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مقدمة

حمل اقرار مجلس االمن الدويل باالج�ع القرار رقم 2139  
يف نهاية شباط/فرباير 2014 امال لسكان سوريا والرشق االوسط. 

ففي القرار، دعا مجلس االمن الدويل وهو الهيئة املسؤولة
عن صون السالم واالمن الدولي�، اىل السعي عاجال اليصال

املساعدات االنسانية لعدد أكرب من سكان سوريا،
وطالب  جميع االطراف بوقف فوري للهج�ت التي تستهدف

مدني� والكف عن عمليات االحتجاز التعسفية  والخطف
والتعذيب ورفع الحصار عن االماكن املأهولة.

يف ¬وز/يوليو وكانون االول/ديسمرب 2014، اقر مجلس االمن الدويل قرارين
اضافي� - رقم 2165  و2191 – اللذين تضمنا بنودا سمحت بدخول مساعدات انسانية 

لالمم املتحدة اىل سوريا من الدول املجاورة وذلك من دون موافقة الحكومة السورية املسبقة.

̧ا عىل توحيد  وعرب هذه القرارات، برهن مجلس االمن الدويل  انه قادر اخ
الصفوف واعطاء االولوية لحاجات املدني� يف سوريا واملطالبة بوضع حد ملعاناتهم .

اال ان هذه القرارات،  واالمل الذي اثارته،  بقيت حربا عىل ورق بالنسبة للمدني�
السوري�. فقد تم تجاهلها او تقويضها من قبل اطراف النزاع  ودول اخرى 

اعضاء يف االمم املتحدة وحتى اعضاء يف مجلس االمن الدويل.

فخالل االثني عرش شهرا التي تلت صدور القرار 2139، شهد املدنيون
̧ا للوضع جراء ازدياد حوادث القتل والدمار واملآيس. يف سوريا تدهورا كب

وزادت الحاجات االنسانية بنسبة الثلث تقريبا مقارنة بالعام 2013 . 
فحاليا Èة اكÇ من 11,6 مليون شخص بحاجة ماسة اىل مياه نظيفة

ونحو عرشة مالي� شخص ال يصلهم ما يكفي من طعام ومواد غذائية . 
يف كانون االول/ديسمرب 2013 افادت اليونيسف أن Èة 4,3 مالي� طفل بحاجة

اىل مساعدات انسانية داخل سوريا. ويف كانون االول/ديسمرب 2014 ارتفع هذا العدد
اىل 5,6 مالي� طفل . وال يزال اكÇ من 212 الف شخص محارص بينهم 163500 يف الغوطة

الرشقية ، في� يعيش 4,8 مالي� يف مناطق ال Íكن للمنظ�ت االنسانية العاملة داخل
سوريا الوصول اليها اال بشكل متقطع  أو يف مناطق اخرى، ال Íكنها  الوصول اليها بتاتا .

مع استمرار تفاقم الوضع يف سوريا،  تشكل هذه الكارثة وصمة عار عىل جب� 
املجتمع الدويل. وتوفر قرارات مجلس االمن الدويل اطارا لوضع حد للمعاناة

عىل املدي� القص¸ والبعيد، وتلزم أطراف النزاع تطبيقها. ويف ح� Íلك مجلس
̧ات، يتمتع أعضاؤه وحلفاؤهم األمن الدويل السلطة القانونية للمطالبة بهذه التغي

̧ات. بنفوذ سيايس ودبلومايس ومايل كاف لض�ن حصول هذه التغي
لكن من دون تحرك الحكومات تبقى هذه القرارات حربا عىل ورق. وال Íكن امليض بهذا التغايض.
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دفرت العالمات

نجاح
كامل

"يطالب جميع االطراف بالكف فورا عن
 جميع الهج�ت التي تشنها ضد املدني�،

فضال عن االستخدام العشوا� لالسلحة
يف املناطق املأهولة بالسكان " 

(فقرة 3 يف املنطوق).

"يدعو جميع االطراف اىل القيام فورا برفع
الحصار عن املناطق املأهولة" 

(فقرة 5 يف املنطوق).

"يطالب جميع االطراف (..) بأن تسمح
فورا للوكاالت االنسانية التابعة لالمم
املتحدة ورشكائها التنفيذي� بايصال

املساعدات االنسانية عىل نحو رسيع وآمن 
ودون عوائق ²ا يف ذلك عرب خطوط النزاع

وعرب الحدود (فقرة 6 يف املنطوق).

"يحث جميع االطراف عىل اتخاذ الخطوات
املناسبة لض�ن سالمة وامن (..) جميع (..)

املوظف� املشارك� يف انشطة االغاثة 
االنسانية (فقرة 12 يف املنطوق).

ينبغي عىل اطراف النزاع احرتام القانون الدويل•
والكف عن استهداف املدارس واملستشفيات

ووقف استخدام االسلحة املتفجرة ذات
التأث¾ات الواسعة املدى يف املناطق املأهولة.

ينبغي عىل اعضاء مجلس االمن الدويل والدول•
االعضاء يف االمم املتحدة اتخاذ خطوات فورية

ملحاسبة منتهÂ القانون االنساÁ الدويل
وقانون حقوق االنسان.

ينبغي وقف عمليات نقل االسلحة والذخائر•
اىل االطراف التي استخدمتها الرتكاب

جرائم حرب.

ينبغي عىل وكاالت االمم املتحدة واملنظ�ت•
غ¾ الحكومية أن تزيد بشكل ملحوظ نشاطات
الح�ية داخل سوريا ال سي� من دول الجوار.

عىل اطراف النزاع تسهيل وصول املساعدات
االنسانية اىل كل ارجاء سوريا ووقف الهج�ت
عىل العامل� يف املجال االنساÁ ورفع العوائق

االدارية  امام املساعدات ²ا يف ذلك قيود 
لحكومة السورية عىل السفر والعمل مع

منظ�ت سورية.

ينبغي عىل الحكومات النافذة حث الدول 
املجاورة لسوريا عىل تسهيل تسليم

املساعدات عرب الحدود ²ا يف ذلك تبسيط
االجراءات االدارية لوكاالت املساعدات

وتسهيل عملية املرور عند املعابر الحدودية.

16

تراجع بنسبة 63 % عدد االشخاص الذين استفادوا
من قوافل مشرتكة ب� الوكاالت داخل سوريا خالل 

لعام 2014 مقارنة بالعام 2013 .

14

15

ازداد عدد سكان املناطق التي يصعب الوصول اليها
يف سوريا بنحو 2,3 مليون شخص مقارنة

بالعام 2013  . تراجعت املساعدات الغذائية التي
تلقاها هؤالء بنسبة 97  % يف االشهر االربعة التي

تلت اعت�د قرار مجلس االمن رقم 2139 .

منذ حزيران/يونيو استطاعت وكاالت االمم املتحدة 
يصال 1130 قافلة مساعدات عرب منظ�ت غ¾

حكومية رشيكة اىل داخل سوريا عرب الحدود مع تركيا.
اال أن ذلك اقترص عىل املساعدات االنسانية، في�
تستمر املنظ�ت غ¾ الحكومية يف مواجهة قيود

وعرقالت عند املعابر الحدودية.

13

بالرغم من رفع الحصار عن حمص القدÐة ومعضمية
الشام، اال أن 212 الف شخص ال يزالون محارصين

يف مواقع اخرى (ويرجح ان يكون العدد اعىل بكث¾) .

اشارت تقارير اىل سقوط ما ال يقل عن 76 الف•
قتيل بينهم االف االطفال يف العام 2014 من اصل
مجموع قدره 220 الفا  . وقد قتل 160 طفال عىل

االقل يف هج�ت استهدفت مدارس يف العام 2014 .

زاد عدد  االشخاص الذين اضطروا اىل هجر•
منازلهم داخل سوريا اوعرب الحدود الدولية

بنسبة 26 % يف 2014 .

•
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وتفاقم يف العام 2014 استخدام االسلحة املتفجرة
املسؤولة عن 53 % من وفيات املدني�

منذ العام 2011  .

•
10

11

ارتفاع هائل يف عدد االشخاص الذين يحتاجون
ملساعدات انسانية - من بينهم  1,33مليون طفل -

بنسبة 31 % يف صفوف السكان بشكل عام.

"يطالب جميع االطراف باتخاذ كل
الخطوات املالÔة لح�ية املدني�" 

(فقرة 9 يف املنطوق).

"يطالب كذلك جميع االطراف الكف عن
االستخدام العسكري للمرافق الطبية 

واملدارس وغ¾ها من املنشآت املدنية (..)
والكف عن شن الهج�ت املوجهة

اىل اهداف مدنية" (فقرة 10 يف املنطوق).

"يدين بشدة االحتجاز التعسفي للمدني�
وتعذيبهم يف سوريا" (فقرة 11 من املنطوق)

تحسن
كب¾ 

بعض 
التحسن 

ال 
تحسن 

ال  تحسن 

رسوب:
تدهور الوضع

رسوب: تدهور الوضع

تطبيق قرارات مجلس االمن الدويل  2139 و2165 و2191  

ذات الصلة باالزمة االنسانية يف سوريا (2014)

ماذا ورد يف قرار مجلس االمن
الدويل يف شباط/فرباير 2014

(القرار رقم 2139)

ماذا ورد يف قرار مجلس االمن
الدويل يف شباط/فرباير 2014

(القرار رقم 2139(

ما هي الخطوات املطلوبةماذا حصل منذ اقراره

ما هي الخطوات املطلوبةماذا حصل منذ اقراره

ح�ية املدني�

وصول املساعدات االنسانية
والج�عات املحارصة

العالمة
املمنوحة
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دفرت العالمات

عىل االطراف املانحة  أن ول االستجابة•
بالكامل وأن تدعم وكاالت املساعدات لتعزز 

قدرات ملنظ�ت غ� الحكومية السورية، 
مع زيادة التمويل لدعم الالجئ� والسكان
املحلي� الفقراء يف الدول املجاورة لسوريا.

•

19

يجب عىل الدول الغنية أن تزيد جهود
اعادة التوط� وبرامج االستقبال االنسا�

للتأكد من أن 5 % عىل االقل من الالجئ�
سيحصلون عىل الح�ية خارج املنطقة

يف العام 2015 .

ارتفع عدد الالجئ� الذين دخلوا دول الجوار اىل•
3,3 مالي� بحلول نهاية العام 2014 ويتوقع

ان يصل اىل 4,3 مالي� بحلول نهاية العام 2015.

•
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زادت الحاجات االنسانية يف السنوات الثالث االخ�ة
¬قدار 12 مرة (من مليون اىل 12 مليونا) يف

ح� زاد التمويل ثالث مرات فقط .
(القرار 2139): "يحث جميع  الدول 

االعضاء عىل املساهمة يف اطار النداءات
االنسانية الصادرة عن االمم املتحدة"

(فقرة 16 من املنطوق).

"يطالب جميع االطراف بالعمل عىل
التنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر يف

30 حزيران/يونيو 2012، ¬ا يفيض
اىل عملية انتقالية سياسية حقيقية
تلبي التطلعات املرشوعة للشعب
السوري" (فقرة 15 من املنطوق).

انهارت مفاوضات جنيف 2 يف شباط/فرباير2014 
في� استقال املوفد الخاص لالمم املتحدة وجامعة
الدول العربية االخرض االبراهيمي من منصبه مع 
استمرار النزاع. يف كانون الثا�/يناير 2015 اجريت

محادثات سالم يف موسكو Å تشمل املجموعات
املسلحة والسياسية الرئيسية يف املعارضة .

ينبغي عىل اطراف النزاع وقف القتال•
والدخول يف مفاوضات سالم تحرتم
حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

ينبغي عىل مجلس االمن الدويل والحكومات•
النافذة أن تشدد عىل رضورة ايجاد حل
سيايس ودعم جهود موفد االمم املتحدة
الخاص لض�ن تجميد القتال يف حلب. يف شباط/فرباير2015، اعلن موفد االمم املتحدة 

الخاص ستيفان دي ميستورا أن الحكومة السورية 
تعهدت وقف الرضبات عىل مدينة حلب ملدة

ستة اسابيع يف اطار خطة "تجميد" Å تتضح
تفاصيلها ورشوطها بعد .

•

17

مولت النداءات املتعلقة باالزمة السورية بنسبة
%57 يف العام 2014 مقارنة بنسبة 71 % 

يف العام 2013  .

(القرار 2191): "يحث جميع الدول االعضاء
ويل متزايد يتسم  �مرة اخرى عىل توف

باملرونة وقابلية التنبؤ وكذلك زيادة جهود 
اعادة التوط�" (فقرة 16 من املنطوق).

رسوب: تدهور الوضع

رسوب: تدهور الوضع

ماذا ورد يف قرار مجلس االمن
الدويل يف شباط/فرباير 2014 

وكانون االول / ديسمرب 
(القرار رقم 2139 والقرار

رقم 2191)

ماذا ورد يف قرار مجلس االمن
الدويل يف شباط/فرباير 2014 

(القرار رقم 2139)

رغم اعت�د االعالن الرئايس

2103/15 والقرارين

2139 (2104) و2165 (2104)، 

تفاقم الوضع االمني.

بالرغم من اعت�د ثالثة قرارات
يف مجلس االمن الدويل خالل العام 2014،

 ارتفعت حدة العنف وزاد عدد القتىل وتراجع
وصول املساعدات االنسانية في� بقي �ويل

 االستجابة االنسانية متخلفا جدا.

ماذا حصل منذ اقراره�

دمشق

سوريا

ما هي الخطوات املطلوبة

ما هي الخطوات املطلوبة ماذا حصل منذ اقراره

املساه�ت الدولية لالستجابة االنسانية

التطورات السياسية
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22

23

24

شهدت السنة التي تلت اقرار مجلس االمن الدويل للقرار 2139 تصعيدا
مأسويا للعنف يف سوريا. وتش� التقارير اىل مقتل ما ال يقل عن 76 الف شخص

يف العام 2014 من اصل 220 الف قتيل منذ بدء االزمة بينهم االف االطفال. 
الحصيلة املحددة للقتىل غ� معروفة وقد تكون اعىل من ذلك بكث�.

ويستمر ارتكاب هج¢ت متعمدة تشمل عمليات قتل واغتصاب
وتعذيب رجال ونساء واطفال من قبل اطراف مختلفة يف النزاع

يف سوريا كل يوم. 

ح�ية املدني�

25

26

27

28

وقال االم¬ العام لالمم املتحدة:

"رغم اعت¢د االعالن الرئايس 2103/15 والقرارين 2139 (2104) و2165 (2104)، تفاقم الوضع االمني.
وتش� التقارير اىل مقتل الف مد¶ يف آب/اغسطس (2014) وهو الشهر االك³ دموية منذ بداية الحرب.

ويعيش املدنيون يف ظروف مزرية".

يف السنة االخ�ة اضطر 2,54 مليون شخص،  بينهم اك³ من مليون طفل،  اىل هجر منازلهم 
والنزوح داخل سوريا او عرب الحدود الدولية. هذا العدد ºثل زيادة نسبتها %26 مقارنة بالعام 2013 .

وبات ثلثا سكان سوريا بحاجة ماسة اىل مساعدات انسانية بشكل طارئ. هذا يشكل زيادة
نسبتها %31 مقارنة بالعام 2013  و%80 مقارنة بالعدد قبل سنت¬. 

ويف الوقت ذاته، تستمر الدول املجاورة لسوريا بزيادة القيود عىل السوري¬ الفارين من النزاع
والذين يسعون لطلب اللجوء عىل أراضيها . ويقدر عدد املقيم¬ يف املخي¢ت او عند عائالت 

مضيفة قرب الحدود او عند حدود دول الجوار Âئات االالف،
من  الذين ال يستطيعون مغادرة سوريا.
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ح�ية املدني�

س�ح (37 عاما) ام لستة اطفال

اعداد الالجئ� والنازح� الرسم البيا رقم 1

"خفنا عىل سالمة اطفالنا لذا هربنا اىل كهوف يف الجبال. كانت هذه الكهوف املكان االك�

امنا والوحيد املتاح لنا لنقيم فيه. الحياة باتت مستحيلة فعشنا البؤس بحد ذاته.

لو كان االمر يتعلق ¡ وحدي ولو � يكن لدي اطفال لفضلت العيش تحت تهديد

الرضبات الجوية عىل العيش بهذه الطريقة.

عندما كنا يف الكهوف كنا ننتقل اىل مزارع مجاورة لنجمع ما كان متوافرا من عشب

وقشور اشجار لتأم� القوت الطفالنا الستة. التقينا مزارع� كانوا يخشون التوجه اىل

اراضيهم بسبب الغارات الجوية فطلبوا منا أن نحصد محاصيلهم يف مقابل

بعض املال والطعام.

حصلنا عىل هذه الخيمة قبل اربعة اشهر وبتنا اخ¹ا نعيش ضمن مساحة خاصة بنا.

تصور أن حلمنا يف الحياة بات يقترصعىل الحصول عىل خيمة خاصة بنا؟ ال ازال اعترب

أن العيش تحت القصف والرضبات الجوية ارشف يل من العيش يف ظل هذه الظروف. 

فاذا اصابتك قذيفة Ãوت عىل الفور لكن هنا Âوت الف مرة يف اليوم. Âوت من الربد

ومن املرض ومن الجوع. افضل أن اطبخ الحىص يف بيتي عىل أن انتظر أن تقدم يل احدى

املنظ�ت سلة مؤن من وقت اىل اخر". 

املصور: خليل عشاوي
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العنف الجنيس

الهج�ت عىل االطفال واملدارس

29

30

31

32

طال العنف الجنيس النساء واالطفال خصوصا. وقد وثقت لجنة التحقيق الدولية وهيئات

اخرى اللجوء اىل االغتصاب كوسيلة حرب ممنهجة وواسعة االنتشار يف سوريا . 

واشارت تقارير اىل تعرض رجال ونساء وحتى اطفال للعنف الجنيس عىل نطاق واسع

يف منشآت اعتقال حكومية اىل جانب حوادث تحرش جنيس متزايدة وتخويف واغتصاب

نساء عند الحواجز . و¦ة حاالت موثقة ملجموعات معارضة تستهدف النساء واالطفال

باألخص لخطفهم واستخدامهم يف عمليات تبادل معتقلª . وال يزال عدم التبليغ

او التبليغ املتأخر عن حدوث عنف جنيس  منترشا، غالبا الن التوثيق الطبي

غ¸ متوفر او لحجب املساعدة املناسبة عن النساء املعتقالت .

33

34

35
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37

38

يف شباط/فرباير 2014 ندد مجلس االمن الدويل بشدة  بانتهاكات القانون االنساº الدويل

 ،ªت عىل مدارس . لكن منذ ذلك الحÂوقانون حقوق االنسان املرتكبة يف حق االطفال ومنها هج

استمر وضع االطفال يف سوريا بالتدهور. وشهدت االشهر الستة االوىل من العام 2014 ما ال يقل

عن 1200 انتهاك خطر مرتكب ضد اطفال . وهذا االمر يتضمن تجنيد اطفال من قبل

اطراف مسلحة وخطف اطفال واحتجازهم.

ويؤثر الوضع الراهن عىل تعليم االطفال مع عجز املاليª منهم عن االلتحاق باملدارس بسبب

تواصل القتال Èا يف ذلك االستهداف املقصود للمدارس واستخدامها من قبل املجموعات املسلحة.

وقد ترضر ربع املدارس يف سوريا تقريبا (اكÉ من اربعة االف مدرسة ) او دمر او استخدم

الغراض اخرى . وتفيد منظمة االمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 160 طفال قتلوا 

يف هجÂت عىل مدارس يف العام 2014 . يف كانون الثاº/يناير 2015 ذكرت منظÂت

غ¸ حكومية ان هجÂت عىل مدارس ادت اىل مقتل 37 شخصا بينهم تسعة اطفال .

ومنذ اعتÂد قرار مجلس االمن رقم 2139 اصبح 500 الف طفل اضايف خارج املدرسة

مقارنة بالعام 2013 ، ليصل املجموع اىل 1,6 مليون طفل.

20142015
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ح�ية املدني�

بسمة (�ا� سنوات)

"كنت يف الصف عندما تعرضت مدرستي للقصف. هربنا من املدرسة فورا وعدت اىل منزيل اال أن

عمي ذهب اىل املدرسة واكتشف أن الكث� من االطفال جرحوا. � ار مدرستي واصدقا� منذ 

ذلك الح�. وانا مشتاقة اليهم كث�ا".

39

40

41

42

43

44

45

يف شباط/فرباير 2014 طالب مجلس االمن الدويل كل اطراف النزاع احرتام القانون الدويل

والكف عن شن هج�ت موجهة ضد املدني� او "االهداف املدنية". اال أن االم� العام

لالمم املتحدة اشار يف تقاريره اىل مجلس االمن الدويل خالل العام 2014، اىل االستخدام 

املتزايد للرباميل املتفجرة من قبل الحكومة السورية يف مناطق مكتظة بالسكان . 

وعىل سبيل املثال ومنذ بداية التحرك العسكري الدويل يف العراق وسوريا يف خريف

العام 2014، اشارت تقارير اىل مضاعفة الحكومة السورية الستخدامها الرباميل املتفجرة

يف مناطق مدنية «ا يف ذلك هج�ت عىل منشآت طبية ومدارس واسواق ومخي�ت نازح� .

وكانت مجموعات معارضة مسلحة مسؤولة عن هج�ت عشوائية وعرضت  بعض املناطق

الخاضعة لسيطرة الحكومة لقصف عشوا�  . يضاف اىل ذلك أن تقريرا للجنة التحقيق حول 

سوريا صدر يف شباط/فرباير 2015، اشار اىل أن "مجموعات ارهابية استخدمت سيارات

مفخخة وعمليات انتحارية استهدفت خصوصا مدني�" .

وكÀت الهج�ت عىل املنشآت الطبية والعامل� يف مجال الصحة. فب� شباط/فرباير 2014 

وشباط/فرباير 2015 تم تسجيل ما ال يقل عن 83 هجوما منفصال عىل منشآت صحية 

(زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالعام 2013) في� قتل اكÀ من 172 شخصا من افراد الطواقم الطبية .

ودمر اكÀ من مليون منزل جزئيا او كليا يف االشهر االثني عرش االخ�ة في� ترضر اكÀ من ثلث

منشآت املياه. وقد تراجع توزيع املياه بنسبة 50 % عىل االقل مقارنة باملستويات املسجلة

 قبل الحرب . وكان لذلك اثر مدمر وادى اىل نزوح كثيف للسكان والقضاء عىل

املوايش واىل مجاعة وامراض ووفيات .

الهج�ت العشوائية عىل املنشآت املدنية

املصور: خليل عشاوي
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شحنات االسلحة تؤجج العنف واملعاناة

توصيات

46

47

48

تستمر شحنات االسلحة والذخائر واشكال الدعم العسكري االخرى من قوى اقليمية ودولية

يف تأجيج العنف يف سوريا. وقد صنع %90 من االسلحة املستعملة يف سوريا، يف دول دا�ة

العضوية يف مجلس االمن الدويل وال سي� روسيا . وقد نقلت الواليات املتحدة شحنات 

اسلحة وذخائر اىل مجموعات عسكرية معارضة واعربت فرنسا عن استعدادها للقيام بذلك .

ويضاف اىل ذلك تدفق متواصل للذخائر والذخائر الثقيلة من ايران اىل الحكومة السورية

ومن دول خليجية اىل مجموعات مسلحة معارضة مختلفة .

ينبغي عىل اطراف النزاع ان: 

تحرتم القانون االنساª الدويل وأن توقف فورا الهج�ت عىل املدارس واملستشفيات

والبنى التحتية املدنية املهمة االخرى.

تكف فورا عن االنتهاكات الخطرة لحقوق االنسان وأن تجري تحقيقا كل� توافرت

ادعاءات ذات صدقية بوجود انتهاكات وأن تتخذ االجراءات املناسبة.

تتخذ خطوات للحفاظ عىل حقوق االطفال ´ا يف ذلك وقف تجنيد االطفال

وخطفهم واحتجازهم.

توقف فورا استخدام االسلحة املتفجرة التي تؤثر عىل مناطق واسعة مأهولة

بالسكان ´ا يف ذلك الرباميل املتفجرة وقذائف الهاون واالسلحة الثقيلة االخرى.

تكف فورا عن االعتقاالت التعسفية والتعذيب والخطف واالختفاء القرسي

واالفراج عن كل االشخاص املعتقل¾ بشكل تعسفي.

الرسم البيا� رقم 3
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ح�ية املدني�

ينبغي عىل مجلس االمن الدويل والدول االعضاء فيه ان: 

تتخذ الخطوات الفورية ملحاسبة كل اطراف النزاع عىل انتهاكات القانون الدويل

وأن تتحقق خصوصا من وجود محاسبة عىل جرائم الحرب واالنتهاكات االخرى الخطرة

لحقوق االنسان ملواجهة االفالت من العقاب واملساعدة عىل تجنب انتهاكات مقبلة.

تقيم مراقبة للح�ية واليات التبليغ للتحقق من تطبيق قرار مجلس االمن الدويل

رقم 2139 ¦ا يف ذلك داخل مراكز االعتقال والتحقيق يف االنتهاكات التي ترتكبها 

ميع االطراف يف سوريا والتبليغ عنها.

تفرض اجراءات لوقف شحنات االسلحة والذخائر عندما تتوافر االدلة بأن اطرافا استخدمتها 

الرتكاب انتهكات خط²ة ومنتظمة للقانون االنسا¯ الدويل وقانون حقوق االنسان.

تدعم بالكامل وتساعد باملوارد املناسبة املحاوالت املحلية من اجل اقرار اتفاقات

وقف اطالق نار و"التجميد"، مع هدف جوهري يقوم عىل وقف القتال وح�ية املدني�.

تحث الدول املجاورة عىل ض�ن حق اللجوء للهارب� من النزاع عىل اراضيهم 

واالمتناع عن صد الالجئ�.

ينبغي عل حكومات اخرى لها نفوذ يف سوريا ان:

تتجنب تأجيج النزاع واالنتهاكات الخطرة للقانون االنسا¯ الدويل وقانون حقوق االنسان من خالل

وقف ارسال شحنات االسلحة والذخ²ة والطواقم العسكرية اىل اطراف مسؤولة عن انتهاكات.

تكف عن الدعوات القامة ممرات تحظى بح�ية عسكرية  او مناطق عازلة  التي قد توفر

شعورا خاطئا باالمان يف صفوف املدني� وÀكن أن تؤثر سلبا عىل بيئة عمل الوكاالت االنسانية، 

وقد تستخدم لتربير صد الالجئ�.

ينبغي عىل وكاالت االمم املتحدة املنفذة واملنظ�ت غ� الحكومية ان:

تعزز املراقبة والتبليغ عن قلقها بشأن اوضاع الح�ية داخل سوريا. وينبغي أن تعزز  بشكل

كب² برامج الح�ية داخل سوريا ¦ا يف ذلك عرب الحدود من الدول املجاورة. ويجب اعطاء

االولوية لبناء قدرات االطراف السورية املحلية الفاعلة لتطبيق برامج ح�ية.



املصور: خليل عشاوي
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ايصال املساعدات االنسانية

والج�عات املحارصة

49

50

تراجعت يف الواقع امكانية وصول املساعدات االنسانية  اىل اجزاء كب�ة
من سوريا خالل السنة االخ�ة، مع أن هذا االمر كان يف صلب قرارات

مجلس االمن الدويل الصادرة يف العام 2014. وتضاعف تقريبا عدد 
االشخاص املقيم� يف مناطق يصعب او يستحيل عىل وكاالت املساعدات

الوصول اليها، لينتقل من 2,5 مليون شخص يف العام 2013 
اىل 4,8 مالي� يف مطلع العام 2015.  وصلت  قوافل مساعدات
االمم املتحدة  اىل 1,1 مليون مستفيد  فقط يف املناطق االك¦ 

ترضرا، اي اقل تقريبا بـ 1,8 مليون شخص عن السنة التي سبقتها  . 
وب� شباط/ فرباير وحزيران/يونيو 2014، تراجعت كمية املواد
الغذائية واملساعدات الزراعية املقدمة بنسبة %96 يف مناطق

صنفتها  وكاالت املساعدات التابعة لالمم املتحدة عىل انه يصعب 
او يستحيل الوصول اليها .

وتستمر الحكومة السورية يف عرقلة عمل وكاالت املساعدات. فهي ·نع بانتظام العامل�
يف املنظ¸ت االنسانية العاملية من السفر داخل سوريا الجراء عمليات تقييم مستقلة

للحاجات وتوف� مساعدة غ� منحازة وفتح عدد مناسب من املكاتب امليدانية
خارج العاصمة او العمل مع املنظ¸ت االهلية املحلية. وتواجه الكث� من الوكاالت 

مشاكل متواصلة يف التسجيل ويف الحصول عىل تأش�ات دخول ملوظفيها م¸ 
يحد كث�ا من عمليات املساعدات التي Áكن تنفيذها انطالقا من دمشق.

وخالل السنوات االربع االخ�ة "اصبحت الحصارات التي تفرضها الحكومة السورية
اطول وبالتايل اك¦ قساوة" . ويقدر عدد الذين يكافحون من اجل البقاء عىل قيد الحياة، 

يف مناطق محارصة بـ 212 الف شخص. وذكرت االمم املتحدة انها ال تسجل اي زيادة
ملحوظة ب� شهر واخر يف عدد االشخاص الذين يتلقون املساعدات االنسانية يف هذه

املناطق منذ اعت¸د قرار مجلس االمن رقم 2139 . وتم يف العام 2014 التوصل اىل
اتفاقات  لوقف القتال واجالء املدني� من منطقت� محارصت� ه¸ حمص القدÁة

ومعضمية الشام. اال أن طبيعة اتفاقات االجالء طرحت مشاكل كب�ة   اذ ان بعض املدني�
من الرجال ب� سن الخامسة عرشة والخامسة والخمس� يف حمص القدÁة استثنوا من عملية

االجالء عىل سبيل املثال. واصبحت مناطق اخرى عدة محارصة فعليا خالل االشهر االثني
عرش االخ�ة Ëا يف ذلك اجزاء من حلب، كربى مدن سوريا .
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ارغمت تحديات ايصال املساعدات من داخل سوريا خالل السنوات االربع االخ�ة الكث� من املنظ�ت

غ� الحكومية الدولية والصليب االحمر و الهالل االحمر عىل توف� مساعدات طارئة اىل مالي املدني

من قواعد لها يف دول الجوار. فعىل سبيل املثال ب منتصف ايلول/سبتمرب 2014 ونهاية

كانون الثا¦/يناير 2015، ووفقا للهالل االحمر الرت¥، ارسلت منظ�ت غ� حكومية 2751 شاحنة

مساعدات من تركيا اىل ش�ل سوريا . ويف ªوز/يوليو 2014 اعتمد مجلس االمن الدويل القرار 

رقم 2165 الذي يسمح لالمم املتحدة بتنفيذ عمليات لنقل املساعدات عرب الحدود .

ومنذ اعت�د قرار مجلس االمن رقم 2165، اوصلت وكاالت االمم املتحدة 1130 شاحنة

عرب الحدود الرتكية واالردنية من خالل رشكاء لها  . اال أن الكث� من املشاكل ال تزال قا±ة.

فال تزال عوائق ب�وقراطية  يف دول مجاورة لسوريا تعرقل ايصال مساعدات كافية عرب الحدود .

ففي شباط/فرباير 2015 كانت اربعة معابر حدودية من اصل 34 مفتوحة في� كانت تسعة

منها خاضعة لقيود والبقية مغلقة . وتستمر الكث� من قوافل املساعدات االنسانية  يف مواجهة

تأخ� كب� عند الحدود وغالبا ما توضع قيود عىل عدد العامل يف املجال االنسا¦ الذين بامكانهم

االنتقال ب سوريا وجنوب تركيا . يف نيسان/ابريل 2014، ذكرت منظ�ت غ� حكومية كب�ة 

عدة أن اقل من %10 من موظفيها السوري ªكنوا من السفر ب سوريا ودول الجوار وكانت

املساعدات تنتظر احيانا اربعة اىل عرشة ايام عند املعابر الحدودية للمرور. و¿ة صعوبات

تواجه ايضا تسجيل وكاالت املساعدات االنسانية الدولية والحصول عىل اجازات اقامة ملوظفيها 

يف جنوب تركيا اذ قد تستغرق العملية ستة اشهر او اكÄ. يف صيف العام 2014، اغلقت

مكاتب منظمت دولت للمساعادت االنسانية بسبب عدم تسجيله� يف تركيا. يف االردن،

ال تزال املنظ�ت غ� الحكومية الدولية تواجه قيودا حول االطراف السورية الناشطة

يف مجال املساعدات التي Êكن التعامل معها م� يؤثر عىل قدرتها عىل مساعدة 

مزيد من االشخاص داخل سوريا.

سوريا : فشل األداء الدويل
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توصيات

ينبغي عىل اطراف النزاع ان: 

ينبغي عىل مجلس االمن الدويل ان:

ينبغي عىل الحكومات  االخرى التي لها نفوذ يف سوريا ان:

تسهل الوصول الحر واالمن والفعال لوكاالت املساعدات غ� املنحازة اىل كل ارجاء 

سوريا لتلبية الحاجات االنسانية لكل املدني� املتأثرين بالنزاع.  ويجب أن تضع 

حدا لتحويل املساعدات والهج�ت عىل العامل� يف املجال االنسا� وقوافل

املساعدات االنسانية  وأن تحقق وتتخذ االجراءات املناسبة عند حصول هج�ت كهذه.

يجب عىل  الحكومة السورية أن ترفع كل العوائق االدارية التي تعيق عمل وكاالت املساعدات ¤ا يف ذلك:

يضمن أن يكون توف� املساعدة االنسانية الرضورية النقاذ االرواح معفيا

من احرتام قراراته ذات الصلة ¤كافحة االرهاب يف سوريا.

تحث بقوة وبارصار اطراف النزاع عىل الس�ح بوصول املساعدات من دون عوائق عرب

الحدود والس�ح للمساعدات باملرور اىل مناطق النزاع او عربها.

اعت�د نظام زهيد الكلفة ورسيع لتسجيل وكاالت املساعدات الدولية واصدار

اجازات اقامة وعمل للطواقم االنسانية يف سوريا.

التشجيع عىل ايصال املساعدات من دول الجوار اذ انها الطريق االقرص

للوصول اىل االشخاص املحتاج� اىل مساعدة.

الس�ح لوكاالت املساعدات الدولية العمل مبارشة مع اطراف سورية منتظمة تعنى باملساعدات

¤ا يشمل تلك العاملة يف مناطق تحت سيطرة مجموعات املعارضة املسلحة.

ازالة القيود عن اقامة مكاتب فرعية للمساعدة االنسانية والسفر اىل كل املناطق السورية.

ايصال املساعدات االنسانية والج�عات املحارصة

60

61

62

وشكل تدهور الوضع االمني مصدر قلق اكرب بعد. فعىل سبيل املثال وب� منتصف ترشين االول/اكتوبر

ومنتصف ترشين الثا�/نوفمرب 2014، حال تواصل القتال ووجود مجموعات مسلحة عىل طول الطرقات

التي تسلكها القوافل، دون ايصال برنامج االغذية العاملي ومنظ�ت اخرى تعنى باملساعدات االنسانية،

املواد الغذائية اىل 600 الف شخص يف محافظتي  دير الزور والرقة يف ش�ل سوريا . وغالبا ما Èنع

القوات املعارضة والحكومية وكاالت املساعادت االنسانية من عبور الحواجز وتستمر يف تعريض

العامل� يف املجال االنسا� للعنف والخطف والتوقيف واالحتجاز التعسفي . وقتل ما ال يقل

عن 70 عامال دوليا او سوريا يف املجال االنسا� وخطف اكÍ من 200 خالل النزاع. 

وال يزال 30 من املخطوف� محتجزين حتى االن . واعدم اثنان من العامل� يف مجال

املساعدات االنسانية عىل االقل.

عبداالله، طبيب سوري

" انا صامد  بفضل امرين: االول ال� سوري وارى أن شعبي بحاجة اىل مساعدة يف ح� أن استجابتنا

ليست كافية، هذا يحفز� عىل االستجابة. فاالستجابة البطيئة تجعلني اجهد اكÍ للوصول اىل الذين

Ñ تصلهم مساعدات بعد. اما االمر الثا� هو ا� طبيب والطبيب يستجيب لنداء طارئ مه� كان

مصدره. واذا اÒ النداء من وطني ومن شعبي فهذا يحفز� اكÍ حتى".
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ينبغي عىل الدول املجاورة لسوريا ان:

ينبغي عىل و كاالت االمم املتحدة املنفذة واملنظ�ت غ� الحكومية ان:

تبسط عمليات التسجيل لوكاالت املساعدات املعروفة العاملة يف سوريا. ينبغي

أن تبقى املعابر الحدودية الراهنة مع سوريا مفتوحة ويجب أن يكون املرور عربها 

رسيعا للسلع االنسانية والعامل� يف املجال االنسا� ورفع القيود عىل العمل 

مبارشة مع منظ�ت غ� حكومية  وطنية ومع منظ�ت مساعدة سورية.

ترشف وتبلغ بشكل منهجي عن العوائق الرئيسية التي تقف يف وجه ايصال املساعدات

االنسانية من خالل التبليغ مثال عن منع الوصول بشكل تعسفي ªا يف ذلك العراقيل االدارية

والتأخ� يف الحصول عىل تأش�ات الدخول وطلبات السفر.

تزيد  املساعدة من دول الجوار ªا يف ذلك توف� خدمات انسانية 

(كتلك املتعلقة بالرتبية والصحة ونشاطات الح�ية).

تعزيز الجهود لبناء قدرات املنظ�ت املحلية السورية لتوف� املساعدة.

رامي (20 عاما)

"املياه شبه معدومة وباهظة الثمن، تضاعفت اسعار املواد الغذائية والكهرباء 

مقطوعة منذ خمسة اشهر (...) وال مساعدات، ¼ تصل اي مساعدات منذ بداية االزمة".

سوريا : فشل األداء الدويل
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املساه�ت الدولية

لالستجابة االنسانية

 ويف سبيل املقارنة، هذا املبلغ اقل م� انفقته الحكومة الربيطانية لتنظيم دورة االلعاب االوملبية
يف لندن وخمس كلفة دورة بك� االوملبية وسدس تلك التي أُنفقت يف سوتيش.

يضاف اىل ذلك أن االموال املتلقاة ¡ تت�ش مع االرتفاع يف الحاجات. ففي السنوات الثالث االخ�ة
زادت الحاجات االنسانية 12 مرة داخل سوريا (من مليون اىل 12 مليون شخص بحاجة اىل

مساعدة انسانية) يف ح� أن التمويل املتلقى زاد اقل من ثالث مرات من 639 مليون دوالر
اىل 1,8 مليار دوالر يف العام 2014 .

كذلك فان الدول االعضاء يف االمم املتحدة ال تقبل عددا كافيا من حاالت اعادة التوط�
او اشكال اخرى من القبول االنسا¹ لالجئ� االك· حاجة الذين ال ¶كن للدول املجاورة

لسوريا أن تلبي حاجاتهم. فاقل من %2 من الالجئ� املسجل� حاليا يحصلون عىل خيار
اعادة التوط� اما نسبة الذين اعيد توطينهم فاقل ايضا. اما بالنسبة لنحو اربعة مالي�

الجئ من سوريا يف دول الجوار، فان عدد عروض اعادة التوط� املوعود بها 
منذ نهاية العام 2013 يصل اىل 80759 .

تبقى االستجابة االنسانية لالزمة السورية متخلفة بشكل
حاد ومزمن عىل صعيد التمويل. فنداء التمويل االنسا¹
لسوريا يف العام 2015 الذي اطلق ضمن خطة االستجابة

لسوريا يف كانون االول/ديسمرب 2014، دعا اىل جمع
2,9 مليار دوالر ملساعدة 12,2 مليون شخص محتاج.

ومع اضافة "خطة االستجابة االقليمية لالجئ� وبناء القدرة
عىل الصمود" املنفصلة، ستحتاج وكاالت املساعدات اىل

8,4 مليارات دوالر لالستجابة لالزمة وهو بالتايل احد اكرب
النداءات التي تقودها االمم املتحدة.
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توصيات

ينبغي عىل كل الدول االعضاء يف االمم املتحدة ان:

تزيد بشكل عاجل من مساهمتها يف االستجابة الطارئة لسوريا ومن �ويلها االنسا�

واال�ا� (�ا يف ذك الثنا�) لدعم الالجئ� واملجتمعات املضيفة الفق�ة

يف لبنان واالردن وتركيا ومرص والعراق.

�تزيد استث¡رات التنمية يف الدول املجاورة لسوريا عىل أن تعطى االولوية لتحس

البنى التحتية العامة وحلول ايواء بديلة والصحة واملياه والرتبية وفرص تحقيق

عائدات تستيفد منها املجتمعات املضيفة والالجئون عىل حد سواء.

تزيد بشكل كب� عمليات اعادة التوط� وبرامج القبول االنسا� البديلة او خيارات

هجرة اخرى. ينبغي عىل الدول الغنية أن تتحرك برسعة لض¡ن حصول ما ال يقل

عن %5 من الالجئ� عىل الح¡ية يف املنطقة خالل العام 2015. يجب 

 �توسيع حصص اعادة التوط� والربامج البديلة لتشمل عددا اكرب من الالجئ

من سوريا مع اعطاء االولوية الضعف الفئات من بينهم.

سوريا : فشل األداء الدويل
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الحل السيايس

ووجه طلب مجلس االمن الدويل جميع االطراف بالعمل للتوصل اىل حل سيايس
فعيل بجهود متفرقة وتقدم ضئيل. ورغم ارسال ثالثة موفدين مختلف� لالمم املتحدة 

وجولت� من مفاوضات السالم بارشاف االمم املتحدة، � يسجل اي تقدم باتجاه 
تسوية سياسية للنزاع. � تحرض مجموعات املعارضة السياسية واملسلحة

الرئيسية محادثات موسكو يف كانون الثا¥/يان£ 2015. ويف ح� اعلن املوفد
الخاص لالمم املتحدة ستيفان دي ميستورا خطة لـ"تجميد" القتال حول حلب

التي دعمت بقرار مجلس االمن الدويل رقم 2191 يف كانون االول/ديسمرب 2014،
� يتضح بعد ما اذا كان تجميد القتال سيحصل ومتى، وما هي انعكاسات اي اتفاق.

ونظرا اىل طبيعة االستقطاب الحاصل يف النزاع وغياب الثقة ب� االطراف ودور
املدني� واملجتمع املد¥ املحدود، كانت الهدنات هشة جدا يف افضل الحاالت.

اما يف اسوأ الحاالت فقد ادت اىل انتهاكات واسعة  للقانون االنسا¥ الدويل
ولقانون حقوق االنسان الدويل . ويف الوقت عينه يؤدي غياب املسار السيايس

املوثوق، اىل فرص محدودة لضÁن نسخ اتفاقات محلية حاصلة، لتطبيقها
عىل الصعيد الوطني بشكل فعال Äاشيا مع بيان جنيف يف العام 2012.

يقوم دور االمم املتحدة عىل تيس£ عملية السالم. لكن من دون توافر االرادة 
السياسية من اطراف النزاع ومن دون دعم مناسب من الدول االعضاء

يف مجلس االمن الدويل والدعم الحاسم للقوى االقليمية لتوف£
هذه االرادة، فان جهود اي موفد للسالم مص£ها الفشل.

"Êة خطط للحرب (...) وال خطط للسالم (...) فانا ال ارى احدا يقول:
لنوقف القتال ونتفاوض". موفد االمم املتحدة وجامعة الدول العربية

الخاص السابق االخرض االبراهيمي .
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•

توصيات

ينبغي عىل اطراف النزاع أن:

توقف القتال فورا وتبارش، من دون رشوط مسبقة، مفاوضات سالم جامعة

تحرتم حقوق الشعب السوري وتطلعاته �اشيا مع بيان جنيف 2012.

•

•

•

ينبغي عىل مجلس االمن الدويل واالطراف االقليمية النافذة أن:

تركز بشكل عاجل عىل ايجاد حل سيايس لالزمة �ا يف ذلك م�رسة الضغوط

الفعلية عىل جميع اطراف النزاع ملبارشة محادثات حول تطبيق

بيان جنيف 2012 من دون رشوط مسبقة.

تدعم جهود موفد االمم املتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا لض�ن

تجميد القتال يف حلب وض�ن أن يحرتم اي اتفاق بشكل غ° مرشوط

حقوق املدني¸ واال يؤدي اىل تصعيد يف القتال يف مناطق اخرى من البالد.

تتحقق من أن املجتمع املد¾ - وال سي� املنظ�ت التي �ثل النساء

والشباب، مشمول يف اي عملية سياسية او محاوالت للتوصل

اىل وقف الطالق النار او تجميد للقتال من اجل ض�ن أن تكون

االتفاقات عادلة وقابلة لالستمرار وأن تعكس املجتمع برمته.
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تتحمل اطراف النزاع املسؤولية االكرب لتطبيق هذه القرارات. اما النزاع بحد ذاته فبات
يرتدي طابعا دوليا واقليميا متزايدا وعىل الدول االعضاء يف مجلس االمن والدول

االعضاء يف االمم املتحدة، أن تغ� املسار.

يتمتع مجلس االمن الدويل بالسلطة القانونية للمطالبة بالتحرك وعىل اعضاء املجلس
استخدام نفوذهم مع االطراف املتنازعة ومواردهم املالية لوضع حد ملعاناة املدني�

السوري�. يجب أن يستمعوا اىل غالبية السوري� الصامتة الذين يطمحون
اىل وقف العنف واىل سالم عادل ودائم يف وطنهم.

ينبغي اتخاذ خطوات عملية بشكل عاجل. يجب الحد من العرقالت املتعمدة
التي ·نع أو تؤخر وصول املساعدات ملحتاجيها  فورا، فضال عن استخدام االسلحة
بشكل عشوا¹ يف املناطق املأهولة واستهداف املدني� واحتجازهم بشكل تعسفي

وخطفهم وتعذيبهم. االفالت من العقاب الذي يتميز به النزاع يجب أن يتوقف.
والدعم الفعيل لخطط املوفد الخاص لالمم املتحدة يجب أن ترتافق

مع جهد الستئناف املحادثات استنادا اىل بيان جنيف 2012 ومضاعفة
الجهود لوضع حد للعنف الذي يعم البالد واملنطقة. 

خا�ة

مىض اكÁ من عام عىل اعتÂد قرر مجلس االمن الدويل 2139  واكÁ من اربع 
سنوات عىل بدء االزمة. ومع أن مجلس االمن اعتمد قرارات ذات صلة،

فان امكانية ايصال املساعدات االنسانية اىل داخل سوريا تراجعت،
فيÂ نزحت مالي� اخرى من االشخاص وهم بحاجة اىل مساعدة. 

وقد زاد عدد القتىل باالالف.
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يف سياق تحديد نجاح تطبيق قرارات مجلس االمن الدويل رقم
2139 و2165 و2191 يف العام 2014 او فشله، اعتمد املعيار التايل

لتقييم املستجدات الحاصلة ب� شباط/فرباير 2014 وشباط/فرباير 2015:

توفر أدلة كافية عىل حصول تغي� ايجا�تطبيق كامل

عىل االرض وفقا ملطالب مجلس االمن

الدويل (مثل وقف العنف او ازالة كل

العوائق امام تسليم املساعدات )

تغي� ايجا� واسع او مهم رصده

مراقبون خارجيون

تغي�ات ايجابية بسيطة »كن مالحظتها

فقط من خالل تحليل دقيق لالحصاءات

او من قبل خرباء بشأن مسألة ما

او يف منطقة جغرافية معنية

ال دليل عىل تغي� (ايجا� او سلبي)

يف الوضع او االرقام

دليل جيل عىل تدهور الوضع عىل االرض

(مثل ارتفاع يف عدد الهج´ت عىل املدني�

او عوائق جديدة امام ايصال املساعدات)

تحسن كب�

بعض التحسن

ال تحسن

تدهور الوضع

ملحق: نظام وضع العالمات

العالمة

رسوب

املعنىالوصف
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مالحظات

مجلس االمن الدويل منقسم حول سوريا منذ فرتة طويلة. فقد استخدمت روسيا والص�
حق الفيتو يف وجه اربعة قرارات يف ترشين االول/اكتوبر 2011 وشباط/فرباير 2012 

و�وز/يوليو 2012 وايار/مايو 2014).
 

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "النرشة االنسانية حول سوريا" 
كانون الثا¢/يناير 2015 (52): 1 -  كان ¡ة 9,3 مالي� محتاج يف نهاية العام 2013،

و12,2 مليون محتاج يف نهاية العام 2014 : ارتفاع نسبته 31%.

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "خطة االستجابة لسوريا"
(17 كانون الوال/ديسمرب 2014) جنيف، االمم املتحدة الصفحة 3 "يعترب 9,8 مالي�

شخص يف وضع غذا® غ» مستقر بينهم 6,8 مالي� يف مناطق باولوية عليا. 
و¡ة 11,6 مليون شخص يف حاجة ماسة للحصول عىل مياه نظيفة ومرافق صحية".

وفقا لليونيسيف "تقرير متابعة االزمة السورية" 12 كانون االول/ديسمرب 2014
صفحة 1: ¡ة 12,2 مليون شخص محتاج ملساعدة يف سوريا بينهم 5,6 مالي�

طفل واك¸ من 3,3 مالي� الجئ بينهم 1,67 مليون طفل.

االم� العام لالمم املتحدة (2015) التقرير اىل مجلس االمن الدويل 
(22 كانون الثا¢/يناير 2015) االمم املتحدة صفحة 6.

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2014) "تقرير الحاجات االنسانية"
(ترشين الثا¢/نوفمرب 2014) االمم املتحدة صفحة 15. 

املرصد السوري لحقوق االنسان "العام 2014 السنة االك¸ حصدا لالرواح يف الحرب االهلية السورية":
 /http://syriahr.com/en/2015/01/2014-deadliest-year-so-far-in-syrian-civil-war

الترصيحات اليومية ملكتب الناطق باسم االم� العام لالمم املتحدة 15 كانون الثا¢/يناير 2015:
 http://www.un.org/press/en/2015/db150115

(تم الدخول اىل الروابط للمرة االخ»ة يف الرابع من اذار/مارس 2015).

مجلس حقوق االنسان (2015) "تقرير للجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا"
االمم املتحدة الجلسة 27 البند الرابع عىل جدول االعÃل A/HRC/28/69 يف الخامس

من شباط/فرباير 2015 الصفحة 6.

االمم املتحدة "خطة االغاثة االنسانية لسوريا"  (15 كانون االول/ديسمرب 2013) الصفحة 3
"تقدر االمم املتحدة عدد النازح� داخل البالد بـ 6,5 مالي� شخص" ومكتب االمم املتحدة

لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "خطة االستجابة لسوريا" (17 كانون اوالل/ديسمرب 2014)
جنيف، االمم املتحدة الصفحة 2 "7,6 مالي� نازح"وهذا يشكل زيادة قدرها 1,2 مليون

مع زيادة يف عدد الالجئ� من 2,4 مليون اىل و3,8 مليون
 USAID, ‘Syria – Complex Emergency, Fact Sheet #6, Fiscal Year (FY) 2014’ (15))

كانون الثا¢/يناير 2014) ، واشنطن الوكالة االم»كية للتنمية الدولية الصفحة 1
 ‘Syria – Complex Emergency, Fact Sheet #4, Fiscal Year (FY) 2015 والوكالة االم»كية للتنمية الدولية

(22 كانون الثا¢/يناير 2015).

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "خطة االستجابة لسوريا" 
(17 كانون االول/ديسمرب 2014) جنيف، االمم املتحدة الصفحة 3 "5,6 مالي�

طفل بحاجة اىل مساعدة" و االمم املتحدة، "خطة االغاثة االنسانية لسوريا"
(15 كانون االول/ديسمرب 2013) الصفحة 17 "4,27 مالي� طفل بحاجة

اىل مساعدة انسانية" ويشكل ذلك زيادة نسبتها %31 من 2013 اىل 2014.
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مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "النرشة االنسانية
حول سوريا" كانون الثا�/يناير 2015 (52): 1.

هيومن رايتس ووتش (كانون االول/ديسمرب 2014)
Deadly Cargo: Explosive Weapons in Populated Areas

http://www.hrw.org/world-report/2015/essays/deadly-cargo

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2014)"تقرير الحاجات االنسانية" 
(ترشين الثا�/نوفمرب 2014) االمم املتحدة، صفحة 5.

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "سوريا: نظرة عامة حول
ايصال املساعدة االنسانية اىل مناطق يصعب الوصول اليها ومحارصة"

22 كانون الثا�/يناير 2015، ع�ن: االمم املتحدة. يقدر مكتب االمم املتحدة لتنسيق
الشؤون االنسانية عدد االشخاص الذين يقيمون يف مناطق يصعب الوصول اليها بـ4,8 مالي� شخص.

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، "تقرير الحاجات االنسانية
يف كامل سوريا" خالل تقديم االجت�ع االقليمي لكامل سوريا يف ب¥وت لبنان يف الثالث 

من ترشين الثا�/نوفمرب 2014 الرشيحة 23. وصلت املساعدات الغذائية والزراعية
976 الف شخص يف شباط/فرباير واذار/مارس 2014 مقارنة ب27 الفا

يف ايار/مايو وحزيران/يونيو 2014. 

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسا� "النرشة االنسانية حول سوريا"
كانون الثا�/يناير 2015 (52): صفحة 3: "رغم التقدم بعدد مضاعف

من الطلبات لقوافل مشرتكة ب� الوكاالت يف العام 2014 مقارنة بالعام 2013
تم تسي¥ سبعة قوافل اضافية  (50 يف مقابل 43) يف ح� تراجع

عدد املستفيدين بنسبة 63 % مقارنة بالعام 2013.

وفقا ملكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسا�
 ,Total Funding to the Syrian Crisis 2013’, Financial Tracking Service’

 http://¾s.unocha.org/pageloader.aspx?page=special-syriancrisis&year=2013
(تم الدخول اليه للمرة االخ¥ة يف 27 شباط/فرباير 2015) فان مجموع التمويل الذي

حصلت عليه االزمة السورية يف العام 2013 كان ثالثة مليارات و120 مليونا و247 الفا و282 دوالرا 
في� كان املطلوب اربعة مليارات و391 مليونا و452 الفا و578 دوالرا. وفقا ملكتب

االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسا�
Total Funding to the Syrian Crisis 2014’, Financial Tracking Service’

http://¾s.unocha.org/pageloader.aspx?page=special-syriancrisis&year=2014
(تم الدخول اليه للمرة االخ¥ة يف 27 شباط/فرباير 2015) بلغ مجموع التمويل

لالزمة السورية يف العام 2014 ثالثة مليارات و468 مليونا و935 الفا و301 دوالر
في� كان املطلوب خمسة مليارات و996 مليونا و853 الفا و714 دوالرا. 

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "النرشة االنسانية 
حول سوريا" كانون الثا�/يناير 2015 (52): 1.

جزء من نسبة %5 هذه يجب ان تستند اىل حصة من اج�يل الدخل القومي وليس 
عدد السكان اذ انه يش¥ اىل قدرة دولة ما عىل مساعدة الالجئ� الذين ينقلون اليها.

 Resettlement of refugees from Syria: Increased commitments” وثيقة مشرتكة ب� الوكاالت
needed from international community in Geneva“ ترشين الثا�/نوفمرب 2014.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/Ìles/bp-syria-refugee-resettlement-geneva-en.pdf

ج باجينسكا (2015) "محادثات موسكو حول سوريا تنتهي، االطراف تتفق فقط عىل اللقاء مجددا" 
 http://www.reuters.com/article/2015/01/30/us-mideast-crisis-syria-russia-idUSKBN0L321O20150130

(تم الدخول اليه للمرة االخ¥ة يف 27 شباط/فرباير 2014).

Ò Ò يس (2015) "سوريا توافق عىل وقف الرضبات عىل حلب لستة اسابيع"
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31514447

(تم الدخول اليه للمرة االخ¥ة يف 27 شباط/فرباير 2014).
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املرصد السوري لحقوق االنسان "العام 2014 السنة االك
 حصدا لالرواح يف الحرب االهلية السورية":
/http://syriahr.com/en/2015/01/2014-deadliest-year-so-far-in-syrian-civil-war

الترصيحات اليومية ملكتب الناطق باسم االم� العام لالمم املتحدة 15 كانون الثا�/يناير 2015: 
http://www.un.org/press/en/2015/db150115  (تم الدخول اىل الروابط للمرة االخ�ة يف الرابع من اذار/مارس 2015).

آدم تايلور صحيفة "واشنطن بوست، 3 كانون االول/ديسمرب 2014 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/12/03/200000-dead-why-syrias-rising-death-toll-is-so-divisive

(تم الدخول اىل الرابط للمرة االخ�ة يف  الرابع من اذار/مارس 2015).

مجلس حقوق االنسان (2014) "تقرير للجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا" 
االمم املتحدة الدورة الخامسة  والعرشون البند الرابع عىل جدول االع¦ل

ايه/اتش ار يس/25/65 يف 12  شباط/فرباير 2014 الصفحة 1.

االم� العام لالمم املتحدة (2015) "التقرير اىل مجلس االمن الدويل"
 21 آب/اغسطس 2014 الصفحة 10.

 
االمم املتحدة "خطة االغاثة االنسانية لسوريا"  (15 كانون االول/ديسمرب 2013) صفحة 3 

"تقدر االمم املتحدة عدد النازح� داخل البالد ب 6,5 مالي� شخص" ومكتب االمم املتحدة لتنسيق
الشؤون االنسانية (2015) "خطة االستجابة لسوريا" (17 كانون االول/ديسمرب 2014) جنيف، االمم

املتحدة صفحة 2 "7,6 مالي� شخص نازح داخل البالد . يشكل ذلك ارتفاعا ½ليون نسمة يضاف اليه
ارتفاع يف عدد الالجئ� من 2,4 مليون اىل 3,8 مالي� (الوكالة االم�كية ملساعدات التنمية

 ,Syria – Complex Emergency, Fact Sheet #6, Fiscal Year (FY) 2014, 15 January 2014
 Washington DC, p. 1 and USAID, Syria – Complex Emergency, Fact Sheet #4, Fiscal Year (FY) 2015 ، 22

كانون الثا�/يناير 2015 واشنطن صفحة 1).

مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (2015) "النرشة االنسانية حول
 سوريا" كانون الثا�/يناير 2015 (52): 1.

الرجاء االطالع عىل:
,Syria Needs Analysis Project (SNAP), Regional Analysis Syria, Q3 2014, 13 October 2014

 http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/regional-analysis-syria-q3-2014-13-october-2014
(تم الدخول اىل الرابط للمرة االخ�ة يف 27 شباط/فرباير 2015) ، مبادرة ريتش "االزمة السورية : املخي¦ت والتجمعات

السكانية غ� الرسمية يف ش¦ل سوريا : مسح انسا� 30 حزيران/يونيو 2014:
 http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-crisis-camps-and-informal-settlements-northern-syria-humanitarian

(تم الدخول اىل الرابط للمرة االخ�ة يف 27 ترشين الثا�/نوفمرب 2014   مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية : 
"سوريا  الوضع االنسا�:-Çا� محافظات" Å 30وز/يوليو 2014 

http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/Éles/syr_northern_humanitarian_dashboard_June2014_v3_EN.pdf
(تم الدخول اىل الرابط للمرة االخ�ة يف 27 شباط/فرباير 2015).

وثق مجلس حقوق االنسان (2014) حوادث عدة يف "تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا" 
االمم املتحدة بند جدول االع¦ل رقم 4 الجلسة A/HCR/27/60 ، 27 يف 13 آب/اغسطس 2014 صفحة 12 ومجلس حقوق

االنسان (2014) "تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا" االمم املتحدة بند جدول االع¦ل رقم 4 الجلسة
A/HCR/25/65 ، 27 يف 12 شباط/فرباير 2015 وسناب "تحليل اقليمي: سوريا: 2014" (كانون الثا�/يناير 2015) لبنان واكاكبس صفحة 24.

الجمعية العامة لالمم املتحدة (2014) "تعزيز حقوق االطفال وح¦يتها واالطفال يف النزاعات املسلحة: تقرير اىل االم� العام"
A/68/878-S/2014/339 يف 15 ايار/مايو 2014 يف جنيف : االمم املتحدة صفحة 31-30. مالحظة: سوريا صادقت عىل اتفاقية حقوق الطفل.

انظر اىل ما سبق صفحة 13

مجلس حقوق االنسان (2015) "تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا" الجمعية العامة لالمم
املتحدة الجلسة 27 بند جدول االع¦ل رقم A/HRC/28/69 4 الخامس من شباط/فرباير صفحة 10.

بعد ثالثة اشهر عىل اعت¦د القرار، االم� العام "تقرير اىل مجلس االمن، االمم املتحدة" 22 ايار/مايو صفحة 4-3 تقارير. 
"يف ايار/مايو 2014 قتل 14 طفال يف مدرسة يف دمشق عندما سقطت قذائف هاون عىل املبنى حيث كانوا يدرسون. 

ويف الوقت ذاته قتل 30 طفال يف غارة جوية عىل مدرسة يف رشق حلب خالل معرض فني".

مالحظات
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مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية : "سوريا  الوضع االنسا�" 
االمم املتحدة ترشين الثا�/نوفمرب 2014 صفحة 1.

معلومات وفرتها يونيسيف نقال "عن نظام ادارة املعلومات الرتبوية يف الحكومة السورية:
"قالت الحكومة السورية انه من اصل 18129 مدرسة رسمية �ة 15432 مدرسة تعمل في� تأثرت

او ترضرت 2697 مدرسة". وخالفا لذلك قال االم� العام يف "التقرير اىل مجلس االمن"
االمم املتحدة يف 23 نيسان/ابريل  2014 صفحة 13 انه يف نيسان/ابريل 2014 كانت

اك² من اربعة االف مدرسة مقفلة او مترضرة او مستخدمة كمالجئ من قبل النازح� جراء النزاع.

مجلس حقوق االنسان (2015) "تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا"
الجمعية العامة لالمم املتحدة الجلسة 27 بند جدول االع�ل رقم A/HRC/28/69 4 الخامس من شباط/فرباير 2015 صفحة 6.

جاء يف "تقرير حول وصول املنظ�ت االهلية" 14 كانون الثا�/يناير 2015 ع�ن
صفحة 5  انه خالل كانون االول/ديسمرب  2014 حصلت "9 هج�ت" عىل مستشفيات

او قربها و3 هج�ت عىل مدارس وهجوم عىل بنية تحتية مدنية ادت اىل سقوط
ما ال يقل عن 37 قتيال  بينهم تسعة اطفال عىل االقل".

يف العام 2014 كان عدد االطفال غ½ امللتحق� باملدارس مليونا ومئة الف ويف العام 2015،
بلغ العدد 1,6 مليون طفل (بزيادة 500 الف). وجمعت هذه البيانات من مصادر متعددة ¿ا فيها االمم

املتحدة و"خطة االغاثة االنسانية لسوريا"  (15 كانون االول/ديسمرب 2013) ومكتب االمم املتحدة
لتنسيق الشؤون االنسانية (2014)  و"تقرير الحاجات االنسانية" (ترشين الثا�/نوفمرب 2014) االمم املتحدة

ومكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية "خطة االستجابة لسوريا" نرشت
يف 17 كانون االول/ديسمرب االمم املتحدة جنيف.

الربميل املتفجر هو عبوة متفجرة يدوية الصنع مصنوعة من برميل محشو ¿تفجرات قوية يلقى من مروحية
او طائرة. وكمية املتفجرات الكب½ة املستخدمة وعدم دقتها تؤديان اىل عشوائية كب½ة. النظر عىل سبيل

املثال اىل اشارة  االم� العام لالمم املتحدة يف "التقرير  اىل مجلس االمن"، االمم املتحدة 24 ايلول/سبتمرب 2014 
صفحة 2 ، اىل مقتل 55 مدنيا يف براميل متفجرة بينهم سبع نساء ونحو 20 طفال . 

االم� العام لالمم املتحدة يف "التقرير  اىل مجلس االمن"، االمم املتحدة ، 21 ترشين الثا�/نوفمرب 2014 
صفحة 2-1 " منذ 20 ترشين االول/اكتوبر قتل ما ال يقل عن 239 مدنيا يف غارات حكومية ¿ا يف ذلك براميل متفجرة".

مجلس حقوق االنسان  "تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا" االمم املتحدة الجلسة
27 بند جدول االع�ل رقم 4 الجلسلة A/HCR/27/60 13 27 آب/اغسطس 2014 صفحة 22. 

حددت هيومن رايتس ووتش 450 موقعا تعرضت الرضار جسيمة شبيهة بانفجار ذخائر ثقيلة
ملقاة من الجو ¿ا يف ذلك براميل يدوية الصنع وقنابل تقليدية  القتها مروحيات  يف عرش مدن

وبلدات يف درعا واك² من الف يف حلب ب� 22 شباط/فرباير 2014 و 25 كانون الثا�/يناير 2015  
http://m.hrw.org/news/2014/07/30/syria-barrage-barrel-bombs

مجلس حقوق االنسان (2015) "تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة بسوريا" 
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صاغ هذه الوثيقة مارتن هارتربغ
ودومينيك بوين ودانييل غوريفان.

وساعد يف اعداده كاميال جيلبارت موس
وديفيد اندريس فيناس وكارل شيمربي 

وت�يل سكارشتاين وجويل بسول 
وميتيس بوزويل ونينا نيبيسوفا.

هذه الوثيقة خاضعة لحقوق املؤلف
لكن �كن استخدام النص مجانا يف مجال 

الحمالت والرتبية والبحث رشط 
ذكر املصدر بالكامل.

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة 
صحيحة حتى تاريخ نرشه.
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