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 شكر وتقدير

لتحقيق االستقرار". إذ أتاح  برنامج الدعم "أداةالدعم المالي من خالل  تقدم الشكر لالتحاد األوروبي لتقديمهتود األونروا أن 
المستمرة في مجاالت التعليم والصحة والتمويل الصغير لدعم الالجئين  المساعدات اإلنسانيةهذا الدعم لألونروا أن تقدم 

تأثير الصراع لقياس مدى الدراسة هذه و سوريا. فبفضل هذه المنحة تمكنت األونروا من إجراء المسح  وسكانالفلسطينيين 
لديها وسبل معيشتهم. وتأتي هذه الدراسة مكملة لسلسلة أخرى من  عمالء دائرة التمويل الصغيرالسوري المسلح على حياة 

 مساهمة االتحاد األوروبي.ث السياسات، تم تمويلها أيضًا بالدراسات مع المركز السوري لبحو 

دار  إدارة األداء االجتماعي  ووحدة في سوريا التمويل الصغير اقم دائرةبمساعدة ط ذا المسحة وتنفيذ هوكتاب ةتم تصميم وا 
 في القدس. للدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إخالء مسؤولية:

 أعد هذا اإلصدار ونشر بمساعدة من االتحاد األوروبي. ويقع كامل المسؤولية عن محتويات هذا اإلصدار على عاتق دائرة التمويل الصغير في
 وا، وال ينبغي أن يؤخذ بأي شكل من األشكال على أنه يعكس وجهات نظر االتحاد ألوروبي.األونر 
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 ملخص تنفيذي

 

 
، يشهدون الصراع السكان في سورياحال الغالبية الساحقة من كحالهم  في سوريا، لألونروا عمالء دائرة التمويل الصغيرإن 

في  الصراع المسلح القائم إن. ومصادر رزقهم المتمثلة في أعمالهم ومشاريعهموحياة أسرهم  وهو يدمر حياتهمالمسلح 
لهذه االعتبارات  ،االجتماعية واالقتصادية لعمالء دائرة التمويل الصغير الحياةطالت كثيرا من نواحي  آثاراسوريا كان له 

 من العام في حزيران/يونيو مسح ميداني إجراء األونروافقد ارتأت  اآلثارتوفير بيانات شاملة حول هذه  ألهميةونظرا 
 .أعمالهمو وحياة أسرهم المعيشية  ى حياة عمالء الدائرةراع علقياس مدى تأثير الصل 4103

تقدم  حيث ،قع الذي يعيشه عمالء دائرة التمويل الصغير في سورياعلى الوا حيةشهادة  بمثابةنتائج هذا البحث  تعتبر 
مات كمًا وافرًا . وقد أتاحت هذه المعلو لهم في ذلك الوقت االجتماعي واالقتصادي حياةالمستوى  مفصلة عنالنتائج بيانات 

من البيانات التي تعمل األونروا بالفعل على استخدامها في إعداد الخطط واالستراتيجيات وبناء مبادرات جديدة للمساعدة 
األساسية لعمالئها، مع تمكين البرنامج في الوقت ذاته من إعادة  وتوفير اإلحتياجات اإلقتصاديةالوضع المالي  تحسينفي 

تتعلق هذه النتائج بأوضاع إلرجاعها إلى حالة االعتماد على الذات واالستدامة البعيدة األجل. بناء محفظته سعيًا 
ال يمكن تفسير النتائج كما  وبالرغم من أنه 1في أربعة مكاتب فرعية في دمشق ومكتب فرعي واحد في حلب. المقترضين

ق وحلب، فإنها تقدم صورة إحصائية واضحة لو أنها تعطي صورة عامة للوضع في سوريا، أو للوضع العام لسكان دمش
فإن أهميتها  ،التمويل الصغير في األونروا. وبالتالي دائرة اع المسلح في سوريا لمقترضيللمعاناة التي تسبب بها الصر 

جد او تغالبية الناس في مناطق دمشق وحلب حيث ت هدراسة حالة تعطي مثااًل للواقع المأساوي الذي يواجهتكمن في كونها 
 مكاتب األونروا الفرعية.

 
 كانت النتائج الرئيسية لهذا التقييم على النحو التالي:

 
بحثا  عن مساكنهم أثناء الصراعاضطروا للنزوح لألونروا في سوريا  دائرة التمويل الصغير مقترضيغالبية إن : التهجير

إلى  امنهم قد اضطرو % 70.3بما نسبته  أي المقترضينأن أكثر من ثلثي  إلىحيث تشير النتائج  ،أكثر أمنا عن مأوى
في منطقة اليرموك في دمشق أعلى معدالت التنقل القسري، حيث اضطر  وسجل عمالء الدائرة .ترك أماكن سكناهم

 % منهم لمغادرة مساكنهم.28
 

على  الدائرة مقترضي مشاريع% فقط من 03.3تمكن ما نسبته ، 4103حزيران/يونيو بحلول : النهب وا غالق األعمال
 تأغلقفيما ينب واليرموك في دمشق. ، وانخفضت هذه النسبة إلى ثالثة بالمائة فقط في منطقتي السيدة ز ممواصلة أعماله

%( للسرقة أو 38.8تعرض حوالي الُخمَسين )بينما %( بواسطة أصحابها، 22.4) المشاريع اإلقتصاديةوالي نصف ح
للنهب  في دوما المشاريع اإلقتصادية% من 74اع، حيث تعرضت النهب. وكان النهب أكثر انتشارًا في مناطق الصر 

% من 0% في اليرموك. ونقلت نسبة 21و ،%11بنسبة  السيدة زينبتليها منطقة ، نسبة بين المناطق أعلىمسجلة 
بستان الباشا في حلب حيث انتقلت  معظمها من منطقةعملها، تتمكن من مواصلة مواقعها لكي  المشاريع اإلقتصادية

                                                 
بافتتاح ثالثة مكاتب فرعية الدائرة عملياتها لتشمل مناطق أكثر أمانًا في البالد، حيث قامت نطاق في أعقاب إنجاز المسح، وسعت األونروا  1

 لسويداء.جديدة  في الالذقية وطرطوس وا
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أي بما نسبته  المشاريع اإلقتصاديةأكثر من نصف فيما تعرض إلى مناطق أخرى.  المشاريع اإلقتصادية% من 3.1
 .منها إلى أضرار مختلفة%( 60)
 

، فيما مختلفة %( ألضرار11.7) المقترضينأكثر من نصف مساكن  : تعرضتدمير المساكن وخسارة األصول السكنية
حيث  المناطق المحيطة بدمشق هيكانت المنازل األكثر تضررا لكامل. وقد با المقترضين% من 02دمرت مساكن 

وفي  ،%(74دوما ) وفي منطقة ،للضرر في منطقة السيدة زينب المقترضين% من مساكن 72.8أكثر من تعرض 
 ما نسبته أيالمساكن اليرموك ما يقارب خمس  المساكن المدمرة كليا في منطقة سجلتبينما  %(.70.4اليرموك )

 %.06.7% ودوما بنسبة 07، تليها منطقة بستان الباشا بنسبة هناك المقترضينمن مساكن %( 08.7)
 

دخلهم الشهري، قد انخفض %( 24.1) المقترضينالغالبية العظمى من  أن إلىأشارت النتائج : واإلنفاقالشهري الدخل 
 إلى الصراع من اجلالعديد من األسر بلوضع . وقد دفع هذا اإلى الضعف تقريبا أسعار السلع األساسية تضخمتفيما 
بعضا من احتياجاتهم واحتياجات  % من عمالء دائرة التمويل على دخل يومي يكفي21،0حيث يعيش ما نسبته   البقاء،
من األسر بأنهم  %01.1أفاد  ،من جانب آخر. الوحيد مصدر دخلهم المقترضين% من  06.2فيما فقد اليومية، أسرهم 

من االدخارات والدخل الذي  بأن لديهم أصوالً  فقط %2.8د مالية تكفيهم لعدة أشهر فحسب، فيما أشار يملكون موار 
 أكثر.و عام لمدة الصمود ماليا سيمّكنهم من 

 
% من 27.2 أظهرت النتائج ان األساسية، حيث اعلى تلبية احتياجاته المقترضينتقلصت قدرة أسر : استراتيجيات التكيف
% 26.3وخفض  بتخفيض مشترياتهم من المالبسمنهم % 81.0فيما قام  ،على الغذاء هاإنفاقيض االسر اضطرت لتخف

خفضت األسر كذلك إنفاقها على التعليم والمواصالت والصحة فقد  ،ما سبق إلى باإلضافة. السكنإنفاقهم على احتياجات 
 الدائرة في منطقتي فقد سجل مقترضي ،على المستوى الجغرافي. الدخلفي االنخفاض الحاد مع  للتكيففي محاولة 

من نفقاتهم األساسية % من األسر 81حيث خفض أكثر من النسبة األعلى بين المناطق األخرى  اليرموك والسيدة زينب
 واحتياجات السكن والصحة والمواصالت. والملبسالغذاء  على
 

أي ما يقارب النصف  وأسرهمالدائرة  رضي% من مقت22أفاد ما نسبته : وعائالتهم المقترضينتواجه التي  الصعوبات
على  في بستان الباشا والسيدة زينب المقترضينأسر % من 48.4% و  48.1قام من فقدان المأوى، فيما بأنهم يعانون 

كان ذلك غالبًا في المناطق الجديدة التي وخمسهم في اليرموك باستضافة أسر أخرى وأصدقاء لهم في بيوتهم، و   ،التوالي
عانى فيما فقدت مصدر دخلها الرئيسي أو عانت من التراجع فيه،  أنهاسر % من اال66.2 أفاد ما نسبتهكما إليها. نزحوا 
المياه الحصول على % إلى 31وافتقر  ،% من نقص األدوية والعالج الطبي16.3% من نقص الغذاء، كما عانى 23.1

% 43فيما أفاد الغذاء الحصول على دوا قادرين على إلى أنهم لم يعو  المقترضين% من 2.8النظيفة. وأشار حوالي 
قتلوا أو تعرضوا لإلصابة أثناء الصراع، فيما  المقترضين% من أفراد أسر 4.4بأن بينت النتائج  كما. هآخرون بندرة توفر 

 % منهم.1.7أفيد باختفاء 
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التمويل الصغير في األونروا دائرة  ضيمقتر : يشير الملخص أعاله إلى أن نسبة كبيرة جدًا من أسر المساعدات اإلنسانية
% إلى أنهم كانوا بحاجة إلى مساعدة لكي يتمكنوا من 21.7ضائقة شديدة ومستوى عاٍل من الحرمان، حيث أشار  واجهت

% بأنهم 81في السيدة زينب واليرموك وبستان الباشا، حيث أفاد  بشكل بارزهذه الحاجة وقد بانت معالم البقاء والنجاة. 
على  % فقط من األسر32فقد حصل بحاجة إلى مساعدة إنسانية حتى تتمكن أسرهم من البقاء. مع ذلك، كانوا 

 .لمن يحتاجها المساعدات اإلنسانية مدى توفر ، مما يعني أنه ال تزال هناك فجوة ضخمة فيالمساعدات اإلنسانية الالزمة
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 مقدمة

 

 
من  مارسآذار/ في سوريا للدمار نتيجة الصراع المسلح الذي بدأ في قطاع المشاريع اإلقتصاديةوريون و تعرض السكان الس

مليار دوالر أمريكي على  22.2. وأدى ذلك إلى كارثة اقتصادية نتج عنها خسارة االقتصاد لما يصل إلى 4100 العام
مليار  20.4ي الناتج المحلي اإلجمالي وخسارة مليار دوالر ف 32.2من الصراع، إلى جانب خسارة عامين مدار أول 

ن و حتى %. 20دوالر في احتياطي رأس المال، فيما تراجع االستثمار الخاص بنسبة  توقف الصراع اآلن ونما الناتج ا 
للعودة إلى المستوى  عاما ثالثينيحتاج إلى ساالقتصاد السوري أن ف، كل عام% في 1المحلي اإلجمالي بمعدل يبلغ 

 .وذلك حسب تقديرات الخبراء 4101 لعامدي االقتصا
 

بأكثر من ثمانية بالمائة، حيث أن أكثر من ثلث السكان سكان سوريا  تقلص عدد، 4103من العام  حتى حزيران/يونيو
مليون آخرين  0.37مليون الجئ إلى خارج البالد، باإلضافة إلى  0.73، ونزح األصلي%( غادروا مكان إقامتهم 36.8)

روا من مساكنهم ومجتمعاتهم. إن هذه الكارثة تؤثر في جّ مليون شخص هُ  2.2بالد كمهاجرين، يضاف إليهم غادروا ال
، إذ كثيرًا ما تصاحبت بفقدان الدخل وسبل كسب العيش، ودفعت األسر للكفاح من أجل تلبية حياةالجميع مناحي 

في سوريا تشهد على نتائج هذا الوضع بوضوح، إذ  االقتصادية األخيرة-احتياجاتهم األساسية. إن المؤشرات االجتماعية
يعاني مليون شخص من المعالين، فيما  01لحوالي  والضائقة شدةبالمليون وظيفة، مما تسبب  4.33تشير إلى خسارة 

حالة من أكثر من نصف السكان السوريين يعيشون في ما سبق فان  إلى باإلضافة% من القوى العاملة من البطالة. 22.2
 مليون )أكثر من خمس السكان( في فقر مدقع. 2.2ر، فيما يعيش فقال
 

يفية ويمكن اعتبار الكلألونروا في سوريا.  دائرة التمويل الصغيرمقترضي ترك الصراع المسلح أثرًا ساحقًا وصادمًا على 
جموعة محددة من ن كيف تضررت مدراسة حالة تبيّ بمثابة  دائرة التمويل الصغير مقترضيالصراع على التي أثر بها 

واألسر المكونة من الالجئين الفلسطينيين والنساء والشباب والفقراء وغيرهم بشكل مباشر من تصاعد أعمال  المشاريع
بالمقارنة مع  4104 لعدد المقترضين في عامحظ النتيجة المباشرة للصراع في االنخفاض الحاد الالعنف والتدمير. وتُ 

. ويظهر 4104-4113من في سوريا للفترة الدائرة  عدد المقترضين منسم البياني أدناه يوضح الر حيث السابقة.  األعوام
، عندما تراجع عدد القروض 4104وعام  4100 بين عام االنتشار ونطاقعدد المقترضين في  تراجع شديدحدوث 

 %. 68% وتراجعت قيمتها بنسبة 17بنسبة المصروفة 
 

بمزيد من التفصيل، أجرت األونروا تقييمًا إحصائيًا ألثر الصراع السوري المسلح تي تقف خلف ذلك المن أجل فهم العوامل 
عددًا من  تالتمويل الصغير في األونروا قد واجه وأسرهم. ومع أن دائرةللمقترضين االقتصادية -على األوضاع االجتماعية

غربية وغزة، إال أن األزمة الراهنة في السياسي في الضفة الوعدم االستقرار بسبب العنف  في السابق األزمات الشديدة
خالل العقدين  بين األزمات التي واجهت الدائرة سوريا تعد األعمق واألكثر تدميرًا لحياة الناس وسبل معيشتهم من

 الماضيين.
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  3103-3112 عدد القروض المصروفة وقيمتها في سوريا لألعوام: 0الشكل 
 

 
 
 

 مويل الصغير في األونروا في سياق الصراع المسلحالت

 

 
دائرة التمويل  لمقترضياالقتصادية و  االجتماعية لألوضاعتعكس الحالة الراهنة والتي  األونروا أعدتهاوفقا للدراسة التي 

من أماكن  يتنقلون منهم حالهم كحال باقي السكان في سوريا العظمىالغالبية أن النتائج  أظهرتسوريا،  الصغير في
 وجعلهمسبل معيشتهم لمنهم  العديدفقد  إلى أدىمما  ،لهروب من العنف والحرب التي تجتاح البالدا محاولينسكناهم 

في المنطقة المحيطة بمكتب دوما الدائرة في سوريا يواجهون الضائقة والحرمان بصورة متزايدة. بدأ التهجير األولي لعمالء 
وقد أدت السيطرة على . على المنطقة عندما سيطرت قوات المعارضة 4104/يونيو في ريف دمشق في حزيران الفرعي

دوما الواقعة في شمال شرق دمشق إلى جعل هذه المنطقة من أوائل الجبهات العسكرية بين قوات المعارضة والقوات 
وسقبا وحمورية وعين ترما  حرستالفي مركز دوما واألحياء المحاذية  المقترضينوأثر ذلك بصورة مباشرة على  ،الحكومية

قامت بنقل  كما األمين في وسط دمشقفرع اضطرت األونروا لنقل طاقمها إلى مكتب  وجوبر.  وزملكا وعدرا وبرزة وعربين
 عملية النقل ستكون آمنة على األشخاص أن التأكدوذلك بعد  معظم أثاث المكتب الفرعي وتجهيزاته إلى مكتب األمين

، تعرضت التجهيزات المتبقية للنهب وأصيب راف المتنازعةعندما اشتدت الصدامات بين األط حقا،، ال. ولكنوالممتلكات
 ملحق(.الالمبنى بأضرار بالغة )انظر 

 
المباشرة التي شهدت اشتباكات مسلحة القتال جبهات  في نطاقبعد ذلك بفترة وجيزة، أصبح فرع بستان الباشا في حلب 

إلى مكاتب األونروا في  4104واستلزم ذلك نقل الطاقم في آب/أغسطس الحكومية.  شديدة بين قوى المعارضة والقوى
المجاورة مثل الشيخ مقصود  األحياءفي  المقترضينالمنطقة، واستمروا في العمل هناك ولكن لم يعد بمقدورهم أن يخدموا 
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التنقل، كانت هناك مخاطرة كبيرة  ميدان. وبسبب اشتداد الصراع وخطرلوالشيخ خضر واألشرفية واارس والشيخ فوالهلك 
معداته وأصيب المبنى بأضرار بالغة  كافة تعرض الحقًا للنهب وسرقت حيث في محاولة إحضار التجهيزات من الفرع

 نتيجة االنفجارات.
 

 في منطقة السيدة زينب فرع دائرة التمويل الصغير تضرر، 4104شهر تشرين األول/أكتوبر وتحديدا في في أعقاب ذلك، 
يران ولبنان وسوريا، حيث بدأت قوات المعارضة و جنوب دمشق  هذه  باستهدافالتي يؤمها الحجاج الشيعة من العراق وا 

والبويضة. وبما  سبينةو  حجيرةوببيال وبيت سحم و وعقربا  والذيابيةالمنطقة، والتي تضم أيضًا مناطق الحسينية وقبر الست 
خارج ناطق دمشق، فقد تم نقل الموظفين في مكتب السيدة زينب الذين يقيمون يًا عن سائر مفعل عزلتقد أن هذه المنطقة 

. بقي مبنى مكتب السيدة زينب سليمًا من الناحية البنيوية، ولكنه تعرض للنهب وسرقت المنطقة إلى مكتب فرع اليرموك
 .والتجهيزات المكتبيةمنه غالبية المعدات 

 
األضرار الناتجة عن األكبر من  النصيب ماليمية للبرنامج في سوريا كان لهاإلدارة اإلق ومكتبمكتب فرع اليرموك أما 

 نالتي يتجمع فيها الالجئي ويعتبر البؤرة الكبرىيقع اليرموك جنوب مركز المدينة مباشرة حيث  ،الصراع المسلح
سطين ويلدا والتضامن يخدم الفرع كذلك المناطق المجاورة مثل الحجر األسود ومخيم فلكما   ،الفلسطينيين في سوريا

ن فرع اليرموك والمكتب اإلقليمي كا  4104حتى كانون األول/ديسمبر والشاغور والزاهرة والقدم ونهر عيشة وداريا. 
قوى  في ذلك الوقت قامتفي سوريا، التمويل الصغير لألونروا دائرة ب الخاصةيشكالن المركز المحوري لعمليات التمويل 

طقة اليرموك، وبعد ذلك بوقت قليل قامت جبهة النصرة بنهب المكتب الفرعي بشكل صريح منبالدخول إلى المعارضة 
، كان قد تم نقل الجزء األكبر من الموظفين من فرع اليرموك إلى عندهاوعلني على الرغم من محاوالت الجيران منع ذلك. 

 مكتب فرع األمين.
 
تقلوا للعمل مباشرة من مكتب فرع األمين في منطقة البلدة ، كان جميع أعضاء الطاقم في دمشق قد ان4103عام حلول ب

بمنطقة  مكاتب الفرعية الثالثة األخرىالالموظفين من كافة دمشق. نتيجة لذلك، أصبح الفرع مزدحمًا للغاية بوجود بالقديمة 
وظفي اإلدارة هذا إلى جانب أن المكتب أصبح يستضيف م ،للدائرة، والذين يعملون اآلن من أصغر مكتب فرعي دمشق

أن إال التعرض للتأثيرات المباشرة للصراع المسلح، لتجنب كثر أمانًا األاإلقليمية أيضًا. ويبدو هذا الترتيب حتى اآلن 
ل تنقل قوات المعارضة داخل الواقعة شرق دمشق مباشرة أصبحوا يتضررون في ظ من أحياء جرمانا ودويلعة المقترضين

 .الغوطة والمليحة مناطق
 

فقارهم، وعرقل عمل التمويل الدائرة  ذ أدى إلى تهجير مقترضيت الجميع، إالصراع المسلح بعواقب اقتصادية طال تسبب وا 
تكبدت دائرة التمويل الصغير  ،4104العام الصغير في األونروا من خالل تقويض حيويته المالية واستدامته التشغيلية. في 

 والر أمريكي بسبب الخسائر الناتجة عن سعر صرف العملة، وتصاعدمليون د 3.62خسارة بالغة تصل إلى في سوريا 
قامت الدائرة تحصيلها، وانخفاض حجم محفظة القروض. خالل تلك الفترة،  المشكوك في مخصصات االحتياطي للقروض

الصغير دائرة التمويل  تلتخفيض الخسائر، قامسعيها  اطارمليون ليرة سورية. وفي  02.82قرضًا بقيمة  0،000شطب ب
 ذلك، وبغية ضمان استدامة الدائرةعالوة على . 4103في العام  %41بنسبة  لديها بتخفيض فريق العمل كذلك في االنروا

، أعدت اإلدارة خطة طوارئ لفتح ثالثة مكاتب فرعية جديدة في مناطق أكثر أمانًا في طرطوس والالذقية في المستقبل
في حزيران/يونيو  بالعملشرعت الفروع الجديدة وقد فرع األمين.  في منطقة عمليات اإلقراضوالسويداء، مع استمرار 
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وبدأت بتعويض فقدان مكتب فرع بستان الباشا في حلب والمكاتب الفرعية في دوما والسيدة زينب واليرموك في  4103
ن من الممكن ضمان بقائه تعاني من أزمة ولم يك ال تزال استدامة الدائرة ذلك، وعلى الرغم من هذه الخطوات، دمشق. مع

مليون يورو من االتحاد األوروبي لدعم عمليات  0.66إال من خالل منحة بقيمة  4102العام على المدى القريب في 
بجسر تمويلي للمساعدة في  . زودت هذه المنحة الدائرة"لتحقيق االستقرار ةأدا"التمويل الصغير في األونروا من خالل 

 اهإنتشار لتوسيع  4102عام في  ستسعى الدائرةزمة إلعادة بناء محفظة القروض. بالتالي، تخطي المرحلة الحرجة الال
واالستقرار المتوسط األجل من جديد. إال  على الذات لالعتمادالدائرة إلى مناطق جديدة في سوريا بهدف استعادة  اووصوله

 للتأكد من أن 4101-4102ريكي خالل الفترة دوالر أمخمسة ماليين أن ذلك سيتطلب ضخ مزيد من األموال بما يقارب 
 خالل تلك الفترة. المقترضينرأس المال الكافي للتوسع وخدمة أعداد متزايدة من  الديه الدائرة

 
 

 تأثير الصراع المسلح على أسر المقترضين ومشاريعهم االقتصادية

 

 التهجير
حداث المؤلمة التي يمكن أن تحدث في حياة الفرد أو األ شدأ تعتبر واحدة من لمنزله ومكان سكنه إن فقدان الشخص

ف والقصف، حينما يكون كل العنأجواء حرب تتسم بفي  توتكون هذه التجربة صادمة بشكل خاص إذا حدث ،األسرة
دائرة  مقترضياألمر المأساوي أن الغالبية العظمى من الحماية. و ي إحساس باألمن والسالمة و أل فاقدين بك المحيطين

بحثا  أعمالهم نتيجة الصراع المسلحأماكن سكناهم وترك ن م للتهجيرتعرضوا في األونروا في سوريا قد  يل الصغيرالتمو 
، أو النزوح قسرا عن أماكن سكناهمعن مساكنهم إما نتيجة  المقترضين% من 70.3، حيث تخلى عن األمن وطلبا للحماية

بينما معظم . اللجوء إلى بلدان أخرى واخذ صفة الجئينأخرى، أو  الهجرة بحثًا عن األمان واألمن االقتصادي في بلدان
اتخذت من الحدائق العامة مأوى لها  ، أو في أسوأ الحاالتهم وأصدقاء هملدى أقرباء يقيمونفي سوريا  من بقي من األسر

 .لعدم وجود وجهة تتجه اليها
 
 

عن  المهجرون نوالمقترض
 أماكن سكناهم

 الفرع
 اليرموك السيدة زينب دوما باشابستان ال األمين

 %22.2 %24.2 %21.1 %77.1 %34.2 النسبة
 
التمويل الصغير في األونروا بمنأى عن أثر هذه المأساة التي تقلب حياة المرء رأسًا على  م تكن أية منطقة تعمل فيها دائرةل

لم يسلم من هذه  –نيين في سوريا ستضيف أكبر تجمع لالجئين الفلسطيوالذي ي –اليرموك في دمشق  في مخيمفعقب. 
هم مساكنهم ومنشآتمن  للنزوح هناك المقترضينمن  %22.2اضطر حيث األونروا، مقترضي الخسارة سوى القليل من 

مزار  ،زينبمنطقة السيدة  تليها من حيث التأثير. المقترضينحيث تصدرت قائمة المناطق من حيث نسبة النازحين من 
وترك مساكنهم من هذا الحي والمناطق المحيطة به اضطروا للنزوح  المقترضين% من 24.2الحجاج الشيعة، حيث أن 

والتي حل فيها الصراع في وقت مبكر  ،الشرقية لمدينة دمشق-تحديدا في الضواحي الشمالية . في دوماتهمومنشآ وأعمالهم
 األمينفيما سجل عمالء فرع  ،سكناهم عن أماكن وأسرهم المقترضين% من 21 فقد نزحقبل مناطق المدينة األخرى، جدا 
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الذين يخدمهم هذا الفرع من النزوح  المقترضينمن  34.2ما نسبته في مركز دمشق أقل نسبة من الضرر حيث اضطر 
 .عن مكان سكنهم

 
في حلب، كانت المنطقة المحيطة بمكتب فرع بستان الباشا مسرحًا ألعنف االشتباكات خالل الصراع وكانت من ضمن و 
وأسرهم الذين يقطنون على مقربة من مكتب الدائرة هناك  المقترضينحيث اضطر أكثر من ثلثي ى المناطق المتضررة، أول

 .من عمالء الدائرة في حلب% 77.1إلى ترك أماكن سكناهم مشكلين ما نسبته 
 

أماكن سكنهم عن  نزحواونروا قد في األ دائرة التمويل الصغير مقترضيبالتالي، إذا استثنينا فرع األمين، يتبين أن غالبية 
فرع السيدة مقترضي يليهم ، النازحين المقترضينمجموع  % من48.8، وشكل عمالء فرع بستان الباشا في حلب ةالمعتاد

% من مجموع 01فرع األمين مقترضو %. وشكل 43.7%، ثم اليرموك بنسبة 48.7 ما نسبته زينب الذين شكلوا
 2.فقط %6.7فرع دوما على مقترضي رت نسبة ، فيما اقتصالنازحين المقترضين

 
 الفرعحسب النازحين  لتوزيع النسبي للمقترضينا: 3الشكل 

 
 

للنزوح  اضطررن أن عدد المقترضات اللواتيتشير النتائج إلى النوع االجتماعي،  وفقا لمؤشر عند تحليل النتائج السابقة
النساء المقترضات لدى الدائرة % من 10الرجال، حيث نزحت  عدد النازحين من المقترضين أكبر بقليل من هن وأسرهن

أعلى نسبة من التهجير بين وقد سجلت الذكور وأسرهم. المقترضين % من 28.4وأسرهن عن منازلهن أثناء األزمة، مقابل 
 بنسبة % واليرموك30.3بنسبة شا بستان البا يليها فرع ،%33.6وأسرهن في فروع السيدة زينب بواقع المقترضات 

44.7%. 
 
 
 
 

                                                 
 المناطق األخرى، منفي دوما كان أقل بكثير  الفاعلينفرع دوما إلى واقع أن عدد العمالء المتضررين في عمالء اليعود سبب انخفاض نسبة  2

 .تم إنشاؤها كان آخر الفروع التي حيث نظرا لحداثة هذا الفرع مقارنة بغيره
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 النوع اإلجتماعيع و الفر حسب النازحين  للمقترضينالتوزيع النسبي : 0الجدول 

 النوع اإلجتماعي الفرع
 ذكور إناث

 %01.4 %8.8 األمين
 %42.1 %30.3 بستان الباشا

 %01.2 %4.6 دوما
 %41.2 %33.6 السيدة زينب

 %42.7 %44.7 اليرموك
 %2.03 %8105 لمجموعا
 

جديدة بينهم، ارتباط وللمفارقة، يبدو أن التهجير قد عزز عالقات الدعم والتكافل بين األصدقاء واألسر وأوجد عالقات 
أسر أو أفراد آخرين، وخاصة في المناطق الجديدة التي نزحوا إليها وأقاموا فيها باستضافة  المقترضينحيث قام العديد من 

 المقترضين% من 48.1م. وكان هذا األمر شائعًا بشكل خاص في بستان الباشا والسيدة زينب حيث قام مساكن جديدة له
من % 41.3ما نسبته . وفي اليرموك، استضاف آخرينأشخاص % في الفرع الثاني باستضافة 48.4في الفرع األول و

الفرع في مقترضي % من 04.6حوالي . كما استضاف نوويةأسرهم الآخرين باإلضافة إلى أفراد قترضين أشخاصا الم
مثل هذه  قد اكتسبت% من عمالء فرع دوما. و 2.1، فيما انخفضت نسبة هؤالء إلى منازلهممنطقة األمين أشخاصًا في 

قادرة على الغير  المهشمةلدعم العائلي والتعاضد بين األصدقاء أهمية في مساعدة الكثيرين، بمن فيهم الفئات الشبكات ل
المقترضين لدى دائرة . وقد عثر العديد من القائم في خضم الصراع  لقوت لها ولعائالتهاتأمين مصدر او  إيجاد مأوى

ارتأى البعض غير دمشق وحلب، فيما  أكثر أمنا على مأوى أو مكان جديد لإلقامة في مناطق أخرىالتمويل الصغير 
إجمالي % من 03.6قد شكل هؤالء ما نسبته اآلخر أن السفر خارج البالد هو الحل األمثل لتفادي دوامة الحرب و 

 .المقترضين
 

 حسب الفرع قاموا باستضافة أشخاص أو عائالت أخرىالذين للمقترضين  التوزيع النسبي: 3الشكل 
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 نتائج مسح تقييم األضرار في سوريا

 

 
 المشاريع اإلقتصاديةوضع 
 األنشطةوتدهورت  ،في النشاط الصناعي اكبير  اراجعتشهد االقتصاد السوري مسلح، ونصف من الصراع ال عامينخالل 

فالسها، وهجرة رأس المال، والنهب والتدمير.  االقتصاديةالمشاريع غالق إلنتيجة  االقتصادية فعلى مستوى االقتصاد ككل وا 
 % إضافية في الربع الثاني36.8نسبة وب 4103عام % في الربع األول من 32.3انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

، وبلغ إجمالي الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي التي 4104عام ، بالمقارنة مع الربعين األول والثاني من من العام نفسه
مليون دوالر أمريكي. كما خسرت قطاعات االقتصاد  27.8األزمة السورية حوالي منذ بدء السوري تعرض لها االقتصاد 

للخطر بعد أن فقدوا  ينمعالمن المليون شخص  01حوالي  حياةمليون وظيفة، مما عرض  4.33تلفة ما يصل إلى المخ
%، وتزايد 22.6وانحسار الوظائف، ارتفع معدل البطالة إلى  المشاريع اإلقتصادية. ومع إغالق للدخلمصدرهم الرئيسي 

مليون سوري )أو حوالي ثلثي السكان( أصبحوا اآلن في عداد  03.8عدد األسر التي تقع في براثن الفقر. ويقدر أن حوالي 
وأجورهم في رواتبهم الشهرية بعد أن أخفقت   من ضمنهم العاملين الجدد والذين وقعوا تحت خط الفقر بسهولة ،الفقراء

 .في قيمتهامواكبة االرتفاع المتواصل في األسعار والناتج عن النقص في توفر الليرة السورية واالنخفاض الشديد 
 

 حسب الفرع للمقترضين  االقتصاديةمشاريع لا وضع: 3الجدول 
الحالة العملية 
 للمشاريع 

 اليرموك السيدة زينب دوما بستان الباشا األمين الحصة اإلجمالية الفرع
 %03.3 %3.0 %4.2 %6.1 %01.1 %21.1 مستمرة بالعمل

 %0.1 %1.1 %0.8 %1.1 %3.1 %0.0  تم االنتقال
 %03.4 %01.1 %4.2 %41.1 %02.4 %01.2 مؤقتاً  غلقم

 %30.1 %31.6 %24.6 %4.1 %31.1 %01.3 نهائياً  مغلق
 %0.1 %0.3 %1.1 %1.1 %0.7 %0.0 أصيب بحريق

 %38.8 %21.1 %11.1 %74.1 %30.4 %41.7 تعرض للنهب/السرقة
 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 المجموع

 
دى ل االقتصاديةالمشاريع على كذلك  انعكستالسوري  قطاع المشاريع اإلقتصاديةلمأساوية التي حلت بالحالة اإن 

 االقتصاديةالمشاريع من  نهب نسبة كبيرةفقد تم نتيجة النزاع المسلح، ففي األونروا.  دائرة التمويل الصغير مقترضي
ئة من االمبواحد وقام  ،همفي تشغيل منشآت المقترضينفقط من  %03.3 استمرما في، %(38.8) هامعدات ةأو سرق للعمالء

قد تعرضت  المنشآتمن  المائةبواحد نسبة ، في حين أن ضمان استمرار عملهممن أجل  مشاريعهمنقل موقع ب المقترضين
( %30( أو بشكل دائم )%03.4ما مؤقتًا )بإغالقها إ المشاريع اإلقتصاديةمن  %22حوالي  أصحابوقد قام . للحريق

في  اعصر كنتيجة مباشرة لللم تعد تعمل  المقترضينالتي يملكها  المشاريع اإلقتصاديةن الغالبية العظمى من فإبالتالي، و 
 .سوريا

المشاريع الصراع الدائر، إال أن نتيجة  بآخر أوبشكل  قد تضرروامقترضي دائرة التمويل الصغير جميع على الرغم أن 
عي السيدة زينب واليرموك كانت أكثر تضررًا من المناطق األخرى، حيث واصل ثالثة البرنامج في فر مقترضي التي يملكها 
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% في اليرموك(. وفي دوما، 3.0% في السيدة زينب و4.2عملهم في هاتين المنطقتين ) المقترضينبالمائة فقط من 
من تشغيل  في بستان الباشا% 01تمكن ، فيما وتسييرها على أعمالهم المقترضين المحافظةستة بالمائة فقط من استطاع 

في نطاق  هم% تشغيل منشآت21فرع األمين األقل تضررًا، حيث واصل فيما كان مقترضي . مشاريعهم خالل فترة الصراع
في بعض المناطق من مواصلة عملهم من المقترضين من   ضئيلعدد "المنطقة الخضراء" في وسط دمشق. وقد تمكن 

فرع األمين منشآتهم إلى مواقع أكثر أمانًا، بالمقارنة مقترضي % من 0.0، حيث نقل خالل نقل منشآتهم إلى مناطق أخرى
 .وأمنااستقرارا  أكثر أماكن إلىمن نقل مشاريعهم  بستان الباشا من% 3.1فيما تمكن السيدة زينب  من% 0.8مع 
 
منشآتهم إما بشكل  غالقإ إلىللتدهور في وضعهم االقتصادي وتصاعد العنف  نتيجةالمقترضين العديد من  ضطروا

في المقترضين في فرع بستان الباشا منشآتهم، وتالهم في ذلك المقترضين % من 13.7مؤقت أو نهائي، حيث أغلق 
في فرع األمين بنسبة من ثم المقترضين %، 21.2السيدة زينب بنسبة  مقترضي فرع%، ثم 11.6اليرموك بنسبة 

غالق إدوما األقل تضررًا من حيث مقترضي فرع %. وفيما كان 44دوما بنسبة فرع  حل مقترضو وأخيرا%، 30.0
في دوما المقترضين % من 74ة النهب والسرقة، حيث خسر جنتي أعمالهم، فإنهم كانوا األكثر تضررًا من انهيار منشاتهم

في لمشاريع ا% من 11، بالمقارنة مع اإلجراميةأفعال الميليشيات واألعمال من  خليطوقوعها ضحية منشآتهم نتيجة 
بالرغم من أن المشاريع المنهوبة في بستان الباشا، في % 30.4% في اليرموك، و21فيما سجلت السيدة زينب، منطقة 
إال أن هذه النسبة تعد مرتفعة ممثلة ربع المشاريع العاملة في % 41.7أقل نسبة حيث بلغت  األمين سجلت منطقة
 .المنطقة

 
الفقر، انتشار من حيث ارتفاع البطالة و سوريا ما يحدث في سائر أنحاء شأن مقترضين لل االقتصاديةالمشاريع كان شأن و 

نتائج المسح انه  أظهرتحيث إذ تقلصت القوى العاملة فيها بشكل سريع أثناء األزمة بالمقارنة مع فترة ما قبل األزمة، 
بنسبة  انخفض عدد العاملين بشكل حاد في المنشات التي يملكها المقترضون 4103حتى حزيران/يونيو من العام 

 .مقارنة بالفترة ما قبل األزمة السورية% 73.1
 

 لألضرار المشاريع اإلقتصاديةتعرض 
، وكانت المنشآت التي تملكها نساء األزمة تعرضت للضرر خالل المشاريع اإلقتصادية% من 60تبين نتائج المسح أن 

%( كانت تعود ملكيتها لنساء 60.8المتضررة )المنشات والمشاريع الصغيرة هي األكثر تضررًا، حيث أن حوالي ثلثي 
% من األعمال المتضررة تعود ملكيتها 32.0، فيما كانت نسبة القروض النسوية المنزلية وكانت ممولة من خالل منتج

% 33.2تعرض ما نسبته . ومن حيث حجم األضرار وأنواعها، تم تمويلها من خالل منتج القروض التشغيليةاء ونس لرجال
 % منها نتيجة السرقة والسلب والنهب61، فيما تضررت للدمار الكلي أي ما يقارب ثلث المنشات والمشاريعالمنشآت من 

جميع  سرقةمن عانت المنشآت والحرائق. و فجارات لالن تعرضها % منها نتيجة1.3، وتضررت لموجوداتها ومعداتها
تقريبًا نصف المنشآت  فيما فقد % من الحاالت،2.2ما نسبته  ، بما في ذلك اآلالت والموجودات واألثاث،بالكاملأصولها 

% من 2.4%( اآلليات والمعدات، كما أن 34.2) تقريبا ثلثها ، وفقدمخزونها من المواد الخام والبضائع%( 22.7)
 % من المنشآت أثاثها.0.7وفقدت  ،منشآت ُسرقت مركباتها ووسائل نقلهاال
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 المتضررة حسب نوع القرضالتوزيع النسبي للمشاريع : 2الشكل 

 
 %( للمقترضين في فرع بستان الباشا بحلب، وحل فرع السيدة زينب ثانياً 32.0تركز أكثر من ثلث المشاريع المتضررة )

% من األعمال المتضررة في فرع األمين و 06.2%(، فيما وجدت نسبة 40%(، وتاله فرع اليرموك بنسبة )41.2بنسبة )
% فقط. من هنا يتبين أن غالبية المشاريع االقتصادية التي أصابها الضرر تركزت في 4.2أخيرا حل فرع دوما بنسبة 
 المتضررة. االقتصادية% من المشاريع 61.8دمشق، حيث شكلت نسبة 

 
 المتضررة حسب الفرعالتوزيع النسبي للمشاريع : 2الشكل 
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 عمالء القروض االستهالكية
كية لألسر من الطبقة العاملة بتمويل قروض استهال ت الدائرة، قامالمشاريع اإلقتصاديةإلى جانب القروض الخاصة ب

بشكل  %(43أقل من ربع محفظة القروض )القروض االستهالكية  شكلتالوسطى.  من الطبقات الدخل المنخفض  فئاتو 
%( في القطاع الخاص، فيما كانت الغالبية العظمى منهم 07.4عمل أقل من خمس عمالء القروض االستهالكية )ي. و عام
ت والشرطة وغيرها من عاملين في القطاع العام، مثل المدارس والمستشفيات والعيادات والبلدياالمن  كون%( تت24.2)

مؤسسات القطاع العام. أتاحت هذه القروض للمستفيدين منها بناء األصول في األسرة وتغطية تكاليف التعليم والرعاية 
ف هؤالء األشخاص هي أيضًا تضررت من الصراع ا أن المنشآت والمؤسسات التي توظوبمالصحية وغيرها من الخدمات. 

منهم قادرين على سداد ديونهم لألونروا.  وظائفهم ولم يعد العديدالقروض االستهالكية  % من عمالء44، فقد خسر القائم
هؤالء في بستان من نسبة  أعلى %( بأن مكان عملهم تضرر أثناء الصراع. وبلغت48.4ويفيد أكثر من ربع المستفيدين )

. يلي ذلك فرع السيدة زينب بنسبة تزيد عملهمأماكن الباشا، حيث أفاد حوالي ثلثي عمالء القروض االستهالكية بتضرر 
%(، بالمقارنة مع خمس عمالء القروض االستهالكية في اليرموك. وقد واجهت نسبة أقل بكثير من 32.2عن الثلث )

على % 8.0% ونسبة 1.8بنسبة  عملهم وذلكعمالء القروض االستهالكية في فرعي دوما واألمين واقع تضرر أماكن 
 .التوالي

 
 عمالء القروض االستهالكية الذين تضرر مكان عملهم حسب الفرع : 2الجدول 

 ؟للضرر نتيجة الصراع القائمهل تعرض مكان العمل  الفرع
 ال نعم

 %81.8 %8.0 األمين
 %36.2 %63.6 بستان الباشا

 %82.0 %1.8 دوما
 %61.4 %32.2 السيدة زينب

 %21.1 %41.1 اليرموك
 %71.2 48.4 المجموع

 
 لألضرار اإلقامةومكان  مسكنتعرض ال

بأثر  في مختلف أنحاء سوريا حياء المدنية وأعمال السلب والنهب اإلجرامية واالستيالء على الممتلكاتلأل القصفتسبب 
 عمالء دائرة التمويل الصغيرأكثر من نصف أفاد ، حيث  واألمالك والمسكن من حيث المأوىمقترضي الدائرة بالغ على 

بارزًا جدًا للمقترضين بمنازلهم. وكان الضرر الذي لحق بالمرافق السكنية  مختلفة %( من وقوع أضرار11.7في األونروا )
بستان  نسبة المنازل المتضررة في%(. ومع أن 70.4%( واليرموك )74%( ودوما )72.7السيدة زينب )بنسبة منطقة في 

، فيما المقترضين في تلك المنطقةمن مساكن % 21.7تضرر حيث  كانت مرتفعة نسبيا ا، إال أنهقلأكانت  الباشا
من هنا يمكن القول بأن %. 48.1بواقع  تبقى ملموسة هانسبة أقل، ولكنالمرافق السكنية لعمالء فرع األمين بتضررت 

 في حلب. عنهاأكثر شيوعًا في دمشق المقترضين للضرر كانت حاالت تعرض مساكن 
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  وغير المتضررة حسب الفرعررة التوزيع النسبي للمساكن المتض: 2الجدول 

 المجموع الفرع ؟للضرر منزلك تعرضهل 
 اليرموك السيدة زينب دوما بستان الباشا األمين

 %11.7 %70.4 %72.7 %74.1 %21.7 %48.1 نعم
 %20.7 %40.4 %06.7 %42.1 %18.3 %71.1 ال

 %4.6 %7.1 %2.6 - - - ال أعرف
 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 المجموع

 
أن منازلهم دمرت  من المقترضين %03.7الذين أفادوا بوقوع أضرار بمنازلهم، أشار حوالي المقترضين من مجموع 

% إلى أن األضرار التي لحقت بالبيت كنت نتيجة 41بأن الضرر كان جزئيًا. وأشار منهم % 12بالكامل، فيما أفاد 
%( بأنه تم 1.4نسبة قليلة ) فادتن منازلهم تعرضت للسرقة و/أو السلب. وا% إلى أ2.8للحريق، فيما أشار تعرضه 

االستيالء على منازلهم بواسطة أشخاص آخرين أو عصابات، ويبدو أن هذا األمر جرى في اليرموك فقط، حيث أفاد أقل 
إلى أنهم لم يكونوا على المقترضين % من 3.4وأشار . بيوتهمبأنه جرى االستيالء على المقترضين من واحد بالمائة من 

حيث غادروا منازلهم وقت اشتداد األزمة  دراية بحالة ممتلكاتهم وقت إجراء المقابالت معهم إذ لم يكن باستطاعتهم زيارتها
 .إليها بعد اولم يعودو 

 
 لمساكن المتضررة حسب الفرعالتوزيع النسبي ل: 8الشكل 

 
 

، بسبب ارتفاع نسبة المساكن المدمرة كليا اآلخرينبين  معاناة األكثرهم  فرع اليرموكة فان مقترضي حسب نتائج الدراس
بنسبة  في بستان الباشاالمقترضين  يلي ذلكو  ،%( بأن منازلهم دمرت بالكامل08.4)المقترضين  حيث أفاد حوالي خمس

. وكانت نسبة تعرض منازل مارها كلياماكن سكنهم بسبب دحيث خسروا منازلهم وأ% 06.7% ودوما بنسبة 07
ن لم تكن بالقليلة، في كل من السيدة زينب )المقترضين  %(. مع ذلك، 7.2%( واألمين )8.2للدمار الكامل أقل حدوثًا، وا 

 المقترضين% من مساكن 63.1%( من أضرار جزئية، بالمقارنة مع 62.2في األمين ) المقترضينعانت مساكن ثلثي 
% في بستان الباشا. وكان الضرر الناتج 32.3% في اليرموك، وأخيرًا 28.4% في دوما، ثم 11ومع  في السيدة زينب،
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وسجلت ، بسبب تعرضها للحريقإجمااًل ألضرار المقترضين شائعًا أيضًا، حيث تعرض خمس منازل احتراق المنازل عن 
ل العنيف. كما كان ذلك شائع الحدوث في في بستان الباشا في حلب، إذ كانت المنطقة مسرحًا للقتا األعلىالنسبة 

ألضرار المقترضين % فقط من 1.6المناطق المجاورة لدمشق، وأقل حدوثًا في منطقة األمين، حيث تعرضت مساكن 
األمين للضرر من خالل السرقة والنهب، فيما كانت أقل مقترضي الحريق. بالمقابل، تعرضت مساكن أكثر من خمس 

 ألضرار في اليرموك والسيدة زينب.نسبة من هذا النوع من ا
 

حيث زاد من معاناتهم لألضرار كان واسع االنتشار، للمقترضين الممتلكات السكنية المساكن و يتضح من ذلك أن تعرض 
 قد تضررت، فإن العديد من هذه األسر همأسر المقترضين و غالبية  مساكنالصدمة والحرمان. بما أن وأدخلهم في جو من 

نشاؤها لعشرات السنين فقدت غالبية قد لغالبية العظمى من في الغالب. وبما أن ا أصولها القيمة، والتي احتاج تمويلها وا 
لم يكونوا يملكون أية بوليصة تأمين، وحتى لو امتلكوها فما كان سيتم االعتراف بها على أية حال، لذا فلن  الدائرة مقترضي

منهم بتاتًا. كما أن أغلب  ، بل لن يكون ذلك بمقدور العديدقامة بسهولةإلبديل لتأمين مكان تكون غالبية األسر قادرة على 
يملكون موارد محدودة يمكنهم  أنهم قد فقدوا سبل كسب عيشهم أيضًا، مما يعني أنهم ال يملكون الموارد أو المقترضين

استثمارات  يرالصراع، سيلزم توف عندما سينتهيمما يعني أنه استثمارها في إعادة بناء ممتلكاتهم المتضررة أو إصالحها. 
ظروفهم المعيشية إعادة تحسين  علىقادرين المقترضين مالية كبيرة الحجم وعلى مدار سنوات عديدة قبل أن يصبح أغلب 

العام تواضعت قيمة الممتلكات التي كانت بحوزة العديد من األسر الفقيرة قبل أن يبدأ الصراع في أوائل حتى لو من جديد، 
4100. 

 
 حسب الفرع المقترضين : أنواع األضرار التي لحقت بمساكن 8الجدول 

 نوع الضرر
 الفرع

 اليرموك السيدة زينب دوما بستان الباشا األمين الحصة اإلجمالية
 %03.7 %08.4 %8.2 %06.7 %07.1 %7.2 دمار كلي

 %12.1 %28.4 %63.1 %11.1 %32.3 %62.2 أضرار جزئية
 %41.1 %06.7 %40.4 %44.4 %48.2 %1.6 تعرض للحريق

 %2.8 %7.1 %2.7 %00.0 %01.6 %41.2 سرقة/نهب
 %1.4 %1.2 - - - - على البيت استيالء

 %3.4 %6.7 %0.4 - %2.3 %0.8 ال أعرف
 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 %011.1 المجموع
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 األوضاع المعيشية وسبل كسب العيش

 

 الصعوبات المالية
 

 الفرعو حسب حالة الدخل التوزيع النسبي للمقترضين : 7الشكل 

 
 

، األزمة السورية الحالية%( انخفاضًا في مستوى دخلهم الشهري نتيجة 24.1) المقترضينواجهت الغالبية العظمى من 
ستهالكية الذين يجنون دخاًل ثابتًا من العمل في بقي دخلهم ثابتًا )وأغلبهم كانوا من عمالء القروض االمنهم % 06مقابل 

الوقت الذي . وفي المقترضينمن فقط % 0.1القطاع العام(، فيما تحسنت العوائد أثناء األزمة لدى نسبة ضئيلة تساوي 
توضح البيانات أن نمط حيث %. 411بمتوسط يبلغ  ارتفعت أسعار المستهلك بشكل حاد، المقترضينتراجع فيه دخل 

فرع اليرموك أعلى مقترضي ، مع وجود بعض التباينات بين المناطق المختلفة. فقد سجل معمماً وط في الدخل كان الهب
% من 26.0% منهم، بالمقارنة مع 28.2الذين عانوا من انخفاض الدخل، حيث تراجع ما يجنيه المقترضين نسبة من 
. تكرر الوضع ذاته في فرع السيدة زينب بنسبة من ضغط مماثل ت مداخيلهمفرع بستان الباشا الذين عانمقترضي 

وسجلت اقل نسبة انخفاض الذين عانوا من تراجع دخلهم الشهري.  المقترضين% من 77.6% وفرع األمين بنسبة 24.2
هناك إلى  المقترضينمن تقلص مداخيلهم، فيما أشار ثلث المقترضين % من 64حيث عانى في الدخل في منطقة دوما 

ارتفع خالل هذه الفترة، مستوى دخلهم قد بأن المقترضين لهم بقيت ثابتة. وأشار نسبة ضئيلة جدًا من أن مستويات دخ
% في السيدة زينب 1.8% في بستان الباشا و0.7% في اليرموك و0.8في دوما، و المقترضين% من 4.4حيث ادعى 

 بأن مكتسباتهم شهدت تحسنًا خالل فترة الصراع.
 

مع ارتفاعات كبيرة في تكلفة المعيشة، حيث ارتفع الرقم المقترضين  معظمفي الدخل الذي شهده  الكبيرترافق االنخفاض 
من الصراع، كما تضاعفت أسعار السلع األساسية مع عامين القياسي لسعر المستهلك بمقدار ثالثة أضعاف خالل أول 
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ألسعار قد دفع العديد من األسر إلى حافة الصراع نهاية هذه الفترة. بالتالي، فإن األثر المزدوج النخفاض الدخل وارتفاع ا
%( يعيشون على الدخل الذي يجنونه يوميًا، فيما أن 21.0)المقترضين إن حوالي نصف ف. وفي الواقع، من أجل البقاء

سبة الفتقارهم إلى أي مصدر للدخل. واألمر المقلق للغاية بالن توفير إحتياجاتهم المالية% لم يعودوا قادرين على 06.2
ولعائلتها  يؤمن لها للعمالء وأسرهم أن خمس األسر في السيدة زينب وبستان الباشا ودوما لم تعد تملك أي مصدر دخل

يشعرون بالقلق من أنهم ال يعرفون كيف يمكنهم هم وأسرهم  المقترضين. وكان حوالي الربع من األساسية متطلبات الحياة
 تدّبر أمور حياتهم في المستقبل.

 
 ماليًا حسب الفرع  على التدبرالمقترضين : قدرة 6 الجدول

 الفرع
 ماليًا؟الصمود إلى أي مدة يمكنكم 

 يومًا بيوم غير قادر ال أعرف عدة أشهر واحدةعام  عامأكثر من 
 %20.1 %6.6 %46.2 %03.0 %7.0 %1.1 األمين

 %33.2 %40.6 %47.3 %03.8 %1.1 %3.1 بستان الباشا
 %16.1 %41.1 %6.1 %6.1 %1.1 %04.1 دوما

 %26.3 %43.0 %08.2 %00.0 %1.1 %1.1 السيدة زينب
 %60.4 %01.1 %43.0 %3.0 %0.8 %1.6 اليرموك
 %2800 %0602 %3200 %0108 %.00 %201 المجموع

 
على المدى يملكون القدرة المالية على إعالة أنفسهم وأفراد أسرهم سواًء  المقترضين غالبية في وقت إجراء المسح، لم يكن

لعدة أشهر، فيما كان أقل  للتدبر الماليةكانوا يملكون الموارد  المقترضين% بقليل من 01فأكثر من القريب أو المتوسط. 
وأكثر اعتمادًا على مدخراتهم أو دخلهم الثابت أو األصول  لمدة سنةماليا  التدبر من خمسة بالمائة يملكون القدرة على

% فقط منهم كانوا يملكون 3.0، حيث أن ماليًا لعدة أشهر التدبر اليرموك األقل قدرة على فيالمقترضين األخرى. وكان 
 مالءوأكثر. وكان ع عاموأسرهم لمدة % فقط يملكون الموارد إلعالة أنفسهم 4.1وأكثر، وكان لعدة أشهر  للتكيفالدخل 

فرع األمين قادرين مقترضي % من 03.0إذ كان  ،من الناحية المالية الصمود ر علىاألقدفرعي األمين وبستان الباشا هم 
أكثر. أما في بستان و عام لمدة  التدبر القادرين علىالمقترضين % من 04.6على إعالة أسرهم لعدة أشهر إلى جانب 

% فقط يملكون القدرة على 3.1لعدة أشهر وكان  للتكيفيمتلكون الموارد الالزمة  المقترضين% من 03.8الباشا، فكان 
% 04أكثر، فيما أفاد و عام في السيدة زينب الموارد للبقاء لمدة  المقترضينأكثر. ولم يكن يملك أي من و عام لمدة  البقاء
 في دوما بأنهم يملكون الموارد لذلك. المقترضينمن 
 

 مع الوضع الراهن استراتيجيات التكيف
التي يواجهها  ضائقةإلى جنب مع ال ، جنباً وأسرهم نالمقترضيغالبية العظمى من نظرًا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لل

لكي تدّبر أمور األساسية  هاتقليص نفقاتباآلن تقوم العديد من األسر ليس من المفاجئ أن نرى أن منهم اآلن،  رالكثي
كان ولكن ألسر، ل األساسية نفقاتالجميع تشير النتائج إلى أن التقليصات الملموسة في اإلنفاق تطال ميزانية األسرة. 
خفضوا  المقترضينمن  %81.0، حيث أن ىأعلبقدر  مسكنلمأكل والملبس واحتياجات الانفقات  كذلك التقليص يطال
سعار المستهلك. الرقم القياسي ألتقديرات % بقليل حسب 411بأكثر من  هاأسعار في ظل ارتفاع المالبس مشترياتهم من 

ما فيعلى الغذاء،  همإنفاق المقترضينمن  %27.2، خفض %411-411بين  يتراوح لماأسعار المواد الغذائية ومع ارتفاع 
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على  ينغير قادر  المقترضينأكثر من نصف أطفال  وبما أنسكن. معلى احتياجات الإنفاقهم  منهم %26.3خفض 
أن ، وخاصة النفقات التعليميةقد قلصوا  المقترضينمن  %68.2يكون الوصول إلى مدارسهم، فليس من المستغرب أن 

 المواصالت هم علىمصاريفالمقترضين من  %78.1قلص . عالوة على ذلك، %071تكاليف التعليم قد ارتفعت بنسبة 
إنفاقهم على  المقترضين% من 72.6خفض %. وفي الوقت ذاته، 411فيما قفزت أسعار المواصالت لمستوى يقارب 

 .وشراء العالجات واألدوية الضرورية الصحة والرعاية الصحية
 
  التي تم تقليصها من قبل المقترضين فئات اإلنفاقالتوزيع النسبي ل: 5شكل ال

 
 

السيدة منطقتي ، ولكنه كان ملحوظا بشكل خاص في المناطقواسع االنتشار في كل  إلنفاقهم المقترضينكان تقليص 
إنفاقهم على الغذاء والملبس واحتياجات السكن بتقليص  المقترضين% أو أكثر من 81زينب واليرموك، حيث قام 

وفي الوقت ذاته، كافحت األسر للمحافظة على استثمارها في التعليم، ولكن دون أن تحقق نجاحًا والمواصالت والصحة. 
% في السيدة زينب نجحوا في المحافظة على نفقاتهم 43في اليرموك والمقترضين % فقط من 32كبيرًا، حيث أن 

الباشا بتقليص نفقاتهم التعليمية، حيث % من المقترضين في منطقة بستان 26،0قام بينما خالل هذه الفترة. التعليمية 
 .مدارسهمالوصول إلى  من أطفال المدارس% فقط من 41تمكن 

 
 حسب الفرع للمقترضين الشهري  اإلنفاق: انخفاض 7الجدول 

 الفرع بنود اإلنفاق
 اليرموك ة زينبالسيد دوما بستان الباشا األمين

 %82.2 %81.2 %24.1 %22.2 %77.1 اإلنفاق على الطعام
 %83.2 %81.2 %82.1 %26.0 %22.7 الملبساإلنفاق على 
 %60.8 %76.8 %71.1 %26.0 %21.8 التعليماإلنفاق على 

 %81.1 %86.3 %72.1 %26.0 %72.8 احتياجات السكن
 %81.1 %22.8 %72.1 %76.4 %18.6 اإلنفاق على الصحة 

 %81.1 %80.7 %82.1 %24.7 %22.0 المواصالتاإلنفاق على 



 21 

 ندرة وشح المواد 
سالسل مع تدهور االقتصاد وارتفاع معدالت البطالة والفقر وتقويض النسيج الحضري، تعطلت الروابط االقتصادية و 

. وحتى عندما تكون هذه توفرها ونقص مما أدى إلى شح السلع والخدمات األساسيةاإلمدادات بشكل شديد على نطاق القطر 
السلع والخدمات متوفرة، فإنها تصبح أبعد فأبعد عن متناول األسر التي تتعرض حياتها لالضطراب. وقد أصبح غياب 
االحتياجات األساسية أو نقصها يشكل سمة مزمنة في العديد من األسر. إن الغذاء باعتباره يمثل أبسط االحتياجات 

من األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع  ةمتزايدأعدادًا بانتظام في أغلب المناطق، إال أن  البشرية، يكون متوفراً 
يعجزون عن إيجاد السبل لشراء اللوازم األساسية، وهو ما يتضح من ارتفاع معدالت اإلصابة بسوء التغذية والجوع في 

 التجمعات السكانية المحاصرة.
 
تواجه كارثة إنسانية تبلور على  ا يدلمم المقترضينلعدد متزايد من  ق رئيسيإلى الغذاء يمثل مثار قلصبح الوصول أ

يكون  نه%( إلى أنهم يملكون القدرة على الوصول إلى الغذاء أل38.1) المقترضين. فقد أشارت أقلية من سوريافي  السكان
% أنه نادرًا ما 43بتاتًا ألسرهم، فيما بّين  %( بأن الغذاء ال يتاح2.8) المقترضينمتاحًا دائمًا أو غالبًا. وأفاد حوالي عشر 

أنه يكون متوفرًا في بعض األحيان فحسب. بالتالي، يتضح ب من المقترضين %42.6في حين أفاد ما نسبته يكون متوفرًا 
هم يواجهون صعوبات في الوصول إلى المواد الغذائية، فيما %( يشيرون إلى أن61.1) المقترضينف أن أكثر من نص

%( بأن 26.7) المقترضينألسرهم. عالوة على ذلك، أفاد حوالي نصف لهم و % من عدم كفاية الغذاء المتاح 23.1يعاني 
% 01% بأن نوعيته كانت مقبولة، وقال 21الغذاء الذي يستطيعون الوصول إليه كان قلياًل أو سيء النوعية، فيما أفاد 

 .ألطفالهم وألفراد أسرتهملهم و  نوعيةجيد الفقط أنهم يستطيعون الوصول إلى غذاء 
 

 أثناء األزمةالتوزيع النسبي لتوفر الغذاء : .الشكل 

 
 

تتوفر أو كانت تتوفر بشكل  لم تكن مبينين أنها%( وأسرهم من نقص مياه الشرب 34.13) المقترضينعانى حوالي ثلث 
قادرين على الوصول إلى مياه الشرب بشكل مستمر. وأفاد أكثر كانوا  أنهم% من األسر 31.70 أعربحين نادر، فيما 
، فيما يكون بشكل محدود جدا وان توفر فانهللطهي الالزم %( بأنه لم يتوفر ألسرهم الوقود 17.72) المقترضينمن نصف 

لما نادر بالرت ، ولم تتوفر الكهرباء أو توفالمقترضين% من 61لم يتوفر الوقود للتدفئة أو توفر بشكل محدود لحوالي 
%(. قد ال يعتبر الوصول إلى خدمات الهاتف ضمن االحتياجات 37.02بقليل ) المقترضينأكثر من ثلث يقارب 
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 المقترضيناألساسية ولكنه يظل يكتسب أهمية متزايدة بالنسبة للحياة العصرية؛ وقد تبين أن أكثر من خمسي أسر 
م بشكل محدود. وكان الوصول إلى وسائل النقل كذلك يمثل مشكلة يملكون هذه اإلمكانية أو توفرت له %( ال23.17)

 % منهم لم تتوفر لهم هذه اإلمكانية أو توفرت بقدر محدود.30.08، حيث أن المقترضينللعديد من 
 

 توفر االحتياجات األساسية التوزيع النسبي ل: 5الجدول 

 االحتياجات األساسية
 مدى توفرها

 غير متوفرة بتاتاً  نادراً  اناً أحي غالباً  متوفرة دائماً 
 04.32 %42.76 %03.20 %41.22 %01.04 الكهرباء
 %43.33 %41.42 %01.22 %2.83 %43.17 الهاتف
 %00.11 %41.22 %04.72 %00.17 %31.70 المياه

 %41.36 %37.32 %04.82 %6.30 %8.14 الوقود للطهي
 %41.22 %31.11 %00.11 %1.70 %2.20 الوقود للتدفئة
 %7.14 %42.07 %03.68 %41.11 %40.67 المواصالت

 
مصدر دخل يمكن االعتماد عليه من أن يتوفر لها في هو  ألية أسرة األساسية االحتياجاتتلبية لالرئيسية  لأحد السب إن

خل الالزم %( فقدوا الد66.2في األونروا ) دائرة التمويل الصغيرمقترضي ، ولكن ثلثي األولية للحياة الحاجاتأجل تأمين 
لهم مأوى لوجود %( 27.6لتلبية االحتياجات األساسية ألسرهم أو عانوا من تقّلص هذا الدخل. وافتقر حوالي نصفهم )

%( من نقص األدوية والعالج الطبي. كما 16.3) المقترضيننتيجة الصراع، فيما عانى أكثر من نصف أسر ولعائالتهم 
 اه الصالحة للشرب.%( من نقص المي31.0عانى أكثر من الثلث )

 
 : نقص االحتياجات األساسية والضرورات01الشكل 
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 يتضح ارتفاعبين المكاتب الفرعية، حيث  ألساسية والخدمات الضروريةعلى تأمين االحتياجات ا المقترضينقدرة  تفاوتت
متمثلة في السيدة زينب  المقترضينغالبية العظمى من ، أفادت المن هنامستوى الحرمان في مناطق الصراع الرئيسية. 

قدر من فقدان الدخل أو  مسجلين بذلك اكبر %71.6 بنسبة % واليرموك71.7بنسبة % وبستان الباشا 27بنسبة 
%( 11.6%( واليرموك )16.1في السيدة زينب ) المقترضينكما أن غالبية انخفاضه بالمقارنة مع المناطق األخرى. 

% فقط في دوما أو 06%( افتقرت أسرهم إلى الغذاء الكافي. وينبغي مقارنة هذه األرقام مع 28.2اشا )وبستان الب
في تلك المناطق منازلها أو لم تعد تتمكن من الوصول إلى منازلها  المقترضين% في األمين. وفقدت غالبية أسر 06.8
 % في دوما36ن الباشا، بالمقارنة مع % في بستا10.1% في السيدة زينب و12.3% في اليرموك و60.4بمعدل 

 في األمين.فقط % 40.3و
 

 الحتياجات األساسية والخدمات الضرورية حسب الفرع ا بي للمقترضين الذين يفتقرونالتوزيع النس: .الجدول 

 الفرع البند
 اليرموك السيدة زينب دوما بستان الباشا األمين

 %60.4 %12.3 %36.1 %10.1 %40.3 المأوىعدم توفر 
 %11.6 %16.1 %06.1 %28.2 %06.8 نقص الغذاء
 %32.7 %48.6 %41.1 %16.4 %01.8 نقص المياه

 %60.4 %73.0 %42.1 %68.7 %42.1 نقص األدوية
 %71.6 %27.1 %22.1 %71.7 %30.7 فقدان الدخل

 %68.3 %71.1 %32.1 %71.1 %07.1 نقص الهواتف
 

%( واليرموك 68.7%( وبستان الباشا )73.0في السيدة زينب ) المقترضينن أسر واجهت أغلبية كبيرة معالوة على ذلك، 
في كل من دوما واألمين. وكان بستان  المقترضين% من 42%( نقصًا في األدوية والعالج الطبي، بالمقارنة مع 60.4)

المياه النظيفة، ولكن هذه  الوصول إلىبعدم قدرتهم على فيه  المقترضينغالبية من  أشارتالباشا الموقع الوحيد الذي 
% في اليرموك، 32.7في المواقع األخرى، حيث عانت نسبة  المقترضينالمشكلة كانت شائعة جدًا بين العديد من أسر 

% في األمين من نقص المياه النظيفة. وكانت 01.8% في دوما، ونسبة 41% في السيدة زينب، ونسبة 48.6ونسبة 
% من 71ى التواصل مع اآلخرين بسبب نقص الخدمات الهاتفية في السيدة زينب )بنسبة هناك قيود شديدة على القدرة عل

في  فقط %07.1 وبنسبة% في دوما 32%(، بالمقارنة مع 68.3%( واليرموك )71.1( وبستان الباشا )لمقترضيناأسر 
 األمين.

 
 المساعدات اإلنسانية

ل الصغير في األونروا، مثلهم مثل غالبية السكان السوريين، التموي دائرةمقترضي تشير جميع البيانات أعاله إلى أن 
أنهم المقترضين  مجموع% من 21.7يواجهون أزمة إنسانية تدمر قدرتهم على إعالة أسرهم ورعاية أنفسهم. فقد أكد 

موك % في الير 81السيدة زينب ومنطقة % في 82.0يحتاجون هم وأسرهم للمساعدة من أجل البقاء، وبلغت هذه النسبة 
أنهم لم يكونوا  المقترضين% فقط من 02.3وقال % في األمين. 64% في دوما و62% في بستان الباشا و80.3و

 بحاجة لهذه المساعدة.
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 حسب الحاجة للمساعدةللمقترضين وعائالتهم  التوزيع النسبي: 00الشكل 

 
 

ما  أن إال، اإلنسانيةحاجتهم الماسة للحصول على المساعدات عبروا عن  الغالبية الساحقة  للمقترضين أنعلى الرغم 
، مما أشاروا إلى أنهم حصلوا على بعض المساعدة من إحدى الوكاالت اإلنسانيةالمقترضين % فقط من أسر 32نسبته 
طقة دمشق، حيث أفاد الخدمات اإلنسانية في هذه المناطق. وكانت الفجوة أقل اتساعًا في من توفر مدى الفجوة فييبين 
% في دوما بأنهم حصلوا على بعض المساعدات 21% في السيدة زينب و26في اليرموك والمقترضين % من 16

 ذلك لم يكن كافيًا. ال شك أن اإلنسانية، ولكن
 

 ملخص
، ال يزالون في األونروا في منطقتي حلب ودمشق، كسائر الماليين من السكان السوريين عمالء دائرة التمويل الصغيرإن 

وفيما لعيش تحت الخوف الدائم والعنف والتي تؤثر فيهم وفي أسرهم وجيرانهم. الناتجة عن ايواجهون الضائقة النفسية 
أعمالهم، وتتعرض منازلهم للضرر أو التدمير، ويتهجرون من مجتمعاتهم، وتبتلى حياتهم بالبطالة والفقر،  مشاريعتنهار 

بقاء والنجاة على الرغم من التدهور االقتصادي، متحملين الكرب والصدمات المتواصلة في نجدهم ال يتوانون عن السعي لل
 وخارجًا عن السيطرة.ماثاًل بشكل دائم يبدو فيها خطر العنف واالنتهاك معاناة في بيئة زيادة الظل الخشية من 
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 ملحق عن المنهجية

 

على التمويل الصغير تصادية الرئيسية لمسح تقييم األضرار الذي أجرته دائرة االق-هذا التقرير النتائج االجتماعية يتناول
لهؤالء  4103حزيران/يونيو  كما هي فيعمالئها في سوريا. وتبحث الدراسة في الظروف المعيشية وأوضاع الحياة 

. أجريت 4104ول/ديسمبر لألونروا في نهاية كانون األ فاعلةالسابقين الذين كانت لديهم قروض  المقترضينو  المقترضين
، في وقٍت شهد اشتداد الصراع المسلح وكان يتضح من التقارير من الميدان أن العديد 4103الدراسة في حزيران/يونيو 

، باحثين عن أماكن أكثر أمنا وكما قام العديد منهم بإغالق مشاريعهمكانوا ينزحون عن مناطق الصراع  المقترضينمن 
 ال السلب والنهب آخذة في االرتفاع.فيما كانت الجرائم وأعم

 
 االستمارة

 من تسعة أجزاء، شملت ما يلي: المقترضيناستمارة تقييم األضرار التي تعرض لها  تتكون
 النوع ورقمه ونوع القرض واسم الفرع و وجنسه  المقترض، مثل اسم مقترضن كل تعريفية عامة ع بيانات

 ين.وحجم األسرة وعدد األفراد المعال اإلجتماعي
  والخصائص السكنية والوضع المالي لألسرة. بحث المسح أيضًا في وضع أسر  المقترضأجزاء تتناول وضع

 من ناحية الغذاء والصحة والتعليم. المقترضين
  للمقترضينالمشاريع اإلقتصادية ركز جزء خاص من االستمارة على األثر المباشر للصراع المسلح على. 
 ء القروض االستهالكية وأثر الصراع على أسرهم.ركز جزء منفصل آخر على عمال 
  سيتم  المقترضينمن أجل تحديد مستوى فقر وذلك أسئلة لقياس الفقر  01تضم مجموعة منفصلة  استيفاءتم(

 عرض ذلك في تقرير منفصل(.
 

طار المعاينة  العينة وا 
نهاية شهر كانون  في ضين الفاعلينكافة المقتر كان المجتمع المستهدف الذي استخدم إلعداد هذا المسح يتكون من 

 مقترضا 76861 ن إطار المعاينة هذا منالتمويل الصغير في األونروا في سوريا . وتكوّ  لدى دائرة 4104بر األول/ديسم
األمين ودوما والسيدة زينب  والتي تضمموزعين بين شبكة فروع الدائرة في سوريا، بما في ذلك الفروع األربعة في دمشق، 

 ك، إلى جانب فرع بستان الباشا في حلب.واليرمو 
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 3%.1±نتج مستوى دقة )هامش خطأ( يساوي يما ب، مقترضا 221العينة وتصميمها على حساب العينة بحجم  اعتمد بناء
اقتصادية موثوقة عن -عشوائية من أجل الحصول على إحصاءات اجتماعيةطبقية وتم تصميم العينة على شكل عينة 

 :حسبالمستهدف  مجتمع الدراسة
  من مكاتب الفروع الخمسة. فرعالفرع )المنطقة( لتوفير إحصاءات وفقًا للمنطقة التي يوجد فيها كل 
  نوع القرض لتوفير نتائج حسب منتجات القروض الثالثة التي يجري تقديمها في سوريا، والتي تضمنت قروض

 ستهالكية.والقروض اال القروض النسوية المنزليةو  المشاريع الصغيرة جدا
 .النوع االجتماعي لتوفير نتائج مصنفة بين الرجال والنساء في حال وجود أية اختالفات ذات داللة إحصائية 

 
 العمليات الميدانية ومعالجة البيانات

مقابالت عن طريق التعبئة البيانات وجمعها بواسطة موظفي القروض من دائرة التمويل الصغير في سوريا من خالل  تم
% 1) المقترضينمباشرة وجهًا لوجه مع المقابالت بطريقة المن االستمارات بهذه الطريقة( و % 81تعبئة  حيث تم) الهاتف

من االستمارات(. وبالنظر إلى اشتداد الصراع أثناء تلك الفترة، فقد اعتبر هذا المزيج من المقابالت الهاتفية والمباشرة 
في ظل احتدام ظروف الصراع. فقد توفر مستوى منخفض من األمن للطاقم في  الطريقة اآلمنة الوحيدة إلجراء هذه الدراسة

 بسبب انتشار المواجهات في العديد من المناطق بصورة يومية. المقترضون تواجد بهاأغلب المناطق التي 
 

رة األداء بواسطة وحدة إدا اإلحصائية األخطاءمن خلوها من  والتأكدأجريت عملية معالجة البيانات والتحقق منها 
في القدس الشرقية، حيث أجري إدخال البيانات وجدولتها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم  الدائرةاالجتماعي في 

وتم تنظيم إدخال البيانات في ملف واحد، مع تصميم قالب إلدخال البيانات يعكس الصورة الدقيقة . (SPSS)االجتماعية 
، ثباتها، والتحقق جودتهاالبيانات، والتأكد من  يةمن منطقللتأكد انات إجراء عمليات وتضمنت عملية تنظيف البيلالستمارة. 
 متقاطع.منها بشكل 

                                                 
المكاتب  التي تقع فيها مناطقبعض الفوفة بالخطر، تضمنت المواجهات المسلحة الدائرة والقصف في تعبئة االستمارات في ظل أوضاع أمنية صعبة ومح تمت 3

، وأعيد 048استمارة من أصل  145الفرعية، فيما كان العديد من العمالء ينزحون عن مجتمعاتهم التماسًا للمأوى في أماكن أخرى. وقد تم استيفاء ما يصل إلى 
ء ستمارات غير المكتملة أو المفقودة. وبما أن الباحثين الميدانيين لم يتمكنوا من العثور على العديد من العمالء، فقد تم اختيار عمالحساب وزنها للتعويض عن اال

اًء للعينة األصلية عمياًل ممن تم اختيارهم سو  737إضافيين بشكل عشوائي الستبدال أولئك الذين لم يتم العثور عليهم. باإلجمال، لم يكن من الممكن العثور على 
 أو البديلة خالل فترة تعبئة االستمارات ألنهم نزحوا عن البلد أو انتقلوا إلى أماكن أخرى.



سوريا
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1

إقليم سوريا والفروع 
ملف الصور

الدمار في المكتب اإلقليمي وفرع اليرموك

المكتب اإلقليمي
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إقليم سوريا والفروع 
ملف الصور

فرع حلب المدمر

فرع حلب
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إقليم سوريا والفروع 
ملف الصور

صور مبكرة من الحرب تبين تضرر فرع دوما من إطالق النيران )يالحظ أن الفرع قد تعرض للنهب ولكنه ما زال 
قائمًا(

فرع دوما




