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استقبال أول قافلة مساعدات إنسانية، برعاية مباشرة من األمم املتحدة،    2014شهدت سورية في آذار/ مارس  

بوصول   للسماح  واملعارضة  السوري  النظام  يدعو  األمن  مجلس  من  بيان  صدور  على  شهر  من  أقل  بعد 

 .1املساعدات اإلنسانية الفوري عبر ما وصفها بـ "خطوط املواجهة

صت تقديرات األمم املتحدة إلى أن    2019  ومع نهاية عام
ُ
مليون سوري على األقل بحاجة املساعدات،    11خل

إلى صعوبة الوضع شمال   الدولية  وهو رقم يساوي أكثر من نصف سكان سورية الحاليين، وأشارت املنظمة 

 . 2غرب سورية؛ بسبب استمرار الضربات الجوية واملدفعية، والتي فاقمت من معاناة املدنيين

نتيجة   إلى اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية؛   
ً
وتعتبر املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية األكثر حاجة

الكثافة السكانية فيها وموجات النزوح الداخلية الناتجة عن الهجمات الجوية من الطيران الروس ي والحمالت  

 إلى  البرية للنظام السوري، حيث تشير أحدث االحصائيات امليدانية إ
ً
مليون   2.1لى ارتفاع عدد النازحين داخليا

نسمة، سواء القاطنين في املخيمات أو املنتشرين على القرى والبلدات قرب الحدود التركية، أو الذين توجهوا  

 من القصف
ً
 . 3إلى منطقة عفرين هربا

املساعدات   توزيع  في  السوري  النظام  دور  توسيع  على  األخيرة  اآلونة  في  روسيا  األراض ي وتعمل  على  الغذائية 

السورية، وتلوح بوقف إدخالها عبر الحدود في حال استمرار تجميد إيصالها عن طريق دمشق، األمر الذي يثير  

ماليين نسمة يقطنون املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية؛ نتيجة التوقعات بأن    4مخاوف أكثر من  

يق حرمان السكان شمال غرب سورية من املساعدات،  يتم استخدام هذه الورقة للضغط السياس ي عن طر 

 . 4 وتخصيصها فقط للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام

، نسب الحاجة للمزيد من املساعدات  مركز جسور للدراساتيناقش هذا التقرير املدعم بخرائط صادرة عن  

، 2021لربع الثالث من عام  الغذائية على املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية خالل الربع الثاني وا 

بهدف تقييم ما تغطيه املساعدات األممية من االحتياجات الغذائية األساسية، وملساعدة الجهات الفاعلة في 

 .امللف اإلنساني لتقييم برامج التوزيع بناء على املعطيات واألرقام

،  2014آذار/ مارس  20أول قافلة مساعدات إنسانية لألمم المتحدة تعبر من تركيا إلى سورية، موقع األمم المتحدة الرسمي،  1

https://bit.ly/2XMTt3k   
،  2019تشرين الثاني/ نوفمبر  14الرسمي،    مليون شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية في سورية، موقع األمم المتحدة 11أكثر من  2

https://bit.ly/3zMAL9n  
كانون   5.. أرقام كارثية تكشف حجم المعاناة، تقرير لموقع الجزيرة نت استند إلى احصائيات منسقو استجابة سورية، 2021النازحون السوريين في  3

 https://bit.ly/3zLc6Sv، 2021الثاني/ يناير 
،  2021أيلول/ سبتمبر  25الفروف: روسيا ستغلي آلية إيصال المساعدات إلى سورية إذا استمر تجميد وصولها عبر دمشق، روسيا اليوم،  4

https://bit.ly/3zMGwDZ   

 

https://bit.ly/2XMTt3k
https://bit.ly/3zMAL9n
https://bit.ly/3zLc6Sv
https://bit.ly/3zMGwDZ
https://www.jusoor.co/ar
https://bit.ly/2XMTt3k
https://bit.ly/3zMAL9n
https://bit.ly/3zLc6Sv
https://bit.ly/3zMGwDZ
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حجم املساعدات املقدمة لها على جرى االعتماد في تحديد عدد سكان كل منطقة من املناطق، و 

عن   تفصيلية  معلومات  لديه  تتوفر  الذي  املتحدة،  لألمم  التابع  الغذائي"  األمن  "مشروع  موقع 

النشاط   عن  معلومات  بنك  امتالكه  إلى  باإلضافة  وقرية،  وبلدة  ناحية  كل  في  املحليين  السكان 

 إلى تنسيق
ً
ه الدقيق مع مختلف املنظمات التي تقوم  اإلنساني في املناطق التي تتناولها الخريطة، نظرا

 .بتوزيع املساعدات اإلنسانية 

حقق ميدانية" للمصادقة على البيانات، وللحصول  
َ
وقد قام فريق العمل في مركز جسور بعملية "ت

، عن طريق املقابالت االفتراضية مع منظمات  
ً
على معلومات إضافية حول توزيع مادة الخبز تحديدا

 .املجال اإلنسانيونشطاء عاملين في 

، ثم تقدير حجم احتياجاتها باالستعانة بالخبراء، وتحويل  
ً
تم تحديد عدد السكان لكل منطقة أوال

االحتياجات،   إجمالي  من  مئوية  نسبة  إلى  املناطق  من  منطقة  كل  عليها  التي حصلت  املساعدات 

اإلنساني، مع مالحظة أننا  ليظهر النسبة املئوية لالحتياجات الغذائية التي تفتقر للتغطية بالعمل  

نتحدث عن املساعدات املجانية فقط، دون عمليات بيع املواد الغذائية والحصول عليها بمقابل  

من بعض األسواق املحلية املتوفرة، وعلى كل حال فإن القادرين على توفير االحتياجات عن طريق  

 .الشراء هم األقلية

%، بالنظر إلى حجم العينة محل  2  -تراعي نسبة خطأ +/ االحصائيات املذكورة في التقرير والخريطة  

 .%95البحث، مع تحديد مستوى ثقة للمعلومات املتاحة يقدر بـ 

ومن املهم اإلشارة إلى أنه تم التركيز على مادة الخبز ضمن اإلحصائيات، وإبراز الحاجة إلى املزيد من  

 
ُ
 على مدى تغطية حاجات  الكميات املوزعة بشكل خاص باعتبار أنها مادة أساسية، وت

ً
عطي مؤشرا

 .السكان بالنظر إلى مادة مؤثرة ومهمة

 .2021وتعكس الخرائط عمليات التوزيع خالل الربعين الثاني والثالث من عام 
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تتناول الخرائط القسم الخاضع لسيطرة املعارضة السورية من محافظة إدلب والنطاق الجغرافي  

ليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في ريف حلب والنطاق الجغرافي لعملية "نبع السالم" في  لعم

 .كل من الحسكة والرقة 

 من
ً
  :وتشمل من الناحية املوضوعية كال

 املواد الغذائية  -1

ُيقصد بهذا البند السالل والحصص التي يتم توزيعها على العائالت، والتي تحتوي على مواد تموينية  

، بحسب الجهة التي    20و  10ة )باستثناء الخبز(، ويتراوح وزن السلة الواحدة بين  أساسي
ً
كيلوغراما

 .تشرف على عملية التوزيع

ويمكن مالحظة أن املناطق التي شهدت توزيع كميات كبيرة من املساعدات مقارنة مع الباقين، هي  

التي تمتاز بارتفاع عدد السكان، باإلضافة لكون غالبهم ليسوا من السكان األصليين وإنما نازحين، 

عدد سكانها   يبلغ  والتي  أعزاز شمال حلب  مدينة  املساعدات  297497مثل:  فقد غطت   نسمة، 

إلى تغطية  68اإلنسانية   % من الحاجة  32% من إجمالي السكان وبالتالي تظهر الخريطة الحاجة 

سكانها  عدد  يبلغ  التي  عفرين،  منطقة  في  "جنديرس"  ناحية  بينما  األساسية،  الغذائية  للمواد 

نسمة أغلبهم نازحون من إدلب وريف حماة وصل حجم توزيع املساعدات اإلغاثية فيها إلى    97369

 .%55% من كامل االحتياجات الغذائية األساسية للسكان التي تبلغ  45بة نس

، بلغت نسبة  
ً
وتراعي املنظمات اإلنسانية خالل عملية التوزيع الواقع االقتصادي للمناطق، فمثال

% فقط، في  21نسمة  291445تغطية املساعدات املوزعة على سكان مدينة إدلب والبالغ عددهم 

أنَّ جسر الشغور  %،  66ألف نسمة حصلت على مساعدات بنسبة    97817التي يقيم فيها    حين 

حيث إن مركز محافظة إدلب )إدلب املدينة( تنتشر فيها املحالت التجارية، واملشاريع االستثمارية  
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للقصف   تعرضها  نتيجة  تجارية  حركة  فيها  يوجد  ال  التي  الشغور  جسر  عكس  على  الصغيرة، 

 .املستمر

 في حالة  املعيار االقتصادي واس
ً
 أيضا

ً
تقرار السكان املحليين وعدم توقفهم عن عملهم، يظهر جليا

ألف    249901مدينة سلقين املتاخمة للحدود التركية، ومنطقة محمبل غرب إدلب، األولى يقطنها  

غطي  
ُ
  44892% فقط من السكان، في حين أن الثانية يقطنها  5نسمة، وتحصل على مساعدات ت

 .% من السكان50 نسمة، وحصلت على ما يكفي

وال يمكن إغفال العاملين األمني والسياس ي في نشاط املنظمات، إذ أن العديد منها يفضل العمل في 

إلى محاولة التهرب من مضايقات   أنها "معتدلة"، باإلضافة  مناطق خاضعة لفصائل مصنفة على 

تقيم   أن  املنظمات  بعض  وتفضل  الفصائل،  بعض  قبل  من  تتم  توزيع  قوائم  مقراتها  وفرض 

الرئيسية في بلدات خاضعة النضباط أمني على غرار: الشيخ حديد ومارع وأعزاز وتل أبيض، وبهذا 

 .تظهر الخريطة نسبة احتياج أكبر لباقي املناطق 

ويؤثر انتشار املخيمات في املناطق على نسب التوزيع وتغطية االحتياجات، حيث تلقى سكان منطقة  

% من احتياجاتهم خالل الربعين الثاني 80هم أكثر من مليون قرابة الدانا بريف إدلب والبالغ عدد

، على اعتبار أن املنطقة تحتضن عشرات اآلالف من النازحين، وتنشر على  2021والثالث من عام  

 .أطرافها املخيمات وهي وإن كانت محل احتياج كبير إال أنها هدف ملنظمات العمل اإلنساني

  

  

 

  

 



 

7 
 

خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في مناطق المعارضة   خرائط تحليلية 

 2021من عام   ثالثوال ني السورية خالل الربع الثا

 

  



 

8 
 

خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في مناطق المعارضة   خرائط تحليلية 

 2021من عام   ثالثوال ني السورية خالل الربع الثا

 

  



 

9 
 

خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في مناطق المعارضة   خرائط تحليلية 

 2021من عام   ثالثوال ني السورية خالل الربع الثا

 



 

10 
 

خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في مناطق المعارضة   خرائط تحليلية 

 2021من عام   ثالثوال ني السورية خالل الربع الثا

 الخبز  -2

اال  نسب  للنازحين  تظهر   
ً
استقباال األقل  املناطق  في   

ً
مجانا املوزع  الخبز  ملادة  الكبيرة  حتياجات 

واملخيمات، وتظهر اإلحصائيات أنَّ أعلى نسبة لتوزيع الخبز في مناطق سيطرة املعارضة السورية  

على املدن والبلدات التي تستضيف نازحين، أو تحتضن مخيمات في داخلها أو أطرافها، حيث غطت  

%، وفي 60%، وفي ناحية الشيخ حديد  70ة التوزيع االحتياج في مدينة الدانا بنسبة تصل إلى  عملي

 .ألف نسمة  43503%، ويقطنها 46ناحية راجو التابعة ملنطقة عفرين 

وتنخفض عمليات توزيع الخبر في املناطق النائية التي تفتقر للبنى التحتية، مثل ناحية "سلوك"  

، وكذلك الحال بالنسبة ملنطقة "رأس العين" بريف    بريف الرقة، التي ال يتم
ً
توزيع الخبر فيها مطلقا

 .ألف نسمة 26الحسكة، رغم أن كل منطقة من هذه املناطق يقطنها أكثر من 

وتنتشر األفران التي تقوم ببيع مادة الخبز في مختلف مناطق سيطرة املعارضة السورية، وتعتمد  

ت في  السكان  من  واسعة  شريحة  اإلنسانية  عليها  املنظمات  تقوم  ال  التي  احتياجاتها  بقية  أمين 

بتغطيتها، والالفت أنَّ الناشطين في املجال اإلغاثي واإلنساني يولون أهمية لتوزيع املواد الغذائية  

  .أكثر من مادة الخبز 
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إلى أنَّ النسبة األكبر من السكان في مناطق س  إلى  تشير املعطيات  يطرة املعارضة السورية تحتاج 

ة بسبب عدم قدرتها على توفير االحتياجات األساسية، والسبب األول هو حالة   مساعدات إنسانيَّ

الهجمات   أو  بالقصف  إما  املستمرة  التهديدات  نتيجة  املناطق  هذه  تعيشها  التي  الثقة  انعدام 

حق صناعي  نشاط  وجود  عدم  إلى  باإلضافة  املفخخة،  سوق بالسيارات  فقدان  بسبب  يقي 

التصريف، حيث ال ُيسمح بتصدير املنتجات باتجاه األراض ي التركية، وال يوجد تبادل تجاري مع 

 .املناطق الخاضعة لسيطرة "اإلدارة الذاتية" أو النظام السوري 

وهناك مخاوف حقيقية من تفاقم الوضع اإلنساني في حال عرقلت روسيا وصول املساعدات عن 

الحدودية، خاصة في املناطق التي تنتشر فيها املخيمات، والتي تعتمد بشكل كلي على    طريق املعابر 

 .املساعدات اإلنسانية
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