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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:
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توصيف المحافظات
مقدمة

ﺷﺩﺓ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ

مقدمة |

تــم تحديــد الثغــرات فــي المعلومــات لــكل قطــاع فــي كل محافظــة بنــا ًء علــى مــدى مصداقيــة
وحداثــة المعلومــات المتوفــرة بمــا يكفــي لتحديــد األولويــات الرئيســية ونطــاق االحتياجــات.
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ﻋﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺗﺩﻝ

ﻣﻭﺛﻭﻕ

ﺣﺩﻳﺙ

ملحة عن املحافظات

ﺣﺭﺝ

علــى الرغــم مــن توفــر قــدر كبيــر مــن المعلومــات عــن الوضــع الراهــن فــي ســوريا ،مــا تــزال
هنــاك ثغــرات كبيــرة فيهــا ،و الســبب فــي ذلــك إمــا عــدم توفرهــا أو عــدم مصداقيتهــا .تبيّــن
الرســوم البيانيــة ,الــواردة فــي فصــل كل محافظــة ,درجــة وســبب الثغــرات فــي المعلومــات:

تحليل القطاعات |

تفصّــل هــذه الوثيقــة ،وهــي واحــدة مــن تقاريــر “التحليــل اإلقليمــي عــن ســوريا” الثالثــة الصــادرة فــي
الربــع الرابــع مــن  ، 2014الوضــع فــي ســوريا علــى مســتوى المحافظــات وتحــدد االحتياجــات اإلنســانية
الرئيســية كمــا هــي فــي المحافظــات المعنيــة خــال األشــهر الثالثــة الماضيــة  ،كمــا تقــدم لمحــة عامــة
عــن تطــورات الصــراع الرئيســي و وصــول المســاعدات .فــي جميــع المحافظــات تقريبـاً تتحــدث التقاريــر
عــن احتياجــات مهــددة للحيــاة فــي قطــاع واحــد أو أكثــر .و قــد تــم تمثيــل القطاعــات ذات األولويــة فــي
كل محافظــة كالتالــي:

ترتكــز المعلومــات المذكــورة ضمــن بروفايــات /توصيــف المحافظــات علــى مراجعــة شــاملة
لعــدد كبيــر مــن المصــادر ،مــن ضمنهــا التقييمــات اإلنســانية وتقاريــر الوضــع والمصــادر اإلعالميــة
ومعلومــات مــن القــوات الســورية وجماعــات المعارضــة .لمعلومــات أوفــر عــن مصــادر البيانــات و
حدودهــا  ،يرجــى االطــاع علــى تقريــر “ RASالتحليــل اإلقليمــي لســوريا” الجــزء . A-I

نظرة عامة و فصول القطاع
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,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( 5.3مليون) في  29ناحية من أصل 40

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
و البالغ  4.9مليون

 1.3مليون
 1.8مليون

** حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا Data Review .لم تقدر عدد األشخاص الذين
غادروا المحافظة

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

الدول املضيفة

* تقدير  MSNAيعتمد مبدئياً على عدد السكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا  -األشخاص الذين غادروا
المحافظة

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI
NFI

2

التحليل اإلقليمي سوريا

Data Review 11/2014

در أنهــم يقطنــون فــي
مــن أصــل  6.7مليــون يق ـ ّ
المحافظــة **

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ
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,MSNA 10/2014

در أنهــم يقطنــون فــي 29
مــن أصــل  5مليــون يقـ ّ
ناحيــة إداريــة مــن أصــل *40

million 2.8
النازحون داخل
سوريا

ﺣﻠﺐ

1

فصول البالد |

أشخاص بحاجة
للمساعدة

 2مليون

ملحة عن املحافظات

ﺟﺑﻝ ﺳﻣﻌﺎﻥ
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 .4.1التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني
د القتــال الكثيــف مــن إمكانيــة النفــاذ إلــى أنحــاء المحافظــة ،لكــن هــذه اإلمكانيــة تبقــى
حــ ّ
ثابتــة تقريبــاً ,مــع حــدوث تأخيــر أحيانــاً بســبب االشــتباكات.
يبقــى مــن المتعــذر كليـاً الوصــول إلــى قريتــي نبــل والزهــراء الواقعتيــن تحــت ســيطرة الحكومــة
الســورية .كمــا ال يــزال الوصــول إلــى القســم الشــرقي مــن مدينــة حلــب إشــكالياً  ,و كذلــك
الوصــول إلــى مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية ومناطــق ســيطرة األكــراد فــي شــمال شــرق
حلــب يبقــى إشــكالياً وغيــر متوقــع بســبب المعــارك المســتمرة.

)24/10/2014, Aleppo Contingency Plan - Food Security & Livelihoods 12/2014, PI 12/2014

 .5.1النزوح
مــع تعــرض حلــب لمزيــد مــن االنتهــاكات مــن قبل مختلــف الفصائــل المقاتلــة ,شــهدت المحافظة
تحــركات ســكانية كبيــرة – ســواء داخــل المحافظــة أو خارجهــا .أحــدث التقديــرات لعــدد النازحيــن
فــي المحافظــة تبيــن وجــود بيــن  1.3مليــون ( MSNA 10/2014 - 29ناحيــة مغطــاة مــن أصــل
 )40و  1.8مليــون نــازح )Data Review 11/2014( .
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ال يــزال الجــزء األكبــر مــن الطــرق فــي مناطــق الحكومــة الســورية مفتوح ـاً ،برغــم أن الطــرق
المؤديــة لمناطــق ســيطرة المعارضــة تشــهد اشــتباكات تؤثــر علــى إمكانيــة النفــاذ منهــا.
طريــق الكاســتيلو ،الشــريان الرئيســي لإلمــدادات ،هــو المنفــذ الوحيــد و لكنــه هــو اآلخــر
هــدف عســكري ,غالب ـاً مــا يكــون ســالكاً لبضــع ســاعات فقــط يومي ـاً .تــم إغــاق أحــد الطــرق
الفرعيــة الرئيســية  ،طريــق حنــدرات ،و هــو غيــر نافــذ النعــدام األمــن(OCHA 19/12/2014, OCHA
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تعرضــت المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية إلــى عــدة غــارات جويــة وقصــف بالبراميــل

شــهدت عيــن العرب/كوبانــي قتــاال ً مســتمراً بيــن وحــدات الحمايــة الشــعبية ( )YPGو قــوات
الدولــة اإلســامية .منــذ شــهر أيلــول تعرضــت عيــن العرب/كوبانــي لهجــوم شــامل مــن مقاتلــي
الدولــة اإلســامية فــي محاولــة لدحــر القــوات الكرديــة المحليــة .كان لهــذه المعركــة بعــد
إقليمــي اســتدعى اشــتراك العديــد مــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة لمنــع الدولــة اإلســامية
بشــكل أساســي مــن إحــكام ســيطرتها علــى البلــدة .رغــم تقــدم الدولــة اإلســامية فــي
البدايــة ,إال أن وحــدات الحمايــة الشــعبية مدعومــة بجماعــات معارضــة أخــرى تمكنــت مــن إبقــاء
ســيطرتها علــى المدينــة .مــع نهايــة شــهر كانــون األول كانــت المعركــة قــد وصلــت إلــى طريــق
مســدود.
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كذلــك ســجلت اشــتباكات فــي األجــزاء الجنوبيــة مــن محافظة حلــب ،وخاصة في الســفيرة حيــث تتواجد
واحــدة مــن المعاقــل الرئيســية للقــوات الســورية و معامــل المــواد الدفاعيــة ( التــي تنتــج األســلحة
والذخائــر) .كانــت نبــل و الزهــراء ،الواقعتــان فــي الجــزء الغربــي مــن المحافظــة  ،جبهتيــن نشــطتين
خــال الربــع الماضــي ،حيــث حاولــت جبهــة النصــرة دخــول المدينتيــن بدعــم مــن عــدة مجموعــات مــن
الجبهــة اإلســامية .علــى الرغــم مــن عــدم نجــاح هــذه الخطــوة ,مــن المتوقــع أن تســتمر المعارضــة
بالضغــط علــى هــذه الجبهــة مــن أجــل تحويــل مــوارد الحكومــة الســورية بعيــداً عــن المناطــق المتنــازع
عليهــا شــمال مدينــة )AFP 23/11/2014, UNOCHA 05/12/2014, Syrian Observer 13/10/2014( .

)22/10/2014, SOHR 25/12/2014

تحليل القطاعات |

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 17/12/2014

المتفجــرة مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية ممــا تســبب بمقتــل عــدد كبيــر مــن المدنييــن
خــال الربــع األخيــر وخاصــة فــي مناطــق البــاب و قبيســين .لــم تســجل معــارك هامــة بيــن
الدولــة اإلســامية و الحكومــة الســورية ,مــع هــذا أفــادت تقاريــر غيــر مؤكــدة صــادرة فــي
نهايــة شــهر كانــون األول بــأن الدولــة اإلســامية تخطــط للســيطرة علــى الســفيرةReuters( .

فصول البالد |

تســتمر حلــب فــي كونهــا واحــدة مــن مواقــع القتــال المركزيــة بيــن مختلــف الفصائــل و تضــم العديــد مــن
الجبهــات المتغيــرة .تواصــل الحكومــة الســورية هجومهــا علــى المناطــق الواقعــة شــمال مدينــة حلــب،
مــع قتــال عنيــف حــول المــاح و مخيــم حنــدرات وســيفات ومناطــق أخــرى شــمال المدينــة ،موقعــ ًة
عــدد كبيــر مــن الضحايــا .مــن المتوقــع اســتمرار المعــارك بيــن الجانبيــن ،و مــن غيــر الواضــح مــن الــذي
سيســيطر علــى هــذه المنطقــة .تترافــق هــذه المعركــة الكبيــرة مــع العديــد مــن الغــارات الجويــة مــن
قبــل ســاح الجــو التابــع للحكومــة الســورية علــى األحيــاء التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي المدينــة
وفــي القــرى المحيطــة بهــاReuters 04/10/2014, Al Jazeera 05/10/2014, As Safir 22/10/2014, AFP(.

ا لمســتمر ة ”

نظرة عامة |

 .3.1الصراع المسلح

للجــدل وغيــر متوقعــة بســبب المعــارك

مقدمة |

محافظــة حلــب ،التــي اســتضافت  20%مــن إجمالــي الســكان الســوريين و كانــت قبــل النــزاع المركــز
جــت فــي صــراع كبيــر منــذ أواســط عــام  . 2012تعرضــت
الصناعــي و التجــاري الرئيســي فــي البــاد ،ز ّ
نســبة كبيــرة مــن البنيــة التحتيــة للدمــار بســبب القتــال البــري و القصــف الجــوي كمــا حدثــت حــركات
نــزوح كبيــرة ضمــن و خــارج المحافظــة .يقــع حاليـاً جــزء كبيــر مــن المحافظــة و أجــزاء مــن مدينــة حلــب
تحــت ســيطرة العديــد مــن جماعــات المعارضــة.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

 .2.1لمحة

فــي شــمال شــرق حلــب مــا تــزال باعثــة

ملحة عن املحافظات

•اســتمر الصــراع خــال الربــع الرابــع وخاصــة حــول مدينــة حلــب وفــي عيــن العرب/كوبانــي وفــي
الســفيرة جنوبــي المحافظــة .يواجــه الســكان فــي حلــب انقطــاع منتظــم للكهربــاء ونقصــاً فــي
الميــاه و كذلــك انتهــاكات خطيــرة بمجــال الحمايــة بســبب البراميــل المتفجــرة والغــارات الجويــة و
الممارســات الصارمــة التــي تقــوم بهــا التنظيمــات اإلســامية المتشــددة والتــي تســيطر علــى أجــزاء
مــن المحافظة.يســتمر حصــار مناطــق معينــة ,تحديــداً قريتــي نبــل و الزهــراء و القســم الشــرقي مــن
مدينــة حلــب.
•أعــداد االشــخاص الذيــن بحاجــة للمســاعدة فــي المحافظــة تتــراوح بيــن المليونيــن إلــى ثالثــة
مالييــن شــخص ,و تشــكل التغيــرات فــي مناطــق الســيطرة والتحــوالت غيــر المتوقعــة فــي جبهــات
بعــض المناطــق تحديــاً لالســتجابة اإلنســانية .نتيجــ ًة لذلــك ,أصبحــت محافظــة حلــب واحــدة مــن
الماســة فــي كل القطاعــات .لمزيــد مــن المعلومــات
المحافظــات األربــع ذات االحتياجــات اإلنســانية
ّ
حــول الترتيــب الجغرافــي لهــذه األولويــات (يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق فــي الصفحــة ) 53
•خــال الربــع األخيــر ,اشــتبك القــوات الســورية مــع قــوى مختلفــة مــن المعارضــة  ،مــن ضمنهــا جبهــة
النصــرة فــي الطــرف الشــمالي مــن مدينــة حلــب ،مهــدد ًة بذلــك بالســيطرة علــى طريــق اإلمــداد
الرئيســي األخيــر للمعارضــة فــي المدينــة .ســيطرة الحكومــة الســورية علــى هــذا الطريــق ،المــار
مــن مناطــق حنــدرات والمــاح ،ســتحد بشــكل كبيــر مــن قــدرة المعارضــة علــى التــزود باإلمــدادات
وستســمح أيضــا للقــوات الســورية بمحاصــرة مناطــق المدينــة التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة قبــل
عاميــن.

الدولــة اإلســامية ومناطــق ســيطرة األكــراد

نظرة عامة |

.1.1

قضايا رئيسية وتطورات محتملة

“مســألة الوصــول إلــى مناطــق ســيطرة

فــي آب-أيلــول ,وجــود مــا يزيــد عــن  2مليــون شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي المناطــق الفرعيــة التــي
تــم تقييمهــا (تــم تقييــم  29منطقــة فرعيــة مــن أصــل  )MSNA 10/2014( .)40كمــا بيّنــت مراجعــة البيانــات
وجــود احتياجــات ملحــة فــي كل القطاعــات)Data Review 11/2014( .

 1.6.1األمن الغذائي وسبل المعيشة

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

2.0

%

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﺏ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.

مــن الواضــح تأثــر مناطــق النــزاع بشــكل كبيــر وتعرضهــا لحرمــان أكبــر مــن الحصــول علــى
الغــذاء .تشــير المنظمــات اإلنســانية مث ـا ً أن الغــذاء أحــد أكبــر احتياجــات الســكان المتبقيــن
فــي عيــن العــرب /كوبانــي ،حيــث أن الدولــة اإلســامية قــد ســيطرت علــى مصــادر الغــذاء
والمــاء)OCHA 03/10/2014(.

2

الدول املضيفة

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺣﻠﺏ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

كمــا بيّــن تقييــم ســريع للغــذاء أجــري مؤخــراً (فــي آذار -تمــوز  2014فــي مالجــئ جماعيــة)
أن الوضــع الغذائــي خطيــر فــي حلــب ( إلــى جانــب محافظتيــن أخرييــن) .كمــا بيّــن التقييــم
أن حوالــي ثلــث األســر التــي شــملتها الدراســة أفــادت بعــدم امتالكهــا مــا يكفــي مــن الغــذاء
لجميــع أفــراد األســرة (ممــا يــؤدي إلــى تأقلــم ســلبي مــع الوضــع كتخفيــض عــدد وجبــات
الطعــام) ،و أن حوالــي  80%مــن األســر تعتمــد علــى المســاعدات الغذائيــة إلــى جانــب شــراء
الغــذاء .تــم إجــراء التقييــم فــي المالجــئ الجماعيــة والمجتمعــات المضيفــة ،حيــث يتــم توزيــع
المســاعدات بشــكل أكبــر ،لــذا مــن الممكــن أن يكــون وضــع األمــن الغذائــي أســوأ فــي المناطق
األخــرى التــي تحظــى بمســاعدات أقــل)UNICEF 22/12/2014(.

التحليل اإلقليمي سوريا

1.3

تأكــدت خطــورة وضــع األمــن الغذائــي فــي حلــب فــي بضــع تقييمــات أخــرى .يبيّــن تقييــم
 MSNAوجــود أكثــر مــن  1.3مليــون شــخص كانــوا بحاجــة للمســاعدة متوســطة المســتوى
للغــذاء فــي عمــوم المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا فــي حلــب.

1
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%

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

انخفــض اإلنتــاج الزراعــي فــي حلــب أيضــاً .خلــص تقييــم  MSNAإلــى أن إجمالــي محاصيــل
القمــح والشــعير هــي أســوأ مــن العــام الســابق ،و أن وســائل اإلنتــاج كالميــاه والوقــود والعلــف
تتناقــص)MSNA 10/2014(.
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40

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

()ACU-IMU 12/2014
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ملحة عن املحافظات

ﺣﻠﺏ

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

2
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األمــن الغذائــي  :تســبب االشــتباكات بيــن الجماعــات المســلحة أحيانـاً انقطــاع اإلمــدادات الغذائيــة عــن

فــي األســواق األكبــر ,تكــون أســعار دقيــق القمــح أقــل بكثيــر مــن المعــدل الوطنــي ،بســعر 72-
 81ليــرة ســورية للكــغ الواحــد بالمقارنــة مــع  117ليــرة ســورية  /كــغ  ,فــي عمــوم البــاد فــي
شــهر كانــون األول .ربمــا يعــود ذلــك إلــى توزيــع الدقيــق علــى نطــاق واســع فــي المحافظــة.
لكــن تمنــع االشــتباكات وصــول الدقيــق إلــى أســواق المناطــق الريفيــة)WFP 31/12/2014( .
نتيجـ ًة لذلــك يبقــى نقــص الدقيــق شــائعاً .يعتبــر نقــص الوقــود والدقيــق مــن العقبــات اإلضافيــة
إلنتــاج الغــذاء -ســواء بشــكل شــخصي أو فــي المخابــز -ممــا يزيــد بالتالــي مــن اإلخــال باألمــن
الغذائــي فــي المحافظــة  .يــرى تقييــم  REACHالمن ّفــذ فــي شــهر آب فــي شــرق مدينــة حلــب
أن تزويــد المخابــز بالدقيــق والوقــود كان التدخــل ذي األولويــة الرئيســية ( )REACH 10/2014نقــص
الدقيــق كان الســبب الرئيســي النخفــاض إنتــاج المخابــز التــي جــرى تقييمهــا فــي حلــب ،و
أشــار تحليــل للثغــرات أن مخابــز حلــب كانــت تنتــج فقــط  60%تقريب ـاً مــن الكميــة المطلوبــة.

نظرة عامة |

درت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود أكثــر مــن  2.8مليــون شــخص بحاجة للمســاعدة فــي المحافظة،
قـ ّ

و هــو أكثــر مــن  2.6مليــون محتــاج المذكوريــن مــن قبــل  OCHAفــي شــهر حزيــران(Data Review 11/2014,
در تقييــم ( MSNAتقييــم احتياجــات القطاعــات المختلفــة فــي ســوريا) الــذي أجــري
 .)OCHA 06/2014يقـ ّ

األســواق المحليــة فــي ريــف حلــب )WFP 31/12/2014( .لكــن تشــير البيانــات التــي تــم جمعهــا
إلــى أن الغــذاء متوفــر إجمــاال ً فــي عمــوم حلــب  -وإن كان محــدود النــوع و/أو الكــم  -لكــن ال
يتــم الحصــول عليــه بشــكل دائــم .يعــود ذلــك باألســاس إلــى تدهــور فــرص العيــش و مــا ينتــج
عــن ذلــك مــن ضعــف القــوة الشــرائية و/أو ارتفــاع عــام باألســعار ناتــج عــن نقــص مســتلزمات
دة
االنتــاج )MSNA 10/2014( .أفــادت خطــة طــوارئ األمــن الغذائــي و ســبل العيــش( )FSLالمع ـ ّ
لحلــب أن األســعار قــد ارتفعــت بشــكل حــاد بســبب ارتفــاع الــدوالر األمريكــي مقابــل الليــرة
الســورية .كمــا أفــاد تقييــم وحــدة تنســيق الدعــم  ACUللمخابــز أن متوســط ســعر الخبــز فــي
حلــب كان  57ليــرة ســورية ( . )ACU-IMU 12/2014بيّنــت خطــة الطــوارئ كذلك أن مخزون الســال
الغذائيــة و الطحيــن غيــر كاف)Aleppo Contingency Plan - Food Security & Livelihoods 12/2014( .

تحليل القطاعات |

 .6.1االحتياجات اإلنسانية

لكن ال يمكن الحصول عليه دائماً”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

زادت حركــة نــزوح العائــات مــن شــرق مدينــة حلــب بســبب خطــر الحصــار المحتمــل مــن قبــل الحكومــة
الســورية .أفــادت أحــدث التقاريــر بعــودة األهالــي إلــى القســم الشــرقي بســبب تدهــور الظــروف
اإلنســانية فــي مناطــق النــزوح و االنخفــاض الملحــوظ فــي القصــف الجــوي .يوجــد حاليــاً حوالــي
 300,000-400,000شــخص فــي القســم الشــرقي مــن مدينــة حلــب ,قــد يــزداد هــذا العــدد مــع المزيــد
مــن العائديــن)Aleppo Contingency Plan - Food Security & Livelihoods 12/2014( .

“الغذاء متوفر غالباً

تنفيــذ نشــاطات التطعيــم الروتينية”

لطالمــا كانــت اإلصابــات المرتبطــة بالنــزاع مصــدر قلــق صحــي رئيســي فــي حلــبMSNA 10/2014,( .
 )REACH 10/2014تشــكل األمــراض المزمنــة ،مثــل الســكري والســرطان و الربــو ,عبئــاً مرضيــاً أكبــر
بدورهــا بســبب ضعــف إمكانيــة الحصــول علــى أدويــة األمــراض المزمنــة فــي حلــب مــع الوقــت MSNA( .
)10/2014, REACH 10/2014

فيمــا يخــص النظــام الصحــي ،فــإن القضيــة األهــم هــي قلــة الكــوادر الطبيــة المؤهلــة ( ذكــر أحــد التقاريــر

1

تعــد خدمــات النظافــة العامــة والشــخصية مصــدر قلــق متزايــد فــي حلــب ،فخدمــات النظافــة
العامــة ،أي جمــع القمامــة ،لــم تكــن تعمــل بالمســتوى الكامــل ،ممــا أدى إلــى تراكــم القمامــة
فــي األماكــن العامــة .كمــا تحدثــت التقاريــر عــن عــدم كفايــة مــواد العنايــة بالنظافــة الشــخصية.
وهــذا مــا تؤكــده حقيقــة أن اإلنتــاج المحلــي مــن هــذه المــواد  -فــي مراكــز صناعيــة مثــل حلــب
 قــد انخفــض بشــكل كبيــر نتيجـ ًة للنــزاع)MSNA 10/2014( .
ضخــم نقــص الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية مؤخــراً تفشــي القمــل والجــرب فــي
أجــزاء مــن مدينــة حلــب و ريفهــا الشــرقي  .أشــارت تقاريــر المرافــق الصحية و المــدارس أن آالف
األطفــال قــد أصيبــوا ومعظمهــم فــي ســن المدرســة االبتدائيــة .مــن أســباب تفشــي المرضيــن
عــدم توفــر الميــاه لفتــرات طويلــة فــي حلــب و تراكــم القمامــة وعــدم إمكانيــة غســل المالبــس
بســبب نقــص الوقــود والكهربــاء ونقــص األدويــة)ACU-EWARN 13/12/2014( .

2

الدول املضيفة
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تأثيرهــا علــى حصــول الســكان علــى الرعايــة الصحيــة ،فــإن نقــص المــوارد الماليــة يؤثــر علــى عمــل
المستشــفيات نفســها ،حيــث أفــاد مصــدر محلــي أن مستشــفى الشــفاء ،و هــو أول مستشــفى
ميدانــي أنشــئ فــي حلــب ،مهــدد باإلغــاق ألنــه يفتقــر إلــى التمويــل والدعــم ،باإلضافــة إلــى عــدم
وجــود إمــدادات ثابتــة مــن األدويــة والكــوادر الطبيــة)Syrian Observer 30/10/2014( .

كمــا يصعــب الحصــول علــى الميــاه علــى مســتوى األســرة أيضــاَ  -رغــم مــا يبــدو أن المــاء
علــى مســتوى الشــبكة (أي شــبكة الميــاه ) يلعــب دوراً أكبــر فــي حلــب  .كمــا هــو الحــال فــي
قطاعــات أخــرى ،فــإن انعــدام الدخــل لشــراء الميــاه يشــكل عقبــة رئيســية فــي الحصــول عليــه.
لكــن ,وكمــا هــو مبيّــن فــي فقــرة المــواد غيــر الغذائيــة ،يوجــد حاجــة كبيــرة ألوعيــة الميــاه  -و
هــو عائــق آخــر أمــام الحصــول علــى الميــاه علــى مســتوى األســرة )MSNA 10/2014( .

التحليل اإلقليمي سوريا

وجــود  13جــرّاح فقــط فــي كامــل حلــب) ،إضافــ ً
ة لنقــص األدويــة والمعــدات الطبيــةMSNA 10/2014,( .
 )REACH 10/2014, Syria Deeply 01/12/2014كمــا الحــال فــي بقيــة القطاعــات ,فــإن المــوارد االقتصاديــة غيــر
الكافيــة هــي عقبــة رئيســية أخــرى أمــام الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة )MSNA 10/2014( .عــدا عــن

توجــد عالقــة قويــة بيــن تشــغيل الكهربــاء و /أو المولــدات و الحصــول علــى الميــاه ,فمــع التقنيــن
بالكهربــاء و الوقــود و المولــدات ينشــأ انخفــاض ملحــوظ فــي توفــر الميــاه والحصــول عليهــا فــي
مناطــق مختلفــة مــن مدينــة حلــب )MSNA 10/2014, UNICEF 12/12/2014, REACH 10/2014( .
مــة عامــل مهــم آخــر يؤثــر فــي الحصــول علــى الميــاه النظيفــة وهــو نقــص المــواد الكيميائيــة
ث ّ
الالزمــة لمعالجــة الميــاه )MSNA 10/2014, Syria Deeply 01/12/2014(.
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)ACU-EWARN Weekly Bulletins 12/10/2014-20/12/2014
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فصول البالد |

كمــا كانــت األمــراض الجلديــة المختلفــة أحــد مصــادر القلــق األخــرى ,حيــث يــدل وجودهــا علــى التأثيــر
المباشــر الــذي يســببه نقــص الميــاه وخدمــات الصحــة ومــواد النظافــة واألدويــة المناســبة .رأى تقييــم
 MSNAأن ذلــك مصــدر قلــق متزايــد فاقمــه  ,فــي أوائــل شــهر كانــون األول ,تفشــي القمــل والجــرب
المســجل فــي بعــض أجــزاء مدينــة حلــب و ريفهــا الشــرقي .ارتفعــت نســبة األمــراض األخــرى الناتجــة
عــن ظــروف النظافــة و الصحــة المتدهــورة ,كــداء الليشــمانيا و تنــاذر اليرقــان الحــاد ,فــي حلــب خــال
الربــع الماضــي .يثيــر داء الليشــمانيا القلــق بشــكل خــاص  ،برغــم كونــه معــروف مــن قبل فــي المنطقة
فهــو لــم يبلــغ ذروتــه عمومـاً حتــى وقــت الحــق مــن العــام عندمــا أصبحــت الظــروف مواتيــة أكثــر النتشــار
المــرضMSNA 10/2014, ACU-EWARN 13/12/2014,WHO-EWARS Weekly Bulletins 12/10/2014-22/11/2014,( .

(MSNA 10/2014, REACH 10/2014, Washington Post 29/11/2014, UNICEF 12/11/2014, Data Review
)11/2014
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ملحة عن املحافظات

منعــت االشــتباكات المســتمرة أنشــطة التطعيــم الروتينيــة  ،فــي حملــة التطعيــم ضــد شــلل األطفــال
التــي جــرت فــي شــهر تشــرين األول لــم يكــن مــن الممكــن تطعيــم األطفــال فــي عيــن العرب/كوبانــي،
بســبب النــزاع الحاصــل فــي المنطقــة )UNICEF 13/10/2014( .

يســتمر تأثــر حلــب بتــآكل البنيــة التحتيــة للميــاه و خدمــات النظافــة العامــة غيــر النظاميــة
ونقــص الميــاه .وفقــاً لمراجعــة حديثــة للبيانــات ،تبيّــن أن وضــع الميــاه و النظافــة فــي حلــب
حــرج للغايــة ,و ذكــر تقييــم MSNAأن حوالــي  1.7مليــون شــخص كانــوا بحاجــة للمســاعدة
إلــى المــاء .بيّنــت التقييمــات األخيــرة أن شــبكة الميــاه قــد تضــررت بدرجــات متفاوتــة خــال
فتــرة الصــراع .أشــارت التقديــرات إلــى أن نســبة الضــرر فــي الشــبكات هــو  ،30%معظمــه ضــرر
بســيط إلــى معــدوم تمامــاً وحوالــي  12%متضــرر بشــدة إلــى مدمــر بالكامــل .فــي مطلــع
شــهر تشــرين الثانــي ،أشــارت اليونيســيف  UNICEFإلــى وجــود أزمــة ميــاه فــي حلــب ناتجــة
عــن انخفــاض فــي منســوب الســدود وتحكــم جماعــات المعارضــة بمصــادر الميــاه .أدى الضغــط
علــى اقتصــاد الحكومــة الســورية إلــى تخفيــض دعــم الميــاه  -و هــذا يقلــل بشــكل أكبــر فــرص
الحصــول علــى الميــاه بيــن الســكان ,خاصـ ًة فــي مناطــق ســيطرة القــوات الســورية فــي حلــب.

مقدمة |

وجــدت  MSNAأن حوالــي  480,000شــخص كانــوا بحاجــة للمســاعدة إلــى المســاعدة الصحيــة فــي
حلــب.

 .3.6.1المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

تحليل القطاعات |

 .2.6.1الصحة
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ســبل المعيشــة :وفقــاً لـــ  ،MSNAتضمنــت المصــادر الرئيســية للدخــل ,فــي النواحــي التــي جــرى
تقييمهــا فــي حلــب ,إنتــاج الغــذاء وبيعــه وكذلــك العمالــة المؤقتــة والمســاعدات اإلنســانية .االعتمــاد
المتزايــد علــى إنتــاج الغــذاء وبيعــه كمصــدر رئيســي للدخــل يزيــد مــن تأثــر الســكان بتقلبــات المحاصيــل
الزراعيــة ,التــي تتأثــر بشــكل كبيــر بتغييــرات المنــاخ و وفــرة الميــاه و قلــة المســتلزمات الزراعيــةMSNA( .
 )10/2014انخفضــت فــرص كســب العيشــأيضاً بســبب صعوبــة التنقــل داخــل وحــول حلــب ،خاصـ ًة حلــب
المدينــة .القضايــا األخــرى التــي تؤثــر علــى ســبل العيشــتتضمن انخفــاض و /أو تأخيــر دفــع الرواتــب
للموظفيــن .فــي شــهر تشــرين الثانــي ,تحــدث تقريــر غيــر مؤكــد عــن اعتصــام قــام بــه موظفــو المجلــس
المحلــي لمدينــة حلــب احتجاجـاً علــى تأخــر الحكومــة المؤقتــة بدفــع مســتحقاتهم)SOHR 18/11/2014(.

نظرة عامة |

“منعــت أشــكال الصــراع المســتمرة

فــي بدايــات هــذا الربــع ,ومــع بــدء تكشــف معركــة عيــن العــرب  /كوبانــي ,ازدادت المخــاوف لــدى

ســكان المدينــة مــن حــدوث مجــزرة علــى أيــدي عناصــر الدولــة اإلســاميةReuters 10/10/2014,( .
 )UN News 07/10/2014وقــد أســفرت المعركــة ،التــي وصلــت إلــى طريــق مســدود علــى مــدى
األشــهر القليلــة الماضيــة ،عــن ارتفــاع كبيــر فــي أعــداد الضحايــا وضمنهــم مدنيــونGuardian( .
)07/10/2014

يتعــرض الســكان للهجمــات مــن كال قــوات الحكومــة الســورية وجماعــات المعارضــة  .تحدثــت
تقاريــر عــن اســتخدام قــوات المعارضــة لقنابــل مميتــة غيــر دقيقــة  ,أدت إلــى مقتــل المئــات
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الدول املضيفة

نتــج عــن اســتمرار القتــال البــري والقصــف الجــوي أضــرراً فــي األبنيــة فــي جميــع أنحــاء محافظــة حلــب،
و علــى وجــه الخصــوص مدينــة حلــب .يبيّــن تقييــم  MSNAأن حلــب تحــوي أكبــر عــدد مــن النــاس
المحتاجيــن إلــى مــأوى بالمقارنــة مــع المحافظــات األخــرى .فــي الحقيقــة فــإن  40%مــن المحتاجيــن
للمــأوى فــي ســوريا موجــودون فــي حلــب .عــدا عــن القتــال المكثــف والقصــف الجــوي المســتمر علــى
المحافظــة والمبانــي المدمــرة  ،فــإن حلــب تســتضيف عــدداً كبيــراً مــن النازحيــن – و هــو ســبب آخــر
الرتفــاع احتياجــات المــأوى .تــزداد الحاجــة للمــأوى فــي حلــب بشــكل كبيــر لعدم كفايــة األماكــن المتاحة
لآلجــار ونقــص المــواد الالزمــة إلصــاح المنــازل وعــدم وجــود الدخــل لتحمــل كلفــة مــواد اإلصــاح و/أو
اســتئجار أماكــن للســكن )MSNA 10/2014, Data Review 11/2014( .

بوجــود القتــال العنيــف فــي أنحــاء حلــب و التنظيمــات المتشــددة المســيطرة علــى عــدة مناطــق
فيهــا ,يتعــرض الســكان هنــاك النتهــاكات فــي قضايــا الحماية.

1

التحليل اإلقليمي سوريا

المــأوى :يعتبــر وضــع المــأوى فــي حلــب حرجـاً إلــى حــد مــا .ففــي مراجعــة حديثــة للبيانــات تبيّــن أن
جل  0.58علــى مقيــاس مــن  ، )0-1وهــو الوضــع
وضــع المــأوى حــرج للغايــة فــي محافظــة حلــب (س ـ ّ
األصعــب بيــن جميــع المحافظــات البالــغ عددهــا )Data Review 11/2014( .14

 .1.6.6الحماية

نظرة عامة |

 .5.6.1المأوى  /المواد غير الغذائية

القضيــة األخــرى التــي بــرزت فــي حلــب فيمــا يخــص المــواد غيــر الغذائيــة كانــت الحاجــة
لمســتوعبات الميــاه ,و يــدل هــذا علــى القصــور فــي شــبكة الميــاه فــي المحافظــة وعلــى
حاجــة الســكان للحصــول علــى أوعيــة لتخزيــن الميــاه للتعامــل بشــكل أفضــل مــع تعطــل
شــبكة الميــاه غيــر المتوقــع)MSNA 10/2014( .

1

فصول البالد |

رغــم معــدالت االلتحــاق بالمــدارس ،فــإن التســرب و الــدوام غيــر المنتظــم و المعــدوم شــائع أيضـاً .بيّنــت
تقييمــات مختلفــة أن الســبب الرئيســي لذلــك هــو الحاجــة إلــى العمــل وإعالــة األســرة ،ممــا يشــير إلى
مخــاوف حمايــة الطفــل أيضـاً .هنــاك أســباب أخــرى لعــدم االلتحــاق بالمدرســة مثــل النــزوح المســتمر
وانعــدام األمــن وعــدم القــدرة علــى دفــع تكاليــف التعليــم .فــي المناطــق المتأثــرة بشــكل خــاص مــن
العنــف ،كأحيــاء معينــة مــن مدينــة حلــب ،يصنّــف وضــع التعليــم بالحــرج حيــث يكــون مســتوى عمــل
المــدارس و/أو الــدوام فيهــا ضعيف ـاً )MSNA 10/2014, ACU-IMU 11/2014( .

المــواد غيــر الغذائيــة ( : )NFIال يــزال توفــر الوقــود والكهربــاء مصــدر قلــق دائــم .ســبق
أن وردت تقاريــر فــي شــهر آب عــن انقطــاع متكــرر للتيــار الكهربائــي ( ،)REACH 10/2014دعــم
هــذه التقاريــر الحقــاً نتائــج تقييــم  MSNAمــن أن الكهربــاء  /اإلضــاءة هــي التدخــل المفضــل
 .مــن المتوقــع ازديــاد الحاجــة إلــى الوقــود والكهربــاء ألغــراض التدفئــة ,خصوص ـاً مــع الدخــول
فــي فصــل الشــتاء  -ممــا يزيــد أوضــاع الســكان المتبقيــن فــي المدينــة ســوءاً و بخاصــة مدينــة
حلــب الشــرقية .برغــم تحســن إمــدادات الكهربــاء والميــاه بعــد المفاوضــات الناجحــة بيــن قــادة
المجتمــع المحلــي وجماعــات المعارضــة المســلحة ،حيــث تــم بذلــك إعــادة تشــغيل المحطــة
الحراريــة فــي شــرق حلــب (المصــدر الرئيســي للكهربــاء فــي المدينــة) ,إال أن الصــراع ضمــن
و حــول مدينــة حلــب قــد دفــع بأطــراف النــزاع إلــى قطــع الكهربــاء و الميــاه وقطــع العديــد مــن
طــرق اإلمــداد المؤديــة إلــى المدينــة وحلــب الشــرقية ،ممــا فاقــم الوضــع المتــردي أص ـا ً فــي
المنطقــة()Assafir 28/11/2014, UNICEF 12/12/2014, PI 12/2014

نظرة عامة |

ال تتوفــر حتــى اآلن إحصائيــات التســجيل للعــام الدراســي  , 2015 2014-رغــم وجــود بعــض األرقــام
التقديريــة للعــام الدراســي الســابق .كمــا هــو الحــال فــي المحافظــات األخــرى ،فــإن المــدارس االبتدائية
(المراحــل  )1-6و المــدارس الثانويــة الدنيــا (االعداديــة) تشــهد أعلــى نســبة تســجيل و حضــور فــي
حلــب مقارنـ ًة مــع معــدالت التســجيل و الحضــور فــي المــدارس الثانويــة العليــا (مــن ســن  .)15-18مــن
غيــر المفاجــئ أيضـاً أن نســبة الــدوام فــي جميــع مراحــل التعليــم كانــت أقــل فــي مناطــق حلــب التــي
تقــع علــى خطــوط الجبهــة (البــاب ،كويــرس الشــرقية ،رســم حــرم اإلمــام  ،بنــان ،حاجــب ،خناصــر،
اعــزاز ،أختريــن ،الحاضــر ،حريتــان ،وأجــزاء مــن منبــج) وأحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية.

)06/11/2014
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مقدمة |

)10/2014, ACU-IMU 11/2014

أظهــر تحليــل أولــي  ,باســتخدام صــور األقمــار الصناعيــة فــي ثــاث فتــرات زمنيــة مختلفــة,
وجــود حوالــي  8,500مبنــى متضــرر فــي مدينــة حلــب ,حيــث يوجــد  1,500مبنــى مدمــر كلي ـاً
ومــا يقــارب  4,900مبنــى متضــرر بشــدة .بيّــن التقريــر أنــه برغــم تضــرر الكثيــر مــن أبنيــة المدينــة
قبــل شــهر أيلــول  ،2013فــإن النســبة األكبــر مــن األضــرار قــد حصلــت بيــن شــهر أيلــول 2013
وشــهر أيــار  – 2014و هــو أمــر يرتبــط بتصاعــد حــدة القتــال والقصــف الجــويUNITAR/UNOSAT( .

ملحة عن املحافظات

فيمــا يخــص المــوارد المدرســية ,يبــدو أن العديــد مــن المــدارس فــي حلــب ال تــزال تمتلــك كــوادر رســمية
و ال يــزال العديــد منهــم يحصــل علــى رواتبــه (علــى خــاف المعلميــن المتطوعيــن و/أو مســؤولي
المدرســة) .لكــن تحدثــت التقاريــر عــن إيقــاف الحكومــة الســورية لرواتــب  6,000معلــم فــي مدينــة
عفريــن كآليــة لممارســة الضغــط علــى الســكان المحلييــن ،مشــير ًة إلــى تغيّــر محتمــل فــي الدعــم
المقــدم لكــوادر المــدارس .يبيّــن تقييــم أجــري فــي شــهر تمــوز توفّــر الكتــب المدرســية و مــواد أخــرى
بوفــرة فــي مــدارس حلــب ،مــع هــذا أشــار تقييــم أجــري فــي شــهر أيلــول أن أحــد أكبــر عقبــات الحصــول
علــى التعليــم فــي المنطقــة هــو نقــص المــواد والكتــب المدرســية .مــن هنــا يمكــن أن نفتــرض أن
المــواد المدرســية متوفــرة لكــن بنســبة غيــر كافيــة لتلبيــة احتياجــات جميــع الطــاب .كمــا اعتبــرت
العديــد مــن المــدارس غيــر عاملــة بســبب األضــرار أو لكونهــا محتلــةSyrian Observer 05/11/2014, MSNA(.

التعليــم”
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تحليل القطاعات |

أشــارت البيانــات التــي جمعتهــا  MSNAفــي أيلــول أن أعلــى نســبة لمرافــق التعليــم التــي ال تعمــل
موجــودة فــي حلــب مقارن ـ ًة بجميــع المحافظــات األخــرى التــي تــم تقييمهــا .بيّــن تقييــم وحــدة ACU
للمــدارس العامــة (فــي شــهر تمــوز) أن  61%مــن المــدارس التــي جــرى تقييمهــا لــم تتلــق أي دعــم
ســواء مــن الحكومــة الســورية أو األمــم المتحــدة /المنظمــات غيــر الحكوميــة  ،ولكنهــا مــا زالــت تعمــل
بشــكل مــا .مــع ذلــك ،يتطلــب وضــع عمــل وعــدد أماكــن التعليــم المؤقتــة ,التــي أنشــأت فــي حلــب,
المزيــد مــن التقييــم .و حيــث أن أطرافـاً أخــرى فــي النــزاع تتســلم مقاليــد األمــور فــي أجــزاء مــن ريــف
حلــب و تجــري ,بحســب بعــض التقاريــر ,تغييــرات فــي المناهــج الدراســية ،تبرزالحاجــة إلــى مزيــد مــن
التقييمــات للتأكــد مــن وضــع التعليــم والــدوام المدرســي )ACU-IMU 11/2014, UNICEF 12/12/2014( .

كان أحــد أكبــر عقبــات الحصــول علــى

نظرة عامة و فصول القطاع

 .4.6.1التعليم

“ نقــص اللــوازم والكتــب المدرســية

نظرة عامة |
تحليل القطاعات |

حوالــي  25,000الجــئ فلســطيني بحاجــة للمســاعدة إلــى الدعــم فــي جميــع أنحــاء المحافظــة .
اســتمرت االشــتباكات المســلحة فــي محيــط مخيــم الالجئيــن الفلســطينيين الرســمي و هــو مخيــم
النيــرب ،الــذي كان يســتضيف مــا يزيــد عــن  20,000الجــئ فلســطيني قبــل بدايــة األزمــة .علــى
الرغــم مــن توفــر الخدمــات بشــكل كبيــر فــي المخيــم ،إال أن االشــتباكات تــؤدي إلــى إغــاق الطرقــات
وتعــرض الســكان إلــى قضايــا تخــص حمايتهــم مثــل العنــف المســلح والخطــفJafra 12/2014, UNRWA( .

1
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مــن المدنييــن فــي األشــهر الســتة الماضيــة .تحــدث المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان  SOHRعــن
أن ثلثــي حــاالت الوفــاة المســجلة وقعــت فــي مدينــة حلــب ،حيــث تــم اســتخدام هــذه األســلحة لضــرب
مناطــق ســيطرة الحكومــة )Reuters 12/12/2014(.قصفــت قــوات الحكومــة الســورية فــي الوقــت نفســه
مناطــق ســيطرة جماعــات المعارضــة عــن طريــق الغــارات الجويــة وإلقــاء البراميــل المتفجــرة .خــال
فتــرة تنفيــذ الضربــات الجويــة للتحالــف ,ازداد بشــكل ملحــوظ اســتهداف المناطــق المدنيــة مــن قبــل
الحكومــة الســورية ،بمــا فــي ذلــك اســتهداف المــدارس والمرافــق الطبيــة ،وهــو انتهــاك صــارخ للقانــون
اإلنســاني الدولــي )NPA 03/11/2014( .

2

)09/12/2014

مقدمة |

()Data Review 11/2014

1

يشــكل موضــوع حمايــة الطفــل مصــدر قلــق رئيســي فــي حلــب .يبيّــن تقييــم  MSNAأن األطفــال
فــي كل المناطــق التــي جــرى تقييمهــا تقريبـاً يواجهــون الخــوف والتوتــر نتيجــة التعــرض للقصــف .مــن
القضايــا األخــرى المتعلقــة بحمايــة األطفــال هــي االفتقــار إلــى التوثيــق الــذي يمنــع تســجيل المواليــد
الجــدد وعمالــة األطفــال)MSNA 10/2014( .

ملحة عن املحافظات

المهاجــرون هــم أيضـاً مجموعــة وضعهــا حســاس للغايــة فــي المحافظــة .تقــدر منظمــة الهجــرة الدوليــة
 IOMوجــود أكثــر مــن  300مهاجــر عالقــون فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا فــي محافظــة حلــب.

نظرة عامة |

1

فصول البالد |
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Data Review 11/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.8مليون يق ّ
المحافظة **

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب ( 1.9مليون) في  12ناحية من أصل 6

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب و البالغ  1.5مليون

600,000
630,000

النازحون داخل
سوريا

510,000
250,000

** حســاب  :SNAPالســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا Data Review .لــم تقــدر عــدد
األشــخاص الذيــن غــادروا المحافظــة

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

 .3.2الصراع المسلح

تتحــدث التقاريــر عــن مســتويات منخفضــة مــن الصــراع حــول المناطــق المتنــازع عليهــا فــي
المحافظــة:
•الجزعــة  -هنــاك تقاريــر غيــر مؤكــدة عــن تواصــل قتــال منخفــض الحــ ّدة بيــن وحــدات حمايــة
الشــعب الكــردي  YPGوالدولــة اإلســامية فــي الجزعــة ،وهــي بلــدة صغيــرة بالقــرب مــن معبــر
اليعربيــة -ربيعــة .تحــارب الدولــة اإلســامية للســيطرة علــى المنطقــة محاولـ ًة ربمــا منهــا عــزل
القــوات الكرديــة عنــد الحــدود عــن باقــي المحافظــة ،وكذلــك كقاعــدة للتقــدم علــى المعبــر
الحــدودي نفســه .تتواصــل فــي الوقــت نفســه معــارك عنيفــة علــى الجانــب العراقي مــن المعبر.
()ISW 18/11/2014, Rudaw 04/08/2014, ARA 24/07/2014, ISW 22/08/2014, Guardian 17/12/2014

•رأس العيــن -تســتمر أحــداث الصــراع فــي رأس العيــن ومــا حولهــا ،هــي المعبــر الحــدودي مــع
تركيــا الواقــع شــمالي غربــي الحســكة  ،تســيطر عليهــا حاليـاً وحــدات الحمايــة الشــعبية . YPG
قامــت الدولــة اإلســامية ,فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مثـاً ،بتفجيــر عــدة ســيارات مفخخــة
مســتهدفة وحــدات الحمايــة الشــعبية وقــوات األمــن الكرديــة .ســيطرة الدولــة اإلســامية علــى
البلــدة يــؤدي إلــى قســم المنطقــة الكرديــة فــي ســوريا كمــا قــد يمكّــن الدولــة اإلســامية مــن
جلــب البضائــع و المقاتليــن مــن تركيــا)ISW 25/11/2014, ISW 10/10/2014( .
•مدينــة الحســكة  -هــي عاصمــة المحافظــة التــي تشــهد اشــتباكات مســتمرة ,حيــث

2
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المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

1

الدول املضيفة

NFI

الحســكة محافظــة كبيــرة ريفيــة فــي معظمهــا .تســيطر القــوات الكرديــة علــى قســمها الشــمالي
بينمــا تســيطر الدولــة اإلســامية بشــكل رئيســي علــى مــا تبقــى مــن المحافظــة ،مــع وجــود أجــزاء
صغيــرة خاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية وجماعــات المعارضــة المســلحة .كانــت األنشــطة
االقتصاديــة الرئيســية فيهــا قبــل الصــراع هــي إنتــاج النفــط والزراعــة و كال القطاعيــن يتأثــر بشــكل
كبيــر بالنــزاع ومــا ينتــج عنــه مــن دمــار وإهمــال .هــذه المحافظــة هــي األكثــر عرضــة لشــح الميــاه,
بســبب انخفــاض تغطيتهــا بميــاه الشــبكة العامــة ,و الــذي تفاقــم نتيجــة األضــرار الناجمــة عــن
الصــراع و الجفــاف المتواصــل منــذ عــام )UNDP 2010,WFP 2012( .2006
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فصول البالد |

* تقديــر  MSNAيعتمــد مبدئيــ ًا علــى عــدد الســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا -
األشــخاص الذيــن غــادروا المحافظــة

)17/12/2014

نظرة عامة |

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.8مليون يق ّ
 12ناحية إدارية من أصل *16
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)(Data Review 11/2014
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)Review 11/2014

•تعتمــد المســاعدات التــي تصــل إلــى الحســكة عبــر الحــدود اعتمــاداً كبيــراً علــى الوضــع األمنــي
علــى الجانــب التركــي مــن الحــدود .فــي نهايــة شــهر تشــرين األول ,وضعــت مدينــة نصيبيــن
تحــت وضــع طــوارئ عالــي بعــد حصــول اشــتباكات بيــن شــباب أكــراد والشــرطة التركــيWFP(.
 )30/10/2014برغــم أن هــذا لــم يؤثــر علــى تســليم المســاعدات عبــر نصيبيــن  -القامشــلي ،إال أن
أي تدهــور فــي الوضــع علــى الجانــب التركــي ســيكون لــه تأثيــر فــوري علــى تســليم المعونــات.
•قــد تــؤدي العمليــات الحاليــة للقــوات الكرديــة فــي العــراق فــي المناطــق الحدوديــة مــع ســوريا
إلــى مزيــد مــن النــزوح إلــى الحســكة ،كمــا حــدث فــي شــهر آب حيــن هــرب حوالــي 150,000
شــخص عبــر المحافظــة فاريــن مــن حصــار الدولــة اإلســامية لجبــل ســنجار فــي محافظــة نينــوى
فــي العــراق .مــن غيــر المتوقــع أن يبقــى الكثيــر مــن العراقييــن الالجئيــن فــي ســوريا  -بقــي
حوالــي  4,000فقــط منهــم فــي الحســكة منــذ النــزوح الحاصــل فــي شــهر آب .فــي حــال نجحــت
القــوات الكرديــة فــي خلــق اســتقرار نســبي فــي نينــوى مــن المتوقــع عــودة جــزء منهــمReuters( .

نظرة عامة |

 .1.2قضايا أساسية و تطورات محتملة

•بقــي وضــع الصــراع فــي الحســكة مســتقراً نســبياً مقارن ـ ًة بالمحافظــات المجــاورة ،باســتثناء
عــدة مناطــق متنــازع عليهــا .مــع هــذا مــا تــزال االحتياجــات اإلنســانية شــديدة و الســبب
الرئيســي فــي ذللــك هــو انعــزال المحافظــة و االفتقــار الكبيــر لفــرص كســب الدخــل .بيّــن
“تقييــم احتياجــات متعــدد القطاعــات” فــي شــهر أيلــول أن قطــاع الصحــة وقطــاع الميــاه و خدمــات
النظافــة العامــة و الشــخصية  WASHكانــت القضايــا ذات األولويــة فــي المحافظــة .أشــارت مراجعة
حديثــة للبيانــات إلــى وجــود احتياجــات ملحــة ,خصوص ـاً فــي مجــال األمــن الغذائــي والحمايــة .
المناطــق الرئيســية المتضــررة هــي المناطــق المتنــازع عليهــا مــن القامشــلي ومدينــة الحســكة.
تعــد المــوارد االقتصاديــة المحــدودة الســبب الرئيســي لوجــود االحتياجــات الحاليــة كونهــا تعيــق
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة ونقــل الميــاه و إلــى المــواد غيــر الغذائيــةMSNA 10/2014, Data(.

اإلنســاني أو العمليــات اإلنســانية
للخطــر”

2

)30/12/2014, ISW 08/07/2014, ISW 26/07/2014, ISW 03/07/2014

وفقـاً لتقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات فــي ســوريا  ، MSNAفــإن القيــود المفروضــة علــى تنقــل و
ســفر العامليــن فــي الــوكاالت اإلغاثيــة أو الســلع هــي العائــق الرئيســي للعمــل فــي  12منطقــة فرعيــة
تــم تقييمهــا (مــن أصــل  16منطقــة فرعيــة بالمجمــل) .القتــال بيــن جماعــات متعــددة فــي المحافظــات
المحاذيــة للحســكة و ســيطرة الدولــة اإلســامية علــى طــرق مــن الرقــة و ديــر الــزور أدى إلــى قطــع
طــرق اإلمــداد أغلــب أيــام الســنة أمــام الجهــات الفاعلــة التــي تتخــذ مــن دمشــق مقــراً لهــا .

العائــدون مــن العــراق وتركيــا :ســجلت , UNHCRخــال الربــع الرابــع ,عــودة  5,500ســوري مــن
العــراق إلــى ســوريا  ,إلــى الحســكة بشــكل رئيســي .إجمــاالً ,عــاد  33,000ســوري علــى
األقــل مــن العــراق فــي عــام )UNHCR 16/08/2014, UNHCR 31/07/2014( . 2014
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الالجئــون العراقيــون :فــي شــهرآب  ,هــرب حوالــي  150,000عراقــي إلــى الحســكة ،إثــر تقــدم
الدولــة اإلســامية فــي ســنجار ،وهــي منطقــة فــي العــراق محاذيــة لســوريا .برغــم عــودة
معظمهــم مــرة أخــرى إلــى العــراق عبــر معبــر بيــش خابــور -ســيمالكا  ،فــإن تقاريــر برنامــج
الغــذاء العالمــي تحدثــت عــن بقــاء حوالــي  3,800الجــئ عراقــي فــي مخيــم نــوروز فــي منطقــة
المالكيــة)UNHCR 31/08/2014, WFP 15/10/2014(.

2

الدول املضيفة

يعــد التدخــل فــي تنفيــذ األنشــطة اإلنســانية مــن قبــل األشــخاص أو الجماعــات المهيمنــة فــي المنطقة
عائق ـاً إضافي ـاً كبيــراً  .كمثــال عــن التدخــل ,الشــروط القاســية التــي تفرضهــا الدولــة اإلســامية علــى
تقديــم اإلغاثــة ،حيــث تحــدد الموظفيــن المعنييــن و طــرق التوزيــع التــي يجــب اعتمادهــا والمســتفيدين.
غالبــاً مــا تمنــع الحكومــة الســورية نقــل ســلع محــددة لمناطــق معينــة  ،مــع حظــر توزيــع األدويــة
والمعــدات الطبيــة فــي العــددي مــن المناســبات .مــن غيــر المفيــد توثيــق التدخــل الحاصــل ســواء
كانــت الحكومــة أو القــوات الكرديــة أو الدولــة اإلســامية أو الجماعــات األخــرى هــي المســيطرة علــى
المنطقــة التــي تــم تقييمهــا)MSNA 10/2014,WSJ 17/11/2014(.

•اســتقر  2,600شــخص علــى األقــل ممــن فــروا مــن عيــن العــرب /كوبانــي فــي الدرباســية
ورأس العيــن)WFP 15/10/2014(.
•هــرب حوالــي  40,000مدنــي مــن االشــتباكات المتصاعــدة فــي تــل حميــس ومناطــق
غويــران و اليعربيــة فــي محافظــة الحســكة ،حيــث توجهــت معظــم العائــات النازحــة إلــى
مدينــة القامشــلي والمناطــق المحيطــة بهــا )CoI 23/10/2014( .

1

التحليل اإلقليمي سوريا

تعرقــل االوضــاع األمنيــة تقديــم المســاعدات داخــل المحافظــة ,ففــي شــهر أيلــول فقــط تــم تســجيل
حوالــي  70حادثــة أمنيــة كان مــن شــأنها أن تعــرض العامليــن فــي المجــال اإلنســاني أو العمليــات
اإلنســانية للخطــر ,منهــا العبــوات الناســفة والغــارات الجويــة و الصــراع المســلح )Trusted source 12/2014(.

تم تسجيل نزوح آخر بعد أن تم جمع بيانات تقييم  MSNAفي شهري آب و أيلول:

نظرة عامة |

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

وفقـاً لـــتقييم  MSNAيتركــز النازحــون بشــكل رئيســي فــي القامشــلي ( 360,000نــازح أو 70%
مــن النازحيــن المعروفيــن فــي المحافظــة) ،تليهــا مدينــة الحســكة التــي تســتضيف أكثــر مــن
 100,000نــازح .كمــا أشــارت تقديــرات  OCHAعــن النازحيــن فــي شــهر حزيــران أن النســبة
األكبــر منهــم تقيــم فــي مدينــة الحســكة و القامشــلي)MSNA 10/2014(.

1

فصول البالد |

تعتمــد المحافظــة إذاً بشــكل كبيــر علــى المســاعدات القادمــة عبــر الحــدود و علــى التجــارة مــع تركيــا
والعــراق .هنــاك معبــران حدوديــان فــي الحســكة يتــم مــن خاللهمــا الســماح للمجتمــع اإلنســاني
بتقديــم اإلغاثــة عبــر الحــدود بموجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم  : 2165نصيبيــن/
القامشــلي (مــع تركيــا) و اليعربيــة  /ربيعــة (مــع العــراق) .لــم يســتخدم معبــر اليعربيــة لتقديــم
المســاعدات عبــر الحــدود  ،لكونــه ســاحة لقتــال عنيــف علــى الجانبيــن .بنــا ًء علــى مراجعــة حديثــة
للبيانــات  ،فــإن فتــح معبــر نصيبيــن ســاهم فــي توســيع نطــاق المســاعدات اإلنســانية فــي المحافظــة،
كمــا تحســن تقديــم المســاعدات فــي خمــس مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا  ,مــن ضمنهــا المالكيــة
و الجواديــة وعامــودا و القامشــلي و الدرباســية .وفق ـاً للتقاريــر ,أصبــح باإلمــكان الوصــول إلــى مدينــة
الحســكة إلــى حــد كبيــر باســتثناء حــي غويــران الــذي يشــهد اشــتباكات مســتمرة CoI 21/11/2014,(.

تختلــف التقديــرات بشــكل كبيــر حــول عــدد النازحيــن فــي المحافظــة .مــن غيــر الواضــح إن
كان هــذا التفــاوت بســبب اختــاف منهجيــة البحــث أو موثوقيــة وشــمولية المصــادر التــي تــم
اســتخدامها .يتــراوح عــدد حــاالت النــزوح مــن  )Data Review 11/2014( 250,000إلــى 510,000
(,MSNA 10/2014ز 12,ناحيــة مــن  16تــم تغطيتهــا) يكــون الرقــم الــذي يعطيــه تقييــم  ( MSNAالبالــغ 30%
مــن إجمالــي عــدد الســكان المقيّميــن) ضعــف إحصائيــة  OCHAفــي شــهر حزيــران و البالغــة
 200,000تقريبــا)OCHA 26/08/2014, MSNA 10/2014(.

مقدمة |
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 .5.2النزوح

ملحة عن املحافظات

•الفــوج  121ال يوجــد مســتجدات عــن الوضــع فــي محيــط الفــوج  ،121وهــو قاعــدة عســكرية
ع عليهــا  ,كانــت تســتخدم الســتهداف المســلحين فــي المناطــق الريفيــة المحيطــة.
ســورية متنــاز ٌ
•اســتهدفت الضربــات الجويــة للتحالــف البنيــة التحتيــة والماديــة للدولــة اإلســامية مــرات متعــددة
فــي جنــوب المحافظــة )ISW 25/11/2014, ISW 10/10/2014( .حوالــي  20مــن أصــل  500ضربــة جويــة,
شــنها التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة فــي ســوريا منــذ  8آب ,كانــت قــد اســتهدفت مناطــق مــن
الحســكة)BBC 03/12/2014( .

نظرة عامة |

•مدينــة القامشــلي -وهــي مدينــة رئيســية فــي المنطقــة الكرديــة مــن المحافظــة  ,يتقاســمها
حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي PYDوالحكومــة الســورية .إمكانيــة الوصــول إليهــا محدودة بســبب
إغــاق الحــدود التركيــة و ســيطرة الدولــة اإلســامية علــى العديــد مــن الطــرق .تــرد تقاريرعــن قصــف
مدفعــي و جــوي بيــن حيــن و آخــر مــن قبــل القــوات الســورية المســلحة حــول القامشــليARA( .

شــأنها تعريــض العامليــن فــي المجــال

1

تحليل القطاعات |

22/09/2014, Syria Direct 03/09/2014, ISW 08/07/2014, ARA 26/07/2014, Kurdwatch 07/08/2014, SOHR
)29/08/2014

حوالــي  70حادثــة أمنيــة كان مــن

نظرة عامة و فصول القطاع

تقاتــل كل مــن القــوات الســورية و وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي ,علــى حــده ,الدولــة اإلســامية و
خصوصـاً فــي حــي غويــران الشــرقي ذو األغلبيــة العربيــة ,الــذي خضــع لســيطرة الدولــة اإلســامية
و لكنــه عــاد ,وفقـاً للتقاريــر ,لســيطرة مشــتركة مــن قبــل  YPGو قــوات الحكومــة الســورية فــي شــهر
دثــت التقاريــر عــن اشــتباكات ضعيفــة فــي غــرب المدينــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام
أيلــول .كمــا تح ّ
تخللهــا قصــف جــوي مــن قبــل القــوات الســورية المســلحةARA 30/12/2014, ISW 02/12/2014, ISW( .

“فــي شــهرأيلول فقــط تــم تســجيل
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ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

510,000
ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

يعــد االعتقال/االحتجــاز وتقييــد حريــة التنقــل والعنــف المسلح/االشــتباكات واالختطاف/االختفــاء
مــن أهــم قضايــا الحمايــة التــي بلّــغ عنهــا تقييــم  . MSNAكمــا أكــدت مصــادر أخــرى للبيانــات
انتهــاكات حقــوق اإلنســان هــذه :
ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان , SOHRومقــره المملكــة المتحــدة ,أن ثالثــة مدنييــن
قتلــوا فــي غــارات جويــة لقــوات التحالــف فــي المحافظــة فــي ليلــة  9تشــرين األول ,لكــن
الخبــر غيــر مؤكــد .كــرد علــى الهجمــات ،وضعــت الدولــة اإلســامية المزيــد مــن مقاتليهــا
فــي المناطــق اآلهلــة بالســكان ،ممــا زاد مــن مخــاوف الحمايــة فيمــا يخــص المدنييــنCoI(.
)21/11/2014, Guardian 15/10/2014

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.

التحليل اإلقليمي سوريا

يســتمر تســجيل عمليــات اإلعــدام العلنيــة فــي مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي مدينــة
جلت حــاالت القتــل واإلعــدام فيهــا كانــت تقــع تحــت
الحســكة .النواحــي األربعــة التــي س ـ ّ
ســيطرة الدولــة اإلســامية عنــد إجــراء تقييــم  . MSNAوث ّقــت لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم
المتحــدة اســتخدام التعذيــب والقتــل للهجــوم علــى المدنييــن في مدينــة الحســكة والمحافظات
األخــرى ،و اعتبــرت أنهــا ترتقــي إلــى مســتوى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية .تشــكل
المجتمعــات القبليــة المنتشــرة فــي الحســكة تحدي ـاً خاص ـاً لحكــم الدولــة اإلســامية ،و مــن
الشــائع القمــع العنيــف لمــن تتصــوره مــن المعارضــة .فــي المناطق الخاضعــة لســيطرتها ,فرضت
الدولــة اإلســامية حظــراً علــى التدخيــن ,كمــا فرضــت المشــاركة اإللزاميــة فــي الصلــوات فــي
المســاجد وزيـاً خاصـاً للنســاء)CoI 14/11/2014, ARA 30/12/2014, ARA 29/12/2014(.

2

الدول املضيفة

مســار االحتياجــات :وفق ـاً للبيانــات التــي تــم جمعهــا فــي شــهر أيلــول ,فــإن الحصــول علــى الميــاه
والمــوارد االقتصاديــة هــي الحاجــات اإلنســانية األبــرز فــي المحافظــة .فــي شــهر تشــرين الثانــي ,2013
بيّــن تقييــم مماثــل أن الصحــة واألمــن الغذائــي هــي قضايــا ذات أولويــة  .يتماشــى مســار االحتياجــات

)02/12/2014, UNSC 21/11/2014
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مــن المتوقــع أن يكــون وضــع النواحــي األربعــة ,التــي لــم تدخــل فــي تقييــم  MSNAلشــهري آب و أيلــول,
أســوأ مــن الوضــع العــام فــي المحافظــة( .بيــر الحلــو ،الورديــة ،القحطانيــة  ،المالكيــة ،رأس العيــن).
الوضــع فــي رأس العيــن بشــكل خــاص يدعــو للقلــق  ,فهــي واحــدة مــن نقــاط الصــراع الســاخنة ,ففــي
شــهر حزيــران كان  30%مــن الســكان بحاجــة للمســاعدة للمســاعدة وفق ـاً لـــ ، OCHAلكــن وصــول
المســاعدات اإلنســانية كان محــدوداً .ال تتوفــر معلومــات حديثــة عــن الوضــع اإلنســاني.

تســتمر الحكومــة الســورية فــي اســتخدام البراميــل المتفجــرة فــي الحســكة .ففــي منتصــف
شــهر تشــرين الثانــي ،علــى ســبيل المثــال ،قتــل ســبعة أطفــال بعــد أن ألقيــت براميــل
متفجــرة علــى مدرســة ابتدائيــة فــي رأس العيــن .كمــا شــهدت الشــدادي هجومــاً كبيــراً
بالبراميــل المتفجــرة فــي  2كانــون األول ،ممــا أودى بحيــاة عــدد غيــر معــروف مــن الضحايــا ISW(.

1

فصول البالد |

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

 .1.6.2الحماية

1

نظرة عامة |
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ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

600,000

%

%

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

2

مقدمة |

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

يمكــن االفتــراض أن األمــن الغذائــي قــد تدهــور بعــد ســتة أشــهر مــن الحصــاد .يبــدو أن وضــع
تحســن نتيجـ ًة لزيــادة الدعــم الصحــي ،حيــث تل ّقــت  85%مــن النواحــي نوعـاً مــن
الصحــة قــد
ّ
المســاعدة الصحيــة فــي شــهر أيلــول مقارنــة مــع  45%فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام
 .2013قــد تكــون األمطــار قــد خففــت الضغــط الحاصــل علــى البنيــة التحتيــة للميــاه منــذ إجــراء
التقييــم ،إال أن نقــل الميــاه بالشــاحنات المصــدر الرئيســي للميــاه يبقــى مكلف ـاً .كمــا يمكــن
الجــزم أن اســتمرار القصــف بســبب النــزاع قــد ألحــق أضــرار بالغــة بالبنيــة التحتيــة الحيويــة.

1

ملحة عن املحافظات

12
16

1.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

نظرة عامة |

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

هــذا مــع المنحــى الموســمي .تكــون المحافظــة عــاد ًة مكتفيــة ذاتي ـاً مــن حيــث الغــذاء ,فقــد
حســن بشــكل ملحــوظ وضــع األمــن الغذائــي بيــن
يكــون محصــول القمــح مــن أيــار -تمــوز قــد
ّ
شــهري أيلــول و تشــرين الثانــي.

هي الحاجة اإلنسانية األبرز”

نظرة عامة و فصول القطاع

يبيّــن تقييــم  MSNAوجــود مــا يزيــد عــن  600,000شــخص بحاجــة للمســاعدة مــن النواحــي التــي تــم
تقييمهــا (12مــن أصــل  16ناحيــة غطاهــا التقييــم) .كمــا أشــارت مراجعــة حديثــة للبيانــات إلــى أكثــر
مــن  630,000شــخص بحاجــة للمســاعدة )MSNA 30/10/2014, Data Review 11/2014(.و هــو زيــادة طفيفــة
مقارنــ ًة بتقديــرات  OCHAفــي شــهر حزيــران والتــي أشــارت إلــى وجــود  580,000شــخص بحاجــة
للمســاعدة فــي كامــل محافظــة الحســكة )OCHA 06/2014( .كمــا دلّــت مراجعــة البيانــات علــى وجــود
احتياجــات ملحــة فــي القطاعــات التاليــة :الحمايــة ،األمــن الغذائــي وســبل المعيشــة ،المــواد غيــر
الغذائيــة ،والتعليــم)Data Review 11/2014( .

تحليل القطاعات |

 .6.2االحتياجات اإلنسانية

“الحصول على المياه والموارد االقتصادية

القتــال”
 .3.6.2الصحة

يدفــع تــردّي وضــع شــبكة الميــاه العامــة بالنــاس إلــى شــراء الميــاه .يوجــد نقــص فــي المــال و الدخــل و
المــوارد لشــراء الميــاه فــي جميــع النواحــي التــي جــرى تقييمهــا .ترتبــط أولويــات المــواد غيــر الغذائيــة بشــكل
كبيــر بوضــع الميــاه الخطيــر ،حيــث أشــارت المصــادر الرئيســية للمعلومــات إلــى وجــود حاجــة للمــال و أوعيــة
الميــاه)MSNA 10/2014( .

()CoI 14/11/2014, MSNA 30/10/2014

)15/10/2014, MSNA 30/10/2014

التحليل اإلقليمي سوريا

دة وضــع األمــن الغذائــي فــي المحافظــة منخفضــة نســبياً فــي شــهر أيلــول ،فقــط
كانــت حــ ّ
 2%مــن الســكان الذيــن تــم تقييمهــم كانــوا بحاجــة للمســاعدة إلــى مســاعدات غذائيــة
تنقــذ حياتهــم .تــم إجــراء هــذا التقييــم فــي وقــت الحصــاد ،لــذا مــن المحتمــل أن تكــون
األوضــاع قــد ســاءت مــذ ذاك الحيــن .أشــار برنامــج الغــذاء العالمــي فــي تشــرين األول إلــى
تدهــور الوضــع اإلنســاني فــي محافظــة الحســكة ،مــع نــزوح واســع للســكان ضمــن المحافظــة
و إليهــا ،و بالتالــي ازداد عــدد المحتاجيــن للمســاعدات الغذائيــة فــي المناطــق الحضريــة WFP( .
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حتــى لــو خففــت أشــهر الشــتاء مــن وطــأة نقــص الميــاه ،يبقــى موضــوع الحصــول عليهــا مصــدراً للقلــق
الفتقــار النــاس إلــى المــوارد االقتصاديــة لشــرائها.

 .4.6.2األمن الغذائي وسبل المعيشة

الدول املضيفة

وفقــاً لتقييــم  ,MSNAفــإن منطقــة غويــران فــي مدينــة الحســكة  ،التــي تشــهد قتــاال ً عنيفــاً و تســيطر
عليهــا جماعــات المعارضــة المســلحة ،هــي األشــد حاجــة .التعطــل التــام للشــبكة العامــة و نقــص الميــاه
يعــد مصــدراً رئيســياً للقلــق .يبــدو أن عمــودا ،ناحيــة تســيطر عليهــا الجماعــات الكرديــة ،هــي األقــل تضــرراً,
فقــد أشــارت مصــادر رئيســية للمعلومــات إلــى مســتوى منخفــض مــن الصــراع فيهــا و عــدم وجــود مشــاكل
فــي خدمــات النظافــة العامــة .يمكــن تفســير هــذا الوضــع االســتثنائي بــأن الشــبكة العامــة للميــاه والصــرف
الصحــي ال تــزال تعمــل .كمــا تلقــت منطقــة غويــران دعمـاً بموضــوع النظافــة الشــخصية وجمــع القمامــة فــي
الشــهر الــذي ســبق التقييــم )MSNA 10/2014(.

)30/10/2014
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دعــم تقييــم ,REACHالمنفــذ فــي شــهر آب  ,2014هــذه النتائــج .حيــث أشــار إلــى معاناة الســكان فــي مدينة
الحســكة و القامشــلي مــن قضايــا خطــرة مهــددة للحيــاة فيمــا يخــص ميــاه الشــرب ,و ذلــك بســبب انقطــاع
الكهربــاء و الوقــود و تضــرر البنيــة التحتيــة وعــدم معالجــة الميــاه بالمــواد الكيميائيــة ,إضافــ ًة إلــى العقبــات
الناجمــة عــن الصــراع فــي بعــض المناطــق و التــي تمنــع الوصــول لمصــادر الميــاهREACH 26/08/2014, REACH( .
)26/08/2014

فــي تقييــم ســريع للغــذاء علــى مســتوى ســوريا لحوالــي  4,500طفــل نــازح تقــل أعمارهــم
عــن خمــس ســنوات و يقيمــون فــي المســاكن الجماعيــة ،تــم تصنيــف الحســكة كواحــدة مــن
ســبع محافظــات يثيــر وضعهــا القلــق بشــكل خــاص )Data Review 11/2014(.تحدثــت التقاريــر عــن
اشــتباه بحــاالت ســوء التغذيــة فــي ثــاث نواحــي فــي شــهر أيلــولWFP 30/10/2014, MSNA( .

نظرة عامة |

فــي المناطــق الفرعيةالتســعة ,التــي فيهــا شــبكة الميــاه العامــة هــي المصــدر الرئيســي للميــاه ,ال تكفــي
القــدرة االســتيعابية للشــبكة لســد جميــع االحتياجــات ،ممــا يدفــع بالســكان إلــى اللجــوء إلــى مصــادر بديلــة
مثــل اآلبــار و صهاريــج الميــاه .تدهــور عمــل شــبكة الميــاه العامــة (التــي لــم تكــن بحــال جيــد أصــا ً قبــل
األزمــة) جــرّاء انقطــاع الكهربــاء وعــدم وجــود المــواد الكيميائيــة الالزمــة لمعالجــة الميــاه)MSNA 10/2014( .

1
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يؤكــد تقييــم  MSNAأن البنيــة التحتيــة الصحيــة ال تــزال ســليمة إلــى حــد كبيــر .رغــم ذلــك,
يبقــى وضــع الصحــة حرجــاً الفتقــار النــاس إلــى المــوارد االقتصاديــة للحصــول علــى الرعايــة
الصحيــة المناســبة .يوجــد نقــص فــي األدويــة والمعــدات الطبيــة علــى نطــاق واســع ،كمــا
يعيــق انقطــاع الكهربــاء عمــل المرافــق الصحيــة )IFRC 16/04/2014, MSNA 10/2014(.

2

مقدمة |

وفقــا آلخــر البيانــات الصــادرة عــن “شــبكة خرائــط توفــر المــوارد الصحيــة” ( HeRAMSأيلــول 2014
) فــإن أربعــة مــن المستشــفيات العامــة الخمــس الموجــودة فــي المحافظــة تعمــل بكامــل
طاقتهــا ويســهل الوصــول إليهــا .تــم تدميــر المستشــفى الخامــس الموجــود فــي رأس العيــن
وال يمكــن الوصــول إليــه .يوجــد  91مركــز صحــي عــام فــي الحســكة 35 ,منهــا معطّــل و  17منهــا
يعمــل جزئي ـاً فقــط )WHO 30/09/2014(.لــم تــرد أي تقاريــر عــن هجمــات علــى البنيــة التحتيــة
لقطــاع الصحــة منــذ ذلــك الوقــت ،لــذا يفتــرض أن عــدد المستشــفيات والمرافــق الصحيــة ,التــي
ال تــزال تعمــل ,لــم يتغيــر.

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية ,أدت القيــود التــي تفرضهــا جماعــات
المعارضــة علــى شــحنات األدويــة إلــى نقــص األخيــرة ,بينمــا هــرب بعــض األطبــاء والممرضيــن
بســبب القيــود التــي فرضتهــا الدولــة اإلســامية علــى أنشــطتهم المهنيــة .فــي جميــع مناطــق
ســيطرة الدولــة اإلســامية ,تــم تســجيل نقــص فــي الــكادر الطبــي خــال فتــرة تقييــم MSNA

خــال تقييــم  ،MSNAلــم يكــن هنــاك جمــع القمامــة بانتظــام فــي  11منطقــة فرعيــة علــى األقــل و كانــت
تتراكــم الفضــات فــي األماكــن العامــة ،ممــا زاد مــن خطــورة تلــوث مصــادر الميــاه )MSNA 10/2014(.

نظرة عامة |

بإجبــار األطفــال علــى المشــاركة فــي

1

تحليل القطاعات |

 .2.6.2المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

فــي شــهر أيلــول ,تــم تســجيل أعلــى درجــة خطــورة فــي وضــع الميــاه والمــواد غيــر الغذائيــة فــي المحافظــة،
حيــث كان حوالــي  100,000شــخص بحاجــة للمســاعدة ماســة للمســاعدات المتعلقــة بالميــاه .أشــارت
مصــادر رئيســية للمعلومــات فــي ســت نواحــي أن المجتمــع يواجــه وضعـاً مهــدداً لحياتهــم بســبب المشــاكل
المرتبطــة بالميــاه :فــي أجــزاء مــن مدينــة الحســكة ،عريشــس ،حولــي ،مرقــدا ،الشــدادي ،تــل حميــس.
فــي كل هــذه النواحــي المتضــررة للغايــة ,لــم تعــد شــبكة الميــاه العامــة مصــدراً رئيســياً للميــاه ،و يضطــر
النــاس إلــى االعتمــاد علــى اآلبــار ونقــل الميــاه .تحدثــت التقاريــر عــن أوضــاع خطيــرة للغايــة فــي جميــع
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية ،لعــل هــذا يشــير إلــى عــدم قــدرة التنظيــم علــى إنشــاء و
صيانــة الخدمــات العامــة)MSNA 10/2014( .

المســلحة فــي مناســبات عديــدة

نظرة عامة و فصول القطاع

م تقيمهــا تقريبــاً ,و ذلــك بســبب
تقييــد حركــة الســكان هــو مصــدر قلــق فــي جميــع المناطــق التــي تــ ّ
القيــود التــي تفرضهــا جماعــات المعارضــة المســلحة والحــوادث األمنيــة  .تعتبــر القيــود المفروضــة علــى
المعابــر الحدوديــة ,مــن الحســكة إلــى البلــدان المجــاورة ,أحــد العقبــات الرئيســية .المعبــران الحدوديــان
بيــن الحســكة و العــراق ) ســيمالكا/بيش خابــور و اليعربيــة /ربيعــة) مغلقــان عمليــاً أمــام الوافديــن
الجــدد ،باســتثناء ذوي الحــاالت الخاصــة فــي معبــر بيــش خابــور ,كمــا فــي حــاالت الطــوارئ الطبيــة.
م الســماح لعــدد قليــل مــن األفــراد مــن عيــن العــرب  /كوبانــي بدخــول
فــي شــهر تشــرين األول ,تــ ّ
العــراق عبــر معبــر بيــش خابــور .تتأثــر الحركــة عبــر المعابــر الرســمية المؤديــة إلــى تركيــا بالوضــع
األمنــي وبامتــاك الوثائــق ومــدى اســتيعاب المخيمــات)Amnesty 05/12/2014, UNHCR 07/12/2014( .
شــهد األطفــال القتــل وإطــاق النــار ،وتعرضــوا للخــوف والقلــق واضطرابــات النــوم .تــم اتهــام جماعــات
المعارضــة المســلحة فــي عــدة مناســبات بإجبــار األطفــال علــى التــورط فــي القتــال .تــم تســجيل ذلــك
كقضيــة ذات أولويــة فــي النواحــي العشــرة التــي جــرى تقييمهــا فــي  ، MSNAتحــدث هــذه االنتهــاكات ســواء
كانــت المنطقــة تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية أوالقــوات الكرديــة أو جماعــات المعارضــة المســلحة أو تلــك
التابعــة للدولــة اإلســامية)CoI 12/08/2014, MSNA 30/10/2014(.

“تــم

اتهــام

جماعــات

المعارضــة

نظرة عامة |
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()MSNA 10/2014

الصحيــة والــري”

1

الكهربــاء ضعيفــة فــي المحافظــة ممــا يؤثــر علــى إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه و الرعايــة الصحيــة
والــري)UNHCR 07/09/2014, MSNA 10/2014( .

ملحة عن املحافظات

أثنــاء تقييــم  MSNAتــم تســجيل مســتوى حاجــة منخفــض للمــأوى فــي محافظــة الحســكة .يمكــن
أن نفتــرض أن الوضــع قــد تدهــور مــع حلــول فصــل الشــتاء .كان قــد ســجل ســابقاً ,قبــل فتــرة التقييــم,
ســوء حمايــة مــن الظــروف الجويــة و لــم تكــن أدوات ومــواد إصــاح المســاكن كافيــة فــي الســوق .يقيــم
معظــم النازحيــن فــي شــقق مســتأجرة ,لــذا فــإن أي انخفــاض فــي الدخــل ســيجعلهم عرضــة لإلخــاء.

الحصــول علــى

الميــاه و الرعايــة

1

تحليل القطاعات |

 .5.6.2المأوى

المحافظــة ممــا يؤثرعلــى إمكانيــة

نظرة عامة و فصول القطاع

يعتبــر شــراء المــواد الغذائيــة مــن الســوق المصــدر الرئيســي للغــذاء بالنســبة للمجتمعــات المحليــة فــي
المحافظــة .غيــر أن االفتقــار الكبيــر للمــوارد االقتصاديــة يعيــق الحصــول علــى الغــذاء ،ومتوســط ســعر
الخبــز أعلــى بكثيــر مــن معــدل ســعر الخبــز المدعــوم وهــو  25ليــرة ســورية .تتبايــن المعلومــات عــن
الســعر الفعلــي للخبــز ,حيــث تشــير مراقبــة برنامــج الغــذاء العالمــي للســوق أن الخبــز غيــر المدعــوم
كان بـــ  60ليــرة ســورية فــي أيلــول ،فــي حيــن تشــير بيانــات  MSNAفــي الفتــرة الزمنيــة نفســها وفــي
نفــس األســواق أن ســعر الخبــز يتــراوح بيــن  100-150ليــرة ســورية .يمكــن تفســير هــذا التناقــض
باالختــاف فــي منهجيــة البحــث :فقــد أجــرى تحليــل MSNAمقابــات مــع شــريحة واســعة مــن مصــادر
رئيســية للمعلومــات ،فــي حيــن ركــز برنامــج الغــذاء العالمــي علــى مراقبــة األســعار لــدى التجــار وبائعي
الجملــة )MSNA 30/10/2014,WFP 01/10/2014( .ســجلت أقــل األســعار فــي المناطــق التــي تســيطر
عليهــا الدولــة اإلســامية أو الجماعــات التابعــة لهــا ممــا يشــير إلــى نجــاح التنظيــم فــي فــرض أســعار
أقــل)MSNA 10/2014( .

“المــوارد الكهربائيــة منخفضــة فــي

 .6.6.2التعليم

)Al Monitor 10/2014

1

فصول البالد |

انخفضــت معــدالت الــدوام فــي المــدارس بســبب هــذه القيــود .أقــل مــن  50%مــن األطفــال فــي ســن
المدرســة االبتدائيــة يذهبــون بانتظــام إلــى مراكــز تعلــم ,فــي أكثــر مــن نصــف النواحــي التــي تــم
تقييمهــا)MSNA 30/10/2014(.

نظرة عامة |

وفق ـاً لتقييــم  ،MSNAانخفــض عــدد المــدارس الفاعلــة بنســبة ، 25%مــن حوالــي  2,000قبــل األزمــة
إلــى  1,500فــي شــهر أيلــول .تعطلــت العمليــة التعليميــة أكثــر بســبب النقــص فــي اللــوازم المدرســية
(الكتــب المدرســية واألقــام واأللــواح) وعــدم توفــر المــال والدخــل أو المــوارد إلرســال األطفــال إلــى
المدرســة )MSNA 10/2014( .تفيــد مصــادر محليــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية
أن التنظيــم يفــرض مناهــج دينيــة صارمــة و يلــغ المــواد التــي ال تتفــق و هــذا المنهــاجWT 16/09/2014,(.

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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 .3الرقة
! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )
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ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

d

ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
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®

ﻣﻔﺗﻭﺡ
ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ
ﻣﻌﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻲ

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
و البالغ 940,000

170,000
170,000

* تقديــر  MSNAيعتمــد مبدئيـ ًا علــى عــدد الســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا  -األشــخاص
الذيــن غــادروا المحافظة

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

المصدرData Review 11/2014, SNAP Analysis on available data Q4 :

الدول املضيفة

NFI

 .4.3التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني
ال تتمكــن قوافــل مســاعدات األمــم المتحــدة مــن الوصــول إلــى مناطــق واســعة مــن األراضــي
الســورية الواقعــة تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية .إليصــال الغــذاء و الــدواء إلــى مناطــق
ســيطرة الدولــة اإلســامية ,تعتمــد األمــم المتحــدة علــى شــركائها مــن المنظمــات اإلنســانية
مثــل الهــال األحمــر العربــي الســوري  SARCو علــى اتصاالتهــا مــع العشــائر .ورد فــي أحــد
الصحــف الدوليــة أن مــا ســبق قــد أدى إلــى “ثغــرات كبيــرة” فــي تســليم المســاعدات وتقييــم
االحتياجــات )Reuters 13/10/2014(.
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ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI

وفق ـاً للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان  , SOHRو الــذي يتخــذ مــن بريطانيــا مقــراً و يعتمــد
علــى ناشــطين ومصــادر طبيــة علــى األرض ،نفــذت طائــرات الحكومــة حوالــي 1,600غــارة منــذ
 20تشــرين األول موديـ ًة بحيــاة  396مدنــي بينهــم  109طفـاً.

1

التحليل اإلقليمي سوريا

** حســاب  :SNAPالســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا Data Review .لــم تقــدر عــدد
األشــخاص الذيــن غــادروا المحافظــة
اﻟﺮﻗﺔ

 .3.3الصراع المسلح

مقدمة |

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( 1.3مليون) في المحافظة

740,000

نظرة عامة |

Data Review 11/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.1مليون يق ّ
المحافظة **

منــذ شــهر آذار  ,2013أصبحــت مدينــة الرقــة تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية و جماعــات
المعارضــة المســلحة التابعــة لهــا .فــي  29حزيــران ,أعلنــت الدولــة اإلســامية المدينــة عاصمــة
لخالفتهــا .حكــم الدولــة اإلســامية فــي محافظــة الرقــة هــو األقــوى مــن بيــن جميــع مناطــق
ســيطرتها ,حيــث يخضــع الســكان ألنظمــة متشــددة تؤثــر علــى حريــة التنقــل والتجــارة واللجــوء
إلــى القانــون والنظــام .تســيطر الدولــة اإلســامية بقــوة علــى وســائل االعــام وعلــى التغطيــة
االنســانية و قيــود العمــل االنســاني  ,و بالتالــي تكــون المعلومــات المتوفــرة عــن الوضــع
اإلنســاني غالب ـاً ناقصــة وغيــر موثوقــة.

830,000

1

فصول البالد |

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.6مليون يق ّ
المحافظة *

 .2.3لمحة

2

ملحة عن املحافظات

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

النازحون داخل
سوريا

اعتبــرت محافظــة الرقــة واحــدة مــن المحافظــات األربع ذات األولويــة ،حيث كان وضــع االحتياجات
اإلنســانية حرجـاً فــي جميــع القطاعــات .لمزيــد مــن المعلومــات حــول ترتيــب األولويــات جغرافيـاً
يرجــى االطــاع علــى الملحــق صفحة .53
•قــد يكــون الوضــع اإلنســاني فــي الرقــة قــد تدهــور خــال الربــع الرابــع نتيجــة الغــارات الجويــة
المســتمرة ومواصلــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبها الدولــة اإلســامية أو الجماعات
التابعــة لهــا .يبقــى المنفــذ اإلنســاني فــي الرقــة صعب ـاً للغايــة .فــي شــهر أيلــول ,حــوت
الرقــة أكبــر عــدد مــن المحتاجيــن للمســاعدات الصحيــة مــن بيــن كل المحافظــات التــي تمــت
دراســتها فــي تقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات فــي ســوريا  . MSNAتحدثــت التقاريــر
عــن ظــروف تهــدد حيــاة الســكان فــي أربعــة مــن أصــل عشــر مناطــق فرعيــة .يتأثــر توفــر
الخدمــات الصحيــة غالبـاً بنقــص األدويــة ،وهــي واحــدة مــن اإلمــدادات التــي يصعــب إيصالهــا
كمســاعدات إلــى المحافظــة.
•تفيــد التقاريــر بفقــدان الوقــود فــي األســواق فــي عمــوم نواحــي المحافظــة .مــع اســتمرار
ضربــات التحالــف الجويــة علــى مصافــي النفــط التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية فــي
تــل أبيــض فــي الرقــة ،تتحــدث التقاريــر عــن نــدرة ملحوظــة بالوقــود  ،و زيــادة حــادة فــي
أســعار الغــذاء والوقــود – اللــذان يشــكالن أعلــى النفقــات لــدى ســكان المحافظــة .ســيحد
نقــص الوقــود ,بشــكل ملحــوظ ,مــن توافــر الغــذاء و الميــاه فــي المحافظــة ،نظــراً الرتفــاع
الطلــب عليــه فــي أشــهر الشــتاء ,ممــا يزيــد عــدد المحتاجيــن بشــكل معتــدل و حــاد للغــذاء
والمــاء.

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

أشخاص بحاجة
للمساعدة

 1.3قضايا أساسية وتطورات محتملة
تحليل القطاعات |

!=
!
?

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ

وتوزيعهــا علــى مقاتليهــا”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

o

ﻣﻁﺎﺭ ﻣﺩﻧﻲ

الدولــة اإلســامية للمســاعدات

نظرة عامة |

“تحدثــت التقاريــر عــن مصــادرة

األطفــال”
 .1.6.3الحماية

تقــول معظــم التقديــرات الحديثــة أن عــدد النازحيــن فــي المحافظــة بلــغ أكثــر مــن  170,000نــازح (MSNA
 )10/2014, all subdistricts covered, Data Review 11/2014تســتضيف مدينــة الرقــة حوالــي نصــف الســكان

ﺍﻟﺭﻗﺔ

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

830,000

%

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

170,000
ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻗﺔ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

تــم تصنيــف األســر التــي يعيلهــا نســاء و أطفــال ،وكذلــك النســاء الوحيــدات علــى أنهــا الفئــات
األضعــف و األكثــر عرضــة لخطــر قضايــا الســامة والكرامــة فــي الرقــة ،نظــراً للقيــود الشــديدة
المفروضــة علــى حريــة التنقــل ولفــرض أنظمــة قاســية علــى الحيــاة اليوميــة بواســطة حكــم
وإيديولوجيــة الدولــة اإلســامية)MSNA 10/2014(.

الدول املضيفة

11

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

عنــد الســؤال عــن آليــات تكيّــف المجتمــع مــع قضايــا الســامة و الكرامــة و المحــن بشــكل
عــام ،تذكــر التقاريــر أن آليــة التأقلــم الرئيســية فــي الرقــة هــي االنخــراط فــي الصــراع و
التقــرب مــن قــادة المجتمــع و زعمــاء الديــن )MSNA 10/2014(.

2
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ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺔ

%

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

التحليل اإلقليمي سوريا

52

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

تســهم العــدد الكبيــر مــن االعتقــاالت التعســفية فــي تفــكك األســر ,حيــث فــرّ عــدد مــن
الرجــال مــن مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية ألنهــم “مطلوبــون” بســبب انتمائهــم إلــى
جماعــات سياســية وعســكرية أو لكونهــم مــن موظفــي الحكومــة أو مــن الطواقــم الطبيــة أو
مــن األقليــات العرقيــة أو ألي ســبب آخــر)MSNA 10/2014(.

1

فصول البالد |
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1.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

1

نظرة عامة |

توصــل تقييــم  MSNAإلــى وجــود مــا يزيــد قليـا ً عــن  830,000شــخص محتــاج فــي المناطــق الفرعيــة
التــي تــم تقييمهــا (جميــع المناطــق الفرعيــة المغطــاة) ,كمــا أفــادت مراجعــة حديثــة للبيانات بوجــود أكثر
مــن  740,000شــخص بحاجــة للمســاعدة )MSNA 10/2014, Data Review 11/2014( .وهــو زيــادة ملحوظــة
مقارنـ ًة مــع تقديــرات  OCHAفــي شــهر حزيــران عــن وجــود  490,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي
عمــوم المحافظــة )OCHA 06/2014( .كمــا بيّنــت مراجعــة البيانــات وجــود احتياجــات ملحــة فــي القطاعــات
التاليــة :الحمايــة ،الصحــة ،الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية ,األمــن الغذائــي وســبل
العيــش ،و البنــى التحتيــة المؤقتــة ,والتعليــم )Data Review 11/2014( .

تســتمر انتهــاكات الحمايــة فــي المحافظــة ,فقــد عبّــرت مصــادر المعلومــات الرئيســية فــي
 MSNAعــن مخــاوف تتعلــق بالســامة والكرامــة ناتجــة عــن القصــف الجــوي  ،يليــه االعتقــال
 /االحتجــاز واالختفــاء القســري والعنــف المســلح  .قضايــا الســامة والكرامــة الرئيســية التــي
تؤثــر علــى األفــراد فــي المحافظــة هــي عــدم وجــود أو فقــدان الوثائــق الشــخصية (كشــهادة
الميــاد و جــواز الســفر ودفتــر العائلــة) ،يلــي ذلــك تفــكك األســرة والتحــرش والتمييــز MSNA( .
 )10/2014تبــرز مشــكلة عــدم وجــود الوثائــق الرســمية بشــكل خــاص ،ألن المواطنــون غيــر
قــادرون علــى الدفــاع عــن حقــوق ملكيتهــم لألصــول أو المنــازل .يعتبــر ذلــك مــن دواعــي
القلــق ,حيــث تتحــدث التقاريــر عــن نهــب وتدميــر و مصــادرة ممنهجــة لممتلــكات األكــراد مــن
قبــل تنظيــم الدولــة اإلســامية ،وفــي بعــض الحــاالت ،إســكان العائــات الســنية العربيــة
النازحــة مــن منطقــة القلمــون (ريــف دمشــق) وديــر الــزور و الرقــة نفســها فــي منــازل األكــراد
المهجــورة .تــم توثيــق ممارســات مماثلــة فــي تــل عــرب وتــل حاصــل فــي شــهر تمــوز ،2013
وكذلــك فــي أكثــر مــن  400قريــة تعرضــت لهجــوم الدولــة اإلســامية فــي شــهر أيلــول علــى
عيــن العــرب /كوبانــي (حلــب) )OHCHR 14/11/2014( .قــد يشــكل عــدم وجــود الوثائــق
عائقــاً كبيــراً فــي المســتقبل إذا تــم تأســيس عدالــة إنتقاليــة وتعيّــن تعويــض ضحايــا ســوء
االســتمالك)MSNA 10/2014( .

2

مقدمة |

 .6.3االحتياجات اإلنسانية

أشــارت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة ,فــي تقريــر لهــا مــن
شــهر تشــرين الثانــي ,أن تنظيــم الدولــة اإلســامية قــد ارتكــب جرائــم قتــل وأعمــاال ً أخــرى
غيــر إنســانية و اســتعباد و اغتصــاب و اســتعباد جنســي و عنــف و تهجيــر قســري و إخفــاء
قســري و تعذيــب .ارتكبــت هــذه األفعــال كجــزء مــن الهجــوم الواســع و الممنهــج ضــد الســكان
المدنييــن فــي محافظــات حلــب و الرقــة و الحســكة وديــر الــزورOHCHR 14/11/2014, Data(.
 )Review 11/2014و كانــت هــي المــرة األولــى التــي تجمــع فيهــا هيئــة دوليــة لحقــوق اإلنســان
هــذا الكــم مــن األدلــة علــى ســلوك تنظيــم الدولــة اإلســامية و تقــر بأنــه يتعــارض مــع القانــون
الدولــي.

ملحة عن املحافظات

النازحيــن ،أي  85,000شــخص .أثنــاء إجــراء “تقييــم االحتياجــات المتكامــل لســوريا”  ,SINAكان حوالــي
 17%مــن ســكان الرقــة نازحــون ،أمــا عنــد إجــراء “تقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات فــي ســوريا”
 MSNAكانــت قــد انخفضــت هــذه النســبة إلــى  .9%تختلــف أنمــاط النــزوح فــي الرقــة عمــا هــي عليــه
فــي المحافظــات المجــاورة ,فالمحافظــة تشــهد بشــكل رئيســي تدفقـاً خارجهــا بــدال ً مــن نــزوح النــاس
إليهــا .فــي شــهر آب ,قالــت  OCHAبوجــود حوالــي  180,000نــازح فــي المحافظــة منهــم  94,000فــي
مدينــة الرقــة وحدهــا .بقــي التعــداد الســكاني فــي المحافظــة مســتقراً ,كمــا تحدثــت التقاريــر عــن
تســجيل النازحيــن مــن قبــل الســلطات المحليــة فــي ثمــان مناطــق فرعيــة مــن أصــل عشــر .تفيــد
التقاريــر أن غالبيــة النازحيــن ,فــي ســت مناطــق فرعيــة مــن أصــل عشــر ,قــد أتــوا مــن محافظــات
أخــرى ،بشــكل رئيســي مــن حلــب وحمــص وديــر الــزور)MSNA 30/10/2014(.
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 .5.3النزوح

وتعرضهــم للعنــف و تورطهــم فــي عمالــة

نظرة عامة |

)11/2014

فــي الجماعــات المســلحة و اعتقالهــم،

نظرة عامة و فصول القطاع

أحــد المعوقــات الرئيســية ,التــي تواجــه الــوكاالت اإلنســانية فــي عمليــة إيصــال المســاعدات إلــى
داخــل الرقــة ,هــي التدخــل فــي أنشــطتها وتحويــل مســار المســاعدات اإلنســانية .تــرد تقاريــر عــن
مصــادرة الدولــة اإلســامية للمســاعدات وتوزيعهــا علــى مقاتليهــا ,فقــد تحدثــت الــوكاالت اإلنســانية
عــن إبالغهــم مــن قبــل عناصــر الدولــة اإلســامية أن مــا بيــن  30إلــى  50%مــن المســاعدات الموجهــة
إلــى المســتفيدين فــي الرقــة ســيتم إيقافهــا مــن قبــل الدولــة اإلســاميةMSNA 10/2014, Data Review(.

“يتهــدد الفتيــان خصوصــاً خطــر تجنيدهــم

نظرة عامة |
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التحليل اإلقليمي سوريا

الدول املضيفة

يفيــد مصــدر محلــي أنــه بعــد اســتهداف قــوات التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة ,لمصافــي
النفــط التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية فــي تــل أبيــض بمحافظــة الرقــة ،و فــي ديــر
الــزور ،عانــت الرقــة مــن نــدرة كبيــرة فــي الوقــود .للتعويــض عــن ذلــك ,فرضــت الدولــة اإلســامية
انقطاع ـاً للتيــار الكهربائــي لمــدة تصــل إلــى  20ســاعة يومي ـاً فــي بعــض أجــزاء الرقــة .تشــير
تقاريــر غيــر مؤكــدة أن هــذه الخطــوة قــد أدت إلــى ارتفــاع فــي أســعار الغــذاء والمواصــات و
المــواد التموينيــة .تضاعــف ســعر المــازوت ليصــل إلــى  150ليــرة ســورية ( 0.93دوالر أمريكــي)
لللتــر الواحــد .اضطــرت العديــد مــن المخابــز إلــى وقــف إنتــاج الخبــز لعــدم وجــود الوقــود ،ممــا
أدى إلــى ارتفــاع ســعر الخبــز إلــى  200ليــرة ســورية ( 1.25دوالر أمريكــي) .احتجاجــاً علــى
القفــزة الكبيــرة فــي أســعار الوقــود ,خــرج أصحــاب المتاجــر فــي الرقــة فــي إضــراب احتجاجــي
جماعــي ( .)Syria Deeply 16/10/2014أعلــن مســئولون فــي الحكومــة العراقيــة كذلــك أن
الدولــة اإلســامية قــد قامــت بتهريــب أكثــر مــن مليــون طــن متــري مــن القمــح و الشــعير ،أي
تقريبـاً ربــع الناتــج القومــي اإلجمالــي ،مــن نينــوى فــي العــراق إلــى مدينتــي الرقــة و ديــر الــزور
فــي ســوريا .قــد يكــون لذلــك أثــر ســلبي علــى وضــع األمــن الغذائــي فــي العــراق ولكنــه يعوض
االرتفــاع الحــاد فــي أســعار المــواد الغذائيــة فــي الرقــة)WFP 04/12/2014, IRIN 27/11/2014( .
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كمــا هــو حــال جميــع المحافظــات والقطاعــات األخــرى ،فــإن قلــة المــوارد االقتصاديــة هــي العائــق
الرئيســي فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة فــي الرقــة ،يليــه نقــص الخدمــات الخاصــة بمــن يصعــب
تنقلهــم ،والقيــود األمنيــة التــي تعيــق الحصــول عليهــا ،بمــا فــي ذلــك المواصــات إلــى المرافــق الصحية.
تتحــدث التقاريــر عــن التكلفــة العاليــة للخدمــات الصحيــة بالنســبة للســكان فــي نصــف المناطــق الفرعية
التــي جــرى تقييمهــا فــي الرقــة .تصــح هــذه المعلومــات غالبـاً عــن المناطــق البعيــدة و المخدمــة فقــط
مــن خــال عيــادات خاصــة ونقــاط طبيــة أخــرى)MSNA 10/2014( .

بالنســبة لشــهر تشــرين األول عــام  ،2014ارتبطــت المشــاكل الرئيســية ,المتعلقــة بتوافــر
الغــذاء فــي الرقــة ,بنقــص حليــب األطفــال و عموم ـاً بالمــواد الغذائيــة الخاصــة باألطفــال الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بيــن ســتة إلــى  24شــهراً .تذكــر التقاريــر عموم ـاً توفــر المــواد الغذائيــة فــي
أســواق الرقــة بكميــات معتدلــة و بتنــوع متقطــع .ثانــي أكبــر مشــكلة تحــد مــن توافــر الغــذاء
هــي عــدم وجــود وقــود /غــاز الطهــي .العائــق الرئيســي أمــام حصــول الســكان علــى الغــذاء
فــي الرقــة هــو نقــص المــال  ،يليــه نقــص الخدمــات الخاصــة بمــن يعانــون مــن صعوبــة التنقــل.
بالنظــر إلــى الحاجــة الصريحــة للوقــود مــن أجــل الطهــي و التدفئــة ،مــع انخفــاض درجــات
الحــرارة فــي فصــل الشــتاء وارتفــاع األســعار ,فــإن انقطــاع الكهربــاء المفــروض مؤخــراً علــى
الســكان وزيــادة أســعار الوقــود مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســامية ,ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى
األمــن الغذائــي فــي الرقــة فــي األشــهر المقبلــة ،ممــا يزيــد عــدد الســكان المحتاجيــن بشــدة
للمســاعدات الغذائيــة .يفيــد تقييــم  MSNAبــأن الغــذاء والوقــود همــا المادتــان األكثــر إنفاقـاً مــن
قبــل الســكان فــي الرقــة .كمــا أفــادت التقاريــر بنقــص الوقــود فــي األســواق فــي جميــع نواحــي
المحافظــة)MSNA 10/2014( .
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تشــمل المخــاوف الصحيــة الرئيســية ,التــي أشــير إليهــا فــي الرقــة فــي تقييــم  ,MSNAاألمــراض
الجلديــة وأمــراض الكلــى وإصابــات الحــرب .غالبـاً مــا يتأثــر توفــر الخدمــات الصحيــة بنقــص األدويــة واللوازم
الطبيــة واألجهــزة المســاعدة لمــن تصعــب حركتهــم وبعــدم وجــود كــوادر نســائية .ال يشــكل نقــص
الــكادر الطبــي فــي الرقــة مصــدراً للقلــق باســتمرار عمــل المستشــفى الرئيســي فــي مدينــة الرقــة و
بكونــه المنشــأة الرئيســية التــي يلجــأ إليهــا النــاس .مستشــفى مدينــة الرقــة هــو أحــد المستشــفيات
التــي تمتلــك أكبــر كادر طبــي فــي المحافظــات الشــمالية ،و إن كانــت نســبة الــكادر الطبــي النســوي
فيــه منخفضــة ,و هــو مصــدر قلــق كبيــر ،حيــث اليســمح إال للطاقــم الطبــي النســوي بفحــص و معالجــة
المريضــات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية)MSNA 10/2014( .

تشــمل آليــات التأقلــم الرئيســية ,مــع هــذا النقــص فــي الغــذاء فــي الرقــة ,تنــاول غــذاء غيــر

محبّــذ أو رخيــص ،وشــراء المــواد الغذائيــة بالديــن ،وتخفيــض عــدد الوجبــات اليوميــةMSNA( .
)10/2014
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ســجل فــي المحافظــة ،فــي أربــع مــن أصــل عشــرة مــن المناطــق الفرعيــة (الســبخة ،المنصــورة،
الكرامــة و مدينــة الرقــة) ,بمــا فــي ذلــك مدينــة الرقــة ،مشــاكل تهــدد الحيــاة فيمــا يخــص الصحــة .كان
هنــاك  37,000شــخص بحاجــة للمســاعدة ماســة وفوريــة للمســاعدات الصحيــة و  590,000آخريــن
بحاجــة للمســاعدة للمســاعدة ،ممــا يجعــل هــذه المحافظــة صاحبــة أكبــر عــدد مــن المحتاجيــن
للمســاعدة الصحيــة .جميــع النواحــي التــي فيهــا مشــاكل تهــدد الحيــاة هــي مناطــق ريفيــة ,باســتثناء
المدينــة ،و ليــس لهــا منفــذ إلــى المرافــق الصحية,كمــا تشــهد اشــتباكات متقطعــة .تبعــد أقــرب نقطــة
طبيــة عــن منطقــة الســبخة  40كــم و ال تتوفــر ســيارات اإلســعاف)MSNA 10/2014( .

وفقــاً لتقييــم  ،MSNAيوجــد حوالــي  370,000شــخص بحاجــة للمســاعدة إلــى مســاعدات
در فــي الرقــة .
غذائيــة فــي المحافظــة ،أي 23%مــن إجمالــي عــدد الســكان الحالــي المقــ ّ
صنّــف النازحــون المقيمــون فــي مالجــئ جماعيــة (حوالــي  32,000شــخص) وفــي المبانــي
المتضــررة أو غيــر المكتملــة ( )41,000وفــي العــراء علــى أنهــم األكثــر عرضــة لخطــر نقــص
الغــذاء ,لمحدوديــة أو عــدم حصولهــم علــى أعمــال توفــر لهــم الدخــل ,و بالتالــي شــراء الغــذاء.
مــع انخفــاض وصــول المســاعدات اإلنســانية تضاءلــت فــرص حصولهــم علــى المســاعدات أيضـاً
)MSNA 10/2014( .

ملحة عن املحافظات

فــي الرقــة و فــي عمــوم المحافظــات التــي تــم تقييمهــا  ،يبيّــن تقييــم  MSNAأن األطفــال الصغــار وكبــار
الســن هــي الفئــات العمريــة األكثــر عرضــة لخطــر المخــاوف الصحيــة .كمــا أن هــذه الفئــات عرضــة لخطر
نقــص الغــذاء .أمــا الفئــات الضعيفــة األكثــر عرضــة لخطــر المخــاوف الصحيــة فهــم المعاقــون والمصابــون
بأمــراض مزمنــة .يعانــي المعاقــون أيضـاً مــن صعوبــات الحصــول علــى الغــذاء)MSNA 10/2014( .

 .3.6.3األمن الغذائي وسبل المعيشة

نظرة عامة |

 .2.6.3الصحة

مناطــق فرعيــة مــن أصــل عشــر ة”

تحليل القطاعات |

)10/2014

الحيــاة فــي قطــاع الصحــة فــي أربــع

1

نظرة عامة و فصول القطاع

األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  12و  ،18الذكــور خاصــة ،معرضــون لخطــر التجنيــد فــي الجماعــات
المســلحة و لالعتقــال و للعنــف و لتورطهــم فــي عمالــة األطفــال .أفــادت التقاريــر مــن بعــض نواحــي
الرقــة عــن مشــاهدة األطفــال و هــم يحملــون األســلحة ويــؤدون أعمــاال ً خطــرة .كمــا ذكــر أيضـاً أن األوالد
الذيــن جندتهــم الدولــة اإلســامية لعمالــة األطفــال يحصلــون علــى رواتــب وهــم المعيلــون الرئيســيون
فــي بعــض األســر  .تتعــرض الفتيــات للــزواج القســري المبكــر و التحــرش والعنــف الجنســي والقائــم
علــى أســاس الجنــس .هنــاك حــاالت طــاق مــن الفتيــات المتزوجــات مــن مقاتليــن أجانــب ,فــي العديــد
مــن الحــاالت ،يتــم الحديــث عــن عنــف منزلــي وعنــف جنســي قائــم علــى أســاس الجنــسMSNA( .

هــدد
“تتحــدث التقاريــر عــن مشــاكل ت ّ

ميــاه الشــرب فــي ثــاث نــواح

نظرة عامة |

تهــدد الحيــاة تخــص نقــص
ريفيــة “

تحليل القطاعات |

القضيــة الرئيســية المتعلقــة بالميــاه فــي الرقــة هــي النــوع ال الكــم ،فمــع االفتقــار لمعالجــة
الميــاه وانخفــاض نوعيــة الميــاه الــذي يتحــدث عنــه تقييــم  ،MSNAتكــون المشــكلة األكثــر
شــيوعاً هــي رداءة طعــم ولــون الميــاه .تتحــدث التقاريــر عــن التخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي
فــي الجــداول واألنهــار و الفــروع و الروافــد أو فــي العــراء و ذلــك فــي خمســة مناطــق فرعيــة مــن
أصــل عشــرة .يتــم التطــرق بشــكل أكبــر إلــى ذلــك فــي التقاريــر التــي تتحــدث عــن المشــاكل
المتعلقــة بالنظافــة العامــة :تســبب الصــرف الصحــي بتلويــث الميــاه و تراكــم القمامــةMSNA(.
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مقدمة |

تتعلــق أبــرز المشــاكل ,التــي تخــص توفــر الميــاه فــي الرقــة ,بنقــص الوقــود الــازم لتشــغيل
المولــدات والشــبكات مــع وجــود بنيــة تحتيــة للميــاه ضعيفــة و تعمــل فــوق اســتطاعتها .مــن
المتوقــع أن يــؤدي النقــص الحالــي فــي الوقــود ,بســبب الضربــات الجويــة لقــوات التحالــف و زيــادة
الطلــب عليــه خــال فصــل الشــتاء ,إلــى ازديــاد تدهــور الوضــع اإلنســاني فيمــا يتعلــق بإمــدادات
الميــاه)MSNA 10/2014(.

1

)MSNA 10/2014, SINA 31/12/2013

 4.6.3المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

در وجــود حوالــي  59,000شــخص بحاجــة للمســاعدة للمــأوى وفــق تقييــم  . MSNAالنازحون
يقـ ّ
المقيمــون فــي المالجــئ الجماعيــة وفــي مبانــي متضــررة أو غيــر مكتملــة أو فــي العــراء وكذلــك
المقيمــون مــع عائــات مضيفــة هم األكثــر ضعفـاً )MSNA 10/2014(.
تشــمل أبــرز المشــاكل ,المتعلقــة بالمــأوى فــي الرقــة ,عــدم الحمايــة مــن الظــروف الجويــة
وانعــدام الكهرباء/اإلنــارة وعــدم وجــود أماكــن خاصــة للنســاء .بــرزت هــذه المشــاكل بشــدة فــي
فصــل الصيــف أثنــاء جمــع بيانــات  ،MSNAقــد تكــون زادت بشــكل كبيــر مــع انخفــاض درجــات
الحــرارة وهطــول األمطــار .فيمــا يتعلــق بتوفــر المــأوى ,فــإن أبــرز المشــاكل هــي عــدم وجــود
أماكــن لالســتئجار وعــدم توفــر المالجــئ الجماعيــة والمــواد الالزمــة إلصــاح المســكن .يبقــى
نقــص المــال هــو العقبــة الرئيســية بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي آجــارات األماكــن القليلــة
المتاحــة لذلــك .انعــدام الخصوصيــة هــو مصــدر قلــق بالــغ للنســاء ،ألن معظــم النازحيــن الذيــن
يعيشــون فــي المالجــئ الجماعيــة يتشــاركون غرفــة مــع العديــد مــن األســر)MSNA 10/2014(.
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الدول املضيفة

أفــاد أحــد المصــادر فــي شــهر تشــرين الثانــي ,أن المتاجــر التــي ليــس فيهــا بائعــات ال يســمح
لهــا ببيــع أي منتجــات خاصــة بالمــرأة ،كمــا يمنــع عــرض المالبــس النســائية فــي واجهــات
المحــات  )Syria Deeply 12/11/2014( .مــن شــأن ذلــك أن يحــد بشــكل كبيــر مــن إمكانيــة حصــول
النســاء علــى المــواد غيــر الغذائيــة و مســتحضرات العنايــة بالنظافــة األنثويــة.

1

فصول البالد |

)10/2014

 .5.6.3المأوى والمواد غير الغذائية

التحليل اإلقليمي سوريا

تــم اإلبــاغ عــن نحــو  230,000شــخص بحاجــة للمســاعدة للميــاه الصالحــة للشــرب فــي محافظــة
الرقــة أثنــاء تقييــم  ، MSNAحيــث أن النازحــون المقيمــون فــي مالجــئ جماعيــة و مبانــي متضــررة أو
غيــر مكتملــة وفــي العــراء هــم األكثــر عرضــة للخطــر فيمــا يتعلــق بنقــص ميــاه الشــرب .تحدثــت التقاريــر
عــن مشــاكل تهــدد الحيــاة تخــص نقــص الميــاه الصالحــة للشــرب فــي ثــاث مناطــق ريفيــة (معــدان و
ســلوك وعيــن عيســى)  ،حيــث يوجــد  63,000شــخص بحاجــة للمســاعدة ماســة وفوريــة للمســاعدة
بالميــاه .يعتمــد الســكان فــي معــدان ،التــي تســتضيف  60,000شــخص بحاجــة للمســاعدة ماســة
للميــاه النظيفــة ،علــى الميــاه غيــر المعالجــة و غيــر النظيفــة مــن نهــر الفــرات الملــوث بميــاه الصــرف
حها لكنهــم لــم
الصحــي .قل ّــل الســكان فــي معــدان وســلوق مــن اســتهالكهم للميــاه لمواجهــة شــ ّ
يتلقــوا أي مســاعدة .يتــم شــراء صهاريــج الميــاه فــي ســلوك لضمــان التــزود بميــاه الشــرب MSNA( .

افتقــار المــوارد االقتصاديــة هــو العقبــة الرئيســية للحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــرب و
كذلــك علــى مــواد العنايــة بالنظافــة  ،يلــي ذلــك القيــود اللوجســتية ونقــص الخدمــات الخاصــة
بذلــك.

نظرة عامة |

ســبل المعيشــة :المصــادر الرئيســية للدخــل فــي الرقــة فــي عــام  2013هــي إنتــاج و بيــع المحاصيــل
الغذائيــة تليهــا الوظائــف /رواتــب و اإلنتــاج الحيوانــي .و قــد تغيــر هــذا بشــكل ملحــوظ فــي عــام 2014
النخفــاض إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة الناتــج عــن ظــروف الجفــاف ونقــص اللــوازم الزراعيــة وانعــدام األمــن.
فيمــا ال يــزال إنتــاج و بيــع المحاصيــل الغذائيــة المصــدر الرئيســي للدخــل ،بينمــا حلًــت التجــارة الصغيــرة
والعمالــة المؤقتــة محــل الرواتــب واإلنتــاج الحيوانــي فــي مراتــب أهــم ثالثــة مصــادر لســبل المعيشــة.

نظرة عامة و فصول القطاع
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ملحة عن املحافظات

لــم يتغيــر المصــدر الرئيســي للغــذاء بشــكل ملحــوظ فــي الرقــة وفقـاً لتقييــم ( MSNAآب وأيلــول )2014
مقارنـ ًة مــع الســنة الســابقة ( لــدى المقارنــة مــع نتائــج تشــرين الثانــي  .) SINA 2013أهم ثالثــة مصادر
غــذاء لســكان الرقــة هــي شــراء المــواد الغذائيــة مــن الســوق ،واإلنتــاج الخــاص ،والمســاعدات الغذائيــة.
زاد بشــكل طفيــف اقتــراض الغــذاء كمصــدر للحصــول عليــه .تحدثــت التقاريــر عــن انخفــاض المســاحات
المزروعــة بالقمــح فــي عــام  2014مقارنــة مــع الموســم الزراعــي الســابق ,و ذلــك فــي أربعــة عشــر
ناحيــة مــن أصــل  16فــي الرقــة ,بينمــا بقيــت تقريب ـاً نفســها بالنســبة للشــعير .تعتبــر الرقــة واحــدة
مــن المناطــق الرئيســية المنتجــة للقمــح فــي ســوريا .أبــرز مــا يعيــق اإلنتــاج المحلــي لألغذيــة هــو
نقــص اللــوازم لذلــك ,فاألســمدة والبــذور واألعــاف مفقــودة أساس ـاً ،عــدا عــن عــدم إمكانيــة الوصــول
إلــى األراضــي الزراعيــة بســبب النــزاع وانعــدام األمــن بشــكل رئيســي .تــم تصنيــف الدعــم الزراعــي
كثالــث أولويــة لالســتجابة اإلنســانية ،بعــد تأميــن الســال الغذائيــة والمســاعدات النقديــة فــي الرقــة.
بالنســبة لموســم الزراعــة الخريفيــة /الشــتوية ،الــذي بــدأ فــي شــهر تشــرين األول ،تلقــى القليــل مــن
المزارعيــن فــي ســبعة مواقــع فــي الرقــة أكثــر مــن  1,100طــن مــن بــذور القمــح والشــعير .ســتمكّن
هــذه المســاعدات المزارعيــن مــن زراعــة مــا مجموعــه  4,500هكتــار وحصــاد أكثــر مــن  9,800طــن مــن
الحبــوب فــي ســبعة مواقــع فــي محافظــة الرقــة :مركــز الرقــة ،بيــر الهاشــم ،الكرامــة ،خــص عجيــل،
معــدان ،الســبخة ,المنصــورة .تواجــه ســبل العيشــالقائمة علــى الزراعــة ,فــي الرقــة وأجــزاء أخــرى
مــن ســوريا ,صعوبــات شــديدة عبــر سلســلة القيمــة ،ممــا يؤثــر علــى األمــن الغذائــي للمزارعيــن وعــى
اســتراتيجيات التأقلــم مــع الوضــع .تأثــر إنتــاج محصــول الحبــوب فــي المحافظــة ,هــذا العــام ,بشــكل
خــاص بالنــزاع وظــروف الجفــاف و محدوديــة الوصــول إلــى األراضــي و الحصــول علــى لــوازم اإلنتــاج
األساســية .وفقـاً لتقديــرات منظمــة الغــذاء و الزراعــة  ،FAOوصــل اإلنتــاج اإلجمالــي للحبــوب فــي ســوريا
لعــام  2014إلــى حوالــي  2.4مليــون طــن ،أي أقــل بنســبة  18%تقريب ـاً عــن اإلنتــاج اإلجمالــي لعــام
 ،2013و أقــل بنســبة  38%مــن المعــدل الوســطي لخمــس ســنوات (FAO 14/10/2014,(.) 2009-2013

“تحدثــت التقاريــر عــن مشــاكل

تحليل القطاعات |

2

1

ملحة عن املحافظات

نســبة تجنيــد األطفــال فــي صفــوف جماعــات المعارضــة المســلحة هــي ثالــث أعلــى نســبة فــي الرقــة
بعــد الحســكة و ديــر الــزور ,ممــا يزيــد مــن تراجــع نســب حضورهــم إلــى المــدارس)MSNA 10/2014( .

1

مقدمة |

تــم إلغــاء القانــون والفيزيــاء والكيميــاء وعلــم االجتمــاع مــن المناهــج الدراســية.الكتب نــادرة فــي
المــدارس ،حيــث يوجــد عشــرة كتــب فــي الصــف الواحــد يتشــاركها التالميــذ .يذكــر أن عــدم وجــود المواد
التعليميــة ،منهــا الكتــب ،هــو الســبب الرئيســي الــذي يمنــع األطفــال مــن الذهــاب إلــى المــدارس،
باإلضافــة إلــى عــدم وجــود رواتــب للمعلميــن ونقــص المــوارد لــدى األســر إلرســال األطفــال إلــى
المــدارس)MSNA 10/2014(.

عــدة نــواحٍ”

نظرة عامة و فصول القطاع

احتلــت الدولــة اإلســامية المــدارس واســتخدمتها كقواعــد عســكرية لهــا فــي عــدة نــواحٍ فــي الرقــة.
يبيّــن تقييــم  MSNAأن  11%مــن المــدارس الصالحــة للعمــل محتلــة وتســتخدم ألغــراض غيــر تعليميــة.
كمــا تــم اإلبــاغ عــن تعــرض المــدارس للقصــف الجــوي فــي تســع نواحــي مــن أصــل عشــرة جــرى
تقييمهــا .أشــير عمومــاً إلــى أن عــدد المرافــق التعليميــة الصالحــة للعمــل فــي الرقــة قــد انخفــض
بنســبة  30%مقارنــ ًة مــع عــام  . 2011يشــهد األطفــال ,الذيــن ال يزالــون يحضــرون إلــى المــدارس,
إطــاق النــار و أعمــال القتــل والعنــف عــدا عــن الترهيــب والتحــرش .يعانــي األطفــال مــن القلــق والخــوف
والعدوانيــة وانخفــاض مســتوى الرعايــة الذاتيــة كــردة فعــل علــى مــا يشــهدونه مــن هــذه األحــداث
الصادمــة)MSNA 10/2014( .

واســتخدمتها كقواعــد عســكرية فــي

نظرة عامة |

 .6.6.3التعليم

“احتلــت الدولــة اإلســامية المــدارس

نظرة عامة |

1

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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 .4السويداء

المحافظــة

1

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

تحليل القطاعات |

نظرة عامة و فصول القطاع

W

ومــن

األردن”

نظرة عامة |

“تحســنت المنافــذ

فــي عمــوم

2

 .1.4قضايا أساسية و تطورات محتملة

 .2.4لمحة

در أنهم يقطنون في
120,000
من أصل  440,000يق ّ
 Data Review 11/2014المحافظة *

)FriedrichEbertStiftung via AlJumhuriya 10/11/2014

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

 .3.4الصراع المسلح

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
73,000
 Data Review 11/2014الحرب و البالغ 370,000

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

 .5.4النزوح
تشــير آخــر التقديــرات أن المحافظــة تســتضيف حالي ـاً  73,000نــازح ,أي زيــادة طفيفــة مقارن ـ ًة
مــع العــدد المســجل فــي الربــع الثانــي مــن عــام  2014و البالــغ )Data Review 11/2014(.69,000
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NFI

تحســن المنفــذ إلــى عمــوم أنحــاء المحافظــة و مــن األردن بشــكل أكبــر منذ أن فتحــت المفوضية
العليا لشؤون الالجئين  UNHCRمكتباً ميدانياً ومستودعاً في مدينة السويداء (.)UN 19/06/2014

الدول املضيفة

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI

 .4.4التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

2

التحليل اإلقليمي سوريا

حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا.
* اﻟﺴﻮﻳﺪاء

لم تسجل أحداث نزاع مسلح في السويداء خالل الربع الرابع.

1

فصول البالد |

النازحون داخل
سوريا

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

تبقــى محافظــة الســويداء واحــدة مــن المناطــق األقــل تضــرراً بشــكل مباشــر مــن الصــراع،
وظلــت الحالــة مســتقرة منــذ فتــرة التقريــر الســابق  .بســبب اســتقرارها النســبي ،أصبحــت
المحافظــة مســتضيفة ألعــداد متزايــدة مــن النازحيــن القادميــن مــن محافظتــي درعــا وريــف
دمشــق المجاورتيــن ,ممــا زاد مــن تــأزم االقتصــاد المحلــي وكذلــك العالقــات بيــن المكونــات
المختلفــة .يســكن المنطقــة الــدروز ،الذيــن وجــد الكثيــر منهــم نفســه منحــازاً إلــى الحكومــة
الســورية نتيجــة اســتهدافهم مــن قبــل جماعــات المعارضــة المســلحةCarnegieEndowment(.
 )16/04/2014يذكــر حــدوث احتجاجــات متفرقــة ضــد الحكومــة منــذ عــام OCHA 06/2014,(.2011

نظرة عامة |

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

أشخاص بحاجة
للمساعدة

مقدمة |

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

1

ملحة عن املحافظات

•برغــم هدوئهــا النســبي ،إال أن القتــال الدائــر واألنبــاء التــي تتحــدث عــن وجــود الدولــة
اإلســامية فــي مناطــق الريــف الشــمالي الشــرقي كقريــة القصــر ،وكذلــك عــن وجــود جبهــة
النصــرة فــي درعــا المجــاورة ،يشــكل تهديــداً علــى االســتقرار فيهــا)LBC 03/12/2014(.
•اجتذبــت المحافظــة أكثــر مــن  70,000نــازح (حوالــي  20%مــن عــدد ســكانها مــا قبــل األزمــة)
.
•اســتمرار التجنيــد اإللزامــي مــن قبــل القــوات الســورية فــي الســويداء (إضافــ ًة لمناطــق
رئيســية أخــرى فــي ســوريا) قــد يهــدد بتحــول التوتــرات االجتماعيــة فــي المحافظــة إلــى
صراعــات جانبيــة علــى أســس طائفيــة.

يبقــى النظــام الصحــي فــي المحافظــة واحــداً مــن أكثــر النظــم فاعليــة فــي البــاد .ثــاث مستشــفيات
عامــة مــا تــزال تعمــل (واحــد منهــا فقــط يعمــل جزئيـاً) ويســهل الوصــول إليهــا)WHO-HeRAMS 09/2014( .

1

ملحة عن املحافظات

تحســنت اإلمــدادات الغذائيــة للســويداء مقارن ـ ًة مــع األشــهر الســابقة .ســعر الخبــز العــام هــو األقــل
ّ
مــن نوعــه فــي البــاد إذ أن ســعر الخبــز المدعــوم هــو  25ليــرة ســورية /كــغ )WFP 31/12/2014( .مــن
ناحيــة أخــرى ,تبيّــن أحــد المصــادر المحليــة أن ســعر زيــت الزيتــون قــد ارتفــع إلــى  12,000ليــرة ســورية
للتنكــة نتيجــة لقلــة المحاصيــل هــذا العــام)Swaidanews 19/10/2014(.

2

مقدمة |

 .2.6.4األمن الغذائي وسبل المعيشة

تحليل القطاعات |

 .1.6.4الصحة

1

نظرة عامة و فصول القطاع

بيّنــت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود أكثــر مــن  120,000شــخص محتاج فــي المحافظــة (Data Review
 . )11/2014ينخفــض هــذا العــدد مقارنـ ًة مــع تقديــرات  OCHAفــي شــهر حزيــران ,و التــي أشــارت إلــى
وجــود مــا يزيــد عــن  130,000شــخص محتــاج فــي كامــل المحافظــة )OCHA 06/2014(.يمكــن تفســير
ذلــك بالهــدوء واالســتقرار النســبيين فــي المحافظــة .مــن المرجــح أن يســتمر النازحــون باللجــوء إلــى
هــذه المحافظــة قادميــن مــن المحافظــات المعرضــة للنــزاع ،ممــا يهــدد بضغــط إضافــي علــى بنــى
الدعــم االجتماعــي والعالقــات بيــن المكونــات المختلفــة .كمــا أظهــرت مراجعــة البيانــات هــذه وجــود
ماســة فــي قطاعــي الحمايــة والمــأوى)Data Review 11/2014(.
احتياجــات
ّ

نظرة عامة |

 .6.4االحتياجات اإلنسانية

 .3.6.4الحماية

نظرة عامة |

يســتمر ســكان الســويداء الــدروز باالحتجــاج علــى محــاوالت الحكومــة الســورية تجنيــد الشــباب المحلي
ليشــاركوا فــي الحــرب ،بــدال ً مــن الســماح لهــم بالخدمــة فــي قــوات الدفــاع المحليــة كمــا تــم االتفــاق
دة التوتــر
ســابقاً )NYTimes 27/12/2014(.قــد ال يعــد هــذا انتفاضــة مناهضــة للحكومــة الســورية ,لكــن ح ـ ّ
تطــورت فــي بعــض األحيــان إلــى عنــف .تفيــد مصــادر محليــة مث ـا ً أن مواطنيــن مــن بلــدة جنينــة قــد
هاجمــوا قــوات األمــن ،واحتجــزوا مســؤوال ً أمنيـاً كرهينــة مقابــل أحــد أبنــاء المجتمــع المحلــي وعمــره 18
عــام كان قــد احتجــز وأجبــر علــى الخدمــة العســكرية)Zaman al-Wasl 12/12/2014, All4Syria 15/09/2014( .

1

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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 .5دمشق/ريف دمشق

W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

تحليل القطاعات |

ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻛﻦ
ﺑﺮزة

نظرة عامة و فصول القطاع

! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )

1

2

مقدمة |

ملحة عن املحافظات

1

دمشق

دوﻳﻠﻌﺔ

نظرة عامة |

1

ﻧﻬﺮ
ﻋﺎﺋﺸﺔ

فصول البالد |

اﻟﻘﺪم

2

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA
بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب و
440,000
 Data Review 11/2014البالغ  1.8مليون

* حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا.

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

الدول املضيفة

النازحون داخل
سوريا

در أنهم يقطنون في المحافظة
750,000
من أصل  2.2مليون يق ّ
* Data Review 11/2014

NFI

التحليل اإلقليمي سوريا

أشخاص بحاجة
للمساعدة

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ
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2

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

 2.1مليون

 1.4مليون

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري
للسكان قبل الحرب و البالغ
 1.8مليون

* حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا.

NFI

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

الدول املضيفة

النازحون داخل
سوريا

بيانات  MSNAمحدودة جداً للمقارنة

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI
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Data Review 11/2014

در
من أصل  3.2مليون يق ّ
أنهم يقطنون في المحافظة
*

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

التحليل اإلقليمي سوريا

أشخاص بحاجة
للمساعدة

بيانات  MSNAمحدودة جداً للمقارنة

1

فصول البالد |

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ

نظرة عامة |

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

ملحة عن املحافظات

1

فــي تطــورات أخــرى ,قصفــت الطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية فــي  7كانــون األول موقعيــن فــي
منطقــة ديمــاس و قــرب مطــار دمشــق الدولــي .ادعــى مســئولون غربيــون و إســرائيليون
أن الضربــات اســتهدفت صواريــخ إيرانيــة مرســلة إلــى حــزب هللا ،بينمــا يدعــي المســئولون
الســوريون أنهــا اســتهدفت مســتودع أســلحة عائــد للقــوات المســلحة الســورية .لــم يتــم التأكد
بعــد مــن طبيعــة المواقــع التــي تعرضــت للهجــوم)Guardian 07/12/2014, Reuters 07/12/2014(.

لــم يتغيــر الوضــع فــي دمشــق بشــكل كبيــر ،حيــث تندلــع اشــتباكات متكــررة فــي المناطــق الجنوبيــة
والشــرقية  .تســتمر االشــتباكات فــي حــي جوبــر ،شــمال شــرق دمشــق ،بيــن القــوات المســلحة
الســورية مدعومــة مــن حــزب هللا و قــوات الدفــاع الوطنــي وغيرهــا مــن الجماعــات المســلحة التابعــة
للحكومــة الســورية ،وبيــن جماعــات المعارضــة المســلحة .حــي جوبــر ذو أهميــة كبــرى للحكومــة
الســورية للتقــدم نحــو دومــا ،المعقــل الرئيســي للمعارضــة فــي ريــف دمشــق .تــم تدميــر الحــي
بالكامــل تقريبــاً نتيجــة الغــارات الجويــة المســتمرة و القصــف مــن قبــل القــوات المســلحة الســورية.
ال تــزال تندلــع غالب ـاً اشــتباكات متفرقــة فــي ضواحــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر والضواحــي الجنوبيــة
التــي تتصــل بالغوطــة الغربيــة .ســيطرت القــوات المســلحة الســورية فــي  6تشــرين األول علــى حــي
الدخانيــة جنــوب شــرق دمشــق .وفقـاً لوســائل اإلعــام الحكوميــة الرســمية ،كان الحــي يســتخدم مــن
قبــل جماعــات المعارضــة إلطــاق قذائــف الهــاون علــى وســط دمشــق)AFP 06/10/2014( .

ال يــزال إيصــال المســاعدات اإلنســانية ,إلــى المناطــق المحاصــرة وتلــك التــي يصعــب الوصــول
إليهــا فــي كل مــن دمشــق وريــف دمشــق ,يتأثــر ســلباً بأعمــال العنــف وحــوادث الصــراع والقيــود
الحكوميــة ،خاصــ ًة فيمــا يتعلــق باللــوازم الطبيــة والجراحيــة التــي تعتبــر أنهــا تفيــد جماعــات
المعارضــة المســلحة .وفق ـاً لمراجعــة حديثــة للبيانــات ،يوجــد حوالــي  190,000شــخص يقيــم
فــي تســعة مناطــق محاصــرة كليـاً ،مــن ضمنهــا اليرمــوك (دمشــق) و ثمانيــة مناطــق فــي ريــف
دمشــق)Data Review 11/2014( .

دمشــق :ال يــزال نحــو  18,000شــخص محاصــر فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق .أعربــت
األونــروا عــن قلقهــا العميــق إزاء الواقــع المــزري للمنفــذ اإلنســاني إلــى المخيــم منــذ شــهر
تمــوز ،و العائــد إلــى القيــود المفروضــة وانعــدام األمــن .قلّــل هــذا بشــكل ملحــوظ مــن كميــة
الطعــام و المســاعدات الحيويــة األخــرى التــي تقــدم إلــى المخيــم .تمكنــت األونــروا مــن تقديــم
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()Reuters 22/12/2014
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الدول املضيفة

حاولــت جماعــات المعارضــة المســلحة فــي أجــزاء مــن الغوطــة الغربيــة فــي ريــف دمشــق الجنوبــي
التقــدم نحــو دمشــق ،إال أن فشــلها فــي ذلــك وضــع المنطقــة فــي مــأزق وســط تزايــد التأييــد المحلــي
للمفاوضــات  .ذكــرت مصــادر محليــة أن عــدة احتجاجــات قــد اندلعــت فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا
المعارضــة فــي الغوطــة الغربيــة ,مثــل يلــدا و بابيــا وبيــت ســحم ,ضــد محــاوالت المعارضــة عرقلــة
المفاوضــات)Al Akhbar 18/11/2014, AFP 07/11/2014, Al Akhbar 04/12/2014(.

قــد تتحســن منافــذ الطــرق إلــى المناطــق المحاصــرة و المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا
فــي الربــع القــادم ،فــي حــال نجحــت محــاوالت الهدنــة فــي ريــف دمشــق وحلــب .فــي هــذا
الســياق ,ذكــر ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا  ،أن الحكومــة الســورية وافقــت
علــى إدخــال اإلمــدادات الطبيــة والجراحيــة إلــى ثــاث مناطــق كان تعتبــر ســابقاً مــن المناطــق
التــي يصعــب أو يســتحيل الوصــول إليهــا .تتضمــن هــذه المناطــق المعضميــة و الغوطــة الشــرقية

مقدمة |

 3.5الصراع المسلح

 .4.5التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

1

فصول البالد |

)Assafir 12/12/2014, Assafir 14/11/2014, Assafir 15/12/2014

1

التحليل اإلقليمي سوريا

ال تــزال العاصمــة الســورية والمناطــق المحيطــة بهــا منطقــة ســيطرة اســتراتيجية رئيســية .تســتمر
الحكومــة الســورية فــي تركيــز عملياتهــا العســكرية لتأميــن منطقــة ســيطرة بمحيــط نصــف قطــره  8كــم
حــول المدينــة لحمايتهــا مــن توغــل المعارضــة مــن معاقلهــا فــي ضواحــي دمشــق وريفهــا .اجتذبــت
مدينــة دمشــق عــدداً كبيــراً مــن النازحيــن بســبب أمانهــا النســبي وتوفــر الســلع والخدمــات .يتســم
الوضــع اإلنســاني فــي المنطقــة بحصــار طويــل األمــد مفــروض علــى المناطــق المحيطــة بالعاصمــة،
كاليرمــوك والغوطــة الشــرقية والغربيــة ,التــي تفتقــر الحصــول علــى الســلع وإلــى حريــة التنقــل و
تتعــرض لهجمــات عنيفــة بشــكل متكــرر.

2

نظرة عامة |

فــي منطقــة القلمــون ,تقدمــت جبهــة النصــرة ,التابعــة لتنظيــم القاعــدة ،مدعومــة بجماعــات
المعارضــة المســلحة ،وحاولــت اســتعادة مناطــق فــي غــرب القلمــون كان قــد اســتولي عليهــا
فــي أوائــل عــام  .2014يفيــد نشــطاء أن المعارضــة ســيطرت علــى أجــزاء مــن منطقــة عســال
الــورد ،المعقــل الهــام للقــوات الســورية قــرب الحــدود اللبنانيــة .أشــارت بعــض التقاريــر إلــى
أن جماعــات المعارضــة المســلحة وجبهــة النصــرة تحــول تركيزهــا إلــى شــرق القلمــون مــن
أجــل كســب األرض .تدعــي تقاريــر أخــرى أن قائــد جيــش اإلســام ,زهــران علــوش ,موجــود
حاليـاً فــي مدينــة البتــراء شــرقي القلمــون .يتصاعــد قلــق جماعــات المعارضــة و جبهــة النصــرة
بعــد مبايعــة ثالثــة مــن جماعــات المعارضــة فــي المنطقــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية .أرســلت
الدولــة اإلســامية مــذ ذاك الحيــن تعزيــزات الــى الفصائــل فــي بئــر القصــب .فيمــا ال يتضــح
حتــى اآلن مــا إذا كانــت الدولــة اإلســامية والجماعــات التابعــة لهــا ســتفتح جبهــة باتجــاه درعــا
أو الغوطــة الشــرقية .تتكــرر اشــتباكات عناصــر الدولــة اإلســامية فــي بئــر القصــب مــع جيــش
اإلســام وجبهــة النصــرةSyrian Observer 10/10/2014, Assafir 12/12/2014, Assafir 13/11/2014,(.

تحليل القطاعات |

فــي شــهر تشــرين الثانــي ،فــي كميــن للقــوات المســلحة الســورية ،قتــل حوالــي  50مقاتــل
مــن المعارضــة أثنــاء محاولتهــم الهــرب مــن قريــة ميدعــا فــي الغوطــة الشــرقية .معبــر ميدعــا
هــو الممــر الوحيــد المتبقــي مــن وإلــى الغوطــة الشــرقية ،لكــن نقــاط تفتيــش وكمائــن القــوات
المســلحة الســورية هــي مــا يعرقــل الحركــة)Al Jazeera 27/11/2014, Assafir 28/11/2014(.

نظرة عامة و فصول القطاع

 2.5لمحة

)08/12/2014, Syrian Observer 24/10/2014

1

ملحة عن املحافظات

•أفيــد فــي منتصــف كانــون األول أن الحكومــة الســورية وافقــت علــى إدخــال اإلمــدادات الطبيــة
والجراحيــة إلــى ثــاث مناطــق محاصــرة أو يصعــب الوصــول إليهــا .لكــن ال يوجــد أي مؤشــرات علــى
تحســن الوضــع الصحــي أو الوضــع العــام فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا.
•المعلومــات عــن االحتياجــات واألولويــات فــي ريــف دمشــق محــدودة للغايــة ,لكنهــا تســتمر بتســليط
الضــوء علــى الوضــع اإلنســاني الخطيــر للغايــة فــي مناطــق اليرمــوك والغوطــة الشــرقية والغربيــة
المحاصــرة ،حيــث يواجــه نحــو  185,000مدنــي نقصـاً فــي الميــاه والكهربــاء والغــذاء والرعايــة الصحيــة.
عمومـاً ,تــم تصنيــف ريــف دمشــق كواحــدة مــن المحافظــات األربــع ذات األولويــة ,حيــث ســجلت فيهــا
احتياجــات إنســانية ماســة فــي جميــع القطاعــات .لمزيــد مــن المعلومــات حــول الترتيــب الجغرافــي
لألولويــات ،يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق ص . 53
•قــد يضغــط اســتمرار تدهــور الوضــع فــي المناطــق المحاصــرة علــى األطــراف لالتفــاق علــى هدنــات
محليــة فــي الربــع القــادم.
•هنــاك مؤشــرات علــى تنامــي وجــود تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي المحافظــة ،حيــث بايعــت ثالثــة
مــن جماعــات المعارضــة علــى األقــل فــي المنطقــة الدولــة اإلســامية فــي الربــع الرابــع .قــد يــؤدي
دة القتــال بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة ويفتــح جبهــات جديــدة حــول
هــذا إلــى ارتفــاع حــ ّ
الغوطــة الشــرقية أو باتجــاه درعــا ,فــي محاولــة مــن الدولــة اإلســامية الكتســاب أرض عســكرية فــي
وســط وجنــوب ســوريا.

نظرة عامة |

 .1.5قضايا أساسية وتطورات محتملة

تتعــرض المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي دمشــق ومــا حولهــا إلــى هجمــات
عشــوائية ،تتضمــن اســتخدام البراميــل المتفجــرة  ،خاص ـ ًة علــى البلــدات والمــدن المحاصــرة
فــي الغوطــة الشــرقية .تســتمر االشــتباكات كذلــك فــي ضواحــي دومــا .العشــرات مــن المدنيين
و مســلحي المعارضــة يقتلــون باســتمرار بالغــارات الجويــةAssafir 08/12/2014, Syrian Observer( .

)03/12/2014

تــم تســجيل بضعــة حــركات نــزوح فقــط منــذ شــهر تشــرين األول .إلــى جانــب نقــص المعلومــات
المترابطــة الموثوقــة ,يمكــن أن يعــزى هــذا إلــى حقيقــة أن المدنييــن عاجــزون عــن التحــرك بســبب
الجبهــات النشــطة وحصــار القــوات الحكوميــة لمناطــق فــي دمشــق وريفهــاSyrian Observer 26/11/2014,( .
)Al Akhbar 29/11/2014

ريــف دمشــق :إن الوضــع الصحــي فــي ريــف دمشــق ،بمــا فــي ذلــك توفــر المرافــق الصحيــة
والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،أســوأ بكثيــر منــه فــي دمشــق .يعــود ذلــك إلــى األضــرار
الجســيمة والدمــار فــي المرافــق الصحيــة و الحصــار المفــروض علــى العديــد مــن المواقــع وإلــى
تهميــش ريــف دمشــق قبــل األزمــة ،حيــث بنيــت القليــل مــن المرافــق الصحيــة فــي بلــدات
ومــدن الريــف مقارنــ ً
ة مــع العاصمــة)Syrian Observer 07/10/2014,WHO 08/12/2014(.
تســبب الحصــار الــذي دام أكثــر مــن عاميــن فــي نقــص خطيــر فــي اللــوازم الطبيــة والكــوادر
فــي مدينــة عربيــن المحاصــرة .ذكــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود بشــكل صريــح أن المستشــفى
المحلــي لــم يتمكــن مــن تقديــم الخدمــات لمئــات مــن المدنييــن ســقطوا جرحــى فــي انفجــار
 9تشــرين األول فــي ســوق مكتظــة فــي عربيــن)MSF 16/10/2014( .

 .2.6.5الحماية
تسلط المعلومات التي يقدمها األفراد الضوء على قضايا حماية خطيرة و مستمرة:

التحليل اإلقليمي سوريا

•لقــي  13طفــل حتفهــم وأصيــب عشــرات منهــم فــي هجــوم للقــوات المســلحة الســورية
علــى مدرســة ابتدائيــة فــي حــي القابــون الواقــع تحــت ســيطرة المعارضــة فــي  5تشــرين
الثانــي)AFP 05/11/2014, Syrian Observer 06/10/2014, UNSC 21/11/2014( .
•أفــاد مصدرمحلــي أن جبهــة النصــرة قامــت بقطــع رأس اثنيــن مــن المدنييــن الفلســطينيين
علــى المــأ فــي مخيــم اليرمــوك .اتهــم هــذا التنظيــم الموالــي للقاعــدة ,الفلســطينيين
بالكفــر)Syrian Observer 19/12/2014(.
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بيّنــت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود  750,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي دمشــق ،وأكثــر مــن
 2.1مليــون شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي ريــف دمشــق )Data Review 11/2014( .هــذا العــدد أعلــى
بكثيــر مــن عــدد المحتاجيــن المكتشــف بتقييــم االحتياجــات متعــدد القطاعــات لســوريا  MSNAالــذي
أجــري لريــف دمشــق فــي آب-أيلــول و البالــغ  110,000شــخص  .يعــود هــذا الفــارق الكبيــر إلــى حقيقــة
أن  MSNAغطــت أربــع مناطــق فرعيــة فقــط مــن أصــل  )MSNA 10/2014(.36أمــا فــي ريــف دمشــق ،فقــد
كان رقــم االشــخاص الذيــن بحاجــة للمســاعدة الــذي ذكرتــه مراجعــة البيانــات أعلــى بكثيــر مــن تقديــر
 OCHAفــي شــهر حزيــران و البالــغ  1.7مليــون فــي ريــف المحافظــة  )OCHA 06/2014( .يمكــن أن
تعــزى هــذه الزيــادة فــي عــدد االشــخاص الذيــن بحاجــة للمســاعدة إلــى ازديــاد عــدد النازحيــن مــن
 770,000فــي شــهر أيــار ،إلــى  1.4مليــون فــي شــهر تشــرين الثانــي)Data Review 11/2014( .

2

الدول املضيفة

 .6.5االحتياجات اإلنسانية

•نشــرت ســراج بــرس تقريــراً عــن الوضــع فــي ســجن المــزة العســكري فــي دمشــق .يــورد

التقريــر تفاصيــل أســاليب التعذيــب المســتخدمة داخــل مركــز االعتقــالSyrian Observer(.
)14/10/2014

1

فصول البالد |

فــرّ آالف األشــخاص ,خــال الربــع الرابــع ,مــن منطقــة الدخانيــة فــي دمشــق إلــى المناطــق المجــاورة
مثــل جرمانــا و دويلعــة بســبب تصاعــد وتيــرة القتــال فيهــا .كمــا نــزح عشــرات اآلالف ضمــن مناطــق
الغوطــة الشــرقية ,هاربيــن مــن العنــف المتصاعــد فــي مــرج الســلطان إلــى مناطــق أخــرى فــي الغوطــة
الشــرقية )UNSC 23/10/2014, WFP 11/11/2014(.

دمشــق  :تحدثــت منظمــة الصحــة العالميــة عــن تفشــي مــرض اســتوائي ينتشــر عــن طريــق
الذبــاب و هــو غيــر مســبوق فــي ســوريا .أصيــب ثالثــة أشــخاص بالمــرض بالقــرب مــن دمشــق.
مــرض النّغــف  ، Miyasisوإن لــم يكــن مهــدداً للحيــاة  ،لهــو دليــل واضــح علــى مــدى خطــورة
األوضــاع الصحيــة و النظافــة العامــة)Reuters 27/11/2014, AFP 28/11/2014( .

1

نظرة عامة |

تبيّــن التقديــرات األخيــرة أن عــدد النازحيــن وصــل إلــى  440,000فــي دمشــق ومــا يقــارب  1.4مليــون
فــي ريــف دمشــق)Data Review 11/2014(.

 .1.6.5الصحة

تحليل القطاعات |

 .5.5النزوح

•دمشق :الحماية ،والمواد غير الغذائية.
•ريــف دمشــق  :الحمايــة ،األمــن الغذائــي و ســبل المعيشــة ،المــواد غيــر الغذائيــة و المــأوى
و التعليــم و البنــى التحتيــة المؤقتــة.

2

مقدمة |

(MSF 16/10/2014, Syrian Observer 10/11/2014, Al Akhbar 17/11/2014, Syrian Observer 26/11/2014, Al Akhbar
)29/11/2014

أشــار اســتعراض البيانــات كذلــك إلــى وجــود احتياجــات ماســة فــي القطاعــات التاليــة (Data
:)Review 11/2014

ملحة عن املحافظات

ذكــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود ، MSFفــي منتصــف شــهر تشــرين األول ،أن  50,000شــخص ال يزالــو
فــي بلــدة عربيــن فــي الغوطــة الشــرقية .تقــع البلــدة تحــت الحصــار منــذ أكثــر مــن عاميــن إضافـ ًة إلــى
مناطــق أخــرى فــي الغوطــة الشــرقية .أغلقــت الســلطات الســورية ,فــي شــهر تشــرين الثانــي ،معبــر
الوافديــن وهــو المعبــر الوحيــد المتبقــي للغوطــة الشــرقية ,حيــث كان يســمح للتجار فقــط بالدخول خالل
األشــهر الســتة الســابقة ،و ذلــك لبيــع المــواد الغذائيــة والخضــروات فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة.
اســتخدم معبــر الوافديــن فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن قبــل الحكومــة الســورية للســماح لحوالــي 250
شــخص بمغــادرة الغوطــة الشــرقية .هنــاك ممــر آخــر يقــود إلــى الغوطــة الشــرقية مــن بلــدة ميدعــا،
لكــن القــوات المســلحة الســورية فــي البلــدة تمنــع أي دخــول أو خــروج للمدنييــن وللمســاعدات.

دمشــق منــه فــي دمشــق”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

ريــف دمشــق :أفــادت مصــادر محليــة لجريــدة الســفير بتحســن كبيــر فــي الظــروف المعيشــية فــي
أجــزاء مــن الغوطــة الغربيــة بعــد فتــح معبــر بابيــا ،الــذي يربــط مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية
بمناطــق أخــرى خضعــت لهدنــات محليــة .يتعــذر الوصــول إلــى مخيــم خــان الشــيح الفلســطيني فــي
الغوطــة الغربيــة ،رغــم الهــدوء النســبي ،بســبب القتــال فــي محيطــه .يســمح للمدنييــن بمغــادرة
المخيــم لتلقــي المســاعدات الغذائيــة لكــن ال يســمح بإدخــال أي شــيء إلــى المخيــم  .كمــا يصعــب
الوصــول إلــى مخيــم الســبينة أيضــاً ،لكــن الغالبيــة العظمــى مــن الســكان الفلســطينيين غــادروا
المخيــم دون أن يســمح لهــم بالعــودة)Assafir 22/11/2014, UNRWA 16/10/2014( .

الرعايــة الصحيــة ،أســوأ بكثيــر فــي ريــف

نظرة عامة |

ســال غذائيــة لـــ  430عائلــة فقــط ،ومســتلزمات النظافــة الشــخصية والخدمــات الصحيــة آلخريــن
فــي شــهر تشــرين األول .فيمــا لــم يســمح للوكالــة بالوصــول إلــى المخيــم فــي تشــرين الثانــي أو
كانــون األولUNRWA 02/11/2014, UNRWA 04/11/2014, UNRWA 16/10/2014, AFP 29/10/2014, UNRWA( .

“ توفــر المرافــق الصحيــة والحصــول علــى

شــهدت المناطــق المحاصــرة والمناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة والمناطــق المتنــازع
عليهــا تدهــوراً كبيــراً فــي الحصــول علــى التعليــم .تــدل مراجعــة البيانــات مث ـا ً علــى أن 70%
مــن المــدارس االبتدائيــة فــي ناحيــة القابــون لــم تعــد تعمــل .فــي عمــوم دمشــق وريــف
دمشــق ،فــإن  600مــن أصــل أكثــر مــن  2,000مدرســة (حوالــي  )30%ال تعمــل بســبب األضــرار
الناجمــة عــن الصــراع أو الحتاللهــا مــن قبــل الجماعــات المســلحة )Data Review 11/2014(.فــي
المناطــق األربعــة التــي جــرى تقييمهــا فــي إطــار  ، MSNAوالتــي تضــم حوالــي 140,000
نســمة ،تــم تســليط الضــوء علــى العديــد مــن عوائــق الحصــول علــى التعليــم ،و هــي تتضمــن
نقــص اللــوازم المدرســية ومشــاكل فــي البنيــة التحتيــة للمــدارس (نقــص الكهربــاء الــخ )..وعــدم
وجــود اعتمــاد رســمي)MSNA 10/2014( .

تحليل القطاعات |

 .6.6.5التعليم

2

1

ملحة عن املحافظات

تفيــد مصــادر إخباريــة محليــة أن مجلــس القضــاء فــي الغوطــة الشــرقية اســتجاب بمطالبــة التجــار بوضــع
أســعار معقولــة للمــواد الغذائيــة فــي الســوق .لكــن لــم يتــم اتخــاذ أي تدابيــر ملزمــة أو قســرية لوضــع
حــد الحتــكار التجــار للمــواد الغذائيــة)Assafir 16/11/2014, Assafir 19/11/2014, SOHR 16/11/2014( .

1

مقدمة |

فــي أواســط شــهر تشــرين الثانــي ,شــارك اآلالف مــن ســكان دومــا فــي احتجاجــات ضــد جيــش
اإلســام ،وذلــك بعــد التضخــم الكبيــر فــي أســعار المــواد الغذائيــة .حيــث اتهمــوا الجماعــة بالتســتر
علــى التجــار الذيــن يحتكــرون المــواد الغذائيــة لبيعهــا الحق ـاً بســعر أعلــى .فــي  11تشــرين الثانــي،
هاجــم المدنيــون مســتودع مؤسســة “عدالــة” الخيريــة ،حيــث يتــم تخزيــن المــواد الغذائيــة و أطلــق
حــراس المســتودع النــار ،ممــا اثــار ردة فعــل بعــض المحتجيــن الذيــن اســتخدموا أســلحة فرديــة للــرد .
اتخــذ جيــش اإلســام تدابيــر قاســية إثــر االشــتباكات ،بمــا فــي ذلــك سلســلة مــن االعتقــاالت طالــت
قــادة مــن جماعــات المعارضــة المســلحة ممــن دعمــوا المتظاهريــن ،وكذلــك المدنييــن المتهميــن
بالتحريــض وتنظيــم االحتجاجــات)Assafir 17/11/2014, Al Monitor 24/11/2014, ibtimes 25/11/2014( .

نظرة عامة |

وفقـاً لمراجعــة حديثــة للبيانــات ،صنــف ريــف دمشــق مــن بيــن أكثــر المناطــق حاجـ ًة لألمــن الغذائــي،
حــة فــي الزبدانــي و دومــا .تشــير
حيــث يوجــد العــدد األكبــر مــن المحتاجيــن للمســاعدات الغذائيــة المل ّ
مراقبــة أســعار الســوق إلــى توقــف إمــدادات الســلع الغذائيــة األساســية فــي بعــض أســواق ريــف
دمشــق  ،و يعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى النــزاع وعــدم االســتقرارWFP 31/12/2014, Data Review(.
)11/2014

أكبــر حــاالت النــزوح فــي البــاد”

نظرة عامة و فصول القطاع

 .3.6.5األمن الغذائي وسبل العيش

“يســتضيف ريــف دمشــق واحــداً مــن

يزيــد الحصــار المســتمر علــى الغوطــة الشــرقية مــن المخــاوف حيــال وضــع األمــن الغذائــي لحوالــي
 600,000مدنــي ممــن ال زالــوا يعيشــون فــي المنطقــة .يذكــر وجــود نقــص حــاد فــي األســواق المحليــة
مــن الســلع الغذائيــة الضروريــة .كذلــك فــإن تضخــم األســعار وانعــدام الدخــل يجعل مــن الصعــب أكثرعلى
المدنييــن تأميــن الضروريــات الغذائيــة)WFP 11/11/2014( .

تفيــد مصــادر إخباريــة محليــة أن فصائــل المعارضــة فــي وادي بــردى ،الــذي يحــوي المــورد الرئيســي
للميــاه فــي دمشــق ،قــد قطعــت الميــاه كليــاً عــن دمشــق لعــدة أيــام فــي شــهر تشــرين الثانــي،
محاول ـ ًة منهــا الضغــط علــى الحكومــة الســورية كــي توقــف الضربــات الجويــة العســكرية علــى بــردى.

نظرة عامة |

 .4.6.5المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

1

()Syrian Observer 28/11/2014, Syrian Observer 02/12/2014

)29/10/2014
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يســتضيف ريــف دمشــق واحــداً مــن أكبــر حــاالت النــزوح فــي البــاد ،وقــد شــهد نزوحـاً واســع النطــاق
خــال الربــع الثالــث و الرابــع .رغــم قلــة المعلومــات المتاحــة عــن وضــع المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة،
لكــن يمكــن االفتــراض أن عــدداً كبيــراً مــن النازحيــن قــد تجمعــوا فــي المالجــئ المتاحــة ،خاصـ ًة فــي
المناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا المالجــئ الجماعيــة أو تكــون مليئــة إلــى أقصاهــا .رغــم أن بعــض النازحيــن
لجئــوا إلــى اإلقامــة فــي الخيــام ,لــم يتــم تحديــد المخيمــات غيــر الرســمية الكبيــرة .قــد يــدل هــذا علــى
أن النازحيــن قــد تمكنــوا مــن العثــور علــى مــأوى مــع عائــات مضيفــة وفــي شــقق مســتأجرة أو أن ذلــك
مؤشــر علــى النقــص الكبيــر فــي المعلومــات داخــل المحافظــة )REACH 13/01/2015(.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

 .5.6.5المأوى والمواد غير الغذائية

فصول البالد |

تتراجــع إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن .بينمــا لــم تتوفــر أي معلومــات حول
خطــورة الوضــع وعلــى حلــول المدنييــن البديلــة لشــبكة الميــاه .صــرّح مســؤول فــي األمــم المتحــدة فــي
نهايــة شــهر تشــرين األول أن الفلســطينيين فــي المخيــم قــد حرمــوا مــن المــاء لحوالــي  40يــومAFP( .

 .6درعا
! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )

 .2.6لمحة

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

2

مقدمة |

1

ملحة عن املحافظات

كانــت درعــا موطــن االحتجاجــات األولــى المطالبــة باإلصــاح فــي ســوريا فــي عــام  ،2011وتعتبر
مهــد الثــورة .و هــي أيضــاً واحــدة مــن طــرق الشــحن والنقــل الرئيســية فــي ســوريا ،حيــث
يمــر الطريــق الســريع , M5الــذي يصــل دمشــق بــاألردن (و بحلــب فــي الشــمال) ,مــن مركــز
المحافظــة .كل تلــك العوامــل جعلــت منهــا ســاحة لصــراع مســتمر .ال تــزال المحافظــة منقســمة
بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة ،التــي تســيطر علــى معظــم الجنــوب الغربــي ،والحكومــة
الســورية المتمركــزة فــي الحاميــات العســكرية الشــمالية لبلدتــي ازرع والصنميــن .نــزح عــدد
كبيــر مــن ســكان درعــا ,البالــغ عددهــم قبــل الصــراع مليــون نســمة تقريب ـاً ،داخــل ســوريا أو
فــرّوا إلــى األردن :بالنســبة لشــهر آب  ،2014كان لــدى  UNHCRفــي األردن أكثــر مــن 280,000
تســجيل نشــط لالجئيــن مــن درعــا )OCHA 26/08/2014, UNHCR 16/08/2014( .كانــت المحافظــة
فــي األيــام األولــى مــن الصــراع محطــة عبــور للســوريين الراغبيــن بالفــرار إلــى األردن .منــذ
منتصــف  ،2013منعــت القيــود المفروضــة علــى الحــدود غيــر الرســمية تدفــق النازحيــن إلــى
األردن ،ممــا غــذى الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد النازحيــن فــي درعــا.

تحليل القطاعات |

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ
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?
!

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ
ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ

نظرة عامة |

 .1.6قضايا أساسية وتطورات محتملة
ظلــت درعــا جبهــة ذات أهميــة فــي النــزاع الســوري .رغــم أن تســليم المســاعدات عبــر
حســن المنفــذ اإلنســاني فــي عــام  .2014لكــن
الحــدود إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة قــد
ّ
اســتمرار الصــراع والنــزوح و عــدم وجــود عمليــات تقييــم منتظمــة و مصاعــب المراقبــة بعــد
توزيــع المســاعدات  ،كل ذلــك يجعــل مــن المســتحيل رســم صــورة واضحــة لالحتياجــات ،أو
حتــى معرفــة تأثيــر تحســن المنفــذ .الهجمــات الجديــدة لجماعــات المعارضــة المســلحة فــي
الربــع الرابــع أدت إلــى تصعيــد القتــال فــي المحافظــة ،و مــن المفتــرض أنــه قــد أدى إلــى
دم جماعــات المعارضــة
تفاقــم المشــاكل وأن هــذا االتجــاه سيســتمر ،ســواء بســبب مواصلــة تقـ ّ
المســلحة شــماال ً نحــو دمشــق ،أو ألن الحكومــة الســورية تبــذل جهــوداً مكثفــة الســتعادة مــا
كســبته المعارضــة.

 .3.6الصراع المسلح

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( )490,000في  7نواحي إدارية من أصل 17

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب و البالغ  1مليون

600,000

النازحون داخل
سوريا

170,000
390,000

* تقدير  MSNAيعتمد مبدئياً على عدد السكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا  -األشخاص الذين
غادروا المحافظة
** حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا Data Review .لم تقدر عدد األشخاص
الذين غادروا المحافظة

درﻋﺎ

)03/12/2014, Institute for the Study of War 02/12/2014

الدول املضيفة

NFI

حــدث بعــض الجــدل العــام حــول ســعي تنظيــم الدولــة اإلســامية لوضــع موطــئ قــدم لهــا فــي
درعــا خــال الربــع الرابع.فــي شــهر تشــرين األول ,تحــدث تقريــر إعالمــي غيــر مؤكــد عــن اغتيــال
جبهــة النصــرة الثنيــن مــن قادتهــا العســكريين يعتقــد ارتباطهــم بالدولــة اإلســامية ،و ذلــك
إلبقــاء الجماعــة المتشــددة خــارج المحافظــة )Assafir 10/12/2014(.يذكــر أن أحــد قــادة جبهــة
النصــرة فــي درعــا قــد أمــر باتخــاذ االحتياطــات الالزمــة ضــد محــاوالت الدولــة اإلســامية التســلل
إلــى المحافظــة .يعــرف عــن الدولــة اإلســامية تقدمهــا الســريع مســتفيد ًة مــن وجــود الخاليــا
النائمــة و قبــول بعــض جماعــات المعارضــة المســلحة المحليــة بهــا .لكــن مــن غيــر الواضــح إن
كان التحذيــر الصــادر عــن جبهــة النصــرة مصــدر قلــق حقيقــي أو خطــوة سياســية Al-Monitor( .
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ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI

التــي يســيطرون عليهــا فــي درعــا مــع مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة فــي أطــراف
دمشــق .يبــدو هــذا الهــدف بعيــد المنــال ،إن لــم يكــن غيــر قابــل للتحقيــق ،لكــن مــن المتوقع أن
تســتمر جماعــات المعارضــة المســلحة فــي التقــدم ببــطء نحــو الشــمال ،وربمــا تقــوم بمحاولــة
أخــرى علــى معبــر نصيــب.

التحليل اإلقليمي سوريا

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ
المصدرData :
,Review 11/2014
تحليل  SNAPللبيانات
المتاحة في الربع
الرابع.

)Monitor 17/11/2014, Syria Deeply 17/11/2014, McClatchey 17/11/2014, Syrian Observer 13/11/2014
ردّت الحكومــة الســورية بشــن هجــوم مضــاد ،تضمــن قصفـاً جويـاً عنيفـاًInstitute for the Study of(.
 )War 02/12/2014كان الهــدف الصريــح لهجــوم جماعــات المعارضــة المســلحة هــو ربــط المناطــق

1

فصول البالد |

Data Review 11/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.4مليون يق ّ
المحافظة **

380,000

نظرة عامة |

أشخاص بحاجة
للمساعدة

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  490,000يق ّ
 7نواحي إدارية من أصل *17

شــهدت درعــا عــدداً مــن الهجمــات العســكرية مــن قبــل جماعــات المعارضــة المســلحة خــال
الفتــرة المشــمولة بالتقريــر ،رغــم أن المكاســب كانــت ضئيلــة .كما اســتولت جماعــات المعارضة
المســلحة فــي شــهر تشــرين األول علــى حواجــز علــى طــول طريــق  M5الدولــي فــي محاولــة
فاشــلة لالســتيالء علــى معبــر نصيــب الحــدودي مــع األردنAl Jazeera 23/10/2014, Now Media( .
 )31/10/2014, Daily Star 23/10/2014فــي شــهر تشــرين الثانــي ،قــام تحالــف لجماعــات المعارضــة
المســلحة ،يشــمل كال ً مــن جبهــة النصــرة وجماعــات تدعمهــا قــوى أجنبيــة ،مــن ضمنهــا
الواليــات المتحــدة ,بتحقيــق مكاســب فــي درعــا ،باالســتيالء علــى مدينــة نــوى والجــزء الغربــي
مــن الشــيخ مســكينAssociated Press 29/11/2014, Institute for the Study of War 12/11/2014, Al-(.

اســتمر النــزوح خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،بســبب العمليــات العســكرية)WFP 15/10/2014( .

حــددت معظــم التقديــرات األخيــرة عــدد النازحيــن فــي المحافظــة بيــن  7(170,000نواحــي مــن  17ناحيــة تــم تقييمهــا,
در مكتــب  OCHAوجــود
 ) MSNA 10/2014و  )Data Review 11/2014( .390,000فــي شــهر حزيــران ،قــ ّ
حوالــي  160,000نــازح فــي تلــك النواحــي الســبعة ،وحوالــي  270,000فــي المحافظــة ككلOCHA( .
 )26/08/2014أفــادت التقاريــر أن الغالبيــة العظمــى تعيــش مــع أســر مضيفــة أو بشــقق مســتأجرة ،لكــن

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

79

%

35

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

380,000
ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ
ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ

%

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

170,000
ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.
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فصول البالد |

يقــدر تقييــم  MSNAوجــود أكثــر مــن  380,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي المناطــق الفرعيــة
التــي جــرى تقييمهــا فــي درعــا (  7مــن أصــل  17منطقــة فرعيــة تــم تقييمهــا) )MSNA 10/2014(.وبينــت
مراجعــة البيانــات أيضــاً االحتياجــات الملحــة فــي جميــع القطاعــات)Data Review 11/2014(.

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

2

الدول املضيفة

فــي مراجعــة حديثــة للبيانــات تبيّــن وجــود أكثــر مــن  600,000محتــاج فــي المحافظــة ،وهــو مــا يزيــد

عــن  520,000الــذي أورده مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــران)Data Review 11/2014, OCHA 06/2014( .
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 .6.6االحتياجات اإلنسانية

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

التحليل اإلقليمي سوريا

أكثــر مــن  7,000عاشــوا فــي مبــان غيــر مكتملــة ،و  7,000آخريــن فــي مخيمــات غيــر رســمية و 8,500
فــي مالجــئ جماعيــة .حدثــت معظــم حــاالت النــزوح ضمــن المحافظــة .بشــكل خــاص ،كان يوجــد
صافــي هجــرة مــن خــارج ناحيتــي درعــا و نــوى ،التــي تضــم أكبــر المراكــز الســكانية المقيّمــة ،وكذلــك
مــن ناحيــة تســيل .أكبــر عــدد للنازحيــن كان فــي نواحــي مزيريــب و الشــجرة و درعــا .فــي أواخــر شــهر
أيلــول ,ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن القتــال أدى إلــى نــزوح مــا يزيــد عــن  100,000شــخص
فــي درعــا والقنيطــرة خــال ذلــك الشــهر (.)ICRC 17/10/2014

ﺩﺭﻋﺎ

1

نظرة عامة |

تفيــد التقاريــر أن الهــال األحمــر العربــي الســوري ســجل ,فــي أواخــر شــهر تشــرين األول 50,000 ،نــازح
جديــد فــي الصنميــن ومــا يجاورهــا .النازحــون كانــوا قــد فــروا مــن العنــف فــي إنخــل والمناطــق الريفيــة
األخــرى مــن المحافظــة  )WFP 30/10/2014(.وردت تقاريــر فــي شــهر تشــرين الثانــي عــن نــزوح 18,000
شــخص إلــى ازرع و مدينــة درعــا و الشــجرة وتــل شــهاب ،فــي أقــل مــن  48ســاعة ,مضطريــن للبحــث
عــن مــأوى مؤقــت فــي ظــروف غيــر مالئمــة غالبـاً )WFP 11/11/2014( .فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي,
هــرب  40,000آخــرون مــن الشــيخ مســكين ،التــي كانــت موضــع نــزاع شــديد و تتعــرض للهجمــات
الجويــة والقصــف المتكــرر مــن قبــل القــوات الســورية )WFP 25/11/2014( .

مقدمة |

 .5.6النزوح

باعتبــار أن هــذه القضايــا ترتبــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالنــزاع المســلح ،فــإن هجــوم
جماعــات المعارضــة المســلحة الجديــد فــي شــهر تشــرين األول يعنــي أن مخــاوف الحمايــة فــي
درعــا قــد ازدادت بشــدة بشــكل شــبه مؤكــد منــذ تقييــم  ، MSNAوال سـيّما فــي مناطــق مثــل
الشــيخ مســكين ونــوى .حيــث أن الســيطرة انتقلــت ,فــي أجــزاء مــن تلــك المناطــق ,مــن يــد
القــوات الســورية إلــى جماعــات المعارضــة المســلحة ،فــإن طبيعــة مخــاوف الحمايــة قــد تغيــرت
فيهــا علــى األرجــح .المدنيــون فــي مناطــق ســيطرة جماعــات المعارضــة المســلحة معرضــون
بشــكل خــاص لخطــر مباشــر جــرّاء الغــارات الجويــة.

2

ملحة عن املحافظات

وفق ـاً لتقييــم  ، MSNAكان الصــراع القائــم فــي درعــا هــو العائــق الرئيســي أمــام التغطيــة االنســانية و
قيــود العمــل االنســاني  ،والــذي يمنــع الســكان مــن الحصــول علــى اإلغاثــة .القيــود المفروضــة علــى
تنقــل المنظمــات اإلنســانية و تدخــل الجهــات المســيطرة (جماعــات المعارضــة المســلحة غالبــاً) قــد
منــع أيضــاً مــن وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المســتفيدين .كذلــك اعتبــر عــدم وجــود الوثائــق
الشــخصية أحــد القضايــا التــي تؤثــر علــى ســامة بعــض الســكان.

تحليل القطاعات |

فــي نــوى والشــيخ مســكين ،حيــث تحولــت الســيطرة مــن يــد الحكومــة الســورية إلــى جماعــات
المعارضــة المســلحة ،و خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر ،كانــت طبيعــة القيــود المفروضــة علــى
الوصــول إلــى هــذه المناطــق قــد تغيــرت علــى األرجــح.

•البراميــل المتفجــرة والغــارات الجويــة  ،و تتضمــن هجمــات علــى المــدارس والمنشــآت
الطبيــة ،خاصـ ًة فــي منطقــة الشــجرة ومدينــة درعــا .حتــى المناطــق التــي لــم تشــهد قتــال،
مثــل جاســم و الجيــزة ،ســجلت فيهــا هجمــات جويــة.
•التحرش واالحتجاز والتعذيب أثناء االعتقال في بعض المناطق ،مزيريب خاصة.
•حــرم الطــاب فــي بعــض المناطــق مــن الذهــاب إلــى المدرســة بســبب القصــف أو الخــوف
منــه حيــث تعتبــر المــدارس غيــر آمنــة.
•طــاب الجامعــات الذيــن يســافرون إلــى مناطــق ســيطرة النظــام بغــرض الدراســة ،يخافــون
مــن المضايقــات واالعتقــال أو االعتــداء مــن قبــل القــوات الســورية أو الجهــات تابعــة لهــا.
•وصفت نوى وإنخل بـ “ المناطق األخطر في المحافظة” وإن لم تتوفر أية تفاصيل.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

منــذ شــهر حزيــران ,كان برنامــج الغــذاء العالمــي يقــوم بتقديــم المســاعدات لمناطــق ســيطرة المعارضــة
فــي درعــا مــن األردن بموجــب قــرار األمــم المتحــدة رقــم  .2165تفيــد الوكالــة ان الحــوادث األمنيــة مــا
زالــت تمنــع وصــول اإلمــدادات إلــى المناطــق الريفيــة المتضــررة مــن الصــراع ،و يبــدو أن الوضــع قــد تفاقــم
فــي الفتــرة التــي يشــملها التقريــر )WFP 11/11/2014,WFP 25/11/2014, Data Review 11/2014(.كمــا أفيــد
م النفــاذ إليهــا
أيض ـاً أن  69مــن أصــل  70منطقــة ,مصنفــة بأنهــا مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ,قــد ت ـ ّ
ددت األمــم المتحــدة فــي شــهر كانــون األول صالحيــة القــرار رقــم 2165
مؤخــراً )UNSC 21/11/2014(.ج ـ ّ
لمــدة  12شــهراً إضافي ـاً)UNSC 2191 17/12/2014(.

فــي تقييــم  MSNAوضــع المســتجيبون موضــوع الحمايــة كأولويــة ثانيــة بعــد الصحــة .علــى
الرغــم مــن أن التقييــم لــم يتضمــن أســئلة تتعلــق بالحمايــة ،لكــن أبــرز القضايــا التــي أثارتهــا
مصــادر المعلومــات الرئيســية هــي(:)MSNA 10/2014

نظرة عامة |

 .4.6التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

 .1.6.6الحماية

تحليل القطاعات |

يذكــر أن المشــكلة الرئيســية فيمــا يخــص النظافــة الشــخصية هــي عــدم وجــود المــال الكافــي
لشــراء منتجــات النظافــة)MSNA 10/2014( .
أمــا المشــاكل الرئيســية للنظافــة العامــة فهــي عدم ترحيــل النفايات و انتشــار الذبــاب والبعوض.
كانــت المســاعدات المطلوبــة :وقــود للمولــدات (الميــاه) و ترحيــل النفايــات ومســتلزمات العنايــة
بنظافة األســرة ،وخاصة بالنســبة للنســاء والرضــع)MSNA 10/2014( .

 .5.6.6المأوى والمواد غير الغذائية

فــي تقييــم , MSNAكان النســاء فقــط مــن صنفــن المــأوى كأولويــة ثالثــة .أشــار التقييــم أنــه
فــي معظــم المناطــق انــه تــم تدميــر 10-20%مــن المنــازل % 20-30 ،منهــا أصيــب بأضــرار
جســيمة 30-50% ،منهــا معتــدل الضــرر ،رغــم عــدم الثقــة الكبيــرة فــي هــذه األرقــام .يذكــر
أن أهــم مشــاكل المــأوى هــي عــدم الحمايــة مــن الطقــس و انقطــاع الكهربــاء .مــن بيــن
المشــاكل األخــرى نقــص األمــوال واألدوات الالزمــة لإلصــاح وعــدم وجــود المــال لالســتئجار
وغــاء اآلجــارات .شــملت المســاعدات المطلوبــة تأميــن وقــود للتدفئــة والمصابيــح الشمســية
والنقــود )MSNA 10/2014( .
تظهــر صــور برنامــج , UNOSATالتابــع لمعهــد األمــم المتحــدة للتدريــب و البحــث ,أضــراراً محــدودة
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بشــكل مناســب مــن العوامــل الجويــة.

م ـاً رئيســياً فــي المحافظــة ،فهــو يؤثــر علــى إمكانيــة الحصــول
يعتبــر الحصــول علــى الوقــود ه ّ
علــى الكهربــاء وإمــدادات الميــاه و يؤثــر علــى أســعار الســوق .بحلــول شــهر كانــون االول ،بلــغ
ســعر المــازوت فــي الســوق الســوداء  367ليــرة ســورية للتــر الواحــد ،و هــي زيــادة بنســبة
 360%عــن الســعر الرســمي ( 80ليــرة ســورية /لتــر))WFP 31/12/2014( .

1

التحليل اإلقليمي سوريا

فــي مســاكن درعــا البلــد ،خاصـ ً
ة لــدى مقارنتهــا بالمــدن الكبــرى األخرى فــي ســوريا UNOSAT( .
 )18/11/2014ســيزيد قــدوم فصــل الشــتاء مــن شــدة عواقــب العيشــفي أماكــن غيــر محميــة

نظرة عامة |

ربمــا تكــون أمطــار الشــتاء قــد حســنت مــن إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه منــذ إجــراء تقييــم
 ، MSNAإال أن هــذه األمطــار قــد تزيــد مــن مخاطــر انتقــال التلــوث وانتشــار األمــراض التــي
تنقلهــا الميــاه فــي المناطــق التــي تضــررت فيهــا الشــبكة العامــة .مجــدداً ,مــن المحتمــل أن
يشــهد وضــع الميــاه و النظافــة العامــة و الشــخصية مزيــداً مــن التدهــور مــع اســتمرار الصــراع
وانعــدام فــرص إصــاح البنــى التحتيــة العامــة.

1

الدول املضيفة

تجــدر اإلشــارة أنــه فــي شــهر تشــرين األول ,ضبــط برنامــج الغــذاء العالمــي فــي مناطــق درعــا
ومزيريــب ,مــن خــال مراقبــة األســعار ,بضعــة ارتفاعــات ملحوظــة فــي األســعار فــي المحافظــة.
لكــن أســعار الخبــز كانــت باألصــل ضعــف المعــدل الوطنــي و شــهدت درعــا ارتفاع ـاً آخــر(  )67%علــى
مــدى ســتة أشــهر( .ذكــرت مصــادر المعلومــات الرئيســية لـــ  MSNAارتفاع ـاً أعلــى فــي أســعار الخبــز
ممــا وجدتــه مراقبــة برنامــج الغــذاء العالمــي)  .كمــا حــدث ارتفــاع كبيــر فــي أســعار بعــض منتجــات
الوقــود .فــي مزيريــب ,تضاعفــت تقريبــاً أســعار المــازوت والغــاز (البوتــان) علــى مــدى ســتة أشــهر،
و بلغــت فــي شــهر تشــرين األول أكثــر مــن ضعفــي المعــدل الوطنــي .كانــت أســعار القمــح واألرز
قريبــة مــن المعــدل الوطنــي ،الــذي ارتفــع بشــكل كبيــر خــال الصــراع )WFP 10/2014( .وســجلت
الوكالــة فــي شــهر أيلــول “اارتفاعــات جامحــة” وصلــت إلــى  75٪فــي درعــا)WFP 30/09/2014( .
بتصاعــد الصــراع ،مــن المرجــح أن يكــون وضــع األمــن الغذائــي قــد تراجــع فــي المحافظــة منــذ إجــراء
 , MSNAو قــد يواصــل التدهــور بمعــدل متســارع.

)10/2014

فصول البالد |

ذكــر المســتجيبون لتقييــم  MSNAأن إنتــاج الغــذاء أو المواشــي كان المصــدر الرئيســي للدخــل قبــل
عــام مضــى فــي عديــد مــن المناطــق (باســتثناء مدينــة درعــا و الجيــزه كونهــا مناطــق حضريــة) ,و أن
قلــة المحاصيــل و االفتقــار إلــى مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي
ل العمــل المؤقــت
للزراعــة هــي أكبــر العوائــق أمــام إنتــاج الغــذاء و كســب الدخــل .فــي عــدة مناطــق ،حـ ّ
والمســاعدات اإلنســانية محــل اإلنتــاج الغذائــي كمصــدر رئيســي للدخــل )MSNA 10/2014(.
شــملت آليــات التأقلــم االعتمــاد علــى غــذاء أرخــص و علــى شــراء المــواد الغذائيــة بالديــن أو اقتــراض
الغــذاء .عمومـاً ،وصفــت المســاعدات اإلنســانية كأســلوب تأقلــم رئيســي مــن قبــل مصــادر المعلومــات
الرئيســية ,و أيض ـاً االقتــراض مــن الجمعيــات الخيريــة أواألقــارب أو الميســورين .يعتبــر النازحــون الذيــن
يقيمــون مــع عائــات مضيفــة و الموجــودون فــي العــراء األكثــر تعرضـاً لخطــر انعــدام األمــن الغذائــي .أهــم
المســاعدات المطلوبــة كانــت توفيــر الوقــود للمخابــز)MSNA 10/2014( .
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ملحة عن املحافظات

 .3.6.6األمن الغذائي وسبل المعيشة

صنّفــت مصــادر المعلومــات الرئيســية فــي تقييــم  MSNAاألمــن الغذائــي كأولويــة رابعــة بيــن القطاعــات.
مجــدداً ،كانــت نــوى المنطقــة األكثــر تأثــراً مــن بيــن المناطــق التــي جــرى تقييمهــا .رغــم امتــاك درعــا
لقاعــدة زراعيــة قويــة ,إال أن اإلنتــاج الزراعــي لــم يوصــف فيهــا كمصــدر رئيســي للغــذاء فــي العــام
الــذي ســبق التقييــم .اعتبــر الســكان إنتــاج الغــذاء مصــدراً للدخــل ،بينمــا يعتمــد بشــكل أساســي
علــى األســواق والمســاعدات الخيريــة لالســتهالك .نقــص المــال لشــراء الغــذاء كان المشــكلة األكثــر
وروداً فــي موضــوع األمــن الغذائــي ،و هــو يرتبــط بالدخــل المحــدود وارتفــاع األســعار ،رغــم وجــود قيــود
ماديــة وأمنيــة للوصــول إلــى األســواق فــي بعــض المناطــق .اعتبــر شــراء المــواد الغذائيــة مجــال الصــرف
الرئيســي لألســر فــي جميــع المناطــق ،يليــه الوقــود .يذكــر وجــود بعــض المشــاكل المتعلقــة بتوفــر
الغــذاء كاالفتقــار إلــى تنــوع الســلع فــي األســواق ونقــص الغــذاء المنتــج محليـاً فــي المناطــق الريفيــة،
ونقــص غــذاء األطفــال /الرضــع فــي جميــع المناطــق )MSNA 10/2014(.

 .4.6.6المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

فــي  ،MSNAاعتبــر المســتجيبون ,الذكــور فقــط ,الحصــول علــى الميــاه أولويــ ًة ثالثــة .مصــدر
الميــاه الرئيســي هــو الصهاريــج .فــي معظــم المناطــق التــي تــم تقييمهــا مــا زال يمكــن
الحصــول علــى الميــاه مــن الشــبكة العامــة ,لكــن وردت أيضــاً تقاريــر عــن الضــرر الكبيــر فــي
البنيــة التحتيــة للميــاه جــراء الصــراع .المشــكلة األساســية فــي عــدم توفــره هــي انقطــاع
الكهربــاء أو الوقــود عــن المولــدات ،يليهــا األضــرار التــي لحقــت بشــبكة الميــاه وعــدم وجــود
أوعيــة للتخزيــن و نقــص المــواد الكيميائيــة لمعالجــة الميــاه علــى المســتوى المحلــي .أمــا
مشــاكل الحصــول عليــه فهــي لعــدم توفــر المــال ,والقيــود اللوجســتية و الشــخصيةMSNA( .

مقدمة |

فــي بدايــة الربــع الرابــع ،كانــت أربعــة ,مــن أصــل تســع مستشــفيات عامــة فــي المحافظــة ،غيــر فعالــة
أو يتعــذر الوصــول إليهــا (دمــرت واحــدة)  ،و أربعــة منهــا كانــت تعمــل بشــكل جزئــي .يعتبــر مستشــفى
واحــد فقــط علــى أنــه ســليم و يعمــل بكامــل طاقتــه ويمكــن الوصــول إليــه )HeRAMS 30/09/2014(.علــى
الرغــم مــن هــذا ،لــم يعتبــر عــدم وجــود المراكــز الطبيــة الفاعلــة مشــكل ًة رئيســية فــي . MSNA

إلــى المرافــق الصحيــة”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

)10/2014

للســفر لمســافات طويلــة للوصــول

نظرة عامة |

 .2.6.6الصحة

وصــف المســتجيبون لتقييــم  MSNAالصحــة علــى أنهــا حاجتهــم األساســية .ســجلت أكثــر المشــاكل
دة فــي نــوى و مزيريــب ،كلتاهمــا منطقتــان ريفيتــان تضمــان مراكــز تجمــع ســكاني كبيــرة و ســجلت
حـ ّ
فيهمــا مســتويات مرتفعــة مــن الصــراع)MSNA 10/2014(.
أهــم قضايــا “التوفــر” التــي تــم اإلبــاغ عنهــا هــو نقــص الكــوادر الطبيــة وخاصــة الــكادر النســوي و نقــص
اللــوازم الطبيــة و ســيارات اإلســعاف و األجهــزة المســاعدة كالكراســي المتحركــة والعــكازات .كانــت
القيــود اللوجســتية و نقــص األمــوال هــي العوائــق الرئيســية فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة.
أفــاد المســتجيبون فــي بعــض المناطــق (الشــجرة ،جاســم ،مزيريــب ،نــوى) بأنهــم مضطــرون للســفر
لمســافات طويلــة للوصــول إلــى المرافــق الصحيــة ،وغالبـاً مــا يمــرون بحواجــز أو بمناطــق ال تتوفــر فيهــا
المواصــات .تحــدث البعــض عــن وجــود أمــراض جديــدة فــي المنطقــة ناتجــة عــن ســوء وضــع النظافــة
وتلــوث الميــاه (الجــرب واإلســهال الدمــوي) وانتشــار المــرض بيــن النازحيــن بســبب االكتظــاظMSNA( .

“ذكــر

المســتجيبون

اضطرارهــم

نظرة عامة |

 .6.6.6التعليم

1

تحليل القطاعات |

نظرة عامة و فصول القطاع

ذكــر تقييــم  MSNAأن معــدالت االلتحــاق بالمــدارس الثانويــة كانــت متدنيــة جــداً فــي بعــض المناطــق
 :فــي مزيريــب ودرعــا كانــت  % 0-25للذكــور .بينمــا كانــت أعــداد المســجلين مرتفعــة فــي مناطــق
أخــرى .يبــدو أن بعــض المناطــق تواجــه مشــاكل محــددة فــي تســجيل الفتيــات :فــي جاســم و مزيريــب،
كانــت نســبة تســجيل الفتيــات للتعليــم الثانــوي  .% 0-25يذكــر أن القصــف وإطــاق النــار هــي مخاطــر
رئيســية ،واعتبــرت المــدارس أو الذهــاب إليهــا غيــر آمــن .تحدثــت التقاريــر عــن معانــاة األطفــال مــن
الخــوف والقلــق ونوبــات الهلــع .فــي بعــض المناطــق ،تحدثــت تقاريــر عــن أضــرار خطيــرة فــي المنشــآت
التعليميــة (درعــا ،مزيريــب و تســيل بدرجــة أقــل) .كانــت المــدارس فــي حالــة ســيئة و المعلمــون بــدون
رواتــب .كان التدخــل األساســي المطلــوب هــو تأميــن اللــوازم المدرســية )MSNA 10/2014( .

2

مقدمة |

ملحة عن املحافظات

1

نظرة عامة |

1

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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الدول املضيفة

 .7دير الزور
! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )

d

ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

أشخاص بحاجة
للمساعدة

520,000

در أنهم يقطنون في
790,000
من أصل  1.7مليون يق ّ
 Data Review 11/2014المحافظة **

النازحون داخل
سوريا

390,000

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب ( 1.6مليون) في المحافظة

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
460,000
 Data Review 11/2014الحرب و البالغ  1.2مليون

** حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا Data Review .لم تقدر عدد األشخاص
الذيناﻟﺰور
دﻳﺮ
غادروا المحافظة

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

(Thesleuthjournal 31/12/2014, UNSC Report 23/10/2014, SOHR 05/12/2014, OCHA 22/12/2014, Al
Jazeera 07/12/2014, Reuters 04/12/2014, OCHA 05/12/2014, Al Masdar News 12/12/2014, SOHR
)04/12/2014, SOHR 30/11/2014

1

2

الدول املضيفة

NFI

بعــد تحقيقهــا لمكاســب مســتمرة علــى األرض ،توقــف هجــوم الدولــة اإلســامية فــي ديــر
الــزور ,حســب التقاريــر .اتســم شــهر كانــون األول  2014بالمحــاوالت العديــدة الفاشــلة للدولــة
اإلســامية للســيطرة علــى مطــار مدينــة ديــر الــزور العســكري و ســقوط عــدد كبيــر مــن
الضحايــا بيــن مقاتليهــا .ربمــا تكــون معركــة الســيطرة علــى المطــار العســكري أحــد أســس
إقامــة الدولــة اإلســامية لمنصتهــا التاليــة .يتحكــم الطــرف الــذي يســيطر علــى هــذا المطــار
بالمدينــة وبالمنفــذ إلــى غــرب ســوريا .بالنســبة للدولــة اإلســامية ,تشــكل الســيطرة علــى
المطــار مفتــاح الســيطرة بالكامــل علــى المحافظــة الثانيــة وتوجيــه قدراتهــا العســكرية نحــو
الجــزء الغربــي مــن البــاد ،وتعزيــز ســيطرتها الجغرافيــة .أمــا بالنســبة للحكومــة الســورية ،فهــي
لتظهــر قدرتهــا علــى الســيطرة علــى بعــض حقــول النفــط الكبــرى و علــى احتــواء تقــدم الدولــة
اإلســامية .بقــاء ســيطرة الحكومــة الســورية علــى مدينــة ديــر الــزور ذو أهميــة اســتراتيجية
لمعنويــات جنودهــا و أنصارهــا .و هــو ذو أهميــة كبــرى منــذ ســقوط الرقــة و قطــع رأس أكثــر
مــن  100جنــدي تابــع للحكومــة الســورية .لكــن مــن المرجــح أن يســتمر الجمــود الحالــي
علــى مــدى األشــهر القليلــة المقبلــة .ســجل فــي مناطــق ســيطرة الدولــة اإلســامية ســقوط
ضحايــا مــن المدنييــن نتيجــة قصــف الحكومــة الســورية أو ,كمــا يزعــم ,ضربــات التحالــف الجويــة.
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تعتبــر محافظــة ديــر الــزور ,الغنيــة بالبتــرول والواقعــة فــي شــرق ســوريا ،خــط إمــداد ومنطقــة
عبــور هامــة ،تربــط معاقــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق مــع تلــك الموجــودة فــي الرقــة .كان
تعدادهــا الســكاني حوالــي 1.2مليــون نســمة فــي تقديــرات عــام  ،2011حيــث تقــع مناطقهــا
المأهولــة بالســكان علــى طــول نهــر الفــرات .شــهدت معــارك كبــرى بيــن الحكومــة و الدولــة
اإلســامية و قــوات المعارضــة خــال عــام  ،2014مــع ســيطرة الدولــة اإلســامية علــى أجــزاء
واســعة مــن المحافظــة.

فصول البالد |

* تقدير  MSNAيعتمد مبدئياً على عدد السكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا  -األشخاص الذين
غادروا المحافظة

1

نظرة عامة |

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.4مليون يق ّ
المحافظة *

مقدمة |

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

2
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ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ
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ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ

1
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W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

•عرّفــت محافظــة ديــر الــزور كواحــدة مــن المحافظــات األربعــة ذات األولويــة حيــث تكــون
االحتياجــات اإلنســانية حرجــة فــي جميــع القطاعــات .لمزيــد مــن المعلومــات حــول ترتيــب
األولويــات جغرافيــاً يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق ص .53
•صعوبــة الدخــول إلــى ديــر الــزور يجعــل مــن الصعــب مســاعدة الســكان ،ممــا أضعــف مــن
مســتويات مقاومتهــم وخاصــة بالنســبة لمــن يعيــش فــي المدينــة .شــهدت المحافظــة أيضـاً
نزوح ـاً ســكانياً كبيــراً ،كمــا بيّــن تقييــم  MSNAالــذي أجــري فــي آب و أيلــول .بســبب قيــود
الحصــول علــى المســاعدات ونقــص الوقــود أصبحــت أســعار الســلع األساســية مــن بيــن
األعلــى فــي البــاد)WFP 31/12/2014, MSNA 10/2014(.
•حمايــة الطفــل هــي إحــدى المخــاوف الرئيســية فــي الربع الرابــع .تشــير التقاريــر أن المدارس
تســتخدم للتأثيــر علــى األطفــال وتجنيدهــم مــن خــال فــرض منهــاج جديــد يعتبــر متطرف ـاً
دينيـاً )Alshorta 10/11/2014( .
•إضافــ ًة إلــى ذلــك ،تحدثــت التقاريــر عــن اســتخدام الحكومــة الســورية لقنابــل غــاز الكلــور
لصــد هجمــات الدولــة اإلســامية ،فــي انتهــاك للقانــون الدولــي وعــدة بنــود مــن قــرار مجلــس
األمــن الدولــي رقــم )AlArabya 07/12/2014(. 2118

نظرة عامة |

 .1.7قضايا رئيسية و تطورات محتملة

 .5.7النزوح

 .1.6.7الحماية

()The Guardian 15/10/2014, UNSC 23/11/2014, Reuters 18/10/2014, SOHR 18/10/2014, SOHR 24/11/2014

520,000
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%

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
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%

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

6.6

1

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

390,000
ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.
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 .2.6.7المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية
در تقييــم  MSNAأن  370,000شــخص كانــوا بحاجــة للمســاعدة إلــى المســاعدات بشــأن
قـ ّ
الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية ،أي مــا يقــرب مــن  30%ممــن تبقــى مــن ســكان
المحافظــة .كمــا يحتــاج أكثــر مــن  25%مــن الســكان المتبقيــن فــي ديــر الــزور إلــى المســاعدة
فيمــا يخــص الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية ,و هــو انخفــاض بنســبة  22%عــن
 480,000المذكوريــن فــي تمــوز . 2014لكــن عــدد األشــخاص ذوي الحاجــة المعتدلــة أو الماســة
قــد ارتفــع مــن  200,000إلــى أكثــر مــن  .260,000يتناســب االرتفــاع فــي العــدد عكســاً مــع
التدهــور المســتمر فــي البنيــة التحتيــة للميــاه .فــي المناطــق التــي ال تــزال تصلهــا الميــاه,
تعتبــر االرتشــاحات مشــكلة كبــرى وتســهم فــي التلــوث التــي ســبّبه تســرب الميــاه الراكــدة
وميــاه الصــرف الصحــي إلــى الشــبكة .االفتقــار إلــى المــواد الكيميائيــة لمعالجــة الميــاه ،وعــدم
وجــود مضخــات معايــرة ،و قطــع ملحقــة علــى مســتوى المعالجــة المركزيــة و عــدم وجــود
أقــراص تنقيــة الميــاه والمــواد الكيميائيــة المماثلــة لــدى األســر ،كل ذلــك يعتبــر مــن األســباب
الرئيســية للمشــاكل التــي تخــص نوعيــة الميــاه .مثــاً ,تعتبــر صهاريــج الميــاه ثالــث أكثــر
الطــرق اســتخداماً للحصــول علــى الميــاه ( , )26%وهــي زيــادة ملحوظــة عمــا قبــل األزمــة،
حيــث كان  12%فقــط مــن الســكان يســتخدمون ميــاه الصهاريــجDynamo 31/07/2014, MSNA( .
)10/2014, SINA 16/01/2014
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التحليل اإلقليمي سوريا

ال يــزال ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن مصــدر قلــق كبيــر بشــأن الحمايــة فــي ديــر الــزور ،حيــث تســتخدم
معظــم األطــراف األســلحة العشــوائية مثــل البراميــل المتفجــرة و الســيارات المفخخــة والقصــف الــخ...

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ
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الدول املضيفة

()SOHR 6/11/2014, Syria Direct 03/12/2014, SOHR 26/11/2014
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عثــر علــى المزيــد مــن المقابــر الجماعيــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية أو
التــي كانــت تحــت ســيطرتها ســابقاً .عثــر علــى مقبــرة جديــدة فــي ديــر الــزور تضــم  230جثــة,
غالبيتهــم العظمــى مدنييــن كانــوا ينتمــون إلــى قبيلــة الشــعيطات التــي كانــت قــد ثــارت ضــد الدولــة
اإلســامية فــي شــهر تمــوز  .2014وبذلــك يرتفــع عــدد أفــراد قبيلــة الشــعيطات الذيــن قتلــوا علــى يــد
الدولــة اإلســامية ,منــذ صيــف  ,2014ألكثــر مــن  900قتيــل )Al Jazeera 17/12/2014, Reuters 14/12/2014( .
تفيــد مصــادر محليــة أنــه تــم الســماح آلالف األفــراد مــن أبنــاء هــذه القبيلــة بالعــودة إلــى قراهــم.
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1.4

ﻣﻠﻳﻭﻥ

2

فصول البالد |

يعــود الفــارق فــي أعــداد االشــخص الذيــن بحاجــة للمســاعدة  ,بيــن تقييــم  MSNAومراجعــة البيانــات
لشــهر تشــرين الثانــي ,إلــى االختــاف فــي منهجيــة البحــث ربمــا .كمــا أشــارت مراجعــة البيانــات إلــى
االحتياجــات الملحــة فــي القطاعــات التاليــة  :الحمايــة ،و الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية،
و التعليــم ،والبنــى التحتيــة المؤقتــة)Data Review 11/2014(.

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

نظرة عامة |

قــدرت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود أكثــر مــن  790,000شــخص محتــاج فــي المحافظــة ،وهــو مــا

يمثــل زيــادة عــن  710,000محتــاج أشــار إليهــم مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــرانData Review 11/2014,( .
در تقييــم  MSNAوجــود أكثــر مــن  520,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي
 )OCHA 06/2014يقــ ّ
المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا (جميــع المناطــق الفرعيــة تــم تغطيتهــا) )MSNA 30/10/2014( .

اإلمــداد”

مقدمة |

 .6.7االحتياجات اإلنسانية

المحافظــة بســبب القتــال علــى طــول طــرق

ملحة عن املحافظات

شــهدت ديــر الــزور نزوحـاً واســع النطــاق خــال عــام  ،2014بلــغ ذروتــه فــي الربــع الثالــث مــع حوالــي
 230,000نــازح جديــد فــي المحافظــة .يذكــر تقييــم MSNAأن عــدد النازحيــن  390,000تقريب ـاً أو 28%
مــن إجمالــي الســكان المتبقيــن فــي المحافظــة .أشــارت مراجعــة حديثــة للبيانــات إلــى حوالــي
 460,000نــازح )Data Review 11/2014(.ذكــرت تقاريــر موثوقــة بــأن آالف األشــخاص نزحــوا بشــكل رئيســي
إلــى المناطــق الريفيــة مــن ديــر الــزور والرقــة ،بســبب ضربــات التحالــف الجويــة .بمــا أن غالبيــة ديــر الــزور
ال تــزال تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية ،مــن المتوقــع حــدوث المزيــد مــن الغــارات الجويــة للتحالــف و
الحكومــة الســورية ،ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن النــزوح الســكاني )UNSC 23/11/2014( .لذلــك يحتمــل أن
يكــون عــدد النازحيــن قــد ارتفــع .بشــكل عــام ،بيّــن تقييــم  MSNAأن النازحيــن هــم إحــدى المجموعــات
الســكانية األشــد ضعفـاً ،خاصـ ًة مــن يعيــش منهــم فــي مالجــئ جماعيــة أو فــي مبانــي متضررة/غيــر
منتهيــة خــال أشــهر الشــتاء)OCHA 26/08/2014, MSNA 10/2014( .

1

تحليل القطاعات |

)30/10/2014, OCHA 07/11/2014, UNSC 21/11/2014, WFP 20/11/2014, Data Review 11/2014

المســاعدات الغذائيــة المخطــط لهــا فــي

نظرة عامة و فصول القطاع

ازدادت المخــاوف بشــأن الوصــول إلــى المدنييــن المتبقيــن فــي مدينــة ديــر الــزور و البالــغ عددهــم
 150,000مدنــي (نصــف عــدد الســكان قبــل األزمــة) و ذلــك بعــد ســيطرة الدولــة اإلســامية علــى
سلســلة مــن القواعــد األماميــة حــول المدينــة ،ممــا يقيــد حركــة الشــاحنات التجاريــة واإلنســانية و أمـا ً
بالوصــول إلــى األجــزاء الغربيــة مــن ديــر الــزور التــي ال تــزال تحــت ســيطرة القــوات الســوريةMSNA( .

نظرة عامة |

 .4.7التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

ال تــزال إمكانيــة الوصــول إلــى ديــر الــزور تشــكل تحديـاً كبيــراً لمقدمــي المعونــات فــي جميــع القطاعــات،
نتيجــ ًة النعــدام األمــن الناجــم عــن الصــراع ولتأخــر موافقــة الحكومــة الســورية .مثــاً ،أعلــن برنامــج
الغــذاء العالمــي توقــف المســاعدات الغذائيــة المخطــط لهــا فــي المحافظــة بســبب القتــال علــى طــول
خطــوط اإلمــداد .رفضــت الحكومــة الســورية أو أنهــا لــم تســتجب إلــى طلبــات منظمــة الصحــة العالميــة
لتقديــم الدعــم للمناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا.

“أفــاد برنامــج الغــذاء العالمــي بتعطــل

المســاعدات الغذائيــة وشــراء المــواد
الغذائيــة”

تحليل القطاعات |

ذكــر تقييــم  MSNAأن الصحــة هــي األولويــة رقــم واحــد مــن بيــن احتياجــات القطاعــات األخــرى فــي
المحافظــة .حيــث يحتــاج أكثــر مــن  260,000شــخص إلــى المســاعدة الصحيــة .عــدم معرفــة كيفيــة
الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة هــي المشــكلة األكثــر شــيوعاً ,كمــا هــو مبيّــن ,و ســجلت فــي عــدة
نــواح تــم تقييمهــا مشــاكل مهــددة للحيــاة)MSNA 10/2014(.
بيّــن تقييــم ســريع للتغذيــة أن معــدالت “ســوء التغذيــة الحــاد العالمــي”  GAMكانــت أعلــى مــن 10%

فــي ديــر الــزور ،و هــي معــدالت “خطيــرة” وفقـاً لمعاييــر منظمــة الصحــة العالميــة)UNICEF 21/12/2014(.

تــم تعديــل المناهــج الدراســية فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية بحيــث
تعكــس األولويــات اإليديولوجيــة والتدريــب علــى الســاحُ .يســتخدم التعليــم كأداة تلقيــن فــي
مناطــق ســيطرة التنظيــم مــن أجــل تنشــئة جيــل جديــد مــن المناصريــن للدولــة اإلســامية.
اســتخدمت المــدارس فــي بعــض الحــاالت لتجنيــد األطفــال للقتــال الحــي .إدراج األيديولوجيــات
المتشــددة ضمــن النظــام التعليمــي ســيكون لــه أثــر طويــل األمــد علــى صالــح األطفــال ،حتــى
إن خرجــت الدولــة اإلســامية مــن تلــك المناطــق)UN 14/11/2014, Reuters 07/11/2014(.
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نظرة عامة |

قــام تقييــم  MSNAبتغطيــة كل المناطــق الفرعيــة ديــر الــزور و صنفهــا علــى أنهــا المحافظــة األقــل
يفســر ذلــك بالقيــود الشــديدة المفروضــة علــى الحصــول علــى المــواد
تنوعـاً باألغذيــة فــي أســواقها.
ّ
دة الصــراع وانعــدام األمــن علــى طــرق اإلمــداد .أفــادت التقاريــر أن أكثــر مــن  370,000شــخص
وكذلــك حـ ّ
يحتاجــون للمســاعدات الغذائيــة.

يســجل عــدد كبيــر مــن نواحــي ديــر الــزور معــدل  25%مــن الحضــور كحــد أقصــى للجنســين
ولجميــع الفئــات العمريــة .تأتــي ديــر الــزور بالدرجــة الثانيــة بعــد حلــب فــي عــدد المــدارس غيــر
العاملــة ،ففيهــا  25%مــن المــدارس متضــررة بشــدة أو بدرجــة متوســطة ،و  27%إمــا مدمــر أو
(صنفــت ديــر الــزور مــن
محتــل .أمــا أســباب التســرب مــن المــدارس فيتضمــن تجنيــد األطفــال ُ
بيــن أكثــر ثــاث محافظــات تــرد تقاريــر متكــررة عنهــا تتنــاول تجنيــد األطفــال كســبب رئيســي
للتســرب مــن المدرســة) أو الحاجــة لكســب العيــش)MSNA 10/2014( .

ملحة عن املحافظات

أفــاد ســكان المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة أنهــم ال يســتفيدون مــن اإلعانــات ،وأن نقــص
الوقــود يــؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الخبــز نتيجــة الرتفــاع تكاليــف المواصــات و اإلنتــاج .فــي شــهر كانــون
األول ســجلت المحافظــة أعلــى ســعر لدقيــق القمــح وللــرز علــى صعيــد البــاد ،بســعر /183كــغ و
/ 275كــغ ليــرة ســورية ,علــى التوالــي )WFP 31/12/2014( .كمــا أن حوالــي  % 80مــن ســكان ديــر الــزور
يعيشــون تحــت خــط الفقــر ,و بالتالــي يعتبــر توفــر الغــذاء والقــدرة علــى شــرائه مشــكلة كبيــرة بالنســبة
لمعظــم ســكان المحافظــة )UNSC 23/11/2014, MSNA 30/10/2014( .بيّنــت دراســة حديثــة لليونيســيف
أن حوالــي  80%مــن النازحيــن المقيميــن فــي ديــر الــزور كانــوا يعتمــدون علــى المســاعدات الغذائيــة
وشــراء األغذيــة .ذكــر حوالــي ثلثهــم (  )% 29وجــود صعوبــات فــي الحصــول علــى الغــذاء ،مــن ضمنهــم
 70%خففــوا اســتهالكهم الغذائــي كأســلوب للتأقلــم )UNICEF 21/12/2014(.

 .6.6.7التعليم

2

مقدمة |

 .4.6.7األمن الغذائي و سبل المعيشة

1

نظرة عامة و فصول القطاع

تأثــر النظــام الصحــي فــي ديــر الــزور بشــكل كبيــر بســبب الصــراع .تحــوي ديــر الــزور أكبــر عــدد مــن
المراكــز الصحيــة المتضــررة مقارنـ ًة مــع بقيــة المحافظــات ،و كذلــك أكبــر عــدد مــن المراكــز الصحيــة التــي
تعمــل بشــكل جزئــي فقــط ( 70مــن أصــل  .)101كمــل يوجــد  21مركــز صحــي متوقــف عــن العمــل و 10
مراكــز فقــط تعمــل بشــكل كامــل)WHO 11/2014( .

يعيشــون فــي ديــر الــزور يعتمــدون على

نظرة عامة |

 .3.6.7الصحة

“كان حوالــي  80%مــن النازحين الذين

1

 .5.6.7المأوى والمواد غير الغذائية
فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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الدول املضيفة

(المجــرى فــي آب و أيلــول  )2014أن أكثــر مــن  110,000شــخص بحاجــة للمســاعدة
ذكــر تقييــم MSNA
ُ
ماســة .كمــا أشــار
إلــى مســاعدة فــي المــأوى فــي ديــر الــزور ،بينهــم  6,300بحاجــة للمســاعدة
ّ
إلــى حوالــي  220,000محتــاج للمســاعدة فيمــا يتعلــق بالمــواد غيــر الغذائيــة ،بينهــم  5,000بحاجــة
ماســة .وفقــاً لتقريــر دينامــو Dynamoفــي شــهر تمــوز ،فــإن أكثــر مــن  54,000شــخص
للمســاعدة
ّ
كانــوا بحاجــة للمســاعدة للمســاعدة بشــأن المــأوى و المــواد غيــر الغذائيــة ،بينهــم  13,000شــخص
ماســة .يمكــن تفســير هــذه الزيــادة فــي األعــداد الــواردة بموجــة النــزوح التــي
بحاجــة للمســاعدة
ّ
حصلــت بيــن التقييمــات .هنــاك عامــل آخــر يع ّقــد الوضــع و هــو عــدم وجــود مســاكن لآلجــار أو أماكــن
أخــرى لإلقامــة .يضطــر معظــم النــاس للبقــاء مــع األقــارب أو أشــخاص آخريــن ،ممــا خلــق مخــاوف
تتعلــق بالخصوصيــة و إلــى اكتظــاظ األمكنــة )MSNA 30/10/2014, Dynamo 31/07/2014(.يعــود ,غالبـاً ,عــدم
وجــود أماكــن للســكن إلــى الصــراع ،كمــا يتبيــن مــن تقريــر حديــث لمعهــد األمــم المتحــدة للتدريــب و
دد بالمجمــل وجــود  3,004مبنــى متضــرر داخــل مدينــة ديــر الــزور،
البحــث  .UNITAR/UNOSATحيــث حـ ّ
منهــا  417مد ّمــرة بالكامــل ،و  1,564متضــررة بشــدة و  1,613معتدلــة الضــرر .أغلــب أجــزاء المدينــة
كانــت قــد تضــررت بحلــول  24تشــرين األول  ، 2013لكــن تضــرّر حديثـاً  1,149مبنــى و تعــرض  106مبنــى
لمزيــد مــن الضــرر منــذ  13أيــار )UNOSAT 06/11/2014( . 2014

نظرة عامة |

 . 8حماة
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ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

تحليل القطاعات |

W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

نظرة عامة و فصول القطاع

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )

1

2

مقدمة |

ملحة عن املحافظات

1

نظرة عامة |

1

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( 1.6مليون) في  9نواحي إدارية من أصل 22

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب و البالغ  1.6مليون

640,000

النازحون داخل
سوريا

350,000
450,000

NFI
المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

الدول املضيفة

** حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا Data Review .لم تقدر عدد
األشخاص الذين غادروا المحافظة

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI

2
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* تقدير  MSNAيعتمد مبدئياً على عدد السكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا -
األشخاص الذين غادروا المحافظة .تمت إعادة احتساب العدد اإلجمالي من قبل  SNAPبسبب خطأ
ثانوي في بيانات  MSNAو قد يختلف عن اإلصدارات األخرى.

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

التحليل اإلقليمي سوريا

Data Review 11/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  2.1مليون يق ّ
المحافظة **

480,000

فصول البالد |

أشخاص بحاجة
للمساعدة

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  1.6مليون يق ّ
 9نواحي إدارية من أصل * 22

ﺣامه

ال تــزال حمــاة ,المعروفــة بمعارضتهــا التاريخيــة لحــزب البعــث الحاكــم و بقمعهــا الحقـاً مــن قبــل الحكومــة
فــي عــام  ،1982متضــررة بشــدة مــن مــا يزيــد عــن ثــاث ســنوات مــن الصــراع ,و ذلــك لقربهــا مــن
المناطــق المتنــازع عليهــا فــي الشــمال والوســط ،وموقعهــا المركــزي كنقطــة وصــل بيــن شــمال البــاد
و جنوبهــا .تســيطر القــوات الســورية علــى مســاحات كبيــرة مــن المحافظــة ،مــع وجــود بعــض المناطــق
فــي الشــمال تحــت ســيطرة جماعــات المعارضــة المســلحة .

 .3.8الصراع المسلح

مــع نهايــة شــهر تشــرين األول ،كانــت القــوات الســورية قــد حققــت مكاســب كبيــرة فــي الريــف

 4.8التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

 240,000نــازح.

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

34

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﺓ

25

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

480,000

%

%

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

350,000
ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺣﻣﺎﺓ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.

1

2

الدول املضيفة

بيّنــت معظــم التقديــرات األخيــرة أن عــدد النازحيــن فــي المحافظــة هــو بيــن )MSNA 10/2014( 350,000
و  ، )Data Review 11/2014( 450,000الغالبيــة العظمــى منهــم يقيمــون فــي مناطــق حمــاة الفرعيــة .
( )MSNA 10/2014تزيــد هــذه األرقــام عــن إحصائيــات  OCHAفــي شــهر حزيــران و التــي تتحــدث عــن

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

التحليل اإلقليمي سوريا

 .5.8النزوح

9
22

1.4

ﻣﻠﻳﻭﻥ
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ال تــزال المعلومــات محــدودة بشــأن القيــود المفروضــة علــى العمليــات اإلنســانية و الحالــة األمنيــة
التــي تؤثــر علــى إيصــال المســاعدات فــي عمــوم المحافظــة .تذكــر التقاريــر أن شــدة الصــراع أعلــى فــي
ريــف حمــاة الشــمالي والشــرقي ،حيــث عطلــت أحــداث العنــف وانعــدام األمــن أعمــال اإلغاثــة .خــال
الفتــرة المشــمولة بالتقريــر ،عبــرت شــحنات اإلمــدادات اإلنســانية معبــري بــاب الهــوى وبــاب الســامة
الحدودييــن و وزعــت المســاعدات علــى أكثــر مــن  75,000شــخص ،بشــكل رئيســي فــي مناطــق
محــردة وحمــاة)OCHA 05/12/2014, OCHA 21/11/2014(.

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

فصول البالد |

مــورك االســتراتيجية فــي ريــف حمــاة الشــمالي بعــد معــارك مــع جماعــات المعارضــة المســلحة (حركــة
حــزم و جبهــة النصــرة) .فقــد كانــت البلــدة تحــت ســيطرة جماعــات المعارضــة المســلحة منــذ شــهر
حزيــران .تســتمد المدينــة أهميتهــا مــن موقعهــا االســتراتيجي باعتبارهــا نقطــة ربــط خطــوط إمــداد
المعارضــة ،ابتــدا ًء مــن ريــف حمــاة إلــى مناطــق ســيطرتها فــي إدلــبAl Monitor 30/10/2014, Reuters(.
 )24/10/2014أمــا شــرقاً ،فقــد ذكــرت التقاريــر أن القــوات الســورية قــد شــنت غــارات جويــة ونفــذت
اشــتباكات مــع جماعــات المعارضــة المســلحة علــى األرض ،فــي بريغيــث و الدمينــة ,قــرب قبــة الكردي،
وفــي الرهجــان)SOHR 01/12/2014( .

ﺣﻣـﺎﺓ

1

نظرة عامة |

الشــمالي والغربــي مــن حمــاة ،و اســتعادت الســيطرة علــى معظــم البلــدات فــي المنطقــةAl Akhbar(.
 )30/10/2014, OCHA 03/10/2014كمــا اســتعادت القــوات الســورية بشــكل الفــت الســيطرة علــى بلــدة

درت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود مــا يزيــد قليـا ً عــن  630,000شــخص بحاجــة للمســاعدة
قـ ّ
فــي المحافظــة ،وهــو مــا يزيــد عــن  530,000التــي ذكرهــا مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــران.
در تقييــم  MSNAالــذي أجــري فــي شــهري أب و أيلــول
( )Data Review 11/2014, OCHA 06/2014قـ ّ
وجــود مــا يزيــد عــن  480,000شــخص محتــاج فــي المناطــق التــي جــرى تقييمهــا (تســعة مــن
أصــل  22منطقــة فرعيــة تــم تقييمهــا)  )MSNA 10/2014(.أشــارت مراجعــة البيانــات أيض ـاً إلــى
حــة فــي قطاعــي الحمايــة والمــأوى)Data Review 11/2014(.
وجــود احتياجــات مل ّ

مقدمة |

()OCHA 21/11/2014

2

ملحة عن املحافظات

فــي أواخــر تشــرين الثانــي ،واصلــت جبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة ،هجومهــا ضــد الجيــش
الحــر فــي الشــمال الغربــي مــن البــاد ،بمــا فــي ذلــك جنــوب إدلــب وشــمال حمــاة ،ممــا حــذا باثنيــن
مــن فصائــل الجيــش الحــر الرئيســية أن تحــل نفســها و تس ـل ّم أســلحتها لفصائــل الدولــة اإلســامية
المحليــة .كمــا طــردت إحــدى فصائــل الجيــش الحــر جبهــة النصــرة مــن بلدتــي معــرة النعمــان وخــان
شــيخون .تســتمر بشــكل عــام ،مجموعــة مــن الفصائــل بالعمــل فــي المنطقــة لكــن جبهــة النصــرة
نجحــت بشــكل واضــح فــي توســيع نفوذهــا )OCHA 05/12/2014(.فصائــل الجيــش الحــر فــي المنطقــة
باألصــل ضعيفــة عســكرياً ,تكــون إمــا محاطــة بجبهــة النصــرة أو قطعــت عليهــا الجبهــة طــرق اإلمــداد .من
المرجــح أن يشــعل هــذا التطــور فتيــل االشــتباكات بيــن الجيــش الحــر وجبهــة النصــرة ،ممــا قــد يــؤدي
النعــدام األمــن فــي المناطــق التــي تعمــل فيهــا مجموعــة واســعة مــن الجهــات اإلنســانية الفاعلــة .

 .6.8االحتياجات اإلنسانية

تحليل القطاعات |

 .2.8لمحة

فــي أواخــر أيلــول و أوائــل تشــرين األول ،واصلــت القــوات المســلحة الســورية هجومهــا المضــاد
الســتعادة الســيطرة علــى أجــزاء مــن شــمال حمــاة ،ممــا أدى إلــى نــزوح  75,000شــخص
علــى األقــل إلــى المناطــق الريفيــة فــي شــمال حمــاة و جنــوب إدلــب .يقيــم  25,000نــازح على
األقــل مــن هــؤالء فــي مالجــئ غيــر رســمية فــي العــراء خــارج القــرى)OCHA 03/10/2014( .

1

نظرة عامة و فصول القطاع

تؤثــر الهجمــات العنيفــة والقتــال فــي الشــمال و الشــمال الغربــي و شــرق المحافظــة علــى المدنييــن
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة و القــوات الســورية علــى حــد ســواء .تــرد تقاريــر عــن
االحتياجــات الملحــة فــي أمــور الحمايــة و المــأوى ،كمــا ســجلت تحــركات ســكانية كبيــرة بســبب العنــف
فــي ريــف حمــاة الشــمالي و ذلــك فــي بدايــة الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر.

نظرة عامة |

 1.8قضايا ر ئيسية وتطورات محتملة

فــي أوائــل شــهر أيلــول ،ذكــر برنامــج الغــذاء العالمــي أن حوالــي  100,000شــخص نزحــوا إلــى
مدينتــي حمــاة والســلمية ،فاريــن مــن منازلهــم فــي شــمال شــرق المحافظــة بســبب العنــف
المســتمر)WFP 02/09/2014( .

يجبــر النــاس علــى شــراء الميــاه
بأســعار مرتفعــة”

نظرة عامة |

التوجــه :فــي شــهر تشــرين الثانــي  ،2013حــدد أحــد التقييمــات الغــذاء والصحــة كقضايــا ذات أولويــة
فــي حمــاة .وفقــاً لبيانــات  MSNAالتــي تــم جمعهــا فــي الربــع الثالــث (آب و أيلــول) مــن عــام 2014
ولمراجعــة البيانــات ،توجــد احتياجــات حرجــة فــي موضــوع الحمايــة والمــأوى ,و هــي تتعلــق بتدهــور
الوضــع األمنــي والظــروف الموســمية )MSNA 10/2014, Data Review 11/2014(.

“ تدهــور حالــة شــبكة الميــاه العامــة

 .8.6.1المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

تدهــور وضــع شــبكة الميــاه العامــة يدفــع النــاس إلــى شــراء الميــاه بأســعار مرتفعــة .فــي حمــاة ,ســجل
فــي ثمــان مــن أصــل تســع مناطــق تــم تقييمهــا ,عــدم وجــود الدخــل لشــراء الميــاه .كمــا أن القيــود
األمنيــة هــي إحــدى القضايــا الرئيســية فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الميــاه )MSNA 10/2014(.

وفقــاً آلخــر بيانــات نظــام المعلومــات الصحيــة ( )HeRMASفــي شــهر أيلــول  ،2014فــإن ثالثــة مــن
المستشــفيات العامــة الســت تعمــل بشــكل كامــل ،و اثنــان بشــكل جزئــي ،و واحــدة ال تعمــل علــى
اإلطــاق .مــن بيــن  161مركــز صحــي عــام فــي حمــاة ،فــإن  15منهــا ال يعمــل و  23فقــط تعمــل جزئيـاً
 )WHO 30/09/2014( .أكــد تقييــم  MSNAأن نقــص المرافــق الصحيــة الفعالــة هــو قضيــة تعانــي منهــا
ثلــث المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا.

 .3.6.8األمن الغذائي وسبل المعيشة

أشــارت بيانــات  MSNAأنــه وفــي عمــوم المحافظــة ,تظهــر علــى األطفــال أعــراض الصدمــة مثــل
الخــوف والعدوانيــة والغضــب نتيجـ ًة تعرضهــم للقصــف و إطــاق النــار بشــكل كبيــر .كمــا أظهــرت
البيانــات أن األطفــال ال يذهبــون إلــى المدرســة ألن عليهــم إعانــة األســرة (بمــا فــي ذلــك
عمالــة األطفــال) و/أو ألن المــدارس تعتبــر غيــر آمنــة فــي ســبع مــن أصــل تســع نــواح جــرى
تقييمهــا)MSNA 10/2014(.

 .5.6.8المأوى والمواد غير الغذائية
وفقــاً لتقييــم  ،MSNAســجل فــي ثلثــي المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا أن الظــروف
المعيشــية للســكان قــد ازدادت ســوءاً فــي األشــهر الثالثــة التــي ســبقت التقييــم ،و الــذي
جــرى فــي شــهري آب و أيلــول .أهــم قضيــة ذكــرت هــي الحمايــة الرديئــة مــن العوامــل الجويــة،
و الــذي قــد تدهــور غالبــاً مــع بدايــة فصــل الشــتاء ،وخاصــ ًة أيضــاً أن الغالبيــة العظمــى مــن
النواحــي التــي جــرى تقييمهــا تعانــي مــن عــدم كفايــة األدوات و المــواد ,الالزمــة إلصــاح
المســكن ,فــي الســوق  ،إضافــ ًة إلــى محدوديــة المــوارد الماليــة.

إضافــ ًة إلــى ذلــك ،ذكــر انعــدام األمــن كقضيــة رئيســية تحــد مــن الحصــول علــى المــأوى أو
الوصــول إلــى األســواق للتــزود بالمــواد غيــر الغذائيــة فــي ســبع مــن أصــل تســع مناطــق فرعيــة
جــرى تقييمهــا)MSNA 10/2014(.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

يعتبــر تراجــع الدخــل مصــدر قلــق ،حيــث أن نســبة عاليــة مــن النازحيــن يقيمــون فــي مســاكن
مســتأجرة ،ممــا يجعلهــم عرضــة لخطــر اإلخــاء .يوجــد نقــص فــي المالجــئ الجماعيــة فــي
ســبع مــن أصــل تســع مناطــق فرعيةتــم تقييمهــا ،ممــا يــدل علــى محدوديــة البدائــل لــدى
النازحيــن غيــر القادريــن علــى االســتئجار)MSNA 10/2014(.

1

الدول املضيفة

فــي حمــاة ،تبيّــن فــي ثمــان ,مــن أصــل تســع نــواح تــم تقييمهــا ,أن محاصيــل الشــعير والقمــح قــد
تدهــورت مقارنــ ًة مــع محصــول  .2013يتبيــن فــي معظــم المحافظــات أن اإلنتــاج الغذائــي قــد تعطــل
بســبب عــدم توفــر مســتلزمات اإلنتــاج ،لكــن بيانــات  MSNAتظهــر أن إنتــاج الغــذاء فــي حمــاة يتعطــل
بشــكل أساســي بســبب عــدم التمكــن مــن الوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة.

تشــير المعلومــات التــي يتناقلهــا األفــراد إلــى ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،تتضمــن
اإلعــدام المن ّفــذ مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع .تتحــدث التقاريــر أيضــاً عــن التعذيــب الــذي
تمارســه القــوات الســورية ،)SOHR 01/12/2014( .و عــن رجــم الدولــة اإلســامية المــرأة فــي
الريــف الشــرقي)Syrian Observer 21/10/2014( .
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دة وضــع األمــن الغذائــي فــي المحافظــة كانــت منخفضــة نســبياً فــي شــهر أيلــول ،حيــث أن أقــل مــن
حـ ّ
 1%مــن الســكان الذيــن تــم تقييمهــم كانــوا بحاجــة للمســاعدة إلــى مســاعدات غذائيــة منقــذة للحياة.
غيــر أن هــذا التقييــم قــد أجــري فــي موســم الحصــاد ،ومــن المرجــح أن تكــون حالــة األمــن الغذائــي قــد
ازدادت ســوءاً منــذ ذلــك الحيــن ،بالتــوازي مــع وضــع التغذيــة ،كمــا هــو مبيــن فــي قســم الصحــة.

1

فصول البالد |

أفــاد تقييــم ,عــن الحالــة الغذائيــة لألطفــال النازحيــن دون ســن الخامســة و المقيميــن فــي مالجــئ
جماعيــة ومــع المجتمعــات المضيفــة فــي ســوريا ،أن معــدالت “ســوء التغذيــة الحــاد العالمــي” GAM
تتجــاوز  ،10%و أن معــدالت “ســوء التغذيــة الشــديد” SAMتزيــد عــن  ,3%و ذلــك بيــن األطفــال التــي
مــت معاينتهــم فــي ثــاث محافظــات مــن ضمنهــا حمــاة .و يعتبــر هــذا وضعـاً غذائيـاً خطيــراً وفــق معاييــر
ت ّ
منظمــة الصحــة العالميــة )UNICEF 22/12/2014, Data Review 11/2014(.

يمنــع النقــص الكبيــر فــي المعلومــات الفهــم األفضــل للقضايــا المتعلقــة بالحمايــة فــي
المحافظــة .تتركــز المخــاوف فــي المناطــق المتأثــرة بارتفــاع مســتويات العنــف ،معظمهــا فــي
الشــمال والشــرق والغــرب مــن حمــاة ،حيــث يســتمر توثيــق الغــارات الجويــة للقــوات الســورية
واالشــتباكات بيــن القــوات الســورية وجماعــات المعارضــة وكذلــك االقتتــال الداخلــي بيــن هــذه
الجماعــات نفســها)SOHR 01/12/2014, Reuters 13/10/2014( .

نظرة عامة |

بشــكل عــام ،تتأثــر الحالــة الصحيــة للســكان ســلباً بنقــص األدويــة وقلــة المــوارد الماليــة ،والقيــود
األمنيــة التــي تعيــق الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المناســبة )MSNA 10/2014( .

 .4.6.8الحماية
مقدمة |

 .2.6.8الصحة

2

ملحة عن املحافظات

خــال تقييــم  ، MSNAلــم يكــن هنــاك جمــع منتظــم للقمامــة فــي ثمــان مناطــق فرعيــة مــن أصــل
تســعة ،و تركــت القمامــة لتتراكــم فــي األماكــن العامــة ،ممــا أدى إلــى ازديــاد مخاطــر تلــوث مصــادر
الميــاه  .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،أشــارت نصــف المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا تقريبـاً إلــى وجــود أضــرار
فــي نظــام الصــرف الصحــي)MSNA 10/2014(.

كان إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة و بيعهــا المصــدر الرئيســي للدخــل العــام الماضــي ،لكــن بيّــن
تقييــم  MSNAأن اعتمــاد النــاس الحالــي هــو علــى المســاعدات اإلنســانية بشــكل أساســي.
الشــراء مــن الســوق والمســاعدات همــا أهــم مصدريــن للغــذاء بالنســبة للمجتمعــات المحليــة
فــي المحافظــة ,لكــن انعــدام األمــن علــى نطــاق واســع وقلــة المــوارد الماليــة أعاقــا الحصــول
علــى الغــذاء)MSNA 10/2014(.

تحليل القطاعات |

فــي أربــع ,مــن أصــل تســع نــواح ,تعمــل فيهــا شــبكة الميــاه العامــة كمصــدر رئيســي للميــاه ،ال تكــون
قــدرة هــذه الشــبكة كافيــة لتغطيــة كافــة االحتياجــات و يضطــر الســكان للجــوء إلــى مصــادر بديلــة ،مثــل
اآلبــار و صهاريــج الميــاه .و فــي ســت ,مــن أصــل تســع نــواح ،أشــارت المصــادر الرئيســية للمعلومــات
إلــى وجــود أضــرار بالغــة فــي البنيــة التحتيــة الماديــة للميــاه ،ناجمــة عــن الصــراع )MSNA 10/2014(.

نظرة عامة و فصول القطاع

1

تســبّبت هــذه العوامــل بانخفــاض معــدالت الحضــور إلــى المدرســة .فــي أكثــر مــن نصــف النواحــي التــي
تــم تقييمهــا ،فــإن أقــل مــن  50%مــن األطفــال فــي ســن المدرســة االبتدائيــة يذهبــون بانتظــام إلــى
مراكــز تعليميــة)MSNA 10/2014( .

بانتظــام إلــى مراكــز تعليميــة”

تحليل القطاعات |

)10/2014

فــي ســن المدرســة االبتدائيــة يذهبــون

1

نظرة عامة و فصول القطاع

وفقـاً لتقييــم  ، MSNAفقــد انخفــض عــدد المــدارس الفعالــة بنســبة ( 38%مــن حوالــي  560قبــل األزمــة
إلــى  340فــي شــهر أيلــول)  .نقــص اللــوازم المدرســية و االعتمــاد المتزايــد علــى األطفــال إلعالــة
األســرة واعتبــار المــدارس أماكــن غيــر آمنــة ,كل ذلــك ســاهم فــي تعطيــل عمليــة التعليــم MSNA(.

تقييمهــا فــإن أقــل مــن  50%مــن األطفــال

نظرة عامة |

 .6.6.8التعليم

“فــي أكثــر مــن نصــف النواحــي التــي تــم

2

مقدمة |

ملحة عن املحافظات

1

نظرة عامة |

1

فصول البالد |

2
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الدول املضيفة

نظرة عامة |

 .9حمص
! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )

تحليل القطاعات |

o

ﻣﻁﺎﺭ ﻣﺩﻧﻲ

ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ

نظرة عامة و فصول القطاع

d

ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ

?

W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

1

2

مقدمة |
نظرة عامة |

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

ملحة عن املحافظات

1

1

ﺣﻤﺺ

أشخاص بحاجة
للمساعدة

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان
490,000
 Data Review 11/2014قبل الحرب و البالغ  1.8مليون

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

الدول املضيفة

* حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا.

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

التحليل اإلقليمي سوريا

در أنهم يقطنون
670,000
من أصل  2.3مليون يق ّ
 Data Review 11/2014في المحافظة *

NFI
NFI

2
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النازحون داخل
سوريا

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

فصول البالد |

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

مــن المدنييــن ،فــي حــي الوعــر”

حمــص هــي أكبــر محافظــة فــي ســوريا .تتركــز مناطقهــا اآلهلــة بالســكان فــي الغــرب بشــكل رئيســي
( .)OCHA 06/2014شــهدت حمــص منــذ بدايــة الحــرب األهليــة أعمــال عنــف كبيــرة بيــن جماعــات
المعارضــة والقــوات الســورية .فــي شــهر آذار عــام  ،2014اســتعادت القــوات الســورية تدريجيـاً مناطــق,
كانــت تحــت ســيطرة قــوى المعارضــة مــن قبــل ،قاطعـ ً
ة بذلك طــرق إمدادهــا مــن لبنــانOCHA 06/2014,(.
)AFP 02/05/2014, Amnesty International 10/06/2014, DW 02/05/2014

تذكــر معظــم التقديــرات األخيــرة أن عــدد النازحيــن فــي المحافظــة هــو Data Review(490,000
 , )11/2014أي انخفــاض طفيــف عــن  560,000نــازح ذكرهــم مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــران
 )OCHA 06/2014( .فــي ذلــك الوقــت ,أشــار مكتــب  OCHAأن نصــف النازحيــن فــي المحافظــة

1

يتركــزون فــي مدينــة حمــص.

دثــة عــن النــزوح فــي المحافظــة ويصعــب التحقــق منهــا ،لكــن يمكــن
تقــل المعلومــات المح ّ
االفتــراض أن االشــتباكات المتقطعــة وتدهــور األوضــاع المعيشــية قــد ســبّب نزوحـاً إضافيـاً علــى
نطــاق ضيــق فــي مناطــق المحافظــة الغربيــة اآلهلــة بالســكان.

 .6.9االحتياجات اإلنسانية

()Data Review 11/2014
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بيّنــت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود أقــل مــن  700,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي
المحافظــة ،أي أقــل مــن  750,000محتــاج أشــار إليهــم مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــران
( )Data Review 11/2014, OCHA 06/2014كمــا تبيّــن مراجعــة البيانــات وجــود احتياجــات ملحــة فــي
قطاعــات الحمايــة و األمــن الغذائــي و ســبل العيــش و المــواد غيــر الغذائيــة و المــأوى والتعليــم.

2

الدول املضيفة

ال يــزال مــن الصعــب الوصــول إلــى  130,000شــخص تقريبـاً معظمهــم مــن المدنييــن ،فــي حــي الوعــر،
حيــث تصــل المســاعدات اإلنســانية بشــكل محــدود وغيــر منتظــم .وفق ـاً ألحــد تقاريــر مجلــس األمــن،
منعــت قــوات األمــن قافلــة مشــتركة بيــن الــوكاالت مؤلفــة مــن  23شــاحنة مــن إدخــال اإلمــدادات
الطبيــة والجراحيــة فــي وقــت ســابق مــن الشــهر ،رغــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الحكومــة.
لكــن فــي  15تشــرين الثانــي ،وصلــت قافلــة إلــى الحــي للمــرة األولــى منــذ ســتة أشــهر ووزعــت
المســاعدات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة ،ومــن ضمنهــا مــواد النظافــة والمالبــس الشــتوية ،لحوالــي 60,000
شــخص)UNSC 21/11/2014, Assafir 14/11/2014, WFP 20/11/2014( .

 5.9النزوح

التحليل اإلقليمي سوريا

تســتمر قــوات األمــن بعرقلــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية ،وال ســيما تســليم المســاعدات الطبيــة،
إلــى حــي الوعــر ومناطــق أخــرى تعتبــر متعاطفــة مــع المعارضــة ،مثــل الرســتن و تلبيســة و الغنطــو
و تيــر معلــة  )Data Review 11/2014(.تــم إرســال ثــاث قوافــل مشــتركة بيــن الــوكاالت اإلغاثيــة ،للمــرة
األولــى منــذ ســتة أشــهر ،إلــى حــي الوعــر ومناطــق ريــف حمــص الشــمالي فــي شــهري تشــرين األول
وتشــرين الثانــي.

مقدمة |

 .4.9التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

ال يــزال العاملــون فــي المجــال اإلنســاني عرضــ ًة لخطــر اســتهدافهم و إصابتهــم باألســلحة
العشــوائية .قُتــل اثنــان مــن متطوعــي الهــال األحمــر العربــي الســوري فــي  7تشــرين الثانــي
بقذيفــة هــاون أثنــاء نقلهمــا لإلمــدادات ألحــد المراكــز المشــتركة بيــن الــوكاالت .كمــا أصيــب
ســائق شــاحنة أثنــاء تســليم المســاعدات اإلنســانية كجــزء مــن بعثــة مشــتركة لألمــم المتحدة
والهــال األحمــر العربــي الســوري إلــى حــي الوعــر .حيــث أطلــق مســلحون مجهولــون النــار
علــى الشــاحنة)UNSC 21/11/2014(.

فصول البالد |

)The Guardian 03/11/2014

1

نظرة عامة |

تشــهد المحافظــة حالــة جمــود ،مــع انــدالع اشــتباكات متكــررة علــى الخطــوط األماميــة .بعــد فتــرة وجيزة
مــن وصــول المفاوضــات بيــن مســؤولي الحكومــة والمعارضــة وممثليــن محلييــن فــي حــي الوعــر إلــى
طريــق مســدود ،اســتأنفت القــوات الســورية الضربــات الجويــة و القصــف بكثافــة ،غالبـاً كوســيلة لتعزيــز
موقعهــا التفاوضــي ولصياغــة الشــروط لتخضــع جماعــات المعارضــة المســلحة كمــا حــدث مســبقاً فــي
اتفاقيــات حمــص القديمــة .تســبب الغــارات علــى حــي الوعــر ســقوط ضحايــا وإصابــات بيــن المدنييــن
يومي ـاً .وفق ـاً للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان SOHRفــإن  35مدنــي ،بينهــم نســاء وأطفــال ،قتلــوا
وجــرح عشــرات آخــرون فــي سلســلة مــن الغــارات الجويــة علــى حــي الوعــر فــي  17كانــون األول.
( )SOHR 18/12/2014, UNSC 23/11/2014تجــري االشــتباكات المباشــرة ,الوحيــدة المتبقيــة فــي المحافظــة
حاليـاً ,بيــن الدولــة اإلســامية والقواتالســورية علــى حقــل غــاز الشــاعر ،شــرق مدينــة حمــص .تغيــرت
الســيطرة علــى حقــل الغــاز أربــع مــرات منــذ شــهر تمــوز ،عندمــا حاصــره مقاتلــو الدولــة اإلســامية
وقتلــوا  350جنــدي مــن القــوات الســورية ومــن مســلحين متحالفيــن معهــا ومــن موظفــي الحقــل..
تواصــل الدولــة اإلســامية مهاجمــة القــوات الســورية والجماعــات المقاتلــة المتحالفــة معهــا فــي وحــول
حقــل الغــاز مــن أجــل الســيطرة عليــه بعــد أن اســتعادت القــوات الحكوميــة ومــن يتبعهــا الســيطرة علــى
الحقــل فــي أوائــل شــهر تشــرين الثانــي .مــن المرجــح أن تســتمر االشــتباكات داخــل وحــول حقــل
الشــاعر إلــى أن يتمكــن أحــد األطــراف المتنازعــة مــن الســيطرة علــى المنطقــة Reuters 06/11/2014,( .

)21/11/2014, UNSC 23/11/2014, WFP 30/10/2014, WFP 15/10/2014
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 .3.9الصراع المسلح

فرضــت الحكومــة الســورية مجــدداً قيــوداً علــى عــدة التوليــد فــي القافلــة الثانيــة ,المشــتركة
بيــن الــوكاالت ,فــي  21تشــرين األول ،حيــث تــم إرســال األولــى فــي  14تشــرين األول ،رغــم أن
منظمــة الصحــة العالميــة قــد تلقــت موافقــة رســمية مــن محافــظ حمــص .طلــب المحافــظ مــن
دة التوليــد لتســليمها إلــى الهــال األحمــر العربــي
مركــز األمــم المتحــدة بتقديــم طلــب جديــد لعـ ّ
الســوري .ســل ّمت القافلتــان فــي آخــر المطــاف الغــذاء والمــواد غيــر الغذائيــة والمســاعدات
الخاصــة بالميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية إلــى حوالــي  35,000شــخص فــي
أحيــاء كــراد دســنية و الغنطــو وجبوريــن و تيــر معلــة مــن فــي ريــف حمــص الشــماليUNSC( .

تحليل القطاعات |
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•ال يــزال حــي الوعــر واحــداً مــن أكثــر المناطــق تأثــراً فــي المحافظــة .علــى الرغــم مــن الهدنــة األخيــرة
فــي هــذا المعقــل الرئيســي األخيــر لجماعــات المعارضــة المســلحة ،ال يــزال المنفــذ إليــه قضيــة
حرجــة بســبب انعــدام األمــن واســتمرار شــبه الحصــار الــذي تفرضــه القــوات الســورية.
•المعلومــات عــن الوضــع اإلنســاني فــي المحافظــة محــدودة للغايــة .تشــير المعلومــات المتاحــة إلــى
أن توافــر الغــذاء فــي حمــص وإمكانيــة الحصــول عليــه تــزداد ســوءاً ,و أن قضايــا الحمايــة ,التــي تتضمــن
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان مــن قبــل الدولــة اإلســامية ،واســعة االنتشــار.

نحــو  130,000شــخص ،معظمهــم

نظرة عامة |

 1.9قضايا رئيسية وتطورات محتملة

“ال يــزال مــن الصعــب الوصــول إلــى

نظرة عامة |

كمــا وردت أنبــاء عــن إعدامــات نفذتهــا الدولــة اإلســامية فــي المحافظــة .حيــث قــام مســلحو التنظيــم
فــي شــهر كانــون األول بقطــع رؤوس أربعــة رجــال متهميــن بالكفــر فــي الريــف الشــرقي لمدينــة حمــص.

نصــف عــدد ســكان الوعــر الحالــي و البالــغ  130,000نســمة هــم مــن النازحيــن ،و يذكــر أنهــم
يعيشــون فــي ظــروف غيــر مســتقرة فــي أماكــن إقامــة مؤقتــة وفــي المــدارس والمبانــي غيــر
المكتملــة .بحســب برنامــج معهــد األمــم المتحــدة للتدريــب و البحــث  UNOSATفــإن أكثــر مــن
ثــاث ســنوات مــن الصــراع قــد أضــرّت ,إمــا جزئيـاً أو كليـاً  ،بـــ  13,778مبنــى فــي مدينــة حمــص،
مــر و  42%متضــرر بشــدة و  36%متوســط الضــررWFP 15/10/2014, UNOSAT( .
 22%منهــا مد ّ

2

)06/11/2014
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)Times 02/10/2014, SOHR 14/10/2014
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()Reuters 13/12/2014

)30/12/2014

 .2.6.9األمن الغذائي و سبل المعيشة

()WFP 30/10/2014, Data Review 11/2014
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الدول املضيفة

تــم فــي شــهري تشــرين األول وتشــرين الثانــي إرســال ثــاث قوافــل مشــتركة للــوكاالت ،بعــد ســتة
أشــهر مــن قطــع جميــع المســاعدات اإلنســانية ،و ذلــك لمســاعدة حوالــي  95,000محتــاج فــي حــي
دهــا مكتــب  OCHAأن
الوعــر ومناطــق فــي ريــف حمــص الشــمالي .تشــير ملفــات المحافظــات التــي أع ّ
المســتفيدين ,فــي الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ,يشــكلون حوالــي  13%فقــط مــن  750,000محتــاج
فــي المحافظــة .رغــم أن عمــر هــذه األعــداد التقديريــة أكثــر مــن خمســة أشــهر و بالتالــي قــد ال تكــون
دقيقــة ،إال أنهــا تعطــي مؤشــراً علــى الفجــوة بيــن عــدد األشــخاص المحتاجيــن و عــدد مــن تمــت
جلت القافلــة المشــتركة بيــن الــوكاالت التــي دخلــت حــي الوعــر نقصـاً حــاداً فــي
مســاعدتهم فعـاً .سـ ّ
جميــع المــواد الغذائيــة األساســية فــي الحــي)WFP 11/11/2014, OCHA 06/2014(.

1

فصول البالد |

تتدهــور باســتمرار إمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء وتوفــره فــي حمــص .تقيّــد و تمنــع القــوات الســورية
وحلفاؤهــا الوصــول إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة ،وعلــى رأســها حــي الوعــر و كذلــك
المناطــق الريفيــة مثــل الرســتن و تدمــر ،ممــا يحــد مــن إمكانيــة دخــول المنتجــات الغذائيــة إلــى
المنطقــة .تســاهم القيــود ,المفروضــة علــى الوصــول إلــى هــذه المناطــق و كذلــك تدميــر القــدرات
در فــي حــي الوعــر بـــ  % 30-35فــوق معــدل
اإلنتاجيــة الزراعيــة ,فــي االرتفــاع الكبيــر لألســعار ،المق ـ ّ
األســعار ،يحــدث هــذا فــي وقــت ال يملــك فيــه المدنيــون دخ ـا ً كافي ـاً لتغطيــة االحتياجــات األساســية

نظرة عامة |

تفيــد مصــادر محليــة أن مئــات الســجناء ،جــزء كبيــر منهــم مــن معتقلــي الــرأي و أشــخاص اعتقلــوا
علــى خلفيــة االحتجاجــات فــي أوائــل عــام  ،2011دخلــوا فــي إضــراب عــن الطعــام فــي ســجن حمــص
بنهايــة شــهر كانــون االول .ورد أن الســجناء ,الذيــن يتجــاوز عددهــم  1,000شــخص ,قــد احتجــوا علــى
المعاملــة الســيئة للســجناء مــن قبــل الحــراس و علــى نقــص الغــذاء والــدواء وطالبــوا بإطــاق ســراحهم،
خاصـ ً
ة مــن تــم اعتقالهــم بشــكل تعســفي و /أو انتهــت مــدة عقوبتهــم (Daily Star 30/12/2014, Al Arabiya

ملحة عن املحافظات

فــي  1تشــرين األول ,اســتهدفت ســيارتان مفخختــان مدرســة ابتدائيــة فــي حــي عكرمــة الــذي تســيطر
عليــه القــوات الســورية .بحســب المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ،قتــل فــي االنفجاريــن  52مدنــي
بينهــم  48طفــل وأصيــب مــا يزيــد عــن مائــة آخــرون بجــروح .أدت الخســائر البشــرية واألضــرار الناجمــة
عــن االنفجاريــن إلــى موجــة كبيــرة مــن الغضــب واالســتياء داخــل الحــي ،ممــا اثــار احتجاجــات ضــد
محافــظ حمــص .دعــا المحتجــون إلقالتــه بســبب عــدم قدرتــه علــى فــرض التدابيــر األمنيــة الالزمــة لمنــع
وقــوع انفجــارات رغــم تواجــد قــوات األمــن فــي المنطقــة .اســتجابت الســلطات المحليــة بإقالــة اثنيــن
مــن مســؤولي األمــن المحلييــن ولكــن لــم تتخــذ أي عقوبــات مــن قبــل الحكومــة المركزيــة ضــد محافــظ
حمــصAP 01/10/2014, Syrian Observer 30/10/2014, UNSC 23/11/2014, Al Jazeera 02/10/2014, New York( .

حمــص ”

1
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ال تــزال الغــارات الجويــة العشــوائية تســبب خســائر وإصابــات بيــن المدنييــن فــي المناطــق التــي تســيطر
عليهــا المعارضــة ,ففــي تشــرين األول ,قتلــت الغــارات الجويــة للقــوات الســورية علــى بلــدة تلبيســة 22
شــخص فــي يــوم واحــد .كمــا قتــل  35آخــرون خــال سلســلة مــن الغــارات الجويــة علــى حــي الوعــر
المحاصــر فــي منتصــف كانــون األول ()SOHR 18/12/2014, AFP 26/10/2014, Syrian Observer 27/10/2014
بحســب تقاريــر إعالميــة غيــر مؤكــدة ،قــال المدنيــون المحاصــرون فــي حــي الوعــر أن قنّاصــة القــوات
الســورية ,الموجــودون علــى ســطح المستشــفى الوطنــي ,يعتبــرون كل جســم متحــرك هدف ـاً لهــم،
كمــا ورد مقتــل العديــد مــن المدنييــن مــن مختلــف األعمــار)Syrian Observer 08/12/2014( .

الوصــول إلــى الغــذاء و توفــره فــي
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 .1.6.9الحماية

“تتدهــور

باســتمرار

إمكانيــة
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•ال تــزال إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه قضيــة رئيســية فــي المحافظــة ،يعــود ســبب ذلــك
جزئيـاً إلــى عــدم وجــود الوقــود والكهربــاء الكافييــن لتشــغيل المضخــات ،أو لنقــص اإلمكانــات
الماليــة لشــراء الميــاه فــي ظــل غيــاب المرافــق العامــة الفاعلــة .و يكــون الوضــع أكثــر ســوءاً
فــي تجمعــات النازحيــن ,حيــث ذكــرت هــذه التجمعــات عــدة مــرات تلقيهــا لكميــات ضئيلــة
نســبياً مــن المســاعدات .ســجل فــي تجمــع ســرمدا،على ســبيل المثــال ،أدنــى تغطيــة
بالمســاعدات فــي الميــاه والمــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة ،بينمــا ســجل فــي تجمــع الكرامــة
حــاالت نقــص خطيــرة فــي الغــذاء والمــأوى)MSNA 10/2014( .

أشخاص بحاجة
للمساعدة

 1.2مليون

Data Review 11/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  2.4مليون يق ّ
المحافظة **

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( 1.8مليون) في  22ناحية إدارية من أصل 26

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب و البالغ  1.5مليون

 1.4مليون

النازحون داخل
سوريا

990,000
920,000

إدﻟﺐ

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

)Guardian 15/12/2014

ســاعدت هــذه الســيطرة جبهــة النصــرة فــي التعويــض بشــكل أكبرعــن انســحابها مــن المناطــق
الهامــة الغنيــة بالنفــط فــي ديــر الــزور والتــي اســتولت عليهــا الدولــة اإلســامية عنــد إعالنهــا
لخالفتهــا فــي أواســط عــام ُ .2014عــززت القــوة العســكرية لجبهــة النصــرة مــن خــال التحالفــات
العملياتيــة مــع عــدد مــن الجماعــات اإلســامية و أبرزهــا أحــرار الشــام ،الذيــن ربمــا دفعتهــم
خســارتهم لقيادييــن بارزيــن فــي شــهر أيلــول علــى إقامــة هــذا التحالــف و إال فإنهم ســيواجهون
المزيــد مــن الخســائر .قــد تكــون هــذه التحالفــات شــاهداً أيضـاً علــى نجــاح اســتراتيجية جبهــة
النصــرة التدرجيــة فــي الفــوز علــى “الشــارع الجهــادي” ،علــى عكــس نهــج الدولــة اإلســامية
فــي الحــرب الخاطفــة الحتــال األراضــي وفــرض الســيطرة االجتماعيــة .مــع ذلــك ،يوحــي
توطّــد ســيطرة جبهــة النصــرة فــي إدلــب بتعزيــز مكانتهــا بالتــوازي (إن لــم يكــن بالتعــاون ،كمــا
يشــاع) مــع الدولــة اإلســامية ،ممــا يمهــد الســاحة إمــا الشــتباك مســتقبلي أو لمصالحــة بيــن
الجماعتيــن الجهاديتيــن الرئيســيتين علــى حســاب معارضــة ال جهاديــة ضعيفــة.
كمــا أن “جماعــة خراســان” وجنــد األقصــى ,وهمــا فصيــان آخــران يعتقــد أنهمــا تابعــان للقاعــدة
و بالتالــي لجبهــة النصــرة ,كانــا نشــطين خــال األســابيع األخيــرة .تزامنــت ســيطرة التحالــف
الــذي تقــوده جبهــة النصــرة مــع توســع نطــاق ضربــات التحالــف ,الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ,خــارج حــدود الدولــة اإلســامية ليشــمل مجموعــة خراســان ( المتغلغلــة فــي جبهــة

2
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ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI

•النشــاط الــذي تقــوده جبهــة النصــرة :خــال الربــع األخيــر ,كثفــت جبهــة النصــرة مــن عملياتهــا
العســكرية وحصلــت علــى مكاســب هامــة علــى األرض ضــد كل مــن فصائــل المعارضــة
المدعومــة مــن الغــرب والقــوات الســورية .و باســتيالءها علــى اثنيــن مــن القواعــد العســكرية
الرئيســية للقــوات الســورية (وادي الضيــف والحامديــة) ،فإنهــا تمتلــك اآلن الســيطرة الكبــرى
فــي محافظــة إدلــب ،إلــى جانــب المناطــق المحاذية لتركيــا ،باإلضافــة إلى الطريق الرئيســي
(وخــط اإلمــداد لــكل مــن القــوات الســورية والمعارضــة) الواصــل بيــن حلــب و دمشــقThe( .

التحليل اإلقليمي سوريا

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

 .3.10الصراع المسلح

فصول البالد |

* تقديــر  MSNAيعتمــد مبدئي ـاً علــى عــدد الســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا  -األشــخاص
الذيــن غــادروا المحافظــة.
** حســاب  :SNAPالســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا Data Review .لــم تقــدر عــدد األشــخاص
الذيــن غــادروا المحافظة

1

نظرة عامة |

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  2.4مليون يق ّ
 22ناحية إدارية من أصل * 26

مقدمة |

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

شــهدت المحافظــة معــارك عنيفــة بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة والقــوات الســورية
التــي تســيطر علــى معظــم المــدن الرئيســية و مــن ضمنهــا مدينــة إدلــب وعلــى منافــذ طــرق
رئيســية .قبــل بــدء النــزاع ,تــم تصنيــف المحافظــة مــن المناطــق األشــد فقــراً فــي ســوريا مــن
حيــث الدخــل والصحــة والتعليــم .و لكونهــا متاخمــة للحــدود مــع تركيــا ,تســتضيف المحافظــة
عــدداً كبيــراً مــن مخيمــات النازحيــن.

2

ملحة عن املحافظات

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

 .2.10لمحة

تحليل القطاعات |

®

ﻣﻔﺗﻭﺡ
ﻣﻌﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻲ

1

نظرة عامة و فصول القطاع

W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ
ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

•يتســم الوضــع فــي المحافظــة بالعمليــات العســكرية المكثفــة التــي تقــوم بهــا جبهــة النصــرة
ومــا ينجــم عنهــا مــن مخــاوف حمايــة .إن القوانيــن الجهاديــة التــي تفرضهــا جبهــة النصــرة
فــي مناطــق مثــل دركــوش وســلقين تزيــد مــن المخــاوف المتعلقــة بالحمايــة و بحقــوق
اإلنســان فــي هــذه المناطــق ذات االســتقرار النســبي .مــع توطــد مكانــة جبهــة النصــرة
فــي المحافظــة ،مــن المنطقــي أن نفتــرض أنهــا ســتصدر ،بمــرور الوقــت ،قوانيــن صارمــة
فــي المناطــق األخــرى الواقعــة تحــت ســيطرتها ،بــدءاً مــن منطقــة جبــل الزاويــةAl-Akhbar(.

نظرة عامة |

 .10إدلب

 .1.10قضايا أساسية وتطورات محتملة

 .4.10التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

فــرّ مؤخــراً حوالــي 1,700شــخص مــن ريــف إدلــب نحــو مناطــق أخــرى مــن المحافظــة مــن
ضمنهــا ســلقين و أريحــا وأبــو الضهــور  )OCHA 05/12/2014( .أدى الهجــوم المضــاد للقــوات
الســورية فــي شــمال حمــاة إلــى نــزوح  75,000شــخص علــى األقــل إلــى مناطــق ريــف حمــاة
الشــمالي و ريــف إدلــب الجنوبــي .يقيــم  25,000نــازح علــى األقــل فــي مالجــئ غيــر نظاميــة
فــي العــراء خــارج القــرى)OCHA 03/10/2014( .
يبــدو أن اســتيالء جبهــة النصــرة علــى معســكري وادي الضيــف و الحامديــة ,الذيــن كانــا مركــزاً
لقصــف ســكان المنطقــة المحيطــة مــن قبــل القــوات الســورية (خاصــة معــرة النعمــان وجبــل
الزاويــة) ،قــد شــجع بعــض النازحيــن علــى العــودة)OCHA 19/12/2014( .

 .6.10االحتياجات اإلنسانية

2

التحليل اإلقليمي سوريا

در مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود مــا يزيــد عــن  1.4مليــون محتــاج فــي المحافظــة ،و هــي
تقـ ّ
زيــادة كبيــرة بالمقارنــة مــع  1.1مليــون محتــاج أشــار إليهــم مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــران
در تقييــم  MSNAوجــود مــا يزيــد عــن  1.2مليــون محتــاج
( )Data Review 11/2014, OCHA 06/2014قـ ّ
فــي المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا 22( .ناحيــة مــن  26تــم تقييمهــا )MSNA 10/2014 ,أشــارت
حــة فــي قطاعــات الحمايــة و األمــن الغذائي وســبل
مراجعــة البيانــات أيضـاً إلــى االحتياجــات المل ّ
العيــش و المــواد غيــر الغذائيــة و المــأوى و الميــاه و خدمــات النظافــة العامــة و الشــخصية و
البنــى التحتيــة المؤقتــة )Data Review 11/2014( .

1
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رغــم أنشــطة اإلغاثــة عبــر الحــدود ،أفــاد ســكان المناطــق الجبليــة ,التــي تســيطر عليهــا المعارضــة

شــرقي إدلــب ,عــن تعرضهــم للتهميــش فــي مــا يتعلــق بالمســاعدات اإلنســانية)MSNA 10/2014( .

1

الدول املضيفة

فــي المحافظــة ,تمكنــت الــوكاالت اإلنســانية مــن الوصــول إلــى المناطــق الـــ  15التــي يصعــب الوصــول
إليهــا ,لمــرة واحــدة علــى األقــل خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر )UNSG 21/11/2014(.غيــر أن
الحركــة عبــر خطــوط التمــاس ,مــن مناطــق ســيطرة القــوات الســورية إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة,
ال تــزال صعبــة النعــدام األمــن و بيروقراطيــة الحكومــة الســورية .)MSNA 10/2014, UNSG 21/11/2014(.يكون
المنفــذ صعب ـاً علــى امتــداد أجــزاء مــن الطريــق الواصــل مــن ريــف إدلــب الجنوبــي ,الخاضــع لســيطرة
المعارضــة ,إلــى شــمال محافظــة حمــاة ,وكذلــك بالنســبة للمــرور إلــى مدينــة إدلــب الواقعــة تحــت
ســيطرة القــوات الســورية وإلــى مدينــة حلــب شــرقاً)OCHA 05/12/2014(.

بحســب تقييــم احتياجــات ســوريا متعــدد القطاعــات  MSNAلــذي أجــري فــي شــهري آب وأيلول،
ربمــا تكــون إدلــب المحافظــة التــي تمتلــك نســبياً أعلــى مســتويات االســتقرار الســكاني،
وخاص ـ ً
ة فــي األطــراف الشــمالية بالقــرب مــن الحــدود التركيــة)MSNA 10/2014( .

فصول البالد |

تحســن وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق
بعــد قــراري مجلــس األمــن  2165و , 2139
ّ
التــي يصعــب الوصــول إليهــا ،علــى امتــداد الحــدود التركيــة وخطــوط التمــاس .العبــور مــن خــال معبــر
بــاب الهوى/الريحانيــة الرســمي يكــون منتظم ـاً إال فــي حــاالت قليلــة (مثــل اإلغــاق المؤقــت للمعبــر
مــن الجانــب التركــي لــدى انــدالع اشــتباكات بيــن أحــرار الشــام وجيــش اإلســام فــي أواســط تشــرين
الثانــي) .فــي حيــن ال يــزال المنفــذ متقطعــاً عبــر نقــاط العبــور األخــرى  -باســتثناء جســر الصداقــة .
( )OCHA 02/01/2015, Data Review 11/2014أفــاد أحــد المصــادر أن الحكومــة التركيــة فتحــت معبــراً جديــداً
فــي المحافظــة عنــد خربــة الجــوز)ISW 02/12/2014(.

يقيــم معظــم النازحيــن فــي تجمعــات ،ممــا يجعــل إدلــب موقعـاً لغالبيــة هــذه التجمعــات.

نظرة عامة |

دت الضربــات الجويــة للتحالــف اســتهداف الدولــة اإلســامية،
التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة :تعــ ّ
لتشــمل مواقــع فــي شــمال إدلــب تعــود ألحــرار الشــام ،وهــي مكـوّن رئيســي فــي الجبهــة اإلســامية.
( )AlJazeera 06/11/2014, Reuters 06/11/2014كمــا اســتهدفت الضربــات جماعــة تعــرف باســم “خراســان”
 و هــي جماعــة أخــرى تنتمــي للقاعــدة يعتقــد باندماجهــا مــع جبهــة النصــرة (SyriaDirect 19/11/2014, -)ISW 12/2014بالقــرب مــن ســرمداليس بالعيــد عــن مدينــة الريحانيــة الحدوديــة التركيــة ،أدت إلصابــة
ي الجنســية يشــتبه بكونــه مصنّــع قنابــل)The Guardian 06/11/2014, CNN 11/12/2014(.
شــخص فرنس ـ ّ

دد عــدد النازحيــن فــي المحافظــة بيــن Data Review( 920,000
معظــم التقديــرات األخيــرة تحــ ّ
 )11/2014و  )MSNA 10/2014, 22/26 subdistricts covered( . 990,000وهــو أحــد أعلــى األرقــام فــي
البــاد مــن حيــث قيمتــه المطلقــة وكذلك نســبته إلى عــدد ســكان المحافظــة )MSNA 10/2014( .

2

ملحة عن املحافظات

أعلنــت حوالــي  17جماعــة مــن جماعــات المعارضــة التابعــة للجيــش الحر,عــن تشــكيل “اتحــاد ثــوار
جنوبــي إدلــب” فــي محاولــة للدفــاع عــن خــان شــيخون .و فــي معــرة النعمــان ,ش ـكّل أحــرار الشــام
تحالف ـاً يعــرف بـــ “مجاهديــن معــرة النعمــان” مــع عــدد مــن فصائــل المعارضــة المســلحة بمــن فيهــم
الفرقــة  13مــن الجيــش الســوري الحــر)ISW 25/11/2014( .

 5.10النزوح

مقدمة |

نشــاط المعارضــة :تفيــد مصــادر محليــة أن اقتتــال المعارضــة اســتمر حيــث وقعــت اشــتباكات مســلحة
قــرب بــاب الهــوى بيــن أحــرار الشــام ،حلفــاء الجبهــة اإلســامية ،وجيــش اإلســام ،ممــا دعــا الحكومــة
التركيــة إلغــاق المعبــر بشــكل مؤقــت فــي  16تشــرين الثانــي  )Assafir 17/11/2014(.و فــي بلــدة
تلمنــس ,شــرق معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب الجنوبــي ،تطــور شــجار حــول تفاصيــل خطــة عمليــات
بيــن جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام إلــى اشــتباكات محــدودة بينهمــا)Al-Akhbar 09/12/2014(.

انعــدام االمــن و بيروقراطيــة الحكومــة”

تحليل القطاعات |

اعتقلــت كل مــن جبهــة النصــرة ( مــع أحــرار الشــام) و كذلــك الدولــة اإلســامية مــن زعمــوا أنهــم خاليــا
نائمــة أو مقاتلــون يتعاونــون مــع الطــرف اآلخــر فــي قــرى شــرقي ســراقب)ISW 18/11/2014(.

ســيطرة المعارضــة ال تــزال صعبــة نتيجــة

1

نظرة عامة و فصول القطاع

إن تقــدم جبهــة النصــرة مؤخــراً فــي إدلــب وطــرد جبهــة ثــوار ســوريا بقيــادة جمــال معــروف ,قــد أتــى أيضـاً
بجماعــة غيــر معروفــة إلــى دائــرة الضــوء وهــي جنــد األقصــى (جنــد المســجد األقصــى فــي القــدس),
و هــي تتبــع القاعــدة أيض ـاً ،انشــقت عــن جبهــة النصــرة والتزمــت الحيــاد فــي الصــراع بيــن النصــرة و
الدولــة اإلســامية و امتنعــت كذلــك عــن المشــاركة فــي اقتتــال المعارضــة ،مركــزة عوضــاً عــن ذلــك
علــى القــوات الســورية)HuffingtonPost 06/11/2014(.

ســيطرة القــوات الســورية إلــى مناطــق

نظرة عامة |

النصــرة) و أحــرار الشــام  )ISW 02/10/2014, US DoD 06/11/2014( .هنــاك جماعــات أخــرى فــي إدلــب
متعاطفــة مــع جبهــة النصــرة تشــمل لــواء الحــق و لــواء عمــر ولــواء األمــة .أطلــق هــؤالء ومعهــم جنــد
األقصــى علــى أنفســهم اســم تحالــف المهاجريــن واألنصــار)ISW 12/2014( .

“الحركــة عبــر خطــوط التمــاس مــن مناطــق

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

2.3

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

52

%

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.

استهدفت الضربات الجوية للقوات السورية المواقع اآلتية في المحافظة :

يوجــد حوالــي  860,000شــخص يحتاجــون لمســاعدات فيمــا يخــص قضايــا الميــاه و خدمــات
النظافــة العامــة و الشــخصية ،مــن بينهــم  90,000حــاالت حرجــة)MSNA 10/2014( .

1

لتشــغيل المضخــات العامــة وعــدم وجــود الوقــود (الــازم للمولــدات االحتياطيــة) MSNA( .
 )10/2014يذكــر أن عــدم وجــود المــوارد الماليــة لشــراء الميــاه  -و االرتفــاع أيض ـاً فــي األســعار
-هــو مشــكلة رئيســية فــي محافظــة إدلــب)MSNA 10/2014( .

مــن بيــن األســباب الرئيســية لعــدم توفــر الميــاه فــي المحافظــة انقطــاع الكهربــاء الالزمــة

ســجلت أدنــى تغطيــة بمســاعدات الميــاه فــي تجمــع ســرمدا
مــن بيــن تجمعــات النازحيــنُ ,
()MSNA 10/2014

الدول املضيفة

انقطعــت فــي  27تشــرين األول إمــدادات الميــاه عــن مدينــة إدلــب لمــدة ســتة أيــام بعــد قتــال
أضــر بكابــل الكهربــاء (تعطلــت الكهربــاء أيض ـاً لمــدة ثالثــة أيــام ( )UNSG 21/11/2014مــن -30 22
كانــون األول ,ورد أن جبهــة النصــرة قطعــت إمــدادات الميــاه والكهربــاء ،وكذلــك منافــذ الطــرق
المؤديــة إلــى مدينــة إدلــب .و قــد تأثــر بشــكل مؤقــت حوالــي  600,000شــخص بســبب ارتفــاع
األســعار الناجمــة عــن ذلــك)OCHA 02/01/2015(.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

)22/12/2014,AlArabiya 22/12/2014

•قصــف بالبراميــل المتفجــرة علــى مخيــم النازحيــن غــرب خــان شــيخون (جنــوب إدلــب) ممــا أودى
بحيــاة  60ســوري )ISW 04/11/2014( .وكذلــك علــى بلــدة ســفوهن فــي منطقــة جبــل الزاويــة،
ممــا أســفر عــن مقتــل  5-7أطفــال()AlJazeera 23/12/2014, SOHR 23/12/2014
•عــدا عــن ذلــك قيــل أن مروحيــات القــوات الســورية قــد ألقــت برميليــن متفجريــن علــى مخيــم
للنازحيــن قــرب الهبيــط ممــا أســفر عــن مقتــل  10أشــخاص علــى األقــل و جــرح عشــرات آخريــن.

 .2.6.10المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية
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•مستشــفى أورينــت فــي كفرنبــل (الــذي كان يخــدم  30,000شــخص فــي ريــف إدلــب) ،ممــا أســفر
عــن مقتــل  13مدنــي و توقــف عمــل المستشــفى)OCHA 19/12/2014(.
•مناطق من معرة النعمان )SOHR 20/12/2014( .
•حافلــة مدرســية قــرب قريــة جوبــاس ،ممــا أودى بحيــاة  4أطفــال علــى األقــل وجــرح  10آخريــنAFP( .

تفيــد مصــادر محليــة أن جبهــة النصــرة قــد أصــدرت فــي بلــدة دركــوش ,غــرب إدلــب ،تشــريعات
تقضــي بقطــع أصابــع المدخنيــن و بفــرض الفصــل بين الجنســين في المــدارس و بمنــع المعلمين
الذكــور مــن تدريــس الطالبــات والعكــس صحيــح وباســتبدال حصــص التربيــة االجتماعيــة والفنــون
و الموســيقى بحصــص الديانــة وإلــزام أصحــاب المتاجــر بإغالقهــا و الذهــاب للمســاجد فــي
أوقــات الصــاة .يفتــرض أن يتــم تطبيــق هــذه القوانيــن أيضـاً إلــى حــد مــا فــي مدينــة ســلقين،
ومــن المتوقــع اآلن أن يتــم تعميمهــا أكثــر وعلــى نطــاق واســع بعــد أن عــززت جبهــة النصــرة
ســيطرتها فــي المحافظــة  .دفعــت االحتجاجــات الشــعبية ,ضــد هــذه القوانيــن فــي منطقــة
جبــل الزاويــة ,جبهــة النصــرة العتقــال عــدد مــن الرجــال للضغــط علــى الســكان المحلييــن للكــف
عــن ذلــك)Al-Akhbar 06/12/2014, ISW 10/10/2014(.

فصول البالد |

تشــمل غالبيــة األحــداث الصادمــة التــي يتعــرض لهــا األطفــال القصــف وعنــف األســلحة الخفيفــة.
مــن أعــراض الصدمــة األكثــر انتشــاراً 95% ،مــن األطفــال الذيــن جــرى تقييمهــم ذكــروا معاناتهــم مــن
الخــوف 86% ،مــن القلــق ،و  62%اضطــراب النــوم والســلوك العدوانــي )MSNA 10/2014(.كمــا تمــت
مشــاهدة القاصريــن علــى الحواجــز فــي المحافظــة ،و هــو مؤشــر علــى انتشــار تجنيــد األطفــال مــن
قبــل الجماعــات المســلحة)MSNA 10/2014( .

()AFP 29/10/2014, AlJazeera 30/10/2014

ال تــزال المخلفــات المتفجــرة للحــرب تعتبــر مشــكلة فــي مناطــق ريــف إدلــب ،و قــد تســببت
بســقوط ضحايــا فــي مناطــق حيــش و الجانوديــة و جســر الشــغور و تفتنــاز)MSNA 10/2014( .

نظرة عامة |

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA
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ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

اإلنسان)SOHR 31/12/2014 ,

ﻣﻠﻳﻭﻥ

990,000

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺇﺩﻟﺏ

 .1.6.10الحماية

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

,بحســب المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ,ســجل حوالــي  319ضحيــة للصــراع فــي محافظة
إدلــب فــي الربــع الرابــع ( تشــرين األول -كانــون األول)(.بيانــات جمعــت مــن أكــر مــن اصــدار للمرصــد الســوري لحقــوق

ملحة عن املحافظات

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﻟﺏ

43

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

1.2
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

%

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

تحليل القطاعات |

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

ﻣﻠﻳﻭﻥ

إدلــب”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

22
26

تعتبــر مشــكلة فــي مناطــق ريــف

نظرة عامة |

ﺇﺩﻟﺏ

“ال تــزال المخلفــات المتفجــرة للحــرب

در وجــود حوالــي  700,000شــخص يعانــون مــن نقــص األمــن الغذائــي ،أي حوالــي
فــي المحافظــة ,يق ـ ّ
 58%مــن كامــل عــدد المحتاجيــن)MSNA 10/2014(.

والشــعير فــي عــام “ 2014أســوأ” ممــا

كانــت محاصيــل كل مــن القمــح والشــعير فــي عــام “ 2014أســوأ” ممــا كانــت عليــه عــام  ،2013حســب
المعطيــات المحليــة ،وبالتالــي انخفضــت أكثــر الحصــة النســبية مــن الناتــج المحلــي كمصــدر رئيســي
للغــذاء .فــي عــام  ,2014زاد االعتمــاد علــى توزيــع المســاعدات اإلنســانية (وليــس كميتهــا) كمصــدر
للدخــل و المعيشــة ،مقارنـ ًة مــع عــام  .2013ازداد اللجــوء إلــى آليــات تأقلــم ســلبية ،يعتبــر بعضهــا عــاد ًة
غيــر قانونــي)MSNA 10/2014(.

اســتمر توزيــع الســال الغذائيــة لحوالــي  800,000مســتفيد موجــود  ،مــن بيــن آخريــن ،فــي مدينــة
إدلــب و معــارة و أريحــا و حــارم و جســر الشــغور)NRG 10/2014( .

ســجل فــي المحافظــة وجــود مــا يزيــد عــن  310,000شــخص بحاجــة للمســاعدة إلــى المســاعدة
الصحيــة ،أي أكثــر بقليــل مــن ربــع عــدد المحتاجيــن فــي المحافظــة )MSNA 10/2014(.يعمــل اثنــان فقــط,
مــن مشــافي محافظــة إدلــب الثالثــة ,بشــكل كامــل)WHO-HeRAMS 09/2014( .

مــن بيــن أســباب عــدم الذهــاب إلــى المــدارس ،تذكــر عمالــة األطفــال (باســتثناء التجنيــد)
كعامــل مؤثــر فــي  61%مــن المناطــق التــي تــم تقييمهــا فــي إدلــب .هنــاك عامــل آخــر هــو
النــزوح الناتــج عــن تصاعــد القتــال)MSNA 10/2014, ACU 11/2014( .

2

الدول املضيفة

(خاصــة فــي تجمعــات بــاب الهــوى و الكرامــة و ســرمدا) .يحصــل العديــد مــن النازحيــن علــى الخيــام،
لكنهــا نــادراً مــا تــدوم لمــدة أكثــر مــن ســنة  .تعــود التغطيــة الضعيفــة إلــى ارتفــاع أســعار الخيــام وعــدم
قــدرة الجهــات اإلنســانية الفاعلــة علــى التخزيــن لحــاالت الطــوارئ .مــن المتوقــع أن يــزداد األمــر حرجـاً
مــع انخفــاض درجــات الحــرارة  )MSNA 10/2014( .كمــا تــزداد أهميــة وقــود التدفئــة والبطانيــات والفــرش
والمالبــس مــع غيــاب الخيــام المناســبة)MSNA 10/2014(.

)ACU 11/2014, MSNA 10/2014

1
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تشــير البيانــات المتوفــرة أن إدلــب تســتضيف أكبرعــدد للنازحين القاطنيــن في مالجــئMSNA 10/2014,( .
 )Data Review 11/2014فــي تجمعــات النازحيــن كان القطــاع األقــل تغطيــ ًة بالمســاعدات هــو المــأوى

أشــارت مراجعــة البيانــات أن  80%مــن مــدارس إدلــب كانــت ال تــزال تعمــل فــي شــهر آب .غيــر
أن تقييــم , ACUفــي  10نــواح (مــن أصــل  )22فــي شــهر تمــوز ،يعطــي رقمــاً أدنــى بكثيــر،
حيــث أن  60%مــن المــدارس تعمــل .يعــزى هــذا الفــارق ربمــا إلــى اختــاف التغطيــة الجغرافيــة،
حيــث أن مراجعــة البيانــات تغطــي جميــع المناطــق الفرعيــة (مناطــق ســيطرة كل مــن القــوات
الســورية وجماعــات المعارضــة المســلحة) ،بينمــا يمكــن التخميــن أن تقييــم  ACUيركــز علــى
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة القــوات الســورية .فــي عمــوم البــاد ,يكــون القســم األكبــر مــن
المــدارس فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة القــوات الســورية ال يعمــلData Review 11/2014,(.

1

التحليل اإلقليمي سوريا

 .5.6.10المأوى والمواد غير الغذائية

ذكــرت تقاريــر وحــدة تنســيق الدعــم أنــه ال وجــود للكتــب المدرســية نهائيـاً فــي ناحيــة دركــوش،
ربمــا بســبب وجــود جبهــة النصــرة .الحــال أفضــل بقليــل فقــط فــي الدانــا ( ) 24%و كفرنبــل
( )28%و بنــش ( .)35%تتفــاوت المناطــق األخــرى التــي جــرى تقييمهــا لكنهــا أفضــل نســبياً.
فيمــا يخــص التجهيــزات ,كانــت االحتياجــات األكبــر فــي األثــاث المدرســي القياســي .كمــا أشــير
إلــى المصابيــح و ألــواح الزجــاج و األبــواب والمدافــئ و صنابيــر الميــاه باعتبارهــا حاجــات ملحــة
)ACU 11/2014( .

فصول البالد |

تحدثــت وســائل االعــام الرســمية الســورية عــن ازديــاد حــاالت أمــراض الجهــاز التنفســي واألمــراض
الجلديــة فــي مدينــة إدلــب ,ناجــم عــن اســتخدام المــازوت المســروق والمكــرر بطــرق بدائيــة ومضــرة
بالصحــة)Tishreen 15/12/2014( .

مــن بيــن  729منشــآة تعليميــة فــي المحافظــة قيمتهــا  MSNAكان  21%منهــا محتـا ً مــن قبــل
قــوات عســكرية ،بينمــا 59%منهــا لــم يتعــرض ألي أذى)MSNA 10/2014(.

نظرة عامة |

 .4.6.10الصحة

2

مقدمة |

مالجئ النازحين في تجمع الكرامة هي األقل تغطية بالغذاء ضمن المحافظة)MSNA 10/2014(.

 .6.6.10التعليم

ملحة عن املحافظات

كانــت أربعــة مــن أصــل  32مخبــز ,تــم تقييمــه مــن قبــل وحــدة تنســيق الدعــم  ACUفــي أواخــر عــام
 ،2014غيــر شـ ّغالة ،وهــو رقــم منخفــض مقارنـ ًة بالمحافظــات األخــرى المتأثــرة مباشــر ًة مــن النــزاع و/
أو تحكمهــا الدولــة اإلســامية .مــن بيــن األســباب عــدم وجــود الدقيــق أو الخميــرة أو الوقــود .فــي فتــرة
التقييــم ,كان أحــد المخابــز الخاصــة ,مدعوم ـاً بمســاعدات الدقيــق مــن منظمــات غيــر حكوميــة ،يقــوم
بتوزيــع الخبــز مجان ـاً (أســعار الخبــز تدنــو مــن  40ليــرة ســورية للربطــة التــي تحــوي ثمانــي أرغفــة).
تخــدم المخابــز الشــغالة التــي تــم تقييمهــا ,و البالــغ عددهــا  28مخبــز ,حوالــي  960,000مســتفيد فــي
محافظــة إدلــب)ACU 12/2014( .

والتــزال أســعار المــازوت فــي محافظــة إدلــب إحــدى أعلــى األســعار فــي البــاد .كان ســعر لتــر
المــازوت  188ليــرة ســورية فــي شــهر تشــرين األول)WFP 10/2014( .

تحليل القطاعات |

)WFP 10/2014

ســجل تجمــع مالجــئ ســرمدا أضعــف تغطيــة فيما يخــص المــواد غيــر الغذائيــة)MSNA 10/2014( .

1

نظرة عامة و فصول القطاع

انقطعــت اإلمــدادات الغذائيــة عــن األســواق المحليــة بســبب انعــدام األمــن أو األعمــال العدائيــة .لكــن
أســعار الســلع المباعــة فــي الســوق الرئيســية فــي إدلــب ظلــت منخفضــة نســبياً ،حيــث كان ســعر
األرز هــو األدنــى فــي عمــوم البــاد فــي شــهر كانــون األول( 107ليــرة ســورية  /كــغ ) (WFP 31/12/2014,

كانــت عليــه عــام ”2013

نظرة عامة |

 .3.6.10األمن الغذائي وسبل المعيشة

“كانــت محاصيــل كل مــن القمــح

 .11الالذقية

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

W

ﻣﻁﺎﺭ ﻋﺳﻛﺭﻱ

ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ

NFI

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

 .1.11قضايا رئيسية و تطورات محتملة

النازحون داخل
سوريا

760,000

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( )750,000في  5نواحي إدارية من أصل 22

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
580,000
 Data Review 11/2014الحرب و البالغ  1مليون

الدول املضيفة

بشكل عام ،يفترض أن تستمد أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدة من خالل إضافة العدد المقدر
ألفراد المجتمع المضيف المتضررين إلى العدد المقدر للنازحين داخل سوريا .و لم توضح أيّاً من  MSNAأو
 Data Reviewلماذا ،في هذه الحالة ،هناك محتاجون أقل من النازحين ،غير أنه من المرجح أن العديد من
النازحين في هذه المحافظة مكتفون ذاتياً ،وال يعتبرون “محتاجين” من قبل المقيّمين.

التحليل اإلقليمي سوريا

** حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا Data Review .لم تقدر عدد
األشخاص الذين غادروا المحافظة.

فــي الربــع األخيــر مــن عــام  2014كانــت ناحيــة كنســبا تعاني أشــد حــاالت الصــراع فــي الالذقية
مــع القــوات الســورية التــي اســتهدفت قــوات المعارضــة كالجيــش الســوري الحــر بالقصــف
الجــوي ،بمــا فــي ذلــك البراميــل المتفجــرة .ال تــزال الناحيــة ســاحة نــزاع .كانــت ناحيــة ربيعــة
المتنــازع عليهــا أيضـاً ،تشــهد ثانــي أعلــى عــدد مــن أحــداث الصــراع فــي الربــع الرابــع .ال يــزال
القصــف و إلقــاء البراميــل المتفجــرة علــى القــرى التــي تســيطر عليهــا المعارضــة هــي حــوادث
النــزاع الرئيســية المســجلة .تفيــد التقاريــر بحــدوث مناوشــات متفرقــة بيــن القــوات الســورية
وقــوات المعارضــة فــي نواحــي الالذقيــة ،بمــا فــي ذلــك مدينــة الالذقيــة  )PI 11/2014( .ال يــدل
هــذا علــى أي تغييــر فــي آليــات الصــراع القائمــة .ال زالــت بقيــة المحافظــة فــي اســتقرارها
األمنــي ،وليــس مــن المتوقــع أن تكــون عرضــة لصــراع كبيــر فــي الربــع األول مــن عــام . 2015
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* تقدير  MSNAيعتمد مبدئياً على عدد السكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا  -األشخاص
الذين غادروا المحافظة.

 .3.11الصراع المسلح

1

فصول البالد |

در أنهم يقطنون في
470,000
من أصل  1.6مليون يق ّ
 Data Review 11/2014المحافظة **

مقدمة |

أشخاص بحاجة
للمساعدة

350,000

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في 5
من أصل  1.3مليون يق ّ
نواحي إدارية من أصل * 22

تمثــل محافظــة الالذقيــة الســاحلية معقـا ً للحكومــة ،و ظلــت ببعدهــا عــن المناطــق الشــمالية/
الشــمالية الشــرقية تحــت ســيطرة مســتقرة للقــوات الســورية .نظــراً الســتقرارها النســبي
وتوفــر الخدمــات فيهــا شــهدت المناطــق المســتقرة فــي وســط وجنــوب المحافظــة تدفــق أعــداد
كبيــرة مــن النازحيــن .لكــن تــم تســجيل اشــتباكات منــذ شــهر تمــوز فــي األجــزاء الشــمالية
والشــمالية الشــرقية مــن الالذقيــة ،وخاصــة فــي مــا يعــرف بجبــال األكــراد و التركمــان فــي
ن مقاتلــو المعارضــة هجومـاً فــي 21
نواحــي قســطل معــاف و ســلمى و كنســبا و كســب .شـ ّ
آذار ســيطروا فيــه علــى معبــر كســب الحــدودي مــع تركيــا و المناطــق المجــاورة ،لكنهــم خســروا
الســيطرة عليهــا فــي غضــون ثالثــة أشــهر ،و تمكنــوا فقــط مــن إبقــاء ســيطرتهم علــى منطقــة
صغيــرة فــي جبــال األكــراد و التركمــان.

1
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ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
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ملحة عن املحافظات

ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

•ال تــزال غالبيــة المحافظــة مســتقرة للغايــة مــن الناحيــة األمنيــة .إال أن اســتضافة عــدد كبيــر
مــن النازحيــن أدى إلــى ارتفــاع المنافســة علــى الخدمــات و المســاعدات وفــرص كســب
دة التوتــرات االجتماعيــة فــي الالذقيــة .مــن الممكــن أن يــزداد التوتــر
المعيشــة ,كمــا ترتفــع حـ ّ
فــي الربــع األول مــن عــام . 2015
•علــى الرغــم مــن أن المحافظــة ال تــزال تســجل األســعار األكثــر انخفاضـاً فــي المــواد الغذائيــة
فــي البــاد ،فقــد تــم تحديــد حوالــي  330,000شــخص بحاجــة للمســاعدة إلــى مســاعدات
غذائيــة فــي المناطــق التــي غطتهــا  MSNAفــي الالذقيــة .كان انعــدام الدخــل و مصــادر
كســبه العقبــة األهــم أمــام حصــول الســكان علــى الغــذاء فــي المناطــق المقيّمــة ،باإلضافــة
إلــى القيــود األمنيــة .قــد تزايــد دور انعــدام الدخــل كعائــق أمــام الحصــول علــى الغــذاء منــذ
تقييــم االحتياجــات المتكامــل لســوريا ( )SINAفــي عــام .2013
•يمكــن االفتــراض أن حالــة الصــراع ســتبقى مســتقرة ،وبالتالــي ليــس مــن المتوقــع أن تتغيــر
ظــروف وصــول المســاعدات اإلنســانية بشــكل ملحــوظ إن لــم تحــدث تغييــرات حاســمة فــي
آليــات الصــراع ومناطــق الســيطرة.

تحليل القطاعات |

?

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

1

نظرة عامة و فصول القطاع

ﻣﻳﻧﺎء

NFI

نظرة عامة |

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

 .4.11التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

1

فــي المناطــق الفرعيــة التــي قيّمهــا  MSNAتــم تســليط الضــوء علــى قضايــا الحمايــة التاليــة:
القصــف المدفعــي والغــارات الجويــة واســتهداف واســتخدام المــدارس كقواعــد عســكرية
وكمالجــئ .الحتمــال ارتباطــه بعــدد عمليــات االختطــاف أو االختفــاء القســري التــي رويــت فــي
تقييــم  ، MSNAاعتبــر عــدم توفــر معلومــات عــن المفقوديــن حاجـ ً
ة كبيــرةMSNA 10/2014, Syrian( .
 )Observer 18/11/2014ورد كذلــك أن القــوات الســورية فــي الالذقيــة تقــوم باســتمرار بعمليــات
تفتيــش واعتقــال للقبــض علــى األفــراد المتهربيــن مــن الخدمــة العســكرية )PI 11/2014( .

ملحة عن املحافظات

دثــة عــن النــزوح فــي المحافظــة ويصعــب التحقــق منهــا .ال تــزال الالذقيــة واحــدة
تنــدر المعلومــات المح ّ
مــن المحافظــات الرئيســية فــي اســتقبال النازحيــن فــي البــاد .وفقــاً لتقييــم  ،MSNAتعــد مدينــة
الالذقيــة أكبــر مســتضيف للنازحيــن بيــن المناطــق التــي تــم تقييمهــا ،بوجــود  700,000نــازح450,000 :
منهــم فــي مســاكن مســتأجرة و  220,000يعيشــون مــع أســر مضيفــة و  23,000فــي مخيمــات ،ليتجــاوز
بذلــك مجمــوع ســكان المدينــة  1.2مليــون نســمة .الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن هــم أصــا ً مــن
حلــب ،حيــث نزحــوا مــرات عديــدة قبــل وصولهــم إلــى الالذقيــة .باســتضافتها عــدداً كبيــراً مــن النازحيــن
فــإن التوتــرات االجتماعيــة فــي الالذقيــة تأخــذ باالزديــاد)MSNA 30/10/2014(.

 .1.6.11الحماية

2

مقدمة |

وضعــت معظــم التقديــرات األخيــرة عــدد النازحيــن فــي المحافظــة بيــن )Data Review 11/2014( 580,000
و  )MSNA 10/2014, 5/22 subdistricts covered( .760,000ســبق ولوحــظ التبايــن الكبيــر بيــن التقديــرات
المختلفــة لعــدد النازحيــن فــي الالذقيــة فــي أواســط عــام  2013و بقيــت المشــكلة دون حــل SINA( .
)13/12/2014

قــدرت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود مــا يزيــد عــن  460,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي
المحافظــة ،أي زيــادة عــن  360,000شــخص بحاجــة للمســاعدة التــي أشــار إليهــم مكتــب
در تقييــم  MSNAوجــود
 OCHAفــي شــهر حزيــران )Data Review 11/2014, OCHA 06/2014(.قــ ّ
حوالــي  350,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي المناطــق الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا5( .
ناحيــة مــن  22تــم تقييمهــا )MSNA 10/2014 ,وأشــارت مراجعــة البيانــات أيضـاً إلــى احتياجــات ملحــة فــي
قطاعــات الحمايــة والمــواد غيــر الغذائيــة والمــأوى)Data Review 11/2014( .

تحليل القطاعات |

 .5.11النزوح

فــي الالذقيــة تأخــذ باالزديــاد”

1

نظرة عامة و فصول القطاع

أدى القصــف المدفعــي و الجــوي المتكــرر علــى نواحــي كنســبا وربيعــة إلــى تقييــد وصــول المســاعدات
اإلنســانية .ال تــزال إمكانيــة وصــول المســاعدة اإلنســانية إلــى مناطــق ســيطرة القــوات الســورية فــي
المحافظــة كبيــرة ،و يتــم تســليمها بشــكل رئيســي مــن قبــل الجهــات الفاعلــة مــن دمشــق .ترتبــط
القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات فــي المحافظــة فــي معظمهــا بالتدخــل فــي تســليم
المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل القــوات المســلحة وكذلــك حرمــان األشــخاص الذيــن يشــتبه بدعمهــم
لقــوات المعارضــة مــن المســاعدات)MSNA 30/10/2014( .

النازحيــن فــإن التوتــرات االجتماعيــة

نظرة عامة |

“باســتضافتها عــدداً كبيــراً مــن

 .6.11االحتياجات اإلنسانية

5
22
ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

27

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ
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MSNA
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ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.

الدول املضيفة

ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

أهــم أربــع مخــاوف صحيــة مذكــورة فــي المحافظــة هــي اإلصابــات المتعلقــة بالحــرب و الصدمــات
النفســية واألمــراض المزمنــة (الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم( وأمــراض الجلــد .المشــكلة األكثــر
وروداً و التــي تقلــل مــن توافــر الخدمــات الصحيــة فهــي نقــص األدويــة يلــي ذلــك نقــص الــكادر
الطبــي و األجهــزة المســاعدة فــي المراكــز الصحيــة )MSNA 10/2014(.

2
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760,000

أشــار تقييــم  MSNAإلــى أن االحتياجــات الصحيــة فــي الالذقيــة ال تعتبــر مهــددة للحيــاة .بشــكل
عــام ،فــإن المرافــق الصحيــة متوفــرة و ال تــزال تعمــل والتغطيــة جيــدة نســبياً فــي الالذقيــة
مقارنــ ًة مــع الدمــار الكبيــر فــي البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي محافظــات أخــرى .تــم تســجيل
حوالــي  10,000شــخص فقــط بحاجــة للمســاعدة إلــى المســاعدة الصحيــة فــي المناطــق
الفرعيــة التــي تــم تقييمهــا فــي المحافظــة ,و أفــادت التقاريــر بــأن الحالــة الصحيــة للســكان
كانــت مســتقرة فــي األشــهر الثالثــة الســابقة لتقييــم  .MSNAالالذقيــة هــي أيض ـاً المحافظــة
الوحيــدة التــي لــم يســجل فــي مناطقهــا ,التــي تــم تقييمهــا ,ارتفاع ـاً فــي تكاليــف الخدمــات
الصحيــة .فــي الحقيقــةُ ،ذكــر فــي ثــاث مــن أصــل خمــس مناطــق فرعيــة أن الخدمــات الصحيــة
مجانيــة .

التحليل اإلقليمي سوريا

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

ﻣﻠﻳﻭﻥ
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ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

350,000

%

58

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

%

1.3

ﻣﻠﻳﻭﻥ

نظرة عامة |

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

ينــدرج تجنيــد األطفــال فــي الجماعــات المســلحة وعمالتهــم ضمــن قضايــا الحمايــة الرئيســية
المتعلقــة باألطفــال فــي النواحــي التــي تــم تقييمهــا فــي الالذقيــة .أفيــد فــي تقييــم MSNA
عــن تجنيــد أطفــال صغــار بعمــر تســع ســنوات فــي الجماعــات المســلحة )MSNA 10/2014( .

نظرة عامة |

 .3.6.11األمن الغذائي و سبل المعيشة

 .4.6.11المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

العقبــة الرئيســية أمــام الحصــول علــى المــأوى وكذلــك المــواد غيــر الغذائيــة فــي الالذقيــة هــي
عــدم وجــود المــوارد الماليــة ،فيمــا يخــص المــأوى تحديــداً ،عــدم وجــود المــال لدفــع اإليجــار أو
إصــاح المــأوى المتوفــر .تجــدر اإلشــارة إلــى أن  MSNAقــد أجــري فــي شــهري آب وأيلــول،
حيــن تكــون احتياجــات المــأوى أقــل عــادة ممــا تكــون عليــه فــي أشــهر الشــتاء)MSNA 10/2014(.

1

1

 6.6.11التعليم
فصول البالد |
الدول املضيفة

رغــم أن معــدل األضــرار التــي لحقــت بالمــدارس منخفــض نســبياً فــي الالذقيــة ( 75%مــن
المــدارس فــي المناطــق التــي قيمهــا  MSNAلــم تســجل فيهــا أضــرار) إال أن  21 ( 9%مــن
أصــل  ) 219مــن المــدارس الفاعلــة تكــون مشــغولة :تســتخدم كمالجــئ جماعيــة أو ألغــراض
عســكرية .ال يتوفــر فــي معظــم المــدارس مرافق الميــاه و الحمامــات المناســبة)MSNA 10/2014(.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

الالذقيــة واحــدة مــن المحافظــات التــي تمتلــك أعلــى نســبة مســجلة فــي معــدالت االلتحــاق
بالمــدارس وفــق  ، MSNAحيــث أن  75/100%مــن األطفــال فــي ســن المدرســة االبتدائيــة (6-
 14ســنة) و50-75%مــن األطفــال فــي ســن التعليــم الثانــوي (15-18يذهبــون إلــى المدرســة
أربعــة أيــام فــي األســبوع علــى األقــل) .عــدد األطفــال النازحيــن الذيــن ال يذهبــون إلــى
المدرســة أعلــى منــه فــي المجتمــع المضيــف.

 | P.46الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

يذكــر تقييــم  MSNAوجــود  50,000شــخص بحاجــة للمســاعدة إلــى الميــاه النقيــة فــي المناطــق
التــي تــم تقييمهــا فــي الالذقيــة ،حيــث يكــون النازحــون المقيمــون فــي المالجــئ الجماعيــة و المبانــي
جل فــي ثالث
سـ ّ
المتضررة/غيــر المكتملــة هــم األكثــر عرضــة لخطــر عــدم الحصــول علــى الميــاه النقيــةُ .
مــن أصــل خمــس مناطــق فرعيــة عــدم وقــوع أضــرار ماديــة فــي البنيــة التحتيــة للميــاه .لكــن المصــادر
الرئيســية لميــاه الشــرب هــي اآلبــار ،و ميــاه الصهاريــج (شــراء)  ،وعبــوات الميــاه ،و ميــاه الشــبكة
العامــة ،و ذلــك بســبب ازديــاد الضغــط علــى المــوارد المائيــة المتاحــة .يعتبــر تخفيــض اســتهالك الميــاه
للفــرد الواحــد يوميـاً المشــكلة األكبــر فيمــا يتعلــق بالميــاه ,فــي المناطــق الفرعيــة المقيمــة .لــم تكــن
كميــة الميــاه كافيــة و حصــل تدهــور فــي وضــع الميــاه فــي األشــهر الثالثــة التــي ســبقت تقييــم ،MSNA
يعــود ذلــك بشــكل كبيــر إلــى ظــروف الصيــف وتوقيــت التقييــم.

بحســب تقييــم  ،MSNAفــإن حوالــي  55,000شــخص يعتبــرون بحاجــة للمســاعدة للمــأوى في
خمــس مناطــق تــم تقييمهــا فــي محافظــة الالذقيــة .يعتبــر النازحــون المقيمــون فــي مالجــئ
جماعيــة و فــي مبــان متضــررة /غيــر مكتملــة ،و يليهــم النازحــون المقيمــون فــي مســاكن
مســتأجرة ،األكثــر عرضــة لخطــر االفتقــار إلــى المــأوى المالئــم و ذلــك فــي المناطــق التــي
تــم تقييمهــا مــن قبــل  MSNAفــي الالذقيــة .معظــم المشــكالت التــي وردت فــي MSNA
تعكــس حقيقــة أن معظــم النازحيــن فــي الالذقيــة يعيشــون فــي مســاكن مســتأجرة ومــع
عائــات مضيفــة ،لكــن النازحيــن القاطنيــن فــي مبــان متضــررة  /غيــر مكتملــة أو فــي المالجــئ
الجماعيــة هــم مــن ضمــن الفئــة األكثــر ضعفــاً :كانــت المشــكلة األكبــر فــي الملجــأ هــي
ضعــف الحمايــة مــن الظــروف الجويــة ،تليهــا الســامة الشــخصية واألمــان وانعــدام األمــن علــى
ممتلكاتهــم ،وهــي مشــكلة تظهــر فــي المالجــئ المكتظــة بشــكل خــاص.

نظرة عامة |

ســبل العيشــوفقاً لتقييــم  MSNAكان نقــص الدخــل و فــرص الحصــول عليــه هــو العقبــة األكبــر فــي
الحصــول علــى الغــذاء لــدى الســكان الذيــن تــم تقييمهــم فــي المناطــق المقيّمــة فــي الالذقيــة ،يضــاف
إليــه القيــود األمنيــة .ازداد اعتبــار نقــص الدخــل عائقـاً رئيســياً للحصــول علــى الغــذاء مقارنــة مــع تقييــم
 SINAالــذي أجــري فــي عــام  .2013اإلنفــاق الرئيســي لألســر فــي الالذقيــة يتعلــق بالغــذاء ,وهــي
نتيجــة واحــدة فــي جميــع المحافظــات التــي تــم تقييمهــا فــي . MSNA

تحليل القطاعات |

)10/2014

 .5.6.11المأوى
مقدمة |

األســاليب األربعــة المتبعــة للتأقلــم مــع نقــص المــواد الغذائيــة فــي الالذقيــة هــي :االعتمــاد علــى
أصنــاف غــذاء غيــر محبــذة و رخيصــة ،تقليــل عــدد الوجبــات اليوميــة ،شــراء المــواد الغذائيــة بالديــن،
اقتــراض الطعــام أو االعتمــاد علــى مســاعدة اآلخريــن .عمومــاً فــإن كميــة الطعــام المســتهلكة فــي
 30يــوم التــي ســبقت تقييــم  ،MSNAالــذي أجــري فــي شــهري آب وأيلــول  ،قــد ظلــت ثابتــةMSNA(.

2

ملحة عن املحافظات

ال تــزال الالذقيــة واحــدة مــن نقــاط دخــول وتوزيــع المســاعدات اإلنســانية الوطنيــة و الدوليــة ،باإلضافــة
إلــى األســواق وطــرق اإلمــداد التــي مــا زالــت تعمــل ,لذلــك فــإن االحتياجــات المذكــورة خــال تقييــم
 MSNAغيــر مهــددة للحيــاة ،حيــث يواجــه الســكان عمومــاً مشــاكل معتدلــة فــي الحصــول علــى
الغــذاء -أي  70%مــن ســكان المناطــق الفرعيــة قــادرون علــى تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية.
فــي تقييــم ُ ،MSNAعرّفــت الالذقيــة علــى أنهــا واحــدة مــن المحافظــات التــي تواجــه أقــل نســبة مــن
المشــاكل المتعلقــة بتوفــر المــواد الغذائيــة فــي األســواق :فــي  80%مــن المناطــق الفرعيــة التــي تــم
تقييمهــا كان كــم و تنــوع المــواد الغذائيــة المتوفــرة فــي األســواق المحليــة مــن معتــدل إلــى مرتفــع.
لكــن مــع العــدد الكبيــر للنازحيــن و مــع التنافــس علــى فــرص كســب الــرزق النــادرة ،يوجــد حوالــي
 330,000شــخص بحاجــة للمســاعدة إلــى مســاعدات غذائيــة فــي المناطــق التــي غطاهــا تقييــم
 .MSNAيواجــه النازحــون المقيمــون مــع عائــات مضيفــة و فــي مبانــي متضــررة أو غيــر مكتملــة الخطــر
األكبــر مــن نقــص المــواد الغذائيــة.

عمومــاً ،لــم تســجل مشــاكل هامــة متعلقــة بالنظافــة العامــة و الشــخصية .ال يــزال تصريــف
الفضــات يتــم غالب ـاً عبــر الشــبكة العامــة التــي تعمــل بكامــل طاقتهــا أو بشــكل جزئــي .لكــن
أبــرز المخــاوف هــي الجمــع غيــر المنتظــم للقمامــة ،و كذلــك تقديــم خدمــات إزالــة الحمــأة
بشــكل غيــر منتظــم)MSNA 10/2014( .

نظرة عامة و فصول القطاع
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 . 12القنيطرة

! ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ
) ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ  -ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ )
ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

ﻣﺭﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ

,MSNA 10/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  81,000يق ّ
 2ناحية إدارية من أصل * 6

Data Review 11/2014

در أنهم يقطنون في
من أصل  150,000يق ّ
المحافظة **

56,000
80,000

النازحون داخل
سوريا

39,000

,MSNA 10/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل
الحرب و البالغ 90,000

الدول املضيفة

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

NFI
NFI

كجــزء مــن معركــة “نصــر مــن هللا و فتــح قريــب” ( )Assafir 19/11/2014قــام حوالــي  2,000مــن
مقاتلــي جبهــة النصــرة وحلفائهــا بهجــوم فاشــل علــى مدينــة البعــث ،مســتفيدين مــن تزامــن
ذلــك مــع توجــه القــوات الســورية إلــى حلــب .مدينــة البعــث هــي المعقــل الرئيســي الوحيــد
للحكومــة الســورية فــي المنطقــة المجــاورة لمنطقــة فــك االشــتباك .الســيطرة المحتملــة
لجماعــات المعارضــة المســلحة عليهــا سيســهل فتــح جبهــة إضافيــة ،عبــر ريــف دمشــق
الغربــي ،باتجــاه العاصمــة التــي تبعــد  65كــم فقــط .فــي المحافظــة ،ال تــزال مدينــة البعــث و
خــان أرنبــة فقــط تحــت ســيطرة القــوات الســورية ،التــي اعتمــدت بشــكل كبيــر فــي الدفــاع
عنهمــا علــى القصــف الجــوي)Reuters 20/11/2014( .
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ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

المصدرData :
,Review 11/2014
تحليل SNAP
للبيانات المتاحة في
الربع الرابع.

تســتمر جماعــات المعارضــة المســلحة مــن جانبهــا فــي الحفــاظ علــى ســيطرتها فــي
المحافظــة ،و ســعت إلــى معركــة مــع القــوات الســورية فــي األســابيع األخيــرة ،لمواصلــة
الضغــط علــى الجهــة الجنوبيــة الغربيــة للعاصمــة .تعــزز جبهــة النصــرة علــى وجــه الخصــوص مــن
وجودهــا العســكري فــي محافظــة القنيطــرة (و درعــا المجــاورة) كجــزء من ســيطرتها العســكرية
الجنوبيــة  .)ISW 12/2014( .قــد تمهــد مكاســب إضافيــة علــى األرض فــي مناطــق ريــف
القنيطــرة لمحاولــة أخــرى النتــزاع مدينــة البعــث و خــان أرنبــة مــن ســيطرة القــوات الســورية،
و بالتالــي إجبــار اآلالف مــن الســكان علــى النــزوح مــرة أخــرى .بالنســبة لشــهر حزيــران عــام
 ، 2014تركــز غالبيــة نازحــي المحافظــة فــي خــان أرنبــة و حولهــا)OCHA 06/2014( .
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التحليل اإلقليمي سوريا

* تقديــر  MSNAيعتمــد مبدئيـاً علــى عــدد الســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا  -األشــخاص
الذيــن غــادروا المحافظة.
** حســاب  :SNAPالســكان قبــل الحــرب  +عــدد النازحيــن داخــل ســوريا Data Review .لــم تقــدر عــدد
األشــخاص الذيــن غــادروا المحافظــة.
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

 3.12الصراع المسلح
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57,000

Data Review 11/2014

بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان قبل الحرب
( )57,000في  2ناحية إدارية من أصل 6

)SMH 28/08/2014

نظرة عامة |

أشخاص بحاجة
للمساعدة

?

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ
ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ

1

ملحة عن املحافظات

تعتبرهــذه المحافظــة الريفيــة ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة ذات مكانــة حساســة بشــكل
خــاص لقربهــا مــن مرتفعــات الجــوالن التــي تحتلهــا إســرائيل .تمنــع اتفاقيــة الهدنــة لعــام 1974
ممارســة النشــاط العســكري مــن قبــل القــوات الســورية ضمــن المنطقــة العازلــة المعروفــة
باســم “منطقــة فــك االشــتباك “ علــى الحــدود بيــن القنيطــرة ومرتفعــات الجــوالن المحتلــة.
علــى الرغــم مــن عــدم االلتــزام حرفيــاً ببنــود االتفــاق ،إال أن القــوات الســورية امتنعــت إلــى
حــد كبيــر ،مــع بعــض االســتثناءات ،عــن القيــام بضربــات جويــة كبيــرة بالقــرب مــن الحــدود،
ممــا أعطــى قــوات المعارضــة هنــاك مســاحة أكبــر للعمليــات .ال تــزال المحافظــة منقســمة
بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة المســيطرة علــى الجــزء الشــرقي والجنوبــي فــي حيــن
تســيطر القــوات الســورية علــى مناطــق فــي الشــمالAWG-SS 20/03/2014, OCHA 06/2014,( .

2

مقدمة |

 .2.12لمحة

تحليل القطاعات |

هنــاك مؤشــرات علــى تجــدد هجــوم جماعــات المعارضــة المســلحة علــى مدينــة البعــث ،والذي
ســيؤدي ,فــي حــال نجاحــه ,إلــى نــزوح واســع النطــاق و إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي الوضــع
اإلنســاني فــي المدينــة ذات الكثافــة الســكانية األعلــى فــي المحافظــة.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

يســتمر تســجيل االحتياجــات اإلنســانية الحرجــة فــي محافظــة القنيطــرة .يتواصــل القصــف
الجــوي مــن قبــل القــوات الســورية التــي تســتهدف مواقــع جماعــات المعارضــة باســتمرار ،بمــا
فــي ذلــك المناطــق الكثيفــة ســكانياً .زادت الهجمــات العشــوائية خــال الربــع الرابــع مــن تدهــور
البنيــة التحتيــة الحيويــة ،ملحقـ ًة الضــرر بالمــدارس والمستشــفيات .تشــير نتائــج تقييــم MSNA
,الــذي أجــري فــي شــهري آب و أيلــول ,إلــى مســتويات خطــورة عاليــة فــي مختلــف القطاعــات
اإلنســانية ،حيــث ُوجــد أن ثالثــة أربــاع الســكان المقيّميــن فــي أمــس الحاجة.لكــن الوضــع
فــي المناطــق الفرعيــة األربــع التــي ال يغطيهــا  MSNAغيــر واضــح ،وال تتوفــر عنــه إال معلومــات
محــدودة.

نظرة عامة |

 1.12قضايا رئيسية وتطورات محتملة

)25/12/2014, GoS via Twitter 26/12/2014, ISW 30/12/2014, SOHR 27/12/2014

•رسم الخوالد ()FreeSyria via YouTube 16/12/2014, SANA 26/12/2014
•مسحرة وأم باطنة ()SOHR 27/12/2014
•بريقة ()SOHR 19/11/2014

ال يــزال وصــول المســاعدات اإلنســانية ممكنـاً ولكنــه صعــب فــي بعــض األجــزاء بســبب الحواجــز وانعــدام
األمــن ،خاصــة بيــن مناطــق ســيطرة القــوات الســورية والمناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة.
( )OCHA 05/12/2014تحســن إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود منــذ تبنــي قــرار مجلــس األمــن الدولــي
رقــم  2165فــي تمــوز  ، 2014ويســمح للــوكاالت اإلنســانية بالوصــول إلــى  13مجتمــع محلــي و موقــع
كان يصعــب الوصــول إليهــا فــي محافظــة القنيطــرة )MSNA 10/2014, UNSG 21/11/2014( .إال أن القنيطــرة
و غــرب الصمدانيــة و حضــر و جبــع و جباتــا الخشــب و خــان أرنبــة و أم بطنــة مــا زالــت تعتبــر مناطــق
يصعــب الوصــول إليهــا)Data Review 11/2014(.
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56,000

%

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ

ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ
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%

6.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

39,000
ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ

4.8

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ
MSNA

ﻟﻡ ﻳﻘﻳﻡ  MSNAﺳﻭﻯ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺣﺫﺭ.
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ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

1

الدول املضيفة

•أدت محاولــة جماعــات المعارضــة المســلحة لطــرد القــوات الســورية مــن آخــر معاقلهــا فــي المحافظة،
مدينــة البعث ،إلــى فــرار اآلالف )Reuters 20/11/2014(.
•أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي أن  7,500علــى األقــل فــروا إلــى مناطــق أخــرى مــن المحافظــة ،وإلــى
ريــف دمشــق إثــر تقــدم عســكري ،وكان مــن المتوقــع المزيــد مــن حــركات النــزوح)WFP 25/11/2014( .
•مــن المتوقــع حــدوث نــزوح إلــى ريــف دمشــق إلــى قطنــا ،حيــث ذكــرت لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة
اســتقبال  25000الجــئ مــن القنيطــرة فــي شــهر أيلــول  )ICRC 15/09/2014( .وقالــت اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر فــي أواخــر أيلــول أن القتــال قــد أدى إلــى نــزوح أكثــر مــن  100,000فــي درعــا
والقنيطــرة خــال الشــهر )ICRC 17/10/2014( .

ﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ MSNA

التحليل اإلقليمي سوريا

سجلت حركات نزوح كبيرة بعد جمع هذه األعداد المختلفة :
ُ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ

15.6

ﻣﻠﻳﻭﻥ

1

فصول البالد |

در مراجعــة حديثــة للبيانــات عــدد
تتفــاوت أرقــام النــزوح الخاصــة بمحافظــة القنيطــرة تفاوت ـاً كبيــراً .تق ـ ّ
النازحيــن فــي المحافظــة بـــ  )Data Review 11/2014( .57,000بحســب  ، MSNAفــإن الرقــم يصــل إلــى
 39,000شــخص ،لكنــه رقــم يعــود للمناطــق التــي تــم تقييمهــا فــي شــهري آب وأيلــول  2(. 2014ناحيــة
مــن  6تــم تقييمهــا )MSNA 10/2014 ,كان عــدد النازحيــن فــي تقييــم  OCHAأواســط عــام  2014يبلــغ 72,000
در تقييــم ثالــث أجــري فــي آذار  ، 2014يركــز علــى القنيطــرة  ،العــدد بمــا يدنــو
نــازح )OCHA 06/2014(.قـ ّ
قلي ـا ً عــن  , 150,000األمــر الــذي يعــود ،جزئي ـاً علــى األقــل ،إلــى سلســلة مــن العمليــات العســكرية
فــي المنطقــة ســبقت التقييــم )AWG-SS 20/03/2014(.مهمــا تكــن األرقــام الفعليــة ،يبــدو أن القنيطــرة
تســتضيف أحــد أكبــر أعــداد النازحيــن بالنســبة لعــدد ســكانها األصلــي قبــل نشــوء الصــراع ،والــكل ضمــن
منطقــة صغيــرة نســبياً .باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن  100%مــن النازحيــن الذيــن تــم تقييمهــم مــن قبــل
 MSNAفــي المحافظــة أفــادوا بأنهــم تعرضــوا للنــزوح عــدة مــرات )MSNA 10/2014( .

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

ﻣﻥ ﺃﺻﻝ

نظرة عامة |
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80,000

ملحة عن املحافظات

 4.12التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

2

مقدمة |

بالمقارنــة مــع مناطــق أخــرى فــي البــاد ،فــإن التعــاون الميدانــي فــي المحافظــة بيــن جبهــة النصــرة
والفصائــل اإلســامية والجيــش الســوري الحــر ال يــزال حتــى اآلن أقــل توتــراً)Reuters 20/11/2014(.

ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ

ﺃﺭﻗﺎﻡ MSNA

تحليل القطاعات |

قيــل أن القــوات الســورية قصفــت بالبراميــل المتفجــرة عــدداً مــن البلــدات فــي ريــف القنيطــرة ومنهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

1

نظرة عامة و فصول القطاع

اشــتبكت جماعــات المعارضــة المســلحة (بمــن فيهــم أحــرار الشــام ،وكتائــب الفرقــان ،و جبهــة ثــوار
ســوريا)مع القــوات الســورية فــي تــل كــروم و جبــع ،والتــي مــا زالــت لحيــن إعــداد هــذا التقريــر تحــت
ســيطرة القــوات الســورية .كان هــذا جــزءاً مــن عمليــة ســميت “وأد الفتنــة”Various, ‘FreeSyria’ via Twitter(.

درت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود  80,000محتــاج فــي المحافظــة ،وهــو مــا يمثــل
قــ ّ
انخفاضـاً طفيفـاً مقارنــة مــع  87,000أشــار إليهــا مكتــب  OCHAفــي شــهر حزيــرانData Review(.
در تقييــم  MSNAوجــود  56,000محتــاج فــي المناطــق الفرعيــة
 )11/2014, OCHA 06/2014قــ ّ
التــي تــم تقييمهــا (منطقتيــن مــن أصــل ســت مناطــق مغطــاة) )MSNA 30/10/2014( .أشــارت
مراجعــة البيانــات كذلــك إلــى احتياجــات ملحــة فــي قطاعــات الحمايــة واألمــن الغذائــي وســبل
العيشــوالصحة والمــواد غيــر الغذائيــة والمــأوى)Data Review 11/2014( .

نظرة عامة |

 6.12االحتياجات اإلنسانية

يعتبــر فقــدان أو عــدم اكتمــال الوثائــق الشــخصية بســبب النــزوح مشــكل ًة كبيــرة تؤثــر علــى ســامة
وكرامــة الفــرد )MSNA 10/2014(.

 .2.6.12المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية

 .3.6.12األمن الغذائي و سبل المعيشة

)10/2014

 .5.6.12المواد غير الغذائية والمأوى
إن الكثافــة العاليــة للنازحيــن قــد اضطرتهــم للبحــث عــن مالجــئ غيــر مخدمــة .تــم تحديــد
خمســة مخيمــات غيــر رســمية علــى األقــل فــي المحافظــة ،مــع أكثــر مــن  4,000نــازح يقيمون
فــي مالجــئ مؤقتــة .يمكــن االفتــراض أن العــدد الفعلــي لألشــخاص المقيميــن فــي المالجــئ,
التــي توفــر القليــل مــن الحمايــة ضــد العوامــل ,هــو أعلــى بكثيــر .بســبب عــدم وجــود الســكن
فغالبــاً مــا يتشــارك النازحــون المالجــئ مــع أفــراد مــن خــارج األســرةData Review 11/2014,(.
)REACH 12/01/2014

ـص فــي وقــود التدفئــة فــي المحافظــة .بحلــول
ســجل فــي وقــت إجــراء ( MSNAآب و أيلــول) نقـ ٌ
ُ
الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر الحالــي ،فــإن ظــروف الشــتاء أدت إلــى تفاقــم الوضــع .قــد تشــمل
آليــات التأقلــم حــرق الحطــب وقطــع الخــردة ،وحتــى أكيــاس النايلــون)MSNA 10/2014(.
مــن بيــن المحافظــات العشــر (مــن أصــل  )14التــي يغطيهــا تقييــم  ،MSNAفــإن احتياجــات
المــأوى فــي محافظــة القنيطــرة ،ومعهــا درعــا والالذقيــة ،هــي األكثــر إلحاحـاً .النازحــون الذيــن
يعيشــون فــي مبانــي متضــررة أو غيــر مكتملــة هــم األصعــب وضعــاً بشــكل خــاصMSNA(.
)10/2014

2

التحليل اإلقليمي سوريا

األوعيــة الحفــظ للميــاه قليلــة جــداً وهنــاك حاجــة ماســة إليهــا بســبب ازديــاد اللجــوء إلــى ميــاه
الصهاريــج واآلبــار فــي ظــل غيــاب شــبكة إمــداد عامــة صالحــة للعمــل)MSNA 10/2014(.

1
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)22/12/2014

المشــفى الوحيــد فــي القنيطــرة يعمــل و الوصــول إليــه ممكــن )WHO-HeRAMS 09/2014( .غيــر
أن الحصــول الفعلــي علــى العــاج ال يــزال صعبـاً علــى العديــد مــن الســكان ،حيــث أن تكاليــف
العــاج باهظــة بالنســبة لـــ  100%مــن أولئــك الذيــن تــم تقييمهــم مــن قبــل MSNA. (MSNA

الدول املضيفة

كانــت محاصيــل كل مــن القمــح والشــعير فــي عــام “ 2014أســوأ” مــن عــام  2013حســب الشــهادات
المحليــة ،ممــا يعنــي أيضـاً انخفاضـاً فــي الحصــة النســبية لإلنتــاج المحلــي التــي هــي مصــدر رئيســي
للغــذاء أو الدخــل .تبيّــن تقديــرات منظمــة الغــذاء و الزراعــة المذكــورة فــي تقييــم  MSNAأن إنتــاج
القمــح قــد انخفــض بنســبة  50%بالنســبة إلــى معــدل  10أعــوام فــي جميــع أنحــاء ســوريا .قــد يكــون
االفتقــار إلــى أو الكلفــة الباهظــة للــوازم الزراعيــة (البــذور واألدوات واألســمدة بشــكل خــاص) هــو أحــد
األســباب ،إلــى جانــب أنظمــة الــري الفعالــة جزئيـاً أو التــي ال تعمــل علــى اإلطــاق (مــع شــح األمطــار)
و أيضـاً نقــص الوقــود .كمــا يعيــق اســتمرار القتــال وانعــدام األمــن الناتــج عنــه الوصــول إلــى األرض فــي
بعــض المناطــق .يتــرك هــذا أثــره علــى ســبل المعيشــة/الدخل واألمــن الغذائــي علــى حــد ســواء .إذا
اســتمر هــذا االتجــاه ،فــإن المزارعيــن الذيــن ال يــزال بإمكانهــم الوصــول إلــى أراضيهــم قــد يتكيفــون
مــع هــذا الوضــع بالتحــول بشــكل متزايــد نحــو المحاصيــل البعليــة ،والتــي ســتكون عرضــة لتقلبــات
هطــول األمطار(رغــم أن القنيطــرة تقــع فــي منطقــة تتمتــع بأعلــى هطــول نســبي )(MSNA 10/2014, FAO

يحتــاج  16,000شــخص ،أو حوالــي  20%مــن الســكان الذيــن تــم تقييمهــم إلــى المســاعدة
الصحيــة .المشــاكل الصحيــة األكثــر شــيوعاً فــي المحافظــة هــي اإلصابــات المرتبطــة بالصــراع.
تــم تقديــم العــاج لعــدد قليــل مــن الحــاالت فــي إســرائيل ،علــى الرغــم مــن أن البلديــن فــي
حالــة حــرب رســمية منــذ عــام )MSNA 10/2014( .1973

1

فصول البالد |

يوجــد حوالــي  56,000شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،ومــع انخفــاض إنتــاج المحاصيــل
الغذائيــة (اطلــع علــى المزيــد) فــي  2014زاد االعتمــاد علــى وســائل دخــل أخــرى مثــل المســاعدات
اإلنســانية  )MSNA 10/2014(.تعرضــت اإلمــدادات الغذائيــة أيضـاً لالنقطــاع نتيجــة القتــال فــي المحافظــة.
( )WFP 31/12/2014,WFP 10/2014أثــر هــذا علــى التنــوع الغذائــي وعلــى كميــة المــواد الغذائية/عــدد
الوجبــات اليوميــة المســتهلكة ،وهــي آليــة للتأقلــم الحظهــا تقييــم  MSNAفــي المناطــق الفرعيــة .فيمــا
يتعلــق باألطفــال ،خاصــة مــن هــم دون ســن الخامســة ،فــإن آلليــات التأقلــم هــذه عواقــب تغذيــة و
صحــة علــى المــدى الطويــل )MSNA 10/2014( .

 .4.6.12الصحة

2

نظرة عامة |

تنتشــر فــي المحافظــة طريقــة التخلــص مــن النفايــات فــي الحفــر والمناطــق المكشــوفة ،و ترتبــط
األخيــرة إلــى حــد كبيــر بالنازحيــن الذيــن يعيشــون فــي مبــان غيــر مكتملــة وفــي العــراء .يســتمر كذلــك
تراكــم القمامــة فــي األماكــن العامــة بســبب انخفــاض إمكانيــات القــوى العاملــة فــي البلديــة ،تظهــر
هــذه المشــكلة أيضــاً فــي المناطــق األخــرى المتأثــرة بالقتــال  )MSNA 10/2014(.تزيــد رداءة الخدمــات
العامــة ،خاص ـ ًة علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن الزمــن ،مــن مخاطــر اإلصابــة باألمــراض ،والتــي ترفــع
بدورهــا معــدالت الوفيــات فــي المناطــق المكتظــة ســكانياً.

يســتمر تأثيــر القتــال ونــدرة اللــوازم الناتجــة عــن الصــراع (مثــل الوقــود واألســمدة) علــى
الزراعــة .ففــي جباتــا الخشــب ،وهــي بلــدة زراعيــة شــمال غــرب خــان أرنبــة و إحــدى أكبــر
منتجــي الفواكــه فــي البــاد ،تراجــع إنتــاج التفــاح عشــرة أضعــاف عــن معــدالت مــا قبــل الصــراع
البالغــة 10,000طــن ســنوياً ،وكذلــك األمــر بالنســبة لمحاصيــل التــوت والكــرز ،وذلــك بحســب
صحيفــة لبنانيــة .بشــكل مشــابه ال يمكــن الوصــول إلــى قســم مــن األراضــي الزراعيــة أو أنهــا
متضــررة بســبب القتــال المتواصــل .أفــاد المزارعــون أيضـاً باســتغاللهم مــن قبــل التجــار ،يضــاف
إلــى ذلــك تكاليــف التســويق ونقــل المنتجــات ،ممــا يقلــل مــن األربــاح الضئيلــة أص ـا ً للمــزارع.
إضاف ـ ًة إلــى كل ذلــك ،أدى عــدم وجــود ثالجــات كافيــة إلــى فقــدان مئــات الكيلوغرامــات مــن
المنتجــات)Al-Akhbar 05/12/2014(.

مقدمة |

يبــدو أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان القنيطــرة يفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر الميــاه
نتيجــة القيــود اللوجســتية أو لعــدم كفايــة المــوارد الماليــة .كانــت إحــدى طــرق التأقلــم مــع ذلــك هــي
تقليــل اســتهالك الميــاه)MSNA 10/2014(.

ذلــك هــي تقليــل اســتهالك الميــاه”

ملحة عن املحافظات

يعتمــد الكثيــر مــن الســكان علــى اآلبــار و ميــاه الصهاريــج .تصاحــب ميــاه الصهاريــج مشــاكل تتعلــق
بالجــودة ناجمــة عــن مصــادر ميــاه غيــر آمنــة أو عــن االفتقــار إلــى مــواد التنقيــة .يذكــر أن بعــض الســكان
يعتمــدون علــى الينابيــع واألنهــار لتأميــن احتياجهــم مــن الميــاه)MSNA 10/2014(.

1

تحليل القطاعات |

اســتهدف قصــف بقذائــف الهــاون ,فــي  20تشــرين األول ،جامعــة القنيطــرة فــي مدينــة البعــث الواقعــة
تحــت ســيطرة القــوات الســورية خــال ســاعات الــدوام .أفــادت التقاريــر بإصابــة  17شــخص ،حالــة
أحدهــم خطيــرة  )UNSG 21/11/2014(.لوحــظ اســتهداف مراكــز التعليــم بشــكل عــام فــي المحافظــة ,ممــا
يــؤدي إلــى نتائــج جســيمة علــى الســامة المباشــرة للمدنييــن ،وبخاصــة األطفــال ،و إلــى اضطرابــات
فــي تطورهــم علــى المــدى البعيــد)MSNA 10/2014(.

أولعــدم كفايــة المــوارد الماليــة .كانــت إحــدى طــرق التأقلــم مــع

نظرة عامة |

تــم تحديــد القصــف والهجمــات الجويــة كقضايــا حمايــة رئيســية فــي المحافظــة .يذكــر أن جميــع األطفــال
الذيــن جــرى تقييمهــم خــال MSNAيعانــون مــن الخــوف واضطــراب النــوم وتقلــب المــزاج نتيجــة القصــف
وعنــف األســلحة الخفيفــة )MSNA 10/2014( .

إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر الميــاه نتيجــة القيــود اللوجســتية

نظرة عامة و فصول القطاع

 .1.6.12الحماية

“ يبــدو أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان القنيطــرة يفتقــرون إلــى

تحليل القطاعات |
مقدمة |

()MSNA 10/2014

2

1

ملحة عن املحافظات

فــي شــهر آب ،كان  50%علــى األقــل مــن مــدارس المحافظــة ال تعمــل فــي ( 153مــن أصــل ،)420
مقارنــ ًة مــع  20%فــي عمــوم البــاد )Data Review 11/2014( .حيــث توجــد المــدارس الصالحــة للعمــل،
تبــرز حاجــة ماســة لتقديــم مســاعدات نقديــة لألطفال في ســن المدرســة (للنقل والرســوم المدرســية
الــخ) فــي القنيطــرة أكثــر مــن أي محافظــة أخــرى .يأتــي دعــم رواتــب المعلميــن فــي المرتبــة الثانيــة.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

مــن بيــن المنشــآت التعليميــة الثــاث فــي المحافظــة والتــي تــم الوصــول إليهــا و تقييمهــا مــن قبــل
 ,MSNAاثنتــان تضررتــا بشــكل كبيــر ،و تــم تدميــر الثالثــة )MSNA 10/2014( .تزيــد مخاطــر القتــال المســتمر
بنقــص أماكــن التعليــم المتاحــة ،خاصــة اآلن مــع بدايــة فصــل دراســي جديــد ،وذكريــات القصــف الســابقة
تســتمر فــي إلحــاق األذى النفســي باألطفــال .أشــار تقييــم أجــري فــي شــهر آذار عــام  2014أن جميــع
المــدارس البالــغ عددهــا  48مدرســة فــي ذلــك القســم مــن المحافظــة الــذي يشــمل بيرعجــم جنوبـاً
إلــى قرقــس وصيــدا (بشــكل رئيســي الخشــنية وجــزء صغيــر مــن فيــق) قــد أصبحــت مالجــئ جماعيــة،
و توقفــت فيهــا خدمــات التعليــم .واجهــت محــاوالت إعــادة تشــغيل مراكــز التعليــم مشــاكل عديــدة
مثــل انعــدام األمــن و االفتقــار إلــى اللــوازم و مســافات الســفر الشــاقة أو تغيــراً فــي األولويــات المنزليــة
(عمالــة األطفــال) .بحســب ذات التقريــر ،بقيــت مدرســة واحــدة مفتوحــ ًة فــي المنطقــة الوســطى
التــي تضــم خــان أرنبــة و مدينــة البعــث و جبــع و نبــع الصخــر ومســحرة ،لكــن مخاطــر القصــف أثــرت علــى
الحضــور)AWG-SS 20/03/2014( .

نظرة عامة |
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نظرة عامة |

1

فصول البالد |
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لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

ﻃﺮﻃﻮس

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺣﺔ

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

1

 1.13قضايا رئيسية

ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔ

?

المصدر ,Data Review 11/2014 :تحليل  SNAPللبيانات المتاحة في الربع الرابع.

مقدمة |

d

ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

NFI

2

ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺣﺩﻭﺩ

ال تــزال محافظــة طرطــوس منعزلــة نســبياً عــن العنــف واســع النطــاق ،وتــؤوي حوالــي 200,000
نــازح ،يقيمــون فــي شــقق مســتأجرة وفــي المرافــق الحكوميــة و فــي العــراء .تشــير المعلومــات
المحــدودة المتاحــة إلــى وضــع إنســاني مســتقر نســبياً .التطــور الرئيســي فــي الربــع الرابــع
دى فــي العديــد مــن
كان ســخط الســكان الواضــح مــن سياســات القــوات الســورية ،والــذي تب ـ ّ
االحتجاجــات)Data Review 11/2014( .

 .3.13التوترات

2

التحليل اإلقليمي سوريا

الدول املضيفة
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ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

تفيــد مصــادر محليــة أن المدنييــن فــي طرطــوس ،نســبة كبيــرة منهــم هــم عائــات الجنــود فــي
القــوات المســلحة الســورية ،فــي حالــة ســخط متزايــد بســبب سياســات القــوات الســورية
التــي أهملــت وهمشــت جنــود القــوات الســورية .يظهــر ذلــك مــن خــال االحتجاجــات التــي
اندلعــت فــي شــهر أيلــول عــام  2014بعــد أن قتلــت الدولــة اإلســامية  250جنــدي مــن القــوات
الســورية ,إمــا خــال االشــتباكات أو فــي عمليــات إعــدام الحقــة بعــد االســتيالء علــى مطــار
الطبقــة فــي الرقــة )Syrian Observer 16/10/2014( .أفيــد عــن انــدالع االحتجاجــات مجــدداً فــي
أواســط تشــرين األول ،مطالبـ ًة بإزاحــة عــدد مــن مســؤولي الحكومــة الســورية .مــن المتوقــع أن
تتكــرر االحتجاجــات فــي المحافظــة بعــد اســتيالء جبهــة النصــرة وجماعــات المعارضــة المســلحة
األخــرى علــى معســكري وادي الضيــف والحامديــة فــي إدلــب ،التــي قتــل أو أعــدم خــال
معاركهــا العشــرات مــن جنــود القــوات المســلحة الســورية )Annahar 02/09/2014(.

1

فصول البالد |

كانــت طرطــوس المحافظــة األكثــر اســتقراراً منــذ بدايــة الحــرب األهليــة الســورية ،وبالتالــي
هــي ملجــأ طبيعــي للنازحيــن الهاربيــن مــن المناطــق القريبــة مــن الصــراع فــي إدلــب وحمــاة
وحمــص .تخضــع المنطقــة لســيطرة القــوات الســورية وال تــزال المجتمعــات فيها تتمتع بمســتوى
عالــي نســبياً مــن الحصــول علــى الخدمــات العامــة .ال يــزال المينــاء فــي المحافظــة يعمــل
وتتواصــل التجــارة علــى مســتويات عاليــة)Jadaliyya 13/04/2014, OCHA 06/2014( .

نظرة عامة |
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)(Data Review 11/2014
ﻋﺎﻟﻲ

ملحة عن املحافظات

ﻣﻳﻧﺎء

NFI

تحليل القطاعات |

سوريا
بالمقارنة مع العدد التقديري للسكان
200,000
 Data Review 11/2014قبل الحرب و البالغ 800,000
** حساب  :SNAPالسكان قبل الحرب  +عدد النازحين داخل سوريا.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

النازحون داخل

در أنهم يقطنون في
280,000
من أصل  1مليون يق ّ
 Data Review 11/2014المحافظة *

نظرة عامة |

 .13طرطوس

أشخاص بحاجة
للمساعدة

لم تتم التغطية من قبل تقييم MSNA

 .5.13النزوح
أشــارت مراجعــة حديثــة للبيانــات إلــى وجــود  200,000نــازح فــي طرطــوس ,و هــي انخفــاض كبيــر
مقارنـ ًة مــع تقديــرات  OCHAفــي شــهر حزيــران والتــي أشــارت إلــى أن حوالــي  450,000مــن النازحيــن
يقيمــون فــي المحافظــة ،ال ســيما فــي مدينــة طرطــوس و مشــتى الحلــو و صافيتــا وبانيــاسData(.
 )Review 11/2014, OCHA 06/2014يمكــن أن يعــزى هــذا االنخفــاض الحــاد فــي أعــداد النازحيــن إلــى عمليــة
التدقيــق علــى الهويــات ،رغــم عــدم وجــود معلومــات تؤكــد هــذا االفتــراض.

مقدمة |

درت مراجعــة حديثــة للبيانــات وجــود حوالــي  280,000شــخص بحاجــة للمســاعدة فــي المحافظــة و
قـ ّ
هــو انخفــاض كبيــر عــن نحــو  470,000شــخص بحاجــة للمســاعدة أشــار إليهــا مكتــب  OCHAفي شــهر
حزيــران )Data Review 11/2014, OCHA 06/2014( .يمكــن أن يعــزى هــذا الفــارق فــي عــدد المحتاجيــن إلــى
واقــع أن عــدد النازحيــن فــي المحافظــة قــد انخفــض مــن أكثــر مــن  450,000فــي شــهر حزيــران لحوالــي
 200,000فــي شــهر تشــرين األول .أشــارت مراجعــة البيانــات أيضـاً إلــى احتياجــات ملحــة فــي قطاعــات
الحمايــة و األمــن الغذائــي وســبل المعيشــة)Data Review 11/2014(.

2

1

ملحة عن املحافظات

 .6.13االحتياجات اإلنسانية

)31/12/2014, WFP 10/2014

تحليل القطاعات |

()UNICEF 10/2014

شــهدت طرطــوس فــي شــهر كانــون األول أفضــل اإلمــدادات الغذائيــة إلــى األســواق مقارنــ ًة
مــع األشــهر الســابقة .للتوضيــح ،ســجل أدنــى ســعر تجزئة/مفــرّق للخبــز ,فــي ســوريا ,فــي
طرطــوس و بســعر  30ليــرة ســورية/كغ ،بالمقارنــة مــع  200ليــرة ســورية/كغ فــي درعــا WFP( .

1

نظرة عامة و فصول القطاع

إن اســتقرار المحافظــة وســهولة الوصــول إليهــا جعــا منهــا قاعــدة واضحــة للبعثــات اإلنســانية مــن أجــل
تقديــم المســاعدات إلــى المحافظــات المحيطــة بهــا .غيــر أن الصــراع فــي المحافظــات المحيطــة يعطــل
تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي كثيــر مــن األحيــان .فــي شــهر تشــرين األول ,ذكــرت اليونيســيف أن
الصــراع فــي إدلــب أعــاق إرســال المســاعدات اإلنســانية مــن طرطــوس إلــى المحتاجيــن فــي إدلــب.

 .3.6.13األمن الغذائي وسبل العيش

نظرة عامة |

 .4.13التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

دثــة عــن األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية فــي المحافظــة محــدود ًة للغايــة .ألنــه
ال تــزال المعلومــات المح ّ
مــن غيــر المرجــح أن تكــون المعلومــات القطاعيــة ,مــن الفتــرة التــي ســبقت فتــرة التقريــر الحالــي ,قــد
تغيــرت بشــكل كبيــر ،فقــد تــم تضمينهــا هنــا إلعطــاء مؤشــر عــام.

بســبب الغيــاب النســبي لألعمــال القتاليــة فــإن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة ال تــزال تعمــل ،ولكنهــا
تفتقــر إلــى القــدرة علــى اســتيعاب العــدد المتزايــد مــن النازحيــن .ســجلت منظمــة الصحــة العالميــة
وجــود ثالثــة مراكــز صحيــة فقــط تعمــل بشــكل جزئــي مــن أصــل  ،164أمــا البقيــة فتعمــل بكامــل طاقتهــا.

نظرة عامة |

 .1.6.13الصحة

1

()WHO 06/2014, UNFPA 31/03/2014, UN Children’s Fund 11/04/2014, OCHA 06/2014

فصول البالد |

)06/2014

الدول املضيفة

دد مكتــب  OCHAفــي تقريــر لــه فــي حزيــران ,وجــود  21ملجــئ جماعــي فــي المحافظــة يقيــم
حــ ّ
فيــه  1,600أســرة 14 .مــن هــذه المالجــئ تقــع فــي مدينــة طرطــوس وســبعة فــي مناطــق أخــرى
مــن المحافظــة .بينمــا ســعى النازحــون مــن الطبقــة المتوســطة ,الذيــن فــروا إلــى طرطــوس ,لإلقامــة
فــي شــقق مســتأجرة وشــاليهات بشــكل رئيســي ،فــإن الكثيــر مــن النازحيــن األقــل يســراً وجــدوا
ألنفســهم مــأوى فــي المرافــق والمبانــي الحكوميــة ،وخاصــة المــدارسJadaliyya 13/04/2014, OCHA( .

 | P.52الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

 .2.6.13المأوى
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التحليل اإلقليمي سوريا

أفــادت اليونيســيف أن طرطــوس كانــت مــن بيــن المحافظــات الثالثــة األعلــى فــي معــدل ســوء التغذيــة
الحــاد الشــديد ( )3%فــي مخيمــات و تجمعــات النازحيــن الرســمية وغيــر الرســمية ،و ذلــك بالمقارنــة
مــع محافظــات أخــرى مثــل دمشــق وحلــب والقنيطــرة ( .)2.5%وهــذا يــدل علــى أنــه برغــم اعتبــار
الوضــع العــام فــي المحافظــة ذا أولويــة أقــل فيمــا يخــص االحتياجــات اإلنســانية ,لكــن توجــد حاجــات
ماســة بيــن النازحيــن فــي أماكــن اإلقامــة الجماعيــة وغيرهــا مــن التجمعــات)UNICEF 10/2014( .

نظرة عامة |

ملحق ة
خلفية عن تقرير التحليل اإلقليمي لسوريا RAS

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

النازحون

المعابر الحدودية السورية

أيلول 2013

دروس مستفادة في التقييم

أيلول 2013

بيانات خط األساس -لبنان

تشرين األول 2013

حركة البضائع عبر الحدود

كانون األول 2013

الجهات اإلغاثية الفاعلة في سوريا

كانون األول 2013

بيانات خط األساس  -األردن

كانون األول 2013

فلسطينيون من سوريا
ملف محافظة إدلب
المتفجرات من مخلفات الحرب

1

شباط 2014
حزيران 2014
آب 2014

حلول فصل الشتاء

تشرين األول 2014

آخر السيناريوهات

تشرين الثاني 2014

مصادر بيانات الخرائط

اإلدارة OCHA :مجموعات البيانات المشتركة عن العمليات .مخيمات النازحين في
سوريا :وزارة الخارجية األمريكية  . HIU، SNAPتحركات النازحين في سوريا :برنامج الغذاء
العالمي .مخيمات النازحين في العراق . UNHCR ، REACH :مخيمات الالجئين :وزارة
الخارجية األمريكية  . HIUالمخيمات غير الرسمية :لبنان -مشترك بين الوكاالتREACH ،
 /.UNICEFالالجئون - UNHCR :البنية التحتية :مرصد الطاقة العالمي/OCHA . WFP ،
المعابر الحدودية : SNAP
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التحليل اإلقليمي سوريا

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

1

الدول املضيفة

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).

تأثير الصراع على االقتصاد السوري و سبل المعيشة

تموز 2013
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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.

الوضع القانوني لألفراد الفارين من سوريا

حزيران 2013

فصول البالد |

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 حلب

نيسان 2013

2

نظرة عامة |

النازحــون داخــل ســوريا ( )IDPsهــم أشــخاص أو مجموعــة مــن األشــخاص ممــن يقيمــون 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( .

موضوعات

مقدمة |

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.

التحليل اإلقليمي عن سوريا

كانون الثاني – 2013تشرين األول 2014

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 العيــش
والحصــول علــى الخدمــات األساســية)OCHA 05/06/2012( .

تقارير  SNAPالسابقة

تحليل القطاعات |

المتضررون

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

1
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تعاريف :مصطلحات إنسانية

تعاريف أخرى

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.

2

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

2
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الدول املضيفة

