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  )٢٠١٤ (٢١٣٩تقرير األمني العام بشأن تنفيذ قرار جملس األمن     
  

  مقدمة  -أوال   
الـذي  ، )٢٠١٤ (٢١٣٩ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٧هذا التقرير مقدم عمال بـالفقرة         - ١

طلب فيه اجمللس إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عـن تنفيـذ القـرار مـن قبـل مجيـع األطـراف يف         
  .اجلمهورية العربية السورية

ويقــدم التقريــر معلومــات عــن احلالــة اإلنــسانية يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وتنفيــذ   - ٢
مبـا يف ذلـك انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون              )٢٠١٤ (٢١٣٩العناصر األساسية للقـرار     

 وإيــصال املــساعدات اإلنــسانية إىل املنــاطق احملاصــرة واملنــاطق الــيت يــصعب   ،الــدويل اإلنــساين
 والتوسـع يف عمليـات اإلغاثــة   ،الوصـول إليهـا، مبــا يف ذلـك عـرب خطــوط الـرتاع وعـرب احلــدود      

ة مــرور األخــصائيني الطبــيني واملعــدات الطبيــة، ووســائل النقــل واإلمــدادات   وحريــ،اإلنــسانية
   . وسالمة وأمن املوظفني املشاركني يف أنشطة اإلغاثة اإلنسانية،الطبية

وتــرد يف . ٢٠١٤مــارس / آذار٢١فربايــر إىل / شــباط٢٢ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن    - ٣
 يف احلـاالت    -قبـل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         التقرير بعض املعلومات اليت يعود تارخيهـا إىل مـا           

اليت ال تتوفر فيها بعد كامل البيانات للفترة املشمولة بالتقرير، أو يف احلاالت الـيت يكـون فيهـا                   
مثة فائـدة مـن حتديـد سـياق البيانـات املقدمـة إلعطـاء اجمللـس صـورة كاملـة قـدر اإلمكـان عـن                  

ند املعلومـات الـواردة يف هـذا التقريـر إىل البيانـات         وتـست . احلالة يف اجلمهورية العربيـة الـسورية      
احملــدودة الــيت اســتطاعت اجلهــات الفاعلــة التابعــة لألمــم املتحــدة احلــصول عليهــا، فــضال عــن    
التقارير الواردة من املصادر املفتوحة، ومن مـصادر حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ومـن                  

  . مهورية العربية السوريةجلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجل
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  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تــسببت اهلجمــات العــشوائية وغــري املتناســبة، مبــا يف    - ٤

يف  ذلك الغارات اجلوية، والقصف املـدفعي، والقـصف بقـذائف اهلـاون، والـسيارات املفخخـة               
رية مــن القتلــى واجلرحــى يف صــفوف املــدنيني املنــاطق املأهولــة بالــسكان، يف وقــوع أعــداد كــب

وتــشري التقــارير املتاحــة للعمــوم إىل أن االشــتباكات بــني قــوات . والتــشريد القــسري اجلمــاعي
وتواصـلت  . احلكومة وقوات املعارضة قد استمرت يف معظم أحناء اجلمهورية العربيـة الـسورية            

ــة، مبــا     ــضربات اجلوي ــدفعي وال ــات القــصف امل ــل  التقــارير عــن عملي  يف ذلــك اســتخدام الربامي
وأدت الـــتفجريات بالـــسيارات املفخخـــة واهلجمـــات  . املتفجـــرة، مـــن قبـــل قـــوات احلكومـــة 

االنتحاريــة، مبــا يف ذلــك تلــك املوجهــة إىل أهــداف مدنيــة، إىل وفيــات وإصــابات يف صــفوف  
ديـد  وأعلنت الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والـشام وجبهـة النـصرة مـسؤوليتها عـن الع                . املدنيني

ووقعت اشتباكات أيضا بني مجاعات املعارضة املسلحة ومجاعات مرتبطـة          . من هذه اهلجمات  
وتعرضت املـدن والبلـدات اخلاضـعة       . سيما يف الشمال   ، ال بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام    

لسيطرة احلكومة، مبا يف ذلك دمشق، هلجمات بقذائف اهلاون مـن جانـب مجاعـات املعارضـة                 
ــسلحة ــى       و. امل ــد يف املتوســط عل ــدنيون، تزي ــيهم امل ــى، مبــن ف ــارير أن أعــداد القتل ذكــرت التق
  .شخص يوميا ٢٠٠

. واتسم القتـال بكثافـة شـديدة، وال سـيما يف حمافظـات حلـب ودرعـا وريـف دمـشق                      - ٥
 شــخص مــن اجلــزء الــشرقي ملدينــة حلــب منــذ أواخــر ٥٠٠ ٠٠٠ ُشــّرد مــا ال يقــل عــن فلقــد

 شــخص إىل اجلــزء الغــريب مــن املدينــة، وفــّر زهــاء ٢٠٠ ٠٠٠هــاء وفــّر ز. ينــاير/كــانون الثــاين
ــد  ٣٠٠ ٠٠٠ ــشمالية للبلـ ــاطق الـ ــاء  .  شـــخص إىل املنـ ــيم زهـ ــن  ١٠٠ ٠٠٠ويقـ  شـــخص مـ

 شـخص إىل  ٢٢ ٣٠٠املشردين داخليا يف خميمات قريبة مـن احلـدود التركيـة، بينمـا فـّر زهـاء              
اري يف حمافظـة درعـا بـني قـوات          وتـصاعد القتـال الـض     . تركيا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        

ــاء       ــشريد زه ــك إىل ت ــسلحة، وأدى ذل ــة ومجاعــات املعارضــة امل  شــخص ١٥٩ ٠٠٠احلكوم
 شـخص مـن مدينـة       ٥٠ ٠٠٠ويف حمافظـة ريـف دمـشق، فـّر زهـاء            . فربايـر /حبلول هناية شـباط   

مـارس، ومـن بينـهم زهـاء        / آذار ١٦يربود، الـيت اسـتعادت قـوات احلكومـة سـيطرهتا عليهـا يف               
  . شخص فروا إىل عرسال يف لبنان١٤ ٠٠٠

وفيمــا خيــص البلــدان اجملــاورة، وردت تقــارير عــن وقــوع حــوادث أمنيــة عــرب احلــدود    - ٦
وأعلنــت جبهــة النــصرة مــسؤوليتها عــن هجمــات . اللبنانيــة وخــط فــض االشــتباك يف اجلــوالن

  .مارس/ آذار٥ و ٣بالصواريخ يف وادي البقاع يف لبنان يف 
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منيـة املترديـة، تواصـل األمـم املتحـدة وشـركاؤها تزويـد ماليـني النـاس                  ورغم البيئـة األ     - ٧
فرباير، قدم برنامج األغذية العـاملي وشـركاؤه   /ففي شباط. باملساعدة الضرورية إلنقاذ األرواح   

وأمكن إيصال املـواد الغذائيـة إىل زهـاء         .  حمافظة ١٣ ماليني شخص يف     ٣,٧املواد الغذائية إىل    
مــارس يف منــاطق كانــت اإلمــدادات قــد قطعــت  /فربايــر وآذار/ شــخص يف شــباط١٨٠ ٠٠٠

ويف . عنــها لفتــرة طويلــة مــن الــزمن يف حمافظــات ريــف دمــشق، وديــر الــزور، ودرعــا، والرقــة 
مــارس، قــدمت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون      / آذار٨فربايــر إىل /شــباط ٢٢الفتــرة مــن  

يـون شـخص يف مجيـع احملافظـات،         الالجئني وشركاؤها املـواد اإلغاثيـة األساسـية ألكثـر مـن مل            
، اسـتطاعت   ٢٠١٣مـارس   /فرباير، وللمرة األوىل منذ آذار    / شباط ٢٥ويف  . باستثناء دير الزور  

املنظمة الدولية للهجرة الوصول إىل حمافظة دير الزور وقدمت املـواد األساسـية إلنقـاذ األرواح          
الــة األمــم املتحــدة ايــر، قــدمت وكفرب/ شــباط٢٣ومنــذ .  مــن املــشردين داخليــا١٣ ٠٠٠إىل 
املـــواد الغذائيـــة إىل   ) األونـــروا (غاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق األدىن      إل

ـــ    ١٤٠ ٠٠٠ ــدائي ل ــيم االبت ــع أرجــاء  ٤١ ٥٠٠ الجــئ فلــسطيين ووفــرت التعل  طفــل يف مجي
 )اليونيـسيف (وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـدمت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة            . البلد

 مليـــون شـــخص يف حمـــافظيت طرطـــوس  ١,٨وشـــركاؤها لـــوازم ملعاجلـــة امليـــاه لفائـــدة زهـــاء  
وكـذلك، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، زّودت منظمـة الـصحة العامليـة زهـاء                   . الـزور  ودير
يف حمافظــات محــص، وحلــب، وريــف    ) باســتثناء اللقاحــات ( شــخص باألدويــة  ٤٤١ ٠٠٠

 مـن املـشردين داخليـا الرعايـة         ٤٦ ٠٠٠ى أكثـر مـن      وتلقـ . دمشق، ودمـشق، وإدلـب، والرقـة      
الــصحية األوليــة عــن طريــق مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني يف حمافظــات دمــشق،     

  . فرباير/ شباط٢٢وريف دمشق، وحلب، واحلسكة، منذ 
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ُنفّـذت اجلولـة الرابعـة مـن محلـة التطعـيم ضـد شـلل                        - ٨

وارتفـع عـدد األطفـال املـستفيدين مـن          .  مليون طفل دون سن اخلامسة     ٢,٨ ومشلت   األطفال،
اللقاح يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها، كما أن بعض املنـاطق الـيت كـان يتعـذر الوصـول                    
إليها يف السابق قد أصبحت ميسورة الوصول جزئيا، نتيجة للتوصل إىل ترتيبات على الـصعيد                

 أجزاء من الغوطة يف حمافظـة ريـف دمـشق، ونبـل             ترض امليدان، ومشل  احمللي واتصاالت على أ   
  .وزهرة يف مشال حمافظة حلب، وأجزاء من مدينة القامشلي

  
  الرتاع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين من جانب أطراف  -ثالثا   

ة املعنيـــة خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير عرضـــت جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املـــستقل    - ٩
إىل جملـس  ) A/HRC/25/65(باجلمهورية العربية السورية النتائج اليت خلـصت إليهـا يف تقريرهـا        

ــرة   . حقــــوق اإلنــــسان ويــــذكر التقريــــر، الــــذي يتعلــــق بالتحقيقــــات الــــيت جــــرت يف الفتــ
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، أن قــوات احلكومــة وقــوات ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٠ إىل ٢٠١٣يوليــه /متــوز ١٥ مــن
امليليــشيا املواليــة للحكومــة قــد ارتكبــت جــرائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم حــرب، مبــا يف ذلــك     

كما أن مجاعات املعارضة املسلحة ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخـرى           . ارتكاب مذابح 
  . مذابحللقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك ارتكاب

وخلصت جلنة التحقيق إىل أن قوات احلكومة وامليليشيا قد ارتكبت عمليـات تعـذيب                - ١٠
وارتكبــت أعمــال . وأعمــاال الإنــسانية أخــرى تــشكل جــرائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم حــرب   

التعــذيب وســوء املعاملــة بــصورة روتينيــة يف مرافــق االحتجــاز الرمسيــة؛ وعلــى يــد أجهــزة            
اط التفتــيش احمليطــة باملنــاطق احملاصــرة؛ ويف عمليــات اقتحــام املنــازل؛ االســتخبارات، وعنــد نقــ

ويف إطـــار عمليـــات احلـــصار املفروضـــة علـــى بعـــض األحيـــاء هبـــدف الـــسيطرة علـــى النـــاس   
 يف مجيـع أحنـاء      للدولـة وخلصت اللجنة أيضا إىل أن اجلماعات املسلحة غري التابعة          . وحصرهم

دنيني يف املناطق اخلاضعة لـسيطرهتا إىل معانـاة بدنيـة           اجلمهورية العربية السورية قد أخضعت امل     
وأشـارت اللجنـة إىل     . أو نفسية شديدة، وذلك حني إلقـاء القـبض علـيهم أو أثنـاء احتجـازهم               

أن تــصاعد تلــك األمنــاط يــشكل اعتــداًء ناشــئا واســع النطــاق وبــشكل منــهجي علــى الــسكان 
ــة الإل     ــذيب واملعامل ــادة ممارســات التع ــدنيني، وأن زي ــاطق اخلاضــعة    امل ــدنيني يف املن ــسانية للم ن

ــة        ــوفر أســبابا معقول ــشام واجلماعــات املرتبطــة هبــا ت ــراق وال ــة اإلســالمية يف الع ــسيطرة الدول ل
لالعتقاد بأن تلك اجلماعات تشجع على ارتكاب اعتـداءات واسـعة النطـاق وبـشكل منـهجي         

ــدنيني  ــسكان امل ــه   . علــى ال ــذي أدىل ب ــان ال ــة، يف البي ــيس اللجن ــام جملــس حقــوق  وذكــر رئ  أم
، أن احتجـاز املـدنيني علـى نطـاق واسـع يف حمافظـة الرقـة                 ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٨اإلنسان يف   

وتعذيبــهم بــصورة منهجيــة علــى يــد مجاعــات مــسلحة معروفــة اهلويــة يرقــى إىل مرتبــة جرميــة    
  .اإلنسانية ضد
ألمـم املتحـدة عـن      وطوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أبلغـت املـصادر امليدانيـة التابعـة ل                 - ١١

تواصل الغارات اجلوية، مبا يف ذلك استخدام الرباميل املتفجرة، من جانـب قـوات احلكومـة يف           
، ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٨ويف  . حمافظات حلب، ودرعا، وديـر الـزور، ومحـاة، وريـف دمـشق            

ذكرت جلنة التحقيق يف تقريرهـا الـشفوي عـن املـستجدات، الـذي مشـل االنتـهاكات املرتكبـة                    
ــاين ٢٠مــن  ــاير إىل / كــانون الث ــذ    / آذار١٠ين ــد قامــت من ــة ق ــارس، أن احلكوم  كــانون ٢٠م
 بتصعيد محلة إلقاء الرباميل املتفجرة على األحياء السكنية يف مدينـة حلـب،              ٢٠١٤يناير  /الثاين
ومل تبـذل قـوات احلكومـة أي جهـد          . ترتب على ذلك من عواقب كارثية على املـدنيني         مع ما 

وتـشمل األمثلـة األخـرى      .  املدنية والعسكرية حـني تنفيـذ هـذه اهلجمـات          للتمييز بني األهداف  
اليت ذكرهتا املصادر امليدانية التابعة لألمم املتحدة إلقاء الرباميـل املتفجـرة علـى محـريات الواقعـة                  
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مارس، األمر الذي أدى إىل قتـل مـا ال يقـل            / آذار ٣يف املنطقة الشمالية الريفية حملافظة محاة يف        
ــسعة   ــة    عــن ت ــة الغربي ــاطق الريفي ــادودة ومزيريــب (مــدنيني، وعلــى كــل مــن املن ــشرقية ) الي وال

  . مارس/ آذار٤ و ٣حملافظة دير الزور يف ) النعيمة(
ــد        - ١٢ ــسلحة ق ــستجدات أن اجلماعــات امل ــشفوي عــن امل ــا ال ــة يف تقريره وذكــرت اللجن

تخدام وتــصاعد اســ. قــصفت بلــدات وقــرى يف حمافظــات حلــب، ودمــشق، ومحــاة، واحلــسكة
فعلـى سـبيل املثــال،   . الـسيارات املفخخـة، الـيت اسـتهدف بعـضها منـاطق مدنيـة بـشكل كامـل         

 شخـصا قــد قتلــوا وأن  ١٥ذكـرت املــصادر امليدانيـة التابعــة لألمـم املتحــدة أن مــا ال يقـل عــن     
مارس نتيجة النفجار سـيارة مفخخـة يف حـي األرمـن     / آذار٦شخصا آخر قد جرحوا يف   ١٢

ومل تعلـن  .  يتشكل سكاهنا بشكل رئيسي من الطائفتني املـسيحية والعلويـة         يف مدينة محص اليت   
  .أي مجاعة مسؤوليتها عن اهلجوم

وذكــرت اللجنــة أيــضا يف تقريرهــا الــشفوي عــن املــستجدات أن اجلماعــات املــسلحة    - ١٣
التابعة للدولة باتـت تلجـأ بـصورة متزايـدة إىل الـتفجريات االنتحاريـة واسـتخدام األجهـزة               غري

مارس، أقدم ثالثة مقـاتلني يرتـدون سـترات متفجـرة ويتبعـون             / آذار ١١في  ف. املتفجرة املرجتلة 
للدولــة اإلســالمية يف العــراق والــشام علــى تفجــري أنفــسهم يف مكتــب تــابع للبلديــة يف مدينــة     

. وأدى ذلــك إىل قتــل مخــسة أشــخاص وجــرح مثانيــة آخــرين  . القامــشلي يف حمافظــة احلــسكة 
وكان الغرض األساسي من اهلجوم هو نـشر الرعـب          .  عسكرية يف املنطقة   تكن مثة أهداف   ومل

  .يف صفوف املدنيني، وهو أمر يشكل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تلقــت مفوضــية حقــوق اإلنــسان تقــارير تفيــد بــأن   - ١٤

الرقــة تــدابري متييزيــة علــى الطائفــة الدولــة اإلســالمية يف العــراق والــشام قــد فرضــت يف حمافظــة  
املسيحية تشمل حظـر بنـاء أو تـرميم الكنـائس واألديـرة، وعـرض الـصلبان واألناجيـل بطريقـة                     

وطلبـت  . ظاهرة للعيان، وقرع أجراس الكنائس، وممارسة الـشعائر الدينيـة إال ضـمن الكنـائس              
  ).يةاجلز(كذلك بأن يدفع كل رجل مسيحي راشد ضريبة خاصة لغري املسلمني 

فعلـى  . وتواصلت اهلجمات على املستشفيات وسيارات اإلسـعاف واملـوظفني الطبـيني            - ١٥
أن سـيارة مفخخـة قـد        سبيل املثال، ذكرت جلنة التحقيق يف تقريرها الشفوي عن املستجدات         

فرباير عيادة أورينت الطبية يف بلدة أطمـة اخلاضـعة لـسيطرة املعارضـة     / شباط٢٣استهدفت يف   
وأعلنـت  . التركية وتسببت يف مقتل تسعة أشخاص على األقـل         - دود السورية بالقرب من احل  

وذكـرت املـصادر امليدانيـة التابعـة       . الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مـسؤوليتها عـن اهلجـوم          
فربايـر يف   / شـباط  ٢٧ مدنيا أصيبوا جبـراح يف       ١٣لألمم املتحدة أن مخسة مدنيني قد قُتلوا وأن         

ب من مستشفى الزعيم الواقع يف حي عكرمـة اخلاضـع لـسيطرة احلكومـة يف                انفجار وقع بالقر  
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فمـا زالـت القـوات    . ويتواصل أيـضا اسـتخدام املرافـق الطبيـة ألغـراض عـسكرية            . مدينة محص 
 مستـــشفى دون احتـــرام ٢٠املـــسلحة ومجاعـــات املعارضـــة املـــسلحة حتتـــل مـــا ال يقـــل عـــن   

  .املدين طابعها
ــساء     - ١٦ ــال والن ــرتاع   ويواصــل األطف ــى يف ال ــثمن األعل ــع ال ــسيف يف  . دف ــادت اليوني وأف
 طفـل قـد قتلـوا خـالل الـرتاع اسـتنادا إىل تقـديرات        ١٠ ٠٠٠مارس بأن مـا ال يقـل عـن       /آذار

وذكـرت جلنـة التحقيـق يف       . متحفظة، وأن من املرجح أن يكون العدد احلقيقي أعلى من ذلك          
ساء والرجــال الــذين حتتجــزهم تقريرهــا الــشفوي عــن املــستجدات أن العنــف اجلنــسي ضــد النــ

احلكومة يتواصل، وأن اجلماعات املسلحة غري التابعـة للدولـة قـد اسـتهدفت اإلنـاث مـن أسـر                     
 حالـة   ٣٠٠وذكرت املصادر امليدانية التابعة لألمم املتحدة أن أكثـر مـن            . أفراد قوات احلكومة  

 ثالث عيـادات طبيـة   من حاالت العنف اجلنساين قد سجلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف         
  . يف حمافظيت دمشق وريف دمشق وحدمها

وتعرضت مواقع التراث العاملي، مبا يف ذلـك تـدمر، وقلعـة احلـصن، وكنيـسة القـديس                    - ١٧
مسعان العمودي يف مشال اجلمهورية العربيـة الـسورية، وقلعـة حلـب، إىل أضـرار جـسيمة، ويف                   

و يـشكل انتـهاكا للقـانون الـدويل العـريف           بعض األحيان إىل أضـرار يتعـذر إصـالحها، علـى حنـ            
اإلنــساين، وظلــت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تــستخدم ألغــراض عــسكرية أو حتــول إىل   

وتتعـرض املواقـع األثريـة للنـهب بـصورة منهجيـة، وال سـيما يف املنـاطق الـيت                    . ساحات للقتـال  
  .لثقافية زيادة كبريةتسيطر عليها املعارضة، وسجل االجتار غري املشروع باملمتلكات ا

وكررت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف اإلحاطة الـيت قدمتـها إىل اجلمعيـة العامـة                  - ١٨
فربايـــر دعوهتـــا إىل إحالـــة احلالـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية إىل احملكمـــة  / شـــباط٢٥يف 

  . الدولية اجلنائية
  

اصـرة واملنـاطق الـيت يـصعب        إيصال املساعدات اإلنـسانية إىل املنـاطق احمل         -رابعا   
  الوصول إليها، مبا يف ذلك عرب خطوط الرتاع وعرب احلدود

باتت املنظمـات اإلنـسانية عـاجزة عـن الوصـول إىل أعـداد متزايـدة مـن النـاس بـسبب                  - ١٩
ويقـدر اآلن أن مثـة زهـاء        . اشتداد حدة الرتاع وزيـادة ضـراوة القتـال بـني اجلماعـات املـسلحة              

ــني شــخص حي  ٣,٥ ــادة     مالي ــا، أي بزي ــصعب الوصــول إليه ــاطق ي ــساعدة يف من ــاجون إىل امل ت
  . ٢٠١٤مليون شخص منذ مطلع عام 

، أنشأت حكومة اجلمهوريـة العربيـة       )٢٠١٤ (٢١٣٩وعقب اختاذ قرار جملس األمن        - ٢٠
 اخلارجيـة، ووزارة الـشؤون االجتماعيـة، وفريـق          السورية فريقـا عـامال يـضم ممـثلني عـن وزارة           
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األمم املتحـدة القطـري يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، واهلـالل األمحـر العـريب الـسوري، مـن                      
وبنــاء علــى . أجــل مناقــشة الــسبل الكفيلــة بتعزيــز إيــصال املــساعدات اإلنــسانية وتنفيــذ القــرار 

 عن قوات األمـن التابعـة للحكومـة هبـدف           طلب األمم املتحدة، ضم الفريق العامل أيضا ممثلني       
ــا     ــتم التوصــل إليه ــيت ي ــات ال ــذ االتفاق ــارس / آذار١٩ويف رســالة مؤرخــة  . اإلســراع يف تنفي م

موجهة إىل وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، تعهـد                  
ئـتالف واجلـيش الـسوري احلـر        رئيس االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية بأن اال        

  .للقرار سيلتزمان باالمتثال
   األمـم   مـارس، قـدمت     / آذار ٥وخالل االجتماع األول للفريـق العامـل الـذي ُعقـد يف               - ٢١

 منطقة ذات أولوية يف شىت أحناء اجلمهورية العربيـة الـسورية   ٢٥٨ قائمة مفصلة بأمساء       املتحدة  
عدات اإلنسانية إليها إىل توسـع كـبري يف نطـاق عمليـات             ميكن أن يؤدي السماح بإيصال املسا     

ــة ــل إىل     . اإلغاث ويف االجتماعــات الالحقــة، ركــزت املفاوضــات التفــصيلية علــى إرســال قواف
املناطق الشرقية والريفية حملافظة حلـب، وإىل حمـافظيت ريـف دمـشق ودرعـا، باإلضـافة                 من   ٢٩

املناقـشات أيـضا علـى مـستوى احملافظـات          وتتواصـل   . إىل حمافظات احلسكة ودير الزور والرقـة      
يف محص ومحـاة والالذقيـة وطرطـوس بـشأن خطـط مـساعدة ملـدة ثالثـة أشـهر ملنـاطق الـوعر،                        
والرسنت، وتلبيـسة، وتـري معلـة، وتلـدو، واحلولـة، واحلـصن، والـزارة، يف محـص؛ وكفـر زيتـا،               

ن، وسـراقب، وأرحيـا،   ولطامنة، وعقرب، وحلفايا، وترميسة، وقمحانة، يف محاة؛ ومعرة النعما   
  . والفوعة، وكفريا، ومعرة مصرين يف إدلب

زال إيـصال املـساعدات يـصطدم بتحـديات كـبرية تـشمل ضـرورة تقـدمي طلبـات                    وما  - ٢٢
عديدة للحصول على املوافقة بإرسال قوافل مشتركة بني الوكاالت، وهـي تظـل يف كـثري مـن                  

قنـوات الداخليـة إىل   اله املوافقـات عـرب   األحيـان بـدون إجابـة؛ وعـدم قيـام احلكومـة بتبليـغ هـذ        
قواهتا املوجودة على أرض امليدان مع ما يستتبع ذلك من منع الدخول أو حـدوث تـأخري عنـد                    

وأدى أيــضا اشــتداد القتــال بــني مجاعــات املعارضــة  . نقــاط التفتــيش؛ واســتمرار انعــدام األمــن 
حلــر والدولــة اإلســالمية يف يف ذلــك بــني اجلماعــات املرتبطــة بــاجليش الــسوري ا  املــسلحة، مبــا

العـراق والــشام إىل تعقيـد إيــصال املــساعدات ألسـباب منــها قطــع طـرق الوصــول الرئيــسية يف     
  . مشال البلد

  
  الوصول إىل املناطق احملاصرة  -ألف   

 شــخص حماصــرين يف محــص القدميــة، ونبــل، وزهــرة،   ٢٢٠ ٠٠٠زال مثــة زهــاء  مــا  - ٢٣
ــشرقية، و   ــشام، والغوطــة ال ــا، وأمــاكن أخــرى  ومعــضمية ال ويوجــد ). ١انظــر اخلريطــة  (داري
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 شــــخص حتاصــــرهم ٤٥ ٠٠٠ شــــخص حتاصــــرهم قــــوات احلكومــــة و ١٧٥ ٠٠٠ زهــــاء
  .املعارضة مجاعات

ومل يــتم التوصــل خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير إىل اتفاقــات جديــدة لوقــف إطــالق   - ٢٤
 البويــضة، ويف قدســيا،  ففــي معــضمية الــشام، وكــذلك يف قريــة    . النــار يف املنــاطق احملاصــرة  

، )ريــف محــص(ويف الــزارة وقلعــة احلــصن . تكلــل مفاوضــات وقــف إطــالق النــار بالنجــاح مل
  . توافق أطراف الرتاع على مقترحات وقف إطالق النار اليت قدمتها اجملالس احمللية مل

وباإلضافة إىل ذلك، وردت تقارير عـن خـرق عـدد مـن اتفاقـات وقـف إطـالق النـار                       - ٢٥
مـارس،  / آذار ١ففي خمـيم الريمـوك لالجـئني الفلـسطينيني، اسـتؤنفت االشـتباكات يف               . ةالقائم

مارس، عنـدما اسـتطاعت األونـروا إيـصال         / آذار ١٨وحال ذلك دون إيصال املساعدات حىت       
زالت مشكلة سوء التغذيـة تـشكل مـصدر قلـق            وما.  سلة غذائية ومواد إغاثية أخرى     ١ ٠٢٠

  .بالغ لسكان املخيم
 شخـصا مـن املدينـة      ١ ٣٦٦ محص، وعقب وقف إطالق النار الذي مسح بإخالء          ويف  - ٢٦

ــرة املــشمولة    /القدميــة يف مطلــع شــباط  ــتفجري خــالل الفت ــر، عــادت عمليــات القــصف وال فرباي
مـارس، مت   / آذار ١٥ومنـذ   . بالتقرير إىل املستويات الـيت كانـت عليهـا قبـل وقـف إطـالق النـار                

 مـن الرجـال الراشـدين، مـن املدينـة القدميـة بعـد           ٣٥ شخص إضايف، مبـا يف ذلـك         ٢٠٠إجالء  
 مــن الرجــال ١٥٠ويوجــد مــا يقــدر بنحــو . التوصــل إىل اتفــاق بــني األطــراف وحمــافظ محــص

زالـوا ينتظـرون يف مرفـق         ممن خرجوا يف اآلونـة األخـرية، مـا         ٣٥الذين مت إجالؤهم، مبن فيهم      
مـارس، ُعلقـت زيـارات أفرقـة        / آذار ٨ويف  . للفرز بانتظار انتهاء احلكومة من النظـر يف أمـرهم         

وُجــرح . األمــم املتحــدة لرصــد محايــة املــدنيني إىل ذلــك املرفــق بعــد أن أصــيب بقذيفــة هــاون  
ــهم   ١٠ ــوا إىل املستـــشفيات ٥أشـــخاص، مـــن بينـ ــال، وُنقلـ ــديرات إىل أن .  أطفـ وتـــشري التقـ
  . شخص ما زالوا عالقني يف مدينة محص القدمية٢ ٠٠٠
تطلب مجاعات املعارضة رفع احلصار عن الغوطـة الـشرقية قبـل أن             ويف حمافظة حلب،      - ٢٧

ومـع  .  شـخص حتـت احلـصار      ٤٥ ٠٠٠ترفع احلصار عـن زهـرة ونبـل الـيت يوجـد فيهـا زهـاء                 
  . طفال ضد شلل األطفال٥ ٠٨٨مارس تطعيم /ذلك، جرى يف آذار

 إىل ١٥ ٠٠٠ويف حمافظة ريف دمشق، تشري تقـارير مل يـتم التحقـق منـها إىل أن حنـو              - ٢٨
ــشام يف شــباط   ٢٠ ٠٠٠ ــد عــادوا إىل معــضمية ال ــر وآذار/ شــخص ق مــارس يف أعقــاب  /فرباي

ومنــــذ . اخنفــــاض حــــدة الــــرتاع واالســــتقرار النــــسيب التفــــاق وقــــف إطــــالق النــــار احمللــــي
 طلبــا للحــصول علــى إذن مــن احلكومــة  ١٥، قــدمت األمــم املتحــدة ٢٠١٣مــارس /آذار ٢٥

مارس، وافقت احلكومة علـى الطلـب ولكـن القافلـة           /ار آذ ١ويف  . للوصول إىل معضمية الشام   
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 ســاعة لالســتعداد ٤٨مل تــستطع مواصــلة طريقهــا ألن بعــض مجاعــات املعارضــة طلبــت مهلــة  
وبعد تقدمي طلب آخر، أبلغت احلكومة األمـم املتحـدة بـأن قافلـة ميكـن أن                 . لتلقي املساعدات 

 الـشاحنات كانـت قـد ّمحلـت        مارس، رغم أن  / آذار ١٤ولكن، يف   . مارس/آذار ١٥تنطلق يف   
مـارس  / آذار ١٧وأُجريـت يف    . مـارس / آذار ١٧بالفعل، أرجأت احلكومـة انطـالق القافلـة إىل          

عمليات تفتيش مطولة على إمدادات اإلغاثة املتوجهة إىل معضمية الشام، حيث قال مـسؤولو              
نـت قـد وردت     األمن احلكوميون أن اإلمدادات الطبية حمظورة على الرغم من املوافقـة الـيت كا             

ــشأن   ــذا الـ ــة يف هـ ــن وزارة اخلارجيـ ــشام يف    . مـ ــضمية الـ ــول إىل معـ ــة الوصـ ــت القافلـ وحاولـ
مارس، لكنها اضطرت إىل أن تعود أدراجهـا ألن القـوات املواليـة للحكومـة ذكـرت             /آذار ١٨

  .أهنا لن تسمح بإيصال املساعدات إال إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة
 شخص يف داريا، يف حمافظـة ريـف دمـشق، حماصـرين مـن قبـل                 ٨ ٠٠٠ويقدر أن مثة      - ٢٩

ووردت يف الـشهر املاضـي تقـارير     . ٢٠١٢نـوفمرب   /القوات املوالية للحكومة منذ تشرين الثاين     
ــتخدام         ــن اسـ ــارير عـ ــك تقـ ــا يف ذلـ ــشديد، مبـ ــصف الـ ــة والقـ ــال العدائيـ ــصاعد األعمـ ــن تـ عـ

  . املتفجرة الرباميل
اصر من قبل القوات املوالية للحكومة يف الغوطـة          شخص حم  ١٦٠ ٠٠٠ويقدر أن مثة      - ٣٠

مـارس،  / طفـل يف دومـا يف آذار       ٤٠ ٠٠٠وباستثناء تطعـيم زهـاء      . ٢٠١٢الشرقية منذ أواخر    
  . مل تــــدخل إىل تلــــك املنطقــــة أي معونــــات، وردت تقــــارير تفيــــد بتــــصاعد حــــدة الــــرتاع 

ــشأن    / شــباط٢٧ويف  ــالث مــذكرات شــفوية ب ــة ث ــدمت إىل احلكوم ــر، قُ ــل  فرباي  إرســال قواف
وقُـدمت مـذكرات شـفوية جديـدة        . مشتركة بني الوكـاالت ولكـن مل يـرد بـشأهنا أي جـواب             

مـــارس طالبـــة مـــنح األولويـــة / آذار١٣ورّدت وزارة اخلارجيـــة عليهـــا يف . مـــارس/ آذار٢ يف
مـارس، وافقـت وزارة اخلارجيـة علـى إرسـال           / آذار ١٧ومع ذلك، يف    . لقوافل إىل نبل وزهرة   

مـارس، جنحـت قافلـة تابعـة        / آذار ٢٠ويف  .  بقـدر حمـدود مـن اإلمـدادات إىل دومـا           قافلة حمّملة 
 ســـلة غذائيـــة ومـــواد غـــري غذائيـــة تلـــيب ٦٠٠لألمـــم املتحـــدة يف الوصـــول إىل دومـــا حاملـــة 

واحترم مجيـع األطـراف وقـف إطـالق النـار املؤقـت خـالل فتـرة                 .  شخص ٣ ٠٠٠احتياجات  
 بـالقرب مـن خـط اجلبهـة عـدة مئـات مـن النـساء                 والحظت األمم املتحـدة   . تسليم املساعدات 

  .واألطفال الساعني إىل مغادرة دوما
  

  الوصول إىل املناطق اليت يصعب الوصول إليها   -باء   
ــيت          - ٣١ ــاطق ال ــن املن ــدد م ــساعدات حمــدودة إىل ع ــالتقرير م ــشمولة ب ــرة امل ــدمت يف الفت قُ

ي حمافظـة درعـا، وصـل شـركاء     فف. يصعب الوصول إليها، وذلك للمرة األوىل منذ عدة أشهر  
فربايـــر ومعهـــم مـــواد غذائيـــة تلـــيب / شـــباط٢٨برنـــامج األغذيـــة العـــاملي إىل بـــصر احلريـــر يف 
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 لــشؤون   املتحــدة     األمــم  ويف حمافظــة الرقــة، أرســلت مفوضــية  .  شــخص١٠ ٠٠٠احتياجــات 
 - شـخص  ٥ ٠٠٠مـارس ملـساعدة   / آذار١الالجئني معونات إىل اجلمعيات اخلرييـة احملليـة يف     

  . ٢٠١٣نــــوفمرب /وهــــذه هــــي أول معونــــة إغاثيــــة تــــصل إىل املنطقــــة منــــذ تــــشرين الثــــاين 
مارس، وصلت شاحنات برنامج األغذية العاملي إىل حمافظة الرقة حاملـة إمـدادات             / آذار ٨ويف  
مارس، وصلت إىل مستودعات أحـد الـشركاء املنفـذين          / آذار ١١ويف  .  شخص ٢٠ ٠٠٠إىل  

 شـخص آخـر ملـدة       ١٦ ٠٠٠غذية العاملي حـصص غذائيـة تكفـي ملـساعدة           التابعني لربنامج األ  
قافلة مشتركة مساعدات إىل مستودع اهلالل األمحـر العـريب        ويف حمافظة إدلب، أوصلت   . شهر

 شخص يف خميمـات املـشردين   ١٧ ٥٠٠مارس لتوزيعها على    / آذار ٢ و   ١ السوري يف سلقني  
ساعدة من األمم املتحدة أو مـن اهلـالل االمحـر       داخليا يف حارم، اليت كان بعضها مل يتلق أي م         

ويف حمافظــة دمــشق، بــدأت العمليــات املنتظمــة  . العــريب الــسوري منــذ أكثــر مــن تــسعة أشــهر 
وبعـد مفاوضـات    . ينـاير /إليصال املساعدات عقب اهلدنة اليت عقدت يف برزة يف كانون الثـاين           

مـارس أدويـة وإمـدادات     / آذار ١٦مطولة مع احلكومة، أوصلت قافلـة تابعـة لألمـم املتحـدة يف              
 شـخص؛ كمـا أوصـلت أغذيـة         ٨٢ ٠٠٠طبية إىل األحياء الغربية ملدينة حلب ملـساعدة زهـاء           

 مـــن الالجـــئني الفلـــسطينيني يف خمـــيم نـــريب، ومـــواد غـــري غذائيـــة إىل  ٣٢ ٠٠٠وأدويـــة إىل 
فربايــر، أرســل اهلــالل األمحــر العــريب الــسوري، بــدعم مــن  /شــباط ٢٧ويف .  شــخص٥ ٠٠٠
 أسـرة يف مدينـة ديـر الـزور وريـف            ١٣ ٤٠٠نامج األغذية العاملي، قافلة حتمل معونـات إىل         بر

مدينة البوكمال، ومدينة امليادين، وناحية موحسن وقباجـب الـيت مل تكـن قـد تلقـت أي مـواد                    
  .غذائية منذ عدة أشهر

ومــع ذلــك، كانــت هنــاك عــّدة حــاالت مل تــستطع فيهــا قوافــل املــساعدات مواصــلة      - ٣٢
فعلـى سـبيل املثـال، ُعلّقـت عمليـات         . يقها أو ُمنعـت مـن نقـل مـواد أساسـية، مثـل األدويـة               طر

مارس حيث إن عدة شـاحنات، مبـا فيهـا          / آذار ١إيصال اإلمدادات إىل حمافظة دير الزور، منذ        
 شـخص، متوقفـة     ٤٥ ٠٠٠تلك اليت حتمل حصصا غذائية مـن برنـامج األغذيـة العـاملي لنحـو                

ويف حمافظـة ريـف دمـشق،       .  السخنة اخلاضعة لسيطرة احلكومـة يف تـدمر        حاليا يف نقطة تفتيش   
ــة     ــة متجهــة إىل درعــا العمالي ــة، أوقفــت قافل اخلاضــعة لــسيطرة (ورغــم موافقــة وزارة اخلارجي

مــارس، عنــد نقطــة تفتــيش / آذار١٢يف ) اخلاضــعة لــسيطرة املعارضــة(ودرعــا البلــد ) احلكومــة
 وصول القافلة إىل مقـصدها وتوزيـع املـواد اإلغاثيـة            تابعة للحكومة لساعات طويلة تعذر معها     

كمــا أن املــسؤولني احلكــوميني أنزلــوا اإلمــدادات الطبيــة مــن القافلــة قبــل  . قبــل حلــول الظــالم
ويف اليـوم  . مغادرهتا متذرعني بعدم وجود مرافق صـحية قـادرة علـى العمـل يف ذينـك املـوقعني             

ــرة أخــرى الوصــول إ      ــة م ــى القافل ــذّر عل ــايل، تع ــار    الت ــسبب تواصــل إطــالق الن ــوقعني ب ىل امل
ويف حمافظــة . والقــصف وعــدم إعطــاء جبهــة النــصرة ضــمانات كافيــة بالــسماح بــاملرور اآلمــن
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 شـخص يف    ٢٠ ٠٠٠ مـساعدات إنـسانية إىل        مارس/آذار ٧يف   املتحدة       األمم  محص، أوصلت   
 اخلاضـعة لـسيطرة      شخص يف بلدة شـني     ٢ ٠٠٠منطقة احلولة اخلاضعة لسيطرة املعارضة وإىل       

وافقــت عليهــا يف البدايــة قــد ومــع ذلــك، فــإن بعــض األدويــة الــيت كانــت احلكومــة . احلكومــة
  .أُنزلت من القافلة بطلب من منسق شؤون األمن التابع للحكومة

 الــيت يــصعب ٢٥٨ومــا زال يــتعني إيــصال املــساعدات إىل عــدد كــبري مــن املنــاطق الـــ   - ٣٣
ويشمل ذلك أمـاكن تستـضيف أعـدادا كـبرية مـن الالجـئني             ). ٢ انظر اخلريطة (الوصول إليها   

الفلــسطينيني، مثــل خمــيم خــان الــشيح، يف حمافظــة ريــف دمــشق، ومزيريــب وجلــني يف حمافظــة 
 ومل ُيـسمح لألونـروا      ٢٠١٢وهذه املنطقة كانت حتت سيطرة قوات املعارضة منذ عام          . درعا

  .حىت اآلن بتنفيذ مهامها عرب خطوط الرتاع
  

  املساعدة عرب احلدود  -جيم   
يف أعقاب الطلبات املتكررة اليت قدمها وكيل األمني العام للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق               - ٣٤

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إىل حكومة اجلمهورية العربية الـسورية للـسماح باسـتخدام أقـصر                
ومــة الــسورية الطــرق املمكنــة للوصــول إىل احملتــاجني، مبــا يف ذلــك عــرب احلــدود، أبلغــت احلك  

 بقرارهــا بالــسماح بــدخول ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢األمــني العــام برســالة خطيــة يف 
وقالـت  . املساعدات اإلنسانية عـن طريـق املعـابر احلدوديـة الرمسيـة مـع األردن والعـراق ولبنـان                  

احلكومـة مـرارا وتكــرارا إن اسـتخدام نقــاط العبـور الـيت ال ختــضع لـسيطرهتا علــى احلـدود مــع        
ــشكل   ــا ي ــابر      . “خطــا أمحــر ”تركي ــق املع ــة عــن طري ــدادات اإلغاث ــابر إلم وتواصــل النقــل الع

ومـع ذلـك، ظـل معـرب اليعربيـة          . احلدودية الرمسية مع األردن ولبنان اليت تسيطر عليها احلكومة        
احلدودي مع العراق مغلقا ألن حكومة اجلمهورية العربية السورية اعترضت علـى قيـام حـزب                

وبـــالنظر إىل احلاجـــة امللحـــة إىل إيـــصال . راطي برفـــع العلـــم الكـــوردي عليهـــااالحتـــاد الـــدميق
ــا      ــيت يوجــد فيه ــة احلــسكة ال ــدادات إىل حمافظ ــى أي   ٥٠٠ ٠٠٠اإلم  شــخص مل حيــصلوا عل

مساعدة منذ أكثر من ستة أشهر، نظمت وكـاالت األمـم املتحـدة العديـد مـن عمليـات النقـل          
لوقت الذي تواصلت فيها املفاوضات لتأمني فـتح        اجلوي من إربيل ودمشق إىل القامشلي، يف ا       

بيــد أن عمليــات النقــل اجلــوي هــذه ليــست ســوى بــديال حمــدودا وذا تكلفــة . املعــرب احلــدودي
  .نة باستخدام طرق الوصول الربيةعالية بكفاءة قليلة مقار

ــم املتحــدة، أبلغــت وزارة     / آذار٦ويف   - ٣٥ ــها األم ــات متكــررة قدمت ــارس، وعقــب طلب م
ــة  ــة الــسورية األمــم املتحــدة رســالة شــفوية مفادهــا أن احلكومــة قــد     خارجي ــة العربي اجلمهوري

وافقت على فتح معـرب النـصيبني احلـدودي مـع تركيـا إلرسـال إمـدادات اإلغاثـة اإلنـسانية إىل                      
مــذكرة  مــارس، وأُرســلت إىل احلكومــة/ آذار١٣ووردت موافقــة خطيــة يف . حمافظــة احلــسكة
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ــب إر    ــيل طلــ ــّين تفاصــ ــفوية تبــ ــدود يف    شــ ــرب احلــ ــة عــ ــال القافلــ ــارس/ آذار١٦ســ ويف . مــ
مــارس، وصــلت إىل القامــشلي أول مثــاين شــاحنات تابعــة لقافلــة مــساعدات إنــسانية  /آذار ٢٠

 شاحنة حمملة باألغذيـة واألغطيـة واملفـارش، ورزم          ٧٩وتشمل القافلة   . أرسلتها األمم املتحدة  
  . من احملتاجني٢٦٨ ٠٠٠ة إىل للنظافة الشخصية، واألدوية واإلمدادات الطبية، موجه

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــررت األمــم املتحــدة طلبــها إىل وزارة خارجيــة      - ٣٦
اجلمهورية العربيـة الـسورية بفـتح معـابر حدوديـة أخـرى أو الـسماح باالسـتفادة منـها بـشكل                      

بـاب  (مـع تركيـا     ويـشمل ذلـك معـابر إضـافية         . أفضل لتقدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل احملتـاجني        
 ماليـني مـن احملتـاجني يف حمـافظيت     ٣,٣٥إليـصال املـساعدات إىل زهـاء    ) اهلوى وباب السالمة 

 ٤٥٢ ٠٠٠إليـصال املـساعدات إىل زهـاء        ) نصيب وتـل شـهاب    (حلب وإدلب، ومع األردن     
وكررت احلكومة اإلعالن عن موقفها بـأن أي معـرب          . من احملتاجني يف حمافظيت درعا والقنيطرة     

  . ولن يهدد سيادة احلكومة“قانونيا”ي ميكن أن ُيفتح إذا كان معربا رمسيا حدود
  

  العراقيل اإلدارية  -خامسا  
، )٢٠١٤ (٢١٣٩على الرغم من تشكيل احلكومة للفريق العامل املعين بتنفيذ القـرار              - ٣٧

تقرير مل تشهد أي تقدم يف تبـسيط اإلجـراءات وتـسريعها تيـسريا لعمـل                فإن الفترة املشمولة بال   
القوافل املشتركة بني الوكـاالت، وال تـزال عمليـة املوافقـة علـى إرسـال تلـك القوافـل شـديدة                      

وما زال ُيطلب لكل بعثة ميدانية أو قافلـة تابعـة لألمـم املتحـدة تقـدمي          . التعقيد ومهدرة للوقت  
 سـاعة، ورسـالة مـن اهلـالل األمحـر العـريب الـسوري لتقـدمي           ٧٢قبـل   طلب إىل وزارة اخلارجية     

تـــسهيالت بعـــد موافقـــة وزارة اخلارجيـــة، ورســـالة مـــن وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة لتقـــدمي   
  .ويف حالة املساعدات الطبية، يتعني تقدمي رسالة إضافية من وزارة الصحة. تسهيالت

ل تقدمي االستجابة اإلنـسانية يف اجلمهوريـة        وال تنفك القدرات التشغيلية احملدودة تعرق       - ٣٨
ويبلــغ عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة املــأذون هلــا حاليــا بالعمــل يف   . العربيــة الــسورية

أما عـدد املنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة املـأذون هلـا             .  منظمة ١٨اجلمهورية العربية السورية    
زداد بثالثـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           بإقامة شراكات مباشرة مـع األمـم املتحـدة، فقـد ا           

ومـع ذلـك، فـإن عـدد تلـك املنظمـات املـسموح هلـا بالعمـل مـع األمـم            .  منظمة ٧٧ليصل إىل   
وال يـزال تعـاون املنظمـات غـري احلكوميـة           . املتحدة يف أكثر احملافظات تـضررا ال يـزال حمـدودا          

ييديــة متنــع تلــك املنظمــات مــن  الدوليــة مــع اهلــالل األمحــر العــريب الــسوري خيــضع لــشروط تق 
وعــدم إنــشاء مكاتــب فرعيــة هلــا  ويــشمل ذلــك منعهــا مــن  توســيع نطــاق عملياهتــا اإلنــسانية  

  .العمل مع املنظمات غري احلكومية الوطنيةالسماح هلا ب
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مــارس، أعلنــت احلكومــة عــن إجــراء جديــد فيمــا يتعلــق مبــنح تأشــريات     / آذار٤ويف   - ٣٩
، معيدة التأكيـد علـى أن جتهيـز الطلبـات غـري املقدمـة مـن إدارة                  الدخول ملوظفي األمم املتحدة   

الطلبـات  جتهيـز   ستغرق  يـ  يـوم عمـل بينمـا        ١٥األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن يـستغرق        
وُيمـنح رؤسـاء وكـاالت األمــم املتحـدة تأشـريات دخــول      .  يـوم عمــل ٣٠املقدمـة مـن اإلدارة   

تجديـد؛ وميــنح نــواب رؤسـاء تلــك الوكــاالت   لعـدة مــرات صـاحلة ملــدة ســنة واحـدة وقابلــة لل   
تأشريات دخول لعدة مرات صاحلة ملدة ستة أشهر وقابلة للتجديد، ومينح املوظفـون الـدوليون               
التـــابعون لألمـــم املتحـــدة ممـــن لـــديهم عقـــود عمـــل يف مكاتـــب وكـــاالت األمـــم املتحـــدة يف 

ــدة ث      ــسورية تأشــريات دخــول لعــدة مــرات صــاحلة مل ــة ال ــة العربي ــة  اجلمهوري ــة أشــهر وقابل الث
 طلبــا يتعلــق بتأشــريات دخــول ملــوظفي  ٢٧وقُــّدم خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  . للتجديــد
 طلبــا باملوافقــة، ١٨وقــد حظــي منــها ). تأشــريات دخــول جديــدة وجتديــدات(املتحــدة  األمــم
وحـصلت إدارة األمـم املتحـدة لـشؤون         .  طلبات معلقة، وُرفض طلب واحد     ٨تزال هناك    وال

مة واألمن على املوافقة على تأشرية واحدة، بينما ال تزال ستة مـن الطلبـات الـيت قدمتـها                   السال
وال بــد مــن أن حتــصل اإلدارة علــى مزيــد مــن التأشــريات لكــي توســع نطــاق عملياهتــا  . معلقــة

ــسانية ــها يف   . اإلن ــن عن ــيت أُعل ــدة ال ــسياسة اجلدي ــسري علــى املنظمــات   / آذار٤وال مــارس ال ت
دولية اليت ال تزال متنح تأشريات دخول غالبا ما تكون ملرة واحدة صاحلة ملـدة               احلكومية ال  غري

ومن بني طلبـات تأشـريات الـدخول الـيت قدمتـها تلـك املنظمـات،                . ثالثة أشهر بشكل رئيسي   
  .طلبا معلقا ١٧يزال هناك  ال

ــد          - ٤٠ ــه تزاي ــا خيلف ــصورة متكــررة، وم ــت ب ــاتف واإلنترن ونظــرا إىل انقطــاع خطــوط اهل
ت نقص الوقود والطاقة مـن أثـر يف اهلياكـل األساسـية لالتـصاالت يف اجلمهوريـة العربيـة                    حاال

الــــسورية، فمــــن الــــضروري تــــوفري معــــدات االتــــصاالت يف حــــاالت الطــــوارئ ملــــوظفي    
ــم ــا     / آذار١٦ويف . املتحــدة األم ــم املتحــدة بأهن ــسورية األم ــة ال ــارس، أبلغــت وزارة اخلارجي م

ة التـراخيص الالزمـة السـترياد معـدات االتـصاالت وتـسجيلها،       ستقوم على وجه السرعة مبتابع    
  .اليت ظلت معلقة لعدة أشهر

    
ــل       -سادسا   ــائل النقـ ــة ووسـ ــدات الطبيـ ــيني واملعـ ــصائيني الطبـ ــرور األخـ ــة مـ حريـ

  واإلمدادات الطبية
رغــم أن جملــس األمــن طالــب مجيــع األطــراف بــاحترام مبــدأ حيــاد مقــدمي اخلــدمات     - ٤١

يـة املـرور إىل مجيـع املنـاطق لألخـصائيني الطبـيني واملعـدات الطبيـة، ووسـائل                   الطبية وتيسري حر  
النقل واإلمدادات الطبية، مبا يف ذلـك املـواد اجلراحيـة، فـإن إيـصال اإلمـدادات الطبيـة ال يـزال                      
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ومنـذ  . يتعني التفاوض عليه مـع حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف كـل حالـة علـى حـدة           
قـام مـسؤولون حكوميـون بـإنزال إمـدادات طبيـة،            ،)٢٠١٤ (٢١٣٩مـن   اختاذ قرار جملـس األ    

 شخص، من قوافـل مـشتركة بـني الوكـاالت كانـت             ٢٠١ ٠٠٠كان ميكن أن تساعد حوايل      
. )حمافظـة ريـف دمـشق     (وعـدرا ومعـضمية الـشام       ) حمافظـة محـص   (متجهة إىل كل مـن احلولـة        
ــك، ويف   ــسخنة اخلاضــعة     / شــباط٢٤وباإلضــافة إىل ذل ــيش ال ــر، احُتجــزت يف نقطــة تفت فرباي

لسيطرة احلكومة يف تدمر، شحنة أدوية وإمدادات طبية مـن منظمـة الـصحة العامليـة كانـت يف                   
مـارس، أفـرج، بتـدخل مـن وزارة الـصحة،           / آذار ٥ويف  . طريقها إىل حمافظيت الرقة ودير الزور     

أمـا الـشحنة    . مـارس / آذار ٨كانت متجهة إىل حمافظة الرقة لتبلغ مقصدها يف         عن الشحنة اليت    
ــسبة         ــت خمصــصة بن ــيت كان ــزور، وال ــر ال ــة دي ــة إىل حمافظ ــت متجه ــيت كان ــة  ٧٥ال ــها ملدين  من

اخلاضـعة  ( يف املائـة منـها ملدينـة ديـر الـزور             ٢٥وبنـسبة   ) اخلاضعة لسيطرة املعارضـة   (البوكمال  
  . مارس، وقد بلغت مقصدها منذ ذلك احلني/ آذار١٠ها يف ، فأُفرج عن)لسيطرة احلكومة

  
  سالمة وأمن املوظفني املشاركني يف أنشطة اإلغاثة اإلنسانية  –سابعا   

ففـي  . ال تزال بيئة العمل صعبة وخطرة للغاية بالنـسبة إىل العـاملني يف اجملـال اإلنـساين                  - ٤٢
أهليـة يف حـي أبـو رمانـة يف     مارس، سقطت ثالث قذائف هـاون بـالقرب مـن مدرسـة     / آذار ٦

. مدينة دمشق، مما أدى إىل إصابة اثـنني مـن مـوظفي إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة                     
مارس، تعرض متطوعون يعملون يف فرع اهلالل األمحر العريب الـسوري يف حلـب              / آذار ٣ويف  

.  الـسجن  للمضايقة والضرب على أيدي مجاعات املعارضة املـسلحة أثنـاء قيـامهم مبهمـة قـرب               
مارس، أكدت مجعية اهلـالل األمحـر الفلـسطيين مقتـل صـيديل يعمـل حلـساهبا يف                  / آذار ١٢ويف  

ــشفى      ــار خــارج املست ــون الن ــه جمهول ــق علي ــارس، / آذار١٨ويف . خمــيم الريمــوك بعــد أن أطل م
ســقطت قــذائف هــاون قــرب فنــدق الــسفري يف محــص، حيــث يوجــد مركــز األمــم املتحــدة،     

  . ابعة لألمم املتحدةوأحلقت أضرارا مبركبة ت
    

  املالحظات  –ثامنا   
بينما يدخل الرتاع عامه الرابع، ال تزال أعمـال العنـف واألعمـال الوحـشية العـشوائية                   - ٤٣

 ١٠٠ ٠٠٠وتـذكر التقـارير وأغلبيـة املـراقبني أن أكثـر مـن               .غري املتناسـبة ترتكـب بـال هـوادة        
ر والتقـديرات الـواردة مـن وكـاالت         أمـا التقـاري   . شخص قد لقـوا مـصرعهم منـذ بدايـة الـرتاع           

 شخص أصيبوا جبـراح منـذ بدايـة األزمـة يف     ٦٠٠ ٠٠٠األمم املتحدة، فتشري إىل أن أكثر من        
 ماليـني شـخص حباجـة إىل املـساعدة اإلنـسانية يف             ٩,٣وهناك أكثـر مـن      . ٢٠١١مارس  /آذار

 مليــون ٢,٦ء وقــد جلــأ زهــا.  ماليــني مــشرد داخليــا٦,٥اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، منــهم  
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وتـشرد داخـل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية       . شخص إىل البلـدان اجملـاورة وبلـدان مشـال أفريقيـا           
 يف املائـة مـن الالجــئني الفلـسطينيني املـسجلني يف اجلمهوريــة العربيـة الـسورية البــالغ       ٥٠زهـاء  

وهنـاك  .  منـهم خـارج البلـد      ٧٠ ٠٠٠ الجئ، بينما تشرد ما ال يقل عـن          ٥٤٠ ٠٠٠عددهم  
  .  ماليني طفل سوري حباجة إىل املساعدة٥,٥زهاء 
وقـد حتولـت مـدن وقـرى إىل أنقـاض، ويتعـرض الـسكان للتهديـد واالعتـداء، وأُرغــم            - ٤٤

وال تـزال األسـلحة تتـدفق إىل البلـد وُتـستخدم            . والفقـر آخـذ يف االزديـاد      . املاليني على الفرار  
 اهلياكــل األساســيةاملــدارس وغريهــا مــن وال تــزال املرافــق الــصحية و. ضــد املــدنيني دون متييــز

وال يزال مرتكبو اجلرائم اخلطـرية يفلتـون مـن العقـاب         . املدنية تستخدم يف األغراض العسكرية    
  .بينما يظل اآلالف رهن االحتجاز دون إمكانية احلصول على حماكمة عادلة

ــالغ إزاء اســتمرار انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنــسا      - ٤٥ ين والقــانون وإنــين أشــعر بقلــق ب
الدويل حلقوق اإلنـسان يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وإزاء ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب الـيت                      

وجيب على مجيع أطراف الـرتاع أن تتقيـد بالقـانون الـدويل اإلنـساين والقـانون الـدويل         . نشأت
ت وإنـين أديـن بـشدة القـصف املتواصـل الكثيـف، مبـا يف ذلـك اسـتخدام قـوا                    . حلقوق اإلنسان 

ــها       ــيت ترتكب ــة ال ــسكنية، وكــذلك األعمــال اإلرهابي ــاء ال ــل املتفجــرة يف األحي ــة الربامي احلكوم
ومـا زال  . اجلماعات املتطرفة اليت تسعى إىل فرض إيـديولوجياهتا املتطرفـة يف بعـض أحنـاء البلـد       

وأكــرر اإلعــراب عــن . يــساورين قلــق بــالغ إزاء مــشاركة عناصــر ومجاعــات أجنبيــة يف القتــال 
املعارض بشدة لنقل األسلحة واملقاتلني من خـارج اجلمهوريـة العربيـة الـسورية إىل أي                موقفي  

من اجلانبني داخل البلـد، وأناشـد كافـة الـدول والتنظيمـات واجلماعـات أن تتوقـف فـورا عـن                      
  . دعم العنف وأن تستغل نفوذها بدال من ذلك يف التوصل إىل حل سياسي

، ال تـزال املنظمـات      )٢٠١٤ (٢١٣٩لـس األمـن     وبعد مضي شهر على اختاذ قـرار جم         - ٤٦
. اإلنسانية تواجه صعوبات مجة يف إيصال املساعدات اإلنسانية إىل اجلمهورية العربيـة الـسورية             

ساعدات الــيت وال تــزال املــ. وال يــزال إيــصال املــواد املنقــذة للحيــاة، وال ســيما األدويــة، صــعبا
  .تصل إىل السكان أقل بكثري من املطلوب لتلبية احتياجاهتم األساسية

وإنين أحث بشدة حكومة اجلمهورية العربية السورية على تبـسيط وتـسريع إجـراءات                - ٤٧
إرسال قوافل املساعدات اإلنسانية، وكفالة املرور اآلمن لتلك القوافل يف مجيـع نقـاط التفتـيش          

ــسيطرة ا  ــصاريح املمنوحــة يف      اخلاضــعة ل ــسقي شــؤون األمــن للت ــال من ــة، وضــمان امتث حلكوم
دمشق؛ وتيـسري دخـول األدويـة، مبـا يف ذلـك املـواد اجلراحيـة؛ والكـف عـن إنـزال اإلمـدادات                        

وأحـث قـوات   . الطبية من القوافل؛ ومواصلة تسريع إجراءات املوافقة علـى تأشـريات الـدخول    
نـسانية بـشكل آمـن ودون عوائـق؛ وتـوفري املـرور             املعارضة علـى تيـسري وصـول املـساعدات اإل         
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اآلمن للقوافـل؛ وتعزيـز هياكـل القيـادة والـسيطرة إلتاحـة مـرور القوافـل مـرورا آمنـا يف نقـاط             
  . التفتيش اخلاضعة لسيطرهتا؛ وكفالة سالمة موظفي املساعدة اإلنسانية وأمنهم

وصـول املـساعدات     ورغم أن فترات وقف إطالق النار على نطاق حمدود أفـضت إىل             - ٤٨
اإلنسانية إىل عدد حمدود مـن املواقـع، فـإن تنفيـذ االتفاقـات احملليـة لوقـف إطـالق النـار تعرقـل                        
بسبب عدم وجود طرف ثالث حمايد يتوىل رصـدها، وانعـدام الثقـة بـني احلكومـة واجلماعـات                   

وإنـين  .  للحكومـة  ، وانتشار اجلماعات املسلحة وامليليـشيات املواليـة       واجملتمعات احمللية املعارضة  
أديــن بــشدة اســتخدام احلــصار كأســلوب مــن أســاليب احلــرب، وأطلــب إىل مجيــع األطــراف    
السماح فورا بدخول املساعدات إىل املناطق احملاصرة والسماح ملن يرغب من املدنيني مبغـادرة              

  .تلك املناطق
ــة العربيــة الــسورية     - ٤٩ علــى صــعيد  يواجههــا العــامل  اآلن أكــرب أزمــة  متثــل إن اجلمهوري

وهـي أزمـة تقتـضي وضـع حـد للعنـف فـورا والتوصـل إىل                 . الشؤون اإلنسانية والسالم واألمن   
  .حل سياسي تفاوضي هلذا الرتاع

خضر اإلبراهيمي، املمثل اخلاص املشترك بني األمم املتحدة وجامعـة          وواصل السيد األ    - ٥٠
.  عمليـة انتقاليـة متفـق عليهـا        الدول العربية املعين بسورية، بذل جهوده الدؤوبة للتفاوض علـى         

ومع ذلك، أشعر بأسف عميق ألن العملية اليت بدأت من خالل التعاون بني االحتـاد الروسـي،                 
وإنـين  . والواليات املتحدة األمريكية، واألمم املتحدة، قـد متخـضت عـن هـذه النتـائج الـضعيفة             

 إىل إعـادة تركيـز اجلهـود        أدعو األطراف السورية واجلهـات اإلقليميـة الفاعلـة واجملتمـع الـدويل            
على العمل بإرادة سياسـية معـززة ومزيـد مـن الوحـدة ملـساعدة الـشعب الـسوري علـى حتقيـق               

فـاألمم املتحـدة ال تقبـل خبيـار         . تطلعاته املشروعة مـن خـالل عمليـة سياسـية متجـددة النـشاط             
  .التخلي عن اجلمهورية العربية السورية

ألمــم املتحــدة يف امليــدان ملــا أبــدوه مــن شــجاعة   وأخــريا، أود أن أثــين علــى مــوظفي ا   - ٥١
وأود أيـضا أن أشـكر الـسيد يعقـوب احللـو،            . وتفاٍن والتزام خالل هـذه الفتـرة العـصيبة للغايـة          

املنسق املقيم لألمم املتحـدة ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية، والـسيد خمتـار المـاين، رئـيس مكتـب                     
امعــة الــدول العربيــة املعــين بــسورية،  دمــشق للممثــل اخلــاص املــشترك بــني األمــم املتحــدة وج  

  .وجهود دؤوبةحكيمة أبدياه من قيادة  ملا
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