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تنفيـــر رـــجماساا جملـــس األمـــن  )2014 ( 2139و )2014 ( 2165
و  )2014 ( 2191و )2015 ( 2258
تقجميجم األمني العام

أوال  -مقدمة
 - 1يقدَّم هرا التقجميجم ،وهو الجمابع والعشجمون من نوعه ،عمال بالفقجمة  17من رـجماس جملـس
األمــن  ،)2014( 2139والفقــجمة  10مــن رــجماس جملــس األمــن  ،)2014( 2165والفقــجمة 5
من رجماس جملس األمن  ،)2014( 2191والفقجمة  5من رجماس جملـس األمـن ،)2015( 2258
اليت طلب فيها اجمللـس ىل األمـني العـام أن يقـدم ـ  30يومـا تقجميـجماع عـن ةالـة تنفيـر يـع
األطجماف املتنازعة يف اجلمهوسية العجمبية السوسية ألةكام هره القجماساا.
 - 2ويســتند هــرا التقجميــجم يف مضــامينه ىل املعلومــاا املتاةــة لو ــاالا األمــم املتحــدة
املوجــو ة علــض أسي امليــدان ،ومــن ةكومــة اجلمهوسيــة العجمبيــة الســوسية ،ومــن غريهــا مــن
املصا س السوسية ،ومن املصا س املفتوةة أيضا .والبياناا الـواس ة مـن و ـاالا األمـم املتحـدة
عن ىلمدا اهتا اإلنسانية تتعلق بالفتجمة من  1ىل  31ـانون الاا/يينـايجم  .2016ورـد أُ سج يف
التقجميجم بياناا أةدث مىت وُجدا.

ثانيا  -التطوساا الجمئيسية
ألف  -التطوساا علض أسي امليدان
 - 3لقد ظ النـزاع مستشجمياع والعنف حمتدماع يف يع أحناء اجلمهوسية العجمبيـة السـوسية يف
شــهجم ــانون الاا/يينــايجم .فـ ن أعمــا القصــف اجلــوع العشــوائا وغــري املتنااــب وا مــاا
الربية من جانب رواا احلكومة ،مدعومة من املتحالفني معها ،ما أن القصف العشوائا مـن
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جانب اعـاا املعاسةـة املسـلحة غـري التابعـة للدولـة واجلماعـاا املصـنفة ةـمن اجلماعـاا
اإلسهابية( ،)1مل تتورف عن تشجميد املدنيني وىليقاع رتلض وججمةض يف صـفوفهم .وظلـا السـمة
الغالبة يف األعما العدائية الـيت تقـوم ـا يـع األطـجماف هـا واهـ رواعـد القـانون اإلنسـا/
الدويل وواجب محاية املدنيني امللقض علض عاتق افة األطجماف.
 - 4ولقــد وثقــا مفوةــية األمــم املتحــدة حلقــوا اإلنســان ه مــاا رامــا ــا يــع
األطــجماف املتنازعــة ،مــا وثقــا ه مــاا ال يعــجمف فاعلــها أاــفجما عــن مقت ـ أ اــجم مــن
 400مــن املــدنيني وجــجم مرــاا ل ــجمين ــال الفتــجمة املشــمولة بــالتقجميجم( .)2ومــن هــره
ا مـــاا غـــاساا جويـــة وأعمـــا رصـــف باملدفعيـــة والرباميـ ـ املتف ـــجمة ومـــدافع ا ـــاون
والصــواسي  ،ىلةــافة ىل تف ــري العجمبــاا والــتف رياا االنتحاسيــة يف املنــاطق املةهولــة .وظلــا
املمتلكاا اخلاصة والبنياا التحتية املدنية واملجمافـق امميـة ،املـداسا واملستشـفياا ،تتعـجمي
لألةجماس والتدمري .وال تزا األعما العدائيـة املسـتمجمة تشـجم السـكان ،ةيـد يفيـد الشـجم اء
يف العمـــ اإلنســـا /أن حنـــو  200 000شـــقد رـــد شُـــجم وا يف  11حمافظـــة يف ـــانون
الاا/يينايجم وأوائ شباطيفربايجم.
 - 5وتنارلــا املصــا س املفتوةــة أيضــا أنبــاء عــن اــقوط رتلــض مــن املــدنيني ــال الفتــجمة
املشــمولة بــالتقجميجم .فقــد أعلــن املجمصــد الســوسع حلقــوا اإلنســان ،علــض اــبي املاــا  ،وفــاة
 1 345مــن املــدنيني ،بينمــا أعلنــا الشــبكة الســوسية حلقـوا اإلنســان وفــاة  1 382مــدنيا.
ومل يتسن لألمم املتحدة أن تتحقق من هره األسرام.
 - 6واشــتد القتــا يف يــع أحنــاء حمافظــة ةلــب يف ــانون الاا/يينــايجم وشــباطيفربايجم.
فا ماا الربية اليت تشنها رواا احلكومة السـوسية يف اـا ةلـب ،مسـنو ة بقصـف جـوع
ايف يوما من الطريان احلـجميب السـوسع ونظـريه الجمواـا ،أ ا ةسـب التقـاسيجم ىل اـقوط
حنو  500رتي يف صفوف املدنيني ةىت  11شـباطيفربايجم ،وفقـا ملصـا س مفتوةـة .وباإلةـافة
ىل ذلـ ُ ،شــجم حنــو مــن  61 000شــقد ،نــز معظمهــم اــاال حنــو أعــزاز ومنطقــة بــا
__________

( )1يف  30أياسيمـــايو  ، 2013صـــنف جملـــس األمـــن تنظـــيم الدولـــة اإلاـــالمية يف العـــجماا والشـــام ( اعـــ )
وجبهــة النصــجمة ةــمن اجلماعــاا اإلسهابيــة وفقـعا لقــجماسه  .)1999( 1267وتنشــا اجلماعتــان يف اجلمهوسيــة
العجمبية السوسية.
( )2تستند هره األسرام ىل ةوا ث وثقتها مفوةية األمم املتحدة حلقـوا اإلنسـان ـال الفتـجمة املشـمولة بـالتقجميجم
وفقا ملنه ية املفوةية يف سصد ةالة ةقوا اإلنسان .وال تشم هـره األسرـام يـع احلـوا ث الـيت س ـا يكـون
رد تضجمس منها املدنيون ال الفتجمة املشـمولة بـالتقجميجم .فحكومـة اجلمهوسيـة العجمبيـة السـوسية مل تسـم  ،علـض
الــجمغم مــن الطلبــاا املقدمــة ــا ،بالــد و ىل أساةــيها ملفوةــية ةقــوا اإلنســان وال لل نــة التحقيــق الدوليــة
املستقلة املعنية باجلمهوسية العجمبية السوسية.
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السالم احلدو ية .وأُحلقـا أةـجماس بالغـة أيضـا بالبنيـة التحتيـة املدنيـة ،ـا يف ذلـ العديـد مـن
املجمافق الطبية .وال تزا العملياا اإلنسانية املتوجهة من تجم يا ىل ةلب وامافظـاا األ ـجم
مستمجمة ،ولكنها عجمفا تورفـاا بسـبب القتـا علـض األسي والقصـف الكايـف علـض امتـدا
املـدن الجمئيسـية واـجماا النقـ مـن تجم يــا ىل ةلـب .وىلذا ـان القتـا الـرع نشـب يف انونــة
األ رية رد أو حبياة املراا وشـجم عشـجماا انالف ،فـ ن ه ـوم رـواا احلكومـة يف الفتـجمة
األ رية أ أيضا ىل ىلهناء ثالث انواا من احلصاس الرع ان مضجموبا علـض مـا يقـجم مـن
 30 000شــقد اــن يعيشــون يف املنــاطق الــيت تســيطجم عليهــا احلكومــة يف نب ـ والزهــجماء.
ونقلــا التقــاسيجم أيضــا أن أعمــا رتــا بــني رــواا احلكومــة وةلفائهــا وجمموعــاا املعاسةــة
املســلحة غــري التابعــة للدولــة وتنظــيم اعـ رــد جــجما يف مدينــة ةلــب واملنــاطق اميطــة ــا،
واــقا فيهــا رتلــض وججمةــض .ففــا  16ــانون الاا/يينــايجم ،علــض اــبي املاــا  ،وااــتنا ا ىل
معلوماا تلقتها مفوةية ةقوا اإلنسان ،أصابا ةجمبة جوية مبىن يُتقر عيا ة طبيـة يف ةـا
الســكجمع الــرع تســيطجم عليــه اعــاا مســلحة غــري تابعــة للدولــة ،تلفــة ،ةســب مــا تنارلتــه
التقاسيجم ،اـبعة رتلـض مـن املـدنيني ،أسبعـة منـهم أطفـا  .ويف  25ـانون الاا/يينـايجم ،أصـابا
غاساا جوية للحكومة بلدة تجممانني ،ىل الغجم من مدينة ةلب ،وريـ ىلن الغـاساا أاـفجما
عن مقت ما ال يق عن اـتة مـن املـدنيني وىلصـابة أ اـجم مـن  20ل ـجمين .ويف الورـا نفسـه،
واصــلا اعــاا املعاسةــة املســلحة غــري التابعــة للدولــة رصــفها لألةيــاء الــيت تســيطجم عليهــا
احلكومــة ،ــا يف ذلـ أةيــاء املنشــية والعزيزيــة واــعد اجلــابجمع ،األمــجم الــرع أاــفجم ،ةســب
التقاسيجم ،عن اقوط عد من الضحايا املدنيني ،وفقا ملصا س مفتوةة .ومن جهـة أ ـجم  ،رـام
تنظـيم اعـ يف  16ـانون الاا/يينــايجم بقطـع ىلمــدا اا امليـاه علــض حمافظـة ةلــب مـن حمطــة
معاجلة املياه يف فسة علض هنجم الفجماا ،وتضجمس من ذل ةوايل مليو /شقد.
 - 7ونقلا التقـاسيجم أن رتـاال عنيفـا ورـع يف حمـافظيت مشـق وسيـف مشـق .فقـد تواصـ
القتا بني رواا احلكومة ،مسنو ة بالطريان احلجميب الجمواا ،و اعاا املعاسةة املسلحة غـري
التابعة للدولة يف الغوطة الشجمرية ومـا ةو ـا ،مـع رصـف ايـف بالطـائجماا واملدفعيـة .وتشـري
املعلوماا اليت تلقتها مفوةية ةقوا اإلنسـان ىل مقتـ حنـو  50مـدنيا وجـجم املرـاا نتي ـة
للغاساا اجلوية العديدة اليت شنا علض الغوطة الشـجمرية يف ـانون الاا/يينـايجم .ويف  7ـانون
الاا/يينــايجمُ ،شــنا عــدة غــاساا جويــة علــض املنــاطق الســكنية يف عــجمبني ،وتســببا يف مقت ـ
 12مــدنيا علــض األر ـ  ،وىلصــابة ةــوايل  85ل ــجمين .ويف  12ــانون الاا/يينــايجم ،أصــابا
ىلةـد الضــجمباا سوةــة أطفــا يف يــجم العصـافري ،فقتلــا مــدنيني اثــنني ،أةــد ا طفـ  .ويف
الغوطة الغجمبيـة ،رطـع الطجميـق الجمئيسـا بـني اسيـا ومعضـمية الشـام يف  27ـانون الاا/يينـايجم
بعد رصف ايـف باملدفعيـة والطـائجماا احلجمبيـة حـيا املـدينتني اماصـجمتني .ويف  24ـانون
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الاا/يينايجم ،أفا ا مصا س مفتوةة بةن غاساا جوية شنا علـض اجلـزء اجلنـويب مـن معضـمية
الشام وأن عدة ررائف أطلقا علض املنطقة ،فةاـفجم ذلـ عـن مقتـ أسـة أشـقاب وىلصـابة
 26ل ــجمين ،ونقلــا التقــاسيجم أن حنــوا مــن  500أاــجمة اةــطجما ىل ال ـ و ا ـ املدينــة.
وا لا ةاالا نزو أيضا يف الباللية والنشابية نتي ة الاتمجماس القتا والقصف الكايف.
 - 8وشنا اعاا املعاسةة املسلحة غـري التابعـة للدولـة عـد ا مـن ا مـاا يف مشـق
وسيف مشق ،ةيد تعجمةـا مدينـة مشـق لقصـف مسـتمجم .وااـتنا ا ىل معلومـاا تلقتـها
مفوةية ةقوا اإلنسان ،ةجمبا اعاا املعاسةة املسلحة غري التابعة للدولة منـاطق مةهولـة
يف العاصمة ،فةافجم ذل عن مقت وجـجم العديـد مـن املـدنيني وتـدمري البنيـة التحتيـة واملبـا/
السكنية .ففا  6انون الاا/يينايجم ،علض ابي املاـا  ،رتـ تسـعة مـدنيني وجـجم مـا ال يقـ
عن  36عندما اقطا عدة ررائف هاون علض أبو سمانة والشعالن واحلمجما وشاسع بغدا .
 - 9ويف ىل لب ،تعجمةا املدن اليت تسـيطجم عليهـا اعـاا املعاسةـة املسـلحة غـري التابعـة
للدولة لغا ساا جوية شبه يومية مـن رـواا احلكومـة والقـواا املتحالفـة معهـا ،وتسـبب ذلـ
يف ماس وااع النطاا .ففا  10انون الاا/يينايجم ،علض ابي املاا  ،رُتـ  47مـدنيا وجُـجم
 100ل جمون ،ةسب ىلفا اا التقاسيجم ،و مجم عد من اما الت اسية يف ةجمبة أصـابا اـورا
يف معــجمة النعمــان .ويف  11ــانون الاا/يينــايجم ،اــقطا رــرائف علــض مدساــة ابتدائيــة يف
عن اسة فقتلا  10مدنيني ،تسعة منهم أطفا  .ويف  16انون الاا/يينايجم ،ةجمبا طـائجماا
تابعــة للحكومــة مــبىن اجمللــس املــا يف فيلــون ،فقُت ـ رانيــة مــدنيني وجــجم أ اــجم مــن عشــجمة
ل ـجمين ،ةســب مــا تنارلتـه التقــاسيجم .و ــدثا التقـاسيجم عــن ه ــوم ل ـجم ورــع يف  28ــانون
الاا/يينايجم ،وأصا عد ا من املبا /السكنية يف فجم ختاسمي ،فةافجم عن مقت  12مدنيا علـض
األر وججم  20ل جمين.
 - 10وأُبلغ عن ورـوع رتـا عنيـف يف املنـاطق الجميفيـة الشـمالية مـن حمافظـة محـد ،ةيـد
شنا رواا احلكومة ه ماا يف تلبيسة والجمانت واه ا ـو  ،ومـا ةو ـا ،فقطعـا بـرل
طجما اإلمدا اليت انا متبقية وأ ملا تطويق املنطقة .وأُبلغ أيضا عن غاساا جويـة شـنتها
رواا احلكومة وأافجما عن اقوط ةـحايا مـن املـدنينيف ففـا  11ـانون الاا/يينـايجم ،رُتـ
أسـة مــدنيني ،فـيهم أطفــا  ،يف غــاساا جويـة شــنتها رــواا احلكومـة يف الجماــنت .وأشــاسا
التقــاسيجم ىل أن  120 000مــن املــدنيني يف هــره املنــاطق يواجهــون أوةــاعا ىلنســانية اــجميعة
التدهوس ،ـا يف ذلـ الـنقد الشـديد يف األغريـة واستفـاع أاـعاس السـلع املتاةـة يف األاـواا
واللوازم الطبية.
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 - 11وأفا ا التقاسيجم أيضا عن اقوط رتلض بني املدنيني يف مدينة محـد بسـبب ا مـاا
اليت تشنها اجلماعاا املصنفة ةمن اجلماعـاا اإلسهابيـة .ففـا  23ـانون الاا/يينـايجم ،علـض
ابي املاا  ،انف جما اياستان مفققتان يف ةـا وا ع الـرهب ،وأاـفجم احلـا ث عـن ىلصـابة
مــا ال يقـ عــن  15مــدنيا .وااــتنا ا ىل معلومــاا تلقتــها مفوةــية ةقــوا اإلنســان ،أعلنــا
جبهــة النصــجمة مســاوليتها عــن ا ــوم .ويف  26ــانون الاا/يينــايجم ،أعلــن تنظــيم اعــ
مساوليته عن انف اس اـياسة مفققـة وعـن تف ـري انتحـاسع يف ةـا الزهـجما ،و ـان احلا ثـان
أاــفجما عــن مقتـ أ اــجم مــن  20مــدنيا وىلصــابة  50ل ــجمين .ويف سيــف مشــق ،أعلــن تنظــيم
اعــ يف  31ــانون الاا/يينــايجم مســاوليته عــن تف رييــن متــزامنني بســياستني مفققــتني
وعن تف ري انتحاسع نفسـه يف ةـجمي السـيدة زينـب ،ورـد أاـفجم ذلـ عـن مقتـ  45مـدنيا
وججم العشجماا.
 - 12ويف حمافظــة يــجم الــزوس ،شــن تنظــيم اع ـ عــد ا مــن ا مــاا علــض ةيــا اجلــوسة
والقصــوس اماصــجمين يف مدينــة يــجم الــزوس ،وأاــفجم ذل ـ عــن اــقوط عشــجماا الضــحايا يف
صفوف املدنيني وىلحلاا أةجماس باملمتلكاا اخلاصة والعامة والبنيـاا التحتيـة .ووس ا تقـاسيجم
أيضــا علــض مفوةــية ةقــوا اإلنســان تفيــد أن بعــن املــدنيني اــن ــانوا ــاولون ا ـجم مــن
تنظيم اع أعدمهم هرا التنظـيمف فعلـض اـبي املاـا  ،رُتـ  17مـدنيا مـن الـر وس يف بغيليـة
وهــم ــاولون ا ــجم مــن ه ــوم لتنظــيم اعـ يف  16ــانون الاا/يينــايجم .ويف  22ــانون
الاا/يينايجم ،ووفقـا ملعلومـاا تلقتـها مفوةـية ةقـوا اإلنسـان ،نُفـرا غـاساا جويـة جمهولـة
املصدس علض مناطق تتلفة يف غـجم سيـف يـجم الـزوس ،ـا يف ذلـ طابيـة والبوليـ واخلجميطـة،
ىلةـافة ىل منـاطق يســيطجم عليهـا تنظــيم اعـ يف املنـاطق اميطــة دينـة يــجم الـزوس .وريـ ىلن
مـــا ال يقــ عـــن  55مـــدنيا رُتلـــوا ،منـــهم  40يف طابيـــة و  12يف البوليــ  .ويف  23ـــانون
الاا/يينــايجم ،ريـ ىلن غــاساا جويــة علــض شــام يف يــجم الــزوس الشــجمرية رتلــا مــا ال يقـ عــن
 50مدنيا.
 - 13وااتمجم القتا يف جنو اوسية يف الفتجمة املشمولة ـرا التقجميـجم .ففـا حمافظـة سعـا،
فجمةـا رــواا احلكومــة اــيطجمهتا علــض الشــي مسـكني وبلــدة عتمــان ىل الشــما مــن مدينــة
سعا ،علض مقجمبة من معرب سماا احلدو ع .وتلقا مفوةية ةقوا اإلنسان تقاسيجم عـن ورـوع
العديــد مــن اإلصــاباا يف صــفوف املــدنيني بســبب ةــجمباا الصــواسي والقصــف املــدفعا
والغاساا اجلوية علض يد رواا احلكومة والقواا املتحالفة معهـا ،ـا يف ذلـ يف  13ـانون
الاا/يينايجم عندما رت اتة مدنيني يف ه مـاا بجميـة وجويـة يف نـاوا ومدينـة سعـا .ورـد نـز
حنــو  36 000شــقد يف سعــا بســبب القتــا الــرع شــهدته الفتــجمة األ ــرية .ويف الالذريــة،

16-02227

5/20

S/2016/156

تقـدما القــواا الربيـة التابعــة للحكومـة ،مســنو ة بـالقواا اجلويــة السـوسية والجمواــية ،علــض
اعــاا املعاسةــة املســلحة غــري التابعــة للدولــة ،ةيــد أةكمــا اــيطجمهتا يف هنايــة
ةس ـا
الشهجم علض واةدة من ل جم البلداا اليت ظلا يف ربضة اعة من اعاا املعاسةة املسـلحة
غــري التابعــة للدولــة يف الالذريــة .وريـ ىلن رــواا احلكومــة رصــفا يف  30ــانون الاا/يينــايجم
تيم أوبني الرع ياوع النـازةني يف الشـما الشـجمرا مـن حمافظـة الالذريـة ،وأاـفجم ذلـ عـن
مقت شقد واةد علض األر وججم عشجماا ل جمين.
من اال ا الجمواا ورواا التحالف الرع تقو ه الواليـاا املتحـدة شـن
 - 14وواص
غاساا جوية يف اوسية طيلـة ـانون الاا/يينـايجم ةسـب تقـاسيجم وس ا علـض مصـا س س يـة.
وأ دا وزاسة فاع اال ا الجمواا ،ون أن تقدم بيانـاا عـن أةـداث الشـهجم بة ملـه ،أهنـا
نفرا أ اجم مـن ” 1 120طلعـة رتاليـة‘‘ يف ـانون الاا/يينـايجم ،مسـتهدفة  3 256هـدفا يف
حمافظاا ةلب واحلسكة والجمرـة وىل لـب و مشـق (يفتـجمي أهنـا تشـم سيـف مشـق) و سعـا
و يجم الـزوس ومحـاة ومحـد والالذريـة .ومـن جهـة أ ـجم  ،أ ـدا القيـا ة املجم زيـة للواليـاا
املتحدة أن التحالف الرع تقو ه الوالياا املتحدة نفـر مـا ال يقـ عـن  114غـاسة يف ـانون
الاا/يينايجم علض أهداف تابعة لتنظيم اع يف حمافظاا ةلب واحلسـكة والجمرـة و يـجم الـزوس.
وتلقا مفوةية ةقوا اإلنسان عدة تقاسيجم تتحدث عن غاساا جوية ريـ ىلن جهـاا وليـة
ها اليت نفرهتا واقا فيها مدنيون بني رتلض وججمةض ،ا يف ذلـ يف حمافظـاا الجمرـة وسيـف
مشـق و يـجم الـزوس وىل لـب ،ةيـد رتـ حنـو  200شـقد وجـجم املرـاا .غـري أن مفوةــية
ةقــوا اإلنســان مل يتســن ــا أن تتحقــق مــا ينبغــا مــن مصــدس الغــاساا اجلويــة موةــوع
تل التقاسيجم.
 - 15و ُا لا تطوساا تتعلق بعد من االتفارـاا امليـة ـال الفتـجمة املشـمولة بـالتقجميجم.
ففا ةا القدم جبنو مشق ،الرع ـان اةـعا التفـاا حملـا منـر ل يأغسـطس ،2014
أُبجمم اتفاا ل ـجم بـني احلكومـة وجمموعـاا املعاسةـة املسـلحة غـري التابعـة للدولـة ،و ـ هـرا
االتفاا حلوايل  3 000مد /بالعو ة ىل يـاسهم يف احلـا .وال تـزا ةكومـة اـوسية تفـجمي
ريــو ا علــض ةجم ــة املــدنيني ا ـ احلــا يف انتظــاس ىلزالــة مــا يكــون رــد تبقــض هنــال مــن ألغــام
أو ذ ائجم غري منف ـجمة .وظـ العمـ اـاسيا باالتفارـاا امليـة يف وا ع بـجم وسيـف مشـق
والــوعجم ومحــد ،سغــم مــا يــجم يف التقــاسيجم مــن انتــها اا ملــا اتفــق عليــه وبقــاء بعــن أةكــام
االتفاراا ون تنفير.
 - 16وسغــم انتــها اا ورــف ىلطــالا النــاس ،ااــتمجم العم ـ باتفــاا البلــداا األسبــع الــرع
يشــم بلــداا الزبــدا /ومضــايا والفوعــة و فجميــا ،ةيــد رامــا األمــم املتحــدة والل نــة
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الدوليــة للصــليب األمحــجميا ال األمحــجم العــجميب الســوسع ب يصــا املســاعداا يف  11و 14
و  18ــانون الاا/يينــايجم .بيــد أن متابعــة ىليصــا املســاعداا الطبيــة والتغرويــة والغرائيــة ىل
بلــداا مضــايا والفوعــة و فجميــا تعــرسا بســبب الفــاا بــني األطــجماف يف اتفــاا البلــداا
األسبع .وال تزا األطجماف تتفاوي بشةن ىلججماء املزيد من عملياا اإلجالء الطيب املتزامنة.
 - 17ويف معضمية الشام اماصـجمة ،اهنـاس االتفـاا املـا بعـد أن أغلقـا القـواا احلكوميـة
الطجميق الجمئيسية املا ية ىل املدينة يف أوا ـجم ـانون األو ي يسـمرب  2015ورصـفا املنطقـة.
ويف  22انون الاا/يينايجم ،وجـه مفـاوي ةكـوما ،ةسـب مـا تداولتـه التقـاسيجم ،ىلنـراسا ىل
اعاا املعاسةة املسلحة غري التابعة للدولـة املوجـو ة ا ـ املدينـة ،يَّجمهـا فيـه بـني تسـليم
أالحتها أو ىل الء املدينة وىلعالهنا منطقة عسكجمية.

باء  -ةقوا اإلنسان
 - 18ال الفتجمة املشمولة بـالتقجميجم ،ظلـا انتـها اا و جمورـاا القـانون الـدويل حلقـوا
اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا ،/ـا فيهـا عمليـاا اال تطـاف واإلعـدام بـ ججماءاا مـوجزة
وةــاالا الوفــاة يف أثنــاء االةت ــاز ،عل ـض نفــس الدسجــة مــن اخلطــوسة مــن ةيــد نطارهــا
وجسامتها .ففا  8شباطيفربايجم ،أصـدسا جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة املعنيـة باجلمهوسيـة
العجمبية السوسية تقجميجما معنونا ’’البعيد عن العني بعيد عن اخلاطجم“ ،بيّنا فيـه بالتفصـي يـف
يتعجمي املدنيون السـوسيون لالعتقـا التعسـفا أو االةت ـاز غـري القـانو /أو األ ـر جمهـائن
أو اال تطـاف علــض يــد األطــجماف املتنازعـة افــة منـر انــدالع الـ اع .ويصــف التقجميــجم يــف
يتعجمي لالف األشقاب الـرين ت ـزهم احلكومـة السـوسية للضـجم ةـىت املـوا ،أو يـف
يلقون ةتفهم نتي ة ىلصاباا تلحقهم مـن جـجماء التعـريب .ويقـدم التقجميـجم أيضـا تفاصـي عـن
األعما اليت استكبتها أطجماف ال اع األ ـجم  ،ومنـها اعـاا املعاسةـة املسـلحة غـري التابعـة
للدولــة وجبهــة النصــجمة وتنظــيم الدولــة اإلاــالمية ،والــيت تشــم ةــاالا املعاملــة القااــية
وعملياا اإلعدام والتعريب والقت العمد واإلعدام ب ججماءاا موجزة.
 - 19وتلقــا مفوةــية األمــم املتحــدة حلقــوا اإلنســان تقــاسيجم تفيــد بــةن  25فــجم ا ُيــدعض
انتمــامهم لقــواا الـــدفاع الــوطو رــد أعـــدموا بــ ججماءاا مــوجزة علـــض يــد تنظــيم الدولـــة
اإلاــالمية ،ةســب مــا ري ـ  ،يف  18و  19ــانون الاا/يينــايجم يف أعقــا معــاسل يف حمافظــة
يجم الزوس.
 - 20ويف  12ــانون الاا/يينــايجم ،أفــا ا التقــاسيجم بــةن تنظــيم الدولــة اإلاــالمية ةكــم يف
مدينة يجم الزوس علض اـائقنيني بـةن ُي لـدا  40جلـدة ويـدفعا غجمامـة رـدسها  800لـرية اـوسية
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ماولتهما نق مـدنيني ىل منـاطق ـاسج اـيطجمة التنظـيم .وأفـا ا تقـاسيجم أ ـجم بـةن تنظـيم
الدولــة اإلاــالمية مينــع امل ـدنيني مــن مغــا سة املنــاطق الوارعــة ــا اــيطجمته .وتلقــا مفوةــية
ةقــوا اإلنســان أيضــا تقــاسيجم تــزعم أن تنظــيم الدولــة اإلاــالمية ينق ـ املــدنيني رســجما مــن
الجمما ع ،بالعجماا ،ىل سيف يجم الزوس الغجميب .وتظ األابا الكامنة وساء عمليـاا التجمةيـ
هره غري واةحة.
 - 21وتلقا مفوةية ةقوا اإلنسان ال الفتجمة املشمولة بالتقجميجم تقاسيجم تزعم أن جبهـة
النصـجمة ا تطفـا مـدنيني يف مدينــة ىل لـب .وااــتنا ا ىل املعلومـاا الــواس ة ،ا تطفـا جبهــة
النصــجمة مــا ال يقـ عــن  11مــدنيا مــن منــاز م يف ىل لــب يف ــانون الاا/يينــايجم وأ ــرهتم ىل
أما ن مل يُكشف عنها.
 - 22ويف  9انون الاا /يينـايجمُ ،أ ـر معلـم ـجم ع مـن م لـه يف القامشـلا .واهتـم اجمللـس
الــوطو الكــجم ع يف ورــا الةــق وةــداا احلمايــة الشــعبية التابعــة حلــز اال ــا الــدميقجماطا
با تطاف املعلم الرع ما زا مكان وجو ه جمهوال.
 - 23ويف  2ـــانون الاا/يينـــايجم ،تلقـــا مفوةـــية ةقـــوا اإلنســـان معلومـــاا تفيـــد أن
وةداا احلماية الشعبية التابعة حلز اال ا الدميقجماطا أ لا رسجما ،فيما يُـزعم 16 ،مـدنيا
مــن منــاز م يف سأا العــني ،بشــما غــجم احلســكة .وااــتنا ا ىل املعلومــاا الــيت تلقتــها
املفوةية ،ان يع من ُأ لوا مـن العـجم  .ورـد أُجـجما بعـد ذلـ منـاز م أو اتُقـرا منـها
مكاتب ،فيما يُقا .

جيم  -العم اإلنسا/
 - 24يف ـــانون الاـــا/يينـــايجم  ،2016ظلـــا و ـــاالا األمـــم املتحـــدة العاملـــة يف اجملـــا
اإلنسا /وشجم امها را سة علـض الوصـو ىل ماليـني امتـاجني بااـتقدام يـع الواـائا مـن
ال بقـــجماساا جملـــس األمـــن 2165
ا ــ اجلمهوسيـــة العجمبيـــة الســـوسية وعـــرب احلـــدو  ،عمــ ع
( )2014و  )2014( 2191و  .)2015( 2258وواصلا املنظماا غـري احلكوميـة أيضـا
ىليصا املساعداا ىل السـكان مـا فعلـا يف الشـهوس املاةـية .وواصـلا احلكومـة السـوسية
تقـــدمي اخلـــدماا األاااـــية يف املنـــاطق اخلاةـــعة لســـيطجمهتا ويف ـــاري مـــن املنـــاطق الوارعـــة
اسج ايطجمهتا.
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وكالة األمم املتحدة

عدد املستفيدين من املسااعدا
يف كانون الثاين/يناير 2016

بجمنامج األغرية العاملا
منظمة الصحة العاملية
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
مفوةية األمم املتحدة لشاون الالجرني
صندوا األمم املتحدة للسكان
املنظمة الدولية لله جمة
و الة األمم املتحدة إلغاثة وتشغي الالجرني الفلسطينيني يف الشجما األ ىن

 3.6ماليني
 657 000عالج
 2.5مليون
267 000
112 925
66 000
290 000

 - 25وااتمجما عملياا ىليصا املسـاعداا عـرب احلـدو ـال الفتـجمة املشـمولة بـالتقجميجم.
فحـــىت  31ـــانون الاـــا/يينـــايجم ،انـــا األمـــم املتحـــدة وشـــجم امها املنفـــرون رـــد أساـــلوا
 256شـــــحنة مـــــن تجم يـــــا واألس ن ىل اجلمهوسيـــــة العجمبيـــــة الســـــوسية وجـــــب أةكـــــام
القــجماساا  )2014( 2165و  )2014( 2191و  ،)2015( 2258فااــتفا منــها ماليــني
األشقاب .ويجم يف اخلجميطة املجمفقة مزيد من املعلوماا عن رواف األمم املتحدة عرب احلـدو .
ومتشـيا مــع أةكــام القــجماساا ،وجّهــا األمـم املتحــدة ىل الســلطاا الســوسية ىل طــاسا مســبقعا
بك شحنة ،تضمن تفاصي عن حمتواها ووجهتها وعد املستفيدين منها.
 - 26وواصلا للية الجمصد التابعة لألمـم املتحـدة عملياهتـا يف األس ن وتجم يـا .ففـا ـانون
الاا/يينــايجم ،سصــدا انليــة  17شــحنة مــن املســاعداا اإلنســانية املقدمــة مــن األمــم املتحــدة
نقلتها  540شاةنة ،و قّقا من الطابع اإلنسـا /لكـ منـها ،وأ طـجما السـلطاا السـوسية
يف ىلثــجم ىلساــا ـ شــحنة .ومــا زالــا لليــة الجمصــد تســتفيد مــن عالرــاا تعــاون متميــزة مــع
ةكوميت األس ن وتجم يا.
 - 27ويف ــانون الاا/يينــايجم وأوائ ـ شــباطيفربايجم ُ ،2016اــيجما رواف ـ مشــتجم ة بــني
الو ـــاالا رـــدما املســـاعداا ىل أ اـــجم مـــن  125 000شـــقد اـــن هـــم يف ةاجـــة ىل
املساعدة ،وذل علض النحو التايلف
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التاريخ ()2016

الوجهة

نوع املساعدة

 11انون الاا/يينايجم

مضايايبقني (سيف مشق)
والفوعة و فجميا (ىل لب)

أغرية وأ وية ولوازم طبية وموا تغروية

 11انون الاا/يينايجم

الوعجم (محد)*

أغرية وأ وية ولوازم طبية وموا تغروية ومـوا
غري غرائية
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التاريخ ()2016

الوجهة

نوع املساعدة

 14انون الاا/يينايجم

مضايايبقني (سيف مشق)
والفوعة و فجميا (ىل لب)
مضايايبقني والزبـدا( /سيـف مشـق)
والفوعة و فجميا (ىل لب)

ريق القم ولوازم صحية وموا تغروية وميـاه
ولوازم الصجمف الصحا ،وموا غري غرائية

 4شباطيفربايجم

الوعجم (محد)

 18انون الاا/يينايجم

ورو (مضـايايبقني والفوعـة و فجميـا) وأغريـة
و ريق القم ولوازم صحية (الزبدا)/
أغرية ولوازم صحية ومـوا غـري غرائيـة ومـوا
تغرويــــة ،ومســــاعداا مــــن امليــــاه والصــــجمف
الصـحا ،ولــوازم تعليميـة .ورــد أ ـرا رــواا
األمــــن التابعـــــة للحكومــــة اللـــــوازم الطبيـــــة،
ـــا يف ذلـ ـ مســـتلزماا العمليـــاا اجلجماةيـــة
وجمموعاا موا مضا ة لإلاها

* عملية ىليصا املساعدة ىل الوعجم ،اليت ججما يف  11انون الاا/يينايجم ،انا ها الدفعـة األ ـرية
من رافلة ان رد مت طلبها ووافقا عليها السلطاا السـوسية يف عـام  2015ومل تكـن ذاا صـلة
بةع طلب مقدم يف عام .2016

 - 28واةطلعا و االا األمم املتحـدة أيضـا بعمليـاا إليصـا املسـاعداا عـرب طـوط
املواجهة يف انون الاا/يينايجم .فعلض ابي املاا  ،مد بجمنامج األغرية العاملا وشـجم امه العـون
لـ  5 000شقد يف زا ية والطيبة بجميف مشق .وأمتا اليونيسيف تصـلي مضـقاا امليـاه
والبىن التحتية إلمدا اا املياه يف حمافظة ىل لب ،األمجم الرع مكَّن حنو  300 000شقد مـن
احلصو علض املياه .وبالنظجم ىل رطع ىلمدا اا املياه يف مدينـة ةلـب ،واَّـعا اليونيسـيف مـن
نطاا نقلها للمياه بالشاةناا ،ةيد توص يوميـا أسـة ماليـني لتـجم مـن امليـاه ،وهـا ميـة
تكفا لتلبية اةتياجاا  375 000شقد.
ىليصا املساعداا اإلنسانية
 - 29ظـ ىليصــا املســاعداا اإلنســانية ىل امتــاجني ىلليهــا يف اجلمهوسيــة العجمبيــة الســوسية
مهمــة صــعبة يف العديــد مــن منــاطق البلــد بســبب تطــوساا الـ اع ،وتغّيــجم طــوط املواجهــة،
والقيو اليت تتعمد األطجماف فجمةها علض تنق األشقاب ونق البضـائع ،ـا فيهـا اإلجـجماءاا
اإل اسية املجمهقة.
 - 30وظ الوصو ىل  4.6ماليني شقد مقيم يف املوارع اماصجمة واملوارـع الـيت يصـعب
الوصو ىلليها مصدس رلق بالغ (انظجم اخلجميطة املجمفقة للموارـع اماصـجمة والـيت يصـعب الوصـو
ىلليهــا ةاليــا) .ورــد رُــدم يف عــام  2016مــا عــد ه  55طلبــا لتســيري روافــ مشــتجم ة بــني
الو ــاالا ىل املوارــع اماصــجمة واملوارــع الــيت يصــعب الوصــو ىلليهــا ،و انــا احلالــة ةــىت
 15شباطيفربايجم ما يلاف
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حالة طلبا تسيري القوافل املشتركة بني الوكاال حىت  15شباط/فرباير

الطلبا

ةظيا الطلباا باملوافقة واُريا القواف
ةظيا القواف باملوافقة املبدئية يف انتظاس ساائ التيسري
رُدما الطلباا وها يف انتظاس املوافقة من ةكومة اجلمهوسية العجمبية السوسية

4
5
46

اجملموع

55

 - 31وأعــاا اشــتدا ال ـ اع وتفــارم الظــجموف األمنيــة يف عــدة حمافظــاا الوصــو الفعلــا
للمسـاعداا اإلنســانية ،مــا ةـا ون ةصــو الســكان علـض اخلــدماا األاااــية .وظلــا
طجما اإلمدا الجمئيسية من مشق ىل سعا والسويداء ومحد عجمةة النعدام األمـن مـن جـجماء
االشتبا اا الدائجمة هنال  .وبقا بجمنـامج األغريـة العـاملا غـري رـا س علـض الوصـو ىل املنـاطق
الــيت تــدم فيهــا الـ اع يف سيــف مشــق ويف سيــف محــد وسيــف محــاة ،وظـ شــجم امه عــرب
احلــدو غــري رــا سين علــض توزيــع املســاعداا يف بلــدر فــجم زيتــا و فــجم نبــو ة بجميــف محــاة
الشمايل بسبب انعدام األمن .ومن جهة أ جم  ،أ تغيّجم طوط املواجهـة يف حمافظـة ةلـب
يف مطلع شباطيفربايجم ىل عجمرلة شديدة للعملياا اإلنسانية ،وال اـيما العمليـاا املنطلقـة مـن
تجم يا ىل شجما مدينة ةلب .ويف احلسكة ،تعاجما أيضا جهو التقطيا للعمليـاا اإلنسـانية
بســبب انتشــاس عــد ــبري مــن األجهــزة املتف ــجمة املجمولــة اممولــة علــض مجم بــاا يف مدينــة
احلسكة وانعدام األمن يف مدينة رامشلا.
 - 32وظلا التد الا و القيو املتعمـدة مـن جانـب األطـجماف ـو ون ىليصـا املعونـة.
فعلض ابي املاا  ،ظ بجمنامج األغرية العـاملا غـري رـا س علـض الوصـو ىل السـكان امتـاجني
ىل املســاعدة يف منــاطق مــن البلــد يســيطجم عليهــا تنظــيم الدولــة اإلاــالمية بســبب عــدم رــدسة
الربنــامج علــض العم ـ بصــوسة مســتقلة وعلــض الــتحكم يف أنشــطته .وهــرا يــاثجم علــض زهــاء
 720 000شـــقد يف يـــع أسجـــاء حمـــافظيت يـــجم الـــزوس والجمرـــة تقجميبـــا ويف أجـــزاء مـــن
سيــف ةلــب وسيــف محــد الشــجمرا ،ويف جيــو يف سيــف احلســكة اجلنــويب وسيــف محــاة
الشمايل الغجميب.
 - 33ونتي ـــة ــره العوامــ  ،متكنـــا و ـــاالا األمـــم املتحـــدة وشـــجم امها مـــن ىليصـــا
املساعداا ىل  32مورعا فقا من أص  154مورعـا مـن املوارـع الـيت يصـعب الوصـو ىلليهـا
( 21يف املائة) .وىلن ما يقجم من نصف اكان املناطق الـيت يصـعب الوصـو ىلليهـا يوجـدون
يف مناطق يسيطجم عليها تنظيم الدولة اإلاالمية ،وها مناطق ود األمـم املتحـدة صـعوبة بالغـة
يف الوصـو ىلليهـا .ومــع ذلـ  ،أوصـلا اليونيســيف يف ـانون الاا/يينـايجم ميــة ىلةـافية مــن
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مطهجماا املياه ىل الجمرة مقداسها  100طن ،وها مية تكفا لتلبية اةتياجـاا يـع اـكان
املدينة أل اجم من شهجمين ،ما أوصلا أرجماصا مطهجمة للمياه.
 - 34يـــجم يف اجلـــدو أ نـــاه تفاصـــي عـــن املســـاعداا الـــيت رُـــدما يف ـــانون الاـــا/ي
ينايجم  2016للسكان يف املناطق اليت يصعب الوصو ىلليها.
القطاع (مواد أوصلتها األمم املتحدة وحدها)

عاااادد املساااااتفيدين مااااان املسااااااعدا
يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها

األمن الغرائا
الصحة

238 800
119 000

املوا غري الغرائية
املياه والصجمف الصحا والنظافة الصحية

99 600
587 900

 - 35ظلا السلطاا التجم ية تغلق معرب نصيبنييالقامشـلا بصـوسة مارتـة بسـبب الشـواغ
األمنية منر  27انون األو ي يسمرب  .2015ومل متجم أع مسـاعداا ىلنسـانية مـن هـرا املعـرب
يف ــانون الاا/يينــايجم .ووس ا تقــاسيجم يف حمافظــة احلســكة تفيــد بغــالء أاــعاس املــوا الغرائيــة
وةصو صاب يف بعن السلع األاااية اخلمرية والسكجم.
 - 36ومل يُبلَّغ يف انون الاا/يينايجم عن أع تغيرياا ذاا شةن حنو األفضـ يف اإلجـجماءاا
اإل اسيــة الــيت تشــتجمط احلكومــة الســوسية ىلمتامهــا إليصــا املســاعداا اإلنســانية .فقــد ظلــا
اإلججماءاا اإل اسية القائمـة فيمـا يتعلـق بالعمليـاا اإلنسـانية تـا جم أو تقيـد ىليصـا و ـاالا
األمم املتحدة وشجم ائها للمعونة.
 - 37وةـىت  31ـانون الاا/يينـايجم ،مل يكـن رـد بُـا يف  9طلبـاا ردمتـها األمـم املتحــدة
(ىلما للحصو علض تةشرياا جديدة أو لت ديد تةشرياا ردمية) ،و انا يعهـا ةـمن أجـ
اخلمسة عشـجم يومـا املتفـق عليـه للبـا يف الطلبـاا .ويف ـانون الاا/يينـايجم ،صـدسا املوافقـة
علض ما جمموعه  79تةشرية و ملوظفني من األمم املتحدة تـابعني لــ  10و ـاالا تتلفـة،
 30منها طلباا تةشرياا جديدة و  40طلباا لت ديد التةشرية.
 - 38ويبلغ عد املنظماا الدولية غـري احلكوميـة املـةذون ـا بالعمـ يف اجلمهوسيـة العجمبيـة
السوسية ما جمموعه  16منظمة .ورد ظلا هره املنظماا تواجه السلة من العقبـاا والقيـو
اإل اسيـة الــيت تــاثجم يف رــدسهتا علــض العمـ  .وال تــزا هــره املنظمــاا تواجــه ريــو ا مــن ةيــد
رـــدسهتا علـــض ىلرامـــة شـــجما اا مـــع املنظمـــاا اإلنســـانية الوطنيـــة ،وفـــت مكاتـــب فجمعيـــة،
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وىليفــا البعاــاا ،واالنضــمام ىل القوافـ املشــتجم ة بــني الو ــاالا ،وىلجــجماء عمليــاا مســتقلة
لتقييم االةتياجاا.
 - 39وزا عــد املنظمــاا غــري احلكوميــة الوطنيــة املــةذون ــا بال ـد و يف شــجما ة مــع
املنظماا التابعـة لألمـم املتحـدة مـن  139ىل  141منظمـة يف ـانون الاا/يينـايجم .وال تـزا
املنظمــاا غــري احلكوميــة الوطنيــة املــةذون ــا تعم ـ يف ظ ـ ىلجــجماءاا معقــدة كــم ىلرامتــها
شجما اا مع و االا األمم املتحدة.
املناطق اماصجمة
 - 40مـــن بـــني  4.5ماليـــني شـــقد مقـــيم يف منـــاطق يصــعُب الوصـــو ىلليهـــا ،مـــا زا
ةــوا  486 700شــقد يعيشــون ــا احلصــاس يف اجلمهوسيــة العجمبيــة الســوسية .ويشــم
هرا العد حنو  274 200شقد اصجمهم ةكومة اوسية يف موارـع تتلفـة بجميـف مشـق
و  6 000شقد اصجمهم ةكومة اوسية و اعاا املعاسةـة املسـلحة غـري التابعـة للدولـة
يف الريمول وحنو  200 000شقد اصجمهم تنظيم الدولة اإلاالمية يف مدينة يـجم الـزوس
وةوايل  12 500شـقد اصـجمهم اعـاا املعاسةـة املسـلحة غـري التابعـة للدولـة وجبهـة
النصجمة يف الفوعة و فجميا حافظة ىل لب.
 - 41وواصــلا أطــجماف الـ اع ةظــجم الوصــو ىل املنــاطق اماصــجمة ةظــجما تامــا أو تقييــده
تقييــدا شــديدا .ويف ــانون الاا/يينــايجم ،مت ىليصــا مســاعداا ىل حنــو  61 000شــقد
( 12يف املائــة) يف املنــاطق اماصــجمة .وظ ـ تــدفق اإلمــدا اا الت اسيــة عــرب املمــجماا الجم يــة
انوعا ىل ةد بعيد ،األمجم الرع أ ىل غالء أاـعاس السـلع األاااـية الـيت تصـ ىل املنـاطق
اماصجمة عرب طوط لإلمدا غري س ية وغري منتظمة .وظلّا ةجميـة التنقـ مقيـد عة بشـدة ،مـع
أنه ان يُسم بني الفينة واأل جم لعد حمدو من األشقاب باخلجموج مـن املنـاطق اماصـجمة
والعو ة ىلليها.
 - 42ويف الغوطــة الشــجمرية بجميــف مشــق ،مــا زا حنــو  176 500شــقد ــا احلصــاس
الــرع تضــجمبه علــيهم رــواا احلكومــة يف املوارــع التاليــةف ومــا ،وةجماــتا ،وعــجمبني ،وزملكــا،
وعني تجمما ،واحلموسة ،وجسـجمين ،و فـجم بطنـا ،واـقبة ،والزبـدا ./ومل تُقـدم أع مسـاعداا
من األمم املتحدة يف هره املناطق ال الفتجمة املشمولة را التقجميجم .ويف الورـا نفسـه ،أعلـن
ف ـدماا تصـفية الكلـض للمجمةـض الـرين يعـانون مـن
املكتب الطـيب املوةّـد ملدينـة ومـا ورـ ا
الفش الكلوع يف الغوطة الشجمرية بسبب االفتقاس ىل لوازم تصفية الـدم .وأوس ا التقـاسيجم أن
مجميضــين توفيــا نتي ــة الفشـ الكلــوع ــال الفتــجمة املشــمولة ــرا التقجميــجم .ويف  13شــباطي
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فربايــجم ،أوص ـ ا ــال األمحــجم العــجميب الســوسع ىل ومــا  5 400علبــة مــن ةليــب الجمةــع،
و  2 000علبة من األنسولني ،ولوازم افية لـما عد ه  250جلسة لتصفية الكلض ،وأ وية.
 - 43ويف مضــايا (وبقــني) بجميــف مشــق ،ال يــزا حنــو  42 000شــقد ـا احلصــاس
الرع تضجمبه عليهم رواا احلكومة .ومـا زالـا تـجم أنبـاء عـن ةـدة اـوء التغريـة .ويف بلـدر
الفوعة و فجميـا حافظـة ىل لـب ،ال يـزا حنـو  12 500شـقد ـا احلصـاس الـرع تضـجمبه
عليهم اعاا املعاسةة املسلحة غري التابعة للدولة وجبهة النصجمة .وأوصلا روافـ مشـتجم ة
بني األمم املتحدة والل نة الدولية للصليب األمحجم وا ـال األمحـجم العـجميب السـوسع مسـاعداا
تكفـا ملـدة شـهجم واةـد ىل مضــايا والفوعـة و فجميـا يف  11و  14و  18ـانون الاا/يينــايجم
يف ىلطاس اتفاا البلداا األسبع .وبعد أن اُم لألمم املتحدة والل نـة الدوليـة للصـليب األمحـجم
وا ال األمحجم العجميب السوسع بالوصو ىل مضايا يف البدايـة ،وجّهـا تلـ اجلهـاا طلبـاا
متكــجمسة ىل ةكومــة اجلمهوسيــة العجمبيــة الســوسية للســما ال بــالعو ة ىل هنــال بشــك لمــن
و ون عوائق زيد من اللـوازم واألفجمرـة التدسيبيـة واخلـرباء التقنـيني ملعاجلـة الوةـع هنـال علـض
أسي امليدان .وسغم اإلذن بالوصو يف بعن احلاالا ،ومنها اإلذن بد و العيـا اا املتنقلـة
التابعة للهال األمحـجم العـجميب السـوسع ،ال يـزا يُنتظـجم اإلذن بالوصـو املتواصـ و ون ريـو .
ويف  4شباطيفربايجم ،وجّها األمـم املتحـدة والل نـة الدوليـة للصـليب األمحـجم وا ـال األمحـجم
العجميب السوسع طلبا ل جم ىل السلطاا السوسية للسما لقافلة بالوصـو ىل البلـداا األسبـع
اليت يشملها اتفاا البلداا األسبع.
 - 44ويف الزبدا /بجميف مشق ،ال يزا ةوايل  700شقد ـا احلصـاس الـرع تضـجمبه
عليهم رواا احلكومـة .ويف  18ـانون الاا/يينـايجم ،أُوصـلا مسـاعداا ىل الزبـدا /لفائـدة
 1 000شقد.
 - 45ويف اسيا بجميف مشق ،ال يزا ةوايل  4 000شقد ـا احلصـاس الـرع تضـجمبه
علـيهم رـواا احلكومـة .ومل تســتطع األمـم املتحـدة ىليصـا املســاعداا ىل اسيـا منـر تشــجمين
الاا/ينوفمرب .2012
 - 46ويف معضمية الشام بجميف مشق ،ال يزا حنو  45 000شقد ا احلصاس الـرع
تضـجمبه علـيهم رـواا احلكومــة .ووس ا أنبـاء عــن ااـتمجماس تــدهوس الظـجموف املعيشــية ،وعــن
ورــوع وفيــاا بســبب اــوء التغريــة احلــا وانعــدام اللــوازم الطبيــة األاااــية .ويف  21ــانون
الاا/يينايجم ،ةصلا األمم املتحدة علـض اإلذن ب يصـا املعونـة ىل املنطقـة العازلـة الـيت تفصـ
بني ل جم نقطة تفتي ت ابعة للحكومـة ومـد البلـدة اماصـجمة ،غـري أنـه مل يُـاذن ـا بـد و
املنطقة اماصجمة .ويف  8شباطيفربايجم ،أفا ا السلطاا السـوسية مـجمة أ ـجم أهنـا تـةذن لألمـم
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املتحدة ب يصا املعونة ىل املنطقـة العازلـة ،ولكـن لـيس ىل ا ـ املعضـمية .ومل تقبـ األمـم
املتحـدة بـرل بســبب تـاوف شـديدة مــن انعـدام احلمايـة عنــد توزيـع املسـاعداا يف املنطقــة
العازلـة .ويف  3شـباطيفربايجم ،أوصـلا رافلـة تابعـة للـهال األمحـجم العـجميب السـوسع معونـ عة ىل
املنـاطق اميطـة باملعضــمية ،ورـدسعا حمـدو عا مــن املعونـة الطبيـة ىل ا ـ املنطقـة اماصــجمة .ويف
صـ ا ـال األمحــجم العــجميب الســوسع مزيــدا مــن املعونــة ىل املنــاطق املتاأــة
 8شــباطيفربايجم أو ا
للمعضمية.
 - 47ويف ةا الريمول بدمشق ،ال يزا حنـو  6 000شـقد ـا احلصـاس الـرع تضـجمبه
عليهم رواا احلكومة واجلماعاا املسلحة غري التابعة للدولة .وظلا يـع عمليـاا األونـجموا
يف الريمول معلقة ـال ـانون ا لاا/يينـايجم .وتفيـد التقـاسيجم بعـدم وجـو مجمافـق طبيـة تـا ع
مهامها بسبب النقد يف اللوازم الطبية والعـاملني الطبـيني املـدسَّبني .ول ـجم مـجمة أوصاـلا فيهـا
األمم املتحدة املساعداا ىل املنطقة انا يف انون األو ي يسمرب  ،2015عنـدما أوصـلنيا
اليونيسيف مـوا غرائيـة ومسـتلزماا صـحية ومالبـس شـتوية عـن طجميـق شـجم اء يف التنفيـر.
ومل يُسم لألونجموا ب يفا أع بعااا ىل يلدا وببـيال وبيـا اـحم يف ـانون األو ي يسـمرب،
غري أهنا تلقا ىلذنا عاما بااترناف تنفير بجماجمها العا ية يف هـره املنـاطق يف مطلـع شـباطيفربايجم
 2016بعد ورفها ملـدة وـاوزا اـتة أشـهجم .ويف  13و  14شـباطيفربايجم ،وزّعـا األونـجموا
ىلمدا اا غرائية علض  2 100أاجمة يف بلدة يلـدا ،مقدمـة بـرل املسـاعدة ملـدنيني مقـيمني يف
يلدا وببيال وبيا اـحم والريمـول .واُـم ملنظمـاا ىلنسـانية أ ـجم ب يصـا املسـاعداا ىل
هره املناطق.
 - 48ويف األةياء الغجمبية ملدينة يجم الزوس اليت تسيطجم عليها احلكومة ،يوجد حنو 200 000
شــقد ــا ةصــاس يفجمةــه تنظــيم الدولــة اإلاــالمية .وتشــجم ا حنــو  3 200أاــجمة ا ـ
املنطقة اماصـجمة مـن املدينـة ـال الفتـجمة املشـمولة ـرا التقجميـجم عقـب ه مـاا شـنّها تنظـيم
الدولة اإلاالمية .ويتواص تدهوس احلالة اإلنسانية يف املناطق اماصجمة تـدهوسا شـديدا ،ةيـد
أُفيد ال الفتجمة املشمولة را التقجميجم عن نقد يف الغراء والجمعاية الطبية ،وعن اـوء التغريـة
احلا  .وال يزا من غري املمكـن ةاليـا تنفيـر اجلسـجم اجلـوع الـرع ططـا لـه األمـم املتحـدة
ووافقا عليـه السـلطاا السـوسية مـن ةيـد املبـدأ ،وذلـ بسـبب رـجم املطـاس مـن طـوط
املواجهة .وأ د اال ا الجمواا أنـه ألقـض ب مـدا اا غوثيـة مـن اجلـو علـض يـجم الـزوس يف عـدة
منااباا ال الفتجمة املشمولة را التقجميجم.
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ةجمية مجموس اللوازم واملعداا الطبية والعاملني يف اجملا الطيب
 - 49تلقا األمم املتحدة وشجم امها يف اجملا الصحا أنباء بش ّن  13ه وما علـض مجمافـق
طبية يف انون الاا/يينايجم ،وتعم األمم املتحدة ومنظماا شجميكة ا يف الورا الجماهن علـض
التحقق مـن صـحة هـره األنبـاء .ورـد أُبلـغ عـن ورـوع ه مـاا متعـد ة علـض مجمافـق طبيـة يف
شــباطيفربايجم .فقــد تلقــا اليونيســيف يف  15شــباطيفربايجم ،علــض اــبي املاــا  ،أنبــاء عــن
ه مــاا شــنا علــض أسبعــة مجمافــق طبيــة يف شــباطيفربايجم ،اثنتــان منــها انتــا يف أعــزاز حبلــب
واأل جميان ب لب.
 - 50وأصدسا منظمة أطباء مناصجمون حلقوا اإلنسان يف انون الاا/يينـايجم تقجميجمهـا عـن
ا مــاا الــيت ش ـنّا علــض املجمافــق الطبيــة يف عــام  .2015ووُثــق مــا جمموعــه  112ه مــة
تعجمةــا ــا املجمافــق الطبيــة يف الفتــجمة مــن ــانون الاا/يينــايجم ىل تشــجمين الاــا/ينوفمرب مــن
عام  ، 2015ليكـون هـرا العـام هـو األاـوأ علـض اإلطـالا مـن ةيـد ا مـاا علـض املجمافـق
الطبية ،ةيـد وـاوز عـام  2012الـرع شـنا فيـه  89ه مـة .ويف اجملمـوع ،وثقـا منظمـة
أطباء مناصجمون حلقوا اإلنسان  336ه مة شُنا علض  240مـن املجمافـق الطبيـة املقتلفـة يف
الفتجمة بني لذاسيماسا  2011وتشـجمين الاـا/ينوفمرب  .2015ووفقـا للمنظمـة نفسـها ،مـ
رـــواا احلكومـــة الســـوسية والقـــواا الجمواـــية املســـاولة عـــن أ اـــجم مـــن  90يف املائـــة مـــن
هره ا ماا.
 - 51ويف ـــانون الاا/يينـــايجم ،أوصـــلا منظمـــة الصـــحة العامليـــة وشـــجم امها يف التنفيـــر
ما يكفا لعالج أ اجم مـن  110 000ةالـة عـن طجميـق عمليـاا عـربا طـوط املواجهـة يف
حمافظاا ةلب وىل لب وسيف مشق ومحد .و ال الفتجمة املشـمولة ـرا التقجميـجم ،وجّهـا
منظمة الصحة العاملية  15طلبا ىل ةكومة اوسية إلساـا أ ويـة وىلمـدا اا طبيـة ىل املوارـع
الــيت يصــعب الوصــو ىلليهــا واملوارــع اماصــجمة يف تســع حمافظــاا ،مســتهدفة بــرل أ اــجم مــن
 2.5مليــون نســمة .وغالبيــة هــره الطلبــاا مــا زالــا يف انتظــاس املوافقــة .ووافقــا الســلطاا
السوسية يف انونة األ رية علض طلب إلساا أ وية وىلمدا اا طبيـة ىل ومـا بجميـف مشـق.
ويف  4شباطيفربايجم ،انتزعا رواا تابعة حلكومة اجلمهوسية العجمبية السوسية جمموعـاا لـوازم
طبية من رافلة مشتجم ة بني و االا انا متوجهة ىل ةا الوعجم.
 - 52وال تزا القيو اليت تعوا وصو املعوناا الطبية ىل السكان امتـاجني ىلليهـا بسـبب
اةتــداما ال ـ اع والقيــو ت الــيت تفجمةــها األطــجماف املتنازعــة تســبب ســائجم يف األسوا وغيــا
املســاعدة الطبيــة الكفيلــة ب نقــاذ النــاا مــن املــوا .وال يــزا منــع ىليصــا األ ويــة األاااــية
واملســتلزماا واملعــداا الطبيــة ،ىلةــافة ىل تعــجمي العديــد مــن املجمافــق الصــحية لألةــجماس،
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وباأل د يف املناطق اليت يصعب الوصو ىلليها واملناطق اماصجمة واأل جم اليت تسـيطجم عليهـا
اعاا املعاسةة املسلحة غري التابعة للدولة ،اببا يف نقد شديد يف اخلدماا املقدمة.
االمة وأمن املوظفني وأما ن العم
 - 53يف  3شباطيفربايجم  ،2016اقا ثالثـة مـن متطـوعا ا ـال األمحـجم العـجميب السـوسع
رتلض وأُصيب ل جم جبجمو طرية يف أثناء توزيعهم اخلبز يف حمافظة ةلب.
 - 54ورُت أةد موظفا منظمة ولية غري ةكومية وأُصيب ل جم جبجمو يف تف ري جمهـولني
لعبوة ناافة بدائية الصنع يف ىل لب يف  25انون الاا/يينايجم .2016
 - 55وال يــــزا يف االةت ــــاز أو يف عــــدا املفقــــو ين مــــا جمموعــــه  34مــــن مــــوظفا
األمم املتحدة 30 ،منهم موظفون حمليـون لـد األونـجموا ،وموظـف واةـد مـن بجمنـامج األمـم
املتحــدة اإلئــائا ،وموظــف مــن اليونيســيف ،وموظــف مــن مفوةــية األمــم املتحــدة لشــاون
الالجرنييمكتــب األمــم املتحــدة خلــدماا املشــاسيع ،وموظــف م ـن مكتــب تنســيق الشــاون
اإلنسانية .وأُفجمج عن أسة من موظفا األونجموا يف عام  ،2015وأُفجمج عن موظـف ل ـجم يف
انونة األ رية .وبلغ جمموع من رُتلوا يف هرا النـزاع منر لذاسيمـاسا  2011مـن العـاملني يف
جمــا تقــدمي املســاعدة اإلنســانية  85شقصــا .ويشــم هــرا العــد  17مــن مــوظفا األم ـم
املتحدة ،و  51فجم ا من موظفا ومتطوعا ا ال األمحجم العـجميب السـوسع ،و  8مـن متطـوعا
وموظفا عية ا ال األمحجم الفلسطيو ،و  9مـن مـوظفا املنظمـاا الدوليـة غـري احلكوميـة.
ومـــن هـــاالء القتلـــض البـــالغ عـــد هم  85رتـــيال ،رُتــ  19شقـــــصا منـــر  1ـــانون الاـــا/ي
ينايجم .2015

ثالاا  -مالةظاا
 - 56بينما يد هرا ال اع عامه السا ا ،تستمجم ،بال هوا ة ويف ظ ىلفـالا شـبه امـ
مــن العقــا  ،ا مــاا امــد ة األهــداف والعشــوائية علــض املــدنيني واملنــاطق الســكنية والــبىن
التحتيــة املدنيــة .فمنــر بدايــة العــام ،رُت ـ لالف املــدنيني أو أصــيبوا أو ُشــجم وا بســبب العنــف
املتواصـ وواهـ األطــجماف ألبســا مقتضــياا القــانون اإلنســا /الــدويل .ويف الورـا الــرع
ص ـدتما مــن
انطلقــا فيــه حما ثــاا األمــم املتحــدة يف جنيــف يف مســته شــباطيفربايجمُ ،
مشــاهد انالف وهــم يفــجمون بــةسواةهم مــن القصــف اجلــوع الشــديد يف حمافظــة ةلــب.
وال جما لتربيجم هرا الوارع املستمجم من عدم محايـة املـدنيني والبنيـة التحتيـة املدنيـة ،وال للـدفاع
عن هرا الوارع .فهره االعتداءاا غـري مقبولـة وغـري رانونيـة ،وأنـا أ عـو األطـجماف ىل الورـف
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الفـوسع جلميــع األعمــا الـيت ميكــن أن تــا ع ىل اـقوط ســائجم يف األسوا بــني املــدنيني أو
ىلحلاا أةجماس بالبىن التحتية األاااية.
 - 57وىلن يف التقجميجم األ ري الصا س عن جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشـةن ةـاالا الوفـاة
يف أثنــاء االةت ــاز يف اــوسية تــر ريا صــاس ا وبشــعا مــجمة أ ــجم بــةن انتــها اا القــانون
اإلنســا /الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوا اإلنســان ال تــزا تُجمتكــب يوميــا علــض يــد يــع
األطجماف املتنازعة .فمن امت زين لد احلكومة من تعجمي للضجم ةـىت املـوا ،ومنـهم مـن
لقا ةتفه اا أصابه من ججمو ا التعريب .ورضـض ل ـجمون نتي ـة للظـجموف املعيشـية غـري
اإلنسانية .وأ را اعاا املعاسةة املسـلحة غـري التابعـة للدولـة واجلماعـاا املصـنفة ةـمن
التنظيمــاا اإلسهابيــة األفــجما سهــائن وماساــا علــض امت ــزين لــديها أشــكاال مــن اإلاــاءة
اجلسيمة ،ا يف ذل التعريب واإلعدام ب ججماءاا موجزة .وهـره أعمـا تسـتوجب الشـ ب
ورــد تــد يف بــا جــجمائم احلــجم واجلــجمائم املجمتكبــة ةــد اإلنســانية .ومــن الواجــب ىلعمــا
املساءلة عن هره اجلجمائم وغريها.
 - 58ويســاوس /رلــق بــالغ ىلزاء احلالــة املزسيــة الــيت ال يكــا يصــدرها عق ـ والــيت يواجههــا
 486 700شقد يعيشون يف ظجموف مجموعة ا احلصاس يف اوسية .ومـن واعـا اجلـزع
والقلق البالغ تواتجم التقاسيجم من املناطق اماصجمة عن استفاع مستوياا اوء التغرية وأعـدا مـن
ميوتــون بســبب انعــدام الجمعايــة الطبيــة األاااــية .وتقــع املســاولية الجمئيســية عــن هــره املعانــاة
اجلســيمة علــض الطــجمف الــرع يفــجمي احلصــاس .بيــد أن هــره املســاولية يتحملــها أيضــا مــن
يعجمةــون املــدنيني لــألذ باختــاذهم سوعــا يف أعمــا م العســكجمية ،أو مــن يســتغلون معانــاهتم
بة ــر الجمشــاو أو بيــع املــوا الغرائيــة بةاــعاس باهظــة .ومــب الســما لألشــقاب اممــيني
وجــب القــانون الــدويل اإلنســا ،/وال اــيما املــدنيون واجلجمةــض واملجمةــض ،غــا سة املنــاطق
اماصــجمة ىلذا سغبــوا يف ذل ـ  .وأُذ ــجم يــع األطــجماف بــةن الل ــوء ىل وويــع املــدنيني عمــدا
باعتباس ذل من أااليب احلجم يشك انتها ا طريا للقـانون الـدويل اإلنسـا ،/ورـد يـد
يف با ججمائم احلجم .
 - 59وال تــزا يــع األطــجماف املتنازعــة ،علــض الــجمغم مــن االلتزامــاا الــيت يلقيهــا عليهــا
القانون الدويل ،وعلض الجمغم مـن مطالـب جملـس األمـن ،تعجمرـ وصـو املسـاعداا اإلنسـانية
ىل مــن هــم يف أمــس احلاجــة ىلليهــا ومتتنــع ،تعســفا ،عــن ىلصــداس املوافقــة للعمليــاا اإلنســانية.
ونتي ــة لــرل  ،وعلــض الــجمغم اــا تبرلــه املنظمــاا اإلنســانية مــن جهــو جبــاسة ومــن مواصــلة
املــوظفني تقــدمي املســاعدة ملاليــني األشــقاب ،ف ـ ن هنــال أعــدا ا أ ــجم بــاملاليني مــا زالــوا
مقطــوعني عــن املســاعدة بــاملجمة أو تصــلهم بكميــاا غــري افيــة .وأ عــو األطــجماف والــدو
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األعضــاء الــيت لــديها نفــوذ علــض هــره األطــجماف ىل القيــام ،علــض اــبي االاــتع ا و ون أع
تجم أو متويه ،باختاذ يع التدابري الالزمـة إلتاةـة وصـو املسـاعداا اإلنسـانية ون انقطـاع
ىل يع أحناء البلـد ،وبـاأل د ىل املنـاطق اماصـجمة أو املنـاطق الـيت يصـعب الوصـو ىلليهـا.
وتظ األمم املتحدة ملتزمة وعلض أهبة االاتعدا لتقدمي املعونـة واحلمايـة للمـدنيني ،أيـا ـانوا
وأينما انوا ،علض أااا احلاجة والضعف ،وليس علض أااا أع اعتباساا ايااية.
 - 60لقـد رـام مبعـوثا اخلـاب ،اـتافان ع ميسـتوسا ،يف  29ـانون الاا/يينـايجم ،بافتتــا
اما ثـــاا بـــني األطـــجماف الســـوسية يف جنيـــف بـــني االـــا احلكومـــة الســـوسية وا يرـــة العليـــا
للمفاوةاا .وأُججميا مشاوساا أيضـا مـع النسـاء وجمموعـاا اجملتمـع املـد /ومـع األطـجماف
الوطنية املعنيـة األ ـجم  .ويف  3شـباطيفربايجم ،أعلـن مبعـوثا اخلـاب اعتزامـه تعليـق اما ثـاا
اعتبــاسا مــن  5شــباطيفربايجم بســبب األمــوس اإلججمائيــة الــيت ظلــا ون تســوية وتــدهوس احلالــة
اإلنسانية بسجمعة علض الصعيد امليدا ./ومع ذل  ،فم ـجم أن ضـجم يـع األطـجماف السـوسية
املعنية ىل جنيف مستعدة للتباةد بشـةن ىلهنـاء النــزاع ومسـتقب بلـدها هـو يف ةـد ذاتـه أمـجم
ىلمايب وينبغا عمه .وأنا أتطلع ىل ااترناف اما ثاا بني األطجماف السوسية.
 - 61وأسة ب ا أبداه الفجميق الدويل لدعم اوسية من ة ثابتة وعزميـة ماةـية لوةـع ةـد
للن ــزاع الســوسع ،ورــد اجتمــع وزساء الفجميــق الــدويل يف ميــوني يف  11و  12شــباطيفربايجم.
وأعجم عن تةييدع التفارهم علض ىلنشاء فـجمريت عمـ لكفالـة وصـو املسـاعدة اإلنسـانية ون
انقطـاع ىل يــع مــن تــاجون ىلليهــا يف اــوسية ،و ــرل لتنفيــر ورــف لألعمــا العدائيــة يف
يع أحناء البلد ،بالتزامن مع اختاذ طواا صو بدء عملية لالنتقا السيااـا .ولـن تـد جم
األمم املتحدة جهدا يف عم تنفير االتفاراا اليت يتوص ىلليها الفجميق الـدويل لـدعم اـوسية يف
ىلطاس تنفير رجماس جملس األمن  )2015( 2254من يع جوانبه .فال اع السـوسع وـاوز منـر
أمــد طوي ـ رــدساا الســوسيني علــض ىلهنائــه بةنفســهم .ولقــد لن األوان ليضــع أعضــاء اجملتمــع
الدويل الفـاهتم جانبـا ،ولتتحلـض يـع األطـجماف بضـبا الـنفس وتضـاعف اجلهـو يف اـبي
التوص ىل ة ايااا ،وىلال فليعد العامل عدته للتعامـ مـع لثـاس هـره احلـجم ا ـ اـوسية
وعلض مسافاا بعيدة اسج اوسية.
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