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 (9132) 9312تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن   
  

 مقدمة -أوال  
 (9132) 9312مـن قـرار جملـس األمـن      31يقدم هذا التقرير اخلامس عمال بالفقرة  - 3

إىل األمـني العـام أ     اجمللـس ، اللتني طلب فيهما (9132) 9312 اجمللسمن قرار  31والفقرة 
 .ينيوما بتقرير عن تنفيذ مجيع أطراف الزناع السورية للقرار 11يوافيه كل 

ــن     - 9 ــرة م ــر الفت ــ 31ويغطــا التقري ــه  93ه إىل حزيرا /يوني . وتســتند 9132متوز/يولي
املعلومــاا الــوار ة ت التقريــر إىل ال يانــاا املتاحــة لــدع ا هــاا الفاعلــة ت األمــم املتحــدة ت 
امليــدا ، ف ــال عــن التقــارير املقدمــة مــن ملــا ر متاحــة للعمــوم وملــا ر تابعــة   ومــة            

 ا مهورية العربية السورية.
 
 التطوراا الرئيسية -ثانيا  
 التطوراا السياسية/العس رية -ف أل 

استمر الزناع وارتفاع مستوياا العنف عرب ا مهورية العربيـة السـورية لـالل الفتـرة      - 1
املشــمولة بــالتقرير، ولا ــة ت  افبــاا حلــب ولــاة و يــر الــزور وريــف  مشــ  وا ســ ة  

قلـف  الولص وإ لب و رعا. واستمر القلف ا وي العشـوائا مـن ق ـل قـواا ا  ومـة و     
 وا ماعاا املتطرفـة والـح حـد  ا بو ـفها مجاعـاا     املعارضة املسلحة، العشوائا من جانب 

 مما جنم عنه وفياا وإ اباا وحاالا نزوح بني املدنيني.، (3)إرهابية

__________ 

 وج هـة  والشـام،  العـرا   ت اإلسـالمية  الدولة سابقا ،اإلسالمية الدولة مجاعة حد  ا ،9131 مايو/أيار 11 ت (3) 
ــابيتني مجــاعتني باعت ارمهــا النلــرة، ــا إره ــرار ألح ــام وفق ــس ق ــن جمل ــل .(3222) 3911 األم ــا  وتعم  هات
 .السورية العربية ا مهورية ت ا ماعتا 

http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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 واسـتعمال وت  افبة حلب، وا ـل  القـواا ا  وميـة القلـف ا ـوي العشـوائا        - 2
تسـيطر عليهـا املعارضـة ت ريـف حلـب، وأفـا ا التقـارير        الرباميل املتفجرة علـ  املنـاط  الـح    

مبقتل مئاا األشخاص، مبـن فـيهم نسـاأ وأطفـال وشـيوظ. ويبهـر لليـل لللـور املرسـلة مـن           
أجرته منبمـة ر ـد حقـو  اإلنسـا  أ  القـواا ا  وميـة وا ـل  قلـفها          األقمار اللناعية

ت مدينــة حلــب ت الفتــرة مــن   رضــةا ــوي والــربي الشــديد لاحيــاأ الــح تســيطر عليهــا املعا  
مــن  311 ، كمــا يبهــر التحليــل مــا ال يقــل عــن 9132متوز/يوليــه  32 حزيرا /يونيــه إىل 1

املواقع الح  ق  هبا أضرار جسيمة ت املدينة. وهناك اتسا  بني معبم املواقع الح  قـ  هبـا   
ــاا القلــف ا ــ         ــو  اإلنســا  وعملي ــة ر ــد حق ــح حــد  ا منبم وي، أضــرار جســيمة وال

وبالتحديد أثر الرباميل املتفجرة الح ألقي  من الطائراا املروحيـة، حيـا اشـتد التركيـز علـ       
األحياأ السـ نية الر ـافة وهنـانو والشـيي سـعيد وا يدريـة و ـالور وطريـ  ال ـا  وضـهرة           
عوا . وت الوقـ  نفسـه، كتفـ  مجاعـاا املعارضـة املسـلحة قلـفها العشـوائا علـ  املنـاط            

متوز/يوليــه، ســق   1نـة حلــب. وعلــ  سـ يل املتــال، ففـا    ر عليهـا ا  ومــة ت مدي تســيط الـح 
او  والقـذائف ايليـة اللـنع )امللـنعة مـن أسـطواناا الغـاز        الـ قـذائف  من  31ال يقل عن  ما

علــ  منــاط  لــ  ســيطرة ا  ومــة ت امليــدا  ‘‘(  ــواريي جهــنم’’والــح يطلــ  عليهــا اســم 
لنيــل ممــا أ ع إىل مقتــل وإ ــابة ال ــتني مــن املــدنيني وحــدو    والعزيزيــة واألشــرفية وشــارع ا

 أضرار جسيمة.  
وت  افبة  رعا، استخدم  الرباميـل املتفجـرة ت قلـف املنـاط  الـح تسـيطر عليهـا         - 2

انفجـرا قن لتـا  ت    متوز/يوليـه،  31املعارضة، مبا ت ذلك  رعا القدميـة، وإلـل، ونـوع. وت    
ــل  أحـــد ايمـــاا الالجـــئني  وســـ   ــا أ ع إىل مقتـ ــا، مـ ــعةالفلســـطينيني ت  رعـ ــئني  تسـ الجـ

حزيرا /يونيـه،   92. وت ، وإ ـابة العديـد هنيهـم حـروح    فلسطينيني، وثالثة أشخاص آلرين
ــار ــل   اأ ا الغ ــدة ســلقني وكفــر ن  ــ  بل ــة عل ــة ا  ومي ــب، ا ا وي ــاة  ، ت  افبــة إ ل إىل وف

 العشراا من املدنيني.  
ا  ومة عرضة للقلف العشوائا مبـدافع   االح تسيطر عليه وال تزال املد  وال لداا  - 1

ــاا مــن جانــب مجاعــاا       ــة علــ  مرك  ــة ايمول الــاو  والقــذائف واألجهــزة املتفجــرة املرلل
املعارضة املسـلحة واملتطـرفني، ولا ـة ت مـد  لـص و مشـ  وريـف  مشـ  ولـاة. وأ ع          

حزيرا /يونيــه   91ت  علــ  األقــل شخلــا 12إحــدع ضــواحا لــاة إىل مقتـل  علــ  هجـوم  
شخلا ت حا  ف الشوك بريف  مشـ   بينمـا قتـل     32يقل عن  وت هجوم آلر قتل ما ال

متوز/يوليـه، انفجـر جهـاز     32منطقـة وا ي الـدهب ت لـص. وت    أشـخاص آلـرين ت    ستة
شخلـا   99أ ع إىل مقتـل   رك ـة ت  ومـا امل تبـة بالسـ ا  مـا     متفجر مرلل  مـول علـ  م  
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حـروح. وت  مشـ ، از ا ا حـدة القلـف العشـوائا مـن        21إ ابة أكتـر مـن   عل  األقل و
متوز/يوليـه، ممـا أ ع إىل    31 و 33 ة واملتطرفني ت الفترة بنيجانب مجاعاا املعارضة املسلح

ــ يل ا     ــ  س ــدنيني. وعل ــني امل ــائر ت األرواح ب ــوع لس ــع ت    وق ــذي وق ــال، أ ع القلــف ال ملت
 شخلا ت حا الشعال .   99شخاص وجرح متوز/يوليه، إىل مقتل أربعة أ 31
ويتزايـد اســتهداف مجيــع األطـراف ت الــزناع للخــدماا ا يويـة ممــا أ ع إىل حــاالا     - 1

انقطــاع ت اإلمــدا  بامليــاحل اللــا ة للشــر  وال هربــاأ. وهــذا يــل ي إىل تفــاقم مشــ لة امليــاحل  
ع، ممــا يــل ي إىل زيــا ة واملرافــ  اللــحية املتر يــة بالفعــل والبــروف اللــحية ت منــاط  الــزنا 

ااطر تفشا األمراض الح تنقلـها امليـاحل. وت مدينـة حلـب، أ ا األضـرار الـح  قـ  بايطـة         
حزيرا /يونيــه إىل اســتمرار ا ــد مــن   9الرئيســية ل ــي امليــاحل علــ  يــد مجاعــاا املعارضــة ت   

  إىل مليـو  شـخص، منـهم مـا يقـر  مـن مليـو  شـخص  تـاجو          9.2إمدا اا املياحل لقرابـة  
حزيرا /يونيـه بشـ   إتاحـة إم انيـة الو ـول إىل       9مساعدة فوريـة. ولـري املفاوضـاا منـذ     

متوز/يوليـه، بـدأ إ ـالح األضـرار      32 طة ضي املياحل إلجراأ إ الحاا وتـوفني الوقـو . وت   
الح  ق  بش  ة املياحل بعد السـماح للفنـيني بالو ـول إىل موقـع الشـ  ة. ومـن املتوقـع إجنـاز         

حزيرا /يونيــه، كانــ  إمــدا اا الطاقــة ت مدينــة   91الحاا لــالل شــهر واحــد. وت اإل ــ
ــا مجا       ــوم هبـ ــح تقـ ــع الـ ــاا القطـ ــ ب عمليـ ــة بسـ ــب متقطعـ ــلحة ت   إ لـ ــة املسـ ــاا املعارضـ عـ

إمـدا اا امليـاحل   تـوافر  إىل لفـ    وأ ع ذلـك الريفية الح توجد هبا كـابالا ال هربـاأ.    املناط 
 .دينةاملت 
متتـد   حبيـا الدولـة اإلسـالمية اخلالفـة اإلسـالمية،      أعلن تنبيم/يونيه، حزيرا  92وت  - 1

من  افبة حلب إىل  افبة  ياىل ت شر  العرا . ويقدر عد  سـ ا  هـذحل املنطقـة مبـا يلـل      
. واشتدا حدة القتـال ت ا مهوريـة العربيـة السـورية بـني      نسمةعد هم إىل حنو س عة ماليني 

مهوريــة العربيــة الســورية ومجاعــاا املعارضــة املســلحة ت  يــر الدولــة اإلســالمية وح ومــة ا 
افبة حلـب ممـا أ ع إىل نـزوح    ــــ ايل  ـــــ   ال ر يـة الواقعـة    ــــ الزور والرقة وا سـ ة واملناط 

 شخص. 921 111بلغ جمموعهم  ما
حـدو  عمليـاا نـزوح إىل    إىل وأ ا التطوراا األلنية ت  افبة نينوع ت العـرا    - 2

وإىل انعـدام األمـن ت املنـاط  الواقعـة علـ  طـول ا ـدو  السـورية          ال لـد  ات  ال شرقأجزاأ 
مــن  1 111العراقيــة. وشــرع  مفوضــية األمــم املتحــدة لشــلو  الالجــئني ت تســجيل قرابــة   

، ت حــني قــام حنــو ا مهوريــة العربيــة الســوريةديتا إىل ــــــــــراقيني القــا مني حـــــــــالالجــئني الع
مــن الســوريني الــذين ســ   لــم التمــال اللجــوأ ت العــرا  بع ــور ا ــدو  مــن جديــد  3 111
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. وتشــني التقــديراا إىل أ  مئــاا الســوريني يعــو و  إىل ال لــدعائــدين إىل ا ــزأ الشــرقا مــن 
 عل  أسال يوما. ا مهورية العربية السورية

لتحقـ  بلـورة مسـتقلة    وت حني أ  األمم املتحدة ال متلك الوسائل الـح مت نـها مـن ا    - 31
من عـد  املقـاتلني هـني السـوريني وبلـداصم األ ـلية، فـل  مقـاتلني هـني سـوريني مـن عـد  مـن              
ال لدا  يشاركو  بلورة متزايـدة ت القتـال الـدائر ت ا مهوريـة العربيـة السـورية، ويـدعمو         
ــة.        ــاا إرهابيـــ ــا مجاعـــ ــنفة ب صـــ ــاا ملـــ ــك مجاعـــ ــا ت ذلـــ ــزناع، مبـــ ــراف الـــ ــع أطـــ  مجيـــ

الــح أعلنتــها حزيرا /يونيــه، أ ــدرا الدولــة اإلســالمية بيانــا أعلنــ  فيــه أ  اخلالفــة   92وت 
تشمل ا نسياا التالية: القوقازية، والندية، واللينية، والشامية )شـر  املتوسـ (، والعراقيـة،    
ل واليمنية، وامللرية، و ال أفريقيـة، واألمري يـة، والفرنسـية، واألملانيـة، واألسـترالية. ويوا ـ      

أي ا مقاتلو  هني سوريني  عم القواا ا  ومية السورية، حيا تفيد تقارير بوجو  مقـاتلني  
ــابعني  ــز  ا    ــو  الل نــا  ت ــة ت  افبــاا حلــب و رعــا      إىل جانــبيعمل قــواا ا  وم

  عـد ا مـن املليشـياا العراقيـة الشـيعية، الـح       إىل أو مش . وتشني تقارير مل يتم التحق  منـها  
ما للقواا ا  ومية السورية، ت ريف  مش  بلورة أساسـية، عـا ا إىل العـرا     حارب   ع

 ت ذلك ال لد.مللرا الدولة اإلسالمية  حققته للد التقدم الذي 
وهناك عد  من املفاوضاا ا ارية بش   التو ل إىل اتفاقاا لوقف إطال  النار بـني   - 33

ت النيمـوك ولـص و رعـا. ففـا النيمـوك،      ا  ومة ومجاعاا املعارضة املسلحة، مبا ت ذلك 
مت التو ل إىل اتفا  بني السلطاا السورية ومجاعاا املعارضـة املسـلحة علـ  وقـف األعمـال      

حزيرا /يونيه. بيد أ  التقارير تشني إىل أ  االتفا  مل ينفذ بال امـل بعـد، وأ     93العدائية ت 
ل املفاوضــاا مســتمرة ت ضــاحية مزيــدا مــن املفاوضــاا ال تــزال ت جــرع. وت لــص، ال تــزا

ــوعر ــف إلطـــ     الـ ــا  وقـ ــار. وكـ ــال  النـ ــف إلطـ ــ   وقـ ــوعر ت   بشـ ــدأ ت الـ ــد بـ ــار قـ ال  النـ
ــه ت   91 ــه ل ــن مت لرق ــاا     92حزيرا /يوني ــارير حبــدو  عملي ــر ورو  تق ــه إث حزيرا /يوني

ال  النـــار ت  رعـــا ال لـــد، قلـــف. وت  رعـــا، لـــري حاليـــا مفاوضـــاا بشـــ   وقـــف إلطـــ
 مع ج هة النلرة.ذلك  ت مبا
حزيرا /يونيــه، أســفر إطــال  للنــار علــ  ا ــوال  الــذي لتلــه إســرائيل عــن    99وت  - 39

مقتل مراه  إسرائيلا وجرح ثالثة اآللرين. وأطلق  قواا الدفاع اإلسرائيلية عـدة رشـقاا   
ك من ننيا  املدفعية وشن  ضـرباا جويـة ت السـاعاا األوىل ت اليـوم التـايل. ومل يتـ ثر بـذل       

 .  ملراق ة ف  االشت اكقوة األمم املتحدة ل التابعني فرا األأي من 
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 حقو  اإلنسا  -باأ  
لالل الفترة املشمولة بالتقرير، وا ل  مفوضية األمم املتحدة  قـو  اإلنسـا  تلقـ      - 31

تقارير عن االعتقال التعسفا واالحتجاز والتعذيب وسوأ املعاملة، الح يزعم ارت اهبا عل  يـد  
أفرا  األجهزة األمنية السورية. وتلق  املفوضـية معلومـاا تشـني إىل أ  مـا ال يقـل عـن سـ عة        
ــرع        ــك ت ف ــا ت ذل ــة، مب ــديرها ا  وم ــ  احتجــاز ت ــوا نتيجــة للتعــذيب ت مراف  تجــزين توف
املخابراا العس رية ت  مش  وت فـرع األمـن السياسـا ت لـاة. وت ه ـو  ذلـك، تلقـ         

حزيرا /يونيــه اقتــا ا  99و  31ا  تقــارير تفيــد ب نــه ت الفتــرة بــني  مفوضــية حقــو  اإلنســ 
حبمـاة  و  إبـداأ أسـ ا      السـلمية  من املدنيني ت حا 39عن عد هم قواا ِاألمن ما ال يقل 

الحتجازهم. ومل تقم ا  ومة بعد بوضع آلية للتحقي  ت مزاعم جا ة وذاا ملـداقية حـول   
 التعذيب وسوأ املعاملة.  

مـن ايتجـزين الـذين مت     311لص، تلق  املفوضية تقارير تفيـد بـ   أكتـر مـن      وت - 32
إجالؤهم مـن لـص القدميـة  ـري اعتقـالم ت مواقـع شـإ ت لـص إثـر نقلـهم مـن مدرسـة             
ــذين مت إجالؤهــم        ــ   بعــ  هــلالأ األشــخاص ال ــد ب ــارير تفي ــدلس. وتلقــ  املفوضــية تق األن

ستجواهبم من ق ل أع اأ فروع األمن ت م ىن مدرسـة  تعرضوا للتعذيب وسوأ املعاملة لالل ا
رجـال  تجـزين ت املـ ىن وهـم عـاجزو        21أسـرة و   92األندلس. وال يزال هناك حاليا حنو 

عن مغا رته ألصم ال  ملو  أي وثائ  أو ألصم يف لو  ال قـاأ هنـاك بسـ ب انعـدام األمـن ت      
 مناطقهم األ لية.  

مـن السـجناأ وايتجـزين مـن      911  ملـني مـا ال يقـل عـن     متوز/يوليـه، كـا   1 وحإ - 32
، بعت  املفوضية مبـذكرة شـفوية   حزيرا /يونيه 92زال جمهوال. وت سجن حلب املركزي ال ي

إىل ح ومة ا مهورية العربية السورية فيما يتعل  بوضـع هـلالأ ايتجـزين، ول ـن مل يـر  أي      
إىل أ  األوضـاع ت   فوضـية  املحلـل  عليهـا   متوز/يوليه. وتشني املعلومـاا الـح    31ر  حإ 

ــة، متــل مدرســة الوحــدة الــح نقــل إليهــا الســجناأ مــن ســجن حلــ      ب أمــاكن االحتجــاز امللقت
 زال  م تبة وهني إنسانية.   ، ما9132املركزي ت أيار/مايو 

ــر ملنبمــة ر ــد حقــو       - 31 ــالزناع. ووفقــا لتقري ــزال األطفــال هــم األشــد ت ــررا ب وال ي
  مجاعاا املعارضة املسلحة، مبا ت ذلـك ا ـيا السـوري ا ـر، وج هـة النلـرة،       اإلنسا ، فل

ــة اإلســالمية، ووحــداا   ــة الشــعبوالدول ، تقــوم بتجنيــد واســتخدام األطفــال  و  ســن   لاي
التامنة عشرة ت القتـال، والقيـام بـ  وار ت الـدعم امل اشـر. ومـع ذلـك، فـل  بعـ  ا ماعـاا           

متوز/يوليـه،   2جـل إصـاأ اسـتخدام األطفـال ت الـزناع. وت      املسلحة قد اختذا لطـواا مـن أ  
قام  وحداا لاية الشعب، ووحداا لاية املرأة، واإل ارة الذاتيـة الدميقراطيـة ت روأ أفـا    
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حبمايـة األطفـال   طفال من  فوفها، وقام  بالتوقيع عل   ك االلتـزام اخلـاص    322بتسريح 
 داأ جنيف للمنبماا هني ا  ومية.  ت الزناعاا املسلحة الذي وضع ت إطار ن

حزيرا /يونيه، قتل  أربع فتياا وأ يب أربعة أطفـال آلـرين حـروح وهـم      92ت و - 31
ت طري  عو  م من املدرسة إثر سقوط قـذائف هـاو  أمـام مدرسـة ثانويـة ت الرسـ  بريـف        

ا كانـ   طال ـ  321مـن بـني    311متوز/يوليه، كـا  حنـو    32لص. وت الوق  نفسه، فحإ 
ــة اإلســالمية قــد التطف  ــالدول ــة  92هم ت ت عــني العــر  ال يزالــو   تجــزين  أيار/مــايو ت قري

 ا ماعة. لدع
ــن    - 31 ــو عــ ــه مت العفــ ــة أنــ ــن   3 912وذكــــرا ا  ومــ ــرة مــ  إىل 1أشــــخاص ت الفتــ
. 9132حزيرا /يونيـه   2املـلرظ   99مبوجب املرسوم التشـريعا رقـم    9132متوز/يوليه  31

مـن الرجـال ايتجـزين     331ر ته التقارير، فل   افظ لص ذكر أنه مت العفو عن ووفقا ملا أو
ت مــ ىن مدرســة األنــدلس. علــ  أ  مفوضــية األمــم املتحــدة  قــو  اإلنســا  مل تــتم ن مــن    

 التحق  من هذحل املعلوماا.
ــة      - 32 ــزال لتجــز قراب ــة اإلســالمية ال ت ــ   الدول ــدنيني،   921وُأبلغــ  املفوضــية ب مــن امل
من العمال املهاجرين، الذين التطفوا منذ حنو سـتة أشـهر لـدع عـو  م      311ذلك حنو  ت امب

تقـارير تفيـد بارت ـا  مذحبـة      عني العر  من العرا . وتلق  املفوضـية أي ـا  كوبا /إىل قرية 
مـدنيا علـ     32متوز/يوليه ت بلدة لطا  ت  افبة لاة، حيا أفـا ا التقـارير مبقتـل     2ت 

 جمهولني.   يد مسلحني
، أ ــدر جملــس حقــو  اإلنســا  قــرارا بشــ   اســتمرار 9132حزيرا /يونيـه   91وت  - 91

، التــدهور اخلطــني ت حالــة حقــو  اإلنســا  وا الــة اإلنســانية ت ا مهوريــة العربيــة الســورية   
ت مجلة أمور، بوضـع حـد للعنـف، مبـا ت ذلـك وقـف االسـتخدام العسـ ري للمرافـ           طالب، 

الســورية مــع  نــة  ح ومــة ا مهوريــة العربيــة ارل، والتعــاو  التــام مــن جانــب الط يــة واملــد
نبـرا اللجنـة    ،متوز/يوليـه  2التحقي  الدولية املستقلة املعنية با مهورية العربية السورية. وت 

املعنية بالق اأ علـ  التمييـز ضـد املـرأة ت التقريـر الـدوري التـا  للجمهوريـة العربيـة السـورية           
(CEDAW/C/SYR/2)،         مشــــنية إىل جمموعــــة مــــن التحــــدياا ت جمــــال حقــــو  اإلنســــا

 .  ال لدواالنتهاكاا الح تواجهها النساأ والفتياا ت 
 لـول ا مهوريـة العربيـة    املفروض عل  نع املمر ولالل الفترة املشمولة بالتقرير، است - 93

ع ــاأ  نــة التحقيــ  الدوليــة املســتقلة املعنيــة با مهوريــة العربيــة الســورية  أل بالنســ ةالســورية 
ومفوضية األمم املتحدة  قو  اإلنسا  وآليـاا األمـم املتحـدة  قـو  اإلنسـا ، مبـا ت ذلـك        

 .الياا ت إطار اإلجراأاا اخلا ةامل لفو  بو

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SYR/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SYR/2


S/2014/525 
 

 

14-58046 7/32 

 

 و ول املساعدة اإلنسانية -يم ج 
ماليني شخص حباجة إىل مساعدة إنسانية عاجلة  الـل ا مهوريـة    31.1يبل قرابة  - 99

ماليني شخص مـن املشـر ين  الليـا. ويقـدر اآل       1.2العربية السورية، مبا ت ذلك أكتر من 
لـ  األقـل   ماليني شـخص يقيمـو  ت منـاط  يلـعب الو ـول إليهـا. ويشـمل هـذا ع         2.1أ  

 شخص ال يزالو  يعيشو  ت مناط  لا رها قواا ا  ومة أو املعارضة. 923 111
وال يــزال انعــدام األمــن ومــا يواجــه تنفيــذ اإلجــراأاا ا ديــدة خلــتم الشــاحناا الــح    - 91

وضـعتها ا  ومـة مـن لـدياا يـلثرا  علــ  اسـتدامة تـوفني املعونـة. واسـتمرا لـالل الفتــرة           
ر املفاوضاا امل تفة الح لريها األمم املتحدة مع ا  ومة من أجـل حـل هـذحل    املشمولة بالتقري

املسائل. وت حزيرا /يونيه، ظل  املساعداا الغذائية أقل مما كان  عليـه ت الربـع األول مـن    
ــا مل تلــل إال لنســ ة    ــام، حي ــل    13هــذا الع ــة مــن املســتهدفني، مقاب ــة ت  21ت املائ ت املائ

ك، فقــد بــدأا املســاعداا الغذائيــة تتزايــد ت متوز/يوليــه بف ــل بعــ   آذار/مــارل. ومــع ذلــ
 حللـا متوز/يوليـه، أرسـل برنـامأل األهذيـة العـاملا       32التقدم ايرز ت املفاوضـاا. وحبلـول   

ت املائـة مقارنـة    31 و 32مليو  شخص، أي بزيا ة قدرها حوايل  3.1هذائية ملا يقر  من 
 عل  التوايل. ، /يونيهبنفس الفترة من أيار/مايو وحزيرا

ويبــل مــن اللــعب للغايــة إيلــال املســاعداا اإلنســانية إىل املنــاط  الــح يلــعب           - 92
الو ول إليها بالنبر إىل اإلجراأاا ا ديدة الح أضـف  مزيـدام مـن املركزيـة علـ  املوافقـاا.       

اقــع مـن املو  911ت املائـة( فقـ  مــن    31)أو  22وبوجـه عـام، مل تلــل املسـاعدة ســوع إىل    
الح جرع لديدها بو فها  ا رة أو يلـعب الو ـول إليهـا. وقـد الفـ  عـد  األشـخاص        
الــذين مت الو ــول إلــيهم ت املواقــع الــح يلــعب الو ــول إليهــا منــذ الفتــرة املشــمولة بــالتقرير  
الســاب . وقــد و ــل  املســاعدة الغذائيــة مــن برنــامأل األهذيــة العــاملا ووكالــة األمــم املتحــدة   

موقعـا   32شخلـا ت   22 111غيل الفلسطينيني ت الشر  األ ىن )األونـروا( إىل  إلهاثة وتش
شخلـا لـالل الفتـرة     121 132يلعب الو ول إليها لالل الفترة املشمولة بالتقرير مقابل 

متوز/يوليـــه، قـــدم   93حزيرا /يونيـــه إىل  31املشـــمولة بـــالتقرير الســـاب . وت الفتـــرة مـــن 
الالجـئني واملنبمـة الدوليـة للـهجرة األ ـناف هـني الغذائيـة إىل         مفوضية األمم املتحدة لشـلو  

ــا ت  19 121 ــا بالقيـــال إىل        92شخلـ ــعب الو ـــول إليهـ ــع الـــح يلـ ــا مـــن املواقـ موقعـ
 شخلا لالل الفترة املشمولة بالتقرير الساب . 911 211
لــح ولــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، فــل  مجاعــاا املعارضــة املســلحة وا ماعــاا ا  - 92

ــة الو ــول إىل ايافبــاا           ــن إم اني ــد حــدما بشــدة م ــة ق ــاا إرهابي  ــنف  بو ــفها مجاع
الشرقية. وال تزال  يـر الـزور تعـا  مـن القيـو  املفروضـة علـ  الو ـول نتيجـة  هـو  مجاعـة            
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الدولـة اإلسـالمية الراميــة إىل عرقلـة الو ـول إنســانيا ولاريـا إىل ايافبـة مــن الرقـة وا ســ ة        
وهـا املنـاط  الـح تسـيطر فيهـا ا ماعـة علـ  مجيـع الطــــــر            -نطقـة اللـحراوية   وجنو  امل

مـد . وباملتـل، ففــا    133 111املو ـلة الرئيسـية. وي قـدمر أ  عــــــد  املتــ ثرين بـذلك ينـاهز       
الرقة، تعرقل الدولة اإلسالمية ومجاعاا املعارضة املسلحة الو ول إنسانيا ولاريا إىل املنـاط   

 ة لسيطرة اآللرين. ونتيجة لذلك، فل  الو ول إىل ا س ة مقيمد أي ا.اخلاضع
ولـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، وا ـــل  وكـــاالا األمـــم املتحـــدة وشـــركاؤها   - 91

جهو هــا الراميــة إىل تقــدع املســاعدة إىل مــن هــم ت حاجــة إليهــا. وت حزيرا /يونيــه، أرســل  
 افبــة مــن بــني  31ماليــني شــخص عــرب  1.2كتــر مــن برنــامأل األهذيــة العــاملا الغــذاأ إىل أ

منبمـة األمـم املتحـدة للطفولـة     ايافباا األربع عشرة. وعا ا شحناا ال لور الـح قدمتـها   
مليو  شـخص اسـتفا وا بامليـاحل النبيفـة. ومـن أجـل مواجهـة         31.2بالنفع عل   (اليونيسيف)

بالشـاحناا والوقـو  إىل  طـاا    أزمة املياحل ت حلب، قـدم  اليونيسـيف لـدماا نقـل امليـاحل      
ا  وميـة وال لـدياا وملسسـة ميـاحل حلـب. وت الفتـرة مـن         املياحل بالشراكة مع املنبمـاا هـني  

متوز/يوليـه، أرسـل  مفوضـية األمـم املتحـدة لشـلو  الالجـئني مـوا           1حزيرا /يونيه إىل  31
ــة األساســية إىل   ــازحني     921 999اإلهاث ــن الن ــهم ال ــتنيو  م ــن بين ــاط   شخلــا، م ــن من م

ــة ا      ــة اللــحة العاملي ــدم  منبم ــر مــن    يلــعب الو ــول إليهــا. وق ملســاعداا الط يــة إىل أكت
 مليو  شخص. 9.3
ــذكرة شــفوية ملرلــة    - 91 ــن وكــاالا     32وت م ــة م ــ  وزارة اخلارجي ــه، طل  متوز/يولي

األمم املتحدة إرسال مساعداا إنسانية إىل عدرا العمالية وعـدرا ال لـد وريـف  مشـ ، حيـا      
 ذحل املناط  مل تتل  مساعداا من األمم املتحدة ألكتر من ستة أشهر.أ  ه
 

 املناط  ايا رة  
ت املنـاط    321 111منـهم   - شـخص ال يزالـو   ا ـرين    923 111هناك قرابة  - 91

الح لا ـرها القـواا ا  وميـة ت مع ـمية الشـام والغوطـة الشـرقية و اريـا واـيم النيمـوك،           
 ناط  ايا رة من ِق لل قواا املعارضة ت ن ل والزهراأ.شخص ت امل 22 111 و

ولــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مل تلــل املســاعداا إال إىل اثنــتني مــن املنــاط           - 92
شخلـا،   29 112ايا رة: ومها ايم النيموك ومع مية الشام. وجـرع توزيـع الغـذاأ علـ      

ت املائـة،   1.9 ت املائـة و  31.2سـ ة  شـخص، أو بن  91 111واأل ناف هني الغذائيـة علـ    
 عل  التوايل، من األشخاص القاطنني ت مناط   ا رة.
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شخص  ا ـرين ت الغوطـة الشـرقية. وُقـدم ت      321 111ال يزال  الغوطة الشرقية: - 11
متوز/يوليـه هبـدف مسـاعدة     31إىل  32متوز/يوليه طلب إيفا  قافلة إىل  وما ت الفتـرة مـن    2

ص. ومل ير  مـن ا  ومـة جـوا  حـإ اآل . وكانـ  آلـر مـرة قـدم  فيهـا          شخ 21 111
 .أيار/مايو 92مساعدة إنسانية إىل الغوطة الشرقية ) وما( ت 

نتيجة لو ول أشخاص جد  من  اريـا، زا  عـد  سـ ا  املدينـة مـن       مع مية الشام: - 13
علـ  اللـعيد    نسمة. وبالرهم من استمرار سريا  وقـف إطـال  نـار    21 111إىل  91 111

ــ        ــو ا عل ــة يواجهــو  نقلــا ت االحتياجــاا األساســية وقي ــل  املــدنيني  الــل املدين ايلــا، ف
طل ـا مـن أجـل الو ـول إىل املنطقـة منـذ        91التنقل. وبعد مفاوضاا م تفة، وت ظـل تقـدع   

، استطاع فري  مشترك بني الوكـاالا الو ـول إىل املدينـة باإلمـدا اا ت     9131آذار/مارل 
متوز/يوليــه، ول ــن ووجهــ   31 و 2وز/يوليــه. وكــا  مقــررا أ ــال حــدو  ذلــك ت مت 32

ت لنياا تعـزع إىل املفاوضـاا املوسـعة املتعلقـة بنوعيـة اإلمـدا اا وكميا ـا وإجـراأاا نقـل          
إىل  32لتجهيــز. وت الفتــرة مــن  الشــاحناا ومــا مت فرضــه مــن إجــراأاا إضــافية للفحــص وا  

ـــدا اا ملــا ي لــغ جممــوعهم   متوز/يوليــه، شــرع  ســ ع قوافــ  93  11 111ل ت تقــدع اإلمـــــــ
ــهم   - شــخص ــن بين ــن املع مي   91 111م ـــقة ايا ــرة م ـــ الــل املنطـــــ ت  31 111 ة وـ

املناط  الواقعة ل  سيطرة ا  ومة ت ال لدة. ومل ي سمح للقافلة حبمل أي لوازم ط ية، مبـا ت  
فـال، ت انتـهاك  ـارظ للقـانو  الـدويل اإلنسـا .       ذلك معـداا الرعايـة اللـحية األوليـة لاط    

ومع ذلك، فقد و ل  عيا تـا  متنقلتـا  تابعتـا  للـهالل األلـر العـرر السـوري إىل املنطقـة         
وقدمتا اخلدماا الط ية وألف جرعة من اللقاحاا )التحلـني ضـد شـلل األطفـال والتحلـني      

 الـــة اللـــحية حرجـــة إذ أنـــه متوز/يوليـــه. وال تـــزال ا 93 و 31 و 31 و 32الـــدوري( ت 
 يوجد سوع مركز  حا واحد ت املنطقة يعا  من نقص لطني ت األ وية. ال
شخص  ا رين ت  اريا بريف  مش ، مـع عـدم إم ـا      2 111يبل زهاأ  ا:ــ اري - 19

إيلال املساعدة إليهم لالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. ونتيجـة ملـا طـرأ مـن تزايـد علـ  وتـنية           
مــا ي قـدمر عــد هم ب ربعــة آالف شـخص مــن  اريـا إىل مع ــمية الشــام     ليـاا العدائيــة، فـرم  العم

ــاعدة       ــال املســ ــا إيلــ ــرة مت فيهــ ــر مــ ــ  آلــ ــاورة. وكانــ ــرين األول/ اجملــ ــا ت تشــ  إىل  اريــ
 .9139 أكتوبر
شــخص  ا ــرين ت اــيم النيمــوك. وو ــل        31 111ال يــزال   النيمــوك:  اــيم - 11

ــيم الني  ــروا إىل اـ ــن  األونـ ــرة مـ ــوك ت الفتـ ــن  متوز 31إىل  1مـ ــرة مـ ــه، وت الفتـ إىل  31/يوليـ
شخلا بالطرو  الغذائية، بعـد مـرور أكتـر مـن شـهر       99 112متوز/يوليه، حيا زو ا  32

أيار/مــايو، وتوزيعهــا لا ــناف هــني الغذائيــة ت  91مــن االنقطــاع عقــب توزيعهــا للغــذاأ ت 
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ني كافيــة لتغطيــة االحتياجــاا الغذائيــة الــدنيا  حزيرا /يونيــه. وال تــزال عمليــاا التوزيــع هــ  1
جرعــة مــن لقــاح شــلل األطفــال،  1 111للســ ا  املــدنيني ت اــيم النيمــوك. وُقــد م  أي ــا 

ــو  األ ــغر ت    ــة مــن ال ن ــة      31وطائف ــوازم النباف ــك جمموعــاا ل ــه أي ــا، مبــا ت ذل متوز/يولي
عــالأ القمــل. ور ا علــ  تقــارير اللــحية  ــديتا الــوال ة، وأمــالح اإلماهــة، والفيتامينــاا، و

متوز/يوليه، بـدأ موظفـو    31من حاالا ل  التيفوئيد ت  311ملكدة عن ما يقر  من  هني
مري ــا، أث ــ   39األونــروا الط ــيني إجــراأ لقيــ  فــوري وس ــمح لــم ب لــذ عينــاا  م مــن    

إىل مجعيـة  متوز/يوليـه، نقلـ  األونـروا     32فحص أربـع منـها إ ـابة أ ـحاهبا بالتيفوئيـد. وت      
الــالل األلــر الفلســطية أ ويــة للتيفوئيــد تشــمل طائفــة مــن امل ــا اا ا يويــة واألشــربة          

مري  مـن أجـل معا ـة املرضـ   الـل اـيم النيمـوك.         311واألقراص وا قن ت فا  وايل 
 وُقد م  أي ا أقراص لتطهني املياحل.

شـخص ت بلـدن ن ـل     22 111ال تزال قواا املعارضة لا ر حوايل  ن ل والزهراأ: - 12
متوز/يوليـه، األمـر الـذي     2والزهراأ. وقد استهدف  اللواريي ايليـة اللـنع ن ـل والزهـراأ ت     

تس ب ت وقوع عد  هني معروف من اإل اباا. ومل تلل أي مسـاعدة إنسـانية إىل القـريتني    
 أيار/مايو. 1منذ 
 

 املساعداا عرب ا دو   
للوكـاالا   أذ ي ذالـ ، (9132) 9312جملس األمـن القـرار    متوز/يوليه، اختذ 32ت  - 12

اإلنسانية التابعة لامم املتحدة وشركائها املنفذين باستخدام معـابر حدو يـة إضـافية مـن أجـل      
واليعربيـة مـع العـرا ،     تقدع املساعدة اإلنسانية، أال وها با  السالم وبا  الوع مع تركيا،

آليــة لر ــد لميــل مجيــع شــحناا اإلهاثــة اإلنســانية الــح    وأنشــ  اجمللــسوالرمتــا مــع األر  . 
ترسلها الوكاالا اإلنسانية التابعة لامم املتحدة وشركاؤها املنفذو  ت مرافـ  األمـم املتحـدة    

 ذاا الللة، مع إلطار السلطاا السورية.
، أجرا األمم املتحدة مشاوراا أولية و راسة لتحديـد النطـا    ومنذ اختاذ هذا القرار - 11

بغرض إنشاأ آلية الر د، ونشر املوظفني، ولديد نقـاط التحميـل، وإعـدا  القوافـل مـن أجـل       
الو ول إىل املناط  عن طري  املعابر ا دو ية اإلضافية األربعة، كجزأ من صجها ا ـامع إزاأ  

 ا مهورية العربية السورية.
ومثة حاجة ماسة إىل موا  اإلهاثة ت القامشـلا بـالنبر إىل تـدهور ا الـة اإلنسـانية ت       - 11

متوز/يوليه، شرع  مفوضية األمم املتحدة لشلو  الالجـئني ت عمليـة    2 افبة ا س ة. وت 
جمموعـــة مــن جمموعــاا األ ـــناف    31 111نقــل جــوي مــن  مشـــ  إىل القامشــلا لنقــل      

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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شــخص مــن أجــل تقــدع املســاعدة إىل ســ ا     21 111ر  مــن الغذائيــة ت فــا ملــا يقــ  هــني
املنـاط  الـح يلـعب الو ــول إليهـا ت  افبـة ا سـ ة. ومــن املقـرر أ  ت ـدأ ت وقـ  قريــب          
رحالا جوية مشتركة بقيا ة برنامأل األهذية العـاملا مـن  مشـ  إىل القامشـلا لنقـل األهذيـة       

والنبافــة يــاحل واللــرف اللــحا شــخص وكــذلك األ ــناف املتعلقــة بامل 21 111ألكتـر مــن  
 واأل وية. اللحية

 
 حرية مرور اللوازم واملعداا الط ية والعاملني ت اجملال الطيب  

املوافقة عل  األ وية عن طري  ا قـن   متنعالسورية  ح ومة ا مهورية العربيةال تزال  - 11
انتـهاك  ـارظ للقـانو     واملعداا ا راحية املتجهـة إىل املنـاط  الـح يلـعب الو ـول إليهـا ت       

الـدويل اإلنسـا . وت بعـ  ا ــاالا، رف ـ  ا  ومـة إ راأ أي مســاعدة ط يـة، كمـا هــو        
شـخص مـن اإلمـدا اا ومـن      92 111ا ال ت مع مية الشام. وقد أ ع ذلـك إىل حرمـا    
 القافلـة املشـتركة بـني الوكـاالا     وأثنـاأ التجهيز املس   للعالأ املنقذ للحيـاة ملـدة سـتة أشـهر.     

املتجهة إىل مع مية الشام، مل تتم ن عيا تا  متنقلتا  تابعتا  للهالل األلـر العـرر السـوري    
 من لل أي أ وية حيوية لعالأ ا االا الط ية.

ولــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، قــدم  منبمــة اللــحة العامليــة األ ويــة واملعــداا     - 12
حلــب، والرقــة، وا ســ ة، و مشــ ، مليــو  شــخص ت تســع  افبــاا ) 9.3الط يــة للــا  

ي لـغ   لــما  (9)و رعا، ولص، والقنيطرة، وإ لب، وريف  مش (. و ل ذلك توفني العالجاا
شخلــا ت املنــاط  اخلاضــعة لســيطرة املعارضــة ت حلــب والرقــة )حيــا   239 122عــد هم 

ــغ عــد هم     ـــما ي ل ــة ل ــة واإلمــدا اا الالزم ــلتم  األ وي ا شخلــا إىل الســلطا  122 111س 
مليـو  شـخص إىل    3.3اللحية، و ري حاليا توزيعها(. وُقد م املزيـد مـن العالجـاا  ـوايل     

السلطاا اللحية ت ايافباا إلجراأ املزيد من التوزيـع، أهل ـه ت املنـاط  اخلاضـعة لسـيطرة      
شخلا بالتعاو  مع الالل األلر العـرر   212 921ا  ومة  و ري التجهيز املس   لعالأ 

 ري لتوزيعه من لالل الشركاأ والقوافل املشتركة بني الوكاالا.السو
وجـرا للــة التلقــيح الســابعة ضــد شــلل األطفــال علــ  مســتوع ال لــد ت الفتــرة مــن   - 21
ــه 32إىل  32 ــة األلــنية إىل   . حزيرا /يوني ــع أحنــاأ    9.1وو ــل  ا مل ــل ت مجي ــو  طف ملي

 ليها واملناط  الح يلعب الو ول إليها.ال لد، مبن فيهم األطفال ت املناط  املتنازع ع

__________ 

جـا لشـخص واحـد. ويـتم لديـد      أيـام( عال  1ت عترب  ورة العالأ االعتيا ية )متل  ورة امل ا اا ا يوية ملدة  (9) 
 الدوراا العالجية ل ل عملية توزيع لا وية عل  أسال املعايني الدولية ملنبمة اللحة العاملية.
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حالـة مشـت ه هبـا ت     9 111حالة حل ة ملكدة من بني أكتر من  112وتوجد اآل   - 23
ا مهورية العربية السورية. وتوجد أهلب ا االا ت  افبح  ير الزور والرقة اللـتني يلـعب   

قا  ـا وزارة اللـحة بـني     الو ول إليهما. و عم  اليونيسـيف ومنبمـة اللـحة العامليـة للـة     
أشـهر   1تراوح أعمـارهم بـني   ـحزيرا /يونيه استهدف  الو ول إىل مليو  طفـل تـ   91 و 32
سنواا ت املناط  شديدة اخلطورة. وت ني األرقام األولية املستقاة من ا ملـة أنـه جـرع     31 و

ــا ت      121 912الو ــول إىل حــوايل   ـــة ا لــ ة، مب ــة م افحــ ــد جــرا لل ــك طفــال. وق ذل
توفـــــــني فيتـــامني ألـــف، ت ايافبـــاا األربـــع عشـــرة مجيعهـــا، مبـــا ت ذلـــك  يـــر الـــزور           

 (.11 212(، وا س ة )11 111(، وحلب )391 322)
ــرة املشــمولة          - 29 ــة لــالل الفت ــ  الط ي ــ  املراف ــاا عل ــ  الجم ــا ة كــ نية عل وطــرأا زي

“ املنا ـرو   قـو  اإلنسـا    األط ـاأ  ”بالتقرير. ولالل شـهر حزيرا /يونيـه، وثتقـ  منبمـة     
هجمة عل  املراف  الط ية. وهذا هو ثا  أكرب عد  من الجمـاا علـ  املرافـ  ي سـجمل ت      39

. وقــد جــرا الجمــاا ت  افبــاا حلــب  9139شــهر واحــد منــذ كــانو  األول/ يســمرب  
ولاة ولص وإ لب وريف  مش . وارت     مجيع الجماا االثنح عشـرة املوثقـة علـ  يـد     

علـ  يـد    31  فر ا من أفرا  اخلدماا الط يـة  32القواا ا  ومية. وجرع أي ا توثي  مقتل 
 القواا ا  ومية وواحد عل  يد إحدع مجاعاا املعارضة املسلحة.

 
 اإلجراأاا اإل ارية  

ــل ت لــتم الشــاحناا لتســهيل اجتيازهــا نقــاط      - 21 ــذ اإلجــراأ ا ديــد املتمت مــا زال تنفي
ال املساعدة اإلنسـانية. ولـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، كـررا ح ومـة        التفتيا ي طئ إيل

ا مهورية العربيـة السـورية ت كيـد أ  اإلجـراأ ا ديـد املتعلـ  حبركـة إمـدا اا اإلهاثـة ينط ـ            
ويـتعني التفـاوض    .(1)عل  الربامأل العا ية فق  وليس عل  املنـاط  الـح يلـعب الو ـول إليهـا     

ىل املناط  الـح يلـعب الو ـول إليهـا، علـ  أسـال كـل حالـة علـ           بش   حركة اإلمدا اا إ
حــدة، مــن لــالل االجتماعــاا الــح تعقــدها اللجنــة املشــتركة، ووزارة اخلارجيــة، ووزارة         
الشلو  االجتماعيـة، وموظفـو األمـن علـ  اللـعيد الـوطة. وهـذا التوجيـه ينط ـ  أي ـا علـ             

الو ــول إليهــا، الــح كانــ  متنحهــا ت   ا لــول علــ  األذو  اخلا ــة باملنــاط  الــح يلــعب   
الساب  مراكز األمم املتحـدة علـ  مسـتوع ايافبـاا، والـح مل ي ـن ضـروريا ا لـول علـ           

__________ 

متوز/يوليـه   31وقد طل   األمـم املتحـدة ت   ‘‘. ال لر السالنة’’تشني ح ومة ا مهورية العربية السورية إىل  (1) 
ل نــها مل تتلــ  أي ر  هبــذا الشــ   حــإ اآل .      ‘‘ ال ــلر الســالنة  ’’توضــيحا لــذا املفهــوم وملعــايني لديــد     

وألهراض هذا التقرير، يشار إىل تلك ال لر، إىل حـني توضـيح ماهيتـها، باملنـاط  الـح يلـعب الو ـول إليهـا         
 ألصا مواقع يتعذر بلوهها.
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إذ  هبــا علــ  املســتوع املركزي/الــوطة. وت حلــب ولــاحل ولــص وإ لــب، ينفــذ ايــافبو    
ركـزي. وحلـل    التوجيه ا ديد، ومل تعد القوافل للل علـ  هـذحل األذو  علـ  املسـتوع امل    

منبمة اللحة العاملية عل  إعفاأ من بعـ  هـذحل اإلجـراأاا فيمـا يتعلـ  باأل ويـة واللقاحـاا        
 وبع  املعداا الط ية.

ــدانيا ت       31وت  - 22 ــا مي ــا م ت  ــه، فتحــ  مفوضــية شــلو  الالجــئني رمي حزيرا /يوني
، كمـا أنشـ ا   ريةا مهوريـة العربيـة السـو   مدينة السويداأ لإلشراف عل  أنشطتها ت جنـو   

وسـيتيح  مركزا لوجسـتيا إلمـدا اا اإلهاثـة اإلنسـانية القا مـة عـرب ا ـدو  السـورية/األر نية.         
 لسني تغطية احتياجاا املشر ين  الليا ت  افباا  رعا والسويداأ والقنيطرة.ذلك 
ــ  بعــد  ت مــا جمموعــه     31وحــإ  - 22 ــه، كــا  مل ي   ــ    11متوز/يولي ــام للحلــول عل طل 
لـاوزا مـدة    12و  32طل ام ت حدو  مـدة أيـام العمـل الــ      92 شنياا أو لديدها  منها الت

بــالغ ال ــرورة  إلجــراأ تقيــيم. ومنحــ  الت شــنياا املطلوبــة لــدلول بعتــة 32أيــام العمــل الـــ 
، ملدة أس وع واحد، ومل يتم ذلك حإ كا  جـة ايا ـيل   واألمن الغذائامدا اا ايا يل إل

مسـتقل وذي ملـداقية. ولـالل الفتـرة      تقيـيم مـن القـدرة علـ  إجـراأ      ، مما حدمقد انته  فعال
املشمولة بالتقرير، از ا  عد  طل ـاا الت شـنياا املعلقـة واملقدمـة مـن منبمـاا هـني ح وميـة         

طل ــا مقارنــة  31طل ــا مل ي ــ  فيهــا حــإ اآل ، أي بزيــا ة   31 وليــة، حيــا ال يــزال هنــاك  
 ر الساب .  بالفترة املشمولة بالتقري

ولالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل يطرأ أي تغيني عل  عد  املنبمـاا هـني ا  وميـة     - 21
متوز/يوليـه، كانـ     31الوطنية امل ذو  لا بلقامـة شـراكة مـع وكـاالا األمـم املتحـدة: فحـإ        

 فرعام ت مجيع أحناأ سورية.   329منبمة هني ح ومية وطنية تعمل عن طري   12
ا زالــ  املنبمــاا هــني ا  وميــة الدوليــة هــني قــا رة علــ  إجــراأ عمليــاا تقيــيم   ومــ - 21

ة  أو ر ــد مــدع تــ ثني أعمالــا   مســتقلة )أو مشــتركة( لالحتياجــاا  أو فــتح م اتــب فرعيــ 
 املشاركة ت تسيني القوافل املشتركة بني الوكاالا عرب اخلطوط.   أو
 

 سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل  
متوز/يوليه، أ اب  قذيفة  بابة مرك ةم تابعـة إلحـدع قوافـل قـوة األمـم املتحـدة        2ت  - 21

متوز/يوليــه،  1ملراق ـة فــ  االشـت اك، وأ ــيب اثنـا  مــن حفبـة الســالم حـروح بســيطة. وت      
 أ اب  ننيا  إحدع الدباباا مرك اا تابعة لامم املتحدة كان  تسني ت  ورية.  

موظفـا   91م املتحـدة الـوطنيني  تجـزين أو مفقـو ين )    من موظفا األمـ  91وما زال  - 22
تابعا لوكالة األمم املتحـدة إلهاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني ت الشـر  األ ىن هـم رهـن         
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ــن          ــا ره ــائا ه ــم املتحــدة اإل  ــامأل األم ــن برن ــة م ــو ين، وموظف ــدا  املفق االحتجــاز أو ت ع
ــال اإلنســـا ، منـــذ   االحتجـــاز(. وبلـــغ العـــد  اإلمجـــايل للقتلـــ  ت  ـــفوف   العـــاملني ت اجملـ

ــارل  ــك    22، 9133آذار/م ــيال. ويشــمل ذل ــم املتحــدة و    32قت ــوظفا األم ــن م ــن  11م م
موظفا ومتطوعا منبمة الالل األلر العرر السوري، وس عة من مـوظفا ومتطـوعا مجعيـة    

 الالل األلر الفلسطية، وموظف تابع إلحدع املنبماا هني ا  ومية الدولية.  
  

 مالحباا -ثالتا  
عل  حنو ما أكدا بوضوح جمللس األمـن ت مناسـ اا عديـدة، فـل  مثـة حاجـة ماسـة         - 21

 متوز/يوليـــه، عينـــ  31. وت ا مهوريـــة العربيـــة الســورية  إىل التو ــل إىل حـــل سياســا ت  
إىل ســورية. وســيعمل، هــو ونائ ــه، رمــزي عــز الــدين   ســتافا   ي ميســتورا م عوثــا لا ــا يل

ع األطـراف السـورية ومـع أ ـحا  امللـلحة اإلقليمـيني والـدوليني مـن أجـل لديـد           رمزي، م
عنا ر جديدة لعملية سياسية ت ع حدا للعنف وتيسر إ ا  حل سياسا سلما شـامل بقيـا ة   

 سورية يليب تطلعاا الشعب السوري الدميقراطية.  
أوال، وضـع حـد   حزيرا /يونيه، حد ا ستة جماالا رئيسية للعمل العاجل.  91ت و - 23

ــف.  ــو  اإلنســا  للشــعب        وللعن ــة حق ــا، لاي ــرض حبــر لاســلحة. ثاني ــون إىل ف أكــرر  ع
ســورية مجهوريــة عربيــة السـوري وســالمته وكرامتــه. ثالتــا، بــدأ عمليــة سياســية جــا ة إلقامــة  

جديــدة. رابعــا، معا ــة ق ــية املســاألة عــن ا ــرائم ا ســيمة الــح ترت  ــها مجيــع األطــراف.     
نتهاأ مـن تـدمني مرافـ  إنتـاأ األسـلحة ال يميائيـة. وقـد لقـ  هـذا اآل . سا سـا،           لامسا، اال

 ضرورة التلدي لابعا  اإلقليمية للزناع، ومنها لطر التطرف.  
وال منــاص مــن إ ــا  ســ ل ل نــاأ جســور تعــزز الســالم وامللــا ة وت ــع حــدا لتــ ثني     - 29

إىل تنبيم القاعدة. و ب أ  تت ـافر جهـو    ا ماعاا املسلحة املتطرفة، مبا فيها تلك املنتس ة 
العــامل لوقــف متويــل املنبمــاا الــح حــد ها جملــس األمــن كجماعــاا إرهابيــة، ومنــها ج هــة    

 النلرة والدولة اإلسالمية، ووقف مدها بغني ذلك من أش ال الدعم.  
وت هــذا الشــهر، ُقتــل اآلالف مــن النــال وشــر وا وتعرضــوا لللــدماا النفســية مــن   - 21
أ الجمــاا العشــوائية الــح شــنتها أطــراف الــزناع، بوســائل تشــمل االســتخدام املتوا ــل   جــرا

لاســلحة املتفجــرة ت املنــاط  امل هولــة بالســ ا . ومــا انف ــ  أطــراف الــزناع تقتــل األطفــال  
وتشوههم ولندهم. وما زال  ا  ومة تلقا الرباميل املتفجرة وتقوم بعمليـاا قلـف جـوي    

مل هولة بالس ا  تلح  أضرارام مروعة بالسوريني، نساًأ وأطفـاالم ورجـاالم.   عشوائا ت املناط  ا
وقد استمر بال هوا ة استخدام مجاعاا املعارضـة املسـلحة قـذائف الـاو  اسـتخدامام عشـوائيام       
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وقلفها لاحياأ الس نية. وتتوا ل انتهاكاا حقو  اإلنسا  عل  نطا  واسع، ويز ا  شـن  
 ية، وذلك ت انتهاك  ـارظ للقـانو  الـدويل اإلنسـا . ويسـتمر، ت      الجماا عل  املراف  الط

كــل يــوم، لاهــل امل ــا ة األساســية لإلنســانية. فتعمملــد اســتهداف املــدنيني جرميــة مــن جــرائم    
 ا ر  الح ال ي سملح باإلفالا من العقا  عل  ارت اهبا.  

مـن هـم ت أشـد حاجـة     وقد وا ل  األطراف إعاقة و ول املساعداا اإلنسانية إىل  - 22
إليها، واالمتناع عن املوافقة عل  تلك العملياا بطريقة تعسفية متامام وك سـلو  مـن أسـاليب    
ا ر . وأهيب ب طراف الـزناع أ  تنـها عمليـاا ا لـار فـورام وتيسـر إم انيـة الو ـول إىل         

ألمـن والقـانو    الس ا  ايتاجني إىل املساعدة اإلنسانية. وأذكر أطراف هذا الزناع أ  جملـس ا 
الــدويل اإلنســا ، بــل وأبســ  امل ــا ة األساســية لإلنســانية، تطال ــها بالوفــاأ بالتزامهــا املتعلــ    

 بتيسني و ول املساعداا اإلنسانية.  
ــرار      - 22 ــاذ القـ ــاجمللس إىل اختـ ــدا بـ ــذي حـ ــو الـ ــهاكاا هـ ــذحل االنتـ ــا  هـ ــتمرار ارت ـ فاسـ

 (9132) 9312القرار فـ . تسـتدعيه ال ـرورة  وهو قرار ما كا  ين غا أ  ، (9132) 9312
لامم املتحدة ولشركائها املنفذين استخدام أربعة معابر حدو ية إضـافية، ممـا قـد يسـاعد     يتيح 

مليـو  شـخص،    9.2 ول إىل عد  إضـات مـن النـال ي لـغ     ا هاا الفاعلة اإلنسانية عل  الو
إذا سنح  البروف األمنية وهنيها من البـروف. ول ـن هـذا األمـر لـن يتسـىن إال إذا كانـ         

 أطراف الزناع عل  قدر مسلوليا ا املتعلقة بالتم ني من الو ول وتيسنيحل.  
ب اجمللــس الــوار ة ت بــ طراف الــزناع، ب شــد الع ــاراا، االمتتــال ملطالــ   وإنــة أهيــب - 21

. فهذا مي ن أ   د  تغينيا ذا شـ   ت حيـاة   (9132) 9312و  (9132) 9312القرارين 
ا مهوريـة العربيـة   إىل حل سياسـا ت   املاليني من النال. بيد أنه لن يغة عن ضرورة التو ل

وال مي ــن ألحــد أ  ينتلــر عســ ريا ت هــذا   ،. فــا ر  الســورية لــيس فيهــا منتلــر الســورية
التوماقـو  إىل اسـتعا ة   ، وهـم هـلالأ   الزناع. ول ن عامة النـال هـم الـذين يـدفعو  مثـن ا ـر       

 االستقرار واألمن ت بلدهم.  

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)


 S/2014/525 

 

16/32 14-58046 

 

    رف امل  
 (2)لاية املدنيني - 3 

 
أمتلة عل  الجماا الح ش نم  عل  املنشآا املدنية )املدارل واملستشـفياا واملخيمـاا     

 و ور الع ا ة(
 

 اهلجمات اليت ُشنَّت على املدارس واملستشفيات خالل الفترة املشمولة بالتقرير  
حزيرا /يونيه، انفجر جهاز متفجر مرلل  مـول علـ  مرك ـة قـر  مدرسـة       32ت  • 

 مدنيا وأ يب عشراا آلرو . 33وقتل   ت حا الزنهة مبدينة لص ميسلو 
حزيرا /يونيه، سقط  قذيفة هاو  قر  مدرسة الس عاا التانويـة ت منطقـة    92ت  • 

ــاا  ــغنياا كمــا أ ــيب أربعــة أطفــال           الرســ  بريــف لــص. وقتلــ  أربــع فتي
 األقل. عل 

ــا الــتطفهم 311متوز/يوليــه، كــا  حــوايل   31حــإ  •  تنبــيم الدولــة اإلســالمية،   طال 
 أيار/مايو ت عني العر ، ما زالوا رهن االحتجاز.   92 ت

 
 تأثري الزناع الواسع النطاق على اخلدمات العامة    

ما زال الزناع يعو  تقدع لدماا الرعاية اللـحية. فقـد  قـ  أضـرار مبستشـفياا       • 
ـــ   39ت  فياا التابعــة لــوزارة . ومــن أ ــل املستشــ 32 افبــة مــن  افبــاا ال لــد ال

 مستشف :   21اللحة ال الغ عد ها 
ت املائـة   11ت املائـة تـل ي وظائفهـا كاملـة  وبـ         22أفا ا التقارير بـ     - 

 ت املائة ال تل ي وظائفها باملرة. 92تل ي وظائفها جزئيا  وب   
ــ     -  ــارير بـ ــا ا التقـ ــراه ني ت     12أفـ ــ  الـ ــول املرضـ ــرة لو ـ ــة ميسمـ ت املائـ

ــة هــني ميسمــرة للو ــول إليهــا بســ ب    13العــالأ، ت حــني أ   قــاتل ت املائ
 انعدام األمن.  

ت  21أفا ا التقارير ب   الطاقة اإلنتاجية من املياحل ت مدينـة حلـب الف ـ  بنسـ ة      • 
حزيرا /يونيـه بشـ  اا    9 أ قها االنفجار الذي وقـع ت  املائة من جراأ األضرار الح

__________ 

ضــد األطفــال ت الزناعــاا لامــم املتحــدة آليــة منفلــلة ومنتبمــة لإلبــالا عــن االنتــهاكاا الســتة ا ســيمة   (2) 
 املسلحة قام  بتحديد معايني التحق  وتواتر تقدع التقارير بغية الوقوف عل  االلاهاا املستجدة.
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ا والشــ  اا ال هربائيــة. ونتيجــة لــذلك، تفيــد التقــارير بــ     امليــاحل واللــرف اللــح
مليو  شخص يواجهو   عوباا ت ا لول بانتبـام علـ  إمـدا اا امليـاحل      3حوايل 

ــة.  ــة ت املنطقـ ــ مني الو ـــ امل مونـ ــي ت  وجـــرع تـ ــة ال ـ ــن أجـــل إ ـــالح  طـ ول مـ
ل   وين غـــا االنتـــهاأ منـــها لـــالمتوز/يوليـــه، وبـــدأا أعمـــال اإل ـــالح بالفعـــل 32
 واحد.   شهر

حالـة اشـت احل ت    3 121أبلغ نبام اإلنذار امل  ـر واالسـتجابة عـن تسـجيل مـا يفـو         • 
اإل ابة بالتيفوئيد ت  افبة  ير الزور، ومعبمها ت مدينح ال وكمال وامليـا ين، مـن   
جراأ ما أفا ا به التقارير عن قطع إمـدا اا امليـاحل وال هربـاأ علـ  يـد تنبـيم الدولـة        

 حزيرا /يونيه.   1ية ت اإلسالم
متوز/يوليه، وقـع انفجـارا  قـر  مركـز الشـرطة الرئيسـا ت اـيم لـا  الشـيح           3ت  • 

لاّلجئني الفلسطينيني أسفر عن وفاة الجئ فلسطية واحد عل  األقـل، وإ ـابة سـ عة    
 آلرين، والتس ب ت أضرار ما ية وهي لية ك نية.  

  
 من و و  عوائ  إىل ايتاجني إليها  و ول املساعدة اإلنسانية بش ل آ - 9 

 
 املناط  الح يلعب الو ول إليها  

مليــو  شــخص يوجــدو  ت املنــاط  الــح يلــعب  2.1تشــني آلــر التقــديراا إىل أ   • 
 الو ول إليها، وهم ت أمس ا اجة إىل املساعدة اإلنسانية.  

ولة بــالتقرير ت شخلــا لــالل الفتــرة املشــم  22 111قــدم  املســاعدة الغذائيــة إىل   • 
املناط  الح يلعب الو ول إليها )حيا قـدم برنـامأل األهذيـة العـاملا تلـك املسـاعدة       

شخلــا فيمــا قدمتــها وكالــة األمــم املتحــدة إلهاثــة وتشــغيل الالجــئني    11 122إىل 
 شخلا(. 99 112الفلسطينيني ت الشر  األ ىن إىل 

اط  الح يلـعب الو ـول إليهـا.    شخلا ت املن 19 121قدم  موا  هني هذائية إىل  • 
وقدم  مفوضية األمم املتحدة لشلو  الالجئني املساعدة هني الغذائية ت املنـاط  الـح   

حزيرا /يونيـه   31شخلا، وذلك ت الفترة مـن   11 122يلعب الو ول إليها إىل 
شــخص  الــل مع ــمية  91 111متوز/يوليــه. وقــدم  مــوا  هــني هذائيــة إىل  1إىل 

شــخص ت ا ــزأ الشــرقا مــن مع ــمية الشــام الــذي  31 111رة وإىل الشــام ايا ــ
لـــهجرة مـــوا  هـــني هذائيـــة إىل  تســـيطر عليـــه ا  ومـــة. وقـــدم  املنبمـــة الدوليـــة ل 

 شخلا.   3 912
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شخلـا ت املنـاط     112 111وزع  منبمة اللحة العامليـة أ ويـة وإمـدا اا علـ       • 
 الح يلعب الو ول إليها.  

املتحدة للطفولة مياحل وموا  لللرف اللـحا والنبافـة اللـحية    أو ل  منبمة األمم  • 
طفــال مبــوا   عــم تعليمــا ت املنــاط  الــح    92 991شخلــا وزو ا  92 122إىل 

 يلعب الو ول إليها.  
نبرام الستمرار انعـدام األمـن ولاثـار املترت ـة عـن اإلجـراأاا ا ديـدة املتعلقـة ب لـوا           • 

ــا    ــول إليهـ ــعب الو ـ ــح يلـ ــاط  الـ ــلتماملنـ ــة    ، مل تسـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ منبمـ
إمدا اا من اللوازم اللحية، ت حني مل يتم ن  ندو  األمـم املتحـدة للسـ ا      أي

 من توزيع أي من اللوازم اللحية النسائية أو سلع اللحة اإلجنابية.
 

 القوافل املشتركة بني الوكاالا  
 فترة املشمولة بالتقرير:  وكاالا لالل الالُأرسل  مخس قوافل مشتركة بني  • 
 

ــني   -  ــرة بـ ــتركة بـــني      93و  32ت الفتـ ــل مشـ ــس قوافـ ــل  مخـ ــه، و ـ متوز/يوليـ
الوكاالا إىل مع ـمية الشـام وقـدم  األهذيـة واأل ـناف هـني الغذائيـة ولـوازم         

ص ــــــــ شخ 91 111ص )ــــــ شخ 11 111موعه ـــــــ النبافة اللـحية إىل مـا جم  
شـخص ت املنـاط  الـح تسـيطر عليهـا       31 111ام و ـــــــمية الشــــــــ الل مع 

ا  ومــة ت ال لــدة(. ومل يســمح بــ   تنقــل القافلــة لــوازم ط يــة، مبــا ت ذلــك          
جمموعــاا الرعايــة اللــحية األوليــة لاطفــال  هــني أ  عيــا تني متنقلــتني تــابعتني   
ة ملنبمــة الــالل األلــر العــرر الســوري  للتــا إىل املنطقــة وقــدمتا لــدماا ط يــ 

ـــلقاحــاا ضــد شــلل األطفــال ولقاح  )جرعــة مــن اللقاحــاا    3 111 و اا ـــــ
 متوز/يوليه.   93و  31و  31و  32لني الدوري( ت ـــــــالتح

ُطلب إيفا  س  قوافل مشـتركة بـني الوكـاالا، ول ـن مل ي لـب هـذا الطلـب لـالل          • 
 الفترة املشمولة بالتقرير:  

املتحــدة ت لــص طل ــا إليفــا  قافلــة عــرب    متوز/يوليــه، قــدم مركــز األمــم  32ت  - 
لطــوط املواجهــة إىل ســهل الغــا  ) ــال هــرر ريــف لــاة(  وطلــب كــذلك     
ــذ        ــه منــ ــ  فيــ ــاالا مل ي ــ ــني الوكــ ــتركة بــ ــة مشــ ــا  قافلــ ــب إيفــ ــة طلــ متابعــ

 حزيرا /يونيه. ومل تتم املوافقة بعد عل  إيفا  هاتني القافلتني.   1
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 o  لوكاالا كا  من املقرر إرسالا إىل  ومـا ت  قافلة مشتركة بني ا يتسن إرسالمل
 عدم ا لول عل  موافقة السلطاا.  لمتوز/يوليه  31إىل  32الفترة من 

 o  قافلــة مشـــتركة بـــني الوكــاالا كـــا  مــن املقـــرر إرســـالا ت    يتســن إرســـال  مل
ــو البهــور ت  افبــة إ لــب    92 ــة أب ــه إىل قري ا لــول علــ  عــدم لحزيرا /يوني

متوز/يوليـه، أرسـل  رسـالة تذكنييـة إىل  ـافظ إ لــب       1وت  موافقـة السـلطاا.  
متوز/يوليه. وأكد ايـافظ أ  القافلـة ين غـا     1تطلب موافقته عل  إيفا  القافلة ت 

 أ  للل عل  موافقة وزارة اخلارجية.  
 o    ــه ب نــه ين غــا   91ت لــص، أبلــغ ايــافظ مركــز األمــم املتحــدة ت حزيرا /يوني

قــة وزارة اخلارجيــة م اشــرة للقيــام بعمليــاا إنســانية عــرب        ا لــول علــ  مواف  
متوز/يوليــه، قــدم مركــز األمــم املتحــدة طل ــا إليفــا  قافلــة إىل   32وت  .طــوطاخل

 ا ولة مل  لل عل  ر  بش نه بعد.  
 o  قافلة مشتركة بني الوكاالا قدم طلب إلرسـالا إىل ريـف لـاة     يتسن إرسالمل

ــرر ت  ــه  2الغ ــة ت   حزيرا /يوني ــالة تذكنيي ــه(  92) مشــفوعا برس حزيرا /يوني
 بس ب عدم ا لول عل  موافقة وزارة اخلارجية.  

 o     ــافظ ت ــب ايـــ ــا إىل م تـــ ــدة طل ـــ ــم املتحـــ ــز األمـــ ــل مركـــ ت حلـــــب، أرســـ
ــة إىل حلــب    32 ــذ لطــة إرســال قافل ــه ملوا ــلة تنفي الــح ســ ق   ، حزيرا /يوني

افظ تقـدع اخلطـة إىل وزارة اخلارجيـة    أيار/مـايو. وأعـا  ايـ    99املوافقة عليهـا ت  
 ول نه مل يتل  أي ر .  

متوز/يوليه، طل ـ  وزارة اخلارجيـة إىل وكـاالا األمـم      32ت مذكرة شفوية ملرلة  • 
املتحدة إرسال املساعداا اإلنسـانية إىل عـدرا العماليـة وعـدرا ال لـد ت ريـف  مشـ         

 أشهر.   ستةملتحدة منذ أكتر من أل  هاتني املنطقتني مل تتلقيا مساعدة من األمم ا
 

 املناط  ايا رة  
 شخص  ا رين.   923 111ما زال ما جمموعه  • 
 31.2شخلـا، أو   29 112لالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، وزعـ  األهذيـة علـ        • 

ت املائـة مـن السـ ا      1.9شـخص، أو   91 111ت املائة، واملوا  هني الغذائية علـ   
 رة.  ت املناط  ايا 
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ــة إىل    •  ــروا مســاعداا هذائي شخلــا ت اــيم النيمــوك لــالل    99 112قــدم  األون
لقـاح ضـد شـلل األطفـال      1 111الفترة املشمولة بـالتقرير. وسـلتم  األونـروا أي ـا     

 الستخدامها  الل ايم النيموك.  
شــخص  91 111ســلم  أهذيــة وأ ــناف هــني هذائيــة ولــوازم النبافــة اللــحية إىل  • 

 مية الشام ايا رة.   الل مع 
 

  املساعدة عرب ا دو  
 من تركيا  

وفقا ملا ذكرته مجعية الالل األلر التركا، قام  ا هـاا الفاعلـة ت جمـال املسـاعدة      • 
مليـو   والر مـن  والراا    91اإلنسانية بنقل مساعداا إنسـانية ت لـغ قيمتـها زهـاأ     

عـن   ا مهوريـة العربيـة السـورية   إىل الوالياا املتحدة كل شهر ت املتوس  من تركيا 
طري  نبام نقطة اللفر إليلال املساعداا الذي تديرحل مجعية الالل األلر التركـا.  
وال يشــمل هــذا املتوســ  الشــهري املســاعدة املقدمــة عــرب القنــواا التجاريــة أو هــني    

 ذلك.  
ــة ال       •  ــا باملوافق ــ ني حبي ــم املتحــدة لشــلو  الالجــئني طل ــدم  مفوضــية األم ســتنيا  ق

 أ ناف من تركيا.
 

 من األردن    
ــئني     •  ــلو  الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــية األمـ ــدم  مفوضـ ــا إىل   21قـ ــا رميـ ــة طل ـ ح ومـ

ــة الســورية  ــة العربي ــة األساســية عــرب ا ــدو      ا مهوري مــن أجــل اســتنيا  مــوا  اإلهاث
 األر نية. وحبي  مجيع هذحل الطل اا باملوافقة.  

ح م تـب املفوضـية ا ديـد ومركزهـا اللوجسـح ت      حزيرا /يونيه، عقب افتتا 92ت  • 
ــية إىل     ــة أساس ــوا  إهاث شــخص م اشــرة عــرب ا ــدو     2 111الســويداأ، أرســل  م

األر نية إىل السويداأ مث إىل املناط  الح يلعب الو ول إليها ت  افبـة  رعـا،  و ـا    
 حاجة إىل املرور عرب  مش .  

 
 من لبنان    

 ـــة ا ـــدو يا  بــني ل نـــا  وا مهوريـــة العربيـــة الســـورية  ظــل معـــربا امللـــنع والعري  • 
 مفتوحني لنقل موا  اإلهاثة لالل الفترة املشمولة بالتقرير.  



S/2014/525 
 

 

14-58046 21/32 

 

ــة    31قــدم  مفوضــية األمــم املتحــدة لشــلو  الالجــئني     •  ــا الســتنيا  مــوا  اإلهاث طل 
األساســية واأل ويــة ومعــداا االتلــاالا الســل ية والالســل ية ومعــداا األمــن عــرب   

منــها ومثــة أربعــة طل ــاا متعلقــة مبعــداا    31دو  الل نانيــة  ومتــ  املوافقــة علــ   ا ــ
 االتلاالا السل ية والالسل ية ومعداا األمن مل ي    فيها بعد.

 
 من العراق  

قدم  مفوضية األمم املتحدة لشلو  الالجئني طل ـا واحـدا حبـا باملوافقـة السـتنيا        • 
 أ ناف من العرا .  

 
 ني ت جمال املساعدة اإلنسانيةسالمة العامل  

ظـل العــاملو  الســوريو  ت اجملــال اإلنســا  يواجهـو  عــد ا مــن املخــاطر، مــن بينــها    • 
اـاطر اإلعـدام بــلجراأاا مـوجزة وااللتطــاف واالعتقـال والعنــف وامل ـايقة. وظــل      

علـ    9133عد  العاملني ت جمـال املسـاعدة اإلنسـانية الـذين قتلـوا منـذ آذار/مـارل        
 11 مـن مـوظفا األمـم املتحـدة و     32عـامال، مـن بينـهم     22هو عليه حينما بلـغ   ما

من موظفا منبمة الـالل األلـر العـرر السـوري ومتطوعيهـا، وسـ عة مـن متطـوعا         
مجعيــة الــالل األلــر الفلســطية وموظفيهــا ومتطــوع واحــد يعمــل مــع منبمــة هــني     

 ح ومية  ولية.  
ة الـوطنيني قيـد االحتجـاز أو ت عـدا  املفقـو ين      من موظفا األمم املتحد 91ما زال  • 

من موظفا األونروا  تجزين أو مفقو ين وما زال أحد موظفا برنـامأل   91)ما زال 
 األمم املتحدة اإل ائا قيد االحتجاز(.  

 
 إعال  االلتزام    

ــه   •  ــا جمموعـ ــدة    91وقـــع مـ ــزام، ملكـ ــة املســـلحة إعـــال  االلتـ مـــن مجاعـــاا املعارضـ
األساســية الــح يــنص عليهــا القــانو  اإلنســا  الــدويل والتزامهــا بتســهيل    مســلوليا ا 

العمل عل  تل ية احتياجاا املدنيني عل  أسال ا اجة وحدها. ومـن بـني ا ماعـاا    
 مجاعة بالتوقيع لالل الفترة املشمولة بالتقرير:   32التال  والعشرين املوقعة، قام  

 o  وز/يوليه  مت 33: وقع  ت 31شهداأ بدر/ الفرقة 
 o  متوز/يوليه   2لواأ  قور ج ل الزاوية: وقع ت 
 o  متوز/يوليه   2ج هة الشام: وقع  ت 
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 o  متوز/يوليه   2ج هة ا  : وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   91ج هة اإلنقاذ: وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   91: وقع  ت 31الفرقة 
 o  ه  حزيرا /يوني 91ج هة لرير الفراا: وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   91ج هة إنقاذ التورة اإلسالمية: وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   91ا  هة السورية للتحرير: وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   91ا  هة الشع ية لتحرير سورية: وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   91: وقع  ت 1الفرقة 
 o  حزيرا /يونيه   92أحرار الشمال: وقع  ت 
 o  حزيرا /يونيه   92اللاعقة: وقع  ت قوة 
 o  حزيرا /يونيه   92فيل  الشام: وقع ت 

 
 الع ور اآلمن للعاملني ت اجملال الطيب واللوازم الط ية   - 1 

 الجماا الح ش ن  عل  املراف  الط ية لالل الفترة املشمولة بالتقرير  
ــدقا         2ت  •  ــه، ش ــنم  هــارة جويــة علــ  مشــف  ال ــا لاللــا   متوز/يولي ت حلــب ألق

 برميال  متفجرا  أ قا أضرارا به، مما أسفر عن مقتل مدنيني وإ ابتهم.  
حزيرا /يونيه، شن هجوم عل  مرف  طيب ت بلـدة جسـرين ايا ـرة بالغوطـة      92ت  • 

 الشرقية، مما أ ع إىل تدمنيحل وإ ابة العديد من املوظفني.  
ت كفــر ن ــل ب ــاحية إ لــب للــهجوم،  حزيرا /يونيـه، تعــرض مشــف  الشــر   92ت  • 

 أ ع إىل مقتل شخلني وإ ا  أضرار باملشف .   مما
ــة ت     91ت  •  ــة مــزوم ة بلــواريي مرافــ  ط ي حزيرا /يونيــه، اســتهدف  طــائراا حربي

 بلدة جسرين بالغوطة الشرقية، مما أ ع إىل تدمنيها وإ ا  إ اباا بليغة باملوظفني.  
ــه، ســ 92ت  •  ــا    حزيرا /يوني ــرميال  متفجــرا  علــ  مشــف  الوســام ت كفــر زيت ق  ب

 بريف لاة، فد م ر املشف  ولقا طفل ملرعه وأ يب الفري  الطيب حروح.  
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حزيرا /يونيه، استهدف  طائراا حربية مشـف   ارة عـزة ا راحـا ت ريـف      92ت  • 
 حلب الغرر مما أ ع إىل تدمني جزأ من م ىن املشف .  

ــة هـــني    حزير 92و  91ت  •  ــتهدف مشـــف  ميـــدا  مـــدعوم مـــن منبمـ ــه، اسـ ا /يونيـ
ح ومية  ولية ت مدينة حلب برباميل متفجرة. وأبلـغ عـن وقـوع أضـرار جسـيمة ت      
ال نية التحتية واملعداا الالزمة إلنقاذ ا ياة مبا ت ذلك أجهزة األكسـجني واملولتـداا   

 ال هربائية.  
مبدينــة  اللــالورة علــ  مشــف  ت حــا حزيرا /يونيــه، ألقيــ  براميــل متفجــر 91ت  • 

 حلب مما أ ع إىل تدمنيحل.  
اثـنح عشـرة هجمـة علـ  مرافـ        “األط اأ املنا رو   قو  اإلنسـا  ”وثق  منبمة  • 

ط ية ت شـهر حزيرا /يونيـه، شـن  أربـع منـها بالرباميـل املتفجـرة، وسـ  بالقـذائف          
فعا. ووقعـ  سـ    اللواريي، وواحدة بالقلـف ا ـوي، وواحـدة بالقلـف املـد      أو

هجمــاا ت  افبــة حلــب، وواحــدة ت  افبــة لــاة، وواحــدة ت  افبــة لــص،     
وواحــدة ت  افبــة إ لــب، وواحــدة ت  افبــة ريــف  مشــ . وشــن  قــواا  تابعــة    

ــة    ــاأ ”للح ومـــة مجيـــع هـــذحل الجمـــاا العشـــر. وت اجملمـــوع، وثقـــ  منبمـ األط ـ
فقـا ط يـا مسـتقال حـإ صايـة      مر 321هجمة علـ    312 “املنا رو   قو  اإلنسا 

 .  9132شهر حزيرا /يونيه 
ــة   •  ــ  منبم ــو  اإلنســا    ”وثق ــاأ املنا ــرو   ق ــل  “األط  ــاملني ت   32مقت ــن الع م

منـهم علـ  يـد قـواا ا  ومـة       31القطاع الطـيب لـالل شـهر حزيرا /يونيـه. وقتـل      
 291ل نبمـة مقتـ  املوواحد عل  يد مجاعاا املعارضة املسلحة. وت اجململ، سـجل   

 من العاملني ت القطاع الطيب منذ بداية الزناع.  
 

 سحب األ وية واإلمدا اا الط ية من القوافل  
ما زال ا لـول علـ  اللـوازم واملعـداا الط يـة متعـذرا بسـ ب انعـدام األمـن والقيـو             • 

علـ  العمليـاا اإلنسـانية. ولـالل      ح ومـة ا مهوريـة العربيـة السـورية    الح تفرضها 
املشمولة بالتقرير، مت سحب أ وية ومعداا ط ية كان  اللة ملا يقـر  مـن   الفترة 
شـخص ت املنـاط  الــح يلـعب الو ــول إليهـا بسـ ب عــدم املوافقـة علــ         92 111

 إزالتها أو لويلها إىل هني وجهتها:   اإلمدا اا أو
 o  شخص من ا لول عل  إمدا اا ط يـة وجراحيـة أساسـية     92 111مل يتم ن

حيوية ت فا ملدة ستة أشهر كان  قد جهز ا منبمـة اللـحة العامليـة     وإمدا اا
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إىل  32متهيدا لتسـليمها ت إطـار مخـس قوافـل إىل مع ـمية الشـام ت الفتـرة مـن         
 متوز/يوليه.   32

 
 للة التلقيح ضد شلل األطفال  

حالـة ملكـدة مـن حـاالا اإل ـابة       11، كانـ  هنـاك   9132حزيرا /يونيه  2حإ  • 
 ألول/أكتـــوبر وكـــانو  األول/حالـــة ت الفتـــرة بـــني تشـــرين ا 12طفـــال، شـــلل األب

ا ــاالا امللكــدة ت  يــر  . وكانــ 9132، وحالــة واحــدة ت عــام 9131  يســمرب
حــاالا( وا ســ ة )حالتــا (  1حــاالا( وإ لــب )  2حالــة( وحلــب )  92الــزور )

 ولاة )حالة واحدة(.  
حزيرا /يونيــه،  32إىل  32لفتــرة مــن لــالل جولــة التلقــيح ضــد شــلل األطفــال ت ا  • 

ت املائـة   11. وكـا  حنـو   32ـ مليو  طفل ت مجيع ايافباا الـ  9.1الو ول إىل  مت
 من األطفال موجو ين ت مناط  يلعب الو ول إليها.  

مليـو  جرعـة مـن اللقـاح الفمـوي ضـد شـلل األطفـال إىل          91.2قدم  اليونيسـيف   • 
غ اإلمجايل الالزم لتغطية لطـة االسـتجابة مل افحـة شـلل     ا  ومة األمر الذي ميتل امل ل

. وست دأ ا ولة القا مة للتلقـيح ضـد شـلل    9132األطفال لالل شهر أيلول/س تمرب 
 األطفال ت صاية شهر آ /أهسطس وتش ل جزأا من أيام التحلني ت املناط .  

 
 للة التلقيح ضد ا ل ة  

 ا مهوريـة العربيـة السـورية   ابة با ل ة ت حالة ملكدة من حاالا اإل  112هناك  • 
حـإ اآل  س ـج ل أهل ــها ت  يـر الـزور والرقــة. وباإلضـافة إىل ذلـك، هنــاك أكتـر مــن        

حالة ألشخاص ي شت ه ت إ ابتهم با لـ ة عـن طريـ  نبـام اإلنـذار امل  ـر،        9 111
 كله.   9131وهو ضعف عد  ا االا امل لغ عنها لالل عام 

ســيف ومنبمــة اللــحة العامليــة للـة تلقــيح ضــد ا لــ ة تقو هــا وزارة   عمـ  اليوني  • 
حزيرا /يونيه، استهدف  ما يلـل إىل مليـو  طفـل     91إىل  32اللحة ت الفترة من 

ت املنــــاط  الشــــديدة اخلطــــورة. وتشــــني النتــــائأل األوليــــة إىل أنــــه مت الو ــــول إىل   
 391 322لـك  يـر الـزور )   ، مبـا ت ذ 32لـ ال ت مجيع ايافباا اـــــطف 121 912

 طفال(.   11 212طفال( وا س ة ) 11 111لب ) ـــطفال( وح
ماليني جرعة من فيتامني ألف إىل وزارة اللحة اسـتخدم    1.2سلم  اليونيسيف  • 

 أثناأ للة التلقيح ضد ا ل ة وستستخدم أي ا ت جوالا التلقيح الدورية.
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 العق اا اإل ارية - 2 
ــل    حزيرا /ي 2ت  •  ــع القواف ــة ايــافبني أ  مجي ــه، أبلغــ  وزارة الشــلو  االجتماعي وني

لتــــاأ إىل موافقــــة وزارة  (2)“منــــاط  ال ــــلر الســــالنة”ال عتــــاا املتوجهــــة إىل  أو
اخلارجيـة، واللجنـة العليـا لإلهاثـة، وم تـب األمـن القـوما. وسـابقا، كـا  ايــافبو           

بـة كـل منـهم، مبـا ت ذلـك عـرب       يفوضو  بتنسي  إيلـال املسـاعدة واإلذ  بـه ت  اف   
لطوط الزناع، ت املناط  الح يواف  عل  إقامة مراكز فيهـا. وأعيـ  إيلـال املسـاعدة     
إىل األماكن الواقعة عرب لطوط الـزناع إىل حـد كـ ني طـوال الفتـرة املشـمولة بـالتقرير        

 نتيجة ل دأ العمل هبذا التوجيه ا ديد.  
ــه، طلــب منســ  الشــل  9وت  •  ــا إىل ا  ومــة توضــيحاا  متوز/يولي و  اإلنســانية لطي

أيار/مـايو. وأضـاف     92لإلجراأاا ا ديـدة املتعلقـة باسـتنيا  ال  ـائع، اللـا رة ت      
ــة التخلــيص ا مركــا، مبــا ت ذلــك ألــذ      ــاأ إ اريــة ت عملي اإلجــراأاا ا ديــدة أع 

 املوافقة من ايافظ املعة وتقدع لط  استنيا  أس وعية.  
/يوليـــه، عممـــ  وزارة اخلارجيـــة إطـــارا زمنيـــا لتقـــدع لطـــ  التحميـــل   متوز 1وت  • 

األســ وعية وفقــا إلجــراأاا لــتم الشــاحناا املط قــة فيمــا يتعلــ  حبركــة الشــاحناا    
العاملــة ت الــربامأل العا يــة: يــتعني أ  تقــدم الوكــاالا التابعــة لامــم املتحــدة لطــ     

. وتلتـزم ا  ومـة باملوافقـة    التحميل يوم االثنني من كل أسـ وع أثنـاأ سـاعاا العمـل    
عل  لط  التحميل األس وعية يـوم اخلمـيس، مـن أجـل أ  ت ـدأ عمليـاا التوزيـع ت        

 الس  . أيام
علــ  إعفــاأ مــن بعــ  هــذحل اإلجــراأاا فيمــا يتعلــ   حلــل  منبمــة اللــحة العامليــة  • 

 باأل وية واللقاحاا وبع  املعداا الط ية.
 

 سل ية والالسل يةإجراأاا ختليص معداا االتلاالا ال  
ــاا         •  ــا املعلوم ــداا ت نولوجي ــتنيا  وتشــغيل مع ــ  اس ــة عل ــاا ا  وم ــزال موافق ال ت

تستغر  وقتا طويال. وحلل  مفوضية األمم املتحدة لشـلو  الالجـئني   واالتلاالا 
عل  موافقة من وزارة اخلارجيـة علـ  أجهـزة اتلـال السـل ا ذاا تـر   عـايل جـدا         

__________ 

متوز/يوليـه   31. وقد طل ـ  األمـم املتحـدة ت    “ال لر السالنة”تشني ح ومة ا مهورية العربية السورية إىل  (2) 
ل نها مل تتل  أي ر  هبذا الشـ   حـإ اآل . وألهـراض     “ لر السالنةال”توضيحا لذا املفهوم وملعايني لديد 

هذا التقرير، يشار إىل تلك ال لر، إىل حني توضيح ماهيتها، باملناط  الـح يلـعب الو ـول إليهـا ألصـا مواقـع       
 يتعذر بلوهها.
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ر التخلـيص( و طـاا طرفيـة ذاا فتحـاا  ـغنية جـدا       ا مارك بانتبـا  ت )موجو ة
ــيص(،      ــار التخلــ ــ  بانتبــ ــار  مشــ ــارك مطــ ــو ة ت مجــ ــ  )موجــ ــلا و مشــ للقامشــ
ولوا ع/حواسيب  مولة من طراز بروهرل )مـن املقـرر شـحنها قري ـا إىل  مشـ (.      

وزارة اخلارجية علـ   طـة طرفيـة ذاا     وال تزال رللة االستنيا  بانتبار موافقة من
 الاتفا.    غنية جدا  لب وعل  نبام سيس و لالتلالفتحة 

 
 اياورو  املفّوضو   

مـــــم : ت ــــم اللجنــــة املشــــتركة بــــني األ    حكومةةةةة ارمةوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية     • 
 الـــح أنشـــئ  عقـــب اختـــاذ القـــرار  ا مهوريـــة العربيـــة الســـوريةوح ومـــة  املتحـــدة
ــني    (9132) 9312 ــة بـ ــاا منتبمـ ــد اجتماعـ ــن. وت عقـ ــلو  األمـ ــقام لشـ وزارة  منسـ

اخلارجيـــة ومنســـ  الشـــلو  اإلنســـانية بشـــ ل شـــ ه يـــوما. وت ـــم اللجنـــة منســـقام  
 األمن. لشلو 

تزال املعارضة هني قا رة عل  لديد  اورين مفّوضني. ويلّعب تشـرُذم   الاملعارضة:  • 
 اور ميتل مجاعاا املعارضة املسلحة.املعارضة التحديد الواضح ي

يســتمر التوا ــل علــ  اللــعيد ايلــا ت كــل حالــة علــ  حــدة للتفــاوض علــ  ســ ل    • 
الو ــول. ولتلــف ايــاورو  بــالتالف املواقــع الــح  ــري التفــاوض بشــ   الو ــول  

 إليها.  
 

 الت شنياا  
ضــعتها ح ومــة ســورية ت اســتمر تنفيــذ السياســة املنقحــة املتعلقــة بالت شــنياا الــح و  • 

طل ـــا للحلـــول علـــ   11متوز/يوليـــه، كـــا  مـــا جمموعـــه   31آذار/مـــارل. وت  2
طل ــا ضــمن  92ت شــنياا جديــدة أو لتجديــد الت شــنياا ال يــزال قيــد النبــر، وكــا  

طل ـا هـذحل الفتـرة. ومثـة زيـا ة ت       12يـوم عمـل ت حـني لـاوز      32 فترة ايد ة بـــ ال
ملنبماا هني ا  ومية الدولية الح مل ي   فيها، حيا ي لـغ  عد  الت شنياا اخلا ة با

ــا      ــ  فيهم ــح مل ي  ــاا ال ــد  الطل  ــل   31اآل  ع ــا، مقاب ــرة    31طل  ــا لــالل الفت طل 
 املشمولة بالتقرير الساب .  

يتم ت الوق  املناسب منح الت شنياا الس  املطلوبة ألع اأ بعتـة تقيـيم ايا ـيل    مل  • 
ة ملنبمـة األهذيـة والزراعـة وبرنـامأل األهذيـة العـاملا. ولططـ         واألمن الغذائا التابع

ــدأ ت      ــة أســابيع ت  ــرة ثالث ــة أ ــال لالضــطالع مبهامهــا ت فت ــه 33ال عت   حزيرا /يوني
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، منحــ  وزارة 9132 متوز/يوليــه 1ل ــما  معاينــة كافيــة للمحا ــيل ا قليــة. وت 
. متوز/يوليـه  91حيتها اخلارجية ت شـنياا ل عتـة مـد ا أسـ وع واحـد ال تتجـاوز  ـال       

هني أ  التوقي  املقترح )لالل شهر رم ا  وبعد جة ايا يل( يعو  إجـراأ تقيـيم   
 مستقل وموثو  به.

 
 مراكز املساعدة اإلنسانية ووجو  املنبماا اإلنسانية  

حزيرا /يونيه، افتتح  مفوضية األمم املتحدة لشـلو  الالجـئني رميـا م ت ـا      31ت  • 
ــدانيا ت ا ــو ،    ميـ ــية ت ا نـ ــغيلية للمفوضـ ــطة التشـ ــ  األنشـ ــراف علـ ــويداأ لإلشـ لسـ

باإلضــافة إىل إقامــة مركــز لوجســتياا لإلمــدا اا اإلنســانية الــح تلــل عــرب ا ــدو     
 السورية/األر نية.  

يزال مركز حلب قيد التشغيل وهو مزو  حاليام مبوظفني  وليني ووطنـيني. وي حـرلز    ال • 
 تـب لليونيسـيف ت حلـب، حيـا  ـري حاليـا اسـتقدام        مزيٌد من التقـدم ت إقامـة م  

 موظفني جد .
 

 الشركاأ من املنبماا هني ا  ومية الدولية  
منبمــة   31ي لــغ عــد  املنبمــاا هــني ا  وميــة الدوليــة املعتمــدة للعمــل ت ســورية    • 

تطلب منبماا هني ح ومية  ولية جديدة املوافقة عل  العمـل ت سـورية لـالل     ومل
 املشمولة بالتقرير.  الفترة 

ال تزال املنبماا هني ا  ومية الدولية ممنوعةم من العمل بش ل م اشر مـع املنبمـاا    • 
 هني ا  ومية الوطنية، وال يلذ  لا مبرافقة قوافل األمم املتحدة ت امليدا .  

دة  رز أي تقدم لالل الفترة املشمولة بالتقرير بش   تنقيح مـذكرة التفـاهم املوحّـ    مل • 
املتعلقة باملنبماا هـني ا  وميـة الدوليـة واملربمـة مـع الـالل األلـر العـرر السـوري          

 والوزاراا املعنية. 
 

 الشركاأ من املنبماا هني ا  ومية الوطنية  
ي لـــغ عـــد  املنبمـــاا هـــني ا  وميـــة الوطنيـــة املـــ ذو  لـــا بالـــدلول ت شـــراكاا    • 

 فرعا.   329منبمة، تعمل من لالل  12
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 التمويل - 2 
مليــو   والر كتمويــل الــص  91.9لـالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، س ـج ل م لــغ    • 

ــغ   لازمــة الســورية. ـــويل أنشــطة   31.2ول لــص مــن هــذا امل ل ماليــني  والر لتمــــ
مليـو   والر لـدعم الالجـئني السـوريني      31.1  الل ا مهورية العربية الســــورية و

 ت ال لدا  اجملاورة.
مـن امل لــغ اإلمجــايل الــذي أفيــد ب نــه ر ـد للجمهوريــة العربيــة الســورية لــالل الفتــرة    • 

ماليــني  والر( ألنشــطة مدرجــة  2.2ت املائــة ) 22ا اليــة، لللــ  نســ ة قــدرها 
لطــة اإلهاثــة اإلنســانية لســورية. وفيمــا يتعلــ  بال لــدا  اجملــاورة، ل للــ  نســ ة   ت

ــدرها  و   والر( مــن أ ــل امل لــغ الــوار  ت التقريــر     مليــ 32.2املائــة )أي  ت 12ق
 لانشطة املدرجة ت اخلطة اإلقليمية إلهاثة الالجئني السوريني.

متوز/يوليــه، بلــغ جممــوع التمويــل املقــدم إىل لطــة اإلهاثــة اإلنســانية لســورية     93ت  • 
طلـو  هـو   املائة )امل لغ امل ت 11نس ته  واخلطة اإلقليمية إلهاثة الالجئني السوريني ما

بليــو   والر(. وت لــغ نســ ة متويــل   3.21باليــني  والر، وامل لــغ املســتلم هــو   1.12
ــة اإلنســانية لســورية   ــة    91لطــة اإلهاث ــة إلهاث ــة ونســ ة متويــل اخلطــة اإلقليمي ت املائ

 املائة.   ت 11الالجئني السوريني 
 

 االستجابة اإلنسانية ية عامة عن األعمال الح ت طلع هبا األمم املتحدة ت إطار - 1 
 املساعدة الغذائية  

ــر مــن       •  ــدعم أكت ــة ل ــة العــاملا أهذي ــامأل األهذي ــه، أرســل برن لــالل  ورة حزيرا /يوني
 افبـة، حيـا و ـل      32 افبـة مـن أ ـل     31ماليني شخص منتشـرين ت   1.2

 ماليني شخص كا  من املقرر تقدميها لم.   2.92ت املائة من أ ل  13األهذية إىل 
ــه بــ  أ ول نــها ألــذا بالتحســن بعــد      •  ــة لشــهر متوز/يولي بــدأا  ورة توزيــع األهذي

ــل    32ذلــــــك. وت  ــاملا قــــــد أرســــ ــة العــــ ــامأل األهذيــــ ــا  برنــــ ــه، كــــ متوز/يوليــــ
ــار       131 931 ــا يقـ ــدعم مـ ــر لـ ــة لاسـ ــص هذائيـ ــخص ت   3.1حلـ ــو  شـ مليـ
ة املائــ ت 31 ت املائــة  و 32 افبــة، أي بزيــا ة تقــار   32 افبــة مــن أ ــل  33

 مقارنة بنفس التوقي  من أيار/مايو وحزيرا /يونيه، عل  التوايل.  
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 موا  اإلهاثة األساسية وامل وع  
مـا ة مـن مـوا  اإلهاثـة      921 999وزع  مفوضية األمم املتحـدة لشـلو  الالجـئني     • 

األساســية علــ  األشــخاص ال ــعفاأ لــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. وت اجملمــوع،    
 افبـة مـن أ ـل     31مليـو  شـخص مـوا  إهاثـة أساسـية ت       9.2عن تلق  ما يزيد 

 ماليني ما ة إمجاال(. 2.3 افبة منذ بداية السنة )حيا وزع ما يقار   32
، أكملـ  املفوضـية إ ـالح أمـاكن إيـواأ مجاعيـة ت سـ         9132عـام   منحإ اآل   • 

 أمـاكن  أشخاص. وباإلضافة إىل ذلك، جرع لسـني  1 911 افباا، يستفيد منها 
 شخلا ت  افباا لص وريف  مش  وحلب.   91 211إيواأ لا ة للا  

من املوا  هني الغذائية ت  افبـاا   1 911قدم  املنبمة الدولية للهجرة ما جمموعه  • 
 حلب وا س ة والسويداأ ولص وإ لب و مش  ولاة.  

 
 اللحة  

إرســال  العامليــة بتقــدع و/أو لــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، قامــ  منبمــة اللــحة   • 
ــن     ــر مــ ــة ألكتــ ــداا ط يــ ــة ومعــ ــاا     9.3أ ويــ ــع  افبــ ــخص ت تســ ــو  شــ مليــ

وا س ة والرقة و مشـ  و رعـا ولـص وإ لـب والقنيطـرة وريـف  مشـ (.         )حلب
شخلـــا ت املنـــاط  اخلاضـــعة  239 122وت ـــمن ذلـــك تقـــدع مـــوا  عالجيـــة إىل 

ــدم  األ    ــا ق ــة )حي ــب والرق ــة لعــالأ   لســيطرة املعارضــة ت حل ــوا  الالزم ــة وامل  وي
ــوا        122 111 ــدم م ــا(. وتق ــا توزيعه شخلــا إىل الســلطاا اللــحية و ــري حالي

مليـــو  شـــخص إىل الســـلطاا اللـــحية ت ايافبـــاا   3.3عالجيـــة ألـــرع لنحـــو 
للتوزيع بعد ذلك بش ل أساسا عل  مناط  لاضعة لسيطرة ا  ومة  وتو ع مـوا   

ــالأ   ــة لع ــدع   212 921عالجي ــرر الســوري    نبمــة مشخلــا ل ــالل األلــر الع ال
 لتوزيعها عن طري  قوافل الشركاأ والقوافل املشتركة بني الوكاالا.  

امــرأة لــدماا اللــحة اإلجنابيــة، مبــا ت ذلــك رعايــة التوليــد ت         32 111تلقــ   • 
ا ــاالا الطارئــة والــوال ة امل مونــة عــن طريــ  عيــا اا اللــحة اإلجنابيــة الــح لبــ    

ندو  األمــم املتحــدة للســ ا ، وقســائم اللــحة اإلجنابيــة، واألفرقــة  مبســاعدة مــن  ــ
 املتنقلة، ومستشفياا التوليد ت  مش  وريف  مش  وحلب ولاة ولص.
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 التغذية  
طفل مـن لـالل برنـامأل األهذيـة العـاملا       11 111قدم  عم تغذوي إىل ما يزيد عن  • 

 حـــني تلقـــ  األطفـــال ت مراكـــز اإليـــواأ ا ماعيـــة ت لـــص ولـــاة وطرطـــول، ت
ــالا    ت ــ ة م مـ ــب وا سـ ــوتري تر”حلـ ــنقص ت   “ نـ ــاالا الـ ــة حـ ــة ملعا ـ الغذائيـ

 الدقيقة.   املغذياا
 

 املياحل واللرف اللحا والنبافة اللحية  
لالل الفترة املشمولة بالتقرير، وا ل  اليونيسيف توفني إم انية ا لول علـ  امليـاحل    • 

ــغ عــد هم    ــا ي ل ــة  مل ــ      مل 31.2امل مون ــدع هي وكلوراي ــن لــالل تق ــو  شــخص م ي
تسـيطر   ت املائة من األشخاص املتلقني للمسـاعدة ت منـاط  ال   23اللو يوم. ويقيم 
 عليها ا  ومة.

وا ل  اليونيسيف والشركاأ توفني إم انيـة ا لـول علـ  لـدماا امليـاحل واللـرف        • 
الو ــول إليهــا. اللــحا والنبافــة اللــحية لاطفــال واألســر ت املنــاط  الــح يلــعب  

 افبة ا س ة، قـدم  مـوا  تتعلـ  بامليـاحل واللـرف اللـحا والنبافـة اللـحية          وت
شخلــا بالتعــاو  مــع الــالل األلــر العــرر الســوري ومنبمــة الــرب           33 121 إىل
مـــن النـــازحني  9 921ا  وميـــة. وت الرقـــة، قـــدم  اليونيســـيف الـــدعم إىل   هـــني

رة ت جمـال لـدماا ميـاحل الشـر  بالشـراكة مـع       املقيمني ت ايماا ت منطقة املنلو
مجعيــة الــرب. وت الوقــ  نفســه، سيف ــا عقــد اتفــاقني مــع منبمــتني هــني ح ــوميتني  
 ليــــتني إىل تقــــدع لــــدماا امليــــاحل واللــــرف اللــــحا والنبافــــة اللــــحية إىل        

 م ىن آلر.   23 نازح ت م وع تشرين و 99 111
الفوريـة للتلـدي ألزمـة امليـاحل ت حلـب،       قدم  اليونيسيف الدعم ألعمال االستجابة • 

مبا ت ذلك عن طري  لـدماا نقـل امليـاحل بالشـاحناا ت إطـار شـراكة مـع منبمـاا         
هني ح ومية وال لدية وملسسة مياحل حلب. وت طلع اليونيسيف أي ـا ب نشـطة تعزيـز    
النبافــة اللــحية لــدع النــازحني  الليــا وت اجملتمعــاا امل ــيفة ت ا ــزأ الغــرر مــن    

 دينة حلب.م
 

 التعليم  
وبالتايل ت ركتز األنشـطة ا اليـة ت    ا مهورية العربية السورية،املدارل مغلقة حاليا ت  • 

 جمال التعليم عل  التح ني ل دأ العام الدراسا القا م ت أيلول/س تمرب.  
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ــة    •  ــة التربي ــة   1 912وزعــ  اليونيســيف بالتعــاو  مــع مديري ــة مدرســية ت مدين حقي 
  ة.ا س

م مـن مراكـز الـتعل     21من لالل  ا لول عل  التعليمطفال  32 122ما زال بوسع  • 
 الح تدعمها اليونيسيف ت لص والرس  واملناط  اييطة هبما.  

 
 الالجئو  الفلسطينيو   

ــة إىل   •  ــروا مســــاعداا هذائيــ ــوك،   99 112قــــدم  األونــ ــيم النيمــ ــا ت اــ شخلــ
ــحية إىل    111 111خلـــا، ومســـاعداا نقديـــة إىل   ش 11 921واستشـــاراا  ـ

قرضا ماليـا بـالغ اللـغر، و عمـا خلـدماا امليـاحل واللـرف اللـحا          299 شخلا، و
 شخص. 31 213والنبافة اللحية/امل وع استفا  منه 

إعـا ة تلقـيح    شارك  األونروا ت ا ملة الح تقو ها منبمة اللحة العاملية لتلقـيح أو  • 
ت املائـة مـن الالجـئني     12، والح هطـ   لعربية السوريةا مهورية امجيع األطفال ت 

الفلسطينيني املعرضـني للخطـر. وكانـ  معـدالا التلقـيح بـني الالجـئني الفلسـطينيني         
 املائة( ق ل الزناع.   ت 22الس ا  السوريني ) مرتفعة بالنس ة إىل

 
 الزراعة  

شخلـا مبـا ت ذلـك     33 221قدم  منبمة األهذية والزراعة الدعم إىل ما جمموعـه   • 
ــح يلــعب الو ــول إليهــا: اســتلم     ــاط  ال ــب   1 121ت املن شخلــا ت  ــافبح إ ل
شـخص ت لـاة مـن لـالل      1 111ولاة علفـا للحيوانـاا، وقـدم  املسـاعدة إىل     
أشـــخاص ت ريـــف  مشـــ   1 131تـــوفني جمموعـــاا بـــذور اخل ـــرواا، واســـتلم 

 ا.لتربية الدواجن أو علفا للحيواناموا  جمموعاا 
 

 لدماا ا ماية واخلدماا اجملتمعية  
وا ل  مفوضية األمم املتحدة لشلو  الالجئني أنشطة الر ـد ألهـراض ا مايـة مـن      • 

مركزا مـن مراكـز اجملتمعـاا     33 لالل موظفني ت امليدا  ت س عة مواقع رئيسية، و
ــر مــن     ــة و ليــة، وأكت ل متطوعــا ت جمــا 911ايليــة، وشــراكاا مــع منبمــاا  ولي

التوعية. وقام  املفوضية بزياراا ر د ألهراض ا ماية إىل مـ ىن مدرسـة األنـدلس،    
وهو مـ وع يقطـن فيـه أفـرا  جـرع إجالؤهـم مـن املدينـة القدميـة حبمـص الـح كانـ              

  ا رة سابقا.  
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ــ   •  ــم املتحــدة        1 112تلق ــن مفوضــية األم ــة م ــا مســاعدة قانوني ــازحني  اللي ــن الن م
أ بشـــ   املســـائل املتعلقـــة بوثـــائ  األحـــوال الشخلـــية  لشـــلو  الالجـــئني والشـــركا
 .9132 وتسجيل املواليد منذ بداية عام

طفـال ت   1 119قدم  اليونيسيف بالتعاو  مع الشركاأ  عمـا نفسـيا اجتماعيـا إىل     • 
 افباا  مش  وريف  مش  و رعا والقنيطرة وطرطول والالذقيـة ولـاة ولـص.    

حـا الـوعر حبمـص بالتعـاو  مـع مجعيـة العـو         طفـال ت   112وت من ذلك مساعدة 
 هني ا  ومية.  

يوا ــل  ــندو  األمــم املتحــدة للســ ا  تقــدع لــدماا الــدعم املتعلقــة بــالعنف           • 
لدمــة  111ا نســا  مــن لــالل ثالثــة مراكــز ت  مشــ . وقــدم شــركاأ اللــندو   

 لدمة إرشا .   2 112 فحص )مبا ت ذلك ت جمال العنف ا نسا( و
الجـئ   12 111مفوضية األمم املتحدة لشلو  الالجئني الدعم إىل مـا يقـار     قدم  • 

عراقيـا   199 متوز/يوليه، أجنزا املفوضية التسجيل األويل لــ  1. وت سوريةمسجل ت 
 عراقا وافد. 1 111ت  افبة ا س ة من أ ل ما يقدر بنحو 


