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 ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنف�ذ قرارات جملس أمن     
 )٢٠١٦( ٢٣٣٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤(
 

  تقر,ر أمني العام  

  مقدمة  –ٔ/وال   

 ٢١٣٩من قرار جملس أمن  ١٧هذا التقر,ر هو التقر,ر السادس والثالثون املقدم معال 2لفقرة   – ١
 ٢١٩١من قرار ا?لس  ٥ ، والفقرة)٢٠١٤( ٢١٦٥من قرار ا?لس  ١٠، والفقرة )٢٠١٤(
، )٢٠١٦( ٢٣٣٢من قرار ا?لس  ٥ ، والفقرة)٢٠١٥( ٢٢٥٨من قرار ا?لس  ٥، والفقرة )٢٠١٤(

يوما عن MاL تنف�ذ ٔ/حاكم هذه القرارات  ٣٠اليت طلب فهيا ا?لس ٕاىل أمني العام ٔ/ن يقدم تقر,را لك 
 امجلهورية العربية السورية. من Wانب مجيع أطراف املتنازPة يف

وdسbcد املعلومات الواردة يف هذا التقر,ر ٕاىل البيا`ت املتاMة لواكالت أمم املت[دة املوجودة يف   – ٢
امليدان، وٕاىل املعلومات الواردة من حكومة امجلهورية العربية السورية ومن gريها من املصادر السورية، 

وتغطي البيا`ت اليت قدمهتا واكالت أمم املت[دة عن ٕامداداهتا إالlسانية الفرتة ومن املصادر املتاMة jلعموم. 
 .٢٠١٧اكنون الثاين/ينا,ر  ٣١ٕاىل  ١املمتدة من 

  
   ١إالطار 

 ٢٠١٧النقاط الرئuسtية يف اكنون الثاين/ينا,ر 

اكنون أول/د�سمرب سار�. وPىل الرمغ  ٣٠يف  ال ,زال وقف ٕاطالق النار اzي بدٔ/ نفاذه  )١(
من Mدوث Pدد من اخلروق البارزة، مبا يف ذ� يف ٕادلب وريف دمشق، فقد ٔ/دى وقف 

  ٕاطالق النار ٕاىل �راجع يف ٔ/عامل الق�ال �الل هذا الشهر.

رية ) وشهُر اكنون الثاين/ينا,ر اكن ٔ/ول شهر ال جيري ف�ه، مbذ ٕاlشاء الفريق ا�ويل �مع سو ٢(
وفرقة العمل املعنية 2لوصول ٕاىل املساPدات إالlسانية التابعة �، lرش ٔ/ّيٍ من قوافل املساPدات 
إالlسانية العا¢رة خلطوط ال¡س املشرتكة بني الواكالت يف ٕاطار خطة dسtيري القوافل. ويُذ�ر من بني 

واخلالف القامئ بني أطراف  العق£ات الرئuسtية �z انعدام أمن، وPدم توافر املوافقات إالدارية،
يف اتفاق وقف ٕاطالق النار اzي وقعت Pليه الب¦ات أربع و�شمل الزبداين ومضا� والفوPة وكفر� 
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واملناطق ا?اورة لها. واكنت القاف© الوح�دة املشرتكة بني الواكالت اليت متكbت من ٕايصال املساPدات 
ة يف ٕاطار خطة dرش,ن الثاين/نومفرب.اكنون الثاين/ين ٧(بلغت معضمية الشام يف    ا,ر) مسري»

مليون خشص من ساكن Mلب والريف الرشيق ا?اور (مبا يف ذ� مbبج  ١٫٨وت®ٔر حنو   )٣(
اكنون الثاين/ينا,ر نº�cًة ملشلكة تقbية يف حمطة خض املياه الواقعة يف  ١٤والباب) 2نقطاع املياه يف 

 Lيطرة تنظمي ا�وtطقة حتت سbإالسالم�ة يف العراق والشام.م 

خشص يف مbطقة وادي  ١٧ ٥٠٠ويف ٔ/عقاب ق�ال عنيف ٔ/دى ٕاىل dرشيد ما ,زيد Pىل   )٤(
اكنون الثاين/ينا,ر ٕاىل اتفاق لوقف ٕاطالق النار بني حكومة امجلهورية  ٢٨¢ردى، مت التوصل يف 

من  ١٩٢٥ ٕاWالء ما مجموPهالعربية السورية وجامPات املعارضة املسل[ة gري التابعة �ول. وجرى 
اكنون الثاين/ينا,ر. ؤ/Äح االتفاق ٔ/يضا  ٢٩املقاتلني ؤ/فراد ٔ/رسمه من وادي ¢ردى ٕاىل ٕادلب يف 

دخول أفرقة التقbية ٕاىل مرفق املياه، ح�ث متكbت من ت®ٔمني اسtتbÇاف إالمداد 2ملياه Æشلك 
 حمدود ٕاىل دمشق.

اكنون الثاين/ينا,ر ٕاىل  ١٥ة Pىل د,ر الزور يف ؤ/دى جهوم شtنه تنظمي ا�وL إالسالم�  )٥(
قطع املنطقة احملارصة يف اجلزء الغريب من املدينة ٕاىل جزٔ/,ن. وتوقفت معليات إالسقاط اجلوي اليت 

اكنون الثاين/ينا,ر، بعد ٔ/ن ٔ/صبح  ٢٨ٕاىل  ١٥ينظمها ¢ر`مج أgذية العاملي يف الفرتة من 
  اكن ال بد من حتديد موقع Wديد لهذه الغاية.الوصول ٕاىل مbطقة إالسقاط م�عذرا، و 

وdشري /ٓخر التقد,رات املتاMة يف ٔ/عقاب اسtتعراض شامل ٔ/جرته أمم املت[دة ٕاىل وجود   )٦(
، ٢٠١٧خشصا يف املناطق الواقعة حتت احلصار يف هناية اكنون الثاين/ينا,ر  ٦٤٣ ٧٨٠حنو 

 مbطقة. ١٣ويبلغ Pدد تÓ املناطق 
 

  التطورات الرئuسtية  –Õنيا   

اخنفاضا ملحوظا يف الÖشاط العسكري يف ٔ/جزاء كثرية من الب¦، Pىل  ٢٠١٧شهدت بداية Pام   – ٣
الرمغ من اسtمترار ورود ادPاءات عن جهامت ضد املدنيني والبىن أساسtية املدنية، وال سÙt يف Mلب، 

نف يف املقام أول ٕاىل تنف�ذ ود,ر الزور، ومحص، وٕادلب، والرقة، وريف دمشق. ويعزى �راجع الع 
اكنون أول/د�سمرب. وال �شمل وقف ٕاطالق النار ٔ/عامل  ٣٠اzي بدٔ/ رس�نه يف  الناروقف ٕاطالق 

تنظÙت ٕارهابية ٔ/و العمليات يف املناطق الكردية.  الق�ال ضد التنظÙت اليت Mددت أمم املت[دة ٔ/هنا
لعمليات العسكرية املوÞة ضد تنظمي ا�وL إالسالم�ة واسtمترت طوال هذا الشهر، Pىل وWه اخلصوص، ا

 يف العراق والشام (تنظمي ا�وL إالسالم�ة) (انظر الشلك أول).

ولقد تواصَل ٕاجراء املناقشات ذات الص© بوقف ٕاطالق النار يف اج¡ع ُعقد يف ٔ/سtتا` يف   – ٤
جامPة من جامPات املعارضة املسل[ة  ١٣ة و اكنون الثاين/ينا,ر بني حكومة امجلهورية العربية السوري ٢٣

gري التابعة �ول، حبضور اجلهتني الضامbتني لوقف ٕاطالق النار، ٔ/ي áحتاد الرويس و�ر�يا، 2ٕالضافة ٕاىل 
مجهورية ٕا,ران إالسالم�ة، والوال�ت املت[دة أمر,ك�ة، والب¦ املضيف اكزاخسtتان، وأمم املت[دة. ويف 

P/ٔ ،ج¡عá ل ٔ/عقابW/ٔ شاء /ٓلية ثالثية منlحتاد الرويس و�ر�يا ومجهورية ٕا,ران إالسالم�ة عن ٕاá لن
 مراق£ة وقف ٕاطالق النار وكفاá Lم�ثال التام �. 
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  الشلك أول
  ٢٠١٧التوارخي الرئuسtية يف اكنون الثاين/ينا,ر 

 

 

 

 

 

 

 

دار ق�ال م�واصل يف وادي ¢ردى، ¢ريف دمشق. ووقعت عرشات إالصا2ت  ،و�الل الشهر  – ٥
اكنون أول/د�سمرب. وdشري التقد,رات  ٢٣بني ق�يل وجرحي يف صفوف املدنيني بعد تصاPد الق�ال يف 

خشص �الل تÓ الفرتة، توÞوا مبعظمهم ٕاىل مbاطق الروضة والتك�ة وسهل الزبداين  ١٧ ٥٠٠ٕاىل åزوح 
يواصل الهالل أمحر العريب السوري، 2لتعاون مع أمم املت[دة ومbظامت gري حكوم�ة وgريها وا�مياس. و 

اكنون الثاين/ينا,ر،  ٢٨من الرشاكء يف جمال العمل إالlساين، ت®ٔمني áسtتºابة الح�ياWات املرشد,ن. ويف 
Pات املعارضة املسل[ة gري مت التوصل ٕاىل وقف ٕالطالق النار بني حكومة امجلهورية العربية السورية وجام

ملقاتلني من ا ١ ٩٢٥اكنون الثاين/ينا,ر، مت ٕاWالء  ٢٩التابعة �ول، وذ� بعد Pدة حماوالت فاش©. ويف 
  ؤ/فراد ٔ/رسمه ٕاىل ٕادلب.

ويف ٔ/عقاب االتفاق، متكbت ٔ/فرقة التصليح من دخول مرفق املياه يف تÓ املنطقة لتق�مي أرضار   – ٦
ي[ات أولية. ؤ/ظهرت التق�Ùت أولية وقوع ٔ/رضار واسعة النطاق، سواء فÙ يتعلق والق�ام ببعض التصل 

مبصادر املياه ٔ/و Æشtباكت إالمداد. واسtتطاع أخصائيون التقbيون ت®ٔمني نقل مكيات من املياه عن طريق 
ٕاجراء املزيد من  يف املائة من جحم الطلب العادي، gري ٔ/نه ما زال يتعني ٦٠القbوات ٕاىل دمشق، مبا يليب 

ٔ/عامل الصيانة لكفاL وصول املياه 2سtمترار. ومن املتوقع ٕاجناز ٔ/عامل التصليح الطوي© أمد لشtبكة املياه 
 ملزيد من التفاصيل املتعلقة 2حلاL يف وادي ¢ردى). ٢ق£ل Mلول فصل الصيف (انظر إالطار 

  
  ٢إالطار 

 وادي ¢ردى

�يلومرتا ٕاىل الشامل الغريب من العامصة.  P٢٥ىل مسافة ) يقع وادي ¢ردى يف ريف دمشق، ١(
خشص من احملتاWني يف dسع ب¦ات كثيفة الساكن، dشمل Pددا �بريا من  ٥٥ ٠٠٠ويقمي حنو 

املرشد,ن دا�ليا، وال سÙt من الغوطة الرشق�ة. وق£ل التوصل ٕاىل اتفاق وقف ٕاطالق النار 
حتت سtيطرة جامPات املعارضة املسل[ة  أ�ري وتنف�ذ معلية إالWالء، اكنت املنطقة

  �ول. التابعة gري

 الثاين/ينا,ر اكنون ١٦
تعّرض سد الطبقة Pىل هنر الفرات يف 

 لغارات جوية. حمافظة الرقة
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مليون خشص من ساكن Mلب والريف الرشيق ا?اور (مبا يف ذ� مbبج  ١٫٨كام ت®ٔر حنو   – ٧
اكنون الثاين/ينا,ر، نº�cًة ملشلكة تقbية يف حمطة م�اه اخلفسة يف  ١٤والباب) 2نقطاع املياه اجلارية يف 

 Lيطرة تنظمي ا�وtطقة �اضعة لسbإالسالم�ة، ٔ/قىص اجلزء الرشيق من احملافظة. وتقع احملطة يف م
�متكن أطراف من التوصل ٕاىل اتفاق عن طريق التفاوض ٕالMÄة دخول ٔ/فرقة التصليح ٕاىل املنطقة.  ومل

من  ١٠٠ويف الوقت نفسه، تُواِصل مbظمة أمم املت[دة jلطفوL (اليونuسtيف) توفري إالمدادات 2لوقود لـ 
فري نقل املياه 2لشاحbات يف Mاالت خشص) وتو  ٦٠٠ ٠٠٠ا2ٓر العميقة (مبا يغطي اح�ياWات حنو 

خشص /ٓخر,ن. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، تضطلع اjلجنة ا�ولية jلصليب أمحر  ٤٠٠ ٠٠٠الطوارئ ٕاىل حنو 
برئا، وتوفر  ١٢٢والهالل أمحر العريب السوري وÞات فاP© ٔ/خرى يف ا?ال إالlساين ب®ٔعامل صيانة 

  ت.�دمات ٕاضاف�ة من ٔ/Wل نقل املياه 2لشاحbا

و2ٕالضافة ٕاىل MاL الضيق النامجة عن Pدم توفر املياه، ال �زال احلاL إالlسانية ملعظم املدنيني   – ٨
اz,ن ت®ٔروا ب®ٔعامل الق�ال اليت دارت يف الفرتة السابقة يف مدينة Mلب صعبة، وقد ازدادت Mدة معا`هتم 

خشص، مؤق�ا Pىل أقل، من  ١٦٠ ٠٠٠نº�cًة لشtتاء قارس Wاء يف gري مومسه. ويف Mلب، åزح حنو 
أح�اء اليت اكنت حمارصة سابقا يف رشق املدينة. واكن ٔ/كرث من نصف هؤالء أش÷اص، ٔ/ي ما يقرب 

خشص، بني اz,ن مكûوا يف أح�اء احملارصة سابقا يف رشق Mلب ٔ/و اz,ن Pادوا ٕاúهيا،  ٨٢ ٠٠٠من 
 ٓن معظم العائد,ن يف مbازل حلقت هبا ٔ/رضار. ومه ومن املتوقع ٔ/ن dسtمتر الز�دة يف Pددمه. ويقمي ا

 مش�cون يف ٔ/ح�اء خمتلفة، Pلام ٔ/ن مbطقة هنانو dسtتضيف ٔ/كرب Pدد من العائد,ن.

وحيوي وادي ¢ردى ّ� من نبع Pني الف�ºة ونبع ¢ردى ا�j,ن �ش�ن املصدر الرئuيس   )٢(
يف املائة من áح�ياWات املائية jلمدينة. وتقع حمطة  ٧٠ٕالمدادات املياه ٕاىل دمشق ما ميثل 

 الرمغ من �وهنا من املؤسسات احلكوم�ة، فٕاهنا تُدار مbذ زمن إالمداد 2ملياه يف Pني الف�ºة. وPىل
طويل عن طريق موظفني حمليني، ومه ظلوا يد,رون معلية dشغيلها مbذ بداية الزناع. ويف ٕاطار 

تيحت ٔفرقة الصيانة مbذ Pام   ٢٠١٢املفاوضات اجلارية مع حكومة امجلهورية العربية السورية، /�
  ظم ٕاىل املرفق، وظل وادي ¢ردى مbطقة /ٓمbة lس��ا.ٕاماكنية الوصول Æشلك مbت

اكنون الثاين/ينا,ر، مت التوصل ٕاىل اتفاق ٔ/ويل من ٔ/Wل تنف�ذ وقٍف ٕالطالق النار  ١٢يف   )٣(
وٕاMÄة ٕاماكنية وصول ٔ/فرقة الصيانة. لكن عند دخول أفرقة التقbية اليت اكنت تضم ممثلني عن 

غتيل �بري ادارة املياه ٕاىل املنطقة ٕالجراء تق�مي ٔ/ويل، الهالل أمحر العريب السوري وهيئة إ 
املفاوضني املعين مبلف وادي ¢ردى. وجتددت ٔ/عامل الق�ال، وجرى تعليق ٔ/lشطة بعثة التق�مي ٕاىل 

  اكنون الثاين/ينا,ر. ٢٨ٔ/ن مت التوصل ٕاىل االتفاق اجلديد يف 

من ٕايصال املساPدات إالlسانية ٕاىل ومل �متكن قوافل أمم املت[دة املشرتكة بني الواكالت   )٤(
. واسtتطاع الهالل أمحر العريب السوري ٕايصال املساPدات ٢٠١٤دا�ل وادي ¢ردى مbذ Pام 

. ومل يcسن» ٕالMدى ٢٠١٦متوز/يوليه  ٣من املسtتف�د,ن يف  ٢٦ ٠٠٠ٕاىل وادي ¢ردى ملا مجموPه 
   صدور املوافقة Pىل dسtيريها، يفقوافل أمم املت[دة املشرتكة بني الواكالت ٕاجناز اا رمغ

 ، ٕاذ ُمbعت من دخول الوادي عند نقطة تف�uش Äبعة jلحكومة.d٢٠١٦رش,ن الثاين/نومفرب  ٩
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ويف رشق Mلب، وزعت أمم املت[دة ورشاكؤها املواد الغذائية، مبا يف ذ� الوج£ات اليوم�ة   – ٩
 ٨٠ ٠٠٠خشص وقدمت اخلزب ٕاىل  ٥٩ ٠٠٠ٕاىل اجلاهزة ل�ٔلك املقدمة من ¢ر`مج أgذية العاملي، 
من املرشد,ن دا�ليا Pىل ٔ/ساس وج£تني  ١٥ ٠٠٠خشص. وتقدم املطاخب اخلريية وج£ات ساخbة لنحو 

فريقا م�نقال اخلدمات الطبية، مبا يف ذ�  ١٢يوم�ا للك خشص. ويوفر ما مجموPه سtبع عيادات م�نق© و 
املرافق الصحية يف رشق Mلب ٕاىل ٕاصالح PاWل، فٕان dسع العناية 2لص[ة العقلية. ويف Mني حتتاج 

عيادات jلرPاية الصحية أولية املدعومة من مbظمة الص[ة العاملية تعزتم تقدمي املساPدة ٕاىل ما ,زيد Pىل 
خشص Pىل مدى أشهر الثالثة املق£©. ويعمل ٔ/Mد رشاكء مفوضية أمم املت[دة لشؤون  ٣٥ ٠٠٠

اية Pىل ٕارساء نظام دامئ لتقدمي اخلدمات القانونية، 2لرتكزي Pىل وÕئق أحوال الالج�ني يف جمال امحل
من أطفال  ٦٤ ٠٠٠املدنية يف هنانو. ومتكbت اليونuسtيف ورشاكؤها من الوصول ٕاىل ٔ/كرث من 

ح�ّا تuّرس الوصول ٕاúهيا مؤخرا يف رشق Mلب.  ٢٠والبالغني عن طريق مح© توعية �2اطر مشلت 
العودة ٕاىل ”Pىل ذ�، ٔ/طلقت املنظامت gري احلكوم�ة احمللية، بدمع من اليونuسtيف، مح©  وPالوة
طفل يف أح�اء الرشق�ة من مدينة Mلب. كام ٔ/ن áسtتعدادات  ١٥ ٠٠٠اليت dسtهتدف “ املدرسة

  مدرسة يف رشق Mلب. W٢٠ارية من ٔ/Wل ٕاصالح 

د,ن يف م®ٔوى Wرب,ن امجلاعي. وdشري خشصا من املرش  ٥ ٠٧٧ويف رشق Mلب، ال ,زال هناك   – ١٠
من الÖساء احلوامل بني هؤالء املرشد,ن.  ١٠٠تقد,رات صندوق أمم املت[دة jلساكن ٕاىل وجود ٔ/كرث من 

ومثة ٔ/جزاء من امل®ٔوى حباWة ٕاىل إالصالح، وال سÙt من ح�ث ٕاPدادها لفصل الشtتاء. ووزعت مفوضية أمم 
 ٦٢٠ومتكbت من ٕاgالق  ،من Pلب الرغوة العازL ٥٠٠موقدا و ٦٧٨املت[دة لشؤون الالج�ني حىت آن 

من النوافذ العلوية. وتُواِصل اليونuسtيف واملفوضية، 2لتعاون مع ٔ/Mد الرشاكء احملليني، توفري الس÷ا`ت 
 واحلطب ٕاىل املرشد,ن دا�ليا املقميني يف القاPات الصناعية من م®ٔوى Wرب,ن. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، تقدم أمم

املت[دة ا�مع ٕاىل املطاخب اخلريية اليت توفر وج£ات ساخbة ٓالف أش÷اص، وٕاىل م£ادرات توزيع حزم اخلزب 
خشص من احملتاWني. وتقدم  ٥ ٠٠٠العادية، مبا يف ذ� اخلزب املقدم يوم�ا من ¢ر`مج أgذية العاملي لـ 

®ٔوى. كام بدٔ/ اثنان من رشاكء مفوضية أمم املت[دة مbظمة الص[ة العاملية ا�مع ٕاىل عيادة Õبتة موجودة يف امل
لشؤون الالج�ني يف جمال امحلاية، 2لتÖسtيق مع السلطات املعنية، بتوزيع وÕئق الهوية الشخصية. واسtتطاع 

امرٔ/ة لتوعيهتن خبدمات الص[ة إالجنابية، والوصول ٕاىل  ٤ ٣٥٦صندوق أمم املت[دة jلساكن الوصول ٕاىل 
  يق �دمات التصدي jلعنف اجلÖساين.ف�د,ن عن طر من املسtت  ١ ٠٠٠

ويف ٕادلب وريف Mلب الغريب، ٔ/د»ت التو�رات املتصاPدة ؤ/عامل الق�ال اليت بدٔ/ت يف   – ١١
اكنون الثاين/ينا,ر بني جامPات املعارضة املسل[ة gري التابعة �ول وامجلاPات اليت Mددهتا أمم املت[دة  ١٩

ؤقت jلربامج إالlسانية وتق�يد تنقل املدنيني. ونº�cًة jلتو�رات السائدة، ازداد Pىل ٔ/هنا ٕارهابية ٕاىل وقٍف م
قميت نقاط تف�uش Pىل طرق العبور الرئuسtية. ومل يعد املدنيون  وجود املقاتلني حول الب¦ات الرئuسtية، و/�

مؤقت يف ٔ/عزاز. ؤ/فراد جممتع الهيئات إالlسانية قادر,ن Pىل التنقل حبرية، ومت فرض حظر جتّول Pىل حنو 
ؤ/وقف العديد من الواكالت إالlسانية معلياته مؤق�ا، كام ٔ/ن واكالت أمم املت[دة ٔ/وقفت معليات ٕايصال 

  املساPدات Pرب احلدود عن طريق معرب 2ب الهوى احلدودي ملدة يوم واMد. 

د تنظمي ا�وL وتواصلت املرM© الثانية من العملية اليت تقودها قوات سور� ا�ميقراطية ض  – ١٢
إالسالم�ة يف الرقة، ؤ/فادت تقار,ر عن اشtتداد Mدة الق�ال �الل الشهر املشمول 2لتقر,ر. وحلقت ٔ/رضار 
2لهيالك أساسtية مكحطات املياه وحمطات توليد الطاقة الكهر2ئية نº�cًة jلق�ال والغارات اجلوية، مما يور 
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اكنون الثاين/ينا,ر، ٔ/فادت تقار,ر ب®ٔن gارة  ١٦سtية. ويف يف قدرة الناس Pىل احلصول Pىل اخلدمات أسا
جوية ٔ/صابت سد الطبقة، مما يعّرِض مbاطق واسعة خلطر الف�ضا`ت اليت ميكن ٔ/ن تبلغ د,ر الزور يف 

السد. واشtتد القلق Æش®ٔن السد بعد إالبالغ عن وقوع مواÞات مسل[ة يف املنطقة يف أ�م  Mال تصدع
ٔ/دى ٕاىل  ون الثاين/ينا,ر، ف�ح تنظمي ا�وL إالسالم�ة ثالث عنفات من السد، ممااكن ٢٤التالية. ففي 

ارتفاع �بري يف مÖسوب املياه ومغِر املناطق ا?اورة الواقعة يف اجتاه جمرى اúهنر. كام ٔ/سفرت ٔ/عامل الق�ال 
سور الصغرية Pىل اكنون الثاين/ينا,ر، وPدد من اجل  ٣١والغارات اجلوية عن تدمري جرس Pىل الفرات يف 

قbاة الري الرئuسtية، مما زاد الق�ود املفروضة Pىل تنقل املدنيني يف املنطقة. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، ُدمرت 
 ٣٥ ٠٠٠اكنون الثاين/ينا,ر. وحىت آن، åزح حنو  ٣١اث�Öان من حمطات املياه يف الريف الغريب يف 

د�رمه مع احنسار الق�ال. ؤ/فادت تقار,ر ب®ٔن  خشص نº�cًة jلق�ال، حىت وٕان اكن الكûريون يعودون ٕاىل
gالبية الساكن يف حمافظة الرقة يواÞون مشالك حرWة لتلبية اح�ياWاهتم الفورية. و�سtتجيب الرشاكء يف 
جمال العمل إالlساين لٔ�ش÷اص اz,ن ُرشدوا 2جتاه الشامل حنو مbطقة تل ٔ/بيض. وMاليا، تت÷ذ أمم 

لكفاL ٔ/ن يوا�ب التخطيط وترية املسtتºدات Pىل حنو واٍف، ؤ/ن �كون املت[دة ورشاكؤها تدابري 
  إالمدادات Wاهزة لالسtتºابة لسا)ر الشواgل يف ا?ال إالlساين نº�cًة jلهجوم املنفذ يف الرقة.

اكنون الثاين/ينا,ر ٕاىل قطع  ١٥ؤ/دى جهوم شtنّه تنظمي ا�وL إالسالم�ة Pىل د,ر الزور يف   – ١٣
رصة يف اجلزء الغريب من املدينة ٕاىل جزٔ/,ن. ؤ/صuب Pدد �بري من أش÷اص جبراح من جراء املنطقة احملا

مهنم ب®ٔهنا حرWة وب®ٔهنم يف ٔ/مس احلاWة ٕاىل إالWالء.  ٩٧ٔ/عامل الق�ال، وقُّدرت احلاL الطبية ملا ال يقل عن 
خشص  ٦ ٠٠٠ فهيام حنو ؤ/سفر الق�ال عن فصل مطار د,ر الزور واثنني من أح�اء الرشق�ة ا�j,ن يقمي

خشص. وتوقفت  ٩٣ ٥٠٠عن بق�ة أح�اء الغربية، ح�ث يقمي سا)ر الساكن احملارص,ن البالغ Pددمه 
اكنون الثاين/ينا,ر،  ٢٨ٕاىل  ١٥معليات إالسقاط اجلوي اليت ينظمها ¢ر`مج أgذية العاملي يف الفرتة من 

السوري بتوزيع مجيع ا�زو`ت الغذائية املتبق�ة لرب`مج  ويه الفرتة اليت قام �اللها الهالل أمحر العريب
اكنون الثاين/ينا,ر، نقلت القوات الروسtية جوا، بواسطة الطا)رات  ١٨و  ١٧أgذية العاملي. ويف 

خشص ملدة يومني. واكنت حكومة امجلهورية  ٢٠ ٠٠٠العمودية، مكيات من اخلزب �كفي ٕالطعام ٔ/كرث من 
جوا ٕامدادات حمدودة ٕاىل املناطق احملارصة، 2ٕالضافة ٕاىل رشكة �اصة ٔ/Äحت  العربية السورية تنقل

سلعها jلبيع. gري ٔ/نه مت حتديد مbطقة Wديدة ٕالسقاط إالمدادات Æشلك /ٓمن، واسtتؤنفت معليات إالسقاط 
  اكنون الثاين/ينا,ر. ٢٩اجلوي يف 

ص الرشيق، اzي وقع حتت ؤ/فادت تقار,ر ب®ٔن جهوم تنظمي ا�وL إالسالم�ة Pىل ريف مح  – ١٤
اكنون الثاين/  ٨سtيطرة التنظمي مرة ٔ/خرى يف اكنون أول/د�سمرب، ٔ/دى ٕاىل تدمري مÖش®ٔة ح�ان jلغاز يف 

ينا,ر. واسtُت÷دمت املÖش®ٔة لتوفري ٕامدادات الغاز اليوم�ة jلعديد من حمطات الكهر2ء. ومن املتوقع ٔ/ن 
�برية، املزيد من ٕاجراءات تقbني الكهر2ء وز�دة يف  �شهد قطاع الطاقة، اzي يواWه Mاليا صعو2ت

  ٔ/سعار gاز الطه+ي نº�cًة لهذا الوضع. 

وتُواِصل أمم املت[دة ورشاكؤها تقدمي املساPدات ٕاىل النازMني Pىل طول اجلدار الرميل القامئ   – ١٥
لتنف�ذية لٔ�مم املت[دة اكنون الثاين/ينا,ر، ٔ/جنزت الواكالت ا ١٤السورية. ويف  –Pىل احلدود أردنية 

ٔ/رسة موجودة عند اجلدار الرميل، وتلقى حنو  ١٥ ٥١٩اجلوL أوىل من توزيع املساPدات Pىل 
اكنون أول/د�سمرب  ١٥من املرىض العالج الطيب يف مرفق �دمات Wديد بدٔ/ dشغي. يف  ١٩٥
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ح�لت ٢٠١٦ د�ل  ٢١. و/� املرىض املعنيون ٕاىل MاL ٕاضاف�ة ٕاىل مسcشفى الرو�شد يف أردن، و/�
  املسcشفى.  هذا
 

  املسائل املتعلقة بتوفري امحلاية  

ما ف�ئت مس®Lٔ حامية املدنيني dشّلك ٔ/Mد ا?االت اليت تثري قلقا 2لغا يف مجيع حمافظات   – ١٦
مليون خشص ٕاىل امحلاية واملساPدة. واسtمتر إالبالغ يف  ١٣٫٥امجلهورية العربية السورية، ٕاذ حيتاج حنو 

اكنون الثاين/ينا,ر عن وقوع جهامت عشوائية ضد املدنيني والبىن أساسtية املدنية، مبا �شمل املرافق 
الطبية وموظفهيا، واملدارس وموظفي التعلمي ؤ/طفال املدارس. واسtمتر ٔ/يضا ورود التقار,ر عن ا�اطر 

ف�ات املدنيني ضعفا، مûل أطفال  النامجة عن ا�zا)ر املتفجرة، واúهتديدات اليت تعاين مهنا املرٔ/ة ؤ/شد
 �بار السن ٔ/و أش÷اص ذوي إالPاقة، فضال عن اåهتااكت ٔ/خرى وجتاوزات حلقوق إالlسان.  ٔ/و

واسbcادًا ٕاىل املعلومات اليت تلقهتا مفوضية أمم املت[دة حلقوق إالlسان، تواصَل �الل الفرتة   – ١٧
املدنيني وار�اكب التºاوزات وåáهتااكت jلقانون ا�ويل  املشموL 2لتقر,ر إالبالغ عن ٔ/عامل الق�ل ضد

حلقوق إالlسان والقانون ا�ويل إالlساين. ووقعت ٔ/عامل عنف يف ٔ/ما�ن dشمل حمافظات Mلب، ود,ر 
لالطالع Pىل قامئة إالصا2ت املبلغ عهنا  ١الزور، ومحص، وٕادلب، والرقة، وريف دمشق (انظر اجلدول 

عى ٔ/هنا `مجة عن يف صفوف املدنيني Pىل  حنو ما وردت ٕاىل املفوضية). ووثقت املفوضية احلوادث اليت يُد»
خمتلف ٔ/طراف الزناع، مبا فهيا القوات احلكوم�ة، وجامPات املعارضة املسل[ة gري التابعة �ول، وامجلاPات 

 جامPات ٕارهابية.  اليت Mددت أمم املت[دة ٔ/هنا

ثقهتا املفوضية، قدمت حكومة امجلهورية العربية السورية معلومات وٕاضافًة ٕاىل åáهتااكت اليت و   – ١٨
اكنون الثاين/ينا,ر، قدمت البعثة  ١٣ٕاىل املفوضية عن اåهتااكت يّدعى ار�اكهبا. ففي مذ�رة شفوية مؤر�ة 

بلغ عنه Æش®ٔن العثور، يف  ا�امئة jلجمهورية العربية السورية معلومات وصورا ٕاىل املفوضية تتعلق مبا /�
جûة يف مدرسة احملّدثة يف مbطقة السكري حبلب، جرى  ٢٣، Pىل ٢٠١٦اكنون أول/د�سمرب  ٢٣

مهنا Pىل ٔ/هنا ٔفراد يف القوات املسل[ة السورية، وست جûث ٔ/خرى Pىل ٔ/هنا لقوات معاونة  ١٤حتديد 
، Pرثت ٢٠١٦اكنون أول/د�سمرب  ٢٤م�[الفة مع احلكومة. ووردت ٕاشارة يف املذ�رة ٔ/يضا ٕاىل ٔ/نه يف 

من اجلثث ا?هوL الهوية يف 1 السكري. وWاء يف املذ�رة ٔ/ن  ٣٧حكومة امجلهورية العربية السورية Pىل 
معظم اجلثث حتمل Pالمات dشري ٕاىل ٔ/ن أفراد توفوا ذحبا ٔ/و نº�cًة ٕالصا¢هتم بطلقات `رية يف الرٔ/س 

  ة حتمل Pالمات التعذيب.تعرضهم لرض2ت عنيفة يف الرٔ/س والوWه، واكنت جûث كثري  ٔ/و

  ١اجلدول 
  (/ٔ)٢٠١٧الثاين/ينا,ر  الهجامت ضد املدنيني اليت جرى إالبالغ عهنا يف اكنون

 نوع الهيالك أساسtية ٔ/و املوقع Pدد اجلرP 3دد الق�ىل، مبن فهيم الÖساء وأطفال نوع الهجوم املاكن التارخي

      حمافظة Mلب      

 – ٣ Pىل أقل، من بuهنم طفالن ٧ جهوم ٔ/ريض الباب الثاين/ينا,ر اكنون ١

 – ٢٠ Pىل أقل، من بuهنم طفل ٤ جهوم ٔ/ريض ¢زاPة الثاين/ينا,ر اكنون ٣

 – ١٥ اثنان، من بuهنام طفل جهوم ٔ/ريض الباب الثاين/ينا,ر اكنون ٥
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 نوع الهيالك أساسtية ٔ/و املوقع Pدد اجلرP 3دد الق�ىل، مبن فهيم الÖساء وأطفال نوع الهجوم املاكن التارخي

 ١٠٠ٔ/كرث من  واملدنيني)Pىل أقل (من املقاتلني  ٥٠ تفºري انت[اري ٔ/عزاز  الثاين/ينا,ر اكنون ٧      
 املقاتلني واملدنيني) (من

 سوق 

 سكين  ١٣ – جهوم ٔ/ريض Mلب الثاين/ينا,ر اكنون ١١

 – ١٨ ، من بuهنم امرٔ/ة١٢ gارات جوية و¢رية Äدف والباب الثاين/ينا,ر اكنون ١٣

 املدينةضوا1  – ، من بuهنم امرٔ/ة وطفل٣ انفºار قbب© الباب الثاين/ينا,ر اكنون ١٤

 سكين Pىل أقل ١٥ ٔ/طفال ٣، من بuهنم امرٔ/ة و ٦ جهوم ٔ/ريض الباب الثاين/ينا,ر اكنون ٢٢

 – – امرٔ/ة وطفل لغم ٔ/ريض الباب الثاين/ينا,ر اكنون ٢٣

 سكين – ، من بuهنم امرٔ/Äن وطفل١٢ gارة جوية Äدف الثاين/ينا,ر اكنون ٢٣

 – – طفالن gارة جوية Äدف الثاين/ينا,ر اكنون ٢٥

 – – امرٔ/Äن وطفالن جهوم ٔ/ريض الباب الثاين/ينا,ر اكنون ٢٦

 سكين ١ ١ جهوم ٔ/ريض Mلب الثاين/ينا,ر اكنون ٢٦

 سكين – ٔ/طفال ٥امرٔ/ة و  gارة جوية ¢زاPة الثاين/ينا,ر اكنون ٢٧

 سكين – ٔ/طفال ٥، من بuهنم امرٔ/ة و ٧ gارات جوية و¢رية الباب الثاين/ينا,ر اكنون ٢٨

      حمافظة د,ر الزور

 سكين ٦ امرٔ/ة جهوم ٔ/ريض مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ٧

 مصفاة نفط Pىل أقل ١٥  ١٩ gارة جوية مbطقة خشام الصحراوية الثاين/ينا,ر اكنون ٧

 سكين – ، من بuهنام طفل٢ جهوم ٔ/ريض مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ٩

 سكين – ١ جهوم ٔ/ريض مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ١١

 سكين – ٢ جهوم ٔ/ريض مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ١٤

  Pىل أقل، من بuهنم امرٔ/Äن ٦ gارة جوية مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ١٥
 ٔ/طفال ٣و 

 سكين –

 سكين – ، من بuهنم امرٔ/ة وطفل٦ جهوم ٔ/ريض مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ٢٠

 سكين – ٣ gارة جوية مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ٢٠

 مصنع Pىل أقل ٤٠ ١٢ gارة جوية الصاحلية الثاين/ينا,ر اكنون ٢٤

، من بuهنم امرٔ/ة ١٢ امرٔ/ة جهوم ٔ/ريض مدينة د,ر الزور الثاين/ينا,ر اكنون ٢٥
 وطفل

– 

      حمافظة محص

 سكين – ٔ/طفال ٥، من بuهنم ٨ gارة جوية احلوL الثاين/ينا,ر اكنون ٢٢

      حمافظة ٕادلب

 حممكة ومركز اح�ºاز – (من املدنيني واملقاتلني) ٢٤ gارة جوية رسمدا الثاين/ينا,ر اكنون ٣

 سوق ٥ٔ/كرث من  Pىل أقل ٤ gارة جوية ٔ/بو الظهور الثاين/ينا,ر اكنون ٧

 1 سكين وسوق Pىل أقل ٢٧ ، من بuهنم طفل٣ gارة جوية بÖش الثاين/ينا,ر اكنون ١٢

 سكين – ، من بuهنم طفالن٦ gارة جوية ٔ/ورم اجلوز الثاين/ينا,ر اكنون ١٣

 سكين – ، من بuهنم طفل٧ gارة جوية معرمترص,ن الثاين/ينا,ر اكنون ١٤

 سكين – ٥ gارة جوية النريب الثاين/ينا,ر اكنون ٢٢
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 نوع الهيالك أساسtية ٔ/و املوقع Pدد اجلرP 3دد الق�ىل، مبن فهيم الÖساء وأطفال نوع الهجوم املاكن التارخي

 سكين – طفل  جهوم ٔ/ريض الفوPة الثاين/ينا,ر اكنون ٢٢      

 سكين ، من بuهنم طفالن٣ طفل  جهوم ٔ/ريض الفوPة الثاين/ينا,ر اكنون ٢٣

 – –  ١ طلق `ري مقيناس الثاين/ينا,ر اكنون ٢٨

 سكين ٧ ١ gارة جوية مدينة ٕادلب الثاين/ينا,ر اكنون ٣٠

 لكية jلطب البيطري ١ – gارة جوية ٕادلبمدينة  الثاين/ينا,ر اكنون ٣٠

      حمافظة الرقة

 سكين ٣ ٔ/طفال P٦ىل أقل، من بuهنم امرٔ/ة و  ٩ gارة جوية سويدية �برية الثاين/ينا,ر اكنون ٦

 سكين – Pىل أقل ٤ gارة جوية الضبعان الثاين/ينا,ر اكنون ٧

      حمافظة ريف دمشق

 سكين ٢ ، من بuهنم امرٔ/ة٤ جهوم ٔ/ريض ¢ردىوادي  الثاين/ينا,ر اكنون ٣

 – – ٢ جهوم ٔ/ريض مرسا2 الثاين/ينا,ر اكنون ٦
  

  مفوضية أمم املت[دة حلقوق إالlسان.  :املصدر  

 ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩، يتعلق وصف التطورات يف امليدان 2م�ثال مجيع أطراف يف امجلهورية العربية السورية jلقرارات )٢٠١٥( ٢٢٥٨وفقا jلقرار   (ٔ/)  
م هذه املعلومات دون ٕا�الل بعمل فرقة العمل املعنية بوقف ٕاطالق النار التابعة jلفريق ا�ويل �مع سورية. وهذه القامئة )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( . وتُقد»

  شام©. لuست

لثاين/ينا,ر، نفذت قوات الت[الف اليت ؤ/كدت وزارة دفاع الوال�ت املت[دة Pلنا ٔ/نه يف اكنون ا  – ١٩
gارة ضد ٔ/هداف لتنظمي ا�وL إالسالم�ة يف حمافظات Mلب، ود,ر  ٥١٣تقودها الوال�ت املت[دة 

الزور، واحلسكة، ومحص، وٕادلب، والرقة. وهذا ميثل حنو ضعف Pدد الغارات اجلوية املنفذة يف الشهر 
يف شهر اكنون الثاين/ينا,ر يوم�ا “ يف ٔ/حناء الرقة”رة gا ٣٣١السابق. ؤ/كدت وزارة ا�فاع Pلنا شّن 

Ùدا يوم  (فPبه يوم�ة ٢٧tارات شg يف ذ� الشهر بلغ  “يف ٔ/حناء د,ر الزور” اكنون الثاين/ينا,ر)، وشّن
ؤ/صدرت وزارة دفاع áحتاد الرويس Pدة بيا`ت عن الغارات املنفذة ضد قوات تنظمي  .gارة ٩٠مجموعها 

م�ة يف د,ر الزور، وكذ� يف حميط مbطقة الباب يف حمافظة Mلب. ومل تÖرش الوزارة ٔ/ي ا�وL إالسال
ٔ/رقام ٕاجاملية عن Pدد الغارات املنفذة �الل شهر اكنون الثاين/ينا,ر. ؤ/فادت وسائل إالPالم الرت�ية ب®ٔن 

/ٓخر,ن قد مقاتيل اجلuش السوري احلر املدعومني من �ر�يا، وعنارص من الت[الف ا�ويل، ورشاكء 
كرية الرت�ية املعروفة 2مس واصلوا شن العمليات ضد تنظمي ا�وL إالسالم�ة يف ٕاطار العملية العس

  . “الفرات درع”

قا يف مدينة Mلب، ما زال Pدد وPىل ٕار سtيطرة قوات احلكومة Pىل املناطق احملارصة ساب  – ٢٠
قار,ر ٕاىل ٔ/ن بعض أش÷اص اخ�اروا Pدم حمدد من أش÷اص يف Pداد املفقود,ن. ويف Mني dشري الت gري

االتصال ب®ٔرسمه، ؤ/ن البعض آخر ممن مه يف سن اخلدمة العسكرية رمبا اكنوا من املطلوبني jل÷دمة 
وجرى جتنيدمه يف القوات املسل[ة السورية، فٕان الشواgل ال �زال قامئة Æش®ٔن ٕاماكنية تعرض البعض 

ر ٔ/يضا ب®ٔن بعض أرسى من اجلنود التابعني jلحكومة وPددا من لالح�ºاز تعسفا ٔ/و jلق�ل. ؤ/فادت تقار,
 ٔ/فراد امليلuشtيات املوالية jلحكومة قُ�لوا Pىل يد جامPات املعارضة املسل[ة gري التابعة �ول.
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٢١ –   Lسان ار�كهبا تنظمي ا�وlهتااكت حلقوق إالåدد من احلاالت، جرى إالبالغ عن اP ويف
ويف Mاالت كثرية اكنت البالgات مûبتة ب®ٔدL مسtمتدة من dسجيالت ف�ديو إالسالم�ة وdشمل ٔ/طفاال، 

مÖشورة عن طريق Pدد من قbوات وسائط التواصل áج¡عي اليت تعتقد مفوضية حقوق إالlسان ٔ/هنا 
ظهر ثالثة ٔ/طفال ومه يق�لون ثالثة  ،اكنون الثاين/ينا,ر ٨مرتبطة 2لتنظمي. ففي dسجيل ف�ديو lُرش يف 

ف�د ب®ٔن ٔ/Mد أطفال يبلغ من العمر رWال 2 سtنة، ويبدو آخران، ا�jان  ١٣لغني يف د,ر الزور. و/�
د معرهام، ٔ/صغر سtنا. ويف  مل اكنون الثاين/ينا,ر، ظهر يف dسجيل ف�ديو ٔ/طفال يف الرقة ومه  ٢٣حيد»

تدريبا عسكر� يظهر فهيا ٔ/طفال يتلقون  اكنون الثاين/ينا,ر ٢٨يق�لون سtتة رWال. وlُرشت صور يف 
Mادث /ٓخر، ُزمع ودي�Öا يف احلجر أسود، ويه ٕاMدى ضوا1 دمشق اليت �سtيطر Pلهيا التنظمي. ويف 

Pام يف مدينة الرقة، Pىل  اكنون الثاين/ينا,ر دا�ل قفص يف ماكن P١٤اما ُوضعت يف  ١٨ٔ/ن امرٔ/ة تبلغ 
  ساPة، =عقاب لها Pىل Pدم ارتداء الزي إالساليم الاكمل. ٢٤مدى 

ويف جتاهل صارخ ملبدٔ/ متتع املرافق الطبية مبركز املرافق احملمية مبوجب القانون ا�ويل إالlساين،   – ٢٢
، ال �زال هذه املرافق عرضة )٢٠١٦( ٢٢٨٦اzي Pّرب عنه كذ� بوضوح جملس أمن يف قراره 

�cمم املت[دة ورشاكؤها العاملون يف جمال الص[ة تقار,ر موثوقة عن لٔ�رضار وا�مار نºة jلق�ال. وتلقت أ
جهامت ضد املرافق الطبية يف اكنون الثاين/ينا,ر. وال �زال �دمات الرPاية الصحية أولية والثانوية  ٧وقوع 

ار الواسعة والتخصصية تعاين من ثغرات خطرية يف أداء ويف تقدمي اخلدمات، وذ� Æس�ب أرض 
النطاق اليت حلقت 2ملرافق الصحية ورسPة معدل دوران املوظفني الصحيني ونقص املهنيني املؤهلني يف 

Mلقاjمومة، مبا يف ذ� اات خمتلف املياد,ن الطبية املتخصصة. وال �زال �دمات حصة أطفال وأ
  الروتي�Öة، تت®ٔر Æشلك سليب.

لهجامت Pديدة �الل شهر اكنون الثاين/ينا,ر. ولقد ٔ/بلغت أمم وظلت املرافق التعلميية تتعرض   – ٢٣
اكنون الثاين/ينا,ر،  ٥املت[دة عن وقوع جهومني Pىل مرافق تعلميية �الل الفرتة املشموL 2لتقر,ر. ففي 

وقعت ٔ/رضار يف مجمع مدريس يقع يف ٕاعزاز (ريف Mلب) يضم مدرسة عبد هللا رجب áبتدائية ومدرسة 
نوية Æس�ب انفºار سtيارة مفخ÷ة 2لقرب من ا?مع املدريس. ومل ,كن يف املدرسة ٔ/ي ٔ/طفال القدس الثا

صي�ت مدرسة تقع يف ج£ل احلص (ريف Mلب) يف gارة  M٦ني وقوع احلادث. ويف  اكنون الثاين/ينا,ر، /�
 وم. جوية dسtب�ت يف ٔ/رضار واسعة النطاق jلمدرسة. ومل ,كن يف املدرسة ٔ/ي ٔ/طفال Mني وقوع الهج

  اكنية ٕايصال املساPدات إالlسانيةٕام  

   ٣إالطار 
 النقاط الرئuسtية املتعلقة 2ٕيصال املساPدات إالlسانية

عقب اسtتعراض شامل ٔ/جرته أمم املت[دة، يقدر آن ٔ/ن حىت هناية اكنون الثاين/ينا,ر   )١(
مbطقة حتت احلصار. وُرفعت رمسيًا من  ١٣خشصًا يعuشون يف  ٦٤٣ ٧٨٠، يوWد حنو ٢٠١٧

ٔ/سامء أح�اء الرشق�ة يف Mلب، ومعضمية الشام،  احملارصةقامئة أمم املت[دة jلمواقع/املناطق 
 ٔماليني  ٤سود ومل تَُضف Pلهيا ٔ/سامء ٔ/ي مواقع Wديدة. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، يوWد حنو واحلجر ا

  خشص يعuشون يف مbاطق يصعب الوصول ٕاúهيا.
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يف اكنون الثاين/ينا,ر، وصلت قاف© واMدة مشرتكة بني الواكالت ٕاىل معضية الشام يف   )٢(
هر dرش,ن الثاين/نومفرب، ؤ/وصلت اكنون الثاين/ينا,ر، وذ� Æشلك اسtتbBايئ يف ٕاطار خطة ش  ٧

خشص يف MاWة ٕاúهيا. ومع ذ�، مل تُنجز ٔ/ي قوافل  ٤٠ ٠٠٠مساPدة م�عددة القطاPات ٕاىل 
 مشرتكة بني الواكالت يف ٕاطار خطة شهر اكنون الثاين/ينا,ر. 

مسtتف�دًا مساPدات Pىل شلك  ٦٨٦ ٥٨٥و�الل الفرتة املشموL 2لتقر,ر، تلقى حنو   )٣(
gذائية من أمم املت[دة ورشاكهئا Pرب معليات Pرب احلدود من �ر�يا وأردن. ؤ/دى الق�ال بني سلع 

امجلاPات املعارضة املسل[ة gري التابعة �ول وامجلاPات اليت Mددت أمم املت[دة ٔ/هنا جامPات 
ٕاىل ٕادلب. وطرٔ/ ٕاىل الت®ٔثري سلبًا Pىل العمليات ا�طط لها ٕاليصال املساPدات Pرب احلدود  ٕارهابية
رج�ت بعض الشحنات  طف�فت®ٔ�ري  Pىل معليات ٕارسال املساPدات من �ر�يا اىل ٕادلب، ح�ث /�

اكنون الثاين/ينا,ر،  ٣١لبضعة ٔ/�م Æس�ب احلاL أمbية والق�ود املفروضة Pىل احلركة. وحبلول 
  نفّذت مجيع معليات الcسلمي اليت اكن قد ُخطط ٕالجراهئا.

  خشص من ٔ/صل ٥١٨ ٧٠٠ ٕايصال املساPدات ٕاىل ما مجموPه صدرت موافقة Pىل  )٤(
دات ٕاúهيم يف املائة) اz,ن ُطلب ٕايصال املساP ٧٦٫٨خشص من املسtتف�د,ن ( ٦٧٥ ٢٥٠

. وُرفض طلب ٕايصال املساPدات ٕاىل موقع واMد هو احلجر ٢٠١٧خطة شtباط/فربا,ر  يف
ر، بني املواقع اليت صدرت أسود يف حمافظة ريف دمشق، ومل ,رد امس موقع /ٓخر، هو جو¢

 Æش®ٔهنا.  موافقة
 

 

وظل» ٕايصال املساPدات إالlسانية ٕاىل احملتاWني ٕاúهيا يف امجلهورية العربية السورية ينطوي Pىل   – ٢٤
خطوط ال¡س، والق�ود Pىل حركة  مbاطق كثرية يف الب¦ Æس�ب الbـزاع ا�ا)ر، وتغري حتد�ت قصوى يف

  املتنازPة.  أش÷اص والبضائع اليت تفرضها معدا أطراف

 ٢٠١٧شامل ٔ/جرته أمم املت[دة، يقّدر آن ٔ/ن حىت اكنون الثاين/ينا,ر وعقب اسtتعراض   – ٢٥
). وُرفعت ٔ/سامء ثالثة ٢مbطقة حمارصة (انظر اجلدول  ١٣خشصا يعuشون يف  ٦٤٣ ٧٨٠يوWد حنو 

خشصًا تنطبق Pلهيم  ٩٧٤ ٠٨٠موقعا يعuش فهيا حنو  ١٦مواقع من القامئة السابقة اليت اكنت تضم ٔ/سامء 
الثة jلحصار ويه العجز عن التحرك حبرية، والعجز عن احلصول Pىل املساPدات إالlسانية الرشوط الث

الاكف�ة، ووجود حصار عسكري. وُرفع من القامئة امس أح�اء الرشق�ة من مدينة Mلب عقب فرض 
ة امس حكومة امجلهورية العربية السورية سtيطرهتا الاكم© Pلهيا يف اكنون أول/د�سمرب. وُرفع من القامئ

معضمية الشام يف ريف دمشق Æس�ب التحسن اzي طرٔ/ Pىل ٕاماكنية ٕايصال املساPدات إالlسانية وحرية 
احلركة �الل أشهر الثالثة املاضية يف ٔ/عقاب توق�ع اتفاق حميل وتنف�ذه الحقا. وُرفع ٔ/يضًا من القامئة امس 

ق ب¦يت ي¦ا والقدم ا?اورتني. احلجر أسود، يف ريف دمشق، Æس�ب ٕاMÄة الوصول ٕاليه عن طري
وPالوة Pىل ذ�، Pُّدلت أرقام الساكنية يف مواقع ٔ/خرى اسbcادا ٕاىل ٔ/Mدث ؤ/دق املعلومات الواردة من 

خشص من الفوPة وكفر� يف ٕادلب بعد ٕا�الهئم من الب¦تني يف  ١ ٢٠٠امليدان. ومشل ذ� خفض Pدد 
2لÖسtبة ملناطق واقعة يف ج�ب الغوطة الرشق�ة Æس�ب  اكنون أول/د�سمرب. ؤ/جريت تعديالت ٔ/يضا

ىل املواقع احملارصة، يوWد حنو التحراكت دا�.، وكذ� 2لÖسtبة jلزبداين و�ان الشtيح. و2ٕالضافة إ 
 ماليني خشص يف مواقع يصعب الوصول ٕاúهيا. ٤
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   ٢اجلدول 
  ٢٠١٧اكنون الثاين/ينا,ر  –قامئة حمّدثة ب®ٔسامء املواقع احملارصة 

 اجلهة اليت تفرض احلصار Pدد الساكن املوقع احملافظة

حكومة امجلهورية العربية السورية  ٩ ٨٠٠ 1 الريموك دمشق    
 وجامPات معارضة مسل[ة gري Äبعة �ول 

 تنظمي ا�وL إالسالم�ة يف العراق والشام ٩٣ ٥٠٠ مدينة د,ر الزور (ٔ/ح�اء dسtيطر Pلهيا احلكومة) د,ر الزور

 احلكومة  ٥٠ ٠٠٠ محص (الوعر) محص

 جامPات معارضة مسل[ة gري Äبعة �ول  ١٢ ٢٠٠ الفوPة ٕادلب

 جامPات معارضة مسل[ة gري Äبعة �ول  ٦ ٦٠٠ كفر�  ٕادلب

  احلكومة ٦ ٠٠٠ �ان الشtيح ريف دمشق

ريف دمشق/ 
 دمشق

  احلكومة ٥٣ ٠٠٠ عربني واملنطقة احمليطة هبا (عربني وزملاك وجو¢ر)

  احلكومة ٤٥ ٠٠٠ مbطقة حرسtتا (حرسtتا ومد,را ومرسا2) ريف دمشق

  احلكومة ١٦١ ٤٠٠ مbطقة دوما (دوما والشtيفونية وحوش الضواهرة) ريف دمشق

مbطقة كفر بطنا (كفر بطنا وسق£ا وPني �رما ومحورة  ريف دمشق
وجرس,ن وافرت�س وحزة وحوش العشاري وبuت سوا 

 واحملمدية)

  احلكومة ١٤٢ ٨٤٠

مbطقة الÖشابية (الÖشابية وبuت `مي والصاحلية وعطا�  ريف دمشق
 وحزرما)

  احلكومة ١٧ ٥٩٠

  احلكومة ٤٥ ٧٠٠ مضا� (وبقني) ريف دمشق

  احلكومة ١٥٠ الزبداين ريف دمشق

  ٦٤٣ ٧٨٠ ا?موع 

 

وال ,زال الوصول ٕاىل املاليني من الناس اz,ن يعuشون يف املواقع احملارصة واملواقع اليت يصعب   – ٢٦
مشرتكة واMدة بني الواكالت الوصول ٕاúهيا مûار قلق 2لغ. ففي اكنون الثاين/ينا,ر وصلت فقط قاف© 

اكنون  ٧م يف خشص يف معضمية الشا ٤٠ ٠٠٠الشلكني الثاين والثالث) وقدمت املساPدة ٕاىل  (انظر
رسلت، Æشلك اسtتbBايئ، يف ٕاطار خطة القوافل  الثاين/ينا,ر. وصدرت املوافقة Pىل هذه القاف© و/�
املشرتكة بني الواكالت لشهر dرش,ن الثاين/نومفرب. ومل تُنجز ٔ/ي قوافل مشرتكة بني الواكالت يف ٕاطار خطة 

من، وPدم صدور املوافقات إالدارية، شهر اكنون الثاين/ينا,ر. ومشلت العق£ات الرئuسtية انعدام أ
واخلالفات بني أطراف يف اتفاق الب¦ات أربع. ويف غضون ذ�، وردت تقار,ر dشري ٕاىل ٕاWالء Pدد 
من أش÷اص من 1 الوعر ٕاىل مسcشفى يف مدينة محص. ؤ/فادت التقار,ر ب®ٔن هذه يه معليات 

,ن املاضيني، يف فرتة شهدت ز�دة يف الÖشاط إالWالء الطيب أوىل من 1 الوعر يف فرتة الشهر 
 اz,ن اكنوا يف وضع حصي حرج العسكري. ويف وقت سابق، وردت تقار,ر تف�د ب®ٔن بعض املدنيني

قضوا ح�فهم ٔهنم مل �سtتطيعوا احلصول Pىل الرPاية الالزمة. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، يف خضم املعوقات  قد
والسلع التºارية، Mددت املنظامت gري احلكوم�ة احمللية Pدة  اليت تعرقل وصول املساPدات إالlسانية

Mاالت من سوء التغذية بني أطفال الصغار يف 1 الوعر يف اكنون الثاين/ينا,ر. وdسtمتر أمم املت[دة يف 
  املطالبة 2لوصول ٕاىل املنطقة احملارصة.
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Jan.ينا,ر/اكنون الثاين

ة ٔ/يضا بعمليات dسلمي نفذهتا فرادى و�الل الفرتة املشموL 2لتقر,ر، قامت واكالت أمم املت[د  – ٢٧
 Óتطاعت الوصول ٕاىل تtهيا، ٔ/و اسúرب خطوط ال¡س وٕاىل مواقع يصعب الوصول ٕاP الواكالت ٕاىل مواقع
املواقع من �الل ¢راجمها العادية. وPالوة Pىل ذ�، واصلت املنظامت gري احلكوم�ة توفري اخلدمات الطبية 

ٕاىل تقدمي بعض ا�مع يف قطاPات ٔ/خرى، يف مواقع يصعب الوصول ٕاúهيا والتعلميية و�دمات امحلاية، ٕاضافة 
 ويف ظل ظروف حمفوفة بت[د�ت مجة. 

  
  الشلك الثاين    

العمليات إالlسانية املشرتكة بني واكالت أمم املت[دة Pرب خطوط ال¡س: Pدد أش÷اص اz,ن مت ٕايصال 
املساPدة ٕاúهيم يف لك شهر يف املناطق احملارصة، مبا يف ذ� عن طريق معليات إالسقاط اجلوي فوق 

  مدينة د,ر الزور 
  

2ٓالف))  
 

  

  

 

  

  

وظلّت التد�الت املتعمدة من ٔ/طراف الزناع والق�ود اليت تفرضها معدًا حتول دون ٕايصال   – ٢٨
املعونة. وال �زال gالبية واكالت أمم املت[دة ورشاكهئا Pاجزة عن الوصول ٕاىل الساكن احملتاWني يف مbاطق 

Pإالسالم�ة، ٕاذ ٕان مجيع خطط ٕايصال املسا Lلهيا تنظمي ا�وP يطرtدة ٕاىل هذه املناطق الب¦ اليت �س
ِّقت Æس�ب مbع املنظامت من العمل بصورة مسtتق© وتعذر رصد أlشطة. وحيول هذا الوضع دون  Pُل
وصول ¢ر`مج أgذية العاملي ٕاىل حمافظة الرقّة ومعظم مbاطق حمافظة د,ر الزور، وبعض اجليوب يف ريف 

 وريف محص الرشيق. وPالوة Pىل Mلب الشاميل وريف احلسكة اجلنويب وريف حامة الشاميل الغريب
ذ�، تعذر Pىل واكL أمم املت[دة ٕالgاثة وdشغيل الالج�ني الفلسطينuني يف الرشق أدىن (أوåروا) 

  أرض.  Æس�ب شواgل ٔ/مbية Pىل ٢٠١٦ٔ/�ر/مايو  ٢٥العودة ٕاىل ي¦ا/الريموك مbذ 

اكنون الثاين/ينا,ر Æس�ب الق�ال ا�ا)ر وت®ٔرت العمليات إالlسانية يف حمافظة ٕادلب �الل شهر   – ٢٩
اكنون الثاين/ينا,ر، ٔ/فاد ٔ/Mد رشاكء ¢ر`مج  ١٢بني جامPات املعارضة املسل[ة gري التابعة �ول. ففي 

الغذاء العاملي ٔ/ن رWاًال مسل[ني ,ُزمع ٔ/هنم يÖمتون ٕاىل جهبة ف�ح الشام قد صادروا سtبع شاحbات اكنت يف 
عيدت الشاحbات السtبع املصادرة،  ١٣حمافظة ادلب. ويف طريقها ٕاىل ب¦ة رسمدا يف  اكنون الثاين/ينا,ر، /�

  بعد مفاوضات مكûفة. 
  

   

١ 

Pدد املناطق احملارصة اليت 
املساPدات ٕاúهيا ٔ/مكن ٕايصال 

 يف اكنون الثاين/ينا,ر
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  الشلك الثالث
العمليات إالlسانية املشرتكة بني واكالت أمم املت[دة Pرب خطوط ال¡س (اكنون الثاين/ 

  )٢٠١٧ ينا,ر

  Pدد أش÷اص اz,ن مت ٕايصال املساPدة ٕاúهيم

 صاً خش ٦٧ ٥٩٨

    

Pدد أش÷اص اz,ن مت 
ٕايصال املساPدة ٕاúهيم يف 
املناطق اليت يصعب 

  الوصول ٕاúهيا

 خشص ٤٠ ٠٠٠

Pدد أش÷اص اz,ن مت 
ٕايصال املساPدة ٕاúهيم يف 

  املناطق احملارصة
  

 خشصاً  ٢٧ ٥٩٨

Pدد أش÷اص اz,ن مت 
ٕايصال املساPدة ٕاúهيم يف 
املناطق ذات أولوية Pرب 

  ال¡سخطوط 

 صفر

 يف املائة ١

lسtبة أش÷اص اz,ن مت  
ٕايصال املساPدة ٕاúهيم يف 
املناطق اليت يصعب 

 الوصول ٕاúهيا

 يف املائة ٤٫٣

lسtبة أش÷اص اz,ن  
مت ٕايصال املساPدة ٕاúهيم 

 يف املناطق احملارصة

 ١٣ من ١
Pدد املواقع احملارصة اليت مت  

 ٕايصال املساPدة ٕاúهيا

   

القوافل اليت ُسّريت Pرب Pدد 

  خطوط ال¡س

١ 

Pدد معليات نقل 

  املساPدات جواً 

٥٢ 

  Pدد معليات

  إالسقاط اجلوي

١٢ 

   

 واسtمتّرت معليات ٕاåزال أدوية واjلوازم الطبية املنِقذة jلحياة من قوافل املساPدات إالlسانية يف  – ٣٠
شهر اكنون الثاين/ينا,ر. فقد مت ٕاåزال ٔ/صناف طبية مbِقذة jلحياة ورضورية jلبقاء Pىل ق�د احلياة �كفي 

مواد العالج واjلوازم اليت  P٣الج من القاف© املتجهة ٕاىل معضمية الشام. ويبني اجلدول  ٢٠ ٢٠٠لتقدمي 
åزلت من هذه القاف©، وال �شمل ذ� اjلوازم الطبية اليت اكن من املقرر dسلميها =جزء من اخلطة  /�
. وPالوة Pىل ذ�، ومbذ مطلع الشهرية jلقوافل املشرتكة بني الواكالت اليت تعذر امليض يف تنف�ذها

قدمت مbظمة الص[ة العاملية طلبًا ٕاىل حكومة امجلهورية العربية السورية jلوصول ٕاىل موقعني  ٢٠١٧ Pام
 .يف ريف دمشق. ومل ,رد بعد جواب Pىل الطلب
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  ٣اجلدول 
 ٢٠١٧الثاين/ينا,ر  اjلوازم الطبية اليت مت ٕاåزالها من قوافل املساPدة إالlسانية يف اكنون

 نوع اjلوازم Pدد مواد العالج املوقع

مجموPات ٔ/دوات جراح�ة، مجموPات ٔ/دوات توليد، ٔ/Þزة ٔ/ساسtية jلتصو,ر 2ٔشعة السtي�Öة، احلقن   ٢٠ ٢٠٠ معضمية الشام   
 MاL صدمة ٢٠٠وزWاWات ؤ/صناف من املواد ا�فضة jلحرارة واملسكbات �كفي لعالج املسكbة 

 

ومبوجب خطة أمم املت[دة jلقوافل املشرتكة بني الواكالت لشهر اكنون الثاين/ينا,ر، قُّدمت   – ٣١
 ٩١٤ ٠٠٠موقعا، مبا يف ذ� مواقع حمارصة، هبدف ٕايصال املساPدة ٕاىل  ٢١طلبات jلوصول ٕاىل 

اكنون أول/د�سمرب Pىل السامح 2لوصول ٕاىل  ٢٩خشص. ووافقت السلطات السورية يف ردها املؤرخ 
خشص اz,ن قدمت طلبات  ٩١٤ ٠٠٠خشص من مجموع ٔ/ولئك املسtتف�د,ن البالغ Pددمه  ٦٩٧ ٧٠٠

  يف املائة، لكيا ٔ/و جزئيا). وُرفض السامح 2ٕيصال املساPدات ٕاىل ما مجموPه Æ٧٦٫٣ش®ٔهنم (ٔ/ي 
يف املائة) اz,ن ُطلب ٕايصال املساPدة ٕاúهيم مبوجب اخلطة،  ٢٣٫٧من املسtتف�د,ن (ٔ/ي  ٢١٦ ٣٠٠

ٔ/هنم مل يُدرجوا يف Pداد املسtتف�د,ن اz,ن صدرت موافقة Æش®ٔهنم. ومل يcسن» ٕايصال املساPدات ٔي  ٔ/و
ن خشص عن طريق القوافل اليت اكنت قد حصلت يف البدء Pىل ٕاذن يف ٕاطار خطة شهر اكنو

  الثاين/ينا,ر.

اكنون الثاين/ينا,ر، قدمت أمم املت[دة ٕاىل وزارة اخلارج�ة خطة القوافل املشرتكة بني  ١٩ويف   – ٣٢
خشصًا من احملتاWني  ٦٧٥ ٢٥٠الواكالت لشهر شtباط/فربا,ر اليت مشلت طلبات ٕاليصال املساPدة ٕاىل 

ل ٕاúهيا واملناطق ذات أولوية Pرب مbطقة من املناطق احملارصة واملناطق اليت يصعب الوصو  ٢٠يف 
شtباط/فربا,ر ٔ/Wابت الوزارة 2ملوافقة (لكيًا ٔ/و جزئيًا) Pىل طلبات ٕايصال  ١خطوط ال¡س. ويف 

خشصًا اz,ن  ٦٧٥ ٢٥٠خشص من مجموع املسtتف�د,ن البالغ Pددمه  ٥١٨ ٧٠٠املساPدات ٕاىل ما مجموPه 
خشصًا  ١٥٦ ٥٥٠طة شهر شtباط/فربا,ر، ولكن يف املائة) يف ٕاطار خ ٧٦٫٨( ُطلب الوصول ٕاúهيم

مل  يف املائة) من املسtتف�د,ن اz,ن ُطلب تقدمي املساPدة ٕاúهيم يف ٕاطار خطة شهر شtباط/فربا,ر ٢٣٫٢(
يُدرجوا يف Pداد املسtتف�د,ن اz,ن صدرت موافقة Æش®ٔهنم. وُرفض طلب ٕايصال املساPدات ٕاىل موقع 

دمشق، ومل ,رد امس موقع /ٓخر، هو جو¢ر، بني املواقع اليت واMد هو احلجر أسود يف حمافظة ريف 
 Æش®ٔهنا.  صدرت موافقة

اكنون الثاين/ينا,ر، وWه املÖسق املقمي/مÖسق الشؤون إالlسانية التابع لٔ�مم املت[دة يف  ١١ويف   – ٣٣
ط دمشق مذ�رة شفوية ٕاىل وزارة اخلارج�ة، تتضمن قامئة 2قرتاMات معلية لcرسيع الوصول، وت�سtي

  إالجراءات وكفاL حتريك القوافل.

اكنون أول/  ٢٧ؤ/gلقت السلطات الرت�ية مؤق�ا معرب نصيبني/القامشيل يف احلسكة مbذ   – ٣٤
�واع ٔ/مbية. وكذ�، ما زالت واكالت أمم املت[دة Pاجزة ٕاىل Mد بعيد عن الوصول من  ٢٠١٥د�سمرب 

ظة احلسكة عن طريق الرب، Æس�ب انعدام أمن ووجود دا�ل امجلهورية العربية السورية ٕاىل ٔ/حناء حماف
ٔ/فراد تنظمي ا�وP Lىل ام�داد الطرق. وال �زال أمم املت[دة مسtمترة يف معليات النقل اجلوي من دمشق 

  ٕاىل مطار القامشيل لتقدمي املساPدة املتعددة القطاPات. 
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  áسtتºابة إالlسانية  

لواكالت إالlسانية التابعة لٔ�مم املت[دة ورشاكؤها مّد يد العون يف اكنون الثاين/ينا,ر، واصلت ا  – ٣٥
ٕاىل ماليني احملتاWني 2سtت÷دام مجيع الوسائط من دا�ل امجلهورية العربية السورية وPرب احلدود (انظر 

). و2ٕالضافة ٕاىل أمم املت[دة ورشاكهئا، واصلت املنظامت gري احلكوم�ة ٔ/يضا تقدمي مساPدة ٤اجلدول 
ة ٕاىل احملتاWني Pىل غرار أشهر السابقة. وواصلت احلكومة تقدمي اخلدمات أساسtية يف املناطق ق�ّم

  اخلاضعة لسtيطرهتا ويف كثري من املناطق الواقعة �ارج سtيطرهتا.

   ٤اجلدول 
  P٢٠١٧دد أش÷اص اz,ن تلقوا املساPدات من مbظامت أمم املت[دة، اكنون الثاين/ينا,ر 

 أش÷اص اz,ن تلقوا املساPدةPدد  املنظمة

 ٧٤٢ ٣٥ مbظمة أgذية والزراPة لٔ�مم املت[دة  

 ٣٠٦ ٩٩ املنظمة ا�ولية jلهجرة 

 ٠٠٠ ٢٤٠ مفوضية أمم املت[دة لشؤون الالج�ني 

 Lلطفوj مم املت[دة ٠٠٠ ٢٠٠ ٣ مbظمة أ

 ٨٥٠ ١٤٢ ٢ ¢ر`مج أمم املت[دة إالمنايئ 

 ٨٣٣ ١٦٤ صندوق أمم املت[دة jلساكن 

 ٣٨٠ ١٦٩ واكL أمم املت[دة ٕالgاثة وdشغيل الالج�ني الفلسطينuني يف الرشق أدىن 

 ٢٧٠ ٥٥٦ ٣ ¢ر`مج أgذية العاملي 

 ١٦٦ ٦١٢ مbظمة الص[ة العاملية

  

سابقا من ٔ/ح�اء Mلب خشص قد Pادوا ٕاىل اجلزء احملارص  ٨٢٠٠٠وdشري التقد,رات ٕاىل ٔ/ن حنو   – ٣٦
الرشق�ة مbذ ٔ/واخر اكنون أول/د�سمرب. و2ت الوصول ٕاىل املنطقة م�uرسًا آن لٔ�مم املت[دة ورشاكهئا، 
ويتلقى العائدون املساPدات إالlسانية. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان أش÷اص اz,ن مت ٕاWالؤمه من Mلب 

ن الربامج إالlسانية العادية املقدمة Pرب احلدود خشص مه آن جزء م ٣٦ ٠٠٠ٕاىل ٕادلب البالغ Pددمه 
  خشص من املرشد,ن دا�ليا يف ٕادلب. ٩٠٠ ٠٠٠اليت توفر املساPدة ٕاىل حنو 

واسtتºابة ٔزمة املياه يف دمشق وMلب، قامت أمم املت[دة ورشاكؤها، بق�ادة اليونuسtيف،   – ٣٧
يني لرت يوم�ا ٕاليصالها ٕاىل ما يقدر بنحو مليون مال ٨¢ز�دة مكية املياه املنقوL يوم�ًا 2لشاحbات ٕاىل 

ملº®ًٔ من مالجئ املرشد,ن دا�ليا،  ٢٥خشص، مبن فهيم املرشدون دا�ليا يف ٔ/ح�اء Mلب الرشق�ة، وٕاىل 
طفل)  ١١٠ ٠٠٠مدرسة لفائدة  ١٢٠مدرسة، فضال عن نقل املياه ٕاىل املدارس ( ١٤٤و 

 ص) يف دمشق.خش ٤٠ ٠٠٠ومسtتوطنات املرشد,ن دا�ليًا (لفائدة 

رساL لتuسري نقل  ٧٣ويف اكنون الثاين/ينا,ر، قدمت مفوضية أمم املت[دة لشؤون الالج�ني   – ٣٨
مواد ٕاgاثية ح�وية ومجموPات مواد ملسtتلزمات املعuشة مضن امجلهورية العربية السورية. ومتت املوافقة Pلهيا 

ٔ/ش÷اص،  ٢٤٠ g٠٠٦اثية ح�وية ٕاىل ما مجموPه لكها. ونº�cة �z، اسtتطاعت املفوضية ٕايصال املواد االٕ 
  خشص يعuشون يف مbاطق يصعب الوصول ٕاúهيا. ١٥ ٠٠٠من بuهنم
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و�الل الفرتة املشموL 2لتقر,ر، اسtمترت معليات ٕايصال املساPدات Pرب احلدود من �ر�يا   – ٣٩
 ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥وأردن ٕاىل دا�ل امجلهورية العربية السورية، وفقا ٔحاكم القرارات 

الرابع). ومعًال بقرارات جملس أمن،  (انظر الشلك )٢٠١٦( ٢٣٢٣و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤(
ظلت أمم املت[دة ختطر السلطات السورية مسtبقًا ¢لك حشنة، مبا �شمل التفاصيل املتعلقة مبحتواها 
ووÞهتا وPدد املسtتف�د,ن مهنا. وواصلت /ٓلية الرصد التابعة لٔ�مم املت[دة املعنية 2مجلهورية العربية 

قاف© يف اكنون الثاين/ينا,ر، ؤ/كدت  ٢١شاحbة مت اسtتعاملها يف  ٥٥٠ا، ح�ث رصدت السورية معلياهت
الطابع إالlساين للك حشنة مهنا، ؤ/خطرت السلطات السورية بعد ٕارسال لك حشنة. وما زالت آلية 

  dسtتف�د من التعاون املمتاز مع حكوميت أردن و�ر�يا.
  

  الشلك الرابع
هلم أمم املت[دة ورشاكؤها املساPدة عن طريق إالمدادات إالlسانية  Pدد املسtتف�د,ن اz,ن قدمت

  P٢٠١٧رب احلدود، حسب ا?موPات، يف اكنون الثاين/ينا,ر 

2ٓالف)) 

 

  

 

 

[[ 

  

  

اكنون الثاين/ينا,ر، اكمتل ٕارسال القاف© املشرتكة بني الواكالت املتجهة ٕاىل موقع معضمية  ٧ويف   – ٤٠
و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔ/جنز ¢ر`مج أgذية العاملي �الل شهر اكنون الثاين/ينا,ر . )٥الشام (انظر اجلدول 

معلية ٕاسقاط سلع gذائية ومساPدات ٕاlسانية جوًا Pىل مدينة د,ر الزور ¢مكيات �كفي ملنح حصص  ١١
,ر، وصل Pدد الرMالت اجلوية اكنون الثاين/ينا ٣١خشصًا. وحبلول  ٢٥ ٦٥٠ٕاPاشtية اكم© ٕاىل 

رM© جوية مت �اللها ٕاسقاط ما مجموPه  ١٧٩ٕاىل  ٢٠١٦مbذ بدء العملية يف نuسان/ٔ/¢ريل  جرت اليت
طنا من السلع الغذائية ا�تلطة ورشاحئ اúمتر املقواة 2ملواد الغذائية، وامللح وامخلرية، اليت قدا  ٣ ٣١٨

Pات فاÞ ذية العاملي، فضال عن ٕامدادات مت ٕايصالها 2لنيابة عنg© ٕاlسانية ٔ/خرى، �مع مجيع ¢ر`مج أ
وصل Pدد رMالت  ،اكنون الثاين/ينا,ر ٣١خشص. وحبلول  ٩٣ ٥٠٠أش÷اص احملتاWني البالغ Pددمه 

جنزت مbذ متوز/يوليه  رM© لنقل املساPدات جوًا،  ٢٩٩ٕاىل  ٢٠١٦إالسقاط اجلوي Pىل القامشيل اليت /�
ئية املقدمة من ¢ر`مج أgذية العاملي طنًا من السلع الغذا ١٠ ١٦٥ومسحت 2ٕسقاط ما مجموPه 

  وٕامدادات ٔ/خرى مت ٕايصالها 2لنيابة عن Þات فاP© ٕاlسانية ٔ/خرى.
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  ٥اجلدول 
  ٢٠١٧قاف© املساPدة إالlسانية املشرتكة بني الواكالت Pرب خطوط ال¡س، يف اكنون الثاين/ينا,ر 

 املوقع التارخي

  الهدف املطلوب 
 (Pدد املسtتف�د,ن)

أش÷اص املسtهتدفني Pدد 
 نوع املساPدة اz,ن تلقوا املساPدة

 مساPدة م�عددة القطاPات ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ معضمية الشام  الثاين/ينا,ر اكنون ٧     
  

ٔ/�م  ١٠، نفّذت مbظمة الص[ة العاملية ورشاكؤها مح© ملدة ٢٠١٧ويف اكنون الثاين/ينا,ر   – ٤١
ٕاصابة 2حلصبة يف خممي شامرخ يف `ح�ة ٕاعزاز مب[افظة  j١٢لتحصني ضد احلصبة، Pىل ٕار إالبالغ عن 

ما من Pا ١٥ٔ/شهر ٕاىل  ٦طفال ترتاوح ٔ/عامرمه من  ٦ ٥٩١شtباط/فربا,ر، مت حتصني  M١لب. وحبلول 
  طفل. ٩ ٠٠٠ٔ/صل مجموع Pدد أطفال املسtهتدفني 2محل©، البالغ Pددمه 

 

  الت®ٔشريات ومعليات الcسجيل    

طلبا Wديدا jلحصول Pىل ت®ٔشريات دخول. ومن بني  ٦٣يف اكنون الثاين/ ينا,ر، قُّدم ما مجموPه   – ٤٢
من الطلبات اجلديدة،  ٤طلبا مهنا، وُرفضت  ٢٥هذه الطلبات، صدرت موافقات Pىل ما مجموPه 

طلبات ٔ/خرى من أشهر السابقة. ويف اكنون  ٣طلبًا Wديدا معلقًا، 2ٕالضافة ٕاىل  ٣٤,زال هناك  وال
طلبات  ٩مهنا، ومثة  ٤٨طلبا لتºديد الت®ٔشريات، ومتت املوافقة Pىل  ٥٧الثاين/ينا,ر، قُدم ما مجموPه 

من أشهر السابقة. ومتت املوافقة يف اكنون �زال معلقة. ويوWد طلب جتديد /ٓخر ال ,زال معلقا  ال
  طلبات جتديد مقدمة يف ٔ/شهر سابقة.  ٤الثاين/ينا,ر Pىل 

ويبلغ ٕاجاميل Pدد املنظامت ا�ولية gري احلكوم�ة املسº© �ى حكومة امجلهورية العربية السورية   – ٤٣
dسعى ٕاىل ٕاكامل ٕاجراءات مbظمة. وهناك ٔ/ربع مbظامت دولية gري حكوم�ة ٔ/خرى  j١٧لعمل يف الب¦ 

الcسجيل. وال �زال هذه املنظامت تواWه مجموPة من العوائق والق�ود إالدارية اليت تؤر يف قدرهتا Pىل 
مbظامت  ٢١٠العمل، مبا يف ذ� حصولها Pىل ٕاذن ٕالجراء تق�Ùت مسtتق© لالح�ياWات. وتوWد حوايل 

مbظامت وطنية gري حكوم�ة  ٤العربية السورية، مهنا وطنية gري حكوم�ة م®ٔذون لها 2لعمل يف امجلهورية 
  ٔ/ضيفت يف اكنون الثاين/ينا,ر.

  املساPدة إالlسانية و/ٔما�ن معلهمسالمة و/ٔمن موظفي     

شtباط/فربا,ر، ٔ/دت gارة جوية Pىل فbدق اكرلتون يف مدينة ٕادلب ٕاىل ٕاحلاق ٔ/رضار 2ملاكتب  ١يف   – ٤٤
صuب رئuس الفرع جبراح Pىل ٕار هذا الهجوم. –السوري إالدارية jلهالل أمحر العريب    فرع ٕادلب. و/�

موظفًا من موظفي أمم املت[دة ق�د áح�ºاز ٔ/و يف Pداد املفقود,ن،  ٢٨وال ,زال ما مجموPه   – ٤٥
موظفًا من أوåروا وموظف واMد من ¢ر`مج أمم املت[دة إالمنايئ. ومbذ lشوب الزناع، قُ�ل  ٢٧مهنم 

من موظفي  ١٧موظفًا من موظفي أمم املت[دة، مبن فهيم  ٢٠العاملني يف ا?ال إالlساين، مهنم عرشات 
من  ٨موظفًا وم�طوPًا يف الهالل أمحر العريب السوري، و  ٦٤أوåروا. واكن من بني الق�ىل ٔ/يضًا 

ف�د مبق�ل العديد من املوظفني واملتطوPني يف مجعية الهالل أمحر الفلسطيين. و2ٕالضافة ٕاىل ذ�، /ٔ 
  موظفي املنظامت ا�ولية gري احلكوم�ة واملنظامت الوطنية gري احلكوم�ة.
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  مالحظات  –Õلثًا   

اكنون الثاين/د�سمرب ووفّر قدرًا امً  ٣٠ٕانين ٔ/رحب بوقف ٕاطالق النار اzي بدٔ/ يف النفاذ يف   – ٤٦
مه ذ� يف �لق ب�uة مؤاتية ٕالPادة عقد من الفرج يف مجيع ٔ/حناء امجلهورية العربية السورية. وسuسا

  ة يف جbيف يف ٔ/واخر شtباط/فربا,ر.املفاوضات بني أطراف السوري

ولكين ٔ/شعر 2لقلق من اسtمترار ٔ/عامل العنف وáق�تال النامجة عن خروق وقف ٕاطالق النار  – ٤٧
ار مل يؤد ٕاىل ز�دة اليت ٔ/دت ٕاىل العديد من إالصا2ت. ؤ/شعر 2لقلق ٔ/يضًا من ٔ/ن وقف ٕاطالق الن

إالماكنية املتاMة لٔ�مم املت[دة ورشاكهئا ٕاليصال املساPدات إالlسانية. ومع احنسار العنف، ال يوWد س�ب 
وج�ه لعدم تنف�ذ خطة الوصول الاكمل املتفق Pلهيا مع حكومة امجلهورية العربية السورية. ومbذ ٕاlشاء 

ة 2لوصول ٕاىل املساPدات إالlسانية التابعة �، اكن شهر الفريق ا�ويل �مع سورية وفرقة العمل املعني
اكنون الثاين/ينا,ر هو الشهر أول اzي مل �ُرسل ف�ه ٔ/ي قاف© مشرتكة بني الواكالت Pرب خطوط ال¡س 
يف ٕاطار اخلطة الشهرية. وٕانين ٔ/حث مجيع ا�ول أعضاء ذات النفوذ، وخباصة ا�ول أعضاء يف جملس 

فاL ٔ/ال ,كون معدل التنف�ذ صفرًا مرة ٔ/خرى. وأمم املت[دة ورشاكؤها Wاهزون jلعمل أمن، Pىل ك
وقادرون Pىل تقدمي املساPدة إالlسانية يف ظل الظروف احملفوفة 2لت[د�ت ٕاىل م�ات آالف من اz,ن 

احلدود اليت توفر  مه يف ٔ/مس احلاWة ٕاúهيا لك شهر، 2ٕالضافة ٕاىل الربامج العادية واملساPدات املقدمة Pرب
ا�مع ملاليني احملتاWني. وجيب مbحنا فرصة jلق�ام بذ�، ٔن ح�اة الكûري,ن تتوقف Pىل ٕايصال املساPدة 

  إالlسانية ٕاúهيم 2نتظام ودون عوائق.

وPدا عن وقف ٕاطالق النار، �ساورين القلق ٔ/يضًا من ٔ/ن ٔ/عامل الق�ال ضد امجلاPات اليت   – ٤٨
ٔ/هنا جامPات ٕارهابية ال �زال تؤدي ٕاىل ٕاصا2ت يف صفوف املدنيني و dس�ب يف Mددت أمم املت[دة 

معا`هتم. ففي اكنون الثاين/ينا,ر، dس�ب الق�ال ا�ا)ر يف ٕادلب من ق£ل جامPات املعارضة املسل[ة gري 
ج إالlساين التابعة �ول وامجلاPات اليت Mددت أمم املت[دة ٔ/هنا جامPات ٕارهابية يف تق�يد ٔ/lشطة الرب`م

وحركة املدنيني. وواصل تنظمي ا�وL إالسالم�ة تدمري الهيالك أساسtية، مûل اجلسور، ٔ/ثناء �راجعه يف 
ٔ/قايص املناطق الرشق�ة من محص وحول الرقة. و2ملثل فٕان الغارات اجلوية والق�ال حول لك من الرقة 

نية وdرشيد الساكن. ويÖ£غي ٔساسtية املدوالباب تؤدي ٕاىل سقوط حضا� من املدنيني، وتدمري الهيالك ا
يغيب عن أذهان ٔ/ن املدنيني احملارص,ن يف املناطق اليت dسtيطر Pلهيا امجلاPات اليت Mددت أمم  ٔ/ال

املت[دة ٔ/هنا جامPات ٕارهابية يواÞون ٔ/صًال اåهتااكت حلقوق إالlسان ومعا`ة ٕاlسانية، وzا فٕان اجلهود 
Pىل هذه املناطق جيب ٔ/ن تُبذل بتوU احلرص الشديد لئال تتفامق حمنة الرام�ة السtتعادة السtيطرة 
  املدنيني اz,ن يعuشون فهيا.

  ويف اكنون الثاين/ينا,ر، اخنفض مرة ٔ/خرى Pدد أش÷اص احملارص,ن، ووصل آن ٕاىل  – ٤٩
خشصًا. وما ف�ئت أمم املت[دة تطالب مbذ فرتة طوي© بوضع Mد اكمل وفوري من ق£ل مجيع  ٦٤٣ ٧٨٠

أطراف لٔ�ساليب التك�يك�ة، مûل رضب احلصار، اليت dس�ب jلمدنيني معا`ة ال تطاق. ومن املهم 
ارص,ن Pىل ٕار طرٔ/ �الل أشهر القلي© املاضية من اخنفاض يف ٔ/Pداد أش÷اص احمل Páرتاف ب®ٔن ما

التقدم العسكري وما تاله من اتفاقات ٔ/Pادت Æسط سلطة احلكومة Pىل مbاطق (أح�اء الرشق�ة ملدينة 
Mلب، ومعضمية الشام، واحلجر أسود)، بعد مدة طوي© من الق�ود املفروضة Pىل ٕايصال املساPدات، 

بد من وضع Mد لٔ�ساليب التك�يك�ة  فضًال عن الق�ال الضاري والقصف املكûف. ؤ/ؤكد مرة ٔ/خرى ٔ/ن ال
  القامئة Pىل رضب احلصار، اليت ال تؤدي سوى ٕاىل معاق£ة املدنيني. 
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وال åزال lشهد يف الزناع ا�ا)ر يف سورية جهامت Pىل املدنيني وPىل الهيالك أساسtية املدنية يف   – ٥٠
ًا ب®ٔن ال من وضع Mد لعدم اMرتام جو �سوده Pىل ما يبدو إالفالت من العقاب. وٕانين ٔ/عتقد اعتقادا راخس

القانون ا�ويل حلقوق إالlسان والقانون ا�ويل إالlساين. ؤ/شري يف هذا الصدد ٕاىل ٔ/مهية ٕاlشاء آلية ا�ولية 
احملايدة املسtتق© jلمساPدة يف التحق�ق واملالحقة القضائية jلمسؤولني عن اجلرامئ أشد خطورة وفق تصنيف 

، وفقًا jلوالية اليت ٔ/صدرهتا ٢٠١١ر�ك£ة يف امجلهورية العربية السورية مbذ /ٓذار/مارس القانون ا�ويل امل
. ؤ/ود ٔ/يضا ٔ/ن /��رر مbاشديت ب®ٔن ُحتال احلاL يف امجلهورية العربية السورية ٧١/٢٤٨امجلعية العامة يف قرارها 

á Lنتقالية واملصاحلة يه عنارص ٕاىل احملمكة اجلنائية ا�ولية. فاجلهود الرام�ة لضامن ٕاطار مbاسب jلعدا
  احلرب. ية السورية التغلب Pىل ٔ/هوال هذهرضورية لتحق�ق سالم دامئ وليك dسtتطيع امجلهورية العرب 

وٕانين ٔ/تطلع ٕاىل املفاوضات بني أطراف السورية، املزمع عقـدها يف جbيـف بـدعوة مـن م£عـويث   – ٥١
شـئ عـن áجـ¡ع اzي ُعقـد يف ٔ/سـtتا`. ؤ/رحـب �2ور اخلاص، ؤ/توقع ٔ/ن تواصل البناء Pىل الـزمخ النا

إالجيايب اzي ٔ/داه ا�اعـون لهـذا áجـ¡ع وا�وL املضـيفة، اكزاخسـtتان. وفـÙ يتعلـق 2خلطـوات املقـ£©، 
يÖ£غي ٔ/ن ,كون عقد املفاوضات بني أطراف السورية يف جbيف خطوة هامة يف س��ل التوصل ٕاىل Mـل 

حز,ران/يونيـه  ٣٠عـات الشـعب السـوري، اسـbcادا ٕاىل بيـان جbيـف الصـادر يف سلمي jلـزناع يلـيب تطل
 )٢٠١٦( ٢٢٦٨و  )٢٠١٥( ٢٢٥٤و  )٢٠١٣( ٢١١٨، اzي ٔ/قره جملس أمن يف قراراته ٢٠١٢

. ويف هذا الصدد، ال بد لٔ�طراف املتفاوضة مـن ٔ/ن تـ®ٔيت ٕاىل جbيـف بـدون رشوط )٢٠١٦( ٢٣٣٦و 
Mـل وسـط سـtيايس. وٕانـين مسtبقة، وب�Öة Wدية ٕالهناء الزناع. وسـ�uوقف بنـاء السـالم Pـىل التوصـل ٕاىل 

ٔ/واصل áع¡د Pىل املشاركة البناءة من ق£ل أطراف السورية، بدمع مـن الرشـاكء ا�وليـني وإالقلمييـني، 
  ليك نضمن jلسوريني ٔ/ن مثة هناية قريبة jلزناع ٔ/�ريًا، بعد لك هذا áنتظار.

 


