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 ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيذ قرارات جملس األمـن      
  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤(
    

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  - أوال   

مــن قــرار  ١٧يقــدم هــذا التقريــر، وهــو التاســع والعشــرون مــن نوعــه، عمــال بــالفقرة    - ١
 ٥، والفقـرة  )٢٠١٤( ٢١٦٥مـن قـرار الـس     ١٠، والفقـرة  )٢٠١٤( ٢١٣٩جملس األمـن  

ب ، الـيت طلـ  )٢٠١٥( ٢٢٥٨من قـرار الـس    ٥، والفقرة )٢٠١٤( ٢١٩١من قرار الس 
يومـاً تقريـراً عــن حالـة تنفيـذ مجيـع األطــراف       ٣٠فيهـا الـس إىل األمـني العـام أن يقــدم كـل      

  املتنازعة يف اجلمهورية العربية السورية ألحكام هذه القرارات.
ويســتند هــذا التقريــر يف مضــامينه إىل املعلومــات املتاحــة لوكــاالت األمــم املتحــدة           - ٢

ــة ا   ــدان، ومــن حكوم ــة الســورية، ومــن غريهــا مــن املصــادر    املوجــودة يف املي ــة العربي جلمهوري
السورية، ومن املصادر املتاحة للعمـوم. وتتعلـق البيانـات الـواردة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة         

. وأدرجــت فيــه ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٣٠إىل  ١عــن إمــداداا اإلنســانية بــالفترة املمتــدة مــن  
  بيانات أحدث مىت كانت متاحة.

    
  ورات الرئيسيةالتط  - ثانيا   

  التطورات يف امليدان  -ألف   

ظلَّت األنشطة العسكرية اليت نفِّذت خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير تهـدد اسـتمرارية       - ٣
وقــف األعمــال العدائيــة. وتواصــلت األنشــطة العســكرية، مبــا فيهــا الغــارات اجلويــة يف اجلــزء    

ــف دمشــق واحمل     ــد أساســا، وكــذلك يف ري ــن البل ــرار   الشــمايل م ــا للق افظــات األخــرى. ووفق
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، يرد يف البيان التايل عن التطورات احلاصلة يف امليدان معلومات عـن امتثـال   )٢٠١٥( ٢٢٥٨
ــرارات     ــورية للقــ ــة الســ ــة العربيــ ــراف يف اجلمهوريــ ــع األطــ  ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩مجيــ

. وتقدم هذه املعلومـات دون إخـالل بعمـل فرقـة العمـل املعنيـة       )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤(
  يل لدعم سورية.بوقف إطالق النار التابعة للفريق الدو

وقد استمر القتال طوال الفتـرة املشـمولة بـالتقرير يف حمـافظيت دمشـق وريـف دمشـق،          - ٤
وال سيما يف الغوطـة الشـرقية حيـث تواصـلت االشـتباكات بـني القـوات احلكوميـة ومجاعـات          
املعارضة املسلحة غري التابعة لدول على طول عدة جبهات. وأدت الغـارات اجلويـة والقصـف    

واجلرحــى يف العديــد مــن املــدن، إىل ســقوط ضــحايا مــن املــدنيني عنــهما أُبلــغ املــدفعي اللــذين 
ــا  ٢٩يف ذلـــك دومـــا، وميـــدعا، واملـــرج، ومحـــوره، وأُوتايـــا. ويف   مبـــا حزيران/يونيـــه، ووفقـ

ملعلومــات تلقتــها مصــادر موثوقــة، تعرضــت ســيارة إســعاف كانــت يف طريقهــا مــن دومــا إىل  
ــة.   ــوره هلجمــات بري ــل أخصــائية       مح ــارير، عــن قت ــادت التق وأســفرت اهلجمــات، حســبما أف
حزيران/يونيـه، قصـفت الغـارات اجلويـة املبـاين السـكنية يف أُوتايـا،         ٣٠بالعالج الطبيعي. ويف 

  مدنياً على األقل. ١٨وأسفرت حسبما أفادت التقارير عن قتل 
اريـا احملاصـرة. وبعـد    ويف الغوطة الغربيـة، شـنت قـوات احلكومـة هجومـاً علـى بلـدة د         - ٥

حزيران/يونيـه، شـهدت البلـدة تصـعيداً عسـكرياً،       ١وصول املساعدات اإلنسانية إىل داريا يف 
حيث أفادت التقارير أـا تعرضـت لغـارات جويـة وحمـاوالت بريـة للتقـدم داخـل البلـدة. ويف          

ارير أــا حزيران/يونيــه، قصــفت الغــارات اجلويــة املنــاطق الســكنية يف داريــا، وأفــادت التقــ    ٦
أســفرت عــن مقتــل مــدين وإصــابة مخســة آخــرين جبــروح. ودخلــت قافلــة إنســانية ثانيــة مــن     

حزيران/يونيــه، فتعرضــت املدينــة لغــارات بريــة وجويــة   ١٠املســاعدات الغذائيــة إىل داريــا يف 
حزيران/يونيـه، أعـادت جمموعـات املعارضـة      ١٩بينما كانت القوافل واقفة على أرضـها. ويف  

التابعة لدول فتح ممـرٍ إىل مدينـة معضـمية الشـام اـاورة قبـل أن تسـتعيد القـوات          املسلحة غري
احلكوميــة الســيطرة علــى املنطقــة بعــد عــدة ســاعات. ويف الوقــت نفســه، أفــادت التقــارير عــن  
مقتــل ثالثــة مــدنيني واصــابة شخصــني آخــرين علــى األقــل جبــروح يف معضــمية الشــام عنــدما    

  حزيران/يونيه. ٢١دينة هلجمات برية يف تعرضت املناطق السكنية يف امل
وأُفيد بـأن القـوات احلكوميـة كثَّفـت الغـارات اجلويـة والقصـف املـدفعي علـى منطقـة             - ٦

خان الشيح يف ريف دمشق بشكل يومي تقريبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ممـا أسـفر عـن    
ر مبنـازل املـدنيني أيضـاً.    وفيات وإصابات عديدة يف صفوف املدنيني، وعن إحلاق أضرار ودمـا 

فقد تلقت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، على سبيل املثال، تقارير تفيد بأن الغـارات  
حزيران/يونيه، مرتلني مدنيني يف خان الشيح، وأُفيد بأا أسـفرت عـن    ٢٩اجلوية أصابت، يف 
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ن إصـابة مـا ال يقـل    مقتل ستة مدنيني، بينهم طفل يبلغ مـن العمـر مخـس سـنوات وامـرأة، وعـ      
  مدنيني آخرين. ١٠عن 

ويف خمــيم الريمــوك، اســتؤنف القتــال بــني تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام     - ٧
وجبهــة النصــرة يف حزيران/يونيــه، ممــا أدى إىل تعــريض املــدنيني ملزيــد مــن املخــاطر. وحققــت 

ــاً معاكســاً الســتع      ــر شــنها هجوم ــاً إث ــيت خســرا يف  جبهــة النصــرة تقــدماً طفيف ــاطق ال ادة املن
، أسـفر االنفجـاران اللـذان وقعـا     )S/2016/546( نيسان/أبريل. وكما أشرت يف تقريري األخـري 
شخصـا علـى    ١٢حزيران/يونيـه عـن وفـاة     ١١يف بلدة السـيدة زينـب يف ضـواحي دمشـق يف     

ــد مــن األ    ــل واصــابة العدي ــيم الدولــة اإلســالمية      االق ــروح. وادعــى تنظ شــخاص اآلخــرين جب
علـى شـبكة تـويتر. وهـذا اهلجـوم      “ أعماق”مسؤوليته عن اهلجمات عرب تغريداته على موقعه 

هو الرابـع مـن نوعـه الـذي يشـنه تنظـيم الدولـة اإلسـالمية علـى املنطقـة الـيت يقـع فيهـا ضـريح               
  .٢٠١٦عام   السيدة زينب يف

النشـاط العسـكري يف حمافظـة حلـب يف حزيران/يونيـه. فقـد شـنت         وتصاعدت وترية  - ٨
القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة هجمات علـى األحيـاء الشـرقية مـن مدينـة حلـب       
اليت تسيطر عليها مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لـدول. وتلقـت املفوضـية تقـارير تفيـد      

لعديد مـن األطفـال، يف حزيران/يونيـه. وأفـادت التقـارير،      مبقتل عشرات املدنيني، ومن بينهم ا
حزيران/يونيـه، وأُفيـد بأـا     ٨على سبيل املثال، بـأن غـارة جويـة أصـابت مستشـفى البيـان يف       

مـدنياً قُتلـوا جـراء     ٢٦حزيران/يونيـه، زعـم أن    ١٤مـدنياً علـى األقـل. ويف     ١٥أدت إىل قتل 
ينة حلـب، وفقـاً للمعلومـات الـيت تلقتـها املفوضـية.       عدة غارات جوية على أحياء يف شرق مد

حزيران/يونيه، أصـابت مركـزين    ٢٠و  ١٨وذكرت التقارير أن الغارات اجلوية اليتُ شنت يف 
من مراكز الرعاية الصحية يف الفردوس وطريـق البـاب، ممـا تسـبب يف إحلـاق أضـرار كـبرية يف        

  املنشآت، دون وقوع إصابات.
املعارضــة املســلحة غــري التابعــة لــدول هجماــا علــى املنــاطق الــيت   وواصــلت مجاعــات  - ٩

تســـيطر عليهـــا احلكومـــة مـــن مدينـــة حلـــب. فقـــد تعرضـــت أحيـــاء امليـــدان وصـــالح الـــدين  
والسليمانية فضال عن مناطق أخرى يف حلب تسيطر عليهـا احلكومـة للقصـف مـراراً بقـذائف      

ح العديد مـن املـدنيني. وذكـرت البعثـة     اهلاون وغريها من املتفجرات، مما أسفر عن مقتل وجر
ــة الســورية يف مــذكرة شــفوية     ــة العربي ــه وموجهــة   ٦مؤرخــة الدائمــة للجمهوري حزيران/يوني

ــة”مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان أن جمموعــات     إىل ــومي  “إرهابي  ٣ أطلقــت يف ي
ياء وأسـفرت،  حزيران/يونيه مئات من قذائف اهلاون وغريها من املتفجرات على عدة أح ٤ و

طفـــــالً.  ٤٠مـــــدنيني، مـــــن بينـــــهم  ١١٠علـــــى حـــــد قوهلـــــا، عـــــن مقتـــــل أكثـــــر مـــــن  
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حزيران/يونيه، ووفقا للمعلومات الـيت تلقتـها املفوضـية، ذُكـر أن أربعـة مـدنيني قُتلـوا         ٢٣ ويف
وأصيب آخرون عندما سـقطت علـى حـي اخلالديـة وشـارع النيـل قـذائف هـاون أطلقـت مـن           

  ب.حل  اجلزء الشرقي من مدينة
واستمر القتال بشكل يومي تقريبا طيلـة شـهر حزيران/يونيـه وأوائـل شـهر متوز/يوليـه         - ١٠

كاستيللو، وهو آخـر طريـق سـالكة متبقيـة للـدخول إىل اجلـزء الشـرقي مـن         العلى طول طريق 
مدينــة حلــب واخلــروج منــه، واقتــرن ذلــك بغــارات جويــة وقصــف مــدفعي، حســبما ذكــرت   

يضـاً أن عـدداً مـن املـدنيني سـقطوا مـا بـني قتيـل وجـريح يف أثنـاء           وذكرت التقـارير أ  التقارير.
حماولتـهم اسـتخدام هـذه الطريـق. وأُفيــد، علـى سـبيل املثـال، بــأن غـارة جويـة أصـابت حافلــة           

أشـخاص، بينـهم ثالثـة أطفـال. وزعـم أن       ١٠ كانت تقلُّ ركاباً مدنيني، وأسفرت عن مقتـل 
ونيــه، بقــذائف املدفعيــة علــى هــذه الطريــق. واعتبــاراً   حزيران/ي ٥ثالثــة مــدنيني قُتلــوا يف يــوم  

غري سالك، مما أدى إىل قطـع املسـاعدات اإلنسـانية     الكاستيللومتوز/يوليه، بات طريق  ١٧ من
واحلركة التجارية واملدنية إىل اجلزء الشرقي من مدينة حلـب. وهنـاك مـا يقـدر عـددهم بنحـو       

شخص يقيمون يف اجلزء الشرقي من مدينة حلـب، وكـثري منـهم     ٣٠٠ ٠٠٠إىل  ٢٠٠ ٠٠٠
ــذ        ــرب ه ــها ع ــتم نقل ــيت ي ــانية ال ــى املســاعدات اإلنس ــدون عل ــة احتياجــام   يعتم ــق لتلبي ه الطري

األساسية. وقد أُبلغ عن حدوث زيادات بالفعل يف أسعار السلع الغذائيـة واألساسـية يف اجلـزء    
  الشرقي مدينة حلب.

وتعرضت بلدات حريتان وكفر محرة، وعنـدان وحيـان الواقعـة يف املنـاطق الريفيـة إىل        - ١١
ــمال مـــن طريـــق    ــتيللوالشـ ــوي    الكاسـ مكثـــف خـــالل شـــهر    ومدينـــة حلـــب، لقصـــف جـ

حزيران/يونيه، زعم أن مخسة مدنيني قُتلوا نتيجة غارة جوية علـى مـبىن    ٥حزيران/يونيه. ويف 
سـكين يف بلــدة كفـر حلــب. وتلقـت املفوضــية تقـارير تفيــد أنـه بعــد مـرور عشــر دقـائق علــى        

اثة الـذين  ، شنت غارة جوية أخرى على نفس املوقع وأدت إىل إصابة عمال اإلغاألوىل الغارة
حزيران/يونيــه، شــنت غــارات جويــة  ١٣هرعــوا إىل مكــان احلــادث إلســعاف املصــابني. ويف  

على عنـدان وكفـر محـرة قيـل إـا أصـابت حيـاً سـكنياً، وزعـم أـا أسـفرت عـن مقتـل ثالثـة               
حزيران/يونيــه، أُفيـــد بـــأن   ١٤ مــدنيني علـــى األقــل وإصـــابة عشـــرات آخــرين جبـــروح. ويف   

مدنياً جبروح نتيجة الغارات اجلويـة الـيت شـنت علـى      ٢١يزيد عن  وا وأُصيب مامدنياً قُتل ١١
  عدد من املرافق السكنية يف قرية كفر حلب والشيخ علي.

ــالتقرير، إىل         - ١٢ ــرة املشــمولة ب ــب خــالل الفت ــال يف مشــال حمافظــة حل وأدى تواصــل القت
سقوط ضحايا وإصابات وتشريد يف صـفوف املـدنيني. وخـالل شـهر حزيران/يونيـه، حققـت       
جمموعات املعارضة املسلحة غري التابعة لـدول مكاسـب ضـد تنظـيم الدولـة اإلسـالمية، حيـث        
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الـذي فرضـه تنظـيم الدولـة اإلسـالمية علـى مـدينيت         سيطرت على عدة قرى وكسرت احلصار
إعزاز ومـارع. ويف الوقـت نفسـه، واصـلت قـوات سـوريا الدميقراطيـة املدعومـة مـن التحـالف           
الذي تقوده الواليات املتحدة، هجومهـا علـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية ومتكَّنـت مـن السـيطرة         

يسيطر عليهـا تنظـيم الدولـة اإلسـالمية،     على عدد من القرى ومن حماصرة بلدة منبج متاماً اليت 
والواقعة يف الريف الشـرقي مـن مدينـة حلـب. وبسـبب القتـال، مسـح تنظـيم الدولـة اإلسـالمية           
ملئات العـائالت باملغـادرة عـرب ممـرٍ إنسـاين أنشـأته قـوات سـوريا الدميقراطيـة مـن مدينـة منـبج.             

مـدين حماصـرين يف    ٥٠ ٠٠٠ ـبـ متوز/يوليـه مـا يقـدر عـددهم      ١٧يزال هناك حـىت تـاريخ    وال
املدينة. ووفقا للمعلومات اليت تلقتها املفوضـية، شـنت سلسـلة مـن الغـارات اجلويـة علـى قريـة         

ــا  ــوم     أوج قن ــبج يف ي ــدة من ــوب شــرق بل ــة إىل جن ــه. وأصــابت إحــدى    ٣الواقع حزيران/يوني
وأشـارت   فـال. ط ١٢مدنيا على االقـل، بينـهم    ٢٢الغارات منطقة سكنية وأسفرت عن مقتل 

ــة القيـــادة املركزيـــة األ ــه  ٤يف اإلحاطـــة اإلعالميـــة الـــيت قدمتـــها يـــوم  مريكيـ إىل حزيران/يونيـ
  حزيران/يونيه مثاين غارات جوية قرب منبج. ٣قوات التحالف العسكرية نفَّذت يف   أن

دلـب، اشـتد القصـف املتبــادل بـني الطـرفني، واسـتمرت الغـارات اجلويــة        إويف حمافظـة    - ١٣
حزيران/يونيــه، زعــم أن الغــارات  ١٢لحكومــة خــالل الفتــرة املشـمولة بــالتقرير. ويف  املواليـة ل 

مـدنياً علـى االقـل بينـهم      ٣٧اجلوية اليت شنت على سوق يف مدينة إدلـب أسـفرت عـن مقتـل     
ــل إــا       ١٢طفــال. ويف  ١١ ــدة معــرة النعمــان قي ــى بل ــة عل ــذت غــارة جوي ــه، نفِّ حزيران/يوني

حزيران/يونيــه،  ١٤أســفرت عــن مقتــل امــرأة وأطفاهلــا اخلمســة. ويف  أصــابت مــرتال ســكنياً و
ألقت طائرات هليكوبتر مخس قنابل على األقل على بلدة جبل الزاوية، فأصـابت أحـد املنـازل    

شـخص فـروا    ٤٥ ٠٠٠وزعم أا أسفرت عن مقتل ستة مدنيني. وأفادت التقارير أن حوايل 
املاضــية هربـاُ مـن القصــف اجلـوي. ويف الوقــت     دلــب علـى مـدى األســابيع القليلـة   إمـن مدينـة   

نفسه، واصلت مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، طيلة شهر حزيران/يونيه، قصـف  
حســب التقــارير، إىل  بلــديت الفوعــة وكفريــا احملاصــرتني الــواقعتني يف حمافظــة إدلــب ممــا أدى،  

  سقوط ضحايا ووقوع إصابات يف صفوف املدنيني.
واصل القتال بني تنظيم الدولة اإلسالمية والقوات احلكوميـة يف مجيـع أحنـاء حمافظـة     وت  - ١٤

دير الزور. واصل تنظيم الدولة اإلسالمية قصف األحياء احملاصرة من مدينة دير الـزور بشـكل   
حزيران/يونيـه والـذي    ٢عشوائي بقذائف اهلاون، وكمثال على ذلك القصـف الـذي نفَّـذه يف    

فــة بــالقرب مــن مدرســة ســامي جاســم الواقعــة يف حــي اجلــورة. وتلقــت  جنــم عنــه ســقوط قذي
ــرار. ويف     ــارير تفيـــد أن طفـــالً أُصـــيب جبـــروح خطـــرية وتعرضـــت املبـــاين ألضـ املفوضـــية تقـ
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حزيران/يونيـــه، قُتـــل أربعـــة مـــدنيني بينـــهم امـــرأة وطفـــل جـــراء ســـقوط قـــذائف هـــاون   ١٢
  مرتهلم.  قرب
يف عدد الضحايا املدنيني نامجة عن الغـارات   وأفادت املفوضية حبدوث زيادة ملحوظة  - ١٥

ــر الـــزور. ويف      ــة ديـ ــة مـــن حمافظـ ــرقية والريفيـ ــزاء الشـ ــائر األجـ ــة الـــيت نفـــذت علـــى سـ اجلويـ
حزيران/يونيــه، زعــم أن ثــالث نســاء وثالثــة أطفــال قُتلــوا عنــدما قصــفت الغــارات اجلويــة    ٢

التـايل، نفـذت الطـائرات غـارات     منازهلم الواقعة بالقرب من مسجد يف بلدة ذيبان. ويف اليـوم  
ــة البوليــل حيــث أفــادت التقــارير مبقتــل     مــدنيني علــى األقــل.   ١٠علــى منطقــة ســكنية يف قري

ــوم األول مــن شــهر رمضــان     -حزيران/يونيــه  ٦ ويف ــذي يصــادف الي قصــفت الغــارات   -ال
سـفرت  اجلوية مناطق سكنية يف بلدة العشـارة يف الريـف الشـرقي مـن ديـر الـزور، وزعـم أـا أ        

حزيران/يونيه، ضـربت الغـارات اجلويـة منـاطق سـكنية يف بلـدة        ٢٥مدنياً. ويف  ٢٦عن مقتل 
مــدنياً  ٤١القوريــة الــيت يســيطر تنظــيم الدولــة اإلســالمية. وتلقــت املفوضــية تقــارير تــزعم أن   

طفـال. ومل تـتمكن املفوضـية مـن التحقـق ممـن هـو الطـرف املسـؤول عـن            ٢٢قُتلوا، من بينهم 
  مات.هذه اهلج

ويف حمافظــة الرقــة، أفــادت التقــارير أن القتــال، مبــا يف ذلــك الغــارات اجلويــة، اســتمر      - ١٦
حزيران/يونيه، قصفت الغـارات اجلويـة منطقـة سـكنية      ١خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ففي 

مـدنياً   ١١الواقع على مشارف مدينة الرقة. وتلقت املفوضية تقارير تفيد بـأن  املشلب يف حي 
حزيران/يونيـه، قصـفت الغـارات اجلويـة      ١٩نهم امرأتان لقوا مصرعهم، حسبما زعـم. ويف  بي

منــاطق ســكنية يف بلــدة الطبقــة الــيت تقــع يف الريــف الغــريب ملدينــة الرقــة. وأفــادت التقــارير أن    
ــل   ــارات أدت إىل مقت ــرأة وإصــابة    ١٠الغ ــهم ام ــدنيني بين ــل    ٢٢م ــى األق شخصــاً آخــرين عل

زيران/يونيه، قصفت الغارات اجلوية مناطق سكنية يف وسـط مدينـة الرقـة،    ح ٢١جبروح. ويف 
مدنياً. ومل تتمكن مفوضية حقوق اإلنسان مـن التحقـق ممـن     ٢١وزعم أا أسفرت عن مقتل 

هو الطرف املسؤول عن هذه اهلجمات. ويف الوقـت نفسـه، أفـادت التقـارير أن تنظـيم الدولـة       
مـن األشـخاص املشـردين     ة الرقة، وطرد منهما بـالقوة عـدداً  اإلسالمية احتل مدرستني يف مدين

  داخلياً النازحني من تدمر، الواقعة يف حمافظة محص، الذين استخدموا املدرستني كملجأ.
ــوم     - ١٧ ــة، مت يف ي ــه، تفجــري ســيارة مفخخــة    ١٤ويف أمــاكن أخــرى يف الرق حزيران/يوني

لكــائن يف وســط بلــدة تــل أبــيض الــيت قـرب بيــت الشــعب التــابع حلــزب االحتــاد الـدميقراطي وا  
تسيطر عليها القوات الكردية واليت تقع يف الريف الشمايل من احملافظـة. وأفـادت التقـارير بـأن     

آخرون جبـروح. وادعـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية       ٢٥قل قُتلوا و أُصيب سبعة مدنيني على األ
علـى شـبكة تـويتر. ووفقـا ملصـادر       “أعمـاق ”مسؤوليته عن اهلجوم عرب تغريداته علـى موقعـه   
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حزيران/يونيــه، ســيارة مفخخــة بعبــوة ناســفة يف  ٢٩حمليــة، فجــر تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف 
بلدة تل أبيض الواقعة يف الريف الشمايل ملدينة الرقة، مما أسفر عـن مقتـل مـا يزيـد عـن عشـرة       

  أشخاص وجرح عدة أشخاص آخرين.
ريكية أن التحـالف الـذي تقـوده الواليـات املتحـدة نفَّـذ يف       وأكدت وزارة الدفاع األم  - ١٨

حزيران/يونيه غارات على أهـداف تابعـة لتنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف حمافظـات حلـب والرقـة         
يف املائـة مـن احلـوادث يف منـبج الواقعـة يف       ٧٠واحلسكة ودير الزور، حيـث جـرى أكثـر مـن     
اد الروسي معلومات عـن العمليـات الـيت نفَّـذا     حمافظة حلب. ومل تقدم وزارة الدفاع يف االحت

يف حزيران/يونيــه. وعلــى الــرغم مــن أن املفوضــية تلقَّــت تقــارير عــن غــارات جويــة زعــم أن    
جهات دولية قد أجرا وأدت إىل وقوع ضحايا وإصابات يف صفوف املدنيني، فـإن املفوضـية   

  جمات.مل تتمكن من التحقق ممن هو الطرف املسؤول عن هذه اهل
    

  حقوق اإلنسان  -باء   

مــا برحــت مفوضــية حقــوق اإلنســان تتلقــى تقــارير عــن حــدوث انتــهاكات خطــرية     - ١٩
حلقوق اإلنسان يف مرافق االحتجاز اليت تديرها احلكومة فضـال عـن االنتـهاكات الـيت ترتكبـها      

ــدول، مبــا يف ذلــك احلرمــان التعســفي مــن احل      ــة، مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة ل ري
سـجيناً الـذين كـانوا قـد نقلـوا مـؤخراً مـن         ٣٥والتعذيب، والقتل. وأفادت التقارير أن حوايل 
قد اختفوا من سـجن   ٢٠١٦/أوائل عام ٢٠١٥سجن صيدنايا إىل سجن عدرا يف أواخر عام 

حزيران/يونيه. وال تـزال أمـاكن وجـودهم غـري معروفـة. وتشـعر        ١٤و  ٧عدرا يف الفترة بني 
  لق بالغ إزاء احتمال تعرض هؤالء األشخاص لالختفاء القسري.املفوضية بق

وال يزال الوضع متوتراً يف سجن محاة املركزي حيث تباعـد السـلطات ، فيمـا يبـدو،       - ٢٠
بني مواعيد تنفيذها إلطالق سراح احملتجزين على النحو املتفق عليه يف االتفاق الشـفهي الـذي   

يني يف أعقاب أعمال الشغب اليت جرت يف هـذا املرفـق يف   مت التوصل إليه مع احملتجزين السياس
أيار/مايو. وقد أفرجت سلطات السجون عن بعض احملتجزين يف وقت مبكر من هـذا الشـهر،   

ــني        ــا ب ــرة م ــراح أي حمتجــز يف الفت ــتم إطــالق س ــه. وحــىت  حزيران ٢١و  ٥ولكــن مل ي /يوني
حمتجـزاً ، ولكـن عـدد     ١٧٠حزيران/يونيه، كانت السلطات قد أطلقت سراح أكثـر مـن    ٣٠

حمتجــزاً فقــط مــن أصــل مــا جمموعــه    ٢٤الــذين أُطلــق ســراحهم يف حزيران/يونيــه مل يتجــاوز  
  حمتجز من املقرر أن يتم إطالق سراحهم وفقا لالتفاق الشفهي.  ٥٠٠
حزيران/يونيه، دامهت القوات احلكومية وحلفاؤها، حسـبما زعـم،    ٥ويف صباح يوم   - ٢١

يف حي اجلورة يف مدينة دير الزور وألقت القبض عليهن بتهمة التواصـل مـع   منازل ثالثة نساء 
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تنظيم الدولة اإلسالمية. وكانـت النسـوة الـثالث جـارات لبعضـهن وكـان أزواجهـن يعيشـون         
خـارج املنطقـة احملاصــرة وغـري قــادرين علـى العــودة إلـيهن. وأُفيــد أـن كــن يتجـاذبن أطــراف        

ت ومن مثَّ أُلقـي القـبض علـيهن. وال تـزال أمـاكن وجـودهن       احلديث مع أزواجهن عرب اإلنترن
  غري معروفة.

حزيران/يونيه مدرسـة ذيـب عنتـر يف حـي      ٨ودامهت القوات احلكومية وحلفاؤها يف   - ٢٢
طالبــاً كــانوا يقــدمون  ١٥٠اجلــورة يف مدينــة ديــر الــزور، وأُفيــد أــا اعتقلــت مــا ال يقــل عــن  

عامــا، ويعتقــد أــم اعتقلــوا بغــرض  ١٧ب حــوايل االمتحانــات. وكانــت أعمــار معظــم الطــال
  التجنيد العسكري.

حزيران/يونيه ـدم مـا يقـرب     ١٤ووردت تقارير تفيد بأن القوات الكردية قامت يف   - ٢٣
زل مــن املنــازل اململوكــة ألفــراد وأســر مــن أبنــاء قبيلــة املعــامرة العربيــة يف قــرييت  ـمنــ ٢٠٠مــن 

هذه املنـازل قـد فـروا مـن     الّك قية مبحافظة احلسكة. وكان مجالل وتل براك، ويف العلوة الشر
  املنطقة منذ مخسة أو ستة أشهر هرباً من التحرشات.

ــة اإلســالمية قــام            - ٢٤ ــيم الدول ــأن تنظ ــارير تفيــد ب ــوق اإلنســان تق ــت مفوضــية حق وتلق
ينـة  جلدة على رؤوس األشهاد يف دوار الدلة مبد ٣٠٠حزيران/يونيه جبلد رجلني اثنني  ١٤ يف

طلـق سـراحهما بعـد أن جلـدا     الرقة. وكان الرجالن قد اما بتهريب املدنيني إىل تركيا، وقد أُ
  إال أن مركبتيهما صودرتا.

ــام        ١٣ويف   - ٢٥ ــوت إم ــة اإلســالمية رجــم حــىت امل ــيم الدول ــم أن تنظ ــه، زع حزيران/يوني
ريـف ديـر الـزور الامـه     مسجد خالد بن الوليد الواقع يف قرية بقرص يف الناحية الشـرقية مـن   
  بالزنا. وكان التنظيم قد احتجز اإلمام منذ اختطافه قبل ستة أسابيع.

حزيران/يونيه، قام تنظيم الدولة اإلسـالمية، حسـبما أفـادت التقـارير، بـرجم       ١٦ويف   - ٢٦
بعـد اامهـا بالزنـا. وقـد جـرى رمجهـا بـالقرب مـن دوار الفيحـاء          علـى املـأل   امرأة حىت املوت 

البو كمال يف الناحية الشرقية مـن ريـف ديـر الـزور. وزعـم أن سـتة رجـال مـن املـدنيني           ببلدة
ين المتنـــاعهم عـــن الصـــيام خـــالل جلـــدة يف بلـــدة امليـــاد ٧٠عوقبـــوا يف اليـــوم نفســـه بعـــدد 

  رمضان.  شهر
حزيران/يونيــه، نشــر تنظــيم الدولــة اإلســالمية مقطــع فيــديو يصــور حســب     ٢٨ويف   - ٢٧

أـم مقـاتلون    رجال من بلدة البو كمال بريف ديـر الـزور، ادعـى التنظـيم     املزاعم مقتل مخسة
اجلديد وأم شنوا هجوماً على تنظيم الدولة اإلسالمية يف اليـوم السـابق،    اتابعون جليش سوري
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بيد أن مفوضية حقوق اإلنسان تلقت تقارير تفيد بأن هؤالء الرجال كانوا قـد احتجـزوا منـذ    
  لتجسس على التنظيم.عدة شهور الامهم با

حزيران/يونيه تفجـري انتحـاري بـالقرب مـن مسـجد       ٢ووفقاً ملصادر موثوقة، وقع يف   - ٢٨
اخللفـاء الراشـدين يف حـي الـدعتور مبدينـة الالذقيـة نفـذه جمهـولٌ يركـب دراجـة ناريـة، وكـان             

ثـة  ذلك وقت مغادرة الناس املسـجد بعـد أداء الصـالة ممـا أسـفر عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن ثال          
  مدنيني وإصابة عدة أشخاص آخرين. ومل تعلن أي مجاعة مسؤوليتها عن احلادث.

  
  االستجابة اإلنسانية  - جيم  

يف شهر حزيران/يونيه، واصلت الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وشـركاؤها    - ٢٩
مد يد العون بكل الطرق املمكنة إىل ماليـني احملتـاجني مـن داخـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية        

. )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥وعــرب احلــدود، عمــالً بــالقرارات 
وواصــلت املنظمــات غــري احلكوميــة أيضــاً تقــدمي املســاعدة إىل احملتــاجني كمــا كــان احلــال يف    

السـورية يف تـوفري اخلـدمات األساسـية     ورية العربيـة  اجلمهالشهور السابقة. واستمرت حكومة 
  إىل املناطق اخلاضعة لسيطرا، وكذلك إىل مناطق عديدة خارج سيطرا.  

  
  ١اجلدول 

 األمـم املتحـدة يف حزيـران/   منظومـة  عدد األشـخاص الـذين تلقـوا املسـاعدة مـن منظمـات       

  ٢٠١٦  يونيه
  

  املنظمة
ــدد األشــــــخاص  عــــ
  الذين تلقوا املساعدة

  ٢١ ٠٠٠  (الفاو) منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
  ١٠٣ ٨٠٠  املنظمة الدولية للهجرة

  ٢٧٥ ٠٠٠  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ١ ٨٠٠ ٠٠٠  منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)

  ٧١ ٢٥٧  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  ٩٦ ٠٠٠  صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٣٨٣ ٧٩٢  (األونروا) وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
  ٤ ١٠٠ ٠٠٠  برنامج األغذية العاملي
  ٣ ١٠٠ ٠٠٠  منظمة الصحة العاملية
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ولة بـالتقرير.  مواستمرت عمليات إيصال املسـاعدات عـرب احلـدود خـالل الفتـرة املشـ        - ٣٠
قافلــة  ١٤حزيران/يونيــه، عــربت احلــدود متجهــةً إىل اجلمهوريــة العربيــة الســورية   ففــي شــهر 

  شـــاحنة قادمــــةً مــــن تركيـــا واألردن وذلــــك وفقـــا ألحكــــام القــــرارات    ٥٥٨مؤلفـــة مــــن  
األول هلـــــذا  ويـــــرد يف املرفـــــق(. )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١ و )٢٠١٤( ٢١٦٥

ــر  ــهر       التقريـ ــدود يف شـ ــربت احلـ ــيت عـ ــدة الـ ــم املتحـ ــل األمـ ــن قوافـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ مزيـ
ــه ــة الشــحنات   )حزيران/يوني ــة الشــهر نفســه، أوقفــت احلكومــة األردني القادمــة مــن   . ويف اي

  األردنية. - األردن عن طريق معرب الرمثا بسبب احلالة األمنية على طول احلدود السورية
ــم املتحــدة إىل الســلطات الســورية         - ٣١ ــن، وجهــت األم ــس األم ــرارات جمل ــع ق ومتشــيا م

إخطاراً مسبقاً بكل شحنة، يشمل تفاصيل بشـأن حمتواهـا ووجهتـها وعـدد املسـتفيدين منـها.       
لية الرصد التابعة لألمم املتحدة املعنية باجلمهورية العربية السـورية عملياـا، حيـث    وواصلت آ

شاحنة ضمن القوافـل األربـع عشـرة الـيت انطلقـت يف شـهر أيار/مـايو وأكـدت          ٥٥٨رصدت 
زالـت   الطابع اإلنساين لكل منها وأخطرت السـلطات السـورية بعـد إرسـال كـل شـحنة. ومـا       

  املمتاز مع حكوميت األردن وتركيا.  اآللية تستفيد من التعاون 
عمليـات إرسـال القوافـل    األمـم املتحـدة وشـركاؤها    ويف شهر حزيران/يونيه، أجنـزت    - ٣٢

املشـتركة بــني الوكــاالت إىل املواقــع احملاصــرة واملواقـع الــيت يصــعب الوصــول إليهــا الــواردة يف   
تنـاوب إلسـقاط املسـاعدات     عمليـة  ١٨أدناه. وأجنز برنامج األغذية العاملي بنجاح  ٢اجلدول 

أطنـان متريـة مـن املـواد الغذائيـة اسـتكماالً حلصـص اإلعاشـة          ٣٠٤من اجلو، موفراً بذلك حنو 
أســرة معيشــية.  ١٨ ٠٠٠املتضــمنة يف دورة التوزيــع الثانيــة مــن أجــل تلبيــة احتياجـــــــــــــات   

ومات بشأن إمكانيـة الوصـول   أيضا لالطالع على مزيد من املعل الثاين هلذا التقرير(انظر املرفق 
إىل املواقــع احملاصــرة واملواقــع الــيت يصــعب الوصــول إليهــا). وكــذلك قامــت وكــاالت األمــم     
املتحدة بإيصال شحنات مرسلة من فرادى الوكاالت إىل أماكن واقعـة عـرب خطـوط املواجهـة     

راجمهـا  وأماكن يصعب الوصول إليها أو مدت يد العون إىل قاطين تلـك األمـاكن مـن خـالل ب    
  العادية خالل الفترة املشمولة بالتقرير.

  
  ٢اجلدول 

  ٢٠١٦القوافل املشتركة بني الوكاالت يف حزيران/يونيه 
  

  نوع املساعدة  عدد املستفيدين  املوقع  التاريخ
)؛ غـــــــــذاء (٢ ٤٠٠  داريا  حزيران/يونيه ٩و  ١        

(لـــــــوازم  ٤ ٠٠٠ و
  أخرى)

النظافـة  مـواد  الصـحي و ؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف  غذاء
لــوازم غذائيــة؛  غــري مــواد؛ يــةتعليممــواد الصــحية للجميــع؛ تغذيــة؛ 

  ةيصح
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  نوع املساعدة  عدد املستفيدين  املوقع  التاريخ
  ةيصحولوازم غذاء   ٤٥ ٠٠٠  معضمية الشام  حزيران/يونيه ٣ و ١        

(غـــذاء)؛  ٢٤ ٠٠٠  دوما  حزيران/يونيه ١٠
ــوازم  ٤٠ ٠٠٠ (لـــــ

  أخرى)

النظافـة  مـواد  غذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي و  
  ةيصحلوازم غري غذائية؛  موادالصحية للجميع؛ 

ــ  حزيران/يونيه ١٣ ــبرية؛ الــ دار الكــ
  تري معلة ؛غنطوال

النظافـة  مـواد  غذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي و    ٣٣ ٥٠٠
لــوازم غــري غذائيــة؛  مــواد يــة؛تعليممــواد الصــحية للجميــع؛ تغذيــة؛ 

  صحية
النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٥٠ ٠٠٠  عفرين  حزيران/يونيه ١٦

  ةيصحلوازم غري غذائية؛ مواد الصحية للجميع؛ تغذية؛ 
النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٣٧ ٥٠٠  الوعر  حزيران/يونيه ١٦

لــوازم غــري غذائيــة؛  مــواد؛ يــةتعليمد امــوالصــحية للجميــع؛ تغذيــة؛ 
  ةيصح

  ةيصحلوازم غذاء؛ تغذية؛   ٢٥ ٠٠٠  ناحية كفر بطنا  حزيران/يونيه ١٩
النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٢٥ ٠٠٠  بلودان  حزيران/يونيه ٢١

  ةيصحلوازم غري غذائية؛  موادالصحية للجميع؛ 
النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٣٧ ٥٠٠  جريود  حزيران/يونيه ٢٣

لــوازم غــري غذائيــة؛  مــواد؛ يــةتعليمد امــوالصــحية للجميــع؛ تغذيــة؛ 
  ةيصح

 حزيــــــران/  ٢٨ و ٢٣
  يونيه

النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٢٧ ٠٠٠  الشيخ مقصود
  ةيصحلوازم غري غذائية؛ مواد الصحية للجميع؛ تغذية؛ 

النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٣٠ ٠٠٠  دسيا ق  حزيران/يونيه ٢٧
لــوازم غــري غذائيــة؛  مــواد؛ يــةتعليممــواد الصــحية للجميــع؛ تغذيــة؛ 

  ةيصح
النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ٢١ ٥٠٠  عربني وزملكا  حزيران/يونيه ٢٩

لــوازم غــري غذائيــة؛  مــواد؛ يــةتعليممــواد الصــحية للجميــع؛ تغذيــة؛ 
  يةصح

النظافـة  مـواد  وغذاء؛ مبادرة توفري املياه وخدمات الصـرف الصـحي     ١٢ ٥٠٠  غرب حرستا  حزيران/يونيه ٢٩
  ةيصحلوازم ؛ يةتعليممواد الصحية للجميع؛ تغذية؛ 

    
  إمكانية إيصال املساعدة اإلنسانية    

ال يزال إيصال املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني إليها يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية      - ٣٣
ينطوي على صعوبات مجة يف مناطق كثرية من البلـد وذلـك نتيجـةً للقيـود املتعمـدة املفروضـة       

والبضـــائع، ونتيجـــة للنــــزاع الـــدائر وتغيـــر  مـــن جانـــب األطـــراف علـــى حركـــة األشـــخاص  
  املواجهة.    خطوط

حزيران/يونيه، أعلن منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ أن عـدد األشـخاص     ٢٣ويف   - ٣٤
ماليــني  ٥,٤٧الــذين يعيشــون يف منــاطق حماصــرة أو منــاطق يصــعب الوصــول إليهــا قــد بلــغ    
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قـــدر ســـابقاً بــــما إمجاليـــه نســـمة عـــن العـــدد امل ٩٠٠ ٠٠٠نســـمة، أي بزيـــادة تقتـــرب مـــن 
ماليني نسمة. وتعزى هذه الزيادة يف األساس إىل إضافة منـاطق يف أجـزاء مـن حمافظـات      ٤,٦

حلب والرقة واحلسكة إىل املناطق املذكورة بسبب انعدام األمن فيها، فضال عن العقبـات الـيت   
ــة يف جمــال املســاعدة اإلنســانية ســواء أكــان ذلــ      ــل وصــول اجلهــات الفاعل ك مــن داخــل  تعرق

بواسـطة العمليـات العـابرة للحـدود. وظـل الوصـول إىل املاليـني         سورية أواجلمهورية العربية ال
الذين يعيشون يف املواقع احملاصرة واملواقع اليت يصعب الوصول إليها مثـار قلـق بـالغ. وإمجـاال،     

ــدمي ا     ــركائها تقـ ــدة وشـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــىن لوكـ ــاعدة إىل تسـ ــل    ٦٤ملسـ ــن أصـ ــة مـ منطقـ
، إما مـن خـالل القوافـل    )١(يف املائة) ٤١منطقة حماصرة أو يصعب الوصول إليها (نسبة  ١٥٤

املشــتركة بــني الوكــاالت أو مــن خــالل الشــحنات املرســلة مــن فــرادى الوكــاالت. وتــرد يف     
ــه، موزعــة       ٣اجلــدول  ــاطق يف شــهر حزيران/يوني تفاصــيل عــن املســاعدة املقدمــة يف هــذه املن

يف الوقـت نفسـه، واصـلت املنظمـات غـري احلكوميـة تقـدمي خـدمات         حسب جمال املسـاعدة. و 
طبية وتعليمية ومحائية حمدودة، عالوة علـى بعـض الـدعم يف قطاعـات أخـرى، يف املواقـع الـيت        

  يصعب الوصول إليها ويف ظل ظروف بالغة الصعوبة.
  

  ٣اجلدول 
ومواقـع حماصـرة    املساعدات اليت أوصلتها األمم املتحدة إىل مواقع يصـعب الوصـول إليهـا   

  ٢٠١٦ومواقع ذات أولوية على خطوط املواجهة، حزيران/يونيه 
  

  (أ)ماليني نسمة) ٤,٦عدد املستفيدين (نسبة مئوية من أصل   اال (مساعدات أوصلتها األمم املتحدة وحدها)

  )١٢,٨( ٥٩٠ ٠٠٠  األمن الغذائي    
  )١٥,٥( ٧١٥ ٠٠٠  الصحة (أنواع العالج)

  )٤,٦( ٢١٠ ٠٠٠  الغذائيةاملواد غري 
  )٣,٣( ١٥٠ ٠٠٠  النظافة الصحيةمواد املياه والصرف الصحي و

  
نسـمة   ماليـني  ٥,٤٧إىل العـدد اإلمجـايل للسـكان البـالغ     اإلبالغُ اسـتناداً   ٢٠١٦يبدأ يف متوز/يوليه   (أ)  

  الذين يعيشون يف املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها.  
زاع الدائر يف عدة حمافظـات إمكانيـة إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية بفعاليـة،       ـالنوأعاق   - ٣٥

وإمكانية حصول الناس على اخلدمات األساسية. وحلق الضرر باألسواق واملـدارس وباهلياكـل   
األساســية الطبيــة وغريهــا مــن اهلياكــل األساســية املدنيــة مــن جــراء القتــال الــدائر يف شــهر           

__________ 

املنــاطق احملاصــرة واملنــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا عــدد األشــخاص الــذين يعيشــون يف انتــهي مــن تنقــيح   )١(  
العـدد السـابق   ىل خالل الفترة املشمولة ذا التقرير، ولذلك يستند يف البيانـات املتعلقـة بشـهر حزيران/يونيـه إ    

  .لألشخاص الذين يعيشون يف تلك املناطق
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 مــن تــوافر اخلــدمات األساســية والضــرورية يف جمــاالت بالغــة األمهيــة.  حزيران/يونيــه، ممــا حــد
ــاء يف مدينــة حلــب، علــى ســبيل املثــال، ال يــزال حمــدداً بعــدد      ســاعات  ١٠فاإلمــداد بالكهرب

أيــام. ويــذكر أن انقطــاع  ١٠األســبوع أمــا اإلمــداد بامليــاه فــال يزيــد عــن يــوم واحــد كــل   يف
ن عمـل حمطـيت ضـخ امليـاه الرئيسـيتني الكـائنتني يف شـرق        الكهرباء واالفتقار إىل الوقـود يعطـال  

حلب وقد أوقفتا نتيجة لذلك، مما حرم أكثر من مليوين شـخص يف املدينـة مـن ميـاه الشـرب.      
وتواصل اليونيسيف توفري الوقود لتشغيل حمطيت ضخ امليـاه املـذكورتني، فتـوفر بـذلك مـا يزيـد       

  ة ألكثر من مليوين شخص.على ثالثة ماليني لتر من مياه الشرب املأمون
وأدى القتال أيضا إىل تعطيل خطوط إمداد املساعدات اإلنسانية إىل اتمعـات احملليـة     - ٣٦

لو يف مدينـة  لكاستيالاملعرضة للخطر. فعلى سبيل املثال، أفضت احلالة األمنية على طول طريق 
ــات إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل اجلــزء الشــرق     ــق عملي ــذ  حلــب إىل تعلي ــة من ي مــن املدين

منتصف شهر حزيران/يونيه. وأدت احلالة األمنيـة السـائدة أيضـاً إىل عرقلـة محلـة التطعـيم الـيت        
يســتفيد منــها آالف األطفــال يف مدينــة حلــب. ويف الوقــت نفســه، قامــت مجاعــات املعارضــة   

 حزيران/يونيـه بشـن هجـوم علـى الطريـق الواصـل بـني محـص         ٥املسلحة غري التابعة لـدول يف  
والسلمية عند حاجز سنيده وأَغلقت الطريق مؤقتا، مما أثر سلبا على بعثات األمـم املتحـدة إىل   

وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني       محاة وحلب. وعلـى صـعيد آخـر، مل تـتمكن     
ــرق األدىن (  ــطينيني يف الشـ ــرواالفلسـ ــهر      )األونـ ــدا يف شـ ــدة يلـ ــات إىل بلـ ــاد أي بعثـ ــن إيفـ مـ

  بسبب تواصل املفاوضات مع اجلهات الفاعلة احمللية. حزيران/يونيه
وظلت التدخالت والقيود املتعمـدة مـن جانـب األطـراف حتـول دون إيصـال املعونـة.          - ٣٧

ــى الوصــول إىل الســكان         ــادر عل ــاملي غــري ق ــة الع ــامج األغذي ــزال برن ــال، ال ي ــى ســبيل املث فعل
لــة اإلســالمية، إذ إن مجيــع خطــط احملتــاجني يف منــاطق مــن البلــد خاضــعة لســيطرة تنظــيم الدو 

إيصال املساعدة إىل هذه املناطق علِّقت بسبب عدم القدرة على العمل بصـورة مسـتقلة وعلـى    
رصــد األنشــطة. وحيــول هــذا األمــر دون وصــول الربنــامج إىل مئــات اآلالف مــن الســكان يف  

يت جيـري فيهـا إسـقاط    حمافظة الرقة ومعظـم أحنـاء حمافظـة ديـر الـزور (باسـتثناء أحيـاء املدينـة الـ         
وبعـض   درعـا املساعدات جواً)، ويف بعض مناطق ريف حلب وريـف احلسـكة وغـرب ريـف     

القــرى يف ريــف دمشــق ومشــال غــرب ريــف محــاة. ويف الوقــت نفســه، تلقــى مــا يزيــد علــى      
طفل من املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها الدعم من اليونيسـيف   ١٠ ٠٠٠

هر حزيران/يونيه لتمكينهم من السفر مـن أجـل خـوض االمتحانـات الوطنيـة.      وشركائها يف ش
بيد أن بعض األطفـال تعرضـوا هـم وأسـرهم للتوقيـف أثنـاء حماولتـهم عبـور خطـوط املواجهـة           
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وجرى استجوام من جانب مجاعات مسلحة عنـد نقـاط التفتـيش. وقـد منعـوا مـن املغـادرة،        
  ات الوطنية.االمتحان حضوروبالتايل مل يتمكنوا من 

ومبوجب خطة األمم املتحدة للقوافل املشتركة بني الوكاالت يف شهر حزيران/يونيـه،    - ٣٨
موقعـا مـن املواقـع احملاصـرة واملواقـع الـيت        ٣٤مليـون نسـمة يف    ١,١التمس الوصول إىل عـدد  

 يصعب الوصول إليها واملواقع ذات األولوية الكائنـة علـى خطـوط املواجهـة. ومنحـت موافقـةٌ      
نســـمة، وموافقـــةٌ جزئيـــة علـــى  ٣٦٥ ٢٥٠موقعـــاً مبجمـــوع ســـكان يبلـــغ  ١٦كاملـــة علـــى 

  موقعاً مع فـرض قيـود علـى نـوع املسـاعدة و/أو عـدد املسـتفيدين املعتمـدين وذلـك لعـدد           ١٤
املوافَـق عليـه)؛    والعـدد نسمة بني العدد املطلوب  ١٧٦ ٨٠٠نسمة (بفارق قدره  ٣٩٦ ٢٠٠

نسـمة. وبنـاء    ٢٠٨ ٥٠٠ربعـة مواقـع مبجمـوع سـكان يبلـغ      فيما رفـض طلـب الوصـول إىل أ   
السـورية، أضـيف كـلٌّ مـن بلـودان وغـرب حرسـتا        اجلمهوريـة العربيـة   على طلب من حكومة 

كموقعني يصعب الوصول إليهما تقصدمها قوافل املسـاعدة اإلنسـانية يف شـهر حزيران/يونيـه.     
الـيت انطلقـت يف شـهر حزيران/يونيـه      ويذكر أن قوافل األمم املتحدة املشـتركة بـني الوكـاالت   

 موقعاً. ونظرا لتفـاقم حالـة انعـدام األمـن      ١٩شخص يف  ٣٧٤ ٩٠٠استفاد منها عموما عدد
وقـف  وتأخر اإلجراءات اإلدارية على الصعيدين الوطين واحمللي وللخالف بـني أطـراف اتفـاق    

وكفريـا واملنـاطق احمليطـة    : الزبـداين ومضـايا والفوعـة    البلدات األربـع إطالق النار الذي يشمل 
، حيـل دون تنفيــذ وكـاالت األمـم املتحــدة والشـركاء اآلخـرين خلطــة شـهر حزيران/يونيــه       ـا 

  ).٥٩تنفيذا كامال. واستمر سحب املواد الطبية من القوافل (انظر الفقرة 
حزيران/يونيه، قدمت األمم املتحدة خطتها للقوافل املشتركة بني الوكـاالت   ١٩ويف   - ٣٩

ــه الــيت مشلــت طلبــات بالوصــول إىل    لشــهر موقعــا مــن  ٣٥مليــون مســتفيد يف  ١,٢متوز/يولي
املواقع احملاصرة وتلك اليت يصـعب الوصـول إليهـا واملواقـع ذات األولويـة الواقعـة عـرب خطـوط         

متوز/يوليــه، كانــت الســلطات الســورية قــد ردت علــى اخلطــة، فوافقــت  ٤املواجهــة. وحبلــول 
ــى    ــة عل ــةً كامل ـــان ي  م ١٧موافق ــوع سك ــاً مبجم ــغ وقع ــى    ٥٥٦ ٢٥٠بل ــت عل نســمة؛ ووافق

  قـدره  نسـمة (بفـارق   ٣٥٤ ٠٠٠موقعاً آخـر مـع تقلـيص عـدد املسـتفيدين املعتمـدين إىل        ١٧
املوافــق عليــه)؛ ورفــض دون إبــداء األســباب  والعــدد نســمة بــني العــدد املطلــوب   ٢٨٢ ٥٠٠

يف ريـف دمشـق، مبجمـوع سـكان قـدره       الرمسية طلب الوصـول إىل موقـعٍ واحـد هـو القـابون     
منطقة حماصرة طلبت األمم املتحدة الوصول إليها، حصـلت   ١٨نسمة. ومن أصل  ٢٨ ٠٠٠

كامـلَ السـكان   مسـاعدة  املنظمة على املوافقة الالزمة للوصول إليها مجيعـا إمـا وصـوالً يشـمل     
املتحـدة طلبـاً خطيـاً     يوليـه، قـدمت األمـم    متوز/ ١٠يقتصـر على جزٍء منهم. ويف  احملتـاجني أو

إىل الســلطات الســورية تكــرر فيــه طلبــها مــنح املوافقــة الكاملــة علــى إيصــال املســاعدة بــراً إىل  



S/2016/631 

 

16-12345 15/24 

 

ــت الســلطات         ــا يف إطــار اخلطــة. ووافق ــق عليه ــا أو مل يواف ــا جزئي ــة عليه ــاطق متــت املوافق من
وصـول قوافلـها    موقعـاً إضـافياً مل تطلـب األمـم املتحـدة املوافقـة علـى        ٣٨السورية أيضـاً علـى   

  إليها؛ وكثري من هذه املواقع يستفيد بالفعل من الربامج العادية.
ــة احلســـكة مغلقـــاً منـــذ     - ٤٠ ــانون األول/ ٢٧ال يـــزال معـــرب نصيبني/قامشـــلي مبحافظـ  كـ

تـزال   بعد أن قررت السلطات التركية إغالقه بصورة مؤقتة لـدواعٍ أمنيـة. وال   ٢٠١٥ ديسمرب
ــد عــن الوصــول مــن داخــل    وكــاالت األمــم املتحــدة عــاج   ــة  زة إىل حــد بعي ــة العربي اجلمهوري

ــامج      ال ســورية إىل أحنــاء حمافظــة احلســكة عــن طريــق الــرب. وقــد اســتنفدت متامــاً خمزونــات برن
األغذية العاملي من احلصص الغذائيـة العامـة املقدمـة شـهريا يف احملافظـة، ممـا منـع الشـركاء مـن          

ن من املقرر الوصول إلـيهم عـن طريـق الـرب. ويف     مستفيد كا ٢٧٥ ٠٠٠تقدمي املساعدة لعدد 
ــة مــن دمشــق إىل مطــار قامشــلي.      ٩ ــة العــاملي جســوراً جوي متوز/يوليــه، أنشــأ برنــامج األغذي

طنــا مــن األغذيــة، مبــا يف ذلــك األرز والربغــل  ٣٥ومحلــت أوىل طــائرات الربنــامج املســتأجرة 
يهدف برنامج األغذية العـاملي إىل  والبقول وامللح والزيوت النباتية والسكر وأصناف أخرى. و

شخص خالل األسابيع األربعة األوىل من بدء تشـغيل   ٧٥ ٠٠٠تقدمي املساعدة الغذائية لعدد 
اجلسور اجلوية؛ وأغلب هذه األسر مل يتلق أي مساعدة غذائيـة مـن األمـم املتحـدة يف األشـهر      

  الستة املاضية.
طلبــاً للحصــول علــى تأشــريات   ٤١ه حزيران/يونيــ ٣٠وقــدمت األمــم املتحــدة حــىت    - ٤١

من تلك الطلبات ورفـض طلـب واحـد     ١٣جديدة ملوظفي األمم املتحدة؛ ومتت املوافقة على 
طلبــاً آخــر. وجتــاوز عشــرة مــن الطلبــات الــيت مل يبــت فيهــا بعــد احلــد      ٢٧ومل يبــت بعــد يف 

  يوم عمل. ١٥األقصى احملدد بعدد 
لية غري احلكومية املسجلة لدى احلكومة واملـأذون هلـا   ويبلغ إمجايل عدد املنظمات الدو  - ٤٢

منظمة. وهناك أربـع منظمـات دوليـة غـري حكوميـة       ١٧بالعمل يف اجلمهورية العربية السورية 
احلكوميـة تواجـه    أخرى بصدد إكمال إجراءات التسجيل. وقـد ظلـت املنظمـات الدوليـة غـري     

يف ذلـك يف سـياق    قـدرا علـى العمـل، مبـا    طائفة من العوائق والقيود اإلداريـة الـيت تـؤثر علـى     
  احلصول على املوافقة إلجراء تقييمات مستقلة لالحتياجات.  

  
  املناطق احملاصرة    

يبلــغ حاليــاً عــدد األشــخاص الــذين يعيشــون يف املنــاطق الــيت حــددا األمــم املتحــدة       - ٤٣
نـاطق احملاصـرة   شخص. وال تزال األحوال اإلنسانية يف امل ٥٩٠ ٢٠٠بوصفها مناطق حماصرة 

عسرية. فقد ظل تدفق اإلمدادات التجارية إىل املناطق احملاصـرة عـرب الطـرق الرمسيـة معطـالً يف      
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أغلبه، مما أدى إىل ارتفاع أسعار السلع األساسية الـيت تصـل إىل املنـاطق احملاصـرة عـرب خطـوط       
ن كـان يسـمح بـني    اإلمداد غري الرمسية وغـري املنتظمـة. وظلّـت حريـة التنقـل مقيـدةً بشـدة، وإ       

  الفينة واألخرى لعدد حمدود من األشخاص باخلروج من بعض املناطق احملاصرة والعودة إليها.
وقد أثارت عمليـات إرسـال القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت يف اآلونـة األخـرية إىل           - ٤٤

مــن املنــاطق احملاصــرة شــواغل بالغــة عديــدة بشــأن احلمايــة تتجــاوز نطــاق احلمايــة الشخصــية   
استمرار القتال وتقييد حرية التنقّل. فقد فُصل عدد من األسر، منهم األطفـال، عـن والـديهم.    
ولوحظت دالئل على إصابات شـديدة، تضـرر منـها األطفـال خاصـة. وأعـرب األشـخاص يف        
مجيـع املواقــع عـن قلقهــم البـالغ مــن عـدم تــوافر خـدمات التســجيل املـدين والتوثيــق. ويتعــرض       

بصــفة خاصــة ملخــاطر ــدد محايتــهم. وتــأثرت بشــدة ســبل احلصــول علــى    الفتيــان والفتيــات
التعلــيم ويبــدو أن عــدداً كــبرياً مــن األطفــال قــد مت جتنيــدهم يف صــفوف اجلماعــات املســلحة،   

 -بـزي عسـكري وثيـاب مدنيـة      -رة شـ حيث لـوحظ العديـد مـن الفتيـان دون سـن الثامنـة ع      
ملبكر ممارسة قائمة من قبل، فقد اخنفـض سـن   حون باألسلحة. وعلى الرغم من أن الزواج اويل

  الزواج إىل حد كبري، مما يؤثر يف الفتيات على وجه اخلصوص.  
شـخص يف   ٢٣٧ ٨٠٠ويف حزيران/يونيه، قدمت األمم املتحدة املساعدة إىل حـوايل    - ٤٥

يف املائــة مــن إمجــايل الســكان احملاصــرين) مــن خــالل عمليــات  ٤٠,٣ منــاطق حماصــرة (ميثلــون
كة بــني الوكــاالت. وبإيصــال املســاعدات إىل بلــدتي عــربني وزملكــا يف حزيران/يونيــه،  مشــتر

الـيت حـددا األمـم املتحـدة بأـا منـاطق حماصـرة قـد تلقّـت، علـى            ١٨ تكون مجيع املناطق الــ 
  ، مساعدة جزئية أو كاملة لبعض سكاا أو مجيعهم.٢٠١٦األقل مرة واحدة يف عام 

شـخص حماصـرين مـن     ٢٨٢ ٥٠٠الشرقية، بريـف دمشـق، ال يـزال حنـو     ويف الغوطة   - ٤٦
، وعربني، وزملكـا، وعـني ترمـا،    حرستاشرق قبل القوات احلكومية يف املواقع التالية: دوما، و

حزيران/يونيــه، أكملــت األمــم املتحــدة     ١٠ومحــورة، وجســرين، وكفربطنــا، وســقبا. ويف    
 ٢٤ ٠٠٠ة املراحــل إليصــال األغذيــة إىل  وشــركاؤها تســليم اجلــزء األول مــن شــحنة متعــدد  

شخص ومواد التغذية واإلمدادات املتعلقـة بالصـحة والنظافـة الصـحية وغريهـا مـن اإلمـدادات        
شخص يف بلدة دوما. ومل يسمح بتحميـل بعـض املـواد الطبيـة      ٤٠ ٠٠٠اإلنسانية إىل حوايل 

الوكــاالت إىل بلــدتي  حزيران/يونيــه، وصــلت قافلـة مشــتركة بــني  ٢٩علـى مــنت القافلــة. ويف  
شـخص، وهــي   ٢٠ ٠٠٠عـربني وزملكــا، حمملـة مبســاعدة متعـددة القطاعــات لصـاحل حــوايل     

 أول قافلة مشتركة بني الوكاالت تابعة لألمـم املتحـدة تصـل هـذه املنطقـة منـذ تشـرين الثـاين/        
  .٢٠١٢نوفمرب 
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ــزال حنــو      - ٤٧ ــف دمشــق، ال ي ــا، بري ــدة داري ــن   ٤ ٠٠٠ويف بل ــل شــخص حماصــرين م قب
حزيران/يونيـه، سـلّمت قافلـة مشـتركة بـني الوكـاالت متجهـة إىل         ١القوات احلكوميـة. ففـي   

البلـــدة مســـاعدة أوليـــة مـــن اإلمـــدادات الطبيـــة واللقاحـــات واملـــواد الغذائيـــة لألطفـــال. ويف   
شــخص، إضــافةً إىل  ٢ ٤٠٠حزيران/يونيــه، ســلّمت األمــم املتحــدة وشــركاؤها أغذيــة إىل  ٩

ية وطبية، وخدمات يف إطار مبادرة توفري املياه وخـدمات الصـرف الصـحي    مواد مغذّية وصح
شخص. وقد تعرضـت   ٤ ٠٠٠النظافة الصحية للجميع، ومساعدة يف جمال التعليم إىل مواد و

البلدة إىل ضربات أرضية وأخرى جوية يف أعقاب إيصال القافلتني. ومنع محل بعـض أصـناف   
  املساعدة الطبية على منت القافلة.

شــخص  ٤٣ ٠٠٠ويف مضــايا (وبلــدة بقــني)، مبحافظــة ريــف دمشــق، ال يــزال حنــو     - ٤٨
حماصرين من قبل القوات احلكومية. وال تزال قافلة مشتركة بني الوكاالت، حمملةً مبسـاعدات  

شــخص، معلقــة ريثمــا توافــق األطــراف علــى تيســري املــرور   ٤٠ ٠٠٠متعــددة القطاعــات إىل 
اق البلــدات األربــع. ووردت تقــارير مــن مضــايا تفيــد بالتــدهور  اآلمــن للقوافــل، يف إطــار اتفــ 

ني عاجلَني.يالسريع للحالة اإلنسانية فيها، مبا يف ذلك احلاالت اليت تتطلب رعاية وإجالء طب  
شـخص حماصـرين مـن     ٧٠٠ويف بلدة الزبداين، مبحافظـة ريـف دمشـق، ال يـزال حنـو        - ٤٩

ة القطاعات، رغـم عـدم املوافقـة عليهـا يف إطـار خطـة       قبل القوات احلكومية. ومثة قافلة متعدد
، ال تزال معلّقة ريثما تضع األطراف الترتيبات النهائية لتيسري املـرور اآلمـن   حزيران/يونيهشهر 

  للقوافل، يف إطار اتفاق البلدات األربع.
شـخص   ٢٠ ٠٠٠ويف بلديتَ الفوعة وكفريا الواقعتني يف حمافظة إدلب، ال يـزال حنـو     - ٥٠
اصرين من قبل مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول وجبهة النصـرة. وال تـزال قافلـة    حم

شـخص،   ٢٠ ٠٠٠مشتركة بني الوكاالت، حتمل مساعدات متعـددة القطاعـات موجهـة إىل    
معلّقة ريثما توافق األطراف على تيسري املرور اآلمن للقوافل، يف إطار اتفـاق البلـدات األربـع.    

ير من بلدتي الفوعـة وكفريـا تفيـد حبـدوث تـدهور سـريع يف األحـوال اإلنسـانية         ووردت تقار
ني طبـي  فيها خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، مبـا يف ذلـك احلـاالت الـيت تتطلـب رعايـة وإجـالء         

  عاجلَني.
شــخص  ٤٥ ٠٠٠ويف مدينـة معضـمية الشــام الواقعـة يف ريـف دمشــق، ال يـزال حنـو         - ٥١

حزيران/يونيه، مت إيفاد قوافل مشـتركة   ٣ و ١قوات احلكومية. ويف يومي حماصرين من قبل ال
ــة واللــوازم الصــحية إىل      ٤٥ ٠٠٠بــني الوكــاالت إىل مدينــة معضــمية الشــام إليصــال األغذي

حزيران/يونيـه، لكنـها    ٧شخص. وقد متت املوافقـة علـى املرحلـة الثالثـة مـن تلـك القوافـل يف        
  تنفّذ بعد. مل



S/2016/631

 

18/24 16-12345 

 

شـخص حماصـرين مـن قبـل      ١٠ ٠٠٠دمشق، ال يزال حنو مبحافظة لريموك ويف خميم ا  - ٥٢
القوات احلكومية ومجاعات املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول. وعلّقـت البعثـات اإلنسـانية         

ــوا       والتابعــة لأل ــأتوا ويتلق ــها ميكــن لســكان الريمــوك أن ي ــيت من ــدا، ال ــدة يل ــدة إىل بل ــروا الواف ن
يــه بســبب املفاوضــات اجلاريــة مــع اجلهــات الفاعلــة احملليــة. ويف  املســاعدة، خــالل حزيران/يون

مـن   ١٢الصـف  الثانويـة،  طالبـا مـن طـالب     ٤٥الوقت نفسه، مسحـت السـلطات السـورية لــ     
  خميم الريموك بالسفر إىل دمشق للتقدم إىل االمتحانات الوطنية.

ــزور        - ٥٣ ــر ال ــة دي ــة يف غــرب مدين ــا احلكوم ــيت تســيطر عليه ــاء ال ، يوجــد حنــو  ويف األحي
شــــخص حماصــــرين مــــن قبــــل تنظــــيم الدولــــة اإلســــالمية. ففــــي الفتــــرة مــــن    ١١٠ ٠٠٠
عمليــة تنــاوب  ٧٠متوز/يوليــه، أجنــز برنــامج األغذيــة العــاملي  ١٣نيســان/أبريل وإىل غايــة  ١٠

طنـا متريـا مـن السـلع الغذائيـة املختلطـة.        ١ ٢٣٣إلسقاط املساعدات من اجلو، مـوفّرا بـذلك   
شــخص حماصــرا يف  ١١٠ ٠٠٠الــيت أُســقطت مــن اجلــو حــىت اآلن لتزويــد وتكفــي الكميــات 

أسرة معيشية سـجلها اهلـالل    ١٨ ٠٠٠اجلزء الذي تسيطر عليه احلكومة يف مدينة دير الزور (
كيلوغرامـا. وجتـري االسـتعانة     ٤١األمحر العريب السوري) حبصص إعاشـة زنـة الواحـدة منـها     

أسـرة حبصـة    ١٨ ٠٠٠األسـر املعيشـية البـالغ عـددها      بعمليات اإلسقاط من اجلو لتزويد مجيع
إعاشة كاملـة ثانيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، وفّـرت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، مـن خـالل            

مـن   فـرد  ٣ ٦٠٠الغـين بالطاقـة حلـوايل     نفس عمليـات اإلسـقاط مـن اجلـو، علـب البسـكويت      
 ٢٠ ٠٠٠ص تنقيـة امليـاه لنحـو    األطفال والنساء احلوامل واملرضعات تكفي ملـدة شـهر، وأقـرا   

  شخص تكفي ملدة شهر (ملا قدره لترين من املياه الصاحلة للشرب لكل شخص يف اليوم).
شـخص.   ٧٥ ٠٠٠ويف حي الوعر مبحافظة محص، حتاصر القوات احلكوميـة حـوايل     - ٥٤

ــريب       ١٦ففــي  ــني األمــم املتحــدة واهلــالل األمحــر الع ــة مشــتركة ب ــدمت قافل ــه، ق حزيران/يوني
 ٧٥ ٠٠٠لســوري مســاعدة متعــددة القطاعــات لصــاحل نصــف املقــيمني يف املنطقــة وعــددهم  ا

شخص الذين تلقّوا املساعدة آخر مرة يف شـهر آذار/مـارس. وللمـرة األوىل علـى اإلطـالق يف      
القوافل عرب خطوط املواجهة القادمة من محص، تسنى ملركز األمم املتحـدة إيصـال جمموعـات    

  (دون أن تسحب منها أي مواد جراحية). اللوازم الصحية كاملةً
  

اهلجمــات علــى املرافــق الطبيــة وحريــة مــرور اللــوازم واملعــدات الطبيــة والعــاملني يف              

  الطيب  اال

ما زالت خدمات الرعايـة الصـحية مـن املسـتوى األول والثـاين والثالـث تواجـه نقصـا           - ٥٥
الفادحــة الــيت حلقــت بــاملرافق     شــديدا يف األداء وتقــدمي اخلــدمات، وذلــك بســبب األضــرار     

الصــحية، والــدوران الســريع للعــاملني يف القطــاع الصــحي، واالفتقــار إىل املهنــيني املــؤهلني يف   
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خمتلـف التخصصـات الطبيــة. فمـا زالـت اخلــدمات املتعلقـة بصـحة الطفــل وصـحة األم، مبــا يف        
ومحص ودرعـا،   ذلك التلقيح الدوري، تتأثر سلبا بذلك، وباألخص يف حمافظات حلب ومحاة

  وكذلك يف املناطق احملاصرة يف حمافظة ريف دمشق.
ويف جتاهل صارخ للوضع اخلاص ملرافق الرعاية الصحية الـيت حتظـى باحلمايـة مبوجـب       - ٥٦

أيار/مـايو،   ٣ذ يف الـذي اتخـ   )٢٠١٦( ٢٢٨٦القانون الدويل اإلنساين، وبقرار جملـس األمـن   
سـورية.  اجلمهوريـة العربيـة ال  تواصل تعرض املرافق الطبية للضرر أو الدمار من جراء القتال يف 

تعكــف األمــم  - وقـد تلقــت األمــم املتحــدة وشــركاؤها يف اــال الصــحي تقــارير موثوقــة ــا 
ى مرافـق  تفيـد بشـن عشـرات اهلجمـات علـ      - املتحدة واملنظمات الشريكة على التحقّـق منـها  

الرعاية الصحية خالل شهر حزيران/يونيه، مبا يف ذلك املستشفيات الواقعـة يف حمـافظيت حلـب    
وإدلب، إضافة إىل مقتل العديد من العاملني يف اال الطيب. وقد مت اإلبـالغ بالفعـل عـن عـدة     

  هجمات شنت على مرافق الرعاية الصحية يف أوائل متوز/يوليه.
لصحة العاملية ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة تنفيـذ محلـة التطعـيم        وواصلت منظمة ا  - ٥٧

علــى الصــعيد الــوطين. فقــد اســتفاد مــن اجلولــة األوىل مــن العنصــر العــابر للحــدود مــن احلملــة 
طفل حـىت ايـة حزيران/يونيـه، أي مـا يعـادل نسـبة تغطيـة قـدرها          ٧٧٢ ٠٠٠الوطنية حوايل 

صـول كـبرية يف عـدة منـاطق حيـث علّقـت احلملـة        يف املائة. وقد صودفت صـعوبات و  ٥٣,٦
عرب احلدود مؤقتاً يف بلدة دير الـزور، مبحافظـة الرقـة، وأحنـاء مـن حمافظـة حلـب بسـبب احلالـة          
األمنية، فضالً عن صعوبات الوصول. وتبذل جهود للوصول إىل هـذه املنـاطق. وعـالوةً علـى     

ال األســر علـى تطعــيم أطفاهلـا يف بعــض   ذلـك، أدت األوضـاع األمنيــة املتقلّبـة إىل اخنفــاض إقبـ    
  املواقع اليت كان الوصول إليها سيكون ممكنا لوال تلك العوامل.

طلبـا   ٢٥، قدمت منظمة الصحة العاملية إىل احلكومة السورية ٢٠١٦ومنذ بداية عام   - ٥٨
حمافظـات (طلَبـان منـها قُـدما يف حزيران/يونيـه). وقـد وافقـت         ١٠موقعا يف  ٨٩للوصول إىل 

طلبـا وكانـت املوافقـة الـيت تلقّتـها يف حزيران/يونيـه        ٢٥طلبات مـن   ٨احلكومة السورية على 
مواقع يف درعا. ويف الوقت نفسه، مل تتلق املنظمة أي رد علـى الطلبـات    ٤تتعلق بوصوهلا إىل 

  املتبقية فقدمت بشأا أربع رسائل تذكري. ١٧  الـ
طبيــة املنقــذة للحيــاة مــن القوافــل. وجيــري  ويتواصــل ســحب األدويــة واملســتلزمات ال   - ٥٩

باســتمرار ســحب األمصــال واألصــناف املتجــددة (الشــفرات واملشــارط والشــاش) واملعــدات    
اجلراحية (املالقط واملقصـات واإلبـر) مـن جمموعـات لـوازم التوليـد واللـوازم الصـحية حلـاالت          

وصـف   ٤د يف اجلـدول  ويـر الطوارئ واللوازم املستخدمة يف عالج األطفال ومرض اإلسهال. 
  اليت سحبت من القوافل خالل حزيران/يونيه: ألنواع العالج واللوازم
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  ٤اجلدول     

  املواد الطبية اليت سحبت من القوافل    
  

  املوادنوع   املواد عدد  املوقع
حالــة  ٨٠ عــددهعالجــات ملــا وم العصــبية الآللــمســكنات وخمفَّفــات  ١٢ ٦٠٦  داريا     

  إصابة
ــات ٥ ٩٤٢  الشام معضمية ــن  كمي ــدد م ــ منخفضــة الع ــوازم ال اتجمموع  األساســية صــحيةالل

ومعـدات طبيـة    صابةاالت اإلحل عالجا ٢٠و شتركة بني الوكاالت امل
وحدة أساسية للفحص باألشـعة السـينية، وجهـاز تعقـيم بالبخـار       منها

للكبار، وجهاز تنفس للرض  
عـــالج للـــي، وأدويـــة أدويـــة للحقـــن املســـكّن، وجلســـات غســـيل الك ١ ٩٦٣  دوما

وكميـات منخفضـة العـدد     .املؤثرات العقلية، وحقن املضادات احليويـة 
 .صــحية املشــتركة بــني الوكــاالت (أساســية) الزم والــمــن جمموعــات ال

حالة إصابة ومعدات طبية (جهاز للتـنفس الصـناعي    ٢٠ عالجات لـو
  وجهاز تعقيم)

  جهاز تعقيم بالبخار)+  معدات طبية (مقياس الطيف الضوئي  ال ينطبق  محورة
احلـــروق وأدويـــة مـــن جمموعـــات اللـــوازم   لـــوازم عالجـــاتحقائـــب  ٢ ٠٣٣  بلودان

جمموعــة اللــوازم الصــحية املشــتركة بــني الوكــاالت (تكميليــة)، ومــن   
  حالة إصابة ٣٠لـ عالجات وعاجلة االلتهاب الرئوي ألف مل

االلتـهاب الرئـوي،   اللوازم بـاء ملعاجلـة    جمموعةوعالج احلروق، للوازم  ١ ٠٢٥  جريود
حالــة  ٢٠ـ عالجــات لــو قــن مســكِّنة ولــوازم جراحيــة اســتهالكية حو

  إصابة
    

  سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل    

منــهم مــن مــوظفي  ٢٥موظفــا مــن مــوظفي األمــم املتحــدة،  ٢٧ال يــزال مــا جمموعــه   - ٦٠
منطقة وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن (األونـروا)    

اإلمنـائي وموظـف واحـد مـن منظمـة األمـم املتحـدة        األمـم املتحـدة   وموظف واحد من برنامج 
ــد االحتجــاز   ــة، قي ــن     للطفول ــل العشــرات م ــرتاع، قُت ــذ نشــوب ال ــودين. ومن أو يف عــداد املفق

موظفــا  ٥٣ موظفــا مــن مــوظفي األمــم املتحــدة و     ١٧العــاملني يف اــال اإلنســاين، منــهم    
متطوعـا وموظفـا مـن مجعيـة اهلـالل األمحـر        ٨ ومتطوعا مـن اهلـالل األمحـر العـريب السـوري و     

فيد مبقتل عشرات املوظفني التابعني ملنظمـات  ت تقارير تدالفلسطيين. وباإلضافة إىل ذلك، ور
  غري حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وطنية.
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  مالحظات    

إن األضرار البالغة اليت تكبدها الشـعب السـوري مـن جـراء هـذا الـرتاع الوحشـي قـد           - ٦١
جتـاوز نطاقهـا أي شـيء ممــا ميكـن أن نتخيلـه. واملفجـع هــو أن تصـاعد حـدة القتـال والعنــف،          

ى مدى الشهر املاضي، يف أحناء عديدة من البلد أسفر عن قتل مئات األبرياء رجـاالً ونسـاًء   عل
  شــوأطفــاالً وتشــويههم بشــكل اعتبــاطي. ومــا زالــت االعتــداءات الــيت تعلــى املستشــفيات  ن

 هواملدارس واملساجد واألسواق العامة، وعلى اجلماعات العرقية والدينيـة واملذهبيـة أحـداثا شـب    
تسبب معاناة قاسية لألبرياء. ويساورين جزع بالغ من تصاعد العنف يف مدينـة حلـب،   يومية، 

مبــا يعــرض حيــاة مئــات اآلالف مــن األشــخاص ملزيــد مــن خمــاطر الوفــاة واإلصــابة، وال ســيما  
املقيمون يف شرق مدينة حلب ممن أصـبحوا حمبوسـني عمليـا، وذلـك مـع اقتـراب دائـرة القتـال         

  على السلع األساسية.منهم ونضوب فرص حصوهلم 
اجلمهوريـة  إن حمنة هؤالء يف حلب وغريها من سائر أحناء البلد، تؤكـد أن املـدنيني يف     - ٦٢

ســورية معرضــون ملخــاطر شــديدة مل يتعرضــوا هلــا قــط بســبب متــادي مجيــع أطــراف   العربيــة ال
ــانون اإلنســاين. فأشــكال احلصــار املتواصــل املضــروب        ــها الصــارخ للق ــرتاع يف جتاهل ــى ال عل

شاملدنيني حيرمهم من أبسط املواد الضرورية لبقائهم، كاملاء والغذاء، وتاً    نالضربات جـوا وبـر
نيني فيهـا. وعلـى أطـراف الــرتاع    علـى املنـاطق املكتظـة بالسـكان دون أدىن اعتبـار لوجــود املـد      

عسـون عـن   تتقيد فورا بأحكام القانون الدويل اإلنسـاين، وينبغـي حماسـبة األفـراد الـذين يتقا      أن
ذلــك. فــال جيــوز وال ميكــن علــى اإلطــالق أن يكــون املــدنيون هــدفا وينبغــي أال يــدخر جهــد    

  حلماية أرواح املدنيني، مبا يف ذلك على حساب حتقيق املزايا العسكرية.
وعلـى الـرغم مـن التحـديات اجلسـيمة الـيت مــا زالـت قائمـة، فـإنين أقـر بـبعض التقــدم              - ٦٣

اعدات اإلنسـانية إىل املنـاطق احملاصـرة واملنـاطق الـيت يصـعب الوصـول        احملرز بشأن إيصال املسـ 
إليها، على مدى النصف األول من العـام. فـاألمم املتحـدة وشـركاؤها وصـل كـل منـهم حـىت         

، حيـث قـدم   ٢٠١٦عـام  موقعا مـن املواقـع احملاصـرة علـى األقـل مـرة واحـدة يف         ١٨اآلن إىل 
الــذين يعيشــون يف املنــاطق احملاصــرة. فهــذه      املســاعدة إىل مــا يقــرب مــن ثلثــي األشــخاص     

اإلجنازات الصغرية دليل إثبات على أنه عند التحلي بـإرادة سياسـية كافيـة يصـبح الوصـول إىل      
ة لألرواح أمرا يتجاوز حدود املمكن.  ذاألشخاص الذين هم يف حاجة ماسة إىل مساعدة منق  

فإمكانيـة الوصـول ال ميكـن أن    بد من إتاحة املزيـد مـن فـرص الوصـول.      ومع ذلك ال  - ٦٤
تتــاح مــرة واحــدة، أو حــىت يف مناســبة عرضــية، وال ميكــن أن تقتصــر علــى شــرحية معينــة مــن   
الســكان أو تنحصــر يف أنــواع حمــددة مــن املســاعدة. فمســتوى ســبل الوصــول مــا زال خيلّــف   

ــة املناســبة. ورغــم تلقــي األمــم      ــة الطبي املتحــدة مــدنيني يعــانون التجويــع ويفتقــرون إىل الرعاي
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السورية على طلبـات وصـوهلا إىل معظـم املنـاطق احملاصـرة      اجلمهورية العربية ملوافقات حكومة 
واملناطق اليت يصعب الوصول إليها، يف إطار خطتها لشهر متوز/يوليـه، فـإن سـبل الوصـول إىل     
 الكــثري مــن هــذه املنــاطق مــا زال يعرقلــها اشــتداد حــدة القتــال وانعــدام األمــن واالخــتالف يف  

اري. وتــؤدي هــذه التــأخريات إىل تقــدير عــدد املســتفيدين وغــري ذلــك مــن أوجــه التــأخري اإلد 
ال داعـي لـه مـن اخلسـائر يف األرواح وتفـاقم معانـاة املـدنيني خـالل أشـهر الصـيف احلـارة.             ما

ائيا عـن مجيـع   الوحشية احلصار عمليات وأهيب باألطراف، واجلهات اليت تدعمها، أن ترفع 
ــيت يصــعب الوصــول إليهــا   املنــاطق احمل وضــمان الوصــول علــى حنــو مســتمر   اصــرة واملنــاطق ال

مشــروط ودون عراقيــل إىل ماليــني األشــخاص املقــيمني فيهــا. وينبغــي أال يكــون إتاحــة   وغــري
إمكانيــة الوصــول مشــروطة أو متوقفــة علــى املفاوضــات السياســية أو أن تســتخدم كورقــة         

  لواجب اإلنساين هو السائد.مساومة يف احملادثات. فال بد أن يكون ا
وعلى غرار احلال منذ االنطالق الرمسي لعمليـة الفريـق الـدويل لـدعم سـورية، مـا زال         - ٦٥

ــة، وحتســني وصــول املســاعدات         ــال العدائي ــف األعم ــل يف وق ــي املســارات املتمث ــهج الثالث الن
حملادثـات الرمسيـة،   اإلنسانية، والعملية السياسية، مترابطا حتما. واسـتعداداً جلولـة جديـدة مـن ا    

واصــل مبعــوثي اخلــاص إجــراء مباحثــات تقنيــة مــع املعارضــة، وهــو يواصــل وضــع املقترحــات  
مجاعــات واخليــارات لســد الثغــرات املتعلقــة باملســائل الــيت مــا زالــت رهنــا باتفــاق بينــها وبــني   

 الســورية. وواصــل أيضــا إشــراك اتمــع املــدين يف اجلمهوريــة العربيــة حكومــة املعارضــة وبــين 
مسائل شىت مثل إعادة البناء، وحقوق اإلنسان، واحملتجزين، واإلصالح الدسـتوري، والتعـاون   
مــع الــس االستشــاري للمــرأة وغــريه مــن اجلماعــات النســائية بشــأن عناصــر عمليــة االنتقــال  
السياسي والسبل الكفيلة بضمان مشاركة هادفـة مـن اجلنسـني يف املفاوضـات الراهنـة والفتـرة       

ة نفسها. فمشاركتها اجلارية يف هـذه العمليـة دليـل علـى إرادة السـوريني السـاعني إىل       االنتقالي
وبــدء عمليــة االنتقــال السياســي. ودعمــاً جلهودهــا، أحــث أعضــاء الفريــق الــدويل  الــرتاعإــاء 

سيما الرئيسان املشاركان، على بذل كل ما يف وسعهم للتوصـل إىل اتفـاق    لدعم سورية، وال
والعذاب اللذين يعاين منهما شعب اجلمهوريـة العربيـة   دابري الكفيلة بإاء العنف بشأن اختاذ الت

  إىل عملية انتقال سياسي.السورية والسعي 
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  املرفق األول
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    

 ٢١٦٥/٢١٩١/٢٢٥٨ا مبوجب قرارات جملـس األمـن    اجلمهورية العربية السورية: عمليات األمم املتحدة عرب احلدود املضطلع    

  )٢٠١٦إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٤(من متوز/يوليه 
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  املرفق الثاين
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    

  )٢٠١٦متوز/يوليه  ١٣(حىت  ٢٠١٦اجلمهورية العربية السورية: العمليات اإلنسانية املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة يف عام     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


