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

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  - أوال  
من قرار جملس األمـن   ١٧هذا التقرير هو التقرير الرابع والثالثون املقدم عمالً بالفقرة   - ١

مـــن قـــرار  ٥، والفقــرة  )٢٠١٤( ٢١٦٥مـــن قــرار الـــس   ١٠، والفقــرة  )٢٠١٤( ٢١٣٩
ــرة )٢٠١٤( ٢١٩١الــس  ــرار الــس   ٥، والفق ــيت طلــ )٢٠١٥( ٢٢٥٨مــن ق ــا ، ال ب فيه

يوماً تقريراً عـن حالـة تنفيـذ مجيـع أطـراف الـرتاع يف        ٣٠الس إىل األمني العام أن يقدم كل 
  اجلمهورية العربية السورية هلذه القرارات.

وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل البيانات املتاحة لوكاالت األمـم املتحـدة     - ٢
مـات الــواردة مـن حكومــة اجلمهوريـة العربيــة السـورية، ومــن     املوجـودة يف امليــدان، وإىل املعلو 

ــواردة مــن       ــات ال غريهــا مــن املصــادر الســورية، ومــن املصــادر املتاحــة للعمــوم. وتغطــي البيان
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠إىل  ١وكــاالت األمــم املتحــدة عــن إمــداداا اإلنســانية الفتــرة مــن    

٢٠١٦.  
  

    ١اإلطار 
  ٢٠١٦ ن الثاين/نوفمربتشريالنقاط الرئيسية يف 

استمرار القتـال يف حلـب، وال سـيما زيـادة حـدة القتـال الـربي واجلـوي يف           )١(  
تشرين الثاين/نوفمرب، ممـا أدى إىل سـقوط مئـات القتلـى وتشـريد       ١٥شرق حلب بعد 

عشرات اآلالف من الناس حبلول اية الشهر. وقد ضعت األمـم املتحـدة خطـة تتـألف     
راء عمليات اإلجالء الطـيب للحـاالت   من أربعة نقاط يف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب إلج
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اخلطــرية، وتــوفري اللــوازم الصــحية والطبيــة، وتــوفري األغذيــة وغريهــا مــن مــواد اإلغاثــة  
األساسية وتناوب األطباء. وعلى الرغم من قصارى اجلهود الـيت بذلتـها األمـم املتحـدة     

ــة      ــني حكوم ــاق ب ــة ال وشــركاؤها، مل يتســن التوصــل إىل اتف ــة العربي ســورية اجلمهوري
  تنفيذ اخلطة.يف ما يتعلق بواالحتاد الروسي واجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة 

يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، أوصـــلت أربـــع قوافـــل مشـــتركة بـــني وكـــاالت    )٢(  
شخص يف املناطق احملاصـرة واملواقـع الـيت يصـعب الوصـول       ١٦٧ ٥٠٠مساعدات إىل 

ــة) مــن أصــل  ١٩إليهــا (أي بنســبة  شــخص مطلــوب   ٩٠٤ ٥٠٠مــا جمموعــه   يف املائ
الوصول إليهم يف إطار خطة تسيري القوافل املشتركة بني الوكاالت. ومل تـتمكن سـت   
قوافل من الدخول إىل مناطق بعثاا بسبب تضـافر انعـدام األمـن واخلالفـات السياسـية      

  وعدم احلصول على املوافقة يف نقاط التفتيش.
 ١١ ٠٠٠ل الرقة والباب عن تشـريد حنـو   أسفرت العمليات اليت درات حو  )٣(  

شــخص حيتــاجون إىل املســاعدة يف هــاتني   ٥٠٠ ٠٠٠شــخص. ويقــدر أن أكثــر مــن  
املنطقــتني. وقــد نــتج التشــريد يف البــاب بســبب االشــتباكات بــني اجلماعــات املعارضــة  
املسلحة غري التابعة للدولة وتنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام، ولكـن قـوات        

ومـن احملتمـل أن    ،أيضـا مـن البـاب    تقترباسورية وقوات سوريا الدميقراطية الومة كاحل
  االحتياجات اإلنسانية بسبب الرتاع الدائر بني خمتلف األطراف.تزيد 
وردت إىل األمــم املتحــدة والشــركاء يف اــال الصــحي أنبــاء موثوقــة تفيــد     )٤(  

هجمـات تعرضـت    ٤هجوما على مرافق طبية، وحتققت األمم املتحدة من  ٢٦بوقوع 
  هلا مرافق تعليمية يف تشرين الثاين/نوفمرب.

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، اســـتأنفت األمـــم املتحـــدة تقـــدمي املســـاعدة   ٢٢يف   )٥(  
من السـوريني الـذين تقطعـت ـم      ٨٥ ٠٠٠املنقذة للحياة إىل ما يقدر بنحو  اإلنسانية

السبل على طول احلدود األردنية السورية. وجيري إيصال املساعدات من خـالل نقطـة   
جيري تشييد مرفـق خـدمات جديـد يشـمل      . وباإلضافة إىل ذلك،توزيع شيدت حديثا

  عيادة صحية، وخزانات للمياه، وحمطة لضخ املياه.
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  التطورات الرئيسية  -  ثانيا  
ــاين/نوفمرب تصــعيدا عســكريا ملحوظــا يف       - ٣ ــة  شــهد شــهر تشــرين الث ــة العربي اجلمهوري

مقارنة باألشـهر السـابقة، ممـا أسـفر عـن مقتـل وإصـابة مـدنيني وتـدمري البنيـة التحتيـة             السورية
وظــل انعــدام األمــن  املدنيــة. ومــا زالــت املستشــفيات واملــدارس تتعــرض للــهجمات بانتظــام.    

بسبب القتال أحد العوامل الرئيسية اليت حتد من قدرة وكاالت األمم املتحدة وشـركائها علـى   
إيصال املساعدة اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها. واستمر القتال الشـديد يف مجيـع أحنـاء البلـد،     

  دمشق.ودير الزور، ومحاة، وإدلب، وريف ، دمشقوحلب،  حمافظات مبا يف ذلك يف
ــل        - ٤ ــز خــاص بالنســبة للعــاملني يف اــال اإلنســاين. ويف أوائ وظلــت حلــب حمــط تركي

تشــرين الثــاين/نوفمرب، وضــعت األمــم املتحــدة خطــة تتــألف مــن أربــع نقــاط مــن أجــل تقــدمي   
عمليــات اإلجــالء مــا يلـي: (أ)  اخلطــة توخـت  املسـاعدة اإلنســانية إىل شـرق حلــب احملاصــر. و  

ــرية   ــة   (ب)  و ؛الطــيب للحــاالت اخلط ــوازم الطبي ــوفري اخلــدمات الصــحية والل ــوفري (ج)  و؛ ت ت
تنـاوب املـوظفني الطبـيني. وعلـى الـرغم مـن       (د)  و؛ األغذية ومواد اإلغاثة األساسـية األخـرى  

روســي وموافقــة االحتــاد الاجلهــود الدؤوبــة الــيت بــذهلا مجيــع األطــراف، واملوافقــة الشــفوية مــن  
املسـلحة غـري التابعـة للدولـة، مل يتسـن التوصـل إىل اتفـاق         خطية أولية من اجلماعات املعارضة

طة. وأعلن أيضا مـن جانـب واحـد االحتـاد الروسـي      اخلمع مجيع األطراف بشأن تنفيذ متزامن 
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٤عمـال القتـال ملـدة عشـر سـاعات يف      ألعـن وقـف    احلكومة السـورية و

ط العبـور للمـدنيني واملقـاتلني مـن اجلماعـات      تشرين الثاين/نوفمرب، حيث فتحـت نقـا   ٢٥ويف 
املعارضة املسلحة غري التابعة للدولة للخروج من شرق حلب. ومل ترد أي أنباء عـن اسـتخدام   

  نقاط العبور خالل تينك الفترتني.
 مــع توزيــعوزادت احلاجــة إىل املســاعدة اإلنســانية خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير،     - ٥

ة لربنــامج األغذيـة العــاملي (الـيت هيئــت مسـبقا قبــل فـرض احلصــار علــى     السـلة الغذائيــة األخـري  
تشـرين الثـاين/نوفمرب، أعلـن     ١٥تشرين الثاين/نوفمرب. ويف  ١٣شرق حلب يف متوز/يوليه) يف 

االحتاد الروسي عن شن هجـوم كـبري، ممـا أدى إىل جتـدد القصـف يف شـرق حلـب. ويقـال إن         
أسـفر عـن مقتـل وإصـابة املئـات، وعـن تشـريد حـوايل         اهلجوم الربي واجلوي الذي تلـى ذلـك   

شـــخص إىل املنـــاطق  ١٨ ٥٠٠شـــخص يف غضـــون مخســـة أيـــام. ونـــزح حـــوايل   ٣٠ ٥٠٠
شــخص إىل الشــيخ مقصــود الــيت يســيطر عليهــا   ٨ ٠٠٠كومــة، وانتقــل احلاخلاضــعة لســيطرة 

األكــراد، وانتقــل اآلالف إىل أجــزاء أخــرى مــن شــرق حلــب. وبــرزت أنبــاء تفيــد باحتجــاز     
تشـرين الثـاين/نوفمرب،    ٢٩و  ٢٨يومي احلكومة أشخاص عربوا إىل املناطق اليت تسيطر عليها 

وجـرح مزيـد مـن     ،طفـال  ١٥مـا ال يقـل عـن     منـهم ، مـدنيا قتلـوا   ٤٥وقيل إن ما ال يقل عـن  
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تشــرين الثــاين/نوفمرب وهــم حيــاولون   ٣٠العشــرات مــن جــراء القصــف الــذي تعرضــوا لــه يف   
، وحبلــول ايــة طــوال تشــرين الثــاين/نوفمربالعبــور إىل غــرب حلــب. واســتمر تصــعيد القتــال  

  .احملاصر  يف املائة من شرق حلب ٤٠كومة على منطقة متثل احلسيطرت الشهر 
وتدهورت احلالة أيضا يف غرب حلب طوال الشهر، إذ تزايد القصـف مبئـات قـذائف      - ٦

أيضــا حتــديا واســع النطــاق وشــكل الــرتوح الاهلـاون الــيت أدت إىل مقتــل عشــرات األشــخاص.  
 شـخص النـازحون حـديثا مـن الشـرق إىل      ١٨ ٥٠٠انضم الـ فقد غرب حلب. كبريا بالنسبة ل

راء القصـف يف الغـرب يف الربـع األخـري مـن تشـرين       شخص آخرين شـردوا مـن جـ    ٢٤ ٠٠٠
الثاين/نوفمرب. وبفعل الوافدين حديثا وصل جمموع العدد التقديري للمشردين يف غرب حلـب  

شـخص منـهم    ٧٧ ٠٠٠، ويقدر أن ٢٠١١شخص منذ بداية الرتاع يف عام  ٤٠٠ ٠٠٠إىل 
  يقيمون يف مبان غري مكتملة أو مالجئ مجاعية.

ــاين/نوفمرب، اســتأنفت األمــم املتحــدة املســاعدة اإلنســانية املنقــذة    تشــرين  ٢٢ويف   - ٧ الث
ــة ومــواد       ــلمت أغذي ــة الســورية. وس ــد اجلــدار الرملــي الواقــع علــى احلــدود األردني ــاة عن للحي

تشــرين الثــاين/نوفمرب. وبعــد توقــف قصــري بســبب انعــدام األمــن  ٢٨و  ٢٣و  ٢٢أساســية يف 
تشرين الثـاين/نوفمرب. ويف امـوع،    ٣٠اإلمداد يف ومشاكل السيطرة على احلشود، استؤنف 

شــخص يف جمتمــع ركبــان احمللــي علــى مســاعدة يف إطــار التحضــري   ٧ ٠٠٠حصــل أكثــر مــن 
ألشهر الشتاء. وجيري تسليم اإلمدادات عن طريق نقطة توزيع شيدت حـديثا. وباإلضـافة إىل   

ت للميــاه، وحمطــة ذلــك، جيــري تشــييد مرفــق خــدمات جديــد يشــمل عيــادة صــحية، وخزانــا  
  .املياه  ضخل

بعـد بكيلـومترات عـن    مـا ي عدد من األطراف يف الـرتاع إىل   تقدمومشال مدينة حلب،   - ٨
إىل النــاتج عــن ذلــك  قتــال ، وأدى المدينــة البــاب اخلاضــعة لســيطرة تنظــيم الدولــة اإلســالمية  

يقـال إن القتـال    تشـرين الثـاين/نوفمرب،   ٢٥إىل  ٢٣تشريد املزيد مـن املـدنيني. ويف الفتـرة مـن     
ــة اإلســالمية أدى إىل      ــة بــني اجلــيش الســوري احلــر وتنظــيم الدول الــذي دار يف ضــواحي املدين

شخص، نزح العديـد منـهم يف اجتـاه مـنطقيت منـبج وأعـزاز اـاورتني.         ٦ ٠٠٠تشريد حوايل 
وقوات سوريا الدميقراطية أيضا مـن مدينـة البـاب ومـن     احلكومة السورية وتقترب أيضا قوات 

املمكن أن تزيد االحتياجات اإلنسانية بسبب الرتاع الدائر بني خمتلف األطـراف. ويوجـد حنـو    
نفسـها،   شـخص يف مدينـة البـاب    ٢٣ ٠٠٠شخص يف منطقة الباب، مبـا يشـمل    ١٥٠ ٠٠٠

  هم يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية.من هؤالء شخص  ١١٠ ٠٠٠يقدر أن ما يقرب من و
تشـرين   ٦يف  تنظيم الدولة اإلسـالمية مشـال مدينـة الرقـة     واستؤنفت عمليات مكافحة  - ٩

مـــن املشـــردين يف  ٥ ٠٠٠، ممـــا أدى إىل تشـــريد اآلالف. ويوجـــد حاليـــا حنـــو الثـــاين/نوفمرب
ــى، إذ   ــة بعــــني عيســ ــاألراضــــي احمليطــ ــة   تحتركــ ــوات ســــوريا الدميقراطيــ ــد قــ ــا يبعــ إىل مــ
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شخص العـودة إىل   ٣ ٠٠٠مدينة الرقة. ويف أعقاب القتال، استطاع حنو  عنكيلومترا  ٢٠ بـ
ديارهم. وهناك أيضا أنباء غري مؤكدة عن أشخاص يتنقلـون داخـل املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة      
تنظيم الدولة اإلسالمية. ويقـال إن مثـة شـواغل خطـرية صـحية ومتعلقـة باحلمايـة يف مـا يتعلـق          

يطرة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية، وال سـيما النسـاء واألطفـال.       بالفارين من املناطق اخلاضـعة لسـ  
  شخص هم من املعوزين يف مدينة الرقة واملنطقة احمليطة ا.   ٤٠٠ ٠٠٠ويقدر أن أكثر من 

عدد من االتفاقات احمللية يف تشرين األول/أكتـوبر، تواصـلت   التوصل إىل ويف أعقاب   - ١٠
من أجل التوصل إىل اتفاقات إضـافية. فأسـفر   نوفمرب يف تشرين الثاين/املناقشات بني األطراف 

شـخص   ٣ ٠٠٠عن إجـالء حنـو   احلكومة مع يف موقع خان الشيح احملاصر اتفاق للجنة احمللية 
تشرين الثاين/نوفمرب. وأبلغت وكالة األمم املتحدة إلغاثـة   ٣٠إىل  ٢٨إىل إدلب يف الفترة من 

 (األونــروا) عــن مســائل خطــرية يف جمــاالت  وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن 
الصحة واحلماية وانعدام األمن رغم استمرار رفض وصـول املسـاعدات اإلنسـانية املقدمـة مـن      
األمم املتحدة. وحسب مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان، قيـل إن االتفـاق مشـل انتقـال       

. وعقــب اســتئناف القصــف  مجيــع املــدنيني إىل مراكــز االستضــافة الواقعــة قــرب خــان الشــيح  
ــة يف      ــل إىل هدنـ ــد بالتوصـ ــاء تفيـ ــواعر، وردت أنبـ ــوي يف الـ ــاين/نوفمرب.   ٢٩اجلـ ــرين الثـ تشـ

  تواصلت املناقشات يف قدسيا والتل.وباإلضافة إىل ذلك، 
  

    ٢اإلطار 
  إدلب حمافظة
منذ بداية الرتاع السوري، نشطت للغاية اجلماعـات املعارضـة املسـلحة غـري       )١(  

للدولة يف حمافظة إدلب، وهـي حمافظـة ريفيـة شـرق حلـب الواقعـة علـى احلـدود         التابعة 
وتتوفر إدلب على سبل وصـول مباشـرة إىل تركيـا     مع تركيا (انظر اخلريطة يف املرفق).

عرب معرب باب اهلوى احلدودي وخمتلـف املعـابر احلدوديـة غـري الرمسيـة الصـغرية. ويقـدر        
  مشرد داخلي. ٧٠٠ ٠٠٠م عدد سكان إدلب بنحو مليوين شخص، منه

إدلب هي حاليا احملافظة الوحيدة اليت تكـاد تسـيطر عليهـا حصـريا مجاعـات        )٢(  
املعارضة املسلحة غـري التابعـة للدولـة (باسـتثناء بلـديت الفوعـة وكفريـا، احملاصـرتني مـن          

للنــازحني وقــد أصــبحت إدلــب وجهــة  جانــب مجاعــات معارضــة غــري تابعــة للدولــة). 
لقادمني من املناطق احملاصـرة األخـرى عقـب إبـرام اتفاقـات حمليـة، إذ انتقـل إىل        ا اجلدد

مـن املقـاتلني وأسـرهم منـذ أواخـر آب/أغسـطس (مـن         ٧ ٠٠٠احملافظة مـا يزيـد علـى    
  داريا، واملعضمية، وقدسيا وخان الشيح).

تعاين هذه احملافظة أيضا مـن كثـرة القتـال واهلجمـات، ممـا يسـفر عـن مقتـل           )٣(  
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دنيني وتدمري البنية التحتية املدنية. ويشكل تواتر اهلجمات على املدارس خطـرا علـى   امل
التالميذ يف مجيع أرجاء احملافظـة إىل درجـة أدت إىل تعليـق مجيـع األنشـطة املدرسـية يف       

تشـرين الثـاين/نوفمرب. وأُبلـغ أيضـا      ٢٠يومـا الـيت سـبقت     ٣٠مناسبات متعـددة يف الــ   
ات، إذ تعـــرض مستشـــفيان هلجمـــات يف تشـــرين عـــن شـــن هجمـــات علـــى مستشـــفي

القصف اجلـوي، وردت أنبـاء عـن تعـرض مـدينيت الفوعـة        الثاين/نوفمرب. وباإلضافة إىل
  وكفريا احملاصرتني هلجمات.  

  
    

  األولالشكل 
  ٢٠١٦الرئيسية يف تشرين الثاين/نوفمرب تواريخ ال    

 

 

 

 

 

  احلماية    

مــا فتئــت مســألة محايــة املــدنيني تشــكّل أحــد اــاالت الــيت تــثري قلقــا بالغــا يف مجيــع       - ١١
مليــون شــخص إىل احلمايــة واملســاعدة. واســتمر اإلبــالغ يف  ١٣,٥احملافظــات، إذْ حيتــاج حنــو 

ــدنيني واهلياكــل األساســية        ــيت تســتهدف امل ــاين/نوفمرب عــن اهلجمــات العشــوائية ال تشــرين الث
املدارس وموظفي املدارس والتالميذ (انظـر الفقـرات   ورافق الطبية وموظفيها املدنية، وخاصة امل

). وأبلغ أيضـا عـن املخـاطر النامجـة عـن الـذخائر املتفجـرة، والتهديـدات املوجهـة          ١٦إىل  ١٤
ضد النساء أو أضعف فئات املدنيني، مثل األطفال أو املسنني أو املعوقني، وكـذلك انتـهاكات   

  إلنسان.  أخرى وجتاوزات حلقوق ا
واستناداً إىل املعلومـات الـيت تلقتـها مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، تواصـل            - ١٢

خالل الفترة املشمولة بالتقرير ما أبلغ عنه من أعمال القتل املوجهـة ضـد املـدنيني وغريهـا مـن      
وحـدثت  التجاوزات واالنتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الـدويل اإلنسـاين.   

عملية ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف الباب    
 شخص ٥ ٠٠٠تسفر عن تشريد أكثر من 

 تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠و  ٢٨ 
  إجالء املقاتلني وأسرهم من خان الشيح

  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢
ــة تشــرع يف     ــوات ســوريا الدميقراطي ق
محلــــــة ملكافحـــــــة تنظــــــيم الدولـــــــة   

  اإلسالمية يف الرقة
  استئناف العمليات على طول  
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حلب والرقة ودمشق وريف دمشق ودرعـا وديـر الـزور     حمافظاتأعمال عنف يف أماكن منها 
). ووثقت املفوضية اهلجمات اليت نفذها مجيع أطراف النــزاع، مبـا يف   ١وإدلب (انظر اجلدول 

ذلك القوات احلكومية، ومجاعات املعارضة املسلحة غـري التابعـة للدولـة، واجلماعـات املصـنفة      
ماعـــات اإلرهابيـــة. وباإلضـــافة إىل االنتـــهاكات الـــيت وثقتـــها املفوضـــية، واصـــلت  ضـــمن اجل
 ٢٣تزويد املفوضية مبعلومات عن االنتهاكات املزعومة. ففي مذكرة شفوية مؤرخـة  احلكومة 

لجمهوريــة العربيــة الســورية إىل املفوضــية قائمــة لتشــرين الثــاين/نوفمرب، قــدمت البعثــة الدائمــة 
تشــرين الثــاين/نوفمرب يف حمافظــات  ٢٠إىل  ٧أــا وقعــت يف الفتــرة مــن  بــاحلوادث الــيت يــزعم

حلب، ودمشـق وريـف دمشـق، ودرعـا، وديـر الـزور، ومحـاة، ومحـص، والقنيطـرة. وأبلـغ يف           
منـهم نسـاء وأطفـال. وأبلـغ عـن       ،آخـرين  ٧٢مدنيا وجـرح أكثـر مـن     ٥٢اموع عن مقتل 

ــنريان ا   لصــاروخية، ونــريان القناصــة، واألجهــزة  وقــوع خســائر نامجــة عــن قــذائف اهلــاون وال
    املتفجرة اليدوية الصنع.

  ١اجلدول 
(أ)٢٠١٦اهلجمات اليت أفيد بتعرض املدنيني هلا يف تشرين الثاين/نوفمرب 

   
عدد القتلى، مبن فيهم   نوع اهلجوم  املكان  التاريخ

  النساء واألطفال
نوع اهلياكل   عدد املصابني

 األساسية أو املوقع

           حمافظة حلب           

 ٥نساء و  ٣، من بينهم ١٠  غارة جوية  كفر ناها  تشرين الثاين/نوفمرب ٤
  أطفال 

 سكنية  - 

 سكنية  -   ٤  غارة جوية  كفر ناها  تشرين الثاين/نوفمرب ٥

 سكنية  عشرات   ٩  غارة جوية  دارة عزة  تشرين الثاين/نوفمرب ٥

 سكنية  عشرات  طفال ١١  غارة جوية  دارة عزة  تشرين الثاين/نوفمرب ٦

 -   -   أطفال ٣، منهم ٩  غارة جوية  كفر داعل   تشرين الثاين/نوفمرب ١١

 سكنية  -    ١١ما ال يقل عن   غارة جوية  الصاحلني (مدينة حلب)   تشرين الثاين/نوفمرب ١٣

 مستشفى  -   ٣  غارة جوية  األتارب  تشرين الثاين/نوفمرب ١٤

 مســاكن هنــانو، والصــاخور،  تشرين الثاين/نوفمرب ١٦
ــعار،   ــاري، والشـــــ واألنصـــــ
ــالح    ــاب، وصــ ــق البــ وطريــ
الـــــــــــدين، والفـــــــــــردوس، 
والســــكري، وكــــرم البيــــك 

  (مدينة حلب)

 ٤، منهم ٣٥ما ال يقل عن   غارات جوية وبرية 
  أطفال 

 سكنية  غري معروف

 سكنية  -   أطفال ٤، منهم ٦  قنبلة (قيل إا سامة)   الصاخور   تشرين الثاين/نوفمرب ١٩

الصــاخور، وســيف الدولــة،     الثاين/نوفمربتشرين  ٢٠
ــة   ومســـــاكن هنـــــانو (مدينـــ

  حلب)

 سكنية وطبية    ١٥٠ما ال يقل عن   ٢٩ما ال يقل عن   غارة جوية

 -   -    ٨  غارة جوية  مدينة حلب   تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢
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عدد القتلى، مبن فيهم   نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
  النساء واألطفال

نوع اهلياكل   عدد املصابني
 األساسية أو املوقع

ــنريب،    تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤            مشـــــهد، وبـــــاب الـــ
والســكري، وميســان (مدينــة 

  حلب)

، منهم ٣٥ما ال يقل عن   غارة جوية
  طفالن 

 -   - 

 سكنية  -   ، منهم طفل٣  هجوم أرضي  الفرقان (مدينة حلب)  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧

ــاب     تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨ ــدة، وبـــ ــب اجلديـــ حلـــ
ــة،  الفـــــــــرج، واإلمساعيليـــــــ
والفرقـــــــــان، وميســـــــــلون، 

  واجلابرية (مدينة حلب)

 سكنية  ٣٢  ٧  هجوم أرضي

ــاحلني،    تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩ ــنريب، والصـ ــاب الـ بـ
واألنصاري، وامليسر، وكـرم  
ــك، وصـــــالح الـــــدين    البيـــ

  (مدينة حلب)

 -   عشرات  ٥١  غارة جوية

ــا ال يقــل عــن    هجوم أرضي  جب القبة (مدينة حلب)  تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠ ــهم ٤٥م ، من
  طفال على أقل تقدير   ١٥

 -   عشرات

 -   ٧  ، منهم طفالن ٨  هجوم أرضي  مدينة حلب  تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠

           حمافظة الرقة

 ٤نسـاء و   ٦، من بينهم ٢٣  غارات جوية وبرية  اهليشة   تشرين الثاين/نوفمرب ٩
  أطفال

 سكنية  ٣٠ما ال يقل عن 

 سكنية  غري معروف  ، منهم طفل٧  هجوم أرضي  بعاص   تشرين الثاين/نوفمرب ١٩

 -   -   امرأة وطفل   غارة جوية  العبارة  تشرين الثاين/نوفمرب ١٩

 سكنية  -   ٩  غارة جوية  الصاحلية   تشرين الثاين/نوفمرب ٢١

مراسم تشييع   ١٣  نساء  ٤، منهم ٧  غارة جوية  القلي   تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤
 جنازة 

           حمافظة دمشق

 سكنية  امرأتان   -   هجوم أرضي  املهاجرين   تشرين الثاين/نوفمرب ١٠

 مدرسة   أطفال ٣، منهم ٧  -   هجوم أرضي  املهاجرين  تشرين الثاين/نوفمرب ١٠

 سكنية  ٣  ١  هجوم أرضي  ضاحية األسد   تشرين الثاين/نوفمرب ١٠

 سكنية  ٣  امرأة   هجوم أرضي  املزة، واملزرعة، واملهاجرين   تشرين الثاين/نوفمرب ١٨

 سكنية  -   ٦  هجوم أرضي  ضاحية األسد  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤

      

           حمافظة درعا

، منــهم طفــل واحــد علــى ٧  غارة جوية  جاسم   تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣
  األقل  

امرأتـــان علـــى أقـــل 
  تقدير  

 سكنية وجتارية 

           حمافظة دير الزور 

 سكنية  -   أطفال ٣امرأتان و   غارة جوية  مراط  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣

 سكنية  ٣يقل عن  ما ال  ، منهم طفل٥  غارة جوية  حتال  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥



S/2016/1057 

 

16-21959 9/22 

 

عدد القتلى، مبن فيهم   نوع اهلجوم  املكان  التاريخ
  النساء واألطفال

نوع اهلياكل   عدد املصابني
 األساسية أو املوقع

نساء  ٣، من بينهم ٢٣  غارة جوية  احلميدية (مدينة دير الزور)  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧           
  وطفالن

 سكنية   عدة

     املصطفني (مدينة دير الزور)  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨

  -   ٦  امرأة  غارة جوية  

           حمافظة إدلب

 سكنية  عشرات  أطفال ٥امرأة و   غارة جوية  خان شيخون  تشرين الثاين/نوفمرب ٨

 سكنية  -   نساء وطفالن  ٥  غارة جوية  مشمشان  تشرين الثاين/نوفمرب ٩

 مستشفى  ٦  -   غارة جوية  بنش  تشرين الثاين/نوفمرب ١٣

 -   -   أطفال ٤امرأة و   غارة جوية  خان شيخون  تشرين الثاين/نوفمرب ١٣

           حمافظة ريف دمشق

 سكنية  عدة  ٣  غارة جوية  دوما  تشرين الثاين/نوفمرب ٣

 سكنية    ، منهم طفل٥  غارات جوية وبرية  دوما  تشرين الثاين/نوفمرب ٦

 ٤، من بينهم امرأتان و ٧  هجوم أرضي  محورية  تشرين الثاين/نوفمرب ٦
  أطفال

 سكنية  عدة

 مدرسة  ، منهم أطفال٢٧  أطفال  ٦  هجوم أرضي  حرستا  تشرين الثاين/نوفمرب ٦

 ٣، من بينهم امرأتان و ٨  غارات جوية وبرية  دوما  الثاين/نوفمربتشرين  ١٠
  أطفال

 سكنية  ٤ما ال يقل عن 

 سكنية  عدة  امرأتان  غارة جوية  سقبا  تشرين الثاين/نوفمرب ١٠

    -   ١  قناص  بقني  تشرين الثاين/نوفمرب ١٤
 مركز الدفاع املدين  ٣   -   غارة جوية  خان الشيح  تشرين الثاين/نوفمرب ١٤

    -   -   هجوم أرضي  خان الشيح  تشرين الثاين/نوفمرب ١٧
 ٣، من بينهم امرأة و ٦  غارات جوية وبرية  دوما  تشرين الثاين/نوفمرب ١٧

  أطفال
 -    

 سكنية  ٣   أطفال ٣امرأة و   غارات جوية وبرية  دوما  تشرين الثاين/نوفمرب ١٨

    -   أطفال ٣امرأة و   غارات جوية   جسرين  تشرين الثاين/نوفمرب ١٨
    -   طفل واحد   غارات جوية وبرية  النشابية   تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠
    -   شخصان، من بينهما امرأة   هجمات أرضية  حرستا  تشرين الثاين/نوفمرب ٢١
 سكنية  عدة    ١  غارات جوية   دوما  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤

شخص واحد على   ، منهم طفالن٣  هجوم أرضي  دوما  تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥
  األقل 

  سكنية

  
  : مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. املصدر    

، يتعلق هذا الوصف للتطورات اليت جدت يف امليدان بامتثال مجيع األطـراف يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية     )٢٠١٥( ٢٢٥٨وفقا للقرار   (أ)  
. وتقــدم هــذه املعلومــات دون إخــالل بعمــل فرقــة العمــل املعنيــة   )٢٠١٤( ٢١٩١، و )٢٠١٤( ٢١٦٥، و )٢٠١٤( ٢١٣٩للقــرارات 

  بوقف إطالق النار التابعة للفريق الدويل لدعم سورية. وهذه القائمة ليست شاملة.
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اين/نوفمرب، نفـذ  وأكدت علنـا وزارة الـدفاع يف الواليـات املتحـدة أنـه، يف تشـرين الثـ         - ١٣
غـارة علـى أهـداف تنظـيم الدولـة       ٣٢١التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ما ال يقل عن 

. وأوردت والرقــة، اإلســالمية يف حمافظــات حلــب، وديــر الــزور، واحلســكة، ومحــص، وإدلــب 
ــة وزارة الــدفاع يف االحتــاد الروســي أــا نفــذت عمليــات عســكرية لــدعم حكومــة      اجلمهوري

كيلـومترات مـن مدينـة حلـب      ١٠غـارات يف حـدود   أي سورية، مؤكدة أا مل تنفذ الالعربية 
  تشرين األول/أكتوبر.   ١٨منذ 
وظلت خدمات الرعاية الصحية من املستوى األول والثـاين والثالـث تواجـه نقصـا شـديدا        -  ١٤

الصـحية،  الرعايـة  يف األداء وتقدمي اخلـدمات، وذلـك بسـبب األضـرار الفادحـة الـيت حلقـت مبرافـق         
وسرعة تبدل املوظفني الصحيني، واالفتقار إىل األخصائيني املؤهلني يف امليـادين الطبيـة املتخصصـة.    
وال تزال خدمات صحة الطفل واألم، مبا فيها التلقيح الدوري، متأثرة سلبا، وخاصـةً يف حمافظـات   

  ق.حلب ودرعا ومحاة ومحص، وكذلك يف املناطق احملاصرة من ريف دمش
ويف جتاهــل ســافر لوضــع احلمايــة املكفــول للمرافــق الطبيــة مبوجــب القــانون الــدويل           - ١٥

، ظلـت تلـك   )٢٠١٦( ٢٢٨٦نص عليه جملس األمن كـذلك يف قـراره   على حنو ما اإلنساين، و
ــدمري    ــالف أو الت ــق تتعــرض لإلت ــم املتحــدة   مــن جــراء ا املراف ــدائر. فقــد وردت إىل األم ــال ال لقت

هجوما على مرافـق طبيـة يف الفتـرة مـن      ٢٦والشركاء يف اال الصحي أنباء موثوقة عن وقوع 
 ٢يف حلـب، و   ١٠: تشرين الثاين/نوفمرب. وكانت املستشفيات هـي األكثـر تضـررا    ٢٩إىل  ١

لرعايــة الصــحية األوليــة يف مركــزان ل أصــيبيف ريــف دمشــق. و ٢يف محــاة، و  ١يف إدلــب، و 
باإلضـافة إىل  إسعايف يف غـرب حلـب. و  مرفق يف شرق حلب، و ةصحيللرعاية المحص، ومركز 
سيارات إسعاف يف الغوطة الشـرقية ومحـاة   ثالث مستودع طيب يف شرق حلب و ذلك، أصيب 

ك وكفر بطنا. وأسفرت هذه اهلجمات عن وقوع خسائر متعددة يف صفوف املدنيني، مبا يف ذل
  منهم.آخرين  ١٥من العاملني يف جمال الصحة وإصابة  ٥مقتل ما ال يقل عن 

فقــد أبلغــت األمــم املتحــدة عــن ، وظلـت املرافــق التعليميــة تتعــرض لعــدد مــن اهلجمــات   -١٦
ــات    ــع هجم ــوع أرب ــالتقرير. ويف      جــرىوق ــرة املشــمولة ب ــها خــالل الفت ــق من ــرين  ٦التحق تش

قذيفـة هـاون باحـة روضـة أجيـال املسـتقبل لألطفـال يف حرسـتا، الغوطـة           أصابتالثاين/نوفمرب، 
 ١٣طفالً آخـرين. ويف   ٢٠أطفال وجرح  ٨حمافظة ريف دمشق، وأدت إىل مقتل يف الشرقية، 

تشرين الثاين/نوفمرب، أدت غارة جوية إىل إصـابة وتـدمري مدرسـة األتـارب االبتدائيـة الواقعـة يف       
تلميــذاً، ولكنــها كانــت قــد  ٥٨٠عــدد التالميــذ يف املدرســة حمافظــة حلــب. ويبلــغ يف أتــارب، 

وأُبلغ عن أن اهلجوم قد أدى إىل وفاة فتاة يف  .أغلقت يوم اهلجوم بسبب استمرار قصف املنطقة
 تانتشـرين الثـاين/نوفمرب، أصـابت قـذيف     ٢٠الثامنة من العمر يف مرتل قريـب مـن املدرسـة. ويف    
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اجلـزء الغـريب مـن مدينـة حلـب. فقـد أصـاب صـاروخ          هـاون مدرسـتني يف  قـذيفتا  / تانصاروخي
تلميــذاً آخــرين  ٢٠تالميــذ وإصــابة أكثــر مــن  ٨مدرســة الفرقــان االبتدائيــة، وتســبب يف مقتــل  

 ٢٠ينفجر. ويف  الثاين مدرسة سارية حسون لكنه ملومدرسا واحدا. وأصاب الصاروخ/اهلاون 
حمافظـة  ا االبتدائيـة يف بلـدة النشـابية يف    تشرين الثاين/نوفمرب، أصابت قذيفة هاون مدرسـة القرمـ  

طفال آخرين، وتسـببت كـذلك يف جـرح     ١٥أطفال وجرح  ٣ريف دمشق، وتسببت يف مقتل 
تشرين الثاين/نوفمرب، تواصل القصف املكثف على خميم خان  ١٧ما ال يقل عن مدرستني. ويف 

عـة داخـل مبـاين املخـيم، إىل     الشيح. ونتيجة لذلك، تعرضت مدرسـة بـريا التابعـة لألونـروا، الواق    
  أضرار كبرية. ولكن املدرسة كانت خالية، ومل يبلّغ عن وقوع إصابات.

تشرين الثاين/نوفمرب، أُبلـغ عـن اختطـاف صـحفي كـردي وتعرضـه للضـرب         ٢٢ويف   -١٧
على يد عناصـر االسـتخبارات العسـكرية التابعـة لوحـدات محايـة الشـعب يف مدينـة احلسـكة.          

ليه الفرار مـن خاطفيـه أثنـاء انشـغاهلم مبجادلـة فيمـا بينـهم، ووصـل إىل قريـة          واستطاع اين ع
  اخلرما الواقعة على مسافة قريبة.  

  
  إيصال املساعدات اإلنسانية    

  ٣اإلطار   
  النقاط الرئيسية

  

يف تشرين األول/أكتوبر، أوصلت أربع قوافـل مشـتركة بـني الوكـاالت مسـاعدات        )١(    
ــن أصــل      شــخص يف  ١٦٧ ٥٠٠إىل  ــا م ــيت يصــعب الوصــول إليه ــع ال ــاطق احملاصــرة واملواق املن
يف املائـة) طُلـب الوصـول إلـيهم يف إطـار خطـة        ١٩شخص (أي بنسـبة   ٩٠٤ ٥٠٠جمموعه  ما

  تسيري القوافل املشتركة بني الوكاالت. 

  

وحدة مـن املـواد الطبيـة مـن القوافـل       ٢٠ ٠٠٠أنزلت السلطات السورية أكثر من   )٢(    
  بني الوكاالت يف تشرين الثاين/نوفمرب. املشتركة

  

قُدمت خطة تسيري القوافل املشتركة بني الوكاالت لشهر كانون األول/ديسمرب إىل   )٣(    
كانون األول/ديسمرب.  ١تشرين الثاين/نوفمرب. وورد رد من الوزارة يف  ١٧وزارة اخلارجية يف 

مبا يف ذلك األحياء الشـرقية ملدينـة حلـب.    وصدرت موافقة كاملة أو جزئية بشأن مجيع املواقع، 
شخصــاً مــن  ٩٣٠ ٢٥٠شــخص مــن أصــل  ٧٩٨ ٢٠٠مــا جمموعــه  وصــدرت موافقــة بشــأن

ــيهم (  ــال املســـاعدة إلـ ــن املوافقـــة مل تشـــمل  ٨٥,٨املســـتفيدين املطلـــوب إيصـ   يف املائـــة)، ولكـ
  اخلطة.يف املائة) من األشخاص الذين قُدم طلب بشأم يف إطار  ١٤,٢شخصاً ( ١٣٢ ٠٥٠
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـدمت األمـم املتحـدة وشـركاؤها مسـاعدات إىل        )٤(  

  العمليات عرب احلدود انطالقا من تركيا واألردن.عن طريق من املستفيدين  ٧٦٠ ٠٠٠حنو 
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ــة         - ١٨ ــة العربي ــاجني للمســاعدة يف اجلمهوري ــانية إىل احملت ــلَّ إيصــال املســاعدات اإلنس وظ
الســورية ينطــوي علــى حتــديات قصــوى يف منــاطق كــثرية يف البلــد بســبب النـــزاع الــدائر،          

خطـــوط التمـــاس، والقيـــود علـــى حركـــة األشـــخاص والبضـــائع الـــيت تفرضـــها عمـــدا   وتغـــري
  املتنازعة.    األطراف

وظــل الوصــول إىل املاليــني الــذين يعيشــون يف املواقــع احملاصــرة واملواقــع الــيت يصــعب     - ١٩
ها مثار قلق بالغ. فطوال تشرين الثاين/نوفمرب، مل تصل سوى أربع قوافل مشـتركة  الوصول إلي

شـخص يف مخـس منـاطق حماصـرة ومواقـع يصـعب        ١٦٧ ٥٠٠بني الوكاالت إىل ما جمموعـه  
) وذلــك بســبب حــاالت التــأخر يف إصــدار رســائل التيســري،  ٥الوصــول إليهــا (انظــر اجلــدول 

ضافية مبا يتجاوز اخلطوتني املتفق عليهما مـع احلكومـة   واشتراط احلصول على موافقات أمنية إ
يف نيسان/أبريل، وعدم التقيد بالربوتوكوالت املتفق عليها عند نقاط التفتيش، وانعدام األمـن.  

شـخص قُـدم طلـب بشـأم      ٩٠٤ ٥٠٠يف املائة من جممـوع   ١٩ويشكل هذا اموع حوايل 
ضـــافة إىل ذلـــك، قـــدمت األمـــم املتحـــدة يف إطـــار اخلطـــة إليصـــال املســـاعدات إلـــيهم. وباإل

مســاعدات إىل بعــضٍ مــن هــذه املنــاطق مــن خــالل القوافــل الــيت تســريها فــرادى الوكــاالت.     
ــة         ــة والتعليمي ــدمي اخلــدمات الطبي ــة تق ــات غــري احلكومي ــك، واصــلت املنظم ــى ذل وعــالوة عل

عب الوصـول  وخدمات احلماية، إضافةً إىل بعض الدعم يف قطاعات أخرى يف املواقع الـيت يصـ  
  إليها ويف ظلِّ ظروف حمفوفة بتحديات قصوى.  

  
  ثاين  الالشكل     

العمليــات اإلنســانية املشــتركة بــني وكــاالت األمــم املتحــدة عــرب خطــوط التمــاس: عــدد      
األشخاص الذين مت إيصال املساعدة إليهم يف كل شهر يف املناطق احملاصرة، مبـا يف ذلـك   

  اإلسقاط اجلوي فوق مدينة دير الزورعن طريق عمليات 

  

  

  

  

  

  

  

 باآلالف
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مل تســتطع ســت قوافــل مشــتركة بــني الوكــاالت الوصــول إىل وجهاــا يف تشــرين     و  - ٢٠
الثاين/نوفمرب على الرغم من احلصول على موافقة مسبقة من السـلطات السـورية. ومشـل ذلـك     

ــردى يف  ــاين/نوفمربتشــرين  ٩وادي ب ــا يف  ،الث ــاين/نوفمرب، والرســنت يف    ١٧ودوم تشــرين الث
تشــرين الثــاين/نوفمرب.  ٢٧تشــرين الثــاين/نوفمرب، ومضــايا والزبــداين والفوعــة وكفريــا يف  ٢٠

تشـرين الثـاين/نوفمرب، رجعـت قافلـة حتمـل مسـاعدات مرسـلة إىل         ١٧وعلى سبيل املثـال، يف  
مشـق، بسـبب عـدم موافقـة آخـر نقطـة تفتـيش        ريف ديف حمافظة شخص يف دوما،  ٧٠ ٠٠٠

تابعة للحكومة علـى مواصـلة القافلـة سـريها بـدون إجـراء تفتـيش باسـتخدام الكـالب وكسـر           
تشـرين الثـاين/نوفمرب،    ١٥أختام الشاحنات. وكان من املقرر انطالق القافلة يف أول األمر يف 

تشـرين   ٩حلكومـة. ويف  ولكن تعذّر بدء الشـحن بسـبب غيـاب رسـائل التيسـري الالزمـة مـن ا       
ريـف دمشـق إليصـال    حمافظـة  الثاين/نوفمرب، رجعت قافلـة متجهـة إىل منطقـة وادي بـردى يف     

شخص بعـد أن تعـذر عليهـا اجتيـاز نقطـة تفتـيش تابعـة للحكومـة.          ٣٠ ٠٠٠ املساعدات إىل
وأوقفت قوافل متجهة إىل مواقع أخرى ألسباب خمتلفة من بينها انعدام األمن، وعدم التوصـل  
إىل اتفــاق بشــأن الطــرق الــيت ينبغــي ســلكها، أو بشــأن تقــديرات أعــداد األشــخاص احملتــاجني  

لضـوء األخضـر النـهائي مـن السـلطات املعنيـة. ويف       للمساعدة، وكـذلك عـدم احلصـول علـى ا    
  مضايا، تويف شخصان بسبب عدم توفر الرعاية الطبية.

إيصـال   عرقلوواصلت األطراف املتنازعة أيضا التدخل وفرض القيود عمداً على حنو   - ٢١
مـن   املعونة. فربنامج األغذية العاملي مازال عاجزاً عن الوصول إىل السكان احملتاجني يف مناطق

مجيع خطـط إيصـال املسـاعدة إىل     بالنظر إىل أنالبلد خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، 
هذه املناطق علِّقت بسبب تعذّر العمل ورصد األنشطة بصورة مستقلة. وهذا مـا مينـع برنـامج    
 األغذية العاملي من الوصول إىل حمافظة الرقّـة ومعظـم منـاطق حمافظـة ديـر الـزور، وكـذلك إىل       

محـاة  حمافظـة  احلسـكة اجلنـويب وريـف    حمافظـة  بعض اجليـوب يف ريـف حلـب الشـمايل وريـف      
الشـمايل الغـريب. ويف الوقـت نفسـه، ظـل برنـامج األغذيـة العـاملي يواجـه صـعوبات يف حمافظـة            
احلسكة يف احلصول على موافقات تتيح لـبعض الشـركاء إرسـال املسـاعدات، وأدى ذلـك إىل      

قررة. وال تزال املفاوضات جارية مع النظـراء املعنـيني مـن أجـل تـذليل      تأخري تنفيذ األنشطة امل
ــذ        ــدا/الريموك منـ ــودة إىل يلـ ــروا العـ ــتطع األونـ ــه، مل تسـ ــت نفسـ ــة. ويف الوقـ ــل املتبقيـ العراقيـ

  بسبب الشواغل األمنية على أرض امليدان.   ٢٠١٦أيار/مايو   ٢٥
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    ٢اجلدول     
، يف الفتـرة  ت األمم املتحدة عرب خطـوط التمـاس  العمليات اإلنسانية املشتركة بني وكاال    

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠كانون الثاين/يناير إىل   ١من 

  عدد األشخاص الذين مت إيصال املساعدة إليهم 

 شخصاً ١ ٢٨٧ ٧٥٠

 
مت إيصال  عدد من 

املساعدة إليهم يف 
املناطق اليت يعصب 

  الوصول إليها

٨١٧ ١٠٠ 
  شخص

 
عدد من مت  

إيصال املساعدة 
 إليهم يف املناطق

  احملاصرة

٤١٣ ٦٥٠ 
 شخصاً

 
مت إيصال  عدد من

املساعدة إليهم يف 
املناطق ذات 
األولوية عرب 
  خطوط التماس

  شخصاً ٥٧ ٠٠٠

 يف املائة ٢٠,٩
نسبة األشخاص  

مت إيصال  الذين
املساعدة إليهم يف 
املناطق اليت يصعب 

 الوصول إليها

 املائةيف  ٤٢,٥
نسبة األشخاص  

مت إيصال  الذين
املساعدة إليهم 

يف املناطق 
 احملاصرة

 ١٦من  ١٢
عدد املواقع 
مت  احملاصرة اليت

إيصال املساعدة 
 إليها

 
عدد القوافل اليت 

سيرت عرب خطوط 
 التماس
١٣٠ 

 
عدد عمليات نقل 

 املساعدات جواً
١٩٤ 

 
عدد عمليات  

 اإلسقاط اجلوي
١٥٦ 

    
تواصل إنزال األدوية واللوازم الطبية املنقذة للحيـاة مـن قوافـل املسـاعدات اإلنسـانية      و  - ٢٢

خالل تشرين الثاين/نوفمرب. وأُنزلت مـواد طبيـة إلنقـاذ احليـاة وإبقـاء املرضـى علـى قيـد احليـاة          
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جرعة عالجية من قافلة مشتركة بـني الوكـاالت متجهـة إىل الرسـنت،      ٢٢ ٢٨٤تكفي لتقدمي 
مسيرة من وكالة واحدة أرسلتها منظمة الصـحة العامليـة إىل قدسـيا. ويـبني اجلـدول      ومن قافلة 

مواد العالج واإلمدادات الـيت أُنزلـت مـن القوافـل خـالل تشـرين الثـاين/نوفمرب. وباإلضـافة          ٣
إىل ذلك، مل تسـتطع أربعـة مـن القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت مواصـلة طريقهـا يف تشـرين           

جرعة عالجيـة طبيـة وفقـاً ملـا كـان       ١٢٠ ٠٠٠إيصال حنو  منعدى ذلك إىل الثاين/نوفمرب، وأ
طلبـاً مقـدماً مـن منظمـة الصـحة العامليـة        ٢٩ مل يوافَـق بعـد علـى   مقرراً. وباإلضـافة إىل ذلـك،   

  لتوفري لوازم صحية.
  

  ٣اجلدول     
  ٢٠١٦اللوازم الطبية اليت أُنزلت من القوافل يف تشرين الثاين/نوفمرب     

  

  املوقع
ــدد اجلرعــــات   عــ

  نوع اللوازم  العالجية

ــري اجلــروح        ٥ ٩٢٩  قدسيا       ــواد تطه ــة وم ــوازم الطبي ــات الل ــواع جمموع ــع أن  مجي
ــت( ــها)؛ خفّضــ ــان،   و كميتــ ــادة لالحتقــ ــة املضــ ــع األدويــ مجيــ

لــوازم و )؛متامــا(أزيلــت  واألتــروبني، وقنينــات األدويــة املســكنة 
  اتبالصدمصابة من حاالت اإلحالة  ٢٠تقدمي الدعم لـ 

السوائل الوريديـة، وجمموعـات املـواد اجلراحيـة البسـيطة، ومـواد         ١٦ ٣٣٥  الرسنت
تعقيم اجلروح، واملواد املزيلة لالحتقان، واملسـكنات الـيت تؤخـذ    

ألــف وبــاء مــن   انواموعتــ (أزيلــت متامــا)؛ عــن طريــق احلقــن 
ــوازم الصــحية     ــهاب الرئــوي، وجمموعــات الل ــوازم معاجلــة االلت ل
حلاالت الطوارئ املقدمة بشكل مشترك بني الوكاالت، وأدويـة  

وعدة وحدات مـن   (خفّضت كمياا)؛ توسيع القصبات الرئوية
لوازم و )؛استبعدت( اموعات العملية املخصصة ألطباء األسرة

 ؛حــاالت اإلصــابة بالصــدماتمــن لــة حا ١٧٥لـــ  تقــدمي الــدعم
والفيتامينات املتعددة، واموعة باء من لـوازم معاجلـة االلتـهاب    

  الرئوي، ومواد تعقيم اجلروح، والسوائل الوريدية
  

خطة األمم املتحدة لتسيري القوافل املشتركة بـني الوكـاالت لشـهر    إطار وقد طُلب يف   - ٢٣
موقعا، مبا يف ذلك مجيع املواقع احملاصرة، ـدف إيصـال    ٢٥تشرين الثاين/نوفمرب الوصول إىل 

تشـرين   ٢٧شخص. ووافقـت السـلطات السـورية يف ردهـا املـؤرخ       ٩٠٤ ٥٠٠املساعدة إىل 
قُــدم املســتفيدين الــذين شــخص مــن  ٦٢٣ ٠٠٠األول/أكتــوبر علــى الســماح بالوصــول إىل  

 ٢٨١ ٥٠٠يف املائــة). ورفـــض الســماح بالوصـــول إىل مــا جمموعـــه     ٦٨,٩طلــب بشـــأم ( 
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يـدرجوا يف عـدد    مل يف املائة) طُلب إيصال املساعدة إليهم يف إطار اخلطـة، أو  ٣١,١شخص (
ــه. وطلبــت الســلطات أيضــا إيصــال املســاعدات إىل      ــق علي ــاً آخــر   ٢٠املســتفيدين املواف موقع

  خارج نطاق اخلطة يف تشرين الثاين/نوفمرب.
تشرين الثاين/نوفمرب، قدمت األمم املتحدة إىل وزارة اخلارجية خطة القوافـل   ١٧ويف   - ٢٤

طلبا إليصـال املسـاعدة    ٢١اليت تضمنت  كانون األول/ديسمرباملشتركة بني الوكاالت لشهر 
املنــاطق احملاصــرة واملنــاطق الــيت يصــعب   يف شخصــا مــن احملتــاجني للمســاعدة  ٩٣٠ ٢٥٠إىل 

الوصول إليها واملناطق ذات األولوية عرب خطوط التماس. وكـان مـن املتوقـع تلقـي رد حبلـول      
إلجــراءات املتفــق عليهــا بشــأن مــنح املوافقــة يف خطــوتني،   ل وفقــاتشــرين الثــاين/نوفمرب،  ٢٩

أو جزئية بشـأن مجيـع املواقـع     كانون األول/ديسمرب. وصدرت موافقة كاملة ١ولكنه ورد يف 
شــخص مــن أصــل  ٧٩٨ ٢٠٠مــا جمموعــه  الــيت قــدم طلــب بشــأا. وصــدرت موافقــة بشــأن

غـري  يف املائـة)،   ٨٥,٨شخصاً من املسـتفيدين املطلـوب إيصـال املسـاعدة إلـيهم (      ٩٣٠ ٢٥٠
ــة)  ١٤,٢شخصــاً ( ١٣٢ ٠٥٠ أن ــذي حظــي    يف املائ ــدرجوا ضــمن عــدد املســتفيدين ال مل ي

اليت قُدمت طلبـات بشـأا، صـدرت موافقـات كاملـة بشـأن        ٢٨الـ  . ومن بني املواقعباملوافقة
موقعـاً مـع خفـض عـدد      ١٥يف املائـة)، يف حـني صـدرت موافقـات بشـأن       ٤٦,٤موقعاً ( ١٣

موقعـاً آخـر    ٣٨يف املائة). وطلبت السلطات أيضاً إيصال املسـاعدات إىل   ٥٣,٦املستفيدين (
  رج نطاق اخلطة.  يف كانون األول/ديسمرب خا

ــرب نصيبني/القامشــلي يف حمافظــة احلســكة         - ٢٥ ــا مع ــة مؤقت ــت الســلطات التركي ــد أغلق وق
. وال تزال وكاالت األمم املتحـدة عـاجزة   ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٧لدواع أمنية منذ 

افظـة عـن   هـذه احمل إىل حد بعيد عن الوصـول مـن داخـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية إىل أحنـاء        
تنظيم الدولـة اإلسـالمية علـى امتـداد الطـرق.      عناصر ق الرب، بسبب انعدام األمن ولوجود طري

وتواصل األمم املتحدة عمليات النقل اجلوي من دمشق إىل مطـار القامشـلي مـن أجـل إيصـال      
مساعدات متعددة القطاعات، حيث بلغ عـدد األشـخاص الـذين حصـلوا علـى مسـاعدات يف       

  شخص. ١٩٠ ٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب حنو 
  

  االستجابة اإلنسانية    

يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، واصـــلت الوكـــاالت اإلنســـانية التابعـــة لألمـــم املتحـــدة          - ٢٦
وشـــركاؤها إيصـــال املســـاعدة إىل ماليـــني احملتـــاجني باســـتخدام مجيـــع الوســـائط مـــن داخـــل  

ألمــم املتحــدة ). وباإلضــافة إىل ا٤اجلمهوريــة العربيــة الســورية وعــرب احلــدود (انظــر اجلــدول   
، واصلت املنظمات غري احلكومية تقدمي مساعدة قيمة إىل احملتاجني كما كـان عليـه   ئهاوشركا

احلال يف األشهر السـابقة. وواصـلت احلكومـة تقـدمي اخلـدمات األساسـية يف املنـاطق اخلاضـعة         
  لسيطرا ويف كثري من املناطق الواقعة خارج سيطرا.
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    ٤اجلدول     
 لذين تلقـوا املسـاعدات مـن منظمـات األمـم املتحـدة يف تشـرين الثـاين/        عدد األشخاص ا    

  ٢٠١٦نوفمرب 

  األشخاص الذين تلقوا املساعدة  املنظمة 

  ١٠٦ ٨٠٠  لألمم املتحدةمنظمة األغذية والزراعة     
  ٢٨ ٠١٣  املنظمة الدولية للهجرة  

  ٤٩٩ ٩٣٣  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
  ٣ ٥٠٠ ٠٠٠>  منظمة األمم املتحدة للطفولة  
  ١ ٠١٧ ٧٢٢  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

  ٢٢٦ ٥٩٧  صندوق األمم املتحدة للسكان  
  ٤٥٠ ٠٠٠  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن  

  ٣ ٩١٨ ٦٠٠  برنامج األغذية العاملي  
  ٥٣٧ ١٥٦  منظمة الصحة العاملية

  
ــا واألردن إىل داخــل      - ٢٧ وتواصــلت عمليــات إيصــال املســاعدات عــرب احلــدود مــن تركي

 ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وذلـــك وفقـــا ألحكـــام القـــرارات 
قــرارات، أخطــرت هــذه ال(انظـر الشــكل الثالــث). ومتشــيا مـع    )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤(

ووجهتـها  األمم املتحدة السلطات السورية بكل شحنة مسبقا، مبا يشمل تفاصيل عن حمتواهـا  
وعدد املستفيدين منها. وواصلت آلية الرصد التابعة لألمـم املتحـدة املعنيـة باجلمهوريـة العربيـة      

قافلــة يف شــهر تشــرين   ٢٤شــاحنة مت اســتعماهلا يف  ٦٤٣الســورية عملياــا، حيــث رصــدت  
، وأكدت الطابع اإلنساين لكل منها، وأخطـرت السـلطات السـورية بعـد إرسـال      /نوفمربالثاين

  .ةتركيالو يةاألردن كومتنياحلزالت اآللية تستفيد من التعاون املمتاز مع   حنة. وماكل ش
  

  الشكل الثالث      
اإلمـدادات  ن الـذين قـدمت هلـم األمـم املتحـدة وشـركاؤها املسـاعدة عـن طريـق          واملستفيد
    ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب يف ، اتموعاعرب احلدود، حسب  اإلنسانية

  )باآلالف(
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ــتركة بـــني      - ٢٨ ــال القوافـــل املشـ ــرين الثـــاين/نوفمرب عمليـــات إرسـ وأُجنـــزت يف شـــهر تشـ
أدنـاه.   ٥الوكاالت إىل املواقع احملاصرة واملواقع اليت يصعب الوصول إليها املدرجة يف اجلـدول  

نيســان/أبريل إىل ايــة تشــرين الثــاين/نوفمرب، أجنــزت   ١٠ يف الفتــرة مــنوعــالوة علــى ذلــك، 
عملية إسقاط سلع غذائية ومساعدات إنسـانية مـن اجلـو علـى مدينـة ديـر        ١٥٦األمم املتحدة 

الزور. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت اموعة اللوجستية عمليات النقل اجلوي مـن دمشـق إىل   
 يف الفترة مـن عملية من عمليات النقل اجلوي ذهابا وإيابا  ١٩٤القامشلي، وقد أُجنز أكثر من 

رين الثاين/نوفمرب. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير قامـت وكـاالت       اية تشإىل متوز/يوليه  ٩
األمــم املتحــدة أيضــا بإيصــال شــحنات مرســلة مــن فــرادى الوكــاالت إىل أمــاكن واقعــة عــرب     
خطوط التماس ومواقع يصعب الوصول إليها أو مـدت يـد العـون إىل قـاطين تلـك املواقـع مـن        

  خالل براجمها العادية.
  ٥اجلدول 

 تشـــرين الثـــاين/يف طـــوط التمـــاس، اإلنســـانية املشـــتركة بـــني الوكـــاالت عـــرب خالقوافـــل 
  ٢٠١٦  نوفمرب

  املوقع  التاريخ
اهلدف املطلوب 

  (عدد املستفيدين)

ــخاص  ــدد األشــ عــ
املســـتهدفني الـــذين 

  نوع املساعدة  تلقوا املساعدة

  متعددة القطاعات  ١٠٧ ٥٠٠  ١٠٧ ٥٠٠  محص ،الرسنت  الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠          
  متعددة القطاعات  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  الفوعة وكفريا  الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٨
  متعددة القطاعات  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠  مضايا  الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٨
  متعددة القطاعات  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  الزبداين  الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٨
  

  .: املساعدة املقدمة كانت كلها ذات طابع متعدد القطاعاتمالحظة
تشــرين الثــاين/نوفمرب، أُجريــت محلــة حتصــني ضــد شــلل األطفــال ومحلــة حتصــني    ويف  - ٢٩

مبستضــدات متعــددة مــن داخــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف مجيــع احملافظــات. واســتهدفت  
يعيشـون بشـكل رئيسـي يف منـاطق يصـعب      ممـن  طفـال دون سـن اخلامسـة     ٩٧٧ ٨٥٣احلملة 

ــاطق حماصــرة. وأمكــن   ــة:    الوصــول إليهــا ويف من ــاطق احملاصــرة التالي إيصــال اللقاحــات إىل املن
الشام، وخميم الريموك. وتعذر إيصال اللقاحـات إىل كـل    ومعضمية ،ومضايا الفوعة، وكفريا،

من إدلب والرقة (باستثناء تل أبـيض يف الرقـة) بسـبب رفـض السـلطات احملليـة. وباإلضـافة إىل        
بسـبب احلالـة   ريـف دمشـق   وذلك، تعذر الوصـول إىل أجـزاء مـن حمافظـات حلـب والقنيطـرة       

. ويف سـياق منفصـل، مت حتصـني حـوايل     روفةغري معاألمنية. ومازالت النتائج اإلمجالية للحملة 
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ــاين/نوفمرب        ٣٥٠ ٠٠٠ ــرين الثـ ــدود يف تشـ ــرب احلـ ــات عـ ــق العمليـ ــن طريـ ــل عـ . ٢٠١٦طفـ
ــاح اخلماســي        ــال، واللق ــاح الفمــوي ضــد شــلل األطف ــة: اللق ــدات التالي خدمت املستضواســت

دود، تعـذر  احلصـبة واحلمـرياء. وبالنسـبة لعمليـات التحصـني اجلاريـة عـرب احلـ        لقاحا التكافؤ، و
بســبب انعــدام األمــن وانــدالع  والرقــة حلــب وديــر الــزور  حمافظــات الوصــول إىل أجــزاء مــن  

  .يف اموعطفل  ٧٨٠ ٠٠٠ حوايلالقتال، وأثر ذلك سلبيا يف حتصني 

  متويل خطة االستجابة اإلنسانية    

تشــــرين  ٣٠حالــــة متويــــل خطــــة االســــتجابة اإلنســــانية، يف  الرابــــعيـــبني الشــــكل    - ٣٠
  .٢٠١٦/نوفمرب الثاين

  الرابعالشكل 
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠متويل خطة االستجابة اإلنسانية، 

  دوالرات )ال(مباليني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وعمليات التسجيلالتأشريات     

سـورية  طلبـا جديـدا للحصـول تأشـريات      ٣٥قدم يف تشرين الثاين/نوفمرب ما جمموعـه    - ٣١
طلبــاً مقــدماً يف  ١٨طلبــا، منــها  ٢٦ملــوظفي األمــم املتحــدة. ومتــت املوافقــة علــى مــا جمموعــه 

لـى  طلبـاً قيـد النظـر. وعـالوة ع     ٤٩طلبـات قدميـة، وال يـزال هنـاك      ٨تشرين األول/أكتوبر و 

  التمويل الوارد
  بليون دوالر١,٣٧

  االحتياجات غري امللباة
 بليون دوالر ١,٨٢

  باليني دوالر ٣,١٩
  من التمويل جمموع االحتياجات

  التمويل الوارد  
  بليون دوالر ١,٣٧

 يف املائة    ٤٣

  بليون دوالر ٣,١٩
جمموع االحتياجات 

 التمويلية

  يف املائة   ٥٧
االحتياجات غري 

  املستوفاة
 بليون دوالر  ١,٨٢
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طلبـاً، منـها    ٦٥طلباً لتجديد التأشريات. ومتت املوافقة على جتديـد   ٣٦ذلك، قُدم ما جمموعه 
طلباً مقدماً يف تشرين الثـاين/نوفمرب. ومل يـرفض أي طلـب لتجديـد التأشـريات يف تشـرين        ١٧

اً طلبـ  ١٦طلباً لتجديد التأشـريات مل يبـت فيهـا بعـد، مـن بينـها        ٢٥الثاين/نوفمرب. ومازال مثة 
  مقدماً يف تشرين الثاين/نوفمرب.

منظمة غري حكومية دوليـة مسـجلة لـدى حكومـة اجلمهوريـة       ١٧ويوجد ما جمموعه   - ٣٢
أربع منظمات دولية غري حكومية أخرى علـى إكمـال   تعمل العربية السورية للعمل يف البلد. و

لـى قـدرا علـى    إداريـة تـؤثر ع   اإجراءات التسجيل. وظلت هذه املنظمات تواجه عوائق وقيود
 ١٩٤العمل، ومنها ما خيص احلصول على إذن إلجـراء تقييمـات مسـتقلة لالحتياجـات. ومثـة      

أضـيفت  قـد  و، منظمة وطنية غـري حكوميـة مـأذون هلـا بالعمـل يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية        
  يف أيلول/سبتمرب.أخرى ست 

  كن عملهمسالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأما    

تشرين الثاين/نوفمرب، فقدت األونروا يف حادث مأساوي سابع عشـر موظـف    ١٣يف   - ٣٣
. وتشري التقـارير إىل أن شخصـني آخـرين قـد قُـتال      ٢٠١٢من موظفيها بسبب الرتاع منذ عام 

إىل جانب موظف األونروا يف نفس الغارة اجلوية الـيت أصـابت مسـجداً أثنـاء صـالة الفجـر يف       
  لشيح لالجئني الفلسطينيني.خميم خان ا

ــى خمــيم خــان الشــيح.        ١٧ويف   - ٣٤ ــف عل ــاين/نوفمرب، تواصــل القصــف املكث تشــرين الث
ونتيجة لذلك، تعرضت مدرسة بريا التابعة لألونـروا، الواقعـة داخـل مبـاين املخـيم، إىل أضـرار       

  كبرية. ولكن املدرسة كانت خالية، ومل يبلّغ عن وقوع إصابات.
موظفاً من موظفي األمم املتحدة قيـد االحتجـاز أو يف عـداد     ٢٧ما جمموعه  وال يزال  - ٣٥

موظفاً يف األونـروا وموظـف واحـد يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي.         ٢٦املفقودين، ومنهم 
ومنـــذ نشـــوب الـــرتاع، قُتـــل عشـــرات العـــاملني يف جمـــال تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية، منـــهم  

موظفــاً ومتطوعــاً يف اهلــالل األمحــر العــريب       ٥٤تحــدة و  موظفــاً مــن مــوظفي األمــم امل    ٢٠
مـوظفني ومتطـوعني يف مجعيـة اهلــالل األمحـر الفلسـطيين. وباإلضـافة إىل ذلــك،        ٨السـوري و  

  أُبلغ عن مقتل العديد من العاملني يف منظمات غري حكومية دولية ووطنية.
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  مالحظات  - ثالثا   
سـورية. ويشــكل  اجلمهوريـة العربيــة ال اإلنسـانية تتفــاقم يف مجيـع أحنــاء    احلالــةال تـزال    - ٣٦

الـرتاع ديـدا مباشـرا للماليـني مـن املـدنيني يوميـا، وال سـيما بالنسـبة ملـن يتعرضـون            استمرار 
هلجمات ومن ال ميكـن مـد يـد العـون إلـيهم. وكمـا قلـت سـابقا، أدى الـرتاع أيضـا إىل خلـق            

قصف املدارس واملستشفيات وغريها من املنشآت املدنيـة مـن    أن بالنظر إىلأزمة طويلة األمد، 
ه دث هـذ حتـ قبل مجيـع األطـراف املتنازعـة سـيظل يـؤثر سـلبا علـى السـكان لسـنوات قادمـة. و          

إين أدعـو مجيـع   بينما يقف العامل متفرجاً، ويبدو عـاجزا عـن وضـع حـد للمعانـاة. و     التطورات 
ث إن تفـاقم املأسـاة اإلنسـانية    ي إليـه ذلـك، حيـ   أن تفكـر يف مـا سـيؤد   يف الـرتاع إىل  األطراف 

  وافق اجلميع على ضرورته حالً بعيد املنال.ييؤدي سوى إىل جعل احلل السياسي الذي   ال
وشهد تشرين الثاين/نوفمرب تسارعاً عسـكرياً ال ميكـن إنكـاره، كمـا شـهد يف الوقـت         - ٣٧

اجلمهوريـة  اء البلد، حققت حكومة نفسه تدهوراً خطرياً ألمن السكان املدنيني. ففي مجيع أحن
السـورية زمخـاً يف سـعيها السـتعادة املنـاطق، إمـا عـن طريـق القـوة العسـكرية كمـا هـو             العربية 

ــة مــع اتمعــات احملليــة، وال ســيما يف      احلــال يف شــرق حلــب، أو عــن طريــق االتفاقــات احمللي
توثيقـا جيـدا. ومـع    ريف دمشـق. وتـأثري هـذه التطـورات علـى الوضـع اإلنسـاين موثـق         حمافظة 

ذلك، من املهم أال ينظر إىل املكاسب العسكرية من منطلق اعتبارها بشـكل خـاطئ حتقيقـاً ملـا     
يسمى باحلل العسـكري. إذ ال ميكـن يف أي حـال مـن األحـوال أن تسـتطيع املكاسـب احملققـة         

ــة يف ميــدان املعركــة إلغــاء احلاجــة إىل تســوية سياســية شــاملة وتفاوضــية لألزمــة يف اجلم     هوري
العربية السورية. فاملكاسب املستدامة هي فقط تلك اليت تتحقق من خالل تسوية تعاجل مظـامل  

  السكان املشروعة.
وهلــذا الســبب فــإنين أواصــل اإلعــراب عــن إميــاين الراســخ بــأن ال بــديل عــن التوافــق       - ٣٨

السياسي بني األطراف املتنازعة. فبدون مثل هذه اخلطـوات، ستتواصـل املأسـاة يف اجلمهوريـة     
داخـل  العربية السورية، مبا يترتـب عليهـا مـن عواقـب بشـرية وسياسـية واقتصـادية واجتماعيـة         

مـع اجلهـات الفاعلـة    العمـل  أنـا ومبعـوثي اخلـاص    القادمـة. وسأواصـل    وخارجه لألجيـال  البلد
حــىت آخـر يــوم مـن واليـيت بصــفيت أمينـا عامــا مـن أجــل       ةالسـوري علـى األطــراف  ذات النفـوذ  

تتمثـل يف أن حـل    ورغـم أن احلقيقـة املؤسـفة قـد    ختفيف املعاناة والسعي إىل إاء هـذا الـرتاع.   
الالزمة حلـل  ن األرضية قبل انتهاء والييت، فإية قد ال حيدث الرتاع يف اجلمهورية العربية السور

والــدول يف الــرتاع . ويتوقــف األمــر اآلن علــى األطــراف منــذ زمــن طويــل هيئــتقــد سياســي 
األعضاء اليت تدعمها وعلى جملس األمـن الختـاذ اخلطـوات املناسـبة الالزمـة الـيت تسـمح أخـريا         

   بإاء معاناة الشعب السوري.
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  رفقامل  
  
  


