


 جدول تقييمي لتطبيق
 قرارات مجلس األمن

ي سوريا خالل ة ف ي  اإلنسان
العامني ٢٠١٥ و ٢٠١٦

 
ى ركام. وتتحّمل احلكومة  حتّل في مارس/آذار ٢٠١٦ في سوريا الذكرى اخلامسة الندالع نزاع أزهق األرواح وأحال املدن إل

ية في سوريا خالل العامني السورية وحلفاؤها كما املعارضة  جدول تقييمي لتطبيق قرارات مجلس األمن اإلنسان
يون السوريون في باشرة للواقع املرعب الذي يعيشه املدن ية األساسية وامل  املسّلحة واملجموعات املتطّرفة املسؤول

يمة. لقد استهدفت جميع أطراف النزاع املدنيني وحاصرت املدن ورفضت إيصال املساعدات  هذه الذكرى األل
الضرورية إلنقاذ حياة املدنيني

ي العام املاضي، ضربت جميع أطراف النزاع في سوريا بقرارات مجلس األمن عرض احلائط. كما أن اجلهات  ف
يها األعضاء الدائمة في مجلس األمن، لم تخفق في ضمان تطبيق هذه ة الداّعمة لهذه األطراف، مبا ف ي  الدول

ة التي مارستها  القرارات وحسب، بل زادت الصراع احتدامًا في سوريا بسبب عدم مالءمة الضغوط الدبلوماسي
باشرة التي شنتها وتقدميها الدعم السياسي والعسكري حللفائها واألعمال العسكرية امل

 يلّخص هذا اجلدول التقييمي طلبات مجلس األمن في سوريا، والوضع طوال العام املنصرم - مبا في ذلك التقدم
ى اخلطوات املهّمة التي اتخذتها الدول دائمة العضوية في مجلس األمن. في األشهر  الذي أحرز مؤخرًا - باإلضافة إل

 األول من عام ٢٠١٥، أي وقت كتابة مسّودة هذا التقرير، كان الوضع قد شهد بعض التحسن جلهة تأمني وصول
ى األشخاص املقيمني في املناطق احملاصرة وكذلك جلهة وقف إطالق النار واألعمال ة إل ي  أوسع للمساعدات اإلنسان
بلد، األمر الذي انعكس تراجعًا في عدد الضحايا من املدنيني. وهي خطوات مهّمة ال بّد ية في أجزاء من ال  العدائ

ناء عليها إال أنها تظّل خطوات هشة ومحدودة في السياق العام الذي شهد تدهور أوضاع ب  من اإلعتراف بها وال
ز بالعنف املروّع املدنيني داخل سوريا خالل العام املنصرم الذي متّي

نشر هذا في ١١ مارس/آذار
 للمزيد من التفاصيل واملصادر واملراجع، يرجى اإلطالع على التقرير

 "سوريا تأجيج الصراع: مدى إخالل الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن بالتزاماتها في سوريا"
ية للمنظمات القائمة على التقرير وميكن االطالع عليه من خالل املواقع االلكترون
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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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 املطالبات الواردة في
مــا قامــت به الدول الدائمــة العضوية في مجلس األمنالوضــع أثناء العامني 2015 و2016قرارات مجلس األمن

 قرار مجلس األمن رقم 2139
(2014) الفقرة الثالثة

 طالب مجلس األمن جميع األطراف

 بالكّف فوراً عن جميع الهج�ت

 التي تشنها ضّد املدني� فضالً عن

 االستخدام العشوا� لألسلحة يف

 املناطق املأهولة بالسكان، �ا يف

 ذلك عمليات القصف املدفعي

 والقصف الجوي كاستخدام الرباميل

 املتفجرة واللجوء لوسائل الحرب

 التي تتسبب بطبيعتها بإصابات

 زائدة عن الحّد أو معاناة ال داعي

 لها

 قرار مجلس األمن رقم 2254
(2015) الفقرة الثالثة عشرة

 طالب مجلس األمن بأن توقف

 جميع األطراف فوراً أي هج�ت

 موجهة ضّد املدني� واألهداف

 املدنية بحّد ذاتها، �ا يف ذلك

 الهج�ت ضّد املرافق الطبية

 والعامل� يف املجال الطبي وأي

 استخدام عشوا� لألسلحة �ا يف

 ذلك من خالل القصف املدفعي

والقصف الجوي

  إستمرار جميع األطراف بانتهاك قانون الحرب �ا يف ذلك االستخدام 

لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة والذخائر العنقودية

سقوط خمسمئة ألف قتيل إضايف عىل األقل منذ أبريل/نيسان 2014

بقاء ربع املدارس غ¿ صالحة لالستخدام

 إرتفاع الهج�ت عىل املنشآت الطبية يف العام 2015 بنسبة 44%

باملقارنة مع العام 2014 ما يجعله العام األسوأ منذ اندالع النزاع

التدم¿ الجز� أو الكّيل ملئتي ألف منزل إضايف يف العام 2015 باملقارن

مع العام 2014 وÊثل ذلك ارتفاعاً بنسبة %20 منذ نهاية العام 2014

 تنامي عدد املحتاج� إىل مساعدات

إنسانية يف العام 2015 �ليون ونصف فرد باملقارنة مع العام 2015

 تنامي عدد النازح� �ليون ونصف فرد يف العام 2015 باملقارنة مع

العام 2014 يف الداخل السوري أو إىل دول الجوار

روسيا

مريكية
�
ت ا�تحدة ا� الو���

 فرنسا وا�ملكة ا�تحدة

� الص��

 إطالق حملة عسكرية جّوية يف نهاية سبتمرب/أيلول 2015 ضّد 
 املجموعات اإلرهابية املدرجة عىل قاÎة مجلس األمن وكذلك

 ضّد بعض مجموعات املعارضة املسلّحة فوق جزء كب¿ من
 الرتاب السوري؛ وإطالق سبعة آالف صاروخ؛ وتقّدر كلفة

 العمليّات �ا يقرب من 7.5 دوالر أمريÖ يومياً؛ إصابات البنى
 التحتية املدنية بهج�ت مبارشة وتّرضرها وتقارير عن سقوط

 آالف الضحايا من املدني�؛ مواصلة روسيا إمداد اآللة العسكرية
السورية باألسلحة والذخ¿ة

 

 Ýثلت أولويتها يف اإلسرتاتيجية العسكرية ضّد املجموعات
 اإلرهابية املدرجة عىل قاÎة مجلس األمن ومواصلة الحملة
 الجوية التي بدأت يف عام 2014؛ وشّن ثالثة آالف وأربعمئة

 غارة قصف جوي؛ تقارير عن تّرضر البنى التحتية املدنية
 وسقوط ثالàئة ضحيّة من املدني�؛ وإمداد مبارش باألسلحة
 لعدد من مجموعات املعارضة املسلّحة؛ واستمرار إنفاق ما

 يقرب من 11.5 مليون دوالر أمريÖ يومياً عىل الرضبات الجوية
يف العراق وسوريا

 

 شّنت فرنسا أوىل غاراتها الجّوية يف سبتمرب/أيلول 2015 في�
 جاءت أوىل الغارات الجوية الربيطانية يف ديسمرب/كانون األول
 2015؛ واستهدفت كال الدولت� املجموعات اإلرهابية املدرجة

 عىل قاÎة مجلس األمن. وباإلضافة إىل كلفة عملياتها يف العراق،
 أنفقت اململكة املتحدة عرشات مالي� الدوالرات األمريكية يف

ãديسمرب/كانون األول 2015. ويقّدر أن فرنسا قد أنفقت أك 
 من 260 مليون دوالر أمريÖ. وä يرد سقوط أي ضحايا من

املدني�

غ¿ مشاركة يف األع�ل العسكرية يف سوريا

حماية املدنيني
العالمة: تراجع
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 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 املساعدات اإلنسانية
العالمة: تراجع

 قرار مجلس األمن رقم 2139
(2014) الفقرة السادسة

 طالب مجلس األمن جميع األطراف،[…]

 بـأن تــسمح فــوراً للوكاالت اإلنسانية

 التابعة لألمم املتحدة ورشكائها التنفيـذي�،

 بإيـصال املـساعدات اإلنـسانية عىل نحو

 رسيع وآمن ودون عوائق، �ا يف ذلـك عـرب

خطـوط الـرتاع وعـرب الحـدود

 قرار مجلس األمن رقم 2165
(2014) الفقرة السادسة

 يقرر أيضاً أن تتيح جميع األطراف السورية

 املنخرطة يف النزاع إمكانية إيصال

 املساعدات اإلنسانية مبارشة إىل الناس يف

 سائر أرجاء سوريا؛ […] بوسائل منها القيام

 عىل الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم

املساعدات اإلنسانية

 قرار مجلس األمن رقم 2268
(2016) الفقرة السادسة

 يعرب عن دعمه ملبادرة الفريـق الـدويل

 لـدعم سوريا،[…]  والراميـة إىل اإالرساع

 بتقـديم املعونة اإلنسـانية العاجلة بغية

 الوصول إىل جميع أنحاء البلد بشكل كامل

ومتواصل ودون عراقيل

روسيا
 

 الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا والصني
وروسيا

 

ً  ما زالت الغارات الجوية تشكل عائقاً حقيقيا

 يف وجه إيصال املساعدات اإلنسانية يف سائر

أرجاء سوريا

 
 باإلضافة إىل أعضاء آخرين يف الفريـق الـدويل

 لـدعم

 سوريا دعوا إىل إيصال املساعدات اإلنسانية

بشكل أفضل إىل جميع أنحاء سوري

 ما زالت جميع األطراف تشكل عائقاً من الناحية األمنية 

واإلدارية يف وجه إيصال املساعدات اإلنسانية

 يعيش أكË من 4.5 مليون إنسان يف 147 موقع تعترب 

 األمم املتحدة أن الوصول إليها صعب أو مستحيل. وقد

 تراجعت إمكانية الوصول إىل هذه املواقع وإىل نقاط

 أخرى عىل الجبهة خالل العام 2015 باملقارنة مع العام

2014

 Ô توافق الحكومة السورية إال عىل %10 من طلبات

 دخول قوافل املساعدات اإلنسانية املقّدمة من اللجنة

 املشرتكة ب� الوكاالت، فيÔ Ö تتلق %75 من الطلبات

املقّدمة أي جواب

 بحلول فرباير/شباط 2016، أغلقت جزئياً املعابر الرسمية

 من وإىل سوريا التي أحصاها مجلس األمن و/أو أصبحت

معرضة لخطر اإلغالق الكّيل

 املطالبات الواردة في
الوضــع أثناء العامني 2015 و2016قرارات مجلس األمن

 مــا قامت به الدول الدائمة
العضويــة في مجلس األمن
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املجتمعات احملاصرة ووقف
إطالق النار

العالمة: تراجع

 تضاعف عدد األشخاص املقيم� يف املناطق التي صنفها

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية كمحارصة،

 ل�تفع من 212000 يف العام 2012 إىل قرابة 500000 يف

 العام 2016. و¥ يتلق سوى %1 فقط من هؤالء األشخاص

مساعدات األمم املتحدة الغذائية يف العام 2105

 بحلول 25 فرباير/شباط 2016، وبعد املفاوضات التي 

 أجراها الفريـق الـدويل لـدعم سوريا، تّم إيصال

 املساعدات إىل ما يقرب من 110000 شخص يف ست

مناطق محارصة داخل سوريا

 ضÄن األطراف املتنازعة للمزيد من وقف إطالق النار

 محلّياً، إال أن ذلك ¥ يؤدي إىل إزالة العوائق أمام إمكانية

الوصول املستدام

 

 دخول اتفاق مرشوط لوقف األعÄل العدائية حيز التنفيذ

 يف 26 فرباير/شباط 2016 مع شكوك كب�ة يف إمكانية

 الحفاظ عليه. وال يطبّق هذا االتفاق عىل مناطق تواجد

املجموعات املصنفة كإرهابية من قبل مجلس األمن
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 قرار مجلس األمن رقم 2139
(2014) الفقرة اخلامسة

 يــدعو جميــع األطــراف إىل القيــام

 فــوراً برفــع الحــصار عــن املنــاطق

املأهولــة بالــسكان

 قرار مجلس األمن رقم 2165
(2014) الفقرة السابعة

 يالحظ يف هذا الصدد الدور الذي Ôكن أن

 تسهم فيه إتفاقات وقف إطالق النار التي

 Ôكن أن تتفق مع املبادئ اإلنسانية

 والقانون اإلنسا× الدويل يف تسهيل إيصال

املساعدات اإلنسانية

  

 قرار مجلس األمن رقم 2268
(2016) الفقرة األولى

 يؤيّد بالكامل البيان املشرتك املؤّرخ 22

 شباط/فرباير 2016 الصادر عن الواليات

  املتحدة واإلتحاد الرويس بوصفهÄ رئيّيس

 الفريـق الـدويل لـدعم سوريا بشأن وقف

(أعÄل القتال يف سوريا

 املطالبات الواردة في
الوضــع أثناء العامني 2015 و2016قرارات مجلس األمن

 مــا قامت به الدول الدائمة
العضويــة في مجلس األمن

روسيا
 

 الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا والصني
وروسيا

 

 أسقطت يف العام 2016 مساعدات من الجّو
 عىل املناطق املحارصة من قبل داعش يف دير

 الزور. كÄ زادت من انخراطها يف الوساطة
 املحلية لوقف إطالق النار يف العام 2015 التي
 كانت ضامنة له يف بعض األحيان. كÄ تدخلت
 كّل من روسيا والواليات املتحدة يف الوساطة

 إلنجاز اتفاق وقف إطالق النار يف منتصف
 فرباير/شباط، مÄ سمح بوقف جزà لألعÄل

 العدائية يف جزء كب� من سورياً

 
 باإلضافة إىل أعضاء آخرين يف الفريـق الـدويل

 لـدعم سوريا دعوا إىل رفع الحصار ووقف
 األعÄل العدائية. وال يشمل أّي وقف إلطالق

 النار املجموعات املصنفة كإرهابية من قبل
 مجلس األمن



COVER 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
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