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*1463132*  

 (9132) 9312( و 9132) 9312تنفيذ قراري جملس األمن   
   

 مقدمة - أوال 
( 9132) 9312مـن قـرار جملـس األمـن      31هذا التقرير الثامن مقـد  مالـب لـالفقرة     - 3

ــرة  ــن   31والفقــ ــرار جملــــس األمــ ــن قــ ــا ا لــــس  9132) 9312مــ ــتب فلــــا لي الــ (، اللــ
ا مــــن تنفيــــذ فيــــع أفــــرا  الــــ ا  يومــــا، تقريــــر 11العــــا  أد يقــــد ،  ــــ   األمــــب إىل
 العرلية السورية للقرارين. اجلال ورية يف
. 9132تشـرين األول/أ تـولر    31أيلول/سـتتال  إىل   31ويغطي التقريـر الفتـرة مـن     - 9

وتستند املعلومـا  الـوار ة يف هـذا التقريـر ومرلقـا إىل التياملـا  املتا ـة لـدا اجل ـا  الفاملـة           
ــة لممــم املتحــدة يف    امليــداد وإىل تقــارير مــن مفــا ر مفتو ــة ومــن مفــا ر   ومــة        التالع
 اجلال ورية العرلية السورية.

  
 التطورا  الرئيسية - ثامليا 
 ملى الفعيدين السياسي والعس ري - ألف 

خبل الفترة املشالولة لـالتقرير، اسـتالر الـ ا  والعنـف يسـتويا  ماليـة يف فيـع أ ـا           - 1
وال سيالا يف حمالظا   لا، و مشق، و رما، و ير الزور، ومحاة، اجلال ورية العرلية السورية، 

واحلس ة، ومحص، وإ لا، والقنيطرة، والرقة. واستالر استخدا  األسلحة املتفجرة، يا يف ذلك 
يف املنــافق املوهولــة لالســ اد. واســتالر القفــف اجلــوي العشــوائي مــن قيتــ  القــوا  احل وميــة،   
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ا املعارضـة املسـلحة واجلالامـا  املتطرلـة واجلالامـا       والقفف العشوائي واهلجالا  مـن ااملـ  
 والتشريد. اإلصالا  مما أ ا إىل إزهاق األرواح وإىل ،(3)املفنفة ملى أهنا إرهالية

واستالر  القوا  احل ومية يف العالليا  العس رية، يا يف ذلك  ول  مشـق واملنـافق    - 2
ة حبالــب  قفــف اــوي.   الوســطى مــن التلــد. ويف ريــف  مشــق، قامــو القــوا  احل وميــ       

أيلول/ســتتال ، تــنو القــوا  احل وميــة يــارتب اــويتب ملــى للــدة محوريــة لالغوفــة    99 ويف
مــدمليب  31 الشــرقية، لتبــرا صــفا مــن التامــة املتجــولب، ممــا أســفر مــن مقتــ  مــا ال يقــ  مــن

وإصــالة  ــثآين نخــرين. ويف ريــف  مشــق أيبــا، قامــو القــوا  احل وميــة لشــن يــارة اويــة   
أيلول/ستتال  ملى إ دا املنافق الس نية يف منطقة  وما. وولقا للالعلوما  اليت تلقتـ ا   92 يف

ــراوح       مفوضــية األمــم  ــ  تت ــى األق ــة أففــال مل املتحــدة حلقــوق اإلملســاد، تعرضــو امــرأة وأرلع
أمالــارهم لــب ســنتب وســو ســنوا  إىل إصــالا  لالغــة، منــدما أصــاا صــارو  م هلــم الــذي 

سـط  أيبـا ملـى  ـي اـولر       - . وألا   تقارير لإفبق قـذائف سـط   يتولف من ثبثة فوالق
أيلول/سـتتال ، ألـا   تقـارير يقتـ       91 تستا يف  مار  تآ يف املتاين. ويف  ا ث وقـع يف  مما

 اهلجالا . ستة مدمليب، من م فف ، من ارا  هذه
وألا   منظالـا   وليـة يـآ   وميـة حبـدوث ت ثيـف للقفـف لالقنالـ  والقـذائف           - 2
للــدة مــرلب لريــف  مشــق واملنــافق اقيطــة  ــا. وقــا  أ ــد املستشــفيا  يعاجلــة  ــو              يف

ــا لـــب    مـــن 212 ــرة مـ ــوا لفـــدما  خـــبل الفتـ تشـــرين  32 و 2األتـــخال الـــذين تعرضـ
ــ م   ــولر، و ــاد مــن لين ــر مــن    311األول/أ ت ــود أ ث مريبــا  11ففــب. وألــا   التقــارير ل

ــد ــال  ود    ق ــ م أفف ــوا  ــتف مش ومشــرة من ــولر،   2ســن امامســة. ويف  لق تشــرين األول/أ ت
 ارحيا. 921تعرض أ د األسواق يف للدة مرلب للقفف وألا  املستشفى لوملا استقت   و 

ويف إ لــا ومحــص و لــا و يــر الــزور و رمــا، واصــلو القــوا  احل وميــة الســورية    - 1
يـا يف ذلـك اسـتخدا     قفف املنافق اليت تسيطر ملي ا املعارضة لاملدلعية وتن الغـارا  اجلويـة،   

ــ  املتفجــرة. لفــي   أيلول/ســتتال ، قامــو فــائرا  احل ومــة لقفــف للــد  ســراقا     99ال امي
تخفـا، منـ م أففـال.     21وا سم يف إ لا لالفـواري،، ممـا أسـفر مـن مقتـ  مـا ال يقـ  مـن         

أوائ  تشرين األول/أ تـولر، خـبل ميـد األضـحى، ألـا   التقـارير لإلقـا  لراميـ  متفجـرة           ويف
لى للدة سراقا يف إ لا، مما أسفر من مقت  را  وتسـتا يف  مـار  ـتآ. وألـا   التقـارير      م

أيبا لوملا مت إلقا  لرامي  متفجـرة يف أثنـا  صـبة العيـد ملـى الرسـظ يحالظـة محـص، ممـا أسـفر           
                                                         

أ رج جملــس األمــن تنظــيم الدولــة اإلســبمية يف العــراق والشــا  ) امــض( وات ــة النفــرة ضــالن اجلالامــا    (3) 
ــة يف  ــايو  11اإلرهاليـــ ــراره  9131أيار/مـــ ــاد 3222) 3911يواـــــا قـــ ــاد (. وتعالـــــ  هاتـــ اجلالامتـــ

 العرلية السورية. اجلال ورية يف



S/2014/756 
 

 

14-63132 3/29 

 

مقت  تخص يف صفو  املدمليب. وألا   التقارير لود مالليـا  القفـف اجلـوي احل وميـة      من
قـا   ـا التحـالف املنـاه       قفو ملدة ثبثة أيا  مقـا لـد  البـرلا  اجلويـة الـيت     يف  لا قد تو

أيلول/ســتتال . ول ــن اســتلملفو الغــارا   91 لتنظــيم الدولــة اإلســبمية يف العــراق والشــا ، يف 
اسـتخدا  مـد   ـتآ مـن ال اميـ        أيلول/ستتال ، وقد ُأللـ  مـن   91اجلوية احل ومية امتتارا من 

ويـتب التحليـ  الـذي أاـراه ال ملـامش التشـغيلي للتطتيقـا  السـاتلية التـالع ملع ـد           املتفجرة لي ـا.  
األمـــم املتحـــدة للتـــدريا والتحـــ( )اليومليتـــار(  ـــدوث قفـــف متواصـــ  ملدينـــة  يـــر الـــزور،  

لعــ  احلــاال  لاســتخدا  ال اميــ  املتفجــرة. وتفيــد مفوضــية   املــرا  أد ي ــود ذلــك يف ومــن
مـدمليا   39أيلول/ستتال ، ُيقـال إد مـا ال يقـ  مـن      11و  31لب   قوق اإلملساد لوملا يف الفترة

لقوا  تف م ملتيجـة القفـف واهلجالـا  اجلويـة الـيت تـنت ا القـوا  احل وميـة ملـى مدينـة  رمـا            
ــا         ــة  رمــ ــ   يف مدينــ ــتي  الســ ــي الســ ــف  ــ ــك قفــ ــال  ذلــ ــا. ويشــ ــة  ــ ــافق اقيطــ واملنــ

سـة مـدمليب، مـن لينـ م ففـبد. وُأليـد       أيلول/ستتال ، الذي ُيقال إملا أسفر من مقتـ     99 يف
ــى احلــارة يف    ــ  متفجــرة ُألقيــو مل ــود لرامي ــ      31 ل ــولر، ممــا أســفر مــن مقت تشــرين األول/أ ت

ــدمليا. وُأليــد أيبــا لاســتخدا  القنالــ  العنقو يــة يف املنطقــة اماضــعة لســيطرة املعارضــة          32 م
 التلد.  رما يف
ا  األلغـا  األرضـية مـن ااملـا القـوا       وخبل الفترة املشـالولة لـالتقرير،  ـ  اسـتخد     - 1

احل ومية واجلالاما  املسلحة املناهبة للح ومة يش   خطرا ملى املدمليب. وُيقـال إد سـتعة   
أيلول/سـتتال  يف منطقـة اللجـاه يف حمالظـة  رمـا منـد        32مدمليب، من لين م ففبد، ُقتلوا يف 

بد يف مزرمتــ الا املفجــار لغــم أرضــي. ويف ملــوا، يــرا  رمــا، أصــيا تخفــاد  ــاد يعالــ  
تشـرين األول/أ تـولر. ويف قريـة اـدل،      3جبروح خطـآة، مـن اـرا  املفجـار لغـم أرضـي يف       

تشـرين   1 يلـومترا اـال مدينـة  رمـا، املفجـر  ذخـائر يـآ منفجـرة يف          21وهي تقع قرالة 
ــا          ــرة، و ــ ــس األســ ــن ملفــ ــب مــ ــ  ففلــ ــن مقتــ ــفر  مــ ــا أســ ــال إهنــ ــولر، وُيقــ األول/أ تــ

 امامسة. سن  ود
ــافق      - 1 ــة قفــف املن وواصــلو املعارضــة املســلحة واجلالامــا  املفــنفة ملــى أهنــا إرهالي

اماضــعة لســيطرة احل ومــة، يــا يف ذلــك املنــافق املوهولــة لالســ اد، لاســتخدا  مــدالع اهلــاود 
والفــــواري، الفــــغآة ومــــدالع الغــــاز ممــــا أ ا إىل وقــــو  إصــــالا  لــــب املــــدمليب. لفــــي  

  معارضــة مســلحة قــذائف هــاود ســقطو لــالقرا مــن أيلول/ســتتال ، أفلقــو جمالومــا 93
مدرستب، وملعا، وم تا ملنظالة يآ   وميـة يف  ـي املطـار لـدرما، ممـا أسـفر مـن مقتـ          

تخفا. واستالر أيبـا إفـبق ملـآاد قـذائف اهلـاود       11ثبثة أففال ورُا  وإصالة أ ثر من 
 يف  مشق مما أ ا إىل العديد من اإلصالا .
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ول/أ تــولر، وقــع هجــو  مــز وج لالقنالــ  لــالقرا مــن مدرســة        تشــرين األ 3ويف  - 2
ففـب، وإصـالة    92تخفـا، مـن لينـ م     21املخزومي يف محص، مما أسفر من مقت  أ ثر من 

مشرا  نخرين، الغالتية العظالى منـ م أففـال. واتالـو   ومـة اجلال وريـة العرليـة السـورية        
ومل يعلـــن أي فـــر  مســـلوليتا  لارت ـــاا هـــذه اجلر ـــة. “اجلالامـــا  اإلرهاليـــة املســـلحة”
 اهلجالا ، اليت أ اهنا    من جملس األمن واألمب العا . من
وال يزال العنف وحتول خطوط املواا ـة يـل ي إىل املزيـد مـن التشـريد. لقـد لـر  ـو          - 31
مدين من االتتتا ا  اليت تـز ا   ثالـة يف منـافق تـ  محـيس ويـويراد واليعروليتـة         21 111

ة، وملزح معظم اأُلسر إىل مدينة القامشلي واملنافق اقيطة  ا. وأسـفر القتـال   يف حمالظة احلس 
يف اــــال محــــاة خــــبل األســــاليع الســــالقة للفتــــرة املشــــالولة لــــالتقرير مــــن تشــــريد  ــــو    

تخص إىل املنافق الريفية من اال محاة وانوا إ لا. وأ ا القتـال الـدائر ملـى     11 111
ــة إ    ــدة الدخامليـ ــول للـ ــق  ـ ــرا   مشـ ــاورة،    أفـ ــع جمـ ــخال إىل مواقـ ــريد نال  األتـ ىل تشـ

ذلك ارماملا و ويلعة. وأ ا تواص  القتال يف تلـك املواقـع إىل مواـة ثامليـة مـن التشـر         يف يا
 ي( هرا ال ثآود إىل  مشق وأما ن أخرا مـن ريـف  مشـق. ولـر امال  مـن القفـف       

وألـا   مفوضـية  قـوق     الشديد يف احلارة وزمرين ومتالة يحالظـة  رمـا وحمالظـة القنيطـرة.    
اإلملســاد لــود القفــف اجلــوي لــدير العــد ، اــال مدينــة  رمــا، قــد  لــع نال  مــن املــدمليب   

الفرار يف أواخر أيلول/ستتال . ولاإلضالة إىل ذلك، لإد  اال  املقطـا  التيـار ال  رلـائي     إىل
ــدا ا  الو      ــة وإم ــوا  الغذائي ــاه، والســلع األساســية، وامل ــنقص يف املي ــا ال ــو ، لبــب  إىل اامل ق

االضــطرالا  يف خــدما  االتفــاال ، قــد اضــطر  أيلتيــة الســ اد يف الفــنالب و فــر   مــن
 الفرار من قراهم. اس وااسم إىل

وتوثر  امدما  العامة، يا يف ذلـك امليـاه وال  رلـا ، يف مـدة أ ـا  مـن التلـد. لقـد          - 33
تخفـا   31 111ا اضطر  ـو  املقطعو إمدا ا  املياه يف الآموك منذ أوائ  أيلول/ستتال ، مم

يزالود حماصـرين يف املنطقـة إىل االمتالـا  ملـى امليـاه اجلوليـة امللوثـة واملـار اماصـة. وأليـد            ال
تشــرين األول/أ تــولر،  3حمطــة ال  رلــا  يف الفــاخور حبلــا أصــيتو ل ميــ  متفجــر يف  لــود
ــا ــد     مم ــا . وألي ــدة أي ــة لع ــائي يف املنطق ــار ال  رل حبــدوث هجــو  اــوي    أ ا إىل املقطــا  التي
أيلول/سـتتال  أ ا إىل املقطـا  التيـار ال  رلـائي يف فيـع أ ـا         92خط الغاز العريب يف  ملى

 انوا اجلال ورية العرلية السورية.
وتش   ملـدرة امتـز خطـرا ي ـد  األمـن الغـذائي يف العديـد مـن أ ـا  التلـد، و اصـة             - 39
لقتال وأصيا ال ثآ مـن املخـالز لوضـرار    الشالال  ي( تعطلو الطرق التجارية من ارا  ا يف

أو ارا تدمآها. ولالتايل لقد اخنفـ  اإلملتـاج وأصـتحو األسـعار لاهظـة لالنسـتة لل ـثآين.        
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ومبوة ملى ذلك، ال ُتطَتق اإلماملا  احل ومية يف املنافق اليت تسيطر ملي ـا املعارضـة،  يـ(    
املائـة يف أاـزا  مـن  رمـا و يـر      يف  12ت د  هذه املنافق زيا ا  يف األسعار لنسا تفـوق  

ــص          ــد أيبــا حبــدوث  ــاال  ملق ــة املاضــية. وألي ــف  مشــق خــبل األتــ ر الثبث ــزور وري ال
 الوقو ، مما أ ا إىل ارتفا  األسعار. يف
وتر ز  ا و  تنظيم الدولة اإلسبمية يف العراق والشا  يف اال اجلال وريـة العرليـة    - 31

ــيالا يف املنـــافق ال ر ــتتال ، تـــن التنظـــيم هجومـــا   31 يـــة. لفـــي الســـورية، وال سـ أيلول/سـ
ــى ــا ملزو ــا ضــخالا         مل ــو ملتيجت ــا،  امل ــة  ل ــة يف حمالظ ــاين ال ر ي ــب العرا/ ول ــدة م لل

ــد  اهلجــو ،       ــذ ل ــد مــن الوليــا  واإلصــالا . و من ــا، والعدي للالــدمليب، يــا يف ذلــك إىل تر ي
م القـرا واأل يـا    الاـ  احلـدو  إىل تر يـا. وقفـف مقـاتلو التنظـي       321 111أ ثر من  م 

 ود متييز يف املنافق اقيطة يدينة مب العرا/ ولاين، وال سيالا لاألسلحة الثقيلـة والـدلالا ،   
 ي( سيطروا ملى الغالتيـة العظالـى مـن القـرا وأفلقـوا الفـواري،، يـا يف ذلـك ملـى مدينـة           

تسـع   مب العرا/ ولاين. وتلقـو مفوضـية  قـوق اإلملسـاد إلـا ا  حبـدوث مـا ال يقـ  مـن         
ــن        ــرة مـــ ــبل الفتـــ ــا خـــ ــا  تقدمـــ ــدمليب أثنـــ ــد مـــ ــيم ضـــ ــذها التنظـــ ــدا  ملفـــ ــا  إمـــ مالليـــ

 أيلول/ستتال ، يا يف ذلك يف قرية ترلاين ال ر ية، يف حمالظة  لا. 91 إىل 31
وملّفذ التحالف الدويل مالليا  قفف اوية است دلو تنظـيم  امـض وأهـدالا أخـرا      - 32

أيلول/سـتتال . وُتـن و أول يـارا  اويـة  لام ـا       91 يف اجلال ورية العرلية السورية التداً  من
تشـرين األول/أ تـولر،  لـو     31أيلول/ستتال . و ـ    91من مدينة مب العرا/ ولاين يف 

املعارك مستالرة من أا  السيطرة ملـى املدينـة. وُأليـد لـود معظـم املـدمليب هرلـوا مـن املدينـة،          
 لوا هناك ريـم املعـارك اجلاريـة. وهنـاك      ول ن هناك تقارير تشآ إىل أد مد ا من األتخال

تواي  لشود سبمة األتخال الذين  لوا يف هذه املنطقة ملظرا إىل العنف واالضـط ا  الـذي   
 ارسـا التنظـيم يف  ـق الطوائـف الدينيـة والعرقيـة املواـو ة يف أمـا ن أخـرا مـن اجلال وريــة           

 العرلية السورية والعراق.
ليت تن ا التحالف، هد  تنظـيم  امـض لاالملتقـا  ممـنن ُينظ ـر      ور ا ملى الغارا  اجلوية ا - 32

، يـن لـي م املـدمليود. وأ ا ذلـك إىل تفـاقم املعـدا  األمـن لالنسـتة         ‘‘مالـب  ’’إلي م ملـى أهنـم   
للعاملب يف جمال تقدمي املعوملة. وقد اتـم تنظـيم  امـض وات ـة النفـرة واجلالامـا  اإلسـبمية        

لشــن  ــرا ملــى اإلســب ، و مــو هــذه اجلالامــا  إىل    املتطرلــة األخــرا التحــالَف الــدويل 
 االملتقا  من التحالف.

وهناك تقارير مفا هـا أد تنظـيم  امـض يسـعى لشـ   متزايـد إىل اللجـو  إىل املنـافق          - 31
املدملية تفا ي ا لبمل شا  وللتقلي  من ا تالال التعـرض هلجالـا . و سـا جمالومـا  سـورية      
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و مالليــا  القفــف الــيت ملفــذها التحــالف مســا ن مــن املــدالعب مــن  قــوق اإلملســاد، أصــال
أيلول/سـتتال  أ   إىل   91مدمليب،  الا ُيزمم أد اهلجالا  الـيت اسـت دلو ات ـة النفـرة يف     

مدمليا، من لين م أرلعة أففال، خاصة يف قرية  فر  رياد، يف حمالظـة   33مقت  ما ال يق  من 
جلويــة الــيت تــن ا التحــالف يف إ لــا. وذ ــر املرصــد الســوري حلقــوق اإلملســاد أد الغــارا  ا 

أيلول/ستتال  أصالو صوامع للحتـوا يف اجلـز  الشـالايل الشـرقي مـن اجلال وريـة        92و  91
ــة        ــ  إد  قــوال ملفطي ــاتلب. وقي ــ  واــرح مــدة مــدمليب ومق ــة الســورية، ممــا أ ا إىل قت العرلي

آ إىل أد ومنجالـا للاللـ  قـد ُأصـيتو أيبــا. ومـع أملـا يتعـذر تو يــد األرقـا ، لـإد التقـارير تشــ          
ــاا        11 111 ــوايل  ــا ين والت ــزور والتو الــال واملي ــر ال ــة و ي ــن الرق ــوا م ــد ُر  ل تــخص ق

واملتقلــوا أساس ــا إىل املنــافق الريفيــة يف حمــالظيت الرقــة و يــر الــزور مقــا الغــارا  اجلويــة الــيت  
 التحالف.   تن ا
قــد از ا  لعــد  وألــا   لبيــا  لــود ملنيــد املقــاتلب، يــن لــي م املقــاتلود األااملــا،   - 31

املطبق الغـارا  اجلويـة الـيت تـن ا التحـالف الـدويل. ويف أوائـ  تـ ر تشـرين األول/أ تـولر،           
ملشر لر  تنظيم  امـض يف  لـا تسـجي  ليـديو يـزمم لي ـا أد العشـرا  مـن مناصـر  ر ـة           

 أ رار الشا  قد املشقوا من احلر ة وأملنوا من والئ م لتنظيم  امض.  
أااملــا لقــوا  ــتف م ملتيجــة للغــارا  اجلويــة الــيت تــن ا التحــالف وأليــد لــود مقــاتلب  - 31

الدويل. وقي  إد فامة خراساد املنتستة إىل تنظيم القامـدة، الـيت اسـت دلت ا البـرلا  اجلويـة      
أيلول/ستتال ، تبم مقاتلب أااملا من املنطقـة   91اليت ملفذتا الواليا  املتحدة األمري ية يف 

أيلول/سـتتال .   91 ة النفرة أد ألا يوسـف التر ـي ُقتـ  يف    ومن نسيا الوسطى. وأ د  ات
مقـاتب أثنـا     33أيلول/ستتال ، ملشر أ د مقاتلي ات ة النفر رسالة أ د لي ـا مقتـ     91ويف 

يــارة اويــة تــنت ا قــوا  التحــالف، مــن لينــ م ثبثــة هولنــديب وأرلعــة مــن مــواف  املالل ــة   
 ية.  املتحدة ل يطامليا العظالى وأيرلندا الشالال

تشرين األول/أ تولر، ملشر تنظيم  امـض تـريط ليـديو يعـرض إمـدا  متطـو         1ويف  - 32
لريطاين يعال  يف جمال تقـدمي املعوملـة اإلملسـاملية. و املـو تلـك مالليـة اإلمـدا  الرالعـة مـن هـذا           
النو  اليت ُيعتق د أهنا مـن تنفيـذ ملفـس الشـخص الـذي قـد ي ـود مـن مـواف  املالل ـة املتحـدة            

 العظالى وأيرلندا الشالالية. وأ اد جملس األمن لوتد العتارا  هذا الفع .  ل يطامليا 
وتتواص  املفاوضـا  مـن أاـ  إلـرا  اتفاقـا  حمليـة لوقـف إفـبق النـار. وُأليـد لـود             - 91

املفاوضا  املتاترة لب املسلولب احل وميب وممثلـي اجلالامـا  املعارضـة قـد توقفـو يف  ـي       
ــا    ــومر يحالظــة محــص، لينال ــيم      ال ــ . ويف   ــى التنق ــو  املفروضــة مل ــارك والقي تواصــلو املع

الآموك، قيـ  إد ولـدا مـن املعارضـة قـد التقـى مـع أ ـد األا ـزة األمنيـة احل وميـة يف أوائـ              
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تشرين األول/أ تولر ملناقشـة تـروط اهلدملـة الـيت ال تـزال قيـد النظـر. ومل يـتم التوصـ  إىل أي          
فاوضـا  املتاتـرة ويـآ املتاتـرة وإد  املـو متقط عـة.       اتفاق يف مدينة  اريا  ي( استالر  امل

تشرين األول/أ تولر، ُألقي لرميـ  متفجـر ملـى  اريـا،  ـاد   ـن رنيتـا مـن مدينـة           31ويف 
أيلول/ســـتتال ، أللغـــو وســـائ  اإلمـــب  املواليـــة   91 مشـــق، وخّلـــف أضـــرارا  ـــتآة. ويف 

 للح ومة من إلرا  اتفاق اديد يف قدسيا يرا  مشق.
ــولر، اســتوملف ســتالاد  ي ميســتورا، املتعــوث امــال      - 93 ــع تشــرين األول/أ ت ويف مطل

لممب العا  إىل سورية، مشاوراتا  ي( قـا  لزيـارا  إىل األر د وف وريـة إيـراد اإلسـبمية      
وال ويــو ولتنــاد. ومــن املقــرر أد يــزور االحتــا  الروســي والعــراق وتر يــا وأملامليــا قتــ  هنايــة    

ر. وتو  هذه الزيارا  مقا اولة أوىل من املشاورا  يف املنطقـة أاراهـا   تشرين األول/أ تول
املتعوث امال وملائتا منذ استب  م ام الا يف لداية أيلول/ستتال ، وهي مشـاورا  سـُت النل ا   
زيــارة أخــرا إىل  مشــق وإاــرا  املزيــد مــن املشــاورا  يف مواصــم أخــرا يف أوائــ  تشــرين    

 الثاين/ملولال .  
 

 اإلملساد  قوق -لا   
سـجينا   91خبل الفترة املشالولة لالتقرير، أثآ  تواي  جمد ا لشود سبمة وماليـة   - 99

ــد أد          ــدرا املر ــزي لع ــا املر ــزي إىل ســجن م ــن ســجن  ل ــوا م ــيا ملقل ــتقب سياس و/أو مع
. وأتـار  املعلومـا  الـيت تلقتـ ا     9132سيطر  احل ومة جمـد ا ملـى السـجن يف أيار/مـايو     

ملســاد إىل أد لعــ  الســجنا  و/أو املعـتقلب قــد أصــتحوا مــله لب ل لــراج  مفوضـية  قــوق اإل 
من م ألهنم قبوا مدة العقولة  املة أو  ستالا يقتبيا العفو العا  املنفـول مليـا يف املرسـو     

. ول ن املفوضية مليالـو أملـا خـبل الفتـرة     9132 زيراد/يومليا  2امللر   99التشريعي رقم 
ســـجينا و/أو معـــتقب إىل مرا ـــز ا تجـــاز تـــديرها املخـــالرا    91املشـــالولة لـــالتقرير، مُلقـــ  

، يف  مشــق  يــ( بــري لاملتظــا  اإللــب  مــن 921و  932العســ رية، يــا يف ذلــك لرماهــا 
 مزامم لالتعرنض للتعذيا وسو  املعاملة.  

وأتــــار    ومــــة اجلال وريــــة العرليــــة الســــورية إىل أملــــا خــــبل الفتــــرة مــــن          - 91
تخفـا، لعـد    3 132، مت العفو مـن  9132تشرين األول/أ تولر  39أيلول/ستتال  إىل  93

أد قــاموا لتســليم أملفســ م وأســلحت م وتع ــدوا لعــد  املشــار ة يف أمالــال القتــال. ومل تقــد     
احل ومة مزيدا من التفاصي  من  اال  العفو هذه. ويتعذر ملى املفوضية التحقـق مـن صـحة    

 هذه املعلوما .  
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تلاليــذا  11، ُأليــد لــود تنظــيم  امــض أفلــق ســراح أ ثــر مــن   أيلول/ســتتال  11ويف  - 92
أيار/مــايو. وال يــزال  92ففــب اخــتطف م يف  لــا يف  321 ر يــا مــن أصــ  جمالومــة تُعــد  

مفآ لقية الرهائن جم وال. وهناك  ـاو  لشـود سـبمت م ملظـرا إىل أد م ـاد واـو هم يـآ        
اقتجزين امخرين الـذين يشـتتا يف   معرو  لدقة. وهناك  او  مماثلة لشود مفآ املئا  من 

أد تنظيم  امـض حيتجـزهم يف أمـا ن مديـدة يحالظـا  احلسـ ة و يـر الـزور والرقـة. وولقـا           
حمتجـزا  ـاد حيتجـزهم     321أيلول/سـتتال ، سـراح    99لتقارير حملية، أفلق تنظيم  امـض يف  

 ‘‘.الفغائر’’ملا يعت ه من 
اتلود مرتتطود جبت ـة النفـرة  اهنـا ومـد ا     تشرين األول/أ تولر، اختطف مق 2ويف  - 92

من ألرا  رميتا من قرية القنية يف إ لا. ولعد ذلك لورلعة أيـا ، ألـا   لبيـا  لـود ال ـاهن      
تشرين األول/أ تولر،  ـ  م ـاد    31قد أميد إىل الدير،  ي( حتتجزه ا الومة قسرا. و   

 واو  املختطفب التاقب جم وال.
لسالعة والعشرين  لـس  قـوق اإلملسـاد، مـرض رئـيس جلنـة التحقيـق        وأثنا  الدورة ا - 91

الدولية املستقلة لشود اجلال ورية العرلية السـورية، لـاولو لينـ آو، التقريـر الثـامن للجنـة الـذي        
أتار  ليا إىل فلة أمور من ا أد القوا  احل ومية تواصـ  ارت ـاا جمـازر وتنفيـذ هجالـا       

د القفف اجلـوي واملـدلعي لفـورة مشـوائية ومفرفـة أ ا إىل      واسعة النطاق ضد املدمليب. وأ
ســـقوط مـــد   ـــتآ مـــن البـــحايا املـــدمليب وإىل لـــ( الرمـــا.  الـــا أد القـــوا  احل وميـــة  
استخدمو ياز ال لور، وهـو سـبح يـآ مشـرو . ولاإلضـالة إىل ذلـك، أللغـو اللجنـة لـود          

انـو . ويقـو  تنظـيم     مناصر من تنظـيم  امـض ارت تـو جمـازر يف  ـق مـدمليب وقامـو لوسـر        
 امض مالدا لتعري  املدمليب، ين لـي م النسـا  واألففـال، إىل العنـف والتعتئـة اإليديولوايـة.       
ــار        ــويل أي امتت ــة ارت ــاا اــرائم  ود أد ت وتواصــ  اجلالامــا  املســلحة املناهبــة للح وم

 للقاملود الدويل.  
احلــوار والتفــاوض لــب  وأ ــد  اللجنــة جمــد ا أد الســتي  الو يــد إلهنــا  الــ ا  هــو     - 91

ــدول       ــدمم مــن ال ــار الرئيســي للالعارضــة، وذلــك ل ــة الســورية والتي ــة العرلي   ومــة اجلال وري
النفوذ واألمم املتحدة. ويف إفار ت رار  موتا إىل جملس األمن أد ينظر يف إ الة الوضـع   ذا 

إىل أد التقــامس يف اجلال وريــة العرليــة الســورية إىل اق الــة اجلنائيــة الدوليــة، أتــار  اللجنــة   
يتي  لرصـة أمـا  األفـرا  املتحارلـة ملواصـلة ألعاهلـا  ود أد تتعـرض ألي مقـاا ويـل ي إىل          
تفاقم الـ ا  العنيـف الـذي ينـ ض سـورية. وأثنـا  التحـاور مـع اللجنـة،  مـا مـد  مـن الـدول              

 األمبا  إىل املسا لة مالنا حيدث وإىل اإل الة إىل اق الة اجلنائية الدولية.  
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ــق، ومفوضــية  قــوق اإلملســاد ومــراق  األمــم      - 91 ــة التحقي ومل ُيســال  لعــُد ألمبــا  جلن
 املتحدة حلقوق اإلملساد لالدخول إىل التلد.  

 
 إيفال املسامدا  اإلملساملية -ايم  

ــو   - 92 ــ   ـ ــ      3101يظـ ــة  اخـ ــاملية ماالـ ــامدا  إملسـ ــة إىل مسـ ــخص حبااـ ــب تـ مبيـ
مبيــب مــن املشــر ين  اخليــا. ويقــيم  102 اجلال وريــة العرليــة الســورية، مــن لينــ م أ ثــر مــن 

مبيب تخص يف منافق ُتعت  من املنـافق الـيت يفـعا الوصـول إلي ـا، يـا يف ذلـك         201  و
تـــخص ملـــى األقـــ  يف منـــافق حماصـــرة إمـــا مـــن ااملـــا قـــوا  احل ومـــة           923 111
 املعارضة.   قوا  أو
ملسـامدة إىل املبيـب مـن    ومع أد و اال  األمـم املتحـدة وتـر ائ ا واصـلو تقـدمي ا      - 11

ــدمي املســامدا          ــة تق ــن العســآ للغاي ــزال م ــالتقرير، ال ي ــرة املشــالولة ل األتــخال خــبل الفت
اإلملســـاملية، وال ســـيالا يف املنـــافق الـــيت يفـــعا الوصـــول إلي ـــا،  الـــا أد هـــذه املســـامدا    

يعة  الية لتلتية ا تيااا  األتـخال. وال تـزال أمالـال العنـف، وخطـوط املواا ـة السـر        يآ
ــتالر        ــب اســ ــة يف  ــ ــو  اإلياثــ ــق ا ــ ــ  تعيــ ــة التالويــ ــة، وقلــ ــا  اإل اريــ ــول، والعقتــ التحــ

ــد ــالتقرير، وصــلو املســامدا  إىل       تزاي ــرة املشــالولة ل ــا  12اال تيااــا . وخــبل الفت موقع
اليت ُ د    ضالن املواقـع اقاصـرة أو الـيت     911يف املائة( من أص  املواقع التال  مد ها  91)

ي ا. ومتّ ن لرملـامش األيذيـة العـاملي وو الـة األمـم املتحـدة إلياثـة وتشـغي          يفعا الوصول إل
تخفـــا  121 121الباـــئب الفلســـطينيب يف الشـــرق األ ا )األوملـــروا( مـــن الوصـــول إىل  

ــيت يفــعا الوصــول إلي ــا، أي أد مــد  األتــخال  ــاد أ ــ         91 يف ــع ال ــا مــن املواق موقع
ول ـن مـد  املواقـع الـيت مت إيفـال املسـامدا  إلي ـا        العد  املسج   خبل الشـ ر املاضـي،    من

 اد أق . وقامو مفوضية األمـم املتحـدة لشـلود الباـئب، ومنظالـة األمـم املتحـدة للطفولـة         
)اليومليسيف(، وصندوق األمم املتحدة للس اد، واألوملروا، واملنظالـة الدوليـة للـ جرة لإيفـال     

مـن املواقـع الـيت يفـعا الوصـول       21تخفـا مواـو ين يف    321 132موا  يآ يذائية إىل 
من تلك املواقع خـبل الفتـرة املشـالولة     11تخفا مواو ين يف  312 111إلي ا مقارملة مع 

لالتقرير السالق. وقدنمو اليومليسيف مسـامدا  يف جمـاال  امليـاه والفـر  الفـحي والنظالـة       
إىل األففـال.   تخفا لبب من مسامدا  يف جمـايل التغذيـة والتعلـيم    213 213الفحية إىل 

 وقامـــو منظالـــة الفـــحة العامليـــة لإيفـــال أ ويـــة ومعـــدا  فتيـــة لتـــولآ العـــبج الطـــ             
  الة يف مواقع يفعا الوصول إلي ا من لين ا حمالظتا الرقة و ير الزور. 19 111حلوايل 
وخبل الفترة املشالولة لـالتقرير، توا ـو ثـبث قوالـ  مشـتر ة لـب الو ـاال  إىل         - 13

تــخص  22 111رق مدينــة  لــا لتقــدمي مســامدة متعــد ة القطامــا  لـــ  ريــف محــص وتــ
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 32 111مري . ومل تتال ن قاللـة مشـتر ة لـب الو ـاال   ففـة لــ        21 111وأ وية لـ 
تــخص يف الغوفــة الشــرقية مــن املبــي قــدما ألد وزارة امارايــة مل ملــا ملــى فلــا األمــم  

شـتر ة لـب الو ـاال  املتج ـة إىل  رسـتا      املتحدة احلفول ملى املوالقـة. ومل متـ  القاللـة امل   
أيلول/سـتتال ، ألد اللجنـة املشـتر ة مل تعقـد ااتالام ـا لعـُد،        31اليت متو املوالقـة ملي ـا يف   

ملــى الــريم مــن فلتــا  األمــم املتحــدة املت ــررة. و املــو املوالقــة الن ائيــة للقاللــة مشــروفة    
 لإارا  مزيد من املناقشا  من فريق اللجنة.  

صلو نلية الرصد التالعة لممم املتحدة أملشطت ا يف تر يا واألر د. وخبل الفتـرة  ووا - 19
املشالولة لالتقرير، أملش  لريق مراقتة نخر يف يازي منتاا، ليف  لذلك جمالو  مـد  األلرقـة   
يف تر يــا إىل اثــنب. وهنــاك لريــق يعالــ  أيبــاا يف األر د. واجل ــو  ااريــة لتحديــد لريــق مــن  

ملشره ال يزال معلقا لستا استالرار املعـدا  األمـن. واسـتفا   نليـة الرصـد       أا  العراق، ل ن
من تعاود و مم ممتازين من   وميت تر يا واألر د، يـا يف ذلـك تيسـآ ا لتـد  مالليـا  يف      

    من يازي منتاا ومالاد.  
ــرار   - 11 ــا  القـ ــار أ  ـ ــر انها   9132) 9312ويف إفـ ــدة وتـ ــم املتحـ ــلو األمـ (، أرسـ
جلال وريــة العرليــة الســورية، ُأرســ   ــثآ منــ ا خــبل مــدة أيــا ، يــا يف ذلــك تــحنة إىل ا 91
ــا و   31 ــن تر يـ ــحنة مـ ــي     2تـ ــة هـ ــالر  دو يـ ــة معـ ــتخدا  ثبثـ ــن األر د لاسـ ــحنا  مـ تـ
الســب  ولــاا اهلــوا والرمثـا. وتبــالنو هــذه الشــحنا  مسـامدا  يذائيــة أل ثــر مــن    لـاا 
ـــ     311 111 ــة ل ــآ يذائي ــوا  ي ــواز  الفــر    تــخص،  921 111تــخص، وم ــاه ول واملي

تـخص، لبـب مـن مـوا       211 111تخص، ولواز  فتية أل ثـر مـن    12 111الفحي لـ 
 تخص يف حمالظا   لا و رما ومحاة وإ لا والبذقية والقنيطرة.   21 111أخرا لـ 

ــم املتحــدة           - 12 ــ  احلــدو ، وســعي األم ــرور الشــحنا  م ــتالرار م ــن اس ــريم م ــى ال ومل
ــر ائ ا إىل زيــا ة مــد    ها، لإهنــا ال تــزال حمــدو ة لســتا مــد  تــولر األمــن والقــدرا         وت

والتالوي . وحتتاج الرمثا إىل إ خال حتسينا  ملى لنيت ا التحتية ليتسىن استخدا  املعـ  لشـ     
متواص  و ائم. وملقـص التالويـ  يعـ  اضـطرار لعـ  و ـاال  األمـم املتحـدة وتـر ائ ا إىل          

 تقليص ماللياتا.  
(، أللغو األمم املتحدة   ومـة اجلال وريـة العرليـة    9132) 9312ر ومتشيا مع القرا - 12

السورية مستقاا ل   تحنة، يـا يف ذلـك تفاصـي  مـن حمتوياتـا واملنطقـة الـيت تقفـدها ومـد           
املستفيدين من ا. وقامو ألرقة نلية الرصد لرصـد حتاليـ  الشـحنا  ويرالقـة املر تـا  اقال لـة       

. ولاإلضالة إىل ذلك، أرسـلو نليـة الرصـد ليالـا يتعلـق ل ـ  تـحنة        إىل املعالر احلدو ية املعنية
 (.  9132) 9312إخطارا إىل احل ومة تل د ليا الطالع اإلملساين للشحنة ولقا للقرار 
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ويف أمقاا موالقة احل ومتب املعنيتب، أصتحو ملقطـة العتـور ملفيتب/القامشـلي لـب      - 11
ــة الســورية متا ــة أ   ــة العرلي مــا  و ــاال  األمــم املتحــدة لتقــدمي اإلمــدا ا    تر يــا واجلال وري

ــحنا  يف      ــن الشـ ــة األوىل مـ ــدأ  ا الومـ ــ ة. ولـ ــة احلسـ ــ  إىل حمالظـ ــ   مااـ ــة لشـ البزمـ
ــ       11 ــتخدا  معـــ ــالتقرير. واســـ ــالولة لـــ ــرة املشـــ ــوال الفتـــ ــتالر  فـــ ــتتال  واســـ أيلول/ســـ

النقـ  اجلـوي    ملفيتب/القامشلي هو أ ثر الست   فا ة ولعالية إليفال املـوا  مقارملـة لعالليـا    
امل لفة، وسو  يتي  ل ملامش األيذية العاملي الولا  لاهلد  اقد  لتوزيـع املـوا  الغذائيـة ملـى     

تـــخص يف اقالظــة ألول مـــرة منــذ أ ثـــر مــن مـــا  ويتــي  الفرصـــة      991 111أ ثــر مــن   
تـخص واحلشـد    311 111لليومليسيف لتقدمي إمدا ا  املسامدا  يـآ الغذائيـة أل ثـر مـن     

 تخص.   91 111إلمدا ا  التفدي لتفشي األمراض لفائدة أ ثر من  املستق
ووضعو و ـاال  األمـم املتحـدة واملنظالـا  يـآ احل وميـة خطـة تشـغيلية مشـتر ة           - 11

ملــدة تــ رين تشــال  إيفــال املــوا  مــ  خطــوط التالــا  ومــ  احلــدو  يف أرلــع مــن حمالظــا   
ــة     ــوا  الغذائي ــة الســورية وتغطــي امل ــة العرلي ــاه     اجلال وري ــة، واملي ــآ الغذائي ــوا  ي والفــحية وامل

والفر  الفحي والنظالة. ويتالث  اهلد  يف إيفاهلا إىل أ   مد  مـن األتـخال اقتـااب    
 يف هذه املنافق وضالاد اتتا  هنش أ ثر اتساقا وتنسيقا لتقدمي املعوملة لتجنا الثغرا .  

 
 املنافق اقاصرة   

يف املنـافق الـيت حتاصـرها     321 111، منـ م  تخص حماصرين 923 111   قرالة  - 11
 22 111القــوا  احل وميــة يف معبــالية الشــا  والغوفــة الشــرقية و اريــا و ــيم الآمــوك، و   

 تخص يف املنافق اليت حتاصرها قوا  املعارضة يف للد  ملتن  والزهرا .  
يم الآمـوك.  وخبل الفترة املشـالولة لـالتقرير، قـدمو األمـم املتحـدة املسـامدة إىل  ـ        - 12

يف املائـــة مـــن األتـــخال يف املنـــافق   102تخفـــاا ) 1 231ووزمـــو مـــوا  يذائيـــة ملـــى  
ــى    ــة مل ــة إىل   102تــخص ) 9 321اقاصــرة( ومــوا  يــآ يذائي ــة(. ومت تســليم أ وي يف املائ

 يف املائة(.   102تخفا ) 3 332
مســامدا  تخفــاا حماصــراا. ومل تفــ  أي  321 111ويف الغوفــة الشــرقية ال يــزال  - 21

إىل املنطقة خبل الفترة املشـالولة لـالتقرير. واـر  مسـامدة أ ـد أاـزا  املنطقـة، هـو  ومـا،          
ــاه والفــر  الفــحي يف           ــدا ا  املي ــة وإم ــن األ وي ــرة م ــا مســامدا  نخــر م ــدمو هل ــيت ق ال

، لينالــا اــرا تزويــدها نخــر مــرة لــاملوا  الغذائيــة وإمــدا ا   يويــة   9132أيلول/ســتتال   2
 .  9132ار/مايو أي 91أخرا يف 



 S/2014/756 

 

12/29 14-63132 

 

ففـ    2 111تـخص تقريتـاا، منـ م  ـوايل      92 111ويف معبالية الشـا ، ال يـزال    - 23
يواا ود ملقفاا يف اإلمدا ا  لسد ا تياااتم ويعاملود من قيو  ملى احلر ة. ومت نـو األمـم   

، منـدما قـدمو منظالـة الفـحة     9132متوز/يوليـا   91املتحدة من الوصول إلي ا نخر مـرة يف  
 واهلبل األمحر العريب السوري  سة أفناد من املسامدا  الطتية.   العاملية
تـخص حماصـرين. ومل تتلـق  اريـا      2 111ويف  اريا )ريف  مشق(، ال يزال  وايل  - 29

خـــر مـــرة يف تشـــرين نأي مســـامدا  خـــبل الفتـــرة املشـــالولة لـــالتقرير. ومت الوصـــول إلي ـــا 
 .  9139األول/أ تولر 

تــخص حماصــرين. ومت نــو األوملــروا  31 111زال هنــاك  ــوايل ويف الآمــوك، ال يــ - 21
ــدة    ــن  خــول املخــيم مل ــة       33م ــوا  يذائي ــدمو م ــالتقرير، وق ــرة املشــالولة ل ــا خــبل الفت يوم

تخفاا، ومسامدا  فتيـة تشـال  مبـا ا      9 321تخفاا، وموا  يآ يذائية لـ  1 231 لـ
تخفاا ُسـال   ـا للشـ ر     3 332لـ   يوية وجمالومة من األ وية لممراض املزمنة ويآ املعدية

فف  ملى  تا مدرسية. ومل بر إصـبح أملاليـا    3 211الثال( ملى التوايل. و ف  قرالة 
 املياه اليت ال تزال معطلة منذ أوائ  أيلول/ستتال .  

تـــخص حماصـــرين مـــن قتـــ  قـــوا    22 111ويف ملتنـــ  والزهـــرا  ال يـــزال  ـــوايل   - 22
 .  9132أيار/مايو  1نخر مرة يف  املعارضة. وأم ن الدخول إلي ا

 
  رية مرور اللواز  واملعدا  الطتية والعاملب يف ا ال الط   

اســتالر املعــدا  األمــن والتشــريد والقيــو  املفروضــة ملــى العالليــا  اإلملســاملية مــن قتــ    - 22
 أفرا  ال ا  يف إماقـة وصـول اللـواز  واملعـدا  الطتيـة. وخـبل تواـا قاللـة األمـم املتحـدة          

ــص يف        ــف محـ ــو يف ريـ ــة والغنطـ ــآ معلـ ــرييت تـ ــاال  إىل قـ ــب الو ـ ــتر ة لـ ــرين  32املشـ تشـ
األول/أ تولر، سحتو قوا  األمن من تـحنة الو ـاال  املشـتر ة فيـع األ ويـة الـيت تلخـذ        
من فريق احلقن واملبا ا  احليوية واملستلزما  اجلرا ية، يا يف ذلك مثـاين جمالومـا  لـواز     

لريم من أد منظالة الفحة العاملية قد  فلو ملى موالقـة رييـة مـن    صحية للطوارئ، ملى ا
تخفــاا مــن العباــا  الطتيــة الــيت هــم حبااــة  2 123حمــالمح محــص. وملتيجــة لــذلك،  ــر  

 ماسة إلي ا.  
 الـة   2 122وملتيجة االهنيار يف تقدمي خدما  التحفب الروتينية، أليد من  ـدوث   - 21

العرليــة الســورية. واســتجالة لــذلك، وضــع لريــق العالــ     إصــالة لاحلفــتة يف اــال اجلال وريــة 
مل الحة احلفتة خطة إلارا  محلة حتفب ضد احلفتة ملى مر لتب. ويف املر لـة األوىل الـيت   

ففبا يف  يالا  املشر ين  اخليا. ويف املر لـة   29 211املت و يف نا/أيسطس، مت حتفب 
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مرلقـاا للرمايـة    11ففـ  يف   91 111فب أيلول/ستتال ، ارا حت 32الثاملية اليت لدأ  يو  
ففـبا نخـر    21ففبا وتبرر  32أيلول/ستتال ، ُمل قو احلاللة مندما تويف  31الفحية. ويف 

لعد التحفب. وأرسلو منظالة الفحة العاملية ملـى الفـور لريقـا مـن امـ ا  لتقيـيم احلالـة إىل        
 أد ســتا الوليــا  األ ثــر  يــازي منتــاا للتحقيــق يف ســتا الوليــا . وخلــص التحقيــق إىل  

ــدمى       ــار ي ــآ الفــحي  لعق ــتخدا  ي ــو االس ــاال ه ــا    Atracuriumا تال ــذي أضــيف إىل مل ال
يواـد  ليـ     التحفب لدالا من املا ة املخففـة القياسـية. وخلـص لريـق التقيـيم أيبـا إىل أملـا ال       
لـا الفـحيحة،    ملى أد اللقاح الذي والقو مليا منظالة الفحة العاملية مستقاا، واملا ة املخففة

 ا ستا احلا ث املوساوي. وملا  اد خطر املتشـار احلفـتة يف اجلال وريـة العرليـة السـورية ال      
يزال تديدا للغاية، توصي منظالة الفحة العاملية لود ُتستوملف ماللية التحفب ضـد احلفـتة يف   

 أقرا وقو مم ن يف     رو  أ سن.  
ل الفـحي يتعرضـود هلجالـا  خـبل الفتـرة      و لو املرالـق الطتيـة والعـاملود يف ا ـا     - 21

املشالولة لالتقرير. لفي أيلول/ستتال ، وثقو منظالـة األفتـا  املناصـرين حلقـوق اإلملسـاد سـتع       
هجالــا  ملــى منشــر  مســ رية. ســو هجالــا  تــنت ا القــوا  احل وميــة ووا ــدة تــنت ا   

محـاة، ووا ـد   جمالومة مسلحة يآ   ومية )جمالومة يآ معرولة(. وُتن  هجوماد يف حمالظـة  
ــزور، ووا ــد يف      ــر ال يف  لــا، ووا ــد يف  مشــق، ووا ــد يف ريــف  مشــق، ووا ــد يف  ي
إ لا. ومتو ثـبث هجالـا  لالفـواري،، ووا ـدة ل اميـ  متفجـرة، واثنتـاد لقفـف اـوي          
لوسلحة يآ معرولة، ووا دة لقفف مدلعي. واست دلو إ دا اهلجالا  منشوة  املـو قـد   

منظالة األفتا  املناصـرين حلقـوق اإلملسـاد مقتـ  تسـعة مـن        تعرضو لل جو  من قت . ووثقو
العاملب يف ا ال الط  يف أيلول/ستتال ، فيع م ملى يد القوا  احل ومية. وقتـ  سـتة منـ م    
لواسطة القفف والتفجآ، ووا ـد ملتيجـة التعـذيا، ووا ـد لاإلمـدا ، ووا ـد أفلقـو مليـا         

ملب يف ا ـال الفـحي لي ـا حبالايـة خاصـة يواـا       النار. وتتالتع مرالق الرماية الفـحية والعـا  
القاملود الدويل اإلملساين. وتش   اهلجالا  املتعالدة ضد مرالـق الرمايـة الفـحية والعـاملب يف     

 ا ال الفحي املت ا ا  اسيالة للقاملود الدويل اإلملساين.
 

 اإلارا ا  اإل ارية  
ل الفترة. وما زال تنفيذ إاـرا ا   مل يتل  من أي تغيآا  يف اإلارا ا  اإل ارية خب - 21

ختم الشا نا ، الرامية إىل تيسآ وتسريع املرور مند ملقاط التفتـيض، يتسـتنا يف لـط  إيفـال     
املسامدا  اإلملساملية. وخبل الفترة املشـالولة لـالتقرير السـالق، أللغـو وزارة امارايـة األمـم       

ية أو تــ رية ألد خطــط املتحــدة لــود الو ــاال    نــ ا أد ترســ  خطــط حتاليــ  ملفــف تــ ر
التحالي  األسـتومية  املـو تتسـتا يف لعـ  القيـو . ومـع ذلـك اسـتالر التفـاوض لشـود ملقـ             
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اإلمدا ا  إىل املنافق اليت يفعا الوصول إلي ا، مر زيـا ملـى أسـا   ـ   الـة ملـى  ـدة،        
(. وتبــم 9132) 9312مــن خــبل ااتالامــا  اللجنــة املشــتر ة املنشــوة لعــد ا ــاذ القــرار   

مــو فب مــن وزارة امارايــة ووزارة الشــلود االاتالاميــة وألــرا  أمــن. وريــم تلقــي    اللجنــة
أيلول/ستتال  تفيد لـود حمـالظي  لـا ومحـاة      1رسالة تفوية من وزارة الشلود اماراية يف 

ومحص وإ لا   ن م أد يوذملوا لإرسال قوال  مشتر ة لب الو ـاال  مـ  خطـوط التالـا ،     
ملـى موالقـة مـن السـلطا  املر زيـة. وهـذا مـا أ ا إىل  ـدوث         يتواص  السعي إىل احلفول 

 توخآ  تآ يف املوالقة ملى تسيآ لع  القوال .
ــزال مــا جمالومــا    31و ــ   - 22 ــولر، ال ي ــا مقــدما مــن األمــم    12تشــرين األول/أ ت فلت

منــ ا  املــو مل تتجــاوز لعــد   92املتحــدة للحفــول ملــى توتــآا  أو ملديــدها ينتظــر الــر ،   
فلتـا ممـاثب    39من ا ملـاوز  هـذا األاـ ش ليالـا  ـاد       1يو  مال ، و  32اقد  وهو األا  

مقدما من منظالا   ولية يآ   ومية يف املتظار الـر . وقـد اخنفـ  مـد  التوتـآا  املعلقـة،       
ليد أد املنظالا  الدوليـة يـآ احل وميـة لـدأ  تلغـي فلتـا  احلفـول ملـى التوتـآا  )ألغـي           

 ا أرلعة يف الفترة املشالولة لالتقرير( ملظرا لتوخر تلقي الر  ملي ا.  من 
وُأذيد، خبل الفتـرة املشـالولة لـالتقرير، لسـو منظالـا  وفنيـة يـآ   وميـة إضـالية           - 21

منظالـــة وفنيـــة  22لإقامـــة تـــرا ا  مـــع و ـــاال  تالعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة. وهنـــاك 
ــآ ــم املتحــ     ي ــع ملسســا  األم ــ  م ــة تعال ــن خــبل    ومي ــا     321دة م ــع أ  ــا يف في لرم

 اجلال ورية العرلية السورية.
ــيم مســتقلة        - 23 ــا  تقي ــى إاــرا  ماللي ــا رة مل ــة يــآ ق ــة يــآ احل ومي واملنظالــا  الدولي

لب تيااا ش وأيلت ا ال يتال ن مـن لـت  م اتـا لرميـةش وال يـلذد هلـا لإقامـة تـرا ا  مـع          
ة يف القوال  املشـتر ة لـب الو ـاال  مـ  خطـوط      املنظالا  الوفنية يآ احل ومية أو املشار 

 التالا  أو يف التعثا  امليداملية لممم املتحدة.  
 

 سبمة وأمن املو فب وأما ن العال   
ما زال تعـرض مدينـة  مشـق للقفـف لقـذائف اهلـاود والفـواري، يـلثر ملـى سـبمة            - 29

ول/أ تــولر، ســقطو قــذيفتا  تشــرين األ 2وأمــن العــاملب يف جمــال املســامدة اإلملســاملية. لفــي   
 هاود يحاذاة لندق  اما روز، ملى مقرلة من م اد إقامة مو فب تالعب لممم املتحدة.  

تشرين األول/أ تـولر، أصـدر تنظـيم  امـض تـريط ليـديو يظ ـر إمـدا  مامـ            1ويف  - 21
 .  لريطاين يف جمال تقدمي املعوملة وتديدا  لعام  أمري ي يف جمال املعوملة لاإلمدا 
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أيلول/ستتال ، أ فلق م افود جم ولو اهلويـة النـاَر ملـى قاللـة لممـم املتحـدة        92ويف  - 22
تتــولف مــن مــر تتب مــدرمتب، وذلــك ملــى الطريــق لــب  لــا ومحــص، قــرا قريــة الشــي،   
 هبل. وحلقو إ دا املر تتب أضرار تديدة. ومل يفا مو فو األمم املتحدة الستة لوذا.  

تشرين األول/أ تولر، فلقـا  ملاريـة وقـذائف هـاود موقعـا       33ا، يف وأصالو ملخر - 22
قرا مر ز التوزيع التالع لموملروا يف  يم الآمـوك لدمشـق، ممـا أ ا إىل توّقـف توزيـع املـوا        

 الغذائية وتقدمي امدما  الفحية.  
منـ م مـن مـو في األوملـروا،      92من مـو في األمـم املتحـدة الـوفنيب،      91وما زال  - 21
يــد اال تجــاز أو يف مــدا  املفقــو ين. وقــد للــ  جمالــو  مــد  مــن قتلــوا يف هــذا الــ ا  منــذ    ق

تخفــا. ويشــال  هــذا    11مــن العــاملب يف جمــال املســامدة اإلملســاملية      9133نذار/مــار  
مــن مــو في ومتطــومي اهلــبل األمحــر العــريب   11مــن مــو في األمــم املتحــدة، و   31 العــد 

في فعية اهلبل األمحـر الفلسـطي ، وأرلعـة مـو فب مـن      السوري، وستعة من متطومي ومو 
 منظالا   ولية يآ   ومية.  

  
 مب ظا  -ثالثا  

منــذ التقريــر الســالق اســتالرار املوســاة املتالثلــة يف تــن   يتــ دملا خــبل الشــ ر املنقبــ - 21
 اهلجالا  الشـنيعة وارت ـاا الفظامـا  ضـد املـدمليب الـيت ترت تـ ا فيـع األفـرا  يف الـ ا           
الســوري. ومــا القتــ  األمالــى للعشــرا  مــن األففــال ويآهــم مــن املــدمليب يف محــص يف           

تشرين األول/أ تولر إال تذ آ صار  لود هذا ال ا  ومـن يلاجوملـا إ ـا يسـلتود سـورية       3
ــالتقرير، الــيت       مســتقتل ا. إملــا  ــدث نخــر مــن األ ــداث الفــا مة يف هــذه الفتــرة املشــالولة ل

العشوائي لمسلحة مـن فيـع األفـرا ، وال سـيالا إلقـا  القـوا         ت د  استالرار االستخدا 
 احل ومية السورية لل امي  املتفجرة يوميا تقريتا.  

وملظرا ملا ينطوي مليـا اإلرهـاا مـن نثـار  قيقيـة لالنسـتة للسـب  واألمـن، لقـد تعتـو            - 21
تفـا  لشـن محلـة    ا تالع الدويل  الا ينتغي من أا  التفدي للت ديد الذي يش لا، ول ن اال 

ــة الســورية أو أد يبــع  ــدا الملتشــار      ــة العرلي مســ رية ال   ــن أد حيــ  األزمــة يف اجلال وري
اإلرهـاا منـ ا ومـن العـراق. ل ـذا ملـزا  إقليالـي معقـد فـال أمـده، وهـو يتطلـا مـن ا تالــع              
الـــدويل اســـتخدا  فيـــع األ وا  املتا ـــة لـــا.  الـــا أد االقتفـــار ملـــى التفـــدي لالوســـائ   

قد يفبي أيبا إىل ملتيجة يآ مقفو ة، وهي اإلمعـاد يف مـزل اجلالامـا  امل الشـة      العس رية
 سياسيا وثقاليا واقتفا يا يف اجلال ورية العرلية السورية.  
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والت ديد الذي يش لا تنظيم  امض يثآ تواي  إضالية خطآة تتعلق لتـولآ احلالايـة،    - 22
ــاين الــذي أ    ــة مــن   الــا يتبــ  مــن اهلجــو  ملــى مــب العرا/ ول  ا إىل تشــريد أمــدا  هائل

املــدمليب، يــا يف ذلــك إىل تر يــا، ووقــو  أمــدا   ــتآة مــن القتلــى واجلر ــى. ويف ضــو            
االملت ا ا  اجلسيالة والواسعة النطاق حلقوق اإلملساد وللقاملود الدويل اإلملسـاين الـيت ترت تـ ا    

رية العرليـة السـورية ويف   هذه اجلالامة اإلرهالية يف املنافق اليت وقعو حتو سيطرتا يف اجلال و
العراق، أ رر  مو  امللحة للالجتالـع الـدويل أد يتخـذ إاـرا ا  لوريـة حلالايـة مـن لقـي مـن          

 الس اد يف مب العرا/ ولاين.  
ويف  ــب يتر ــز اهتالــا  العــامل ملــى و شــية  امــض وتوســع ســيطرتا يف اجلال وريــة    - 11

د ُيقتلود وبر ود ويتعرضود لبمتـدا ا   العرلية السورية، ما زال الس اد يف فيع أ ا  التل
اجلسيالة ملى يد احل ومة واألفرا  األخـرا يف الـ ا ، الـيت تواصـ  املتـ اك القـاملود الـدويل        
حلقــوق اإلملســاد والقــاملود الــدويل اإلملســاين. أمــا اســتالرار اســتخدا  األســلحة املتفجــرة، الــيت   

سـ اد، ليسـفر مـن نثـار مـدمرة.      حتدث أضرارا ملى مسا ا  واسعة من املنـافق املوهولـة لال  
لقــد تعــرض امال  مــن املــدمليب للقتــ  أو التشــويا. واملبيــب منــ م تــر وا قســراا، مــن اــرا   

 التخويف والتدمآ املتعالد للتىن التحتية املدملية األساسية، ومن ا املرالق الفحية واملدار .  
ي ـا و رمـاد اجلر ـى    وما زال استالرار اهلجالا  ضد مرالق الرمايـة الفـحية ومو ف   - 13

واملرضــى مــن الرمايــة الفــحية، وهــي مــن االلتزامــا  األساســية يواــا القــاملود الــدويل           
اإلملساين، يثآ قلقا لالغا. وبا ملـى ا تالـع الـدويل أد يفعـ  املزيـد لبـالاد ا تـرا  احل ومـة         

 ا.  ويآها من أفرا  ال ا  للتزاماتا القاملوملية الدولية و فالة مسا لت ا من أمالاهل
مبيـب   201وال يزال الوصول إىل املنافق اليت يفـعا الوصـول إلي ـا،  يـ( يواـد       - 19

مـــن الســـ اد اقتـــااب، حمـــدو ا للغايـــة. لـــالعنف واملعـــدا  األمـــن وتغـــآ خطـــوط املواا ـــة  
ذلك من العقتا ، يا لي ا العقتا  اإل ارية، تعوق قدرة املنظالا  اإلملسـاملية ملـى تقـدمي     ويآ

تـــخص حماصـــرين، مـــن القـــوا  احل وميـــة يف أيلـــا   923 111يظـــ   ـــوايل املعوملـــة. و
األ ياد، وإد أصدر  احل ومة لياملـا  مت ـررة تفيـد لي ـا لوهنـا مسـلولة مـن رمايـة تـعت ا.          
ومن يآ املقتول أد حير  النا  العا يود من األساسيا  البزمة لتقائ م ملى قيـد احليـاة ومـن    

النظيفة. ومن يـآ املقتـول أد يعـاين النـا  واملسـامدة متـوالرة        األيذية والرماية الفحية واملياه
ــول          ــاملود يف جمــال األملشــطة اإلملســاملية هل ــد  الع ــد ُص ــيب. وق ــ م إال قل ــد من يف م ــاد ال يتع

ماينوه من  رو  قاسـية يف  ـيم الآمـوك، وهـو مـن املنـافق اقاصـرة الـيت  ـاد الوصـول            ما
 إلي ا يآ  ا  لاملرة.  
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العاملود يف جمال املسامدة اإلملساملية يف امليداد خدمة اقتااب يف فيع أ ـا   ويواص   - 11
اجلال ورية العرلية السورية،  افرين لوملفس م أ ـا  ـافرة، ولـذلك أثـ  ملـى التـزام م وملـى        
تــجامت م. ويف الوقــو الــذي ينتغــي ليــا ملــى املنظالــة أد ترلــع مســتوا مالليــا  االســتجالة  

دة، تبطر و اال  األمم املتحدة وتر انها إىل تقلـيص العالليـا  لسـتا    لب تيااا  املتزاي
االلتقــار إىل األمــوال. وأملاتــد لقــوة اجل ــا  املا ــة تــولآ متويــ  إضــايف مااــ ،  ــ  يتســىن    

 مواصلة ما ملتذلا من ا و  االستجالة، ال سيالا ولف  الشتا  قريا.   لنا
 اورة اليت ال تزال تتحال  مـا  استبـالة   وبا أيبا تقدمي  مم إضايف إىل التلداد ا - 12

مبيــب الاــ  مــن اجلال وريــة العرليــة الســورية. وبــا ملــى ا تالــع الــدويل    1مــا يرلــو مــن 
يتقاســم لشــ   ألبــ  حتالــ  هــذا العــا ،  ــ  تــولر احلالايــة جلاليــع اهلــارلب مــن التلــد.    أي
شــوا  يــاة  ر ــة ويف الباــئب ومــن يستبــيفوهنم حبااــة إىل مســامدتنا و مالنــا ل ــي يعي  إد
 األماد.   
وقد أتـر  يف  ـ  تقريـر مـن تقـاريري إىل جملـس األمـن إىل أد أتـد مـا حتتـاج إليـا             - 12

ــة          ــق إال لعاللي ــذا ال   ــن أد يتحق ــف. وه ــو وضــع  ــد للعن ــة الســورية ه ــة العرلي اجلال وري
سياســية، وهــو أمــر صــار ملحــا أ ثــر مــن أي وقــو مبــى، ليــد أملــا هــد  يتــدو اليــو  ألعــد   

من ذي قت . واحلالة يف فيع أ ا  التلد مسـتالرة يف التـدهور لسـرمة. لقـد ُقتلـو أمـدا         مناال
 ــتآة أخــرا مــن النــا . أمــا املتــ ا ا  القــاملود الــدويل حلقــوق اإلملســاد والقــاملود الــدويل      

مبيب فف  ال يـذهتود إىل املـدار . وثبثـة     1اإلملساين ل ي واسعة االملتشار. وما يقرا من 
لس اد أضحوا لقرا . واخنفبو قيالة العاللة اخنفاضا  ا ا لينالا ارتفعو أسـعار املـوا    أرلا  ا

الغذائية  ثآا منذ املدال  ال ا . وستتقوا التنظيالا  اإلرهالية، من قتيـ   امـض، وستسـتالر    
أمالــال العنــف يف فيــع أ ــا  اجلال وريــة العرليــة الســورية مــا مل ُتعــال ش اــذور الــ ا  العاليقــة 

ملالــع لــب  الــة قطامــا  ا تالــع الســوري. وقــد لــدأ متعــوثي امــال إىل اجلال وريــة  لعالليــة 
ــة يف الشــ ر املاضــي. وسيواصــ  التفامــ         ــا  ال  ــة الســورية، ســتالاد  ي ميســتورا، لعثت العرلي
لش   م ثف مع اجل ا  اإلقليالية والسورية صا تة الشـود الـيت ي تسـي  مال ـا أ يـة لالغـة       

إلفبق ماللية سياسية ذا  مفـداقية واامعـة وتـاملة للجاليـع.     يف التح( من لرل اديدة 
النــا  وهـم ُيقتلــود.   اال تفــا  يشـاهدة وال لـد مـن التوصــ  إىل  ـ ، إذ ال   ــن أد ملواصـ      

ــ          إد ــن أاـ ــو  مـ ــن اجل ـ ــد مـ ــذل مزيـ ــا إىل لـ ــدلعنا فيعـ ــائفي يـ ــف الطـ ــر العنـ ــا  خطـ از يـ
 السب . حتقيق
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 املرلق
: (9132) 9312 و (9132) 9312تنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن   

 التياملا  املتا ة  
 

  ( أ)محاية املدمليب - 3 
أمثلة ملى اهلجالا  اليت ُتَنو ملى املنشـر  املدمليـة )املـدار  واملستشـفيا  واملخيالـا       

 و ور العتا ة(:
 .تشــرين األول/أ تــولر، ألــا   التقــارير لوملــا مت توايــا ضــرلة لســوق يف إرلــب   2يف  • 

 ارحيا.   921ألل  أ د املستشفيا  اقلية من استقتال  و الغوفة الشرقية. و
تشـــرين األول/أ تـــولر، وقـــع هجـــو  مـــز وج لالقنالـــ  لـــالقرا مـــن مدرســـة   3يف  • 

ففـب،   92تخفا، مـن لينـ م    21املخزومي يف محص، مما أسفر من مقت  أ ثر من 
 وإصالة مشرا  نخرين، الغالتية العظالى من م أففال.  

ألول/أ تولر، أليد لود لـرميب متفجـرا أصـاا حمطـة   رلـا  الفـاخور       تشرين ا 3يف  • 
 يف  لا.  

يف منتفــف أيلول/ســتتال ،  مــر تنظــيم الدولــة اإلســبمية يف العــراق والشــا   نيســة     • 
 أرمينية يف  ير الزور.  

 
 التوثآ الواسع النطاق لل ا  ملى امدما  العامة:   

الرماية الفـحية. لقـد حلقـو أضـرار يستشـفيا       ما زال ال ا  يعوق تقدمي خدما   • 
مستشـفى مـن مستشـفيا      21. ومـن أصـ    32حمالظة من حمالظا  التلد الـ  39يف 

 وزارة الفحة:
 o   ــود ــد ل ــ  و   29ألي ــة يعالــ  لال ام ــي،    12 يف املائ ــة يعالــ  لشــ   ازئ يف املائ

 يف املائة من ا ال يعال  ملى اإلفبق. 92 و
 

                                                         
لممم املتحدة نليٌة منففـلة ومنتظالـة ل لـب  مـن االملتـ ا ا  اجلسـيالة السـتة املرت تـة ضـد األففـال يف ال امـا  املسـلحة، وقـد               ( أ) 

 .ُوضعو يف إفارها معايآ للتحقق وتواتر التقارير لغرض الوقو  ملى االملاها 
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 ملساملية لش   نمن و ود موائق إىل اقتااب هلا وصول املسامدة اإل - 9 
 املنافق اليت يفعا الوصول إلي ا:

تخفــا خــبل الفتــرة املشــالولة لــالتقرير  121 121قــدمو املســامدا  الغذائيــة إىل  • 
 113 211يف املنـــافق الـــيت يفـــعا الوصـــول إلي ـــا )لرملـــامش األيذيـــة العـــاملي إىل   

ــة     ــم املتحــدة إلياث ــة األم وتشــغي  الباــئب الفلســطينيب يف الشــرق   تخفــا، وو ال
 تخفا(.   1 231األ ا )األوملروا( إىل 

تخفــا يف املنــافق الــيت يفــعا الوصــول   321 132أتيحــو مــوا  يــآ يذائيــة إىل  • 
 تخفــــــا، واألوملــــــروا إىل 333 121إلي ــــــا )مفوضــــــية تــــــلود الباــــــئب إىل 

، واملنظالــة تخفــا 2 312وصــندوق األمــم املتحــدة للســ اد إىل  تخفــا  9 321
 تخص(.   91 111الدولية لل جرة إىل 

قدمو منظالة األمم املتحـدة للطفولـة )اليومليسـيف( املسـامدة يف جمـال امليـاه والفـحة         • 
 تخفا.   213 213والفر  الفحي إىل 

ــيم إىل    •  ــدمم يف جمــال التعل ــد  ال ففــ ،  22 213ففــب )اليومليســيف إىل   21 131ُق
 ففب(.   3 239واألوملروا إىل 

 فف .   39 211قدمو اليومليسيف الدمم التغذوي إىل  • 
 13 112 الـة )منظالـة الفـحة العامليـة لعـبج       19 112ُسلالو لواز  فتية لعبج  • 

  الة(.   3 332 الة، واألوملروا 
 

 القوال  املشتر ة لب الو اال  م  خطوط التالا 
 املشالولة لالتقرير:   ارا تسيآ ثبث قوال  مشتر ة لب مدة و اال  خبل الفترة • 

 o  تشرين األول/أ تولر، أولـد  قاللـة مشـتر ة لـب الو ـاال  إىل تـرق        32يف
فف ، وموا  يآ يذائيـة   1 211مدينة  لا حماللة لاإلمدا ا  الغذائية لفائدة 

 مري .   21 111تخص وأ وية لعبج  32 111ملا يقرا من 
 o منافق يف ريف محص:   مت تسيآ قاللتب مشتر تب لب الو اال  إىل 
  o  ــاال       32يف ــب الو ـ ــتر ة لـ ــة مشـ ــلو قاللـ ــولر، وصـ ــرين األول/أ تـ  تشـ

 إىل تــــآ معلــــة وينطــــو واتــــورين لتقــــدمي مســــامدة متعــــد ة القطامــــا  
 تخص.   32 111لـ 
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  o  أيلول/ستتال ، وصلو قاللة مشتر ة لب الو ـاال  حماللـة يسـامدة     99يف
 تخص.   39 211متعد ة القطاما  استفا  من ا زها  

قــد  فلــا وا ــد لتســيآ قاللــة مشــتر ة لــب الو ــاال  إىل الغوفــة الشــرقية، ول ــن   • 
 يتم ذلك خبل الفترة املشالولة لالتقرير لعد  تلقي ر  من وزارة اماراية.   مل

متو املوالقة ملى تسيآ قاللة وا دة مشتر ة لب الو اال  إىل  رستا لريف  مشـق   • 
ــا  ااتالــا      أيلول/ســتتال  31يف  ــد  املعق ــاالملطبق ملظــرا لع ، ول ــن مل يســال  هلــا ل

 اللجنة املشتر ة.
 

 املنافق اقاصرة  
 تخص حماصرين.   923 111ما زال ما جمالوما  • 
خــبل الفتــرة املشــالولة لــالتقرير، مت يف املنــافق اقاصــرة توزيــع مســامدة يذائيــة ملــى  • 

املائــة مــن األتــخال اقاصــرينش يف  102تخفــا )األوملــروا(، أو مــا ملســتتا  1 231
ــى      ــة ملـ ــآ يذائيـ ــتتا    9 321ومت توزيـــع مـــوا  يـ ــا ملسـ ــروا(، أو مـ ــا )األوملـ  تخفـ

ــى     102 ــة ملـ ــامدة فتيـ ــع مسـ ــةش ومت توزيـ ــتتا   3 332يف املائـ ــا ملسـ ــا، أو مـ  تخفـ
 يف املائـــة مـــن الســـ اد. ووزمـــو األوملـــروا أيبـــا  تتـــا مدرســـية ملـــى قرالـــة   102
 فالا يف  يم الآموك. 3 211

 
 ملسامدة م  احلدو ا

ولقاا جلالعية اهلبل األمحر التر ـي، قامـو ا ـا  لاملـة إملسـاملية لإيفـال مسـامدا          • 
مليـود  والر تـ ريا يف املتوسـط مـن تر يـا إىل اجلال وريـة        91إملساملية قيالت ا  وايل 

العرلية السورية لاستخدا  ملظا  التسليم من أي ملقطـة  دو يـة الـذي تـديره اجلالعيـة.      
هذا املتوسط الش ري املسامدة املقدمة مـ  القنـوا  التجاريـة أو القنـوا       وال يشال 
 األخرا.  

 
   (5162) 5612عمال بقرار جملس األمن 

 -تحنة استغرق وصول ال ثآ من ا مدة أيـا    91أرسلو األمم املتحدة وتر انها  • 
  ا  قـرار  إىل اجلال ورية العرلية السورية يف إفار أ -من األر د  2من تر يا و  31

لاســتخدا  ثبثــة معــالر  دو يــة، هــي لــاا الســب     (9132) 9312جملــس األمــن 
 311 111ولـاا اهلـوا والرمثـا. وتبـالنو الشـحنا  مسـامدة يذائيـة أل ثـر مـن          
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ـــ    ــة ل ــواز     921 111تــخصش ومــوا  يــآ يذائي ــاه ول تــخصش وإمــدا ا  مــن املي
تـخص،   211 111تخصش ولواز  فتية أل ثـر مـن    12 111الفر  الفحي لـ 

تـخص يف حمالظـا   لـا و رمـا ومحـاة وإ لـا        21 111و ذلك موا  أخرا لـ 
 والبذقية والقنيطرة.

 
 سبمة العاملب يف جمال املسامدة اإلملساملية

ــار        •  ــن ُقتـــ  منـــذ نذار/مـ ــد  مـ ــ  مـ ــال اإلملســـاين    مـــن 9133للـ ــاملب يف ا ـ العـ
مــو في ومتطــومي مــن  11 مــن مــو في األمــم املتحــدة، و 31تخفــا، منــ م  11

اهلــبل األمحــر العــريب الســوري، وســتعة مــن متطــومي ومــو في فعيــة اهلــبل األمحــر 
 الفلسطي ، وأرلعة من مو في املنظالا  الدولية يآ احل ومية.  

ــزال  •  ــدا      91ال يـ ــاز أو يف مـ ــن اال تجـ ــوفنيب رهـ ــدة الـ ــم املتحـ ــو في األمـ ــن مـ مـ
 من مو في األوملروا. 92املفقو ين، من لين م 

 
 إمبد االلتزا 

ــا    •  ــا جمالوم ــع م ــا       11وقَّ ــزا  مل ــدة لي ــا  املعارضــة املســلحة إمــبد االلت ــن فام م
مسلولياتا األساسية يواا القاملود الـدويل اإلملسـاين والتزام ـا لتسـ ي  العالـ  ملـى       
تلتية ا تيااا  املدمليب ملى أسا  احلااة و دها. ومن لـب املـوّقعب الـثبثب، وقـع     

خــبل الفتــرة املشــالولة لــالتقرير ووقــع فــر  نخــر يف الفتــرة املشــالولة  فــر  وا ــد 
 لالتقرير السالق ول ن مل يتل  منا.  

 o ( 9132أيلول/ستتال   33الفرقة احلا ية والعشرود).   
 o ( 32ملالع ألوية لجر احلرية )تشرين األول/أ تولر.   

 
 تية العتور اممن للعاملب يف ا ال الط  واللواز  الط - 1 

 اهلجالا  ملى املرالق الطتية خبل الفترة املشالولة لالتقرير
خــبل تــ ر أيلول/ســتتال ، وّثقــو منظالــة األفتــا  املناصــرين حلقــوق اإلملســاد ســتع    • 

هجالــا  تعرضــو هلــا مرالــق فتيــة، تــنو القــوا  احل وميــة ســو منــ ا، وهجالــة    
ر  هجالتـاد يف  وا دة تنت ا فامة مسلحة يآ   ومية )فامة يآ معرولـة(. واـ  

حمالظة محاة وهجالة يف  لا وهجالة يف  مشق، وهجالة يف ريـف  مشـق، وهجالـة    
ــ        ــ ا لقــذائف، ووا ــدة لال امي ــزور، وهجالــة يف إ لــا. ومتــو ثــبث من ــر ال يف  ي
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املتفجرة، واثنتـاد لقفـف اـوي اسـتخدمو ليـا أسـلحة جم ولـة، ووا ـدة لالقفـف          
جو  ملي ا. ووثقو منظالة األفتـا   املدلعي. واست دلو هجالة وا دة مرالق ستق اهل

مـن   313من اهلجالـا  الـيت ُتـنو ملـى      919املناصرين حلقوق اإلملساد ما جمالوما 
ــوا          ــع أ ــا  ســورية، تــنو الق ــ ا  يف في ــدال  ال ــذ امل ــة من ــة املختلف ــق الطتي املرال

منـ ا تـنت ا اجلالامـا  املسـلحة مـن يـآ        32 يف املائة(ش و 21من ا ) 319احل ومية 
يا يف ذلك اجليض السوري احلر وتنظـيم الدولـة اإلسـبمية يف العـراق والشـا       الدول، 

مـن ااملـا قـوا  يـآ      1 يف املائـة(ش و  1وات ة النفرة وات ـة التحريـر اإلسـبمية )   
تتعــرض أل ــ  مــد  مــن اهلجالــا ،   يف املائــة(. وال تــزال حمالظــة  لــا  1معرولــة )

 هجالة.   21للغو ما جمالوما  إذ
ال ، وثقو منظالة األفتا  املناصرين حلقوق اإلملساد ولـاة تسـعة مـاملب    يف أيلول/ستت • 

ــوا           ــو الق ــد قتل ــا  اســت دا . وق ــة اــرا  ماللي ــ م ثبث ــن لين يف ا ــال الطــ ، م
ــدلعي         ــا  القفــف امل ــ  ســتة لســتا ماللي ــاملب التســعة فــيع م، وُقت ــة الع احل ومي

ملـاري. ويف ا الـو ،    والقنال ، ووا د ارا  التعذياش ووا ـد ُأمـد ش ووا ـد لطلـق    
من ألرا  امـدما  الطتيـة    212وثقو منظالة األفتا  املناصرين حلقوق اإلملساد ولاة 

 الـة ولـاة    221. وتسـتتو القـوا  احل وميـة يف    9132أيلول/سـتتال    11إىل  د 
 واجلالاما  املسلحة يآ احل ومية يف مثاين  اال .  

 
 سلا القوال  ما لدي ا من أ وية ولواز  فتية

الســلطا  الســورية يف  ملــى الــريم مــن  فــول القوالــ  ملــى إذد مســتق، مالــد     • 
تشرين األول/أ تولر إىل سلا لواز  فتية، يا يف ذلك فيـع األ ويـة مـن فريـق      32

احلقن واملبا ا  احليوية ولواز  اجلرا ـة، مـن قاللـة مشـتر ة لـب الو ـاال   املـو        
محـص اللـتب تسـيطر ملي ـا املعارضـة.      متج ة  ـو قـرييت تـآ معلـة وينطـو يف حمالظـة       

ــدمي العــبج الطــ         ــواز  لتق ــن الل ــتب م ــاتب املنطق ــا  يف ه ــر  الن ــذلك، ُ   وملتيجــة ل
  الة.   2 123لـ 

 
 محلة التحفب ضد تل  األففال

مـــن مليـــود ففـــ   ود ســـن امامســـة  مت تـــولآ لقا ـــا  تـــل  األففـــال إىل أ ثـــر   • 
خر محلـة حتفـب ملـى املسـتوا  ود     مليود فف  مست د ( خبل ن 309أص   )من

أيلول/سـتتال . وولقـا لعالليـة     2نا/أيسـطس إىل   13الوف  أاريو يف الفتـرة مـن   
يف املائــة، وهــي  21الرصــد الــيت اــر  مقــا احلاللــة، للغــو معــدال  التغطيــة  ــو  



S/2014/756 
 

 

14-63132 23/29 

 

تشال  العديد من املواقع اليت يفـعا الوصـول إلي ـا، ريـم الفـعولا  الـيت صـو لو        
ألففال يف لع  املنافق يف  لا ومحص والرقة و يـر الـزور وريـف    يف الوصول إىل ا

مليــود  12، قــدمو اليومليســيف 9131 مشــق. ومنــذ لدايــة احلاللــة يف أواخــر مــا    
ارمة من اللقاح الفالوي ضد املرض. ومن املقرر إاـرا  اجلولـة املقتلـة مـن التحفـب      

وهـي تسـت د     تشـرين األول/أ تـولر،   91إىل  32ضد تل  األففال يف الفترة مـن  
 .مليوين فف  902

 
 العقتا  اإل ارية  - 2 

 زيراد/يومليا، أللغو وزارة الشلود االاتالاميـة اقـالظب أد فيـع القوالـ  أو      2يف  • 
حتتـاج إىل موالقـة وزارة امارايـة،     ( ا)“منافق التـلر السـاخنة  ”التعثا  املتوا ة إىل 

و اد اقالظود ليالا ستق مفوضـاا هلـم   واللجنة العليا ل ياثة، وم تا األمن القومي. 
أد يتولوا ضـالن حمالظـاتم، يـا يف ذلـك مـ  خطـوط التالـا ، م ـا  تنسـيق األمالـال           
املتعلقة لإيفال املسامدا  وإصـدار التـراخيص البزمـة هلـا. وأللغـو وزارة امارايـة       

لظب أيلول/ستتال  أد هذا الشرط قـد ألغـي وأد لـدا اقـا     1األمم املتحدة تفويا يف 
. إال أد تسـليم  خطـوط التالـا   سلطة اإلذد لتسيآ قوال  مشتر ة لب الو اال  م  

 ال يزال متعثراا لستا هذا التوايا.   امطوط هذهاملسامدا  م  
ــ       1يف  •  ــط التحاليـ ــدمي خطـ ــا لتقـ ــارا زمنيـ ــة إفـ ــو وزارة امارايـ ــا، مالالـ متوز/يوليـ

يالــا يتعلــق حبر ــة الشــا نا   األســتومية ولقــا إلاــرا ا  خــتم الشــا نا  املطتقــة ل  
العاملــة يف الــ امش العا يــة: يــتعب أد تقــد  الو ــاال  التالعــة لممــم املتحــدة خطــط    
التحاليــ  يــو  االثــنب مــن  ــ  أســتو  أثنــا  ســاما  العالــ . وقــد التزمــو احل ومــة  
لاملوالقة ملى خطط التحاليـ  األسـتومية يف أيـا  امالـيس مـن أاـ  أد تتـدأ مالليـا          

ــع يف  ــتو. ويف  التوزيـ ــا  السـ ــا     91أيـ ــطس، ألـ ــنا/أيسـ ــاد  الـ ــود لإم ـ وزارة لـ
الو اال  إرسال خطط الشحن    أسـتومب أو تـ ريا  ـد  تتسـيط اإلاـرا ا ،      

 ألد خطط الشحن األستومية  لق معوقا .  

                                                         
متوز/يوليـا   31وقد فلتو األمم املتحدة يف ‘‘. التلر الساخنة’’رية العرلية السورية إىل تشآ   ومة اجلال و ( ا) 

، ومل ير  إلي ا لعد أي توضي . وأليراض هذا التقريـر،  ‘‘التلر الساخنة’’توضي  املعايآ اليت ُتحد  يوات ا 
ظر إىل صـعولة الوصـول إىل   ُيقفد لتلك التلر املنافق الـيت يفـعا الوصـول إلي ـا، إىل أد يـر  توضـي ، لـالن       

 هذه املواقع.
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مت احلفول ملـى إمفـا  ليالـا يتعلـق لتوزيـع األ ويـة واملعـدا  الطتيـة واحلاايـا  مـن            • 
والنظالة الفحية املخففـة للـ امش العا يـة. وسـُيعفى توزيـع       املياه والفر  الفحي

هــذه املــوا  مــن لعــ  اإلاــرا ا  اجلديــدة الــيت لــدأ  وزارة امارايــة العالــ   ــا يف  
مليساد/ألري  وأيار/مايو. وستتوىل وزارة الفحة تنسيق أمالال توزيع املعوملـا  الطتيـة   

 ة.  لتسليال ا م  خطوط التالا  ملى أسا      الة ملى  د
أيلول/ستتال ، أخطـر  وزارة امارايـة األمـم املتحـدة لـود الـدخول العـا ي         33يف  • 

للسلع م  املعالر احلدو ية الريية، وهي مع  اديدة يـالو  ومينـا  فرفـو  ومينـا      
البذقيــة ومعــ ا ملفــيا وملفــيتب،   ــن أد ُيوا ــا إىل مســتو ما  األمــم املتحــدة أو 

متاتــرة مــن املعــالر منــد التــرخيص هلــا لــذلك مــن      وميــةاملنظالــا  الدوليــة يــآ احل 
إىل رســـالة إضـــالية مـــن اقـــالمح لتقـــدمي    ااـــةاملو ـــف املســـلول مـــن املعـــ   ود  

 تس يب . أما اإلارا ا  اإل ارية األخرا لالا زال العال   ا سارياا.  
 

 إارا ا  التفري  لدخول معدا  االتفاال  السل ية والبسل ية  
حمطـا   رة املشالولة لالتقرير،  فلو املفوضية ملـى املوالقـة ملـى تر يـا     خبل الفت • 

صـغآة اـدا يف م تتـ ا يف  لـا. وإضـالة إىل ذلـك، لـريم        ساتلية فرلية ذا  لتحة 
ا  سيسـ و لبتفـاال    ملظـ أد املفوضية  فـلو ملـى موالقـة ملـى اسـتآا  وتشـغي        

وال يـزال احلفـول ملـى موالقـة     اهلاتفية، ال يزال املور   متـر  ا يف إصـدار التـرخيص.    
من احل ومة ملى استآا  وتشغي  معدا  ت نولوايـا املعلومـا  واالتفـاال  مالليـة     
مطولـــة   ـــن أد تســـتغرق تـــ ورا. وتظـــ  املتالعـــة اليوميـــة هـــي الطريقـــة الو يـــدة  

 للحفول ملى األذود ذا  الفلة.  
 

 اقاورود املفونضود  
: تبـــم اللجنــة املشــتر ة لـــب األمــم املتحـــدة      ومــة اجلال وريــة العرليـــة الســورية    • 

( 9132) 9312و  ومة اجلال ورية العرلية السورية املنشوة يف أمقاا ا ـاذ القـرار   
ا ةا معنية لتنسـيق الشـلود األمنيـة. وُتعقـد ااتالامـا  منتظالـة لـب وزارة امارايـة         

 ومنسق الشلود اإلملساملية لش   تتا يومي.  
 رة ملى تعـيب حمـاورين مفونضـب. ولسـتا تشـرُذ  املعارضـة       ال تزال املعارضة يآ قا • 

مــن الفــعا أد ُيحــد  لوضــوح ُمحــاور  ثــ  فامــا  املعارضــة املســلحة. ويســتالر    
التفام  ملى الفعيد اقلي يف     الة ملى  دة للتفاوض لشود الوصول. وخيتلـف  

   اقاورود لاختب  املواقع اليت بري التفاوض لشود الوصول إلي ا.
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 التوتآا   
اســتالر العالــ  لالسياســة املنقحــة لشــود التوتــآا  الــيت وضــعت ا   ومــة اجلال وريــة    • 

تشـرين األول/أ تـولر،  ـاد مـا جمالومـا       31يف ونذار/مـار .   2العرلية السـورية يف  
نتظـر  يفلتا مقدما من األمم املتحدة للحفول ملى توتآا  أو ملديـدها ال تـزال    12

يــو  مالــ ، وســتة منــ ا  32مل تتجــاوز لعــد األاــ  اقــد  يف منــ ا  املــو  92الــر ، 
 ملاوز  هذا األا .  

ــة يــآ        33و ــ   •  ــا  الدولي ــا  التوتــآا  للالنظال ــد  فلت ــاد م ــتتال ،   أيلول/س
فلتا. ويف  ـب اخنفـ  مـد  التوتـآا  الـيت مل يتـو        39اليت مل يتون لي ا  احل ومية

إلغـا  فلتـا  )ألغيـو أرلعـة فلتـا         وميـة لي ا، لقد لدأ  املنظالا  الدولية يآ احل
 خبل الفترة املشالولة لالتقرير( لستا توخر احلفول ملى ر .  

 
 يآ احل ومية  الشر ا  من املنظالا  الدولية  

ــة   •  ــة يــآ احل ومي ــزال مــد  املنظالــا  الدولي ــة   ال ي املســالوح هلــا لالعالــ  يف اجلال وري
 منظالة.   31العرلية السورية 

لشـ   متاتـر مـع     لالعالـ  يـآ مـرخص هلـا     نظالا  الدوليـة يـآ احل وميـة   ال تزال امل • 
 املنظالا  يآ احل ومية الوفنية، وهي يآ مسالوح هلا يرالقة قوال  األمم املتحدة.  

مل حيــرز أي تقــد  يف تنقــي  مــذ رة التفــاهم املو ــدة لــب املنظالــا  الدوليــة يــآ           • 
 لوزارا  املختفة.  واهلبل األمحر العريب السوري وا احل ومية

 
 الشر ا  من املنظالا  الوفنية يآ احل ومية   

املوذود هلـا   تشرين األول/أ تولر،  اد مد  املنظالا  الوفنية يآ احل ومية 31    • 
منظالــة، تعالــ  مــن خــبل  22لالــدخول يف تــرا ة مــع األمــم املتحــدة قــد از ا  إىل  

  خـبل الفتـرة املشـالولة لـالتقرير     لرما، مع املوالقة ملى سو من هذه املنظالا 321
  مشق(.  حمالظة محص ووا دة يف حمالظة يف  س )

 
 التالوي   - 2 

مليـــود  والر خـــبل الفتـــرة املشـــالولة  2201ُســـجن  لمزمـــة الســـورية مـــا جمالومـــا  • 
ــ     ــذا املتلـ ــن هـ ــالتقرير. وُخفـــص مـ ــ    2903لـ ــطة  اخـ ــ  أملشـ ــود  والر لتالويـ مليـ
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مبيب  والر لدمم البائب السـوريب يف التلـداد    101اجلال ورية العرلية السورية و 
 ا اورة.  

الفتـرة،   هـذه  املتل  الذي أليد لوملا رصد للجال ورية العرلية السورية خبلجمالو  من  • 
ــدرها   ــة ) 2101خففــو ملســتة ق ــود  والر( ألملشــطة مدراــة يف   9202يف املائ ملي
يــة الســورية. وليالــا يتعلــق لالتلــداد  ال وريــة العرللاجل املتعلقــةخطــة اإلياثــة اإلملســاملية 

ــدرها ملســتة وا ــاورة، ُخفنفــ  ــة ) 2101 ق ــ    1102يف املائ ــود  والر( مــن املتل ملي
املفــا  لــا لمملشــطة املدراــة يف امطــة اإلقلياليــة إلياثــة الباــئب املتعلقــة لاجلال وريــة   

 العرلية السورية.  
لتالوي  خطة اإلياثـة اإلملسـاملية   تشرين األول/أ تولر،  املو النستة اإلفالية  31ويف  • 

ــئب    ــة الباـ ــة الســـورية إلياثـ ــة اإلقلياليـ ــورية وامطـ ــة )ُفلـــا متلـــ   21السـ  يف املائـ
لليود  والر(. وتتل  ملستة التالويـ  يف خطـة    9011لبيب  والر، وور  متل   1019

ــورية    ــة العرليـــة السـ ــة لاجلال وريـ ــاملية املتعلقـ ــة اإلملسـ ــة  11اإلياثـ ــة، ويف امطـ يف املائـ
 يف املائة.   29قليالية املتعلقة لاجلال ورية العرلية السورية إلياثة البائب اإل

 
 قة مامة من أمالال اإلياثة اإلملساملية اليت تبطلع  ا األمم املتحدة  - 1 

 املسامدة الغذائية  
 يف أيلول/ســتتال ، قــد  لرملــامش األيذيــة العــاملي وتــر انه مســامدة يذائيــة لنحــو         • 

يف املائــة مــن العــد  املســت د  الشــ ري ال لــي.       21 أي - مبيــب تــخص  102
نقص يف الوقــو  إىل إلطــا  قــدرا  الــإضــالة إىل القيــو  املتفــلة لــاألمن، أ ا ل ــن، و

 النق  إىل محاة وريف  مشق.  
ــلة، وزمــو ملســتة      •  ــن إفــايل املســامدا  املرس ــا      21م ــن خــبل العاللي ــة م يف املائ

ــة، و   ــة العا ي ــة مــ  خطــوط التالــا ،     يف املا 1ال ملاجمي ــا  العامل ــن خــبل التعث ــة م  ئ
. (9132) 9312القــرار  يف إفــاريف املائــة مــن خــبل مالليــا  متــور احلــدو     9و 

 91 211مـن   ،وزا  مد  املستفيدين من تحنا  الغذا  مـ  احلـدو  ثبثـة أضـعا     
يف أيلول/ســتتال . وإضــالةا إىل ذلــك، لتعــد   12 111تــخص يف نا/أيســطس إىل 

ــت  امل ــة    91عــ  احلــدو ي ملفيتب/القامشــلي يف  ل ــامش األيذي ــدأ لرمل أيلول/ســتتال ، ل
تـخص تـ ريا )لشـرط     991 111العاملي يف ملق  مسـامدة يذائيـة لـدمم أ ثـر مـن      

ــول     ــ  مفتو ــا(. وحبل ــد   فــص     32أد يظــ  املع ــولر،  ــاد م تشــرين األول/أ ت
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أ ثــر مــن  لفائــدة 32 291قــد للــ   ،اإلماتــة لمســر، الــيت مت تفريغ ــا يف القامشــلي 
 يف املائة من امطة(.   29تخفا ) 21 111

 
 موا  اإلياثة األساسية واملووا  

وزمو مفوضية األمـم املتحـدة لشـلود الباـئب مـوا  إياثـة أساسـية ملـى أ ثـر مـن            • 
تشـرين األول/أ تـولر،    32تخفا خبل الفترة املشـالولة لـالتقرير. ويف    913 111

من األصـنا  يـآ الغذائيـة اسـتفا  منـ ا       39 211 321 املو املفوضية قد وزمو 
 حمالظة.   31يف  أتخال 1 112 111أ ثر من 

 تخفـــا يف 11 111لـــ جرة أصـــنالا يـــآ يذائيـــة ملـــى الدوليـــة لنظالـــة املوزمـــو  • 
 حمالظا  خبل الفترة املشالولة لالتقرير.   31موقعا يف  22

مبلــس تــتوية وأيطيــة ال، ملــى ســتي  املثــوزمــو اليومليســيف أصــنالا يــآ يذائيــة )  • 
 تخفا من األففال واملشر ين  اخليا.   31 111لبستي ية ولطامليا ( ملى 

، أ اللو املفوضـية إصـبح أمـا ن إيـوا  فاميـة يف      9132من ما   هذا التاري،    • 
تخفـا. ومـبوة ملـى ذلـك،      32 132منـ ا   ليستفيدمتوخاة، حمالظة  33ستع من 

تخفا يف محص وريـف  مشـق و رمـا     91 111 ةلفائدخاصة  اارا حتسب مرو
 و لا.  

 
 الفحة  

خــبل الفتــرة املشــالولة لــالتقرير، وزمــو منظالــة الفــحة العامليــة مــن خــبل لرملاجم ــا   • 
يف حمالظــا   لــا  ( ج) الــة 3 131 112العــا ي أ ويــةا ولــواز  فتيــة لعــبج  ــو   

 و مشق ومحص وإ لا والقنيطرة.  
مـن النسـا  واألففـال يف     12 111مالا ملا يقرا من قدمو اليومليسيف وتر انها   • 

 .  األوليةاحلفول ملى خدما  الرماية الفحية 
واص  صندوق األمم املتحدة للس اد تقدمي الدمم لشر ائا املنفـذين لتـولآ خـدما      • 

 ميــا ة ثالتـــة  91ميــا ة متنقلـــة و   91الفــحة اإلباليـــة املنقــذة للحيـــاة مــن خـــبل    
 31 111حمالظا . وقد مو خـدما  الفـحة اإلباليـة لــ      31 مر زاا فتياا يف 31و 

                                                         
ُتعت   ورة العبج االمتيا يـة )مـثب  ورة املبـا ا  احليويـة ملـدة مثامليـة أيـا ( مباـا لشـخص وا ـد. ويـتم             ( ج) 

 حتديد  ورة العبج ل   ماللية توزيع لم وية ملى أسا  املعايآ الدولية ملنظالة الفحة العاملية.
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 1 111 خدمة مـن خـدما  تنظـيم األسـرة، وخـدما  لــ       2311امرأة، يا يف ذلك 
امـرأة قسـائم    211 خدمو  ـو للحفـول ملـى خـدما  الـوال ة. واسـتَ       ام  ُأ يلـن 

 تـزال  للفحة اإلبالية يدمال ا صندوق األمم املتحـدة للسـ اد مـدما  الـوال ة. وال    
من ميا ا  الرماية الفـحية األوليـة    31 املفوضية تقد  معدا  فتية وأ وية و مالا لـ

يف حمالظا   مشق وريف  مشق ومحص وفرفو  و لا واحلسـ ة، اسـتفا  منـ ا    
 تخص منذ لداية العا .   111 111 و 

 
 التغذية  

إذا  ـاملوا   ن مـا ففـ  لتتـي    11 111قامو منظالة اليومليسيف وتر انها لفحص  و  • 
ــن      ــر م ــى أ ث ــةش وتلق ــن ســو  التغذي ــاملود م ــن    3 111يع ــة م ــب  يذائي ــ  م الن فف

 ففب من سو  التغذية احلا .   21املغذيا  الدقيقة املتعد ة ومت مبج 
 

 املياه والفر  الفحي والنظالة الفحية  
خــبل الفتــرة املشــالولة لــالتقرير، أتا ــو منظالــة اليومليســيف وتــر انها أل ثــر مــن    • 

من خبل توصي  ص اريش امليـاه   ملقيةتخص إم املية احلفول ملى مياه  213 211
ــاه يف      ــاه و/أو معاجلــة املي ــي م، و/أو حتســب  ــزين املي ــك،   املإل ــازل. وإضــالةا إىل ذل ن

تــخص ملــى مــوا  للنظالــة الفــحية ورســائ  لتشــجيع    11 111 فــ  أ ثــر مــن  
تــخص مــن املشــر ين   91 111ممارســا  النظالــة الفــحية، وأتــي  ملــا يقــرا مــن    

 اخليا واألففال يف مرالق الـتعلم اسـتخدا  مـرا ي  ومرالـق لغسـ  اليـدين مفـالالة        
 لش   مناسا.  

يف احلفـــول ملـــى ميـــاه موموملـــة   مســـامدا  تلقـــواللـــ  جمالـــو  األتـــخال الـــذين   • 
 مليود منذ لداية العا .   3102وخدما  حمسنة للفر  الفحي أ ثر من 

 
 التعليم  

العـو ة إىل  ’’فف  ملى لواز  تعلياليـة يف إفـار محلـة     223 211من   ف  ما يقرا • 
 ، املنفذة لالتعاود مع وزارة التعليم.  9132/9132للعا  الدراسي ‘‘ التعلم

 
 البائود الفلسطينيود  

تخفــاش  11 231 يذائيــة لـــ مو األوملــروا مــن خــبل لراجم ــا العا يــة مســامدةا  قــد  • 
تـخصش   13 111صـحية لــ    استشـارا  تخفـاش و  2 122 وأصنالا يآ يذائيـة لــ  
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قرضا اديدا من قروض التالويـ  التـال     299فالتاش و  12 212وخدما  التعليم لـ 
 31 112 لــ  يالفغرش و مالا يف جمال املياه والفر  الفحي والنظالة الفـحية/املرو 

 تخفا.  
 

 الزرامة  
ــة والزرامــة، لــدمم مــن ال    •  شــر ا ، لتــولآ  مــم  قامــو منظالــة األمــم املتحــدة لميذي

تخفـا يف الرقـة ومحـاة ومحـص      93 313 زرامي )لذور  توا وملـف  يـواين( لــ   
 وإ لا.  

 
 خدما  احلالاية وامدما  ا تالعية  

واصلو مفوضية األمم املتحـدة لشـلود الباـئب تقـدمي الـدمم يف جمـال احلالايـة مـ           • 
ب للتوميـة. وولـر    مر زاا جمتالعيـاا ومنظالـا  تـري ة ومتطـوم     31ستعة م اتا و 

تخفـا مـن الفئـا      912 221 املفوضية منذ لداية العا  مسامدة يف جمال احلالاية لــ 
 البعيفة.  

للشر ا  يف تولآ الفحول الطتيـة والـدمم    قد  صندوق األمم املتحدة للس اد  مالاا • 
ــو   ــي لنحـ ــس حم  9 211النفسـ ــرأة يف  ـ ــلو   امـ ــك،  فـ ــالةا إىل ذلـ ــا . وإضـ الظـ

 -امـرأة مت لحفـ ن    211 أصـ  مـن   -ب  تعرضن للعنف اجلنساين امرأة من ال 12
ــد        ــك، ق ــى ذل ــة. ومــبوةا مل ــك املشــورة الطتي ــى خــدما  متخففــة، يــا يف ذل   مل

 التدريا ولنا  القدرا  ملو في الرماية الفحية واملتطومب يف هذا ا ال.  
ـــااتالاميــا  - ملفســيا قــدمو اليومليســيف  مالــاا  •   لــب هــلال ومــن ففــب.  31 111 ل

مــن أففــال الباــئب العــراقيب يف  331دينــة محــص، و يففــب يف  ــي الــومر  111
  يم ملوروز.
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