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        )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيذ قراري جملس األمن     
  تقرير األمني العام    

  
  مقدمة  - أوال   

 )٢٠١٤( ٢١٣٩ار جملـس األمـن   مـن قـر   ١٧ُيقَدَّم هذا التقرير السابع عمـال بـالفقرة     - ١
، الـذي طلـب فيهمـا اجمللـس إىل األمـني      )٢٠١٤( ٢١٦٥مـن قـرار جملـس األمـن      ١٠والفقرة 

يــع أطــراف الــرتاع يف اجلمهوريــة العربيــة يومــا، تقريــرا عــن تنفيــذ مج ٣٠العــام أن يقــدم، كــل 
  السورية للقرارين.

ــن      - ٢ ــرة م ــر الفت ــذا التقري . ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٧آب/أغســطس إىل  ١٩ويغطــي ه
تستند إىل البيانات املتوافرة لدى اجلهـات الفاعلـة   املرفق علما بأن املعلومات الواردة يف التقرير 

ــدان، وإىل   ــم املتحــدة يف املي ــة لألم ــة     التابع ــن مصــادر حكوم ــارير مــن مصــادر مفتوحــة وم  تق
  اجلمهورية العربية السورية.

    
  التطورات الرئيسية  - ثانيا   
  على الصعيد السياسي/العسكري  -ألف   

استمر الرتاع والعنف مبستويات مرتفعة عرب اجلمهورية العربيـة السـورية خـالل الفتـرة       - ٣
ومحاة، ومحص، ودير الزور، وريـف دمشـق،    املشمولة بالتقرير، وال سيما يف حمافظات حلب،

ــوائي      ــتمر القصـــف العشـ ــة. واسـ ــرة، والرقّـ ــا، والقنيطـ ــب، ودرعـ ــكة، وإدلـ ــق، واحلسـ ودمشـ
واهلجمــات اجلويــة مــن ِقَبــل القــوات احلكوميــة، والقصــف العشــوائي واهلجمــات مــن جانــب    
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ممـا أدى إىل   ،)١(املعارضة املسلحة، واجلماعـات املتطرفـة، واجلماعـات املصـنفة بكوهنـا إرهابيـة      
قـوق  األمـم املتحـدة حل  وقوع وفيات وإصابات بني املدنيني وتشريدهم. وقـد أوردت مفوضـية   

حتليــل إحصــائي مســتكمل لتوثيــق  ”آب/أغســطس، املعنــون  ٢٢اإلنســان يف تقريرهــا املــؤرخ 
فـردا أفـادت التقـارير     ١٩١ ٣٦٩قائمـة تضـم    )٢(“أعمال القتل يف اجلمهورية العربية السـورية 

. غـــري أن البيانـــات ٢٠١٤وهنايـــة نيســـان/أبريل  ٢٠١١لـــهم يف الفتـــرة بـــني آذار/مـــارس قتمب
  تسمح بالتفريق بني احملاربني وغري احملاربني.  مل
واستمرت الضربات اجلوية، والقصـف، واهلجمـات العشـوائية بالرباميـل املتفجـرة مـن         - ٤

، وال سيما يف حمـافظيت حلـب   جانب القوات احلكومية على املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة
ودمشق، مما جنم عنه خسائر كبرية بني املدنيني. وتفيد التقارير بأن القوات احلكوميـة واصـلت   
ــذ أواســط كــانون األول/ديســمرب         ــل املتفجــرة، املســتمرة من ــا بالربامي ــة هجماهت ــب محل يف حل

طفـال،   ١٧نـهم  مدنيا، بي ٥٥. وقد أُبلغت مفوضية حقوق اإلنسان بأن ما ال يقل عن ٢٠١٣
ــني         ٧ و ــا ب ــرة م ــات يف الفت ــك اهلجم ــتفهم نتيجــة لتل ــوا ح ــد لق   آب/أغســطس ١٩نســاء، ق
ــد كثّفــت هجماهتــا يف حمافظــة       ٣و  ــة ق ــأن القــوات احلكومي ــارير ب ــد التق أيلول/ســبتمرب. وتفي

ــة          ــاكن يف الغوط ــدة أم ــا املعارضــة يف حــي جــوبر وع ــيت تســيطر عليه ــاطق ال ــى املن دمشــق عل
لتقارير إىل أن جوبر قـد تعّرضـت لعشـرات الغـارات اجلويـة والقصـف الثقيـل        الشرقية. وتشري ا

مدنيني، علـى حـني تفيـد     ١٠أيلول/سبتمرب، مما أدى إىل مقتل ما ال يقل عن  ٣و  ٢يف يومي 
شخصـا   ١٢٠التقارير بـأن القصـف اجلـوي مـن جانـب القـوات احلكوميـة قـد أدى إىل مقتـل          

  .)ة الشرقيةالغوطدينة دوما (وإصابة املئات يف م
كمــا تضــررت بشــدة حمافظــات درعــا ومحــاة وإدلــب مــن جــّراء اهلجمــات العشــوائية     - ٥
تشنها القوات احلكومية. فعلى سبيل املثال، فإن التحليل الذي قام به معهد األمـم املتحـدة    اليت

ــامج التشــغيلي للتطبيقــات الســاتلية للصــور املرســلة مــن       ــار) والربن ــدريب والبحــث (اليونيت للت
جـرى  أيلول/سـبتمرب، يشـري إىل قصـف مسـتمر ملدينـة درعـا،        ٥سواتل، واليت مت جتميعهـا يف  ال

باستخدام الرباميل املتفجرة يف بعض احلاالت. وتظهر بعض األضـرار املمكنـة يف    على األرجح
أماكن أخرى يف املدينة من املرجح أن تكون من جراء القصف باملدفعية التقليدية، أو الـذخائر  

__________ 
أيار/مايو تصنيف الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (تنظـيم داعـش) وجبهـة النصـرة باعتبارمهـا           ٣٠مت يف   )١(  

. وتعمــل هاتــان اجلماعتــان يف )١٩٩٩( ١٢٦٧مجــاعتني إرهــابيتني، مــن ِقَبــل جملــس األمــن مبوجــب القــرار  
  اجلمهورية العربية السورية.

اجلمهوريـة  اعتمد التحليل الوارد يف التقرير على مخسـة مصـادر، مبـا يف ذلـك سـجالت مقدمـة مـن حكومـة           )٢(  
مــن القتلــى يف املائــة  ٨٥,١. ومــن أعمــال القتــل املوثقــة، كــان   ٢٠١٢لغايــة آذار/مــارس العربيــة الســورية 

  ) من اإلناث.٧ ٧٩٥يف املائة ( ٩,٣) من الذكور، و ١٦٢  ٩٢٥(
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عهـا مفوضـية حقـوق اإلنسـان،     املسقطة جـوا، أو أسـباب أخـرى. ووفقـا ملعلومـات مجّ     اخلفيفة 
، هجمـات بالقـذائف علـى مدينـة     ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٣٠فقد شـنت القـوات احلكوميـة يف    

نسـاء.   ٤ أطفـال و  ٨شخصـا، بينـهم    ١٥، مما أدى إىل مقتل مـا ال يقـل عـن    )إدلب(سراقب 
، على بلدة الـنقري  سبتمربأيلول/ ٣ما بالقذائف، يف وتفيد التقارير بشن القوات احلكومية هجو

مدنيا من جـراء قصـف    ١٦تفيد التقارير مبقتل  ما، مما أدى إىل مقتل مخسة مدنيني. ك)إدلب(
  قرية تل خزنة، مبحافظة محاة.

البلــد  يشــرقو كمــا قامــت القــوات احلكوميــة بقصــف مواقــع تنظــيم داعــش يف مشــايل   - ٦
حماولـة لوقـف تقـدم التنظـيم حنـو القواعـد اجلويـة احلكوميـة يف          وشنت عليها غارات جوية، يف

ــني         اتحمافظــ ــوع خســائر ب ــا أدى إىل وق ــة، مم ــزور، واحلســكة، والرق ــر ال ــب، ودي ــف حل ري
املــدنيني. ففــي ديــر الــزور، أصــابت الضــربات اجلويــة للقــوات احلكوميــة حافلــة ُتِقــل مــدنيني     

أطفــــال.  ١٠شخصــــا، منــــهم  ١٣قريــــة شــــولة، ممــــا أدى إىل مقتــــل مــــا ال يقــــل عــــن   يف
أيلول/سبتمرب، دّمرت الضربات اجلوية للقوات احلكوميـة جسـر السياسـية مبدينـة ديـر       ١٥ ويف

  ألف شخص. ٥٠ ٠٠٠الزور، مما أدى إىل قطع الطريق عربه أمام حنو 
تتعــرض هلجمــات عشــوائية ومــا زالــت املــدن والبلــدات الــيت تســيطر عليهــا احلكومــة     - ٧

صف، وأجهزة متفجرة مرجتلـة حممولـة علـى مركبـات مـن جانـب مجاعـات        مبدافع هاون، والق
املعارضــة املســلحة، واجلماعــات املتطرفــة، واجلماعــات املصــنفة بكوهنــا إرهابيــة، وال ســيما يف  
حمافظيت حلب ودمشـق. فعلـى سـبيل املثـال، تعـّرض حـي اخلالديـة السـكين والتجـاري، مبدينـة           

يلول/ســبتمرب، ممـا أفضـى إىل مقتــل مثانيـة مــدنيني،    حلـب، إىل قصـف واســع النطـاق يف بدايـة أ    
  بينهم نساء وأطفال.

أيلول/ســبتمرب، ســيطرت مجاعــات املعارضــة املســلحة علــى ضــاحييت الدخانيــة    ٥ويف   - ٨
وعــني ترمــا بدمشــق، واشــتبكت مــع القــوات احلكوميــة يف مــنطقيت امليــدان والزاهــرة اجلديــدة، 

مـن كيلـومترين. ووقعـت عمليـة مماثلـة يف حـي تشـرين،         اللتني تبعدان عن املدينة القدميـة بأقـل  
هـة اإلسـالمية (أجنـاد    بأيلول/سبتمرب، أعلن أحـد الفصـائل الرئيسـية للج    ١٦مشال دمشق. ويف 

  م) عن بداية مرحلة ثانية من اهلجمات الصاروخية على وسط دمشق.االش
فـإن مثـة أدلـة    أيلول/سبتمرب،  ١ووفقا لبحث أصدرته منظمة رصد حقوق اإلنسان يف   - ٩

متوز/يوليـه، مث يف   ١٢موثوقة على استخدام قـوات داعـش ذخـائر عنقوديـة أرضـية املنطلـق يف       
آب/أغســطس أثنــاء القتــال حــول بلــدة عــني العــرب الســورية (كوبــاين)، مبحافظــة حلــب   ١٤

مع تركيا. كما وثقـت منظمـة رصـد    للجمهورية العربية السورية دود الشمالية احلبالقرب من 
نســان اســتخدام القــوات احلكوميــة الســورية مــؤخرا، فيمــا يبــدو، ذخــائر عنقوديــة،  حقــوق اإل
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آب/أغسطس ضد بلدة منبج، مبحافظـة حلـب، الـيت يسـيطر عليهـا التنظـيم        ٢١يف ذلك يف  مبا
  السنة.  منذ بداية

وال يزال املدنيون يتعرضون للتشريد بسبب القتال والـرتاع املسـتمر. وقـد جـرى خـالل        - ١٠
شمولة بالتقرير تسجيل حاالت التشريد يف مناطق مبحافظات احلسكة ومحاة والقنيطرة. الفترة امل

ــني     ــا ب ــرِّد م ــاء     ٣٠ ٠٠٠و  ٢٠ ٠٠٠ففــي احلســكة ُش ــال املســتمر يف أحي شــخص نتيجــة القت
وقـد فـّر املشـردون إىل منـاطق أخـرى مـن        وغويران، وحوهلا، مبدينة احلسـكة.  اليعربية، وجساء،

شـخص قـد فـّروا مـن      ٩ ٠٠٠لي. هذا، وتشري بعض التقـارير إىل أن حنـو   احلسكة، وإىل القامش
أربع قرى يف تل محيس باجتاه القامشلي وأماكن أخرى يف أعقاب القتال الذي دار بني وحـدات  
احلمايــة الشــعبية ومجاعــات مســلحة أخـــرى. ويف محــاة، أدى القتــال بــني القــوات احلكوميـــة         

  الريفيـــــة اجلنوبيـــــة والغربيـــــة إىل فـــــرار حـــــوايل ومجاعـــــات املعارضـــــة املســـــلحة يف املنـــــاطق
شـخص إىل   ٧ ٠٠٠ شخص إىل مدينـة محـاة ومدينـة السَّـلَمية، فضـال عـن فـرار حنـو         ٢٢ ٥٠٠

من املشردين داخليا قـد   ١١٠ ٠٠٠أطمة والكرامة يف حمافظة إدلب. وتشري التقارير إىل أن حنو 
لقليلــة املاضــية. ويف القنيطــرة، أبلغــت ُســجلوا لتلقــي املســاعدة يف هــذه املنــاطق خــالل األســابيع ا
شخص قد نزحـوا حنـو منـاطق     ٥ ٠٠٠ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن ما يربو على

  .دمشق فرارا من القتال الدائر يف حمافظة ريف
وواصلت أطراف الرتاع استهداف اخلدمات احليوية والبنية األساسـية. وتفيـد التقـارير      - ١١

اء والكهرباء يف خمتلـف املنـاطق املتنـازع عليهـا يف حمافظـات درعـا، وإدلـب،        باستمرار نقص امل
ومحاة، ودير الزور، وريف دمشق. ويف مدينة حلب، فإن األضرار اليت حلقت مبحطـة سـليمان   

حزيران/يونيـه مـا زالـت تســبب     ٢علــى يـد مجاعـات املعارضـة املســلحة يف     هاحللـيب لضـخ امليـا   
شـخص. ويف حـني تتواصـل أعمـال إصـالح       ٧٠٠ ٠٠٠يزيد على  عجزا يف إمدادات املياه ملا

متوز/يوليــه، فــال تــزال قــدرة احملطــة علــى الضــخ منخفضــة  ١٩ضــخ امليــاه يف حلــب منــذ  طــةحم
أيلول/سـبتمرب،   ٤. ويف الكهربائيـة  بسبب انقطاعات الكهرباء ونقص الوقود الالزم للمولِّدات

طة سليمان احلليب بقطع إمـدادات امليـاه عـن    قامت مجاعات املعارضة املسلحة املسيطرة على حم
حلب طيلة يومني، وُيقال إهنـا وضـعت أجهـزة متفجـرة بـالقرب مـن حمطـة الضـخ الثانيـة. ويف          

ي الصــاخور يف حلــب، قــارير بإســقاط براميــل متفجــرة علــى حــ  أيلول/ســبتمرب، أفــادت الت ٨
  أحلق أضرارا واسعة النطاق باحملطة الفرعية لنقل الكهرباء.  مما
سورية، وخباصة علـى طـول   اجلمهورية العربية الويواصل تنظيم داعش تعزيز نفوذه يف   - ١٢

ــب،         ــف دمشــق، واحلســكة، وحل ــاف محــص، ومحــاة، وري ــداد الرئيســية يف أري خطــوط اإلم
وموارد طبيعية، وُبـىن حتتيـة رئيسـية. وخـالل الفتـرة املشـمولة        ،مناطق ذات معابر حدودية ويف
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ر الــزور والرقــة وحلــب، يف أعقــاب    يــش تقــدما يف حمافظــات د بــالتقرير، حقــق تنظــيم داعــ   
اشــتباكات مــع القــوات احلكوميــة ومجاعــات املعارضــة املســلحة. ويف ديــر الــزور، قــام التنظــيم 
مبهامجة وقصف املناطق الـيت تسـيطر عليهـا املعارضـة، واملنشـآت احلكوميـة يف الشـمال، مبـا يف         

اجلويـة، شـرقي حلـب. ويف حمافظـة الرقـة،      ذلك مطار ديـر الـزور العسـكري وقاعـدة كـويرس      
آب/أغسـطس. ويف احلسـكة،    ٢٤اجلويـة احلكوميـة يف   “ الطبقـة ”استوىل التنظيم على قاعـدة  

تفيد التقارير بأن التنظيم قد حارب وحدات احلمايـة الشـعبية يف بلـدة جازيـة واملنـاطق احمليطـة       
 تشـريد مئـات اُألسـر. ويف    كم جنوب شـرق مدينـة القامشـلي) ممـا أدى إىل     ٦٠هبا (على ُبعد 

رير، أحــرز التنظــيم تقــدما مهّمــا يف منطقــة عــني العــرب، وأجــرب،   ختــام الفتــرة املشــمولة بــالتق 
شـخص علــى الفـرار إىل تركيـا. ويعــد هـذا أكــرب      ١٣٠ ٠٠٠أيلول/ســبتمرب،  ٢٢اعتبـارا مـن   

اع يف عــام تــدفق لالجــئني الســوريني علــى تركيــا يف مثــل هــذه الفتــرة القصــرية منــذ بدايــة الــرت 
٢٠١١.  

حمافظـة  النــزوح إىل  يزيدي اضطروا إىل  ٩٥ ٠٠٠مما جمموعه  ٨٤ ٠٠٠كما أن حنو   - ١٣
احلســـكة، يف أعقـــاب هجمـــات شـــنها تنظـــيم داعـــش علـــى قضـــاء ســـنجار مبحافظـــة نينـــوي 

، مستخدمني معرب مسالكـا احلـدودي الـذي أتـاح هلـم االنتقـال إىل       املنطقة االعراق، مث غادرو يف
مــن   ٤ ٧٠٠أيلول/ســبتمرب، ال يــزال مــا يقــدر بنحــو      ١١ســتان العــراق. ومنــذ   إقلــيم كرد

  وافد يف القرى احمليطة. ٣ ٠٠٠الوافدين من العراق باقٍ يف خميم نوروز، ويقيم حنو 
أيلول/سـبتمرب إىل مقتـل حسـن عبـود،      ٩يف  لويف حمافظـة إدلـب، أدى هجـوم بالقنابـ      - ١٤

شخصـا، بينـهم    ٤٥ن اجلبهة اإلسالمية، إضـافة إىل  زعيم حركة أحرار الشام، اليت هي جزء م
  اهلجوم.  ع أي جهة مسؤوليتها عنومل تدَّعدد من قادة اجلماعة اآلخرين. 

وعلى الرغم من أن األمم املتحدة ال متلك وسيلة للتحقق، بذاهتا، مـن أعـداد احملـاربني      - ١٥
مبـا يف ذلـك اجلماعـات    ريني واألصول الـيت ينتمـون إليهـا، تتزايـد مشـاركة احملـاربني غـري السـو        

. يف القتال الدائر يف اجلمهورية العربية السورية، مع كل أطـراف الـرتاع  املصنفة بكوهنا إرهابية 
ويفيد العديد من احملللني بأن عدد احملاربني األجانب قد ازداد باطراد منذ إعالن تنظـيم داعـش   

ــة اإلســـالمية وشـــن هجمـــات كـــربى يف    ــة القيـــام اخلالفـ ــة الاجلمهوريـ ســـورية والعـــراق عربيـ
مدى األشهر الثالثة املاضية. وتشري التقـديرات إىل أنـه ينضـم إىل التنظـيم مـا يتـراوح بـني         على
حمــارب يف شــهر متوز/يوليــه  ٦ ٠٠٠حمــارب أجــنيب شــهريا، وأن عــددهم بلــغ   ٣٠٠ و ٢٠٠

ــها التنظــيم ت     ضــم مــن وحــده. ويقــدر أن األراضــي الــيت تشــملها اخلالفــة اإلســالمية الــيت أعلن
  ماليني نسمة. ٩يصل عددهم إىل   السكان ما
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وكان هناك عدد من اتفاقات وقف إطالق النار احمللية، وكـذلك مفاوضـات مسـتمرة      - ١٦
عـات املعارضـة املسـلحة. ويف حمافظـة دمشـق، مت التوصـل إىل اتفـاق لوقـف         ابني احلكومـة ومج 
/أغســطس. وبعــد االتفــاق،  آب ١٨دينــة دمشــق يف مبالقــدم والعســايل  حيــيإطــالق النــار يف 

مــدين إىل ديــارهم. ويف خمــيم الريمــوك  ٤ ٠٠٠ حنــو بــدأت إعــادة اخلــدمات األساســية، وعــاد 
دمشــــق، وجهــــت احلكومــــة مــــؤخرا دعــــوة إىل مجاعــــات املعارضــــة املســــلحة لتشــــكيل  يف
ية الـذي مت التوصـل   ئاعدواستئناف املفاوضات املباشرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف األعمال ال وفد
  حرز حىت اآلن أي تقدم حنو تنفيذه.حزيران/يونيه، والذي مل ُي ٢١ه يف إلي
 وجتــري مفاوضــات وقــف إطــالق النــار علــى الصــعيد احمللــي أيضــا يف حمــافظيت ريــف     - ١٧

فــي ريــف دمشــق، أفــادت التقــارير بالتوصــل إىل اتفــاق حملــي يشــمل وقــف  فدمشــق ومحــص. 
ت يف أوائـل آب/أغسـطس املفاوضـات    إطالق النـار يف وادي بـردى. ويف أمـاكن أخـرى، بـدأ     

 املباشرة بني القوات املسلحة السورية ووفد مـن داريـا (الغوطـة الغربيـة) مـن أجـل التوصـل إىل       
اتفاق شامل للسـماح للمـدنيني بـالعودة إىل ديـارهم. وتتواصـل املفاوضـات، وال سـيما بشـأن         

بشـأن وقـف إطـالق     مسألة احملتجزين وتسليم األسلحة متوسـطة احلجـم. وتسـتمر املفاوضـات    
  ية.ئاعدالنار يف حي الوعر مبدينة محص، على الرغم من ورود تقارير عن تواصل األعمال ال

أيلول/سبتمرب، أُطلق سراح حفظة السالم التابعني لقوة األمـم املتحـدة ملراقبـة     ١١ويف   - ١٨
شخصــا، والــذين كــانوا حمتجــزين لــدى جبهــة النصــرة        ٤٥فــض االشــتباك البــالغ عــددهم    

ــ ــة          ٢٨ ذمن ــد شــهدت حال ــدة. وق ــة جي ــا يف حال ــأهنم مجيع ــارير ب ــد التق آب/أغســطس. وتفي
األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك على اجلانب السـوري واملنطقـة الفاصـلة تـدهورا كـبريا       قوة

يف منتصـــــف أيلول/ســـــبتمرب. وحققـــــت اجلماعـــــات املســـــلحة تقـــــدما يف منطقـــــة مواقـــــع  
مباشــرا لســالمة وأمــن حفظــة الســالم التــابعني لألمــم  االشــتباك، ممــا يشــكل هتديــدا  فــض قــوة

الفـوار. ونتيجـة لـذلك، نقـل مجيـع مـوظفي        نبع ويف معسكر“ برافو”املتحدة على طول خط 
  “.ألفا”هذه املواقع إىل اجلانب يف األمم املتحدة العاملني 

فقــة دي ميســتورا، برســتافان مهوريــة العربيــة الســورية، إىل اجلوقــام املبعــوث اخلــاص   - ١٩
ــه، رمــزي  ــدين رمــزي  نائب ــرة مــن   عــز ال ــارة إىل دمشــق يف الفت أيلول/ســبتمرب  ١٣إىل  ٩، بزي

ــة        ــة العربي ــي املعارضــة يف اجلمهوري ــة مــع املســؤولني احلكــوميني، وممثل إلجــراء مناقشــات أولي
السورية، وممثلي منظمات اجملتمع املدين، واجلماعات النسـائية. وكانـت هـذه أول زيـارة يقـوم      

. وأعقــب ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١منــذ توليــه مهــام منصــبه يف   بلــدعــوث اخلــاص إىل الاملب هبــا
  عدد من الزيارات إىل عواصم إقليمية ودولية، منها بريوت والقاهرة وباريس وأنقرة.  ذلك
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ــة تقصــي        ١٠ويف   - ٢٠ ــة أن بعث ــلحة الكيميائي ــر األس ــة حظ ــت منظم ــبتمرب، أعلن أيلول/س
املزعـــوم لغـــاز الكلـــور كســـالح يف اجلمهوريـــة العربيـــة  احلقـــائق املكلفـــة ببحـــث االســـتخدام

كيميائيـة سـامة    ةعلـى أن مـاد  “ تأكيـدات دامغـة  ”السورية، قد توصلت إىل معلومات تشكل 
يف اجلـزء  يف تلمنس والتمانعة وكفـر زيتـا   “ نهجة ومتكررةممبصورة ”خدمت كسالح اسُتقد 
  .٢٠١٤ ، يف وقت سابق من عام من البلدشمايلال
  

  قوق اإلنسانح  -باء   
ــطس  ٢٨يف   - ٢١ ، أصـــدرت جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املســـتقلة املعنيـــة      ٢٠١٤آب/أغسـ

جريـت  ، بناء على املقابالت الـيت أُ )A/HRC/27/60( باجلمهورية العربية السورية تقريرها الثامن
كــانون الثاين/ينــاير  ٢٠معــت يف الفتــرة مــن لــيت ُجا دلــةمقابلــة، وعلــى األ ٤٨٠وبلــغ عــددها 

. وخلصـت جلنـة التحقيـق إىل أن القـوات احلكوميـة واصـلت تنفيـذ        ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٥ إىل
ــذيب          ــل والتع ــة جــرائم القت ــة بصــورة منهجي ــدنيني، مرتكب ــى امل ــعة النطــاق عل ــات واس هجم

ــد اإلن    ــرائم ضـ ــد اجلـ ــري، الـــيت تصـــل إىل حـ ــاء القسـ ــادت واالغتصـــاب واالختفـ ــانية. وأفـ سـ
القــوات احلكوميــة ارتكبــت أيضــا انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان، وارتكبــت أيضــا    بــأن

جــرائم حــرب متمثلــة يف القتــل، وأخــذ الرهــائن والتعــذيب، واالغتصــاب، والعنــف اجلنســي،    
  ، وكذلك استهداف املدنيني.عدائيةعمال الاألوجتنيد األطفال واستخدامهم يف 

لجنــة إىل أن اجلماعــات املســلحة املــذكورة يف التقريــر، اله، خلصــت ويف التقريــر نفســ  - ٢٢
ــا ــيم  مب ــك تنظ ــدام       داعــش يف ذل ــل واإلع ــك القت ــا يف ذل ــازر وجــرائم حــرب، مب ــت جم ، ارتكب
إجراءات قضائية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، وانتهاكات للقـانون اإلنسـاين الـدويل مبثابـة      دون

عمـال  األنسـي، وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف     االختفاء القسري، واالغتصـاب والعنـف اجل  
ــةال ــة. وجــرى اســتهداف    عدائي ــان حممي ــى أعي ــاملني ، واهلجــوم عل ــي الع ــدينرجــال و نيالطب  ال
الصحفيني. وقامت اجلماعات املسلحة مبحاصـرة األحيـاء املدنيـة وقصـفها بصـورة عشـوائية،       و

الســيارات املفخخــة ونشــرت الرعــب بــني املــدنيني يف بعــض احلــاالت، عــن طريــق تفجــريات    
 ،تنظــيم ارتكبــوااللجنــة خلصــت إىل أن أعضــاء مــن الاملنــاطق املدنيــة. وجيــدر باملالحظــة أن  يف

باإلضافة إىل جـرائم احلـرب، جـرائم تعـذيب وقتـل وأفعـاال مبثابـة االختفـاء القسـري والتـهجري           
دنيني القسري تصل إىل حد اجلرائم ضـد اإلنسـانية، وذلـك يف سـياق هجـوم علـى السـكان املـ        

  يف حمافظيت حلب والرقة.
وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، واصــلت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان    - ٢٣

تلقي تقارير عن عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية تقوم هبا القوات احلكومية يف حمـافظيت محـاة   
مـا ال يقـل   أمـاكن وجـود    عرفُتآب/أغسطس، مل  ١١نشطاء. وحىت الستهدف هبا توحلب، 
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ــه وآب/أغســطس       ٢٥ عــن ــة يف متوز/يولي ــوات احلكومي ــذين احتجــزهتم الق ــن الناشــطني، ال م
  .، أثناء محالت حبث من مرتل إىل مرتل، ومشلت مناطق خمتلفة من حمافظة حلب٢٠١٤

وال يــزال النســاء واألطفــال مــن أشــد املتضــررين مــن الــرتاع خــالل الفتــرة املشــمولة       - ٢٤
طالبــا مــن أصــل    ١٣٠حيتجــز  داعــش لول/ســبتمرب، ال يــزال تنظــيم  أي ١٧ حــىتبــالتقرير. و

ــتطفهم التنظـــيم   ١٥٣ ــا اخـ ــاء ســـفرهم إىل عـــني العـــرب،   ٢٩ يفطالبـ ــايو أثنـ لـــب. حبأيار/مـ
لتنظـيم  لغضون ذلك، تلقت مفوضية حقوق اإلنسان تقارير عـن قيـام نقطـة تفتـيش تابعـة       ويف

آب/أغســطس  ١٩قــا للناشــطني، ففــي هويــة طبيبــة أســنان. ووف وثيقــة يف ديــر الــزور مبصــادرة
 كـان وجـود  ولكـن م  ،عـدمت تنظـيم بأهنـا أُ  الأيام تقريبا من اختفائهـا، أفـاد    ١٠، وبعد ٢٠١٤

غــري واضــحة، نقلــت وســائط   ال تــزال أســباب اختفائهــارغــم أن جثماهنــا ال يــزال جمهــوال. و 
  اإلعالم أهنا اسُتهِدفت ملعاجلتها مرضى من الذكور.

ــو محــام، والكشــكية     ال، اســتوىل ٢٠١٤ آب/أغســطس ١٧ويف   - ٢٥ ــرى أب ــى ق تنظــيم عل
ــرانيج، ــد شــهر        وغ ــك بع ــة الشــعيطات، وذل ــها قبيل ــيت تقطن ــزور، وال ــر ال ــا واحــد يف دي تقريب

احلصار والقتال من أجل السـيطرة عليهـا. وتشـري املعلومـات الـيت مجعتـها مفوضـية حقـوق          من
نـت نسـاء القـرى وأطفاهلـا مـن املغـادرة.       اإلنسان إىل أنه، قبل فترة احلصـار هـذه وخالهلـا، متكّ   

وأفادت التقارير أن الباقني هم يف املقام األول من املسنني وأفراد اجليش احلـر والعناصـر التابعـة    
تنظــيم اللــه مــن قبيلــة الشــعيطات، الــذين كــانوا يــدافعون عــن قــراهم. وأفــادت التقــارير بــأن     

  القرى. بإعدام واحتجاز مئات األشخاص عند استيالئه على  قام
تنظيم بإعـدام عشـرات األشـخاص    الوباإلضافة إىل ذلك، وحسب مصادر خمتلفة، قام   - ٢٦

مســاعدة القــوات و الــردة بــنيوذلــك بتــهم تنوعــت   ،يف حمافظــات ديــر الــزور وحلــب والرقــة 
احلكومية. وأفادت التقارير بأن قائمة الضحايا مشلـت مـدنيني ومقـاتلني تـابعني جلبهـة النصـرة،       

ــلحة. ويف  وعناصـــر حكوم ــة املسـ ــا اخترقـــت اجلماعـ ــة ورد أهنـ ، ٢٠١٤آب/أغســـطس  ٢٨يـ
اجلويـة   “الطبقـة ”، يف أعقـاب االسـتيالء علـى قاعـدة     داعش شريط فيديو يبني قيام تنظيم شرُن

ــة. ونشــر    ٢٢٦يف الرقــة، بإعــدام مــا ال يقــل عــن    ــديا عنــد مــدخل القاعــدة اجلوي تنظــيم الجن
  أمساءهم ورتبهم يف وقت الحق.

عـدم  آب/أغسـطس، أُ  ١٩فـي  فتنظيم يستهدف العاملني يف وسائط اإلعالم. اليزال وال   - ٢٧
أيلول/سـبتمرب.   ٢ إسـرائيلي يف  -  تنظيم، وأُعـدم صـحفي أمريكـي   الصحفي أمريكي من جانب 

  .آخرين مهنيني إعالميني تنظيم ال يزال حيتجز ما ال يقل عن سبعةالعتقد أن وُي
أصـدر بيانـا إىل مجيـع املـدارس      داعـش  ر، ورد أن تنظيموخالل الفترة املشمولة بالتقري  - ٢٨

 إلغاء املناهج احلالية لوزارة التربيـة  مبا يف ذلك إشارات إىل ومؤسسات التعليم يف حمافظة الرقة،
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ــذ جمموعــة  ــاريخ       وتنفي ــها إلغــاء مواضــيع مثــل الت ــاهج الدراســية، من ــة علــى املن تغــيريات هيكلي
  والتعليم املوسيقي والفين والرياضة.

، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٩آب/أغسطس إىل  ٢١وأشارت احلكومة إىل أنه يف الفترة من   - ٢٩
شخصا، بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم وتعهدوا بعدم املشـاركة   ١ ٦٦٩مت العفو عن 
ة. ومل تقدم احلكومـة مزيـدا مـن التفاصـيل عـن حـاالت العفـو هـذه. وليسـت          عدائييف األعمال ال

  .نها من التحقق من صحة هذه املعلوماتتحدة حلقوق اإلنسان يف وضع ميكّاملمفوضية األمم 
وال يــزال عــدم املســاءلة يــؤدي إىل إفــالت مــرتكيب انتــهاكات حقــوق اإلنســان الدوليــة    - ٣٠

والقانون اإلنساين الـدويل يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية مـن العقـاب. وخـالل الفتـرة املشـمولة          
ة التحقيق أي رد من حكومة اجلمهورية العربية السورية، يف ما يتعلق بـآخر  بالتقرير، مل تتلق جلن

 هاترسـال  ول إىل البلد بغرض تنفيذ والية جملس حقوق اإلنسان. وطلبـت اللجنـة يف  دخطلبات ال
طلبــها  لــكذكــان ول إىل اجلمهوريــة العربيــة الســورية، ودخمتوز/يوليــه الــ ٣٠املؤرخــة  األخــرية

بالنسـبة   البلـد  أن هـذا املوضـوع. واسـتمر املنـع املفـروض علـى دخـول       بش ٢٠١٤الثالث يف عام 
  .قوق اإلنسانحلمفوضية حقوق اإلنسان ومراقيب األمم املتحدة  وأعضاء لجنةالألعضاء 

  
  إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية  -جيم   

ــوايل يظـــل  - ٣١ ــة داخـــل    ١٠,٨ حـ ــانية عاجلـ ــاعدة إنسـ ــة إىل مسـ ماليـــني شـــخص حباجـ
ن شـخص مـن املشـردين داخليـا.     ومليـ  ٦,٤العربية السورية، مبا يف ذلـك أكثـر مـن     اجلمهورية

منـاطق يصـعب الوصـول إليهـا،      باعتبارهـا  ن شـخص يف املنـاطق املصـنفة   ومليـ  ٤,٧ويقيم حنـو  
ــا ــك  مب ــن جانــب       ٢٤١ ٠٠٠يف ذل ــا م ــون حماصــرين إم ــل ال يزال ــى األق ــوات الشــخص عل ق

  ة أو قوات املعارضة.ياحلكوم
ــراز بعــض املكاســب يف إيصــال       وواصــل  - ٣٢ ــركاؤها إح ــم املتحــدة وش ت وكــاالت األم

مت إيصـــال املســـاعدة الغذائيـــة فقـــد املســـاعدات اإلنســـانية خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير. 
قياســـي مـــن األشـــخاص يف آب/أغســـطس. وتواصـــل تســـليم املســـاعدات الغذائيـــة   عـــدد إىل
الوصول عرب احلدود يف أعقاب اختـاذ القـرار   احلدود وعرب خطوط القتال مع إتاحة إمكانية  عرب

إىل منــاطق أوســع نطاقــا يف حمافظــات حلــب ودرعــا   ، ممــا أدى إىل الوصــول)٢٠١٤( ٢١٦٥
ــة والقنيطــرة. وفُ    ــب والالذقي ــاط إليصــال املســاعدة عــرب خطــوط      ومحــاة وإدل تحــت أيضــا نق

ــال بعــض أعمــال تســليم    املواجهــة، حيــ ــاه  يــةغذاألث جــرت عــرب خطــوط القت وإمــدادات املي
  والنظافة الصحية يف حلب (الشرقية والريف الغريب) وإدلب وريف دمشق. يالصح صرفلاو



S/2014/696
 

10/32 14-61427 
 

وعلى الرغم من املكاسب اليت حتققت مـؤخرا يف جمـال إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية،        - ٣٣
الوصـول إليهـا يشـكل حتـديا، ويرجـع ذلـك يف املقـام        ال يزال إيصاهلا إىل املنـاطق الـيت يصـعب    

موقعـا   ٧٧إىل  بوجـه عـام   وصـلت املسـاعدة   قـد األول إىل انعدام األمـن والعقبـات اإلداريـة. و   
ــة) مــن املواقــع املصــنفة  ٢٦,٨(حــوايل   ،حماصــرة أو يصــعب الوصــول إليهــا  باعتبارهــا يف املائ

املقدمـة مـن برنـامج األغذيـة العـاملي       موقعـا. ووصـلت املسـاعدة الغذائيـة     ٢٨٧والبالغ عـددها  
ــروا)       ــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن (األون ــم املتحــدة إلغاث ــة األم ووكال

 ٤٦٩ ٥١٠منطقـــة يصـــعب الوصـــول إليهـــا باملقارنـــة مـــع  ٣٣أشـــخاص يف  ٢٥١ ٨٠٨ إىل
ابق. وقامـت  موقعا يصعب الوصول إليها خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير السـ    ٢٣أشخاص يف 

ــة      مفوضــية حقــوق اإلنســان، واألونــروا، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، واملنظمــة الدولي
منطقـة يصـعب الوصـول     ٣٩شخصـا يف   ١٠٤ ٨٣٧للهجرة، بإيصال املـواد غـري الغذائيـة إىل    

موقعــا مــن املواقــع الــيت يصــعب الوصــول إليهــا    ٢٣شخصــا يف  ٨١ ١٥١إليهــا باملقارنــة مــع 
ــرة امل  ــة بإيصــال األدويــة        خــالل الفت ــة الصــحة العاملي ــت منظم ــابق. وقام شــمولة بــالتقرير الس

شخص، وقدمت الـدعم يف مـا يتعلـق بامليـاه والصـرف الصـحي إىل قرابـة         ١٨٣ ٠٠٠ حنو إىل
الـــدعم املتعلـــق  )اليونيســـيفللطفولـــة (املتحـــدة  منظمـــة األمـــمشــخص. وقـــدمت   ٨٨ ٣٠٠

 ٣٠ ٠٠٠ي إىل وغــذت، والــدعم الشــخص ١٤٠ ٠٠٠خبــدمات امليــاه والصــرف الصــحي إىل  
  طفل يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها.

وتقــوم آليــة الرصــد التابعــة لألمــم املتحــدة بعملــها يف الوقــت احلاضــر، بوجــود فريــق      - ٣٤
ق اإلنشـاء السـريع ألفرقـة    يـ حتقأمكـن  واحد يف تركيا وفريق رصد آخر يف األردن. وقـد   رصد

األمم املتحدة من جانب حكوميت األردن وتركيـا. وجيـري    الرصد بفضل الدعم الذي قُدم إىل
تركيا. وال يـزال نشـر فريـق الرصـد يف العـراق معلقـا بسـبب تواصـل         يف إنشاء فريق رصد ثان 

  القتال وانعدام األمن يف اجلزء الشمايل الغريب من البلد.
ــا   ١٠شــحنة:  ١٤وأرســلت األمــم املتحــدة وشــركاؤها     - ٣٥  مــن األردن، ٤و مــن تركي
ــرار    إىل ــة الســورية مبوجــب أحكــام ق ــة العربي ، عــن )٢٠١٤( ٢١٦٥ جملــس األمــن  اجلمهوري

طريق ثالثة معابر حدودية، وهي باب السـالم وبـاب اهلـوى والرمثـا. ومشلـت هـذه الشـحنات        
 ١٨٢ ٤٠٠ علـى ائيـة ملـا يزيـد    شخص؛ ومواد غري غذ ٩٤ ٥٠٠ من مساعدات غذائية ألكثر

طبيــة  ولــوازمشخصــا؛  ٦٦ ٧٦٠شخصــا؛ وإمــدادات بامليــاه ولــوازم الصــرف الصــحي لنحــو  
شـخص، فضـال عـن مـواد      ١٠٠لــ  شخص، مبا يف ذلك لوازم جراحية  ١٥١ ١٠٠ألكثر من 
  شخص يف حمافظات إدلب وحلب ومحاة ودرعا والقنيطرة والالذقية. ٤٧ ٩٠٠  أخرى لـ
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أبلغت األمم املتحدة حكومـة اجلمهوريـة العربيـة     ،)٢٠١٤( ٢١٦٥قرار ال ومتشيا مع  - ٣٦
الســورية مســبقا بكــل شــحنة، مبــا يف ذلــك تفاصــيل عــن حمتوياهتــا وعــن املنطقــة الــيت تقصــدها  

لشـحنات ومبرافقـة املركبـات    الرصـد برصـد حتميـل ا    آليـة  وعدد املستفيدين منها. وقامت أفرقة
وإضــافة إىل ذلــك، أرســلت آليــة الرصــد فيمــا يتعلــق بكــل   املعــرب احلــدودي املعــين.احملمَّلــة إىل 

شحنة إخطارا إىل حكومة اجلمهورية العربية السورية تؤكد فيه على الطـابع اإلنسـاين للشـحنة    
  .)٢٠١٤( ٢١٦٥مبا يتوافق مع القرار 

ويف ظل تدهور احلالة اإلنسانية يف حمافظة احلسكة، فال تزال احلاجة ماسـة إىل إدخـال     - ٣٧
مــواد إغاثيــة عــن طريــق معــرب ُنَصيبني/القامشــلي، وهــو الطريــق األكثــر مباشــرة واألقــل تكلفــة  

أيلول/ســبتمرب أن معــرب  ١٧يف  لألمــم املتحــدة احملافظــة. وأكــدت وزارة اخلارجيــة التركيــة  إىل
ُنَصيبني/القامشلي احلدودي مفتوح. وتقوم األمم املتحدة حاليا بالتفاوض مع السـلطات بشـأن   
إدخال مزيد من القوافل. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـلت املفوضـية السـامية لشـؤون     

افظـة احلسـكة.   الالجئني وبرنامج األغذية العاملي تنظيم عمليات نقـل جـوي مـن دمشـق إىل حم    
ــا يصــل إىل     ــة العــاملي املســاعدة مل ــامج األغذي شــخص يف آب/أغســطس،   ٦٣ ٠٠٠ونقــلَ برن

ــة لعــدد يصــل إىل       يف حــني نقلــت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني مــواد غــري غذائي
شـــخص. وإضـــافة إىل ذلـــك، متكنـــت منظمـــة الصـــحة العامليـــة أيضـــا مـــن تقـــدمي    ١٥ ٠٠٠

شخص، ونقلت منظمـة األمـم املتحـدة     ١ ٤٠٠اإلسهال ملا يزيد على جمموعات لوازم ملعاجلة 
شــخص يف القامشــلي. ووفــرت مفوضــية شــؤون  ٤ ٠٠٠للطفولــة جــوا إمــدادات ألكثــر مــن 
  الجئ عائدين إىل العراق. ٦ ٠٠٠الالجئني وسائل نقل ملا يزيد على 

ية يف اجلمهوريـة  وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، ظـل الوصـول إىل احملافظـات الشـرق        - ٣٨
ومجاعـات   مصـنفة بكوهنـا إرهابيـة   العربية السـورية يعـاين مـن عوائـق شـديدة بسـبب مجاعـات        

ــة لشــهر آب/أغســطس،      ــال، فخــالل دورة توزيــع األغذي معارضــة مســلحة. وعلــى ســبيل املث
 ٢٩٥ ٠٠٠يصــل أي مــن املخصصــات املقــررة إىل األشــخاص املســتهدفني البــالغ عــددهم    مل

ــزور وإىل شــخص يف حمافظــة ديــ  ــة نتيجــة    ٢٨٥ ٠٠٠ر ال شــخص مســتهدفني يف حمافظــة الرقّ
النعــدام األمــن. ويف حــني تلقــت الرقّــة بعــض املســاعدات خــالل دورة التوزيــع الســابقة، فــإن   

ثالـث شـهر علـى التـوايل ال يـتمكن فيـه برنـامج         الفترة املشمولة بالتقرير تشـري إىل أن هـذا هـو   
ــر    ــاملي مــن الوصــول إىل دي ــة الع ــإن مجاعــات املعارضــة    األغذي ــك، ف ــزور. وعــالوة علــى ذل ال

، مبـا فيهـا تنظـيم    املصـنفة بكوهنـا إرهابيـة   ماعـات  اجلاإلسـالمية، و  اجلبهـة املسلحة، مبا يف ذلـك  
داعش، تواصـل عرقلـة وصـول املسـاعدات اإلنسـانية إىل املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة اجلماعـات          

واصــل تنظــيم داعــش عرقلــة ســبل  األخــرى. ويف حلــب ومشــال احلســكة، علــى ســبيل املثــال،  
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قرى دير الـزور غـري اخلاضـعة     وإىلاملناطق الكردية  إىلوصول املساعدات اإلنسانية، وال سيما 
  لسيطرته.

واصلت وكاالت األمـم املتحـدة وشـركاؤها بـذل     وعلى الرغم من صعوبة بيئة العمل   - ٣٩
ففـي آب/أغسـطس، أرسـل     .املساعدات إىل من هـم يف حاجـة إليهـا    إيصالاجلهود الرامية إىل 

حمافظــة ســورية، أي مــا ميثــل  ١٢شــخص يف  مليــون ٤,١٦برنــامج األغذيــة العــاملي أغذيــة لـــ 
شخص، وهو ما يشـكّل زيـادة بنسـبة     مليون ٤,٢٥يف املائة من اهلدف املقرر البالغ  ٩٨نسبة 
وصـل إليـه   يف املائـة مـن اهلـدف) الـذي مت الت     ٨٦( مليـون  ٣,٦٦العدد البالغ  علىيف املائة  ١٣

 الكلـــوريف متوز/يوليــه، وأعلـــى مســـتوى يــتم بلوغـــه منـــذ بدايـــة األزمــة. وعـــادت شـــحنات    
ــالنفع علـــى   الـــيت ــها اليونيســـيف بـ ــة.   ١٦,٥٥قدمتـ ــاه النظيفـ ــتفادوا بامليـ مليـــون شـــخص اسـ

نحـــو ل للمعاجلـــة الطبيـــة منظمـــة الصـــحة العامليـــة األدويـــة واللـــوازم املســـتخدمة       ووزعـــت
أيلول/ســـبتمرب، أرســـلت  ١٥آب/أغســـطس و  ١٩ بـــنيتـــرة . ويف الف)٣(شـــخص ٣٦٩ ٠٠٠

ــن      ــر مـ ــها أكثـ ــتفاد منـ ــة اسـ ــواد إغاثيـ ــئني مـ ــؤون الالجـ ــية شـ ــا يف  ٣٥٢ ٤٦٠مفوضـ شخصـ
  حمافظات.  ١٠
  

  املناطق احملاصرة    
شــخص يف منــاطق  ١٩٦ ٠٠٠شــخص حماصــرين، منــهم  ٢٤١ ٠٠٠ال يــزال قرابــة   - ٤٠

ــام وا    ــمّية الشـ ــة يف معّضـ ــوات احلكوميـ ــرها القـ ــوك،    حتاصـ ــا، والريمـ ــرقية، وداَريَّـ ــة الشـ لغوطـ
  شخص يف مناطق حتاصرها قوات املعارضة يف ُنبل والزاهرة.   ٤٥  ٠٠٠  و

وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، وصـلت املسـاعدات، ومـن بينـها مسـاعدات طبيـة،            - ٤١
غذيـة علـى   مها: ُدوما والغوطـة الشـرقية، والريمـوك. ومتّ توزيـع األ     جمتمعني حملّيني حماصرين إىل

ــة      ٧,٣أشــخاص ( ١٧ ٥٠٨ ــواد غــري الغذائي ــاطق احملاصــرة) وامل ــة مــن الســكان يف املن يف املائ
ــى ــا ( ٥ ٨٧٢ علــ ــى    ٢,٤شخصــ ــة علــ ــع األدويــ ــة)؛ ومت توزيــ ــا  ٧٦ ٣٦٤يف املائــ شخصــ

  املائة).  يف  ١٣,٧(
أيلول/ســبتمرب،  ٩ شــخص حماصــرين. ويف ١٥٠ ٠٠٠ال يــزال  ،الغوطــة الشــرقيةويف   - ٤٢

مة الصحة العاملية واهلالل األمحر العريب السوري مضـادات حيويـة وأدويـة لعـالج     أوصلت منظ
  امليـــاه ولـــوازم الصـــرف الصـــحي،وحالـــة،  ٧١ ٠٠٠مـــا يعـــادل  ملعاجلـــةاألمـــراض الســـارية 

  يف ُدْوما. بالتيفوئيد، استجابة لزيادة عدد املصابني للتطهري الصغرية مبا يف ذلك أكياس الكلور
__________ 

أيام) عالجا لشخص واحد. ويـتم حتديـد    مثانية(مثل دورة املضادات احليوية ملدة  املعياريةُتعترب دورة العالج   )٣(  
 .دورة العالج لكل عملية توزيع لألدوية على أساس املعايري الدولية ملنظمة الصحة العاملية
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طفـــل،  ٩ ٠٠٠شـــخص، مبـــا يف ذلـــك حنـــو  ٢٤ ٠٠٠يعـــاين  ،الشـــاممعّضـــمّية ويف   - ٤٣
ــة االحتياجــات األساســية ومــن قيــود علــى احلركــة. ومل تصــل       مــن نقــص املــواد الالزمــة لتلبي
وكانت آخر مرة تصل فيهـا   .مساعدات إىل معّضمّية الشام خالل الفترة املشمولة بالتقرير أي

ز/يوليـه املاضـي عنـدما أوصـلت منظمـة الصـحة       متو ٢٨يف  إىل املنطقـة هـي  املساعدة اإلنسـانية  
 ٢٤ ٠٠٠أطنان من املسـاعدات الطبيـة تكفـي لـدعم      ٥العاملية واهلالل األمحر العريب السوري 

  .  ملدة شهرين شخص
ومل تصـــل أي مســـاعدات  .شـــخص حماصـــرين ٤ ٠٠٠حـــوايل ال يـــزال  ،داَرّيـــاويف   - ٤٤
هـذه  ت آخـر مـرة مت فيهـا إيصـال املسـاعدة إىل      وكانـ  ؛داَرّيا خالل الفترة املشمولة بالتقرير إىل

  ,٢٠١٢يف تشرين األول/أكتوبر  املنطقة
ــزال ،الريمــوك ويف  - ٤٥ ــروا مــن   .ألــف شــخص حماصــرين  ١٨ حــوايل ال ي ومتكنــت األون

 ١٧ ٥٠٨يومــا خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، فــزّودت       ١٩الوصــول إىل الريمــوك ملــدة   
ــة أشــخاص بطــرود   ــن األغذي ــب شــحنة      ٥ ٨٧٢، و م ــة، وإىل جان ــواد غــري غذائي شخصــا مب

شخصـا بلـوازم صـحية وأدويـة. وُسـمح، للشـهر        ٥ ٣٦٤منظمـة الصـحة العامليـة، زّودت     من
الثاين على التوايل، بتوزيع لوازم طبية، مبا فيها املضادات احليوية وجمموعة مـن األدويـة الالزمـة    

للرضـع واألطفـال    املعياريـة اللقاحات لعالج األمراض املزمنة واألمراض غري السارية، وكذلك 
يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، علــى الريمــوك. ووفــرت منظمــة الصــحة العامليــة أيضــا الــدعم           

ــا ـــ      فيم ــاه والصــرف الصــحي ل ــق باملي آب/أغســطس حــدث   ٢٥شــخص. ويف  ٨ ٠٠٠يتعل
أدى  ألونـروا يف الريمـوك، ممـا   ل التـابع  توزيـع اللنار وسقوط قذائف هاون جبوار مركـز  لإطالق 

  إىل وقف توزيع املواد الغذائية وتقدمي اخلدمات الصحية يف ذلك اليوم.
شـــخص حماصـــرين مـــن ِقَبـــل قـــوات  ٤٥ ٠٠٠ حـــوايل ال يـــزال ،ُنبـــل والزاهـــرةويف   - ٤٦

  أيار/مايو.   ٨تصل أي مساعدات إنسانية إىل القريتني منذ   املعارضة. ومل
  

  طيبيف اجملال ال حرية مرور اللوازم واملعدات الطبية والعاملني    
قامت منظمة الصحة العاملية بإيصال األدوية واملعدات الطبيـة إىل املنـاطق الـيت يصـعب       - ٤٧

الوصول إليهـا يف حمافظـات درعـا وريـف دمشـق ودمشـق واحلسـكة. وقامـت منظمـة الصـحة           
ذلـك   يف حالـة، مبـا   ١٨٣ ٠٠٠حنـو   الطبيعة ملعاجلةالعاملية وشركاؤها بتوزيع األدوية واللوازم 

معاجلـة اإلسـهال ملـا يزيـد      لـوازم  املضادات احليوية، وأدوية األمراض غـري السـارية وجمموعـات   
ــى  ــع شــخص يف ُبصــرى وجاســم واحلــراك مبحافظــة درعــا؛     ١٠٨ ٠٠٠عل املضــادات وتوزي

تـوفري  و، شـخص  ٧١ ٠٠٠احليوية، وأدوية األمراض السارية اليت تكفي لعالج مـا يزيـد علـى    
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شـخص، مبـا يف ذلـك     ٨٠ ٠٠٠الصحي والنظافة الصحية للجميـع لــ   املياه وخدمات الصرف 
بلـدة ُدومـا احملاصـرة     يف التيفوئيـد استجابة لتزايد عـدد حـاالت    الصغرية للتطهريأكياس الكلور 

مـن   املضادات احليوية، وأدوية األمـراض املزمنـة، وجمموعـة واحـدة    وتوزيع يف الغوطة الشرقية؛ 
معاجلـة   لـوازم  شخصا يف خميم الريموك بدمشـق؛ وجمموعـات   ٢ ٦٥٠معاجلة اإلسهال لـ  لوازم

  شخص من الالجئني العراقيني يف القامشلي. ١ ٤٠٠ لـاإلسهال 
ــرة مــن        - ٤٨ ــة تلقــيح ضــد شــلل األطفــال علــى الصــعيد دون الــوطين يف الفت وُنظمــت محل
مـا يزيـد   أيلول/سبتمرب. وتشري النتائج األوليـة إىل أنـه مت الوصـول إىل     ٤آب/أغسطس إىل  ٣١

على مليون طفـل، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا. وتعتـزم وزارة الصـحة           
الـداء قبـل هنايـة     ملواجهـة القيـام بـثالث محـالت إضـافية      واليونيسـيف منظمة الصحة العاملية  مع

  .  ٢٠١٤عام 
املشــمولة واســتمّر تعــّرض املرافــق الطبيــة والعــاملني الطبــيني للــهجمات خــالل الفتــرة     - ٤٩

ــوق اإلنســان          ــاء املناصــرين حلق ــة األطب ــالتقرير. فخــالل شــهر آب/أغســطس، وثّقــت منظم ب
يف درعـا،   واثنتـان يف حمافظـة حلـب،    منهاثالث  جرت ؛طبيةالرافق املهجمات تعرضت هلا  ٩

ــان ــب،  واثنت ــة،  واحــدة وهجمــةيف إدل ــها   وواحــدةيف الرق ــع من  يف ريــف دمشــق. وكــان أرب
بأسـلحة   واثنتـان بالقصـف اجلـوي   واريخ، وثـالث برباميـل متفجـرة،    بالقـذائف والصـ   هجمات

غري معروفة. وكان اثنان من املرافق الطبية السبعة قد تعّرضا هلجمات يف السـابق. وُوثّـق أيضـا    
حلقـــوق اإلنســـان بـــأن  املناصـــرينمـــن العـــاملني الطبـــيني. وتفيـــد منظمـــة األطبـــاء  ٢١مقتـــل 
توفيـا   ٢راء القصـف املـدفعي أو الـتفجريات، وبـأن     العاملني قد لقوا مصـرعهم مـن جـ    من ١٧

  مت إعدامهما. ٢ التعذيب، و من جراء
  

  اإلجراءات اإلدارية    
ما زال تنفيذ إجراءات ختم الشاحنات، اليت قُصد هبا تيسري وتسريع املرور عند نقـاط    - ٥٠

ــيش، يتســّبب يف   ــاءالتفت ــوح      إبط ــى وجــه اخلصــوص، ل ظ إيصــال املســاعدات اإلنســانية. وعل
آب/أغسـطس، أبلغـت    ٢٦حدوث تأخريات يف املوافقة على خطـط الشـحن األسـبوعية. ويف    

موافاهتـا خبطـط الشـحن كـل     األمم املتحـدة  وزارة اخلارجية األمم املتحدة أن بإمكان وكاالت 
أسبوعني أو شهريا هبدف تبسيط اإلجـراءات، ألن خطـط الشـحن األسـبوعية ختلـق معوقـات.       

اإلمــدادات إىل املنــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا علــى التفــاوض   واســتمر االعتمــاد يف نقــل
خبصوص كل حالة على حدة من خالل اجتماعات ُتعقـد علـى املسـتوى املركـزي بـني اللجنـة       

زارة اخلارجيـة  وو ،)٢٠١٤( ٢١٣٩اليت أُنشئت يف أعقاب اختاذ قـرار جملـس األمـن     املشتركة
ــيني. واســتمر أيضــا     ــة ومســؤولني أمن ــة   األخــذووزارة الشــؤون االجتماعي ــإلذنهبــذه العملي  ل
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ــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا علــى       بإيصــال الشــحنات مــن مراكــز األمــم املتحــدة إىل املن
ــتلزم يف الســــابق    علــــى املســــتوى  إذنــــامســــتوى احملافظــــات، وهــــي حــــاالت مل تكــــن تســ

 إدلـــب وحلـــب ومحـــاة ومحـــص، يقـــوم احملـــافظون بتنفيـــذ التوجيـــه        املركزي/الـــوطين. ويف
ــد ــة علــى      ٢٩الصــادر يف  اجلدي ــأخري كــبري يف املوافق ــأ أدى إىل حــدوث ت ــايو. وهــذا م أيار/م
  القوافل.    بعض
ــام بصـــورة    ١١ويف   - ٥١ أيلول/ســـبتمرب، أبلغـــت وزارة اخلارجيـــة األمـــم املتحـــدة أن القيـ

جديـدة يـابوس، ومرفـأ     :هـي أال وابر احلدوديـة الرمسيـة،   منتظمة بإدخال السلع عـن طريـق املعـ   
طرطــوس، ومرفــأ الالذقيــة، ونصــيب ونصــيبني، ميكــن أن يــتم إىل مســتودعات األمــم املتحــدة   
ــى إذن مــن املوظــف املســؤول        ــاًء عل ــة مباشــرة مــن املعــرب بن ــة الدولي واملنظمــات غــري احلكومي

ــالة      يف ــى رس ــن اشــتراط احلصــول عل ــدال م ــرب ب ــن احملــافظ.   ل إضــافية املع ــدمي التســهيالت م تق
  اإلجراءات اإلدارية األخرى فال يزال معموال هبا.  أما
جتديـد   طلباً مقدما من األمـم املتحـدة الستصـدار أو    ٣٣أيلول/سبتمرب، كان  ١٧ويف   - ٥٢

يـوم عمـل    ١٥القصوى الـيت تبلـغ   املهلة  يف غضونطلباً منها  ١٧ل قيد النظر: تزا تأشريات ال
تـزال   عدد طلبات التأشـريات الـيت ال   ظل، نفس التاريخويف   املهلة.  اوزت هذه جتطلباً   ١٦  و

  طلبا.   ١٧كما هو قيد النظر للمنظمات غري احلكومية الدولية 
وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، أُِذن لســت منظمــات غــري حكوميــة وطنيــة بإقامــة      - ٥٣

مشــق والالذقيــة ومحــص. وتوجــد شــراكات مــع وكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة يف حمافظــات د
فرعـــا يف مجيـــع أحنـــاء  ١٤٨منظمـــة غـــري حكوميـــة وطنيـــة تـــزاول أنشـــطتها مـــن خـــالل  ٩١

  اجلمهورية العربية السورية.  
تقيـيم مسـتقلة    تقييمـات وال يزال يتعذّر على املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة إجـراء        - ٥٤

ُيــؤذن هلــا بإقامــة  الو(أو مشــتركة) لالحتياجــات؛ وال يســتطيع معظمهــا فــتح مكاتــب فرعيــة؛ 
ــة أو    ــة وطني املشــاركة يف تســيري القوافــل املشــتركة بــني    شــراكات مــع منظمــات غــري حكومي

  البعثات امليدانية التابعة لألمم املتحدة.    الوكاالت والعابرة للخطوط الفاصلة أو
  

  وأمن املوظفني وأماكن العمل سالمة    
. مـن مـوظفي اإلغاثـة   بريطانيـا  موظفـا  “ داعـش ”تنظـيم   أيلول/سبتمرب، أعـدم  ١٣يف   - ٥٥

  .  موظفي اإلغاثة اآلخرينوأُفيد بأن التنظيم حيتجز أيضا عددا من 
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أيلول/سبتمرب، أُفيد بأن سيارة إسعاف تابعة للهالل األمحر العريب السوري قـد   ٩ويف   - ٥٦
فت برصاص قناص أثناء نقلها مريضا عرب الطريق القريب من خان الشـيح مـن القنيطـرة    اسُتهد

  جبروح.  قد أصيب املريض وإن كان إىل دمشق. ومل ُيبلغ عن وقوع خسائر يف األرواح، 
ــادق يف دمشــق حيــث توجــد عــدة      ٧ويف   - ٥٧ أيلول/ســبتمرب، أصــاب صــاروخ أحــد الفن

ــه م ألمــم املتحــدة ويقــي ا يف منظومــةوكــاالت  إنشــائية موظفوهــا الــدوليون، فــأحلق أضــرارا  في
بُغرفــه، غــري أنــه مل خيلّــف أي خســائر بشــرية. وأُصــيب أحــد مــوظفي مكتــب تنســيق الشــؤون 

  اإلنسانية جبروح خطرية.  
آب/أغسطس، أصاب صـاروخ فنـدقا آخـر يف دمشـق، يستضـيف عـددا مـن         ٣١ويف   - ٥٨

  ومل ُتعلن أي جهة مسؤوليتها عن احلادث.  مكاتب األمم املتحدة، فـأحلق به أضرار مادية. 
آب/أغسطس، سقطت قذائف على قافلـة تابعـة لفـرع اهلـالل األمحـر العـريب        ٢٧ويف   - ٥٩

السوري يف درعا أثناء تفريغ محولتها يف مشـال املدينـة. وأُصـيب أربعـة مـن مـوظفي ومتطـوعي        
    حلقت أضرار بشاحنتني.  فيما ،اهلالل األمحر العريب السوري جبروح

مركــز هــاون موقعــا قــرب   ف/أغســطس، أصــابت طلقــات ناريــة وقــذائ  آب ٢٥ويف   - ٦٠
دمشق، فأدت إىل توقّف توزيع املواد الغذائيـة وتقـدمي   بألونروا يف خميم الريموك التوزيع التابع ل

  اخلدمات الصحية.  
آب/أغســطس، قُتــل أحــد مــوظفي األونــروا عنــد حماولتــه اهلــرب مــن تفــاقم     ٢١ويف   - ٦١

  األمن يف خميم الالجئني الفلسطينيني يف درعا.   انعدام
موظفـا مـن مـوظفي األمـم املتحـدة الـوطنيني قيـد االحتجـاز          تسعة وعشـرون زال  وما  - ٦٢
منهم من موظفي األونروا. وقد بلغ إمجايل عـدد َمـن قتلـوا يف هـذا      ٢٦يف عداد املفقودين،  أو

شخصـا.   ٦٣مي املسـاعدة اإلنسـانية،   من العـاملني يف جمـال تقـد    ٢٠١١الرتاع منذ آذار/مارس 
فـردا مـن مـوظفي ومتطـوعي      ٣٨ فـردا مـن مـوظفي األمـم املتحـدة و      ١٥ويشمل هـذا العـدد   

أفـــراد مـــن متطـــوعي ومـــوظفي مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر   ٧ اهلـــالل األمحـــر العـــريب الســـوري و
  موظفني من منظمات غري حكومية دولية.   ٣و الفلسطيين، 

    
  مالحظات  - ثالثا   

ــا بشــأن الســبل الــيت ميكــن هبــا للمجتمــع الــدويل أن       - ٦٣ أرّحــب باملناقشــات الــدائرة حالي
سـيما القـانون الـدويل اإلنسـاين، ملواجهـة آفـة        يتحرك متضافراً، يف سياق القـانون الـدويل، وال  

اإلرهاب، وشبكة املقاتلني اإلرهابيني األجانـب. فتنظـيم داعـش وجبهـة النصـرة، وغريمهـا مـن        
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هتديدا حقيقيا للسلم واألمن الدوليني. وقـد شـهدت األشـهر القليلـة املاضـية      اجلماعات تشكل 
اجلمهوريــة علــى املــدنيني مكابــدهتا يف تعــيَّن تزايــدا ُمقلقــا يف العنــف واألعمــال الوحشــية الــيت  

وغــريه مــن اجلماعــات  وتؤججهــا أعمــال العنــف الــيت يرتكبــها تنظــيم داعــش ةســوريالعربيــة ال
السورية يف اختاذها. ومـن اجلـدير   اجلمهورية العربية يت تستمر حكومة املسلحة، واإلجراءات ال

ســببا مــن  الاجلمهوريــة العربيــة الســورية  بالــذكر أن تنظــيم داعــش إمنــا هــو نتيجــة للــرتاع يف   
أسبابه. فالرتاع السوري له جذور سياسية عميقة وال بـد مـن تسـويته عـن طريـق املفاوضـات.       

تصـاعد وتـأثري اإلرهـاب    تاإلنسـانية س االحتياجـات  مل، فإن فما مل ُيتوّصل إىل حل سياسي شا
خارجهــا. وهلــذه الغايــة، أهيــب جبميــع  وإىل املنطقــة بأســرها، وســيمتد إىل والعنــف لــن يهــدأ  

  الدول األعضاء واألطراف السورية أن تتعاون تعاونا كامال مع املبعوث اخلاص.  
سـيظل  تـدهور احلالـة األمنيـة     عـدم التقـدم يف إجيـاد حـل سياسـي واسـتمرار      هذا، وإن   - ٦٤

تـولّي زمـام األمـور بأنفسـهم بالتفـاوض علـى اتفاقـات        إىل أعداًد متزايدة مـن السـوريني   يدفع ب
حملية لوقف االقتتـال. فـبعض اتفاقـات وقـف إطـالق النـار احملليـة ُيتوصـل إليهـا نتيجـة لإلكـراه            

ة وينبغـي أال حتظـى بالـدعم.    االتفاقـات تفتقـر إىل املصـداقي   علما بـأن تلـك   و ؛والتجويع املتعمد
وأينما جرى التفاوض على اتفاقات حملية بناًء على هذه الشروط، فإهنا تدل علـى رغبـة يائسـة    
يف وضع حد للمعاناة. فالناس يصُبون إىل فرصة تعود فيها حيـاهتم إىل جمراهـا الطبيعـي. ونظـرا     

ف املعارضـة إىل االتصـال   إىل انعدام الثقة بـني األطـراف، عمـد العديـد مـن احملـاورين يف صـفو       
باألمم املتحدة طالبني منا املشاركة يف املفاوضات والتصرف بصفة الضامن. وأحث األطـراف  

السورية، على النظر يف التعـاون مـع األمـم املتحـدة     اجلمهورية العربية سيما حكومة  كافة، وال
حملليـة باملعـايري الدوليـة،    لتحديد سبل إبرام اتفاقات حملية دائمة. وإن ضمان أن تفي االتفاقات ا

شأنه أن يسـاعد يف احلـد مـن مسـتويات العنـف       منوتضمينها عناصر بشأن اإلغاثة واإلنعاش، 
على صعيد اجملتمع احمللي ويسهم يف عملية تـؤدي إىل وقـف شـامل إلطـالق النـار وقـد يسـاعد        

  أيضا يف هتيئة الظروف الالزمة للتسوية السياسية للرتاع.  
طـراف الـرتاع التزامـاهتم القانونيـة الدوليـة وجتاهلوهـا وأسـاؤوا اسـتعماهلا.         وقد أغفل أ  - ٦٥

اللجنـة الدوليـة املسـتقلة للتحقيـق     الـيت نشـرهتا   ضـحايا الـرتاع السـوري    املنتقاة مـن  فالشهادات 
القـوات احلكوميـة واجلماعـات    زالـت ترتكبـه    مبـا ارتكبتـه ومـا    صـارخا ومهـوالً  تشكل تذكريا 

انتـهاكات للقـانون اإلنسـاين    من  ومن يصنفون إرهابينيكومة وإرهابيون املسلحة املناهضة للح
، مبــا فيهــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان حبــق شــعب   

رائم ضـد اإلنسـانية. ومـا زال املـدنيون والعـاجزون      اجلـ االنتهاكات اليت قـد ترقـى إىل مسـتوى    
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الـدويل. واسـتخدام األسـلحة     يف انتهاك سـافر للقـانون اإلنسـاين   عن القتال هدفا هلذه األعمال 
  الكيميائية مثل غاز الكلور هو أيضا عمل حمظور.  

إضفاء قدر أكرب من االنفتـاح واالتسـاق    )٢٠١٤( ٢١٦٥جملي األمن وقد أتاح قرار   - ٦٦
ا، ومكّـن األمـم املتحـدة وشـركاءها مـن الوصـول إىل عـدد أكـرب مـن          على العمليات يف سـوري 

بنجـاح   )٢٠١٤( ٢١٦٥احملتاجني. وقد تسىن إجناز العمليات العابرة للحدود يف إطـار القـرار   
تركيـا واألردن. وأتوّجـه    يتمبفضل التعاون املمتاز لفريق الرصد التابع لألمم املتحدة مع حكـو 

بالشكر إىل احلكومتني ملا قدمتاه من دعم. غري أن الوصول إىل املنـاطق احملاصـرة واملنـاطق الـيت     
وانعـدام األمـن   وتغيَّـر خطـوط املواجهـة    العنـف  علمـا بـأن   يصعب الوصول إليها يظل حمـدودا.  

هـي   ،قيل اإلداريـة الك العرذ يف مبا ،قة منتظمة ومستدامة وبدون معوقاتوتعذّر الوصول بطري
يتلقـون مسـاعدة كافيـة ومنتظمـة      أن الناس الذين هم حباجة ماسة إىل املسـاعدة ال عوامل تعين 

شـخص يعيشـون حتـت     ٢٤١ ٠٠٠حنـو  يتلقوهنا بتاتا يف بعـض احلـاالت. فـال يـزال      أهنم ال أو
فهـذه  واملياه النظيفة. وال بد من توفري احلماية هلم وإمدادهم بالغذاء والرعاية الصحية احلصار. 

بتســليمها، بــد أن تســمح األطــراف  الضــروريات اخلــدمات ليســت كماليــات ُتمــنح ولكنــها  
ــرام مقــدمي املســاعدة اإلنســانية   وعلــى األطــراف أن تعجــل برفــع احلصــار   . وجيــب أيضــا احت

ومحايتهم والسماح بوصوهلم إىل احملتاجني جبميع الطـرق املتاحـة، سـواء عـرب اخلطـوط الفاصـلة       
. وأذكّـر األطـراف بـأن    بأمـان عرب احلـدود. وال بـد أن يكـون مبقـدورها القيـام بتلـك املهـام         أو

  ميكن أن يشكل جرمية حرب.   موظفي اإلغاثةاستهداف 
مــع تعرضــهم  ،اإلنســانيةاملعونــة تقــدمي لورغــم اجلهــود اجلســورة الــيت يبــذهلا العــاملون   - ٦٧

األزمــات أكــرب تظــل مهوريــة العربيــة الســورية األزمــة يف اجلفــإن ملخــاطر كــبرية هتــدد حيــاهتم، 
ــا إذْ    ــا إحلاحـ ــامل وأكثرهـ ــانية يف العـ ــة  اإلنسـ ــة وعامليـ ــأثريات إقليميـ ــا ذات تـ ــاإهنـ ــت  . ومـ زالـ

االحتياجــات الــيت حيّركهـــا العنــف تتجــاوز وتـــرية االســتجابة. ومــا زالـــت البلــدان اجملـــاورة        
  تستضيف أعدادا كبرية من الالجئني.  

بتسوية سياسية، وإين ألناشد األطراف واجملتمـع الـدويل   ه األزمة إال وال سبيل حلل هذ  - ٦٨
بذل جهود أكرب بكثري مما ُيبذل الختـاذ خطـوات شـجاعة كـان يـتعني اختاذهـا منـذ أمـد طويـل          

    من أجل تسوية هذه األزمة.
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  املرفق
  : البيانات املتاحة)٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيذ قراري جملس األمن     

  ) أ(محاية املدنيني  -  ١  
أمثلة على اهلجمات اليت ُشنت على املنشآت املدنية (املدارس واملستشفيات واملخيمات     

  ودور العبادة): 
مــن أصــل   ١٣٠ينــاهز  الحتجــاز مــا قيــد ا يــزال أيلول/ســبتمرب، كــان ال  ١٧ حــىت  •  

أيار/مـايو وهـم علـى الطريـق      ٢٩قـد اخـتطفهم يف    “داعش”كان تنظيم  طالباً ١٥٣
  املؤدي إىل منطقة عني العرب.  

طريـق  يف حـي  لألغنـام  أيلول/سبتمرب، أفيد بأن ضـربات جويـة أصـابت سـوقا      ١١يف   •  
  شخصا.   ١١الباب مبدينة حلب، فأدت إىل مقتل 

يف مدينـة الرقـة، فـأدت إىل    خمبـزا  أيلول/سبتمرب، أفيد بأن ضربات جوية أصابت  ٧يف   •  
  شخصا.   ٢٥مقتل حوايل 

آب/أغسطس، أفيد بأن براميل متفجرة سقطت على مشفى نـبض حـوران يف    ٣١يف   •  
  حمافظة درعا.  

ــى       ٢٧يف   •   ــل متفجــرة ســقطت عل ــأن برامي ــد ب يف طفــس  مشــفىآب/أغســطس، أفي
  درعا.    حمافظة

بيانـا يف   (اليونيسـيف)  آب/أغسطس، أصدرت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة    ٢١يف   •  
أعقاب هجـوم ُشـّن علـى مدرسـة يف حـي الـوعر مبدينـة محـص فـأدى إىل تـدمري أحـد            

 اهلجــوم مبــدفعخــرَيني إثــر أاهزة الصــنع وإحلــاق أضــرار بفصــلني فصــوهلا الدراســية اجلــ
  آب/أغسطس.   ١٥هاون يف 

  
  العمومية لرتاع على اخلدماتلنطاق الواسع ال التأثري    

فقــد حلقــت أضــرار مبستشــفيات يف  خــدمات الرعايــة الصــحية. يعطّــلمــا زال الــرتاع   •  
حمافظــة. ومــن أصــل املستشــفيات التابعــة   ١٤مــن حمافظــات البلــد البــالغ عــددها   ١٢

  مستشفى:   ٩٧لوزارة الصحة البالغ عددها 
__________ 

لألمـم املتحــدة آليــةٌ منفصــلة ومنتظمــة لإلبــالغ عــن االنتــهاكات اجلســيمة الســتة ضــد األطفــال يف الرتاعــات    ) أ(  
 .القائمةُوضعت يف إطارها معايري للتحقق وتواتر التقارير بغرض الوقوف على االجتاهات واليت املسلحة، 
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يف املائـة   ٣٥؛ وبـأن  عمـل بكامـل طاقتـها   تيف املائـة مـن املستشـفيات     ٤١أُفيد بأن  -  
  .  معطلة متامايف املائة  ٢٤؛ وبأن تعمل جبزء من طاقتها

يف املائة من املستشفيات تستقبل املرضى من طاليب العـالج، يف حـني    ٧١أُفيد بأن  -  
  األمن.    بسبب انعداميتعذر الوصول إليها يف املائة  ٢٩أن 

يواجهــون صــعوبات يف احلصــول بانتظــام علــى   يزالــون أفيــد بــأن النــاس يف حلــب ال   •  
اجملــارير وإمــدادات امليــاه املأمونــة يف أعقــاب األضــرار الــيت حلقــت بشــبكات امليــاه         

حزيران/يونيــــه. وقــــد اســــُتؤنف يف    ٢والكهربــــاء مــــن جــــراء انفجــــار وقــــع يف     
أيلول/سبتمرب إمداد مدينة حلـب بامليـاه بعـد انقطـاع تـام دام يـومني حيـث قيـل إن          ٦

  املياه خيضع اآلن لنظام احلصص.   توزيع
أفيد بأن إمداد حي الوعر بالكهرباء قد اسُتؤنف يف أوائل أيلول/سـبتمرب بعـد انقطـاع      •  

  دام شهرين.  
آب/أغسطس على حمطة ضخ املياه يف مدينة الّرقّة فـأحلق   ١٨أفيد بأن هجوما ُشّن يف   •  

  يف إمدادات املياه.  انقطاعات هبا أضرارا أسفرت عن 
  

  وصول املساعدات اإلنسانية بشكل آمن ودون عوائق إىل احملتاجني إليها   -  ٢  
  املناطق اليت يصعب الوصول إليها    

ــديرات إ   •   ــر التقـ ــون ٤,٧ىل أن تشـــري آخـ ــدون يف  مليـ ــاطق يصـــعب شـــخص يوجـ منـ
  الوصول إليها، وهم يف أمس احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية.  

أشـخاص   ٢٥١ ٨٠٨، قُـدمت مسـاعدات غذائيـة إىل    خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير    •  
برنـــامج األغذيـــة العـــاملي إىل  يف منـــاطق يصـــعب الوصـــول إليهـــا (قـــدمها كـــل مـــن  

األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق     شخص و ٢٠٧ ٣٠٠
  أشخاص).   ٤٤ ٥٠٨إىل  )األونروااألدىن (

خصـا يف منـاطق يصـعب الوصـول إليهـا      ش ١٠٤ ٨٣٧ُوّزعت مواد غري غذائيـة علـى     •  
شخصــا،  ٨٦ ١٦١(قــدمها كــل مــن مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني إىل    

األمــــــم املتحــــــدة للســــــكان إىل    شخصــــــا، وصــــــندوق  ٥ ٨٧٢إىل األونــــــروا و
  أشخاص).   ١٠ ٨٠٤شخص، واملنظمة الدولية للهجرة إىل   ٢  ٠٠٠

لنظافـــــة الصـــــحية إىل صـــــحي واقـــــدمت اليونيســـــيف امليـــــاه ولـــــوازم الصـــــرف ال   •  
شخصا. وقدمت منظمة الصحة العاملية الدعم بامليـاه وخـدمات الصـرف     ١٤٠ ١٤٢
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ــحية إىل   ــة الصــ ــحي والنظافــ ــا   ٨٠ ٠٠٠الصــ ــرقية  بشــــخص يف دومــ ــة الشــ الغوطــ
  شخص يف الريموك.    ٨  ٠٠٠  و

ــيم إىل      •   ــدعم يف جمــال التعل ــدمت اليونيســيف ال ــاطق يصــعب    ١٤ ٣٩٠ق ــال يف من طف
  الوصول إليها.  

البسـكويت الغـين بالطاقـة إىل أطفـال بلـغ      مـن  قدمت اليونيسيف وشركاؤها إمدادات   •  
  طفل من حمافظة القامشلي.   ٢٠ ٠٠٠ طفل يف حمافظة إدلب و ١٠ ٠٠٠عددهم 

ــة     •   ــة ملعاجلــة  مــدادات إقــدمت منظمــة الصــحة العاملي ــة  ٧١ ٠٠٠طبي ــا يف حال إىل دوم
الجــات الطبيــة يف منــاطق ُبصــرى    مــن اللــوازم والع   ١٠٨ ٠٠٠الغوطــة الشــرقية و  

شخصـا يف   ٢ ٦٥٠ملعاجلـة  طـيب  الـدعم ال واحلراك وجاسم يف حمافظة درعـا. ووفّـرت   
خميم الريموك. وقدمت اليونيسيف ثالث جمموعات لوازم صحية لتغطيـة االحتياجـات   

شـــخص مـــن املشـــردين داخليـــا     ٣٠ ٠٠٠يف جمـــال الرعايـــة الصـــحية األوليـــة إىل    
  ملضيفة، وذلك ملدة ثالثة أشهر يف منطقة حارم بريف إدلب.واجملتمعات احمللية ا

  
  تسيري القوافل املشتركة بني الوكاالت عرب اخلطوط    

ــى          •   ــني الوكــاالت عل ــان مشــتركتان ب ــيِّرت قافلت ــالتقرير، ُس ــرة املشــمولة ب خــالل الفت
  التايل:    النحو

ــة مشــتركة لألمــم املتحــدة إىل منطقــة     ٢٥يف   -   حــارم آب/أغســطس، وصــلت قافل
  يف خميمات قاح. شخص  ١٢  ٥٠٠لتوزيعها على إمدادات بحمافظة إدلب   يف

أيلول/ســــــبتمرب، اســــــتهدفت أوىل القــــــافلتني املــــــوجَّهتني إىل احلولــــــة      ١٥يف   -  
ــو. ومــن املقــرر تســيري اجلــزء الثــاين مــن      ٣٠ ٠٠٠ شــخص يف قــريتىي تلــدو والقب

  شخص.  ١٦  ٠٠٠أيلول/سبتمرب الستهداف   ٢٢  القافلة يف
قــرار اختــاذ أيلول/ســبتمرب، يف اجتمــاع للَّجنــة املشــتركة الــيت أُنشــئت يف أعقــاب  ٩ يف  •  

، طلبــت احلكومــة إىل األمــم املتحــدة، كتابيــاً، إرســال )٢٠١٤( ٢١٣٩جملــس األمــن 
  اليـــاً لتســـيري القافلـــة.قافلـــة إىل عـــدرا البلـــد وعـــدرا العمالّيـــة. وجيـــري التخطـــيط ح  

  أيلول/سبتمرب، وردت املوافقة على تسيري قافلة إىل حرستا يف ريف دمشق.   ١٦ويف 
طُلــب تســيري مخــس قوافــل مشــتركة بــني الوكــاالت لكــن ذلــك مل يــتم خــالل الفتــرة     •  

  املشمولة بالتقرير، وذلك على النحو التايل:  
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قـرراً إرسـاهلا إىل دومـا يف الفتـرة مـن      مل ُتسيَّر قافلة مشتركة بني الوكاالت كـان م   -  
ــة إىل    ٢١إىل ١٨ ــت موّجه ــرة، إذ مل يصــدر رد   ٥ ٠٠٠آب/أغســطس وكان أس

  من وزارة اخلارجية عن الطلب املتعلق هبا.
مل ُتسيَّر قافلة مشتركة بني الوكاالت كـان مقـرراً إرسـاهلا إىل دومـا يف الفتـرة مـن         -  

أســرة، إذ مل يصــدر رد  ٥ ٠٠٠آب/أغســطس وكانــت موّجهــة إىل   ٢٨إىل  ٢٥
  من وزارة اخلارجية عن الطلب املتعلق هبا.

مل ُتسيَّر قافلة مشتركة بني الوكـاالت كـان مقـرراً إرسـاهلا إىل الغوطـة الشـرقية يف         -  
أســرة، إذ مل يصــدر رد مــن وزارة  ١ ٠٠٠أيلول/ســبتمرب وكانــت موّجهــة إىل  ٤

  اخلارجية عن الطلب املتعلق هبا.
قافلة مشتركة بني الوكـاالت كـان مقـرراً إرسـاهلا إىل عـدرا البلـد وعـدرا         مل ُتسيَّر  -  

مل يـتم االتفـاق    آب/أغسـطس، إذ  ٢٢ و ١٩العمالّية وريف دمشق يف الفترة بـني  
  كه.وعلى الطريق املراد سل

أيلول/سبتمرب، مل ُتسيَّر قافلة مشـتركة بـني الوكـاالت كـان مقـرراً إرسـاهلا        ١٥يف   -  
شخصــاً نظــراً الشــتداد  ٨ ٧٥٠ة إدلــب) وكانــت موّجهــة إىل إىل إحســم (حمافظــ

القتــال يف املنطقــة وعــدم تلقــي موافقــة هنائيــة عليهــا مــن الســلطات. وجتــري حاليــاً  
  مناقشات مع السلطات احلكومية هبذا الشأن.

  
  املناطق احملاصرة    

  شخص حتت احلصار. ٢٤١ ٠٠٠زال ما جمموعه   ما  •  
أشـخاص،   ١٧ ٥٠٨قرير، ُوزِّعت مساعدات غذائيـة علـى   خالل الفترة املشمولة بالت  •  

ــى        ٧,٣أو  ــة علـ ــري غذائيـ ــواد غـ ــت مـ ــرين؛ وُوزِّعـ ــخاص احملاصـ ــن األشـ ــة مـ يف املائـ
ــاً، أو ٥ ٨٧٢ ــا ُوزِّعــــت    ٢,٤ شخصــ ــرين؛ كمــ ــة مــــن األشــــخاص احملاصــ يف املائــ

املائــــة مــــن األشــــخاص  يف ٣١,٧شخصــــاً، أو  ٧٦ ٣٦٤مســــاعدات طبيــــة علــــى 
  احملاصرين.

أشخاص يف خمـيم الريمـوك، ومـواد     ١٧ ٥٠٨مساعدات غذائية إىل  األونروالت أوص  •  
شخصـاً. وباإلضـافة    ٢ ٧١٤شخصاً، ومسـاعدات طبيـة إىل    ٥ ٨٧٢غري غذائية إىل 

 ملعاجلـــةإىل ذلـــك، أرســـلت منظمـــة الصـــحة العامليـــة أدويـــة ولـــوازم إىل الريمـــوك        
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ــة ٢ ٦٥٠ ــاه إىل ا   حالــ ــة امليــ ــتلزمات لتنقيــ ــلت مســ ــا أُرســ ــراء  . كمــ ــوك إلجــ لريمــ
  معاجلة.  ٨  ٠٠٠

ــة يف     •   ــ ٧١ ٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٩أوصــلت منظمــة الصــحة العاملي ــاه  وال زم ملعاجلــة املي
ومــواد جمهــزة مســبقاً لتــوفري امليــاه وخــدمات الصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية  إىل 

  شخص يف دوما بالغوطة الشرقية.    ٨٠  ٠٠٠
  

  املساعدة عرب احلدود    
ل األمحر التركـي، قامـت جهـات فاعلـة إنسـانية بإيصـال مسـاعدات        هلالجلمعية اوفقاً   

يف املتوسـط مـن تركيـا إىل اجلمهوريـة العربيـة      شـهريا  مليـون دوالر   ٢٣حـوايل  إنسانية قيمتها 
يشـمل هـذا    وال اجلمعيـة. ديره تـ السورية باستخدام نظام التسليم من أي نقطة حدوديـة الـذي   

  غريها.  يصاهلا عرب القنوات التجارية أواملتوسط الشهري املساعدات اليت جرى إ
  

  )٢٠١٤( ٢١٦٥األمن   جملس قرارعمال ب    
 -مــن األردن  ٤ مــن تركيــا و ١٠ -شــحنة  ١٤أرســلت األمــم املتحــدة وشــركاؤها   

 )٢٠١٤( ٢١٦٥األمــــن  جملــــس إىل اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية مبوجــــب أحكــــام قــــرار
ــوت تلــك        باســتخدام ــا. واحت ــاب الســالم والرمث ــاب اهلــوى وب ــة، هــي ب ــابر حدودي ــة مع ثالث

يزيـد   شـخص؛ ومـواد غـري غذائيـة ملـا      ٩٤ ٥٠٠الشحنات علـى مسـاعدات غذائيـة ملـا يفـوق      
شخصـاً؛ ولـوازم    ٦٦ ٧٦٠حي لنحـو  شخصاً؛ وميـاه ولـوازم الصـرف الصـ     ١٨٢ ٤٨٥على 

شـخص، عـالوة    ١٠٠عدده  اجلراحة ملا شخص، مبا يف ذلك لوازم ١٥١ ١٠٠طبية ملا يفوق 
ــا عــدده     ــواد أخــرى مل ــى م شــخص يف حمافظــات حلــب ودرعــا ومحــاه وإدلــب     ٤٧ ٩٠٠عل

  والالذقية والقنيطرة.  
  

  سالمة العاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية    
، عــدد مــن العــاملني يف جمــال األنشــطة  ٢٠١١اع، منــذ آذار/مــارس قُتــل يف هــذا الــرت  •  

ــغ   ــا يف ذلــك   ٦٣اإلنســانية بل ــيالً، مب مــن  ٣٨ مــن مــوظفي األمــم املتحــدة، و   ١٥قت
مــن متطــوعي مجعيــة اهلــالل  ٧ مــوظفي اهلــالل األمحــر العــريب الســوري ومتطوعيــه، و

  ة دولية.  من موظفي منظمات غري حكومي ٣  األمحر الفلسطينية وموظفيها، و
موظفـاً مـن مـوظفي     ٢٦موظفاً من موظفي األمم املتحدة الوطنيني منـهم   ٢٩زال  ما  •  

  قيد االحتجاز أو يف عداد املفقودين.األونروا 
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  إعالن االلتزام    
ــا جمموعــه     ــع م ــه      ٢٨وقَّ ــزام، أكــدت في مــن مجاعــات املعارضــة املســلحة إعــالن االلت

الــدويل والتزامهــا بتســهيل العمــل علــى تلبيــة  نســاين اإلمســؤولياهتا األساســية مبوجــب القــانون  
احتياجــات املـــدنيني علـــى أســـاس احلاجـــة وحـــدها. ومـــن ضـــمن األطـــراف املوقِّعـــة الثمانيـــة  

  والعشرين، وقَّعت اإلعالن أربع مجاعات خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وهي:  
  أيلول/سبتمرب؛ ١جبهة ثوار سراقب وريفها، يف   -  
  أيلول/سبتمرب؛ ٣محص، يف  حركة حترير  -  
  أيلول/سبتمرب؛ ٤فيلق محص، يف   -  
  أيلول/سبتمرب. ٥ة دروع الثورة، يف ئهي  -  

  
  واللوازم الطبية نيالعبور اآلمن للعاملني الطبي  -  ٣  

  اهلجمات اليت ُشنت على املرافق الطبية خالل الفترة املشمولة بالتقرير    
هجمات وقعـت علـى مرافـق طبيـة      ٩ق اإلنسان ن حلقويناصراملطباء األوثَّقت منظمة   •  

يف آب/أغســطس. فقــد ُنفــذت ثــالث هجمــات يف حمافظــة حلــب، واثنتــان يف درعــا، 
واثنتان يف إدلب، إحدامها يف الرقة واألخرى يف ريـف دمشـق. وأفـادت التقـارير بأنـه      

تفجـرة،  املرباميـل  الاسُتخدم يف أربع هجمات قذائف وصواريخ، ويف ثالث هجمـات  
ني قصف جـوي بأسـلحة غـري معروفـة. واسـتهدفت هجمتـان مرافـق سـبق         تجمويف ه

  اهلجوم عليها.  
ــاء األيف اجملمــوع، وثَّقــت منظمــة    •   ــى   ١٩٥ن حلقــوق اإلنســان  يناصــراملطب هجمــة عل

  مرفقاً طبياً منفصالً منذ نشوب الرتاع.    ١٥٥
 موظفــــاً طبيــــاً  ٢١ن حلقــــوق اإلنســــان قتــــل   يناصــــراملطبــــاء األوثَّقــــت منظمــــة    •  

آب/أغسطس. وأفادت التقـارير بـأن سـبعة عشـر موظفـاً قُتلـوا مـن جـراء القصـف           يف
التفجري، واثنني من جراء التعذيب، وبأن اثنني قـد أعـدما. وإمجـاالً، سـجلت تلـك       أو

  موظفاً طبياً منذ نشوب الرتاع. ٥٦١املنظمة مقتل 
  

  سلب القوافل ما لديها من أدوية ولوازم طبية    
انيةَ الوصـول تـدهوُر الوضـع األمـين، وكثـرةُ تنقـل السـكان والقيـوُد         زال يعوق إمك ما  

  اليت تفرضها احلكومة السورية على عمليات اإلغاثة اإلنسانية.  
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  محلة التلقيح ضد شلل األطفال    
يكشف التقرير األويل عن آخر محلة أجريت على الصعيد دون الـوطين يف الفتـرة بـني      

مليــون طفــل يف  علــىنــه أمكــن الوصــول إىل مــا يزيــد أيلول/ســبتمرب أ ٤ آب/أغســطس و ٣١
مناطق تشمل تلك اليت يصعب الوصول إليها. ولكـن مل ُيسـمح بالوصـول إىل عـني العـرب يف      

  الوعر يف حمافظة محص. وأحمافظة حلب 
  

  العراقيل اإلدارية  -  ٤  
افــل حزيران/يونيــه، أبلغــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة احملــافظني بــأن مجيــع القو ٩يف   •  

بــد هلــا مــن احلصــول علــى   ال ) ب(“منــاطق البــؤر الســاخنة ”البعثــات املتوجهــة إىل  أو
موافقة وزارة اخلارجية واهليئة العليا لإلغاثة ومكتب األمـن القـومي. وكـان احملـافظون     
فيما سـبق مفوضـاً هلـم أن يتولـوا ضـمن حمافظـاهتم، مبـا يف ذلـك عـرب خطـوط الـرتاع،            

ة بإيصــال املســاعدات وإصــدار التــراخيص الالزمــة هلــا.  مهــام تنســيق األعمــال املتعلقــ 
  يزال تسليم املساعدات عرب خطوط الرتاع متعثراً بسبب هذا التوجيه.    وال

ــل      ٧يف   •   ــط التحميـ ــدمي خطـ ــاً لتقـ ــاراً زمنيـ ــة إطـ ــت وزارة اخلارجيـ ــه، عمَّمـ متوز/يوليـ
الشــاحنات األســبوعية وفقــاً إلجــراءات خــتم الشــاحنات املطبَّقــة فيمــا يتعلــق حبركــة    

ــة     ــاالت التابعـ ــدم الوكـ ــة، ويقتضـــي ذلـــك أن تقـ ــربامج العاديـ ــة يف الـ ــة العاملـ ملنظومـ
خطط التحميل يوم االثنني من كـل أسـبوع أثنـاء سـاعات العمـل. وقـد       املتحدة  األمم

اخلمـيس مـن أجـل     يف أيـام التزمت احلكومة باملوافقة على خطـط التحميـل األسـبوعية    
  م السبت.  أن تبدأ عمليات التوزيع يف أيا

مت احلصول علـى إعفـاء فيمـا يتعلـق بتوزيـع األدويـة واملعـدات الطبيـة واحلاجيـات مـن             •  
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية املخصصـة للـربامج العاديـة. وسـُيعفى توزيـع      
هــذه املــواد مــن بعــض اإلجــراءات اجلديــدة الــيت بــدأت وزارة اخلارجيــة العمــل هبــا يف  

الطبيـة   املعونـات ايو. وستتوىل وزارة الصحة تنسيق أعمال توزيع نيسان/أبريل وأيار/م
  لتسليمها عرب خطوط الرتاع على أساس كل حالة على حدة.  

__________ 
متوز/يوليـه توضـيح املعـايري     ١٦مـم املتحـدة يف   . وقـد طلبـت األ  “البؤر الساخنة”تشري احلكومة السورية إىل   ) ب(  

بعد أي توضيح. وألغراض هـذا التقريـر، ُيقصـد بـذلك      تتلّق، لكنها مل “البؤر الساخنة”اليت ُتحدد مبوجبها 
 املواقع.  املناطق اليت يصعب الوصول إليها، إىل أن يرد توضيح بشأهنا، وذلك لصعوبة الوصول إىل هذه
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آب/أغسطس، أفـادت وزارة اخلارجيـة بـأن الوكـاالت ميكنـها إرسـال خطـط         ٢٦يف   •  
حتميــل نصــف شــهرية أو شــهرية لتبســيط اإلجــراءات ألن خطــط التحميــل األســبوعية 

  لعمل.ا  تعرقل
العـادي   الـدخول أيلول/سبتمرب، أخطـرت وزارة اخلارجيـة األمـم املتحـدة بـأن       ١١يف   •  

للسلع عرب املعابر احلدودية الرمسية، وهي معرب جديدة يـابوس ومينـاء طرطـوس ومينـاء     
األمــم املتحــدة  مســتودعاتالالذقيــة ومعــربي نصــيب ونصــيبني، ميكــن أن ُيوجَّــه إىل   

الدوليـة مباشـرة مـن املعـابر عنـد التـرخيص هلـا بـذلك مـن           املنظمات غري احلكوميـة  أو
مــن لتقـدمي تســهيالت  املوظـف املســؤول عـن املعــرب دون احتياجهــا إىل رسـالة إضــافية    

  سارياً.  زال العمل هبا  احملافظ. أما اإلجراءات اإلدارية األخرى فما
  

  إجراءات ختليص معدات االتصاالت السلكية والالسلكية    
ت موافقة احلكومة على استرياد وتشغيل معدات تكنولوجيا املعلومـات  تزال إجراءا ال  

واالتصاالت تستغرق وقتاً طويالً. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، حصـل موظفـون تـابعون        
ــراخيص          ــى ت ــا مســبقاً عل ــق عليه ــة مواف ملفوضــية شــؤون الالجــئني مدرجــة أمســاؤهم يف قائم

ــا حممولــة، وذلــك يف ا  ألمــاكن العامــة. وقــد ُوزِّعــت وُركِّبــت املعــدات   الســتخدام أجهــزة ثري
علـى حمطـة طرفيـة    لقامشـلي  ووفـق ل . وقـد  السـابق الفترة املشمولة بالتقرير خالل املوافق عليها 

  وهي اآلن قيد إجراءات التخليص اجلمركي. VSAT ذات فتحة صغرية جدا، نظام
  

  احملاورون املفّوضون  
تضـــم اللجنــة املشــتركة بـــني األمــم املتحـــدة    : حكومــة اجلمهوريــة العربيـــة الســورية     • 

 )٢٠١٤( ٢١٣٩وحكومة اجلمهورية العربية السورية املنشأة يف أعقاب اختـاذ القـرار   
جهةً معنية بتنسـيق الشـؤون األمنيـة. وُتعقـد اجتماعـات منتظمـة بـني وزارة اخلارجيـة         

 اإلنسانية بشكل شبه يومي.   ومنسق الشؤون

فـإن  . وبسبب تشـرذُم املعارضـة   حماورين مفّوضني عاجزة عن تسميةال تزال املعارضة   • 
مــن الصــعب أن ُيحــدد بوضــوح ُمحــاور ميثــل مجاعــات املعارضــة املســلحة. ويســتمر    
التفاعل على الصعيد احمللي يف كل حالة على حدة للتفاوض بشأن الوصول. وخيتلـف  

  باختالف املواقع اليت جيري التفاوض بشأن الوصول إليها.  احملاورون 
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  التأشريات    
اســتمر العمــل بالسياســة املنقحــة بشــأن التأشــريات الــيت وضــعتها حكومــة اجلمهوريــة     •  

ــورية يف  ــة السـ ــارس. ف ٤العربيـ ــه   ١٧ حـــىتآذار/مـ ــا جمموعـ ــان مـ ــبتمرب، كـ أيلول/سـ
ــا مقــدما مــن األمــم املتحــدة للحصــول علــى تأشــري     ٣٣ ــزال  طلب ــدها ال ت ات أو جتدي
يـوم عمـل،    ١٥ املهلة القصـوى الـيت تبلـغ   منها كانت مل تتجاوز بعد  ١٧الرد،  تنتظر

  .  ه املهلةمنها جتاوزت هذ ١٦و 
عـدد طلبـات التأشـريات الـيت مل يبـّت فيهـا للمنظمـات         ظـل أيلول/سبتمرب،  ١٧وحىت   •  

شـمولة بـالتقرير، ُمنحـت    الفتـرة امل  خـالل طلبـا. و  ١٧ كما هو، غري احلكومية الدولية
ثــالث تأشــريات جديــدة، وقُــدمت مخســة طلبــات للحصــول علــى تأشــريات جديــدة،  

 ،وأُلغــي طلبــان نظــرا النتــهاء مــدة عقــود األفــراد املربمــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة 
  كانوا ينتظرون إصدار التأشريات.    فيما

  
  مراكز املساعدة اإلنسانية ووجود املنظمات اإلنسانية    

حتسـينات أمنيـة يف   إجـراء  العمل علـى  األمم املتحدة لشؤون الالجئني تواصل مفوضية   •  
  املكاتب املنشأة حديثا يف دمشق (مبىن ثالث يف دمشق)، والسويداء، والقامشلي.  

عززت اليونيسيف وجودهـا يف حلـب والقامشـلي اسـتجابة إىل االحتياجـات املتزايـدة         •  
  يف هذه املناطق.  

  
  املنظمات غري احلكومية الدوليةالشركاء من     

يبلغ عدد املنظمات غري احلكومية الدوليـة املسـموح هلـا بالعمـل يف اجلمهوريـة العربيـة         •  
  منظمة.   ١٦السورية 

ال تزال املنظمات غري احلكومية الدولية ممنوعةً من العمل بشكل مباشر مـع املنظمـات     •  
  وافل األمم املتحدة.  غري احلكومية الوطنية، وال يؤذن هلا مبرافقة ق

ــة        •   مل حيــرز أي تقــدم يف تنقــيح مــذكرة التفــاهم املوحــدة بــني املنظمــات غــري احلكومي
  الدولية واهلالل األمحر العريب السوري والوزارات املختصة.  

  
  الشركاء من املنظمات غري احلكومية الوطنية    

ول يف شـراكات مـع األمـم    بلغ عدد املنظمات غري احلكومية الوطنية املأذون هلا بالـدخ   •  
  فرعا.   ١٤٨منظمة تعمل من خالل  ٩١املتحدة 
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ــرة املشــمولة         •   ــدة خــالل الفت ــة جدي ــة وطني صــدر اإلذن لســت منظمــات غــري حكومي
بالتقرير: ثالث منها يف حمافظة دمشق، واثنتان يف حمافظـة محـص، وواحـدة يف حمافظـة     

  الالذقية.  
  

  التمويل   -  ٥  
مليون دوالر خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.     ٥٣٠ ما جمموعه ُسّجل لألزمة السورية  •  

مليون دوالر لتمويل أنشطة داخل اجلمهورية العربيـة   ١٩٩,٦وُخصص من هذا املبلغ 
    مليون دوالر لدعم الالجئني السوريني يف البلدان اجملاورة. ٣٣٠,٤السورية و 

ة العربيـة السـورية خـالل الفتـرة     ومن املبلغ اإلمجايل الـذي أفيـد بأنـه ُرصـد للجمهوريـ       •  
مليــون دوالر) ألنشــطة  ٤٦,٨يف املائــة ( ٢٣,٥املشــمولة بــالتقرير، ُخّصصــت نســبة  

مدرجـة يف خطـة اإلغاثــة اإلنسـانية لســورية. وفيمـا يتعلـق بالبلــدان اجملـاورة، ُخّصــص       
ــة ( ٨١,٧ ــه لألنشــطة املدرجــة يف       ٢٦٩,٩يف املائ ــاد ب ــغ املف ــن املبل ــون دوالر) م ملي
  إلغاثة الالجئني.   السورية ة اإلقليميةاخلط

لسـورية  اأيلول/سبتمرب، كانت النسبة اإلمجالية لتمويل خطة اإلغاثة اإلنسانية  ١٧ويف   •  
ن وبليـ  ٦,٠٢يف املائة (طُلـب مبلـغ    ٤٦إلغاثة الالجئني تبلغ  السورية واخلطة اإلقليمية

يف املائــة خلطــة   ٣٣ بليــون دوالر). وتبلــغ نســبة التمويــل    ٢,٧٦دوالر، وورد مبلــغ 
    إلغاثة الالجئني. السورية يف املائة للخطة اإلقليمية ٥٣اإلغاثة اإلنسانية لسورية، و 

  
  حملة عامة عن أعمال االستجابة اإلنسانية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة   -  ٦  

  املساعدات الغذائية    
خل اجلمهورية العربيـة  يف آب/أغسطس، أرسل برنامج األغذية العاملي إىل الشركاء دا  •  

يف املائـة مـن    ٩٨ -نسـمة   مليـون  ٤,١٦السورية أغذية لعدد قياسي من السكان بلغ 
يف املائــة منــذ دورة   ١٣وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة      -الــرقم املســتهدف الشــهري   

  متوز/يوليه، وهو أعلى مستوى مت بلوغه منذ بداية األزمة.  
يف املائـة   ٨٧,٥يف آب/أغسطس، وّزعت نسـبة   ومن جممل املساعدات اليت مت إرساهلا  •  

ــة، و    ــة العادي ــة مــن خــالل البعثــات العــابرة    ١١مــن خــالل العمليــات الربناجمي يف املائ
ــبة    ــا أدرجـــت نسـ ــاس، بينمـ ــوط التمـ ــحنات   ١,٥خلطـ ــع شـ ــرى يف أربـ ــة أخـ يف املائـ

    للحدود.  عابرة
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العنــف املســتمر   وال يــزال الوصــول إىل احملافظــات الشــمالية الشــرقية حمــدودا جــراء        •  
ووجود اجلماعات املسلحة اليت تسد الطرق الرئيسية املؤدية إىل تلـك املنـاطق. وأعيـد    
ــغ         ــيت أبل ــاطق ال ــدعم املن ــررة ل ــيت مل يتســن إيصــاهلا إىل اجلهــات املق ــوازم ال ــه الل توجي
الشركاء املتواجدون على أرض الواقع عن احتياجات متصاعدة فيهـا، أو املنـاطق الـيت    

  ل إليها وأتيحت فيها فرص ساحنة.  يصعب الوصو
أيلول/سبتمرب، زود برنامج األغذيـة العـاملي مـا يزيـد علـى       ١٤و  ١ويف الفترة ما بني   •  

  مليوين شخص مبساعدات غذائية.  
  

  مواد اإلغاثة األساسية واملأوى    
 ٣٥٢ ٤٦٠أرسلت مفوضية شؤون الالجـئني مـواد إغاثـة أساسـية إىل مـا يزيـد علـى          •  

أيلول/سـبتمرب.   ١٥آب/أغسـطس و   ١٩شر حمافظات يف الفترة مـا بـني   شخصا يف ع
ــد علــى      ــة األساســية مــا يزي مليــون شــخص يف   ٣,٢٥ويف اجملمــل، تلقّــى مــواد اإلغاث

ـــ    ١٣ ــة الســنة. ووصــلت مفوضــية شــؤون الالجــئني      ١٤مــن احملافظــات ال ــذ بداي من
ــة العــام إىل  منــذ لــيت يصــعب مــن املنــاطق احملاصــرة ا  ٩٥شخصــا يف  ٦٢٠ ٧٤٩بداي

  الوصول إليها.  
 خـالل شـخص آخـرين مبـواد غـري غذائيـة       ٤٧ ٥٠٠وزودت املنظمة الدولية للـهجرة    •  

  الفترة املشمولة بالتقرير.  
، أجنـزت مفوضـية شـؤون الالجـئني إصـالح      ٢٠١٤ويف الفترة اليت انقضـت مـن عـام      •  

أشـــخاص يف ســـت حمافظـــات. وباإلضـــافة     ١١ ١٠٣مالجـــئ مجاعيـــة تســـتوعب   
ـــ   ذ إىل شخصــا يف حمافظــات محــص وريــف    ٢٤ ١٧٦لــك، مت حتســني مــآوٍ خاصــة ل

  دمشق وحلب.  
  

  الصحة    
وزعت منظمـة الصـحة العامليـة، مـن خـالل برناجمهـا العـادي، خـالل الفتـرة املشـمولة             •  

ــوازم   ــة والل ــالتقرير األدوي ــة   ب ــة ملعاجل ــو الطبي ــب    ٩٧ ٧٣٣حن ــة يف حمافظــات حل حال
  .) ج(شقوإدلب وريف دمشق والالذقية ودم

__________ 
أيـام) عالجـا لشـخص واحـد ويـتم حتديـد        ٨املعيارية (مثـل دورة املضـادات احليويـة ملـدة     تعترب دورة العالج   ) ج(  

 دورة العالج لكل عملية توزيع لألدوية على أساس املعايري الدولية ملنظمة الصحة العاملية.
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مـن النسـاء واألطفـال     ٦٠ ٠٠٠وقدمت اليونيسيف وشركاؤها دعما ملـا يقـرب مـن      •  
  يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية.  

وواصــل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان تقــدمي الــدعم لشــركائه املنفــذين لتــوفري            •  
عيادة ثابتـة   ٢٧و  عيادة متنقلة ٢٨خدمات الصحة اإلجنابية املنقذة للحياة من خالل 

مركــزاً طبيــاً يف حمافظــات دمشــق وريــف دمشــق ومحــص وحلــب وديــر الــزور   ١٣و 
امـرأة خـدمات    ٢٣ ٠٠٠والرقة ومحاة ودرعـا وطرطـوس والالذقيـة. وتلقـت حـوايل      

امـرأة اسـتفدن    ٥ ٥٠٠الصحة اإلجنابية خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، ومـن هـؤالء     
ــي خــدمات      ٥٤٠مــن خــدمات تنظــيم األســرة؛ و    ــهن لتلقّ ــل متّــت إحالت ــرأة حام ام

  الوالدة باستخدام قسائم خدمات الصحة اإلجنابية.  
عيـادة   ١٣وتواصل مفوضية شؤون الالجئني توفري املعدات الطبية واألدوية والدعم لــ    •  

رعايــــة صــــحية أوليــــة يف حمافظــــات دمشــــق وريــــف دمشــــق ومحــــص وطرطــــوس   
  واحلسكة.    وحلب

  
  التغذية    

طفـل يف خمـيم نـوروز وإدلـب مـن       ٣٠ ٠٠٠ونيسيف وشركاؤها ما يكفـي  قدمت الي  •  
  البسكويت الغين بالطاقة.  

  
  املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية    

ــاه             • ــى املي ــة احلصــول عل ــرت اليونيســيف إمكاني ــالتقرير، وف ــرة املشــمولة ب خــالل الفت
مليـون   ١٦,٥٥ملـا يقـدر بنحـو     ،مـن خـالل تقـدمي هيبوكلوريـت الصـوديوم      ،املأمونـة 
ــخص ــة  ٤٢ ؛شـ ــون  يف املائـ ــاعدة يقيمـ ــوا املسـ ــن تلقـ ــيطر    ممـ ــيت ال تسـ ــاطق الـ يف املنـ
  احلكومة.    عليها

  من النساء واألطفال من لوازم النظافة الصحية وتعزيزها.   ٤٤ ٠٠٠واستفاد حنو   •  
  

  التعليم    
مـن   ١٤ ٣٩٠خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وفرت اليونيسيف التعليم التعويضـي لــ     •  

  والبنات يف دير الزور ومحص.   البنني
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“ العـودة إىل املدرسـة  ”وأطلقت اليونيسيف، بالتعاون مع وزارة التعليم، محلة بعنـوان    •  
ــة  ٤٥، واســتهدفت احلملــة مليــون طفــل،  ٢٠١٤/٢٠١٥يف الســنة الدراســية  يف املائ

  منهم يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها.  
  

  الالجئون الفلسطينيون    
جمهــــا العاديــــة، بتقــــدمي املســــاعدات الغذائيــــة إىل اقامــــت األونــــروا، مــــن خــــالل بر  •  

شخصــا؛ واملســاعدات   ٧٧ ٣٥٧شخصــا؛ واالستشــارات الصــحية إىل    ٢٢٣ ٩٢٠
قرضا جديدا من قروض التمويل البـالغ   ٤٢٢شخصا؛ وقدمت  ٤٥ ٤٥٦النقدية إىل 

افــة الصــحية أو جمــال الصــغر؛ وقــدمت الــدعم يف جمــال امليــاه والصــرف الصــحي والنظ
  شخصا.   ١٣ ٧٤٣اإليواء إىل 

  
  الزراعة    

شخصـا يف حمافظـة    ١ ٧٥٧قدمت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة الـدعم إىل     •  
 تسـليم شخصـا يف املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا. وبـدأ         ٢٦٦إدلب، مبـن فـيهم   

  البذور يف حمافظة الرقة.  
  

  تمعيةخدمات احلماية واخلدمات اجمل    
واصــلت مفوضــية شــؤون الالجــئني أنشــطة رصــد احلمايــة الــيت تقــوم هبــا باالســتعانة       •  

مركــــزا جمتمعيــــا؛  ١٧ ومبــــوظفني موجــــودين يف ســــبعة مواقــــع ميدانيــــة رئيســــية؛  
  ن يف جمال التوعية.  ون العاملوواملتطوع ؛نظماتوالشراكات مع امل

االجتمـــاعي  -النفســـي وقـــدم صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان وشـــركاؤه الـــدعم   •  
يف حمافظــات دمشــق وريــف  نســاء ١٠ ٣٠٤لـــ األّويل وخــدمات اإلســعاف النفســي 

دمشــق ومحــص وحلــب وديــر الــزور والرقــة ومحــاة ودرعــا وطرطــوس والالذقيــة.          
من النساء والفتيـات لكشـف حـاالت العنـف      ١ ٧٦٢وباإلضافة إىل ذلك، مت فحص 

نـف اجلنسـاين قُـّدمت هلـن خـدمات      الع ضـحايا  مـن  ٥٦٨اجلنساين، وكان مـن بينـهن   
  ختصصية مشلت االستشارات الطبية.  

ــدعم          •   ــدمي ال ــة، بتق ــة احمللي ــات غــري احلكومي ــع املنظم ــاون م وقامــت اليونيســيف، بالتع
طفـال يف حمافظـات دمشـق وريـف دمشـق ودرعـا        ١٣ ٨٧١االجتماعي لــ   -النفسي 

ومحاة ومحـص. وأُعـدت    والقنيطرة وطرطوس والالذقية والسويداء وإدلب ودير الزور
  شخص.   ٢٠٠ ٠٠٠خماطر األلغام ملا يزيد على  تعليمية بشأندورات 
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  االستجابة ألزمة الالجئني العراقيني يف حمافظة احلسكة    
مــن اليزيــديني  ٩٥ ٠٠٠اســتقر الوضــع بعــد الوصــول واســع النطــاق ملــا يقــدر بنحــو    •  

يـة العظمـى (مـا يقـدر بنحـو      القادمني من العراق. وقد غـادرت منـذ ذلـك احلـني الغالب    
شــخص) ممــن دخلــوا ســورية عــرب معــرب اليعربيــة احلــدودي مــن العــراق           ٨٤ ٠٠٠

. إقامـة كردسـتان العـراق   ا مسـح هلـم باالنتقـال إىل    ممباستخدام معرب مسالكا احلدودي، 
اجلــدد مــن العــراق يف خمــيم نــوروز،   الوافــدينمــن  ٤ ٧٠٠يــزال مــا يقــدر بنحــو  وال
أيلول/سبتمرب، مـع اسـتقرار التـدفق،     ١ القرى احمليطة. ويف يف ٣ ٠٠٠يقرب من  وما

اليت هتدف إىل التأكـد مـن عـدد     اهلويات بدأت مفوضية شؤون الالجئني عملية حتديد
مــن  ســكان املخــيم مــن أجــل التخطــيط وإيصــال املســاعدة. وتلقــت الغالبيــة العظمــى  

  مواد غري غذائية وغري ذلك من أشكال الدعم.   سكان املخّيم
  وتقــــــدم اليونيســــــيف الــــــدعم يف جمــــــال خــــــدمات امليــــــاه والصــــــرف الصــــــحي  •  

االجتماعي لألطفال يف املخيم. وقـدمت   -شخص، وتقدم الدعم النفسي  ٧ ٠٠٠لـ 
  اإلســــهال ملــــا يصــــل إىل مــــن لــــوازم معاجلــــةمنظمــــة الصــــحة العامليــــة جممــــوعتني 

ــا جمموعــه     ١ ٤٠٠ ــاملي م ــة الع ــامج األغذي ــة و ٢ ٤٠٠الجــئ عراقــي. ووزع برن جب
  جاهزة على الالجئني العراقيني الذين يستضيفهم خميم نوروز.

  


