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حقوق الطبع والنشر محفوظة © وحدة تنسيق الدعم 2021. 

 .)ACU( تم النشر من قبل وحدة تنسيق الدعم
ــا ويف  ــا أو جزئي ــر كلي ــذا التقري ــع ه ــة وتوزي ــر وطباع ــتخدام وتصوي ــمح باس يس
أي شــكل مــن األشــكال لألغــراض اإلنســانية أو التعليميــة أو لغايــات غيــر ربحّيــة، 
وذلــك دون الرجــوع إلــى الجهــة صاحبــة حقــوق الطبــع والنشــر للحصــول ىلع إذن 
خــاص منهــا؛ وهــذا شــريطة اإلقــرار واإلشــارة إلــى الجهــة صاحبــة الحــق. وتتوّجــه 
ــقى  ــور ُتستس ــن أي منش ــخة م ــا بنس ــر لتزويده ــم بالتقدي ــيق الدع ــدة تنس وح
بعــض بياناتــه مــن هــذا التقريــر كمصــدر. علمــا بأنــه يحظــر بيــع أو اســتخدام هــذا 
ــا كانــت طبيعتــه  املنشــور كســلعة أو ىلع نحــو تجــاري أو ألي غــرض تجــاري أّي
دون الحصــول ىلع إذن خطــي مســبق مــن وحــدة تنســيق الدعــم. وترســل طلبات 
ــتخدام  ــدى اس ــاخ وم ــن االستنس ــرض م ــان الغ ــع بي ــذا إذن، م ــول ىلع هك الحص

البيانــات و/ أو املعلومــات إلــى وحــدة إدارة املعلومــات، ىلع عنــوان اإليميــل: 
 imu@acu-sy.org 

هاتف:  

إّن ذكــر أو اإلشــارة إلــى أي شــركة أو مؤسســة أو منتــج تجــاري يف هــذا املســتند ال 
يــا مــن وحــدة تنســيق الدعــم لهــذه الجهــة. كمــا ال يســمح باســتخدام  يعنــي تبنَّ
ــأّن  ــا ب ــة أو اإلعــان. علم ــواردة يف هــذه املســتند ألغــراض الدعاي ــات ال املعلوم
اســتخدام األســماء والعامــات التجاريــة والرمــوز )إن وجــدت( تــّم مــن بــاب الصياغــة 
ــة أو  ــات التجارّي ــن العام ــّدي ىلع قواني ــة يف التع ــود أي نّي ــة؛ دون وج التحريرّي

حقــوق الطبــع والنشــر.
 

© حقوق نشر الصور والرسوم التوضيحية ىلع النحو املحّدد. 
 

االقتباس: 
ــر  ــة: “تقري ــورة التالي ــاس ىلع الص ــد االقتب ــر عن ــذا التقري ــى ه ــارة إل ــن اإلش يمك
COVID-19 األثــر االقتصــادي واالجتماعــي والتعليمــي يف شــمال ســوريا، اإلصــدار 

ــات.  ــم إدارة املعلوم ــيق الدعم/قس ــدة تنس ــام 2021” وح ــم 1 لع رق

ــن  ــر م ــذا التقري ــن ه ــة م ــخة الكرتوني ــول ىلع نس ــاع والحص ــن االط ــا يمك كم
ــي:  ــوان التال ــدة ىلع العن ــع الوح ــال موق خ

https://www.acu-sy.org/imu-reports
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صادر عن وحدة إدارة المعلومات لدى وحدة تنسيق الدعم

 ممول من وزارة أوروبا
والشؤون الخارجية
MEAE



الملخص التنفيذي
القسم األول: املنهجية

القسم الثاني: معلومات عامة
القسم الثالث: تأثير COVID-19 ىلع مصادر الدخل
19-COVID القسم الرابع: األثر االجتماعي لفيروس

القسم الخامس: تأثير فيروس COVID-19 ىلع التعليم
القسم السادس: التوصيات
القسم األول: المنهجية

عينة التقييم 
أدوات التقييم 

تدريب الباحثين وجمع البيانات 
إدارة وتحليل البيانات وإعداد التقرير 

الجدول الزمني إلعداد التقرير 
الصعوبات والتحديات 

القسم الثاني: معلومات عامة
األفراد الذين تمت مقابلتهم 

الحالة االجتماعية لألفراد الذين تمت مقابلتهم 
الشهادة التعليمية 

 19-COVID اإلصابة بفيروس
القسم الثالث: تأثير  COVID-19 على مصادر الدخل

مصادر الدخل 
آليات التأقلم يف حال عدم توفر مصدر للدخل 

  19-COVID تأُثر آليات التأقلم- استجابة املنظمات اإلنسانية بانتشار فيروس
أنواع مصادر الدخل 

عدد أفراد األسرة العاملين 
 19-COVID القسم الرابع: األثر االجتماعي لفيروس

  19-COVID تأُثر مصادر الدخل بانتشار فيروس
  19-COVID ارتفاع معدل العنف األسري بعد انتشار فيروس

  19-COVID تأُثر أنشطة الدعم النفسي االجتماعي بانتشار فيروس
  19-COVID ارتفاع معدل الطاق بعد انتشار فيروس

  19-COVID إخفاء اإلصابة بفيروس
  19-COVID ارتفاع عزلة كبار السن بعد انتشار فيروس

  19-COVID ارتفاع عزلة ذوو اإلعاقة بعد انتشار فيروس
  19-COVID ارتفاع عزلة أصحاب األمراض املزمنة بعد انتشار فيروس

اتخاذ تدابير احتياطية للحد من انتشار فيروس COVID-19 يف بيئة النزوح 
اتخاذ تدابير احتياطية للحد من انتشار فيروس COVID-19 يف السجون 
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19-COVID حصول النساء ىلع الخدمات الصحية أثناء انتشار فيروس
 19-COVID تأثر ظروف عمل النساء بانتشار فيروس
 19-COVID تأثر ظروف عمل الرجال بانتشار فيروس

19-COVID تأثر العاقة بين النازحين واملجتمع املضيف بانتشار فيروس
 19-COVID تأثر الروابط االجتماعية بانتشار فيروس

19-COVID اإلجراءات املتبعة من األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لفيروس
حصول املصاب بالفيروس COVID-19 ىلع إجازة 

القسم الخامس: تأثير فيروس COVID-19 على التعليم
 19-COVID تأثير تعليق الدوام املدرسي أثناء انتشار فيروس

 19-COVID تطبيق إجراءات التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس
 19-COVID أسباب عدم تطبيق إجراءات التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس

 19-COVID آليات التعليم عن ُبعّد املطبقة أثناء انتشار فيروس
التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس COVID-19 ؛ والواجبات املنزلية 
19-COVID تفاعل الطاب يف التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس

 19-COVID دور أهالي الطاب يف التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس
19-COVID احتياجات التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس

القسم السادس: التوصيات
التوصيات
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شكل 1: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب الجنس 
شكل 2: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب إعالتهم ألسرهم 

)شكل 3: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب )يعاني من إعافة- سليم( 
)شكل 4: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب )يعاني من إعافة- سليم( 

شكل 5: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب حالتهم االجتماعية 
شكل 6: عدد/نسبة األفراد الذين تتم إعالتهم حسب الفئة العمرية 

شكل 7: عدد/نسبة األفراد الذين يعيلون أشخاصا من الطبقة املنتجة بحسب سبب اإلعالة  
شكل ٨: عدد/نسبة األفراد الذين ُأجريت معهم املقابات حسب شهادتهم التعليمية 

 19-COVID شكل 9: عدد/نسبة األفراد الذين ُأجريت معهم املقابات حسب إصابتهم بفيروس
شكل 10: عدد/نسبة األفراد الذين ُأجريت معهم املقابات حسب وجود مصدر للدخل 

شكل 11: عدد/نسبة األفراد الذين ُأجريت معهم املقابات وال يمتلكون مصدرًا للدخل حسب آليات التأقلم  املتبعة 
شكل 12: عدد/نسبة األفراد الذين ُأجريت معهم املقابات حسب وجود مصدر للدخل 

شكل 14: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب عدد أفراد األسرة العاملين 
شكل 15: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب تلبية مصادر الدحل الحتياجات أسرهم 

 19-COVID شكل 16: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب تأثر مصادر الدخل بانتشار فيروس
شكل 17: عدد/نسبة األفراد الذين تأثرت مصادر دخلهم بانتشار فيروسCOVID-19 ؛ حسب آليات التأقلم 

 19-COVID شكل 1٨: عدد/نسبة األفراد حسب ارتفاع معدل العنف األسري بعد انتشار فيروس
شكل 19: عدد/نسبة األفراد حسب ارتفاع معدل العنف األسري بعد انتشار فيروس COVID-19 ، حسب الجنس 

شكل 20: عدد/نسبة األفراد الذين أفادوا بارتفاع معدل العنف األسري؛ حسب الفئات التي استهدفها العنف 
شكل 21: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بوجود جهة تاحق مرتكبي العنف األسري 

شكل 22: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع معدل العنف األسري 
شكل 23: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع معدل العنف األسري؛ حسب الجنس 

شكل 24: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع معدل الطاق 
شكل 25: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بتأثر نشاط منظمات الدعم النفسي 

واالجتماعي 
شكل 26: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بإخفاء اإلصابة بالفيروس 

شكل 27: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع عزلة كبار السن بسبب الفيروس 
شكل 2٨: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع عزلة ذوو اإلعاقة بسبب الفيروس 

شكل 29: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع عزلة أصحاب األمراض املزمنة بسبب 
الفيروس 

شكل 30: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم باتخاذ تدابير احتياطية يف بيئة النزوح 
شكل 31: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم باتخاذ تدابير احتياطية يف السجون 

شكل 32: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف تراجع حصول املرأة ىلع احتياجاتها 
األساسية 

شكل 33: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف تراجع حصول املرأة ىلع احتياجات الحمل 
والوالدة 

شكل 34: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف مضاعفة املنظمات استجابتها الحتياجات 
النساء 
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شكل 35: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف التخلي عن النساء العامات أوالً
شكل 36: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف فرض ظروف مجحفة ىلع النساء العامات 
شكل 37: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف فرض ظروف مجحفة ىلع الرجال العاملين 

شكل 39: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول تأثر العاقة بين النازحين واملجتمع 
املضيف 

شكل 3٨: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول تأثر الروابط االجتماعية بانتشار الفيروس 
شكل 40: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول اإلجراءات الصحية املتبعة من املشبه 

بإصابتهم بالفيروس 
شكل 41: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول منح املصاب واملخالطين له إجازة مدفوعة 

األجر 
 19-COVID شكل 42: نسب اآلثار السلبية لتعليق الدوام املدرسي أثناء انتشار فيروس

شكل 43: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول تطبيق تدابير التعليم عن ُبعدّ 
شكل 44: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول أسباب عدم تطبيق تدابير التعليم عن ُبعدّ 

شكل 45: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آليات التعليم عن املتبعة 
شكل 46: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب تكليف املدرسين الطاب بالواجبات املنزلية 

شكل 47: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب مراجعة املدرسين لوظائف الطاب 
شكل 4٨: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب تفاعل أطفالهم أثناء دورس التعليم عن ُبعدّ 

شكل 49: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب كفاية الوقت املخصص لدروس التعليم عن ُبعدّ 
شكل 50: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب متابعة تعليم أطفالهم أثناء تعليق الدوام املدرسي 

شكل 51: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب التي تمنعهم من متابعة تعليم أطفالهم عن ُبعّد. 
شكل 52: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب احتياجات التعليم عن ُبعّد من وجهة نظرهم 
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يرصــد تقريــر » COVID-19 األثــر االقتصــادي واالجتماعــي والتعليمــي يف شــمال ســوريا« األثــر الــذي خلفــه انتشــار فيــروس 
ــرب  ــتمرار الح ــل اس ــورية يف ظ ــة الس ــة العربي ــن الجمهوري ــام ضم ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج COVID-19 يف املناط

القائمــة ىلع مــدى عشــر ســنوات؛ ويف ظــل تــردي األوضــاع اإلنســانية واالرتفــاع املســتمر باإلصابــة بالفيــروس.

أُجــري التقييــم ضمــن 64 ناحيــة تتبــع لـــ 21 منطقــة ضمــن محافظــات إدلــب وحلــب والرقــة والحســكة وديــر الــزور، وجميــع املــدن 
والبلــدات التــي شــملها التقييــم خــارج ســيطرة قــوات النظــام، وشــملت الدراســة مقابــات مــع مقابــات مــع أفــراد بلــغ عددهــم 
1,479 شــخصًا؛ شــّكلت اإلنــاث 22% )325 أنثــى( مــن مجمــوع األفــراد الذيــن شــملتهم الدارســة، وجميــع مــن أُجريــت معهــم املقابات 
مــن العامليــن أو معيليــن ألســرهم. وضعــت وحــدة إدارة املعلومــات اســتبيان هــذه الدراســة باالعتمــاد مجموعــة مــن الدراســات 
الصــادة عــن برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة UNDP؛ خــال أزمــات صحيــة ســابقة مثــل فيــروس Ebola، وتــّم تدريــب الباحثيــن 
 Zoom for ىلع مــلء االســتبيانات الخاصــة بجمــع املعلومــات وذلــك ىلع مــدى يوميــن متتاليــن عبــر اإلنترنــت باســتخدام برنامــج

Business، حيــث شــارك يف جمــع البيانــات 101 باحثيــن موزعيــن ضمــن املــدن والبلــدات ومخيمــات النــزوح.

تبيــن مــن خــال الدراســة أن 84% )1,235 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أجريت معهــم املقابــات معيلين ألســرهم، و4% )66 شــخصًا( 
مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات يعانــون مــن إعاقــة؛ منهــم 22 شــخصًا يعيلــون أســرهم بالرغــم مــن إعاقتهــم. 
و18% )261 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أُصيبــوا بفيــروس COVID-19  ؛ يف وقــت ســابق، وأظهــرت النتائــج 
أن 91% )251 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن يعيلــون أفــرادًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 19- 59 ســنة ألن هــؤالء األفــراد ال يمتلكــون مصــدرًا 
للــرزق، و4% )11 شــخصًا( يعيلــون أفــرادًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 19- 59 ســنة ألن هــؤالء األفــراد يعانــون مــن مــرض عضــال يمنعهــم 

مــن العمــل، و4% )10 شــخصًا( يعيلــون أفــرادًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 19- 59 ســنة ألن هــؤالء األفــراد معاقيــن.

تبيــن مــن خــال الدارســة أن 22% )324 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات ال يمتلكــون مصــادرًا للدخــل، وبالنظــر 
إلــى آليــات التأقلــم التــي اتبعهــا األشــخاص الذيــن ال يمتلكــون مصــدرًا للــرزق تبيــن أن 47% )271 شــخصًا( يعتمدون ىلع املســاعدات 
املقدمــة مــن املنظمــات اإلنســانية؛ 21% )121 شــخصًا( يعتمــدون ىلع املســاعدات املقدمــة مــن األصدقــاء واألقــارب املتواجديــن 
داخــل ســوريا؛ 19% )111 شــخصًا( يعتمــدون ىلع الحــواالت املاليــة مــن أحــد أفــراد األســرة أو أحــد األقــارب املتواجديــن خــارج ســوريا، 
وبعــد انتشــار COVID-19 ؛ أفــاد 53% )1,034 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املســاعدات املقدمــة مــن 
املنظمــات اإلنســانية نقصــت بعــد انتشــار الفيــروس؛ وأفــاد 19% )370 شــخصًا( أن أفــراد األســرة واألقــارب املتواجديــن خــارج ســوريا 
أصبحــوا غيــر قادريــن ىلع املســاعدة بعــد انتشــار الفيــروس؛ وكذلــك أفــاد 17% )336 شــخصًا( أن األصدقــاء واألقــارب املتواجديــن 
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داخــل ســوريا أصبحــوا غيــر قادريــن ىلع املســاعدة بعــد انتشــار الفيــروس، ولــدى الســؤال عــن عــدد أفــراد األســرة العامليــن أفــاد 
ــاد %23 )347  ــخص. وأف ــذا الش ــل ه ــرة ىلع عم ــراد األس ــة أف ــد كاف ــل؛ ويعتم ــرة يعم ــن األس ــد م ــرد واح ــخصًا( أن ف 84% )973 ش
شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن كانــوا يمتلكــون مصــادر دخــل أن األســرة فقــد مصــدر دخلهــا بعــد انتشــار الفيــروس، وأفــاد %39 
)583 شــخصًا( أن متوســط الدخــل قــد انخفــض بعــد انتشــار الفيــروس، وللتأقلــم مــع فقــدان أو نقصــان متوســط الدخــل %45 )697 
أســرة( مــن األســر التــي تأثــرت مصــادر دخلهــا بانتشــار فيــروس COVID-19 ؛ لجــأت إلــى تقليــص املصاريــف باالســتغناء عــن بعــض 
االحتياجــات األساســية، 25% )383 أســرة( مــن األســر لجــأت لاقتــراض مــن األصدقــاء واألقــارب، 10% )155 أســرة( مــن األســر خفضــت 

عــدد الوجبــات اليوميــة.

أفــاد 17% )250 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن معــدل العنــف األســري قــد ارتفــع بعــد انتشــار الفيروس، 
ويحســب النتائــج جــاء يف مقدمــة الفئــات التــي اســتهدفها العنــف األســري الزوجــات اإلنــاث )أكبــر مــن 18 ســنة(؛ وجــاء باملرتبــة 
ــة  ــاث )أقــل مــن 10 ســنوات(، وجــاء باملرتب ــة األطفــال اإلن ــة الثالث ــة األطفــال الذكــور )أقــل مــن 10 ســنوات(؛ وجــاء باملرتب الثاني
الرابعــة املراهقــات العازبــات )أعمارهــم بيــن 10- 18 ســنة(. وأفــاد 95% )1,349 شــخصًا( بعــدم وجــود أي جهــة تعمــل ىلع ماحقــة 
مرتكبــي العنــف األســري. وأفــاد 21% )315 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن الناجيــات مــن العنــف األســري 
يواجهــن صعوبــة يف الحصــول ىلع املســاعدة نتيجــة القيــود التــي فرضهــا انتشــار فيــروس COVID-19 ، وأفــاد 20% )299 شــخصًا( 
ــخصًا(  ــاد 65% )965 ش ــروس، أف ــار الفي ــد انتش ــت بع ــاق ارتفع ــدالت الط ــات أن مع ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش م
مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة كبــار الســّن بعــد انتشــار الفيــروس؛ وأفــاد 52% )771 شــخصًا( مــن 
األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة ذوو اإلعاقــة؛ وأفــاد 70% )1,035 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت 
ــم  ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 58% )865 ش ــة. وأف ــراض املزمن ــاب األم ــة أصح ــاع عزل ــات بارتف ــم املقاب معه
املقابــات بعــدم اتخــاذ أي تدابيــر احتياطيــة للحــّد انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ يف بيئــة النــزوح، وأفــاد 30% )442 شــخصًا( مــن 
األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تراجــع دخــل األســرة نتيجــة انتشــار الفيــروس أدى إلــى حرمــان املــرأة مــن الحصــول 
ىلع الخدمــات الصحيــة املناســبة واحتياجاتهــا النســائية األساســية؛ وأفــاد 28% )412 شــخصًا( أن انتشــار الفيــروس أثــر ىلع حصــول 
النســاء ىلع احتياجاتهــن أثنــاء الحمــل والــوالدة والنفــاس، و أكــد 83% )365 شــخصًا( أن املنظمــات اإلنســانية لــم تضاعف اســتجابتها 
لضمــان حصــول النســاء ىلع احتياجــات الحمــل والــوالدة والنفــاس واحتياجاتهــن األساســية. وأفــاد 81% )1,197 شــخصًا( مــن األفــراد 
الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن العامليــن يف القطــاع الخــاص ضمــن محيطهــم ال يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة 

األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ حيــث يتــم قطــع وراتبهــم أثنــاء العــزل الصحــي.

جــاء يف مقدمــة اآلثــار الســلبية لتعليــق الــدوام املدرســي تراجــع املســتوى التعليمــي لألطفــال؛ وجــاء باملرتبــة الثانيــة ارتفــاع 
معــدالت تســرب األطفــال مــن املدرســة؛ وجــاء باملرتبــة الثالثــة حرمــان طــاب الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة مــن الحصــول ىلع 
تعليــم ســليم وعــدم قدرتهــم ىلع تجــاوز االمتحانــات؛ وتراجــع االهتمــام بالتعليــم مــن قبــل الهيئــات الخارجيــة واملانحيــن بشــكل 
كبيــر ممــا أدى إلــى تراجــع الدعــم املقــدم. وأفــاد 58% )825 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املــدارس 
والكــوادر التدريســية لــم تتخــذ أي مــن التدابيــر ملســاعدة الطــاب ىلع اســتكمال تعليمهــم مــن املنــزل )تعليــم عــن ُبعــّد( أثنــاء 
ــى  ــاج إل ــّد يحت ــن ُبع ــم ع ــخصًا( أن التعلي ــرى 38% )506 ش ــروس COVID-19 ، وي ــار في ــن انتش ــّد م ــي للح ــدوام املدرس ــق ال تعلي
توفــر بعــض املســتلزمات )انترنيــت- كهربــاء- أجهــزة عــرض ذكيــة ...( وال تتوفــر هــذه املســتلزمات، وجــاء يف مقدمــة احتياجــات 
التعليــم عــن ُبعــّد توفيــر باقــات انترنيــت مجانيــة للطــاب؛ حيــث أفــاد 19% )1,206 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم 
املقابــات أن الطــاب يحتاجــون لتوفيــر باقــات انترنيــت مجانيــة بســبب عــدم قــدرة أهاليهــم ىلع دفــع تكاليــف االنترنيــت، وأفــاد 
17% )1,073 شــخصًا( بضــرورة توفيــر معــدات إضافيــة للمدرســين كوســائل اإليضــاح وأجهــزة التســجيل أو التصويــر حتــى تكــون دروس 
التعليــم عــن ُبعــّد أكثــر وضوحــًا وتفاعــًا، وأفــاد 14% )833 شــخصًا( بضــرورة تدريــب املدرســين ىلع تطبيــق التعليــم عــن بعــد 

وأنواعــه املتعــددة.
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القسم الخامس: تأثير فيروس COVID-19 على التعليم



يقــدم هــذا القســم مــن التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاهم يف تخفيــف العنــف األســري والــذي ارتفــع أثنــاء انتشــار 
ــر  ــروس، وتوف ــات وتعليمــات واضحــة للمشــتبه بإصابتهــم بالفي ــر آلي ــف، وتوفي ــات مــن العن ــة الناجي ــروس COVID-19 ؛ وحماي في
مســاعدات للمصابيــن بالفيــروس والعامليــن يف القطــاع الخــاص والعاطليــن عــن العمــل كتعويــض عــن انقطــاع مصــادر رزقهــم 
يف فتــرة العــزل الصحــي، وضمــان وصــول النســاء إلــى احتياجاتهــن األساســية يف ظــل العوائــق التــي فرضهــا انتشــار الفيــروس، 
و توفيــر مســتلزمات التعليــم عــن ُبعــد للطــاب ىلع اعتبــار أن الظــروف الحاليــة فرضــت هــذه املنهجيــة يف التعليــم ىلع كافــة 

دول العالــم.
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القسم السادس: التوصيات



19 - COVID
األثر االقتصادي واالجتماعي والتعليمي

في شمال سوريا

5

الـمـنـهجـيـة
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أُجــري التقييــم ضمــن 64 ناحيــة تتبــع لـــ 21 منطقــة ضمــن محافظــات إدلــب وحلــب والرقــة والحســكة وديــر الــزور، وجميــع املــدن 
والبلــدات التــي شــملها التقييــم خــارج ســيطرة قــوات النظــام، وشــملت الدراســة مقابــات مــع أفــراد بلــغ عددهــم 1,479 شــخصًا؛ 
شــّكلت اإلنــاث 22% )325 أنثــى( مــن مجمــوع األفــراد الذيــن شــملتهم الدارســة، فيمــا شــّكل الذكــور 78% )1,154 ذكــرًا( مــن مجمــوع 

األفــراد، وجميــع مــن أُجريــت معهــم املقابــات مــن العامليــن أو معيليــن ألســرهم.

تــم إظهــار البيانــات يف التقريــر ضمــن 8 مناطــق جغرافيــة؛ خمســة مناطــق يف شــمال شــرق ســوريا وثالثــة مناطــق 
ــق  ــذه املناط ــف ه ــول؛ وتوص ــيطرة والوص ــرايف والس ــع الجغ ــب املوق ــيم حس ــد التقس ــوريا؛ واعتم ــرب س ــمال غ يف ش

الجغرافيــة بمــا يلــي:

عينة التقييم 01

جدول )1( عينة التقييم

عدد املقابات املخيمات البلدة - املدينة الناحية املنطقة املحافظة #

537 155 51 17 4 إدلب 1

216 51 15 4 الحسكة 2

156 49 6 3 الرقة 3

434 32 89 22 7 حلب 4

136 26 6 3 دير الزور 5

1,479 187 266 66 21 املجموع

1. محافظــة الحســكة: تخضــع هــذه املحافظــة لســيطرة مــا تســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ وتضــم كافــة مــدن وبلــدات 
محافظــة الحســكة باســتثناء ناحيــة رأس العيــن والتــي تخضــع لســيطرة قــوات املعارضــة؛ ولــم يتــم إدراج مدينــة الحســكة أيضــًا، 
ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة الجغرافيــة 14 ناحيــة؛ وهــي نواحــي العريشــة والهــول وبئــر الحلــو الورديــة 
وتــل تمــر وتــل حميــس وجواديــة ودرباســية وشــدادة وعامــودا وقحطانيــة ومركــدة ومركــز القامشــلي ومركــز املالكيــة واليعربيــة. 

2. محافظــة ديــر الــزور: تخضــع هــذه املحافظــة لســيطرة مــا تســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ وتضــم كافــة مــدن وبلــدات 
محافظــة ديــر الــزور الواقعــة شــرق نهــر الفــرات؛ حيــث تســيطر قــوات النظــام ىلع املــدن والبلــدات الواقعــة غــرب النهــر؛ لذلــك 
لــم يشــملها التقريــر، ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة الجغرافيــة 6 نواحــي؛ وهــي نواحــي بصيــرة وذيبــان 

وسوســة وهجيــن وكســرة وصــور.

3. محافظــة الرقــة: تخضــع هــذه املحافظــة لســيطرة مــا تســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ وتضــم كافــة مــدن وبلــدات 
محافظــة الرقــة الشــمالية؛ باســتثناء ناحيتــي تــل أبيــض وســلوك وأجــزاء مــن ناحيــة عيــن عيســى والتــي تخضــع لســيطرة قــوات 
املعارضــة؛ وتســيطر قــوات النظــام ىلع النواحــي الجنوبيــة مــن محافظــة الرقــة لذلــك لــم يشــملها التقريــر، ويبلــغ عــدد النواحــي 

التــي شــملتها هــذه املنطقــة الجغرافيــة 4 نواحــي؛ وهــي نواحــي مركــز الرقــة والثــورة واملنصــورة والكرامــة.

4. ريــف حلــب الشــرقي: تخضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة مــا تســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ ويبلــغ عــدد 
النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 5 نواحــي؛ وهــي نواحــي مركــز منبــج ومركــز عيــن العــرب وأبــو قلقــل وشــيوخ تحتانــي 

وصريــن.

5. رأس العيــن وتــل أبيــض: تخضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة قــوات املعارضــة؛ ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه 
املنطقــة 4 نواحــي؛ وهــي نواحــي مركــز رأس العيــن ومركــز تــل أبيــض وســلوك وأجــزاء مــن ناحيــة عيــن عيســى.

6. محافظــة إدلــب: تخضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة قــوات املعارضــة؛ وتضــم املــدن والبلــدات الخارجــة عــن ســيطرة 
النظــام مــن محافظــة إدلــب باإلضافــة لريــف حلــب الغربــي؛ ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 20 ناحيــة؛ وهــي 
نواحــي احســم وأرمنــاز والجانوديــة وبدامــا وبنــش وتفتنــاز والدانــا ودركــوش وســرمين وســلقين وقورقينــا وكفــر تخاريــم ومحمبــل 
ومركــز إدلــب ومركــز أريحــا ومركــز جســر الشــغور ومركــز حــارم ومعــرة تمصريــن؛ باإلضافــة لناحيتــي أتــارب ودارة عــزة يف ريــف حلــب 

الغربــي.
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وضعــت وحــدة إدارة املعلومــات اســتبيان هــذه الدراســة باالعتمــاد مجموعــة مــن الدراســات الصــادة عــن برنامــج األمــم املتحــدة 
ــم  ــة بقس ــئلة الخاص ــن األس ــة م ــر مجموع ــم تطوي ــا ت ــروس Ebola، كم ــل في ــابقة مث ــة س ــات صحي ــال أزم ــة UNDP؛ خ للتنمي
التعليــم مــن خــال اإلجــراءات االحترازيــة املطبقــة يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19  حيــث اســتخلصت هــذه 
األســئلة مــن قائمــة1 التحقــق لدعــم إعــادة فتــح املــدارس والتحضيــر لظهــور طفــرات جديــدة مــن COVID-19 ؛ أو أزمــات الصحــة 
العامــة املماثلــة؛ والتــي أصدرتهــا منظمــة الصحــة العامليــة، كمــا تمــت االســتفادة مــن قائمــة التحقــق للعــودة اآلمنــة للمــدارس 

.Education cluster ــا ــروس COVID-19 ؛ التــي شــاركها قطــاع التعليــم يف تركي يف ظــل انتشــار في

تعمــل لــدى وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ شــبكة مــن الباحثيــن تتكــون مــن 101 باحــث، وتّم تدريــب الباحثيــن ىلع ملء االســتبيانات 
الخاصــة بجمــع املعلومــات؛ وذلــك ىلع مــدى يوميــن متتاليــن عبــر اإلنترنــت باســتخدام برنامــج Zoom for Business. واســتغرقت 
ــّم تســجيل الجلســات التدريبيــة وإرســالها للباحثيــن الســتخدامها كمرجــع يف  عمليــة تدريــب الباحثيــن 10 ســاعات تدريبيــة؛ وت
حــال احتاجــوا الســتذكار أي مــن املعلومــات التــي ُعرضــت خــال التدريــب، وتخللــت الــدورة التدريبيــة فتــرة تجريبيــة لاســتبيانات 
ــاط يف  ــض النق ــل بع ــي وتعدي ــل امليدان ــال العم ــن خ ــن م ــات الباحثي ــع ماحظ ــم جم ــث ت ــن، حي ــتمرت يومي )Piloting( اس
االســتبيانات بنــاًء ىلع هــذه املاحظــات. حيــث تــم تكليــف باحــث واحــد أو أكثــر يف كل ناحيــة لجمــع البيانــات حســب عــدد 
ســكان كل ناحيــة مــن النواحــي التــي شــملتها للدراســة. أشــرف منســقو شــبكة الباحثيــن ومقرهــم يف مكتــب تركيــا ىلع عمليــة 
ــات بشــكل يومــي حيــث يرجــع إليهــم الباحثــون يف حــال واجهتهــم أي مشــكلة. اســتلم كل باحــث خطــة العمــل  جمــع البيان

الخاصــة بــه بالنســبة ملنطقــة جمــع البيانــات عــن طريــق منســقي الشــبكة.

قــام الباحثــون بتعبئــة االســتبيانات إلكترونيــًا باســتخدام برنامــج ONA؛ وقــام منســقو شــبكة الباحثيــن بمتابعــة اســتقبال بيانــات 
ــف  ــات ىلع تنظي ــؤولو إدارة املعلوم ــل مس ــج الـــ Excel؛ وعم ــات ىلع برنام ــدة بيان ــلة يف قاع ــات املرس ــج البيان ــة ودم الدراس
البيانــات والتحّقــق منهــا إليجــاد القيــم الشــاذة واملفقــودة وتصحيحهــا أو اســتكمالها بالتزامــن مــع جمــع البيانــات. بعــد انتهــاء 
مرحلــة تنظيــف البيانــات، بــدأ فريــق املعلومــات يف إظهــار البيانــات وإنشــاء جــداول ورســوم بيانيــة عنهــا. وتــم اســتخدام برامــج 
ــات  ــة البيان ــع وصياغ ــل Dax, Query Editor وAdobe Illustrator وAdobe InDesign وAdobe Photoshop لوض ــة مث وأدوات برمجي
ــى اللغــة  ــه بالتزامــن إل ــة وترجمت ــر باللغــة العربي ــى مــن التقري ــة املســودة األول ــت كتاب ــي. وتّم ــم جمعهــا بشــكل مرئ ــي ت الت
اإلنجليزيــة. علمــًا بأنــه تــم إخضــاع التقريــر بإصــداره يف كلتــا اللغتيــن إلــى معاييــر ضمــان الجــودة يف اإلعــداد واملحتــوى داخليــًا 

وخارجيــًا.

أدوات التقييم
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04

. 1   https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467

7. ريــف حلــب الشــمالي: تخضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة قــوات املعارضــة؛ ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه 
املنطقــة 9 نواحــي؛ وهــي نواحــي اختريــن والراعــي وتــادف وصــوران وغنــدورة ومــارع ومركــز البــاب ومركــز اعــزاز ومركــز جرابلــس.

8. عفريــن: خضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة قــوات املعارضــة؛ ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 7 
نواحــي؛ وهــي نواحــي بلبــل وجنديــرس وراجــو وشــران وشــيخ الحديــد ومركــز عفريــن ومعبطلــي.
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ــمبر  ــون األول/ديس ــهر كان ــوريا” يف ش ــمال س ــم يف ش ــية والتعلي ــاة املعيش ــره ىلع الحي ــر “ COVID-19 وتأثي ــداد لتقري ــدأ اإلع ب
ــل  ــات والتحلي ــر االقتصــادي، وقــام مســؤولو البيان ــر االســتبيانات وإضافــة كافــة التعديــات املقترحــة مــن الخبي ــّم تطوي 2020؛ ت
ببرمجــة االســتبيانات إلكترونيــًا باســتخدام برنامــج ONA؛ تــّم تدريــب الباحثيــن ىلع مــلء االســتبيانات الخاصــة بجمــع املعلومــات 
وذلــك ىلع مــدى يوميــن متتاليــن عبــر اإلنترنــت باســتخدام برنامــج Zoom for Business. واســتغرقت عمليــة تدريــب الباحثيــن 10 
ســاعات تدريبيــة؛ وانتهــت بتاريــخ 6 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ بــدأت الفتــرة التجريبيــة لاســتبيانات Piloting واســتمرت يوميــن 
أرســل خالهــا الباحثــون بيانــات تجريبيــة عــن اســتبيان مصــادر املعلومــات واســتطاعات الــرأي؛ وقــام مســؤولو البيانــات والتحليــل 
باختبــار البيانــات والتأكــد مــن القيــم الــواردة. بــدأت فتــرة جمــع البيانــات بتاريــخ 13 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ وانتهــت يف بدايــة 
شــهر شــباط/فبراير 2021. بــدأ مســؤولو البيانــات والتحليــل باســتخراج القيــم الشــاذة واملفقــودة وتمــت مراجعتهــا مــع الباحثيــن 
لتبــدأ بعدهــا عمليــة التحليــل وكتابــة التقريــر باللغــة العربيــة ويترجــم التقريــر للغــة اإلنكليزيــة بالتزامــن مــع كتابــة التقريــر، ثــم 

بــدأت عمليــة تصميــم التقريــر وأُصــدرت النســخة النهائيــة منــه يف شــهر نيســان/أبريل 2021.

واجــه الباحثــون مجموعــة مــن التحديــات أثنــاء عمليــة جمــع بيانــات تقريــر الواقــع االقتصــادي يف شــمال ســوريا؛ بعــض هــذه 
ــة أو  ــروف الجوي ــة كالظ ــل طبيعي ــط بعوام ــر مرتب ــا اآلخ ــكرية وبعضه ــات العس ــيطرة والعملي ــوى املس ــة بالق ــات مرتبط الصعوب

ــافات. املس

الجدول الزمني إلعداد التقرير

الصعوبات والتحديات

05

06

19-COVID انتشار فيروس
ــم  ــيق الدع ــدة تنس ــات؛ زودت وح ــادر املعلوم ــة مص ــن وىلع مقابل ــة الباحثي ــودًا ىلع حرك ــروس قي ــار الفي ــرض انتش ف

ــات. ــع البيان ــرة جم ــتخدامها يف فت ــات الس ــازات واملعقم ــات والقف ــن بالكمام الباحثي

19-COVID الوصول ألشخاص أصيبوا بـ
كان مــن الصعــب ىلع باحثــي وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ الوصــول إلــى أشــخاص أصيبــوا بالفيــروس وإجــراء املقابــات 
معهــم، وســاهم باحثــوا قســم اإلنــذار واالســتجابة املبكــرة لألوبئــة EWARN؛ يف تيســير مقابــات مــع أشــخاص أصيبــوا 

بالفيــروس وتعافــوا منــه؛ ىلع اعتبــار أن باحثــي EWARN؛ يجــروا الفحــص للمصابيــن.

الظروف الجوية السيئة
تزامنــت فتــرة جمــع البيانــات مــع عواصــف مطريــة شــديدة حدثــت يف شــمال غــرب ســوريا؛ ممــا شــكل صعوبــة ىلع 

تنقــل الباحثيــن وأدى إلــى تعليــق العمــل ليــوم أو يوميــن يف بعــض األحيــان بســبب صعوبــة الحركــة.
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معلومــات عامــة
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ــن  ــراد الذي ــوع األف ــن مجم ــى( م ــاث 22% )325 أنث ــّكلت اإلن ــخصًا؛ ش ــات 1,479 ش ــت معهــم املقاب ــن أُجري ــراد الذي ــدد األف ــغ ع بل
شــملتهم الدارســة، فيمــا شــّكل الذكــور 78% )1,154 ذكــرًا( مــن مجمــوع األفــراد، وجميــع مــن أُجريــت معهــم املقابــات مــن العامليــن 

أو معيليــن ألســرهم.

ــن ألســرهم، وبلغــت  ــات معيلي ــت معهــم املقاب ــن أجري ــن مــن خــال الدراســة أن 84% )1,235 شــخصًا( مــن األشــخاص الذي وتبي
نســبة اإلنــاث التــي ُتعيــل أســرها 60% مــن اإلنــاث التــي أُجريــت معهــم املقابــات؛ وبلغــت نســبة الذكــور الذيــن يعيلــون أســرهم 

90% مــن الذكــور الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات.

ــون مــن إعاقــة؛ منهــم 22  ــن أجريــت معهــم املقابــات يعان ــن مــن خــال الدراســة أن 4% )66 شــخصًا( مــن األشــخاص الذي وتبي
ــون أســرهم بالرغــم مــن إعاقتهــم. شــخصًا يعيل

األفراد الذين تمت مقابلتهم 01

شكل 1: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب الجنس

شكل 2: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب إعالتهم ألسرهم

شكل 3: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب )يعاني من إعاقة- سليم(
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ــة  ــراض مزمن ــن أم ــون م ــات يعان ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــة أن 11% )159 ش ــال الدراس ــن خ ــن م وتبي
ــم. ــن مرضه ــم م ــرهم بالرغ ــون أس ــخصًا يعيل ــم 146 ش ــل؛ منه ــن العم ــم م تمنعه

)شكل 4: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب )يعاني من إعاقة- سليم(

تبيــن مــن خــال الدراســة أن 79% )1,173 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات متزوجيــن؛ وشــكل املتزوجــون 
83% مــن مجمــوع الذكــور الذيــن أجريــت معهــم املقابــات؛ فيمــا شــكلت اإلنــاث العازبــات 58% مــن مجمــوع اإلنــاث اللواتــي أجريــت 

معهــن املقابــات.

13% )197 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات عازبيــن؛ وشــكل العازبــون 13% مــن مجمــوع األشــخاص التــي 
ــت معهــم املقابــات يف كا الجنســين. أُجري

6% )95 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات فقــدوا أزواجهــم )أرمــل/ة(؛ وشــكل الرجــال األرامــل 1% فقــط مــن 
مجمــوع الذكــور الذيــن أجريــت معهــم املقابــات؛ فيمــا شــكلت اإلنــاث األرامــل 27% مــن مجمــوع اإلنــاث اللواتــي أجريــت معهــن 

املقابــات.
ــال  ــكل الرج ــن(؛ وش ــم )مطلقي ــن أزواجه ــن ع ــات منفصلي ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــن األش ــط م ــخصًا( فق 1% )14 ش
املطلقيــن 1% فقــط مــن مجمــوع الذكــور الذيــن أجريــت معهــم املقابــات؛ فيمــا شــكلت اإلنــاث املطلقــات 2% مــن مجمــوع اإلنــاث 

اللواتــي أجريــت معهــن املقابــات.

الحالة االجتماعية لألفراد الذين تمت مقابلتهم 02

شكل 5: عدد ونسبة األشخاص الذين تمت مقابلتهم حسب حالتهم االجتماعية
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بلــغ عــدد األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات 1,479 شــخصًا؛ وُيعيــل هــؤالء األشــخاص 6,285 شــخصًا؛ ممــا يعنــي أن كل شــخص 
ُيعيــل 4.2 شــخصًا تقريبــًا، والقســم األكبــر مــن األفــراد الذيــن تتــم إعالتهــم مــن األطفــال وبلغــت نســبتهم 97% مــن األفــراد الذيــن 
تتــم أعالتهــم؛ وبلغــت نســبة الكبــار )بيــن 19- 59 ســنة( 19% مــن األفــراد الذيــن تتــم إعالتهــم؛ فيمــا بلغــت نســبة كبــار الســن )أكبــر 
مــن 60 ســنة( 3% مــن األفــراد الذيــن تتــم أعالتهــم؛ ويذكــر أن نســبة اإلنــاث الذيــن تتــم إعالتهــم ضمــن الفئــات العمريــة للكبــار 

وكبــار الســن أىلع مــن نســبة الذكــور.

ــراوح أعمارهــم  ــرادًا تت ــون أف ــات يعيل ــت معهــم املقاب ــن أُجري ــراد الذي ــن مــن خــال الدارســة أن 19% )275 شــخصًا( مــن األف تبي
بيــن 19- 59 ســنة؛ وذلــك بالرغــم مــن أن هــذه الفئــة العمريــة تشــكل الطبقــة املنتجــة يف املجتمــع؛ أال أن 91% )251 شــخصًا( مــن 
ــرزق، و4% )11 شــخصًا(  ــراوح أعمارهــم بيــن 19- 59 ســنة ألن هــؤالء األفــراد ال يمتلكــون مصــدرًا لل ــون أفــرادًا تت األفــراد الذيــن يعيل
يعيلــون أفــرادًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 19- 59 ســنة ألن هــؤالء األفــراد يعانــون مــن مــرض عضــال يمنعهــم مــن العمــل، و%4 )10 
ــرادًا ال  ــادوا أنهــم آوى أف ــن، و3 أشــخاص أف ــراد معاقي ــن 19- 59 ســنة ألن هــؤالء األف ــراوح أعمارهــم بي ــرادًا تت ــون أف شــخصًا( يعيل

يمتلكــون مــأوى ويقومــون بإعالتهــم.

شكل 6: عدد/نسبة األفراد الذين تتم إعالتهم حسب الفئة العمرية

 شكل 7: عدد/نسبة األفراد الذين يعيلون أشخاصًا من الطبقة املنتجة بحسب سبب اإلعالة
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تبيــن مــن خــال الدارســة أن 8% )118 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات لــم يلتحقــوا باملدرســة مطلقــًا؛ %23 
)343 شــخصًا( يمتلكــون شــهادة تعليــم ابتدائيــة أو مــا دون ذلــك؛ 23% )342 شــخصًا( يمتلكــون شــهادة تعليــم إعداديــة؛ %21 )317 
شــخصًا( يمتلكــون شــهادة تعليــم ثانويــة؛ 6% )86 شــخصًا( طــاب تعليــم عالــي )طــاب جامعــة أو معهــد لــم يكملــوا تعليمهــم(؛ 

15% )221 شــخصًا( يمتلكــون شــهادة تعليــم عالــي )جامعــة أو معهــد(؛ 4% )52 شــخصًا( أكملــو تعليمهــم املهنــي.

يف شــمال غــرب ســوريا؛ بتاريــخ 9 نيســان/أبريل 2021؛ أصــدرت شــبكة اإلنــذار واالســتجابة لألوبئــة EWARN؛ التابعــة لوحدة تنســيق 
ــة 21,476  ــاالت اإليجابي ــي الح ــدد إجمال ــغ ع ــر بل ــب التقري ــوريا، وبحس ــرب س ــمال غ ــد COVID-19؛ يف ش ــر ترص ــم ACU؛ تقري الدع
حالــة؛ منهــا 18 حالــة جديــدة )أُثبتــت خــال 24 ســاعة األخيــرة(؛ وبلــغ عــدد حــاالت الشــفاء 19,596، وبلــغ عــدد الوفيــات نتيجــة 

اإلصابــة بالفيــروس 638 حالــة وفــاة، وقــد أجــرت EWARN؛ 112,853 تحليــل للكشــف عــن اإلصابــة بالفيــروس.

ويذكر هنا أن حمات التلقيح ضد فيروس COVID-19؛ لم تبدأ يف شمال سوريا حتى تاريخ أعداد هذا التقرير

تبيــن مــن خــال الدارســة أن 18% )261 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أُصيبــوا بفيــروس COVID-19 ؛ يف وقــت 
ســابق؛ فيمــا لــم ُيصــب 82% )1,218 شــخصًا( بالفيروس.

الشهادة التعليمية

19-COVID اإلصابة بفيروس

03

04

شكل 8: عدد/نسبة األفراد الذين أُجريت معهم املقابات حسب شهادتهم التعليمية

  19-COVID شكل 9: عدد/نسبة األفراد الذين أُجريت معهم املقابات حسب إصابتهم بفيروس
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تبيــن مــن خــال الدارســة أن 22% )324 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات ال يمتلكــون مصــادرًا للدخــل؛ وتواجــدت 
أىلع نســبة لألفــراد الذيــن ال يمتلكــون مصــدرًا للدخــل يف محافظــة إدلــب وبلغــت نســبتهم 34% مــن مجمــوع األشــخاص الذيــن 

أُجريــت معهــم املقبــات.

وبالنظــر إلــى آليــات التأقلــم التــي اتبعهــا األشــخاص الذيــن ال يمتلكــون مصــدرًا للــرزق والذيــن شــكلوا  22% )324 شــخصًا( مــن األفراد 
الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات؛ تبيــن أن 47% )271 شــخصًا( يعتمــدون ىلع املســاعدات املقدمــة مــن املنظمــات اإلنســانية؛ %21 
)121 شــخصًا( يعتمــدون ىلع املســاعدات املقدمــة مــن األصدقــاء واألقــارب املتواجديــن داخــل ســوريا؛ 19% )111 شــخصًا( يعتمــدون 
ــى تشــغيل  ــن خــارج ســوريا؛ 13% )73 شــخصًا( لجــأوا إل ــراد األســرة أو أحــد األقــارب املتواجدي ــة مــن أحــد أف ىلع الحــواالت املالي
األطفــال تحــت ســن 18 ســنة )عمالــة األطفــال( للمســاهمة مــن تأميــن نفقــات األســرة؛ 4 أشــخاص بــدأوا بصــرف مدخراتهــم أو بيــع 
األصــول واألثــاث املنزلــي لتأميــن نفقــات األســرة، يذكــر أن القســم األكبــر مــن العائــات التــي ال تمتلــك مصــدر للــرزق تعتمــد أكثــر 
مــن آليــة واحــدة للتأقلــم؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود آليــة تأقلــم مســتقرة أو توفــر كافــة متطلبــات األســرة؛ حيــث أن املســاعدات 
اإلنســانية املقدمــة مــن املنظمــات غيــر منتظمــة وال تؤمــن كافــة االحتياجــات؛ كمــا أن األصدقــاء واألقــارب داخــل وخــارج ســوريا ال 

يســتطيعون املســاعدة بشــكل دائــم.

بحســب تقريــر الواقــع االقتصــادي2 يف شــمال ســوريا الصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ “أظهــرت نتائــج الدراســة أن نســبة 
العامليــن مــن الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 20- 45 عامــًا 59% يف شــمال ســوريا؛ فيمــا لــم يتمكــن 51% مــن هــذه الفئــة 
العمريــة مــن الذكــور مــن الحصــول ىلع أي فرصــة عمــل، وبلغــت نســبة العامــات مــن اإلنــاث اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 20- 
45 عامــًا 32% يف شــمال ســوريا؛ فيمــا لــم تتمكــن 68% مــن هــذه الفئــة العمريــة مــن اإلنــاث مــن الحصــول ىلع أي فرصــة عمــل”.

مصادر الدخل

آليات التأقلم في حال عدم توفر مصدر للدخل

01

02

شكل 10: عدد/نسبة األفراد الذين أُجريت معهم املقابات حسب وجود مصدر للدخل

شكل 11: عدد/نسبة األفراد الذين أُجريت معهم املقابات وال يمتلكون مصدرًا للدخل حسب آليات التأقلم املتبعة

https://www.acu-sy.org/economic-reality-in-northern-syria_acu_imu_ar/02  
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ــانية  ــات اإلنس ــن املنظم ــة م ــاعدات املقدم ــات أن املس ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 53% )1,034 ش أف
ــن خــارج ســوريا أصبحــوا  ــارب املتواجدي ــراد األســرة واألق ــاد 19% )370 شــخصًا( أن أف ــروس COVID-19؛ وأف نقصــت بعــد انتشــار في
غيــر قادريــن ىلع املســاعدة بعــد انتشــار الفيــروس؛ حيــث إنهــم تضــرروا أيضــًا مــن الفيــروس؛ وكذلــك أفــاد 17% )336 شــخصًا( أن 
األصدقــاء واألقــارب املتواجديــن داخــل ســوريا أصبحــوا غيــر قادريــن ىلع املســاعدة بعــد انتشــار الفيــروس، 3% )56 شــخصًا( فقــط 
ــم تتغيــر بعــد  أفــادوا أن اســتجابة املنظمــات اإلنســانية واملســاعدات املقدمــة مــن األصدقــاء واألقــارب داخــل وخــارج ســوريا ل
انتشــار فيــروس COVI-19، فيمــا أفــاد 8% )159 شــخصًا( أن املســاعدات املقدمــة مــن املنظمــات اإلنســانية قــد زادت بعــد انتشــار 

.19-COVID ــروس في

“ يف شــهر أيار/مايــو 2020؛ أعلــن برنامــج الغــذاء العاملــي WFP؛ عــن تخفيــض جديــد يف كميــة املــواد ضمــن الســلة الغذائيــة 
التــي يتــم توزيعهــا يف شــمال غــرب ســورية؛ حيــث ســيتم تخفيــض كميــة الــرز يف الســلة الغذائيــة مــن 15 كــغ إلــى 7.5 كــغ؛ 
ولــن تحتــوي الســلة الغذائيــة الجديــدة ىلع مــادة الفاصوليــاء البيضــاء؛ وبالتالــي ســتصبح قيمــة الســعرات الحراريــة ضمــن الســلة 
الغذائيــة بعــد التخفيــض 1,650 ســعرة حراريــة؛  ويذكــر أن هــذا التخفيــض هــو الثانــي مــن نوعــه بعــد التخفيــض الــذي تــم اجــراؤه 
ــكايف  ــل ال ــج ىلع التموي ــول البرنام ــدم حص ــى ع ــة إل ــلة الغذائي ــض يف الس ــزى WFP؛ التخفي ــي؛ وع ــان املاض ــهر نيس يف ش
للحفــاظ ىلع كميــة املــواد ضمــن الســلة الغذائيــة”. حســب تصريــح مــارك لوكــوك، مســاعد األميــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون 
اإلنســانية خــال اجتمــاع افتراضــي لألمــم املتحــدة “يعانــي مــا يقــرب مــن نصــف مليــون طفــل يف ســورية مــن التقــزم بســبب 

ســوء التغذيــة”.

19-COVID تأُثر آليات التأقلم- استجابة المنظمات اإلنسانية بانتشار فيروس 03

شكل 12: عدد/نسبة األفراد الذين أُجريت معهم املقابات حسب وجود مصدر للدخل
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جــاء يف مقدمــة مصــادر دخــل األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات العمــل اليــدوي ســواًء كان العمــل صاحــب املحــل أو يعمــل 
بــه؛ وجــاء باملرتبــة الثانيــة أصحــاب محــات التجــارة الصغيــرة والتــي يعمــل بهــا صاحــب املحــل فقــط )ال يحتــاج إلــى عامليــن 

معــه ألن تجارتــه صغيــرة جــدًا(؛ وجــاء باملرتبــة الثالثــة العامليــن يف املنظمــات اإلنســانية.

بحســب تقريــر الواقــع االقتصــادي3 يف شــمال ســوريا الصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ “ إن أكبــر مصــاد الدخــل املتوفــرة 
يف شــمال ســوريا للعامليــن يف قطــاع التعليــم، وشــكلت  كًا مــن املهــن اليدويــة والزراعــات املوســمية 8% مــن فــرص العمــل 
املتوفــرة، وشــكلت األعمــال الحــرة )املياومــة( والتجــارة الصغيــرة )مــن باعــة متنقليــن ومحــات صغيــرة( وأعمــال البنــاء والعمــل 
ــن  ــن امله ــارة 6% م ــاء والتج ــواد البن ــاج م ــي وإنت ــة املواش ــي وتربي ــاع الصح ــن القط ــل ضم ــانية والعم ــات اإلنس ــن املنظم ضم
املتوفــرة، فيمــا شــكل كًا العمــل ضمــن الدوائــر الحكوميــة التابعــة للمعارضــة وزراعــة األشــجار املثمــرة وتربيــة الدواجــن 3% مــن 
مجمــوع املهــن املتوفــرة، وشــكل كًا مــن العمــل ضمــن الدوائــر الحكوميــة التابعــة لـــSDF والصناعــات اليدويــة 3% مــن املهــن 
املتوفــرة، وشــكل كًا مــن العمــل ضمــن الدوائــر الحكوميــة التابعــة للنظــام )تلقــي رواتــب حتــى يف حــال عــدم الــدوام( والصناعــة 

ضمــن املعامــل 2% فقــط”.

أنواع مصادر الدخل 04

شكل 13: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب أنواعها

https://www.acu-sy.org/economic-reality-in-northern-syria_acu_imu_ar/03  
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تبيــن مــن خــال الدارســة أن 78% )1,155 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات يمتلكــون مصــادرًا للدخــل؛ وتم ســؤال 
هــؤالء األشــخاص عــن عــدد أفــراد أســرتهم العامليــن؛ أفــاد 84% )973 شــخصًا( أن فــرد واحــد مــن األســرة يعمــل؛ ويعتمــد كافــة 
أفــراد األســرة ىلع عمــل هــذا الشــخص؛ ممــا يعنــي أن هــذه األســرة مهــددة بفقــدان مصــدر دخلهــا يف حــال توقــف هــذا الشــخص 

عــن العمــل؛ وأفــاد 11% )126 شــخصًا( أن فرديــن يف األســرة يعملــون؛ وأفــاد 4% )44 شــخصًا( أن ثاثــة أفــراد يف األســرة يعملــون.

ــة احتياجــات  ــة هــذه املصــادر لتلبي ــن يمتلكــون مصــادرًا للدخــل عــن مــدى كفاي ــم ســؤال األشــخاص الذي ــن خــال الدراســة ت م
أســرهم قبــل انتشــار فيــروس COVID-19؛ أفــاد 36% )416 شــخصًا( فقــط مــن األشــخاص الذيــن يمتلكــون مصــادر دخــل أو هــذه املصــادر 
كانــت تكفــي لتلبيــة احتياجــات أســرهم؛ فيمــا أفــاد 64% )739 شــخصًا( أن مصــادر الدخــل لــم تكــن تكفــي لتلبيــة احتياجــات أســرهم.

عدد أفراد األسرة العاملين 05

شكل 14: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب عدد أفراد األسرة العاملين

شكل 15: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب تلبية مصادر الدحل الحتياجات أسرهم
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مــن خــال الدراســة تــم ســؤال األشــخاص الذيــن يمتلكــون مصــادرًا للدخل عن مــدى تأُثــّر هــذه املصــادر بانتشــار فيــروس COVID-19؛ 
أفــاد 23% )347 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن كانــوا يمتلكــون مصــادر دخــل أن األســرة فقــد مصــدر دخلهــا بعــد انتشــار الفيــروس، 
وأفــاد 39% )583 شــخصًا( أن متوســط الدخــل قــد انخفــض بعــد انتشــار الفيــروس، وأفــاد 35% )423 شــخصًا( أن متوســط الدخــل لــم 

يتغيــر بعــد انتشــار الفيــروس، وأفــاد 2% )26 شــخصًا( فقــط أن متوســط الدخــل قــد زاد بعــد انتشــار الفيــروس.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 45% )697 أســرة( مــن األســر التــي تأثــرت مصــادر دخلهــا بانتشــار فيــروس COVID-19؛ لجــأت إلــى تقليــص 
املصاريــف باالســتغناء عــن بعــض االحتياجــات األساســية للتأقلــم مــع تأثــر دخلهــم، 25% )383 أســرة( مــن األســر لجــأت لاقتــراض 
مــن األصدقــاء واألقــارب، 10% )155 أســرة( مــن األســر خفضــت عــدد الوجبــات اليوميــة، 8% )120 أســرة( مــن األســر لجــأت لبيــع األصــول 
مــن األمــاك والعقــارات واألراضــي، 7% )108 أســرة( مــن األســر لجــأت لبيــع األثــاث املنزلــي، 6% )91 أســرة( مــن األســر لجــأت لتشــغيل 

األطفــال للمســاهمة يف توفيــر مصاريــف األســرة.

19-COVID تأُثر مصادر الدخل بانتشار فيروس 06

COVID-19 شكل 16: عدد/نسبة األفراد الذين يمتلكون مصادر دخل حسب تأثر مصادر الدخل بانتشار فيروس

شكل 17: عدد/نسبة األفراد الذين تأثرت مصادر دخلهم بانتشار فيروس COVID-19؛ حسب آليات التأقلم
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لفيــروس األثــر االجتماعــي 
19-COVID
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ــار  ــد انتش ــري بع ــف األس ــدل العن ــاع مع ــم بارتف ــن رأيه ــة ع ــم املقابل ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــأل األش ــة ُس ــال الدراس ــن خ م
فيــروس COVID-19؛ أفــاد 17% )250 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن معــدل العنــف األســري قــد ارتفــع 

ــم يرتفــع بعــد انتشــار الفيــروس. بعــد انتشــار الفيــروس، فيمــا أفــاد 83% )1,229 شــخصًا( أن معــدل العنــف األســري ل

ويجــب التنويــه هنــا إلــى أن العنــف األســري ال يقتصــر ىلع العنــف الجســد فقــط، بــل يتعــاده إلــى أشــكال أخــرى مختلفــة مــن 
ــف  ــري” أو “عن ــف األس ــا “العن ــه أيًض ــق علي ــذي ُيطل ــي، ال ــف املنزل ــف العن ــن تعري ــدةUN 4؛ “يمك ــم  املتح ــب األم ــف؛ وبحس العن
الشــريك الحميــم”، ىلع أنــه نمــط مــن الســلوك يف أي عاقــة يتــم اســتخدامه الكتســاب أو الحفــاظ ىلع الســلطة والســيطرة ىلع 
الشــريك الحميــم. اإلســاءة هــي أفعــال جســدية أو جنســية أو عاطفيــة أو اقتصاديــة أو نفســية أو تهديــدات بأفعــال تؤثــر ىلع 
ــوم أو تجــرح أو تجــرح  ــن أو تل ــؤذي أو تهي ــف أو ترهــب أو تتاعــب أو ت ــب أو تخوي ــك أي ســلوكيات ترعي شــخص آخــر. يتضمــن ذل
شــخًصا مــا. يمكــن أن يحــدث العنــف املنزلــي ألي شــخص مــن أي عــرق أو عمــر أو توجــه جنســي أو ديــن أو جنــس. يمكــن أن يحــدث 
ضمــن مجموعــة مــن العاقــات بمــا يف ذلــك األزواج املتزوجيــن أو الذيــن يعيشــون مًعــا أو يتواعــدون. يؤثــر العنــف املنزلــي ىلع 

النــاس مــن جميــع الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ومســتويات التعليــم”

وبالنظــر إلــى آراء الجنســين فيمــا يخــص ارتفــاع العنــف األســري بعــد انتشــار فيــروس COVID-19؛ نجــد أن اإلنــاث أفــادوا بارتفــاع 
معــدل العنــف األســري بنســبة أىلع مــن الذكــور.

19-COVID ارتفاع معدل العنف األسري بعد انتشار فيروس 01

19-COVID شكل 18: عدد/نسبة األفراد حسب ارتفاع معدل العنف األسري بعد انتشار فيروس

شكل 19: عدد/نسبة األفراد حسب ارتفاع معدل العنف األسري بعد انتشار فيروس COVID-19، حسب الجنس

https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse04  
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ــر مــن 18 ســنة(؛ حيــث أفــاد  ــاث )أكب ــات التــي اســتهدفها العنــف األســري الزوجــات اإلن ويحســب النتائــج جــاء يف مقدمــة الفئ
147 شــخصًا بــأن العنــف األســري يســتهدف الزوجــات اإلنــاث؛ وجــاء باملرتبــة الثانيــة األطفــال الذكــور )أقــل مــن 10 ســنوات(؛ وجــاء 
باملرتبــة الثالثــة األطفــال اإلنــاث )أقــل مــن 10 ســنوات(، وجــاء باملرتبــة الرابعــة املراهقــات العازبــات )أعمارهــم بيــن 10- 18 ســنة(.

أفــاد 5% )79 شــخصًا( فقــط مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن الســلطات املحليــة أو أي جهــات أخــرى تعمــل ىلع 
ماحقــة مرتكبــي العنــف األســري، فيمــا أفــاد 95% )1,349 شــخصًا( بعــدم وجــود أي جهــة تعمــل ىلع ماحقــة مرتكبــي العنــف 

األســري.

شكل 20: عدد/نسبة األفراد الذين أفادوا بارتفاع معدل العنف األسري؛ حسب الفئات التي استهدفها العنف

شكل 21: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بوجود جهة تاحق مرتكبي العنف األسري
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أفــاد 21% )315 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن الناجيــات مــن العنــف األســري يواجهــن صعوبــة يف 
الحصــول ىلع املســاعدة نتيجــة القيــود التــي فرضهــا انتشــار فيــروس COVID-19؛ فيمــا أفــاد 77% )1,138 شــخصًا( أن قيــود التنقــل 

لــم تتغيــر بعــد انتشــار الفيــروس، وأفــاد 1% )17 شــخصًا( بأنهــم ال يعلمــون فيمــا إذا تغيــرت القيــود بعــد انتشــار الفيــروس.

عــادًة يلجــأ الناجــون مــن العنــف املبنــي ىلع النــوع االجتماعــي والعنــف األســري إلــى مســارات اإلحالــة؛ وُتعــّرف إجــراءات العمــل 
ــة هــو آليــة مرنــة  ــة “مســار اإلحال ــه مســارات اإلحال القياســية للوقايــة مــن العنــف القائــم ىلع النــوع االجتماعــي واالســتجابة ل
ــة والدعــم النفســي االجتماعــي  ــة والصحــة العقلي ــة الطبي ــل الرعاي ــن بخدمــات داعمــة وكفــؤة وبشــكل آمــن، مث ــط الناجي ترب

ــة. ومســاعدة الشــرطة والدعــم القانوني/العدال

شكل 22: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع معدل العنف األسري

شكل 23: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع معدل العنف األسري؛ حسب الجنس
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عــادًة يلجــأ الناجــون مــن العنــف املبنــي ىلع النــوع االجتماعــي والعنــف األســري إلــى مســارات اإلحالــة؛ وُتعــّرف إجــراءات5  العمــل 
ــة هــو آليــة مرنــة  ــة “مســار اإلحال ــه مســارات اإلحال القياســية للوقايــة مــن العنــف القائــم ىلع النــوع االجتماعــي واالســتجابة ل
ــة والدعــم النفســي االجتماعــي  ــة والصحــة العقلي ــة الطبي ــل الرعاي ــن بخدمــات داعمــة وكفــؤة وبشــكل آمــن، مث ــط الناجي ترب

ــة. ومســاعدة الشــرطة والدعــم القانوني/العدال

شكل 24: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع معدل الطاق

شكل 25: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بتأثر نشاط منظمات الدعم النفسي واالجتماعي

ــروس  ــار في ــد انتش ــت بع ــاق ارتفع ــدالت الط ــات أن مع ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 20% )299 ش أف
COVID-19؛ فيمــا أفــاد 80% )1,180 شــخصًا( بــأن معــدالت الطــاق؛ يذكــر أن إجــراءات حظــر التجــوال التــام لــم ُتطبــق يف شــمال 
ســوريا؛ وهــو ومــا يفســر عــدم ارتفــاع معــدالت الطــاق بنســبة كبيــرة والتــي غالبــًا مــا تنتــج عــن املشــاكل اأُلســرية التــي يولدهــا 

البقــاء يف املنــزل لفتــرات طويلــة.

ــت  ــي قلص ــي واالجتماع ــم النفس ــات الدع ــات أن منظم ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 44% )657 ش أف
أنشــطتها بســبب انتشــار فيــروس COVID-19؛ وأفــاد 14% )214 شــخصًا( أن معظــم منظمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي عّلقــت 
أنشــطتها بســبب انتشــار فيــروس COVID-19؛ فيمــا أفــاد 31% )456 شــخصًا( أن نشــاط منظمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي لــم 
يتغيــر بعــد انتشــار فيــروس COVID-19؛ وأفــاد 7% )109 شــخصًا( بعــدم وجــود أنشــطة ملنظمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي يف 

مدنهــم وبلداتهــم.

19-COVID ارتفاع معدل الطالق بعد انتشار فيروس

19-COVID تأُثر أنشطة الدعم النفسي االجتماعي بانتشار فيروس

02

03

  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf05  
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ــم  ــون إصابته ــروس COVID-19؛ يخف ــن بفي ــات أن املصابي ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 28% )411 ش أف
ألســباب عديــدة أهمهــا الخــوف مــن انقطــاع مصــدر دخــل األســرة )توقــف أحــد أفــراد العائلــة التــي تحتــوي ىلع مصــاب بالفيــروس 
عــن العمــل(؛ فيمــا أفــاد 72% )1,058 شــخصًا( أن املصابيــن بفيــروس COVID-19؛ ال يخفــون إصابتهــم، وأفــاد 10 أشــخاص فقــط أن 

بعــض النــاس تخفــي اإلصابــة بالفيــروس.

 19-COVID أفــاد 65% )965 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة كبــار الســّن بعــد انتشــار فيــروس
؛ وأفــاد 1% )17 شــخصًا( أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أحيانــًا زاد مــن عزلــة كبــار الســّن، فيمــا أفــاد 34% )965 شــخصًا( بعــدم ارتفــاع 

. 19-COVID عزلــة كبــار الســّن بعــد انتشــار فيــروس

19-COVID إخفاء اإلصابة بفيروس

19-COVID ارتفاع عزلة كبار السن بعد انتشار فيروس

04

05

شكل 26: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بإخفاء اإلصابة بالفيروس

شكل 27: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع عزلة كبار السن بسبب الفيروس
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 19-COVID أفــاد 52% )771 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة ذوو اإلعاقــة بعــد انتشــار فيــروس
؛ وأفــاد 6 أشــخاص فقــط أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أحيانــًا زاد مــن عزلــة ذوو اإلعاقــة، فيمــا أفــاد 47% )702 شــخصًا( بعــدم 

. 19-COVID ارتفــاع عزلــة ذوو اإلعاقــة بعــد انتشــار فيــروس

أفــاد 70% )1,035 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة أصحــاب األمــراض املزمنــة بعــد انتشــار 
فيــروس COVID-19 ؛ وأفــاد 1% )16 شــخصًا( فقــط أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أحيانــًا زاد مــن عزلــة أصحــاب األمــراض املزمنــة، 

. 19-COVID فيمــا أفــاد 29% )428 شــخصًا( بعــدم ارتفــاع عزلــة أصحــاب األمــراض املزمنــة بعــد انتشــار فيــروس

19-COVID ارتفاع عزلة ذوو اإلعاقة بعد انتشار فيروس

19-COVID ارتفاع عزلة أصحاب األمراض المزمنة بعد انتشار فيروس

06

07

شكل 28: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع عزلة ذوو اإلعاقة بسبب الفيروس

شكل 29: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم بارتفاع عزلة أصحاب األمراض املزمنة بسبب الفيروس
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مــن خــال الدراســة تــم االستفســار عــن اتخــاذ إجــراءات احتياطيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ يف بيئــة النــزوح؛ ىلع 
اعتبــار أن أماكــن النــزوح تكــون مكتظــة بالنازحيــن وتفتقــر ملقومــات الحيــاة األساســية ممــا يــؤدي النتشــار العــدوى فيهــا بشــكل 
أســرع، أفــاد 58% )865 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بعــدم اتخــاذ أي تدابيــر احتياطيــة للحــّد انتشــار 
فيــروس COVID-19 ؛ يف بيئــة النــزوح، وأفــاد 21% )308 شــخصًا( باتخــاذ تدابيــر احتياطيــة اســتهدفت كافــة النازحيــن يف املخيمات 
واملــدن والبلــدات، وأفــاد 10% )141 شــخصًا( باتخــاذ تدابيــر احتياطيــة اســتهدفت يعــض املخيمــات النظاميــة فقــط )املخيمــات 
الكبيــرة واملنظمــة والتــي تنطبــق عليهــا مجموعــة مــن املعاييــر(، وأفــاد 9% )131 شــخصًا( باتخــاذ تدابيــر احتياطيــة اســتهدفت 
كافــة املخيمــات النظاميــة، وتؤكــد كافــة مصــادر املعلومــات بعــدم اتخــاذ أي تدابيــر احتياطيــة تســتهدف املخيمــات العشــوائية.

مــن خــال الدراســة تــم االستفســار عــن اتخــاذ إجــراءات احتياطيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ يف الســجون؛ أفــاد %61 
)895 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بأنهــم ال يعلمــون فيمــا إذا تــم اتخــاذ إجــراءات احتياطيــة للحــّد مــن 
انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ يف الســجون، وأفــاد 22% )332 شــخصًا( بعــدم اتخــاذ أي تدابيــر احتياطيــة يف الســجون، وأفــاد %11 
)157 شــخصًا( باتخــاذ تدابيــر احتياطيــة اســتهدفت كافــة الســجون، وأفــاد 6% )95 شــخصًا( باتخــاذ تدابيــر احتياطيــة اســتهدفت 

بعــض الســجون.

يذكــر أن منظمــة الدفــاع املدنــي الســوري الحــّر عملــت ىلع تعقيــم املرافــق يف شــمال غــرب ســوريا؛ حيــث عقمــت املخيمــات 
واملــدارس واملراكــز الصحيــة واملبانــي الحكوميــة التابعــة للمعارضــة واملســاجد، إال أن عمليــة التعقيــم يجــب أن تتــم بشــكل دوري 

وليــس ملــرة واحــدة فقــط.

اتخاذ تدابير احتياطية للحد من انتشار فيروس COVID-19 في بيئة النزوح

اتخاذ تدابير احتياطية للحد من انتشار فيروس COVID-19 في السجون

08

09

شكل 30: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم باتخاذ تدابير احتياطية يف بيئة النزوح

شكل 31: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم باتخاذ تدابير احتياطية يف السجون
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حّثــت منظمــة الصحــة العامليــة WHO؛ الــدول ىلع اتخــاذ تدابيــر خاصــة بالفئــات املســتضعفة، ويعتبــر األشــخاص املحرومــون مــن 
حريتهــم، وال ســيما الســجناء مــن بيــن الفئــات الضعيفــة واملهــددة باإلصابــة بالعــدوى بســبب االكتظــاظ يف الســجون، وصعوبــة 
تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي، وتــردي بيئــة وظــروف االحتجــاز، وســوء التهويــة يف الســجون، والعــدد الكبيــر مــن الســجناء 

املتواجديــن يف حالــة صحيــة مترديــة.

 19-COVID أفــاد 30% )442 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تراجــع دخــل األســرة نتيجــة انتشــار فيــروس
؛ أدى إلــى حرمــان املــرأة مــن الحصــول ىلع الخدمــات الصحيــة املناســبة واحتياجاتهــا النســائية األساســية، فيمــا أفــاد %69 )1,027 
شــخصًا( أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ لــم يــؤد إلــى حرمــان املــرأة مــن الحصــول ىلع الخدمــات الصحيــة املناســبة واحتياجاتهــا 

النســائية األساســية.

أفــاد 28% )412 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أثــر ىلع حصــول النســاء 
ىلع احتياجاتهــن أثنــاء الحمــل والــوالدة والنفــاس، فيمــا أفــاد 72% )1,061 شــخصًا( أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ لــم يؤثــر ىلع 

حصــول النســاء ىلع احتياجاتهــن أثنــاء الحمــل والــوالدة والنفــاس.

19-COVID حصول النساء على الخدمات الصحية أثناء انتشار فيروس 10

شكل 32: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف تراجع حصول املرأة ىلع احتياجاتها األساسية

شكل 33: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف تراجع حصول املرأة ىلع احتياجات الحمل والوالدة
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مــن خــال الدراســة ُســأِل األشــخاص الذيــن أفــادوا أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أثــر ىلع حصــول النســاء ىلع احتياجاتهــن أثنــاء 
الحمــل والــوالدة والنفــاس والبالــغ عددهــم 422 شــخصًا؛ مــا إذا كانــت املنظمــات اإلنســانية قــد ضاعفــت اســتجابتها لضمــان حصــول 
ــتجابتها  ــت اس ــانية ضاعف ــات اإلنس ــدوا أن املنظم ــط أك ــخصًا( فق ــاس، 8% )34 ش ــوالدة والنف ــل وال ــات الحم ــاء ىلع احتياج النس
ــم  ــانية ل ــات اإلنس ــخصًا( أن املنظم ــد 83% )365 ش ــا أك ــاس، فيم ــوالدة والنف ــل وال ــات الحم ــاء ىلع احتياج ــول النس ــان حص لضم
تضاعــف اســتجابتها لضمــان حصــول النســاء ىلع احتياجــات الحمــل والــوالدة والنفــاس، وأكــد 9% )38 شــخصًا( أن عمــل املنظمــات 

. 19-COVID اإلنســانية قــد توقــف بشــكل كامــل عــن االســتجابة الحتياجــات النســاء األساســية بعــد انتشــار فيــروس

شكل 34: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف مضاعفة املنظمات استجابتها الحتياجات النساء

شكل 35: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف التخلي عن النساء العامات أوالً

ــن  ــي ع ــى التخل ــروس COVID-19 ؛ أدى إل ــار في ــات أن انتش ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 14% )207 ش أف
النســاء أوالً عنــد تقليــص العمــل أو محدوديــة فــرص العمــل، فيمــا أفــاد 85% )207 شــخصًا( بعــدم التخلــي عــن النســاء أوالً عنــد 

تقليــص العمــل.

19-COVID تأثر ظروف عمل النساء بانتشار فيروس 11
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أفــاد 17% )248 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أدى إلــى فــرض ظــروف 
عمــل مجحفــة بحــق النســاء العامــات، فيمــا أفــاد 83% )1,222 شــخصًا( بعــدم فــرض ظــروف عمــل مجحفــة بحــق النســاء العامــات 

يف بيئــة العمــل.
شكل 36: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف فرض ظروف مجحفة ىلع النساء العامات

شكل 37: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم يف فرض ظروف مجحفة ىلع الرجال العاملين

أفــاد 31% )453 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أدى إلــى فــرض ظــروف 
عمــل مجحفــة بحــق الرجــال العامليــن، فيمــا أفــاد 69% )1,026 شــخصًا( بعــدم فــرض ظــروف عمــل مجحفــة بحــق الرجــال العامليــن 

يف بيئــة العمــل.

19-COVID تأثر ظروف عمل الرجال بانتشار فيروس 12
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ــة  ــادة عزل ــى زي ــروس COVID-19 ؛ أدى إل ــار في ــات أن انتش ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 21% )518 ش أف
املجتمــع؛ حيــث تناقصــت أو انعدمــت الزيــارات بيــن الجيــران واألصدقــاء، وأفــاد 20% )495 شــخصًا( أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ 
أدى إلــى زيــادة عزلــة األســرة عــن العائلــة؛ حيــث تناقصــت أو انعدمــت الزيــارات العائليــة، وأفــاد 13% )332 شــخصًا( أن انتشــار فيــروس 
ــة  ــى االســتدانة مــن أفــراد العائل ــذي يدفــع إل ــردي األوضــاع املعيشــية ال ــى ظهــور مشــاكل عائليــة بســبب ت COVID-19 ؛ أدى إل
وعــدم القــدرة ىلع ســداد الديــن، وأفــاد 12% )291 شــخصًا( أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ أدى إلــى ظهــور مشــاكل بيــن الجيــران 
ــاء وعــدم القــدرة ىلع ســداد  ــران أو األصدق ــى االســتدانة مــن الجي ــع إل ــذي يدف ــردي األوضــاع املعيشــية ال ــاء بســبب ت واألصدق
الديــن، فيمــا أفــاد القســم األكبــر مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات 34% )856 شــخصًا( أن انتشــار الفيــروس لــم يــؤد 

إلــى أي تأثيــر ســلبي ىلع الروابــط االجتماعيــة.

مــن خــال الدراســة يــرى القســم األكبــر مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن ظهــور الفيــروس لــم يــؤد إلــى آثــار 
ــم  ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 41% )701 ش ــث أف ــف، حي ــع املضي ــن واملجتم ــن النازحي ــة بي ــلبية ىلع العاق س
املقابــات أن انتشــار فيــروس COVID-19 ؛ لــم يــؤد إلــى أي أثــر ىلع العاقــة بيــن النازحيــن واملجتمــع املضيــف، وأفــاد %21 )365 
شــخصًا( أن ســكان املجتمــع املضيــف يتفهمــون أن النازحيــن هــم الفئــة الضعيفــة التــي تحتــاج للمســاعدات اإلنســانية املقدمــة 
ــة  ــف يتفهمــون أن بيئ ــاد 12% )213 شــخصًا( أن ســكان املجتمــع املضي ــة، وأف لاســتجابة لـــ COVID-19 بســبب ظروفهــم الصعب
ــر  ــاع التدابي ــن هــي أســباب انتشــار عــدوى COVID-19 ؛ بالرغــم مــن اتب ــدى النازحي ــة ل ــزوح املكتظــة وظــروف العيــش الصعب الن
ــق  ــف يف تطبي ــع املضي ــكان املجتم ــن وس ــن النازحي ــًا بي ــد تعاون ــار  COVID-19 أوج ــخصًا( أن انتش ــاد 9% )147 ش ــة، وأف الوقائي

ــة. إجــراءات التباعــد االجتماعــي وتبــادل املعلومــات حــول انتشــار الفيــروس وطــرق الوقاي

ــن  ــرون أن النازحي ــف ي ــع املضي ــكان املجتم ــات أن س ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــا األش ــي رآه ــلبية الت ــار الس ــن اآلث وم
يأخــذون كافــة املســاعدات املقدمــة لاســتجابة لـــ COVID-19 ؛ وهــو مــا أفــاد بــه 12% )291 شــخصًا(؛ كمــا أفــاد 6% )101 شــخصًا( أن 

. 19-COVID ســكان املجتمــع املضيــف يــرون أن النازحيــن هــم املســؤولون عــن انتشــار عــدوى

19-COVID تأثر الروابط االجتماعية بانتشار فيروس

19-COVID تأثر العالقة بين النازحين والمجتمع المضيف بانتشار فيروس

13

14

شكل 38: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول تأثر الروابط االجتماعية بانتشار الفيروس

شكل 39: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول تأثر العاقة بين النازحين واملجتمع املضيف
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أفــاد 23% )344 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ COVID-19 )األشــخاص الذيــن 
تظهــر عليــه أعــراض مشــابهة لإلصابــة بالفيــروس( يتوجهــون ألقــرب مركــز صحــي للكشــف ىلع حالتهــم )بغــض النظــر إذا مــا 
كان املركــز الصحــي يحتــوي ىلع تحاليــل لكشــف اإلصابــة أو ال يحتــو(، أفــاد 23% )341 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم 
ــم  ــل؛ وال يت ــراء التحالي ــط دون إج ــهم فق ــرون أنفس ــزل )يحج ــون يف املن ــم بـــ COVID-19 ؛ يبق ــتبه بإصابته ــات أن املش املقاب
حجــر أفــراد األســرة اآلخريــن(، أفــاد 16% )242 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ 
COVID-19 ؛ يراجعــون مركــز خــاص باســتقبال وتحليــل حــاالت COVID-19 ، أفــاد 14% )204 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت 
ــراء  ــط دون إج ــرهم فق ــهم وأس ــرون أنفس ــزل )يحج ــون يف املن ــم بـــ COVID-19 ؛ يبق ــتبه بإصابته ــات أن املش ــم املقاب معه
التحاليــل(، أفــاد 8% )125 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــCOVID-19 ؛ يراجعــون 
 19-COVIDأقــرب صيدليــة فقــط، أفــاد 8% )123 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ
؛ يبقــون يف املنــزل )يحجــرون أنفســهم وأســرهم فقــط دون إجــراء التحاليــل؛ ويبلغــون املخالطيــن لهــم بإصابتهــم(، أفــاد %4 )52 
شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ COVID-19 ؛ يراجعــون طبيبهــم الخــاص، أفــاد 
3% )48 شــخصًا( فقــط مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ COVID-19 ؛ ال يأخــذون أي إجراءات 

كالتحليــل الطبــي أو الحجــر املنزلــي.

تنشــر عــادًة الســلطات الصحيــة إجــراءات تعليميــة حــول التعامــل مــع األمــراض امُلعديــة يف املنطقــة؛ وتتناســب هــذه اإلجــراءات 
 19-COVIDــة ظهــور فيــروس ــة، مــع بداي ــر وســائل الوقاي مــع قــدرات الســلطات املحليــة ىلع الحــّد مــن انتشــار األمــراض وتوفي
ــه أعــراض  ــذي تظهــر علي ــة WHO؛ أن يتوجــه الشــخص ال ــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العاملي ــت اإلجــراءات التعليمي ؛ تضمن
اإلصابــة بـــCOVID-19 ؛ إلــى مراكــز الفحــص املختصــة؛ ليتــم إجــراء فحــص لــه ويف حــال كانــت نتيجــة الفحــص إيجابيــة )يحمــل 
الفيــروس( يتــم إرســال املصــاب إلــى مراكــز العــزل الصحــي حتــى يتعافــى مــن اإلصابــة. مــع ارتفــاع أعــداد املصابيــن بالفيــروس 
وعــدم قــدرة مراكــز العــزل ىلع اســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن املصابيــن أصبحــت مراكــز فحــص COVID-19 ؛ تطلــب مــن املصابيــن 
بالفيــروس حجــر أنفســهم باملنــزل مــدة 15 يــوم )حتــى يجــروا الفحــص مــرة أخــرى وتكــون النتيجة ســلبية- تعافــى من الفيــروس(؛ 
فيمــا ترســل مراكــز الفحــص الحــاالت اإليجابيــة الحرجــة والتــي تحتــاج ملراقبــة طبيبــة أو تحتــاج ألجهــزة تنفــس اصطناعــي إلــى 
مراكــز العــزل الخاصــة. وبعــد أن أصبحــت املشــايف ومراكــز الفحــص أحــد بــؤر نقــل العــدوى بالفيــروس )حتــى يصــل املشــتبه بــه 
إلــى مركــز الفحــص ويتأكــد مــن إصابتــه مــن املرجــح أن يكــون قــد نقــل العــدوى إلــى محيطــه يف املستشــفى أو يف الطريــق 
إلــى هنــاك أو ضمــن وســائل النقــل العامــة( وفــّر القســم األكبــر مــن الــدول خدمــة فحــص اإلصابــة بالفيــروس يف املنــزل؛ حيــث 
خصصــت الســلطات الطبيــة ضمــن هــذه الــدول خــط ســاخن لتلقــي االتصــاالت مــن املشــتبه بإصابتهــم بالفيــروس؛ ليتوجــه فريــق 
طبــي مختــص إلــى بيــت املشــتبه بإصابتــه ويجــري لــه الفحــص الــازم؛ ويف حــال كانــت النتيجــة إيجابيــة )حامــل للفيــروس( 
يطلــب منــه عــزل نفســه وأســرته ضمــن املنــزل ملــدة 15 يــوم؛ وتــزود الســلطات الطبيــة املصــاب باألدويــة الازمــة وتراقــب حالتــه 
الصحيــة عــن ُبعــد مــن خــال االتصــاالت الدوريــة؛ فيمــا تراقــب الســلطات املحليــة التــزام املصــاب بالفيــروس باملنــزل عــن طريــق 

االتصــال بالهاتــف أو الزيــارات الدوريــة املفاجئــة والتأكــد مــن عــدم خــروج املصــاب مــن املنــزل.

19-COVID اإلجراءات المتبعة من األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لفيروس 15

شكل 40: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول اإلجراءات الصحية املتبعة من املشبه بإصابتهم بالفيروس
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القطــاع الخــاص: أفــاد 81% )1,197 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن العامليــن يف القطــاع الخــاص ضمــن 
محيطهــم ال يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ حيــث يتــم قطــع وراتبهــم أثنــاء 
العــزل الصحــي؛ كمــا ال يمنــح أفــراد األســرة أو املخالطيــن إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر، وأفــاد 10% )147 شــخصًا( أن العامليــن 
يف القطــاع الخــاص ضمــن محيطهــم يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ فيمــا 
ال يمنــح أفــراد أســرهم أو املخالطيــن إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر، وأفــاد 5% )72 شــخصًا( أن العامليــن يف القطــاع الخــاص 
ــح أفــراد أســرهم  ــروس؛ كمــا يمن ــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفي ضمــن محيطهــم يحصل
إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر فيمــا ال يمنــح املخالطيــن إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر، وأفــاد 4% )59 شــخصًا( أن العامليــن يف 
القطــاع الخــاص ضمــن محيطهــم يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ كمــا يمنــح 

أفــراد أســرهم واملخالطيــن لهــم إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر.

القطاعــات الخدميــة التابعــة لســلطات األمــر الواقــع: أفــاد 77% )1,138 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن 
العامليــن يف القطاعــات الخدميــة التابعــة لســلطات األمــر الواقــع ضمــن محيطهــم يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة 
األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ فيمــا ال يمنــح أفــراد أســرهم أو املخالطيــن إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر، وأفــاد %18 
ــر يف  ــة األج ــة مدفوع ــازات مرضي ــون ىلع إج ــم يحصل ــن محيطه ــة ضم ــات الخدمي ــن يف القطاع ــخصًا( أن العاملي )266 ش
حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ كمــا يمنــح أفــراد أســرهم إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر فيمــا ال يمنــح املخالطيــن إجــازة مرضيــة 
مدفوعــة األجــر، وأفــاد 5% )74 شــخصًا( أن العامليــن يف القطاعــات الخدميــة ضمــن محيطهــم يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة 

مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ كمــا يمنــح أفــراد أســرهم واملخالطيــن لهــم إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر.

ــن أُجريــت معهــم املقابــات  ــة التابعــة لســلطات األمــر الواقــع: أفــاد 60% )887 شــخصًا( مــن األفــراد الذي القطاعــات الخدمي
أن العامليــن يف املنظمــات اإلنســانية ضمــن محيطهــم يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم 
بالفيــروس؛ فيمــا ال يمنــح أفــراد أســرهم أو املخالطيــن إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر، وأفــاد 30% )444 شــخصًا( أن العامليــن 
ــروس؛  ــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفي ــون ىلع إجــازات مرضي يف املنظمــات اإلنســانية ضمــن محيطهــم يحصل
كمــا يمنــح أفــراد أســرهم إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر فيمــا ال يمنــح املخالطيــن إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر، وأفــاد %10 
)148 شــخصًا( أن العامليــن يف املنظمــات اإلنســانية ضمــن محيطهــم يحصلــون ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال 

إصابتهــم بالفيــروس؛ كمــا يمنــح أفــراد أســرهم واملخالطيــن لهــم إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر.

حصول المصاب بالفيروس COVID-19 على إجازة 16

شكل 41: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول منح املصاب واملخالطين له إجازة مدفوعة األجر

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة أن يخضــع املصــاب بفيــروس COVID-19؛ للعــزل الصحــي ريثمــا يتعافــى مــن الفيــروس، كمــا يجــب أن 
يعــزل أفــراد أســرة املصــاب واملخالطيــن لــه أنفســهم ملــدة 15 يومــًا لتجنــب نقــل العــدوى، حيــث تؤكــد التقاريــر الطبيــة أن بعــض 
املصابيــن بالفيــروس قــد ال تظهــر عليهــم أي أعــراض بالرغــم مــن تواجــد الفيــروس يف أجســامهم؛ وقــد ينقلــون الفيــروس لغيرهم 
دون أن تظهــر عليهــم أي أعــراض إصابــة، ولذلــك يجــب أن يمنــح املصــاب وأفــراد أســرته واملخالطيــن لــه إجــازة مرضيــة مدفوعــة 
األجــر، ويجــب أن تتأكــد الســلطات املحليــة مــن حصــول املصابيــن بالفيــروس املخالطيــن لهــم ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة 
األجــر مــن كافــة القطاعــات العامــة والخاصــة، وقــد أجبــرت معظــم الــدول أصحــاب الشــركات واملعامــل ىلع دفــع جــزء مــن رواتــب 

العامليــن ال يقــل عــن 50% مــن قيمــة الراتــب يف حــال تطبيــق األغــاق الكامــل كإجــراء للحــّد مــن انتشــار الفيــروس.
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مــن خــال الدراســة ُســأل األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات عــن تأثيــر تعليــق الــدوام الرســمي كإجــراء للحــد مــن انتشــار 
فيــروس COVID-19؛ ىلع العمليــة التعلميــة؛ ويذكــر هنــا أن 84% مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات ُيعيلــون أســرًا 
تحتــوي أطفــال يف ســّن التعليــم املدرســي، جــاء يف مقدمــة اآلثــار الســلبية لتعليــق الــدوام املدرســي تراجــع املســتوى التعليمي 
لألطفــال؛ حيــث أفــاد 69% )1,021 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تعليــق الــدوام املدرســي أدى إلــى 
تراجــع املســتوى التعليمــي لألطفــال بشــكل كبيــر؛ فيمــا أفــاد 28% )409 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات 
أن تعليــق الــدوام املدرســي أدى إلــى تراجــع املســتوى التعليمــي لألطفــال بشــكل متوســط، جــاء باملرتبــة الثانيــة ضمــن اآلثــار 
الســلبية لتعليــق الــدوام املدرســي ارتفــاع معــدالت تســرب األطفــال مــن املدرســة؛ حيــث أفــاد 63% )934 شــخصًا( مــن األشــخاص 
الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تعليــق الــدوام املدرســي أدى إلــى تســرب األطفــال بشــكل كبيــر مــن املدرســة؛ فيمــا أفــاد 
30% )438 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تعليــق الــدوام املدرســي أدى إلــى تســرب األطفــال بشــكل 
متوســط مــن املدرســة، جــاء باملرتبــة الثالثــة ضمــن اآلثــار الســلبية لتعليــق الــدوام املدرســي حرمــان طــاب الشــهادتين اإلعدادية 
والثانويــة مــن الحصــول ىلع تعليــم ســليم وعــدم قدرتهــم ىلع تجــاوز االمتحانــات؛ حيــث أفــاد 62% )924 شــخصًا( مــن األشــخاص 
ــة  ــر مــن طــاب الشــهادتين اإلعدادي ــى حرمــان قســم كبي ــدوام املدرســي أدى إل ــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تعليــق ال الذي
والثانويــة مــن الحصــول ىلع تعليــم ســليم وعــدم قدرتهــم ىلع تجــاوز االمتحانــات؛ فيمــا أفــاد 23% )343 شــخصًا( مــن األشــخاص 
الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تعليــق الــدوام املدرســي أدى إلــى حرمــان قســم مــن طــاب الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة 

مــن الحصــول ىلع تعليــم ســليم.

ــدوام املدرســي أدى إلــى تراجــع االهتمــام  أفــاد 56% )831 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن تعليــق ال
بالتعليــم مــن قبــل الهيئــات الخارجيــة واملانحيــن بشــكل كبيــر؛ فيمــا أفــاد 23% )343 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم 
املقابــات أن تعليــق الــدوام املدرســي أدى تراجــع االهتمــام بالتعليــم مــن قبــل الهيئــات الخارجيــة واملانحيــن بشــكل متوســط.

ضمــن تقريــر املــدارس6 يف ســوريا الصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ »مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون 
مــع املدّرســين؛ ســألوهم عــن نســبة طابهــم الذيــن تتناســب مراحلهــم الدراســية مــع مســتواهم العلمــي؛ ومــن خــال إجابــات 
ــن تتناســب مراحلهــم الدراســية مــع مســتواهم العلمــي؛ وقــد تبيــن مــن  ــّم حســاب متوســط لنســب الطــاب الذي املدّرســين ت
خــال آراء املدرســين أن 69% فقــط مــن مجمــوع الطــاب يف املــدارس التــي شــملها التقييــم تتناســب مراحلهــم الدراســية مــع 

مســتواهم العلمــي«.

19-COVID تأثير تعليق الدوام المدرسي أثناء انتشار فيروس 01

COVID-19 شكل 42: نسب اآلثار السلبية لتعليق الدوام املدرسي أثناء انتشار فيروس

  https://qrgo.page.link/TxNVp06  
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أفــاد 58% )825 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املــدارس والكــوادر التدريســية لــم تتخــذ أي مــن التدابيــر 
ــدوام املدرســي للحــّد مــن انتشــار  ــاء تعليــق ال ملســاعدة الطــاب ىلع اســتكمال تعليمهــم مــن املنــزل )تعليــم عــن ُبعــّد( أثن
فيــروس COVID-19، فيمــا أفــاد 42% )627 شــخصًا( أن املــدارس والكــوادر التدريســية اتخــذت التدابيــر الازمــة ملســاعدة الطــاب ىلع 

اســتكمال تعليمهــم مــن املنــزل )تعليــم عــن ُبعــّد(.

ضمــن تقريــر املــدارس6 يف ســوريا الصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ “ أظهــرت الدراســة أن 23% )761 مدرســة( مــن املــدارس 
فقــط توّفــر املدرســة برامــج تعليــم عــن ُبعــد للطــاب الذيــن ال يتمكنــون مــن االلتحــاق بســبب انتشــار فيــروس COVID-19، فيمــا 

ال توّفــر 77% )2,579 مدرســة( مــن املــدارس برامــج التعليــم عــن ُبعــد”.

19-COVID تطبيق إجراءات التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس 02

شكل 43: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول تطبيق تدابير التعليم عن ُبعّد

  https://qrgo.page.link/TxNVp07  
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ــم  ــية ل ــوادر التدريس ــدارس والك ــادوا أن امل ــات وأف ــم املقاب ــت معه ــن ُأجري ــخاص الذي ــِأل األش ــة ُس ــال الدراس خ
ــزل )تعليــم عــن ُبعــّد(؛ عــن الســبب  ــر ملســاعدة الطــاب ىلع اســتكمال تعليمهــم مــن املن تتخــذ أي مــن التدابي
ــر  ــى توف ــاج إل ــّد يحت ــن ُبع ــم ع ــخصًا( أن التعلي ــرى 38% )506 ش ــم، ي ــة نظره ــن وجه ــراءات م ــاذ اإلج ــدم اتخ وراء ع
بعــض املســتلزمات )انترنيــت- كهربــاء- أجهــزة عــرض ذكيــة ...( وال تتوفــر هذه املســتلزمات، ويــرى 25% )367 شــخصًا( 
أن عــادًة مــا يتــم إطــاق مشــاريع التعليــم عــن بعــد مــن قبــل املنظمــات اإلنســانية الداعــم للتعليــم؛ وال يوجــد 
منظمــات داعمــة للتعليــم يف مناطقهــم، ويــرى 25% )366 شــخصًا( أن املدرســون ال يمتلكــون الخبــرة يف التعليــم 

عــن ُبعــّد.

19-COVID أسباب عدم تطبيق إجراءات التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس 03

شكل 44: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آرائهم حول أسباب عدم تطبيق تدابير التعليم عن ُبعّد

شكل 45: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب آليات التعليم عن املتبعة

ــر  ــذت التدابي ــية اتخ ــوادر التدريس ــدارس والك ــادوا أن امل ــات وأف ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــأِل األش ــة ُس ــال الدراس وخ
الازمــة ملســاعدة الطــاب ىلع اســتكمال تعليمهــم مــن املنــزل )تعليــم عــن ُبعــّد(؛ عــن اآلليــات املتبعــة مــن قبــل املــدارس، 
أفــاد 58% )535 شــخصًا( أن املــدارس اســتخدمت غــرف الواتــس آب التــي تحتــوي الطــاب وأهاليهــم ومدرســيهم ملراجعــة الــدروس، 
وأفــاد 27% )253 شــخصًا( أن املــدارس شــاركت الــدروس ىلع شــكل مقاطــع فيديــو )يســجل املدرســون مقاطــع فيديــو تتضمــن 
شــرحًا للــدروس(، وأفــاد 9% )88 شــخصًا( أن الطــاب يعتمــدون ىلع التعليــم الذاتــي؛ حيــث يشــرح امليســرون )املعلمــون( بعــض 

اآلليــات التعلميــة ويطلــب مــن التاميــذ املتابعــة يف دروســهم والعــودة إلــى املســريين يف حــال الحاجــة.

19-COVID آليات التعليم عن ُبعّد المطبقة أثناء انتشار فيروس 04
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شكل 46: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب تكليف املدرسين الطاب بالواجبات املنزلية

شكل 47: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب مراجعة املدرسين لوظائف الطاب

يشــترط الشــكل األمثــل لعمليــة التعليــم عــن ُبعــد أن يكلــف املدرســون الطــاب ببعــض الواجبــات املنزليــة يف نهايــة الــدرس، 
لينجــز الطــاب هــذه الواجبــات ويقومــوا بإرســالها )أو إرســال صــورة للواجبــات املنزليــة( إلــى املــدّرس باســتخدام تطبيــق واتــس 
آب أو أي مــن تطبيقــات التواصــل األخــرى املعتمــدة؛ أفــاد 64% )950 شــخصًا( مــن األشــخاص التــي أُجريــت معهــم املقابــات أن 
املدرســين يكلفــون الطــاب ببعــض الواجبــات املنزليــة؛ فيمــا أفــاد 36% )429 شــخصًا( أن املدرســين ال يكلفــون الطــاب بالواجبــات 

املنزليــة.

وأفــاد 59% )950 شــخصًا( مــن األشــخاص التــي أُجريــت معهــم املقابــات أن املدرســين يراجعــون الوظائــف التــي ينجزهــا الطــاب 
أثنــاء عمليــة العليــم عــن ُبعــد ويرســلوا للطــاب ماحظاتهــم؛ فيمــا أفــاد 41% )599 شــخصًا( أن املدرســين ال يراجعــون الوظائــف 

التــي ينجزهــا الطــاب.

التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس COVID-19؛ والواجبات المنزلية 05
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ــارات  ــر مه ــا تظه ــدروس؛ وهن ــاء ال ــيهم أثن ــع مدرس ــاب م ــل الط ــّد أن يتفاع ــن ُبع ــم ع ــة التعلي ــل لعملي ــكل األمث ــترط الش يش
املــدرس يف التعليــم عــن ُبعــّد واخيــاره أســاليب تجــذب انتبــاه الطــاب وتحفزهــم ىلع املشــاركة، ومــن خــال الدراســة ُســأِل 
األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات عــن مــدى تفاعــل أطفالهــم مــع مدرســيهم يف دروس التعليــم عــن ُبعــّد املطبقــة 
أثنــاء تعليــق الــدوام املدرســي للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أفــاد 43% )641 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم 
املقابــات أنهــم ال يعلمــون مــدى تفاعــل طابهــم يف دروس التعليــم عــن ُبعــّد، و أفــاد 35% )523 شــخصًا( أن أطفالهــم يتفاعلــون 
ــًا يتفاعلــون(، وأفــاد 14% )207 شــخصًا( أن أطفالهــم ال يتفاعلــون مــع املدرســين، وأفــاد 7% )108 شــخصًا(  بشــكل متوســط )أحيان

فقــط أن أطفالهــم يتفاعلــون بشــكل كبيــر.

أفــاد 49% )730 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أنهــم ال يعلمــون مــا إذا كان الوقــت املخصــص لــدروس 
التعليــم عــن ُبعــّد كايف، وأفــاد 38% )560 شــخصًا( أن الوقــت املخصــص لــدروس التعليــم عــن ُبعــد غيــر كايف مــن وجهــة نظرهــم، 

وأفــاد 13% )189 شــخصًا( فقــط أن الوقــت املخصــص لــدروس التعليــم عــن ُبعــد كايف مــن وجهــة نظرهــم.

19-COVID 06تفاعل الطالب في التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس

شكل 48: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب تفاعل أطفالهم أثناء دورس التعليم عن ُبعّد

شكل 49: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب كفاية الوقت املخصص لدروس التعليم عن ُبعّد
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ــاء  ــم أثن ــم أطفاله ــؤدون أي دور يف تعلي ــم ال ي ــات أنه ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 70% )1,037 ش أف
ــاء  ــاد 30% )422 شــخصًا( أنهــم يتابعــون أطفالهــم أثن ــا أف ــدوام املدرســي، فيم ــق ال ــرة تعلي ــم عــن ُبعــّد يف فت ــق التعلي تطبي

ــدوام املدرســي. ــق ال ــرة تعلي ــم عــن ُبعــّد يف فت ــق التعلي تطبي

ياحــظ أن القســم األكبــر مــن األهالــي ال يعلمــون مــدى تفاعــل أطفالهــم مــع مدرســيهم يف دروس التعليــم عــن ُبعــّد؛ كمــا أنهــم 
ال يعلمــون مــا إذا كان الوقــت املخصــص لــدروس التعليــم عــن ُبعــّد كايف، وهنــا يظهــر أن القســم األكبــر مــن األهالــي ال يتابعــون 

.19-COVID تعليــم أطفالهــم أثنــاء تعليــق الــدوام املدرســي للحــّد مــن انتشــار فيــروس

ــاء  ــم أثن ــم أطفاله ــؤدون أي دور يف تعلي ــم ال ي ــادوا أنه ــات وأف ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــأِل األش ــة ُس ــال الدراس وخ
تطبيــق التعليــم عــن ُبعــّد يف فتــرة تعليــق الــدوام املدرســي عــن أســباب عــدم مشــاركتهم يف تعليــم أطفالهــم؛ بــرر %36 )375 
شــخصًا( أنهــم ال يملكــون الوقــت الــكايف ملتابعــة تعليــم أطفالهــم أثنــاء تعليــق الــدوام املدرســي وتطبيــق التعليــم عــن ُبعــّد، 
ــدون  ــم ال يجي ــخصًا( أنه ــرر 9% )90 ش ــّد، وب ــن ُبع ــم ع ــة التعلي ــي بعملي ــركون األهال ــين ال يش ــخصًا( أن املدرس ــرر 22% )233 ش وب
ــدوام املدرســي للحــّد مــن  القــراءة والكتابــة، فيمــا أفــاد 33% )342 شــخصًا( بعــدم وجــود تعليــم عــن ُبعــّد يف فتــرة تعليــق ال

.19-COVID ــروس انتشــار في

19-COVID دور أهالي الطالب في التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس 07

شكل 50: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب متابعة تعليم أطفالهم أثناء تعليق الدوام املدرسي

.شكل 51: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب التي تمنعهم من متابعة تعليم أطفالهم عن ُبعّد
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ــن  ــاد 19% )1,206 شــخصًا( م ــث أف ــة للطــاب؛ حي ــت مجاني ــات انترني ــر باق ــم عــن ُبعــّد توفي ــة احتياجــات التعلي جــاء يف مقدم
األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن الطــاب يحتاجــون لتوفيــر باقــات انترنيــت مجانيــة بســبب عــدم قــدرة أهاليهــم 
ــة للمدرســين كوســائل اإليضــاح وأجهــزة  ــر معــدات إضافي ىلع دفــع تكاليــف االنترنيــت، وأفــاد 17% )1,073 شــخصًا( بضــرورة توفي
ــب  ــرورة تدري ــخصًا( بض ــاد 14% )833 ش ــًا، وأف ــًا وتفاع ــر وضوح ــّد أكث ــن ُبع ــم ع ــون دروس التعلي ــى تك ــر حت ــجيل أو التصوي التس

ــم عــن بعــد وأنواعــه املتعــددة. ــق التعلي املدرســين ىلع تطبي

19-COVID احتياجات التعليم عن ُبعّد أثناء انتشار فيروس 08

شكل 52: عدد/نسبة األفراد الذين أجريت معهم مقابات حسب احتياجات التعليم عن ُبعّد من وجهة نظرهم
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التوصيــات
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أفــاد 17% )250 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن معــدل العنــف األســري قــد ارتفــع بعــد انتشــار فيــروس 
COVID-19، ويحســب النتائــج جــاء يف مقدمــة الفئــات التــي اســتهدفها العنــف األســري الزوجــات اإلنــاث )أكبــر مــن 18 ســنة(. وأفــاد 
95% )1,349 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بعــدم وجــود أي جهــة تعمــل ىلع ماحقــة مرتكبــي العنــف 
األســري. وأفــاد 21% )315 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن الناجيــات مــن العنــف األســري يواجهــن صعوبــة 
ــارات  ــات مس ــز آلي ــب تعزي ــه يج ــروس COVID-19، وعلي ــار في ــا انتش ــي فرضه ــود الت ــة القي ــاعدة نتيج ــول ىلع املس يف الحص
اإلحالــة لتوفيــر الحمايــة للناجيــات مــن العنــف األســري، كمــا يجــب العمــل مــع ســلطات األمــر الواقــع ىلع تطويــر آليــات 

ملالحقــة مرتكبــي جرائــم العنــف األســري والحــّد مــن هــذه الجرائــم وفــق القوانيــن واألليــات الدوليــة.

أفــاد 23% )341 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ COVID-19؛ يبقــون يف املنــزل 
)يحجــرون أنفســهم فقــط دون إجــراء التحاليــل؛ وال يتــم حجــر أفــراد األســرة اآلخريــن(، وأفــاد 14% )204 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن 
أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ COVID-19؛ يبقــون يف املنــزل )يحجــرون أنفســهم وأســرهم فقــط دون إجــراء 
التحاليــل(، وأفــاد 8% )125 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املشــتبه بإصابتهــم بـــ COVID-19؛ يراجعــون 
أقــرب صيدليــة فقــط، يجــب العمــل ىلع توفيــر آليــات وتعليمــات واضحــة للمشــتبه بإصابتهــم بفيــروس COVID-19؛ ومــن 
األفضــل العمــل ىلع توفيــر خــط ســاخن وكــوادر مدربــة وقــادرة ىلع الوصــول إلــى املشــتبه بإصابتهــم بالفيــروس يف 
منازلهــم؛ وتقديــم الخدمــات الطيبــة يف املنــازل حيثمــا مــا أمكــن؛ وإنشــاء مراكــز عــزل مجهــزة بشــكل مناســب للحــاالت 

الحرجــة. 

أفــاد 81% )1,197 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن العامليــن يف القطــاع الخــاص ضمــن محيطهــم ال يحصلون 
ىلع إجــازات مرضيــة مدفوعــة األجــر يف حــال إصابتهــم بالفيــروس؛ حيــث يتــم قطــع وراتبهــم أثنــاء العــزل الصحــي. ال يوجــد أي 
آليــة تلــزم أصحــاب القطــاع الخــاص بدفــع أجــور العامليــن لديهــم يف حــال انقطاعهــم عــن العمــل؛ حيــث أن الظــروف االقتصاديــة 
يف شــمال ســوريا مترديــة؛ وال يتوفــر التأميــن الصحــي أو االجتماعــي للعامليــن، وعليــه يجــب ىلع الجهــات اإلنســانية توفــر 
مســاعدات للمصابيــن بالفيــروس والعامليــن يف القطــاع الخــاص والعاطليــن عــن العمــل كتعويــض عــن انقطــاع مصــادر 
ــادة  ــروس لزي ــراد أســرة املصــاب بالفي ــا يجــب أن تكفــي املســاعدات املقدمــة أف ــرة العــزل الصحــي، كم رزقهــم يف فت

قدرتهــم ىلع االلتــزام بالعــزل الصحــي وعــدم خرقــه.

تبيــن مــن خــال الدراســة أن 4% )66 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات يعانــون مــن إعاقــة؛ منهــم 22 شــخصًا 
يعيلــون أســرهم بالرغــم مــن إعاقتهــم، وأظهــرت النتائــج أن 91% )251 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن يعيلــون أفــرادًا تتــراوح أعمارهــم 
ــن 19- 59  ــم بي ــراوح أعماره ــرادًا تت ــون أف ــخصًا( يعيل ــرزق، و4% )11 ش ــدرًا لل ــون مص ــراد ال يمتلك ــؤالء األف ــنة ألن ه ــن 19- 59 س بي
ســنة ألن هــؤالء األفــراد يعانــون مــن مــرض عضــال يمنعهــم مــن العمــل، و4% )10 شــخصًا( يعيلــون أفــرادًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 
19- 59 ســنة ألن هــؤالء األفــراد معاقيــن، ولــدى الســؤال عــن عــدد أفــراد األســرة العامليــن أفــاد 84% )973 شــخصًا( أن فــرد واحــد 
مــن األســرة يعمــل؛ ويعتمــد كافــة أفــراد األســرة ىلع عمــل هــذا الشــخص، ممــا يعنــي أن األســرة ســتفقد مصــدر دخلهــا يف حــال 
توقــف هــذا الشــخص عــن العمــل، أثنــاء مــرور األســر بضائقــة ماليــة قــد تنعكــس هــذه الضائقــة ىلع األفــراد األكثــر ضعفــا؛ 
ــي  ــة وه ــات خاص ــع احتياج ــن املجتم ــة م ــذه الفئ ــّن؛ وله ــار الس ــال أو كب ــرض عض ــن م ــون م ــن يعان ــن أو الذي كاملعاقي
باهظــة الثمــن؛ وعليــه يجــب ىلع املنظمــات اإلنســانية توفيــر احتياجــات هــذه الفئــات مــن املجتمــع بشــكل منتظــم 

يف ســبيل التخفيــف مــن أعبــاء األســرة.

ــة  ــرة نتيج ــل األس ــع دخ ــات أن تراج ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م ــاد 30% )442 ش ــة أف ــال الدراس ــن خ م
ــية؛  ــائية األساس ــا النس ــبة واحتياجاته ــة املناس ــات الصحي ــول ىلع الخدم ــن الحص ــرأة م ــان امل ــى حرم ــار COVID-19؛ أدى إل انتش
ــوالدة والنفــاس، وأكــد  وأفــاد 28% )412 شــخصًا( أن انتشــار الفيــروس أثــر ىلع حصــول النســاء ىلع احتياجاتهــن أثنــاء الحمــل وال
ــوالدة  ــل وال ــات الحم ــاء ىلع احتياج ــول النس ــان حص ــتجابتها لضم ــف اس ــم تضاع ــانية ل ــات اإلنس ــخصًا( أن املنظم 83% )365 ش
والنفــاس واحتياجاتهــن األساســية. وعليــه يجــب ىلع املنظمــات اإلنســانية مضاعفــة جهودهــا لضمــان وصــول النســاء إلــى 

ــة التــي يمــر بهــا املجتمــع الســوري. احتياجاتهــن األساســية يف ظــل األوضــاع اإلنســانية الصعب

التوصيات
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تبيــن مــن خــال الدارســة أن 22% )324 شــخصًا( مــن األفــراد الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات ال يمتلكــون مصــادرًا للدخــل، وبالنظــر 
إلــى آليــات التأقلــم التــي اتبعهــا األشــخاص الذيــن ال يمتلكــون مصــدرًا للــرزق تبيــن أن 47% )271 شــخصًا( يعتمدون ىلع املســاعدات 
املقدمــة مــن املنظمــات اإلنســانية؛ 21% )121 شــخصًا( يعتمــدون ىلع املســاعدات املقدمــة مــن األصدقــاء واألقــارب املتواجديــن 
داخــل ســوريا؛ 19% )111 شــخصًا( يعتمــدون ىلع الحــواالت املاليــة مــن أحــد أفــراد األســرة أو أحــد األقــارب املتواجديــن خــارج ســوريا، 
وبعــد انتشــار COVID-19؛ أفــاد 53% )1,034 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املســاعدات املقدمــة مــن 
ــن ىلع  ــر قادري ــن خــارج ســوريا أصبحــوا غي ــارب املتواجدي ــراد األســرة واألق ــاد 19% )370 شــخصًا( أن أف ــات اإلنســانية؛ وأف املنظم
املســاعدة؛ وكذلــك أفــاد 17% )336 شــخصًا( أن األصدقــاء واألقــارب املتواجديــن داخــل ســوريا أصبحــوا غيــر قادريــن ىلع املســاعدة 
بعــد انتشــار الفيــروس، وأفــاد 23% )347 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن كانــوا يمتلكــون مصــادر دخــل أن األســرة فقــد مصــدر دخلهــا 
بعــد انتشــار الفيــروس، وأفــاد 39% )583 شــخصًا( أن متوســط الدخــل قــد انخفــض بعــد انتشــار الفيــروس، وللتأقلــم مــع فقــدان 
أو نقصــان متوســط الدخــل؛ لجــأت 45% )697 أســرة( مــن األســر التــي تأثــرت مصــادر دخلهــا بـــ COVID-19؛ إلــى تقليــص املصاريــف 
باالســتغناء عــن بعــض االحتياجــات األساســية، ولجــأت 25% )383 أســرة( مــن األســر لاقتــراض مــن األصدقــاء واألقــارب، و%10 )155 
أســرة( مــن األســر خفضــت عــدد الوجبــات اليوميــة. وعليــه يجــب ىلع املنظمــات اإلنســانية مضاعفــة جهودهــا لتوفيــر مزيــد 
مــن الدعــم اإلنســاني لتعويــض االنخفــاض الحــاد يف متوســط الدخــل أو فقدانــه؛ ويجــب توزيــع املســاعدات الغذائيــة 
بشــكل دوري؛ كمــا يتوجــب دعــم قطــاع امليــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة بشــكل كبيــر توفيــر كافــة خدماتــه مجانــا 

لكافــة أفــراد املجتمــع.

أفــاد 65% )965 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة كبــار الســّن بعــد انتشــار الفيــروس؛ وأفــاد 
ــن  ــخصًا( م ــاد 70% )1,035 ش ــة؛ وأف ــة ذوو اإلعاق ــاع عزل ــات بارتف ــم املقاب ــت معه ــن أُجري ــخاص الذي ــن األش ــخصًا( م 52% )771 ش
األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات بارتفــاع عزلــة أصحــاب األمــراض املزمنــة. وعليــه يجــب العمــل ىلع تأميــن اللقــاح 
ــم  ــات الدع ــق خدم ــن طري ــع ع ــم باملجتم ــادة دمجه ــل ىلع إع ــن العم ــت ممك ــرع وق ــع بأس ــن املجتم ــات م ــذه الفئ له

النفســي واالجتماعــي وتوفيــر احتياجاتهــم األساســية بشــكل عاجــل.

جــاء يف مقدمــة اآلثــار الســلبية لتعليــق الــدوام املدرســي تراجــع املســتوى التعليمــي لألطفــال، وجــاء باملرتبــة الثانيــة ارتفــاع 
معــدالت تســرب األطفــال مــن املدرســة؛ وجــاء باملرتبــة الثالثــة حرمــان طــاب الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة مــن الحصــول ىلع 
تعليــم ســليم وعــدم قدرتهــم ىلع تجــاوز االمتحانــات؛ وتراجــع االهتمــام بالتعليــم مــن قبــل الهيئــات الخارجيــة واملانحيــن بشــكل 
كبيــر ممــا أدى إلــى تراجــع الدعــم املقــدم. وأفــاد 58% )825 شــخصًا( مــن األشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم املقابــات أن املــدارس 
والكــوادر التدريســية لــم تتخــذ أي مــن التدابيــر ملســاعدة الطــاب ىلع اســتكمال تعليمهــم مــن املنــزل )تعليــم عــن ُبعــّد( أثنــاء 
تعليــق الــدوام املدرســي للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19، ويــرى 38% )506 شــخصًا( أن التعليــم عــن ُبعــّد يحتــاج إلــى توفــر 
بعــض املســتلزمات )انترنيــت- كهربــاء- أجهــزة عــرض ذكيــة ...( وال تتوفــر هــذه املســتلزمات، وجــاء يف مقدمــة احتياجــات التعليم 
عــن ُبعــّد توفيــر باقــات انترنيــت مجانيــة للطــاب، وعليــه يجــب العمــل ىلع تمكيــن مــن املجتمــع مــن توفيــر مســتلزمات 
التعليــم عــن ُبعــد للطــالب ىلع اعتبــار أن الظــروف الحاليــة فرضــت هــذه املنهجيــة يف التعليــم ىلع كافــة دول العالــم.
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