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

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  - أوال   

مـن قـرار    ١٧هذا هو التقرير اخلامس والثالثون من التقارير الـيت تقـدم عمـالً بـالفقرة       - ١
 ٥، والفقـرة  )٢٠١٤( ٢١٦٥مـن قـرار الـس     ١٠، والفقـرة  )٢٠١٤( ٢١٣٩جملس األمـن  

 ٥، والفقـرة  )٢٠١٥( ٢٢٥٨من قـرار الـس    ٥ة ، والفقر)٢٠١٤( ٢١٩١من قرار الس 
ــس    ــرار الـ ــن قـ ــام أن ي     )٢٠١٦( ٢٣٣٢مـ ــني العـ ــس إىل األمـ ــا الـ ــب فيهـ ــيت طلـ ــالـ دم قـ

ــة تنفيــ   ٣٠ كــل ــراً عــن حال ــة العربيــة الســورية   يومــاً تقري ذ مجيــع أطــراف الــرتاع يف اجلمهوري
  ألحكام هذه القرارات.

وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل البيانات املتاحة لوكاالت األمـم املتحـدة     - ٢
ــة اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية،     املوجـــودة يف امليـــدان، وإىل املعلومـــات الـــواردة مـــن حكومـ

ر الســورية، ومــن املصــادر املتاحــة للعمــوم. وتغطــي البيانــات الــواردة   غريهــا مــن املصــاد ومــن
ــن ــن       م ــدة م ــرة املمت ــداداا اإلنســانية الفت ــم املتحــدة عــن إم كــانون  ٣١إىل  ١وكــاالت األم

  .٢٠١٦األول/ديسمرب 
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    ١ اإلطار

  ٢٠١٦النقاط الرئيسية يف كانون األول/ديسمرب 

 كـانون األول/ديسـمرب نفـاذ وقـف     ٣٠بدأ يف  بعد تصاعد شرس للقتال طوال الشهر،  )١(
  .إلطالق النار على نطاق البلد، قلت على إثره مستويات العنف، رغم وقوع بعض اخلروقات

ــر مـــن    )٢( ــابقا    ١١٦ ٠٠٠اضـــطُر أكثـ شـــخص إىل الـــرتوح مـــن املنـــاطق احملاصـــرة سـ
شــخص يف املنــاطق اخلاضـــعة    ٨٠ ٠٠٠أحيــاء حلــب الشــرقية. ومت تســـجيل حــوايل      مــن 

ــاء   ٣٦ ٠٠٠لحكومــة، منــها منــاطق كانــت حماصــرة ســابقا، ومت إجــالء   ل شــخص مــن أحي
ــرة مــن      ــة وإدلــب يف الفت ــاء حلــب الغربي كــانون  ٢٢إىل  ١٥حلــب الشــرقية إىل ريــف أحي

األول/ديســمرب. وقــدمت األمــم املتحــدة مســاعدة منقــذة للحيــاة إىل أولئــك الــذين اضــطروا   
. وبعـد اسـتبعاد   ذين عـادوا إليهـا منـذ ذلـك احلـني     الـ  زوح من أحياء حلب الشـرقية أو ـالن إىل

ــع احملاصــرة،     ــة املواق ــن قائم ــب الشــرقية م ــاء حل شخصــا حماصــرين   ٧٠٠ ٠٠٠ال زال  أحي
  .مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية  يف

شخص مـن أصـل    ٦ ٠٠٠ قدمت قافلة واحدة مشتركة بني الوكاالت املساعدة إىل  )٣(
الشـهر  شخصا املطلـوب تقـدمي املسـاعدة إليـه مبوجـب خطـة        ٩٣٠ ٢٥٠العدد الكلي البالغ 

 يف املائة). ١من   للقوافل املشتركة بني الوكاالت (أقل

ــل مــدنيني وجــري      )٤( ــذي أدى إىل مقت ــال ال شــخص يف منطقــة   ٧ ٠٠٠يــذكر أن القت
ماليـني   ٥,٥بردى، قد تسبب أيضـا يف قطـع املـورد الرئيسـي للميـاه عـن مـا يقـدر بــ           وادي

  .يف دمشق واملناطق احمليطة اشخص 

ــا    )٥( ــركاء يف اــ ــدة والشــ ــم املتحــ ــد   وردت إىل األمــ ــة تفيــ ــاء موثوقــ ــحي أنبــ ل الصــ
 هجمـات تعرضـت هلـا    ٥مـم املتحـدة مـن    هجوما على مرافق طبية، وحتققت األ ١٢ بوقوع

  .مرافق تعليمية

        
  التطورات الرئيسية  - ثانيا   

نشــاطا عســكريا مكثفــا، وخاصــة يف مدينــة حلــب وحوهلــا، شــهدت مجيــع أحنــاء البلــد   - ٣
اسـتمرت  ووالرقـة وريـف دمشـق.    وإدلـب  وكذلك يف ريف حلب ودمشق ودير الزور ومحـص  

كـانون األول/ديسـمرب نفـاذ     ٣٠فقـد بـدأ يف    ،ذلك اهلجمات على املدارس واملستشفيات. ومع
ف، رغــم وقــوع بعــض وقــف إلطــالق النــار علــى نطــاق البلــد، قلــت علــى إثــره مســتويات العنــ

أبلــغ االحتــاد الروســي وتركيــا، اللــذان يضــمنان وقــف إطــالق النــار، جملــس األمــن اخلروقــات. و
احلـــد ويئـــة الظـــروف الالزمـــة إلقامـــة حـــوار سياســـي،  إىل يهـــدف وقـــف إطـــالق النـــار  أن
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وإتاحة وصول املسـاعدات اإلنسـانية دون عوائـق.     ،املدنيني العنف، ومنع وقوع خسائر بني من
الـذي  كـانون األول/ديسـمرب    ٣١يف  )٢٠١٦( ٢٣٣٦القرار جملس األمن باإلمجاع اعتمد د وق

  .رحب فيه باجلهود اليت تبذهلا تركيا وروسيا وأعرب فيه عن تأييده لتلك اجلهود

عمليـة   النار بعد مرور أسبوع علىوقد مت التوصل عن طريق الوساطة إىل وقف إطالق   - ٤
إجالء ضخمة ومعقدة للمدنيني من أحياء حلب الشـرقية. وجـرت عمليـة اإلجـالء، الـيت بـدأت       

كانون األول/ديسمرب، بعد مرور شـهر مـن أعمـال القصـف اجلـوي املكثـف والعمليـات         ١٥يف 
ة املتحالفـة معهـا   ت غـري السـوري  الربية الـيت اسـتعادت خالهلـا القـوات احلكوميـة السـورية والقـوا       

وأسفر القتـال العنيـف عـن سـقوط      من مناطق أحياء حلب الشرقية احملاصرة سابقا.يف املائة  ٩٥
بتوثيقهـا كـال اجلـانبني.     قتلى كثريين وإحداث دمار واسع، مع وقوع جتاوزات وانتـهاكات قـام  

اطق كانـت  مغـادرم منـ   بعـد فقـدوا  ووردت بشأن مئات املدنيني إبالغـات مـن عـائالم بـأم     
. يــزال مصــريهم جمهــوالً ســابقا حتــت ســيطرة مجاعــات معارضــة مســلحة غــري تابعــة لــدول، وال 

  .سبيل إىل معرفة العدد الدقيق للمفقودين أو القتلى بسبب الغارات اجلوية أو القتال الربي وال

شخص من ريـف أحيـاء    ٣٦ ٠٠٠كانون األول/ديسمرب، مت إجالء  ٢٢ و ١٥وبني   - ٥
 ســـيارة إســـعاف. ٦١ســـيارة خاصـــة و  ١ ٢٦٢ حافلـــة و ٢٩٤ وإدلـــب يف حلـــب الشـــرقية
اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر العـريب السـوري وراقبتـه األمـم      وقامت باإلجالء

دينـة، قـدمت املنظمـات    املتسيطر عليها احلكومة. ويف املناطق الواقعة خارج منطقة املتحدة يف 
ملساعدة إىل من كان جيري إجالؤهم وقامت األمم املتحدة بتنسـيق  اإلنسانية واجلهات الطبية ا

  تقدمي تلك املساعدة.
  

  الشكل األول
  ٢٠١٦تواريخ رئيسية يف كانون األول/ديسمرب     
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 )٢٠١٦( ٢٣٢٨كانون األول/ديسمرب القـرار   ١٩يف باإلمجاع جملس األمن  اعتمدو  - ٦
جتري عمليات اإلجالء وفقا للقانون الـدويل اإلنسـاين واملبـادئ اإلنسـانية      الذي دعا فيه إىل أن

عمليـات  تراقـب  الدولية، وطلـب فيـه إىل األمـم املتحـدة واملؤسسـات األخـرى ذات الصـلة أن        
دور األمـم املتحـدة يف عمليـات    كـان  لمدينـة. و لاألحيـاء الشـرقية   يف سالمة املـدنيني  واإلجالء 
 من نقطة تقـع علـى ممـر اخلـروج،    مراقبة اإلجالء  من أربعة عناصر رئيسية هي:يتألف اإلجالء 

وتقـدمي املسـاعدة إىل املتـبقني     ،وتقدمي الدعم إىل األشخاص الـذين مت إجالؤهـم فـور مغـادرم    
واصــل إىل مــن حيتاجونــه  وتقــدمي الــدعم املت ،منــاطق أحيــاء حلــب الشــرقية احملاصــرة ســابقا  يف
يكـون   تبقى من مناطق املدينة. وقد تكفلت األمم املتحدة، قبل اختاذ القرار وبعـده، بـأن   ما يف

  ساعة ملراقبة عمليات اإلجالء. ٢٤هلا وجود على مدار 

ــال اإلنســـاين  وكانـــت األمـــم املتحـــدة وشـــركاؤها    - ٧ ــا العـــاملون يف اـ يقـــدمون دعمـ
ــادرون    عــرب ــن يغ ــك      احلــدود مل ــتم إجالؤهــم، وذل ــن ي ــة مم ــاطق اخلاضــعة لســيطرة احلكوم املن
شخصـا مراكـز االسـتقبال الـيت أقيمـت يف أتـارب        ١٣ ٩٥١مـا جمموعـه   مغـادرم. وزار   فور

(حلب) وسرمدا (إدلب) لتقدمي املسـاعدة اإلنسـانية ومركـزي االسـتعالمات يف أورم الكـربى      
اصيل بشـأن الـدعم اإلنسـاين اإلضـايف.     وكفر ناها للحصول على اخلدمات األساسية وتلقي تف

ــيني         ــالج الطب ــات لإلجــالء والع ــون ترتيب ــة وشــركاؤها الطبي ــة الصــحة العاملي ووضــعت منظم
ــة الســورية  مستشــفيات  يف ــة العربي ــل بعــض     باجلمهوري ــا بتنســيق نق ــة تركي ــا مــع حكوم وقام

ىل مستشـفيات  مريضـا إ  ٨١١احلاالت العاجلة إىل ذلك البلد. ومت اإلجـالء الطـيب ملـا جمموعـه     
حالة حرجة مت إجالؤها إىل مستشفيات يف تركيـا. وباإلضـافة إىل ذلـك،     ١٠٠للعالج، منهم 

شخصــا.  ٨ ٨٣٦مكانــا وكشـفت خــالل تلــك الزيـارات علــى    ٨٠عيـادة متنقلــة   ٢٦زارت 
منظمـــة  ١٨. ووفـــرت حـــوايل للنـــازحني وقـــدم برنـــامج األغذيـــة العـــاملي وشـــركاؤه أغذيـــة 

ة جمموعــات مــواد ملواجهــة فصــل الشــتاء ومــواد ضــرورية أخــرى.    شــركاء األمــم املتحــد  مــن
مـن التجمعـات السـكنية غـري الرمسيـة واثـنني        ١٨وجرى زيادة نقـل امليـاه بالشـاحنات لتغطيـة     

اتمعات احمللية وتوفري الديزل والكلور للتجمعات السـكنية غـري الرمسيـة والقيـام بعمليـات       من
  إصالح للبىن التحتية فيها.

الذين نزحوا إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة، فقد قـدم الـدعم هلـم مـن مركـز      أما   - ٨
األمم املتحدة يف حلب، بالتعاون الوثيـق مـع اهلـالل األمحـر العـريب السـوري والشـركاء احمللـيني.         

مدنيا يف  ٨٠ ١٥٨تشرين الثاين/نوفمرب وحىت اية كانون األول/ديسمرب، مت تسجيل  ٢٤ومنذ 
شخصـا يف ضـواحي أحيـاء حلـب الشـرقية،       ٣٧ ٢٧١اضعة لسيطرة احلكومة، منهم املناطق اخل

مركـز اإليـواء    شخصـا إىل  ٤ ٢٥٠نـزح  يف حـني   ،شخصا يف أحياء حلب الغربيـة  ٣٨ ٦٣٧ و
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املنــاطق  جــربين. ويتوقــع أن تطــرأ زيــادة إضــافية علــى عــدد املســجلني بوصــفهم نــازحني يف    يف
الغــذاء للــذين مت تســجيلهم حيــث قــدمت وجبــة ســاخنة  اخلاضــعة لســيطرة احلكومــة. ومت تــوفري 

فضـال   ،نازح يف املدينة القدمية ويف مساكن هنانو وحـي احملـاجل   ٢٠ ٧٠٠مرتني يف اليوم حلوايل 
يوميا، فضال عـن   ربطة خبز ٤٠ ٠٠٠ما جمموعه عن مركز جربين لإليواء. وكان جيري توزيع 

ــا      ــى م ــة وحصــص اإلعاشــة اجلــاهزة. وتلق ــن ســالل األغذي ــرب م ــواد   ٧٠ ٠٠٠ يق شــخص م
طنـا   ٢٥٠مـا جمموعـه   غذائية مثل جمموعات املواد الالزمة ملواجهة فصل الشتاء. ومت تقـدمي   غري

األطقم الطبية املتنقلـة   من ١٢ عيادات متنقلة و ٧من اإلمدادات الطبية الطارئة إىل جانب توفري 
  لتقدمي الرعاية الطبية.

شـخص   ٤ ٠٠٠ جانب عملية إجالء موازية لــ  وجرى التفاوض على إجالء حلب إىل  - ٩
يتســن  مــن قــرييت الفوعــة وكفريــا احملاصــرتني. وقــد شــرع يف عمليــات اإلجــالء هــذه، ولكــن مل 

دخلـت   حافلـة كانـت قـد    ٢١ مـا جمموعـه   شخصـا. ومـا زال   ١ ٢٢٦حافلـة إجـالء    ١٥ لـ إال
ايار املفاوضات  احملاصرة بعد إلجالء املزيد من األشخاص عالقة مع سائقيها يف املنطقة قريتنيال

حسـياء يف محـص   ناحيـة   املغادرة. أمـا الـذين متكنـوا مـن املغـادرة فقـد ذهبـوا إىل       يسمح هلا بومل 
الــذين ذهبــوا   ٧٦٩ الالذقيــة. وتقــدم األمــم املتحــدة وشــركاؤها الــدعم لألشــخاص الـــ        وإىل
ة وأطقــم مالبــس معســكر حســياء، ويشــمل هــذا الــدعم حصــص اإلعاشــة واملالبــس األســري  إىل

  األطفال والدعم الطيب.

ومت أيضــا إجــالء مــدنيني إثــر التوصــل إىل اتفاقــات حمليــة بــني احلكومــة ومجاعــات           - ١٠
معارضة مسلحة ال تنتمي إىل دول يف عدة مناطق من حمافظيت ريـف دمشـق ومحـص. وعقـب     

كـانون   ٤ و ٢اليت يصـعب الوصـول إليهـا، جـرى بـني      اجلاير التوصل إىل اتفاق يف منطقة تل 
إىل إدلــب.  مقاتــل مــع أفـراد أســرهم املـرافقني هلــم   ٢ ٧٠٠األول/ديسـمرب إجــالء مـا يقــدر بــ    

 واستمر تنفيـذ االتفـاق بـبطء، حيـث ظلـت حركـة املـدنيني واحلركـة التجاريـة حمـدودتني بعـد           
كـانون   ١٤التوصل إىل االتفاق. ومت التوصل إىل اتفاقات حملية أخـرى يف كـل مـن كنـاكر يف     

كــانون  ٢٠ كــانون األول/ديســمرب، وتلبيســة يف  ١٧/ديســمرب، وزاكيــة والديرخبيــة يف  األول
األول/ديسمرب، ولكـن هـذه االتفاقـات كانـت تتصـل يف املقـام األول بتسـوية الوضـع القـانوين          

  .األشخاص لألفراد وإاء القتال ومل تتطرق إىل تنقل

كـانون   ١٥خـارج دمشـق يف   وقد بـدأ القتـال الشـديد حيتـدم يف منطقـة وادي بـردى         - ١١
من السكان حيث فـر هـؤالء إىل القـرى     ٧ ٠٠٠األول/ديسمرب وترتب عليه نزوح ما يقدر بـ 

ــة واخلــدمات        ــاه واألغذي ــارير، إىل املي ــه التق ــا نقلت ــق م ــرون فيهــا، وف اــاورة يف ظــروف يفتق
ول/ديسـمرب  كـانون األ  ٢٢األساسية. وأدى القتال أيضا إىل قطـع املـورد الرئيسـي للميـاه منـذ      
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ماليــني شــخص يف دمشــق واملنــاطق احمليطــة بعــد تــدمري مصــدري ميــاه   ٥,٥عــن مــا يقــدر بـــ 
يف األحـوال الطبيعيـة   هـذان املصـدران   الشرب الرئيسيني يف وادي بردى وعني الفيجة. ويـوفر  

  .يف املائة من السكان يف دمشق وحوهلا ٧٠املياه لـ 

يف تطبيـق نظـام حلصـص امليـاه     اهليئة املسؤولة عن امليـاه  شرعت وداخل مدينة دمشق،   - ١٢
سـة إىل سـتة أيـام ملـدة تتـراوح      يتلقى مبوجبه كل حي امليـاه مـن خـالل شـبكة اإلمـداد كـل مخ      

ثالث إىل أربـع سـاعات. ويـتم اإلمـداد بامليـاه مـن آبـار امليـاه اجلوفيـة املوجـودة يف خمتلـف             من
يف املائـة مـن االحتياجـات اليوميـة      ٣٠تكفي إال لتلبية حنـو   إال أن املياه املقدمة ال .أحناء املدينة

ال ختضـع  حيـث  . ويلجأ كثري من األشخاص إىل شـراء امليـاه مـن الشـركات اخلاصـة،      للسكان
إىل  إيصــال امليــاه بانتظـــام  ال ميكـــن لقواعــد تنظيميـــة. وإضــافةً إىل ذلــك،    األســعار واجلــودة   

دمشــق. وتقــوم ضــواحي مرتفعــة يف  شــخص يعيشــون يف منــاطق ٧١٥ ٠٠٠يقــل عــن  ال مــا
يزهـا، ونقـل امليـاه بالشـاحنات     منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) بـدعم اآلبـار وجته      

لتر من الوقـود يوميـا لتشـغيل     ١٥ ٠٠٠مدرسة يف دمشق واملناطق احمليطة ا، وتوفري  ٨٤ إىل
ــاه. وال  ــق امليـ ــر   مرافـ ــني األطـ ــتمرة بـ ــات مسـ ــزال املفاوضـ ــتئناتـ ــاه،  اف السـ ــدادات امليـ ف إمـ

  .احملادثات كانت األمم املتحدة ليست طرفا يف هذه  وإن

يف أواخــر كــانون واشــتد كثافــةً ، منطقــة البــاب وحمافظــة حلــب واســتمر القتــال حــول   - ١٣
مـدين منـذ    ١٠٠وقوع هجمات أدت إىل مصرع أكثر مـن  عن تقارير مع ورود األول/ديسمرب 

ــال    ٢٢ ــانون األول/ديســمرب. وأدى القت ــددهم حســب     ك ــراوح ع ــدنيني يت ــريد م أيضــاً إىل تش
أحيـاء  شـخص مـن مدينـة البـاب واملنـاطق احمليطـة باجتـاه         ٣٥ ٠٠٠و  ٣٠ ٠٠٠التقديرات بني 

مـدين بـاقون    ٨ ٠٠٠و  ٥ ٠٠٠إعزاز وجرابلس ومنبج. وال يزال هناك ما يقدر عدده مبا بـني  
 يف ظــل ســيطرة تنظــيم الدولــة البــاب وتفيــد التقــارير بــأم يواجهــون أوضــاعا صــعبة منطقــة يف 

  .، مبا يف ذلك فرض قيود شديدة على تنقلهماإلسالمية يف العراق والشام (تنظيم الدولة)
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  ٢اإلطار 

  حي الوعر

ي احلـ نسـمة، وهـو    ٥٠ ٠٠٠يقع حي الوعر يف مشال غرب مدينة محص ويقطنه حنـو    )١(
كومة. وقـد شـهد هـذا احلـي إيصـال املسـاعدات       احلال خيضع لسيطرة الذي يف املدينة الوحيد 

، ٢٠١٦إىل آذار/مــارس  ٢٠١٥اإلنســانية بانتظــام خــالل الفتــرة مــن كــانون األول/ديســمرب 
راد أســرهم. وقــد اــار مقاتــل وأفــ ٣٠٠اتفــاق حملــي تضــمن إجــالء مــا ال يقــل عــن مبوجــب 

ــذ االتفــاق، مبــا يف     االتفــاق يف ــها وجــود خالفــات حــول تنفي ــك آذار/مــارس ألســباب من  ذل
ريــة التنقــل. ونتيجــة  إطــالق ســراح احملتجــزين، ممــا أدى إىل زيــادة القيــود علــى الوصــول وح  

  .٢٠١٦الوعر باعتباره حماصرا اعتبارا من أيار/مايو   لذلك، صنف حي

كــــانون  ٧أجــــرى فريــــق األمــــم املتحــــدة يف محــــص تقييمــــا إنســــانيا مشــــتركا يف    )٢(
لجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر       األول/ديسمرب يف حـي الـوعر باالشـتراك مـع ال    

العريب السوري. وأتيحت إمكانية الوصول مبوجب اتفاق مع األطراف ذات الصـلة. والحـظ   
لســـابقة املشـــتركة املشـــاركون تـــدهوراً كـــبرياً يف احلالـــة اإلنســـانية بوجـــه عـــام منـــذ البعثـــة ا 

مـن قبـل اجلهـات املقدمـة     تشـرين األول/أكتـوبر. ويلـزم تـدخل فـوري       ٢٦ الوكاالت يف بني
للمسـاعدات اإلنسـانية للحيلولـة دون تعـرض األشـخاص املوجـودين يف احلـي احملاصـر لــنقص         

  حاد يف املواد األساسية واملنقذة للحياة وايار اخلدمات الطبية احملدودة بالفعل.

ــذ   )٣( ــول،       ٢٦منـ ــة الوصـ ــى إمكانيـ ــديدة علـ ــود شـ ــت قيـ ــاين/نوفمرب، فرضـ ــرين الثـ تشـ
ــالل األ    ي ومل ــتطاع اهل ــاالت اإلجــالء الطــيب. واس ــابق    ســمح حب ــريب الســوري يف الس محــر الع
يسـمح ملـوظفي القطـاع    كـان  حاالت عاجلة من حـي الـوعر مبوافقـة السـلطات احملليـة. و      نقل

العام والطـالب واملتطـوعني التـابعني للمنظمـات غـري احلكوميـة بـدخول احلـي واخلـروج منـه،           
  عام معهم عرب نقاط التفتيش.محل طكانوا مينعون من ولكن 

رغم أن احلالة األمنية اتسمت دوء نسيب، فقد أفادت مفوضية األمم املتحدة حلقـوق    )٤(
اإلنسان بوقوع هجومني أرضيني على هياكل أساسية مدنية، منـها مدرسـة احلسـن بـن اهليـثم      

ووردت أيضــاً  االبتدائيــة، ومركــز الــدفاع املــدين الســوري، ومؤسســة خرييــة لرعايــة األيتــام.  
  تقارير يف املاضي تفيد بتنفيذ عمليات قصف من حي الوعر ألجزاء أخرى يف مدينة محص.

    
ودخلت العملية اليت تقودهـا قـوات سـوريا الدميقراطيـة ضـد تنظـيم الدولـة، يف الرقـة،           - ١٤

ــة يف   ــها الثاني ــت   ظلــت كــانون األول/ديســمرب، و  ١٠مرحلت ــزوح املــدنيني. وكان ــؤدي إىل ن ت
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ناحيــة اجلرنيــة، يف قتــال أســفر  قــوات نشــطة يف الريــف الغــريب، ومتكنــت مــن الســيطرة علــىال
 .شــخص. ومتكــن معظــم هــؤالء مــن العــودة بعــد احنســار القتــال    ١٠ ٠٠٠تشــريد حنــو  عــن
مرتال للمدنيني قد دمر حسبما أفادت التقارير. وال تزال األمـم املتحـدة تطلـب     ٣٠حنو  أن إال

لـوازم مـن مركـز القامشـلي لتقـدمي املسـاعدة إىل األشـخاص الـذين          نقـل علـى  كومة موافقة احل
  شردوا نتيجة للقتال.

وتواصل األمم املتحدة وشركاؤها تقدمي املسـاعدات إىل النـازحني علـى طـول اجلـدار        - ١٥
تشــرين  ٢٢املســاعدة يف تقــدمي هــذه الرملــي علــى احلــدود األردنيــة الســورية. ومنــذ اســتئناف 

شخصا أصنافا غذائية وغري غذائيـة، مبـا يف ذلـك املـواد الالزمـة       ٣٣ ٩٩٢ الثاين/نوفمرب، تلقى
العيادة الصحية يف مرفق اخلـدمات اجلديـد بـالقرب مـن خمـيم       أصبحتملواجهة فصل الشتاء. و

جمتمـع  داخـل  اآلن بكامل طاقتها وتوفر املساعدة الصحية ألشد احلاالت ضـعفا  تعمل الركبان 
يبـدأ املرفـق األساسـي للميـاه، املشـيد حـديثا، العمـل يف موعـده          اجلدار الرملي. ومن املقـرر أن 
    .٢٠١٧وزيع اجلديد يف شباط/فرباير احملدد، لتوفري املياه يف موقع الت

كانون األول/ديسمرب، شن تنظيم الدولة هجوما واسع النطاق على ريف محص  ٩ويف   - ١٦
اجلمهوريـة العربيـة   الروسـي و  االحتـاد  تـا كانون األول/ديسمرب، أكـدت حكوم  ١١الشرقي. ويف 

شـهدت منـاطق أخـرى    والسورية أن مدينـة تـدمر خضـعت مـرة أخـرى لسـيطرة تنظـيم الدولـة.         
منطقة حويسيس، وحقل جزل النفطي، وحقل آراك النفطي، وتالل الربج واملهر،  قتاال، مبا فيها

ــه        ــا جمموع ــريد م ــا أدى إىل تش ــرهنت، مم ــة م ــار، وقري ــال الط شخصــا يف كــانون   ٥ ١٦٥وجب
الـذين كـانوا    ٢ ٧٥٠غالبية األشخاص البالغ عـددهم  الكلي األول/ديسمرب. ويشمل هذا الرقم 
 شـخص إىل  ١ ٥٠٠. وانتقـل عـدد يقـدر بــ     ٢٠١٦ ن عـام قد عادوا إىل تدمر يف وقت سابق م

 محص حيث تلقوا الغذاء وأشكاال أخرى مـن الـدعم مـن اهلـالل األمحـر العـريب السـوري. وقـدم        
شخصا شردوا حديثا يف كل من مدينة محـص   ٢ ٧٥٤برنامج األغذية العاملي حصص إعاشة لـ 

ببقـاء بعـض املـدنيني يف مدينـة تـدمر،       محص. وأفادت تقارير ية الشرقية من حمافظةريفاملناطق الو
  القتال. يتوقع نزوح املزيد من األشخاص مع استمراركان يف ظل خماوف تتصل حبمايتهم. و

ذي حيقــق يف اهلجــوم الــذي تعرضــت وقــدم جملــس التحقيــق التــابع لألمــم املتحــدة، الــ   - ١٧
وري يف أورم الكـربى  العـريب السـ  عملية إغاثـة مشـتركة بـني األمـم املتحـدة واهلـالل األمحـر         له
كـانون األول/ديسـمرب. ونشـرت األمـم      ١٦أيلول/سبتمرب، تقريره إىل األمني العـام يف   ١٩ يف

أيضـا علـى جملـس    املـوجز  عـرض  وكانون األول/ديسـمرب،   ٢١يف موجزا علنيا للتقرير املتحدة 
املوجز العلين أن جممـع اهلـالل األمحـر العـريب      ت األمم املتحدة يفر. وذك(S/2016/1093) األمن

ض هلجوم من اجلو، استخدمت فيه أنواع متعددة من الذخائر، أطلقت مـن أكثـر   السوري تعر
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شـاحنة ضـربت    ١٧من طائرة وأكثر مـن نـوع واحـد مـن الطـائرات. وخلـص الـس إىل أن        
سة من السائقني الـذين شـاركوا يف القافلـة،    وقتل ما ال يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم مخ

شخصـا   ٢٢ورئيس اهلالل األمحر العريب السـوري يف أورم الكـربى. وأصـيب مـا ال يقـل عـن       
آخر جبروح. وحلقت أضرار مبعظم اإلمدادات اإلنسانية الـيت كانـت حتملـها القافلـة أو دمـرت      

دوالر  ٦٥٠ ٠٠٠ة القطــــري حــــوايل يف احلــــادث، وبلغــــت خســــائر فريــــق األمــــم املتحــــد
والحــظ الــس أن الطــائرات العاملــة يف إطــار قــوات التحــالف الــدويل واالحتــاد    امــوع. يف

تـبني  والروسي والقوات اجلوية السورية لديها القدرات الالزمـة لشـن هجـوم مـن هـذا النـوع.       
ث، أنه ال أحد من األطراف زعم ضلوع الطائرات التابعة لقوات التحالف الـدويل يف احلـاد   له

أنــه تلقــى أنبــاء تفيــد كــذلك وذكــر الــس  .ضــلوعها غــري حمتمــل إىل حــد كــبريوبالتــايل فــإن 
، هناك معلومات مؤداهـا أن القـوات اجلويـة السـورية هـي علـى األرجـح مـن نفـذ اهلجـوم           بأن

نظرا لعدم متكنه مـن احلصـول علـى البيانـات األوليـة       التوصل إىل نتيجة ائيةيستطع مل ولكن 
  .ذات الصلة

  
  احلماية    

ــع          - ١٨ ــا يف مجي ــا بالغ ــثري قلق ــيت ت ــة املــدنيني تشــكّل أحــد اــاالت ال ــت مســألة محاي مــا فتئ
مليون شخص إىل احلماية واملساعدة. واسـتمر وقـوع هجمـات     ١٣,٥افظات، إذْ حيتاج حنو احمل

فيهــا املرافــق الطبيــة وموظمبــا يف ذلــك ضــد عشــوائية ضــد املــدنيني واهلياكــل األساســية املدنيــة،  
واملدارس وموظفيها والتالميذ. ووردت أيضا تقارير تتصل بوجود ديدات نامجـة عـن الـذخائر    

املســنني واملتفجـرة، وديــدات موجهـة ضــد النسـاء وأشــد فئـات املــدنيني ضـعفا، مثــل األطفـال       
  .، وبوقوع انتهاكات وجتاوزات أخرى حلقوق اإلنسانواألشخاص ذوي اإلعاقة

ــتناداً إىل ا  - ١٩ ــية ا   واسـ ــها مفوضـ ــيت تلقتـ ــات الـ ــان،    ملعلومـ ــوق اإلنسـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ألمـ
تواصــل ورود تقــارير تفيــد بارتكــاب أعمــال قتــل ضــد املــدنيني وجتــاوزات وانتــهاكات     فقــد

ــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين. ووقعــت أعمــال عنــف       أخــرى للقــانون ال
ديــر الــزور والرقــة وريــف دمشــق إدلــب ودرعــا ودمشــق ومشلــت حمافظــات خمتلفــة أمــاكن  يف

ارتكبتــها أطــراف حــوادث ). ووثقــت املفوضــية ١(انظــر اجلــدول ومحــص حلــب واحلســكة و
ــدول     هــالــرتاع مجيع ا، مبــا فيهــا القــوات احلكوميــة ومجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة ل

  واجلماعات املدرجة يف قائمة اجلماعات اإلرهابية.

ــهاكات ا   - ٢٠ ــها املفوضــية، واصــلت   وإضــافةً إىل االنت ــيت وثقت ــد املفوضــية  احلل كومــة تزوي
كـــانون  ٢٧مبعلومـــات عـــن انتـــهاكات يـــدعى ارتكاـــا. ففـــي مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة        

لجمهوريــة العربيــة الســورية املفوضــية بقائمــة حبــوادث  لاألول/ديســمرب، وافــت البعثــة الدائمــة 
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ــن    ــرة مـ ــت يف الفتـ ــا وقعـ ــزعم أـ ــمرب   ١٢إىل  ٥يـ ــانون األول/ديسـ ــات كـ ــق يف حمافظـ دمشـ
مـدنيا وجـرح العشـرات منـهم نسـاء       ٥١ومحاة. وأفادت مبقتل ما جمموعه وحلب الزور  ودير

وأطفال. كما أفـادت بوقـوع إصـابات نتيجـة للـهجمات مبـدافع اهلـاون والـنريان الصـاروخية.          
كــانون األول/ديسـمرب، وافــت البعثـة الدائمــة املفوضــية    ٢٨ويف مـذكرة شــفوية ثانيـة مؤرخــة   

كانون األول/ديسـمرب يف حمافظـات    ٢٦إىل  ١٩ئمة حبوادث يزعم أا وقعت يف الفترة من بقا
مـدنيا وجـرح العشـرات.     ١٧. وأفـادت مبقتـل مـا جمموعـه     وحلـب  دمشق ودرعا وديـر الـزور  

كمــا أفــادت بوقــوع إصــابات نتيجــة للــهجمات مبــدافع اهلــاون والــنريان الصــاروخية وعبــوات  
  األرضية والذخائر العنقودية.الغاز املتفجرة واأللغام 

  
  ١اجلدول 

  (أ)٢٠١٦كانون األول/ديسمرب اليت أفيد بتعرض املدنيني هلا يف الغارات 

  

  نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
ــيهم النســاء    عــدد القتلــى، مبــن ف

  عدد املصابني  واألطفال
ــل   ــوع اهلياكـــــ نـــــ
  األساسية أو املوقع

            حمافظة إدلب            
 على بعـد  حافالت  -  ١  طلق ناري  الفوعة  األول/ديسمرب كانون ١٨

ــومترا إىل  ١٥ كيلــ
  البلدةاجلنوب من 

            حمافظة دمشق
ــة    األول/ديسمرب كانون ٢١ ــو رمانـــ ــالكي وأبـــ املـــ

  (مدينة دمشق)
  سكين    على األقل ٢  -  غارة برية

ــة    األول/ديسمرب كانون ٢٩ جــودت اهلــامشي (مدين
  دمشق)

  -  على األقل ٦  -  غارة برية

            حمافظة درعا
  سكين    -  طفالن  غارة برية  (مدينة درعا) درعا البلد  األول/ديسمرب كانون ١١

            حمافظة دير الزور
  اجلورة  األول/ديسمرب كانون ٢

  (مدينة دير الزور)
  سكين  ٤  امرأة وطفل  غارة برية

ــة    األول/ديسمرب ونكان ٥ ــة احلدوديـــــــ املنطقـــــــ
اجلمهوريـــــــــــــــة (تركيا/

  )ةسوريالعربية ال

  منطقة حدودية  -  ١  طلق ناري

  هرابش  األول/ديسمرب كانون ٧
  (مدينة دير الزور)

  -  -  طفل واحد  طلق ناري

  سكين  -  على األقل ٤  غارات جوية  خشام  األول/ديسمرب كانون ١١
  سكين  -  امرأة وطفل  غارة برية  اجلورة (دير الزور)  األول/ديسمرب كانون ١٣
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  نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
ــيهم النســاء    عــدد القتلــى، مبــن ف

  عدد املصابني  واألطفال
ــل   ــوع اهلياكـــــ نـــــ
  األساسية أو املوقع

  سكين  ٢  ، منهم امرأة٤  غارات جوية  وحسنم  األول/ديسمرب كانون ٢٠            
  سكين  -  نساء وطفالن ٣  غارات جوية  حتال  األول/ديسمرب كانون ٢٣
علــى األقــل، منــهم امرأتــان   ١٤  غارات جوية  احلجنة  األول/ديسمرب كانون ٢٧

  أطفال ٣ و
  سكين  ١٥

            حمافظة احلسكة
جهــاز تفجــري يــدوي    القامشلي  األول/ديسمرب كانون ٧

  الصنع
  طريق  ٣  ٦

            حمافظة محص
  مدرسة    طفالن  -  غارات برية  الوعر  األول/ديسمرب كانون ١٩

            حمافظة حلب
  -  -  اختطاف واحدة ، وعملية٤  -  (شرق حلب) اهللك  األول/ديسمرب كانون ٤
ــردوس   األول/ديسمرب كانون ٦ ــاكن الفــــــ مســــــ

  (شرق حلب)
  سكين  على األقل ١٢  ٥  غارة جوية

      ، منهم طفالن٣  غارة برية  ميسلون  األول/ديسمرب كانون ٧
ــة،   األول/ديسمرب كانون ٨ ــادي، والكالســــ املعــــ

الفـــــــردوس، وســـــــيف و
  الدولة (شرق حلب)

  -  العشرات  على األقل ٤٠  غارات جوية وبرية

علــى األقــل، منــهم امرأتــان   ١٨  غارات جوية  الباب  األول/ديسمرب كانون ٩
  أطفال ٦ و

  سكين  على األقل ٨

  اجللوم  األول/ديسمرب كانون ٩
  (شرق حلب)

نســاء  ٦علـى األقــل، منــهم   ٢٥  غارات جوية
  أطفال ٩ و

-  -  

ــاء   األول/ديسمرب كانون ١٢ ــة يف أحيـ ــرق خمتلفـ شـ
  حلب

امرأة  ١١على األقل، منهم  ٨٢  طلقات نارية
  طفال ١٦و 

-  -  

  -  -  ، منهم طفل٣  غارة برية  (غرب حلب) اجلميلية  األول/ديسمرب كانون ١٤
  سكين  على األقل ٢  ، منهم طفل٣  غارة برية  الباب  األول/ديسمرب كانون ١٨
ــاء   ٩٥  غارة جوية  الباب  األول/ديسمرب كانون ٢٢ ــهم نسـ ــل، منـ علـــى األقـ

  وأطفال
  سكين  على األقل ٤٧

، بينـــهم نســـاء علـــى األقـــل ٢٤  غارة جوية  الباب  األول/ديسمرب كانون ٢٣
  وأطفال

٦٨  -  

  سكين  ٦  ٤  غارات جوية وبرية  الباب  األول/ديسمرب كانون ٢٧
  -  -  نساء على األقل وطفل ٤  ألغام  الباب  األول/ديسمرب كانون ٢٨
  -  -  أطفال ٦  ألغام  الباب  كانون األول/ديسمرب ٢٩
  سكين  ١٥  على األقل ١٠  غارات جوية وبرية  الباب  األول/ديسمرب كانون ٣٠
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  نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
ــيهم النســاء    عــدد القتلــى، مبــن ف

  عدد املصابني  واألطفال
ــل   ــوع اهلياكـــــ نـــــ
  األساسية أو املوقع

            حمافظة الرقة            
  -  -  ٦  غارة جوية  اجلرنية    األول/ديسمرب كانون ٥
ــة    األول/ديسمرب كانون ٥ ــة احلدوديـــــــ املنطقـــــــ

اجلمهوريـــــــــــــــة (تركيا/
  )ةسوريالعربية ال

  حدود  -  ١  طلق ناري

  -  -  ، منهم طفل٣  غارة جوية  العبارة  األول/ديسمرب كانون ٦
  سكين    ٨  ، منهم نساء وأطفال١٨  غارة جوية  فةرياملش  األول/ديسمرب كانون ٧
نســاء  ٣علـى األقــل، منــهم   ٢٨  غارة جوية  معيزيلة  األول/ديسمرب كانون ٩

  أطفال ٤ و
  سكين  -

ــرأة   ٢١  غارة جوية  الدلة (مدينة الرقة)  األول/ديسمرب كانون ١٢ ــهم امـ ــل، منـ ــى األقـ علـ
  أطفال  ٥ و

-  -  

ــة     األول/ديسمرب كانون ٢٠ ــاين (مدينـــ ــي الثـــ احلـــ
  الطبقة)

  -  على األقل ١٠  ، منهم امرأة وأطفال٤  غارة جوية

            ريف دمشق حمافظة
  -  ٢٠  ، منهم طفل٤  غارة برية  مضايا  األول/ديسمرب كانون ٥

  سكين  -  على األقل ٤  غارات جوية وبرية  دوما  األول/ديسمرب كانون ١١
  سكين  ١٠ عدد يصل إىل  على األقل ٨  غارة برية  وادي بردى  األول/ديسمرب كانون ٢٣
علــى األقــل، منــهم امرأتــان   ١٤  جوية وبرية   اتغار  دوما  األول/ديسمرب كانون ٢٩

  أطفال ٦ و
  سكين  -

  سكين  ١٩  ، منهم امرأة وطفالن٤  غارة جوية  عربني  األول/ديسمرب كانون ٢٩
  

  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  :املصدر  
ت يف امليــدان بامتثــال مجيــع األطــراف يف اجلمهوريــة العربيــة جداســت، يتعلــق هــذا الوصــف للتطــورات الــيت )٢٠١٥( ٢٢٥٨وفقــا للقــرار   (أ)  

. وتقــدم هــذه املعلومــات دون إخــالل بعمــل فرقــة العمــل  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩الســورية للقــرارات 
  .لةاملعنية بوقف إطالق النار التابعة للفريق الدويل لدعم سورية. وهذه القائمة ليست شام

  
ــاع    - ٢١ ــات املتحــدة  وأكــدت وزارة دف ــات    الوالي ــوده الوالي ــذي تق ــاً أن التحــالف ال علن

غـارات علـى األقـل ضـد أهـداف تابعـة        ٣٠٣نفّذ يف كانون األول/ديسمرب األمريكية املتحدة 
منـها أعلـن    ١٤٥ -محـص  حلـب و الرقـة واحلسـكة و  ديـر الـزور و  لتنظيم الدولـة يف حمافظـات   

وجـود  العلـين ل تأكيد لا. وواصلت وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي “قرب الرقة”حدوثها  عن
كــانون األول/ديســمرب، أصــدر وزراء  ٢٠ســورية. ويف اجلمهوريــة العربيــة القــوات روســية يف 

حـول خطـوات   وتركيا بيانا مشـتركا   )اإلسالمية –مجهورية االحتاد الروسي وإيران (خارجية 
هم كــرروا فيــه عــزممتفــق عليهــا لتنشــيط العمليــة السياســية مــن أجــل إــاء الــرتاع الســوري،   

معا ومتييزمها عن مجاعـات املعارضـة املسـلحة     “النصرةجبهة ” و ‘‘تنظيم الدولة”حماربة  على
  سورية.اجلمهورية العربية اليف غري التابعة لدول 
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ــا      - ٢٢ ــوات احلكوميـــة وحلفاؤهـ ــها القـ ــاوزات ارتكبتـ ــية انتـــهاكات وجتـ ووثّقـــت املفوضـ
األيــام األخــرية مــن هجــوم القــوات  دول خــالل التابعــة لــواجلماعــات املعارضــة املســلحة غــري  

احلكومية يف مدينة حلـب وخـالل عمليـات اإلجـالء الالحقـة للمـدنيني واملقـاتلني مـن املنـاطق          
ـــ     ــا م ــة وحلفاؤهـ ــوات احلكوميـ ــا القـ ــتولت عليهـ ــيت اسـ ــثري  الـ ــون الكـ ــى أن يكـ ؤخراً. ويخشـ

قـودين  األشخاص الذين كانوا يعيشون يف شرق مدينة حلب خـالل احلصـار ال يزالـون مف    من
حىت اآلن. وقد تويف عدد غري معروف مـن األشـخاص أثنـاء احلصـار، وال سـيما خـالل األيـام        

  األخرية من الرتاع اليت شهدت غارات كثيفة.

دول منعـت  التابعـة لـ  وأشارت تقارير إىل أن بعض اجلماعـات املعارضـة املسـلحة غـري       - ٢٣
ــاطق اخلاضــعة لســيطرا. فع    ــال، قامــت مجاعــات   املــدنيني فعــال مــن مغــادرة املن لــى ســبيل املث

ــرة مــا بــني      ــدول، يف فت ــاين/نوفمرب و   ٣٠معارضــة مســلحة غــري تابعــة ل كــانون  ١تشــرين الث
ملغــادرة مــن حمــيط بســتان القصــر األول/ديســمرب، بــإطالق النــار علــى مــدنيني كــانوا حيــاولون ا

وادث مماثلـة  املشارقة اخلاضعة لسيطرة احلكومة. وتلقت املفوضـية معلومـات أوليـة عـن حـ      حنو
تقوم حاليا بالتحقيق فيها. وخالل األسابيع األوىل من كانون األول/ديسمرب، وقبـل أن تبسـط   

اختطـاف عـدد غـري معـروف مـن املـدنيني وقتـل        باحلكومة سيطرا الكاملة علـى حلـب، أفيـد    
مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، بعـد أن طلـب منـهم    أفراد من آخرين على أيدي 

ملدنيون املغادرة على مـا يبـدو. وتلقـت املفوضـية أيضـا تقـارير موثوقـة عـن قتـل مـدنيني علـى            ا
أيــدي ميليشــيات متحالفــة مــع احلكومــة. ويــزعم أن عمليــات القتــل وقعــت عنــدما ســيطرت    

الــيت كانــت اهللــك ووالكالســة والصــاحلني والفــردوس  بســتان القصــرامليليشــيات علــى أحيــاء 
اجلماعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، والـيت بقـي فيهـا عـدد كـبري      سابقا حتت سيطرة 

  كانون األول/ديسمرب. ١٢من املدنيني بعد االنسحاب املفاجئ لتلك اجلماعات يف 

ووردت بشـأن مئـات املـدنيني إبالغــات مـن عـائالم بــأم مفقـودون بعـد مغــادرم          - ٢٤
ــزال   منــاطق كانــت ســابقا حتــت ســيطرة مجاعــات معار   ضــة مســلحة غــري تابعــة لــدول، وال ي

كــانون األول/ديســمرب، أعلنــت وزارة الــدفاع يف االحتــاد الروســي  ٢٦مصــريهم جمهــوالً. ويف 
عــن اكتشــاف مقــابر مجاعيــة حتتــوي علــى جثــث حتمــل عالمــات تعــذيب يف منــاطق مل تكــن   

ا يف وقـت  خاضعة لسيطرة احلكومة. ومل تتمكن املفوضية من تأكيـد هـذه االدعـاءات أو نفيهـ    
تقوم بالتحقيق فيهـا. وأبلـغ كـذلك عـن اختفـاء املئـات مـن جنـود         كانت كتابة هذا التقرير، و

القوات احلكومية احملتجزين لدى مجاعات معارضة مسلحة غـري تابعـة لـدول يف منـاطق حلـب      
  جمهوال.مصريهم اليت كانت سابقا حتت سيطرا، وال يزال 
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ــب و     - ٢٥ ــات اإلجــالء مــن حل ــدنيني    وخــالل عملي ــد عــن تعــرض م ــا، أفي ــة وكفري الفوع
العتداءات. وتلقت األمم املتحدة تقارير موثوقة عـن قيـام ميليشـيات إيرانيـة مواليـة للحكومـة       

كـانون األول/ديسـمرب. وأفيـد     ١٦شـخص يف   ٨٠٠حافلة كانت تنقل  ٢٠بإيقاف قافلة من 
قافلـة مـن مقتنيـام الثمينـة     عن مصرع مقاتلَني وعنصر من الـدفاع املـدين. وجـرد األفـراد يف ال    

. وأجـرب الرجـال علـى االنبطـاح أرضـاً وتعرضـوا للشـتم        احملمولـة  وبطاقات هويتـهم وهـواتفهم  
شخصــا أمــروا  ١٤والضــرب. وبعــد حــواىل أربــع ســاعات، ســمح للقافلــة باملســري، باســتثناء    

ــوا. ويف       ــذين قتلـ ــة الـ ــال الثالثـ ــث الرجـ ــم جثـ ــب ومعهـ ــرق حلـ ــالعودة إىل شـ ــانون  ١٨بـ كـ
ــة إىل     ا ــن احلــافالت الفارغــة املتوجه ــة م ــا   ألول/ديســمرب، هومجــت قافل ــة وكفري ــديت الفوع بل

ــرتني  ــواىل    احملاصـ ــد حـ ــى بعـ ــرمني، علـ ــيش يف سـ ــة تفتـ ــد نقطـ ــومترا إىل اجلنـــوب  ١٥عنـ كيلـ
. ويــزعم أن مجاعــات معارضــة مســلحة غــري تابعــة لــدول أضــرمت النــار يف مثــاين  البلــدتني مــن

حيـاول اهلـرب. وأفيـد بعـد ذلـك       ئق وأردتـه قتـيالً فيمـا كـان    حافالت وأطلقـت النـار علـى سـا    
  احتجاز سبعة سائقني آخرين من قبل تلك اجلماعات.  عن

أمــداً  األطــول وإضــافة إىل التهديــدات املباشــرة، هنــاك أيضــاً شــواغل تتعلــق باحلمايــة    - ٢٦
وري لألشخاص الذين شردوا بعد أشهر أو سنوات من النشاط العسكري املركـز. فمـن الضـر   

أن تحتـــرم حقـــوق امللكيـــة الـــيت يتمتـــع ـــا األشـــخاص املشـــردون، وأن يكـــون لألشـــخاص   
مـىت أصـبح   للمشردين احلـق يف العـودة الطوعيـة اآلمنـة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم املعتـادة         

  ذلك ممكنا.

ويف جتاهل سافر للوضع اخلـاص بـاملرافق الطبيـة الـيت حتظـى باحلمايـة مبوجـب القـانون           - ٢٧
، )٢٠١٦( ٢٢٨٦دويل اإلنســاين، علــى حنـو مــا توســع جملـس األمــن يف توضــيحه يف قــراره   الـ 

أو التدمري نتيجةً للقتال. وتلقـت األمـم املتحـدة والشـركاء     لإلتالف ظلت تلك املرافق تتعرض 
 هجومـاً علـى املرافـق الطبيـة يف كـانون األول/      ١٢يف اال الصحي تقارير موثوقة عن وقوع 

ــها  ،ديســمرب ــى مستشــفيات (   ٤من ــات عل ــب و  ١هجم ــا و ١يف إدل ــب يف ٢ يف درع )، حل
حلب وريـف دمشـق)، وهجـوم    يف كل من  ١وهجومان على مراكز للرعاية الصحية األولية (
ريـف  يف  ٤هجمات على سيارات إسـعاف (  ٥واحد على مستشفى ميداين متنقل (حلب) و 

وظلت خدمات الرعايـة الصـحية مـن املسـتوى األول والثـاين والثالـث       . يف حلب) ١دمشق و 
تشوا ثغرات كبرية على صعيد األداء وتقدمي اخلدمات، بسبب األضرار الفادحـة الـيت حلقـت    
مبرافق الرعايـة الصـحية، وسـرعة تبـدل العـاملني يف اـال الصـحي، واالفتقـار إىل األخصـائيني          

ني يف ميادين طبية متخصصـة خمتلفـة. وال تـزال اخلـدمات الصـحية لألمهـات واألطفـال،        املؤهل
  مبا يف ذلك اللقاحات الروتينية، متأثرة سلبا.
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ــت املرافــق التعليميــة     - ٢٨ ــدد مــن اهلجمــات   أيضــا وظل أبلغــت األمــم املتحــدة    ،هــدفا لع
النوشـا االبتدائيـة يف    ، تعرضـت مدرسـة  كـانون األول/ديسـمرب   ٥فـي  ف. منـها وقوع مخس  عن

كـانون األول/ديسـمرب، سـقطت     ٦كرم النوشا حبلب ألضـرار جسـيمة إثـر غـارة جويـة. ويف      
وكالــة األمــم املتحـــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجـــئني     لمدرســة تابعـــة  هــاون علـــى ســطح   قنبلــة  

ب مرفقـا للتوزيـع يف خمـيم الـنري    أيضـا  كانت تستخدم (األونروا) الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
حلـب. وعلـى الـرغم    مدينة شرق كيلومترا  ١٣على بعد لسيطرة احلكومة املنطقة اخلاضعة يف 

. وعلِّقت األنشطة التعليميـة يف  أضرار كبرية رفقباملحلقت من عدم اإلبالغ عن إصابات، فقد 
كــانون األول/ديســمرب، كانــت مدرســة     ١٩كــانون األول/ديســمرب. ويف   ١٢املخــيم حــىت  

حـي الـوعر يف مدينـة محـص مـن       يف املعلِّمـني معاهـد تـدريب    أحـد االبتدائية و احلسن بن اهليثم
جبـروح طفيفـة.   أيضا يف املدرسة  الغارات األرضية. وقد أصيب طفالنمن بني املباين املتضررة 

ــب     ،٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٢ويف  ــارب حبل ــة األت ــارة تعرضــت مدرســة يف ناحي لغ
 اليوم نفسه، وقعت عمليات قصف متفرقة يف مدينـة درعـا،   ها بأضرار جزئية. ويفتأصابجوية 
مدرســة كفــر كينــا احلكوميــة أثنــاء الفتــرة   اهلــاون بــالقرب مــنقنابــل إحــدى  ســقطتحيــث 

ــروا. وأُصــيب أحــد واملســائية اخلاضــعة إلدارة األ  ــروا ونقــل إىل املستشــفى ومت    ن معلمــي األون
  إخالء املدرسة.

  
  انيةإمكانية إيصال املساعدات اإلنس    

  ٣اإلطار   
  النقاط الرئيسية

  

ــا      )١(   ــني الوك ــتركة ب ــل املش ــاعدات إىل أوصــلت إحــدى القواف ــن أصــل   ٦ ٠٠٠الت مس م
ئــة) طُلــب الوصــول إلــيهم مبوجــب     يف املا ١(أي أقــل مــن   اشخصــ ٩٣٠ ٢٥٠جمموعــه  مــا

يزيـد  . ومت االستيالء علـى مـا   كانون األول/ديسمربلشهر  لقوافل املشتركة بني الوكاالتا خطة
  صنفا من األصناف الطبية من القافلة. ٢٣ ٠٠٠ عن

  

الـذي   )٢٠١٦( ٢٣٣٢اختـذ جملـس األمـن القـرار      ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٢١يف   )٢(  
  .٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١٠بتمديد والية آلية الرصد عرب احلدود حىت فيه أذن 

  

كانون الثاين/يناير إىل وزارة اخلارجية لشهر لقوافل املشتركة بني الوكاالت اقُدمت خطة   )٣(  
ــاء رد يف   ١٩يف  ــمرب. وجـ ــانون األول/ديسـ ــرة    ٢٩كـ ــع فتـ ــيا مـ ــمرب، متشـ ــانون األول/ديسـ كـ

 املوافقـة جـرت  واالستعراض املتفق عليها يف إطـار عمليـة املوافقـة احلاليـة املكونـة مـن خطـوتني.        
 ٩١٤ ٠٠٠ مسـتفيد مـن أصـل    ٦٩٧ ٧٠٠على إيصال املساعدة إىل ما جمموعه جزئيا  كليا أو

  



S/2017/58

 

16/26 17-00645 
 

. ورفض إيصال املساعدة إىل )يف املائة ٧٦,٣املستفيدين الذين طلب تقدمي املساعدة إليهم ( من
بون والتضـامن  مخسة مواقع يف ريف دمشق، منها احلجر األسود (حماصـرة) ووادي بـردى والقـا   

  وبيت جن.

من املستفيدين يف صورة  ٦٩٧ ٠٠٠قدمت األمم املتحدة وشركاؤها مساعدات إىل حنو   )٤(  
  تركيا.األردن وسلع غذائية عن طريق عمليات عرب احلدود انطالقا من 

  

ــة  واصــلت األمــم املتحــدة عمليــات النقــل اجلــوي واإلســق    )٥(   اط اجلــوي يف القامشــلي ومدين
عمليـة   ١٦٨جنزت األمم املتحـدة  أ، ٢٠١٦عام يف الزور. ومنذ بدء عمليات األمم املتحدة  دير

عمليـة   ٢٤٨إسقاط للسلع الغذائية واملساعدات اإلنسانية على مدينة دير الزور، وما يزيد علـى  
  .من عمليات النقل اجلوي ذهابا وإيابا بني القامشلي ودمشق

  

          
نطـوي علـى حتـديات قصـوى     ي إليهـا  اإلنسـانية إىل احملتـاجني  وظلَّ إيصـال املسـاعدات     - ٢٩
خطوط التماس، والقيود علـى حركـة األشـخاص     مناطق كثرية بسبب النـزاع الدائر، وتغري يف

  املتنازعة.  والبضائع اليت تفرضها عمدا األطراف

ــيت يصــع       - ٣٠ ــع ال ــع احملاصــرة واملواق ــذين يعيشــون يف املواق ــني ال ب وظــل الوصــول إىل املالي
ــالغ.     ــق ب ــار قل ــا مث ــة و  فالوصــول إليه ــم تصــل ســوى قافل ــني الوكــاالت إىل   ل احــدة مشــتركة ب

)، وذلـك بسـبب   ٥اجلـدول  انظـر  ريـف دمشـق (  بشـخص يف خـان الشـيح     ٦ ٠٠٠جمموعـه   ما
حــاالت التــأخر يف إصــدار رســائل التيســري، واشــتراط احلصــول علــى موافقــات حكوميــة وأمنيــة 

تفـــق عليهمـــا مـــع احلكومـــة يف نيســـان/أبريل، وعـــدم التقيـــد إضـــافية مبـــا يتجـــاوز اخلطـــوتني امل
مــن. ويشــكل هــذا امــوع أقــل بــالربوتوكوالت املتفــق عليهــا عنــد نقــاط التفتــيش، وانعــدام األ 

إيصـال املسـاعدات   لـب  طُالـذين   اشخصـ  ٩٣٠ ٢٥٠عدد األشخاص البـالغ  يف املائة من  ١ من
قافلة الربيـة املشـتركة بـني الوكـاالت، واصـلت      اخلطة. بيد أنه باإلضافة إىل هذه المبوجب  إليهم

األمم املتحدة تقدمي املساعدة إىل املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليهـا عـن طريـق    
قوافل الوكاالت املنفردة وعمليات النقل اجلوي واإلسقاط اجلوي. وعالوة على ذلك، واصـلت  

والتعليميـة وخـدمات احلمايـة، إضـافةً إىل تقـدميها       املنظمات غري احلكومية تقدمي اخلدمات الطبية
ظـلِّ ظـروف حمفوفـة    بعض الدعم يف قطاعات أخرى يف املواقع الـيت يصـعب الوصـول إليهـا ويف     

  بتحديات بالغة.
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  الشكل الثاين
ملسـاعدة  العمليات اإلنسانية املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة عرب خطوط التماس: عـدد األشـخاص الـذين مت إيصـال ا    

  إليهم يف كل شهر يف املناطق احملاصرة، مبا يف ذلك عن طريق عمليات اإلسقاط اجلوي فوق مدينة دير الزور (باآلالف)
    
  

  

  

  

  

  

  
    

ــت   - ٣١ ــدخالت الوظلّ ــن  ت ــدة م ــرتاع وال املتعم ــراف ال ــيت  أط ــود ال ــداً حتــول   قي تفرضــها عم
برنامج األغذية العاملي غري قادر علـى الوصـول إىل السـكان احملتـاجني      ظلإيصال املعونة. و دون

هـذه املنـاطق    إن مجيـع خطـط إيصـال املسـاعدة إىل     يف مناطق خاضعة لسيطرة تنظـيم الدولـة، إذ  
هذا الوضـع  حيول وعلِّقت بسبب عدم القدرة على العمل بصورة مستقلة وعلى رصد األنشطة. 

ــاطق حم    ــة ومعظــم من ــامج إىل حمافظــة الرقّ ــوب    دون وصــول الربن ــزور، وبعــض اجلي ــر ال افظــة دي
محـاة الشـمايل   حمافظـة  احلسـكة اجلنـويب وريـف    حمافظـة  حلـب الشـمايل وريـف    حمافظـة  ريف  يف

ا القامشـلي مؤقتـ   ة احلسكة عمليات النقـل اجلـوي إىل  الغريب. ويف الوقت نفسه، علِّقت يف حمافظ
جــل صــيانة الطــائرات. ومــا ترتــب     خــالل األســبوع األول مــن كــانون األول/ديســمرب مــن أ     

ــى ــة يف مســت     عل ــات الغذائي ــد املخزون ــأخر يف جتدي ــن ت ــك م ــاملي   ذل ــة الع ــامج األغذي ودعات برن
يف املائـة فقـط مـن اخلطـة املقـررة للشـهر        ٣٢بع عدم التمكن من حتقيق سـوى  تالقامشلي است يف

ول/ديسمرب. وعالوة على ذلك، ال تزال األونروا غري قـادرة علـى العـودة    خالل دورة كانون األ
  .رضاألبسبب شواغل أمنية على  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٥إىل يلدا/الريموك منذ 
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عدد املناطق احملاصـرة الـيت   

ــا يف   ــول إليهـ ــن الوصـ أمكـ

  كانون األول/ديسمرب

 كانون الثاين/
 آذار/مارس نيسان/أبريل أيار/مايو حزيران/يونيه متوز/يوليه أيلول/سبتمرب آب/أغسطس يناير

 
 الثاين/ تشرين شباط/فرباير

 نوفمرب 
 األول/ تشرين

 أكتوبر 
كانون األول/ 

 ديسمرب
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XL

  ٢اجلدول 
 ،العمليات اإلنسانية املشتركة بني وكـاالت األمـم املتحـدة عـرب خطـوط التمـاس          

  ٢٠١٦األول/ديسمرب كانون  ٣١كانون الثاين/يناير إىل   ١من 
    

  عدد األشخاص الذين مت إيصال املساعدة إليهم
 شخصاً ١ ٢٩٣ ٧٥٠

 
عدد األشخاص 
الذين مت إيصال 

املساعدة إليهم يف 
املناطق اليت يعصب 

  الوصول إليها

٨١٧ ١٠٠ 
  شخص

 
عدد األشخاص 
الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم 

 يف املناطق
  احملاصرة

٤١٩ ٦٥٠ 
 شخصاً

 
األشخاص عدد 

الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم يف 

املناطق ذات 
األولوية عرب 
  خطوط التماس

  شخصاً ٥٧ ٠٠٠

 يف املائة ٢٠,٩
نسبة األشخاص  

الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم يف 
املناطق اليت يصعب 

 الوصول إليها

 يف املائة ٤٣,١
نسبة األشخاص  

الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم 

يف املناطق 
 احملاصرة

 ١٦من  ١٣
عدد املواقع 
مت احملاصرة اليت 

إيصال املساعدة 
 إليها

 
عدد القوافل اليت 

سيرت عرب خطوط 
 التماس
١٣١ 

 
عدد عمليات نقل 

 املساعدات جواً
٢٤٨ 

 
عدد عمليات  

 اإلسقاط اجلوي
١٦٨ 
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عمليــات االســتيالء علــى األدويــة واللــوازم الطبيــة املنقــذة للحيــاة مــن قوافــل واسـتمرت    - ٣٢
ية للحيـاة تكفـي   راملساعدات اإلنسانية. فقد مت االستيالء على أصناف طبية منقذة للحياة وضرو

مـواد   ٣عالجا من القافلة املشتركة بـني الوكـاالت إىل خـان الشـيح. ويـبني اجلـدول        ٢٣ ٢٠٧
  .ليت مت االستيالء عليها من هذه القافلة خالل شهر كانون األول/ديسمربالعالج واإلمدادات ا

  
  ٣اجلدول 

ــل        ــا مـــن قوافـ ــتيالء عليهـ ــة الـــيت مت االسـ ــانية اللـــوازم الطبيـ ــاعدة اإلنسـ ــانون املسـ يف كـ

  ٢٠١٦األول/ديسمرب 
  

  املوقع
ــواد   ــدد مـــ عـــ

  نوع اللوازم  العالج

االلتـهاب الرئـوي؛ وأدوات العمليـات اجلراحيـة     لعـالج  ألف وبـاء   نموعتاا  ٢٣ ٢٠٧  خان الشيح
البسيطة (جمموعة مواد جراحية)؛ ومسكنات تؤخذ عن طريق احلقن، ومـواد  

، وشــراب (أجهــزة استنشــاق) لشــعب اهلوائيــةاتطهــري اجلــروح، وموســعات  
  خافض للحرارة/مسكن.  

    
 لشـهر كـانون األول/   لقوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت    لخطـة األمـم املتحـدة     مبوجبو  - ٣٣

حماصـرة، ـدف إيصـال املســاعدة    مبـا يف ذلـك مواقـع    موقعـا،   ٢١الوصـول إىل   ، طُلـب ديسـمرب 
كـانون األول/ديسـمرب    ١. ووافقت السلطات السورية يف ردها املؤرخ اشخص ٩٣٠ ٢٥٠ إىل

يف املائـة). ورفـض    ٨٥,٨شـخص (أي   ٧٩٨ ٢٠٠إىل كليـا أو جزئيـا   على السماح بالوصول 
ــه   الســما ــا جمموع ــتفيدين  ١٣٢ ٠٥٠ح بالوصــول إىل م ــن املس ــب   ١٤,٢(أي  م ــة) طُل يف املائ

  اخلطة.مبوجب إيصال املساعدة إليهم 

كـــانون األول/ديســـمرب، قـــدمت األمـــم املتحـــدة إىل وزارة اخلارجيـــة خطـــة  ١٩ويف   - ٣٤
إليصـال  طلبـا   ١٩شهر كانون الثاين/ينـاير، الـيت تألفـت مـن     لالقوافل املشتركة بني الوكاالت 

ــيت    ٢١يف شــخص حمتــاج  ٩١٤ ٠٠٠املســاعدة إىل  منطقــة مــن املنــاطق احملاصــرة واملنــاطق ال
كـانون   ٢٩جـاء رد يف  ويصعب الوصول إليها واملنـاطق ذات األولويـة عـرب خطـوط التمـاس.      

صـدرت موافقـة   فاألول/ديسمرب وفقـا إلجـراءات املوافقـة املتفـق عليهـا املكونـة مـن خطـوتني.         
مــن املســتفيدين الــذين طُلــب الوصــول شــخص  ٦٩٧ ٧٠٠مــا جمموعــه علــى  كليــة أو جزئيــة

يف املائـــة)  ٢٣,٧شــخص (  ٢١٦ ٣٠٠ يف املائــة)، ولكـــن املوافقــة مل تشـــمل   ٧٦,٣(إلــيهم  
  .إليهم تقدمي املساعدةلب الذين طُاملستفيدين   من
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ــا معـــرب ن    - ٣٥ ــة مؤقتـ صيبني/القامشـــلي يف احلســـكة منـــذ  وقـــد أغلقـــت الســـلطات التركيـ
وكـاالت األمـم املتحـدة عـاجزة     ومـا زالـت   لـدواع أمنيـة.    ٢٠١٥انون األول/ديسـمرب  ك ٢٧
بيـة السـورية إىل أحنـاء احلسـكة     عـن الوصـول مـن داخـل اجلمهوريـة العر     كـذلك  حد بعيـد   إىل
تنظيم الدولة علـى امتـداد الطـرق. وال تـزال     أفراد طريق الرب، بسبب انعدام األمن ووجود  عن

ــات     ــم املتحــدة مســتمرة يف عملي ــل الاألم ــدمي     اجلــنق ــار القامشــلي لتق ــن دمشــق إىل مط وي م
ــات، حيــث مت الوصــول إىل    املاملســاعدة  ــددة القطاع  شــخص يف كــانون األول/  ٥٩ ٠٠٠تع

 خمـيم الالجـئني  يف من املوصل الجئ عراقي  ٧ ٥٠٠ديسمرب، مبا يف ذلك وصول املساعدة إىل 
  .ببلدة اهلول

  
  االستجابة اإلنسانية    

تحـــدة وشـــركاؤها مـــد يـــد العـــون  وكـــاالت اإلنســـانية التابعـــة لألمـــم امل الواصـــلت   - ٣٦
ــائط مـــن داخـــل   إىل ــتخدام مجيـــع الوسـ ــورية   ماليـــني احملتـــاجني باسـ ــة السـ ــة العربيـ اجلمهوريـ

مـة  ية أيضـا تقـدمي مسـاعدة قي   ). وواصلت املنظمات غري احلكوم٤احلدود (انظر اجلدول  وعرب
إىل احملتاجني كمـا كـان عليـه احلـال يف األشـهر السـابقة. وواصـلت احلكومـة تقـدمي اخلـدمات           

  األساسية يف املناطق اخلاضعة لسيطرا ويف كثري من املناطق الواقعة خارج سيطرا.
  

  ٤اجلدول 

ــا       ــاعدات مـــن منظمـ ــوا املسـ ــذين تلقـ ــدةعـــدد األشـــخاص الـ ــم املتحـ ــانون  ت األمـ يف كـ

  ٢٠١٦ديسمرب األول/
  

  املنظمة
عـــــدد األشــــــخاص  
  الذين تلقوا املساعدة

  ١٤٦ ٩٣٤  لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة    
  ٨٩ ٣٢٠  املنظمة الدولية للهجرة

  ٧١٠ ٨٩١  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 <٢ ٠٠٠ ٠٠٠  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  ١ ١٢٦ ٦٧٩  اإلمنائي برنامج األمم املتحدة
  ٢٥٣ ٥٢٢  صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٤٥٠ ٠٠٠  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
  ٣ ٥٤٠ ٠٠٠  برنامج األغذية العاملي
  ١ ٠٦١ ٥١٠  منظمة الصحة العاملية
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ــا واألردن إىل داخــل         - ٣٧ ــن تركي ــرب احلــدود م ــات إيصــال املســاعدات ع اســتمرت عملي
 ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وذلـــك وفقـــا ألحكـــام القـــرارات 

(انظر الشكل الثالث). وباإلضافة إىل ذلك، اختذ جملـس األمـن    )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤(
آليــة  بتمديــد واليــة فيــه الــذي أذن  )٢٠١٦( ٢٣٣٢كــانون األول/ديســمرب القــرار    ٢١يف 

كانـت  قـرارات،  هـذه ال . ومتشـيا مـع   ٢٠١٨كـانون الثاين/ينـاير    ١٠احلـدود حـىت    عرب الرصد
الســلطات الســورية مســبقاً بكــل شــحنة، مبــا يشــمل التفاصــيل املتعلقــة     ختطــر األمــم املتحــدة 

مبحتواها ووجهتها وعدد املستفيدين منها. وواصلت آلية الرصـد التابعـة لألمـم املتحـدة املعنيـة      
قافلـة،   ٢٧ يفشـاحنة مت اسـتعماهلا    ٦٣٩ة السورية عملياا، حيث رصدت باجلمهورية العربي

رت السـلطات السـورية بعـد إرسـال     منـها، وأخطـ  شـحنة  الطـابع اإلنسـاين لكـل    مـن  أكدت تو
  حكوميت األردن وتركيا.  ية تستفيد من التعاون املمتاز معزالت اآلل  شحنة. وما  كل
  

  الشكل الثالث
ــدد املســتفيدين الــذين قــدمت        هلــم األمــم املتحــدة وشــركاؤها املســاعدة عــن طريــق        ع

  ٢٠١٦اإلمدادات اإلنسانية عرب احلدود، حسب اموعات، يف كانون األول/ديسمرب 

  )باآلالف(
  

  

  

املشـــتركة بــني الوكـــاالت  القافلــة  إرســال  اكتمـــل  ،كــانون األول/ديســمرب   ١٦ويف   - ٣٨
، حيـث قُـدمت مسـاعدة متعـددة     أدنـاه  ٥موقع خـان الشـيح احملاصـر واملـدرج يف اجلـدول       إىل

ـــ  ــتفيد ٦ ٠٠٠القطاعـــات لـ ، يف الفتـــرة . وعـــالوة علـــى ذلـــك، أجنـــزت األمـــم املتحـــدة  مسـ
غذائيـة   سلعإسقاط جوي لعملية  ١٦٨نيسان/أبريل إىل اية كانون األول/ديسمرب،  ١٠ من

إنسانية على مدينة دير الزور. وباإلضافة إىل ذلـك، واصـلت اموعـة اللوجسـتية      اتاعدومس

  وكاالت ٧

  قافلة عابرة للحدود  ٢٧

  شاحنة ٦٣٩

  الرئيسية األرقام



S/2017/58

 

22/26 17-00645 
 

ــن دمشــق إىل القامشــلي،     ــل اجلــوي م ــات النق ــث عملي ــا حي ــى   أُجنــز م ــد عل ــة  ٢٤٨يزي عملي
دة أيضـا  متوز/يوليه. وقامت وكاالت األمم املتحـ  ٩عمليات النقل اجلوي ذهابا وإيابا منذ  من

مـاس ومواقـع   فرادى الوكـاالت إىل أمـاكن واقعـة عـرب خطـوط الت      منبإيصال شحنات مرسلة 
  مدت يد العون إىل قاطين تلك املواقع من خالل براجمها العادية.  يصعب الوصول إليها أو

  
  ٥اجلدول 

 املساعدة اإلنسـانية املشـتركة بـني الوكـاالت يف منطقـة التمـاس، يف كـانون األول/       قافلة     

  ٢٠١٦ديسمرب 
  

  املوقع  التاريخ
اهلـــدف املطلـــوب 
  (عدد املستفيدين)

ــدد األشـــخاص  عـ
املســتهدفني الــذين 

  نوع املساعدة  تلقوا املساعدة

  قطاعات متعددة  ٦ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠  خان الشيح  األول/ديسمرب كانون ١٦          
    

نفذت األمم املتحدة محلة التحصني الروتينية املعجلة عن طريق عمليات عرب احلـدود  و  - ٣٩
طفـل   ١٠٤ ٠٠٠حـوايل  صـني  لـذلك، مت حت بنـاء علـى   . وةسـوري اجلمهورية العربيـة ال يف مشال 

طفـال دون السـنة اجلرعـة     ٢٧٩ ١١٨جرابلس وحمافظة حلب. وباإلضافة إىل ذلك، تلقـى   يف
اجلرعـة الثالثـة ضـد شـلل األطفـال بينمـا        طفـال  ٢٨٧ ٢٨٩وتلقـى   ،الثالثة مـن اللقـاح الثالثـي   

بة والنكــاف واحلمــرياء. ويف شــرق حلــب، قــدمت ســتة  طفــال لقــاح احلصــ ٣٦٧ ٨٧٣تلقــى 
طفـال،   ٢ ٨٢٣لــ   ةالروتينيـ  اتاألخصـائيني الصـحيني، التحصـين    من ٤٠متنقلة، تشمل أطقم 

  امرأة. ٥ ٧٤٨لـ طفال، ولقاح الكزاز  ١٠ ٣٥٥  لـولقاح شلل األطفال 
  

  متويل خطة االستجابة اإلنسانية    

كــــانون  ٣١االســــتجابة اإلنســــانية، يف  حالــــة متويــــل خطــــةالرابــــع يــــبني الشــــكل   - ٤٠
  األول/ديسمرب.
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  الرابعالشكل 
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١متويل خطة االستجابة اإلنسانية،     

  (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

 وعمليات التسجيلالتأشريات   

يف كـانون األول/ديسـمرب مـا جمموعـه     إىل السلطات السورية قدم موظفو األمم املتحدة   - ٤١
طلبـا علـى املوافقـة، مت تقـدمي اثـنني       ١٨طلبا جديدا للحصول على تأشرية دخول. وحصـل   ١٤

 لبـاً ط ٤٢يف تـواريخ سـابقة، يف حـني ال يـزال      آخـر طلبـا   ١٦ منها يف كـانون األول/ديسـمرب و  
طلبـا لتجديـد    ٣١معلقاً رغم أا مقدمة منذ عدة أشهر. وعـالوة علـى ذلـك، قُـدم مـا جمموعـه       

طلبـاً مقـدماً    ٢٦، منها جتديد طلب ٦٧ما جمموعه الشهر. ومتت املوافقة على  التأشريات خالل
 ــرفض أي طلــب لتجديــد التأشــريات. ومل يــيف كــانون األول/ديســمرب. ومل يحــوايل ت بعــد يف ب

  .طلبات مقدمة يف كانون األول/ديسمرب ٥طلبات جتديد، من بينها  ١٠

لعمــل لكومــة احلويبلــغ إمجــايل عــدد املنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة املســجلة لــدى    - ٤٢
منظمة. وهناك أربع منظمات دولية غري حكومية أخرى بصدد إكمـال إجـراءات    ١٧البلد  يف

41%

13%

26%

29%

20%

50%

36%

67%

27%

9%

50%

0%

1,238.9

525.5

440.8

252.0

236.0

200.2

148.5

58.7

51.2

25.4

15.0

1.3

Food security and agriculture

Non-food items (NFIs) and shelter

Health

Water, sanitation and hygiene

Protection and community services

Education

Early recovery and livelihoods

Coordination and common services

Nutrition

Camp coordination and camp management

Logistics

Emergency telecommunications

Cluster not yet specified

 ىفغري املستوالتمويل 
عن طريق التمويل املبلغ عنه 

التتبع املايل
النســــــبة املئويــــــة 
للمســاعدة الكليــة 

 املمولة

46 per 
cent

54 per 
cent

  الواردالتمويل 
  بليون دوالر ١,٥

  دوالر بليون ٣,٢
 جمموع احتياجات التمويل

االحتياجات اليت مل تتم 
  بليون دوالر ١,٧ تلبيتها

 

 األمن الغذائي والزراعة

 األصناف غري الغذائية واملأوى

 الصحة

 املاء وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

 دمات اتمعيةاحلماية واخل

 التعليم

 اإلنعاش املبكر وتوفري سبل العيش

 التنسيق واخلدمات املشتركة

 التغذية

 تنسيق املخيمات وإدارا

 اخلدمات اللوجستية

 االتصاالت يف حاالت الطوارئ

 جمموعات مل تحدد بعد
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قدرا علـى العمـل، منـها    يف إدارية تؤثر  اوقيودالتسجيل. وظلت هذه املنظمات تواجه عوائق 
ــا ــد      مـ ــات. وتوجـ ــتقلة لالحتياجـ ــات مسـ ــراء تقييمـ ــى إذن إلجـ ــول علـ ــص احلصـ ــوايل خيـ حـ

كـانون   أضـيفت يف  ةمنظمـ  ١٢منـها  غري حكومية وطنية مـأذون هلـا بالعمـل،    ات منظم ٢٠٦
  .األول/ديسمرب

  
  املساعدة اإلنسانية وأماكن عملهمسالمة وأمن موظفي     

موظفاً من مـوظفي األمـم املتحـدة قيـد االحتجـاز أو يف عـداد        ٢٧ال يزال ما جمموعه   - ٤٣
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي.     مـن  األونروا وموظف واحـد  من موظفاً  ٢٦املفقودين، منهم 

موظفـاً مـن مـوظفي     ٢٠ومنذ نشوب الرتاع، قُتل عشرات العاملني يف اـال اإلنسـاين، منـهم    
أيضــا  مــن بــني الــذين لقــوا مصــرعهم و .مــن مــوظفي األونــروا ١٧مبــن فــيهم  ،األمــم املتحــدة

من املـوظفني واملتطـوعني يف مجعيـة     ٨موظفاً ومتطوعاً يف اهلالل األمحر العريب السوري و  ٥٤
ــد مــن مــوظفي املنظمــات       ــل العدي ــد مبقت ــك، أفي اهلــالل األمحــر الفلســطيين. وباإلضــافة إىل ذل

  .الوطنية احلكومية  واملنظمات غرياحلكومية الدولية   غري
  

  مالحظات  - ثالثا   

اجلمهوريـة العربيـة   دمـر  الـرتاع الـذي   دخل أتسلم فيه مهام منصـيب، يـ  يف الوقت الذي   - ٤٤
ــاة  . الســـادس ســـكاا عامـــه مئـــات اآلالف مـــن ةأودى حبيـــاالســـورية و وقـــد وصـــلت املعانـ

 ،ماليـني طفـل   ٥,٨بينـهم  من ، مليون شخص ١٣,٥حوايل حيتاج يصعب استيعابه. إذ  مدى
قبـل الـرتاع.   البلد سكان عدد تشريد ما يقرب من نصف  م. ومتإىل املساعدة اإلنسانية كل يو

ــزح  ماليــني  ٤,٨ماليــني شــخص داخــل احلــدود الســورية، بينمــا أصــبح     ٦,٣حــوايل فقــد ن
غياب هياكـل الـدعم   ظل آخرون الجئني يف اخلارج. وتعاين الفئات الضعيفة بوجه خاص، يف 

 سـوى احلـرب.   فيها ال يعرفون يف بيئة القائمة لكفالة محايتهم. وينشأ جيل كامل من األطفال
  وإين مصمم على العمل لتخفيف املعاناة وعلى املساعدة يف إاء الرتاع.

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مل يكــن تعقيــد الصــراع يف أي منطقــة أخــرى و  - ٤٥
هـوادة فيـه    احملاصـرة، الـيت دمـر معظمهـا قصـف ال      واضحا كوضـوحه يف منطقـة شـرق حلـب    

الء بـالقوة العسـكرية علـى عديـد     وتعرض سـكاا للترويـع مـن داخلـها وخارجهـا، ومت االسـتي      
ــة األخــرية يف كــانون األول/ديســمرب     مــن ــل إخــالء األمــاكن القليل ــدمري  بقاعهــا قب . وكــان الت

وإين  يني.تفــاء وجتنيــد قســرعــن عمليــات قتــل وحــاالت اخمؤملــة تقــارير فقــد وردت كارثيــا. 
. ويف حـني تواصـل   ةجمهولـ أولئـك الـذين ال تـزال أمـاكن وجـودهم      مصـري  غاية القلق علـى   يف

، اإلنســاين األمــم املتحــدة تــذكري مجيــع أطــراف الــرتاع بالتزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل         
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مهوريــة بـأن حتـال احلالـة يف اجل   أيضـا أن أكـرر الـدعوة الـيت وجههـا سـلفي مـرات عديـدة          أود
  مة اجلنائية الدولية.إىل احملكالعربية السورية 

غرب ريف حلـب وإدلـب،    إىل وبالنسبة ألولئك الذين شردوا داخل مدينة حلب، أو  - ٤٦
أسهم فصل الشـتاء البـارد يف تفـاقم احلالـة املترديـة      فقد فلم تنته بعد التحديات اليت يواجهوا. 

 ســيما اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر واهلــالل أصـال. وبــذلت األمــم املتحــدة وشــركاؤها، ال 
جهــودا ، غــازي عنتـاب  املنظمـات الســورية الـيت تعمــل مـن   وكــذلك األمحـر العــريب السـوري،   

تقــدمي الــدعم الــالزم ألولئــك الــذين   نكفــل اســتمرارنا يف وجيــب أن  .بطوليــة يف هــذا الصــدد 
مبـا يف ذلـك احلـق يف العـودة،     ، األطـول أمـدا  شواغل احلمايـة   أيضا مراعاةأن نضمن وشردوا، 

  .يف االعتبار حقوق امللكيةأخذ و

أحناء البلد، ما زالت االحتياجات اإلنسـانية تفـوق قـدرتنا    باقي يف  وأيف حلب سواء و  - ٤٧
على االستجابة. وما زالت الشواغل األمنية حتد من إمكانية وصولنا إىل بعض املنـاطق، ولكـن   

ــة   ــأخريات البريوقراطيـ ــةالتـ ــد   احلكوميـ ــن قـ ــا مـ ــد أيضـ ــول   حتـ ــى الوصـ ــدة علـ ــم املتحـ رة األمـ
يف اال اإلنسـاين  العاملني ها ئألمم املتحدة وشركاتتاح لأن وال بد . أشد احتياجا هم من إىل

ــة  ــن واملســتد  إمكاني ــني     ميالوصــول اآلم ــك مالي ــاجني. ويشــمل ذل ــع احملت ــق إىل مجي  دون عوائ
ــو ااألشــخ ــة إليهــا عب الوصــولصــييف مواقــع حماصــرة أو  اص الــذين مــا زال . ومل تكــن إمكاني

وعلـى رأسـها شـهر كـانون األول/ديسـمرب،      وشيكة التحقق يف األشهر األخرية،  هذهالوصول 
ملائــة مــن املســتفيدين املــدرجني يف ا ١الــذي قــدمت فيــه األمــم املتحــدة املســاعدة إىل أقــل مــن  

ــني الوكــاالت. إين     يف ــل املشــتركة ب ــع  اخلطــة الشــهرية للقواف ــأثري  أدعــو مجي اجلهــات ذات الت
  تبذل قصارى جهدها لتمكني األمم املتحدة من القيام بعملها ومساعدة احملتاجني.  أن  إىل

ــةبفتـــرة  ٢٠١٧بـــدأ عـــام فقـــد ، الكـــبريةوعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه التحـــديات    - ٤٨  هدنـ
الحتـاد الروسـي   لاملساعي الدبلوماسـية   دتالبلد. وأسكان اهلجمات العنيفة بالنسبة لبعض  من

 ،كـانون األول/ديسـمرب   ٣٠يف نطـاق البلـد   طـالق النـار علـى    إلوقـف  التوصل إىل وتركيا إىل 
  ــف ــو وق ــدووه ــاق واســع     يب ــى نط ــائم عل ــه ق ــد ب ــض  أن التقي ــم بع ــة ، رغ ــات املتفرق . اخلروق

ــة إىل    هــو وكمــا ــع اجلهــود الرامي ــد احلــال بالنســبة جلمي ، ترحــب األمــم  إنقــاذ األرواح يف البل
إىل حتقيـق  وقف إطالق النـار  يؤدي عرب عن أملي يف أن أُوطالق النار. إلوقف ذا الة املتحد

أتطلـع إىل العمـل   واهلدف املعلن املتمثـل يف كفالـة وصـول املسـاعدات اإلنسـانية دون عوائـق،       
إىل مكاسـب ملموسـة علـى الصـعيد اإلنسـاين،       إطـالق النـار  لترمجـة وقـف   مع مجيع األطـراف  
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عمليـة سياسـية   إقامـة  لتقـدمي إسـهام ملمـوس يف     وميثل االجتماع املقبل يف أسـتانا فرصـةً    - ٤٩
 سـتعقد يف جنيـف برعايـة    يتحمتملة صوب املفاوضات بني األطراف السـورية الـ   شاملة، وخطوةً

األمم املتحدة. وستحظى هذه املفاوضات بأكرب فرصـة للنجـاح إذا جـرت وفقـاً جلـدول أعمـال       
ملفاوضـات، كنـت   لتلـك ا إطـار التحضـري    يفوالسياسية للـرتاع.  اجلذرية ح يتناول األسباب واض

ــع   ــال مـ ــى اتصـ ــيني بعلـ ــا يف ذلـــك  املعنـ ــورية، مبـ ــة السـ ــاء  األزمـ ــة إىل رؤسـ ــق الكتابـ ــن طريـ عـ
ــا وكازاخســتان مــن أجــل اإلعــراب عــن دعــم األمــم املتحــدة      مــن كــل االحتــاد الروســي وتركي

ــراف الســورية         ــداد األط ــل يف إع ــدفنا املشــترك املتمث ــق ه ــب مســاعدم يف حتقي ــودهم وطل جله
 ،صـداقية يتميـز بشـمول اجلميـع وامل   حوكمة للترتيب إرساء للتفاوض بصورة جدية وبناءة بشأن 

نــهم يلــيب التطلعــات املشــروعة للشــعب الســوري وميكّحبيــث  ،وكــذلك بشــأن ســلطاته التنفيذيــة
ــن ــي. و     مــ ــتقل ودميقراطــ ــو مســ ــى حنــ ــتقبلهم علــ ــر مســ ــا زال تقريــ ــن   مــ ــس األمــ ــرار جملــ قــ

ــذي  )٢٠١٥( ٢٢٥٤ ــادئ  ال ــذهلا األمــم املتحــدة   هــود الوســا جل املوجهــةيتضــمن املب ــيت تب طة ال
  يشكل هو وبيان جنيف األساس الذي ترتكز عليه هذه اجلهود. هذا الصدد  يف
    
 


