جدول تقييمي لتطبيق
ق رارات مجلس األمن
اإلنسانية في سوريا خالل
العامني  ٢٠١٥و ٢٠١٦
ّ
حم ل احلكومة
حتل في مارس/آذار  ٢٠١٦في سوريا الذكرى اخلامسة الندالع ن زاع أزهق األرواح وأحال املدن إلى ركام .وتت ّ
جدول تقييمي لتطبيق ق رارات مجلس األمن اإلنسانية في سوريا خالل العامني السورية وحلفاؤها كما املعارضة
ملتطرفة املسؤولية األساسية واملباشرة للواقع املرعب الذي يعيشه املدنيون السوريون في
املس ّل حة واملجموعات ا ّ
هذه الذكرى األليمة .لقد استهدفت جميع أط راف الن زاع املدنيني وحاصرت املدن ورفضت إيصال املساعدات
الضرورية إلنقاذ حياة املدنيني.
في العام املاضي ،ضربت جميع أط راف الن زاع في سوريا بق رارات مجلس األمن عرض احلائط .كما أن اجلهات
الدولية الد ّاعمة لهذه األط راف ،مبا فيها األعضاء الدائمة في مجلس األمن ،لم تخفق في ضمان تطبيق هذه
الق رارات وحسب ،بل زادت الص راع احتدام ًا في سوريا بسبب عدم مالءمة الضغوط الدبلوماسية التي مارستها
وتقدميها الدعم السياسي والعسكري حللفائها واألعمال العسكرية املباشرة التي شنتها.
ّ
يلخ ص هذا اجلدول التقييمي طلبات مجلس األمن في سوريا ،والوضع طوال العام املنصرم  -مبا في ذلك التقدم
ملهم ة التي اتخذتها الدول دائمة العضوية في مجلس األمن .في األشهر
الذي أحرز مؤخ ر ًا  -باإلضافة إلى اخلطوات ا ّ
مسودة هذا التقرير ،كان الوضع قد شهد بعض الت حسن جلهة تأمني وصول
األول من عام  ،٢٠١٥أي وقت كتابة
ّ
أوسع للمساعدات اإلنسانية إلى األشخاص املقيمني في املناطق احملاصرة وكذلك جلهة وقف إطالق النار واألعمال
مهم ة ال بدّ
العدائية في أج زاء من البلد ،األمر الذي انعكس ت راجع ًا في عدد الضحايا من املدنيني .وهي خطوات ّ
من اإلعت راف بها والبناء عليها إال أنها ّ
تظل خطوات هشة ومحدودة في السياق العام الذي شهد تدهور أوضاع
املدنيني داخل سوريا خالل العام املنصرم الذي مت ّي ز بالعنف ا ّ
ملروع.
نشر هذا في  ١١مارس/آذار
للمزيد من التفاصيل واملصادر وامل راجع ،يرجى اإلطالع على التقرير
"سوريا تأجيج الص راع :مدى إخالل الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن بالتزاماتها في سوريا"
وميكن االطالع عليه من خالل املواقع االلكترونية للمنظمات القائمة على التقرير
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A Syrian man carrying grocery bags tries to dodge sniper fire as he runs through an alley near a checkpoint manned by the
Free Syria Army in the northern city of Aleppo on September 14 2012. Syrian forces used fighter jets and helicopter gunships
to pound the city and province of Aleppo, where fierce clashes raged around a military airport, monitors said.
MARCO LONGARI
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آذار ٢٠١٦

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ

اﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺗﺮاﺟﻊ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2139
) (2014اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف
ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻓﻮرا ً ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﺠامت
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺿ ّﺪ اﳌﺪﻧﻴني ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺸﻮايئ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ،مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺼﻒ اﳌﺪﻓﻌﻲ
واﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪاﻣﻴﻞ
اﳌﺘﻔﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت
زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤ ّﺪ أو ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻ داﻋﻲ
ﻟﻬﺎ

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2254
) (2015اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺄن ﺗﻮﻗﻒ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻓﻮرا ً أي ﻫﺠامت
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿ ّﺪ اﳌﺪﻧﻴني واﻷﻫﺪاف
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤ ّﺪ ذاﺗﻬﺎ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻬﺠامت ﺿ ّﺪ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ وأي
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺸﻮايئ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﻒ اﳌﺪﻓﻌﻲ
واﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي

اﻟﻮﺿــﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ  2015و2016

روسيا
إﺳﺘﻤﺮار ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﳌﺘﻔﺠﺮة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ

ﺳﻘﻮط ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ إﺿﺎﰲ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن 2014

ﺑﻘﺎء رﺑﻊ اﳌﺪارس ﻏري ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام

إرﺗﻔﺎع اﻟﻬﺠامت ﻋﲆ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم  2015ﺑﻨﺴﺒﺔ 44%
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم  2014ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻟﻨﺰاع

اﻟﻜﲇ ﳌﺌﺘﻲ أﻟﻒ ﻣﻨﺰل إﺿﺎﰲ ﰲ اﻟﻌﺎم  2015ﺑﺎﳌﻘﺎرن
اﻟﺘﺪﻣري اﻟﺠﺰيئ أو ّ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎم  2014وميﺜﻞ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  20%ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2014

إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟ ّﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل  2015ﺿ ّﺪ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻛﺬﻟﻚ
ﺿ ّﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠّﺤﺔ ﻓﻮق ﺟﺰء ﻛﺒري ﻣﻦ
اﻟﱰاب اﻟﺴﻮري؛ وإﻃﻼق ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﺻﺎروخ؛ وﺗﻘﺪّر ﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت مبﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  7.5دوﻻر أﻣﺮﻳيك ﻳﻮﻣﻴﺎً؛ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻰ
ﴬرﻫﺎ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺠامت ﻣﺒﺎﴍة وﺗ ّ
آﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴني؛ ﻣﻮاﺻﻠﺔ روﺳﻴﺎ إﻣﺪاد اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧرية


الو ت اتحدة امريكية
متﺜﻠﺖ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿ ّﺪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﰲ ﻋﺎم 2014؛ وﺷ ّﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وأرﺑﻌﻤﺌﺔ
ﴬر اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻏﺎرة ﻗﺼﻒ ﺟﻮي؛ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺗ ّ
وﺳﻘﻮط ﺛﻼمثﺌﺔ ﺿﺤﻴّﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴني؛ وإﻣﺪاد ﻣﺒﺎﴍ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠّﺤﺔ؛ واﺳﺘﻤﺮار إﻧﻔﺎق ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  11.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻋﲆ اﻟﴬﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ

فرنسا واملكة اتحدة
ﺷ ّﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ أوﱃ ﻏﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺠ ّﻮﻳﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل  2015ﻓﻴام
ﺟﺎءت أوﱃ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2015؛ واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻛﻼ اﻟﺪوﻟﺘني اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق،
أﻧﻔﻘﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﴩات ﻣﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ
دﻳﺴﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  .2015وﻳﻘﺪّر أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ أﻧﻔﻘﺖ أﻛرث
ﻣﻦ  260ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك .ومل ﻳﺮد ﺳﻘﻮط أي ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ
اﳌﺪﻧﻴني


الص
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﺪد اﳌﺤﺘﺎﺟني إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪات
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم  2015مبﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻓﺮد ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم 2015

ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣني مبﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻓﺮد ﰲ اﻟﻌﺎم  2015ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﺎم  2014ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري أو إﱃ دول اﻟﺠﻮار
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ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤــﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ﻏري ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻋامل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ



A woman walks pushing a pram between the rubble of destroyed buildings in the besieged rebel bastion of Duma
on December 13 2014. Duma, a rebel bastion northeast of Damascus, has been under government siege for more
than a year, with residents facing dwindling food and medical supplies.
ABD DOUMANY
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وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺗﺮاﺟﻊ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2139
) (2014اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف[…]،
ﺑـﺄن ﺗــﺴﻤﺢ ﻓــﻮرا ً ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﴍﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳني،
ﺑﺈﻳـﺼﺎل اﳌـﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ
ﴎﻳﻊ وآﻣﻦ ودون ﻋﻮاﺋﻖ ،مبﺎ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋـﱪ
ﺧﻄـﻮط اﻟـﱰاع وﻋـﱪ اﻟﺤـﺪود

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2165
) (2014اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳﻘﺮر أﻳﻀﺎً أن ﺗﺘﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ اﻟﻨﺰاع إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺼﺎل
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة إﱃ اﻟﻨﺎس ﰲ
ﺳﺎﺋﺮ أرﺟﺎء ﺳﻮرﻳﺎ؛ ]…[ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم
ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻮﺿــﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ  2015و2016
روﺳﻴﺎ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ ﰲ وﺟﻪ إﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻳﻌﻴﺶ أﻛرث ﻣﻦ  4.5ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن ﰲ  147ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﺘﱪ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺻﻌﺐ أو ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ .وﻗﺪ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ وإﱃ ﻧﻘﺎط
أﺧﺮى ﻋﲆ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2015ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم
2014

مل ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻻ ﻋﲆ  10%ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت
دﺧﻮل ﻗﻮاﻓﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑني اﻟﻮﻛﺎﻻت ،ﻓﻴام مل ﺗﺘﻠﻖ  75%ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﳌﻘﺪّﻣﺔ أي ﺟﻮاب

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2268
) (2016اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳﻌﺮب ﻋﻦ دﻋﻤﻪ ﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟـﺪوﱄ
ﻟـﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺎ […]،واﻟﺮاﻣﻴـﺔ إﱃ اإﻻﴎاع
ﺑﺘﻘـﺪﻳﻢ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﻐﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
وﻣﺘﻮاﺻﻞ ودون ﻋﺮاﻗﻴﻞ

5

ﻣــﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ﺑﺤﻠﻮل ﻓﱪاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط  ،2016أﻏﻠﻘﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎً اﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻦ وإﱃ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺣﺼﺎﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ و/أو أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻜﲇ
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻹﻏﻼق ّ

ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً
ﰲ وﺟﻪ إﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ
أرﺟﺎء ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺼﲔ
وروﺳﻴﺎ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟـﺪوﱄ
ﻟـﺪﻋﻢ
ﺳﻮرﻳﺎ دﻋﻮا إﱃ إﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﺳﻮري

جدول تقييمي لتطبيق ق رارات مجلس األمن اإلنسانية يف سوريا خالل العامني  ٢٠١٥و ٢٠١٦

|

آذار ٢٠١٦

اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﶈﺎﺻﺮة ووﻗﻒ
إﻃﻼق اﻟﻨﺎر

اﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺗﺮاﺟﻊ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

اﻟﻮﺿــﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ  2015و2016

ﻣــﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
روﺳﻴﺎ

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2139
) (2014اﻟﻔﻘﺮة اﳋﺎﻣﺴﺔ

ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻘﻴﻤني ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﻬﺎ
ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺤﺎﴏة،
ﻟريﺗﻔﻊ ﻣﻦ  212000ﰲ اﻟﻌﺎم  2012إﱃ ﻗﺮاﺑﺔ  500000ﰲ
اﻟﻌﺎم  .2016ومل ﻳﺘﻠﻖ ﺳﻮى  1%ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم 2105

ﻳــﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف إﱃ اﻟﻘﻴــﺎم
ﻓــﻮرا ً ﺑﺮﻓــﻊ اﻟﺤــﺼﺎر ﻋــﻦ اﳌﻨــﺎﻃﻖ
اﳌﺄﻫﻮﻟــﺔ ﺑﺎﻟــﺴﻜﺎن

أﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  2016ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺠ ّﻮ
ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺎﴏة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﻋﺶ ﰲ دﻳﺮ
اﻟﺰور .ﻛام زادت ﻣﻦ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﰲ اﻟﻌﺎم  2015اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن .ﻛام ﺗﺪﺧﻠﺖ
ﻛﻞ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ّ
ﻹﻧﺠﺎز اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻓﱪاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط ،ﻣام ﺳﻤﺢ ﺑﻮﻗﻒ ﺟﺰيئ ﻟﻸﻋامل
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻛﺒري ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎً

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2165
) (2014اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺪور اﻟﺬي ميﻜﻦ أن
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ إﺗﻔﺎﻗﺎت وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ
ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎين اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﻳﺼﺎل
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺑﺤﻠﻮل  25ﻓﱪاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط  ،2016وﺑﻌﺪ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ
أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻟـﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺗ ّﻢ إﻳﺼﺎل
اﳌﺴﺎﻋﺪات إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  110000ﺷﺨﺺ ﰲ ﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﴏة داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺼﲔ
وروﺳﻴﺎ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟـﺪوﱄ
ﻟـﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺎ دﻋﻮا إﱃ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ووﻗﻒ
أي وﻗﻒ ﻹﻃﻼق
اﻷﻋامل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ .وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ّ
اﻟﻨﺎر اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻛﺈرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ﺿامن اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر
ﻣﺤﻠّﻴﺎً ،إﻻ أن ذﻟﻚ مل ﻳﺆدي إﱃ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺴﺘﺪام

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 2268
) (2016اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺆﻳّﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺸﱰك اﳌﺆ ّرخ 22
ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  2016اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
رﺋﻴﴘ
اﳌﺘﺤﺪة واﻹﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ ﺑﻮﺻﻔﻬام
ّ
اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻟـﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺸﺄن وﻗﻒ
)أﻋامل اﻟﻘﺘﺎل ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ
,

دﺧﻮل اﺗﻔﺎق ﻣﴩوط ﻟﻮﻗﻒ اﻷﻋامل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﰲ  26ﻓﱪاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط  2016ﻣﻊ ﺷﻜﻮك ﻛﺒرية ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ .وﻻ ﻳﻄﺒّﻖ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮاﺟﺪ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻛﺈرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
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ّ احلقوق محفوظة
لكل من جمعية القلب الكبير واجلمعية الطبية السورية األمريكية واملجلس النرويجي لالجئني و وجمعية سوريا لإلغاثة والتنمية وأوكسفام
٢٠١٦ آذار/الدولية ؛ في مارس

:املنظمات املوقعة على التقرير

COVER

Norwegian Refugee Council

ActionAid

No Peace Without Justice

CARE International

Alkawakibi Organisation for Human Rights

Save the Children

Syria Relief Network

Emessa

BINAA

Baytna Syria

Human Appeal

Bihar Relief Organisation

Syria Relief

UOSSM

People in Need

IHSAN Relief and Development

Big Heart Foundation

Ghiras Alnahda

Syrian NGO Alliance

Physicians Across Continents

SEMA

Sham Humanitarian

SAWA for Development Aid

Mercy Corps

Oxfam International

Social Development International

Syrian American Medical Society

Dawlaty

Syria Relief and Development

Khayr/Watan

Syrian girls, carrying school bags provided by UNICEF, walk past the rubble of destroyed buildings on their way home from school on
March 7 2015 in al-Shaar neighbourhood, in the rebel-held side of the northern Syrian city of Aleppo.
ZEIN AL-RIFAI

