
S/2016/272 األمــم املتحـدة

 
 

 Distr.: General جملس األمن
23 March 2016 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

240316    230316    16-04510 (A)
*1604510* 

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

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  -  أوال  
مـن قـرار    ١٧يقدَّم هـذا التقريـر، وهـو اخلـامس والعشـرون مـن نوعـه، عمـال بـالفقرة            - ١

ــرة )٢٠١٤( ٢١٣٩جملـــس األمـــن  ــرار جملـــس األمـــن   ١٠، والفقـ ، )٢٠١٤( ٢١٦٥مـــن قـ
مـــن قـــرار جملـــس األمـــن  ٥، والفقـــرة )٢٠١٤( ٢١٩١مـــن قـــرار جملـــس األمـــن  ٥والفقـــرة 
ــراً يومــا تقر ٣٠الــيت طلــب فيهــا اجمللــس إىل األمــني العــام أن يقــدم كــل     ،)٢٠١٥( ٢٢٥٨ ي

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

ــدان،  ــى أرض امليـ ــودة علـ ـــ  املوجـ ــة اجلمهوري ــن حكومـ ــا   ومـ ــن غريهـ ــورية، ومـ ــة السـ ة العربيـ
املصــادر الســورية، ومــن املصــادر املفتوحــة أيضــا. والبيانــات الــواردة مــن وكــاالت األمــم   مــن

ــن    ــالفترة مــ ــق بــ ــانية تتعلــ ــداداهتا اإلنســ ــن إمــ ــدة عــ ــباط/فرباير  ٢٩إىل  ١ املتحــ . ٢٠١٦شــ
  التقرير بيانات أحدث مىت ُوجدت. أُدرجت يف  وقد

    
  التطورات الرئيسية  -  ثانيا  
  التطورات على أرض امليدان  - ألف  

 ٢٠١٦ شـباط/فرباير  ١١ يف الفريـق الـدويل لـدعم سـورية      البيان الـذي اعتمـده   أمثر   - ٣
ــرار وال ــذي   )٢٠١٦( ٢٢٦٨ق ــذال ــن  هاخت ــس األم ــذ ،٢٠١٦ شــباط/فرباير ٢٦ يف جمل ن االل

رض امليـدان خـالل   حددا شروط وقف األعمال العدائية، عـن بعـض الـتغريات اإلجيابيـة علـى أ     
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إنشـاء الفريـق الـدويل    مكّن  شباط/فرباير، ٢٦ منذ فالفترة املشمولة بالتقرير.  اجلزء األخري من
اير مـن  شباط/فرب ١٢ إيصال املساعدات اإلنسانية يففرقة العمل املعنية بإمكانية للدعم سورية 

ــى إيصــال املســاعدات والوصــول إىل       ــز عل ــادة التركي ــة إىل زي ــاجني دعــم اجلهــود الرامي . احملت
منطقـة   ١٨منـاطق مـن أصـل     ١٠شخص يف  ١٥٠ ٠٠٠وقدمت األمم املتحدة املساعدة إىل 

وكــاالت، باإلضــافة إىل آخــرين الشــتركة بــني امل قوافــل األمــم املتحــدةجهــود  بفضــل حماصــرة 
األطـراف املتنازعـة    لتزمتشرات اآلالف يف مناطق يصعب الوصول إليها. واتقدر أعدادهم بع

شباط/فرباير. فقد أفادت مصادر خمتلفـة   ٢٧ يف األعمال القتالية الذي بدأوقف بإىل حد بعيد 
أن عــدد األنشــطة العســكرية والغــارات اجلويــة اخنفــض اخنفاضــا كــبريا. وتواصــل فرقــة العمــل  

، رصـد احلالـة واختـاذ التـدابري الالزمـة للحفـاظ       الدعم التابعة لفريق املعنية بوقف إطالق النار، 
على وقف األعمال العدائية. وتلقى مركـز عمليـات األمـم املتحـدة، الـذي أنشـئ دعمـا لفرقـة         

حـاالت عـدم االمتثـال،     ، تقارير عن وقـوع طائفـة واسـعة مـن    املعنية بوقف إطالق النار العمل
  لقذائف اهلاون يف مناطق معزولة. متفرقة وتبادلمن غارات جوية وبرية إىل هجمات 

يف شباط/فرباير، وقبل وقف األعمال العدائية، ظل النـزاع مستشرياً والعنـف حمتـدماً   و  - ٤
أعمـــال القصـــف اجلـــوي العشـــوائي يف مجيـــع أحنـــاء اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. ذلـــك أن  

دعومـة مـن املتحـالفني معهـا،     املتناسب واهلجمـات الربيـة مـن جانـب قـوات احلكومـة، م       وغري
والقصــف العشــوائي مــن جانــب مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة للدولــة واجلماعــات   

د املـدنيني وإيقـاع قتلـى وجرحـى     مل تتوقـف عـن تشـري    ،)١(املصنفة ضمن اجلماعـات اإلرهابيـة  
راف ة الـــيت تقـــوم هبـــا مجيـــع األطـــصـــفوفهم. وظلـــت الســـمة الغالبـــة يف األعمـــال العدائيـــ يف
جتاهــل قواعــد القــانون الــدويل اإلنســاين وواجــب محايــة املــدنيني امللقــى علــى عــاتق كافــة   هــي

شـخص   ١٧٧ ٠٠٠األطراف. وتلقت األمم املتحدة وشـركاؤها تقـارير تفيـد بـأن أكثـر مـن       
  شردوا يف سبع حمافظات يف شباط/فرباير.

مجيـع األطـراف   ووثقت مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان هجمـات قامـت هبـا         - ٥
ــها أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن       مــن  ٤٧٠املتنازعــة، كمــا وثقــت هجمــات ال يعــرف فاعل

ومـن هـذه اهلجمـات غـارات      .)٢(املدنيني وجرح مئات آخرين خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير  
__________ 

، صنف جملس األمن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام وجبهـة النصـرة ضـمن     ٢٠١٣أيار/مايو  ٣٠يف   )١(  
  . وتنشط اجلماعتان يف اجلمهورية العربية السورية.)١٩٩٩( ١٢٦٧اجلماعات اإلرهابية وفقاً لقراره 

إىل حوادث وثقتها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خالل الفترة املشمولة بالتقرير تستند هذه األرقام   )٢(  
وفقا ملنهجية املفوضية يف رصد حالة حقوق اإلنسان. وال تشمل هذه األرقام مجيع احلوادث اليت رمبا يكـون  

السـورية مل تسـمح،    يـة العربيـة  قد تضـرر منـها املـدنيون خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. فحكومـة اجلمهور        
الـرغم مــن الطلبـات املتكــررة املقدمـة هلــا، بالـدخول إىل أراضــيها ملفوضـية حقــوق اإلنسـان وال للجنــة        علـى 

  التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان.
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ــل املتفجــرة ومــدافع اهلــاون والصــواريخ، إضــافة إىل       ــة والربامي ــة وأعمــال قصــف باملدفعي جوي
والــتفجريات االنتحاريــة يف املنــاطق املأهولــة. وظلــت املمتلكــات اخلاصــة    فخخــةالســيارات امل

  تشفيات، تتعرض لألضرار والتدمري.والبنيات التحتية املدنية واملرافق احملمية، كاملدارس واملس
وقـف األعمـال العدائيـة.    بـدء نفـاذ   واستمر القتال يف مجيـع أحنـاء حمافظـة حلـب حـىت        - ٦

 تشنها قوات احلكومة السـورية يف مشـال حلـب، مسـنودة بقصـف جـوي       فاهلجمات الربية اليت
حسـب التقـارير إىل   الروسـي، أدت  التـابع لالحتـاد   الطريان احلريب السـوري ونظـريه    كثيف من

القتلـــى يف صـــفوف املـــدنيني يف شـــباط/فرباير، وفقـــا ملصـــادر مفتوحـــة.  ســـقوط العديـــد مـــن
، نزح معظمهـم مـن شـرق حلـب ومـن      شخص ٦٣ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، ُشرد أكثر من 

حنـو املنـاطق القريبـة مـن احلـدود مـع تركيـا. وأُحلقـت أضـرار           للمدينـة  ماليةالشـ الريفية املناطق 
بالغــة أيضــا بالبنيــة التحتيــة املدنيــة. ووفقــا للمعلومــات الــيت تلقتــها مفوضــية حقــوق اإلنســان،  

عنـــدان، ممـــا أدى إىل شـــباط/فرباير عيـــادتني يف بلـــدة  ٢و  ١أصـــابت غـــارات جويـــة يـــومي 
ــا  ــا توقفهم ــدنيني. ويف    عــن العمــل وإىل كلي ــة م ــل مثاني ــاء    ١٥مقت ــادت األنب شــباط/فرباير، أف

 ،وفقـا ملصـادر مفتوحـة   ، بإصابة مدرستني يف بلـديت أتـارب وإعـزاز يف غـارات جويـة أسـفرت      
وات سـوريا  شخصا وإصـابة العديـد مـن الطـالب. ويف غضـون ذلـك، شـنت قـ         ١٥عن مقتل 
ــة هجمــات علــى الدميقرا ــة يف مشــال حمافظــة     طي مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة للدول

حلب. ويف جنوب حمافظة حلـب، اسـتوىل مؤقتـا تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام،         
لبضــعة أيــام، علــى بلــدة خناصــر االســتراتيجية الــيت كانــت تســيطر عليهــا القــوات احلكوميــة؛    

إىل  ١٩لفتـرة مـن   إىل حمافظة حلـب يف ا  محصمداد الرئيسي من ونتيجة لذلك، قُطع طريق اإل
  شباط/فرباير. ٢٩
واســتمر القتــال يف مدينــة حلــب واملنــاطق احمليطــة هبــا بــني قــوات احلكومــة وحلفائهــا      - ٧

، ممـا أدى إىل سـقوط   الدولة اإلسالميةوجمموعات املعارضة املسلحة غري التابعة للدولة وتنظيم 
بــأن غــارتني جــويتني حقــوق اإلنســان قتلــى وجرحــى. وعلــى ســبيل املثــال، أفــادت مفوضــية   

تفيــد شــباط/فرباير منــاطق ســكنية يف مدينــة حلــب وقريــة كفــر محــرة، و  ٨و  ٧أصــابتا يــومي 
مجاعـات   بـدورها ، واصـلت  غضون ذلكمدنيا. ويف  ٣٨الغارتني أسفرتا عن مقتل  األنباء بأن

ضة املسلحة غري التابعة للدولة قصفها لألحيـاء الـيت تسـيطر عليهـا احلكومـة، مبـا يف ذلـك        املعار
مـدنيا،   ٤٠أسفر عـن مقتـل   وتفيد األنباء بأن هذا القصف أحياء السليمانية ومساكن السبيل، 

شـباط/فرباير، ووفقـا    ٢٤، وفقـا ملصـادر مفتوحـة. ويف    ٥٠طفـال، وجـرح حنـو     ١٢مبن فـيهم  
نســان، ســقطت قذيفــة هــاون علــى منطقــة الشــيخ مقصــود الــيت يســكنها    ملفوضــية حقــوق اإل

أطفـال، وفقـا ملصـادر مفتوحـة.      ثالثةمدنيا، من بينهم  ١٩األكراد أساسا، مما أسفر عن مقتل 
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وتفيد األنباء باسـتمرار القتـال، مبـا يف ذلـك نـريان القناصـة، يف آذار/مـارس بـني قـوات وحـدة           
تابعـة للدولـة علـى طـول طريـق كاسـتيلو،       السـلحة غـري   املات ماعـ اجلاحلماية الشعبية الكردية و

غضـون ذلـك،    اجلـزء الشـرقي مـن مدينـة حلـب. ويف      وهي من آخر الطرق الرئيسية املتبقية يف
 ٣استعيدت إمدادات املياه حملافظة حلب من حمطة معاجلة املياه يف خفسة علـى هنـر الفـرات يف    

المية يف منتصف كانون الثاين/يناير، لتعـاد بـذلك   آذار/مارس بعد أن قطعها تنظيم الدولة اإلس
  اخلدمات إىل مليوين شخص.

ــب، تعرضــت املــدن الــيت تســيطر عل     - ٨ يهــا مجاعــات املعارضــة املســلحة   ويف حمافظــة إدل
التابعة للدولة لغارات جوية من قـوات احلكومـة والقـوات املتحالفـة معهـا، وتسـبب ذلـك         غري

شـــباط/فرباير، ووفقـــا ملفوضـــية  ١٥املـــدنيني. ويف يف دمـــار ويف قتلـــى وجرحـــى يف صـــفوف 
قوات موالية للحكومة أطلقتـها مستشـفيني يف معـرة     يزعم أنحقوق اإلنسان، أصابت قذائف 

ووفقــا ملفوضــية حقــوق اإلنســان،   مــدنيا. ١٥النعمــان، ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن   
يف أرحيـا عـدة مـرات،    رها سـوقا  شباط/فرباير، أصـابت غـارات جويـة مل يعـرف مصـد      ٢٤ يف
آخرين. وتضررت البنيـة التحتيـة    ٢٨مدنيا، من بينهم طفالن، وجرح  ١٣أسفر عن مقتل  مما

بـأن غـارات   األنبـاء   تداشـباط/فرباير، أفـ   ١٧املدنية أيضا مـن القتـال. فعلـى سـبيل املثـال، يف      
صـادر  عدة طـالب، وفقـا مل   جرحجوية أصابت مدرسة يف تفتناز، مما أسفر عن مقتل مدرس و

خص شـ  ١٢ ٠٠٠مفتوحة. وأدى القتال يف خمتلف أحنـاء حمافظـة إدلـب إىل تشـريد أكثـر مـن       
  يف أوائل ومنتصف شباط/فرباير.

ويف حمافظــة الالذقيــة، اســتمر القتــال أيضــا بــني القــوات احلكوميــة، مســنودة بــالطريان    - ٩
لـــــة. ســـــلحة غـــــري التابعـــــة للدوالروســـــي، واجلماعـــــات املعارضـــــة املو احلـــــريب الســـــوري

ـــ   ١٨ ويف ــوات احلكوميــ ــتعادت القـــ ــباط/فرباير، اســـ ــبا   شـــ ــدة كنســـ ــى بلـــ ــيطرة علـــ ة الســـ
ــر مــن    جبــل يف ــال إىل تشــريد أكث ــة،   ٣ ٧٠٠األكــراد. وأدى القت شــخص يف حمافظــة الالذقي
  إدلب.كنسبا إىل دركوش يف جسر الشغور، ومن ربيعة إىل حارم يف حمافظة   من
 حمـافظيت دمشـق وريـف دمشـق. فقـد تواصـل       ونقلت التقـارير أن قتـاال عنيفـا وقـع يف      - ١٠

القتال بني قوات احلكومة، مسنودة بـالطريان احلـريب الروسـي والسـوري، ومجاعـات املعارضـة       
املسلحة غري التابعة للدولة يف معضـمية الشـام والغوطـة الشـرقية ومـا حوهلمـا، ويف حـي جـوبر         

ــها مفوضــية حقــوق اإلنســان إ     مــدنيا  ٤٦ىل مقتــل حنــو  بدمشــق. وتشــري املعلومــات الــيت تلقت
وجرح العشرات نتيجة للغارات اجلوية العديدة اليت شنت على بلـدة معضـمية الشـام احملاصـرة     

شــباط/فرباير،  ١وعلــى بلــدات يف الغوطــة الشــرقية يف شــباط/فرباير. وعلــى ســبيل املثــال، يف   
طـالب  أصابت قذيفة هاون مدرسة يف بلدة بقني يف ريف دمشق، مما أسـفر عـن مقتـل أحـد ال    
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ــة آخــرين وفقــا ملصــادر مفتوحــة. ويف      شــباط/فرباير، تلقــت  ١٠وجــرح مــا ال يقــل عــن ثالث
املفوضــية ادعــاءات بشــأن اســتخدام ذخــائر عنقوديــة يف هجــوم علــى منــاطق ســكنية يف مدينــة  

 جـرح بينـهم مخسـة أطفـال، و   مـن  مقتـل مثانيـة مـدنيني،     إىل وتفيد األنباء بأن ذلـك أدى دوما، 
 ،علومـات تلقتـها املفوضـية   مل ووفقـا شباط/فرباير،  ١٨م مخسة أطفال. ويف مدنيا، من بينه ٢٤

القوات احلكومية براميل متفجرة على مناطق سكنية يف منطقـة املـرج بالغوطـة الشـرقية،     ألقت 
، وتـدمري مستشـفى   واحـد  بينـهم طفـل  مـن  مما أسفر حسب التقارير عـن مقتـل مثانيـة مـدنيني،     

شــباط/فرباير، أفــادت مفوضــية حقــوق اإلنســان بــأن قــوات مواليــة         ٢٦و  ١٩املــرج. ويف 
مـا أسـفر عـن مقتـل     وهـو  للحكومة نفذت غارات جوية على دوما، مبا يشمل مناطق سكنية، 

. ويف اليــوم نفســه، أشــارت ٢٧مــدنيا، مــن بينــهم ســتة أطفــال، وجــرح مــا ال يقــل عــن    ١٤
ن عنـدما  يمـا ال يقـل عـن تسـعة مـدنيني وجـرح أربعـة آخـر        األنباء تفيد مبقتـل  املفوضية إىل أن 

دفعيـــة والقـــذائف ألقـــت القـــوات احلكوميـــة عشـــرات الرباميـــل املتفجـــرة وأُطلقـــت نـــريان امل  
  مدينة داريا.  على
ــة واجلماعــات املصــنفة   وشــنت أيضــا مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التاب     - ١١ ــة للدول ع
ة هجمـات يف دمشـق وريـف دمشـق، وتعرضـت مدينـة دمشـق للقصـف         أهنا إرهابيـة عـد   على

ــة.    وأفــادت مفوضــية حقــوق اإلنســان   واهلجمــات مبــدافع اهلــاون قبــل وقــف األعمــال العدائي
فجـــري جهـــاز متفجـــر مرجتـــل حممـــول تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية أعلـــن مســـؤوليته عـــن ت بـــأن
ممـا أسـفر عـن مقتـل سـبعة      شباط/فرباير يف منطقة مسـاكن بـرزة يف دمشـق،     ٩مركبة يف  على

آخــرين. وأعلــن التنظــيم أيضــا مســؤوليته عــن تفجــري انتحــاري اســتهدف  ١٥مــدنيني وإصــابة 
شباط/فرباير، مما أسفر عـن مقتـل    ٢١سوقا يف منطقة ضريح السيدة زينب يف ريف دمشق يف 

  .١٠٠أكثر من  جرحمدنيا، مبن فيهم العديد من النساء واألطفال، و ٨٣
قتال يف جنوب املناطق الريفية من مشال محـاة ومشـال ريـف    وقوع عن وردت تقارير و  - ١٢

محص خالل شهر شباط/فرباير، وال سيما حول بلدات حربنفسـه واحلولـة وتلبيسـة والرسـنت.     
. ويف مدينـة محـص،   مسـتمر  تـدهور يف بـأن األوضـاع اإلنسـانية يف هـذه املنـاطق       األنبـاء وتفيد 

ــارير أيضــا بســقو    ــادت التق ــنها       أف ــيت تش ــات ال ــدنيني بســبب اهلجم ــني امل ــى وجرحــى ب ط قتل
اجلماعات املصنفة ضمن اجلماعات اإلرهابية. فعلى سبيل املثال، أفادت املعلومات اليت تلقتـها  

شــباط/فرباير  ٢١كبــة انفجــرا يف املفوضــية بــأن جهــازين متفجــرين مــرجتلني حممــولني علــى مر
مـدنيا وجـرح أكثـر     ٥٦ال يقـل عـن   مقتـل مـا   حي الزهراء يف مدينة محص، ممـا أسـفر عـن     يف
اهلجـوم. وظـل العمـل سـاريا     هـذا  . وقد أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عـن  ١٠٠ من

أيضا باالتفاق احمللي يف حـي الـوعر حبمـص، رغـم مـا يـرد يف التقـارير مـن انتـهاكات ملـا اتفـق            
  عليه وبقاء بعض أحكام االتفاقات دون تنفيذ.
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اإلسـالمية   ط/فرباير، يف حمافظة دير الزور، أفادت تقارير بأن تنظـيم الدولـة  شبا ٢ يفو  - ١٣
ــة         ــى حــي اجلــورة يف األجــزاء احملاصــرة مــن مدين ــذائف اهلــاون عل ــق ق ــراق والشــام أطل يف الع

طفـالن.   الزور، مما أسفر عن مقتل ثالثة أطفـال وإصـابة تسـعة مـدنيني جبـراح، مـن بينـهم        دير
تنظـيم الدولـة    معلومات إىل مفوضـية حقـوق اإلنسـان عـن قيـام     شباط/فرباير، وردت  ٢٣ويف 

ــل        ــا أســفر عــن مقت ــى حــي اجلــورة، مم ــاون عل ــذائف اهل ــإطالق ق ــدنيني   اإلســالمية ب مخســة م
  األقل، من بينهم طفل، استنادا إىل التقارير.  على
غـارات   ويف حمافظة احلسكة، وردت إىل مفوضية حقـوق اإلنسـان تقـارير عـن وقـوع       - ١٤

مــدنيا  ٦٧ جمهولــة املصــدر، اســتهدفت اهلياكــل األساســية املدنيــة وأســفرت عــن مقتــل  جويــة 
العامـل يف مدينـة    شباط/فرباير، استهدفت الغارات اجلوية املخبـز الوحيـد   ١٦قل. ففي األ على

كبري من النسـاء واألطفـال    مدنيا على االقل، من بينهم عدد ١٨الشدادي، مما أسفر عن مقتل 
آخـرين   ١٥يف صف يف انتظار احلصول على اخلبز، وإصابة ما ال يقل عـن   الذين كانوا يقفون

ــايل، اســتهدفت     ــوم الت ــارير. ويف الي ــتنادا إىل التق ــويب     جبــراح، اس ــف اجلن ــة الري ــارات اجلوي الغ
آخرين جبـراح،   ٣٠ نساء وأطفال، وإصابة مدنيا، من بينهم ٣٦للحسكة، مما أسفر عن مقتل 

  استنادا إىل التقارير.
درعـا،   استمر القتال يف جنوب سورية خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير. ففـي حمافظـة    و  - ١٥

السـيطرة علـى بلـدة     واصلت القوات احلكومية املدعومة جوا تقدمها يف اجلنوب، ومتكنت مـن 
ــوع         ــارير عــن وق ــوق اإلنســان تق ــة الشــيخ مســكني. ووردت إىل مفوضــية حق عتمــان ومدين

بقـذائف اهلـاون.    لقتـال العنيـف، الـذي كـان يشـمل هجمـات      إصابة بـني املـدنيني نتيجـةً ل    ٢٥
شباط/فرباير، أسفرت اهلجمات بقـذائف اهلـاون    ٣وأبلغت احلكومة السورية املفوضية بأنه يف 

ــل          ــن مقت ــة ع ــة للدول ــري التابع ــات املعارضــة املســلحة غ ــذهتا مجاع ــيت نف ــدنيا وإصــابة   ١٧ال م
املـدنيون مـتجهني إىل أمـاكن العمـل      انآخرين جبراح، من بينهم نساء وأطفال، فيمـا كـ   ١٠١

أطبـاء بـال حـدود أن الغـارات اجلويـة أصـابت        منظمـة  أعلنـت شباط/فرباير،  ٩والدراسة. ويف 
نظمة يف حمافظة درعا، مما أسفر عن مقتل ثالثة أشـخاص وإصـابة   امل مستشفى يتلقى الدعم من

اط/فرباير، شـــب  ١٤آخـــرين علـــى األقـــل جبـــراح، مـــن بينـــهم أحـــد املمرضـــني. ويف         ســـتة
ثالثـة   جمهولون النريان على مدرسة يف درعا البلد استنادا إىل التقارير، مما أدى إىل إصـابة  أطلق

شـباط/فرباير،   أطفال على األقل جبراح خطرية، وهم كانوا حيضرون الصـفوف الدراسـية. ويف  
ايـة  التقـديرات. ويف هن  شخص يف درعا، حبسـب  ٥٠ ٠٠٠أدى القتال إىل نزوح ما يزيد على 

إبطع وداعل بني القوات احلكوميـة   شباط/فرباير، أفادت تقارير عن التوصل إىل اتفاق حملي يف
  وممثلني عن اجملتمعات احمللية.
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ووفقــا لتقــارير تلقتــها مصــادر رمسيــة، واصــل االحتــاد الروســي وقــوات التحــالف الــيت    - ١٦
خـالل شـباط/فرباير. ويف    تنفيـذ غـارات جويـة يف سـورية    األمريكيـة  تقودها الواليات املتحـدة  

تــوفر وزارة الــدفاع الروســية بيانــات عــن عمليــات شــهر شــباط/فرباير بأكملــه، فقــد    حــني مل
 ٥ ٧٩٦يف ذلـك الشـهر، وأهنـا أصـابت      “طلعـة قتاليـة  ” ١ ٢٥٣أكدت أهنا نفذت أكثر من 

حمافظات حلـب واحلسـكة والرقـة ودرعـا وديـر الـزور ومحـاة ومحـص والالذقيـة. ويف           هدفا يف
وقت نفسه، أكـدت القيـادة املركزيـة للواليـات املتحـدة أن التحـالف الـذي تقـوده الواليـات          ال

غـارة علـى األقـل، يف شـهر شـباط/فرباير، ضـد أهـداف لتنظـيم الدولـة           ١٨٩املتحدة قـد نفـذ   
يف حمافظات حلب واحلسكة والرقة ودير الزور. وتلقـت مفوضـية    اإلسالمية يف العراق والشام

تقـــارير تفيـــد بوقـــوع غـــارات جويـــة نفـــذهتا جهـــات دوليـــة فاعلـــة،   اإلنســـان عـــدة حقـــوق
إصـابتهم جبـراح، مبـا يف ذلـك يف حمافظـات حلـب والرقـة وديـر          عن مقتل مـدنيني أو  وأسفرت

شخصـا وإصـابة عشـرات آخـرين      ١١٣الزور وإدلب واحلسكة. وأفادت أنباء عـن مقتـل حنـو    
إلنسـان مل تـتمكن مـن التحقـق علـى      جبراح يف هذه الغارات اجلوية. غـري أن مفوضـية حقـوق ا   

  حنو واف من مصدر الغارات اجلوية املبلغ عنها.
  

  حقوق اإلنسان  -باء   
ــدويل        - ١٧ ــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون ال ــانون ال ــهاكات الق ظــل حجــم وجســامة انت

ــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك أعمــال    االختطــاف  اإلنســاين، واالنتــهاكات املرتكب
األطفـال، علـى الدرجـة     واإلعدامات بـإجراءات مـوجزة واملعاملـة املهينـة والالإنسـانية، وجتنيـد      

  نفسها من اخلطورة خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
فصـيل   شـباط/فرباير، داهـم   ١٢وتلقت مفوضية حقوق اإلنسان تقـارير تفيـد بأنـه يف      - ١٨

احملـامني   ، مـرتل أحـد  “أسايش”ملعروف باسم ، االكردية احلماية الشعبية ةالشرطة التابع لوحد
العرب يف جنوب تل أبيض مبحافظة الرقة، وقام باحتجاز احملـامي بـالقوة بسـبب اجملـاهرة برأيـه      
من غري حتفظ فيما يتعلق باالنتهاكات اليت ارتكبتها القـوات التابعـة لوحـدات احلمايـة الشـعبية      

شـباط/فرباير، قامـت القـوات     ٥ضـا بأنـه يف   حبق املدنيني، حسب املزاعم. وأفادت املفوضـية أي 
بلـدة تـل متـر،     مـدنيا يف منطقـة اإلغيـبش يف    ٤١التابعة لوحدات احلمايـة الشـعبية هبـدم منـازل     

الدولــة اإلســالمية  حمافظــة احلســكة، بتهمــة أن أصــحاب املنــازل العــرب هــم مــن أنصــار تنظــيم
  .العراق والشام  يف
شــباط/فرباير، قامــت  ٢٢ت تفيــد بأنــه يف وتلقــت مفوضــية حقــوق اإلنســان معلومــا   - ١٩

عامـا جتنيـدا قســريا يف حـي اإلسـكان مبدينــة      ١٤قـوات أسـايش بتجنيـد صــيب يبلـغ مـن العمــر      
أبــيض، حمافظــة الرقــة، حســب مــا ُزعــم. وباإلضــافة إىل ذلــك، تلقــت املفوضــية معلومــات  تــل
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عامـا جتنيـدا    ١٦و  ١٢حالة على األقـل تتعلـق بتجنيـد أطفـال تتـراوح أعمـارهم بـني         ١١ عن
  حمافظة حلب.  قسريا يف صفوف وحدات احلماية الشعبية، وبنقلهم إىل خميم عني البط يف

رجـل حـىت    شباط/فرباير، قام تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام بـرجم    ٥ويف   - ٢٠
املـــــوت بتهمـــــة الزنـــــا يف البوكمـــــال، مبحافظـــــة ديـــــر الـــــزور، اســـــتنادا إىل التقـــــارير.         

 فرباير، ُزعم بأن تنظيم الدولة اإلسالمية أطلـق النـار علـى امـرأة وصـهرها بتهمـة      شباط/ ٦ ويف
شــباط/فرباير، يف املدينــة نفســها،    ٧التجــديف يف مدينــة امليــادين مبحافظــة ديــر الــزور. ويف      

تنظــيم الدولــة اإلســالمية بقطــع رأس رجــل وامــرأة بتهمــة التجــديف، حســب مــا أفــادت    قــام
 اير، نشر تنظيم الدولة اإلسالمية تسـجيل فيـديو يتضـمن مشـاهد    شباط/فرب ١٠تقارير. ويف  به

بـاملتفجرات.   لعملية إعدام أربعة رجال من حمافظة الرقـة، عـن طريـق وضـعهم يف سـيارة مليئـة      
كمــا ُيظهــر التســجيل طفــال صــغريا يضــغط علــى أداة الــتفجري مــن مســافة آمنــة. وكــان تنظــيم 

  بالتجسس.  قبل حنو شهرين ألسباب تتعلقالدولة اإلسالمية قد أوقف الرجال األربعة 
ــها مفوضــية       - ٢١ ــات تلقت ــتنادا إىل معلوم ــالتقرير، واس ــرة املشــمولة ب ــوق  وخــالل الفت حق

حماولـة فــرارهم   اإلنسـان، أطلــق تنظـيم الدولــة اإلسـالمية ســراح بعـض املــدنيني احملتجـزين منــذ     
 الزور، يف كانون الثاين/ينـاير  رهجوم شنه التنظيم على منطقة البغيلية احملاصرة، مبحافظة دي إثر

شــباط/فرباير، أطلــق التنظــيم  ٢٢، حســب مــا ُزعــم. وأفــادت املفوضــية أيضــا بأنــه يف  ٢٠١٦
حيتجــزهم. وهــم كــانوا يشــكلون  ســراح آخــر جمموعــة مــن الســوريني اآلشــوريني الــذين كــان

ــا ال يقــل عــن      ــألف مم ــذين     ٢٠٠جــزءا مــن جمموعــة تت شــخص مــن الســوريني اآلشــوريني ال
  .٢٠١٥جزهم التنظيم يف شباط/فرباير احت
  

  االستجابة اإلنسانية  -جيم   
ــباط/فرباير   - ٢٢ ــدة   ٢٠١٦يف شــ ــة لألمــــم املتحــ ــانية التابعــ ، واصــــلت الوكــــاالت اإلنســ

 وشركاؤها مّد يد العون إىل ماليني احملتاجني عـن طريـق مجيـع الوسـائط مـن داخـل اجلمهوريـة       
 )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥العربيــــة الســــورية وعــــرب احلــــدود، عمــــال بــــالقرارات 

ــد )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و ــر اجلـــ ــا   )١ول (انظـــ ــة أيضـــ . وواصـــــلت املنظمـــــات غـــــري احلكوميـــ
احلكومــة  يف األشــهر الســابقة. واســتمرت وفقــا لألرقــام املســجلة  ،املســاعدة إىل النــاس تقــدمي

توفري اخلدمات األساسية إىل املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، وكذلك إىل مناطق عديـدة   السورية يف
  .خارج سيطرهتا
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  ١اجلدول 
   ٢٠١٦عدد األشخاص الذين متكنت املنظمة من مد يد العون إليهم يف شباط/فرباير     

  
 عدد األشخاص الذين جرى تقدمي املساعدة إليهم املؤسسة

 (مساعدة من خالل شراء املدخالت ملوسم الزراعة الربيعية) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
٠٠٠ ٣٥ املنظمة الدولية للهجرة

٠٠٠ ٤٨٥ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
٠٠٠ ٥٠٠ ١ منظمة األمم املتحدة للطفولة
٠٠٠ ٣٢١ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

٠٠٠ ٢٦٦ صندوق األمم املتحدة للسكان
ــئني ــغيل الالجـ ــة وتشـ ــدة إلغاثـ ــم املتحـ ــة األمـ وكالـ

٠٠٠ ٣٣٦ الفلسطينيني يف الشرق األدىن
٠٠٠ ٨٠٠ ٣ األغذية العامليبرنامج 

٠٠٠ ٨١٠ منظمة الصحة العاملية
    

تـرد أدنـاه األرقـام الـيت أصـدرهتا األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة فحسـب.            : مالحظة
ــة/املنظمات غـــري     ومل تـــرد معلومـــات يف هـــذا الصـــدد مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الدوليـ

  .احلكومية
املســاعدات عــرب احلــدود خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. واســتمرت عمليــات تقــدمي   - ٢٣

شباط/فرباير، بلغ عدد الشحنات الـيت أرسـلتها األمـم املتحـدة وشـركاؤها يف التنفيـذ        ٢٩ففي 
شــــحنة متوجهــــة مــــن تركيــــا واألردن إىل اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية،  ٢٨٣مــــا قــــدره 

ــا ــرارات  وفقـــــ ــام القـــــ . )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥ألحكـــــ
مزيـدا مـن    الواردة يف مرفق هذا التقرير  ١استفاد منها املاليني من الناس. وتقدِّم اخلريطة  وقد

. ومتشـيا  (انظـر املرفـق)   املعلومات عن قوافل األمم املتحدة املرسلة عرب احلدود يف شـباط/فرباير 
األمــم املتحــدة الســلطات الســورية مســبقا بإرســال كــل  ، أخطــرتجملــس األمــن مــع قــرارات 

يشــمل التفاصــيل عــن حمتواهــا ووجهتــها وعــدد املســتفيدين منــها.   شــحنة مــن الشــحنات، مبــا
  ترد تقارير عن رفض أّي قافلة أو اعتبارها خمالفة للقواعد.  ومل
وواصــــلت آليــــة الرصــــد التابعــــة لألمــــم املتحــــدة عملياهتــــا يف األردن وتركيــــا.          - ٢٤
ــي ــة برصــد    فف ــن      ٢٧شــباط/فرباير، قامــت اآللي ــة م ــن املســاعدات اإلنســانية املقدم شــحنة م
ليــة مــن الطــابع اإلنســاين  شــاحنات. وتأكــدت اآل ٧٠٩املتحــدة، وكانــت تتكــون مــن   األمــم
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الرصـد  منها، وقامت بإخطار السلطات السورية بعـد عبـور كـل شـحنة. وواصـلت آليـة        لكل
  االستفادة من مستوى التعاون املمتاز مع حكوميت األردن وتركيا.

، أُجنزت عمليات إرسال قوافـل مشـتركة   ٢٠١٦ويف شباط/فرباير وأوائل آذار/مارس   - ٢٥
أدنـاه، وهـي أمـاكن حماصـرة ويصـعب       ٢يف اجلـدول   اكن املشـار إليهـا  بني الوكاالت إىل األمـ 

(انظـر   شخص من احملتـاجني  ٢٥٩ ٠٠٠الوصول إليها. وبذلك جرى تقدمي املساعدة إىل حنو 
  .  )٢أيضا املرفق، اخلريطة 

  
  ٢اجلدول     
 ر/آذا إىل شـباط/فرباير  الفتـرة مـن   القوافل املشتركة بـني الوكـاالت الـيت مت إرسـاهلا يف         

  ٢٠١٦  مارس
  

 نوع املساعدة املكان التاريخ

واد غــرياملــة ويصــحاللــوازم الو الغــذاء  الواعر (محص)  شباط/فرباير ٤
ــةال ــة و ،غذائيــ ــواد التغذويــ ــاهاملو املــ ،يــ
،ةالصـحي  نظافـة الاملساعدات املتعلقـة ب و
    يةتعليماللوازم الو

ةيــ حلكوماوقــد أخــذت قــوات األمــن     
األدواتاللـــوازم الطبيـــة، مبـــا يف ذلـــك 

ــة  ــات اجلراحيـ ــوجمموعـ ــادةاملواد املـ ضـ
  لإلسهال

مـــداداتاإل كميـــة النصـــف األول مـــن  معضمية الشام (ريف دمشق)  شباط/فرباير ١٧
ــن  ــدميها مـ ــزم تقـ ــقاأل املعتـ ــة ودقيـ غذيـ

ــوازم والقمـــــح  ــحاللـــ ــوادة ويالصـــ املـــ
املــواد بنقــل بعــضســمح ومل ُي ويــةالتغذ

  افلةالق طريقعن الصحية 
واملــوادودقيــق القمــح واألدويــة   الغــذاء  الفوعة، كفريا (إدلب)  

  يةوالتغذ
وادالغــذاء ودقيــق القمــح واألدويــة واملــ   مضايا (ريف دمشق)  

  التغذوية
  التغذوية وادالغذاء ودقيق القمح وامل  الزبداين (ريف دمشق)  
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 نوع املساعدة املكان التاريخ

اإلمــدادات كميــة  مــن النصــف الثــاين    معضمية الشام (ريف دمشق)  شباط/فرباير ٢٣
ــق ــة ودقيـ ــن األغذيـ ــدميها مـ ــزم تقـ املعتـ
ــواد ــحية واملـــ ــوازم الصـــ القمـــــح واللـــ

ــة ــل  التغذويــ ــمح بنقــ ــة وُســ ــزةآلــ ديلــ
ــة، ولكــن مل يُ  ــلســمح بوأدوي ــواد نق م

  القافلة عن طريقصحية أخرى 
ــا   ــر بطن ــة كف ــا، ناحي ــر بطن ــدة كف بل

  اإلدارية (ريف دمشق)
الغـــذاء واألدويـــة واملســـتلزمات الطبيـــة

وقــد أخــذت وزارةيــة. والتغذاملــواد و
من األدويـة واملسـتلزمات اجزءالصحة 
الـيت كـان مقـرراية والتغذاملواد الطبية و
  تقدميها

نظافــــةالاملســــاعدات املتعلقــــة بامليـــاه و   معضمية الشام (ريف دمشق)  شباط/فرباير ٢٩
  ، واملواد غري الغذائيةةالصحي

واملســــتلزمات األدويــــةمــــن  كميــــات  معضمية الشام (ريف دمشق)  آذار/مارس ٢
  اليت جرى استبعادها سابقا الطبية

ناحيـــة عـــني ترمـــا وحـــزة وســـقبا يف  آذار/مارس ٤
  (ريف دمشق) كفر بطنا اإلدارية

الغـــذاء واألدويـــة واملســـتلزمات الطبيـــة
واملــواد التغذويــة. وقــد أخــذت وزارة
الصحة جزءا من األدويـة واملسـتلزمات

التغذوية الـيت كـان مقـرراالطبية واملواد 
  تقدميها

يف  بيــــت ســــوا وّمحــــورة وجســــرين  آذار/مارس ٧
ــة (ريـــف ــا اإلداريـ ــر بطنـ ــة كفـ ناحيـ

  دمشق)

الغـــذاء واألدويـــة واملســـتلزمات الطبيـــة
واملــواد التغذويــة. وقــد أخــذت وزارة
الصحة جزءا من األدويـة واملسـتلزمات
الطبية واملواد التغذوية الـيت كـان مقـررا

  تقدميها
الغــــــذاء ودقيــــــق القمــــــح واألدويــــــة   (ريف دمشق)بودان  آذار/مارس ١٦

واملـــواد التغذويـــة واملســـتلزمات الطبيـــة
  واملواد غري الغذائية

    
ويف شـــباط/فرباير، قامـــت وكـــاالت األمـــم املتحـــدة أيضـــا بتســـليم شـــحنات تابعـــة     - ٢٦

إليهــا. فعلــى  الوكــاالت إىل مواقــع عــرب خطــوط التمــاس وأمــاكن يصــعب الوصــول      لفــرادى
ــة العــاملي، بالتنســيق مــع اهلــالل األمحــر العــريب الســوري،       ســبيل ــامج األغذي ــال، متكــن برن املث
شــخص مــن خــالل تســليم شــحنات عــرب خطــوط التمــاس  ١٩ ٠٠٠تقــدمي املســاعدة إىل  مــن
الطيبـــــة وجـــــريود والرحيبـــــة، بريـــــف دمشـــــق، وكـــــذلك إىل الطليســـــية يف محـــــاة.         إىل

ــا ــلت كمـ ــحة الع أرسـ ــة الصـ ــقيها،  منظمـ ــق منسـ ــن طريـ ــة، عـ ــواد   ٢٥امليـ ــات مـ ــن جمموعـ مـ
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ــة. وقــدمت منظمــة األمــم املتحــدة        تشــخيص ــزور والرق ــر ال ــا إىل كــل مــن حمــافظيت دي املالري
شــخص  ٤٠ ٠٠٠للطفولــة ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني املســاعدة إىل حنــو        

هة أزمـة امليـاه يف حلـب،    منطقيت نبل والزهراء احملاصرتني سابقا يف حمافظة حلب. ويف مواج يف
غـرب حلـب، فتمكنـت مـن تلبيـة       إىل اسـتمرت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة يف نقـل امليـاه        

شــباط/فرباير، بــدأت منظمــة األمــم املتحــدة   ٢٣شــخص يوميــا. ويف  ٣٧٥ ٠٠٠احتياجــات 
  شخص. ٣٠ ٠٠٠للطفولة بنقل املياه إىل أجزاء من شرق حلب لتلبية احتياجات ما يقدر بـ 

  
  إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    

علـــى الـــرغم مـــن التقـــدم احملـــرز مـــؤخرا يف الوصـــول إىل بعـــض األمـــاكن احملاصـــرة     - ٢٧
ــيت ــاعدات اإلنســــانية إىل احملتــــاجني يف        والــ ــا، ظــــل إيصــــال املســ يصــــعب الوصــــول إليهــ

ــة ــةً      اجلمهوريـ ــد نتيجـ ــثرية مـــن البلـ ــاطق كـ ــعوبات يف منـ ــورية ينطـــوي علـــى صـ ــة السـ العربيـ
الــدائر، وتغــري خطــوط املواجهــة، والقيــود الــيت تفرضــها األطــراف عمــدا علــى حركــة    للــرتاع

  األشخاص والسلع.
احملاصــرة والــيت يصــعب املواقــع ماليــني شــخص يعيشــون يف  ٤,٦وظــل الوصــول إىل   - ٢٨

الوصول إليها مثار قلق بالغ. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وصلت وكاالت األمم املتحـدة  
موقعــــا مــــن املواقــــع الــــيت يصــــعب الوصــــول إليهــــا  ١٥٤أصــــل مــــن  ٤٨كاؤها إىل وشــــر

إىل ســكان املنــاطق  ٢٠١٦املائــة). وتــرد تفاصــيل املســاعدة املقدمــة يف شــباط/فرباير    يف ٣١(
أدنــاه. ومــا يقــرب مــن نصــف ســكان املنــاطق الــيت  ٣الــيت يصــعب الوصــول إليهــا يف اجلــدول 

يسيطر عليها تنظيم الدولـة اإلسـالمية، وهـي منـاطق     يصعب الوصول إليها يوجدون يف مناطق 
  جتد األمم املتحدة صعوبة بالغة يف الوصول إليها.

  
  ٣اجلدول 

ماليــني شــخص يوجــدون يف   ٤,٦املســاعدات الــيت قامــت األمــم املتحــدة بإيصــاهلا إىل       
   ٢٠١٦مناطق يصعب الوصول إليها يف شباط/فرباير 

  وحدها) القطاع (مواد أوصلتها األمم املتحدة
٤,٦ عدد املستفيدين مـن املسـاعدات (كنسـبة مئويـة مـن أصـل      

  ماليني شخص)

  يف املائة)٧,٩(٠٠٠٣٥٩  األمن الغذائي
  يف املائة)٦,٤(٠٠٠٢٩٤  الصحة

  يف املائة)٣,٥(٠٠٠١٦٠ املواد غري الغذائية
  يف املائة)١,٤(٨٨٢٦٥ املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
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شـــتركة بـــني املقوافـــل الطلبـــا لتســـيري  ٥٨، جـــرى تقـــدمي ٢٠١٦عـــام  منـــذ بدايـــةو  - ٢٩
املواقــع مــن  ٤٧احملتــاجني يف شــخص مــن مليــون  ١,٨٧الوكــاالت إليصــال املســاعدات إىل  

 ١٠أدنـاه. ويف   ٤بيَّن حالة هذه الطلبـات يف اجلـدول   احملاصرة واليت يصعب الوصول إليها، وُت
 ١٥السورية على طلبات األمم املتحدة إليصـال املسـاعدات إىل   آذار/مارس، وافقت احلكومة 

موقعا من املواقع اليت يصـعب الوصـول إليهـا. وباإلضـافة إىل ذلـك، طلبـت احلكومـة السـورية         
إىل األمــم املتحــدة مســاعدة عــدد مــن املنــاطق األخــرى يف حمافظــات حلــب والالذقيــة وريــف   

ملبسـطة الـيت اقترحتـها احلكومـة السـورية،      آذار/مارس، ويف ظـل اإلجـراءات ا   ١٧دمشق. ويف 
 ٣٥٦ ٢٠٠ قدمت األمم املتحدة خطة لتسيري القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت للوصـول إىل     

ــخص يف  ــة  ١١شـ ــرة يف       منطقـ ــاطق احملاصـ ــا واملنـ ــول إليهـ ــعب الوصـ ــيت يصـ ــاطق الـ ــن املنـ مـ
ون شـخص يف  مليـ  ١,١نيسان/أبريل. وإمجـاال، تـروم األمـم املتحـدة وشـركاؤها الوصـول إىل       

ــن  ٢٦ ــع م ــتركة بــني         املواق ــل املش ــق القواف ــن طري ــا ع ــيت يصــعب الوصــول إليه احملاصــرة وال
  القوافل. وتسيريالوكاالت حبلول هناية نيسان/أبريل يف حال املوافقة على مجيع الطلبات 

  
  ٤اجلدول 

  ٢٠١٦حالة طلبات تسيري القوافل املشتركة بني الوكاالت يف عام     
  

  الطلباتعدد   طلبات  الحالة 

  ١٣ حظيت الطلبات باملوافقة وُسريت القوافل
  ١١ حظيت القوافل باملوافقة املبدئية؛ يف انتظار رسائل التيسري النهائية

  ٣٤  السوريةاجلمهورية العربيةقُدمت الطلبات وهي يف انتظار املوافقة من حكومة
  ٥٨ ٢٠١٦جمموع الطلبات املقدمة يف عام  

    
الرتاع الدائر يف عـدة حمافظـات إمكانيـة إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية بفعاليـة،         وأعاق  - ٣٠

وإمكانية حصول الناس على اخلـدمات األساسـية. وظلـت طـرق اإلمـداد الرئيسـية مـن دمشـق         
إىل جنــوب ســورية، وإىل الشــمال يف حلــب، عرضــة النعــدام األمــن مــن جــراء االشــتباكات     

طـة بـني حلـب ومحـص يف الفتـرة مـن       طريـق خناصـر الراب   اجلارية. فعلـى سـبيل املثـال، أُغلقـت    
تنظيم الدولة اإلسالمية. وقـد أثـر إغـالق الطريـق     شنه شباط/فرباير بسبب هجوم  ٢٩إىل  ١٩

على مجيع البعثات امليدانية لألمـم املتحـدة املتوجهـة إىل حلـب واخلارجـة منـها، وعلـى إرسـال         
اإلمـداد أدى إىل زيـادات حـادة يف أسـعار      اإلمدادات اإلنسانية. وتفيـد التقـارير أن قطـع خـط    

الوقــت، فــإن عرقلــة نفــس األغذيــة والوقــود وإىل نقــص يف املنتجــات الطازجــة يف حلــب. ويف 
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الطريــق الرابطــة بــني محــص والســلمية ومحــاه بشــكل متــواتر بســبب القتــال الــدائر علــى طــول   
أيضـا القتـال الـدائر    زال ومـا  الطريق ال تزال تؤثر علـى مجيـع بعثـات األمـم املتحـدة إىل محـاه.       

تعطيــل العمليــات يتســبب يف يف حمافظــة حلــب يف مطلــع شــباط/فرباير  الــرتاع وتغــري خطــوط 
  اإلنسانية، ال سيما من تركيا إىل شرق مدينة حلب.  

التــدخالت والقيــود املتعمــدة مــن جانــب األطــراف حتــول دون إيصــال   أيضــا وظلــت   - ٣١
امج األغذية العاملي غري قـادر علـى الوصـول إىل السـكان     املعونة. فعلى سبيل املثال، ما زال برن

احملتاجني يف مناطق البلد اليت يسيطر عليهـا تنظـيم الدولـة اإلسـالمية بسـبب عـدم القـدرة علـى         
شــخص يف  ٧٢٠ ٠٠٠العمــل باســتقاللية وعلــى رصــد األنشــطة. وقــد أثــر ذلــك علــى زهــاء  

جزاء من ريف حمافظة حلـب وريـف حمافظـة    مجيع أرجاء حمافظيت دير الزور والرقة تقريباً ويف أ
محص الشرقي، ويف جيوب مـن ريـف حمافظـة احلسـكة اجلنـويب وريـف حمافظـة محـاه الشـمايل          

طلبا موجها من برنامج األغذيـة العـاملي إىل    ١٤املوافقة على تتم الغريب. ويف الوقت نفسه، مل 
ــة والقســطل   ٦٧ ٣١٠الســلطات الســورية للوصــول إىل    ــاس يف حرن ــن الن ــون   م ــل وحلب والت

  لدواعٍ أمنيٍة.  
 نتيجـة  وقد أغلقت السلطات التركية مؤقتا معرب نصيبني/قامشلي يف حمافظـة احلسـكة     - ٣٢

. وتفيد التقارير بأن أسعار معظـم السـلع   ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٧لشواغل أمنية منذ 
يف  ٢٠١٥ين/نوفمرب يف املائـة منـذ تشـرين الثـا     ١٠٠الغذائية األساسـية زادت بنسـبة تصـل إىل    

هذه احملافظة. ووردت تقـارير تفيـد بـأن النـاس اعتمـدوا اسـتراتيجيات قاسـية للتكيـف، مبـا يف          
  ذلك تناول وجبة واحدة فقط يف اليوم وختفيض أنواع األغذية املستهلكة بشكل صارم.

ــفوية إىل األمـــم    ١ويف   - ٣٣ ــورية مـــذكرة شـ ــة السـ آذار/مـــارس، أرســـلت وزارة اخلارجيـ
قوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت     املتحدة تقترح فيهـا إجـراءات مبسـطة للموافقـة علـى تسـيري ال      

خطوط الرتاع، وهو ما من شأنه أن حيد من عدد اخلطـوات املتبعـة يف العمليـة ويـؤدي إىل      عرب
ــة اجلديــدة، تنصــح احلكومــة       حتســني القــدرة علــى التنبــؤ عنــد حتديــد اآلجــال. ويف إطــار اآللي

ــى أي خطــة شــهر  الســورية بامل ــة عل ــل    يوافق ة تضــعها األمــم املتحــدة والشــركاء لتســيري القواف
املشتركة بني الوكاالت إىل املواقع احملاصرة واليت يصعب الوصول إليهـا يف غضـون سـبعة أيـام     
عمل من تـاريخ تسـلم اخلطـة. وسـوف تـتم املوافقـة علـى كـل رسـائل التيسـري الالزمـة لتسـيري             

آذار/مــارس، قــدمت األمــم املتحــدة أول خطــة  ١٧ام عمــل. ويف القوافــل يف غضــون ثالثــة أيــ
  إلجراءات اجلديدة.  وفقا لاملشتركة بني الوكاالت  لشهرية لتسيري القواف

ــت يف    ٢٩وحــىت   - ٣٤ ــد ُب ــم املتحــدة     ٦٧شــباط/فرباير، مل يكــن ق ــدما مــن األم ــا مق   طلب
طلبــا جتــاوزت  ٣١ (إمــا للحصــول علــى تأشــريات جديــدة أو لتجديــد تأشــريات قدميــة)، منــها
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متــــت املوافقــــة علــــى مــــا جمموعــــه  يــــوم عمــــل. ويف شــــباط/فرباير، ١٥األجــــل احملــــدد يف 
منـها كانـت عبـارة عـن      ٤٤تأشريات ملوظفني لألمم املتحدة من تسع وكاالت خمتلفـة،   ١٠٨

  منها كانت عبارة عن تأشريات قدمية جرى جتديدها. ٦٤تأشريات جديدة و 
لدولية غـري احلكوميـة املـأذون هلـا بالعمـل يف اجلمهوريـة العربيـة        ويبلغ عدد املنظمات ا  - ٣٥

ــه    ــا جمموع ــة غــري       ١٦الســورية م ــن املنظمــات الدولي ــان إضــافيتان م ــت منظمت ــة. وطلب منظم
املنظمـات تواجـه سلسـلة مـن     هـذه  احلكومية موافقة احلكومة السورية على تشغيلهما. وظلت 

هتا علـى العمـل، مبـا يف ذلـك احلصـول علـى اإلذن       العقبات والقيود اإلدارية اليت تؤثر على قـدر 
ــن          ــت ع ــد أعرب ــة الســورية ق ــد أن احلكوم ــيم االحتياجــات. بي ــات مســتقلة لتقي ــإجراء عملي ب
استعدادها، على أساس كل حالة على حدة وبصورة مؤقتة، لتناول الطلبات املوجهة منذ أمـد  

  تب فرعية.  كة مع املنظمات اإلنسانية الوطنية ولفتح مكارابعيد إلقامة ش
وزاد عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة املــأذون هلــا بالــدخول يف شــراكات مــع      - ٣٦

ــن     ــم املتحــدة م ــات األم ــة  ١٤٢إىل  ١٤١منظم ــات   منظم ــزال املنظم ــباط/فرباير. وال ت يف ش
ــأذون هلــا تعمــل يف ظــل إجــراءات معقــدة يف ســياق شــراكاهتا مــع        غــري ــة امل ــة الوطني احلكومي

  ملتحدة.  وكاالت األمم ا
  

  املناطق احملاصرة    
ماليني شخص يعيشون يف منـاطق يصـعب الوصـول إليهـا، ال يـزال حنـو        ٤,٦من بني   - ٣٧

حتاصــرهم  شــخص   ٢٧٤ ٢٠٠شــخص حماصــرين. ويشــمل ذلــك العــدد حنــو        ٤٨٦ ٧٠٠
شـخص حتاصـرهم احلكومـة     ٦ ٠٠٠احلكومة السورية يف مواقع خمتلفـة مـن ريـف دمشـق؛ و     

ــات امل  ــورية ومجاعـ ــة لل  السـ ــري التابعـ ــلحة غـ ــة املسـ ــو   عارضـ ــق؛ وحنـ ــوك بدمشـ ــة يف الريمـ دولـ
 ١٢ ٥٠٠شخص حياصرهم تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف مدينـة ديـر الـزور؛ وحنـو        ٢٠٠ ٠٠٠

ــة وجبهــة النصــرة يف فوعــة      شــخص حتاصــرهم مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة للدول
  وكفريا يف حمافظة إدلب.  

وقد سجل بعض التقدم يف الوصول إىل املنـاطق احملاصـرة خـالل شـباط/فرباير وأوائـل        - ٣٨
 ١٥٠ ٠٠٠آذار/مـــارس. ويف شـــباط/فرباير وأوائـــل آذار/مـــارس، قُـــدِّمت املســـاعدة حلـــوايل  

منطقـــة حماصـــرة عـــن طريـــق تســـيري القوافـــل  ١٨مـــن أصـــل  ١٠يف املائـــة) يف  ٣١شـــخص (
بعض مــن الــذهاب لتلقــي املســاعدة يف يلــدا، إحــدى لــااملشــتركة بــني الوكــاالت، بينمــا متكــن 

البلــدات اجملــاورة. بيــد أن الســلطات الســورية مل متــنح موافقتــها علــى الوصــول إىل أجــزاء مــن  
الغوطة الشرقية (مبا يف ذلـك دومـا وحرسـتا وعـربني وزملكـا وزبـدين) وداريـا رغـم الطلبـات          
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بـأن األوضـاع اإلنسـانية يف هـذه املنـاطق      املتكررة الـواردة مـن األمـم املتحـدة. وتفيـد التقـارير       
أوضــاع قاســية. واألمــم املتحــدة مســتعدة إليصــال املســاعدات إىل هــذه املواقــع احملاصــرة فــور   
املوافقة على وصوهلا إليها. وظل تدفق اإلمدادات التجارية عرب الطـرق الرمسيـة ممنوعـاً إىل حـد     

صـل إىل املنـاطق احملاصـرة عـرب خطـوط      كبري، مما أدى إىل غـالء أسـعار السـلع األساسـية الـيت ت     
اإلمداد غري الرمسية وغري املنتظمة. وظلّت حرية التنقل مقيدةً بشدة، مـع أنـه كـان ُيسـمح بـني      
  الفينة واألخرى لعدد حمدود من األشخاص باخلروج من بعض املناطق احملاصرة والعودة إليها.  

شــخص حتــت احلصــار  ١٧٦ ٥٠٠ويف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، مــا زال حنــو   - ٣٩
الــذي تضــربه علــيهم القــوات احلكوميــة يف املواقــع التاليــة: دومــا، وحرســتا الشــرقية، وعــربني، 

قوافــل ووصــلت وزملكــا، وعــني ترمــا، ومحــورة، وجســرين، وكفــر بطنــا، وســقبا، وزبــدين.  
ــم املتحــدة واهلــالل األمحــر العــريب الســوري     ــا، وســقبا،    إىل األم ــا، وعــني ترم ــر بطن ــدة كف بل

ــورة يف  وج ــرين، ومحـ ــدمت مســـاعدات    ٧و  ٤شـــباط/فرباير، ويف  ٢٣سـ ــارس، وقـ آذار/مـ
شخص إمجاال. ومل يسمح موظفـو وزارة الصـحة بتحميـل     ٤٦ ٨٠٠متعددة القطاعات لنحو 

جزء من اللوازم الطبية املقررة على كل القوافل على الـرغم مـن احلصـول علـى موافقـة مسـبقة       
عـض املـواد املخصصـة للوقايـة مـن سـوء التغذيـة لـدى         من السلطات السورية. وُرفضت أيضا ب

آذار/مــارس، قــام اهلــالل األمحــر العــريب      ٤األطفــال. وكجــزء مــن القافلــة الــيت ُســيِّرت يف      
ــة الصـــحة الع   ــاون مـــع اليونيســـيف ومنظمـ ــوري، بالتعـ ــة ووزارة الصـــحة السـ ــال  -امليـ بإيصـ

شـرقية. ومل يعثـر مـن خـالل     لقاح إىل فرع دوما لتوزيعهـا يف مجيـع أحنـاء الغوطـة ال     ٢١ ٠٠٠
ســوء التغذيــة، حيــث أشــارت املنظمــات علــى إجــراء تقيــيم ســريع علــى أي عالمــات واضــحة 

احمللية إىل أن احلصول على الغذاء مل يكـن يطـرح مشـكلة ألن املنطقـة احمليطـة بكفـر بطنـا هـي         
. عبارة عـن أراض زراعيـة خصـبة، وألن شـىت مصـادر اللحـوم واأللبـان ميكـن احلصـول عليهـا          

نفــس ولــوحظ أن جتنيــد األطفــال مــن قبــل اجلماعــات املســلحة يــتم بــوترية عاليــة جــدا. ويف     
الوقت، تفيد التقارير بأن القيود املفروضة على تنقل الطالب مينعهم مـن فـرص احلصـول علـى     

  التعليم العايل.
شـــخص  ٤٢ ٠٠٠ويف مضـــايا (وبقـــني) يف حمافظـــة ريـــف دمشـــق، مـــا زال حـــوايل   - ٤٠

بـل القـوات احلكوميـة. وال تـزال تـرد تقـارير عـن حـاالت سـوء التغذيـة احلـاد.            حماصرين من ق
ويف بلديت فوعة وكفريا مبحافظة إدلب، ال تزال مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعـة للدولـة   

شـخص. وقامـت قوافـل األمـم املتحـدة واهلـالل األمحـر         ١٢ ٥٠٠وجبهة النصرة حتاصـر حنـو   
دات متعددة القطاعات تكفـي ملـدة شـهر واحـد لسـكان مضـايا       العريب السوري بإيصال مساع
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ــا يف  شــباط/فرباير. وُرفــض إدراج وحــدات إســعاف املرضــى املقدمــة مــن     ١٧وفوعــة وكفري
  اليونيسيف يف قائمة التحميل، وبذلك مل يتم حتميلها على القوافل.

بــل شــخص حماصـرين مـن ق   ٧٠٠ويف الزبـداين يف حمافظـة ريـف دمشــق، مـا زال حنـو        - ٤١
شــباط/فرباير، قامــت قافلــة تابعــة لألمــم املتحــدة وللــهالل األمحــر  ١٧القــوات احلكوميــة. ويف 

  العـــريب الســـوري بإيصـــال مســـاعدات متعـــددة القطاعـــات تكفـــي ملـــدة شـــهر واحـــد إىل        
  شخص يف الزبداين.   ١ ٠٠٠
شـخص يف داريـا بريـف دمشـق.      ٤ ٠٠٠وال تزال القـوات احلكوميـة حتاصـر حـوايل       - ٤٢

  .  ٢٠١٢مكن األمم املتحدة من إيصال املساعدات إىل داريا منذ تشرين الثاين/نوفمرب ومل تت
شخص يف معضمية الشام بريـف   ٤٥ ٠٠٠وال تزال القوات احلكومية حتاصر حوايل   - ٤٣

دمشق. وقامت قوافل األمم املتحـدة واهلـالل األمحـر العـريب السـوري بإيصـال املسـاعدات إىل        
شباط/فرباير. وقامت قوات األمن احلكومية حبـذف مـواد    ٢٩و  ٢٣و  ١٧معضمية الشام يف 

صحية، مبا يف ذلك لـوازم التوليـد ولـوازم عـالج اإلسـهال. وقـد مت إيصـال جـزء مـن          للرعاية ال
آذار/مـارس. ومت التوصـل مـن خـالل إجـراء تقيـيم        ٢هذه املواد الحقـا إىل معضـمية الشـام يف    

فــراد األســرة، وحــاالت عــدم التســجيل املــدين، ســريع إىل وجــود العديــد مــن حــاالت تفريــق أ
وعدم جتديـد الوثـائق، وزيـادة حـاالت زواج األطفـال، وجتنيـد األطفـال مـن جانـب مجاعـات           

 ُسـّجل مسلحة غري تابعة للدولة، وانعـدام فـرص احلصـول علـى التعلـيم. وباإلضـافة إىل ذلـك،        
ــها أنثــى       ــية الــيت تعيل ــن األســر املعيش ــدد كــبري م ــد مــن األ  ،ع ــال غــري املصــحوبني   والعدي طف

  من املراهقني املسلحني.عدد  كما لوحظواملنفصلني عن ذويهم، 
ويف خمــيم الريمــوك بدمشــق، تفــرض القــوات احلكوميــة ومجاعــات املعارضــة املســلحة     - ٤٤
وكالـة األمـم املتحـدة    شخص. وظلت مجيع عمليـات   ٦ ٠٠٠التابعة للدولة احلصار على  غري

يف الريمــوك معلَّقــة خــالل  )األونــروا( لســطينيني يف الشــرق األدىنإلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الف
شباط/فرباير، علـى إذن شـامل السـتئناف     ١٣شهر شباط/فرباير. إال أن األونروا حصلت، يف 

. ٢٠١٥عمليـــات توزيـــع األغذيـــة يف بلـــدة يلـــدا اجملـــاورة للمـــرة األوىل منـــذ حزيران/يونيـــه  
 ٥ ٧٠٠ل املعونة يف يلـدا ووصـلت إىل مـا جمموعـه     وأكملت األونروا جولتها األوىل من إيصا

أسرة من بينها األسر اليت استطاعت اجمليء مـن الريمـوك السـتالم املعونـة، مـع األغذيـة واملـواد        
غري الغذائية. وخالل بعثات توزيع املعونة، الحظ موظفو األونروا أن اليأس كـان أقـلّ بشـكل    

ــدمو     ــذين يتق ــر وســلوك الالجــئني ال ــذاء واملســاعدات    ملحــوظ يف مظه ــى الغ ن للحصــول عل
ــة يف        ــة مــع الوضــع الــذي كــان ســائدا خــالل العمليــات الــيت نفــذهتا الوكال األخــرى، باملقارن

 .٢٠١٥نيسان/أبريل 
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ويف األحيـــاء الغربيـــة ملدينـــة ديـــر الـــزور الـــيت تســـيطر عليهـــا احلكومـــة، يعـــيش حنـــو    - ٤٥
مية. واحلالـة اإلنسـانية يف   شخص حتت حصار يفرضه عليهم تنظيم الدولة اإلسـال  ٢٠٠ ٠٠٠

املنطقة احملاصرة مستمرة يف التدهور، مع نقص الغذاء والرعايـة الطبيـة، واإلبـالغ عـن حـاالت      
ــالتقرير. ويف     ــرة املشــمولة ب ــة احلــاد خــالل الفت ــامج   ٢٤ســوء التغذي شــباط/فرباير، أجــرى برن

علو مرتفع فوق املدينـة   األغذية العاملي اختباره األول إلسقاط مساعدات غذائية من اجلو على
شــخص. غــري أن العمليــة   ٢ ٥٠٠احملاصــرة، وأســقط كميــة مــن املســاعدات الغذائيــة تكفــي   

تقلب األحـوال اجلويـة والريـاح الشـديدة غـري املتوقعـة. فـبعض        ل نتيجةواجهت صعوبات تقنية 
 لوحات حتميل األغذية اليت أسقطتها الطائرات من اجلو احنرفت عـن مسـارها ومـا زالـت حـىت     
ــة         ــل أخــرى يف منطق ــا ســقطت لوحــات حتمي ــا، بينم ــودة أو ال ميكــن الوصــول إليه اآلن مفق
اإلسقاط اجلوي أو حوهلـا إمنـا حلـق هبـا أضـرار، ألن املظـالت مل تفـتح علـى النحـو الصـحيح.           
ونظرا لتعقيد العملية، يعمل الربنامج على إجياد حلول للمشاكل الفنية الـيت صـودفت وُيجـري    

ردن، مــن أجــل حماولــة إســقاط املعونــة املنقــذة للحيــاة مــن اجلــو مــرة أخــرى    اختبــارات يف األ
 للسكان احملاصرين.

  
 حرية مرور اإلمدادات الطبية واألفراد واملعدات    

الــدويل يف حــني حتظــى مرافــق الرعايــة الصــحية بوضــع محايــة خــاص مبوجــب القــانون   - ٤٦
ــم املتحــدة          ــد تلقــت األم ــة. ولق ــق الطبي ــى املراف ــوادة عل ــال ه اإلنســاين، تتواصــل اهلجمــات ب

ــارير     ــم املتحــدة       -والشــركاء يف اجملــال الصــحي تق ــا بواســطة األم ــها حالي ــق من جيــري التحق
 هجوما على مرافق طبية يف شهر شباط/فرباير.   ٣٠تفيد عن شنِّ  -واملنظمات الشريكة 

 ٢٩٤ ٠٠٠ة العامليـة وشـركاء آخـرون يف اجملـال الصـحي حنـو       وقدمت منظمة الصـح   - ٤٧
عالج طيب إىل املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا واملنـاطق الواقعـة عـرب خطـوط املواجهـة يف           
حمافظــات حلــب وإدلــب وريــف دمشــق ومحــص وديــر الــزور والرقــة. ويف الفتــرة مــا بــني           

مــة الصــحة العامليــة الشــركاء  ، دعمــت منظ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٥كــانون الثاين/ينــاير و  ٣١
للقيام جبولة حتصني ضد شلل األطفـال يف تلبيسـة والرسـنت واحلولـة مشـال ريـف محـص مشلـت         

يف املائـة مـن العـدد املسـتهدف. ومنـذ       ٩٥طفال دون سـنِّ اخلامسـة، أي أكثـر مـن      ٣٩ ٧٦٩
يف  منتصف شباط/فرباير، تقـدم اليونيسـيف الـدعم حلملـة حمليـة للتحصـني ضـد شـلل األطفـال         

شـباط/فرباير، سـلَّمت اليونيسـيف     ١٦طفل دون سـنِّ اخلامسـة. ويف    ٢٠٠ ٠٠٠الرقة مشلت 
شحنة من لوازم التحصني الروتيين إىل ديـر الـزور إلعـادة تنشـيط خـدمات التحصـني الروتينيـة        

طفــل تقــلُّ  ٤٠ ٠٠٠. وستســتهدف هــذه اخلــدمات  ٢٠١٥للمــرة األوىل منــذ نيســان/أبريل  
 ة.أعمارهم عن سنة واحد



S/2016/272 
 

16-04510 19/24 
 

طلبا فرديـا إىل احلكومـة السـورية     ١٧، قدَّمت منظمة الصحة العاملية ٢٠١٦ويف عام   - ٤٨
إلرسال أدوية ولوازم طبية إىل املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا واملنـاطق احملاصـرة يف تسـع         

ــر مــن    ــبني مــن هــذه      ٢,٥حمافظــات تســتهدف أكث ــى طل ــة عل ــون شــخص. ومتــت املوافق ملي
دة متنقلــة إىل مضــايا وإيصــال األدويــة واللــوازم الطبيــة إىل شــرق مدينــة  الطلبــات إلرســال عيــا
طلبـا مل يبـت فيهـا بعـد. وقـد تلقـت منظمـة الصـحة العامليـة كـذلك            ١٥حلب، بينما ال يـزال  

للوصـول إىل دومـا والرسـنت وتلبيسـة      ٢٠١٥املوافقة على طلبني من الطلبـات املقدَّمـة يف عـام    
 وتلدو يف مشال ريف محص.  

وعلـــى الـــرغم مـــن حتســـن الوصـــول إىل املنـــاطق احملاصـــرة، مل يســـمح بتحميـــل حنـــو    - ٤٩
عـــالج طـــيب يف القوافـــل اإلنســـانية املتوجهـــة إىل املنـــاطق احملاصـــرة خـــالل الفتـــرة    ٨٠ ٠٠٠

ــد ُســحب حنــو      ــها. وق ــالتقرير، أو ســحبت من ــة    ٦٠ ٧٠٠املشــمولة ب عــالج طــيب مــن القافل
يف املائــة مــن أصــناف    ٥٠/فرباير، مبــا يف ذلــك  شــباط ١٧املتوجهــة إىل معضــمية الشــام يف   

يف املائــة مــن أصــناف  ٩٠ جمموعــات اللــوازم الصــحية للطــوارئ املشــتركة بــني الوكــاالت، و 
اإلســهال. ومشلــت األصــناف الــيت   لــوازم عــالجيف املائــة مــن أصــناف  ٥٠ أدوات التوليــد، و

أمــراض اجلهــاز  وأدويــة عــالج ســحبت جمموعــات مــواد إســعاف املصــابني ومضــادات حيويــة 
 ٢وأدويـة منقـذة للحيـاة، مـن بـني أدويـة أخـرى. ويف         اهلضمي وأدوية عالج األمراض العقلية

آذار/مارس، مسحت احلكومة السورية لألمم املتحدة واهلـالل األمحـر العـريب السـوري بإيصـال      
لقافلـة  بالنسـبة إىل ا  الصـحية داخـل معضـمية الشـام. أمـا     الرعايـة  جزء من هذه املواد إىل مرافق 

عــالج  ١٨ ٥٠٠شــباط/فرباير، فلــم يســمح للقوافــل بتحميــل  ٢٣املتوجهــة إىل كفــر بطنــا يف 
جمموعـة ملعاجلـة احلـروق؛ وُمعقِّمـة      ١٥طيب، مبا يف ذلـك أقـراص وحقـن لألمـراض العقليـة؛ و      

ــار؛ و ــا؛       ٣٠ ٠٠٠ بالبخـ ــراؤها حمليـ ــتم شـ ــيت يـ ــة الـ ــادات احليويـ ــن املضـ ــارورة مـ ــة وقـ حقنـ
صنفا من جمموعـات مـواد إسـعاف املصـابني املوحـدة       ٣٤ة منقذة للحياة و وأدوي ؛ومسكِّنات

ملنظمة الصحة العامليـة. كمـا رفـض إدخـال أصـناف للوقايـة مـن سـوء التغذيـة لـدى األطفـال.            
وتواصــل األمــم املتحــدة واهلــالل األمحــر العــريب الســوري طلــب اإلذن إلدراج هــذه املــواد يف    

 املناطق. القوافل املقرَّر إيفادها إىل هذه
  

 سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل    

ــدما         ٢يف   - ٥٠ ــريب الســوري عن ــوظفي اهلــالل األمحــر الع ــن م ــان م ــل اثن شــباط/فرباير، قت
 قصفت مركبتهما يف غارة جوية أثناء قيامهما بتوزيع اخلبز قرب عندان يف حمافظة حلب.  

شباط/فرباير، وجدت قافلة مشـتركة بـني برنـامج األغذيـة العـاملي ومفوضـية        ١٠ويف   - ٥١
األمم املتحدة لشؤون الالجئني متوجهة من دمشق إىل حلب نفسـها يف مرمـى تبـادل إلطـالق     



S/2016/272
 

20/24 16-04510 
 

النار أثناء مرورها عرب نقطة تفتـيش تابعـة للحكومـة السـورية قـرب السـلمية. ومتكنـت القافلـة         
عـت طريقهــا إىل حلـب. وقـد خــرج مجيـع املشــاركني يف القافلـة ســاملني      مـن الفـرار بأمــان وتاب  

 ُيبلَّغ عن إصابة املركبات بأضرار.  ومل

ــه     - ٥٢ ــا جمموع ــزال م ــهم      ٣٥وال ي ــن بين ــم املتحــدة م ــوظفي األم ــن م ــن   ٣٣م ــا م موظف
األونــروا، وموظــف مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وموظــف مــن اليونيســيف، حمتجــزين  

ــذ آذار/مــارس     يف عــدا أو ــن قتــل يف هــذا الــرتاع من مــن  ٢٠١١د املفقــودين. وبلــغ جممــوع َم
موظفـا مـن    ١٧شخصـا. ويشـمل هـذا العـدد      ٨٧العاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    

موظفــا ومتطوعــا مــن اهلــالل األمحــر العــريب الســوري، ومثانيــة   ٥٣ مــوظفي األمــم املتحــدة، و
ــة اهلــال    ــن مجعي ــوظفني م ــن املنظمــات     متطــوعني وم ــوظفني م ل األمحــر الفلســطيين، وتســعة م

شخـــصا منـذ    ٢١قتـيال، قُتـل    ٨٧احلكومية الدولية. ومـن جممـوع القتلـى البـالغ عـددهم       غري
 .٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١
    

 مالحظات  - ثالثا  
مــن  ٢٥٠ ٠٠٠بعــد مخــس ســنوات مــن الصــراع الوحشــي والعبثــي، قتــل أكثــر مــن    - ٥٣

و نصــف الســوريني إىل تــرك ديــارهم والتمــاس اللجــوء داخــل البلــد        الســوريني واضــطر حنــ  
خارجه. وتعرَّض العديد من احملتجزين للتعذيب والضرب حـىت املـوت. ولقـد أعطـى التـزام       أو

أعضـــاء الفريـــق الـــدويل لـــدعم ســـورية باســـتخدام نفـــوذهم لـــدى األطـــراف لزيـــادة وصـــول  
طق اليت يصعب الوصول إليها يف سورية وتنفيـذ  املساعدات اإلنسانية إىل املناطق احملاصرة واملنا

وقف أعمال القتال بصيصا من األمل للسوريني. ويف البلدات عرب أحناء سـوريا، تلـوح بـوارق    
هــذا األمــل، ألن األســر متشــي مــرة أخــرى يف الشــوارع واألطفــال يلعبــون يف احلــدائق العامــة. 

 إلهناء الرتاع إىل األبد.ميكننا أن نفوِّت هذه الفرصة الفريدة أخريا   وال

ــاطق        - ٥٤ ــد مــن املن ــة إىل العدي وإنــين أرحِّــب بالتقــدم الــذي أحــرز مــؤخرا إليصــال املعون
 ، ٢٠١٥. فخــالل الفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠١٦احملاصــرة يف األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام 

املنـاطق  الوصـول إىل أي شـخص يف   مـن  وكـاالت  القوافل األمم املتحـدة املشـتركة بـني     ُمنعت
ــة       ــه ال يــزال غــري كــاف. وجيــب أن تشــمل إمكاني ــا، ولكن احملاصــرة. وهــذا ميثــل تطــورا إجيابي
الوصــول مجيــع األشــخاص يف املنــاطق احملاصــرة واملنــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا، والبــالغ  

ماليني شخص. واجلدير بالـذكر أن األمـم املتحـدة مل حتصـل بعـد علـى إذن مـن         ٤,٦عددهم 
يواصـل  أن ورية بدخول العديد من املناطق احملاصرة مثل دوما وداريا. وال بد مـن  احلكومة الس

أعضــاء الفريــق الــدويل لــدعم ســورية تــوفري الــدعم لضــمان أن األطــراف تقــوم بتيســري إيصــال  
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املســاعدات إىل مجيــع األشــخاص احملتــاجني علــى حنــو مســتمر وغــري مشــروط ودون عراقيــل،    
اإلنساين والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، حسـب     الدويل انون متشيا مع التزاماهتا مبوجب الق

االقتضــاء. ولكــن يف هنايــة املطــاف، ال ميكــن أبــدا أن يعتــرب أي قــدر مــن املســاعدة إىل املنــاطق  
 احملاصرة كافيا: وإنين أدعو مرة أخرى إىل رفع احلصار والسماح حبرية تنقل األشخاص.

ــات إيصــال املســاعد     - ٥٥ ــي موضــع     ويف حــني أن عملي ــاطق احملاصــرة ه ة األخــرية إىل املن
ترحيب، يؤسفين أنه ال تزال هناك شواغل خطـرية فيمـا يتعلـق باهلجمـات علـى املرافـق الطبيـة        
ومنــع القوافــل املتوجهــة إىل هــذه املنــاطق مــن حتميــل اللــوازم واملعــدات الطبيــة وســحب هــذه   

سـحب مـواد لعـالج سـوء تغذيـة      اللوازم واملعدات. وال ميكن أن يكون هناك أي تربير ممكـن ل 
األطفال أو األدوية األساسية إلنقاذ أرواح البشـر. وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن املـدنيني يف هـذه       
املناطق حيتاجون إىل حرية التنقل اللتماس املساعدة والرعاية الطبية اللتني هـم يف أمـس احلاجـة    

ة إىل ضـمان أن املـدنيني ميكنـهم    إليهما. وإنين أدعو أطراف الرتاع وال سـيما احلكومـة السـوري   
أن يغادروا هذه املناطق اللتماس العالج الـذي حيتاجونـه بأمـان دون تـأخري وعرقلـة والسـماح       
بتســليم مجيــع األصــناف الطبيــة واجلراحيــة الالزمــة. وال بــد مــن تــذكري مجيــع األطــراف الــيت     

، بــأن هــذه األعمــال تفــرض احلصــار وهتــاجم املرافــق الطبيــة، ومتــارس االحتجــاز غــري القــانوين 
 تشكل انتهاكا خطريا للقانون اإلنساين الدويل.

ــة الســـورية، أود أن أشـــيد بـــاجلهود      - ٥٦ ويف هـــذا املنعطـــف احلاســـم الـــذي بلغتـــه األزمـ
االستثنائية اليت يبذهلا العاملون يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية الذين قاموا بإيصال املعونـة،  

اليــني مــن النــاس شــهرا تلــو اآلخــر علــى مــدى الســنوات اخلمــس رغــم كــل التحــديات، إىل امل
األخرية. ولقد اضطلع السوريون أنفسهم بدور رائد يف ختفيف معاناة أبناء بلدهم. وكـان مثـن   

عامالً من العاملني يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية لقوا حـتفهم وقتـل    ٨٧ذلك باهظا ألن 
 . وإنين أشيد بشجاعتهم وتضحيتهم.املئات من العاملني يف اجملال الطيب

، إىل ســورية وخــالل األســبوع األول مــن شــهر شــباط/فرباير، عقــد مبعــوثي اخلــاص     - ٥٧
ميستورا، اجلولة األوىل من احملادثـات بـني األطـراف السـورية يف جنيـف. وقـررت        ستافان دي

القــة والتــدهور تعليــق احملادثــات مؤقتــا بســبب املســائل اإلجرائيــة الع بعــد ذلــك األمــم املتحــدة 
املأساوي للحالة اإلنسانية على أرض الواقع. ومنذ ذلك احلني، حتسـنَّت احلالـة تـدرجييا، األمـر     

ــة يف      ــة الظــروف الضــرورية الســتئناف املفاوضــات الرمسي ــذي أدى إىل هتيئ آذار/مــارس  ١٤ال
ــن      ــس األم ــرار جمل ــل لق ــذ الكام ــعيا إىل التنفي ــف   )٢٠١٥( ٢٢٥٤س ــان جني ــؤرخ وبي  ٣٠امل

كأسـاس لعمليـة االنتقـال السياسـي بقيـادة سـورية. وكمـا طلـب جملـس           ٢٠١٢حزيران/يونيه 
األمــن مــرارا وتكــرارا يف قراراتــه، ال بــد ألطــراف الــرتاع مــن محايــة املــدنيني وضــمان وصــول  
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مجيـع   يـرى ة جمدية ومثمرة، من املهم أن املساعدات اإلنسانية. ولكي تكون املفاوضات اجلاري
مــن خــالل احلــد مــن العنــف، وإطــالق ســراح احملتجــزين، وخباصــة    املموســ االســوريني تقــدم

ــد األطــراف       ــادة فــرص احلصــول علــى املســاعدات اإلنســانية، مــع تقي النســاء واألطفــال، وزي
علـى عـدم تفويــت   اإلنسـاين. وإنـين أحـثُّ مجيـع األطـراف      الـدويل  بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون    

الفرصــة للمشــاركة البنــاءة يف العمليــة السياســية الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة، وعلــى أن تكــون 
  السياسي.  مستعدة متاما لتقدمي خيارات بشأن رؤاها عن عملية االنتقال
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  ٢٠١٦رباير 

 

إىل شباط/فرب ٢٠١٤ ٤(متوز/يوليه  ٢٢٥

  

٥٨و ٢١٩١و  ٢١ ١٦٥جب القرارات عرب احلدود مبوجدة عمليات األمم املتحد
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آذ ١٧االت (حىت ٢٠١٦ار/مارس وافل األمم املتحدة املشتركة بني الوكا
  

 العربية السورية: قو
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