
 التحميل اإلقميمي لسوريا
2014شباط  7  

  لمحة عامة
كانون  شهر في الصادر السابق التقرير عن ممخصة ومحّدثة نسخة هو (RAS) سوريا في لمنزاع اإلقميمي التحميل إن

الحالة العامة في حول  مترابط تحميل تقديمالى  المصادرمختمف  من المعمومات جمع عبر التقرير هذاسعى ي .األول
بينما يركز الجزء األول عمى الحالة اإلنسانية في الداخل السوري، يغطي . المتأثرة باألزمة السوريةالمنطقة وفي البمدان 

كذلك، يسمط هذا التقرير الضوء عمى أهم المستجدات اإلنسانية في عام . الجزء الثاني تأثيرات األزمة عمى دول الجوار
 من لممزيد .التقرير هذا اكتمال في تساعد التي تالمعموما بكافة سوريا في الحاجات تحميل مشروع يرّحب. 2013
 SNAP@ACAPS.org. اإللكتروني  البريد عبر المراسمة الرجاء األسئمة، أو التعميقات ومات،المعل

 
مميون الى  4ين الى المساعدات في سوريا من جازدياد عدد المحتا 2013شيد عام : الى المساعدات الوصول

 2,300,000 الى 550,000من  مع مفوضية الالجئين مميون، بينما ازداد عدد الالجئين المسجمين 9أكثر من 
وبينما تضاعفت االحتياجات وفي مختمف القطاعات، لم تستطع االستجابة اإلنسانية من توسيع . في دول الجوار

. مقيدة بعقبات األمن والتمويل والقدرات ،نطاق نشاطاتيا لملء الثغرات
 

 3 مميون في شير تموز الى 2.7في الداخل السوري، ارتفعت أعداد المحتجزين في أماكن صعبة لموصول من 
ىذا، وال تزال عوائق الوصول تحول دون ايصال المساعدات اإلنسانية . 2014مميون في شير كانون األول 

لكن االتفاقيات المحمية في أماكن من دمشق وريفيا قد . بأغمبيا الى المحافظات الشمالية وضواحي دمشق
ة الشام، وأحياء كالبرزة والقابون ولو بكميات محدودة الى بمدات كمعضمي ،سمحت بوصول المساعدات اإلنسانية

. والى اجالء ذوي الحاالت المرضية الحرجة
 

أخذ وصول المساعدات اإلنسانية الى بعض مناطق سوريا حيزا كبيرا من مناقشات اتفاق جنيف لمسالم والذي 
 .ممثمي الحكومة السورية وقادة المعارضة السورية سوية لممرة األولى ونجح في جمعكانون الثاني  22بدأ في 

أما . لكن النقاشات الساخنة والمطالب المتكررة من الدول لم تنجح في حسم اي تطور ممموس في ىذا اإلطار
 في التقمص ال سيما بعد اندالع الصراع بين كتائب ماضٍض عمى األرض السورية، فوصول المساعدات اإلنسانية 

ذلك وال تزال االجتماعات الرفيعة  .فيما بينيا منذ بداية كانون الثاني ةمعركة جديدمؤخرا المعارضة التي فتحت 
. المستوى تحدد مواعيدىا بغية الوصول الى اتفاق لتوسيع نطاق وصول المساعدات

 
قصف بوتيرة . بالبراميل المتفجرة لمنصف المعارض من مدينة حمب قصف القوات السورية لم ييدأ :الحماية

دمشق وريفيا ودرعا أيضا تعرضت . يومية وألكثر من شير ينذر بازدياد خطر استعمال األسمحة العشوائية
شخص في شير كانون  6.000 قد أودى بحياة ع نطاق القتالن توّس إ. لقصف البراميل المتفجرة منذ أسابيع

. الثاني فقط
 

أدلة قولية حول ازدياد حاالت العنف الجندري في أماكن الصراع وبين  المتحدة لمسكان صندوق األممذكر 
قد يكون ذلك نتيجة الضغوطات الكبيرة التي يعيشيا السوريون سواء من حيث انعدام  .مجتمعات النازحين

أوردت احدى الجمعيات المعنية في الحسكة تحديدا، . مصادر الدخلاالستقرار األمني او من حيث تدىور 
 .دا في حوادث العنف الجندري عمى أيدي متطرفي الجماعات المسمحة في المنطقةابالحماية ازدي

 
من البالد عبر سربت تقيل أنيا التي  ةالميداني اتاذا تأكدت، فإن صور االالف من حوادث التعذيب واالعدام

ان . قد تقدم برىانا ممموسا حول توسع رقعة التعذيب من قبل الحكومة السورية منشق عن الحكومة السورية
األعمال الوحشية التي تمارس عمى المسجونين ىي صنيعة الجماعات المتطرفة أيضا وقد ُذكرت حاالت مماثمة 

ت المعارضة وبين الدولة اإلسالمية في العراق والشام خالل القتال األخير بين التحالف المتشكل جديدا من قوا
 (.داعش)
 

في . بالنسبة الى الالجئين في الدول المضيفة، فإن تعرضيم لمشاكل الحماية قد ازداد بفعل امتداد عمر األزمة
ىؤالء ىم  .لبنان، فإن العديدين قد تعدوا مدة السنة المحددة في تأشيرة اقامتيم والتي منحوىا عند دخوليم البالد

 نوبينما لم تسجل أية حاالت ترحيل حتى االن، لكن الالجئين الذي. غير قادرين عمى دفع الرسوم لتجديد اقامتيم
دخموا البالد بطريقة غير شرعية يواجيون مشاكل جمة في لبنان ال سيما في الوصول الى نظام العدالة او في 

 .التي تحول أيضا دون وصوليم الى نقاط توزيع المساعداتقدرتيم عمى المرور عمى نقاط التفتيش المتزايدة و
 

لكن ذلك لم ينِف وجود حاالت . ريا والمنطقةفي سو ةان حممة التمقيح ضد شمل األطفال ال تزال مستمر :الصحة
وال سيما بعد تأكيد حالة جديدة في محافظة الحسكة  رئيسي مصدر قمقجديدة من المرض الذي يبقى انتشاره 

ىو قيد  أخرىيبدو ان تفشي أمراض  .ووجود حاالت غير مؤكدة ذكرتيا الجمعيات العاممة في المجال اإلنساني
رغم ذلك، فإن تدىور النظام الصحي العام مع آليات التكيف الجديدة، مرفقة بضعف امدادات المياه . اإلحتواء

تم تسجيل حاالت من . ممة التمقيح يحمل خطرا عاليا بتفشي أمراض جديدة في الداخل السوريقمة تغطية حو
بينما تتضاءل االمكانيات و. في لبنان ال سيما ،السل في األردن وتركيا وكذلك تزداد الخدمات الصحية تقمصا

بة عمما ان الكثير منيم غير المالية لالجئين، يصبح وصوليم الى العناية الطبية في البمدان المضيفة أكثر صعو
ىكذا، ييمل . قادر عمى دفع تكاليف النقل الى مراكز العناية الصحية؛ عدا عن تكاليف العالج واألدوية

الالجئون معايير العناية الوقائية ويسعون لتأمين الحد األدنى من الرعاية الصحية حين تصبح مشاكميم الصحية 
أشارت تقييمات عديدة في لبنان الى عودة الالجئين الى . أكثر كمفةتصبح معالجتيا  وىكذافي حاالت خطرة 

ىكذا، يعرضون سالمتيم لمخطر وىكذا، . بأسعار لبنان سوريا من أجل المعالجة وتأمين األدوية األرخص مقارنةً 
 .أيضا يزداد الضغط عمى الخدمات الصحية في الداخل السوري

 
تأثيرات فورية عمى دول الجوار الشديدة الترابط فيما بينيا، وتحديدا  تترك أحداث الصراع في سوريا: توسع النزاع

في ىذا الشير، شيد لبنان العديد من ىجمات الصورايخ وانفجارات السيارات كنتيجة مباشرة او . في لبنان وتركيا
 .غير مباشرة لتطورات األزمة السورية

 
. ج ممموسة ويبقى أي حل قريب لألزمة بعيد المنالانتيت مناقشات السالم في جنيف دون أية نتائ :المفاوضات

كذلك، يبقى ادماج . ىذا وال تزال الجيود مستمرة من أجل تعزيز قدرات الدول المضيفة لمتأقمم مع األزمة الممتدة
الالجئين السوريين بين المجتمعات المضيفة خاضعا لمعوقات عديدة، منيا األحجام الكبيرة لالجئين وقيود 

 .قبل الحكومات المضيفة فيما يتعمق بالعمل واالقامة القانونيةمفروضة من 
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2013أهم التطورات في عام    

في الداخل السوري وازداد كثافة تحديدا في مدينة حمب ومحيط دمشق فضال  2013انتشر الصراع في عام : الصراع
ألسباب متعمقة بالصراع  قد ماتوا اً شخص 70,000يقدر ان . عن باقي المحافظات من حمب فالحسكة فدرعا وحمص

بفضل مساعدة حزب اهلل لمقوات المسمحة .  130,000الدائر في سوريا ليصبح مجموع أعداد الضحايا أكثر من 
السورية، تمكنت الحكومة السورية من استعادة سيطرتيا عمى بعض المناطق، لكن ذلك استدعى في المقابل ضربات 

ازدياد أعداد المحاربين المتطرفين األجانب قد ساىم في اشعال القتال بين في الوقت نفسو، فإن . انتقامية في لبنان
. المجموعات المعارضة

ان استمرار الصراع وصعوبة وصول المساعدات اإلنسانية قد أديا الى تراجع كبير في : ازدياد الحاجات اإلنسانية
بسبب غياب الطعام وىو ما يدل عمى  ازداد سوء التغذية وسجمت اولى حاالت جوعٍض . الحالة اإلنسانية في سوريا

ذلك وتبقى المفاوضات جارية  .استنزاف قدرة المجتمع في التأقمم مع األزمة الحالية، ال سيما في المناطق المحاصرة
مفاوضات لم تفمح في تغيير . من أجل ايصال المساعدات الى أماكن صعبة الوصول عمى المستوى الدولي والمحمي

كذلك، فإن تكاثر الجماعات . 2013مر لوصول المساعدات الى أماكن مختمفة من البالد في عام حالة التراجع المست
المتطرفة، االغالق المتكرر لمحدود التركية، والقيود المفروضة من الحكومة السورية باالضافة الى القتال المركز عمى 

 .طرق اإلمداد قد ترك أماكن مختمفة دون أي دعم انساني
 

مميون خالل  9.3مميون في شير كانون األول الى  4.3ارتفع عدد المحتاجين الى المساعدة اإلنسانية في سوريا من 
باعتماد مصادر أخرى، ومنيا التقييم المتعدد . الشؤون اإلنسانية لتنسيقالمتحدة  مكتب األمموذلك وفقًا ل 2013العام 

 .مميون نسمة 11.3القطاعات لشير تشرين الثاني في المحافظات الشمالية، يصبح عدد المحتاجين قريبا من 
لجأوا  مميون 1.75، منيم حوالي 2013مميون شخص قد تركوا أماكن إقامتيم في سوريا في عام  6يقدر ان  :النزوح

كثير منيم نزحوا أكثر من مرة، ىربا من الصراع او بحثا عن الوصول الى الخدمات او فرص . الى دول الجوار
 .العمل
صار من األكثر صعوبة النزوح من األماكن المتنازع عمييا وذلك في ظل وجود أماكن عديدة تحت ، 2013خالل 

وبفعل التدىور الكبير لألوضاع داخميا، فإن . دول الجواربفرض قيود الدخول الى كل  ءالحصار الخانق وبعد البد
تتشابة المشاكل في مختمف دول المجوء التي .  الالجئين الجدد ىم أكثر عرضة وحاجة من أقرانيم الالجئين قبل سنة

عمى الالجئ الذي يواجو صعوبات متنامية لموصول الى السكن الالئق، ذلك يؤثر  .تقمصت مصادرىا بشكل كبير
 .التوترات مع المجتمعات المضيفة ازدياد حدةعاية الصحية وفرص العمل، ىذا فضال عن الر
 


