــة 
عســكرية ولتبــدأ هجومــًا علــى المدينــة ذات الغالبيــة المســيحية. وفــي نفــس الوقــت بــدأت جبهــة النصــرة 
وقــوات المعارضــة بالضغــط مــن الريــف الغربــي لحمــاة فــي محاولــة للســيطرة علــى مطــار حمــاة العســكري 
قبــل البــدء باســتهداف قــوات النظــام المتواجــدة فــي مدينــة حمــاة. وحتــى اآلن فــإن محــاوالت جبهــة النصــرة 
وقــوات المعارضــة قــد ردت مــن قبــل قــوات النظــام وحلفائهــا مــن القــوات الشــبه عســكرية فــي أطــراف 
ــت  ــي كان ــا ,والت ــدة حلفاي ــردة ومطــار حمــاة العســكري بالتزامــن مــع اســتعادة قــوات النظــام لبل ــة مح مدين
تحــت ســيطرة جبهــة النصــرة ســابقًا, وعــدة قــرى أخــرى فــي محيــط مطــار حمــاة العســكري. وقــد أفــاد المرصــد 
الســوي فــي التاســع مــن شــهر أيلــول أن قــوات النظــام وحلفائهــا مــن مجموعــة الميليشــيات قــد أعــادوا 
الســيطرة علــى ريــف حمــاة الشــمالي والشــمال غربــي. كمــا ان المعركــة حــول كســب مدينــة مــورك معقــل 
ــة بســبب وقوعهــا علــى  ــة المدين المعارضــة فــي ريــف حمــاة الشــمالي مــا زالــت مســتمرة. وتكمــن أهمي
ــي تحاصــر  ــق كممــر إلرســال اإلمــدادات لقــوات المعارضــة الت ــب واســتخدام هــذا الطري ــب – إدل ــق حل طري
 Assafir 2014/08/25, Assafir( ).القاعدتــان العســكريتان فــي وادي الضيــف والحميديــة فــي محافظــة إدلــب

)2014/08/14, Assafir 2014/09/10, Assafir 2014/09/13

وماتــزال الدولــة اإلســالمية ضمــن اشــتباكات مــع قــوات النظــام فــي األطــراف الشــرقية مــن مدينــة 
الســلمية االســتراتيجية والتــي تصــل شــمال ســوريا بأطرافهــا الغربيــة والجنوبيــة كمــا تعتبــر خــط إمــداد مهــم 

 )Assafir 2014/09/03( إلــى مدينــة حلــب

3.8.4 الوصول للمساعدات

أصبــح الوصــول إلــى المناطــق ذات الغالبيــة المســيحية فــي مدينــة محــردة فــي ريــف حمــاة الشــمالي 
الغربــي بشــكل تدريجــي أكثــر صعوبــًة بعــد أن شــّن مقاتلــوا جبهــة النصــرة هجومــًا علــى المدنيــة مــن حدودهــا 

)Al Akhbar 2014/07/05( .ــا ــة علــى حلفاي الشــرقية القريب

3.8.5 النزوح 

يشــير تقريــر المحافظــة المختصــر الــذي نشــرته OCHA )مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( 
ــوا يقطنــون فــي المحافظــة, وقــد ارتفــع عــدد النازحيــن بنســبة  ــازح داخلــي كان ــران أن 245,000 ن فــي حزي
ــًا مــن  %42 كمــا أفــادت OCHA فــي كانــون األول 2013. ويعــود هــذا األمــر بســبب عــودة النازحيــن داخلي
حمــاة والســلمية إلــى مدنهــم وبلداتهــم فــي محــردة وصــوران وكفــر زيتــا حيــث ورد عــودة 86,000 شــخص.

ويتمركــز معظــم النازحيــن داخليــًا إلــى حمــاة فــي حمــاة المدينــة وبلــدة محــردة وكفرزيتــا. وبرغــم العنــف 
وعــدم االســتقرار فــي المحافظــة فــإن OCHA قــد أفــادت بــأن 121,500 شــخص قــد عــادوا إلــى مناطقهــم 

)OCHA 2014/08/26( .ــران ــة فــي شــهر حزي األصلي

وقــد أفــاد WFP برنامــج الغــذاء العالمــي فــي بدايــة أيلــول أن 100,000 نســمة قــد هربــوا إلــى مدينتــي حماة 
)WFP 2014/09/02( .والســلمية بســبب العنف المســتمر في مناطقهم الواقعة شــمال شــرق المحافظة

 OCHA يشير تقرير المحافظة المختصر الذي نشرته"
)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( 

في حزيران أن 245,000 نازح داخلي كانوا يقطنون في 
المحافظة"

http://www.assafir.com/Article/63/369895
http://www.assafir.com/Article/63/361924
http://www.assafir.com/Article/1/368252
http://www.assafir.com/Article/63/361924
http://www.assafir.com/Article/63/361924
http://www.assafir.com/Article/63/371273
http://www.assafir.com/Article/63/371910
http://www.assafir.com/Article/63/369895
http://www.al-akhbar.com/node/209983
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-governorates-profiles-june-2014
file:///C:\Users\User\Downloads\WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%252c%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
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3.8.6 االحتياجات اإلنسانية 
الحماية 

يتعــرض المدنيــون المقيمــون فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي المحافظــة للقصــف العشــوائي مــن قبــل قــوات 
النظــام بينمــا يتعــرض المدنيــون المقيمــون فــي حمــاة ومناطــق اخــرى تحــت ســيطرة النظــام للقصــف مــن قبــل قــوات 
المعارضــة. وقــد قتــل 5 مدنييــن علــى األقــل فــي قصــف قــوات المعاضــة علــى بلــدة قمحانــة فــي ريف حماة الشــمالي. 
ــة علــى األقــل خــالل اإلحــدى عشــر يومــًا األول مــن شــهر أيلــول وذلــك  وقــد ســجل المرصــد الســوري 28 ضحيــة مدني
بســبب قصــف قــوات النظــام مناطــق ســيطرة المعارضــة بالبراميــل المتفجــرة مثــل كفــر زيتــا واللطامنــة وطيبــة اإلمــام.

)Syrian Observer 2014/08/24(

وقــد قامــت الدولــة اإلســالمية وقــوات المعارضــة بشــن حملــة إعدامــات فــي المحافظــة. وفــي الخامــس مــن شــهر آب 
قامــت الدولــة اإلســالمية بإعــدام ســبعة أفــراد مــن عائلــة مــن األقليــة اإلســماعيلية فــي بلــدة المزيرعــة الواقعــة بالقــرب 
مــن مدينــة الســلمية ذات األقليــة اإلســماعيلية. وقــد أعــدم علــى األقــل 14 شــخص مــن ضمنهــم ســبعة نســاء علــى يــد 
 AFP 2014/07/09, Syria Deeply( .قــوات المعارضــة فــي قريــة خطــاب بعــد أن تــم اتهامهــم بالتعــاون مــع قــوات النظــام

)2014/08/05

الصحة 
قــد أصــدرت وزارة الصحــة الســوريةو برنامــج الصحــة العالمــي تقريــران ربعيــان فــي شــهر حزيــران عــن المستشــفيات 
ــي  ــز صحــي فــي حمــاة فــإن %16 تعمــل بشــكل جزئ ــه مــن ضمــن 161 مرك ــر أن ــة وتشــير هــذه التقاري ــز الصحي والمراك
و%8 ال تعمــل بينمــا %12 غيــر قابلــة للوصــول و%32 إمــا أنهــا متضــررة بشــكل جزئــي أو كلــي. واثنــان مــن المشــافي 
مــن أصــل 6 فــي المحافظــة تعمــل بشــكل جزئــي ومشــفى واحــد ال يعمــل إطالقــًا ومشــفيان متضــرران بشــكل جزئــي. 

)WHO 2014/06-1, WHO 2014/06-2(

وقعــت شــبكة التطويــر اآلغــا خــان فــي بدايــة أيلــول مذكــرة تفاهــم مــع بلديــة حمــاة لتطويــر ســيارة اســعاق ونظــام طــوارئ 
فــي مدينــة الســلمية. وتتضمــن هــذه االتفاقيــة التعــاون علــى إنشــاء فريــق اســتجابة باإلضافــة إلــى التدريــب والمعــدات 
ــل قســم الطــوارئ فــي مشــفى الســلمية الوطنــي ورفــع عــدد ســيارات األســعاف  ــه1ا الفريــق وإعــادة تأهي الالزمــة ل

)Al Watan 2014/09/02( .المجهــزة بالمعــدات

http://syrianobserver.com/News/News/Rebels+Intensify+Shelling+on+Alawite+Villages+in+Hama
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5892/syria-executive-summary-85/
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-rebels-kill-14-hama-village-state-media-ngo
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5892/syria-executive-summary-85/
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5892/syria-executive-summary-85/
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=20178
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الناحية 

748,000المحتاجون
OCHA 06/14

 251,725
Dynamo 07/14 )22%( 5/23 النواحي المدروسة

337,800
SINA 11/13 )35%( 8/23 النواحي المدروسة

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
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3.9.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة 

مــازال حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص المعقــل الوحيــد لقــوات المعارضــة كمــا أنــه يحتضــن مــا يقــارب 400,000 مدنــي. 
وال تــزال المفاوضــات تتــداول مــا بيــن قــوات النظــام وقــوات الحكومــة اعتبــارًا مــن شــهر أيلــول , وذلــك لمناقشــة وقــف 
إطــالق النــار وقــد جــاء ذلــك بعــد الهدنــة المعلنــة فــي 26 حزيــران والتــي تــم خرقهــا بعــد ثالثــة أيــام بعــد ورود تقاريــر عــن 

قصــف. 

وإعتمــادًا علــى أوتشــا فإنــه اعتبــارًا مــن حزيــران, ســيكون هنــاك مــا يقــارب 748,000 شــخص فــي حاجــة للمســاعدة فــي 
محافظــة حمــص وهــذا ام يمثــل تصاعــدًا بالمقارنــة مــع توقعــات المليــون المقدمــة فــي نيســان 2014. ويتركــز معظمهــم 

فــي حمــص المدينــة حــي الوعــر وفــي الريــف المشــالي مثــل الرســتن وتلبيســة. 

3.9.2 توصيف المحافظة

تعتبــر حمــص أكبــر محافظــة جغرافيــًا فــي ســوريا وتمتــد مــن حــدود اللبنــان فــي الغــرب إلــى العــراق فــي الشــرق. وكانــت 
حمــص هــي أولــى المــدن المتأثــرة بالصــراع, كمــا أن تعدادهــا الســكاني قــد بلــغ 1.8 مليــون نســمة باإلعتمــاد علــى 
تقديــرات عــام 2011, وتتركــز الكثافــة الســكانية فــي المناطــق الغربيــة للمحافظــة. )OCHA 06/14( وقــد شــهدت حمــص 
ــن قــوات النظــام وقــوات المعارضــة. وقــد اســتعادت قــوات النظــام  ــرة بي ــة أعمــال عنــف كبي ــة الحــرب األهلي ــذ بداي من
بشــكل تدريجــي فــي آذار 2014 مناطــق قــد ســيطرت عليهــا قــوات المعارضــة لفتــرة طويلــة, قاطعــًة بلــك طريــق إمــدادات 
ــار  ــل قــوات النظــام فــي آي ــة حمــص بشــكل كامــل مــن قب ــم اســتعادة الســيطرة علــى مدين ــان. وقــد ت قــادم مــن اللبن
 OCHA( .بعــد انســحاب قــوات المعارضــة مــن المدينــة القديمــة والتــي كانــوا محاصريــن داخلهــا لحوالــي ثــالث ســنوات

)06/14, AFP 02/05/14, Amnesty International 10/06/14, DW 02/05/14

3.9.3 النزاع المسلح 

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 
حمـــــــــــص

أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب
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مــا زال حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص المعقــل الرئيســي لقــوات المعارضــة كمــا أنــه يــأوي قرابــة 400.000 
 Daily Star 12/05/14,( .مدنــي. وقــد بــدأت قــوات النظــام التســلل إلــى حــي الوعــر فــي آواخــر آيــار
Zamanalwsl 20/05/14( وقــد كانــت المنطقــة خاضغــة للحصــار الــذي منــع دخــول الطعــام والوقــود إلــى 
المنطقــة لتســعة شــهور علــى األقــل. وفــي أوائــل حزيــران تــم إيقــاف المفاوضــات بعــد فشــل الطرفيــن 
بالوصــول إلــى إتفــاق. وتتضمــن بنــود الهدنــة التالــي: استســالم المقاتليــن مــع أســلحتهم, استســالم 
ــب  ــن األجان ــن وإخــالء المقاتلي ــر, إطــالق المعتقلي ــى الوع ــع الطــرق إل ــح جمي ــن والمنشــقين , فت المطلوبي
 Al-Akhbar( .بمقابــل اإلفــراج عــن 40 رجــل وإمــراة وطفــل تــم خطفهــم مــن حيــي نبــل والزهــراء فــي حلــب
09/06/14( وإعتبــارًا مــن آواخــر شــهر أيلــول, ســيتم إعــادة المفاوضــات حــول وقــف إطــالق النــار وذلــك بعــد 
)UN 23/07/14( .خــرق الهدنــة المعلنــة فــي 26 حزيــران بثالثــة أيــام عنــد وصــول تقاريــر عــن عــودة القصــف

وفــي ريــف حمــص, ماتــزال بعــض المناطــق الشــمالية تحــت ســيطرة قــوات النظــام. )OCHA 06/14( كمــا 
أشــارت التقاريــر إلــى أن الدولــة اإلســالمية كانــت تتحــرك باتجــاه المناطــق التــي لديهــا ســيطرة أقــل عليهــا 
وقــد تــم طردهــا مــن األجــزاء الوســطى مــن حمــص, ممــا منــح جبهــة النصــرة الفرصــة إلعــادة الســيطرة علــى 

)AFP 24/08/14( .عــدة مناطــق

3.9.4 الوصول للمساعدات

ــة  ــة الوصــول مثــل الوعــر والحول ــزال هنــاك مناطــق صعب ــران, ال ت ــارًا مــن حزي وباإلعتمــاد علــى أوتشــا اعتب
والرســتن وتلبيســة غانتــو وطيــر مــالح والتــي تمثــل المصــدر األساســي للقلــق مــن الناحيــة اإلغاثيــة. وقــد 
أرســل مركــز األمــم المتحــدة فــي حمــص المســاعدات اإلغاثيــة إلــى طيــر مــالح وغانتــو والحولــة وتلبيســة. 
)OCHA 06/14( لكــن وجــود الدولــة اإلســالمية علــى طــول طريــق اإلمــدادات فــي ريــف ووســط محافظــة 

)UN 21/08/14( .حمــص أعــاق وصــول الدعــم

3.9.5 النزوح

وفقــًا ألوتشــا. فــإن عــدد النازحيــن داخليــًا حوالــي 560,000 نســمة نصفهــم فــي مدينــة حمــص )265,000(. 
)OCHA 06/14( .100,000 وقــد تــم توثيــق عــودة أكثــر مــن

3.9.6 االحتياجات اإلنسانية

ــي 748,000 نســمة بحاجــة للمســاعدة فــي حمــص )40%  ــران, فــإن حوال ــارًا مــن حزي وفقــًا ألوتشــا واعتب
ــة مــع  ــدًا بالمقارن ــل تصاع ــرات 2011( وهــذا مــا يمث ــاء فــي تقدي مــن التعــداد الســكاني للمحافظــة كمــا ج
توقعــات المليــون المقدمــة فــي نيســان 2014. معظمهــم يتركــزون فــي مدينــة حمــص )340,000( وفــي 
 UN News Service 30/04/14,( )46,000( وتلبيســة )الوعــر ومناطــق الريــف الشــمالي كالرســتن )89,000

)OCHA 06/14

"وفقًا ألوتشا واعتبارًا من حزيران, فإن حوالي 
748,000 نسمة بحاجة للمساعدة في حمص."

http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/deal-syria-rebels-withdraw-homs-bastion
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde240232014en.pdf
http://www.dw.de/reports-syrian-government-rebels-negotiate-ceasefire-in-homs/a-17608600
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/May-12/256111-isis-seizes-territory-in-deir-al-zor-province.ashx#axzz31Tg6NcG9
https://www.zamanalwsl.net/news/49901.html
http://www.al-akhbar.com/node/208167
http://www.al-akhbar.com/node/208167
http://www.al-akhbar.com/node/208167
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_525.pdf
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Aug-24/268303-isis-inside-syrias-tabqa-military-air-base-activist.ashx
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/un-officials-deplore-endless-spiral-targeting-civilians-tactical
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
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الحماية
الهجمــات علــى المدنييــن: اســتمرات الهجمــات العشــوائية علــى المدنييــن خــالل هــذا الربــع. وفــي األول مــن شــهر 
تشــرين األول قــد قتــل أكثــر مــن 50 شــخص مــن بينهــم 40 طفــل تحــت عمــر 12 ســنة فــي هجــوم انتحــاري مــزودج علــى 
مدرســة ابتدائيــة فــي حــي ذو أغلبيــة علويــة. لــم يتــم إعــالن مســؤولية أي طــرف عــن العمليــة. وقــد أثــارت هــذه العمليــة 
إضطرابــات اجتماعيــة كبيــرة , وقــد أشــارت التقاريــر إلــى أن المئــات مــن األشــخاص نزلــوا إلــى الشــوارع مطالبيــن بإســتقالة 

)JRS 01/10/14, AFP 02/10/14, AFP 02/10/14( .المحافــظ

 AFP( .قــد قتــل قرابــة خمســين شــخص فــي تلبيســة فــي منتصــف أيلــول بقصــف مــن قبــل قــوات النظــام علــى البلــدة
)17/09/14

وقــد قتــل 82 شــخص أغلبهــم فــي تفجيــر ســيارات فــي أحيــاء علويــة فــي حمــص المدينــة مــا بيــن التاســع مــن نيســان 
 AFP 12/06/14, Reuters 02/06/14, Daily Star 25/05/14, CrisisWatch 01/05/14, Daily( .والثاني عشر من حزيران
 Star 30/04/14, Daily Star 18/04/14, AFP 19/04/14, Zamanalwsl 12/04/14, AFP 05/04/14, AFP 09/04/14, Al
Akhbar 12/04/14, PHR 07/14(. وقرابــة 29 شــخص قــد قتلــوا مــا بيــن الثالــث عشــر مــن حزيــران وآواخــر تمــوز. وفــي 
الســابع والعشــرين والثالثــون مــن تمــوز قــد تفجــرت ســيارتان فــي مناطــق ســيطرة النظــام بشــكل عشــوائي فــي أحيــاء 
 UN( ــران فــي وادي الدهــب ــان آخ ــى األقــل 11 شــخصًا فــي األرمــن, واثن ــت عل ــة حمــص, وقــد قتل ــة فــي مدين علوي
21/08/14(. وقــد ســقطن صواريــخ أمــام مدرســة فــي الرســتن بريــف حمــص بتاريــخ 29 حزيــران , وقــد أودت بحيــات اربعــة 
أطفــال وجرحــت اربعــة آخريــن. )UN 23/07/14( وقــد تفجــرت ســيارة آخــرى فــي حــي النزهــة أمــام مدرســة ميســلون فــي 

 )UN 23/07/14( .التاســع عشــر مــن حزيــران ممــا أودى بحيــاة 11 مدنــي وجــرح عشــرات آخريــن

المعتقليــن: تلقــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان تقاريــر عــن وضــع المئــة رجــل الذيــن تــم إخالئهــم مــن المدينــة القديمــة فــي 
حمــص فــي شــهر شــباط والذيــن يتواجــدون فــي مناطــق مختلفــة فــي حمــص بعــد نقلهــم مــن مدرســة األندلــس حيــث 
تــم اعتقالهــم هنــاك مســبقًا. أربعــة عشــر منهــم أحــد عشــر مدنيــًا أفيــد بأنــه قــد تــم إطــالق ســراحهم فــي تمــوز , ولكــن 
 UN 21/08/14,( .الباقيــن مــا زالــوا فــي الســجن و45 آخريــن فــي انتظــار النيابــة العامــة فــي محاكــم مكافحــة اإلرهــاب

)UN 23/07/14

ومــا بيــن الثالــث والســادس مــن تمــوز, صــرح محافــظ حمــص أن قــوات النظــام أعلنــت أعلنــت عــن عفــو بحــق 1.205 ســجين 
ومنهــم 118 رجــل مــن المعتقليــن فــي مدرســة األندلــس. وقــد علقــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان علــى هــذا التصريــح 

)UN 23/07/14( .بتقريــر اشــارت بــه أنهــا غيــر قــادرة علــى تأكيــد المعلومــات

الصحة 
ــر  ــة الســابقة والتدمي ــح محــدودًا لعــدة شــهور بســبب حــاالت العنــف العالي ــة فــي حمــص أصب إن عمــل المرافــق الصحي
المتتابــع للبنــى التحتيــة للمرافــق الصحيــة. ووفقــًا لنظــام رســم الخرائــط للمــوارد الصحيــة المتوفــرة فــي حزيــران, فــإن 
واحــد مــن 14 مستشــفى عــام يعمــل بشــكل كامــل فــي حمــص و8 تعمــل بشــكل جزئــي و5 خــارج الخدمــة تمامــًا. ومــع 
ذلــك فــإن %74 مــن المراكــز الصحيــة تعمــل بحســب مــا ورد )209 مــن أصــل 282( و41 تعمــل بشــكل جزئــي بينمــا هنالــك 

)HeRAMS 19/08/14, HeRAMS 19/08/14( .66 ال ترســل تقاريرهــا إلــى النظــام

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/between-fear-violence-and-struggle-survive
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/hundreds-protest-syrias-homs-after-school-bombing
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/hundreds-protest-syrias-homs-after-school-bombing
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-air-strikes-kill-dozens-rebel-town-monitor
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-air-strikes-kill-dozens-rebel-town-monitor
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-air-strikes-kill-dozens-rebel-town-monitor
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-30/254885-attacks-in-damascus-homs-kill-at-least-54.ashx#axzz30HbZ7OU1
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/car-bomb-kills-7-syrias-homs-state-media
http://www.trust.org/item/20140602115825-zyu18/
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/May-25/257744-car-bomb-kills-at-least-10-in-syrias-homs.ashx#axzz32nmhXO7z
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b1341CC4D-F195-4B82-A9B9-0411818FDB03%7d#results
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-30/254885-attacks-in-damascus-homs-kill-at-least-54.ashx#axzz30HbZ7OU1
http://www.al-akhbar.com/node/204364
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-30/254885-attacks-in-damascus-homs-kill-at-least-54.ashx#axzz30HbZ7OU1
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-18/253777-car-bomb-outside-mosque-in-homs-kills-dozens-al-mayadeen.ashx#axzz2zghFfgtf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-army-advances-homs-car-bomb-kills-14
https://www.zamanalwsl.net/en/news/4496.html
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/13-rebels-dead-syria-premature-car-bomb-blast-ngo
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/twin-car-bombs-kill-25-syrias-homs-state-media
http://www.al-akhbar.com/node/204364
http://www.al-akhbar.com/node/204364
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/web/index.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_525.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_525.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_525.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_525.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
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3.10 درعا
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أحداث رصاع( يوليو - أغسطس)!

الناحية 

517,000المحتاجون
OCHA 06/14

170,000
Dynamo 07/14 .17/02 تم تغطية %12 من المناطق

3.10.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

خــالل تقريــر الربــع الثالــث, اســتمر الصــراع فــي درعــا ضمنالمراكــز الســكنية بمــا فــي ذلــك المناطــق التــي تســتضيف النازحيــن. 
وقــد أفيــد أن القصــف الجــوي بمــا فــي ذلــك القصــف بالبراميــل مــا زال مســتمرًا على كل مــن مناطق درعا المدينــة داعل وإنخل 
ونــوى. ووفقــًا لألمــم المتحــدة فــإن أكتــر مــن 30 برميــل متفجــر قــد قتل 10 مدنيين خمســة منهم أطفال ضمن الفتــرة الواقعة 

)UNSG 21/07/2014, UNSG 21/08/2014, AFP 05/07/2014, UN 24/09/2014( .مــا بيــن 22 و31 مــن شــهر حزيــران

بــدأت وكاالت األمــم المتحــدة بتوصيــل المســاعدات عبــر الحــدود مباشــرة إلــى درعــا مــن األردن بموجــب قــرار 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 2165 , لتقديــم الغــذاء والمــواد الغيــر غذائيــة للســكان فــي درعــا 
المدينــة ومنطقــة ملقــى فــي محافظــة القنيطــرة. وبســبب التحديــات فــي آليــات المراقبــة لمــا بعــد توزيــع 
المســاعدات فــي ســوريا,فإنه مــن غيــر الواضــح إن كان هنالــك أي تأثيــر يمكــن قياســه علــى االحتياجــات 
اإلنســانية فــي المنطقــة. هنــاك ضعــف تنســيق مــا بيــن وكاالت األمــم المتحــدة العاملــة فــي مجــال 
ــن فــي المحافظــة.  ــن فــي المجــال اإلغاثــي العاملي ــر الحــدود والمشــاركين اآلخري ــل المســاعدات عب توصي

)WFP 02/09/2014, WFP 18/09/2014(

3.10.2 توصيف المحافظة

نقطــة البدايــة األولــى لالنتفاضــة فــي شــهر آذار 2011, كانــت درعــا وهــي طريــق العبــور القديــم بيــن 
ســوريا واألردن, وكذلــك دول الخليــج. منــذ منتصــف ســنة 2013 قامــت قــوات الحكومــة الســورية بالســيطرة 
التامــة علــى الطريــق الســريع دمشــق - درعــا , لكــن االنتشــار الكثيــف لنقــاط التفتيــش علــى الطريــق حــد مــن 
مقــدرة المدنييــن علــى الوصــول الــى الخدمــات الرئيســية, كمــا تــم التبليــغ فــي كثيــر مــن األحيــان عــن حــاالت 
االحتجــاز واإلعتقــال التعســفي واإلعتــداء الجســدي والجنســي التــي تحــدث فــي مثــل هــذه النقــاط. ومنــذ 
منتصــف عــام 2013 فــإن القيــود علــى الحــدود الغيــر رســمية قــد حــدت مــن تدفــق النازحيــن إلــى األردن ممــا 
أدى إلــى ارتفــاع ملحــوظ بأعــداد النازحيــن الداخلييــن ضمــن المحافظــة. إن عــدد النازحيــن الداخلييــن فــي درعــا 
قــد أصبــح أكثــر مــن مضاعــف مــن 180,000 نســمة إلــى 372,000 نســمة مــا بيــن شــهري حزيــران وكانــون 

األول لعــام 2013.

3.10.3 النزاع المسلح

نوع الحادثة 

أخرى

نزاع مسلح
قتال باألسلحة الثقيلة

حوادث عنف يف 
درعـــــــــــــا

أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب
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اســتمر اإلقتتــال نشــطًا حــول منطقــة نــوى, وهــذه المنطقــة علــى وجــه الخصــوص هــي منطقــة اســتراتيجية 
كونهــا محاطــة بهضــاب تشــكل الحــدود مــع محافظــة القنيطــرة. وقــد أفــادت مصــادر أنــه قــد تــم تحــول 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/525
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/eight-members-one-family-killed-syria-raid-ngo
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-reaches-record-number-people-inside-syria-food-assistance
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
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الســيطرة مــن قــوات الجيــش الســوري إلــى ســيطرة المعارضــة المســلحة فــي مدينــة الشــيخ ســعد الواقعــة جنــوب نــوى 
وذلــك فــي منتصــف شــهر تمــوز, األمــر الــذي يســاعد علــى تخفيــف هجمــات قــوات الحكومــة الســورية علــى مدينــة نــوى. 

)Al Akhbar 16/07/2014, Assafir 18/07/2014(

إن الهجــوم المســتمر فــي مدينــة حلــب منتــذ بدايــة العــام وتصعيــد جهــود قــوات الجيــش الســوري ضــد الدولــة اإلســالمية 
فــي الشــرق ســاهم فــي صــرف االنتبــاه عمــا يحــدث فــي الجنــوب. ومــع اســتمرار الصــراع فــي العــام المنصــرم فــي درعــا 

)30/06/PI 2014( .لكنهبقــي صــراع يمكــن التنبــؤ بــه

وعلــى الرغــم مــن التنبــؤ النســبي للمتغيــرات ضمــن الصــراع. فــإن االقتتــال الداخلــي مــا بيــن جبهــة النصــرة ومجموعــات 
المعارضــة األخــرى مــا زال يشــكل تهديــدًا مســتمرًا. ووفقــًا لمصــادر موثوقــة , فــإن هنالــك اتفــاق غيــر معلــن علــى هدنــة 
مــا بيــن جبهــة النصــرة ومجموعــات المعارضــة وقــد جــاء ذلــك بعــد اختطــاف رئيــس المجلــس العســكري فــي درعــا أحمــد 
النعمــة وخمســة قــادة أخريــن معه.وقــد أفيــد أنــه بالرغــم مــن ذلكفإنــه فــي مناطــق أخــرى مــن درعــا قــد تــم التعــاون مــا بيــن 
جبهــة النصــرة والمجموعــات المعارضــة للعمــل علــى الســماح للمقاتليــن الغيــر منتميــن لجبهــة النصــرة بالســيطرة علــى 
المعبــر الحــدودي الرمثــا والــذي شــهد بــدوره مــرور المســاعدات المقدمــة مــن األمــم المتحــدة مــن خــالل مبــادرة الدعــم عبــر 

)Assafir 14/07/2014, Assafir 18/07/2014, Daily Star 2014/05/05, The National 2014/06/01( .الحــدود

3.10.4 الوصول للمساعدات

بموجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 2165, فــإن األمــم المتحــدة قــد أوفــدت قوافــل المســاعدات 
فــي أواخــر شــهر تمــوز لنحــو 10,000 شــخص إلــى ضواحــي مزيريــب ودرعــا المدينــة. وقــد أفــادت األمــم المتحــدة بــأن 
هــذه المنطقــة لــم يتــم إيصــال المســاعدات إليهــا منــذ بدايــة األحــداث, والمنظمــات الغيــر حكوميــة األخــرى كانــت تقــدم 
المســاعدات لهــذه المنطقــة لمــدة ســنة واحــدة فقــط. وفــي شــهر تمــوز أفــادت األمــم المتحــدة أن المفاوضــات كانــت 
جاريــة بيــن مجموعــات معارضــة مــن بينهــا جبهــة النصــرة للســماح بالوصــول إلــى منطقــة درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا, لكنــه 

)UNSG 21/08/2014, UNSG 21/07/2014( .لــم يتضــح مــا إذا كانــت النتيجــة ناجحــة

أفــاد برنامــج الصحــة العالمــي فــي شــهر أيلــول بأنــه قــد نجــح بإرســال أدويــة ومــواد طبيــة لنحــو 108,000 شــخص 
فــي مناطــق بصــرى الشــام والحــراك وجاســم, كمــا تعتبــر جميــع هــذه المناطــق هــي مناطــق صعبــة الوصــول مــن قبــل 

 )UN 24/09/2014( .المنظمــات اإلغاثيــة الموجــودة فــي دمشــق

3.10.5 النزوح

قــد توفــرت بعــض المعلومــات عــن حركــة نــزوح محــددة فــي درعــا خــالل فتــرة الربــع الثالث.أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي شــهر تمــوز أرقــام جديــدة عــن عــدد النازحيــن داخليــًا فــي كل محافظــة, والتــي تقــدر عــدد 
النازحيــن داخليــًا قــد تناقــص بنســبة %28 ولكــن هــذا التناقــص كان يحمــل معــه تفســيرات واضحــة, يعتقــد بــأن العديــد 
مــن الناحيــن داخليــًا قــد أصبحــوا الجئيــن فــي دول أخــرى ووالبعــض األخــر منهــم قــد عــاد إلــى مناطقــه األصليــة. وقــد 
جــاءت تقاريــر مــن قبــل الـــ UNHCR فــي األردن )المفوضيــة العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن( تشــير إلــى زيــادة 

)OCHA 07/2014, CCM 26/08/2014( .فــي عــدد العائديــن فــي شــهر آب

3.10.6 االحتياجات اإلنسانية 
الحماية

تبقــى مشــكلة الحمايــة مــن العنــف المســلح فــي درعــا مصــدر قلــق رئيســي, خصوصــًا مــع اســتمرارية القصــف الجــوي 
والبراميــل المتفجــرة فــي كافــة أنحــاء المحافظــة. وفــي تمــوز فقــد قتــل نحــو 12 شــخصًا )مــن ضمنهــم تســعة الجئــن 
فلســطينيين وثــالث ســوريين( وتدمــرت أربعــة منــازل نتيجــة تفجيــران فــي مخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينين فــي مدينــة 
درعــا. ووفقــًا لالنــروا فإنــه لــم تبــق اعــداد كبيــرة مــن المدنييــن ضمــن المخيــم, وبــكل حــال فقــد عــاد بعــض النازحيــن داخليــًا 

)UNRWA 17/07/2014, UNRWA 17/07/2014, UNRWA 11/08/2014( .إلــى المخيــم فــي األشــهر المؤخــرة

ــة: وفقــُا لألمــم المتحــدة, فــإن اثنــان مــن المشــافي فــي محافظــة درعــا قــد تعــرض  الهجمــات علــى المرافــق الصحي
للهجــوم فــي شــهر أيلــول, ومــع ذلــك فلــم تــرد معلومــات كافيــة عــن وقــوع ضحايــا او أضــرار ماديــة قــد لحقــت بالمــكان. 

)UN 24/09/2014(

ــروا  ــة: فــي أواخــر شــهر آب قــد قتــل موظــف مــن فريــق عمــل االن ــن فــي اإلغاث الهجمــات علــى العاملي
خــالل محاولتــه الهــرب أثنــاء الهجــوم علــى مخيــم الالجئيــن الفلســطينين فــي درعــا. وأيضــًا فــي آواخــر شــهر 
آب قــد تــم قصــف قوافــل الهــالل األحمــر العربــي الســوري فــي شــمال محافظــة درعــا, ممــا أدى إلــى إصابــة 

)UN 24/09/2014( .أربعــة موظفيــن مــن الهــالل األحمــر العربــي الســوري وتحطــم اثنيــن مــن الشــاحنات

الصحة
وفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة فــإن %97 او 101 مــن المرافــق الصحيــة العامــة فــي درعــا 
مــا تــزال ترســل تقاريرهــا إلــى مراكــز مراقبــة عمــل المرافــق الصحيــة. ووفقــًا للتقريــر فــإن %30 مــن المراكــز 
الصحيــة فــي محافــظ درعــا مــا تــزال تعمــل بشــكل كامــل. كمــا أفيــد بــأن %44 يعمــل بشــكل جزئــي و24% 
متوقــف عــن العمــل. وبالمقارنــة مــع باقــي المحافظــات فــإن المعلومــات القادمــة المرافــق الصحيــة العامــة 
فــي درعــا تشــير أنهــا تحتــل المرتبــة العليــا الثامنــة بنســبة عــدد المرافــق الصحيــة المتوقفــة عــن العمــل أو 
المتوقفــة عــن إرســال التقاريــر. وتعــد هــذه النســبة هــي األعلــى فــي جنــوب ووســط ســوريا. حوالــي 55% 
مــن المستشــفيات العامــة فــي محافظــة درعــا تعمــل بشــكل جزئــي أو كال و%77 منهــا قــد تضــرر بشــكل 
جزئــي أو كلــي, وهــذه النســب هــي األعلــى علــى المســتوى الوطنــي. إن ســبب ارتفــاع نســبة الدمــار فــي 
المرافــق الصحيــة العامــة فــي درعــا يعــود إلــى انتشــار حالــة الصــراع فــي كافــة أنحــاء المحافظــة تقريبــًا 
WHO/( .وبشــكل خــاص المتمركــز فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي جنــوب وجنــوب شــرق المحافظــة

)MoH 14/08/2014, WHO/MoH 14/08/2014

قــد أوفــد العاملــون فــي مجــال الصحــة فــي األردن بــأن هنــاك انخفــاض فــي عــدد المصابيــن فــي الحــروب 
الذيــن يتــم إجالئهــم إلــى المملكــة لتلقــي الرعايــة الصحيــة خــالل الشــهريين الماضييــن وذلــك بســبب تحســن 

)2014/09/Health WG 30( .مســتوى المســاعدات الصحيــة فــي المشــافي الميدانيــة فــي محافظــة درعــا

المواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي
 مــا تــزال مناطــق النــزاع تعانــي مــن نقــص فــي الكهربــاء والميــاه بســبب الصــراع المســتمر فــي درعــا, 
)UNSG 21/08/2014( .باإلضافــة إلــى أن المنطقــة تعانــي تاريخيــًا مــن انخفاض في نســبة هطول األمطار

http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://www.assafir.com/Article/63/361929
http://www.assafir.com/Article/63/362911
http://www.assafir.com/Article/63/361929
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/May-05/255367-nusra-front-seizes-deraa-fsa-leader.ashx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/525
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6823
http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-strongly-deplores-killing-nine-palestine-refugees-and-three-syrians
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/director-unrwa-affairs-syria-strongly-deplores-killing-nine-palestine
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-77
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
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3.11 دمشق \ ريف دمشق
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OCHA 06/2014 )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (
دمشق: 298,500

ريف دمشق: 993,645
Dynamo 07/2014

دمشق: 0.15/ 1 النواحي المدروسة )%15( ريف دمشق: 36/16 النواحي 
المدروسة )44%(

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
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3.11.1 قضايا رئيسية وتطورات محتملة

أدت العمليــات العســكرية المكثفــة لقــوات النظــام الســوري علــى الضواحــي الشــرقية لدمشــق فــي حــي جوبــر ودومــا 
ــد مناطــق اســتراتيجية بالنســبة للمعارضــة ألنهــا تصــل  ــر هــذه المناطــق بالتحدي ــا. تعتب ــات مــن الضحاي ــى وقــوع المئ ال
الغوطــة الشــرقية )ريــف دمشــق( الخاضعــة لســيطرة المعارضــة بوســط دمشــق. أدت الغــارات الجويــة المنفــذة فــي 
الثانــي والثالــث مــن شــهر أيلــول إلــى وقــوع 10 قتلــى مــن المدنييــن فــي جوبــر. كمــا تعــرض حــي دومــا ) الغوطــة 
الشــرقية( لهجمــات عنيفــة أدت الــى مقتــل 120 شــخص وإصابــة مئــات آخريــن فــي شــهر أيلــول. قــد تكــون العمليــات 
العســكرية مقدمــة لمفاوضــات هدنــة, تحديــدًا فــي حــي جوبــر. اســتخدمت الحكومــة الســورية هــذا التكتيــك بشــكل متكــرر 
 Al Akhbar 21/07/2014, AFP 22/07/2014,( .خــالل العــام المنصــرم فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي دمشــق

 )Reuters 02/09/2014, UN 24/09/2014

ــا أَدى إلــى  ــة قــد انقطعــت معظــم الَشــهر, مَم ــم اليرمــوك فــي شــهر أيلــول, أَن مصــادر الميــاه العاَم أفــاد ســَكان مخَي
إزديــاد ســوء الحالــة الَصحَيــة فــي الحــي المحاصــر. وقــد انتشــرت شــائعات بأَنــه تــَم قطــع الميــاه لتحويلــه بحجــم محــدود 
ــَم الَتبليــغ عــن أكثــر مــن 100 حالــة إصابــة بالَتيفوئيــد فــي مخيــم  إلــى مناطــق أخــرى مــن المدينــة. وفــي شــهر تَمــوز, ت
اليرمــوك المحاصــر، وذلــك بســبب الَنقــص الحــاَد فــي مــوارد الميــاه الَنظيفــة والوقــود لضــَخ ميــاه اآلبــار. يعانــي مشــفى 
فلســطين اَلــذي يســتقبل المرضــى، مــن نقــص حــاَد فــي األدويــة والمعــَدات الَطبَيــة بســبب الحصــار، علــى الَرغــم مــن 
 Al Akhbar 21/07/2014, Syrian News( .أَن بعــض وكاالت اإلغاثــة قــد تمَكنــت مــن إيصــال بعــض المعــَدات الَطبَيــة

)21/07/2014, PI 30/09/2014

ــرات مكتــب تنســيق  ــي وفقــَا لتقدي ــون علــى الَتوال ــن فــي دمشــق وريفهــا ب 819,000 و1.65 ملي ــَدر عــدد المحتاجي ُق
ــًا 410,600 فــي دمشــق، و770,000 فــي ريــف دمشــق. شــهدت محافظــة  الَشــؤون اإلنســانَية. وعــدد الَنازحيــن داخلَي
دمشــق إزديــادًا فــي عــدد الَنازحيــن بنســبة %29 وارتفاعــًا بنســبة %32 مــن النــاس المحتاجيــن بالمقارنــة مــع تقديــرات 
OCHA )مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية( فــي كانــون األول 2013. إن اإلزديــادات فــي ريــف دمشــق كانــت ثانويــة. 
فــي حيــن لــم يتــم الكشــف عــن أي مصــادر أو منهجيــة متبعــة, ويرجــح بــأن الصراعــات المســتمرة والقيــود المفروضــة علــى 
الحــدود أدت إلــى جعــل عــدد أكبــر مــن الســوريين نازحيــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام, حيــث أن المســاعدات والخدمــات 
)OCHA 07/2014( .متوفــرة بشــكل أكبــر كمــا أن الظــروف األمينــة تعــد أفضــل بالمقارنــة مــع مناطــق ســيطرة المعارضــة

اســتطاعت األمــم المتحــدة الوصــول إلــى معضميــة الشــام ألول مــرة منــذ كانــون األول 2012 بعــد أن تــم تجاهــل 
العديــد مــن الطلبــات المقدمــة لألمــم المتحــدة, ومــن خــالل هــذا الوصــول تــم تقديــم دعــم إغاثــي إلــى 20,000 شــخص 
فــي المناطــق المحاصــرة فــي الحــي كمــا تمــت مســاعدة 10,000 شــخص أخــر فــي المناطــق المحيطــة. ومــع ذلــك 
فقــد رفضــت الســلطات الســورية بالســماح ألي معــدات طبيــة أو أدويــة بالدخــول, علــى الرغــم مــن ســماحهم للعيــادات 
المتنقلــة بالدخــول لتوفيــر عالجــات فوريــة. وقــد قــّدرت بعثــة العمــل عبــر خطــوط الَتمــاس، أن نحــو 23,000 شــخص 
يقيمــون حاليــًا فــي معضميــة الشــام المحاصــرة. وعلــى الرغــم مــن االتفاقــات المنعقــدة فــي كانــون األول وآيــار, فمــا 
زال الحــي عرضــًة للقصــف المتفــرق وتحــت ضغــط القيــود المفروضــة علــى حركــة النــاس والبضائــع مــن وإلــى المنطقــة. 
أدت هــذه القيــود إلــى ارتفــاع فــي أســعار بعــض الســلع وانقطــاع فــي الكهربــاء, وذلــك أيضــًا بســبب القيــود المفروضــة 
علــى مــادة الوقــود الالزمــة لعمــل مولــدات الكهربــاء. يســمح فقــط لشــاحنتي طعــام بالدخــول يوميــًا, ممــا يــؤدي إلــى 
تقنيــن حــاد. فبعــض العائــالت يســمح لهــا بثالثــة قطــع مــن الخبــز فــي كل يــوم. كمــا أن هنــاك نقــص حــاد فــي األدويــة 

)SARC 17/07/2014, WFP 22/07/2014, WFP 22/07/2014( .والمعــدات الطبيــة متضمنــة اللقاحــات أيضــًا

فــي منتصــف شــهر آب, قــد تــم التفــاوض علــى هدنــة بيــن الســلطات المواليــة للحكومــة والقــادة المحلييــن والمجموعــات 
المعارضــة فــي منطقتــي القــدم والعســالي فــي الريــف الجنوبــي لدمشــق. وقــد دعــت الهدنــة لوقــف إطــالق النــار 
بيــن المجموعــات المســلحة, انســحاب القــوات الســورية المســلحة مــن نقــاط التفتيــش علــى مداخــل الحــي, اإلفــراج عــن 
المعتقليــن مــن المنطقــة األطفــال والنســاء علــى وجــه الخصــوص, إعــادة فاتــح الطــرق الرئيســية وتمركــز نقــط تفتيــش. 
وهــذه اإلتفاقيــة تســمح أيضــُا لمقاتلــي المعارضــة بالحفــاظ علــى أســلحتهم وتعيينهــم مســؤوليين عــن تأميــن الحمايــة 
للمنطقــة. وقــد أفــادت األمــم المتحــدة أن نحــو 4,000 شــخص قــد عــادوا إلــى المنطقــة. وفــي هــذه األثنــاء, فــإن القاطنيــن 
فــي حــي داريــا المحاصــر منــذ زمــن طويــل يدفعــون نحــو هدنــة مماثلــة إال أن ممثلــي الحكومــة الســورية قــد انســحبوا مــن 

)SOHR 21/08/2014, Syrian Observer 26/08/2014, UN 24/09/2014( .هــذه المحادثــات, كمــا أدعــى نشــطاء

3.11.2 توصيف المحافظة

مــا تــزال العاصمــة الســورية وأريافهــا تعتبــر منطقــة اســتراتيجية مفتاحيــة للســيطرة. فبينمــا نجحــت القــوات 
الســورية الحكوميــة باســتخدام الحصــار وحمــالت القصــف الجــوي الكثيفــة للبــدء بالتفــاوض حــول الهدنــة مــع 
مجموعــات مســحلة مختلفــة متمركــزة فــي المدينــة وفــي محيطهــا, فــإن القتــال مــا زال مســتمرًا بيــن قــوات 
ــال الداخلــي مــا بيــن مختلــف المجموعــات  الحكومــة الســورية ومقاتليــن معارضيــن. باإلضافــة إلــى اإلقتت
ــث.  ــع الثال ــادًا فــي الرب ــرا إزدي ــن أصبحــوا أكث ــة اإلســالمية وآخري ــة جبهــة النصــرة , الدول المســلحة, متضمن
ومــا تــزال العاصمــة تتعــرض لقصــف متفــرق علــى المناطــق المدنيــة مــن ِقبــل مجموعــات المعارضــة, ممــا 
يــؤدي إلــى وقــوع عديــد مــن الضحايــا. ومــع ذلــك فــإن أقســى الظــروف اإلنســانية موجــودة فــي المناطــق 
المحاصــرة مثــل منطقــة اليرمــوك والغوطتيــن الشــرقية والغربيــة والتــي تعانــي بدورهــا مــن نقــص فــي 
وصــول المــواد وعــدم الحريــة فــي الحركــة كمــا أن هــذه المناطــق معرضــة لهجمــات قويــة بشــكل متكــرر. إن 
القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات اإلغاثيــة يختلــف مــا بيــن دمشــق وريــف دمشــق, وباألخــص 
بســبب تكتيــكات الحصــار المفروضــة والتــي تتطلــب الحصــول علــى موافقــات مــن الحكومــة الســورية وهــذه 

الموافقــات تأتــي مــن ســلطات ومجموعــات مســلحة مختلفــة. 

إن منطقــة القلمــون تمتــاز جغرافيــًا واجتماعيــًا وسياســيًا عــن مراكــز تجمــع الســكان األخــرى فــي ريــف دمشــق. 
لقــد كانــت الجبــال معقــاًل للمعارضــة حتــى أوائــل 2014 عندمــا قامــت قــوات النظــام مدعومــة بحــزب اللــه 
باســتعادة الســيطرة علــى هــذه المنطقــة. وبالتغاضــي عــن نجــاح قــوات النظــام, فــإن مقاتلــي المعارضــة 
اســتمروا باالختبــاء ضمــن التضاريــس الوعــرة للمنطقــة وشــن هجمــات متفرقــة علــى قــوات الحكومــة 
الســورية والتــي غالبــًا مــا تنتــج عــن امتــداد اإلقتتــال إلــى اللبنــان كمــا حــدث مؤخــرًا فــي منطقــة عرســال فــي 
شــهر آب. إن المعارضــة المتواجــدة فــي منطقــة القلمــون ستســتمر بمواجهــة عوائــق مختلفــة بســبب قطــع 

طــرق اإلمــداد مــن اللبنــان.

”أدت العمليات العسكرية المكثفة لقوات 
النظام السوري على الضواحي الشرقية 
لدمشق في حي جوبر ودوما الى وقوع 

المئات من الضحايا.“

http://www.al-akhbar.com/node/211046
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/east-damascus-hit-fiercest-clashes-months-monitor
http://www.trust.org/item/20140902142825-gwuob/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://www.syriansnews.com/2014/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8/
http://www.al-akhbar.com/node/211046
http://www.syriansnews.com/2014/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8/
http://www.syriansnews.com/2014/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8/
http://PI 30/09/2014
http://syria.unocha.org/sites/default/files/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urgently-needed-supplies-reach-mouadamiyah-rural-damascus-damascus-14157
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2009%20-%2022%20July%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2009%20-%2022%20July%202014.pdf
https://www.facebook.com/syriahroe/posts/572159682892374
http://syrianobserver.com/News/News/Residents+in+Embattled+Damascus+Suburb+Seek+Truce
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
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3.11.3 النزاع المسلح 
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إن الوضــع غيــر اآلمــن قــد اســتمر فــي دمشــق وريــف دمشــق خــالل تقريــر الربــع الثالــث. وقــد ورد أن أحــداث 
العنــف فــي مدينــة دمشــق قــد تركــزت فــي منطقــة جوبــر, وهــي المنطقــة التــي تــم اســتهدافها بالقصــف 
والهجمــات الجويــة بشــكل مكثــف. كمــا شــهدت المناطــق الســكنية وســط دمشــق قصفــًا متقطعــًا , علــى 
وجــه التحديــد مــن مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي األطــراف الجنوبيــة. وفــي منتصــف شــهر أيلول,أعلنــت 
جماعــات إســالمية معارضــة عــن البــدء بحملــة إلســتهداف وســط دمشــق بالصواريــخ. أمــا فــي ريــف دمشــق, 
فــإن اإلقتتــال الداخلــي بيــن الدولــة اإلســالمية ومجموعــات معارضــة أخــرى قــد امتــد مــن الغوطــة الشــرقية 
 UN( .إلــى األطــراف الجنوبيــة مــن دمشــق, ممــا أدى الــى إخــراج الدولــة اإلســالمية مــن الغوطــة الشــرقية

)24/09/2014

إن اإلقتتــال بيــن الدولــة اإلســالمية وجيــش اإلســالم بــدء فــي آواخــر حزيــران فــي الغوطــة الشــرقية فــي 
محاولــة لدفــع الدولــة اإلســالمية نحــو التراجــع. وفــي منتصــف شــهر تمــوز, امتــد اإلقتتــال بيــن المجموعــات 
ضمــن مناطــق أخــرى تحــت ســيطرة المعارضــة بمــا فيهــا األطــراف الجنوبيــة مــن دمشــق. وقــد انســحب 
ــدا مــع بقائهــم فــي المناطــق األخــرى  ــة ويل ــت ســحم ومســرابا وميدع ــة اإلســالمية مــن بي ــوا الدول مقاتل
مــن األطــراف الجنوبيــة لدمشــق. وفــي منتصــف شــهر أيلــول تــم االتفاقبيــن المجموعــات علــى وقــف 
 Al Akhbar 03/07/2014, Al Akhbar 07/07/2014, Al Akhbar 10/07/2014, Al Akhbar( .إطــالق النــار
 17/07/2014, Al Akhbar 18/07/2014, Assafir 18/07/2014, Assafir 21/07/2014, Al Akhbar

)21/07/2014, Assafir 22/77/2014, Syrian Observer 23/07/2014, AFP 12/09/2014

وبحلــول منتصــف شــهر آب, فــإن قــوات النظــام مدعومــة بقــوات مــن حــزب اللــه قــد ســيطرت علــى منطقــة 
ــرة ً قــوات المعارضــة علــى اإلنســحاب إلــى مناطــق أخــرى فــي الغوطــة  المليحــة فــي ريــف دمشــق, مجب
 Assafir( .الشــرقية. وقــد ورد أن قــوات الجيــش الســوري كانــت تخطــط إلســتهداف منطقــة عيــن ترمــا

)18/07/2014, Al Hayat 14/08/2014

وقــد اندلعتمــن جديــد فــي منطقــة القلمــون ) قــارة, رأس المعــرة( اشــتباكات مــا بيــن المجموعــات المعارضــة 
ــه وقــوات النظــام مــن جهــة أخــرى ممــا أســفر عــن توغــل هــذه القــوات فــي منطقــة  مــن جهــة وحــزب الل
عرســال فــي لبنــان فــي أوائــل شــهر آب. وقــد إدعــت المجموعــات المعارضــة عــن نجاحهــا فــي الســيطرة علــى 

)Assafir 18/07/2014, Al Hayat 14/08/2014( .ثالثــة مناطــق فــي المعــرة

3.11.4 الوصول للمساعدات

ــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة والمحاصــرة  ــي فــإن عــدد الســكان الموجودي بشــكل تقريب
حتــى اآلن فــي محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق يقــارب 196,000 نســمة, وهــذا الرقــم يعتبــر حصــة 
األســد مــن أعــداد الســكان المحاصريــن فــي ســوريا. وفــي مخيــم اليرمــوك وبالرغــم مــن عــدم تنفيــذ اتفــاق 
ــار, فــإن كميــات محــدودة مــن المعونــات قــد ســمح لهــا بالدخــول  ــار المتفــق عليــه فــي آي وقــف إطــالق الن
إلــى المخيــم. وبالنســبة لـــ UNRWA )وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئيــن( فــإن الوصــول إلــى 
اليرمــوك يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الظــروف األمنيــة وقــد كانــت هنــاك حــوادث متفرقــة أعاقــت بشــكل 
كبيــر وصــول المســاعدات إلــى المخيــم. وفــي حيــن أن معظــم الســكان المحاصريــن قــد حصلــوا بشــكل 
ــرة ضمــن باقــي المناطــق تحــت  ــا قــد اســتمر أطــول فت ــة, فــإن حــي داري متفــرق علــى المســاعدات الدولي
الحصــار دون تلقــي أيــة مســاعدات. إن بقــاء داريــا دون وصــول أيــة مســاعدات إليهــا فتــرة طويلــة كان علــى 
األغلــب بســبب القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة الســورية وأيضــًا بســبب تواجــد الكثيــر مــن المقاتليــن ضمــن 
المنطقــة. وبحســب مــا ورد فــإن المفاوضــات قــد تركــزت علــى تســليم األســلحة المتوســطة الحجــم وإطــالق 

)UNSG 21/08/2014, UNRWA 03/10/2014( .ســراح المعتقليــن

بالرغــم مــن الهدنــة المتفــق عليهــا فــي أواخــر شــهر تمــوز والتــي لــم يتــم تنفيذهــا بشــكل كامــل بعــد, فلــم 
يتــم منــح إذن الدخــول إلــى مخيــم اليرمــوك المحاصــر للـــUNRWA )وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل 
الالجئيــن( حتــى الســابع مــن شــهر حزيــران. وقــد تــم الســماح للـــUNRWA بتقديــم الغــذاء والمــواد الطبيــة 
لنحــو 200 350- شــخص كل يــوم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن التوزيــع قــد تــم ايقافــه عــدة مــرات لمــدة 
تتــراوح مــن ســبعة لعشــرة أيــام نتيجــة األوضــاع األمينــة الغيــر مســتقرة. وقــد أفــادت مصــادر موثوقــة انــه 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/696
http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://www.al-akhbar.com/node/209854
http://www.al-akhbar.com/node/210106
http://www.al-akhbar.com/node/210318
http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://www.al-akhbar.com/node/211046
http://www.al-akhbar.com/node/210763
http://www.al-akhbar.com/node/210898
http://www.assafir.com/Article/63/361929
http://www.assafir.com/Article/63/362283
http://www.al-akhbar.com/node/211046
http://www.al-akhbar.com/node/211046
http://www.assafir.com/Article/63/362449
http://syrianobserver.com/News/News/Syrian+rebels+say+ISIS+on+the+run+around+Damascus
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-rebels-non-aggression-pact-near-damascus-ngo
http://www.assafir.com/Article/63/361328
http://www.assafir.com/Article/63/361328
http://www.assafir.com/Article/63/361328
http://alhayat.com/Articles/4117436/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9--%D9%88--%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-
http://www.assafir.com/Article/63/361328
http://alhayat.com/Articles/4117436/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9--%D9%88--%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-79
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 OCHA( .فــي آب وبســبب القيــود المفروضــة قــد قتــل اثنــان مــن الفلســطينين بســبب نقــص الرعايــة الطبيــة المالئمــة
)30/07/2014, PI 19/08/2014

3.11.5 النزوح

أجبــرت االشــتبكات فــي منطقــة القنيطــرة حوالــي 25,000 نســمة علــى االقــل علــى النــزوح إلــى قطنافــي ريــف دمشــق 
وذلــك فــي منتصــف شــهر أيلــول. وإن تدفــق أعــداد النازحيــن يتوقــع ان يســتمر ممــا ســيؤدي إلــى مزيــد مــن المشــاكل 

)ICRC 15/09/2014( .بســبب محدوديــة الخدمــات ونقــص المالجــئ فــي قطنــا

3.11.6 االحتياجات اإلنسانية

ال توجــد أي معلومــات تــم االفــادة بهــا حــول الوضــع المعاشــي واألمــن الغذائــي والميــاه والصــرف الصحــي أو التعليــم 
خــالل الفتــرة المشــمولة فــي هــذا التقريــر.

الصحة 
إعتمــادًا علــى منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن االختــالف كبيــر جــدًا بيــن مناطــق دمشــق وريــف دمشــق مــن حيــث توفــر 
الخدمــات الصحيــة. ويرجــع ذلــك إلــى شــدة الصــراع فــي مناطــق ريــف دمشــق وأيضــًا بســبب شــدة التركيــز علــى المناطــق 
المحاصــرة والتــي تعانــي مــن نقــص فــي الوصــول إلــى األدويــة األساســية والمــوارد الطبيــة. وإن دمشــق بالمقارنــة 
مــع محافظــات أخــرى لديهــا وصــول بدرجــة عاليــة نوعــًا مــا إلــى المســاعدات واألدويــة والمعــدات الطبيــة واألمــور األخــرى 

المتعلقــة بالناحيــة الصحيــة. 

دمشــق: علــى الصعيــد الوطنــي, فــإن دمشــق هــي واحــدة منأعلــى المســتويات مــن ناحيــة األداء الخدمــي فــي مجــال 
الصحــة ومــن ناحيــة الوصــول للخدمــات الصحيــة العامــة. وإن المشــافي العشــر العامــة مــا زالــت تعمــل. اثنــان منهــا 
يعمــالن بشــكٍل جزئــي , وواحــد أخــر فقــط قــد تعــرض ألضــرار. وإن %84 مــن المراكــز الصحيــة العامــة مــا زالــت عاملــة 
ويمكــن الوصــول إليهــا ومــا زالــت هــذه المراكــز تقــدم الخدمــات للســكان المدنييــن. %87 مــن المراكــز الصحيــة مــا تــزال 
تعمــل جزئيــًا او بشــكل كامــل و%93 مــن هــذه المراكــز قــد تعرضــت لبعــض األضــرار أو لــم تتعــرض لألضــرار نهائيــًا. 

)WHO/MoH 14/08/2014, WHO/MoH 14/08/2014(

ريــف دمشــق: علــى الصعيــد الوطنــي , قــد ورد أن الخدمــات الصحيــة العامــة فــي ريــف دمشــق تعمــل بأقــل مســتويات 
األداء وأقــل إمكانيــة للوصــول إليهــا. %54 مــن المشــافي تعمــل بمســتوى ضعيــف و%54 متضــررة بشــكل جزئــي أو 
كامــل. وبالنســبة إلمكانيــة الوصــول فــإن المراكــز الصحيــة فــي ريــف دمشــق هــي رابــع أدنــى مراكــز تعمــل %34 منهــا 
غيــر قــادر علــى الوصــول إلــى النســبة العظمــى مــن الســكان المدنييــن. %34 مــن المراكــز الصحيــة العامــة قــد تضــررت 

)WHO/MoH 14/08/2014, WHO/MoH 14/08/2014( .بشــكل كامــل

الحماية 
أفــادت معلومــات فــي آواخرشــهر حزيــران, أن قــوات الجيــش الســوري قامــت باســتهداف المشــافي الميدانيــة فــي 
ــكادر الطبــي,  منطقــة جســرين فــي الغوطــة الشــرقية. وقــد أوقــع القصــف الجــوي العديــد مــن الجرحــى مــن بينهــم ال
كمــا أدى إلــى أضــرار فــي المرافــق الصحيــة المســتهدفة. وإن هــذه الهجمــات قــد زادت مــن النقــص الحــاد فــي الخدمــات 

)UNSG 23/07/2014( .ــة المحــدودة المتوفــرة فــي المناطــق المحاصــرة الصحي

ــوع الجنــس مــا زال يعــد مشــكلة أساســية علــى  ــم علــى أســاس ن ــتقريربروتكشن كالســتر , فــإن العنــف القائ ووفقــًا لـ
امتــداد ســوريا باإلضافــة إلــى النقــص األساســي فــي الخدمــات المتوفــرة فــإن الســكان فــي دمشــق وريــف دمشــق 

)Protection Cluster 14/08( .يبــدو أنهــم أكثــر مــن يعانــي علــى الصعيــد الوطنــي

قامــت قــوات الحكومــة الســورية فــي آواخــر شــهر حزيــران بقصــف كٍل مــن المليحــة ودومــا وعــدرا ممــا أدى إلــى مقتــل 
العشــرات مــن المدنييــن. وقــد لقــى 44 شــخصًا مصرعــه فــي أوائــل آب خــالل اإلشــتباكات بيــن القــوات الســورية 
ــا. كمــا أن قصــف قــوات المعارضــة لوســط دمشــق أدى إلــى مقتــل 16  والمجموعــات المعارضــة فــي دومــا وكفربطن

)AFP 03/08/2014, AFP 06/08/2014( .شــخصًا مــن بينهــم طفــالن باإلضافــة إلصابــة عشــرات آخريــن

الهجمــات علــى المرافــق الصحيــة: خــالل الربــع الثالــث مــن التقريــر, وردت أخبــار عــن اســتهداف مرفــق 
صحــي واحــد فــي ريــف دمشــق, لكــن لــم تصــل أي معلومــات عــن موقــع هــذا المرفــق وعــدد الضحايــا أو 

)UNSG 21/08/2014(.الماديــة األضــرار 

الهجمــات علــى العامليــن فــي اإلغاثــة: لقــد تــم اســتهداف ســيارة إســعاف تابعــة للهــالل األحمــر العربــي 
الســوري برصــاص قنــاص قــرب مخيــم الفلســطينيين خــان الشــيح علــى طريــق دمشــق القنيطــرة. وقــد 
ضربــت تفجيــرات بعــض الفنــادق حيــث يقيــم العديــد مــن العامليــن فــي األمــم المتحــدة وقــد أصيــب 
 UNSG( .شــخص واحــد مــن العامليــن فــي مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إصابــة بليغــة

)21/08/2014

المسكن والمواد غير الغذائية 
ــة فــي مخيمــات  ــة الحيوي ــة للبنــى التحتي ــات إعــادة اإلعمارالطارئ ــم إجــراء بعــض عملي ــه ت ــروا بأن أفــادت االن
الفلســطينين فــي كٍل مــن جرمانــا وخــان الشــيح وخــان دنــون باإلضافــة ألعمــال جمــع النفايــات. إن المناطــق 
الفلســطينية قــد تعرضــت ألضــرار كبيــرة كمــا شــهدت حــاالت نــزوح كبيــرة بالمقارنــة مــع األقليــات األخــرى فــي 

)UNRWA 03/10/2014( .ســوريا

قــد أفيــد أن الســكان فــي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة ينتجــون النفــط عــن طريــق غلــي المــواد البالســتيكية 
ــة  ــة. وبالرغــم مــن أن هــذه العملي ــاع بســعر 5 دوالرات أمريكي ــر الوقــود يب الســتخراج الوقــود. ويقــال أن لت
 Syria( .تســاعد علــى توليــد دخــل للســكان المحلييــن إال أنهــا تعــرض العامليــن بهــا لعــدة مخاطــر صحيــة

)Deeply 29/09/2014

وفقــًا لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية, يوجــد فــي دمشــق نحــو 24 ملجــئ جماعــي 
رســمي, تســتضيف المالجــئ كليــا ًنحــو 50,000 نســمة. فــكل ملجــئ جماعــي يســتوعب وســطيًا نحــو 
التــي كانــت مســبقًا مــدارس  الجماعيــة  اكتظــاظ المالجــئ  إلــى  2,000 شــخص, وفــي إشــارة واضحــة 
ومرافــق عامــة أخــرى. وفــي ريــف دمشــق هنالــك نحــو 140 ملجــئ جماعــي رســمي ولكــن ال يوجــد هنــاك 

)OCHA 07/2014( .أيــة معلومــات عــن عــدد النازحيــن الداخلييــن المقيميــن فــي تلــك المالجــئ

وبعكــس تقريــر راس الســابق, لــم تــرد أيــة معلومــات عــن هجمــات علــى أنابيــب الغــاز والتــي تــؤدي عــادة إلــى 
نقــص كبيــر وانقطــاع فــي التيــار الكهربائــي فــي دمشــق وريــف دمشــق. ويعــود هــذا النقــص بالمعلومــات 

إلــى ضعــف التقاريــر القادمــة مــن ســوريا خــالل الربــع الثالــث. 

"إن االختالف كبير جدًا بين مناطق دمشق وريف دمشق 
من حيث توفر الخدمات الصحية. ويرجع ذلك إلى شدة 

الصراع في مناطق ريف دمشق وأيضًا بسبب شدة 
التركيز على المناطق المحاصرة والتي تعاني من نقص 
في الوصول إلى األدوية األساسية والموارد الطبية."

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20Syria%20Issue%2049.pdf
http://PI 19/08/2014
https://www.icrc.org/en/document/syria-emergency-relief-thousands-displaced-fighting-quneitra#.VC5CJSmSzIo
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshot_MoH_Public_Hospitals_2ndQ_190814.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/525
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsyrian-arab-republic%2Fechoes-syria-issue-3-august-gender-based-violence&ei=-owNVPPZBofXyQOcr4CwDg&usg=AFQjCNGdCTG1edfG01SDbCF8qv1PpgmUrQ&sig2=pGwvb69-b2yk7NoDudguVQ&bvm=bv.74649129,d.bGQ
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/attacks-kill-44-and-near-damascus-ngo-agency
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/damascus-shelling-kills-16-wounds-dozens-ngo
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/611
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-79
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/09/6159/besieged-ghouta-extracting-oil-derivatives-plastic/
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/09/6159/besieged-ghouta-extracting-oil-derivatives-plastic/
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/09/6159/besieged-ghouta-extracting-oil-derivatives-plastic/
http://syria.unocha.org/content/syria-governorate-profiles
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الناحية 

711,000المحتاجون
OCHA 06/14

480,000
Dynamo 07/14 )79%( 14\11 النواحي المدروسة

835,000
SINA 11/13 )93%( 14/13 النواحي المدروسة

3.12.1 المشاكل األساسية والتطورات المحتملة

لقــد شــهدت ديــر الــزور معــارك كبيــرة بيــن قــوات النظــام المســلحة والدولــة اإلســالمية وقــوات المعارضــة 
فــي الشــهور الســتة األخيــرة. وخــالل فتــرة التقريــر, تقدمــت الدولــة اإلســالمية بشــكل ملحــوظ وســيطرت 
علــى معظــم مناطــق الريــف مــن بينهــا محطــة توليــد الطاقــة الرئيســية وحقــول النفــط. كمــا أنهــا قد ســيطرت 
علــى 90 كيلومتــر مــن الحــدود مــع العــراق ومــن بينهــا المعبــر الحــدودي فــي منطقــة البوكمــال , كمــا أنهــا قــد 
أعــادت فتــح الطــرق التــي تصــل ديــر الــزور بالعــراق. وإن معظــم مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي مدينــة ديــر 
الــزور تخضــع تحــت ســيطرة الدولــة اإلســالمية كمــا أنهــا كانــت تحــت حصــار كامــل منــذ منتصــف شــهر أيلــول, 
فــي ذلــك الحيــن قــد تدمــر الجســر االخيــر فــي مدينــة ديــر الــزور بســبب القصــف الجــوي , قاطعــًا الوصــول 
عــن مــا يقــارب 50,000 نســمة. إن جســر السياســية علــى نهــر الفــرات كان يعتبــر الممــر الوحيــد لدخــول 
المســاعدات اإلغاثيــة إلــى المدينــة. وقــد ورد مــن مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســالمية , أن الدولــة تســتخدم 
أشــد أنــواع العنــف ضــد الســكان المعارضيــن لســيطرتها. بشــكل عــام فــإن التقاريــر تشــير إلــى تعديــات 
عشــوائية علــى المدنييــن مــن اعتقــاالت وإعدامــات للوصــول إلــى التجنيــد القســري وفــرض قيــود مختلفــة 
ــات  ــاد نســبة الضرب ــر مصــادر القلــق بســبب ازدي أخــرى. كمــا أن الســالمة الجســدية للمدنييــن هــي أحــد أكب
الجويــة مــن قبــل قــوات الجيــش الســوري علــى مواقــع ســيطرة الدولــة اإلســالمية وقــوات المعارضــة 

المســلحة.

علــى الرغــم مــن أن الحالــة األمنيــة العامــة جعلــت الوصــول إلــى كافــة أنحــاء المحافظــة بالفعــل صعبــًا للغايــة, 
فــإن تقــدم الدولــة اإلســالمية وســيطرتها علــى ديــر الــزور قــد أعــاق بشــكل أكبــر إيصــال المســاعدات اإلغاثيــة 
الضروريــة كمــا أعــاق أيضــًا حريــة حركــة المواطينيــن والبضائــع , ممــا أدى إلــى تفاقــم األوضــاع المعيشــية 
الفقيــرة لــكل مــن النازحيــن داخليــًا والســكان المحلييــن. فقــد أفــاد مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 

اإلنســانية فــي حزيــران أن حوالــي 711,000 شــخصًا فــي المحافظــة بحاجــة لدعــم إغاثــي. 

3.12.2 توصيف المحافظة

المحافظــة الغنيــة بالنفــط فــي شــرق ســوريا هــي طريــق اإلمــداد ونقطــة عبــور هامــة, وهــي التــي تصــل 
معاقــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق مــع الدولــة اإلســالمية فــي الرقــة. كان تعدادهــا الســكاني حوالــي 
1.2 مليــون نســمة تقريبــا بحلــول عــام 2011, وتكــون التجمعــات الســكانية غالبــًا حــول ضفــاف نهــر الفــرات. 
وقــد شــهدت هــذه المحافظــة معــارك كبيــرة بيــن قــوات النظــام والدولــة اإلســالمية وقــوات المعارضــة فــي 

الشــهور الســتة األخيــرة. 

ــة اإلســالمية,  ــون الثانــي وشــباط مــن عــام 2014, ثــارت قــوات المعارضــة والعشــائر ضــد الدول فــي كان
وأجبروهــا علــى اإلنســحاب. وفــي آذار بــدأت الدولــة اإلســالمية عملياتهــا الدفاعيــة لتدفــع قواتهــا ببطــئ 
باتجــاه ديــر الــزور مــن الحســكة والرقــة عــن طريــق نهــري الخابــور والفــرات. هــذان النهــران يلتقيــان معــًا عنــد 
منطقــة البصيــرة شــمال شــرق مدينــة ديــر الــزور. وقــد طــردت الدولــة اإلســالمية المعارضــة وســيطرت 
ــزور منــذ الثالــث مــن حزيــران عندمــا  ــر ال علــى مســاحات واســعة مــن المحافظــة. وقــد تــم إغــالق مدينــة دي
ســيطرت الدولــة اإلســالمية علــى جســر السياســية علــى نهــر الفــرات. وإلــى حيــن عــودة الدولــة اإلســالمية 
فــإن المدينــة كانــت تحــت ســيطرت قــوات المعارضــة, ماعــدا منطقتــي القصــور والجــورة اللتــان كانتــا تحــت 

ســيطرة قــوات النظــام.

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_EN_Final.pdf
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3.12.3 النزاع المسلح 
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ومنــذ طــرح االتفــاق علــى اتفاقيــة عــدم اإلعتــداء مــع الحكومــة فــي حزيــران قامــت الدولــة اإلســالمية بإقامــة قواعــد لهــا 
فــي شــمال وشــرق ســوريا كمــا تقدمــت الدولــة علــى مجموعــات المعارضــة المســلحة , طــرد المجموعــات أو نــزع الســالح 
ــف محافظــة ديــر الزوربمــا  ــة اإلســالمية علــى معظــم ري منهــا, متجهيــن مــن منطقــة إلــى أخــرى. وقــد ســيطرت الدول
فــي ذلــك محطــات توليــد الطاقــة الرئيســية وحقــول النفــط فــي آواخــر شــهر أيلــول. كمــا أنهــا قــد ســيطرة علــى 90 
كيلومتــر مــن الحــدود مــع العــراق بمــا فــي ذلــك معبــر البوكمــال الحــدودي, كمــا أنهــا قامــت بإعــادة فتــح الطــرق الواصلــة 
الــزور,  ديــر  )AraNews 17/07/14, Al Monitor 06/08/14, CNN 08/07/14( فــي مدينــة  الــزور.  العــراق وديــر  بيــن 
تســطير المجموعــات فيهــا علــى معظــم األحيــاء مــا عــدا األحيــاء الثالثــة الجنوبيــة الغربيــة )القصــور, الجــورة, الموظفيــن( 
والتــي ال تــزال تحــت ســيطرة قــوات النظــام. )REACH 08/14, Syria Direct 13/08/14, AlMonitor 06/08/14( غيــر أن 
الدولــة اإلســالمية قــد خســرت طريقــًا مهمــًا جــدًا لإلمــدادات فــي الخامــس عشــر مــن شــهر أيلــول عندمــا تحطــم الجســر 
األخيــر الواصــل إلــى المدينــة بســبب القصــف الجــوي المحتمــل انــه طــرف مــن قــوات النظــام , تــاركًا المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة الدولــة اإلســالمية واقعــًة تحــت الحصــار. )AFP 15/09/14, UN 24/09/14( كمــا أن قــوات النظــام تســطير علــى 
 Syria Direct( )مواقــع اســتراتيجية ومفتاحيــة فــي ريــف المدينة,وهــي المطــار العســكري ) الجنــوب( واللــواء 137 )الغــرب

)13/08/14, AlMonitor 06/08/14

وقــد ورد أن قســم مــن جبهــة النصــر قــد انســحب مــن المنطقــة )Syria Deeply 11/08/14( وجماعــات مســلحة أخــرى 
 )AraNews 17/07/14, SOHR 22/07/14( .عهــدت بالــوالء أو تــم أكرههــا علــى ذلــك وإمــا هزمــت وتــم نــزع الســالح منهــا
 Syria Deeply( مــن العشــائر المقاومــة كانــت عشــيرة الشــعيطات التــي تتحكــم بقــرى أبــو حمــام, والكشــكية وغرانيــج
01/08/14( ولكــن الدولــة اإلســالمية صــدت الهجــوم وقتلــت مــا يقــارب 700 فــرد مــن العشــيرة فــي أوائــل شــهر آب , 

)AFP 16/08/14, Assafir 11/08/14( .ــن ــو مدنيي ــن والباقــي كان ــوا مقاتلي 100 مــن هــؤالء القتلــى كان

وبحســب مــا ورد فقــد قامــت قــوات النظــام بتكثيــف غاراتهــا لتصــل لعشــرة غــارات يوميــا علــى مناطــق 
ســيطرة الدولــة اإلســالمية والجماعــات المعارضــة المســلحة. كمــا أفــادت التقاريــر عــن القصــف العنيــف 
 AraNews( .القــادم مــن طــرف المطــار العســكري واللــواء 137 إلــى جانــب االشــتبكات المتفرقةعلــى األرض
AraNews 18/07/14, SOHR 14/08/14, AFP 14/09/14 ,14/07/14( إضافــًة إلــى ذلــك, فــإن التحالــف 
الدولــي بــد بضــرب مواقــع الدولــة اإلســالمية منــذ منتصــف شــهر أيلــول بطائــرات أمريكيــة وعربيــة. وقــد 
اســتهدفت الضربــات العربــات المدرعــة والمدفعيــات وقواعــد ومصافــي النفــط المؤقتــة وذلــك بهــدف 

)AFP 29/09/14, AFP 28/09/14( .ــة ــل لهــذه الجماع ــد مــن أهــم مصــارد التموي إضعــاف واح

3.12.4 الوصول للمساعدات

علــى الرغــم مــن أن الحالــة األمنيــة العامــة جعلــت الوصــول إلــى كافــة أنحــاء المحافظــة بالفعــل صعبــًا للغايــة, 
فــإن تقــدم الدولــة اإلســالمية وســيطرتها علــى ديــر الــزور قــد أعــاق بشــكل أكبــر إيصــال المســاعدات اإلغاثيــة 
الضروريــة كمــا أعــاق أيضــًا حريــة حركــة المواطينيــن والبضائــع , ممــا أدى إلــى تفاقــم األوضــاع المعيشــية 

الفقيــرة لــكل مــن النازحيــن داخليــًا والســكان المحلييــن

وفقــًا لبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي الثانــي مــن أيلــول, فــإن شــهر آب قــد تميــز بأنــه الشــهر الثالــث علــى 
)WFP 02/08/14( ــزور ــر ال التوالــي مــن الوصــول المتقطــع إلــى دي

وفــي الخامــس عشــر مــن شــهر أيلــول, تــم تحطيــم آخــر جســر فــي مدينــة ديــر الــزور بغــارات جويــة يحتمــل أن 
تكــون مــن طــرف النظــام. تاركتــًا خليفهــا مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســالمية محاصــرة ومقطوعــة عــن وصــول 
المســاعدات لمــا يقــارب 50,000 نســمة. بينمــا الجســور الثالثــة األخــرى فــي المدينــة فقــد تفجــرت مســبقًا 
مــن قبــل النظــام والمجموعــات المعارضــة المســلحة فــي فتــرات مختلفــة خــالل الثــالث ســنوات مــن عمــر 

)AFP 15/09/14, UN 24/09/14( .الصــراع الســوري

فــي المدينــة وخــالل شــهري حزيــران وتمــوز قــد وصــل القليــل جــدا مــن المســاعدات اإلغاثيــة وذلــك بســبب 
حالــة شــبه الحصــار. وكمــا ورد فــإن الســكان الراغبيــن بالرحيــل عــن المدينــة قــد واجهــوا قيــود صارمــة علــى 

)REACH 08/14( .التنقــل ومخاطــر باإلضافــة إلــى تهديــدات ألمنهــم الشــخصي

العبــور عــن طريــق الطرقــات التــي تصــل بيــن ديــر الــزور إلــى دمشــق والحســكة اســتمر تحــت قيــودة شــديدة 
ــة اإلســالمية قطــع المســاعدات اإلغاثيــة والوصــول التجــاري إلــى المحافظــة مــن  كنتيجــة لمحــاوالت الدول
الرقــة والحســكة والقطــاع الصحــراوي الجنوبــي- تلــك المناطــق التــي تحكــم المجموعــة الســيطرة مــن خاللهــا 
علــى كل الطرقــات الرئيســية. )UN 23/07/14( وكمــاورد فإنــه ال يمكــن الوصــول ألي مــن بوابــات العبــور 

)REACH 08/14( .الرئيســية علــى نهــر الفــرات

فــي أوائــل شــهر آب, تعرضــت قافلــة مــن 18 شــاحنة لبرنامــج الغــذاء العالمــي لالعتــداء مــن قبــل مجموعــة 
مجهولــة, وقــد قتــل فــي هــذا االعتــداء ســائقي شــاحنة وكمــا أصيــب اثنــان آخــران ومحتويــات اربعــة شــاحنات 
قــد تضــررت او تحطمــت. وال14 شــاحنة األخــرى )التــي كانــت تحمــل مســاعدات الكثــر مــن 60,000 شــخص( 
 WFP 19/08/14,( .اكملــت طريقهــا إلــى الرقــة. لقــد كان اتجــاه القوافــل نحو مدينة دير الزور صعبــة الوصول
UN 14/08/21(. ولــو أن القوافــل قــد وصلــت ديــر الــزور كانــت ســتكون المــرة األولــى منــذ شــهر آيــار التــي 
 )WFP 05/08/14, OCHA 16/07/14( يســتطيع بهــا برنامــج الغــذاء العالمــي الوصــول إلــى المحافظــة
وتشــير التقاريــر الغيــر مؤكــدة مــن قبــل المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان بأنــه وفــي نفــس التاريــخ تغيــر 
مســار قافلــة للهــالل األحمــر العربــي الســوري مكونــة مــن 6 شــاحنات مــن قبــل الدولــة اإلســالمية لتتجــه نحو 
الرقــة بــداًل مــن ديــر الــزور, وبعدهــا تــم اســتهدافها بغــارة جويــة مــن قبــل قــوات النظــام ممــا أدى إلــى إصابــة 
ســائق واحــد. ومــن غيــر الواضــح إن كانــت هــذه التقاريــر تتعلــق بنفــس القافلــة أو أنــه كان هنالــك هجومــان 

)SOHR 08/08/14( .مختلفــان لقافلتــي مســاعدات مختلفتيــن
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update.pdf
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3.12.5 النزوح 

أعلــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، أنــه لشــهر آب أكثــر مــن 440,000 نــازح داخلــي فــي ديــر الــزور 
)OCHA 08/14( .ومعظمهــم متواجديــن فــي ديــر الــزور المدينــة والبوكمــال والمياديــن

مــن غيــر الواضــح إن كان هــذا الرقــم يتضمــن أيضــًا مــا يقــارب مــن 130,000 مهجــر جديــد فــي تمــوز و75,000 إلــى 
100,000 نســمة معظمهــم مــن النســاء واألطفــال الرضــع ممــن هربــوا بعــد تقــدم الدولــة اإلســالمية فــي القــرى التــي 
تســيطر عليهــا عشــيرة الشــعيطات فــي أوائــل شــهر آب. وكمــا ورد فــإن المهجريــن قــد اتجهــوا إلــى بقــان وهجيــن والبحــر 

)UNICEF 15/07/14, UN 21/08/14, Assafir 11/08/14, Al Akhbar 09/08/14, USAID 12/09/14( .والشــفا

3.12.6 االحتياجات اإلنسانية:

ــر مــن 711,000 نســمة بحاجــة  ــًا أكث وقــد أفــاد مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية لشــهر آب أنــه تقريب
للمســاعدة فــي ديــر الــزور, وهــذا الرقــم يمثــل نصــف التعــداد الســكاني للمحافظــة قبــل األحــداث. ويعتبــر النازحــون 
داخليــًا هــم أكثــر المتأثريــن علــى وجــه الخصــوص. واألولويــة فــي االحتياجــات تتضمــن الحمايــة والميــاه اولصــرف الصحــي 

)OCHA 08/14, Dynamo 07/14( .والصحــة واألمــن الغذائــي

الحماية:
يعتبــر اآلمــان الجســدي للســكان هــو مــن أكثــر األمــور المثيــرة للقلــق اآلن مــع ســيطرة الدولــة اإلســالمية علــى معظــم 
المحافظــة وتصــدي المضــاد لقــوات النظــام للحفــاظ علــى مناطقهــا المتبقيــة, وقــد أفيــد بــأن قضايــا الحمايــة أصبحــت 

بتصاعــد متضمنــًة اإلعدامــات والخطــف والتجنيــد القســري وفــرض لمختلــف القيــود. 

إعدامــات وتعديــات الدولــة اإلســالمية: إن أكثــر الهجمــات شراســُة مــن قبــل الدولــة اإلســالمية قــد حدثــت فــي أوائــل 
ــردة.  ــر مــن 700 شــخص مــن عشــيرة الشــعيطات والذيــن تــم اتهامهــم بال شــهر آب عندمــا قامــت المجموعــة بقتــل أكث
 AFP 16/08/14, Assafir 11/08/14,( .ووفقــُا للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان فــإن 600 مدنــي كانــوا مــن بيــن الضحايــا
AraNews 09/08/14( ووفقــًا للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان فــإن عشــرات األشــخاص مــن القبيلــة قــد ورد بأنهــم 
 Reuters( .احتجــزوا كرهائــن لــدى الدولــة اإلســالمية ومــع ذلــك فــإن التوقعــات تتــرواح مــا بيــن 150 إلــى 1800 شــخص
ISW 22/08/14 ,27/08/14( وفــي الســادس عشــر مــن تمــوز تــم إعــدام ناشــط إعالمــي ورمــي جثتــه فــي الطريــق العــام 
ــة  ــة الكفــن األبيــض وهــي مجموع ــه عضــو فــي مجموع ــة اإلســالمية بأن ــه الدول ــة البوكمــال, بعــد أن اتهمت فــي مدين
تقاتــل الدولــة اإلســالمية فــي المحافظــة. )UN 21/08/14( وقــد جــاء أيضــًا أن التقاريــر تشــير إلــى أن الدولــة اإلســالمية 
مــا زالــت تحتجــز 250 مدنيــًا مــن بينهــم حوالــي 160عامــل مهاجــر والذيــن تــم اختطافهــم منــذ حوالــي ســتة أشــهر مضــت 

)UN 21/08/14( .أثنــاء عودتهــم إلــى عيــن العربــي \ كوبانــي مــن العــراق

نــزع الســالح والتجنيــد: فــي شــهر آب, دعــت الدولــة اإلســالمية المجموعــات المســلحة بتأكيــد وتســجيل أســمائهم 
وهويتهــم فــي المكاتــب اإلداريــة فــي مدينــة ديــر الــزور , بغيــة هدفهــم المعلــن بضمهــم إلــى الحلقــات الدراســية المكثفة 
 SOHR 14/08/14, Al( .فــي الشــريعة. والذيــن ال يقومــون بالتســجيل يتعرضــو لخطراإلعتقــال او االحتجــاز او اإلعــدام

)Monitor 06/0814

قيــود أخــرى: خــالل األســبوع األخيــر مــن شــهر تمــوز. قامــت الدولــة اإلســالمية بتوزيــع منشــورات تســرد فيهــا القيــود 
 UN( .المفروضــة علــى لبــاس النســاء فــي ديــر الــزور والرقــة, مشــرين إلــى أن المخالفــات ســيرد عليهــا بعقوبــات صارمــة

 )21/08/14, SOHR 14/07/11, SOHR 06/09/14

هجمــات القــوات الســورية المســلحة: تــم تســجيل غــارات جويــة وقصــف مــن قبــل قــوات النظــام علــى مواقــع تحــت 
ســيطرة الدولــة اإلســالمية فــي شــهري تمــوز وآب , وقــد اســتهدفت الغــارات مقــرات ومســتودعات لألســلحة والذخيــرة, 
وفــي منتصــف شــهر تمــوز صــدرت تقاريــر عنــآرا نيــوز مفادهــا أن عشــرات مــن الضحايــا المدنييــن قــد ســقطوا فــي هــذه 
الهجمــات فــي مدينــة ديــر الــزور )AraNews 18/07/14( وقــد ورد أنــه فــي آواخــر شــهر آب قــد شــنت غــارات جويــة أودت 
بحيــاة ســبعة مدنييــن فــي أنحــاء المحافظــة. )Now 26/08/14( وفــي أوائــل شــهر أيلــول, أحــداث مشــابهة قــد حصلــت 

)AraNews 04/09/14( .وأودت بحيــاة اثنــا عشــر مدنــي عندمــا أصــاب صــاروخ حافلــة تقــل ركاب

المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة
وفقــًا لتقريــر وحــدة تنســيق الدعــم دينمــو فــي تمــوز, فإنــه حتــى 480,000 شــخص في حاجة لخدمــات المياه 
ــر مــن 14 كمجمــوع( ومــن ضمنهــم 200,000 فــي حاجــة  ــة ) أكث والصــرف الصحــي فــي 11 منطقــة فرعي
ماســة. ونفــس التقريــر قــد حــدد أن المــاء والصــرف الصحــي همــا األولويــة األهــم مــن بيــن 9 أولويــات فــي 
11 منطقــة فرعيــة مغطــاة فــي المحافظــة , وفــي شــهر آيــار بــرز ارتفــاع عــدد المناطــق الفرعيــة إلــى عشــرة 
بالمقارنــة مــع التقريــر الســابق حيــث أن عشــرة مناطــق مــن أصــل 11 تعتبــر المــاء والصــرف الصحــي أهــم 
أولويــة مــن ضمــن التســع أولويــات فــي المنطقــة. )Dynamo 05/14, Dynamo 07/14( ومــن المتوقــع أن 
اســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة ســيؤثر علــى منســوب الميــاه فــي الفــرات فــي مســتواه األدنــى. علمــًا أن 
الفــرات هــو مصــدر الشــرب الرئيســي فــي المحافظــة )Al Monitor 06/08/14( ويتوقــع أن تــزداد مشــكلة 
ــة اإلســالمية وقــوات  ــال بيــن المجموعــات المعارضــة المســلحة والدول المــوارد المائيــة مــع أوضــاع االقتت

النظــام, بســبب تضــرر البنيــة التحتيــة إلمــدادات الميــاه وإنقطــاع مــوارد الميــاه. 

الصحة
اســتنادًا إلــى تقريــر وحــدة تنســيق الدعــم الدينمــو فــي شــهر تمــوز فــإن 130,000 شــخص هــم فــي حاجــة 
الــى خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي 11 منطقــة فرعيــة تــم االســتطالع بهــا ومــن ضمنهــم 10,000 حالــة بحاجــة 
ماســة. وفــي ذات التقريــر قــد تــم تحديــد الحاجــة للخدمــات الصحيــة علــى أنهــا ثانــي أو ثالــث أولويــة مــن 

)Dynamo 07/14( .أصــل 7 أولويــات فــي 11 منطقــة فرعيــة مغطــاة فــي المحافظــة

إن عمــل المرافــق الصحيــة فــي ديــر الــزور بــدأ يضعــف بشــكل متزايــد بســبب غــرق المنطقــة بالقتــال 
والهجمــات. إن إغــالق ممــرات النقــل وخاصــة المؤديــة إلــى مدينــة ديــر الــزور أدى إلــى انخفــاض فــي كميــة 
األدويــة والمــواد الطبيــة التــي تصــل إلــى المنطقــة ممــا يســبب تقليــص الخدمــات الصحيــة بشــدة كبيــرة. 
واعتمــادًا علــى تقريــر »توفــر مصــادر الصحــة نظــام الخرائــط« لشــهر حزيــران, فــإن المسشــتفيات الســبعة 
الحكوميــة فــي ديــر الــزور تعمــل بشــكل كامــل واثنــان آخــران متوقفــة عــن العمــل بشــكل كامــل. باإلضافــة 
لـــ16 مــن أصــل 95 مركــز صحــي تعمــل بشــكل كامــل و50 أخــرى تعمــل بشــكل جزئــي و21 مركــز أفيــد بأنهــا ال 

)UN 21/08/14, HeRAMS 14/08/19, HeRAMS 19/08/14( .تعمــل إطالقــًا

تؤثرعلــى  التــي  الوبائيــة  بالنســبة لألمــراض  للقلــق خاصــة  خــاص مثيــرا  الموضــوع بشــكل  يعتبــر هــذا 
المحافظــة. وفــي خــالل فتــرة التقريــر فــإن التقاريــر أشــارت إلــى إزديــاد فــي حــاالت اإلســهال وإن أعلــى رقــم 
للحــاالت فــي ديــر الــزور قــد وصــل إلــى )1522( مــن 13 حتــى 19 تمــوز لعــام 2014. )UN 18/07/14( وقــد 
ورد مابيــن األول مــن كانــون األول و19 مــن تمــوز 2884 حالــة حــول ســوريا يشــتبه بــأن تكــون تيفوئيــد وإن 

)WHO 07/14( .معظمهــا بنســبة %77 تــم تســجيلها فــي محافظــة ديــر الــزور لوحدهــا

سبل المعيشة واألمن الغذائي 
ــدنيمو لشــهر تمــوز, فــإن أكثــر مــن 315,000 شــخص فــي 11 منطقــة فرعيــة مغطــاة هــم  وفقــًا لتقريــر الـ
فــي حاجــة للمســاعدة الغذائيــة ومــن ضمنهــم 110,000 فــي حاجــة ماســة للمســاعدة. وقــد حــدد ذات 
التقريــر الغــذاء علــى أنــه األولويــة الثانيــة أو الثالثــة مــن أصــل أربعــة اولويــات فــي 11 منطقــة فرعيــة مغطــاة 
فــي المحافظــة. )Dynamo 07/14( وأشــارت كتلــة األمــن الغــذاي فــي منتصــف شــهر تمــوز , إلــى أن كل 

"يعتبر اآلمان الجسدي للسكان هو من أكثر األمور المثيرة للقلق 
اآلن مع سيطرة الدولة اإلسالمية على معظم المحافظة وتصدي 
المضاد لقوات النظام للحفاظ على مناطقها المتبقية, وقد أفيد 
بأن قضايا الحماية أصبحت بتصاعد متضمنًة اإلعدامات والخطف 

والتجنيد القسري وفرض لمختلف القيود."
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/syria-deir-ez-zor-living-conditions.html
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=21936&Itemid=2&task=displaynews#.U-oXa_mSwR0
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/syria-deir-ez-zor-living-conditions.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/syria-deir-ez-zor-living-conditions.html
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
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http://aranews.net/2014/07/assad-regime-backs-isil-rebels-syrias-deir-ez-zor/
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http://www.acu-sy.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=76
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http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
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المقاطعــات فــي ديــر الــزور تعتبــر أولويــة هامــة مــن جهــة النــاس المحتاجيــن للغــذاء وقــد أشــار برنامــج الغــاذء العالمــي 
 FS Cluster 14/07/14, WFP( .ــار ــزور منــذ شــهر آي ــر ال ــر قــادر علــى الوصــول إلــى دي ــأن البرنامــج غي فــي شــهر أيلــول ب
02/08/14( مــن المرجــح أن عــدد النــاس المحتاجيــن إلــى مســاعدة غذائيــة ســيرتفع نتيجــة محدوديــة االنتــاج الزراعــي 
باإلضافــة إلــى الوصــول الصعــب جــدا للمســاعدات اإلغاثيــة إلــى ديــر الــزور. ووفقــًا لتقريــر الرصــد االجتماعــي االقتصــادي 
الصــادر عــن مركــز الســوري للبحــوث السياســية فــي آيــار, فــإن ديــر الــزور أتخــذت أعلــى نســبة بالفقــر بشــكل عــام حيــث 
أن تقريبــًا %80 مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر. ومــن المتوقــع أن تتدهــور مقــدرة األســر علــى الحصــول علــى 

)SCPR 27/05/14( .الغــذاء كنتيجــة أيضــًا لنســبة البطالــة المرتفعــة وتناقــص فــرص العمــل المولــدة للدخــل

الحصــار فــي بعــض أحيــاء مدينــة ديــر الزورتســبب باســتنزاف مخــزون الســوق وبســبب المــوارد القليلــة فــإن الســكان 
يشــترون كميــات أكبــر مــن الغــذاء والمــواد الغيــر غذائيــة للتعامــل مــع قيــود الحصــار المفروضــة )REACH 27/08/14( أمــا 
فــي شــهر آب فــإن األســواق فــي مدينــة ديــر الــزور اســتطاعت أن تمتلــئ بالمــواد بســبب فتــح الطــرق التجاريــة مــع العراق. 
ــال ســببًا فــي إغــالق  ــران عندمــا كان االقتت ــة مــع الوضــع فــي منتصــف شــهر حزي ــًا بالمقارن ــر هــذا تحســنًا واضح ويعتب
المحــال التجاريــة بســبب نقــص امــدادات الغــذاء إليهــا. )REACH 08/14, Zaman Al Wsl 12/06/14( وعلــى أيــة حــال يبقــى 
القلــق مــن ارتفــاع األســعار والتضخــم المســتمر للبضائــع األساســية وقــد وردت هــذه المشــاكل كأحــد أول العوائــق التــي 

)REACH 08/14( .تمنــع وصــول الغــذاء بواســطة المخبريــن

المسكن والمواد غير الغذائية
إن أكثــر مــن 54,000 شــخص فــي ديــر الــزور بحاجــة لملجــأ ودعــم بالمــواد الغيــر غذائيــة بمافيهــم 13,000 شــخص فــي 
ــى  ــر الدينمــو لشــهر تمــوز. )Dynamo 07/14( وكمــا ورد فــإن البن ــاء فــي تقري ــى ماج ــك باإلعتمــاد عل حاجــة ماســة وذل
 REACH( .التحتيــة والمنــازل قــد تعرضــت ألضــرار كبيــرة بســبب اإلقتتــال الدائــر منــذ بدايــة األحــداث فــي المناطــق المدنيــة
06/14( مــع القليــل مــن المعلومــات المتوفــرة إال أنــه يشــتبه بــأن االشــتباكات األخيــرة بيــن قــوات المعارضــة المســلحة 
والدولــة اإلســالمية والقــوات المســلحة الســورية قــد تســببت بأضــرار أكثــر. فــي ديــر الــزور المدينــة والتــي تســيطر الدولــة 
اإلســالمية علــى معظمهــا مــا عــدا أحيــاء الجــورة والقصــور والموظفيــن. وإن الظــروف المعيشــية متماثلــة فــي مناطــق 
ســيطرة النظــام وفــي المناطــق الغيــر خاضعــة لســيطرة النظــام. وتتوفــر الكهربــاء فــي أفضــل األحــوال لســاعات معــدودة 
فقــط. وتشــير التقاريــر إلــى أن الغــاز متوفــر ويــوزع مــن قبــل الدولــة اإلســالمية لكســب شــعبية أكبــر فــي المنطقــة وذلــك 
بأســعار رخيصــة تتــراوح مــا بيــن )12-18 دوالرًا( )Al Monitor 06/08/14, Assafir 22/07/14( وقــد تناقــص توفــر خدمــات 

)UN 21/08/14( .الكهربــاء والمــاء فــي مناطــق النــزاع نتيجــة إنعــدام األمــن وعــدم توفــر الوقــود بكميــات كافيــة
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update,%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://foodsecuritycluster.net/sites/default/files/Syria_People_in_Need_of_Food_Response_and_Gaps_May_2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update,%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update,%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/scpr_report_q3-q4_2013_270514final_3.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_SYR_Factsheet_DeirEzZorCity_27082014.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-deir-ez-zor-syria-crisis-food-health-and
https://www.zamanalwsl.net/en/news/5339.html
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/urban-area-humanitarian-profile-deir-ez-zor-syria-crisis-food-health-and
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14072014%20REACH%20Eastern%26Western%20DeirezZorCity%20Factsheet.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14072014%20REACH%20Eastern%26Western%20DeirezZorCity%20Factsheet.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14072014%20REACH%20Eastern%26Western%20DeirezZorCity%20Factsheet.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/syria-deir-ez-zor-living-conditions.html
http://www.assafir.com/Article/63/362439
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dynamic-monitoring-report-issue-no3-july-2014
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3.13.1 قضايا رئيسية 

علــى الرغــم مــن أن هــذه المحافظــة كانــت بعيــدة مــن الصــراع المســلح المنتشــر, لكــن ال يــزال الســكان المحليــون والنازحــون 
الضعفــاء بحاجــة إلــى المســاعدات اإلغاثيــة. وتعــد طرطــوس مــأوًى لـــ452.000 نــازح داخلــي بشــكل رئيســي مــن حلــب 

)OCHA 2014/06( .وحمــص وحمــاة والذيــن يقطنــون شــقق مســتأجرة والمرافــق الحكوميــة واألماكــن المفتوحــة

3.13.2 توصيف المحافظة

نوع الحادثة 

أخرى

حوادث عنف يف 

طرطــــــــــوس
أبريل - سبتمرب ٢٠١٤

ابريل        مايو             يونيو            يوليو          اغســطس        ســبتمرب

10

5

0

تعــد طرطــوس مــن أكثــر المناطــق المســتقرة خــالل الصــراع الســائر منــذ ثالثــة ســنوات بكثافــة ســكانية 797.000 مــا قبــل 
األزمــة, ممــا جعــل مــن المحافظــة ملجئــًا لعشــرات اآلالف مــن النازحيــن داخليــًا والهاربيــن مــن مناطــق الصــراع القريبــة. 
والعديــد مــن تجــار األعمــال يســتثمرون اآلن فــي المدينــة وكذلــك بعــض شــركات القطــاع الخــاص قــد غيــروا مواقعهم إلى 

.)Jadaliyya 2014/04/13, OCHA 2014/06( .هنــاك نتيجــة اســتقرار األمــن نســبيًا وبســبب بقــاء المينــاء التجــاري عامــاًل

3.13.3 الوصول للمساعدات

ــة  ــة الدولي ــي الســوري واللجن ــل الهــالل األحمــر العرب ــت قوافــل مســاعدات مجتمعــة مــن قب ــران وصل وفــي شــهر حزي
للصليــب األحمــر, لتصــل ألكثــر مــن 450,000 نســمة , 160,000منهــم نازحيــن فــي المدن الســاحلية طرطــوس والالذقية. 
فــي واحــدة مــن أكبــر عملياتهــا فــي ســوريا خــالل األزمــة قــام برنامــج الغــذاء العالمــي بتوصيــل معونــات إغاثيــة لمــا يقــارب 

)ICRC 2014/07/11, WPF 2014/06( .217,000 نــازح ومحتاجيــن مــن الســكان األصلييــن فــي محافظــة طرطــوس

3.13.4 النزوح 

أشــار تقريــر ألوتشــا فــي شــهر حزيــران أن نحــو 452.000 نــازح يقيمــون األن فــي المحافظــة فــي مدينــة طرطــوس 
ومشــتا الحلــو وصافيتــا وبانيــاس بشــكل رئيســي , وقــد انخفضــت النســبة ب%9 مقارنــة بأعــداد أوتشــا لشــهر كانــون 

األول, حيــث أنــه تــم التبليــغ عــن احتيــاج 200,000 شــخص للمســاعدات اإلغاثيــة بشــكل رئيســي فــي مدينــة 
طرطــوس ومشــتى الحلــو وبانيــاس. كمــا أفــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي األشــهر األخيــرة بــان 
عشــرات اآلالف مــن النــاس قــد هربــوا مــن العنــف الدائــر فــي حلــب لمناطــق أكثــر أمنــًا نســبيًا فــي الســاحل, 

)OCHA 2014/06( .وأن أعلبهــم يعيــش اآلن فــي مالجــئ مؤقتــة

3.13.5 االحتياجات اإلنسانية
الصحة 

أفيــد أن حوالــي 472.500 مــن النازحيــن والســكان المحلييــن فــي حاجــة إلــى المســاعدات اإلغاثيــة فــي 
طرطــوس. حيــث خلــف النظــام الصحــي المضغــوط العديــد مــن المدنييــن بــدون رعايــة صحيــة مالئمــة, 
خصوصــًا للنســاء اللواتــي أجبــرن علــى الــوالدة فــي البيــوت وفــي ظــروف غيــر صحيــة وبــدون إشــراف طبــي 
وذلــك بســبب غيــاب القابــالت الماهــرات. ماتــزال المشــافي والمراكــز الصحيــة تعمــل بشــكل كامــل بســبب 
غيــاب الهجمــات العنيفــة عــن المنطقــة ولكنهــا تفتقــر إلــى المقــدرة علــى تغطيــة األعــداد المتزايــدة مــن 
النازحيــن فــي المدينــة. وقــد أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة أن 3 مراكــز صحيــة تعمــل بشــكل جزئــي مــن 
 WHO 2014/06-1, UNFPA 2014/03/31,( .ــز صحــي يعمــل الباقــي منهــا بشــكل كامــل أصــل 164 مرك

)UN Children’s Fund 2014/04/11, OCHA 2014/06

 الملجأ 

حــددت أوتشــا فــي تقريــر حزيــران 21 ملجــئ مشــترك فــي المحافظــة 1.600 عائلــة تقيــم فيهــا. وإن أربعــة 
عشــر مــن هــذه المالجــئ موجــودة فــي مدينــة طرطــوس وســبعة فــي المناطــق األخــرى فــي المحافظــة. 
ويقيــم النــاس مــن الطبقــة الوســطى الذيــن هربــوا إلــى طرطــوس فــي شــقق وشــاليهات مســتأجرة, 
وماتبقــى مــن النازحيــن األقــل دخــاًل فهــم يقيمــون فــي المرافــق والمبانــي الحكوميــة وبشــكل خــاص 

المــدارس.

الحماية 
علــى الرغــم مــن بعدهــا عــن أحــداث الصــراع, فــإن االعتقــاالت التعســفية والمــوت تحــت التعذيــب تثيــر القلــق 
حــول وضــع الحمايــة فــي ثانــي أكبــر مدينــة فــي المحافظــة مــن حيــث اكتظاظهــا بالســكان, بانيــاس. وقــد 
ذكــر المرصــد الســوري فــي اواخــر شــهر آب أن المخابــرات الســورية قــد أبلغــت أهــل معتقــل أصغــر مــن 18 
عامــًا اعتقــل مــع أخــاه مــن مدينــة بانيــاس أن كال طفليهمــا قــد توفيــا أثنــاء كمــا يتــم التبليــغ عــن مثــل هــذا 
النــوع مــن الحــوادث بشــكل منتظــم فــي بانيــاس اإلعتقال.وفقــًا للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان فقــد 
شــهدت الثــالث شــهور الماضيــة وفــاة خمســة شــبان وشــابات تحــت التعذيــب فــي مراكــز االعتقــال الحكومــة 

الســورية. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://www.jadaliyya.com/pages/index/17305/tartus-in-the-present-crisis_a-mirror-of-the-syria
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-growing-needs-families-displaced-coastal-cities
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/foodsecuritycluster.net_sites_default_files_Syria_Crisis_Food_Security_Beneficiaries_by_Sub-District%2526_Governorate_June_2014_Distribution_Cycle.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Snapshots_HealthCentres_2ndQ_190814.pdf?ua=1
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA%20Regional%20SitRep%201%20-%2031%20March%202014%20%20%2319%20.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-supported-programme-boosts-resilience-and-participation-conflict
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20governorate%20profiles%206%20August%202014.pdf


الدول
المضيفة

1. نظرة عامة
1.1 ملخص تنفيذي

1.2 التطَورات المحتمل
1.3 الجدول الزمني 

1.4 الملف اإلنساني
2. الدول 

2.1 لبنان
2.2 األردن

2.3 تركيا
2.4 العراق
2.5 مصر

الملحق

1. نظرة عامة
1.1 ملخص تنفيذي
1.2 الجدول الزمني

1.3 الصراع المسلح والتطورات المحتملة
1.4 الملف اإلنساني للسكان

1.5 ملف النزوح
1.6 الحصول على المساعدات اإلنسانية

1.7 التطورات المحتملة
1.8 مصادر البيانات والقيود

2. التحليل القطاعي الشامل 
2.1 الحماية

WASH 2.2 المياه والصرف الصحي والعناية بالصحة
2.3 سبل المعيشة واألمن الغذائي

2.4 المأوى والمواد غير الغذائية
2.5 الصحة
2.6 التعليم

3. لمحة عن المحافظات
3.1 إدلب

3.2 الحسكة
3.3 الرقة

3.4 السويداء
3.5 القنيطرة
3.6 الالذقية

3.7 حلب
3.8 حماة

3.9 حمص
3.10 درعا

3.11 دمشق \ ريف دمشق
3.12 دير الزور

3.13 طرطوس



2

الدول

1

ظرة عامة
ن

1

ظرة عامة
ن

2

ل 
شام

ي ال
طاع

ل الق
 التحلي

3

ت
ظا

ن المحاف
لمحة ع

سوريا

P.62

ضيفة
الدول الم

ي 
إلقليم

ل ا
التحلي

ألول 2014
ن ا

شري
13 ت

)RAS( التحليل اإلقليمي عن سوريا
13 تشرين األول 2014

القسم ب - الدول المضيفة

1. نظرة عامة

1.1 نظرة اقليمية عامة
بلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فــي المنطقــة أكثــر مــن ثالثــة مالييــن 
خــالل الربــع الثالــث مــن هــذا العــام, بزيــادة قدرهــا أكثــر مــن مليــون الجــئ خــالل اإلثنــا عشــر شــهرًا الماضيــة. فــي شــهر 
أيلــول، ســبب تقــدم الدولــة االســالمية أكبــر موجــة نــزوح فــي عمــر األزمــة الســورية, حيــث فــّر 130,000 الجــئ كــردي 
بشــكل رئيســي إلــى األراضــي التركيــة خــالل 72 ســاعة. ممــا أدى إلــى فتــح معبــر عيــن العــرب/ كوبانــي – مرشــد بينــار 
بشــكل اســتثنائي )هــذه النقطــة الحدوديــة المغلقــة منــذ عــام 1970(. مــع بدايــة شــهر تشــرين األول، كان عــدد الالجئيــن 
الالجئيــن  أعلــى مــن معــدل وصــول  الالجئيــن فــي األردن  العليــا لشــؤون  المفوضيــة  إلــى  المتقدميــن  العراقييــن 
الســوريين إلــى المملكــة الهاشــمية, وذلــك بســبب إغــالق الحــدود الشــرقية فــي وجــه حوالــي 5000 شــخص مــا زالــوا 
عالقيــن فــي المنطقــة المحرمــة. وبينمــا أدت القيــود الصارمــة التــي فرضتهــا دول الجــوار الســوري علــى الحــدود إلــى 
انخفــاض معــدل الالجئيــن الوافديــن إليهــا مقارنــًة بعــام 2013, ازدادت وبشــكل كبيــر القــدرة االســتيعابية لالجئيــن فــي 

المنطقــة بســبب تدفــق الالجئيــن العراقييــن. 

تقدم الدولة االسالمية في العراق وسوريا:

علــى الرغــم مــن الضربــات الجويــة الغربيــة لمعاقــل الدولــة اإلســالمية والتصريحــات التــي تديــن أفعالهــا، إال أن األخيــرة 
اســتمرت فــي تحقيــق المكاســب علــى األرض فــي شــرقي وشــمالي ســوريا وأيضــَا فــي العــراق. الطبيعــة االقليميــة 
للنــزاع تجتــذب الجماعــات المســلحة فــي كٍل مــن ســوريا والعــراق، فضــاَل عــن التدخــل العســكري مــن قبــل الــدول الغربيــة 
والعربيــة, كمــا تزيــد مــن تعقيــدات الصــراع الســوري. خــالل األســابيع الماضيــة، انضمــت قــوات البشــمركة مــن إقليــم 
كردســتان العــراق ومقاتليــن أكــراد مــن تركيــا لوحــدات حمايــة الشــعب »ي ب ج« فــي التــي تحــارب عناصر الدولة االســالمية 
وذلــك لمنــع األخيــرة مــن الســيطرة علــى عيــن العــرب/ كوبانــي. وتســتهدف الواليــات المتحــدة وحلفاءهــا العــرب الدولــة 
االســالمية فــي العــراق وســوريا بضربــات جويــة، وتكــون بهــذا قــد وجــدت عــدوًا مشــتركًا مــع الحكومــة الســورية التــي 
تــزداد معاركهــا ضــد الدولــة االســالمية. فــي الوقــت نفســه، فــإن بعــض فصائــل المعارضــة, التــي كانــت تحــارب وحــدات 
الحمايــة الشــعبية الكرديــة, قــد انضمــت إلــى القــوات الكرديــة المســلحة لمواجهــة الدولــة االســالمية فــي الشــمال 
ــة االســالمية مــع مخــاوف فــي مجــال  والشــمال الشــرقي مــن ســوريا. ترافقــت االنتصــارات العســكرية لعناصــر الدول
الحمايــة، تتضمــن النــزوح القســري، الــزواج القســري والمبكــر، والعنــف الجنســي، االعدامــات بــدون محاكمــات )إعدامــات 
موجــزة(، تكتيــكات الحصــار، وفــرض اعتنــاق اإلســالم علــى األقليــات الدينيــة. منــذ االســتيالء علــى الموصــل فــي حزيــران 
الماضــي، نــزح أكثــر مــن 1.25 مليــون عراقــي داخــل العــراق، ممــا أّثــر علــى القــدرة االســتيعابية المحدودة إلقليم كردســتان 
العــراق ومناطــق وســط وشــمال العــراق غيــر اآلمنــة والتــي يصعــب الوصــول إليهــا أيضــًا. االنعــدام المتزايــد لألمــن دفــع 
10,000 الجــئ ســوري علــى األقــل للعــودة مــن اقليــم كردســتان العــراق. علــى المســتوى اإلقليمــي، تتخــذ الــدول بعــض 

التدابيــر للحــد مــن تســلل عناصــر الدولــة االســالمية، الــذي يــؤدي أيضــًا إلــى تدهــور وضــع حمايــة الالجئيــن الســوريين.

التطورات السياسية:

شــهد الربــع الثالــث مــن هــذا العــام تطــورات سياســية هامــة علــى الصعيــد اإلقليمــي بإنشــاء تحالــف بيــن قــوى دوليــة 
مختلفــة، تلتهــا ضربــات جويــة علــى مواقــع الدولــة االســالمية فــي العــراق. فــي شــهر أيلــول, وّســع هــذا التحالــف مــن 
عملياتــه لتشــمل ســوريا، مــع دعــم بعــض دول الخليــج مثــل المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة 
واألردن. فــي تركيــا وفــي أوائــل شــهر تشــرين األول، اندلعــت احتجاجــات بســبب عــدم التدخــل العســكري مــن قبــل 
الحكومــة التركيــة لحمايــة عيــن العــرب / كوبانــي مــن الدولــة االســالمية، مخلفــٌة بذلــك اثنــا عشــرة قتيــاٌل علــى األقــل. ال 

يــزال موقــف تركيــا السياســي مــن الحــرب علــى الدولــة االســالمية غيــر واضــح. ومــع هــذا صرحــت الســلطات 
التركيــة عــن رغبتهــا بإنشــاء منطقــة عازلــة داخــل األراضــي الســورية مــن أجــل المدنييــن ومقاتلــي المعارضــة.

نقص الَتمويل:

أعلــن برنامــج األغذيــة العالمــي عــن نقــص كبيــر فــي الَتمويــل مما ســيؤَدي إلى تخفيض مباشــر للمســاعدات 
ــى  ــن فــي عمــوم المنطقــة. ســيواجه الالجــؤون الســوريون فــي مصــر أعل ــة للَســوريَين المتضرري الغذائَي
نســبة نقــص فــي المســاعدات الغذائَيــة، حيــث ســتنقطع المســاعدات الغذائَيــة تمامــًا عــن أكثــر مــن نصفهم.

فــي ســوريا، مــن المتوَقــع أن تنخفــض قيمــة الَســعرات الحرارَيــة فــي الَســلة الغذائَيــة الواحــدة إلــى الَنصف، 
وذلــك لحوالــي أربعــة مالييــن مســتفيد مــع بدايــة شــهر تشــرين الثانــي ) أي أكثــر مــن %60 نقــص مــن 
ــرات المتوَقعــة فــي مجــال األمــن  ــوارئ(. الَتغي ــة الموصــى بهــا فــي حــاالت الَط القيمــة الســعرّية العالمَي
الغذائــي، واَلــذي عــادة مايكــون األولوَيــة الكبــرى فــي ســوريا، قــد يؤثــر علــى أنمــاط الَنــزوح. ويتزامــن هــذا 
الخفــض فــي المســاعدات الغذائيــة مــع نقــص فــرص كســب العيــش مــن الزراعــة، كمــا ســتنخفض فــرص 

العمــل فــي قطــاع البنــاء ســبب قــدوم موســم الَشــتاء، ممــا ســيحَد مــن آليــات التأقلــم لــدى الاَلجئيــن.

تصاعد التوَتر بين الاَلجئين والمجتمعات المضيفة:

أثــارت االشــتباكات فــي لبنــان وتركيــا رد فعــل كبيــر ضــد الاَلجئيــن الَســورَيين، ممــا زاد المخــاوف المتعَلقــة 
بموضــوع الحمايــة. بعــد فتــرة هــدوء قصيــرة خــالل الَربــع الَثانــي مــن هــذا العــام، تدهــور الوضــع األمنــي 
فــي لبنــان مجــددًا وبشــكل كبيــر فــي شــهر آب, بســبب توَغــل قــَوات المعارضــة الَســورية المتمركــزة فــي 
منطقــة القلمــون إلــى مدينــة عرســال الَلبنانيــة. خَلفــت المواجهــات عشــرات القتلــى مــن قــَوات األمــن 
والمدنيَيــن وأَدت إلــى ارتفــاع حــَدة الَتوَتــر بيــن الاَلجئيــن الَســوريَين والمجتمعــات المضيفــة. كمــا تــم تدميــر 
عشــرات المالجــئ العشــوائَية لالجئيــن خــالل هــذه المواجهــات، وعــارض الَســكان المحلَيــون بشــدة تقديــم 
المســاعدات لالجئيــن. كمــا بــرزت الكثيــر مــن الحــوادث مؤخــرًا, كإشــاعات عــن تحــرش جنســي وحادثــة ســير، 
أدت إلــى احتجاجــات عنيفــة مــن قبــل الَســكان المحليَيــن ضــَد وجــود الاَلجئيــن الَســوريَين فــي مدينتــي 
ــى المخَيمــات،  ــة 6000 الجــئ مــن المــدن إل ــة قراب ــاب. كمــا نقلــت الَســلطات الَتركي اســطنبول وغــازي عنت
ــاب ليتوزعــوا فــي مــدن  ــازي عنت ــة غ ــن مدين ــات الالجئي ــادر مئ ــد منهــم أيضــًا، بينمــا غ وهــَددت بنقــل المزي

ــة أخــرى. تركَي

آثار الَطقس الجاف:

أَدى انخفــاض معــَدل هطــول األمطــار فــي الَســنة الماضيــة إلــى ضعــف اإلنتــاج الَزراعــي، بشــكل خــاص فــي 
لبنــان وتركيــا، ممــا ســبب نقــص الميــاه فــي فصــل الَصيــف. فــي لبنــان تراجــع إنتــاج الفاكهــة والخضــروات 
مؤَثــرًا بالتالــي علــى إمكانيــة الحصــول عليهــا وعلــى ســبل المعيشــة أيضــًا علــى الالجئيــن والمجتمعــات 
المضيفــة الفقيــرة علــى حــِد ســواء فــي لبنــان. أمــا فــي تركيــا، فقــد ُقــّدر انخفــاض إنتــاج الحبــوب فيهــا 
بنســبة ٪10 مقارنــًة بالعــام الماضــي, ممــا أدى لتضَخــم أســعار المــواد الغذائَيــة بنســبة %10. وبهــذا يواجــه 

الالجئــون الســوريون خــارج المخيمــات تحديــات أكبــر بتأميــن احتياجاتهــم الرئيســية. 
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1.2 التطَورات المحتملة

ــل برنامــج  ــة أخرى.قَل ــة لألزمــة الســورَية تتناقــص نظــرًا لظهــور أزمــات عالمَي نقــص الَتمويــل: االســتجابة االقليمَي
األغذيــة العالمــي بشــكل كبيــر مــن تقديــم المســاعدات الغذائَيــة، ســواءًا داخــل ســوريا أو فــي البلــدان المســتضيفة 
لالجئيــن الســوريين، كمــا تعانــي بعــض المنظمــات األخــرى مــن عجــز كبيــر فــي الميزانَيــة. يأتــي تخفيض المســاعدات 
هــذا فــي وقــِت تتناقــص فيــه فــرص العمــل غيــر الرســمية وبالتالــي الدخــل ومــع قــدوم فصــل الَشــتاء حيــث تــزداد 
االحتياجــات لمختلــف المــواد غيــر الغذائيــة )ثيــاب، كهربــاء وبطانيــات(. نتيجــَة لذلــك, قــَرر بعــض الاَلجئــون العــودة إلــى 
ســوريا علــى الرغــم مــن الوضــع األمنــي المبهــم هنــاك، بينمــا اضطــَر البعــض اآلخــر لمواجهــة الَظــروف الَصعبــة 

واتبــاع آليــات تكيــف ســلبَية كممارســة الجنــس للبقــاء والــَزواج المبَكــر واالنضمــام إلــى الجماعــات المســَلحة.

ــان: أشــعلت أحــداث العنــف األخيــرة فــي عرســال التوتــرات الَطائفيــة الموجــودة ســابقًا  عــدم االســتقرار فــي لبن
فــي لبنــان. عــدم قــدرة القــَوات المســَلحة الَلبنانيــة علــى احتــواء الَصــراع فــي المناطــق الحدودَيــة أدى إلــى اشــتداد 
االشــتباكات فــي طرابلــس والمناطــق الَســاخنة األخــرى. الحشــد والخطــاب الَطائفــي الــذي تمارســه األطــراف 

ــان يــؤدي إلــى تصعيــد الَصــراع الَطائفــي علــى المســتوى الوطنــي.  الَسياســَية فــي لبن

ــة, تشــَن  ــة الغربي ــات الجوي ــم كردســتان العــراق: بالنظــر إلــى خطــر الضرب ــى إقلي ــة االســالمَية عل هجمــات الَدول
ــة والَســَيارات المفَخخــة، مســتهدفًة بذلــك قــَوات األمــن  ــة االســالمَية هجمــات َســَرَية، كالعمليــات االنتحارَي الَدول
المدنَييــن والنازحيــن فــي إقليــم  يتــم اســتهداف  المجــاورة. كمــا  الــَدول  الغربًيــة فــي  الَدبلوماســًية  والبعثــات 
كردســتان العــراق وال ســَيما األقليــات الَدينيــة منهــم. تزيــد هــذه الهجمــات مــن التوَتــر بيــن المجتمــع المضيــف 
والَنازحيــن فــي الداخــل أو الالجئيــن، ممــا يثيــر مخــاوف حمايــة كبيــرة. حــَدت الــَدول المجــاورة مــن وصــول الاَلجئيــن 
إلــى أراضيهــا، بمــن فيهــم الَنازحيــن العراقيَيــن إلــى إقليــم كردســتان العــراق وذلــك خوفــًا مــن تســَلل عناصــر مــن 

ــة االســالمَية إليهــا. الَدول

االســتعداد للشــتاء: يــؤَدي ضعــف االســتعداد للشــتاء المترافــق مــع نقــص الَتمويــل إلــى اســتجابة محــدودة 
ومتأخــرة فــي خطــط الــوكاالت االنســانَية. وهــذا يؤثــر بشــكل خــاص علــى الاَلجئيــن اَلذيــن يعيشــون فــي مالجــئ 
ــد مــن المناطــق اَلتــي يتواجــد فيهــا  ــان. تتعــرض العدي ــزة، كاَلذيــن يعيشــون فــي العشــوائيات فــي لبن ــر مجَه غي

ــد أوضــاع الاَلجئيــن ســوءًا. ــات وانخفــاض حــاد فــي درجــات الحــرارة ممــا يزي الالجئــون إلــى فياضان

تزايــد أعــداد العائديــن: علــى الَرغــم مــن تصعــد العنــف الــذي تمارســه الَدولــة االســالمَية فــي ســوريا، تــزداد أعــداد 
الالجئيــن العائديــن إلــى ســوريا بشــكل مســتمر وذلــك لعــدم قدرتهــم علــى لــم شــمل عوائلهــم بســبب الصعوبــات 
ــة مــع المجتمعــات المضيفــة وتفاقــم  ــرات الحاصل ــر والَتوَت فــي قطــع الحــدود وتخفيــض المســاعدات بشــكل كبي
انعــدام األمــن فــي البلــدان المســتضيفة, وخصوصــًا فــي العــراق ولبنــان. يختــار أغلــب الاَلجئــون العــودة إلــى 
المناطــق اَلتــي تســيطر عليهــا المعارضــة، رغــم أَن هــذه المناطــق تتقَلــص بشــكل متزايــد، أو إلــى المناطــق الخاضعة 

لســيطرة الحكومــة الســورَية حيــث يتوفــر حــد أدنــى مــن االســتقرار وتتوفــر الخدمــات العاَمــة.
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1.3 الجدول الزمني

تكثيــف األردن للقيــود المفروضــة علــى الاَلجئيــن اَلذيــن يحاولــون 
واســعة  ومســح  تفتيــش  بعمليــات  مترافقــة  أراضيهــا  دخــول 
أّدت لتــرك آالف الالجئيــن عالقيــن فــي المنطقــة المحرمــة علــى 
طــول الَشــريط الحــدودي بيــن ســوريا واألردن وبكميــة مســاعدات 
محــدودة. كمــا قامــت الحكومــة األردنيــة بفــرض قانــون جديــد 
المســتضيفة,  المجتمعــات  فــي  المتواجديــن  الالجئيــن  يلــزم 
والذيــن يريــدون الحصــول علــى دعــم المفوضيــة العليــا لشــؤون 
الالجئيــن, أن يســتخدموا وثائــق تقدمهــا الحكومــة األردنيــة لهــم 
بمثابــة موافقــة منهــا لحصولهــم علــى المســاعدة والحمايــة مــن 

األمــم المتحــدة وشــركائها, وذلــك بعــد تاريــخ 14 تمــوز.  

القتــال فــي منطقــة القلمــون يمتــد ليصــل إلــى 
مدينــة عرســال فــي بدايــة شــهر آب. أعمــال العنــف 
المتفرقــة داخــل وحــول البلــدة الحدوديــة، المكتظــة 
السياســي  التوتــر  ووجــود  بالالجئيــن،  أصــاًل 
والطائفــي المتصاعــد فــي المنطقــة، يمكــن أن تثيــر 

العنــف فــي أجــزاء أخــرى مــن لبنــان.

الاَلجئيــن فــي المناطــق  الَتركيــة عزمهــا نقــل  أعلنــت الحكومــة 
ــر واالشــتباكات  ــة مــن التوَت ــى المخَيمــات وســط حال ــة إل الحضرَي
فــي مدينتــي  الَســوريَين  والاَلجئيــن  المضيــف  المجتمــع  بيــن 

الحدودَيــة. اســطنبول وغــازي عنتــاب 

العالقيــن  الالجئيــن  أجلــت  أَنهــا  األردنَيــة  الحكومــة  صرّحــت 
مــع  الحــدودي  َشــريطها  طــول  علــى  المحرمــة  المنطقــة  فــي 
ــم األزرق. انضمــت األردن للتحالــف  ســوريا وأرســلتهم إلــى مخَي
ــة  ــة ضــد الَدول ــات المَتحــدة األمريكَي ــذي تقــوده الوالي الدولــي ال
االســالمَية فــي ســوريا، مــع دول الخليــج العربــي، ممــا دفــع 
الَدولــة االســالمَية وجبهــة الَنصــرة للَدعــوة إلــى شــَن هجمــات 

ضــد الــَدول المشــاركة فــي هــذه الَضربــات.

األزمــة  بدايــة  منــذ  نــزوح  موجــة  أكبــر  وقعــت 
الَســورَية حيــث فــر أكثــر مــن 130,000 ألــف الجــئ 
ســوري إلــى األراضــي الَتركَيــة خــالل 72 ســاعة 
علــى  الَدولــة االســالمَية  لهجــوم عناصــر  نتيجــًة 
بلــدة عيــن العــرب / كوباني الحدودَيــة. أعلن برنامج 
األغذيــة العالمــي خفــض المســاعدات الغذائَيــة 
امتــداد  علــى  الســوريَين  لاَلجئيــن  كبيــر  بشــكل 
المنطقــة. العديــد مــن الاَلجئيــن غيــر المقيميــن 
فــي المخَيمــات فــي العــراق ولبنــان وتركيــا لــم 
خفــض  إعــالن  قبــل  حتــى  المســاعدات  يتلَقــوا 
المســاعدات الغذائَيــة. أمــا الالجئــون الَســورَيون 
فــي مصــر واألردن فســيواجهون صعوبــات فــي 

الَتأقلــم مــع قَلــة المســاعدات

أيلولآبتموز
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1.4 الملف اإلنساني

العراق، 100

تركيا، 1,600

مصر، 7,000

مصر4
)139,936( 139,936~

في أماكن أخرى في شمال أفريقيا
)23,367( 23,367~

اوروبا5
)100,000~( 100,000~

العراق3
3)215,387( 215,387~

تركيا2
4)1,029,500( 1,350,000~

االردن8
4)619,376( 1,400,000~

لبنان1
4)1,151,057( 1,325,000~

االردن، 14,500

لبنان، 53,000

الالجئين
 من سوريا
~4.5م

1.  تم أخذ األرقام من تقرير المفوضية العلية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين UNHCR الذي نشر في 25 أيلول. يقدر بأن عدد الالجئين الغير 

مسجلين يساوي 10-%20 من المسجلين بحسب مصادر رسمية. 
2.  الحكومة التركية قدرت عدد الالجئين ب 1.35 مليون بحسب المفوضية 

العلية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR في أيلول.  
3.  األرقام بحسب تقرير المفوضية العلية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

UNHCR عن العراق في آب. 
.UNHCR RRP6 portal .4

5. مسجلين من قبل الحكومات األوروبية 
6.  األرقام تشمل الذين ينتظرون التسجيل. المصدر: المفوضية العلية 

UNHCR لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
7.  عدد الفلسطينيين من سوريا الذين لجئوا خارج البلد بحسب وكالة األمم 

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين UNRWA في 25 أيار 
8. بحسب مسؤول في الحكومة األردنية 

من أجل أعداد النازحين داخل سوريا, 
يرجى النظر الى اللمحة اإلنسانية جزء 

الالجئين السوريين4
~4.4م

المسجلين والذين ينتظرون التسجيل
)إجمالي الالجئين(

~3.2م
المسجلين والذين 
ينتظرون التسجيل

)        (

الالجئين الفلسطينيين
من سوريا7

~76.2 الف
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النزوح اإلقليمي

درعا

120,001 - 405,000

60,001 - 120,000

30,001 - 60,000

10,001 - 30,000

< 10,000

تركيا

العراق

األردن

لبنان

السعودية 

الضفة الغربية

مصرإسرائيل

قبرص

 جرابلستل أبيض

البحر األبيض المتوسط
33%

31%

64%

19%

46%

16%

12%

22%

20%13%

14%

مثال:

الالجئ� السوري�

درعا 46%

%46 من الالجئ� املسجل�
يف األردن، اصولهم من درعا

مفتوح

عبور مقيد

الحسكة

ادلبحلب

دمشق
ريف دمشق

SNAP :حالة املعابر
 UNHCR :الالجئ�(31 Aug 2014)
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1,151,000
الَنازحون الَسوريون 
المسَجلون وبانتظار

التسجيل

53,000
الَنازحون الفلسطينييون 

من سوريا

2. الدول

1.2 لبنان

الَنازحون )راجع الملحق أ للتعاريف(

1,151,000الَنازحون الَسوريون المسَجلون وبانتظار التسجيل

%15نسبة اَلذين يعيشون في العشوائيات

53,000الَنازحون الفلسطينييون من سوريا

غير معروفالَسورَيون العائدون

غير معروفالمتأَثرون باألزمة الَسورية من غير الَنازحين

UNHCR 09/14, OCHA 08/14 :المصادر

2.1.1 قضايا رئيسَية

ــَم 	  ــوز، ت ــى منتصــف تَم ــران وحَت ــان. مــن منتصــف حزي ــر فــي لبن ــع مــن العــام بوضــع أمنــي متوَت ــز هــذا الَرب  تمَي
اإلبــالغ عــن ثالثــة تفجيــرات انتحارَيــة فــي البقــاع وبيــروت. خــالل نفــس الفتــرة، قــَل معــدل القصــف والَضربــات 
الجوَيــة مقارنــًة باألســابيع الَســتة الَســابقة، مــع عشــرات مــن الحــوادث اَلتــي أَثــرت بشــكل رئيســي علــى مناطــق 

 )OCHA 15/07/14, AFP 14/07/14( .ــل وعرســال فــي منطقــة البقــاع ــال وبعلبــك وطفي بريت

 فــي بدايــة شــهر آب، امتــَد القتــال مــن منطقــة القلمــون الَســورَية ليصــل إلــى بلــدة عرســال الَلبنانَيــة، مترافقــًا مــع 	 
قتــال شــديد بيــن قــَوات الجيــش الَلبنانــي والعناصــر المســَلحة مــن 2 – 5 آب. تســَبب القتــال فــي مــوت 17 جنــدي 
 AraNews 09/08/14, WorldBulletin( .و42 مدنــي، باإلضافــة لعــدد غيــر معــروف مــن المقاتليــن المســَلحين
07/08/14( اســتعاد الجيــش الَلبنانــي فــي نهايــة المطــاف العديــد مــن مواقعــه، كمــا أفســحت اتفاقَيــة الهدنــة 
المجــال أمــام أغلــب العناصــر المســَلحة لالنســحاب. )Assafir 08/08/14( مــع ذلــك، أفــادت بعــض المصــارد 
المحلَيــة أن عناصــر مــن جبهــة الَنصــرة والَدولــة االســالمَية ال تــزال تطــئ بلــدة عرســال، وتداهــم المنــازل بحثــًا 
 Assafir 25/08/14, OCHA( .عــن الَســكان المحليَيــن اَلذيــن تعاونــوا مــع الجيــش الَلبنانــي خــالل االشــتباكات
31/08/14(. باإلضافــة إلــى ذلــك، أشــار مســؤولون أمنَيــون أَن 19 جندَيــًا وعشــرات مــن رجــال الَشــرطة مــا زالــوا 

)WorldBulletin 07/08/14( .ــدى الجماعــات المســَلحة مفقوديــن ويعتقــد أَنهــم رهائــن ل

 فــي أيلــول، أعدمــت الجماعــات المســَلحة ثالثــة مــن الجنــود الَلبنانيَيــن الَتســعة عشــر اَلذيــن تــَم احتجازهــم أثنــاء 	 
اشــتباكات عرســال، مَمــا فاقــم مــن الَتوَتــر الَشــعبي ضــَد الاَلجئيــن الَســوريَين وأدى إلى مهاجمتهم. كما اســتمَرت 
االشــتباكات بيــن الجيــش الَلبنانــي والجماعــات المســَلحة شــرقَي البــالد مســبَبًة مصــرع عــدد غيــر معــروف مــن 
 ICG 01/10/14, UNHCR 10/08/14, OCHA(.الجنــود الَلبنانييــن والمقاتليــن الَســنة وعناصــر مــن حــزب الَلــه

 )31/08/14, Assafir 05/09/14

 امتــَد العنــف ليصــل لفتــرة وجيــزة إلــى مدينــة طرابلــس اللبنانيــة الَســاحلية، حيــث فاقمــت الحــرب الَســورَية 	 
ــن. اشــتبك  ــن الَســنة والعلويَي ــن الَســكان المحليَي ــة بي ــة, فــي هــذه المدين ــي تعــود لعقــود طويل ــرات, الت الَتوَت
 )WorldBulletin 03/08/14( .جنــود لبنانيــون مــع رجــال مســَلحين فتحــوا النــار علــى مواقــع للجيــش فــي المدينــة
.فــي عَكار،فــي أول شــهر آب, ســادت اشــتباكات متقَطعــة فــي المدينــة وإطــالق نــار، غالبــًا فــي الَليــل فــي 

)OCHA 11/08/14( .المناطــق القريبــة مــن الحــدود الشــمالَية وفــي وادي خالــد

 يتزايــد الســكن العشــوائي بشــكل ســريع، فمــن 250 ملجــأ فــي حزيــران 2011 إلــى 490 فــي تَمــوز مــن عــام 	 
ــة %15 مــن  ــًا قراب ــول 2014. وهــو يحــوي حالي ــأ فــي أيل ــى 1400 ملج ــران 2013 إل 2012، ومــن 840 فــي حزي
ــَكار  ــي ع ــى الَرغــم مــن أَن النســبة تصــل إلــى %30 فــي كل ٍ مــن محافظت ــن الَســوريَين المســَجلين، عل الاَلجئي

والبقــاع.

 وفقــَا لتقييــم »تضــَرر الاَلجئيــن الَســوريَين« )VASyR(، فــإَن %75 مــن األســر اَلتــي ُأجريــت معهــا 	 
ــًا، وبالتالــي زادت النســبة عــن %68 التــي تمــت مالحظتهــا فــي  ــة غذائي ــر آمن ــر غي المقابــالت تعتب
ــًا علــى نحــو خطيــر، وأكثــر مــن 12%  ــر آمنيــن غذائي 2013. ومــع هــذا, أقــل مــن %0.5 يعتبــرون غي
يواجهــون عــدم أمــن غذائــي معتــدل، و%62 يواجهــون مشــاكل طفيفــة فــي ذلــك. وضــع األمــن 
الغذائــي فــي كل مــن عــكار ووادي البقــاع ســيء نســبَيًا، حيــث أَن %22 و%16 مــن األســر, علــى 

ــر. التسلســل, تواجــه عــدم أمــن غذائــي معتــدل وخطي

2.1.2 َتطورات محتملة 

 

ــرة،  ــة األخي ــة: ســَبب تصاعــد العنــف المســَلح فــي عرســال فــي اآلون ــرات طائفَي عنــف مســَلح وتوَت
والحــوادث المتفرقــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن لبنــان، توَتــرات مجتمعيــة فــي لبنــان. احتمــال انــدالع 
العنــف الَطائفــي مرتفــع جــدًا خصوصــَا فــي المناطــق اَلتــي تحــوي عــدد كبيــر مــن الاَلجئيــن والَلبنانييــن 

ــن. المحتاجي

الســكن العشــوائي وبدايــة فصــل الَشــتاء: وفقــًا للتوقعــات المبنَيــة علــى اســتبيانات المــأوى التــي 
أجرتهــا المفوضَيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن, ســيعيش %55 مــن الاَلجئيــن الســوريين فــي منــازل غيــر 
ــق خاصــة مــع  ــر القل ــون األَول 2014, ممــا يثي ــول شــهر كان ــاء وعشــوائَيات بحل ــة ومواقــع البن مكتمل

اقتــراب فصــل الَشــتاء.

فتــح مخَيمــات لالجئيــن: فــي أيلــول، ورغــم الَتحفــظ الَطويــل للَســلطات اللبنانيــة، قــَرر لبنــان إنشــاء 
مخَيميــن لاَلجئيــن الَســوريَين علــى الحــدود مــع ســوريا. يجــري الَنقــاش بشــأن طريقــة الَتنفيــذ واختيــار 

)AFP 11/09/14( .الموقــع. تشــير الَتوقعــات إلــى اســتيعاب كل مخَيــم لـــ 10,000 شــخص

2.1.3 عوائــق العمــل

تســَببت أحــداث عرســال فــي أوائــل شــهر آب فــي انقطــاع المســاعدات وكل مــا يتعلــق بهــا لفتــرة طويلــة. 
حَتــى اليــوم, مــا زال مــن الصعــب الوصــول إلــى الَســَكان بســبب الوضــع األمنــي المتوتــر وارتفــاع حــَدة التوَتــر 
بيــن المجتمــع المضيــف والاَلجئيــن وكذلــك بيــن المجتمعــات المحَلَيــة ووكاالت اإلغاثــة. تــم االعتــراض علــى 
إعــادة تأهيــل المالجــئ فــي منطقــة عرســال، حيــث صــّرح ممَثلــو البلــدة بعــدم رغبتهــم بتنفيــذ أي مشــروع 
ــَي لموضــوع  ــَم إيجــاد حــَل نهائ ــاء أو التأهيــل للعشــوائيات فــي المنطقــة إلــى أن يت ــه عالقــة بإعــادة البن ل
الاَلجئيــن فيهــا. ُيعتقــد أَن التوَتــر ســوف ينتهــي بمجــَرد تعويــض الَســكان المحليَيــن الذيــن تضــررت أمالكهــم 
خــالل االشــتباكات. نصحــت قــَوات األمــن وبلدَيــة عرســال األمــم المَتحــدة والمنَظمــات الَدولَيــة العاملــة 
معهــا بعــدم دخــول البلــدة بــل العمــل عــن طريــق منظمــات محلَيــة غيــر حكومَيــة. بعــض الخدمــات المنقــذة 

للحيــاة وخدمــات الرعايــة الصحيــة يتــم تقديمهــا مــن قبــل الشــركاء المحلييــن. 

"في بداية شهر آب، امتَد 
القتال من منطقة القلمون 

الَسورَية ليصل إلى بلدة 
عرسال الَلبنانَية، مترافقًا مع 

قتال شديد بين قَوات الجيش 
الَلبناني والعناصر المسَلحة."

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/report/lebanon/seize-morts-dans-les-combats-entre-hezbollah-et-rebelles-syriens-la-fronti-re-ong
http://www.worldbulletin.net/middle-east/142088/militants-pull-out-of-lebanese-border-town-with-captives
http://aranews.net/2014/08/hundreds-syrians-return-home-following-lebanon-violence/
http://www.worldbulletin.net/middle-east/142088/militants-pull-out-of-lebanese-border-town-with-captives
http://www.worldbulletin.net/middle-east/142088/militants-pull-out-of-lebanese-border-town-with-captives
http://www.assafir.com/Article/2/365448/RssFeed
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
file:///C:\\Users\\Lenovo\\Desktop\\Assafir
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
http://www.worldbulletin.net/middle-east/142088/militants-pull-out-of-lebanese-border-town-with-captives
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
http://reliefweb.int/report/world/crisiswatch-n-134-1-october-2014
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-update-situation-arsal-and-surrounding-areas-06-aug-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
http://www.assafir.com/Article/2/370362
http://www.worldbulletin.net/middle-east/141791/lebanon-army-fights-to-expel-syria-linked-gunmen-from-border-town
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D6813&ei=hb8eVKXhAonraKW9gFg&usg=AFQjCNHrZyxgyIgY_J6CO2812GNHB3Bfhw&sig2=Zpe1dePw5UL91vgOq
http://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-open-first-syria-refugee-camps-minister
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وبحســب مــاورد، ال يســمح لاَلجئيــن الَســوريَين حَتــى اآلن بالَدخــول إلــى البلــدة أو الخــروج منهــا عبــر الَطريــق الَرئيســي 
والَطــرق المؤَديــة إلــى رأس بعلبــك مغلقــة أيضــًا. بينمــا تقــول الَتقاريــر أَن الَلبنانيَيــن قــادرون علــى الَدخــول والخــروج مــن 

 .)WFP 19/08/14, UNHCR 10/08/14, UNHCR 21/08/14, OCHA 31/08/14(.البلــدة بــدون عوائــق

2.1.4 مصادر البيانات وعوائقها

تَم إصدار ستة تقييمات في الَربع الثالث من عام 2014: 
 	)VASyR 08/14( أصدر برنامج الغذاء العالمي نتائج تقييم تضَرر الاَلجئين الَسوريَين في لبنان
ــة 1( الســكن العشــوائي فــي محافظــة عــَكار 2( المجتمعــات المضيفــة 	   أكملــت منظمــة ريتــش الَتقييمــات الَتالي

 REACH( .مراجعــة البيانــات الَثانوَيــة وتقريــر أَولــي عــن المجتمعــات المضيفــة فــي لبنــان )فــي محافظــة عــَكار 3
)09/14, REACH 09/14, REACH 07/14

  نشــرت منَظمــة »البحــث عــن أرضَيــة مشــتركة« تقريــرًا عــن الَترابــط االجتماعــي فــي طرابلــس وجنــوب لبنــان	 
)SGC 07/14(

 	)IA 08/14( .قام َتقرير مشترك أنجزته مجموعة من المنظمات بتحليل وضع الَشباب الَسوري في لبنان

تقييمات قيد اإلصدار:
 المفوضَيــة العليــا لشــؤون الاَلجئيــن تنفــذ تقيَيــم أساســي عــن حصــول الفئــات الحساســة علــى الَرعايــة الصحَيــة. 	 

)UNHCR 09/14(
 ُتجــري ريتــش والمفوضَيــة العليــا لشــؤون الاَلجئيــن بحثــًا عــن الحصــول علــى خدمــات الَصحــة اإلنجابَيــة فــي عــَكار. 	 

)REACH/UNHCR 09/14(
 	)EU/UNDP 09/14( .يجري حاليًا االَتحاد األوروَبي وبرنامج األمم المَتحدة التنموي تقييمَا بيئيَا لألزمة الَسورَية
 	)UNDP 09/14( .يعمل برنامج األمم المَتحدة التنموي حالَيًا على رسم خرائط للمخاطر والموارد في لبنان

نقــص المعلومــات: يوجــد نقــص واضــح فــي تبــادل المعلومــات بمــا يتعَلــق بمخــاوف الحمايــة ووضــع فئــات معَينــة مــن 
الَسكان:

اإلعادة القسرَية وأشكال أخرى لها.	 
الاَلجئون الَسوريون غير المسَجلين.	 
العائدون الَلبنانَيون.	 
الاَلجئون الفلسطينَيون من لبنان.	 
ذوو االحتياجات الخاَصة.	 

2.1.5 الَنزوح 
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الاَلجئون الَسورييون
القيود المفروضة على الَدخول:

فــي أواخــر حزيــران, أبلغــت وزارة الَشــؤون االجتماعيــة األمــم المَتحــدة بــأن َلجنتهــا الوزارَيــة قــد اتخــذت قــرار 
يقضــي باســتقبال الاَلجئيــن الَســوريَين القادميــن مــن المناطــق المتأَثــرة بالَنــزاع بالقــرب مــن الحــدود الَلبنانيــة 

)DailyStar 19/06/14( .فقــط. ال نعلــم إن تــَم تطبيقــه أم ال

القادمون الجدد:

وفقــًا للبيانــات اَلتــي جمعهــا المجلــس الَدنماركــي لالجئيــن)DRC( فــي إطــار »برنامــج القادمــون الُجــدد«, 
ــي 8,250 فــي شــهر آب. ــى حوال ــان مــن 20,000 فــي آذار إل ــى لبن ــن إل ــدد األفــراد الَداخلي انخفــض ع

فــي شــهري حزيــران وتَمــوز, كانــت أعلــى نســبة للوافديــن الجــدد هــي مــن دمشــق، بينمــا زادت أعــداد 
القادميــن مــن حمــص بشــكل ملحــوظ فــي شــهر آب. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-update-situation-arsal-and-surrounding-areas-06-aug-2014
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-update-situation-arsal-and-surrounding-areas-21-aug-2014
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D6839&ei=8b4eVMSFDcbjavzdgcAN&usg=AFQjCNGZE34HFgKXfkBipjkBkIKuAkrk0A&sig2=oGsvAwxQe6x90w6
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D6276&ei=xsweVPW8FI3haPPzgfgB&usg=AFQjCNE4lQFg2BgaZiLdiPQrV1iquqcQug&sig2=pB9NBZqsryq9yn5M
http://www.reach-initiative.org/reports
http://www.reach-initiative.org/reports
http://www.reach-initiative.org/reports
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7172
http://reliefweb.int/report/lebanon/akkar-governorate-lebanese-communities-hosting-syrian-refugees-assessment-report-july
https://www.sfcg.org/tag/lebanon-reports/
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Flebanon%2Fsyrian-refugee-situation-analysis-youth-lebanon&ei=8MseVPjpHsTkapLqgMgB&usg=AFQjCNH45rerf1-qyHE51XA3ez2cPgYp
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/assessment_view.php?ID=280
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/assessment_view.php?ID=256
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/assessment_view.php?ID=229
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/assessment_view.php?ID=226
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jun-19/260760-lebanon-informs-un-of-syrian-refugee-restrictions.ashx
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الاَلجئــون المســَجلون:

بحلــول نهايــة أيلــول، وصــل تعــداد الَســوريَين المســَجلين كالجئيــن لــدى المفَوضَيــة العليــا لشــؤون الاَلجئيــن إلــى 
الَتســجيل. ينتظــرون  و30,000  لبنــان  فــي   1,151,000

مَمــا يعنــي أكثــر مــن 50,000 الجــئ تــم تســجيلهم خــالل ثالثــة أشــهر منــذ أواخــر حزيــران، ويمثــل هــذا بــدوره انخفاضــًا 
طفيفــًا مقارنــًة بالَربــع الَســابق. يعيــش الاَلجئــون فــي الوقــت الحالــي فــي أكثــر مــن 1700 موقــع, منهــا 1400 مســكن 

)UNHCR 03/14, UNHCR 09/14, UNHCR 01/09/14( .عشــوائي

الاَلجئون الفلسطينَيون من سوريا:

حتــى أواخــر أيلــول، كانــت القيــود المفروضــة, منــذ أوائــل شــهر أَيــار, علــى الَدخــول إلــى لبنــان وتجديــد تأشــيرة الاَلجئيــن 
ــى لبنــان حكــرًا, بالكامــل  ــزال موجــودة. كان دخــول الالجئيــن الفلســطينين الســوريين إل الفلســطينيَين مــن ســوريا مــا ت
تقريبــًا, علــى العابريــن إلــى دولــة ثالثــة وفــي بعــض الحــاالت علــى مــن لديهــم موعــد مؤكــد مــع الســفارات فــي لبنــان. 
يتوجــب علــى كل الالجئيــن الفلســطينين الســوريين الموجوديــن فــي لبنــان حاليــًا تســوية وضعهــم القانونــي, حيــث 
ســتمنع القيــود الجديــدة الكثيريــن مــن تجديــد أوراقهــم وســيطلب منهــم مغــادرة البلــد. ســيكون لهــذه القيــود آثــارًا كارثيــة 
علــى الالجئيــن الفلســطينين الســوريين تتضمــن صعوبــة تنقلهــم وقيدهــم فــي الســجالت المدنيــة عنــد الــوالدة والموت 

)UNRWA 15/07/14( .مثــاًل

العائدون الَلبنانَيون:

برغــم تســجيل المنَظمــة الَدولَيــة للهجــرة )IOM( والَلجنــة العليــا لإلغاثــة )HRC( ألكثــر مــن 17,000عائــد حَتــى تشــرين األَول 
2013، إال أَن تواتــر اإلحــاالت فــي عــام 2014 يــدل علــى أَن عــدد العائديــن يفــوق بكثيــر عــدد المســَجلين. ومــن المتوَقــع 

)14/FSS 08( .2014 أن يصــل عــدد العائديــن إلــى البــالد إلــى 50,000 بحلــول نهايــة عــام

الَنازحون في الداخل:

تســَببت االشــتباكات العنيفــة بيــن الجيــش الَلبنانــي وعناصــر مســَلحة فــي عرســال إلــى نــزوح كبيــر فــي 
المنطقــة، حيــث انتقلــت وبشــكل مؤَقــت أكثــر مــن 900 عائلــة لبنانَيــة مــن عرســال إلــى البقــاع وغيرهــا مــن 
المناطــق الَلبنانَيــة، ومــع هــدوء القتــال عــاد أغلــب الَنازحــون إلــى عرســال. ومــع هــذا, أفــادت الَتقاريــر بحركــة 

)OCHA 31/08/14( .ــدة فــي 27 آب ــدة بســبب االشــتباكات المتقطعــة فــي البل ــزوح جدي ن

الاَلجئون العائدون:

أشــارت الَتقاريــر إلــى أن أكثــر مــن 1000 الجــئ ســوري مَمــن قدمــوا إلــى عرســال هربــَا مــن اَلنــزاع فــي ســوريا 
قــد عــادوا عبــر نقطــة مصنــع الحدودَيــة بســبب تصاعــد العنــف فــي البلــدة فــي بدايــة شــهر آب. ال توجــد أي 
 AraNews 09/08/14, UN(.معلومــات عَمــا إذا عــاد هــؤالء الالجئــون إلــى عرســال أم ال بعــد أن هــدأ القتــال

)21/08/14

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6087
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAMPISv6info20140903_0.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue4%2816July-31Aug2014%29%20%281%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://aranews.net/2014/08/hundreds-syrians-return-home-following-lebanon-violence/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1451104.pdf
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2.1.6 المخاوف واالحتياجات اإلنسانَية.
الحماية

العنف المسَلح:

ظَلــت الحالــة األمنَيــة العاَمــة فــي لبنــان متوَتــرة خــالل فتــرة إعــداد الَتقريــر حيــث حصلــت ثــالث عمليــات انتحارَيــة فــي البقــاع 
وبيــروت فــي حزيــران وتَمــوز )OCHA 15/07/14( وتصاعــد العنــف فــي بلــدة عرســال الحدودَيــة فــي أوائــل شــهر آب حيــث 
ُقتــل مــا يقــارب 42 مدنــي. )AraNews 09/08/14, WorldBulletin 07/08/14(. اعتبــارَا مــن أواخــر شــهر آب، أشــارت 
تقاريــر إعالمَيــة أَن مقاتليــن مــن جبهــة الَنصــرة والَدولــة االســالمَية ال يزالــون يتنقلــون مــن وإلــى بلــدة عرســال، مداهميــن 

)Assafir 25/08/14( .المنــازل بحثــًا عــن الَســكان المحليَيــن اَلذيــن تعاونــوا مــع الجيــش الَلبنانــي خــالل االشــتباكات

التوَترات االجتماعَية:

أشــار َتقييــم أمنــي مشــترك بيــن عــدة منَظمــات فــي أواخــر شــهر آب أَن الَتوَتــرات داخــل المجتمــع مــا زالــت متأَججــة إثــر 
تصاعــد التوَتــر فــي عرســال فــي بدايــة آب. أشــارت الَســلطات المحلَيــة أَن الَتوتــر رَبمــا يتناقــص عنــد البــدء بخَطــة تعويــض 

)UNHCR 21/08/14(.الســكان المحلييــن اَلذيــن تضــَررت ممتلكاتهــم خــالل االشــتباكات األخيــرة

أّدى الضغــط علــى المــوارد واإلمكانــات االقتصاديــة إلــى حالــة مــن الَتوَتــر بيــن المجتمــع المحلــي والاَلجئيــن فــي مناطــق 
مختلفــة مــن لبنــان. يشــير تقييميــن تــَم إجراؤهمــا فــي الجنــوب وطرابلــس وعــَكار والبقــاع أَن المجتمعــات المحليــة تفَضــل 
فــي كثيــر مــن األحيــان أن تعيــش فــي أحيــاء منفصلــة، وأن يذهــب أطفالهــم إلــى مــدارس منفصلــة أيضــًا. هنالــك اعتقــاد 
ــم الخاصــة بمجتمعهــم ويســتغلون المســاعدات  ــأن الالجئيــن يهــدَدون منظومــة القي ــة ب ســائد بيــن المجتمعــات المحلي
اإلنســانَية المقدمــة لهــم. تفَســر هــذه النقــاط تأييــد اللبنانييــن للقيــود المفروضــة علــى الالجئيــن مثــل حظــر الَتجــول 

)OCHA 15/07/14, REACH 07/14( .والعوائــق البيروقراطَيــة اَلتــي تحــَد مــن حصولهــم علــى المســكن والوظائــف

الوثائق والوضع القانوني:

بمعــدل %13 مــن الالجئيــن يدخلــون لبنــان مــن معابــر غيــر رســمية وبالتالــي ال يعتــرف بــأن وجودهــم قانونــي فــي لبنــان. 
يشــعر الاَلجئــون بقلــق متزايــد بعــد أن طالبهــم األمــن العــام اللبنانــي بتجديــد وثائــق اإلقامــة بعــد انتهــاء اإلقامــة األوليــة 
 .)Assafir 14/08/14( .لهــم والتــي مدتهــا 12 شــهر . كمــا يكَلــف التجديــد مبلغــًا ماليــًا كبيــرًا ال يتوفــر لــدى أغلــب الاَلجئيــن
عواقــب الوضــع غيــر القانونــي كثيــرة جــدَا, ليــس فقــط االعتقــال واالحتجــاز، بــل أيضــًا قيــود شــديدة علــى حرَيــة الحركــة 
ومحدودَيــة الحصــول علــى كســب العيش/العمــل والقيــد فــي الَســجل المدنــي، إضافــًة إلــى خطــر االســتغالل وإشــكالَية 

)UNHCR 06/14( .الوصــول إلــى الخدمــات األساســَية كتســجيل المواليــد الجــدد

إضافــًة إلــى ذلــك، تزايــدت التقاريــر التــي تتحــدث عــن تناقــض المعلومــات اَلتــي يحصــل عليهــا المواطنــون الَســوريون 
مــن الحكومــة اللبنانيــة بشــأن إجــراءات تجديــد اإلقامــة فــي لبنــان. فــي بعــض الحــاالت تــم اعتقــال أو ترحيــل بعــض 

)PI 10/09/14( .المواطنيــن الَســوريَين عنــد عودتهــم إلــى لبنــان نتيجــة لعــدم امتالكهــم لوثائــق صالحــة

الَزواج المبكر والعنف القائم على أساس الجنس:

ــات رســمية عــن زواج األطفــال فــي لبنــان، لكــن تــَم اإلبــالغ عــن العديــد مــن هــذه الحــاالت فــي العديــد  اليوجــد إحصائَي
مــن المناطــق الَريفَيــة, وبحســب مــا ورد فقــد زاد عــدد هــذه الحــاالت مــع تدَفــق الاَلجئيــن الَســوريَين. تحــاول الَســلطات 
ــة فــي المنطقــة دورًا  ــة الحــَد مــن هــذه الظاهــرة المنتشــرة مــن خــالل الَتشــريعات اَلتــي تمنــح الســلطات المدنَي الَلبنانَي
بهــذا الشــأن، واَلــذي عــادًة مــا يكــون حكــرًا علــى رجــال الَديــن. فــي الواقــع، وفــي الوقــت الحالــي، تتعامــل المحاكــم الَدينَيــة 
مــع كل قضايــا األحــوال الشــخصَية المتعَلقــة بالطوائــف الـــ 18 المعتــرف بهــا رســمَيًا فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
ســَن الَرشــد. )AFP 18/08/14( فــي شــهر آب، أعلنــت الهيئــة الوطنَيــة لشــؤون المــرأة الَلبنانَيــة أَنهــا بصــدد إعــداد مقتــرح 

)Annahar 31/08/14( .قانونــَي لتحديــد حــد أدنــى لســن الــَزواج

وفقــًا للمفَوضَيــة العليــا لشــؤون الاَلجئيــن فــي حزيــران، فــإَن الالجئيــن مــن الَنســاء واألطفــال يتأَثــرون بالعنــف القائــم 
علــى أســاس الجنــس بنســب متفاوتــة. تعــّد الفتيــات والمراهقيــن بــدون ولــي أمــر، وربــات المنــزل الوحيــدات، واألَمهــات 

الَشــابات، والَزوجــات، والَنســاء والفتيــات المعاقــات هــَن األكثــر عرضــة للخطــر. تبّيــن التقاريــر أن %25 مــن 
)UNHCR 06/14( .18 الَناجيــن مــن حــاالت العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس هــم دون ســَن

عملَيات اإلخالء والقيود على السكن العشوائي:

خَلــف الوضــع فــي عرســال توَتــرات فــي العديــد مــن بلــدات عــَكار، وال ســَيما اإلخــالء الجماعــَي الــذي فرضــه 
 .)Assafir 11/08/14( .المجتمــع المحلــَي علــى الالجئيــن الَســوريَين مــن 25 مســكن فــي بلــدة الحســينة
فــي البتــرون، تــَم إجــالء الالجئيــن المقيميــن علــى ضفــاف نهــر الجــوز فــي حقــول العاصــي بنــاءَا علــى قــرار 
ــك أعضــاء البرلمــان والمســئولون  ــرون وكذل ــن ســَكان البت ــم مقــام المنطقــة. )Assafir 25/08/14(. أعل قائ
الحكوميــون، وفــروع األمــن والبلدَيــات عــن الحــَد مــن إنشــاء مخَيمــات الاَلجئيــن والســكن العشــوائي، 

.)Assafir 25/08/14( .لتقتصــر أماكــن إقامتهــم علــى الغــرف والَشــقق المســتأجرة

وفقــَا لتقَييــم حديــث فــي عــَكار، فــإَن %96 مــن المالجــئ تقــع علــى أراضــي ذات ملكَيــة خاَصــة. ٪87 مــن 
الاَلجئيــن ليــس لديهــم عقــود رســمَية مــع المالــك ولكــَن العديــد منهــم لديهــم اتفــاق شــفهي طويــل األمــد 
معــه أو قــد دفعــوا آجــار أشــهر مقَدمــًا. يعتبــر االســتئجار غالبــَا غيــر مســتقر، حيــث أن ٪29 مــن الســكن عرضــة 

 .)REACH 09/14( للنقــل القســرَي إلــى مواقــع أخــرى وألن المالكيــن هــم مــن يســيطرون علــى العمليــة

ــرات المتزايــدة بيــن المجتمــع المضيــف  فــي محافظتــي عــَكار والبقــاع، ُيعتبــر ســوق اآلجــار المشــبع والتوَت
والاَلجئيــن همــا الَســببان الرئيســيان وراء التهديــد باإلخــالء واإلخــالءات الفعلَيــة. تــَم تســجيل 30 حالــة إخــالء 
ــر 200 ملجــأ  ــد وحدهــا. وأظهــر تقييــم حديــث ألكب ــران فــي منطقــة وادي خال ــام فــي شــهر حزي خــالل 10 أَي

)OCHA 15/07/14( .عشــوائي فــي البقــاع بــأن هنــاك ازديــادا فــي حــاالت اإلخــالء المحتملــة

حظر التجول واالعتقال:

ــر أيضــًا فــي زيــادة القيــود المفروضــة علــى حرَيــة تنقــل الالجئيــن، حيــث فــرض حظــر  عمومــًا، تســَبب الَتوَت
الَتجــَول ليــاًل فــي مــا اليقــل عــن 45 بلدَيــة فــي لبنــان )HRW 03/10/14(. إضافــًة إلــى ذلــك، تــَم اإلبــالغ عــن 
ازديــاد عملَيــات االعتقــال واالحتجــاز لالجئيــن لعــدم توفــر الوثائــق لديهــم وذلــك فــي طرابلــس وعــكار وجنــوب 

)Assafir 08/08/14, OCHA 15/07/14( .لبنــان

األمن الغذائي وسبل المعيشة
األمن الغذائي:

أصبــح األمــن الغذائــَي مصــدر قلــق متزايــد بســبب التدهــور االقتصــادي وتأثيــر الجفــاف. يقــَدر معــدل   هطــول 
األمطــار فــي عــام 2014 نصــف المعــدل الَســنوي، ممــا أَدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي اإلنتاج, بشــكل رئيســي 
إنتــاج الخضــروات والفاكهــة. وبالتالــي, ارتفعــت أســعار هــذه المــواد ممــا حــَد مــن الحصــول عليهــا مــن قبــل 
الفئــات الفقيــرة والمحتاجــة، الموجــودة غالبــَا فــي المناطــق الفقيــرة فــي الَشــمال )عــَكار والَضنَيــة( والبقــاع 
)Inter Press Services 22/07/14( .والجنــوب والَضواحــي الجنوبَيــة مــن بيــروت )الَشــمالي )بعلبــك والهرمــل

"أّدى الضغط على الموارد واإلمكانات االقتصادية 
إلى حالة من الَتوَتر بين المجتمع المحلي والاَلجئين 

في مناطق مختلفة من لبنان."

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://aranews.net/2014/08/hundreds-syrians-return-home-following-lebanon-violence/
http://www.worldbulletin.net/middle-east/142088/militants-pull-out-of-lebanese-border-town-with-captives
file:///C:\\Users\\Lenovo\\Desktop\\Assafir
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-update-situation-arsal-and-surrounding-areas-21-aug-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://www.assafir.com/Article/3/367767
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Country%5B%5D=122
http://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-plans-law-stem-growing-child-marriage-trend
http://www.annahar.com/article/166348-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%86-%D9%81%D9%8A-%25
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7013
http://www.assafir.com/Article/2/365883/RssFeed
http://www.assafir.com/Article/3/368192
http://www.assafir.com/Article/3/368192
http://www.reach-initiative.org/reports
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/report/lebanon/least-45-local-curfews-imposed-syrian-refugees
http://www.assafir.com/Article/2/365437/RssFeed
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/report/lebanon/food-insecurity-new-threat-lebanon-s-syrian-refugees
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وأكــد تقَييــم حديــث للمجتمعــات المضيفــة فــي عــَكار أَن الغالبَيــة العظمــى لقــرى المنطقــة شــهدت ارتفــاع تكلفــة المــواد 
)REACH 07/14( .الغذائَيــة بســبب الَتضخــم وانخفــاض فــرص الَتجــارة مــع ســوريا

الاَلجئون الَسوريَون:

وفقــَا لتقييــم تضــَرر الاَلجئيــن الَســوريَين )VASyR 2014(، فــإَن %75 مــن األســر اَلتــي ُأجريــت معهــا المقابــالت تعتبــر غيــر 
آمنــة غذائيــًا، وهــو مــا يمثــل زيــادة عــن نســبة %68 التــي تمــت مالحظتهــا فــي 2013. برغــم أَن أقــل مــن %0.5 تعانــي 
علــى نحــٍو ٍ خطيــر مــن وضــع غذائــي غيــر آمــن، فــإن أكثــر مــن %12 يواجهــون وضــع معتــدل، و%62 يواجهــون مشــاكل 
طفيفــة. وضــع األمــن الغذائــي فــي كَل ٍ مــن عــكار ووادي البقــاع ضعيــف نســبَيًا، حيــث أَن %22 و%16 علــى الَتوالــي 
مــن األســر تعانــي بشــكل معتــدل وشــديد مــن انعــدام األمــن الغذائــي. بالمقارنــة مــع بيــروت وجبــل لبنــان فــإَن %6 مــن 
األســر تعانــي بشــكل متوَســط وشــديد مــن انعــدام األمــن الغذائــَي. )WFP 22/07/14, VASyr 06/14(. عمومــًا, لجــأت 
%28 مــن األســر الاَلجئــة إلــى اســتراتيجَيات َتأقلــم َطارئــة هــذا العــام، مقارنــًة بـــ %22 فــي 2013. أكثــر مــن %80 مــن 
األســر اقترضــت المــال خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة, مقارنــًة مــع %71 فــي 2013. نصــف هــذه األســر تصــل ديونهــا 

)WFP 24/07/14( .إلــى 400 دوالر أو أكثــر

المجتمعات المضيفة:

كشــفت تقيَيمــات عديــدة أَن مرونــة المجتمــع المضيــف فــي العديــد مــن المناطــق قــد تدهــورت نتيجــة اســتمرار األزمــة 
ــة للمرحلــة األولــى مــن »تقييــم الفئــات الضعيفــة مــن المجتمــع المضيــف« الــذي أجرتــه  الَســورَية. تشــير الَنتائــج األَولَي
ريتــش ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانَية )OCHA( أَن األســر الَلبنانَيــة قــد قّللــت وبشــكل كبيــر عــدد وجباتهــا، وتقتــرض 
المــال مــن أجــل شــراء المــواد الغذائَيــة، أو تشــتريها بالَديــن، أو تشــتري مــواد ذات نوعَيــة أقــَل أو غــذاء أرخــص، ويختلــف 
ذلــك حســب المنطقــة. تــَم اإلبــالغ عــن بيــع األراضــي واألصــول، واالعتمــاد أيضــًا علــى الحــواالت المالَيــة والمســاعدات. 

)14/OCHA/REACH 08(

السكن العشوائي:

أشــار تقيَيــم حديــث فــي عــَكار أَن ســَكان العشــوائيات يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى المســاعدات والقــروض والعمــل 
اليومــي وآليــات تأقلــم أخــرى. ويرجــع ذلــك أساســَا إلــى محدودَيــة فــرص كســب العيــش اَلتــي تنتــج عــن محدودَيــة الحركــة 
والمنافســة الكبيــرة علــى الوظائــف والقيــود االقتصادَيــة والمهــارات المحــدودة. وفقــًا للبيانــات التــي تــَم جمعهــا، فــإَن 
٪16 مــن البالغيــن )فــوق ســن 18(, الذيــن تــم تقييمهــم, قــد عمــل خــالل األشــهر الَســابقة بمعــدل 3 أَيــام فــي األســبوع. 

)REACH 09/14(

الاَلجئون الفلسطينَيون:

كشــف تقَييــم مشــترك لألونــروا وبرنامــج الغــذاء العالمــي عــن االســتهالك الضعيــف لألغذية بيــن الاَلجئين الفلســطينيَين 
مــن ســوريا. أفــادت األســر أَنهــا تنفــق نصــف دخلهــا تقريبــًا علــى المــواد الغذائَيــة، مــع معانــاة حوالــي %12 مــن هــذه 
األســر مــن انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل متوســط أو شــديد. %91 مــن األطفــال الفلســطينيين مــن ســوريا ال يحصلون 
 UNRWA/WFP( .علــى الحــد األدنــى المقبــول لعــدد الوجبــات و%86 منهــم ال يحصلــون علــى تنــوع غذائــي مقبــول

)07/14

وفقــا لألونــروا، فــإن أوضــاع الاَلجئيــن الفلســطينَيين فــي لبنــان مشــابهة لوضــع الفقــراء مــن اللبنانييــن, لكــَن القيــود 
المفروضــة علــى عمــل الفلســطينيَين تؤَثــر وبشــكل ســلبَي علــى تطــور دخلهــم، وبالَتالــي علــى وضــع أمنهــم الغذائــَي. 

الَصَحة 
الوصول إلى الخدمات الَصَحَية:

وفقــًا لتقيَيــم أجــري فــي عــَكار، اعتبــرت الخدمــات الَصحَيــة مصــدر قلــق كبيــر بالنســبة للمجتمعــات المضيفــة، 
ــل األزمــة. كمــا أظهــر  ــى قب ــة ضعيــف حَت لكنهــا أشــارت فــي الوقــت نفســه أَن مســتوى الخدمــات الَصحَي
الَتقريــر أَن هنــاك تصــَور لــدى الَلبنانَييــن أَن الاَلجئيــن يتمتعــون بأفضليــة الحصــول علــى الخدمــات الَصحَيــة. 

 )REACH 07/14(

أشــار »تقَييــم تضــَرر الاَلجئيــن الَســورَيين« )VASyR 2014( أَن مــا يقــارب ثلــث األســر الاَلجئــة, اَلتــي شــملها 
.)VASyR 06/14( .التقييــم, لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى المســاعدة الَصحَيــة الاَلزمــة

فــي طرابلــس، أشــارت تقاريــر غيــر مؤَكــدة أن بعــض المستشــفيات الحكومَيــة توَقفــت عــن اســتقبال 
المرضــى الَســورَيين اَلذيــن يحتاجــون الــى غســيل كلــى ابتــداًء مــن شــهر آب 2014، دون تحديــد ســبب ذلــك. 

)Zamalwsl 19/07/14(

تــَم إجــراء تقَييــم ألكثــر مــن 100 عيــادة َصحيــة أولَيــة فــي لبنــان، بالَتنســيق بيــن اليونيســيف ووزارة الَصحــة 
العاَمــة, لتحديــد المعَوقــات اَلتــي تمنــع الاَلجئيــن والمجتمــع المحلــي اللبنانــي مــن الحصــول علــى الخدمــات 

)USAID 03/07/14( .الَصحَيــة. لــم يتــم نشــر الَنتائــج بعــد

السكن العشوائي:

بســبب الفقــر والَصــرف الَصحــَي غيــر المناســب وظــروف المســكن، ترتفــع فــي العشــوائيات معــَدالت 
ــة وإســهال وحَمــى  االلتهابــات واألمــراض اَلتــي يمكــن الوقايــة منهــا، كمــا توجــد تقاريــر عــن أمــراض جلدَي
ــَم معالجتهــا  ــي ال تت ــرة اَلت ــة واألمــراض الخطي وأمــراض الجهــاز الَتنَفســي. تنتشــر أيضــًا األمــراض المزمن

)REACH 09/14( .نظــرًا لمحدودَيــة الَرعايــة الصحَيــة

المياه والَصرف الَصحَي
الحصول على المياه:

وفقــًا لمكتــب تنســيق الَشــؤون اإلنســانَية فــي تمــَوز، فــإَن نــدرة الميــاه والقضايــا المتعَلقــة بنوعَيــة الميــاه 
ــز فيهــا  هــي القضايــا األشــد إلحاحــًا فــي محافظتــي عــَكار والبقــاع، وهــي تؤثــر علــى األراضــي التــي تترّك

  )OCHA 11/07/14( .نســبة كبيــرة مــن الالجئيــن واللبنانييــن الفقــراء

وفقــا لتقييــم حديــث فــي عــكار، صّنــف الحصــول علــى الميــاه كأحــد األولوَيــات الرئيســية للمجتمعــات 
ــاه  ــوث بســبب ســوء نظــم إدارة مي ــة, والَتل ــة والمناخَي ــاه بالعوامــل البيئَي ــر مخــزون المي ــث يتأَث ــة، حي المحلَي
المجتمعــات  مــن  المعلومــات  أشــارت مصــادر  ذلــك،  القديمة.ومــع  التحتَيــة  والبنيــة  الَصحــَي،  الَصــرف 
ــر »تضــَرر  ــر إلــى حــّد مــا باألزمــة. )REACH 07/14( أظهــر تقري ــاه قــد تأَث المضيفــة، أَن الحصــول علــى المي
الاَلجئيــن الَســوريين« 2014، أَن نســبة األســر الاَلجئــة اَلتــي ال تحصــل علــى ميــاه الشــرب ارتفعــت مــن 5% 

)VASyr 06/14( .2014 إلــى %33 فــي عــام

"وفقَا لتقييم تضَرر الاَلجئين الَسوريَين )VASyR 2014(، فإَن 
%75 من األسر اَلتي ُأجريت معها المقابالت تعتبر غير آمنة غذائيًا، 

وهو ما يمثل زيادة عن نسبة %68 التي تمت مالحظتها في 
2013. برغم أَن أقل من %0.5 تعاني على نحٍو خطير من وضع 

غذائي غير آمن"

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\Preliminary%20results%20of%20the%202014%20VASyR,%20conducted%20in%20May-June,%20showed%20that%2013%20percent%20of%20refugees%20are%20moderately%20or%20severely%20food%20insecure,%2062%20percent%20mildly%20foodinsecure%20and%2025%20percent%20food%20secure.%20The%20number%20of%20food%20secure%20households%20was%207%20percent%20lower%20t
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2009%20-%2022%20July%202014.pdf
http://www.reach-initiative.org/reports
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRS%20Need%20Assessment%20Report%20Final%20-%2024%2006%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRS%20Need%20Assessment%20Report%20Final%20-%2024%2006%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRS%20Need%20Assessment%20Report%20Final%20-%2024%2006%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
https://www.zamanalwsl.net/en/news/5825.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/07.03.14%20-%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2318.pdf
http://www.reach-initiative.org/reports
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LBN_11401_WASH_A4P_140711.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
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إدارة الَنفايات:

فــي عــَكار، تعتبــر أيضــًا نظــم إدارة ميــاه الصــرف الَصــرف الَصحــَي مــن أولوَيــات المجتمــع المحلــَي، ويعتقــد أنهــا فشــلت 
)REACH 07/14( .بتلبيــة الحاجــة المتزايــدة للمجتمــع بســبب قــدم البنيــة التحتَيــة أو عــدم وجودهــا

فــي عــَكار، تأَثــرت إدارة النفايــات الَصلبــة بشــكل كبيــر بســبب األزمــة، لكــن لــم يتــم تصنيفهــا كأولوَيــة لــدى المجتمعــات، 
وقــد قيــل أَنهــا تتــم بشــكل جيــد فــي جميــع أنحــاء المحافظــة ماعــدا القــرى اَلتــي ليــس لهــا بلدَيــات. أشــار الســكان 
المحليــون المســتضيفون لبعــض الالجئيــن أَن األســر الســورية تفتقــر إلــى الحاويــات وعَبــرت عــن الحاجــة لتوســيع طــرق 

)REACH 07/14( .جمــع القمامــة

السكن العشوائي:

فــي عــَكار، تقــول التقاريــر أَن خدمــات الميــاه والَصــرف الَصحــَي فــي العشــوائيات هــي دون المســتوى المطلــوب 
وتشــَكل مخاطــر علــى الَصحــة العاَمــة والبيئــة علــى المــدى الطويــل. أغلــب الاَلجئيــن قــادرون علــى الحصــول علــى ميــاه 
الشــرب والميــاه المنزلَيــة، لكَنهــم يعانــون مــن مشــاكل متعَلقــة بنوعَيــة الميــاه ووســائل الَتخزيــن. تَمــت اإلشــارة إلــى أَن 
عــدد المراحيــض غيــر كاف، وأَن أغلبهــا دون المســتوى المطلــوب. كمــا تمــت اإلشــارة إلــى أن جمــع الَنفايــات الَصلبــة ال 
يتــم بشــكل كاف بســبب ضعــف نشــاط البلدَيــة فــي هــذا الخصــوص، األمــر اَلــذي يدفــع الاَلجئيــن للَتخَلــص مــن الَنفايــات 

)REACH 09/14, Assafir 14/08/14( .عــن طريــق حرقهــا أو طمرهــا فــي حفــرة

عَدة العناية بالنظافة والعناية بالَطفل:

ارتفعــت نســبة األســر الاَلجئــة اَلتــي ال تتوَفــر لديهــا مســتلزمات الَنظافــة إلــى %40 وفقــًا لتقريــر »تضــَرر الاَلجئيــن 
)VASyr 06/14( .الَســوريين«، أي بزيــادة قدرهــا %27 عــن أَول تقيَيــم العــام الماضــي

ــة  ــَدة النظافــة والعناي ــع ع ــَم ايقــاف توزي ــل، ت ــه, وبســبب نقــص الَتموي ــن أَن ــا لشــؤون الاَلجئي ــة العلي أفــادت المفَوضَي
)UNHCR 30/06/14( .بالطفــل بشــكل مفاجــئ

المسكن / المواد غير الغذائَية
قضايا الَسكن اَلتي تؤَثر على الاَلجئين الَسوريَين:

وفقــًا للَتوقعــات المبنَيــة علــى اســتبيانات المســكن اَلتــي قامــت بهــا المفَوضَيــة العليــا لشــؤون الاَلجئيــن، مــن المتوَقــع 
أن يعيــش %55 مــن الاَلجئيــن الَســورَيين فــي منــازل غيــر منتهيــة، ومواقــع البنــاء، والســكن العشــوائي بحلــول شــهر 
كانــون األَول 2014. فــي البقــاع، أظهــر التقَييــم وجــود اكتظــاظ ســكاني، وســوء شــبكات الَصــرف الَصحــي، وكثــرة 
اإلصالحــات التــي تحتاجهــا أماكــن الَســكن. كمــا أشــارت الَتقاريــر أَن ظــروف المــأوى واحتياجــات الَشــتاء غالبــًا مــا تكــون أكثــر 

)UNHCR 30/06/14( .حــّدة فــي المبانــي غيــر المجَهــزة منهــا فــي المســاكن العشــوائَية

السكن العشوائي:

تتزايــد العشــوائيات بشــكل ســريع، فمــن 250 مســكن فــي حزيــران 2011, إلــى 490 فــي 2012، 840 فــي حزيــران 2013، 
إلــى 1400 فــي أيلــول 2014. وهــي تــأوي حاليــًا قرابــة %15 مــن الاَلجئيــن الَســوريَين المســَجلين، علــى الَرغــم مــن أَن 

)UNHCR 01/09/14, OCHA 15/07/14( .نســبتهم تصــل إلــى %30 فــي كلٍ  مــن محافظتــي عــَكار والبقــاع

المجتمعات المضيفة:

كشــف تقَييــم حديــث فــي عــَكار، أن خيــارات الســكن لــم تكــن مناســبة للبنانييــن حَتــى قبــل األزمــة، وقــد زاد تدَفــق الاَلجئيــن 
مــن الضغــط علــى المســاكن المســتأجرة، وخاَصــة المســاكن ذات اآلجــار الرخيــص. وبرغــم أن عــدد كبيــر مــن الاَلجئيــن 
يعيشــون فــي العشــوائيات، والكراجــات، واألبنيــة غيــر المكتملــة، لكــن الغالبيــة أيضــًا تعيــش فــي منــازل أو شــقق. 
أشــارت أكثــر مــن %70 مــن مصــادر المعلومــات أَن أســعار المنــازل فــي قراهــم أصبحــت أعلــى بكثيــر مَمــا كانــت عليــه قبــل 

)REACH 07/14( .األزمــة

الكهرباء:

ــاء هــي أكثــر الخدمــات العامــة توفــرًا. وبرغــم  ــن أن الكهرب وفقــًا لتقييــم حديــث أجرتــه ريتــش فــي عــكار, تبّي
ــف كأولويــة ضمــن حاجــات المجتمــع, لكــن مصــادر المعلومــات أشــارت إلــى تأثرهــا باألزمــة  أنهــا لــم تصّن
وخصوصــًا فــي المناطــق التــي تحــوي عشــوائيات. فــي الواقــع، ثلثــي هــذه المســاكن تعتمــد علــى ســحب 
الكهربــاء مــن الشــبكة الَرئيســَية - وهــي توصيــالت غيــر نظاميــة يتــم وصلهــا بالشــبكة الرئيســية مَمــا يضــع 
ــر بيــن الَســكان  عــبء كبيــر علــى مــوارد الكهربــاء المخصصــة للبنانييــن, ممــا يــؤدي غالبــًا إلــى نــوع مــن الَتوَت

)REACH 07/14, REACH 09/14( .والاَلجئيــن

الَتعليم
اســتنادًا إلــى بيانــات الَتســجيل الحالَيــة للمفوضَيــة العليــا لشــؤون الاَلجئيــن، يوجــد 459,900 طفــل ســورَي، 
21,000 طفــل فلســطينَي، 7,000 طفــل مــن العائديــن اللبنانييــن و40،000 طفــل لبنانــَي بحاجــة إلــى 
خدمــات الَتعليــم. تترّكــز االســتجابة الحالَيــة علــى َتعويــض القــدرة االســتيعابَية المنخفضــة للمــدارس المحلَيــة، 
مَمــا يــدَل علــى الحاجــة لمزيــد مــن االســتثمار فــي القطــاع العــام. وفــي الواقــع، أشــار الاَلجئــون أَن العائــق 
أمــام الَذهــاب إلــى المدرســة هــو عــدم وجــود أماكــن كافيــة. باإلضافــة إلــى بعــض العوامــل الثانويــة مثــل 

)UNHCR 30/06/14( .تكاليــف المواصــالت، والَرســوم الَدراســَية، والَلغــة، ومخــاوف تتعَلــق بالَســالمة

بالنســبة للمواطنيــن اللبنانييــن, أظهــرت الَتقاريــر تنــوع أســباب عــدم الَرضــا عــن قطــاع التعليــم حســب 
المنطقــة، ومــع هــذا ترَكــزت الشــكوى بشــكل أساســي علــى إدارة المدرســة، وبشــكل أقــل علــى تأثيــر 

)REACH 07/14( الَســورَيين.  الالجئيــن 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://www.reach-initiative.org/reports
http://www.assafir.com/Article/3/367767
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9Lebanon-DashboardsJune-WASH-20140718.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/6.Lebanon-DashboardsJune-shelter-20170718.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAMPISv6info20140903_0.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue3%28June-July2014%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
http://www.reach-initiative.org/reports
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8Lebanon-DashboardsJune-Education-20140718.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_LBN_Akkar_Host_Communities_Assessment_final%28reduced%29.pdf
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2.2 األردن

الَنازحون )راجع الملحق أ للتعاريف(

619,200الَنازحون الَسوريون المسَجلون وبانتظار التسجيل

14,500الَنازحون الفلسطينييون من سوريا

100,000+الَسورَيون العائدون

غير معروفالمتأَثرون باألزمة الَسورية من غير الَنازحين

UNHCR 2014/07/01, UNRWA 2014/07/01 :المصادر
* ربما ينتظر بعض السوريين المقيمون في مناطق بعيدة أن يتم نقلهم بمواصالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين إلى مراكز التسجيل.

عالية

منخفضة

الألجئ� السوري�

 الكثافة السكانية

 للمخي�ت الغ� رسمية

مخيم الجئ�

14,493

3,840

79,229

Israel
Saudi  Arabia

West
Bankعمـــــان

120,001 - 405,000

60,001 - 120,000

30,001 - 60,000

10,001 - 30,000

< 10,000

الزعرتي

أزرق

مريجيب الفهود

أزرق

مريجيب الفهود

الزعرتي

املصدر:

الألجئ�:

املستوطنات غ� الرسمية:
UNHCR, HIU

REACH/UNICEF

2.2.1 قضايا رئيسية:

 خــالل الربــع الثالــث مــن هــذا العــام, ازدادت خطــورة ومشــقة دخــول الالجئيــن الســوريين إلــى األردن 	 
بشــكل كبيــر فــي الوقــت الــذي تنامــت فيــه االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا. تقــول التقاريــر 
أن حوالــي %60 مــن الوافديــن مؤخــرًا إلــى األردن كانــوا قــد هربــوا بســبب األحــداث المتعلقــة 
بالدولــة اإلســالمية فــي شــمال ســوريا, مــع اإلشــارة إلــى أن الالجئيــن قــد أجبــروا علــى اتبــاع 
ــا  ــة العلي ــى مناطــق يحتمــون بهــا. وتبعــًا للمفوضي ــر خطــورة للوصــول إل طــرق تهريــب أطــول وأكث
لشــؤون الالجئيــن, قامــت القــوات المســلحة األردنيــة بإخــالء المنطقــة المحرمــة بيــن الحــدود األردنيــة 
الســورية فــي شــهر أيلــول, حيــث كان يتــم توقيــف المئــات مــن الالجئيــن فيهــا لمــدة مطّولــة مــن 
أجــل التفتيــش ابتــداء مــن شــهر تمــوز. وبالرغــم مــن ذلــك, مــع حلــول بدايــة شــهر تشــرين األول, لــم 
يتــم اإلبــالغ عــن أي وافديــن جــدد, لكــن يوجــد حوالــي 5000 ســوري تقطعــت بهــم الســبل دون أن 
تســمح القــوات المســلحة األردنيــة ألي مــن المنظمــات اإلنســانية مــن الوصــول إلــى المنطقــة. كمــا 
تظهــر صــور األقمــار الصناعيــة التــي تــم التقاطهــا فــي أواخــر شــهر أيلــول وجــود مــا يقــارب 130 ملجــأ 
يشــتبه بأنهــا لنازحيــن علــى الجانــب الســوري مــن معبــر روبــكان، وهــي زيــادة بنســبة %43 مقارنــًة 
بشــهر تمــوز. يبــدو أن الحكومــة األردنيــة مــا تــزال ترغــب بإبــالغ الســوريين أن حدودهــا مغلقــة فــي 
 NYT 08/10/2014, UNOSAT/UNITAR( .وجــه مــن يحــاول منهــم الفــرار إلــى المملكــة الهاشــمية

 )01/10/2014, IOM 03/10/2014

 تبعــًا لمصــادر موثوقــة, فــإن عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن تمــت إعادتهــم بشــكل قســري قــد 	 
ازداد فــي شــهر أيلــول, وخصوصــًا مــن يحمــل وثائــق غيــر صالحــة أو منتهيــة الصالحيــة أو مــن ذهــب 
إلــى ســوريا وعــاد إلــى األردن, ممــا يعــرض عــددًا كبيــرًا مــن الالجئيــن لخطــر اإلعــادة القســرية إلــى 
ســوريا. تفــرض سياســة الحكومــة األردنيــة الصــادرة فــي شــهر تمــوز بــأن يظهــر الالجئــون الســوريون 
وثائــق كفالــة صالحــة )تقدمهــا الحكومــة األردنيــة علــى أنهــا موافقــة رســمية منهــا للســماح لالجئيــن 
بالســكن خــارج المخيمــات(, وذلــك للحصــول علــى وثيقــة طلــب اللجــوء مــن المفوضيــة العليا لشــؤون 
ــم  ــن وللحصــول علــى المســاعدات المقدمــة مــن األمــم المتحــدة وخدمــات الصحــة والتعلي الالجئي
خــارج المخيمــات. ســتعرض هــذه الخطــة آالف الالجئيــن لوضــع قانونــي محــدود, خاصــًة مــن غــادر 

منهــم مخيــم األزرق بصــورة غيــر رســمية والذيــن يقــدر عددهــم بـــ 8000 الجــئ.

 يتوقــع برنامــج الغــذاء العالمــي أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن المســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا ضمــن 	 
المنطقــة فــي شــهر تشــرين األول. بالرغــم مــن أن الالجئيــن فــي األردن يواجهــون تخفيــض أقل حدًة 
للمســاعدات مقارنــًة بالــدول األخــرى, فــإن كل الالجئيــن فــي كل المجتمعــات المضيفــة ســيتلقون 
قســائم غذائيــة بنصــف القيمــة المتعــارف عليهــا )17 دوالر أميركــي(. ســيعاني الجئــو مخيــم الزغتــري 
مــن نقــص بقيمــة القســائم قــدره %18. كمــا قلــل برنامــج الغــذاء العالمــي مــن مســاعداته المتعلقــة 
بقســائم الغــذاء واألغطيــة, حيــث سيســتبعد حوالــي %10 مــن الالجئيــن الســوريين المســجلين غيــر 

)UNHCR 29/09/2014( .المقيميــن فــي المخيمــات

619,200
الَنازحون الَسوريون 
المسَجلون وبانتظار

التسجيل

14,500
الَنازحون 

الفلسطينييون 
من سوريا

"مع حلول بداية شهر تشرين األول, 
لم يتم اإلبالغ عن أي وافدين جدد, 

لكن يوجد حوالي 5000 سوري 
تقطعت بهم السبل دون أن تسمح 
القوات المسلحة األردنية ألي من 
المنظمات اإلنسانية من الوصول 

إلى المنطقة."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-79
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2072
http://www.nytimes.com/2014/10/09/world/middleeast/syrian-refugees-jordan-border-united-nations.html?partner=rss&emc=rss&_r=2
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2072
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2072
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2072
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syrian%20refugee%20crisis%20Inter-Agency%20Regional%20Update%2020140929.pdf
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 قامــت الحكومــة األردنيــة بزيــادة رهانهــا السياســي فــي األزمــة الســورية بشــكل واضــح بتدخلهــا العســكري 	 
المباشــر بالضربــات الجويــة التــي يقــوم بهــا التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة فــي شــمال ســوريا 
والتــي بــدأت أواخــر شــهر أيلــول. وبالرغــم مــن أن الدولــة اإلســالمية تعــد مصــدر قلــق كبيــر لــألردن ومواطنيهــا, 
فــإن مشــاركتها العســكرية ســتخلق مبــررًا أمــام الدولــة اإلســالمية الســتهداف األردن, كمــا ســتؤدي إلــى تقــارب 
أكبــر بيــن الجماعــات المتطرفــة األخــرى المتواجــدة فــي األردن والدولــة اإلســالمية. علــى صعيــد حقــوق اإلنســان, 
أصبــح األميــر األردنــي زيــد بــن رعــد الحســين هــو المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة, ومــن 

المتوقــع أن يكــون مــن أشــد منتقــدي أطــراف النــزاع فــي ســوريا والمنطقــة.

 عــدد الالجئيــن العراقييــن مــازال فــي تزايــد ممــا يطيــل مــن عمليــة التســجيل ويزيــد مــن حجــم المســاعدات. فضــاًل 	 
عــن المســاعدات المقدمــة مــن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن والــوكاالت اإلغاثيــة محــدودة العــدد. مــا بيــن 
شــهري كانــون االثانــي وأيلــول قــام حوالــي 10000 عراقــي بالتســجيل فــي المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، 

  )UNHCR 23/09/2014( .2013 وهــو ضعــف الرقــم المســجل فــي عــام

2.2.2 التطورات المحتملة

ــن ســوريا واألردن: نتيجــة الضغــط المســتمر  ــدود الشــرقية بي ــى طــول الح ــة عل إنشــاء منطقــة عازل
علــى األمــن القومــي األردنــي المتأثــر بتدفــق الالجئيــن مــن ســوريا واألكثــر مــن العــراق، قامــت الحكومة 
األردنيــة بإغــالق الحــدود الشــرقية فــي وجــه الوافديــن الجــدد مــن ســوريا. وتقــوم القــوات المســلحة 
األردنيــة بــإدارة عمليــات تقديــم المســاعدات اإلنســانية آلالف األفــراد الذيــن يحاولــون الدخــول إلــى 
األردن، لكنهــا فــي نفــس الوقــت تمنــع الدخــول المباشــر ألي منظمــة إغاثيــة. كثــرة القيــود المفروضــة 
والنــزوح المســتمر باتجــاه الحــدود يــؤدي إلــى إقامــة مخيمــات مؤقتــة ذات ظــروف معيشــية ســيئة 

للغايــة تتضمــن عــدم توفــر الميــاه ومرافــق العنايــة بالصحــة والخدمــات األساســية.
زيــادة عــدد الالجئيــن ذوي الوضــع القانونــي المحــدود: نتيجــًة لتطبيــق القوانيــن الحديثــة للحكومــة 
األردنيــة, فــإن آالف الســوريين )خاصــة الالجئــون الذيــن غــادروا مخيــم األزرق بشــكل غيــر رســمي( 
والمقيميــن لــدى مجتمعــات مضيفــة وفــي مخيــم الزعتــري أصبحــوا بوضــع قانونــي محــدود ال يمّكنهــم 
مــن الحصــول علــى مســاعدات مــن األمــم المتحــدة. ممــا يــؤدي إلــى زيــادة عــدد الالجئيــن شــديدي 
الحاجــة المعرضيــن لالســتغالل واالعتقــال و/أو إمكانيــة اإلعــادة القســرية وبالتالــي المزيــد مــن الفقــر.

2.2.3 القيود المفروضة على العمليات

تــزداد ســيطرة الحكومــة األردنيــة علــى عمليــة المطالبــة بالتمويــل لالجئيــن المعروفــة باســم 3RP والتــي لــم تتضمــن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة منــذ البدايــة. نتيجــًة لذلــك تــزداد المخــاوف مــن فقــدان المكونــات اإلنســانية لبعــض القطاعــات 

األساســية التــي ال تناســب عمــل الحكومــة األردنيــة، كالحمايــة )التــي ســتدرج ضمــن قطــاع العدالــة(.

ــط والتعــاون  ــى موافقــة وزارة التخطي ــة للحصــول عل ــر الحكومي ــد مــن المنظمــات غي ــه العدي ــات فــي وج تســتمر التحدي
الدولــي علــى المشــاريع المعــّدة لمســاعدة الالجئيــن. إجــراءات الموافقــة علــى المشــاريع بطيئة ويتوجب علــى المنظمات 

أن تضّمــن نســبة ال بــأس بهــا مــن المواطنيــن األردنييــن ) بيــن 30-%50( ليســتفيدوا مــن هــذه المشــاريع. 

2.2.4 مصادر المعلومات ومحدوديتها

تم إصدار11 تقييم في الربع الثالث من عام 2014:
 قامــت REACH بنشــر التقييمــات التاليــة: 1( مســببات التوتــر عبــر القطاعــات بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة 	 

فــي 160 منطقــة بالتعــاون مــع مكتــب خارجيــة الكومنولــث. 2( تقييــم األمــن الغذائــي مــع برنامــج الغــذاء العالمــي.  
 REACH/WFP 07/2014,( .تقييــم محلــي للمخيمــات غيــر الرســمية )3( تقييــم المســكن فــي مخيــم الزعتــري. 4

)REACH/FCO 07/2014, REACH 07/2014
 قامــت ARDD )منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة( بنشــر التقريريــن التالييــن: 1( أثــر االحتيال على مجتمع 	 

)ARDD 07/2014( .اســتخدام النهــج االجتماعــي النفســي فــي توفيــر المســاعدات القانونيــة )الالجئيــن الســوريين 2

 	)IMC 07/2014( .بنشر تقييم عن األمراض غير المعدية IMC قامت منظمة
 قامــت منظمــة Save the Children الدوليــة )أنقــذوا األطفــال( واليونيســيف, كل علــى حــدى, بنشــر 	 

)SCI 17/07/2014, UNICEF 16/07/2014( .تقاريــر عــن الــزواج المبكــر
 	 HRW( .قامــت منظمــة حقــوق اإلنســان بنشــر تقريــر عــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا 

)07/08/2014
 	)PU-AMI 07/2014( .الطبية بنشر تقييم عن الصحة في محافظة الزرقا PU-AMI قامت منظمة

العديد من التقييمات ما زالت قيد اإلعداد:
 تقــوم كل مــن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن وعــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة بإجــراء 	 

تدقيــق للســالمة فــي مخيــم الزعتــري.
 تقــوم كل مــن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة Save the Children واليونيســيف بإجــراء تقييــم عــن 	 

عمالــة األطفــال فــي مخيــم الزعتــري.
 	 Save the Childrenالطبيــة و Mercy Corpsلجنــة اإلنقــاذ الدوليــة( و( IRC تقــوم كل مــن منظمــة 

بإجــراء تقييــم ســريع للعائــالت الوافــدة حديثــًا إلــى المخيمــات لتحديــد االحتياجــات الخاصــة للفتيــات 
االمراهقــات.

تأخذ منظمة JRS )الخدمة اليسوعية لالجئين( على عاتقها تقيم خدمات التعليم العالي.	 
مــن 	  كل  تشــمل  األردن  جنــوب  فــي  تقييــم  بإجــراء  الدنماركــي(  الالجئيــن  )مجلــس   DRC  تقــوم 

محافظــات كــرك ومعــان والطفيلــة. ســيحدد هــذا التقييــم الثغــرات فــي الخدمــات وآليــات التكيــف 
)DRC 24/07/2014( اإلجتماعــي.  واالنســجام  الهجــرة  وأنمــاط 

تقوم REACH بإنهاء تقييمات جذرية عن الشباب والتعليم والصحة في مخيم الزعتري.	 
 تقــوم كل مــن ACTED )وكالــة التنميــة والتعــاون الفنــي( و)FAOمنظمــة الغــذاء والزراعــة( ووزارة 	 

الزراعــة بإنهــاء تقييــم عــن األمــن الغذائــي وأســاليب المعيشــة لألردنييــن المتأثريــن بتوافــد الالجئيــن 
الســوريين.

 تشــارف مجموعــة العمــل بقطــاع التعليــم علــى إنهــاء تقييــم تســاهم بــه مجموعــة مــن المنظمــات 	 
عــن االحتياجــات التعليميــة فــي المخيــم والمجتمعــات المضيفــة. 

العليــا لشــؤون  المفوضيــة  التــي رصدتهــا  الحمايــة  يخــص مواضيــع  المعلومــات: فيمــا  فــي  الثغــرات 
بالمعلومــات: المشــاركة  فــي  واضحــة  ثغــرات  يوجــد  الالجئيــن, 

اإلعادة القسرية والحوادث األخرى المتعلقة بالعودة اإلجبارية.	 
أسباب العودة التلقائية لالجئين وأعدادهم.	 
عدد الالجئين الذين تمت كفالتهم للخروج من المخيمات. 	 
عدد الالجئين الذين تم إجبارهم على العودة إلى المخيمات.	 

تــم إصــدار نشــرات األوبئــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة فــي عــام 2014 لتعقــب 
ــي. ــذ شــهر نيســان مــن العــام الحال ــدة من ــر جدي ــم تصــدر أي تقاري ــارج المخيمــات. ول ــة خ األمــراض المعدي

http://reliefweb.int/report/jordan/sharp-increase-iraqi-refugees-fleeing-isis-jordan-and-turkey
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFPCFSMEJuly2014_0.pdf
 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UNICEF_ITS_MS_AUGUST2014_FINAL.PDF
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download-assessment.php?id=275&type=3
http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/fraud_report.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6473
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TOO_YOUNG_TO_WED_REPORT_0714_0.PDF
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Not%20Welcome%20Jordans%20Treatment%20of%20Palestinians%20from%20Syria%20Arabic.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Not%20Welcome%20Jordans%20Treatment%20of%20Palestinians%20from%20Syria%20Arabic.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Not%20Welcome%20Jordans%20Treatment%20of%20Palestinians%20from%20Syria%20Arabic.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6472
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/assessment_view.php?ID=255
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2.2.5 النازحون
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الجئ فلسطيني من سوريا

القيود الحدودية:

ــاد القيــود المفروضــة مــن قبــل الحكومــة األردنيــة علــى حدودهــا مــع ســوريا, تــم رصــد عشــرات المخيمــات  نظــرًا الزدي
المؤقتــة, بواســطة األقمــار الصناعيــة التابعــة لألمــم المتحــدة, علــى الطــرف الســوري مــن معبــر روبــكان الحــدودي. أشــار 
برنامــج األقمــار الصناعيــة التابــع لمعهــد األمــم المتحــدة للتدريــب والبحــوث إلــى زيــادة بعــدد المالجــئ بنســبة %43 مــن 
تمــوز وحتــى تشــرين األول. تــم اإلبــالغ عــن مئــات الســوريين الذيــن يتــم إيقافهــم ولفتــرات طويلــة علــى نقــاط العبــور 
فــي المنطقــة العازلــة العســكرية علــى طــول الحــدود الشــرقية حيــث تصلهــم القليــل مــن المســاعدات وال يتوفــر لهــم 
الملجــأ. خــالل العــام الماضــي, اضطــرت الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين القادميــن إلــى األردن إلــى اســتخدام المعابــر 
الحدوديــة الشــرقية، ألن معظــم الحــدود الغربيــة علــى طــول محافظــة درعــا كانــت مغلقــة, إال فــي وجــه االســتجابات 

)UNOSAT/UNITAR 01/10/2014, UNOSAT 2014/07/25( .الطبيــة

Q3: الوافدون الجدد

 يوليو     أغسطس   سبتمرب 
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الوافدون الجدد:

معــدل وصــول الالجئيــن اليومــي إلــى األردن انخفــض فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2014 مقارنــًة بالربــع 
األول منــه. ففــي الربــع الثالــث مــن هــذا العــام, أصبــح المعــدل اليومــي لدخــول الالجئيــن الســوريين إلــى 
األردن هــو 163 الجــئ. وهــو تقريبــًا نصــف العــدد اليومــي للوافديــن خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن هــذا 

 )IOM(.العــام

الالجئون المسجلون:

تــم تســجيل 619200 الجــئ فــي األردن حتــى تاريــخ 29 أيلــول. ووضحــت المفوضيــة العليــا لشــؤون 
الالجئيــن أن عددهــم ســيبلغ 700,000 الجــئ فــي نهايــة العــام الحالــي. فــي الوقــت الــذي تخطــط فيــه 

)RRP6 01/06/2014( لمســاعدة 800,000 الجــئ ســوري.  األردنيــة  الحكومــة 

:)PRS( الالجئون الفلسطينيون من سوريا
ســجلت األونــروا حوالــي 14,500 الجــئ فلســطيني وافــد مــن ســوريا إلــى األردن, حيــث تــم تســجيل 100 
وافــد جديــد كل شــهر خــالل الربــع الثالــث مــن هــذا العــام. تــم احتجــاز مــا يقــارب 200 الجــئ فلســطيني 
قــادم مــن ســوريا مــع أفــراد عائالتهــم فــي منطقــة ســايبر ســيتي حيــث ال يســمح لهــم بدخــول المخيمــات 
أو المناطــق المدنيــة فــي األردن. منــذ إعــالن الحكومــة األردنيــة فــي عــام 2012 عــدم الســماح لالجئيــن 
الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا بالدخــول إلــى األراضــي األردنيــة، بقــي عددهــم المســجل مــن قبــل 
األونــوروا منخفضــًا. يعتقــد أن العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الوافديــن مــن ســوريا يعيشــون مختبئين 

http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_RubkonaIDP_Landscape_20141001.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_RubkanIDP_Landscape_20140725.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1405340093_syria-rrp6-midyear-full-report.pdf
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ــات الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن  فــي األردن خوفــًا مــن االعتقــال أو التهجيــر القســري. كمــا ال تراعــى احتياج
)UNRWA 2014/07/01( .ــل اإلقليمــي المخصصــة لألزمــة الســورية ــات التموي ســوريا فــي طلب

الالجئون غير المسجلين:

فــي آب, صــرح المجلــس األعلــى للســكان التابــع للحكومــة األردنيــة بوجــود 1.4 مليــون ســوري فــي األردن. ومــع هــذا ربمــا 
)Jordan Times 13/08/2014( .تــم تضخيــم هــذا الرقــم بشــكل كبيــر

العائدون إلى سوريا:

تســتمر عــودة الالجئيــن الســوريين إلــى ســوريا منــذ بدايــة العــام الحالــي. حيــث عــاد مــا يقــارب -500 750 الجــئ ســوري 
فــي شــهري تمــوز وآب إلــى األراضــي الســورية, بشــكل رئيســي إلــى محافظــة درعــا. علــى الرغــم مــن تدهــور األمــن 
 CCCM 15/07/2014, CCCM( .ونقــص المســاعدات فــي ســوريا, كان لــم شــمل األســرة هــو الدافــع األكبــر للعــودة

)19/08/2014

2.2.6 الحاجات اإلنسانية والمخاوف
الحماية

الوضــع القانونــي والتوثيــق : حتــى تاريــخ 14 تمــوز كان يتوجــب علــى مــن يغــادر المخيمــات إلــى المناطــق المدنيــة ويتقــدم 
بطلــب لجــوء إلــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن للمــرة األولــى, أن يبــرز وثيقــة كفالــة للحصــول علــى موعــد. فــي 
حــال عــدم وجــود وثيقــة طلــب اللجــوء وبطاقــة الخدمــات مــن وزارة الداخليــة, لــن يتمكــن الالجئــون المتواجــدون خــارج 
المخيمــات مــن الحصــول علــى الخدمــات التعليميــة أو الطبيــة المجانيــة كمــا لــن يحصلــوا علــى قســائم الطعــام المقدمــة 
مــن برنامــج الغــذاء العالمــي. ولقــد غــادر مــا يقــارب الـــ 200,000 ســوري المخيمــات بســبب نظــام الكفالــة. ومــع هــذا فــإن 
القانــون الجديــد يشــمل فقــط األشــخاص الذيــن يتقدمــون إلــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن للتســجيل بعــد تاريــخ 
14تمــوز. صرحــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أن حوالــي 330 أســرة قامــت بالتقــدم إلــى مكاتبهــا فــي المناطــق 

المدنيــة مــن دون وثائــق الكفالــة.

هنالــك تخــوف مــن تمديــد هــذا القــرار فــي المســتقبل عندمــا يحــاول الالجئــون تجديــد طلبــات اللجــوء مســتقباًل أو إعــادة 
التســجيل لــدى وزارة الداخليــة. يبــدو أن الحكومــة األردنيــة تعمــل باتجــاه تشــديد سياســة قبــول الالجئيــن إلــى المخيمــات, 
ممــا قــد يزيــد مــن مخــاوف الحمايــة التــي قــد تتعــرض لهــا نســبة كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين فــي المجتمعــات 
المضيفــة مثــل: محدوديــة الوصــول إلــى الخدمــات األساســية والوضــع القانونــي غيــر الواضــح واالعتقــال والتهجيــر 
القســري وتشــتيت األســر. تبعــًا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن, فــإن عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن تــم إجبارهــم 
 PWG 16/07/2014, Jordan Times( .علــى العــودة إلــى مخيــم الزعتــري قــد ازداد بشــكل ملحــوظ خــالل األشــهر الماضيــة

)02/08/2014, UNHCR 16/09/2014

أعداد الذين تم إجبارهم على ترك المجتمعات المضيفة والعودة إلى مخيم الزعتري

 يوليو      أغسطس   ١-١٥ سبتمرب 

200

100
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ــال  ــد مــن أســاليب االحتي ــن الســوريين عــن وجــود العدي ــم إعدادهــا عــن اســتغالل الالجئي ــت دراســة ت تحدث
ضمــن المجتمعــات. وأكثــر هــذه األســاليب شــيوعًا هــو دفــع المــال لقــاء خدمــات معينــة مثــل تســريع 
ــة للحصــول  ــر الحكومي ــدى المنظمــات غي ــن والتســجيل ل ــا لشــؤون الالجئي ــة العلي التســجيل فــي المفوضي
علــى المســاعدات. ومــن بيــن أســاليب االحتيــال األخــرى تأميــن المنــازل األمنــة أو انتحــال شــخصية مالكــي 
العقــارات وأخــذ اآلجــارات مــن المســتأجرين. مــن الشــائع أيضــًا بيــع وثائــق مــزورة مثــل وثائــق الكفالــة وبطاقــة 
خدمــات وزارة الداخليــة وتصاريــح العمــل. برغــم بــذل المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن جهــودًا لتحســين 
التواصــل مــع الالجئيــن بهــذا الخصــوص، ال بــد مــن حمــالت لتعزيــز الشــفافية ورفــع الوعــي تنفذهــا جميــع 
المنظمــات اإلغاثيــة والســلطات األردنيــة كل بطريقتــه الخاصــة للحــد مــن هــذه المشــاكل ضمــن جمــوع 

   )ARDD 07/2014( الالجئيــن. 

حماية الطفل:

تبعــًا للمحاكــم األردنيــة الشــرعية، المســؤولة عــن التســجيل القانونــي للزيجــات، فــإن نســبة الــزواج المبكــر 
للفتيــات الســوريات )بيــن عمــر الـــ 15-17( مــن بيــن جميــع الزيجــات الســورية المســجلة قــد زادت بنســبة 
%12 فــي عــام 2011 إلــى %25 فــي 2013. فــي الربــع األول مــن عــام 2014, صنــف حوالــي %32 مــن 
الزيجــات الســورية المســجلة علــى أنهــا حــاالت زواج مبكــر. وقــد بّينــت تقاريــر كل مــن اليونيســيف ومنظمــة 
إنقــاذ الطفــل الدوليــة )Save the Children( أن الســوريين يعتبــرون الــزواج المبكــر نــوع مــن األمــان فــي ظــل 
المصاعــب الماليــة واإلحســاس بعــدم األمــان كالجئيــن. وصّرحــت كال المنظمتيــن أيضــا أن بعــض الســوريين 
يقومــون باســتخدام الــزواج المبكــر كوســيلة لاللتفــاف علــى قيــود الحكومــة األردنيــة مثــل قوانيــن الكفالــة 
فــي المخيمــات )والتــي تتطلــب كفالــة أحــد األقربــاء( إضافــًة إلــى القوانيــن التــي تمنــع الذكــور غيــر المتزوجين 

 )SCI 17/07/2014, UNICEF 16/07/2014( .مــن دخــول المملكــة الهاشــمية

المساكن غير الرسمية:

بّيــن تقييــم مشــترك لــكل مــن اليونيســيف وريتــش أن تعــداد المســاكن غيــر الرســمية قــد ازداد بمعــدل أربعــة 
أضعــاف مــن 3300 فــي شــهر كانــون األول مــن عــام 2013 إلــى أكثــر مــن 15000 فــي شــهر أيلــول هــذا 
ــر الرســمية إلــى المــدارس,  العــام. يذهــب فقــط %3.5 طفــل مــن األطفــال المقيميــن فــي المســاكن غي
بينمــا يعمــل أكثــر مــن %20 منهــم, ممــا يثيــر الكثيــر مــن مخــاوف الحمايــة الخاصــة بالطفــل. بعــد الترحيــل 
الــذي قامــت بــه الحكومــة األردنيــة فــي شــهر حزيــران لمــا يقــارب 1300 شــخص يقيمــون فــي مســاكن غيــر 
رســمية، أكــدت أنهــا ســتعطي إنــذارًا مســبقًا )قبــل 48 ســاعة( للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن قبــل أي 
عمليــة إخــالء أخــرى. مــع هــذا تعتقــد بعــض المصــادر الموثوقــة أن الحكومــة األردنيــة لــن تقــوم بــأي عمليــة 
ــوزع الالجئيــن فــي المناطــق  ــد المســتمر بالترحيــل إلــى ت ترحيــل فــي المســتقبل القريــب. ســيؤدي التهدي

)REACH/UNICEF 02/10/2014( .األصغــر والريفيــة والتــي تنــدر فيهــا الخدمــات

"تقّدر المفوضية العليا لشؤون الالجئين أنها تزور يوميًا 
100-150 الجئ جديد– أي ما يقارب عدد الوافدين 

السوريين."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6762
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6492
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6762
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6762
http://jordantimes.com/labour-ministry-considering-new-measures-for-working-syrians
file:///C:\Users\Pat\Dropbox\SNAP\1.%20Info%20products\01.%20RAS\04.%20RAS%20Q3\02.%20Draft%20version\Part%20II\s
http://jordantimes.com/labour-ministry-considering-new-measures-for-working-syrians
http://jordantimes.com/labour-ministry-considering-new-measures-for-working-syrians
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7034
http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/fraud_report.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TOO_YOUNG_TO_WED_REPORT_0714_0.PDF
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UNICEF_ITS_MS_AUGUST2014_FINAL.PDF
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الالجئون غير السوريين:

تقــّدر المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أنهــا تــزور يوميــًا 100-150 الجــئ جديــد– أي مــا يقــارب عــدد الوافديــن 
الســوريين. أمــا بالنســبة لالجئيــن العراقييــن الســابقين، غالبيتهــم مــن بغــداد، فتــزداد أعــداد الوافديــن منهــم مــن مناطــق 
ســيطرة الدولــة اإلســالمية فــي شــمال العــراق. بّينــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن وجــود مســتويات عاليــة مــن 
ـِ  الصدمــة النفســية لــدى الوافديــن الجــدد. كمــا قامــت منظمــة كاريتــاس بالتفــاوض مــع الحكومــة األردنيــة لتأميــن فيــزا لــ

1000 عراقــي ينتمــون إلــى األقليــات, حيــث أن كاريتــاس تقــدم مســاعداتها لمــدة ســتة أشــهر.

العنف المسلح:

يبقــى الخــوف مــن تســرب عناصــر الدولــة اإلســالمية إلــى األراضــي األردنيــة كبيــرًا، برغــم أن الحكومــة األردنيــة وشــركائها 
الدولييــن علــى ثقــة أن عــدد المؤيديــن للدولــة اإلســالمية فــي األردن قليــل نســبيًا, باإلضافــة إلــى اختالفهــم مــع 
اإلســالميين المؤيديــن للقاعــدة. اعتقــل األمــن األردنــي عشــرات المشــتبه بهــم بدعــم الدولــة اإلســالمية فــي مدينــة 
 Al Jazeera( عمــان.  مــن  بالقــرب  اإلســالمية  للدولــة  المؤيــدة  بالمظاهــرات  الذيــن شــاركوا  والرصيفــة  إربــد وســلط 

)02/09/2014

اســتمرت محــاوالت تســلل المقاتليــن عبــر الحــدود الســورية األردنيــة وعبــر الحــدود األردنيــة العراقيــة خــالل الربــع الثالث من 
)Jordan Times 20/08/2014, Jordan Times 17/08/2014, Al Ghad 24/08/2014, Al Rai 24/08/2014( .هذا العام

فــي معــان, التــي تعتبــر مــن أكثــر المناطــق األردنيــة اضطرابــًا, خــّف التوتــر بيــن قــوات األمــن األردنيــة والمجتمعــات 
المحليــة بشــكل واضــح فــي شــهر آب, بعــد الهجمــات العديــدة علــى قــوات األمــن وتهديــد الحكومــة األردنيــة. قــام 
التوتــرات نتيجــة طلــب األمــن األردنــي لـــ 19 رجــل وشــاب. وفــي شــهر آب قــام القــادة المحليــون والعائــالت بتســليم أربعة 

 )Jordan Times 11/08/2014( .منهــم للشــرطة

سبل العيش واألمن الغذائي
بّيــن تقييــم مشــترك عــن األمــن الغذائــي الوطنــي قامــت بــه كل مــن ريتــش وبرنامــج الغــذاء العالمــي, وقــد غطــى مــا 

يقــارب 8,000 أســرة ســورية الجئــة مســجلة )أي حوالــي 40,000 شــخص(, مــا يلــي:

 وفقــًا لمســتويات التقييــم الحاليــة, فــإن األمــن الغذائــي ليســت قضيــة ذات أولويــة لــدى الالجئيــن الســوريين 	 
المســجلين. مــن ضمــن الذيــن تمــت دراســة حالتهــم, صنــف حوالــي %6 منهــم فقــط كغيــر آمنيــن غذائيــًا, و42% 

معرضيــن النعــدام األمــن الغذائــي و%52 آمنيــن غدائيــًا.
ــا كانــت ضعيفــة جــدًا, كمــا كان 	   درجــة االســتهالك الغذائــي لالجئيــن المتواجديــن فــي محافظتــي عجلــون ومادب

لديهــم أعلــى مســتوى مــن انعــدام األمــن الغذائــي. حصلــت محافظــة البلقــا علــى ثالــث أعلــى نســبة مــن 
الالجئيــن الذيــن ليــس لديهــم انعــدام باألمــن الغذائــي.

 العوامــل التــي تســاهم بانعــدام األمــن الغذائــي تتضمــن: الفــرق الكبيــر بنســبة عــدد أفــراد األســرة غيــر المنتجيــن 	 
مقارنــًة بالمعيليــن أي األفــراد المنتجيــن, انعــدام التعليــم أو المهــارات, أفــراد األســرة غيــر المســجلين أو األرامــل.

 اعتمــاد مــا يقــارب %74 مــن العائــالت الســورية النازحــة علــى قســائم برنامــج الغــذاء العالمــي كمصــدر رئيســي 	 
ــوا مــن الحصــول علــى كفايتهــم مــن الطعــام فــي حــال توقــف  ــن يتمكن للدخــل. صــرح مــا يقــارب %85 أنهــم ل
مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي. وبالتالــي فــإن تخفيــض مســاعدات شــهر تشــرين األول ســيؤثر وبشــكل كبيــر 

)REACH/WFP 07/2014( .علــى ســالمة الالجئيــن المســجلين
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المجتمعات المضيفة:

ــزاء  ــى أج ــة اإلســالمية عل ــم الدول ــذ ســيطرة تنظي ــة بشــكل متقطــع من ــة األردني ــم إغــالق الحــدود العراقي ت
ــث يعــد  ــة, حي ــة األردني ــى صــادرات الدول ــرًا ســلبيًا عل ــة تأثي العــراق، وســيكون إلغــالق الحــدود لمــدة طويل
العــراق ســوق هــام لصــادرات األردن, بنســبة %20 مــن إجمالــي الصــادرات األردنيــة. حيــث تضاعفــت نســبة 
الصــادرات إلــى العــراق خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 530 مليــون دوالر أمريكــي فــي 2007 إلــى 

)World Bank 07/2014( .2012 مــا يعــادل 1 بليــون دوالر أمريكــي فــي

كان معــدل التضخــم الســنوي خــالل الخمســة أشــهر األولــى مــن عــام 2014 مســاويًا %3.3, مقارنــًة بمعــدل 
التضخــم الكلــي فــي عــام 2013 والــذي بلــغ %5.6 بعــد التخلــي التدريجــي عــن دعــم الوقــود الــذي صّعــد مــن 

 )FAO 08/2014( .الضغــط علــى األســعار

ــع األول مــن عــام 2013. وزاد  ــًة بالرب ــع األول مــن عــام 2014 مقارن ــن العــام بمعــدل %6 فــي الرب زاد الدي
معــدل البطالــة بنســبة %0.8 لتصبــح %11.8 فــي الربــع األول مــن 2014، بينمــا شــهد الناتــج المحلــي 
 World Bank( .2014 اإلجمالــي نمــوًا بنســبة %0.2 بيــن الربــع األخيــر مــن عــام 2013 والربــع األول مــن عــام

)07/2014

http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/2/jordan-maan-daashthreat.html
http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/2/jordan-maan-daashthreat.html
http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/2/jordan-maan-daashthreat.html
http://jordantimes.com/man-killed-in-border-infiltration-attempt-from-syria
http://jordantimes.com/border-guards-kill-infiltrator-on-syrian-border
http://www.alghad.com/articles/821446-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alrai.com/article/665657.html
http://jordantimes.com/four-maan-outlaws-surrender-to-authorities
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFPCFSMEJuly2014_0.pdf
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WASH المياه والصرف الصحي والنظافة
خلــص تقييــم لألمــن الغذائــي المحلــي تــم إجــراؤه مؤخــرًا مــن قبــل برنامــج الغــذاء العالمــي وريتــش إلــى أن %30 مــن 
األســر الالجئــة غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى كميــات كافيــة مــن الميــاه الالزمــة للشــرب والطبــخ والتنظيــف، كمــا خلــص 

التقييــم لمــا يلــي:

ــر القــادرة علــى الحصــول علــى كميــات كافيــة مــن 	   المحافظــات التــي لديهــا أعلــى نســبة مــن األســر الالجئــة غي
المــاء هــي محافظــات: البلقــا )%42( – عجلــون )%39( – الزرقــاء )34%(.

 بالمقابــل فــإن األســر الالجئــة فــي كل مــن محافظتــي العقبــة والطفيلــة تحصــل علــى أعلــى نســبة مــن الميــاه 	 
الالزمــة لهــا بنســبة %97 و92%.

 نســبة %72 مــن األســر تملــك مراحيــض محســنة ذات أرضيــة إســمنتية وميــاه جاريــة, ونســبة %26 منهــم لديهــم 	 
المراحيــض التقليديــة، وحوالــي %2 مــن األســر الالجئــة ال تســتطيع الحصــول علــى مراحيــض، فاعتــادت علــى 

قضــاء حاجاتهــا فــي العــراء قــرب جــدول مــاء أو شــجرة أو إحــدى زوايــا المجمــع الســكني الــذي يقطنــون فيــه.
 أشــارت النتائــج إلــى أن أكبــر نســبة لألســر التــي تقــوم بقضــاء حاجتهــا فــي العــراء كانــت فــي كل مــن محافظــات: 	 

)WFP, REACH 06/2014( .)4%( والمفــرق )الكــرك )%20 مــن األســر( والبلقــا )%18

شــكلت قضايــا اســتهالك الميــاه تحديــًا كبيــرًا فــي أشــهر الصيــف نتيجــة ازديــاد الحاجــة للميــاه. قــام بعــض الســكان بشــراء 
خزانــات الميــاه الخاصــة بهــم واألجهــزة التــي تحتــاج للميــاه كالغســاالت. بّينــت اليونيســيف بــأن كميــة اســتهالك الالجئيــن 
الســوريين للميــاه تبلــغ ثالثــة أضعــاف كميــة الميــاه التــي يحتاجهــا الشــخص الواحــد مقارنــًة باالســتهالك المحلــي. أدى 
هــذا األمــر إلــى تذمــر عــدد مــن الالجئيــن مــن التوزيــع غيــر العــادل للميــاه وازديــاد مراقبــة الــوكاالت اإلغاثيــة لمراكــز التوزيــع. 
وبّيــن تقريــر لـــ REACH أن نســبة %36 مــن الالجئيــن فــي مخيــم الزعتــري أكــدوا أن األولويــة بالنســبة لهــم هــي تحســين 
وضــع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة )WASH( أكثــر مــن أي قطــاع آخــر. وبرغــم الحاجــة لصيانــة مرافــق الميــاه والصرف 
الصحــي والنظافــة )WASH( فــإن ترشــيد وإدارة المــوارد المائيــة هــو العامــل الرئيســي فــي حالــة عــدم الرضــا الســائدة. 

)CCM 2014/04/29, CCM 2014/06/10, WFP 05/08/2014, UNHCR 05/08/2014(

الصحة
صــرح العاملــون فــي مجــال الصحــة عــن تناقــص أعــداد مصابــي الحــرب الذيــن يأتــون إلــى األردن للعــالج خــالل الشــهرين 
ــا. ففــي  ــة فــي محافظــة درع ــة فــي المشــافي الميداني ــك نتيجــة تحســن مســتوى المســاعدات الصحي ــن وذل الماضيي

النصــف األول مــن هــذا العــام, تــم إجــالء 130 جريــح إلــى األردن

أظهــرت تقاريــر متالزمــة الجهــاز التنفســي الشــرق أوســطية )MERS( تناقــص عــدد هــذه الحــاالت فــي األردن منــذ شــهر 
أيــار وخــالل أشــهر الصيــف. أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة مؤخــرًا عــن ثــالث حــاالت خــالل شــهر أيــار فــي األردن. وفــي 
البلــدان المجــاورة كانــت المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن تأثــرت بالمتالزمــة، وازدادت المخــاوف مــن أن يزيــد شــهر 
ــت الخطــورة قائمــة بوجــود موســم الحــج فــي شــهر تشــرين األول.  رمضــان والســفر الموســمي مــن العــدوى. ومازال

 )WHO 09/06/2014(

التغذية:

فــي شــهر آب, ومــن بيــن 850 طفــل تــم إجــراء فحــص طبــي لهــم عنــد وصولهــم لــألردن، كان هنــاك حالــة واحــدة لســوء 
تغذيــة حــاد جــدًا وأربــع حــاالت لســوء تغذيــة متوســط الشــدة. أمــا معــدل ســوء التغذيــة العالمــي الحــاد )GAM( بيــن 
الالجئيــن الســوريين فــكان منخفــض جــدًا، %0.6 فــي شــهر آب. وأصبحــت النســبة %2 فــي شــهر تمــوز، وفــي كال 

ــة الطــوارئ وهــي 15%. ــر مــن عتب الحالتيــن النســبة أقــل بكثي

المجتمعات المضيفة:

صرحــت الحكومــة األردنيــة بــأن 837000 ســوري تمكنــوا مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة العامــة فــي األردن بتكلفــة 
تعــادل 37 مليــون دينــار أردنــي )52 مليــون دوالر أمريكــي(.

المأوى والمواد غير الغذائية
نتيجــة الظــروف الصحراويــة الصعبــة وُبعــد الموقــع, فــإن معظــم البنيــة التحتيــة فــي مخيــم األزرق غيــر 
موصولــة بشــبكة الكهربــاء. تؤمــن الطاقــة الشمســية الضــوء للعائــالت والســكان المحلييــن هنــاك, لكــن 
ــر  ــارة هــي أكب ــرادات واإلن ــة كالب نقــص التوصيــالت الكهربائيــة الالزمــة لتشــغيل بعــض الضروريــات المنزلي

)WFP 05/08/2014( .مصــدر لعــدم رضــا الالجئيــن

ــن  ــا لشــؤون الالجئي ــة العلي ــري, قــررت المفوضي ــم الزعت ــاء فــي مخي ــورة الكهرب ــة لتخفيــض فات فــي محاول
قطــع الكهربــاء بيــن الســاعة 8 صباحــًا و1 بعــد الظهــر بشــكل يومــي ابتــداًء مــن 1 آب، لكــن تــم تأجيــل تطبيــق 
هــذا القــرار حتــى إشــعار آخــر. خططــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن إلعــداد فاتــورة كهربــاء قيمتهــا 
ثابتــة لجميــع شــركاء المخيــم الموصوليــن بالمحــوالت الرئيســية. فالخطــة العامــة هــي البــدء بدفــع أصحــاب 
 UNHCR( .األعمــال ضمــن مخيــم الزعتــري لفواتيــر الكهربــاء ووضــع عــدادات مســبقة الدفــع ضمــن المخيــم

)12/08/2014, UNHCR 05/08/2014

التعليم
بــدأت المــدارس مــن جديــد بتاريــخ 24 آب، وتســتمر منظمــة االيونيســيف بتســجيل الطــالب فــي المخيمــات. 
حتــى اآلن تــم تســجيل 15000 طفــل فــي مخيــم الزعتــري. فــي حيــن يبلــغ عــدد األطفــال فــي ســن التعليــم 
فــي مخيــم الزعتــري 24000 طفــل. أي أنــه تــم تســجيل مــا يقــارب %63 مــن األطفــال المؤهليــن. فــي 
 UNHCR( .العــام الدراســي الســابق تــم تســجيل 19000 طفــل، ولكــن كان هنــاك تكــرار فــي التســجيل

)02/09/2014

المجتمعــات المضيفــة: وفقــًا لمســؤولين فــي الحكومــة األردنيــة, يوجــد مــا يقــارب 89,000 طفــل ســوري 
يرتــادون المــدارس العامــة, و12,000 طفــل آخريــن فــي المــدارس الخاصــة.

"صرحت الحكومة األردنية بأن 837000 سوري تمكنوا من 
الحصول على الخدمات الصحية العامة في األردن بتكلفة 
تعادل 37 مليون دينار أردني )52 مليون دوالر أمريكي(."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5515
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6120
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-syria-crisis-response-situation-update-syria-jordan-lebanon-turke-23
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6639
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS-CoV_summary_update_20140611.pdf?ua=1
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6691
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6691
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6691
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6639
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الَنازحون )راجع الملحق أ للتعاريف(

1,029,500الَنازحون الَسوريون المسَجلون وبانتظار التسجيل

غير معروفالَنازحون الفلسطينييون من سوريا

181,200الَسورَيون العائدون

غير معروفالمتأَثرون باألزمة الَسورية من غير الَنازحين

UNHCR 2014/07/01, UNRWA 2014/07/01 :المصادر

2.3.1 قضايا رئيسية

 العــدد المتزايــد لالجئيــن الســوريين ســبب ضغوطــات علــى المجتمعــات التركيــة المضيفــة وعلــى ســوق االيجــارات 	 
والعمــل ممــا زاد مــن التوتــر االجتماعــي بيــن األتــراك والســوريين. الالجئــون القاطنــون فــي المناطــق الحضريــة, 
واألطفــال منهــم تحديــدًا, يبقــى وضعهــم هــو األكثــر حساســية حيــث تنــدر المعلومــات عــن حاجاتهــم وآليــات 

تأقلمهــم.

 الضغــط علــى اإلمكانــات المحليــة لتأميــن خدمــات نوعيــة يســبب معوقــات واضحــة فــي الحصــول علــى خدمــات 	 
ــن, وخصوصــًا مــن يقطــن ضمــن  ــل الالجئي ــة مــن قب ــر الغذائي ــم والمــأوى والمــواد غي ــة والتعلي الصحــة والحماي

المناطــق الحضريــة. 

 التضخــم االقتصــادي المتزايــد الناتــج جزئيــًا عــن نقــص المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة الجفــاف، ســيؤثر علــى أســعار 	 
المــواد الغذائيــة، ومــع انخفــاض األجــور والضغــط الكبيــر علــى ســوق العمــل, يمكــن أن يــؤدي كل ذلــك إلــى 

تفاقــم وضــع الالجئيــن الســوريين خــارج المخيمــات ووضــع المجتمعــات المضيفــة أيضــًا.

 ازداد عــدد الالجئيــن األيزيدييــن الهاربيــن مــن ســنجار بســبب هجمــات عناصــر الدولــة اإلســالمية وبشــكل كبيــر ليبلــغ 	 
16,000 الجــئ فــي مخيــم ســيلوبي فــي محافظــة شــيرناك. تتخــوف الســلطات مــن أن اســتمرار تدفــق الالجئيــن 

ســيؤدي إلــى ضغــط كبيــر علــى اإلمكانــات المحليــة، ولهــذا فهــي تبحــث عــن ســبل لوقــف دخولهــم إلــى تركيــا.

2.3.2. التطورات المحتملة

مــن المتوقــع تزايــد أعــداد الالجئيــن الســوريين فــي األراضــي التركيــة بســبب عــدم اســتقرار األوضــاع األمنيــة فــي 
المناطــق الســورية المتاخمــة للحــدود التركيــة. كمــا مــن المتوقــع أن تثيــر الحــوادث الفرديــة المزيــد مــن ردود الفعــل 
العدائيــة, ممــا يزيــد العالقــة بيــن الســوريين واألتــراك ســوءًا إذا لــم يتــم إيجــاد حــل دائــم لدعــم كل مــن الالجئيــن 
والمجتمعــات المضيفــة. يتوقــع اســتمرار التوتــر وخاصــة فــي المناطــق الحدوديــة وفــي إســطنبول. تــم تســجيل 
احتجاجــات عنيفــة فــي اســطنبول وصرحــت الســلطات المحليــة أنــه ســيتم اتخــاذ اجــراءات صارمــة للســيطرة علــى 

تدفــق الالجئيــن الســوريين.

2.3.3 معوقات تنفيذ العمليات

الحصــول علــى الدعــم اللوجســتي: يتوقــف وصــول المعونــات اإلنســانية التــي تقدمهــا المنظمــات العاملــة فــي تركيــا 
ــر الحدوديــة الرئيســية. وفقــًا لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA(, فإنــه حتــى  إلــى ســوريا علــى وضــع المعاب
تاريــخ 5 أيلــول, كان هنــاك نقطتيــن حدوديتيــن فقــط مــن أصــل 19 معبــر )مــن بينهــا المعابــر غيــر الرســمية( مفتوحــة أمــام 

النشــاطات اإلنســانية.

ــات  ــح إليصــال المعون ــي 2014, قــد فت ــون الثان ــذ شــهر كان ــذي بقــي مغلقــًا من ــل أبيــض الحــدودي, ال ــر ت ــل أن معب قي
اإلنســانية وذلــك بمســاعدة الهــالل األحمــر التركــي. حصــل هــذا فــي أيــام محــددة وفقــط للشــحن المصــرح لــه مســبقًا 
 OCHA( .بالعبــور وفقــًا لتقديــر الســلطات المحليــة. وبقــي المعبــر مغلقــًا فــي وجــه المســافرين والحركــة التجاريــة

14/09/06(. قالــت الســلطات المحليــة أن بوابــة معبــر أكجــة كالــي الحــدودي مــا تــزال مغلقــة بشــكل رســمي. 
ومــع هــذا يســمح لألشــخاص الذيــن يــودون العــودة إلــى األراضــي الســورية باإلضافــة لمــن يريــد مغــادرة 
المخيمــات والعبــور بشــكل طوعــي مــن أكجــة كالــي إلــى تــل أبيــض بالعبــور. وقــد تــم إغــالق البوابــة ألســباب 
ــي  ــة الت ــر الثالث ــل أبيــض هــو واحــد مــن المعاب ــر ت ــذ عــدة أشــهر )UNHCR 2014/09/03(. ومعب ــة من أمني

يتحكــم بهــا عناصــر الدولــة اإلســالمية مــن الجانــب الســوري.

أنكــر إردال عطــا، والــي غــازي عنتــاب، تدريــب الدولــة اإلســالمية لمقاتليهــا فــي عنتــاب قبــل إرســالهم إلــى 
ســوريا. ردًا علــى تقاريــر مصــورة تظهــر منشــآت تدريبيــة وحــدود غيــر مراقبــة بيــن ســوريا وتركيــا، قــال إردال 
عطــا أن هــذه التقاريــر ملفقــة كــون مــكان وزمــان الفيديوهــات غيــر مؤكــد. ســيطر مقاتلــو الدولــة اإلســالمية 
بشــكل كامــل علــى كل مــن جرابلــس وتــل أبيــض, المــدن الحدوديــة مــع تركيــا الواقعــة شــمال مدينــة الرقــة, 
لتكــون معقلهــم الرئيســي بهــدف تســهيل مــرور المقاتليــن األجانــب والدعــم. ونتيجــة لذلــك قامــت الحكومــة 
ــر ثــالث  ــًا ال يوجــد غي التركيــة بتشــديد اإلجــراءات األمنيــة علــى دخــول األجانــب وعلــى طــول حدودهــا. حالي

)Reuters 2014/08/26( .معابــر حدوديــة مفتوحــة بشــكل كامــل بيــن ســوريا وتركيــا مــن أصــل 13 معبــرًا

قامــت الشــرطة التركيــة باعتقــال 19 عنصــر تابعيــن للدولــة اإلســالمية فــي غــازي عنتــاب. وتحــاول الشــرطة 
 Daily Star(.التركيــة الســيطرة علــى تدفــق المجاهديــن مــن دول أوربــا والقوقــاز عبــر المطــارات التركيــة
04/09/2014(. ويتوقــع فــرض المزيــد مــن القيــود علــى دخــول حاملــي الجنســيات األجنبيــة إلــى تركيــا, 
خاصــًة القادميــن مــن دول معروفــة بأنهــا تصــّدر مقاتليــن الدولــة اإلســالمية، وتحديــدًا دول شــمال أفريقيــا 

ــدان وســط أســيا. ــة وبل ــكا ودول أوربي وفرنســا وبلجي

2.3.4 مصادر البيانات ومعوقاتها

ــة خــارج المخيمــات. وتقــوم  ــا, يتوفــر القليــل مــن المعلومــات عــن حاجــات األســر الســورية الالجئ فــي تركي
ــا لشــؤون  ــة العلي ــب المفوضي ــى جان ــة بشــكل رئيســي باالســتجابة لالحتياجــات إل منظمــة AFAD الحكومي
الالجئيــن فــي المخيمــات. كمــا قامــت المنظمــات اإلنســانية بالقليــل مــن التقييمــات الشــاملة. معظــم 
الالجئيــن الســوريين خــارج المخيمــات غيــر مســجلين وبالتالــي لــم تتــم تغطيتهــم حتــى فــي التقييمــات التــي 

)REACH 2014/08/31( .تــم تنفيذهــا

الحظــت المنظمــات المســتجيبة لتوافــد الالجئيــن الســوريين األكــراد إلــى األراضــي التركيــة عــدم وجــود وعــي 
ــر حاجــة. ال  ــة الوصــول إلــى األشــخاص األكث مشــترك للوضــع ســواء عــن أماكــن أوحاجــات الالجئيــن وكيفي
تتوفــر معلومــات عــن حاجــات المجتمعــات المضيفــة أو الالجئيــن شــديدي الحاجــة القاطنيــن فــي المناطــق 

الحضريــة.

"الحظت المنظمات المستجيبة لتوافد الالجئين السوريين 
األكراد إلى األراضي التركية عدم وجود وعي مشترك للوضع 

سواء عن أماكن أوحاجات الالجئين وكيفية الوصول إلى 
األشخاص األكثر حاجة."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-79
https://stima.humanitarianresponse.info/visuals/turkey-syria-border-crossings-status-5-september-2014
https://stima.humanitarianresponse.info/visuals/turkey-syria-border-crossings-status-5-september-2014
https://stima.humanitarianresponse.info/visuals/turkey-syria-border-crossings-status-5-september-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-21-august-2014
http://www.trust.org/item/20140826110243-fnh6t/
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/food-security-among-syrian-households-within-syria-and-neighbouring
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2.3.5 النازحون
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تعيــش نســبة %75 مــن الالجئيــن الســوريين خــارج المخيمــات، فــي بلــد يــأوي أكثــر مــن 869,500 الجــئ ســوري مســجل 
وفقــًا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن حتــى تاريــخ 29 أيلــول. كمــا وتبيــن أن نصــف عــدد الالجئيــن الســوريين 
المســجلين هــم مــن األطفــال مــن بينهــم %15 مراهقيــن.)UNHCR 2014/07/31(. ويقــدر العــدد الكلــي لالجئيــن 
الســوريين فــي تركيــا بـــ 1.35 مليــون وفقــًا لمصــادر تركيــة محليــة، مــن بينهــم 900,000 يقيمــون خــارج المخيمــات. بالرغــم 
مــن أن غالبيتهــم يقيمــون فــي المجتمعــات المضيفــة أو فــي شــقق مســتأجرة, إال أن العديــد منهــم قــد اســتهلكوا 

)UNHCR 2014/07( .مواردهــم وهــم يحاولــون الحصــول علــى لقمــة العيــش

قيود الدخول:

ــات المحــدودة فــي المخيمــات, فقــد اتبعــت الحكومــة  ــن الســوريين واإلمكاني ــد الســريع فــي أعــداد الالجئي نتيجــة التزاي
التركيــة نظــام تواتــر دخــول الالجئيــن عبــر الحــدود. فعلــى ســبيل المثــال، فمنــذ عــام 2013 وحتــى 2014 لــم يســمح 
بحريــة دخــول جميــع الســوريين, خاصــًة غيــر الموثقيــن, حيثمــا أرادوا إلــى تركيــا. حيــث يمكــن لحاملــي جــوازات الســفر مــن 
الســوريين العبــور دون مشــاكل عبــر المعابــر الرســمية, لكــن مــن ال يملــك جــواز ســفر, باســتثناء الحــاالت الطبيــة الطارئــة 
ــات الحساســة كالنســاء واألطفــال, فــال يمكنهــم الدخــول إال بتوفــر مــكان لهــم فــي المخيمــات. بســبب الوضــع  والفئ
األمنــي علــى طــول الشــريط الحــدودي، فــإن نقــاط العبــور الرســمية تتغيــر بشــكل منتظــم باســتثناء معبــري بــاب الهــوى 

)UNCHR 2014/07/01( .ــر مــن غيرهمــا ــذان يفتحــان اكث ــاب الســالمة الل وب

يعتبــر بــاب الهــوى مــن أكثــر المعابــر الحدوديــة اســتخدامًا مــن قبــل المدنييــن وللمســاعدات اإلنســانية. وقــد تعــرض 
الســوريون العابــرون مــن معبــر بــاب الهــوى الحــدودي بشــكل متكــرر للتهديــد والســرقة. حيــث تنتظــر العصابــات التركيــة 
الســوريين غيــر المســموح لهــم بالدخــول إلــى تركيــا وتعــرض عليهــم أن تنقلهــم بصــورة غيــر شــرعية إلــى داخــل األراضــي 
ــر أخــرى عــن عمليــات تهديــد وســرقة للســوريين مــن قبــل  التركيــة مقابــل مبالغــة ماليــة ال بــأس بهــا. كمــا تحدثــت تقاري

)Enabbaladi 2014/08/31( عصابــات. 

تــم إغــالق المعابــر الحدوديــة بيــن تركيــا والمناطــق الكرديــة شــمال ســوريا فــي األشــهر الثالثــة الماضيــة، باســتثناء معبــر 
عيــن العــرب/ كوبانــي الــذي يســمح مــن خاللــه بعبــور الحــاالت الصحيــة فقــط علــى أن تتوفــر لديهــا الوثائــق الالزمــة. 

وقــد يكــون إلغــالق هــذا المعبــر الحــدودي تأثيــر كبيــر أثنــاء هجمــات عناصرالدولــة اإلســالمية علــى المناطــق 
الكرديــة. قــد يبقــى الســكان الفــارون عالقيــن علــى الحــدود وهــم محاصــرون بعناصــر الدولــة اإلســالمية ألن 

معبــر عيــن العــرب / كوبانــي مغلــق وال يوجــد ممــرات أمنــة لهــم للعبــور.

الوافدون الجدد:

تــم تســجيل دفعــة كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين فــي واليــة شــانلي أورفــا، فــي منطقــة ســروج تحديــدًا، 
ــرة مــن عناصــر  ــت هدفــًا لهجمــات كبي ــي كان ــي الت ــن العرب/كوبان ــدة عي ــراد مــن بل مــع فــرار الســوريين األك
الدولــة اإلســالمية بــدأت فــي 16 أيلــول. الهجمــات باألســلحة الثقيلــة واألعــداد الكبيــرة مــن المقاتليــن 
دفعــت غالبيــة ســكان القــرى الشــرقية والجنوبيــة والغربيــة للفــرار باتجــاه بلــدة عيــن العرب/كوبانــي محاولــًة 
منهــم العبــور إلــى األراضــي التركيــة. قامــت الحكومــة التركيــة بفتــح الحــدود فــي 19 أيلــول، وفــي 2 تشــرين 
األول, بلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن عبــروا الحــدود إلــى األراضــي التركيــة مــا يقــارب 169,000, 
مؤثريــن بذلــك علــى إمكانيــة االســتجابة فــي تركيــا بوجــود حاجــات طارئــة للمــأوى والطعــام، وفقــًا للتقييــم 
الســريع الــذي قامــت بــه منظمــة الرعايــة الدوليــة )CARE( بالتعــاون مــع مشــروع تحليــل احتياجــات ســوريا 
)SNAP(. ومــن المتوقــع ازديــاد عــدد الالجئيــن بشــكل كبيــر حيــث تتوقــع بعــض المصــادر غيــر الرســمية أن مــا 
يقــارب 50,000-150,000 شــخص بانتظــار العبــور فــي مدينــة عيــن العرب/كوبانــي علــى الجانــب الســوري. 
يمثــل هــذا التدفــق الجديــد لالجئيــن أكبــر حــركات النــزوح إلــى األراضــي التركيــة خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة منــذ 
بدايــة األزمــة الســورية. مــن المتوقــع أن تكــون حاجــات الســكان المتضرريــن كبيــرة وتتطلــب تدخــل إنســاني 
ســريع. )ACAPS 2014/09/23(. اضطــر النــاس لإلقامــة فــي جوامــع مزدحمــة أو فــي الشــارع دون طعــام 
أو مــال. كمــا أجبــر الالجئــون علــى تــرك ســياراتهم أو مواشــيهم علــى الحــدود، وبالتالــي فضــل الكثيــر منهــم 
عــدم عبــور الحــدود لكــي ال يخســروا آخــر ممتلكاتهــم. تــم اإلبــالغ عــن وجــود بضعــة آالف مــن الالجئيــن 

)NPA 2014/10/10( .العالقيــن فــي المنطقــة المحرمــة علــى الحــدود بيــن البلديــن

يواجــه تأميــن احتياجــات الالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة الكثيــر مــن التحديــات. بســبب تنقــل الالجئيــن 
المعنييــن مــن قريــة إلــى أخــرى, تنتهــي صالحيــة التقييمــات الســريعة لالحتياجــات واالســتجابة لهــا بشــكل 
ســريع. أفــادت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أن بعــض الالجئيــن الفاريــن إلــى تركيــا مــن بلــدة عيــن 
العرب/كوبانــي الســورية المحاصــرة يبحثــون عــن مــأوى فــي مناطــق أخــرى مــن ســوريا إضافــة إلــى إقليــم 
كردســتان العــراق. حيــث عبــر مــا يقــارب 1750 شــخص مــرة أخــرى مــن تركيــا إلــى المناطــق الشــمالية الشــرقية 
 UNHCR( أو األصدقــاء.  األقــارب  مــع  الحســكة لإلقامــة  فــي محافظــة  القامشــلي  قــرب  مــن ســوريا 

)2014/10/08

فــي الرابــع مــن أيلــول, أعلنــت منظمــة )AFAD( أن العــدد الكلــي لالجئيــن الســوريين المســجلين والحاصليــن 
علــى المســاعدات فــي الـــ 22 مخيــم الموجوديــن فــي 10 محافظــات بلــغ 220,751 الجــئ. غالبيــة الالجئيــن 
كانــوا قــد عبــروا مــن محافظــة حلــب عبــر معبــر بــاب الســالمة إلــى كيليــس. تقــوم المخيمــات بتســجيل مــا 
معدلــه 400 الجــئ أســبوعيًا. علــى اعتبــار أن غالبيــة الالجئيــن ال يقيمــون ضمــن المخيمــات فــإن هــذا الرقــم 
أكبــر بكثيــر. بالنســبة لالجئيــن خــارج المخيمــات، فهــم يميلــون لالنتقــال إلــى المــدن التركيــة بحثــًا عــن عمــل أو 

)FMR 2014/09/02( .إلــى اإلتحــاد األوربــي بــرًا أو بحــرًا

"قامت الحكومة التركية بفتح الحدود في 19 أيلول، 
وفي 2 تشرين األول, بلغ عدد الالجئين السوريين 
الذين عبروا الحدود إلى األراضي التركية ما يقارب 
169,000, مؤثرين بذلك على إمكانية االستجابة."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6537
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6779
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://enab-baladi.com/archives/19005
http://acaps.org/img/documents/b-acaps-start-bn-displacement-of-syrian-kurdish-refugees-into-sanliurfa-province-turkey.pdf
http://reliefweb.int/report/turkey/thousands-syrian-refugees-stranded-turkishsyrian-border
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-03-october-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-03-october-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-03-october-2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/forced-migration-review-no-47-syria-crisis-displacement-and-protection
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تــم توقيــع اتفاقيــة جديــدة بيــن تركيــا واإلتحــاد األوربــي الســتبدال الفيــزا الحاليــة لالجئيــن الســوريين بفيــزا لجــوء أنســاني 
صالحيتهــا ســنة واحــدة لكنهــا ســتمكنهم مــن الحصــول علــى عمــل بشــكل رســمي. يســري مفعــول هــذه االتفاقيــة 
الجديــدة فــي األول مــن شــهر أيلــول ويتــم العمــل بهــا بشــكل مشــترك مــن قبــل مركــز هجــرة اإلتحــاد األوربــي ومركــز 
الهجــرة التركــي. تتضمــن الفيــزا الجديــدة بصمــة الشــخص ممــا ســيمكن كل مــن تركيــا واإلتحــاد االوربــي مــن مراقبــة 
وتحديــد المهاجريــن غيــر الشــرعيين. وبهــذا ســتتم إعــادة الالجئيــن الســوريين الحامليــن إلقامــة تركيــة ســارية المفعــول مــن 

أوروبــا إلــى تركيــا وفقــًا لالتفاقيــة.

الالجئون المسجلون:

تــم تســجيل حوالــي %62 مــن الالجئيــن الســوريين الوافديــن إلــى تركيــا، ويقيــم غالبيــة المســجلين ضمــن المجتمعــات 
المضيفــة فــي شــقق مســتأجرة. تواصــل الســلطات التركيــة تســجيل الالجئيــن الســورين علــى أراضيهــا. ولعــدم وجــود 
جهــة واحــدة تقــوم بالتســجيل, تــم تطويــر إجــراءات تســجيل وعمليــات إحصــاء مختلفــة لالجئيــن غيــر المقيميــن فــي 
المخيمــات. مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه عمليــة التســجيل هــي قلــة وعــي الالجئيــن الســوريين بإجــراءات التســجيل 

)UNCHR 2014/07/01( .وفوائــده فيمــا يتعلــق بالحمايــة والمســاعدات

صــرح المســئولون فــي مدينــة أضنــا أن عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين غيــر المقيميــن فــي المخيمــات هــو 27,000 
مــع االعتــراف بــأن عــدد مــن لــم يســجلوا يتــراوح بيــن 20,000-30,000 الجــئ. )UNHCR 2014/08/18( أمــا فــي بلــدة 
اســكندرون التابعــة لهاتــاي, أبلــغ المســئولون المحليــون المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أنهــم ســجلوا أكثــر مــن 
15,000 ســوري يقيمــون فــي البلــدة. قــال المســئولون أنــه بالرغــم مــن تســجيل جميــع الســوريين المقيميــن فــي البلــدة 
تقريبــًا، فأنهــم مــا زالــوا يتلقــون أحيانــًا طلبــات جديــدة ليتعاملــوا معهــا. )UNHCR 2014/07/16( وفقــًا للمفوضيــة 
العليــا لشــؤون الالجئيــن فــإن عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين فــي بلــدة الريحانيــة وغيــر المقيميــن فــي المخيمــات 
هــو 43,100, %86 منهــم تقريبــًا يقيمــون فــي مركــز مدينــة الريحانيــة , بينمــا يتــوزع البقيــة فــي القــرى المحيطــة بهــا. 

)UNHCR 2014/07/22(

الالجئون غير السوريين:

ازداد عــدد الالجئيــن مــن المذهــب األيزيــدي, الفاريــن مــن ســنجار نتيجــة هجمــات عناصــر الدولــة اإلســالمية, وبشــكل كبيــر 
ليصــل إلــى 16,000 الجــئ فــي مخيــم ســيلوبي فــي محافظــة شــيرناك. ازداد عــدد الالجئيــن بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة 
شــهر آب، حينــث كان يوجــد 600 إلــى 800 الجــئ فــي مخيــم ســيلوبي ثــم أصبحــوا 2000 فــي منتصــف آب ليصــل 
16,000 فــي بدايــة شــهر أيلــول. )UNHCR 2014/08/16(. فــي بدايــة شــهر آب, ذكــر أن الالجئيــن يقيمــون فــي مجمــع 
ســكني لضحايــا الهــزات األرضيــة, وهــو غيــر مجهــز لإلقامــة لفتــرات طويلــة, لــذا مــن الضــروري إنشــاء مخيمــات بديلــة فــي 

المســتقبل القريــب.

بّينــت بعــض التقاريــر وجــود خالفــات بيــن الالجئيــن األيزيدييــن والســكان المحلييــن فــي محافظــة شــيرناك. يعتقــد أن عــدد 
الالجئيــن األيزيدييــن الذيــن دخلــوا األراضــي التركيــة عبــر المعابــر الرســمية هــو 2000 الجــئ فقــط. تتخــوف الســلطات مــن 
اســتمرار تدفــق الالجئيــن ممــا يســبب ضغطــًا كبيــرًا علــى اإلمكانــات المحليــة ولــذا تحــاول إيجــاد الســبل لمنــع دخولهــم إلــى 
تركيــا. بّيــن الالجئــون فــي مخيــم ســيلوبي أن الجنــود األتــراك لــم يســمحوا لمــن ال يحمــل جــواز ســفر بالدخــول وطلبــوا 
عودتــه. وقــال آخــرون أنهــم اضطــروا لدفــع 500 دوالر أمريكــي للمهربيــن ليتمكنــوا مــن عبــور الحــدود. وفــي الوقــت 
الــذي يعتبــر فيــه معبــر الخابــور )إبراهيــم الخليــل( المعبــر الرســمي لمــن يمتلــك جــواز ســفر، وتعتبــر قريــة اوفاجيــك التــي 
تقــع علــى بعــد بضعــة أميــال جنــوب ســيلوبي المحطــة األولــى لالجئيــن األيزيدييــن الذيــن يعبــرون الحــدود دون وثائــق 
 IRIN( .رســمية. ورد أن معظــم الالجئيــن كانــوا يعانــون مــن التجفــاف، باإلضافــة لمعانــاة الكثيريــن مــن الصدمــة النفســية

)2014/08/18

2.3.6 الحاجات اإلنسانية والمخاوف
الحماية

مــا زال الالجئــون الســوريون يســتفيدون مــن الحمايــة المؤقتــة فــي تركيــا التــي تؤمنهــا الحكومــة التركيــة. وبالرغــم مــن 
امتــالك تركيــا لنظــام قانونــي قــوي ولتشــريعات وطنيــة تضمــن حمايــة المعنييــن، إال أن العدد الضخم لالجئين الســوريين 

 )UNCHR 2014/07/17(.قــد أثــر علــى البنــى الوطنيــة وعلــى إمكانيتهــم فــي تلبيــة احتياجــات الســكان
فعلــى ســبيل المثــال، وكمــا ذكــرت الحكومــة، فــإن نســبة %50 علــى األقــل مــن الالجئيــن هــم بحاجــة لدعــم 

)UNCHR 2014/07/17( .نفســي

ومــازال العديــد ينظــر إلــى قضايــا الصحــة اإلنجابيــة والعنــف القائــم علــى أســاس الجنس على أنهــا محرمات، 
ممــا يعيــق االســتجابة المناســبة لهــذه القضايــا. كمــا أن التغيــرات التنظيميــة الكبيــرة, فــي كل مــن هيكليــة 
ورئاســة وزارة األســرة والسياســة االجتماعيــة ووزارة الصحــة علــى المســتوى المركــزي والمحافظاتــي, قــد 

)UNFPA 2014/09/02( .أدى إلــى ظهــور تحديــات فــي تنســيق وتنفيــذ البرامــج

حماية الطفل:

ــة الطفــل  ــن، مــن بينهــم %4.5 متزوجيــن. وتبقــى نشــاطات حماي يشــكل األطفــال نصــف تعــداد الالجئي
والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى أســاس الجنــس مــن األوليــات ومــن المجــاالت الرئيســية التــي 

)UNCHR 2014/07/17( .تتدخــل فيهــا الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة

بّيــن أحــد التقييمــات التــي قامــت بهــا منظمــة )Mercy Corps( عــن حاجــات المراهقيــن الســوريين واألتــراك 
فــي مدينــة غــازي عنتــاب، أن األطفــال الســوريين األكثــر ضعفــًا أتــوا مــن عائــالت ذات مســتوى اجتماعــي 
اقتصــادي ضعيــف حيــث تتشــارك كل أربــع عائــالت كبيــرة غرفــة واحــدة. العائــالت التركمانيــة الســورية علــى 

وجــه التحديــد وضعهــا أصعــب ومواردهــا أقــل مــن الســوريين اآلخريــن.

يرتــاد المدرســة 14 مراهــق ســوري فقــط مــن أصــل 40 )األصغــر ســنًا(، مقارنــًة مــع مراهقــة ســورية واحــدة 
فقــط مــن أصــل 35. كمــا تبيــن أن جميــع المراهقيــن الســوريين وحوالــي %30 مــن المراهقــات الذيــن 
ــام فــي األســبوع. ومثــل العديــد مــن أقرانهــم فــي غــازي عنتــاب,  شــاركوا فــي التقييــم يعملــون ســتة أي
فهــم يعملــون بشــكل غيــر قانونــي فــي المطاعــم واألعمــال الصغيــرة أو المصانــع؛ حيــث يتعــرض الكثيــرون 
ــة، ويتقاضــون  ــاب العمــل؛ ويعملــون مــن دون أي حمايــة قانوني منهــم للتهديــد واإلســاءة علــى أيــدي أرب
أجــور ضعيفــة جــدًا أقــل مــن الحــد األدنــى القانونــي المســموح بــه. كمــا تبيــن أن هــؤالء المراهقــون هــم 

الوحيــدون القــادرون علــى كســب لقمــة العيــش مــن بيــن أفــراد أســرهم.

سبل المعيشة واالنسجام االجتماعي
الضغــط علــى اإلمكانــات المحليــة لتأميــن خدمــات نوعيــة, ســواء علــى ســوق تأجيــر المنــازل وســوق العمــل، 

ســاهم بتوتــر المجتمعــات المضيفــة فــي تركيــا وبالتالــي خلــق توتــرًا بينهــا وبيــن الســوريين.

تــم تســجيل ارتفــاع فــي حــدة التوتــر االجتماعــي بيــن الالجئيــن الســوريين واألتــراك فــي األشــهر الماضيــة 
وبتواتــر أعلــى فــي عــام 4014 مقارنــًة بـــ 2013، وخصوصــًا فــي المــدن التــي تــؤوي أعــداد كبيــرة مــن 
الالجئيــن الســوريين مثــل غــازي عنتــاب, التــي يقطنهــا حوالــي 200-300 ألــف الجــئ. كمــا ســجلت حــوادث 
توتــر إجتماعيــة فــي مــدن كبــرى مثــل إســطنبول وأزميــر وكهرمــان مرعــش واســكندرون وهاتــاي. أثــارت 
بعــض الحــوادث الفرديــة ردة فعــل عنيفــة تجــاه الالجئيــن متضمنــة الهجــوم علــى محــال وســيارات الســوريين 
واحتجاجــات شــعبية وهجمــات عنيفــة علــى الســوريين. وكــرد فعــل علــى العنــف وخاصــة فــي غــازي عنتــاب, 

"تم تسجيل حوالي %62 من الالجئين السوريين 
الوافدين إلى تركيا."

http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-13-august-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-10-july-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-18-july-2014
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-regional-response-syrian-refugees-egypt-iraq-jordan-lebanon-turkey-10--0
http://www.irinnews.org/report/100508/fleeing-yezidi-iraqis-seek-safety-in-turkey
http://www.irinnews.org/report/100508/fleeing-yezidi-iraqis-seek-safety-in-turkey
http://www.irinnews.org/report/100508/fleeing-yezidi-iraqis-seek-safety-in-turkey
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http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-rrp6-monthly-update-june-2014-protection
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بــدأت الســلطات بإخــراج الالجئيــن مــن األحيــاء التــي شــهدت أعمــال عنــف إلــى المخيمــات خــارج المدينــة كمحاولــة لتهدئــة 
الوضــع. فــي منتصــف شــهر آب قيــل أن 7800 الجــئ ســوري تــم نقلهــم إلــى المخيمــات القريبــة مــن المدينــة أو إلــى 
مناطــق مجــاورة كمارديــن وشــانلي أورفــا. بّينــت وســائل اإلعــالم المحليــة أن بعــض الالجئيــن الســوريين انتقلــوا إلــى 

مــدن تركيــة أخــرى مثــل قونيــا وكايســري وإزميــر وإســطنبول.

ازديــاد عــدد حــوادث العنــف المتعلقــة بالســوريين تظهــر بشــكل ملحــوظ فــي المــدن الجنوبيــة مثــل غــازي عنتــاب وهاتــاي 
بــدأ المســؤولون األتــراك باتخــاذ إجــراءات ضــد العنــف المتزايــد اتجــاه الالجئيــن  وشــانلي أورفــا وكهرمــان مرعــش. 

ــة. ــة العنصري ــن الجــدد ويعــد بمحارب ــاه القادمي ــة تج ــان يقــر بوجــود عدائي الســوريين بإصــدار بي

ــا فــي المســتقبل  ــة تناقــص عــدد الالجئيــن الســورين المقيميــن فــي تركي ــر لعــدم إمكاني مــن المرجــح ارتفــاع حــدة التوت
القريــب، بــل علــى العكــس تمامــًا ســيزداد عددهــم نتيجــة الظــروف األمنيــة المتغيــرة فــي مناطــق شــمال ســوريا القريبــة 
مــن الحــدود التركيــة. برغــم عــدم توفــر أي تقييــم رســمي يتنــاول حاجــات المجتمعــات المضيفــة وقطــاع المعيشــة، الحظــت 
المنظمــات اإلنســانية أن اإلمكانــات المحليــة غيــر قــادرة علــى ســد حاجــة جمــوع الالجئيــن، تحديــدًا فيمــا يتعلــق بــإدارة 
ــة أن الســبب الرئيســي  المخلفــات والحاجــات األساســية. )UNCHR 2014/07/01(. حيــث صرحــت إحــدى الصحــف محلي
وراء احتجاجــات غــازي عنتــاب هــو زيــادة أجــارات البيــوت وارتفــاع معــدالت البطالــة. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن اآلجــارات 
ازدادت بنســبة ثالثــة أضعــاف، حيــث كانــت أجــرة المنــزل 150 ليــرة تركيــة )75 دوالر أمريكــي( وأصبحــت اآلن 400 ليــرة تركيــة 
ــة مــن الحــدود الســورية بســبب  ــة القريب ــدات التركي )200 دوالر أمريكــي(. يفضــل الســوريون الســكن فــي المــدن والبل

)IPS 2014/09/04( .قربهــا وانخفــاض األســعار فيهــا نســبيًا

كمــا تتحــدث بعــض التقاريــر عــن ســفر الجئيــن ســوريين مســافات طويلــة مــن الواليــات القريبــة مــن الحــدود الســورية 
إلــى منطقــة البحــر األســود ليعملــوا بالزراعــة الموســمية هنــاك. وهــذا مــا يقلــل مــن أجــور العمــل، حيــث انخفضــت األجــور 
اليوميــة فــي مدينــة كلــس مــن 60 ليــرة تركيــة إلــى 20 ليــرة )مــن 30 دوالر أمريكــي إلــى 10( فــي اليــوم. الســوريون, 
المســتعدون للعمــل بأجــور منخفضــة أكثــر مــن أفــراد المجتمعــات المضيفــة، قــد ملئــوا أســواق العمــل المحليــة, خصوصــا 
فــي قطــاع البنــاء والزراعــة, ســواء يومــي أو مؤقــت, والقطــاع الخدمــي. فعلــى ســبيل المثــال، توّظــف المطاعــم فــي 
ــًا الشــباب الســوريين, مــن ســن العاشــرة وأكبــر, لتنظيــف الطــاوالت وغســيل األطبــاق  بعــض مناطــق جنــوب تركيــا غالب

)FMR 2014/09/02( .والترجمــة للزبائــن الذيــن يتحدثــون العربيــة

وفــي الوقــت نفســه، تحدثــت بعــض التقاريــر أن العمالــة الســورية مصــدر راحــة مرحــب بــه فــي ســوق العمالــة المحلــي, 
علــى األقــل فــي غــازي عنتــاب. فــي عــام 2013, كانــت مدينتــا غــازي عنتــاب وكيليــس اثنيــن مــن أصــل ثالثــة مــدن وحيــدة 
شــهدت انخفاضــًا فــي معــدل البطالــة. وبرغــم أن العمالــة الســورية غيــر رســمية وال تظهــر فــي اإلحصــاءات، تشــير 

)UNCHR 2014/07/01( .التقاريــر إلــى ازديــاد الطلــب علــى العمالــة الســورية ســواء كانــت رســمية أم ال

األمن الغذائي
حتــى أواخــر شــهر أيلــول, كان مــن المتوقــع أن يؤثــر نقــص ميزانيــة برنامــج الغــذاء العالمــي علــى %77 مــن المســتفيدين 
القاطنيــن فــي المخيمــات, حيــث لــن يحصلــوا علــى قســائم غذائيــة فــي شــهر تشــرين األول. اســتنتجت إحــدى الدراســات 
التحليلــة لالســتبيانات والتقييمــات, تــم تنفيذهــا عــام 2013, عــن وضــع األمــن الغذائــي وأحــدث االحتياجــات, أن 99% 
ــا والذيــن يســتخدمون الكــرت اإللكترونــي, لديهــم درجــة  مــن الالجئيــن الســوريين, المقيميــن فــي المخيمــات فــي تركي
اســتهالك غذائــي مقبولــة أو علــى الحــد. لكــن القــوة الشــرائية للعائــالت التــي تســتخدم الكــرت اإللكترونــي مازالــت تتأثــر 
بالتضخــم المالــي حيــث أن األســعار المرتفعــة لألطعمــة تحــد مــن كميــات المــواد التــي يشــترونها بواســطة الكــروت. 
)REACH 2014/08/31( أشــارت تقاريــر برنامــج الغــذاء العالمــي أن العائــالت الســورية الالجئــة فــي المخيمــات التــي 
يدعمهــا برنامــج الغــذاء العالمــي والهــالل األحمــر التركــي )TRC( هــي آمنــة غذائيــًا، مــع األخــذ بالحســبان أن %80 مــن هــذه 

)REACH 2014/08/31( .األســر تعتمــد بشــكل مباشــر علــى المعونــات الغذائيــة
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تؤمــن مجموعــات األمــن االجتماعــي والعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المســاعدات بشــكل متقطــع 
لالجئيــن الســوريين المقيميــن فــي المجتمعــات المضيفــة، برغــم أن عــدد المقيميــن خــارج المخيمــات يعــادل 
تقريبــًا ثالثــة أضعــاف المقيميــن فيهــا. أغلــب هــؤالء لــم يكونــوا مســجلين بحلــول كانــون األول 2013 وفقــًا 
ــذا تقــل المعلومــات الشــاملة عــن احتياجاتهــم.  ــة السادســة، ل ــر النهائــي لخطــة االســتجابة اإلقليمي للتقري
أشــار برنامــج الغذاءالعالميــة أنــه لــم يتمكــن مــن دخــول مخيمــي يايــالداغ 1 و2 خــالل شــهري آذار ونيســان 
مــن عــام 2014، نتيجــًة للمخاطــر األمنيــة الناتجــة عــن القصــف الحاصــل بالقــرب مــن الحــدود الســورية حيــث 

)REACH 2014/08/31( .يوجــد المخيمــان

تعــرض محصــول القمــح لعــام 2014 للجفــاف الــذي حــدث فــي خريــف عــام 2013 والــذي تــاله طقــس بــارد. 
حّســنت أمطــار الربيــع مــن رطوبــة التربــة، لكــن التقديــرات األوليــة لمعهــد اإلحصــاء التركــي )TSI( أشــارت 
إلــى نقــص بنســبة %10 مــن إنتــاج الحبــوب فــي 2014, مقارنــًة بالعــام الســابق، أي حوالــي 33.8 مليــون 
طــن. كمــا تشــير اإلحصــاءات األخيــرة لمعهــد اإلحصــاء التركي)تمــوز 2014( أن معــدل التضخــم الغذائــي 
الســنوي هــو %12.8 مقارنــًة بــذروة هــذا التضخــم والتــي بلغــت %14.7 فــي شــهر أيــار 2014. فــي بدايــة 
2014, بلــغ معــدل التضخــم الغذائــي حوالــي %10. كمــا توقــف مؤشــر أســعار المســتهلك الكلــي فــي 
شــهر تمــوز 2014 عنــد %9.3. مــن المرجــح أن يزيــد انخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة مــن معــدل التضخــم. 
)Reuters 2014/08/23( إضافــًة لمــا ســبق، قــد تتعــرض الطــرق التجاريــة لمزيــد مــن األخطــار, بعــد أن 
تأثــرت ســابقًا, نتيجــة اقتــراب الدولــة اإلســالمية مــن تركيــا. فــي حــال تمكــن الدولــة اإلســالمية مــن توســيع 
ســيطرتها لتصــل إلــى الحــدود التركيــة العراقيــة، ســتقوم بفــرض ضريبــة كبيــرة علــى الصــادرات الســنوية 
مــن تركيــا إلــى العــراق وكردســتان العــراق, والتــي تبلــغ قيمتهــا 12 مليــون دوالر أمريكــي، مســاهمًة بذلــك 
بزيــادة التضخــم. يمكــن للنفــط المهــّرب مــن مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي ســوريا أن يؤخــر نمــو ســوق 
النفــط التركــي بمقــدار %3, وفقــًا لشــركة بريتــش بتروليــوم فــي تركيــا. حيــث كان مــن المتوقــع نمــو ســوق 
النفــط التركــي بمقــدار %4 إلــى %4.5 فــي عــام 2014، لكــن يمكــن للتهريــب غيــر الشــرعي للنفــط مــن 
ســوريا إلــى تركيــا أن يضعــف هــذه التوقعــات بنســبة 1.5 إلــى 3 نقــاط, خصوصــًا بانخفــاض المبيعــات فــي 
الواليــات الجنوبيــة لتركيــا أكثــر مــن المتوقــع. قالــت بعــض المصــادر الصناعيــة المحليــة أن الحجــم الكلــي 
للوقــود المهــرب مــن ســوريا إلــى تركيــا بلــغ 500 ألــف طــن, برغــم صعوبــة تعقــب ذلــك. إذ يبيــع الموزعــون 
المعتمــدون ليتــر البنزيــن بـــ 4.5 ليــرة تركيــة )2.25 دوالر أمريكــي(, بينمــا يمكــن شــراء اللتــر الواحــد مــن الحــدود 

)Syria Deeply 2014/08/06( .)ــة )0.55 دوالر أمريكــي ــرة تركي ــة الســورية بـــ1.1 لي التركي
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ســيؤثر تزايــد التضخــم علــى أســعار المــواد الغذائيــة، وبالتالــي ســيؤدي, مــع انخفــاض األجــور والضغــوط الكبيــرة علــى 
ســوق التوظيــف, إلــى تفاقــم أوضــاع الالجئيــن الســوريين المحتاجيــن القاطنيــن خــارج المخيمــات والمجتمعــات المضيفــة. 

الصحة
الحصول على الخدمات الصحية:

تعــد بعــد مســافة المرافــق الصحيــة وتكاليــف المواصــالت واختــالف اللغــة أهــم عوائــق الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة 
لمــن قبــل الالجئيــن. يلجــأ بعــض الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة إلــى عيــادات األطبــاء علــى الرغــم مــن صعوبــة وجــود 
مترجــم ليســاعد بعمليــة االستشــارة الطبيــة. العــبء األكبــر الملقــى علــى عاتــق المجتمعــات المضيفــة هــو توســيع 
المرافــق الصحيــة المحليــة )بمــا يقــارب 30-%40( والنظــام الصحــي إلــى أقصــاه فــي جنــوب تركيــا. ومــن المخــاوف 
األخــرى بهــذا الصــدد, هــو لجــوء الالجئــون الســوريون فــي المناطــق الحضريــة، نتيجــًة للضغــوط المتزايــدة علــى المرافــق 
 UNCHR( .الحكوميــة واختــالف اللغــة, إلــى العيــادات الخاصــة المســجلة وغيــر المســجلة غيــر المشــمولة بنظــام اإلحالــة
ــث  ــارج المخيمــات ومــا يعــادل ثل ــن خ ــن فــإن %55 مــن الالجئي ــا لشــؤون الالجئي ــة العلي 2014/07/01( وفقــًا للمفوضي
القاطنيــن فــي المخيمــات يواجهــون صعوبــات فــي الحصــول علــى األدويــة الالزمــة. وحوالــي %55 مــن الالجئيــن 

الســوريين بحاجــة للمســاعدة النفســية.

 UNFPA( .40,000 يقــّدر عــدد النســاء والفتيــات الســوريات بعمــر اإلنجــاب بحوالــي 250 ألــف الجئــة، عــدد الحوامــل منهــن
2014/09/02(. حــوال ثلــث الالجئــات الســوريات الحوامــل يعانيــن مــن مضاعفــات وهــن بحاجــة لرعايــة صحيــة نســائية. 
)UNHCR 2014/07/17(. لوحــظ وجــود ســوء التغذيــة الســريرية وفقــر الــدم بيــن األطفــال والحوامــل والمرضعــات فــي 

المخيمــات.

حوالــي %10 مــن الالجئيــن الســوريين يعانــون مــن أمــراض غيــر معديــة تشــمل ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري والســرطان 
ــد  ــم التأكي ــن فــي مجــال الصحــة، وت ــة للعاملي ــد مــن المشــاهدات الطبي ــك فــي العدي ــرز ذل ــوي. ب ــو والفشــل الكل والرب
علــى خطــورة تفشــي األمــراض الوبائيــة المعديــة مثــل الســل. تعمــل بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة حاليــًا علــى دعــم 

)UNHCR 2014/07/17( .الخدمــات الصحيــة لالجئيــن الســوريين فــي تركيــا

قامــت اليونيســيف بجولــة تطعيــم إضافيــة ضــد شــلل األطفــال فــي شــهر حزيــران فــي اســطنبول مســتهدفًة األطفــال 
ــة مــن قبــل وزارة الصحــة. فــي اســطنبول,  ــج الحمل ــراك والســوريين تحــت ســن الخامســة. ســيتم اإلعــالن عــن نتائ األت
تــم تلقيــح كل األطفــال دون ســن الخامســة, البالــغ عددهــم 500 ألــف طفــل, فــي مقاطعــات اســطنبول الســتة التــي 
 UNCHR( .تحــوي أكبــر عــدد لالجئيــن الســوريين. وبهــذا تــم الوصــول إلــى أكثــر مــن مليونــي طفــل تحــت ســن الخامســة

)2014/07/01

المأوى/المواد غير الغذائية
تبّيــن أن المــأوى هــو أحــد الحاجــات األساســية لالجئيــن الســوريين داخــل وخــارج المخيمــات. بّيــن اســتبيان ميدانــي لمنظمــة 
)AFAD( أن أكثــر مــن %25 مــن الالجئيــن الســوريين يعيشــون فــي خرابــات أو عشــوائيات مؤقتــة. ويعتبــر االزدحــام 
مــن القضايــا الشــائعة بيــن الالجئيــن, تقريبــًا %30 مــن الالجئيــن الســوريين فــي المخيمــات و%60 مــن الالجئيــن خــارج 

)UNCHR 2014/07/01( .المخيمــات هــم أكثــر مــن ســبع أفــراد فــي الوحــدة الســكنية الواحــدة

بســبب إقامــة الالجئيــن الســوريين فــي المخيمــات لمــا يزيــد عــن عاميــن، أصبــح مــن الضــروري أجــراء الصيانــة والتحســينات 
لهــا. كمــا صرحــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، فــإن الظــروف المتعلقــة بالصحــة فــي بعــض المخيمــات تنحــدر 

دون المســتوى المناســب لــذا يجــب تحســينها لتناســب المعاييــر األساســية خصوصــًا مــع اقتــراب فصــل الشــتاء

بــدأت األســر التــي تقيــم خــارج المخيمــات فــي شــقق مســتأجرة باســتنزاف مواردهــا. أمــا األســر ذات األوضــاع الصعبــة 
فهــي بحاجــة للمــواد غيــر الغذائيــة مثــل الفــرش وأدوات المطبــخ ومــواد النظافــة. النســبة المئويــة لالجئيــن الذيــن يدعــون 
عــدم الحصــول علــى حاجاتهــم الرئيســية ترتفــع بيــن الالجئيــن المقيميــن خــارج المخيمــات، حيــث أن المســاعدات المقدمــة 
لهــم حتــى اآلن محــدودة جــدًا. أظهــر اســتبيان ميدانــي قامــت بــه منظمــة AFAD أن %73 مــن الالجئيــن الســوريين 
المقيميــن خــارج المخيمــات ال يملكــون وســائل نــوم مناســبة، و%81 ال يحصلــون علــى التدفئــة, و%71 ال يملكــون 

ــة رئيســية, و%77 ال يملكــون اللبــاس. أدوات مطبــخ و%75 ال يملكــون مــواد غذائي

يقــوم المحافظــون المحليــون فــي الوقــت الحالــي بأخــد الالجئيــن الســوريين المقيميــن فــي الشــوارع إلــى 
مراكــز إيــواء مؤقتــة، يرجــح العديــد مــن الــوزراء اســتمرار هــذه العمليــة. أقــر مســئولو الشــؤون الدينيــة فــي 
مدينــة أضنــا أن مــن أكبــر التحديــات التــي تواجههــم هــي الـــ 190 عائلــة ســورية التــي تقطــن جوامــع المدينــة. 
أبلغــت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة فــي المدينــة المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أنهــا 
تعرفــت علــى 250 طفــل ســوري يعيشــون تحــت هــذه الظــروف، وهــي تعمــل علــى مســاعدة 1000 طفــل 
ســوري. )UNHCR 2014/07/16(. بينــت تقديــرات غيــر رســمية قــام بهــا ناشــطون علــى األرض بــأن حوالــي 
100,000 ســوري يقيمــون فــي إســطنبول فــي منــازل غيــر آمنــة ويعملــون بشــكل غيــر رســمي. بينمــا 
يســافر آخــرون إلــى اســطنبول بشــكل يومــي أو أســبوعي بهــدف العمــل، ثــم يعــودون إلــى المناطــق التــي 
 UNFPA( فــي مرســين, يقيــم 200,000 ســوري ضمــن مناطــق حضريــة .)FMR 2014/09/02( .ســجلوا فيهــا

.)2014/09/02

التعليم
معدالت الحضور:

يشــكل األطفــال تحــت ســن الثامنــة عشــرة نصــف تعــداد الالجئيــن فــي الوقــت الحالــي، مــن المرجــح أن 
 UNHCR( .)65 منهــم فــي الســن الدراســي )6-17 ســنة( و%15 دون الســن الدراســي )3-5 ســنوات%
2014/07/17( .يوجــد فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن 344,500 طفــل ســوري بســن التعليــم فــي تركيــا 
)241,150 منهــم يعيشــون ضمــن المجتمعــات المضيفــة و103,350 فــي المخيمــات(، جميعهــم بحاجــة 
لخدمات تعليم نوعية ومســتمرة. ســاهم التنســيق بين وزارة التعليم الوطني ومنظمة AFAD والمفوضية 
العليــا لشــؤون الالجئيــن واليونيســيف بزيــادة نســبة التحــاق األطفــال بعمــر التعليــم فــي المخيمــات إلــى 
%80، ومــع هــذا فــإن األطفــال فــي المجتمعــات المضيفــة يواجهــون تحديــات فــي الحصــول علــى تعليــم 
نوعــي. خســر العديــد مــن األطفــال الســوريين مــا يقــارب ثــالث ســنوات دراســية وقــد يصبحــون بالتالــي جياًل 
ضائعــًا. وفقــًا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فإنــه فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2014 لــن يتمكــن 
26300 طفــل ســوري مــن ارتيــاد المدرســة بانتظــام ممــا ســيزيد مــن خطــر عمالــة األطفــال، والــزواج المبكــر، 
واالشــتراك باألعمــال اإلجراميــة، والتجنيــد ضمــن الجماعــات المســلحة، والتعــرض للعنــف الجنســي والعنــف 

)UNCHR 2014/07/01( .القائــم علــى أســاس الجنــس

يتطلــب التســجيل الرســمي للطــالب الســوريين فــي المــدارس الحكوميــة امتالكهــم رقــم هويــة لألجانــب , 
والتــي يتــم اصدارهــا فقــط لالجئيــن الســوريين المســجلين الذيــن دخلــوا تركيــا عــن طريــق المعابــر الحدوديــة 
الرســمية ولديهــم وثائــق ســفر صالحــة. مــن المتوقــع معالجــة هــذه المعوقــات فــي ســياق قانــون األجانــب 
والحمايــة الدوليــة الجديــد، ومــع ذلــك يشــكل حاليــًا تحديــًا لعــدد كبيــر مــن الالجئيــن. عــدم إتقــان اللغــة التركيــة 

يمنــع الكثيريــن مــن التســجيل فــي المــدارس الحكوميــة.

ال يتوافــر غالبــًا عــدد كافــي مــن المراكــز التــي تلبــي الطلــب علــى التعليــم، كمــا أن جــودة التعليــم تتأثــر بعــدم 
كفايــة المــواد التعليميــة وعــدم توفــر الشــهادات وقصــر وقــت التعليــم نتيجــة وجــود ورديــات لــدوام التالميــذ 
واالعتمــاد علــى المدرســين المتطوعيــن. يتأثــر القــدوم إلــى المــدارس ســلبًا بتكاليــف المواصــالت, كمــا أن 
تجربــة الحــرب أثــرت علــى ســالمة األطفــال وحضورهــم وقدرتهــم علــى التركيــز. ويعانــي المدرســون أيضــا 

"وفقًا للمفوضية العليا لشؤون الالجئين فإن 55% 
من الالجئين خارج المخيمات وما يعادل ثلث القاطنين 

في المخيمات يواجهون صعوبات في الحصول 
على األدوية الالزمة. وحوالي %55 من الالجئين 

السوريين بحاجة للمساعدة النفسية."

http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-rrp6-monthly-update-june-2014-health
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-rrp6-monthly-update-june-2014-health
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-10-july-2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/forced-migration-review-no-47-syria-crisis-displacement-and-protection
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-situation-report-syria-crisis-issue-no-24-period-covered-1-31
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-rrp6-monthly-update-june-2014-education
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-rrp6-monthly-update-june-2014-education
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-rrp6-monthly-update-june-2014-education
http://reliefweb.int/report/turkey/2014-syria-regional-response-plan-turkey-mid-year-update
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مــن أثــار مــا بعــد الصدمــة وهــم بحاجــة لدعــم نفســي ليتمكنــوا مــن مســاعدة األطفــال.

يختلــف الوضــع الدراســي لطــالب الجامعــات قليــاًل: حيــث يحــق للطــالب الســوريين غيــر المتخرجيــن أو الذيــن أنهــوا 
دراســتهم الثانويــة دخــول الجامعــات التركيــة بعــد تقديــم األوراق الالزمــة. رغــم ذلــك فقــد تجــاوز عــدد الطــالب الســوريين 
ــي التركــي. تلقــت جامعــة  ــم العال ــة هــذا العــام القــدرة االســتيعابية لنظــام التعلي ــى الجامعــات التركي ــن تقدمــوا إل الذي
غــازي عنتــاب علــى ســبيل المثــال مــا يقــارب 53,000 طلــب مــن الطــالب الســوريين علــى 120 مقعــد فقــط مخصصيــن 
للطــالب الســوريين للعــام الدراســي 2015/2014. الســبب الرئيســي الرتفــاع عــدد الطلبــات أن غالبيــة الطــالب الوافديــن 
هــم مــن محافظــات شــمال ســوريا وقــد توقفــوا عــن ارتيــاد جامعاتهــم هنــاك نتيجــة عــدم األمــان. إضافــًة إلــى أن العديــد 
مــن الطــالب قــد حصلــوا علــى شــهاداتهم الثانويــة فــي تركيــا, وبالتحديــد مــن المــدارس التــي تدعمهــا الحكومــة الســورية 
المؤقتــة. يمكــن القــول أخيــرًا أن العديــد مــن الطــالب الســوريين لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى التعليــم العالــي فــي 
ــون القــدرة االســتيعابية المنخفضــة للطــالب  ــا. قــد تك ــك فــي تركي ــى ذل ــة وهــم يســعون إل ــة الماضي الســنوات الثالث
ــا للحصــول علــى  ــى أورب ــد منهــم الذهــاب إل ــة العدي ــدول المجــاورة لســوريا ســببًا وراء محاول ــن فــي جامعــات ال الالجئي
 Hurriyet Daily( .ــا حيــث يكــون التعليــم فــي الجامعــات الحكوميــة شــبه مجانــي التعليــم، تحديــدًا فــي دول مثــل ألماني

)News 2014/09/11, Institute For International Education2014/07/25, UNHCR 2014/12/28

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-universities-to-welcome-refugees.aspx?pageID=238&nID=30821&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-universities-to-welcome-refugees.aspx?pageID=238&nID=30821&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-universities-to-welcome-refugees.aspx?pageID=238&nID=30821&NewsCatID=341
http://www.iie.org/Blog/2014/July/The-Syrian-Refugee-Crisis-And-Higher-Education-A-View-From-Turkey
http://www.unhcr.org/50dda9f69.html
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2.4 العراق

الَنازحون )راجع الملحق أ للتعاريف(

215,387الَنازحون الَسوريون المسَجلون وبانتظار التسجيل
النسبة المئوية لمن ينتظر التسجيل

النسبة المئوية للمقيمين في المخيمات
0.9%
41%

غير معروفغير المسجلين

100الَنازحون الفلسطينييون من سوريا

غير معروفالعراقيون العائدون

غير معروفالمتأَثرون باألزمة الَسورية من غير الَنازحين

UNHCR 30/09/2014 :المصادر

2.4.1 قضايا هامة

ما يزال إغالق الحدود والصراع الدائر يمنعان السوريين المعرضين للخطر من الهرب إلى العراق.	 

 ويبــدو أن أغلــب الالجئيــن الســوريين فــي العــراق قــادرون علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية، ولكــن مــن المرجــح 	 
أن يزيــد النــزوح طويــل األمــد فــي ضعــف عــام فــي هــذا المجــال.

 ويبــدو أن الســوريون الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المضيفــة أكثــر ضعفــًا بكثيــر مــن أولئــك الموجوديــن فــي 	 
مخيمــات: فكثيــرون ينفقــون مدخراتهــم، وأكثــر مــن نصفهــم تكبــد ديونــًا بمعــدل يتجــاوز 1 مليــون دينــار عراقــي 

)حوالــي 860 دوالر أمريكــي(.

 ويعتمــد الالجئــون الســوريين فــي المخيمــات اعتمــادًا كبيــرًا علــى المســاعدات اإلنســانية، والتــي يتوقــع لهــا أن 	 
تنخفــض.

 وأدى تدفــق أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن إلــى العــراق إلــى احتياجــات جديــدة، وأثــر علــى كل مــن الالجئيــن الســوريين 	 
والمجتمعــات المضيفــة.

 وفــي شــهري تمــوز وآب عــاد مــا ال يقــل عــن 10.000 مــن الســوريين إلــى ســوريا ،وربــا يعــود ذلــك إلــى صعوبــة 	 
متزايــدة للحيــاة فــي العــراق.

 و مــع قــدوم الشــتاء ســتزداد احتياجــات المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة والغــذاء والوقــود، ويترافــق ذلــك مــع 	 
تناقــص التمويــل اإلنســاني وتخفيضــات محتملــة للمســاعدات الغذائيــة والوقــود، وقــد يشــهد هــذا الشــتاء زيــادة 

كبيــرة فــي الضعــف.

2.4.2. التطورات المحتملة

ومــن المتوقــع أن يــؤدي التحــول فــي تكتيــك الدولــة اإلســالمية إلــى تفجيــرات أو هجمــات أخــرى علــى المدنييــن فــي 
كردســتان العــراق.و يمكــن أن تثيــر الهجمــات الكبيــرة اســتياء بيــن الســكان المحلييــن، وتأجــج التوتــرات المجتمعيــة، وربمــا 

تحــد بشــكل خطيــر مــن قــدرة الجهــات اإلنســانية الفاعلــة علــى الوصــول إلــى الســكان المحتاجيــن.

ومــا زال مــن غيــر المحتمــل عــودة كثيــر مــن الالجئيــن إلــى ســوريا، ولكــن حــدوث صــراع جديــد أو ازديــاد صعوبــة المعيشــة 
فــي كردســتان العــراق قــد يحفــز ذلــك. 

وتــم تســجيل تصاعــد فــي التوتــر بيــن المجتمعــات المضيفــة والالجئين/النازحيــن وال ســيما العــرب الســنة، واســتمرار هــذا 
االتجــاه مرجــح للغايــة، وقــد يــؤدي إلــى المزيــد مــن القيــود علــى حركــة إقامــة وعمــل الالجئيــن والنازحيــن الرســميين أو غيــر 

الرســميين، األمــر الــذي ســيزيد مــن ضعفهــم. وقــد يكــون هنــاك ســيناريو أقــل احتمــااًل فــي حــدوث عنــف 
طائفــي أو عرقــي.

ويبــدو أن إعــادة فتــح حــدود كردســتان العــراق مــع ســوريا أمــر غيــر محتمــل، ومــع ذلــك إذا اســتمرت الدولــة 
اإلســالمية بالتقــدم تجــاه الحســكة، فمــن الممكــن أن تســتجيب حكومــة كردســتان العــراق لضغــط سياســي 
داخلــي أو خارجــي وتســمح مــرة أخــرى لالجئيــن الســوريين بالدخــول، ممــا قــد يؤثــر علــى االســتقرار الهــش 

لالجئيــن الموجوديــن باإلضافــة إلــى أزمــة النازحيــن، عــدا عــن ازديــاد التوتــرات المجتمعيــة. 

توغــل الدولــة اإلســالمية فــي مناطــق كردســتان العــراق يبــدو غيــر وارد فــي الوقت الحالي، بســبب خســائرها 
المتواصلــة فــي شــمال العــراق. ومــع ذلــك، يمكــن أن يــؤدي تحــول فــي ديناميــات الصــراع إلــى حــركات نــزوح 
جديــدة خطيــرة، وقــد تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الوصــول إلــى الالجئيــن والنازحيــن، وإجبــار الجهــات اإلنســانية 

الدوليــة الفاعلــة علــى االنتقال.

2.4.3 القيود التنفيذية

وقــد طلبــت حكومــة إقليــم كردســتان أن تركــز المســاعدة اإلنســانية لالجئيــن علــى أولئــك الذيــن يعيشــون 
فــي مخيمــات )UNHCR 31/07/2014(. ومثــل العديــد مــن السياســات، يفســر ذلــك بشــكل مختلــف فــي 
المحافظــات الثــالث: فــي الســليمانية ودهــوك ســمح المســؤولون بتوزيــع المســاعدات فــي المناطــق 
الحضريــة، فــي حيــن أنــه كان هنــاك ضغــط كبيــر فــي أربيــل لحصــر المســاعدات فــي المخيمات.ويمكــن 
مالحظــة ذلــك مــن تقييــم األرقــام األخيــرة الحتياجــات العديــد مــن القطاعــات. ســجل عــدم تلقــي أي مســاعدة 
عنــد 74% مــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي أربيــل، بالمقارنــة مــع 30% فقــط فــي الســليمانية 

.)REACH 14/09/2014( .و13% فــي دهــوك

ــم  ــة القائ ــدي، فــي مدين ــم العبي ــى مخي ــة مــن الوصــول إل ــة اإلنســانية الدولي ــن الجهــات الفاعل ــم تتمك ول
- األنبــار علــى الحــدود العراقيــة الســورية منــذ شــهر حزيــران ،بســبب ســيطرة الدولــة اإلســالمية علــى 
المنطقــة.وال يعــرف كــم مــن بقــي هنــاك مــن حوالــي 4.500 مــن الالجئيــن المســجلين فــي المخيــم وفــي 

.)UNHCR 15/07/2014( البلــدة المجــاورة لــه

ــازع عليهــا فــي محافظــة  ــران، فــي المناطــق المتن ــن الســوريين ،عقــرة وغوي ــران لالجئي و يقــع مخيمــان آخ
نينــوى ورغــم أن هــذه المناطــق حاليــًا تحــت ســيطرة البيشــمركة إال أنهــا قريبــة جــدا مــن الخطــوط األماميــة مــع 
الدولــة اإلســالمية، ممــا يشــكل مخاطــر محتملــة فــي الوصــول إليهــا مســتقباًل. ويعيــش نحــو 2.100 الجــئ 
أيضــًا فــي المناطــق الحضريــة فــي كركــوك ونينــوى، وينتشــر 1.400 فــي عمــوم العــراق، حيــث قــد يكــون 
مــن الصعــب الوصــول إليهــم. )UNHCR Dashboard(. ومــع ذلــك فــإن الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين 

يقيمــون فــي كردســتان العــراق التــي مــا يــزال الوصــول إليهــا ممكنــًا بشــكل عــام.

و قــد أعــاق التصعيــد األخيــر فــي النــزاع المســلح وصــول المســاعدات اإلنســانية فــي العــراق بشــكل كبيــر. 
ACAPS’ briefing notes يمكــن العثورمعرفــة مزيــد مــن المعلومــات حــول قيــود الوصــول فــي

215,387
الَنازحون الَسوريون 
المسَجلون وبانتظار

التسجيل

100
الَنازحون 

الفلسطينييون 
من سوريا

"وقد طلبت حكومة إقليم كردستان 
أن تركز المساعدة اإلنسانية لالجئين 

على أولئك الذين يعيشون في 
مخيمات."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7164
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IraqRRP6FoodDashboardJuly2014%5B1%5D.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
file:http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103
http://www.acaps.org/en/country-analysis
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2.4.4 مصادر البيانات والقيود

المصــادر الرئيســية المســتخدمة فــي هــذا التقريــر هــي تحديثــات المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، تقييــم االحتياجــات 
الواســع والمتعــدد القطاعــات )MSNA( الــذي تجريــه REACH، ويغطــي الالجئيــن الســوريين داخــل وخــارج المخيمــات فــي 
 REACH 19/09/2014-1, REACH( .كردســتان العــراق، مــع بيانــات تــم جمعهــا بيــن آذار وإيــار عــام 2014، تصــل إلــى
REACH 14/09/2014, REACH 04/09/2014 ,2-19/09/2014( .يقــدم MSNA منطلقــًا مفيــدًا عــن ظــروف الالجئيــن 
الســوريين فــي وقــت مبكــر مــن هــذا العــام، لكــن لتغييــرات الكبيــرة التــي حدثــت بســبب أزمــات النــزوح فــي حزيــران وآب 

تعنــي أن البيانــات ال تعكــس الوضــع الحالــي.

وكانــت التقاريــر الرئيســية األخــرى والوحيــدة التــي صــدرت فــي هــذه الفتــرة هــي دراســة تركــز علــى مجموعــة مــن 
 Mercy( .المراهقيــن مــن الســوريين والمجتمــع المضيــف، باإلضافــة إلــى تقييــم معلومــات احتيــاج الالجئيــن الســوريين

 .)Corps 28/07/2014, IMS 08/2014

وصول المساعدات اإلنسانية / مخيم المواقع في العراق

120,001 - 405,000

60,001 - 120,000

30,001 - 60,000

10,001 - 30,000

< 10,000

الجئ سوري

Source:
Refugees, UNHCR, HIU, SNAP
Limited areas: OCHA, SNAP

بغداد

10,000

العبيدي

آربات

دوميز

بارسمة
جاويالن

آكري

كوركوسك
قوشتبه

دارشكران

 إقليم

كردستان العراق

إيران

سوريا

تركيا
1,506

1,536

2,271

3,345

7,993

54,534

3,077

9,309

4,924

مخيم آكري

 مخيم العبيدي

مخيم آربات

مخيم بارسمة

مخيم دارشكران

مخيم دوميز

مخيم جاويالن

مخيم كوركوسك

 مخيم قشتبة

مخيم الجئ�

الجئ� سوري�

مناطق يصعب

الوصول إليها 

2.4.5 النزوح

125,000

90,000

33%

34%

29%

4%

5.2

1.7

1.5

58%

42%

215,000

1.8
Source: HONO Iraq, OCHA, 25 September 2014

مسجل

خارج املخي�ت

يف املخي�ت
كاملخي�ت غ� الرسمية

مليون
متأثر من املجتمعات الغ� مضيفة

يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة

مليون

نازح

مليون
متأثر من املجتمعات املضيفة 

الالجئون 

السوريون

مليون

متأثر

قيود الدخول

أغلقــت كردســتان العــراق حدودهــا أمــام دخــول الالجئيــن علــى نحــو فعــال لمــدة عاميــن تقريبــًا. وكانــت آخــر 
ــر مــن الســوريين بالدخــول فــي شــهر آب 2013، عندمــا تــم فتــح معبــر ســيماكا  مــرة ســمح فيهــا لعــدد كبي
-بيــش خابــور مؤقتــًا، والســماح بدخــول 50.000 شــخص فــي غضــون أســبوعين. كانــت هنــاك تقاريــر فــي 
الســابق عــن أعــداد كبيــرة مــن الســوريين تتركــز فــي البلــدات القريبــة مــن الحــدود، فــي انتظــار الدخــول، ولكــن 

.)SNAP 09/2013( .ال توجــد إشــارات اســتمرار وجــود هــذه الحالــة

ــزور- فــي ســوريا، زادت  ــر ال ــار- العــراق، ودي ــر الحــدود فــي األنب ــة اإلســالمية علــى معاب مــع ســيطرة الدول
ــن الســوريين ــة النازحي ــن، ويمكــن لهــذا أن يشــمل حرك ــن البلدي التحــركات غيرالرســمية بي

وكذلــك واجــه النازحــون العراقيــون ،وال ســيما العــرب الســنة صعوبــات فــي دخــول كردســتان العــراق بســبب 
 REACH 19/09/2014, NYT 21/09/2014, OCHA 05/09/2014, IRIN( .إغــالق الحواجــز ووجــود تمييــز

.)16/07/2014

الالجئون السوريون المسجلون:

بحلــول 30 أيلــول، كانــت هنــاك 77.000 أســرة مــن الالجئيــن الســوريين المســجلين فــي العــراق، تضــم مــا 
يقــرب مــن 251.000 .شــخصًا. وينتظــر مــا يشــكل أقــل مــن 1%.التســجيل. بقيــت هــذه األرقــام ثابتــة نســبيًا 
ألكثــر مــن عــام، مــع انخفــاض طفيــف فــي الربــع األخيــر بســبب النســب العاليــة مــن العائديــن إلــى ســوريا، 

.)UNHCR 30/09/2014( .وبســبب عمليــة التحقــق البيومتــري الجاريــة والتــي خفضــت العــد المــزدوج

الالجئون السوريين غير المسجلين:

ال يتوفــر لــدى المفوضيــة العامــة لشــؤون الالجئيــن عــدد الالجئيــن غيــر المســجلين، ولكــن فــي بدايــة عــام 
2014، ورد فــي تقييــم االحتياجــات الواســع والمتعــدد القطاعــات )MSNA( عــن تســجيل 94% مــن األســر 
الحضريــة الالجئــة فــي الوكالــة، وكذلــك تــم تســجيل 100% مــن الجئــي المخيــم .ووجــدت أدنــى نســبة 
 REACH 19/09/2014-1, REACH( فــي أربيــل، حيــث لــم يســجل ســوى 87% مــن الالجئيــن الحضرييــن
14/09/2014(.ويشــكل الالجئــون الســوريون غيــر المســجلين تقريبــًا نســبة 15% مــن العائديــن إلــى ســوريا 

مــن خــالل معبــر ســيمالكا-بيش خابــور.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ComparativeAnalysisofSyrianRefugeesStayinginandoutsidecampsinKRIFactsheetSeptember2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Multi-SectorNeedsAssessement%28MSNA%29ofSyrianRefugeesinCampsSeptember2014KurdistanRegionIraq.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ComparativeAnalysisofSyrianRefugeesStayinginandoutsidecampsinKRIFactsheetSeptember2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ComparativeAnalysisofSyrianRefugeesStayinginandoutsidecampsinKRIFactsheetSeptember2014.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-households-jordan-kurdistan-region-iraq-and-within-syria-regional
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2014/08/humanitarianinformation-syriarefugees-ims2014.pdf
http://www.acaps.org/goto/http/acaps.org/reports/downloader/syrian_border_crossings/51/syria
http://www.irinnews.org/report/100357/selective-treatment-for-idps-in-kurdistan
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_irq_factsheet_krientrypointmonitoring_31aug-4sept2014_0.pdf
http://www.nytimes.com/2014/09/21/world/middleeast/isis-islamic-state-iraq.html?_r=0
https://gallery.mailchimp.com/dd9f780c428ea59ff53396bc1/files/Iraq_IDP_CRISIS_Situation_Report_No10_30_August_5_September_2014.pdf
http://www.irinnews.org/report/100357/selective-treatment-for-idps-in-kurdistan
http://www.irinnews.org/report/100357/selective-treatment-for-idps-in-kurdistan
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7164
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Multi-SectorNeedsAssessement%28MSNA%29ofSyrianRefugeesinCampsSeptember2014KurdistanRegionIraq.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
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الالجئون الفلسطينيون من سوريا:

لــم يتــح إال القليــل جــدًا مــن المعلومــات المتاحــة عــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا، ولكــن ليــس مــن المرجــح انهــم 
يشــكلون حجمــًا ملحوظــًا مــن ســكان العــراق. 

العراقيون العائدون:

منــذ عــام 2003 حتــى الوقــت الحاضــر، نــزح مئــات اآلالف مــن العراقييــن بســبب الصــراع الــى دول مجــاورة بمــا فــي ذلــك 
ســوريا واألردن ومصــر. وليــس مــن الواضــح كــم مــن هــؤالء قــد عــادوا، ومــا هــي نســبة مــن قــد يكــون عرضــة للخطــر 

منهــم.

النازحون:

كمــا ذكــر فــي بدايــة هــذا الفصــل، فــإن نحــو 1.8 مليــون عراقــي نزحــوا داخليــًا منــذ بدايــة العــام. وكان النــزوح الداخلــي 
مســتمرًا فــي العــراق منــذ عقــود، بســبب سياســات حكومــة صــدام أواًل، ومــن ثــم االجتيــاح والحــرب األهليــة. وال توجــد 
ــن نزحــوا فــي بعــض األزمــات  ــاس الذي ــرة مــن الن أرقــام واضحــة، ولكــن مناطــق عــدة فــي البــالد تســضيف أعــدادًا كبي

الســابقة، وربمــا مــا يزالــون معرضيــن للخطــر. 

عودة الالجئين السوريين:

ــى الحســكة  ــر مــن 10.000 ســوري إل ــن ،فــي شــهري تمــوز وآب ،عــودة أكث ــا لشــؤون الالجئي ــة العلي ســجلت المفوضي
 UNHCR 31/08/2014, UNHCR 15/08/2014, UNHCR( خابــور.  ســيمالكا-بيش  معبــر  طريــق  عــن  ســوريا  فــي 

.)31/07/2014

2.4.6 االحتياجات والقضايا اإلنسانية
الحماية

العنف المسلح:

تســجل المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن حوالــي 2.000 الجئــًا يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة فــي نينــوى وكركــوك، 
و4.500 )فــي شــهر حزيــران( كانــوا يعيشــون فــي أو حــول مخيــم العبيــدي فــي األنبــار )UNHCR Dashboard(. وجميعهــم 
قــد يواجــه مخاطــر متزايــدة مــن العنــف. ومــن فــي األنبــار، مثلهــم مثــل جميــع المدنييــن فــي ظــل الدولــة اإلســالمية، قــد 
يكونــون عرضــة للقتــل خــارج نطــاق القضــاء ولالحتجــاز والتعذيــب وتجنيــد األطفــال، وللعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، 

وخطــر المــوت واإلصابــة مــن الهجمــات العشــوائية مــن قبــل القــوات المناهضــة للدولــة اإلســالمية .

إضافــة إلــى ذلــك، يعيــش حاليــًا كل مــن الالجئيــن الســوريين، والعراقييــن النازحيــن داخليــًا، فــي مخيمــات فــي »المناطــق 
المتنــازع عليهــا« فــي محافظتــي نينــوى وديالــى، القريبتيــن جــدًا مــن خطــوط القتــال األماميــة وقــد تكــون حمايتهــم أقــل 
مــن المخيمــات فــي كردســتان العــراق. وقــد تــم إجــالء بعــض المخيمــات بســبب تقــدم الدولــة اإلســالمية، ولكنهــم عــادوا 
 UNHCR 15/08/2014, UNHCR 31/08/2014, WFP 02/09/2014, OCHA 25/08/2014,( .الى المخيمات فيما بعد

)IRIN 15/08/2014, OCHA 16/08/2014

المجتمع المضيف:

تصاعــد التوتــر علــى بســبب تزايــد الحقــد الطائفــي إثــر تقــدم الدولــة اإلســالمية، وبســبب الضغــط المتزايــد علــى 
المجتمعــات المضيفــة الناتــج عــن وصــول أعــداد هائلــة مــن النازحيــن العراقييــن، ممــا قــد يشــكل مخاطــر فــي المســتقبل 
لــكل مــن الالجئيــن والنازحيــن الســوريين. )ACAPS 04/09/2014( .وتشــير األقاويــل إلــى أن المشــاكل موجــودة بالفعــل: 
كانــت هنــاك شــكاوى حــول ارتفــاع اإليجــارات، وقــد نقــل عــن مســؤولين فــي حكومــة إقليــم كردســتان فــي وســائل 
اإلعــالم المحليــة أنهــم يلومــون النازحيــن والالجئيــن بســبب ارتفــاع معــدالت الجريمــة )رغــم عــدم وجــود أي دليــل يؤكــد 
 Rudaw 27/08/2014,( .وســجلت الــوكاالت اإلنســانية مســتويات عاليــة مــن التوتــر منــذ التدفــق األخيــر للنازحيــن ،)هــذا

 )REACH 18/08/2014

الوضع القانوني والوثائق:

اعتبــارًا مــن بدايــة عــام 2014، ســجل أن مــن بيــن 93% مــن الالجئيــن الســوريين، فــي مخيمــات فــي إقليــم 
كردســتان العــراق، يوجــد شــخص واحــد علــى األقــل فــي كل أســرة يملــك إقامــة قانونيــة، مقارنــة مــع %41 
فقــط مــن العائــالت الســورية خــارج المخيمــات. ويعتقــد منــذ ذلــك الحيــن، أن نســبة الالجئيــن الذيــن يمتلكــون 

)REACH 04/2014( .إقامــة قــد ازداد فــي كل مــن المناطــق

علــى الرغــم مــن أن اإلقامــة هــي بحكــم القانــون ضروريــة لالجئيــن كــي يتمكنــوا مــن اســتئجار المنــازل 
ــة علــى  والحصــول علــى وظيفــة أو الوصــول إلــى بعــض الخدمــات العامــة، فــإن هنــاك القليــل مــن األدل
أن الالجئيــن الذيــن ال يملكــون إقامــة يواجهــون مخــاوف شــديدة تتعلــق بالحمايــة. وجــد تقييــم االحتياجــات 
الواســع والمتعــدد القطاعــات MSNA أن غالبيــة الالجئيــن مــن دون اإلقامــة مــا يزالــون يعملــون، وكانــت 
الخــوف مــن  )REACH 14/09/2014(. ولكــن  القانونــي  الوضــع  أقــل بقليــل مــن ذوي  لذلــك  فرصهــم 
ــر علــى الالجئيــن الذيــن ال يملكــون أوراقــًا ســليمة، وخاصــة مــن هــم مــن  التعامــل مــع الســلطات قــد يؤث
.)REACH 04/2014, MEE 03/09/2014( أصــول عربيــة، والذيــن يعتبرهــم المســؤولين األكــراد خطــرًا أمنيــًا

وتشــير حســابات متعــددة أنــه كان مــن األســهل علــى الالجئيــن الحصــول علــى بطاقــات اإلقامــة. والالجئــون 
المســجلون لــدى المفوضيــة العامــة لشــؤون الالجئيــن إجراءاتهــم مبســطة. لكــن التحديــات ال تــزال قائمــة، 
وهنــاك اختالفــات كبيــرة بيــن المحافظــات: فقــد أفــادت 89% مــن األســر فــي دهــوك بوجــود فــرد واحــد 
 REACH( الســليمانية.  فــي  فقــط  و%5  أربيــل  فــي   %34 مقابــل  اإلقامــة،  بطاقــة  مــع  األقــل  علــى 

.)14/09/2014

الزواج المبكر والعنف القائم على أساس الجنس:

ــار تقريــر األمــم المتحــدة عــن  المعلومــات الموثوقــة المتاحــة عــن هــذه المســألة قليلــة، وتحديــدًا ال منــذ أث
المــرأة فــي الربــع الثانــي 2014 جــداًل كبيــرًا وردود فعــل. وبشــكل عــام، ال تــزال القضايــا الرئيســية هــي 
التحــرش وســلبية التصــورات عــن النســاء الالجئــات )داخــل وخــارج المخيمــات(، والتوجــه المحتمــل نحــو الــزواج 

مــن األصغــر ســنا، والعنــف المنزلــي الناجــم عــن ضغــوط االنتقــال والحاجــة.

العائدون:

تحيــط بعــودة أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن إلــى ســوريا مخــاوف كبيــرة تتعلــق بالحمايــة، حيــث أنهــم قــد 
يواجهــون مخاطــر جديــة مــن الصــراع المســلح، ومــن انعــدام الخدمــات األساســية والصعوبــات االقتصاديــة. 
وتقــوم المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن بمقابــالت خــروج محــدودة، مــع الالجئيــن العائديــن. ولكــن 
األســباب التــي أعطاهــا المغــادرون شــملت جمــع شــمل األســرة، والرعايــة الطبيــة، وعــدم القــدرة علــى 
ــم كردســتان العــراق. )UNHCR 31/08/2014(، وفــي تقييــم  مواجهــة ارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي إقلي
االحتياجــات الواســع والمتعــدد القطاعــات MSNA  أشــارت بعــض األســر أن النيــة لمغــادرة العــراق تعــود 
ألســباب منهــا قلــة فــرص العمــل، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة ،ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات. 

.)REACH 14/09/2014(

"سجلت المفوضية العليا لشؤون الالجئين 
،في شهري تموز وآب، عودة أكثر من 10.000 
سوري إلى الحسكة في سوريا عن طريق معبر 

سيمالكا-بيش خابور."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6624
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate1-15August2014Final.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6624
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6624
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=256&country=103&region=63
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate1-15August2014Final.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
https://gallery.mailchimp.com/dd9f780c428ea59ff53396bc1/files/OCHA_Daily_Update_Monday_25_August_2014.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-aid-response-inadequate-despite-funding-boost
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Iraq%20Situation%20Report%20no7.pdf
http://www.acaps.org/img/documents/b-briefing_note_iraq_04_sep_2014.pdf
http://rudaw.net/english/kurdistan/27082014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_IRQ_InternalDisplacement_Briefing_August2014_Diyala.pdf
http://www.reach-initiative.org/economic-survey-of-syrian-refugees-in-camps-in-the-kurdistan-region-of-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://www.reach-initiative.org/economic-survey-of-syrian-refugees-in-camps-in-the-kurdistan-region-of-iraq
http://www.middleeasteye.net/news/dismal-job-prospects-syrian-refugees-northern-iraq-1362795517
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
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سبل العيش واألمن الغذائي 
األمن الغذائي 

المعلومــات التــي جمعهــا تقييــم االحتياجــات الواســع والمتعــدد القطاعــات MSNA، تشــيرأن الوضــع الغذائــي لالجئيــن كان 
مســتقرًا بوجــه عــام. وأن 12% فقــط مــن أســر الالجئيــن المســتقرين خــارج المخيمــات فــي أنحــاء إقليــم كردســتان العــراق 
أبلغــوا عــن نقــص الغــذاء فــي األيــام الســبعة الســابقة للتقييــم، وكانــت درجــات االســتهالك الغذائــي مقبولــة علــى نطــاق 

 )REACH 14/09/2014, REACH 19/09/2014-1( .واســع فــي المجتمعــات المضيفــة، وجيــدة جــدا فــي المخيمــات

ومــع ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن 100% مــن الالجئيــن فــي المخيمــات يتلقــون مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي. وفــي 
ــل  ــه التقلي ــة ســيترتب علي ــث برنامــج الغــذاء العالمــي WFP مخــاوف مــن أن النقــص فــي الميزاني ــول، ب أواخــر شــهر أيل
بشــكل مؤقــت مــن قيمــة قســائم الغــذاء التــي يقدمهــا فــي مخيــم دوميــز )مــا يقــرب مــن 70% مــن المســاعدات 
 REACH( .مــن 31$ / شــخص / شــهر إلــى 25$. وســيتم تعليــق برنامجــه الخــاص بالتغذيــة المدرســية )التــي يوزعهــا
WFP 18/09/2014 ,2-19/09/2014(. كمــا نشــر أن برنامــج الغــذاء العالمــي أشــار إلــى وجــود مــال يكفــي لمواصلــة 

ــد. ــر مؤك ــي لهــذه البرامــج يبقــى غي تقديــم قســائم، علــى األقــل حتــى شــهر تشــرين األول، ولكــن الوضــع الحال

خــط األســاس الــذي يقدمــه MSNA يشــير إلــى أنــه قبــل تدفــق النازحيــن، كان معظــم الالجئيــن فــي حالــة مســتقرة، رغــم 
أن بعضهــم كان مــا يــزال فــي حاجــة، مــع وجــود ضعــف علــى المــدى الطويــل بســبب إنفــاق المدخــرات وتكبــد الديــون. 
وتــدل المؤشــرات علــى أن الالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة هــم أضعــف مــن أولئــك الذيــن فــي المخيمــات )انظــر 

الشــكل(. 

علــى الرغــم مــن الصعوبــات المتعلقــة بالحصــول علــى اإلقامــة والحــق فــي العمــل، فقــد ســجل أن 84% مــن األســر 
الســورية فــي مجتمعــات إقليــم كردســتان العــراق المضيفــة ،فيهــا فــرد علــى األقــل يعمــل، مــع فــروق طفيفــة فقــط بيــن 

ذوي اإلقامــة القانونيــة وأولئــك الذيــن ال يملكونهــا. ومــع ذلــك تلــك المداخيــل ال تبــدو كافيــة: 

 أشــار 30% مــن األســر إلــى عــدم القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية فــي ال 30 يومــًا التــي ســبقت 	 
التقييــم. وتباينــت للغايــة االحتياجــات التــي لــم يتــم التمكــن مــن تلبيتهــا حســب الموقــع، ولكن ســجل أن االســتئجار 

والغــذاء هــي االحتياجــات األهــم فــي جميــع المناطــق.

أفاد 48% من األسر في دهوك، و31% في كل من أربيل والسليمانية بأنهم قد أنفقوا كل مدخراتهم.	 

 وقــال 52% أنهــم قــد تكبــدوا الديــون منــذ وصولهــم إلــى إقليــم كردســتان العــراق، بمتوســط ديــون يتعــدى 1 	 
 .)REACH 14/09/2014( .)مليــون دينــار عراقــي )860 دوالر أمريكــي

ويشــير مرصــد الحمايــة فــي المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فــي محافظــة أربيــل إلــى أن الالجئيــن الســوريين 
ينتقلــون مــن المناطــق الحضريــة إلــى المخيمــات، وذلــك بســبب الضغــوط االقتصاديــة وانخفــاض القــدرة علــى مواجهــة 

 )UNHCR 31/08/2014( .ــك ــن بذل ــادة عــدد النازحي ــة لزي تكاليــف المعيشــة، ويرجــح وجــود صل

وكان لغالبيــة الالجئيــن فــي المخيمــات أيضــًا إمكانيــة الحصــول علــى دخــل. وكان متوســط   الدخــل أقــل بعــض الشــيء 
مــن الالجئيــن خــارج المخيمــات، ولكــن مــن فــي المخيمــات حصلــوا علــى مســتوى أعلــى مــن المســاعدة: فــإن مــا يقــرب 
ال100% منهــم يتلقــون القســائم أو الســالت الغذائيــة التــي يقدمهــا برنامــج الغــذاء العالمــي، وال يدفعــون إيجــار ســكن، 

.)REACH 19/09/2014-1, REACH 14/09/2014( .الــخ

وحيــث أن كاًل مــن ســكان المخيــم ومــن هــم خارجــه يعتمــدون علــى الدخــل المكتســب، فــإن الضغــط علــى توافــر فــرص 
العمــل واألجــور بســبب تدفــق النازحيــن، واحتمــال أن يصبــح أربــاب العمــل أقــل اســتعدادًا لتوظيــف الالجئيــن أو النازحيــن، 
ــم  ــراء تقيي ــذ إج ــك قــد حصــل من ــر .)وربمــا يكــون ذل ــى نحــو خطي ــد الضعــف عل ــك قــد يزي ال ســيما دون اإلقامــة،كل ذل

االحتياجــات الواســع والمتعــدد القطاعــات MSNA فــي بدايــة 2014(. 

ــة مــن الضعــف وعــدم  ــى مســتويات عالي ــات )MSNA( بخاصــة إل ــم االحتياجــات الواســع والمتعــدد القطاع ويشــير تقيي
القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية بيــن الالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة فــي الســليمانية. وقــد تجلــى األثــر 

األكبــر ألزمــة النازحيــن فــي دهــوك، حيــث يشــكل النازحــون مؤخــرًا اآلن مــا يقــرب مــن 30% مــن الســكان. 
وســوف تســتحق كلتــا المنطقتيــن اهتمامــًا فــي المســتقبل. 

ولوحــظ اســتخدام عمالــة األطفــال كاســتراتيجية للتأقلــم ســواء فــي المخيــم أوخارجــه: وكان فــي %29 
مــن أســرالمخيمات ،الذيــن لديهــم طفــل بــدون مدرســة، طفــل واحــد علــى األقــل يعمــل. وفــي المناطــق 
 REACH 19/09/2014-1,( .الحضريــة فــي دهــوك والســليمانية كانــت النســبة 23%، و5% فقــط في أربيــل

)REACH 14/09/2014
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REACH 19/09/2014-1, REACH 14/09/2014 :المصادر

المجتمعات المضيفة:

لــم تتــم دراســة مرونــة المجتمعــات المحليــة المضيفــة فــي إقليــم كردســتان العــراق، رغــم أن هنــاك تقييمــات 
يخطــط لهــا أوهــي قيــد التنفيــذ لبعــض األســواق وســبل العيــش. ومــع ذلــك فإنــه مــن المرجــح أن تكــون 
مرونــة المجتمعــات المضيفــة منخفضــة تجــاه الصدمــات االقتصاديــة، ويعــود ذلــك جزئيــًا لنــزاع مالــي 
مــع الحكومــة المركزيــة حيــث لــم تدفــع رواتــب الدولــة منــذ شــهركانون الثانــي. وإن مــا يقــدر ب 70% مــن 
 )Secure Market Watch 22/06/2014( .العامليــن فــي إقليــم كردســتان العــراق هــم فــي وظائــف حكوميــة

"تدل المؤشرات على أن الالجئين في المجتمعات 
المضيفة هم أضعف من أولئك الذين في المخيمات, 

84% من األسر السورية في مجتمعات إقليم كردستان 
العراق المضيفة ،فيها فرد على األقل يعمل، مع فروق 

طفيفة فقط بين ذوي اإلقامة القانونية وأولئك الذين ال 
يملكونها. ومع ذلك تلك المداخيل ال تبدو كافية."

http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Multi-SectorNeedsAssessement%28MSNA%29ofSyrianRefugeesinCampsSeptember2014KurdistanRegionIraq.pdf
https://www.wfp.org/news/news-release/funding-shortfall-forces-wfp-announce-cutbacks-syrian-food-assistance-operation
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Multi-SectorNeedsAssessement%28MSNA%29ofSyrianRefugeesinCampsSeptember2014KurdistanRegionIraq.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
https://secure.marketwatch.com/story/kurds-reel-as-war-batters-iraqs-weak-economy-2014-06-22
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باإلضافــة إلــى وصــول موجــات مــن النازحيــن، كمــا تــم تســجيل تأثيــر تصاعــد النــزاع علــى القطــاع الخــاص، ممــا أدى إلــى 
وقــف مشــاريع البنــاء والمشــاريع التجاريــة. )Shafaaq 02/10/2014, Niqash 25/09/2014( وقــدر مســؤولون فــي 
 )OCHA 14/09/2014( .حكومــة إقليــم كردســتان تكلفــة اســتضافة النازحيــن ب 146 مليــون دوالر أمريكــي فــي الشــهر

الصحة
الحصول على الخدمات الصحية:

ســجل أن 18% فقــط مــن الالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة يواجهــون مشــاكل فــي الحصول على الرعاية، والمشــكلة 
الرئيســية هــي الكلفــة. وكانــت أقــل نســبة مــن األســر التــي تتلقــى الرعايــة الكاملــة هــي فــي دهــوك، حيــث كان حجــم 

.)REACH 14/09/2014( .الطلــب أكبــر، وربمــا يتعلــق ذلــك بمشــكلة فــي قــدرات النظــام الصحــي فــي تلــك المحافظــة

فــي المخيمــات، ســجل وجــود مشــاكل فــي الوصــول للعنايــة الصحيــة عنــد 25% مــن األســر، خاصــة بســبب عــدم توافــر 
 )REACH 19/09/2014-1( )33٪( العــالج 41%، تليهــا عــدم كفايــة المــال لشــراء الــدواء مــن الصيدليــة

وتؤثــر أزمــة النازحيــن الحاليــة فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة لجميــع فئــات الســكان، بمــن فيهــم الالجئــون، وذلــك 
ــى نقــص  ــون فــي الصــراع، باإلضافــة إل ــر مــن الحــاالت فــي المستشــفيات، بمــن فيهــم المصاب بســبب الحجــم الكبي
األدويــة األساســية، اإلمــر الــذي يتكــرر حدوثــه فــي المرافــق الصحيــة العامــة، علــى الرغــم مــن التبرعــات الطبيــة الكبيــرة 

.)UNHCR 31/08/2014( .مــن الجهــات اإلنســانية الفاعلــة

المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة
الوصول إلى الماء:

لــم يتــم تســجيل الميــاه والصــرف الصحــي مــن قبــل الالجئيــن كحاجــات أوليــة فــي معظــم المجتمعــات المضيفــة فــي 
 )REACH 14/09/2014( .إقليــم كردســتان العــراق

وفــي المخيمــات، مــا تــزال أغلبيــة كبيــرة )78%( تفيــد بوصــول كاف لميــاه الشــرب، ولكــن مــع تفــاوت ملحــوظ بيــن 
المخيمــات. )REACH 19/09/2014-1( وأشــارت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أن وضــع ضعــف الميــاه والصــرف 

.)UNHCR 31/08/2014( .الصحــي فــي المخيمــات هــي قضيــة رئيســية

إدارة النفايات:

ــن يعيشــون فــي  ــرًا، والذي ــوا مؤخ ــن وصل ــن الذي ــة رئيســية للنازحي ــاه والصــرف الصحــي أولوي يعتبرتوفــر شــبكات المي
ــة محــدودة.  ــاه والصــرف الصحــي وتكــون الخصوصي ــث يتدنــى مســتوى مرافــق المي ــر رســمية، حي مالجــئ غي

وال تــزال البنيــة التحتيــة للميــاه تســتهدف فــي مناطــق النــزاع فــي العــراق مــن قبــل الجماعــات المســلحة، وتســتخدم 
الســيطرة علــى الميــاه كســالح. ويواجــه النازحــون خــارج إقليــم كردســتان العــراق مشــاكل خطيــرة مــع الميــاه والصــرف 

.ACAPS الصحــي. ويمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي مذكــرات

المأوى/المواد غير الغذائية
قضايا المأوى التي تؤثر على الالجئين السوريين:

كان المــأوى الحاجــة األوليــة التــي تــم تحديدهــا ذاتيــًا مــن قبــل الالجئيــن خــارج المخيمــات فــي إقليــم كردســتان العــراق، 
حيــث أنهــا تتعلــق فــي المقــام األول بدعــم اإليجــار. بيــن 80%-90 مــن الالجئيــن خــارج المخيمــات فــي إقليــم كردســتان 
العــراق اســتئجروا المســاكن، حيــث بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري )بالنســبة ألولئــك فــي مســاكن األســرة الواحــدة( $280 

.)REACH 04/09/2014, REACH 14/09/2014( وســجل 3% فقــط مــن األســر التــي تعيــش فــي مالجــئ خطــرة.

وكانــت األدوات المنزليــة وتحســينات المــأوى هــي االحتياجــات األساســية لالجئيــن، والمبلــغ عنهــا خاصــة فــي المخيمــات: 
حــدد 36% المســتلزمات المنزليــة كأولويــة قصــوى لديهــم، بينمــا كانــت أولويــة 28% منهــم هــي تحســين المــأوى 
)REACH 19/09/2014-1(.م%75 مــن الجئــي المخيمــات مــا زالــوا يعيشــون فــي الخيــام، والتــي تكــون أكثــر عرضــة 
للخطــر فــي أشــهر الشــتاء )REACH 04/09/2014(. واعتبــرت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أن التأخيــر فــي بنــاء 

 .)UNHCR 31/08/2014( ــة أساســية مقلقــة ــن فــي المخيمــات قضي أماكــن ســكن دائمــة لالجئي

ــًا كل الالجئيــن الســوريين فــي إقليــم كردســتان العــراق قــد مضــى علــى  علــى الرغــم مــن أن كل، أو تقريب
وجودهــم عــام كامــل، وحصــل علــى دعــم لــوازم الشــتاء فــي عــام 2013 ،إال أن موســم البــرد القــادم قــد 

:)UNHCR 25/12/2013( يأتــي بمشــاكل جديــدة

بعض الالجئين الذين حصلوا على إمدادات لوازم الشتاء قد باعوها .	 
 فــي عــام 2013، قامــت الحكومــة بدعــم وقــود التدفئــة لالجئيــن فــي المخيمــات، ولكــن هــذا قــد ال 	 

يتكــرر هــذا العــام.
ارتفــاع 	  العــراق مــع رفــع الدعــم. وقــد يشــكل   وارتفعــت تكاليــف الوقــود فــي إقليــم كردســتان 

 Kurdish( .التكاليــف عبئــًا علــى األســر التــي اســتهلكت مدخراتهــا وتواجــه صعوبــة فــي إيجــاد عمــل
)Globe 08/09/2014

 وقــد تظــل الفيضانــات مشــكلة: فــي الشــتاء الماضــي، دمــرت األمطــار أكثــر مــن 235 خيمــة فــي 	 
.)ACTED 21/11/2013( مخيــم كاويركوســك، ممــا اضطــر الالجئيــن لالنتقــال

المساكن غير الرسمية:

اليوجد أي مستوطنات غير رسمية معروفة لالجئين السوريين في العراق. 

وعلــى عكــس ذلــك، فــإن النازحيــن العراقييــن الذيــن وصلــوا مؤخــرا إلــى إقليــم كردســتان العــراق، بالدرجــة 
األولــى مــن ســنجار ومناطــق ســهول نينــوى، تواجــه قضايــا المــأوى خطيــرة نظــرًا لحجــم هــذا التدفــق. وهنــاك 
نســبة عاليــة مــن النازحيــن الجــدد فــي إقليــم كردســتان العــراق ) وإلــى حــد أقــل فــي األنبــار(، يعيشــون فــي 
مالجــئ مؤقتــة غيــر آمنــة بمــا فــي ذلــك المــدارس والكنائــس والحدائــق والمبانــي المهجــورة، ويتــم إعدادهــا 

بشــكل غيــر كاف لموســم البــرد

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2014/10/kurdlocal1747.htm
http://www.niqash.org/articles/?id=3544&lang=en
https://gallery.mailchimp.com/dd9f780c428ea59ff53396bc1/files/Immediate_Response_Plan_KR_I_Sep_Nov_01.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-households-jordan-kurdistan-region-iraq-and-within-syria-regional
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-households-jordan-kurdistan-region-iraq-and-within-syria-regional
http://reliefweb.int/report/iraq/situation-iraq-inter-agency-update-no-71-august-16-31-2014
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Winterization%20-%20implementation%20update%2016-22%20Dec.pdf
https://www.kurdishglobe.net/article/8404CB347B6751C078318CF4483010AB/KRG-spokesperson-talks-about-fuel-price-increase.html
https://www.kurdishglobe.net/article/8404CB347B6751C078318CF4483010AB/KRG-spokesperson-talks-about-fuel-price-increase.html
https://www.kurdishglobe.net/article/8404CB347B6751C078318CF4483010AB/KRG-spokesperson-talks-about-fuel-price-increase.html
http://reliefweb.int/report/iraq/rain-destroys-235-tents-kawargosk-camp-syrian-refugees
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Anbar

%44

%59

%24 %19

%41 %42

%51

%21

%42

مؤرشات 

التــــعليم

الحضور املدريس لألطفال السوري� يف املخي�ت

47%
39%

93%97%

43%46%

5%
18%

املرحلة الثانوية
األع�ر (17-15)

املرحلة املتوسطة
األع�ر (14-12)

املرحلة اإلبتدائية
األع�ر (11-6)

التعليم قبل املدريس
األع�ر (5-4)

(اقليم كردستان)

ــرة مــن  ــم كردســتان العــراق، نظــرًا لألعــداد الكبي ــة رئيســية فــي أجــزاء مــن إقلي ــًا قضي ــم حالي يشــكل التعلي
النازحيــن الذيــن وصلــوا فــي شــهر آب ويقطنــون فــي المــدارس. وقــد تــم تأجيــل بــدء العــام الدراســي، مــن 
10 أيلــول إلــى 22 تشــرين األول، ممــا يؤثــر علــى المجتمــع المضيــف وعلــى الالجئيــن الذيــن يدرســون فــي 
مــدارس حكوميــة. كمــا تــم تعليــق برامــج تعليميــة للنازحيــن والالجئيــن فــي إقليــم كردســتان العــراق، فــي 

.)Iraqi News 14/09/2014( .المــدارس الرســمية حتــى يعــاد فتحهــا

درجــة الحضــور: كانــت معــدالت االلتحــاق بالمــدارس فــي العــام الدراســي 2013-2014 منخفضــة ســواء فــي 
المخيمــات أوخارجهــا )انظــر الشــكل(.

مــن بيــن الالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة، كان 39% فقــط مــن األطفــال يحضــرون للمــدارس، و%53 
مــن جميــع األســر ال يســجل فيهــا ذهــاب أي طفــل إلــى المدرســة. وكان الســبب الرئيســي الــذي ذكــر إلبقــاء 
األطفــال خــارج المدرســة نقــص األمــوال، يليــه اختــالف المناهــج الدراســية، ثــم المســافة إلــى المــدارس. 
ونــادرا جــدًا مــا كانــت تعطــى عمالــة األطفــال كســبب لعــدم الحضــور فــي أربيــل )5%(، وأكثــر شــيوعًا فــي 

 .)REACH 14/09/2014( علــى حــد ســواء)%دهــوك والســليمانية )كالهمــا 23

يذهــب 85% مــن األطفــال فــي مخيمــات الالجئيــن إلــى المــدارس، ولكــن كانــت هنــاك فــروق بيــن مخيــم 
وآخــر، وخاصــة بيــن الفئــات العمريــة، حيــث الحضــور فــي المراحــل الدراســية العليــا منخفــض علــى نحــو 
مقلــق. وكانــت األســباب الرئيســية التــي ذكــرت لعــدم الحضورهــي عــدم توفــر مدرســة فــي المخيــم علــى 
مســتوى جيــد )46%( ووضــع الطفــل فــي مســتوى فئــة عمريــة أدنــى )35%( وقــال 29% أن األطفــال 

.)REACH 19/09/2014-1( يعملــون 

فــي تقييــم أحــدث لمجموعــة التركيــز علــى الالجئيــن الســوريين المراهقيــن فــي المجتمعــات المضيفــة، أفــاد 
العديــد مــن المراهقيــن أنهــم بــدون مدرســة ألنهــم اضطــروا إلــى العمــل إلعالــة أســرهم. ووطرحــت قضايــا 
أخــرى، لكلــي الجنســين، شــملت مشــاكل تتعلــق باالعتــراف بالشــهادات مــن ســوريا، وأحيانــا بســبب الحاجــة 
إلــى العمــل، واالختالفــات فــي اللغــة والمناهــج الدراســية، واالزدحــام. وقــد ورد رفــض بعــض مســؤولي 
 Mercy Corps( .ــًا للقيــام بذلــك المــدارس الكرديــة لقبــول الالجئيــن، علــى الرغــم مــن كونهــا ملزمــة قانوني

 )28/07/2014

ومــن المتوقــع أيضــا أن النازحيــن يواجهــون صعوبــات كبيــرة فــي حضــور المــدارس بســبب االختالفــات 
ــى  ــؤدي إل ــًا ســوف ي ــن داخلي ــام الكبيرالناجــم عــن أزمــة النازحي ــة والمناهــج الدراســية، كمــا أن االزدح اللغوي

تفاقــم قضايــا الوصــول للطرفيــن، عــدا عــن تزايــد مخــاوف المجتمــع المضيــف بشــأن الجــودة. 

المجتمــع المضيــف: أعــرب مراهقــون مــن المجتمــع المضيــف، فــي مجموعــات التركيــز، عــن قلقهــم بشــأن 
نوعيــة التعليــم الــذي كانــوا يتلقونــه )Mercy Corps 28/07/2014(. إن تأثيــر أزمتــي الالجئيــن والنازحيــن علــى 
كفــاءة النظــام المدرســي ليــس مفهومــًا تمامــًا، ولكــن يجــري التخطيــط لتقييــم األثــر مــن قبــل البنــك الدولــي، 

عــدا عــن تقييــم االحتياجــات المتعــدد للنازحيــن، والــذي قــد يجيــب علــى بعــض األســئلة.

http://www.iraqinews.com/features/moe-postpones-start-of-academic-year-till-nd-of-october/
http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-msna-syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
http://reliefweb.int/report/iraq/lost-generation-or-generation-now-getting-syrian-refugee-and-host-community-adolescents
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2.5 مصر

الَنازحون )راجع الملحق أ للتعاريف(

136,900الَنازحون الَسوريون المسَجلون وبانتظار التسجيل

7,000الَنازحون فلسطينيون من سوريا

غير معروفمهاجرون سوريون

غير معروفسوريون العائدون

غير معروفالمتأَثرون باألزمة الَسورية من غير الَنازحين

UNHCR 01/10/2014 :المصادر

2.5.1 قضايا هامة

 ســيواجه الالجئــون الســوريون، بمــا فــي ذلــك الالجئــون الفلســطينيون الذيــن فــروا إلــى مصــر، تخفيضــات كبيــرة 	 
فــي المســاعدات الغذائيــة ،بســبب نقــص ميزانيــة برنامــج الغــذاء العالمــي الــذي يؤثــر علــى المنطقــة. ويخطــط 
برنامــج الغــذاء العالمــي لتخفيــض أعــداد المســتفيدين مــن المعونــات مــن أكثــر مــن 100.000إلــى 43.000 
مســتفيد. وســتخفض قيمــة القســائم الغذائيــة للنصــف ،15% للشــخص الواحــد فــي الشــهر. وســتفاقم هــذه 
التخفيضــات بشــكل كبيــر المصاعــب التــي يواجههــا الالجئــون فــي مصــر، وذلــك بعــد فــي أعقــاب تخفيــض 
الحكومــة المصريــة لدعــم الوقــود فــي مصــر فــي شــهر تمــوز، ممــا أدى إلــى زيــادة فوريــة فــي التضخــم بنســبة 
2.9%، وخاصــة فــي أســعار المــواد الغذائيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، بــدأت الحكومــة المصريــة بتأســيس نظــام 
ــز للســوريين وســواهم  ــز للمواطنيــن المصرييــن، ممــا تســبب فــي زيــادة أســعار الخب جديــد لتخفيــض دعــم الخب
مــن غيــر المصرييــن. وعندمــا يتــم تطبيقــه بشــكل كامــل، وســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى الالجئيــن الســوريين، 
 UNHCR 19/09/2014, WFP 19/08/2014, WFP( .الذيــن يــرون أن تكاليــف الغــذاء واإليجارهــي أعلــى النفقــات

.)09/09/2014

43,000

101,300

58%
30$

15$

قسائم الغذاء

املساعدات الغذائية
التي استلمت يف اكتوبر

الحاالت املحتاجة

التخفيض يف 
املساعدات الغذائية

 جــاءت المخاطــر الكبيــرة للتهريــب إلــى أوروبــا عــن طريــق البحــر إلــى الواجهــة بعــد التقاريــر المأســاوية 	 
عــن قــارب يحمــل مــا يصــل إلــى 500 شــخص )بينهــم مــن50 100- طفــل( تعــرض لهجــوم مــن قبــل 
مهربيــن بعــد مغــادرة دميــاط. ووفقــًا إلفــادة الناجيــن أن المهربيــن صدمــوا القــارب بعــد أن رفــض 
الــركاب، وغالبيتهــم مــن فلســطينيي قطــاع غــزة وســوريون ومصريــون وإريتريــون وســودانيون، 
الصعــود علــى متــن قــارب آخــر فــي طريقهــم حيــث اعتبــروه غيــر آمــن. وقــد اتهــم رئيــس مكتــب حقوق 
اإلنســان فــي األمــم المتحــدة المهربيــن بالقتــل الجماعــي. وعلــى الرغــم مــن الحادثــة المأســاوية، 
 UN 19/09/2014,( .فمــن غيــر المرجــح أن يقــل عــدد الالجئيــن وغيرهــم مــن المهاجريــن إلــى حــد كبيــر

.)Spiegel 23/09/2014

 عــدد األشــخاص الذيــن اعتقلــوا واحتجــزوا مــن قبــل الســلطات المصريــة بتهمــة محاولتهــم الخــروج 	 
تهريبــًا عبرالطــرق البحريــة نحــو أوروبــا ال يــزال مرتفعــًا بســبب اســتمرار الحكومــة المصريــة فــي 
ــات المعيشــة مــن يــوم ليــوم وســط  ــة تجــاه الالجئيــن الســوريين وبســبب تحدي سياســتها التقييدي
الســوريون فــي  الكافيــة. ويســتمر  األزمــة االقتصاديــة فــي مصــر، وبســبب والمســاعات غيــر 
مواجهــة عقبــات كبيــرة فــي ســبيل الحصــول علــى تصاريــح اإلقامــة، ممــا حــرم الكثيريــن مــن صيغــة 
وجــود قانونــي فــي مصــر .وأجبــرت الســلطات المصريــة آخريــن علــى مغــادرة البــالد. وبســبب هــذه 
العوامــل، يشــكل الســوريين الغالبيــة العظمــى )73%( مــن أكثــر مــن 1.000 شــخص تــم اعتقالهــم 
واحتجازهــم هــذا العــام .تطلــق الســلطات المصريــة ســراح معظــم أولئــك المعتقليــن، فقــد أفرجــت 
عــن مــا يقــرب 800 شــخص هــذا العــام، وقدمــت لهــم تصاريــح إقامــة لمــدة ثالثــة أشــهر. معظــم 
المفــرج عنهــم هــم مــن أســر لهــا أصــول وأقربــاء فــي مصــر. وقــد حــددت المفوضيــة العليــا لشــؤون 
 UNHCR 31/07/2014, Daily News 08/05/2014,( .الالجئيــن أكثــر مــن 100 ســوري رهــن االحتجــاز

 )Al Monitor 07/2014

 علــى غــرار الجهــود األخيــرة التــي اتخــذت فــي لبنــان واألردن، تبــدأ الجهــات الفاعلــة اإلنســانية فــي 	 
مصــر ممارســة تنميــط الضعــف، باإلضافــة إلــى عمليــة التحقــق مــن الالجئيــن المســجلين. وتتوقــع 
المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أن عمليــة التحقــق ســوف تــؤدي إلــى انخفــاض فــي عــدد 
الالجئيــن المســجلين الموجوديــن فــي مصــر، والكثيــر منهــم يعتقــد أنــه غــادر دون إلغــاء تســجيلهم 
فــي المفوضيــة، كمــا ينــص القانــون المصــري. وعلــى غــرار التجــارب فــي لبنــان واألردن، فــإن كلتــي 
العمليتيــن قــد تــؤدي إلــى مخــاوف حــول وجــود الجئيــن يفقــدون الحمايــة و/أو المســاعدة التــي تــم 

  )WFP 19/08/2014( .تخفيضهــا أكثــر

 وكان قــد فــر عــدد غيــر معــروف مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا ،الذيــن فــروا فــي األصل من 	 
ســوريا إلــى غــزة ،إلــى مصــر عبــر معبــر رفــح خــالل حملة القصــف اإلســرائيلية. ووفقــًا لمنظمة العفو 
الدولية، فقد اعتقل 15 الجئًا فلسطينيًا سوريًا بعد أن عبروا الحدود إلى مصر في 9 آب، حيث تمت 
مصــادرة جــوازات ســفرهم مــن قبــل الســلطات المصريــة. وقالــت المجموعــة أن خيارهــم الوحيــد هــو 
العــودة إلــى غــزة أو ســوريا. وتــم أخــذ هــذه المجموعــة إلــى مطــار القاهــرة، حيــث أجبــر 13 منهــم علــى 
العــودة إلــى ســوريا .وحتــى أواخــر شــهر آب كان الالجئــان الفلســطينيان اآلخــران رهــن االحتجــاز فــي 

136,900
الَنازحون الَسوريون 
المسَجلون وبانتظار

التسجيل

7,000
الَنازحون 

الفلسطينييون 
من سوريا

"سيواجه الالجئون السوريون، بما 
في ذلك الالجئون الفلسطينيون 
الذين فروا إلى مصر، تخفيضات 

كبيرة في المساعدات الغذائية 
،بسبب نقص ميزانية برنامج الغذاء 
العالمي الذي يؤثر على المنطقة."

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syrian%20refugee%20crisis%20Inter-Agency%20Regional%20Update%2020140929.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15069&LangID=E
http://reliefweb.int/report/egypt/egypt-rrp6-monthly-update-july-2014-basic-needs-and-livelihood
http://www.dailynewsegypt.com/2014/05/07/improvements-syrian-refugees-egypt-unhcr-egypt/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/egypt-syrian-refugees-asylum-europe-mediterranean.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
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المطار. يبين هذا الحادث النقص الحاد في اللجوء بالنســبة لالجئين الفلســطينيين الســوريين في المنطقة مما 
 يضطرهم إلى نزوح متكرر، عدا عن االستخدام المنتظم لإلكراه من قبل السلطات المصرية لإلجبار على العودة 

)Al Monitor 25/08/2014, Amnesty 15/08/2014(

 علــى الرغــم مــن أن الحكومــة المصريــة أجلــت الموعــد النهائــي حتــى تشــرين الثانــي، إال ان اســتقاللية المنظمــات 	 
غيــر الحكوميــة )بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي( فــي مصــر ال تــزال مهــددة، حيــث أن الحكومــة الجديــدة طلبــت 
تســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ظــل قانــون مقيــد مــن عــام 2002 خــالل 45 يومــًا مــن اإلعــالن الصــادر 
فــي حزيــران. ورغــم أن القانــون غامــض تمامــًا، إال أنــه يتــرك مجــااًل لتدخــل كبيــر مــن الحكومــة فــي عمــل المنظمات 
 Guardian( .ــال ــد عــدم االمتث ــة عن ــات جنائي ــة إغــالق المنظمــات( مــع عقوب ــك إمكاني ــة )بمــا فــي ذل ــر الحكومي غي

.)31/08/2014, NPR 11/09/2014, ICNL 24/06/2014

2.5.2 التطورات المحتملة

قيــود الحكومــة المصريــة تــؤدي لعــدم تمكيــن المســاعدات اإلنســانية: مــن غيــر المحتمــل أن تكــون 
الحكومــة المصريــة قــادرة علــى التنفيــذ الكامــل لقانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة لعــام 2002، إال أن 
الســلطات تقــوم بمداهمــات علــى بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة للضغــط عليهــا من 
أجــل التنفيــذ. ونتيجــة لذلــك، فقــد أغلقــت المنظمــات غيــر الحكوميــة مكاتبهــا مؤقتــا وعلقــت عملياتهــا. 
وســينجم عــن ذلــك تأخيــر مؤقــت فــي تقديــم المســاعدة للســوريين، حيــث أن مقدمــي خدمــات الالجئيــن 

تأثــروا أيضــًا. بعــد عــدة أشــهر، وستســتأنف العمليــات بعــد عــدة أشــهر ولكــن بعلنيــة أقــل .

آليــات المواجهــة الســلبية المتزايــدة: لــم تعــد لــدى الالجئيــن القــدرة علــى الوصــول للخبــز المدعــوم، وإلــى 
ــدة  ــات تكيــف ســلبية متزاي ــى آلي ــأ الســوريون إل ــذا لج ــة المســاعدات، ل ــب تصاعــد التضخــم ومحدودي جان
وعرضــة لالســتغالل. ويحــاول المزيــد مــن الســوريين الســفرعبرالطرق البحريــة الخطــرة ،أو اســتخدام عمالــة 
األطفــال، والــزواج المبكــر أو الجنــس مــن أجــل البقــاء، لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.و اســتخدم بعــض 
الالجئيــن المــوارد المحــدودة المتبقيــة فــي العــودة إلــى ســوريا أو محاولــة طلــب اللجــوء فــي تركيــا أو لبنان. 

ازديــاد فــي التهريــب واالعتقــاالت: يتزايــد باســتمرارعدد الســوريين الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا 
عبــر الطــرق البحريــة الخطيــرة، وكذلــك عــدد القــوارب التــي انقلبــت، ممــا يــؤدي إلــى المزيــد مــن الوفيــات 
مــن بيــن الذيــن يجــري تهريبهــم، وغالبيتهــم العظمــى مــن الالجئيــن الســوريين. يتــم القبــض على البعض 
أيضــًا ويحتجــزون وهــم يحاولــون مغــادرة البــالد. فــي حيــن يتــم اإلفــراج عــن معظمهــم في نهايــة المطاف 

مــن قبــل الســلطات المصريــة، ويقبــع عــدة مئــات رهــن االحتجــاز وتحديــدًا الشــباب العازبــون

2.5.3 القيود التنفيذية

يواجــه عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مصــر عقبــات تحــد مــن قدرتهــا ،بســبب قيــود الحكومــة المصريــة علــى قبــول 
ــر الحكوميــة. األمــر الــذي يحــد مــن مزيــد  التمويــل الدولــي ،ومــن الصعــب للغايــة أيضــًا تســجيل المنظمــات الدوليــة غي
مــن التوســع فــي اإلمكانيــات اإلنســانية. التمويــل الخــاص بالســوريين فــي مصــر منخفــض نســبيًا ل 31% مــن الطلــب، 

 )UNHCR 05/08/2014( .مقارنــة بالــدول األخــرى فــي المنطقــة

إن انتشــار الالجئيــن الســوريين فــي مدينــة القاهــرة، وكذلــك فــي مختلــف المــدن المصريــة، يشــكل تحديــًا كبيــرًا لألمــم 
المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي تكافــح لتوفيــر خدمــات الوصــول إلــى هــذه المجموعــات غيــر المشــاهدة. فقــد 
أفيــد مثــاًل بــأن 3.000 الجــئ فــي المنصــورة يتطلــب وصولهــم الســتبدال القســائم الغذائيــة ســفرًا لمســافة 65 كــم. 

  )USAID 05/09/2014( .وأضــاف برنامــج الغــذاء العالمــي موقــع توزيــع جديــد لتحســين الوصــول

2.5.4 مصادر البيانات والقيود

خــالل الربــع الثالــث، لــم تكــن هنــاك تقديــرات متاحــة للعمــوم عــن الالجئيــن مــن ســوريا فــي مصــر. وهنــاك 
نقــص واضــح فــي المعلومــات المتاحــة عــن حالــة الالجئيــن الســوريين هنــاك. وكدولــة غيــر مجــاورة لســوريا، 
ربمــا تكــون البلــد األكثــر إهمــااًل فــي مجــال االســتجابة اإلقليميــة. وهنــاك قــدرة محــدودة فــي المجتمــع 
اإلنســاني،مضافًا إليهــا القيــود التنفيذيــة المشــار لهــا أعــاله، ويفاقــم ذلــك صعوبــات تحديــد وتقييــم 
الالجئيــن الضعفــاء فــي خــارج المخيمــات. وعلــى بيــان الضعــف الــذي تقدمــه المفوضيــة العامــة لشــؤون 

الالجئيــن معالجــة العديــد مــن ثغــرات المعلومــات.

هناك نقص في المعلومات المحدثة بانتظام حول: 

المواقع التي يقيم فيها الالجئون السوريون.	 
االلتحاق بالمدارس والحضور.	 
 وصــول الالجئيــن إلــى الخدمــات األساســية، بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم والحمايــة والمعلومــات 	 

عــن جــودة الخدمــات.
عدد أولئك الذين انتهى وضعهم القانوني وأسباب ذلك.	 
عدد وأوضاع المعتقلين.	 
أعدد وأسباب إلغاء التسجيل.	 

2.5.5 النازحون

139,501

100%

139,501

139,501

خارج املخي�ت

مسجل

الجـــــئ

الوافــدون الجــدد: يتناقــص عــدد الوافديــن الجــدد بشــكل كبيــر وباســتمرار، وخاصــة منــذ منتصــف عــام 2013 
.ومــن بيــن الالجئيــن الســوريين المســجلين حوالــي 1.400 وصلــوا فــي عــام 2014، مقارنــة بمــا يزيــد عــن 

)UNHCR 22/07/2014( .2013 90.000 مــن الوافديــن فــي عــام

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/egypt-government-force-palestinians-return-gaza-syria.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/043/2014/en/1592e1c6-0183-4187-b7f4-390d4f56a74d/mde120432014en.pdf
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/31/egypt-rights-groups-temporary-reprieve
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/31/egypt-rights-groups-temporary-reprieve
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/31/egypt-rights-groups-temporary-reprieve
http://www.npr.org/2014/09/10/347468308/egypt-revives-law-allowing-government-to-control-ngos
http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/09.05.14%20-%20USG%20Syria%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2321.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6750
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التســجيل:

بحلــول 9 أيلــول كان هنــاك 139.000 الجــئ ســوري مســجلين فــي مصــر وتتوقــع المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن 
أن يكــون هنــاك 140.000 الجــئ ســوري مســجلين فــي مصــر بحلــول نهايــة العــام. فــي ال 5 أشــهر الماضيــة، كان هنــاك 
4.000 ســوري مســجل حديثــًا، بزيــادة قدرهــا 3%. والغالبيــة العظمــى مــن الســوريين الذيــن يأتــون إلــى المفوضيــة 
ــًا ولكنهــم اضطــروا للتســجيل بســبب  ــن حديث ــن للتســجيل فــي عــام 2014 ليســوا مــن الوافدي العامــة لشــؤون الالجئي
ــارون  ــات التكيــف. معظــم الالجئيــن الســوريين المســجلين يأتــون مــن دمشــق وريــف دمشــق ويخت نقــص المــوارد وآلي
اإلقامــة فــي منطقــة القاهــرة واالســكندرية ودميــاط. هنــاك أيضــًا مجموعــات أصغــر فــي أقصــى الغــرب وفــي الجنــوب، 

 )UNHCR 09/09/2014, UNHCR 22/07/2014, RRP6 01/06/2014( .مثــل الغردقــة ومرســى مطــروح

ومــع منتصــف شــهر تمــوز، ألغــى 3.600شــخص تســجيلهم فــي المفوضيــة. ممــا يعتبــر زيــادة كبيــرة فــي عــدد حــاالت 
اإللغــاء بالمقارنــة مــع عــام 2013 وذلــك بســبب السياســات القمعيــة المتزايــدة ضــد الســوريين.

الالجئون غير المسجلين:

فــي نهايــة عــام 2013، قــدرت الحكومــة المصريــة أن هنــاك حوالــي 750.000 ســوريًا فــي مجمــل مصــر، وهــذا يعنــي أن 
.)Plan 2014/05/20, Alquds 2013/12/11( حوالي 600.000 ســوري ليســوا مســجلين كالجئين

الالجئون الفلسطينيون من سوريا:

ووفقــا لهيومــن رايتــس ووتــش، فــإن الســفارة الفلســطينية فــي القاهــرة قــد ســجلت حوالــي 7.000 الجئــًا فلســطينيًا 
ســوريًا وصلــوا مصــر بيــن كانــون األول 2012 وتشــرين األول 2013. نظــرًا لقيــود الحكومــة المصريــة التــي تمنــع 
المفوضيــة مــن مســاعدة أو حمايــة الالجئيــن الفلســطينين، فإنهــم بخاصــة األكثــر ضعفــًا بيــن الالجئيــن الســوريين.و مثــل 
كل الالجئيــن الســوريين اآلخريــن، كانــوا يحاولــون الذهــاب تهريبــًا إلــى أوروبــا ويتعرضــون لنفــس التمييــز كالســوريين فــي 

)Jadaliya 2014/01/28, WFP 2014/05/27( .مصــر

2.5.6 االحتياجات اإلنسانية والمخاوف
الحماية

العنف على أساس الجنس:

ــرم التحــرش الجنســي ويفــرض  ــه فــي شــهر حزيــران مرســومًا يج ــة واليت أصــدر الرئيــس المؤقــت المنتهي
عقوبــات أشــد صرامــة. ووفقــًا للمرســوم، يمكــن ســجن المشــتبه بهــم بنــاء علــى أمــر مــن المدعــي العــام. 
وذكــرت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن أن عــدة أشــخاص قــد حكمــوا بموجــب القانــون الجديــد، ورغــم 
ــذي  ــزال ضعيفــًا. وإن التحــرش الجنســي، ال ــون ال ي ــت بعــض الجماعــات النســوية أن القان ــك، فقــد قال ذل
ــات فــي  ــن الالجئ ــر بي ــق كبي ــرة، ســجل كمصــدر قل ــدة فــي مصــر فــي الســنوات األخي ــح ظاهــرة متزاي أصب
القاهــرة. ووفقــًا ل Syria Deeply، فقــد تعــرض طفــل بعمــر ســبع ســنوات لالغتصــاب مــن قبــل مصرييــن 
قصــر. أخــذت عائلــة الضحيــة قضيتــه إلــى المحكمــة، لكــن عائلــة المتهــم هــددت بإبعادهــم وأجبرتهــم علــى 
 UNHCR 25/08/2014, Middle East Monitor 25/08/2014, CNN( .ــي وجهوهــا ــي عــن التهــم الت التخل

)05/08/2014, Syria Deeply 05/08/2014

سبل العيش واألمن الغذائي
وقــد ورد أن الالجئيــن الســوريين يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى المدخــرات لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية. ورغــم 
ذلــك، فــإن الذيــن وصلــوا بعــد منتصــف 2013 هــم ضعفــاء بشــكل خــاص، ألنهــم جــاؤوا دون أي ممتلــكات 
أو مدخــرات بشــكل عــام. وقــد وجــدت تقييمــات مماثلــة فــي بلــدان أخــرى مضيفــة لالجئيــن، أن القادميــن 

)UNHCR 31/07/2014( .الجــدد يكونــون عــادة أكثــر ضعفــًا لنفــس الســبب

اتخــذت حكومــة عبــد الفتــاح السيســي الجديــدة إجــراءات رئيســية، ال تلقــى شــعبية، تهــدف إلصــالح الميزانيــة 
عــن طريــق تخفيــض دعــم الوقــود. وأدى ذلــك إلــى زيــادة 41% فــي ســعر البنزيــن وزيــادة 175% فــي ســعر 
الغــاز الطبيعــي، والــذي يســتخدمه باألخــص ســائقو ســيارات األجــرة، ممــا تســبب فــي بعــض االحتجاجــات. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحكومــة المصريــة ومحاولــة منهــا أيضــًا للحــد مــن العجــز فــي ميزانيتهــا 
اســتبعدت غيــر المصرييــن مــن الحصــول علــى الخبــز المدعــم. رغــم أن إجــراء حكوميــًا مماثــاًل فــي األردن فــي 
بدايــة عــام 2014،قــد فشــل بســبب شــكاوى النــاس. ووفقــًا للبنــك الدولــي، فــإن آفــاق االقتصــاد ككل فــي 
مصــر آخــذة فــي التحســن، وتوجــد عالمــات للنمــو االقتصــادي، بمــا فــي ذلــك زيــادة كبيــرة فــي االســتثمارات 

 .)Economist 19/07/2014, World Bank 07/2014( .األجنبيــة والتحويــالت مقارنــة بالعــام الماضــي

المجتمع المضيف:

رغــم مؤشــرات االقتصــاد -الكلــي اإليجابيــة، فــإن الكثيــر مــن هــذه الجهــود السياســية ســيؤثر بعمــق علــى 
معظــم الالجئيــن الســوريين وغيرهــم مــن فقــراء المجتمعــات المضيفــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط. 
ونتيجــة تخفيــض دعــم الوقــود، ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 2.9%. وحســب التقديــرات ،فــإن 
أكبــر نفقــات لالجئيــن الســوريين هــي علــى المــواد الغذائيــة والخبــز كعنصــر الرئيســي فــي النظــام الغذائــي، 
 WFP( .والحــد مــن دعــم الخبــز والوقــود ســيجعل مــن الصعــب علــى الســوريين تلبيــة احتياجاتهــم األساســية

.)19/08/2014, WFP 09/09/2014

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6750
http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1405340093_syria-rrp6-midyear-full-report.pdf
http://www.plan.org.au/News/2014/05/20/20150520-Thousands-of-Syrian-refugees-in-Egypt-will-receive-support-from-Plan.aspx
http://www.alquds.co.uk/?p=112762
http://cities.jadaliyya.com/pages/index/16221/different-policies-the-same-game_syrian-and-palest
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2014-27%20May%202014.pdf
http://edition.cnn.com/2014/06/06/world/africa/egypt-sexual-harassment-law/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6788
https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/13753-egypts-deep-seated-culture-of-sexism
http://edition.cnn.com/2014/06/06/world/africa/egypt-sexual-harassment-law/
http://edition.cnn.com/2014/06/06/world/africa/egypt-sexual-harassment-law/
http://www.syriadeeply.org/articles/2014/08/5897/cairo-syrian-boy-raped-family-fights/
http://reliefweb.int/report/egypt/egypt-rrp6-monthly-update-july-2014-basic-needs-and-livelihood
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21607850-new-regime-attempts-foster-growth-pharaonic-frailties
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/08/06/000470435_20140806105353/Rendered/PDF/898440REVISED00ue030JULY020140FINAL.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%206-19%20August%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Syria%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%2C%2020%20August%20-%202%20September%202014.pdf
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الملحق 1 – تعاريف الرسم البياني
متـضرر

ــن فــي  ــن مــن العنــف فــي ســوريا. ويمكــن تقســيم عــدد المتضرري ــى األشــخاص المتضرري ــن يشــير إل عــدد المتضرري
مجموعتيــن النازحــون وغيــر النازحيــن.

غير النازحين

غيــر النازحيــن يشــمل جميــع مــن هــم داخــل ســوريا ،وكانــوا متضرريــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــرمن النــزاع، بمــا فــي 
ذلــك أولئــك الذيــن أصيبوا،ومــن فقــدوا فــرص الحصــول علــى الخدمــات األساســية، وأولئــك الذيــن زاد الضعــف عندهــم 

 .)OCHA 2012/06/05( بســبب تأثيــر االضطرابــات علــى ســبل العيــش والوصــول إلــى الخدمــات األساســية

وتتضمــن هــذه المجموعــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك، المجتمــع المضيــف، والنــاس الذيــن هــم جــزء مــن المجتمــع أو األســرة 
التــي تســتقبل األشــخاص المتضرريــن. وبســبب اإلجهــاد المترتــب علــى األســر والمجتمعــات المحليــة المضيفــة، فإنهــم 
يعتبــرون جــزءًا مــن الحالــة اإلنســانية. وبســبب عــدم وجــود أي معلومــات متاحــة حاليــًا عــن احتياجــات المجتمــع المضيــف، 

يتــم اســتبعاد هــذه المجموعــة حاليــًا مــن هــذا الملــف اإلنســاني. 

النازحون

النازحــون داخليــًا هــم األشــخاص أو المجموعــات الذيــن يقيمــون فــي ســوريا ولكنهــم اضطــروا أو أجبــروا علــى الفــرار أو 
)OCHA 2004( .علــى تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة نتيجــة للصــراع المســلح، أو مــن أجــل تفــادي آثــاره

الالجئــون وطالبــو اللجــوء مــن هــم خــارج ســوريا بســبب خــوف مبــرر مــن التعــرض لالضطهــاد ،بســبب العــرق أو الديــن أو 
الجنســية أو االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة ،أو اآلراء السياســية، وغيــر قــادر علــى حمايــة نفســه فــي ذلــك البلــد، أو 

.)UN 1951( غيــر راغــب بذلــك بســبب الخــوف

وبهــدف هــذه الوثيقــة، فــإن فئــة الالجئيــن بمــا فيهــم المســجلون،ومن هــم فــي انتظــار التســجيل ،وكذلك غير المســجلين 
ــر المســجلين ليســوا الجئيــن مــن الناحيــة التقنيــة حيــث لــم يثبــت وضعهــم كالجئيــن.  علــى الرغــم مــن أن الســوريين غي
وفــي هــذه المجموعــة، فــإن الالجئيــن العراقييــن والفلســطينيين هــم فــي موقــف ضعيــف علــى وجــه التحديــد، ســواء 

داخــل ســوريا أوخارجهــا. 

آخــرون ذوو مخــاوف األشــخاص الذيــن نزحــوا بســبب الطــوارئ وشــكلوا جــزءًا مــن عــدد الحــاالت اإلنســانية، ولكنهــم ال 
ــات المذكــورة. ينتمــون ألي مــن الفئ

تعاريف أخرى

فــي هــذا التقريــر يتــم اســتخدام مصطلــح “قــوات المعارضــة” لإلشــارة إلــى جميــع الجماعــات المســلحة واألفــراد الداخلين 
فــي النــزاع المســلح ضــد الحكومة الســورية.

تقارير سناب السابقة

كانون الثاني 2013 - حزيران 2014 التحليل اإلقليمي عن سوريا 

تقارير مواضيعية
نيسان 2013 	  ملف محافظة حلب 
حزيران 2013	  الحالة القانونية لألفراد الفارين من سوريا 

تموز 2013 تأثير الصراع على االقتصاد السوري وسبل العيش   
أيلول 2013 المعابر الحدودية السورية   
أيلول 2013 تقييم الدروس المستفادة   
تشرين األول 2013 بيانات خط األساس- لبنان   
كانون األول 2013 تحركات السلع عبر الحدود   
كانون األول 2013 الجهات الفاعلة في اإلغاثة في سوريا   
كانون األول 2013 بيانات خط األساس األردن   
شباط 2014 الفلسطينيين من سوريا   
حزيران 2014 ملف محافظة إدلب   
آب 2014 المتفجرات من مخلفات الحرب   
تشرين األول 2014 بداية فصل الشتاء   
شباط/أيلول 2013 وأيار 2014 سيناريوهات   

http://www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project ويمكن الرجوع لجميع التقارير على

تقارير سناب المقبلة

البداية في كانون الثاني 2015	  راس RAS )الجزء 1 والجزء 2( 

مصادر بيانات الخرائط اإلدارة

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية – البيانــات التنفيذيــة المشــتركة فــي مخيمــات النازحيــن الســوريين: 
ــزوح فــي ســوريا IDP: برنامــج الغــذاء  ــة HIU. وبرنامــج الغــذاء العالمــي. الحــركات الن وزارة الخارجيــة األمريكي
العالمــي. مخيمــات النازحيــن فــي العــراق: الوصــولREACH. مخيمــات النازحيــن والالجئيــن: وزارة الخارجيــة 
األمريكيــة HIU. مالجــئ خيــام غيــر رســمية: المفوضيــة. الالجئــون: المفوضيــة. البنيــة التحتيــة: مرصــد 
 UNMAS  :الطاقــة العالمــي، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وبرنامــج الغــذاء العالمــي. حــوادث الصــراع

ــر الحدوديــة: SNAP. الصــراع فــي العــراق: معهــد دراســة الحــرب. المعاب
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 RAS كيفية استخدام

هذا التقرير مقسم إلى ثالثة أقسام:
تلخــص النظــرة اإلقليميــة التقريــر كلــه فــي صفحــة واحــدة، مســلطة الضــوء علــى القضايــا والتطــورات 

الرئيســية للشــهر الماضــي .

 يركــز الجــزء األول علــى الوضــع فــي ســوريا، أواًل مــن خــالل تحديــد القضايــا علــى الصعيــد 	 
القطــري، وبعــد ذلــك، علــى نحــو أكثــر عمقــًا، علــى المســتوى القطاعــي.

 يتنــاول الجــزء الثانــي البلــدان المضيفــة ،لبنــان واألردن وتركيــا والعــراق، ويناقــش القضايــا 	 
اإلنســانية الرئيســية التــي تتعلــق باألزمــة.

ويقصــد ل RAS أن يكــون كوثيقــة مرجعيــة وكأقســام ومكونــات مختلفــة يمكــن أن تقــرأ كل علــى حــدة، 
وفقــًا الحتياجــات المعلومــات. فــي حيــن أن أولئــك الذيــن يعملــون فــي البلــد المضيــف أو محافظــة 
معينــة قــد يكونــون مهتميــن بأجــزاء صغيــرة مــن التقريــر فقــط، ويمكن لألفــراد العاملين على المســتوى 

اإلقليمــي االســتفادة مــن قــراءة جميــع األقســام. 

المعلومــات باللــون األزرق تحتــوي اإليضاحــات حــول هيــكل هــذا التقريــر فــي حيــن تلخــص المعلومــات 
 SNAP فــي المربعــات حمــراء تحليــل

كيفية االقتباس من هذه الوثيقة 

ــر تحليــل  مشــروع تحليــل االحتياجــات فــي ســوريا تأســس لدعــم االســتجابة اإلنســانية مــن خــالل توفي
مســتقل للحالــة اإلنســانية للمتضرريــن مــن األزمــة الســورية. نحــن ندعــم التواصــل بيــن االحتياجــات 
اإلنســانية ونوافــق علــى أن تســتخدم المنظمــات األخــرى الوثيقــة لتحقيــق هــذا الهــدف. ويرجــى 
مالحظــة أن معظــم المعلومــات مســتمدة مــن بيانــات ثانويــة، وينبغــي النقــل عــن المصــدر األصلــي 
عندمــا يتــم اســتخدام هــذه المعلومــات. ويمكــن االطــالع علــى المصــدر األصلــي فــي نهايــة كل فقــرة 
وكلمــا أمكــن ذلــك، وقــد جعلنــا االرتبــاط التشــعبي فــي هــذا المصــدر متاحــًا. وجميــع المعلومــات التــي 

لــم يذكــر مصدرهــا تقــوم علــى تحليــل SNAP نفســه . 

إذا كنــت ترغــب فــي إعــادة إنتــاج الخرائــط أو معلومــات أخــرى فــي هــذه الوثيقــة، يرجــى اســتخدام هــذا 
الرابــط this link، للموافقــة علــى شــروط وحقــوق التأليــف .

المنهجيــة - تقــدم هــذه الدراســة تقديــرات حجــم، وشــدة التأثيــر المحتمــل لكارثــة. انهــا تهــدف الــى إبــالغ 
صنــاع القــرار بغايــة التأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ، وتتعمــد اســتكمال ودمــج البيانــات المتعلقــة 

 .)snap@acaps.org( بمالحظــات التحســين RAS بالتقييــم مــن وكاالت أخــرى. ترحــب

تنويــه - المعلومــات المقدمــة هــي مؤقتــة كمــا أنــه لــم يكــن مــن الممكــن التحقــق بشــكل مســتقل مــن 
التقاريــر الميدانيــة. ويغطــي هــذا التقريــر موضوعــًا ديناميكيــًا للغايــة، لــذا ففائــدة المعلومــات قــد تقــل   

مــع مــرور الوقــت. 

المراجــع – إن أكابــس وMapAction يــودون شــكر جميــع المنظمــات التــي قدمــت مســاهمة فــي هــذا 
التقريــر. يرجــى مالحظــة أن جميــع المصــادر التــي تتوفــر علــى اإلنترنــت تشــعبيًا )تحتهــا خــط، بيــن 
قوســين(. والمعلومــات مــن مصــادر باســم ›PI » تشــير إلــى المقابــالت الشــخصية مــع أشــخاص 
مجهوليــن لمشــروع SNAP. مصــادر المعلومــات ك »مصــدر موثــوق بــه« تشــيرإلى المعلومــات الــواردة 

مــن جهــة فاعلــة معروفــة وموثــوق بهــا مــن قبــل المشــروع.

mailto:snap%40acaps.org?subject=

