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  لمحة عامة
يعمد هذا . ير الشهرية الصادرة سابقارالتقا (RAS) سوريا ل اإلقميمي لمنزاع فيتحميتقرير الفصمي األول حول الاليستبدل هذا 

كّل التقرير الى جمع المعمومات من مختمف المصادر مقّدما من خاللها تحمياًل مترابطًا عن الحالة العامة في المنطقة كما في 
جزء الثاني بينما يرّكز الجزء األول عمى الحالة اإلنسانية في الداخل السوري، يغطي ال. الدول المتأثرة باألزمة السوريةمن 

 .التقرير هذا غناءا في تساعد التي المعمومات بكافة سوريا في الحاجات تحميل مشروع يرّحب .دول الجوار فيتأثيرات األزمة 
 SNAP@ACAPS.org. اإللكتروني  البريد عبر المراسمة الرجاء األسئمة، أو التعميقات ومات،المعل من لممزيد

 

 
 حّل لألزمة ايجادامكانية  تدىورشيدت األشير الثالثة األولى من ىذه السنة  :تطورات السياسة والنزاع

بعد  .األطراف المتنازعة لمبحث عن تسوية او لإللتزام بالقانون الدولي تراجع استعدادفي ظل السورية 
الجولة الثانية من المفاوضات في شيري كانون الثاني وشباط، انتيى مؤتمر جنيف بقميل من النتائج 

عمى الرغم من ان ىذه المحادثات فتحت الطريق أمام ىدنة مؤقتة في مدينة حمص القديمة . الممموسة
المدينة والى  والتي سمحت بوصول المساعدات اإلنسانية ولو بشكل محدود الى الجزء المحاصر من

 . اجالء عدد من المدنيين، ال يزال اي تحسن لمحال عمى نطاق واسع وطويل األمد قيد اإلنتظار
 

نذصبس انًُبطق اْٜهخ ثبنًذٍَٛٛ، اصداد عذد ْؤالء انًزضاٚذ  انًُّذدح ثبالسزخذاو االدزجبجبد انذٔنٛخ سغى

صعجخ انٕصٕل أ أخشٖ يذبصشح  يهٌٕٛ يذزجض فٙ أيبكٍ 3.5ْٔى قشاثخ  -انشاصخٍٛ رذذ انذصبس

ل عٍ انذصبس أأبس يذححٕ اايى انًزذذح ٔفٙ رحشٚش يمفّ .  ثذٕانٙ يهٌٕٛ يُز ثذاٚخ انسُخ -آراس 24دزٗ 

سع قبئًخ انًشزجٍٓٛ ثجشائى انذشة فٙ سٕسٚب ٔدعٕا يجهس اايٍ انٗ ادبنخ  ّٕ ٔجشائى انذشة انٗ ر

ك نى ٚؤثش كثٛشا عهٗ سهٕك انجًبعبد انًسهذخ فٙ انذاخم اال أٌ رل. سٕسٚب انٗ انًذكًخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ

سًٛب فٙ ظم رًشكض ااْذاف انعسكشٚخ نحٕٖ انًعبسضخ ثٍٛ اايبكٍ انًهٛئخ ثبنًذٍَٛٛ كًب فٙ انسٕس٘، ال 

كزنك، فإٌ قصف طٛشاٌ انجٛش انسٕس٘ انٕاسع انُطبق عهٗ ْزِ انًُبطق ٔانُضٔح . دهت انغشثٛخ

ٚذح دٕل انعُف انطبئمٙ رطشح يخبٔف يزضا" داعش"يٍ قجم انجًبعخ انًزشذدح انحسش٘ نألكشاد يٍ انشقخ 

 .اقهٛبدٔاسزٓذاف ا

 

جبء قشاس يجهس اايٍ فٙ أٓش أجبط نٛطبنت جًٛع ااطشاف فٙ سٕسٚب ثزأيٍٛ ٔصٕل انًسبعذاد 

عجش رطٕس طمٛف أٓذِ و. اإلَسبَٛخ، نكٍ رنك انحشاس رى رجبْهّ انٗ دذ كجٛش يٍ قجم أطشاف انصشاع

دذٔد٘ فٙ آراس ثعذ ارمبق دكٕيزٙ سٕسٚب ٔرشكٛب ثشأٌ فزذّ، يًب سًخ ثعجٕس قبفهخ اايى انًزذذح اأنٗ 

 .عجش ْزا انًعجش دبيهخ يعٓب انًسبعذاد اإلَسبَٛخ يٍ انجبَت انزشكٙ

 

ت الحالة اإلنسانية في حالة تراجع مستمرة عمى الرغم من ان اإلحاطة ال زال :األزمة اإلنسانية في سوريا
حماية المدنيين دون ريب تبقى . بكامل المستجدات الميدانية في ىذا النطاق يبقى عصيا عمى المعرفة

من قبل  (H1N1)بينما تم تسجيل حاالت من شمل األطفال والحصبة وانفمونزا الخنازيرو. األولوية القصوى
المشافي الوطنية التي ال تزال تدخل المعمومات بيذ الصدد الى قاعدة بيناتيا المركزية، فإن من % 65

كذلك، فمع تدىور . احتمال وجود حاالت لم يبّمغ عنيا حتى اآلن ال يزال قائما ال سيما في شمال البالد
قدوم فصمي  خدمات النظام الصحي وضعف مناعة السكان المتضررين، يبقى الخطر الكبير كامنًا في

داء وىما موسمان ناقالن بشكل كبير لألمراض وأىميا الحصبة وشمل األطفال و –الربيع والصيف 

أما في شمال شرق البالد، فإن انذارات منظمة . مما يشكل قمقا راىنا في الداخل السوري انهٛشًبَٛبد،
اطق تضع المنطقة تحت خطر األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة باحتماالت الجفاف في ىذه المن

 .في المستقبل القريب أزمة غذاء
 

حمب باالضافة الى درعا ومنطقة  محيطى احتدام الصراع، ال سيما في داخل وأدّ  :األزمة اإلقميمية
، سواء كانت ىذه التنقالت نزوحا 2014في بداية عام النتقال السكان  وكبيرةالقممون الى موجات جديدة 

وىم بالطبع  نزوحا داخميا سابقاىذا وقد شيد العديد ممن عبروا الحدود . الى بمدان الجوارلجوءا  داخميا او
وفي ضوء تزايد أعداد الالجئين من  .أكثر عرضة لممخاطر مقارنة بمن عبر الحدود في السنة الماضية

دماتيا سوريا، تواجو الدول المضيفة صعوبات جمة لجية التأقمم مع تأثيرات األزمة السورية عمى خ
. في منتصف نيسانمميون الجئ ال عدد الجئيو عبتة ىتوقع ان يتعدالعامة، كما في لبنان مثال والذي يُي 

قدرتو عمى تأمين عمل مدر عدم يبقى عدم توفر المأوى المناسب لو وفعمى صعيد الالجىء السوري، أما 
ر من السوريين لمعيش في ذو تأثير كبير عمى ظروفو المعيشية، ال سيما مع اضطرار عدد كبيلمدخل 

كذلك، فإن عددا متزايدا من السوريين ىم تحت  .في لبنان واالردن كمالمسكن، مالجىء غير مالئمة 
ويبقى القادمون الجدد الى الدول المضيفة في الربع . خطر اإلخالء لعدم قدرتيم عمى دفع كمفة ايجاراتيم

 .حمول لسكن مناسب لذوييمعرضة لتحديات قاسية إليجاد ال 2014األول من العام 
 

األردن وتركيا، تزداد حدة التوترات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة وذلك بسبب الضعوطات في لبنان و
بأن السوريين  المضيفة المجتمعات تصّور غذي ىذه التوتراتي. المتزايدة عمى البنى التحتية األساسية

  .لناحية الخدمات والمساعدات فضمىيتمقون معاممة 
 

بينما كان اعتماد العاممين في المجال اإلنساني سابقا عمى برمجة اإلستجابة اإلنسانية بشكل آني، بدأت 
لكن . لعدد كبير من طالب بقوا خارج المدرسة ز عمى حمول مستدامة ومنيا تأمين التعميماإلستجابة تركّ 

فقط من خطة % 14تمويل  ال سيما معياجات األساسية حتى لتغطية اإلحت التمويل ىو غير كافِف 
حجم األزمة  باإلضافة الى ما سبق، يشكل(. Regional Response Plan 6)اإلستجابة اإلقميميمة 

مع تقييد الحكومات في عائقا أمام إيجاد المزيد من الحمول المستدامة ال سيما تحديدا في لبنان،  ،الكبير
ىكذا،  .وفي ظل محدودية القدرة اإلستعابية لإلقتصاد والخدمات العامة الالجئينلتوظيف ضيفة الدول الم

وكمما قارب الصراع في سوريا الحدود التركية، فإن . يبقى اإلستقرار في المنطقة قاب قوسين من اإلشتعال
واإلشتباكات  أما عمى صعيد الوضع األمني في لبنان، فإن تبادل النيران .العالقات بين البمدين تزداد سوءا

عند الحدود باإلضافة الى الغارات الجوية لمجيش السوري والصواريخ المنيمرة من قبل قوات معارضة 
 .عمى أراضِف لبنانية ال تنفك تساىم في عدم استقرار المناطق الحدودية مع سوريا
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2014 ربع األولفي الالتطورات األساسية    
٪ عمى األقل 10 عمى الرغم من أن :الحاد في المأوى النقص

قد غادر البالد، فإن أثر ثالث سنوات من  من سكان سوريا
عمى البنى التحتية األساسية قد ترك الكثير من اإلقتتال العنيف 

في المناطق األكثر أمنا . المناطق بدون خيارات كافية لمسكن
ن الى ويضطر النازح دمشق وأجزاء من حمب،نسبيًا، كما في 

 في الدول المضيفة .مساكن جماعية مكتظةشقق واإلقامة في 
المسكن وكما ان اإلستجابة لشؤون  ، ثمة نقص واضح فيكذلك

ستنفد عمى نحو متزايد، فإن تعرض الالجئين في ىذه الدول تُي 
م لمسكن هاتاحتياجىؤالء لممخاطر ينمو بشكل متزايد وكذلك فإن 

 .باتت حرجة

يبقى النازحون والالجئون الذين يسكنون في مساكن بينما 
، فإن انتشار لمعيان في المدن غير مرئيين ضعيفة الجودة

مستوطنات الخيام غير الرسمية في شمال سوريا كما في األردن 
ولبنان ىو داللة واضحة عمى التدىور المستمر لحالة المأوى 

. المتوفر ليؤالء

متزايدا مع  ل األطفال قمقاً يثير مرض شل :األمراض اإلنتقالية
حالة في سوريا وحالة أخرى  39بموغ عدد الحاالت المؤكدة 

وبسبب اإلقتتال، فإن وصول . جديدة تم اإلبالغ عنيا في العراق
المساعدات وحمالت التمقيح الى بعض المناطق السورية ما  

ىذا عممًا ان الالجئين في الدول المضيفة أيضا . ّوقةزالت مع
لإلصابة بيذه األمراض ال سيما مع الضغوط ىم عرضة 

 .التي تتعرض ليا اإلستجابة في ىذه البمدان المستمرة

تنتشر مشاكل الحماية بشكل واسع في سوريا مع : الحماية
والتعذيب  والخطف لالعتقال التعسفي كثير من الناس تعرض

أما في الدول المضيفة، فيتعرض الالجئون . القصف العشوائيو
من نوع مختمف، أىميا تتعمق بصعوبات  حمايةِف لمشاكل 

بشكل عام، فإن العنف . الحصول عمى وثائق األحول الشخصية
ومشاكل حماية (SGBV) القائم عمى أساس الجنس والجندر 

 .األطفال ىي مصدر قمق أساسي


