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 )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيـــــــــذ قـــــــــرارات جملـــــــــس األمـــــــــن     
   )٢٠١٦( ٢٣٣٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١ و
    

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  -  أوال  
لفقـرة   - ١  ٢١٣٩مـن قـرار جملـس األمـن  ١٧هذا التقرير هـو التقريـر التاسـع والثالثـون املقـدم عمـًال 
، )٢٠١٤( ٢١٩١مـــــــــن القـــــــــرار  ٥، والفقـــــــــرة )٢٠١٤( ٢١٦٥مـــــــــن القـــــــــرار  ١٠، والفقـــــــــرة )٢٠١٤(

، الـيت طلـب فيهـا اجمللـس )٢٠١٦( ٢٣٣٢مـن القـرار  ٥، والفقـرة )٢٠١٥( ٢٢٥٨القـرار مـن  ٥ والفقرة
يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية  يومــاً تقريــراً عــن تنفيــذ مجيــع أطــراف النــزاع ٣٠إىل األمــني العــام أن يقــّدم كــل 

  القرارات. هلذه
ت املتاحة لوكـاالت األمـم املتحـدة املوجـودة يف   - ٢ وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل البيا

ـــواردة مـــن حكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية ومـــن غريهـــا مـــن املصـــادر الســـورية  ت ال امليـــدان، وإىل البيـــا
ت املقدمــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة عــن إيصــاهلا اإلمــدادات اإلنســانية واملصــادر املتاحــة  للعمــوم. والبيــا

   .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٣٠إىل  ١تغطي الفرتة املمتدة من 
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  ١اإلطار 
 ٢٠١٧النقاط الرئيسية يف نيسان/أبريل

القتـــال ، ال يـــزال ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٣٠رغـــم وقـــف إطـــالق النـــار الـــذي أُعلـــن يف   )١(
املـــدنيني وعـــن تـــدمري البـــىن  الـــدائر يف منـــاطق متعـــددة يســـفر عـــن وقـــوع القتلـــى واجلرحـــى يف صـــفوف

 التحتية املدنية.
تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن عـدد السـكان الـذين يعيشـون حتـت احلصـار يف اجلمهوريـة   )٢(

ايــة شــهر نيســان/أبريل حــوايل  ص، وأن األغلبيــة الســاحقة شــخ ٦٢٤ ٥٠٠العربيـة الســورية بلــغ يف 
يف املائة) وتنظيم الدولة اإلسـالمية يف  ٨٢من حاالت احلصار تفرضها القوات احلكومية وحلفاؤها (
املائــة). وعــالوة علــى ذلــك، تقــدر  يف ١٥(العــراق والشــام (تنظــيم الدولــة اإلســالمية) يف ديــر الــزور 

منـــاطق يصـــعب الوصـــول إليهـــا. ماليـــني شـــخص يعيشـــون يف  ٣٫٩األمـــم املتحـــدة أن مـــا يقـــرب مـــن 
  املناطق. بعض اإلجالء يفعملياتوهذه األرقام قابلة للتغري يف ضوء استمرار

ألســـلحة الكيميائيـــة يف منطقـــة خـــان  ٤يف   )٣( نيســـان/أبريل، وردت أنبـــاء عـــن وقـــوع هجـــوم 
آخــرين. ورداً علــى هــذا  ٢٠٠شخصــاً وإصــابة  ٩٠شــيخون جبنــوب إدلــب، ممــا أســفر عــن مقتــل 

ت املتحــــدة األمريكيــــة يف اهل قذيفــــة طّوافــــة مــــن طــــراز  ٥٩نيســــان/أبريل  ٧جــــوم، أطلقــــت الــــوال
تومـــاهوك علـــى قاعـــدة الشـــعريات اجلويـــة العســـكرية يف ريـــف محـــص، مؤكـــدًة أن القاعـــدة اجلويـــة 

ألســــلحة الكيميائيــــة حســــب  املــــذكورة ّن علــــى خــــان شــــيخون  اســــُتخدمت يف اهلجــــوم الــــذي ُشــــ
  التقارير.

آذار/مـــارس بشـــأن البلـــدات األربـــع، مضـــا والزبـــداين يف ريـــف  ٢٧بـــرام اتفـــاق حملـــي يف بعـــد إ  )٤(
نيســان/أبريل. ويف ذلــك  ١٥دمشــق والفوعــة وكفــر يف إدلــب، بــدأت عمليــات اإلجــالء املتزامنــة يف 

اليـــوم، وبينمـــا كانـــت احلـــافالت الـــيت تقـــل األشـــخاص اجلـــاري إجالؤهـــم متوقفـــًة منـــذ ســـاعات علـــى 
التفتيش يف حي الراشدين يف انتظار تسوية األطراف لبعض نقاط اخلالف حـول عمليـة جانيب نقطة 

، ممـا أسـفر عـن  التبادل، وقع تفجري بسيارة مفخخة استهدف القافلة اآلتيـة مـن بلـديت الفوعـة وكفـر
مجاعـــة  آخـــرين جبـــراح. ومل يعلـــن أي طـــرف أو ٤١٣شخصـــا وإصـــابة  ١٢٥مصـــرع مـــا ال يقـــل عـــن 

اهلجــوم اإلرهــايب. وقــد قُــّدمت الرعايــة الطبيــة الطارئــة علــى وجــه الســرعة مــن ِقبــل مســؤوليته عــن هــذا 
منظمــات غــري حكوميــة كائنــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية وأخــرى مــن تركيــا، ومــن جانــب اهلــالل 

 األمحر العريب السوري أيضا.
ة العربية السورية واملنطقـة، نيسان/أبريل، اختُتم بنجاح مؤمتر بروكسل املعقود بشأن اجلمهوري ٥يف   )٥(

ت قوية تؤكد االلتزام الدويل مبواصلة االستجابة لتداعيات النزاع السوري.   بعد أن شهد بيا
دا كبـريا حسـبما أفـادت  ١٩اعتبارا مـن   )٦( نيسـان/أبريل، ازداد معـدل النـزوح يف حمافظـة الرقـة ازد

ــــك مــــع تقــــدم اجلماعــــات املســــلحة غــــري  ــــزامن ذل ــــاطق علــــى بعــــد التقــــارير، وت ــــدول إىل من التابعــــة ل
جمموعــــه  مـــاكيلـــومرتا مـــن مدينـــة الرقـــة اخلاضـــعة لســـيطرة تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية. وقـــد ُشـــرد  ٢٠

شـخص نزحـوا إىل منطقــة  ٣٩ ٠٠٠شخصـاً يف شـهر نيسـان/أبريل، ويشـمل هــؤالء حنـو  ٦٦ ٢٧٥
 نيسان/أبريل.٢٤جب الشاعر يف
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لرعايــة الصـحية تقــارير موثوقـة عــن وقـوع تلقـت األمــم املتحـدة وشــركاؤها   )٧( هجومــاً  ٣٠املعنيـون 
لعـــاملني يف اجملـــال  ملرافـــق الطبيـــة و خـــالل شـــهر نيســـان/أبريل أســـفرت عـــن حـــدوث أضـــرار حلقـــت 
الطــيب. وتلقــت األمــم املتحــدة معلومــات موثوقــة عــن هجــومني ُشــّنا علــى مرافــق تعليميــة وموظفيهــا 

حلماية.  املشمولني 
    

  التطورات الرئيسية  -  نيا  
اســتمر النشــاط العســكري الكثيــف طــوال شــهر نيســان/أبريل، ووردت تقــارير عــن انــدالع القتــال   - ٣

بني القوات املوالية للحكومة ومجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، مبـا يشـمل شـن الغـارات اجلويـة 
القنيطـــرة وحلـــب وإدلـــب ومحـــص والقصـــف املـــدفعي، يف حمافظـــات دمشـــق وريـــف دمشـــق ومحـــاة ودرعـــا و 

والالذقية. وواصل كلٌّ مـن القـوات املواليـة للحكومـة، وقـوات سـور الدميقراطيـة الـيت تقودهـا وحـداُت محايـة 
ــــة  ــــة ملواجهــــة تنظــــيم الدول ت املتحــــدة األمريكي ــــوال ــــذي تقــــوده ال ــــدويل ال ــــة، والتحــــالِف ال الشــــعب الكردي

  الزور.  وديرابعة للتنظيم يف حمافظيت الرقة اإلسالمية محالته اهلجومية على األهداف الت
نيســان/أبريل، تعرضــت منطقــة خــان شــيخون جبنــوب إدلــب لغــارة جويــة اســُتخدمت فيهــا  ٤ويف   - ٤

آخــرين. وردا علــى  ٢٠٠شخصــا وإصــابة  ٩٠األســلحة الكيميائيــة حســب التقــارير، ممــا أســفر عــن مقتــل 
ت املتحدة يف  قذيفة طّوافة من طراز توماهوك على قاعدة  ٥٩بريل نيسان/أ ٧هذا اهلجوم، أطلقت الوال

الشعريات اجلوية العسـكرية يف ريـف محـص، مؤكـدًة أن القاعـدة املـذكورة اسـتخدمت يف اهلجـوم الـذي ُشـّن 
ألســلحة الكيميائيــة. وقــد خلصــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، بعــد دراســة  علــى خــان شــيخون 

لسـارين. وتعكـف  العينات البيولوجية الطبية، إىل أن ضحا اهلجوم تعرضوا لغاز السـارين أو ملـادة شـبيهة 
ـــة تقصـــي احلقـــائق املوفـــدة إىل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية مـــن قبـــل املنظمـــة املـــذكورة علـــى التحقيـــق يف  بعث
رة  اهلجوم، وهي على استعداد للتوجه إىل خان شيخون إذا ما يسرت حكومة اجلمهورية العربية السـورية ز

  ملنطقة ومسحت احلالة األمنية بذلك. ا
آذار/مارس بشأن البلدات األربع، مضا والزبـداين يف ريـف دمشـق  ٢٧بعد إبرام اتفاق حملي يف   - ٥

نيســان/أبريل. ويف ذلــك اليــوم، وبينمــا   ١٥والفوعــة وكفــر يف إدلــب، بــدأت عمليــات اإلجــالء املتزامنــة يف 
قطـة التفتـيش يف كانت احلافالت اليت تقل األشخاص اجلاري إجالؤهم متوقفًة منذ ساعات علـى جـانيب ن

حــي الراشــدين يف انتظــار تســوية األطــراف لــبعض نقــاط اخلــالف حــول عمليــة التبــادل، وقــع تفجــري بســيارة 
، ممـــا أســـفر عـــن مصـــرع   ١٢٥ال يقـــل عـــن  مـــامفخخـــة اســـتهدف القافلـــة اآلتيـــة مـــن بلـــديت الفوعـــة وكفـــر

هــذا اهلجــوم اإلرهــايب. آخــرين جبــراح. ومل يعلــن أي طــرف أو مجاعــة مســؤوليته عــن  ٤١٣شخصــا وإصــابة 
منظمـة غـري حكوميـة  ١٥وسارع املسعفون، مبن فيهم مسعفو اهلالل األمحر العريب السوري ومـا يقـرب مـن 

ـــــوا  ـــــوفري الرعايـــــة للضـــــحا ونقل ـــــة، إىل ت ـــــى الســـــلطات الصـــــحية احمللي جرحيـــــا إىل  ٢٧٥ســـــورية عـــــالوة عل
إىل تركيـــا لتلقـــي العـــالج. وأحيـــل مـــن هـــذه احلـــاالت  ٣٠مستشـــفيات يف مجيـــع أحنـــاء إدلـــب. وأحيـــل حنـــو 

  جرحيا آخر إىل حلب لتلقي العالج.  ١٣٨
لرغم مـن وقـوع اهلجـوم، اسـتمرت عمليـة اإلجـالء املنفـذة يف   - ٦ نيسـان/أبريل كمـا كـان مقـررا  ١٥و

شخص بلـديت الفوعـة وكفـر متجهـني إىل نقطـة مـرور عـابر يف خمـيم احملـاجل جبـربين  ٥ ٠٠٠هلا، فغادر حنو 
ســان/أبريل، ني ١٩شخصــاً مــن بلــديت مضــا والزبــداين إىل إدلــب. ويف  ٢ ٣٥٠يف حمافظــة حلــب وُأجلــى 

شخص آخرين بلديت الفوعة وكفر مقابل إجـالء أكثـر مـن  ٣ ٠٠٠اختُتمت عملية إجالء أخرى مبغادرة 
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تشــارك  مقــاتال وأفــراد أســرهم مــن بلــدات الزبــداين ومضــا ووادي بــردى وســرغا ومنــاطق جمــاورة. ومل ٥٥٠
قامـت بتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية،  األمم املتحدة يف املفاوضـات أو االتفـاق أو عمليـات اإلجـالء، ولكنهـا

مبا يف ذلك املواد الغذائية وغـري الغذائيـة مثـل املراتـب، إىل أولئـك الـذين أجلـوا مـن بلـديت الفوعـة وكفـر إىل 
نقطة املرور العابر مبخيم احملاجل ويف مناطق الوجهة النهائية يف ريف دمشق ومحـص وطرطـوس والالذقيـة عـن 

 الســوري. ويف مدينــة إدلــب ومعرمتصــرين، أنشــأ شــركاء العمــل اإلنســاين مراكــز طريــق اهلــالل األمحــر العــريب
  استقبال لفائدة النازحني الذين مت إجالؤهم من بلديت مضا والزبداين. 

واستمرت طوال الشهر عمليات إجالء السكان من حي الوعر مبدينة محص، بعـد إبـرام احلكومـة   - ٧
آذار/مـارس، فُنفـذت مخـس عمليـات  ١٣سـلحة غـري التابعـة لـدول يف اتفاقا حمليا مـع مجاعـات املعارضـة امل

ضـافة جـوليت اإلجـالء األوليـني اللتـني  ٣٠و  ٢٤و  ١٨و  ٨و  ١إجالء يف  نيسان/أبريل على التوايل. و
اية شـهر نيسـان/أبريل يف  ٢٧ و ١٣نفذ يف  آذار/مارس، يصبح جمموع أولئك الذين مت إجالؤهم حىت 

شخصــا. ويُنتظــر االنتهــاء مــن مجيــع عمليــات اإلجــالء حبلــول منتصــف  ١٠ ٢٥٤ملــذكور إطــار االتفــاق ا
ر/مــايو. وكانــت وجهــة مجيــع قوافــل اإلجــالء هــي منطقــة جــرابلس حبلــب، فيمــا عــدا اثنتــني توجهتــا  شــهر أ

إىل إدلب. وال تزال إمكانية وصول شـركاء العمـل اإلنسـاين إىل منطقـة جـرابلس حمـدودة. وقـد أفـادت أنبـاء 
ألحــوال املعيشــية يف خمــيم زغــرا للمشــردين داخليــا، حيــث ميكــث أغلــب األشــخاص  بوجــود شــواغل تتعلــق 

  املخيم. دخولالذين مت إجالؤهم، وال تزال القيود مفروضة على 
نيسان/أبريل ُشنت علـى منطقـة تقـع إىل اجلنـوب  ٢٥ووردت تقارير تفيد بوقوع غارات جوية يف   - ٨

ة احلسكة، اليت تنتشر فيها املنظمات غـري احلكوميـة وأعـداد كبـرية مـن العـاملني يف من بلدة املالكية مبحافظ
جمال تقدمي املعونة. وقـد دفعـت هـذه الغـارات اجلويـة بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف املنطقـة إىل 

ة غـري التابعـة تعليق أنشطتها مؤقتا. ووردت أنباء أيضا عن تبادل اجليش الرتكي ومجاعـات املعارضـة املسـلح
نيسـان/أبريل ويف رأس العـني مبحافظـة  ٢٧ و ٢٦لدول القصَف عرب احلـدود يف عفـرين مبحافظـة حلـب يف 

نيسان/أبريل. وقد أصاب القصف حسب التقارير إحدى صوامع احلبوب وحمطة مياه إىل  ٢٧احلسكة يف 
ري التقــارير إىل أن مئــات اجلنــوب مــن بلــدة رأس العــني. ورغــم عــدم وقــوع خســائر يف صــفوف املــدنيني، تشــ

  األشخاص قد ُشردوا نتيجة للقصف. 
نيســـان/أبريل، ازدادت حـــاالت النـــزوح يف حمافظـــة الرقـــة حســـبما أفـــادت التقـــارير،  ١٩واعتبـــارا مـــن   - ٩

وتزامن ذلك مع تقدم قوات سور الدميقراطية بقيادة وحدات محاية الشعب الكردية إىل مناطق تقع على بعد 
ن مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية. وبلغ عدد املشردين داخليا الذين نزحـوا كيلومرتا م  ٢٠

شــخص   ٣٩  ٠٠٠شخصــاً، ويشــمل هــؤالء حنــو  ٦٦ ٢٧٥عــن املنطقــة يف شــهر نيســان/أبريل مــا جمموعــه 
رهـم نيسان/أبريل. وبـذلك يصـل عـدد األشـخاص الـذين شـردوا مـن د ٢٤نزحوا إىل منطقة جب الشاعر يف 

ـــة عمليـــة  ـــر مـــن  “غضـــب الفـــرات”منـــذ بداي ـــة إىل أكث ـــا قـــوات ســـور الدميقراطي  ١٢٠  ٠٠٠الـــيت قامـــت 
شــخص. وتظــل حريــة حركــة املشــردين داخليــاً مــدعاة للقلــق يف ضــوء اســتمرار نــزوح الســكان يف الرقــة، وذلــك 
بســـبب التـــدقيق األمـــين الـــذي جتريـــه قـــوات ســـور الدميقراطيـــة الـــيت تقودهـــا وحـــدات محايـــة الشـــعب الكرديـــة 

ت مشــاكل الرعايــة الصــحية يف واشــرتاطها أن يكــون للمشــردين كفيــل حــىت يتســىن هلــم البقــاء يف املنطقــة. وكانــ
عثاً على القلق الشديد، فقد أفادت تقارير بوفاة مثانيـة أطفـال رضـع يف موقـع الكرامـة  مواقع املشردين داخلياً 

ـا حاليـاً مـا يقـرب كيلومرتا   ٢٠للمشردين داخليا الذي يقع على بعد  إىل الشرق من مدينة الرقة الـيت يعـيش 
ت األمم املتحدة أيضا تقارير تفيد بوفاة طفلني بسـبب االفتقـار إىل الرعايـة مشرد داخليا. وتلق ٨٠ ٠٠٠من 
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ري رمســي يتــيح
 شرقية

 املواقـع، حيـث 
 ٣٥ ٠٠٠هم 

ة واملنطقـــة 
ات النــــزاع 

عم غـري لد
ــــدرة علــــى 

ــم املتحــدة 
لصـمود يف 

ســا بــرز رئي
نمو وإجياد 
لسـوري يف 
 يف حتقيـق 
الوة علـــى 
منــع ضــياع 
ف اجلهـود 
ستضــعفني 
علـــى قـــدم 

 أبريل/نيسان ٢
الق آخــر طريــق غــري

الغوطة الش وصول إىل

شـاكل اخلطـرية يف
ني عيسـى، وعـدد

ـة العربيـــة الســـورية
الســـتجابة لتـــداعيا
يت تنادي بتقدمي ا
نســــانية وبنــــاء القـــ

ىل أن تكّمــل األمــم
ني القـدرة علـى الص
اعيات النــزاع. وأ
حتقيق التنمية والنم
تـداعيات النـزاع ال

دى التقـدمثيثـة ملـ
ـل للمنطقـــة. وعـــال

م”ف املتمثــل يف 
يضـا علـى تكثيـفأ

ئـني واألطفــال املس
 للبنـــات والبنـــني ع

٣
إغــال
الوص

ربـــــــع، 
 وكفـر
١٢٥ 

 أبريل/ن
شخصــــــــــــاً عــــــــــــن 
 لدائر يف الرقة

فري املـأوى مـن املش
ب الشـرقي مـن عـني

 بشـــأن اجلمهوريـــة
ـدويل مبواصـــلة اال
عزيزه للدعوات اليت
الحتياجــــات اإلن

ء علــى احلاجــة إىل
ـه إىل حتسـني ز يوجَّ
كثــر اســتدامة لتــدا
حول حنو جهود حت
 لـإلدارة الفعالـة لت
 إجـراء متابعـة حث
مليـــون فرصـــة عمـــل
حنــو حتقيــق اهلــدف
 املنطقـة، واتفقـوا أ
ع األطفــال الالجئ
حتـــه جيـــدة مـــع إ

 مـــــــن البلـــــــدات األرب
بلـديت الفوعـة وك  مـن

٥رع مــــا يزيــــد علــــى 

نيسان ١٩ من تبارا
شخ ٦٦ ٢٧٥ــــــــزوح

رهم جراء القتال الد

ن تـوفري نباء أيضـاً 
 الواقعـة يف اجلنـوب

 

 بروكســـل املعقـــود
 تؤكـــد االلتـــزام الـــد
ى وجه العموم تع
مــــن أجــــل تلبيــــة ا

ن يف املــؤمتر الضــوء
هتمـاٍم معـزز انية 
ســتجابة دوليــة أك
دويل ملساندة التح
بـار ذلـك أساسـًا
علـى احلاجـة إىل

م ١٫١ل يف تـــوفري
 مواصــلة العمــل 
سورية أو أطفـال
الــة حصــول مجيـع
لـــيم ذي نوعيـــة ج

 يسان/أبريل
 إجـــــــالء الســـــــكان
م ت حافالت قادمة
وم أســــفر عــــن مصــــرع

اعت
نـــــ
د

علــى  يـة
عقــــــاب
يميائية

اعر. وأفادت األنب
ين يف املخيمات
لتقارير يف العراء.

ل، اخُتـــتم مـــؤمتر
ت قويـــة هد بيـــا

 املؤمتر البارزة على
جلــــاري تنفيــــذها م

 ألزمات.
 ســلط املشــاركون
ت اإلنسـا ألولـو
ن أجــل ضــمان اس
ضرورة توفري دعم د
عتبـا دى الطويـل 
ق رؤسـاء املـؤمتر ع
متر لنـــدن واملتمثـــل
ن يف املــؤمتر علــى
مهورية العربية الس
ف املتمثـل يف كفا
ملضـــيفة علـــى تعلــ

نيس ١٥
أثنـــــــاء

تعرضت
هلجــــوم

ل
ت املتحــدة غـارة جويـة
عريات اجلويــــــة يف أعق
ألسلحة الكيم  وقع 

ـــــين
طقة

 منطقة جب الشا
 النازحني املوجودي
 ميكثون حسب ال

  ٢٠١٧ريل 

  ٢ر 
 ر بروكسل

نيســـان/أبريل ٥يف  
ح، بعـــد أن شـــه
ري. ومن مالمح
روط لألنشــــطة اجل
مود يف مواجهة األ

ويف هــذا الصــدد، 
َز املنصب على ا
هــة األزمــات مــن
 األردن ولبنان ض
ص العمـل علـى املـد
ن اجلوار. كما اتفق
ف احملـــدد يف مـــؤمت
، اتفــق املشــاركون

من أطفال اجلم “
جــل حتقيـق اهلــدف
جملتمعـــات احملليـــة امل

  واة.

أبريل/نيسان ٧
ت شـن الـوال
قاعــــــدة الشــــــع
و اهلجوم الذي

 ن/أبريل
ـؤمتر بروكســـــــــل املعـــــــ
لعربية السورية واملنطق

الطبية يف
إن أغلب
شخص،

  
  ول

مة يف نيسان/أبري

  
  
  
  
  
  
  
      

اإلطا
مؤمتر

يف )١(
بنجـــاح
السور
املشــــر
الصم

و )٢(
الرتكيَز
مواجه
وزراء
فرص
بلدان
اهلـــدف
ذلــك
“جيل
مـن أ
يف اجمل
املساو

نيسان ٥-٤
انعقـــــــــاد مــــــــــؤ
جلمهورية ال

ريل
ن شــــيخون هلجــــوم 

حســـب  لكيميائيـــة
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الشكل األو
تواريخ هام

  

أبر/نيسان٤
تعــــرض خــــان

الكألســـلحة 
التقارير
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باليـني دوالر، تُوجـه  ٦جمتمعـًة حكومة ماحنـة بتقـدمي تربعـات بلغـت  ٤٠وتعهد أكثر من   )٣(  
للجمهوريـة العربيـة السـورية واملنطقـة اإلقليميـة علـى السـواء مـن  ٢٠١٧إىل توفري الدعم خالل عام 

أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية وبناء القدرة علـى الصـمود يف مواجهـة األزمـات، مـع تـوفري مبلـغ 
ن خطــــط األمــــم املتحــــدة لالســــتجابة . ويُــــذكر أ٢٠١٨باليــــني دوالر يف عــــام  ٣٫٧إضــــايف قــــدره 

باليــني دوالر لعــام  ٨املنســقة للحالــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية واملنطقــة تســتلزم، جمتمعــًة، مبلــغ 
 فقط. ٢٠١٧

    
ن آخر طريق غري رمسي يربط الغوطة الشرقية حبـي قـابون بدمشـق جـرى إغالقـه   - ١٠ وأفادت التقارير 
ذلــك إىل حــدوث طفــرة حــادة وفوريــة يف أســعار الســلع األساســية مثــل نيســان/أبريل. وقــد أفضــى  ٢٣يف 

 نيسـان/ ٢٩ و ٢٨شخصـاً يف  ١٢٠السكر واألرز وحليب األطفال. ووردت أنبـاء تفيـد مبقتـل أكثـر مـن 
أبريــل مــن جــراء القتــال الــدائر يف الغوطــة الشــرقية، مبــا فيهــا منــاطق عــربني وكفــر بطنــا وحــزّة، بــني مجاعــات 

ة غري التابعة لدول وهيئة حترير الشام، وهي حتالف يضم جبهة فـتح الشـام (املعروفـة سـابقا املعارضة املسلح
  سم جبهة النصرة).

ً  ٢٧ويف   - ١١ ـا خمـز ن إسـرائيل شـنتها مسـتهدفًة  نيسان/أبريل، وقعت غارات جوية أفادت تقـارير 
لقرب من مطار دمشق الدويل يُزعم أن حزب هللا    يديره.إلمدادات األسلحة 

وواصــل أعضــاء الفريــق الــدويل لــدعم ســورية بــذل اجلهــود مــن أجــل تعزيــز وقــف إطــالق النــار يف   - ١٢
، دعـــت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية إىل  ت أســـتا مجيـــع أحنـــاء اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. ويف إطـــار حمـــاد

هوريـة إيـران اإلسـالمية، ُعقـد اجتماع للخـرباء مـن الـدول الـثالث الضـامنة، وهـي االحتـاد الروسـي وتركيـا ومج
نيسان/أبريل. وقد أجريت مناقشات تقنية فيما بني الدول الثالث الضامنة، ومـع  ١٩ و ١٨يف طهران يف 

وفــد مــن خــرباء األمــم املتحــدة انضــم إىل االجتماعــات الثالثيــة كمراقــب. وتناولــت هــذه املناقشــات نظــام 
ا يف ذلـك اإلفـراج عـن احملتجـزين/املختطفني وحتديـد هويــة وقـف إطـالق النـار وتنفيـذه وتـدابري بنـاء الثقــة، مبـ

ر/مايو.  ٤و  ٣املفقودين. وُدعي إىل عقد اجتماع رفيع املستوى تستضيفه أستا يف    أ
  

  احلماية     
عــــداد كبــــرية. وعلــــى غــــرار   - ١٣ ال تــــزال الغــــارات اجلويــــة والربيــــة تتســــبب يف مقتــــل وإصــــابة املــــدنيني 
ال يــزال ارتفــاع مســتوى اخلســائر يف صــفوف املــدنيني يثــري تســاؤالت عمــا إذا كانــت لــوحظ يف الســابق،  مــا

األطراف حترتم مبدأ التمييز وحظر استهداف املدنيني وحظر شن هجمات عشوائية، ومبـدأي التناسـب يف 
رهـا. وال يـزال املـدنيون يتعرضـون ألخطـار جسـيمة  شن اهلجمات واختاذ االحتياطات الواجبـة للتصـدي آل

ومـــن أمثلتهـــا  - جـــراء اهلجمـــات املتواصـــلة الـــيت تســـفر عـــن وقـــوع أعـــداد كبـــرية مـــن الضـــحا املـــدنيني مـــن
ـا جتمعـات  اهلجمات اليت تنطوي على استخدام العوامل السمية أو استعمال املتفجرات يف أمـاكن توجـد 

اعي التوصـل إىل مما يلهب الدعوات إىل مزيـد مـن العنـف ويبعـد أطـراف النـزاع والـدول الداعمـة عـن مسـ -
ه يف  حــل ســلمي. وقــد تضــرر األطفــال علــى وجــه اخلصــوص مــن القتــال الــدائر، وكــانوا هــم أغلــب ضــحا

  بعض احلوادث. 
وما بـرح القتـال يـؤثر علـى البـىن التحتيـة املدنيـة، مبـا يف ذلـك املرافـق الطبيـة وموظفوهـا، واملـدارس،   - ١٤

تلقتهــا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، شــهدت  واألســواق، ودور العبــادة. واســتناداً إىل معلومــات
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عـــدة حمافظـــات وقـــوع خســـائر يف صـــفوف املـــدنيني ميكـــن أن تشـــكل انتهاكـــات للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل 
ا وقعت على أيدي الكثري من أطراف النـزاع، مبـا يشـمل  (انظر املرفق). ووثّقت املفوضية حوادث يُدَّعى أ

، ومجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، واجلماعات اليت صـنفها جملـس القوات احلكومية وحلفاءها
  األمن كجماعات إرهابية. 

ت املتحـــدة   - ١٥ ت املتحـــدة علنـــاً أن قـــوات التحـــالف الـــيت تقودهـــا الـــوال وأكـــدت وزارة دفـــاع الـــوال
افظات احلسكة، وديـر غارة على أهداف لتنظيم الدولة اإلسالمية يف حم ٥٤٩شنت يف شهر نيسان/أبريل 

ن ثلثي هذه الغارات تقريبا نُفـذ يف حمافظـة الرقـة، وأن مـا يقـرب مـن  الزور، ومحص، والرقة. وتفيد التقارير 
  الثلث نُفذ يف حمافظة دير الزور.

وواصل االحتاد الروسي تقـدمي الـدعم اجلـوي للقـوات احلكوميـة السـورية وحلفائهـا، حسـبما أكدتـه   - ١٦
نيســـان/أبريل ذكـــرت فيهـــا الـــوزارة أن قـــوات الـــدفاع  ١١االحتـــاد الروســـي يف إحاطـــة ُعقـــدت يف وزارة دفـــاع 

ـا علـى تنظـيم الدولـة  اجلوي الروسية مستمرة يف تـوفري الـدعم للجـيش السـوري ومفـرزات امليليشـيات يف حر
  اإلسالمية وهيئة حترير الشام.

ايـة آذار/مـارس ورغم اإلعالن رمسياً عن انتهاء عملية درع الفرات   - ١٧ ، واصـلت القـوات ٢٠١٧يف 
اجلوية والربية الرتكية دعم مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول اليت تقاتل حتت راية اجلـيش السـوري 
دف حتسني األحوال األمنية وإزالة التهديـدات علـى طـول  ا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية،  احلر يف عمليا

  مهورية العربية السورية حسبما أفادت التقارير. احلدود الرتكية مع اجل
لرعايــة الصــحية تقــارير موثوقــة عــن وقــوع   - ١٨ هجومــاً  ٣٠وتلقــت األمــم املتحــدة وشــركاؤها املعنيــون 

لعــاملني يف اجملــال الطــيب.  ملرافــق الطبيــة و خــالل شــهر نيســان/أبريل أســفرت عــن حــدوث أضــرار حلقــت 
هجومـا. ومـن أصـل اهلجمـات الـيت  ٢١ة التقـارير الـواردة عـن وقـوع وقد جرى حىت اآلن التحقق مـن صـح

هجمة مستشـفيات وأصـابت ثـالث مراكـز للرعايـة الصـحية األوليـة وثـالث ُأخـر  ١٣ثبت وقوعها، طالت 
أخصــائيني صـــحيني وطالـــت اثنتــان مركـــزين طبيـــني. وقــد نـــتج عـــن ذلــك خـــروج مجيـــع املرافــق املـــذكورة مـــن 

ائيا وإما مؤ  نيسـان/أبريل، علـى سـبيل املثـال، أصـابت الغـارات اجلويـة يف منطقـة  ٢٢قتا. ففي اخلدمة إما 
عبــدين مبحافظــة إدلــب مستشــفى ميــدانياً حتــت األرض، ممــا أدى إىل مقتــل أربعــة مــدنيني حســب التقــارير. 

نيسـان/أبريل، تعــرض مشـفى الشــهيد وسـيم حســينو يف مدينــة كفـر ختــارمي مبحافظـة إدلــب لغــارات  ٢٥ويف 
نيسان/أبريل، تعرض مستشفى للجراحـة التخصصـية يف  ٢٧مما أسفر عن إخراجه من اخلدمة. ويف جوية، 

ديــر الشــرقي مبحافظــة إدلــب ألربــع غــارات جويــة، ممــا أدى إىل مصــرع ثالثــة مرضــى وإصــابة ثالثــة مــوظفني 
ملستشــفى ضــرر شــديد وُأخــرج مــن اخلدمــة نتيجــة هلــذا اهلجــوم. ويف اليــو  م التــايل طبيــني جبــراح. وقــد حلــق 

ن جويتـان أضـرارا مبستشـفى الـوالدة الكـائن يف كفـر ختـارمي مبحافظـة  ٢٨املوافق  نيسان/أبريل، أحلقت غـار
إدلب. وقد جرى نقل املرضى واملوظفني إىل القبو، ومل ترد تقارير عن وقوع خسائر بشـرية. وأفـاد املوظفـون 

شــمت وتنــاثر زجاجهــا داخــل املبــىن وأ ن النوافــذ  لغــة. الطبيــون  ملستشــفى حلقــت بــه أضــرار  ن خمتــربا 
حالـة والدة تقريبـاً كـل شـهر. وإضـافة إىل ذلـك،  ٥٥٠امرأة وطفل وتـتم بـه  ٢ ١٠٠وخيدم هذ املستشفى 

ت لألطفال املبتسرين. ويُذكر أن أقرب مستشفى يقـدم خـدمات مماثلـة  ملستشفى خدمات احلّضا توجد 
  ميال. ٤٣يقع على بعد 
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ملرافق التعليمية كذلك عرضة لألضرار. فقد تلقت األمم املتحدة معلومات موثوقـة تفيـد وال تزال ا  - ١٩
حلماية. ففـي  نيسـان/أبريل، اسـتهدف قصـٌف  ١بوقوع هجومني على مرافق تعليمية وموظفيها املشمولني 

نيســان/أبريل، أصــاب قصــٌف مــدفعي  ٢٢مــدفعي مدرســة قنيطــرات بقريــة قنيطــرات، حمافظــة حلــب. ويف 
ســة محبوشــية ببلــدة محبوشــية، حمافظــة إدلــب. ومل يُفــد بوقــوع خســائر بشــرية. وقــد أغلقــت املدرســة بعــد مدر 

  احلادث.
  

  إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    
  ٣اإلطار 

 نقاط رئيسية
شــخص يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية كــانوا يعيشــون  ٦٢٤ ٥٠٠تقـدر األمــم املتحــدة أن حنــو   )١(

ايـة شـهر نيسـان/أبريل. وقـد أضـيفت إىل القائمـة منطقتـا بـرزة وقـابون بدمشـق، حتت احلصـار يف 
وحــذفت منهــا منطقتــا خــان الشــيح والزبــداين. وجــرى تعــديل األعــداد التقديريــة للســكان واألمــاكن 
الــيت يتواجــدون فيهــا تبعــاً لعمليــات اإلجــالء. وعــالوة علــى ذلــك، أشــارت تقــديرات األمــم املتحــدة 

  ماليني شخص يعيشون يف مناطق يصعب الوصول إليها. ٣٫٩من إىل أن ما يقرب 
تعذر يف شهر نيسان/أبريل وصول عمليات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت اليت تـتم عـرب   )٢(

خطـوط التمـاس إىل أي مـن املنـاطق احملاصــرة، فيمـا عـدا ديـر الــزور (مـن خـالل اإلسـقاط اجلــوي). 
ث قوافــل مشــرتكة بــني الوكــاالت إىل منــاطق يصــعب الوصــول وأُرســلت يف شــهر نيســان/أبريل ثــال

لثــة إىل يلــدا وببــيال وبيــت ســحم يف دمشــق. وال  إليهــا، فتوجهــت اثنتــان إىل مشــال ريــف محــص و
يزال سحب اللوازم الطبية من القوافل يشكل حتد رئيسيا، إذ ُسحبت يف شهر نيسان/أبريل لوازم 

  شخص. ٣٧ ٠٠٠تكفي ما عدده 
اية شهر نيسان/أبريل، كانت األمم املتحدة قد أوصـلت املسـاعدات اإلنسـانية إىل مـا حبلول   )٣(

ر/مــايو. وقــد تعــذر  -شــخص يف إطــار خطــة القوافــل لشــهري نيســان/أبريل  ١٩٢ ٠٠٠ينــاهز  أ
تسيري قوافل أخرى مشرتكة بني الوكاالت بسبب عدم تلقي املوافقات الالزمة، مبـا يف ذلـك رسـائل 

من السـلطات السـورية؛ واسـتمرار القتـال وانعـدام األمـن؛ وبسـبب قيـود أخـرى فرضـت تيسري املرور 
  بعد احلصول على املوافقات األولية.

لتقريـــر، قـــدمت األمـــم املتحـــدة وشـــركاؤها املســـاعدات إىل حنـــو   )٤(  ٠٠٠خـــالل الفـــرتة املشـــمولة 
  تركيا.مستفيد عن طريق عمليات منفذة عرب احلدود انطالقاً من األردن و  ١ ٨٧١

تواصل األمم املتحدة وشركاؤها التصدي للحالة اإلنسـانية النامجـة عـن اسـتمرار القتـال وانعـدام   )٥(
األمــن يف الرقــة ومشــال شــرق ســورية. ويف حــني متكنــت املنظمــة وشــركاؤها مــن الوصــول إىل مئــات 

ت الـيت اآلالف يف هذه احملافظـات، فـإن القيـود الـيت تفرضـها السـلطات احملليـة يف امليـدان و  الصـعو
  تعرتض إيصال اللوازم إىل املنطقة تعرقل جهود االستجابة للحالة.

    
ت شـديدة يف منـاطق كثـرية يف البلــد   - ٢٠ ظـل إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية إىل احملتـاجني يواجـه حتـد

أطــراف النــزاع عمــداً نتيجــًة للنـــزاع الــدائر، وتغــّري خطــوط املواجهــة، والعوائــق اإلداريــة، والقيــود الــيت تفرضــها 
  على حركة األشخاص والبضائع.
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ايـة  ٦٢٤ ٥٠٠وعقب استعراض شامل أجرته األمم املتحدة، ُقّدر أن حنو   - ٢١ شخص كـانوا حـىت 
منطقة واقعة حتت احلصار. وقد أضـيفت منطقتـان إىل القائمـة، ومهـا  ١٣يعيشون يف  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

د أن تعرضـــتا لتطويـــق متواصـــل مـــن جانـــب القـــوات احلكوميـــة منطقتـــا بـــرزة وقـــابون يف دمشـــق، وذلـــك بعـــ
ولتشديد حاد يف القيود املفروضة عليهما. وُحـذف موقعـان مـن القائمـة السـابقة، ومهـا منطقـة خـان الشـيح 
يف ريــف دمشــق الــيت رُفعــت مــن القائمــة املــذكورة بعــد تنفيــذ اتفــاق حملــي أدى إىل حتســن إمكانيــة الوصــول 

الزبــداين يف ريــف دمشــق، الــيت أصــبحت خاليــة مــن الســكان بعــد اتفــاق أفضــى إىل إليهــا واخلــروج منهــا؛ و 
لوضــع احلالــة يف مواقــع أخــرى يف  الســكان أعــداد تعــديل جــرى ذلــك، علــى إجــالء قاطنيهــا عنهــا. وعــالوة

امليــدان. ومشـل ذلــك ختفــيض عـدد الســكان يف الــوعر  الــواردة مـن االعتبـار، طبقــاً ألحـدث وأدق املعلومــات
الفوعــة وكفــر يف ضــوء عمليــات اإلجــالء الــيت متــت علــى مــدى األســابيع الســابقة لصــدور هــذا ومضــا و 

  ماليني شخص يف مواقع يصعب الوصول إليها. ٣٫٩التقرير. وإضافة إىل املواقع احملاصرة، يوجد حنو 
    
ملناطق احملاصرة        ٢٠١٧نيسان/أبريل  - قائمة 

  املنطقة  احملافظة

العــــــــــــــــــدد التقــــــــــــــــــديري 
ايـــــة  للســـــكان (حـــــىت 

  اجلهة اليت تفرض احلصار )٢٠١٧نيسان/أبريل 

  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام٥٠٠ ٩٣ دير الزور  دير الزور

ــــــــــة ومجاعــــــــــات املعارضــــــــــة٨٠٠ ٩  الريموك  دمشق القــــــــــوات احلكومي
  املسلحة غري التابعة لدول

  إدلب
 التابعة لدولمجاعات املعارضة املسلحة غري ١٠٠ ١٢ الفوعة
 مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول كفر

  ريف دمشق

  القوات احلكومية ٠٠٠ ٣٠ قابون وبرزة البلد
/بقني   القوات احلكومية ٣٠٠ ٤٣ مضا

منطقــــــة دومــــــا (دومــــــا والشــــــيفونية
  وحوش الضواهرة)

  القوات احلكومية ١٠٠ ١٥٠

منطقــــــــــــــــــة حرســــــــــــــــــتا (حرســــــــــــــــــتا
) ومديرا   ومسرا

  القوات احلكومية ٣٠٠ ٤٦

ــا (عــربني عــربني واملنطقــة احمليطــة 
  وزملكا وجوبر)

  القوات احلكومية ٣٠٠ ٤٩

منطقة كفر بطنا (كفر بطنا وعني
ترمــــــــا ومحــــــــورة وجســــــــرين وســــــــقبا 
وأفـــرتيس وحــــّزة وحــــوش األشــــعري 

  وبيت سوا واحملمدية)

  القوات احلكومية ٤٠٠ ١٣٢

النشــــابية وبيــــتمنطقــــة النشــــابية (
  مي والصاحلية وعطا وحزرما)

  القوات احلكومية ٥٠٠ ١٦

  القوات احلكومية ٢٠٠ ٤١ الوعر  محص
٥٠٠ ٦٢٤  اجملموع  

          



S/2017/445

 

10/26 17-08300 
 

وال يـــزال وصـــول األمـــم املتحـــدة إىل أولئـــك الـــذين يعيشـــون يف مواقـــع حماصـــرة أو مواقـــع يصـــعب   - ٢٢
لــغ. وقــد أُرســلت ثــالث قوافــل مشــرتكة بــني الوكــاالت إىل مواقــع حماصــرة وأخــرى  الوصــول إليهــا مثــار قلــق 

ببـيال يصعب الوصول إليها خالل شهر نيسان/أبريل. ومشل ذلك مناطق يصعب الوصـول إليهـا هـي يلـدا و 
وبيت سحم؛ واحلولة وحربنفسه؛ ودار الكبرية وغنطو وترمال. ومل تـتمكن القوافـل املسـرية إىل منـاطق أخـرى 
حماصرة أو يصعب الوصول إليها، مبا فيها تلك املعتمدة مبوجب خطة القوافل املشرتكة بـني الوكـاالت لفـرتة 

ر/مايو، من التوجه إىل مقصدها بسبب القتـال - نيسان/أبريل خـر السـلطات  أ الـدائر وانعـدام األمـن، و
  التابعة لدول. السورية يف اإلجراءات اإلدارية، والقيود املفروضة من ِقبل مجاعات املعارضة املسلحة غري

يصـال شـحنات مرسـلة مـن   - ٢٣ لتقرير، قامت وكاالت األمم املتحدة أيضـا  وخالل الفرتة املشمولة 
رب خطوط التماس ومواقع يصعب الوصول إليهـا، أو مـّدت يـد العـون إىل فرادى الوكاالت إىل مواقع متتد ع

ٍت حالـــت دون  قـــاطين تلـــك املواقـــع مـــن خـــالل براجمهـــا العاديـــة. وواجهـــت وكـــاالت األمـــم املتحـــدة صـــعو
الوصول إىل بعـض املواقـع. فلـم ُيسـمح، علـى سـبيل املثـال، لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـني 

لــدخول إىل يلــدا بقافلــة إنســانية علــى حنــو مــا هــو مقــرر لشــهر الفلســطينيني  يف الشــرق األدىن (األونــروا) 
نيسان/أبريل، على الرغم من حصول الوكالة على املوافقات الالزمة من السلطات احلكومية املعنيـة ومـع أن 

وصــول إىل الريمــوك منــذ قافلـة مشــرتكة بــني الوكــاالت متكنــت مــن الوصــول إىل املنطقــة. ومل يتســن لألونــروا ال
ر/مـايو  احلكوميـة، الدوليـة منهـا والسـورية علـى حـد  غـري. ويف غضـون ذلـك، واصـلت املنظمـات ٢٠١٦أ

ســـواء، تـــوفري اخلـــدمات الطبيـــة والتعليميـــة واخلـــدمات النفســـية واالجتماعيـــة وخـــدمات احلمايـــة، إضـــافًة إىل 
ويف ظـــــــل ظـــــــروف حمفوفـــــــة  بعـــــــض الـــــــدعم يف قطاعـــــــات ذات صـــــــلة، ملواقـــــــع يصـــــــعب الوصـــــــول إليهـــــــا

ت   جسيمة.  بتحد
لتقريـر، اســتجابت جهــات أخـرى فاعلــة يف جمــال العمـل اإلنســاين، منهــا   - ٢٤ وطـوال الفــرتة املشــمولة 

اللجنة الدولية للصليب األمحر، للحالة يف املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها وفقا ملبـادئ 
 العمل اإلنساين.

  
  الشكل الثاين

خطوط التماس: النسبة املئويـة  عربعمليات األمم املتحدة اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت اليت تُنفذ 
لألشــخاص الــذين مت إيصــال املســاعدة إلــيهم يف املنــاطق احملاصــرة كــل شــهر، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 

  فوق مدينة دير الزور  عمليات اإلسقاط اجلوي
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٦ 
عــــــــــــدد املنــــــــــــاطق احملاصــــــــــــرة

جرى الوصول إليها هـذا اليت
 العام

القوافل

 اإلسقاط اجلوي
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واســتمر تعطــل تســليم املعونــة بفعــل عوامــل جمتمعــة تتمثــل يف انعــدام األمــن والتــدخل املتعمــد مــن   - ٢٥
جانب أطراف النزاع والقيود املفروضة من ِقبلها. فعلى سـبيل املثـال، ال تـزال معظـم وكـاالت األمـم املتحـدة 

طق ســورية اخلاضــعة وأغلــب اجلهــات الشــريكة هلــا غــري قــادرة علــى الوصــول إىل الســكان احملتــاجني يف منــا
لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، وذلك نتيجة تعليق مجيع خطط إيصال املساعدة إىل هذه املناطق بسـبب 
عــدم القــدرة علــى العمــل بصــورة مســتقلة وعلــى رصــد األنشــطة. وحيــول ذلــك دون وصــول األمــم املتحــدة 

افظة دير الزور، وبعـض اجليـوب يف مشـال وشركائها يف جمال العمل اإلنساين إىل مدينة الرقة ومعظم أحناء حم
  ريف حلب وجنوب ريف احلسكة واجلزء الشمايل الغريب من ريف محاة. 

ـــدول   - ٢٦ ويف الوقـــت نفســـه، تســـتمر القيـــود الـــيت تفرضـــها مجاعـــات املعارضـــة املســـلحة غـــري التابعـــة ل
ت وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة احملليــة. فعلــى ســبيل املثــال، أفــادت منظمــات إنســاني ــا واجهــت حتــد ة 

عطلـــت حصـــوهلا علـــى موافقـــات الســـلطات احملليـــة يف املنـــاطق الـــيت يســـيطر عليهـــا األكـــراد يف مشـــال شـــرق 
خري يف عملية الربجمة. ويُذكر يف هذا الصـدد أن سـلطات  اجلمهورية العربية السورية، مما أدى إىل حاالت 

جمية العاديـة الـيت تنفـذها األمـم نيسان/أبريل بت ٥اإلدارة الذاتية الكردية قامت منذ  عليق مجيع األنشطة الرب
املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة يف حمافظــة احلســكة. وقــد ســبق تعليــق األنشــطة هــذا طلــٌب مــن 
عادة توجيه مجيع اللوازم من الـربامج العاديـة إىل دعـم االسـتجابة للحالـة اإلنسـانية  سلطات اإلدارة الذاتية 

  ة الرقة. يف حمافظ
ـــا   - ٢٧ ن شـــركاء العمـــل اإلنســـاين عـــرب احلـــدود الكـــائنني يف تركي ويف الوقـــت نفســـه، أفـــادت التقـــارير 

ت الـــيت تعـــرتض وصـــوهلم إىل حمافظـــة إدلـــب، حيـــث إن مجاعـــات  يواجهـــون هـــم أيضـــاً مزيـــدا مـــن التحـــد
ـــة تفـــرض املعارضـــة املســـلحة غـــري التابعـــة لـــدول واجلماعـــات الـــيت صـــنفها جملـــس األمـــن كجماعـــا ت إرهابي

مطالـــــب جديـــــدة علـــــى املنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة العاملـــــة يف احملافظـــــة. وجيـــــري حاليـــــاً إبـــــالغ املنظمـــــات 
ا  غـــري احلكوميـــة بفـــرض شـــروط تســـجيل جديـــدة و/أو مطالبتهـــا بتقـــدمي معلومـــات عـــن موظفيهـــا وشـــؤو

نظمـات غـري احلكوميـة إىل اللوجستية واملالية. وال ُتطبق تلك املطالـب بصـورة متسـقة، وقـد دفعـت بعـَض امل
ا أو حىت تعليقها بصورة مؤقتة ريثما يتم حّل تلك املسائل.    تضييق نطاق عمليا

ويف شهر نيسان/أبريل، أعيد فتح الطريق الرابط بـني حلـب والقامشـلي حلركـة املـرور التجاريـة بعـد   - ٢٨
رية واألطــراف يف امليــدان. لكــن أربــع ســنوات مــن إغالقــه وإثــر اتفــاق بــني حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســو 

اجلهـــات الفاعلـــة يف جمـــال العمـــل اإلنســـاين ال تـــزال تنتظـــر احلصـــول علـــى موافقـــات رمسيـــة مـــن الســـلطات 
ســتخدام الطريــق الــذي يتوقــع أن حيــدث حتســناً كبــرياً يف إمكانيــة إيصــال املــواد الالزمــة  الســورية تســمح هلــا 

ا.   إلنقاذ األرواح واإلمداد 
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   ١اجلدول 
ـــــات األمـــــم املتحـــــدة اإلنســـــانية  ـــــتم عـــــرب خطـــــوط التمـــــاس، املشـــــرتكةعملي ـــــيت ت ـــــني الوكـــــاالت ال   ب

  ٢٠١٧نيسان/أبريل 
 شخص مت إيصال املساعدة إليهم  ١٩٢ ١٠٠

 
عدد األشخاص الذين مت إيصال 

املساعدة إليهم يف املناطق اليت يصعب 
 ١٥٧ ٥٠٠الوصول إليها 

 
عدد األشخاص الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم يف املناطق احملاصرة 

٣٤ ٦٠٠ 

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

 يف املائة ٤٫٠
نسبة األشخاص الذين مت إيصال 

املساعدة إليهم يف املناطق اليت يصعب 
 الوصول إليها

 يف املائة٥٫٤
 إيصال نسبة األشخاص الذين مت

 املساعدة إليهم يف املناطق احملاصرة

  ١٣من  ١
عدد املواقع احملاصرة اليت مت إيصال 

 املساعدة إليها

 
عدد القوافل اليت ُسّريت عرب خطوط 

 ٣التماس 

 
عدد عمليات نقل املساعدات 

 ٤١ جواً 

  
 ١٦عدد عمليات اإلسقاط اجلوي 

    
نيسـان/أبريل لـوازم طبيـة منِقـذة لـألرواح وضـرورية للبقـاء علـى قيـد وقد ُسحبت من القوافـل يف شـهر   -  ٢٩

مــواد العــالج واللــوازم الــيت ُســحبت مــن  ٢حالــة. ويبــني اجلــدول  ٣٧ ٠٠٠احليــاة، تكفــي لعــالج أكثــر مــن 
نتظـام بسـحب األمصـال واألصـناف املتجـددة (الشـفرات واملشـارط  القوافل. وتقوم اهليئات األمنية احلكومية 

واألصــناف الــيت تعتربهــا أدوات جراحيــة (املالقــط واملقصــات واإلبــر) مــن جمموعــات لــوازم التوليــد، والشــاش) 
وجمموعات اللوازم الصـحية الطارئـة املشـرتكة بـني الوكـاالت، وجمموعـات اللـوازم املسـتخدمة يف طـب األطفـال، 

فــــل املشــــرتكة بــــني واجملموعــــات اخلاصــــة بعــــالج مــــرض اإلســــهال، وذلــــك يف قوافــــل فــــرادى الوكــــاالت والقوا
ة شـديدة للمسـتفيدين. وكـان مـن املقـرر إيصـال لـوازم طبيـة إضـافية  الوكاالت، مما حيّد من نفعها ويسبب معا
يف إطار اخلطة الشهرية للقوافل املشرتكة بني الوكاالت، إال أن ثـالث قوافـل فقـط هـي الـيت أمكـن تسـيريها إىل 

لعامليـة إىل حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية منـذ بدايـة وجهتها. وعالوة علـى ذلـك، قـدمت منظمـة الصـحة ا
بعة لوكالة منفـردة بغيـة الوصـول إىل  ٢٠١٧عام  موقعـا يف مخـس حمافظـات.  ١٤سبعة طلبات لتسيري قوافل 

  وقد وافقت احلكومة السورية على طلبني، يف حني ظلت مخسة طلبات دون إجابة.
  ٢اجلدول 

  ٢٠١٧من قوافل املساعدة اإلنسانية، نيسان/أبريل اللوازم الطبية اليت مت سحبها 
 نوع اللوازم عدد مواد العالج املنطقة

جمموعـــات اللـــوازم الصـــحية الطارئـــة املشـــرتكة بـــني الوكـــاالت، وجمموعـــات  ٨٠٠٥ يلدا وببيال وبيت سحم
ء  عالج االلتهاب الرئوي من النوعني ألف و

احليويــــة، وأدويــــة األوعيــــة الدمويــــة، وأدويــــة اجلهــــاز اهلضــــمي، املضــــادات ١١١٢٧ احلولة وحربنفسه
ء، وأدويـة الربـو،  وجمموعات عالج االلتهاب الرئوي من النوعني ألـف و

 واألدوية املضادة للتقلصات املعوية
رفض متاما أن تضاف أدوية األتروبني واملسكنات وأدويـة القلـب، وأدويـة  ٧٩٥٤دار الكبرية وغنطو وترمال

العقلية، واحملاقن، واإلبر، ومطهر البوفيدون إىل الكميات املـأذون  الصحة
ء.  وكذلك جمموعات عالج االلتهاب الرئوي من النوع 
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ر/مـايو  - وطُلب يف خطة األمم املتحدة لتسيري القوافل املشرتكة بني الوكاالت لفرتة نيسـان/أبريل   -  ٣٠ أ
شخصــا. وجــرت   ١  ٠٦٦  ٦٥٠بغيــة إيصــال املســاعدات إىل موقعــا، منهــا مواقــع حماصــرة،  ٢٨الوصــوُل إىل 

املائـــة) مـــن جممـــوع املســـتفيدين املطلـــوب   يف  ٧١٫٧شخصـــا ( ٧٦٤ ٩٥٠املوافقـــة علـــى إيصـــال املســـاعدة إىل 
 ١٣شخصــا: فاعُتمــدت تســعة مواقــع كليــاً، يف حــني اعتمــد  ١ ٠٦٦ ٦٥٠الوصــول إلــيهم والبــالغ عــددهم 

ــــ ــــنظم أعــــداد احملت ــــض إيصــــال موقعــــا بشــــروط حمــــددة ت ــــيهم يف تلــــك املواقــــع. ورُف لوصــــول إل اجني املســــموح 
ــــا أكثــــر مــــن  ايــــة شــــهر نيســــان/أبريل،   ١٣٢  ٠٠٠املســــاعدات إىل ســــتة مواقــــع يوجــــد  شــــخص. وحــــىت 

ـــــاعدات إىل حنــــو  ـــــل الفريــــق املســــــــــ شــــخص بواســــطة ثــــالث قوافــــل. واســــتحال يف شــــهر  ١٥٧  ٥٠٠أوصــــــــــــــ
القوافــل إىل مواقـع أخــرى معتمــدة ومدرجـة يف اخلطــة نظــرا لعـدم موافقــة الســلطات الســورية  نيسـان/أبريل تســيري

  عليها يف البداية؛ وانعدام األمن واستمرار القتال؛ والتأخر يف إصدار رسائل تيسري املرور يف بعض احلاالت.
لتقرير، واصلت فرادى الوكاالت تقدمي طلبات لتسـيري   - ٣١ بعـة لوكـاالت ويف الفرتة املشمولة  قوافـل 

مج األغذيـــة العـــاملي، علـــى ســـبيل املثـــال،  طلبـــاً رمسيـــاً يف شـــهر نيســـان/أبريل  ١ ٦٩٨منفـــردة. فقـــدم بـــر
للحصول على رسائل لتيسـري املـرور مـن أجـل نقـل املسـاعدات الغذائيـة إىل مواقـع مسـتهدفة يف مجيـع أحنـاء 

ل إليها بصورة منتظمة. ومن بني هذه الطلبات، مل البلد، وكانت الغالبية العظمى منها ملناطق أمكن الوصو 
تلــق مثانيــة طلبــات موافقــة أو ردا مــن الســلطات املختصــة، ممــا حــال دون إيصــال املســاعدات الغذائيــة إىل 

شـــخص يف حمافظـــات محـــص ودرعـــا وريـــف دمشـــق. وقـــدمت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون  ٣٠ ٠٠٠
سـهل نقـل املـواد غـري الغذائيـة وجمموعـات املسـاعدة علـى  طلباً للحصول على رسائل تيسـري ت ٤٥الالجئني 

كسب الرزق داخل اجلمهوريـة العربيـة السـورية، كـان معظمهـا ملنـاطق ميكـن الوصـول إليهـا يف إطـار الـربامج 
  العادية. وقد متت املوافقة عليها كلها.

غـــالق٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٧وكانـــت الســـلطات الرتكيـــة قـــد قامـــت، منـــذ   - ٣٢ معـــرب  ، 
نصيبني/القامشلي يف حمافظة احلسكة بصورة مؤقتة لدواع أمنية. وأدى ذلك إىل قطع الطرق الربية إليصـال 
حملافظــة. ومــا زالــت وكــاالت  مســاعدات األمــم املتحــدة اإلنســانية إىل حمافظــة احلســكة عــرب احلــدود احمليطــة 

ة بـــراً مـــن داخـــل اجلمهوريـــة العربيـــة األمـــم املتحـــدة عـــاجزًة إىل حـــد بعيـــد عـــن الوصـــول إىل حمافظـــة احلســـك
السورية، بسبب انعدام األمن وتواجد تنظيم الدولـة اإلسـالمية علـى امتـداد الطـرق. بيـد أن الطريـق الواصـل 
من حلب إىل احلسكة عن طريق منبج أعيد فتحه حلركة املرور التجارية. وبينما تستمر املناقشات من أجل 

يصـــال  األمـــم املتحـــدة املنقـــذة لـــألرواح، ال التوصـــل ملســـار بـــري يتـــيح إيصـــال معونـــة تـــزال املنظمـــة تقـــوم 
  القامشلي.  املساعدة املتعددة القطاعات عن طريق اجلو من دمشق إىل مطار

  
  االستجابة اإلنسانية    

يف شـــهر نيســـان/أبريل، اســـتمرت الوكـــاالت اإلنســـانية التابعـــة لألمـــم املتحـــدة وشـــركاء املنظمـــة يف   - ٣٣
ســـتخدام مجيـــع الوســـائط مـــن داخـــل جمـــال العمـــل اإل نســـاين يف إيصـــال املســـاعدة إىل ماليـــني احملتـــاجني 

). وإضـافة إىل األمـم املتحـدة وشـركائها، واصـلت ٣اجلمهورية العربية السورية وعرب حدودها (انظر اجلـدول 
األشهر السـابقة. املنظمات غري احلكومية تقدمي املساعدة املنقذة لألرواح إىل احملتاجني إليها كما فعلت يف 

ا ويف كثــري مــن املنــاطق الواقعــة  وواصــلت احلكومــة تقــدمي اخلــدمات األساســية يف املنــاطق اخلاضــعة لســيطر
ا. ويف العديــد مـن املنـاطق الــيت تسـيطر عليهـا مجاعــات املعارضـة املسـلحة غــري التابعـة لــدول،  خـارج سـيطر

  مكان. استمرت السلطات احمللية كذلك يف تقدمي اخلدمات عند اإل
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  ٣اجلدول 
 نيســـان/ عـــدد األشـــخاص الـــذين تلقـــوا املســـاعدة مـــن منظمـــة األمـــم املتحـــدة ومنظمـــات أخـــرى،    

  ٢٠١٧  أبريل
 عدد األشخاص الذين تلقوا املساعدة املنظمة

 ٢٤٣ ١٩٨ منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
  املنظمة الدولية للهجرة

 ٢٩٧ ٠٤٦ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 ١ ٥٠٠ ٠٠٠>  منظمة األمم املتحدة للطفولة
مج األمم املتحدة اإلمنائي  ١ ٨١١ ٤٠٢ بر

 ١٩٠ ٨٠٧ صندوق األمم املتحدة للسكان
 ٤١٨ ٠٠٠ وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

مج األغذية العاملي  ٣ ٧٦٠ ٠٠٠ بر
 ١ ٥٦١ ٨٥١ منظمة الصحة العاملية

    
لتقريــر، اســتمرت عمليــات إيصــال املســاعدات عــرب احلــدود مــن األردن   - ٣٤ وخــالل الفــرتة املشــمولة 

  )٢٠١٤( ٢١٦٥وتركيــــــــــــا إىل داخــــــــــــل اجلمهوريــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــورية، وفقــــــــــــا ألحكــــــــــــام القــــــــــــرارات 
(ملزيـــــــد مـــــــن التفاصـــــــيل، انظـــــــر الشـــــــكل  )٢٠١٦( ٢٣٣٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١و 

خطـار السـلطات السـورية مسـبقا بكـل شـحنة،  الثالث). ومتشياً مع هذه القـرارات، قامـت األمـم املتحـدة 
لت آلية الرصد التابعة لألمـم مبا يشمل تقدمي معلومات عن حمتواها ووجهتها وعدد املستفيدين منها. وواص
ا، حيث رصـدت اسـتخدام  جلمهورية العربية السورية عمليا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة  ٧املتحدة املعنية 

قافلــــة خـــالل شــــهر نيســـان/أبريل وأكــــدت الطـــابع اإلنســــاين لكـــل منهــــا وأخطــــرت  ٢٠شـــاحنة يف  ٤٧٠
تستفيد من التعاون املمتـاز مـع حكـوميت األردن السلطات السورية بعد إرسال كل شحنة. وما زالت اآللية 

  وتركيا.
  

  الشكل الثالث 
عــدد املســتفيدين الــذين قــدمت إلــيهم األمــم املتحــدة وشــركاؤها املســاعدة عــن طريــق اإلمــدادات     

   ٢٠١٧اإلنسانية عرب احلدود، حسب اجملموعات، نيسان/أبريل 
آلالف )(  

  
  
  
  
  

وكاالت ٧

قافلة عابرة للحدود ٢٠

شاحنة ٤٧٠

 أرقام هامة

 التغذية الغذاء الصحة

٥٥٩
٠٥٥١

١٢ ٥٧ ٥٣ 
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لقوافــــــل املشــــــرتكة بــــــني الوكــــــاالت الــــــيت أجنــــــزت مهمتهــــــا يف  ٤وتــــــرد يف اجلــــــدول   - ٣٥ ه قائمــــــة  أد
. ويُــــذكر أن األمــــم املتحــــدة قامــــت بتســــيري مــــا جمموعــــه ثــــالث قوافــــل مشــــرتكة بــــني ٢٠١٧نيســــان/أبريل 

لتقرير، وكانت مجيع القوافل مدرجة يف خطـة القوافـل املشـرتكة بـني  الوكـاالت الوكاالت يف الفرتة املشمولة 
لنيابــة عــن وكــاالت  -لفــرتة نيســان/أبريل  ر/مــايو. ويف شــهر نيســان/أبريل، أمتــت اجملموعــة اللوجســتية  أ

رحلـــة جويـــة إلســـقاط املســـاعدات مـــن اجلـــو علـــى مدينـــة ديـــر الـــزور احملاصـــرة، فألقـــت   ١٦األمـــم املتحـــدة 
ت يف شـــــهر شـــــخص تقريبـــــا. واســـــُتكمل ٣٤ ٦٠٠كميـــــات مـــــن حصـــــص اإلعاشـــــة تكفـــــي ملـــــا عـــــدده 

طنـا  ١ ٥١٦عملية مـن عمليـات النقـل اجلـوي إىل القامشـلي، مسحـت بنقـل مـا جمموعـه  ٤١نيسان/أبريل 
لنيابة عن جهات فاعلة إنسـانية  مج األغذية العاملي  مرت من اللوازم الغذائية وغري الغذائية املقدمة من بر

مج األغذيـة العـاملي مـن تقـدمي املسـ شـخص  ٢٠٧ ٠٠٠اعدة الغذائيـة لفائـدة أخـرى. وقـد مّكـن ذلـك بـر
شـخص ُشـردوا نتيجـة  ١٣٠ ٠٠٠يف أحناء حمافظات احلسـكة والرقـة وحلـب وديـر الـزور، مبـن فـيهم حـوايل 

  الستمرار القتال يف حمافظة الرقة.
  

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٧ قوافل املساعدة اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت املسرية عرب خطوط التماس، نيسان/أبريل    

 املنطقة التاريخ

اهلدف املطلوب 
(عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 املستفيدين)

عـــــــدد األشـــــــخاص 
ــــذين  املســــتهدفني ال

 نوع املساعدة تلقوا املساعدة

 مساعدة متعددة القطاعات ٠٠٠٣٥ ٠٠٠٣٥ يلدا وببيال وبيت سحم نيسان/أبريل ٨
 مساعدة متعددة القطاعات ٠٠٠٨٩ ٠٠٠٨٩ احلولة وحربنفسه نيسان/أبريل ١٣
 مساعدة متعددة القطاعات ٥٠٠٣٣ ٥٠٠٣٣ دار الكبرية وغنطو وترمال نيسان/أبريل ٢٠

    
ـــا عكفـــت علـــى   - ٣٦ ومل تشـــارك األمـــم املتحـــدة واجلهـــات الشـــريكة هلـــا يف عمليـــات اإلجـــالء، إال أ

مساعدة املدنيني احملتاجني الذين مت إجالؤهم من املواقع احملاصرة يف البلدات األربع (الفوعة وكفر ومضا 
ئها مراكز اإلجالء الكائنة يف والزبداين) وحي الوعر. ويف شهر نيسان/أبريل، زار ممثلو األمم املتحدة وشركا

، وقـدموا  ريف محص وحلب وطرطوس والالذقية اليت استقبلت من جرى إجالؤهم من بلديت الفوعة وكفر
خــدمات املســاعدة الالحقــة. ويف غضــون ذلــك، اســتمر الشــركاء عــرب احلــدود يف االســتجابة الحتياجــات 

  مضا والزبداين وحي الوعر.أولئك الذين وصلوا إىل إدلب وريف حلب قادمني من بلديت 
وتواصل األمم املتحـدة وشـركاؤها التصـدي للحالـة اإلنسـانية النامجـة عـن القتـال الـدائر يف حمافظـة   - ٣٧

شخص يف الرقة، يف حـني ُنصـب  ٢٢١ ٦٠٠الرقة. ففي شهر نيسان/أبريل، جرى إيصال الغذاء إىل حنو 
 العديـد مـن خميمـات املشـردين داخليـاً ومواقـع خيمـة وغـري ذلـك مـن دعـم اإليـواء يف ١ ٠٠٠ما يزيـد علـى 

املــرور العــابر. وعــالوة علــى ذلــك، جــرى يوميــا إمــداد العديــد مــن خميمــات املشــردين داخليــا ومواقــع املــرور 
مرت مكعب من مياه الشرب، يف حـني اسـتمر الشـركاء الكـائنون يف اجلمهوريـة  ١ ٠٠٠العابر مبا يصل إىل 

نشـــطة الرعايـــة الصـــحية األوليـــة العربيـــة الســـورية وخارجهـــا يف  تـــوفري مـــواد اإلغاثـــة األساســـية واالضـــطالع 
وأنشطة التطعيم ضد األمـراض ويف تقـدمي الـدعم يف جمـايل التغذيـة والتعلـيم. كمـا دشـنت األمـم املتحـدة مـع 

يت ذلك يف وقت تكثر فيـه الشـوا غل شركائها تقدمي خدمات احلماية يف املخيمات ومواقع املرور العابر، و
نقـاط التفتـيش  بشأن القيود املفروضـة علـى حريـة حركـة املشـردين داخليـا أثنـاء عمليـات التـدقيق األمـين (يف

  ونقاط التجمع ومواقع املرور العابر).
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نيسان/أبريل محلٌة وطنية للتطعيم ضد شلل األطفـال، بـدعم مـن  ٢٧إىل  ١٨وأجريت يف الفرتة من   - ٣٨
مــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف). وتشــري النتــائج األوليــة إىل أن أكثــر مــن منظمــة الصــحة العامليــة ومنظمــة األ

حلملــة  ٢٫٤ طفــل.   مليــون  ٢٫٧مليــون طفــل دون ســن اخلامســة جــرى تطعــيمهم، وقــد كــان الــرقم املســتهدف 
وقد أجريت احلملة يف مجيع احملافظات فيما عدا أجزاء من حمـافظيت الرقـة وإدلـب. وُعلقـت محلـة التطعـيم ضـد 

لل األطفال يف تل أبـيض بسـبب نشـوب خـالف مـع السـلطات احملليـة. واقتصـرت أنشـطة التطعـيم يف ريـف ش
ديـــر الـــزور علــــى املراكـــز الصـــحية فقــــط، لـــرفض تنظـــيم الدولــــة اإلســـالمية مشـــاركة أفرقــــة متنقلـــة. ومت إيصــــال 

لتنسيق مع اهلالل األمحر العريب    السوري. اللقاحات إىل الغوطة الشرقية 
طفـــــل  ٢٥٠ ٠٠٠وخـــــالل شـــــهر نيســـــان/أبريل، قـــــدمت اليونيســـــيف خـــــدمات تغذويـــــة لقرابـــــة   - ٣٩
حامل ومرضعة وذلـك مـن خـالل الـربامج العاديـة والعمليـات املنفـذة عـرب احلـدود وتلـك املشـرتكة بـني  وامرأة

الوكــاالت املنفـــذة عــرب خطـــوط التمــاس. ومشلـــت اخلــدمات التغذيـــة تــدخالت وقائيـــة وعالجيــة وتكميليـــة، 
يف ذلك فحص وعالج حاالت سوء التغذية الشديد بنوعيها املتوسط واحلـاد. وجـرى إيصـال اخلـدمات  مبا

  طفل وأمٍّ يسكنون يف مواقع يصعب الوصول إليها. ٣٣ ٥٠٠إىل 
جحتـني أوفـد إىل خـان الشـيح  ١٠و  ٩ويف   - ٤٠ نيسان/أبريل، قامت أفرقة األونروا بتنظـيم بعثتـني 

طاعــات للخــدمات املقدمــة إىل الالجئــني الفلســطينيني، مبــا يف ذلــك تقيــيم األضــرار إلجــراء تقيــيم متعــدد الق
الـــيت حلقـــت مبنشـــآت األمـــم املتحـــدة، وحتديـــد االحتياجـــات العامـــة لالجئـــني املتبقـــني يف املنطقـــة. وأفـــادت 

م أو أضـــرار مبدرســـتني وم ملنشـــآت التابعـــة لألونـــروا. فقـــد حلـــق دمـــار  لغـــة  ركـــز األفرقـــة بلحـــاق أضـــرار 
بـع  ن ومركـز للرعايـة الصـحية ومكتـب خلـدمات التصـحاح ومركـز  جمتمعي، بينما أصبحت مدرستان أخر

  ملشروع إشراك الشباب حباجة إىل مزيد من اإلصالح.
لتعاون مع الشـركاء، إدارة   - ٤١ مركـزا جمتمعيـا  ٧٥وواصلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

حمافظة. وقد ُصممت املراكز اجملتمعية لتكون مبثابة متجر واحد جامع تُقدم فيـه  ١١عامال تنتشر يف أحناء 
إىل املشردين داخليا واجملتمعات احمللية املضيفة طائفٌة واسعة من خدمات احلماية ودعم سـبل كسـب الـرزق 

 ٠٠٠رب مـن يق وتوليد الدخل والتدريب املهين وتطوير املهارات احلياتية. ويف شهر نيسان/أبريل، تلقى ما
  مشرد داخلياً الدعم من خالل تلك املراكز. ١٦
وواظــب االحتــاد الروســي، طــوال الشــهر، علــى إرســال نشــرات إعالميــة صــادرة عــن املركــز الروســي   - ٤٢

للمصاحلة بني األطراف املتنازعة يف اجلمهورية العربية السورية إىل األمم املتحـدة، وهـي نشـرات تُعـرض فيهـا 
دة الغوثية الثنائية. كمـا واصـلت دول أعضـاء أخـرى تقـدمي أشـكال املسـاعدة اإلنسـانية جهود تقدمي املساع
  الثنائية وغري الثنائية.

 
  التأشريات وعمليات التسجيل    

طلبــاً جديــداً  ٥٧قُــّدم إىل حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف شــهر نيســان/أبريل مــا جمموعــه   - ٤٣
شـــريات دخـــول. ومـــن بـــني  طلبـــاً ورُفـــض طلبـــان  ٣٠هـــذه الطلبـــات، متـــت املوافقـــة علـــى للحصـــول علـــى 

طلبــاً بعــد. وجــرت املوافقــة يف شــهر نيســان/أبريل علــى مخســة طلبــات جديــدة للحصــول  ٢٥يُبــت يف  ومل
شريات كانت قـد قـدِّمت خـالل الشـهور السـابقة، بينمـا رُِفضـت ثالثـة. وقُـدم مـا جمموعـه  طلبـاً  ٤٩على 

طلباً آخر لتجديد التأشريات ُقدِّمت  ٢٩هر نفسه. ومتت املوافقة أيضاً على لتجديد التأشريات خالل الش
  يف األشهر السابقة، يف حني مل يُبّت بعد يف طلبني.
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ويبلـــغ إمجـــايل عـــدد املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الدوليـــة املســـجَّلة لـــدى حكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة   - ٤٤
لعمل يف البلد  وهناك أربع منظمـات غـري حكوميـة دوليـة بصـدد إكمـال  منظمة، ١٧السورية واملأذون هلا 

إجــراءات التســجيل. وال تــزال تلــك املنّظمــات تواجــه جمموعــًة مــن العوائــق والقيــود اإلداريــة الــيت تــؤثّر علــى 
ا على العمل، مبا يف ذلـك مـا حيـول دون حصـوهلا علـى إذٍن إلجـراء تقييمـات مسـتقّلة لالحتياجـات.  قدر

ل حنو  قامـة شـراكات مـع األمـم منظمة غ ٢١٧و ري حكومية وطنية اإلذَن من اجلمهورية العربيـة السـورية 
  املتحدة. وحصلت منظمة غري حكومية وطنية أخرى على إذٍن بذلك خالل شهر نيسان/أبريل.

  
  سالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأماكن عملهم     

آنفـــــاً الـــــيت اســـــتهدفت مرافـــــق صـــــحية، جـــــرى يف أوائـــــل شـــــهر  إضـــــافًة إىل اهلجمـــــات املـــــذكورة  - ٤٥
نيسان/أبريل إغالق نقطتني لتوزيع األغذية ومـواد اإلغاثـة األساسـية يف حـي امليـدان بدمشـق إغالقـاً مؤقتـاً، 

  بفعل تصاعد حّدة اهلجمات بقذائف اهلاون.
ا إىل خميمــات نــوروز وروج نيســان/أبريل، ّمت إلغــاء بعثــات إنســانية كــان مــن املقــّرر إرســاهل ٣٠ويف   - ٤٦

  ومربوكة وعني عيسى، بسبب تدهور احلالة األمنية يف احلسكة. 
موظّفا يف األمم املتحـدة  ٢١ومنذ نشوب النزاع، قُتل عشرات العاملني يف اجملال اإلنساين، منهم   - ٤٧
ســوري، ومثانيــة موظفــاً ومتطوعــاً يف اهلــالل األمحــر العــريب ال ٦٥و  -مــن مــوظفي األونــروا  ١٧يشــملون  -

موظفني ومتطوعني يف مجعية اهلـالل األمحـر الفلسـطيين. كـذلك، أفيـد مبقتـل العديـد مـن مـوظفي املنظمـات 
موظفـاً مـن مـوظفي األمـم املتحـدة  ٢٩غري احلكومية الدولية والوطنية. ويوجد يف الوقت الراهن ما جمموعـه 

مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و  قيــد االحتجــاز أو يف عــداد املفقــودين، مــن بيــنهم أحــد مــوظّفي مــن  ٢٨بــر
مــوظفي األونــروا. وإضــافًة إىل احملتَجــزين واملفقــودين، ُجنِّــد اثنــان مــن مــوظفي األمــم املتحــدة ألداء اخلدمــة 

كـانون الثاين/ينـاير، علـى الـرغم مـن أّن مسـؤويل األمـم املتحـدة يتمتعـون   ١العسكرية الوطنية اإلجبارية منـذ 
ا لعام  إلعفاء من اخلدمة   . ١٩٤٦العسكرية وفقاً التفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

    
  مالحظات  - لثا   

علـــى مـــدى األشـــهر الســـتة املاضـــية، وبفعـــل تقـــدم القـــوات العســـكرية حنـــو منـــاطق جديـــدة وإبـــرام   - ٤٨
لـغ األثــر علـى حيـاة املــدنيني املستضـعفني، حـدثت تغــريات ها مـة علـى اخلطــوط االتفاقـات احملليـة الــيت هلـا 

إلمكان الوصوُل  األمامية يف اجلمهورية العربية السورية. وقد عادت هذه التغريات ببعض النفع، إذ أصبح 
إىل املدنيني الذين كانوا من قبل يف مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية وكذلك توفُري املسـاعدة 

لنســبة إىل مئــات اآلالف مــن النــاس اإلنســانية هلــم. وعلــى النقــيض مــن ذلــك تســتمر احليــا ة علــى حاهلــا 
  الذين يعيشون يف ظّل ظروف يصعب إدراكها متاماً. 

ليبلــــغ  ٢٠ ٠٠٠وعلــــى الــــرغم مــــن أّن عــــدد الســــكان يف املنــــاطق احملاَصــــرة قــــد اخنفــــض حبــــوايل   - ٤٩
دٍة يف احلمايــة املقدَّمــة للمــ ١٣نســمة يف  ٦٢٤ ٥٠٠ دنيني. ففــي  منطقــة، ال يعــين هــذا األمــر حــدوث ز

اية احلصار بعد فرتات مطولة من القتال العنيـف واملسـاعدات اإلنسـانية املقيّـدة.   يت  كثري من احلاالت، 
كما يغادر عشرات اآلالف املنـاطق احملاَصـرة بعـد إبـرام اتفاقـات حمليـة. وال يبـدو أّن هـذه االتفاقـات احملليـة 

ت اإلنسـانية وميكـن، يف بعـض الظـروف، اعتبارهـا عمليـات نقـل قسـري  تستويف املعـايري الدوليـة أو الضـما
نتظام.    للسكان إىل مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة ال تزال بناها التحتية املدنية تتعّرض للهجمات 
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ــــاً بشــــأن وقــــوع هجمــــات علــــى مستشــــفيات ومرافــــق طبيــــة يف شــــهر  ٣٠وقــــد ورد   - ٥٠ تقريــــراً موثوق
ريــراً مؤّكــدا. ويف هــذا األمــر إشــارة إىل الظــروف غــري املقبولــة الــيت تق ٢١نيســان/أبريل وحــده، مبــا يف ذلــك 

ا. ويف ضوء اهلجوم الكيميائي الذي تعرضت لـه  ال يزال جزء كبري من السكان السوريني يعيش حتت وطأ
نيســـان/أبريل حســـب التقـــارير ومـــع اســـتمرار اهلجمـــات علـــى املرافـــق التعليميـــة  ٤منطقـــة خـــان شـــيخون يف 

العبــادة، أمســت أزمــة احلمايــة املســتمرّة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية أزمــة غــري مســبوقة يف  واألســواق ودور
ن ُحتال احلالة يف اجلمهورية العربية السورية إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،  دي  التاريخ احلديث. وال زلت أ

لة للمســــاعدة يف التحقيــــق بشــــأن وأدعــــو مجيــــع الــــدول األعضــــاء إىل دعــــم اآلليــــة الدوليــــة احملايــــدة واملســــتق
األشـــخاص املســـؤولني عـــن اجلـــرائم األشـــد خطـــورة مبوجـــب القـــانون الـــدويل املرتكبـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة 

  ومالحقتهم قضائيا. ٢٠١١السورية منذ آذار/مارس 
شخص كلَّ أسبوع عن طريـق  ٣٥٠ ٠٠٠ومتتلك األمم املتحدة القدرة على تقدمي املساعدة إىل   - ٥١
ة عـرب خطـوط التمـاس. ولـو كـان الوصـول إىل َمـن يعيشـون يف املنـاطق القو  افل املشرتكة بني الوكاالت املسـريَّ

إلمكـــان إيصـــال املســـاعدات إىل مجيـــع ســـكان هـــذه  احملاصـــرة مســـموحاً بـــه وميســـراً دون أي قيـــد، لكـــان 
قـــص  هـــا إالاملنــاطق كـــل شــهر. بيـــد أن قــدرة األمـــم املتحــدة علـــى تقــدمي املســـاعدة ال ُيســتفاد من بشــكل 

أسبوعاً تلو اآلخر، وهو األمر الذي حيدث بصورة متعمدة. فالقيود اليت تفرضها حكومة اجلمهوريـة العربيـة 
ا  السورية على إيصال املعونة إىل َمن ُهم يف أمس احلاجة إليها، رغم تلقيها خطة إليصال املساعدات مـّد

تزال تؤدي إىل تسـيري عـدد  دأ على تسليم املعونة، الشهران واحلصول على موافقة السلطات من حيث املب
ة  ال هزيــل جــدا مــن القوافــل عــرب خطــوط التمــاس كــل شــهر، وهــو مــا ــاء املعــا يكفــي علــى اإلطــالق إل

احلادة. وما انفكت القيود تزداد يف مناطق أخرى أيضاً، فقد أصبحت إمكانية الوصول إىل املناطق الواقعـة 
رضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول، يف إدلـب ومشـال شـرق البلـد، حمـدودة بشـكل حتت سيطرة جمموعـات املعا

متزايـد. وجيـب أن يبـذل اجملتمـع الــدويل مزيـداً مـن اجلهـود للوصــول إىل احملتـاجني للمسـاعدات، وإنـين أدعــو 
، تعمــد، منفــردًة وجمتمعــةً  الـدول األعضــاء يف جملــس األمــن واألعضــاء يف الفريــق الـدويل لــدعم ســورية إىل أن

إىل اســـتخدام نفوذهـــا لتحســـني وصـــول املســـاعدات اإلنســـانية مـــن أجـــل احلـــؤول دون تفـــاقم احلالـــة املرتديـــة 
  أصال. 
بتـة إىل الشـعب السـوري مفادهـا   - ٥٢ ولقد أشـرُت، يف بروكسـل، إىل احلاجـة إىل توجيـه رسـالة قويـة و

أّن احلـــرب الـــيت يعـــانون مـــن أوزارهـــا لـــن تقـــع يف طـــّي النســـيان. وستســـتمر لفائـــدة عامـــة املـــدنيني الســـوريني 
أكثــر أمهيــة أو أكثــر اجلهــوُد اإلنســانية والسياســية املبذولــة مــن جانــب األمــم املتحــدة. فلــيس هنــاك مــا هــو 

ة الشــعب الســوري إال ــاء هــذا النــزاع دون مزيــد مــن التــأخري. ولــن تنتهــي معــا عنــدما يصــبح  إحلاحــاً مــن إ
التوصل إىل حل سياسي ممكناً. وال تزال عملية األمم املتحدة يف جنيف، اليت ترتكـز علـى التقـدم احملـرز يف 

، الســــــبيَل األول للتوصــــــل إىل ت أســــــتا تســــــوية سياســــــية بــــــني الســــــوريني يف إطــــــار القــــــرار  مســــــار حمــــــاد
. وإنـــين ال زلـــُت ملتزمـــاً بتحقيـــق تقـــدٍم ٢٠١٢حزيران/يونيـــه  ٣٠وبيـــان جنيـــف املـــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٤

  ضمن هذا اإلطار.
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  املرفق 
احلــوادث الــيت تــؤثر علــى املــدنيني املســجَّلة مــن ِقبــل مفوضــية األمــم املتحــدة     

   ٢٠١٧حلقوق اإلنسان، نيسان/أبريل 
  

  حمافظتا ريف دمشق ودمشق    
صــباحا، ُشــّنت غــارات جويــة علــى منطقــة ســكنية  ١٠:٣٠نيســان/أبريل، حــوايل الســاعة  ٣يف   •  

تقـــع يف ســـقبا اخلاضـــعة لســـيطرة املعارضـــة، ممـــا أســـفر حســـبما أفـــادت التقـــارير عـــن مقتـــل مخســـة 
  مدنيني، من بينهم امرأة. 

منطقــة صــباحا كــذلك، ُشــّنت غــاراٌت جويــة علــى  ١٠:٣٠نيســان/أبريل، حــوايل الســاعة  ٣يف   •  
  سكنية يف محورية أسفرت حسب التقارير عن مقتل ثالثة مدنيني.

ظهــــراً، تعــــّرض مركــــز طــــيب يقــــع يف مدينــــة جســــرين  ٢:٠٠نيســــان/أبريل، حــــوايل الســــاعة  ٣يف   •  
  اخلاضعة لسيطرة املعارضة لغارات جوية أدت إىل حلاق أضرار جزئية به حسب التقارير. 

مسـاء، أصـابت غـاراٌت جويـٌة منطقـًة سـكنية يف اجلـزء  ٥:٠٠نيسان/أبريل، حوايل السـاعة  ٣يف   •  
ن الغــارات أســفرت عــن ســقوط  الــذي تســيطر عليهــا املعارضــة مــن مدينــة دومــا، وأفــادت تقــارير 

صـــابة  ٢٢ ن. كـــذلك، أفـــادت تقـــارير  مـــن الضـــحا املـــدنيني، مـــن بيـــنهم ثالثـــة أطفـــال وامـــرأ
  عشرة أطفال ومثاين نساء.  مدنياً يف اهلجوم، من بينهم ٥٠يقل عن  ال ما

مبـىن مـن مخسـة طوابـق يف منطقـة نيسان/أبريل، أصـابت غـاراٌت جويـة  ٤يوم  نم فرتة الظهرية يف  •  
ياره مما أسفر، حسب التقارير، عن مقتل  مدنيني، مـن بيـنهم  ١٠سكنية يف سقبا وتسببت يف ا

  امرأة حامل، وعن إصابة عدد آخر غري معروف. 
مســــاء، ُشــــّنت غــــارات جويــــة علــــى منطقــــة اجلــــوز  ٥:٠٠حــــوايل الســــاعة نيســــان/أبريل،  ٤يف   •  

ن الغـــارات أســـفرت عـــن مقتـــل مثانيـــة مـــدنيني، مـــن بيـــنهم  الســـكنية يف ســـقبا، وأفـــادت التقـــارير 
ن وطفالن.    امرأ

مساء، ضربت غـارات جويـة منطقـة سـكنية يف محوريـة  ٥:٠٠نيسان/أبريل، حوايل الساعة  ٤يف   •  
التقــارير عــن مقتــل ســبعة مــدنيني، مــن بيــنهم أربعــة أطفــال (بنــٌت وثالثــة وهــو مــا أســفر حســب 

  صبيان).
نيســـان/أبريل، يف فـــرتة مـــا بعـــد الظهـــرية، أصـــابت الغـــارات اجلويـــة منطقـــة ســـكنية يف دومـــا  ٤يف   •  

  أسفر، حسب التقارير، عن مقتل مدنيَّني.  مما
  
  

، يتعّلـــق هـــذا الوصـــف املقـــدَّم للتطـــورات الـــيت اســـتجّدت يف امليـــدان وللحـــوادث الـــيت وقعـــت )٢٠١٥( ٢٢٥٨وفقـــاً للقـــرار   (أ)  
متثــال مجيــع األطــراف يف اجلمهوريــة العربيــة  كيــدها،  خــالل الشــهر ومتكنــت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان مــن 

. وتُقـدَّم هـذه املعلومـات دون إخـالل بعمـل )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩ية للقرارات السور 
فرقة العمل املعنية بوقف إطالق النار التابعة للفريق الدويل لدعم سورية. واملعلومات الـواردة ال تشـّكل قائمـة حصـرية جبميـع 
انتهاكــات القــانون الــدويل اإلنســاين وانتهاكــات وجتــاوزات القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــيت وقعــت يف اجلمهوريــة العربيــة 

 لتقرير. السورية خالل الفرتة املشمولة
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ية يف كفـر بطنــا حسـب التقــارير نيسـان/أبريل، أدت غـارات جويــة ُشـّنت علــى منطقـة ســكن ٤يف   •  
  إىل مقتل مدنيَّني.

نيســـان/أبريل، أصـــابت غـــارٌة أرضـــية منطقـــًة ســـكنية يف دومـــا اخلاضـــعة لســـيطرة املعارضـــة  ١٧يف   •  
  وأسفرت، حسب التقارير، عن مقتل طفل. 

نيســـــــان/أبريل، اســـــــتهدفت غـــــــارات جويـــــــة مدينـــــــَة دومـــــــا يف الفـــــــرتة مـــــــا بـــــــني الســـــــاعة  ٢١يف   •  
ظهراً، وأسفرت حسب التقارير عـن مقتـل مـدنيـَّْني يف منطقتـني  ٢:٠٠والساعة  صباحاً  ١٠:٠٠

ملدينة.   سكنيتني وآخَرْين يف املناطق الزراعية احمليطة 
نيسان/أبريل، أصابت غارٌة أرضية منطقـَة أبـو رمانـة السـكنية يف دمشـق اخلاضـعة لسـيطرة  ٢٦يف   •  

  ني.احلكومة مما أسفر حسب املزاعم عن مقتل امرأتَ 
، أّدى حســبما أفــادت بــه التقــارير  ١٦يف   •   نيســان/أبريل، انفجــر لغــم يف الضــاحية اجلنوبيــة ملضــا

  إىل مقتل طفل وإصابة مخسة آخرين.
  

  حمافظة درعا    
نيسان/أبريل، قُتل طفالن حسبما أفادت به التقـارير مـن جـرّاء انفجـار لغـم أرضـي يف بلـدة  ١يف   •  

  داعل اليت تسيطر عليها املعارضة. 
نيســان/أبريل، أدت فيمــا يُــزعم الغــارات اجلويــة الــيت ُشــّنت علــى منطقــة درعــا البلــد حــوايل  ٣يف   •  

ئية. مساء إىل مقتل مدّين كان، حسب التقاري ٩:١٥الساعة  صالحات كهر   ر، يقوم 
فجــرا، أصــابت غــارات جويــة منطقــة ســكنية يف بلــدة  ١:٠٠نيســان/أبريل، حــوايل الســاعة  ٤يف   •  

مسلـني الـيت تسـيطر عليهـا املعارضــة، وأسـفرت، حسـبما أفـادت بـه التقــارير، عـن مقتـل أربعـة أفــراد 
  من أسرة مشّردة من إخنل.

ت جويــة حــّي طريــق الســد يف  ١٠:٣٠نيسـان/أبريل، حــوايل الســاعة  ٦يف   •   مســاء، أصــابت ضـر
فرادهــــا اخلمســــة:  درعــــا الــــذي تســــيطر عليــــه املعارضــــة، فأســــفرت فيمــــا يـُـــزعم عــــن مقتــــل أســــرٍة 

  صبّيان اثنان وبنت واحدة.  -حامل وزوجها وأوالدمها الثالثة  امرأة
ة منطقة نصـيب اخلاضـعة لسـيطرة املعارضـة والواقعـة علـى نيسان/أبريل، ضربت غارات جوي ٨يف   •  

احلدود األردنية، فأسفرت حسب التقارير عن مقتـل ثالثـة أطفـال (مـن بيـنهم طفلـة) وجـرح عـدد 
  غري معروف من املدنيني اآلخرين، جّلهم من النساء واألطفال. 

أدى،  رات جوية، ممـافجرا، تعّرض مستشفى يف داعل لغا ١:٣٠نيسان/أبريل، يف الساعة  ٩يف   •  
حسب ما أفادت به التقارير، إىل مقتل ممرض وإصابة ثالثة مدنيني آخرين، مـن بيـنهم ممرضـتان. 

ضرار.    وأصيب املستشفى 
ت أرضـــية بلـــدة تســـيل اخلاضـــعة جلماعـــة  ١١يف   •   نيســـان/أبريل، قُتـــل مـــدين عنـــدما أصـــابت ضـــر

  جيش خالد بن الوليد.
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ـــة نيســـان/أبريل، قتـــل ف ١٤يف   •   ـــة اإلنســـانية يف غـــارة جوي يمـــا يُـــزعم أحـــد العـــاملني يف جمـــال املعون
  أصابت منطقة درعا احملطة اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف مدينة درعا.

ت جويـة علـى منطقـة سـكنية يف  ١:٠٠نيسـان/أبريل، حـوايل السـاعة  ٢٦يف   •   فجـراً، ُشـنت ضـر
فرادهـا األربعـة، مـن بيـنهم صـيب وبنـت، وعـن  مسلني وأسفرت، حسب التقارير، عن مقتـل أسـرة 

  إصابة عدد غري معروف من املدنيني. 
نيســـان/أبريل، قـــام مقـــاتلو مجاعـــة جـــيش خالـــد بـــن الوليـــد، حســـبما أفـــادت بـــه تقـــارير،  ٢٨يف   •  

جـــراءات مـــوجزة، الرتبـــاطهم فيمـــا يُـــزعم جبماعـــات أخـــرى يف  عـــدام مثانيـــة مـــدنيني يف تســـيل 
  املعارضة املسلحة. 

نيسان/أبريل، قامت مجاعة جيش خالد بن الوليـد، فيمـا يُـزعم، بقطـع رأس أحـد املـدنيني  ٢٩يف   •  
لشعوذة.  موه    علناً يف َتسيل، بعد أن ا

نيســـان/أبريل، أصـــابت غـــاراٌت جويـــة منـــاطق ســـكنية يف درعـــا البلـــد وأســـفرت، حســـب  ٣٠يف   •  
ن وثالثــة أ طفــال (صــيب واحــد وبنتــان)، وعــن التقــارير، عــن مقتــل تســعة مــدنيني، مــن بيــنهم امــرأ

  جرح عدد غري معروف من املدنيني. 
نيســان/أبريل، أصــابت غــاراٌت جويــة منطقــة ســكنية يف مدينــة بصــرى احلريــري فأســفرت،  ٣٠يف   •  

  . للمدينة حسبما أفادت به التقارير، عن مقتل مدنيَّني أحدمها رئيس اجمللس البلدي
يُـزعم  طقة سكنية يف بلدة نعيمة، أسـفرت فيمـانيسان/أبريل، ُشنت غارات جوية على من ٣٠يف   •  

  عن مقتل امرأة من املدنيني وطفلها البالغ من العمر مخس سنوات.
  

  حمافظة حلب    
نيسان/أبريل، أصابت غارات جوية مبىن مجعية الرضوان اخلريية يف بلدة أورم الكـربى بريـف  ١يف   •  

  حلب الغريب، وأسفرت فيما يُزعم عن مقتل أربعة أطفال وإصابة ثالثة مدنيني جبراح. 
قــد العــدس بريــف حلــب  ٣يف   •   نيســان/أبريل، ُشــنَّت غــارات أرضــية علــى منــاطق ســكنية يف قريــة 

  ، وتسببت فيما يُزعم يف مقتل مخسة مدنيني، من بينهم ثالثة أطفال. الشمايل
نيســـان/أبريل، ُشـــنت غـــارات جويـــة علـــى منـــاطق ســـكنية يف بلـــدة دارة عـــزة اخلاضـــعة  ٨يف فجـــر   •  

لسيطرة املعارضة، يف ريف حلب الغريب، مما أسفر حسـب التقـارير عـن مقتـل أم وطفلهـا وإصـابة 
  رين جبراح. ما ال يقل عن سبعة مدنيني آخ

نيسان/أبريل، قتلت امرأة وطفالها فيما يُزعم من جـرّاء غـارات جويـة ُشـنَّت علـى منـاطق  ٢٢يف   •  
  سكنية يف بلدة دارة عزة بريف حلب الغريب.

هــا بريــف  ٢٧صـباح يــوم   •   نيســان/أبريل، ُشــنت غــارات جويــة علــى منــاطق ســكنية يف بلــدة كفــر 
قتــل اثنــني مــن املــدنيني وإصــابة تســعة آخــرين جبــراح، مــن حلــب الغــريب، أســفرت فيمــا يـُـزعم عــن م

ن.   بينهم سبعة أطفال وامرأ



S/2017/445

 

22/26 17-08300 
 

  حمافظة إدلب    
نيســان/أبريل، ُشــنَّت غــارات جويــة علــى مدينــة معــرة النعمــان اخلاضــعة لســيطرة املعارضــة،  ٢يف   •  

أســفر حســب التقــارير عــن إصــابة عــدد غــري معــروف مــن املــدنيني وتســبب يف حــدوث دمــار  ممــا
  سع النطاق وإخراج املستشفى الرئيسي يف املدينة من اخلدمة. وا

نيســـــان/أبريل، أصـــــابت غـــــاراٌت جويـــــة منـــــاطق ســـــكنية يف بلـــــدة اهلبـــــيط يف منطقـــــة خـــــان  ٣يف   •  
  مدنيا آخرين.  ٢٠شيخون، مما أسفر حسب التقارير عن مقتل طفلني وإصابة 

شيخون، مما أسفر حسب التقارير عـن نيسان/أبريل، ُشنَّت غارات جوية على مدينة خان  ٣يف   •  
  مقتل ثالثة رجال من املدنيني.

صــباحا، ُشــنت غــارات جويــة علــى منــاطق ســكنية يف  ٧:٠٠نيســان/أبريل، حــوايل الســاعة  ٤يف   •  
مـدنيا، مـن بيـنهم  ٩٠حي الفرن مشايل مدينة خان شيخون، مما أسفر حسب التقارير عن مقتـل 

فيمــا يبــدو لعوامــل مسيــة. وأصــيب مخســة مــن أفــراد الــدفاع امــرأة، بعــد تعرُّضــهم  ٢٠طفــال و  ٢٨
املــدين جبــراح أثنــاء أداء عملهــم ومــثلهم ثالثــة صــحفيني كــانوا يغطــون اهلجــوم. ويف حــوايل الســاعة 

ظهرا، أصابت غاراٌت املستشـفى الرئيسـي خلـان شـيخون، الـذي كـان قـد اسـتقبل جرحـى  ١:٠٠
ن الغـارات أحلقـت بعـض اهلجوم السـابق، وكـذلك أصـيب مركـز الـدفاع املـد ين اجملـاور لـه. وأُفيـد 

رت منظمة حظر األسلحة الكيميائية  ملرفقني. ويف بيان صدر يف اليوم نفسه، أ األضرار املادية 
ا حتقق يف   احلادث. شواغل خطرية بشأن االستخدام املزعوم ألسلحة كيميائية وأشارت إىل أ

على منطقة سكنية يف سلقني اخلاضعة لسـيطرة املعارضـة نيسان/أبريل، ُشنَّت غارات جوية  ٤يف   •  
مـدنيا علـى األقـل،  ٢٦والواقعة يف مشال شرقي إدلب، وتسببت الغارات حسب املزاعم يف مقتـل 

ن معظم الضحا كـانوا أشخاصـا مشـردين داخليـاً مـن  ١٤من بينهم  طفال وست نساء. وأفيد 
  حلب ودير الزور.

، ُشنت غارات جوية على مناطق سكنية يف مدينة سراقب، ممـا أسـفر حسـب نيسان/أبريل ٤يف   •  
  التقارير عن مقتل امرأة من املدنيني وأطفاهلا الثالثة. 

نيسان/أبريل، ُشنت غارات جوية على منـاطق سـكنية يف حـي  ٤يف فرتة ما بعد الظهرية من يوم   •  
قتــل ســبعة مــدنيني، مــن بيــنهم الصــناعة مبنطقــة جســر الشــغور، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن م

  طفل، وإصابة عدد غري معروف من املدنيني جبراح.
نيســان/أبريل، ُشــنت غــارات أرضــية علــى بلــدة الفوعــة احملاَصــرة، ممــا أســفر حســب التقــارير  ٥يف   •  

  عن إصابة ثالثة مدنيني، من بينهم امرأة وطفل عمره ستة أعوام.
لتقـــــارير غـــــارات أرضـــــية علـــــى الفوعـــــة، وأســـــفرت نيســـــان/أبريل، ُشـــــنت حســـــبما أفـــــادت ا ٦يف   •  

  يُزعم عن إصابة أربعة مدنيني، منهم ثالثة أطفال. فيما
لقـرب مـن أرحيـا،  ٦يف   •   نيسان/أبريل، ُشنَّت غارات جوية على منـاطق سـكنية يف قريـة الظاهريـة 

  مما أسفر حسب التقارير عن مقتل صبيتني شقيقتني.
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املدنيني، حسبما أفادت بـه التقـارير، يف خـان السـبل مبعـرة النعمـان نيسان/أبريل، قُتل أحد  ٦يف   •  
سم جبهة   النصرة). على يد عناصر من هيئة حترير الشام (اليت تضم اجلماعة املعروفة سابقا 

نيســـان/أبريل، ُشـــنَّت غـــارات جويـــة علـــى منـــاطق ســـكنية يف بلـــدة حـــيش القريبـــة مـــن معـــرة  ٧يف   •  
معـروف  التقارير عن مقتـل ثالثـة رجـال مـن املـدنيني وإصـابة عـدد غـريالنعمان، مما أسفر حسب 

  من املدنيني اآلخرين.
أسـفر  نيسان/أبريل، ُشنَّت غارات جويـة علـى األحنـاء الغربيـة مـن مدينـة جسـر الشـغور، ممـا ٧يف   •  

  حسب التقارير عن مقتل فردين من الدفاع املدين وإصابة اثنني آخرين جبراح.
ٌت أرضية حسب التقارير بلدة الفوعة، وأسفرت فيمانيسان/أ ٧يف   •   يُزعم عن  بريل، أصابت ضر

  مقتل صيب يف الرابعة عشر من عمره.
اجلـوز  نيسان/أبريل، ُشنَّت غارات جوية على متاجر ومنازل يف الشارع الرئيسـي ملدينـة أورم ٨يف   •  

م سبعة أطفال وامرأة، وإصابة من املدنيني، منه ٢٠يف أرحيا، مما أسفر حسب التقارير عن مقتل 
  آخرين جبراح. ٢٠ما ال يقل عن 

نيســان/أبريل، ُشــّنت حســب التقــارير عــدة غــارات جويــة علــى بلــدة حــيش، وأســفرت فيمــا  ٨يف   •  
  يُزعم عن إحلاق أضرار مبرفق طيب يف اجلوار.

إصـــابة  نيســـان/أبريل، ُشـــنَّت غـــارات أرضـــية علـــى الفوعـــة، ممـــا أســـفر حســـب التقـــارير عـــن ٨يف   •  
  رجلني من املدنيني جبراح.

نيســان/أبريل، ُشــنت غــارات جويــة علــى منــاطق ســكنية يف مدينــة معــرة النعمــان، ممــا أســفر  ٩يف   •  
  حسب التقارير عن مقتل رجلني من املدنيني. 

نيســان/أبريل، ُشــنَّت غــارات جويــة علــى منــاطق ســكنية يف قريــة محبوشــية جبســر الشــغور،  ١١يف   •  
  التقارير عن مقتل ثالثة من املدنيني، من بينهم طفل.مما أسفر حسب 

ألمهات واألطفال يف شنان، ممـا  ١٧يف   •   نيسان/أبريل، ُشنَّت غارة جوية على مستشفى للعناية 
ملستشـفى وعـن  أسفر حسب التقارير عن إصابة عدد غري معروف مـن املـدنيني كـانوا موجـودين 

ملرفق أدت إىل إخراجه من   اخلدمة. حلاق أضرار 
نيســــان/أبريل، ُشــــنَّت غــــارات جويــــة علــــى منطقــــة ســــكنية يف مدينــــة معــــرة حرمــــة،  ١٨يف فجــــر   •  

أطفــال (مخــس بنــات وأربعــة صــبيان)  ٩مــدنيا، مــنهم  ١١أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل  ممــا
  وإصابة عدد غري معروف من املدنيني اآلخرين.

هم حسب التقارير يف غـارة جويـة ُشـنت علـى نيسان/أبريل، لقي أربعة من املدنيني مصرع ٢٢يف   •  
  قرية احسم.

نيسـان/أبريل، أصـابت غـارات جويـة مستشـفى ميـدانياً حتـت  ٢٢يف فرتة ما بعد الظهرية من يـوم   •  
لقرب من عبدين، مما أسفر عن مقتل أربعة من املدنيني.   األرض يقع 
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جويــة علــى منطقــة جبــل دويلــة نيســان/أبريل، بعــد منتصــف الليــل بقليــل، ُشــنَّت غــارات  ٢٥يف   •  
مـدنياً، مـنهم مخسـة  ١٥جنوب غريب مدينة كفـر ختـارمي، وأسـفرت الغـارات فيمـا يُـزعم عـن مقتـل 

  أشخاص مشردين داخليا.
فجرا، تعرض مستشفى يف مدينة كفر ختارمي لغـارات  ٢:٠٠نيسان/أبريل، حوايل الساعة  ٢٥يف   •  

دمــة. ومل تــرد أنبــاء عــن ســقوط ضــحا يف جويــة حســب التقــارير، ومــن مث جــرى إخراجــه مــن اخل
  هذا اهلجوم.

ظهــراً، ُشــنَّت غــارات جويــة علــى ســوق لألغذيــة يف  ١:٣٠نيســان/أبريل، حــوايل الســاعة  ٢٤يف   •  
خان شيخون، أسفرت فيما يُزعم عن مقتل سبعة مدنيني وإصابة عدد غـري معـروف مـن املـدنيني 

  اآلخرين.
ت غــــارات جويــــة علــــى مستشــــفى يف الضــــواحي الشــــرقية نيســــان/أبريل، ُشــــنّ  ٢٧يف فجــــر يــــوم   •  

النعمان، مما أسفر حسب التقارير عن مقتل ثالثة مدنيني كانوا يف العناية املركزة، منهم امرأة  ملعرة
صابة عدد غري معروف من املدنيني اآلخـرين يف الغـارة، مـنهم موظفـون عـاملون يف  وفتاة. وأُفيد 

ـر املستشــف ى جزئيـا. وتعـرض هــذا املرفـق لغـارات جويــة أخـرى يف وقـت الحــق القطـاع الطـيب، وُدمِّ
  من اليوم نفسه.

شــورين،  نيســان/أبريل، أصــابت غــارات جويــة حســب التقــارير موكبــاً جلنــازة يف بلــدة معــر ٢٧يف   •  
ويزعم أن ذلك أسفر عن مقتل سبعة من املدنيني وإصابة عدد غري معروف من املدنيني اآلخـرين 

  جبراح.
لقـرب مـن بلـدة معــر ن ٢٧يف   •   يسـان/أبريل، ُشـنَّت غـارات جويـة علـى مركـز الـدفاع املـدين الواقـع 

زيتة، فأشعلت حريقا يف املرفق. وُشنَّت غارات جوية أخرى على هـذا املوقـع يف وقـت الحـق مـن 
اليوم نفسه، مما أسفر حسب التقارير عن مقتل أربعة من أفـراد الـدفاع املـدين وتسـبب يف خسـائر 

  برية، منها تدمري عدة سيارات إسعاف. مادية ك
نيسان/أبريل، ُشنَّت غارات جوية على منطقة سكنية يف مدينة سرجة، مما أسـفر حسـب  ٢٧يف   •  

  التقارير عن مقتل طفلة.
نيســان/أبريل، ُشــنَّت غــارات جويــة علــى خــان شــيخون، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن  ٢٧يف   •  

وثالثـــــة أطفـــــال، وإصـــــابة عـــــدد غـــــري معـــــروف مـــــن املـــــدنيني مقتـــــل مثانيـــــة مـــــدنيني، بيـــــنهم امـــــرأة 
  جبراح. اآلخرين

  حمافظة محاة    
نيسان/أبريل، انفجر يف حي الزهـراء مبدينـة محـص اخلاضـعة لسـيطرة احلكومـة جهـاز تفجـري  ٨يف   •  

يدوي الصنع كان موضوعاً حتت حافلة تنقل مدنيني، مما أسفر حسب التقـارير عـن مقتـل مخسـة 
  نهم أربع نساء، وإصابة تسعة آخرين جبراح.مدنيني، من بي

نيســــان/أبريل، ُشــــنَّت يف الظهــــرية تقريبــــا غــــارات جويــــة أصــــابت مرفقــــاً طبيــــاً يف مدينــــة   ٢٩يف   •  
زيتــا، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل مثانيــة مــن أفــراد الــدفاع املــدين وأدى إىل تـــدمري  كفــر
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نيــة  املرفــق. مث بعــد الظهــر تقريبــا، ممــا أســفر  ٢:٠٠يف الســاعة تعــرض املوقــع نفســه لغــارة جويــة 
  حسب التقارير عن مقتل اثنني من املدنيني. 

مساء، ُشنَّت غـارات جويـة علـى مركـز طـيب آخـر يف  ٩:٠٠نيسان/أبريل، حوايل الساعة  ٢٩يف   •  
  ضواحي كفر زيتا، مما أسفر حسب التقارير عن تعطيل ذلك املرفق. 

  حمافظة دير الزور    
ســان/أبريل، انفجــر جهــازان مــن األجهــزة املتفجــرة اليدويــة الصــنع احملمولــة علــى مركبــة يف ني ٣يف   •  

نقطـــة تفتـــيش خاضـــعة لســـيطرة قـــوات ســـور الدميقراطيـــة يف شـــارع احملطـــة ببلـــدة جـــرزة البومحيـــد، 
الواقعــة يف الريــف الغــريب لــدير الــزور. وقــد انفجــر اجلهــاز األول يف نقطــة التفتــيش، بينمــا انفجــر 

دقيقــة أثنــاء جتمهــر املــدنيني حــول املوقــع. وأدى ذلــك فيمــا يـُـزعم إىل مقتــل مخســة  ٣٠ بعــد الثــاين
  آخرين، من بينهم أطفال.  ١٥مدنيني، منهم امرأة، وإصابة ما ال يقل عن 

آخـرين، حسـب التقـارير،  ١٧نيسان/أبريل، قُتل اثنان من املدنيني وأصيب ما ال يقـل عـن  ٩يف   •  
ت علــى منــاطق ســكنية يف شــارع الــوادي يف حــي اجلــورة اخلاضــع لســيطرة إثــر غــارات أرضــية ُشــنَّ 

  احلكومة مبدينة دير الزور. 
وأصــيب مــا ال يقــل عــن اثنــني آخــرين حســب املــزاعم نيســان/أبريل، لقــي مــدين مصــرعه  ١٣يف   •  

  الزور. جبراح، جرّاء غارة أرضية تعرض هلا اجلزء اخلاضع لسيطرة احلكومة من مدينة دير
نيســـان/أبريل، لقيـــت فتـــاة مصـــرعها حســـب التقـــارير جـــرّاء قصـــف أرضـــي أصـــاب اجلـــزء  ١٧يف   •  

  اخلاضع لسيطرة احلكومة من مدينة دير الزور.
نيسان/أبريل، ُشـنَّت غـارات أرضـية علـى منـاطق سـكنية يف حـي هـرابش اخلاضـع لسـيطرة  ١٦يف   •  

ســة مــدنيني وإصــابة تســعة احلكومــة يف مدينــة ديــر الــزور، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل مخ
  آخرين جبراح. 

مسـاء، ُشـنَّت غـارات جويـة علـى جممـع سـكين يف  ١٠:٠٠نيسان/أبريل، حوايل السـاعة  ١٧يف   •  
مــنهم تســعة  -مــدنياً  ٢٠مدينــة البوكمــال، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 

آخــرين  ٣٠وإصـابة مـا ال يقــل عـن  -مـدنيني عـراقيني كــانوا قـد فــروا مـن العـراق منــذ مـدة قصــرية 
نــه شــن غــارة يف قــد جبــراح. و  ت املتحــدة يف تقــاريره العلنيــة  صــرّح التحــالف الــذي تقــوده الــوال

اليوم نفسه دّمرت إحدى مناطق التجمع التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية اليت تقع على مقربة من 
  البوكمال.

الريـف   كليـة الزراعـة السـابق يف بلـدة احلسـينية يفنيسان/أبريل، دمـرت غـارات جويـة مبـىن ١٧يف   •  
الشمايل الغريب لدير الزور. وكان تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يسـتخدم ذلـك املبـىن، الواقـع يف منطقـة 

ن الغـــارات اجلويـــة أســـفرت عـــن مقتـــل مـــا يقـــل عـــن  ال ســكنية، كمكتـــب لـــه. وأفـــادت التقـــارير 
  عدد غري معروف من املدنيني اآلخرين.مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة  ١١

نيســــان/أبريل، ُشــــنَّت غــــارات أرضــــية علــــى منــــاطق ســــكنية يف حــــي اجلــــورة بــــدير الــــزور،  ١٨يف   •  
  أسفر حسب التقارير عن مقتل ثالثة مدنيني، من بينهم فتاة دون سن العاشرة.  مما
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  حمافظة الرقة    
يــــة محــــرة غــــنم يف الريــــف الشــــرقي للرقــــة، نيســــان/أبريل، أصــــابت غــــارات جويــــة منــــزال يف قر  ٣يف   •  

ن، وإصــابة ثالثــة آخــرين، بيــنهم  ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل أربعــة مــدنيني، بيــنهم امــرأ
ن أيضا.    امرأ

نيســان/أبريل، أصــابت غــارات جويــة مقهــى إنرتنــت وبعــض  ٧يف فــرتة مــا بعــد الظهــرية مــن يــوم   •  
لرقـة، ممـا أسـفر حسـب التقـارير عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن املنازل يف قرية هنيدة يف الريـف الغـريب ل

  آخرين جبراح. ٢٣مدنيا، من بينهم صبيان وامرأة، وإصابة  ١٣
ر الفرات يف منطقـة الطبقـة، وذلـك أثنـاء  ٨يف   •   نيسان/أبريل، تعرَّض قارب للقصف أثناء عبوره 

الكثيفـــة. ويُـــزعم أن امـــرأة  مـــدنياً فـــارّين مـــن الغـــارات اجلويـــة واألرضـــية ٤٠نقلـــه مـــا ال يقـــل عـــن 
وأطفاهلـــا الســـتة قُتلـــوا جـــراء هـــذا اهلجـــوم، بينمـــا ال يـــزال مصـــري بقيـــة الركـــاب جمهـــوال. وقـــد صـــرَّح 

نـــه َشـــّن  ت املتحـــدة يف تقـــاريره العلنيـــة  لقـــرب مـــن  ١٠التحـــالف الـــذي تقـــوده الـــوال غـــارات 
نظــيم الدولــة اإلســالمية، وحــدات تكتيكيــة لت ١٠نيســان/أبريل، حيــث اشــتبك مــع  ٨الطبقــة يــوم 

بعة للتنظيم.   ودّمر التحالف موقعني قتاليني دفاعيني وأربع مركبات 
نيســان/أبريل، ُشــنَّت غــارات جويــة علــى منطقــة ســوق اهلــال يف مدينــة الطبقــة، ممــا أســفر  ٢٢يف   •  

حســب التقــارير عــن مقتــل إحــدى األســر (زوجــان وثالثــة أطفــال). وقــد صــرَّح التحــالف الــذي 
لقـــــرب مـــــن الطبقـــــة يف  تقـــــوده نـــــه َشـــــّن مثـــــاين غـــــارات  ت املتحـــــدة يف تقـــــاريره العلنيـــــة  الـــــوال
بعة لتنظيم الدولة اإلسـالمية ودمَّـر  ٢٢ نيسان/أبريل، حيث اشتبك مع ست وحدات تكتيكية 

  مخسة مواقع قتالية وجهازين متفجرين يدويي الصنع.
يهــا، حســبما أفــادت بــه التقــارير، عنــدما انفجــر نيســان/أبريل، قُتلــت امــرأة مدنّيــة مــع طفل ٢٣يف   •  

لقرب منهم يف حي الزويقات مبدينة الطبقة.   جهاز متفجر يدوي الصنع 
ــا كانـت بصــدد نقـل مــدنيني حيــاولون  ٢٤يف   •   نيسـان/أبريل، أصــابت غـارات جويــة مركبـًة أُفيــد 

ألقــل مــن أســرة واحــدة، مــن الفــرار مــن منطقــة الطبقــة. وقــد ُجــرح فيمــا يُــزعم مثانيــة مــدنيني علــى ا
صـــرَّح قـــد عامـــا. و  ١٥بيـــنهم ثـــالث نســـاء ومخســـة أطفـــال تـــرتاوح أعمـــارهم بـــني ثالثـــة أشـــهر و 

لقـــرب مـــن  نـــه َشـــّن ســـبع غـــارات  ت املتحـــدة يف تقـــاريره العلنيـــة  التحـــالف الـــذي تقـــوده الـــوال
بعـــة لتنظـــي ٢٤الطبقـــة يف  م الدولـــة نيســـان/أبريل، حيـــث اشـــتبك مـــع ثـــالث وحـــدات تكتيكيـــة 

ـــا واحـــدا ومـــدفعاً رشاشـــا ثقـــيال  اإلســـالمية ودمـــر ثـــالث وحـــدات للقيـــادة والـــتحكم وموقعـــاً قتالي
بعتني للتنظيم.   وأوقف وحدتني تكتيكيتني 

مسـاء، أصـابت غـارات جويـة ثالثـة منـازل ملـدنيني  ١١:٠٠نيسان/أبريل، حوايل الساعة  ٢٥يف   •  
بيــنهم تســعة  مــدنيا، مــن ١٦ممــا أســفر عــن مقتــل  مشــال دّوار العجــراوي يف وســط مدينــة الطبقــة،

ت املتحــدة يف نــه  أطفــال ومخــس نســاء. وقــد صــرَّح التحــالف الــذي تقــوده الــوال تقــاريره العلنيــة 
لقـــرب مـــن الطبقـــة يف  نيســـان/أبريل، حيـــث اشـــتبك مـــع أربـــع وحـــدات  ٢٥َشـــّن ســـت غـــارات 

بعة لتنظيم الدولة اإلسالمية ودمَّر أربعة مو    للوقود. اقع قتالية وشاحنةً تكتيكية 
  


