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 الرسائل الرئيسية

  م فرصة طال انتظارها للجهات الفاعلة فً المجال 5151دٌسمبر  51الذي ٌبدأ ٌوم ٌتٌح االتفاق على وقف األعمال القتالٌة
اإلنسانً للوصول إلى مناطق فً البلد لم ٌكن الوصول إلٌها ممكناً خالل األشهر القلٌلة الماضٌة، إضافة إلى استمرار العملٌات 

 الجارٌة إلٌصال المساعدات فً جمٌع أنحاء البالد.

 رٌر الواردة عن وجود أعمال عدائٌة متقطعة فً أجزاء من البالد، إال أن الجهات اإلنسانٌة الفاعلة قد نجحت على الرغم من التقا
فً الوصول إلى مناطق تشتد فٌها االحتٌاجات كان من الصعب الوصول إلٌها سابقا. غٌر أن إٌصال المساعدات إلى مناطق أخرى 

 فٌها. جه تحّدٌات جّراء استمرار العملٌات القتالٌةاو

 لمحة عن األوضاع

٘ أّدٖ صٚبّدح رغججذ فزشح انُضاع انزٙ ايزّذد ألكثش يٍ ثًبَٛخ أشٓش فٙ رفبلى األصيخ اإلَغبَٛخ انطبسئخ انغبثمخ ٔاعؼخ انُطبق فٙ انًٍٛ، األيش انز 

يهٌٕٛ شخض ٚؼبٌَٕ يٍ  51.1انشّذح فٙ االدزٛبجبد فٙ طفٕف األشخبص يٍ انفئبد انؼؼٛفخ فٙ يخزهف انمطبػبد. إر أطجخ أكثش يٍ 

يهٌٕٛ شخض ٚذزبجٌٕ إنٗ دػى نهٕطٕل إنٗ انشػبٚخ انظذٛخ  51.5يهٌٕٛ ٚؼبٌَٕ يٍ عٕء انزغزٚخ، ٔ  5.5يٍ ثُٛٓى  -اَؼذاو األيٍ انغزائٙ 

ثهغ ػذدْى يهٌٕٛ شخض إنٗ خذيبد انًٛبِ ٔانظشف انظذٙ. كًب رغجت انُضاع فٙ َضٔح انًضٚذ يٍ انغكبٌ انزٍٚ  1..5انكبفٛخ، ٔافزمبس 

 يهٌٕٛ شخض فٙ دبجخ إنٗ انذًبٚخ. 51.5يهٌٕٛ شخض يذَٙ ٔكزنك فٙ ثمبء  5.1

 عبػخ انًبػٛخ ػٍ اَزٓبكبد يضػٕيخ نٕلف األػًبل انؼذائٛخ فٙ ػذد يٍ انًذبفظبد. ٔلذ 51خالل فزشح انـ يٛذاَٛبً، ٔسدد انكثٛش يٍ انزمبسٚش 

 أػّش ْزا انغًٕع ثمذساد انًُظًبد فٙ انًؼٙ لذيبً نزُفٛز أػًبل انزٕصٚغ ٔانزمٛٛى ٔانًشالجخ ٔفمبً نهخطؾ انًؼّذح نٓب.

 ٔػهٗ انشغى يٍ ْزِ انًؼٕلبد، كبَذ ٔكبالد األيى انًزذذح ٔانًُظًبد غٛش انذكٕيٛخ لبدسح ػهٗ انؼًم ٔانًؼٙ لذيب فٙ رُفٛز ثؼغ األَشطخ

ُٔػؼذ نزغطٛخ فزشح ٔلف األػًبل انؼذائٛخ.انًخطؾ نٓب ٔػهٗ ا  نُذٕ انًجٍٛ فٙ انخطخ انزشغٛهٛخ انزكًٛهٛخ انزٙ 

 االستجابة اإلنسانية

دٚغًجش ثئسعبل خًظ ػٛبداد يزُمهخ إنٗ يذبفظخ ػًشاٌ نزٕفٛش انشػبٚخ انظذٛخ األعبعٛخ  نهغكبٌ  51لبيذ يُظًخ انَٕٛٛغف ٔششكبئٓب فٙ 

شخض فٙ انًذُٚخ. ٔرى رٕصٚغ خٛبو العزخذايٓب كًذاسط يؤلزخ ٔيٕاد رشفٛٓٛخ. أيب فٙ   110111انًذزبجٍٛ. كًب لبيٕا ثزٕصٚغ  انًٛبِ نذٕانٙ 

رؼض، فمذ رى رشكٛت ثًبَٛخ خضاَبد نهًٛبِ ٔ أداسد يُظًبد دٔنٛخ غٛش دكٕيٛخ عذ ػٛبداد يزُمهخ  نزمذٚى انشػبٚخ انظذٛخ األعبعٛخ  يذُٚخ

انشٚف ثئػذاد ٔرشكٛت خضاَبد نهًٛبِ ٔكزنك رذسٚت  ِنهغكبٌ انًذهٍٛٛ.  ٔفٙ طؼذح، ثذأد انَٕٛٛغف ثبنششاكخ يغ انٓٛئخ انؼبيخ نًشبسٚغ يٛب

 ٍ انًذهٍٛٛ. انًُٓذعٛ

شخض(  111أعشح )أ٘  511ٔلبيذ انًفٕػٛخ  انغبيٛخ نشؤٌٔ انالجئٍٛ ، يٍ خالل انششٚك انًُفز "انًُزذٖ اإلَغبَٙ انًُٛٙ"، ثًغبػذح 

 ثًٕاد غٛش انغزائٛخ فٙ يُطمخ  ديُخ خذٚش ثًذبفظخ رؼض. 

اد انظذخ اإلَجبثٛخ )أؽمى أدٔاد انٕالدح انُظٛفخ نالعزؼًبل ٔأسعم طُذٔق األيى انًزذذح نهغكبٌ ٔششكبئّ إنٗ ػذٌ ٔ رؼض ٔػًشاٌ أؽمى أدٔ

ايشأح ٔفزبح  فٙ عٍ اإلَجبة ػهٗ انٕالدح  انًُضنٛخ ٔانًجزًؼٛخ ػُذ ػذو  50111انفشد٘ ٔاعزخذاو انمبثالد(. رغبػذ أؽمى األدٔاد ْزِ دٕانٙ 

 00511زٕصٚغ أدٔاد دفظ  انكشايخ ألكثش يٍ ثكبٌ ٔششكبئّ انمذسح ػهٗ انٕطٕل إنٗ انًشافك انظذٛخ. كًب لبو طُذٔق األيى انًزذذح نهغ

 ايشأح فٙ رغغ يذبفظبد، ٔعٛجش٘ رمذٚى دٔساد رٕػٛخ دٕل انخذيبد انًزٕفشح نهٕلبٚخ ٔاالعزجبثخ  نهؼُف انمبئى ػهٗ انُٕع االجزًبػٙ.

ضيبد يزٕجٓخ انٗ يذبفظبد رؼض ٔانذذٚذح ؽٍ يٍ األدٔٚخ ٔانًغزه 511شبدُخ رذًم أكثش يٍ  51دٚغًجش  51ٔ  51ٔلذ غبدسد طُؼبء فٙ 

 دٚغًجش ثغجت انزظؼٛذ فٙ انمزبل. 50زًكٍ يٍ  انزٕصٚغ فٙ يذُٚخ رؼض فٙ رٔانجٛؼبء ٔدؼشيٕد ٔانًكال ٔأثٍٛ ٔػًشاٌ. ٔنى 

ٔاعزًش انمٛبو ثذًالد  أَشطخ انًشالجخ فٙ جًٛغ أَذبء انجالد يغزًشح يٍ خالل َظبو اإلَزاس انًجكش انًذػٕو يٍ لجم يُظًخ  انظذخ انؼبنًٛخ.

 سػ األدخُخ نًكبفذخ انذششاد فٙ يذبفظزٙ انذذٚذح ٔدؼشيٕد نًكبفذخ رفشٙ دًٗ انؼُك.

  

يهٌٕٛ  1.5دٚغًجش رغزٓذف  .5عزمٕو يُظًخ انظذخ انؼبنًٛخ ٔيُظًخ انَٕٛٛغٛف ثئؽالق أدذس جٕنخ نهذًهخ انٕؽُٛخ ػذ شهم األؽفبل فٙ ٔ

 ؽفم دٌٔ عٍ انخبيغخ.

ًٚثّم فشطخ نهجٓبد ػهٗ انشغى يٍ انزمبسٚش انٕاسدح ػٍ ٔجٕد أػًبل لزبنٛخ يزمطؼخ فٙ أجضاء يٍ انجالد، إال أٌ ٔلف األػًبل انمزبنٛخ ٔ

 اإلَغبَٛخ نهٕطٕل إنٗ يُبؽك كبٌ يٍ انظؼت انٕطٕل إنٛٓب عبثمب خالل األشٓش انًبػٛخ. ٔٚأيم انًجزًغ اإلَغبَٙ انزًكٍ يٍ رٕعٛغ أَشطزّ

 خالل األٚبو انمبديخ. ثشكم أكجش

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"
 وقف األعمال العدائٌة الٌمن:
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