
0 

 

 

 

علىًًًةبرنامجًاألممًالمتحدةًاإلنمائ ًي ًواوريمرتبًًخاصًلالشاررًًوال.ًًةالبياناتًواألدلةًالمقدمةًمنًجميعًقطاعاتًالفريقًالقطريًاإلنساان ًي ًواوريبناء ًعلىًهذهًالورقةًًعدتًًا ً

 ها.وتحليلًهاوتصنيفالبياناتًجمعًتيسيرً

 الجمهورية العربية السورية 
  االحتياجاتًاإلنسانيةعلىًالرهرباءًالوصولًإلىًتأثيرً

2022آذارًً  



 

1 

 

 مقدمةأوالً: 
ًً الت ًتمًجمعهاًمنًخاللًًتستندًهذهًالورقة ًًجعلت ًًتاًلًًاألوبابإلىًشرحًًوتهدفًً،ًًي ًووريةالفريقًالقطريًاإلنسان ًًي ًًشركاءًًالإلىًالبياناتً

للطرقًالمتعددةًالت ًًًًتقدمًهذهًالورقة.ًكماًًالقطرلسوريينًي ًجميعًأنحاءًًبالنسبةًللفئاتًالهشةًمنًاًًا ًوجوديًًشاغال ًالرهرباءًً منًخاللهاًيسهمًًتحليالً 

علىًًًًاإلنسان ي ًالمجالًًلجهاتًالفاعلةًًامنًقدراتًًالحدًًاالحتياجاتًاإلنسانيةًوًًتعميقي ًًًًواوععدمًكفايةًالوصولًإلىًالرهرباءًوالطاقةًعلىًنطاقًً

 ً.االوتجابة

 
نًي ًتقييماتًاألممًالمتحدةًمتعددةًالقطاعاتًًيالسورًيالفئاتًالهشةًمنًًهاذكرتعشرةًاحتياجاتًذاتًأولويةًًبرزكانًالوصولًإلىًالرهرباءًمنًبينًأ

األورًًًلدىًًاتولوياأللوصولًإلىًالرهرباءًإلىًثالثًًلًًتًالحاجة،ًارتفع2021عامًًالي ًًوعلىًمدىًالسنواتًالثالثًالماضية.ًًاإلنسانيةًًلالحتياجاتًً

٪37ًً٪ًمنًالعائدينًو39٪ًمنًالسرانًو47بالنسبةًلاًًبينًاألولوياتًًأدناه.ًوقدًاحتلًالمرتبةًالثالثة2ًًًًكماًهوًموضحًي ًالشرلًًًًً،الت ًشملتهاًالدراوًة

ً  منًالنازحين   1.داخليا
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منًالتووعًي ًًًأعلىكانًالطلبًعلىًالرهرباءًيتزايدًباطرادًوبوتيرةًإذًًًً،بحاجةًإلىًالتعزيزًقبلًاألزمةًةللدولةًي ًووريًًالعائدكانًقطاعًالرهرباءًً

على2ًًًً٪93ًًكان2010ًًعامًًالالرهرباءًي ًالبالدًي ًًالوصولًإلىًًمعدلًًإالًإنًً،ًمماًأدىًإلىًانقطاعًالتيارًالرهربائ ًويقدانًاألحمال.ًًيةالتوليًدًًالطاقة

  3٪ًي ًالمناطقًالريفية.83٪ًي ًالمناطقًالحضريةًو100هذاًالمعدلًكانًوًً،الرغمًمنًهذهًالصعوباتًالمتزايدة

 

 ةلى الكهرباء في سوريإصول وتأثير األزمة على الثانياً: 
 

ً أصبح الوضع مختلف ً تمام  ا عام  ال٪ من مستويات  15حوالي    2021عام  الفي    العامةبلغ نصيب الفرد من استهالك الكهرباء  إذ  بعد عشر سنوات.    ا

ً وفقو  4. 2010 ٪ من األسر التي شملتها الدراسة إلى أن متوسط توافر الكهرباء  59، أشار  2021  لتقييم االحتياجات متعدد القطاعات في العام   ا

ً أحيان  أقل من ساعتين في اليوممنهم أنها كانت تتوفر  ٪  30أفاد  و ساعات،    8اليومي لديهم كان أقل من   . وبالمثل، كان المتوسط العام للتوافر اليومي  ا

المسح،  ٪ من المجتمعات التي شملها  51لـ  بالنسبة  ساعات    8س وإنارة الشوارع أقل من  للكهرباء للخدمات العامة مثل المرافق الصحية والمدار

ً وأقل من ساعتين يومي   الوصول، حيث أصبح بصورة خاصةفي المناطق الريفية ويزداد سوء هذه االوضاع  5المجتمعات.هذه ٪ من 33لـ  بالنسبة   ا
 منذ بداية األزمة. أحواله أسوأ في لى الكهرباء إ

 
توليد الكهرباء. وبحسب  القطر على  لقدرة    قاسية األزمة ضربة  وسببت    عن عوامل متعددة،  لى الكهرباءإصول  وهذا االنخفاض الحاد في النتج  

، كان قطاع الكهرباء سادس أكثر القطاعات تضرراً من حيث رأس المال  (اإلسكوا)التابعة لألمم المتحدة   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
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بنحو   األضرار  قُدرت  الدوالرية    7.3المادي، حيث  بالقيمة  أمريكي  رئيسيتين من محطات  محطتوُدمرت    6. 2010لعام  لمليار دوالر  توليد  ين 

البالغ عددها  لا )القدرة المركبة    كامل القطر وهمافي    13كهرباء  اوات( ومحطة حلب  غمي  487محطة توليد كهرباء زيزون في محافظة إدلب 

البنك الدولي أدناه مدى الضرر الذي  الصادرة عن  خريطة  التوضح    7اوات(. غمي  1065لطاقة في محافظة حلب )القدرة المركبة  توليد االحرارية ل

  8.القطرلحق بالبنية التحتية لتوليد الكهرباء في 

 
4000ًًاوات(ًإلىًًغمي9000ًً)بقدرةًكاملةًتبلغ2010ًًًًعامًًالاواتًي ًًغمي5800ًًمنًًًًالقطرضًقدرةًتوليدًالرهرباءًي ًًًاانخفًًوببتًهذهًاألضرار

علىًً.ًوقدًأدىًعدمًاالوتقرارًالمال ًوعدمًالقدرةًعلىًاوتيرادًقطعًالغيارًبسببًالعقوباتًالدوليةًإلىًتقليصًقدرةًالدولة2018ًعامًالاواتًي ًغمي

ارتفاعًالنقصًالمترررًوالحادًي ًالوقودًووكانًمنًشأنًًإعادةًتأهيلًالبنىًالتحتيةًالمتضررةًوصيانةًالمحطاتًالعاملةًأوًالت ًتعملًبشرلًجزئ .ًً

نخفاضًي ًًالمزيدًمنًاالإلىًًمجتمعةًًأدتًهذهًالعواملًالمختلفةًًو.ًًالقطرالوقودًاألحفوريًي ًًباوتخدامًًضربةًأخرىًلقدرةًالتوليدًًًًأنًوجهًًهوعارأ

  9 .2018عامًال٪ًعن50ًًًأيًانخفضت،2021ًًعامًالاواتًي ًغمي2000ًقدرةًالتوليد،ًوالت ًبلغتً

 

  :2الشكل 

 

 

  ، يمكن الوصول إليه من:2020حرب: بعد ثماني سنوات"، حالة في  ةاإلسكوا وجامعة سانت أندروز، "سوري 6
https://www.unescwa.org/publications/syria-war-eight-years 

: ، يمكن الوصول إليه على الرابط2017"، ةفي سوري للصراعالبنك الدولي، "خسائر الحرب: العواقب االقتصادية واالجتماعية  7
https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria 
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عن طريق التحول إلى بدائل خاصة غير متصلة  وذلك    العامة خالل األزمة، للتكيف مع انخفاض إمدادات الكهرباء    اً طرق   الهشةوجدت المجتمعات  
االجتماعي واالقتصادي سريع التدهور جعل هذه البدائل باهظة التكلفة    الواقع أن    إال، مثل المولدات والبطاريات واأللواح الشمسية.  العامةبالشبكات  

ً سلبي  اً لمولدات تأثيرالمشغل لكان الرتفاع أسعار الوقود  وبالنسبة لألسرة السورية العادية.   لى الكهرباء بشكل خاص.  إ  لهشة  صول األسر  ا و على    ا

من    تميغاوا  240لتوليد    اً شهري  10أمريكي   مليون دوالر  16.1كان ينفقون حوالي  في مدينة حلب على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن السف

  11مولّد. 1200الكهرباء من شبكة تضم 

 
مصدر قلق كبير    اً الوصول إلى الطاقة مؤخرالذي جعل  عدم القدرة على تحمل تكاليف البدائل الخاصة السبب  و  العامة يفسر تراجع اإلمدادات  و

أزمة الوصول هذه على االحتياجات اإلنسانية في  في كيفية تأثير  القسم التالي  ويبحث  .  القطرلسوريين في جميع أنحاء  الهشة من ابالنسبة للفئات  
ً نقص الوصول إلى الكهرباء محركويشرح كيف أصبح مختلف القطاعات،  ً مهم ا  اليوم.  ةلزيادة االحتياجات اإلنسانية في سوري ا

 
 

لى الكهرباء على االحتياجات إصول وانخفاض التأثير ثالثاً: 
 اإلنسانية 

 

ً أثر انخفاض الوصول إلى الكهرباء سلب  في الفريق القطري  شركاء  اليعمل  وعلى االحتياجات في جميع قطاعات خطة االستجابة اإلنسانية السورية.    ا
آثار نقص الكهرباء على االحتياجات  ويلمس الشركاء    ، ية والريفية في المناطق الحضرالهشة  لمساعدة المجتمعات  القطر  أراضي  اإلنساني على امتداد  

 . مخاوفهم و. وفيما يلي تلخيص لمالحظاتهم ياتهم عملوكذلك على  صمودال القدرة على اإلنسانية و 

 

  المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

ّر   سبعة  وهنالك  .  12٪ في المراكز الحضرية 98٪ في المجتمعات الريفية و 92قبل األزمة بنسبة    ة لى مياه الشرب اآلمنة في سوريإصول  والمعدل  قُد 

. 13مليون شخص   9.5إلى حوالي  هذه المياه  ، وتصل  ه ٪ من إجمالي إمدادات المياه في80وتمثل القطر  أكبر ثماني مدن في  تخدم  أنظمة مياه رئيسية  

الذي يخدم منطقة الساحل    نظام المياهباستثناء    2021و  2011ار مباشرة وشديدة بين عامي  مرافق المياه األساسية تعرضت ألضرإال أن كافة  

  ة للمياه في سوري العام  انخفض اإلنتاج السنوي  و   15.ة هذه المرافقمما زاد من هشاش في السنوات العشر،  صيانة  ذلك مع قلة ال   وترافق.  14السوري 

مليون متر مكعب في    1020إلى  2010عام المليون متر مكعب في   1700٪ مقارنة بمستويات ما قبل األزمة )من  40بنسبة    2019عام البحلول 

كانت الحصة  والتي  ٪ في المناطق الريفية25٪ في المناطق الحضرية وبنسبة  36انخفضت حصص المياه اليومية للفرد بنسبة  كما  (. 2019عام ال

  16.نعبر الزمأقل فيها 

 
الكهرباء. كما هو موضح في  حاد في  نقص  القطر يعاني من  أصبح  إذ    اً فصاعد  2020عام  المن    اً بشكل كبير اعتبار  أصالً تدهور هذا الوضع المقلق 

اليومية  الفرد  حصة  بلغ  وتوهو اآلن عند ما يقرب من ثلث مستويات ما قبل األزمة.    إضافية، ٪  40الرسوم البيانية أدناه، انخفض اإلنتاج العام بنسبة  

  لتراً   30) تويات في المناطق الريفية  المسوإن  ٪ في المناطق الريفية.  38٪ من مستويات ما قبل األزمة في المناطق الحضرية و 64من مياه الشرب  

  .17منخفضة للغاية  (للفرد في اليوم
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ً

 منًوزارةًالمواردًالمائيةًالحصولًعليهابناء ًعلىًبياناتًتمًًةووريي ًيونيسفًمرتبًالالمصدر:ً

 

 المركزي. ةحسب سعر الصرف الرسمي لمصرف سوري 10
 بيانات مكتب حلب.  -  ةاإلنمائي في سوريبرنامج األمم المتحدة  11
 .من وزارة الموارد المائيةالحصول عليها ، بناًء على البيانات التي تم ةسوريفي يونيسف مكتب ال  12
 في سورية اللجنة الدولية للصليب األحمر  13
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  بناًء على األرقام التي تم الحصول عليها من مديرية مياه الشرب في وزارة الموارد المائية ةتم جمع البيانات من قبل مكتب اليونيسف في سوري 16
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يعتمد إنتاج المياه أو  و تأثير سلبي مزدوج على الوصول إليها.  وتوزيعها، وكان له  أثر نقص الكهرباء على كل من إنتاج مياه الشرب في البالد  

وبالمثل، يعتمد توزيع  أدناه(.   1الينابيع )انظر اإلطار  واألنهار  من  على آليات الضخ المتنوعة المطلوبة الستخراج المياه الجوفية أو    الحصول عليها
ً المياه أيض يعطل  النقص الحاد في الكهرباء أن    فمن شأنأنظمة الضخ القادرة على نقل المياه إلى المنازل المختلفة. وبالتالي  توفر  إلى حد كبير على   ا

، حيث  ة ر شبكات المياه في سوريإلى انخفاض حاد في قدرة ضخ المياه عب  2021و   2020أدى نقص الكهرباء خالل عامي  وشبكات المياه بأكملها.  
في بعض المناطق الريفية، حيث الوضع المعيشي في أسوأ حاالته، إلى شراء  ويضطر المواطنون يعمل العديد منها بضع ساعات فقط في األسبوع.  

ً يوم 15ازل مرة كل المياه إلى المن  صلألف ليرة سورية، وت 12المتر المكعب إلى سعر صل ي، حيث مرتفعة للغايةمياه الشرب بأسعار   .18ا

 

 

 
 

ً المولدات أكثر البدائل شيوعإن   هذه البدائل غير كافية إلى حد كبير بالنظر إلى تكلفتها وتواتر  لكن  .  عند غياب الكهرباء العامةلتشغيل أنظمة الضخ    ا
ما تولد كهرباء كافية لتشغيل أنظمة المياه بشكل مناسب. على سبيل المثال، كانت محطة مياه العشارة في ريف دير    اً الوقود. كما أنها نادر  انقطاع

نسمة. واليوم، في ظل غياب شبكة الكهرباء، تعمل    118385كان عدد سكانها قبل األزمة  على مدار الساعة والزور تخدم منطقة العشارة بأكملها  

بتزويدهم بالمياه من ساعتين إلى    ة٪ من سكان العشار 30تخدم المحطة  و   ، ٪ من طاقتها السابقة25لها بالوصول إلى  المحطة بمولد ديزل يسمح  

  19أربع ساعات فقط ثالث مرات في األسبوع.
 

رها موردون من القطاع  بشكل متزايد إلى المياه التي يوف  باللجوء مواجهة هذا النقص الحاد في مياه الشرب اآلمنة العامة    الهشة يتعين على األسر  

ً . وفقعالية التكلفةالمصادر الخاصة  رغم أن هذه  ،الخاص ينقلون المياه إلى األحياء والمجتمعات ،  2021لتقييم االحتياجات متعدد القطاعات للعام    ا

غير ذلك من لغيرللقليل من المال  وبذلك يبقى لها ا ،  العامة ٪ من دخلها على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة  14  قرابة  الهشةتنفق األسر  

٪ من  15  أي ما يقارب  ، 20متر مكعب من المياه مقابل  دوالرات أمريكية    3حوالي    في محافظة حماة  الهشةتدفع األسر  ولضروريات األساسية.  ا
 متوسط الراتب الشهري لموظف حكومي.

 

آخرون  ويضطر على صحتهم.  اً يضطرون إلى تقليل استهالكهم للمياه، مما يؤثر سلبلذلك و ، تحمل هذه التكاليف  الهشةستطيع العديد من األسر يال 
ً غالبوالمياه.  المنقولة عبر  لى شرب المياه غير اآلمنة، مما يعرضهم لخطر اإلصابة باألمراض  إ بالشاحنات غير المنظمة    المنقولةما تكون المياه    ا

المجال  وغير   في  الفاعلة  للجهات  الجودة ماإلنساني  العائدة  الرغم    تدنية  تكلفتهاعلى  وارتفاع  اإلسهال  زيادة حاالت  إلى  يؤدي  غيره من  . وهذا 
  أحد المخاوف هذا  والنظافة.  المتعلقة  ممارسات  الإلى تقويض  في المنازل  كما يؤدي االنخفاض المطول في توافر المياه    ، اضطرابات الجهاز الهضمي 

 بين السكان.   19- لكوفيدالجديدة  المتحوراتاستمرار انتشار بالنظر إلى على وجه الخصوص صحة العامة على ال
 

قد تثني المرافق غير  إذ   ،الحيضفترة  خاصة أثناء و، يؤثر انخفاض كمية المياه في المدارس بشكل أكبر على الفتيات والمعلمات،  بعيداً عن المنازل 

 .21والمعلمات عن الذهاب إلى المدرسة )انظر قطاع التعليم أدناه( اليافعات الصحية وغير المالئمة للفتيات 
 

في مواقع مثل صوران في محافظة حماة والعشارة في دير    عن العمل مسألة حرجةأنظمة المياه  توقف  إلى المياه بسبب  غير الكافي  يُعد الوصول  
المصدر الرئيسي لمياه    على سبيل المثال، .  مجدداً   ؤدي إلى النزوحي أنظمة المياه عمليات العودة وتوقف  قوض  يمر في حمص، حيث  الزور وتد

عائلة نازحة في    1000عادت حوالي  ، وقد  كم من مدينة تدمر  40علمي على بعد  منطقة  بئراً عميقة في    18الشرب في تدمر هو مجموعة من  

بسبب النقص الحاد في التيار الكهربائي بمتوسط أربع ساعات في اليوم فقط    دون مياه شرب كافية وآمنةلعائالت بقيت  ، لكن هذه ا2019عام  ال

  22.مؤكداً غير لذلك ال يزال بقاء هذه العائالت في تدمر ونقص الوقود الذي يحد من تشغيل المولدات، 
 

  القطرالذي أجري في ثمانية مجتمعات محلية في جميع أنحاء    2021لعام  ل وجد الفريق القُطري للعمل اإلنساني في تحليل حساسية السياق    اً أخيرو
ً رئيسي  اً كان مصدر  عن العمل أنظمة التوزيع  توقف  أن عدم المساواة في الحصول على مياه الشرب )والري( بسبب   المجتمعات    ضمنللتوترات    ا

تقوض  أن  القرب الجغرافي من مصدر طبيعي للمياه،    يحددهما    اً ي غالبذعدم المساواة في الوصول، والالمتعلقة بالمظالم  وأن من شأن    ،وفيما بينها
  التماسك االجتماعي في العديد من المجتمعات.

 

ً يؤثر نقص الكهرباء أيض العديد من محطات معالجة مياه  حيث يتعذر تشغيل  على جودة المياه.  على معالجة مياه الصرف الصحي، مما يؤثر بدوره    ا
ويكون  ية.  الصرف الصحي المتبقية وينتهي بها األمر إلى إطالق المياه الملوثة في المناطق المحيطة، وبالتالي تلوث المياه الجوفية واآلبار السطح

عدد المستفيدين من محطات المعالجة المركزية  كان  حيث    ، في المناطق الريفية   على أشدهتلوث المياه الناجم عن خلل في أنظمة الصرف الصحي  

 

 ة اليونيسف في سوريمكتب بيانات  18
 .بيانات مكتب دير الزور  - سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  19
 حماه بيانات مكتب  -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  20
 بيانات أوكسفام في سورية  21
 حمص بيانات مكتب  -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  22

 ة مصادر مياه الشرب والكهرباء في سوري :1اإلطار 

 على الكهرباءاستغالل كل منها عتمد ة، ويهناك ثالثة مصادر رئيسية لمياه الشرب في سوري

يعتمد حيث  ،بالكهرباء. ومن األمثلة على ذلك منطقة صـوران في ريف محافظة حماة: يتم اسـتخراج المياه الجوفية باسـتخدام مضـخات المياه الغاطسـة التي تعمل المياه الجوفية

توفر يحتاج إلى  كيلومترات من األنابيب األفقية    10ولكن ضـخ المياه من اآلبار وعبر    ،اآلبار جيدةحالة مياه الشـرب.  لحصـول على السـكان بشـكل رئيسـي على اآلبار الجوفية ل

تمرة   اعات  لالكهرباء المـس اعتين إضـافيتين لملء الخزانات في القرى المحلية التي  على األقلخمس ـس كانها يزيد . هناك حاجة إلى ـس مة.    100000 علىمجموع ـس وال تصـل  نـس
  ساعة واحدة فقط كل خمس ساعات.بمعدل بما أن الكهرباء متوفرة حالياً  المياه إلى المنازل

 

لضـخ المياه ألعلى. يمكن أن يكون   ئيةوجود مضـخات كهرباواسـع  اسـتخدام مياه األنهار على نطاق ويسـتلزم  أعلى من األنهار.  طق في منا: تميل المجتمعات إلى العيش األنهار
لنـقل المـياه من النهر إلى األرضــــــية  الـجاذبـية   اســـــتغالليمكن  إذ   ،مـحافـظة حـلبوالنهر على ارتـفاع أعلى من المجتمـعات المحلـية في بعض الـحاالت، كـما هو ـحال نهر الفرات  

 .ئيةتطلب مضخات كهرباوهذا ي ،حاجة إلى ضغط إضافي لتوزيع المياه على المنازل البعيدةحتى في هذه الحال هنالك المجتمعات. ولكن 
 

للتوزيع. على سـبيل   ئيةمضـخات كهرباتلزم  وهذا أيضـاً يسـ   ،مياه الشـربلحصـول على  : تعتمد بعض المناطق ومنها دمشـق وحمص والالذقية وطرطوس على الينابيع لالينابيع

ــالح في ريف الالذقية والتي تخدم  إن  المثال،  ــتغل المياه من ينابيع صــ ــخص    307محطات المياه التي تســ ً حاليمتوقفة عن العمل آالف شــ ــبب نقص الكهرباء الذي يع ا ق وبســ
 االستخراج والتوزيع.
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البارزة تأثيرها  التيار الكهربائي  تبدأ انقطاعات  ، قبل أن  2019عام  ال٪ في  3إلى    2010عام  ال٪ في  13.5من  قد انخفض  لمياه الصرف الصحي  

  23.القطرعلى 
 

ً يؤثر نقص الكهرباء أيض ً وفقوعلى إدارة النفايات الصلبة والتي تعتمد على اآلالت الثقيلة إلعادة التدوير والضغط.    ا لوزارة اإلدارة المحلية والبيئة،    ا

ً   433000أكثر من  أي    الجمهورية العربية السورية، في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة    اً طن من النفايات يومي  14000يتم جمع   .  طن شهريا
ألن العديد من محطات إدارة النفايات الصلبة المتبقية غير قادرة على العمل دون كهرباء، مما يساهم في    اً أزمة النفايات الصلبة تتطور نظروإن  

  24انتشار األمراض التي تنقلها النواقل والمياه.

 

 التأثير على االستجابة اإلنسانية

وإدارة النفايات الصلبة التي أعاد الشركاء اإلنسانيون تأهيلها.  مياه الصرف الصحي  يؤثر نقص الكهرباء على العديد من خدمات المياه ومعالجة  
العديد من  أ ويلجويجبر الشركاء على االعتماد على حلول طارئة أكثر تكلفة مثل نقل المياه بالشاحنات.  تهاوبذلك فإنه يقوض تأثير االستجابة وفعالي

لضمان قدرتهم على توفير المياه للمستفيدين  والمياه الصغيرة للتخفيف من هذه التحديات    شبكاتتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على  إلى  الشركاء  
 ُسرقت األلواح الشمسية في العديد من المناطق.  قد ذلكوكو ، المستهدفين. ومع ذلك فإن هذا الحل يرفع سعر التدخالت 

 

  التعليم  

ذلك بشكل أساسي من خالل تقويض بيئة  ويكون على التعليم.   ةفي سوريالفئات الهشة  يؤثر نقص الكهرباء تأثيراً سلبياً مباشراً على حصول أطفال 
 ، ال سيما في المناطق الريفية. القطر التعلم والحماية في المدارس واألسر في جميع أنحاء 

 
  اة التحتية للتعليم خالل األزمة إلى عمل غالبية المدارس العامة على فترتين لزيادة عدد األطفال الذين يمكنهمأدى الضرر الواسع الذي لحق بالبني

تتأثر  ودروسهم.    لتلقيكافية    نارة إ ال يحظون بالمساء    أوبعد الظهر    فترة نقص الكهرباء في المدارس أن الطالب الذين يحضرون  ويعني  .  تخديمهم
ً أيضبذلك  يم غير الرسمي  األنشطة في مراكز التعل  ، يؤثر نقص  بعيداً عن اإلنارة إلى البدء بعد ساعات الدوام المدرسي.    الحصص حيث تميل    ،ا

ً الكهرباء سلب  التعلم. غيرها من لوازم  على تنمية مهارات األطفال والشباب، حيث ال تعمل أجهزة الكمبيوتر و ا

 
ألطفال الملتحقين بالمدارس في الفترات  احماية  تتعلق بالمشكلة في فصل الشتاء بسبب االفتقار إلى إنارة الشوارع، مما يفرض تحديات  هذه  تتفاقم  

يتوقف  والمنزل.    من المدرسة إلىمسافات طويلة  يقطعون  على األطفال والفتيات، ال سيما أولئك الذين    اً تشكل الشوارع المظلمة خطروالمتأخرة.  
ً فال أيضاألط  . الغرف الصفيةعن الذهاب إلى المدرسة في الشتاء لعدم توفر تدفئة في   ا

 
ً أعاله، يحد نقص الكهرباء أيضالفقرة  وضح  تكما  في المدارس، مما يشكل عقبة    العامةمن الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة   ا

ً العاملة حالي  63ـ  خاصة للطالبات والمعلمات. على سبيل المثال، المدارس ال العشارة بريف دير الزور، والتي تخدم    ا ألف طالب    31في ناحية 
تضطر المدارس إلى استخدام مياه النهر لملء الخزانات،  ووطالبة، غير قادرة على توفير مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي لطالبها. 

  25وهي غير آمنة للشرب.

 
يتجاوز انقطاع التيار  وزل على األداء التعليمي لألطفال والشباب. االكهرباء لساعات طويلة وعدم استقرار اإلمداد بالكهرباء في المنكما يؤثر تقنين 

أن  هذا  من شان  ال يتوفر خيار استخدام المولدات التي تعمل بالوقود في كثير من الحاالت. وو  .ساعة في اليوم في بعض المواقع  20الكهربائي  
يُجبر الطالب في كثير من الحاالت على الدراسة على ضوء  و الدراسة وأداء الواجبات المنزلية واالستعداد لالمتحانات صعبة للغاية.    ظروف يجعل 

ً الشموع، مما يؤثر سلب  تقلل هذه الظروف من تحفيز الطالب وترتبط بزيادة معدالت التسرب. و . نظرهمعلى  ا

 

 التأثير على االستجابة اإلنسانية
 

اإلنســاني تأهيلها منذ بداية األزمة غير قادرة اآلن على العمل بســبب نقص الكهرباء.  العاملون في المجال  العديد من المدارس التي أعاد شــركاء  إن 
تفيدين  اإلنســاني في نظر المســفي المجال  . كما أنه يقوض مصــداقية الجهات الفاعلة  تهاوهذا يقوض تأثير الموارد اإلنســانية المســتثمرة واســتدام

 حيث يُنظر إلى التدخالت على أنها غير فعالة وغير كاملة.  ، أوسعبشكل  والمجتمع  

  الصحة 
البالد حالي العامة والخاصة في  الصحية  المرافق  ً تعتمد معظم  أنظمة الطاقة الشمسية بسبب نقص  عملها    يف  ا على المولدات االحتياطية أو على 

ويحتاج تشغيل  استمرارية الخدمات الصحية.  يهدد  توفر مصادر الطاقة هذه الحد األدنى من متطلبات الطاقة لتشغيل المرافق الطبية، مما  والكهرباء.  

ة األولية وضعاً  يالصح الخدمات  تواجه مراكز  و.  26رية إلى مولدات كهربائية محافظة سو  11٪ من المستشفيات العامة العاملة في  30ما يقدر بنحو 

ً استشارة طبية للمرضى الداخليين شهري  50000أي تخفيض في تقديم الخدمات الطبية للرعاية الصحية األولية من  ويؤدي  مشابهاً.     60000و  ا

ً مولود شهري   6000  ويضم عمل في إنعاش حديثي الوالدة  ي تشفى  مس   51ويتأثر    استشارة خارجية إلى زيادة معدالت االعتالل والوفيات.   500و   ا

  27بشكل مباشر.  إلى رعاية طبية متقدمة بغياب الكهرباء على المدى القصير والطويل آخرين محالين

 

 

 .مديرية الخدمات والنفايات الصلبة بوزارة اإلدارة المحلية والبيئة 23
 .مديرية الخدمات والنفايات الصلبة بوزارة اإلدارة المحلية والبيئة 24
 .بيانات مكتب دير الزور -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  25
 دمشق وريف دمشق وحلب والالذقية وحمص وحماة والحسكة ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة  26
 .سوريةبيانات منظمة الصحة العالمية في  27
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أجهزة التنفس    وكذلك،  الشعاعي، ال سيما في المختبرات وبنوك الدم وخدمات التصوير  بصورة سلبية تؤثر تقلبات الكهرباء على المعدات الطبية  
- كوفيديعتمد المرضى في وحدات العناية المركزة ومرافق ووالحاضنات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها.  صطناعياال

ً تام  اً لحياة اعتمادالداعمة ل  اللوازم الذين يحتاجون إلى األكسجين وغيره من    19   6000إلى    5000ما يقدر بـ  بذلك  يتأثر  و  ، على توفر الكهرباء   ا

  اً سرير  850، بما في ذلك  151البالغ عددها    19-كوفيديمكن أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة على جميع مرافق  و.  اً مريض شهري

سوء التغذية الحاد  ب  اً مريض  150  تضملتحقيق االستقرار الغذائي    اً مركز  25وجد  يو.  تنفس اصطناعيجهاز    700العناية المركزة و   اتفي وحد

ً الوخيم يعتمدون تمام   28الكهرباء بشكل موثوق. الوصول إلى على إمكانية  ا

 
الثالجات المستخدمة  ومعدات سلسلة التبريد.  هذه الحمالت  تتطلب  بصورة خاصة، إذ  يؤثر نقص الكهرباء تأثيراً سلبياً على حمالت توزيع اللقاحات 

ً حالي  العديد منها من الخدمة نتيجة لذلك. خرج ، ولوقت طويل غير قادرة على تحمل انقطاع التيار الكهربائي  ا

 
 

وارتفا الوقود  نقص  أيضيؤثر  األسعار  الصحية،    اً ع  الرعاية  إلى  الوصول  بعلى  اإلسعاف  وذلك  سيارات  من  محدود  عدد  وتقليل    العاملةوجود 
ألن العديد من المرافق الصحية تعمل على مولدات تعمل   اً نظروتكاليف هذه الزيارات. ارتفعت كما  ، الزيارات المنزلية من قبل الممارسين الطبيين

ً ع تكلفة الوقود أيضبالوقود، فقد أدى ارتفا   إلى انخفاض ميزانيات المرافق الصحية لتغطية النفقات األخرى المطلوبة. ا

 
ً يؤثر انتشار المولدات على جودة الهواء، مما يؤثر بدوره سلبكما     ينالتلوث الناتج عن نوعي الوقود المستخدميؤدي  يمكن أن  و على الصحة العامة.    ا

يؤثر على النمو  كما أنه  تهيج الجهاز التنفسي وتفاقم أمراض القلب والحساسية وبعض أمراض العيون،  إلى  لتشغيل المولدات )البنزين والديزل(  
ص  مولدات الديزل كميات كبيرة من الغازات مثل أكاسيد الكربون والنيتروجين والهيدروكربونات والرصاحيث تنتج عن    ، البدني والعقلي لألطفال 

ً  مولداً  1200  هنالكأن  2021قدرت السلطات المحلية في آذار و  29والكادميوم ومركبات الزنك وغيرها.  عمل في مدينة حلب. ي  خاصا

 

  :4الشكل 
 النسبة التقديرية للغازات المنبعثة من مولد واحد: 

كيلو غرام من ثنائي   نوع المولد 
 أكسيد الكربون في اليوم 

كيلو غرام من أحادي  
 أكسيد الكربون في اليوم 

كيلو غرام من الجسيمات  
 المنبعثة الكربون في اليوم

كيلو غرام من أكاسيد  
 الكبريت الكربون في اليوم 

كاسيد  كيلو غرام من األ
 في اليوم أحادية النيتروجين

 مولد ديزل 
 كيلو فولت أمبير  250

285 1.7 3.2 3.6 6.1 

 

 اإلنسانيةالتأثير على االستجابة 

في حال عدم توفر بقدرة جزئية  يتم تشغيلها  اإلنساني عن العمل أو  العاملين في المجال  تتوقف المرافق الصحية التي أعيد تأهيلها من قبل الشركاء  
  تفعيل في القطاع. على سبيل المثال، تم تأجيل   لألرواحالوصول إلى مصادر موثوقة للكهرباء، مما يؤثر على قدرتها على تلبية االحتياجات المنقذة 

ق ألكثر  تدخالت إعادة التأهيل التي نفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مستشفى حرستا الوطني في ريف دمشق ومستشفى دمر الوطني في دمش 

. وبالمثل،  30سعت المستشفيات للحصول على مولدات ومحوالت لضمان اإلمداد بالكهرباء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع   بينمامن ستة أشهر  

 31لكهرباء.مركز الخدمات الصحية في ناحية صوران بريف محافظة حماة الذي أنشأته اليونيسف قد بسبب نقص االتي يقدمها  خدمات الطبية  تقلصت ال

 
طاقة بديلة في المرافق الصـحية لتجنب عدم قدرة المرافق المدعومة على تقديم الخدمات    معداتفي المجال اإلنسـاني بتركيب  العاملون  قام الشـركاء 

 ، مما يقلل بدوره من وصول المساعدة.تقديم الخدماتيؤدي هذا إلى زيادة تكاليف  والحيوية.  

 

 والزراعةاألمن الغذائي  
ً سلبي   اً تأثير  القطريؤثر انخفاض الوصول إلى الكهرباء على األمن الغذائي والزراعة في   تقليل كمية إنتاج  بسبب  ذلك في المقام األول  و  ، اً مباشر  ا

ً باء أيضانخفاض الوصول إلى الكهر  يؤديسبل العيش،    هتقويض وبرفع أسعار المواد الغذائية األساسية.  كذلك  و  ه، وتنوع  تهالغذاء وجود  إلى الحد    ا
يؤثر انخفاض الوصول إلى مصادر  وسبل العيش أدناه(.  قطاع  على الحصول على سلة الغذاء األساسية )انظر التعافي المبكر و  الهشةمن قدرة األسر  

. كما يؤدي اإلمداد غير الموثوق  موثوقة للكهرباء على نظام الغذاء بأكمله من إمدادات المدخالت وإنتاج الغذاء وتجهيز األغذية والتخزين واالستهالك

  32بالكهرباء إلى زيادة هدر الطعام على مستوى األسرة.

 
الري    شبكاتأدى تدمير  ومليون هكتار قابلة للري.    4.6مليون هكتار من األراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها    1.4، كان حوالي  2011عام  القبل  

  تقدرو   33ومحطات الضخ إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي الذي ال يمكن التنبؤ به وزيادة أسعار الوقود إلى انخفاض كبير في المساحة المروية.

التي كانت  في محافظة الحسكة  ف   34.القطر٪ من إجمالي المساحة المزروعة في  24مليون هكتار، وهي تسهم بنسبة   1.1هذه المساحة اآلن بحوالي  

أطنان من القمح سنوياً. واليوم ال    974403تنتج  وكانت  هكتاراً،    252468، قدرت زراعة القمح المروي قبل األزمة بـ  القطرخبز    تعتبر مصدر

 

 . سوريةبيانات منظمة الصحة العالمية في  28
 .بيانات مكتب حلب  - سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  29
 .بيانات مكتب المنطقة الجنوبية -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  30
 .بيانات مكتب حماه -  سورية فيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  31
 .2021تقرير خاص،  - سورية في  (الفاواألغذية والزراعة ) منظمة 32
 .2021تقرير خاص،  -  سوريةفي  (الفاو)  األغذية والزراعة منظمة 33
 .2021تقرير خاص،  -  سوريةفي  (الفاو)  األغذية والزراعة منظمة 34
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سهمت في هذا  أوعلى الرغم من أن عدة عوامل     35قمح.من ال  أطنان  354238تنتج  وهكتار    120500تتجاوز مساحة زراعة القمح في المحافظة  

 .بارزاً  اً لعب دورقد   الخدمة بسبب نقص الكهرباءعن في المحافظة  1500  ـمعظم اآلبار الزراعية ال خروجاالنخفاض، إال أن 

 
 :36محافظة حماة، كما هو موضح في الجدول أدناه  ضمنإنتاج المحاصيل الرئيسية في عدة قرى  بلعمل عن ااآلبار الزراعية  توقف وبالمثل، أضر

 

 
 

 : 5الشكل 

 

(هكتارالمساحات المغطاة ) اآلبار التي تعمل بالكهرباء القرية   المنتجات  اإلنتاجية المتأثرة 

ابطاط – بصل  -يانسون  -قمح  %50 8000 14 البية   

ا بطاط -يانسون  -قمح  %75 3500 33 دير الفراديس   

ا بطاط -يانسون  -قمح  %45 2325 18 الموعة   

ا بطاط -يانسون  -قمح  %60 1742 117 جرجيسة   

بصل  –يانسون  -قمح  %70 150 5 كفر قدح   

خضروات  -قمح  %50 16700 330 كفر قدح   

ا بطاط –خضروات  -قمح  %50 16426 572 كفربو   

ا بطاط -يانسون  - خضار  -قمح  %50 3000 30 الخالدية   

 
ً اقتصادي كما يمكن أن يؤدي انقطاع ري المحاصيل إلى إفساد محاصيل الخضر والفاكهة، مما يجعل إنتاجها غير مجد    . ا

 
لوقت  العقبات التي تعترض أنظمة الري، المرتبطة بالمياه الجوفية أو مصادر مياه األنهار، العديد من المزارعين إلى التوقف عن الزراعة في ادفعت  

نتاج  يزيد من تكاليف اإل لكن هذا تكاليف مولدات الديزل لتشغيل أنظمة الري. الوالذين يستطيعون تحمل   هشاشةيستخدم المزارعون األقل  و الحالي. 

واحد من القمح في محافظة دير الزور من   37بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة ري دونم 

  ، سبعة أضعافمولدات الديزل، أي بزيادة قدرها  بليرة سورية    70000يكلف ذلك أكثر من  و   ، ليرة سورية  10000حوالي    العامة خالل شبكة الطاقة  

  38المستهلك في النهاية.يتحملها 

 
التيار الكهربائي أيض انقطاع  ً يؤثر  الذين يزرعون في    ا البالستيكيةعلى المزارعين  تدفئة وتهوية،    البيوت  المناطق  والتي تحتاج إلى  خاصة في 

بقطع أشجار الفاكهة لبيع األخشاب    كانت منطقة زراعية كبرى قبل األزمةالتي  في أماكن مثل الغوطة الشرقية    وكذلك يقوم المزارعونالساحلية.  
في أجزاء  ويظهر هذا التوجه  أدناه(.    اإليواءألغراض التدفئة، بالنظر إلى زيادة الطلب على مصادر بديلة للتدفئة في غياب الكهرباء )انظر قطاع  

 . 39بشكل أكبروتنوعها ا يقلل من حجم المنتجات التي تصل إلى األسواق المحلية ، ممالقطرأخرى كثيرة من 

 
ً يؤثر نقص الكهرباء أيض تعتمد مرافق تخزين معظم المنتجات الزراعية، بما في ذلك  و. جنيهاوتوزيعها بعد   وتصنيعهاعلى تخزين المواد الغذائية  ا

بشكل كامل على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد لضمان سلسلة تبريد فعالة تقلل من فقد األغذية وصالحية    ، الخضار والفواكه والحليب واللحوم
 ندرة الكهرباء السائدة. وتصنيعها في ظل  ما بعد الحصاد وتخزين المنتجات الغذائية معالجةتستمر معاناة و سالسل التوريد. 

 
الكهرباء. في محافظة الحسكة  فتعتمد أيضاً على  وغيرها من مرافق تصنيع وتجهيز األغذية    الزيتونكالطحن وعصر    مراكز الحبوب واألعالفأما  

ال يمكن أن والخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.  عن  رئيسية  القمح الصوامع  خرج نصف  على سبيل المثال، وهي منطقة مهمة إلنتاج القمح،  
لتلف،  لدون الكهرباء. ونتيجة لذلك، يتم تخزين القمح في أماكن مفتوحة، مما يعرض المحصول  تعمل أنظمة التهوية والتعقيم وإعادة تدوير القمح  

  40خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين.  وبدوره يسبب

 
ً أيض  مطاحن القمح  تعاني،  بالتصنيععندما يتعلق األمر   حجم  على تقليل  حاالت االنقطاع  وال يقتصر تأثير  من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.    ا

مطحنة الساحل في  خفضت  تؤثر على جودة الدقيق وتؤدي إلى حدوث أعطال متكررة ومكلفة. على سبيل المثال،  إنها  فحسب، بل  المنتج  الدقيق  
توفر الدقيق للمخابز العامة التي يعتمد عليها السوريون من  والدولة في المنطقة الساحلية  واحدة من ثالث مطاحن رئيسية تديرها  )محافظة الالذقية  

مطحنة من  للبسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وانخفضت الطاقة اإلنتاجية    2021عام  الإنتاج الدقيق بشكل كبير في    ( ذوي الدخل المنخفض

 

 بيانات مكتب الحسكة  -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  35
 .بيانات مكتب حماه -  سورية فياألمم المتحدة اإلنمائي برنامج  36
 متر مربع  1000ما يعادل  37
 منظمة أوكسفام في سورية  38
 .بيانات مكتب المنطقة الجنوبية -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  39
 مكتب الحسكة - سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  40
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ً يومي  اً طن  225- 210 ً سلبي  اً ريأثت كان النخفاض اإلنتاج  و  .أثر على جميع سكان محافظة الالذقية، مما  اً طن  140-110إلى    ا على المحافظات األخرى    ا

  41مطحنة الساحل.التي تحصل على الدقيق من 
وضع البيض  ل  لإلنارةتعتمد منشآت الدواجن على الكهرباء  حيث  كما يؤثر نقص الكهرباء سلباً على ري بعض المحاصيل العلفية وإنتاج الدواجن.  

طاقة من  يُشار إلى أن ارتفاع أسعار مدخالت إنتاج الدواجن )األعالف( وقلة توافر ال ووتشغيل أنظمة التهوية باإلضافة إلى ترتيبات التغذية والري.  
لألسر التي تعتمد على  بالنسبة  ، مما يؤدي إلى تفاقم االحتياجات اإلنسانية، خاصة  اإلنتاج األسباب الرئيسية وراء توقف معظم مزارع الدواجن عن  

 لرزق.لكسب اإنتاج الدواجن كمصدر أساسي  

 
يؤدي في النهاية إلى زيادة األسعار  أن  ار في األلواح الشمسية  االعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل المولدات أو الحاجة إلى االستثمومن شأن  

ً عادة ما يكون الديزل مكلفولمستهلكين. على الفئات الهشة من ا تصنيع المنتجات  ، وأدى ذلك إلى تدهور سبل العيش القائمة على اً وغير متوفر دائم ا
تأثير غير مباشر على إنتاج الغذاء وإنتاجيته  إلى  إضافةً في إنتاج األسمدة    في انخفاض كبير ككل نقص الكهرباء واألزمة ويسهم كٌل من  الزراعية. 

 زيادة االحتياجات اإلنسانية. بالتالي و

 
ً استهالك الغذاء في النظام الغذائي سلب   مكونتأثر  و يؤثر نقص الكهرباء بشكل عام على الطهي والخيارات الغذائية، مما يدفع العائالت إلى  إذ    ، ا

ذات القيمة الغذائية العالية المزيد من الطاقة    تتطلب األطعمة مثل البقولياتووجبات الطعام والتحول إلى األطعمة التي تتطلب طاقة أقل.    عن  التخلي
إلى االعتماد    الهشةمع النقص السائد في الكهرباء، حيث ينتهي األمر باألسر    لنباتية وخاصة البقولياتينخفض استهالك البروتينات ا. لذا  للتحضير

 غذائي. التوازن بدوره إلى إضعاف ال على األطعمة سريعة الطهي بشكل أكبر، مما يؤدي 

 

 التأثير على االستجابة اإلنسانية

بتغير المـنا  وـما تاله من ـعدم انتـظام هطول األمـطار، فضـــــالً عـما يســـــمى "ـبأزـمة  ةالتكميلي ـمدفوـعهـناك زـيادة ـعاـمة في الطـلب على دعم الري  
العمل للشـركاء في مجال  بالنسـبة    اً أكثر تكلفة وتعقيدتلبية هذه الزيادة   يجعالنتكاليفها  ارتفاع  إن نقص الكهرباء وإال  المياه" على طول نهر الفرات.  

ســتخدام أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشــمســية كبديل الســتخراج المياه الجوفية، لكن هذا لم يتلق ســوى تمويل  كان القطاع يشــجع اواإلنســاني.  
 محدود.

ية. عالوة على ذلك، ت اـس عار المواد الغذائية األـس تمرار ارتفاع أـس خاص المحتاجين الذين يمكن أن يصـل إليهم القطاع مع اـس كافح ينخفض عدد األـش
يحد من تأثير المســــاعدة الغذائية العامة على التغذية  ومن شــــأن هذا أن ،  الســــالل الغذائيةمن خالل   يتلقونهاعمة المغذية التي  العائالت لطهي األط

 واألمن الغذائي.

وتبقى  بشكل متزايد.  ةومكلف  ةصعبمهمة   صغار المزارعينالفئات الهشة من  صمود تأثير الكهرباء على جميع جوانب اإلنتاج الزراعي دعم يجعل 
 تم معالجة جميع األبعاد الرئيسية لتأثير نقص الكهرباء على سالسل القيمة الزراعية.تلم  ما   اً التدخالت محدودهنالك خطورة أن يبقى تأثير  

 المأوى والمواد غير الغذائية 
صالحة للسكن  غير    المأويوالعديد من المنازل    هذا النقص جعلوالسوريين فيما يتعلق بالمأوى.  نتائج كارثية من حيث هشاشة  نقص الكهرباء كان ل

مليون شخص    5.92ألن    اً بالغ األهمية نظر  رٌ هذا أمو مفضل للتدفئة في غياب مصادر الطاقة البديلة.  الخيار  تعتبر ال خالل فصل الشتاء ألن الكهرباء  

  2022.42عام  السيحتاجون إلى دعم المأوى في  ةفي سوري

 

 االستجابة اإلنسانيةالتأثير على 

أما  إلى نقص بعض المكونات.  ذلك  أدى  و  ، المأوى والمواد غير الغذائية بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاجالمتعلقة بمواد  التكلفة  ارتفعت  
قد يستمر انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام وال توجد بدائل   فهنالكالمناطق الريفية بشكل خاص،  وهذا يتطبق على  تزايد مشاكل التنفيذ.  النتيجة فهي 

 المشاريع. تنفيذ هذا يؤدي إلى تمديد كبير في مدة ومتاحة مثل المولدات الصغيرة أو أنظمة الطاقة الشمسية. 

 
ً مأوى غير مالئمالنقص الكهرباء  يجعل  عالوة على ذلك،   تأهيل، حيث يؤثر نقص الكهرباء على  بعد إنهاء عمليات إعادة الضعيفاً    هأداءيجعل  و  ا

 واستخدام األجهزة والتدفئة وضخ المياه.  اإلنارة

 
من الوصول إليه،  حتاجين له  الوقود وعدم تمكن جميع األشخاص الم   أسعار الرتفاع    اً كانت السخانات الكهربائية الحل األول خالل فصل الشتاء نظر

عن حلول  إذ يعوضون    ، بالطقس القاسي. ويسهم ذلك في إحداث تحول في أولويات برامج الشركاء  اً ال سيما في المواقع المرتفعة األكثر تضرر
أقل    اً ونتيجة لذلك، يغطي القطاع عدد   .الشتاء  لمستلزماتالتدفئة بعناصر بديلة مثل السجاد والبطانيات اإلضافية التي تكون أغلى من السعر القياسي  

  43من األسر خالل فصل الشتاء.

 
  مستلمي القسائم إلى مستحقاتهم وصول  ساعات عمل غير منتظمة، مما يجعل  ببعض األسواق والمحالت التجارية بسبب نقص الكهرباء أو تعمل  تغلق  

 ً  . أمراً صعبا

 
 

 

 بيانات مكتب المنطقة الساحلية.  -  سوريةفي األمم المتحدة اإلنمائي برنامج  41
 ( 2021) تقييم االحتياجات متعدد القطاعات 42
 .سوريةبيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في  43
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 التعافي المبكر وسبل العيش 
ً سلبي  اً يؤثر نقص الكهرباء تأثير تأثير ندرة  ويكون  على الوصول العادل إلى الخدمات األساسية وفرص كسب العيش والتماسك االجتماعي.    كبيراً   ا

من السكان يعيشون في    %65إلى   %60أن  وبما  من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر    %90  بما أن  اً المجتمع شديد  صمودالكهرباء على  

  44.فقر مدقع

 
نقص الكهرباء الوصول إلى الخدمات األساسية.    يقوضوالتعليم )انظر أعاله(،    العامةالمياه والصرف الصحي والنظافة    يكما هو موثق في قطاع

بدائل الطاقة المكلفة )مثل المولدات واأللواح    يقل توفر، حيث  على وجه الخصوصفي المناطق المتضررة من األزمات    اً هذا التأثير حاد ويكون  
ً الوصول إلى الخدمات األساسية والتي غالبعلى الحد من نقص الكهرباء يقتصر تأثير ال و الشمسية والبطاريات(.  فحسب،  رواح أللما تكون منقذة  ا

ً بل يؤدي أيض توفير الطاقة ومياه الشرب  وتشمل هذه البدائل    ائل خاصة.التي تسعى إلى الحصول على بدالهشة  لألسر    ها بالنسبةإلى زيادة تكاليف  ا
ألجزاء متزايدة من دخلها المحدود على الخدمات التي كانت تقدمها الدولة في السابق. ونتيجة لذلك،    الهشةوالصحة، مما يؤدي إلى إنفاق األسر  

ً ووفق فإن األسر ذات الدخل المنخفض تتأثر بشكل غير متناسب  ،  2021م  لعافي ا  ألمم المتحدةالصادر عن التقييم األثر االجتماعي واالقتصادي    ا

الدخل  بين  فجوة  البالنظر إلى أن  و 45يجد الكثيرون صعوبة في تلبية الحد األدنى من احتياجاتهم من الطاقة.وبنقص الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود. 

)فجوة    2020عام  الزادت بأكثر من الضعف مقارنة ب  2021عام  ل  د القطاعاتتقييم االحتياجات متعد  في  الهشة األسر  أشارت إليها  واإلنفاق التي  

توفر الكهرباء    مدفوعة بنقص  ، النفقات المتزايدة على الخدمات والسلع األساسية وال سيما الغذاءفإن  (،  2021٪ في  49مقابل فجوة    2020٪ في  20
 .بشكل كبير احتياجاتها األساسيةقدرة األسر على تلبية تقوض    ، شبكة العامةمن ال

 
تم توثيق تأثير نقص الكهرباء والوقود على سلسلة اإلنتاج  وقد    ، كما أن نقص الكهرباء يقوض سبل العيش في المناطق الحضرية والريفية بشكل كبير

غياب الري ومع ارتفاع أسعار    في ظل  يعونهايغادر عدد متزايد من المزارعين أراضيهم أو يب والزراعي بأكملها في قطاع األغذية والزراعة أعاله.  

  2020عام  المنذ  عن العمل    في المنطقة الساحلية  بيت بالستيكي  12000المدخالت األساسية مثل العلف. على سبيل المثال، توقف ما ال يقل عن  

الماشية على بيع جزء من قطعانهم لتأمين العلف،  العديد من مربي  ويضطر  .  46لعديد من األسر اتوفر مورد رزق  نقص الكهرباء بعد أن كانت    بسبب
ً توقف عن العمل تمامومنهم من  ، وبالتالي تقليص أصولهم   . ا

 
وصول أقل إلى الخدمات األساسية وفرص كسب  تحظى ب تالمجتمعات الريفية، والتي كان  صمود على   خطيراً  اً فقدان سبل العيش الريفية تأثيرإن ل

على تحمل الضغوط والصدمات    الهشةقدرة األسر الريفية  وضعفت  .  القطريبدأ نقص الكهرباء في التأثير على    العيش في المتوسط، حتى قبل أن
إلى  اإلضافية مثل تلك المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي مع تفاقم الجفاف ونقص المياه بشكل خاص. ونتيجة لذلك، استمرت الهجرة من الريف  

في المناطق الريفية.  الضروري للتعافي  في المناطق الحضرية واستنفاد رأس المال البشري  أصالً  دمات المحدودة  ، مما زاد الضغط على الخالمدينة 
 انقطعت تماماً عن شبكات الكهرباء. إذ العودة وإعادة االندماج في المناطق الريفية،  االمتناع عن كما يعد نقص الكهرباء عامالً رئيسياً في

 
ً سلبي اً بما في ذلك نقص الكهرباء والوقود، تأثيرطاقة، إن لمشكالت ال اإلشارة   تتموعلى األعمال التجارية الخاصة خارج القطاع الزراعي.  اً كبير ا

  تقييم األثر االجتماعي واالقتصاديالمسح في  شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم شملها    2138من قبل    كثالث أبرز تحد  إلى ذلك  

ً وذلك ألن إنتاج جميع السلع والخدمات تقريب   47.االقتصاديةتقلبات العملة والعقوبات  ويسبق ذلك  ،  2021لعام  ل االقتصاد  في اقتصاد متطور مثل    ا
خرج العديد من الشركات  ويعلى التكنولوجيا.  والمعتمدة    اً يعتمد على الكهرباء، من أبسط الصناعات التحويلية إلى الصناعات األكثر تعقيد  السوري

النجارون  ويعد  .  الهشةألسر  ا فرص كسب عيش  آخذاً معه    سورية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن العمل في ظل غياب الكهرباء والوقودال
ألنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف مصادر الطاقة  بذلك    اً األكثر تضررالفئات  والحالقون والخياطون والورش الميكانيكية أو الصناعية الصغيرة  

 لبديلة. ا

 
كما   ، 48هوـساعاتالعمل إمدادات الطاقة تجبرهم على تقليص عدد الموظفين وعدد أيام  محدودية  بأن  مزودي الخدمة  أفاد العديد من مالكي المـصانع و

ورشــة عمل اســتأنفت    100المنطقة الصــناعية في ناحية الميادين بريف دير الزور. أثر نقص الكهرباء بشــكل كبير على أكثر من هو الحال في 
ً بالديزل عندما يكون متاح  اآلالت التي تعمل، مما أدى إلى تقييد ســــاعات العمل بشــــكل كبير واالعتماد على  في هذه المنطقةعملياتها   وبأســــعار   ا

ــطر العديد من مالكي ورش العمل وبالم 49معقولة. ــناعية في دوما إلى إيقاف    التي كانت بارزةثل، اضــ على   لعدم قدرتهم عملهمفي المنطقة الصــ

  1800البالغ عددها  في دوما  الصـناعية  الصـغيرة في المنطقة    اتورـشال٪ من 50 أُغلقت  تحمل تكاليف مصـادر الطاقة البديلة غير الـشبكية. واليوم

  50.في ذلك  قص الطاقة عامالً رئيسياً مساهماً ورشة، حيث يمثل ن

 
الوصول    في  المساواة  عدم  بشأن  شكاوىتتزايد ال  الحياة،   جوانبكافة    فيوألن الكهرباء مهمة  .  االجتماعي  التماسك  على  كذلك  الكهرباء  نقص  يؤثر
  التي   واألحياء  الشوارع   في  األسر  من  ستياءتشير إلى اال  تقارير  هناك  المثال،   سبيل  على  حلب   مدينة   شرقي  عسكر  قاضي  أحياء  في.  الكهرباء إلى  

 الزور   دير  بريف  العشارة  ناحية  سكان  يشعر51ًً. (نارة بالطاقة الشمسيةاإلك)  اإلنسانيالعاملين في المجال    الشركاء  من  الطاقة  تدخالت  من  استفادت

ً يومي  الكهرباء  من  ساعتين   على   يحصلون الذين   العديد   ترىو   52.اليوم  الزور في  دير   مدينة يحصل عليها سكان   التي الثماني   الساعات   من  باالستياء  ا
ً أيض المجتمعات من ً ارتباط  ا   أكثر  اإلجرامي النشاط أشكال من وغيرها البسيطة الجرائم أصبحت إذ  ، الجريمة ارتفاع معدالت و الكهرباء  نقص بين ا

  نقص   ومن شأن  (.أدناه  الحماية  قطاع  انظر)  باألمن  والشعور  االجتماعية  الثقة  يقوض  مما  واالقتصادية،   االجتماعية  المصاعب  تزايد  مع  اً انتشار
  شبكة   غياب  ظل   في و  اً أخير.  بمستويات مختلفة  السن  وكبار  واألطفال   النساء   على   يؤثر  مما  األمن،  بانعدام  الشعور  أن تغذي   ليالً   الشوارع  إنارة 

 

 2021 ،ألثر االجتماعي واالقتصاديلألمم المتحدة اتقييم  44
 2021، آذار 19-كوفيد نتيجة لوباء سوريةاالجتماعي واالقتصادي في   الواقعتقييم : 2021 ، ألثر االجتماعي واالقتصاديلألمم المتحدة اتقييم  45
 مكتب المنطقة الساحلية  - سوريةفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  46
 2021، ألثر االجتماعي واالقتصاديلألمم المتحدة اتقييم  47
 أوكسفام في سورية منظمة  48
 مكتب دير الزور  - سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  49
 المنطقة الجنوبية مكتب  -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  50
 . 2021تحليل السياق المحلي، قاضي عسكر، شرق مدينة حلب، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  51
 2021العشارة، محافظة دير الزور، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تحليل السياق المحلي،  52
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  الكهرباء  تُباعو.  الحضرية  المراكز  في"  الكهربائي  التيارتجارة  "   أو  الكهرباء  توفيرب   المتعلقة  المحلية  األزمات  اقتصادات  تنتشر  ، العامة الكهرباء  
ً. المساواة بعدم والشعور االستياء   يسبب مما باهظة،  بأسعار  المولداتالمنتجة عن طريق 

  

 التأثير على االستجابة اإلنسانية
 

التي أعيد تأهيلها من قبل الشركاء  إن   للمستفيدين بسبب نقص  العاملين في المجال  الخدمات المجتمعية  تقديم الخدمات  اإلنساني غير قادرة على 
سبل    في مجال تدخالت  ال البنى التحتية الخدمية بمصادر طاقة بديلة. كما يقوض نقص الطاقة العديد من    إلمدادالكهرباء. وهذا يتطلب تكاليف إضافية  

٪ من المستفيدين من منح األعمال الصغيرة وخدمات كسب العيش  50العيش. على سبيل المثال، وجد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن أكثر من  

  53٪ إلى إيقاف أعمالهم بسبب نقص الطاقة.10واضطر   ، في محافظة حماة لم يتمكنوا من زيادة دخلهم

 
النساء والشباب، مما  للفئات الهشة من الشركاء العاملين في المجال اإلنساني الذي يقدمه التدريب المهني إلى انقطاع أو تقييد نقص الكهرباء ويؤدي 

المدرسة المهنية في دوما التي أعاد برنامج  وتعتبر  أدى إلى تعليق التدريب العملي في مجاالت مثل النجارة واللحام والخياطة وميكانيك السيارات.  

ساعة واحدة من الكهرباء  تحصل على  جزئي ألنها بشكل  تعمل المدرسة حيث    أحد األمثلة على ذلك،   2020عام المم المتحدة اإلنمائي تأهيلها في  األ

بديلة ومكلفة، و و ساعة.    12إلى    10كل   المهنية بمصادر طاقة  المراكز  تزويد  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  تستنزف  يتعين على  التمويل  هذه 

  54اإلنساني.خصص للعمل الم

 
المحلية مثل  لاإلنساني  العاملين في المجال  الشركاء  يزيد من صعوبة استهداف  لتوفير الكهرباء  الواقع المتردي  ، فإن  اً أخير   اإلنارةحلول الطاقة 

بندرة    الهشة المجتمعات  سكان  من    اً يتأثر عدد كبير جدو بطريقة يُنظر إليها على أنها عادلة.    ات لورش لالشمسية أو منح مولدات صغيرة  بالطاقة  
الحلول الستهداف مجموعات سكانية أكبر بشكل  وهكذا تصبح    ، ، لذا يمكن للحلول القائمة على األفراد أو األحياء أن تولد توترات اجتماعيةالكهرباء

ً أكثر إنصاف  .أكثر فأكثرملحة حاجة  ا

 

 الحماية  
  الهشةالحماية بين الفئات  المتعلقة بمخاطر  الإلى تفاقم  وذلك يؤدي بدوره    ،سبل العيش وارتفاع تكاليف المعيشة  في اضمحاللنقص الكهرباء  يسهم  

ً هناك أيضو   هم، األطفال وزواجوضمنها عمل    ،آليات التكيف السلبية آخذة في االرتفاعكما إن  من السكان.   العنف المنزلي  زيادة حاالت  تقارير عن   ا
ً للتكيف اقتصادي  الهشةتكافح األسر بينما    . ا

 
العامة أقل أمانيجعل  كما   البيئات  الكهرباء  ً نقص  للنساء.  و،  ا توفر ازيد  حيث تخاصة بالنسبة  للعنف في  محدودية  التعرض  لكهرباء من مخاطر 

تم اإلبالغ عن على سبيل المثال،   55على النوع االجتماعي. القائم  رض للعنف الجنسي والعنف  خالل ساعات الظالم، بما في ذلك التعالعامة  األماكن  

ناحية صوران    خالل الفترات المسائية في مدارس  العامةفي مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة    2021عدة حوادث تحرش جنسي في عام  
أبلغت النساء عن شعورهن بعدم األمان أثناء التنقل ليالً، سواء داخل المدينة أو بين المدينة والمناطق  في مدينة حماة المجاورة،  وبريف محافظة حماة.  

ً الريفية خوف  من التعرض للسرقة واالعتداء الجنسي. لذا فإن النساء واألطفال يحدون من تحركاتهم بعد حلول الظالم.  ا

 
ً الكهرباء أيضيؤثر شح   جماعية.  مآو  ة النازحين الذين يعيشون في على السكان في المخيمات وخاص  ا

 

 التأثير على االستجابة اإلنسانية
 

في المجال اإلنساني. على سبيل المثال، العديد من مراكز العاملون  يقوض نقص الكهرباء خدمات الحماية والمساحات اآلمنة التي يدعمها الشركاء  
ً توفير الوثائق المدنية ال تعمل إال جزئي  وتسريعاألحوال المدنية التي أعاد شركاء في المجال اإلنساني تأهيلها لتوسيع   بسبب ساعات انقطاع التيار    ا
اإلنساني لتقديم الخدمات األساسية مثل الدعم النفسي  عاملون في المجال  كاء  الكهربائي الطويلة. وبالمثل، فإن المراكز المجتمعية التي أنشأها شر

أدى نقص الوقود إلى انقطاعات متكررة  و بشكل متزايد.    واألماكن اآلمنة لألطفال والنساء والفتيات تعتمد على المولدات  ةواالجتماعي وإدارة الحال
 الً عن عدم توفر التدفئة والمياه في المرافق. الحماية، فضالمتعلقة بنشطة األتنفيذ تحول دون وعقبات 

 

 التغذية 
من جهة، وعلى    ه وتوافر  هوتنوعالغذاء  الكهرباء على جودة  شح  وسبل العيش أعاله تأثير    التعافيقطاع  واألمن الغذائي والزراعة    وثق كٌل من قطاع 

تؤدي هذه االتجاهات إلى زيادة انعدام األمن الغذائي وسوء  و  أخرى.السوريين على تأمين سلة الغذاء األساسية من جهة  الفئات الهشة من  قدرة  

ً التغذية بين السكان. وفق ملم و / أو وذمة    125)محيط منتصف العضد أقل من    الشديدانتشار الهزال  ازداد  ،  2021  تموزلشهر    SMARTلمسح    ا

  2019.56لعام ل SMART٪ منذ نتائج استطالع 4.7٪ إلى 0.9الثنائية( من األطراف السفلية 

 

 التأثير على االستجابة اإلنسانية
 

أدى انقطاع التيار الكهربائي الطويل  وفي برنامج التحويالت النقدية للحوامل والمرضعات بنقص الكهرباء.  وجودتها  تأثرت سالمة األغذية الطازجة  
  والدجاجوالمتكرر إلى دورات ذوبان تجميد جزئية أثرت على جودة اللحوم وسالمة الغذاء. ونتيجة لذلك، استبدل البرنامج اللحوم الطازجة باللحوم 

 

 .بيانات مكتب حماه  - سورية فيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  53
 بيانات مكتب المنطقة الجنوبية.  -  سوريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  54
 .سوريةالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في بيانات  55
 2023-2022خطة االستجابة اإلنسانية  56
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ً أيض  نقص الكهرباءوأسهم  .  المعلب الذين يمكن للبرنامج دعمهم. باإلضافة إلى    اتفي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر على عدد المستفيد  ا
 ذلك، أدى تزايد انقطاع التيار الكهربائي إلى تأخير تسجيل المستفيدات الجدد والتحقق من حاالت الحمل في العيادات. 

 
  4سوء التغذية الحاد بعد الساعة  دارة  عيادات المجتمعية إلالفاض في عدد المستفيدين الذين يحاولون زيارة كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى انخ

لتوفير  ومساًء.   البطاريات الالزمة  المتعاونون صعوبات في شحن  العيادات ومراكز  اإلنارة  يواجه الشركاء  سوء  دارة  عيادات المجتمعية إل الفي 
التقارير، مما يؤدي إلى    إعدادعاونين غير قادرين على شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستخدمة إلدخال البيانات والتغذية. كما أن الشركاء المت

سوء التغذية بسبب انقطاع التيار الكهربائي  دارة  عيادات المجتمعية إل الفي مراكز    باردة  يتم فحص األطفال في غرف  وتأخيرات في المشاريع.  

  57ونقص الوقود.

 

 في حاالت الطوارئ تصاالت والخدمات اللوجستيةاال 
لتشغيل جميع المعدات التي توفر خدمات االتصاالت    تهايعتمد قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ على استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية واستدام

عام  الشهدت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ في  و(.  الفرعية المكاتبالمشتركة )  عملياتالاألمنية واالتصال باإلنترنت في جميع مناطق  

  كاتب الفرعية المالمراكزالتي تعد مصدر الطاقة الرئيسي لمراكز البيانات في    العامةمن التدهور في جودة وتوافر الكهرباء من الشبكة    اً مزيد   2021
قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ لمخاطر أكبر في توفير  ن هذا أن يعرض  أومن ش.  ةفي جميع أنحاء سوري من والسالمة  األ ومراكز عمليات

الطوارئ في  االتصاالت في حاالت . ونتيجة لذلك، قامت مجموعة  واستدامتها  تصاالت الهامة ألمن وسالمة العاملين في المجال اإلنسانيخدمات اال 

  58.إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمنتديرها   التيعمليات  الأنظمة الطاقة الشمسية في ستة مراكز تركيب ب  2021عام ال

 
ال  وأدى االعتماد على المولدات كبديل إلى زيادة التلوث. واإلنساني بانقطاع التيار الكهربائي. العاملين في المجال  تأثر العديد من مكاتب الشركاء و

أنظمة الطاقة  للعديد من المكاتب في بعض المحافظات ذات الطقس الغائم والممطر، حيث تكون    ها تزال أنظمة الطاقة الشمسية غير كافية رغم تركيب
 الشمسية غير كافية في فصل الشتاء. 

 
الكهرباء والطاقة على نطاق أوسع إلى تأخير المراسالت مع السلطات الرسمية، ال سيما في المناطق  إلى    للوصول  باإلضافة إلى ذلك، يؤدي االفتقار

أبلغ بعض الشركاء عن تأخيرات تصل إلى أسبوع في استالم  والنائية والريفية حيث ال يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الفاكس والطابعات.  
إلى انقطاع االتصال بين العاملين في المجال اإلنساني والمستفيدين    اً ن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أيضيمكن أ و التصاريح أو تسليم الشهادات.  

 الخطوط الساخنة لتقديم الشكاوى. كذلك أوقات التوزيع، و أو، ومشاركة المعلومات حول تواريخ ية توزيعات النقد ال، ال سيما فيما يتعلق بعملهم من
 
 

 التوصياتاالوتنتاجاتًورابعا :ً
 

ارتفع عدد  حيث  اليوم.    ةأظهرت هذه الورقة الطرق المتعددة والمهمة التي يؤثر من خاللها نقص الكهرباء سلباً على االحتياجات اإلنسانية في سوري

ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى بالنظر إلى تدهور األوضاع االجتماعية    ، 2020عام  الاألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية منذ  

ً رئيسي  اً ، يلعب نقص الكهرباء دور59ن يالسوريوعلى حد تعبير الفئات الهشة من  .  القطرواالقتصادية في   داللة على    بكونهفي هذه الديناميات،    ا
ً لتدهور االجتماعي واالقتصادي ومحركا  له.  ا

 
التدخالت اإلنسانية واستدام كما يقوض نقص الكه اليعد هذا  و.  تقديمهاتكاليف  من  ويرفع    تهارباء فعالية  قدرة المجتمع  حول    مخاوف  أحد أبرز 

 . الصارممنا  التمويل ظل في   اإلنساني على تلبية االحتياجات المتزايدة

 
في المجال اإلنساني  العاملون  مشتركة من قبل الشركاء    اً يتطلب ذلك جهودو يجب معالجة تأثير الكهرباء على األزمة اإلنسانية السورية بشكل عاجل.  

 بعض التوصيات: نبين فيما يلي واالستجابة له.   ته مناصرلزيادة فهم هذا التأثير و

 
العاملين في  : يقدم هذا التقرير خطوة أولية من الشركاء  هرباء على االحتياجات اإلنسانيةتعميق الفهم المشترك وجمع األدلة حول تأثير الك  (1

مع استمرار   المرشح لالزدياديجب مواصلة الجهود لرصد هذا التأثير  واإلنساني إلثبات تأثير الكهرباء على االحتياجات اإلنسانية.  المجال  

البيانات حول تأثير الكهرباء تنبؤات حول تطور االحتياجات اإلنسانية وخطط  واألدلة جمع وفر ييجب أن و  60.القطرقطاع الطاقة في تدهور 

 االستجابة لها، بما في ذلك الميزانيات المناسبة التي تأخذ تكاليف التشغيل المرتفعة في االعتبار. 

  قضية  الكهرباء على الحصول  يعد: إنسانية كضرورة  الكهرباء نقص معالجة إلى الحاجة حول  الجهات المانحة مع  والحوار المناصرة زيادة (2

  مصادر  إلى   المجتمع   وصول  لزيادة   أنشطة  2023-2022  اإلنسانية  االستجابة   خطة   تتوقعو .  الحالي  السوري   السياق  في   جوهرية  إنسانية 

  الطاقة   أنظمة  توفير  أصبح  ذلك،   إلى  باإلضافةًً.األساسية  الكهرباء  شبكات  تأهيل  وإعادة  الشمسية  الطاقة  أنظمة  توزيع  خالل  من  سيما  ال  الطاقة، 

ً أيض  اآلن   والبنى  األساسية   الخدمات  استهداف  يتم  عندما  اإلنسانية  االستجابة  خطة  عبرصمود  وال   المبكر  التعافي  عمليات  من  يتجزأ  ال  اً جزء   ا

.  األنشطة  هذه تمويل  وال بد من  ، (ذلك  إلى  وما  واألسواق   الري وأنظمة  والمدارس   الصحية  المرافق  تأهيل إعادةك)  المجتمعية   اإلنتاجية التحتية

  لوقف  طموحةإضافية    تدابيرأكثر في    لتفكيرل   اإلنسانيالعاملون في المجال    الشركاءغيرهم من  و  المانحون  سيحتاج  األنشطة،   هذه  جانب  إلى

ً حالي  لها  المخطط  اإلنسانية  االستجابة  خطة  أنشطةوليست  .  اإلنسانية  االحتياجات  على  الكهرباء  شح  تأثير   تنامي   لمنع  كافية  بالطاقة  والمتعلقة  ا

 . الكهرباء شح بسبب  االحتياجات
 

 سورية بيانات قطاع التغذية في  57
 سوريةالطوارئ في في حاالت تصاالت االبيانات قطاع  58
 ( 2021)  تقييم االحتياجات متعدد القطاعات 59
نتيجة الرتفاع أسعار الوقود في األسواق  سوريةجمع بيانات إضافية لتقييم اآلثار اإلضافية المحتملة لألزمة األوكرانية على الوصول إلى الكهرباء في  ويجب  لألزمة األوكرانية. سابقاً  تمت صياغة هذا التقرير   60

 .العالمية
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: يؤدي توفير الطاقة  المتكاملة على أساس المنطقةإعداد البرامج  موارد الطاقة المجمعة عبر القطاعات والتدخالت من خالل  لفرص  إيجاد   (3

يجب أن يفكر  وإلى زيادة التكاليف، مما يقلل بدوره من عدد المستفيدين الذين يمكن استهدافهم.    هاالتدخالت اإلنسانية وتأثيرلضمان استدامة  

من أجل تجميع الموارد  وذلك في المجال اإلنساني بشكل جماعي في حلول الطاقة للمناطق المستهدفة إلى أقصى حد ممكن،  العاملون  الشركاء  

المنخفضة تحديات    ، وهذا مهم بشكل خاص في المناطق الريفية وزيادة الكفاءة.   وصول العادل. في هذا  أمام الحيث تشكل الكثافة السكانية 

اإلنساني على التقييم المشترك الحتياجات الطاقة  العاملون في المجال  المستند إلى المنطقة الشركاء  إعداد البرامج  ساعد  ي الصدد، يمكن أن  

 . إلمدادها بالطاقةير تدخالتهم والبحث عن حلول جماعية المطلوبة الستدامة تأث 

 


