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، )٢٠١٤( ٢١٦٥ ، و)٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن     
  )٢٠١٥( ٢٢٥٨ ، و)٢٠١٤( ٢١٩١ و
    

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  - أوال   
مـن قـرار جملـس األمـن      ١٧هذا التقرير هو السـادس والعشـرون املقـدم عمـال بـالفقرة        - ١

مـن قـرار    ٥، والفقرة )٢٠١٤( ٢١٦٥من قرار جملس األمن  ١٠، والفقرة )٢٠١٤( ٢١٣٩
ــرار جملــس األمــن    ٥، والفقــرة )٢٠١٤( ٢١٩١جملــس األمــن   ــيت )٢٠١٥( ٢٢٥٨مــن ق ، ال

يومـاً، تقريـراً عـن تنفيـذ هـذه القـرارات        ٣٠طلب فيها الس إىل األمني العام أن يقـدم، كـل   
  من جانب مجيع األطراف يف اجلمهورية العربية السورية.

ملتحـدة  وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل البيانات املتاحة لوكاالت األمـم ا   - ٢
علـى أرض الواقــع، ومــن حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية، ومــن مصــادر ســورية أخــرى،  
ومن املصادر املفتوحة. ومت اإلبالغ عن البيانـات الـواردة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة املتعلقـة        

. ومت إدراج بيانـات  ٢٠١٦آذار/مـارس   ٣١إىل  ١بالشحنات اإلنسانية عن الفترة املمتدة مـن  
  عند توفرها.أخرى 

    
  التطورات الرئيسية  - ثانيا   
  التطورات على أرض الواقع  -ألف   

 )٢٠١٦( ٢٢٦٨تواصل سريان وقـف األعمـال العدائيـة الـوارد يف قـرار جملـس األمـن          - ٣
ذلك، شـهد شـهر آذار/مـارس    . ونتيجـة لـ  ٢٠١٦ شـباط/فرباير  ٢٧بوجه عام منذ بدء نفاذه يف 

اخنفاضا واضحا يف عدد العمليـات العسـكرية. وإىل جانـب االجتماعـات املسـتمرة الـيت تعقـدها        
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فرقــة العمــل املعنيــة بوصــول املســاعدات اإلنســانية، الــيت شــكلها الفريــق الــدويل لــدعم ســورية،   
 الوكــاالت، وتبسـيط عمليــة طلـب املوافقــة مـن الســلطات الســورية علـى القوافــل املشـتركة بــني     

واصلت األمم املتحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، زيادة تقدمي مسـاعدا للنـاس يف األمـاكن    
احملاصرة ذات األولوية الواقعة على خطوط التماس واليت يصعب الوصول إليهـا. ويف الفتـرة مـن    

وصــول إىل متكنــت األمــم املتحــدة مــن ال  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ١٢كــانون الثاين/ينــاير حــىت   ١
آذار/مــارس،  ماليــني مــن املــدنيني يف هــذه األمــاكن. ويف  ٤,٦شخصــا مــن أصــل  ٤٥٠ ٧٢٥

شخصــا مــن  ١٠٢ ١٢٥إىل قامــت القوافــل املشــتركة بــني الوكــاالت بتســليم معونــات غذائيــة  
ذلك، هناك الكـثري الـذي يـتعني    ومع من املدنيني املقيمني يف املناطق احملاصرة.  ٤٨٦ ٠٠٠أصل 

للوصول إىل مجيع الناس يف املناطق احملاصرة الواقعة على خطوط التمـاس والـيت يصـعب    القيام به 
الوصول إليها وغريها من املواقع ذات األولوية عرب خطوط التماس اليت متت املوافقـة رمسيـا علـى    
الوصول إليها. وال يزال التأخري يف اإلفراج النهائي عن القوافـل، وعـدم انتظـام وصـول العـاملني      

االني الطيب واإلنساين، وإزالـة األدويـة واللـوازم الطبيـة واملـواد اجلراحيـة مـن القضـايا املـثرية          يف 
  للقلق البالغ.

، يـرد فيمـا يلـي أدنـاه وصـف مـوجز للتطـورات        )٢٠١٥( ٢٢٥٨ومتاشيا مـع القـرار     - ٤
، )٢٠١٤( ٢١٣٩متثــال مجيــع األطــراف يف ســورية للقــرارات     علــى األرض فيمــا يتعلــق با  

ال ختل بعمـل فرقـة العمـل املعنيـة      . وهذه املعلومات)٢٠١٤( ٢١٩١ ، و)٢٠١٤( ٢١٦٥ و
  بوقف إطالق النار التابعة للفريق الدويل لدعم سورية.

ــال        - ٥ ــة قــد أدى إىل اخنفــاض مســتوى القت ــرغم مــن أن وقــف األعمــال العدائي ــى ال وعل
مجيــع أحنــاء البلــد، ال يــزال الشــعب الســوري متــأثرا تــأثرا بالغــا مــن الــرتاع يف املنــاطق الــيت   يف
يات العسكرية فيهـا علـى أشـدها، مبـا يف ذلـك منـاطق ريـف دمشـق، وحمافظـات          تزال العمل ال

حلــب، وإدلــب، ودرعــا، واحلســكة، وديــر الــزور، ومحــص. وقامــت مفوضــية األمــم املتحــدة   
ــوات           ــك الق ــا يف ذل ــرتاع، مب ــراف ال ــع أط ــنها مجي ــيت ش ــات ال ــق اهلجم ــوق اإلنســان بتوثي حلق

. )١(لدول، واجلماعـات املصـنفة بكوـا إرهابيـة    احلكومية ومجاعات املعارضة املسلحة من غري ا
وقد وردت تقارير عديدة عن الغارات اجلوية والقصف باملدفعية وقذائف اهلـاون والصـواريخ،   
ــدنيني       ــل وتشــويه امل ــيت أدت إىل قت ــة، ال ــات االنتحاري فضــال عــن الســيارات املفخخــة والعملي

ية املدنية، واملنشـآت احملميـة، كاملـدارس    األبرياء. وال تزال املمتلكات اخلاصة واهلياكل األساس
  واملستشفيات، تتعرض كذلك للتلف والتدمري.

__________ 

، مت تصنيف تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام وجبهـة النصـرة كجمـاعتني     ٢٠١٣أيار/مايو  ٣٠بتاريخ   )١(  
 .. وتعمل اجلماعتان يف اجلمهورية العربية السورية)١٩٩٩( ١٢٦٧إرهابيتني مبوجب قرار جملس األمن 



S/2016/384 

 

16-06383 3/20 

 

صـفوف   وال يزال القتال يف حمافظيت دمشق وريف دمشق يتسبب يف إحلـاق خسـائر يف    - ٦
غـارتني جـويتني    آذار/مـارس، تلقـت مفوضـية حقـوق اإلنسـان تقـارير عـن        ٤املدنيني. ويف يوم 

علـى قريــة الشـيفونية قــرب بلـدة دومـا، زعــم أـا أســفرت عـن مقتــل        والقصـف بـنريان املدفعيــة  
ــل    ــى األق ــدين واحــد عل ــل جبــراح. ويف   صــابة إوم ــن املســعفني األوائ ــة م ــارس،  ١٠ ثالث آذار/م

قتلــوا، بينــهم طفــل،  مــدنيني علــى األقــل قــد ٤أشــارت املعلومــات الــيت تلقتــها املفوضــية إىل أن 
القـوات املواليـة للحكومـة     املـدفعي الـذي قامـت بـه    آخـرون جبـراح جـراء القصـف      ١٠وأصيب 

ــف إىل تشــريد     يف ــال العني ــوم نفســه، أدى القت ــا. ويف الي ــل    ٢ ٥٠٠دوم ــة الت ــرد داخــل منطق ف
ــوم  ــار  ٣١الفرعيـــة. ويف يـ ــية تقـ ــارس، تلقـــت املفوضـ ــأن آذار/مـ ــد بـ ــدنيا، بينـــهم  ٣٧ير تفيـ مـ

ل جبـروح عنـدما ضـربت    األقـ  آخرون على ٤٠طفال، لقوا مصرعهم وأصيب  ١٢نساء و  تسع
عدة غارات جوية منـاطق خمتلفـة مـن بلـدة ديـر العصـافري. ويقـال إن الضـربات أصـابت املنـازل           

  .وعيادة مؤقتة، واملسجد الكبري، ومدرسة، ومركزين للدفاع املدين

ــل       - ٧ ــة التنقـ ــة حريـ ــة للحكومـ ــوات املواليـ ــة والقـ ــوات احلكوميـ ــت القـ ــرزة، أعاقـ ويف بـ
مبا يف ذلك املوظفون احلكوميـون والطـالب، مـن دخـول حـي دمشـق       طريق منع املدنيني،  عن

اجلنويب واخلروج منـه. ومت تطويـق منطقـة القـابون اـاورة بشـكل متـزامن ملنـع الـدخول إليهـا           
  واخلروج منها. وظلت القيود الصارمة نافذة ألكثر من أسبوعني يف أواخر آذار/مارس.

اهلجمـــات الـــيت أدت إىل قتـــل وجـــري ويف حمافظـــة حلـــب، اســـتمر ورود أنبـــاء عـــن   - ٨
ــة      ــارات جويـ ــوع غـ ــان، إىل وقـ ــوق اإلنسـ ــم املتحـــدة حلقـ ــية األمـ ــارت مفوضـ املـــدنيني. وأشـ

آذار/مــارس يف إعــزاز أســفرت عــن مقتــل ســتة مــدنيني، بينــهم ثالثــة أطفــال. واســتمر   ٢ يــوم
ــري الــدو           ــة واجلماعــات املســلحة مــن غ ــة الشــعبية الكردي ــوات وحــدة احلماي ــال بــني ق ل القت

طول طريق كاسـتيلو، وهـو أحـد آخـر طـرق اإلمـداد الرئيسـية املتبقيـة يف اجلـزء الشـرقي            على
آذار/مارس، تلقـت مفوضـية حقـوق اإلنسـان أيضـا تقـارير تفيـد         ٣مدينة حلب. ويف يوم  من

بأن مجاعات املعارضة املسلحة من غـري الـدول هامجـت منطقـة الشـيخ مقصـود يف حلـب الـيت         
آذار/مــارس،  ٦ممــا أدى إىل مقتـل مـدين واحـد علــى األقـل. ويف يـوم       يسـيطر عليهـا األكـراد،   

ــل        مت ــن مقت ــة أســفرت ع ــات مماثل ــذ هجم ــن تنفي ــالغ ع ــل وإصــابة     ١٢اإلب ــى األق ــدنيا عل م
آذار/مارس، وثقـت املفوضـية الغـارات اجلويـة الـيت تعرضـت        ١١آخرين جبراح. ويف يوم  ٤٠

ر عليهــا املعارضــة املســلحة مــن غــري الــدول  هلــا أحيــاء املرجــة واملعــادي والصــاحلني الــيت تســيط 
ــيت قيــل أــا أســفرت عــن مقتــل       يف ــة حلــب، وال مــدنيني وإصــابة   ٨اجلــزء الشــرقي مــن مدين

آذار/مــارس، هــاجم تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام  ٢٠آخــرين جبــراح. ويف  ١٥
فر عــن مقتــل قريــة كفــر صــغري يف الريــف الشــمايل الشــرقي مــن حلــب، وذُكــر أن اهلجــوم أســ
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العشــرات مــن املــدنيني واعتقــال عــدة أشــخاص آخــرين بصــورة غــري مشــروعة. وهنــاك حاليــا  
  من املدنيني النازحني يف املناطق احمليطة حبلب بسبب القتال األخري. ٦٥ ٠٠٠  حنو

ويف حمافظــة إدلــب، أســفرت اهلجمــات علــى املنــاطق الســكنية والتجاريــة عــن وقــوع     - ٩
آذار/مــارس  ١مري اهلياكــل األساســية. وقــد ذكــرت املفوضــية يف     وفيــات بــني املــدنيني وتــد   

سبيل املثال، أن الغارات اجلوية أصابت مناطق سكنية يف قرية زينية، مما أفضـى إىل مقتـل    على
آذار/مـارس، ذُكـر أن القـوات     ٤آخرين جبراح. ويف يوم  ١٠ثالثة مدنيني على األقل وإصابة 

مـدنيني قتلـوا، بينـهم     ٣كنية يف خان شـيخون، وزعـم أن   املوالية للحكومة ضربت املناطق الس
آذار/مـارس، أصـابت الصـواريخ الـيت أطلقـت       ٧طفل، وأُصـيب عـدد آخـر جبـروح. ويف يـوم      

مـدنيا علـى األقـل     ١٩الطائرات السوق احمللي يف أبو الظهور، زعم أا أسفرت عن مقتـل   من
ــهم أربعــة أطفــال وإصــابة    ــل أربعــة مــدنيني   آذ ١٧آخــرين جبــروح. ويف   ٤٢بين ار/مــارس، قت

األقل وأصيب مخسة آخرون جبروح عندما ضربت غارات جوية مرتال يف قرية الغسـانية.   على
ــك        ــالتقرير، مبــا يف ذل ــرة املشــمولة ب ــة أرحيــا اســتهدفت عــدة مــرات خــالل الفت وزعــم أن قري

  .آذار/مارس عندما أصيب سبعة مدنيني يف غارة جوية زعم أا ضربت مرتال ٢٩  يوم

آذار/مـارس، أسـفرت    ١كما عانت حمافظة الرقة من عدد مـن اهلجمـات القاتلـة. ففـي       - ١٠
يف املائـة   ٨٠عـن   غارة جوية على حمطة املياه الرئيسية يف مدينة الرقة، عن انقطاع خدمات املياه

اإلنســان بــأن  آذار/مــارس، أفــادت مفوضــية حقــوق ٢مــن ســكان املدينــة لعــدة أيــام. ويف يــوم  
مقتـل سـبعة مـدنيني     اجلوية العديدة اليت شنت على مدينـة الرقـة زعـم أـا أسـفرت عـن      الغارات 
 آذار/ ١٩ و ١٨يـومي   قل، بينهم نساء وأطفال، وإصـابة عشـرات آخـرين جبـراح. ويف    على األ

مارس، زعم أن املزيد من الغارات اجلوية اليت شنت على املناطق املأهولـة باملـدنيني أسـفرت عـن     
  األقل جبراح. شخصا على ٦٠يا، بينهم تسعة أطفال، وإصابة مدن ٤٣مقتل 

ويف حمافظــة محــص، أســفرت اهلجمــات عــن وقــوع قتلــى وجرحــى مــن املـــدنيني.            - ١١
 آذار/مارس أفادت املفوضية بأن الغارة اجلوية اليت استهدفت قرية دمينة الـيت تقـع إىل   ١٩ ففي

قتل مدين واحد وإصابة أربعة آخـرين  اجلنوب الغريب من مدينة محص، زعم أا أسفرت عن م
آذار/مارس، قامت القوات احلكومية والقـوات املتحالفـة معهـا باسـتعادة      ٢٧جبروح. ويف يوم 

نيسـان/أبريل،   ٩مدينيت تدمر والقـريتني مـن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام. ويف        
دمر للقيـام بتقيـيم سـريع للوضـع     قامت األمم املتحدة بإيفاد بعثة مشتركة بني الوكـاالت إىل تـ  

اإلنســاين علــى األرض. وأكــدت البعثــة أنــه ال يــزال يف املنطقــة عــدد قليــل مــن املــدنيني، وأــا  
تفتقر إىل املياه والكهرباء. وبـدأت القـوات السـورية والروسـية بإزالـة األسـلحة املتفجـرة، الـيت         

نطقـة. ومل تـتمكن مفوضـية حقـوق     تشري التقارير إىل أا تشكل خطرا كبريا يف معظم أحناء امل
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اإلنسان خالل الفترة املشمولة بالتقرير، من مجع معلومـات كاملـة عـن الضـحايا مـن املـدنيني،       
بسبب اهلجمات داخل مدينة تدمر وما حوهلا. ومع ذلك، فقد أفادت املفوضـية بـأن الغـارات    

أـا أسـفرت عـن مقتـل     اجلوية ضد تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام يف تـدمر زعـم        
آذار/مــارس. ويشــري حتليــل أجــراه   ١٠و  ٨بــني خــر آآذار/مــارس، ومقتــل مــدين  ٨طفــل يف 

برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث إىل وقـوع       
ن اهلياكـل  مـ  ٦٠٠أضرار كبرية يف اهلياكل األساسية املدنية يف مدينة تدمر، بتعرض أكثـر مـن   

للتلــف، مبــا يف ذلــك الضــرر الشــديد الــذي حلــق باملستشــفى الــوطين. كمــا حــدد برنــامج            
من اهلياكل التالفة داخل املدينة القدميـة يف تـدمر،    ٣٧التطبيقات الساتلية العملياتية ما جمموعه 

هـيكال تضـررت    ١٥ هياكل حلقهـا ضـرر بـالغ، و    ٨ هيكال دمرت تدمريا كامال، و ١٤منها 
حمدود. ويقع معظم هذه اهلياكل التالفـة علـى مقربـة مـن وادي القبـور واملقـربة الواقعـة        بشكل 

  إىل الغرب واجلنوب الغريب من تدمر.

 وقام الطرفان يف أوائل آذار/مارس، بتعليق اتفاق وقف إطالق النار احمللي املتعلـق حبـي    - ١٢
. وقيـل إن هـذا التعليـق    ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ١الوعر يف محص، الذي بـدأ نفـاذه يف   

جــاء نتيجــة للخــالف بــني اجلــانبني حــول القضــايا املتعلقــة بوضــع املعــتقلني وتســليم األســلحة   
ــابعني      مــن ــبقني الت جانــب مجاعــات املعارضــة املســلحة مــن غــري الــدول، وإجــالء املقــاتلني املت

لقـوات  آذار/مـارس، قامـت ا   ١٠جلماعات املعارضة املسلحة من غري الـدول مـن احلـي. ومنـذ     
مـن املـدنيني    ٨٠٠احلكومية بـإغالق الطـرق الرئيسـية املؤديـة إىل احلـي، ممـا أدى إىل منـع حنـو         

احملاصــرين داخــل احلــي مــن اخلــروج منــه، وختفــيض حصــة اخلبــز املخصصــة للمنطقــة. وذُكــر   
املرفقني الطبيني يف حي الوعر يعمالن بطاقة حمـدودة. كمـا ورد أن القـوات احلكوميـة متنـع       أن

ت اإلجالء الطيب احلرجة؛ وقيل إن الطفل الـذي يبلـغ مـن العمـر ثـالث سـنوات والـذي        عمليا
ــوم        ــويف ي ــا كــان يلعــب، ت ــن إصــابة يف رأســه بينم ــاين م ــه    ١٩كــان يع ــد منع ــارس بع آذار/م

  احلصول على الرعاية الطبية خارج حي الوعر ملدة ثالثة أيام متتالية.  من

وشهدت حمافظة احلسكة استمرار نزوح األشخاص خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.       - ١٣
آذار/مــارس، أدت االشــتباكات الــيت وقعــت حــول مركــدة (وكــذلك يف منطقــة    ٣ففــي يــوم 

مــن املــدنيني. كمــا أبلغــت مفوضــية حقــوق اإلنســان عــن وقــوع   ٦ ٠٠٠عريشــة) إىل نــزوح 
ــوة ناســفة يف    ــى ت  ٧هجــوم بعب ــارس، ادع ــراق والشــام    آذار/م ــة اإلســالمية يف الع ــيم الدول نظ

املسؤولية عنه، خارج مدرسة ومطعم يف حي الوسطي من القامشلي، أسفر عـن إصـابة مخسـة    
  مدنيني جبراح بينهم أطفال.
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ويف حمافظة دير الزور، استمر خالل شهر آذار/مـارس ورود أنبـاء عـن اهلجمـات الـيت        - ١٤
ــة اإلســالمية يف العــ   ــوم  يشــنها تنظــيم الدول آذار/مــارس، شــن التنظــيم   ٢راق والشــام. ففــي ي

آذار/مـارس، ذُكـر أن التنظـيم أطلـق      ٧هجوما فاشال للتقـدم حنـو مدينـة ديـر الـزور. ويف يـوم       
قذائف اهلاون على منطقة اجلورة والقصور اليت تسـيطر عليهـا احلكومـة يف ديـر الـزور فوقعـت       

علـى األقـل، بينـهم ثالثـة أطفـال.      مـدنيني   ١٠بالقرب من إحدى املدارس وأسفرت عن مقتل 
آخرون على األقل جبروح بينهم أطفال، كانت إصابة بعضـهم خطـرية. ويف يـوم     ١٤وأصيب 

آذار/مــارس، شــن مقــاتلو التنظــيم هجمــات علــى حــي القصــور يف ديــر الــزور، ذُكــر أــا   ١٣
  أسفرت عن مقتل ثالثة مدنيني.

هجمـات بقـذائف املدفعيـة واهلـاون،      ويف حمافظة درعا، ال تـزال تـرد تقـارير عـن شـن       - ١٥
آذار/مارس، أفادت مفوضـية حقـوق اإلنسـان     ٨وشهدت املنطقة تواصل نزوح املدنيني. ففي 

عن مصرع ثالثة مدنيني وإصابة مدنيني آخرين غري معروف عددهم جبروح أثناء مـا زعـم أنـه    
تسـيطر عليهـا املعارضـة    قصف بقذائف اهلاون شنته القوات املوالية للحكومة على املناطق الـيت  

يف جنوب مدينة درعا. وأُبلغ عـن مقتـل اثـنني مـن املـدنيني يف اليـوم نفسـه، بـالقرب مـن بلـدة           
املال ااورة اليت تسيطر عليها مجاعات معارضة مسـلحة مـن غـري الـدول، إمـا جـراء القصـف        

عـدد مـن املـدنيني    بقذائف املدفعية أو اهلاون. وتشري تقديرات الشـركاء يف امليـدان، إىل نـزوح    
آذار/مـارس، مـن غـرب ريـف درعـا بسـبب القتـال الـدائر          ٢١مدين، منذ  ١٢ ٥٠٠يبلغ حنو 

  بني عدة مجاعات معارضة مسلحة من غري الدول.

آذار/مارس، ذكرت وزارة دفاع االحتاد الروسـي أن االحتـاد الروسـي شـارك      ٣١ويف   - ١٦
ذت يف تـدمر، وأضـافت أن قواـا اجلويـة     بشكل مباشر يف التخطيط للعملية العسكرية اليت نفـ 

غارة جوية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام. بينمـا     ٢ ٠٠٠شنت ما يزيد على 
أكدت القيادة املركزية لقوات الواليـات املتحـدة أن التحـالف الـذي تقـوده الواليـات املتحـدة        

م الدولـة اإلسـالمية يف العـراق    غارة ضد أهداف لتنظي ١٣٧شن يف آذار/مارس ما ال يقل عن 
والشــام يف حمافظــات حلــب وديــر الــزور واحلســكة والرقــة ومحــص. وتلقــت مفوضــية حقــوق  
اإلنسان تقارير خمتلفة عن غارات جوية زعـم أن جهـات دوليـة نفـذا، وأسـفرت عـن وقـوع        

 مــنإصــابات يف صــفوف املــدنيني. غــري أن املفوضــية مل تــتمكن مــن التحقــق علــى حنــو واف    
  در الغارات اجلوية املبلغ عنها.مص
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  حقوق اإلنسان  -باء   
يعرب عدد التجاوزات واالنتهاكات للقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل        - ١٧

اإلنساين اليت وثقتها مفوضية حقوق اإلنسان خالل الفترة املشمولة بالتقرير عن تراجـع درجـة   
  القتال يف مجيع أحناء البلد.

 يــداملفوضــية ال تــزال تتلقــى تقــارير عــن وقــوع انتــهاكات وأعمــال قتــل علــى    إال أن  - ١٨
آذار/مـارس،   ٢تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام يف املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرته. ففـي      

زعم أن مقاتلني تابعني للتنظيم أقدموا على قتل اثنني من املـدنيني رميـا بالرصـاص ضـبطا ومهـا      
آذار/مارس، أُفيد بـأن   ٧ د غذائية إىل منطقة مدينة دير الزور احملاصرة. ويفحياوالن ريب موا

ــع        ــاون م ــا بالتع ــزور اتهم ــر ال ــابني يف دي ــع رأس ش ــام بقط ــيم ق ــة. ويف   التنظ ــوات احلكومي الق
آذار/مارس، ادعي بأن التنظيم قام برجم امرأة علنا حـىت املـوت اتهمـت بـالزىن يف منطقـة       ١٤

  للميادين يف دير الزور.اجلرادق التابعة 

كما تلقت مفوضية حقوق اإلنسان تقارير عن املعاملة الالإنسانية واملهينـة للمحتجـزين     - ١٩
زعـم أن حنـو    يف السجن املركزي يف طرطوس، يف انتهاك حلقـوق اإلنسـان هلـؤالء احملتجـزين. إذ    

ن مكافحـة  حمتجز يف السجن املركزي يف طرطوس حمتجزون مبوجب قـانو  ٧٠٠من أصل  ٢١٥
ــع احملتجــزين الـــ     ــأن مجي ــد ب ــاب، وأُفي ــون ٢١٥ اإلره ــاء    مودع ــاكن. ووردت أنب ــس األم يف نف

تعرضهم للضرب والعتداءات بأدوات حادة. وتلقت املفوضـية معلومـات تفيـد بـأن إضـرابا       عن
آذار/مــارس، وذلــك بعــد أن تلقــى أولئــك  ١٦آذار/مــارس قــد انتــهى يف  ١عــن الطعــام بــدأ يف 

  .يف اإلضراب ديدات من مسؤول يف السجن حسب ما زعم الذين شاركوا
  

  االستجابة اإلنسانية  -جيم   
ــارس   - ٢٠ ــدة    ٢٠١٦يف آذار/مــ ــم املتحــ ــة لألمــ ــانية التابعــ ــاالت اإلنســ ــلت الوكــ ، واصــ

وشركاؤها مد يد العون إىل ماليني احملتاجني باستخدام مجيـع الوسـائط مـن داخـل اجلمهوريـة      
ــرب احلـــ    ــورية وعـ ــة السـ ــالقرارات  العربيـ ــال بـ  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥دود، عمـ

تقـــدمي املســـاعدة إىل النـــاس، ة . كمـــا واصـــلت املنظمـــات غـــري احلكوميـــ)٢٠١٥( ٢٢٥٨ و
غرار األشهر السابقة. واستمرت حكومة اجلمهورية العربيـة السـورية يف تـوفري اخلـدمات      على

  لك يف مناطق عديدة خارج سيطرا.األساسية للمناطق اخلاضعة لسيطرا، وكذ
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  ١اجلدول 
  املنظمة، حسب ٢٠١٦عدد األشخاص الذين مدت يد العون إليهم يف آذار/مارس     

  عدد األشخاص الذين مدت إليهم يد العون  املنظمة

  ٢٥٩ ٨٣٦  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
  ٦٤ ٤٨٧  املنظمة الدولية للهجرة

  ٢٣٥ ٠٢٩  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ٢ ٨٠٠ ٠٠٠  منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)

  ٣٦٥ ٩٧٥  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة 
  ٢٠٧ ٠٠٠  صندوق األمم املتحدة للسكان

وتشــــغيل الالجــــئني الفلســــطينيني  وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة
  ٤٥٠ ٠٠٠  الشرق األدىن (األونروا) يف

  ٣ ٧٠٠ ٠٠٠  برنامج األغذية العاملي
  ٦٢٢ ٠٠٠  منظمة الصحة العاملية

    
واستمرت عمليات إيصال املسـاعدات عـرب احلـدود خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.          - ٢١

ــا   ١٧آذار/مــارس، أرســلت األمــم املتحــدة وشــركاؤها املنفــذون     ٣١وحــىت  ــة مــن تركي قافل
ــرارات      ــام القــ ــب أحكــ ــورية مبوجــ ــة الســ ــة العربيــ  )٢٠١٤( ٢١٦٥واألردن إىل اجلمهوريــ

 ١، واستفاد منها املاليـني مـن النـاس (انظـر اخلريطـة      )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١ و
ــن قوا       ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــق، لالطــالع عل ــواردة يف املرف ــذة    ال ــم املتحــدة املنف ــل األم ف

مـن، كانـت األمـم املتحـدة توجـه      احلـدود يف آذار/مـارس). ومتشـيا مـع قـرارات جملـس األ       عرب
السلطات السورية إخطـارا مسـبقا بكـل شـحنة، يشـمل تفاصـيل بشـأن حمتواهـا ووجهتـها           إىل

  واعد.وعدد املستفيدين منها. ومل ترد تقارير عن رفض أي قافلة أو اعتبارها خمالفة للق

وواصلت آلية الرصد التابعة لألمم املتحدة املعنية باجلمهورية العربية السورية عملياـا    - ٢٢
شحنة من املساعدات اإلنسانية املقدمـة   ١٧يف األردن وتركيا. ففي آذار/مارس، تتبعت اآللية 

طـرت  شـاحنة، وحتقّقـت مـن الطـابع اإلنسـاين لكـل منـها، وأخ        ٤١٩من األمم املتحدة نقلتها 
السلطات السورية بعد مرور كل شحنة. ومـا زالـت آليـة الرصـد تسـتفيد مـن التعـاون املمتـاز         

  مع حكوميت األردن وتركيا.

ــارس   - ٢٣ ــات إرســا  ٢٠١٦ويف آذار/م ــني الوكــاالت   ، أُجنــزت عملي ــل مشــتركة ب ل قواف
وقــدمت  أدنــاه، ٢املواقــع احملاصــرة والــيت يصــعب الوصــول إليهــا املشــار إليهــا يف اجلــدول   إىل

ــة     ٣٢٧ ٠٠٠املســاعدة إىل حنــو   ــر أيضــا اخلريط ــاج (انظ ــق، لالطــالع    ٢حمت ــواردة يف املرف ال
  مزيد من املعلومات بشأن الوصول إىل املواقع احملاصرة واليت يصعب الوصول إليها).  على
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  ٢اجلدول 
  ٢٠١٦القوافل املشتركة بني الوكاالت اليت أُرسلت يف آذار/مارس     

  
  نوع املساعدة  املوقع  التاريخ

  كميات األدوية واللوازم الطبية اليت سبق استبعادها  معضمية الشام (ريف دمشق)  آذار/مارس ٢      
مواد غذائية، ومساعدة صحية، ومواد غري غذائيـة، وإمـدادات     الوعر (محص)  آذار/مارس ٣

تغذوية، وإمدادات امليـاه والصـرف الصـحي، ولـوازم تعليميـة.      
  اجلراحية من القافلةوقد سحبت املواد 

ــا، وحــزة،     آذار/مارس ٧و  ٤ ســقبا، وعــني ترم
ــرين،   ــاوا، وجســ وبيــــت ســ

  ومحورة (ريف دمشق)

مسـاعدات غذائيـة وإمـدادات تغذويــة وصـحية. وقـد ســحبت      
  األدوية واملواد اجلراحية من القافلة

م طبيـة، وإمـدادات   زمواد غذائية، ودقيـق قمـح، وأدويـة، ولـوا      بلودان (ريف دمشق)  آذار/مارس ١٦
  تغذوية، ومواد غري غذائية

مواد غذائية، ودقيـق قمـح، وأدويـة، ولـوازم طبيـة، وإمـدادات         الفوعة، وكفريا (إدلب)  آذار/مارس ١٧
ــة        ــواد اجلراحي ــحبت امل ــد س ــة. وق ــري غذائي ــواد غ ــة، وم تغذوي

  واألدوية من القافلة
مواد غذائية، ودقيـق قمـح، وأدويـة، ولـوازم طبيـة، وإمـدادات         مضايا (ريف دمشق)  

تغذويــة، ومــواد غــري غذائيــة. وقــد ســحبت األدويــة واللــوازم    
  الطبية من القافلة

مواد غذائيـة، ودقيـق قمـح، وأدويـة، ولـوازم طبيـة، وإمـدادت          الزبداين (ريف دمشق)  
ــة        ــواد اجلراحي ــحبت امل ــد س ــة. وق ــري غذائي ــواد غ ــة، وم تغذوي

  دوية من القافلةواأل
  مواد غذائية، وأدوية، ولوازم طبية، وإمدادات تغذوية  أورم الكربى (حلب)  آذار/مارس ٢١
  سحبت من القافلة املواد اجلراحية واألدوية واللوازم الطبية  منطقة احلولة الفرعية (محص)  آذار/مارس ٢٤ و ٢٢
    

بإيصـــال شــحنات مرســـلة  تحـــدة أيضــا  ويف آذار/مــارس، قامــت وكـــاالت األمــم امل     - ٢٤
فرادى الوكاالت إىل األمـاكن الـيت يصـعب الوصـول إليهـا والواقعـة يف خطـوط املواجهـة.          من

فعلى سبيل املثال، قـام برنـامج األغذيـة العـاملي، بالتنسـيق مـع اهلـالل األمحـر العـريب السـوري،           
جرة شخص من خالل إيصال املساعدات عرب خطـوط املواجهـة يف عنيـق بـا     ٦ ٤٤٠مبساعدة 

وعكش وصلبا يف ريف محاة. وأوصلت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف) إمـدادات   
 ٧٢ ٢٠٠امليــاه والصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية وإمــدادات صــحية وتغذويــة ألكثــر مــن  

ــة املضــيق (محــاة)       ــل تابعــة هلــا وحــدها إىل أورم الكــربى (حلــب) وقلع شــخص بإرســال قواف
لت وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني     والوعر وتلدو (محص). وأوص

يف الشـــرق األدىن (األونـــروا) رزمـــا غذائيـــة، وجمموعـــات لـــوازم النظافـــة الصـــحية، وقـــدمت  
ــة الصــحية، إىل   ــدا     ٦ ٠٠٠خــدمات الرعاي أســرة مــن الالجــئني الفلســطينيني يف الريمــوك ويل

  وببيال وبيت سحم.
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  اإلنسانية إمكانية إيصال املساعدات    

علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز مــؤخرا يف الوصــول إىل بعــض املواقــع احملاصــرة والــيت       - ٢٥
يصعب الوصول إليها، ال يزال إيصال املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني يف اجلمهورية العربيـة  

خطـوط   السورية ينطوي على صعوبات يف مناطق كثرية من البلد نتيجـةً للـرتاع الـدائر، وتغيـر    
  املواجهة، والقيود اليت تفرضها األطراف عمدا على حركة األشخاص والسلع.

ماليني شخص يعيشون يف املواقع احملاصـرة والـيت يصـعب     ٤,٦وال يزال الوصول إىل   - ٢٦
الوصــول إليهــا مصــدر قلــق بــالغ. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، وصــلت وكــاالت األمــم  

واقــع الــيت يصــعب الوصــول إليهــا  موقعــا مــن امل ١٥٤أصــل  مــن ٦٦املتحــدة وشــركاؤها إىل 
إىل سـكان املنـاطق الـيت     ٢٠١٦يف املائة). وترد تفاصيل املساعدة املقدمة يف آذار/مـارس   ٤٣(

أدنـاه. ويوجـد مـا يقـرب مـن نصـف سـكان املنـاطق الـيت           ٣يصعب الوصول إليها يف اجلدول 
لدولة اإلسالمية يف العراق والشام، والـيت  يصعب الوصول إليها يف مناطق يسيطر عليها تنظيم ا

  تعترب إمكانية وصول األمم املتحدة إليها حمدودة للغاية.
  

  ٣اجلدول 
ماليــني شــخص يوجــدون يف املنــاطق  ٤,٦املســاعدات الــيت أوصــلتها األمــم املتحــدة إىل      

  ٢٠١٦اليت يصعب الوصول إليها، يف آذار/مارس 
  

  املتحدة وحدها)القطاع (مساعدات أوصلتها األمم 
عدد املستفيدين مـن املسـاعدات (كنسـبة    

  ماليني شخص) ٤,٦مئوية من أصل 

  )٧,٩( ٣٦٤ ٨٠٠  األمن الغذائي    
  )١٣,٥( ٦٢٣ ٥٠٠  الصحة

  )٣,٤( ١٥٥ ٧٠٠  املواد غري الغذائية
  )٣,٨( ١٧٦ ٦٠٠  املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

    
طلبـا إلرسـال قوافـل مشـتركة بـني الوكـاالت        ٧٢، مت تقـدمي  ٢٠١٦ومنذ بداية عـام    - ٢٧

مليون شخص يف املواقع احملاصـرة والـيت يصـعب الوصـول إليهـا،       ٢,٣إليصال املساعدات إىل 
آذار/مــارس، وافقــت حكومــة  ٢٣أدنــاه. ويف  ٤ويــرد بيــان حبالــة هــذه الطلبــات يف اجلــدول  

الـيت   ١١مواقـع مـن أصـل املواقـع الــ       ٦ى إيصال املساعدات إىل اجلمهورية العربية السورية عل
طُلـــب الوصـــول إليهـــا يف خمطـــط إرســـال القوافـــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املتعلـــق بشـــهر  

. ومل يـؤذن بالوصـول إىل املواقـع اخلمسـة املتبقيـة      ٥نيسان/أبريل والذي يـرد بيانـه يف اجلـدول    
نه أُعطيت إشارة شفوية الحقا للزبـداين. وأُعطيـت   بداعي الظروف األمنية على األرض، غري أ
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موافقــة شــفوية أيضــا مــن أجــل املعضــمية. وأرســلت األمــم املتحــدة مــذكرة شــفوية إىل وزارة  
ــة الســورية يف    ــة العربي ــة اجلمهوري آذار/مــارس تطلــب فيهــا إعــادة النظــر يف عــدد     ٢٤خارجي

أي ردود رمسيــة، غــري أن اهلــالل املســتفيدين املــأذون بــه يف زبــدين وعــربني وزملكــا. ومل تــرد  
األمحر العريب السوري واألمم املتحدة ماضيان يف التخطيط إلرسال هـذه القوافـل علـى أسـاس     

  األعداد األولية املنقحة للمستفيدين.
  

  ٤اجلدول 
كـانون الثاين/ينـاير    ١حالة طلبات إرسال القوافل املشتركة بني الوكاالت يف الفترة من     

  ٢٠١٦ آذار/مارس ٣١حىت 

  عدد الطلبات  حالة الطلبات

  ١٦  الطلبات اليت حظيت باملوافقة وأُرسلت القوافل    
  ٢١  القوافل اليت حظيت باملوافقة املبدئية؛ يف انتظار رسائل التيسري النهائية

  ٥  الطلبات اليت رفضت
  ٣٠  الطلبات اليت قُدمت ومل يرد عليها رد يف غضون ثالثة أشهر

  ٧٢  ٢٠١٦املقدمة يف عام جمموع الطلبات   
    

  ٥اجلدول 
 آذار/  ت يف نيسـان/أبريل الـيت قُـدمت يف   طلبات إرسـال القوافـل املشـتركة بـني الوكـاال         

  ٢٠١٦مارس 

  احلالة  املوقع

  متت املوافقة  كفر بطنا    
  متت املوافقة  زبدين
  متت املوافقة  مضايا

  متت املوافقة  عربني وزملكا
  املوافقةمتت   الفوعة وكفريا

  متت املوافقة  شرق مدينة حلب
  مل يوافق على الطلب  داريا
  مل يوافق على الطلب  دوما

  مل يوافق على الطلب  شرق حرستا
  مل يوافق على الطلب  عضميةامل

  مل يوافق على الطلب  الزبداين
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ــاعدات       - ٢٨ ــال املسـ ــة إيصـ ــة إمكانيـ ــات إىل إعاقـ ــدة حمافظـ ــدائر يف عـ ــتباك الـ وأدى االشـ
اإلنسانية، وإمكانية حصول الناس على اخلدمات األساسية بصـورة فعالـة. فعلـى سـبيل املثـال،      

عــن األضــرار الــيت حلقــت خبطــوط   أدت حــاالت انقطــاع الكهربــاء يف منطقــة حلــب، الناجتــة  
ــد   نقـــل ــاء، إىل احلـ ــد الكهربـ ــات توليـ ــاء ومبحطـ ــوين    الكهربـ ــو مليـ ــول حنـ ــة حصـ ــن إمكانيـ مـ

نـاطق الغربيــة والشـرقية مــن حلـب. وعلــى الـرغم مــن حتســن     علــى ميـاه الشــرب يف امل  شـخص 
ــب       ــب وإدل ــة يف معظــم أجــزاء حمــافظيت حل ــوال   األوضــاعِ األمني ــا ط ــة الوصــول إليه وإمكاني

آذار/مارس، فقـد أسـفرت عمليـات القصـف اجلـوي والقتـال الـربي يف املنـاطق اخلاضـعة           شهر
اقة الوصول إىل تلـك املنـاطق وتعطيـل    لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام إىل إع

  ت االتصاالت السلكية والالسلكية.قنوا

وال تزال التدخالت والقيـود املتعمـدة مـن جانـب األطـراف حتـول أيضـا دون إيصـال           - ٢٩
املعونة. فعلى سبيل املثال، ما زال برنامج األغذية العاملي غري قـادر علـى الوصـول إىل السـكان     

ليت يسيطر عليها تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام بسـبب عـدم       احملتاجني يف املناطق ا
 ٦٠٠ ٠٠٠القــدرة علــى العمــل باســتقاللية وعلــى رصــد األنشــطة. وقــد أثــر ذلــك يف زهــاء    

شخص حمتاج يف حمافظيت دير الزور والرقة ويف أجزاء من ريف حلب وريف احلسكة اجلنـويب  
ســه، مل تــتم املوافقــة علــى ســبعة طلبــات وجههــا وريــف محــاة الشــمايل الغــريب. ويف الوقــت نف

شخص يف ريـف دمشـق    ١٤ ٠٠٠برنامج األغذية العاملي إىل السلطات السورية للوصول إىل 
  نكوس وحفري التحتا) لدواع أمنية.(حرنة والسحل ور

بــإغالق معــرب   ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٢٧وقامــت الســلطات التركيــة منــذ      - ٣٠
ــا بســـبب امل نصيبني/القامشـــلي يف حم ــة احلســـكة مؤقتـ ــة. ويف آذار/مـــارس،  افظـ خـــاوف األمنيـ

شــخص،  ٢ ٤٠٠امشــلي، الــيت تكفــي توزيــع آخــر حصــص اإلعاشــة املتــوفرة يف خمــزن الق  مت
احملتاجني يف مدينة احلسـكة. ولـدى برنـامج األغذيـة العـاملي إمـدادات لتغطيـة احتياجـات          على

 تـرد نـزوح مفاجئـة. وال تـزال    موجـة   شخص ملدة أسبوع واحـد يف حالـة حـدوث    ١٧ ٠٠٠
اليـوم   ول وجبة واحدة فقـط يف تقارير عن جلوء الناس إىل استراتيجيات تكيف سلبية، منها تنا

  والتخفيض الشديد ألنواع األغذية املستهلكة.

طلبــا مقــدما مــن األمــم املتحــدة      ٥٢آذار/مــارس، مل يكــن قــد بــت يف     ٣١وحــىت   - ٣١
طلبات جتـاوزت األجـل    ٧ديد تأشريات قدمية)، منها (للحصول على تأشريات جديدة أو لتج

يوم عمل. ويف آذار/مـارس، متـت املوافقـة علـى تأشـريات ملـوظفي األمـم املتحـدة          ١٥احملدد بـ 
منـها تأشـريات جديـدة،     ١١٢تأشـرية، وكانـت    ٢٧٩من تسع وكاالت خمتلفة بلغ جمموعهـا  

  منها تأشريات قدمية جرى جتديدها. ١٦٧فيما كانت 
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يبلغ جمموع عدد املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة املـأذون هلـا بالعمـل يف اجلمهوريـة       و  - ٣٢
منظمة. وهنـاك ثـالث طلبـات مقدمـة مـن منظمـات غـري حكوميـة دوليـة           ١٦العربية السورية 

أخــرى تنتظــر موافقــة حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية. وال تــزال هــذه املنظمــات تواجــه   
اإلداريـة الـيت تـؤثر يف قـدرا علـى العمـل، مبـا يف ذلـك احلصـول           سلسلة من العقبـات والقيـود  
  ستقلة لتقييم االحتياجات.على اإلذن بإجراء عمليات م

ملـــأذون هلـــا بالـــدخول يف شـــراكات  وزاد عـــدد املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الوطنيـــة ا   - ٣٣
مــات منظمـة يف آذار/مـارس. وال تـزال املنظ    ١٤٣إىل  ١٤٢منظمـات األمـم املتحـدة مــن     مـع 

ــا تعمـــل يف ظـــل إجـــ   ــة املـــأذون هلـ ــة الوطنيـ ــراكاا  غـــري احلكوميـ ــياق شـ راءات معقـــدة يف سـ
  كاالت األمم املتحدة.و  مع
  

  املناطق احملاصرة    

نـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا،      ماليني شـخص الـذين يعيشـون يف امل    ٤,٦من بني   - ٣٤
شــخص  ٢٦٨ ٢٠٠شــخص حماصــرين. ويشــمل ذلــك العــدد حنــو   ٤٨٦ ٧٠٠يــزال حنــو  ال

 ٦ ٠٠٠حتاصرهم حكومة اجلمهورية العربيـة السـورية يف مواقـع خمتلفـة مـن ريـف دمشـق؛ و        
 مـن ة ومجاعـات معارضــــة مسلحــــة    شخص حتاصرهم حكومة اجلمهوريـة العربيــــة الســــوري   

شـخص حياصـرهم تنظـيم الدولـة اإلسـالمية       ٢٠٠ ٠٠٠غري الدول يف الريموك بدمشق؛ وحنو 
شـخص حتاصـرهم مجاعـات معارضـة      ١٢ ٥٠٠م يف مدينة ديـر الـزور؛ وحنـو    يف العراق والشا

   الفوعة وكفريا يف حمافظة إدلب.مسلحة من غري الدول وجبهةُ النصرة يف

ـــ   - ٣٥ ني الوكــــاالت املســــاعدة حلــــوايل ويف آذار/مــــارس، قــــدمت القوافــــل املشــــتركة بـ
مـــن أصـــل  منـــاطق  ٨احملاصـــرين) يف يف املائـــة مـــن جممـــوع    ٢٠,٩شـــخص ( ١٠٢ ١٢٥
منطقة حماصرة، بينما كان بإمكان بعض املقيمني يف الريموك تلقي املسـاعدة يف بلـدة يلـدا     ١٨

اــاورة. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مل متــنح الســلطات الســورية املوافقــة علــى طلبــات 
ة ، وأجــزاء مــن الغوطــة الشــرقيبإرســال قوافــل مشــتركة بــني الوكــاالت إىل داريــا، واملعضــمية 

يف ذلك دوما وحرسـتا). وتفيـد األنبـاء بـأن األوضـاع اإلنسـانية يف هـذه املنـاطق مترديـة؛           (مبا
واقـــع احملاصـــرة فـــور املوافقـــة    واألمـــم املتحـــدة مســـتعدة إليصـــال املســـاعدات إىل هـــذه امل     

الوصول إليها. وال يزال تدفق اإلمدادات التجارية عرب الطرق الرمسيـة ممنوعـاً بوجـه عـام،      على
دى إىل غالء أسعار السلع األساسية الـيت تصـل إىل املنـاطق احملاصـرة عـرب خطـوط اإلمـداد        مما أ

ــة       ــه يســمح بــني الفين ــة التنقــل مقيــدةً بشــدة، مــع أن غــري الرمسيــة وغــري املنتظمــة. وظلّــت حري
  املناطق احملاصرة والعودة إليها.واألخرى ألعداد حمدودة من األشخاص باخلروج من بعض 
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شــخص حتــت  ١٧٦ ٥٠٠ة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، مــا زال حنــو   ويف الغوطــ  - ٣٦
ــا، وحرســتا الشــرقية،        ــة: دوم ــع التالي ــة يف املواق ــيهم القــوات احلكومي ــذي تضــربه عل احلصــار ال
وعربني، وزملكا، وعني ترما، ومحورة، وجسرين، وكفـر بطنـا، وسـقبا، وزبـدين. وكمـا ذُكـر       

األمحــر العــريب الســوري إىل ســقبا، وعــني ترمــا،  ســابقا، وصــلت قوافــل األمــم املتحــدة واهلــالل  
سـاعدة متعـددة القطاعـات    آذار/مـارس، لتقـدم م   ٧و  ٤وبيت سوا، وجسرين، ومحـورة يـومي   

ــرع اهلــالل األمحــر العــريب      ٣٦ ٨٠٠إىل حنــو  شــخص إمجــاال، وجــرى تســليم اللقاحــات إىل ف
  .يف الغوطة الشرقية آذار/مارس وبدأت أعمال التحصني يف عدة مواقع ٤السوري يف دوما يف 

شـــخص  ٤٢ ٠٠٠ويف مضــايا (وبقـــني) يف حمافظــة ريـــف دمشــق، مـــا زال حــوايل       - ٣٧
حماصــرين مــن قبــل القــوات احلكوميــة. وقامــت قوافــل األمــم املتحــدة واهلــالل األمحــر العــريب     

آذار/مـــارس. وقامـــت الســـلطات  ١٧الســـوري بإيصـــال مســـاعدات متعـــددة القطاعـــات يف  
مـن حتسـن الوضـع الغـذائي للنـاس       م الطبيـة مـن القافلـة. وعلـى الـرغم     بسحب األدويـة واللـواز  

يف املنطقــة منــذ شــباط/فرباير،   مضــايا حتســنا كــبريا، فقــد أُبلــغ عــن وفــاة مخســة أشــخاص    يف
بينهم طفالن ممن يعـانون مـن أمـراض مرتبطـة بسـوء التغذيـة. وأفـادت التقـارير بـأن عـدداً            من

ــانون مـــن   ــرين يعـ ــن األشـــخاص اآلخـ ــبرياً مـ ــقاء ا كـ ــنقص الـــربوتني.  االستسـ ــرتبط بـ ــذي يـ لـ
من أفـراد األسـرة املـرافقني مـن بلـديت       ١٠آذار/مارس، مت إجالء حالتني إنسانيتني، و  ٣١ ويف

الفوعة وكفريا يف إدلب. وباإلضافة إىل ذلك، أُجليت ثالث حاالت إنسانية وسبعة مـن أفـراد   
آذار/مـارس، أسـفر انفجـار لغـم أرضـي       ٢٩األسرة املرافقني مـن الزبـداين ومضـايا. إال أنـه يف     

يف بلدة بقـني عـن مقتـل ثالثـة أطفـال وإصـابة شخصـني جبـروح. وقـد تـويف اثنـان مـن هـؤالء              
  بسبب حرمام من اإلجالء الطيب. األطفال

مجاعـــات املعارضـــة املســـلحة  ويف بلـــديت الفوعـــة وكفريـــا مبحافظـــة إدلـــب، ال تـــزال  - ٣٨
شـخص. وقامـت قوافـل األمـم املتحـدة       ١٢ ٥٠٠و الدول وجبهـة النصـرة حتاصـر حنـ     غري من

ــا  واهلــالل األمحــر العــريب الســوري بإيصــال مســاعدات متعــدد   ة القطاعــات إىل الفوعــة وكفري
  ة واللوازم اجلراحية من القافلة.آذار/مارس. وقد سحبت األدوي ١٧  يف

شـخص حماصـرين مـن قبـل      ٧٠٠ويف الزبـداين يف حمافظـة ريـف دمشـق، مـا زال حنـو         - ٣٩
آذار/مــارس، قــدمت قافلــة مشــتركة بــني الوكــاالت مســاعدة        ١٧القــوات احلكوميــة. ويف  

شخص يف الزبداين. وقد سـحبت املـواد    ١ ٠٠٠متعددة القطاعات كافية ملدة شهر واحد إىل 
آذار/مـارس، وردت أنبـاء عـن مقتـل      ٢٥اجلراحية واألدويـة واللـوازم الطبيـة مـن القافلـة. ويف      

ورجلــني آخــرين بطلقــات ناريــة مــن امليليشــيات املواليــة للحكومــة.     آخــر جــراح يف الزبــداين 
  وأصيب عدة أفراد آخرين جبروح يف احلادث.
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شـخص يف داريـا بريـف دمشـق.      ٤ ٠٠٠وال تزال القـوات احلكوميـة حتاصـر حـوايل       - ٤٠
  .٢٠١٢ا منذ تشرين الثاين/نوفمرب ومل تتمكن األمم املتحدة من إيصال املساعدات إىل داري

ويف معضمية الشام مبحافظة ريـف دمشـق، ال تـزال القـوات احلكوميـة حتاصـر حـوايل          - ٤١
آذار/مــارس، قامــت قوافــل األمــم املتحــدة واهلــالل األمحــر العــريب    ٢شــخص. ويف  ٤٥ ٠٠٠

السوري بإيصال أجزاء من األدويـة واللـوازم الطبيـة إىل معضـمية الشـام الـيت كانـت مسـتبعدة         
  يف السابق.

ميــة ومجاعــات املعارضــة املســلحة  الريمــوك بدمشــق، تفــرض القــوات احلكو ويف خمــيم   - ٤٢
شــخص. وظلــت مجيــع عمليــات األونــروا يف الريمــوك  ٦ ٠٠٠غــري الــدول احلصــار علــى  مــن

ــا إىل      ــروا بعثا ــارس. وواصــلت األون ــة خــالل شــهر آذار/م ــا   معلق ــة عليه ــب املوافق ــدا عق  يل
 ١٩ ١٦٠لة غذائيــة لألســر، و  ســ ١١ ٧٠٠ن شــباط/فرباير، وقــد وزعــت حــىت اآل    ١٣ يف

جمموعة من لوازم النظافة الصحية لألســــــر من خميم الريموك ويلدا وببـيال   ١١ ٦٠٠بطانية و 
مـن الالجـئني الفلسـطينيني الرعايـة      ١ ١٠٠، تلقـى  ٢٠١٦آذار/مارس  ٩وبيت سحم. ومنذ 

سـنان يف عيـادة   مريضـا رعايـة يف جمـال طـب األ     ٨٠الطبية من خالل فريق طيب متنقل؛ وتلقى 
  األونروا املتنقلة لطب األسنان اليت جرى نشرها يف يلدا.

ــيت تســ      - ٤٣ ــزور ال ــر ال ــة دي ــة مــن مدين ــاء الغربي ــة، يعــيش حنــو   ويف األحي يطر عليهــا احلكوم
شخص حتت حصار يفرضه تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام. وال تـزال        ٢٠٠ ٠٠٠

ــة،    احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة   ــة الطبي احملاصــرة مســتمرة يف التــدهور، مــع نقــص الغــذاء والرعاي
 ١٢و  ١٠ملشــمولة بــالتقرير. ويف وحــاالت ســوء التغذيــة احلــاد الــيت أبلــغ عنــها خــالل الفتــرة ا 

علـو   إسقاط مساعدات غذائية من اجلـو مـن  نيسان/أبريل، جنح برنامج األغذية العاملي يف  ١٤ و
طن متري مـن املسـاعدة الغذائيـة الـيت متـس       ٥٥سقط ما جمموعه مرتفع فوق املدينة احملاصرة، وأ

احلاجة إليها. وقام اهلالل األمحر العريب السوري بتوزيع حصص غذائيـة جزئيـة لعـدد ال يتجـاوز     
  .من الغذائي من املدينة احملاصرةمستفيد يف أشد املناطق معاناة من انعدام األ ٢٥ ٠٠٠

  
  ية والعاملني يف اال الطيبحرية مرور اللوازم واملعدات الطب    

على الرغم من اخنفـاض مسـتويات اهلجمـات علـى املرافـق الطبيـة والعـاملني يف اـال           - ٤٤
ــرة         ــذه اهلجمــات خــالل الفت ــد اســتمرت ه ــه يف األشــهر الســابقة، فق ــت علي ــا كان الطــيب عم

هجومـا وقـع علـى     “األطبـاء املناصـرون حلقـوق اإلنسـان    ”املشمولة بالتقرير. ووثقـت منظمـة   
ــة، وأدى إىل وفــاة أربعــة مــن العــاملني يف اــال الطــيب       أحــد املرافــق الطبيــة يف حمافظــة الالذقي

  آذار/مارس.  يف
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ون يف جمــال الصــحة، بإيصــال حنــو    وقامــت منظمــة الصــحة العامليــة وشــركاء آخــر       - ٤٥
فظـات  عـرب خطـوط الـرتاع يف حما    ٥٤٦ ٧٤٣العالجات الطبية، مبـا يف ذلـك    من ٦٢٢ ٢٤٨

آذار/مــارس،  ١٧و  ١٣حلــب وإدلــب ودمشــق وريــف دمشــق ومحــص. ويف الفتــرة مــا بــني   
ة، بتنظــيم محلــة وطنيــة للتحصــني  قامــت منظمــة الصــحة العامليــة، بالشــراكة مــع وزارة الصــح  

ــال لتصــل إىل    ضــد ــلل األطف ــت وزارة      ٢,١ش ــا نظم ــل دون ســن اخلامســة. كم ــون طف ملي
، محلة للتحصـني مـن احلصـبة األملانيـة يف مشـال البلـد.       الصحة، بدعم من منظمة الصحة العاملية

ــو    ــب، مت حتصــني حن ــا (  ٢٩٠ ٠٦٦ويف إدل ــال تقريب ــادت     ٩٧طف ــدف). وأف ــن اهل ــة م يف املائ
طفـل قـد تلقـوا لقاحـات روتينيـة يف حلـب والالذقيـة         ٧ ٢٠٠اليونيسيف أيضا بأن أكثـر مـن   

  وطرطوس والرقة يف آذار/مارس.

 إىلطلبـا فرديـا    ١٨لصحة العامليـة  ، قدمت منظمة ا٢٠١٦يناير كانون الثاين/ ١ومنذ   - ٤٦
حمافظـات.   ٩ موقعـا يف  ٥٤بيـة إىل  حكومة اجلمهورية العربية السورية إليصال اإلمـدادات الط 

وقـــد وافقـــت احلكومـــة علـــى أربعـــة طلبـــات، كـــان أحـــدها إليصـــال اإلمـــدادات الطبيـــة إىل 
  طلبا بدون إجابة. ١٤قت نفسه، ظل موقعا يف ست حمافظات. ويف الو  ٢٥

ورغم استمرار إمكانية وصول القوافل املشـتركة بـني الوكـاالت إىل املنـاطق احملاصـرة        - ٤٧
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، فقد استمر سحب األدوية واملستلزمات الطبية املنقـذة للحيـاة،   

ــن   ــرب مـ ــا يقـ ــات يف آ ١٩ ٠٠٠بســـحب مـ ــن العالجـ ــة   مـ ــل املتجهـ ــن القوافـ ــارس مـ ذار/مـ
ــداين ومضــايا (بقــني) ومحــورة    إىل ــا    معضــمية الشــام والزب ــف دمشــق، والفوعــة وكفري يف ري
ــات      يف ــة، وجمموعـ ــوازم اجلراحـ ــحوبة لـ ــناف املسـ ــت األصـ ــص. ومشلـ ــدو يف محـ ــب، وتلـ إدلـ

مستلزمات حـاالت الطـوارئ، وجمموعـات مـواد معاجلـة الصـدمات، وأدويـة الصـحة العقليـة،          
  حلروق، واملطهرات.مواد معاجلة ا واألنسولني، وجمموعات

  
  سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل    

موظفـاً مـن مـوظفي األونـروا      ٣٣من موظفي األمـم املتحـدة، مـن بينـهم      ٣٥ال يزال   - ٤٨
احملليني، وواحد من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وواحـد مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        

 ٢٠١١ع من قُتـل يف هـذا الـرتاع منـذ آذار/مـارس      حمتجزين أو يف عداد املفقودين. وبلغ جممو
موظفـا   ١٧شخصـا. ويشـمل هـذا العـدد      ٨٧من العاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية     

مــن مــوظفي ومتطــوعي اهلــالل األمحــر العــريب الســوري،    ٥٣ مــن مــوظفي األمــم املتحــدة، و 
سـعة مـن مـوظفي املنظمـات     ين، وتومثانية من متطوعي وموظفي مجعية اهلـالل األمحـر الفلسـطي   

  .٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١احلكومية الدولية. ومن بني هؤالء الضحايا، قتل اثنان منذ   غري
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  مالحظات  -  ثالثا  
أتاح وقف األعمال القتاليـة واسـتئناف تقـدمي املعونـة إىل بعـض املنـاطق تقـدمي اإلغاثـة           - ٤٩

عانوا أشد املعاناة خالل سـنوات الـرتاع. وعلـى    اليت تشتد احلاجة إليها لبعض السوريني الذين 
الرغم من أن ذلك ميثل تطورا حممودا يبني ما ميكن إجنازه عنـد تـوفر اإلرادة السياسـية الكافيـة     
وتـوفر إمكانيــة الوصـول، ال يــزال عـدد كــبري جــدا مهـددين مــن جـراء القتــال وال يســتطيعون      

ل تـرد تقـارير عـن الوفيـات غـري الضـرورية       احلصول على املساعدة اليت حيتاجون إليها. وال تـزا 
من جراء اهلجمات العشوائية على املـدنيني، وكـذلك مـن خـالل اسـتخدام احلصـار والتجويـع        

)، فقـد أتـاح وقـف    S/2016/272( كأداة من أدوات احلرب. وكما ذكـرت يف تقريـري السـابق   
قــدم املبــدئي يف إيصــال املســاعدات اإلنســانية بصيصــا مــن األمــل للســوريني   إطــالق النــار والت

بــاقتراب إــاء معانــام. واالخنفــاض يف القتــال خــالل شــهر آذار/مــارس هــو نتيجــة ملموســة    
لوقف األعمال العدائية، ولكنه لـيس كافيـا. وإين أدعـو مجيـع األطـراف إىل وضـع حـد فـوري         

ة. وجيب أن يسـتمر التقـدم األويل بينمـا نسـعى أخـريا إلـاء       للقتل وأيضا لتدمري البنية األساسي
  هذا الفصل املظلم من تاريخ اجلمهورية العربية السورية والعامل.

، ٢٠١٥وتقوم األمم املتحدة بتقدمي املساعدة مبسـتويات تزيـد عمـا كانـت عليـه عـام         - ٥٠
أو مـن خــالل قوافلنــا   سـواء مــن خــالل القوافـل العــابرة للحــدود القادمـة مــن تركيــا واألردن،   

املشتركة بني الوكاالت إىل املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصـعب الوصـول إليهـا. وقـد قامـت      
شـخص يف املنـاطق    ١٠٠ ٠٠٠قوافل األمم املتحـدة بإيصـال املعونـات الغذائيـة إىل أكثـر مـن       

نـاطق الصـعبة،   احملاصرة وحدها يف آذار/مارس. وإين أرحب بالتقدم احملـرز يف مسـاعدة هـذه امل   
اإلنسـاين يف تقـدمي املسـاعدة     وأشيد أيضا باألعمال املسـتمرة الـيت يقـوم ـا العـاملون يف اـال      

املاليني شهريا يف مجيع أحناء البلد. بيد أين أشـعر بـالقلق مـن أن الـزخم األويل الـذي حتقـق        إىل
مـؤخرا يف إمكانيـة   يف اجلزء األول من السنة قد يكون يتباطأ. وكانت املكاسـب الـيت حتققـت    

الوصـــول حمـــدودة نســـبيا وكـــل عمليـــة للنشـــر مل تـــتم إال بشـــق األنفـــس. وقـــد شـــهد شـــهر  
ــا عــن شــباط/فرباير يف عــدد ا    ــيهم   آذار/مــارس اخنفاضــا طفيف ــذين مت الوصــول إل ألشــخاص ال

 أدى رب يف األسابيع املاضية. وقـد املناطق احملاصرة، وقد تباطأت إمكانية الوصول بدرجة أك يف
جانــب  الســلطات الســورية وحــاالت الــرفض مــن    ر يف تلقــي التصــاريح النهائيــة مــن    التــأخ

السلطات احمللية إىل إعاقة عدد من القوافل يف األسابيع األخرية، كما أدى القتال املتواصـل إىل  
النتيجة ذاـا. وبينمـا نواصـل الـدعوة إىل زيـادة إمكانيـة الوصـول، فـإن حـاالت احلصـار هـذه            

ثــل إعــادة فــتح املنــاطق احملاصــرة الطريقــة الوحيــدة لكفالــة إمكانيــة تقــدمي   جيــب أن تنتــهي. ومت
  ساعدة للجميع، وضمان استمرارها.امل
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ــات        - ٥١ ــذي أدى إىل وفي ــر ال ــات اإلجــالء الطــيب، األم ــة عملي ــن اســتمرار عرقل وإنــين أدي
فـق الطبيـة   يف املائة من املرا ٤٠ومعاناة ال لزوم هلا. وبعد سنوات من الرتاع، ليس هناك سوى 

ــة شــديدة الســوء. و     ــا يف حال ــل، ومعظمه ــزال تعم ــن اجلرحــى     ال ت ــدد كــبري جــدا م ــاك ع هن
لديهم فرصة لتلقي حىت أبسط مسـتويات الرعايـة. ففـي آذار/مـارس، علـى سـبيل املثـال،         ليس

لقي ثالثة أطفال يف مضايا والوعر حتفهم بعـد رفـض اجلهـات الـيت حتاصـر بلـدام إجالءهـم.        
ــة الصــحية     ومثــة شــاب آخــر يف   مضــايا يواجــه نفــس املصــري الرهيــب. واحلصــول علــى الرعاي

ــانون الـــد     ــه القـ ــان حيميـ ــق أساســـي مـــن حقـــوق اإلنسـ ويل. وجيـــب والعـــالج الطـــيب هـــو حـ
األطراف أن تعتمد نظاما أفضـل توقيتـا وأكثـر منهجيـة يف اإلجـالء ال يـرتبط باالتفاقـات         على

  .“نيالعني بالع”وال يكون من منطلق املتفاوض عليها 

اسـتئناف    رهم تواجـه حتـديات مجـة يف   وبالنسبة ملـن شـردهم الـرتاع، فـإن عـودم إىل ديـا        -  ٥٢
احلـد    ثل يف إزالة األسـلحة املتفجـرة أو  حيام اليومية. فثمة عنصر هام يف معاجلة خماطر احلماية يتم

ماليــني شــخص يعيشــون يف منــاطق شــديدة   ٥,١مــن التهديــد الــذي تشــكله. ويقــدر أن حــوايل   
معرضـني للخطـر. وإنـين أدعـو       نفجرة، منهم أكثر من مليوين طفلالتلوث باأللغام والذخائر غري امل

  .التصدي لوجود األسلحة املتفجرة  جلهود الرامية إىلالسلطات السورية إىل تيسري مجيع ا

ص إىل ســورية، بــإجراء مفاوضــات وختامــا، قــام ســتافان دي ميســتورا، مبعــوثي اخلــا  - ٥٣
ــني ــن     األطــراف  ب آذار/مــارس. وتواصــلت   ٢٤إىل  ١٤الســورية يف جنيــف خــالل الفتــرة م

املفاوضــات يف صــيغة التفــاوض غــري املباشــر. واســتنادا إىل االجتماعــات الــيت عقــدها املبعــوث  
نقطـة   ١٢اخلاص مع حكومة اجلمهورية العربية السورية واملعارضة واتمع املـدين، فقـد أعـد    

السياسـي يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية يف املسـتقبل. وقـام       من القواسم املشتركة بشأن احلل 
ــات يف   ــتئناف املفاوضـ ــات مف    ١٣باسـ ــى مقترحـ ــول علـ ــعى للحصـ ــان/أبريل، وسـ ــلة نيسـ صـ

احلكومة ومن اللجنة العليا للمفاوضات بشأن رؤيـة كـل منـهما للفتـرة االنتقاليـة مبـا يتفـق         من
وإعــالن جنيــف. وال يــزال يــتعني علينــا أن نتحمــل       )٢٠١٥( ٢٢٥٤وقــرار جملــس األمــن   

علــى األحكـام الــيت تـوىل جملــس األمـن والفريــق     ظفـا املسـؤولية اجلماعيــة املتمثلـة يف كفالــة احل  
الدويل لدعم سورية صياغتها بكل عناية بشأن املسارات الثالثة وهـي املسـار اإلنسـاين ووقـف     

  عدائية واملسار السياسي وتوطيدها بالتوازي.األعمال ال
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