
تقييم متعدد القطاعات لالحتياجات العاجلة مشال غرب سورية:   
ةركز على موجة النزوح األخرية يف مشال غرب سوري  

 

 ةيلنتائج الرئيسا

شّكل ارتفاع عدد النازحني إىل اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها يف مشال غرب سوراي خالل األشهر األخرية  
يف مجيع   رئيسينيللمبحوثني ال وفقا  العديد من التحدايت أمام اخلدمات املتاحة وفرص كسب العيش يف املنطقة. و 

 .من جمموع السكان %  58  فإن نسبة النازحني تشكل اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها، 

%(، يف حني  52)   جمتمعا  حمليا    242أبن أتمني املأوى هو أهم أولوية للنازحني، حسب  الرئيسيونوأفاد املبحوثون  
%(. ووفقا   77) جمتمعا  حمليا   357أن أهم أولوية لسكان اجملتمعات املضيفة هي أتمني سبل العيش، حسب 

% من النازحني يف اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها كانوا يقيمون يف مالجئ  42، فإن رئيسينيللمبحوثني ال
جمتمعا  حمليا    116يف  الرئيسيون. وأفاد املبحوثون [3] ملؤقتةكانوا يقيمون يف أماكن اإليواء ا(٪6)الطوارئ، و

٪(،  66% من النازحني كانوا يقيمون يف مالجئ مكتظة. ويف معظم اجملتمعات احمللية ) 50-26%( أن 25)
فرص لكسب الرزق، فيصيب ذلك كال  من اجملتمع املضيف واألسر   هناك أبنه مل يعدّ  الرئيسيونأفاد املبحوثون 

ة حبالة ضعف شديد. وقد أصبح النازحون يعتمدون بشكل كبري على وسائل غري منتجة لكسب العيش  النازح
 مثل التحويالت املالية أو املعونة أو القروض. 

من اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها، أفادت التقارير أبن الناس واجهوا مشاكل يف احلصول على  %( 81)ويف 
من   %(91)  اإلنسانية، ووِصف "عدم كفاية املساعدة جلميع احملتاجني" كمشكلة، حسبما ورد يفاملساعدات 

، ذكر املبحوثون  تقييمهافقط من اجملتمعات احمللية اليت جرى  %(49) . يف [4]اجملتمعات اليت جرى تقييمها 
يف اجملتمعات احمللية يف كفروم   الرئيسيونأن الناس يستهلكون ثالث وجبات يف اليوم. وأفاد املبحوثون  الرئيسيون

   وقطمة عفرين الواقعني يف منطقة عفرين أن غالبية السكان يستهلكون وجبة واحدة فقط يف اليوم الواحد.
بوجود فئات ضعيفة يف مجيع اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها. ومن اجلدير ابلذكر أن    الرئيسيونوأفاد املبحوثون 

من جمموع السكان كانوا من كبار السن   %( 7) رضعات، يف حني أن محوامل أو  من جمموع اإلانث كنّ  %( 14)
  . [2] 19- سنة. وكلتا الفئتني معرضتان بشكل خاص خلطر اإلصابة بـ كوفيد 60الذين تزيد أعمارهم عن 

  لذلك ؛  [2]أتثر األشخاص    القطاعات وزايدة  القدرة على تعطيل تقدمي املساعدة اإلنسانية يف مجيع  19- ولـكوفيد
 . من الضروري حتسني االستجابة اإلنسانية للفئات املستهدفة من أجل تلبية احتياجات الناس

 القيود
وتتعلق    على الوضع.  وال متثل إال مؤشرا    إحصائيا    الستخدام منهجية املبحوث الرئيسي، فإن النتائج ليست منوذجا    ا  نظر 

هذه املعلومات فقط بقاطين هذه اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها. ولذلك، ال ميكن وصف النتائج أبهنا مؤشر  
ومبا أن التحليل أُجري على مستوى اجملتمع احمللي،  على الوضع يف اجملتمعات احمللية اليت مل يشملها التقييم يف املنطقة.  

ع حمددة يف املخيمات/املواقع، وال سيما أوضاع أولئك الذين يعيشون يف مواقع  فإنه ال يتم تسليط الضوء على أوضا 
 . التقييممن معلومات   %(10) من األسر. وقدمت املبحواثت من النساء  قليال   صغرية تضم عددا  

 

 السياق

يف أعمال القتال   حادا   ، شهدت حمافظة إدلب ومناطق غرب حلب تصاعدا  2019يف كانون األول/ديسمرب  
والقصف والغارات اجلوية، مما حال دون احلصول على اخلدمات األساسية وهدد سالمة القاطنني يف املناطق القريبة  

أدى هذا    ،للتقارير  فقا  و و   .[1]من خطوط النزاع، وال سيما يف اجملتمعات احمللية يف جنوب شرق إدلب وغرب حلب  
ما يقرب   وبلغ عدد النازحني  ،املنطقة إىل نزوح مجاعي للمدنيني يف مجيع أحناء االرتفاع احلاد يف األعمال العدائية

 . [1] كانون األول  1مليون شخص منذ  

الرتكية وأجزاء من مشال حلب وصول أعداد كبرية من  -وشهدت اجملتمعات احمللية الواقعة على طول احلدود السورية 
. واضطر النازحون للنزوح مرات عديدة، فأدى  ات املرهقة أصال  النازحني، فزاد الضغط على البنية التحتية واخلدم

تفاقمت االحتياجات اإلنسانية  و ، [1] ذلك بدوره إىل إضعاف القدرة على الصمود وزايدة أوجه الضعف القائمة
    . [2]  19- بسبب ظروف الشتاء القاسية، وتقلبات اللرية السورية منذ آذار، واحتمال تفشي مرض كوفيد

. وعالوة  آذار، إال أن الوضع يف مشال غرب سورية ما يزال مضطراب  جدا   6ن إبرام وقف إلطالق النار يف وابلرغم م
على ذلك، متثل احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية اليت ميكن أن تليب االحتياجات احلالية للنازحني وسكان اجملتمعات  

   .[2] 19- االستعداد واالستجابة املطلوبة ملواجهة كوفيد مبا يف ذلك ، وجادا   فريدا    املضيفة حتداي  

واستجابة للسياق اإلنساين املعقد يف مشال غرب سوراي، أجرت منظمة )ريتش( تقييما  لالحتياجات العاجلة  
(RNA  من أجل دعم اهليئات التنفيذية لتخطيط االستجابة اإلنسانية. وُُتمل صحيفة الوقائع هذه االحتياجات ،)

جرى تقييمها يف مجيع أحناء حمافظة   حمليا   جمتمعا   461القطاعات للنازحني واجملتمعات احمللية املضيفة يف  متعددة
على جمموعة البياانت الكاملة املصاحبة لصحيفة الوقائع هذه وابإلضافة    هنا إدلب ومناطق مشال حلب. وميكن العثور  

 . 19-إىل هذه الصحيفة، سيُنشر، يف األايم املقبلة، صحيفة وقائع تركز على االستعداد ملواجهة كوفيد 
 املنهجية 

)مبا يف   حمليا   جمتمعا   461هذا التقييم يف  املناسبة حول الوضع اإلنساين، أجرت منظمة )ريتش( تحديثاتاللتوفري و 
  رئيسينيمقابالت عن بعد مع مبحوثني    منطقة يف مشال غرب سوراي من خالل  26أحياء يف مدينة إدلب( يف    4ذلك  

وميكن الوصول إليها يف    ،تسيطر عليها املعارضةعلى مستوى اجملتمع احمللي. وغطت املنظمة مجيع اجملتمعات احمللية اليت  
يف حمافظة حلب اليت شهدت   حمليا   جمتمعا   188. وأُجري هذا التقييم يف حمليا   جمتمعا   273حمافظة إدلب وعددها 

.  2020آذار  29و  26. ومُجعت البياانت بني 2019كانون أول 1عملية وصول للنازحني منذ  100أكثر من 
وأييت هذا التقييم بعد سلسلة من التقييمات متعددة القطاعات لالحتياجات العاجلة بعد حلقات من الصراع املتصاعد  

 .2019ومتوز    2019وأاير   2019يف شباط 
 

 .[5]منطقة مشلها التقييم  461: مناطق التقييم
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 من ئوية م نسبة ب) تقييمها جرى  اليت احمللية  اجملتمعات  ف  عنها املبلغ  الضعيفة الفئات 

   : [6]  (سكانية فرعية جمموعة كل
                                                        ات  ساء احلوامل/املرضعالن 14%
                                                            سنة      60رب من أك 7%

                                                        اء اليت تعيل أسرها  النس 3%

                                                    لغون الذين لديهم إعاقة   البا 2%

                                               األطفال الذين لديهم إعاقة       1%

                                               يعانون من األمراض املزمنةين الذ 1%

                                                  غري املصحوبني       األطفال  1%
  بنسبة مئوية مها )ي املبلغ عنها ف اجملتمعات احمللية اليت جرى تقي الفئات األشد ضعفا  

 : [7] اجملتمعات املبلغ عنها(  من

  %   

                                                   ساء اليت تعيل أسرهاالن 60%
                                              األطفال الذين لديهم إعاقة 44%
                                                         سنة 60أكرب من  42%
األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وإصاابت ومشاكل ف الصحة العقلية          38%  
                                              البالغون الذين لديهم إعاقة      36%

 

<1% 

ى  من جمموع السكان ف مجيع اجملتمعات احمللية اليت جر  نسبتهم) العائديننسبة  
 ( تقييمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرتكيبة السكانية                                                                          
 

نتج عنه من ييف مشال غرب سوراي وما  الوضع املتغريتعكس التغريات يف أرقام السكان 
أعلى من عدد سكان اجملتمعات   النازحنيأظهرت النتائج أن عدد  إذ ، النزوحأمناط 

عدد  وُسجل ، %(58)  ، إذ تبلغ نسبة النازحني املضيفة يف املناطق اليت جرى تقييمها
  جمتمعا    49يف    الرئيسيونوأفاد املبحوثون    .%(  1)وهو أقل من    حاالت العودةضئيل من  

 %( حبدوث حاالت عودة قبل ثالثة أشهر من هذا التقييم. 11)  حمليا  

وتفيد التقارير بوجود الفئات الضعيفة يف مجيع اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها. ومتثل 
من جمموع اإلانث، ويشكل األشخاص الذين تزيد  %( 14) النساء احلوامل/املرضعات 

أن الفئات    الرئيسيوناد املبحوثون  من جمموع السكان. وأف %(  7) سنة    60أعمارهم عن  
من %( 60) لـ  هي: األسر اليت تعيلها النساء، وفقا   عموما   الضعيفة األكثر هتديدا  

من %( 36)و%( 44)لـ  اجملتمعات احمللية، واألطفال والبالغون ذوو اإلعاقة، وفقا  
اجملتمعات   من%( 38) أبن  الرئيسيوناجملتمعات احمللية على التوايل. وأفاد املبحوثون 

 احمللية أفادت بوجود أشخاص مهددين مصابني أبمراض مزمنة.
حسب العمر   يمهاياليت جرى تقالنسبة املقدرة جملموع السكان ف اجملتمعات احمللية 

 :(إمجايل السكان مئوية من  نسبة) :ونوع اجلنس
 

47 % 
 

 النساء 
 

 % 43     سنة   18فوق  
 % 39  سنة   17و  6بني    

   

 % 18  سنوات  5و  0بني  الذكور  % 53

حسب العمر   مهاي اليت جرى تقيف اجملتمعات احمللية النازحني  النسبة املقدرة جملموع
 :(النازحنيئوية من جمموع املنسبة ال) :ونوع اجلنس

 
47 % 

 
 النساء 

 
 % 41     سنة   18فوق  

 % 40  سنة   17و  6بني    
   

 % 19  سنوات  5و  0بني  الذكور  % 53

 

58% 

النسبة املئوية للنازحني )النسبة املئوية للنازحني من جمموع عدد السكان ف اجملتمعات  
 ( تقييمهااحمللية اليت جرى  
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ف اجملتمعات احمللية اليت جرى التقييم    تعيش اليت املضيفة   للمجتمعات أولوية  ذات  احتياجات ثالثة أعلى 
 (:عنها اإلبالغ جرى حيث اجملتمعات عدد حسب)  فيها

 st1 nd2 rd3 Total 

 357 92 129 136 سبل العيش

 250 59 83 108 الصحة

واإلصحاح والنظافةاملاء   91 36 44 171 

 177 46 58 73 الطعام

يمالتعل  25 59 93 177 

 197 105 77 15 املواد غري الغذائية

يواءاإل  10 5 12 27 

مايةاحل  3 14 10 27 

                                                                               املواد غري الغذائية                                         
النظافة الصحية احليوية مثل حفاضات األطفال   مستلزماتأبن  الرئيسيوناملبحوثون ويف حني أفاد 

ومنتجات التنظيف والنظافة الصحية والصابون متاحة يف غالبية اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها،  
- كوفيد  يبقى أن نرى ما إذا كان الوصول إىل هذه املواد احليوية ميكن أن يتأثر مع ارتفاع الطلب بسبب

 .يف األسابيع املقبلة 19

يف مجيع   الشمسية أقل توافرا  املصابيح /ووسائل اإلانرةوكانت املواد األكثر تكلفة مثل البطارايت 
 .اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها

 )النسبة املئوية للمجتمعات اليت أبلغت عن توافرها(توافر املواد غري الغذائية 

   %  

 %95 حفاضات األطفال

 %94 الصابون 

 %93 منتجات التنظيف والنظافة الصحية 

 %89 الفوط الصحية 

 %86 وقود الطهي 

 %71 حفاضات البالغني

 %68 املالبس

 %67 أدوات الطهي 

 %66 األحذية

 %61 وسائل اإلانرة/املصابيح الشمسية 

 %58 مواقد الطهي

 %56 الفرشات واحلصائر

 %56 أوعية حفظ املياه

 %52 البطارايت

                                                                                     االحتياجات ذات األولوية     املساعدة اإلنسانية و 
 

املساعدة اإلنسانية اخلاصة   عن وجود الرئيسيون نسبة اجملتمعات اليت جرى تقييمها حيث أبلغ املبحوثون 
فيها عن تقدمي املساعدة منذ   الرئيسيون %( وأبلغ املبحوثون 82جمتمعا  حمليا  ) 379بقطاعات حمددة ف 

 :) النسبة املئوية للمجتمعات احمللية حيث أُبلغ عن ذلك(  وصول النازحني اجلدد
              %81       الطعام                                            

%49     مواد غري غذائية                                      
% 47 الصحة                                                   
%28   املأوى                                                   

 % 25                ياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةامل
 

%( حيث أبلغ   81يمه )ي جرى تق حمليا   جمتمعا   371املشاكل اليت تواجه احلصول على املساعدة ف 
 :)النسبة املئوية ف اجملتمعات احمللية حيث أُبلغ عن ذلك(  عن وجود مشاكل  الرئيسيوناملبحوثون  

 %91                       ال توجد مساعدة كافية جلميع احملتاجني (1

                      43%                   مل تستجب املساعدة لالحتياجات الفعلية (2

 %16نقص الواثئق                                                   (3

% من اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها أبن اجملتمع احمللي تلقى املساعدة بعد  82يف    الرئيسيونأفاد املبحوثون  
ليت جرى تقييمها  % من اجملتمعات احمللية ا81يف  الرئيسيونوصول النازحني اجلدد. ومع ذلك، أفاد املبحوثون 

% من اجملتمعات احمللية اليت جرى  91أبن الناس يواجهون مشاكل يف احلصول على املساعدة اإلنسانية، ووصفت
تقييمها "عدم كفاية املساعدة جلميع احملتاجني" أبهنا مشكلة، مما يشري إىل ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية  

% من اجملتمعات احمللية إىل أن )واتساب( أو غريها من  85يف    الرئيسيون  يف مجيع أحناء املنطقة. وأشار املبحوثون
منصات اهلاتف احملمول هي الطريقة املفضلة للتواصل مع مقدمي املساعدات حول احتياجات اجملتمع أو  

ني هي  بلغ عنها أكثر من غريها ابلنسبة للنازحاالحتياجات ذات األولوية اليت أُ  املساعدات اليت تتلقاها. وكانت
 بلغ عنه السكان املضيفون يف اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها. حني أن سبل العيش كانت أكثر ما أَ اإليواء، يف  

                                                                               واء                                                                             ـــ اإلي 
جمتمع   252يف  الرئيسيونهو األولوية األوىل يف احتياجات النازحني. وقدر املبحوثون  ، يف العموماإليواءن كا

  116يف   الرئيسيون% من النازحني يقيمون يف أماكن إيواء مكتظة، وأشار املبحوثون    25- 1%( أن  55حملي )
النازحني   ن أ%  6% من النازحني يقيمون يف أماكن إيواء مكتظة. و 50- 26%( أبن  25حملي ا ) ا  جمتمع

يقيمون يف أماكن إيواء مؤقتة. ومن املرجح أن يشكل ذلك حتدايت لعدة قطاعات، ال سيما فيما يتعلق ابإلصحاح  
وانتشار األمراض املعدية. كما أن نقص الواثئق، وهي مشكلة شائعة بني النازحني، قد يُصعب أتمني اإليواء  

 املناسب لألسرة.

)نسبتها من العدد اإلمجايل للسكان ف املواقع تقييمهاف املواقع اليت جرى  را  اإليواء الثالثة األكثر ذكأنواع 
 مها(:ياليت جرى تقي

 
 اجملتمع املضيف                                 النازحون            

 %( شقة أو بيت جاهز / قيد اإلنشاء             89)  (1)%( 42إيواء طوارئ        )
                               )مملوك(                                                                          

 شقة أو بيت جاهز / قيد اإلنشاء              %( 6)   (2)%(   36)أبنية سكنية جاهزة 
                                               ()مستأجر                                                                      

 %( شقة أو بيت جاهز / قيد اإلنشاء             2)    (3)  %(8أبنية مبواصفات عادية)
 )غري مملوك/مستأجر(                                                           

 
اجملتمعات احمللية )النسبة املئوية من أكثر ثالثة مشاكل تتعلق ابإليواء جرى التبليغ عنها قبل أسبوع من التقييم 

:(حيث أُبلغ عن ذلك  
 

اجملتمع املضيف     النازحون                                     
     نقص اإلضاءة       )66%( )1(     )56%( نقص اإلضاءة
    نقص العزل من الربد )49%(  )2(     )24%( نقص التدفئة 

    نقص التدفئة     )42%(  )3(    )31%( نقص العزل من الربد
 

)عدد اجملتمعات احمللية تقييمها أكثر ثالثة أولوايت الحتياجات النازحني الذين يعيشون ف اجملتمعات اليت جرى  
 حيث أُبلغ عن ذلك(

                                                     

                                                      

 عو اجملم الثالث الثاين لألو ا 
 242 19 17 206 اإليواء
 245 66 107 72 الطعام

 285 100 127 58 سبل العيش
 160 55 49 56 الصحة

 املياه واإلصحاح
 والنظافة الصحية

30 43 41 114 

املواد غري 
 الغذائية

16 72 111 199 

 68 38 25 5 التعليم
 22 15 5 2 احلماية



 

 مها حيث يقيم النازحون ف أماكن اإليواء املؤقتة أو بدون مأوى:ياجملتمعات احمللية اليت جرى تقي

 

                                           سبل العيش
يف أكثر من ربع اجملتمعات احمللية أبن التصنيع والتجارة قد  الرئيسيوناملبحوثون  وأشار 

درة احملاصيل امل اج  بشكل خطري ابلنزاع. ويف حني أن إنتاج احملاصيل الغذائية وإنتاتأتثر 
 حيتالن مكانة ابرزة بني مصادر الدخل األولية للمجتمع املضيف، فقد أصبح للدخل

 على وسائل كسب الرزق غري املنتجة مثل التحويالت يعتمدون اعتمادا  كبريا   النازحون
من األرجح أن  هأبنأفاد املبحوثون املالية أو املعونة أو القروض. وابإلضافة إىل ذلك، 

 فيما يتعلق ابلرجال  حمليا    ا  جمتمع  313اهرة، كما ورد يف  املعمالة غري  اليف    النازحونينخرط  
 %(.52ابلنساء ) فيما يتعلق حمليا   ا  جمتمع 239و، (% 68)

 
 

  )الرجال(جملتمع املضيفة املبلغ عنها شيوع ا ف اييسأكثر مصادر الدخل الرئ 

 يف مشال غرب العدد املرتفع حلاالت وصول النازحني إىل املناطق املكتظة ابلسكان أصال  أدى 
سوراي إىل زايدة  مشال غرب يفعدد الوافدين من النازحني إىل املناطق املكتظة ابلسكان  ارتفاع

. ويف معظم اجملتمعات احمللية اليت الضغط على مصادر سبل العيش اليت كانت حمدودة مسبقا  
أبنه مل يعد هناك املزيد من فرص كسب  الرئيسيون(، أفاد املبحوثون % 66جرى تقييمها )

العيش، مما يرتك اجملتمع املضيف وكذلك النازحني يف حالة ضعف شديد. وقد أبلغ عدد كبري 
%( وانعدام األمن مما مينع أنشطة  51من اجملتمعات احمللية عن فقدان وسائل كسب الرزق )

 .%(، واليت هي من بني اآلاثر الرئيسة للصراع  42كسب الرزق )
 
  

 املبلغ عنها بني النازحني )الرجال(و  شيوع ا ةيأكثر مصادر الدخل الرئيس

 
اثر النزاع على سبل العيش األكثر ذكر ا من بني اآلاثر األخرى قبل ثالثة أشهر من التقييم )نسبة آ

 (: حيث أبلغ عن ذلكاجملتمعات احمللية 
 %( 66)                                                  ال يوجد فرص لكسب العيش (1

            %(51)                                (ضياع وسائل كسب العيش )ضاعت أو هنبت  (2

 %( 42)                                     الذي حيول دون كسب الرزق انعدام األمن (3

 %( 24)  الرزق كسب  فرص زايدة اللجوء إىل آليات التكيف السلبية بسبب عدم وجود (4

 %(  13)                                         التمييز على أنشطة كسب الرزق  أتثري (5

حيث أُبلغ األعمال أو العمالة اللذان أُبلغ أهنما "أتثرا بشكل كامل" بسبب النزوح )نسبة اجملتمعات  تقطاعا
 (:عن ذلك

 %(29)           التصنيع )رجال(         (1

 %( 28)                    التجارة )الرجال (2

 %( 26)              التصنيع )النساء(    (3

 %( 24)               التجارة )النساء(   (4
 -العمالة املأجورة (5

َ
 ( %23) )الرجال(هرة  امل

 1st 2nd 3rd Total  1st 2nd 3rd Total 

 313 79 91 143 عمالة غير ماهرة -جوراأل 275 25 56 194 المحاصيل الغذائيةانتاج 

 207 25 72 110 عمالة ماهرة  -جوراأل 197 13 68 116 اج المحاصيل النقديةانت

 152 59 56 37 ارة/األعمالالتج 177 60 85 32 تجات الحيوانيةالمن

 135 38 61 36 تجات الحيوانيةالمن 177 79 68 30 لاارة/األعمالتج

 116 81 27 8 القروض/االقتراض 162 79 54 29 عمالة غير ماهرة -جوراأل

 90 26 26 38 الدواجنمبيعات الماشية/  159 56 61 42 عمالة ماهرة  -جوراأل
  
  أكثر مصادر الدخل الرئيسة املبلغ عنها شيوع ا ف اجملتمع  املضيف)النساء(                                  أكثر مصادر الدخل الرئيسة املبلغ عنها شيوع ا بني النازحني)النساء( 

 1st 2nd 3rd Total  1st 2nd 3rd Total 

 239 75 77 87 عمالة غير ماهرة -جوراأل 240 50 81 109 الحيوانيةتجات المن

 210 64 77 69 المساعدة الغذائية 205 87 64 54 عمالة غير ماهرة -جوراأل

 194 75 81 38 القروض/االقتراض 178 37 65 76 إنتاج السلع األساسية )العسل والمالبس(

 180 42 50 88 (إنتاج السلع األساسية )العسل والمالبس 162 35 45 82 المحاصيل الغذائيةانتاج 

 165 80 42 43 الحواالت 151 76 47 28 القروض/االقتراض

 157 37 53 67 تجات الحيوانيةالمن 111 61 31 19 الحواالت
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 أماكن إيواء مؤقتة للنازحني أو بدون إيواء  

 ف أماكن إيواء مؤقتة أو بدون إيواء 
 يوجد انزحون ف اجملتمع احمللي

 



 

 واليت أُبلغ بعدم وجود أسواق فيها أو أن وسائل النقل متثل حتداي  للوصول إىل األسواق   تقييمهااليت جرى اجملتمعات احمللية 

 

                                                                                                               األمن الغذائي والتغذية

أشهر(   6-0اإلبالغ عنها إلطعام األطفال الصغار ) جرىاليت  التحدايت األكثر شيوعا  
 :(حيث أُبلغ عن ذلكاجملتمعات احمللية  عدد)

 1st 2nd 3rd Total 

 250 27 60 163 صعوابت الرضاعة الطبيعية

 331 44 134 153 غياب دعم الذين ال يتلقون رضاعة طبيعية

 182 88 76 18 األطفالنقص توزيع حليب 

سوء النظافة الصحية أثناء تغذية  األطفال غري الرضع 
  طبيعيا  

 ال يوجد

5 

0 

24 

45 

25 

65 

54 

110 

 

 (شهرا   23-7اليت جرى اإلبالغ عنها إلطعام األطفال الصغار ) التحدايت األكثر شيوعا  
 :(حيث أُبلغ عن ذلكاجملتمعات احمللية  عدد)

 1st 2nd 3rd Total 

 266 45 110 111 التنوع غري كاف

 211 57 85 69 طعام غري جيد مبا فيه الكفاية )نوعية(

 138 34 47 57 الطعام غري كاف )الكمية(

 62 21 14 27 الطعام غري مناسب

 69 34 20 15 ال يوجد أدوات إلطعام األطفال

 36 19 6 11 أثناء الطهي/اإلطعام سوء النظافة ف

 77 6 61 10 وجود مرافق للطهي أو وقودعدم 

 20 10 4 6 أخرى

 44 28 11 5 عدد غري كاف للوجبات

 58 44 13 1 اليوجد 

 

اسرتاتيجيات التكيف الشهرية األكثر شيوع ا للتعامل مع نقص توافر الطعام ف اجملتمعات احمللية اليت 
 كل اسرتاتيجية(:  جلواللسكان الذين س املئوية)النسبة جرى تقييمها 

 %(22قرتاض                                  )اال (1
 %(14)         ال توجد اسرتاتيجية تكيف شهرية (2

 %(13)                              بيع املقتنيات (3
  

 

 

أن الناس يستهلكون ثالث  الرئيسيوناملبحوثون تقييمها، أفاد  جرى% فقط من اجملتمعات اليت 49يف 
الواقعتني يف منطقة  عفرين ةكفروم وقطم  احمللية يف تمعاتاجمليف  الرئيسيونشار املبحوثون وجبات يوميا . وأ

األسر يف أن  الرئيسيونوأفاد املبحوثون عفرين أبن غالبية السكان يستهلكون وجبة واحدة فقط يف اليوم. 
يف  الرئيسيونق. وأفاداملبحوثون ( مل تتمكن من الوصول إىل األسواق على اإلطال% 3)حملي اجمتمعا   13

الوصول إىل األسواق. وكان التحدي  ق منعتها منعوائ واجهت٪( أبن األسر 73) حمليا   جمتمعا   337
، وهو ما ميثل ا  حملي ا  جمتمع 224 حسباألكرب الذي يواجه الوصول إىل األسواق هو نقص وسائل النقل، 

 عوائق.من اجملتمعات احمللية اليت أبلغت عن وجود  % 68

)النسبة املئوية املبلغ عنها من النازحني وسكان اجملتمعات احمللية املضيفة  مصادر الغذاء األكثر شيوعا  
 :للمجتمعات احمللية حيث أُبلغ عن ذلك(

 اجملتمع احمللي املضيف                                النازحون           
 %( 95الشراء من احملالت )         (1)      %(                 95الشراء من احملالت )

 %( 74انتاجهم / الزراعة )        (2)             %(47اهلدااي من العائلة/األصدقاء )
 %(25) اهلدااي من العائلة/األصدقاء         (3)     %(64املساعدة من املنظمات غري احلكومية)

 %( 24املساعدة من املنظمات غري احلكومية )        (4)            %( 22املساعدة  من اجملالس احمللية )
 %(13)  املساعدة  من اجملالس احمللية        (5)           %(             17انتاجهم / الزراعة )

)حسب قبل سبع أايم من التقييم ف اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها  املواد الغذائية األكثر استهالكا  
 النسبة املئوية للمجتمعات احمللية حيث أُبلغ عن ذلك(

 
 
 
 
 
 
 
 

اسرتاتيجيات التكيف األسبوعية األكثر شيوع ا للتعامل مع نقص توافر الطعام ف اجملتمعات احمللية اليت 
 كل اسرتاتيجية(:  سجلواللسكان الذين  املئوية)النسبة جرى تقييمها 

 %(     30)  / أقل تكلفة     تناول طعام أقل تفضيال   (1
 %(24)    تقليل عدد الوجبات                    (2
%( 17)                            الطعام  قرتاضا (3

  96%                             اخلرب
  %79                                 الرز

  %68                             السكر
  %66               اخلضراوات الطازجة

  %61                              الزيت
  %45                             الربغل
  %35                               البيض
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 :حتدايت الوصول إىل األسواق ف اجملتمعات احمللية

  نقص وسائل النقل يشكل حتداي  
  نقص وسائل النقل ال يشكل حتداي  

 ال يوجد أسواق ف اجملتمعات احمللية
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وتفيد التقارير أبن الناس يكافحون من أجل احلصول على الرعاية الصحية بسبب نقص وسائل النقل، 
، واملرافق يف اجملال الصحيواملسافة إىل املرافق الطبية، فضال  عن نقص األدوية واملواد الطبية، والعاملني 

بتدين نوعية الرعاية الصحية املتاحة، واالفتقار بشكل عام. وتتأثر إمكانية احلصول على الرعاية الصحية أيضا   
إىل اخلصوصية يف مرافق الرعاية الصحية، األمر الذي من املرجح أن يؤثر بشكل غري متناسب على النساء 

 والفتيات.
أكثر العوائق اليت مت اإلبالغ عنها ف احلصول على خدمات الرعاية الصحية للنازحني واجملتمع املضيف 

ية من ئو )النسبة امل%( حيث أبلغ املبحوثون الرئيسيون عن وجود عوائق 99ا  حملي ا )جمتمع   458ف 
 حيث أُبلغ عنها(:اجملتمعات 

 اجملتمع املضيف                                  النازحون                      
 %( 67نقص وسائل النقل )          (1)                %(70نقص وسائل النقل )

 %(65)نقص األدوية/ املواد الطبية           (2)%(         67نقص األدوية/ املواد الطبية)
 %( 53)املسافة إىل املرافق الطبية           (3)           %(53) املسافة إىل املرافق الطبية

                                     %(31)نقص املرافق الطبية           (4)  %(             33)  نقص املرافق الطبية
                     %(28)  نقص الكوادر الطبية          (5)   %(            26نقص الكوادر الطبية)

 %(24)النوعية املتدنية للرعاية الصحية            (6)  %(  24النوعية املتدنية للرعاية الصحية)
%( حيث أبلغ 92جرى تقييمها ) حمليا   جمتمعا   424ف  شيوعا  أكثر املشاكل الصحية املُبَلِغ عنها 

 :)النسبة املئوية للمجتمعات احمللية املُبلِغ فيها عن ذلك(املبحوثون الرئيسيون عن مشاكل صحية 
 %(  78السعال والربد/احلمى ) (1
 %( 56ة )مشاكل الصحة اإلجنابي (2
 %( 50ل )اإلسها (3
 %( 31) العدوى اجللدية (4
     %(28)اللشمانيا  (5
 
 

جمتمع ا جرى   421أكثر الوسائل اليت استعملتها األسر للتكيف مع نقص املياه ف األسبوع املاضي عرب 
عن استعمال اسرتاتيجيات التكيف )النسبة املئوية   الرئيسيون٪( حيث أبلغ املبحوثون 91تقييمها )

 :عن ذلك( حيث أُبلغ للمجتمعات احمللية 
 %(   70) أنفاقها على أشياء أخرى كما جرت العادةأنقاق األموال لشراء املياه بدال  من  (1
 %( 64تعديل ممارسات النظافة الصحية )استحمام أقل، وما إىل ذلك( ) (2
 %(  23) تقليل استهالك مياه الشرب (3
 %(  23) االعتماد على مياه الشرب املخزنة سابق ا (4
 %( 21) احلصول على املياه ابلدين/استعارهتا (5

٪  48رئيسيون أبن شبكة املياه الرئيسة تضررت كلي ا أو جزئي ا يف كمعدل وسطي، أفاد املبحوثون ال
من اجملتمعات احمللية، وأفادوا أن اسرتاتيجيات التكيف مع نقص املياه، مثل احلد من استهالك مياه 
الشرب، وإنقاق األموال لشراء املياه بدال  من أنفاقها على أشياء أخرى كما جرت العادة، فضال  عن 

% من اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها.  91ات النظافة الصحية، تستعمل يف تعديل ممارس
ويسلط هذا االستعمال الواسع النطاق السرتاتيجيات التكيف الضوء على التحدايت املستمرة املتعلقة 

 ابحلصول على املياه يف مشال غرب سوراي.
%( حيث أبلغ املبحوثون    7جمتمع ا حملي ا )  32ف    دورات املياهأكثر املشاكل شيوعا  املبلغ عنها الستعمال  

 ية للمجتمعات احمللية اليت أبلغت عن ذلك(: ئو الرئيسيون عن مشكالت االستعمال)النسبة امل
 %( 78ليس هناك دورات مياه كافية) (1
 %( 63) ال يوجد خصوصية يف دورات املياه (2
 %(47)عدم توافر دورات مياه خمصصة للمعاقني (3

  تقييمها جمتمع ا حملي ا جرى    264أكثر مشاكل الصرف الصحي املبلغ عنها ف األسبوع السابق للتقييم ف   
من اجملتمعات احمللية حيث مت اإلبالغ    النسبة املئويةعن املشاكل )  الرئيسيون%( حيث أبلغ املبحوثون  57)

  :عنها(
 %( 49) ال وجود للصرف الصحي يف اجملتمع احمللي  (1
 %( 33)   النفاايت يف الشوارع (2
 %( 30)  مياه الصرف الصحي يف الشوارع (3

 
                                                   لرعاية الصحيةا

وفقا  للتقارير، أتثرت املرافق الصحية يف إدلب وغرب حلب ابلغارات اجلوية اليت أثرت على احلصول 
. وأفاد املبحوثون [9]اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء املنطقةعلى الرعاية الصحية يف العديد من 

%( أبن املستشفيات واملرافق الصحية تضررت بشكل كامل، وأفاد 5) حمليا   جمتمعا   21الرئيسيون يف 
 .%( أبن املرافق الصحية تضررت بشكل جزئي27) حمليا   جمتمعا   123يف  املبحوثون الرئيسيون

من قاطين اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها مل يتمكنوا من ( %52)يون أن وأفاد املبحوثون الرئيس
خارج جمتمعهم احمللي، ولكن معظم الناس كان لديهم إمكانية  الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية إال

على األقدام )أُبلغ  كيلومرتات أو ساعة واحدة سريا    5الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية على مسافة 
للمبحوثني الرئيسيني، فقد تغريت   % من اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها(. ووفقا  79ن ذلك يف  ع

من اجملتمعات اليت جرى تقييمها. ومن أهم التغيريات (  %42)الرعاية الصحية منذ األزمات األخرية يف  
(، واخنفاض % 54%(، وزايدة وقت انتظار العالج ) 80املبلغ عنها اكتظاظ املرافق الصحية )

%( والطاقم الطيب 43%(، فضال  عن اخنفاض يف توافر خدمات اإلسعاف )  50اإلمدادات الطبية )
(34 .)% 

من اجملتمعات احمللية  ة)النسبة املئويمرافق الرعاية الصحية األكثر شيوعا   املتوافرة قبل أسبوع من التقييم 
 :حيث أُبلغ عن ذلك(

  %75                        مرافق الرعاية األولية
  %58                            اخلاصةالعيادات 

  %44                                      املشاف
  %35                            املتنقلةالعيادات 

  %29            الرعاية الطارئة غري الرمسيةنقاط 
من اجملتمعات اليت مت تقييمها، وال  %(92) العديد من املشاكل الصحية يفعن أبلغ املبحوثون الرئيسيون 

من اجملتمعات اليت مت تقييمها( ، ومشاكل الصحة  %(78)سيما السعال واحلمى )مت اإلبالغ عنها يف 
 ٪(.28٪( والليشمانيا )  31٪( ، وااللتهاابت اجللدية ) 50٪( ، واإلسهال ) 56اإلجنابية )

 
                                والنظافة                                                                                                  صرف الصحياملياه وال

بسبب عدم كفاية املياه  قد تكون إمكانية احلصول على املياه مشكلة ابلنسبة للنازحني الوافدين حديثا  
وارتفاع تكلفة احلصول عليها. وأفاد املبحوثون الرئيسيون وأعضاء اجملتمع املضيف أبهنم اضطروا إىل االعتماد 

من شبكة املياه الرئيسة، وهو أمر مكلف ومن املرجح أن يقلل من قدرة  على نقل املياه ابلشاحنات بدال  
ة أخرى. ومن املرجح أن تؤثر حمدودية توافر املياه على الوقاية من الناس على إنفاق املال على مواد أساسي

 .إذا مل تكن هناك مرافق كافية لغسل اليدين لدى األسر 19-كوفيد

 :املصدر الرئيسي ملياه الشرب املبلغ عنه قبل أسبوع من التقييم

 نقل املواطنني للمياه ابلشاحنات بشكل غري رمسي 61%
 الشبكة الرئيسة  21%

 ل السلطات أو املنظمات غري احلكومية للمياه بشكل رسم نق 3%
 اآلابر احمللية )املدفوعة أو اجملانية(  13%

%( تفتقر لدورات املياه  7جمتمع ا حملي ا جرى تقييمها )  32ووفقا  للمبحوثني الرئيسيني، فإن األسر يف 
%(، وما يرتبط هبا من انعدام اخلصوصية   78الكافية. ويف هذه اجملتمعات احمللية، يشكل عدد دورات املياه )

%(، العوائق األكثر شيوع ا املبلغ عنها. ومن بني مشاكل 47٪(، وإمكانية الوصول لذوي اإلعاقة )63)
%(، وكذلك مياه الصرف   49اإلصحاح املبلغ عنها على نطاق واسع عدم وجود شبكة للصرف الصحي )

% من اجملتمعات احمللية اليت جرى 33بحوثون الرئيسيون يف  %(. وأفاد امل30الصحي املتدفقة يف الشوارع )
 تقييمها عن عدم كفاية مجع القمامة وما نتج عن ذلك من وجودها يف الشوارع

للمجتمعات احمللية   املئوية)النسبة  ةاألسباب األكثر شيوع ا اليت متنع الناس من احلصول على املياه الكافي
 عن ذلك(  حيث أُبلغ 

  %(88نات)عة لنقل املياه ابلشاحاألسعار املرتف (1
 %(48الشبكة الرئيسة متضررة كلي ا أو جزئي ا ) (2
 %(19مضخات املياه تعمل فقط لساعات قليلة كل يوم ) (3
 %( 17عدم توافر املصادر البديلة ) (4
 %(17ال يوجد ضغط كافٍ  لضخ ما يكفي من املياه ) (5
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%(، واليت أبلغ  63املدرسي ف اجملتمعات اليت جرى تقييمها)لنزاع على احلضور ل تأثريات األكثر شيوعا  ال
 املبحوثون الرئيسيون فيها عن أتثر احلضور 

 %(72) (ذلك إىل وما املدرسية، والكتب القرطاسية،) التعليمية اللوازم أو التعليم  كفاية  عدم (1

  هتوية، وما إىل ذلك( بيئة غري مناسبة )غريكافية أو اليوجد: تدفئة، كهرابء، مراحيض، أاثث،  (2
(59 )% 

  ووسائل املدرسية،  الكتب شراء) املدرسة إىل أوالدهم أرسال على القدرة لديهم  ليس  األمور والة (3
 %(45) ( ذلك إىل  وما النقل،

 النسبة املئوية) االحتياجات التعليمية األكثر شيوعا  املبلغ عنها ف اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها
 (:فيها عن ذلكلمجتمعات احمللية اليت مت اإلبالغ ل

 %( 72( )، وكتب مدرسية، وما إىل ذلكقرطاسيةملواد اإلضافية للتدريس والتعلم )ا (1

(  األاثث والتهوية، وما إىل ذلكو   ات واحلرارة والكهرابء واملراحيض،اإلصالح)  مناسبة  مدرسية  بيئة (2
(59 )% 

 %(50)املناسبة  الصحي  والصرف املياه مرافق (3

)عدد  اجملتمعات احمللية  سنة الذين يذهبون إىل املدرسة 17و  13األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  
 اليت أبلغت عن كل فئة عمرية(:

 
 0 103 
 1-25% 93 

  99   %50-26 سنة 17- 13األوالد مابني 
 51-75%   121  
 76-100%   45  
 0   105  
 1-25%   120  

 101 %50-26 سنة 17- 13بني الفتيات ما 
 51-75% 105 
 76-100% 30 

                  التعاف املبكر وسبل العيش                                                      
  مباشرا   ٪ ( أبن املوقع الذي جرى تقييمه قد أتثر أتثرا  72) ا  حمليا  جمتمع 332يف  أشار املبحوثون الرئيسيون 

من اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها أبن شبكات الكهرابء    %  56يف    املبحوثون الرئيسيونابلنزاع. وأفادت  
ية  أبن شبكات االتصاالت السلكية والالسلك   املبحوثون الرئيسيونقد تضررت متاما  بسبب النزاع، يف حني أفاد  

وحدث ضرر جزئي  من اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها.  % 32وتغطية اإلنرتنت قد تضررت متاما  يف 
املبحوثون الرئيسيون    تقييمها، وأفاد  جرىاألساسية يف اجملتمعات احمللية اليت    تقريبا  بسبب النزاع جلميع اخلدمات 
 . حمللية% من اجملتمعات ا 27يف   ا  أبن املستشفيات قد تضررت جزئي

أكثر اخلدمات االجتماعية واالقتصادية اليت أُبلغ أهنا ا تضررت جزئيا  بسبب النزاع ف اجملتمعات احمللية اليت 
 جرى تقييمها ) النسبة املئوية للمجتمعات احمللية حيث أبلغ عن ذلك(

 %(77الطرقات                                   ) (1
 %(64)            املدارس                         (2
 %(63مصارف املياه الصغرية                     ) (3
 %( 56)                                 اجلسور    (4
 %(55)                      شبكات إمداد املياه  (5

  :()عدد اجملتمعات احمللية اليت أبلغت عن ذلكحاالت إعادة التأهيل املبلغ عنها األكثر شيوعا  
 

 1st 2nd 3rd Total 
 326 91 132 103 شبكات الكهرابء 
 226 24 104 98 شبكات اإلمداد ابملياه
 205 22 49 134 الطرق/ الشوارع
 131 88 29 14 املدارس
 106 25 35 46 املشاف/املرافق الصحية
 97 25 58 14 اآلابر احملفورة ف اجملتمع احمللي

 

                           التعليم                                                                

وفق ا للتقارير، أثر القصف اجلوي بشكل كبري يف احلصول على التعليم بسبب األضرار اليت حلقت ابملرافق التعليمية  
املبحوثون الرئيسيون يف مجيع اجملتمعات احمللية اليت جرى تقييمها بوجود  .  وأفاد  [10]  يف مجيع أحناء حمافظة إدلب

للمبوحثني   ووفقا   .[11]  ( قد حلقت به األضرار 398)  ( مبان مدرسية رمسية، اليت أُفيد أبن نصفها تقريبا  809)
 جرى تقييمها.  ( يف اخليام يف اجملتمعات احمللية اليتTLS( مساحة مؤقتة للتعلم )173الرئيسيني، كان هناك )

أبنه ال توجد مدارس يف املوقع. وأُبلغ عن التعليم كحاجة ذات   حمليا   جمتمعا   17وأفاد املبحوثون الرئيسيون يف 
جمتمع ا    68%(، وكحاجة ذات أولوية للنازحني يف    38)   حمليا    جمتمعا    177أولوية لسكان اجملتمعات املضيفة يف  

 %(.   15حملي ا جرى تقيمه )

%( أبن احلضور إىل  63جرى تقييمها) حمليا   جمتمعا   289ى ذلك، فقد أفاد املبحوثون الرئيسيون يف وعالوة عل
%(، أفاد املبحوثون الرئيسيون أبن  19)  حمليا   جمتمعا   87. ويف املدرسة أتثر بسبب األعمال العدائية مؤخرا  

% من اجملتمعات احمللية اليت  22رسة، ويف  ال يذهبون إىل املد  عاما    12-6األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  
ال يذهبون إىل   عاما   17-13جرى تقييمها، أفاد املبحوثون الرئيسيون أبن األوالد الذين ترتواح أعمارهم ما بني 

% من اجملتمعات  23ال يذهنب إىل املدرسة يف  عاما   17- 13املدرسة، والفتيات الاليت ترتاوح أعمارهن ما بني 
 احمللية.

)حسب عدد اجملتمعات احمللية حيث  الذين يذهبون إىل املدرسة 12-6فال الذين ترتاوح أعمارهم بني األط
 مت اإلبالغ عن كل فئة عمرية(:

 0 87  
1-25% 33  

  38 %50-26 سنة  12- 6األوالد ما بني 
 51-75%   101   
 76-100% 202  
 0 87  
 1-25% 36  

  40 %50-26 سنة  12- 6الفتيات ما بني 
 51-75%   110   
 76-100% 188  

                                                                                           مايةاحل
وسكان اجملتمعات املضيفة كما ورد  النازحني احلماية لكل من  يف جمال  ا انتشار   خاطر امل كان الزواج املبكر أكثر 

  منتشرة  األطفال  عمالة ، فإن ثني الرئيسينيووفق ا للمبحو  من اجملتمعات احمللية على التوايل. %  62% و  68يف 
يواجهون حتدايت أكرب يف احلصول    النازحني . ومبا أن  النازحنيعلى    كبري ا  اخطر    ذلك  يف مجيع أحناء املنطقة ويشكل
أطفاهلم إىل   ذلك قد يدفعهم إىل أرسال، فإن أبسر اجملتمعات احمللية املضيفة مقارنةعلى سبل العيش املستدامة 

العديد من األطفال من طفولتهم وحقهم يف   وتؤدي عمالة األطفال إىل حرمانن أجل إعالة أسرهم. العمل م
 .التعليم

وسكان اجملتمعات  النازحني  على احلماية لكل منا كبري    اواثئق مدنية أو فقداهنا يشكل خطر  ال نقص كما أن 
املضيفة. وميكن أن يؤدي نقص الواثئق يف وقت الحق إىل احلد من إمكانية احلصول على املساعدة اإلنسانية  

 . [12]والتملك  األراضي   ابإلسكان وحيازةواملطالبات  
لية حيث )النسبة املئوية للمجتمعات احملخماطر احلماية األكثر شيوعا  املبلغ عنها للنازحني واجملتمع املضيف  

 :أُبلغ عن ذلك(
 اجملتمع املضيف                               النازحون                                       

 %(62)        18  الزواج املبكر حتت عمر      (1)           %(  68)       18الزواج املبكر حتت عمر  
 %( 47)                      عمالة األطفال       (2)%(               57)             نقص الواثئق املدنية  
 %( 8)                  نقص الواثئق املدنية     (3)     %(          56)                  عمالة األطفال  

جمتمع ا حملي ا حيث    153نازحون ف  األسباب األكثر شيوعا  املبلغ عنها لبقاء الناس ف املناطق اليت فر منها ال
مجتمعات لل )النسبة مئوية  أبلغ املبحوثون الرئيسيون عن وجود سكان بقوا ف املناطق اليت فر منها النازحون

 احمللية اليت أُبلغ عنها(:

 

   %  

 %94 للحفاظ على منازهلم أو ممتلكاهتم

 %37 بسبب الروابط العاطفية مع أرضهم

 %36 النزوحاخلوف من 
 %27 اخلوف من اجملهول
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                             ابطباللغة االنكليزية متوفر على الر صلي للتقريراألالنص 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northwest-syria-multi-sectoral 
rapid-needs-assessment-focused-recent 

The complete northwest Syria RNA dataset is available here. 

1OCHA, 'S  yrian Arab Republic: Recent developments in Northwest Syria - Flash Update' 2 April 2020 ا 
2 OCHA, 'S  yrian Arab Republic: Covid-19 - Humanitarian Update No.04,' 2 April 2020 
3 Shelter definitions: Emergency shelter includes shelters such as tents or caravans- they are a short term and temporary in nature; Makeshift shelter refers to 
a shelter made of temporary and recycled materials); Substandard building refers to damaged or unfinished buildings which do not meet international shelter 
standards 
4 This finding is a reflection of the assistance that communities are aware has been provided and should not be taken as an indication of actual assistance provided 
5 461 communities comprising 457 communities and 4 neighbourhoods in Idleb city. 
6 Figures refer to proportion of population subset: Pregnant/lactating women as % of female population, Female-headed household as % of female population, 
Adults/children with disability as % of adults/children, persons with chronic illness as % of total population, Unaccompanied Children as % of children 
7 KIs could select multiple answer options so findings might exceed 100%. 
8 The use of consumption-related coping strategies is usually measured over a 7-day period, while livelihood coping strategies are measured over a 30-day period 
as per guidelines from the Food Security and Livelihoods (FSL) Cluster which are available h ere. 
9 Union of Medical Care and Relief Organizations, '2   Hospitals Bombed in Aleppo, Syria Including Maternity Hospital, Last in Western Aleppo,' 17 February 2020 
10 KIs in 144 assessed communities responded “Don’t know” to the question “Do you know if schools are damaged in the assessed location?” The information here 
therefore cannot be considered indicative of the situation across all 461 assessed communities but pertains only to the situation in 317 communities where KIs 
knew if schools in the location are damaged. 
11 Save the children, 'I dlib, Syria: Two schools a day damaged or abandoned during escalation in fighting,' 16 March 2020 
12  Norwegian Refugee Council, 'H  ousing, Land and Property in the Syrian Arab Republic,' May 2016 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northwest-syria-multi-sectoral%20rapid-needs-assessment-focused-recent
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northwest-syria-multi-sectoral%20rapid-needs-assessment-focused-recent
https://www.impact-repository.org/document/reach/acac68c7/REACH_SYR_NWS-RNA_Final-Dataset_06APR2020.xlsx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200401_flash_update_nws_.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_Humanitarian%20Update%20No%204_2Apr2020_Final.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/11._indicators_handbookv4_1.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breaking-2-hospitals-bombed-aleppo-syria-including-maternity-hospital
https://www.savethechildren.net/news/idlib-syria-two-schools-day-damaged-or-abandoned-during-escalation-fighting
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf

