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  لمحة عامة

ومات من معالى تجميع الم . يسعى التقريرحزيران هو تحديث لمتحميل اإلقميمي لشهر(RAS) هذا التحميل اإلقميمي حول الصراع السوري 
المصادر في المنطقة وعرضها مع تحميل موضوعي حول الوضع العام في سوريا وفي جميع الدول المتأثرة بنزوح السوريين اليها.  مختمف

 مشروع بينما يرّكز الجزء األول من التقرير عمى الحالة اإلنسانية داخل سوريا، يغطي الجزء الثاني تأثير األزمة عمى الدول المجاورة. يرّحب
بأية معمومات تعّزز او تضيف الى هذا التقرير. لمحصول عمى معمومات إضافية، أية تعميقات او أسئمة، (SNAP) ات السورية تحميل الحاج

 .SNAP@ACAPS.orgالرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني 

 4في  سيطرتيا عمى مدينة القصيركامل حزب اهلل مقاتمي  بالتعاون معأعادت قوات الجيش السوري  الصراع: 
من المرجح . المدينةالسيطرة عمى  بغية العسكرية حاليا في محافظة حمبترّكز ىذه القوات عممياتيا  .3102حزيران 

 أطول.وقتا ان تكون ىذه المعركة أصعب من معركة القصير وان تأخذ 
دعمًا ى يتمق ومعارضة، النزاع، حكومة طرفي المقاتمين األجانب في سوريا عممًا ان تأثير في الوقت نفسو، يتزايد 

 بمدانعدة اتخذتو ال سيما بعد القرار الذي ، ىذا الصراعحدة . تشير التوقعات الى ازدياد المحاربين متزايدا من ىؤالء
تسميح المعارضة من أىم ما نتج عن ىذا القرار ضرورة  في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي ُعقد في الدوحة مؤخرا.

 (.3محادثات السالم التي ترعاىا الواليات المتحدة وروسيا )جنيف  السورية وتأجيل
 بالرغم من عدمتتدىور الحالة اإلنسانية في سوريا وتتزايد الصعوبات لدخول العديد من المناطق نسانية: الشؤون اإل  

يبقى . كما مميون( 5.6الرقم في نيسان ب )قّدر ىذا  داخل سوريا المحتاجينص لعدد األشخا حديثأي ت صدور
األمن الغذائي ىّما أساسيا لمكثيرين مع صعوبة تأمين الخبز المدعوم من الدولة وعدم قدرة البعض عمى شراء الخبز 

 غير المدعوم.
تعاني ىذه المرافق من نقص . ضررلم المرافق الصحية ضت الكثير منبعد أكثر من سنتين عمى األزمة السورية، تعرّ  

تكثر الحاجات في المجال الصحي ال سيما لمذين يعانون من أمراض كما . الطبية دوية والمعداتألواالكادارت 
في تزايد النزوح يو  3100منذ سنة ال تغطي حمالت التطعيم كافة األراضي السورية باإلضافة الى ذلك،  مزمنة.
امدادات المياه في العديد من تعطل باالضافة الى  ،يضطر البعض لمنزوح أكثر من مرة داخل البالدحيث  الداخل

 اظروف ىءيتيكل ىذه األسباب المناطق وتدىور معالجة الصرف الصحي وعميمة التخمص من النفايات الصمبة. 
 .السورية في المحافظات الشمالية بكثرة التي تفّشتمثال و الحصبة كا نتشار األمراض اإلنتقاليةمناسبة إل

األردن وتركيا لتخفيف العبء عن المخيمات والمجتمعات المضيفة، يبقى  رغم إنشاء المخيمات الجديدة في العراق، 
تدفع اإليجارات المرتفعة بعض  اذ .وتبقى ظروف الالجئين شديدة الصعوبة يصعب اشباعيا المأوى حاجة ممحة

الخيم. ىذه ىي الحال مثال في لبنان  انشاءمالجىء دون المستوى الالئق لمعيش او الى  السكن فيالالجئين الى 
 % من السكان.41الذي بات يشكل الالجئون في بعض مناطقو أكثر  من 

ك لذكالالجئين. من تعامل مع األعداد المتزايدة لممرضى في الالعديد من الصعوبات النظام الصحي المبناني واجو ي 
 عنفي مختمف البمدان المعمومات  تندرمن األعباء الواقعة عمى عاتقيم.  الجئينالمعونات الصحية لتدّني  يزيد

من شأن مشكمة المياه ان تتفاقم ال سيما مع االكتظاظ السكاني  .وحالة المياه والصرف الصحيمقومات النظافة 
ان تتزايد صعوبات التخمص من النفايات داخل المخيمات وارتفاع درجات الحرارة في الصيف. من المرجح ايضا 

 الصمبة وتوفير متطمبات النظافة لالجئين. 
% من عدد السكان السوريين 21حوالي  مميون سوري جراء األزمة. يشكل ىؤالء 5.4ل عن نزح ما ال يقالنزوح:  

%( من الالجئين 41) 324,111داخميا، منيم سوري مميون  4أكثر من نزح قبل بدء األحداث. المقدرة أعدادىم 
مميون  0.5مت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين السوريين حوالي في الوقت نفسو، سجّ الفمسطينيين في سوريا. 

 مميون في نياية السنة. 2.3ىذا العدد من المتوقع ان يقارب  .أيضا في دول الجوار التسجيل طالبيسوري منيم 
تختمف  ، ال سيما من األردن والعراق. اليياالعديد من السوريين يغادر سوريا، تتزايد عودة البعض منيم  بينما ال يزال 

 مجرد اإلطمئنان عمى األمالك الخاصة.الى الة المجوء في الدول المضيفة أسباب ىذه العودة من عدم الرضا عن ح
نتيجة الظروف  ةبالدىم صعب عودة الالجئين الىبقى تمن يعود الى سوريا لممشاركة في القتال أيضا.  الالجئين من

 خدمات.الالى  يمصعوبة وصولباالضافة الى  في مختمف أنحاء البالدءتدمير البنى التحتية و  األمنية غير المستقرة
 لبنان في شير حزيران مع اإلشتباكات التي حدثت في األحداث األمنية تتفاقم انتقال الصراع الى الدول المجاورة: 

في مختمف المناطق. ع لمطرقات وقط . كذلك، شيد لبنان بعض التظاىراتمؤخرا في صيدا وتجددىا في طرابمس
العديد من البمدات المبنانية الحدودية في البقاع لمقصف من قبل مصادر سورية، معارضة  تعرضأضف الى ذلك 
 لمنظام وتابعة لو.

بل األمم المتحدة لتمويل إغاثة السوريين: خطة اإلستجابة نداءين إنسانيين من ق صدر في شير حزيران التمويل: 
 0.3طالبت خطة اإلستجابة اإلنسانية بأكثر من  (.RRP) 4خطة اإلستجابة اإلقميمية ( و SHARPاإلنسانية )

كذلك، . 3102محتاج في الداخل حتى نياية كانون الثاني مميون  5.6تأمين اإلغاثة ل مميار دوالر أميركي من اجل
مميار دوالر أميركي  2.6خطة اإلستجابة اإلقميمية استمرار تدفق السوريين الى دول الجوار وطالبت ب  توقعت

 مميون مسجل بنياية شير كانون الثاني. 2.34إلغاثة أكثر من 
 :ال يزال انعدام توفر المعمومات الحديثة حول الوضع اإلنساني في المحافظات الوسطى والجنوبية  نقص المعمومات

ىناك القميل من المعمومات سيما في ريف دمشق، درعا وحمص. كذلك، وفي معظم دول الجوار، ال السورية قائما، 
 حول حالة الالجئين الذين يعيشون خارج المخيمات وحول المجتمعات المحمية المتأثرة باألزمة.

ان تزايد تدفق األسمحة لكال الطرفين وازدياد تدخل المقاتمين األجانب في الصراع السوري  من شأنالتطورات المحتممة:  
 .لطالبييا يفاقم من المأساة اإلنسانية معيقًا وصول اإلغاثاتو يطيل أمد الصراع 

تؤدي الى نزوح جديد من المقيمين ان يتوّقع ان تسّبب معركة حمب القادمة مزيدا من تدىور الوضع اإلنساني و كذلك،  
 مسافات قصيرة.ىذا النزوح بجزء كبير منو مؤقتا وضمن سيكون والنازحين الى حمب عمى حد سواء. 

. من شأن ذلك أيضا في سوريا والدول المضيفة لالجئين من المحتمل ان تسوء حالة المياه والنظافة والصرف الصحي 
نتقال األمراض المعدية بما في ذلك التياب الالصحية كل المخاطر تتوافر  أيضا ان ييدد بازياد الحالة الصحية سوءا.

 ال مفر منيا. يا أمرمنظمة الصحة العالمية أن تفشي أفادتىي مثار قمق كبير. وقد والتي الكبد والتيفوئيد والزحار 

 تشير األعالم الحمراء الى معمومات جديدة
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 عدد النازحين والالجئين بحسب الدولة~

 سوريا 5,100,000
        لبنان 700,000
  األردن        530,000
        تركيا 490,000
  العراق 159,000
  مصر 140,000

 راتأهم التطوّ 
ازداد عدد المتسجمين او طالبي التسجيل لدى 

لشؤون الالجئين السوريين   مفوضية األمم المتحدة
مقارنة مع شير  011,111في حزيران بحوالي 

أيار.ىذه الزيادة ىي أقل بكثير من شير أيار الذي 
شير ن عالجئ  311,111شيد ازديادًا بحوالي 
، السبب ير واضحفي األرقام غ نيسان. ىذا التراجع 

بازدياد أعداد  نوطاً من الممكن ان يكون م وولكن
الى وصول مالعوائق لازدياد سوريا او العائدين الى 

 .دول الجوار متل تركيا، العراق واألردن
 ضررتفي سوريا من  تتفاقم المشاكل الصحية 

نقص العاممين في المجال ، والمستشفيات المرافق
الصحي والنقص الحاد في األدوية والمستمزمات 

ضعف تغطية حمالت التطعيم منذ يشكل  . الطبية
، ارتفاع معدالت النزوح الداخمي، تعطل 3100سنة

امدادات المياه  وتدىور معالجة الصرف الصحي 
 بيئية مالئمةوأنظمة التخمص من النفايات الصمبة 

 النتشار األمراض المعدية.
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 مخيمات الالجئين
 قيد اإلنشاء

 مخيمات النازحين داخميا
 الرسميةمعابر الحدود 

 وصول محدود )معابر الحدود الرسمية(
 مخيمات المجوء الفمسطيني

 مرافىء
 مطارات

 محطات توليد الطاقة
 طرق رئيسية

 حقول النفط والغاز
 مرتفعات الجوالن

 مناطق كردية تاريخية


