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مشروع تحليل االحتياجات االستراتيجي
الربع الرابع  1 | 2014تشرين األول  31 -كانون األول
يتــم إنتــاج هــذا التحليــل اإلقليمــي عــن الصــراع  RASكل ثالثــة أشــهر فــي
الســوري محاولــة لجمــع كل المعلومــات المتوفــرة مــن كل المصــادر فــي
المنطقــة لتقديــم تحليــل عــن األزمــة الســورية بالمجمــل .يغطــي الجــزء “أ”
الوضــع فــي ســوريا .أمــا الجــزء “أ ”1-فيســلط الضــوء علــى المخــاوف اإلنســانية
دم تحليـا ً تفصيليـاً لــكل محافظــة .يختص
فــي عمــوم البــاد  ,و الجــزء “أ ”2-يقـ ّ
الجــزء “ب” بتغطيــة تأثيــر األزمــة علــى دول الجــوار .لمزيــد مــن المعلومــات عــن
كيفيــة اســتخدام هــذه الوثيقــة ,بإمكانكــم االطــاع علــى الصفحــة األخيــرة
حــب بــكل
مــن هــذا التقريــر .مشــروع تحليــل االحتياجــات االســتراتيجي ير ّ
المعلومــات التــي يمكــن أن تضيــف إلــى هــذا التقريــر .لمزيــد مــن المعلومــات
و التعليقــات و األســئلة يرجــى مراســلتنا علــى العنــوان اإللكترونــي التالــي:
SNAP@ACAPS.org
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 .1نظرة عامة

الســوريَة إلــى  7.6مليــون ،أي ارتفــاع بمقدار
األراضــي
َ

لــم تتغيــر المســببات األساســية لالحتياجــات اإلنســانية .تواصــل جميــع أطــراف النــزاع انخراطهــا فــي
العنــف ضــد المدنييــن والبنــى التحتيــة المدنية من مرافــق الميــاه و الكهرباء و المدارس و المستشــفيات.
و النتيجــة هــي نــزوح كبيــر داخــل البلــد و تعطــل كبيــر لألســواق و الخدمــات الرئيســية و فقــدان ســبل
المعيشــة .إضافـ ًة إلــى ال َتدهــور طويــل األمــد ،ازدادت حـ َدة اإلحتياجــات اإلنســانية فــي الربــع الرابــع مــع
حلــول فصــل الشــتاء بظروفــه الجويــة  ،برغــم محدوديــة المعلومــات.

مؤشر األولويات اإلنسانية
3

ﺣﻠﺏ

1

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ
0.2

0.1

ﺍﻟﺷﺩﺓ :ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺭﻛﺏ

0.3

رغــم تفاقــم أزمــة الالجئيــن فــي الــدول المجــاورة لســوريا ،فــإنَ تلــك الـ َدول تفــرض المزيــد مــن
القيــود علــى دخــول الالجئيــن الســوريين إليهــا .قــد يــؤدي ازديــاد صعوبــة الخــروج مــن البــاد
إلــى ارتفــاع عــدد النازحيــن داخلهــا (راجــع فصــل ال َنــزوح ص)11
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 | P.2الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

رفــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة  OCHAال َرقــم ال َتقديــري
للنازحيــن داخــل األراضــي الســورية إلــى  7.6مليــون ،أي زيــادة بمقــدار  1.2مليــون نــازح عــن
تقديــرات منتصــف العــام البالغــة  6.4مليــون نــازح .تحدثــت تقاريــر متفرقــة فــي الربــع الرابــع عــن
نــزوح نحــو  290,000شــخص خــال فتــرة إعــداد التقريــر بســبب أحــداث بــارزة للصــراع .مــع ذلــك
لــم يتــم اإلبــاغ عــن كثيــر مــن حــركات النــزوح المســتمرة .تختلــف إحصائيــات ال َنــزوح بشــكل
كبيــر و تكــون أحيانـاً أفضــل بقليــل مــن ال َتخمينــات ،لــذا مــن المســتحيل إحصــاء موجــات النــزوح
الجديــدة التــي حصلــت فــي الربــع الرابــع ،أو معرفــة إن كانــت أكثــر خــال فتــرة إعــداد التقاريــر
الســابقة .تشــير األدلَــة إلــى أنَ نحــو نصــف ســكان ســوريا قبــل الحــرب قــد نزحــوا إ َمــا داخــل
البلــد أو خارجــه ،وال َرقــم اإلجمالــي بازديــاد.
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نظرة عامة |

م ابتــكار “مؤشــر
لتقيَيــم المحافظــات البالــغ عددهــا  14مــن حيــث أولويتهــا اإلنســانية النســبيّة ،تــ َ
األولويــة” يجمــع بيــن مقيــاس الخطــورة وحجمهــا بنــا ًء علــى أحــدث البيانــات المتوفــرة لــدى مشــروع
 . SNAPيظهــر الرســم البيانــي فيمــا يلــي ترتيــب األولويــات مــن حيــث المناطــق ،فالمحافظــات الَتــي تقع
علــى طــول الخــط البرتقالــي (حلــب و ريــف دمشــق و الرقــة) هــي األكثــر تأثــراً .بال َنســبة للمحافظــات
الموجــودة داخــل الخــط ,يســتخدم بعدهــا عــن الخــط البرتقالــي لحســاب درجــة أولويتهــا( .راجــع الملحــق
أ ,ص  36لمزيــد مــن التفاصيــل ولمعرفــة المنهجيَــة)

مــن ناحيــة أخــرى ،لــم تســفر المعــارك العنيفــة علــى عـ َدة جبهــات ،منهــا مدينــة عيــن العــرب/
كوبانــي و مطــار ديــر ال ـ َزور و طريــق الكاســتيلَو المــؤ َدي إلــى حلــب ,و شــمال حمــاه وجنــوب
أي تغيَيــر فــي خطــوط الجبهــة أو حتــى
إدلــب و الطــرق مــن ريــف دمشــق إلــى العاصمــة ،عــن َ
بانتصــارات صغيــرة نســبيَاً تحققــت بثمــن باهــظ .فــي بعــض المناطــق ،الس ـيَما إدلــب ,ســاهم
االقتتــال الداخلــي بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة بتدهــور الوضــع .فــي درعــا و القنيطــرة,
حيــث بقيــت هــذه الجماعــات م َتحــدة نســبيَاً ،حقــق تقــدم المعارضــة بعــض التطــور ,وإن كان
بعيــداَ عــن هدفهــا الواضــح بالوصــول إلــى ريــف دمشــق ,و مجــدداً بقتــال عنيــف( .راجــع فصــل
التطــور السياســي وتطــور ال َنــزاع ,ص )6
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ملحة عن املحافظات

تميَــز الربــع الرابــع مــن عــام  2014بازديــاد مخــاوف الحمايــة والحاجــة الملحــة للمســكن وتدهــور وضــع
األمــن الغذائــي ,و ذلــك الســتمرار القتــال و ســوء األوضــاع االقتصاديــة و قــدوم فصــل الشــتاء .الوضــع
اإلنســاني األكثــر تدهــوراً هــو فــي محافظــات حلــب و الرقــة و ريــف دمشــق وديــر الــزور .تبيّــن فــي كل
هــذه المحافظــات مســتوى خطــورة عالــي فــي كل القطاعــات .كمــا أنهــا تســتضيف حاليـاً أعلــى نســبة
للنازحيــن و المحتاجيــن فــي البــاد ( .راجــع فصــل تحليــل القطاعــات ,صفحــة )12

يعتبــر تدخــل قــوى التحالــف الدولــي ,بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكية ضــد الدولة اإلســامية,
التطــور األبــرز خــال الربــع الرابــع .يعتبــر هــذا التدخــل مســؤول جزئيـاً عــن وقــف التقــدم الســريع
لتنظيــم الدولــة اإلســامية الــذي هيمــن خــال الربعين الثانــي والثالــث .ال تتوفر معلومــات كافية
عــن أثــر هــذا التدخــل ،كمــا يصعــب ال َتحقــق مــن تأثيــره علــى ديناميكيَــات ال َنــزاع .الضربــات
الجويــة األمريكيــة ودعــم حكومــة إقليــم كردســتان العــراق للمقاتليــن الســوريين األكــراد أوصــل
الصــراع فــي مدينــة كوبانــي إلــى طريــق مســدود ،لك َنهــا لــم توقــف جهــود الدولــة اإلســامية
مــن االســتيالء علــى البلــدة .و كمــا لــم تفتــح الدولــة اإلســامية أي جبهــات جديــدة خــال الربــع
الرابــع ,لــم ينجــح التدخــل الدولــي فــي وقــف تقــدم التنظيــم .يبــدو أن التدخــل الدولــي زاد مــن
االقتتــال الداخلــي بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة ,موســعاً الخالفــات بيــن الجماعــات الَتــي
تتعاطــف مــع الدولــة اإلســامية وتلــك الَتــي تعارضهــا .برغــم بقــاء هــذه الخالفــات بمســتوى
منخفــض نســبيَاً ,لكنهــا قــد تــؤدي إلــى انحيــازات جديــدة لقــوى المعارضــة المســلَحة .يبــدو
أن حملــة الغــارات الجويــة األمريكيــة (بشــكل رئيســي) قــد أثــرت ســلباً علــى حكــم الدولــة
اإلســامية فــي مناطــق ســيطرتها ،لكــن درجــة التأثــر هــذه غيــر واضحــة.

مقدمة |

االحتياجات ذات األولوية

النزاع المسلَح

تحليل القطاعات |

اتســم الوضــع فــي ســوريا خــال الربــع الرابــع مــن عــام  2014بتغيَــرات ثانويــة نســبيَاً وتدريجيــة فيمــا
يخــص النــزاع والديناميكيــات السياســية ،مترافقـاً مــع تدهــور فــي الوضــع اإلنســاني العــام علــى جميــع
الجبهــات.

 6.4مليــون”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

 1.1ملخص تنفيذي

 1.2مليــون نــازح عــن تقديــرات منتصــف العــام البالغــة

نظرة عامة |

“رفعــت  OCHAال َرقــم ال َتقديــري لل َنازحيــن داخــل

نظرة عامة |

2

جــدد مجلــس األمــن الدولــي القــرار رقــم  2191لمــدة  12شــهر مفوضـاً الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة
بتقديــم مســاعدات عبــر الحــدود إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة .خــال الربــع الرابــع ,ســمح القــرار
بتســليم مســاعدات فــي قطاعــات متعــددة لمئــات اآلالف مــن المســتفيدين ,مــع ذلــك كان تأثيــره أقــل
مــن المرجــو .انخفضــت المســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا برنامــج الغــذاء العالمــي إلــى حــد مــا عــن
المســتويات القياســية فــي الربــع الثالــث ،و ذلــك ألســباب لوجســتية و أمنيــة.

1

يعــد التمويــل تحديـاً متناميـاً :مــع نهايــة عــام  ،2014تــم تمويــل  47.5%مــن خطة المســاعدات الرئيســية
المخصصــة لســوريا ,مقارنـ ًة مــع  68%مــن خطــة عــام  2013التــي كان طلــب التمويــل فيهــا أقــل بشــكل
ملحــوظ( .راجــع فصــل القيــود على العمليــات ص )13

ملحة عن املحافظات

بشــكل عــام ،يعيــش  4.7مليــون شــخص فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ،و إيصــال المعونــات إليهــا
محــدود للغايــة .تعتبــر مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية مــن المناطــق األكثــر تأثــراً .تســتمر الحكومــة
الســورية بفــرض القيــود علــى تســليم المســاعدات و خصوصـاً اللــوازم الطبيــة .يجــدر بالذكــر أن العديــد
مــن أطــراف النــزاع يفرضــون الحصــار كتكتيــك عســكري.

مقدمة |

تحليل القطاعات |

يعتبــر اســتمرار العنــف العائــق الرئيســي فــي وجــه العمــل اإلنســاني فــي ســوريا ،رغــم أن تدخــل
الحكومــة الســورية و مجموعــات المعارضــة المســلحة فــي تســليم المســاعدات اإلنســانية يشــكل
عائــق آخــر .تشــير تقديــرات  OCHAالحاليــة أن أكثــر مــن  210,000شــخص يقيمــون فــي مناطــق
در وجــود آالف
محاصــرة غالبــا ال تصلهــا المســاعدات  ،و هــو انخفــاض طفيــف عــن الربــع الثالــث .كمــا يقـ ّ
األشــخاص فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا و أيضــاً ال يتعثــر وصــول المســاعداتاليها.

من خطة مساعدات سوريا”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

التعطية االنسانية و قيود العمل االنساني

م تمويل 47.5%
“مع نهاية  ،2014ت َ

نقص المعلومات
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علــى الرغــم مــن اســتئناف محادثــات الســام ,مــن المتو َقــع أن يســتمر تدهــور الوضــع اإلنســاني
فــي ســوريا فــي بدايــة عــام  ,2015مخلفـاً غالبيــة عظمــى مــن الســكان المحتاجيــن للدعــم .ســتزداد
نســبة الســكان المعتمديــن علــى المســاعدات اإلنســانية كمصــدر أساســي للعيــش ،عــدد كبيــر منهــم
ســيكون بحاجــة لمســاعدات تنقــذ حياتهــم ،خاصــ ًة مــن هــم فــي المناطــق المحاصــرة و التــي مــن
صعبــة الوصــول اليهــا والمناطــق الريفيَــة غيــر المخدمــة و المناطــق المتنــازع عليهــا بشــدة والمناطــق
تحســن المنفــذ اإلنســاني بشــكل
الَتــي تســتضيف أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن .مــن غيــر المتو َقــع
َ
ملحــوظ .التطــورات الرئيســية المحتملــة ,التــي يمكــن أن تؤثــر علــى الوضــع اإلنســاني فــي النصــف األول
مــن عــام  ,2015تتضمــن اســتئناف محادثــات الســام و تنفيــذ خطــة “كل ســوريا” والحصــار المحتمــل
علــى الجــزء الشــرقي مــن مدينــة حلــب (راجــع فصــل التطــورات المحتملــة ص)15
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التطورات المحتملة

نظرة عامة |

يبقــى اإلبــاغ عــن االحتياجــات اإلنســانيَة محــدود جــداً .تر َكــز أغلــب المعلومــات المتو َفــرة علــى
أحــداث النــزاع ومخــاوف الحمايــة المرتبطــة بهــا ،لكنهــا تغفــل القطاعــات األخــرى .و بالمثــل ،تحظــى
بعــض المناطــق بقــدر كبيــر مــن االهتمــام مثــل حلــب ،بينمــا يتــم إهمــال البعــض اآلخــر الســيما ريــف
دمشــق .يبيّــن تقييَــم “االحتياجــات متعــدد القطَاعــات”  MSNAالَــذي أجــري فــي آب -أيلــول فــي ســوريا
ســوء تقديــر االحتياجــات اإلنســانية فــي المحافظــات الجنوبيــة أي درعــا والقنيطــرة( .راجــع فصــل نقــص
المعلومــات ص )18

نظرة عامة |

مني
 2.1المخطط ال َز
َ

ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻴﻦ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ,ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ،ﻭ ﻗﺪ ﺃﺑﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻟﺤﻀﻮﺭﻩ.

ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ,ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ  ,2014ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺎﻁﻖ
ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﺃﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻡ.

ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻀﻤﻴﺔ ﻭ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻐﻮﻁﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ
ﺩﻣﺸﻖ ،ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

)(Section 10

)(Section 1.3

تحليل القطاعات |

ﻭﻝ – ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜَﺎﻧﻲ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷ َ

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜَﺎﻧﻲ

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
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)(Sections 1.6.1; 5.4
مقدمة |

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ

)(Section 19

)(Section 5.3

نظرة عامة |

ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﻲ ﺍﻟﻮﻋﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺺ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺬ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻣﻊ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ.

ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺿﺮﺏ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺃﻫﺪﺍﻓﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻧَﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ  ،ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ َﺪﻳﻤﺎﺱ ﻭ ﻗﺮﺏ ﻣﻄﺎﺭ ﺩﻣﺸﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻧَﻬﺎ
ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻁﻴﺎﺭ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻠَﻖ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ.

ﺃﻁﻠﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪﺍء ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻁﺎﻟﺒﺎً  2.9ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟـ 12.2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ .ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ,ﺭﻓﻌﺖ  OCHAﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟ َﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺇﻟﻰ  7.6ﻣﻠﻴﻮﻥ،
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ
.2014
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ﻭﻝ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷ َ

 7ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ

 18ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
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 2014الربع الرابع  -لمحة عن النزاع في سوريا

ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺫﺍﺕ ﻭﺗﻳﺭﺓ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ

ﻣﺎﻳﺔ
ﺣ
ﺣﺩﺍﺕ ﺭﺩﻱ
ﻭ ﺏ ﺍﻟﻛ
ﻟﺷﻌ
ﺍ

ﻣ َﻳﺔ

ﺳﻼ

ﻭﻟﺔ

ﺍﻹ

ﺍﻟ َﺩ

ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ

ﺗﻝ ﺣﻣﻳﺱ

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

ﻣ

ﻌﺎ
ﺭﺿ

ﺔ

ﺍﻟﺭﻗﺔ

ﻋﻳﺎﺵ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺳﺭﺍﻗﺏ

ﺇﺩﻟﺏ

ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ
ﺗﻣﺎﻧﻌﺔ
ﺻﻭﺭﺍﻥ

ﺣﻣﺎﻩ

ﺃﺭﻳﺣﺎ

ﺍﻟﻼﺯﻗﻳﺔ

ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ
ﻛﻔﺭﺯﻳﺗﺎ
ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ
ﺍﻟﻠﻁﺎﻣﻧﺔ

ﻁﺭﻁﻭﺱ

ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ
ﺃﻡ ﺷﺭﺷﻭﺡ
ﺍﻟﻭﻋﺭ

ﺣﻣﺹ

ﺭﻳﻑ ﺩﻣﺷﻕ

ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ
ﻣﺳﺣﺭﺓ
ﺑﻌﺙ
ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ
ﺟﺎﺳﻡ
ﺍﺯﺭﻉ
ﻧﻭﻯ
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ
ﻁﻔﺱ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍء
ﺍﻟﺷﺎﻡ ﺩﺭﻋﺎ
ﺑﺻﺭ

ﻗﺗﻠﻰ ﻣﺩﻧﻳﻳﻥ

)(Data Review 11/2014

ﺿﺣﻳﺔ ﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻣﻭﺛﻘﺔ
)(SOHR

ﻣﻧﺯﻝ ﻫﺩﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﻣﻧﺫ 2011
 ,ﺍﻟ َﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭ َﻗﻌﺔ (

)ESCWA 04/2014

ﻣﻧﺯﻝ ﻫﺩﻡ

 ,ﺍﻟ َﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭ َﻗﻌﺔ (
)ESCWA 04/2014

 25ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟ َﺛﺎﻧﻲ
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ﻗﺗﻝ  ۹٥ﻣﺩﻧﻲ ﺑﻳﻧﻬﻡ  ٤ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻼﺛﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ۱۰ﻏﺎﺭﺍﺕ
ﺟﻭﻳﺔ ﻧﻔﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺯﺍء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻟﺭَ َﻗﺔ.

)(SOHR
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ﺩﻣﺷﻕ

ﻣﻭﻗﻊ ﻳﺻﻌﺏ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻳﻪ

2
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ﺍﻟ َﺗ
ﺣﺎﻟﻑ

ﻗ َﻭ

ﺑﺻﻳﺭﺓ

ﺣﻠــﺏ

ﻧﺑﻝ
ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺍء
ﺣﻠﺏ

11
289
2,609
680,000
 2.1ﻣﻠﻳﻭﻥ

)(Data Review 11/2014
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ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳ َﻠﺣﺔ
َ
ﺍﻟﺳﻭﺭ َﻳﺔ
َ
ﺍ
ﺕ ﺍﻟ

ﺗﻝ ﺭﻓﻌﺕ
ﻣﻧﺑﺞ
ﺍﻟﺑﺎﺏ
ﻛﻭﻳﺭﺱ ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ

ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺭﻗﻪ

ﺟﺭﺍﺑﻠﺱ

ﻣﻭﻗﻊ
ﻣﺣﺎﺻﺭ

تحليل القطاعات |

ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ(

نظرة عامة و فصول القطاع

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ

ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ

1
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ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻭﻝ
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تصــدر تصعيــد القتــال ،الجبهــات الجديــدة ،التحالفــات والجهــود السياســية الجديــدة العناويــن الرئيســية
فــي الربــع الرابــع مــن هــذا العــام.

خــال فتــرة ال َتقريــر ،أعلنــت مصــادر دوليَــة مختلفــة عــن وجــود أربعــة مواقــع لألســلحة الكيميائيــة فــي
ســوريا ،مــا يعنــي أن البــاد ليســت خاليــة تمامــاً مــن األســلحة الكيميائيــة كمــا صرّحــت الحكومــة
الســورية فــي وقــت ســابق مــن شــهر أيلــول ,كمــا لــم يتــم التحقــق مــن بعــض مواقــع التخزيــن مــن قبــل
ممثلــي األمــم المتحــدة)CNN 08/10/2014, CBS 03/12/2014( .

فــي دمشــق و ريفهــا ،اســتطاعت قــوات الحكومــة الســورية الســيطرة علــى منطقــة الدخانيــة
فــي الغوطــة الشــرقية بعــد أشــهر مــن القتــال المكثف .لهــذه المنطقة قيمــة اســتراتيجية عالية
ألنهــا تربــط بيــن المناطــق الَتــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي ريــف دمشــق مــع العاصمــة.
اســتهدفت قــوات الحكومــة الســورية مناطــق عــدة تســيطر عليهــا المعارضــة فــي العاصمــة و
حولهــا ،مــن ضمنهــا غــارة جويــة علــى ســوق تجــاري مزدحم فــي عربيــن ،مما أدى إلى ســقوط
العديــد مــن الضحايــا ،معظمهــم مــن المدنييــن .اســتهدفت الغــارات الجويــة والقصــف والهجمــات
الصاروخيــة مناطــق دومــا و كفــر بطنــا و حرســتا و جوبــر و القابــون و عيــن ترما و داريَــا ،إضاف ًة إلى
غيرهــا مــن الهجمــات فــي العاصمــة وحولهــا .ســجلت اشــتباكات فــي جميــع الجبهــات المعروفة
الســيطرة.
فــي العاصمــة والمناطــق المحيطــة بهــا ،مــع عــدم وجــود تغييَــرات كبيــرة فــي مناطق
َ
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(AP 01/10/2014, New York Times 02/10/2014, AFP 26/10/2014, Syrian Observer 27/10/2014, Syrian
)Observer 05/11/2014, Syrian Observer 30/11/2014, HRW 23/12/2014
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تحدثــت التقاريــر أيضـاً عــن اشــتباكات علــى األجــزاء الجنوبيــة مــن محافظــة حلــب ,خاصـ ًة فــي منطقــة
الســفيرة ،حيــث تمتلــك الحكومــة الســورية أحــد أهــم معاقلهــا ومعامــل وزارة الدفــاع التــي تدعــم
َ
جبهــات مختلفــة باألســلحة والذخائــر .لــم يتــم تحقيــق تقــدم واضــح مــن قبــل جماعــات المعارضــة
المسـلَحة فــي المنطقــة ولكــن تــم اإلبــاغ عــن ضحايــا مــن الجانبيــن .أحــد الجبهــات األخــرى النشــطة
فــي الربــع األخيــر كانــت فــي المناطــق الغربيــة مــن نبَــل وال َزهــراء إلــى غــرب المحافظــة.

فــي وســط محافظــة حمــص ,تســبب تفجيــران قــرب مدرســة ابتدائيــة فــي المدينــة بوفــاة 41
طفــل فــي شــهر تشــرين األول .ســجلت عــدة تفجيــرات أخــرى فــي داخــل األحياء التي تســيطر
عليهــا الحكومــة الســورية فــي مدينــة حمــص ،وقــد تســبب ذلــك باحتجاجــات ضــد الســلطات
المحليــة .اســتهدفت الحكومــة الســورية ,خــال الفتــرة التــي يغطيهــا ال َتقريــر ,مناطــق تحــت
ســيطرة المعارضــة داخــل مدينــة حمــص فــي حــي الوعــر و فــي شــمال المدينــة فــي كل
مــن تلبيســة والرســتن .تســبب ذلــك بعــدد كبيــر مــن الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن بشــكل
أساســي ،وخاصـ ًة فــي حــي الوعــر الــذي كان واقعـاً تحــت الحصار .تم اســتهداف هــذه المناطق
بأنــواع مختلفــة مــن الهجمــات ،متضمن ـ ًة البراميــل المتفجــرة و القصــف والهجمــات الصاروخيــة.
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(Reuters 04/10/2014, Al Jazeera 05/10/2014, As Safir 22/10/2014, AFP 24/10/2014, AFP 06/11/2014, AFP
09/11/2014, Al Jazeera 02/12/2014, Al Akhbar 09/12/2014, Al Hayat 10/12/2014, Reuters 15/12/2014, SOHR
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المعارضــة ضــد الحكومــة الســورية :اشــتبكت القــوات الحكوميــة ,بدعــم مــن مجموعــات مســلحة,
مــع عــدد مــن جماعــات المعارضــة المســلحة بمــا فيهــا جبهــة النصــرة علــى الطــرف الشــمالي مــن
مدينــة حلــب خــال الربــع الماضــي ،مهــدد ًة بالســيطرة علــى آخــر طريــق إمــدادات رئيســي للمعارضــة
إلــى المدينــة و بمحاصــرة قــوات المعارضــة والمدنييــن فــي الداخــل .علــى الرغــم مــن وجــود طــرق
أصغــر وغيــر مباشــرة إلــى مدينــة حلــب ،فــإن االســتحواذ علــى الطريــق مــن مناطــق حنــدرات و مـ َ
ـاح
ســتقلل وبشــكل كبيــر مــن قــدرة المعارضــة علــى التــزود باإلمــدادات .مــن شــأن هــذا أيضـاً أن يســمح
للحكومــة الســورية بحصــار مناطــق مــن المدينــة تقــع تحــت ســيطرة المعارضــة منــذ عاميــن .وقعــت
اشــتباكات كثيفــة حــول منطقــة مـ َ
ـاح و مخيــم حنــدرات و ســيفات و مناطــق أخــرى شــمال المدينــة.
ســجل العديــد مــن الضحايــا مــن كال الطرفيــن .فــي فتــرة كتابــة ال َتقريــر ،كانــت مناطــق الســيطرة
تتغيــر باســتمرار .مــن المتوقــع اســتمرار المعــارك بيــن الجانبيــن حــول هــذه المنطقــة اإلســتراتيجية
وحشــد المــوارد بشــكل كبيــر علــى هــذه الجبهــة .ترافــق هــذا التطــور مــع قصــف جــوي مــن قبــل قــوات
الحكومــة الســورية الجويــة علــى أحيــاء تســيطر عليهــا المعارضــة فــي المدينــة وعلــى القــرى المحيطــة.

فــي إدلــب وحمــاة ،واصلــت قــوات الحكومــة الســورية هجومهــا فــي شــمال حمــاة ،حيــث
نجحــت باســتعادة الســيطرة علــى عــ َدة قــرى ممــا دفــع جماعــات المعارضــة المســلحة
بعيــداً عــن مدينتــي محــردة وحمــاه .أ َدى القتــال فــي شــمال حمــاه خــال شــهر تشــرين
األ َول إلــى ســقوط العديــد مــن الضَحايــا ونــزوح  75,000شــخص علــى األقــل إلــى المناطــق
الريفيــة فــي شــمال حمــاه وجنــوب إدلــب .اســتهدفت الضَربــات الجويــة عــدة بلــدات ,منهــا
الســيطرة الكاملــة علــى
كفرزيتــا و المعــرة و ســراقب .تمكنــت قــوات الحكومــة الســورية مــن
َ
بلــدة مــورك ،كمــا حققــت تقدمـاً صغيــراً فــي المناطــق المحيطــة نحــو كفرزيتــا .ســاعد االقتتــال
الداخلــي بيــن جبهــة النصــرة و فصائــل المعارضــة األخــرى قــوات الحكومــة الســورية علــى
ال َتقــ َدم .لكــن ،فــي جنــوب إدلــب ،ســيطرت جبهــة ال َنصــرة ومقاتلــي أحــرار الشــام فــي
كانــون األول علــى معســكر وادي الضَيــف العســكري وهــو أخــر معقــل للحكومــة الســورية.

نظرة عامة |

()Foreign Policy 14/11/2014, Al Jazeera 28/12/2014, NYT 14/01/2015, Reuters 05/01/2015

()AFP 23/11/2014, UNOCHA 05/12/2014, Syrian Observer 13/10/2014
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تعتبــر محــاوالت مبعــوث األمــم المتحــدة ســتيفان دي ميســتورا لتجميــد المعارك في مدينــة حلب إحدى
التطــورات الملحوظــة ،و هــي تهــدف لنــزع فتيــل العنف في المنطقــة ،وبناء عملية سياســية محلية ،ومن
المحتمــل أن تتوســع المبــادرة لتشــمل مناطــق أخــرى تشــهد ارتفاعـاً في مســتويات العنف .في ســياق
منفصــل ،جمعــت روســيا العديــد مــن قــادة المعارضــة فــي محاولــة منهــا لوضــع خطــة لتقاســم الســلطة
بيــن المعارضــة والحكومــة الســورية .اجتمعــت مجموعــة أخــرى مــن قــادة المعارضــة فــي مصر فــي كانون
األول بهــدف معلــن لتشــكيل جبهــة معارضــة موحدة ،فــي ضوء محادثات ســام محتملة في المســتقبل.
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هاجمــت إســرائيل مواقــع عســكرية فــي العاصمــة دمشــق فــي كانــون األول ،و جــرت اتهامــات عــن أن
ـتخدمت لتخزيــن صواريــخ ســيتم نقلهــا إلــى حــزب اللَــه فــي لبنــان و مــن الممكــن أن
هــذه المواقــع اسـ ُ
تســتخدم ضــد اســرائيل)Washington Post 07/12/2014,The Guardian 07/12/2014( .

حاولــت جبهــة النصــرة ,مدعومــ ًة مــن عــدة جماعــات مــن الجبهــة اإلســامية ,اقتحــام
المدينتيــن ،و لــم يتــم تســجيل أي نجــاح ،لكــن مــن المتو َقــع أن تســتمر المعارضــة
بالضغــط علــى هــذه الجبهــة لتخفيــف الضغــط علــى جبهــة حنــدرات شــمال مدينــة حلــب.
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01/11/2014, Reuters 01/10/2014, Al Jazeera 04/10/2014, As Safir 22/10/2014, Reuters 12/11/2014, Reuters
)12/12/2014, Reuters 24/12/2014
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كل مــن ســوريا والعــراق ،مركــزاً علــى الضربــات
اســتمر التحالــف الدولــي بعملياتــه العســكرية فــي ٍ
الجويــة فــي ســوريا ،مســتهدفاً مــن خاللهــا مناطــق متنوعــة تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية ،وإبطــاء
تقــدم األخيــرة علــى جبهــة عيــن العرب/كوبانــي .ترافقــت هــذه الضربــات مــع جهــود سياســية نشــطة
مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة لتوســيع التحالــف وضــم المزيــد مــن الــدول المكافحــة لإلرهــاب فيــهAFP( .

نظرة عامة |

 3.1التطورات السياسية وتطورات النزاع

“ترافقــت ضربــات التحالــف الدولــي مــع
جهــود سياســية نشــطة مــن قبــل وزارة
الخارجيــة األمريكيــة لتوســيع التحالــف
و ضــم المزيــد مــن الــدول المكافحــة
لإلرهــاب”
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المعارضــة ضــد جبهــة النصــرة :علــى الرغــم مــن أن جماعــات المعارضــة وعلــى رأســها
الجيــش الســوري الحــر ،حاربــت ضــد قــوات الحكومــة الســورية و الدولــة اإلســامية علــى مــدار
الســنة ،حدثــت تطــورات هامــة فــي الربــع الرابــع ,فقــد أصبحــت جبهــة النصــرة قــوة قتاليــة
أخــرى ضــد جماعــات المعارضــة فــي عــدة مواقــع مــن ســوريا .يحــارب الطرفــان جنبـاً إلــى جنــب
ضــد قــوات الحكومــة الســورية فــي حلــب و دمشــق و ريــف دمشــق و درعــا و القنيطــرة ،لكــن
هــذا األســلوب قــد تغيــر فــي إدلــب و حمــاه و حمــص وبعــض المواقــع فــي القنيطــرة .فقــد
شـ َنت جبهــة النصــرة معركــة ضــد جبهــة ثــوار ســوريا فــي إدلــب ،مقتحمـ ًة مناطــق ســيطرتهم
الرئيســية فــي شــمال حمــاه وجنــوب إدلــب بــدءاً مــن نهايــة تشــرين األول ،ونجحــت بتعزيــز
وجودهــا فــي كال المحافظتيــن .أســفر القتــال عــن انســحاب كامــل لجبهــة ثــوار ســوريا مــن
إدلــب وحمــاه .كمــا اشــتبكت قــوات جبهــة النصــرة مــع حركــة حــزم ،وهــي إحــدى القــوى
الرئيســية المقاتلــة ضــد قــوات الحكومــة الســورية فــي الشــمال ،واعتقلــت واختطفــت عــدد
مــن قــادة الحركــة ،ممــا تســبب بمســتوى عــال جــداً مــن التوتــر و اســتدعاء تدخــل قــوى أخــرى
مثــل جيــش المجاهديــن للتخفيــف مــن حدتــه .يبــدو أن جبهــة النصــرة تطمــح للســيطرة علــى

تحليل القطاعات |

كمــا ســجلت اشــتباكات بيــن الطرفيــن خــال الربــع الرابــع فــي محافظــة الحســكة ،فــي مواقــع
مختلفــة ،وخصوصـاً علــى حــدود ناحيــة رأس العيــن ،حيــث حاولــت القــوات الكرديــة الضغــط على
الدولــة اإلســامية لتخفيــف ضغــط قواتهــا علــى جبهــة كوبانــي .كذلــك قامــت اشــتباكات إلــى
الجنــوب مــن مدينــة قامشــلي ،خصوصـاً حــول تــل حميــس ،و كانــت هنــاك تهديــدات مــن حــدوث
ســيناريو مشــابه لكوبانــي لكــن ضــد القامشــلي ،علــى الرغــم مــن كونــه احتمــال غيــر وارد فــي
المســتقبل القريــب)OCHA 03/10/2014, ARA News 26/12/2014(.

الدول املضيفة

فــي المحافظــات الوســطى حمــاه و حمــص ،تحافــظ الدولــة اإلســامية علــى جهودهــا للســيطرة علــى
المواقــع الغنيــة بالنفــط مــع تجديــد الهجمــات علــى حقــل نفــط الشــاعر إلــى الشــمال الشــرقي مــن
حمــص .ســيطرت قــوات الحكومــة الســورية علــى حقــل نفــط اســتراتيجي فــي تشــرين الثانــي ،لكــن
مــن المتوقــع أن تســتمر هجمــات الدولــة اإلســامية علــى المنطقــة ،ومــن المرجــح أن تســتهدف
مناطــق أخــرى ،مثــل فرقلــس بيــن حمــص وتدمــر ،حيــث يوجــد معمــا غــاز رئيســيان .تســتهلك المعــارك
التــي تــدور فــي الصحــراء الســورية حــول المناطــق الغنيــة بالنفــط مقــدرة قــوات الحكومــة الســورية
الشــاعر .اســتطاعت الدولــة
فــي المنطقــة ،كمــا ســجلت أعــداد كبيــرة جــداً مــن الضحايــا فــي منطقــة
َ
اإلســامية إســقاط طائــرة عســكرية ســورية فــي حمــاه.

01/10/2014, BBC 04/10/2014, Al Jazeera 05/10/2014, Reuters 07/10/2014, Al Jazeera 09/10/2014,
Guardian 10/11/2014, AFP 10/12/2014, Reuters 16/10/2014, AFP 19/10/2014, As Safir 22/10/2014,
Syrian Observer 27/10/2014, AFP 05/11/2014, Syrian Observer 17/11/2014, Reuters 29/11/2014, As
)Safir 04/12/2014, Reuters 18/12/2014, Reuters 26/12/2014
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فــي محافظــة حلــب ،شــهدت مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية عــدة غــارات جويــة بالبراميــل
المتفجــرة مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية ،ممــا تســبب فــي مقتــل عــدد كبيــر مــن المدنييــن خــال
الربــع األخيــر ،وخاصــة فــي منطقــة البــاب و قبَاســين .لــم تحــدث اشــتباكات مباشــرة بيــن الطرفيــن فــي
المحافظــة ،لكــن تتحــدث تقاريــر غيــر مؤكــدة فــي نهايــة كانــون األول عــن محاولــة الدولــة اإلســامية
اجتيــاح منطقــة الســفيرة جنــوب محافظــة حلــب)Reuters 22/10/2014, SOHR 25/12/2014(.

وحــدات حمايــة الشــعب  YPGضــد الدولــة اإلســامية :العنــوان الرئيســي للصــراع بيــن
هذيــن الجانبيــن هــو معركــة كوبانــي .ســيطرت الدولــة اإلســامية منــذ شــهر أيلــول علــى أكثــر
مــن  300قريــة فــي محافظــة حلــب فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة ،وتقدمــت نحــو المنطقــة الحدوديــة
مــن كوبانــي ،حيــث اشــتبكت مــع القــوات الكرديــة المحليــة بقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب
 .YPGكان للمعركــة تأثيــر إنســاني كبيــر ،بوجــود أكثــر مــن  200,000شــخص هــارب باتجــاه
تركيــا ،وأخــذت بعــداً إقليميـاً ،بمشــاركة قــوى إقليميــة ودوليــة متعــددة ،و منهــا التحالــف الدولي
بقيــادة الواليــات المتحــدة و قــوات البيشــمركة القادمــة مــن إقليــم كردســتان العــراق .وصلــت
المعركــة إلــى طريــق مســدود خــال الربــع الرابــع ،مــع خســائر فادحــة لــكال الطرفيــن .تكافــح
الدولــة اإلســامية حاليــاً مــن أجــل اســتمرار القتــال فــي كوبانــي ،بســبب فقدانهــا لرجالهــا
وســاحها بعــد أســابيع مــن حــرب الشــوارع .ليــس مــن المتوقــع أن يتغيــر الدعــم الدولــي
لألطــراف المدافعــة عــن كوبانــي فــي المســتقبل القريــبAl Jazeera 01/11/2014, Reuters( .
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)19/11/2014, Al Jazeera 26/11/2014, SOHR 02/12/2014, Reuters 04/12/2014, OCHA 22/12/2014

30/10/2014, Reuters 06/11/2014, Syrian Observer 11/11/2014, Al Monitor 18/11/2014, Syrian Observer
)20/11/2014

2

نظرة عامة |

ال َدولــة اإلســامية ضــد الحكومــة الســورية :فــي محافظــة ديــر الــزور الشــرقية ،جــرت معــارك عنيفــة
خــال الربــع األخيــر حــول مطــار ديــر الــزور العســكري ،الــذي يعتبــر آخــر معقــل للحكومــة الســورية فــي
شــرق ســوريا .يعتقــد أن مطــار ديــر الــزور ســيكون الهــدف التالــي للدولــة االســامية ،بعــد الحملــة
الناجحــة التــي قادتهــا ضــد الحكومــة الســورية فــي محافظــة الرقــة فــي الربــع الثالــث .أســفرت المعــارك
حــول المطــار عــن عــدد كبيــر مــن الضحايــا مــن كال الجانيبــن .كان المطــار اليــزال تحــت ســيطرة الحكومــة
الســورية أثنــاء كتابــة التقريــر ،لكــن مــن المحتمــل اســتيالء الدولــة اإلســامية عليــه بمــا أن قواتهــا
تحقــق انتصــارات دراماتيكيــة فــي هجمــات مفاجئــة .اســتهدفت قــوات الحكومــة الســورية عــدة مناطــق
تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي عــدة مناســبات فــي كل مــن الرقــة وديــر الــزور ،مســبب ًة وقــوع
عــدد كبيــر مــن الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن بشــكل أساســي ،وخاصــة فــي مدينــة الرقــة .ســجلت
اشــتباكات بيــن مقاتلــي الدولــة اإلســامية وقــوات الحكومــة الســورية علــى مشــارف األحيــاء التــي
تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية فــي مدينــة ديــر الــزورAs Safir 08/12/2014, Reuters 14/10/2014, AFP( .

الوضــع فــي األجــزاء الشــرقية مــن محافظــة حمــاه ضعيــف ،خصوصـاً أن الدولــة اإلســامية اآلن
علــى مقربــة مــن مدينــة الســلمية ذات األغلبيــة اإلســماعيلية ،و هنــاك مخــاوف كبيــرة مــن
اســتهداف هــذه الألقليــة إذا مــا اســتطاعت الدولــة اإلســامية اجتيــاح المدينــةAl Monitor( .
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09/11/2014, Syrian Observer 13/11/2014, As Safir 19/11/2014, Reuters 20/11/2014, Al Jazeera 07/12/2014,
)SOHR 23/12/2014

اإلسالمية ووحدات حماية الشعب الكردي”

ملحة عن املحافظات

بعيــداً فــي الجنــوب ،فــي محافظتــي درعــا و القنيطــرة ,تســتمر قــوات المعارضــة بإحــراز تقــدم كبيــر،
مضافــاً إلــى مــا حققتــه فــي الربــع الثالــث .ســيطر مقاتلــو المعارضــة علــى تــل حــارة و تــل صغيــر
اإلســتراتيجيتان فــي محافظــة درعــا ،وضبطــت كميــة كبيــرة مــن األســلحة والذخيــرة مــن القواعــد
العســكرية فــي هــذه المناطــق .كمــا تقــدم مقاتلــو المعارضــة أيض ـاً نحــو نقطــة نصيــب الحدوديــة مــع
م إحــراز تقــدم فــي بلــدة نــوى ،التــي تعتبــر نقطــة
األردن وســيطروا علــى منطقــة أم الميــاذن .كمــا ت ـ َ
اســتراتيجية بالنســبة لقــوات الحكومــة الســورية ،وهــي تحــاذي كل مــن القنيطــرة وريــف دمشــق،
مــا يعطــي المعارضــة منفــذاً أفضــل إلــى المناطــق القريبــة مــن العاصمــة .فقــدت القــوات الحكوميــة
الســورية طريــق اإلمــداد بيــن إزرع ونــوى ،مــع ســيطرة المعارضــة علــى منطقــة الشــيخ مســكين فــي
درعــا .تمكنــت المعارضــة مــن التقــدم فــي القنيطــرة أيضــاً ،حيــث تخطــط جبهــة النصــرة و جماعــات
المعارضــة المســلحة األخــرى مــن الســيطرة علــى بلدتــي البعــث وخــان أرنبــة ،والتيــن تعتبــران آخــر
معاقــل الحكومــة الســورية فــي المحافظــة .اســتهدفت غــارات الحكومــة الســورية مناطــق مختلفــة
مــن درعــا هــذا الشــهر ،مســبب ًة وفيــات فــي صفــوف المدنييــن بســبب البراميــل المتفجــرة بشــكل
أساســيAl Jazeera 06/10/2014, Syrian Observer 07/10/2014, AFP 09/10/2014, Al Jazeera 23/10/2014, AFP( .

مع خسائر بشرية فادحة لكل من الدولة
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(AFP 06/10/2014, MSF 16/10/2014, Syrian Observer 24/10/2014, Syrian Observer 30/10/2014, Syrian Observer
06/11/2014, AFP 07/11/2014, Al Jazeera 27/11/2014, Syrian Observer 30/11/2014, As Safir 12/12/2014, Al
)Jazeera 23/12/2014, SOHR 24/12/2014

إلى طريق مسدود في الربع الرابع،

نظرة عامة |

ارتفــع عــدد الضحايــا المدنييــن الناجــم عــن الغــارات الجويــة بشــكل كبيــر فــي هــذا الربــع مقارنـ ًة بالربــع
الثالــث ،خاص ـ ًة فــي بلــدات الغوطــة الشــرقية .ســجل الربــع األخيــر اشــتباكات مســتمرة فــي منطقــة
القلمــون ،واســتهدفت قــوات المعارضــة كال ً مــن قــوات الحكومــة الســورية و حــزب هللا فــي المنطقــة.

“وصلت المعركة في كوباني

و اســتطاعت إجبــار الطرفيــن علــى التوصــل إلــى هدنــة .ترافقــت هــذه التطــورات العديــدة مــع
احتجاجــات ضــد وجــود جبهــة النصــرة فــي مناطــق مختلفــة مــن إدلــب و الجنــوب .مــن المتوقــع أن تــزداد
هــذه الظاهــرة فــي المســتقبل القريــب ،بســبب فــرض جبهــة النصــرة لقواعــد متشــددة علــى طــرق
المعيشــة المحليــة ،و مــع رفــض جماعــات المعارضــة المختلفــة التحالــف مــع جبهــة النصــرةSyrian( .
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)Observer 08/12/2014, SOHR 15/12/2014, As Safir 16/12/2014

تحليل القطاعات |

بعيــداً فــي الجنــوب ،ســجلت توتــرات فــي القنيطــرة و درعــا بيــن جبهــة النصــرة ولــواء شــهداء اليرمــوك،
وهــو أحــد مجموعــات الجيــش الحــر الرئيســية فــي جنــوب ســوريا .كان مــن المتوقــع تصاعــد التوتــر حيــث
أن كال الطرفيــن يقومــان بالخطــف و االعتقــال .تدخلــت جماعــات المعارضــة المحليــة لتخفيــف التوتــر

1
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فــي حمــص ،يقــال أن جبهــة النصــرة بــدأت بتنفيــذ نهــج تســتخدمه الدولــة اإلســامية :اعتقــال قــادة
قــوات المعارضــة التابعــة للجيــش الســوري الحــر والذيــن يرفضــون االنصيــاع لقواعدهــا ،ال ســيما فــي
شــمال حمــص ،فــي كل مــن الرســتن و تلبيســة)Syrian Observer 03/12/2014( .

نظرة عامة |

معبــر بــاب الهــوى الحــدودي ،مــا ســيؤدي لمعــارك مســتقبلية مــع حركــة حــزم وألويــة أخــرى تعمــل

تحــت جنــاح الجبهــة اإلســاميةAFP 01/11/2014, Al Jazeera 02/11/2014, Syrian Observer 03/11/2014, Mc( .
)Clatchy 07/11/2014, Syrian Observer 17/11/2014, SOHR 18/11/2014, OCHA 21/11/2014, As Safir 09/12/2014
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الدول املضيفة

ﺳﻭﺭﻳﺎ

 4+ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻧﻳﻳﻥ

5

 , 370,000ﺩﻣﺷﻕ

460,000

ﺍﻟﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
1
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ

 , 25,000ﺣﻠﺏ

2

 , 24,000ﺣﻣﺹ
 , 16,000ﺩﺭﻋﺎ

4

 , 15,000ﺍﻟﻼﺯﻗﻳﺔ
 , 12,000ﺣﻣﺎﻩ
 , 160,000ﺑﻼ ﺟﻧﺳﻳﺔ
ﻻﺟﺋﻭﻥ ﻣﻥ ﺟﻧﺳﻳﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ 150,000 ,

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ3

 6ﻣﻠﻳﻭﻥ

 UNESCWA .1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  .2014ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ

ﻁﺎﻟﺑﻲ ﺍﻟﻠﺟﻭء ,

ﻻﺟﺋﻭﻥ

1,400

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ 140,000 ,

ﺣﻠﺏ

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ

1.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺭﻳﻑ ﺩﻣﺷﻕ

(PiN)6

1.4

 12.2ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺇﺩﻟﺏ

920,000

ﻣﺎﺯﺍﻟﻭﺍ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﺯﻭﺡ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ
 .2ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ OCHA

ﺁﺫﺍﺭ  2011-ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2014

 .3ﺣﺳﺎﺏ ) SNAPﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻭﻥ(

ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ

 4.6ﻣﻠﻳﻭﻥ

57,000

ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍء

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

460,000

73,000

ﺍﻟﺭﻗﺔ

ﺣﻣﺎﻩ

170,000

450,000

ﻁﺭﻁﻭﺱ

200,000

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

250,000

 , 440,000ﺩﻣﺷﻕ
 , 390,000ﺩﺭﻋﺎ

الدول املضيفة

 .7ﺣﺳﺎﺏ ) SNAPﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ -ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ(
 .8ﺧﻁﺔ  OCHAﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺳﻭﺭﻳﺎ 2015

ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

7

 7.6ﻣﻠﻳﻭﻥ
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ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ.
 .6ﺧﻁﺔ  OCHAﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺳﻭﺭﻳﺎ 2015

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻏﻳﺭ ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ

ﺣﻣﺹ

490,000

2
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ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻣﻥ  540,000ﺇﻟﻰ  .560,000ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ،ﻟﺫﺍ ﺍﺳﺗﻣﺭﺕ  SNAPﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ

8
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ﻣﺅﻛﺩﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺭﻗﻡ ﻣﻭﺛﻭﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ

ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ

2014/UNHCR 12 .4

1

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

580,000

 .2014/12/UNRWA 09 .5ﻋﺩﻟﺕ  UNRWAﻣﺅﺧﺭﺍً ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺧﻁ
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ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺗﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑﻬﺎ ﻷﻗﺭﺏ
ﺭﻗﻡ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻭﺿﻭﺡ
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 18.2ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
450,000
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21.4

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ

1
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ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ
ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ

2

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻧﺯﻭﺡ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻭﺭﻳﺎ,
ﺍﻧﻅﺭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ  RAS،ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺏ ،ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ 5
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 4.1الملف اإلنساني للسكان

()MSNA 30/10/2014

تعتبــر القنيطــرة مــن المحافظــات المتأثــرة بشــكل كبيــر جــداً ،حيــث تبلــغ نســبة النازحيــن
 )MSNA 10/2014( 68%أو  )Data Review 11/2014( 63%مــن تعــداد ســكانها قبــل الحــرب .لكنهــا
حالــة خاصــة بســبب حجمهــا ،حيــث يبلــغ تعدادهــا الســكاني قبــل الحــرب  57,000و 90,000
(حســب التقديــرات) :أي أقــل مــن  0.4%مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي ســوريا .مــع ذلــك،
فــإن مقارنــة األرقــام المطلقــة والنســبية بيــن المحافظــات قــد يكــون مضلـاً .حــدد تقييــم MSNA
 16ناحيــة يســاوي أو يزيــد تركيــز النازحيــن فيهــا عــن عــدد النازحيــن الموجوديــن فــي محافظــة
القنيطــرة ،كمــا أن العديــد مــن هــذه المناطــق الفرعيــة تســتضيف عــدد أكبــر ممــا هــو موجــود
فــي كل محافظــة القنيطــرة .عنــد اســتعراض البيانــات علــى مســتوى المحافظــة ،يحســب
معــدل تركّــز النازحيــن مــن إجمالــي أعدادهــم فــي محافظاتهــم ،ممــا يبيّــن قيــود مقارنــة النتائــج
المجموعــة علــى مســتوى المحافظــات.
أبــرز مــا ظهــر فــي مراجعــة بيانــات شــهر تشــرين الثانــي هــو االرتفــاع الهائــل لعــدد النازحيــن
فــي ريــف دمشــق :مــن  )27%( 770,000إلــى  1.4مليــون ( .)49%تصــف  OCHAهــذا التغييــر
بأنــه أكبــر موجــة نــزوح منــذ شــهر أيــار.
تميــزت كل مــن حلــب و ديــر الــزور و درعــا وحمــص فــي بعــض تقييمــات عــام  2014بمســتويات
عاليــة مــن النــزوح ،أكثــر مــن  30%مــن اجمالــي عــدد الســكان قبــل الحــرب .مــع ذلــك ،تنوعــت
كثيــراً تقديــرات أعــداد النازحيــن فــي كل هــذه المناطــق عبــر هــذه التقييمــات ،مشــير ًة إلــى
عــدم وجــود اتجــاه واضــح .مــن غيــر الواضــح إلــى أي درجــة تســببت حركــة نــزوح الســكان بهــذا،
وإلــى أي درجــة أيض ـاً يعكــس هــذا األمــر اختالفــات فــي منهجيــة التقييــم .تبــرز حلــب بشــكل
خــاص بســبب عــدد ســكانها الهائــل :فهــي تســتضيف أكثــر مــن  1.5مليــون نــازح ،وربمــا تقتــرب
مــن  2مليــون.

)OCHA 06/08/2014, ACU Dynamo 08/08/2014

1

1

2
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محافظــة الحســكة كحالــة خاصــة :كمــا يبيّــن تقييــم  ،MSNAاســتضافت المحافظــة فــي
در  OCHAأن عــدد
الربــع الثالــث  510,000نــازح وهــو حوالــي ضعــف أعلــى التقديــرات (تقــ ّ
النازحيــن قــد ارتفــع مــن  200,000فــي بدايــة  2014إلــى حوالــي  250,000فــي نهايــة الســنة).
يســتحق هــذا الفــارق إجــراء المزيــد مــن التحقيقــاتData Review 11/2014, MSNA 30/10/2014,( .

مقدمة |

مليــون نــازح.

الدول املضيفة
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العائــدون :ال تــزال أعــداد كبيــرة مــن الســوريين الذيــن طلبــوا اللجــوء فــي البلــدان المضيفــة تعــود إلــى
ســوريا .ال يتــم تعقــب حــاالت العــودة هــذه بشــكل جيــد والمعلومــات عــن وجهاتهــم وأســباب العــودة
محــدودة جــداً .بعــض المقابــات فــي الخــارج ذكــرت أســباب العــودة التاليــة :إمــا لتفقــد الممتلــكات أو
المســاكن ،لجمــع شــمل األســرة ،الظــروف التــي تــزداد قســاوة فــي البلــدان المضيفــة ،وغيرهــا مــن
األســباب )UNHCR 31/08/2014, UNHCR 15/08/2014, UNHCR 31/07/2014, UNHCR 16/07/2014( .عــاد عــدد
مــن الســوريين أيض ـاً إلــى منازلهــم بعــد نــزوح داخلــي ،أضافــت  OCHAأكثــر مــن  360,000عائــد فــي
تقديراتهــا لألشــخاص المحتاجيــن مــن أواســط .2014

تتــراوح التقديــرات مــن  OCHA( 47%بدايــة  )2014إلــى Data Review 11/2014, see p.16-17( 61%
 )for more informationمــن التعــداد الســكاني للمحافظــة قبــل الحــرب .ربمــا تســتضيف المحافظــة

فصول البالد |

الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا :قــدرت منظمــة  UNRWAأنــه مــن أصــل حوالــي 560,000
فلســطيني مســجل لديهــا فــي ســوريا ،فــإن أكثــر مــن  50%نزحــوا داخــل ســوريا ،و هــرب  14%منهــم
إلــى الــدول المجــاورة)UNRWA 03/12/14(.

تشــير التقديــرات األخيــرة أن محافظــة إدلــب تحــوي أحــد أعلــى نســب النــزوح فــي البــاد:

2

نظرة عامة |

العقبــات فــي الخــروج :لتنامــي أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي الــدول المجــاورة لســوريا ،قيــدت تلــك
البلــدان دخــول الالجئيــن بشــكل كبيــر .أغلقــت األردن و لبنــان ومصــر اآلن أبوابهــا فــي وجــه أي وافديــن
جــدد ،وكذلــك العــراق ،مــع اســتثناءات متكــررة( .انظــر فصــول البــاد) قــد يقــود ازديــاد مصاعــب اللجــوء
خــارج البــاد إلــى مزيــد مــن أعــداد النازحيــن داخــل ســوريا.

 1.5.1المناطق األكثر تأثراً

ملحة عن املحافظات

يعتبــر تقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات لســوريا , MSNAالــذي تــم إجــراؤه فــي آب – أيلــول ,األحــدث
بيــن سلســلة محــاوالت مماثلــة لتقييــم االحتياجــات ألجــزاء مــن ســوريا (,J-RANS, SINA, Dynamo
إلــى آخــره .).لكــن ال تغطــي التقاريــر المختلفــة نفــس المناطــق الجغرافيــة باســتمرار ،كمــا ال تعمــم
النتائــج بســهولة علــى المناطــق ،حيــث يوجــد اختالفــات فــي منهجيــة البحــث ,إمــا رئيســية أو ثانويــة,
بيــن التقاريــر .لــذا ســيكون مــن الصعــب جــداً اســتخراج أي معلومــات مفيــدة حــول فتــرات النــزوح مــع
مــرور الوقــت ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو مســتوى المحافظــة .لكــن هنــاك اتفــاق علــى بعــض
الخطــوط العريضــة :تقديــرات  OCHAفــي بدايــة عــام  ،2014وتقييــم  MSNAفــي آب -أيلــول كالهمــا
يشــيران الــى أن  30%مــن عــدد الســكان قبــل الحــرب فــي المناطــق التــي تــم تقييمهــا قــد نزحــوا.
تقديــرات  OCHAفــي كانــون األول رفعــت ذلــك الرقــم إلــى مــا يقــارب ال.36%بينمــا وضــع التقييــم الــذي
قامــت بــه وحــدة تنســيق الدعــم فــي آذار/نيســان الرقــم عنــد  .27%يخبرنــا هــذا القليــل عــن فتــرات
النــزوح علــى المــدى القصيــر :فعلــى ســبيل المثــال ،ال توجــد طريقــة لمعرفــة مــا إذا كان التغييــر مــن
 30%إلــى  36%يمثــل موجــة نــزوح بيــن أيلــول وكانــون األول ،أو أنــه ببســاطة نتيجـ ًة ألســاليب مختلفــة
مــن التقديــرات ،ويبــدو االحتمــال األخيــر هــو الــوارد .لكــن البيانــات تشــير فع ـا ً إلــى نمــط واضــح :نــزوح
مــا يقــارب ثلــث ســكان ســوريا داخلي ـاً ،والعــدد يتزايــد.

من التعداد السكاني قبل الحرب”

تحليل القطاعات |

فــي كانــون األول ،رفعــت خطــة االســتجابة االســتراتيجية لســوريا تقديراتهــا لعــدد النازحيــن داخــل
در فــي بدايــة
ســوريا إلــى  7.6مليــون نــازح  )SRP 2015( .وهــو زيــادة عــن الرقــم التقديــري  6.4مليــون المقـ ّ
عــام  )OCHA 06/08/2014(.2014ذكــرت مصــادر المعلومــات ,فــي تقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات
الــذي أجرتــه كل مــن  ،OCHA، REACHو  SNAPفــي النصــف الثانــي مــن الربــع الثالــث  ,2014أن حوالــي
 4.8مليــون نــازح قــد نزحــوا إلــى مناطــق يبلــغ عــدد ســكانها بالمجمــل  15مليــون نســمة ،وهــو مــا يمثــل
 55%مــن المناطــق اإلداريــة فــي ســوريا ،وربمــا تشــكل إلــى حــد كبيــر الجــزء األكبــر مــن ســكانها.

النازحين يعادل  47%و 61%

نظرة عامة |

ســوريا اآلن هــي أكبــر موقــع نــزوح داخلــي فــي العالــم ،لــذا فــإن حوالــي أربــع ســنوات مــن النــزوح
د أن
الســكاني المســتمر غيــر الخاضــع للرقابــة ,و مــع غيــاب أســاس موثــوق للتعــداد الســكاني ،ال ب ـ ّ
تكــون التقديــرات غيــر كاملــة.

في محافظة إدلب أن عدد

1

نظرة عامة و فصول القطاع

 5.1ملف النزوح

“تشير التقديرات األخيرة

قد نزحوا و العدد بازدياد”

النزوح الداخلي  -الربع الرابع 2014
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()UNSC 23/10/2014

A

1

الدول املضيفة

تظهــر تقاريــر برنامــج الغــذاء العالمــي نــزوح عائــات مــن مــرج الســلطان فــي الغوطــة الشــرقية ،ريــف
دمشــق ،لكــن األرقــام ليســت واضحــة )WFP 11/11/2014( .تظهــر تقاريــر غيــر واضحــة أن اآلالف قــد فــروا
مــن منطقــة الدخانيــة فــي دمشــق ,بســبب القتــال ،إلــى مناطــق مجــاورة مثــل جرمانــا و دويلعــة.

#
A
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يذكــر أن حوالــي  40,000مدنــي فــي الحســكة قــد فــروا مــن االشــتباكات فــي مناطــق متعــددة مــن
المحافظــة ،معظمهــم إلــى مدينــة القامشــلي والمناطــق المحيطــة بهــا )UNSC 23/10/2014( .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،مــاال يقــل عــن  2,600شــخص ممــن نزحــوا مــن عيــن العــرب /كوبانــي قــد اســتقروا فــي رأس
العيــن و الدرباســية)WFP 15/10/2014( .

#A
A
#

فصول البالد |

تواصلــت أزمــة النــزوح فــي حمــاه مــن أواخــر الربــع الثالــث إلــى أوائــل الربــع الرابــع .أعلــن برنامــج الغــذاء
العالمــي فــي بدايــة أيلــول ،أن حوالــي  100,000شــخص نزحــوا إلــى مدينــة حمــاه والســلميَة مــن
بيوتهــم فــي شــمال شــرق المحافظــة بســبب العنــف المســتمر )WFP 02/09/2014(.فــي أواخــر أيلــول
وبدايــة تشــرين األول ،واصلــت قــوات الحكومــة هجومهــا المضــاد الســتعادة أجــزاء مــن شــمال حمــاه،
ممــا أدى إلــى نــزوح  75,000شــخص علــى األقــل إلــى المناطــق الريفيــة فــي شــمال حمــاه وجنــوب
إدلــب 25,000 ،شــخص منهــم علــى األقــل ،يقيمــون فــي مخيمــات غيــر رســمية فــي العــراء خــارج
القــرى)OCHA 03/10/2014(.
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حاولــت جماعــات المعارضــة المســلحة فــي القنيطــرة أن تطيــح بقــوات الحكومــة الســورية مــن آخــر
معقــل قــوة لهــم فــي المحافظــة ،مدينــة البعــث ,ممــا أدى إلــى نــزوح اآلالف )Reuters 20/11/2014(.أعلــن
برنامــج الغــذاء العالمــي عــن نــزوح مــا ال يقــل عــن  7,500شــخص إلــى مناطــق أخــرى مــن المحافظــة و
إلــى ريــف دمشــق ،بســبب تقــدم عســكري ,و من المتوقــع حدوث المزيــد مــن النــزوح)WFP 25/11/2014(.
الوجهــة المحتملــة لهــم هــي قطنــا فــي ريــف دمشــق ،حيــث ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
تلقــي  25,000الجــئ مــن القنيطــرة ،فــي أيلــول )ICRC 15/09/2014(.فــي نهايــة أيلــول ,قالــت اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر أن القتــال شــرد أكثــر مــن  100,000شــخص فــي درعــا و القنيطــرة خــال
الشــهر)ICRC 17/10/2014( .
فــي إدلــب ,نــزح مــا يقــدر ب  1,700شــخص مــن ريــف إدلــب باتجــاه أجــزاء أخــرى مــن المحافظــة مــن
ضمنهــا ســلقين و أريحــا وأبــو الظهــور )OCHA 05/12/2014( .اســتولت جبهــة النصــرة علــى معســكري
وادي الضيــف والحامديــة ،التــي كانــت مصــدر قصــف الحكومــة الســورية للمناطــق المحيطــة ،ممــا شــجع
عــودة بعــض النازحيــن)OCHA 19/12/2014( .

#
A
#
A

#
A
#
A
مقدمة |

تشــرين األول فــي الصنميــن و جوارهــا ،ممــن فــروا مــن العنــف فــي إنخــل والمناطــق الريفيــة األخــرى
فــي المحافظــة )WFP 30/10/2014( .فــي تشــرين الثانــي ،تحدثــت تقاريــر غيــر مؤكــدة عــن نــزوح 18,000
شــخص إلــى إزرع و مدينــة درعــا و الشــجرة وتــل شــهاب فــي أقــل مــن  48ســاعة،واضطروا إلــى إيجــاد
مالجــئ مؤقتــة فــي ظــروف غيــر مالئمــة )WFP 11/11/2014( .فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي ،ذكــر
أحــد المصــادر نــزوح  40,000آخريــن مــن الشــيخ مســكين ،وهــي مــن المناطــق المتنــازع عليهــا بشــدة
إذ تتعــرض للهجمــات الجويــة والقصــف المتكــرر مــن قبــل الحكومــة الســورية)WFP 25/11/2014(.

1

تحليل القطاعات |

تظهــر تقاريــر برنامــج األغذيــة العالمــي اســتمرار النــزوح خــال الربــع الرابــع فــي درعــا ،يعــود ذلــك

ربمــا إلــى العمليــات العســكرية الكبيــرة التــي تقــوم بهــا جماعــات المعارضــة المســلحة هنــاك WFP( .
 )15/10/2014يذكــر أن الهــال األحمــر العربــي الســوري قــد ســجل  50,000نــازح جديــد فــي أواخــر

“حوالي ثلث سكان سوريا

نظرة عامة و فصول القطاع

ذكــر مجلــس األمــن الدولــي تقديــرات ,لــم ينســبها إلــى أي مصــدر ,أن حوالــي  80,000شــخص نزحــوا
مــن مدينــة الرقــة و المناطــق الحدوديــة فــي ديــر الــزور التــي تقــع تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية و
البــاب فــي حلــب بعــد ضربــات التحالــف الجويــة .وجهتهــم بشــكل عــام كانــت المناطــق الريفيــة فــي
محافظتــي الرقــة وديــر الــزور)UNSC 23/11/2014( .

نظرة عامة |

 .2.5.1حركات النزوح الرئيسية في الربع الرابع عام 2014

المناطق المحاصرة في دمشق وريفها

دﻣﺸﻖ

أوﺗﺎﻳﺎ
اﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ
ﺟﺮﻣﺎﻧﺎ

زﺑﺪﻳﻦ
ﻧﻮﻟﺔ

1

ﺑﻴﺖ ﺳﺤﻢ
ﺷﺒﻌﺎ

اﻟريﻣﻮك

اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد

دارﻳﺎ

ﻣﻌﻀﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎم

اﻟﻬﺪﻧﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺤﺎﴏة
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ

1

اﳌﺼﺪرSNAP, Data review 11/2014 :

ال زال حوالــي  18,000شــخص تحــت الحصــار فــي مخيــم اليرمــوك فــي جنــوب دمشــق.
أعربــت األنــروا عــن قلقهــا العميــق إزاء صعوبــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى هــذا
المخيــم منــذ تمــوز بســبب القيــود المفروضــة وانعــدام األمــن .أدى هــذا إلــى انخفــاض
ملحــوظ فــي كميــة الغــذاء وأشــكال المســاعدة الحيويــة األخــرى الموجــودة فــي المخيــم،
علــى الرغــم مــن ســماح الحكومــة الســورية لألنــروا بتوزيــع المســاعدات اإلنســانية فــي
المخيــم ثالثــة أيــام فــي األســبوع .لكــن تمــت عرقلــة التوزيــع أو توقفــه بشــكل متكــرر
بســبب العنــف .تمكنــت األنــروا مــن تقديــم الطعــام لحوالــي  9,000شــخص ،ومســتلزمات
النظافــة لحوالــي  5,000شــخص .لكــن لــم يســمح للوكالــة بالدخــول إلــى المخيــم فــي
شــهري تشــرين الثانــي وكانــون األول .تحســن الوصــول إلــى المســاعدات الطبيــة بشــكل
طفيــف فــي المخيــم ،بعــد الســماح لألنــروا بإعــادة فتــح مركزهــا الصحــي المؤقــت.

الدول املضيفة

(UNRWA 02/11/2014, UNRWA 04/11/2014, UNRWA 16/10/2014, AFP 29/10/2014, UNRWA
)03/12/2014, UNSC 21/11/2014

2

التحليل اإلقليمي سوريا

()MSF 16/10/2014, UNSC 21/11/2014, Assafir 22/11/2014, UNRWA 16/10/2014

ﻋﺮﺑني
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تحدثــت التقاريــر عــن التحســن الملحــوظ لوصــول المســاعدات إلــى أجــزاء مــن الغوطــة الغربيــة بعــد
فتــح معبــر ببيــا الــذي يربــط بيــن مناطــق الحكومــة الســورية و مناطــق أخــرى خضعــت لهدنــات
محليــة .لكــن ال يــزال المخيمــان الفلســطينيان خــان الشــيح و الســبينة مناطــق ال يمكــن الوصــول
إليهــا ،بســبب القتــال فــي المناطــق المحيطــة بهــا .وفقــاً لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود ،فــإن 50,000
آخريــن فــي بلــدة عربيــن هــم تحــت الحصــار ،إلــى جانــب مناطــق أخــرى فــي الغوطــة الشــرقية.

ﻣﻴﺪﻋﺎ

ﻗﺪﺳﻴﺎ

فصول البالد |

كانــت المناطــق المحاصــرة مــن ريــف دمشــق وخاصــة الغوطــة الشــرقية ،هــي األكثــر تضــرراً مــن
القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات ،إذ مــا يــزال حوالــي  170,000مدنــي تحــت الحصــار فــي
المحافظــة ،اي حوالــي  80%تقريبــاً مــن جميــع المدنييــن المقيميــن فــي المناطــق المحاصــرة فــي
عمــوم البــاد .فــي دومــا فــي الغوطــة الشــرقية ،وهــي المنطقــة الوحيــدة التــي تســلمت مســاعدات
طبيــة كمــا يذكــر ،كانــت آخــر مــرة تلقــت فيهــا المســاعدات الطبيــة و بالميــاه و خدمــات النظافــة العامــة
فــي أيلــول ،أمــا المســاعدات الغذائيــة فســلمت آخــر مــرة للمدينــة فــي أيــار .خــال الفتــرة التــي يغطيهــا
التقريــر ،كانــت داريــا مــن المناطــق التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا ,و هــي مدينــة تقــع فــي جنــوب ريــف
دمشــق .آخــر المســاعدات التــي تلقتهــا كانــت فــي تشــرين األول .2012

دوﻣﺎ
ﺣﺮﺳﺘﺎ

نظرة عامة |

()Reuters 22/12/2014

ﻣﻌﱪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

مقدمة |

ال يــزال إدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة والمناطــق التــي يصعــب الوصــول
إليهــا فــي كل مــن دمشــق وريفهــا يخضــع لقيــود الحكومــة الســورية ،خصوصــاً المســتلزمات الطبيــة
والجراحيــة ,كمــا يتعثــر بســبب العمليــات العدائيــة وحــوادث الصــراع .لكــن مــن المتوقــع أن يتحســن
الوصــول إلــى المناطــق المحاصــرة و تلــك التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي الفتــرة القادمــة بســبب
المحــاوالت المســتمرة للوصــول الــى مصالحــات محليــة فــي ريــف دمشــق .فــي هــذا الســياق ،صــرّح
ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا أن الحكومــة الســورية وافقــت علــى تســليم المســاعدات
الطبيــة والجراحيــة لثــاث مــن المناطــق التــي يعتبــر مــن الصعــب أو المســتحيل الوصــول إليهــا ،متضمنـ ًة
المعضميــة و الغوطــة الشــرقية .مــع ذلــك لــم يتــم تســليم المســاعدات الطبيــة فــي وقــت كتابــة التقريــر.

ﻋﺪرا

ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

2

ملحة عن املحافظات

المناطــق المحاصــرة :يصعــب الوصــول إلــى مــا يقــرب مــن  210,000شــخص فــي المناطــق المحاصــرة
فــي ســوريا التــي مــا زال الوصــول اليهــا مقيــداً بشــدة مــن قبــل القــوات المســلحة الســورية وجماعــات
المعارضــة المســلحة .يوجــد حوالــي  160,000شــخص محاصــر فــي الغوطــة الشــرقية مــن قبــل القــوات
المســلحة الســورية 4000 ،منهــم فــي داريــا و  18,000فــي اليرمــوك ،بينمــا ال يــزال  27,000آخريــن
محاصريــن فــي نبَــل والزهــراء مــن قبــل قــوات المعارضــة المســلحة .كمــا أن اآلالف يعيشــون فــي
مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ,عصيّــة بنفــس الدرجــة تقريبــاً ,مثــل حــي الوعــر فــي حمــص ،شــرق
مدينــة حلــب و مدينــة ديــر الــزور)UNSC 21/11/2014, MSNA 10/2014(.

تحليل القطاعات |

 .1.6.1وصول المساعدات اإلنسانية للسكان المتضررين

1

نظرة عامة و فصول القطاع

تســتمر عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية للمحتاجيــن فــي جميــع أنحــاء ســوريا ،بمســتويات
متفاوتــة فــي امكانيــة الوصــول إلــى مناطــق مختلفــة فــي البلــد ،ممــا يحــرم مئــات اآلالف مــن النــاس
مــن الحصــول علــى الخدمــات والســلع األساســية .عوامــل مثــل العنــف و تغيــر الجبهــات و العقبــات
اإلداريــة والقيــود المتعمــدة مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع تشــكل العوائــق الماديــة الرئيســية لتوصيــل
المســاعدات عبــر الحــدود و عبــر خطــوط التمــاس .مــن العوامــل األخــرى التــي تعيــق المســاعدات
اإلنســانية هــو قطــع التمويــل ,وأبرزهــا تخفيــض التمويــل الــذي جــرى مؤخــراً مــع برنامــج الغــذاء العالمي.

“مــا زال حوالــي  18,000شــخص تحــت الحصــار
فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق .أعربــت األنــروا
عــن قلقهــا العميــق إزاء قلــة المســاعدات اإلنســانية
الواصلــة إلــى المخيــم منــذ تمــوز”

نظرة عامة |

 6.1التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

وريف دمشق المحافظات األكثر

1

تأثراً من حيث قيود وصول المساعدات و صعوبتها”

ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻨﺪرات :ﻣﻐﻠﻖ أﻣﺎم
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺠﺎر

ﺣﻨﺪرات

ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻮ :ﻣﻔﺘﻮح و ﻟﻜﻨﻪ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﺼﻒ و اﻟﻬﺠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻘﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

أرض اﻟﺤﻤﺮا

ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ

اﻟﻌﻘﺮب

ﺟﺒﻞ ﺑﺪرو

اﻟﻄﺮق

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎب

ﻣﻀﺎﻓﺔ اﻟﻨريب

اﻟﻨريب

اﳌﺮﺟﺔ

اﻟﻘﻠﻌﺔ
اﻟﺼﺎﻟﺤني

اﻟﺠﻠﻮم

اﻷﻧﺪﻟﺲ
اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺸﻬﺒﺎء

اﳌﴩﻗﺔ

اﻟﻐﺰاﱄ

اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ

اﻟﺰﻫﺮاء

ﺣﻠﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺤﻤﺪاﻧﻴﺔ

ﻛﺮم اﻟﺪﻋﺪع

اﻟﻨﴫ
اﻟﺮاﻣﻮﺳﺔ

اﳌﻨﺼﻮرة
اﻟﺮﺷﻴﺪة

2

الدول املضيفة

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻴﺪ

ﺣﻲ اﻟﻮﻓﺎء

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ

اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ

التحليل اإلقليمي سوريا

ﺟﱪﻳﻦ

اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ

اﳌﻴﴪ ﺟﺰﻣﺎيت

اﳌﻴﺪان

اﻟﺒﻠريﻣﻮن
اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ

اﻷﴍﻓﻴﺔ

1

فصول البالد |

اﻟﺼﺎﺧﻮر

اﻷﺣﻴﺎء

ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ
اﳌﺼﺪرSNAP :

ﻋني اﻟﺘﻞ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺼﻮد

ﻫﻨﺎﻧﻮ

ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻮﺻﻮل

اﻟﺪوﻳﺮﻳﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻮﻳﺠﺔ

اﻟﺤﻴﺪرﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ

()OCHA 07/11/2014,WFP 10/2014, UNSC 21/11/2014

مــازال الوصــول إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة والدولــة اإلســامية و المناطــق الكرديــة فــي ريــف حلــب
دة القتــال فــي المنطقــة.
الشــمالي أمــراً صعب ـاً للغايــة ،والســبب األساســي وراء ذلــك هــو ارتفــاع ح ـ ّ
لكــن الوصــول إلــى المنطقــة الشــمالية أفضــل نســبياً مــن الوصــول إلــى الجــزء الشــرقي مــن مدينــة

تحليل القطاعات |

القيود على العمليات اإلنسانية في حلب

 | P.14الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

ال يمكــن الوصــول إلــى األحيــاء الغربيــة مــن ديــر الــزور ،التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية،
بســبب القيــود التــي فرضتهــا الدولــة اإلســامية علــى دخــول المســاعدات ،ممــا يزيــد المخــاوف علــى
وضــع 150,000مدنــي تقريبــاً يعيشــون فــي تلــك المناطــق .كمــا أصبــح الوصــول شــبه مســتحيل
إلــى  15,000شــخص يعيشــون فــي األحيــاء الشــرقية لمدينــة ديــر الــزور ,الخاضعــة لســيطرة الدولــة
اإلســامية وجماعــات المعارضــة المســلحة ،و ذلــك بســبب غــارات الطيــران العســكري الســوري
المســتمرة وعــدم وجــود طــرق إلــى داخــل المدينــة ،خاصــ ًة بعــد تدميــر قــوات الحكومــة الســورية
للجســر الوحيــد الواصــل إلــى المدينــة .جميــع الممــرات األخــرى إلــى المدينــة تحــت ســيطرة
الحكومــة الســورية وهــي مغلقــة حالي ـاً .طلبــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي تشــرين األول تســليم
مســاعدات طبيــة لألحيــاء الشــرقية مــن المدينــة ،لكــن الحكومــة الســورية رفضــت ذلــك .صرحــت
منظمــة الصحــة العالميــة أن انعــدام األمــن والقيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات إلــى ديــر الــزور
والرقــة تمنــع حوالــي  600,000شــخص مــن الحصــول علــى المســاعدات اإلنســانية األكثــر إلحاحــاً.
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نظرة عامة |

تظهــر مراجعــة حديثــة للبيانــات ,أن  2.7مليــون شــخص مــن الذيــن مــا زالــوا فــي المناطــق التــي يصعــب
الوصــول اليهــا يعيشــون تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي ديــر الــزور و الرقــة و الحســكة .اســتلمت
كل مــن ديــر الــزور والرقــة المســاعدات اإلنســانية آلخــر مــرة فــي أيــار وتمــوز علــى التوالــي ،وذلــك
بســبب المخــاوف مــن الممارســات المشــينة للدولــة اإلســامية و انعــدام األمــن و القيــود والتدخــل فــي
العمــل اإلنســاني ،وأيض ـاً بســبب منــع جماعــات المعارضــة المســلحة الوصــول إلــى مناطــق ســيطرة
الدولــة اإلســامية .أصــدرت الدولــة اإلســامية قواعــد جديــدة تســمح لنفســها بالتدخــل فــي تخطيــط
وتنفيــذ األنشــطة اإلنســانية فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها)MSNA 10/2014, Data Review 11/2014(.

كان حــي الوعــر فــي حمــص يخضــع لقيــود فــي وصــول المســاعدات ،خــال الفتــرة التــي يغطيهــا

مقدمة |

تعتبــر كل مــن ديــر الــزور و الرقــة و حلــب و ريــف دمشــق مــن المحافظــات األكثــر تأثــراً مــن حيــث القيــود
المفروضــة علــى وصــول إلــى المســاعدات ،والســبب األساســي فــي ذلــك هــو الخــوف مــن ممارســات
الدولــة اإلســامية و حــوادث الصــراع و القيــود المفروضــة مــن قبــل أحــد أو أكثــر مــن األطــراف المتنازعــة
فــي الوصــول إلــى مناطــق معينــة .يمكــن الوصــول إلــى المحافظــات األخــرى ,فــي الشــمال والشــمال
الغربــي و الجنــوب مــن ســوريا ,بشــكل أفضــل بســبب قربهــا مــن تركيــا و األردن ،علــى التوالــي ,التــي
هل و إن ليــس بشــكل كامــل ,وصــول المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود .كمــا يمكــن الوصــول إلــى
تسـ ّ
مناطــق وســط ســوريا وســاحلها ,التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية ,بشــكل أفضــل نســبياً
مــن قبــل الجهــات اإلنســانية العاملــة فــي دمشــق)MSNA 10/2014( .

)10/2014, OCHA 07/11/2014
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ملحة عن املحافظات

المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا :لــم تتغيــر القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات
اإلنســانية إلــى حوالــي  4.8مليــون شــخص يعيشــون فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا .كمــا لــم
تشــهد الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر أي تحســن أو تدهــور ملحــوظ علــى صعيــد البــاد فيمــا يخــص
تســليم المســاعدات .يتكــرر وقــف تســليم المســاعدات إلــى المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا
بســبب العنــف أو القيــود المفروضــة مــن قبــل أحــد األطــراف المتنازعــة .وصلــت وكاالت األمــم المتحــدة
وشــركائها إلــى  26%مــن المناطــق المحاصــرة وتلــك التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي تشــرين األول ،و
 23%مــن المناطــق فــي تشــرين الثانــي ،لكــن عــدد األشــخاص الذيــن تــم الوصــول إليهــم خــال الربــع
غيــر متوفــر بعــد)UNSC 23/10/2014, OCHA 21/12/2014, UNSC 21/11/2014( .

حلــب الواقــع تحــت ســيطرة المعارضــة .يبيّــن تقييــم , MSNAالــذي أجــري فــي آب -أيلــول ،أن
الجــزء الشــرقي لمدينــة حلــب يحــوي أكبــر تعــداد ســكاني يصعــب الوصــول إليــه خــال األشــهر
الســتة الماضيــة ،أي حوالــي  .300,000بعــد ســيطرة الحكومــة الســورية علــى منطقــة حنــدرات
فــي آب  ،2014أصبــح الطريــق الوحيــد المــؤدي إلــى الجــزء الشــرقي مــن المدينــة هــو طريــق
الكاســتيللو ،والــذي يقصــف بشــكل مســتمر مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية و طيرانهــا
الحربــي ،ربمــا فــي محاولــة لعرقلــة وصــول أي مســاعدات إنســانية إلــى هــذا الجــزء مــن
المدينــة .فــي حــال اســتطاعت القــوات المســلحة الســورية تطويــق شــرق المدينــة ،ســتنقطع
اإلمــدادات اإلنســانية بشــكل كامــل عــن  300,000شــخص مازالــوا يعيشــون هنــاكMSNA( .

نظرة عامة و فصول القطاع

ســتؤثر القــدرة المحــدودة علــى الوصــول إلــى المناطــق المحاصــرة ،خاصــة الغوطــة الشــرقية ،علــى
تحمــل النــاس لظــروف الشــتاء القاســية .تشــير معلومــات جمعتهــا  SNAPمــن عــدة تقاريــر للمرصــد
الســوري لحقــوق اإلنســان إلــى وفــاة خمســة أطفــال فقــط فــي شــهر كانــون األول ,بســبب ســوء
التغذيــة ونقــص الــدواء فــي المناطــق المحاصــرة مــن الغوطــة الشــرقية.

نظرة عامة |

ال يــزال الوصــول إلــى حوالــي  27,000شــخص فــي منطقتــي نبــل والزهــراء ,فــي ريــف حلــب الشــمالي،
صعبـاً للغايــة بســبب الحصــار الــذي تفرضــه قــوات المعارضــة المســلحة علــى كال المنطقتيــن .لــم يتــم
تســليم أي نــوع مــن المســاعدات لهــذه المناطــق منــذ أيــار )UNSC 21/11/2014( .2014

“تعتبر كل من دير الزور و الرقة و حلب

 7.1التطورات المحتملة
لمحــة عامــة :مــن المتوقــع أن يتدهــور الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا مــع بدايــة  ,2015علــى
الرغــم مــن تجديــد محادثــات الســام .يســتمر الصــراع علــى الجبهــات الرئيســية ،لكــن مــن غيــر
المتوقــع حــدوث تغيــر كبيــر فــي مناطــق الســيطرة .نظــراً للزمــن الطويــل للصــراع واســتهداف
مصــادر الدخــل ،تــزداد التحديــات أمــام األطــراف المتنازعــة فــي الحصــول علــى المــوارد المطلوبــة
الســتمرار انخراطهــا علــى نفــس المســتوى فــي النــزاع .نتيجــ ًة لذلــك ،تقــوم الفصائــل و
الجماعــات المســلحة بتجنيــد طوعــي أو إلزامــي متزايــد وغيــره مــن أشــكال حشــد المــوارد .من
المتوقــع أن تقــوم الحكومــة الســورية فــي دمشــق بالحفــاظ علــى القيــود و تشــديد اإلجــراءات
حــة.
اإلداريــة لمنــع رفــع مســتوى المســاعدات المل ّ
المناطــق الجغرافيــة الســاخنة :محافظــات حلــب ،الرقــة ،دمشــق ،درعــا ،ديــر الــزور ،ريــف
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الدول املضيفة

يبقــى تطبيــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم  2165محــدوداً ،علــى الرغــم مــن تحســن وصــول
المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود منــذ اعتمــاده فــي تمــوز الماضــي .مــدد مجلــس األمــن تفويضــه
إليصــال المســاعدات اإلنســانية دون موافقــة الحكومــة الســورية مــن خــال القــرار  2165لمــدة  12شــهر
إضافيــة فــي منتصــف كانــون األول .يمنــح القــرار تفويضـاً بإيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود مــن

قُتــل ســبعة عشــر موظــف لألمــم المتحــدة ،بينهــم  14عامــل فــي األنــروا ،خــال الصــراع .كمــا
يوجــد حالي ـاً  26موظــف عامــل لــدى األنــروا إمــا مفقــود أو معتقــل ،و  26آخــرون أصيبــوا خــال
الصــراع أيضــاً )UNRWA 16/10/2014(.فــي  7تشــرين الثانــي ,قتــل اثنــان مــن المتطوعيــن مــع
الهــال األحمــر العربــي الســوري بقذيفــة هــاون أثنــاء نقلهمــا لإلمــدادات إلــى مركــز مشــترك
بيــن الــوكاالت .كمــا أصيــب ســائق شــاحنة أثنــاء تســليم المســاعدات اإلنســانية كجــزء مــن
بعثــة مشــتركة لألمــم المتحــدة والهــال األحمــر العربــي الســوري إلــى حــي الوعــر .و لــم تعــرف
الجهــة التــي أطلقــت النــار عليــه)UNSC 21/11/2014, UNSC 21/11/2014( .
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يعتبــر اســتهداف القوافــل والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني أحــد أبــرز التحديــات فــي عمليــة
تســليم المســاعدات خــال الصــراع .يعتبــر العمــل اإلنســاني داخــل البــاد ,مــن قبــل جميــع
األطــراف المتنازعــة أنــه يدعــم معارضيهــا ،لــذا كثيــرا مــا يســتهدف العامليــن فــي المجــال
اإلنســاني والبعثــات اإلنســانية فــي جميــع أنحــاء البــاد.

فصول البالد |

()UNSC 21/11/2014, Assafir 14/11/2014,WFP 20/11/2014,WFP 30/10/2014,WFP 15/10/2014

 .4.6.1األعمال العدائية ضد المساعدات والعاملين في المجال اإلنساني

التحليل اإلقليمي سوريا

تقدمــت منظمــة الصحــة العالميــة بعشــر طلبــات لتقديــم مســاعدات طبيــة منــذ بدايــة تشــرين
األول ،لكــن الســلطات الســورية رفضــت أو لــم تجيــب علــى هــذه الطلبــات .منعــت قــوات األمــن,
فــي منتصــف شــهر تشــرين الثانــي ,قافلــة مشــتركة بيــن الــوكاالت مــن إدخــال المســاعدات
حــة إلــى حــي الوعــر الــذي تســيطر عليــه المعارضــة ،علــى الرغــم مــن
الطبيــة والجراحيــة المل ّ
موافقــة الحكومــة الســورية مســبقاً علــى ذلــك .كمــا أعاقــت قــوات األمــن أيضــاً قافلــة مشــتركة
مــن إدخــال لــوازم التوليــد إلــى أحيــاء تســيطر عليهــا المعارضــة فــي ريــف حمــص الشــمالي ,علــى
الرغــم مــن حصــول منظمــة الصحــة العالميــة علــى موافقــة رســمية مســبقة مــن محافــظ حمــص.

1
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صرحــت الحكومــة الســورية مؤخــراً أنهــا ستســمح بتقديــم المســاعدات واللــوازم الطبيــة إلــى المناطــق
المحاصــرة و تلــك التــي يصعــب الوصــول إليهــا .قــال ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا أن
الحكومــة الســورية وافقــت علــى تســليم مســاعدات طبيــة لثــاث مناطــق لــم يكــن مــن الممكــن
الوصــول إليهــا فــي الســابق ،منهــا الغوطــة الشــرقية و المعضميــة .مــع ذلــك ،لــم تحقــق هــذه الوعــود
علــى األرض .إذ تســتمر الســلطات الســورية بمنــع تأميــن المســاعدات الطبيــة لعــدة مناطــق فــي
البــاد)Reuters 22/12/2014( .

تحليل القطاعات |

 .2.6.1استمرار القيود على المساعدات الطبية

)UNSG 21/11/2014

2

ملحة عن املحافظات

نقــص المعلومــات كمــا عبــر عنهــا المجتمــع :يعيــق نقــص المعلومــات أيضـاً مــن وصــول المســاعدات
للســكان المتضرريــن و مــن ســد حاجاتهــم األساســية .بحســب تقييــم  ,MSNAفــي جميــع مناطــق
التقييــم ,بيّنــت المجتمعــات حاجتهــا لمعلومــات تتعلــق بكيفيــة العثــور علــى عمــل مناســب لتأميــن
ضروريــات الحيــاة .كمــا أشــار التقييــم إلــى نقــص المعلومــات حــول كيفيــة الحصــول علــى المســاعدات,
حيــث أشــارت مصــادر المعلومــات إلــى الحاجــة لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة الوصــول إلــى الرعايــة
الصحيــة والدعــم المالــي .فــي المناطــق التــي تحتــوي عــدد كبيــر مــن النازحيــن (مثــل الالذقيــة و حمــاه
وحلــب) ,تعتبــر الحاجــة لمعرفــة معلومــات عــن المفقوديــن إحــدى أهــم األولويــات.

حســن القــرار  2165بشــكل ملحــوظ مــن الوصــول إلــى المحافظــات الجنوبيــة أكثــر مــن
ّ
المحافظــات الشــمالية والشــمالية الغربيــة ،وذلــك بســبب بعــد القتــال نســبياً عــن
معبــر الرمثــا الحــدودي ،ممــا يجعلــه أكثــر أمانــاً لعبــور البعثــات اإلنســانية إلــى المناطــق
المســتهدفة .اســتطاع برنامــج الغــذاء العالمــي الوصــول إلــى مناطــق المعارضــة فــي درعــا
عبــر الحــدود األردنيــة بموجــب القــرار  .2165برغــم التمكــن مــن تغطيــة  69منطقــة مــن أصــل
, 70يعتبــر مــن الصعــب الوصــول إليهــا فــي المحافظــة ,خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر،
ال تــزال أحــداث الصــراع تمنــع تســليم المســاعدات إلــى مناطــق النــزاع فــي ريــف درعــا.
( )WFP 11/11/2014, WFP 25/11/2014, UNSC 21/11/2014, UNSC 2191 17/12/2014ال تــزال
محافظــة القنيطــرة فــي متنــاول القوافــل اإلنســانية منــذ اعتمــاد قــرار مجلــس األمــن .كمــا
وصلــت المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق ,التــي يعتبــر مــن الصعــب الوصــول إليهــا فــي
المحافظــة و البالــغ عددهــا  13منطقــة ,خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــرMSNA 10/2014,( .

مقدمة |

(CoI 21/11/2014,WFP 20/11/2014, OCHA 21/11/2014,WFP 2014/10/30, UNSC 21/11/2014, CoI 23/10/2014,
)Field Exchange 11/2014, ISW 18/11/2014, WFP 11/11/2014

)21/11/2014
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وفقــاً لتقييــم , MSNAالــذي غطــى  12ناحيــة مــن أصــل  16فــي محافظــة الحســكة ،فــإن القيــود
المفروضــة علــى تنقــل المســاعدات والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني ،هــي أكبــر عائــق للعمليــات
اإلنســانية فــي المحافظــة .ســبب النــزاع فــي المحافظــات المحيطــة بالحســكة ،وســيطرة الدولــة
اإلســامية علــى الطــرق مــن الرقــة وديــر الــزور ،فــي عــدم قــدرة الــوكاالت اإلغاثيــة العاملــة فــي
دمشــق مــن الوصــول إلــى محافظــة الحســكة .لــذا فــإن الطريــق الوحيــد المتبقــي إلــى المحافظــة
هــو عبــر النقطتيــن الحدوديتيــن المتبقيتيــن إلــى الحســكة ،والتــي ســمح بإدخــال المســاعدات منهــا
بموجــب قــراري مجلــس األمــن الدولــي  2139و  :2165القامشــلي مــع تركيــا ،واليعربيــة مــع العــراق.
لكــن تــم قصــف محيــط معبــر اليعربيــة مــن الجانــب العراقــي .فــي  30أيلــول ،تــم الســماح لقوافــل األمــم
المتحــدة بالعبــور مــن معبــر نصيبين/القامشــلي ،للمــرة األولــى منــذ شــهر أيــار ،و أدخــل برنامــج الغــذاء
العالمــي شــحنتين مــن المســاعدات الغذائيــة مــن خــال المعبــر فــي تشــرين األول و تشــرين الثانــي.

عبــرت شــحنات المســاعدات معبــري بــاب الســامة وبــاب الهــوى الحدودييــن فــي تشــرين
األول وتشــرين الثانــي و قدمــت المعونــات ألكثــر مــن  75,000شــخص فــي مناطــق محــردة
وحمــاه بشــكل رئيســي ،لكــن ال تتوفــر تفاصيــل عــن أماكــن التوزيــعOCHA 05/12/2014, OCHA( .
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التقريــر ،بعــد فشــل محادثــات الهدنــة مــع الحكومــة الســورية .يعيــش قرابــة  130,000شــخص فــي

هــذا الحــي المحاصــر تقريبــاً ،مــع وصــول محــدود جــداً وغيــر منتظــم للمســاعدات اإلنســانيةUNSC( .
)21/11/2014, Assafir 14/11/2014, WFP 20/11/2014

خــال معبــر اليعربيــة فــي الحــدود مــع العــراق ،معبــر الرمثــا مــع األردن ،معبــري بــاب الســامة
وبــاب الهــوى مــع تركيــا)UNSC 17/12/2014(.

قــد يشــهد كل مــن ريــف دمشــق و حمــص وحمــاه نــزوح آخــر للســكان مــع توســيع الدولــة اإلســامية
لجبهاتهــا فــي هــذه المناطــق ،بينمــا تســتمر عملياتهــا فــي ديــر الــزور.
التــزال الرقــة ,وهــي أحــد أهــم معاقــل الدولــة اإلســامية حاليـاً ,مســتهدفة مــن قبــل ضربــات التحالــف
الدولــي والقصــف الجــوي العشــوائي لطائــرات الحكومــة الســورية .مــن المتوقــع حــدوث نــزوح ســكاني
صغيــر.

 8.1مصادر البيانات و النقص في المعلومات
 .1.8.1المعلومات المتوفرة ومحدودية البيانات

المعلومــات المتوفــرة عــن الوضــع اإلنســاني ،وخاصــة البيانــات األوليــة ،محــدودة جــداً فــي
ســوريا .يقــوم مشــروع  SNAPبتحليــل عــدد كبيــر مــن مصــادر المعلومــات ،بهــدف الحصــول علــى
صــورة موضوعيــة شــاملة لالحتياجــات واألولويــات علــى مســتوى البــاد ،يقــوم مشــروع SNAP
بتحليــل العديــد مــن المصــادر .و باإلضافــة إلــى دمــج تقاريــر و تقييمــات المنظمــات اإلنســانية,
يقــوم مشــروع  SNAPبجمــع المعلومــات مــن مجموعــة واســعة مــن المصــادر اإلعالميــة ليغنــي
بهــا تقريــر التحليــل اإلقليمــي لســوريا.
 .1.1.8.1التقييمات والتقارير األخيرة
• تــم نشــر تقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات  MSNAفــي الربــع الرابــع ،وقــد تــم تغطيــة
 114ناحيــة فــي  10محافظــات مــن أصــل  ،14وتــم جمــع البيانــات األوليــة عــن طريــق مقابالت
مــع مصــادر المعلومــات فــي خمســة قطاعــات باإلضافــة إلــى بيانــات عــن التــوزع الســكاني و
النــزوح ،وصــول المســاعدات اإلنســانية ،والتواصــل مــع الســكان المتضرريــن)MSNA 10/2014( .
• أجريــت مراجعــة شــاملة للبيانــات فــي نهايــة عــام  ،2014مــن قبــل عــدد مــن الجهــات
اإلنســانية ،باإلضافــة لمتخصصيــن فــي القطاعــات .بنــاءاً علــى تقييــم  MSNAوعــدد مــن
مصــادر المعلومــات الرئيســية والثانويــة ,قدمــت المراجعــة معلومــات تفصيليــة عــن الوضــع
اإلنســاني الحالــي فــي ســوريا وتقديــرات عــن تعــداد الســكان المحتاجيــن وعــدد النازحيــن

1

2

الدول املضيفة

نظــراً الزديــاد احتــكار الســلع والخدمــات األساســية ،فــإن تحقيــق معاييــر المعيشــة الرئيســية يقتصــر
علــى مــن بإمكانــه الوصــول إلــى المــوارد و لديــه صــات يســتفيد منهــا ،ممــا يدفــع بقيــة الســكان نحــو
الفقــر.

ســوف يتيــح منهــج “كل ســوريا” الفرصــة لتحســين تنســيق االســتجابة الحاليــة ،والســماح
بوضــع هيكليــة تنســيق أكثــر وضــوح وتحليــل أفضــل لالحتياجــات والثغــرات .لكــن قــد تمنــع
العقبــات اإلداريــة و اللوجســتية و السياســية مــن توحيــد كافــة العامليــن علــى االســتجابة و
الثغــرات .تداخــل وتكــرار المبــادرات ســيبقى أمــراً شــائعاً.
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برغــم االنخفــاض العالمــي الحالــي بأســعار النفــط ,يشــهد المســتهلكون الســوريون ارتفاعـاً فــي أســعار
الوقــود وتضخــم عــام .كمــا يتســبب التــأزم االقتصــادي الــذي طــال أمــده نقــص فــرص العمــل بشــكل
كبيــر.

وصــول المســاعدات اإلنســانية :ليــس مــن المتوقــع أن يحــدث أي تغييــر إيجابــي كبيــر فــي
مســتوى وصــول المســاعدات اإلنســانية.

التحليل اإلقليمي سوريا

التــزال قضايــا الحمايــة تشــكل مصــدر القلــق الرئيســي .يســتمر العنــف العشــوائي وانعــدام األمــن
بالتأثيــر علــى الســكان بشــكل عــام ،تلجــأ جميــع الجماعــات المســلحة للتجنيــد الطوعــي واإللزامــي،
ممــا يصعــب حركــة الرجــال والفتيــان بشــكل كبيــر .تــزداد صعوبــة التنقــل بســبب القيــود المفروضــة علــى
الحــدود مــن قبــل دول الجــوار.
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فصول البالد |

علــى المســتوى الوطنــي :بحلــول نيســان  ،2015ســيحتاج أكثــر مــن  80%مــن الســكان المتبقيــن
فــي ســوريا إلــى المســاعدات ،و نســبة كبيــرة منهــم بحاجــة لمســاعدات منقــذة للحيــاة .تــزداد نســبة
األشــخاص الذيــن يعتمــدون فقــط علــى المســاعدات اإلنســانية .تتركــز الفئــات األكثــر تأثــراً فــي المناطق
المحاصــرة و تلــك التــي يصعــب الوصــول إليهــا ،و المناطــق الريفيــة غيــر المخدمــة ،والمناطــق المتنــازع
عليهــا ،باإلضافــة للمناطــق التــي تســتضيف أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن.

مقدمة |

التأثير المتوقع

المناطــق الكرديــة :علــى الرغــم مــن اســتمرار االشــتباكات بيــن الدولــة اإلســامية و وحــدات
حمايــة الشــعب  ،YPGتبقــى المناطــق البعيــدة عــن خطــوط االشــتباك ,وخاصــة فــي محافظــة
الحســكة ,مســتقرة نســبياً ،مــا أدى إلــى تحســين الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم.
ويبقــى الشــغل الشــاغل هــو كيفيــة الحصــول علــى الميــاه ،بســبب نقــص الوقــود و الدمــار
الحاصــل فــي البنيــة التحيتــة و مشــاكل مــا قبــل األزمــة.

نظرة عامة |

ســتزداد االحتجاجــات فــي الالذقيــة و/أو طرطــوس بســبب ازديــاد الســخط الناجــم عــن التجنيــد
العســكري اإللزامــي فــي هــذه المحافظــات.

المناطــق المحاصــرة :تبقــى المناطــق المحاصــرة فــي كل مــن دمشــق و ريــف دمشــق
وحمــص معزولــة عموم ـاً .يــزداد حصــار الجــزء الشــرقي مــن مدينــة حلــب مــن قبــل الحكومــة
الســورية .تقــل حركــة البضائــع والمســاعدات ،ممــا يــؤدي إلــى ازديــاد الظــروف المهــددة للحيــاة
فــي كافــة المناطــق المعنيــة.
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ملحة عن املحافظات

أدى النقــص العــام فــي الحمايــة ،وتخفيــض المســاعدات اإلنســانية ،و ازديــاد الصعوبــات وعدم االســتقرار
فــي البلــدان المضيفــة ،إلــى ارتفــاع عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن يحاولــون العــودة إلــى ســوريا.
قــد ترتفــع األعــداد إلــى بضعــة آالف خاص ـ ًة إذا مــا حدثــت أزمــة وطنيــة فــي لبنــان .يعتبــر العديــد مــن
العائديــن مــن الفئــات الضعيفــة للغايــة و هــم بحاجــة إلــى المســاعدة الفوريــة و المتوســطة مــن أجــل
التأقلــم مــع عودتهــم إلــى ســوريا .تشــك الحكومــة الســورية بالعائديــن إلــى ســوريا و مــن احتمــال
انتمائهــم إلــى جماعــات المعارضــة فــي المنفــى ،ممــا يــؤدي إلــى احتجــاز واعتقــال تعســفي آلالف
األشــخاص ،خاصــة الرجــال والفتيــان .تصــل الــوكاالت اإلنســانية العاملــة فــي دمشــق بشــكل محــدود
إلــى هــؤالء العائديــن ،بينمــا ال تســتطيع برامــج المســاعدات عبــر الحــدود أو البعيــدة ,ألغلــب األجــزاء,
مــن الوصــول إلــى العائديــن الذيــن يتركــزون غالب ـاً فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية.

المناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة :يعتمــد تقديــم الخدمــات ,بشــكل كبيــر و
خاص,علــى قــدرة واســتعداد الجماعــة المســلحة المســيطرة علــى توفيــر الخدمــات أو الســماح
بالدعــم مــن الجهــات اإلنســانية .لــم تحــدث أي مشــاريع واســعة النطــاق إلصــاح أو صيانــة أو
توســيع البنيــة التحتيــة الضروريــة لتأميــن الميــاه والكهربــاء .نتيجـ ًة لذلــك يســتمر تراجــع تأميــن
الميــاه والكهربــاء عبــر الشــبكة العامــة .يلجــأ المدنيــون بشــكل متزايــد إلــى اســتراتيجيات تأقلــم
ســلبية أو االنضمــام إلــى صفــوف الجماعــات المســلحة الممولــة بشــكل جيــد .مــن المرجــح و
بشــكل كبيــر تفشــي أمــراض محليــة مثــل الحصبــة و التيفوئيــد والتهــاب الكبــد الوبائــي ،كمــا
حــدث عــام .2014
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نظرة عامة و فصول القطاع

فــي مدينــة حلــب 300,000 ,شــخص معرضــون لخطــر حصــار قــوات الحكومــة الســورية للمنطقــة
الشــرقية مــن المدينــة و التــي تخضــع لســيطرة المعارضــة .تحــاول جبهــة النصــرة االســتيالء علــى
مناطــق اســتراتيجية واقعــة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة فــي ريــف حلــب الشــمالي ،مــا قــد يــؤدي
إلــى نــزوح متعــدد علــى نطــاق ضيــق.

نظرة عامة |

وضــع الســكان و تحركاتهــم :تشــهد كل مــن درعــا والقنيطــرة قتــال شــديد بيــن قــوات الحكومــة وجماعات
المعارضــة المســلحة و مــن المتوقــع أن يســبب ذلــك نــزوح ســكاني كبير.

تحليل القطاعات |

حمــص ،حمــاه ،ريــف دمشــق ،والقنيطــرة.

مناطــق ســيطرة الحكومــة :مــا زال بإمــكان المدنييــن ,فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة
الســورية ,الحصــول علــى الخدمــات األساســية بشــكل جيــد نســبياً .لكــن االنخفــاض التدريجــي
لإلعانــات و لدعــم الســوق ,الناتــج عــن االنخفــاض المتزايــد فــي ميزانيــة الحكومــة ،أدّى إلــى
ارتفــاع أســعار الوقــود والخبــز.

•نشــرت  REACHتقاريــر عــن المالمــح الحضريــة لمدينــة حمــاه وشــرق مدينــة حلــبREACH( .
)22/10/2014, REACH 15/10/2014

يعتبــر التقييــم متعــدد القطاعــات  MSNAهــو مصــدر المعلومــات الرئيســي فــي الربــع الرابــع ،و قــد أجــري
فــي شــهر آب – أيلــول ،بمشــاركة كل مــن  OCHAو  REACHو  ،SNAPلكــن هنــاك العديــد مــن القيــود
علــى مصــدر البيانــات هــذا:
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التحليل اإلقليمي سوريا

م
جــودة البيانــات :بعــض المحافظــات فــي  MSNAمثــل درعــا و القنيطــرة وريــف دمشــق كان قــد تــ ّ
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الدول املضيفة

األرقــام التــي تــم عرضهــا ال تصــف كل الســكان الذيــن تمــت زيارتهــم .بتجاهــل البيانــات غيــر الموثوقــة
(الفئــة  5و  6مــن مقيــاس الموثوقيــة) ،و بحســب القطــاع تختفــي بعــض أعــداد الســكان فــي جــدول
اإلحصــاءات الســكانية فــي هــذا التقريــر.
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Donor
Government
التعــداد
Movementأرقــام
التمثيــل :غطــى تقييــم  MSNA 114ناحيــة مــن أصــل  209فــي  10محافظــات ســوريّة.
Red Cross
الرقــم
الســكاني المذكــورة فــي التقييــم تتعلــق فقــط بــكل ناحيــة تمــت زيارتهــا ،لــذا فــإن تعميــم هــذاUN
تحديــداً
International
 Organizationصحيــح
علــى كامــل ســكان تلــك المحافظــات لــن يكــون مناســباً و غيــر صالــح إحصائيـاً .وهــو أمــر
Local
Media
بالنســبة للمحافظــات التــي لــم تتــم تغطيتهــا بشــكل كبيــر :علــى ســبيل المثــال ،فــي ريــف دمشــق
Local Organization
تمــت تغطيــة  4مناطــق فرعيــة فقــط مــن أصــل  36فــي التقييــم.
International Media
Other

نوع المحتوى للمصادر المختلفة

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

1

فصول البالد |

التغيــر الديناميكــي للوضــع  :التحــركات الســكانية فــي ســوريا تتصــف بديناميكيــة عاليــة ،حيــث يتــم
اإلبــاغ المســتمر عــن نــزوح ثانــي و ثالــث و ال يوجــد نظــام رصــد للنــزوح فــي الوقــت المناســب .كمــا ال
توجــد تقديــرات موثوقــة للتعــداد الســكاني قبــل النــزاع .نتيجــة ًلذلــك ،فــإن تقديــر عــدد الســكان الحالــي
والنــزوح صعــب للغايــة ،كمــا أن التقديــرات ســوف تفقــد قيمتهــا بســرعة مــع الوقــت .فــي األشــهر
Cluster/Sector
الخمســة التــي تلــت إجــراء تقييــم  ،MSNAقــد تكــون أنمــاط النــزوح قــد تغيــرت بشــكل كبيــر.

2

نظرة عامة |

 .2.1.8.1القيود المفروضة على البيانات MSNA

نظرة عامة |

)18/12/2014, Save the Children 01/2015

فــي الربــع الرابــع مــن  ,2014اســتعرض مشــروع  SNAPأكثــر مــن  70مصــدر للمعلومــات ،حيــث
جمــع وصنــف أكثــر مــن  1,000قطعــة اخباريــة عــن االحتياجــات والمشــاكل فــي ســوريا فــي
“التحديــث اليومــي لالحتياجــات” .مــن خــال هــذه العمليــة ،تــم الحصــول علــى معلومــات
التقريــر اآلنــف الذكــر ،إلــى جانــب مصــادر معلومــات أخــرى مثــل التقاريــر التــي تصــف األوضــاع
فــي البــاد و المقــاالت اإلعالميــة .تبيّــن مراجعــة البيانــات المتاحــة أن معظــم البيانــات المتوفــرة
للجميــع عــن ســوريا مصدرهــا تقاريــر إعالميــة محليــة و عالميــة .تركــز هــذه المصــادر بشــكل
طبيعــي علــى أحــداث الصــراع بــدال ً مــن المخــاوف اإلنســانية ،إذ أن  80%مــن المعلومــات التــي
التقطهــا مشــروع  SNAPمــن وســائل اإلعــام تخــص واحــد أو أكثــر مــن أحــداث النــزاع (مثــل
الهجــوم علــى قريــة) .فــي الربــع الرابــع ,كمــا فــي الثالــث ,ســيطرت تهديــدات الدولة اإلســامية
والضربــات الجويــة بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى التغطيــة اإلعالميــة عــن ســوريا,
وبالتالــي تــم إغفــال المناطــق غيــر المرتبطــة بأخبــار الدولــة اإلســامية فــي التقاريــر اإلعالميــة .

تحليل القطاعات |

•تــم تنفيــذ و نشــر العديــد مــن التقييمــات المختصــة بالقطاعــات ،كتقييــم المخابــز الــذي أجرتــه وحــدة
تنســيق الدعــم فــي  72ناحيــة و علــى  434مخبــز .أيضـاً تقييــم لمرافــق التعليــم االبتدائــي فــي 62
ناحيــة .و تحليــل ســبل المعيشــة فــي  8قــرى فــي كل مــن حلــب و إدلــبACU 18/12/2014, ACU(.

 .3.1.8.1المعلومات المجموعة

)23/12/2014, AI various dates, PHR various dates

مقدمة |

•تنشــر كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة تقاريــر ربــع ســنوية ،عمــل و إمكانيــة إيصــال
المســاعدات واألضــرار التــي لحقــت بالمستشــفيات والمرافــق الصحيــة ،بنــاءاً علــى معلومــات تــم
جمعهــا مــن قبــل نظــام خرائــط المــوارد الصحيــة و توفــر الخدمــات ()HeRAMS). (WHO/MoH 06/11/2014

عدســة الجنســين 7% :فقــط مــن الباحثيــن الميدانييــن كانــوا إنــاث .يجــب أن يؤخــذ عــدم
التــوازن هــذا بعيــن االعتبارعنــد تفســير نتائــج التقييــم .باإلضافــة إلــى أن األغلبيــة العظمــى مــن
مصــادر المعلومــات كانــوا ذكــور.

المدنييــن والمقاتليــن فــي ســوريا ،مــن بيــن مجموعــات أخــرى .ينشــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة
(المف ـوّض بموجــب القــرار  2139و  )2165ولجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة /مجلــس حقــوق
اإلنســان تقاريــراً دوريــة عــن وضــع حقــوق اإلنســان فــي ســوريا .كمــا تقــوم بذلــك كل مــن  ،HRWو
منظمــة العفــو الدوليــة ،وأطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســانUNSG 23/10/2014, CoI 14/11/2014, HRW(.

نظرة عامة و فصول القطاع

•نظــام التحذيــر المبكــر واالســتجابة  EWARSينشــر تقاريــر منتظمــة عــن القضايــا الصحيــة .مــع ذلــك،
غالبــاً مــا تنقطــع قنــوات االتصــال و ال يتــم تضميــن بعــض المناطــق فــي النظــام .أنشــأت وحــدة
تنســيق الدعــم نظــام مراقبــة مشــابه ،معــروف باســم شــبكة التنبيــه المبكــر و االســتجابة .EWARN

تعتمــد منهجيــة البحــث علــى االحتياجــات الملموســة التــي عبــرت عنهــا مصــادر المعلومــات
واإلجابــات التــي تــم تجميعهــا فــي اســتبيان واحــد فــي نهايــة الزيــارة الميدانيــة .وبالتالــي فــإن
التقييــم ال يأخــذ فــي الحســبان دائم ـاً تنــوع األوضــاع فــي الناحيــة الواحــدة.

•يرصــد المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ,المنحــاز للمعارضــة ،ســقوط الضحايــا فــي صفــوف
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ملحة عن املحافظات

فــي كل محافظــة .أســفر تحليــل البيانــات مــن قبــل الجهــات المشــاركة عــن ترتيــب أولــي للمحافظــات
ذات األولويــة وفقـاً لشــدة االحتياجــات .لــم تنشــر نتائــج هــذا البحــث بعــد ،لكــن يــرى مشــروع SNAP
أن النتائــج موثوقــة بمــا فيــه الكفايــة لتســتخدم فــي تحليلنــا هــذا .ضمــن تقريــر  , RASيســمى هــذا
البحــث غيــر المنشــور بـــ “مراجعــة البيانــات .“ 11/2014

تقييمهــا للمــرة األولــى فــي تقييــم واســع ومتعــدد القطاعــات كهــذا .يعتمــد  MSNAفــي شــمال
ســوريا علــى تاريــخ طويــل مــن التقييمــات الســابقة لــم يكــن موجــوداً فــي هــذه المحافظــات
الجنوبيــة ،مــا أثــر علــى نوعيــة البيانــات التــي تــم جمعهــا هنــاك .مــن الجديــر بالذكــر أنــه
فــي نتائــج تقييــم  ،MSNAحصلــت درعــا والقنيطــرة علــى أعلــى درجــة خطــورة فــي ســوريا,
فــي جميــع القطاعــات تقريب ـاً ،بنســبة أعلــى بكثيــر مــن المحافظــات المتأثــرة مثــل الحســكة
وحلــب .إن كانــت هــذه النتيجــة صحيحــة ،فهــي تشــير إلــى مشــكلة حقيقيــة فــي االســتجابة
و نقــص المعلومــات .قــد تكــون النتائــج تأثــرت أيض ـاً بقلــة خبــرة الباحثيــن الميدانييــن فــي تلــك
المحافظــات ،حيــث تــم تدريبهــم عــن بعــد مــن قبــل فريــق تنســيق  .MSNAكمــا قــد يشــير
أيضـاً إلــى أن كل مــن درعــا والقنيطــرة متجانســتين نســبياً ،بينمــا فــي المحافظــات األكبــر مثــل
حلــب وريــف دمشــق ،تتســاوى نســبياً نســبة المناطــق المتضــررة بشــدة مــع المناطــق غيــر
المتأثــرة بالصــراع.

تحليل القطاعات |

 .4.1.8.1موثوقية ومصداقية المعلومات المتاحة
للحكــم علــى إمكانيــة اســتخدام المعلومــات التــي تــم جمعهــا ،تــم اســتخدام مقيــاس لمصداقيــة
المعلومــات و هــي حســب الدرجــات التاليــة“ :موثوقــة”“ ،موثــوق إلــى حــد مــا”“ ،غيــر موثــوق إلــى حــد
مــا”“ ،غيــر موثــوق”“ ،اليمكــن الحكــم علــى الموثوقيــة” .يتــم تحديــد درجــة الموثوقيــة مــن خــال تاريــخ
موثوقيــة مصــدر المعلومــات ،خبــرة المصــدر فــي اإلبــاغ عــن المعلومــات المطلوبــة ،فيمــا إذا كان هنــاك
دافــع للتحيــز ،و مســتوى الشــفافية علــى أصــل البيانــات .كمــا يتــم تقييــم مصداقيــة المصــادر :مــدى
إمكانيــة مقاطعــة بيانــات هــذا المصــدر مــع مصــادر أخــرى .يمكــن اســتخدام البيانــات التــي يحكــم عليهــا
أنهــا غيــر موثوقــة ,إذا مــا تــم تأكيدهــا مــن قبــل مصــادر أخــرى متعــددة.

اﳌﺼﺪرSNAP :
•أولويــة جغرافيــة إضافيــة لجمــع البيانــات تتعلــق بالمناطــق الواقعــة علــى طــول الخــط
الحــدودي مــع العــراق ،األردن ،تركيــا ولبنــان ،حيــث تقطعــت الســبل بالنازحيــن غيــر القادريــن
علــى دخــول البــاد المجــاورة المذكــورة.
•يرجــى مالحظــة أن هــذه هــي األولويــات الجغرافيــة الحاليــة لجمــع البيانــات .تخســر البيانــات
التــي تــم جمعهــا فــي تقييــم  MSNAوالتقييمــات األخــرى أهميتهــا مــع مــرور الوقــت ،و
بــدون وجــود نظــام شــامل لجمــع البيانــات يتعقــب مؤشــرات رئيســية فــي الموقــع المعنــي،
ستتوســع الثغــرات فــي المعلومــات الجغرافيــة.

1

 .2.2.8.1نقص البيانات المتعلقة بمواضيع محددة

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا

هنــاك حاجــة لمزيــد مــن المعلومــات المحدثــة بانتظــام عن أرقــام النازحيــن واالحتياجــات المهمة
فــي جميــع المجــاالت ،بالنظــر إلــى التطــورات األخيــرة ،المعلومــات المطلوبــة تتعلق بـ:
جل معــدالت تفــوق  10%لســوء التغذيــة
•وضــع التغذيــة ،يوجــد تقييــم حديــث للتغذيــة ســ ّ
الحــاد العالمــي فــي ثــاث محافظــات علــى األقــل .مــن المطلــوب إجــراء تقييــم تغذيــة أكثــر
شــموالً ،متضمن ـاً عينــة أكبــر لقيــاس حقيقــة الوضــع.
•أوضاع النازحين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع الدول المجاورة.
•مسار أسعار السوق لكل من الوقود و مياه الصهاريج والمواد الغذائية األساسية.
•وضــع الحمايــة ،هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات حــول أعــداد المفقوديــن /المعتقليــن والقيــود
المفروضــة علــى حريــة الحركــة.
•تقديــرات عــن التعــداد الســكاني الحالــي للمقيميــن فــي البــاد ،فــي أصغــر التقســيمات
اإلداريــة .هنــاك فروقــات كبيــرة بيــن األعــداد المتوفــرة و األرقــام التخطيطيــة الشــائعة.
•لــم يحــدد تقييــم  MSNAاحتياجــات النازحيــن فــي التجمعــات العشــوائية ،تشــير البيانــات
الثانويــة أن أوضاعهــم تختلــف بشــكل كبيــر عــن أولئــك في المالجــئ الجماعية .مــن الضروري

 | P.18الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

مــع غيــاب نهــج تقييــم شــامل علــى مســتوى البــاد ،تتضمــن األولويــات الجغرافيــة لجمــع البيانــات مــا
يلــي :

اﻷوﻟﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻷوﻟﻮﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

الدول املضيفة

تظهــر التغطيــة الجغرافيــة للمعلومــات المتاحــة اختالفــات كبيــرة ،مــع عــدم وجــود أي معلومــات عــن
الســويداء وطرطــوس ،بالمقارنــة مــع معلومــات شــاملة عــن االحتياجــات فــي كل مــن حلــب وإدلــب
علــى ســبيل المثــال .يمكــن تفســير هــذا التفــاوت بطبيعــة الوضــع اإلنســاني لــكل محافظــة :فــي
المناطــق األقــل تأثــراً ,مثــل طرطــوس ،تقــل أولويــة جمــع البيانــات مــن أجــل البرامــج اإلنســانية .ومــع
ذلــك ،ال يصلــح هــذا لتوفــر المعلومــات فــي جميــع المجــاالت ،حيــث أن العديــد مــن المحافظــات لديهــا
ماســة ،علــى الرغــم مــن عــدم توفــر صــورة شــاملة عــن الوضــع .عنــد مراجعــة النقــص فــي
احتياجــات
ّ
المعلومــات و مســتوى خطــورة الوضــع اإلنســاني علــى مســتوى المحافظــة ،يمكــن تحديــد األولويــات
الجغرافيــة لجمــع البيانــات .وفقـاً لهــذا المنطــق ،تبــرز كل مــن محافظتــي حمــص وريــف دمشــق (بصــرف
النظــر عــن المناطــق التــي تــم تقييمهــا فــي  )MSNAبوصفهمــا مــن المناطــق ذات األولويــة الجغرافيــة
لجمــع البيانــات بشــكل فــوري .تعانــي العديــد مــن المناطــق الفرعيــة ,فــي محافظــات أخــرى ,مــن
مســتوى عالــي مــن النــزوح والنــزاع و لــم يتــم تقييمهــا فــي  ،MSNAو هــي ذات أولويــة كبيــرة فــي
جمــع البيانــات .علــى الرغــم مــن تغطيــة عيــن العــرب /كوبانــي فــي تقييــم  ،MSNAإال أن الوضــع تغيــر
بشــكل ملحــوظ منــذ التقييــم ،و توفــر القليــل مــن المعلومــات اإلضافيــة( .ســوف تنشــر  SNAPفــي الربــع
األول مــن عــام “ ،2015تعريــف قيمــة وثغــرات المعلومــات”و هــي مذكــرة توفــر المزيــد مــن المعلومــات حــول
كيفيــة الحكــم علــى األولويــات الجغرافيــة لجمــع البيانــات).

مقدمة |

 .1.2.8.1نقص المعلومات الجغرافية

1

نظرة عامة |

 .2.8.1نقص المعلومات

2

ملحة عن املحافظات

عنــد تطبيــق إطــار العمــل هــذا علــى المعلومــات المتوفــرة عــن الوضــع اإلنســاني الحالــي فــي ســوريا،
تصبــح األمــور التاليــة واضحــة:
•فــي العديــد مــن المصــادر الموثوقــة للمعلومــات اإلنســانية ,يشــكل انعــدام الشــفافية حــول أصــل
البيانــات مشــكلة كبيــرة .العديــد مــن الجهــات التــي لديهــا تاريــخ ال بــأس بــه و خبــرة معينــة و نزعــة
بســيطة لالنحيــاز ،تنشــر معلومــات خاليــة مــن التفاصيــل عــن منهجيــة البحــث أوجمــع البيانــات,
مــا يجعــل مــن الصعــب الحكــم علــى نوعيــة المعلومــات ،و مقارنــة األرقــام بيــن المصــادر ،وشــرح
الفروقــات.
•بســبب القيــود الكبيــرة المرافقــة لجمــع المعلومــات داخــل ســوريا ،يقــل التنوع فــي مصــادر المعلومات.
هنــاك العديــد مــن المنشــورات الرئيســية التــي تشــرح الوضــع اإلنســاني حاليـاً .لكــن هنــاك تداخــل
بســيط فــي المحتــوى المتوفــر عبــر هــذه المصــادر ،مــا يجعــل مــن الصعــب مقاطعــة المعلومــات.

نظرة عامة |

1

نظرة عامة و فصول القطاع

كميــة البيانــات المتوفــرة عــن ســبل المعيشــة و احتياجــات التعليــم و المأوى/المــواد غيــر الغذائيــة
محــدودة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن كميــة المعلومــات المتاحــة يختلــف بشــكل كبيــر باختــاف المحافظة،
حيــث تتــراوح القطــع االخباريــة بيــن  293لحلــب إلــى أقــل مــن  30لمحافظــات مثــل درعــا و القنيطــرة
و الحســكة .ال توجــد تقاريــر كثيــرة عــن االحتياجــات والمخــاوف فــي محافظــات الالذقيــة و طرطــوس و
الســويداء ,التــي تســتضيف أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن ،و مــا تــزال مقصــد للنازحيــن بســبب اســتقرارها
النســبي وتوفــر الخدمــات.

ألولويات الجغرافية لجمع البيانات

نظرة عامة |

لمخيمات النازحين من أجل تحديد االحتياجات
الملحة والثغرات ،بما أن آخر تقييم لها قد

تحليل القطاعات |

تم إجراؤه عام ”2013

2

مقدمة |

1

 .3.2.8.1منهج التقييم المقترح

نظرة عامة |

1

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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الدول املضيفة

نحتــاج للقيــام بتقييــم اســتراتيجي “لــكل ســوريا” لعالجــة الثغــرات فــي المعلومــات الموجــودة وضمــان
توفــر معلومــات موثوقــة فــي الوقــت المناســب للجهــات اإلنســانية المســتجيبة لألزمــة .اســتراتيجية
شــاملة تعتمــد علــى المكونــات التاليــة ،يجــب أن تتناســب كل واحــدة منهــا مــع القيــود علــى العمليــات
داخــل ســوريا:
•نظــام رصــد متواصــل خفيــف ،يعتمــد علــى شــبكة مــن نقــاط االتصــال المدربــة فــي كل المناطــق
الجغرافيــة المتأثــرة ،مركــزاً علــى المعلومــات األساســية المطلوبــة مــن أجــل االســتجابة الفوريــة:
موجــات النــزوح ،االحتياجــات ذات األولويــة ,الفئــات ذات األولويــة ،وصــول المســاعدات اإلنســانية،
إلــى آخــره .يتعيــن جمــع البيانــات مــن أصغــر تقســيم إداري ممكــن ،لمراعــاة الفــروق الكبيــرة بيــن
المناطــق .يجــب أن تتضمــن الجولــة األولــى مجموعــة مــن األســئلة األساســية ،لتمكيــن المقارنــة
مــع النتائــج الالحقــة .فــي األماكــن التــي تتوفــر فيهــا البيانــات األساســية ســابقاً كمــا هــو الحــال فــي
شــمال ســوريا ،فيجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار ,عنــد تصميــم نظــام الرصــد المتواصــل ،أن نضمــن
إمكانيــة مقارنــة النتائــج.
•فــي حــال التحســن الملحــوظ فــي وصــول المســاعدات اإلنســانية ،يجــب إجــراء تقييــم ســريع فــي
المنطقــة تنجــزه بشــكل مشــترك الجهــات اإلنســانية المســتجيبة ،اســتناداً إلــى اســتبيان مشــترك
متفــق عليــه مســبقاً.
•فــي المناطــق المســتقرة نســبياً ،ينبغــي إجــراء تقييــم عميــق للقطاعــات لالســتفادة منــه فــي
برامــج خاصــة بالقطاعــات.
•مراجعــة البيانــات الثانويــة بشــكل مســتمر ,الســتكمال جمــع البيانــات الرئيســية ،ضــروري جــداً إلتمــام
ومقاطعــة النتائج.
•انســجام مناهــج وأدوات التقييــم ضــروري جــداً لضمــان مقارنــة البيانــات و التعويــض عــن نقــص البيانــات
األوليــة والثانويــة .علــى ســبيل المثــال ،فــي تقييــم  ،MSNAبمــا أن التقييــم الســابق يغطــي شــمال
دة لقيــاس أثــر النــزاع ،والــذي تضمــن قيــاس درجــة الضــرر
ســوريا ،تــم اســتخدام مقيــاس درجــة الشـ ّ
وحجمــه (عــدد ونســبة األشــخاص المتضرريــن) علــى الســكان المتأثريــن .بتطبيــق منهــج “كل
ســوريا” ،فإنــه مــن الضــروري مســتقبال ً أن يتــم اســتخدام نفــس األداة لقيــاس أثــر األزمــة مــن خــال
منســق و مشــترك لضمــان إمكانيــة مقارنــة المعلومــات.
و بيــن كل الجهــات اإلنســانية فــي منهــج
ّ

نظرة عامة و فصول القطاع

1

ملحة عن املحافظات

إجــراء تقييــم احتياجــات متعــدد القطاعــات لمخيمــات النازحيــن لتحديــد األولويــة فــي االحتياجــات
و الثغــرات .أجــري آخــر تقييــم “لالحتياجــات فــي القطاعــات المختلفــة” لمخيمــات النازحيــن فــي
تشــرين الثانــي عــام  ،2013كجــزء مــن تقييــم االحتياجــات المتكامــل لســوريا  ،SINAلكــن التعــداد
الســكاني فــي المخيمــات قــد تضاعــف منــذ ذلــك الوقــت ،و انخفضــت إمكانيــة الوصــول إليهــا.
•الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية :تتوفــر معلومــات محــدودة حــول تأثيــر عوامــل
الجــو الجــاف علــى توافــر ميــاه الشــرب ،و إنتــاج المحاصيــل وســبل المعيشــة .تشــير بعــض التقاريــر
إلــى نقــص الميــاه والنوعيــة الســيئة لهــا فــي العديــد مــن المحافظــات ،خصوص ـاً ديــر الــزور.
•الملجــأ والمــواد غيــر الغذائيــة :مــع غيــاب تقييــم علــى نطــاق واســع للمــأوى ،تجــري العديــد مــن
التقييمــات علــى نطــاق ضيــق ،تركــز فــي الغالــب علــى أوضــاع النازحيــن فــي المخيمــات والمالجــئ
الجماعيــة .ومــع ذلــك ،ال توجــد تقاريــر قيّمــت بشــكل شــامل األضــرار الكليــة علــى البيــوت والمالجــئ
بســبب النــزاع القائــم.
•مــن المقــرر القيــام بعــدد مــن التقييمــات فــي الربــع األول مــن عــام  2015وبعضهــا بــدأ بالفعــل ،بمــا
فــي ذلــك:
•مــن المخطــط إجــراء تقييــم علــى األمــن الغذائــي وســبل المعيشــة مــن قبــل قطــاع األمــن الغذائــي
و مقــره تركيــا.
•تقييمــات عــن التغذيــة والتعليــم بقيــادة اليونيســيف وشــركائها التنفيذييــن ،الهــدف مــن تقييــم التعليم
هــو فهــم التحديــات فــي الحصــول علــى التعليــم ونوعيتــه فــي ســوريا ،لتطلــع عليهــا برامــج التعليــم.
()UNICEF 19/09/2014
•

“من الضروري إجراء تقييم متعدد القطاعات

 12ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
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 9.8ﻣﻠﻳﻭﻥ )(SRP 2015
 4.4ﻣﻠﻳﻭﻥ )(MSNA 10/2014

 10.2ﻣﻠﻳﻭﻥ )(SRP 2015
 2.8ﻣﻠﻳﻭﻥ )(MSNA 10/2014

ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ
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لتقييــم األولويــات اإلنســانية النســبية بيــن  14محافظــة ,تــم ابتــكار “مؤشــر أولويــة” باالعتمــاد
علــى نقــاط الضعــف التــي تــم الحصــول عليهــا فــي آخــر مراجعــة للبيانــات( , )Data Review 11/2014و
جمعهــا مــع أعــداد النازحيــن داخــل ســوريا و األشــخاص المحتاجيــن للمســاعدة المأخــوذة مــن خطــة
االســتجابة االســتراتيجية فــي ســوريا )SRP 2015( .يبيّــن الشــكل البيانــي فيمــا يلــي ترتيــب المناطــق
وفــق األولويــات ,حيــث تكــون المحافظــات الواقعــة علــى طــول الخــط البرتقالــي (حلــب ,ريــف دمشــق,
الرقــة) هــي األكثــر تأثــراً .تســتضيف هــذه المحافظــات حالي ـاً العــدد األكبــر مــن النازحيــن و المحتاجيــن
المســجلين فــي البــاد .بالنســبة للمحافظــات داخــل الخــط البرتقالــي ,يمكــن أن يســتخدم البعــد عــن
الخــط فــي حســاب األولويــة .لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المؤشــر و منهجيــة العمــل بــه ,يرجــى
االطــاع علــى الملحــق أ ص . 36

•الحمايــة :تعــد قضايــا العنــف و الحمايــة محــور األزمــة الســورية ,بســبب ازديــاد الجماعــات
حة و اســتمرار انخــراط كل األطــراف علــى نفــس الوتيــرة فــي الصــرّاع .يــؤدي ذلــك إلى
المســل ّ
ـض النّظــر عــن الطــرف المســيطر علــى
ـ
بغ
ـاد,
ـ
الب
ـوم
ـ
عم
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
المدني
ـد
ـ
ض
ـف
ـ
العن
تصاعــد
ّ
المنطقــة .تنشــأ مخــاوف الحمايــة مــن القصــف الجــوي العشــوائي ,التعــرض لالشــتباكات
الميدانيــة ,وحشــيّة الجماعــات المســلحة ,و التجنيــد اإلجبــاري الــذي يؤثــر علــى حريــة
در أعــداد القتلــى المدنييــن ,منــذ بدايــة
الحركــة و يزيــد مــن خطــر االعتقــاالت التعســفية .تقـ ّ
النــزاع ,بـــ  63,000مدنــي .شــهد الربــع الرابــع ارتفاع ـاً طفيف ـاً فــي عــدد الضحايــا المدنييــن
نتيجــة تصعيــد الغــارات الجويــة مــن قبــل الحكومــة الســورية فــي عمــوم البــاد ,و التــي
اســتهدفت بشــكل خــاص محافظــات حلــب ,ديــر الــزور ,درعــا ,دمشــق ,حمــاة ,حمــص ,و
إدلــب.
ن الكثيــر مــن المعلومــات المتوفــرة حــول
•المالجئ/المســاعدات غيــر الغذائيــة :رغــم أ ّ
ن مشــاكل
م جمعهــا قبــل حلــول فصــل الشــتاء ,يمكــن االفتــراض أ ّ
وضــع الملجــئ قــد تــ ّ
الملجــئ المعروفــة قــد ازدادت ســوءاً مــع انخفــاض درجــات الحــرارة و قســاوة الظــروف الجويّــة
مؤثــر ًة بذلــك علــى المقيميــن فــي مســاكن غيــر مخدمــة ,خصوصـاً فــي العشــوائيات,و مراكــز
الســكن الجماعــي ,و األبنيــة المتضــررة أو غيــر الجاهــزة .ازدادت أعــداد النازحيــن الذيــن
يعيشــون فــي األحيــاء العشــوائية بنســبة تزيــد عــن  ,50%مــا بيــن شــهري كانــون ثانــي و
أيلــول  .2014يوحــي اســتمرار العنــف و حــركات النــزوح اإلضافيــة فــي الربــع الثالــث و الرابــع
حــة للمســاعدات غيــر
بتوســع هــذه الظاهــرة .مــع حلــول فصــل الشــتاء ,تبــرز الحاجــة المل ّ
الغذائيــة المتعلقــة بالحمايــة مــن الطقــس و بالتدفئــة ,تــم اإلبــاغ عــن هــذه الحاجــات فــي
محافظــات درعــا ,القنيطــرة ,ريــف دمشــق ,و الحســكة.
•األمــن الغذائــي :مــع حلــول نهايــة  ,2014أشــارت التقديــرات إلــى أن  9.8مليــون شــخص
بحاجــة إلــى الغــذاء و المســاعدات المعيشــية ,أي زيــادة مقدارهــا  55%عــن تقديــرات كانــون
األول  2013و التــي بلغــت  6.3مليــون شــخص .يعتبــر األشــخاص المقيمــون فــي مناطــق
خــم
النــزاع و المناطــق المحاصــرة ,بشــكل خــاص ,عرضــة للخطــر باعتبارهــم يواجهــون تض ّ
الســلع .تعانــي األســر الفقيــرة بشــكل متزايــد مــن صعوبــات فــي تأميــن
األســعار و محدوديــة
ّ
حاجاتهــا الغذائيــة األساســية ,و ذلــك لتراجــع القــوة الشــرائية و تدنّــي مســتويات الدخــل,
خاص ـ ًة مــع حلــول فصــل الشــتاء و تدنّــي فــرص تأميــن المعيشــة المرافقــة لذلــك.
•الصحــة :أدّت االعتــداءات المســتمرة و االســتهداف المباشــر لنظــام الرعايــة الصحيّــة إلــى
تضــرر المراكــز الصحيــة و نقــص المســتلزمات و الكــوادر و تراجــع إمكانيــة حصــول الســكان
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة منــذ بدايــة األزمــة .وفق ـاً لتقديــرات شــهر أيلــول ,فــإن أكثــر
مــن نصــف المستشــفيات الســورية قــد دمــرت أو تضــرّرت بشــكل كبيــر ,و فقــط حوالــي 40%
مــن المستشــفيات تعمــل بشــكل كامــل .بينمــا ال يــزال يعــد انتشــار األوبئــة التــي تنتقــل
عبــر الميــاه مشــكل ًة رئيســي ًة فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة و فــي مخيمــات
النــزوح ,فــإن درجــات الحــرارة المتدنيــة لفصــل الشــتاء تزيــد أيض ـاً مــن مخــاوف ارتفــاع عــدد
اإلصابــات و الوفيــات مــن األمــراض التنفس ـيّة.

2

ملحة عن املحافظات

ماســة تتعلــق
اتّصــف الرّبــع األخيــر مــن عــام  2014بازديــاد القلــق حيــال قضايــا الحمايــة ,و باحتياجــات
ّ
بالمســكن ,و بتراجــع وضــع األمــن الغذائــي ,يعــود ذلــك إلــى اســتمرار القتــال بنفــس الوتيــرة و لقــدوم
فصــل الشــتاء و لوجــود صعوبــات اقتصاديــة.

برغــم االختــاف الواضــح فــي االحتياجــات ذات األولويــة تبعـاً للمنطقــة الجغرافيــة ,إال أنــه يمكــن
تحديــد بعــض القضايــا الرئيســية :
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“بالنســبة ألواخــر عــام  ,2014أشــارت التقديــرات أن
 9.8مليــون شــخص بحاجــة للمســاعدات الغذائيــة و
المعيشــية ,و هــي زيــادة بمقــدار  55%عــن تقديــرات
شــهر كانــون األول  2013البالغــة  6.3مليــون شــخص”
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كمدينــة الرقــة ،هــي أيضــاً مســتهدفة بشــكل خــاص مــن قبــل الغــارات الجويــة للحكومــة

الســوريةAFP 09/11/2014, Syrian Observer 27/11/2014, AFP 26/11/2014, Al Jazeera 07/11/2014( .
 .)07/11/2014يتّضــح اســتهداف المدنييــن مــن قبــل الحكومــة الســورية بأعمــال القنــص أيض ـاً.
()AFP 02/11/2014, MSF 16/10/2014, AFP 09/10/2014, Syrian Observer 08/12/2014
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AFP 06/11/2014, The Economist 08/11/2014, SOHR 19/11/2014, Reuters 19/11/2014, Al Jazeera
 )07/11/2014, AFP 28/11/2014, UNSC 15/12/2014, Syria Deeply 20/11/2014لوحــظ فــي معظــم
الهجمــات التــي اســتهدفت المراكــز المدنيــة أن األطفــال كانــوا هــم الضحايــا (AP 01/10/2014, Al
Jazeera 02/10/2014, AFP 24/10/2014, AFP 26/10/2014, Syrian Observer 27/10/2014, Syrian Observer
 ,)30/10/2014, AFP 05/11/2014كمــا يبــدو أن المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية,

1

فصول البالد |

علــى الرّغــم مــن أن هجمــات الحكومــة الســورية التــي تســتهدف المدنييــن عبــر البــاد ليســت
بالتطــور الجديــد ،فــإن الربــع األخيــر قــد شــهد ارتفاع ـاً فــي عــدد الوفيــات مــن المدنييــن .مــع
تحـوّل التركيــز الدولــي إلــى قتــال المجموعــات اإلســاميّة المتطرفــة فــي المناطــق الشــمالية
مــن البــاد ,تزايــد عــدد الهجمــات التــي تســتهدف المدنييــن فــي أجــزاء مختلفــة مــن ســوريا.
فــي الواقــع ،تحدثــت تقاريــر مســتمرة فــي شــهر تشــرين األول عــن أن القصــف مــن قبــل
القــوات الســورية المســلحة قــد تضاعــف عــن النســبة المعتــادةReuters 13/10/2014, Reuters( .
فســر البعــض هــذا التصعيــد بقولهــم أن الحكومــة الســورية قــد اســتفادت
)21/10/2014
ّ
بالشــكل األمثــل مــن التركيــز علــى مجموعــات أخــرى لتعـزّز مــن جهودهــا ،يضــاف إلــى ذلــك أن
هل علــى
األطــراف المختلفــة المتصارعــة قــد حوّلــت تركيزهــا لتحــارب جماعــات أخــرى ممــا سـ ّ
هــة
الحكومــة الســوريّة أن تفعــل هــذا .حتــى هــذا التاريــخ ،كانــت قــد حصلــت الهجمــات الموج ّ
و العشــوائية للحكومــة الســورية بشــكل رئيســي فــي محافظــات حلــب ،ديــر الــزور ،درعــا،
ريــف دمشــق ،حمــاة ،حمــص ،الالذقيــة ،و إدلــب ،و كانــت غالبـاً باســتخدام البراميــل المتفجــرة
والقصــف الجــوي ،مســتهدف ًة المنشــآت الصحيــة ،األســواق ،المــدارس ،و نقــاط تجمــع المدنييــن
األخــرى بمــا فــي ذلــك مخيمــات النازحيــنAl Jazeera 30/10/2014, Syrian Observer 06/11/2014,( .

الدول املضيفة

ن مــا يقــارب  300,000شــخص قــد قتلــوا منــذ بدايــة النّــزاع
در المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أ ّ
•يقـ ّ
ضحايــا المدنييــن منهــم حوالــي  63,000شــخص (مــن بينهــم حوالــي
فــي آذار  .2011يبلــغ عــدد ال ّ
 10,000طفــل) )SOHR 02/12/2014, AFP 02/12/2014( .تــزداد أعمــال العنــف و أعــداد القتلــى فــي عمــوم
دة القتــال ،و بنمــو بعــض الجماعــات المســلحة و فــرض ســيطرتها علــى مناطــق
البــاد بازديــاد ش ـ ّ
مــا تســبّب فــي تصاعــد
أكثــر .أدى هــذا إلــى زيــادة عــدد الهجمــات مــن قبــل الحكومــة الســوريّة ،م ّ
العنــف مــن قبــل األخيــرة علــى المدنييــن)SCI 21/10/2014, Al Jazeera 10/11/2014( .
ن
•وفق ـاً لتقييــم  MSNAالــذي جــرى فــي آب-أيلــول علــى  119ناحيــة فــي  10محافظــات مقيّمــة ،فــإ ّ
الغــارات الجويّــة المســتمرّة ،العنــف المســل ّح ،إضافــة إلــى االعتقــال و االحتجــاز ،هــي مخــاوف
د مــن حريّــة
الســامة و الكرامــة الثالثــة الرئيســية التــي تؤثّــر علــى
الســكان ،يليهــا الخطــف و الح ـ ّ
ّ
الحركــة ،و خصوصــاً فــي المناطــق الريفيّــة ،ممــا يضاعــف مــن آثــار تراجــع إمكانيّــة الحصــول علــى
الســلع األساســية .عنــد الســؤال عــن كيفيــة تأقلــم المجتمــع مــع مخــاوف الســامة و
الخدمــات و
ّ
الكرامــة ،أفــادت مصــادر المعلومــات الرئيس ـيّة بــأن آليــات التأقلــم األكثــر شــيوعاً هــي اللجــوء إلــى
دعــم مــن العائلــة و األصدقــاء المقربيــن ،يليهــا االندماج
قــادة المجتمــع ،و الزّعامــات الدينيــة ،و طلــب ال ّ
بشــكل فاعــل فــي الصــراع)MSNA 10/2014(.
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•مــع اســتمرار النّــزاع الســوري و االزديــاد الواضــح فــي عــدد الفصائــل المقاتلــة و الجماعــات العســكرية،
يبقــى العنــف و انتهــاكات الحمايــة المحــور الرئيســي فــي األزمــة الســورية .فــي مراجعــة حديثــة
للبيانــات تبيّــن أن  12.2مليــون شــخص بحاجــة لتدخــل لنــوع واحــد أو أكثــر مــن قضايــا الحمايــة،
ذيــن ال يزالــون يعيشــون داخــل البــادData( .
أي بنســبة  70%مــن العــدد التقديــري
للســكان ال ّ
ّ
ن عــدد األشــخاص
ن العــدد اإلجمالــي للمحتاجيــن قــد ازداد ,فــإ ّ
 )Review 11/2014علــى الرّغــم مــن أ ّ
المســتهدفين قــد انخفــض بنســبة  ,43%ممــا يعكــس مقاربـ ًة أكثر واقعية لمســتوى التدخــل المتعلق
بالحمايــة الممكــن تنفيــذه ضمــن الوضــع الحالــي الصعــب .تتأثــر محافظــات حلــب ،ديــر الــزور ،دمشــق،
الرقــة ،إدلــب ،و درعــا بشــكل خــاص نتيجــة المســتويات المرتفعــة للصــراع و النــزوح ،باإلضافــة إلــى
القيــود الصارمــة المفروضــة علــى الحركــة و مخــاوف الحمايــة الناتجــة عــن تواجــد الدولــة اإلســاميّة
و الجماعــات التابعــة لهــا.
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 .2.2الحماية

ن عــدد المحتاجيــن قــد ازداد بشــكل
“علــى ال ّرغــم مــن أ ّ
ن عــدد األشــخاص المســتهدفين قــد انخفــض
عــام فــإ ّ
بنســبة تقــارب  ,43%ممــا يعكــس مقاربــة أكثــر واقعيــة”
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 .4.2.2ضمانات الضربات الجوية للتحالف
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Al Jazeera 17/10/2014, Reuters 18/10/2014, Guardian 23/10/2014, Reuters 23/10/2014, SOHR 22/11/2014, Al
)Jazeera 06/11/2014, Reuters 06/11/2014

نظرة عامة و فصول القطاع

علــى الرّغــم مــن الجهــود الهادفــة لتقليــل عــدد الضحايــا المدنييــن فــي الضربــات الجويــة للتحالــف ضــد
ددة ،كان المدنيــون فــي مرمــى النّيــران ،فمــن المعتــاد أن تتضمــن الهجمــات ضحايــا
الجماعــات المتش ـ ّ
جلت حــاالت كهــذه فــي منطقــة عيــن العرب/كوبانــي (حلــب) ،حيــث بــدأت هجمــات
مــن المدنييــن .سـ ّ
التحالــف ضــد الدولــة اإلســامية فــي أيلــول ،لكــن مــع اســتهداف بعــض الجماعــات المتطرّفــة األخــرى،
توســعت هــذه التقاريــر لتشــمل الحســكة ،إدلــب ،ديــر الــزور ،و الرقــة.
كجبهــة النّصــرة و أحــرار الشــام،
ّ
در العــدد
عــدد ال ّ
ضحايــا اإلجمالــي غيــر معــروف ،لكــن وفقــاً للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ,يقــ ّ
ن الجــزء األكبــر
بحوالــي  1000شــخص ســقطوا قتلــى خــال أول شــهرين مــن الهجمــات الجويّــة ،رغــم أ ّ
مــن القتلــى كانــوا مقاتليــن ،فقــد كان هنــاك أطفــال و نســاء مــن بيــن الضحايــاGuardian 18/10/2014,( .

“يذكــر أن األســر التــي يعيلهــا أطفــال ,واألطفــال
دون ولــي أمــر (األطفــال الوحيــدون) هــم مــن
بيــن الفئــات األكثــر ضعفــا ً بعــد األســر التــي
تعيلهــا نســاء”

1

 .5.2.2االعتقاالت التعسفية

الدول املضيفة

أثــارت ممارســات الدولــة اإلســامية فــي مناطــق ســيطرتها ،و خصوصــاً العنــف الشــديد الموجــه
ضــد المدنييــن ،اهتمامــا ًعالمي ـاً أكبــر فــي الربــع األخيــر .رغــم أن الدولــة اإلســامية تعــد المجموعــة
األبــرز فــي تطبيــق ممارســات شــديدة القســوة ،أفــادت بعــض التقاريــر بــأن بعــض الفصائــل اإلســامية
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ددة
 .7.2.2االنتهاكات من قبل الجماعات المسلحة المتش ّ

2

التحليل اإلقليمي سوريا

رغم الحظر على األسلحة الكيميائية الذي تم تفعيله بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية األسلحة
الكيميائية في أيلول  ،2013ال تزال تتحدث التقارير عن استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا ,غالبا ّ
من قبل الحكومة السورية ضد بعض الفصائل المقاتلة ،و في بعض الحاالت غير المؤكدة أصيب العديد
من المدنيين)Syrian Observer 03/11/2014,The Economist 08/11/2014, Al Jazeera 07/12/2014( .

تســتمر المخــاوف حــول الــزواج المبكــرّ و عمالــة األطفــال ،خصوص ـاً مــع ازديــاد فقــر العائــات،
ممــا يتطلــب منهــم إيجــاد طــرق بديلــة لإلعالــة– إمــا عبــر إرســال أطفالهــم للعمــل أو تزويــج
بناتهــم علــى أمــل أنهــم ســيعوضون بشــكل أفضــل عــن ذلــكUN Population Fund 15/10/2104,( .
 )Al Jazeera 10/11/2014قــد تــزداد عمالــة األطفــال أكثــر مــع االرتفــاع الكبيــر فــي عــدد األيتــام –
النتيجــة المباشــرة للعنــف الــذي يقتــل األهــل و المعيليــن )Syrian Observer 09/10/2014( .تشــير
التقاريــر إلــى أن األســرالتي يعيلهــا أطفــال ،واألطفــال دون معيــل (الوحيــدون) هــم مــن بيــن
الفئــات األكثــر ضعفــا ً بعــد األســر التــي تعيلهــا نســاء .لكــن تفيــد التقاريــر بــأن وضــع األطفــال
أكثــر حساســية بقليــل و هــم عرضـ ًة لمخــاوف الحمايــة فــي المناطــق الحضريــة ،حيــث يمكــن
دة ،و لتنافــس علــى فــرص كســب المعيشــة القليلــة ،و
أن يتعرضــوا لنــزاع و عنــف بالــغ الش ـ ّ
لحمايــة أقــل مــن قبــل المجتمــع و التماســك المجتمعــي .و علــى العكــس ،يذكــر أن األســر
التــي تعيلهــا النســاء هــي أكثــر ضعف ـاً بقليــل فــي المناطــق الريفيــة ،حيــث يواجهــون قيــوداً
أكبــر علــى الحركــة بســبب قلــة وســائل النقــل ،و التكاليــف العاليــة للمواصــات ،و بعــد الخدمــات
األساســية ،إضافــة ً للقيــود المفروضــة علــى التنقــل مــن قبــل المجموعــات المســلحةMSNA(.
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رغــم عــدم وجــود أرقــام مؤكــدة ،فــإن ظاهــرة الخطــف و االختفــاء كانــت مرتبط ـ ًة بالنــزاع الســوري منــذ
بدايتــه .أشــارت بعــض التقاريــر مؤخــرا ً أن عمليــات الخطــف تحــدث بشــكل متكــرر فــي بعــض المناطــق
أكثــر مــن غيرهــا ،و أن طــرق “تجــارة االختطــاف” قــد تطــورت عبــر النــزاع .تشــير التقاريــر األولــى إلــى
تكيّــف الســكان مــع واقــع الحــرب هــذا و تقبّلهــم الســلبي لهــذه الممارســات ،بينمــا تشــير األخيــرة إلــى
مصــدر دخــل يق ـوّض النّســيج االجتماعــي الســوري و يغــذي بنفــس الوقــت اقتصــاد الحــرب لــدى كافــة
أطــراف النــزاع ()Syrian Observer 28/11/2014, Syrian Observer 18/11/2014

OHCHR 14/11/2014, SOHR 16/11/2014, AFP 17/11/2014, Al Akhbar 06/12/2014, Reuters 13/12/2014,
)Syrian Observer 22/12/2014, Al Jazeera 20/12/2014

مقدمة |

)11/11/2014, The Damascus Bureau 31/10/2014, UNSC 15/12/2014
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ي ســم ًة واضحـ ًة فــي النــزاع الســوري ،و قــد مارســتها
كانــت االعتقــاالت التعســفية و االختفــاء القســر ّ
ي غيــر معهــود ًة قبــل بدايــة
القســر
االختفــاء
و
التعســفية
كافــة أطــراف النــزاع .لــم تكــن االعتقــاالت
ّ
الســجون الحكوميــة مقلقــة بشــكل خــاص،
ن الظــروف فــي
الحــرب .تشــير بعــض التقاريــر مؤخــراً إلــى أ ّ
ّ
كمــا تحدثــت العديــد مــن التقاريــر عــن اســتخدام أدوات التعذيــب فــي الســجون (وث ّقــت منظمــة العفــو
الدوليــة  31طريقــة للتعذيــب فــي أحــد التقاريــر الحديثــة) – ممــا يســل ّط الضــوء علــى المزيــد مــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى يــد الحكومــة الســورية .تختلــف التّقديــرات بشــأن عــدد المعتقليــن
فــي الســجون (يفيــد المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان بوجــود  200,000معتقــل) ,و أفــاد بيــان لألمــم
المتحــدة أن عشــرات اآلالف مــن المدنييــن الزالــوا قيــد االعتقــال التعســفي و التعذيــب ،مبينــة ً بهــذا
طبيعــة هــذه الظاهــرة المنتشــرة علــى نطــاق واســعThe Economist 08/11/2014, AFP 02/11/2014, AFP(.

األخــرى ،كجبهــة النصــرة ،بــدأت باســتخدام أســاليب مشــابهة و فــرض فتــاوى صارمــة للشــريعة
ي معيّــن).
اإلســامية فــي مناطــق ســيطرتها ( كفــرض القيــود علــى حركــة النســاء و فــرض ز ّ
ددة – مذكــورة فــي تقريــر حديــث للجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم
تتضمــن الممارســات المتش ـ ّ
المتحــدة يــدرس ممارســات الدولــة اإلســامية –أســاليب عقــاب متطرفــة ,تشــمل أنــواع عديــدة
مــن اإلعــدام (كقطــع الــرأس ،الرّجــم ،الجلــد ،بتــر األطراف)علــى أنــواع مختلفــة مــن االنتهــاكات,
( ;)Syrian Observer 21/10/2014و أيضــا ً العنــف الشــديد و التّهديــدات باإلبــادة الجماعيــة (Reuters
 )10/10/2014, UN 10/10/2014و االســتعباد (يتضمــن االســتعباد الجنســي) (Al Jazeera
 ، ;)23/12/2014و تدريــب و تجنيــد األطفــال )Radio Free Europe 30/10/2014(.تــم تســجيل معظــم
جرائــم الحــرب هــذه فــي مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية ،باإلضافــة إلــى
ددة أخــرى ،كحلــب ،حمــاة ،إدلــب ،مخيــم
مناطــق تقــع تحــت ســيطرة منظمــات إســامية متشـ ّ
اليرمــوك (دمشــق) ،و الرقــةUN News 10/10/2014, BBC 14/11/2014, Al Jazeera 14/11/2014,( .
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بشــكل عــام ،مــن الصّعــب توثيــق العنــف الجنســي بســبب حساســية الموضــوع و التحديّــات التــي تتــم
مواجهتهــا فــي البيئــة الحاليــة و فــي ظــل وجــود تقاليــد مجتمعيــة حتــى قبــل النــزاع .تــم تــداول اتهامــات
باالغتصــاب الجماعــي ,ووثــق المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان آالف الحــاالت مــن العنــف الجنســي
حتــى اآلن – جميعهــا تعتمــد علــى شــهادات الشــهود ال علــى شــهادات الضحايــا أنفســهم – ممــا يوحي
جل حتــى اآلن )LA Times 18/11/2014( .يعــد هــذا مصــدر
بــأن العنــف الجنســي أكثــر انتشــاراً ممــا ســ ّ
قلــق كبيــر خصوصـاً فــي مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية ،بوجــود تقاريــر حديثــة تتحــدث عــن نســاء
و فتيــات مــن المجتمــع اليزيــدي فــي العــراق تــم إجبارهــن علــى العبوديــة الجنســية مــن قبــل مقاتلــي
دعــم
الدولــة اإلســامية )Al Jazeera 23/12/2014( .كمــا فــي حالــة عمالــة األطفــال ،فــإ ّ
ن ضعــف شــبكات ال ّ
و تضــاؤل المــوارد االقتصاديــة يجعــل النســاء و الفتيــات أكثــر عرضـ ًة لالســتغالل الجنســي.

تحليل القطاعات |

()Reuters 04/11/2014

1
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تــزداد المخــاوف حيــال تجنيــد األطفــال و قلّــة الحساسـيّة تجــاه العنــف .تتحــدث تقاريــر عــن معســكرات
تدريــب األطفــال (بعضهــم بعمــر  13عامـاً) التــي يقــوم بهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي أنحــاء مختلفــة
مــن ســوريا .كمــا أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة  YPGتقــوم بتجنيــد
األطفــال دون ســن  .18يذكــر أن هــذه الممارســة قــد تــم حظرهــا مؤخــراً و أن مــا يقــارب  150طفــل
مجنّــد قــد تــم تســريحهم )Radio Free Europe 30/10/2014, Al Jazeera 13/12/2014(.كال المثاليــن الســابقين
يؤكــدان مــدى ضعــف األطفــال حيــال التجنيــد مــن قبــل الفصائــل المقاتلــة – يــزداد هــذا الضعــف بضعــف
م تســليط الضــوء علــى مســألة
المصــادر االقتصاديــة و قلــة فــرص التعليــم و تــردّي شــبكات الدعــم .ت ـ ّ
أخــرى مقلقــة و هــي إجبــار األطفــال علــى مشــاهدة مقاطــع فيديــو لقطــع الــرؤوس مــن قبــل مقاتلــي
الدولــة اإلســامية ,ممــا يعرضهــم ألشــكال أخــرى مــن العنــف الشــديد .لــم يتــم قيــاس التأثيــر طويــل
المــدى لهــذه الممارســات بعــد ،لكــن التعــرض المســتمر ألشــكال العنــف هــذه فــي عمــر مبكــر ســيؤدي
إلــى قلــة الحساســية – ممــا يزيــد مــن خطــورة انتشــار هــذه الممارســات و تقبلهــا مــن قبــل الســكان.
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)07/10/2104, Syria Deeply 14/10/2014, Syrian Observer 05/11/2014
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يذكــر أن أهــم قضايــا الكرامــة و الســامة ,التــي تؤثــر علــى األفــراد فــي كل المحافظــات ,هــي عــدم
وجــود أو فقــدان الوثائــق الشــخصية (كشــهادة الــوالدة ،جــواز الســفر ،دفتــر العائلــة) ،يليهــا تجنيــد
م تســليط
األطفــال فــي الجماعــات المســلحة و تفــكك العائلــة و التّحــرّش و التّعصــب )MSNA 10/2014(.تـ ّ
دفــاع عــن حقوقهــم
الضــوء علــى فقــدان الوثائــق
الشــخصيّة بشــكل خــاص لعــدم قــدرة األفــراد علــى ال ّ
ّ
فــي ملكيّــة المنــازل و األصــول .كمــا أنــه مصــدر قلــق حقيقــي ألن مقاتلــي الدولــة اإلســامية يقومــون,
و بشــكل ممنهــج ,بمصــادرة و تدميــر و نهــب ممتلــكات األكــراد ،و فــي بعــض الحــاالت ،يقومــون بإعــادة
توطيــن عوائــل عربيّــة س ـنّية نازحــة مــن منطقــة القلمــون (فــي ريــف دمشــق) ،و ديــر ال ـزّور ،و الرقــة
م تســجيل ممارســات مشــابهة فــي تــل عــرب و تــل حاصــل فــي تمــوز
فــي بيــوت األكــراد المهجــورة .تـ ّ
 2013و أيض ـاً فــي أكثــر مــن  400قريــة كانــت معرضــة لهجــوم الدولــة اإلســامية علــى عيــن العــرب/
كوبانــي فــي أيلــول )OHCHR 14/11/2014( .يمكــن لفقــدان الوثائــق الشــخصية أن يكــون عائقــاً فــي
م التأســيس لعدالــة انتقاليّــة و بــدأ تعويــض ضحايــا االختــاس.
المســتقبل إذا مــا ت ـ ّ

نظرة عامة |

لطالمــا اعتبــرت ســامة األقليّــات مصــدراً للقلــق منــذ بــدء النــزاع – مــع تصاعــد هــذا القلــق مــع مــرور
ددة لمزيــد مــن الســيطرة فــي البــاد .حدثــت بعــض حــاالت
الوقــت و مــع اكتســاب الجماعــات المتش ـ ّ
اختطــاف للمســيحيّين منــذ قبــل ،لكــن فــي شــهر تشــرين األول تحدثــت العديــد مــن التقاريــر المختلفــة
عــن اختطــاف مســيحيّين فــي حلــب و حمــص مــن قبــل مقاتليــن إســاميين (كجبهــة النّصــرة)Reuters( .
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املواد الغري غذائية 2.8 :مليون

د أن اســتمرار
حمــص 42% .منهــا شــديد التضــرر 36% ,متوســطو  22%منهــا مدمــر كليــا .البـ ّ
القتــال العنيــف ,حتــى وقــف إطــاق النّــار فــي أيــار ,قــد ســبّب دمــاراً إضافيـاً ،برغــم ,ربمــا ,قيــام
بعــض عمليــات التّرميــم البســيطة مــذ ذاك الحيــن .يذكــر أن العائديــن إلــى مناطقهــم األصليــة،
بمــا فيهــا حمــص ،يواجهــون مصاعــب كبيــرة فــي إعــادة تأهيــل المبانــي المتضــررة جزئيـاًWFP( .

امللجأ 1.6 :مليون
 114 , MSNA 10/2014من  209ناحية تم تغطيتها في التقييم ()56%

املناطق األكرث تأثرا ً

درعــا ,القنيطــرة,
دمشق ,إدلب .حلب

ريــف

دمشــق,

الســويداء,

حــاه,

)15/10/2014, UNOSAT 06/11/2014, Data Review 11/2014

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
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 1.1.3.2المحتاجون و األولويات الجغرافية

ﺇﺩﻟﺏ

ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ
ﺭﻳﻑ ﺩﻣﺷﻕ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍء

ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ
ﺩﺭﻋﺎ

مــن أصــل تســعة تــم تقييمهــا فــي تقييــم  MSNAالــذي تــم إجــراؤه فــي آب-أيلــولMSNA(.
)10/2014

فصول البالد |

فــي
(فــي

محافظــة حمــاه ,اعتبــر عــدم القــدرة علــى حمايــة الممتلــكات
المالجــئ المؤقتــة) مصــدراً للقلــق فــي ســت مناطــق فرعيــة

التحليل اإلقليمي سوريا

فــي المناطــق المتأثــرّة بالصّــراع فــي محافظــات الرقــة ،ديــر الــزور ،الحســكة ،إدلــب و حلــب،
تقــل خيــارات المســكن ممــا يجبــر العديــد مــن النازحيــن علــى اإلقامــة مــع المجتمعــات المحلية.
فــي المناطــق الهادئــة نســبيّاً فــي محافظتــي الالذقيــة و الحســكة ،تتفاقــم مشــكلة عــدم
توفّــر أو عــدم ديمومــة المســكن مــع النقــص فــي أدوات و مــواد ترميــم البنــاء)MSNA 10/2014(.

2

الدول املضيفة

فــي حمــص ،نصــف ســكان حــي الوعــر المحاصــر (حوالــي  130,000نســمة) هــم نازحــون و يعيشــون
فــي ظــل ظــروف غيــر مســتقرّة فــي مســاكن مؤقتــة و مــدارس و أبنيــة غيــر منتهيــة .وفقــاً لتقييــم
م إنهــاؤه فــي نيســان  ،2014فــإن الصّــراع,
معهــد األمــم المتحــدة للبحــث و التدريــب  UNOSATو الــذي تـ ّ
الممتــد علــى مــدى أكثــر مــن  3ســنوات ,قــد أدّى إلــى تضــرّر أكثــر مــن  13,800مبنــى فــي مدينــة

د نقــص المــوارد الماليّــة و ارتفــاع اآلجــارات مــن العوائــق الرئيســية فــي الحصــول علــى
يعــ ّ
مســكن فــي عمــوم البــاد .تقديــم المســاعدات الماليــة هــو األولويــة فــي هــذه الحالــة ،لكــن
يوجــد نقــص فــي الســلع فــي األســواق و نوعيــة لــوازم المســكن رديئــة .فــي ريــف دمشــق،
اعتبــرت العوائــق األمنيــة المعرقــل الرئيســي فــي الحصــول علــى مســكن و ذلــك مــن قبــل
 100%مــن المجتمعــات التــي تــم تقييمهــا)MSNA 10/2014, Data Review 11/2014( .

1
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د ناحيــة الخشــنيّة ،فــي القنيطــرة ,ذات أولويــة جغرافيــة .تشــير تقاريــر الــى أن هــذه النّاحيــة تشــهد
تعـ ّ
قتــاال ً مســتمراً ،و أن النّازحيــن يضطــرون إلــى اإلقامــة فــي العــراء أو بالحــد األدنــى فــي أبنيــة متضــرّرة أو
غيــر جاهــزة  )MSNA 10/2014( .أثنــاء إعــداد تقييــم ( MSNAآب – أيلــول  ,)2014كانــت المســاعدات فــي
توفيــر المــأوى هــي األقــل تغطيــة و األكثــر الحاحــا ضمــن مخيمــات النازحيــن فــي إدلــب (بشــكل ملحــوظ
فــي مخيمــات بــاب الهــوى و الكرامــة و ســرمدا) .تلقــى العديــد مــن النازحيــن الخيــام التــي نــادراً مــا
تــدوم لمــدة عــام .يعــود ســبب التغطيــة الضعيفــة لهــذه المناطــق إلــى التّكلفــة العاليــة للخيــام و نقــص
مخــزون الطّــوارئ التابــع للــوكاالت اإلنســانيَة ،مــن المتوقّــع أن يــزداد الوضــع صعوبــة مــع االنخفــاض فــي
درجــات الحــرارة)MSNA 10/2014( .

 .2.1.3.2صعوبات الحصول على المسكن و توفره

1

نظرة عامة |

وفقـاً لمراجعــة حديثــة للبيانــات ،فــإن حوالــي  1.7مليــون شــخص بحاجــة إلــى دعــم بموضــوع المــأوى،
حيــث المحافظــات األكثــر تأثــراً هــي درعــا ,القنيطــرة ,ريــف دمشــق ,الحســكة ,دمشــق ,إدلــب ,و حلــب.
( )Data Review 11/2014المناطــق األكثــر حاجــة لمســاعدات المــأوى هــي التــي تســتضيف عــدداً كبيــراً
مــن النازحيــن و/أو تعرضــت بنيتهــا التحتيــة لدمــار هائــل نتيجـ ًة الصــراع و/أو صعوبــة الوصــول إليهــا .مثـاً،
وفقـاً لتقييــم  ،MSNAفــإن  40%مــن العــدد الكلــي لألفــراد المحتاجيــن لمــأوى يتواجــدون فــي محافظــة
حلــب ،و هــي أحــد أكثــر المحافظــات تأثــراً مــن ناحيــة تضــرر البنيــة التحتيــة و النّــزوح)MSNA 10/2014( .

مقدمة |

ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﺣﺎﺟﺔ

ﺣﻠﺏ

ذيــن يقطنــون مســاكن عشــوائية ،و مراكــز ســكن جماعيــة ،و أبنيــة متضــرّرة أو غيــر
األشــخاص ال ّ
منتهيــة هــم األكثــر عرضــ ًة للخطــر .النوعيــة الردئيــة للمســاكن ال تؤمــن حمايــة مــن عوامــل
الط ّبيعــة و االكتظــاظ ،و تــؤدي لفقــدان الخصوصيّــة ،و تســبب ضغوطــاً اجتماعيَــة ،الــخ .ازداد
عــدد النّازحيــن فــي المســاكن العشــوائيّة بأكثــر مــن  50%فــي عــام  2014مــا بيــن شــهري
كانــون الثانــي و أيلــول .بحلــول شــهر أيلــول ،أكثــر مــن  170,000نــازح كان يقطــن فــي مســاكن
مال بشــكل رئيســي ،حيــث تــم إحصــاء  130مخيّــم غيــر رســمي و حــي
عشــوائية ،فــي الشـ ّ
عشــوائي للنازحيــن .مــن المؤكّــد أن الحصــار الالحــق لكوبانــي مــن قبــل الدولــة اإلســامية قــد
جلة .مــع اســتمرار النّــزوح و محدوديّــة المســاحات اآلمنــة ،تتزايــد
زاد مــن االحتياجــات المس ـ ّ
م تحديــد تســع مخيّمــات
المخــاوف بشــأن قــدرة هــذه المســاكن علــى اســتيعاب األعــداد .ت ـ ّ
جلت وزارة اإلدارة المحليّة الســوريّة
عشــوائيّة غيــر رســمية فــي الجنــوب (درعــا و القنيطــرة) .سـ ّ
أن  180,000شــخص يقطنــون فــي  997ملجــأ جماعــي عــام فــي عمــوم المحافظــات األربعــة
عشــر .لكــن هــذه البيانــات محــدودة ألنهــا تغطّــي فقــط المناطــق التــي يمكــن أن يصلهــا موظفــو
الــوزارة)MSNA 10/2014, Data Review 11/2014( .

ملحة عن املحافظات

ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳّﺔ

)ﻣﻠﻳﻭﻥ(

1.7

2

حمــص,

 1.3.2المأوى

2015

تحليل القطاعات |

امللجأ 1.7 :مليون

1

نظرة عامة و فصول القطاع

أشخاص بحاجة
للمساعدة

املواد الغري غذائية 9.9 :مليون

نظرة عامة |

“العائــق األساســي للحصــول علــى مــأوى
فــي عمــوم البــاد هــو نقــص المــوارد الماليّــة
مصحوبــاً باآلجــارات المرتفعــة”

 2.3.2المساعدات غير الغذائية

دولــة اإلســامية و الحكومــة الســورية فــي حلــب علــى إعــادة تفعيــل محطّــة حراريّــة
وافقــت ال ّ
تقــع شــرق المدينــة ،و التــي كانــت منــذ عــام تقريبـاً المصــدر الرئيســي للكهربــاء فــي المدينــة.
()Assafir 28/11/2014

 2.2.3.2صعوبات الحصول على المواد غير الغذائية و توفرها

تتوافــر عموم ـاً مــواد ترميــم المســكن (بالســتيك ،حبــال ،عــدة إصــاح) بأســعار منخفضــة نســبياً فــي
العديــد مــن األماكــن .إال أن العديــد مــن المســاكن العشــوائية تقــع فــي أماكــن بعيــدة عــن المراكــز
التجاريّــة فــي المــدن ممــا يزيــد مــن أعبــاء تكاليــف المواصــات علــى األشــخاص.

1

2

التحليل اإلقليمي سوريا

الدول املضيفة

ح
فيمــا عــدا اآلثــار الكبيــرة و المضــرة علــى البضائع االســتهالكيّة و القطاعــات االقتصاديّة األخرى ،فإن شـ ّ
المحروقــات أو ارتفــاع أســعارها يقلــل مــن إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه التــي يتــم جرهــا بالمضخــات،
مــا يجبــر المجتمعــات علــى االعتمــاد علــى مــوارد الميــاه المكشــوفة ,و الملوثــة غالبـاً ،كاألنهــار.
م ّ

()MSNA 10/2014
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دعــم الحكومــي ،مترافقـاً مــع
يســتمرّ تأثــر الســكان فــي كل مــكان بارتفــاع أســعار المحروقــات و قطــع ال ّ
االنخفــاض فــي الق ـوّة الشــرائيّة )MSNA 10/2014(.قامــت الحكومــة الســورية فــي بدايــة شــهر تشــرين
األول برفــع ســعر البنزيــن مــن  60إلــى  80ليــرة ســورية لل ّتــر الواحــد .مــن المتوقــع وقــف الدعــم أكثــر
 )Assafir 20/10/2014, Data Review 11/2014( .تبقــى أســعار المــازوت فــي محافظــة إدلــب هــي األعلــى
فــي البــاد؛ فمــع شــهر تشــرين األول وصــل ســعر اللتــر الواحــد إلــى  188ليــرة ســورية)WFP 10/2014( .
بالنظــر إلــى أشــهر فصــل الشــتاء الحالــي ،حيــث يــزداد اســتخدام المحروقــات عمومـاً ،فــإن عــدم كفايــة
اإلمــدادات أو صعوبــة الحصــول عليهــا ســيكون مصــدر قلــق حتمـاً.

د من
أمــا أســاليب التأقلــم فــي ظــل غيــاب المــواد غيــر الغذائيــة األخــرى فهــي :المشــاركة ،الحـ ّ
الســلع الغذائيــة لشــراء المــواد غيــر الغذائيــة.
شــراء مــواد جديــدة ،و فــي بعــض الحــاالت بيــع
ّ

فصول البالد |

 3.2.3.2المحروقات و الكهرباء

1

نظرة عامة |

كمــا هــو حــال المالجــئ ،فــإن العوائــق الرئيســية فــي الحصــول علــى المــواد غيــر الغذائيــة هــي نقــص
المــوارد الماليــة المتفاقــم فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســوق .يعتبــر تقديــم المســاعدات الماليــة ذا
أولويّــة ،لكــن مــن المالحــظ أيض ـاً نقــص المــواد فــي الســوق و النوعيــة الرديئــة للمــواد غيــر الغذائيــة.
يلــي المســاعدات الماليــة ,الحاجــة الماســة ألوعيــة حفــظ الميــاه و للفــراش )MSNA 10/2014( .

مقدمة |

ُوجــد أن محافظــات درعــا ،القنيطــرة ،ريــف دمشــق ،الحســكة ،و دمشــق بحاجــة ماســة للدعــم
بالمســاعدات غيــر الغذائيــة .وفقـاً لتقييــم  MSNAفــإن درعــا تســتضيف العــدد األكبــر علــى اإلطــاق مــن
األفــراد شــديدي الحاجــة ،الذيــن اعتبــروا أوعيــة حفــظ الميــاه و مصابيــح اإلضــاءة الشمســية (بشــكل
ملحــوظ لفصــل الشــتاء) و الفــراش مــن األولويّــات بالنســبة لهــم ،بفــارق ضئيــل باألهميــةMSNA(.
 )10/2014, Data Review 11/2014باإلضافــة إلــى النازحيــن ،فــإن األســر التــي تعيلهــا نســاء هــي األكثــر
حاجــة للمســاعدات غيــر الغذائيــة و لمســاعدات تتعلــق بالمــأوى)MSNA 10/2014( .

مــن أســاليب التأقلــم المتبعــة مــن قبــل المجتمعــات ,التــي تفتقــر إلــى وقــود الطهــي و
تتض ّ
التدفئــة :إحــراق الحطــب و بقايــا الخــردة وحتــى أكيــاس النّايلــون؛ و االقتــراض أو بيــع الممتلــكات
لشــراء المحروقــات؛ و التّقليــل مــن اســتهالك المحروقــات)MSNA 10/2014(.
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 .4.2.3.2أساليب التأقلم

تحليل القطاعات |

م فيهــا تقييــم احتياجــات المــأوى مــن قبــل  MSNAو وجــد بأنهــا قليلــة (مثــل
فــي المحافظــات التــي ت ـ ّ
الحســكة) ،فــإن الوضــع قــد تراجــع حتم ـاً خــال أشــهر فصــل الشــتاء الحالــي ،خصوص ـاً مــع الحمايــة
الضعيفــة ضــد عوامــل الطقــس القاســية و نقــص المــواد و األدوات الالزمــة لإلصــاح و ضعــف المــوارد
االقتصاديــة )MSNA 10/2014(.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

مــن آليــات التأقلــم المتبعــة مــن قبــل المجتمعــات المحتاجــة إصالحــات مبتكــرة للخيــم و مشــاركة
تتض ّ
المســكن مــع عــدد مــن العائــات لتخفيــف أعبــاء اآلجــار )MSNA 10/2014(.األســلوب األخيــر قــد يــؤدي
إلــى المزيــد مــن التوتــرات علــى صعيــد العالقــات الشــخصية و االجتماعيــة.

دخــل،
“االنضمــام للجماعــات المس ـل ّحة مصــدر هــام لل ّ
إذ يتــراوح بيــن التّهريــب إلــى الوقــوف علــى الحواجــز
إلــى االنخــراط فــي القتــال”

نظرة عامة |

 .3.1.3.2أساليب التأقلم

نظرة عامة |

 4.2األمن الغذائي و سبل العيش
مليون

SRP 2015

تحليل القطاعات |

4.5

مليون

 114 , MSNA 10/2014من  209ناحية تم تغطيتها في التقييم ()56%

املناطق األكرث تأثرا ً

ريف دمشق ,القنيطرة ,الحسكة ,حمص ,درعا ,حلب ,إدلب

2014
)ﻣﻠﻳﻭﻥ(

2015

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

)ﻣﻠﻳﻭﻥ(

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﺣﺎﺟﺔ 6.3

9.8

56%

4.7

7.5

60%

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ

ﺣﻠﺏ

ﺇﺩﻟﺏ

ﺣﻣﺹ
ﺭﻳﻑ ﺩﻣﺷﻕ

ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ
ﺩﺭﻋﺎ

)2015, AFP 29/10/2014

التّقديــرات ,عــن عــدد المحتاجيــن للمســاعدات الغذائيــة ,تعتمــد جزئيـاً علــى التّقييــم واســع النّطــاق و
متعــدد القطاعــات الــذي تــم إجــراؤه فــي عشــر محافظــات فــي آب و أيلــول .خــال هــذا التّقييــم ,وجــد
أن إجمالــي المحتاجيــن لمســاعدات غذائيــة هــو  4.5مليــون شــخص ،أي  30%مــن الســكان الذيــن
جــرى تقييمهــم .بمــا أن هــذا التقييــم قــد جــرى بعــد موســم الحصــاد ،و تزامــن مــع اســتجابة واســعة
لألمــن الغذائــي ،فمــن المتوقّــع أن عــدد األفــراد غيــر المؤ ّمنيــن غذائيـاً فــي المناطــق المقيّمــة قــد ارتفــع
بشــكل ملحــوظ منــذ إجــراء التقييــم)MSNA 30/10/2014( .

تتعــرض المــوراد الحكوميــة للمزيــد مــن الضغــط نتيجــة الزّيــادة المطلوبــة فــي عمليــات االســتيراد
للتعويــض عــن نقــص اإلنتــاج المحلــي .تــزداد تكاليــف
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﺑﻭﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩﺓ
االســتيراد بشــكل حــاد نتيجــة انخفــاض قيمــة العملــة
)ﻁﻥ ﻣﺗﺭﻱ(
در منظمــة الغــذاء و
الســورية و العقوبــات االقتصاديــة .تقــ ّ
4.6
عــام
فــي
المســتوردة
ن الحاجــة للحبــوب
الزراعــة  FAOأ ّ
4.3
 2015ســترتفع إلــى  4.6مليــون طــن مقارنـ ًة مــع  4.3مليــون
3.9
3.6
طــن فــي عــام )FAO 22/12/2014( .2014

حــددت سلســلة األمــن الغذائــي المناطــق ذات األولويّــة و التــي يوجــد فيهــا حوالــي  6.8مليــون شــخص
بحاجــة لمســاعدات غذائيــة فوريّــة .تشــير مراجعــة حديثــة للبيانــات ,إضافــ ًة لمعلومــات أخــرى ,أن
حساســية األوضــاع فــي المناطــق الجغرافيــة تعتمــد علــى مســتويات النــزاع ،و المنفــذ إليهــا و مــدى
م إجــراؤه
كثافــة تعــداد النّازحيــن فــي المنطقــة )Data Review 11/2014(.يدعــم تقييــم , MSNAالــذي تــ ّ
فــي آب-أيلــول ,فرضيــة أن وضــع األمــن الغذائــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مســتويات الصّــراع .تقريب ـاً
كل المناطــق ,التــي يكــون وضــع األمــن الغذائــي فيهــا مهــدداً للحيــاة ,شــهدت أيضــاً قتــاال ً مســتمرّاً
لفتــرات طويلــة مــن الزّمــن .المناطــق األخــرى ذات األولويــة هــي تلــك التــي تعانــي مــن حصــار (جزئــي)،
المناطــق الريفيــة و المناطــق التــي تســتضيف أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــنMSNA 10/2014, SRP 2015, Al( .

فــي شــهر تشــرين األول ,كان التضخــم المتوقــع فــي
أســعار المســتهلك  ,35%أي أن العائالت الســورية ســتحتاج
إلنفــاق  35%أكثــر ,مــن الليــرة الســورية ,لشــراء نفــس
كميّــة البضائــع مقارنــ ًة مــع عــام  .2013علــى الرّغــم مــن
عــدم وجــود معلومــات واســعة النطــاق ،يمكــن االفتــراض أن
خــم فــي أســعار المســتهلك يختلــف بشــكل ملحــوظ
التض ّ
خــم
دل التض ّ
باختــاف الناحيــة .الســبب األساســي لمعــ ّ
المرتفــع هــو ارتفــاع أســعار الغــذاء و المحروقــاتEconomist( .

1

2

ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ GIEWS 22/12/2014, GIEWS 2012
:
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)Monitor 24/11/2014, REACH 01/09/2014, Syria Deeply 16/10/2014, NYT 13/11/2014

)10/10/2014

نظرة عامة |

وث ّــق برنامــج الغــذاء العالمــي انخفاضــاً فــي األمــن الغذائــي بيــن المســتفيدين مــن البرنامــج ،حيــث
دي مــن  39%إلــى  52%بيــن الرّبــع الثانــي و الثالــث مــن .2014
دل االســتهالك الغذائــي الحـ ّ
ارتفــع معـ ّ
ي ,لغيــر المســتفيدين مــن برنامــج الغــذاء العالمــي القاطنيــن
يمكــن االفتــراض بــأن وضــع األمــن الغذائ ـ ّ
فــي مناطــق ال يمكــن الوصــول إليهــا كمناطــق فــي محافظــة الحســكة و الرقــة ،ســيئ للغايــةWFP( .

فصول البالد |

تشــير أحــدث التّقديــرات إلــى وجــود  9.8مليــون شــخص بحاجــة إلــى المســاعدات المتعلقــة بالغــذاء
و المعيشــة ،و هــي زيــادة بنســبة  56%عــن عــدد المحتاجيــن فــي كانــون الثانــي  2013و البالــغ 6.3
ي بالتدهــور فــي
مليــون محتــاج .إذا لــم يحــدث ت ّغيــر حقيقــي فــي الوضــع ،سيســتمر األمــن الغذائ ـ ّ
)SRP 2015( .2015

دمــار الواســع للبنــى التحتيــة
در مســؤول فــي األمــم المتحــدة مؤخــراً أن العقوبــات و ال ّ
قــ ّ
الحيويــة و النــزوح قــد أعــادوا وضــع االقتصــاد الســوري كمــا كان منــذ ثالثيــن عــام .يعتبــر
ي األخيــر أحــد أســباب و أعــراض انكمــاش االقتصــاد ،و هــو يســل ّط
تقليــص الدعــم الحكومــ ّ
ضــوء علــى الصعوبــات التــي تواجــه الحكومــة الســورية للحفــاظ علــى المســتويات الحاليّــة
ال ّ
لإلنفــاق .المشــاكل االقتصاديــة األخــرى كاالنخفــاض فــي عائــدات الضرائــب و تكاليــف العمليّــات
العســكرية و انخفــاض قيمــة العملــة و التّكاليــف المرتفعــة لالســتيراد ،تزيــد مــن تــآكل ميزانيّــة
الحكومــة الســورية .مــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى تراجــع أكبــر فــي اإلنفــاق علــى الرّعايــة
الشــرائية للســكان( .للمزيــد
االجتماعيــة ،ممــا يؤث ّــر علــى توفيــر الخدمــات العامــة و القــوّة
ّ
مــن المعلومــات عــن العواقــب المحتملــة للقيــود علــى ميزانيّــة الحكومــة الســورية ،راجــع
الســيناريوهات األخيــرة لـــ ()Washington Post 29/11/2014, AFP 19/11/2014

التحليل اإلقليمي سوريا
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 .2.4.2االقتصاد الكل ّي

)18/12/2014

مقدمة |

ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ
ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳّﺔ

يوجــد علــى األقــل  460,000الجــئ فلســطيني بحاجــة إلــى المســاعدات الغذائيــة ،أي ازداد
عــن  440,000محتــاج منــذ ســنة تقريبـاً .و هــو يشــكل  80%مــن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين
المســجلين فــي ســوريا و البالــغ عددهــم  560,000شــخص .يبقــى الالجئــون الفلســطينيون,
المقيمــون فــي مخيــم اليرمــوك و البالــغ عددهم  18,000شــخص ,هــم الهم األكبــر ,ألن المنطقة
تقــع تحــت الحصــار منــذ تمــوز Amnesty International 10/03/2014, UNRWA 11/12/2014, SRP( .2013

2
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أشخاص بحاجة
للمساعدة

9.8

“تراجــع االقتصــاد الســوري  30عامـاً بســبب
دمــار الكبيــر فــي البنيــة التحتيّــة الحيويــة
ال ّ
و النّــزوح”

1

نظرة عامة |

 .3.4.2توفّر الغذاء

تحليل القطاعات |

2

)24/11/2014, ibtimes 25/11/2014

 , 2014تبيّــن أن معظــم األفــران تعتمــد علــى مصــادر غيــر دائمــة أو غيــر قانونيــة للحصــول علــى الط ّحين:
ي للطحيــن ( )41%بالنســبة لألفــران المقيّمــة .بينمــا
المنظ ّمــات غيــر الحكوميــة كانــت المصــدر الرّئيسـ ّ
ن الدولــة اإلســامية هــي ثانــي مصــدر رئيســي للط ّحيــن ( )28%بالنســبة لألفــران فــي المناطق
تبيّــن أ ّ
الخاضعــة لســيطرتها .تلعــب الجماعــات المســل ّحة دوراً هامــاً فــي العديــد مــن المناطــق فــي توريــد
القمــح و الخبــز“ .عســكرة” هــذا الغــذاء األساســي يعــرض الســكان إلــى االســتغاللACU 01/09/2014,( .

)OCHA 03/10/2014

يبيّــن تقييــم ضيّــق النطــاق ,عــن الوضــع المعيشــي فــي حلــب و ادلــب ,أهميــة اإلنتــاج الذاتــي،
حيــث أن الفــرق بيــن العائــات الفقيــرة و الفقيــرة جــداً يتعلــق بقــدرة هــذه العائــات علــى إنتــاج
غذاءهــا فــي حدائــق المنــازل)Save the Children 01/2015( .
يذكــر تقييــم المعيشــة فــرص عمــل عديــدة كانــت قــد ظهــرت خــال الصــراع .أكــد التقييــم
الفرضيــة القائلــة بأنــه فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة الســورية يكــون االنضمــام
إلــى الجماعــات المســلحة مصــدراً مهم ـاً للدخــل ،و يتــراوح بيــن التّهريــب إلــى الوقــوف علــى
الحواجــز ،إلــى المشــاركة فــي القتــال)Save the Children 11/2015( .

رغــم محدوديــة توفــر الغــذاء حالي ـاً ،يمثــل الحصــول علــى الغــذاء تحدي ـاً أكبــر .المصــدر األكبــر النعــدام
دخــل و االرتفــاع الكبيــر فــي
األمــن الغذائــي هــو تراجــع القـوّة الشــرائية ،يغذيــه تراجــع فــرص اكتســاب ال ّ
الســلع الغذائيّــة األساس ـيّة.
أســعار
ّ

ﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ

دخل
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تقويم المحاصيل في سوريا

ﺍﻟﻧﻣﻭ

ﺍﻟﺑﺫﺍﺭ

ﺍﻟﻧﻣﻭ
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ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ

ﺗﻣﻭﺯ

التحليل اإلقليمي سوريا

ﺍﻟﻘﻣﺢ

فصول البالد |

ﺍﻟﺑﺫﺍﺭ

ﺍﻟﺣﺻﺎﺩ

الدول املضيفة

در وزارة الزّراعــة و اإلصــاح الزّراعــي أن القمــح و
يقــوم
ّ
الفلحــون حاليّــاً ببــذر القمــح و الشــعير .تقــ ّ
الشــعير ,اللــذان يزرعــان اآلن ,همــا  23%و  ,19%علــى التوالــي ,أقــل مــن النســبة المطلوبــة ،مقارنـ ًة
مــع  21%نقــص فــي العــام الماضــي .يبــدو هــذا التقديــر متواضع ـاً عنــد التفكيــر باألضــرار التــي لحقــت
البنيــة التحتيــة ،و المعــدالت المرتفعــة للنــزوح ،و الصــراع الــذي يمنــع الوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة و
يســبب نقــص المســتلزمات)FAO 22/12/2014, MSNA 10/2014( .
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دخــل قــد تغيّــرت فــي المناطــق المقيّمــة .فــي عــام  ،2013اعتبــر إنتــاج
أظهــر تقييــم  MSNAأن مصــادر ال ّ
دخــل.
المحاصيــل الغذائيّــة و المبيعــات ،يليهــا الوظائف/الرّواتــب و التّجــارة الصغيــرة ،مــن أهــم مصــادر ال ّ
بعــد مغــادرة عــدد مــن العمــال المهــرة لســوريا و تراجــع دفــع الرّواتــب مــن قبــل الحكومــة ،لجــأ الســكان
دخــل
دخــل .تبقــى المبيعــات و إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة المصــادر األهــم لل ّ
إلــى مصــادر مختلفــة لل ّ
حســب نتائــج تقييــم  ،MSNAلكــن فــي عمــوم المناطــق المقيّمــة ،بينمــا كانــت التّجــارة الصغيــرة ثانــي
أهــم مصــدر عنــد إجــراء التقييــم ،يليهــا األعمــال المؤقتــة /المأجــورة)MSNA 10/2014( .

نظرة عامة |

 .4.4.2الحصول على الغذاء

1

ملحة عن املحافظات

ن عمــل األفــران يتعطــل نتيجــة انقطــاع الكهربــاء و وقــود الطهــيACU 01/09/2014,( .
دة تقييمــات أ ّ
بيّنــت عـ ّ
 )MSNA 30/10/2014, REACH 01/09/2014فــي تقييــم ألكثــر مــن  400فــرن فــي  10محافظــات فــي أيلــول

مقدمة |

أدى اإلنتــاج الزراعــي المحــدود و قطــع سلســلة اإلمــداد إلــى عــدم تنــوع األغذيــة فــي األســواق و
جل نقــص الفواكــه الط ّازجــة و الخضــراوات و منتجــات األلبــان بشــكل واســع فــي
المحـ ّ
ـات ،حيــث س ـ ّ
عمــوم البــاد)MSNA 30/10/2014, Data Review 11/2014( .

بمــا أن إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة و المبيعــات ال يــزاالن المصــدران األساســيّان للدخــل فــي
العديــد مــن المناطــق ,و مــع ازديــاد االعتمــاد علــى إنتــاج الغــذاء المحلــي فــي االســتهالك
المنزلــي ،فــإن أي تراجــع فــي المحاصيــل ســيؤثر مباشــر ًة علــى المــوارد االقتصاديــة و كميّــات
الغــذاء المتوفــرّة لألســر فــي هــذه المناطــق)FAO 29/08/2014, Al Jazeera 16/11/2014( .

نظرة عامة و فصول القطاع

فــي العديــد مــن المناطــق ,يشــكل توفّــر المــواد الغذائيــة همـاً كبيــراً ،مــع رداءة نوعيــة الســلع المتوفّــرة
الســلع
فــي الســوق .أحــد مســببات عــدم توفّــر الغــذاء هــو مســتويات النــزاع ،حيــث يكــون نقــص
ّ
الغذائيــة الرئيســية أكثــر شــيوعاً فــي المناطــق التــي تعانــي قتــاال ً مســتمراً .خــال تقييــم  MSNAمثـاً,
م تســجيل نقــص فــي حليــب األطفــال فــي كل مناطــق الصّــراع مــا عــدا واحــدة .المناطــق التــي يتركــز
تـ ّ
فيهــا النازحــون بشــكل كبيــر (مثــل الهجيــن فــي ديــر الــزور) و المناطــق التــي قطعــت عنهــا خطــوط
اإلمــداد بشــكل كامــل بســبب القيــود المفروضــة علــى الحــدود (مثــل القامشــلي فــي الحســكة) أو
المناطــق المحاصــرة (مثــل الغوطــة الشــرقيّة فــي دمشــق ،حــي الوعــر فــي حمــص) هــي األخــرى
تشــهد نقصــاً فــي الغــذاء .كمــا أن كميّــات األغذيــة فــي أســواق المناطــق الريفيّــة قليلــة مقارنــ ًة
مــع المناطــق الحضريــة .تتحــدث تقاريــر غيــر مؤكّــدة عــن مظاهــرات فــي الرّقــة و دومــا نتيجــة لنقــص
الغــذاءAl Jazeera 10/10/2014, MSNA 30/10/2014, Syria Deeply 16/10/2014, Assafir 17/11/2014, Al Monitor( .

“المصــدر األكبــر النعــدام األمــن الغذائــي هــو
تراجــع القــوّة الشــرائية ،يغذيــه تراجــع فــرص
الســلع
دخــل و االرتفــاع الكبير بأســعار
اكتســاب ال ّ
ّ
األساســيّة”
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()MSNA 10/2014

ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ

مقدمة |

تؤكــد نتائــج تقييــم  MSNAأن آليــات التأقلــم الســلبيّة المذكــورة أعــاه قــد تــم اتباعهــا فع ـاً،
رغــم أن التقييــم قــد جــرى بعــد موســم الحصــاد ،حيــث يفتــرض أن يكــون معــدل الحصــول علــى
الغــذاء فــوق المتوســط .يبيّــن تقييــم  MSNAأيضــاً وجــود فــارق بيــن آليــات التأقلــم المتّبعــة
فــي المناطــق الحضريــة و تلــك فــي المناطــق الرّيفيــة ،اعتمــاداً علــى المــوارد المتوفــرة .فــي
المناطــق الحضريــة ,ســجل فــي مناطــق أكثــر قليـاً ,تأقلــم الســكان عبــر تقليــل عــدد الوجبــات
ي و الصيــد و
اليوميــة؛ بينمــا ســجل ّت المناطــق الريفيــة معــدال ً أعلــى الســتخدام الغــذاء البــر ّ
جنــي المحاصيــل قبــل أوانهــا أو جمــع الغــذاء مــن النباتــات البريّــة ,مقارنـ ًة بالمناطــق الحضريــة.

1

نظرة عامة |

أيلول2014
( - MSNAﺃﻳﻠﻭﻝ
متوسط سعر الخبز في كل منطقة سيطرة MSNA
)2014

)18/12/2014, Save the Children 01/2015
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ملحة عن املحافظات

جل برنامــج الغــذاء العالمــي ,فــي شــهر
تختلــف أســعار
الســلع بشــكل كبيــر باختــاف المناطــق .س ـ ّ
ّ
تشــرين األول ,أعلــى ســعر للخبــز فــي درعــا ( 200ليــرة ســورية للكيلوغــرام) و األدنــى فــي حمــاة،
حمــص ،الالذقيــة ،و طرطــوس ( 30ليــرة ســورية للكيلوغــرام) .ال تتأثــر األســعار فقــط بمســتويات
النــزاع و طــرق اإلمــداد ،لكنهــا تختلــف أيضــاً تبعــاً لمناطــق الســيطرة .يبيّــن تحليــل لبيانــات MSNA
أن ســعر الخبــز المدعــوم فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية أقــرب غالبــاً لســعر الخبــز
المدعــوم قبــل بــدء األزمــة ( 25ليــرة ســورية) .إضافــ ًة إلــى ذلــك ،تختلــف أســعار الخبــز المدعــوم
بشــكل كبيــر فــي مناطــق ســيطرة جماعــات المعارضــة المســل ّحة ،مقارنــ ًة بمناطــق ســيطرة
الجماعــات الكرديــة و الجماعــات التابعــة للدولــة اإلســامية ،ينســجم هــذا مــع التقاريــر التــي تبيّــن
أن الجماعــات األخيــرة تتحكــم بشــدة بخطــوط إمــداد الخبــز)MSNA 30/10/2014, WFP 31/10/2014( .
ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺣﺳﺏ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ

•زيــادة تحــرك الســكان فــي داخــل ســوريا ،و إن أمكــن ،عبــر الحــدود بحثـاً عــن فــرص كســب
الــرزق و تأميــن االحتياجــات األساســية.
•ازديــاد انعــدام األمــن الغذائــي ،و الــذي قــد يــؤدي إلــى خضــوع المجتمعــات أكثــر لتأثيــر الدولــة
ددة األخــرى)Food Security Cluster 10/2014(.
اإلســامية و الجماعات المتشـ ّ
•تبنــي آليــات تأقلــم ســلبية أخــرى ،مثــل الــزواج المبكّــر و التســوّل و انتهــاكات حقــوق
اإلنســان و عمالــة األطفــال ،إضافـ ً
ة إلــى تنــاول أغذيــة أقــل جــودة و أقــل قيمــة غذائيــةWFP( .

تحليل القطاعات |

لــم تتوفــر معلومــات أحــدث حــول األســعار منــذ تشــرين األول ،لكــن يمكــن االفتــراض بــأن أســعار الخبــز،

وســطياً ،قــد ارتفعــت أكثــر نتيجــة ارتفــاع أســعار المحروقــات خــال أشــهر فصــل الشــتاء الحالــيWFP( .
)31/10/2014

تتوقع مجموعة األمن الغذائي أن التقليص الحالي و المستقبلي المحتمل سيسبب:

1

نظرة عامة و فصول القطاع

تبيّــن بيانــات برنامــج الغــذاء العالمــي عــن أســعار الســوق أنــه بعــد فتــرة االستقرارالنســبي بيــن كانــون
مــوز  ،2014بــدأت أســعار الخبــز باالرتفــاع بحلــول شــهر آب .و مــع شــهر تشــرين األول،
األول  2013و ت ّ
مــوز  .2014ترتبــط
ت
ـذ
ـ
من
50%
ـبة
ـ
بنس
ـادة
ـ
زي
أي
ـورية،
ـ
س
ـرة
ـ
لي
75
ـات
ـ
المح
ـي
ـ
ف
ـز
ـ
الخب
بلغــت أســعار
ّ
دعــم )WFP 31/10/2014(.تعــزو
موجــة ارتفــاع األســعار هــذه بارتفــاع أســعار المحروقــات بعــد قطــع ال ّ
الحكومــة الســورية االرتفــاع فــي أســعار المحروقــات إلــى ازدهــار الســوق الســوداء ،و االنقطــاع المتكــرر
للكهربــاء نتيجــة قصــف محطــات الطاقــة )DamascusBureau 24/11/2014(.يبيّــن أحــد المصــادر المحليــة بــأن
هجمــات التحالــف الدولــي علــى مصافــي النفــط قــد تســبب بانقطــاع الكهربــاء و بالتالــي ارتفــاع أســعار
الغــذاء فــي أجــزاء مــن الرقــة )Syria Deeply 16/10/2014(.لــم يتــم التأكــد مــن هــذا.

“مــع شــهر تشــرين األول ،بلغــت أســعار الخبز
فــي المحــات  75ليــرة ســورية ،بارتفــاع
مــوز  .2014ترتبــط موجــة ارتفــاع
 50%منــذ ت ّ
األســعار هــذه بارتفــاع أســعار المحروقــات
دعــم الحكومــي”
بعــد قطــع ال ّ

نظرة عامة |

 .2.4.4.2أسعار الغذاء و القدرة المالية
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ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ

فصول البالد |
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الدول املضيفة

بســبب وقــف التمويــل ,اضطــر برنامــج الغــذاء العالمــي إلــى تقليــص حجــم و نطــاق توزيــع األغذيــة.
فــي شــهر تشــرين األول ،تــم تقليــل الســلة الغذائيــة إلــى حوالــي  1,100كيلوكالــوري ،بينمــا كان مــن
المتوقــع أن تكــون القيمــة فــي شــهر تشــرين الثانــي حوالــي  60%مــن القيمــة الغذائيــة التــي ينصــح
بهــا ( 2,100كيلــو كالــوري))AFP 13/10/2014( .

التحليل اإلقليمي سوريا

 .5.4.2المساعدات الغذائية و أساليب التأقلم

 | P.29الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

تبيّــن نتائــج تقييــم  MSNAأن الغــذاء هــو اإلنفــاق الرئيســي لألســر .يســبب ارتفــاع األســعار ازديــاد
الفقــر و مصاعــب أكثــر فــي الحصــول علــى الرّعايــة الصحيــة و المــاء و المــأوى)MSNA 10/2014( .

2

12.2مليون
SRP 2015
 114 , MSNA 10/2014من  209ناحية تم تغطيتها في التقييم ()55%

املناطق األكرث تأثرا ً

القنيطرة ,درعا ,حلب ,الرقه
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 .1.5.2المحتاجون و األولويات الجغرافية

در قطــاع الصحــة عدد الســكان المحتاجين.
ضمــن خطــة االســتجابة االســتراتيجية لســوريا ( , )SRP 2015قـ ّ
تغطّــي التّقديــرات الجديــدة كل المحتاجيــن إلــى دعــم صحــي ،عوض ـاً عــن كامــل الســكان ،كمــا هــو
مبيّــن فــي تقديــرات .2014

ديــات مماثلـ ًة و تبــرز المزيــد
تواجــه حمــات التّلقيــح األخــرى ،كحملــة التلقيــح ضــد الحصبــة ،تح ّ
در هبــوط معــدالت التّلقيــح مــن  90%قبــل الحــرب
مــن المخــاوف إقليميـاً و عالميـاً .عمومـاً ،يقـ ّ
إلــى  52%فــي  ،2014ممــا ســمح بانتشــار أمــراض كالحصبــة و التهــاب الكبــد و التيفؤيــد (تشــير
األرقــام إلــى حوالــي  6,500حالــة تيفؤيــد و  4,200حالــة حصبــة)Reuters 19/12/2014, Syrian( .
)Observer 18/11/2014

1

 .4.5.2األمراض المعدية و غير المعدية

نقــص األدويــة و اللــوازم الطبيــة و الكــوادر يزيــد مــن صعوبــة معالجــة األمــراض غيــر المعديــة
كالســكري و الســرطان.
ّ

التحليل اإلقليمي سوريا

جلة
اكتشــف تقييــم  MSNAأيضـاً أن أمــراض البشــرة كانــت مــن أكثــر المخــاوف الصحيّــة المسـ ّ
دمــوي ،و أمــراض
فــي  119ناحيــة فــي  10محافظــات مقيّمــة ،يليهــا اإلســهال المائــي و ال ّ
مــى غيــر معروفــة المصــدر و متالزمــة اليرقــان الحــادّ ,و هــي مــن بيــن أكبــر عشــر
الكليــة ،و ح ّ
جلة .تــدل هــذه األمــراض مباشــر ًة علــى تدهــور وضــع الميــاه و خدمــات
مخــاوف صحيّــة مس ـ ّ
الصحــة العامــة و الشــخصية.

2
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لكــن ,مــع االكتظــاظ فــي المالجــئ و نقــص الميــاه و منتجــات العنايــة بالنّظافــة و قلّــة الميــاه
النظيفــة و تراكــم القمامــة ،ارتفعــت و بشــكل ملحــوظ األمــراض المعديــة المتعل ّقــة بالنظافــة و
تفشــى الجــرب و القمــل (فــي أجــزاء مــن حلــب) ،و ظهــور مــرض النّغــف ،و هــو مــرض
الميــاه.
ّ
اســتوائي ينتشــر عــن طريــق الذبــاب (فــي الغوطــة الشــرقية) ،و أمــراض أخــرى كالمالريــا و
الســل .و هــي أمثلــة معــدودة فقــط للتدليــل علــى األمــراض المعديــة التــي تثقل كاهل الشــعب
ّ
الســوريSyrian Observer 01/12/2014, UNRWA 03/10/2014, Syria Deeply 20/11/2014,(.
)Reuters 19/12/2014, Reuters 27/11/2014

الدول املضيفة

اســتهداف الكــوادر الطبيــة و المنشــآت الصحيــة هــو أحــد القضايــا الخطيــرة الموجــودة فــي النظــام الطبّي
الســوري .تقــول جماعــات حقــوق اإلنســان أن الهجمــات المقصــودة و الممنهجــة ،مــن قبــل كل أطــراف
النــزاع ،علــى الكــوادر الط ّبيّــة و المنشــآت أصبحــت أمــراً اعتياديـاً .يحــدث مثــل هــذه الهجمــات فــي كل
منــت ضــرب أكبــر مشــفى
أنحــاء البــاد؛ فــي  16كانــون األول شـنّت القــوات الحكوميــة غــارات جويــة تض ّ
فــي المياديــن فــي ديــر الــزور ،باإلضافــة إلــى مستشــفى آخــر فــي كفرنبــل فــي إدلــب .تســببت هــذه
الهجمــات ليــس فقــط فــي مقتــل المدنييــن و الكــوادر الطبيــة ،بــل و ســببت أضــراراً جســيمة بالمنشــآت
فأصبحــت غيــر قــادرة علــى العمــل .أضعــف هــذا مــن إمكانيــة تقديــم الرّعايــة الط ّبيــة لــكل الســكان
الموجوديــن فــي المنطقــة .فــي الواقــع ،يذكــر أن أكثــر مــن نصــف مشــافي ســورية قــد تد ّمــر أو تضــرر
بشــكل كبيــر و أن حوالــي  47مشــفى فقــط ( )40%تعمــل بشــكل كامــلSyria Deeply 20/11/2014, Syrian(.
ن اســتهداف المنشــآت
 )Observer 17/11/2014, OCHA Turkey 19/12/2014, SRP 12/2014يبيّن تقييم  MSNAأ ّ
الصحيــة هــو العقبــة األكبــر فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيّــة خصوص ـاً فــي حلــب و الرقــة و ريــف

)13/10/2014

فصول البالد |

 .2.5.2استهداف المنشآت الصحية

جلت  UNICEFتلقيــح  1.0مليــون طفــل فــي عمــوم المحافظــات فــي حملــة التّلقيــح
ســ ّ
د شــلل األطفــال لشــهري أب و أيلــول ,مــن أصــل  1.2مليــون طفــل مســتهدف دون ســن
ضــ ّ
ذر الوصــول إلــى األطفــال فــي المناطــق
الخامســة .كمــا الحــال فــي الحمــات الســابقة ،تعــ ّ
المتنــازع عليهــا و بالتالــي لــم يتــم تلقيــح أكثــر مــن  28,000طفــل ضــد شــلل األطفــالUNICEF( .

نظرة عامة |

حيــة
يبيّــن تصنيــف وضــع قطــاع الصحــة أ ّ
ن  23ناحيــة ,مــن أصــل  272فــي ســوريا ,فيهــا احتياجــات ص ّ
م تســليط الضــوء بشــكل خــاص علــى القنيطــرة و درعــا و حلــب و الرّقــة فــي
ددة للحيــاة .تـ ّ
إنســانية مهـ ّ
مراجعــة حديثــة للبيانــات عــن المناطــق ذات االحتياجــات الماســة )Data Review 11/2014( .إضاف ـ ًة إلــى
ذلــك ،خــال تقييــم , MSNAالــذي جــرى فــي آب -أيلــول ،تبيّــن أن ديــر الــزور منطقــة متأثــرة بشــكل
خــاص ،مــع احتمــال كبيــر لتفشــي األمــراض و محدوديــة المســاعدات اإلنســانية)MSNA 10/2014( .

 .3.5.2اللقاحات

1

ملحة عن املحافظات

2014

)ﻣﻠﻳﻭﻥ(

ﺍﻟﺭﻗﺔ

ﺣﻠﺏ

2

مقدمة |

ي أن األطبــاء يضطــرون أحيان ـاً للعمــل بشــكل
للتأقلــم مــع هــذه التّحديــات ،يبيّــن مصــدر محل ـ ّ
ســرّي ،و نقــل المشــافي إلــى مواقــع تحــت األرض لتجنّــب القصــف و البراميــل المتفجــرة علــى
منشــآتهم .ليــس مــن المضمــون الحصــول علــى الكهربــاء و اللــوازم الطبيــة فــي هــذه المواقــع
األرضيــة ممــا يؤثــر علــى جــودة الرّعايــة)Syria Deeply 20/11/2014( .

ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳّﺔ

2015

)ﻣﻠﻳﻭﻥ(

ﺍﻟﺻﺣﺔ

دمشــق)MSNA 10/2014( .

تحليل القطاعات |
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أشخاص بحاجة
للمساعدة

“يضطــر األطبــاء أحياناً للعمل بشــكل سـرّي،
و نقــل المشــافي إلــى مواقــع تحــت األرض
جــرة”
لتجنّــب القصــف و البراميــل المتف ّ

نظرة عامة |

 5.2الصحة
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تمثّــل االســتجابة لهــذه اإلصابــات تحديــاً كبيــراً عنــد أخــذ بيئــة الصــراع النشــط و المــوارد
دي أخــر ,فــي
المحــدودة بعيــن االعتبــار ،لكــن تحدثــت التقاريــر اإلعالميــة العالميــة عــن تحــ ّ
االســتجابة لإلصابــات ,ظهــر فــي بعــض أجــزاء الشــمال الســوري .منــذ بــدء الصــراع ،كانــت
الحــاالت الطارئــة التــي تحــدث فــي مواقــع قريبــة جــداً مــن الحــدود التّركيــة تنقــل بســرعة غالبـاً
عبــر الحــدود لتتلقــى العــاج فــي تركيــا .فــي ظــل المــوارد الطبيّــة المتناقصــة ،و مــع ارتفــاع
دة القتــال فــي المناطــق القريبــة مــن الحــدود التركيــة ،مثــل عيــن العرب/كوبانــي (الواقعــة
حـ ّ
بمحــاذاة منطقــة ســروج التركيــة) ،ارتفــع و بشــكل كبيــر عــدد اإلصابــات التــي تحتــاج للعــاج – و
ازداد عــدد الحــاالت التــي تبحــث عــن عــاج علــى الجانــب التّركــي .يمثّــل التأخيــر فــي الدخــول
عبــر الحــدود و الطلــب المتزايــد علــى المســعفين األتــراك تحديــات إضافيــة و متزايــدة فــي
تقديــم الرعايــة الطبيــة للمصابيــن)Reuters 05/10/2014, Reuters 14/10/2014(.
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نظرة عامة و فصول القطاع

باإلضافــة إلــى هــذا ،فقــد وجــد أن التيفؤيــد مــن األســباب الرئيســية لألمــراض خــال الربــع الرابــع.
دة بظــروف قلــة النّظافــة ،المترافقــة مــع قلّــة جــودة الميــاه و رداءة خدمــات
ترتبــط هــذه األمــراض بش ـ ّ
النظافــة العامــة كانعــدام خدمــة جمــع القمامــةWHO-EWARS Weekly Bulletins 12/10/2014-22/11/2014,( .
 )ACU-EWARN Weekly Bulletins 12/10/2014-20/12/2014يعــد التيفؤيــد مرض ـاً مزمن ـاً فــي ســوريا ،و ال يــزال
جل فــي حلــب و ديــر الــزور و إدلــب و الرقــة و الالذقيــة .يعتبــر نظــام التّســجيل فــي الالذقيــة قويـاً،
يسـ ّ
و لهــذا فــإن الحــاالت المســجلة مــن التيفؤيــد تثيــر القلــق البالــغ .يعتبــر التيفؤيــد أيضــاً أحــد أعــراض
المشــكالت الكامنــة فــي إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه شــرب نقيّــة و توفّرهــا و فــي قلــة العنايــة
مــى مجهولــة المصــدر ،كمــا يؤكــد تقييــم  ,MSNAلكنهــا ال تمثــل
بالنظافــة الشــخصية .ازدادت حــاالت الح ّ
مــى ذات المصــدر
الح
ـاالت
ـ
ح
ـد
ـ
لتأكي
ـة
ـ
المخبري
ـوص
ـ
للفح
ـة
ـ
ماس
بالضــرورة حــاالت التيفؤيــد .هنــاك حاجــة
ّ
ّ
المجهــول و التّركيــز علــى الجهــود الوقائيــة لتفــادي انتشــار أكبــر لهــا )PI 23/10/2014( .تشــير ســجالت
جهــاز مراقبــة األمــراض الرئيســي أن عــدد األشــخاص المشــتبه بإصابتهــم بالحصبــة قــد تراجــع بشــكل
مســتمر خــال الربــع األخيــر .فيمــا يبــدو هــذا مشــجعاً ،مــن المهــم التّذكــر أن موســم الــذروة للحصبــة
هــو فصــل الربيــع – لــذا مــن المهــم متابعــة المراقبــة االعتياديــة و نشــاطات التّلقيــح للوقايــة مــن انتشــار
المــرض فــي  .2015علــى العكــس ،فــإن أمــراض الجهــاز التنفســي قــد ارتفعــت (تحديــداً أمــراض الجهــاز
ي الحــادّة الخطيــرة ،الســعال الديكــي و التهــاب القصبــات)
التنفســي العلــوي ،أمــراض الجهــاز التنفس ـ ّ
ممــا يعكــس التأثيــر الموســمي ،و فــي بعــض المناطــق تأثيــر رداءة الهــواء أيض ـاًWHO-EWARS Weekly( .

فــي أول تشــرين األول ،جعــل نقــص المســتلزمات و المرافــق الطبيــة الطاقــم الطبــي ,الــذي
يعمــل بكامــل طاقتــه ,يكافــح لتقديــم العــاج المناســب لــكل المصابيــن .مــن المهــم مالحظــة أن
هــذا ال يشــمل حتّــى خدمــات إعــادة التأهيــل و النقاهــة – و التــي غالب ـاً مــا تكــون أكثــر نــدرة
مــن خدمــات عــاج الصدمــات)MSF 16/10/2014, MSNA 10/2014( .

1

ملحة عن املحافظات

هنــاك تزايــد فــي عــدد حــاالت متالزمــة اليرقــان الحــادّ خــال األشــهر القليلــة األخيــرة ،و بشــكل ملحــوظ
فــي ديــر الــزور و إدلــب ،كمــا أن عــدد حــاالت الليشــمانيا المســجلة قــد ارتفــع خــال الربــع األخيــر
جلت أيض ـاً فــي إدلــب و الحســكة) .كان التّلــوث البيئــي و البنيــة
(خصوص ـاً فــي حلــب ،مــع حــاالت س ـ ّ
التحتيّــة المتضــررة و افتقــار القــدرة علــى إدراة النفايــات باإلضافــة إلــى حــركات النّــزوح المتكــررة مــن
در الجهــات الصحيّــة ضــرورة
اآلثــار المجتمعــة التــي ســاهمت بشــكل خــاص فــي انتشــار الليشــمانيا .تقـ ّ
در عــدد أمبــوالت الغلوكانتيــم
تعزيــز الجهــود لتوفيــر األدويــة الالزمــة للتأقلــم مــع هــذا االنتشــار .يقــ ّ
الالزمــة بحوالــي  750,000أمبولــة ,ربمــا أكثــر ،بمــا أن البيانــات غيــر كاملــة)PI 23/10/2014( .

در عــدد األمهــات اللواتــي يضعــن
“يقــ ّ
أطفــاال ً فــي ظــروف ســيئة بحوالــي
 1,500امــرأة يوميــاً”

)Bulletins 12/10/2014-22/11/2014, ACU-EWARN Weekly Bulletins 12/10/2014-20/12/2014

فصول البالد |

يبيّــن تقييــم  MSNAأن بعــض أكبــر مشــاكل الصحــة التــي يتــم التعامــل معهــا عبــر البــاد هــي اإلصابــات
المتعلقــة بالصــراع .هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص فــي المناطــق التــي تعانــي قتــاال ً عنيف ـاً و غــارات
جويّــة و قصــف و أعمــال قنــص .فــي حــاالت الخســائر الجماعيــة ،كقصــف ســوق فــي الغوطــة الشــرقية

الدول املضيفة

 .5.5.2اإلصابات المتعلقة بالصراع ،الصحة اإلنجابية و العقلية

2

التحليل اإلقليمي سوريا

)20/12/2014
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حــدث أيضــاً انخفــاض فــي حــاالت الشــلل الرخــو الحــاد (أحــد المؤشــرات المعروفــة علــى احتمــال
اإلصابــة بشــلل األطفــال) فــي الربــع األخيــر .تشــير أرقــام  EWARNأنــه لــم يتــم تســجيل أي حــاالت
جلت
للشــلل الرخــو الحــاد فــي آخــر أســبوع مــن كانــون األول ،و أن  92حالــة مــن هــذا المــرض قــد سـ ّ
عبــر محطــات الرّصــد خــال عــام 2014؛ يبيّــن  EWARSانخفاض ـاً مماث ـا ً فــي األرقــام مــن خــال مواقــع
الرّصــد .االنخفــاض فــي أرقــام الشــلل الرخــو الحــاد مشــجع أيضــاً – و يشــير إلــى النّجــاح الممكــن
تحقيقــه مــن خــال التّعــاون الواســع إلجــراء حمــات توعيــة و تلقيــح شــاملة .يــدل هــذا علــى األهميّــة
الكبيــرة الســتمرار جهــود مماثلــة خــال عــام  2015لمنــع انتشــار و/أو ازديــاد األمــراض المهلكــة كشــلل
األطفــالWHO-EWARS Weekly Bulletins 12/10/2014-22/11/2014, ACU-EWARN Weekly Bulletins 12/10/2014-(.

نظرة عامة |

بالنســبة لــكل األمــراض المعديــة ,المصــدر الرئيســي لــكل المعلومــات هــو نظــام المراقبــة EWARN
(شــبكة اإلنــذار و االســتجابة المبكــرة) و ( EWARSنظــام التحذيــر و االســتجابة المبكــرة) .كال النظاميــن
ل مــن
يعتبــران موقعــي رصــد ,برغــم أنهمــا يجــب أن يكونــا شــاملين قــد تكــون الحــاالت المجموعــة أق ـ ّ
الواقــع .لهــذا ينصــح بتصنيــف كافــة األمــراض المعديــة .طالمــا أن جهــود برامــج توســيع المناعــة ليســت
دفثيريــا /الخنّــاق واحــدة مــن
شــامل ًة بمــا يكفــي ،مــن المتوقّــع أن يحــدث انتشــار أكبــر لألمــراض .تعتبــر ال ّ
األخطــار المحتملــة فــي األشــهر القادمــة.

تقــل البيانــات حــول مشــاكل الصحــة اإلنجابيــة و صحــة األمومــة .تشــير التقاريــر الحديثــة إلــى
در عــدد األمهــات اللواتــي
أن الخدمــات فــي عــاج هــذه المشــاكل الصحيــة غيــر كافيــة .يقــ ّ
تضعــن أطفــاال ً فــي ظــروف ســيئة بـــ  1,500إمــرأة يومي ـاً (بالنظــر إلــى البنيــة التحتيّــة الصحيّــة
الســيئة و المعــدات و الكــوادر الطبيّــة المتوفّــرة) )SRP 12/2014(.بالنظــر إلــى التّعــرض المســتمر
دة فــإن العديــد مــن الســوريين يعانــون مــن مشــاكل فــي الصحــة العقليــة و
ألوضــاع مقلقــة بشـ ّ
در عــدد مــن يعانــون مــن اضطرابــات عقليــة شــديدة بـــ  350,000شــخص ,و
النّفسـيّة ،حيــث يقـ ّ
مــن يعانــون مــن حــاالت خفيفــة إلــى متوســطة كاضطرابــات االكتئــاب و القلــق فيبلــغ أكثــر مــن
مليونيــن حالــة)UNHCR 19/10/2014( .
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ﺍﻟﻣﺻﺩﺭData Review 2014/11 :

بيّــن تقييــم ســريع حديــث للتغذيــة (أٌجــري فــي آذار – تمــوز  )2014وجــود وضــع تغذيــة خطيــر فــي حمــاة
و حلــب و ديــر الــزور .مــن خــال عينــة مــن األطفــال الذيــن يعيشــون فــي مالجــئ جماعيــة و مجتمعــات
مضيفــة فــي هــذه المحافظــات ،تبيّــن أن معــدل نقــص التغذيــة الحــاد العالمــي هــو  7.2%و معــدل نقــص
التغذيــة الحــاد الخطيــر هــو  - 2.3%كالهمــا مؤشــران علــى مســتويات ســيئة للتغذيــة وفق ـاً لمعاييــر
منظمــة الصّحــة العالميّــة .و هــو ليــس باألمــر المفاجــئ باعتبــار أن حوالــي ثلــث العائــات ,التــي شــملها
التقييــم ,أشــارت إلــى عــدم وجــود غــذاء كاف لــكل أفــراد العائلــة و أن حوالــي  80%مــن العائــات تعتمــد
علــى المســاعدات الغذائيــة باإلضافــة إلــى الغــذاء الــذي يشــترونه)UNICEF 22/12/2014( .

نظرة عامة |

بيّنــت  42%مــن المناطــق المقيّمــة فــي ( MSNAآب و أيلــول  )2014أن كميّــة الط ّعــام المســتهلك
فــي الـــ  30يــوم التــي ســبقت التقييــم قــد تــم تخفيضهــا .تــم تخفيــض اســتهالك الط ّعــام خصوصـاً فــي
درعــا و القنيطــرة و حمــاة و الحســكة و حلــب .مقارن ـ ًة مــع المناطــق الحضريــة ,فــإن المناطــق الرّيفيّــة
جلت انخفاضــاً أكبــر فــي اســتهالك الط ّعــام .كانــت حلــب و الحســكة و حمــاة المحافظــات الثالثــة
ســ ّ
الوحيــدة ,فــي تقييــم  ,MSNAالتــي اعتبــر نقــص التّغذيــة المزمــن فيهــا واحــداً مــن أكثــر المخــاوف
الصحيّــة المســجلة .اعتبــر نقــص التغذيــة الحــاد أحــد المخــاوف الصحيــة فــي حلــب و حمــاة و ريــف
دمشــق و الالذقيــة)MSNA 10/2014( .

1

ملحة عن املحافظات

ضــوء علــى حمــاة و ديــر الــزور و الحســكة تحديــداً كمناطــق محتاجــة،
ســل ّطت مجموعــة التّغذيــة ال ّ
اعتمــاداً علــى مجموعــة مــن تقييمــات التغذيــة علــى نطــاق ضيّــق.
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 .6.5.2التّغذية

“بيّنــت  42%مــن المناطــق المقيّمــة فــي
 MSNAأن كميّــة الط ّعــام المســتهلك فــي
الـــ  30يــوم التــي ســبقت التقييــم قــد تــم
تخفيضهــا “

1
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أشخاص بحاجة
للمساعدة

11.6مليون
SRP 2015

املناطق األكرث تأثرا ً

دير الزور ,درعا ,الرقه ,حلب

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﺣﺎﺟﺔ 21.0

11.6

45%

10.0

16.5

65%

)ﻣﻠﻳﻭﻥ(

ﺍﻟﺭﻗﺔ

ﺣﻠﺏ

ﺇﺩﻟﺏ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺩﺭﻋﺎ

أثّــرت أعــوام الصّــراع ,التــي تقــارب األربعــة ,بشــكل كبيــر علــى إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه النظيفــة و
توفّرهــا و علــى خدمــات النّظافــة العامــة ،حيــث تضــرر  35%مــن البنيــة التّحتيــة للميــاه ،ممــا أثــر علــى
نوعيــة و كميــة إمــدادات الميــاه الحاليــة ،مجبــر ًة المدنييــن علــى اســتخدام مصــادر بديلــة لهــا .يوجــد
حوالــي  12.2مليــون شــخص بحاجــة لدعــم بالميــاه و/أو النّظافــة العامــة .عــدد األشــخاص المســتهدفين
( 16.5مليــون) يفــوق عــدد المحتاجيــن ،ربمــا ألن المســاعدات فــي شــؤون الميــاه ،كاإلصالحــات فــي
بنيتهــا التحتيــة ،تفيــد عــدداً كبيــراً مــن األشــخاص بشــكل مباشــر و غيــر مباشــرMSNA 10/2014, Data( .
)Review 11/2014

أحــد العوائــق الشــائعة األخــرى بمــا يخــص إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه هــو نقــص النقــود أو
ن
الدخــل أو المــوارد لشــراء الميــاه المعلبــة و الميــاه مــن الصهاريــج ،يتوافــق هــذا مــع حقيقــة أ ّ
صهاريــج الميــاه هــي أحــد أكثــر المصــادر شــيوعاً للحصــول عليــه ،باإلضافــة إلــى العجــز المالــي
خــات آلبــار الميــاه الفرديّــة)REACH 10/2014( .
لشــراء المحروقــات لتشــغيل المض ّ

اســتخدمت الميــاه ,مــن بيــن الخدمــات األساســيّة األخــرى ،كوســيلة ضغــط مــن قبــل كافــة
ة أن فصائــل المعارضــة فــي وادي بــردى ,الــذي
أطــراف الصــراع .بيّــن أحــد المصــادر المحليــ ّ
دة
يحــوي أهــم مصــدر ميــاه لمدينــة دمشــق ،قــد قطعــت الميــاه عــن دمشــق بشــكل كامــل لعـ ّ
ضربــات الجويّــة
ضغــط علــى الحكومــة الســورية لتوقــف ال ّ
إيــام فــي تشــرين الثانــي ،كوســيلة لل ّ
العســكريّة علــى بــردى ,كمــا يزعــم)Syrian Observer 28/11/2014, Syrian Observer 02/12/2014( .

1

مــد لــهAFP 29/10/2014, Jafra( .
الفلســطينيين فــي المخيــم مــن الميــاه بســبب القطــع المتع ّ
)12/2014

فصول البالد |

علــى مســتوى البــاد ،تحــوي محافظــة حلــب العــدد األكبــر مــن المحتاجيــن لمســاعدات الميــاه و
خدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية ،بشــكل رئيســيٍ بســبب األضــرار فــي شــبكة ميــاه المدينــة فــي
م تســجيل بنيــة تحتيّــة أفضــل نســبياً للميــاه مــع عــدد أقــل مــن المحتاجيــن
تمــوز  .2014بالمقابــل ،ت ـ ّ
للميــاه فــي الالذقيــة ،حيــث كان اســتقرار المحافظــة ســبباً فــي بقــاء البنيــة التحتيــة للميــاه ســليمة
إل أن النّازحيــن الذيــن يعيشــون فــي مالجــئ جماعيَــة و أبنيــة غيــر منتهيــة و متضـ َررة هــم فــي
نســبياًّ .
أمــس الحاجــة داخــل المحافظــة)MSNA 10/2014( .

يطــرح تلــوث نهــر الفــرات ،الــذي يوفــر الميــاه لديــر الــزور و الرقــة و مناطــق أخــرى فــي محيطــه,
مشــكلة أخــرى كبيــرة أيضـاً مــن حيــث جــودة الميــاه .يذكــر أن النّهــر قــد تلـوّث بســبب تســرب
النّفــط ،باإلضافــة إلــى تســرب ميــاه المجــاري بســبب انقطــاع الكهربــاء ،ممــا أثــر ليــس فقــط
الشــرب بــل أيضـاً علــى اإلنتــاج الزراعــي .ســبّب هــذا مخــاوف صحيــة فــي المناطــق
علــى ميــاه
ّ
الفرعيــة التــي تعتمــد علــى النهــر للشــرب و الــرّي)MSNA 10/2014( .

نظرة عامة |

)UNICEF 12/11/2014, Independent 12/05/2014

تتدهــور إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن ،و يســتمرّ حرمــان
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أدّت األضــرار فــي البنيــة التّحتيــة للميــاه ,بســبب القصــف و االشــتباكات ,ليــس فقــط إلــى
تناقــص كميــات الميــاه المتوفــرة عبــر الشــبكات و لكــن أيضـاً إلــى تناقــص جــودة الميــاه .يشــير
تقييــم  MSNAإلــى أن التســرّبات و التصدعــات فــي شــبكة الميــاه قــد ســاهم فــي تلويــث
خــات)MSNA 10/2014( .
الميــاه بســبب انخفــاض ضغــط المض ّ

2

الدول املضيفة

تأكــدت أولويــة قطــاع الميــاه و خدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية بشــكل أكبــر خــال خط ّة االســتجابة
االســتراتيجية األخيــرة لســوريا ( (SRP2015حيــث تكــون ميزانيــة هــذا القطــاع خامــس أكبــر ميزانيــة
وعــدد المحتاجيــن فيــه مــن أعلــى المعــدالت ( 11.6مليــون) .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،فقــد أشــار تقييــم MSNA
المجــرى فــي آب -أيلــول (فــي  10محافظــات مــن أصــل  14و  114ناحيــة مــن أصــل  )155أن  4.6مليــون
ماســة لمســاعدات الميــاه و خدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية ،و أن  2.7مليــون
شــخص بحاجــة
ّ
ً
دد الحيــاة)MSNA 10/2014, OCHA 18/12/2014( .
ـ
ته
ا
ـ
أوضاع
ـون
ـ
يواجه
شــخص منهــم
ّ

1

كانــت شــبكة الميــاه فــي حلــب مــن بيــن أكثــر شــبكات الميــاه تضــرّراً فــي ســوريا .تتحــدث
التقديــرات عــن  ,30%حيــث أن معظــم الشــبكة تعانــي مــن أضــرار خفيفــة أو مــن دون أضــرار و
دة أو مد ّمــر بالكامــل .علــى الرغــم مــن إجــراء إصالحــات ،فــإن الشــبكة
حوالــي  12%متضــرّر بشـ ّ
ال تعمــل بشــكل كامــل .فــي بدايــة تشــرين الثانــي ،بيّنــت تقاريــر  UNICEFوجــود أزمــة ميــا ٍه
الســدود و تحكّــم جماعــات المعارضــة
فــي حلــب ،ناشــئة عــن نقــص مســتوى الميــاه فــي
ّ
المســل ّحة بإمــدادات الميــاهMSNA 10/2014, REACH 10/2014, Washington Post 29/11/2014,( .

تبقــى الميــاه و خدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية واحــدة مــن أهــم األولويــات فــي ســورية ،خصوصـاً
ضــوء علــى ديــر الــزور و درعــا و الرقــة و حلــب و إدلــب
فــي شــرق و شــمال ســورية .تــم تســليط ال ّ
ماســة لخدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية خــال مراجعــة حديثــة للبيانــات .تشــير
كمناطــق بحاجــة
ّ
كل البيانــات إلــى أن مشــاكل الميــاه و خدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية ترتبــط غالبـاً بآليــات الصّــراع
و قــدرة البنيــة التّحتيــة علــى مقاومــة الضــرر أو إصالحهــا بوقــت مناســب .هنــاك مناطــق معينــة فــي
محافظــات ريــف دمشــق و درعــا مــن ضمــن أولوياتاتهــا الميــاه و خدمــات النّظافــة العامــة و الشــخصية
بســبب الكثافــة العاليــة لالشــتباكات التــي تحــدث ضمــن هــذه المحافظــاتMSNA 10/2014, Data Review(.
)11/2014

2
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 .1.6.2المناطق و الجماعات األكثر تأثراً

غالبـاً مــا يذكــر تأثيــر انقطــاع الكهربــاء علــى توفّــر الميــاه فــي مناطــق الصــراع ،مثــل ديــر الــزور
و درعــا ،بســبب األضــرار علــى البنيــة التّحتيــة للكهربــاء .فــي أواخــر تشــرين األول ،انقطــع
دة سـتّة أيــام بعــد أن تســبب القتــال بأضــرار علــى األســاك
إمــداد الميــاه فــي مدينــة إدلــب لمـ ّ
الكهربائيــة)UNSG 21/11/2014, MSNA 10/2014( .
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ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ

 .2.6.2إمكانية الحصول على المياه و توفرها

1
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4.6مليون

 114 , MSNA 10/2014من  209ناحية تم تغطيتها في التقييم ()55%

نظرة عامة |

 .6.2المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

نظرة عامة و فصول القطاع

بســبب ازدحــام المالجــئ وعــدم وجــود بنيــة تحتيــة مالئمــة للميــاه والقــدرات الماليــة المنخفضة
ن أعــداد النازحيــن فــي المســاكن العشــوائيّة و المالجــئ الجماعيّــة قــد تــم
نســبياً ،فــإ ّ
تحديدهــا ،مــن قبــل  ,MSNAكأكثــر فئــة ســكانية حساســة مــن حيــث إمكانيّــة الحصــول علــى
دداً علــى خطــر األمــراض المعديــة و اإلســهال .كان مــن ضمــن أكثــر المحتاجيــن
الميــاه ،مش ـ ّ
إلــى الميــاه النّازحــون الذيــن يقطنــون أبنيــة متضــررة و غيــر منتهيــة ،تحديــداً فــي ديــر الــزور
جلة فــي المالجــئ الجماعيّــة
و القنيطــرة و الرقــة .كانــت أحــد المشــاكل األساســية المســ ّ
للنازحيــن و المســاكن العشــوائية نقــص ســعة تخزيــن للميــاه)MSNA 10/2014( .
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 .3.6.2جودة المياه

مــن المتوقــع تراجــع إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه و توفرهــا فــي المســتقبل القريــب ،بمــا أن عــام

 2014قــد شــهد واحــدة مــن أســوأ فتــرات الجفــاف فــي ســوريا خــال الس ـتّين عام ـاً الماضيــةData( .
 )Review 11/2014, Syria Deeply 01/12/2014سيســتمر العنــف بإعاقــة الحصــول علــى األدوات الحيويــة و

ضروريــة الســتمرار و/أو إعــادة تأهيــل شــبكات الميــاه مثــل قطــع التبديــل و مــواد المعالجــة
الخدمــات ال ّ
الكيميائيــة و الصّيانــة ،الــخ.

التحليل اإلقليمي سوريا

()MSNA 10/2014

2

الدول املضيفة

مــا أدى إلــى تراكــم النفايــات في
تعطــل جمــع النّفايــات و التخلــص منهــا بشــكل ملحــوظ خــال الصــراع ،م ّ
الســاحات العامــة .يعــود هــذا بشــكل رئيســي إلــى نقــص إمكانيــات البلديّــات للقيــام بهــذه الخدمــات،
مــال.
بمــا فيهــا خدمــات حــرق النفايــات ،و يعــود هــذا ربّمــا إلــى القيــود الماديــة و نقــص المعــدات و الع ّ

1
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أضــرّت أحــداث الصــراع ،خاص ـ ًة اســتخدام أســلحة ذات ضــرر كبيــر كالبراميــل المتفجــرة ،بشــكل كبيــر
بشــبكات الصــرف الصحــي .و بالتالــي ،لجــأ المدنيــون إلــى وســائل أخــرى للتخلــص مــن ميــاه المجــاري.
تعتمــد  74%مــن المناطــق الفرعيــة التــي قيّمهــا  MSNAعلــى الحفــر كوســيلة للتخلــص مــن ميــاه
المجــاري و كان هــذا واضحـاً أكثــر فــي المناطــق الريفيــة ( .)85%الطريقــة الثانيــة األكثــر شــيوعاً كانــت
عبــر اســتخدام الشــبكات العامــة التــي تعمــل جزئيـاً للتخلــص مــن ميــاه المجــاري .لكــن فــي  37%مــن
المناطــق الفرعيــة المقيّمــة فــي  ،MSNAكان يتــم التخلــص مــن ميــاه المجــاري فــي األماكــن العامــة،
جلت معــدالت عاليــة ألمــراض
و خصوص ـاً فــي حمــاة و الرقــة و الحســكة و حلــب و القنيطــرة حيــث س ـ ّ
البشــرة أيض ـاً)MSNA 10/2014(.

م
دد تقييــم  MSNAميــاه الصهاريــج كثالــث أكثــر مصــدر شــيوعاً للميــاه فــي  10محافظــات ت ـ ّ
حـ ّ
تقييمهــا .ميــاه الصهاريــج تمثــل  30%مــن مــوارد الميــاه فــي إدلــب 27% ،فــي حمــاة26% ،
فــي ديــر الــزور .لكــن االرتفــاع فــي أســعار الميــاه المباعــة ,وســط انخفــاض و انعــدام مــوارد
دخــل لألســرة ،باإلضافــة إلــى اســتخدام مصــادر ميــاه غيــر آمنــة للصهاريــج ,يطــرح مشــاكل
ال ّ
خطيــرة فــي اللجــوء إلــى هــذه الطريقــة)MSNA 10/2014(.

فصول البالد |

دد تقييــم  MSNAنقصـاً فــي منتجــات النّظافــة الشــخصية فــي األســواق ،كالشــامبو و الصابــون ،فــي
حـ ّ
 40%مــن كل المناطــق الفرعيــة المقيّمــة .يمكــن ربــط هــذا بنقــص اإلنتــاج المحلــي لمنتجــات النظافــة
الشــخصية بســبب الصــراع؛ يذكــر أنــه مــن بيــن المــواد األوليــة الالزمــة إلنتــاج مســتحضرات النظافــة
هنــاك مــواد كيميائيــة خاضعــة للعقوبــات الدوليــة .كمــا أن نقــص المســاحة الشــخصية فــي المالجــئ
الجماعيــة و المخيمــات العشــوائية و األبنيــة غيــر المنتهيــة يعتبــر مشــكلة أمــام النازحيــن غيــر القادريــن
علــى الغســيل أو االســتحمام)MSNA 10/2014( .

قــاد النقــص و االنقطــاع فــي مــوارد الميــاه ,التــي كانــت مســتخدمة قبــل الصــراع ,المدنييّــن إلــى
دد تقييــم  MSNAاآلليــات األكثــر شــيوعاً للتأقلــم مــع نقــص خدمــات
اللجــوء إلــى حلــول بديلــة .حـ ّ
الميــاه .تضمنــت ميــاه الصهاريــج ،حفــر اآلبــار ،جمــع ميــاه األمطــار ،الحصــول علــى ميــاه ضعيفــة
ي للميــاه ،االعتمــاد علــى الجيــران
الجــودة مــن قنــوات الــرّي ،الترشــيد فــي االســتهالك اليومـ ّ
الميســورين ،و تحديــد األولويّــات فــي اســتخدام الميــاه للضــرورات فقــط عوضــاً عــن شــؤون
النّظافــة و تنظيــف المنــازل)MSNA 10/2014(.

1

نظرة عامة |

 .4.6.2خدمات النظافة العامة و الشخصية

 .6.6.2آليات التأقلم

مقدمة |

)Forum COAR 01/2014, AWGSS 18/03/2014

يزيــد تراكــم النفايــات فــي المناطــق المأهولــة مــن خطــر األمــراض المعديــة ،خصوصــاً فــي
المناطــق المحاصــرة و المناطــق المتنــازع عليهــا و األماكــن ذات الكثافــة العاليــة بالنازحيــن
القاطنيــن فــي أبنيــة غيــر منتهيــة)MSNA 10/2014( .

2

ملحة عن املحافظات

تبقــى إمكانيــة الحصــول علــى المعالجــة الكيميائيــة للميــاه تحدي ـاً كبيــراً .ال يمكــن ضمــان جــودة ميــاه
الصهاريــج ،التــي أصبحــت واحــدة مــن مصــادر الميــاه األساســية .يذكــر أن مــوارد ميــاه األنابيــب و
الصهاريــج لــم تعــد تعالــج بشــكل دوري .مــن المتوقــع أن حــاالت شــلل األطفــال التــي اكتشــفت فــي
ديــر الــزور فــي تشــرين األول  2013ترتبــط بانعــدام المعالجــة المناســبة للميــاهSINA 12/2013, NGO( .

)EWARN 13/12/2014, MSNA 10/2014

تحليل القطاعات |
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نظرة عامة و فصول القطاع

%87

نتيجــة تدهــور وضــع الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية ،فقــد اســتمر تســجيل
انتشــار األمــراض المعديــة و األمــراض التــي تنقلهــا الميــاه .تجل ّــى نقــص الميــاه و خدمــات
النظافــة العامــة و مــواد النظافــة الشــخصية حديثــاً فــي انتشــار القمــل و الجــرب فــي أجــزاء
حــة و
مــن مدينــة حلــب و ريــف حلــب الشــرقي .أصيــب اآلالف مــن األطفــال ،وفقـاً لمنشــآت الص ّ
المــدارس ،بشــكل رئيســي بســبب انقطــاع الميــاه لفتــرات طويلــة فــي حلــب و تراكــم القمامــة
و عــدم القــدرة علــى غســيل الثيــاب بســبب انعــدام الوقــود و الكهربــاء و لنقــص األدويــةACU-( .

نظرة عامة |
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 .5.6.2األثر الصحي

أشخاص بحاجة
للمساعدة

4.5مليون

 114 , MSNA 10/2014من  209ناحية تم تغطيتها في التقييم ()55%

املناطق األكرث تأثرا ً

درعا ,دير الزور ,الرقه ,ريف دمشق ,إدلب ,حلب

ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﺣﺎﺟﺔ
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)30/11/2014,Syrian Observer 05/11/2014, Data Review 11/2014
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ﺩﺭﻋﺎ

م إجــراؤه فــي شــهري آب و أيلــول ,أن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال فــي
أشــار تقييــم , MSNAالــذي تـ ّ
ســن المدرســة ,فــي المناطــق المتنــازع عليهــا أو المناطــق التــي شــهدت مواجهــات مسـل ّحة عنيفــة,
ال يذهبــون إلــى منشــآت التعليــم األساســي أو الثانــوي بشــكل منتظــم .فــي كل المحافظــات ،عــدا
طرطــوس و الســويداء ,كانــت الحاجــة مرتفعــة لدعــم التعليــم كمــا بيّنــت مراجعــة حديثــة للبيانــات .فــي
حلــب ،واحــدة مــن المحافظــات األكثــر تأثــراً ،كان هنــاك تراجــع بحوالــي  640,000فــي عــدد الط ّــاب
المســجلين بيــن  2012و  .2014يمكــن تفســير هــذا التّراجــع جزئي ـاً بنــزوح الطّــاب الذيــن بلغــوا ســن
التعليــم)MSNA 10/2014, Data Review 11/2014( .

 .3.7.2عوائق الحضور إلى المدارس

(MSNA 10/2014, Data Review 11/2014, MSNA 10/2014, UN 14/11/2014, Reuters 07/11/2014, ARA
)news 21/11/2014

1

2

الدول املضيفة

 | P.35الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

د تقييــم  MSNAو مصــادر أخــرى للمعلومــات أن
بشــكل عــام ،يســتمر تراجــع الحصــول علــى التعليــم .أكـ ّ
المشــاكل األساســية للحصــول علــى التعليــم هــي:

دم باختــاف المناطــق ،تبع ـاً للجهــة المســيطرة علــى المنطقــة.
•يختلــف نــوع التعليــم المق ـ ّ
م تعديــل المناهــج
فــي العديــد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية ،تــ ّ
م إلغــاء مــواد كالتّاريــخ و الفلســفة و
ددة .تــ ّ
الدراســية لتناســب آراء الجماعــات المتشــ ّ
م تعديلهــا بشــكل كبيــر ،بينمــا أجبــر المعل ّمــون علــى
الموســيقى والفيزيــاء و األدب أو تــ ّ
ي للمدرّســين .فــي بعــض الحــاالت ،اســتخدمت المــدارس لتجنيــد األطفــال
اتّبــاع تدريــب دينـ ّ
القاصريــن للمشــاركة الفعالــة فــي القتال.كمــا يذكــر أيضــاً أنــه مــن الشــائع ,فــي مناطــق
ســيطرة الدولــة اإلســامية ,عــرض أفــام إلعدامــات جماعيّــة لجنــود الحكومــة الســورية،
دالت الحضــور بيــن
مثيــر ًة ال مبــاالة األطفــال ضــد العنــف المتطــرف .هنــاك تفــاوت كبيــر فــي معـ ّ
الذكــور و اإلنــاث فــي الرقــة ،حيــث تواجــه اإلنــاث صعوبــات فــوق المعــدل فــي الحصــول علــى
التعليــم ،بســبب القيــود المفروضــة مــن قبــل الدولــة اإلســامية علــى وجــود اإلنــاث فــي
األوســاط العامــة .فــي المناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة الحكومة الســورية ،تســتمر وزارة
التعليــم فــي تقديــم خدمــات التعليــم العــام .فــي هــذه المناطــق ،بقيــت معظــم المــدارس
ي ،و تجــرى االمتحانــات الرســمية.
دراســي الســوري الوطنــ ّ
مفتوحــة ،و يتبــع المنهــاج ال ّ
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وفقــاً لتقييــم  ،MSNAحضــور الط ّــاب إلــى المدرســة الثانويــة أقــل منــه فــي المدرســة االبتدائيــة.
جلت  76-100%مــن الذكــور و اإلنــاث ,ضمــن الفئــة
حوالــي  10%فقــط مــن المناطــق المقيّمــة ســ ّ
العمريــة المناســبة ,يحضــرون إلــى مراكــز التعليــم الثانــوي بشــكل منتظــم؛  20%مــن المناطــق المقيّمة
جلت معــدالت حضــور نســبتها  76-100%لألطفــال فــي ســن التعليــم االبتدائــي)MSNA 10/2014(.
ســ ّ

 .4.7.2المناهج الدراسية
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دالت قريبــة مــن المعــدالت العالميــة للحضــور المدرســي ،حيــث
قبــل األزمــة ،حصلــت ســوريا علــى معـ ّ
أن  97%مــن األطفــال حضــروا المــدارس االبتدائيــة ،و  67%حضــروا المــدارس الثانويــة .تخطّــت معــدالت
دل اإلقليمــي )UNICEF 13/12/2013(.كتأثيــر مباشــر للصــراع ،أصبــح مــا بيــن
معرفــة القــراءة و الكتابــة المعـ ّ
ن التعلّــم ,إمــا خــارج المدرســة أو يحضــر إليهــا بشــكل غيــر منتظــم (أي
ـ
س
 2.1و  2.4مليــون طفــل ,فــي
ّ
ي لألطفــال بيــن  6-17عــام) .بعــض األطفــال لــم يحضــروا المدرســة منــذ عاميــن
 50%مــن العــدد الكلـ ّ
أو ثالثــة)UNICEF 19/12/2014, MSNA 10/2014( .

األســباب الثالثــة الرئيســية لعــدم حضــور األطفــال إلــى المــدارس ،و التــي مثّلــت  78%مــن
دمــة فــي تقييــم المــدارس العامــة فــي شــمال ســورية ،هــي:
اإلجابــات المق ّ
•مساهمة األطفال في كسب الدخل لألسرة
•النّزوح المستمر
•أســباب أمنيّــة ،حيــث يتوجــب علــى العديــد مــن األطفــال التنقــل عبــر مناطــق غيــر آمنــة و
متأثــرة بالصــراع.

1
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•نقــص اللــوازم المدرســيّة .وفقــاً لتقييــم ســريع للمــدارس العامــة فــي شــمال
ســورية ،تحــوي حمــاه النســبة األقــل للكتــب المدرســيّة ضمــن المــدارس العامــة
المقيّمــة ،يتوفــر  28%فقــط مــن الكتــب الالزمــة ،تليهــا الحســكة بنســبة .35%
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 7.2التعليم

•اإلغــاق الدائــم للمنشــآت التعليميــة ،لتحويلهــا إمــا لمالجــئ للنازحيــن الوافديــن حديثـاً مــن
مناطــق أخــرى تأثّــرت بالصــراع فــي ســوريا ,أو لتحويلهــا إلــى مراكــز قيــادة للقــوات العســكريّة.
وفقـاً لتقييــم  ،MSNAفــإن ريــف دمشــق و حلــب و ديــر الــزور و إدلــب تحــوي النّســبة األعلــى
مــن المــدارس المشــغولة ،مــا بيــن  20%و .30%
ً
م تســجيل وجــود
ـ
ت
،MSNA
ـم
ـ
لتقيي
ا
ـ
وفق
ـتمر.
•األضــرار و الدمــار الــذي ســبّبه القتــال المسـ
ّ
دة و أخــرى مد ّمــرة فــي القنيطــرة و ريــف دمشــق .مــن بيــن كل
مــدارس متضــرّرة بشــ ّ
المناطــق المقيّمــة فــي تقييــم  MSNAكانــت نســبة المــدارس المد ّمــرة تزيــد عــن .40%
•نقــص المعل ّميــن .خســرت وزارة التّعليــم مــا يزيــد عــن  20%مــن الق ـوّة العاملــة لديهــا قبــل
بــدء الصــراع .يبيّــن تقييــم ســريع للمــدارس العامــة فــي شــمال ســورية أن جــزءاً كبيــراً مــن
الموظفيــن الرســميين الــذي غط ّاهــم التّقييــم ( )80%لــم يتلقــوا رواتبهــم بشــكل منتظــم
و اعتمــد النّظــام التعليمــي بشــكل كبيــر علــى المتطوّعيــن .أضافــت تقاريــر أخــرى أن وزارة
الســكان فــي المناطــق المتنــازع عليهــا
التّعليــم تحــاول أن تمــارس ضغطــاً أكبــر علــى
ّ
عبــر وقــف الرّواتــب ،كمــا هــي الحــال مــع  6,000معل ّــم فــي مدينــة عفريــن ذات األغلبيــة
الكرديّــة فــي شــمال حلــبAl Jazeera 10/11/2014, WFP 20/11/2014, MSNA 10/2014, ACU( .
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دة و المقــدار ،يتــم احتســاب نقــاط األولويــة فــي خطوتيــن ،باعتمــاد
مــا إن تتوفّــر مقاييــس الشـ ّ
إطــار عمــل تحليــل تغليــف البيانــات:

2

الدول املضيفة

دة و المقــدار ،مدموجــة مــع مؤشــر األولويــات
يبيّــن هــذا المخطــط مواقــع المحافظــات علــى مخطــط الشـ ّ
و متّبعـاً طريقــة “ميــزة الشــك” فــي بحــوث المؤشــرات االجتماعيــة .تعطــى المحافظــة أولويّــة عاليــة إذا
كان لهــا قيمــة عاليــة علــى أحــد المؤشــرات ،بغــض النظــر عــن قيمتهــا علــى المؤشــر اآلخــر (بمعنــى
أن تتمتــع بميــزة الشــك ،حتــى لــو بــدت أنهــا غيــر مؤهلــة بســبب القيمــة المنخفضــة للمؤشــراآلخر).
دة و مقــدار المحافظــات المختلفــة( .لمعرفــة التّفاصيــل حــول
وكأننــا نقــول بأننــا نعطــي أوزان مختلفــة لشـ ّ
المنطــق و منهجيــة البحــث ،أنظــر “ .)Cherchye, L., W.Moesen, et al. (2007مقدمــة حــول مؤشــرات ميــزة
الشــك المركبــة” .بحــوث المؤشــرات االجتماعيــة  .82)1( : 145-111تعــود أســس هــذه الط ّريقــة إلــى حقــل
إحصائيــات تحليــل تغليــف البيانــات ( ،DEAبريــادة “ .)Cooper, W.W., L.M. Seiford, et al (2007تحليــل تغليــف

1
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تنتمــي طريقــة “ميــزة الشــك” إلــى حقــل تحليــل تغليــف البيانــات ( )DEAاإلحصائــي ،و الــذي
يعطــي أيضـاً خوارزميّــات لحســاب نقــاط األولويّــة .هنــاك دافعــان الســتخدام إطــار عمــل تحليــل
تغليــف البيانــات لصياغــة األولويّــات اإلنســانية .األول هــو غيــاب نمــوذج صالــح لتبريــر الــوزن
مؤشــر مــا لــكل المناطــق ،المجموعــات أو الحــاالت .و الثانــي هــو االحتــراز
المتطابــق علــى
ّ
ددة و
ضــد الحكــم المســبق :تقييــم االحتياجــات يجــب أال يحكــم مســبقاً علــى ،عبــر أوزان محـ ّ
مؤشــراتنا أن تلتقطهــا ,علــى
طــرق تجميــع ،األثــر الحقيقــي للظــروف /األحــداث ,التــي تحــاول
ّ
ال ّنــاس .للحيلولــة دون ذلــك ،يختــار تحليــل تغليــف البيانــات ،لــكل حالــة ،طــرق تقديــر الــوزن
مــة انظــر
األكثــر تفضيـاً .يعــود هــذا التّقليــد إلــى دراســات الرّفاهيّــة و الحرمــان ) لمالحظــات مه ّ
“ .)Decancq, K. and M.A Lugo (2012األوزان فــي المؤشــرات متعــددة األبعــاد للرّفاهيــة :نظــرة
د تحليــل تغليــف
عا ّمــة ”.مراجعــات للمقاييــس االقتصاديــة  .7-34 :)1(32فــي الحقــل اإلنســاني ،يعـ ّ
البيانــات أســلوباً مســتخدماً بشــكل رئيســي للخدمــات اللوجســتية األمثــل .هــذا األســتخدام أقــرب
ي لتحليــل تغليــف البيانــات .لنظــرة عا ّمــة ،أنظــر Zinnert, S., H.Abidi, et
لمفهــوم الكفــاءة األصلــ ّ
 “ .)al. (2011تحليــل تغليــف البيانــات للوجســتيات اإلنســانية” .المالحــة اللوجســتيّة فــي االقتصــاد
يAlsharif, K., E. ,
ي :توجهــات و مناهــج حاليّــة  .sqq 5:423ومــن أجــل تطبيــق عملــ ّ
العالمــ ّ
“ .)H.Feroz, et al. (2008حكــم أنظمــة اإلمــداد بالميــاه فــي المقاطعــات الفلســطينية :منهــج تحليــل
تغليــف بيانــات إلدارة مصــادر الميــاه ”.صحيفــة اإلدارة البيئيّــة .)80-94 :)1(87
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يجنّبنــا هــذا المنهــج مــن تخصيــص أوزان موحــدة لــكل قيــم المقيــاس؛ و تحــل أيض ـاً مشــكلة
“التفاحــة و البرتقالــة” حيــث يكــون للمقاييــس مقاديــر غيــر قابلــة للمقارنــة.
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مــت صياغــة
لتقييــم المحافظــات الســورية البالــغ عددهــا  14مــن حيــث األولويــة اإلنســانية النســبية ،ت ّ
مؤشــر لألولويــات باســتخدام معلومــات أحــدث مراجعــة للبيانــات لـــ ،SNAPباإلضافــة إلــى البيانــات مــن
دة و المقــدار.
خطــة االســتجابة االســتراتيجية لســوريا ( .)SRP 2015يجمــع المؤشــر مقاييــس الشــ ّ
ضغــط علــى
دة للقطاعــات ،ال ّ
دة ،تــم بنــاء مقيــاس مركّــب بدمــج خمســة مؤشــرات ش ـ ّ
لإلحاطــة بالش ـ ّ
المجتمــع المحلّــي (يعبّــر عنــه بنســبة األشــخاص المتأثريــن) ،و عامــان معيقــان للنشــاط اإلنســاني
ديــات الوصــول للمســاعدات و الحمايــة) .أمــا المقــدار فــكان مركبــاً مــن عــدد النازحيــن و عــدد
(تح ّ
م إجــراء مراجعــة شــاملة للبيانــات مــن قبــل عــدد مــن الجهــات اإلنســانية,
المحتاجيــن( .فــي نهايــة  ,2014تـ ّ
معهــم مختصيــن فــي القطاعــات .هــذه المراجعــة ,التــي اعتمــدت علــى تقييــم  MSNAو مجموعــة مــن
دمــت معلومــات تفصيليّــة حــول الوضــع اإلنســاني الحالــي فــي
المصــادر الرئيســية و الثانويّــة األخــرى ،ق ّ
ســورية باإلضافــة إلــى أعــداد تقديريــة عــن المحتاجيــن و النازحيــن فــي كل محافظــة .أدّى تحليــل البيانــات,
دة االحتياجــات .علــى
مــن قبــل الجهــات المشــاركة ,إلــى ترتيــب أولويــات مبدئــي للمحافظــات وفقــاً لشــ ّ
الرغــم مــن أن نتائــج هــذه الدراســة لــم تنشــر بعــد ،إال أن مشــروع  SNAPيعتبــر النتائــج جازمــة بمــا يكفــي
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ملحق آ :األولويات اإلنسانية بين  41محافظة في سوريا

م توظيــف احتياطــات “ميــزة الشــك” أيض ـاً علــى أدنــى المســتويات فــي صياغــة الفهــرس .و
تـ ّ
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ّ
هــي األمــن الغذائــي ،الصحــة ،المســاعدات غيــر الغذائيــة ،المالجــئ ،و الميــاه و خدمــات
النظافــة العامــة و الشــخصية .بــدت مقاييــس الحمايــة و المنفــذ اإلنســاني أكثــر قابليــة
للمقارنــة؛ و بالتالــي تــم احتســاب نقطــة العامــل المعيــق علــى أنّهــا النقطــة المتوســطة لهمــا.
بيــن نســب أعــداد النازحيــن و المحتاجيــن (التــي فوّضتهــا تقديــرات عــام  2011مــا قبــل بــدء
م أخــذ القيمــة العظمــى (فقــط فــي الالذقيــة كانــت نســبة النازحيــن أعلى من
األزمــة) مجــدداً تـ ّ
ي.
نســبة المحتاجيــن) .يمكــن تأويــل هــذه القيمــة كمقيــاس للضغــط علــى المجتمــع المحل ـ ّ
ي
دة وضــع القطــاع ،و العوامــل المعيقــة ،و الضغــط علــى المجتمــع المحلــ ّ
و ألن مقاييــس حــ ّ
ً
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ليســت قابلــة
ّ
ّ
ي .للمزيــد حــول التجميــع المضاعــف ،راجــع e.g Tofallis,
دة الكل ـ ّ
مضاعــف فــي فهــرس الش ـ ّ
“ .)C. (2013منهــج آلــي – ديمقراطــي لوضــع ثقــل مؤشــر التطــور اإلنســاني الجديــد” صحيفــة
ي  ،-1345 1325 :)4(26و  “ .)Zhou, P. and B.Ang (2009طــرق جمــع
االقتصــاد الســكان ّ
تحليــل قــرارات المعاييــر المتعــددة  MCDAفــي بنــاء و تركيــب المؤشــرات باســتخدام مقاييــس
 .”Shannon-Spearmanأبحــاث المؤشــرات االجتماعيــة  .83-96 :)1(94أخيــراً ،تــم التّعبيــر عــن
المقــدار كأكبــر أعــداد النازحيــن و المحتاجيــن فــي المحافظــة.

نظرة عامة |

ملحق

البيانــات :نــص شــامل مــع نمــاذج ،تطبيقــات ،مراجــع ،و برنامــج حلــول لتحليــل تغليــف البيانــات”New .
).York, Springer

يتــم رســم غــاف (الخ ـط ّ األحمــر) حــول النقــاط األبعــد عــن األصــل ،حيــث ال يكــون هــذا الخــط منحني ـاً
داخــل فــي أي مــكان ،و يغلــق بخطــوط مــن النقطتيــن األبعــد بشــكل متعامــد مــع المحــور.
إلــى ال ّ
المالحظــات علــى هــذا المغلّــف  -فــي نموذجنــا حلــب ،ريــف دمشــق ،و الرقــة -تعطــى جميعهــا األوليّــة
األعلــى ،أو مــا يترجــم عددي ّـاً بالنقطــة .1
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لتحديــد نقــاط األولويّــة للمحافظــات التــي تقــع نقاطهــا داخــل المغلّــف ،ترســم أســهم مــن المصدرعبــر
م حســاب
نقاطهــا و إلــى المغل ّــف .علــى المخطــط ،يتمثّــل هــذا فــي حمــاة .كــم هــو معــروف ،يتــ ّ

تحليل القطاعات |

حلب

0.18

2,824,000

1.00

درعا

0.23

602,000

0.88

القنيطرة

0.22

80,000

0.83

إدلب

0.19

1,428,000

0.83

الحسكه

0.09

632,000

0.37

دمشق

0.06

750,000

0.31

حماه

0.06

636,000

0.28

حمص

0.06

699,000

0.28

الالذقيه

0.04

584,000

0.22

طرطوس

0.03

278,000

0.14

السويداء

0.01

118,500

0.06

دة و المقدار باإلضافة إلى النقاط:
الجدول التالي يعيد إنتاج قراءات الش ّ
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وفــق هــذا النّمــوذج ،قــد يقــول المــرء بــأن هنــاك فصــل إلــى مجموعتيــن مــع فاصــل حــاد :مجموعــة ذات
أولويّــة عاليــة تتضمــن ســبع محافظــات مــن حلــب إلــى إدلــب ،و مجموعــة ذات أولويّــة أقــل ،تتألــف أيضـاً
مــن ســبع محافظــات ،مــن الحســكة إلــى الســويداء .فــي المجموعــة األخيــرة ،هنــاك فــارق آخــر يبــدو
ظاهــراً؛ تتضمــن المجموعــة الفرعيــة األولــى الخمــس محافظــات مــن الحســكة إلــى الالذقيــة؛ و الثانيــة
تتألــف مــن طرطــوس و الســويداء.

1

فصول البالد |

نقطــة األولويّــة لمحافظــة داخــل المغلــف كنســبة بيــن مســافتين :المســافة مــن المصــدر إلــى النّقطــة
مقســوم ًة علــى المســافة مــن المصــدر إلــى النقطــة المعروضــة علــى المغلــف .تعطــى المحافظــات
المتوضّعــة بشــكل أقــرب إلــى المغلّــف أولويــة أعلــى مــن األبعــد.

مقدمة |

دير الزور

0.26

794,000

0.99
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ريف دمشق

0.22

2,135,500

1.00

ملحة عن املحافظات

الرقه

0.26

741,000

1.00
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المحافظة

الحدة :قياس
مركب

المقدار :األشخاص
المتأثرين

درجة األولوية
االنسانية

1
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الملحق ب :خلفية عن التحليل اإلقليمي لسوريا RAS

المتضررون

تقارير  SNAPالسابقة

التحليل اإلقليمي عن سوريا

كانون الثاني – 2013تشرين األول 2014

موضوعات
عــدد المتضرريــن يشــير إلــى األشــخاص المتضرريــن مــن العنــف فــي ســوريا .يمكــن تقســيم عــدد
المتضرريــن إلــى مجموعتيــن :غيــر النازحيــن والنازحــون.
غير النازحين

المعابر الحدودية السورية

أيلول 2013

دروس مستفادة في التقييم

أيلول 2013

بيانات خط األساس -لبنان
حركة البضائع عبر الحدود
الجهات اإلغاثية الفاعلة في سوريا

كانون األول 2013

بيانات خط األساس  -األردن

كانون األول 2013

النازحــون فــي الداخــل الســوري ( )IDPsهــم أشــخاص أو مجموعــة من األشــخاص ممــن يقيمون
فــي ســوريا ولكنهــم اضطــروا أو أجبــروا علــى الهــرب أو علــى تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة
نتيجــة للصــراع المســلح أو مــن أجــل تفــادي آثــاره )OCHA 2004( .

آب 2014

حلول فصل الشتاء

تشرين األول 2014

آخر السيناريوهات

تشرين الثاني 2014

مصادر بيانات الخرائط

اإلدارة OCHA :مجموعــات البيانــات المشــتركة عــن العمليــات .مخيمــات النازحيــن
فــي ســوريا :وزارة الخارجيــة األمريكيــة  . HIU، SNAPتحــركات النازحيــن فــي ســوريا
:برنامــج الغــذاء العالمــي .مخيمــات النازحيــن فــي العــراق . UNHCR ، REACH :مخيمــات
الالجئيــن :وزارة الخارجيــة األمريكيــة  . HIUالمخيمــات غيــر الرســمية :لبنــان -مشــترك
بيــن الــوكاالت REACH /.UNICEF ،الالجئــون - UNHCR :البنيــة التحتيــة :مرصــد الطاقــة
العالمــي /OCHA . WFP ،المعابــر الحدوديــة : SNAP

التحليل اإلقليمي سوريا

باإلمكان العثور على جميع التقارير علىhttp://www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project :

2
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آخــرون يســتدعون القلــق  -األشــخاص الذيــن نزحــوا بشــكل طــارئ وشــكلوا جــزءاً مــن العــبء
اإلنســاني ،لكنهــم ال يندرجــون تحــت أي مــن الفئــات المذكــورة أعــاه (مث ـا ً المهاجــرون والعائــدون).

حزيران 2014

 | P.38الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

فيمــا يخــص هــذه الوثيقــة ,تشــمل فئــة “الالجئيــن” أولئــك المســجلين ،ومــن بانتظــار التســجيل وكذلــك
غيــر المســجلين -علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الســوريين غيــر المســجلين هــم مــن الناحيــة التقنيــة
ليســوا الجئيــن ،حيــث لــم يتــم تثبيــت وضعهــم كالجئيــن .الالجئــون العراقيــون والفلســطينيون ,ضمــن
هــذه المجموعــة ،هــم بشــكل خــاص فــي موقــف ضعيــف ،ســواء داخــل ســوريا أو خارجهــا.

المتفجرات من مخلفات الحرب

شباط 2014

1
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الالجئــون وطالبــو اللجــوء هــم أولئــك ,الذيــن بســبب خوفهــم مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب العــرق
أو الديــن أو الجنســية أو االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو سياســية معينــة ،موجــودون خــارج
ســوريا ،وغيــر قادريــن علــى ،أو بســبب ذلــك الخــوف  ،ال يرغبــون فــي االســتفادة مــن حمايــة ذلــك
البلــد)UN 1951( .

ملف محافظة إدلب

1

تشرين األول 2013
كانون األول 2013

فلسطينيون من سوريا

مقدمة |

النازحون

تأثير الصراع على االقتصاد السوري و سبل المعيشة

تموز 2013

نظرة عامة |

تتضمــن هــذه المجموعــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،المجتمــع المضيــف ،النــاس الذيــن هــم جــزء مــن
المجتمــع أو األســرة التــي تســتقبل النازحيــن .تعتبــر األســر و المجتمعــات المحليــة المضيفــة جــزءاً
مــن العــبء اإلنســاني بســبب مــا تتعــرض لــه مــن الضغــط الزائــد علــى مواردهــا .لعــدم وجــود أي
معلومــات متوفــرة حالي ـاً عــن احتياجــات المجتمعــات المضيفــة ،تســتبعد هــذه المجموعــات حالي ـاً مــن
هــذا البروفايــل اإلنســاني.

الوضع القانوني لألفراد الفارين من سوريا

حزيران 2013
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ملحة عن املحافظات

غيــر النازحيــن تشــمل جميــع مــن هــم داخــل ســوريا و الذيــن تأثــروا ,بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
بالصــراع ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن تعرضــوا لإلصابــة ،أو فقــدوا إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات
األساســية ،أو أولئــك الذيــن ازداد وضعهــم صعوبــة بســبب تأثيــر االضطرابــات علــى ســبل المعيشــة
والحصــول علــى الخدمــات األساســية)OCHA 05/06/2012( .

ملف محافظة حلب

نيسان 2013

تحليل القطاعات |

تعاريف :مصطلحات إنسانية

في هذا التقرير يستخدم مصطلح “جماعات المعارضة المسلحة” لإلشارة إلى جميع
الجماعات المسلحة واألفراد المشتركين في الصراع المسلح ضد الحكومة السورية.

نظرة عامة و فصول القطاع

يفتــرض احتســاب نقــاط األولويّــة ,و أي تصنيــف للمحافظــات مبنــي عليــه ,انعــدام أخطــاء القيــاس .لكــن
ـتوى معيــن مــن الخطــأ .ومثــل بقيّــة طــرق القيــاس المركــب ،فــإن طريقــة “ميــزة
يجــب افتــراض مسـ
ً
حساســة ألخطــاء القيــاس .و بالتالــي فــإن التدرجــات األصغــر ليســت ســليمة .مــن المنطقــي
الشــك”
ّ
توقّــع أن الفــروق األكبــر ،أي بيــن المجموعــات عاليــة و منخفضــة األولويّــة ,ســوف تســتمر إن تــم تعديــل
قيــم المؤشــرات لألخطــاء .لكــن فــي داخــل كل مجموعــة ،ســوف يكــون لنقــاط األولويّــة ،كمــا هــو
محســوب و معــروض فــي هــذا العــدد مــن التحليــل اإلقليمــي لســوريا ،قيــم دالليّــة فقــط.

تعاريف أخرى

1

التقرير مقسم إلى ثالثة أقسام

1

مقدمة |

تحليل القطاعات |

تنويــه :المعلومــات المقدمــة هنــا شــرطية حيــث لــم يكــن باإلمــكان التحقق بشــكل مســتقل مــن التقارير
الميدانيــة .يغطــي هــذا التقريــر موضوعـاً ديناميكيـاً للغايــة ،لــذا تقــل فائــدة المعلومــات مــع الوقت.

1

كيفية االقتباس من هذه الوثيقة

1

فصول البالد |

إذا كنــت ترغــب فــي إعــادة إنتــاج الخرائــط أو معلومــات أخــرى فــي هــذه الوثيقــة ،يرجــى اســتخدام هــذا
الرابــط ،للموافقــة علــى شــروط و بنــود حقــوق التأليــف.

نظرة عامة |

تــم تأســيس مشــروع تحليــل االحتياجــات االســتراتيجي فــي ســوريا لدعــم االســتجابة اإلنســانية مــن
خــال توفيــر تحليــل مســتقل للوضــع اإلنســاني للمتضرريــن مــن األزمــة الســورية .نحن ندعم االســتجابة
لالحتياجــات اإلنســانية ونوافــق علــى أن تســتخدم المنظمــات األخــرى الوثيقــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
يرجــى مالحظــة أن معظــم المعلومــات مســتمدة مــن بيانــات ثانويــة ،وينبغــي النقــل عــن المصــدر
األصلــي عندمــا يتــم اســتخدام هــذه المعلومــات .يمكــن االطــاع علــى المصــدر األصلــي فــي نهايــة
كل فقــرة وكلمــا أمكــن ذلــك ،قــد جعلنــا االرتبــاط التشــعبي لهــذا المصــدر متاحــاً .المعلومــات التــي
مصدرهــا  PIتشــير إلــى المقابــات الشــخصية مــع أشــخاص مجهوليــن بالنســبة لـــ  .SNAPالمعلومــات
التــي مصدرهــا “مصــدر موثــوق”( )Trusted Sourceتشــير إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا
مــن جهــة معروفــة و موثوقــة مــن قبــل  .SNAPجميــع المعلومــات التــي لــم يذكــر مصدرهــا تقــوم علــى
تحليــل  SNAPالخــاص و يجــب االقتبــاس منهــا علــى هــذا األســاس .

ملحة عن املحافظات

الغــرض مــن  RASأن يكــون وثيقــة مرجعيــة ,يمكــن قــراءة األجــزاء والمكونــات المختلفــة بشــكل منفصــل،
بحســب المعلومــات المطلوبــة .فبينمــا يهتــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي بلــد مضيــف مــا أو فــي محافظــة
معينــة بأجــزاء صغيــرة مــن التقريــر ،فاألفــراد الذيــن يعملــون علــى الصعيــد اإلقليمــي يمكــن أن يســتفيدوا
مــن قــراءة جميــع األقســام.
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نظرة عامة و فصول القطاع

•القســم أ -1يركــز علــى الوضــع فــي ســوريا ،أوال ً مــن خــال تحديــد القضايــا علــى الصعيــد القطــري،
وبعــد ذلــك ،علــى نحــو أكثــر عمق ـاً ،علــى المســتوى القطاعــي.
•يحدد الجزء أ -2الوضع اإلنساني لكل محافظة.
•يغطــي الجــزء ب البلــدان المضيفــة ،لبنــان واألردن وتركيــا والعــراق ،ويناقــش القضايــا اإلنســانية
الرئيســية المتعلقــة باألزمــة.

نظرة عامة |

كيفية استخدام RAS
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التحليل اإلقليمي سوريا

 | P.39الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

الدول املضيفة

