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) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩مـــن تنفيـــذ قـــرارات جملـــس األ    
  )٢٠١٤( ٢١٩١  و

    
  تقرير األمني العام    

    
  مقدمة  -  أوال  

مـن قـرار جملـس     ١٧عمـال بـالفقرة   الـذي ُيقـدم   احلـادي عشـر   هو التقرير  هذا التقرير  - ١
راره مـن قـ   ٥) والفقـرة  ٢٠١٤( ٢١٦٥من قرار اجمللس  ١٠) والفقرة ٢٠١٤( ٢١٣٩األمن 
يومـا بتقريـر عـن     ٣٠يوافيه كـل   ، اليت طلب فيها اجمللس إىل األمني العام أن)٢٠١٤( ٢١٩١

  اجلمهورية العربية السورية.    حالة تنفيذ هذه القرارات من ِقبل مجيع أطراف الرتاع الدائر يف
ــرة مــن  هــذا ويغطــي   - ٢ . وتســتند ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٣١إىل  ١التقريــر الفت

لألمــم املتحــدة علــى  ةالتابعــاجلهــات ت الــواردة يف التقريــر إىل البيانــات املتاحــة لــدى  املعلومــا
أرض امليدان، والتقارير املستقاة من مصادر مفتوحـة ومـن مصـادر حكومـة اجلمهوريـة العربيـة       

أيضا البيانات الـواردة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة عمـا قامـت بـه         هنا أُدرجت قد السورية. و
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١إىل  ١ال املسـاعدات اإلنسـانية خـالل الفتـرة مـن      من أعمال يف جمـ 

متشــيا مــع دورة اإلبــالغ الشــهري الــيت تعمــل هبــا، لكــي يتســىن التحقــق مــن تلــك البيانــات.     
املنفـذة  ، مبـا يف ذلـك البيانـات املتعلقـة بالعمليـات      كانت متاحة كلماوأُدرجت بيانات أحدث 

  ساعدات إىل األهايل احملاصرين.  إيصال املعمليات عرب احلدود و
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  التطورات الرئيسية  -  ثانيا  
  التطورات السياسية والعسكرية  - ألف  

أرجاء اجلمهورية العربية السورية خـالل الفتـرة    يفظل الرتاع يستشري والعنف حيتدم   - ٣
املشمولة هبذا التقرير، وخباصـة يف حمافظـات حلـب ومحـاة ومحـص وديـر الـزور وريـف دمشـق          

دمشق واحلسكة وإدلب ودرعا والقنيطرة والرقـة. ويف ظـل القصـف اجلـوي العشـوائي الـذي       و
تقوم به القوات احلكومية، مبا يف ذلك إلقاؤهـا براميـل املتفجـرات، والقصـف العشـوائي الـذي       
متارســه املعارضــة املســلحة واجلماعــات املتطرفــة واجلماعــات املدرجــة يف قــوائم التنظيمــات        

. وزاد اسـتخدام  هممر سقوط املدنيني بني قتلى وجرحى، كما استمر تشـريد است ،)١(اإلرهابية
أُبلـغ عـن    حيـث األجهزة املتفجرة املرجتلة واألجهزة املتفجـرة املرجتلـة احملمولـة علـى مركبـات،      

  انتحارية يف حلب ومحاة ودرعا.عملية  ٢١ وقوع ما يزيد على
ات مرتفعة من احلـدة، حيـث قُتـل    إىل مستويوصل العنف يف درعا نقلت التقارير أن و  - ٤

ــل عــن   ــا ال يق ــهم   ٢٠٠م ــرأة،  ١٦طفــال و  ٣٧شــخص، من ديســمرب.  كــانون األول/ يفام
براميـل املتفجـرات واألشـكال األخـرى مـن      إلقـاء  واملناطق اليت تضـررت أكثـر مـن غريهـا مـن      

الغارات اجلوية والقصـف اجلـوي هـي مـدينتا أخنـل ودرعـا، وبلـدات الشـيخ مسـكني وجاسـم           
ــارة        ود ــل واحلـ ــة وداعـ ــج والطيحـ ــر ناسـ ــامر وكفـ ــا ونـ ــني وعلمـ ــراك ومسلـ ــدس واحلـ ــر العـ يـ

  الشام.    وبصرى
ــة        - ٥ ــارات اجلوي ــر الغ ــرة املشــمولة هبــذا التقري ــب، اســتمرت خــالل الفت ويف حمافظــة حل

وعمليــات القصــف علــى اجلــزء الشــرقي مــن حلــب الواقــع حتــت ســيطرة املعارضــة. وحتــدثت   
طفـال، يف حمافظـة حلـب يف     ٢٧من املدنيني، من بينهم  ١٠٧عن  التقارير عن مقتل ما ال يقل
  القصف.أعمال اهلجمات اجلوية و بسبب ،شهر كانون األول/ديسمرب

ويف ريــف دمشــق، تواصــل خــالل كــانون األول/ديســمرب قصــف احلكومــة مــن اجلــو     - ٦
أكثـر   للمناطق الـيت تسـيطر عليهـا املعارضـة. وكانـت دومـا ومحوريـة وخـان الشـيخ والزبـداين          

كـانون األول/ديسـمرب، علـى سـبيل املثـال، أصـابت ضـربتان جويتـان          ٨املناطق تضـررا. ففـي   
مقتـل مـا    شرقية، مما أسفر حسب التقارير عنمنازل يقطنها مدنيون يف بلدة محورية بالغوطة ال

ــة مــدنيني وجــرح عشــرات    ــيهم نســاء وأطفــال. ويف  ال يقــل عــن مثاني كــانون  ١١آخــرين، ف

                                                         
سالمية يف العـراق والشـام وجبهـة النصـرة ضـمن اجلماعـات اإلرهابيـة يف        أدرج جملس األمن تنظيم الدولة اإل  )١(  

  العربية السورية.  اجلمهورية  ). وتعمل هاتان اجلماعتان يف١٩٩٩( ١٢٦٧بقراره  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣٠
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أصــيب مــزارع واحــد علــى األقــل وامرأتــان مــن ســكان منطقــة وادي بــردى   األول/ديســمرب، 
  عندما أطلقت عليهم القوات احلكومية النريان مباشرة.  

كـانون   ٣١ويف حمافظة محص، قُتل ما ال يقل عن أربعة مدنيني، مـن بينـهم طفـل، يف      - ٧
اليـوم نفسـه، أبلـغ    من ِقبل احلكومـة. ويف  املنطقة نتيجة قصف  ،األول/ديسمرب يف منطقة الوعر

أُلقــي علــى  اتيف مدينــة الرســنت بســبب برميــل متفجــر ١١عــن مقتــل مخســة مــدنيني وإصــابة 
  مركز املدينة.  

وخالل األسبوع األول مـن كـانون الثاين/ينـاير، ورد يف التقـارير أن القـوات املسـلحة         - ٨
ملنـاطق الـيت   سطح يف جوبر وداريا وغريمها مـن ا  - العربية السورية استخدمت صواريخ سطح

تسيطر عليها املعارضة يف الغوطة مبحافظة دمشق. وردت مجاعات املعارضـة املسـلحة بـإطالق    
صاروخا وقذيفة هاون علـى أحيـاء دمشـق. وأفـادت وسـائط اإلعـالم واملصـادر         ٥٠أكثر من 

  آخرين.   ١٨الطبية عن مقتل شخصني اثنني على األقل وجرح 
يطة به تصعيدا خطريا يف الـرتاع املسـلح خـالل الفتـرة     وشهد خميم الريموك واملناطق احمل  - ٩

املشمولة هبذا التقرير، حيث تكرر تبادل إطالق النار واستخدام الذخائر املتفجرة، مبا يف ذلـك  
وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني    من قبل جمموعات توجد داخل املخيم. وتلقت 

تقارير غري مؤكدة عـن سـقوط ضـحايا بـني املـدنيني،       )ااألونرو( الفلسطينيني يف الشرق االدىن
منهم قتلـى، نتيجـة لتـدهور احلالـة األمنيـة. ويف أواخـر كـانون األول/ديسـمرب، أفـادت تقـارير           
موثــوق منــها أن ثالثــة متطــوعني مــن املــدنيني كــانوا يســاعدون يف توزيــع املعونــة داخــل خمــيم  

  الريموك قتلوا على يد مجاعات مسلحة.  
يد التقارير أن تنظـيم جبهـة النصـرة ال يـزال جيتـذب املزيـد مـن املقـاتلني واملـوارد،          وتف  - ١٠

وخاصة يف حمافظيت إدلب ودرعا. ويف منتصـف كـانون األول/ديسـمرب، سـيطر تنظيمـا أحـرار       
أمهيـــة  ايتوذ تنيعســـكري قاعـــدتنيعلـــى الشـــام وجبهـــة النصـــرة ومجاعـــات مســـلحة أخـــرى  

ديـة بإدلـب. وحاصـرت تلـك اجلماعـات أيضـا مطـار أبـو         يف وادي الضـيف واحلام استراتيجية 
 إدلـب الـرابط بـني   طريق الحلب وو محاةالرابط بني طريق الالظهور يف ريف إدلب واستهدفت 

كــانون األول/ديســمرب، اتفقــت    ٢الالذقيــة، معــززة بــذلك وجودهــا يف ريــف محــاة. ويف      و
لـس قيـادة موحـد وغرفـة     اإلسالم على تشكيل جم ت جبهة النصرة وأحرار الشام وجيشمجاعا

  عمليات مشتركة وحمكمة شرعية يف منطقة القلمون.  
وواصلت أطراف الرتاع استهداف املرافق املدنية، مبا يف ذلك اخلدمات والـبىن التحتيـة     - ١١

ــة النصــرة، و      ــي أواخــر كــانون األول/ديســمرب، قامــت جبه ــت  األساســية. فف ــا كان ــا رمب معه
الكهرباء واملياه يف مدينيت إدلب وحلب، األمر الـذي  مجاعات مسلحة أخرى، بقطع إمدادات 
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ــاء وامل   ١,٧أضــر حبــوايل  ــون مــن الســكان. وأُعيــدت إمــدادات الكهرب ــملي كــانون  ٣٠يف  هاي
األول/ديسمرب بعد أن توصلت األطراف إىل اتفاق. وأفاد شركاء من املنظمات غري احلكوميـة  

ز لألشـخاص املشـردين داخليـا،    بوقوع هجمات على مدرستني يف حمافظة إدلب، وعلـى مركـ  
  مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من املدنيني، من بينهم أطفال.  

واســتمرت الضــربات اجلويــة الــيت ينفــذها التحــالف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة     - ١٢
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام طـوال الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر،        األمريكية 

مواقع التنظيم يف كوباين. واحتدم القتـال أيضـا بـني تنظـيم الدولـة      احلاالت  دفة يف معظممسته
اإلسالمية والقوات الكردية، حيـث تكبـد التنظـيم خسـائر فادحـة حبسـب مـا تناقلتـه التقـارير.          
ــة العراقيــة      ويف أوائــل كــانون األول/ديســمرب، دخلــت جمموعــة مــن قــوات البيشــمركة الكردي

إىل كوباين لتأخذ مكان اجملموعـة األوىل الـيت كانـت قـد أُرسـلت إىل هنـاك       فردا  ١٥٠قوامها 
قوات األكراد السوريني. وسقط طيار أردين كـان يف مهمـة ضـمن التحـالف      تقف إىل جانبل

ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام، ســقط يف يــد هــذا التنظــيم يف       ٢٤الــدويل ضــد تنظــيم الدول
  ه العسكرية يف حمافظة الرقة.  كانون األول/ديسمرب بعد حتطم طائرت

تيســري إبــرام  يفوظلــت األمــم املتحــدة تتلقــى طلبــات مــن ممثلــي املعارضــة للمســاعدة    - ١٣
اتفاقات مع احلكومة على الصعيد احمللي يف دمشق (الريموك وجوبر)، وريف دمشـق (الزبـداين   

مفاوضـات  وداريا) وريـف محـاة الشـمايل. ويف الـوعر حبمـص، دخلـت مجاعـات املعارضـة يف         
ــال القصــف          ــن أعم ــد م ــدات باملزي ــدعوى وجــود هتدي ــك ب ــة، وجــاء ذل ــع احلكوم مباشــرة م

  والضربات اجلوية.  
وال يزال املدنيون يتعرضون للتشريد بسبب الـرتاع. ففـي كـانون األول/ديسـمرب نـزح        - ١٤

شــخص فــرارا مــن االشــتباكات يف الشــيخ مســكني مبحافظــة ريــف  ٤٠ ٠٠٠مــا ال يقــل عــن 
الـديل وبرقـة والسـاقية، وكـذلك يف     مثـل  ، باحثني هلم عـن مـالذ يف قـرى جمـاورة،     درعا الغريب

إزرع، مبدينـــة درعـــا، ويف الشـــجرة وتـــل شـــهاب. ويف حمافظـــة القنيطـــرة الشـــمالية الغربيـــة،  
جـد  غري بعيد من مدينة خان أرنبـة، حيـث يو  يف منطقة احلامدية، تصاعدت حدة االشتباكات 

ــا   ــة يف كــا    .عــدد كــبري مــن املشــردين داخلي ــيت وقعــت يف هــذه املنطق نون وأدت اهلجمــات ال
  املدنيني.    األول/ديسمرب إىل تشريد آالف

وظلت اجلهود ُتبذل إلجياد حل سياسي للـرتاع، واسـتمرت املشـاورات مـع األطـراف        - ١٥
ــة الالســورية وطائفــة واســعة مــن احملــاورين داخــل    ــة العربي وخارجهــا بشــأن  ةســورياجلمهوري

يف مدينــة حلــب. وزار املبعــوث ‘‘ التجميــد’’ات املقترحــة للشــروع يف إعمــال حيثيـات الترتيبــ 
اخلــاص دي ميســتورا إســطنبول وغــازي عنتــاب، واجتمــع مــع ائــتالف املعارضــة الســورية         
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بـادرات  املمجاعات املعارضة املسلحة ليوضح الفرق بـني التجميـد املقتـرح تطبيقـه يف حلـب و     و
. وزار املبعـوث اخلـاص دي ميسـتورا    على الصـعيد احمللـي   وقف إطالق النارالسابقة الرامية إىل 

أيضــا اململكــة العربيــة الســعودية واألردن، وقــدم إحاطــة إىل جملــس وزراء خارجيــة االحتــاد         
ــام نائــب املبعــوث       ــرة نفســها، ق ــد. وخــالل الفت ــرح التجمي ــذ مقت ــق تنفي األورويب بشــأن طرائ

ــدء جولــ   ــارة إىل طهــران مث إىل دمشــق لب ة أخــرى مــن املفاوضــات املتعلقــة  اخلــاص رمــزي بزي
  مبقترح التجميد.  

وأشــار املبعــوث اخلــاص دي ميســتورا خــالل املناقشــات الــيت أجراهــا إىل أن التجميــد   - ١٦
اجلمهوريـة العربيــة  املقتــرح وحـدة   تـرم ستصـحبه مبـادرات ترمـي إىل تطبيــع احليـاة املدنيـة. وحي     

ت الصـلة باملوضـوع. وهـو لـيس بـديال      وسالمتها اإلقليمية وقـرارات جملـس األمـن ذا    ةسوريال
، دون شـروط  جامعـة عن العملية السياسية الوطنية، بـل هـو لبنـة ضـمن عمليـة سياسـية وطنيـة        

  مسبقة، يف إطار بيان جنيف.  
  

  حقوق اإلنسان  - باء  
قوق اإلنسان تتلقى ادعاءات بوقوع أعمال االحتجـاز  األمم املتحدة حلظلت مفوضية   - ١٧

سوء املعاملة على يد خمتلف األجهزة األمنية السورية، مبـا يف ذلـك األمـن    التعسفي والتعذيب و
السياسي واملخابرات اجلوية واالستخبارات العسكرية وفروع أمـن الدولـة يف املنـاطق اخلاضـعة     
لسيطرة احلكومة. فقد تلقت املفوضية خالل الفترة املشمولة بالتقرير ادعـاءات بوقـوع أعمـال    

ــة يف  ــوء معاملــ ــذيب وســ ــان    تعــ ــة: الفرعــ ــاكن التاليــ ــق باألمــ ــان  ٢٤٨و  ٢١٥دمشــ التابعــ
ــكري       ــفى العسـ ــابون؛ املستشـ ــكرية يف القـ ــرطة العسـ ــكرية؛ الشـ ــتخبارات العسـ ؛ ٦٠١لالسـ

زة. املـ مستشفى تشرين العسـكري؛ املخـابرات اجلويـة يف حرسـتا؛ املخـابرات اجلويـة يف مطـار        
وع األمـــن العســـكري بفـــر قق اإلنســـان أيضـــا إفـــادات شـــهود تتعلـــوتلقـــت مفوضـــية حقـــو

يف الالذقيـة،   ٣٢٥واملخابرات اجلوية وأمـن الدولـة يف مدينـة محـص، وفـرع األمـن العسـكري        
إضــافة إىل تقــارير عــن االحتجــاز التعســفي ملــواطنني ســوريني بــالقرب مــن احلــدود مــع لبنــان.  

 أشــخاص مثانيـة األمــن السياسـي يف معـرب املصــنع احلـدودي مـا ال يقــل عـن      أفـراد  احتجـز   فقـد 
هبـم  حـتفظ  امناسبات خمتلفة خالل كانون األول/ديسـمرب. وأوردت التقـارير أن احملتجـزين     يف

م املخابرات اجلوية أو األمن السياسـي،  هتعلى اجلانب السوري من املعرب احلدودي إىل أن أخذ
كانون األول/ديسـمرب، أُفـرج بكفالـة عـن اثـنني       ١٧وكالمها متمركزان يف ريف دمشق. ويف 

مهـــا واحتجزقـــد األمـــن السياســـي  أفـــراد قـــوق اإلنســـان الســـوريني كـــان    مـــن نشـــطاء ح 
تشــرين األول/أكتــوبر علــى احلــدود ومهــا حيــاوالن العــودة إىل ديارمهــا بعــد حضــورمها  ٣٠ يف
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حقــوق اإلنســان. وســتقوم مفوضــية حقــوق اإلنســان برصــد        عــنبــريوت حلقــة عمــل    يف
  يف املستقبل.  من إجراءات احملكمة سيجري يف   ما
بالالذقيـة   ٣٢٥تشري املعلومـات الـيت تلقتـها املفوضـية إىل أن فـرع األمـن العسـكري        و  - ١٨

بيانـات مناهضـة للحكومـة     همنشـر ومـن ذلـك   ظل حيتجز الناس إلعـراهبم عـن آراء معارضـة،    
ــات مناهضــة        ــاعي، أو بســبب ضــبط صــور أو بيان ــى وســائط التواصــل االجتم ــة عل للحكوم

ملفوضـية، يضـم سـجن محـص املركـزي      علومـات اسـتقتها ا  هواتفهم احملمولة. واسـتنادا إىل م  يف
ملشـاركتهم يف احتجاجـات    ٢٠١١من األشخاص حمتجزين منـذ عـام    ٢ ٠٠٠ال يقل عن  ما

  سلمية مناهضة للحكومة.  
ــها مفوضــية حقــوق اإلنســان، ال تــزال وحــدات احلمايــة      - ١٩ واســتنادا إىل معلومــات تلقت

ــد األطفــال. ففــي    ــة جتن ــى   كــا ٢٩الشــعبية الكردي نون األول/ديســمرب، حصــلت املفوضــية عل
يف معسـكر  ُيدعى أهنـا كانـت   تسجيل بالفيديو للقطات تظهر فيها فتاة يف سن اخلامسة عشرة 

وحــدات يف احلســكة. وكــان ممثلــو اإلدارة الكرديــة املســتقلة تعهــدوا يف الســابق    تلــك التــابع ل
  بالقضاء على هذه املمارسة.  

كـــانون األول/ديســـمرب أن تنظـــيم الدولـــة  ٣ان يف وأُبلغـــت مفوضـــية حقـــوق اإلنســـ  - ٢٠
يف  ، وكــان ذلــكاإلســالمية يف العــراق والشــام رجــم باحلجــارة حــىت املــوت رجــال اهتــم بالزنــا

كـانون األول/ديسـمرب، ورد يف التقـارير     ٩. ويف بـدير الـزور   بلدة البوكماليف ساحة الفيحاء 
ممثلـو   تـرك كمال. وحسب مصادر حمليـة،  أن تنظيم الدولة اإلسالمية أعدم أربعة رجال يف البو

مواقـع تابعـة    تـهم مهامج’’جبوار جثـث الضـحايا تـربر القتـل باعتبـاره عقابـا علـى         يافطةالتنظيم 
كانون األول/ديسمرب، أصـدر التنظـيم بيانـا عامـا وصـورا لتنفيـذ        ١٠. ويف ‘‘ةللدولة اإلسالمي

 يتأكد بالضبط تاريخ ومكان احلـادث.  اإلعدام يف رجل اهتم باملثلية اجلنسية يف دير الزور. ومل
كانون األول/ديسمرب، ورد يف التقارير أن التنظيم أعدم رجال كرديـا يف الرقـة لنطقـه     ١٩ويف 

مـن   ٢٠. وتلقـت املفوضـية أيضـا معلومـات تفيـد أن جثـث       تطاول على املقدسـات بكالم فيه 
لــهم، ُعثــر عليهــا يف   ة هــو مــن قت أفــراد قبيلــة الشــيتات، يــدعى أن تنظــيم الدولــة اإلســالمي      

ــة وشــركة الكهربــاء يف بلــدة     ٢٩ ــالقرب مــن خــط الســكك احلديدي كــانون األول/ديســمرب ب
ــة غــرانيج، يف الضــاحية  ــالشــرقية الريفي ــزور. ويف ل كــانون األول/ديســمرب، تناقلــت   ٣٠دير ال

التقــارير أن التنظــيم اختطــف مثانيــة مــدنيني يف قريــة العشــرة بــدير الــزور. وكــان مــن بــني           
  تطفني بعض وجهاء قبيلة العقيدات.  املخ
واستمر منـع أعضـاء جلنـة التحقيـق الدوليـة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان             - ٢١

  ومراقيب حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة من دخول البلد.  
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  وصول املساعدات اإلنسانية  - جيم  

، حيث بلغ عـدد السـكان   ةسوريبية الاجلمهورية العراستمر تدهور احلالة اإلنسانية يف   - ٢٢
ماليـني شـخص    ٣,٨مليون نسـمة. وقـد أُجـرب مـا يقـرب مـن        ١٢,٢احملتاجني إىل مساعدات 

أي حـوايل نصـف    -ماليـني شـخص    ٧,٦على الرتوح من البلد كالجئني، ويوجد حاليا حنو 
  يف عداد املشردين داخليا.   -سكان سوريا 

ــة، مــع و  - ٢٣ ــة العمــل صــعبة للغاي العاملــة يف اجملــال ظلــت وكــاالت األمــم املتحــدة   أن بيئ
املسـاعدات إىل مـن هـم حباجـة إليهـا. ففـي كـانون األول/ديسـمرب،          وشركاؤها تقدماإلنساين 

حمافظـة.   ١٢ماليـني شـخص يف    ٣,٦أرسل برنامج األغذية العاملي مواد غذائية إىل أكثـر مـن   
شـخص يف سـبع    ٤٨٤ ٠٠٠علـى حنـو   ووزعت منظمة الصحة العاملية األدوية واللوازم الطبية 

ــاعدات مبيــاه الشــرب ومســتلزمات الصــرف الصــحي         حمافظــات. وأوصــلت اليونيســيف مس
ــا  ــة الصــحية إىل م ـــ  والنظاف ــون شــخص. وأوصــلت مفوضــية    ١,٥ ُيقــدر ب األمــم املتحــدة  ملي

شخصـا. وأوصـلت املنظمـة الدوليـة      ٤٧٦ ٤١٨شؤون الالجئني مـواد اإلغاثـة األساسـية إىل    ل
شخصـا علـى    ٦٢ ٢٤٠شـخص. وحصـل حنـو     ٣٨ ٤٠٠واد غـري غذائيـة إىل حنـو    للهجرة مـ 

والزراعـة. وقـدم صـندوق األمـم املتحـدة       ألغذيـة األمـم املتحـدة ل  مساعدة زراعيـة مـن منظمـة    
  شخص.   ٤٠ ٦٠٠ لـ للسكان خدمات الصحة اإلجنابية

حتمــالن  وأُرســل خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير قافلتــان مشــتركتان بــني الوكــاالت    - ٢٤
ــة بإمــدادات تكفــي     ٧مســاعدات إنســانية. ففــي   كــانون األول/ديســمرب، وصــلت قافلــة حممل

طرة احلكومــــة يف ريــــف دمشـــــق.   شــــخص إىل بلــــدة املعمــــورة اخلاضــــعة لســــي      ٣ ٠٠٠
ــة مشــتركة بــني الوكــاالت إىل      ١٦ ويف كــانون األول/ديســمرب، ذهــب الشــق األول مــن قافل

عليهـا احلكومـة يف حمافظـة     إىل منطقة مشـرفة الـيت تسـيطر   تلبيسة اليت تسيطر عليها املعارضة، و
ــة العــاملي    ذائحصــة غ ١٠ ٠٠٠وحتمــل القافلــة  محــص. ــامج األغذي ــة أســرية مقدمــة مــن برن ي

شـخص يف املنطقـتني.    ٥٠ ٠٠٠ملشـرفة) ملسـاعدة مـا يصـل إىل      ١ ٠٠٠لتلبيسة و  ٩ ٠٠٠(
شــخص، وكــان  ١٠ ٠٠٠ حصــة غذائيــة إضــافية لـــ ٢ ٠٠٠ويضــم اجلــزء الثــاين مــن القافلــة 

واقــع ذاهتــا. إال أن هــذا اجلــزء  كــانون األول/ديســمرب إىل امل ١٨مقــررا وصــول هــذا اجلــزء يف  
  يزال ينتظر املوافقة.    ال

وباإلضافة إىل ذلك، متكنت الوكاالت من إيصال اإلمدادات اإلنسانية إىل مـا ال يقـل     - ٢٥
يف حلـــــب طــــوط التمـــــاس  خل ةبراشـــــخص عـــــن طريــــق عمليـــــات عـــــ  ٥٣٦ ٣٠٠عــــن  
 ١٩٤ ٥٠٠واحلسكة وريف دمشق، وتشمل تلك اإلمـدادات مـواد غذائيـة ملـا عـدده       ومحص
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ــو علــى     ــا يرب ــة مل ــر مــن   ٥ ٢٠٠شــخص، ومــواد غــري غذائي ــة ألكث   شــخص، وعالجــات طبي
  شخص.   ١٩٦ ٦٠٠
قــــد قــــاموا ألمــــم املتحــــدة وشــــركاؤها ا كانــــتكــــانون الثاين/ينــــاير،  ١٣ وحــــىت  - ٢٦

مـــن  ١٤شـــحنة مـــن تركيـــا و  ٤٠ -وريـــة العربيـــة الســـورية شـــحنة إىل اجلمه ٥٤ بإرســـال
ــرارين   - األردن ــام القـ ــذه ٢٠١٤( ٢١٩١) و ٢٠١٤( ٢١٦٥مبوجـــب أحكـ ). ومشلـــت هـ

 ٥٢٢ ٠٠٠شخص؛ ومواد غري غذائيـة لنحـو    ٥٩٦ ٠٠٠الشحنات مساعدات غذائية لنحو 
م شـخص؛ ولـواز   ٢٨٠ ٠٠٠من  شخص؛ وإمدادات من املياه ولوازم الصرف الصحي ألكثر

شخص. وكثري من اللوازم الطبية اليت محلتها تلك الشحنات قابلـة إلعـادة    ٤٦٢ ٠٠٠ طبية لـ
ــلمت          ــة. وُس ــة املقبل ــهر القليل ــدى األش ــى م ــها مرضــى آخــرون عل االســتعمال وسيســتفيد من

شـخص. ومتشـيا مـع القـرارين      ٩ ٩٠٠مساعدات أخرى (فيها لوازم مدرسية) ليسـتفيد منـها   
)، أبلغـــت األمـــم املتحـــدة حكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة  ٢٠١٤( ٢١٩١) و ٢٠١٤( ٢١٦٥

ــها،         ــا ومقصــدها وعــدد املســتفيدين من ــة تفاصــيل حمتوياهت الســورية مســبقاً بكــل شــحنة، مبين
  ومؤكدة الطابع اإلنساين لكل شحنة.  

وواصــلت آليــة الرصــد التابعــة لألمــم املتحــدة أنشــطتها يف تركيــا واألردن. وال تــزال     - ٢٧
حالـة  اسـتمرار  اجلهود ُتبذل إليفاد فريق إىل العراق، لكن العمليـات ال تـزال معلقـة بـالنظر إىل     

ــه حكو    ــة الرصــد تســتفيد ممــا تبدي ــا واألردن مــن تعــاون  انعــدام األمــن. وال تــزال آلي ــا تركي مت
  .  ممتازين  ودعم
ومثلما كان احلال يف الفترة املشـمولة بـالتقرير السـابق، مـا زالـت هنـاك حاجـة ملحـة           - ٢٨

منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  إىل مــواد اإلغاثــة يف حمافظــة احلســكة. وهلــذا االعتبــار، نقلــت  
ــها      ٣٨٥جــوا  )اليونيســيف( ــدادات إىل قامشــلي يف كــانون األول/ديســمرب، من ــا مــن اإلم طن

الصـحية،  ت باملياه ولوازم الصـرف الصـحي والنظافـة    اية وتعليمية وطبية، وإمدادإمدادات غذائ
ــن     ــل عـ ــا ال يقـ ــة ملـ ــزال معـــرب      ١٠٠ ٠٠٠موجهـ ــال. وال يـ ــن األطفـ ــفهم مـ ــخص، نصـ شـ

نصيبني/قامشلي احلدودي يستخدم مبوافقة مـن حكـوميت تركيـا واجلمهوريـة العربيـة السـورية.       
الســورية يف كــانون األول/ديســمرب، العربيــة  اجلمهوريــةوبعــد احلصــول علــى موافقــة حكومــة  

ــاملي    ــة الع ــامج األغذي ـــ   ةحصــ ٤٦ ٠٠٠أوصــل برن ــة ل شــخص يف حمافظــة   ٢٢٧ ٠٠٠غذائي
  احلسكة.  

ــة والصــحية         - ٢٩ ــة، الغذائي ــدمي املســاعدات العاجل ــة تق وواصــلت املنظمــات غــري احلكومي
ورية العربية السورية، حيـث  تعلق منها باملرافق الصحية، وغريها من املساعدات، يف اجلمه وما

نون األول/ديســـمرب، مبـــا يف ذلـــك مليـــون شـــخص يف كـــا ١,٥وصـــلت إىل مـــا يقـــرب مـــن 
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حمافظــة شــخص يف  ٦٤٠ ٠٠٠ســتفيدين خــالل تــوفري اخلــدمات اجلاريــة. ومــن ضــمن امل مــن
احلسـكة. وواجهـت   حمافظـة  يف  ٩٤ ٠٠٠حلب، وأكثر مـن  حمافظة يف  ٥٥٥ ٠٠٠ إدلب، و

مية صـعوبات جسـيمة يف املـرور مـن نقـاط التفتـيش وتقـدمي املسـاعدة إىل         املنظمات غري احلكو
يف الرقـة و   اشخصـ  ٨ ١٦٤الرقة ودير الزور. وقدمت املساعدة إىل حمافظيت  احملتاجني إليها يف

  دير الزور.    يف اشخص ٢٥ ٢٨٩
وظلت مهمة إيصال املساعدات اإلنسـانية مكبلـة بسـبب القتـال املستشـري يف أرجـاء         - ٣٠
لد، والعقبات اإلدارية، وعدم اتفاق األطراف، األمر الـذي أثـر علـى قـدرة اجلهـات الفاعلـة       الب

يف اجملال اإلنساين على بلـوغ مسـتويات اإلجنـاز املتوخـاة. فباإلضـافة إىل املواقـع الـيت مل يتسـن         
ريـف دمشـق ومحـاة    حمافظـات  الوصول إليها باملساعدات الغذائية يف كانون األول/ديسمرب يف 

ودرعا والقنيطرة وحلب وإدلب، ظل الوصـول متعـذرا بـاملرة إىل حمـافظيت الرقـة وديـر        ومحص
شــخص مــن احلصــول علــى املســاعدات الغذائيــة. ويف   ٦٠٠ ٠٠٠الــزور، األمــر الــذي حــرم  

الرقة، أفضى جناح املفاوضات اليت أُجريت مع األطراف املسلحة بواسطة اهلالل األمحـر العـريب   
ني إىل متكـني برنـامج األغذيـة العـاملي مـن إيصـال األغذيـة إىل مـا يزيـد          السوري واألعيان احمللي

من املدنيني يف تشرين الثـاين/نوفمرب قبـل أن تـتقلص إمكانـات الوصـول إلـيهم        ٣٥ ٠٠٠على 
يف كــانون األول/ديســمرب يف ظــل اســتفحال حالــة انعــدام األمــن وفشــل املفاوضــات مــع مجيــع 

ــزور، مل تك   ــر ال ــرتاع. ويف دي ــني األطــراف     أطــراف ال ــيت جــرت ب ــل بالنجــاح املفاوضــات ال ل
حـال دون دخـول املسـاعدات اإلنسـانية      ، األمر الذياملسلحة وشركاء برنامج األغذية العاملي

  .  ٢٠١٤إىل احملافظة منذ أيار/مايو 
  

  املناطق احملاصرة    
ماليـني شـخص،    ٤,٨من بني من يقيمون يف مناطق يصعب الوصول إليها، وعددهم   - ٣١

حيــث حتاصــر قــوات  ،ةســورياجلمهوريــة العربيـة ال شــخص حماصــرين يف  ٢١٢ ٠٠٠زال مـا يــ 
وحتاصـر قـوات املعارضـة     ،شـخص يف الغوطـة الشـرقية وداريـا والريمـوك      ١٨٥ ٥٠٠احلكومة 

  شخص يف نابل والزهراء.   ٢٦  ٥٠٠
ــث         - ٣٢ ــوعتني حماصــرتني، حي ــر إىل جمم ــذا التقري ــرة املشــمولة هب ومت الوصــول خــالل الفت
جمموع السـكان يف املنـاطق احملاصـرة    من يف املائة  ١,٢( اشخص ٢ ٥٤٤ت األغذية على ُوزع

شخصـــا  ٢ ٥٤٠غـــري غذائيـــة علـــى  شـــخص)؛ ووزعـــت مـــواد ٢١٢ ٠٠٠البـــالغ عـــددهم 
ــة) ١,٢( ــى    ،يف املائـ ــة علـ ــاعدات طبيـ ــا ( ١ ٢٨٠ومسـ ــافة إىل   ٠,٦شخصـ ــة)، إضـ يف املائـ

  اللقاحات.  
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اصرين يف الغوطـة الشـرقية. ووردت تقـارير غـري     شخص حم ١٦٣ ٥٠٠وال يزال حنو   - ٣٣
منهم مدنيون، ُسمح هلم مبغـادرة املنـاطق   ومؤكدة يف كانون الثاين/يناير تفيد بأن بعض الناس، 

التحقـق مـن تلـك    كـان  احملاصرة بعد التوصل إىل اتفاقات بني األطراف علـى الصـعيد احمللـي، و   
ــا التقــارير  ــاير، أوصــل اهلــالل األمحــر  كــ ١وقــت كتابــة هــذا التقريــر. ويف  جاري انون الثاين/ين

 ١ ٠٠٠تلقيح ضد شلل األطفال، كما أوصل مـادة األنسـولني إىل    ٣٠ ٠٠٠العريب السوري 
بـاحلقن ولـوازم   ُتسـتعمل  من املرضى يف دوما. ومل ُيسـمح بإدخـال أدويـة أخـرى، منـها أدويـة       

  من العالجات.   ١٧ ٩٥٠ملا عدده  تكفيجراحية 
شـخص حتـت احلصـار. فإنـه مل تصـل       ٤ ٠٠٠ف دمشق) ال يـزال حنـو   ويف داريا (ري  - ٣٤

أي مســـاعدات إىل داريـــا خـــالل الفتـــرة املشـــمولة هبـــذا التقريـــر. وآخـــر مـــرة وصـــلت فيهـــا 
  .  ٢٠١٢مساعدات إىل الناس هناك كانت يف تشرين األول/أكتوبر 

ــزال حنــو   - ٣٥ ــروا خــالل    ١٨ ٠٠٠وال ي شــخص حماصــرين يف الريمــوك. وأوصــلت األون
ــالتقرير األطعمــة إىل   ــرة املشــمولة ب ــوازم الصــحية إىل    ٢ ٥٤٤الفت شخصــا، كمــا أوصــلت الل

لقـاح ضـد    ٤ ٠٠٠من أوعية نقل السـوائل (مبـا يف ذلـك امليـاه) و      ٦٢٩شخصا، و  ٢ ٥٤٠
مـن املرضـى.    ٢٨٠ شلل األطفال إىل الريموك. وباإلضافة إىل ذلك، قُدمت املساعدة الطبية لــ 

ــة      وأذنــت الســلطات الســور  ــة وأدوي ــك املضــادات احليوي ــا يف ذل ــة، مب ــوازم الطبي ــع الل ية بتوزي
األمــراض املزمنــة واألمــراض غــري املعديــة، للشــهر اخلــامس علــى التــوايل. وأدى تــدهور البيئــة    
األمنية إىل توقف عمليات إنسانية بالغـة األمهيـة. فقـد ُضـربت منطقـة التوزيـع الـيت تعمـل فيهـا          

سـيما يف   ة مـن موقـع التوزيـع، ال   تيجـة للقتـال الـدائر علـى مقربـ     األونروا يف مناسبات عديدة ن
ــانون األول/ديســمرب  ٢٥و  ١٢ ــث ك ــو ا ، حي ــاك وأجــربوا   كــان موظف ــروا حاضــرين هن ألون
  املغادرة.    على
حتاصـــرهم قــوات املعارضـــة.   شــخص  ٢٦ ٥٠٠ويوجــد يف نابـــل والزهــراء حـــوايل     - ٣٦
  .  ٢٠١٤أيار/مايو  ٨تصل أي مساعدات إنسانية إىل القريتني منذ   ومل
  

  حرية مرور اللوازم واملعدات الطبية والعاملني يف اجملال الطيب    
بـالتقرير أدويـة وإمـدادات طبيـة     قدمت منظمة الصـحة العامليـة خـالل الفتـرة املشـمولة        - ٣٧
شخصـــا وراء خطـــوط  ١٩٦ ٦١٦شخصـــا يف خمتلـــف أرجـــاء البلـــد، منـــهم  ٤٨٣ ٩١٨ لــــ

مشـق. ومل يتسـن يف كـانون األول/ديسـمرب تنفيـذ مثـان مـن        التماس يف حمافظيت محص وريف د
عمليــات منظمــة الصــحة العامليــة كــان مقــررا القيــام هبــا يف مواقــع تســيطر عليهــا املعارضــة يف    

. وإىل ٢٠١٥حمافظة حلب، وذلك النعدام األمن، ومن املقـرر تنفيـذها يف كـانون الثاين/ينـاير     
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ــة مل   ــزال القافل ــر، ال ت ــة هــذا التقري  ُتســري بعــد. وأوصــلت اليونيســيف مســتلزمات   وقــت كتاب
شــخص آخــرين يف  ٣٠ ٠٠٠الرعايــة الصــحية األوليــة يف شــكل ُعــدد للطــوارئ الصــحية إىل  

من النساء واألطفال عالجـات يف عيـادات اليونيسـيف     ٢٧ ٠٠٠قدسيا بريف دمشق. وتلقى 
  .  كلها الثابتة واملتنقلة يف احملافظات األربع عشرة

صــول علــى اللــوازم واملعــدات الطبيــة حمــدودة بســبب انعــدام األمــن  وظلــت فــرص احل  - ٣٨
والقيود اليت تفرضها أطراف الرتاع على العمليات اإلنسانية. وواصلت منظمـة الصـحة العامليـة    

يف تشـرين األول/أكتـوبر   ت خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير تنفيـذ ومتابعـة الطلبـات الـيت قـدم        
الوصول إىل املناطق اليت تسيطر عليهـا املعارضـة واملنـاطق     هبدف ٢٠١٤وتشرين الثاين/نوفمرب 

اليت يصعب الوصول إليها يف حمافظـات درعـا وريـف دمشـق وديـر الـزور. وقـد أعطـت وزارة         
اخلارجيــة موافقتــها إلرســال ثــالث شــحنات تابعــة ملنظمــة الصــحة العامليــة، عــن طريــق اهلــالل  

املعضـمية الـيت تسـيطر عليهـا املعارضـة يف      األمحر العـريب السـوري، إىل بلـدات دومـا ومضـايا و     
ريف دمشق، ولكن مل يتسـن إرسـال أكثـر مـن شـحنة واحـدة (مضـايا). وال تـزال الشـحنتان          

كــــانون  ١١مت يف األخريــــان يف االنتظــــار. أمــــا الشــــحنة املوجهــــة إىل مضــــايا فقــــد ســــل
وعالجـات لـداء   األول/ديسمرب، ومشلت لوازم طبية وأدوية لألمراض املعدية واألمراض املزمنـة  

  النغف. ومل ُيسمح بإدخال األدوية اليت ُتحقن ولوازم العمليات اجلراحية.  
واستمرت خالل الفترة املشمولة بـالتقرير اهلجمـات علـى املرافـق الطبيـة والعـاملني يف         - ٣٩

اجملال الطيب. ففي كانون األول/ديسمرب، وثّقت منظمة أطباء مناصـرون حلقـوق اإلنسـان مثـاين     
تعرضت هلا مرافق طبية. ست هجمات شـنتها قـوات احلكومـة، وهجومـان نفـذهتما      هجمات 

قوات غري معروفـة. ووقعـت ثـالث هجمـات يف حمافظـة إدلـب، وهجومـان يف حمافظـة درعـا،          
وهجوم واحد يف كل من حمافظات حلب ودير الزور وريف دمشق. ونفذت ثالث هجمـات  

هجومـان برباميـل متفجـرات، وهجـوم     بالقذائف والصواريخ، وهجومان بسيارات مفخخـة، و 
واحد بقصف جوي بأسلحة غـري معروفـة. ووثقـت منظمـة أطبـاء مناصـرون حلقـوق اإلنسـان         
أيضا وفاة سبعة مـن العـاملني يف اجملـال الطـيب يف كـانون األول/ديسـمرب، قتلـوا مجيعـا علـى يـد           

ثـة منـهم يف أعمـال    قوات احلكومة، واسُتهدفوا أو قُتلـوا وهـم يـؤدون واجبـهم املهـين. قُتـل ثال      
  قصف وتفجري، بينما قضى ثالثة آخرون حتت التعذيب، وقُتل آخر إعداما.  

 تشـرين الثـاين/   ٣٠وُنفذت احلملة العاشرة للتحصني ضد شلل األطفال يف الفترة مـن    - ٤٠
مليــون طفــل دون ســن  ٢,٩٥، وغطــت احلملــة ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٤نــوفمرب إىل 

البلد، مبا يف ذلـك يف املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا واملنـاطق الـيت          اخلامسة يف مجيع أحناء
ا أول تلقــيح لــه. ومشلــت احلملــة  تســيطر عليهــا املعارضــة. وكــان مــن األطفــال مــن كــان هــذ  
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طفال يف املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا يف حمافظـات ريـف دمشـق          ٦٥ ٤١١جمموعه  ما
يف املائـة يف معظـم احملافظـات.     ٩٠يـة نسـبة   وحلب ومحـاة ومحـص. وجتـاوزت معـدالت التغط    

  وكانت نسبة التغطية أضعف يف ريف دمشق وإدلب والرقة ودير الزور بسبب انعدام األمن.  
  

  اإلجراءات اإلدارية    
مل تطــرأ أي تغــيريات علــى اإلجــراءات اإلداريــة خــالل الفتــرة املشــمولة هبــذا التقريــر.    - ٤١

إىل املنــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا علــى التفــاوض   واســتمر االعتمــاد يف نقــل اإلمــدادات
كل حالة على حدة يف إطـار االجتماعـات الـيت تعقـدها علـى املسـتوى املركـزي اللجنـة         بشأن 

). وتضم اللجنـة وزارة اخلارجيـة   ٢٠١٤( ٢١٣٩املشتركة اليت أُنشئت يف أعقاب اختاذ القرار 
ل األمحر العريب السـوري واألمـم املتحـدة.    ووزارة الشؤون االجتماعية ومسؤولني أمنيني واهلال

ومــا زالــت طلبــات املوافقــة علــى تســيري القوافــل توجــه إىل الســلطات املركزيــة مــع أن وزارة     
أيلول/ســبتمرب خيــول حمــافظي حلــب ومحــاة ومحــص   ٧اخلارجيــة أصــدرت توجيهــا شــفويا يف 

هـذا  أدى قـد  لتمـاس. و وإدلب أن يأذنوا بتسيري القوافل املشتركة بني الوكاالت عـرب خطـوط ا  
  إىل حدوث تأخري كبري يف احلصول على املوافقة الالزمة لبعض القوافل.  األمر 
طلبـا مقـدما مــن األمـم املتحـدة للحصــول      ٢٧كـانون األول/ديسـمرب، كــان    ٣١ويف   - ٤٢

طلبـا منـها مل تتجـاوز بعـد األجـل احملـدد        ١١على تأشـريات أو جتديـدها ال يـزال ينتظـر الـرد،      
منها جتاوزت هـذا األجـل. وبلـغ عـدد التأشـريات الـيت مل يبـّت فيهـا          ١٦م عمل، و يو ١٥ يف

  تأشرية.   ١٦لدخول منظمات دولية غري حكومية 
وصدر اإلذن يف الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر لـثالث منظمـات أخـرى مـن املنظمـات            - ٤٣

اثنتـان   -م املتحـدة  الوطنية غري احلكومية لتدخل يف عالقات شراكة مع وكاالت منظومة األمـ 
يف محاة وثالثة يف الالذقية. وبذلك يصل عدد املنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة الـيت تعمـل مـع       

فرعـا يف   ١٦٨منظمـات تـزاول أنشـطتها مـن خـالل       ١١٠إىل وكاالت منظمة األمم املتحدة 
ــة الســورية. ويف    ــة العربي ة كــانون األول/ديســمرب، وافقــت وزار  ١٨خمتلــف أرجــاء اجلمهوري
منظمـة وطنيـة غـري    مشترك مـع  على مشروع  ،اخلارجية، عن طريق صندوق مواجهة الطوارئ

  كثر من عام.  ألظل معلقا كان قد حكومية يف محص، 
وال تزال املنظمات غري احلكومية الدولية غـري قـادرة علـى إجـراء التقييمـات املشـتركة         - ٤٤

غـري مـأذون هلـا بإقامـة عالقـات       لالحتياجات؛ وال يستطيع معظمها فتح مكاتب فرعية؛ وهـي 
ــة أو املشــاركة يف تســيري القوافــل املشــتركة بــني       ــة غــري احلكومي شــراكة مــع املنظمــات الوطني

  الوكاالت عرب خطوط التماس أو يف بعثات األمم املتحدة امليدانية.  
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  سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل    
متـر مـن    ٥٠٠هـاون علـى بعـد    ، سـقطت قـذيفتا   ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣يف   - ٤٥

فندق سفري يف منطقة احلمراء مبدينـة محـص حيـث يوجـد مركـز األمـم املتحـدة ويقـيم موظفـو          
  األمم املتحدة الدوليون. ومل ُيصب أي واحد من موظفي األمم املتحدة بأذى.  

كانون األول/ديسمرب، عثرت قوات األمن على جهاز متفجر مرجتل حممـول   ١١ويف   - ٤٦
ة يف حي كفر سوسة بدمشق حيث توجد مكاتب مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون     على مركب
  الالجئني.  

ــدة      - ٤٧ وُضــربت منطقــة التوزيــع الــيت تعمــل فيهــا األونــروا يف الريمــوك يف مناســبات عدي
ــد،       ــالتقرير، حيــث ســقطت قــذائف هــاون وذخــائر أخــرى غــري بعي ــرة املشــمولة ب خــالل الفت

ل/ديســمرب عنــدما كــان موظفــو األونــروا حاضــرين هنــاك  كــانون األو ٢٥و  ١٢ســيما يف  ال
  وأجربوا على املغادرة. وتضررت أيضا منطقة التجمع يف البطيخة.  

بـأن ثالثـة مـن     ٢٠١٤وأفادت املنظمات غري احلكومية خالل كـانون األول/ديسـمرب     - ٤٨
  املوظفني امليدانيني احُتجزوا يف مشال سوريا.  

، اسُتخدمت يف درعا مركبـة كانـت تابعـة لقـوة     ٢٠١٤ كانون األول/ديسمرب ٧ويف   - ٤٩
األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف تنفيذ عملية جبهـاز متفجـر مرجتـل حممـول علـى مركبـة،       
وكانت مجاعـات مسـلحة غـري تابعـة للدولـة قـد سـرقت تلـك املركبـة مـن قـوة األمـم املتحـدة              

لـك كانـت املـرة األوىل الـيت     من حفظة السـالم يف آب/أغسـطس. وت   ٤٥عندما قامت خبطف 
  ُتستخدم فيها مركبة مسروقة من األمم املتحدة يف هجوم من هذا القبيل.  

منــهم  ٢٨مــن مــوظفي األمــم املتحــدة،  ٣١وال يــزال حمتجــزا أو يف عــداد املفقــودين   - ٥٠
مـن العـاملني يف    ٢٠١١تابعون لألونروا. وبلغ جمموع َمن قتل يف هذا الرتاع منـذ آذار/مـارس   

فـردا مـن مـوظفي األمـم      ١٧شخصـا. ويشـمل هـذا العـدد      ٦٩ال تقدمي املساعدة اإلنسانية جم
فــردا مــن مــوظفي ومتطــوعي اهلــالل األمحــر العــريب الســوري وســبعة أفــراد مــن  ٤٠املتحــدة و 

مــن مــوظفي املنظمــات الدوليــة  مخســةمتطــوعي ومــوظفي مجعيــة اهلــالل األمحــر الفلســطيين، و 
  احلكومية.    غري
  

  مالحظات    
مل يطــرأ أي حتســن يف احلالــة الســائدة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية رغــم النــداءات     - ٥١

املــدنيني ومحايتــهم. وال تــزال األوضــاع ســالمة املتكــررة املوجهــة إىل أطــراف الــرتاع الحتــرام 
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اإلنسانية يف حالـة تـدهور سـريع. فاهلجمـات برباميـل املتفجـرات واألسـلحة املتفجـرة ال تـزال          
، األمـر الـذي يسـفر عـن مقتـل وتشـويه أعـداد كـبرية مـن          نيدنيالسـكان املـ  يف أحيـاء   متواصلة

، حمــرومني مــن الغــذاء ومــن الرعايــة حتــت احلصــارشــخص  ٢١٢ ٠٠٠النــاس. وال يــزال حنــو 
الصحية واحلماية. ومل تسلم املستشفيات ومرافق تقـدمي اخلـدمات األساسـية مـن االعتـداءات.      

ة ممنوعـة مـن الوصـول إىل أعـداد كـبرية مـن النـاس الـذين هـم يف          وال تزال اإلمدادات اإلنسـاني 
  أمس احلاجة إىل املساعدة.  

واليوم والسوريون يعانون من قسوة شـتاء آخـر، ونصـفهم تقريبـا يف عـداد املشـردين،         - ٥٢
أود أن أذكر جملس األمن بأن التمويل املخصص لوكاالت األمم املتحدة وشـركائها ال جيـاري   

لى الرغم من السخاء الذي أبدته جهات ماحنـة عديـدة. فخطـة األمـم املتحـدة      االحتياجات، ع
ال يـزال متويلـها يسـجل     ٢٠١٤للتأهب لفصل الشـتاء الـيت انطلقـت يف تشـرين األول/أكتـوبر      

مليون دوالر. وغري خاف أن املنظمات اإلنسانية ال بد هلا من املوارد الالزمـة   ٧٠عجزا قدره 
  د من األرواح البشرية ومد يد العون للشعب السوري.لكي تتمكن من إنقاذ املزي

ولقـد قلـت مـرارا إنـه جيـب إجيـاد السـبل الكفيلـة بوقـف تصـعيد العنـف، وإن احلاجــة              - ٥٣
ماسة إىل التوصل إىل حل سياسي يسـاعد علـى حتسـني احلالـة اإلنسـانية يف اجلمهوريـة العربيـة        

الثقيلـــة تـــداعيات المـــن  ربيـــة الســـوريةلجمهوريـــة العلالبلـــدان اجملـــاورة مل تســـلم الســـورية. و
  الرتاع.  النامجة عن  االقتصادية واالجتماعية وغريها

وأرحــب هنــا مبــا ُيبــذل مــن مبــادرات، مــن قبيــل املبــادرة الروســية، ترمــي إىل إطــالق     - ٥٤
إىل وضع حد لألزمة وحتقيـق تطلعـات الشـعب    و ،عملية سياسية شاملة جامعة وذات مصداقية

علـى   يف هـذا الصـدد،   وال يزال مبعوثي اخلاص يبحـث عـن فـرص جديـدة     السوري املشروعة.
أن بيان جنيف يظل نقطة مرجعية هامة. ومـا زلـت شـديد االنشـغال لتـدهور احلالـة يف حلـب        

ال تـزال املفاوضـات جاريـة مـع      بينماويف مجيع أحناء البلد مع اشتداد القتال يف الشهر املاضي، 
اجلمهوريـة  جتميـد. ومـن غـري املقبـول متامـا أن يظـل شـعب         حالـة األطراف املعنية للتوصـل إىل  

معرضــــا النتــــهاكات جســــيمة ترتكبــــها أطــــراف الــــرتاع ضــــد حقــــوق   ةالســــوريالعربيــــة 
هـو ممنـوع مـن احلصـول علـى أبسـط مقومـات البقـاء         بينما والقانون الدويل اإلنساين،  اإلنسان

  على قيد احلياة.
  
  
  


