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  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩تنفيذ قراري جملس األمن     
  

  تقرير األمني العام    
  

  مقدمة  - أوال   
 )٢٠١٤( ٢١٣٩س األمـن  مـن قـرار جملـ    ١٧يقدم هذا التقرير اخلامس عمال بالفقرة   - ١

، اللتني طلب فيهما اجمللس إىل األمني العـام أن يوافيـه   )٢٠١٤( ٢١٦٥من قراره  ١٠والفقرة 
ل مجيـع أطـراف الـرتاع الـدائر يف اجلمهوريـة      يومـا بتقريـر عـن تنفيـذ القـرارين مـن ِقبـ        ٣٠كل 

  العربية السورية.  
ــرة مــن     - ٢ ــر الفت ــه إىل  ٢٢ويغطــي التقري . وتســتند ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٨متوز/يولي

ــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف       ــه إىل البيانــات املتاحــة لــدى اجلهــات الفاعل ــواردة في املعلومــات ال
در مفتوحـة ومـن مصـادر يف حكومـة اجلمهوريـة      امليدان، فضال عن التقـارير الـواردة مـن مصـا    

  العربية السورية.  
  

  التطورات الرئيسية  - ثانيا   
  

  التطورات السياسية والعسكرية  -ف أل  
استمر الصراع وارتفاع مسـتويات العنـف يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة العربيـة السـورية          - ٣

ــالتقرير، وال ســيما يف حمافظــات حلــب و    ــزور  خــالل الفتــرة املشــمولة ب محــاة ومحــص وديــر ال
وريف دمشق ودمشق واحلسكة وإدلب ودرعا والرقة. واستمر القصف اجلوي العشـوائي مـن   
ــنها املعارضـــة املســـلحة     قبـــل القـــوات احلكوميـــة، والقصـــف العشـــوائي واهلجمـــات الـــيت تشـ
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ــابيني   ــوائم اإلرهـ ــة يف قـ ــة واملدرجـ ــات املتطرفـ ــابات  )١(واجلماعـ ــات واإلصـ ــأدت إىل الوفيـ ، فـ
د. وتفيد البيانات اليت مجعتها منظمات حقـوق اإلنسـان مـن مصـادر خمتلفـة بـأن شـهر        والتشري

شــهد أكــرب عــدد مــن الضــحايا يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة     ٢٠١٤متوز/يوليــه 
لقتلـى واجلرحـى يف   مـن ا  ١ ٠٠٠، حيث وقع فيه مـا يزيـد علـى    ٢٠١١الرتاع يف آذار/مارس 

  صفوف املدنيني.
قــوات احلكومــة يف شــن الضــربات اجلويــة والقصــف العشــوائي بالرباميــل     واســتمرت  - ٤

املتفجــرة علــى املنــاطق الواقعــة حتــت ســيطرة املعارضــة، ممــا أســفر عــن مصــرع مئــات املــدنيني. 
وأظهرت حتليالت الصور الساتلية اليت نشرهتا منظمة هيومن رايتس واتش يف تقريرهـا الصـادر   

موقعـــا جديـــدا  ٦٥٠أكثـــر مـــن “ ن الرباميـــل املتفجـــرةوابـــل مـــ”متوز/يوليـــه بعنـــوان  ٣٠يف 
لضربات كبرية تتطابق مع آثار سقوط الرباميل املتفجرة يف األحياء السكنية حبلب الـيت تسـيطر   

متوز/يوليـه   ١٤شـباط/فرباير و   ٢٢عليها مجاعات املعارضة املسلحة، وذلك خالل الفترة بـني  
ــاء مســ  ٢٠١٤ ــانو، وبســتان الباشــا، والشــيخ  . وســقطت تلــك القنابــل بكثافــة يف أحي اكن هن

عيد، حيــث ال يــزال يقــيم مــدنيون خضــر، وتــراب اهلُلُّــك، وعــني التــل، والرصــافة، والشــيخ ســ
بــرميال متفجــرا  ١٢١يقــدرون علــى املغــادرة. ووردت أيضــا تقــارير تفيــد بإلقــاء أكثــر مــن   ال

ــني    ــرة ب ــه و  ٢٢خــالل الفت ــاة     ١٣متوز/يولي ــا أســفر عــن وف ــدنيا.  ١٨٥آب/أغســطس، مم م
وكذلك تعرضت حمافظتـا درعـا ومحـاة ألضـرار شـديدة بسـبب الرباميـل املتفجـرة. ففـي درعـا           

برميال متفجرا أُلقيت على مدينـة داعـل خـالل الفتـرة بـني       ٣٠التقارير بأن أكثر من  مثال تفيد
مدنيني من بينهم مخسة أطفال، ويف الوقـت نفسـه    ١٠متوز/يوليه، فأدت إىل مقتل  ٣١و  ٢٢
ت الرباميل املتفجرة مناطق ريفية متعددة يف مشال محاة وغرهبا، مبا يف ذلك حـادث واحـد   أصاب

  إىل مصرع مخسة مدنيني على األقل.آب/أغسطس فأدى  ٤وقع يف قرية عقارب يوم 
وظلــت املــدن واملنــاطق الواقعــة حتــت ســيطرة احلكومــة تتعــرض للــهجمات العشــوائية    - ٥

ــيارات    ــاون وللقصـــف والسـ ــدافع اهلـ ــلحة    مبـ ــة املسـ ــات املعارضـ ــدي مجاعـ ــى أيـ ــة علـ املفخخـ
واجلماعــات املتطرفــة، ال ســيما يف حمافظــات حلــب ومحــص ودمشــق. ويف مدينــة حلــب أدى   

مـدنيا   ١٥متوز/يوليـه إىل قتـل    ٢٥هجوم مبدافع اهلاون على منطقة تسـيطر عليهـا احلكومـة يف    
تحاريــة يــوم  مــن بينــهم ثــالث نســاء وســتة أطفــال. ويف محــص فُجــرت ســيارة مفخخــة ان         

متوز/يوليه يف حي األرمن الذي تسيطر عليه احلكومة وأغلبية سكانه مـن الطائفـة العلويـة،     ٢٧
__________ 

أدرج جملــس األمــن تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش) وجبهــة النصــرة ضــمن اجلماعــات    )١(  
ــة يف  ــة  )١٩٩٩( ١٢٦٧مبوجــب قــراره  ٢٠١٣و أيار/مــاي ٣٠اإلرهابي ــان نشــطتان يف اجلمهوري . واجلماعت

 العربية السورية.
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مــن قــذائف اهلــاون والصــواريخ  ٢٢٥مــدنيا. ويف دمشــق اســتهدف حنــو  ١١فـأدت إىل مقتــل  
شخصــا  ١٧آب/أغســطس، فــأدت إىل مقتــل مــا يزيــد علــى   ٧إىل  ٣العاصــمة يف الفتــرة مــن 

  شخص من بينهم أطفال.   ١٠٠ل عن وجرح ما ال يق
وال تزال األعمال القتالية والرتاع يسببان تشرد السكان، وعلى األخـص يف حمافظـات     - ٦

محـاة واحلسـكة وديـر الـزور. ففـي محـاة أدى القتـال بـني قـوات احلكومـة ومجاعـات املعارضــة            
شــخص إىل  ٢٢ ٥٠٠املســلحة يف املنــاطق الريفيــة اجلنوبيــة والغربيــة إىل فــرار مــا يقــرب مــن    

نفـر مـن مدينـة احلسـكة ونزحـوا إىل مدينـة        ١٠ ٠٠٠مدينة محـاة. ويف احلسـكة ُشـرد حـوايل     
القامشلي حتسبا ملزيد من هجمـات تنظـيم داعـش. ويف ديـر الـزور يف الوقـت نفسـه، فـر قرابـة          

شــخص، أغلبــهم مــن النســاء واألطفــال واملســنني، إىل البقعــان وهجــني والبحــرة    ١٠٠ ٠٠٠
  زحف تنظيم داعش. وشفعة أمام

واستمرت مجيـع أطـراف الـرتاع يف اسـتهداف اخلـدمات احليويـة ممـا أدى إىل انقطـاع           - ٧
إمــدادات امليــاه الصــاحلة للشــرب والكهربــاء. ويف مدينــة حلــب ال تــزال األضــرار الــيت أحلقتــها 

ــ ٢مجاعــات املعارضــة املســلحة مبحطــة ســليمان احللــيب الرئيســية لضــخ امليــاه يف    ه حزيران/يوني
شـخص. وبينمـا اسـتمر العمـل علـى إصـالح        ٧٠٠ ٠٠٠تسبب نقصا يف املياه ملـا يزيـد علـى    

متوز/يوليـه، فـإن قـدرهتا علـى الضـخ ال تـزال متدنيـة بسـبب          ١٩حمطة ضخ املياه يف حلب منذ 
ت تقارير األسبوع املاضي تفيـد  دانقطاع التيار الكهربائي والنقص يف وقود املولدات. وقد ور

سالمية قطعـت إمـدادات امليـاه عـدة مـرات مـن حمطـة حلـب الرئيسـية إىل خـزان           بأن اجلبهة اإل
تشرين الذي يـُمد باملياه منطقة للمشردين داخليا. وكذلك تواترت التقارير الـيت تفيـد بتعطيـل    
اخلــدمات احليويــة مثــل املــاء والكهربــاء يف خمتلــف املنــاطق املتنــازع عليهــا يف حمافظــات درعــا     

  لزور وريف دمشق، أيضا نتيجة لعدم كفاية الوقود.  وإدلب ومحاة ودير ا
ويســتمر تنظــيم داعــش يف تقويــة نفــوذه يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، خاصــة علــى    - ٨

ــة بوســط محــص، ومحــاة، وريــف دمشــق،        ــاطق الريفي ــداد الرئيســية يف املن طــول خطــوط اإلم
ل الســيطرة علــى وجنــوب احلســكة، وغــريب حلــب. ويســتمر التنظــيم أيضــا يف القتــال مــن أجــ 

املعــابر احلدوديــة واملــوارد الطبيعيــة. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أحــرز التنظــيم تقــدما يف  
ــة       ــة. ويف الرق ــة واحلســكة وحلــب يف أعقــاب اشــتباكات مــع القــوات احلكومي حمافظــات الرق

ة، بينمـا  استوىل التنظيم على اثنتني من القواعد العسكرية الثالث املتبقيـة حتـت سـيطرة احلكومـ    
جنـديا سـوريا، بقطـع رؤوس الـبعض. ويف      ٨٥تفيد التقارير بـأن قواتـه قتلـت مـا ال يقـل عـن       

احلسكة استوىل التنظيم على قاعـدة عسـكرية حكوميـة كـبرية وثبَّـت وجـوده يف حـي غـويران         
مبدينة احلسكة عقب هجوم علـى املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا احلكومـة واألكـراد قـرب تـل متـر           
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سعيا لتدعيم وإكمال هجومـه علـى املنـاطق الكرديـة يف العـراق. ويف حمافظـة حلـب         واليعربية،
متوز/يوليــه بــني تنظــيم  ٣٠و  ٢٩انــدلعت معــارك ضــارية غــريب عــني العــرب (كوبــاين) يــومي 

داعش وعناصـر كرديـة. ويف أمـاكن أخـرى اسـتوىل التنظـيم علـى بلـديت طعانـة واملقبلـة قـرب            
آب/أغسـطس، متكـن التنظـيم مـن السـيطرة علـى قـرى         ١٣ منطقة شيخ جنار الصـناعية. ومنـذ  

استراتيجية يف الشمال الشرقي من حلب يف بلديت مارع وإعزاز يف حماولة للسيطرة علـى معـرب   
  التركية. -م على احلدود السورية باب السال

وأدت اهلجمــات الــيت شــنها تنظــيم داعــش مــؤخرا علــى قضــاء ســنجار التــابع حملافظــة    - ٩
نفر من اليزيديني إىل حمافظـة احلسـكة خـالل الفتـرة      ٥٥ ٠٠٠ية إىل نزوح حوايل نينوى العراق

آب/أغسـطس. ومنـذ إٍذ عـاد إىل العـراق غالبيـة النـازحني إىل اجلمهوريـة العربيـة          ١١و  ٢بني 
شــخص يعيشــون يف خمــيم نــريوز للمشــردين داخليــا، بينمــا  ١٥ ٠٠٠الســورية، إال أن حــوايل 

والبلــدات اجملــاورة. وتعمــل مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون     يقــيم مئــات آخــرون يف القــرى  
الالجــئني وشــركاؤها يف القامشــلي علــى توســيع نطــاق اســتجابتهم بســرعة، مبــا يف ذلــك عــن   
طريق نقل املزيد من مواد اإلغاثة جـوا إىل حمافظـة احلسـكة. وتعمـل هـذه اجلهـات أيضـا علـى         

  من/إىل خمتلف نقاط العبور مع العراق.   نقل أكثر الالجئني عرضة للضرر إىل خميم نريوز أو
السـورية   -ويف حمافظة إدلب، استولت جبهة النصرة متاما على قطاع احلدود التركيـة    - ١٠

املمتد من أطراف الالذقيـة إىل بـاب اهلـوى، مبـا يف ذلـك معـرب دركوش/سـانلي، عقـب هجـوم          
ارة السـلع املهربـة علـى    على اجليش السوري احلر يف غرب إدلب. وتسيطر اجلبهة اآلن على جت

  احلدود، وهي مصدر دخل رئيسي جلماعات املعارضة املسلحة.  
، الـذي  )٢٠١٤( ٢١٧٠آب/أغسطس، اختذ جملـس األمـن باإلمجـاع القـرار      ١٤ويف   - ١١

ام وجبهــة النصــرة وســائر الكيانــات  أدان فيــه إقــدام تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــ  
ــاتلني        ــع املق ــب؛ وطالــب مجي ــاتلني اإلرهــابيني األجان ــد املق ــى جتني املرتبطــة بتنظــيم القاعــدة عل
اإلرهابيني األجانب املرتبطني بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واجلماعـات اإلرهابيـة   

تطبيـق نظـام اجلـزاءات املفروضـة     األخرى باالنسحاب فـورا؛ وأعـرب عـن اسـتعداده للنظـر يف      
على القاعدة على اجلهات اليت جتند لفائدة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام وجبهـة       
النصرة وسائر الكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة أو اليت تشارك يف أنشطتها بوسائل منها متويـل  

  م الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة.  املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتيسري سفرهم لصاحل تنظي
ومع أن األمم املتحدة ال متلك الوسـائل الضـرورية للتحقـق بصـورة مسـتقلة مـن عـدد          - ١٢

احملاربني غـري السـوريني ومنشـأهم، فـإن هـؤالء احملـاربني يشـاركون بصـورة متزايـدة يف القتـال           
اع، مبـا يف ذلـك اجلماعـات    الدائر يف اجلمهورية العربية السورية، ويدعمون مجيـع أطـراف الـرت   
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املدرجة يف قـوائم اإلرهـابيني. وخـالل الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر، أصـدرت أسـتراليا أوامـر           
بإلقــاء القــبض علــى اثــنني مــن مواطنيهــا متــهمني باملقاتلــة يف صــفوف تنظــيم داعــش. ويف           

ت مواطن فرنسـي توجهـوا إىل سـاحا    ٩٠٠آب/أغسطس أفادت فرنسا بأن ما يقرب من  ١٣
القتــال يف الشــرق األوســط، ســواء يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية أو يف العــراق، وأن بعضــهم 

يف “ اخلالفـة اإلسـالمية  ”انضموا إىل تنظيم داعش. ويف تلك األثناء يواصل التنظيم الترويج لــ  
محالتــه اإلعالميــة ومحالتــه للتجنيــد باســتخدام مــواد مسعيــة وبصــرية أنتجهــا حمترفــون مبختلــف  

ــيم داعــش عليهــا اخلالفــة           الل ــات. ويقــدر اآلن بــأن عــدد ســكان األراضــي الــيت أعلــن تنظ غ
  مية ال يقل عن تسعة ماليني نسمة.اإلسال
آب/أغسطس حيث وقعت اشـتباكات   ٢وقد انعكس الرتاع السوري داخل لبنان يف   - ١٣

قـارير بأهنـا   عنيفة يف مدينة عرسال احلدودية بني السلطات اللبنانية ومجاعـات متطرفـة أفـادت ت   
آب/أغسـطس   ٧من منطقة قلمون، مبا يف ذلك عناصر من جبهة النصرة وتنظـيم داعـش. ويف   

أعلن اجليش اللبناين أنه استعاد السيطرة على البلدة، اليت أعلن خلوهـا مـن املقـاتلني األجانـب.     
  سوريا من عرسال إىل اجلمهورية العربية السورية. ١ ٠٨٦ونتيجة لذلك عاد ما يقرب من 

  
  حقوق اإلنسان  -باء   

استمرت االنتهاكات اجلسـيمة حلقـوق األطفـال خـالل الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر،           - ١٤
مبا يف ذلك قتـل األطفـال وتشـويههم وجتنيـدهم واحتجـازهم التعسـفي واختطـافهم. وال يـزال         

 طالبـا الـذين اخـتطفهم يف    ١٥٣من الطـالب البـالغ عـددهم     ١٣٠تنظيم داعش حيتجز حوايل 
ــوق        ٢٩ ــايو وهــم يف طــريقهم إىل خمــيم عــني العــرب يف حلــب. وتلقــت مفوضــية حق أيار/م

متوز/يوليه تفيد بأن اثنني من الطالب متكنا مـن الفـرار؛ وأفـاد الطالبـان      ٢٢اإلنسان تقارير يف 
بأهنمــا شــاهدا حــاالت مــن الضــرب واســتخدام الصــدمات الكهربائيــة علــى الطــالب اآلخــرين 

علومات عـن النشـطاء السياسـيني يف عـني العـرب (كوبـاين) وحلـب.        كوسيلة للحصول على م
  وأفيد أيضا بأن بعض األطفال ضمن اجملموعة حمتجزون مع البالغني يف ظروف غري الئقة.  

وتواصل اجلماعات املعارضة املسـلحة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية جتنيـد األطفـال،         - ١٥
ــد عــن     ــا يزي ــجل م ــن حــاالت    ١٢٠حيــث ُس ــة م ــام   حال ــال واســتخدامهم يف ع ــد األطف جتني

، مبا يف ذلك فتيات وأطفال ال يتجاوز عمرهم مثاين سنوات. وُنسب أكثـر مـن نصـف    ٢٠١٤
بــأن  ٢٠١٤هــذه احلــاالت إىل اجلــيش الســوري احلــر. وبينمــا أفــادت التقــارير الســابقة لعــام     

قد تأكد هـذا العـام   األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة يضطلعون يف الغالب مبهام الدعم، ف
أن هنالـــــك اجتاهـــــا حنـــــو اســـــتخدام األطفـــــال بصـــــورة متزايـــــدة يف األدوار القتاليـــــة. ويف 

متوز/يوليه، بعث االئتالف الوطين لقوى الثـورة واملعارضـة السـورية (االئـتالف السـوري)       ٣١
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لـى  رسالة إىل جملس األمن مرفقة ببيان مشترك أقره االئتالف السوري واجمللس العسـكري األع 
للجيش السـوري احلـر يـدعو إىل إهنـاء ومنـع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم. وتعهـدت اجلهتـان           
جبملــة أمــور منــها كفالــة إصــدار أوامــر لوحــدات اجلــيش الســوري احلــر حتظــر جتنيــد األطفــال  

  وتضع حدا الستخدام املدارس واملستشفيات ألغراض عسكرية.  
ل الفتــرة املشــمولة هبــذا التقريــر. ففــي  واســتمرت االنتــهاكات أيضــا ضــد املــرأة خــال    - ١٦
عضوا يف تنظيم داعش رمجوا امرأة حـىت املـوت،    ٣٠متوز/يوليه، تفيد التقارير بأن حوايل  ١٧

بعد أن أدانتها حمكمة شرعية يف مدينة طبقة مبحافظة الرقـة بارتكـاب الـزىن. وخـالل األسـبوع      
من قائمــة بـالقيود املفروضــة  األخـري مـن شــهر متوز/يوليـه، وزع تنظـيم داعــش منشـورات تتضـ      

على لباس املرأة يف دير الزور والرقة، مشريا إىل كل من خيالف تلك األوامـر سيخضـع للتعزيـر    
الشديد. ويف الوقت نفسه وردت تقارير تفيـد بـأن مجاعـات معارضـة مسـلحة أخـرى أخـذت        

ذلــك قيــام حتــاكي تنظــيم داعــش يف معاملتــها للمــدنيني يف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرهتا. ومــن    
  اجلماعات املعارضة املسلحة برجم مرتكيب الزىن ومقيمي العالقات اجلنسية املثلية.  

جنــديا حكوميــا  ٤٠متوز/يوليــه أُفيــد بــأن تنظــيم داعــش أســر مــا يزيــد علــى   ٢٥ويف   - ١٧
وأعدمهم يف الرقة. وُنشـرت مشـاهد علـى اإلنترنـت تظهـر صـورا شـنيعة جلنـود مقتـولني، بـدا           

لرؤوس ورؤوسهم منصـوبة علـى عصـي أو أعمـدة معدنيـة يف وسـط مدينـة        بعضهم مقطوعي ا
متوز/يوليه أعدمت جبهة النصرة وتنظـيم داعـش صـحفيا ناشـطا وعرضـا جثتـه        ٢٦الرقة. ويف 

مربوطة إىل عمـود. واهتـم الكيانـان الضـحية باالنتمـاء إىل مجاعـة الكفـن األبـيض وهـي مجاعـة           
ضـافة إىل ذلـك يسـتمر تنظـيم داعـش يف احتجـاز       كردية ناشطة متمركزة يف أبـو كمـال. وباإل  

من العمال املهاجرين، اختطفوا منذ سـتة أشـهر وهـم     ١٦٠مدنيا من بينهم قرابة  ٢٥٠حوايل 
عائدون إىل عني العرب (كوباين) من العراق. ويف دير الزور، أفيد بـأن ناشـطي تنظـيم داعـش     

  أوائل آب/أغسطس بتهمة الردة.من أفراد عشرية الشعيطات العربية يف  ٧٠٠قتلوا أكثر من 
وفيمــــا يتعلــــق بوضــــع الســــجناء واحملتجــــزين يف ســــجن حلــــب املركــــزي، وردت     - ١٨
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان معلومــات جديــدة تفيــد بأنــه قــد مت نقــل معظــم      إىل

ــد        احملتجــزين إىل مدرســة الوحــدة يف حلــب وســجن عــدرا املركــزي يف ريــف دمشــق. وُيعتق
جازهم مزرية، مبا يف ذلـك مـا ورد مـن أنبـاء عـن حـاالت إصـابة مبـرض السـل          ظروف احت أن

ــة      ــفوية املؤرخـ ــذكرة الشـ ــدة. وردا علـــى املـ ــة الوحـ ــالغني يف مدرسـ ــع بـ ــال مـ ــاز أطفـ واحتجـ
حزيران/يونيه الـواردة مـن مفوضـية حقـوق اإلنسـان، أفـادت حكومـة اجلمهوريـة العربيـة           ٢٥

احملاكمــات عقــب نقــل الســجناء مــن الســجن  الســورية بــأن الســلطات القضــائية قــد اســتأنفت
املرافــق اجلديــدة وبــأن اللجنــة القضــائية تقــوم باســتعراض وضــعهم لتنفيــذ مراســيم العفــو.     إىل
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ــراح    ــإطالق ســ ــا بــ ــة أيضــ ــادت احلكومــ ــزي    ٣٦٣وأفــ ــن ســــجن حلــــب املركــ ــجينا مــ ســ
 متوز/يوليه، وبـأن اجلثـث الـيت ال تـزال مدفونـة يف أرض سـجن حلـب املركـزي سـتعاد          ٢٨ يف
أُسرها عندما تصبح املنطقة آمنة. وخلصت مفوضية حقوق اإلنسـان مـؤخرا إىل أن قـوات     إىل

احلكومة السورية ومجاعات املعارضـة املسـلحة قـد ارتكبـت حبـق السـجناء السـابقني يف سـجن         
حلب املركزي انتهاكات حلقوق اإلنسان الدولية وللقانون اإلنساين الدويل قد ُيصنف بعضـها  

  .)٢(ربضمن جرائم احل
وفيما يتعلق بوضع الذكور املائة الذين مت إجالؤهم من احلـي القـدمي يف املدينـة القدميـة       - ١٩

حبمص يف شباط/فرباير حيث ُنقلوا من مدرسة األندلس، وردت إىل مفوضية حقـوق اإلنسـان   
ــاء تفيــد بــأن حــوايل   ــدوا إىل وحــداهتم العســكرية؛     ١٥أنب ــا مــن اجلــيش قــد أعي منشــقا وهارب

منشـقني   ٣مـدنيا و   ١١مهربا من التجنيد قد أُعيد إحلاقهم باخلدمـة العسـكرية؛ وأن    ٣٥ وأن
أو هاربني من اجليش قد أطلق سـراحهم. وال يـزال البقيـة سـجناء، مبـا يف ذلـك مـا يزيـد علـى          

حمتجــزا يف ســجن صــيدنايا املركــزي ينتظــرون حماكمتــهم يف حمــاكم مكافحــة اإلرهــاب.     ٤٥
مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان زيـارة إىل مرفـق األنـدلس       متوز/يوليه، أجرت ٣٠ ويف

ــاك   ــة وثــالث أســر مت إجالؤهــا      ٢٩والحظــت أن هن ــائق رمسي شخصــا مــن غــري احلــاملني لوث
اختاروا البقاء يف مرفق األندلس نظرا لعدم توافر خيـار أفضـل. وُيسـتخدم هـذا املرفـق مـرة        قد

  أخرى كملجأ مجاعي.
فـــــردا يف الفتـــــرة مـــــا بـــــني  ٨٢٨ه قـــــد مت العفـــــو عـــــن وذكـــــرت احلكومـــــة أنـــــ  - ٢٠
متوز/يوليــه بعــد أن ســلّموا أســلحتهم وتعّهــدوا بعــدم املشــاركة يف االعتــداءات.         ٢٨ و ٢٢
  حتدد احلكومة ما إذا كان أي من األفراد الذي مشلهم العفو حمتجزا لديها.    ومل
وق اإلنسـان الدوليـة   وال يزال عدم املساءلة يـؤدي إىل إفـالت مـرتكيب انتـهاكات حقـ       - ٢١

والقانون اإلنساين الدويل يف اجلمهورية العربيـة السـورية مـن العقـاب. واسـتمر املنـع املفـروض        
على دخول اجلمهورية العربية السورية بالنسـبة ألعضـاء جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة املعنيـة        

  ومراقيب حقوق اإلنسان.  باجلمهورية العربية السورية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
  

__________ 
حمـاطون  ”عـن مفوضـية حقـوق اإلنسـان حتـت عنـوان        ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٢تفصل الورقة الصادرة يف   )٢(  

مــا حتملــه احملتجــزون والســجناء يف ســجن حلــب  “ ب املركــزيبــاملوت: الســجناء الســابقون يف ســجن حلــ 
قبـل وأثنـاء احلصـار الـذي فرضـته عـدة مجاعـات مـن مجاعـات          “ معاناة يعجـز عنـها الوصـف   ”املركزي من 

 .http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/AleppoCentralPrison.pdfاملعارضة املسلحة ملدة عام. 
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  إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    -جيم   
ــو   - ٢٢ ــزال حنـ ــة داخـــل    ١٠,٨ال يـ ــانية عاجلـ ــاعدة إنسـ ــة إىل مسـ ماليـــني شـــخص حباجـ

ماليـني شـخص مـن املشـردين داخليـا.       ٦,٤اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك أكثر مـن  
نفة يف فئة املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا،      ماليني شخص يف املناطق املص ٤,٧ويقيم حنو 

شخص على األقل ال يزالون حماصرين إما من جانب قـوات احلكومـة    ٢٤١ ٠٠٠مبا يف ذلك 
  أو قوات املعارضة.

وللمــرة األوىل يف هــذه التقــارير الــيت تقــدم شــهريا إىل جملــس األمــن، ميكــنين أن أبلــغ      - ٢٣
عـرب احلـدود وعـرب خطـوط النــزاع. ونتيجـة       حـدوث بعـض التحسـن يف إمكانيـة الوصـول       عن

)، اتســع نطــاق ٢٠١٤( ٢١٦٥إلتاحــة ســبل الوصــول عــرب احلــدود يف أعقــاب اختــاذ القــرار    
الوصول إىل مناطق يف حمافظات حلب ودرعا وريف دمشق وإدلب والالذقية. كـذلك مت فـتح   

قية) ودرعــا نقــاط عبــور جديــدة يف خطــوط النـــزاع يف حمافظــات حلــب (املنــاطق الريفيــة الشــر
(أحيــاء مدينــة درعــا اخلاضــعة لســيطرة املعارضــة) وريــف دمشــق. ومل يتلــق العديــد مــن هــذه    
ـــزاع. وجتــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل أن اللــوازم الطبيــة،      املواقــع أي مســاعدة منــذ بــدء الن

ذلــك املــواد اجلراحيــة، قــد وصــلت هــذا الشــهر إىل عــدد مــن املنــاطق الــيت تســيطر             يف مبــا
  رضة.املعا  عليها
يف املائـة) مـن املواقـع املصـنفة      ١٧موقعـا (حـوايل    ٤٨وعموما، وصلت املسـاعدة إىل    - ٢٤

موقعـا. ووصـلت    ٢٨٧يف فئة املواقـع احملاصـرة أو الـيت يصـعب الوصـول إليهـا والبـالغ عـددها         
املساعدة الغذائيـة املقدمـة مـن برنـامج األغذيـة العـاملي ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل            

منطقــة   ٢٣شخصــا يف  ٤٦٩ ٥١٠جــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن (األونــروا) إىل    الال
منطقـة يصـعب الوصـول إليهـا      ١٤شخصـا يف   ٩٥ ٨٣٨يصعب الوصـول إليهـا باملقارنـة مـع     

خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق. وقـدمت مفوضـية شـؤون الالجـئني واألونـروا ومنظمـة       
منطقــة  ٢٣شخصــا يف  ٨١ ١٥١نيســيف) مــواد غــري غذائيــة إىل األمــم املتحــدة للطفولــة (اليو

منطقـة يصـعب الوصـول إليهـا      ٢٩شخصـا يف   ٦٢ ٠٩٠يصعب الوصـول إليهـا باملقارنـة مـع     
  خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق.

متوز/يوليـه، أنشـأت األمـم املتحـدة آليـة       ١٤) يف ٢٠١٤( ٢١٦٥وعقب اختاذ القرار   - ٢٥
ــاة يف  ــرة الرصــد املتوخ ــة يف      ٣ الفق ــل باآللي ــدأ العم ــرار. وب ــن الق ــا   ٢٣م ــه يف تركي متوز/يولي

آب/أغسطس يف األردن عقب إيفاد أفرقة رصد متقدمة تابعة لألمم املتحدة وتدريبـها.   ٢ ويف
يزال إيفـاد أفرقـة رصـد إىل العـراق معلقـا بسـبب اسـتمرار القتـال وانعـدام األمـن يف مشـال             وال

  غرب البلد.
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  لفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، أرســـلت األمـــم املتحـــدة وشـــركاؤها مخـــس       وخـــالل ا  - ٢٦
إىل اجلمهوريــة العربيــة الســورية مبوجــب  -أربــع مــن تركيــا وواحــدة مــن األردن  - شــحنات

) عن طريق معربين حدوديني مها معربي بـاب السـالم والرمثـا.    ٢٠١٤( ٢١٦٥أحكام القرار 
شـخص؛ ومـواد غـري غذائيـة      ٦٧ ٠٠٠ومشلت هذه الشـحنات مسـاعدات غذائيـة ألكثـر مـن      

شـخص؛   ٧٥ ٠٠٠شخص؛ وإمدادات باملياه ولوازم للصرف الصحي لنحو  ٧٠ ٠٠٠لنحو 
شـخص، مبـا يف ذلـك لـوازم جراحيـة ملـئيت شـخص، باإلضـافة          ١١٠ ٠٠٠ولوازم طبية لنحـو  

مواد أخرى لسكان حمافظات حلب وإدلب والالذقية ودرعا. وقامت أفرقـة األمـم املتحـدة     إىل
د حتميل الشحنات ومبرافقة املركبات احملمَّلة إىل املعابر احلدودية. وقد أمكن إرسـال هـذه   برص

  الشحنات بفضل تعاون حكوميت تركيا واألردن تعاونا كامال.
)، أبلغــــت األمــــم املتحــــدة حكومــــة ٢٠١٤( ٢١٦٥ووفقــــا لقــــرار جملــــس األمــــن   - ٢٧

لــك تفاصــيل عــن حمتوياهتــا واملنطقــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية مســبقا بكــل شــحنة، مبــا يف ذ
ــيت ــك، أرســلت آليــة الرصــد التابعــة          ال ــها. وباإلضــافة إىل ذل ــتفيدين من تقصــدها وعــدد املس
املتحدة فيما يتعلق بكـل شـحنة إخطـارا إىل حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية تؤكـد          لألمم

  ).٢٠١٤( ٢١٦٥فيه على الطابع اإلنساين للشحنة وفقا للقرار 
ــا  - ٢٨ ــة احلســكة ويف ضــوء الوضــع الســائد       وب ــة اإلنســانية يف حمافظ ــدهور احلال لنظر إىل ت
العـراق اجملــاور، ال تــزال احلاجــة ماســة إىل مـواد اإلغاثــة يف معــرب النصيبني/القامشــلي، وهــو    يف

الطريق األكثر مباشرة إىل احملافظة. وتـنظم مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني وبرنـامج        
ي رحالت جوية من دمشق إىل حمافظة احلسكة لنقل األغذية واملواد غـري الغذائيـة   األغذية العامل

شخص يف خمتلف أرجاء احملافظة وسُيخصص بعض هذه اللوازم للتصدي لألزمـة   ٥٠ ٠٠٠لـ 
العراقية. كذلك متكنت منظمة الصحة العاملية من توصيل سوائل للحقن الوريدي لعالج عـدد  

  شخص.   ٣ ٤٠٠يصل إىل 
ال تـزال مجاعـات مدرجــة يف قـوائم اإلرهـابيني تعــوق بشـدة الوصـول إىل احملافظــات       و  - ٢٩

الشرقية من اجلمهورية العربية السورية. ونتيجة لذلك، تعذر إيصال مسـاعدات غذائيـة مقـررة    
شخص يف الرقـة وديـر الـزور واحلسـكة خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.          ٣٩٠ ٠٠٠إىل حنو 

شـاحنة حتمـل أغذيـة مقدمـة مـن برنـامج        ١٨قافلـة مؤلفـة مـن    آب/أغسطس، تعرضت  ٦ويف 
األغذية العاملي إىل هجوم من جمموعة جمهولة بينما كانت يف طريقها من ديـر الـزور إىل الرقـة.    
وقتــل اثنــان مــن ســائقي الشــاحنات وأصــيب اثنــان آخــران، كمــا أن حمتويــات أربــع شــاحنات 

شـاحنة، الـيت حتمـل     ١٤املتبقية البالغ عددها حلقت هبا أضرار أو ُدمِّرت. وأكملت الشاحنات 
ــاعدة لنحـــو  ــاعدات.    ٥٩ ٤٤٥املسـ ــة. وجيـــري اآلن توزيـــع املسـ ــا إىل الرقـ ــا، طريقهـ شخصـ
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تزال كل من مجاعـات املعارضـة املسـلحة، مبـا يف ذلـك اجلبهـة اإلسـالمية وتنظـيم داعـش،           وال
ماعـــات األخـــرى. تعرقـــل وصـــول املســـاعدات اإلنســـانية إىل املنـــاطق اخلاضـــعة لســـيطرة اجل  

حلب ومشـال احلسـكة، واصـل تنظـيم داعـش عرقلـة سـبل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية،            ويف
  سيما يف املناطق الكردية ويف قرى دير الزور املعارضة حلكمه.  وال
وعلى الرغم من صعوبة بيئة العمل، تواصل وكاالت األمـم املتحـدة وشـركاؤها بـذل       - ٣٠

ن هم حباجة إليها. ويف متوز/يوليـه، أوفـد برنـامج األغذيـة العـاملي      اجلهود لتقدمي املساعدة إىل م
يف املائـة مـن    ٨٦حمافظـة سـورية أي مـا يشـكل نسـبة       ١٣ماليـني شـخص يف    ٣,٦٦أغذية لـ 

يف املائـة مـن العـدد     ٧ماليـني شـخص، وهـو مـا ميثـل زيـادة بنسـبة         ٤,٢٥اهلدف املقرر البالغ 
ئة مـن اهلـدف) الـيت مت الوصـول إليـه يف حزيران/يونيـه.       يف املا ٨١ماليني دوالر ( ٣,٤٢البالغ 

مليـون شـخص اسـتفادوا     ١٦,٥وعادت شحنات الكلور اليت قدمتها اليونيسـيف بـالنفع علـى    
 ٥٨٠ ٠٠٠باملياه النظيفة. ووزعت منظمة الصحة العاملية األدوية واللوازم املسـتخدمة يف حنـو   

ــني     ــرة ب ــه و  ١٧عــالج طــيب. ويف الفت ــدت مفوضــية شــؤون    آ ٤متوز/يولي ب/أغســطس، أوف
  شخص يف تسع حمافظات.   ١٨١ ٦٠٠الالجئني مواد إغاثة استفاد منها أكثر من 

  
  املناطق احملاصرة    

شــخص  ١٩٦ ٠٠٠شــخص ال يزالــون حماصــرين، منــهم     ٢٤١ ٠٠٠هنــاك قرابــة    - ٣١
ــي         يف ــا وخم ــة الشــرقية وداري ــة يف معضــمية الشــام والغوط ــوات احلكومي ــاطق حتاصــرها الق م من

  شخص يف مناطق حتاصرها قوات املعارضة يف نبل والزهراء.   ٤٥ ٠٠٠الريموك و 
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، وصـلت املسـاعدات، وال سـيما املسـاعدات الطبيـة،         - ٣٢

ــى         ــة علـ ــع األغذيـ ــام. ومت توزيـ ــمية الشـ ــوك ومعضـ ــيم الريمـ ــا خمـ ــرتني مهـ ــتني حماصـ إىل منطقـ
ــا ( ٦ ٠٦٠ ــة   يف املائـــة مـــن  ٢,٥شخصـ الســـكان يف املنـــاطق احملاصـــرة) واملـــواد غـــري الغذائيـ
ــى ــا ( ٤ ٥٢٠ علــ ــى    ١,٨شخصــ ــة علــ ــع األدويــ ــة)؛ ومت توزيــ ــخص  ٢٥ ٢٠٠يف املائــ شــ

  املائة).    يف  ١٠,٥(
شـخص ال يزالـون حماصـرين يف الغوطـة الشـرقية.       ١٥٠ ٠٠٠الغوطة الشرقية: هنـاك    - ٣٣

ــن     ــرة مـ ــة يف الفتـ ــال قافلـ ــع إرسـ ــن املزمـ ــاعدة  آب ٢١إىل  ١٨ومـ ــطس ملسـ  ٢٥ ٠٠٠/أغسـ
شـــخص. وكانـــت آخـــر مـــرة قـــدمت فيهـــا مســـاعدة إنســـانية إىل الغوطـــة الشـــرقية (دومـــا)   

  .٢٠١٤أيار/مايو   ٢٤  يف
ــاين    - ٣٤ ــام: يعـ ــمية الشـ ــك   ٢٤ ٠٠٠معضـ ــا يف ذلـ ــخص، مبـ ــا،   ٩ ٠٠٠شـ ــل تقريبـ طفـ
ــن ــات األساســـية ومـــن قيـــود علـــى احلركـــة.          مـ نقـــص يف املـــواد الالزمـــة لتلبيـــة االحتياجـ
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متوز/يوليــه، أوصــلت منظمــة الصــحة العامليــة واهلــالل األمحــر العــريب الســوري مخســة    ٢٨ ويف
أطنان مترية من املساعدات الطبية الكافية ملدة شهرين إىل املركز الصحي للمعضمية مـن أجـل   

ــاعدة  ــاعدات مضــادات حيويــة        ٢٤ ٠٠٠مس ــت هــذه املس مــن األشــخاص احملتــاجني، ومشل
ــة لعــالج األمــراض املزم  ــة وفيتامينــات متعــددة لألطفــال. ورغــم أن آخــر مــرة مت فيهــا    وأدوي ن

متوز/يوليه، فقد كانت هـذه هـي    ٢١إىل  ١٤الوصول إىل معضمية الشام كانت يف الفترة من 
املرة األوىل اليت تصل فيهـا اللـوازم الطبيـة، باسـتثناء اللقاحـات، إىل البلـدة منـذ تشـرين األول/         

  .  ٢٠١٢أكتوبر 
ــاك ق   - ٣٥ ــا: هن ــة داري ــا يف ريــف دمشــق     ٨ ٠٠٠راب ــون حماصــرين يف داري شــخص ال يزال
تعذّر إيصال املسـاعدة إلـيهم خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. وكانـت آخـر مـرة مت فيهـا            وقد

  .٢٠١٢إيصال املساعدة إىل داريا يف تشرين األول/أكتوبر 
ــاك    - ٣٦ ــوك: هنـ ــيم الريمـ ــيم الري  ١٨ ٠٠٠خمـ ــرين يف خمـ ــون حماصـ مـــوك. شـــخص ال يزالـ

متوز/يوليـــــه  ٢٢ومتكنـــــت األونـــــروا مـــــن الوصـــــول إىل خمـــــيم الريمـــــوك يف الفتـــــرة مـــــن  
ــطس فـــزودت   ٩ إىل ــة، و    ٦ ٠٦٠آب/أغسـ ــا مبـــواد غذائيـ شخصـــا مبـــواد   ٤ ٥٢٠شخصـ
شــخص بلــوازم صــحية أو أدويــة. وللمــرة األوىل منــذ كــانون األول/  ١ ٢٠٠ غذائيــة، و غــري

ــا يف ذلــك املضــادات   ، أذنــت الســلطات الســورية بتوزيــ  ٢٠١٢ديســمرب  ــة، مب ــوازم الطبي ع الل
ــا بتوصــيل         ــة. كــذلك ُيســمح حالي ــراض غــري املعدي ــة املســتخدمة لعــالج األم ــة واألدوي احليوي
اللقاحات االعتيادية للرضع واألطفال يف مرحلة الطفولـة املبكـرة. ومل تصـل األونـروا إىل خمـيم      

  ملخيم.آب/أغسطس بسبب االشتباكات اليت وقعت يف ا  ٩الريموك منذ 
شـخص حماصـرين مـن قبـل قـوات املعارضـة يف        ٤٥ ٠٠٠نبل والزهراء: ما زال هناك   - ٣٧

نبــل والزهــراء. وقــد ُضــربت نبــل والزهــراء خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير بإحــدى القــذائف  
، وبقذائف أخرى أحدثت عـددا غـري   “مدفع جهنم”املرجتلة املزّودة بعبوة غاز، املعروفة باسم 

  أيار/مايو.   ٨إلصابات. ومل تصل أي مساعدة إنسانية إىل القريتني منذ معروف من ا
  

  حرية مرور اللوازم واملعدات الطبية والعاملني يف اجملال الطيب    
ــا          - ٣٨ ــيت تســيطر عليه ــاطق ال ــة إىل املن حــدث بعــض التحســن يف إيصــال األصــناف الطبي

، مبـا يف ذلـك إىل مـنطقيت معضـمية الشـام      )٢٠١٤( ٢١٦٥املعارضة يف أعقاب صدور القرار 
  والريموك احملاصرتني، وإىل شرق مدينة حلب.  

وقامت منظمة الصحة العاملية بإيصال األدوية واملعدات الطبية إىل املناطق اليت يصـعب    - ٣٩
كة. وقامــت منظمــة الصــحة الوصــول إليهــا يف حمافظــات الرقــة وحلــب وريــف دمشــق واحلســ 
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، مبــا يف )٣(حالــة طبيــة ٥٨٠ ٠٠٠العامليــة وشــركاؤها بتوزيــع األدويــة واللــوازم لعــالج حــوايل 
أطنـان متريـة    ١٠شخصا يف مدينة الرقـة؛ و   ٣ ٣٣٣ذلك توفري حماليل احلقن الوريدي لعالج 

األمـراض  من اللـوازم اجلراحيـة للمستشـفيات يف شـرق مدينـة حلـب، إىل جانـب تـوفري أدويـة          
ـــ  شــخص ملــدة شــهرين يف   ٢٤ ٠٠٠شــخص؛ وأدويــة تغطــي احتياجــات   ٢٢ ٣٠٠املزمنــة ل

  شخص يف احلسكة.   ٣ ٤٠٠معضمية الشام؛ وعالجات باحلقن الوريدي لـ 
، ُنفّذت سـبع  ٢٠١٣وبعد تفشي شلل األطفال يف اجلمهورية العربية السورية يف عام   - ٤٠

، ٢٠١٤إىل حزيران/يونيـه   ٢٠١٣األول/ديسـمرب  محالت حتصني وطنية يف الفترة من كـانون  
بالتعــاون مــع وزارة الصــحة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة الصــحة العامليــة واهلــالل 
األمحـــر العـــريب الســـوري. ووصـــلت جولـــة التحصـــني ضـــد شـــلل األطفـــال الـــيت ُنفّـــذت يف    

ــه إىل  ـــ    ٢,٧حزيران/يوني ــون طفــل يف احملافظــات ال ــع  مجيعهــا، ومــ  ١٤ملي ــذ أرب ن املقــرر تنفي
  محالت إضافية قبل هناية العام.  

إىل  ١٥وتشري األرقام النهائية حلملة التحصني ضد احلصـبة الـيت ُنفّـذت يف الفتـرة مـن        - ٤١
حالـة حصـبة    ٣٨٩أطفـال. وهنـاك    ٧٦٦ ٣٠٥حزيران/يونيه إىل أن احلملـة وصـلت إىل    ٢٦

ويف الوقـت نفسـه، مـا زال معـّدل اإلصـابة      مؤكدة حىت تارخيه يف اجلمهورية العربية السـورية.  
ــغ عــن      ــد يف ســورية، حيــث أُبل ــرة مــن   ٥ ٥٣٥باإلســهال احلــاد آخــذا يف التزاي ــة يف الفت حال

. وكانــت أكـــرب أعــداد احلــاالت املبلـــغ عنــها يف ديــر الـــزور      ٢٠١٤متوز/يوليــه   ١٩إىل  ١٣
  ).  ٤٦٥)، وحلب (٤٩٦)، والالذقية (٥٢٨)، وريف دمشق (٧٩٨)، ودمشق (١  ٥٢٢(

ــرة املشــمولة        - ٤٢ ــهجمات خــالل الفت ــيني لل ــراد الطب ــة واألف واســتمّر تعــّرض املرافــق الطبي
هجمـة   ١١بالتقرير. فخالل شهر متوز/يوليه، وثّقت منظمة األطباء املناصرين حلقوق اإلنسـان  

تعرضــت هلــا تســعة مرافــق طبيــة منفصــلة. وكــان ســبع مــن هــذه اهلجمــات يف حمافظــة حلــب،  
دمشــق، وواحــدة يف ديــر الــزور، وواحــدة يف إدلــب. وكــان ســبع مــن هــذه    واثنتــان يف ريــف

اهلجمــات بواســطة الرباميــل املتفجــرة (مجيعهــا يف حلــب)، واثنتــان بالقــذائف، وواحــدة بــنريان 
اهلــاون، وواحــدة بســيارة مفخخــة. وكانــت ســتة مــن املرافــق الطبيــة األحــد عشــر املتــأثرة قــد   

فـردا طبيـا، وأفيـد بـأن سـتة منـهم كـانوا         ١٣ا مقتـل  تعّرضت هلجمات يف السابق. وُوثّق أيضـ 
مـن هـؤالء علـى أيـدي القـوات احلكوميـة واثنـان علـى أيـدي           ١١مستهدفني بالقتل. وقد قُتل 

مجاعات مسلحة غري تابعة للدول. وتفيد منظمة األطباء املناصرين حلقـوق اإلنسـان بـأن تسـعة     
  ن جّراء التعذيب، واثنني رميا بالرصاص.  أفراد قُتلوا من جّراء القصف أو التفجري، واثنني م

__________ 
أيام) عالجا لشـخص واحـد. ويـتم حتديـد      ٨االعتيادية (مثل دورة املضادات احليوية ملدة ُتعترب دورة العالج   )٣(  

 دورة العالج لكل عملية توزيع لألدوية على أساس املعايري الدولية ملنظمة الصحة العاملية.
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  اإلجراءات اإلدارية    

ما زالت إجراءات خـتم الشـاحنات، الـيت قُصـد هبـا تيسـري وتسـريع املـرور عنـد نقـاط             - ٤٣
التفتيش، تتسّبب يف بطء إيصال املساعدات اإلنسانية. وعلى وجه اخلصوص، لوحظ حـدوث  

لتحميــل الشــحنات. واســتمر االعتمــاد يف نقــل   تــأخريات يف املوافقــة علــى اخلطــط األســبوعية 
اإلمدادات إىل املناطق اليت يصعب الوصول إليها على التفاوض خبصوص كل حالة علـى حـدة   
مــن خــالل اجتماعــات ُتعقــد علــى املســتوى املركــزي بــني اللجنــة املشــتركة ووزارة اخلارجيــة  

ل هبــذا التــدبري للتصــريح ووزارة الشــؤون االجتماعيــة ومســؤولني أمنــيني. واســتمر أيضــا العمــ 
ــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا علــى       بإيصــال الشــحنات مــن مراكــز األمــم املتحــدة إىل املن
مســتوى احملافظــات، وهــي احلــاالت الــيت مل تكــن تســتلزم يف الســابق تصــرحيا علــى املســتوى      

يـد،  املركزي/الوطين. يف حلب ومحاة ومحص وإدلب، استمّر احملـافظون يف تنفيـذ التوجيـه اجلد   
ومل يعد يتم إصدار التصاريح للقوافل على مستوى املراكز. ونتيجة لـذلك، مل يـتم إرسـال أي    
قوافل إىل املنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا يف تلـك احملافظـات منـذ حزيران/يونيـه. وظلـت           
منظمة الصحة العاملية حتصـل علـى بعـض اإلعفـاءات فيمـا يتعلـق باألدويـة واللقاحـات وبعـض          

  لطبية.  املعدات ا
طلبـــا مل يبـــّت فيهـــا إلصـــدار  ٧٩آب/أغســـطس، كـــان هنـــاك مـــا جمموعـــه  ١١ويف   - ٤٤
يــوم عمــل،   ١٥طلبــا مل متــض عليهــا املــّدة القصــوى احملــّددة بـــ        ٢٧جتديــد التأشــريات:   أو
طلبا جتاوزت األيام اخلمسة عشر. وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، ظـل عـدد طلبـات       ٥٢ و

  .  ١٧بّت فيها للمنظمات الدولية غري احلكومية ثابتا عند التأشريات اليت مل ي
ــر يف عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة      - ٤٥ وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مل حيــدث تغّي

الوطنية املأذون هلا بالدخول يف شراكات مع وكاالت األمم املتحدة، فقد ُحذفت مـن القائمـة   
منظمـة غـري    ٨٥حمافظيت دمشق ومحص. وهنـاك  منظمتان غري نشطتني، وأضيفت منظمتان يف 

ــن خــالل      ــزاول أنشــطتها م ــة ت ــة وطني ــة     ١٤١حكومي ــة العربي ــع أحنــاء اجلمهوري ــا يف مجي فرع
  السورية.  

وما زالت املنظمات الدوليـة غـري احلكوميـة غـري قـادرة علـى إجـراء تقييمـات مسـتقلة            - ٤٦
رعيـة؛ وال يسـمح هلـا بـإبرام     مشتركة) لالحتياجات؛ ومعظمهـا ال يسـتطيع فـتح مكاتـب ف     (أو

شراكات مع املنظمات غري احلكومية الوطنية أو املشاركة يف القوافل املشـتركة بـني الوكـاالت    
  العابرة خلطوط التماس أو يف البعثات امليدانية لألمم املتحدة.  
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  سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل    
 ســـبيل إيصـــال املســـاعدات يعـــّرض املوظفـــون أنفســـهم ملخـــاطرة شخصـــية هائلـــة يف  - ٤٧

اإلنســـانية يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية يف ظـــل اشـــتداد حـــدة الـــرتاع، وتبـــدُّل اجلبـــهات، 
  وحوادث القصف بالقنابل، ومنو اجلماعات املدرجة يف قوائم اإلرهاب.  

متوز/يوليه، انفجرت سيارتان مفخختان يف أطمة وأعزاز، يف حمافظـة حلـب،    ٢٦ويف   - ٤٨
شخصا، من بينهم أحد مـوظفي منظمـة أطبـاء بـال حـدود، وجـرح        ٢٠ مقتل حنو مما أدى إىل

  شخصا.   ٨٠
متوز/يوليه، أصيب مكـان اسـتقبال الالجـئني مبكتـب مفوضـية األمـم املتحـدة         ٢٢ويف   - ٤٩

لشؤون الالجئني يف دمشق بشظية نتيجة للقتال الدائر على مقربـة. ويف حلـب، حلقـت أضـرار     
ا يف خمــيم الــنريب مــن جــراء ســقوط طــائرة مروحيــة إثــر إصــابتها   مبركــز صــحي تــابع لألونــرو

ــأثر    ١٢جــو. وقُتــل حــوايل   -بقذيفــة أرض  ــا فلســطينيا وأصــيب العشــرات جبــروح. وت الجئ
مكان التوزيع اخلـاص بـاألونروا يف الريمـوك باالشـتباكات الـيت وقعـت بصـورة منتظمـة طـوال          

اريـــة أمـــاكن التجميـــع والتوزيـــع يف الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، حيـــث أصـــابت الطلقـــات الن 
  حوادث.    عدة
من موظفي األمم املتحدة الوطنيني قيد االحتجـاز أو يف عـداد املفقـودين     ٢٨وما زال   - ٥٠

موظفا مـن األونـروا قيـد االحتجـاز أو يف عـداد املفقـودين، وموظـف واحـد مـن برنـامج            ٢٧(
ي اهلـالل األمحـر العـريب السـوري يف     األمم املتحدة اإلمنائي قيد االحتجاز). وقُتـل أحـد متطـوع   

مـن العـاملني يف    ٢٠١١متوز/يوليه. ويبلغ إمجايل عدد من قُتلـوا منـذ آذار/مـارس     ٢٦الرقة يف 
مـن مـوظفي    ٣٩من مـوظفي األمـم املتحـدة، و     ١٤شخصا. وهذا يشمل  ٦٢اجملال اإلنساين 

عيـة اهلـالل األمحـر    ومتطّوعي اهلالل األمحر العريب السوري، وسـبعة مـن متطـوعي ومـوظفي مج    
الفلســطيين، واثــنني مــن مــوظفي املنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، قتــل  

آب/أغسـطس عنـدما تعرضـت قافلـة تابعـة لربنـامج األغذيـة         ٦اثنان من سائقي الشاحنات يف 
  العاملي للهجوم وهي يف طريقها من دير الزور إىل الرقة.  

  
  مالحظات    

بعوث اخلاص دي ميستورا ونائـب املبعـوث اخلـاص رمـزي مهمـة صـعبة. وقـد        أمام امل  - ٥١
طلبت منهما البحـث عـن فـرص جديـدة لبـدء عمليـة سياسـية، ومراعـاة إشـراك بلـدان املنطقـة            
ــيت عرضــتها يف        ــذ النقــاط الســت ال ــة. وسيســهم عمــل املبعــوث اخلــاص يف تنفي بصــورة كامل
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أهنــا ميكــن أن تســاعد علــى معاجلــة احلالــة يف  حزيران/يونيــه يف مجعيــة آســيا، والــيت أعتقــد  ٢٠
  اجلمهورية العربية السورية بطريقة متكاملة قائمة على املبادئ.  

وقد أوجد طول أمد النـزاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية أرضـا خصـبة للجماعـات         - ٥٢
يت وقعـت  املسلحة املتطرفة، مبا يف ذلك ما يـرتبط منـها بتنظـيم القاعـدة. ولعـل يف األحـداث الـ       

مؤخرا يف العراق واالقتتال األخري الذي وقع يف عرسال بلبنـان داللـة واضـحة علـى مـا للـرتاع       
السوري من تأثري مدّمر ميتـد إىل البلـدان اجملـاورة ومـا هـو أبعـد. وعلـى بلـدان املنطقـة أن جتـد           

ناشـد  سبال لبناء اجلسور من أجل تعزيز فرص إعادة اهلـدوء وحتقيـق املصـاحلة. ومـرة أخـرى، أ     
حكومات املنطقـة ومجيـع األطـراف ذات النفـوذ أن توقـف تـدفق األسـلحة واملقـاتلني واملـوارد          
إىل أطــراف النـــزاع كافــة، وأن حتــول دون حصــول اجلماعــات اإلرهابيــة علــى املــوارد املاليــة    

  واألسلحة.  
ــان الرئاســي      - ٥٣ ــرغم مــن صــدور البي ــرارين  ٢٠١٣/١٥وعلــى ال  )٢٠١٤( ٢١٣٩والق
، تفاقمت احلالة على صـعيد احلمايـة. فقـد أفـادت التقـارير بسـقوط أكثـر        )٢٠١٤( ٢١٦٥ و

قتيــل مــن املــدنيني يف آب/أغســطس، ليكــون أكثــر األشــهر دمويــة منــذ انــدالع     ١ ٠٠٠مــن 
ب. ويعيش املدنيون يف ظروف مزرية. وما زال من مسات هـذا النــزاع كثـرة االنتـهاكات     احلر

البشــعة للقــانون اإلنســاين الــدويل واالعتــداءات علــى حقــوق اإلنســان، يف ازدراء تــام آلدميــة    
ــة        ــيت تشــّنها القــوات احلكومي ــادة كــبرية يف اهلجمــات العشــوائية ال اإلنســان. فقــد حــدثت زي

ــها. واســتمّرت املعارضــة املســلحة واجلماعــات      بالرباميــل املتفجــرة  ــاء بأكمل ــرت أحي حــىت دّم
ــة والســيارات       ــريان املدفعي ــذائف اهلــاون ون ــة يف شــّن اهلجمــات العشــوائية باســتخدام ق املتطرف
املفخخــة. ومــا زال يســاورين قلــق بــالغ إزاء اســتمرار اســتهداف الــبىن التحتيــة الالزمــة لتــوفري   

و مــا ميثــل أيضــا انتــهاكا صــارخا للقــانون اإلنســاين الــدويل.   اخلــدمات احليويــة للمــدنيني، وهــ 
وأذكّر أطراف الرتاع بأن االستهداف املتعّمد للسكان املدنيني يشكل جرمية حرب. وال جيـوز  

  أن يكون هناك إفالت من العقاب يف هذا النـزاع.  
العربيـة  ومن دواعي القلق البالغ توغُّل تنظيم داعش حىت وصـل إىل وسـط اجلمهوريـة      - ٥٤

السورية وما أُبلغ عنه من انتهاكات يرتكبها، مبا يف ذلك تنفيذه عمليـات قتـل املـدنيني خـارج     
ــده. وتعــّد عمليــات القتــل الــيت       ــذين يقعــون يف ي نطــاق القــانون وقطعــه رؤوس األشــخاص ال
ا تستهدف املدنيني واألشخاص غري املقاتلني الذين مل يعد هلم دور يف األعمـال العدائيـة انتـهاك   

للقانون اإلنساين الدويل. ويهولين ما أُبلـغ عنـه مـن اعتـداءات ترتكـب ضـد النسـاء علـى وجـه          
اخلصوص وقيود تفرض عليهن من جانب تنظـيم داعـش وغـريه مـن اجلماعـات املتطرفـة. وإين       
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أديـــن بأشـــد العبـــارات املمكنـــة مـــا حيـــدث مـــن اضـــطهاد لألفـــراد الـــذين يرفضـــون اعتنـــاق    
  تطّرفة اليت يعتنقها تنظيم داعش واجلماعات املسلحة املرتبطة به.  األيديولوجية امل

وما زال مجيع أطراف النـزاع مينعون وصول املسـاعدات اإلنسـانية علـى حنـو ال ميكـن        - ٥٥
تربيره. فهناك مئات األلوف من البشر يعيشون حتت احلصار. وقد أنشأت األمـم املتحـدة آليـة    

. )٢٠١٤( ٢١٦٥لعابرة للحدود املأذون هبا مبوجـب القـرار   الرصد لضمان شفافية العمليات ا
وأالحظ أن هناك منافذ جديـدة فُتحـت عـن طريـق اجلهـود الـيت ُبـذلت عـرب احلـدود وخطـوط           

، وآمــل أن أُبلــغ عــن زيــادة )٢٠١٤( ٢١٦٥التمــاس يف هــذا الشــهر علــى إثــر صــدور القــرار 
ــدد ــرارين       ع ــة الق ــذين متــت مســاعدهتم حتــت مظل  ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩األشــخاص ال

ــة     . وجيــب أن يكــون)٢٠١٤( الوصــول إىل املقــيمني يف أقــل املنــاطق حظــا مــن حيــث إمكاني
ــالغ تعــدادهم حــوايل   -الوصــول  منتظمــا ومســتداما وغــري معــاق.   -ماليــني نســمة  ٤,٧والب

وعلى ضـوء التطـورات اإلجيابيـة الـيت حـدثت مـؤخرا علـى صـعيد الوصـول إىل األمـاكن، مـن            
ل لتحســني األوضــاع. وجيــب علينــا الواضــح أنــه مــىت تــوافرت اإلرادة السياســية ُوجــدت الســب

ــا يف     ــانية إىل مجيـــع احملتـــاجني إليهـ ــا حـــىت تصـــل املســـاعدة اإلنسـ مجيعـــا أن نضـــاعف جهودنـ
اجلمهورية العربية السورية. ولكن هذا ليس بديال عن احلل السياسـي. ومـا زال األمـر يقتضـي     

ــي يف حيــ         ــرق حقيق ــاكن إلحــداث ف ــى صــعيد الوصــول إىل األم ــر جــذري عل اة إحــداث تغّي
  األشخاص الذين يكابدون الشدائد يف اجلمهورية العربية السورية.  

باإلمجــــــاع يف  )٢٠١٤( ٢١٧٠وإين أرحــــــب باختــــــاذ جملــــــس األمــــــن قــــــراره       - ٥٦
ضـاء  آب/أغسطس. ولعل يف هذا اإلجـراء مبـا حيملـه مـن داللـة مهمـة علـى توافـق آراء أع         ١٥

اجمللــس برهانــا علــى اإلصــرار الــذي دفــع العــامل بأســره إىل االحتشــاد للتصــدي لتصــاعد خطــر  
اإلرهاب يف اجلمهورية العربية السـورية والعـراق وسـائر األحنـاء. وإنـين أدعـو الـدول األعضـاء         
إىل التعاون بشكل كامـل لضـمان تنفيـذ القـرار. ويف الوقـت نفسـه، أود أيضـا أن أذكّـر مجيـع          

املعنيــة بأننــا جيــب أال خنتــزل الــرتاع الســوري يف مشــكلة إرهــاب ومقــاتلني أجانــب.  األطــراف
وأفضل سبيل إىل وقف انتشار هذا اإلرهاب اجلديد هو إجياد تسوية سياسية للـرتاع السـوري.   

  وجيب علينا أن نبقي هذا اهلدف دوما نصب أعيننا.
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  مرفق 
  (أ)محاية املدنيني -  ١ 

ملستشفيات واملخيمـات  أمثلة على اهلجمات اليت شنت على املنشآت املدنية (املدارس وا  
 ودور العبادة):

تلميـذا مـن أصـل     ١٣٠آب/أغسطس، كان ال يزال قيد االحتجاز ما ينـاهز   ١٢حىت  • 
 أيـار/  ٢٩من التالميذ اختطفهم تنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام يف     ١٥٣

كنـا  مايو وهم على الطريق املؤدي إىل عني العـرب. وتشـري التقـارير إىل أن تلميـذين مت    
 من الفرار خالل الفترة املشمولة بالتقرير.  

آب/أغســطس، أفيــد عــن إلقــاء مــا ال يقــل عــن أربعــة براميــل متفجــرة علــى    ١١ويف  • 
مـدنيا، مـن بينـهم مخسـة      ١٢باب النريب يف حلب القدمية، ممـا أسـفر عـن مقتـل      حي

 أطفال وامرأة.  

مـــن جـــراء  شخصـــا وأصـــيب العشـــرات ٣٠آب/أغســـطس، قتـــل أكثـــر مـــن  ٣ويف  • 
ــاين الســكنية وأحــد       غــارتني ــا أحــد املب ــا، ومشلت ــة دوم جــويتني اســتهدفتا وســط مدين

 األسواق اجملاورة.  

مدنيا مصرعهم وأصيب العشرات من جـراء   ١٥آب/أغسطس، لقي أكثر من  ٣ويف  • 
 تعرض أحد األسواق يف وسط مدينة كفر بطنا للقصف.  

آخــرين يف مدينــة محــص، مــن جــراء    ٢٦متوز/يوليــه، قتــل مــدنيان وأصــيب   ٣٠ويف  • 
 تفجري جهاز متفجر يدوي الصنع حممول على مركبة يف حي وادي الذهب.  

متوز/يوليه، أصابت قذيفتان أحد أسواق املواد الغذائيـة الطازجـة، هـو سـوق      ٢٣ويف  • 
اهلــال، يف منطقــة الزبلطــاين يف دمشــق، ممــا أســفر عــن مقتــل ثالثــة أشــخاص وإصــابة    

 آخرين.    ستة

متوز/يوليه، فجر جهاز تفجـريي يـدوي الصـنع أمـام قاعـة سـينما القـاهرة يف         ٢٢ويف  • 
  مدينة احلسكة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.  

  
 
  

غ فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة السـتة املرتكبـة ضـد األطفـال     لألمم املتحدة آلية منفصلة ومنتظمة لإلبال  (أ)  
يف الرتاعات املسـلحة، تعمـل مبجموعـة مـن املعـايري اخلاصـة بـالتحقق وتـواتر التقـارير بغـرض الوقـوف علـى             

 االجتاهات املستجدة.
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  تأثري الرتاع الواسع النطاق على اخلدمات العامة:     
ال يــزال الــرتاع يعطــل خــدمات الرعايــة الصــحية. فقــد أصــيبت املستشــفيات بأضــرار     •  

مــن املستشــفيات التابعــة  ٩٧ات البلــد األربــع عشــرة. ومــن أصــل  مــن حمافظــ ١٢ يف
  لوزارة الصحة:  

  o   يف املائة منها تعمـل جزئيـا؛    ٣٥يف املائة منها تعمل بشكل كامل؛ و  ٤١أفيد بأن
  يف املائة منها ال تعمل إطالقا.   ٢٤و 

  o     ــأن ــارير ب ــادت التق ــن املستشــفيات مفتوحــة يف وجــه املرضــى      ٧١وأف ــة م يف املائ
يف املائة ال يتيسـر الوصـول إليهـا بسـبب      ٢٩الراغبني يف تلقي العالج، يف حني أن 

  انعدام األمن.  
ــىت   •   ــن    ٨وحـ ــر مـ ــان أكثـ ــطس، كـ ــب   ٧٠٠ ٠٠٠آب/أغسـ ــة حلـ ــخص يف مدينـ شـ

يواجهون، وفقا للتقارير، صعوبات يف احلصـول بانتظـام علـى إمـدادات امليـاه املأمونـة       
ت امليــاه وميــاه اجملــاري والكهربــاء مــن جــراء  يف أعقــاب األضــرار الــيت حلقــت بشــبكا

حزيران/يونيه. وتيسر الوصول اآلمن حملطـة ضـخ امليـاه إلصـالحها،      ٢انفجار وقع يف 
وعمليات اإلصالح جاريـة حاليـا. وتشـري التقـارير أيضـا إىل أن متوسـط إمـداد مدينـة         

  حلب بالكهرباء حمدود يف ساعتني يف اليوم.  
لــى اهلياكــل األساســية واخلــدمات العامــة، اســتمرت حــاالت   ونتيجــة لتــأثري الــرتاع ع   •  

 ٥ ٥٣٥اإلســهال احلــاد يف الزيــادة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث أبلــغ عــن   
. واحملافظــات الــيت شــهدت أكــرب  ٢٠١٤متوز/يوليــه  ١٩إىل  ١٣حالــة يف الفتــرة مــن 

)، ٧٩٨حالــة)، ودمشــق ( ١ ٥٢٢عــدد مــن احلــاالت املبلــغ عنــها هــي ديــر الــزور (   
  ).  ٤٦٥)، وحلب (٤٩٦)، والالذقية (٥٢٨وريف دمشق (

  
  وصول املساعدة اإلنسانية بشكل آمن ودون عوائق إىل احملتاجني هلا   -  ٢  

  املناطق اليت يصعب الوصول إليها:     
املنـاطق الـيت يصـعب    ’’ماليني شخص يوجـدون يف   ٤,٧تشري آخر التقديرات إىل أن   •  

  احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية.   ، وهم يف أمس‘‘الوصول إليها
أشخاص خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير    ٤٦٩ ٥١٠وقدمت املساعدات الغذائية إىل   •  

 ٤٣٦ ٤٥٠يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها (قـدمها برنـامج األغذيـة العـاملي إىل     
  شخصا).   ٣٣ ٠٦٠شخصا، واألونروا إىل 
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شخصـــا يف املنـــاطق الـــيت يصـــعب   ٨١ ١٥١وأتيحـــت األصـــناف غـــري الغذائيـــة إىل    •  
ــئني إىل      ــؤون الالجــ ــية شــ ــها مفوضــ ــا (قدمتــ ــول إليهــ ــخاص،  ٧١ ٠٠٤الوصــ أشــ

  شخصا).   ٤ ٥٢٠شخصا، واألونروا إىل  ٥٦٢٧واليونيسيف إىل 
 ٥٥ ٠٠٠وقدمت منظمة الصـحة العامليـة واألونـروا املسـاعدة الطبيـة علـى أكثـر مـن           •  

  ها.  شخص يف املناطق اليت يصعب الوصول إلي
 ٦٠ ٠٣٩وأوصلت اليونيسـيف امليـاه ومـواد الصـرف الصـحي والنظافـة الصـحية إىل          •  

طفــل مبــواد الــدعم التعليمــي يف املنــاطق الــيت يصــعب        ٢٣ ١٠٠شخصــا، وزودت 
  الوصول إليها.  

  
  القوافل املشتركة بني الوكاالت العابرة للخطوط    

  رة املشمولة بالتقرير:  أُرسلت قافلة واحدة مشتركة بني الوكاالت خالل الفت  •  
  o   متوز/يوليــه، وصــلت إىل درعــا قافلــة مشــتركة بــني األمــم املتحــدة واهلــالل   ٢٩يف

شـاحنة، حيـث سـتوزع إمـدادات اإلغاثـة       ١٥األمحر العـريب السـوري متألفـة مـن     
ــها        يف ــزون يف ريــف احملافظــة الغــريب ليســتفيد من ــل شــهاب وزي ــدودا وت ــاطق ي من

  املنطقة مبساعدات منذ بداية الرتاع.   شخص. ومل تتوصل هذه ١٠  ٠٠٠
وطُلــب إرســال ســت قوافــل مشــتركة بــني الوكــاالت، ولكــن مل تســري تلــك القوافــل     •  

  خالل الفترة املشمولة بالتقرير:  
  o     تعذر إرسال قافلة مشتركة بني الوكاالت إىل عدرا البلد وعدرا العمالية كـان مـن

ــررا يف  ــة اجل  ١٤و ١٣مق ــة الســورية،  آب/أغســطس؛ إذ أن حكوم ــة العربي مهوري
وإن منحــت املوافقــة عليهــا، مل يكــن بوســعها ضــمان األمــن يف الطريــق املقترحــة.  

  وأجلت األمم املتحدة القافلة وستقترح طريقا بديلة.  
  o   ا مبحافظــة ريــف دمشــق، يوتعــذر إرســال قافلــة مشــتركة بــني الوكــاالت إىل قدســ

  وزارة اخلارجية.  آب/أغسطس بسبب عدم احلصول على موافقة  ١٢  يف
  o   آب/أغسطس، قدم مركـز األمـم املتحـدة يف حلـب طلبـا إىل حمـافظ حلـب         ٦ويف

أسـرة   ٥ ٠٠٠من أجل تسيري قافلـة مشـتركة بـني الوكـاالت لتقـدمي املسـاعدة إىل       
ــة يف        ــالة تذكريي ــب. ووجهــت رس ــى الطل ــدم أي رد عل ــب. ومل يق يف شــرق حل

  آب/أغسطس.    ١٢
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  o   مركــز األمــم املتحــدة يف محــص طلبــا مــن أجــل إرســال  متوز/يوليــه، قــدم  ١٥ويف
أســـرة. وكـــان مـــن    ١١ ١٠٠قافلـــة إىل احلولـــة مبحافظـــة محـــص موجهـــة إىل     

متوز/يوليــه، ويظــل   ٢٧إىل  ٢٠إرســال القافلــة يف األصــل يف الفتــرة مــن      املقــرر
  إرساهلا معلقا.  

  o   محـاة مـن    متوز/يوليه، قدم مركز األمم املتحـدة يف محـص طلبـا إىل حمـافظ     ١٥ويف
 ٦ ٠٠٠أجــل تســيري قافلــة مشــتركة بــني الوكــاالت إىل ســهل الغــاب موجهــة إىل 

 متـوز/  ٢٩إىل  ٢١أسرة. وكان من املقرر إرسال القافلة يف األصـل يف الفتـرة مـن    
  يوليه، ويظل إرساهلا معلقا.  

  o   حزيران/يونيه، قدم مركز األمم املتحدة يف حلـب طلبـا إىل حمـافظ حلـب      ١٥ويف
 أيـار/  ٢٢استئناف تنفيذ خطة قافلـة حلـب (الـيت متـت املوافقـة عليهـا يف       من أجل 

  مايو). وأعاد احملافظ تقدمي اخلطة إىل وزارة اخلارجية، ولكنها ال تزال قيد النظر.  
  

  املناطق احملاصرة    
  شخص حماصرين.   ٢٤١ ٠٠٠ال يزال ما جمموعه   •  
شخصـا   ٦ ٠٦٠ت الغذائيـة علـى   وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، وزعـت املسـاعدا      •  

 ٤ ٥٢٠يف املائة منهم؛ ووزعت األصناف غـري الغذائيـة علـى     ٢,٥من احملاصرين، أو 
ــهم، أو   ــة إىل    ١,٨شخصــا من ــدمت املســاعدة الطبي ــة؛ وق شــخص  ٢٥ ٢٠٠يف املائ

  يف املائة من السكان يف املناطق احملاصرة.   ١٠,٥  أو
شخصـا يف خمـيم الريمـوك، وقـدمت      ٦ ٠٦٠ وقدمت األونروا املساعدات الغذائية إىل  •  

  شخص.   ١ ٢٠٠شخصا واملساعدة الطبية إىل  ٤ ٥٢٠األصناف غري الغذائية إىل 
شــــخص يف  ٢٤ ٠٠٠وقــــدمت منظمــــة الصــــحة العامليــــة املســــاعدة الطبيــــة إىل أن   •  

  الشام.    معضمية
  

  املساعدة عرب احلدود:    
  )٢٠١٤( ٢١٦٥عمال بالقرار     

 -خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أرسلت األمـم املتحـدة وشـركاؤها مخـس شـحنات        •  
إىل اجلمهوريـة العربيـة السـورية يف إطـار      -أربع منها من تركيـا وواحـدة مـن األردن    

عن طريـق املعـربين احلـدوديني بـاب السـالم والرمثـا.        )٢٠١٤( ٢١٦٥أحكام القرار 
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شـــخص؛  ٦٧ ٠٠٠وضـــمت تلـــك الشـــحنات املســـاعدات الغذائيـــة ألكثـــر مـــن       
شــخص؛ وامليــاه ولــوازم الصــرف   ٧٠ ٠٠٠واألصــناف غــري الغذائيــة ملــا يقــرب مــن  

شـخص،   ١١٠ ٠٠٠شخص؛ واللوازم الطبية ملا يقرب من  ٧٥ ٠٠٠الصحي لنحو 
لوازم اجلراحة ملائيت شـخص باإلضـافة إىل مـواد أخـرى لسـكان حمافظـات        مبا يف ذلك

  حلب وإدلب والالذقية ودرعا.  
  

  من تركيا    
ــة اإلنســانية بإيصــال مســاعدات        •   ــهالل األمحــر التركــي، تقــوم اجلهــات الفاعل وفقــا لل

مليــون دوالر يف املتوســط شــهريا مــن تركيــا إىل اجلمهوريــة  ٢٣إنســانية بقيمــة تنــاهز 
ربية السورية عن طريق نظام نقطة الصـفر إليصـال املسـاعدات الـذي يـديره اهلـالل       الع

األمحــر التركــي. وال يشــمل هــذا املتوســط الشــهري املســاعدة املقدمــة عــرب القنــوات     
  التجارية أو القنوات األخرى.  

وقــدمت مفوضــية شــؤون الالجــئني طلــبني الســترياد أصــناف مــن تركيــا متــت املوافقــة   •  
  عليهما.  

  
  من األردن    

ــدمت مفوضــية شــؤون الالجــئني      •   ــة      ٤٦ق ــة العربي ــة اجلمهوري ــا إىل حكوم ــا رمسي طلب
الســـورية الســـترياد مـــواد اإلغاثـــة األساســـية عـــرب احلـــدود األردنيـــة. ومتـــت املوافقـــة  

  مجيعها.    عليها
  

  من لبنان    
ية ظـــل معـــربا املصـــنع والعريضـــة احلـــدوديان بـــني لبنـــان واجلمهوريـــة العربيـــة الســـور  •  

  مفتوحني لنقل مواد اإلغاثة خالل الفترة املشمولة بالتقرير.  
طلبا السترياد مـواد اإلغاثـة األساسـية واألدويـة      ١٦وقدمت مفوضية شؤون الالجئني   •  

ــة؛      ــة عــرب احلــدود اللبناني ومعــدات االتصــاالت الســلكية والالســلكية واملعــدات األمني
ــا منــها وال تــزال   ١٣ومتــت املوافقــة علــى   طلبــات تتعلــق مبعــدات االتصــاالت   ٣طلب

  السلكية والالسلكية واملعدات األمنية قيد النظر.
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  من العراق    
قدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني طلبا واحـدا حظـي باملوافقـة السـترياد         •  

  أصناف من العراق.  
  

  سالمة العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية    
نان من سائقي شاحنات نقل املساعدة الغذائية املقدمة مـن  آب/أغسطس، قُتل اث ٦يف   •  

برنامج األغذية العاملي عندما تعرضت قافلة تابعة لربنامج األغذية العاملي هلجوم وهـي  
  يف طريقها من دير الزور إىل الرقة.

  متوز/يوليه، قتل يف الرقة أحد متطوعي اهلالل األمحر العريب السوري.   ٢٦يف   •  
/يوليــه، قُتــل أحــد مــوظفي منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف انفجــار ســيارتني   متوز ٢٦يف   •  

ــو        ــوع حن ــل يف اجملم ــب. وقُت ــة حل ــزاز مبحافظ ــة وأع شخصــا  ٢٠مفخخــتني يف العتم
  آخرون جبروح.   ٨٠وأصيب 

متوز/يوليه، سقطت شظايا قذيفة علـى منطقـة اسـتقبال الالجـئني عنـد مكتـب        ٢٢يف   •  
جـئني يف دمشـق. ومل يبلـغ عـن حـدوث إصـابات.       مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الال 

ويف حلــب، تضــرر مركــز صــحي تــابع لألونــروا يف خمــيم الــنريب عنــدما حتطمــت          
الجئـا فلسـطينيا وأصـيب     ١٢جـو. وقُتـل حنـو     - مروحية أصابتها قذيفـة أرض  طائرة

  العشرات جبروح.  
تكـررة طـوال الفتـرة    تأثرت منطقة التوزيع التابعة لألونروا يف الريموك باالشـتباكات امل   •  

  املشمولة بالتقرير، حيث أصابت النريان منطقيت التجميع والتوزيع يف عدة مناسبات.  
فـردا،   ٦١مـن العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين      ٢٠١١بلغ عدد من قُتل منـذ آذار/مـارس     •  

مــن مــوظفي ومتطــوعي اهلــالل األمحــر  ٣٨مــن مــوظفي األمــم املتحــدة، و  ١٤منــهم 
من متطوعي وموظفي مجعيـة اهلـالل األمحـر الفلسـطيين، واثنـان       ٧، و العريب السوري

  من موظفي املنظمات غري احلكومية الدولية.  
من مـوظفي األمـم املتحـدة مـن الفئـة الوطنيـة قيـد االحتجـاز أو يف عـداد           ٢٨ال يزال   •  

مــن مــوظفي األونــروا حمتجــزين أو مفقــودين وال يــزال أحــد   ٢٧املفقــودين (ال يــزال 
  ي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قيد االحتجاز).  موظف
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  إعالن االلتزام    
ــه    •   ــا جمموعـ ــزام، مؤكـــدة    ٢٤وقـــع مـ ــلحة إعـــالن االلتـ مـــن مجاعـــات املعارضـــة املسـ

املسؤوليات األساسية الواقعة على كاهلها مبوجب القـانون الـدويل اإلنسـاين والتزامهـا     
لـى أسـاس احلاجـة ال غـري. ومـن ضـمن       بتسهيل العمل على تلبية احتياجات املدنيني ع

األطراف املوقعة األربعة والعشرين، وقعت إحـدى اجلماعـات خـالل الفتـرة املشـمولة      
  بالتقرير، وهي:  

  o   آب/أغسطس.   ٦صقور الغاب: وقعت على الوثيقة يف  
  

  العبور اآلمن للعاملني يف اجملال الطيب واللوازم الطبية   -  ٣  
  رافق الطبية خالل الفترة املشمولة بالتقريراهلجمات اليت ُشنت على امل    

هجمـة وقعـت علـى تسـعة مرافـق       ١١وثقت منظمة أطباء مناصرون حلقوق اإلنسـان    •  
طبيــة خمتلفــة يف متوز/يوليــه. فقــد ُنفــذت ســبع هجمــات يف حمافظــة حلــب، واثنتــان يف 
 ريف دمشق، إحدامها يف إدلب واألخرى يف دير الـزور. واسـُتخدم يف سـبع مـن هـذه     
ــة      ــذائف أو صــواريخ، واســُتخدمت قذيف ــل متفجــرة (يف حلــب)، وق اهلجمــات برامي

  هاون يف هجمة واحدة، وسيارة مفخخة يف أخرى.  
هجمـة وقعـت علـى     ١٨٦وثقت منظمة أطباء مناصرون حلقوق اإلنسان مـا جمموعـه     •  

  من املرافق الطبية املختلفة منذ اندالع الرتاع.   ١٤٨
من األفراد العاملني يف اجملـال   ١٣ون حلقوق اإلنسان مقتل وثقت منظمة أطباء مناصر  •  

الطــيب يف متوز/يوليــه، قُتــل ســتة منــهم عــن ســابق إصــرار حســب مــا ورد يف التقــارير. 
وكــان مقتــل أحــد عشــر منــهم علــى يــد القــوات احلكوميــة، يف حــني قتلــت مجاعــات  

ف أو تفجــري، املعارضـة املســلحة االثــنني اآلخـرين. وتــويف تســعة أفـراد يف أعمــال قصــ   
وتويف اثنان بسبب التعذيب، وقُتل اثنان بطلقات نارية. وسجلت املنظمـة يف اإلمجـال   

  من العاملني يف اجملال الطيب منذ نشوب الرتاع.    ٥٤١وفاة 
  

  سلب القوافل ما لديها من أدوية ولوازم طبية    
ــوازم ط         •   ــة أو ل ــن ســلب أي أدوي ــالتقرير ع ــرة املشــمولة ب ــغ خــالل الفت ــن  مل يبل ــة م بي

  الشحنات الواردة من منظمة الصحة العاملية.  
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ــا         •   ــيت تســيطر عليه ــاطق ال ــة إىل املن ــات الطبي حــدث بعــض التحســن يف إيصــال احلاجي
، مبـا يف ذلـك املنـاطق احملاصـرة يف     )٢٠١٤( ٢١٦٥املعارضة يف أعقـاب اختـاذ القـرار    

  ة الشام والريموك واملنطقة الشرقية من مدينة حلب.  معضمي
  

  محلة التلقيح ضد شلل األطفال    
مليــون  ٢,٧مشلــت جولــة التلقــيح ضــد شــلل األطفــال الــيت ُنظمــت يف حزيران/يونيــه    •  

طفل يف مجيع احملافظات األربـع عشـرة. ومـن املقـرر أن تـنظم وزارة الصـحة ومنظمـة        
يف) ومنظمــة الصــحة العامليــة واهلــالل األمحــر العــريب األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســ

السوري أربع محالت إضافية للتلقيح ضد شلل األطفال قبـل هنايـة العـام. ومـن املقـرر      
أيلول/سـبتمرب، هبـدف    ٤آب/أغسـطس إىل   ٣١أن ُتنظم اجلولـة املقبلـة يف الفتـرة مـن     

  مليون طفل.   ٢,٨تلقيح ما يقرب من 
  

  محلة التلقيح ضد احلصبة    
مـن حـاالت اإلصـابة بـداء احلصـبة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية          ٣٨٩تأكد وجود   •  

حىت اآلن، أغلبها يف حمافظيت دير الزور والرقة. وباإلضـافة إىل ذلـك، أُبلـغ مـن خـالل      
حالة ُيشتبه يف أهنا حاالت إصـابة باحلصـبة،    ٢ ٨٠٠نظام اإلنذار املبكر عن أكثر من 

  بأكمله.   ٢٠١٣نه يف عام وهو ِضعف العدد املبلغ ع
ــن          •   ــرة مـ ــحة يف الفتـ ــا وزارة الصـ ــيت قادهتـ ــة الـ ــة للحملـ ــائج النهائيـ ــبني النتـ إىل  ١٥تـ

أطفـال يف مجيـع    ٧٦٦ ٣٠٥حزيران/يونيه للتلقيح ضد احلصبة أن احلملـة مشلـت    ٢٦
احملافظــات األربــع عشــرة. وقــد اســتفادت هــذه احلملــة مــن الــدعم املقــدم مــن منظمــة  

  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف).   الصحة العاملية
تقدم منظمـة الصـحة العامليـة واليونيسـيف الـدعم لـوزارة الصـحة إلعـداد خطـة عمـل             •  

  وطنية تتعلق بداء احلصبة وغريه من األمراض اليت ميكن الوقاية منها بالتلقيح.  
  

  العراقيل اإلدارية   -  ٤  
حزيران/يونيــه، أبلغــت ووزارة الشــؤون االجتماعيــة احملــافظني أن مجيــع القوافــل  ٩يف   •  

ــات املتوجهــة إىل  أو ــؤر الســاخنة ” البعث ــاطق الب ــة وزارة    (ب)“من ــا مــن موافق ــد هل ال ب
 
  

متوز/يوليـه توضـيح املعـايري     ١٦وقد طلبت األمم املتحـدة يف  ‘‘. ؤر الساخنةالب’’تشري احلكومة السورية إىل   (ب)  
، ومل تتوصل بعد بأي توضيح. وألغراض هـذا التقريـر، ُيقصـد بـذلك     ‘‘البؤر الساخنة’’اليت ُتحدد مبوجبها 

 املناطق اليت يصعب الوصول إليها، إىل أن يرد توضيح، بالنظر إىل صعوبة الوصول إىل هذه املواقع.
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اخلارجيــة واهليئــة العليــا لإلغاثــة ومكتــب األمــن القــومي. وكــان احملــافظون فيمــا ســبق 
افظاهتم، مبا يف ذلـك عـرب خطـوط الـرتاع، مهـام تنسـيق       مفوضاً هلم أن يتولوا ضمن حم

األعمال املتعلقة بإيصال املساعدات وإصدار التـراخيص الالزمـة هلـا. وال يـزال تسـليم      
  املساعدات عرب خطوط الرتاع متعثرا بسبب هذه التوجيهات.

ــل      ٧يف   •   ــط التحميـ ــدمي خطـ ــا لتقـ ــارا زمنيـ ــة إطـ ــت وزارة اخلارجيـ ــه، عممـ متوز/يوليـ
عية وفقــا إلجــراءات خــتم الشــاحنات املطبقــة فيمــا يتعلــق حبركــة الشــاحنات    األســبو

العاملــة يف الــربامج العاديــة: يــتعني أن تقــدم الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة خطــط    
التحميل يوم االثنني من كل أسـبوع أثنـاء سـاعات العمـل. وتلتـزم احلكومـة باملوافقـة        

ن أجـل أن تبـدأ عمليـات التوزيـع يف     على خطط التحميـل األسـبوعية يـوم اخلمـيس مـ     
  أيام السبت.  

مت احلصول علـى إعفـاء فيمـا يتعلـق بتوزيـع األدويـة واملعـدات الطبيـة واحلاجيـات مـن             •  
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية املخصصـة للـربامج العاديـة. وسـُيعفى توزيـع      

رجية العمـل هبـا يف   هذه احلاجيات من بعض اإلجراءات اجلديدة اليت بدأت وزارة اخلا
نيســان/أبريل وأيار/مــايو. وســتتوىل وزارة الصــحة تنســيق أعمــال توزيــع املســاعدات   

  الطبية لتسليمها عرب خطوط الرتاع على أساس كل حالة على حدة.  
  

  إجراءات ختليص معدات االتصاالت السلكية والالسلكية    
دات تكنولوجيا املعلومـات  ال تزال إجراءات موافقة احلكومة على استرياد وتشغيل مع  •  

واالتصاالت تستغرق وقتا طويال. ومع ذلك، وبعد تلقي املوافقـة مـن سـريَيتل (اجلهـة     
مــن  ٧٠املصــدرة للتــراخيص)، اســتوردت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني  

حاسوبا حجريا وخادومني مـن صـنف    ٣٤األجهزة اليدوية ذات التردد العايل جدا و 
ProGres ــة القامشــلي       خــالل ال ــة حملط ــالتقرير. وقــد صــدرت املوافق ــرة املشــمولة ب فت

 آب/ ١٠وهـــي اآلن تنتظـــر التخلـــيص اجلمركـــي. ويف  VSATالطرفيـــة مـــن صـــنف 
أغسطس، حصلت املفوضية مـن وزارة اخلارجيـة علـى اإلذن باسـترياد نظـام سيسـكو       

  لالتصاالت اهلاتفية.  
  

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

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

ال تزال املعارضة غري قادرة على تعـيني حمـاورين مفّوضـني. وبسـبب تشـرذُم املعارضـة         •  
مــن الصــعب أن ُيحــدد بوضــوح ُمحــاور ميثــل مجاعــات املعارضــة املســلحة. ويســتمر    

تلـف  التفاعل على الصعيد احمللي يف كل حالة على حدة للتفاوض بشأن الوصول. وخي
  احملاورون باختالف املواقع اليت جيري التفاوض بشأن الوصول إليها.  

  
  التأشريات    

اســتمر العمــل بالسياســة املنقحــة بشــأن التأشــريات الــيت وضــعتها حكومــة اجلمهوريــة     •  
طلبـا   ٧٩آب/أغسطس، كان ما جمموعه  ١١آذار/مارس. ففي  ٤العربية السورية يف 

علـى تأشـريات أو جتديـدها ال تـزال تنتظـر الــرد،       مقـدما مـن األمـم املتحـدة للحصـول     
منـها جتـاوزت    ٥٢يوم عمـل، و   ١٥منها كانت مل تتجاوز بعد األجل احملدد يف  ٢٧

  هذا األجل.  
ــات     ١١يف   •   ــا للمنظمــ ــريات الــــيت مل يبــــت فيهــ ــدد التأشــ ــان عــ آب/أغســــطس، كــ

  .  طلبا ١٧احلكومية الدولية هو نفسه دون تغيري، حيث مل يبت بعد يف   غري
  

  مراكز املساعدة اإلنسانية ووجود املنظمات اإلنسانية    
انتقلــت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني إىل مكتــب أكــرب يف القامشــلي            •  

ــانية يف         ــاعدة اإلنسـ ــات املسـ ــز عمليـ ــوظفني وتعزيـ ــن املـ ــايف مـ ــدد إضـ ــتيعاب عـ السـ
  احلسكة.    حمافظة

  
  الشركاء من املنظمات غري احلكومية الدولية    

ــة           •   ــة العربي ــل يف اجلمهوري ــدة للعم ــة املعتم ــة الدولي ــري احلكومي ــات غ ــدد املنظم ــغ ع بل
  منظمة.   ١٦السورية 

ال تـزال املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة غــري مــرخص هلــا للعمــل بشــكل مباشــر مــع    •  
  املنظمات غري احلكومية الوطنية، وهي غري مسموح هلا مبرافقة قوافل األمم املتحدة.  

ــة     مل حيــ  •   رز أي تقــدم يف تنقــيح مــذكرة التفــاهم املوحــدة بــني املنظمــات غــري احلكومي
  الدولية واهلالل األمحر العريب السوري والوزارات املختصة.  
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  الشركاء من املنظمات غري احلكومية الوطنية    
بلغ عدد املنظمات غري احلكومية الوطنية املأذون هلا بالـدخول يف شـراكات مـع األمـم       •  

  فرعا.   ١٤١منظمة تعمل من خالل  ٨٥ املتحدة
صــدر اإلذن ملنظمــتني غــري حكــوميتني وطنيـــتني جديــدتني خــالل الفتــرة املشـــمولة          •  

  بالتقرير: إحدامها يف حمافظة محص، واألخرى يف حمافظة دمشق.  
ُحذفت اثنتان من املنظمات غري احلكومية الوطنية مـن قائمـة املنظمـات املعتمـدة لعـدم        •  

  أعمال. قيامهما بأي
  

  التمويل  -  ٥  
مليــون دوالر خــالل الفتــرة   ٤٣٩,٥ُســّجل ختصــيص أمــوال لألزمــة الســورية بقيمــة     •  

مليــون دوالر لتمويــل أنشــطة تــتّم  ١٤١,٥املشــمولة بــالتقرير. وكــان مــن هــذا املبلــغ 
مليـون دوالر لـدعم الالجـئني السـوريني      ٢٨٩,٠داخل اجلمهورية العربية السورية و 

  اورة.  يف البلدان اجمل
ومن املبلغ اإلمجايل الـذي أفيـد بأنـه ُرصـد للجمهوريـة العربيـة السـورية خـالل الفتـرة            •  

مليــون دوالر) ألنشــطة  ٧٦,٧يف املائــة ( ٥٤,٢املشــمولة بــالتقرير، ُخّصصــت نســبة  
مدرجـة يف خطـة اإلغاثــة اإلنسـانية لســورية. وفيمـا يتعلـق بالبلــدان اجملـاورة، ُخّصــص       

ــة ( ٩٧,٣ ــه لألنشــطة املدرجــة يف       ٢٨٩,٩يف املائ ــاد ب ــغ املف ــن املبل ــون دوالر) م ملي
  اخلطة اإلقليمية إلغاثة الالجئني السوريني.  

آب/أغسطس، كانت النسبة اإلمجالية لتمويل خطـة اإلغاثـة اإلنسـانية لسـورية      ١٨ويف   •  
ني باليـ  ٦,٠٢يف املائة (طُلب مبلغ  ٣٩واخلطة اإلقليمية إلغاثة الالجئني السوريني تبلغ 

يف املائة خلطة اإلغاثة  ٣٠بليون دوالر). وتبلغ نسبة التمويل  ٢,٣٨دوالر، وورد مبلغ 
  يف املائة للخطة اإلقليمية إلغاثة الالجئني السوريني.  ٤٥اإلنسانية لسورية، و 
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  استعراض عام لالستجابة اإلنسانية اليت تقوم هبا األمم املتحدة    - ٦  
  املساعدات الغذائية    

ماليـني   ٣,٦٦يف متوز/يوليه، أرسل برنامج األغذية العاملي أغذية لدعم ما يقرب مـن    •  
يف املائــة مــن   ٨٦حمافظــة يف ســورية، وهــو مــا يعــادل      ١٣شــخص مــوّزعني علــى   

يف املائـــة عـــن  ٧زيـــادة بنســـبة  ماليـــني شـــخص املســـتهدفني. وهـــذا ميثـــل ٤,٢٥ الــــ
يف املائــة  ٨١ماليــني نســمة الــذين مت الوصــول إلــيهم يف حزيران/يونيــه (      ٣,٤٢ الـــ
  العدد املستهدف).    من

ــه، متــت مســاعدة       •   ــيت مت إرســاهلا يف متوز/يولي ماليــني  ٣,٤ومــن جممــل املســاعدات ال
يف املائــة)،  ٩٢شــخص مــن خــالل العمليــات الربناجميــة العاديــة إليصــال املســاعدات ( 

ــدود (     ٧ ٠٠٠ و ــابرة للحــ ــات العــ ــالل العمليــ ــن خــ ــخص مــ ــة)،  ٠,٢شــ يف املائــ
، (ج)يف املائــة) ٨شخصـا مــن خــالل البعثــات العـابرة خلطــوط التمــاس (   ٣٠٢ ٩٦٠ و
شخصــا الــذين مت الوصــول إلــيهم  ١٣٦ ٨٤٥يف املائــة عــن الـــ  ١٢١زيــادة بنســبة  يف

  عرب خطوط التماس يف حزيران/يونيه.
عدم التمكن من حتقيق اهلدف املقرر لشهر متوز/يوليـه راجعـا بشـكل رئيسـي إىل      وكان  •  

انعدام األمن على الطرق املؤدية إىل وجهـات املسـاعدات، ممـا أعـاق إيصـال الشـحنات       
شخصـا يف الرقـة    ٣٨٨ ٥٣٩بشدة، وخاصة يف الشمال الشرقي. ونتيجة لذلك، هناك 

ــذّر إيصــال املســاعدات     ــزور واحلســكة تع ــر ال ــرة     ودي ــم خــالل الفت ــررة هل ــة املق الغذائي
يف املائـة مـن    ٢٠شخصا يف الرقة وأقل من  ٢٨٤ ٢٨٥املشمولة بالتقرير، وذلك بواقع 

  املستهدفني باملساعدة يف دير الزور واحلسكة.   ٥٢١ ٢٦٥األشخاص الـ 
ــة العــاملي      •   ــامج األغذي ــع آب/أغســطس، أرســل برن  ٣٨٠ ٥٠٠وبالنســبة إىل دورة توزي

آب/أغســطس، وهــو   ١٤شــخص يف  ١ ٩٠٢ ٥٠٠أســرية تكفــي لـــ    حصــة إعاشــة 
يف املائـة مقارنـة    ٣١يف املائة من اهلدف املقرر. وميثل ذلـك زيـادة قـدرها     ٤٥يعادل  ما

حصـة   ١٩ ٥٠٠بالنقطة الزمنية نفسها من دورة توزيع متوز/يوليـه. ومشـل هـذا إرسـال     
 ١١ ٠٥٠صص، كانـت  موقعا يف ريف حلب. ومن هذه احل ١١غذائية مت توزيعها يف 
آب/أغسـطس يف قـرى منـبج     ١٠قد ُوّزعت يف  مستفيد ٥٥ ٠٠٠حصة غذائية تكفي 

 
  

مدين متت مساعدهتم يف معضمية الشـام يف إطـار دورة برنـامج األغذيـة العـاملي       ٣٠ ٠٠٠يشمل هذا الرقم   (ج)  
لتوزيع املساعدات لشهر/حزيران، ولكن سبق اإلبالغ عن هؤالء ضمن تقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ قـرار      

 ).S/2014/525( )٢٠١٤( ٢١٣٩جملس األمن 
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  حلب.  والباب وجرابلس ومسكنة ودير حافر يف اجلزء الشرقي من ريف
  

  مواد اإلغاثة األساسية واملأوى    
شـخص   ١٨١ ٦٠٠أرسلت مفوضية شؤون الالجئني مواد إغاثة أساسـية ألكثـر مـن      •  

آب/أغسـطس. ويف اجملمــل،   ٤متوز/يوليـه و   ١٧افظـات يف الفتـرة مـا بـني     يف تسـع حم 
مــن احملافظــات  ١٣مليــون شــخص يف  ٢,٨تلقّــى مــواد اإلغاثــة األساســية أكثــر مــن   

ماليـني صـنف مـن     ١٠,١منـذ بدايـة السـنة (وجـرى يف اجملمـل توزيـع حـوايل         ١٤ الـ
ــذ     ــة األساســية). ووصــلت مفوضــية شــؤون الالجــئني من ــام إىل   مــواد اإلغاث ــة الع بداي

  من املناطق احملاصرة اليت يصعب الوصول إليها. ٩١شخصا يف  ٤٣٤  ٦٤٥
، أجنــزت مفوضــية شــؤون الالجــئني إصــالح  ٢٠١٤ويف الفتــرة الــيت انقضــت مــن عــام    •  

شخصا يف سـت حمافظـات. وباإلضـافة إىل ذلـك، مت      ٨ ٣٩٦مالجئ مجاعية تستوعب 
   فظات محص وريف دمشق وحلب.شخصا يف حما ٢٤ ١٧٦حتسني مآوى خاصة لـ 

ــوازم       وقامــت  •   ــوازم صــحية ول ــة ول ــهجرة بإيصــال مــواد غــري غذائي ــة لل املنظمــة الدولي
ـــ    ــآوى لـ ــزور وحلـــب    ٧ ٠٢٥إلصـــالح وحتســـني املـ ــر الـ ــات ديـ ــا يف حمافظـ شخصـ

  والسويداء ودمشق ومحاة.  
  الصحة    

حالـة عـالج طـيب،     ٥٨٠ ٠٠٠وّزعت منظمة الصحة العاملية األدوية واللوازم حلـوايل    •  
وجرى توفري حماليـل   .(د)سكةمبا يف ذلك يف حمافظات الرقة وحلب وريف دمشق واحل

شخصا يف مدينة الرقة. ويف حلب، مت بالتعاون مـع اهلـالل    ٣ ٣٣٣احلقن الوريدي لـ 
أطنــان متريــة مــن مســتلزمات اجلراحــة إىل أربعــة   ١٠األمحــر العــريب الســوري إيصــال 

مستشفيات جيـري تشـغيلها يف اجلـزء الـذي تسـيطر عليـه املعارضـة مـن مدينـة حلـب،           
  شخص. ٢٢ ٣٠٠أدوية األمراض املزمنة لـ  فضال عن توفري

ــة واهلــالل األمحــر العــريب الســوري       •   ويف ريــف دمشــق، وّزعــت منظمــة الصــحة العاملي
شخص لشهرين من املضادات احليوية وأدويـة األمـراض املزمنـة     ٢٤ ٠٠٠احتياجات 

يف التجّمع السكاين احملاصـر مبعضـمية الشـام. ويف احلسـكة، شـاركت منظمـة الصـحة        
امليــة يف عمليــات النقــل اجلــوي الــيت قامــت هبــا وزارة الصــحة إىل مدينــة القامشــلي   الع

 
  

أيـام) عالجـا لشـخص واحـد. ويـتم حتديـد        ٨ملدة  ُتعترب دورة العالج املعيارية (مثل دورة املضادات احليوية  (د)  
 الدورات العالجية لكل عملية توزيع لألدوية على أساس املعايري الدولية ملنظمة الصحة العاملية.
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  شخص.   ٣ ٤٠٠إليصال حماليل احلقن الوريدي لعالج ما قد يصل إىل 
ــر صــندوق األمــم املتحــدة للســكان      •   ــة     ٣٠ ٠٠٠ووفّ ــع احلمــل الرمحي مــن أجهــزة من

ألســرة الســورية. ووفّــر للمرافــق الصــحية الــيت تــدعمها وزارة الصــحة ومجعيــة تنظــيم ا
الصــندوق أيضــا مخســة أجهــزة تعقــيم وعشــرة أجهــزة طــرد مركــزي لالســتخدام يف     

  املختربات يف املرافق الصحية.  
وواصــل الصــندوق تقــدمي الــدعم لشــركائه املنفــذين لتــوفري خــدمات الصــحة اإلجنابيــة    •  

ا طبيـا يف  مركـز  ١٣عيـادة ثابتـة و    ٢٧عيـادة متنقلـة و    ٢٨املنقذة للحياة مـن خـالل   
حمافظــات دمشــق وريــف دمشــق ومحــص وحلــب وديــر الــزور والرقــة ومحــاة ودرعــا    

امرأة خدمات الصحة اإلجنابيـة خـالل    ١٩ ٥٠٠وطرطوس والالذقية. وتلقت حوايل 
امــرأة اســتفدن مــن خــدمات تنظــيم   ٣ ٠٠٠الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، ومــن هــؤالء  

ي خـدمات الـوالدة باسـتخدام قسـائم     امرأة حامل متّت إحالتهن لتلقّـ  ٥٠٠األسرة؛ و 
  خدمات الصحة اإلجنابية.  

  
  املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية    

مليـون شـخص إمكانيـة     ١٦,٥خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، أتاحـت اليونيسـيف لــ         •  
احلصــول علــى امليــاه املأمونــة مــن خــالل تــوفري مــادة هيبوكلوريــت الصــوديوم؛ ويوجــد  

  من األشخاص الذين متت مساعدهتم يف مناطق ال تسيطر عليها احلكومة. يف املائة   ٤١
ووفّرت اليونيسيف وشركاؤها فـرص احلصـول علـى امليـاه والصـرف الصـحي والنظافـة          •  

شخصا يف املناطق اليت يصعب الوصـول إليهـا. ويف احلسـكة، قـام      ٦٠ ٠٣٩الصحية لـ 
شـخص، وتوزيـع جمموعـات     ٥ ٠٠٠شركاء اليونيسيف بتوزيع أقراص تنقية املياه على 

مســتفيدا، ودعــم تركيــب خــزان ميــاه يســتفيد منــه    ٦٣٩لــوازم النظافــة الصــحية علــى  
شــخص. ويف محــص، وّزعــت اليونيســيف، عــن طريــق اهلــالل األمحــر العــريب           ٤٠٠

  شخص).  ٤٩ ٥٠٠أسرة معيشية (حوايل  ٩ ٩٠٠السوري، أقراص تنقية املياه على 
شخصـا عـن    ٧٤٧ ٠١٨رت اليونيسـيف امليـاه املأمونـة لــ     إمجاال، وفّ ٢٠١٤ويف عام   •  

طريــق إرســال صــهاريج امليــاه وتوزيــع أقــراص تنقيــة امليــاه والتخــزين املؤقــت للميــاه؛    
ــة الصــحية        ــق بتشــجيع النظاف ــة الصــحية وأوصــلت رســائل تتعل ــواد النظاف ــرت م ووفّ

أشخاص، وجعلت املـراحيض ومرافـق غسـل األيـدي املصـممة بشـكل        ٣٢٠ ٣٠٨ لـ
  شخصا.   ٢٢ ٩٥٦سليم يف متناول 
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  التعليم    
ينصّب تركيز األنشطة احلالية يف جمـال التعلـيم علـى أعمـال التحضـري للسـنة الدراسـية          •  

ــيت ســتبدأ يف     ــة الســورية ال ــة العربي ــدة يف اجلمهوري أيلول/ســبتمرب. وختطــط   ١٤اجلدي
“ دة إىل املدرســةالعــو”اليونيسـيف، بالتنســيق مـع وزارة التعلــيم، لتنفيـذ محلــة بعنـوان     

  طفال.   ٤٤٧ ٦٨١تستهدف 
ــة يف حمافظــة       •   ــة التعليمي ــالتقرير، قامــت اليونيســيف واملديري ــرة املشــمولة ب وخــالل الفت

ــا،         ــيت يصــعب الوصــول إليه ــاطق ال ــواد مدرســية يف تســع مــن املن احلســكة بتشــغيل ن
توزيـع  يف املائـة منـهم تقريبـا مـن البنـات. ومت أيضـا        ٥٠طفال،  ٧ ٣٥٥فاستفاد منها 

  اللوازم التعليمية، من قبيل جمموعات املواد الترفيهية واألدوات املدرسية.  
ــوادي املدرســية         •   ــا، اســتمر تشــغيل الن ــاطق احمليطــة هب ــة محــص والرســنت واملن ويف مدين

مــن مراكــز (نـــوادي) الــتعلّم الــيت تـــدعمها اليونيســيف، حيــث مت الوصـــول        ٤٨ يف
  طفال. ١٥ ٧٤٥  إىل

مــن األطفــال تثقيفــا يف جمــال التوعيــة   ٥٩٠ملشــمولة بــالتقرير، تلقّــى  وخــالل الفتــرة ا  •  
مبخاطر األلغام يف محص، مبا يف ذلك يف مدينة القـريتني ويف محـص القدميـة، ومهـا مـن      
املناطق اليت يصعب الوصول إليها. وقدمت اليونيسـيف أنشـطة توعيـة مبخـاطر األلغـام      

  .  ٢٠١٤شخص يف النصف األول من عام  ٢٢ ٨٠٠لنحو 
  الالجئون الفلسطينيون    

 ٦٠ ٠٧٦قامت األونروا، من خالل برجمتها العاديـة، بتقـدمي املسـاعدات الغذائيـة إىل       •  
شخصــا؛ واملســاعدات النقديــة إىل    ٧٧ ٣٥٧شخصــا، واالستشــارات الصــحية إىل   

قرضـا جديـدا مـن قـروض التمويـل البـالغ الصـغر؛         ٤٢٢شخصا؛ وقدمت  ٤٥ ٨٩٢
ملياه والصرف الصحي والنظافـة الصـحية أو جمـال اإليـواء إىل     وقدمت الدعم يف جمال ا

  شخصا.   ١٣ ٨٦٥
شخصـا، واملسـاعدة الطبيــة    ٦ ٠٦٠وقامـت األونـروا بتقـدمي املســاعدات الغذائيـة إىل       •  

  شخصا يف الريموك.   ٤ ٥٢٠شخص، واملواد غري الغذائية إىل  ١ ٢٠٠إىل 
  

  الزراعة    
شخصــا يف  ١٧ ٤٣٠والزراعــة الــدعم إىل   قــدمت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة      •  

  حمافظات ريف دمشق ومحاة وإدلب.  
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ومنظمة األغذية والزراعة بصـدد وضـع اللمسـات األخـرية علـى ترتيـب للشـراكة مـع           •  
ماليـني رأس ماشـية يف حمافظـات ريـف      ٣,٨نقابة األطباء البيطريني السوريني لعـالج  

  دمشق ومحص ومحاة واحلسكة وإدلب ودرعا.  
  

  دمات احلماية واخلدمات اجملتمعيةخ    
واصــلت مفوضــية شــؤون الالجــئني أنشــطة رصــد احلمايــة الــيت تقــوم هبــا باالســتعانة       •  

مركــزا جمتمعيــا؛  ١١مبــوظفني موجــودين يف ســبعة مواقــع ميدانيــة رئيســية؛ وبـــواسطة 
ــى          ــد عل ــا يزي ــتعانة مب ــة؛ وباالس ــة واحمللي ــات الدولي ــع املنظم ــن خــالل شــراكاهتا م وم

ن املتطوعني العاملني يف جمال التوعية. وقامت املفوضـية بزيـارة لرصـد احلمايـة     م ٢٥٠
  يف منشآت مدرسة األندلس اليت تؤوي أشخاصا مت إجالؤهم من محص القدمية.  

شـخص   ٨٠ ٠٠٠إىل أكثـر مـن    ٢٠١٤ووصلت املفوضية وشركاؤها منذ بدايـة عـام     •  
ــدعم النفســي   ــّدم هلــم ال ــة،  االجتمــاعي واألنشــطة اال  - قُ ــة والتثقيفي ــة والترفيهي جتماعي

  وأنشطة التوعية مبسائل العنف اجلنسي واجلنساين، والتدريب املهين، واملعونة القانونية. 
االجتمـــاعي  - وقـــدم صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان وشـــركاؤه الـــدعم النفســـي  •  

ـــ   امــرأة يف حمافظــات دمشــق وريــف دمشــق    ٥ ٠٠٠وخــدمات اإلســعاف النفســي ل
الزور والرقـة ومحـاة ودرعـا وطرطـوس والالذقيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك،         وحلب ودير

من النساء والفتيات لكشف حاالت العنـف اجلنسـاين، وكـان مـن      ١ ٣٦١فحص  مت
ناجيـــة مـــن العنـــف اجلنســـاين قُـــّدمت هلـــن خـــدمات ختصصـــية مشلـــت    ١٩٣بينـــهن 

  االستشارات الطبية.  
ــات غــري      •   ــع املنظم ــاون م ــدعم    وقامــت اليونيســيف، بالتع ــدمي ال ــة، بتق ــة احمللي  احلكومي

طفـال يف حمافظـات دمشـق وريـف دمشـق ودرعـا        ١١ ٥٣١االجتماعي لــ   - النفسي
، وصـلت اليونيسـيف   ٢٠١٤والقنيطرة طرطـوس والالذقيـة ومحـاة ومحـص. ويف عـام      

  االجتماعية العامة.  -طفال ومراهقا مت إمدادهم باخلدمات النفسية ٥٢ ٦٧٢إىل 
  

  الالجئني العراقيني يف حمافظة احلسكة  االستجابة ألزمة    
شـخص   ٥٥ ٠٠٠يف ظل تدهور احلالة اإلنسانية يف حمافظة احلسكة مع تدفق حـوايل    •  

هربوا من مشال غرب العراق، جتري األمم املتحدة عمليات نقل جوي من دمشـق إىل  
عبــوة مــواد  ١٠ ٠٠٠حمافظــة احلســكة. وقامــت مفوضــية شــؤون الالجــئني بإيصــال   

شـخص متـت مسـاعدهتم يف     ٥ ٠٠٠شـخص، ومـن هـؤالء     ٥٠ ٠٠٠ائيـة لــ   غذ غري
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إطار االستجابة لتدفق الالجئني العراقيني حتديدا. وقـام برنـامج األغذيـة العـاملي بتـوفري      
وجبـة   ٦ ٠٠٠شخص، وقام بتـوفري   ٥٠ ٠٠٠حصة غذائية أسرية تكفي  ١٠ ٠٠٠

    جاهزة. ومن املقرر القيام مبزيد من عمليات النقل اجلوي.
آب/أغسطس، كانت مفوضـية شـؤون الالجـئني قـد أرسـلت، بالتنسـيق مـع         ١٥ويف   •  

 ١ ٢٠٠جمموعــة مــواد غــري غذائيــة، و   ١ ٢٠٠مركــز األمــم املتحــدة يف القامشــلي،  
ـــ     ــة ل ــة جــاهزة لألكــل، ومســاعدات غذائي ــاه   ١ ٠٠٠حصــة غذائي ــوازم املي طفــل، ول

ــاه  ٣ ٠٠٠والصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية لـــ      صــاحلة للشــرب   شــخص، ومي
لالجئني العراقيني املوجـودين يف خمـيم الـنريوز للمشـردين داخليـا ويف القـرى اجملـاورة.        

  ومن املقرر القيام مبزيد من عمليات التوزيع.
 


