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ــات  ــدرة الجه ــز ق ــى تعزي ــم إل ــيق الدع ــدة تنس ــدف وح ته
الفاعلــة يف األزمــة الســورية ىلع اتخــاذ القــرارات، وذلــك 
مــن خــال جمــع البيانــات عــن الوضــع اإلنســاني يف ســورية 
وتحليلهــا ومشــاركتها. مــن أجــل ذلــك أّسســت وحــدة تنســيق 
الدعــم مــن خــال وحــدة إدارة املعلومــات شــبكة ضخمــة 
مــن الباحثيــن الذيــن تــم اختيارهــم بنــاء ىلع معاييــر معينــة 
كمســتوى التعليــم وعاقاتهــم مــع مختلــف مصــادر املعلومــات 
ــروف  ــف الظ ــل يف مختل ــم ىلع العم ــى قدرته ــة إل باإلضاف
وقدرتهــم ىلع التواصــل يف جميــع الحــاالت. تعمل وحــدة إدارة 
ــات التــي يصعــب ىلع الجهــات  املعلومــات  ىلع جمــع البيان
الفاعلــة الدوليــة الحصــول عليهــا وتصــدر أنواعــا مختلفــة 
ــر  ــك تقييمــات االحتياجــات والتقاري مــن املنتجــات بمــا يف ذل
املوضوعيــة والخرائــط والتقاريــر الطارئــة والتقاريــر التفاعليــة.

وحدة تنسيق الدعم
    جميع الحقوق محفوظة

2017وحدة تنسيق الدعمجميع الحقوق محفوظة C
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واألوضـاع  العامـة  الحالـة  الفـرات  درع  داينمـو  تقريـر  يعـرض 
النواحـي  يف  الدعـم  وأولويـات  الخدمـات  وحالـة  اإلنسـانية 
أيـار  شـهري  خـال  الفـرات  درع  منطقـة  ضمـن  واملخيمـات 

1  .2017 عـام  وحزيـران 

تتكـون منطقـة درع الفـرات مـن ثمان نـواح ضمن ثـاث مناطق 
هـي اعـزاز وجرابلـس والبـاب، يطلـق ىلع هـذه املنطقة اسـم 
منطقـة درع الفـرات نسـبًة السـم العمليـة العسـكرية التركيـة 
بالتعـاون مـع عـدة فصائـل مـن الجيـش الحـر لتحريـر الشـمال 
السـوري مـن تنظيـم الدولـة التـي نفـذت بيـن شـهري آب 2016 

  .2017 وآذار 

درع  منطقـة  مـن  املقّيمـة  النواحـي  السـكان يف  عـدد  بلـغ 
الفـرات 700,000 نسـمة تقريبـا مـن ضمنهم نحـو 190,000 نازح، 
إضافًة لسـبعة عشـر مخيـم نظامي يقطـن فيهـا 106,892 نازح.  

اسـتمرت مرحلـة جمـع البيانـات مـن قبـل ثمانيـة باحثيـن مـن 
باحثـي النواحـي وثاثـة باحثيـن مـن باحثـي املخيمـات يف 
وحـدة إدارة املعلومـات )IMU( إضافـًة لعشـرة أخصائييـن مـن 
القسـم الطبـي)EWARN(، وثاثـة أخصائييـن مـن قسـم املياه 

واإلصحـاح وأخصائـي مـن قسـم األمـن الغذائـي. 

قسـم  و2-  النواحـي  قسـم   -1: قسـمين  مـن  التقريـر  يتألـف 
التركيبـة  التاليـة:  النواحـي األقسـام  املخيمـات. يشـمل قسـم 
السـكانية واألمـن الغذائـي والصحة وامليـاه واإلصحـاح والتعليم 
وأولويـات  التحتيـة  والبنيـة  الغذائيـة  غيـر  واملـواد  واملـأوى 
القطاعـات، ويشـمل القسـم الثانـي األقسـام التاليـة: التركيبـة 
السـكانية واألمـن الغذائـي والصحة وامليـاه واإلصحـاح والتعليم 

واملـأوى واملـواد غيـر الغذائيـة وأولويـات القطاعـات. 

بالرغـم مـن أن منطقة درع الفرات تتميز باسـتقرارها النسـبي إال 
أن معظـم القطاعـات فيها تواجـه تحديات كبيـرة وهي بحاجة 

ماسـة للدعم.

يف قطـاع األمـن الغذائـي، من املعـروف أن منطقـة درع الفرات 
تحوي مسـاحات واسـعة من األراضـي الصالحة للزراعة. إذ تنتشـر 
الزراعـة يف معظـم النواحـي وتعتبـر املصـدر الرئيسـي للدخل 
بالرغـم مـن تراجـع الزراعة نظـرًا للصعوبات العديـدة التي تواجه 
القطـاع الزراعي مثـل ارتفاع كلفة الزراعة ونقص السـماد والبذار 
واملبيـدات وامليـاه. هـذا ونظـرًا لألهميـة االقتصاديـة للقطـاع 
املشـاريع  الزراعيـة  املشـاريع  تصـدرت  فقـد  التحديـات  رغـم 

القابلـة للتطبيـق يف منطقـة درع الفـرات.

الملخص التنفيذي
العامليـن يف  نقـص يف عـدد  مـن  الصحـي  القطـاع  يعانـي 
القطـاع الطبـي خصوصـا األطبـاء والتـوزع غيـر العـادل للمراكـز 
للمراكـز  الوصـول  سـهولة  مـن  بالرغـم  النواحـي  يف  الطبيـة 
إلـى أن 13 مشـفى و30  بالذكـر االشـارة  الجديـر  الطبيـة. ومـن 
عيـادة و3 بنـوك دم يف منطقـة درع الفـرات تقـدم خدماتهـا 

مجانـا.

شـكلت امليـاه تحديـا هامـا يف منطقـة درع الفـرات إذ كانـت 
حصـة الفـرد من امليـاه قليلة أو متوسـطة يف جميـع النواحي. 
وكان سـعر امليـاه مرتفعـا جـدًا نظرًا لتدهـور حالة شـبكة املياه 
شـبكة  أّن  كمـا  بالصهاريـج.  امليـاه  لنقـل  املرتفعـة  والكلفـة 
الصرف الصحي بحاجة ماسـة للصيانة بسـبب الشـقوق وتسـرب 

امليـاه يف أجـزاء كبيـرة منهـا. 

مـدرس   1,982 يوجـد  إذ  كبيـرًا  تحسـنا  التعليـم  يشـهد قطـاع 
و59,624 طالـب يف 223 مدرسـة عاملـة. لكنـه مـع ذلـك ال يـزال 
بحاجـة ماسـة للدعـم. وبالرغـم مـن الحاجـة لترميـم وإصـاح 
العديـد مـن األبنيـة املدرسـية فقـد كان االحتيـاج األكبـر هـو 

التدريسـي.  والـكادر  للمدرسـين  الدعـم املـادي 

كانـت نسـبة الدمـار منخفضـة نسـبيا يف منطقـة درع الفـرات 
باسـتثناء ناحيتـي البـاب والراعي اللتين شـهدتا معـارك عنيفة 
ىلع  جرابلـس  ناحيـة  مركـز  يحصـل  إذ  تحريرهمـا.  أجـل  مـن 
الكهربـاء مـن الشـبكة التركيـة. يف حين تعاني جميـع النواحي 
املقّيمـة باسـتثناء مركـز جرابلـس من انقطـاع التيـار الكهربائي 
لفتـرات تتـراوح بين 12 و16 سـاعة يوميا، وتعتمـد جميع النواحي 
املقّيمـة باسـتثناء جرابلـس ىلع الشـبكات الخاصـة األمبيـرات 
التـي تعتبـر حل مؤقـت لذا تصدر إصاح شـبكة الكهربـاء العامة 

وتأميـن محولـة كهربائيـة أولويـات قطـاع الكهرباء. 

بالرغـم مـن أّن مسـتوى الدمـار الذي تعرضـت له البنيـة التحتية 
يف العديـد مـن النواحـي أقـل مـن مسـتوى الدمـار يف العديد 
مـن املناطـق يف سـورية، فإّنهـا تواجـه تحديـات كبيـرة بعـد 
سـنوات مـن اإلهمـال. هـذا وتعتمـد جميـع نواحـي منطقة درع 
الفرات ىلع الشـبكات الخاصـة )األمبيرات( كمصـدر للكهرباء عدا 

جرابلـس التـي تحصـل ىلع الكهربـاء مـن تركيا. 

1- تّم التواصل مع الباحثين لتحديث بعض املعلومات يف شهر أيلول
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يهـدف تقريـر داينمـو درع الفـرات إلى إعطاء وصف شـامل لألوضاع اإلنسـانية وتقديـم معلومات صحيحة بغيـة تحديد الحاجات 
املاسـة للسـكان ضمـن النواحـي واملخيمات املقيمة وحسـب القطاعات اإلنسـانية األساسـية إذ يشـمل البحث األقسـام التالية: 
التركيبـة السـكانية واألمـن الغذائـي والصحـة وامليـاه واإلصحـاح واملـأوى واملـواد غيـر الغذائيـة وأولويـات القطاعـات. تتمثـل 

األهـداف األساسـية لتقريـر داينمو درع الفـرات بالنقـاط التالية: 

واملخيمـات  النواحـي  يف  الدعـم  وأولويـات  اإلنسـانية  األوضـاع  يعـرض  الـذي  الفـرات  درع  داينمـو  تقريـر  ىلع  العمـل  بـدأ 
املقّيمـة ضمـن منطقـة درع الفـرات خـال شـهري أيـار وحزيـران عـام 2017 بتاريـخ 1 حزيـران 2017 وانتهـى بإصداره خال شـهر                         

تشـرين الثانـي 2017.
صّممـت وحـدة إدارة املعلومـات IMU اسـتبيانا خاصـا لهـذا التقييـم ىلع مرحلتيـن: تصميـم وتطويرمسـودة أوليـة السـتبيان 
داينمـو درع الفـرات بنـاًء ىلع اسـتبيان داينمـو 6، ثـم مراجعـة االسـتبيان مـع األقسـام األخـرى يف وحـدة تنسـيق الدعـم قبل 

إصـدار النسـخة النهائيـة منـه، كمـا صّمـم فريـق التحليـل نمـوذج KOBO إلدخـال البيانـات باسـتخدام الهواتـف الذكيـة.

اسـتمرت مرحلـة جمـع البيانـات مـن قبل ثاثـة باحثين من باحثـي املخيمـات وثمانية باحثين مـن باحثي النواحـي يف وحدة 
إدارة املعلومـات )IMU( يف كامـل منطقـة درع الفـرات أي ضمـن ثمـان نواحـي وسـبعة عشـر مخيمـا ضمـن املناطـق التاليـة: 
البـاب وجرابلـس واعـزاز يف محافظـة حلـب مـن 13 حزيران إلـى 27 حزيران 2017 بعـد أن تلقـى الباحثون تدريبا ىلع االسـتبيان 
الجديـد، كمـا تـم التواصـل مـع الباحثيـن لتحديـث البيانات يف شـهر أيلـول. ويبيـن الجـدول التالي أسـماء النواحـي واملخيمات 

التي شـملتها الدراسـة.

تقديـم أرقـام تقريبيـة حول أعـداد السـكان والنازحين ضمـن النواحي املغطـاة لتسـهيل التخطيط لاسـتجابة من قبل 
كافـة الجهـات العاملة يف القطاع اإلنسـاني. 
تحديد أولويات القطاعات األساسية املغطاة. 

المنهجية
الهدف من تقرير داينمو درع الفرات

جدول رقم 01: أسماء النواحي واملخيمات املقّيمة

تصميم البحث

منهجية البحث

مخيمات جرابلس مخيمات اعزاز النواحي املناطق

جرابلس الحرمين الباب مركز الباب

زوغرة باب النور الراعي

عين البيضة الرسالة الغندورة جرابلس

الحدودي الشهداء )الضاحية القطرية(و جرابلس

امللعب ضاحية اإليمان اعزاز اعزاز

الوعر ضاحية سجو مارع

الخامس الريان صوران

الرابع شمارخ)املقاومة(ت اخترين

باب السالمة الحدودي

باب السالمة الجديد
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قـام كل باحـث يف كل مخيـم وناحيـة بتحديـد مصادر املعلومـات ضمن كافـة القطاعات بنـاًء ىلع خبرتهم بالقطـاع كما دّون 
الباحـث ماحظاتـه وقاطـع بيـن مصـادر املعلومـات. كمـا تّمـت مقاطعـة بيانـات قطاعي الصحـة وامليـاه واإلصحاح مـع بيانات 
باحثـي قسـمي الصحـة وامليـاه واإلصحـاح ضمن برنامـج EWARN وبيانات األمـن الغذائي مـع برنامج األمـن الغذائي يف وحدة 
تنسـيق الدعم، حيث سـاهم بجمع االسـتبيان عشـر أخصائيين من القسـم الطبي، وثاث أخصائيين من قسـم املياه واإلصحاح، 
إضافـًة ألخصائـي مـن قسـم األمـن الغذائـي. وبعـد الحصـول ىلع البيانـات األوليـة، انطلقـت عمليـة تصحيـح القيـم املفقودة 

والشـاذة، ومـن ثـم عملية تحليـل البيانات.

تشـير وحـدات القيـاس املسـتخدمة يف هـذا التقييـم إلـى األفـراد )كأعـداد النازحيـن( وإلـى املؤسسـات )كأعـداد املـدارس 
والنواحـي كالتدخـات الصحيـة الازمـة يف كل ناحيـة (. 

تشـمل الطـرق املسـتخدمة يف جمـع بيانـات تقرير داينمـو درع الفرات املقابـات مع مصادر املعلومات واملشـاهدات املباشـرة 
واألدلـة املسـجلة. ُأرسـل االسـتبيان إلـى جميـع الباحثيـن يف الوقـت نفسـه عبـر برنامـج KOBO حيـث مـأل الباحثـون البيانات 
املجموعـة يف هـذا االسـتبيان. اسـتمرت مرحلة جمـع البيانـات 13 يوما. وقـام الباحثون بتحديد مصـادر املعلومات واسـتخدموا 
االسـتبيان كأسـاس لتسـجيل املعلومـات كمـا اسـتخدموا دفاتـر املاحظـات لتدويـن املعلومـات والبيانـات، وأثنـاء ذلـك وضـع 
الباحثـون بعـض املاحظـات للتحقـق مـن البيانـات املأخـوذة مـن مصـادر املعلومـات ومن الشـهادات التـي حصلـوا عليها من 
السـجات ملزيـد مـن التحقـق وزيـادة مصداقيـة املعلومات ثّم أرسـل الباحثون النسـخ النهائية من االسـتبيانات التـي  جمعوها 

إلـى وحـدة إدارة املعلومـات عـن طريـق رابـط KOBO اإللكتروني.

تضمنـت املقابـات مـع مصـادر املعلومات الرئيسـية أسـئلًة حـول القطاعات الرئيسـية حيث قابـل الباحثون مصـادر املعلومات 
مـن كل مـن املجالـس املحليـة وإدارات املخيمـات ومديريـات امليـاه والتعليـم ومديري وموظفي املشـايف واملواطنيـن إضافًة 

للماحظة املباشـرة.

تـّم التركيـز يف تقريـر داينمـو درع الفـرات ىلع املعلومـات الثانوية املتاحة بغية تقديم نظرة شـاملة عن الوضع اإلنسـاني يف 
النواحـي واملخيمـات املقّيمـة. وسـاعدت مصـادر املعلومـات الثانويـة املتعـددة كاملعلومـات املتعلقـة بأوضاع ما قبـل األزمة 
والتقاريـر والتقييمـات العامـة مثـل تقرير داينمـو 6 وتقرير HNO 2017، يف تعزيـز املعلومات والبيانات األساسـية التي تّم جمعها 

وكذلـك خال مرحلتي اسـتخاص املعلومـات وكتابة التقريـر النهائي.

تضمنـت آليـة مقاطعـة املعلومـات بطريقة املثلث مسـتويين: املسـتوى األول أجـراه الباحثون مـن أجل الحصـول ىلع البيانات 
والتأكـد مـن مسـتوى وثوقيـة هـذه البيانات. واملسـتوى الثاني: تـّم إجراؤه خال عمليـة مراجعـة البيانات مع الباحثيـن من أجل 

الحصـول ىلع البيانـات والتأكد من مسـتوى وثوقيـة البيانات. 

جمع البيانات

مراجعة مصادر املعلومات الثانوية

آلية مقاطعة املعلومات بطريقة املثلث

شكل 01: آلية مقاطعة املعلومات بطريقة املثلث



4 تقرير: داينمو درع الفرات

مأل الباحثون االسـتبيان الكترونيا من خال برنامج KoBo Collect واسـتقبل فريق منسـقي شـبكة الباحثين االسـتبيانات ىلع 
شـكل بيانـات تـّم تصديرهـا إلى قاعدة بيانات اكسـل. بعد ذلـك قام فريق التحليل باسـتخدام برنامج اإلحصاء SPSS الستكشـاف 
القيـم املفقـودة والقيـم الشـاذة ثـّم تصحيحهـا. بعد ذلـك بدأ فريـق التحليل بمرحلة إعـداد جـداول التقاطع واألشـكال البيانية 

والخرائـط الحراريـة باسـتخدام برنامجي اكسـل وSPSS التي تشـّكل جـزءًا مهما من تحليل نتائـج التقييم. 
أعـدت مسـؤولة نظـام املعلومـات الجغرافية GIS الخرائط باسـتخدام برنامـج Arc GIS كما صّمم مصّمم وحـدة إدارة املعلومات 
األشـكال والجـداول التي تّم إظهارهـا باسـتخدام برامـج Adobe Illustrator وAdobe InDesign وAdobe Photoshop وصّمم 

الشـكل العام للتقرير.

أصـدر فريـق إعـداد التقاريـر مسـودة التقريـر األولـى باللغـة العربيـة ثـم تمـت مراجعـة النسـخة العربيـة مـن قبل فريـق وحدة 
إدارة املعلومـات، تابـع الفريـق ترجمـة التقريـر إلـى اللغـة اإلنكليزيـة.   نشـرت وحـدة إدارة املعلومـات التقريـر باللغتيـن العربية 

واإلنكليزية.

إدارة وتحليل البيانات

الوصفالتصنيفالرمز

ثاثة مصادر معلومات مختلفة أو أكثر زّودت نفس مجال األرقام.
ــق  ــات التحق ــراء عملي ــن إج ــاركة ويمك ــة للمش ــات متاح ــادر املعلوم ــجات ومص س

ــم. ــكل منتظ ــا بش ــم تحديثه ــا ويت عليه
املعلومــات املوجــودة تطابــق املاحظــة املباشــرة وتطابــق بشــكل تــام اآلراء العامــة 

لثاثــة ســكان محلييــن ىلع األقــل.
األدلــة متوفــرة وتقــدم توضيــح ألحــداث معينــة )مثــال: الصــور املتوفــرة ملراكــز صحيــة 

ــرة بشــكل كامل(. مدّم

ثاثة مصادر معلومات مختلفة أعطت معلومات متقاربة جدًا.
ســجات املعلومــات متاحــة للمشــاركة ومصــدر واحــد ىلع األقــل متــاح ويمكــن إجــراء 

عمليــات التحقــق عليــه. ويتــم تحديــث الســجات بشــكل منتظــم.
املعلومــات املوجــودة تطابــق املاحظــة املباشــرة وتنســجم مــع اآلراء العامــة لثاثــة 

ســكان محلييــن ىلع األقــل.
األدلــة متوفــرة وتقــدم توضيــح للواقــع العــام ىلع األرض )مثــال: الصــور ألنــواع املــأوى 

التــي يســكنها النازحــون(.

يتوفر مصدر معلومات واحد فقط للمعلومات قيد الدراسة.
ال تتوفر أي سجات معلومات متاحة.

املعلومــات املوجــودة تختلــف بشــكل جوهــري عــن املاحظــة املباشــرة، حتــى ولــو 
ــدم  ــن ال تق ــكان املحليي ــن الس ــخاص م ــة أش ــن ثاث ــة م ــات املقّدم ــت املعلوم كان
ــة  ــط ثق ــخاص مح ــؤالء األش ــودة، وكان ه ــات املوج ــن املعلوم ــة ع ــروق جوهري أي ف

ــات. ــدر املعلوم ــبة ملص بالنس
ــث  ــب ىلع الباح ــرى يتوج ــباب أخ ــة أو أي أس ــباب أمني ــك ألس ــة وذل ــر أي أدل ال تتوف

ــات. ــة البيان ــات مراجع ــال جلس ــرحها خ ش

1

2

3

ىلع قدر عال 
من املصداقية

ىلع قدر 
متوسط من 
املصداقية

ىلع قدر 
منخفض من 

املصداقية

جدول 02: مستويات املصداقية
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القيود

واجـه الباحثـون صعوبـة كبيـرة بتقديـر التعـداد السـكاني علمـا أّن حركـة السـكان ديناميكيـة ومتغيـرة بشـكل كبيـر 
إضافـًة إلـى عـدم وجـود نظـام دقيـق يتتبـع حـركات النـزوح يف وقتهـا الفعلي.

غالبيـة مصـادر املعلومـات الذيـن تمـت مقابلتهـم هـم مـن الذكـور، كمـا شـاركت بجمـع البيانـات باحثة واحـدة وبقية 
ذكور.  الباحثيـن 

تحفظ بعض مصادر املعلومات ىلع تقديم إجابات ىلع األسئلة املطروحة. 
عدم ثقة املواطنين ومصادر املعلومات بجدوى االستبيان وانعكاسه إيجابا ىلع الواقع. 

يجب أخذ القيود التالية بعين االعتبار عند استخدام هذا التقرير:

شكل 02: مراحل إعداد الدراسة
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تقـع املنطقـة املعروفـة باسـم منطقـة درع الفـرات يف القسـم الشـمالي مـن محافظة حلب شـمال غـرب سـورية تحدها من 
الشـمال الحـدود السـورية التركيـة ومن الغرب مناطق سـيطرة املليشـات الكردية التابعة لحـزب العمال الكردسـتاني يف عفرين 
ومـن الجنـوب مناطق سـيطرة النظام السـوري ومن الشـرق مناطق سـيطرة امليليشـات املذكـورة اعاه يف عين العرب. تشـمل 
املنطقـة 8 نـواح موزعـة ىلع 3 مناطـق هي جرابلس )ناحيتي مركـز جرابلس والغنـدورة( والباب )ناحيتي الراعـي ومركز الباب( 
واعـزاز )نواحـي اختريـن ومركـز اعـزاز وصوران ومـارع( بلغت مسـاحة النواحـي الثمانيـة املقّيمة 2,328 كـم. حيث كانـت الناحية 

األكبـر مسـاحة هـي ناحية البـاب 489 كم والناحيـة األصغر مسـاحة ناحية صـوران 167 كم. 

يطلـق ىلع هـذه املنطقـة اسـم منطقة درع الفرات نسـبًة السـم العملية العسـكرية السـورية التركية لتحرير الشـمال السـوري 
مـن تنظيـم الدولـة.   وقد تشـكلت مـن منطقتين إحداهمـا املنطقة التـي حررتها القوات التركيـة بالتعاون مع الجيش السـوري 
الحـر يف صيـف 2016 وقـد تـم تحريرهـا مـن قـوات تنظيـم الدولـة وتشـمل الجـزء الشـرقي مـن منطقـة درع الفرات أما القسـم 

الغربـي مـن منطقـة درع الفـرات فقـد حـرر ىلع أيدي الجيـش الحر منذ عـام 2012.

اندمجـت هاتـان املنطقتـان عندمـا خـرج تنظيـم الدولة من بلـدة الراعـي والتقت فصائـل الجيش الحـر الزاحفة من اعـزاز ومارع 
باتجـاه الشـرق بقـوات الجيـش السـوري الحر والجيش التركـي الزاحفة مـن جرابلس املحررة حديثـا باتجاه الغرب يف شـهر أيلول 
2016. ومـن بعدهـا توسـعت املنطقـة نحـو مدينة البـاب يف الجنوب التـي اكتمل تحريرها يف شـباط 2017 ومن ثـم بلدة تادف 

التي انسـحبت منها قـوات النظام السـوري يف آذار 2017.

تتميـز هـذه املنطقـة باسـتقرارها النسـبي حاليـا ونـدرة تعرضهـا للقصـف واالشـتباكات ممـا جعلهـا وجهـًة للكثير مـن حركات 
النـزوح مـن حلـب وحمـص ومناطـق سـيطرة تنظيـم الدولـة. وتخضـع منطقـة درع الفـرات حاليا لسـيطرة قـوى املعارضـة. ولم 
تشـهد املنطقـة قصـف أو اشـتباكات خـال فترة جمـع البيانات باسـتثناء ناحية مارع التي شـهدت قصف واشـتباكات متقطعة 

بيـن الجيـش الحـر والقـوات التابعة للمليشـات الكرديـة التابعة لحـزب العمال الكردسـتاني. 

ملحة عن منطقة درع الفرات

خريطة 01: النواحي املقّيمة
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قسم

التعداد السكاني
ازدادت أعـداد السـكان يف النواحـي املقّيمـة مـن منطقـة درع الفـرات مـن 400,000 نسـمة تقريبـا قبـل األزمـة عـام 2011 إلى 
نحـو 700,000 نسـمة يف فتـرة جمـع البيانـات ومـن املاحـظ االزدياد املسـتمر بأعداد السـكان يف هـذه املنطقة مع اشـتداد 
املعـارك وموجـات النـزوح األخيـرة خصوصـا مـن محافظتـي الرقـة ودير الـزور، وكانـت نسـبة اإلنـاث 55%.  2من ضمنهـم 189,990 
نـازح، كمـا كان العـدد األكبـر للسـكان يف ناحيـة البـاب 146,433 الناحية األكبر من حيث املسـاحة يف منطقـة درع الفرات. تعزى 

نسـبة اإلنـاث املرتفعـة يف ناحيـة البـاب ملغـادرة نسـبة كبيـرة من الشـباب للناحية أثنـاء سـيطرة تنظيم الدولـة عليها. 

تسـتمر حـاالت النـزوح مـع دخول األزمة السـورية عامها السـابع. بـدأت حركات النـزوح ضمن نفـس املحافظة ملناطـق أكثر أمنا، 
حيـث كان املدنيـون يفـرون مـن االعتقـال ومع بـدء األعمال العسـكرية داخـل سـورية ارتفعت وتيـرة النزوح حيث دفـع القصف 
واالشـتباكات أعـدادًا كبيـرًة مـن املدنييـن لتـرك منازلهـم والبحث عـن مناطق أكثـر أمنا. هـذا وكانـت منطقة درع الفـرات إحدى 
أكثـر املناطـق التـي يسـعى النازحـون للتوجه إليهـا نظرًا لألمان النسـبي فيهـا ولكونها خاليـة تقريبا من القصف واالشـتباكات. 

تـّم تسـجيل 189,990 نـازح 3ضمـن النواحـي املقّيمـة بمـا يعـادل 27% مـن عـدد السـكان وسـجل العـدد األكبـر للنازحيـن ضمـن 
النواحـي املقّيمـة يف ناحيـة اعـزاز بنسـبة 47% للنازحيـن حيـث بلـغ عـدد النازحيـن ضمنهـا 59,000 نـازح. أّمـا النسـبة األقـل 
للنازحيـن فسـجلت يف ناحيـة الراعـي 2010 نـازح أي 3% فقط من إجمالي سـكان الناحية. من الجدير بالذكر أّن عمليات تسـجيل 
النازحيـن تتـم بطريقـة بدائيـة مـن قبـل املجالـس املحليـة املشـكلة حديثا لعـدم وجود فريـق مختص بجمـع هـذه البيانات. 
ومـن هنـا تبـرز الحاجـة الكبيـرة لدعـم وتمكيـن هـذه املجالـس مـن خـال بنـاء قدراتهـا وتزويدهـا باملـوارد البشـرية واملاليـة 

ودعمهـا بـاألدوات الازمـة للقيـام بهـذا الدور. 

أعداد السكان ضمن النواحي املقّيمة

أعداد النازحين

شكل 03: أعداد السكان ضمن النواحي املقّيمة

شكل 04: أعداد النازحين

2- كانت النسبة األىلع لإلناث يف ناحيتي الباب والغندورة 60%، واألدنى يف ناحيتي الراعي ومارع %51.
3- نقصد بالنازحين هنا النازحين املقيمين ضمن النواحي، ويغطي القسم الثاني من التقرير النازحين ضمن املخيمات النظامية.
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بلغـت نسـبة النازحيـن قاطنـي املنـازل املسـتأجرة 40 % مـن إجمالـي العائـات النازحـة حيـث سـجلت ناحيـة الراعي النسـبة 
األكبـر للنازحيـن املقيميـن ضمـن أماكـن مسـتأجرة، 4 تراوحت أجرة املنزل الشـهرية يف أغلـب النواحي املقّيمة بيـن 40 – $100 
وذلـك حسـب القـرب والبعـد مـن مركـز الناحيـة حيث تتناقـص قيمة بـدل اإليجار عـادة يف أريـاف النواحـي مقارنة مـع مدنها. 
وتعتبـر أجـرة املنـزل رقـم مرهـق للعائلـة خصوصـا مع ندرة فـرص العمل وتدنـي األجور يف حـال وجودهـا. لذا اضطـر النازحون 

إلـى حلـول بديلـة كاملخيمـات العشـوائية واملبانـي الخاليـة ومراكز السـكن الجماعي والسـكن عند عائـات مضيفة. 

يقيـم 68,080 ألـف نـازح أي 36% مـن النازحيـن ضمـن مخيمـات عشـوائية يف جميع النواحـي املقّيمة باسـتثناء الراعـي ومارع، 
علمـا أّن املخيمـات العشـوائية مخيمـات نشـأت ىلع أراضـي ملكيـة عامـة بعـد وصـول النازحيـن وهـي غيـر مخدمـة بشـكل 
نظامـي وال توجـد فيهـا إدارة رسـمية تتولـى مهمـة متابعـة األمـور التنظيميـة وتوزيـع املـواد اإلغاثيـة.  وسـجل العـدد األكبـر 

للنازحيـن القاطنيـن ضمـن مخيمـات عشـوائية يف ناحيتـي اعـزاز وجرابلس. 

 يقيـم 10% مـن النازحيـن ضمـن مبـان خاليـة وهي يف معظمهـا مبان لم يكتمـل بناؤها أو لم يكتمل إكسـاء الشـقق فيها بعد، 
مّمـا يضطـر النازحيـن إلـى بذل جهـود كبيـرة وإنفاق مبالـغ مالية لجعلهـا قابلة للسـكن كونها بحاجـة إلغاق النوافـذ وتركيب 

األبـواب وتمديـدات بسـيطة للمياه والكهربـاء والصرف الصحي.

يسـكن نسـبة 9% مـن النازحيـن عنـد عائات مضيفة وتنتشـر هذه الظاهـرة خصوصا بين العائـات اّلتي تجمعهـا صات القربى 
وهـو ما يبرز بشـكل كبير بالنسـبة للنازحيـن داخليا ضمن نفـس الناحية.

أّمـا النسـبة األقـل مـن النازحيـن والبالغـة 5% فتسـكن يف مراكـز سـكن جماعي وهـي عبارة عـن خيم كبيـرة منفصلـة للرجال 
وأخـرى للنسـاء. وتعتبـر هـذه املراكـز عـادًة مراكـز مؤقتـة ريثما يتـم توزيـع النازحيـن الواصلين حديثـا ىلع مخيمـات نظامية أو 
أماكـن السـكن األخـرى، لكـن العديـد من العائـات تضطر للبقـاء فيها ملدة طويلـة نظرًا لعدم توفـر حلول بديلة رغـم الصعوبات 
ضمـن هـذه املخيمـات التـي قـد يكون من أهمهـا افتقاد الحياة األسـرية نظرًا لعـدم تمكن أفراد األسـرة الواحدة من السـكن معا.  

أماكن سكن النازحين

جدول 03: أعداد النازحين

4- قبل موجات النزوح األخيرة من محافظتي الرقة ودير الزور حيث وصلها مئات من النازحين وبدأت تنشأ املخيمات العشوائية

نسبة النازحين مجموع النازحين الكلي  عدد االفراد الحالي الناحية

%3 2,010 61,000 الراعي

%47 11,230 23,991 الغندورة

%14 15,000 105,000 صوران

%30 16,500 54,300 مارع

%24 22,500 95,000 اخترين

%19 28,000 146,433 الباب

%40 35,750 90,000 جرابلس

%47 59,000 125,000 اعزاز

%27 189,990 700,724 املجموع
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خريطة 02: أماكن سكن النازحين

عائالت مضيفة مراكز سكن جماعي نسبة النازحين  مجموع النازحين 
الكلي عدد االفراد الحالي الناحية

3,500 700 4,000 5,000 9,300 اخترين

0 0 0 0 2,010 الراعي

1,000 1,000 2,000 2,000 9,000 صوران

3,940 0 60 0 12,500 مارع

7,000 8,000 6,000 23,000 15,000 اعزاز

2,000 0 7,500 12,000 6,500 الباب

0 0 0 4,080 7,150 الغندورة

0 0 0 22,000 13,750 جرابلس

17,440 9,700 19,560 68,080 75,210 املجموع

جدول 04: أماكن سكن النازحين
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خريطة 03: األماكن التي قدم منها النازحون

مهجري حمص إلى جرابلس

التعداد
السكاني
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قطاع

األمن الغذائي
شـهد قطـاع األمـن الغذائـي بشـقيه النباتـي والحيوانـي تراجعـا كبيـرًا يف مختلف األراضي السـورية حيـث تراجع بشـدة إنتاج 
الكثيـر مـن املحاصيـل واملنتجـات االقتصاديـة واالسـتراتيجية كالزيتـون والقمـح ولحـوم املواشـي ومنتجـات األلبـان. وأصبحـت 
سـورية مـن البلـدان املسـتوردة لهـذه املحاصيـل التـي كانـت تصدرهـا يف السـابق. ومـع نـدرة فـرص العمـل وتراجـع القـدرة 
الشـرائية للمواطنيـن وكـون غالبيـة السـكان تحـت خط الفقـر بات توريـد الغذاء من خال املسـاعدات اإلنسـانية حاجـة ملحة.  
وليسـت منطقـة درع الفـرات اسـتثناًء يف هـذا املجـال حيـث شـهدت تراجعـا حـادًا يف الزراعـة واملشـاريع اإلنمائيـة، وتعـد 
اإلجـراءات املتبعـة حاليـا مـن قبـل املجالـس املحلية لدعـم الزراعـة يف هذه املنطقة عامًا أساسـيا يف تحسـن هـذا القطاع 

  . وتنميته

يعتمـد سـكان ريـف حلـب ىلع الزراعـة كمصـدر أساسـي للدخل ولكسـب لقمة العيـش، إذ تعـد الزراعة كمـا ورد أعاه النشـاط 
االقتصـادي األكثـر أهميـة يف كافـة نواحـي منطقـة درع الفـرات ومصدر الدخل الرئيسـي لسـكان املنطقة التي تشـتهر بزراعة 
محاصيـل اسـتراتيجية كالقمـح والشـعير والبقوليـات والبطاطـا. إضافـًة لذلـك تشـتهر بعـض النواحـي بزراعة بعـض املحاصيل 
إذ تشـتهر ناحيـة جرابلـس ىلع سـبيل املثـال بزراعـة الكمون والفسـتق الحلبـي و اللـوز، وناحية الراعـي بزراعة الـذرة والبصل. 
وقـد تقلصـت املسـاحات املزروعـة يف منطقـة درع الفـرات مقارنـة مـع املسـاحات املزروعة قبل عـام 2011 مّما أثر سـلبا ىلع 
االقتصـاد املحلـي. ومـع أّن كل ناحيـة تعانـي مـن مشـاكل خاصـة فـإّن االنخفـاض باإلنتـاج الزراعـي عمومـا يعـود إلـى الكلفة 
العاليـة للزراعـة ونقـص السـماد والبذور واملبيدات الحشـرية وامليـاه. ففي ناحية جرابلـس انخفض اإلنتاج الزراعـي بمقدار %35 

منذ عـام 2011. 

وأّدى التهجيـر وصعوبـة الوصـول إلـى انخفـاض كبيـر يف اإلنتـاج الزراعـي إذ تراجعـت املسـاحة املزروعـة يف صـوران التـي 
تشـتهر باملحاصيـل االسـتراتيجية إضافـًة للخضـار بنسـبة 80% أثنـاء فترة سـيطرة تنظيم الدولة نظـرًا الضطرار نسـبة كبيرة من 
املزارعيـن ملغـادرة أراضيهـم. وحـاول املزارعـون اسـتثمار أراضيهـم مجـددًا بعد انسـحاب التنظيم لكنهـم عانوا مـن الصعوبات 
املذكـورة أعـاه. مـن ناحيـة أخـرى يعانـي السـكان يف ناحيـة اعـزاز من عـدم قدرتهـم ىلع الوصـول ألراضيهـم الواقعة تحت 

سـيطرة قـوات سـورية الديمقراطيـة أو ضمـن مرمـى نيرانها. 

كمـا تراجعـت معظـم الزراعـات املروية بسـبب توقف مشـروع اسـتجرار املياه من سـد الفرات، وتوقفـت بعض الزراعـات خصوصا 
زراعـة القطـن نظـرًا الرتفـاع تكلفـة إنتاجه وشـح امليـاه الجوفية وعدم وجود جهة تعنى بتسـويقه بأسـعار مناسـبة.   

وواجهـت الزراعـة صعوبـات أخـرى تضمنت نقص األسـمدة والبذار ومشـاكل الري واملشـاكل األمنية )التـي وردت بوصفها التحدي 
األهـم للزراعـة يف ناحيـة مـارع التـي تتعرض لقصـف متكرر من قبـل قوات حزب العمـل الكردسـتاني PKK(، كما منعـت األلغام 

ومخلفـات الحـرب الكثير مـن املزارعين من اسـتثمار أراضيهم.

بـدأ قطـاع الزراعـة بالتحسـن مع بـدء املجالـس املحليـة بتأمين املدخـات الزراعيـة للزراعـات االسـتراتيجية كالبذار واألسـمدة 
واملبيـدات بالتعـاون مـع مؤسسـة إكثـار البذار ومؤسسـة الحبـوب، والتنسـيق مع الحكومـة التركيـة لتصريف محاصيـل الحبوب 
والبقـول. يف حيـن تعانـي منطقـة درع الفـرات مـن قلـة املـوارد املائيـة وعـدم وجـود مصـدر ثابـت للتغذيـة الكهربائيـة مّما 

انعكـس ىلع قطـاع الزراعة. 

الزراعة
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تقتصـر مشـاريع تربيـة الثـروة الحيوانيـة ىلع مشـاريع منزلية أو مشـاريع صغيرة جـدًا لتربية األغنـام واألبقار واملاعـز والدواجن، 
هـذا وتتركـز تربيـة الدواجـن يف قديران وقباسـين يف ناحية الباب بسـبب وجـود معامل تصنيـع أعاف الدواجـن ووجود أطباء 
بيطرييـن. كمـا يقتصـر األمـر يف مـارع ىلع بعض املشـاريع املنزلية الصغيـرة جدًا التي ال تغطـي حاجة الناحيـة، وتواجه تربية 

املواشـي عـدة مصاعب أهمها نقـص األعاف وارتفاع أسـعارها.  

الثروة الحيوانية

خريطة حرارية 01: الصعوبات التي تعترض الزراعة

خريطة حرارية 02: الصعوبات التي تعترض تربية املواشي
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تعـد منطقـة درع الفـرات مـن املناطـق الخصبة املهيأة لاسـتثمار باملشـاريع التنمويـة املتعلقـة باألمن الغذائي حيـث تتوافر 
فيهـا مسـاحات شاسـعة مـن األراضـي الزراعيـة: إذ امتهـن معظـم سـكانها الزراعـة البعليـة واملرويـة قبـل األزمـة، واشـتهرت 

املنطقـة بإنتـاج املحاصيـل االسـتراتيجية كالقمـح والزيتون وسـواها. 

مـن هنـا جـاء التركيـز يف املشـاريع التنمويـة ىلع قطـاع الزراعـة. حيث جـاءت زراعـة املحاصيل االسـتراتيجية كأهم املشـاريع 
القابلـة للتنفيـذ يف اختريـن واعـزاز وصـوران ومـارع بينمـا وردت مراكـز تأميـن املدخـات الزراعيـة للمزارعيـن كأهـم املشـاريع 

اإلنمائيـة القابلـة للتنفيـذ يف البـاب والراعـي والغنـدورة وجرابلس. 

تعتبـر الزراعـة املصـدر األول للدخـل لدى السـكان يف النواحـي املقّيمة كما تشـمل مصادر الدخـل األخرى املهن الحـرة والتجارة 
والصناعـة والحـواالت املاليـة الواردة مـن األقارب والعمل اليدوي واملسـاعدات اإلنسـانية وبيع املواشـي ومنتجاتها. 

بلـغ عـدد املخابـز يف النواحـي املقّيمـة 55 مخبـزًا مـن ضمنهـا 34 مخبـز عامـًا. أي أّن 62% مـن املخابـز مخابـز عاملـة بطاقة 
إنتاجيـة إجماليـة تبلـغ 124 طـن. هـذا وكان العدد األكبر للمخابـز العاملة يف ناحيتي البـاب واعزاز 15 مخبزًا ثّم سـتة مخابز ىلع 

التوالـي. علمـا أّن هاتيـن الناحيتيـن تحويـان العـدد األكبر من السـكان كما ورد يف قسـم التعداد السـكاني.  

وحسـب تقريـر وحـدة تنسـيق الدعـم »املخابـز يف الشـمال السـوري« فقـد »تراوحت أسـعار 1 كغ من الخبـز بين 75 ليرة سـورية 
إلـى 200 ليـرة يف مخابـز املناطـق التـي شـملها التقييـم، حيـث ترتبـط األسـعار بعـدة عوامل مـن أهمهـا تلقي الدعـم بمادة 
الطحيـن مـن املنظمـات اإلنسـانية. كان متوسـط سـعر 1 كـغ مـن الخبـز يف مخابز منطقة اعـزاز 78 ليرة سـورية، ويذكـر أن %84 

املشاريع التنموية القابلة للتنفيذ يف مجال األمن الغذائي

مصادر الدخل

املخابز العاملة وغير العاملة

خريطة حرارية 03: املشاريع اإلنمائية القابلة للتنفيذ
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مـن الطحيـن الـذي يتـم خبـزه يف مخابز املنطقـة يقّدم مـن منظمات إنسـانية، وكذلـك توفر الوقود بأسـعار منخفضة نسـبيا، 
وكذلـك يف منطقـة البـاب والتـي تتلقـى مخابزهـا دعمـا بمـادة الطحيـن تقـدر بــ 74% مـن الطحين الـذي يتم خبـزه وقد كان 
متوسـط سـعر 1 كـغ مـن الخبـز هنـاك 91 ليـرة. علمـا بأنه يتواجـد مخبز وحيـد يف مركز ناحيـة جرابلس يقـدم الخبز بسـعر 100 
ليـرة حيـث يحصـل هـذا املخبـز ىلع الطحيـن من منظمـات إنسـانية وتقدم بقيـة املخابز الخبـز بسـعر 200 ليرة: ممـا أدى إلى 

ارتفـاع متوسـط سـعر الخبز يف منطقـة اعزاز.

تزيـد كميـة الخبـز املنتجـة يف منطقة البـاب بنواحيها الثـاث املقيمة )مركز البـاب- عريمـة- الراعي( والتي تتبـع لريف حلب 
الشـمالي عـن احتيـاج السـكان ملـادة الخبـز بــ 60 طـن، حيث يتم نقـل هذه الكميـة للقـرى والنواحي املجـاورة والتـي ال تتوافر 
فيهـا مخابـز، وكانـت كميـة الخبـز املنتجـة يف منطقـة اعـزاز التابعة ملحافظـة حلب غيـر كافية بسـبب وجود عـدد كبير من 

النازحيـن يف مخيمـات املنطقة.« 5

خريطة 04: أعداد املخابز العاملة وغير العاملة

شكل 05: املخابز العاملة وغير العاملة

https://goo.gl/YtE5hp -5
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 مجموع الطاقة اإلنتاجية  
القصوى للمخابز العاملة-طن الناحية عدد املخابز العاملة عدد املخابز غير العاملة

10 4 1 الراعي

28 0 6 الغندورة

37 5 15 صوران

8 2 2 مارع

12 0 3 اخترين

5 1 3 الباب

8 4 3 جرابلس

16 5 1 اعزاز

124 21 34 املجموع

جدول 05: الطاقة اإلنتاجية القصوى للمخابز

بلـغ عـدد املخابـز غيـر العاملـة 21 مخبزًا أي بنسـبة 38% من مجمـوع املخابـز. وكان العدد األكبـر للمخابز غير العاملـة يف ناحية 
البـاب خمسـة مخابـز، وكان عطل اآلالت السـبب الرئيسـي لخروج املخابز عن العمل ضمـن أربع نواح هي: اختريـن والباب والراعي 
وصـوران، كمـا تضمنـت األسـباب عـدم توفر الطحيـن وتهدم بنـاء املخبز نتيجـة األعمال القتاليـة التي شـهدتها املنطقة خال 
السـنوات املاضيـة يف ناحيتـي اختريـن والبـاب، وعدم توفـر املصاريف التشـغيلية يف ناحيتي اختريـن والراعي. كمـا أّنه وفقا 
لباحـث وحـدة تنسـيق الدعـم أّدى احتـراق املخبـز يف ناحيـة جرابلـس لخروجه عن العمـل، كما سـرقت اآلالت من املخابـز أثناء 
فتـرة سـيطرة تنظيـم الدولـة يف ناحيـة صـوران. ومن ناحية أخـرى ذكر الباحـث يف ناحية مـارع أّن املخبز الوحيـد العامل فيها 

مخبـز احتياطـي ضخـم يغطي حاجـة الناحية: لـذا ال توجد حاجة لعمـل املخابز الخمسـة األخرى.

خريطة حرارية 04: أسباب خروج املخابز عن العمل
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خريطة حرارية 05: أولويات قطاع األمن الغذائي

تصدرت األولويات التالية أولويات قطاع األمن الغذائي

توفير الخبزتوفير الطحينتوفير السال الغذائية الدورية

أولويات قطاع األمن الغذائي

األمن
الغذائي
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قطاع

الصحة
شـهد القطـاع الصحـي يف منطقـة درع الفـرات تحسـنا ملحوظـا بعـد تحريـره مـن قـوات تنظيـم الدولـة، حيـث شـجع األمـان 
واالسـتقرار عـودة األطبـاء وترميـم وتجهيز املراكـز الطبية من قبل العديد من املنظمات املختصة بهذا الشـأن وبإشـراف مباشـر 

يف كثيـر مـن األحيـان من قبـل وزارة الصحـة التركية.  

تتركـز الخدمـات الصحيـة يف القسـم الغربـي مـن منطقـة درع الفرات. حيـث تعد ناحية اعـزاز الناحيـة األكثر تخديمـا من حيث 
الخدمـات الصحيـة إذ أّن قربهـا مـن الحـدود التركيـة خفـف مـن حدة القصـف الجوي وأضفـى عليها نوعـا من األمـان جعل منها 
نقطـة تركيـز لجهـود وخدمـات الكثيـر مـن املنظمـات اإلنسـانية الدوليـة واملحليـة. ويوجـد يف ناحية اعـزاز بنـك دم و12 مركز 
صحـي و5 مشـايف ويتواجـد فيهـا 69 طبيبـا مـن أصـل 198 طبيبـا. أي مـا يعـادل حوالـي 35% مـن األطبـاء يف كامـل منطقـة        

الفرات. درع 

تليهـا ناحيـة البـاب والتـي تحتوي ثاثة مشـايف عاملـة وبنك دم ومركزيـن صحيين. يذكر أن الباب شـهدت معـارك عنيفة بين 
الجيـش السـوري الحـر املدعـوم تركيـا والقـوات املسـلحة التركيـة مـن جهـة وقـوات تنظيم الدولـة من جهـة أخـرى أدت لدمار 
شـديد يف البنـى التحتيـة حيـث توجـد يف ناحيـة البـاب ثاثـة مشـايف مدمـرة بالكامـل ومشـفى مدمـر جزئيـا. كمـا يعاني 
الجـزء الشـرقي مـن ناحيـة الباب من نقص نسـبي يف الخدمـات الطبية. وتحتـوي ناحية جرابلس مشـفى أنشـأته وزارة الصحة 

التركيـة يف أواخـر صيـف 2016 كمـا توجـد فيها 5 مراكـز صحية.  

تشمل الخدمات الصحية ثاث مستويات للعاج:
1- املسـتوى األول يتـم يف مراكـز الرعايـة الصحيـة األوليـة كاملسـتوصفات ومراكـز رعايـة الطفولـة واألمومـة، حيـث يتضمن 

الكشـف ىلع املرضـى وإجـراء اإلسـعافات األولية.
2- املسـتوى الثانـي الرعايـة الصحيـة الثانوية يتم يف املشـايف التـي تتضمن كافـة االختصاصات وغرف العمليـات املجهزة 

بكافـة املعدات ويقـوم بإجراء علميـات جراحية للمصابيـن واملرضى. 
3- املستوى الثالث الرعاية الصحية فيتضمن مراكز املعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل، باإلضافة ملراكز األطراف الصناعية.

يبلـغ عـدد املشـايف العاملـة يف منطقـة درع الفـرات 13 مشـفى ويبلغ عدد املسـتوصفات العاملـة 30 مسـتوصفا، إضافًة إلى 
أّن جميـع بنـوك الـدم املوجـودة يف املنطقـة موجـودة يف القطـاع الغربـي مـن املنطقة حيث تتـوزع بنوك الـدم الثاثة يف 

النواحـي التاليـة: الباب ومـارع واعزاز.

تقييم الخدمات الصحية

أعداد املشايف واملستوصفات وكوادرها الطبية
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بلـغ العـدد الكلـي لألطبـاء يف منطقـة درع الفـرات 198 طبيب وطبيبـة باإلضافة إلى 213 ممـرض و98 ممرضة و63 قابلـة قانونية. 
كمـا أّن بعـض األطبـاء االختصاصييـن عـادة مـا يداومون بعـدة مراكز طبيـة خال األسـبوع وضمن عـدة نواحي قريبة مـن بعضها. 
وياحـظ عـدم وجـود طبيبـات إطاقا يف ناحيتـي الراعي والغنـدورة، وغياب عـدد من االختصاصـات الطبية يف ناحيـة الراعي.  
وقـد اكتسـب عـدد مـن الكـوادر الطبيـة العاملة خصوصـا املمرضيـن واملمرضات الخبرة خـال الفتـرة املاضية من خال املمارسـة 

دون الحصـول ىلع شـهادة اختصـاص بهـذا املجال نتيجـة الحاجة املاسـة وغياب الكـوادر الطبية. 

خريطة 05: النقاط الطبية العاملة وغير العاملة

جدول 06: أعداد املراكز الطبية
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خريطة 06: أعداد األطباء

جدول 07: أعداد الكادر الطبي

املجموع اعزاز جرابلس الباب مارع الغندورة اخترين صوران الراعي عدد األطباء

198 69 41 35 13 13 11 11 5 عدد األطباء الكلي 

125 10 25 20 40 0 20 10 0 نسبة االناث 

57 25 8 10 2 3 5 2 2 عدد األطباء اختصاص عام 

23 3 5 7 1 3 1 3 0 عدد أطباء االسنان 

19 7 3 4 2 1 1 1 0 عدد أطباء الجراحة العظمية 

29 9 8 2 2 5 2 1 0 عدد أطباء األطفال 

13 5 4 1 2 0 0 1 0 عدد أطباء النسائية 

31 9 7 5 2 1 1 3 3 عدد أطباء الداخلية 

21 11 3 4 2 0 1 0 0 عدد األطباء جراحة عامة 

63 16 5 20 3 5 7 4 3 عدد القابالت 

213 52 35 70 12 12 15 9 8 عدد املمرضين 

98 13 10 50 6 4 5 8 2 عدد املمرضات 
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جدول 08: إمكانية الوصول للمراكز الطبية وتكاليف الخدمات الطبية

نظـرًا لألمـان النسـبي يف منطقـة درع الفـرات باملقارنـة مـع الكثيـر مـن املناطـق األخرى داخل سـورية فـإن صعوبـة الوصول 
تعـود يف الغالـب إلـى املسـافات الجغرافيـة والتضاريس وأحوال الطرقات. وبشـكل عام كانت املشـايف واملراكز الصحية سـهلة 
الوصـول إلـى متوسـطة الصعوبة بالنسـبة ملعظم السـكان باسـتثناء بعض سـكان القرى النائيـة الذين كانوا يشـكون أحيانا من 
صعوبـة الوصـول إلـى املشـايف واملراكـز الصحيـة التـي غالبـا ما تقـع يف مراكز النواحـي. لذا ال بد مـن وجود منظومة إسـعاف 
لنقـل الحـاالت الطبيـة الحرجـة، مـع ذلـك اقتصـر وجـود منظومـة إسـعاف ىلع ناحيتي الراعـي ومارع فقـط، كمـا توجد بعض 

سـيارات اإلسـعاف يف املشـايف يف ناحيـة البـاب. فيمـا يعتبر إنشـاء منظومة إسـعاف حاجـة ملحة يف النواحـي األخرى. 

تقـدم معظـم املراكـز الطبيـة يف منطقـة درع الفـرات الخدمـات الطبيـة مجانـا للمواطنيـن حيـث تتلقـى معظـم املشـايف 
واملسـتوصفات دعمـا يغطـي كافـة احتياجاتهـا مـن أدويـة ومعـدات ورواتـب للطواقـم الطبيـة العاملة ضمنهـا، ممـا يتيح لها 
تقديـم خدماتهـا للمرضـى واملصابيـن بشـكل مجانـي. واالسـتثناء الوحيـد الذي سـجله الباحثـون كان أحد املراكـز الصحية يف 
ناحيـة صـوران حيـث يتلقـى دعـم جزئـي ال يغطي كافـة احتياجاتـه مما دفعـه لتقاضي أجـور جزئيـة لقاء خدماتـه وتعويض 

الجوانـب األخـرى مـن احتياجاتـه مـن خـال تقاضـي أجـور رمزية مـن املرضـى أو املصابين. 

تتوقـف املراكـز الطبيـة عـن العمـل نتيجة عدة أسـباب، أهمها األسـباب األمنيـة و/أو انقطاع الدعم املـادي لهذه املراكـز. وغالبا 
مـا يتـم إصـاح هـذه املراكـز بشـكل جزئي بعـد تعّرضهـا للقصـف وتعود للعمـل بشـكل جزئي، ومـن الجديـر بالذكـر أن غالبية 
املشـايف واملراكـز الطبيـة تسـتخدم الطوابـق السـفلية فقـط مـن أبنيها والتـي تعد أقـل خطورة يف حـال التعـّرض للقصف، 
هـذا يف حيـن يسـعى القائمـون ىلع املراكـز الطبيـة إلـى تأميـن الدعـم لهـذه املراكـز يف حـال انقطاعـه مـن أجـل متابعة 

إمكانية الوصول

كلفة الخدمات الطبية

املراكز الطبية غير العاملة
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دعم الكادر الطبي خصوصا يف كل من اخترين واعزاز والراعي وصوران. 
إنشاء مراكز صحية خصوصا يف الباب.

توفير اللقاحات واألدوية وتسهيل دخولها إلى سورية من األراضي التركية. 
توفير كادر الطبي نظرًا للنقص امللحوظ يف الكوادر الطبية خصوصا االختصاصات النادرة.

أولويات القطاع الطبي

خريطة حرارية 06: أولويات القطاع الطبي

قطاع
الصحة
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قطاع

المياه واإلصحاح
يعانـي قطـاع امليـاه واإلصحـاح يف منطقـة درع الفـرات مـن دمـار كبيـر بالبنيـة التحتيـة وشـبكات امليـاه نتيجـة القصـف 
واالشـتباكات التـي عانـت منهـا املنطقـة مّمـا أّدى النخفـاض كميـة امليـاه املتوفـرة وارتفـاع سـعر امليـاه نتيجـة كلفـة النقل 
املرتفعـة بالصهاريـج. كمـا أّنـه بالرغـم من أن النسـبة األكبـر من مياه الصـرف الصحي )%79( يتـم تصريفها ضمن شـبكات الصرف 

النظاميـة إال أن هـذه الشـبكات تعانـي مـن الدمـار الجزئي.  

تعتبـر امليـاه أحـد املقومات األساسـية السـتمرارية الحياة واملورد األكثـر تأثيرًا يف حياة السـكان. وقد أثر القصف والنزاع املسـلح 
خـال السـنوات املاضيـة بشـكل كبيـر ىلع توفـر امليـاه يف منطقـة درع الفـرات نتيجة تدهـور البنيـة التحتية لقطـاع املياه، 
إذ تراجعـت حصـة الفـرد مـن املـوارد املائيـة املتاحـة. حيـث أظهـرت نتائج الدراسـة أّن حصـة الفرد من امليـاه أقل مـن 50 ليتر 
يوميـا فقـط يف ناحيتـي اعـزاز والبـاب، يف حين تراوحت حصـة الفرد بين )50- 80( ليتـر يوميا يف النواحي السـت األخرى علما 
أّنـه يف النواحـي تعتبـر كميـة امليـاه متوسـطة إذا كانـت بيـن )50 -80( ليتر، وكافيـة إذا تجـاوزت 80 ليتر يوميا مـع أّن املعايير 
العامليـة لتقديـر كميـة امليـاه غيـر ثابتـة وتختلـف مـن دولـة ألخـرى. هذا وقـد تجاوز سـعر املتـر املكعب مـن امليـاه )800 ليرة 

سـورية،16 دوالر ( يف جميـع النواحـي املقّيمـة نظرًا لكلفـة النقل املرتفعـة بالصهاريج. 

تولـت املؤسسـة العامـة للميـاه مسـؤولية تعقيم املياه يف سـورية قبل األزمة، أّما بعـد األزمة فقد تولت العديـد من املنظمات 
املحليـة والدوليـة دعـم تعقيـم امليـاه يف العديـد مـن النواحـي. علمـا أّن جـودة امليـاه وصاحيتهـا للشـرب هـي إحـدى أهم 

التحديـات التي تواجـه قطاع امليـاه واإلصحاح.

أظهـرت نتائـج الدراسـة أّنـه يتـم تعقيـم امليـاه جزئيـا يف ناحيـة جرابلـس، يف حيـن ال يتـم تعقيـم امليـاه يف سـبع نـواح 
مقّيمـة، كمـا كانـت املياه قابلة للشـرب حسـب تحاليـل مخبرية بنسـب متفاوتـة يف جميع النواحـي املقّيمة باسـتثناء ناحية 
البـاب حيـث أّن 70% مـن امليـاه ضمنهـا غيـر قابلة للشـرب حسـب تحاليل مخبريـة وقد نتج عن ذلـك ظهور حاالت من اإلسـهال 
والتهـاب أمعـاء كمـا ظهـرت بعـض حـاالت اإلسـهال يف ناحيـة الراعـي نظـرًا العتماد نسـبة مـن السـكان ىلع مياه اآلبـار دون 
التأكـد مـن صاحيتهـا للشـرب. علمـا أّنـه وفقـا لباحثي وحـدة تنسـيق الدعم فقد بـدأ يف فتـرة الحقة لجمـع البيانـات توزيع 
مـواد تعقيـم للميـاه لجميـع النواحـي املقّيمـة ويأمـل األهالـي أن يسـتمر توزيـع مـواد تعقيـم امليـاه وأن يكون شـامًا لجميع 

النواحي.  

حصة الفرد من املياه

مالئمة املياه للشرب وتعقيم املياه

جدول 09: حصة الفرد من املياه

بين 50-80 ليتر يوميا أقل من 50 ليتر يوميا الناحية

1 0 اخترين

1 0 الراعي

1 0 صوران

1 0 مارع

0 1 اعزاز

0 1 الباب

1 0 الغندورة

1 0 جرابلس

6 2 املجموع الكلي
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يعـد صـدأ شـبكة امليـاه، وعدم إجراء عمليـات الصيانـة الدورية الازمة لها خال سـيطرة تنظيـم الدولة ىلع قـرى وبلدات ريف 
حلـب الشـمالي أحـد أهـم العوامـل التـي أدت لتعطل هـذه الشـبكات وخروجها عـن الخدمة؛ إضافًة إلـى تضررهـا نتيجة القصف 
املتكـرر الـذي طـال املنطقـة. كمـا اختلطـت يف بعـض الحـاالت ميـاه الشـرب بمياه الصـرف الصحـي جراء حفـر تنظيـم الدولة 

للخنـادق قبيـل عمليـة درع الفـرات، لـذا ال بّد من إعـادة صيانة شـبكة املياه واسـتبدال التالـف منها.

خريطة حرارية 07: مالئمة املياه للشرب وتعقيم املياه

جدول 10: الجهة املسؤولة عن إدارة قطاع املياه

تديـر املجالـس املحليـة بدعـم مـن لجنـة إعـادة االسـتقرار قطـاع امليـاه يف جميـع النواحـي املقّيمة بنسـبة 100% باسـتثناء 
ناحيتـي اعـزاز والبـاب حيـث تشـارك املنظمـات الدوليـة بـاإلدارة بنسـبة 30% يف ناحيـة اعـزاز، ويف ناحية الباب حيث يشـارك 
القطـاع الخـاص بـاإلدارة بنسـبة 30% إذ توجـد عـدة آبـار يملكها أفـراد، وتباع ميـاه هذه اآلبـار للمدنييـن من خـال صهاريج، كما 
يديـر املجلـس املحلـي بعـض اآلبـار ويمتلـك صهاريج كبيـرة، يبيع من خالهـا املـاء للصهاريج الصغيـرة التي بدورهـا تبيع املاء 

للمواطنين. 

الجهة املسؤولة عن إدارة قطاع املياه

قطاع خاص منظمات دولية املجلس املحلي الناحية

0 0 100 اخترين

0 0 100 الراعي

0 0 100 صوران

0 0 100 مارع

0 30 70 اعزاز

30 0 70 الباب

0 0 100 الغندورة

0 0 100 جرابلس
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شـّكلت شـبكة امليـاه العامـة املصـدر الرئيسـي للميـاه يف أكثـر مـن 90% مـن املناطـق السـورية قبـل بـدء األزمـة، وغالبـا 
مـا كانـت هـذه الشـبكة تغـذى مـن ميـاه األنهـار واملسـطحات املائيـة ويف بعـض األحيـان مـن خـال امليـاه الجوفيـة. أّمـا 
يف الوقـت الحالـي، ويف العـام السـابع لألزمـة السـورية أصيبـت البنيـة التحتية لشـبكات امليـاه بأضـرار كبيرة، ممـا أدى إلى 
انخفـاض كبيـر يف أدائهـا يف إيصـال املياه للسـكان. وىلع الرغـم من عدم كفاءتهـا، ال تزال محطات املياه املصدر الرئيسـي 
مليـاه الشـرب يف 47.5%مـن النواحـي املقّيمـة يف منطقـة درع الفـرات وكانت نسـبتها األىلع يف ناحيتي مـارع والغندورة 

80%، و70% ىلع التوالـي. 

أظهـرت نتائـج الدراسـة وجـود طريقتيـن إليصـال املياه للسـكان يف النواحـي املقّيمة، إذ بلغ متوسـط نسـبة إيصـال املياه 
بالصهاريـج 52.5% ومـن الشـبكة العامـة 47.5%. حيـث كانت أىلع نسـبة السـتخدام الصهاريـج يف ناحية البـاب 100% إذ تدير 
جهـات خاصـة امليـاه يف الناحيـة وتقـوم الجهـات الخاصـة املالكـة آلبـار امليـاه بتوزيـع امليـاه ىلع املدنييـن مقابـل مبالغ 
نقديـة، إضافـًة لتوزيـع امليـاه مـن قبـل املجلـس املحلـي بصهاريج كبيـرة تنقـل إلى صهاريـج القطـاع الخاص الصغيـرة كما 
ذكـر يف فقـرة الجهـة املسـؤولة عـن إدارة قطـاع امليـاه. تجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أّن بعـض املجالـس املحليـة بـدأت مؤخرًا 
بفـرض سـعر محـدد للمتـر املكعـب من امليـاه يف محاولـة منها لضبـط عمليـات البيع ومنـع االحتـكار واالسـتغال من قبل 

التجار. بعـض 

مـن الجديـر بالذكـر أن نقـل امليـاه باسـتخدام الصهاريـج غالبـا مـا يـؤدي إلـى زيـادة أسـعارها، وترتبط أسـعار امليـاه املنقولة 
بهـذه الطريقـة بأسـعار الوقـود، كذلـك ال تحصـل النواحي التي تسـتخدم الصهاريـج إليصال امليـاه أحيانا ىلع كميـات كافية 

مـن امليـاه كمـا هـو الحـال يف ناحيتـي البـاب واعـزاز إذ تقـل حصة الفـرد فيهما عـن 50 ليتـر يوميا. 

طريقة إيصال املياه

شكل 06: طريقة إيصال املياه
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الدعـم النقـدي يف غالبيـة النواحـي املقّيمـة الـذي يشـمل تغطيـة مصاريـف اسـتخراج امليـاه ونقلهـا واملصاريـف 
التشـغيلية ورواتـب العامليـن يف قطـاع امليـاه.

خطوط الضخ والشبكات.
التجهيزات امليكانيكية والكهربائية التي تتضمن املضخات وملحقاتها وصيانتها الدورية.  

حفر اآلبار خصوصا يف ناحية الباب. 
تعيين كوادر إدارية وفنية جديدة.

أولويات قطاع املياه

خريطة حرارية 08: أولويات قطاع املياه

المياه
واإلصحاح
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إن الحالـة املثاليـة للصـرف الصحـي هـي أن يتـم التصريـف ضمـن شـبكة الصـرف الصحـي النظاميـة التـي تنتهـي بمحطـات 
معالجـة الصـرف الصحـي. وبالرغـم مـن أن النسـبة األكبـر مـن ميـاه الصـرف الصحـي )79%( يتـم تصريفهـا ضمن شـبكات الصرف 
الصحـي النظاميـة إال أن هـذه الشـبكات تعانـي مـن الدمـار الجزئـي نتيجـة تعرضها سـابقُا للقصف، حيث تتسـرب ميـاه الصرف 
الصحـي يف الشـقوق ممـا قـد يؤثر ىلع البنى التحتية. سـجلت ناحيتا الباب واعزاز النسـبة األىلع للتصريف باسـتخدام شـبكة 

الصـرف الصحي النظاميـة %100. 

اعتمـدت بعـض القـرى ضمـن النواحـي املقّيمـة قبل بـدء األحداث الدائـرة ىلع الحفـر الفنية لتصريـف املياه، وقد زادت نسـبة 
هـذه الطريقـة مـن التصريـف بسـبب دمـار الشـبكة النظاميـة وعـدم القـدرة ىلع إصاحهـا إذ بلغـت 16%. ويخشـى مـن التأثير 
السـلبي لهـذه الطريقـة مـن التصريـف ىلع امليـاه الجوفيـة، كذلـك ويحـدث فيضـان يف الحفـر الفنيـة غالبا يف فصل الشـتاء 

وتحتـاج لشـفط امليـاه منهـا بواسـطة صهاريج الضخ والشـفط. 

مـن ناحيـة أخـرى بلغـت نسـبة التصريـف بالعـراء ويف أماكـن مكشـوفة 5% حيـث يتم اللجـوء إلى هـذه الطريقة بشـكل جزئي 
يف ناحيتـي جرابلـس ومارع. 

نظام الصرف الصحي

شكل 07: نظام الصرف الصحي
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صيانـة شـبكة الصـرف الصحـي نظـرًا لوجـود تشـققات ضمن هـذه الشـبكات تؤدي إلى تسـرب ميـاه الصـرف الصحي، 
وكذلـك فـإن الكثير مـن الشـبكات املتوقفـة تحتـاج للصيانة لتعـود لعملها.

الدعم النقدي الذي يتضمن دعم املصاريف التشغيلية كالوقود لتشغيل اآلليات، ودعم الرواتب.
توظيف كوارد إدارية وفنية.

تنفيـذ شـبكات صـرف صحـي جديدة نظـرًا لعدم قـدرة الشـبكات القديمة ىلع اسـتيعاب مياه الصـرف الصحي، حيث 
تحتاج هذه الشـبكات للتوسـيع أو االسـتبدال. 

تزويد املجالس املحلية بآليات جمع القمامة. 
الدعـم النقـدي ودعـم املصاريف التشـغيلية التـي تتضمن الوقـود الازم لآلليـات ورواتـب العاملين ومصاريـف الصيانة 

الدوريـة لآلليات.
حمات توعية لرفع االهتمام بالنظافة. 

تأمين حاويات قمامة. 

أولويات قطاع الصرف الصحي

أولويات قطاع النظافة

خريطة حرارية 09: أولويات قطاع الصرف الصحي

خريطة حرارية 10: أولويات قطاع النظافة

تعـد عمليـة نقـل النفايـات الصلبـة إلـى خـارج الناحيـة الوسـيلة األكثـر انتشـارًا، حيـث اسـتخدمت هـذه الطريقـة يف جميـع 
النواحـي املقّيمـة إذ يتـم تجميـع النفايـات يف مسـاحات خاليـة وبعيـدة عـن األماكـن السـكنية، رغـم خطـر تلـوث البيئـة.

آلية التخلص من النفايات املنزلية
قطاع النظافة
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قطاع

التعليم
عّطـل تنظيـم الدولـة العمليـة التعليميـة يف منطقة درع الفرات أثناء سـيطرته عليها مّما أّدى النتشـار األمية بين نسـبة كبيرة 
مـن األطفـال يف سـن املدرسـة وانقطـاع الطاب عن املدارس لسـنوات. كمـا أّدى القصف واالشـتباكات إلى دمار جزئـي أو كامل 
ضمـن 22% مـن األبنيـة املدرسـية. وبـدأت الجهود بعـد خروج تنظيـم الدولة إلعـادة الحياة للعمليـة التربوية التي بدأت تشـهد 
تحسـنا والتـي يتوقـع أن تتحسـن بشـكل ملحـوظ خال العـام الدراسـي القـادم 2017 -2018 من خـال دعم العمليـة التعليمية 

ورواتـب املدرسـين من قبل الجانـب التركي. 

شـملت الدراسـة 268 مدرسـة يف منطقـة درع الفـرات مـن ضمنهـا 223 مدرسـة عاملـة أي مـا تعـادل نسـبته 83% مـن العـدد 
اإلجمالـي للمـدارس. حيـث تضاعـف عدد املـدارس العاملة باملقارنة مـع بيانات »تقرير املـدارس يف سـوريا 2017 » 7نظرًا لعودة 
املـدارس للعمـل بعـد خـروج تنظيـم الدولـة مـن املنطقـة. حيث سـجل العدد األكبـر للمـدارس يف ناحيـة اخترين 59 مدرسـة 

مـن ضمنهـا 56 مدرسـة عاملة.

بلـغ عـدد املـدارس غيـر العاملـة 45 مدرسـة مـن ضمنهـا 15 مدرسـة يف ناحيـة البـاب نظـرًا لكونهـا تحـوي العـدد األكبـر مـن 
املـدارس املدمـرة بشـكل كامـل أو جزئـي نتيجـة املعـارك الضاريـة التـي نشـبت فيهـا، أّما العـدد األقـل للمدارس فسـجل يف 

ناحيـة الراعـي التـي تحـوي 4 مـدارس فقـط مـن ضمنهـا 3 مـدارس غيـر عاملة. 

املدارس العاملة وغير العاملة

خريطة 07: املدارس العاملة وغير العاملة

https://goo.gl/rXNCPu -7
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أظهـرت نتائـج الدراسـة أّن هنـاك 209 بنـاء مدرسـي غيـر مدمـرة أي بنسـبة 78%، كمـا توجـد )13 %،35( مدرسـة مدمـرة بشـكل 
جزئـي، و )9%، 24( مدرسـة مدمـرة بشـكل كامـل. حيـث سـّجل يف ناحية البـاب العدد األكبر مـن املدارس املدمرة بشـكل جزئي 

أو كامـل 34 مـن أصـل 53 مدرسـة موجـودة ضمـن الناحية أي بنسـبة %64. 

وفقـا للنتائـج فـأّن جميـع املـدارس العاملـة هـي مـدارس غير مدمـرة أو مدمرة بشـكل جزئـي. كمـا إّن جميع املـدارس املدمرة 
بشـكل جزئـي غيـر عاملـة ضمن النواحـي التالية: )صـوران والراعـي واعـزاز واخترين(.

كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى وجـود 9 مـدارس غيـر عاملـة يف ناحيـة جرابلس رغـم وجود مدرسـتين فقـط مدمرتين بشـكل جزئي 
ضمنهـا مّمـا يؤكـد وجـود أسـباب أخرى لعـدم فعالية هذه املـدارس من ضمنها نقـص التمويل. علمـا أّن نتائج الدراسـة أظهرت 
أّن بنـاء املدرسـة املدمـر هـو السـبب األول لخـروج املـدارس عـن العمـل يف سـت نـواح مـن النواحـي الثمـان املقّيمـة.  ومـن 
الجديـر بالذكـر أّن األهالـي يبذلـون جهودًا مسـتمرة حسـب اإلمكانيـات املتوفـرة لترميم بعض املـدارس بحيث يتمكـن األطفال 

مـن التعليم. 

سـجل عـدد املدرسـين يف النواحـي املقّيمـة زيـادة بنحـو 10% باملقارنـة مـع بيانـات »تقريـر املـدارس يف سـوريا 2017« 8 إذ 
بلـغ العـدد اإلجمالـي للمدرسـين واملدرسـات يف النواحـي املقّيمة 1,982 مدرس ومدّرسـة، وكانت نسـبة املدرسـات 39% فقط. 
ويعـزى انخفـاض نسـبة املدرسـات إلـى كونـه تاريخيـا كانـت نسـبة تعليـم اإلنـاث اقـل مـن نسـبة تعليـم الذكـور يف معظم 
نواحـي املنطقـة ألسـباب اجتماعيـة. كما كانت نسـبة املدرسـات واملدرسـين النظاميين 60% يف حال كانت نسـبة املدرسـات 
واملدرسـين املتطوعيـن9 40%. هـذا وقـد سـجل العـدد األكبـر للمدرسـين يف ناحيـة صـوران 450 مدرس ومدرسـة فيما سـجل 
العـدد األقـل يف ناحيـة الراعـي 35 مـدرس ومدرسـة نظرًا لوجود مدرسـة عاملة واحدة فقـط يف الناحية. هذا وقـد كان جميع 
املدرسـين واملدرسـات يف ناحيتـي اختريـن واعزاز مدرسـين نظامييـن. علمـا أّن دورات مكثفة لتدريب وتأهيل املدرسـين بدأت 

مؤخـرًا يف املنطقـة يف خطـوة تهـدف لتصحيح وتطويـر العمليـة التعليمية. 

حالة بناء املدرسة

املدرسون

شكل 08: حالة بناء املدرسة

https://goo.gl/wkunv5 -8
9- قد يكون املدرسون املتطوعون طابا جامعيين أو خريجين، لكن بفروع دراسية غير التعليم.
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ازداد عـدد املدرسـين يف هـذا التقريـر باملقارنـة مـع بيانـات »تقريـر املـدارس يف سـوريا 2017«  10بنسـبة 10%، يف حيـن 
ازدادت أعـداد الطـاب بنسـبة تفـوق 100%، مّمـا يؤكـد الحاجـة امللحـة لزيـادة عـدد املدرسـين املختصيـن، وهـو مـا بـدأ 
فعليـا: حيـث تجـري مسـابقات واختبـارات لتعيين مدرسـين يف منطقـة درع الفرات كما بـدأت بالتـوازي دورات تأهيل تربوي 

املعينين.  للمدرسـين 

شـملت الدراسـة تقييمـا لنسـبة املدّرسـين إلـى عـدد الطـاب، إذ كان عـدد الطاب لـكل مدرس جيـدًا أي أقل مـن 30 طالبا 
لـكل مـدرس يف أربـع نـواح هـي مـارع وصـوران والغنـدورة والراعـي، يف حيـن كان عـدد الطـاب لـكل مدرس مـن 30 إلى 
40 طالـب أي أّن نسـبة األسـاتذة للطـاب متوسـطة الكفايـة ضمـن ثـاث نواح هـي اعزاز والبـاب وجرابلـس، يف حين كانت 

النسـبة األسـوأ 57 طالـب لكل مـدرس يف ناحيـة اخترين. 

يذكـر أن هـذا التقييـم شـمل كفايـة أعـداد املدرسـين بـدون التطـرق الختصاصاتهـم، كذلـك لـم يتم التطـرق إلـى الخبرات 
والكفـاءات التـي يمتلكهـا املشـرفون ىلع العمليـة التعليميـة. لكـّن مصـادر املعلومـات أكـدت أهميـة توظيـف مزيـد مـن 

املدرسـين املختصيـن ملختلـف املـواد الدراسـية.  

بلـغ عـدد الطـاب يف النواحـي املقّيمـة 59,624 بزيـادة تفـوق ال 100% باملقارنـة مـع بيانـات »تقرير املدارس يف سـوريا 
2017«  11نظـرًا لعـودة عـدد كبيـر مـن الطـاب ملقاعـد الدراسـة بعد اسـتقرار الظـروف األمنيـة. ومع ذلـك فإّن عـدد الطاب 

الحالـي ال يـزال أقـل بكثيـر مـن عـدد األطفال يف سـن الدراسـة مّمـا يعني وجـود نسـبة كبيرة مـن الطاب املتسـربين.

كانـت النسـبة األىلع هـي نسـبة طـاب املرحلـة االبتدائيـة 82% )48,662( طالبـا وطالبـة، يف حيـن ينخفـض عدد طاب 
املرحلـة اإلعداديـة إلـى )9,277، 15%(، والثانوية إلـى )1,685، 3%(. ومن الجدير بالذكر أّن التعليـم يف ناحيتي الراعي والغندورة 
يقتصـر ىلع املرحلـة االبتدائيـة فقـط، كما أشـار باحثو وحدة تنسـيق الدعـم إلى أّن بعـض األطفال خصوصا مّمـن تجاوزوا 

املرحلـة االبتدائية يضطرون لالتحاق بسـوق العمل ملسـاعدة أسـرهم.

تقييم كفاية أعداد املدرسين

الطالب

جدول 11: إعداد املدرسين واملدرسات

 عدد املدرسات
 املتطوعات

 عدد املدرسين
 املتطوعين

 عدد املدرسات
النظاميات

 عدد املدرسين
الناحية النظاميين

0 0 86 190 اخترين

0 0 130 224 اعزاز

149 170 4 10 الباب

3 2 10 20 الراعي

23 32 42 60 الغندورة

35 28 30 50 جرابلس

100 150 50 150 صوران

53 52 57 72 مارع

363 434 409 776 املجموع

https://goo.gl/wkunv5 -10
https://goo.gl/wkunv5 -11
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اختلـف عـدد الطـاب لـكل مدرسـة من ناحيـة ألخـرى إذ كان العدد األكبـر يف ناحيـة اعـزاز 548، يف حين كان العـدد األقل 
103 يف ناحيـة الغنـدورة، كذلـك األمـر تفـاوت عـدد الطـاب لـكل مـدرس بشـكل كبيـر مـن ناحية ألخـرى إذ يوجـد 7 طاب 

لـكل مـدرس يف ناحيـة الراعـي بينمـا يوجـد 57 طالـب لكل مـدرس يف ناحيـة اخترين.  

خريطة 08: أعداد الطالب حسب املراحل الدراسية

جدول 12: أعداد الطالب حسب املراحل الدراسية

 عدد الطالب
لكل مدرسة

 عدد الطالب
لكل مدرس

 عدد املدرسين
الكلي

 عدد الطالب
الكلي

 عدد الطالب
الثانوي

 عدد الطالب
اإلعدادي

 عدد الطالب
االبتدائي الناحية

280 57 276 15,705 125 2,400 13,180 اخترين

548 31 354 10,969 120 1,047 9,802 الراعي

300 34 333 11,400 0 2,280 9,120 صوران

250 7 35 250 0 0 250 مارع

103 24 157 3,710 0 0 3,710 اعزاز

270 38 143 5,400 0 400 5,000 الباب

274 16 450 7,400 1,200 2,500 3,700 الغندورة

299 20 234 4,790 240 650 3,900 جرابلس

279 30 1,982 59,624 1,685 9,277 48,662 املجموع
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كان االحتيـاج األبـرز يف املـدارس العاملـة ضمـن النواحـي املقّيمـة هـو التمويـل يف جميـع النواحـي املقّيمـة باسـتثناء 
ناحيـة الراعـي، كمـا تضمنـت االحتياجات الكتب املدرسـية والقرطاسـية خصوصا يف اعـزاز والباب والراعي ومـارع. وتضمنت 
االحتياجـات كذلـك الترميـم والصيانـة خصوصـا يف اختريـن والراعـي وصـوران ومـارع، كمـا تضمنـت االحتياجات أيضـا الكادر 
التدريسـي املختـص نظـرًا لكون نسـبة كبيرة من املدرسـين مدرسـين متطوعين وال يحملـون شـهادات تخصصية تؤهلهم 

للتدريس. 

تصـّدر دمـار املـدارس الجزئـي أو الكامـل نتيجـة القصـف واالشـتباكات أسـباب خروجها عـن العمل، ثـّم انعـدام التمويل، كما 
تضمنـت األسـباب كذلـك عـدم صاحيـة املرافـق الصحيـة وعـدم توفـر األثـاث املدرسـي, إضافـًة لنقص الـكادر التدريسـي 

خصوصـا يف ناحيـة اختريـن واألسـباب األمنيـة يف ناحيـة مارع. 

تصـدرت األسـباب املاديـة الصعوبـات التـي تمنع األطفال مـن التعليم من خـال عمالة األطفـال وعدم توفر املـوارد الكافية 
لـدى األهالـي إلرسـال أبنائهـم إلى املـدارس. يليهـا نقص الكتـب والقرطاسـية وعـدم تقديم الشـهادات بعـد االمتحانات أو 
عـدم تصديـق هـذه الشـهادات، تضمنـت األسـباب كذلـك سـببا اجتماعيا هـو الـزواج املبكر بالنسـبة للفتيـات إضافـًة للدمار 

الجزئـي أو الكامل لبعـض املدارس. 

احتياجات املدارس العاملة

أسباب خروج املدارس عن العمل

الصعوبات التي تمنع األطفال من التعليم

خريطة حرارية 11: احتياجات املدارس العاملة
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خريطة حرارية 12: الصعوبات التي تمنع األطفال من التعليم

خريطة حرارية 13: أولويات قطاع التعليم

ترميم وصيانة األبنية املدمرة.
دعم رواتب املدرسين والكادر التعليمي.

تأمين مستلزمات التعليم والقرطاسية.
دعم التدفئة.

أولويات قطاع التعليم
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قطاع

البنية التحتية
تعرضـت البنيـة التحتيـة لدمـار كبير أثناء املعارك واالشـتباكات التي عاشـتها املنطقة مّمـا أّدى لدمار كبير. إّن االسـتقرار واألمان 
النسـبي الـذي تعيشـه منطقـة درع الفرات يبشـر بانتعاش كافة القطاعـات فيها وعودة الحيـاة االقتصاديـة الطبيعية، لكن هذا 

االنتعـاش ال يمكـن أن يتحقق إال بإعادة تأهيـل البنية التحتية.

أّدى النـزاع والقصـف الشـديد الـذي تعرضـت لـه املنطقـة ىلع مـدى السـنوات املاضيـة لدمـار كبيـر يف البنية التحتيـة عموما 
وشـبكة الكهربـاء خصوصـا. وأّدى توقـف شـبكة الكهربـاء أثنـاء األزمة إلى بدء انتشـار شـبكات الكهربـاء الخاصة )األمبيـرات( التي 
تعتمـد ىلع مولـدات كهربـاء خاصـة.  وبعـد تحريـر املنطقـة من تنظيـم الدولة بـدأت الجهـود إلعـادة تفعيل شـبكة الكهرباء 
العامـة خصوصـا كـون الشـبكة العامـة قابلة لإلصـاح يف جميع النواحـي املقّيمة. ومـن الجدير بالذكـر أّن مصـدر الكهرباء يف 
املنطقـة حتـى عـام 2011 كان محطـة التوليـد الحراريـة الواقعـة ىلع طريـق حلـب الرقة، باإلضافة لسـد تشـرين لكـن الجهات 

املسـيطرة حاليـا تمنـع التغذيـة الكهربائيـة من هـذه املصادر. 

أظهـرت نتائـج الدراسـة اقتصـار توفـر الكهرباء من الشـبكة النظاميـة ىلع ناحية جرابلس حيـث تتوفر الكهرباء مجانا 24 سـاعة 
يوميـا مـن خـال شـبكة كهربـاء نظاميـة مصدرهـا الشـبكة التركية ضمـن مركز ناحيـة جرابلـس. أّما يف قـرى جرابلـس فتتوفر 
الكهربـاء لسـاعتين فقـط يوميـا مـن خـال الشـبكة التركيـة أيضـا، هـذا وكانـت الشـبكات الخاصـة )األمبيـرات( املصـدر الوحيد 
للكهربـاء يف جميـع النواحـي املقّيمـة األخرى لعـدد محدد من السـاعات والتي تختلف مـن ناحية ألخرى، حيث يعاني السـكان 
مـن ارتفـاع كلفـة املولـدات الخاصـة وسـوء أدائهـا يف جميـع النواحـي املقّيمـة خصوصـا يف ناحيـة البـاب، كما بلغ متوسـط 
انقطـاع الكهربـاء 13 سـاعة يوميـا يف النواحـي املقّيمة، كما أشـارت مصادر املعلومات إلى أّن سـعر األمبير يتـراوح بين 1300 إلى 
1500 ليـرة سـورية أي ) 26 – 30 ( دوالر أمريكـي ضمـن النواحـي املقّيمـة. كمـا أشـار الخبـراء إلـى إمكانية االسـتثمار يف الكهرباء 
مـن خـال توليـد الكهربـاء وتوزيعها باسـتخدام مولـدات ضخمة أو إيجـاد اآللية املناسـبة السـتجرار الكهرباء من الجانـب التركي 

بعـد إجـراء الصيانة الازمة للشـبكة. 

قطاع الكهرباء

شكل 09: مصادر الكهرباء
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إصاح شبكة الكهرباء العامة.
تأمين محولة كهربائية خصوصا يف ناحيتي جرابلس وصوران.

تأمين مصادر للتغذية الكهربائية من خال مولدات ضخمة أو استجرار الكهرباء من األراضي التركية.
توفير الوقود للمولدات الكهربائية وتغطية املصاريف التشغيلية.

أولويات قطاع الكهرباء

خريطة حرارية 14: أولويات قطاع الكهرباء

تعانـي جميـع النواحـي املّقّيمـة مـن شـبكة طـرق سـيئة لـم تتـم صيانتهـا منـذ سـنوات رغم وعـود عديـدة بصيانـة الطرق، 
مّمـا يتطلـب شـق طـرق جديدة وفقـا ملتطلبات التقسـيمات اإلداريـة التي فرضهـا واقع األرض وقـوى السـيطرة، وصيانة الطرق 

القديمـة يف النواحـي التاليـة: اختريـن والراعـي ومارع واعـزاز والبـاب وغندورة. 

تعتمـد جميـع النواحـي املقّيمة ىلع شـبكة الجوال التركية كوسـيلة اتصـال، كما تتوفر شـبكة الجوال السـورية ضمن النواحي 
الثـاث التاليـة: صـوران ومـارع واعـزاز، كذلـك تتوفـر شـبكة الهاتـف األرضـي يف ناحيتـي اعـزاز والبـاب. ومـن الجديـر بالذكـر أّن 
األعطـال يف املقاسـم األرضيـة قابلـة لإلصـاح يف كل النواحـي باسـتثناء ناحيـة الراعـي. كما يتوفـر اإلنترنـت الفضائي ضمن 

النواحـي األربـع التاليـة: اختريـن والراعـي والبـاب وغنـدورة، وتتوفـر شـبكة اإلنترنت املحليـة يف ناحية صـوران فقط. 

شبكة الطرق

وسائل االتصال املستخدمة

شكل 10: وسائل االتصال املستخدمة
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تأمين املعدات الازمة يف النواحي األربع مارع واعزاز والباب وجرابلس.
تأمين الكلف التشغيلية يف ناحيتي مارع واعزاز. 

أولويات مراكز الدفاع املدني

يوجـد مركـز دفـاع مدنـي ضمـن أربع نـواح مقّيمة هي مارع واعـزاز والبـاب وجرابلس، يف حيـن ال يتوفر مركز دفـاع مدني ضمن 
أربـع نـواح أخـرى هـي اختريـن وصـوران والغنـدورة والراعـي، هـذا وال يوجـد مركـز دفاع مدنـي قريب يخـدم ناحيـة الراعي، يف 
حيـن يوجـد مراكـز قريبـة تخـدم النواحـي الثاث األخـرى. هذا وقـد أودت األلغـام التي زرعهـا تنظيـم الدولة قبل انسـحابه من 
املنطقـة إلـى استشـهاد عـدد مـن املواطنيـن وإصابـة آخريـن بجـروح، وقام الدفـاع املدنـي بجهود كبيـرة يف نـزع األلغام مع 

ذلـك تسـتمر الحاجـة لدعـم الدفـاع املدنـي بالتجهيزات الازمـة بما يف ذلـك تجهيزات نـزع األلغام. 

مراكز الدفاع املدني

شكل 11: وجود مركز دفاع مدني يف النواحي املقّيمة

شكل 12: أولويات مراكز الدفاع املدني
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شـجع منـاخ االسـتقرار الذي تعيشـه املنطقة ىلع إعـادة تفعيل املصانـع القائمة وافتتاح مصانـع جديدة. إذ أّنه وفقـا للبيانات 
املحدثـة يف شـهر أيلـول مـن قبـل باحـث وحـدة تنسـيق الدعـم يف ناحيـة البـاب فقد تـّم افتتـاح العديـد مـن املصانع يف 
الناحيـة مـن ضمنهـا مصانـع ملـواد البناء ومصانـع إلنتـاج البطاريـات الصناعيـة ومصانع للمنتجـات الغذائيـة ومدخـات الزراعة 

واملابـس. كمـا افتتـح عـدد من املشـاغل والورشـات إلنتـاج املنتجـات الغذائيـة ومواد البنـاء والعديـد من املنتجـات األخرى.

مـن ناحيـة أخـرى فـإّن حالـة البنيـة التحتيـة والخدمـات العامـة أعـاق إعـادة افتتـاح عـدد مـن املصانـع والورشـات املوجـودة 
هـذا الـى جانـب الحيلولـة دون افتتـاح مصانـع وورشـات جديـدة: إضافـًة إلـى أّن النقـص يف املـواد الخـام أعاق عودة النشـاط 

يف ظـل االسـتقرار األمنـي الذي تعيشـه منطقـة درع الفرات تنشـط الحركـة التجارية فيها بشـكل كبير، وتشـهد املعابر حركة 
عبـور كبيـرة للبضائـع مـن األراضـي التركيـة إلى املنطقـة وعبرها إلى املناطـق واملدن املجـاورة، لكن معظم هـذه الحركة هي 

باتجـاه واحـد، لـذا ال بـد من دعم الزراعـة والصناعة لتنشـيط دورة الحيـاة االقتصادية وتأمين فائـض للتصدير. 

تنتشـر التجـارة يف املنطقـة بنسـب مختلفـة تتصدرهـا تجارة املـواد الغذائيـة بنسـبة 35%، تليها تجـارة الحبوب بنسـبة %19، 
ثـّم تجـارة البذور واألسـمدة بنسـبة 14% لـكل منهمـا وتجارة مـواد البناء بنسـبة %12. 

الصناعة والتجارة

التجارة

شكل 13: نسب التجارة املنتشرة



38 تقرير: داينمو درع الفرات

كانـت نسـبة الدمـار منخفضـة نسـبيا يف مناطـق درع الفـرات باسـتثناء ناحيتي الراعـي والباب اللتين شـهدتا معـارك عنيفة ، 
حيـث كانـت نسـبة املبانـي غيـر املدمـرة يف هاتيـن الناحيتين 10% وبلغت نسـبة املنـازل املدمـرة بالكامـل 20% يف الراعي و 
9% يف البـاب، ومـن الجديـر بالذكـر أن 40% مـن املبانـي يف الراعي مدمـرة دمارًا كبيرًا، بينمـا 60% من املبانـي يف الباب مدمرة 

دمارًا بسـيطا.

املأوى 

قطاع

المأوى والمواد غير الغذائية
نظـرًا ملوجـات النـزوح املتكـررة نحو مناطق درع الفـرات التي تتمتع بهدوء نسـبي، تزداد الحاجـة للمواد غيـر الغذائية املتمثلة 
بالثيـاب واألثـاث البسـيط كالفرشـات والبطانيـات ومعـدات املطبـخ، حيـث ال يتمكـن املدنيـون أثناء النـزوح من أخـذ حاجياتهم 
البسـيطة، وغالبـا مـا تحـدث حـركات النـزوح أثنـاء القصـف أو االشـتباكات، وكذلـك فـإن ارتفـاع أسـعار هـذه املواد يف األسـواق 
وضعـف القـدرة الشـرائية للمدنيين كان سـببا أساسـيا يف تزايد الحاجة لتقديم هـذه املواد كمسـاعدات يف املناطق املتضررة.

خريطة حرارية 15: نسب الدمار
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إعادة تأهيل املسكن خصوصا يف اخترين واعزاز والباب والراعي وصوران.
املساعدات النقدية خصوصا يف مارع والغندورة. 

تأمين مراكز إيواء مؤقتة خصوصا يف جرابلس. 

الثياب. 
املساعدات النقدية. 

مواد الطبخ. 

أولويات قطاع املأوى

أولويات قطاع املواد غير الغذائية

خريطة حرارية 16: أولويات قطاع املأوى

خريطة حرارية 17: أولويات قطاع املواد غير الغذائية
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خريطة حرارية 18: أولويات االحتياج حسب القطاع

قسم األولويات
تـّم تحديـد األولويـات وإظهارهـا ىلع مسـتوى الناحيـة بعـد دراسـة داينمـو درع الفـرات الشـاملة لكافـة القطاعـات األساسـية 
ملسـاعدة أصحـاب القـرار ىلع توجيـه املسـاعدات للقطاعـات األكثـر احتياجـا. فقـد كانـت األولويـة األولـى للنواحـي املقّيمـة 
الصحـة والتعليـم، حيـث كانـت الصحـة األولوية األولى يف ثـاث نواحي من أصـل النواحي الثمـان املقّيمة وهـي اخترين واعزاز 
والبـاب، وكان التعليـم األولويـة األولـى يف ناحيتـي الراعـي والغنـدورة، كما احتل قطـاع األمن الغذائـي األولوية الثالثـة علما أّن 

األمـن الغذائـي كان األولويـة األولـى ضمـن ناحيتي جرابلـس ومارع.

درع
الفرات
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التوصيات
تأهيل كوادر مختصة تعنى بإحصاء السكان والنازحين وتسجيلهم ومتابعة حركات النزوح. 

تأمين فرص عمل للنازحين ودعم املشاريع الصغيرة واملساعدات ذات الطابع التنموي. 
الدعم املادي للنازحين املقيمين يف أماكن مستأجرة كون أجرة البيت تشكل عبئا عليهم.

تنفيذ مشاريع سكنية بغية تأمين مأوى أفضل للنازحين.  

الدعم املادي ودعم الكلف التشغيلية واألجهزة واملعدات. 
رفد املشايف بأطباء اختصاصيين بجميع االختصاصات. 

توفير اللقاحات واألدوية وتسهيل دخولها إلى سورية من األراضي التركية. 

تأمين مورد للمياه وصيانة خزانات املياه.
تأمين الدعم النقدي لقطاع املياه واإلصحاح ودعم املصاريف التشغيلية. 

صيانة وترميم خطوط الضخ وشبكات املياه.
صيانة شبكة الصرف الصحي

تأمين آليات جمع القمامة. 

ترميم املدارس املدمرة بشكل جزئي وإعادة بناء املدارس املدمرة بشكل كامل. 
الدعم املادي للمدارس ولرواتب الكادر التدريسي. 

التقييم الدوري للعملية التعليمية بما يف ذلك تقييم أداء الطاب واملدرسين والكوادر اإلدارية. 

دعم القطاع الزراعي من خال توفير مستلزمات اإلنتاج من أسمدة ومبيدات وبذار بأسعار تشجيعية.
تشجيع املكننة الزراعية وصيانة اآلليات. 

دعـم قطـاع الثـروة الحيوانيـة من خـال تأميـن األعاف بأسـعار تشـجيعية وافتتـاح مراكز إرشـادية تقدم 
اللقاحـات واألدوية ملربـي الثـروة الحيوانية.  

دعـم املشـاريع اإلنمائيـة وزراعـة املحاصيـل االسـتراتيجية وإيجـاد أسـواق لتصريـف املنتجـات الزراعيـة 
وتسـهيل إجـراءات التصديـر. 

تأمين مصادر مياه للري يف ظل الحاجة املتزايدة. 
تأمين الدعم املنتظم للعائات األكثر حاجة بما يف ذلك السال الغذائية الدورية. 

دعم املخابز للمساهمة يف تخفيض سعر الخبز وإعادة تشغيل املخابز غير العاملة.

قسم التعداد السكاني

قطاع الصحة

قطاع املياه واإلصحاح

قطاع التعليم

قطاع األمن الغذائي

إعادة تأهيل أماكن السكن والدعم النقدي. 
دعم جميع املواد غير الغذائية بما يف ذلك الثياب ووقود الطبخ واملساعدات النقدية. 

تأمين مصدر للتغذية الكهربائية وإصاح شبكة الكهرباء العامة وتأمين محوالت كهربائية.
صيانة شبكة الطرق العامة نظرًا لدورها الهام يف تنشيط الحياة االقتصادية. 

تأمين مراكز دفاع مدني يف النواحي التي ال توجد فيها مراكز دفاع مدني ودعمها باملعدات. 
صيانة املصانع القائمة غير العاملة ودعم املشاريع الصغيرة وتأسيس مصانع جديدة. 

قطاع املأوى واملواد غير الغذائية

قطاع البنية التحتية
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مخيمات منطقة

درع
الفرات
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القسم الثاني

مخيمات منطقة درع الفرات

قسم التعداد السكاني

تحتـوي منطقـة درع الفـرات تجمعيـن اثنيـن للمخيمـات أحدهمـا يف ناحيـة اعـزاز وهو األقـدم من حيث النشـأة إذ أنه نشـأ مع 
بـدء تدفـق النازحيـن إلـى املناطـق املحـررة يف ريـف حلـب الشـمالي وذلك يف عـام 2012 عندمـا اكتمـل تحرير معظـم الريف 
الشـمالي وأصبحـت حلـب سـاحة للمواجهـة بين قـوات املعارضة املسـلحة وقوات النظام السـوري. كما اسـتمر تدفـق النازحين 
إلـى هـذه املناطـق يف فتـرات وظـروف مختلفـة مـن تاريـخ النـزاع يف سـورية. إذا جـاءت املوجات األخيـرة من حـي الوعر يف 
حمـص وسـواه مـن املناطـق التي كانـت محاصرة ومـن املناطق التي تشـهد أعمال قتالية للتخلص من سـيطرة تنظيـم الدولة. 
وقـد فضـل الكثيـر مـن النازحيـن والجهـات املانحـة ىلع حد سـواء ناحيـة اعـزاز لبعدها عـن خطـوط الجبهـات وألن قربها من 
الحـدود التركيـة واملجـال الجـوي التركي جعـل تعرضها للقصـف والغارات الجويـة أقل بكثير مـن غيرها. ويقـع التجمع اآلخر يف 
ناحيـة جرابلـس وهـو حديـث نسـبيا وقـد تشـكل بعـد تحرير هـذه الناحيـة من قـوات تنظيـم الدولة يف األشـهر القليلـة التي 

تلـت بـدء عملية درع الفـرات يف آب 2016. 

يتواجـد يف منطقـة درع الفـرات حوالـي 106,892 نـازح يعيشـون يف املخيمـات التي يبلـغ تعدادها 17 مخيم تقع سـبعة منها 
يف ناحيـة جرابلـس )الحـدودي والخامـس والرابع وامللعب والوعـر وعين البيضة وزوغرة( وعشـرة منها يف منطقـة اعزاز )الريان 
وضاحيـة سـجو والشـهداء/الضاحية القطريـة والحرميـن والرسـالة وبـاب السـامة الحـدودي وبـاب السـامة الجديـد وبـاب النور 
وضاحيـة اإليمـان وشـمارخ/املقاومة(، ويبلـغ عـدد السـكان يف مخيمـات اعـزاز 85,272 منهـم 41,998 ذكـور و43,274 إنـاث )%51 

إنـاث و49% ذكـور(. أمـا يف تجمـع مخيمـات جرابلس فيبلغ عـدد السـكان 21,620 منهـم 10,667 ذكـور و10,953 إناث. 

مقدمة

عدد السكان يف التجمعات املقّيمة

شكل 14: أعداد النازحين ضمن تجمعات املخيمات املقيمة
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تحتـاج الفئـات املسـتضعفة لعنايـة خاصة إذ يوجد 1024 عائلة تحت مسـؤولية النسـاء، و934 يتيم، و58مسـن دون مرافق، و219 
شـخص مـن ذوي االحتياجات الخاصة و60 معـاق يف التجمعين. 

يبلـغ عـدد األفـراد الذيـن يعيشـون خـارج املخيمـات 814 يف تجمـع مخيمات جرابلـس حيث يقيم هؤالء مع أسـرهم خارج سـور 
املخيـم يف خيـم عشـوائية أو حتـى يف سـياراتهم، كمـا يعيش عدد كبيـر من األفـراد يف مخيمات عشـوائية يف تجمع اعزاز 

لكـن ال تتوفـر إحصائيات حـول أعدادهم.

الفئات املستضعفة

خريطة 09: أعداد األفراد ضمن مخيمات منطقة درع الفرات

جدول 13: الفئات املستضعفة

إجمالي جرابلس اعزاز التجمع

58 16 42 مسنون بدون مرافق 

1024 199 825 عائات تحت مسؤولية النساء 

60 10 50 املعاقين نتيجة إصابة -حادث أو حرب 

4 4 0 عدد حاالت العنف العائلي 

934 189 745 عدد األيتام بدون أب أو أم 

219 46 173 عدد ذوو االحتياجات الخاصة 
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قسم األمن الغذائي

قطاع الصحة

يعتبـر قطـاع االمـن الغذائـي أحـد القطاعـات املهمـة يف املخيمـات. ويتضمن هـذا القسـم تقييما لقطـاع األمـن الغذائي يف 
التجمعيـن ويعـرض كميـة ونوعيـة وسـعر الغـذاء، وأولويـات قطاع األمـن الغذائي. 

وتبلـغ حصـة الفـرد اليوميـة مـن الخبـز رغيفيـن يوميـا ويتـم توزيع الخبـز ضمن ربطـات لكل عائلـة بما يتناسـب مع عـدد أفراد 
العائلـة. وقـد تـم توزيـع 3,991 سـلة غذائية يف تجمع جرابلس  شـملت جميع النازحيـن يف التجمع، يف حين تـم توزيع 12,947 
سـلة يف تجمـع اعـزاز الـذي يبلـغ عدد النازحيـن فيه 15,244 نـازح حيث يقـدر النقص يف السـال الغذائية بمقدار 2297 سـلة. 

يبين الجدول التالي تقييمًا عامًا لكمية ونوعية وأسعار أهم أصناف املواد الغذائية يف كل من التجمعين

يعتبـر القطـاع الصحـي مـن القطاعات األساسـية ضمن مخيمـات النزوح ويحتاج هـذا القطاع إلى دعم مسـتمر مـن قبل الجهات 
الفاعلـة واملنظمـات اإلنسـانية. ويتضمن هذا القسـم تقييم الخدمـات الصحية، وأعداد الـكادر الطبي والنقاط الطبيـة، وأولويات 

الصحي.  القطاع 

جدول 15: كفاية املواد الغذائية

تقييم اللحوم تقييم الخضار  تقييم الخبز  تقييم املواد االستهالكية
التجمع

السعر النوعية الكمية السعر النوعية الكمية السعر النوعية الكمية السعر النوعية الكمية

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
جيدة

 كمية
كافية

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
متوسطة

 كمية
متوسطة

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
متوسطة

 كمية
قليلة

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
جيدة

 كمية
كافية اعزاز

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
جيدة

 كمية
كافية

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
جيدة

 كمية
كافية

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
متوسطة

 كمية
متوسطة

 أسعار
مرتفعة

 نوعية
متوسطة

 كمية
متوسطة جرابلس

تظهـر البيانـات نقصـا يف الخدمـات الصحيـة يف بعـض املخيمـات حيث كان السـكان يعانون بنسـبة تقل عـن 25% من نقص 
يف الرعايـة الصحيـة يف ثاثـة مـن أصـل عشـر مخيمات يف ناحيـة اعـزاز ويف مخيمين من أصل سـبعة مخيمـات يف ناحية 
جرابلـس، يف حيـن لـم تعـان بقيـة املخيمـات مـن أي نقـص يف الخدمـات الصحيـة )كمـا يف الشـكل(. ممـا يعنـي أن نسـبة 

املخيمـات التـي يعانـي سـكانها من نقـص يف الخدمـات الصحيـة يبلغ %29. 

تقييم الخدمات الصحية

شكل 16: تقييم كفاية الخدمات الصحية
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أظهـرت البيانـات نقصـا شـديدًا يف األطبـاء يف مخيمات ناحيـة جرابلس إذ لم يوجد فيها أي أطباء أسـنان أو نسـائية أو داخلية 
ولـم يتوفـر فيهـا سـوى أربعـة أطبـاء اثنـان منهـم مختصـان يف طـب األطفـال. أمـا مخيمـات اعـزاز فقـد كان وضعهـا أفضـل 
نسـبيا إذ وجـد فيهـا 40 طبيـب ومـع ذلك فإنهـا كانت تعاني مـن عدم وجود أطبـاء يف اختصاصـات الجراحة العامـة والجراحة 

العظميـة. ويبيـن الجـدول التالـي تـوزع األطباء املوجوديـن يف املخيمات حسـب االختصاص ونسـبة الطبيبـات بينهم. 

جدول 14: أعداد الكادر الطبي

كانت النقاط الطبية متوفرة يف 8 من أصل 10 مخيمات يف اعزاز13 ، ويف 2 من أصل 7 مخيمات يف ناحية جرابلس.14  
الكادر الطبي والنقاط الطبية

شكل 17: توفر نقاط طبية ضمن املخيمات املقّيمة

شكل 18: أولويات القطاع الصحي

إجمالي جرابلس اعزاز التجمع

44 4 40 عدد األطباء الكلي 

%31 %50 %27 نسبة اإلناث 

10 0 10 عدد أطباء الداخلية 

14 2 12 عدد أطباء األطفال 

4 0 4 عدد أطباء األسنان 

8 0 8 عدد أطباء النسائية 

8 2 6 عدد األطباء )اختصاص عام(ز 

0 0 0 عدد أطباء الجراحة العامة 

0 0 0 عدد أطباء الجراحة العظمية 

17 1 16 عدد املمرضين 

16 3 13 عدد القابات 

18 2 16 عدد املمرضات 

13- ال توجد نقاط طبية يف مخيمي باب السامة الجديد والحرمين

14- ال توجد نقاط طبية يف املخيمات التالية: الحدودي والخامس والرابع وامللعب والوعر
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قطاع المياه واإلصحاح
يعـد قطـاع امليـاه واإلصحـاح مـن القطاعات األساسـية يف مخيمـات النزوح بسـبب الظـروف املعيشـية الصعبة التي يعيشـها 
النازحـون، ويعتبـر املـاء الصالـح للشـرب حاجـة أساسـية لكل فـرد للحفاظ ىلع نظافتـه ووقايته مـن األمراض، حيـث يعنى هذا 

القطـاع بدراسـة امليـاه والصـرف الصحـي والنظافة وأولويـات قطاع امليـاه واإلصحاح. 

تبلـغ حاجـة الفـرد الدنيـا مـن املياه يف املخيمات حسـب معايير اسـفير 15 لتـر يوميا. لكن هـذه الحاجة تختلـف باختاف الدين 
والعـادات واملنـاخ ونتيجـًة لذلك فإّن سـكان البـاد العربية يسـتهلكون أكثر مـن 15 ليتر يوميا.

تجـاوزت حصـة الفـرد 20 لتـر يف ثمانيـة مخيمـات جميعهـا ضمـن تجمـع اعزاز، فيمـا كانت حصـة الفـرد )20-15( لتر يف سـتة 
مخيمـات ضمـن تجمعـي اعـزاز وجرابلـس، فيمـا كانـت حصـة الفـرد اليوميـة مـن امليـاه أقل مـن 15 لتـر يوميـا أي أقل مـن الحد 
األدنـى وفـق معاييـر اسـفير ضمـن املخيمـات الثاثـة التاليـة )عيـن البيضـة وزوغـرة والحـدودي( يف تجمـع جرابلـس. ويعـود 
التفـاوت يف توفـر امليـاه إلـى وجـود مشـاكل يف شـبكات املياه لبعـض املخيمـات وللتفـاوت يف تغطية املخيمـات من قبل 

املنظمـات الدوليـة واملحلية.

ووفقـا ملصـادر املعلومـات فـإّن حصـة الفـرد مـن امليـاه يف مخيمـات تجمـع باب السـامة يف اعـزاز أكبر مـن حصـة الفرد من 
امليـاه يف مخيمـات تجمـع جرابلـس نظرًا لوجـود منظمات داعمة لقطـاع املياه واإلصحـاح يف هذا التجمع، أّمـا مخيمات تجمع 

جرابلـس فمعظمهـا مخيمـات حديثـة وتوجـد قيـود ىلع عمل املنظمـات فيها مّما أعاق تحسـين هـذا القطاع.  

يضطـر النازحـون يف تجمعـي جرابلـس واعـزاز لشـراء امليـاه ىلع نفقتهـم الخاصـة. تـراوح سـعر املتـر املكعب مـن املياه يف 
جميـع مخيمـات تجمـع جرابلـس بيـن )400 - 600( ليـرة سـورية أي )0,8 – 1,2( $، يف حين تجاوز سـعر املتـر املكعب يف جميع 

مخيمـات تجمـع اعـزاز 600 ليرة سـورية أي $1,2. 

متوسط حصة الفرد من املياه

سعر املتر املكعب من املياه

شكل 19: متوسط حصة الفرد من املياه

شكل 20: سعر املتر املكعب من املياه 
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أّكـدت مصـادر املعلومـات أّنـه يتم إجـراء تحاليل دورية للميـاه يف مخيمات اعـزاز. كما أظهرت نتائـج التقارير املخبريـة أّن املياه 
قابلـة للشـرب يف 67% مـن املخيمـات يف تجمـع اعـزاز، وقابلة للشـرب حسـب االعتقاد يف 33% مـن املخيمات. أّمـا يف تجمع 
جرابلـس فـإّن امليـاه يف 57% مـن املخيمـات قابلـة للشـرب حسـب االعتقـاد، يف حيـن أّن امليـاه يف 43% مـن املخيمـات غير 
قابلـة للشـرب حسـب تقاريـر مخبرية. كمـا أّكدت مصـادر املعلومات أّنه يتـم تعقيم امليـاه يف جميع املخيمـات املقّيمة بمادة 

الكلـور التـي تقضـي ىلع الجراثيـم التـي قد تكـون موجودة يف امليـاه وتصبح صالحة للشـرب. 

أّكـدت مصـادر املعلومـات أّن الصهاريـج هـي الطريقـة األكثـر اسـتخداما إليصـال امليـاه يف املخيمـات املقّيمة: إذ بلغت نسـبة 
اسـتخدام الصهاريـج 60% يف مخيمـات اعـزاز و71% يف مخيمـات جرابلـس، يف حيـن كانت نسـبة اسـتخدام شـبكة املياه %40 

يف اعـزاز و29% يف جرابلـس. 

صالحية املياه للشرب 

طريقة إيصال املياه

شكل 21: صالحية املياه للشرب

شكل 22: طريقة إيصال املياه

شكل 23: أولويات قطاع املياه
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وفقـا ملعاييـر اسـفير، يجـب أن يتمكـن كل )20( شـخصا مـن الوصـول إلـى مرحـاض واحد مناسـب. يبين الجـدول التالـي أن هذا 
املعيـار غيـر متحقـق يف مخيمـات جرابلـس واعـزاز، إذ أّنه بالرغم مـن أّن جميع الحمامـات واملراحيض عاملة لكـن عددها قليل 

مقارنـًة بعـدد األفراد كمـا يبين الجـدول التالي. 

نقاط خدمات املياه والنظافة الشخصية

جدول 15: نقاط خدمات املياه والنظافة الشخصية

إجمالي جرابلس اعزاز التجمع

987 166 821  عدد الحمامات العامة العاملة 

1257 685 572 عدد املراحيض الخاصة 

1447 810 637 عدد الحمامات الخاصة 

1777 271 1506  عدد املراحيض العامة 

108 104 130 عدد األفراد لكل حمام

60 57 80 عدد األفراد لكل مرحاض

شكل 24: أولويات قطاع الصرف الصحي

شكل 25: أولويات قطاع النظافة
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أظهـرت نتائـج الدراسـة أّن العمليـة التعليميـة متوقفـة بالكامل يف مخيمـات جرابلس إذ ال توجد أية مدرسـة ضمنهـا. علما أّن 
املـدارس يف ناحيـة جرابلـس. بعيـدة عـن املخيمـات، إذ تبعـد أقرب مدرسـة أكثر من خمسـة كيلومتـرات عن مخيـم الحدودي 
يف تجمـع جرابلـس كمـا أّكـد باحـث وحـدة تنسـيق الدعم. ومـن الجديـر بالذكـر أّن العمليـة التعليميـة يف مخيمـات جرابلس 
متوقفـة منـذ أكثـر مـن عـام، إذ أّنـه وفقـا لتقريـر مراقبة حالـة املخيمات يف الشـمال السـوري اإلصدار رقـم 33 أيـار 2016 الصادر 
عـن وحـدة إدارة املعلومـات: »كانـت أىلع نسـبة تسـرب ضمـن تجمـع جرابلـس والتـي بلغـت 100 % بسـبب توّقـف العمليـة 

التعليميـة بشـكل كامل هنـاك«  15

توجـد عشـرة مـدارس يف مخيمـات اعـزاز: جميعهـا مـدارس عاملـة يعمـل فيهـا 361 مـدرس ومدرسـة. حيـث بلغـت نسـبة 
املدرسـات 47%، كمـا بلـغ عـدد الطـاب 9038 طالـب وطالبة. غالبيتهـم العظمـى يف املرحلـة االبتدائية 8504 طالـب وطالبة، 
يف حيـن ينخفـض عـدد الطـاب يف املرحلـة اإلعدادية إلـى 488 طالب وطالبـة، وعدد طـاب املرحلة الثانوية إلـى 46 طالب 

وطالبـة فقط . 

أعداد املدارس والطالب واملدرسين

جدول 16: أعداد املدارس والطالب واملدرسين 

قطاع التعليم
إّن حصـول طـاب املخيمـات ىلع التعليـم حـق أساسـي خصوصـا يف مخيمـات جرابلـس حيـث توقـف التعليـم منذ سـيطرة 
تنظيـم الدولـة ىلع جرابلـس يف مطلـع عـام 2014، ولـم تبـدأ العملية التعليميـة يف هذه املخيمـات حتى فترة جمـع بيانات 
هـذا التقريـر رغـم خـروج التنظيـم مـن جرابلـس. ويشـمل هـذا القسـم أعـداد املـدارس والطـاب واملدرسـين، وأسـباب تسـرب 

الطـاب من املـدارس، إضافـًة ألولويـات قطـاع التعليم. 

إجمالي جرابلس اعزاز التجمع

10 0 10 عدد املدارس العاملة

0 0 0 عدد املدارس غير العاملة

78 0 78 (عدد املدرسين النظاميين )مهنته التدريس

56 0 56 (عدد املدرسات النظاميات )مهنتها التدريس

113 0 113 (عدد املدرسين املتطوعين )ليست مهنته التدريس

114 0 114 (عدد املدرسات املتطوعات )ليست مهنتهن التدريس

%47 0 %47 نسبة املدرسات االناث

9038 0 9038 عدد الطاب الكلي

8504 0 8504 عدد طاب االبتدائي

488 0 488 عدد طاب االعدادي

46 0 46 عدد الطاب للثانوي

25 0 25 عدد الطاب لكل مدرس

18ZWUk/https://goo.gl -15
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تصـدر انخفـاض الوعـي الثقـايف واالجتماعـي وعمالـة األطفال األسـباب الرئيسـية لتسـرب الطـاب من املـدارس يف مخيمات 
جرابلـس واعـزاز حيـث أن الظـروف الصعبـة تجبر األهالـي ىلع وضع اعتبـارات أخرى مثل العمـل لدعم األسـرة كأولوية أىلع من 
التعليـم نظـرًا لعـدم توفـر الدخـل الـكايف، وتضمنت األسـباب الزواج املبكـر يف مخيمات اعـزاز فقط، يف حيـن كان عدم وجود 

مدرسـة ومدرسين سـببين رئيسـيين يف تجمع جرابلس.  

أسباب تسرب الطالب من املدارس

شكل 26: أسباب تسرب الطالب من املدارس

شكل 27: أولويات قطاع التعليم

قسم المأوى والمواد غير الغذائية
تنوعـت أماكـن السـكن ضمـن املخيمـات وشـملت الخيم والكرفانـات والغـرف، كانت النسـبة األكبر من أماكن السـكن هـي الخيم 
التـي بلـغ عددهـا اإلجمالـي: 11,289 خيمـة، 9,731 منها يف اعزاز، كمـا تضمنت مخيمات اعـزاز 215 غرفـة و4,131 كرفانة، يف حين 

اقتصـر تجمـع جرابلـس ىلع الخيم التـي بلغ عددهـا 1,558 خيمة.
وسـجل احتيـاج كبيـر للعـوازل الحراريـة حيث بلغ عددها 3,296 عـازل يف مخيمات جرابلـس، و300 عازل يف مخيمـات اعزاز. كما 

تحتـاج 172 خيمة لإلصـاح، و271 خيمة للتبديل.

جدول 17: حالة املأوى

إجمالي جرابلس اعزاز التجمع

11289 1558 9731 عدد الخيم 

172 15 157 عدد الخيم التي تحتاج إلى إصاح 

271 3 268 عدد الخيم التي تحتاج إلى تبديل 

215 0 215 عدد الغرف 

4131 0 4131 عدد الكرفانات 

3596 3296 300 عدد العوازل الحرارية املطلوب 
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قسم األولويات

خريطة حرارية 19: أولويات قطاع املأوى  

شكل 28: أولويات االحتياج حسب القطاع
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توصيات قسم المخيمات

إيـاء عنايـة خاصـة للفئات املسـتضعفة ضمـن التجمعيـن، إذ توجـد 1024 عائلة تحت مسـؤولية النسـاء، و934 
يتيـم، و58 مسـن دون مرافـق، و219 مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة، و60 معاق.  

توفير حليب األطفال يف مخيمات جرابلس.
توزيـع الخبـز مجانـا يف مخيمـات اعـزاز نظرا لكـون معظم سـكان املخيمات عاطليـن عن العمـل ويعجزون عن 

شـراء الخبز بغـض النظر عن سـعره.
توفير املزيد من السال الغذائية.
توفير وقود الطبخ بشكل أفضل.

تأميـن كادر طبـي بشـكل عـام )وخاصـة يف مخيمـات جرابلس التـي تعاني نقصا شـديدًا يف الكـوادر الطبية( 
وتأميـن طبيبات ىلع وجـه الخصوص.

افتتاح مراكز صحية يف املخيمات التي ال تحتوي ىلع مراكز صحية.

حفر اآلبار وتأمين خطوط ضخ وشبكات مياه. 
صيانة شبكة الصرف الصحي وتأمين صهاريج شفط وضخ. 

تأمين املبيدات الحشرية وحاويات القمامة وآليات لجمع القمامة. 

إنشاء مدارس جديدة يف مخيمات جرابلس نظرًا لعدم وجود مدارس. 
دعم الكادر التعليمي بالرواتب. 

دعم املدارس بالكتب املدرسية والقرطاسية. 

تزويد مخيمات اعزاز بالناموسيات والفرشات لتصدرها أولويات قطاع املأوى ضمن هذه املخيمات.
تزويد مخيمات جرابلس باألدوات املنزلية واملابس لتصدرها أولويات قطاع املأوى ضمن هذه املخيمات.

تزويد املخيمات بالعوازل الحرارية خصوصا يف تجمع جرابلس. 

قسم التعداد السكاني

قسم األمن الغذائي

قسم الصحة

قسم املياه واإلصحاح

قسم التعليم

قسم املأوى واملواد غير الغذائية
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