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 شخص في سوريا 
قد تضرروا من الزلزال

ما ال يقل عن 

ما ال يقل عن 

قتيل

الجمهورية العربية الســورية 
بعد الزلزال

صرخــة للتيقظ ودعوة للعمل

5,791

مليون 
كارثة هائلة تعمق أزمة طويلة

 أسفر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في
6 شباط/فبراير 2023، عن أضرار فادحة لم يتضح حجمها بعد. 
وفي سوريا، ناهز عدد المصابين، حتى 12 شباط/فبراير، 5,791 

قتياًل و10,041 جريحًا. ومن هؤالء، كان 4,377 من الوفيات 
و7,692 من اإلصابات قد ُأبِلغ عنها في شمال غرب البلد، في 
حين بقي الكثيرون عالقين تحت األنقاض1. وتشير تقديرات 
األمم المتحدة إلى أن 8.8 مليون شخص آخر في سوريا قد 

تضرروا من الزلزال.

وقبل الزلزال، كان السوريون يعانون من تداعيات صراع عنيف، 
استتبع دوامة من المواجهات المسلحة في مختلف أنحاء البلد، 

وجعل 85 في المائة من األسر في حالة عجز أو شبه عجز عن 
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شخص في عام 
2023

مليون  15.3

 مع تفاقم األزمات، 
بلغ عدد المحتاجين إلى 

مساعدات 
إنسانية، داخل سوريا

 مع وقوع الكوارث الطبيعية, من المتوقع أن يتعرض 

العديد من الناجين إلصابات تغّير حياتهم، 

فتزداد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة.

تلبية احتياجاتها اليومية. وفي مسٍح ُأجري مؤخرًا، أفاد 
55.8 في المائة من المجيبين بأنهم لجأوا إلى االقتراض 

لتغطية نفقاتهم، وأفاد 15 في المائة بأنهم اضطروا إلى بيع 
األصول المنتجة، و10.2 في المائة بأنهم يعتمدون على 
المساعدة اإلنسانية )في شكل نقود أو قسائم( لتغطية 

الفجوة بين الدخل والنفقات2.

ومن المرجح أن يسبب الزلزال زيادة كبيرة في هذه األرقام 
نتيجة لما سيطرأ من توسع في األنشطة غير النظامية 

وانحسار في األنشطة النظامية في القطاعات كافة. فمن 
المتوقع أن يرتفع عدد العامالت في القطاع غير النظامي إلى 

نسب تتراوح بين 85 و90 في المائة من مجموع العامالت3. 
ومع وقوع الكوارث الطبيعية، يتعرض األشخاص ذوو 

اإلعاقة، وال سيما النازحين منهم، إلى مخاطر مضاعفة، 
عالوة على صعوبة إخالئهم. وسيكون األشخاص ذوو 

اإلعاقة في المناطق المتضررة من الزلزال أشد تأثرًا من 
غيرهم، فمن المتوقع أن يتعرض العديد من الناجين إلصابات 

تغّير حياتهم، فتزداد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة.

وتبلغ التداعيات حد الكارثة وال سيما في شمال غرب سوريا، 
حيث يعتمد 4.1 مليون نسمة، من مجموع سكان يبلغ 4.5 
مليونًا، على المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة. 

فالسكان الذين نجوا من الزلزال باتوا في مواجهة البرد 
القارس، حيث ال مياه صالحة للشرب، وال كهرباء، وال وقود 

للتدفئة، بينما يحول تصّدع المباني دون مساعيهم لحصولهم 
على مأوًى بفعل العوامل الجوية. بيد أن وصول قافالت 

المعونة إلى شمال غرب سوريا يكاد يكون مستحياًل. ففي 
البداية، كان معبر باب الهوى هو الوحيد المفتوح للمساعدات 

القادمة عبر تركيا. وعَبر عدد من قوافل المعونة من تركيا 
إلى شمال غرب سوريا، على الرغم من تضرر المعبر نفسه 
من الزلزال4. كما وافقت الحكومة السورية، في 14 شباط/

فبراير 2023، على فتح معبري باب السالم والراعي من تركيا 
لمدة ثالثة أشهر من أجل السماح بإيصال مساعدات إنسانية 

تشتد الحاجة إليها، وهو قرار رحبت به بلدان أخرى عالوة 
على األمم المتحدة5.

وبينمــا يتضــح حجــم الكارثــة، تتعاظــم المخاوف من جســامة 
آثــار الزلــزال علــى أوضــاع اقتصادية قاســية أصاًل. ومن 

المرجــح أن يتزايــد عــدد األشــخاص المعرضيــن للمخاطر 
والنازحيــن، وأن تدفــع التداعيــات أعــدادًا أكبــر من الناس إلى 
هــوة الفقــر. وقــد أصابــت تداعيات الزلزال ســبل العيش ونظم 

الرعايــة الصحيــة6 والتعليــم، بل شــرائح اجتماعيــة بأكملها. 



3

وتقطعــت الســبل بــآالف األطفال خــارج منازلهم، وباتوا 
معرضيــن لمخاطــر جراء االنفصال عن أســرهم، واالســتغالل 

وســوء المعاملــة7. وتحــدق المخاطــر بشــتى الفئات، من 
نازحيــن والجئيــن وذوي إعاقــة ونســاء وأطفــال وكبار في 

الســن وعامليــن فــي القطاعات غيــر النظامية.

وقــد أوقــع الصــراع الدائر منذ كانون األول/ديســمبر 2011 
خســائر جســيمة في األرواح، وقّســم، بحكم الواقع، البلد 

إلــى ثالثــة أجــزاء ال تســيطر الحكومــة بالكامــل إال على جزء 
منهــا. وتشــير التقديــرات إلــى أن الصــراع حصد 306,887 

نســمة، أي 1.5 في المائة من عدد ســكان ســوريا عند اندالع 
الصــراع8. ومــن مجموع ســكان ســوريا، الــذي يقّدر بنحو 

22.1 مليــون نســمة، نــزح 6.8 مليــون داخــل البلــد9 ولجأ 6.6 
مليــون إلــى جميــع أنحــاء العالم10. ومــع تفاقم األزمة، بلغ 
عدد المحتاجين إلى مســاعدات إنســانية، داخل ســوريا، 

15.3 مليــون شــخص فــي عــام 2023 11، رقــم ُيرّجــح أن يتزايد 
فــي بلــد تثقلــه ضائقــة اقتصادية حــادة. فاالحتياجات إلى 

الخدمــات الصحيــة والمــواد الغذائيــة، وإلــى المياه والمأوى 
والمــواد غيــر الغذائيــة فــي تزايد. وكان للزلــزال تأثير مزدوج 
علــى الســكان النازحيــن، إذ دفــع بالكثيريــن إلى تــرك منازلهم 

بعد أن تضررت وباتت تفتقد األمان، وســد ســبل عودة 
ســكان المناطــق المتضــررة إلى ديارهم12.

وقــد شــهد البلــد تداعيات جائحــة كوفيد-19 وعواقبها 
االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ والحرب فــي أوكرانيا وما أحدثته 

مــن ارتفــاع في أســعار الطاقة والمــواد الغذائية؛ وأصيب 
ر المناخ،  بموجــات مــن الظــروف الجوية القاســية نتيجــة لتغيُّ

بما في ذلــك موجــات الجفــاف؛ عالوة علــى تباطؤ النمو 
وضعــف التجــارة والتمويل الخارجــي وانخفاض قيمة 

العملــة بفعــل العقوبــات المزمنة )التدابير القســرية األحادية 
الجانــب(، فتضافــرت هــذه األزمات لتصيــب عميقًا وعلى 

نطــاق واســع اقتصــادًا كان فــي األصل ضعيف األداء، فكادت 
العواقب المأســاوية تطال الســوريين كافة. وازداد األمر 

ســوءًا بســبب انهيار الخدمات األساســية والبنية األساســية، 
وتضــاؤل التمويــل المقــدم من الجهــات المانحة على إثر 

الحــرب فــي أوكرانيا واألزمــة االقتصادية العالمية.

والبلــدان المتأثــرة بالصراعــات هي فــي الغالب ضعيفة 
الجهوزيــة والقــدرة علــى مواجهة األزمات الناشــئة والكوارث 

الطبيعية، على غرار الزالزل واألوبئة. وليســت ســوريا 
اســتثناًء، فاالســتجابة للطوارئ والمعونات اإلنســانية المقدمة 

إلــى البلــد تعوقهــا صعوبــات مضاعفة، وتعقدها ظروف 
سياســية وأمنية ولوجســتية منها تجزؤ البلد، والواقع 

الجيوسياســي العالمــي، والحالــة االقتصاديــة المتردية. وهذه 
المعوقــات تحــول دون عمليات اإلغاثة الشــاملة.

أما المجتمعات السورية المتضررة، التي دفعتها أزمات 
الماضي إلى االتكال على النفس، وابتكار تدابير للتكيف 

والصمود، فتواجه في الزلزال اختبارًا قاسيًا لقدرتها على 

تحمل المآسي المتتالية. وفقدان القدرة على التصدي 
لألزمات المتعاقبة، ال يهدد فحسب سالمة المجتمعات من 

حيث وصولها إلى سبل العيش والخدمات االجتماعية 
األساسية واألمن البشري، بل هو يزعزع التماسك في 

المجتمعات المحلية السورية ككل، ويهدد سالمة البلد على 
كامل أراضيه.

وإزاء الظروف السياسية واألمنية السائدة في مختلف 
أنحاء سوريا، وعدم اتساق سياسات اإلغاثة والمساعدة 

اإلنمائية التي ينتهجها المجتمع الدولي، أصبحت مساعدة 
السوريين أولوية ملحة ال بد من معالجتها لوقف تفاقم 

المأساة التي يعاني منها البلد.

وتــؤدي هــذه األزمــات، مع المأزق السياســي الذي يحول 
دون التوصل إلى حل سياســي ســلمي، إلى تفاقم األوضاع 

المقلقــة التالية:
تعميق االنقسامات، والمساس بالتماسك االجتماعي، 	 

وإعاقة المصالحة في ظل التجزؤ الجغرافي واإلداري 
واالقتصادي واالجتماعي للبلد، فضاًل عن دور الجهات 

 الفاعلة األجنبية والبلدان التي لها وجود على 
األراضي السورية.

تزايد االعتماد على المساعدات اإلنسانية، مع تضاؤل 	 
الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات األساسية ألجيال من 

الشباب نشأت تحت وطأة الحرمان وأماًل في الهجرة.
تفاقم الصعوبات أمام تعافي رأس المال البشري.	 
خطر عودة التطرف العنيف بفعل البؤس واليأس 	 

واإلقصاء وانعدام سيادة القانون.

©Reuters.com
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يحتاج الشعب 

السوري 
إلى اهتمام 

دولي مستمر، 
يبدأ باإلغاثة 

الطارئة، 
ويكمل باتخاذ 

تدابير ملموسة 

ومستدامة تدعم 
سبل العيش.

 الحاجة ملحة إلى معالجة المأزق الحالي للعمل 
اإلنساني والتنمية

إذا ظــل الوضــع دون معالجــة، فســيؤول إلى مزيد من 
التدهور، ويســهم أكثر فأكثر في انعدام اســتقرار منطقة 

تعوقهــا األزمــات والصراعــات عن إحــراز التقدم المرجو في 
جميــع أبعــاد التنميــة البشــرية واالجتماعية واالقتصادية.

ومع تزايد الوعي بحجم الكارثة األخيرة وآثارها، تتوالى 
رسائل الوحدة والتضامن، والنداءات التي تطلب المساعدة 
في إنقاذ األرواح. وقد تجلت مظاهر التضامن في المجتمع 

السوري، متخطية االنقسامات الجغرافية والسياسية، 
ورافقتها مبادرات وخطوات إيجابية لتيسير الوصول إلى 

المساعدات اإلنسانية إلى مختلف أنحاء البلد، بدون تفرقة 
بين منطقة وأخرى.

ويحتاج الشــعب الســوري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 
إلــى اهتمــام دولي مســتمر، يبدأ باإلغاثــة الطارئة، ويكمل 

باتخاذ تدابير ملموســة ومســتدامة تدعم ســبل العيش، 
وتبنــي منعة المجتمع.

وقــد نفــذت جهــات مانحة عديــدة تدابير طارئة إلغاثة 
المتضرريــن مــن الزلــزال. بيــد أن الجهــود تركزت في تركيا 

أكثــر منهــا في ســوريا. وأعلنــت المفوضية األوروبية عن 

تقديم 3.5 مليون يورو، مبدئيًا، كمســاعدات إنســانية طارئة 
لســوريا "لمســاعدة المحتاجين على الوصول إلى المأوى 

والميــاه والصــرف الصحــي والمواد الصحيــة المختلفة التي 
يحتاجونهــا حاليــًا، وكذلــك لدعــم عمليات البحث واإلنقاذ"13. 
ويشــجع االتحــاد األوروبــي الدول األعضــاء فيه على تقديم 

المســاعدة، وقــد ينظــر في إعفاءات مــن بنود العقوبات 
ألغراض إنســانية مع الســعي إلى الحصول على "ضمانات 

كافية" للتأكد من وصول المســاعدة المقدمة إلى األشــخاص 
المعرضيــن للخطــر. وأصدرت الواليــات المتحدة األمريكية 

الرخصــة العامــة 23 الخاصــة بســوريا، وتجيــز لمدة 180 يومًا 
جميــع المعامــالت المتعلقــة باإلغاثــة مــن الزلزال، والتي كانت 

محظــورة بموجــب أنظمــة العقوبات المفروضة على ســوريا.

وسارع عدد من البلدان إلى تقديم المساعدات الطارئة 
للمجتمعات السورية المتضررة من الكوارث، وتشمل هذه 

البلدان: االتحاد الروسي واإلمارات العربية المتحدة والجزائر 
والعراق وفنزويال وقطر والكويت ولبنان والمملكة العربية 

السعودية، وغيرها.

ومــن العالمــات المشــجعة شــروع بعــض المانحين )من 
بلــدان ومنظمــات دوليــة( فــي تصميــم وتنفيذ أطــر تتجاوز 
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اإلغاثــة العاجلــة. وقــد أعلنــت المفوضيــة األوروبية عــن نيتها 
اســتضافة مؤتمــر للمانحيــن لدعــم شــعب تركيا وســوريا 

فــي بروكســل فــي آذار/مــارس 2023. وأطلقت األمم 
المتحــدة نــداًء إنســانيًا لجمــع مبلــغ 397 مليــون دوالر لصالــح 

المتضرريــن مــن الزلــزال فــي ســوريا، لتغطيــة احتياجاتهم 
لمــدة ثالثــة أشــهر14. ومــن األهمية بمــكان زيادة الدعم، 
واإلســراع به عبر الســبل المباشــرة والفعالة، مع إجراء 
تقييــم منتظــم للتقــدم بهــدف تحقيــق التعافي الســريع 

والمســتدام، وصواًل إلى إرســاء االســتقرار والتنمية والســالم.

وتلــوح فــي األزمــة الراهنــة فرصــة التخاذ تدابيــر مبتكرة 
ومنصفــة، تتيــح وصــول المســاعدات اإلنســانية إلى 

الســوريين، أينمــا كان موضــع ســكنهم، وتمهــد الســبيل لتســوية 
سياســية شــاملة تســتند إلــى قــرار مجلس األمــن 2254 وتلبي 

التطلعــات المشــروعة لجميــع الســوريين، وتعيــد لســوريا 
ســيادتها واســتقاللها ووحــدة أراضيها.

©Reuters.com

توصيات وإجراءات مقترحة

ال يسعنا أمام هول الكارثة إال الوقوف وقفة تأمل وإجالل للضحايا والمصابين وأسرهم. ونقرأ في ما حدث تذكيرًا صارخًا 
بأن إطالة أمد الصراع ستمعن في تعريض شرائح المجتمع السوري، كافة، ألعتى أنواع المخاطر. وإذا ما داهمنا الوقت 

في أعقاب هذا الحدث الكارثة، سنجد أنفسنا أمام تحديات قاسية باهظة الكلفة، يصعب تداركها ويستعصي عالجها.

 وترك األمور على حالها لن يزيد األوضاع إال سوءًا. فمرور الزمن من دون حل للصراع سيغرق الشعب السوري، أكثر 
 فأكثر، في دوامات الهشاشة والتهميش، فيجعل مهمة التوصل إلى حل يشمل الجميع على مستوى "سوريا بأكملها" 

أصعب وأبعد منااًل.

واتباع نهج كلي وشامل ومتسق يرتكز على المساواة من أجل بناء السالم والتعافي في البلد برمته يبقى هو الخيار 
األفضل لتحقيق مستقبل االستقرار لجميع السوريين.

وإلى أن تتوفر جميع الظروف لحل شامل "لسوريا بأكملها" يمكن النظر في التوصيات التالية:

تسهيل الوصول إلى المساعدات اإلنسانية في نهج 
يشمل "سوريا بأكملها": النظر في رفع أي حواجز 

تحول دون تسريع المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك 
استئناف وصول المساعدات اإلنسانية عبر الحدود لجميع 

السوريين من دون تسييس، على النحو الذي دعا إليه قرار 
مجلس األمن رقم 2254. وفي الوقت نفسه، يجب إعادة 

الروابط االقتصادية واالجتماعية في جميع أنحاء البلد بعيدًا 
عن أي قيد أو تسييس15.

معالجة أوجه التفاوت وعدم المساواة في 
استجابات اإلغاثة: تبرز حاجة إلى ضمان توزيع 

جهود اإلغاثة بالتساوي وحصول جميع المناطق على 
المساعدة. ويمكن تيسير ذلك بالرفع الفوري لجميع القيود 

المفروضة على التمويل الطارئ وتعزيز آليات التنسيق القائمة 
بين الجهات الفاعلة في مجاالت التنمية، بما في ذلك من 

خالل إيصال المعلومات عن جهود وعمليات إعادة التأهيل 
بين مقدمي اإلغاثة وداخل المجتمعات المحلية المتضررة.



معالجة مواطن الضعف اإلضافية، ال سيما بين 
األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة: 

تظهر الدروس المستفادة من االستجابات األخرى 
لحاالت الطوارئ أن الفئات األشد تعرضًا للخطر هي األشد 

تأثرًا باألزمات، واألرجح ألن تقع في براثن الفقر المزمن. 
وينبغي إيالء هذه الفئات االهتمام الكافي لتجنب زيادة 

تهميشها أو استبعادها من المعونة الطارئة والتعافي.

تعميم منظور المساواة بين الجنسين في 
إدارة مخاطر الكوارث واالستجابة لحاالت 
الطوارئ: تتطلب معالجة آثار الزلزال توعية عمال اإلغاثة 

والجمهور بماهية الفوارق في التداعيات بين الرجال 
والنساء، وبسبل مراعاة هذه الفوارق في المعالجة. وال بد 

من النظر إلى النساء باعتبارهن يملكن القدرة على التغيير، 
بما يحد من خطر الكوارث ويوطد المنعة، ومن دمج 

مساهماتهن ووجهات نظرهن في صلب جهود التعافي، وأن 
يكون لهن صوت مسموع في القرارات التي تؤثر عليهن، 
وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. ويساعد نهج المساواة في 
االستجابة والمعالجة على تمكين النساء، وعلى تغيير 

ديناميات عدم التكافؤ في النفوذ، فيعزز المساواة.

إعادة البناء واإلعمار على نحو مستدام: 
من األهمية بمكان معالجة األضرار المادية التي 

لحقت بالمباني والبنى األساسية. وفي جهود إصالح 
البنى األساسية المتضررة من جراء الزلزال، ال بد من 

استيفاء شروط االستدامة في إعادة االعمار. وهذا يستلزم 
اعتماد ُنُهٍج هادفة ومنسقة لخطط إعادة التأهيل والبناء، 
تراعي األطر البيئية واالجتماعية واالقتصادية السليمة. 

ومعالجة األضرار التي لحقت بالتراث الثقافي شاغل آخر. 
فالعثور على الناجين ومساعدة األسر هو في طليعة 

األولويات، لكنه ال يعني التغاضي عن إعادة بناء المنازل 
والمراكز التعليمية والصحية، وتقييم أوضاع معالم التراث 

الثقافي وصواًل إلى إعادة تأهيلها، لما يحمله هذا التراث من 
قيمة في حفظ ذاكرة السوريين الجماعية وهويتهم 

الوطنية، وفي توطيد ركائز السالم وإجالء آفاق وحدة البلد. 
فالثقافة ترفد التعافي، وتدعم منعة المجتمع16.

6



7

إنشاء إطار للتضامن )المساعدة األهلية(: 
تجلى التضامن في صور وبين جهات فاعلة شتى. 
فالسوريون داخل البالد وخارجها يحشدون الدعم 
المالي للمساعدة. ومن المتوقع أن تشهد التحويالت المالية 

زيادة كبيرة، وأن تكون محركًا فاعاًل في التعافي من أثر 
الزلزال. وكانت التحويالت مصدرًا هامًا للدخل لشرائح 

سكانية واسعة منذ نشوب الصراع. ومن المتوقع أن تؤدي 
المجتمعات السورية في المهجر دورًا أكبر في عمليات إعادة 

اإلعمار أو االنتعاش االقتصادي في المستقبل. ولكن من 
الضروري معالجة التحديات والعوائق17 التي تحول دون 

تدفق التحويالت، مع خفض كلفة تحويل األموال، استجابة 
لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة.

تحقيق االســتقرار وتوطيد المنعة: يشــمل ذلك 
تشــجيع جهود تحقيق االســتقرار وإيالءها األولوية، 
وزيادة منعة المجتمعات، ودعم ســبل عيش قابلة لالســتمرار 
لألفراد بطريقة مســتدامة تيّســر تحقيق التعافي في األجل 
الطويــل. وإزاء االحتياجــات الملحــة، ال بد من اإلســراع في 

بنــاء منعــة المجتمعــات الســورية عبر ُنُهج ملموســة تعزز 
القدرة على الصمود وتفتح ســبل التغيير المنشــود، وبناء 

القــدرات بما يعــزز االســتقرار، وصواًل إلــى تحقيق نتائج 
إنمائيــة. وســيتطلب ذلــك زيــادة المــوارد التي تركز على هذه 

المبادرات وتســهيل تحويلها.

التوقع والوقاية: إيالء المزيد من االهتمام ألنظمة 
اإلنذار المبكر وإدارة الكوارث، ووضع استراتيجيات 

وخطط فعالة وشاملة لالستعداد للطوارئ ومواجهة األزمات 
والتعافي منها، ووصواًل إلى إعادة التأهيل واإلعمار.

فتح سبل التقدم نحو تسوية سياسية: البناء 
على حوار االستجابة لإلغاثة األخير بين حكومة 
الجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي، مثل التعاون 

القائم في سياق آلية الحماية المدنية التابعة لالتحاد 
األوروبي وغيرها، لتسريع المناقشات للمشاركة في تدابير 

بناء الثقة من أجل إحراز تقدم في تسوية سياسية باالستناد 
إلى قرار مجلس األمن 2254.

©Reuters.com
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رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار.

ُم المشورة، نبني التوافق، نواكب المنطقَة  رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ
العربية على مسار خطة عام 2030.

يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.

www.unescwa.org
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