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 لمحة عامة
ومات من لالى تجميع المع التقريرهو تحديث للتحليل اإلقليمي لشهر نيسان. يسعى (RAS) ذا التحليل اإلقليمي حول الصراع السوري ه

ما فيفي سوريا وفي جميع الدول المتأثرة بنزوح السوريين اليها.  حول الوضع العام موضوعيمختلف المصادر في المنطقة وعرضها مع تحليل 
يغطي الجزء الثاني تأثير األزمة على الدول المجاورة. يرّحب مشروع تحليل  يرّكز الجزء األول من التقرير على الحالة اإلنسانية داخل سوريا،

تضيف الى هذا التقرير. للحصول بأية معلومات تعّزز او (SNAP) الحاجات السورية 
تعليقات او أسئلة، الرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني  أية على معلومات إضافية،

SNAP@ACAPS.org. 

ان والسويداء. طرطوس  محافظات سوريا باستثناء محافظتي ليشمل جميع القتال خالل شهر أيار امتد الصراع: 
يترك أثرا كبيرا على مسار الصراع داخل سوريا ، سلمعركة داخل البلدة اإلستراتيجية القصيرتدخل حزب اهلل في ا

 مكاسبحصدت قوات النظام في هذا الشهر بالتعاون مع حزب اهلل وقد  وسيكون له انعكاسات إقليمية واسعة.
على طريق رئيسي تقع البلدة بالكامل حتى الساعة.  سيطر عليهاالقصير، لكنها لم ت الستعادة محاولتهاعدة في 

 ومعبر امدادات أساسي بين دمشق ومدن الموانىء طرطوس والالذقية.
في شهر نيسان والوضع اإلنساني  ةددوا كمحتاجي مساعدمليون شخص ح   6.8أكثر من نسانية: الشؤون اإل  

الصحية مع قدوم فصل الصيف. باإلضافة الى االزدحام الحرج  حول األمور تزداد المخاوفكذلك،  .يزداد سوءا
من المرجح ان يفاقم ارتفاع  .بالغة تداعياتمستقبال للمخيمات، تزداد مخاطر األمراض المعدية التي قد تسبب 

 .مصادر المياه الطبيعيةويستنزف  سوريا من مشاكل إدارة النفايات درجات الحرارة داخل
داخل  الثاني تقييم الحاجات المشترك خالل مصدر قلق رئيسي للسوريين، كما يتضح منان األمن الغذائي هو  

معظم المناطق، ولكن بتكاليف عالية في  الوقت الراهن ر الغذاء األساسي في. يتوف  J-RANS II)) سوريا
. غذائهمتأمين في المستقبل قدرة المقيمين على  الموارد المالية تضاؤليهد د ما قبل األزمة. مرحلة مقارنة مع 
 ا وبشكل جد ي على األمن الغذائي.درة توافر الوقود للطهي يؤثر سلبكذلك، ان ن

ان عدم الحصول على الرعاية الصحية واألدوية هو أمر بالغ األهمية، سواء بالنسبة للسوريين او لالجئين  
بة تأمين المأوى المالئم لالجئين في البلدان المضيفة ال يزال المقيمين في البلدان المضيفة. كذلك، فإن صعو 

مصدر قلٍق كبير بالنسبة للمسؤولين. يتجه عدد من السوريين في لبنان وعلى نحو متزايد للسكن في ما يشبه 
علها مخيمات إضافية هي قيد اإلنشاء في تركيا والعراق واألردن،  7الخيم العشوائية ذات الخدمات المحدودة.

  ف الضغط على المخيمات القائمة والمجتمعات المضيفة.خفت
 

يستمر انتهاك حقوق اإلنسان في سوريا مع استخدام واسع النطاق لمختلف أنواع األسلحة وعلى الجميع دون  
مدنيا على  05. ق تل أكثر من في مختلف أنحاء البالد تمييز بين مسلحين ومدنيين ومع ازدياد وتيرة العنف

 التوترات الطائفية.حدة على بلدة البيضاء في مدينة بانياس مما يزيد المخاوف من تفاقم االعتداءات األقل في 
األخير في  II J-RANS  حد د تقييموقد خارجها. و رة ضمن الحدود السورية يتواصل النزوح بأعداد كبي النزوح: 

تشير تقديرات مكتب تنسيق  السبعة. مليون نازح داخل مناطق المحافظات الشمالية 3.50شمال سوريا أكثر من 
مليون  0.5عدد النازحين داخل البالد هو أكثر من  بأن JRANS IIوالتابع لألمم المتحدة الشؤون اإلنسانية 

 مليون شخص كالجئين خارج البالد. 5.6بينما تم تسجيل أكثر من 
تواجه المجتمعات في دول الجوار صعوبات عديدة في التكيف مع : المضيفةالتوترات داخل المجتمعات  

تفاقم مشكلة اكتظاظ نتيجة  المشاكل بين السكان والالجئين تنشأ معظم ضغوطات األعداد الكبيرة لالجئين.
هذه  تارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية األساسية. أد  و السكن، المنافسة في فرص العمل، 

 ف مؤقت لمشاريع اإلغاثة في مناطق اللجوء كنتيجة مباشرة لتدهور الوضع األمني.التوترات في لبنان الى توق  
كرد  على احتدام الصراع على الجانب السوري، ا غلقت حدود العراق وانخفضت امكانية الهروب بالنسبة  الحدود: 

كة الالجئين عبر الحدود األردنية محدودة رغم تأكيد . كذلك، كانت حر السورية للمواطنين في مناطق المواجهات
الحكومة األردنية لعدم إغالقها للمعابر وان تراجع عدد الوافدين يعود الى اسباب متعلقة باحتدام الصراع في 

 البلدات الحدودية.
الصراع السوري في أحداث عديدة خالل شهر أيار الى الدول  تسر ب   انتقال الصراع الى الدول المجاورة: 

أيار، وتعرض مناطق أردنية حدودية للقصف. كذلك، وقعت عدة  55المجاورة كتفجيري الريحانية التركية في 
حوادث في المناطق الحدودية اللبنانية. شهدت مدينة طرابلس معارك عنيفة بين مناطق منحازة لطرفي الصراع 

أيار بتطورات األحداث  56وارتبط سقوط الصواريخ على ضاحية بيروت الجنوبية أيضا في في سوريا، 
كذلك، يشير القصف اإلسرائيلي على دمشق وتبادل إطالق النار في مرتفعات الجوالن المحتلة خالل  السورية.

ت األمم المتحدة تكرار حادثة اختطاف قوا  اعادةان  شهر أيار الى خلل متزايد يصيب اإلستقرار اإلقليمي.
 لحفظ السالم في منطقة الجوالن قد يؤدي الى سحب القوات، مما سيزيد من زعزعة اإلستقرار في المنطقة.

على موارد المجتمعات المضيفة وعلى المساعدات التي بشدة مع ازدياد عدد الالجئين، يزداد الضغط  التمويل: 
مها المنظمات اإلنسانية. صر ح برنامج األغذية العالمي في العراق على سبيل المثال أنه قلق للغاية بشأن تقد  

لالجئين ابتداء من نهاية شهر أيار. ينطبق األمر نفسه على القسائم الغذائية في مخيم دوميز تمويل برنامج 
ع محتاجيها، والتوترات آخذة في االرتفاع، المساعدات اإلنسانية كافية لجمي لم تعدمعظم البلدان المضيفة. 

 د األمن ويعيق تقديم المعونات.والذي بدوره يهد  
ال يزال انعدام توفر المعلومات الحديثة حول الوضع اإلنساني في المحافظات الوسطى  :نقص المعلومات 

جوار، هناك القليل سيما في ريف دمشق، درعا وحمص. كذلك، وفي معظم دول ال ال والجنوبية السورية قائما،
 من المعلومات حول حالة الالجئين الذين يعيشون خارج المخيمات وحول المجتمعات المحلية المتأثرة باألزمة.

 

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

 سوريا 5,100,000
        لبنان 700,000
  األردن        513,000
        تركيا 400,000

  العراق 153,000

  مصر 140,000

 راتأهم التطوّ 
مليون  5.1 تشير التقييمات إلى أكثر من

داخل سوريا في حين يقد ر أن أكثر  نازح
 ن للدعم.و هم محتاج مليون6.8 من 

مليون سوري الجىء  1.6هناك أكثر من 
ل" يشك ل هذا التدفق  في دول الجوار. "مسج 

ضغطا متزايدا على العالقات بين السوريين 
 والمجتعات المضيفة.

يمت د الصراع الى البلدان المجاورة كما 
 حدث في تركيا، لبنان واألردن.

بدأت الجهات السياسية والعسكرية 
ر  باالستعداد لمؤتمر السالم الدولي المقر 
 عقده في جنيف في األسابيع المقبلة.   

 

3300أيار  –عامة عن الوضع لمحة   

 مخيمات الالجئين
 قيد اإلنشاء

 مخيمات النازحين داخليا
 معابر الحدود الرسمية

 وصول محدود )معابر الحدود الرسمية(
 مخيمات اللجوء الفلسطيني

 مرافىء
 مطارات

 محطات توليد الطاقة
 طرق رئيسية

 حقول النفط والغاز
 مرتفعات الجوالن

 مناطق كردية تاريخية


