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  (2014)   2191  و  ( 2014)   2165  و  ( 2014)   2139  األمن   مجلس  قرارات   تنفيذ   
  (2018)   2401  و  ( 2017)   2393  و  ( 2016)   2332  و  ( 2015)   2258  و
 ( 2021)   2585  و  ( 2020)   2533  و  ( 2020)   2504  و  ( 2018)   2449 و
   

 العام  األمين  تقرير  
  

 مقدمـة  -   أول  
م الذي  والســـــــ  و    الثامن  التقرير هو  التقرير هذا - 1   2139  األمن  مجلس  قرار من 17 بالفقرة عمال  يقدَّ
  القرار  من  5  والفقرة  ،(2014)  2191  القرار  من  5  والفقرة  ،(2014)  2165  القرار  من  10  والفقرة  ،(2014)

 من 12 والفقرة ،(2017)  2393 القرار من 6 والفقرة ،(2016) 2332  لقرارا  من 5  والفقرة ،(2015) 2258
 3 والفقرة ،(2020)  2504  القرار من  8  والفقرة  ،(2018)  2449  القرار من  6  والفقرة ،(2018)  2401  القرار

  في  ال ــام  األمين  إلى  المجلس  طلــ   التي  ،(2021)  2585  القرار  من  5  والفقرة  ،(2020)  2533  لقرارا  من
 جميع  جــا ــ   من  القرارات  هــذ   تنفيــذ  عن  األقــ   على  يومــا    60  كــ   تقريرا    يقــدم  أ   منهــا  قرارات  أرب ــ   آخر

 السوري . ال ربي  الجمهوري  في النزاع في األطراف

 المتحـدة  األمم  منظومـ   لكيـا ـات  المتـاةـ   البيـا ـات  إلى  التقرير  هـذا  في  الواردة  الم لومـات  وتســــــــــــــتنـد - 2
 من  الواردة البيا ات أما صــل .  ذات  أخرى  ومصــادر الســوري  ال ربي  الجمهوري  ةكوم  من المســتقاة  والبيا ات

  شـــــ اايفبراير بشـــــهري  تت لق فهي  إ ســـــا ي   مســـــاعدات  من  أوصـــــلت  ما بشـــــ   المتحدة األمم منظوم  كيا ات
 .2022 وآذاريمارس
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 الرئيسية   التطورات  ثانيا  -  
 األساسية النقاط

ــتمر - 1 ــما  في  إدل  في التوتر تخفيف  منطق  في  ال نف اســــ ــوري ،  ال ربي  الجمهوري  غرب  شــــ   الســــ
 بمرض  اإلصـاب   ةاالت عدد  ارتفاع  خضـم في واالشـت اكات، المت اد   والقصـف الجوي   الغارات يشـم  بما

 (.19-)كوفيد  كورو ا فيروس

  مد يا،   92  عن يق ّ  ال ما فيهما ُقت  ةادثين  من اإل ســــا   لحقوق  المتحدة األمم مفوضــــي  وتحّققت - 2
 عن يق  ال ما  بجروح  أصـــي  ذلك، إلى  وإضـــاف   القتالي . لألعما   تيج  طفال،  25 و  ســـا  4  بينهم من

 طفال. 57 و امرأة  13  بينهم  من مد يا، 113

  قدرها   بزيادة   أي   اإل ســـــا ي ،   المســـــاعدة   إلى   بحاج    البلد   أرجا   جميع   في   شـــــخ    مليو    14,6  زا   وما  -   3
 . 2011 عام   في   السوري   النزاع  بد   منذ   مضى   وقت  أي   من  أكثر   أو  الماضي  ال ام  منذ   شخ    مليو    1,2

  مليو   12ي تبر أ   حو و   البلد. أ حا  جميع في  االقتصـــــــــــــادي  األزم  من  ي ا و    المد يو    وظ  - 4
ــك   الغذائي. األمن  ا  دام من  ي ا و    شـــخ  ــهر  وشـ ــ اايفبراير  شـ ــهر  شـ ــادس الشـ  الذي التوالي على السـ
ــجَّ  ــ ر  أعلى  في   يســـــ ــهري   ســـــ ــل   اإلطالق على شـــــ ــي . غذائي   لســـــ ــهد ذلك،  على وعالوة قياســـــ ــهر  شـــــ   شـــــ

 منذأعلى مســـــــتوى قياســـــــي  الغذا   ألســـــــ ار ال المي والزراع  األغذي   منظم  مؤشـــــــربلوغ   شـــــــ اايفبراير
 .2011 ش اايفبراير

 شــــــــــــــمـا    أرجـا   جميع في والمـ موـ   الكـافـي   المـيا  على  علـي  ي و  بشــــــــــــــكـ   الحصــــــــــــــو  زا  ومـا - 5
  الفترة خال  متقطع  بشـــــــــــك  إال ت م  لم  للميا  علوك  فمحط  صـــــــــــ  ا. أمرا  الســـــــــــوري   ال ربي  الجمهوري 
 بالتقرير. المشمول 

  مرتف  ، ال دوى  ا تقا    م دالت   بقا   مع  ، بلد ال   من   أجزا    في  اال تشار   في  19- كوفيد فيروس   واستمر  -   6
  في  7,1 بالكام   ُلقح  فقد  جاري ،   التلقيح  عمليات  أ   ومع  أصال.   المري     اإل سا ي    الحال   تفاقم  إلى   أدى  مما 

ــكا   من   فقط  المائ   ــمول   الفترة   هاي    بحلو   الســــ ــكا   من  المائ    في  12,1 تلقى  ةين   في   بالتقرير،  المشــــ  الســــ
 األق .  على   واةدة   جرع  

 الجمهوري   أ حا   جميع  في  اإل سـا ي   المسـاعدات  تقديم  وشـركاهها المتحدة األمم وكاالت  وواصـلت - 7
  ماليين   5,3 إلى  ال المي األغذي   بر امج  من  المقدم  الغذائي  المســــــــــاعدة، بما يشــــــــــم  الســــــــــوري   ال ربي 

ــ اايفبراير  في  شـــــــــخ    األربع   المحافظات جميع   طاق على آذاريمارس، في  شـــــــــخ   ماليين 5  و شـــــــ
  شـخ  مليو   1,1  من كثرأل )اليو يسـف( للطفول   المتحدة األمم منظم   وفرت شـ اايفبراير،  وفي عشـرة.
  خدمات ذلك  في  بما ،عشـــــــرة  األربع  المحافظات  في الحيوي   االجتماعي  الخدمات على  الحصـــــــو  ســـــــب 

  االجتماعي . والحماي   ،و مائهم  المراهقين ومشــارك   والت ليم  الصــحي،  والصــرف  والميا  والتغذي ،  الصــح ،
ــغي  إلغاث  المتحدة األمم وكال   وقدمت ــطينيين  الالجئين وتشـ ــاعدة  )األو روا( األد ى الشـــرق   في  الفلسـ  مسـ

 الفلسطينيين. الالجئين من 416 500 لحوالي شهرين لمدةغطت تكاليف الم يش    قدي 

  بالتقرير، المشــــــــمول  الفترة خال  الهو  مخيم  في  واألمن بالســــــــالم  تت لق مت ددة ةوادث  ووق ت - 8
  األق  على  آخرين  13  وإصاب   أشخاص ثالث  مقت  عن أسفر ما  آذاريمارس، 29  و 28  فيأةدثها  كا 

 .اإل سا ي  الخدمات  تقديم علىأثر  و  بجروح
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  تنوع يقتضـــــــي إذ م قدة، الســـــــوري  ال ربي  الجمهوري  في المســـــــاعدات إيصـــــــا  ظروف  زالت وما - 9
  إرســـــــــــــــا   في  المتحــدة  األمم  وكــاالت  و جحــت  مختلفــ .  عمــ   طرائق  ات ــاع  والخــدمــات  الجغرافيــ   المنــاطق
  قامت  فقد .2022 آذاريمارس  30  يومبلد ال غرب شـما   في  سـرمدا  إلى النزاع  خطوا  عبر الثالث   الشـحن 

  وصـــندوق  واليو يســـف،  ال المي،  األغذي   بر امج  بها  ســـاهم  غذائي  وغير  غذائي  بمواد  محمل   شـــاةن  14
 من  بالرةل  ال المي   الصــــح  ومنظم   الالجئين، لشــــؤو   المتحدة األمم ومفوضــــي   للســــكا ، المتحدة األمم

 والدا ا. سرمدا في  ال المي األغذي  بر امجي مستودع إلى ةل  في المتحدة األمم مستودعات
 

  
 اإلنساني   الوضع   مستجدات   

 ذلك في بمـا  الســــــــــــــوري ، ال ربـي   الجمهوري  من  أجزا  في  المـد يين على  تؤثر  القـتالـي  األعمـا   ظـلت - 3
  والهجمات  الجوي   للغارات   تيج   واإلصابات  للموت  المد يو   وت رض  وجنوب .  شرق   وشما  البلد  غرب  شما 
ــنع اليدوي  المتفجرة  األجهزة أ واع بمختلف  واالعتدا ات  البري  ــا ت ثرت وقد النار.  وإطالق الصــــــــــ  أعيا  أيضــــــــــ
 اب  وأســـــ  األســـــاســـــي   الخدمات على  الحصـــــو  ســـــب   تدهور زيادة إلى أدى مما  القتالي ، لألعما   تيج  مد ي 

 الم يش .

ــت اكات المت اد   والقصـــف الجوي   الغارات واســـتمرت - 4  غير الم ارضـــ   المســـلح   الجماعات  بين  واالشـ
 من الرغم علىالبلد،  غرب شـــــما   في التماس  خطوا عبر  للحكوم   والموالي   الحكومي  والقوات للدول  التاب  

  من  أكثر وظـ   .2021  عـامنهـاـي   ب   مقـارـ    ـبالتقرير  المشــــــــــــــموـل   الفترةخال     الضــــــــــــــرـبات  هـذ   وتيرة ا خفـاض

المستمرة    لهجماتا  وتسببت  وأطفا .   سا  منهم وكثير داخليا، مشّرديني غرب ال  شما ال  في  شخ  مليو    2,8
 ال تهاكاتهم  ت ريضــ  فيفي الشــما  الغربي، بما في ذلك األطفا  والنســا  والمراهقات،   المد يين الســكا  على

  الجنسـي   الصـح   خدمات على والمراهقات النسـا   ةصـو  إمكا ي  على  وأثرتللقا و  الدولي اإل سـا ي   جسـيم 
 منتشـرة لل دوى  رتف  م م دالت  زالت وما  الجنسـا ي. بال نف المت لق   الخدمات وعلى للحياة  المنقذة واإل جابي 

 واسع.  طاق على

 هجمـات شــــــــــــــنَّ  اإلرهـابـي ،  الجمـاعـات ـقائمـ  في األمن مجلس  أدرجـ  اـلذي  داعش، تنظيم وواصــــــــــــــ  - 5
  ةم . ريف وشرق  والحسك  الزور دير أ حا  مختلف في مناطق في  المد يين، على ذلك في بما متقط  ،

  قب  النزاع بد  منذ  مســـــــتوياتها أعلى  الســـــــوري  ال ربي  الجمهوري  في  اإل ســـــــا ي   االةتياجات وبلغت - 6
 المســــــــاعدة إلى  بحاج  هم  شــــــــخ   مليو   14,6 أ  يقدروقت إعداد التقرير،    ففي  الزمن.  من عقد  من أكثر

  في ســــــنوات  10  من أكثر  منذ  المســــــتمر النزاع  وتســــــب  .2021 ب ام  مقار   1,2  قدرها  بزيادة أي اإل ســــــا ي ،
  لحقوق   خطيرة  وتجاوزات ال تهاكات ت رضـــــوا  الذين  األطفا  مث   ألضـــــ فهم، ســـــيما وال  للمد يين، هائل   م ا اة

  الحاد االقتصـــــادي  التدهور أصـــــ ح األخيرة، اآلو    وفي  اإل ســـــا ي. الدولي  للقا و    خطيرة وا تهاكات  اإل ســـــا 
خال    الميا   على  الحصـــو  ســـب   محدودي و  القارس الشـــتا ، من قبي  المناخالت ثيرات المتصـــل  ب و  والمتســـارع

 الض ف. أوج  تفاقم من زاد مما ،اإل سا ي  لالةتياجات اإلضافي  الرئيسي  األس اب منشهور الصيف، 

ــب  الغذائي  ألمنل  لتقييم ووفقا - 7 ــ  وســــــــ ــ يد على  الم يشــــــــ ــت راضأورد في  الوطني الصــــــــ  ال ام  االســــــــ
ــا ي  لالةتياجات ــك    الغذائي األمن ا  دام شـــــــــــخ   مليو    12 يواج  ،2022 ل ام اإل ســـــــــ    ويواج   ةاد، بشـــــــــ

  من   ي ا و   أ هم   ُقدر   الذين   األشــــخاص  وعدد   الغذائي.   األمن  ا  دام   في  الوقوع   خطر آخرين    شــــخ    مليو    1,9
 االقتصـــــــــــــادي ،  األزم    قب   أي  ، 2019 عام ما ســـــــــــــج  في  م  المائ    في   51 بنســـــــــــــ   على  أ  الغذائي  األمن   ا  دام 
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 ويشـم   .( 19- كوفيد جائح  مرض فيروس كورو ا )  وتفشـي   ال المي،  الصـ يد  على  األغذي   أسـ ار   في   والزيادات 
  شـــــخ   مليو    1,9مليو  شـــــخ ،   12، أي  الحاد  الغذائي األمن ا  دام  من  ي ا و    الذين  األشـــــخاص عدد

 اإل سا ي . المساعدات على كامال  اعتمادا  الم تمدين  من  وُي تبرو   المخيمات في  يقيمو  

 والنســـــــــا   األطفا  ســـــــــيما وال  البلد،  أرجا  جميع في  المد يين على تؤثر االقتصـــــــــادي  األزم   وظلت - 8
 والفتيات النســـــا  ت رض زيادة إلى الم يشـــــ  أســـــ اب  اضـــــطراب  ويؤدي  اإلعاق . ذوو  واألشـــــخاص والمســـــنو  

ــارة، التكيف آليات  ت زيز وإلى الجنس  وع أســـــــــاس على  القائمين واالســـــــــتغال  لل نف   قدرات  ُينهك  مما  الضـــــــ
ــيما وال  األطفا ،  ةماي   على  المحلي  والمجتم ات األســــــــر كا    ال المي،  األغذي   بر امج  ووفق المراهقات.  ســــــ

 بدأ أ  منذ قياســي  غذائي  لســل  شــهري  ســ ر أعلىالذي ســج  في   التوالي على  الســادس لشــهرا  شــ اايفبراير
  والزراع  األغذي  منظم   مؤشــربلوغ  أيضــا  2022  شــ اايفبراير  شــهر وشــهد  .2013  عام  في  األســ ار رصــد

 من  طائف  إلى  األســـــــ ار  ارتفاع  وُي زى   .2011  شـــــــ اايفبراير منذل    قياســـــــي مســـــــتوى  أعلى الغذا   ألســـــــ ار
،   الســــــــــــــوريـ  لليرة االســــــــــــــمـي  قيمـ ال  ا خـفاضو  النزاع، من  عـقدـتد ي اإل ـتاا الزراعي  تيجـ     بينهـا من  ال وامـ ،

  الحربا  تفاقمهزادت من  ال الم،   طاق على والوقود األســاســي  الســلع أســ ار في ارتفاعةدوث  و  الوقود و ق 
 أوكرا يا. في الدائرة

 أهلـي المت  ـ  لتحـدـيد    م ـاييرال  الســــــــــــــورـي   ال ربـي   الجمهورـي   ةكومـ  عـدـلت شـــــــــــــــ اايفبراير،  1 وفي - 9
 المائ   في   15 على  أثر   التغيير  هذا  أ   إلى  وأشــــارت  الحكوم ،  من  المدعوم   الســــلع   شــــرا  ل   الســــوريين   المواطنين

  المائ   في   21 إلى   يصـــ   ما  أ    أخرى  مصـــادر  وتقدر  أســـرة(.  600  000 )ةوالي   الســـوري   الم يشـــي   األســـر  من 
ــخاص من ــابق في إعا ات  يتلقو    كا وا  الذين  األشــــــ ــت  ادهم  يمكن  الســــــ بموج    المدعوم  المواد تلقي  من  اســــــ

 التي  االقتصــــــــــــــادـي   األزمـات  أســــــــــــــوأ من ـب زمـ بـلد  ال  فـي يمر    وـقت في التغييراتهـذ   وـت تي الجـدـيدة.  الم ـايير
 السويدا . في اةتجاجات القرار هذا أثار وقد المسج .  تاريخها في شهدتها

 الشــــتوي . المســــاعدة إلى ملح   ةاج  فيبلد ال أ حا  جميع في  شــــخ   ماليين 4,5 ةوالي  زا  وما - 10
 غير ومســـتوطنات  مخيمات في  وأطفا ،  ســـا  م ظمهممد ي،   مليو   1,7 ي يش  ةيث  الغربي،  الشـــما  ففي

 ةل . وشما  إدل  أ حا  جميع في الشتوي  بالطقسفرد  250 000  أكثر تضرر رسمي ،

 وُي زى   .بلدال  في  والم مو   الكافي  الميا  على  للحصـــو   عليها ي ّو  ســـب  إلى الناس  ماليين  ويفتقر - 11
  األمطار  هطو  ا تظام  وعدم  الفرات،  هر في الميا  منســـــــــــــوب ا خفاض  منها ال وام ، من مجموع  إلى ذلك

  ت ّط وغير ذلك من ةاالت ال  الكهربا  ا قطاعةاالت  و   الميا ،  لمحطات  التشـغيلي   والقدرات  مسـتويات ،  وتدّ ي
ــ ك في    الحرارة  درج   ارتفاع يؤدي  أ   المرجح  ومن القتالي . األعما ، التي ت ود جزئيا إلى بالميا  اإلمداد  شــــــــ

ــمول   الفترة خال  المتوقع ــار  وزاد  الميا . على  الطل  زيادة إلى المقب   بالتقرير المشـــــــ  المنقول   األمراض  ا تشـــــــ
  ال ام   الصـــح   ظام تحت  يرزح  الذي  الضـــغط من زاد الذي األمر  ةادة،  زيادة المتضـــررة المناطق  في  بالميا 
  الحصــــــو   إمكا يات  ومحدودي   .19-كوفيد  جائح  تيج   والمثق   النزاع  من  ســـــــنوات  جرا   من  أصـــــــال  المنهك

  خطر من  وتزيد الحيض  أثنا   الصــحي  بالنظاف  المت لق   الممارســات  أمام  صــ وبات يطرح  النظيف   الميا  على
ــاب  ــحال على  يؤثر مما  بال دوى،  اإلصـ ــي    صـ ــا  والفتيات واإل جابي   الجنسـ ــاف  إلى ذلك، و   .للنسـ ــحّ  أدىإضـ   شـ
 الزراعي . الم يش  وسب  المحاصي  فقدا  إلى الري  ميا  كميات وا خفاض األمطار

 عام في  المسبوق   غير الميا    درة أ  من اإل سا ي  ال م   مجا   في الشركا   ةذر آذاريمارس،  وفي - 12
  كارثي   ت ثيريتوقع أ  يكو  لها  االقتصـــــــــــادي ،  األزم  جا   إلى  قطات،التســـــــــــا  في  التاريخي  والنق   2021
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 أ حا  جميع في  فرعي  منطق  18  وســــــــــــــجلت .2022 عام في الحيوا ي  اإل تاا في  وال املين المزارعين على
 عن تزيد المحصــــودة المحاصــــي   مســــاة   في خســــائر -منها في محافظ  الحســــك    13 –بلد ال شــــرق   شــــما 

ــياع إلى  كبير  ةد إلى ذلك  وي زى  المائ ،  في 75 كبيرة   مخاوف  عن  المزارعو    وأبلغ  ال  لي .  المحاصــــــي  ضــــ
 ها.أس ار  زيادةمن و  الشرقي الشما  في ال لفو  الكأل إمدادات في  النق  من

  مرةتماما   وتوقفت متقطع بشـــــــك  إال للميا   علوك  محط  ت م  لم  ،المشـــــــمول  بالتقرير الفترةخال   و  - 13
في شـــــــــ ك    الكهربائي  الجهد ا خفاض إلى  أســـــــــاســـــــــا ذلكومرد  آذاريمارس. 24إلى  22الفترة من   في واةدة

 واســــتؤ فالصــــ وبات المواجه  في صــــيا   المحط ، رغم تدخ  أفرق  الصــــيا   في عدة مناســــ ات. و الكهربا   
  ســــب  في منتظم بشــــك   يؤثرا تشــــغيلي  ال  قدرةال وضــــ ف  اإلغالق وعمليات آذاريمارس. 25 في الميا  ضــــ 

 الهو . مخيم مث  مخيمات في المقيمو   فيهم بمن الميا ، على شخ  960 000 من أكثر ةصو 

 ال اب مدين  في الري  وميا  للشـــــــــــرب  الصـــــــــــالح   الميا   إمدادات في  اختالالت  عن أ  ا   ترد  وظلت - 14
  المناطق من ال اب مدين   وكا ت  شـــــــــــــخ . 185 000   حو ذلك  من تضـــــــــــــّرر وقد  بها،  المحيط   والمناطق

  منـذ بلـد  ال  أ حـا   مختلف  في  بـالميـا   المنقولـ   األمراضأعلى مســــــــــــــتويـات ا تشـــــــــــــــار    عن  أبلغـت  التي  الفرعيـ 
 البيضـ  عين  محط  من  بالميا  المدين  إمداد  اسـتئناف إلى الدعوة المتحدة األمم وتواصـ   .2017 آذاريمارس

 تقني. تقييم وإجرا 

ظلت  و  الهو . مخيم في  واألطفا ، النســا  من  منهم المائ  في  94 شــخ ،  56 000  حو  زا  وما - 15
ــابات قت   ةاالت إلىأدى   مما  تدهور، في  هناك األمني   الحال  ــكا   وإصــــ ــفوف الســــ في ذلك في    بما ،في صــــ

  وإصـاب   طف ،  بينهم  من مد يين، ثالث  مقت  عن ال نف أسـفر آذاريمارس، 29 و 28 وفي  األطفا .صـفوف  
 مخيم  في مت ددة  حوادثل اإل سا ي  ال م   مجا   في الشركا وت رض   قي . ما  ةس   األق ، على  شخصا  13

  الســـــــــــــــياق،  هـذا وفي الملحقـ . المنطقـ  في  الشــــــــــــــركـا   هؤال   مرافق  على  مت مـدة هجمـات  ســــــــــــــيمـا  وال  الهو ،
  الخدمات من  وغيرها والحماي   النظيف   والميا   الطبي  والرعاي  الغذا  على السـكا   ةصـو  إمكا ي  تظ  وبينما

 المنقذة المســاعدة ذلك  في  بما اإل ســا ي ،  األ شــط   ت ليق  اســتمر  ،الحاضــر  الوقت في تىة محدودة  األســاســي 
 بالتقرير. المشمول  الفترة  هاي  ةتى آذاريمارس 16  من للحياة،

  شخ  10 500 بـــــــــــــــ  ريقدّ  ما إلى اإل سا ي  المساعدات  إيصا دو  إمكا ي    المتحدة األمم  وظلت - 16
  محدودة ســـــــــب   ظ   في  مري  ،  ظروف في ي يشـــــــــو    الرك ا   منطق  ســـــــــكا   زا  وما  الرك ا .  في  ي يشـــــــــو  
 الدعوةمنظم   ال وواصــلت  األســاســي .  الخدمات من ذلك  وغير  الصــحي  والرعاي  والميا  الغذا  على  للحصــو 

ــا ي   المســـاعدات  إيصـــا   إمكا ي   إتاة  إلى   وفينطق . الم في يزالو   ال الذين إلى  فورا   المســـاعدة  وتقديم اإل سـ
  عثمــا    محمود  ملجــ   إلى  المتحــدة  األمم  وكــاالت  بين  مشــــــــــــــتركــ   راب ــ   تقييم  ب ثــ   إيفــاد  جرى   آذاريمــارس،  8

 طوعا.ا المنطق  وغادرو   الرك ا  مخيم فيسابقا   يقيمو    كا وا سكا ا  يؤوي  الذي، ةم  مدين  في الجماعي

ــن  الذي الهجوم عن الناجم  القتالي   األعما  تصـــــــــــاعد أعقاب وفي - 17   ســـــــــــجن على داعش  تنظيم  شـــــــــ
  شخ   45  000 عددهم ال الغ النازةينم ظم   عاد  الثا يييناير،  كا و    20  في  الحسك ، مدين   في  الصناع 

 محتجزين ب طفا ( اليو يســــفمنظم  األمم المتحدة للطفول  ) التقت ،2022  شــــ اايفبراير 5 وفي ديارهم. إلى
ــاز  مركز  في ــاد  فورا  عنهم  اإلفراا  إلى  ودعـــت  الغويرا   اةتجـ ــ   ةلو   وإيجـ ــدامـ   األطفـــا   وآلالف  لهم  مســــــــــــــتـ

 لزيادة اســت دادها جديد من اليو يســف وأكدت الشــرقي.  الشــما  في والمخيمات  االةتجاز مراكز  في الموجودين



 S/2022/330 

 

6/30 22-05361 

 

 إلى  األطفـا   منهـا  ينحـدر  التي  اـلدو  ودعـت لألطفـا   الفردـي   التقييمـات  إجرا   على  والقـدرة  للحـياة  المنقـذ  اـلدعم
 أوطا هم. إلى  إعادتهم

 ا تقا  م دالت  وظّلت .19-كوفيد  بمرض  اإلصـــــــــــــاب   ةاالت من ُيكتشـــــــــــــف ما  في  زيادة  ولوةظت - 18
  م ــّد   بلغ  إذ  الرســــــــــــــميــ ،  األرقــام  من  بكثير  أكبر  تكو    أ   المرجح  ومنبلــد  ال  من  أجزا   في  مرتف ــ    ــدوى ال

 المتضــــــرر  الصــــــحي ، الرعاي   ظام أما آذاريمارس.  هاي  في المائ   في 5,6  المصــــــاب   الحاالت من الوفيات
  ق   وهناك  كافي ،  غير المخبري   القدرات  زالت  وما المواجه . على قادر غير  فهو النزاع،  من ســــــــــــــنوات من
 تحصــينأدا  بر امج  علىإضــاف  إلى ذلك، تؤثر الجائح  و  واألوكســجين.  الطبي  والم دات الوقائي  اللوازم في

 ذلك  في  بما واإل جابي ، الجنسـي   الصـح  خدمات من االسـتفادة على والمراهقات النسـا   وقدرةلوظائف     األطفا 
 األم. صح  رعاي  خدمات

  الصــــــــــــــحي   المرافق  في  الســــــــــــــوري  ال ربي   الجمهوري   أرجا  جميع في التلقيح  عمليات ةاليا وتجري  - 19
  في 7,1  حو بالكام  ُلقح وقد ســــــوا . ةد على الريفي   المناطق في المتنقل   الطبي   األفرق  طريق وعن  الثابت 
  واةدة  جرع   الســـــــــكا  من المائ  في  12,1 تلقى  ةين  في آذاريمارس،  هاي  بحلو   الســـــــــكا  من  فقط المائ 
  شــــــــــــــخ .  مليو    1,9، بحــث تم تلقيح  لقــاةــاتال  من  جرعــ   مليو    2,8  المجموع  في  وأُعطيــت  األقــ .  على

  في 14,82)  القنيطرة  هي كامال تلقيحا  تلقوا الذين  األشـــــــــــخاص من   ســـــــــــ    أعلى  شـــــــــــهدت  التي  والمحافظات
  في 4,51) الزور  دير  محافظات  شـــــــهدت ةين في (،12,36)  وإدل   المائ (،  في 12,81) ودمشـــــــق المائ (،

 المئوي . النس  أد ى المائ ( في 2,36) الرق (، و المائ  في 3,07) والحسك (، المائ 

 ففي  أســـــ ار . ارتفاع إلى الوقود  ق  وأدىبلد،  ال أ حا   مختلف  في  تتناق  الوقود  إمدادات  وظلت - 20
  ا قطاع  من بذلك يتصــ   وما  الوقود   ق  وأّثر  البنزين. مشــتقات أســ ار  في  كبيرة زيادة  لوةظت آذاريمارس،

 وي د  والميا .  الصــــــــح   خدمات ذلك في بما األســــــــاســــــــي ،  الخدمات  تقديم على طويل   لفترات  الكهربائي  للتيار
الم يشـــي    األســـر ثلث أل في أغل  األةيا    عنها  المبلغ الســـكا  اةتياجات  بين من  الكهربا  على  الحصـــو 
ــوري  ــتفيد الســـــــــ ــاعتين من  أق   من  يســـــــــ على الخدمات الحيوي ،   الكهربا   ق   ويؤثر  يوميا. الكهربا   من  ســـــــــ

ي وق توافر وجودة الخدمات الت ليمي  والصـــــــــــــحي ، وكذلك خدمات الميا  والصـــــــــــــرف الصـــــــــــــحي والنظاف    ما
ــالح  للشــــرب وم الج    ــادي  األزم   وأثرت.  الصــــحي  الصــــرف  ميا الصــــحي ، مث  اإلمداد بالميا  الصــ   االقتصــ

ــ  وما ــات من  بها يتصــ ــر  فقات في  تخفيضــ ــا   قدرة  على  الغال  في متناســــ  غير  ت ثيرا  األســ   واألطفا  النســ
 والحماي . اإل جابي  الصح  خدمات ذلك في بما األساسي ، الخدمات على ةصولهم فرص وعلى  التنّق  على
 

 عام   بوجه   التطورات   مستجدات   

  ذات الدســتوري  للجن   المصــغرة  للهيئ   الســاب    الدورة ســوريا إلىلألمين ال ام   الخاص  الم  وث عقد - 21
 الفترة  في جنيف في  المتحدة  األمم من  وبتيســير  ســوري  وملكي   بقيادة للجميع،  شــامل الو   متواز  وال  مصــداقي ،ال

 تت لق  دســتوري   صــوص  مشــاريع  اللجن  أعضــا    اقش  أيام،  خمســ  مدى وعلى. آذاريمارس 25 إلى 21 من
 عن    ؛ )ا( و الدول   هوي  عن   ؛ )ب( و الحكم أساسيات عن   )أ(   دستوري :  لم ادئ  عناوين  ب رب  
 ب ض  الوفود  جميع  قـدم  الخـامس،  اليوم  وفي  ال ـامـ .  الســــــــــــــلطـات  ومهـام  هيكـ   عن    ؛ )د( و الـدولـ   رموز

ــها  ةاو  المقدم ، النصـــــوص دد من ل  األق  على التنقيحات ــيد ب ضـــ ــات  في  ورد ما تجســـ ــييق  المناقشـــ  وتضـــ
 .أخرى  نصوصيتم اقتراح أي تنقيحات ل ولم .االختالفات
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 في ،المشـــــمول  بالتقرير الفترة طوا  وكذلك الدســـــتوري  اللجن دورة   أعما  هامش وعلى جنيف، وفي - 22
 مع الدبلوماســي  تواصــل   الخاص  الم  وث  واصــ   ،ال اصــم  وواشــنطن  وموســكو  ودمشــق وأ طالياوأ قرة   عما 

ــوري   ــ   واإلقليميين  الدوليين  والمحاوريناألطراف الســ ــي  ال ملي  لمناقشــ ــياســ ــوص النحو على األعم الســ  المنصــ
 الدستوري. المسار خارا المناقشات تنشيط وسب  (2015) 2254 األمن مجلس قرار في علي 

ــ   الخاص الم  وث  وظ  - 23 ــاري   المجلس  مع يتواصـ ــتشـ ــا  للمرأة  االسـ ــوري، المد ي المجتمع وأعضـ  السـ
 السياسي . بال ملي  المت لق  المسائ  ةو   ظرهم وجهات يقدمو   زالوا وما سويسرا إلى سافروا  الذين

 
 الحماية   

  وغير  الم ـاشــــــــــــــرة  الت  ـات  من  ي ـا و    الســــــــــــــورـي   ال ربيـ   الجمهورـي   أ حـا   جميع في  المـد يو   ظـ  - 24
 وثَّقت  ،2022 آذاريمارس 31 إلى  2022 شــــــــ اايفبراير 1 من الفترة  ففي  وال نف. المســــــــلح  للنزاع الم اشــــــــرة

ــي   بينهم من األق ، على مد يا 92 فيها قت بلد ال  طاق على ةوادث اإل ســــــــــا   لحقوق  المتحدة األمم مفوضــــــــ
 القتالي ، لألعما   تيج  طفال، 57 و  امرأة  13  منهم  األق ، على  مد يا  113 وأصــــــي  طفال،  25 و  ســــــا  4

 الصــنع، اليدوي  المتفجرة  األجهزة باســُتخدام المنفذة  والهجمات  البري ، والضــربات الجوي ،  الغارات ذلك  في  بما
ــت اكات الحرب،  مخلفات  من  والمتفجرات ــلح  واالشـــــــ   مختلف  أيدي على  األهداف المحددة القت  وأعما   المســـــــ

 النزاع. في األطراف

 طابع  ذات  عادة   هي مواقع من  بالقرب ُ فِّذ أو  المد يين يســـــــــــتهدف  الهجمات هذ   من ال ديد أ   وبدا - 25
  المحلي . واألسواق السكني  المناطق ذلك في بما  مد ي،

 والقنيطرة درعا   محافظات أ حا  جميع في  مســــــــــــتمرة  أمني   ةوادثي من البلد غرب ال جنوبال وشــــــــــــهد - 26
  إلطالق   وت اد    األهداف،  محددة   قت    وعمليات  الصــــنع،   اليدوي   المتفجرة   باألجهزة  هجمات   وق ت   إذ   والســــويدا ، 

 ةكومي   قوات ذلك   في   بما  الفاعل ،   الجهات  من  مجموع    شــــملت  اختطاف،  وعمليات   محدودة،   واشــــت اكات  النار 
  الدول ،  التاب   غير الم ارضــ   المســلح   الجماعات في  ســابقو   وأعضــا  للحكوم ، موالي   وميليشــيات ســوري ،
 الهوي . مجهول  وعناصرداعش،   وتنظيم

ــلت - 27 فا ، األفراد  اةتجاز النزاع  في  األطراف وواصـــــــــ ــّ ــطا   فيهم بمن ت ســـــــــ ــائ  في  النشـــــــــ  اإلعالم وســـــــــ
ــحفيو ، ــ    المناطق في والصــ ــيطرتها.  الخاضــ ــي   وثقتها التي  الحاالت م ظم  وفي  لســ ــا ،  ةقوق  مفوضــ  اإل ســ

م لم ــ اب  عن م لومات  للمحتجزين تقدَّ   القا و ي .   األصـــــــــــو  مراعاة في  ةقوقهم  من  وُةرموا  عليهم الق ض  أســـــــــ
 هذا أ   من  مخاوف  يثير مما  المحتجزين،  وجود  أماكن بشــــــــ   م لومات  على المحتجزين أســــــــر  تحصــــــــ  ولم

 قسريا. اختفا  يكو   قد االةتجاز

 ُيزعم ألســ اب  االةتجاز  أثنا   المتوفين المحتجزين  ةاالت  توثيق اإل ســا   ةقوق  مفوضــي  واصــلتو  - 28
  الحكومي   الســــلطات  بها تتصــــ  عندما أو  بالصــــدف   إما  الوفيات  بهذ  علم على  األســــر  وتصــــ ح  طبي ي .  أ ها

  كا وا  أ هم ي رف ولم  القســري  لالختفا   ت رضــوا  األفراد أ  يبدو  ما على  الحاالت، هذ  من  كثير وفي م اشــرة.
  األســــر  أفراد وةرم أســـــرهم. إلى المتوفين جثث ُت اد  ما  و ادرا  بوفاتهم.  اإلقرار ب د إال الحكوم   لدى  محتجزين

 الجثث. وجود مكا  م رف  أو اإلخطار في المذكورة الوفاة أس اب في  التشكيك  إمكا ي  من أيضا

 ذلك في بما منهجي، بشــك  اإل ســا   ةقوق   وتجاوزات  ا تهاكات ارتكاب في  النزاع  أطراف واســتمرت - 29
في  والحرما  القت    االةتجاز، رهن الوفاة وكذلك  واالختطاف، الم امل  وســــــــــــــو   والت ذي   الحري   من الت ســــــــــــــّ

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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  زالت وما  الجم يات.  وتكوين الســــــــــــــلمي والتجمع  والت بير  التنق   ةري  في  المد يين ةقوق   ا تهاك  وواصــــــــــــــلت
 األطفا . زواا ذلك في  بما الجنسا ي، ال نف من مت ددة ألشكا  م رضات والفتيات النسا 

  وواصــــــلت  والت ليم.  الصــــــحي  الرعاي  على  المد يين  ةصــــــو  ي وق  القتالي  األعما   اســــــتمرار  وظ  - 30
 الرعــايــ   وخــدمــات  الت ليم  قطــاع  في  ال ــاملو    فيهم  بمن  منهجي،  بشــــــــــــــكــ   المــد يين  إيــذا   النزاع  في األطراف
 اإل سا ي . وال مليات اإلعالم ووسائ  الصحي 

  وي تبر النســــــــــــا .   بين   اال تحار   ةاالت   في   زيادة  عن  الجنســــــــــــا ي  ال نف   مكافح    خدمات  مقدمو   وأبلغ  -   31
ــكل    الم كر  الزواا    في   62ب  مقا  المائ    في  71)   2021ب ام   مقار    واألةيا    المجتم ات  من  أكبر  عدد   في   مشــــــ
 البلد.   في    طاق  أوسع  على   الم تمدة  السلبي   التكيف  آليات  من  آلي    يج ل   مما ،  المائ ( 

 ضــــــــــــــحــايــاأكبر عــدد من ال  عن  تبلغ  التي  البلــدا   بين  من  الســــــــــــــوريــ   ال ربيــ   الجمهوريــ   زالــت  ومــا - 32
المت لقـ    إلجرا اتا   دائرة  تقـديرات  وتشــــــــــــــير  .في ال ـالم  المتفجرة الـذخـائر  عن  الـناجمـ  للحوادث  مـ اشــــــــــــــرينال

جلـت لوةـد ،  2021  عـام في  أـ    إلى  ـباأللغـام  اـلذخـائر  عن  ـ اجمـ   ةوادث  أرب ـ ،  المتوســــــــــــــط في،  يومـيا  ســــــــــــــُ
 المنفجرة. غير والذخائر األلغام جرا  من أشخاص 805 وقت  المتفجرة،

 ا طوى   ةادث  وقوع من واإلبالغ  للرصد  القطري   ال م   فرق   تحققت  بالتقرير،  المشمول   الفترة  وخال  - 33
  أضــــرارا مدف ي  قصــــف  ألحق  ،2022  شــــ اايفبراير 3 وفي  ت ليمي .  بمرافق  أضــــرارا  ألحقت قتالي  أعما  على

  بينهم  من مد يين، ثما ي  الحادث في أيضــــــــا وأصــــــــي  ةل .  محافظ   في  عفرين مدين  في  االتحاد بمدرســــــــ 
 واإلبالغ. للرصد المتحدة األمم آلي  إطار في ب د منها التحقق يجر لم إضافي  ةوادث وثم  أطفا . أرب  

  الصـحي   الرعاي  منظوم  على  الهجمات رصـد  ظام  خال  من  ُأبلغ  بالتقرير، المشـمول   الفترة  وخال  - 34
 مستشفى  الهجومطا   و .  الصحي   الرعاي  تقديم على أثرواةد    ةادث  وقوع عن ال المي   الصح   لمنظم   التابع

 بجروح. المرضى أةد وأصاب الخارجيين المرضى بقسم طفيف  أضرارا ألحقو  إعزاز، منطق  في
 

 اإلنسانية   الستجابة   

 الجمهوري   أرجا   جميع  في اإل ســــــــا ي  المســــــــاعدة تقديم  وشــــــــركاهها المتحدة األمم كيا ات  واصــــــــلت - 35
 إلى ال المي األغذي   بر امج قدمها  غذائي  مســــــــــــــاعدات ذلك وشــــــــــــــم  (.1 الجدو  )ا ظر الســــــــــــــوري   ال ربي 

ــ اايفبراير  في  شــــخ   ماليين 5,3   على ،( 1) (آذاريمارس 29 )ةتى آذاريمارس في  شــــخ   ماليين 5 و  شــ
 مركزا  124 إلى  الدعم الالجئين لشـؤو   المتحدة األمم مفوضـي  وقدَّمت  عشـرة.  األربع  المحافظات  جميع   طاق

  خدمات  وقدَّمت التوعي ،  مجا  في  المتطوعين من 2 800 من  ب كثر واسـت ا ت  فرعيا مجتم يايمركزا  تشـغيليا
  دربتها  التي  المتفجرات  بمخاطر  التوعي   أفرق   وقدمت  باختصاصها. المشمولين  األشخاص  إلى متكامل   ةماي 
  بلَّغــت  شــــــــــــــ ـــاايفبراير،  وفي  مـــد ي.  17  000  من  ألكثر  توعيـــ   دورات  بـــاأللغـــام  المت لقـــ   إلجرا اتا   دائرة

ــف، ــركائها، طريق عن  اليو يســ ــائ   شــ   143 578 إلى  المتفجرة  األجهزة  مخاطر  من  للتخفيف للحياة منقذة  رســ
 الرعاي . مقدمي من 50 044 و األطفا  من

ــ اايفبراير، وفي - 36 ــف  دعمت  شـ  بالت ليم فتيات(هم من  40 047) األطفا  من 75 872  مؤخرا اليو يسـ
 غير  الت ليم  بيئات  وفي  ي من البلد. غرب ال  شــــــما ال في  األطفا  من 6 979 ذلك  وشــــــم  رســــــمي ، بيئات في

 من 14  731 يشم  بما  ت ليمي ،  خدمات من (منهم فتيات  26 599)  األطفا   من  39 922 استفاد الرسمي،
 

 سُتمدد دورة التوزيع الخاص  بشهر آذاريمارس إلى  يسا يأبري  للوصو  إلى جميع المستفيدين. (1) 
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 الشــــتوي  المالبس من مجموعات اليو يســــف  وزعتإضــــاف  إلى ذلك،  و ي من البلد.  غرب ال شــــما ال  في  األطفا 
 مع  بالشــــــــــراك  للســــــــــكا  المتحدة األمم  صــــــــــندوق  وقدم (.منهم فتيات  21 449)  األطفا  من 43 228 على

 من 69 000  لـــ   بالقسائم، والمساعدة النقدي  للمساعدة المشترك  بر امجهما  خال  من  ال المي،  األغذي   بر امج
  وفي الصــحي .  النظاف  مســتلزمات لشــرا  شــهر  ك   إلكترو ي  قســائم المتوســط في والمرضــ ات الحوام  النســا 

 من 32 200 على  األســــــاســــــي  اإلغاث   مواد الالجئين لشــــــؤو   المتحدة األمم مفوضــــــي   وزعت  شــــــ اايفبراير،
 من 79  135 ودعمت عالجي   دورة  130 199 ال المي   الصح   منظم   وقدمت  البلد.  أرجا  جميع في  األسر

 ثما ي  في الشــــــــتوي  المواد توزيع وشــــــــركاهها المفوضــــــــي  أكملت الشــــــــرقي،  الشــــــــما  وفي الطبي .  اإلجرا ات
ــاعـدة  فقـدمـت  مخيمـات،  إلى 2021  أيلو يســــــــــــــبتمبر  من الفترة  في أســــــــــــــرة 32  300 مجموعـ   مـا  إلى  المســــــــــــ

 .2022 آذاريمارس

ــائ  ،بلدال أ حا  جميع في 19-لكوفيد التصـــدي دعم المتحدة األمم وواصـــلت - 37   القدرة  ت زيز  منها  بوسـ
ــخي ،  المراق   على ــرا  والتشـــــــــ   ال يادات،  جاهزي  ودعم الحيوي ، األهمي   ذات الطبي  والم دات اللوازم  وشـــــــــ

ــحي   الرعاي   خدمات  تقديم  وةماي  ــي ، الصـــ ــاســـ ــجيع المدارس، في  الحماي   تدابير ودعم األســـ   قبو  على  والتشـــ
 التلقيح. عمليات  شر ودعم اللقاح

 
 1 الجدو 

  السـلل  بجميع  أخرى   ومنظمات   المتحد   األمم  من  شـرر  كل   المسـاعد   تلقوا   الذين   األشـاا    عدد  متوسـ    
 2022  وآذار/مارس   شباط/فلراير   السورية:  العربية   الجمرورية   أنحاء   جميع   في 

 المنظم 
ــط  الذين األشــــــخاص عدد متوســــ

 شهر ك  المساعدة تلقوا
 200 7 المتحدة لألمم والزراع  األغذي  منظم   

 700 83 للهجرة الدولي  المنظم 
 000 19 باأللغام المت لق  لإلجرا ات المتحدة األمم دائرة

 200 205 الالجئين لشؤو   المتحدة األمم مفوضي 
 160 137 1 للطفول  المتحدة األمم منظم 
 600 186 اإل مائي المتحدة األمم  بر امج

 500 200 للسكا  المتحدة األمم  صندوق 
 000 208 األد ى الشرق  في الفلسطينيين الالجئين وتشغي  إلغاث  المتحدة األمم وكال 

 000 200 5 ال المي األغذي   بر امج
 000 800 ال المي  الصح  منظم 
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متها التي المســاعدة وشــملت - 38  المســاعدات الســوري   ال ربي  الجمهوري   داخ  المتحدة األمم  وكاالت  قدَّ
مها  التي الغذائي    ماليين   3,55  وإلى  شــــــــــ اايفبراير في  شــــــــــخ   ماليين 3,8 إلى ال المي األغذي   بر امج  قدَّ

 المســـــــــاعدةلألمم المتحدة   والزراع  األغذي  منظم   وقدمت آذاريمارس(. 29 )ةتى  آذاريمارس في  شـــــــــخ 
 التي اإل ســـــــــا ي   لألغراض األلغام  إزال  عمليات واســـــــــتمرت ال ادي . البرامج  خال   من  شـــــــــخ  7 200 إلى

 األلغام  إزال   أفرق  قامت  شـ اايفبراير، وفي دمشـق. بريف  داريا في باأللغام المت لق   إلجرا اتا  دائرة  تدعمها
 بد  منذ  مربع متر 372  000وتم تطهير ما مجموع    الزراعي ،  األراضـــــي  من  مربع متر 238 000 بتطهير

  401 039 للسـكا  المتحدة األمم  صـندوق  وسـاعد  القدم.  لكرة مل  ا 52 ت اد   مسـاة  يقاب   ما أي ال مليات،
 التي  المناطقفي  الجنســــــــا ي  ال نف  ومكافح  اإل جابي   الصــــــــح   مجا  في  للحياة  منقذة  بخدمات  شــــــــخصــــــــا

ــ اايفبراير، وفي  الحكوم .  عليها تســــيطر  ال المي ،  الصــــح   منظم   من  المدعوم   التحصــــين  ةمل  أ جزت  شــ
 سنتين. عن أعمارهم تق  الذين األطفا  من 130 150 إطارها في ُلقح  والتي

(  األو روا)  األد ى  الشــــــــرق  في  الفلســــــــطينيين  الالجئين وتشــــــــغي  إلغاث  المتحدة األمم وكال   وقدمت - 39
ــاعدة ــطينيا الجئا 416  495 لـــــــــــــــــــ   قدي  مســـ ــ اايفبراير 6 من الفترة في  فلســـ   ،2022 آذاريمارس 17 إلى  شـــ

ــاف  ــاعدات إلى  باإلضــ ــطينيين، الالجئين من 1 872 و 169 830 لفائدة غذائي   غير ومواد غذائي  مســ  الفلســ
 النقدي   المساعدة  تقديم  منوكال  ال تتمكن ولم  آذاريمارس.  29 إلى  ش اايفبراير  1 من  الفترة  في التوالي، على

 التموي . ص وبات بسب  الشهري  المساعدة م الغ وخفضت ب كمل  الفص  خال 

  خال  الســوري   ال ربي  الجمهوري  غرب  شــما  إلى  الحدود  عبر  المقدم  اإل ســا ي  المســاعدة وضــمن - 40
  في  شـــــخ   مليو   1,4  ةوالي إلى  الغذائي   المســـــاعدة ال المي األغذي   بر امج  قّدم  ،المشـــــمول  بالتقرير الفترة

  الملح   للمتطل ات  وتلبي    آذاريمارس(. 29 )ةتى آذاريمارس  في شــــــــــخ   مليو    1,45إلى و  شــــــــــ اايفبراير
 إلى  شـــــ اايفبراير 1 من الفترة  في  األســـــاســـــي   واالةتياجات الم وى  ةيث من  المضـــــيف  والمجتم ات  للنازةين

ــي   قدمت ،2022  آذاريمارس 29   شـــــخصـــــا 92  250 إلى المســـــاعدة  الالجئين لشـــــؤو   المتحدة األمم مفوضـــ
 مت ددة مساعدة  للهجرة الدولي   المنظم   وقدمت  الهوى. باب م بر طريق عن للحدود عابرة  شحن   11بواسط   

  شـخ   36 800 من  ألكثر الدعم للسـكا  المتحدة األمم  صـندوق  وقدم  أشـخاص.  167 507 إلى  القطاعات
ــح   مجا  في للحياة منقذة بخدمات ــا ي ال نف  ومنع اإل جابي   الصــــــ ــدي الجنســــــ ــلمت ل . والتصــــــ   منظم   وســــــ
ــح  ــاةن  13 ال المي   الصــــ ــي ،  باألدوي   محمل   شــــ ــاســــ ــتهالكي ، والمواد الطبي ، والم دات  األســــ   وم دات  االســــ
 بلد. ال غرب شما  إلى الطوارئ  وأدوات والوقاي  ال دوى  مكافح  وُعدد الشخصي ، الحماي 

 
 الحدود   عبر   المساعدة   ورصد   إيصا    

ذة  الم و ـ   برامج  مع  الحــا   هو  كمــا - 41  عمليــات  تجرى    ،الســــــــــــــوريــ   ال ربيــ   الجمهوريـ   داخـ   من  المنفــّ
  ك   وتنفَّذ لالةتياجات. مســتقل   تقييمات أســاس وعلى  اإل ســا ي  للم ادئ وفقا الحدود عبر المســاعدات إيصــا 
د الةتـياجـات تلبـي    المتحـدة  األمم عملـيات   في  وكـذـلك القطـاعـات، المت ـددة لالةتـياجـات  ســــــــــــــنوي   تقييم في تحـدَّ
ــتنادا الرصـــــــــــد. عمليات  أثنا   تجرى  منتظم   تقييمات ــا  المتحدة األمم  ت ادر  التقييمات، هذ  إلى واســـــــــ   بإرســـــــــ

 اإل سا ي. ال م  في الشركا  مع الشحنات تلك يخ  ما وتنسق الحدود عبر الشحنات

 أرب   على تسليمها  فترة  طوا   للحدود  ال ابرة  المتحدة األمم  آلي   خال   من المقدم   المساعدة وترصد - 42
ــتويات ــد آلي   جا   من الحدود على  )أ( مختلف : مســـــ  ال ربي   بالجمهوري  الم ني  المتحدة لألمم  التاب   الرصـــــ
  وفي  المســـــتفيدين.  على  التوزيع  ب د )د(  التوزيع؛  قاا عند  )ا( ؛بلدال  داخ  المســـــتودعات  في )ب( الســـــوري ؛
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 اإل سـا ي الطابع من وتحققت  شـاةن  1 272 من مكّو    شـحن  13 اآللي   رصـدت وآذاريمارس،  شـ اايفبراير
  في 23 و الغذائي ، الم و    من المائ   في 75 ةوالي من  تتكو   الشــــــاةنات  ةموالت وكا ت  الشــــــحنات.  لتلك

 ال اقي أما الشــــتا ،  لفصــــ  واالســــت داد  بالم وى  تت لق  مســــاعدات ذلك في بما  الغذائي ، غير  المواد من المائ 
   ظم  وُتكيَّف  ولقــاةــاتــ .  19-كوفيــد  من  الوقــايــ   لوازم  ذلــك  في  بمــا  والتغــذويــ ،  الصــــــــــــــحيــ   اللوازم  من  فيتكو  

ــفافي  ــا ل   الشــــــــ ــ   والمســــــــ ــغيلي   االةتياجات  مع لتتوا م المتحدة األمم بوكاالت  الخاصــــــــ  وتجرى  الفردي . التشــــــــ
  وُوضـ ت  إليها.  الحاج   أمّس  في هم  الذين  للمد يين  ةصـرا تقدم المسـاعدة أ   من للت كد منتظم   اسـت راضـات

 على  والرد  المســــــــــــــتهـدفـ   المســــــــــــــتفيـدة  الجهـات  إلى  الم و ـ   وصــــــــــــــو   عـدم  عن  ترد  بالغـات  أي  لتحـديـد   ظم
 البالغات. تلك

  المقّدم ال ام األمينارير  تق  في التفصــي   من  بمزيد والرقاب  للرصــد الصــارم   التدابير هذ   بيا   ويرد - 43
ذة  ال مليـــــات  اســــــــــــــت راضعن    األمن  مجلس  إلى   S/2018/617)  الحـــــدود  وعبر  النزاع  خطوا  عبر  المنفـــــّ

 (. S/2021/1030) السوري  ال ربي  الجمهوري  في  المتحدة لألمم اإل سا ي  ال ملياتوعن    (S/2020/401 و
 

 الحدود   عبر   التوزيع   آليات   
م ،بلدال غرب  شـما  في - 44   وتقدم   الحدود.  عبر  مختلف   توزيع آليات  خال  من اإل سـا ي   المسـاعدات  تقدَّ

 من م اشر غير بشك   الحاالت، ب ض  في أو، ال يني ( )المساعدة م اشر  بشك  الغذائي   وغير الغذائي  المواد
 الغذائي  غير  المواد  أو  ال يني  الغذائي  المسـاعدات  من  المسـتفيدين اختيار ويجرى   القسـائم. أو النقد  ظم  خال 

  والضـــــ ف األهلي   م ايير  أســـــاس وعلى اإل ســـــا ي ، المنظمات  تجريها  االةتياجات إلى مســـــتندة  لتقييمات وفقا
ــركا   ويقوم  عليها. المتفق ــا ي ال م   مجا   في الشــــ ــما  في اإل ســــ  ومكا   وقت   في   توزيع   ب مليات   الغربي   الشــــ

ــهريا   محددين،  ــاة    في  األةيا ،  من   كثير   في  شــــ ــوق   ســــ   التوزيع  عمليات   خال   من   أو   آخر،   مركزي  موقع   أو   ســــ
ــيما   )ال   المناز   على  ــب   سـ ــل   الوقائي    التدابير   بسـ ــخاص  على  ويج   (.19- بكوفيد   المتصـ ــتفيدين  األشـ  من  المسـ

 الشــركا   منها يتحقق التي  التوزيع قوائم  في  المدرج  األســما   مع أســما هم  يطابق  هوي  إث ات  تقديم المســاعدة
 التنفيذ. في

  شــــما ال  في الناس  لتزويد القائم   الصــــحي  الهياك   خال   من  اإل ســــا ي المجا   في الشــــركا  وي م  - 45
م للحياة.  المنقذة  الصـــــــحي  بالرعاي ي  غرب ال  من عريضـــــــ  طائف   خال  من  المســـــــاعدة من  أخرى  أشـــــــكا  وتقدَّ

ــحي  بالمواد القائم  الطبي   المرافق  تزويد ذلك في  بما  الخدمات، ــي  الصــــــــ ــاســــــــ  بالوقود، المدارس وتزويد األســــــــ
د  الم يشـ . بسـب   المتصـل   األ شـط  ودعم الجنسـا ي، ال نف  لضـحايا  الحماي  خدمات وتوفير   الصـيدليات  وُتزوَّ

ــا الدعم  ويشـــم  طبي .  وصـــفات  على بنا   لتصـــريفها باألدوي  الطبي   المرافق أو   لل املين  المرّت ات  توفير أيضـ
 والم لمين. الطبي المجا  في
 

https://undocs.org/ar/S/2018/617
https://undocs.org/ar/S/2020/401
https://undocs.org/ar/S/2021/1030
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 األو  الشك 
فين   المسـتفيدين   عدد      المسـاعدات   إيصـا    بعمليات  الثاني(   المرفق  )انظر   وشـركائرا   المتحد    األمم   من   المسـتردف
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 2 الجدو 
فين  المســــتفيدين  عدد    القطاع   حســــب   الحدود،  علر   المســــاعدات  إيصــــا    بعمليات   وشــــركائرا  المتحد   األمم  من   المســــتردف

 الشرري(   )المتوس    2022  وآذار/مارس   شباط/فلراير   والمقاطعة:

 المنطق  المحافظ 
ــا   الــمــ ــكــري   اإل ــ ـــــ

 الصح  الغذا  الت ليم الم يش  سب 
ــواد ــمـــــ ــر  الـــــ ــيـــــ  غـــــ

 التغذي  الغذائي يالم وى 
  الـصحي والصـرف  الميا 

 الصحي  والنظاف 
 – – – – 500 42 – 811 17 عفرين ةل          

 500 2 – 000 3 – 500 7 – 350 2 ال اب ةل 
 250 3 – 404 27 – 388 123 – 050 7 إعزاز ةل 
 100 11 – 000 6 – 000 50 – 175 جرابلس ةل 
 250 2 – 675 4 – 000 55 – 842 سم ا  جب  ةل 
 800 8 1,731 065 40 503 882 1 576 673 – 423 40 ةارم إدل 
 500 22 – 500 25 468 941 500 132 – 915 58 إدل  إدل 
 – – – – – – 502 الشغور جسر إدل 

  
  األطراف   بين   المصــالح   مركز  عن   صــادرة  إعالمي     شــرات  المتحدة  األمم  إلى  الروســي  االتحاد   وأرســ   -   46

ــد   المتنازع   ــاعدة تم فيها بيا     الالجئين،   هجرة   ورصـ ــ يد  على  المقدم    الغوثي   المسـ ــلت   الثنائي.  الصـ ــا   وواصـ   أيضـ
 اإل سا ي .  المساعدات   أشكا   من  ذلك  وغير   الثنائي  الص يد  على   اإل سا ي   المساعدة   تقديم   أخرى  أعضا    دو  

 
 الم يش    وسب    الم كر   اإل  ا    أ شط    

ــط  تمث  - 47 ــب   الم كر اإل  ا   أ شــ ــ   وســ ــي  ركيزة الم يشــ ــاســ ــتجاب   أســ ــا ي  لالســ  الجمهوري  في اإل ســ
  بالخدمات  ربطهم إعادة  خال  من  ةياتهم  أســـــــــلوب  اســـــــــت ادة من  المحتاجين  تمكين بهدف الســـــــــوري ،  ال ربي 

وكاالت 6  
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 المســتقب . في الصــدمات  مواجه  على  قدرتهم زيادة  وبالتالي الم يشــ ، ســب  على  الحصــو  وفرص األســاســي 
  المطلوب  اإل ســــا ي  الم و   إجمالي  من المائ   في 26 أو دوالر،  بليو    1,1 حو  ســــيســــاهم ،2022 عام وفي

 .تقريـ ا  مشــــــــــــــروعـا  570من خال     المجـابهـ   على والقـدرة  الم كر  اإل  ـا  في  الســــــــــــــورـي ،  ال ربـي   للجمهورـي 
   بـــالت ليم،   المت لقـــ   االةتيـــاجـــات  من  المـــائـــ   في  66تهـــدف هـــذ  الم و ـــ  إلى أ  تغطي، في جملـــ  أمور،  و 

 من المائ  في  22 و  الصــــحي ،  والنظاف   الصــــحي  والصــــرف  بالميا  المت لق  االةتياجات من المائ  في  45 و
 الصحي . االةتياجات

 مختلف   مجاالت  خمســ   في الم يشــ  وســب   الم كر اإل  ا   مشــاريع    وشــركاهها المتحدة األمم  وتدعم - 48
  األ شط و   )ا( الصل  ؛ والنفايات األ قاض  إزال و  )ب( الحيوي ؛  المد ي  التحتي   البنى  وترميم  إصالح )أ( هي:

ــتندة والتدخالت  للدخ   المدرة  التماســـكو   )ه( المهارات؛ على والتدري   المهني  التدري و  )د( الســـوق؛ إلى المسـ
المشمول    الفترة  خال    فذت  التي الم كر  اإل  ا   أ شط  من  ال ديد واستند المجتم ي .  والتدخالت االجتماعي

  األج . الطوي  اال ت ا  ت زيز أج  من الطارئ  المساعدة برامج إلىبالتقرير  

 ب صـــو   ريفي مشـــروع 5  900  من أكثر الم يشـــ   وســـب   الم كر اإل  ا   مجا   في  الشـــركا  ودعم - 49
 حو   إصــــــــــــالح  وجرى   المحافظات. مختلف  في الصــــــــــــل   النفايات  من  طن 36 400 من أكثر  وُأزي  منتج ،

  الصــرف  شــ كات  من  كيلومترات 4 و  الري،  شــ كات من  كيلومترا 56  و  الكهربائي ،  الشــ كات  من كيلومترا 30
 دعما م يشــــي   أســــرة 793 وتلقت محلي ،  مجتم ات 10 في االجتماعي التماســــك م ادرات  وُدعمت الصــــحي.

لت ةيا. 72 تنظيف  وجرى   تجاريا، مشروعا 65 لـــــ  الدعم  وُقدم  المساكن، بإصالح  خاصا  أيضا اليو يسف وبدَّ
  الصــــرف  خدمات على  الحصــــو   من  شــــخصــــا  246 600 مكن  مما  بلدتين، في  الصــــحي  الصــــرف شــــ كات
 الكافي . الصحي

 من الشـــــــديدة  اإلعاقات  ذوي   األطفا  من 4 142 اســـــــتفاد أيضـــــــا،المشـــــــمول  بالتقرير    الفترة  وخال  - 50
  الخدمات على  وةصولهم م يشتهم  سب  تحسين  أج  من ةاالتهم  على  إلشرافخدمات ل ومن  قدي   تحويالت

ــي . ــاســـ ــا، 832 لفائدة منتظم  عم  فرص إيجاد  وجرى   األســـ ــا 1 523  تزويد  جرى  ةين في  شـــــخصـــ   شـــــخصـــ
 تجاري  أو  اجتماعي  م ادرة   ا الدعم إل  شـــــــــــخصـــــــــــا 529تلقى و  المهارات، على والتدري   المهني  بالتدري 
  وُقدمت  األج   قصـــيرة  عم   فرصـــ  2 360 إيجاد  وجرى  فيها. الشـــروع أو إعدادها أو  الحرة  األعما  لم اشـــرة

 ض يف . م يشي  أسرة 18 923 لفائدة السوق  على قائم  بطرائق المساعدة

 في  الشـــركا   من وغير  اإل مائي المتحدة األمم بر امج أصـــلح شـــرق ،  وشـــما بلد ال غرب  شـــما  وفي - 51
ــب  الم كر اإل  ا   قطاع ــ  وسـ ــو   طرق  من  كيلومترا  11  الم يشـ ــ كات  الوصـ  المرت ط   الصـــحي  الصـــرف وشـ
 والغاز  )الكهربا   األساسي  المنافع  من أكثر أو منف    من  االستفادة سب  م يشي   أسرة 4  110 لــــــــ  ووفروا  بها،

ــاف  الصـــحي(. الصـــرفأو  يو  والميا  ــا 5  990  ُزود ذلك، إلى  وباإلضـ  على  والتدري  المهني  بالتدري  شـــخصـ
 م ادرة    ا الدعم إل  شـــــخصـــــا  880تلقى  حو و   األج .  قصـــــيرة عم   فرصـــــ  2  239 إيحاد  وجرى   المهارات
ــرة ــروع أو إعدادها أو الحرة األعما   لم اشــــــ ــروعا 170 من أكثر وُزود فيها، الشــــــ ــو   ريفيا مشــــــ  منتج .  ب صــــــ

 مترا 9  170  وُأزي   ضــــ يف ، م يشــــي   أســــرة  450  من أكثر إلى  الســــوق  على قائم   بطرائق المســــاعدة  وُقدمت
ــين  الحطام.  من مك  ا ــو  فرص  ولتحســــــــ ــ ح  التي  الفرعي  المناطق  في  الت ليم على  الحصــــــــ  الممكن  من أصــــــــ

  الصــحي  والصــرف للميا   مرافق وثالث  دراســيا  فصــال  69 اليو يســف  أصــلحت  الرق ، في ةديثا  إليها  الوصــو 
 الطالب. من 1 100 لفائدة مدرستين، في الصحي  والنظاف 



 S/2022/330 

 

14/30 22-05361 

 

 (2021)  2585  األمن  مجلس  قرار  من  2  لفقرة، في هــذا التقرير الم ــد عمال بــاال ــام  األمين  ويقــدم - 52
(S/2021/1030) ،المتحدة. األمم عمليات في الم كر اإل  ا   مشاريع عن التفاصي  من مزيدا 
 

 إمكانية وصو  منظمات المساعد  اإلنسانية   

يتطل  تقديم المســاعدات اإل ســا ي  أ  يكو  بمقدور األمم المتحدة وكّ  الجهات الشــريك  في مجا    - 53
ــخاص المحتاجين في جميع أ حا  الجمهوري  ال ربي   ــ  إلى األشـ ــو  في الوقت المناسـ ــا ي الوصـ ال م  اإل سـ

الم ادئ على مدى توافر  الســــــــوري  بطريق  آمن  ومســــــــتمرة ودو  عوائق. وي تمد ال م  اإل ســــــــا ي القائم على
القدرة على تقييم االةتياجات وإيصــا  المســاعدات وعلى رصــد األثر وتقييم  بشــك  مســتق ، بما في ذلك من 
ــاعدات في   ــا  المســـــ رين. وظلت ظروف إيصـــــ ــرِّ ــر مع األشـــــــخاص المتضـــــ ــ  المنتظم والم اشـــــ خال  التواصـــــ

ف المناطق الجغرافي  وأ واع الخدمات استخدام   الجمهوري  ال ربي  السوري  متسم  بالت قيد، ةيث يقتضي اختال
ينتشــــــــــــــر   و،  في المجموع  موظفـا من موظفي األمم المتحـدة  2  271طرائق عمـ  متنوعـ . ويتمركز في البلـد  

ةل  ودير الزور وةماة  محافظات  منهم في مراكز لل م  اإل ســـــــــــا ي خارا دمشـــــــــــق، أي في    700أكثر من  
ــويدا  ــلي والســــــ ــر كذلك  وةم  والالذقي  والقامشــــــ من موظفي األو روا في جميع  3 610وطرطوس. وينتشــــــ

رين والقرب منهم.   ــرِّ ــكا  المتضـ ــو  إلى السـ ــهم هذا الوجود الالمركزي في زيادة إمكا ي  الوصـ أ حا  البلد. ويسـ
وفي جميع أ حا  الجمهوري  ال ربي  الســــــــوري ، تتولى جهاتو فاعل  وطني  أســــــــاســــــــا، من بينها منظمات غير 

 هال  األةمر ال ربي السوري، توزيع الم و   اإل سا ي  وتنفيذها.ةكومي  وال
 

 إمكا ي  الوصو  في المناطق الخاض   لسيطرة الحكوم    
في المناطق الخاضــ   لســيطرة الحكوم ، كا ت المجتم ات المحلي  والجيوب التي ال يزا  الوصــو    - 54

ريف   محافظ غربي   إليها صــ  ا بســب  ال وائق اإلداري  والموافقات األمني  تشــم  بيت جن ومزرع  بيت جن
محافظ  ةم ،  والحجر األســـود في منطق  داريا بمحافظ  ريف دمشـــق، والســـخن  في منطق  تدمر ب ، دمشـــق

 وفيق في منطق  الفيق بمحافظ  القنيطرة.

وواصــ  موظفو األمم المتحدة والمت اقدو  التاب و  ألطراف ثالث  الســفر إلى المواقع الميدا ي  وذلك  - 55
بالموازاة مع المنظمات غير الحكومي  الوطني  والهال  األةمر ال ربي الســــــوري للقيام ب  ثات التقييم والرصــــــد 

ــل  بين  وتقديم   ،  2022آذاريمارس  15كا و  الثا يييناير و   16الدعم اللوجســـتي واإلداري. وفي الفترة الفاصـ
ت بموافقــات بر ــامجيــ  أو موافقــات عــامــ .   2  110بلغ عــدد عمليــات التنقــ  البر ــامجيــ  ال ــاديــ    عمليــات، تمــّ

ــ    ــا بنســــــ ــري  16الممتدة من  في المائ  مقار   بالفترة  13ومّث  ذلك ا خفاضــــــ إلى   2021ن الثا يي وفمبر  تشــــــ
 .( 2) (3ب ث  )ا ظر الجدو   2 434، عندما بلغ عدد ال  ثات من هذا النوع 2022كا و  الثا يييناير   15

ــافـ  إلى ذـلك، خال  الفترة - 56 ، أجرت دائرة اإلجرا ات المت لقـ  ـباأللغـام  المشــــــــــــــموـل  ـبالتقرير وـباإلضــــــــــــ
 .2021وافق  عام  من وزارة الخارجي  تلقتها في تموزييولي  ب ث  لتقييم الذخائر المتفجرة بنا  على م 69

 

 

  ”موافقات على  دمشق  خارا اإل سا ي  ال م   مراكز في  ي ملو   الذين  ثالث   ألطراف التاب و    والمت اقدو    المتحدة  األمم  موظفو يحص  (2) 
 من  تقل  أّ ها  مثلما  المقصــــــودة،  الوجهات  إلى  با تظام  الوصــــــو  إمكا ي   الموافقات هذ   وتتيح  ال ادي .  برامجهم  إطار في  للتنق   عام “ 

 البيروقراطي . الشروا

https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/2021/1030
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 3الجدو    
ر    الثالثة/الجرات  واألطراف   المتحد   األمم   وكالت   بعثات   عدد  مجموع      العربية   الجمرورية   داخل  من   الميســرة

  الثاني/يناير  كانون  16،  النوع  بحســــب   ، )أ(العامة   الموافقات  أو   اللرنامجية   الموافقات   إطار  في  الســــورية، 
 2022  آذار/مارس   15إلى  

 اإلجمالي ال دد بر امجي  موافق  عام  موافق  ال  ث   وع
 73 5 60 التقييم ب ثات    

 353 - 353 الم و   إيصا  ل مليات المرافق  ال  ثات
 641 1 - 641 1 الرصد ب ثات
 43 15 28 واإلداري  واللوجستي األمني الدعم ب ثات
 110 2 20 090 2 المجموع 

 
  ال  ثات الموفدة بموافق  بر امجي  أو موافق  عام  ال تســــــــــــتلزم الحصــــــــــــو  على موافق  خاصــــــــــــ  من قب  وزارة الخارجي  ()أ 

 السوري .
  

 الشك  الثا ي
  إطار في  الســــورية،  العربية  الجمرورية  داخل من  الميســــر   الثالثة/الجرات  واألطراف  المتحد  األمم  وكالت  بعثات  عدد مجموع

 2022 آذار/مارس 15إلى  الثاني/يناير كانون  16، المحافظة بحسب العامة، الموافقات أو اللرنامجية الموافقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 وبالنســــ   لل  ثات التي تســــتلزم الحصــــو  على موافق  خاصــــ  من قب  وزارة الخارجي ، قدمت األمم - 57
(. ويـ خـذ 4في المـائـ ( )ا ظر الجـدو     62طلـ  منهـا )  101طل ـا  جـديـدا ، تمـت الموافقـ  على    162المتحـدة  

ــلبيا بالطل ات التي ُقدِّمت  الهذا ال دد في االعت ار فترة رد  ــرة أيام، ولكّن  ال يت ثر ســـــ ــتغرق عشـــــ وزارة التي تســـــ
 ولكنها ال تزا  قيد النظر.
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 4الجدو  
 وزار   قلل من  خاصــــة موافقة  على  الحصــــو  تســــتل م  التي الســــورية  العربية  الجمرورية  داخل من  البعثات

 2022 آذار/مارس 15إلى  الثاني/يناير كانون  16 ،الاارجية

 المل اة للطل ات المئوي  النس   المل اة الطل ات  عدد المقّدم  الطل ات  عدد الطل   وع
 84 16 19 التقييم ب ثات    

 78 18 23 الم و   إيصا  ل مليات المرافق  ال  ثات
 55 53 96 الرصد ب ثات
 58 14 24 واإلداري  واللوجستي األمني الدعم ب ثات
 - - - المتفجرة بالذخائر المت لق  المسائ  تقييم ب ثات
 62 101 162  المجموع 

 
ــتلزم عموما ال  ثات التي يقوم بها موظفو األمم المتحدة   ات: مالةظ  ــافرو  عبر خطوا النزاع تســـــــ ــق أو المســـــــ المغادرو  من دمشـــــــ

 الحصو  على موافق  محددة من وزارة الخارجي .
  ب ث  إضـــــافي  خال  الفترة المشـــــمول  بالتقرير، ويجري ةاليا تجهيز هذ  ال  ثات  66طلبت وكاالت األمم المتحدة إجرا     

 كلها.
لى البيا ات المبلغ عنها داخليا من قب  وكاالت األمم المتحدة، وهي ت كس الطل ات  إ  4تستند األرقام المبين  في الجدو     

(.  2022آذاريمـارس   15كـا و  الـثا يييـناير إلى  16تقرير )من الالمـقدمـ  والموافـقات الواردة خال  الفترة المشــــــــــــــموـل  ـب
التي تجري م ها ةاليا  ،  سوريال ربي  ال  الجمهوري وبالتالي، قد تختلف هذ  األرقام عن األرقام المسجل  من قب  ةكوم   

 مناقشات من أج  موا م  المنهجيات.
  

 إمكا ي  الوصو  عبر خطوا النزاع في شما  غرب الجمهوري  ال ربي  السوري    
خال  الفترة المشــــــــــــــمولــ  بــالتقرير،  جحــت وكــاالت األمم المتحــدة في إ جــاز ثــالــث عمليــ  تســــــــــــــليم   - 58

  2585اع إلى ســـــــرمدا في الشـــــــما  الغربي، وذلك منذ اتخاذ قرار مجلس األمن للمســـــــاعدات عبر خطوا النز 
شـــــاةن  تحم  مســـــاعدات إ ســـــا ي   14، قامت  2022آذاريمارس   30. ففي 2021في تموزييولي    (2021)

ــي  األ ــكا  ومفوضـ ــندوق األمم المتحدة للسـ ــاهم بها ك  صـ ــؤو  الالجئينسـ بر امج  و واليو يســـف    مم المتحدة لشـ
األغذي  ال المي ومنظم  الصـــــــح  ال المي  بالرةل  من مســـــــتودعات األمم المتحدة في ةل  إلى مســـــــتودعين 
تاب ين لبر امج األغذي  ال المي في ســـــــــرمدا والدا ا في محافظ  إدل . وخال  هذ  ال  ث  األخيرة، تم مســـــــــ قا 

 طنا من اإلمدادات في سرمدا والدا ا. 457تخزين ما مجموع  

وب د مفاوضات مستفيض ، ُوضع  موذا توزيع م اشر جديد مقبو  من جميع األطراف بش   توزيع   - 59
الم و   التي يتم إيصـــالها عبر خطوا النزاع. وخال  الفترة المشـــمول  بالتقرير، وصـــ  صـــندوق األمم المتحدة 

 بحقائ  لوازم صـحي   سـائي  أرسـلت عبر خطوا النزاع إلى سـرمدا في كا و  فرد زودهم    2 000للسـكا  إلى 
. وجرت عمليات التوزيع في ســــت  مخيمات في محافظ  إدل . كما وصــــلت اليو يســــف 2021األو يديســــمبر 

  أســـــرة زودتها بلوازم النظاف  الصـــــحي  األســـــري  والصـــــابو  والمنادي  الصـــــحي  والحفاضـــــات ذات 1 978إلى 
ــي  على  االســـــــتخدام ا تلميذا في محافظتي ةل  وإدل .  9  982ل ام في محافظ  إدل  ووزعت ةقائ  مدرســـــ

 طف  دو  ســـــــــــــن الخامســـــــــــــ     30 000وقدمت اليو يســـــــــــــف إمدادات التغذي  الوقائي  الطارئ  ليســـــــــــــتفيد منها  

هي من النســــــا  الحوام  والمرضــــــ ات، لمدة ثالث  أشــــــهر، وإمدادات التغذي  ال الجي  الطارئ ، و  16  500 و
طفال ي ا و  من ســـــو  التغذي  الحاد في مناطق فرعي  مختلف  من محافظتي ةل  وإدل .   738كافي  ل الا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
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ــليم جميع اإلمدادات   ــا  التي تمت عبر خطوا النزاع في كا و  األو يديســـمبر من خال   وتم تسـ عملي  اإلرسـ
ــمول  بالتقرير. وخال   الفترة 2021 ــح  ال المي  التي في المائ  من   45، ُوزع ةوالي المشـــــ مواد منظم  الصـــــ

 األو يديسمبر على مستشفيين في سلقين. وال تزا  اإلمدادات المت قي  لم ُتوزَّع ب د. كا و   سلمت في

ــا  لورغم التقدم المحرز، ال يزا  يت ين التغّل  على جمل  من التحديات   - 60 الضــــــطالع ب مليات إيصــــ
وذلك على النحو المتوخى في خط  األمم ي،  غرب الشــــــما  في منطق  المنتظم  ومســــــتدام  عبر خطوا النزاع  

المتحدة بشــــ   القواف  المشــــترك  بين الوكاالت، المســــيرة عبر خطوا النزاع. وال يزا  تلّقي الضــــما ات األمني  
ب، أمرا بالغ األهمي  بالنســــــــــــ   لضــــــــــــما  المرور اآلمن للقواف   الالزم  من أطراف النزاع، وفي الوقت المطلو 

ــي  واألجهزة المتفجرة   ــف والغارات الجوي  واأللغام األرضــــــ ــك  القصــــــ ال ابرة لخطوا النزاع وألفرادها، بينما يشــــــ
  اليدوي  الصــنع تهديدات أمني  ةقيقي  بالنســ   لموظفي المســاعدة اإل ســا ي . ومن األهمي  بمكا  أ  تلتزم ك ّ 

األطراف ب دم التدخ  في ك  مراة  األ شـــــط  اإل ســـــا ي  التي تجري في إطار عمليات التســـــليم عبر خطوا  
ــا جا  ا هاما يج  تناول ، بما ــررين أيضـ ــكا  المتضـ ــا ل  أمام السـ ــك  المسـ ــما  قبو   ب ذلك   في  النزاع. وتشـ ضـ

 ي  ةدوث ردود ســلبي  من جا    المشــارك  في تقلي  إمكاو المجتم ات المحلي  للم و ات التي يجري إيصــالها 
 المجتم ات المحلي  المجاورة أو المجموعات األخرى ب د تسليم الم و  .

 
 إمكا ي  الوصو  عبر خطوا النزاع في شما  شرق الجمهوري  ال ربي  السوري    

في شـــــما  شـــــرق الجمهوري  ال ربي  الســـــوري ، واصـــــلت األمم المتحدة والجهات الشـــــريك  في مجا    - 61
 م  اإل ســا ي إيصــا  المســاعدات اإل ســا ي  بشــك  منتظم في م ظم أجزا  محافظ  الحســك  وب ض أجزا   ال

 محافظ  الرق .

ش اايفبراير، تلقى بر امج األغذي  ال المي الموافقات الالزم  الستئناف إرسال  للمساعدات    20وفي   - 62
ــب    ــهرا تقري ا بسـ أ   في    بيد .ا  دام األمن واالفتقار إلى الموافقاتالغذائي  إلى مخيم الهو ، ب د ت ليق دام شـ

آذاريمارس،   28باســــــتثنا  تقديم المســــــاعدة إل قاذ الحياة. وفي ، آذاريمارس، ُعلقت األ شــــــط  اإل ســــــا ي  16
ــع 5و  4 وب د ةادث أمني وقع في المرةلتين ــم    في المخيم، وســــــ ــا ي  الم لق  ليشــــــ ــط  اإل ســــــ  طاق األ شــــــ

ة، باسـتثنا  توزيع الخبز. وأبلِّغ عن ةاالت  ق  في الميا  في المخيم. واسـتمرت القيود األ شـط  المنقذة للحيا
المفروضــ  ةتى  هاي  الفترة المشــمول  بالتقرير. وأكم  بر امج األغذي  ال المي توزيع ةصــ  اإلعاشــ  على 

 شخصا في المخيم بالنس   لدورتي كا و  الثا يييناير وش اايفبراير. 56 140

ــي   أكملت  بالتقرير،  المشــــــــــمول   الفترة   وخال - 63   وشــــــــــركاهها   الالجئين  لشــــــــــؤو    المتحدة  األمم  مفوضــــــــ
  على   الهجوم  أعقاب في  الحســــــــك ،  مدين   في  شــــــــخ   45  000  من  يقرب  ما  بنزوح  يت لق  فيما  اســــــــتجابتهم

ــناع   ســــــــــجن ــل .  ذات  واألةداث  الثا يييناير  كا و    20  في  الصــــــــ   اإلغاث    مواد  ُوزعت  المجموع،  وفي  الصــــــــ
  والميا    األغذي   أيضــا  المفوضــي   ووزعت  جماعي .  مالجئ  ســ     في  شــخ   2  200  ةوالي  على  األســاســي 

  األغذي    بر امج  وقدم  الســـــــــلطات.  مع  بالتنســـــــــيق  الجماعي   المالجئ  في  الصـــــــــحي   النظاف   لوازم  ومجموعات
ــال   ال المي ــردين  عام   غذائي   مواد  ســ ــيف  المحلي  والمجتمع  ال ائدين  داخليا  للمشــ ــتفيد  المضــ   أكثر   منها  ليســ

ــندوق   وزود  شـــــــخ .  45  000  من ــكا   المتحدة  األمم  صـــــ   اللوازم   بحقائ   وفتاة  امرأة  2  236  من  أكثر  للســـــ
  الصــح   خدمات  الصــندوق   وقدم  الجماعي .  المالجئ  في  الصــحي   والمنادي   الشــتا   لفصــ   النســائي   الصــحي 
  مســتلزمات   مجموعات  عن  فضــال  وفتيات،   ســا  2  906  إلى  الجنســا ي  بال نف  المت لق   والخدمات  اإل جابي 



 S/2022/330 

 

18/30 22-05361 

 

ــح   المت لق   الطوارئ   ةاالت ــ اايفبراير،  أوائ   بحلو   ب     التقارير  وأفادت  اإل جابي .  بالصـــــــــ   غالبي    عاد  شـــــــــ
 .ديارهم.    إلى  النازةين  السكا 

لت الجهود بشــــــ   تقديم مســــــاعدات طبي  كافي  ومســــــتمرة إلى  - 64 المناطق الواق   في الشــــــما   وت واصــــــ 
ــح  ال المي  أربع ــلمت منظم  الصـ ــ اايفبراير وآذاريمارس، سـ ــيطرة الحكوم . ففي شـ ــرقي، خارا  طاق سـ  الشـ

 قلتهما قافلتا  ين تم  قلهما جوا وأخري  ين شــحنت  واســط  ب  البلد، شــحنات عبر خطوا النزاع إلى شــما  شــرق 
ــتهلك ، فضــــــال عن  19-عبر خطوا النزاع لقاةات كوفيدبريتا . وشــــــملت اإلمدادات المنقول  جوا  ومواد مســــ

ــين الروتيني )يبلغ مجموع وز ها   ــتخدم في التحصــــــ ــملت ةمول  القافلتين  7 442لقاةات ُتســــــ كيلوغراما(. وشــــــ
كيلوغراما، مجموعات مســتلزمات مشــترك  بين الوكاالت   50 981البريتين ال ابرتين لخطوا النزاع، التي تز   

الطوارئ، ولوازم طبي ، وأدوي  ُتستخدم ل الا الجرب والقم ، فضال عن لوازم طبي  مخصص     خاص  بحاالت
طنا   34,24دورة عالجي . وتم توزيع ةوالي  485  223لمشـــــــفى القامشـــــــلي الوطني، وهي لوازم تكفي لتوفير  

ــتشـــفيات ومراكز طبي ( توفر  52من اإلمدادات على  ليو يســـف دورة عالجي . وقدمت ا  369 550وجه  )مسـ
 مليو  دوالر إلى الشما  الشرقي من البلد. 1,14إمدادات بقيم  

ــرقي عبر  - 65 ــما  الشـ ــحي  إلى الشـ ــا  اإلمدادات الصـ ــيع عمليات إيصـ ــلت األمم المتحدة توسـ ولئن واصـ
خطوا المراقـ  ، فإ  االةتـياجات ظـلت تفوق االســــــــــــــتجـاب . وظلـّت المنظمـات غير الحكومـي  التي تدعم أكثر 

ــ  إمداد موثوق ، مما أدى إلىم 110من  ــرقي تواج  ت خيرات في ت مين ســــالســ ــما  الشــ ــحي  في الشــ  رافق صــ
 ق  األدوي  األســـــاســـــي  مث  أدوي  األطفا  واأل ســـــولين وأدوي  القل  واألوعي  الدموي  والســـــ ، فضـــــال عن 

ســــــلســــــل  اإلمداد الصــــــ وبات في   أعاقت    ق  اإلمدادات المختبري  وال الجات من ســــــو  التغذي  الحاد. كما
القدرة على إدراك الصورة الكامل   من والتصدي ل ، وةدت   19-القدرة على إجرا  اخت ارات الكشف عن كوفيد

ــاب  ب  في الشــــــــــما  الشــــــــــرقي. وظلت خدمات الرعاي  الصــــــــــحي  تت ثر  لمدى ا تشــــــــــار هذا الفيروس واإلصــــــــ
 الوصو  إلى المناطق وبالنق  في االستثمارات. بالص وبات في

وظ َّ وصــــــو  وكاالت األمم المتحدة التي ت م  ا طالقا من دمشــــــق إلى م ظم المجتم ات المحلي    - 66
ــيطر على  ــ  إلى اتفاق بين األطراف التي تســ ــب  عدم التوصــ في منطقتي من ج وعين ال رب مقيدا، وذلك بســ

يســـــــف ومنظم   اليو    تت  أبيض، واصـــــــل  -هاتين المنطقتين. وفيما يت لق بالوصـــــــو  إلى منطق  رأس ال ين 
-الصــح  ال المي  دراســ  جدوى إيفاد ب ث  تســليم عبر خطوا النزاع إلرســا  األدوي  األســاســي  ولقاةات كوفيد

لت ب ث  كا ت مقررة من قب  ووردت الموافق  عليها من ةكوم 19 الجمهوري    . وبســــــــــب  شــــــــــواغ  أمني ، أجِّ
 كا و  األو يديسمبر. 6السوري  في   ال ربي 

 تصـــ   المتحدة لألمم تاب    إ ســـا ي    مســـاعدات  قافل   أةدث  تســـيير  2019  و يســـبتمبرأيل في  وتم - 67
 غير  الطرقات  عبر  التجاري    الشــــــاةنات   وصــــــو  وكا   الســــــوري . ال ربي    الجمهوري    داخ   من   الرك ا    إلى 

  الحدود  بإغالق 2020 آذاريمارس في   األرد    ةكوم   قرار صـــــــــــدور ومنذ متقطع. بشـــــــــــك  يتم الرســـــــــــمي  
 مخيم في   الطبي    الرعاي    إلى   المحتاجين   الناس بُوســــــــــع  ي د  لم  ،19- كوفيد  ا تشــــــــــار الةتوا  وقائي   كإجرا 
  الحاالت  إرســـــــــا  واســـــــــتمر  الحدود.  من  األرد ي   الجا     على   المتحدة  األمم عيادة  إلى   الوصـــــــــو   الرك ا  

 السوري. ال ربي  األةمر الهال  مع  بالتنسيق دمشق إلى  الحرج   الصحي  
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 الوصو  عبر الحدود في الجمهوري  ال ربي  السوري    
ــدي للتحديات  - 68 ــا ي التصــــ ــريك  في مجا  ال م  اإل ســــ ــلت وكاالت األمم المتحدة والجهات الشــــ واصــــ

اللوجســـــتي  والتشـــــغيلي  الناجم  عن خفض عدد الم ابر الحدودي  الم ذو  باســـــتخدامها إلى م بر واةد، عق  
ــا ي  (2021)  2585و  (2020)  2533اتخاذ قراري مجلس األمن   . وتواصـــ  توجي  جميع المســـاعدات اإل سـ

ــما  غرب ال ــتخدمت  بلد التي تقدمها األمم المتحدة إلى شــــ اةن   شــــــ  4 919عن طريق م بر باب الهوى، واســــ
 .(2021) 2585تحم  إمدادات إ سا ي  ذلك الم بر منذ بد   فاذ قرار المجلس 

وواصــــــلت آلي  الرصــــــد التاب   لألمم المتحدة الم ني  بالجمهوري  ال ربي  الســــــوري  عملياتها بحســـــ    - 69
  2332و    (2015)  2258و    (2014)  2191و    (2014)  2165من  التكليف الوارد في قرارات مجلس األ

. (2021) 2585و   (2020)  2533و   (2020) 2504و    (2018) 2449و   (2017)  2393و   (2016)
شاةن  عبرت   1 272شحن  كا ت تحملها  13وقامت اآللي  ب عما  الرصد والت ّكد من الطابع اإل سا ي لـــــــــــــــ 

فبراير وآذاريمارس، وجمي ها من خال  م بر باب الهوى. وبذلك يصــ  مجموع إلى البلد من تركيا في شــ ااي
 شــــــــــــاةن  من خال  باب الهوى،  44  763) 54 735عدد الشــــــــــــاةنات المرصــــــــــــودة منذ بداي  ال مليات إلى 

  شـــــاةنات من خال  109شـــــاةن  من خال  الرمثا، و  4 595شـــــاةن  من خال  باب الســـــالم، و  5  268 و
حنات. ودأبت األمم المتحدة على الي  ُربي (. ولم تُ  ث ر أي شـــــواغ  أو أســـــئل  بشـــــ   الطابع اإل ســـــا ي لتلك الشـــــ 

حن  ت بر الحدود قب   ذلك   في  ســـاع  من موعدها، بما 48إخطار ةكوم  الجمهوري  ال ربي  الســـوري  بك  شـــُ
لها في األمم المتحدة، تقديم م لومات عن الســلع اإل ســا ي  المقرر إيصــالها، وعدد الشــاةنات، والجه  المالك   
 ووجهتها )المنطق (. وظلت اآللي  تستفيد من عالقات الت او  الممتازة مع ةكوم  تركيا.

 
 التأشيرات وإجراءات التسجيل   

واصلت األمم المتحدة ال م  مع ةكوم  الجمهوري  ال ربي  السوري  إلتاة  منح الت شيرات للموظفين  - 70
 (.5و  في الوقت المناس  )ا ظر الجد

 
 5الجدو  
 2022 آذار/مارس 25 إلى شباط/فلراير 1 من المتحد ، األمم لموظفي التأشيرات طلبات

 الطل   وع
ــدد ــ ـــــــات  عـــــ ــلـ ــطـ   الـ

 المقّدم 
ــدد ــ ـــــــات  عـــــ ــلـ ــطـ   الـ
 المل اة

ــدد ــ ـــــــات  عـــــ ــلـ ــطـ   الـ
 المرفوض 

ــدد ــات  عــ  التي  الطل ــ
 الرد با تظار هي

 32 6 49 88 )أ(بالتقرير المشمول  الفترة خال  ُقّدمت التي الت شيرات طل ات     
 47 - 110 159 )ب(بالتقرير المشمول  الفترة خال  ُقّدمت التي التجديد طل ات
  الفترة  قب   ما  إلى ت ود والتي  الرد  با تظار  هي التي  الت شــــــيرات  طل ات

 69 1 25 95 بالتقرير المشمول 
  الفترة  قبــ   مــا  إلى  ت ود  والتي  الرد  بــا تظــار  هي  التي  التجــديــد  طل ــات

 17 1 39 57 بالتقرير المشمول 
 

 سحبت األمم المتحدة طل ا واةدا للت شيرة خال  الفترة المشمول  بالتقرير. )أ( 
 سحبت األمم المتحدة اثنين من طل ات تجديد الت شيرات التي هي با تظار الرد والتي ت ود إلى ما قب  الفترة المشمول  بالتقرير. )ب( 
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لــ  لــدى الحكومــ  لل مــ  في البلــد  - 71  ويبلغ مجموع عــدد المنظمــات غير الحكوميــ  الــدوليــ  المســــــــــــــجَّ

 منظم . 47
 

 سالمة وأمن العاملين في المجا  اإلنساني وأماكن عملرم   

واصــــــــــــلت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومي  تنفيذ برامج في المناطق المتضــــــــــــررة من تكرار  - 72
ــلح ، ــت اكات المســــ الهاو  غير أو  بما في ذلك الغارات الجوي  وت اد  القصــــــف المنتظم بنيرا  المدف ي   االشــــ

الم ـاشــــــــــــــرة وغير ذلـك من أشــــــــــــــكـا  الهجمـات المنفـذة من قبـ  مختلف أطراف النزاع. وعمـ  موظفو اإلغـاثـ  
ــديــدة التلوث بــالــذخــائر غير المتفجرة والمتفجرات من مخلفــات الحرب   ــا في منــاطق شـــــــــــــ ــا يــ  أيضـــــــــــــ اإل ســـــــــــــ

 األرضي . لغامواأل

من  22ومنذ بد  النزاع، ُأبلغ عن مقت  مئات من ال املين في مجا  األ شــط  اإل ســا ي ، من بينهم   - 73
من موظفي األو روا؛   20موظفي منظومــ  األمم المتحــدة ومن كيــا ــات منظومــ  األمم المتحــدة، ومن هؤال   

ــوري؛ وثما ي  من موظفي ومتطوعي جم ي  الهال   من موظفي ومتطوعي الهال  األةمر ال ربي    66 و الســــــــ
 األةمر الفلسطيني. وُقت  أيضا ال ديد من موظفي المنظمات غير الحكومي  الدولي  والوطني .

  االةتجـاز  قيـدمن موظفي منظومـ  األمم المتحـدة )جمي هم من األو روا(    14وال يزا  مـا مجموعـ     - 74
آذاريمارس. وةتى التاري   فســ ، ال يزا  تســ   من موظفي األو روا وخمسـ    29 ةتى  المفقودين عداد  في أو

 .المفقودين عداد في أو االةتجاز قيد الموظفين غير من أفراد
  

 مالحظات  - ثالثا  
في تكبد خسائر   سوري الجمهوري  ال ربي  الالماضي  من النزاع الوةشي في   11تسببت السنوات الــــــــ  - 75

ق  وارتكاب ا تهاكات وتجاوزات جســــــــــيم  وممنهج  لحقوق اإل ســــــــــا . وةتى يومنا هذا، بشــــــــــري  ال يقبلها ال 
ــا ـي  وةـاالت الطوارئ المت لقـ     ســــــــــــــوريـ الجمهورـي  ال ربـي  التزا   ال واةـدة من أكثر ةـاالت الطوارئ اإل ســــــــــــ

دة والمتفـاقمـ ،  بـالحمـايـ  ت قيـدا في ال ـالم. وال تزا  األعمـا  القتـاليـ  المســــــــــــــتمرة، واألزمـ  االقتصـــــــــــــــاديـ  الحـا
تـدفع الماليين من   19-واال تهـاكـات والتجـاوزات الممنهجـ  لحقوق اإل ســـــــــــــــا ، و ق  الميـا ، وجـائحـ  كوفيـد

هي   ســوري الجمهوري  ال ربي  الالمد يين الضــ فا  بالف   إلى أزم  أشــد اســتفحاال. واالةتياجات اإل ســا ي  في  
 مليو  شخ  إلى م و  . 14,6يث يحتاا ، ة2011في أعلى مستوى لها منذ بد  النزاع في عام 

ويصـــــ  ك  من األمم المتحدة وشـــــركائها إلى أكثر من ســـــ    ماليين شـــــخ  ك  شـــــهر في جميع  - 76
ــوري الجمهوري  ال ربي  الأ حا   ــاور ي القلق من أ   بدو  دعم  سـ ، ولكن هناك ةاج  إلى مزيد من الدعم. ويسـ

ذلك أل شـــــــــــط  اإل  ا  الم كر، فإ  االةتياجات المتزايدة   مالي إضـــــــــــافي كبير من المجتمع الدولي، بما في
ســــــــــــــتؤدي إلى زيادة عدد األســــــــــــــر التي تكافح من أج  توفير الغذا  ألفرادها وربما تلج  بشــــــــــــــك  متزايد إلى 

  .آليات التكيف السلبي وغير  ممارسات ضارة، مث  زواا األطفا  

ســــــا ي  المشــــــترك  بين الوكاالت التي تمر بشــــــك   وواصــــــلت األمم المتحدة تف ي  خطتها للقواف  اإل   - 77
وأرة  بآخر عملـي  تســــــــــــــليم عبر خطوا النزاع إلى ي.  غرب الشــــــــــــــمـا  منطـق  المنتظم عبر خطوا النزاع إلى 

. وتبذ  األمم المتحدة ك  ما في وســ ها لتوســيع  طاق هذ  ال مليات 2022آذاريمارس  30ســرمدا تمت في  
وزيادة إمكـا ـي  التنبؤ بهـا وف ـاليتهـا وســــــــــــــالمتهـا، وذلك  ظرا الســــــــــــــتمرار تزايد االةتـياجات. وإ ني أةث جميع 
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ها لتيسـير جهود األمم المتحدة إليصـا  الم و   م اشـرة إلى أشـد الفئات ضـ فا، األطراف على مضـاعف  جهود
ذلك عن طريق توفير التصـــاريح والضـــما ات األمني  الالزم  في الوقت المناســـ . وفي هذ  المرةل ،    في  بما

مم المتحدة ال يمكن للقواف  ال ابرة لخطوا النزاع، ةتى لو تم إرســــــــــالها با تظام، تكرار ةجم و طاق عملي  األ
شـــما   الالتي ال تزا  طريق  إل قاذ ةياة ماليين األشـــخاص المحتاجين في ،  إليصـــا  المســـاعدات عبر الحدود

في   (2021) 2585مجلس األمن إلى الحفاظ على توافق اآلرا  بشــــــــ   تجديد القرار  هي  ب ولذلك، أ  ي.  غرب ال
 والقيام بذلك واج  أخالقي وإ سا ي. .2022  تموزييولي 

وما زلت أشــــ ر بالقلق إزا  التكلف  ال شــــري  المســــتمرة للنزاع المســــلح والهجمات التي تبدو عشــــوائي    - 78
الهجمات،  تلك  . ويج  أ  تتوقف فورا   ســــــــوري الجمهوري  ال ربي  ال  موجه  ضــــــــد المد يين في جميع أ حا  أو

ام األجهزة المتفجرة اليدوي  الصـــنع في المناطق الم هول  بالســـكا . وإّ ي أكرر الدعوة التي اســـتخدالتي تشـــم   
وجهتها إلى ك  األطراف من أج  اةترام ةقوق اإل ســــــــا  والقا و  الدولي اإل ســــــــا ي، بما في ذلك من خال   

كري . كما أّ ني أذكِّر جميع الحرص دائما على تجّن  المد يين والبنى التحتي  المد ي  في تنفيذ ال مليات ال ســــ 
الدو ، وال ســـــيما الدو  التي لها  فوذ م اشـــــر على أطراف النزاع، ب  ها ملزم  باتخاذ خطوات اســـــت اقي  لكفال   

 اةترام القا و  الدولي اإل سا ي، بما في ذلك أةكام  المتصل  بحماي  المد يين.

 من ا  ـدام األمن الغـذائي، ويواجـ     ســــــــــــــوريـ الجمهوريـ  ال ربيـ  المليو  شــــــــــــــخ  في    12وي ـا ي   - 79

ــافي خطر   1,9 ــ   ال دد ا  دام األمن الغذائي. وهذا   في   الوقوع مليو  شـــــــخ  إضـــــ في المائ   51أعلى بنســـــ
. وال ـبد من تلبـي  االةتـياجـات 19-كوفـيد  جـائحـ   ، قـب  األزمـ  المـالـي  وتفشــــــــــــــي2019عـام  ســــــــــــــجـ  في   مـام

ــدي للـتد الغـذائـي  هور الحـاد في ســـــــــــــــب  ال يش والقـدرة على الصــــــــــــــمود، وا هـيار  والتغـذوـي  المتزاـيدة، والتصــــــــــــ
 المنظومات الغذائي .

 على  الحصــــــــــــــو   إمكـا يـ   ت وق   أ   يمكن  التي  الجزا ات  رفع، دعوت إلى  2020وفي آذاريمـارس   - 80
ــي ، الصــــــــحي   اإلمدادات ــاســــــ  ال ربي  الجمهوري  في األغذي  أو ،19-بكوفيد المتصــــــــ  الطبي الدعم  أو األســــــ
  والجهـات  الم نـي  األعضــــــــــــــا   اـلدو   بين ةـالـيا  يجري   تقنـيا  ةوارا ثمـ   أ وممـا ي  ـث على التـفاه   .الســــــــــــــورـي 

  وآم .  الســـوري  ال ربي  الجمهوري  في اإل ســـا ي   وال مليات  الجزا ات بشـــ    اإل ســـا ي  ال م  مجا   في الفاعل 
  في فاعل   جهات عدة تواجهها  التي  للتحديات  بالتصــــــدي الكفيل  الســــــب  إيجاد من الم ني   األطراف  تتمكن أ 

 .المالي  الخدمات إلى والموثوق  الكافي الوصو  لضما  البلد في اإل سا ي ال م  مجا 

وما زلت أشــــــ ر بقلق بالغ إزا  مصــــــير ورفا  األطفا  المحتجزين في مركز اةتجاز غويرا  وجميع  - 81
ــممنطق  المراكز االةتجاز في جميع أ حا   ــرقالا   شـــــ وأكرر دعوة اليو يســـــــف إلى اإلفراا الفوري عن  ي. شـــــ

األطفا  وإيجاد ةلو  مستدام  لهم، فضال عن توفير إمكا ي  الوصو  إليهم بشك  مستمر لتقديم الدعم الالزم 
والوتيرة الحالي  إلعادة   .الفضـــــــلى  الطف  مصـــــــالح، اســـــــتنادا إلى المنقذ للحياة وإجرا  تقييمات فردي  لألطفا .

إلى أوطا هم وإعادة إدماجهم بطيئ  للغاي ، وأدعو الدو   ي  شـرقالشـما  الطفا  الذين تقط ت بهم السـب  في  األ
تمشـــــيا مع القا و  الدولي األعضـــــا  إلى ال م  بشـــــك  عاج  من أج  إعادة األطفا  األجا   إلى أوطا هم، 

 مبدأ عدم اإلعادة القسري .وفي ظ  االةترام التام  ل

  المحرومين   األشـــــــخاص  عن واةد  جا    من  لإلفراا جهود  إلى ســـــــوريا  الخاص  ي وث م    ويواصـــــــ  - 82
  خاصــ   بصــف   للخطر  عرضــ   هم الذين والمرضــى،  والمســنين  واألطفا ، النســا ، ســيما وال  ةريتهم،  من ت ســفا
 أدعوو   .السـوري   ال ربي  الجمهوري  ةكوم   قب  من  األشـخاص هؤال  م ظم ويحتجز .19-كوفيد  جائح   خال 

https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)


 S/2022/330 

 

22/30 22-05361 

 

ــير عن اإلبالغ إلى  األخرى   واألطراف  الحكوم  ــخاص  وجود  وأماكن مصــــــــ   إتاة  وإلى تحتجزهم،  الذين  األشــــــــ
ــا ي  الوكاالت  وصــــــــو   إبالغ وين غي .االةتجاز أماكن جميع إلى اإل ســــــــا  بحقوق  الم ني  والوكاالت اإل ســــــ

 وســـــــــــري  ، عادل   محاكم   ومنحهم  إليهم،  الموجه   بالتهم  الســـــــــــرع   وج  على المحتجزين األشـــــــــــخاص جميع
  ةاالت  في وبشــــــفافي   فورا التحقيق  وين غي .ت ســــــفي بشــــــك  محتجزو   أ هم  تبّين ما إذا  عنهم الفوري   واإلفراا

  في  وت ويضـــهم المتوفين أســـر وإبالغ ال دال ، إلى  هويتهم تحديد  تم الذين الجناة  وتقديم االةتجاز، أثنا  الوفاة
 .المشروع  غير الوفاة ةال 

ــا   - 83 ــيم  لحقوق اإل ســـــــــــ ــتمرار اإلفالت من ال قاب على اال تهاكات والتجاوزات الجســـــــــــ وما زا  اســـــــــــ
واال تهاكات الجســـيم  للقا و  الدولي اإل ســـا ي مصـــدر قلق بالغ. ويج  مســـا ل  مرتكبي هذ  الجرائم. وأهي  

وبجميع الــدو ، والمجتمع المــد ي، بجميع أطراف النزاع، وال ســــــــــــــيمــا ةكومــ  الجمهوريــ  ال ربيــ  الســــــــــــــوريــ ،  
ومنظوم  األمم المتحدة، أ  تت او  بصـــــورة تام  مع اآللي  الدولي  المحايدة المســـــتقل  للمســـــاعدة في التحقيق 
  والمالةق  القضائي  لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القا و  الدولي المرتك   في

الصل     ، وال سيما عن طريق تقديم الم لومات والوثائق ذات2011ذ آذاريمارس  الجمهوري  ال ربي  السوري  من 
بالموضــــــوع. فالمســــــا ل  عن اال تهاكات والتجاوزات الخطيرة الماســــــ  بحقوق اإل ســــــا  واال تهاكات الجســــــيم   

ال ربي  للقا و  الدولي اإل ســـا ي شـــراو قا و ي مثلما هي أمرو جوهري لتحقيق الســـالم المســـتدام في الجمهوري  
السوري . وأكّرر دعوتي إلى إةال  الحال  في البلد إلى المحكم  الجنائي  الدولي . فك   من ا ُتهكت ةقوق  يحّق  

 ل  الحصو  على سب  اال تصاف الف ال .

ــتمرة التي ُتثار بشـــــك  متكرر فيما يت لق بحماي  المد يين   وما - 84 زلت، بســـــب  الشـــــواغ  الخطيرة المســـ
المتصـل  بحقوق اإل سـا  في الجمهوري  ال ربي  السـوري ، أةّث بقوة ةكوم  الجمهوري  ال ربي   وسـائر الشـواغ 

ــا  دإ ، مع  ظــام  22ي19و    1ي18-الســــــــــــــوريــ  على أ  تت ــاو ، عمال بــ ةكــام قرار ي مجلس ةقوق اإل ســـــــــــــ
اإلجرا ات الخاصــــــ  لمجلس ةقوق اإل ســــــا  ومع مفوضــــــي  ةقوق اإل ســــــا ، وذلك بســــــب  منها إقام  وجود  

 ميدا ي مهمت  ةماي  ةقوق اإل سا  وت زيزها.

ومــا زلــت أدعو جميع أطراف النزاع إلى ال مــ  بســــــــــــــرعــ  من أجــ  إةراز تقــدم ملموس في ال مليــ   - 85
ــي  في ــياسـ ــياســـي،    السـ الجمهوري  ال ربي  الســـوري . وما زلت ممتنا لجميع الجهود المبذول  للتوصـــ  إلى ة  سـ

الجهود فإ     إضـــــــــاف  إلى مؤيديها الدوليين واإلقليميين. ومع ذلك،طراف الســـــــــوري ، بما في ذلك من جا   األ
  وثي الخاص وهو يناشـد م  وأدعو األطراف السـوري  إلى اتواصـ  البنا  معالمبذول  ةتى اآل  لم تكن كافي . 

يواصـــــــــ  جهود   يتطلبهما الوضـــــــــع، وبينما  أعضـــــــــا  اللجن  الدســـــــــتوري  أ  ي ملوا بالجدي  وروح التوافق التي 
مع قرار مجلس األمن تماشــيا  إلى تســوي  تفاوضــي  للنزاع الســوري  بما يفضــي طاق ال ملي  الســياســي   لتوســيع
. ويج  علينا أ   جد الشـــــــــجاع  وال زيم  لتجاوز االلتزامات الخطابي  بالســـــــــالم والقيام بك  (2015)  2254

، وينهي م ا اة هو ضــروري للتوصــ  إلى ة  ســياســي عن طريق التفاوض يلبي تطل ات جميع الســوريين ما
 الش   السوري، ويضمن السالم المستدام.
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 المرفق األو 
لترا مفوضـية األمم المتحد  لحقو       ما ورد اإلبالغ عنه من حوادث أضـررت بالمدنيين وسـجت

 *2021راير وآذار/مارس  اإلنسان بين شباط/فل
 

 محافظة إدلب   

ــرة محتجز   2في  •  ــا  م لومات تفيد ب   أسـ ــي  األمم المتحدة لحقوق اإل سـ ــ اايفبراير، تلقت مفوضـ شـ
بوفات ،  2021كا و  الثا يييناير  31بالصدف  في  من قري  جرجناز في ريف إدل  الشرقي علمت

ــار إلى أ   توفي في وذلك عن طريق مركز الخدم  المد ي  في  ةماة. وأفيد ب   إشـــــــــ ار الوفاة أشـــــــ
ــرين الثا يي وفمبر   10 ــرين األو يأكتوبر   2014تشـــــــــ ، أثنا  عودت  من 2012ب د اعتقال  في تشـــــــــ

ولم يكن لدى األسـرة م لومات عن مصـير  ومكا  وجود  ةتى تم االعتراف بوفات . ولم ُيسـلَّم   لبنا .
 جثما  المتوفى إلى أسرت .

شــــــ اايفبراير، أفيد ب   امرأة مد ي   ازة  أصــــــيبت بالرصــــــاص بالقرب من مجمع مخيمات   10في  • 
شــــــــــــــ ـاايفبراير. وأثـار الحـادث    28أطمـ  في ريف إدلـ  الشــــــــــــــمـالي. وتوفيـت متـ ثرة بجراةهـا في  

 اةتجاجات أصـــــــي  خاللها صـــــــبي عندما ُأطلقت أعيرة  اري  لتفريق المحتجين. وألقي الق ض على
االةتجاجات واةُتجز ل ضــــع ســــاعات. وأفيد ب    ت رض العتدا  جســــدي أثنا    إعالمي كا  يغطي

 اعتقال .  

شــــــ اايفبراير، ُقت  ســــــت  مد يين، من بينهم امرأتا  وفتاتا ، وُجرةت امرأة، عندما أصــــــي     12في  • 
 الشرقي. - في بلدة م رة الن سا  في ريف إدل  الشمالي منز  فيما أفيد ب    قصف أرضي وقع

آذاريمــارس، ألقِّي الق ض على مــد ي أثنــا  مــداهمــ  منز  في مــدينــ  بنش في ريف إدلــ     1  في • 
الشــــمالي، وأفادت التقارير ب   ذلك جا  عق   شــــر ت ليق على وســــائ  التواصــــ  االجتماعي. وفي 

 آذاريمارس، أفيد ب    ُ ق  إلى السجن المركزي في مدين  إدل ؛ ولم ُيسمح ألسرت  بزيارت . 3
 

 ظة حلب محاف   

مد يا، من بينهم    24ش اايفبراير، ُقت  ما ال يق  عن ست  مد يين، من بينهم صبي، وأصي   2في   • 
ــي ، بحســــ  التقارير، ــابت عدة ضــــربات أرضــ ــبي  وفتاة، عندما أصــ ــا  وســــ    صــ مناطق    ثالث  ســ

 سكني  وتجاري  في مدين  ال اب في ريف ةل  الشرقي. 

ا  بجروح عندما أصــابت ضــربات أرضــي ، بحســ  التقارير، قري  شــ اايفبراير، أصــيبت امرأت   9في  • 
 عرب ةسن كبير في ريف ةل  الشمالي.

بيا  بجروح، عندما أصــابت    12في  •  شــ اايفبراير، أصــي  ســت  مد يين، من بينهم ثالث فتيات وصــ 
 ضرب  أرضي ، بحس  التقارير، ضواةي مدين  جرابلس في ريف ةل  الشرقي.

 

ــا  التي طرةت في هذا التقرير. ولكن، و ظرا لتغير   *  ــائ  المثيرة للقلق في مجا  ةقوق اإل ســــــــــ تقّدم قائم  الحوادث أمثل  على المســــــــــ
أ ماا النزاع وفقدا  شـ كات المصـادر ذات المصـداقي  أو المصـادر الموثوق بها في ال ديد من المناطق المتضـررة من النزاع، ما برح 

داد صــ وب . والقائم ، التي ال تتضــمن ســوى الحوادث التي أبلغت بها مفوضــي  األمم المتحدة لحقوق اإل ســا  التحقق من الحوادث يز 
 وتم التحقق منها وفقا لمنهجيتها، ال ين غي اعت ارها شامل .
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ــ اايفبرا  15في  •  ــبيا  وفتاة واةدة، بجروح عندما ا فجر شــــ ــي  أرب   مد يين، من بينهم صــــ ير، أصــــ
جهاز متفجر يدوي الصــنع، بحســ  التقارير، بالقرب من مركز لتســجي  المرك ات، مرت ط بالمجلس  

 المحلي لمدين  أعزاز في ريف ةل  الشمالي. 

بينهم طبي ، بجروح عندما  شــــــ اايفبراير، ُقت  رجال  مد يا ، وأصــــــي  ســــــت  مد يين، من    15في  • 
 أصابت عدة ضربات أرضي ، بحس  التقارير، مناطق سكني  وتجاري  في مدين  أعزاز.

ــبيا  وُجرح ثالث  رجا  مد يين، عندما ا فجر لغم أرضـــــــــــي، بحســـــــــــ     1في  •  آذاريمارس، ُقت  صـــــــــ
 التقارير، في قري  الجراد، بالقرب من منطق  من ج في ريف ةل  الشرقي.

 
 محافظة دير ال ور   

شـ اايفبراير، ُقت  مد ي كا  ي م  مع المجلس المحلي في إطالق  ار من مرك   متحرك ،   26في  • 
 بحس  التقارير، وقع في مدين  ذي ا  في ريف دير الزور الشرقي.

  شـــــــــ اايفبراير، ُقت  رج  مد ي رميا بالرصـــــــــاص،  تيج  إلطالق  ار عشـــــــــوائي، بحســـــــــ   28في  • 
 -  ع خال  عمليــ  أمنيــ  في قريــ  ةوايج ديــاب جزيرة في ريف دير الزور الشــــــــــــــمــاليالتقــارير، وق

 الغربي.

آذاريمارس، ُقت  مد ي في ةادث إطالق  ار من مرك   متحرك ، بحســــــــ  التقارير، وقع في   2في  • 
 قري  الص ح  في ريف دير الزور الشرقي.

منازلهم في قري  أبو ةمام في ريف ض في  ألقي عليهم الق  آذاريمارس، أفيد ب   ثالث  رجا    5في   • 
ســــاع  على القري  خال  ال ملي  األمني . وُرفض  24دير الزور الشــــرقي. وُفرض ةظر تجو  لمدة 

 تقديم م لومات إلى أسرهم بش   مصيرهم ومكا  وجودهم.

لحويجـ   آذاريمـارس، أفـادت التقـارير بـ   ثالثـ  رجـا  اعُتقلوا في مـداهمـ  منز  في منطقـ  ا  17في   • 
  ببلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي. وُرفض تقديم م لومات إلى أسرهم بش   مصيرهم ومكا  

 وجودهم.
 

 محافظة الرقة   

شـــــــــ اايفبراير، ُقت  مد ي رميا بالرصـــــــــاص، بحســـــــــ  التقارير، أثنا  محاولت  الهروب من   12في  • 
 ف الرق  الغربي.االعتقا ، وذلك خال  مداهم  منز  في مدين  الط ق  في ري 

آذاريمارس، أصـــــي  ثالث  صـــــبي  بجروح، وأفادت التقارير ب   ذلك وقع بينما كا وا يل بو     12في  • 
 في الشارع أثنا  ضرب  أرضي  في قري  الهيش ، في ريف الرق  الشمالي.

سويدي  آذاريمارس، ُقت  صبي في ما أفادت التقارير ب    ا فجار لغم أرضي وقع في قري  ال  16في   • 
 الكبيرة في ريف الرق  الغربي.
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 محافظة الحسكة   

شـــــــــ اايفبراير، ألقي الق ض على صـــــــــحفي في منزل  في مدين  القامشـــــــــلي بريف الحســـــــــك     5في  • 
ــحفي ي م  في قناة آرك ) ــمالي. وكا  الصــ ــما   ARKالشــ ( التلفزيو ي ، التي تتخذ من أربي  في شــ

ألقي الق ض ال راق مقرا لها، وظ  محتجزا ةتى  هاي  الفترة المشـــــــمول  بالتقرير. وفي اليوم  فســـــــ ،  
الجمهوري  ومقر  شــــــــما  شــــــــرق   ،(Yeketi اشــــــــط إعالمي، ي م  في منفذ يكيتي اإلعالمي )على 

شــــ اايفبراير دو   10. وأفرِّا عن  في  وتم اةتجاز   ، في منزل  في مدين  القامشــــلي ســــوري ال ربي  ال
 تقديم أس اب واضح  الةتجاز .

شـ اايفبراير، ُقت  صـبي وُجرح صـبيا  آخرا  وامرأتا  في إطالق  ار أفادت ب  التقارير وقع   7في  • 
في مخيم الهو  في ريف الحسك  الشرقي. ووق ت ةاالت القت  والجرح هذ  خال  اشت اكات أفادت  

 ارير ب  ها ا دل ت في أعقاب منازع .التق

( التلفزيو ي  في منزل  ARKشــــ اايفبراير، ألقي الق ض على صــــحفي ي م  في قناة آرك )  19في  • 
راديو و  صــحفي آخر ي م  مع تلفزيو  آركألقي الق ض على في مدين  الحســك . وفي اليوم  فســ ، 

ــم ــك  الشـــــــ ــرقي –  اليري از في منزل  في مدين  المالكي  في ريف الحســـــــ . وال تزا   وتم اةتجاز  الشـــــــ
أســـــــ اب اةتجازهما غير م روف . وُمن ت أســـــــرتاهما من الحصـــــــو  على م لومات عن مصـــــــيرهما 

 ومكا  وجودهما.

ــك . وكا  الشــــخ     19في  •  ــفى الحســ ــرة محتجز متوفى جثما   من مشــ ــتلمت أســ ــ اايفبراير، اســ شــ
، 2022كا و  الثا يييناير    28  الحسـك  في المتوفى قد اعُتق  في منزل  في ةي الغويرا  في مدين 

وأفادت التقارير ب   ذلك كا  خال  عملي  أمني  أعقبت هجوما على ســـجن غويرا . وأبلِّغت األســـرة  
 جثما   من المشفى.خذ هاتفيا ب   ابنها توفي في الم تق  وأ   ين غي لها أ  تقوم بالترتي ات أل

روح أثنا  وجودهما داخ  منزلهما خال  ما أفادت التقارير شـ اايفبراير، أصـيبت امرأتا  بج  27في  • 
 ب  ها ضرب  أرضي  وق ت في قري  أم الخير في ريف الحسك  الشمالي.

 
 محافظة درعا   

ــي     12في  •  ــو في اللجن  المركزي  في ريف درعا الغربي مت ثرا بجروح أصـ ــ اايفبراير، توفي عضـ شـ
 بلدة عثما  في ريف درعا الشمالي.ش اايفبراير في  10بها عق  هجوم وقع في 

شـــ اايفبراير، أطلِّق الرصـــاص على الرئيس الســـابق للمجلس المحلي لبلدة الغاري  الشـــرقي    15في  • 
عم  ممرضـــــا   الســـــوري   ال ربي  الجمهوري   في درعا، ف ردي قتيال. وكا  ب د مصـــــالحت  مع ةكوم 

 في مشفى بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.

 آذاريمارس، ُقت  رج  وأصــيبت فتاة بجروح خال  ت اد  إلطالق النار في مدين  جاســم في  15في  • 
ــمالي ــت اكات ا دل ت أثنا  عملي  اعتقا  ُ فذت  - ريف درعا الشـــــ الغربي. وأفادت التقارير ب   االشـــــ

 في المنطق .

بيا  عندما ا فجر ما أفيد ب  ها ذخيرة غير منفجرة بالقرب آذاريما  16في  •  ــ  رس، ُقتلت فتاة وُجرح صــــ
 من مدين  الصنمين في ريف درعا الشمالي.
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ــالح مع   18في  •  ــلح  متصـــــــــ ــابق في جماع  مســـــــــ ــو ســـــــــ آذاريمارس، ُقت  رميا بالرصـــــــــــاص عضـــــــــ
لكرك الشــــــــــــرقي في ريف فيما أفادت التقارير ب    إطالق  ار من مرك   متحرك  في قري  ا الحكوم 

 الجنوبي. درعا

آذاريمارس، ُقت  عضــو ســابق في جماع  مســلح  ومتصــالح مع الحكوم  رميا بالرصــاص،   19في  • 
 بحس  التقارير، في مدين  طفس في ريف درعا الجنوبي.

 
 محافظة حما    

جرات من شـــــــــــــــ اايفبراير، ُقـت  ثالـث  رجـا  مـد يين عـندمـا ا فجرت، بحســــــــــــــ  التقـارير، متف  27في  • 
 مخلفات الحرب في مدين  سلمي  في ريف ةماة الشرقي.

 
 محافظة السويداء   

ــ اايفبراير، أفادت التقارير ب   مد يا ُقت  رميا بالرصـــــــــاص عند  قط  تفتيش في مدخ     11في  •  شـــــــ
 مدين  الشه ا  في ريف السويدا  الشمالي.
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 الثانيالمرفق  
 مجا  العمل اإلنساني المشاركين في العمليات علر الحدود قائمة شركاء األمم المتحد  في    

 
 منظم  آفاق - 1

 وكال  الت او  التقني والتنمي  - 2

 منظم  األمين للمسا دة اإل سا ي  - 3

 مؤسس  الرسال  - 4

 السراا للتنمي  والرعاي  الصحي  - 5

 مؤسس  الشام اإل سا ي  - 6

 جم ي  عطا  لإلغاث  اإل سا ي   - 7

 منظم  بهار - 8

 منظم  بسم  لإلغاث  والتنمي  - 9

 بسم  وزيتو   لإلغاث  والتنمي  - 10

 مؤسس  القل  الكبير - 11

 مؤسس  بنا  للتنمي  - 12

 منظم  بنيا  - 13

 منظم  ”كير“ الدولي  - 14

 منظم  أطفا  عالم واةد - 15

   الزراعيالرابط  األلما ي  لل م - 16

 منظم  أط ا  ال الم تركيا - 17

 منظم  غراس النهض  - 18

 مؤسس  مجتم ات عالمي  - 19

 (GOALمنظم  غو  ) - 20

 يدا بيد من أج  المساعدة والتنمي  - 21

 المنظم  الدولي  لألشخاص ذوي اإلعاق  - 22

 منظم  إةيا  األم  - 23

 الندا  اإل سا ي تركيا - 24

 إل سا  والحريات واإلغاث  اإل سا ي هيئ  ةقوق ا - 25
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 جم ي  الم ادرة اإل سا ي  - 26

 رابط  اإلغاث  اإل سا ي  - 27

 منظم  إةسا  لإلغاث  والتنمي  - 28

 جم ي  األط ا  المستقلين - 29

 منظم  إ سا  الخيري  - 30

 (Insani Inisiyatif Dernegiجم ي  الم ادرة اإل سا ي  ) - 31

 ولي  لإلغاث  اإل سا ي الرابط  الد - 32

 رابط  اإلغاث  اإلسالمي  - 33

 (KUDRAمنظم  قدرة ) - 34

 مؤسس  مرام لإلغاث  والتنمي  - 35

 مسرات -مؤسس  الرعاي  اإل سا ي  والتنمي   - 36

 جم ي  المدين  - 37

 منظم  الرةم  بال ةدود - 38

 المتحدةمؤسس  الرةم  للم و   والتنمي  بالواليات  - 39

 مؤسس  مز  لألعما  اإل سا ي  والتنمي  - 40

 منظم   سائم الخير - 41

 (NASمنظم   اس ) - 42

 المجلس النرويجي لاّلجئين - 43

 منظم  أورا ج - 44

 مؤسس  أورينت لألعما  اإل سا ي  - 45

 منظم  األشخاص المحتاجين - 46

 منظم  أط ا  عبر القارات - 47

 (POINTمنظم   قط  ) - 48

 الجم ي  الخيري  القطري  - 49

 الهال  األةمر القطري  - 50

 الجهود المتجددة لمكافح  الجوع و ق  التغذي  لدى األطفا  - 51

 (UDERمنظم  خبرا  اإلغاث  ) - 52
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 المنظم  الدولي  لإلغاث  - 53

 منظم  سداد اإل سا ي  - 54

 هيئ  ساعد الخيري  - 55

 منظم  سا د - 56

 سندمنظم   - 57

 منظم  شفق - 58

 (SKT Organizationمؤسس  سكن للرعاي  والتنمي  ) - 59

 المنظم  الدولي  للتنمي  االجتماعي  - 60

 (Solidarités Internationalرابط  التضامن الدولي ) - 61

 منظم  مساة  سالم - 62

 (Syria Reliefمنظم  إغاث  سوريا ) - 63

 والتنمي سوريا لإلغاث   - 64

 مؤسس  الجم ي  الطبي  السوري  األمريكي  - 65

 منظم  المهندسين السوريين لإلعمار والتنمي  - 66

 الرابط  الطبي  للمغتربين السوريين - 67
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 (The HALO Trustمنظم  هالو ترست ) - 69

 (The Mentor Initiativeم ادرة منتور ) - 70

 الجم ي  السوري  لإلغاث  والتنمي  - 71
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