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

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  -  أوال  

 ٢١٣٩هذا التقرير هو التقريـر الثـامن والثالثـون املقـدم عمـال بقـرارات جملـس األمـن           - ١
ــرة )٢٠١٤( ــرة )٢٠١٤( ٢١٦٥، و ١٧، الفقـ ــرة )٢٠١٤( ٢١٩١، و ١٠، الفقـ ، ٥، الفقـ
ــرة )٢٠١٦( ٢٣٣٢و  ،٥، الفقـــرة )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و ــا الـــس  ٥، الفقـ ، الـــيت طلـــب فيهـ

يوما عن حالة تنفيذ أحكام هذه القرارات من جانب  ٣٠األمني العام أن يقدم تقريرا كل  إىل
  زاع يف اجلمهورية العربية السورية.ـمجيع أطراف الن

لواردة يف هذا التقريـر إىل البيانـات املتاحـة لوكـاالت األمـم املتحـدة       وتستند املعلومات ا  - ٢
املوجودة يف امليدان، وإىل املعلومات الواردة من حكومة اجلمهورية العربية السـورية ومـن غريهـا    
مــن املصــادر الســورية واملصــادر املتاحــة للعمــوم. وتغطــي البيانــات املقدمــة مــن وكــاالت األمــم  

  .٢٠١٧آذار/مارس  ٣١إىل  ١بإيصال إمداداا اإلنسانية الفترة املمتدة من املتحدة فيما يتعلق 
  

  ١ اإلطار
  ٢٠١٧النقاط الرئيسية يف آذار/مارس 

اختتمت يف آذار/مارس اجلولتان الرابعة واخلامسة من املفاوضات السياسية الـيت    )١(
وتسـنت   تيسرها األمم املتحدة يف جنيف. وانبثـق عـن اجلـولتني جـدول أعمـال واضـح      

  .بلورة فهم أكرب للقواسم املشتركة وألوجه االختالف
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ــن       )٢( ــارا م ــه اعتب ــن عن ــار املعل ــف إطــالق الن  ديســمربكــانون األول/ ٣٠رغــم وق
، أسفر القتال يف مناطق متعددة عن مقتل وإصابة مزيد من املدنيني وعن تـدمري  ٢٠١٦

  .البىن التحتية املدنية

ة الشرقية بريف دمشق، حيث حياصـر مئـات اآلالف   زاد تدهور احلالة يف الغوط  )٣(
من األشخاص يف عدد من البلدات ويف األرياف احمليطة ا، ويف أحيـاء القـابون وبـرزة    
وتشرين ااورة، يف خضم تقارير تفيد عن أعمـال القصـف والغـارات اجلويـة والقتـال      

  .الربي الشديد

ب القتال وانعدام األمن شخص يف اموع بسب ١٠٠ ٠٠٠شرد ما يقرب من   )٤(
يف عدة حمافظات. وعبـأت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الشـريكة وسـائل         

  .متعددة القطاعات لتلبية احتياجات هؤالء املشردين

شخص من األحياء احملاصرة يف حـي الـوعر يف محـص     ٦ ٨٠٠مت إجالء حوايل   )٥(
يف إطـار اتفـاق حملـي بـني حكومـة      يف اجتاه جرابلس يف ريف حلب ومواقـع يف إدلـب،   

اجلمهورية العربية السورية واملمثلني احملليني يف حـي الـوعر. ومل تشـارك األمـم املتحـدة      
  .يف عملية التفاوض أو اإلجالء

شــخص عــن طريــق العمليــات   ٤٤٠ ٠٠٠مت الوصــول يف اإلمجــال إىل حــوايل    )٦(
قوافــل مشــتركة بــني الوكــاالت  املشــتركة بــني الوكــاالت، بوســائل منــها إيصــال مثــاين

املناطق احملاصـرة واملواقـع الـيت يصـعب الوصـول إليهـا، وعمليـات اإلسـقاط اجلـوي           إىل
اجلارية للمساعدات يف املناطق احملاصرة يف مدينة دير الزور، ومن خالل اجلسر اجلـوي  

ــرض ا       ــيت تعت ــرا للتحــديات ال ــني دمشــق والقامشــلي نظ ــرابط ب ــرا. وســري   ال لوصــول ب
 من القوافل املشتركة بـني الوكـاالت يف آذار/مـارس مقارنـة باألشـهر القليلـة       أكرب عدد

  .األخرية رغم استمرار التحديات اليت تعترض وصوهلا

طلــب مــن أصــل    ٧٦٤ ٩٥٠ا جمموعــه وافقــت الســلطات الســورية علــى مــ      )٧(
إطـــار  يف املائـــة) طلـــب إليصـــال املســـاعدات للمســـتفيدين يف  ٧١,٧( ١ ٠٦٦ ٦٥٠
ل لشـهري نيسـان/أبريل وأيار/مـايو. ورفضـت طلبـات تتعلـق بسـتة مواقـع         القوافـ  خطة

ــت املوافقــة علــى الوصــول    شــخص مــن احملتــاجني   ١٣٢ ٠٠٠تضــم أكثــر مــن    . ومت
ــع يقــل فيهــا    ١٦٨ ٠٠٠حــوايل  إىل ــق عليهــا   شــخص يف مواق ــات املواف جممــوع الطلب

  .طلبته األمم املتحدة عما
    

    
  التطورات الرئيسية  -  ثانيا  

شــهد شــهر آذار/مــارس عقــد جــوالت مفاوضــات سياســية متتاليــة يف جنيــف بتيســري    - ٣
آذار/مـارس،   ٣األمم املتحـدة. وكانـت اجلولـة الرابعـة مـن املفاوضـات، الـيت اختتمـت يف          من

أول سلسلة من املفاوضات السياسية جترى بعد عشرة أشهر. واخنـرط املـدعوون يف مناقشـات    
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اإلجراءات واملسائل اجلوهريـة مـع مبعـوثي اخلـاص وفريقـه.       اءة ومكثفة بشكل متزايد بشأنبن
وانبثق عن ذلك جدول أعمال واضح، واتفق املدعوون على تلقي ورقة عمل غري رمسية بشأن 
املبادئ، وعلى عروض للخرباء بشأن مسائل مصنفة يف اموعـات األربـع املتعلقـة باحلوكمـة،     

انتخابـات حـرة ونزيهـة ومكافحـة اإلرهـاب،      وبرنامج وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء 
واحلوكمة األمنية، وتـدابري بنـاء الثقـة. واسـتمر خـالل هـذه اجلولـة أيضـا التواصـل مـع اتمـع            

  سورية الذي أنشأه املبعوث اخلاص.املدين، مبا يف ذلك الس االستشاري للمرأة ال

ر آذار/مـارس، أجـرى   وحتضريا للجولة اخلامسة مـن املفاوضـات الـيت عقـدت يف أواخـ       - ٤
مبعوثي اخلاص وفريقه مشاورات يف موسكو والرياض وأنقرة اللتماس املشورة والدعم بشـأن  

لتقــدم احملــرز حــىت ذلــك احلــني.  املناقشــات املوضــوعية الالزمــة مــن أجــل العمــل انطالقــا مــن ا 
اإلعراب  االجتماع الوزاري جلامعة الدول العربية املعقود يف األردن، كرر مبعوثي اخلاص ويف

عن أملـه يف أن تسـفر املفاوضـات بـني األطـراف السـورية علـى اتفـاق إطـاري يتضـمن حزمـة            
سياسية، حبيث يتسـىن تنفيـذ عمليـة سياسـية انتقاليـة متفـاوض بشـأا وفقـا للتسلسـل الواضـح           

ــن      ــس األم ــرار جمل ــنني يف ق ــزمين املســتهدف املبي ــف   )٢٠١٥( ٢٢٥٤واجلــدول ال ــان جني وبي
  .)٢٠١٣( ٢١١٨الذي أقر يف القرار  ٢٠١٢الصادر يف حزيران/يونيه 

  
  الشكل األول

  ٢٠١٧التواريخ الرئيسية يف آذار/مارس     

  

  

  

  

  

  

ــية     - ٥ ــة مـــن املفاوضـــات السياسـ ــة اخلامسـ الـــيت تيســـرها األمـــم املتحـــدة  وبـــدأت اجلولـ
آذار/مــارس حبضــور مجيــع املــدعوين ومشــاركة الــس االستشــاري للمــرأة الســورية.    ٢٤ يف

املدعوون مناقشات بتفصيل كبري بشأن جوهر جدول األعمـال، باتبـاع املنهجيـة الـيت     وأجرى 
وضعها مبعوثي اخلاص وفريقـه. واتسـمت هـذه اجلولـة باسـتعداد املـدعوين لتقـدمي مالحظـات         

  شفوية وخطية، مما أتاح فهم القواسم املشتركة وأوجه االختالف بشكل أكرب.

آذار/مارس ١٢  

 إطالق احلملة الوطنية للتحصني
مليون طفل ٢,٧من شلل األطفال لفائدة 
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، بوصفهما الدولتان الضامنتان لوقف إطـالق النـار   واجتمع كل االحتاد الروسي وتركيا  - ٦
آذار/مــارس.  ١٥و  ١٤، يف أســتانا مــرة أخــرى يف ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣٠املــؤرخ 

واختـذ قـرار بتوسـيع دائـرة الـدول الضـامنة لتشـمل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية. وجـددت الـدول             
وشددت على ضرورة حتسني األوضاع الضامنة التزامها بتوطيد وتعزيز نظام وقف إطالق النار، 

يف امليدان من خالل تعزيز إنفـاذ نظـام وقـف إطـالق النـار. وباشـرت حمادثـات بشـأن املسـاعدة          
الدولية ألجل إزالة األلغام من مواقع التراث الثقايف ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة     

الثقـة. وأخـريا، رحبـت باسـتئناف املفاوضـات      يف اجلمهورية العربية السورية، وبشأن تدابري بناء 
السياسية يف جنيف، وشـددت علـى أمهيـة اجتماعـات أسـتانا يف تكملـة وتيسـري عمليـة جنيـف.          

ــايل يف أســ     ــع املســتوى الت ــى أن يعقــد االجتمــاع الرفي ــى   ٤و  ٣تانا يف واتفــق عل ــايو، عل أيار/م
   .سان/أبريلني ١٩و  ١٨جترى املشاورات األولية للخرباء يف طهران يف  أن

ــه التصــعيد         - ٧ ــني األطــراف الســورية يف جــو يطبع ــا جــوليت املفاوضــات ب وعقــدت كلت
العسكري يف امليدان، بالرغم من وقف إطالق النار املعلن عنه. واستمرت العمليات العسكرية 
بني األطراف يف أجزاء من حمافظات حلب ودمشق ودرعا ودير الزور ومحاة وإدلب والالذقية 

رقــة وريــف دمشــق والســويداء. ومــا فتئــت هــذه العمليــات ختلــف مقتــل وإصــابة     ومحــص وال
  وتشريد املدنيني، وتلحق الضرر والدمار بالبنية التحتية املدنية.

وشـهدت دمشـق وضـواحيها الواقعـة يف حمافظـة ريـف دمشـق زيـادة حـادة يف أعمــال            - ٨
العنــف خلفــت قتلــى ومصــابني بــني املــدنيني. وأســهمت الغــارات اجلويــة والربيــة، إىل جانــب   

ــي         ــدنيني. فف ــى يف صــفوف امل ــن القتل ــع م ــدد مرتف ــة، يف تســجيل ع ــات االنتحاري  ١١اهلجم
مات مناطق مدنية يف وسط دمشق، مبا يف ذلك آذار/مارس، استهدفت سلسلة من اهلج ١٥ و

مـن الضـحايا   جممع احملاكم الرئيسي ومطعم، يف خطوة دف فيما يبدو إىل إسقاط عدد كـبري  
ــني ــدنيني. ويف  بـ ــوم ان  ١١املـ ــارس، أدى هجـ ــافالت   آذار/مـ ــتهدف حـ ــزدوج اسـ ــاري مـ تحـ

ت هيئـة  الشـاغور إىل سـقوط عشـرات القتلـى وإصـابة أكثـر مـن مائـة شـخص. وأعلنـ           حي يف
ــر الشــام، وهــي جمموعــة تضــم جبهــة فــتح الشــام، أو     جبهــة النصــرة ســابقا، مســؤوليتها   حتري

اهلجوم. وأطلقت مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لـدول قـذائف اهلـاون والصـواريخ      عن
على عدة أحياء يف مدينة دمشق، وال سيما أحياء العباسـيني وبـاب تومـا والتجـارة والزبلطـاين      

والقصاع، مما خلـف مقتـل وإصـابة العديـد مـن املـدنيني، وأدى إىل إغـالق املـدارس          ٨٦ومزة 
  .مؤقتا يف بعض األحياء

وأبلغ أيضـا عـن وقـوع اشـتباكات عنيفـة بـني القـوات احلكوميـة ومجاعـات املعارضـة             - ٩
املسلحة غري التابعة لدول يف أحياء القابون وبرزة وتشرين يف اجلزء الشرقي من مدينة دمشـق.  
وحبلول اية آذار/مارس، كانت القـوات احلكوميـة قـد حاصـرت هـذه املقاطعـات، وتقـدمت        

أسرة من تلك األحيـاء حنـو التـل     ٣ ٤٠٠صوب مواقع يف منطقة غرب حرستا. ونزح حوايل 
أسرة). وتواصلت الغـارات اجلويـة والربيـة وأدت     ١ ٩٠٠أسرة) والغوطة الشرقية ( ١ ٥٠٠(
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لضــحايا بــني املــدنيني يف املنــاطق الــيت تســيطر عليهــا مجاعــات    إىل ســقوط أعــداد كــبرية مــن ا 
ــادت التقــارير،  املعارضــة املســلحة غــري التابعــة لــدول يف حمــافظيت دمشــق وريــف د    مشــق. وأف

اخلصوص، عن وقوع قتال عنيف يف جوبر، بينما كثفت القوات احلكومية غاراا اجلوية  على
  ).٢على الغوطة الشرقية (انظر اإلطار 

  
  ٢ اإلطار

  الغوطة الشرقية

تدهورت احلالة يف الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، حيث حياصر مئـات اآلالف    )١(
من السكان يف عدد من البلدات واملناطق الريفية احمليطة ا، يف ظل تقارير تفيد بتنفيـذ  

ــة وانــدالع أعمــال    ــا،   عمليــات القصــف والغــارات اجلوي ــال الــربي كــل يــوم تقريب القت
ــد     ممــا ــدنيني وت ــن امل ــل وإصــابة عــدد كــبري م ــة.  تســبب يف مقت ــة املدني ــة التحتي مري البني
الوقت نفسه، أفيد على نطاق واسع عن تنفيذ عمليات قصف انطالقا مـن الغوطـة    ويف

  .الشرقية يف اجتاه أحياء سكنية يف مدينة دمشق

احنات آذار/مـارس، الشـ   ٢٠أفادت التقارير بأن القوات احلكومية منعت، منـذ    )٢(
التجاريـــة مـــن دخـــول الغوطـــة الشـــرقية، ممـــا أدى إىل ارتفـــاع أســـعار املـــواد الغذائيـــة  
األساسية، يف حني قلصت التجارة غري الرمسية. وتوقف أيضا تصدير املنتجات الزراعية 

  .من الغوطة الشرقية إىل دمشق بعد أن كان قد أذن به على أساس كل حالة على حدة

ساعدات اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحـدة مت إيصـاهلا   تعود آخر شحنة من امل  )٣(
ــن املنــاطق احملاصــرة يف الغوطــة الشــرقية إىل تشــرين األول/أكتــوبر       ، ٢٠١٦إىل أي م

. ورغـم املوافقـة   ٢٠١٦وهناك مناطق أخرى مل يتم الوصـول إليهـا منـذ حزيران/يونيـه     
تنـام هـذه الفرصـة بسـبب     على الوصول إىل املنطقـة احملصـل عليهـا مـؤخرا، مل يتسـن اغ     

اهلـالل األمحـر العـريب الســوري     احلالـة األمنيـة وعـدم تسـليم رسـائل التيسـري، وإن كـان       
ــد ــحية امل    قـ ــوازم الصـ ــن اللـ ــزء مـ ــال جـ ــتطاع إيصـ ــة   اسـ ــطة القافلـ ــاهلا بواسـ ــرر إيصـ قـ
ولقاحـــات وحليـــب الرضـــع، عـــدة للغســـيل الكلـــوي  ٢٥٠آذار/مـــارس، منـــها  ٩ يف
  .مكتبه الفرعي يف دوما إىل

وفقا ملنظمة الصحة العاملية، ال يعمل أي من املستشفيات العامة الثالثة ومراكـز    )٤(
الرعاية الصحية العامة السبع عشرة يف الغوطة الشرقية ووصـوهلا لـيس متاحـا للسـكان،     

غـري أن بعـض املرافـق     وتفيد التقارير بأن عددا منها قد دمر من جراء الغـارات اجلويـة.  
فادات، يف أماكن أخرى يف املنطقة احملاصرة. وعـدد األطفـال   تزال تعمل، حسب اإل ال

ــثري اجلــزع، إذ الــذين يعــانون مــن إصــابات ناجتــة عــن الصــدمات مرتفــ     أن ع بصــورة ت
سـنهم   بات املتصلة بـاحلرب هـم أطفـال يقـل    املائة من مجيع املرضى ذوي اإلصا يف ٣٠
معدات الغسـيل   إىل ت وفاة املرضى بسبب االفتقارسنة. وأبلغ أيضا عن حاال ١٥عن 

الكلوي وتفشي احلصبة. واملدارس مفتوحة يف الغوطة الشرقية، ولكـن سـاعات العمـل    
  .فيها أقصر من املعتاد بسبب الشواغل األمنية
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ويف جنوب مدينة دمشق، أبلغ عن وقوع اشتباكات يف أوائل آذار/مارس بني القوات   - ١٠
ــة للحكومــة وتنظــيم الدولــة     شــام (تنظــيم الدولــة اإلســالمية)    اإلســالمية يف العــراق وال املوالي

  شارع تشرين يف خميم الريموك وسط تبادل القصف املدفعي. يف

غـارات بريـة مكثفـة وشـبه يوميـة       وشهدت منطقتـا مضـايا والزبـداين احملاصـرتان شـن       - ١١
قـت مفوضـية   قبل القوات احلكومية وامليليشيات املتحالفة معها، وال سـيما حـزب اهللا. وتل   من

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقارير عديدة عن حوادث إطالق النار على يد القناصـة  
اليت خلفت، حسب اإلفادات، مقتل وإصابة مدنيني، من بينهم أطفال. وتظل احلالة اإلنسـانية  

الء حرجة، وتشري التقارير الواردة إىل أن العديد من األشـخاص هـم يف حاجـة ماسـة إىل اإلجـ     
الطيب. وأفيد أيضا عن تنفيذ مجاعات املعارضة املسـلحة غـري التابعـة لـدول اهلجمـات وأعمـال       

ــب، ممــ      ــا احملاصــرتني يف إدل ــة وكفري ــديت الفوع ــنص يف بل ــد   الق ــل وإصــابة العدي ا أدى إىل مقت
آذار/مارس، وصلت قافلة مشـتركة بـني األمـم املتحـدة واللجنـة الدوليـة        ١٤املدنيني. ويف  من

األمحر واهلالل األمحر العريب السوري إىل بلـدات الزبـداين ومضـايا والفوعـة وكفرايـا       للصليب
. ومل تـــتمكن األمـــم املتحـــدة ٢٠١٦األربـــع، وذلـــك ألول مـــرة منـــذ تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  

توزيـع مجيـع مـواد املسـاعدة املسـلمة يف مضـايا بسـبب أعمـال القـنص الـيت أقـدمت عليهـا              من
اجلوار واليت خلفت عدة قتلى. ويف الوقت نفسه، تلقت األمم املتحـدة،   امليليشيات املنتشرة يف

إجـالء السـكان   يف اية آذار/مارس، تقارير عن اتفاق بني أطراف اتفاق البلدات األربـع علـى   
  من البلدات األربع.

وشهدت حمافظة إدلب زيـادة يف عـدد الضـحايا املـدنيني املبلـغ عنـه، مبـن فـيهم النسـاء            - ١٢
ل، نتيجــة لتكثيــف الغــارات اجلويــة الــذي أثــر بشــكل خــاص علــى جنــوب احملافظــة.   واألطفــا

الشـــام وهيئـــة حتريـــر الشـــام  وباإلضـــافة إىل ذلـــك، انـــدلعت اشـــتباكات بـــني حركـــة أحـــرار 
مواقع حوايل مسطومة يف أوائل آذار/مارس. بيد أنه أبلغ عن التوصل إىل اتفاق لوقف  عدة يف

حـدا هلـذا الفصـل مـن أعمـال القتـال. عـالوة علـى ذلـك،           آذار/مارس وضع ٧إطالق النار يف 
ظلت تـرد علـى مفوضـية حقـوق اإلنسـان تقـارير عـن التـدابري القمعيـة الـيت تتخـذها مجاعـات             
املعارضة املسلحة غري التابعة لدول وهيئة حترير الشام يف إدلب، وترمي إىل تقييد حقوق حرية 

  والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات.التعبري 

واستمر القتال يف عدة مناطق من حمافظـة حلـب، ممـا أدى إىل تشـريد عشـرات اآلالف        - ١٣
من الناس. ويف مشال شرق ريف حلب، أفيد عن وقوع اشتباكات بني تنظـيم الدولـة اإلسـالمية    
وقوات سوريا الدميقراطيـة بقيـادة وحـدات محايـة الشـعب علـى عـدة جبـهات. واسـتولت تلـك           

مت فيمـا بـني   عة لتنظيم الدولة اإلسالمية إىل اجلنوب من منبج، وسـلّ القوات على عدة مواقع تاب
ريـف حلـب بــني    شـرق  ات احلكوميــة. وأدى القتـال يف آذار/مـارس عـدة قـرى إىل القـو     ٨و  ٥

ــة اإلســالمية إىل التشــريد القســري      ــة وتنظــيم الدول ــيت جلــأت  القــوات احلكومي آلالف األســر ال
يطة ا ومدينـة حلـب. ويف أثنـاء ذلـك، اسـتولت القـوات       جرابلس ومدينة منبج واملناطق احمل إىل
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احلكومية وحلفاؤهـا علـى بلـدة اخلفسـة الـيت يسـيطر عليهـا تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف مقاطعـة            
منبج، وعلى حمطة ضخ املياه الرئيسية فيها، مما مكن من إمداد حلـب جمـددا بامليـاه. ويف املنـاطق     

فرات بقيادة تركيا يف منطقة الباب وحوهلا، واملنـاطق الـيت   اليت تسيطر عليها قوات عملية درع ال
تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الدميقراطيــة يف جــوار منــبج، قتــل وأصــيب عــدة مــدنيني مــن جــراء  

آذار/مـارس،   ٢٩أجهزة التفجري، مثل أجهزة التفجري يدوية الصنع والذخائر غري املنفجـرة. ويف  
  .رمي، اية عملية درع الفراتأعلن رئيس الوزراء التركي، بينايل ييلد

وحبلــول ايــة آذار/مــارس، بســطت قــوات ســوريا الدميقراطيــة ســيطرا علــى معظــم      - ١٤
القرى والبلـدات الواقعـة مشـال حمافظـة الرقـة، وأصـبحت علـى مقربـة مـن مدينـة الرقـة. وحـىت             

م اآلن، شــرد عشــرات اآلالف مــن النــاس نتيجــة ملراحــل عمليــة غضــب الفــرات الــثالث، منــه 
وح مؤقتـة ويرحـل   زـنـ شخص شردوا يف آذار/مارس. وتظل معظم حاالت ال ٢٠ ٠٠٠حوايل 

النازحون يف غالب األحوال إىل اتمعات احمللية ااورة ويعودون تدرجييا عنـد حتسـن الوضـع    
األمين. وتضررت أيضا البنيات التحتيـة املدنيـة األساسـية مـن جـراء الغـارات اجلويـة يف مواقـع         

ورود خمتلفــة يف الرقــة. وبــرزت علــى وجــه اخلصــوص خمــاوف بشــأن ســالمة ســد الطبقــة بعــد 
تقارير عن إصابة غرف التحكم يف السد نتيجة غارة جوية. بيد أن اإلصـالحات الـيت اضـطلع    

وفنيـــو إدارة ـــا اهلـــالل األمحـــر العـــريب الســـوري واملؤسســـة العامـــة مليـــاه الشـــرب يف حلـــب 
  الطبقة يف أوائل نيسان/أبريل خففت إىل حد كبري خطر ايار السد. سد

، الضــربات اجلويــة املوجهــة ضــد املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة  وتزايــدت، وفقــا للتقــارير  - ١٥
تنظيم الدولة اإلسالمية يف الرقة تزايدا كبريا، مما أدى إىل سـقوط ضـحايا مـن املـدنيني حبسـب      

ــبيل املثــ       ــى س ــال. فعل ــهم نســاء وأطف ــن بين ــاءات، م ــة     االدع ــارات جوي ــن شــن غ ــد ع ال، أفي
رة يف غــرب ريــف حمافظــة الرقــة، نصــوآذار/مــارس أصــابت مدرســة الباديــة يف بلــدة امل  ٢١ يف
مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة الكـثري غريهـم    ٤٦أسفر عن سقوط ما ال يقل عن  مما

آذار/مــــارس، أفيــــد  ٢٢ة. ويف مــــن املشــــردين داخليــــا الــــذين كــــانوا يقيمــــون يف املدرســــ 
مقتل ما ال يقل غارات جوية أصابت خمبزا وسوقا حملية يف بلدة الطبقة، مما أسفر عن  شن عن

آخرين. وأفيد بأن تنظيم الدولـة   ٥٢من املدنيني، منهم مخس نساء وطفالن، وإصابة  ٣٧عن 
  اضعة لسيطرته.اإلسالمية منع املدنيني من مغادرة املناطق اخل

ويف حمافظة دير الزور، حققـت قـوات سـوريا الدميقراطيـة تقـدما يف املواقـع يف الريـف          - ١٦
عنيفة مع تنظيم الدولة اإلسالمية، واستولت على عدة قرى، وقطعـت  الشمايل بعد اشتباكات 

الطريق الرئيسي بني مدينيت الرقة ودير الزور يف إطار املرحلة الثالثة من عمليـة غضـب الفـرات    
الرامية إىل قطع االتصاالت بني مدينة الرقة ودير الزور والتقدم أكثر صوب الرقـة. ويف منـاطق   

ة اإلســالمية والقــوات احلكوميــة باكات عنيفــة بــني تنظــيم الدولــأخــرى، أبلــغ عــن وقــوع اشــت 
مدينة دير الزور احملاصرة وحوهلا يف ظل القصف املتبادل باملدفعيـة الثقيلـة والغـارات اجلويـة      يف
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آذار/مارس، صدت القـوات احلكوميـة عـدة هجمـات لتنظـيم الدولـة        ١٣و  ٩احلكومية. ويف 
  وب من املدينة.يف جناإلسالمية حول املطار العسكري 

واستمر القتال وظل انعدام األمن سائدا يف أجزاء من حمافظة محص. ففي شرق ريـف    - ١٧
محــص، انتزعــت القــوات احلكوميــة، مدعومــة بالغــارات اجلويــة، الســيطرة علــى مدينــة تــدمر     

ــة  ومنطقــة كــبرية حميطــة ــا مــن يــد تنظــيم الدولــة اإلســالمي    ة يف مطلــع الشــهر. وظلــت احلال
محص متوترة على إثر تفجريين ألجهزة تفجري يدوية الصنع، وقـع أحـدمها علـى مـنت      مدينة يف

عــدد كــبري  حافلــة للنقــل العــام يف وادي الــذهب وأســفر عــن مقتــل عشــرة أشــخاص وإصــابة   
األشخاص. ومت يف الوعر، يف منتصف الشهر، إبـرام وتنفيـذ اتفـاق بـني مجاعـات املعارضـة        من

 للمصــاحلة دمها املركــز الروســيكومــة، مشــفوع بضــمانات قــاملســلحة غــري التابعــة لــدول واحل
ــة الســــوري  بــــني ة يف محــــاميم. ومت إجــــالء أزيــــد  األطــــراف املتنازعــــة يف اجلمهوريــــة العربيــ
نيســـان/أبريل  ٨آذار/مـــارس و  ١٨شـــخص يف امـــوع مـــن الـــوعر مـــا بـــني   ٦ ٨٠٠ مـــن

املســاعدة  جــرابلس يف مشــال ريــف حلــب ومنــاطق يف حمافظــة إدلــب. ويعمــل شــركاء  صــوب
اإلنسانية العابرة للحدود علـى تقـدمي املسـاعدة إىل هـؤالء الوافـدين مـن الـوعر بقـدر اإلمكـان          

ــة ملــن مت إجالؤهــم. ومل تشــ    ــة اإلنســانية املزري ــالنظر إىل احلال ارك األمــم املتحــدة يف التوصــل  ب
بإعادة فتح  ذلك االتفاق أو يف عملية اإلجالء. ويف إطار االتفاق، قامت القوات احلكومية إىل

إحدى الطرق اليت تربط حي الوعر ببقية أحياء مدينة محص، ويزود احلي اآلن بـاملواد الغذائيـة   
  دون عوائق وأعيد إليه الكهرباء. واستعاد أيضا الطالب واملوظفون احلكوميون حرية احلركة.

قـوات  ويف حمافظة محاة، أبلـغ عـن وقـوع اشـتباكات بـني تنظـيم الدولـة اإلسـالمية وال          - ١٨
آذار/مــارس. ويف النصــف األخــري    احلكوميــة يف الريــف الشــرقي خــالل النصــف األول مــن     

الشهر، نفذت مجاعـات املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول وهيئـة حتريـر الشـام محـالت            من
ــدات،        ــرى وبل ــر مــن عشــر ق ــى أكث ــة متعــددة يف ريــف محــاة، فانتزعــت الســيطرة عل هجومي

ية، من يد القوات احلكومية. ويف نفس الفتـرة، شـنت القـوات    باإلضافة إىل عدة مواقع عسكر
احلكومية عدة هجمات مضادة، واسـتعادت السـيطرة علـى معظـم املنطقـة حبلـول ايـة الفتـرة         

شخص من ديارهم بسبب القتال يف احملافظة يف اجتـاه   ٦٠ ٠٠٠املشمولة بالتقرير. وفر حوايل 
ص وطرطـوس والالذقيـة حيـث عبـأ الشـركاء      مناطق أكثر أمنا يف حمافظـات محـاة وإدلـب ومحـ    

العاملون يف اال اإلنساين املساعدة هلم. وحبلول منتصف نيسان/أبريل، متكن ما يقـدر بنسـبة   
  يف املائة من املشردين من العودة إىل ديارهم. ٥٠

فــة مــن حمافظــة درعــا. فقــد دارت     وأبلــغ عــن وقــوع أعمــال القتــال يف أجــزاء خمتل       - ١٩
القوات احلكومية ومجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول اشتباكات عنيفة يف مدينـة   بني

درعا، شنت خالهلا أيضا غارات جوية وبرية. وتضرر املدنيون وحلقـت أضـرار بـالبىن التحتيـة     
آذار/مــارس مدرســة الصفصــاف  ٢٢املدنيــة مــن جــراء ذلــك. فعلــى ســبيل املثــال، أصــيبت يف 

مم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن (أونـروا)      التابعة لوكالة األ
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يف خمـــيم درعـــا بقذيفـــة هـــاون. وحلقـــت أضـــرار بأحـــد الفصـــول الدراســـية. وانـــدلع القتـــال  
مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعـة لـدول ومجاعـات مسـلحة منتسـبة إىل تنظـيم الدولـة         بني

واسـتمر طـوال شـهر آذار/مـارس،       جنوب غـرب ريـف درعـا،   اإلسالمية يف وادي الريموك يف
ــى    ممــا ــد عل ــا يزي لقــرى اــاورة يف درعــا وأجــزاء   شــخص علــى الفــرار إىل ا  ٢ ٠٠٠أجــرب م
القنيطــرة. وأبلــغ أيضــا عــن أعمــال القتــال يف شــرق ريــف درعــا عنــدما بســطت مجاعــات  مــن

للجـاة بعـد انسـحاب تنظـيم     املعارضة املسلحة غري التابعة لـدول سـيطرا علـى كامـل منطقـة ا     
  آذار/مارس. ٢٤اإلسالمية منها يف الدولة 

ــال، أفــادت التقــارير  وحــدثت تطــورات هامــة يف حمافظــات أخــرى. فعلــى     - ٢٠ ســبيل املث
آذار/مـارس اتفاقـا    ٢٢وسهوة اخلضر ودير اللنب يف حمافظة السويداء وقعـت يف   زـنقرى ع بأن

كومية. ومل تشارك األمم املتحدة يف هذا االتفـاق،  لوقف إطالق النار وللتسوية مع القوات احل
كما كان الشأن مع الترتيبات املماثلة األخرى. ويف الوقت نفسه، بسـطت مجاعـات املعارضـة    

مـــارس، علـــى مجيـــع املواقـــع الـــيت املســـلحة غـــري التابعـــة لـــدول ســـيطرا، حبلـــول ايـــة آذار/
ــة اإلســال      كــان ــيم الدول ــك احلــني تنظ ــا حــىت ذل ــف الســويداء،   ميســيطر عليه ية يف شــرق ري

للتنظيم وجود يف احملافظة. ويف حمافظة الالذقيـة، انـدلع القتـال بـني مجاعـات املعارضـة        يعد فلم
املسلحة غري التابعة لدول والقوات احلكومية يف الريـف الشـمايل، شـنت خالهلـا أيضـا غـارات       

مجاعـات املعارضـة   جوية على مـنطقيت جبـل األكـراد وجبـل التركمـان. وأبلـغ عـن اسـتهداف         
  .املسلحة غري التابعة لدول ملطار محاميم ومدينة القرداحة بالقذائف

  
  احلماية    

ال تزال الغارات اجلوية والربية تتسبب يف مقتل وإصابة املدنيني بأعداد كـبرية. ويشـري     - ٢١
ــهاكات حظــر اهلجمــا     ــة إىل أن انت ــة يف األرواح إشــارة قوي ت املســتوى العــايل للخســائر املدني

العشوائية ومبدأي التناسب والتحوط يف شـن اهلجمـات والتصـدي آلثارهـا ال تـزال مسـتمرة.       
وظل القتال يؤثر على البىن التحتية املدنية وعلى املوظفني املدنيني واملرافق املدنيـة، مبـا يف ذلـك    
ــدارس.        ــال امل ــيم، وأطف ــدارس، وموظفــو قطــاع التعل ــة، وامل ــق الطبي ــون واملراف املوظفــون الطبي
ــان، أزهقـــت أرواح املـــدنيني،     واســـتنادا إىل املعلومـــات الـــيت تلقتـــها مفوضـــية حقـــوق اإلنسـ

ــق األول).       فيمــا ــرتاع املســلح، يف خمتلــف احملافظــات (انظــر املرف ــهاك لقــوانني ال ــه انت يشــتبه أن
ووثّقت املفوضية احلوادث اليت ادعي ارتكاا على يـد مجيـع أطـراف الـرتاع، مبـا فيهـا القـوات        

وحلفاؤها، ومجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، واجلماعـات الـيت أدرجهـا     احلكومية
  جملس األمن ضمن اجلماعات اإلرهابية.

ــدويل        - ٢٢ ــا أن التحــالف ال ــة رمسي ــات املتحــدة األمريكي ــدفاع يف الوالي وأكــدت وزارة ال
ــيم الدولـــة اإلســـالمية نفـــذ خـــالل شـــهر آذار/مـــارس     ــا يـــدعى تنظـ ارة غـــ ٤٢٥ملكافحـــة مـ
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أهداف تابعة للتنظيم يف حمافظات حلب ودير الزور واحلسكة والرقة ومحص. واسـتهدف   ضد
  أكثر من نصف الغارات الرقة واملناطق احمليطة ا.

وواصــل االحتــاد الروســي تقــدمي الــدعم اجلــوي للقــوات احلكوميــة وحلفائهــا. وذكــرت    - ٢٣
قوات الدفاع اجلوي نفذت يف األسبوع آذار/مارس أن  ١٠وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي يف 

آذار/مـارس،   ٢٨غارة على أهداف لتنظيم الدولة اإلسالمية يف شرق حلب. ويف  ٤٥٢السابق 
ذكرت الوزارة أن قواا تواصل تقدمي الدعم إىل القوات احلكوميـة السـورية يف مواجهـة احلملـة     

  .ية يف آن واحداهلجومية للمعارضة يف محاة وضد أهداف تنظيم الدولة اإلسالم

ويف إطار عملية درع الفرات، واصلت القوات اجلويـة والربيـة التركيـة دعـم مجاعـات        - ٢٤
املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول الـيت تقاتـل حتـت رايـة اجلـيش السـوري احلـر يف عملياـا              

 تنظــيم الدولــة اإلســالمية، ــدف حتســني األحــوال األمنيــة وإزالــة التهديــدات علــى طــول ضــد
  احلدود التركية مع اجلمهورية العربية السورية حسبما أعلن عنه.

وتلقت األمم املتحدة وشركاؤها العاملون يف جمال الصحة تقـارير موثوقـة عـن وقـوع       - ٢٥
ــوطين        ١٩ ــرب ال ــة. ومشــل ذلــك هجمــات موثقــة علــى املخت هجومــا أحلــق أضــرارا مبرافــق طبي
ب، ومستشــفى يف الرقــة، ومستشــفى   دمشــق، ومستشــفيني يف محــاة، ومستشــفى يف إدلــ     يف
درعا، ومركز طيب متقـدم يف محـاة. وباإلضـافة إىل ذلـك، قتـل مسـاعد طـيب وأصـيب آخـر           يف
ــا، باســتثناء      يف ــل خــدمات مجيــع املستشــفيات مؤقت درعــا. وتســببت تلــك اهلجمــات يف تعطي

  املستشفى املوجود يف درعا الذي ظل يؤدي مهامه.

عرضة لألضرار. فقد تلقت األمم املتحدة معلومـات موثوقـا ـا    وظلت املرافق التعليمية   - ٢٦
 آذار/ ٩ املشـمولني باحلمايـة كـاآليت. ففــي    عـن تنفيـذ هجمـات علـى مرافـق تعليميـة وموظفيهـا       

، أفادت التقارير عن إصابة مدرسة أيب بكر الصديق يف دارة عزة مبحافظـة حلـب   ٢٠١٧مارس 
آخرين كـانوا يلعبـون يف ملعـب     ١٠طفال وإصابة خالل غارة جوية، مما أسفر عن مقتل سبعة أ

آذار/مـارس، أبلـغ    ٩املدرسة يف وقت اهلجوم. وأفيد عن تعرض املدرسة ألضـرار جسـيمة. ويف   
عن إصابة مدرسة فضل اخلطيب يف كفر نبل (حمافظة إدلب) علـى إثـر غـارتني جـويتني. ووفقـا      

س يف املنطقــة، وعـــدد طالـــا  ارللتقــارير األوليـــة، أصـــيبت املدرســة الـــيت تعـــد مــن أكـــرب املـــد   
ع إصــابات،  طالبــا، بقــذائف شــديدة االنفجــار إصــابة مباشــرة. ومل يبلــغ عــن وقــو         ١ ٤٥٠

  .املدرسة كانت مغلقة خالل عطلة اية األسبوع يف يوم تنفيذ اهلجوم ألن
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  إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    
  

  ٣ اإلطار

  النقاط الرئيسية

سيرت مثاين قوافل مشتركة بني الوكاالت إىل املواقـع احملاصـرة واملواقـع الـيت يصـعب        )١(
الوصول إليها، مبا فيها البلدات األربع احملاصرة وخان الشيح يف ريف دمشـق واملواقـع الـيت    

ريـف محـص، ووادي بـردى، وبلـودان     يصعب الوصول إليها يف تلبيسة والرسـنت يف مشـال   
  .ريف دمشق يف

ــاطق احملاصــرة       مل  )٢( ــني الوكــاالت مســيرة إىل املن ــل أخــرى مشــتركة ب ــتمكن عــدة قواف ت
واملناطق اليت يصعب الوصول إليها من متابعة سريها بسبب عدم موافقـة السـلطات السـورية    
أو عدم إصدارها رسائل تيسري، والقتال الـدائر وانعـدام األمـن، وتـأخري اإلجـراءات اإلداريـة       

ــود عليهــا بعــد   ــذلك، قامــت األمــم املتحــدة بإيصــال    وفــرض قي املوافقــة األصــلية. ونتيجــة ل
اهلـــدف األويل  يف املائـــة مـــن ٣٩شـــخص، أي نســـبة  ٣٠٧ ٠٠٠املســـاعدات إىل حـــوايل 

  .مبوجب خطة القوافل املشتركة بني الوكاالت لشهر آذار/مارس

احملاصرة واملواقع الـيت  قُدمت خطة القوافل املشتركة بني الوكاالت املسيرة إىل املواقع   )٣(
 آذار/ ١٩أيار/مـايو إىل وزارة اخلارجيـة يف    -يصـعب الوصـول إليهـا للفتـرة نيسـان/أبريل      

يف املائـــة،  ٧١,٧ مســـتفيدا، أو ٧٦٤ ٩٥٠ى مـــا جمموعـــه مـــارس. وجـــرت املوافقـــة علـــ
ــن ــالغ    بــني م ــدد املطلــوب الب ــارس. ورفضــت   ٣٠مســتفيدا يف  ١ ٠٦٦ ٦٥٠الع آذار/م

شخص. ومت إقرار العدد  ١٣٢ ٠٠٠لقة بستة مواقع يقدر عدد سكاا بنحو الطلبات املتع
يت كـان فيهـا امـوع املعتمــد    شـخص، يف املواقـع الـ    ١٦٨ ٠٠٠املتبقـي مـن النـاس، وهـو     

  .اموع الذي طلبته األمم املتحدة دون

حـوايل  ال تزال إزالة اللوازم الطبية مـن القوافـل تشـكل حتـديا رئيسـيا، حيـث أزيلـت          )٤(
  .من مواد العالج الطيب واإلمدادات الطبية من القوافل ٣٦ ٠٠٠

مستفيد مساعدات يف شكل مواد أساسية غذائية مـن األمـم املتحـدة     ٧٠٠ ٠٠٠تلقى   )٥(
وشركائها عن طريـق عمليـات منفـذة عـرب احلـدود انطالقـا مـن األردن وتركيـا؛ بينمـا تلقـى           

ــزور احملاصــرة   ٩٣ ٥٠٠ ــر ال ــدعم يف دي ــات اإلســقاط اجلــوي،    مــن شــخص ال خــالل عملي
مستفيد عن طريق إقامة جسر جوي للربط بني دمشق  ٢٣ ٠٠٠إيصال املساعدات إىل  ومت

  .والقامشلي بالنظر إىل التحديات اليت تواجه إيصال املساعدات برا
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وظل إيصال املساعدات اإلنسانية إىل احملتـاجني ميثـل حتـديات كـبرية يف منـاطق كـثرية         - ٢٧
البلد نتيجةً للنـزاع الدائر، وتغير خطوط املواجهة، والعوائق اإلدارية، والقيود الـيت تفرضـها    يف

  أطراف الرتاع عمدا على حركة األشخاص والبضائع.

وظــل الوصــول إىل املاليــني الــذين يعيشــون يف املواقــع احملاصــرة واملواقــع الــيت يصــعب     - ٢٨
 ــيقلــق بــالغ. وقــد س رت مثــاين قوافــل مشــتركة بــني الوكــاالت إىل املواقــع  الوصــول إليهــا مثــار

احملاصرة واملواقع اليت يصعب الوصول إليها، مبا يف ذلك البلدات األربع احملاصرة وخان الشـيح  
يف ريــف دمشــق. ووصــلت القوافــل أيضــا إىل املواقــع الــيت يصــعب الوصــول إليهــا يف تلبيســة     

ن يف ريـف دمشـق. ومل تـتمكن القوافـل     والرسنت يف مشال ريف محص، ووادي بردى، وبلـودا 
املسرية إىل املنـاطق األخـرى احملاصـرة والـيت يصـعب الوصـول إليهـا، مبـا فيهـا القوافـل املعتمـدة            
مبوجب خطة القوافل املشـتركة بـني الوكـاالت لشـهر آذار/مـارس، مـن متابعـة سـريها بسـبب          

سـلطات السـورية، والقيـود الـيت     القتال الدائر وانعدام األمن، والتأخريات اإلدارية من جانب ال
  تفرضها مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول.

واضطلعت وكاالت األمـم املتحـدة أيضـا بعمليـات نفـذا وكـاالت منفـردة إليصـال           - ٢٩
املســاعدات إىل أمــاكن عــرب خطــوط التمــاس وأمــاكن يصــعب الوصــول إليهــا، أو اســتطاعت    

براجمهـا العاديـة. وعـالوة علـى ذلـك، واصـلت املنظمـات        الوصول إىل تلـك األمـاكن يف إطـار    
احلكومية، سـواء منـها الدوليـة أو السـورية، تـوفري اخلـدمات الطبيـة والتعليميـة واخلـدمات           غري

النفسية واالجتماعيـة وخـدمات احلمايـة، إضـافة إىل تقـدمي بعـض الـدعم يف قطاعـات أخـرى،          
  بتحديات جسيمة. أماكن يصعب الوصول إليها ويف ظل ظروف حمفوفة يف
  

  الشكل الثاين
العمليات اإلنسانية املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة عرب خطوط التماس: النسبة املئوية لألشخاص الذين مت إيصال 

  ذلك عن طريق عمليات اإلسقاط اجلوي فوق مدينة دير الزور  يف  املساعدة إليهم يف كل شهر يف املناطق احملاصرة، مبا
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وظلّ انعـدام األمـن، إىل جانـب التـدخالت املتعمـدة مـن أطـراف الـرتاع والقيـود الـيت             - ٣٠
املعونة. فعلـى سـبيل املثـال، ال تـزال معظـم وكـاالت األمـم        تفرضها عمداً، حيول دون إيصال 

املتحـدة وشـركائها غـري قــادرة علـى الوصـول إىل السـكان احملتــاجني يف منـاطق البلـد اخلاضــعة         
لسيطرة تنظيم الدولة اإلسـالمية، وذلـك نتيجـة تعليـق مجيـع خطـط إيصـال املسـاعدة إىل هـذه          

سـتقلة وعلـى رصـد األنشـطة. وحيـول ذلـك       املناطق بسبب عدم القـدرة علـى العمـل بصـورة م    
ــة      دون وصــول األمــم املتحــدة وشــركائها يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية إىل حمافظــة الرقّ
ومعظم مناطق حمافظـة ديـر الـزور، وبعـض اجليـوب يف ريـف حلـب الشـمايل وريـف احلسـكة           

انية عـرب احلـدود   اجلنويب وريف محاة الشـمايل الغـريب. وظلـت عمليـة تقـدمي املسـاعدات اإلنسـ       
خالل معرب الرمثا معلقة على مدى األسـبوع األول مـن آذار/مـارس بسـبب تـدهور احلالـة        من

آذار/مـارس. وخـالل األسـابيع القليلـة      ٩األمنية يف حمافظة درعا، بيد أا اسـتؤنفت الحقـا يف   
ــق       ــق الســلمية، وهــي الطري ــى طري ــة عل ــدت احلــوادث األمني  املاضــية خــالل آذار/مــارس، تزاي

  الرئيسية املؤدية إىل مدينة حلب، مما عرقل إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املدينة.

وتســتمر القيــود الــيت تفرضــها مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة لــدول وغريهــا    - ٣١
اجلهات الفاعلة احمللية. فعلى سبيل املثال، أفـادت منظمـات إنسـانية أـا واجهـت حتـديات        من
ى موافقات رمسيـة مـن السـلطات احملليـة يف املنـاطق الـيت يسـيطر عليهـا األكـراد          احلصول عل يف
مشال شرق سوريا، مما أدى إىل حاالت تأخري يف عملية وضع الربامج. وتفيـد تقـارير أيضـا     يف

أن إمكانيــة وصــول الشــركاء املتواجــدين يف تركيــا عــرب احلــدود لتســليم املســاعدات اإلنســانية  
ه حتـديات أكثـر حيـث تفـرض مجاعـات املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة          حمافظة إدلب تواجـ  إىل

لدول، فضال عـن مجاعـات مصـنفة مـن قبـل جملـس األمـن ضـمن اجلماعـات اإلرهابيـة، مزيـدا            
القيود على املنظمات غري احلكومية العاملة يف احملافظة، مبا يف ذلك ما يتصل منـها بطلبـات    من

املعلومــــات والتــــدخل يف شــــؤون املــــوظفني التســــجيل اجلديــــدة وطلبــــات احلصــــول علــــى 
  واللوجستيات والشؤون املالية.
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  الشكل الثالث
ــاس            ــوط التمـ ــرب خطـ ــدة عـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــني وكـ ــتركة بـ ــانية املشـ ــات اإلنسـ العمليـ

  )٢٠١٧(آذار/مارس 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        
  

وقد أزيلت أصناف طبية منقذة للحياة وضرورية للبقاء على قيـد احليـاة تكفـي لتقـدمي       - ٣٢
مــواد العــالج  ١مــادة عــالج مــن القوافــل يف آذار/مــارس. ويــبني اجلــدول     ٣٦ ٠٠٠حــوايل 

واللوازم اليت أزيلت من القوافل. وتزيل اهليئات األمنية احلكومية بانتظام األمصـال واألصـناف   

  مت إيصال املساعدة إليهم اشخص ٣٤٩ ٠٣٣

   
عدد األشخاص 
الذين مت إيصال 

املساعدة إليهم يف 
املناطق اليت يصعب 

الوصول إليها 
٢٤١ ٥٠٠ 

  شخص

   
عدد األشخاص 
الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم 

يف املناطق 
احملاصرة 

١٠٧ ٥٣٣ 
  شخصا

عدد  
األشخاص الذين 

مت إيصال 
 املساعدة إليهم

يف املناطق ذات 
األولوية عرب 

خطوط التماس 
  صفر

  يف املائة  ٧
نسبة األشخاص 
الذين مت إيصال 

املساعدة إليهم يف 
املناطق اليت يصعب 

  الوصول إليها

يف املائة  ١٨,٧
نسبة األشخاص 
الذين مت إيصال 
املساعدة إليهم 

يف املناطق 
  احملاصرة

   ١٣من  ٤
عدد املواقع 

احملاصرة اليت مت 
إيصال املساعدة 

  إليها

   
عدد القوافل اليت 

عرب سيرت 
  خطوط التماس

x  

   
عدد عمليات 

نقل املساعدات 
  جواً 

٥٢  

   
عدد عمليات 

اجلوي  اإلسقاط
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ــر)        ــط واملقصــات واإلب ــة (املالق ــدات اجلراحي املتجــددة (الشــفرات واملشــارط والشــاش) واملع
جمموعـــات لـــوازم التوليـــد، وجمموعـــات اللـــوازم الصـــحية حلـــاالت الطـــوارئ املشـــتركة   مـــن
الوكاالت، وجمموعات اللوازم املستخدمة يف طـب األطفـال، واموعـات اخلاصـة بعـالج       بني

مــرض اإلســهال، وذلــك يف قوافــل الوكــاالت املنفــردة أو القوافــل املشــتركة بــني الوكــاالت،    
يعيق أداءها وحيرم املستفيدين بشدة من تلك اللـوازم. وال يشـمل ذلـك اللـوازم الطبيـة الـيت        مما

إيصاهلا كجـزء مـن اخلطـة الشـهرية للقوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت، إال أـا           كان من املقرر
، قـدمت منظمــة  ٢٠١٧تـتمكن مــن متابعـة ســريها. وعـالوة علــى ذلـك، فمنــذ مطلـع عــام       مل

موقعـا يف مخـس    ١٤الصحة العاملية سبعة طلبات للوكاالت املنفردة إىل احلكومة للوصـول إىل  
  طلبني، بينما ظلت مخسة طلبات دون إجابة. حمافظات. فوافقت احلكومة على

  
  ١اجلدول 

  ٢٠١٧اللوازم الطبية اليت أزيلت من قوافل املساعدة اإلنسانية يف آذار/مارس     
  

  نوع اللوازم  عدد مواد العالج  املوقع

أزيلت األمصال واألصناف املتجددة واملعدات اجلراحية من جمموعات اللـوازم    ٩ ٧٠٩  الفوعة وكفريا      
الصحية حلاالت الطـوارئ املشـتركة بـني الوكـاالت وجمموعـات لـوازم عـالج        
اإلسهال، وخفضت كمية املستهلكات الطبيـة أو أزيلـت مـن جمموعـات مـواد      

  معاجلة احلروق وااللتهاب الرئوي باء.
أزيلت األمصال واألصناف املتجددة واملعدات اجلراحية من جمموعات اللـوازم    ١٦ ١٤٣  مضايا

االت الطـوارئ املشـتركة بـني الوكـاالت وجمموعـات لـوازم عـالج        الصحية حل
اإلسهال، وخفضت كمية املستهلكات الطبيـة أو أزيلـت مـن جمموعـات مـواد      
معاجلة احلروق وااللتـهاب الرئـوي بـاء. أزيلـت املطهـرات مـن جمموعـة املـواد         

ــوازم الصــ   حية حلــاالت الطــوارئ املشــتركة  األساســية اخلاصــة مبجموعــات الل
  .لوكاالتا بني

ــة البســيطة أو أزيلــت مــن جمموعــة األدوات      ٣ ٢١٨  الزبداين ــة األدوات اجلراحي خفضــت كمي
اجلراحية، وخفضت كمية املستهلكات الطبيـة أو أزيلـت مـن جمموعـات مـواد      
عالج احلروق وااللتـهاب الرئـوي بـاء. وأزيلـت املطهـرات مـن جمموعـة املـواد         

ــوازم الصــ   حية حلــاالت الطــوارئ املشــتركة  األساســية اخلاصــة مبجموعــات الل
  الوكاالت. بني

مل يسمح بإيصال جمموعات اللـوازم الصـحية حلـاالت الطـوارئ املشـتركة بـني         ٢ ٨٣٧  تلبيسة
الوكاالت وجمموعات لوازم عالج مرض اإلسهال وجمموعات لـوازم اإلنعـاش   

  وجمموعات لوازم التوليد، وخفضت كمية اإلمدادات الغذائية.
مل يسمح بإيصال جمموعات اللـوازم الصـحية حلـاالت الطـوارئ املشـتركة بـني         ٤ ١٧٨  الرسنت

الوكاالت وجمموعات لوازم عالج مرض اإلسهال وجمموعات لـوازم اإلنعـاش   
وجمموعات لوازم التوليد وجمموعات لوازم النظافة الصحية لألسـر، وخفضـت   

  كمية اإلمدادات الغذائية.
    

 املتحدة لتسيري القوافل املشتركة بني الوكـاالت لشـهر آذار/  وقد طُلب يف خطة األمم   - ٣٣
ــاعدة    ٢١مـــارس الوصـــول إىل  ــال املسـ ــا يف ذلـــك املواقـــع احملاصـــرة، ـــدف إيصـ ــا، مبـ موقعـ

ــى نســبة      ٧٨٧ ٥٠٠ إىل ــة عل ــة املوافق ــرد األويل مــن احلكوم ــة  ٤٤شــخص. ومشــل ال يف املائ
عـدل للموافقـة منـذ آذار/مـارس     شخص، وهـو أدىن م  ٣٤٨ ٢٠٠اخلطة املطلوبة، أو على  من
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يف املائـة   ٧٤عندما بدأت عملية اخلطط الشهرية. بيد أن ذلك اموع ارتفع إىل حنـو   ٢٠١٦
يف وقت الحق من آذار/مارس، عندما وردت موافقـات إضـافية بشـأن بعـض املواقـع األخـرى       

ال، قامت األمـم املتحـدة   على إثر اجلهود املكثفة اليت بذهلا فريق األمم املتحدة يف امليدان. وإمجا
يف املائــة. ومل تصــل   ٣٩شــخص وفقــا للخطــة، أو    ٣٠٧ ٠٠٠بإيصــال املســاعدات لنحــو   

ــن        ــدام األم ــة، وانع ــة الســلطات الســورية يف البداي املســاعدات إىل آخــرين بســبب عــدم موافق
  والقتال الدائر، وتأخر إصدار رسائل التيسري يف بعض احلاالت.

ــدم  ١٩ويف   - ٣٤ ــارس، قــ ــتركة    آذار/مــ ــل املشــ ــيري القوافــ ــة لتســ ــدة خطــ ــم املتحــ ت األمــ
خطـة   الوكاالت تغطي شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو. واألساس املنطقي لدمج شـهرين يف  بني

ــب يف    ــد طُلـ ــة. وقـ ــن املرونـ ــد مـ ــة املزيـ ــو إتاحـ ــدة هـ ــول إىل  واحـ ــة الوصـ  ١ ٠٦٦ ٦٥٠ اخلطـ
 آذار/ ٣٠الوصـول إليهـا. ويف   مـن املنـاطق احملاصـرة واملنـاطق الـيت يصـعب        ٢٨احملتاجني يف  من

مارس، قامت وزارة اخلارجية بإحالة موافقات اللجنة العليا لإلغاثة على خطة القوافل املشـتركة  
جمموعــه  مــا بــني الوكــاالت لشــهر آذار/مــارس. وجــرت املوافقــة علــى إيصــال املســاعدات إىل   

صــال إي الــذي طُلــب ١ ٠٦٦ ٦٥٠البــالغ عــددهم شخصــاً مــن أصــل املســتفيدين   ٧٦٤ ٩٥٠
املائة. وصدرت موافقة تامـة علـى تسـعة مواقـع، بينمـا صـدرت        يف ٧١,٧ املساعدات إليهم، أو

موقعا بشـروط تتعلـق بعـدد األشـخاص الـذين جيـوز إيصـال املسـاعدات إلـيهم.           ١٣موافقة إزاء 
ــن       ــر م ــع تضــم أكث ــتة مواق ــض إيصــال املســاعدات إىل س ــزال   ١٣٢ ٠٠٠ورف شــخص. وال ت

ــة تســيري القوافــل     املتحــدة تتوا األمــم صــل مــع الســلطات الســورية إلجيــاد طريقــة لتحســني عملي
  .املشتركة بني الوكاالت

وواصلت فرادى الوكـاالت تقـدمي طلبـات تتعلـق بالقوافـل التابعـة لوكـاالت منفـردة.           - ٣٥
رسـالة   ١ ٨٢٠فعلى سبيل املثال، قدم برنـامج األغذيـة العـاملي طلبـات رمسيـة للحصـول علـى        

 نقل املساعدات الغذائية إىل املواقع املستهدفة يف مجيع أحنـاء البلـد، ومعظمهـا    رسائل تيسري من
طلبـا   ١٦من املناطق اليت ميكن الوصول إليها بصورة منتظمة. ومن بني هذه الطلبات، مل حيظ 

ــة         ــاعدات الغذائيـ ــال املسـ ــال دون إيصـ ــا حـ ــة، ممـ ــلطات املختصـ ــن السـ ــرد مـ ــة أو الـ باملوافقـ
  افظات محص ودرعا وريف دمشق.شخصا يف حم ٦٨ ٥٢٥ إىل

وقد أغلقت السلطات التركية مؤقتا معرب نصيبني/القامشلي يف حمافظة احلسكة لدواع   - ٣٦
. وكــذلك، مــا زالــت وكــاالت األمــم املتحــدة  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٧أمنيــة منــذ 

افظــة عــاجزة إىل حــد بعيــد عــن الوصــول مــن داخــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية إىل أحنــاء حم  
احلسكة عن طريق الرب، بسبب انعدام األمن ووجود أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية علـى امتـداد   
الطرق. وال تزال األمم املتحـدة تقـوم بعمليـات النقـل اجلـوي مـن دمشـق إىل مطـار القامشـلي          

  إليصال املساعدات املتعددة القطاعات.

   



S/2017/339 

 

17-06106 17/33 

 

  االستجابة اإلنسانية    

الوكاالت اإلنسانية التابعـة لألمـم املتحـدة وشـركاء املنظمـة       يف آذار/مارس، استمرت  - ٣٧
يف إيصال املساعدة إىل ماليني احملتاجني باستخدام مجيع الوسائط من داخل اجلمهورية العربيـة  

). وباإلضـافة إىل األمـم املتحـدة وشـركائها، واصـلت      ٢السورية وعرب احلـدود (انظـر اجلـدول    
ــا     ــة تقــدمي مس ــري احلكومي ــات غ ــهر الســابقة.      املنظم ــرار األش ــاجني علــى غ ــة إىل احملت عدة قيم

ــثري      ــيطرا ويف كـ ــعة لسـ ــاطق اخلاضـ ــية يف املنـ ــدمات األساسـ ــدمي اخلـ ــة تقـ ــلت احلكومـ وواصـ
  املناطق الواقعة خارج سيطرا. من
  

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٧عدد األشخاص الذين تلقوا املساعدات من منظمات األمم املتحدة يف آذار/مارس     

  
  عدد األشخاص الذين تلقوا املساعدة  املنظمة

  ٣١ ٠٠٠  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة    
  غري متاح  املنظمة الدولية للهجرة

  ٢٦٤ ٠٠٠  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ٢ ٦٠٠ ٠٠٠  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  ٢ ٧٧٣ ٠٠٠  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ١٧٢ ٠٠٠  املتحدة للسكانصندوق األمم 
  ٤٣٠ ٠٠٠  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  ٤ ١٠٠ ٠٠٠  برنامج األغذية العاملي
  ٤٥٦ ٠٠٠  منظمة الصحة العاملية

    
ــا إىل داخــل      - ٣٨ واســتمرت عمليــات إيصــال املســاعدات عــرب احلــدود مــن األردن وتركي

 )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وفقــا ألحكــام القــرارات  
(انظـر الشـكل الرابـع). ومتشــيا مـع تلـك القــرارات،       )٢٠١٦( ٢٣٢٣و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و

قامــت األمــم املتحــدة بإخطــار الســلطات الســورية بكــل شــحنة مســبقا، مبــا يشــمل التفاصــيل   
لقة مبحتواها ووجهتها وعدد املستفيدين منها. وواصلت آلية الرصد التابعة لألمـم املتحـدة   املتع

ــدت      ــث رصـ ــا، حيـ ــورية عملياـ ــة السـ ــة العربيـ ــة باجلمهوريـ ــتعملتها   ٥٢١املعنيـ ــاحنة اسـ شـ
قافلة، وأكدت الطـابع اإلنسـاين لكـل شـحنة منـها،       ٢٤وكاالت تابعة لألمم املتحدة يف  ست

رية بعد إرسـال كـل شـحنة. ومـا زالـت اآلليـة تسـتفيد مـن التعـاون          وأخطرت السلطات السو
  املمتاز مع حكوميت األردن وتركيا.
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  الشكل الرابع
ــدد املســتفيدين الــذين قــدمت هلــم األمــم املتحــدة وشــركاؤها املســاعدة عــن طريــق               ع

  ٢٠١٧اإلمدادات اإلنسانية عرب احلدود، حسب اموعات، يف آذار/مارس 
  
  

  

  

  

  

  

  

آذار/مــارس  وتــرد قائمــة بالقوافــل املشــتركة بــني الوكــاالت الــيت أجنــزت مهمتــها يف     - ٣٩
. ويف اموع، قامت األمم املتحدة بإيفاد مثاين قوافـل مشـتركة بـني الوكـاالت،     ٣اجلدول  يف

وكانــت مجيــع القوافــل، مــا عــدا قافلــة بلــودان، تنــدرج يف إطــار خطــة القوافــل املشــتركة            
الوكــاالت لشــهر آذار/مــارس. ويف آذار/مــارس، أجنــزت خليــة دعــم اموعــة اللوجســتية   بــني
رحلة ذهابا وإيابا إلسقاط املساعدات من اجلـو   ١٨ية بالنيابة عن وكاالت األمم املتحدة العامل

على مدينة دير الزور احملاصرة، فألقت بذلك كميات تكفي لتوفري حصص إعاشة كاملة لنحو 
عملية من عمليات النقل اجلوي ذهابا وإيابا إىل القامشـلي،   ٥٢شخص. و أُجنزت  ٤٢ ٠٠٠

طنـا متريـا مـن السـلع الغذائيـة املقدمـة مـن برنـامج األغذيـة           ١ ٩٧٥موعـه  مسحت بنقل مـا جم 
العــاملي وإمــدادات أخــرى مت إيصــاهلا بالنيابــة عــن جهــات فاعلــة إنســانية أخــرى. وأتــاح ذلــك  

شخصـا يف حمافظـة احلسـكة. ومشلـت      ١٨٨ ٥٥٠لربنامج األغذية العاملي تقـدمي املسـاعدة إىل   
الجئــا عراقيــا  ٢١ ٠٥٠شــة الــيت تكفــي ملســاعدة  مــن حصــص اإلعا ٤ ٢١٠هــذه املســاعدة 

املوصل متت استضافتهم يف خميم اهلول لالجئني. وباستخدام املخـزون الـذي نقـل جـوا إىل      من
مـــن حصـــص اإلعاشـــة اجلـــاهزة  ٧ ٣٠٠القامشـــلي، قـــام برنـــامج األغذيـــة العـــاملي بإيصـــال 

سـيطرة الكرديـة)، فقـدم    أبيض وسلوك وعني عيسى يف مشال حمافظـة الرقـة (اخلاضـعة لل    تل إىل
، فضــال ٢٠١٥شــخص يف املنطقــة ألول مــرة منــذ متوز/يوليــه      ٣٦ ٥٠٠بــذلك الــدعم إىل  

شـخص مــن بــني املشــردين حــديثا   ٣٥ ٠٠٠مــن حصــص اإلعاشــة اجلــاهزة إىل  ٧ ٠٠٠ عـن 
  منطقة منبج اليت يصعب الوصول إليها. يف
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  ٣اجلدول 
 ت عـــرب خطـــوط التمـــاس يف آذار/وكـــاالقوافـــل املســـاعدة اإلنســـانية املشـــتركة بـــني ال     

  ٢٠١٧  مارس
  

  املوقع  التاريخ
ــوب   ــدف املطلــ اهلــ

  (عدد املستفيدين)

ــدد األشـــخاص  عـ
املســتهدفني الــذين 

  نوع املساعدة  تلقوا املساعدة

  مساعدة متعددة القطاعات  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  الفوعة وكفريا  آذار/مارس ١٤          
  مضايا  آذار/مارس  ١٤

٤٠ ٠٠٠  
  مساعدة متعددة القطاعات  ٣٩ ٦٠٠

  مساعدة متعددة القطاعات  ٤٠٠  الزبداين  آذار/مارس ١٤
  مساعدة متعددة القطاعات  ٢٤ ٥٠٠  ٣٠ ٠٠٠  وادي بردى  آذار/مارس ٢٤
  مساعدة متعددة القطاعات  ٢٥ ٠٠٠  غري متاح  بلودان  آذار/مارس ٢٧
  مساعدة متعددة القطاعات  ٨٤ ٥٠٠  ١٠١ ٥٠٠  تلبيسة  آذار/مارس ٢٧
  مساعدة متعددة القطاعات  ٦ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠  خان الشيح  آذار/مارس ٣٠
  مساعدة متعددة القطاعات  ١٠٧ ٥٠٠  ١٠٧ ٥٠٠  الرسنت  آذار/مارس ٣٠
    

 آذار/ ١٦إىل  ١٢ونظِّمت محلـة وطنيـة للتحصـني ضـد شـلل األطفـال يف الفتـرة مـن           - ٤٠
مليـــــون طفـــــل  ٢,٧مليـــــون مـــــن أصـــــل  ٢,١مـــــارس. وتشـــــري النتـــــائج األوليـــــة إىل أن 

يف املائة، تلقوا حتصينا ضد شـلل األطفـال مـن داخـل      ٧٦,٦٨اخلامسة، أو ما نسبته  سن دون
اجلمهورية العربية السورية يف مجيـع احملافظـات باسـتثناء إدلـب ومدينـة الرقـة وجـزء مـن ريـف          

طفـل آخـرين يف إدلـب وحلـب عـن طريـق الشـركاء         ٦٠ ٠٠٠حلب. ومت الوصول أيضـا إىل  
وســتتاح نتــائج التغطيــة النهائيــة حبلــول األســبوع الثــاين مــن شــهر نيســان/أبريل.  عــرب احلــدود.

مــن األطفــال دون ســن اخلامســة التحصــني الــروتيين،   ٩ ٠٠٠جهــة أخــرى، تلقــى حنــو   ومــن
آذار/مـارس   ٢٥إىل  ١٨ذلك التحصني ضد احلصبة، يف الغوطـة الشـرقية يف الفتـرة بـني      يف مبا

  السوري.عن طريق اهلالل األمحر العريب 

ويسرت منظمة األمم املتحدة للطفولة إكمال اإلصالحات الطارئـة خلطـوط األنابيـب      - ٤١
الـيت تــربط وادي بـردى وعــني الفيجـة بدمشــق لضـمان إنتــاج امليـاه الكافيــة يف موسـم الربيــع.       
وسيستمر الـدعم املقـدم إلصـالح املضـخة لضـمان إمـداد دمشـق بالكميـات الكافيـة مـن امليـاه            

اجلفاف. ويف حلب، دعمـت اليونيسـيف اجلهـود املبذولـة السـتئناف ضـخ امليـاه        خالل موسم 
من حمطة اخلفسـة علـى ـر الفـرات منـذ منتصـف آذار/مـارس. ونتيجـة لـذلك، تلقـت العديـد            

  أحياء املدينة املياه من خالل شبكة البلدية لتوزيع املياه. من

مية صادرة عن املركـز الروسـي   وأرسل االحتاد الروسي إىل األمم املتحدة نشرات إعال  - ٤٢
للمصاحلة بني األطراف املتنازعة يف اجلمهورية العربية السورية يعرض فيها املسـاعدة اإلنسـانية   
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الثنائية املقدمة. وواصلت أيضا دول أعضاء أخرى تقدمي املساعدة اإلنسانية الثنائية وغري ذلـك  
  من أشكال املساعدة اإلنسانية.

  
  لتسجيلالتأشريات وعمليات ا    

طلبــا جديــدا للحصــول علــى تأشــريات دخــول. ومــن بــني هــذه   ٤٠قُــدم مــا جمموعــه   - ٤٣
ــه      ــا جمموع ــى م ــة عل ــات، متــت املوافق ــد     ١١الطلب ــت بع ــب، ومل يب ــرفض أي طل ــا، ومل ي طلب

طلبــا. وجــرت املوافقــة علــى عشــرة طلبــات جديــدة للحصــول علــى تأشــريات كانــت    ٢٩ يف
لبـــا. ويف شـــباط/فرباير، ط ١٣بينمـــا مل يبـــت بعـــد يف قـــدمت خـــالل الشـــهور الســـابقة،  قـــد

منــها، ومل يبــت   ٤٩علــى طلبــا لتجديــد التأشــريات، ومتــت املوافقــة      ٧٥جمموعــه  مــا قُــدم
طلبــا آخــر لتجديــد التأشــرية قُــدمت خــالل  ١١طلبــا. ومتــت املوافقــة أيضــا علــى  ٢٦ يف بعــد

  .الشهور السابقة

احلكومية الدوليـة املسـجلة لـدى حكومـة اجلمهوريـة       ويبلغ إمجايل عدد املنظمات غري  - ٤٤
منظمـــة. وهنـــاك أربـــع منظمـــات دوليـــة  ١٧العربيـــة الســـورية املـــأذون هلـــا بالعمـــل يف البلـــد 

حكومية أخرى بصدد إكمال إجراءات التسجيل. وال تزال هذه املنظمات تواجه جمموعة  غري
العمـل، مبـا يف ذلـك حصـوهلا علـى إذن      من العوائق والقيود اإلدارية الـيت تـؤثر يف قـدرا علـى     

منظمة غـري حكوميـة وطنيـة بالعمـل      ٢١٦إلجراء تقييمات مستقلة لالحتياجات. وأُذن لنحو 
ــة علــى اإلذن بالعمــل      ــة وطني ــة الســورية. وحصــلت منظمــة غــري حكومي ــة العربي يف اجلمهوري

حلــب  دمشــق خــالل شــهر آذار/مــارس، بينمــا رفــع اســم منظمــة غــري حكوميــة وطنيــة يف    يف
القائمة. وقد كانت املنظمة غري احلكومية الوطنية يف حلب اليت شطبت من القائمة شريكا  من

  رئيسيا للعديد من وكاالت األمم املتحدة يف تلك املدينة.
  

  سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية وأماكن عملهم    

نـدق الفصـول   متـرا شـرق ف   ١٥٠آذار/مارس، سقطت قـذيفتا هـاون علـى بعـد      ٥يف   - ٤٥
األربعة الذي يقيم فيه موظفو األمم املتحدة يف دمشق، مما أحلق أضرارا طفيفة بإحدى الغـرف  

  اليت يستخدمها برنامج األغذية العاملي.

آذار/مــارس، دامهــت إحــدى مجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة لــدول   ١٠ويف   - ٤٦
ــيت تع      ــة ال ــة الوطني ــري احلكومي ــب إحــدى املنظمــات غ ــب.    مكت ــة إدل ــوب شــرق مدين مــل جن

عندئذ أي من املوظفني يف املبىن، بيد أن بعض املعدات صودرت. وأفيد بـأن املدامهـة    يكن ومل
  آذار/مارس. ٨جاءت ردا على احتفال املنظمة غري احلكومية باليوم الدويل للمرأة يف 

بع آذار/مـارس، سـقطت قذيفـة هـاون علـى مـأوى شـفا عمـرو اجلمـاعي التـا           ١٣ويف   - ٤٧
لألونروا يف القابون، دمشق، فأحلقت أضرارا طفيفة باملبىن، بينما سقطت ثالث قذائف أخرى 

  يف املنطقة ااورة.
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ــدس وعــدد         - ٤٨ ــريب الســوري ومهن ــارير أن أحــد متطــوعي اهلــالل األمحــر الع ــد التق وتفي
طبقـة  آذار/مارس من جراء هجـوم جـوي أثنـاء تواجـدهم عنـد سـد ال       ٢٧التقنيني قُتلوا يف  من

  بالرقة دف إجراء تقييم من أجل القيام بإصالحات يف السد وتثبيته.

ــهم         - ٤٩ ــاملني يف قطــاع املســاعدة اإلنســانية، من ــل عشــرات الع ــرتاع، قُت ــذ نشــوب ال ومن
 -موظفــا مــن مــوظفي األونــروا  ١٧مبــن يف ذلــك  -موظفــاً مــن مــوظفي األمــم املتحــدة  ٢١
ر العريب السوري ومثانية موظفني ومتطـوعني يف مجعيـة   موظفاً ومتطوعاً يف اهلالل األمح ٦٥ و 

ــد مــن مــوظفي املنظمــات       ــل العدي ــد مبقت ــك، أفي اهلــالل األمحــر الفلســطيين. وباإلضــافة إىل ذل
موظفـا مـن مـوظفي األمـم املتحـدة،       ٢٧احلكومية الدولية والوطنيـة. ويوجـد مـا جمموعـه      غري
مـن مـوظفي األونـروا احمللـيني،      ٢٦ائي و يف ذلك أحد موظفي برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ     مبا
  عداد احملتجزين أو املفقودين حاليا. يف
    

  مالحظات  -  ثالثا  

ال يزال يساورين قلق عميق إزاء احلالة على أرض الواقـع فيمـا خيـص املـدنيني يف عـدد        - ٥٠
اطق مــن املنــاطق يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية. ويتواصــل إطــالق األســلحة املتفجــرة يف املنــ   

املأهولة بالسكان، وال يقتصر مفعوهلا على قتل الناس وجرحهم بصورة عشوائية، بـل يتجـاوز   
ذلــك ليطــال تــدمري املســاكن واهلياكــل األساســية احليويــة وإتالفهــا. ويســتمر إتــالف وتــدمري     

ه وتعطيل املقومات األساسية حلياة املدنيني السوريني العاديني، مبا يف ذلك املخابز وحمطات امليا
واملستشفيات واملدارس وأمـاكن العبـادة. ونتيجـة لـذلك، ال يـزال املـدنيون و يتحملـون وطـأة         

  هذه األزمة كل يوم.

وال تزال اإلمدادات اإلنسانية ممنوعة مـن الوصـول إىل أعـداد كـبرية مـن النـاس الـذين          - ٥١
هم يف أمس احلاجة إىل املساعدة. ويساورين القلق إزاء تزايد القيود اإلدارية وغريها من القيود 
البريوقراطية الـيت تفرضـها مجيـع األطـراف علـى أرض الواقـع، مبـا يف ذلـك السـلطات السـورية           

ت املسلحة غـري التابعـة لـدول وجهـات أخـرى يف إدلـب والسـلطات احملليـة يف مشـال          واجلماعا
شرق سوريا. وأود أن أشيد بالتفـاين يف العمـل الـذي يبديـه كـل مـن وكـاالت األمـم املتحـدة          
ــة للصــليب األمحــر، واملنظمــات       ــة الدولي اإلنســانية، واهلــالل األمحــر العــريب الســوري، واللجن

ــة وا  غــري ــة الدولي ــني األشــخاص      احلكومي ــل تلقــي مالي ــزال تكف ــدان. فهــي ال ت ــة يف املي لوطني
للمساعدة كل شهر يف بيئة تنطوي على صعوبات وعلى خمـاطر شـديدة. والعـاملون يف قطـاع     
تقــدمي املســاعدة اإلنســانية مســتعدون ملضــاعفة هــذه اجلهــود، إال أن ذلــك يقتضــي مــن مجيــع    

  األطراف القيام حقا بتيسري العمل.

ت علما بعمليات اإلجالء يف اآلونة األخرية من حي الوعر احملاصر يف مدينة وقد أحط  - ٥٢
محص، يف إطار اتفاق حملي أُبـرم بـني احلكومـة واملمـثلني احمللـيني يف الـوعر. ومل تشـارك األمـم         
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املتحدة يف املفاوضات أو يف عمليات اإلجالء املتعلقة ذه االتفاقات، اليت ال يبدو أا تسـتويف  
ري القانونية الدولية أو تتقيد باملبادئ اإلنسانية. وقد أعربت األمـم املتحـدة مـرارا وتكـرارا     املعاي

عن قلقها إزاء إبرام أي اتفاق حملي يأيت على إثر إهالك منطقة من املناطق ويؤدي إىل التشـريد  
بـأن   القسري لشرائح معينة من السكان املـدنيني. وأود أن أُذكِّـر األطـراف يف هـذه االتفاقـات     

القــانون الــدويل اإلنســاين يــنص علــى أن التشــريد القســري للمــدنيني ألســباب تتصــل بــالرتاع    
ــك لضــرورة عســكرية.         ال ــهم أو إذا كــان ذل ــه هــو ضــمان أمن جيــوز إال إذا كــان الغــرض من

فالتشريد القسري ألي سبب آخر يتصل بالرتاع أمر حمظور وميكـن أن يشـكل جرميـة حـرب.     
أن يكون آمنا وطوعيا، وإىل مكان من اختيارهم. وجيب أن تعامـل   وأي إجالء للمدنيني جيب

األطــراف األشــخاص النــازحني بكرامــة، دون خــوف مــن أذى. وجيــب الســماح لألشــخاص    
  املشردين بالعودة طوعا إىل ديارهم حاملا يسمح الوضع بذلك.

ــدما صــوب         - ٥٣ ــف تق ــن املفاوضــات السياســية يف جني ــة اخلامســة م ــد أحــرزت اجلول وق
لقواسم املشتركة اجللية بني املدعوين، بناء علـى احملادثـات الـيت دارت بشـأن جـدول األعمـال       ا

املتفــق عليــه، ولــيس أقلــها تأكيــد مجيــع احلاضــرين أنــه ينبغــي أال يكــون هنــاك فــراغ دســتوري  
أمين عند االضطالع بعملية انتقال سياسي متفاوض بشأا. وقد شـكَّل ذلـك خطـوة هامـة      أو

لعملية لكي تشمل بروز قواسـم مشـتركة أخـرى و زيـادة فهـم مـا هـو مطلـوب         متثل تكريس ا
ريـد جنـاح التفـاوض بشـأن عمليـة االنتقـال السياسـي فيمـا بـني السـوريني وفقـا للقـرار             مـا أُ  إذا

  وبيان جنيف. )٢٠١٥( ٢٢٥٤

الدؤوب الذي اضطلع به املدعوون أو جتاهله. فهـذا بالضـبط    وال ينبغي االستهانة بالعمل  - ٥٤
السـالم.   هـو املطلـوب إذا مـا أريـد املضـي قـدما يف مسـار احلـل السياسـي عـرب احلـوار املفضـي إىل            

ولذلك فمن املهـم أن يالحـظ أن املـدعوين أبـدوا، عنـد اختتـام املفاوضـات، اسـتعدادهم لتكثيـف          
رة الفاصلة بني جوالت املفاوضات كي يتسىن إحراز مزيد من املشاورات مع األمم املتحدة يف الفت

التقدم يف اجلولة التالية يف أقرب وقت ممكن حلل الـرتاع يف البلـد. وبنـاء علـى ذلـك، ورغـم احلالـة        
املقلقـة يف امليــدان واحتمــال اسـتمرار احلــوادث الســلبية، أبـان املــدعوون عــن نضـج جديــد وأبــدوا     

  .ى الرغم من مجيع الصعوبات السياسية والعسكريةالتزامهم مبواصلة العملية عل

وتواصل األمم املتحدة الدعوة إىل التقيد بوقف إطـالق النـار وتعزيـزه، وإىل املشـاركة       - ٥٥
باستمرار لضمان أن يتلقـى املعونـة اإلنسـانية مـن هـم يف أمـس احلاجـة إليهـا. وتظـل الصـالت           

نسانية وإحراز تقدم سياسي حقيقة واقعـة.  القائمة بني وقف إطالق النار ووصول املساعدة اإل
وإنين على ثقة بأنه ميكن إحراز التقـدم يف جنيـف، بيـد أنـه مـا زال يسـاورين القلـق يف الوقـت         
نفسه إزاء إمكانية تقويض سبل إجناح العملية السياسية بسبب تدهور احلالة على أرض الواقـع  

ت أدعــو األطــراف يف امليــدان  الــذي يــؤثر علــى املــدنيني أكثــر مــن أي جهــة أخــرى. ومــا زلــ   
االلتزام حبماية املدنيني، ومواصلة املشاركة على املسارات السياسية والعسكرية واإلنسـانية   إىل

    بغية إاء هذا الرتاع.
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 املرفق

احلوادث اليت تؤثر على املدنيني املسجلة من قبل مفوضية األمـم املتحـدة       
(أ)٢٠١٧حلقوق اإلنسان يف آذار/مارس 

 
  

 حمافظتا ريف دمشق ودمشق    

الواقعـة   آذار/مارس، أفيد مبقتـل أحـد املـدنيني مـن جـراء غـارة أرضـية يف مضـايا         ٢يف   •  
 حتت سيطرة املعارضة.

آذار/مارس، أفيد مبقتل أحد املدنيني وإصـابة عـدة مـدنيني جبـراح أثنـاء الغـارات        ٢يف   •  
اجلوية اليت أصابت منطقة سكنية يف اجلزء اخلاضع لسيطرة مجاعات املعارضة املسلحة 

 غري التابعة لدول من حرستا.

أثنـاء الغـارات اجلويـة الـيت أصـابت منطقـة        آذار/مارس، أفيد مبقتل أحـد املـدنيني   ٣يف   •  
 سكنية من عربني اخلاضعة لسيطرة مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول.

ــنت         ٥يف   •   ــيت ش ــارات األرضــية ال ــاء الغ ــل أثن ــدنيني قت ــم أن أحــد امل ــارس، زع آذار/م
 دول.مناطق يف دوما خاضعة لسيطرة مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة ل على

آذار/مـارس، زعـم أن اثــنني مـن املــدنيني، مبـن يف ذلــك طفـل واحــد، قـتال أثنــاء        ٧يف   •  
غارات جوية شنت على اجلزء الواقع حتت سيطرة املعارضة املسلحة غري التابعة لدول 

 من حرستا.

آذار/مارس، أصابت سلسلة من الغارات األرضية منطقة سكنية يف محورة الواقعة  ٩يف   •  
يطرة مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، مما أسفر عن الوفـاة املزعومـة   حتت س

 .خلمسة مدنيني، من بينهم امرأتان وطفل واحد، وإصابة آخرين ال يعرف عددهم

آذار/مـــارس، أُبلـــغ عـــن وقـــوع تفجرييـــن متتـــاليني يف منطقـــة بـــاب الصـــغري    ١١يف   •  
شخصـا علـى األقـل     ٤٠أديـا إىل قتـل    مقاطعة الشاغور وسط دمشق، يـزعم أمـا   يف

آخرين، مبن يف ذلك مواطنـون عراقيـون، وفقـا ملصـادر مواليـة       ١٢٠وجرح أكثر من 
للحكومـــة. وتلقـــت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان قائمـــة تضـــم أمســـاء   

أفـراد قـوات األمـن السـورية يـزعم أـم قُتلـوا يف اهلجـوم، ولكنـها مل تسـتطع            من ١٦
  
  

ات اليت استجدت يف امليدان وللحوادث اليت ، يتعلق هذا الوصف املقدم للتطور)٢٠١٥( ٢٢٥٨وفقا للقرار   (أ)  
تأكيـدها بامتثـال مجيـع األطـراف     وقعت خالل الشهر ومتكنت مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان مـن      

. وتقدم )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩اجلمهورية العربية السورية للقرارات  يف
هذه املعلومات دون إخالل بعمل فرقة العمل املعنية بوقف إطالق النار التابعة للفريـق الـدويل لـدعم سـوريا.     
واملعلومات الواردة ليسـت جـردا شـامال جلميـع انتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين وانتـهاكات وجتـاوزات           

 .الفترة املشمولة بالتقريرلعربية السورية خالل اجلمهورية االقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت وقعت يف 
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 لقتلى من املدنيني بصورة مستقلة.تأكيد عدد ا

ــا أصــيبوا       ١٢يف   •   ــرأة أخــرى وطفليه ــت وأن ام ــة قُتل ــرأة مدني ــارس، زعــم أن ام آذار/م
 .جبروح من جراء الغارات األرضية اليت شنت على بقني الواقعة حتت سيطرة املعارضة

ــني         ١٥يف   •   ــاص يف بقـ ــاص قنـ ــيب برصـ ــدنيني أصـ ــد املـ ــأن أحـ ــد بـ ــارس، أفيـ آذار/مـ
آذار/مــارس. وكــان مــن بــني املــدنيني األربعــة الــذين مت إجالؤهــم إىل دمشــق.  ١٤ يف

 آذار/مارس. ١٧أنه تويف متأثرا جبروحه يف  غري

آذار/مــارس، وقــع انفجــاران متتاليــان يف اجلــزء الواقــع حتــت ســيطرة احلكومــة   ١٥يف   •  
ــن ــة الوســطى، واآلخــر        م ــة احلميدي ــديل يف منطق دمشــق: أحــدمها داخــل القصــر الع
مطعم يف حي الربوة. وخبصـوص احلادثـة األوىل، تلقـت مفوضـية حقـوق اإلنسـان        يف

ــد     ١٣قائمــة تضــم أمســاء   ــها مل تســتطع تأكي ــد مبقتلــهم يف االنفجــار، ولكن ــاً أفي حمامي
جمموع عدد اإلصابات يف صفوف املدنيني. وأعلن تنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق   

حد املنافـذ اإلعالميـة اإللكترونيـة املعروفـة     والشام مسؤوليته عن اهلجومني من خالل أ
ــيت وقعــت يف صــفوف املــدنيني      بانتســاا إىل التنظــيم. وال يعــرف عــدد اإلصــابات ال

 جراء االنفجار الثاين. من

آذار/مارس، أفيد بإصابة فىت يف اخلامسـة عشـرة مـن عمـره يف رأسـه برصـاص        ١٦يف   •  
قيــد احليــاة، ولكــن أفيــد بأنــه  قنــاص، ممــا خلــف لديــه جروحــا بليغــة. وقــد ظــل علــى 

 يف أمس احلاجة إىل عملية جراحية. كان

آذار/مارس، زعم أن طفال أصيب يف رأسه بنريان القناصـة بـالقرب مـن نقطـة      ١٦يف   •  
 شباك للتفتيش اليت يديرها حزب اهللا يف مضايا.

آذار/مـــارس، زعـــم أن رجـــال مريضـــا عقليـــا قُتـــل برصـــاص قنـــاص بـــالقرب   ١٨يف   •  
ــه،      ن مــن ــديرها حــزب اهللا. كمــا أصــيب أحــد أقارب ــيت ي ــيش ال قطــة بــىن شــيخو للتفت
 آذار/مارس. ٢٠حماولة إنقاذه، بنريان القناصة، وقيل إنه تويف يف  عند

آذار/مارس، شـنت غـارات أرضـية علـى سـوق يف عـربني، زعـم أـا أسـفرت           ١٩يف   •  
 مقتل مخسة مدنيني، من بينهم طفل واحد. عن

/مارس، زعم أن أربعة من أعضاء فريق حملي لتقدمي املسـاعدات اإلنسـانية   آذار ١٩يف   •  
قتلوا يف غارة جوية أثناء قيامهم بإنقاذ مدنيني على إثر غـارة جويـة كانـت قـد شـنت      

 يف جوبر الواقعة حتت سيطرة مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول.

ن القناصـة بـالقرب مـن نقطـة عبـد ايـد       آذار/مارس، زعم أن طفال قُتـل بـنريا   ١٩يف   •  
للتفتيش اليت يديرها حزب اهللا. وزعم أن مدنياً آخر أصيب يف رأسـه برصـاص قنـاص    
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آذار/مـارس. وأفيــد   ٢١يف اليـوم نفسـه، بـالقرب مــن نقطـة التفتـيش ذاــا، وتـويف يف       
 .أيضا بأن مدنيا كان قد حاول مساعدته أُطلق عليه الرصاص وتويف بعد ذلك بيومني

آذار/مــارس، أفيــد بــأن رجــال مــدنيا قتــل برصــاص أحــد القناصــة بــالقرب           ١٩يف   •  
 نقطة بىن شيخو للتفتيش. من

آذار/مارس، أفيـد بـأن ضـربات جويـة أسـفرت عـن مقتـل اثـنني مـن املـدنيني،            ٢٠يف   •  
مــدنياً آخــرين يف محــورة الواقعــة حتــت ســيطرة   ١٥بينــهم طفــل واحــد، وجــرح   مــن

 سلحة غري التابعة لدول.مجاعات املعارضة امل

آذار/مارس، زعم أن اثنني من املدنيني أصيبا جبروح من جـراء غـارات أرضـية     ٢٢يف   •  
 شنت على منطقة الشعالن السكنية وسط دمشق.

آذار/مارس، أصابت غارة جوية شوارع الروضة وبالديـا، يف محـورة، الغوطـة     ٢٥يف   •  
ــارير عـــن مقتـــل    ــا أســـفر حســـب التقـ ــيهم   ١٨الشـــرقية، ممـ ــاء  ٧مـــدنياً، مبـــن فـ   نسـ

امـرأة. وتفيـد التقـارير     ٢٠طفـال و   ٢٥آخـرين، مبـن فـيهم     ٧٠أطفال، وجـرح   ٣ و
حمليا جتاريا، فضال عن أحد املساجد، تضررت أو دمرت  ٣٥مرتال و  ٩٠بأن حوايل 

 من جراء أثر تلك الغارة.
  

 حمافظة درعا    

ادعــاءات تفيــد بــأن مجاعــة جــيش خالــد  آذار/مــارس، يف قريــة القصــري، وردت  ١يف   •  
الوليد املنتسبة إىل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام أعـدمت امـرأة تبلـغ          بن

يومــا  ١٦، بعــد حرماــا مــن حريتــها ملــدة  “التجــديف”ســنة بتهمــة  ٤٠العمــر  مــن
 استنادا إىل التقارير.

شـــن غـــارة جويـــة  قُتـــل عنـــدآذار/مـــارس، وردت ادعـــاءات تفيـــد بـــأن طفـــال  ٧يف   •  
ضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول،      السـهوة الـيت تسـيطر عليهـا مجاعـات املعار      بلدة على

 .ريف درعا الشرقي يف

آذار/مارس، وردت ادعاءات تفيد بأن ثالثة مدنيني بينـهم امرأتـان قُتلـوا عنـد      ١٠يف   •  
 اليت تسيطر عليها احلكومة ويف حميط املطار. شن غارات أرضية يف منطقة السحاري

ــة      ١١يف   •   ــة الغاري آذار/مــارس، أفــادت تقــارير مبقتــل مــدين يف غــارة أرضــية علــى قري
 الشرقية اليت تسيطر عليها مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول.

ارة آذار/مارس، أفـادت تقـارير مبقتـل مـدين وإصـابة سـتة آخـرين جبـراح يف غـ          ١٢يف   •  
 أرضية شنت على اجلزء الذي تسيطر عليه احلكومة من مدينة درعا.
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آذار/مارس، وردت ادعاءات تفيـد مبقتـل طبيـب كـان يعـاجل جرحـى بـالقرب         ١٢يف   •  
من خط املواجهة يف غارة جوية على منطقـة درعـا البلـد الـيت تسـيطر عليهـا مجاعـات        

 .املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، يف مدينة درعا

آذار/مارس، أفادت تقارير مبقتل عامل يف اال الطـيب وزوجتـه يف غـارة جويـة      ١٣يف   •  
 .على منطقة طريق السد اليت تسيطر عليها مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول

آذار/مارس، أفادت تقارير مبقتل امرأة مدنية يف غارة جوية على بلدة صيدا اليت  ١٤يف   •  
 .مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول، يف ريف درعا الشرقيتسيطر عليها 

ــية      ١٤يف   •   ــارات أرضـ ــن غـ ــر شـ ــى إثـ ــل علـ ــل طفـ ــارير مبقتـ ــادت تقـ ــارس، أفـ آذار/مـ
الســحاري الــذي تســيطر عليــه احلكومــة يف درعــا. وأفــادت تقــارير مبقتــل    حــي علــى
قي مـن منطقـة   آخر يف اليوم نفسه على إثر شن غارات أرضـية علـى اجلـزء الشـر     طفل

 درعا البلد الذي تسيطر عليه مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة لدول.

آذار/مــارس، أفــادت تقــارير بعمليــة إعــدام علنيــة ملــدين علــى يــد جــيش خالــد   ١٧يف   •  
 يف بلدة تسيل. “التجديف”الوليد بتهمة  بن

ــدين    ١٨يف   •   ــل مــ ــارير مبقتــ ــادت تقــ ــارس، أفــ ــى    آذار/مــ ــيل علــ ــيم يف تســ ــر مقــ إثــ
أرضية غارات شن. 

آذار/مارس، وردت ادعاءات تفيد مبقتل مدين علـى إثـر انفجـار جهـاز تفجـري       ٢٠يف   •  
 يدوي الصنع بالقرب من مدينة خبب، يف مشال درعا.

آذار/مارس، أفـادت تقـارير مبقتـل اثـنني مـن أفـراد الـدفاع املـدين عنـد ارتطـام            ٢٠يف   •  
م اليت تسيطر عليها مجاعـات املعارضـة املسـلحة    سيارما جبهاز متفجر يف منطقة املخي

 غري التابعة لدول.

آذار/مارس، أفادت تقارير بإعدام مقاتلني اثـنني عـاجزين عـن مواصـلة القتـال       ٢١يف   •  
من مدينة نوى على يد جيش خالد بن الوليد يف منطقة تل عشترة. ويزعم أما كانـا  

 قد اختطفا قبل عدة أشهر من ذلك.
  

 حلب حمافظة    

آذار/مــارس، شــنت غــارات جويــة علــى منــاطق ســكنية يف منطقــة اخلفســة الــيت   ٤يف   •  
يسيطر عليها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية بـالقرب مـن منـبج، ممـا أسـفر حسـب التقـارير           

 مقتل أربعة مدنيني من أسرة واحدة وإصابة ثالثة آخرين جبراح. عن

بعــة مــدنيني، بينــهم امــرأة وطفــل،  آذار/مــارس، وردت ادعــاءات تفيــد مبقتــل أر ٦يف   •  
 انفجار جهاز متفجر يف أطراف بلدة اخلفسة بريف حلب الشرقي. عند
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آذار/مارس، وردت ادعاءات تفيد مبقتـل ثالثـة مـدنيني نتيجـةً النفجـار جهـاز        ١١يف   •  
 متفجر يف بلدة الباب.

انفجـار جهـاز   آذار/مارس، وردت ادعاءات تفيد مبقتل أربعة مدنيني على إثـر   ١٤يف   •  
متفجر بينما كان املدنيون يسريون يف بلدة البـاب، بريـف حلـب الشـرقي. ورغـم أنـه       

يسع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حتديد اجلهة اليت زرعت ذلك اجلهـاز،   ال
فمن املعروف أن تنظيم الدولة اإلسالمية يقوم بزرع هذا النوع من األجهزة املتفجـرة  

 ة لسيطرته، وال سيما قبل أن ينسحب منها.يف املناطق اخلاضع

آذار/مارس، قُتلت امرأة وأُصيب أطفاهلا الثالثة جبراح عند شن غـارات جويـة    ٢٠يف   •  
على مناطق سكنية يف معارة األتـارب الـيت تسـيطر عليهـا مجاعـات املعارضـة املسـلحة        

 غري التابعة لدول، يف ريف حلب الغريب.

ميليشيات متحالفة مـع احلكومـة منـازل شـاغرة ميلكهـا       آذار/مارس، اقتحمت ٢٢يف   •  
مــدنيون يف حــي ســـيف الدولــة مبدينـــة حلــب واســتولت عليهـــا. وأشــارت تقـــارير       

املسؤولني عن تلك األعمال زعمـوا أن أصـحاب املنـازل مل يكونـوا موجـودين       أن إىل
 ولرمبا فروا من البلد.

يف منطقـة   “شـقة  ٣ ٠٠٠مشـروع  ”آذار/مارس، شنت غارات أرضـية علـى    ٢٣يف   •  
احلمدانيــة الــيت تســيطر عليهــا احلكومــة يف مدينــة حلــب. وأفــادت تقــارير بــأن املرفــق   

يـؤوي الكـثريين مـن املشـردين مـن منـاطق أخـرى يف حلـب. وأفـادت ادعـاءات            كان
ــارات    ــل مخســة أطفــال يف الغ ــني    -مبقت ــراوح أعمــارهن ب ــات تت ــع فتي ســنوات  ٨أرب

ثالثـة أطفـال علـى األقـل جبـراح. وكـان األطفـال        وإصـابة   -سنة وصيب واحد  ١٣ و
 يلعبون يف الشارع عندما سقط يف املنطقة أكثر من سبع قذائف هاون.

  
 حمافظة إدلب    

آذار/مارس، شنت غارات جوية على مناطق سكنية يف كفر نبل جبنوب إدلب،  ٥يف   •  
رين آخــ ١٧مــدنيني، بينــهم طفــل، وإصــابة   ٦ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل  

. “فــريش”جبــراح، مبــا يف ذلــك مراســالن صــحفيان وحمــرر أخبــار يف اإلذاعــة احملليــة   
 أصيب متطوع يف الدفاع املدين جبراح وكان يف اخلدمة أثناء وقوع اهلجوم. كما

آذار/مــارس، شــنت غــارات جويــة علــى منــاطق ســكنية يف كفــر نبــل، ووردت   ٩يف   •  
مخســة مــدنيني، بينــهم ثالثــة أطفــال ادعــاءات تفيــد بــأن الغــارات أســفرت عــن مقتــل 

 وامرأة. وأصيبت مدرسة فضل اخلطيب بأضرار، وهي تعد أكرب مدرسة يف املنطقة.

آذار/مارس، أفادت تقارير مبقتـل طفلـني عنـد انفجـار قذيفـة يف جسـر الشـغور،         ٩يف   •  
 وكانت مل تنفجر عند ارتطامها باألرض يف وقت سابق.
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غـارات جويـة علـى منطقـة سـكنية يف مدينـة إدلـب،        آذار/مارس، شـنت عـدة    ١٥يف   •  
ــل     ــد بأــا أســفرت عــن مقت ــيهم   ٢٥ووردت ادعــاءات تفي ــدنيا، مبــن ف ــال  ١٤م طف

 نساء. وأفيد بأن معظم الضحايا هم من املشردين من منطقة الباب. ٦ و

آذار/مـارس، أفـادت تقـارير مبقتــل مـدين وإصـابة آخــر جبـراح نتيجـةً النفجــار         ١٦يف   •  
 ري يدوي الصنع على الطريق بني تلمنس وجرجناز يف معرة النعمان.جهاز تفج

آذار/مـــارس، شـــنت غـــارات أرضـــية علـــى بلـــدة الفوعـــة احملاصـــرة، ووردت  ١٨يف   •  
 ادعاءات تفيد بأا أسفرت عن إصابة ثالثة مدنيني جبراح، من بينهم امرأة.

 مدينـة إدلـب،   آذار/مارس، شنت عـدة غـارات جويـة علـى منـاطق سـكنية يف       ١٩يف   •  
أسفر حسب التقارير عن مقتل مخسة مدنيني، من بينهم طفالن وامرأتان، وإصـابة   مما

عـدد مل حيــدد مــن األشــخاص جبــراح. وأفيــد بـأن الضــحايا هــم مــن املشــردين داخليــا   
 ريف محص الشمايل. من

آذار/مـــارس، شـــنت غـــارات جويـــة علـــى منـــاطق ســـكنية يف احلـــي الشـــرقي  ١٩يف   •  
خان شيخون، ووردت ادعاءات تفيد بأا أسفرت عن مقتل مثانية مدنيني،  مدينة من

 بينهم ثالثة أطفال ووالدم. وكان من بني الضحايا أحد املشردين من مشال محاة.

آذار/مارس، شنت غارات جوية على شارع األربعني يف مدينة إدلب، مما أسفر  ١٩يف   •  
 .األقل، من بينهم ثالثة أطفال وامرأةحسب التقارير عن مقتل مخسة مدنيني على 

آذار/مارس، شنت غـارات جويـة علـى منـاطق سـكنية يف احلـي الغـريب مبدينـة          ٢٢يف   •  
جسر الشغور، ووردت ادعاءات تفيد بأا أسفرت عـن مقتـل أربعـة مـدنيني وإصـابة      

وكـان  مخسة آخرين جبراح، إضافةً إىل إصابة أحد املتطوعني يف الـدفاع املـدين جبـراح    
يف اخلدمـــة عنـــد وقـــوع الغـــارات. ويف اليـــوم نفســـه، شـــنت غـــارات جويـــة أخـــرى  

 مناطق سكنية يف مدينة جسر الشغور، أسفرت عن إصابة ثالثة أطفال جبراح. على

آذار/مارس، شنت غـارات جويـة علـى منـاطق سـكنية يف أورم اجلـوز بأرحيـا،         ٢٤يف   •  
 ا.أسفر حسب التقارير عن مقتل امرأة وطفله مما

ــاطق ســكنية يف خــان شــيخون،        ٢٤يف   •   ــى من ــة عل ــارات جوي ــنت غ ــارس، ش آذار/م
 ووردت ادعاءات تفيد بأا أسفرت عن مقتل اثنني من املدنيني.

ــديره        ٢٤يف   •   ــع للمحــاكم والســجون ي ــى جمم ــة عل ــارات جوي ــنت غ ــارس، ش آذار/م
جــزا حمت ١٥الفــتح يف مدينــة إدلــب، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل         جــيش

 األقل، مبن فيهم سبع نساء من الفوعة. على
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آذار/مارس، شنت غارات جوية أخرى على منـاطق سـكنية يف مدينـة إدلـب،      ٢٤يف   •  
 ووردت ادعاءات تفيد بأا أسفرت عن مقتل اثنني من املدنيني.

ــاطق ســكنية يف خــان شــيخون،        ٢٥يف   •   ــى من ــة عل ــارات جوي ــنت غ ــارس، ش آذار/م
قــارير عــن مقتــل مثانيــة مــدنيني، بينــهم امرأتــان وطفــالن. وأفيــد   أســفر حســب الت ممــا
 بعض الضحايا هم من املشردين داخليا من محاة. بأن

آذار/مـــارس، وردت ادعـــاءات تفيـــد بشـــن غـــارات جويـــة علـــى مستشـــفى    ٢٥يف   •  
 نبل اجلراحي، مما أدى إىل توقف املرفق عن اخلدمة. كفر

على كلية التربيـة يف جامعـة إدلـب، ووردت    آذار/مارس، شنت غارات جوية  ٢٥يف   •  
 ادعاءات تفيد بأا أسفرت عن إصابة إحدى الطالبات جبراح.

ــاطق ســكنية يف جســر الشــغور،        ٢٨يف   •   ــى من ــة عل ــارات جوي ــنت غ ــارس، ش آذار/م
ووردت ادعـاءات تفيـد بأــا أسـفرت عــن مقتـل مخســة مـدنيني، مــن بينـهم امرأتــان.       

 اص ينتمون إىل نفس األسرة.وكان بني الضحايا أربعة أشخ

ــرة النعمــان،         ٢٩يف   •   ــاطق ســكنية يف مع ــة علــى من ــنت غــارات جوي ــارس، ش آذار/م
وأصـــابت ضـــريح اخلليفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز وخمبـــزا. ووردت ادعـــاءات تفيـــد   

الغــارات أدت إىل مقتــل مثانيــة مــدنيني، بينــهم ســتة أطفــال، وإصــابة مــا ال يقــل     بــأن
 قت أيضا أضرارا مادية بالضريح.آخرين جبراح، وأحل ٢٠ عن

  
 حمافظة محاة    

آذار/مـــارس، شـــنت غـــارات جويـــة علـــى مستشـــفى جراحـــي حتـــت األرض  ٢٥يف   •  
مدينة اللطامنـة الـيت تسـيطر عليهـا مجاعـات املعارضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدول،            يف
يجري مبا يف ذلك طبيب كان  - أسفر حسب التقارير عن مقتل اثنني من املدنيني مما

عـامال يف اـال الطـيب.     ١٦آخـرين جبـراح، مبـن فـيهم      ٣٢وإصابة  -عملية جراحية 
ــأن عوامــل ســامة رمبــا اســتخدمت       وتلقــت مفوضــية حقــوق اإلنســان تقــارير تفيــد ب

اهلجوم. وعلى الرغم من أن اهلجوم مل يلحق أضرارا كبرية باملستشفى، فلقد أُغلـق   يف
من املعدات للضرر حسـب التقـارير. وأُفيـد بتـدمري     املرفق لبضعة أيام بعد تعرض عدد 

 اثنتني من سيارات اإلسعاف.

آذار/مارس، شنت عدة غارات جويـة علـى منـاطق سـكنية يف مدينـة اللطامنـة        ٢٥يف   •  
وضــواحيها، ممــا أســفر حســب التقــارير عــن مقتــل ثالثــة مــدنيني، مــن بينــهم امرأتــان  

 اح.وطفل، وإصابة عدد غري حمدد من األشخاص جبر

آذار/مــارس، قُتــل طفــل وأُصــيب آخــران جبــراح خطــرية بينمــا كــانوا يرعــون    ٢٥يف   •  
 األغنام يف الزوار، جبنوب اللطامنة.
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الــيت  آذار/مـارس، شـنت غــارات جويـة علــى مركـز طــيب يف بلـدة كفــر نبـودة       ٢٨يف   •  
تسيطر عليها مجاعات املعارضة املسـلحة غـري التابعـة لـدول، بشـمال محـاة، ممـا أسـفر         

 حسب التقارير عن إصابة عامل يف اال الطيب جبراح ووقوع أضرار مادية كبرية.

آذار/مـارس، شـنت غـارات جويـة علــى منـاطق سـكنية يف بلـدة اللطامنـة الــيت          ٣٠يف   •  
املسلحة غري التابعة لـدول، ممـا أسـفر حسـب التقـارير       تسيطر عليها مجاعات املعارضة

عن إصابة عدة مدنيني جبراح. وتكلم ممثلون عن مفوضية حقوق اإلنسـان مـع طبيـب    
يف املستشفى الذي عوجل فيه الضحايا، فأفاد بأن األعراض تشري إىل إمكانية أن يكـون  

 قد جرى استخدام عامل كيميائي يف اهلجوم.
  

 حمافظة محص    

آذار/مارس، شنت غارات أرضية على ناحية تلبيسة اليت تسيطر عليها مجاعـات   ١ يف  •  
ــارير          ــا أســفر حســب التق ــدول، بشــمال محــص، مم ــة ل ــري التابع املعارضــة املســلحة غ

 مقتل امرأة. عن

آذار/مارس، شنت غارات أرضية على حي الـوعر الـذي تسـيطر عليـه مجاعـات       ١يف   •  
لــدول، ممــا أســفر حســب االدعــاءات عــن مقتــل مــدين املعارضــة املســلحة غــري التابعــة 

 وإصابة عدد غري حمدد من األشخاص جبراح.

آذار/مــارس، وردت ادعــاءات تفيــد بــأن غــارات علــى حــي الــوعر أســفرت          ٢يف   •  
 آخرين جبراح. ٣٠مقتل اثنني من املدنيني وإصابة  عن

ــوعر،       ٣يف   •   ــاطق ســكنية يف ال ــى من ــارات أرضــية عل ــنت غ ــارس، ش ــادت  آذار/م وأف
 التقارير بأا أسفرت عن مقتل اثنني من املدنيني وإصابة آخرين جبراح.

آذار/مارس، شنت غارات جوية على مناطق سكنية يف الوعر، ووردت ادعـاءات   ٤يف   •  
 .آخرين على األقل جبراح ٢٠تفيد بأا أسفرت عن مقتل مخسة مدنيني وإصابة 

لى مناطق سكنية يف الـوعر، وأفـادت تقـارير    آذار/مارس، شنت غارات جوية ع ٦يف   •  
ــدنيني وإصــابة        ــن امل ــنني م ــل اث ــن مقت ــا أســفرت ع ــالوة    ١٧بأ آخــرين جبــراح. وع

ــكنية     ٦ذلــــك، يف  علــــى ــاطق ســ ــى منــ ــية علــ ــارات أرضــ ــنت غــ ــارس، شــ آذار/مــ
الغوطــة اخلاضــع لســيطرة احلكومــة يف محــص، ووردت ادعــاءات تفيــد بأــا     حــي يف

 دنيني.أسفرت عن مقتل عدد من امل

آذار/مـــارس، انفجـــر جهـــاز متفجـــر يـــدوي الصـــنع موضـــوع حتـــت حافلـــة    ١٤يف   •  
وادي الذهب الذي تسيطر عليه احلكومة جبنوب شرق مدينة محص، وأفادت  حي يف

 تقارير بأنه أسفر عن إصابة سبعة مدنيني جبراح.
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 حمافظة احلسكة    

ــأن حــرس احلــدود ا    ٢يف   •   ــد ب ــار  آذار/مــارس، وردت ادعــاءات تفي ــراك أطلقــوا الن ألت
شاب مدين فأردوه قتيال بينما كان يرعى األغنام يف بلدة املالكية الريفية. وكـان   على

 الشاب من قرية قصر الديب يف ريف احلسكة.
  

 حمافظة دير الزور    

، شـنت غـارات جويـة    ١٣:٣٠آذار/مـارس، حـوايل السـاعة     ٨أفادت تقارير بأنـه يف    •  
ســيطر عليهــا تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف ريــف ديــر الــزور   علــى بلــدة امليــادين الــيت ي 

الشــرقي، وأصــابت عــدة مواقــع ســكنية يف شــارع اجلــيش بــالقرب مــن خمبــز البلديــة،   
ومرتلني ألشخاص مـدنيني، ومدرسـة عبـد اجلبـار العبيـد الـيت كانـت تـؤوي مشـردين          

اص آخـرين  مدنيا على األقل قُتلوا وأُصيب عدة أشخ ٢٣داخليا. وأفادت تقارير بأن 
جبراح. ووردت ادعاءات تفيد بأن ثالثة من القتلى كانوا من بلدة امليادين بينما كـان  

 اآلخرون مواطنني عراقيني مشردين.

آذار/مارس، شنت غارات أرضية على مناطق سـكنية يف حـي احلميديـة الـذي      ١٥يف   •  
ادعــاءات تفيــد يســيطر عليــه تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف مدينــة ديــر الــزور، ووردت   

ــة مــدنيني مــن أســرة واحــدة،       بــأن الغــارات أســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن مثاني
 بينهم امرأتان وطفلة رضيعة تبلغ من العمر ثالثة أيام. من

ــى منطقــة ســكنية        ١٥يف   •   ــد شــن غــارة أرضــية عل ــل امــرأة عن ــد مبقت آذار/مــارس، أفي
 ر الزور.اجلورة الذي تسيطر عليه احلكومة يف مدينة دي حي يف

ــا بالرصــاص      ١٧يف   •   ــا رمي ــة اإلســالمية أعــدم علن ــأن تنظــيم الدول آذار/مــارس، أفيــد ب
 مقاتلني أسرى من قوات سوريا الدميقراطية يف بلدة الكرامة. ستة

آذار/مـــارس، شـــنت غـــارات أرضـــية علـــى منـــاطق ســـكنية يف حـــي اجلـــورة    ١٨يف   •  
 عن إصابة أربعة مدنيني جبراح. القصور مبدينة دير الزور، وأفيد بأا أسفرت وحي

  
 حمافظة الرقة    

مدنيا على األقل، بينهم أربـع نسـاء وسـتة     ١٤آذار/مارس، أفادت تقارير مبقتل  ٨يف   •  
أطفال، عنـد شـن غـارات جويـة علـى أمـاكن سـكنية يف قريـة مطـب البـو راشـد الـيت             

 يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يف ريف الرقة الشرقي.

آذار/مارس، احتجز مقاتلون من تنظيم الدولـة اإلسـالمية سـتة رجـال مـدنيني       ١٦يف   •  
ــد        ــاطق خارجــة عــن ســيطرة التنظــيم. وأفي ــدنيني إىل من ــب م ــروا ري ــم يسحبجــة أ
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الرجــال اقتيــدوا مــن ديــارهم يف أحيــاء خمتلفــة مــن مدينــة الرقــة، وظلــت أمــاكن     بــأن
 وجودهم جمهولة حىت وقت كتابة هذا التقرير.

آذار/مــارس، وردت ادعــاءات تفيــد بــأن ثالثــة رجــال آخــرين احتجــزوا علــى  ١٧يف   •  
 مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية باحلجة نفسها يف بلدة الطبقة، بريف الرقة الغريب. يد

آذار/مارس، أفـادت تقـارير مبقتـل امـرأة وإصـابة سـبعة مـدنيني آخـرين جبـراح           ١٧يف   •  
ـــ   ــق مق ــدما أطلـ ــرأة) عنـ ــهم امـ ــن بينـ ــار   (مـ ــة النـ ــوريا الدميقراطيـ ــوات سـ ــن قـ اتلون مـ

حافلتهم بالقرب مـن قـرييت خـس حبـال وخـس عجيـل يف ريـف الرقـة. وينتمـي           على
املــدنيون إىل القــريتني املــذكورتني وكــانوا قــد شــردوا وأفــادت التقــارير بــأم كــانوا     

 حياولون العودة إىل ديارهم.

كنية يف قريـة مزرعـة األنـدلس    آذار/مارس، شنت غارات جوية على مناطق س ١٩يف   •  
الـــيت يســـيطر عليهـــا تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية، يف ريـــف الرقـــة الغـــريب، ممـــا أســـفر    

ــل   حســـب ــن مقتـ ــارير عـ ــابة    ١٤التقـ ــال، وإصـ ــة أطفـ ــان ومخسـ ــهم امرأتـ ــدنيا بينـ مـ
 آخرين على األقل جبراح. ٢٣

جــري آذار/مــارس، أفــادت تقــارير مبقتــل مخســة أطفــال عنــد انفجــار جهــاز تف    ١٩يف   •  
بالقرب منهم بينما كانوا يلعبون على مقربة من مدرسة الغربية املغلقة يف بلـدة حزميـة   

 بريف الرقة الشمايل.

آذار/مارس، شـنت غـارات جويـة علـى عـدة أمـاكن سـكنية يف بلـدة الطبقـة،           ٢٠يف   •  
يف ذلك الشارع العريض والفرن اآليل ومنازل بالقرب من دوار الكنيسة، مما أسفر  مبا

مــدنيا مبــن فــيهم ســت نســاء وثالثــة أطفــال، وإصــابة  ١٦ب التقــارير عــن مقتــل حســ
 من املدنيني جبراح. ٥٢

آذار/مــارس، بــالقرب مــن بلــدة املنصــورة بريــف الرقــة الغــريب، شــنت غــارات  ٢١يف   •  
ــدمر ومحــص خــالل       ــيت كانــت تــؤوي مشــردين مــن ت ــة ال جويــة علــى مدرســة البادي

إىل  ٢٥تقـــارير إىل وجـــود مـــا ال يقـــل عـــن  الســـنوات الـــثالث األخـــرية. وأشـــارت 
أسرة من أسر املشردين داخليا يف املدرسة وقت وقـوع احلـادث. ووفقـا للتقـارير      ٣٠

مـدنيا علـى األقـل، مبـن فـيهم نسـاء وأطفـال،         ٤٦األولية، أسفرت الغارات عن مقتل 
 وإصابة عشرات آخرين جبراح.

علـى خمبـز وسـوق حملـي جمـاور       آذار/مارس، أفادت تقارير بشن غارات جوية ٢٢يف   •  
ــل        ــة إىل مقت ــارير األولي ــة. وأشــارت التق ــة الطبق ــن مدين ــاين م ــدنيا  ٣٧يف احلــي الث م

آخــرين جبــراح. وادعــت  ٥٢األقــل، مــن بينــهم مخــس نســاء وطفــالن، وإصــابة  علــى
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مصادر يف امليدان عدم وجود منشآت/أفراد تابعني لتنظيم الدولة اإلسـالمية يف املكـان   
 اهلجمات. وقت تنفيذ

آذار/مــارس، أشــارت التقــارير األوليــة إىل ادعــاءات تفيــد مبقتــل مــدير الفريــق   ٢٧يف   •  
اهلندسي لسد الطبقة ومساعده التقين، وإصابة ثالثة موظفني آخرين على األقل جبراح 

 عند شن غارات جوية قرب السد.

 يسـيطر عليهـا   آذار/مارس، شنت فجرا غارات جوية على قرية املنصـورة الـيت   ٣٠يف   •  
تنظيم الدولة اإلسالمية يف ريف الرقة الغريب، وأصابت مرتل أحـد املـدنيني، ممـا أسـفر     
حسب التقارير عن مقتل أم وأطفاهلا األربعة الذين تتراوح أعمارهم بـني ثالثـة أشـهر    

  .أعوام، وإصابة األب جبراح ٧و 
  
  


