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 )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيـــذ قـــرارات جملـــس األمـــن     
  )٢٠١٦( ٢٣٣٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١  و
      

  تقرير األمني العام     
    

  مقدمة  -  أوال  

مـن قـرار جملــس    ١٧هـذا التقريـر هــو التقريـر السـابع والثالثــون املقـدم عمـالً بــالفقرة         - ١
قــرار المــن  ٥، والفقــرة )٢٠١٤( ٢١٦٥قــرار المــن  ١٠، والفقــرة )٢٠١٤( ٢١٣٩األمــن 
ــالمــن  ٥، والفقــرة )٢٠١٤( ٢١٩١ ــرار المــن  ٥، والفقــرة )٢٠١٥( ٢٢٥٨رار ق  ٢٣٣٢ق

يومـاً تقريـراً عـن تنفيـذ مجيـع أطـراف        ٣٠قـدم كـل   أُأن  اليت طلـب فيهـا الـس إىل    )٢٠١٦(
  بية السورية هلذه القرارات.الرتاع يف اجلمهورية العر

وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل البيانات املتاحة لوكاالت األمـم املتحـدة     - ٢
املوجـودة يف امليــدان، وإىل املعلومـات الــواردة مـن حكومــة اجلمهوريـة العربيــة السـورية، ومــن      

انـات املقدمـة مـن وكـاالت     غريها مـن املصـادر السـورية، ومـن املصـادر املفتوحـة. وتغطـي البي       
 شـــباط/ ٢٨إىل  ١األمـــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق بإيصـــال إمـــداداا اإلنســـانية الفتـــرة مـــن         

  .٢٠١٧ فرباير
  

  ١اإلطار 
    ٢٠١٧النقاط الرئيسية يف شباط/فرباير 

أسفر  ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠الذي بدأ نفاذه منذ  رغم وقف إطالق النار  )١(
استمرار القتال يف منـاطق متعـددة يف مجيـع أرجـاء البلـد عـن مقتـل وإصـابة مزيـد مـن املـدنيني            

  وكذلك عن تدمري بىن حتتية مدنية.
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واصلت قافلتان مشتركتان بني الوكاالت طريقهما يف شباط/فرباير فأوصلتا املسـاعدة    )٢(
ني األمم املتحدة وجلنـة  شباط/فرباير، وصلت قافلة مشتركة ب ٥شخص. ويف  ١٩١ ٥٠٠إىل 

ــريب الســوري إىل تلبيســة ويف       ــالل األمحــر الع ــة واهل شــباط/فرباير  ١٢الصــليب األمحــر الدولي
مسـتفيد يف الرسـنت.    ١٠٧ ٥٠٠إىل  أخرى من ذلـك القبيـل  أوصلت املساعدة قافلة مشتركة 

حيـث  شباط/فرباير، بعد إجبار إحدى القوافـل املتجهـة إىل الـوعر علـى الرجـوع مـن        ٢٠ويف 
    أتت، جرى حتويل خط سري الشاحنات وأُخذت املعونة واعتدي على السائقني.

صـر مئـات   حياتدهورت طوال الشهر احلالة يف الغوطة الشرقية (ريف دمشـق)، حيـث     )٣(
اآلالف مــن األشــخاص يف عــدد مــن البلــدات واملنــاطق الريفيــة احمليطــة ــا، وذلــك يف خضــم   

  ات اجلوية والقتال الربي.ورد من أنباء عن القصف والغار ما

شباط/فرباير، سيطر على الباب مقاتلو اجليش السـوري احلـر، املـدعومون مـن      ٢٣يف   )٤(
تركيا، والذين يقاتلون حتت راية عملية درع الفرات. وأسـفر القتـال الـذي جـرى علـى مـدى       

  شخص.  ٤٥ ٠٠٠األخرية من أجل السيطرة على املدينة عن تشريد  العدة األشهر

شنت قوات احلكومة السورية هجوما على تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام     )٥(
مـدنيا يف نـواحي    ٦٢ ٠٠٠يف جنويب ريف منبج وناحية خفسة. ونتيجـة ذلـك، شـرد حـوايل     

  العرمية ومنبج وخفسة. 

شـباط/فرباير إىل تشـريد    ١٢يف درعا، أدى هجوم جديد شـنته احلكومـة السـورية يف      )٦(
شخص وإجبار اجلهات الفاعلـة يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تسـتخدم        ١٨ ٠٠٠حوايل 

  نقطة عبور الرمثا احلدودية مع األردن على تعليق عملياا.

شباط/فرباير، أعلنت قوات سوريا الدميقراطية عن املرحلة الثالثـة مـن عمليـة غضـب      ٤يف   )٧(
  ة مدنية (ال سيما اجلسور) دمرت.شخص شردوا وأن بىن حتتي ٤٢ ٠٠٠الفرات. ويقدر أن 

      
  التطورات الرئيسية  -  ثانيا  

شهدت الفترة املشمولة بالتقرير استمرار األنشطة العسكرية على صـعيد العديـد مـن أحنـاء       - ٣
البلد، على الرغم مـن إعـالن وقـف إطـالق النـار. وتواصـلت العمليـات العسـكرية، ال سـيما ضـد           
تنظيم الدولة اإلسالمية، طـوال الشـهر. ووردت أنبـاء عـن وقـوع هجمـات مزعومـة ضـد املـدنيني          

  املدنية، وال سيما يف حلب ودير الزور ومحص وإدلب والرقة وريف دمشق.  والبىن التحتية

صر مئـات  حياوتدهورت طوال الشهر احلالة يف الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، حيث   - ٤
اآلالف مــن األشــخاص يف عــدد مــن البلــدات واملنــاطق الريفيــة احمليطــة ــا، وذلــك يف خضــم   

وية والقتال الربي. وتويف مـدنيان مـن جـراء الفشـل     ورد من أنباء عن القصف والغارات اجل ما
  ووردت أيضا أنباء عن تفشي احلصبة. .الشهر خاللالكلوي بسبب انعدام الرعاية الطبية 
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شباط/فرباير، أعلنت حكومة سـوريا واالحتـاد الروسـي عـن فـتح ممـر للمـدنيني         ٤ويف   - ٥
انفرادي، وقد قيل إنه مل يستخدم بعد الذين يريدون مغادرة املنطقة احملاصرة. وفتح املمر عمل 

  من جانب املدنيني.

ويف الوقت نفسه زادت القيود املفروضة على دخول املدنيني إىل موقعي قابون وبـرزة    - ٦
ااورين اللذين يصعب الوصول إليهما، وكذلك خروجهم منهما. وأصبحت احلالة يف هاتني 

أكثـر مـن    نـزوح اهلجمـات، ممـا أسـفر عـن      املدينتني متـوترة بشـكل متزايـد يف خضـم اسـتمرار     
ــب      ٧ ٠٠٠ ــة إىل جيـ ــري رمسيـ ــذ غـ ــالل منافـ ــن خـ ــخص مـ ــرقية  شـ ــة الشـ ــر الغوطـ يف  احملاصـ
ــرزة.   شــباط/فرباير،  ٢٥ويف شــباط/فرباير،  ١٩ و ١٨ شــرع يف هجــوم بــري علــى قــابون وب

ذلك عن وجعل هذا اهلجوم الدخول إىل البلدتني أو اخلروج منهما أمرا يكاد مستحيال، مبا يف 
طريق نقاط الدخول غـري الرمسيـة إىل الغوطـة الشـرقية. وزاد القتـال واشـتداد القيـود املفروضـة         
  على حركة املدنيني من القلق إزاء احلالة اإلنسانية للمدنيني احملاصرين يف مجيع أرجاء املنطقة. 

  
  الشكل األول    

   ٢٠١٧التواريخ الرئيسية يف شباط/فرباير     

  

  

  

  

  

  

زيـادة كـبرية خـالل شـباط/فرباير. وبينمـا       البلـد وزاد أيضا القتال يف درعا يف جنـوب    - ٧
شـباط/فرباير أدى نشـوب    ١٢)، يف ٢وقعت اشتباكات منتظمـة طـوال الـرتاع (انظـر اإلطـار      

قتـال جديــد بــني احلكومـة واجلماعــات املعارضــة املسـلحة غــري التابعــة لـدول إىل تشــريد قرابــة     
بلــدات املوجــودة يف شــخص إىل الســهول الواقعــة بــالقرب مــن احلــدود األردنيــة وال ١٨ ٠٠٠

شباط/فرباير شن جيش خالد بن الوليـد   ١٩شرق ريف درعا وغربه. وباإلضافة إىل ذلك، يف 
التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية هجوما على قـوات املعارضـة، ممـا تسـبب يف مزيـد مـن املعانـاة.        

دة اإلنسـانية الـيت   ونتيجة انعدام األمن يف املنطقة، علقت مؤقتا اجلهات الفاعلة يف تقدمي املساع
شباط/فرباير إىل اية الشـهر. وأدى   ١٣تستخدم معرب الرمثا مع األردن عملياا يف الفترة من 

القتــال أيضــا إىل تــدمري معظــم املستشــفيات امليدانيــة يف غــرب ريــف درعــا وشــرقه. وال يقــدم  
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بـاء يف املنطقـة   العالج حاليا إال للحـاالت اخلطـرية. ودمـرت أيضـا مرافـق خاصـة باملـاء والكهر       
  وتوقفت أنشطة املدارس مؤقتا بسبب تزايد أعمال القتال.

  
  ٢اإلطار 

  درعا

درعا حمافظة ريفية مقسمة إىل ثالث مناطق إدارية (الصـنمني، ودرعـا، وإزرع) يقـدر      )١(
مشـرد داخلـي مـن     ٢١٧ ٠٠٠نسـمة، مـن بينـهم حـوايل      ٨٨٩ ٤١٠جمموع سـكاا حبـوايل   
وتشكل هذه احملافظة نقطة عبور استراتيجية بني سورية واألردن. وقد أجزاء أخرى من البلد. 

، ٢٠١٥جـابر منـذ نيسـان/أبريل     - أغلقت نقطة العبور احلدودية الرئيسية فيها، وهي نصيب
، وكــذلك اجلمهوريـة العربيـة السـورية   ممـا أسـفر عـن تكلفـة اقتصـادية كـبرية بالنسـبة حلكومـة         

احلجم تسـتخدم   أنشطة جتارية مهمةيف السابق ما هلكانت ن بلدا ، ومهابالنسبة لألردن ولبنان
  .هذا املعرب

نظــرا لكــون درعــا متامخــة للجــوالن، فعــادة مــا كانــت مــن أكثــر املنــاطق عســكرة يف    )٢(
 . وباعتبــار هــذه احملافظــة موقــع أول احتجاجــات حــدثت يف آذار/اجلمهوريــة العربيــة الســورية

ــرتاع احلــايل، فقــ  ٢٠١١مــارس  ــا خــالل الســنوات الســت    وأدت إىل ال ــاال عنيف د شــهدت قت
املاضية، إذ حتولت خطوط املواجهة بني مجاعات املعارضة غري التابعة لـدول وقـوات احلكومـة    

 اأعـداد  ت احملافظـة استضـاف  بينمـا السورية، فضال عن وجود تنظيم الدولة اإلسالمية. وبالتايل، 
املقـيمني إمـا إىل أمـاكن أخـرى يف      من السـكان أيضا كبرية  أعدادكبرية من املشردين، نزحت 

أو إىل األردن اـاور. والقتـال احلـايل لـيس سـوى أحـدث قتـال يف         اجلمهورية العربية السورية
 ٤٠ ٠٠٠أسـفر عـن تشـريد حنـو      ٢٠١٥درعا، إذ وقع هجـوم كـبري سـابق يف حزيران/يونيـه     

  شخص. 

ة عـرب احلـدود مـن األردن    وفرت املساعدة اجلهات الفاعلة يف تقدمي املسـاعدة اإلنسـاني    )٣(
، شــرعت ٢٠١٤منــذ بدايــة الــرتاع. ومــع بــدء عمليــات األمــم املتحــدة عــرب احلــدود يف عــام    

عـرب نقطـة    البلـد وكاالت األمم املتحدة وشـركاؤها املنفـذون يف إيصـال املسـاعدة إىل جنـوب      
 دوديتني، فإنالرمثا احل - الرمثا احلدودية. وإذا ما أثر القتال على منطقيت عبور الرمثا ونصيب

ميكن أن يسفر عن تقسيم املنطقة غري اخلاضعة لسيطرة احلكومة إىل أجزاء شرقية وأخرى  ذاه
غربية، مع معاناة من يوجـدون يف األجـزاء الغربيـة بشـكل متزايـد مـن قيـود يف احلصـول علـى          

  السلع ألن اإلمدادات واألغذية تستورد من املناطق الشرقية.
    
متـوترة يف مدينـة محــص عقـب اهلجـومني االنتحـاريني اللـذين نفــذا يف       وكانـت احلالـة     - ٨

حبيـاة رئـيس فـرع     ممـا أودى شباط/فرباير واستهدفا فرعي أمـن الدولـة واألمـن العسـكري      ٢٥
شــباط/فرباير، تصــاعدت األنشــطة  ٢٥مــن األفــراد العســكريني. وأيضــا يف  ٤٢أمـن الدولــة و  
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قتلــى  مخســةإذ أفــادت األنبــاء بســقوط  ،صحــي الــوعر احملاصــر يف مدينــة محــ ضــدالعســكرية 
شخص. ومل تـنجح يف ايـة املطـاف حمـاوالت إليفـاد قوافـل مشـتركة         ١٠٠وإصابة أكثر من 

ــرة     ــوعر يف شــباط/فرباير (انظــر الفق ــني الوكــاالت إىل ال ــذا احلــي    ٢٣ب ــاه)، ومل يعتمــد ه أدن
  كوجهة لقوافل املعونة يف إطار خطة آذار/مارس.

يعانون يف أربع بلدات هي الفوعة وكفريا ومضايا والزبداين، إذ مضت وظل املدنيون   - ٩
ــة اإلنســانية إىل هــذه       ثالثــة أشــهر علــى وصــول آخــر قافلــة مــن قوافــل األمــم املتحــدة للمعون
البلــدات. وأبلــغ عــن أعــداد كــبرية مــن حــاالت ســوء التغذيــة يف الفوعــة وكفريــا، ويقــال إن    

. وباإلضـافة إىل ذلـك، يقـال إن    ٢٠١٧بدايـة عـام   شخص رمبا قد ماتوا منذ  ٤٠يصل إىل  ما
عشرات األشخاص يف مضايا حيتاجون إىل اإلجالء الطيب، منهم العديد من األطفال. وقيـل إن  

ــوا يف كــانون الثاين   ــاير بســبب انعــدام العــالج الطــيب  أربعــة أشــخاص توف  ايكــن ممكنــ ومل  ./ين
علــى مبــدأ العــني بــالعني. ويف    بســبب طــابع اتفــاق البلــدات األربــع القــائم       إجالءهــم طبيــا 

  شباط/فرباير، توفيت أم وجنينها أثناء املخاض.  ١٥

ــة اإلســالمية، يف       - ١٠ ــال تنظــيم الدول ــت   ٢٣وبعــد مضــي أشــهر يف قت شــباط/فرباير متكن
مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، املدعومة من تركيا، واليت تقاتل حتت راية عمليـة  

ــن الســـ  ــرات، مـ ــافة     درع الفـ ــى مسـ ــة علـ ــب الواقعـ ــة حلـ ــاب يف حمافظـ ــة البـ ــى مدينـ يطرة علـ
كيلومترا جنوب احلدود التركية. وتلقت مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان تقـارير       ٣٠

مدنيا قتلوا نتيجة اهلجوم الرامي إىل استعادة الباب، ويعزى ذلك أساسا  ٣٩٠تفيد بأن حوايل 
ة املتفجرة اليدوية الصنع وأعمال القتال الربي اجلاريـة  إىل الغارات اجلوية، وكذلك إىل األجهز

بالقرب مـن املنطقـة. ويف نفـس الوقـت، سـيطرت قـوات احلكومـة السـورية علـى بلـدة تـادف            
الواقعـة مباشــرة جنـوب مدينــة البـاب. وقــد أدى القتـال اجلــاري يف املنطقـة إىل تشــريد حــوايل      

التلـوث بـاألجهزة املتفجـرة     شخص حسـب التقـديرات. ومـا زال ارتفـاع مسـتوى      ٤٥ ٠٠٠
اليدوية الصنع والذخائر غري املنفجرة مسألة تثري قلق العائدين احملـتملني، كمـا هـو احلـال غالبـا      

  بالنسبة للمناطق اليت كانت حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.

ــذ   - ١١ ــني خمتلــف       ٢٥ومن ــاب، ب ــة الب ــال، شــرق مدين شــباط/فرباير، اشــتدت أعمــال القت
يف الرتاع. ومـا زال القتـال دائـرا بـني مجاعـات املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول            األطراف

ة يـ قـوات احلكوم الشـنت  ، واملنضوية حتت راية عمليـة درع الفـرات وتنظـيم الدولـة اإلسـالمية     
جنـوب ريـف منـبج وخفسـة. ونتيجـة لـذلك،       نـاحييت  هجوما على تنظيم الدولة اإلسالمية يف 

مدنيا يف نـواحي عرميـة ومنـبج وخفسـة. وأسـفر القتـال الـدائر         ٦٢ ٠٠٠شرد ما يقدر حبوايل 
بني قوات احلكومة السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية يف جنوب ريف منبج وناحية خفسة عن 

شخص آخـرين يف   ٩ ٩٠٠شخص. وأبلغ عن تشريد  ١٦ ٢٠٠تشريد إضايف ملا ال يقل عن 
حة غري التابعة لدول املنضوية حتت لـواء عمليـة   عرمية بسبب القتال بني مجاعات املعارضة املسل

  درع الفرات وتنظيم الدولة اإلسالمية وكذلك بني قوات احلكومة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
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شباط/فرباير، أعلنت قـوات سـوريا الدميقراطيـة عـن املرحلـة الثالثـة مـن عمليـة          ٤ويف   - ١٢
غضب الفرات اليت دف إىل قطع االتصـاالت بـني مدينـة الرقـة وديـر الـزور ومواصـلة التقـدم         
حنو الرقة. وحبلول اية شـباط/فرباير، سـيطرت قـوات سـوريا الدميقراطيـة علـى معظـم القـرى         

شـخص   ٤٢ ٠٠٠ال الرقة، وبذلك اقتربت من مدينة الرقة. وشـرد قرابـة   والبلدات الواقعة مش
نتيجة املراحل الثالث لعملية غضب الفرات حىت اآلن. ومعظم حـاالت الـرتوح إىل اتمعـات    

  العودة عند حتسن الوضع األمين.  مؤقتة إذ ينوي األشخاص املشردوناحمللية ااورة 

ة أيضا من جـراء الغـارات اجلويـة يف مواقـع خمتلفـة حـول       وتضررت البىن التحتية املدني  - ١٣
شباط/فرباير، تضرر جسر الرقة اجلديد وجسر الرقة القدمي يف مدينة الرقـة   ٣مدينة الرقة. ففي 

واجلســران املوجــودان يف قــرييت كلتــة وعبــارة مــن جــراء الغــارات اجلويــة. ومنــذ ذلــك احلــني،   
املنطقة. وقد كان اجلسران الصلة الوحيدة اليت تربط توفقت حركة املرور املدنية والتجارية يف 

شــخص) واجلــزء اجلنــويب (يــؤوي حــوايل      ١٥٠ ٠٠٠بــني اجلــزء الشــمايل (يــؤوي حــوايل     
شــباط/فرباير، أصــبحت منطقــة   ١٨. وعــالوة علــى ذلــك، يف  مــن الرقــة شــخص) ٥٠ ٠٠٠

والواقـع علـى   اجلزيرة معزولة نتيجة غارة جويـة شـنت علـى جسـر املغلـة الـذي تضـرر سـابقا،         
  كيلومترا تقريبا من شرق مدينة الرقة. ٦٠مسافة 

شباط/فرباير، توصلت السلطات احملليـة عنـد اجلـدار الرملـي الواقـع علـى طـول         ٨ويف   - ١٤
ــة الســورية وا احلــدود  ــة العربي ــة للمخــيم   اجلمهوري ألردن إىل اتفــاق بشــأن تشــكيل إدارة مدني

هذا التطور عقـب سلسـلة مـن احلـوادث األمنيـة،       ىوجملس قضائي ووحدة للشرطة احمللية. وأت
مبا يف ذلك انفجـار سـيارة مفخخـة يف أحـد األسـواق ووقـوع اشـتباكات صـغرية النطـاق بـني           
سكان املخيم. وباإلضافة إىل ذلك، ما زال يتزايد استخدام العيادة الصحية الـيت أنشـئت قـرب    

  .كانون األول/ديسمرب ١٥ منذشخصا  ٧٨٥اجلدار الرملي، إذ قدم العالج فيها إىل 

ــني األطــراف الســورية يف جنيــف يف      - ١٥ ــدأت املفاوضــات ب شــباط/فرباير بكلمــة   ٢٣وب
وكانـت هـذه    .سـتافان دي ميسـتورا  لألمـني العـام إىل سـورية،    ترحيب ألقاها املبعوث اخلاص 

ــام   ــذ ع ــس جي ٢٠١٤أول مناســبة من ــا ل ــة واحــدة. وخــالل    فيه ــدعوين يف غرف ــع امل ــو مجي ممثل
مســتمدة مــن القــرار  جمموعــات مــن املســائل  ثالثــة  تتضــمنات انبثقــت خطــة واضــحة  احملادثــ

احلكـــم، وحتديـــد جـــدول زمـــين وعمليـــة لإلصـــالح الدســـتوري،    :، وهـــي)٢٠١٥( ٢٢٥٤
ــات. وأضــيف  ــاول ت ةرابعــإىل اخلطــة جمموعــة مســائل   تواالنتخاب ــة  (يف ســياق جمتن مــل العملي

السياسية االنتقالية) املسائل املتصلة مبكافحة اإلرهاب واإلدارة األمنيـة، فضـال عـن تـدابري بنـاء      
  آذار/مارس. ٢٣الثقة. ومن املقرر مواصلة احملادثات يف 

  
 احلماية    

مــا فتئــت مســألة محايــة املــدنيني تشــكل أحــد اــاالت الــيت تــثري بــالغ القلــق يف مجيــع     - ١٦
مليـــون شـــخص إىل احلمايـــة  ١٣,٥مهوريـــة العربيـــة الســـورية، إذ حيتـــاج حنـــو  حمافظـــات اجل
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واملساعدة. واستمر اإلبالغ يف شباط/فرباير عن وقوع هجمات عشـوائية ضـد املـدنيني والـبىن     
األساسية املدنية، مبا يشمل املرافق الطبية وموظفيها، واملدارس وموظفي قطاع التعليم وأطفـال  

ورود تقارير عن املخـاطر النامجـة عـن الـذخائر املتفجـرة، والتهديـدات       املدارس. واستمر أيضا 
ــار الســن واألشــخاص        ــل األطفــال وكب ــات املــدنيني ضــعفا، مث ــرأة وأشــد فئ ــيت تواجههــا امل ال

 اإلعاقة، فضال عن انتهاكات أخرى وجتاوزات حلقوق اإلنسان. ذوي

لفتـرة املشـمولة بـالتقرير    خـالل ا بأنـه   مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان     أفادت   - ١٧
أعمــال القتــل الــيت تســتهدف املــدنيني وارتكــاب التجــاوزات واالنتــهاكات للقــانون  تواصــلت 

الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين. ووقعــت أعمــال عنــف يف حلــب، وديــر    
ها قائمة اإلصابات املبلغ عنـ  ١اجلدول . ويقدم الزور، ومحص، وإدلب، والرقة، وريف دمشق

قـوق اإلنسـان). ووثّقـت    األمـم املتحـدة حل  مفوضـية  سـجلته  يف صفوف املـدنيني علـى حنـو مـا     
املفوضية احلوادث اليت يدعى أا نامجة عن خمتلف أطراف الرتاع، مبا يشمل القوات احلكوميـة  

جملــس  أدرجهـا وحلفاءهـا، ومجاعـات املعارضـة املســلحة غـري التابعـة لـدول، واجلماعــات الـيت        
 رهابية.اإل ماعاتضمن اجلاألمن 

  
  ١اجلدول     

  (أ)٢٠١٧اهلجمات ضد املدنيني اليت جرى اإلبالغ عنها يف شهر شباط/فرباير     

  

  نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
ــيهم     ــن ف ــى، مب ــدد القتل ع

  عدد اجلرحى  النساء واألطفال
نوع اهلياكل األساسية 

  أو نوع املوقع

         حمافظة حلب         

 -  ٩  ١  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ١

 -  -  ١  طلق ناري  بزاعة  شباط/فرباير ٢

مرفــــق تــــابع للــــهالل   ٦  ٣  هجوم أرضي  احلمدانية (مدينة حلب)  شباط/فرباير ٨
 األمحر العريب السوري

ــن    ٢٢  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ٨ ــل، مــ ــى األقــ علــ
  أطفال ٦بينهم 

ــى  ٣٠ علــــــــــ
  األقل

- 

 -  -  ٥  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ١٠

 -  -  ٢  جهاز تفجري مرجتل  الباب  شباط/فرباير ١٠

 -  -  على األقل ٧  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ١٢

 سكين  -  نساء ٥، من بينهم ١٩  غارات جوية  الباب  شباط/فرباير ١٣

 -  -  أطفال ٣، من بينهم ٥  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ١٤

 -  -  ٧  جهاز تفجري مرجتل  الباب  شباط/فرباير ١٤

نســاء  ٦، مــن بينــهم ١٩  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ١٦
  وطفالن

-  - 

ــرأة  ٣  جهاز تفجري مرجتل  تل بطنان  شباط/فرباير ١٦ ــهم امـــ ــن بينـــ ، مـــ
  وطفل

-  - 
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  نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
ــيهم     ــن ف ــى، مب ــدد القتل ع

  عدد اجلرحى  النساء واألطفال
نوع اهلياكل األساسية 

  أو نوع املوقع

 -  -  ، من بينهم امرأة٤  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ١٧         

نســاء  ٤، مــن بينــهم ١٢  غارات جوية وبرية  الباب  شباط/فرباير ٢٠
  أطفال ٥و 

-  - 

 -  -  ١  جهاز تفجري مرجتل  الباب  شباط/فرباير ٢٠

 نقطة تفتيش  على األقل ١٢٥  شخصا ٨٦  جهاز تفجري مرجتل  سوسيان  شباط/فرباير ٢٤

 شــــــــباط/  ٢٥-٢٤
  فرباير

 -  على األقل ٧  ١٤  أجهزة تفجري مرجتلة  الباب وبزاعة وأبو الزندين

 مستشفى  ١  -  غارة جوية  مسكنة  شباط/فرباير ٢٤

 -  -  نساء ٤  غارة جوية  عشيين  شباط/فرباير ٢٥

           حمافظة درعا

 سكين  -  ١  طلق ناري  درعا البلد  شباط/فرباير ١١

 سكين  -  طفل واحد  هجوم أرضي  درعا البلد  شباط/فرباير ١٢

 سكين  -  طفل واحد  هجوم أرضي  السحاري  شباط/فرباير ١٢

 -  -  ، من بينهما طفل٢  هجوم أرضي  مزيرب  شباط/فرباير ١٢

 سكين  -  ١  هجوم أرضي  السحاري  شباط/فرباير ١٢

ــرأة  ٧  غارة جوية  طريق السد  شباط/فرباير ١٣ ــهم امـــ ــن بينـــ ، مـــ
  أطفال ٤ و

  حي سكين ومستشفى  -

ــهم  ٤  هجوم أرضي  درعا البلد  شباط/فرباير ١٤ ــن بينـ ــاء  ٣، مـ نسـ
  وطفل

 سكين  -

 -  -  امرأتان  غارة جوية  صيدا  شباط/فرباير ١٥

 -  -  ٤  غارة جوية  أم املياذن  شباط/فرباير ١٧

ــرأة  ٤  غارة جوية  نصيب  شباط/فرباير ١٩ ــهم امـــ ــن بينـــ ، مـــ
  وطفالن

 مستشفى  -

 -  -  امرأة وطفل  غارة جوية  اجليزة  شباط/فرباير ٢٣

ــرأة  ٤  غارة جوية  بصرى الشام  شباط/فرباير ٢٣ ــهم امـــ ــن بينـــ ، مـــ
  وطفل

-  - 

 -  -  ١  غارة جوية  مزيرب  شباط/فرباير ٢٨

           حمافظة محص

 سكين  -  أطفال ٤، من بينهم ٨  هجوم أرضي  الوعر  شباط/فرباير ٧

ــرأة  ٦  غارات جوية وبرية  الوعر  شباط/فرباير ٨ ــهم امـــ ــن بينـــ ، مـــ
  وطفل

ــن ٢٥ ، مــــــــــ
نسـاء   ٧بينهم 

  أطفال ٦ و

 سكين

 -  -  ٦  غارات جوية وبرية  الوعر  شباط/فرباير ١٠

، مــــن بينــــهم امــــرأة ١٩  غارات جوية وبرية  الوعر  شباط/فرباير ١١
  أطفال ٦ و

، مــن بينــهم ٨٠
  طفال ٢١

 سكين

 سكين  ٧  ، من بينهما طفل٢  غارات جوية وبرية  الوعر  شباط/فرباير ١٧

 سكين  -  ، من بينهم طفل٤  غارات جوية وبرية  الوعر  شباط/فرباير ٢٥
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  نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
ــيهم     ــن ف ــى، مب ــدد القتل ع

  عدد اجلرحى  النساء واألطفال
نوع اهلياكل األساسية 

  أو نوع املوقع

 سكين  -  ٣  وبريةغارات جوية   الوعر  شباط/فرباير ٢٦         

 -  ١٥  ٣  غارات جوية وبرية  الوعر  شباط/فرباير ٢٨

           حمافظة إدلب

مرفــــق تــــابع للــــهالل   -  ٢  غارة جوية  مدينة إدلب  شباط/فرباير ١
 األمحر العريب السوري

امرأة  ١١، من بينهم ٣٠  غارات جوية  مدينة إدلب  شباط/فرباير ٧
  طفال ١٦و 

 سكين  على األقل ٤٠

ــهم ٤  امرأة وطفل  غارات جوية  اهلبيط  شباط/فرباير ١٦ ، مــن بين
  طفالن

- 

 -  -  نساء ٣، من بينهم ٥  غارات جوية  معرمتصرين  شباط/فرباير ٢١

 سكين  -  ، من بينهما امرأة٢  غارة جوية  اهلبيط  شباط/فرباير ٢٢

 -  ٥  ١  غارة جوية  جسر الشغور  شباط/فرباير ٢٣

 حي سكين وسوق  على األقل ٥٠  أطفال ٤، من بينهم ١٥  غارة جوية  أرحيا  شباط/فرباير ٢٥

 -  -  ، من بينهم طفالن٤  غارة جوية  خان شيخون  شباط/فرباير ٢٥

ــن    ١١  غارة جوية  أرحيا  شباط/فرباير ٢٧ ــل، مــ ــى األقــ علــ
  نساء ٣بينهم 

 سكين  ٣

         حمافظة الرقة

ــرأة  ٤  جهاز تفجري مرجتل  ريف الرقة  شباط/فرباير ١ ــهم امـــ ــن بينـــ ، مـــ
  وطفالن

-  - 

 -  ١  -  بتر  مدينة الرقة  شباط/فرباير ١

 -  ٣  -  طلق ناري  القلطة  شباط/فرباير ٦

 الضاحية  -  ، من بينهم طفل٣  جهاز تفجري مرجتل  عني عيسى   شباط/فرباير ٨

 -  -  نساء وطفل ٤، من بينهم ٥  جهاز تفجري مرجتل  العبارة  شباط/فرباير ٨

 -  -  ١١  غارة جوية  معدان  شباط/فرباير ٢١
  
  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  :املصدر  

، يتعلــق وصــف التطــورات الــيت اســتجدت يف امليــدان بامتثــال مجيــع األطــراف يف         )٢٠١٥( ٢٢٥٨وفقــا للقــرار    (أ)  
. وتقـــدم هـــذه )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية للقـــرارات 

املعنية بوقف إطالق النار التابعة للفريق الدويل لدعم سورية. وهـذه القائمـة   إخالل بعمل فرقة العمل  املعلومات دون
 ليست شاملة.

    
رمسيا أنه خـالل شـهر شـباط/فرباير،     األمريكية وأكدت وزارة دفاع الواليات املتحدة  - ١٨

غـارة   ٥٤٩نفذت قوات التحالف الدويل ملكافحة تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     
ضــد أهــداف تابعــة للتنظــيم يف حمافظــات حلــب، وديــر الــزور، واحلســكة، ومحــص، وإدلــب،   

 يف  “قـة وحميطهـا  يف الر”غـارة   ٢٨٦والرقة. وأكدت وزارة دفاع الواليات املتحدة رمسيا شن
ــاع االحتــاد الروســي اجتماعــا إلحاطــة الصــحفيني يف       شــهر شــباط/فرباير. وعقــدت وزارة دف
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مارس، ذكرت فيه أن القوات اجلوية الروسية تواصل دعم القوات احلكومية السورية  آذار/ ٣
 يف العمليات القتالية الـدائرة ضـد تنظـيم الدولـة اإلسـالمية وجبهـة النصـرة. وأحاطـت الـوزارة         

خالل الشـهر املاضـي، أدت إىل    “طلعة جوية” ٩٩١ علما بأن القوات اجلوية الروسية نفذت
تشمل مراكز مراقبة ومستودعات ذخرية. وأصدرت وزارة  “أهداف إرهابية” ٢ ٣٠٦تدمري 

دفاع االحتاد الروسي بيانا عاما بشأن هجوم منفذ ضد قوات تنظيم الدولة اإلسـالمية بـالقرب   
، وهجـوم آخـر منفـذ بـالقرب مـن      ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٣ن يف ديـر الـزور يف   من مدينة امليادي

شـباط/فرباير. ونشـرت الـوزارة أيضـا تسـجيل فيـديو        ٢٨رسم العـيس ضـد جبهـة النصـرة يف     
شباط/فرباير على مبىن يقع حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يف حمافظة  ١٨لغارة منفذة يف 

كية بأن مقاتلي اجليش السوري احلر املدعومني مـن القـوات   الرقة. وأفادت وسائل اإلعالم التر
اجلوية والربية التركية وعناصر من التحالف الـدويل وشـركاء آخـرين واصـلوا تنفيـذ العمليـات       

 “.درع الفرات”ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف إطار العملية املعروفة باسم 

يجـةً ألعمـال القتـال اجلاريـة، يف ظـل      وال تزال املرافق الطبية عرضة للضرر والـدمار نت   - ١٩
االستخفاف الفاضح مبركـز احلمايـة املكفـول للمرافـق الطبيـة مبوجـب أحكـام القـانون الـدويل          

وتلقـت األمـم   . )٢٠١٦( ٢٢٨٦اإلنساين، وعلى حنو ما ينص عليه صراحةً قرار جملس األمن 
هجمات على مرافق طبيـة   سبعوشركاؤها يف جمال الصحة تقارير موثوقة تفيد بوقوع املتحدة 

اثنـان  واسـتهدف  يف شباط/فرباير. وكانت أربع من اهلجمات السـبع تسـتهدف املستشـفيات،    
آخـر مركـزا للـهالل األمحـر العـريب السـوري. وأُفيـد نتيجـةً         استهدف سيارات إسعاف، ومنها 

ت تعرضـت هلجمـات قـد أُغلقـت بشـكل مؤقـت أو ـائي. ومشلـ         لذلك بأن مجيع املرافـق الـيت  
على مستشفيني يف محاة (أُغلقا مؤقتا)، وهجومني على مستشفيني يف هجومني  ماتجتلك اهل

درعا (أُغلق أحـدمها بصـورة ائيـة والثـاين بصـورة مؤقتـة)، وهجومـا علـى سـيارة إسـعاف يف           
ا علـى مركـز للـهالل األمحـر     محص، وهجوما علـى سـيارة إسـعاف يف ريـف دمشـق، وهجومـ      

ــة).   ــادت مفوضــية  العــريب الســوري يف إدلــب (أُغلــق بصــورة مؤقت قــوق األمــم املتحــدة حلوأف
خـدمات  أيضـا  وظلـت   اإلنسان بوقوع هجوم آخر على مستشفى يف حمافظة حلب (مسكنة).

تقـدمي  الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية تعاين من ثغرات كبرية على صعيد األداء و
اخلــدمات، نتيجــةً لألضــرار الفادحــة الــيت حلقــت بــاملرافق الصــحية، وســرعة تبــدل العــاملني يف  
القطاع الصحي، ونقص املهنـيني املـؤهلني يف خمتلـف التخصصـات الطبيـة. وال تـزال خـدمات        
 صحة الطفل واألم، مبا يف ذلك توفري اللقاحات الروتينية، تتأثر على حنو سليب بالوضع القائم.

وظلــت مرافــق التعلــيم تتعــرض للــهجمات خــالل شــهر شــباط/فرباير. وأفــادت األمــم   - ٢٠
شـباط/فرباير، تعرضـت    ٣املتحدة بوقوع أربعة هجمات خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير. ويف   

غارات جويـة، ممـا أسـفر عـن وقـوع أضـرار جسـيمة يف املرافـق         لثالث مدارس يف مدينة إدلب 
املدرسية. وحدث ذلك يوم إغالق املدارس، أي اجلمعة، ولذا مل يبلّغ عن وقوع إصـابات بـني   
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شباط/فرباير، استهدفت مدرسة أخـرى يف مدينـة إدلـب بصـاروخني، ممـا أحلـق        ٧الطلبة. ويف 
 .نوافذها وأبواا وجدراا اخلارجيةبأضرارا 

  
 إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    

  
  ٣اإلطار 

 النقاط الرئيسية

يف شباط/فرباير، بدأ تسيري قـافلتني مـن القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت باجتـاه منـاطق           )١(
شـباط/فرباير، بلغـت قافلـة مشـتركة بـني األمـم املتحـدة واللجنـة          ٥يصعب الوصول إليهـا. ويف  
الل األمحر العريب السوري ناحيـة تلبيسـة وكانـت حتمـل املسـاعدات      الدولية للصليب األمحر واهل

شــخص مــن احملتــاجني، وفقــا ملــا جــرت املوافقــة عليــه يف إطــار خطــة  ٨٤ ٠٠٠إىل مــا جمموعــه 
ــاير. ويف   ــة    ١٢كــانون الثاين/ين ــباط/فرباير، ســلّمت قافل ــل   مشــتركةش ــك القبي ــن ذل  أخــرى م

نطقة الرسنت، على حنـو مـا جـرت املوافقـة عليـه      من املستفيدين يف م ١٠٧ ٥٠٠املساعدات إىل 
 يف إطار خطة كانون الثاين/يناير.

صدر إذن بتسيري قافلتني باجتاه دوما والوعر، بيد أما مل تتمكنا يف النهاية من إيصال   )٢(
املساعدات، بعد ثالث حماوالت باءت بالفشل لكل منهما. ويذكر مـن األسـباب الـيت حالـت     

دات انعــدام األمــن، والتــأخر يف إصــدار الرســائل املتعلقــة بتيســري مرورمهــا، دون تســليم املســاع
شباط/فرباير، جرى توقيف القافلة اليت  ٢٠والتأخر يف املوافقة على حتميل املواد الصحية. ويف 

كانــت متجهــة إىل حــي الــوعر بعــد أن اضــطُرت للعــودة نظــرا إىل انعــدام األمــن، وكانــت يف   
ما قام مدنيون وعناصر مسلحة جمهولة بتحويل مسار عدة شـاحنات  طريقها إىل املستودع عند

 مليئة باإلمدادات اإلنسانية حنو منطقة ختضع لسيطرة احلكومة.

شباط/فرباير، قُدمت إىل وزارة اخلارجيـة خطـة القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت        ١٥يف   )٣(
جمموعـه   املسـاعدات إىل مـا   شباط/فرباير، صدرت موافقة على إيصال ٢٨لشهر آذار/مارس. ويف 

شـخص مـن بـني     ٣٤٨ ٢٠٠يف املائة من املستفيدين الذين طُلـب إرسـال مسـاعدات إلـيهم (     ٤٤
شخص): وصدرت، على وجـه التحديـد، موافقـة تامـة علـى إيصـال املسـاعدات إىل         ٧٨٧ ٥٠٠
آخـرين. وهـذا هـو أدىن معـدالت املوافقـة       ٢٨٢ ٢٠٠شخص، وموافقة بشـروط إزاء   ٦٦ ٠٠٠
 الشهرية. ، أي منذ أن بدأت عملية إعداد اخلطط٢٠١٦جلة منذ آذار/مارس املس

مستفيداً مساعدات يف شـكل مـواد    ٦٢٦ ٥٢٥خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقى   )٤(
أساسية غذائية من األمم املتحدة وشركائها عن طريق عمليات منفذة عرب احلدود انطالقـا مـن   

بالقتـال    مـن البلـد  اجلنـويب اجلـزء  باجتـاه  تركيا واألردن. وتأثرت العمليات املقررة عـرب احلـدود   
  وات احلكومة السورية ومجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول.الدائر بني ق
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وظل إيصال املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني ميثل حتديات كبرية يف مناطق كثرية يف   - ٢١
البلد نتيجةً للنـزاع الدائر، وتغير خطوط املواجهة، والقيود اليت تفرضـها أطـراف الـرتاع عمـدا     

 والبضائع.  على حركة األشخاص

وظــل الوصــول إىل ماليــني األشــخاص املقــيمني يف األمــاكن احملاصــرة واألمــاكن الــيت     - ٢٢
يصعب الوصول إليها مثار قلق بـالغ. ويف شـهر شـباط/فرباير، بـدأ تسـيري قـافلتني مـن القوافـل         

 شباط/فرباير، بلغـت قافلـة   ٥املشتركة بني الوكاالت باجتاه مناطق يصعب الوصول إليها. ويف 
مشتركة بني األمم املتحـدة واللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر العـريب السـوري          

شخص مـن احملتـاجني، وفقـا     ٨٤ ٠٠٠ناحية تلبيسة وكانت حتمل املساعدات إىل ما جمموعه 
شـباط/فرباير، سـلّمت قافلـة     ١٢ملا جرت املوافقة عليه يف إطار خطة كانون الثاين/ينـاير. ويف  

من املستفيدين يف منطقة الرسـنت،   ١٠٧ ٥٠٠املساعدات إىل  أخرى من ذلك القبيلمشتركة 
وفقا ملا جرت املوافقة عليـه يف إطـار خطـة كـانون الثاين/ينـاير. وتـأخر وصـول كـال القـافلتني          
ألسباب تشمل تأخر استالم الرسائل املتعلقة بتيسري مرورمها، والتـأخريات يف حتميـل املـواد يف    

الت التــأخري النامجــة عــن احلالــة األمنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، مل يتســن نقــل   املســتودع، وحــا
 األدوية واملواد التغذوية بواسطة القافلتني نظرا لعدم صدور موافقات ذا الشأن.

وصدر إذن بتسيري قافلتني أخريني باجتاه دوما والوعر، غري أما مل تتمكنا من إيصـال    - ٢٣
شباط/فرباير، اضطُرت القافلة اليت كانت تنقل مسـاعدات إىل   ١٩املساعدات يف النهاية. ففي 

حي الوعر للعودة نظرا إىل احلالة األمنية على أرض الواقع، مبا يف ذلك حـادث أدى إىل إصـابة   
شباط/فرباير، وقبل الوصـول إىل حـي الـوعر، مل تـتمكن      ٢٠لق ناري لقناص. ويف شخص بط

القافلـة احململـة باملســاعدات مـن متابعـة مســارها نتيجـةً لتنفيـذ عمليــات قصـف وإطـالق نــريان         
متقطعة. ويف طريق عودا إىل املستودع، قام مدنيون وعناصر مسلحة جمهولـة بتحويـل مسـار    

ادات اإلنسانية حنو منطقة ختضع لسيطرة احلكومة. وجرى احتجاز عدة شاحنات مليئة باإلمد
مت لكـن  ، وسـوء املعاملـة  لالسائقني والشاحنات مؤقتا، وأفادت تقارير بتعرض بعـض السـائقني   

 دون اإلمدادات اإلنسانية. ، وإن كان ذلكالحقا الشاحنات والسائقني اإلفراج عن

ت وكـاالت األمـم املتحـدة أيضـا بعمليـات      وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، اضـطلع      - ٢٤
نفذا وكاالت منفردة إليصال املسـاعدات إىل أمـاكن عـرب خطـوط التمـاس وأمـاكن يصـعب        
الوصول إليها، أو استطاعت الوصول إىل تلك األماكن يف إطار براجمها العادية. وعـالوة علـى   

يميـة وخـدمات احلمايـة،    ذلك، واصلت املنظمات غري احلكوميـة تـوفري اخلـدمات الطبيـة والتعل    
إضافة إىل تقدمي بعض الدعم يف قطاعـات أخـرى، يف أمـاكن يصـعب الوصـول إليهـا ويف ظـل        

  ظروف حمفوفة بتحديات جسيمة.
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  الشكل الثاين    
العمليات اإلنسانية املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة عرب خطوط التماس: عدد األشـخاص الـذين مت       

 كل شهر يف املناطق احملاصرة، مبا يف ذلك عن طريق عمليات اإلسقاط اجلـوي  إيصال املساعدة إليهم يف

  فوق مدينة دير الزور 

  (باآلالف)

  

  

  

  

  

  

  
  

وظلّــت التــدخالت املتعمــدة مــن أطــراف الــرتاع والقيــود الــيت تفرضــها عمــداً حتــول       - ٢٥
عـاجزين عـن الوصـول     ءشـركا الإيصال املعونة. وال تزال غالبية وكاالت األمم املتحدة و دون

مجيـع خطـط   . وإىل السكان احملتاجني يف مناطق البلد اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية
عدة إىل هذه املناطق علِّقت بسبب عدم القدرة على العمل بصورة مستقلة وتعـذر  إيصال املسا

إىل حمافظة الرقّة ومعظـم  من الوصول برنامج األغذية العاملي لذلك مل يتمكن رصد األنشطة. و
مناطق حمافظة ديـر الـزور، وبعـض اجليـوب يف ريـف حلـب الشـمايل وريـف احلسـكة اجلنـويب           

وكالـة األمـم    وريف محص الشرقي. وعـالوة علـى ذلـك، ال تـزال     وريف محاة الشمايل الغريب
غــري قــادرة علــى العــودة إىل  املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن 

  بسبب شواغل أمنية على األرض. ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٥يلدا/الريموك منذ 

شـباط/فرباير بسـبب القتـال     وتأثرت العمليات اإلنسانية يف حمافظة درعـا خـالل شـهر     - ٢٦
) أعـاله  ٧الفقـرة  انظـر  الدائر بني احلكومـة واجلماعـات املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول (       

 مــن الــذي أدى إىل تعليــق اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية للعمليــات يف املعــرب احلــدودي الرمثــا         
  شباط/فرباير لغاية اية الفترة املشمولة بالتقرير.  ١٣
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   ٢اجلدول     
ــاس            ــوط التمـ ــرب خطـ ــدة عـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــني وكـ ــتركة بـ ــانية املشـ ــات اإلنسـ العمليـ

  ) ٢٠١٧(شباط/فرباير 

  إليهم املساعدة إيصال مت الذين األشخاص عدد

 شخصا ٣٠٢ ٨٧٣

  

 مت الذين األشخاص عدد
 يف إليهم املساعدة إيصال
 عرب األولوية ذات املناطق

  التماس خطوط

 صفر

  

 
 األشخاص عدد

 إيصال مت الذين
 يف إليهم املساعدة
 احملاصرة املناطق

٧١  ٨٧٣ 

 شخصا

 
 الذين األشخاص عدد
 املساعدة إيصال مت

 اليت املناطق يف إليهم
 إليها الوصول يصعب

 شخص ٢٣١ ٠٠٠

 عدد ١٣ من ١

 مت اليت احملاصرة املواقع
 إليها املساعدة إيصال

 املائة يف ١١,٢

 األشخاص نسبة
 إيصال مت الذين

 يف إليهم املساعدة
 احملاصرة املناطق

 نسبة املائة يف ٥,٧

 مت الذين األشخاص
 إليهم املساعدة إيصال

 يصعب اليت املناطق يف
 إليها الوصول

 

 عمليات عدد
  اجلوي  اإلسقاط

٢٩ 

 

 نقل عمليات عدد
   جوا املساعدات
٩٧ 

 

عدد القوافل اليت سيرت 
  عرب خطوط التماس

٣ 

 
    

قيام اهليئات األمنية بشكل منتظم بإزالة األدوية املنقذة للحياة واللوازم الطبية وتواصل   - ٢٧
مثــل األمصــال، واألصــناف املتجــددة (الشــفرات واملشــارط والشــاش) واملعــدات اجلراحيــة         
(املالقــط واملقصــات واإلبــر) مــن جمموعــات لــوازم التوليــد، وجمموعــات املســتلزمات الصــحية   

االت الطوارئ، واموعات اخلاصة باإلنعاش، وجمموعـات اللـوازم   املشتركة بني الوكاالت حل
املســتخدمة يف طــب األطفــال، واموعــات اخلاصــة بعــالج مــرض اإلســهال يف قوافــل فــرادى  
الوكـاالت أو القوافـل املشـتركة بــني الوكـاالت. وحيـد إنـزال هــذه املـواد مـن فعاليـة املســاعدة          

ني. فقد مت إنزال أصناف طبية منقذة للحيـاة وضـرورية   الطبية، وهو ما يؤثر يف السكان احملتاج
عالجا من القافلتني املتجهتني إىل تلبيسة والرسـنت   ٤ ٨٣٨ للبقاء على قيد احلياة تكفي لتقدمي
ــبني اجلــدول    ــباط/فرباير. وي ــل.        ٣يف ش ــذه القواف ــن ه ــت م ــيت أُنزل ــوازم ال ــالج والل ــواد الع م

اخلطـة  املدرجـة يف إطـار   قوافـل  الللوازم الطبية ألن تسليم بعض اسن يت وباإلضافة إىل ذلك، مل
. وعـالوة علـى ذلـك،    مل تـتمكن مـن إكمـال سـريها     افل املشتركة بني الوكـاالت ولقلالشهرية 
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كومـة للوصـول إىل مـوقعني    احل، قدمت منظمة الصحة العامليـة طلبـاً إىل   ٢٠١٧منذ مطلع عام 
  يف ريف دمشق. ومل يرد بعد جواب على الطلب.

  
  ٣ول اجلد    

  ٢٠١٧اللوازم الطبية اليت مت إنزاهلا من قوافل املساعدة اإلنسانية يف شباط/فرباير     
  

  نوع اللوازم  عدد مواد العالج  املوقع

مت تقلـيص كميـات امــوعتني ألـف وبــاء مـن لــوازم معاجلـة االلتــهاب        ٢ ٣٠٠  تلبيسة      
األصناف الرئوي، واملضادات احليوية يف شكل أقراص. وأزيلت بعض 

الطبية وكذلك املواد االسـتهالكية مـن جمموعـات لـوازم عـالج مـرض       
اإلسهال، والتوليد، واإلنعـاش، وجمموعـات اللـوازم الصـحية املشـتركة      

  بني الوكاالت حلاالت الطوارئ.

مت تقلـيص كميـات امــوعتني ألـف وبــاء مـن لــوازم معاجلـة االلتــهاب        ٢ ٥٣٨  الرسنت
يف شكل أقراص. وأزيلت بعض األصناف  الرئوي، واملضادات احليوية

الطبية وكذلك املواد االسـتهالكية مـن جمموعـات لـوازم عـالج مـرض       
اإلسهال، والتوليد، واإلنعـاش، وجمموعـات اللـوازم الصـحية املشـتركة      
بني الوكاالت حلاالت الطـوارئ. وإضـافة إىل ذلـك، مت تقلـيص كميـة      

  األساسية. اللوازم اخلاصة بعالج اخلناق واللوازم الطبية
    

ــد   - ٢٨ ــتوق ــاالت لشــهر         مشل ــني الوك ــل املشــتركة ب ــم املتحــدة لتســيري القواف ــة األم خط
موقعا، مبا يف ذلك املواقع احملاصرة، ـدف إيصـال املسـاعدة إىل     ٢٠شباط/فرباير الوصول إىل 

 شـباط/  ١يف ردهـا املـؤرخ    كليـا أو جزئيـا   شخصا. ووافقت السـلطات السـورية   ٦٧٥ ٢٥٠
شـخص مـن جممـوع أولئـك املسـتفيدين الـذين        ٥١٨ ٧٠٠على السـماح بالوصـول إىل   فرباير 

تبقـى مـن    يف املائة). ورفض السـماح بإيصـال املسـاعدة إىل مـا     ٧٦,٨قدمت طلبات بشأم (
يف املائة) طُلب إيصـال املسـاعدة إلـيهم     ٢٣,٢مستفيدا (أي  ١٥٦ ٥٥٠ مجمموعهمستفيدين 

  عداد املستفيدين الذين صدرت موافقة بشأم. مل يدرجوا يف  مبوجب اخلطة، أو

شباط/فرباير، قـدمت األمـم املتحـدة خطـة القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت          ١٥ويف   - ٢٩
مــن املنــاطق  ٢١حمتــاج يف  ٧٨٧ ٥٠٠لشـهر آذار/مــارس. وتشــمل اخلطــة طلبـا للوصــول إىل   

، قامــت وزارة خارجيــة شــباط/فرباير ٢٨احملاصــرة واملنــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا. ويف 
اجلمهورية العربية السورية بإحالة موافقات اللجنة العليا لإلغاثـة علـى خطـة القوافـل املشـتركة      

يف املائـة مـن    ٤٤بني الوكـاالت لشـهر آذار/مـارس. ومت مـنح املوافقـة فيمـا خيـص مـا جمموعـه          
شـخص   ٦٦ ٠٠٠ منحـت لــ  ؛ و)٣٤٨ ٢٠٠املستفيدين الذين طُلب إيصال املساعدة إلـيهم ( 

شـخص بشـروط. ومـن بـني      ٢٨٢ ٢٠٠ منهم موافقة كاملة، فيما كانت املوافقة املمنوحـة لــ  
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اليت قدم طلـب إيصـال املسـاعدة إليهـا، مت مـنح املوافقـة الكاملـة خلمـس منـاطق           ٢١ املناطق الـ
ــاطق (      ٢٤( ــاين منـ ــتفيدين لثمـ ــدد املسـ ــيص عـ ــع تقلـ ــة مـ ــة)، واملوافقـ ــة)،  ٣٨يف املائـ يف املائـ

يف املائة). وهذا هـو أدىن معـدل موافقـة منـذ      ٣٨رفضت الطلبات املتعلقة بثماين مناطق ( فيما
، عنــدما بــدأت عمليــة اخلطــط الشــهرية. ومــن بــاب املقارنــة، فيمــا خيــص  ٢٠١٦آذار/مــارس 

يف  ٧٧و يف املائة  ٧٦شهري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير، منحت املوافقة من أجل نسبة 
  ايل، من املستفيدين الذين طلب إيصال املساعدة إليهم. املائة، على التو

وأغلقت السلطات التركيـة مؤقتـا معـرب نصيبني/القامشـلي يف حمافظـة احلسـكة لـدواع          - ٣٠
. وكــذلك، مــا زالــت وكــاالت األمــم املتحــدة  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٧أمنيــة منــذ 

ة الســورية إىل أحنــاء حمافظــة عــاجزة إىل حــد بعيــد عــن الوصــول مــن داخــل اجلمهوريــة العربيــ  
احلسكة عن طريق الرب، بسبب انعدام األمن ووجود أفـراد تنظـيم الدولـة علـى امتـداد الطـرق.       
وال تــزال األمــم املتحــدة مســتمرة يف عمليــات النقــل اجلــوي مــن دمشــق إىل مطــار القامشــلي    

  ). ٣٣لتقدمي املساعدة املتعددة القطاعات (انظر الفقرة 
  

  نسانيةاالستجابة اإل    

يف شباط/فرباير، واصل كل من الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمـم املتحـدة وشـركائها      - ٣١
مــد يــد العــون إىل ماليــني احملتــاجني باســتخدام مجيــع الوســائط مــن داخــل اجلمهوريــة العربيــة   

). وباإلضـافة إىل األمـم املتحـدة وشـركائها، واصـلت      ٤السورية وعرب احلدود (انظـر اجلـدول   
ــهر الســابقة.          املن ــرار األش ــى غ ــاجني عل ــة إىل احملت ــدمي مســاعدة قيم ــة تق ــري احلكومي ــات غ ظم

وواصــلت احلكومــة تقــدمي اخلــدمات األساســية يف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرا ويف كــثري مــن     
  املناطق الواقعة خارج سيطرا.

    
  ٤اجلدول     

ــدة        ــم املتحـ ــات األمـ ــن منظمـ ــاعدات مـ ــوا املسـ ــذين تلقـ يف  عـــدد األشـــخاص الـ
  ٢٠١٧شباط/فرباير 

  
  عدد األشخاص الذين تلقوا املساعدة  املنظمة

٢٢٦ ٢٣  لألمم املتحدةمنظمة األغذية والزراعة     
٣٣٧ ٩٠  املنظمة الدولية للهجرة 

٤٤٤ ٣٣٣  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
٠٠٠ ٣٠٠ ١  منظمة األمم املتحدة للطفولة 
٠٩٧ ٧٥٦ ١  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

٩٥٠ ١٩٩  صندوق األمم املتحدة للسكان 
٠٠٠ ٤٣٠  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
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  عدد األشخاص الذين تلقوا املساعدة  املنظمة

٠٧٠ ٥٤٢ ٣  برنامج األغذية العاملي     
٥٠٧ ٦٤٨ ٢  منظمة الصحة العاملية

    
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمرت عمليات إيصال املساعدات عرب احلدود من   - ٣٢

ــرارات     ــام القـ ــا ألحكـ ــورية، وفقـ ــة السـ ــة العربيـ ــل اجلمهوريـ ــا واألردن إىل داخـ  ٢١٦٥تركيـ
ــر الشــــــــكل  )٢٠١٦( ٢٣٢٣و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( (انظــــــ

قـرارات، قامـت األمـم املتحـدة بإخطـار السـلطات السـورية بكـل         هـذه ال  الثالث). ومتشـيا مـع  
ــها.         شــحنة ــدد املســتفيدين من ــها وع ــا ووجهت ــة مبحتواه ــا يشــمل التفاصــيل املتعلق مســبقا، مب

وواصلت آلية الرصد التابعة لألمم املتحدة املعنية باجلمهورية العربية السـورية عملياـا، حيـث    
قافلة يف شهر/شباط، وأكدت الطابع اإلنساين لكل  ١٨شاحنة مت استعماهلا يف  ٤٦٥رصدت 

لســلطات السـورية بعــد إرســال كـل شــحنة. ومــا زالـت اآلليــة تســتفيد مــن    منـها، وأخطــرت ا 
  التعاون املمتاز مع حكوميت األردن وتركيا.

  
  الشكل الثالث   

عدد املستفيدين الذين قدمت هلم األمم املتحـدة وشـركاؤها املسـاعدة عـن طريـق اإلمـدادات اإلنسـانية            

  ٢٠١٧عرب احلدود، حسب اموعات، يف شباط/فرباير 

  (باآلالف)

  

  

  

  

  

  
    

وبلغــت القافلتــان املشــتركتان بــني الوكــاالت الــذاهبتان إىل مــوقعي تلبيســة والرســنت      - ٣٣
شباط/فرباير على  ١٢و  ٥وجهتيهما يف  ٤اللذين يصعب الوصول إليهما املدرجة يف اجلدول 

عمليـة   ١٧التوايل. وإضافة إىل ذلك، نفذ برنامج األغذية العـاملي، خـالل شـهر شـباط/فرباير،     
، فأوصـل بـذلك   ومساعدات إنسانية جواً علـى مدينـة ديـر الـزور احملاصـرة      إسقاط سلع غذائية

شـباط/فرباير،   ٢٨شخصـاً. وحبلـول    ٤٦ ٢٢٥كميات تكفي ملنح حصص إعاشة كاملـة إىل  
إىل  ٢٠١٦وصـــل عـــدد الـــرحالت اجلويـــة الـــيت جـــرت منـــذ بـــدء العمليـــة يف نيســـان/أبريل   

 وكاالت ٦

 قافلة عابرة للحدود ١٨

 شاحنة ٤٦٥

 األرقام الرئيسية

 وخدمات املاء
 الصحي الصرف

 األصناف
 الغذائية غري

 الصحة األغذية

الرمثا
السالم باب
اهلوى باب
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ــة   أ ٣ ٧٠٦مــا جمموعــه  إيصــالرحلــة جويــة مت خالهلــا   ١٩٧ ــة مــن الســلع الغذائي ــان متري طن
املختلطـة وشـرائح التمـر املقــواة بـاملواد الغذائيـة؛ وامللـح واخلمــرية الـيت قـدمها برنـامج األغذيــة          
العاملي؛ وكذلك إمـدادات بالنيابـة عـن جهـات فاعلـة إنسـانية أخـرى، دعمـا جلميـع احملتـاجني           

عــدد رحــالت  ، وصــل٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٨شــخص. وحبلــول  ٩٣ ٥٠٠البــالغ عــددهم 
رحلــة لنقــل  ٣٤٥إىل  ٢٠١٦اإلســقاط اجلــوي علــى القامشــلي الــيت أُجنــزت منــذ متوز/يوليــه    

طناً متريا من السـلع الغذائيـة املقدمـة     ١١ ٧٩٧ما جمموعه  بإيصالاملساعدات جواً، ومسحت 
مــن برنــامج األغذيــة العــاملي وإمــدادات أخــرى مت إيصــاهلا بالنيابــة عــن جهــات فاعلــة إنســانية   

ى. وخــالل شــهر شــباط/فرباير، أتــاح ذلــك لربنــامج األغذيــة العــاملي تقــدمي املســاعدة إىل  أخــر
كفـي  ، وهو مـا ي حصة غذائية ٣ ١٠٠ويشمل ذلك  ،شخص يف حمافظة احلسكة ١٨٣ ٠٠٠

  الجئ عراقي من املوصل مستضافني يف خميم احلولة لالجئني. ١٥ ٥٠٠ملساعدة 
  

  ٥اجلدول     
  ٢٠١٧املشتركة بني الوكاالت عرب خطوط التماس: شباط/فرباير قوافل املساعدة اإلنسانية     

  

  املوقع  التاريخ
اهلــــدف املطلــــوب 

  (عدد املستفيدين)
عــــدد األشــــخاص املســــتهدفني 

  نوع املساعدة  الذين تلقوا املساعدة

  مساعدة متعددة القطاعات  ٨٤ ٠٠٠  ٨٤ ٠٠٠  تلبيسة   شباط/فرباير ٥          
  مساعدة متعددة القطاعات  ١٠٧ ٥٠٠  ١٠٧ ٥٠٠  الرسنت  شباط/فرباير ١٢
    

أطلقت محلة للتحصني ضـد شـلل األطفـال مـدا سـتة أيـام يف       شباط/فرباير،  ١٨يف و  - ٣٤
طفال يف أماكن ميكـن الوصـول إليهـا يف     ٦١٣ ٥٦٣تستهدف حتصني  من البلد شمايلاجلزء ال

 شـباط/  ٢٠محالت يف حمافظة محـص يف   ذلك حمافظات إدلب والالذقية وحلب ومحاة. وتلت
طفـال   ٥٥٩ ٠١١شـباط/فرباير إىل   ٢٨ حـىت فربايـر. ووصـل جممـوع عـدد األطفـال احملصـنني       

  املائة من اهلدف احملدد). يف ٩١(

طـوال الشـهر، إىل األمـم املتحـدة نشـرات       وإضافة إىل ذلك، أرسـل االحتـاد الروسـي،     - ٣٥
ة بـني األطــراف املتنازعـة يف اجلمهوريــة العربيــة   إعالميـة صــادرة عـن املركــز الروسـي للمصــاحل   

  السورية يعرض فيها تقدمي املساعدة اإلنسانية الثنائية. 
  

  التأشريات وعمليات التسجيل    

طلبـا جديـدا للحصـول علـى تأشـريات دخـول يف شـباط/فرباير.         ٤٦قُـدم مـا جمموعـه      - ٣٦
لبا، ورفض طلبـان، ومل يبـت بعـد    ط ٢٦ومن بني هذه الطلبات، متت املوافقة على ما جمموعه 

سـابقا  طلبا. ورفض يف شباط/فرباير طلـب جديـد للحصـول علـى تأشـرية دخـول قُـدم         ١٨يف 
طلبات جديدة للحصول علـى التأشـرية قـدمت يف األشـهر السـابقة. ويف       ١٠مل يبت بعد يف و

منـها، ومثـة    ٣٣طلبا لتجديد التأشريات، ومتت املوافقة على  ٥٠شباط/فرباير، قُدم ما جمموعه 
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طلبـا آخـر جتديـد التأشـرية قـدمت يف       ١٤طلبا ال تزال معلقـة. ومتـت املوافقـة أيضـا علـى       ١٧
  األشهر السابقة فيما مل يبت يف طلبني بعد.

ويبلغ إمجايل عدد املنظمات الدولية غري احلكومية املسجلة لـدى احلكومـة املـأذون هلـا       - ٣٧
حكوميـة   منظمة. وهناك أربـع منظمـات دوليـة غـري     ١٧بالعمل يف اجلمهورية العربية السورية 

بصدد إكمال إجراءات التسجيل. وظلـت هـذه املنظمـات تواجـه جمموعـة مـن العوائـق         إضافية
ــؤثر يف قــدرا علــى العمــل، مبــا يف ذلــك حصــوهلا علــى إذن إلجــراء       ــة الــيت ت والقيــود اإلداري

غـري حكوميـة مـأذون هلـا      منظمـة وطنيـة   ٢١٦تقييمات مستقلة لالحتياجات. وتوجـد حـوايل   
بالعمل يف اجلمهورية العربية السـورية، منـها سـت منظمـات وطنيـة غـري حكوميـة أضـيفت يف         

  شباط/فرباير.
  

  سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية وأماكن عملهم     

موظفـاً مـن    ٢١منذ نشوب الرتاع، قُتـل عشـرات العـاملني يف اـال اإلنسـاين، منـهم         - ٣٨
موظفـاً ومتطوعـاً يف    ٦٤ كـذلك ، و)موظفا من األونروا ١٧من بينهم (موظفي األمم املتحدة 

اهلالل األمحر العريب السوري ومثانية مـوظفني ومتطـوعني يف مجعيـة اهلـالل األمحـر الفلسـطيين.       
، أفيد مبقتل العديد مـن مـوظفي املنظمـات الدوليـة غـري احلكوميـة واملنظمـات        وإضافة إىل ذلك

  الوطنية غري احلكومية.
    

  مالحظات  -  ثالثا  

الـيت جنمـت عـن سـت سـنوات مـن الـرتاع يف سـوريا         املدمرة ال تزال األزمة اإلنسانية   - ٣٩
الـذين   ة السـورية اجلمهوريـة العربيـ  تزداد اتساعا وحدة. وقليلون هم األشخاص املوجودون يف 

ماليني  ٥,٨مليون شخص حمتاج، منهم  ١٣,٥سهم ويالت احلرب. فهناك ما جمموعه سمل مت
يف املائة من سكان البلد  ٨٥ماليني شخص آخرين من البلد. ويعيش حنو  ٤,٩طفل، فيما فر 

شـردوا أكثـر مـن مـرة جـراء تغـري        منـهم ماليـني مشـرد داخلـي، والكـثري      ٦,٣يف فقر. وهنـاك  
  ط الرتاع. خطو

 ٦٤٣ ٧٨٠وتواجــه االســتجابة ملــن هــم يف أمــس احلاجــة إىل املســاعدة، ال ســيما الـــ    - ٤٠
، حتـديات مـن مجيـع الزوايـا. وتـؤدي التحـديات األمنيـة،        ةحماصـر يف مناطق شخصا الذين هم 

  شأا يف ذلك شأن التأخريات اإلدارية والبريوقراطية األخرى، إىل تأخر عمليات النشر. 

 كانون الثاين/يناير، علقت شحنات املسـاعدة اإلنسـانية مـن األمـم املتحـدة مؤقتـا       ويف  - ٤١
، علقـت أيضـا   شـباط/فرباير ويف  ،من باب اهلوى على احلدود التركية بسـبب القتـال يف إدلـب   

الشحنات اإلنسانية من خالل املعرب احلدودي مع األردن الذي أذنت به األمم املتحدة، وذلك 
تصاريح من أجل القوافل العابرة خلطوط التماس املوافق عليهـا   تنمح ومل. بسبب انعدام األمن
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بشـكل  ا تؤخـذ مـن شـاحنا   بـالعبور ف تلـك القوافـل الـيت يسـمح     أمـا  يف إطار اخلطط الشهرية، 
ومل تستطع قافلتـان عابرتـان خلطـوط التمـاس مشـتركتان بـني الوكـاالت         منتظم أصناف طبية.

ساعدة، على الـرغم مـن تلقـي األمـم املتحـدة جلميـع التصـاريح        (من دوما إىل الوعر) إيصال امل
واختاذ مجيع ما يلزم من تـدابري لتفـادي التضـارب مـع األطـراف املتحاربـة. واألهـم مـن ذلـك،          
شهدت القافلة املتجهة إىل الوعر حتويل املساعدات اإلنسانية واالعتداء على العـاملني يف اـال   

ــن هــذه األعمــ   ــة    اإلنســاين. وإنــين أدي ــة مبســؤوليتها عــن كفال ــع اجلهــات الفاعل ال وأذكــر مجي
  اإليصال اآلمن للمساعدة اإلنسانية دون عوائق وعلى أساس مستدام إىل مجيع احملتاجني.

وقـف إطـالق   رسـاء  اجتماعات أسـتانا مـن أجـل إ    ومنظمأرحب باجلهود اليت يبذهلا و  - ٤٢
ستواصـل األمـم   واحلفـاظ عليـه. و   ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠النار الذي بدأ سريانه يف 

العملية السياسية. ومع ذلك، يسـاورين  املضي قدما بإىل سعيا هذه اجلهود املتحدة االستناد إىل 
القلق إزاء اهلجمات اجلارية والعشوائية فيما يبدو اليت تسفر عن وفيات وإصـابات يف صـفوف   

تعددة والواضحة اليت توجـب عليهـا   أطراف الرتاع أن حتترم االلتزامات املمجيع املدنيني. وعلى 
محايـــة املـــدنيني. ويواصـــل هـــذا التقريـــر تســـليط الضـــوء، شـــهرا بعـــد شـــهر، علـــى املـــدارس  

تــدمر. تتعــرض للــهجمات واملدنيــة الــيت بىن التحتيــة واملستشــفيات، واألجــزاء األخــرى مــن الــ 
 الـرتاع اليـوم   تسبب هذه اهلجمات وأعمـال التـدمري العشـوائي املعانـاة ألولئـك املـدنيني يف       وال

فحسب، بـل سـتؤدي أيضـا إىل بـطء يف أي انتعـاش يف املسـتقبل وسـوف تـؤثر سـلبا يف حيـاة           
ــة. و   ــة،     يشــكل الســوريني لســنوات قادم ــة املدني ــبىن التحتي ــدنيني وال ــد للم ــتهداف املتعم االس

إين أعتقد جازمـا  رب. واحل ن من جرائمواستخدام التجويع كسالح من أسلحة احلرب جرميتا
جيــب أن تكــون هنــاك مســاءلة عــن اجلــرائم املرتكبــة يف هــذا الــرتاع الطويــل والرهيــب.    بـــأنه 
ــين ــويت الســابقة  أكــرر  وإن ــة العرب  دع ــة الوضــع يف اجلمهوري يــة الســورية إىل احملكمــة   إىل إحال

  الدولية. اجلنائية

مــرات أُكــد يف والتــدمري الواســع النطــاق مــؤمل بشــكل خــاص ألنــه ال لــزوم لــه. وقــد    - ٤٣
لكن العمل العسـكري يتواصـل، مسـفرا عـن قتـل       .أنه لن يكون هناك حل عسكريى حتص ال

ملتزمـة بالسـعي إىل إجيـاد حـل سياسـي دائـم للـرتاع         وتدمري ال معىن هلما. وتظل األمم املتحدة
الســوري مــن خــالل عمليــة انتقــال سياســي شــاملة بقيــادة ســورية علــى أســاس بيــان جنيــف     

. وشهدت اجلولة األخـرية  )٢٠١٥( ٢٢٥٤ا فيها القرار وقرارات جملس األمن ذات الصلة، مب
من احملادثات يف جنيف بعض التقـدم األويل بشـأن جـدول أعمـال ومنهجيـة إلجـراء حمادثـات        

التوصـل  يئة الزخم الـالزم مـن أجـل    أن يسعى إىل مبعوثي اخلاص قد طلبت من موضوعية. و
املشاركة يف العملية بشكل كامل من أجل العمل على إىل األطراف ، وأدعو إىل اتفاق سياسي
  .يف آخر املطاف إاء هذه احلرب

 


