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  لمحة عامة
 

شهر الصادر في  في سوريا هو نسخة محّدثة عن التحليل اإلقليمي للنزاع في سورياإن التحليل اإلقليمي للنزاع 
زاع في سوريا إلى جمع المعلومات من كافة المصادر في المنطقة وتقديم يسعى التحليل اإلقليمي للن. أغسطس

الجزء األول  بينما يرّكز. تحليل مترابط عن الوضع العام في المنطقة وفي كل بلد من البلدان المتأثرة باألزمة
يرّحب مشروع تحليل . على الوضع داخل سوريا، يتناول الجزء الثاني تأثير األزمة على البلدان المجاورة

للمزيد من المعلومات أو التعليق أو . الحاجات في سوريا بكافة المعلومات التي تساعد في اكتمال هذا التقرير
 .SNAP@ACAPS.org  األسئلة، الرجاء المراسلة عبر البريد اإللكتروني

 
بعد تراجع مؤقت في حّدة النزاع في حين بدا التدّخل العسكري الّدولي مرّجحاً، تأججت  :النزاع 

االشتباكات من جديد في أواسط شهر سبتمبر إذ انحسر التهديد مع قتال عنيف بين جماعات المعارضة 
محافظات وتجلّى ُبعد جديد لألزمة عند ازدياد القتال بين جماعات المعارضة في ال. والقوات الحكومّية

وفي نهاية شهر . الشمالية، وبخاصة بين جماعات المعارضة المعتدلة والفصائل التابعة لجماعة القاعدة
سبتمبر، نّددت عدة جماعات بتحالف المعارضة مع االئتالف الوطني السوري، معتبرًة أنه لم يعد يمّثل 

هذا ال . للحكومة يتعّمق أكثر فأكثر تشير هذه التطّورات إلى أن االنقسام بين القوى المعارضة. مصالحها
يشكّل تحدياً إضافياً أمام وصول المساعدات اإلنسانية فحسب إنما يؤثر أيضاً على إمكانية التوّصل إلى 

 . 2محادثات سالم فّعالة في إطار مؤتمر جنيف 
 

تسجيلهم في مليون سوري إما تسّجلوا كالجئين أو ينتظرون حالياً أن يتم  2.2هناك أكثر من  :النزوح 

وكنتيجة . ماليين سوري كنازحين إلى داخل األراضي السورّية 4البلدان المجاورة، وتم تحديد أكثر من 

للنزاع األكثر تعقيداً على اإلطالق، ال يزال السوريون مجبرين على النزوح، وقد أُجِبر عدد كبير على 
وح، أشار عدد كبير من الالجئين إلى أنهم وبما أن العنف هو الدافع األساسي للنز. االنتقال مرات عديدة

هربوا بسبب التأثيرات غير المباشرة لألزمة بحيث يشّكل الوضع االقتصادي المعّطل والتدهور السريع 
 . للنظام الصحي العاملين األساسيين

 

ينفذ لبنان . في ِوسط العوامل المستمرة في دفع الناس إلى النزوح، تصبح خياراتهم محدودة أكثر فأكثر 
تأشيرات دخول تسبق الوصول، في حين أن سياسات أكثر تشدداً على الحدود وتستمر مصر بطلب 

اص إلى البلدان تدّفق المزيد والمزيد من األشخ ومع. خدمات الالجئين في البلدان المضيفة تفوق طاقتها
المجاورة، تزداد المنافسة للحصول على المأوى والموارد والعمل، بين النازحين من جهة  وبين النازحين 

 .والمجتمعات الُمضيفة من جهة أخرى
 

سوء التغذية كمصدر قلق متزايد في شهر سبتمبر مع تسجيل أول حالة وفاة لطفل  ُذكر :الوضع اإلنساني 
ويعتقد أن المجتمعات المقيمة في المناطق المحاصرة هي . محافظة ريف دمشقبسبب نقص التغذية في 

األكثر تعرضاً للخطر، إال أن تأمين الطعام يتأّزم في عدة مناطق في سوريا وفي البلدان الُمضيفة بسبب 
 . انخفاض فرص الحصول على الدخل وارتفاع التضخم الذي يؤثر بشكل كبير على قدرة الناس الشرائية

 

، القيود المالّية المتعلقة بالحظر الّدولي، على الرغم من أنها غير ُمعّدة الستهداف الواردات الغذائية إنّ  
وفي الوقت نفسه، كان حصاد . تشّكل حاجزاً كبيراً أمام قدرة الحكومة على استيراد حاجات البلد من القمح

المحلي للسلع األساسية تعّرض ألكبر القمح لشهر يونيو ينخفض عن المعّدل بكثير، في حين أن اإلنتاج 
السلع أكثر فأكثر في األسواق السورّية، مع نقص مزعوم  توّفر ونتيجة لذلك، يقلّ . انخفاض على اإلطالق

 .للطعام والخضروات الطازجة وأغذية األطفال والسلع المطلوبة لفصل الشتاء القادم
 

أن الكثير من األوالد السوريين يفقدون حقهم في مع بداية العام الدراسي، أصبح واضحاً اآلن  :التعليم 
ومع نقص األماكن في مدارس البلدان الُمضيفة، فإن األوالد . التعليم، داخل سوريا وفي البلدان الُمضيفة

ي لالنخراط في عمالة األطفال إذ أن موارد عائالتهم معرضون أيضاً لفصلهم عن الّسلك التعليم
 .كثير من المدارس في سوريا مأهولة بالعائالت النازحةوال تزال ال. االقتصادية تنضب

 

مع اقتراب فصل الشتاء، تشّكل صحة آالف األشخاص في سوريا والالجئين في البلدان المجاورة  :المأوى 

وسبق أن ُذكر أن الظروف المعيشية ُمعّدة لتزداد . الذين يعيشون في مساكن غير مالئمة مصدر قلق بالغ

 . س البارد واألمطارسوءاً مع قدوم الطق

 

تؤثر المشاكل األمنية في عدة دول مضيفة على قدرة الجهات اإلنسانية الفاعلة على تسليم الخدمات  :العقبات 

وفي هذه األثناء في سوريا، يبقى الوضع الراهن  في ما يتعلق بالوصول، مع نقاط التفتيش والعنف . الُملّحة

يؤثر النقص في األسواق على قدرة . لتي ال يزال يمكن الوصول إليهاالذي يهدد التسليم الناجح في األماكن ا

المنظمات اإلنسانية على تأمين السلع محلياً ويجب استيراد عدد كبير من السلع لتجنّب تحميل سوق ضعيف 

 .في األصل فوق طاقته

 

لتغطية والبلدان المضيفة  تعيد منظمة األمم المتحدة وشركاؤها حالياً النظر بالمناشدة لتمويل سوريا :التمويل 

تبقى المناشدات للمساعدات اإلنسانية الحالية . 2124إلى شهر ديسمبر  2124الحاجات من شهر يناير 

بالمئة للبلدان  44بالمئة من مطالب التمويل لسوريا ونسبة  44تعاني عجزاً في التمويل، مع تغطية نسبة 

لعناية الصحية كما أّدى إلى نقص محتّم في مساعدات أثّر نقص التمويل على تأمين المأوى وا. المضيفة

لن يكفي التمويل المحدود المتوفر لتلبية الحاجات . المواّد الغذائية والمواّد غير الغذائية لالجئين في لبنان

األساسية التي ستثيرها أعداد كبيرة أخرى من الالجئين، مع تنافس خطط الطوارئ على مبالغ األموال 

 .المحدودة

 

في ظّل غياب نظام تسجيل واسع االنتشار، فإن األعداد المتوفرة  :النازحين/ د األشخاص المتأثّرينعد 

أو المحتاجين لمساعدة إنسانية داخل سوريا هي تقديرات تستند إلى أرقام صادرة عن /لهؤالء النازحين و

ّمن إعادة النظر بمناشدة تتض. قوليّةجمعية الهالل األحمر العربي السوري والحكومة السورية ومعلومات 

مليون  4.24مليون سوري محتاج و 8.6المساعدات اإلنسانية إعادة النظر بتقديرات شهر أبريل التي بلغت 

تشير االستنتاجات األولية من هذه المباحثات إلى أن أعداد النازحين وأولئك المحتاجين للمساعدة . نازح

 . ارتفعت جداً 

 تشير األعالم الحمراء الى معلومات جديدة 
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 أعداد النازحين والالجئين بحسب الدولة~

 *سوريا 5,100,000

        لبنان 0,100,000

  األردن 600,000

        تركيا 490,000

  مصر 300,000

  **العراق 220,000

ا 47,000   أوروب

 شمال أفريقيا 15,000

2124لم يتم تحديث هذا الرقم منذ شهر نيسان    * 
العراق هو البلد الوحيد الذي لم تصدر . فقط المسجلين مع المفوضية** 

 .اقي الدول المضيفةب كما فعلتسلطته رقما رسميا عن الالجئين اليه 
من خالل مصادر  HIUالمعلومات الواردة أعاله واردة من  ***

مراكز جماعيّة، مدارس، مسجد، مواقع رياضيّة : مفتوحة وتتضّمن

 . إنَّ هذه الالئحة ليست حصريّة. وعائالت مضيفة

 التطّورات الرئيسة

السبب الرئيسي  تشّكل ال تزال هموم األمان :األمان

فالشعب المدني داخل البلد . لهرب الناس من سوريا

معّرض العتداءات األسلحة الثقيلة والتهديد باستخدام 

العنف المستمر نتيجة انعدام القانون والنظام في بعض 

واألطفال مستهدفون بشدة وهم مجبرون في . األماكن

العمل في سن مبكرة، إذ تّجندهم  أغلب األحيان على

القوات المسلّحة ويواجهون تهديدات باستخدام العنف 

 . الجنسي

على الرغم من غياب نظام تعقّب النزوح  :النزوح

إقليمياً، يبدو من الواضح أن مستويات عالية من النزوح 

تزداد . جارية، داخل سوريا ونحو البلدان األخرى

الخطورة بما أن الكثير من هؤالء النازحين ُمجبَرون 

 . على االنتقال مرات عديدة

في سوريا، في وسط نقص على صعيد البلد : الّصحة

وية والتجهيزات والطاقم الطبي وتعطّل البنية لألد

التحتية، يستمر االستهداف المتعّمد للمستشفيات والطاقم 

في األردن ولبنان، إّن البنية التحتية . الطبي واآلليات

الصحية مثقلة على نحو متزايد، ما يؤدي إلى مزيد من 

التقصير في توصيل العناية الطبية للسوريين 

 .فةوالمجتمعات الُمضي

في سوريا،  القيود التنفيذية الكبيرةبسبب : المأوى

أولئك المجتمعين في  تتركز تلبية تأمين المأوى على

مواقع نزوح جماعية مثل مخيمات األشخاص النازحين 

إاّل أّن . الحكوميّة داخل البلد والمساكن الجماعية

مساكن دون  األغلبية الساحقة من النازحين تمكث في

أما خارج سوريا، إن . عائالت مضيفة المستوى أو مع

مساكن غير مالئمة  أغلبية الالجئين الذين يعيشون في

وضع يزيده تعقيداً  هم معرضون للخطر تحديداً، وهو

 .نقص السلع الشتوية في السوق
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