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ــن       ــس األم ــتاجماس جمل ــق ا ( 2014) 2165( و 2014) 2139تطبي
 (2014) 2191 و
 

 تقتيت األمني العام  
  

 مقّدمة -أوال  
 2139مــن اــتاجم جملــس األمــن   17يقــدم اــلا التقتيــت اشــامس باــت ب ــ   ــال قتة   - 1
مـــن اـــتاجم ا لـــس  5(، وال قـــتة 2014) 2165مـــن اـــتاجم ا لـــس  10(، وال قـــتة 2014)

يومـا،، تقتيـتا، بـن تذ يـل تلـ        30( اليت طلب فيها ا لس إيلَّ أن أاـدم، لـ    2014) 2191
 زاع يف اجل هوجمية العت ية السوجمية.ـالقتاجماس من اب  مجيع أطتاف الذ

إىل البياناس املتاحة لولاالس األمم املتحـدة   اله الوثيقةوتستذد املعلوماس الواجمدة يف  - 2
ــدان، و  ــأ أجما املي ــاجميتبل ــواجمدة  التق ــاجميت     ال ــة الســوجمية، والتق ــة العت ي ــة اجل هوجمي ــن حموم م

املست دة من مصادجم بلذيـة. ويتمـ ن التقتيـت  يانـاس واجمدة مـن ولـاالس األمـم املتحـدة بـن          
ــتة مــن  . واــد أردجم ــا يف التقتيــت  2015نيســانبأ تي   30إىل  1 إمــدادا ا اسنســانية يف ال ت

  ياناس أحدث مىت ُو دس.
  

 جماس التئيسيةالتطو -ثانيا  
 التطوجماس السياسية والعسمتية -ألف  

ظ  الصـتاع مستاـتيا، والعذـف متـدما، يف مجيـع أجلـاو اجل هوجميـة العت يـة السـوجمية يف           - 3
شهت نيسانبأ تي . فقد وواصلا القواس احلمومية ب ليـاس القصـف اجلـول العاـوائل، الـيت      

ابــاس مســلحة بــ  تا عــة للدولــة اســتمدما فيهــا أيمــا، الااميــ  املت  ــتة، ل ــا واصــلا مج 
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، ب ليـاس القصـف   (1)ومجاباس متطتفة ومجاباس إجماا ية أردجم ا أمساؤاا يف اوائم اجلزاواس
املدفعل العاوائل، ما أدى إىل واـوع اتلـأ وإصـا اس يف أوسـاد املـدنيني وتاـتيدام وتـدم         

صوص بليهـا يف القـانون   زاع تت اا  وا با ا املذـامل تلماس والبىن التحتية. وظلا أطتاف الذ
 الدويل اسنساين ووا با ا حب اية املدنيني.

 ــني القــواس احلموميــة واجل ابــاس املســلحة بــ   الــب دوظــ  القتــاد الــدائت يف  ــاد  - 4
التا عة للدولة واجل اباس املتطتفة واجل ابـاس اسجماا يـة املدجم ـة أمساؤاـا يف اـوائم اجلـزاواس       

إصــا اس يف صــ وف املــدنيني. ف ــل ماف ــة إدلــب، اســت ت   ُيســ ت بــن ســقود اتلــأ وواــوع  
ة ب ليـاس القصـف   يـ قواس احلمومالتصابد االاتتاد خ د ال تتة املا ولة  التقتيت. وواصلا 

ــاطق اشا ــعة         ــأ املذ ــ  املت  ــتة، بل ــا اســتمدام الاامي ــيت  ل ــف، ال ــدفعل واجلــول املما امل
نيسانبأ تي ، بلأ سـبي  املاـاد، ارتـ      13ل لسيطتة اجل اباس املسلحة ب  التا عة للدولة. ف 

ث ثة مدنيني بذدما سقطا صواجميخ أطلقتها القواس احلمومية بلأ وسـ  مديذـة إدلـب. ويف    
نيسانبأ تي ، ارت  تسعة مـدنيني بذـدما أطلقـا القـواس احلموميـة صـاجموخني بلـأ أحـد          14

فذــدا لــاجملُتن يف مديذــة أســواا املديذــة. وأرصــيبا مماتــب ا ــ د األلــت العــت  الســوجمل يف 
نيسانبأ تي ، مما أدى إىل تدم   عض سـياجماس اسسـعاف    17إدلب يف باجمة  وية ُشذا يوم 

واملتلباس وإبااة تقدمي خدماس اسسعافاس األولية يف املديذـة. وواصـلا اجل ابـاس املسـلحة     
لاـيعية حيـي يقـيم    ب  التا عة للدولة إط ا الذاجم بلـأ اـتييت ال وبـة ول تيـا  واغ األبلبيـة ا     

 شمص. 20 000جلو 
وانتقلا دائتة القتـاد  ـني الطـتفني أيمـا، إىل اجلذـور النـت  مـن مديذـة إدلـب  ا ـاه            - 5

وادل سـه  النـار يف  ــاد بـتر ماف ــة لـاة. ووجمد أن القتــاد أسـ ت بــن سـقود  ــحايا       
نيســانب  25ويف مـدنيني وأثَّـت يف طـتا وصـود مذ  ــاس اسباثـة اسنسـانية يف اـله ا اف ـة.         

أ تي ، استوىل  يش ال اتح بلـأ  سـت الاـنوجم يف جميـف إدلـب، ااطعـا،  ـلل  طـتا اسمـداد          
التئيسية من ماف ـة ال  ايـة وإليهـا. و عـد االسـتي و بلـأ  سـت الاـنوجم، انسـحبا القـواس           
احلمومية والقواس املوالية للحمومـة إىل موااـع يف اجلذـور والاـتا واامـا  ع ليـاس اصـف        

بذيف وباجماس  ويـة بلـأ البلـدة ومذـاطق أخـتى يف جميـف إدلـب، مـن  ـ ذها  ـذ ش            مدفعل
نيسـانبأ تي  بلـأ سـبي  املاـاد، وجمد أن اصـ ا،       26ودجملوش ول ت ُنب  ومعتة الذع ان. ويف 

__________ 

، صــذ ف جملــس األمــن تذ ــيم الدولــة اسســ مية يف العــتاا والاــام و بهــة الذصــتة    2013أياجمبمــايو  30يف  (1) 
ــتاجم     ــا، للقـ ــة وفقـ ــاس اسجماا يـ ــ ن اجل ابـ ــان اجل  1999) 1267 ـ ــ  ااتـ ــة  (. وتذاـ ــان يف اجل هوجميـ ابتـ

 السوجمية. العت ية
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شمصــا،  50و  40 ويــا، للســوا املتلــزل يف دجملــوش أدى إىل مقتــ  بــدد يتــتاو  مــا  ــني  
 مدين. 100وإصا ة ألات من 

 2دس أنبـــاو بـــن ا ـــوم  ـــالملوجم ُذبـــم أنـــب ُن ـــل يف  لـــدة ســـتااب   دلـــب يف ووجم - 6
أياجمبمــايو. ل ــا  ــدثا األنبــاو بــن واــوع مزيــد مــن ا   ــاس  ــالملوجم ُذبــم أ ــا ُشــذا يف  

 أياجمبمايو. 7 لداس اجلانودية ولذص تة ول ت  طيخ يوم 
ــواس احل      - 7 ــذها القـ ــيت تاـ ــوائية الـ ــاس العاـ ــا ا   ـ ــب، ظلـ ــة حلـ ــة ويف ماف ـ موميـ

ــدم        ــ  مــدنيني وت ــب تتســبب يف مقت ــة حل ــة يف مديذ واجل ابــاس املســلحة بــ  التا عــة للدول
م و ـية األمـم املتحـدة حلقـوا     امل تلماس وانقطاع اشدماس األساسـية. فقـد أفـادس مصـادجم     

ط ـ ، لقـوا مصـتبهم خـ د الذصـف الاـاين        22مدين بلـأ األاـ ،  يذـهم     100 أن  اسنسان
تي  نتي ــة    ــاس القــواس احلموميــة بلــأ املذــاطق الــيت تســيطت بليهــا    مــن شــهت نيســانبأ  

نيسـانبأ تي ، وجمد أن بـاجمة    14اجل اباس املسلحة بـ  التا عـة للدولـة يف مديذـة حلـب. ويف      
 ويــة بلــأ مدجمســة مجيــ  ابــاين يف حــل األنصــاجمل أدس إىل إصــا ة ألاــت مــن باــتة مــدنيني  

أبلذـا السـلطاس التعلي يـة ا ليـة تعليـق لـ  أناـطة        أياجمب مايو،  3 ني اتي  و تيح. ويف  ما
التعليم يف شتا حلب  عد ا وم بلأ متلز تعلي ل يقع يف حـل سـيف الدولـة. ومـن حيـي      
تـدم  امل تلمــاس، أشــاجم  ليـ  الصــوجم الســاتلية ملديذـة حلــب الــيت التقطهـا الانــام  التاــنيلل     

أن إىل نيسـانبأ تي    26جميب والبحـي يف  للتطبيقاس الساتلية التا ع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـد    
مــبىن اــد ُدمــت أو تمــتجم  اــم  لــب . وجملــا لــان ســبب  لــ  اــو ب ليــاس      40ألاــت مــن 

لـانون األودبديسـ ا    15القصف اجلول أو الاامي  املت  تة اليت أرسقطا يف ال تتة مـا  ـني   
 بلأ أحياو حذدجماس والتصافة و لل مون. 2015نيسانبأ تي   26و  2014

وشذا اجل اباس املسلحة ب  التا عة للحمومـة بـدة ا  ـاس داخـ  مديذـة حلـب،        - 8
لا يف  ل  بلأ األحياو السمذية اشا ـعة لسـيطتة احلمومـة، وأفـادس التقـاجميت  أ ـا أدس إىل       

من املدنيني يف شهت نيسانبأ تي  وأوائ  أياجمبمايو، وللل  إصا ة بدد لـب    100مقت  جلو 
أ تاجم  النة  املباين السمذية. فعلأ سبي  املااد، وجمدس أنباو بـن مقتـ     من األشماص وإحلاا

شمصــا، بذــدما اامجــا مجابــاس مســلحة بــ  تا عــة        60مــدنيا، بلــأ األاــ  وإصــا ة     14
للحمومــة مذطقـــة حـــل امليـــدان  قـــلائف ا ــاون يف ا  ـــاس باـــوائية و ـــالعبواس الذاســـ ة   

ســمان الــلين وصــ وا  ــم صــعو ة لمل و ــية لاملصــذوبة مــن أســطواناس النــاذ. و ــد ث ممالــو ا
العيش يف ظ  ا   اس املتواصلة  قلائف ا اون، حيي  دأ إب ا املداجمس املو ودة يف تلـ   
املذــاطق. ومــع أن مذ  ــاس األمــم املتحــدة ال تــزاد  ــافع بلــأ و وداــا وب ليا ــا يف مديذــة  

ة وإليهـا جمدا، بلـأ التصـعيد المـب      حلب، ف  ا بلقا مؤاتا، ل  امله اس ب  احليوية من املديذـ 
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ــ ــني     ـيف الذـ ــة  ـ ــق التا طـ ــود الطتيـ ــأ طـ ــن بلـ ــدام األمـ ــادة انعـ ــاا وذيـ ــدائت اذـ ــلح الـ زاع املسـ
 وحلب. سل ية

وخ د ال تتة املا ولة  ـالتقتيت، واصـلا وحـداس لايـة الاـعب المـتدل واجلـيش         - 9
ولــة اسســ مية يف العــتاا  الد’الســوجمل احلــت التقــدم معــا، يف املذــاطق اشا ــعة لســيطتة تذ ــيم   

يف ماف ة حلـب، حيـي وجمدس أنبـاو بـن اسـتي ئه ا بلـأ اـتى دايف وبتنـة واـتاد          ‘ والاام
 و عض الت د املطلة بلأ صّتين، إىل اجلذور من مديذة لو اينببني العتر.

أياجمبمايو لقتـ  جلـو    1أفادس أنباو يف  ،ووفقا، ملا االب املتصد السوجمل حلقوا اسنسان - 10
شمصا، يف اتية    ْملل، الوااعة إىل الا اد الاتال من مديذـة حلـب، يف بـاجماس  ويـة      64

 ن لاا التحالف الدويل املذااض لتذ يم الدولة اسس مية.
شــهت نيســانبأ تي ، حيــي شــذا   يفواســت ت القتــاد العذيــف داخــ  دماــق وحو ــا   - 11

ائف ا ــاون، ممــا أدى إىل ســقود اجل ابــاس املســلحة بــ  التا عــة للدولــة بــدة ا  ــاس  قــل  
نيســانبأ تي  بلــأ ســبي   21 ــحايا مــن املــدنيني وإحلــاا أ ــتاجم  امل تلمــاس املدنيــة. ف ــل   

املااد، تسبب سقود بدة الائف ااون بلأ حيـل العباسـيني والعـدول يف مقتـ  ط ـ  واحـد       
اـهيد  و ت  مخسة مدنيني. وأفادس األنباو  أن إحدى تل  القلائف  ت ا  احـة مدجمسـة ال  

نيســانبأ تي  أيمــا،، ســقطا اــلي تا اــاون   6بصــام صــافية اال تدائيــة يف حــل العــدول. ويف  
أختيان بلأ مقت ة مـن متلـز طـ  يف حـل العـدول، ممـا أسـ ت بـن إصـا ة مـدين واحـد. ويف            

نيسانبأ تي ، أباجمس اجل اباس املسلحة ب  التا عة للدولـة بلـأ حـل التمـامن يف مديذـة       22
 ااون، مما أدى إىل مقت  امتأة. دماق  عدة الائف

واست تس االشتبالاس  ني القواس احلمومية واجل اباس املسلحة بـ  التا عـة للدولـة     - 12
ــداين و ــو ت         ــاطق الز  ــوائم اجلــزاواس يف مــي  مذ ــا يف ا ــة أردجم ــا أمساؤا ــاس إجماا ي ومجاب

سسـ م ا ومـا،   نيسانبأ تي ، نس ق اجليش السوجمل احلت و ـيش ا  16والقا ون  دماق. ف ل 
، حيـي   دماق  تذة والقا ون وتاتين أحياو  د مجاباس مذتسبة لتذ يم الدولة اسس مية يف

نيسـانبأ تي ، أبلذـا اجل ابـاس     21وجمد أنب أس ت بن بدد لب  من القتلـأ واجلتحـأ. ويف   
املسلحة ب  التا عة للدولة يف  و ت، شـتا مديذـة دماـق، إىل  انـب  بهـة الذصـتة بـن  ـدو         

 عتلة لتحتيت  و ت، حيي  رلت يف واا الحق واوع ااتتاد يف حل الطباع.ملا
وبقب تسـل  بذاصـت تذ ـيم الدولـة اسسـ مية إىل لـيم ال مـوا يف دماـق يف أوائـ            - 13

 18 000نيســانبأ تي ، تــداوجمس األو ــاع يف املمــيم  اــم  ملحــور، ممــا بـــــــتا حيــاة 
ســت ت تصــابد العذــف داخــ  املمــيم وحولــب ط ــ ، شطــت متزايــد. وا 3 500شــمص، مذــهم 

أياجمبمـايو، وجمد أن القـواس احلموميـة شـذا      1نيسـانبأ تي  و   28 ام  يـومل تقتيبـا،. ويف   



S/2015/368 
 

 

15-07960 5/18 

 

مـدنيا، بلـأ األاـ  اـد      12ا  اس  وية وصاجموخية بلأ املميم. وذب ا مصـادجم مليـة أن   
تلية الـيت التقطهـا   لنـاجماس. وابـ  اـله ا   ـاس، أظهـت  ليـ  الصـوجم السـا        ا لتلـ   اتلوا نتي ة

الانــام  التاــنيلل للتطبيقــاس الســاتلية التــا ع ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدجميب والبحــي تــدم   
واحـــد وإصـــا ة مبذـــيني  أ ـــتاجم شـــديدة داخـــ  لـــيم ال مـــوا، جملـــا  ـــم  لـــ  بـــن    مـــبىن

ــاجماس ــا  ـــني     النـ ــتة مـ ــتة الـــيت واعـــا يف ال تـ ــ  املت  ـ ــة أو ب ليـــاس القصـــف  الااميـ اجلويـ
، إ افة إىل إصا ة مبذيني  أ تاجم شديدة وث ث ُح ت نا ة بـن  2015 نيسانبأ تي  17 و 5

اجمتطام املقلوفاس يف مذطقة ليم فلسطني ا اوجمة. و يذ ا ال تو د حـىت انن أل أجماـام دايقـة    
واا لة للتحقق، ف ن التقديتاس تا  إىل أن آالف املدنيني ال يزالون داخ  ليم ال مـوا  يذ ـا   

انالف مذب إىل األحياو ا اوجمة. وما فتئ است تاجم االفتقـاجم إىل احل ايـة وتـداوجم األو ـاع      ّتــف
 اسنسانية يف ليم ال موا أمتا، مقلقا، للناية.

واست ت القتـاد أيمـا، يف جميـف دماـق خـ د ال تـتة املاـ ولة  ـالتقتيت، حيـي شـذا            - 14
نيسـانبأ تي  بلـأ سـبي      15ية. ف ـل  القواس احلمومية ا  اس متعـددة بلـأ النوطـة الاـتا    

يقـ    ال مدم فيها أيما، مـا املااد، ااما القواس احلمومية  عدة ا  اس بلأ اتية ذ دين، اسُت
مـدنيني   8أسـطوانة بـاذ يدويـة الصـذع مملـووة لـواد مت  ـتة، وأسـ تس بـن مقتـ             100بن 

مثــان  ــت اس نيســانبأ تي ، وجمد أن القــواس احلموميــة ن ــلس  22آخــتين. ويف  50و ــت  
ــ           ــا، ممــا أســ ت بــن مقت ــدة دوم ــة ســمذية يف  ل ــة  واســطة صــواجميخ مو  هــة  ــد مذطق  وي

نيسانبأ تي  أيما،، شذا القواس احلموميـة سـا بـاجماس     22مدنيني  يذهم ط  ن. ويف  ستة
أيـاجمب مـايو،    6 وية بلأ  لدة حتستا مما أسـ ت بـن مقتـ  أجم عـة مـدنيني  يذـهم امتأتـان. ويف        

مـن ا ـ د األلـت العـت  السـوجمل بذـدما تعت ـا إحـدى اوافـ  ا ـ د األلـت             ارت  متطوع
ــا         ــدة دوم ــا إىل إيصــاد إمــداداس إىل  ل ــاون واــل يف طتيقه ــلائف ا  ــت  أجم عــة  ل ــا لق  ُ

 بن سقود  حايا مدنيني آختين. أيما، أر لغوآختون. 
ا إثت ايام اـواس احلمومـة   ويف مذطقة القل ون، ال تزاد احلالة متقلبة  عد اشتداد املعاجم - 15

والقواس املوالية للحمومة  ان ا ـوم السـتعادة السـيطتة بلـأ املذطقـة مـن  بهـة الذصـتة يف         
أوائ  شـهت أياجمبمـايو. و ـدثا  عـض وسـائ  اسبـ م بـن تقـدتم القـواس املواليـة للحمومـة،            

ادجم ن ــا مصــاــد املدبومــة مــن حــزر ا ، الــيت ســيطتس بلــأ بســاد الــوجمد و ــتد اجلبــة. و 
املعاجم ة الا التقـدم وادبـا مقتـ  ألاـت مـن باـتة مـن مقـاتلل حـزر ا ، مـن  يذـهم اـادة             

 ني  بهـة الذصـتة وتذ ـيم الدولـة اسسـ مية يف       أيما، ميدانيون  وو جمتب بالية. واندلع القتاد
 مذطقة القل ون.
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سـ مية بـن   ويف ماف ة احلسمة، أس ت القتاد  ني القواس احلمومية وتذ يم الدولة اس - 16
مقتــ  أو إصــا ة بــدد مــن املــدنيني. ف ــل أبقــار ا ــوم بلــأ بــدة مــاوجم شــذب تذ ــيم الدولــة  
ــة احلســمة، وجمد         ــأ ماــاجمف مديذ ــة تو ــد بل ــيش حمومي ــاد ت ت ــ ث نق ــأ ث اسســ مية بل

ــة اسســ مية يف ا اف ــة. ويف        أن ــ  تذ ــيم الدول ــا، ملعاا ــة ن ــلس اصــ ا،  وي القــواس احلمومي
وأرصــيب باــتاس آخــتون  ــتو    واارتلــ مــدنيني بلــأ األاــ   10 وجمد أن نيســانبأ تي ، 15

ة  ـد مديذـة الاـدادل اشا ـعة لسـيطتة      يـ احلمومالقـواس  نتي ة القصف اجلول الـلل ن لتـب   
تذ يم الدولة اسس مية والوااعة يف جميف احلسمة. ووفقا، لبعض املدافعني بن حقـوا اسنسـان   

 مستا أ وسواا، مليا، مزدلا، يف وس  املديذة.من املذطقة، فقد استهدف  ل  ا  وم 
واست ت القتاد أيما،  ـني القـواس احلموميـة وتذ ـيم الدولـة اسسـ مية يف ماف ـة ديـت          - 17

الــزوجم يف شــهت نيســانبأ تي . وتاــ   عــض التقــاجميت إىل أن تذ ــيم الدولــة اسســ مية اــد شــن  
حيـي أبـاجم بلـأ ا ـي       ،ديذـة ديـت الـزوجم   ا وما،  ديدا، للسـيطتة بلـأ املذـاطق املتبقيـة مـن م     

الاتال من املديذـة ولـلل  القابـدة العسـمتية التا عـة للحمومـة. واامـا القـواس احلموميـة          
 ع ليــاس اصــف مــدفعل و ــول  ــد املذــاطق الــيت يســيطت بليهــا تذ ــيم الدولــة اسســ مية،     

ادجم مـن م و ـية األمـم    فيهـا مـديذيت ديـت الـزوجم وامليـادين. وبلـأ سـبي  املاـاد، ووفقـا، ملصـ           لـا 
نيســانبأ تي  يف مديذــة  23مــدنيني أصــيبوا  ــتا  يف   10املتحــدة حلقــوا اسنســان، وجمد أن  

 امليادين نتي ة للقصف اجلول.
  ـاس خـ د ال تـتة املاـ ولة  ـالتقتيت. ف ـل       ا وواص  تذ يم الدولة اسس مية شن  - 18

نيسـانبأ تي  موااـع    15سـ مية يـوم   مديذة لص بلـأ سـبي  املاـاد، اـا م تذ ـيم الدولـة اس      
حمومية يف املذطقة ا اوجمة حلقلل الذ   يف الاابت و ـزد يف جميـف تـدمت. و رلـت أن القـواس      
احلمومية استعادس السيطتة بلأ  زو من آ اجم الذ   يف مذطقة  ـزد يف حـني وجمد أن تذ ـيم    

 الدولة اسس مية ظ  يسيطت بلأ  زو من حق  الاابت للذ  .
يف حل الوبت لديذة لص، أفادس  عض األنباو  تزايد نااد القذاصـة ممـا أسـ ت بـن     و - 19

مقتــ  أو إصــا ة بــدد مــن املــدنيني. فقــد وجمد أن ث ثــة مــدنيني اتلــوا  تصــاص اذاصــة تــا عني    
نيسانبأ تي ،  يذ ـا وجمد أن مـدنيان اـد أصـيبا  ـتو  خطـ ة  ـذ ان اذاصـة          28للحمومة يف 

نيسانبأ تي . وواصلا القواس احلمومية أيما، اصف اـلا احلـل.    27 أتا من املواع بيذب يف
نيسانبأ تي ،  رلت أن اص ا،  ويا، شذتب طـائتاس متوحيـة حموميـة أدى إىل مصـتع      25ف ل 

 امتأة وط لها.
وتواصلا االشتبالاس العذي ة  ني احلمومـة واجل ابـاس املسـلحة بـ  التا عـة للدولـة        - 20
. ف ل ماف ة دجمبا، ااما القـواس احلموميـة م  ـاس  ويـة بلـأ      ب دمن ال ذو اجلزو اجليف 
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 لــداس واــتى مأاولــة  الســمان املــدنيني، اســتمدما فيهــا أيمــا، الااميــ  املت  ــتة. ويف يــوم  
ــة      14 ــأ اتي ــ  مت  ــتة بل ــة أســقطا  تامي ــة حمومي نيســانبأ تي ، وجمد أن طــائتاس متوحي

د. ل ــا أدس بــاجماس  ويــة أخــتى شــذتها  المــتا الاــتال، ممــا أســ ت بــن مقتــ  ث ثــة أط ــا 
ــ      ــأ دابــ ، إىل مقت ــأ المــتا الاــتال، وبل نيســانبأ تي .  19شمصــا، يف  14احلمومــة بل

نيسانبأ تي . وخ د ال تتة املا ولة  التقتيت، سعأ وفـد   2وظ  معا نصيب منلقا، إىل باية 
للدولة مـن أ ـ     من شيوخ العاائت وجم اد األب اد مع احلمومة ومجاباس مسلحة ب  تا عة

عـا. وُبقـد ا ت ـاع  ـني ممـالني بـن املعاجم ـة وشـيوخ العاـائت يف          املالتوص  إىل ات ـاا ل ـتح   
 دولة اسماجماس العت ية املتحدة يف األسبوع األخ  من شهت نيسانبأ تي .

أصيب اثذان مـن ح  ـة السـ م يف اـوة األمـم املتحـدة ملتاابـة فـض          ،أياجمبمايو 1يف و - 21
أياجمبمـايو واعـا    4تو  ط ي ة  سبب تطايت الا ايا  سبب ان  اجم يف اجلو، ويف االشتباا  

 الس م. من ح  ة آختين ينصتذبث ثة ان  اجماس يف ليم بني ذيوان، مما أس ت بن إصا ة 
وتواص  تمتتجم البذية التحتية املدنية خ د ال تتة املا ولة  التقتيت. فعلأ سبي  املاـاد،   - 22
مصا، يعياون يف األحيـاو ا اصـتة يف مديذـة ديـت الـزوجم دون لهت ـاو  عـد        ش 228 000ظ  

أن اام تذ ـيم الدولـة اسسـ مية  تعطيـ  مطـة تـامي احلتاجميـة يف أواخـت شـهت آ اجمبمـاجمس. ويف           
ــاجميت، اســتأن ا        22 ــاه حســب  عــض التق ــن انقطــاع املي ــة أشــهت م ــد ث ث نيســانبأ تي ، و ع

 يف المـاحية اجلذو يـة لدماـق، الـلل يعـيش  ـب مـا يقـتر         احلمومة  خ املياه إىل حل العسايل
 شمص. 5 000من 
وظ  آالف األشماص ماتدين  سبب القتاد وانعـدام األمـن خـ د ال تـتة املاـ ولة       - 23

 التقتيت. ف ل ماف ة إدلب،  لتس التقاجميت تزايد أبـداد الذـاذحني إىل املذـاطق التي يـة ا يطـة      
شـمص نزحـوا إىل السـقيلبية يف لـاة      4 000جمة، ولـان مـن  يذـهم     املديذة وا اف اس ا ـاو 

ــز  جلــو        ــلل داجم يف  ســت الاــنوجم. ويف ماف ــة احلســمة، ن ــاد ال ــار القت  20 000يف أبق
شمص من ت  ليس وجمأس العني إىل أ زاو لتل ة من ماف ة التاة. ويف ماف ـة دجمبـا، نـز     

 5 000س املسـلحة، يف حـني فـت    شمص متة أختى نتي ـة ل شـتبالا   4 000ما يقتر من 
شــمص مــن الســاملية يف ماف ــة لــاة نتي ــة   ــومد شــذب تذ ــيم الدولــة اسســ مية، واــد بــاد   

 مع  هم  عد أن استعادس القواس احلمومية السيطتة بلأ اله القتية.
ــوث  5ويف  - 24 ــتح مبعـ ــايو، افتـ ــن    لأياجمبمـ ــلة مـ ــاوجماس  ذيـــف، واـــل سلسـ اشـــاص ماـ

املذ صلة  ني املبعوث اشاص وطائ ة واسعة من األطتاف السـوجمية واجلهـاس   املذااااس الاذائية 
ال ابلة اسالي ية والدولية. و ـدف اـله املاـاوجماس إىل استماـاف سـب  ت عيـ   يـان  ذيـف         

. ومن املتواع أن تست ت ل تـتة أوليـة مـد ا مخسـة أو     2012حزيتانبيونيب  30الصادجم  تاجميخ 



 S/2015/368 

 

8/18 15-07960 

 

تقتيــتا، بــن موااــف األطــتاف املعذيــة مــن       إيلَّ شــاص  عــداا ســتة أســا يع، يقــدم املبعــوث ا   
 زاع السوجمل بن طتيق ح  سياسل.ـمقتتحاس إ او الذ

 
 حقوا اسنسان - او  

بـن  خ د ال تتة املا ولة  التقتيت، ظلـا م و ـية حقـوا اسنسـان تتلقـأ ادبـاواس        - 25
متالـز   يفة أثذاو االحت ـاذ   بتقاد التعس ل والتعليب والوفاحاالس تعت ا فيها األشماص ل

احلموميــة الــيت تـديتاا اــواس األمــن الســوجمية يف دماـق ولــص، وواصــلا توثيــق    االحت ـاذ 
تل  احلـاالس. ووجمدس ادبـاواس بـن سـوو املعاملـة والتعـليب يف فـتع اشطيـب التـا ع ألمـن           

املمــا تاس اجلويـــة يف حتســـتا )دماــق( وفـــتع املمـــا تاس اجلويـــة    جم ـــعالدولــة )دماـــق( و 
نيسانبأ تي ، َوجمَد أن اواس األمن السوجمية دامها مماتب حزر الاـبار   18لص(. ويف )

الــوطا الســوجمل )املــوايل للحمومــة( وابتــدس  ســديا، بلــأ أميذــب العــام وُذبــم أ ــا ابتقلــا    
يزاد ممـان و وداـا جمهـوال. وأفـادس مصـادجم م و ـية حقـوا         إحدى األبماو اسناث، وال
نيســانبأ تي   ع ليــاس ابتقــاد يف مذطقــة   21موميــة اامــا يف اسنســان أن اــواس األمــن احل 

تـزاد   جملن الـدين  دماـق، وألقـا القـبض بلـأ بـدة شـبان يف مذـاذ م  اـم  تعسـ ل، وال          
 م انتهم جمهولة.

مـن املـدنيني    50نيسانبأ تي ، وجمَد أن تذ يم الدولة اسس مية اختطف جلـو   10ويف  - 26
يـة  عـد مهامجـة اتيـة املبعو ـة. وُنقـ  املـدنيون املمتط ـون إىل         من الطـائ تني السـذية واسمسابيل  

 املذاطق اليت يسيطت بليها تذ يم الدولة اسس مية شتال لاة.
ــاد         - 27 ــدم  والمــتجم  ســبب القت ــتا للت ــايف الســوجمل تتع ــتاث الاق ــع الت ــزاد مواا وال ت

ذيسـة مـتمي العـلجماو    نيسـانبأ تي ، ُدمـتس ل   5وأب اد الذهب واحل تياس بـ  القانونيـة. ف ـل    
يف ت  نصتل، واد أجلأ املدافعون بن حقوا اسنسان املذت ون لل ذطقـة  ال ئ ـة بلـأ تذ ـيم     

نيسـانبأ تي ،   29. ويف 2014الدولة اسس مية، اللل يسيطت بلأ القتية مذـل شـبادبفاايت   
ــتة      ــو لس يف حلــب، ل ــا تمــتجم خــ د ال ت  ُدمــتس لذيســة األجم عــني شــهيدا، لثجممــن األجمث
ــواب             ــها ن ــايف األخــتى، مذ ــتاث الاق ــع الت ــن مواا ــتة م ــن س ــ  ب ــا ال يق ــالتقتيت م املاــ ولة  

 العتيقة. لاة
 

 وصود املسابداس اسنسانية - يم  
مليــون شــمص يف حا ــة إىل مســابداس إنســانية يف اجل هوجميــة   12.2ال يــزاد جلــو  - 28

مـن املاـتدين    م يني 7.6جلو  م يني من األط اد. واذاا 5العت ية السوجمية، مذهم ألات من 
 م يني شمص إىل البلدان ا اوجمة و اد أفتيقيا. 4داخليا،، واد فت ما يقتر من 
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وبلأ التبم من اجلهود املتواصلة اليت تبل ا ولاالس األمم املتحـدة وشـتلاؤاا، ظـ      - 29
ول ــا لــان إيصــاد املســابداس اسنســانية يوا ــب صــعو اس خــ د ال تــتة املاــ ولة  ــالتقتيت.  

ــ  الوصــود إىل  عــض        ــة تعتا ــا جم وبــة مــن العوامــ  ا ت ع احلــاد يف األشــهت الســا قة، ظل
زاع ب ـدا، والقيـود   ـاملذاطق، ومذها انعدام األمن وانتقاد خطـود املوا هـة وتـدخ  أطـتاف الذـ     

يف امل تو ة بلأ ب لياس إيصاد املعونة واس تاواس اسداجمية الباا ة اليت تعوا تقدمي املعونـة  
 الواا املذاسب.

ويف نيسانبأ تي ، ظلا حالة انعدام األمن وانتقـاد خطـود املوا هـة والتـدخ س يف      - 30
الع ليــاس تقي ــد إيصــاد املســابداس إىل العديــد مــن ماف ــاس اجل هوجميــة العت يــة الســوجمية يف    

يل، تعـلجم  املذاطق اليت يسيطت بليها تذ يم الدولـة اسسـ مية. وللاـهت احلـادل باـت بلـأ التـوا       
بلأ مذ  ة األمـم املتحـدة للط ولـة )اليونيسـيف( إجمسـاد مـواد معاجلـة امليـاه إىل مـاف يت ديـت           
الزوجم والتاة  سبب صعو ة إيصاد اسمـداداس اسنسـانية بـا املذـاطق اشا ـعة لسـيطتة تذ ـيم        

يصـاد  ق ب ليـاس إ يـ علت تنـام  األبليـة العـاملل     واص الدولة اسس مية. و اس افة إىل  ل ، 
املسابداس النلائيـة إىل املذـاطق الـيت يسـيطت بليهـا التذ ـيم. واـد أسـ ت  لـ  بـن تمـتجم جلـو             

شمص يف ماف يت التاة وديت الزوجم. ويف ممـان آخـت مـن الـب د، تسـبب القتـاد        600 000
 الدائت يف ماف ة إدلب يف واف تذ يل للة التحصني  د احلصبة يف نيسانبأ تي .

 عـد اسـتي و مجابـاس مسـلحة بـ        ،األجمدن احلـدودل مـع  ا نصيب وأدى إب ا مع - 31
اجلــزو إىل تعطيـ  إيصــاد املسـابداس اسنســانية إىل    ،تا عـة للدولــة بليـب يف أوائــ  نيســانبأ تي   

م مـا متوسـطب نصـف مليـون لتـت      سـل  ت اليونيسـيف  لانا علأ سبي  املااد،ف.  من الب دذو اجل
عـا. وتقـوم ولـاالس األمـم املتحـدة حاليـا،  ا ـا         امل اـلا  بـا يف الاهت من مواد معاجلـة امليـاه   

تتتيباس  ديلـة لاـحن املسـابداس إىل سـوجميا، مذـها اسـتمدام متفـأ ال  ايـة ومعـا ت حدوديـة           
 الـواجمدة بلـأ   أختى. واد أثت إب ا معا نصيب احلدودل أيمـا، بلـأ ل يـة السـلع الت اجميـة     

 سية.املواد النلائية األسا ها، لا فيالب د
ومل تــتد يف نيســانبأ تي  أل معلومــاس ت يــد حبــدوث تنــي اس لــب ة يف اس ــتاواس   - 32

تـأخ    مومـة. وظلـا اس ـتاواس اسداجميـة القائ ـة حاليـا، تتسـبب يف       احلاسداجمية اليت تاتتطها 
 الاهت. تقليص ب لياس إيصاد املسابداس اليت تقدمها ولاالس األمم املتحدة خ د الا أو
طلبا، للحصود بلأ تأش اس ملوظ ل األمـم املتحـدة يف ال تـتة     387دم ما جم وبب وار - 33
)مذها طلباس للحصـود بلـأ تأشـ اس     2015نيسانبأ تي   30لانون الااينبيذايت إىل  1من 

 مذــها يف املائــة( 74طلبــا، ) 286 ديــدة وطلبــاس  ديــد تأشــ اس(. واــد  ــا املوافقــة بلــأ 
نيسـانبأ تي ،  لـغ    30. وإىل بايـة  2014طلبـا، يف بـام    28فض طلبا،، مقاجمنة  ت 27وجمفض 
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يـوم   15طلبـا، مل تت ـاوذ مـدة     37طلبـا،، مذـها    74بدد طلباس التأش اس اليت ال تزاد معلقة 
 طلبا،  اوذس اله املدة. 37ب   ا ددة لم  طلب، و 

عزمهــا  مومــةت ويف نيســانبأ تي ، أ لتنــا إحــدى املذ  ــاس بــ  احلموميــة الدوليــة احل - 34
نيســانبأ تي ،  لــغ بــدد املذ  ــاس الدوليــة بــ    30. وإىل بايــة الــب دبلــأ االنســحار مــن 

مذ  ـة. وال تـزاد    15احلمومية اليت أ نا  ا احلمومة  الع   يف اجل هوجمية العت يـة السـوجمية   
ع ـ . فعلـأ   إداجمية تؤثت يف ادجم ا بلأ ال ا،املذ  اس ب  احلمومية الدولية توا ب بقباس وايود

مــع املذ  ـاس اسنســانية   التعـاون دة يف اـدجم ا بلــأ  املذ  ــاس مقي ـ  هاـل  سـبي  املاـاد، ال تــزاد  
الوطذيـــة، وفـــتح مماتـــب فتبيـــة، وإي ـــاد البعاـــاس، واالنمـــ ام إىل القوافـــ  املاـــتتلة  ـــني    
الولاالس، وإ تاو ب لياس مستقلة لتقييم االحتيا اس. و ا املوافقـة مـع  لـ  بلـأ مخسـة      

نيسـانبأ تي ، مذـها اثذتـان طرلبتـا خـ د       ش اس ملوظ ل املذ  ـاس بـ  احلموميـة الدوليـة يف    تأ
 معلقة. ال تتة املا ولة  التقتيت، وال تزاد أجم ع تأش اس

وخ د ال تتة املا ولة  ـالتقتيت، طلبـا وذاجمة الاـؤون اشاجم يـة مـن األمـم املتحـدة         - 35
 سـبب الو ـع األمـا     ،أن تتواف بن الع   مع ث ث مذ  اس ب  حمومية وطذية يف إدلب

 داـ و . وال تزاد اثذتـان مـن اـله املذ  ـاس تع ـ ن يف ماف ـاس أخـتى  ـ  ن احلمومـة.         اذاا
 ـ  يف ماف ـة ال  ايـة، إىل اائ ـة املذ  ـاس      عت،  ديـدة بـ  حموميـة   مذ  ة وطذيـة   أر ي ا

ــتخ   ــة املـ ــة الوطذيـ ــ  احلموميـ ــا بـ ــاونص  ـ ــدة.    التعـ ــم املتحـ ــاالس األمـ ــع ولـ ــة  مـ وإىل بايـ
مـع األمـم     التعـاون نيسانبأ تي ،  لـغ بـدد املذ  ـاس بـ  احلموميـة الوطذيـة املـأ ون  ـا          30

فتبـا،. وال تـزاد املذ  ـاس بـ  احلموميـة الوطذيـة        172مذ  ـة تع ـ   واسـطة     117املتحدة 
 مع ولاالس األمم املتحدة. التعاوناملأ ون  ا  مع س تاواس معقدة اب  الت من من 

وظ  ح ـم االحتيا ـاس يت ـاوذ مسـتوى  ويـ  األناـطة اسنسـانية، حيـي مل يبلـغ           - 36
أياجمبمـايو إال نسـبة    10يف  2015لعـام   االسـتتاتي ية  مستوى الت وي  املتا  شطة االسـت ا ة 

 يف املائة. 17
وظلــا املصــابب املصــادفة يف ســب  الوصــود  عــ  تقــدمي املســابداس أمــتا، يف بايــة     - 37

 م يــني 4.8الصــعو ة. وممــا يبعــي بلــأ القلــق  و ــب خــاص صــعو ة إيصــاد املســابداس إىل   
األمـم املتحـدة    شمص يو دون يف املذاطق اليت يصعب الوصود إليهـا. واـد  مذـا ولـاالس    

شمصا، يف املذـاطق الـيت يصـعب الوصـود إليهـا،       277 550وشتلاؤاا من إيصاد أبلية إىل 
شــمص،  410 000شمصــا،، ولــواذم طبيــة إىل جلــو  49 880ومــواد اسباثــة األساســية إىل 

شـمص، ولـواذم التعلـيم إىل مـا يقـتر مـن        530 000ولواذم الذ افة الصـحية إىل أذيـد مـن    
 شمص. 50 000
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ويف نيسـانبأ تي ،   إي ــاد اــافلتني ماــتتلتني  ــني الولــاالس بــا خطــود املوا هــة   - 38
 14أمــــالن يصــــعب الوصــــود إليهــــا، و  إي ــــاد اافلــــة واحــــدة يف أياجمبمــــايو. ويف         إىل
ــني الولــاالس       21 و ــة املاــتتلة   ــة مــن القافل ــة والاالا ــان الااني نيســانبأ تي ، أر ــزس املتحلت

مـن   تبم ـال شـمص. و  81 000 جلـو ، و  تقـدمي املسـابداس إىل    ـص حب املو هة إىل التسنت
موافقة السلطاس ا لية، ااما اواس األمن ا لية   ذالة املعداس واللواذم الطبيـة   احلصود بلأ

نيســانبأ تي ، وصــلا اافلــة ماــتتلة  ــني الولــاالس إىل يلــدا    28القــافلتني. ويف  اتــمــن لل
ــي  و يــا ســحم اســت ا ة لتــدفق ال   ــا، مــن ال مــوا والحتيا ــاس ا ت عــاس   و ب ــاذحني مؤات ذ

شــمص  110 000املمــي ة المــعي ة. واــد   تســليم مســابداس إنســانية تم ــل أللاــت مــن  
أياجمبمايو، ااما اافلـة ماـتتلة  ـني الولـاالس   إي اداـا بـن        13 واسطة تل  القافلة. ويف 

ــق ا ــ د األلــت العــت  الســوجمل  تســليم مســابداس متعــددة       50 000القطابــاس إىل طتي
ــن     وشــمص،  ــتر م ــا يق ــة إىل م ــواذم طبي ــليم ل شــمص يف أوجمم المــاى يف   140 000تس

 ماف ة حلب.
، 2015أياجمبمــايو  14و  2014لــانون األودبديســ ا  15ويف ال تـتة امل تــدة  ــني   - 39

اد اافلة ماتتلة  ني الولاالس. ومـن أصـ  اـلا العـدد،   إي ـ      44طلبا األمم املتحدة إي اد 
ــوبت  ــ  )إىل ال ــي  و يــا ســحم    والتســنت  وتلبيســة  مخــس اواف ــدا و ب وأوجمم المــاى(   ويل

شــمص. واــد وافقــا احلمومــة مــن حيــي املبــدأ بلــأ إي ــاد   290 000ملســابدة أذيــد مــن 
اافلة إ افية. وتقوم األمـم املتحـدة وا ـ د األلـت العـت  السـوجمل حاليـا،  و ـع خطـ            14

 ـا املوافقـة بليهـا. واـد بلقـا األمـم املتحـدة مخسـة طلبـاس ن ـتا،            للوصود إىل املوااع الـيت 
لل توف األمذية احلالية. ومل تتد إ ا ـة بلـأ سـتة طلبـاس، و  تقـدنها مـن  ديـد  عـد ث ثـة          

 طلبا، يف انت اجم املوافقة. أجم عة باتأشهت، وال يزاد 
املتحـدة وشـتلاؤاا    وبلأ التبم من  يئة الع   ا  وفة  الصـعو اس، واصـلا األمـم    - 40

ــا،        ــد وبــا احلــدود وفق ــن داخــ  البل ــا ني يف نيســانبأ تي  م ــني ا ت تقــدمي املســابدة إىل م ي
(. فقـد  مـن  تنـام  األبليـة العـاملل      2014) 2191( و 2014) 2165ألحمـام القـتاجمين   

ماف ـة.   14مـن جم ـوع    12م يـني شـمص يف    4من تقدمي مسابداس بلائية إىل أذيد مـن  
ــة لعــ       واامــا ــة ولــواذم طبي ــة  توذيــع أدوي م يــني شــمص يف  3.3مذ  ــة الصــحة العاملي
ــت مــن      10 ــون  1.6ماف ــاس. واــدما اليونيســيف مســابداس متعــددة القطابــاس أللا ملي

ــوجم يف       10شــمص يف  ــادة المل ــاس تســليم م ــ ، ســامها ب لي ماف ــاس. و اس ــافة إىل  ل
و مذــا م و ــية األمــم املتحــدة لاــؤون   مليــون شــمص  امليــاه املأمونــة.  15.6تزويــد جلــو 

شـــمص وتزويـــدام لـــواد اسباثـــة األساســـية   285 000ال  ـــئني مـــن الوصـــود إىل جلـــو  
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ماف ة. وادما املذ  ة الدولية لله تة مسابدة متعددة القطابـاس   11وخدماس احل اية يف 
ــت مــن  ــة ماف ــاس. واامــا مذ  ــة األمــم املتحــدة لثبل   9شــمص يف  230 000إىل ألا ي

شمصا، يف ث ث ماف اس. واـدم صـذدوا    27 966والزجمابة  توذيع إمداداس ذجمابية لدبم 
األمــم املتحــدة للســمان الــدبم الــ ذم لاــتلائب مــن أ ــ  تقــدمي اشــدماس املتعلقــة  الصــحة     

ــاين إىل      ــف اجلذسـ ــدل للعذـ ــة  التصـ ــدماس املتعلقـ ــة واشـ ــع   107 540اس ا يـ ــتأة يف تسـ امـ
األمــم املتحــدة سباثــة وتاــني  ال  ــئني ال لســطيذيني يف الاــتا   ماف ــاس. وتواصــ  ولالــة

ال ـئ فلسـطيا لـ  شـهت. ولمـن       480 000األدىن )األونتوا( تقدمي الدبم لعدد يصـ  إىل  
  ل  للب ليس لافيا،، إ  ي   م يني األشماص دون أل مسابدة أو دبم.

ــابداس بـــا احلـــدود لقت       - 41 ــلل  ب ليـــاس تســـليم املسـ ــت تس لـ مـــأ أحمـــام  واسـ
أياجمبمايو، أجمسـلا األمـم املتحـدة     10(. فحىت 2014) 2191( و 2014) 2165 القتاجمين

مـن األجمدن.   40مـن تتليـا و    77 -شـحذة   117وشتلاؤاا إىل اجل هوجمية العت ية السوجمية 
مليـون شـمص، ومـواد بـ  بلائيـة       2.4وتم ذا اـله الاـحذاس مسـابداس بلائيـة لذحـو      

مليــون شـــمص،   1.3إمــداداس طبيــة وأدويــة لعــ   جلــو      مليــون شــمص، و   1.3حلــوايل  
ـــ     ــحل لـ ــتف الصـ ــاه والصـ ــداداس امليـ ــالقتاجمين    847 000وإمـ ــ   ـ ــمص. وب ـ  2165شـ

مومـــة مســـبقا، بـــن لـــ  شـــحذة،  احل(، أ لنـــا األمـــم املتحـــدة 2014) 2191( و 2014)
  ل  ت اصي  متويا ا وو هتها وبدد املست يدين مذها. يف لا
مــن أ ــ  اجل هوجميــة العت يــة الســوجمية  لتصــد التا عــة لثمــم املتحــدة  وواصــلا آليــة ا - 42

شحذة من املسـابداس   15شهت نيسانبأ تي ، جمصدس انلية   لب ليا ا يف األجمدن وتتليا. ف
مة من األمـم املتحـدة وألـدس الطـا ع اسنسـاين لمـ  واحـدة مذـها. واسـت ادس          اسنسانية املقد 

مــع حمــوميت األجمدن وتتليــا، وال تــزاد ب ليا ــا يف العــتاا انليــة  اســت تاجم مــن تعــاون ممتــاذ 
 األمن. معّلقة  سبب است تاجم انعدام

وواصلا ولاالس األمم املتحدة اسـتمدام معـا نصيبنيبالقاماـلل احلـدودل لوافقـة       - 43
حموميت تتليا واجل هوجمية العت ية السوجمية. ويف نيسانبأ تي ، انتهأ  تنـام  األبليـة العـاملل    

ــة تم ــل      46 000قــ  مــن ن ــة بــا اــلا امل ــت، واــل ل ي  230 000مــن احلصــص النلائي
شمص. ومع  لـ ، تسـبب التـأخ  يف احلصـود بلـأ جمسـائ  تيسـ  إيصـاد املسـابداس مـن           
السلطاس املمتصة يف تبـاطؤ الع ليـاس يف ا اف ـة  اـم  لـب . ونتي ـة لـلل ، مل ُتَسـلَّم إىل         

يف املائــــة مــــن  26شــــمص، أو  60 000ئــــدة حصــــة بلائيــــة ل ا 12 000الاــــتلاو إال 
املسابداس املقتجمة، ليقوم الاتلاو  توذيعها. وانتها اليونيسيف أيما، من نقـ  إمـداداس بـا    

ــت مــن املــاو وأطقــم التوليــد وجم وبــاس    330 000احلــدود يف نيســانبأ تي ، مــن  ــ ذها   لت
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املسـابداس، واـل   مستلزماس الصتف الصحل والذ افة الصحية. واد  ـدأس ب ليـاس توذيـع    
 تا   أيما، السمان اللين شتدوا مؤختا، يف ماف ة احلسمة.

ــدمي        - 44 ــوجمية تقـ ــة والسـ ــة الدوليـ ــ  احلموميـ ــاس بـ ــلا املذ  ـ ــانبأ تي ، واصـ ويف نيسـ
املســابداس املتعــددة القطابــاس يف اجل هوجميــة العت يــة الســوجمية،  طــتا مذــها تــوف  خــدماس    

ــ  احلمو    ــاس ب ــا املذ   ــن الوصــود إىل   مســت تة. و مذ ــة م ــومي ــون شــمص خــ د    جل ملي
شــمص يف حلــب، وحــوايل  450 000املــللوجم، لــا يف  لــ  تقــدمي املعونــة إىل جلــو   الاــهت
ــة  150 000 ــن   110 000يف إدلـــب، واتا ـ ــد مـ ــتة، وأذيـ ــة  50 000يف القذيطـ يف ماف ـ

حلموميـة  زاع يف مـاف يت إدلـب وحلـب أبـاا اـدجمة املذ  ـاس بـ  ا       ـدجمبا. ب  أن احتدام الذـ 
 .الب دبلأ الع   يف أ زاو من  اد 

مومـة ات ااـا، س ـتاو دجماسـة     احلنيسانبأ تي ، وّاـع  تنـام  األبليـة العـاملل و     17ويف  - 45
استقصــائية بــن األمــن النــلائل لثســت املعياــية ســت م ن اطــاع األمــن النــلائل مــن التمطــي    

نيسـانبأ تي ، وافقـا    23 السـوجمية. ويف ومواصلة ب لياتب   عالية ألا يف اجل هوجمية العت يـة  
اجل هوجميـة العت يـة السـوجمية، الـلل      وذاجمة اشاجم ية بلأ تقييم االحتيا اس يف جماد التعليم يف

ــائ ني         ــدجميب الق ــدأ ت ــيم. و  ــأ االحتيا ــاس يف اطــاع التعل ــة بل ســتقدم نتائ ــب التئيســية أدل
يـؤدل اـلان االت ااـان يف اطـابني      ن التعداد للدجماسة االستقصـائية املتعلقـة  ـالتعليم. ويؤمـ  أ    
جماالس أختى وتوف  لبذـاس البذـاو الـيت     جمئيسيني إىل  هيد الطتيق أمام توايع ات اااس مماثلة يف

نمن بلأ أساسها و ع مبادجماس لتعزيـز اـدجمة ا ت عـاس ا ليـة السـوجمية بلـأ الصـ ود أمـام         
 املماطت.

 
 املذاطق ا اصتة  

قــي ني يف مذــاطق يصـعب الوصــود إليهـا يف اجل هوجميــة العت يــة   مـن  ــني األشـماص امل   - 46
شـمص يعياـون  ـا     422 000م يني شـمص، مـا ذاد حـوايل     4.8السوجمية، وبددام 

شــمص  اصــتام اــواس احلمومــة يف النوطــة      167 500احلصــاجم. وياــ    لــ  العــدد    
 التا عـة  شمص  اصـتام اجل ابـاس املسـلحة بـ      26 500، و  تيف دماق الاتاية وداجميا

شـمص ااصـتام تذ ـيم الدولـة اسسـ مية يف       228 000للدولة يف اـتييت نبـ  والزاـتاو، و    
العتاا والاام يف األحياو الـيت تسـيطت بليهـا احلمومـة يف بـتر مديذـة ديـت الـزوجم. ويف أوائـ           
نيسانبأ تي ، شهد ليم ال موا تصعيدا، للعذـف وتسـل  بذاصـت مـن تذ ـيم الدولـة اسسـ مية        

يب وفتاجم بـدة آالف مـن ال  ـئني ال لسـطيذيني والسـوجميني مذـب يف واـا الحـق إىل األحيـاو          إل
ا اوجمة الوااعة  ذور شتا املميم. و  م  التسهي س املقد مة من السلطاس السوجمية واـادة  
ا ت عاس ا لية، وبلأ التبم من و ـود  يئـة مـن املمـاطت الاـديدة، اـدما ولـاالس األمـم         
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ــدة وا ــيت     املتحـ ــاس الـ ــتدين وا ت عـ ــانية لل اـ ــابدة إنسـ ــوجمل مسـ ــت  السـ ــت العـ ــ د األلـ  ـ
تستمي هم. ويف حني ال تتوافت أجماام دايقة نمن التحقـق مذـها، تاـ  التقـديتاس إىل أن آالفـا،      
من املدنيني ال يزالون داخ  ليم ال موا. ومل ُت ـذح املوافقـة بلـأ إيصـاد املسـابدة اسنسـانية       

 دنيني املتبقني داخ  ليم ال موا، اللين ال يزاد و عهم حت ا،.مباشتة إىل امل
زاع تقييـد سـب  إيصـاد املسـابدة إىل املذـاطق ا اصـتة يف شـهت        ـوواصلا أطـتاف الذـ   - 47

نيســانبأ تي ، حيــي مل تصــ  أل مســابداس مــن األمــم املتحــدة إىل املذــاطق ا اصــتة خــ د   
  ل  الاهت.

شــمص.  163 500ا ذالــا القـواس احلموميــة  اصــت جلــو  ويف النوطـة الاــتاية، مــ  - 48
 يف شــهتومل تصــ  مســابداس مــن األمــم املتحــدة إىل األمــالن ا اصــتة يف النوطــة الاــتاية     

ــانبأ تي . إال أن مذ  ــة الصــحة العامليــة اــدما يف      أياجمبمــايو مســابدة طبيــة تم ــل     6نيس
إىل اافلـة للـه د األلـت     شمص، تا   آلتني لنس  الملأ وأدوية لل ا  الملـول،  2 000

 2 000 جمسـاد    اس ن العت  السـوجمل يف دومـا. ولانـا مذ  ـة الصـحة العامليـة اـد طلبـا        
ببــوة دواو لعــ   ال اــ  الملــول مــع اافلــة ا ــ د األلــت العــت  الســوجمل، بــ  أنــب مل تــتم   

ا أسـ ت بـن   قافلة الي ة اـاون يف دومـا، ممـ   الببوة. واد أصا ا  250املوافقة إال بلأ إجمساد 
 مقت  أحد متطوبل ا  د األلت العت  السوجمل و ت  ث ثة آختين.

شـمص يف داجميـا. ومل تصـ  أل     4 000وما ذالا القواس احلمومية  اصـت حـوايل    - 49
ــا    ــدة إىل داجميـ ــم املتحـ ــن األمـ ــابداس مـ ــ ة    يفمسـ ــتة األخـ ــا املـ ــانبأ تي . ولانـ ــهت نيسـ شـ

 ذطقــة يف تاـــتين األودب س إىل الذــاس يف اـــله امل اـــدما فيهــا األمـــم املتحــدة مســـابدا   الــيت 
 .2012 ألتو ت
ويف اتييت نب  والزاتاو، ما ذالا اجل اباس املسلحة ب  التا عة للدولة  اصت حـوايل   - 50
شــمص. ومل تصــ  أل مســابداس مــن األمــم املتحــدة إىل اــاتني املذطقــتني خــ د    26 500

تحـدة مـن إيصـاد املسـابداس اسنسـانية إىل      شهت نيسانبأ تي . ومل تـت من ولـاالس األمـم امل   
 .2014أياجمبمايو  8القتيتني مذل 

ويف األحيــاو الــيت تســيطت بليهــا احلمومــة يف بــتر مديذــة ديــت الــزوجم، ااصــت تذ ــيم    - 51
شــمص. ومل تصــ  أل مســابداس مــن األمــم املتحــدة إىل  228 000الدولــة اسســ مية جلــو 

املتة األخ ة اليت ادما فيها األمـم املتحـدة مسـابداس    املذطقة يف شهت نيسانبأ تي . ولانا 
، بذدما سل ا مذ  ـة األبليـة والزجمابـة    2015إىل الذاس يف مديذة ديت الزوجم يف آ اجمبماجمس 

ــام. ويف   140 ــن األبذ ــة        8م ــة الدولي ــت  الســوجمل والل ذ ــ د األلــت الع ــام ا  ــايو، ا أياجمبم
طذا، مـن املعونـة الطبيـة  ـوا، إىل      15لنلائية و أطذان من املسابدة ا 106للصليب األلت  ذق  
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املذــاطق ا اصــتة يف مديذــة ديــت الــزوجم. ويف الواــا ن ســب، يســتعد فتيــق األمــم املتحــدة للقيــام 
 ع لياس نق   ول طاجمئة إىل املذاطق ا اصتة يف املديذة اليت تسيطت بليهـا احلمومـة. وسـتذ َّل    

جلـول الت ـاجمل. وال يـزاد املذسـق املقيمبمذسـق      اله الع لياس من دماق  اسـتمدام الاـحن ا  
 الاؤون اسنسانية حاليا،  انت اجم موافقة احلمومة.

 
 حتية متوجم شحذاس اللواذم واملعداس الطبية والعاملني يف ا اد الط   

شهت نيسانبأ تي ، أجمسلا مذ  ـة الصـحة العامليـة وشـتلاؤاا املذ  ـلون شـحذاس        يف - 52
ىل السلطاس ا لية واملذ  اس ب  احلمومية واملتافق الطبية اشاصة لعـ    أدوية ولواذم طبية إ

يف بات ماف اس يف سوجمية. ومـن جم ـوع اـله الاـحذاس،        (2)م يني شمص 3.3حوايل 
شمص يف املذاطق اليت يصـعب الوصـود إليهـا وبـا خطـود       400 000إيصاد أدوية لع   

لزوجم ولص وجميـف دماـق. وتمـ ن  لـ  إيصـاد      املوا هة يف ماف اس حلب ودجمبا وديت ا
شمص يف املذاطق اليت يسيطت بليهـا تذ ـيم الدولـة اسسـ مية يف      1 000أدوية لع   حوايل 

اـدما مذ  ـة    و عد موافقة احلمومة، مديذة ديت الزوجم با شتي  ملل. ويف أوائ  أياجمبمايو،
لـتني لنسـ  الملـأ وأدويـة     شـمص، تاـ   آ   2 000الصحة العاملية مسابدة طبية تم ل جلو 

 لل ا  الملول، إىل اافلة لله د األلت العت  السوجمل يف دوما يف النوطة الاتاية.
وظلــا ســب  احلصــود بلــأ اللــواذم واملعــداس الطبيــة مــدودة  ســبب انعــدام األمــن     - 53

تي  زاع بلأ ب ليـاس اسباثـة اسنسـانية. ف ـل شـهت نيسـانبأ       ـوالقيود اليت ت ت ها أطتاف الذ
بلأ سبي  املااد، وبلأ التبم من احلصود بلأ موافقة السلطاس ا لية، أ عدس اواس األمـن  
مجيع األدوية اليت  قن ولواذم الع لياس اجلتاحيـة وأطقـم األدواس الطبيـة مـن اافلـة ماـتتلة       
ــلل ، حــتم           ــا مت هــة إىل التســنت يف لــص. ونتي ــة ل ــني ولــاالس األمــم املتحــدة لان  

من العـ  . وإ ـافة، إىل  لـ ، مل يـتم احلصـود بلـأ موافقـة األمـن ا لـل           شمصا، 10 459
بلأ إجمساد ث ث أطقم للواذم الع لياس اجلتاحية وسـوائ  للحقـن الوجميـدل إىل شـتا مديذـة      

شمصـا، مـن العـ   الطـ . و ـت ع مذ  ـة الصـحة         33 115حلب، ممـا تسـبب يف حتمـان    
جم ازة للتســليم إىل نبــ  والزاــتاو، ولمــن تعــلَّ    العامليــة   مــداداس يف مســتودباس حبلــب  ــا    

 الوصود إىل ااتني املذطقتني نتي ة للقتاد املست ت.
ــع الــيت يصــعب الوصــود إليهــا،      - 54 ــاس إيصــاد املســابداس إىل املواا ــق  طلب ويف مــا يتعل

طلبـاس   10لانا مذ  ة الصحة العاملية حـىت  ايـة نيسـانبأ تي  يف انت ـاجم تلقـل جمدود بلـأ       
__________ 

ُتعتـا دوجمة العـ   االبتياديـة ب  ـا، لاـمص واحـد. و ـدد دوجماس العـ   االبتياديـة لمـ  ب ليـة توذيــع             (2) 
 لثدوية استذادا، إىل املعياجم الدويل ملذ  ة الصحة العاملية.
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ــة    مقدمـــة س ــا وديـــت الـــزوجم وحلـــب ودماـــق مذـــل  دايـ ــاد املســـابدة إىل ماف ـــاس دجمبـ يصـ
 ، لا يف  ل  أجم عة طلباس اردما يف نيسانبأ تي .2015 بام
أود للــة للتطعــيم مــن مــتا احلصــبة بلــأ مســتوى البلــد يف  2015وُن ــلس يف بــام  - 55

ــني   ــتة   ــم املتحــدة للط      30و  19ال ت ــة األم ــن مذ   ــدبم م ــة )اليونيســيف(  نيســانبأ تي    ول
مليـون   1.5ومذ  ة الصحة العاملية. وتا  الذتائ  األولية إىل أن احل لة اسـت اد مذـها ألاـت مـن     

مليـون ط ـ . ويف التاـة وأ ـزاو      2.6ماف ـة مـن جم ـوع العـدد املسـتهدف واـو        11ط   يف 
 1 000 متطعـي  لب ة مـن ديـت الـزوجم، مل يسـ ح تذ ـيم الدولـة اسسـ مية  ـ  تاو احل لـة، بـدا          

نيسانبأ تي  يف التاة من خـ د شـتلاو ملـيني. وأدى القتـاد الـدائت يف إدلـب إىل        29ط   يف 
واف للة التطعيم  د احلصبة يف اله ا اف ـة. ويف أمـالن أخـتى، تعـلجم الوصـود إىل  عـض       
ــاد أو تقــع  ــا احلصــاجم يف ماف ــاس احلســمة        ــا ات ــدوجم فيه ــاطق ي ــاد املو ــودين يف مذ األط 

 حلب وجميف دماق. وستعلن الذتائ  الذهائية للح لة يف األسبوع الااين من أياجمبمايو.ولص و
ــاملني يف ا ــاد       - 56 ــة وســياجماس اسســعاف والع ــق الطبي ــأ املتاف واســت تس ا   ــاس بل

األطبـاو املذاصـتون   ”الط  خ د ال تتة املا ولة  ـالتقتيت. ف ـل نيسـانبأ تي ، وّثقـا مذ  ـة      
إىل القـواس احلموميـة.    هـا ُتعـزى مجيع  ،ا  ـة بلـأ متافـق طبيـة     14وع وا“ حلقوا اسنسان
  ـاس يف ماف ـة إدلـب، وأجم عـة يف حلـب، وا  تـان يف دماـق        ا  مـن تلـ    وواعا مخس

وواحدة يف ل  من ماف اس ديـت الـزوجم ولـاة واحلسـمة. واسـُتمدما الااميـ  املت  ـتة يف        
واـلائف ا ـاون يف ا ـوم واحـد.     سبع ا  اس، والقـلائف والصـواجميخ يف سـا ا  ـاس،     

أيمـا، وفـاة سـبعة مـن العـاملني يف ا ـاد       “ األطباو املذاصتون حلقوا اسنسان”ووّثقا مذ  ة 
ــواس         ــد الق ــأ ي ــهم بل ــ  الســبعة لل ــد ات ــهم. وا ــة مذ ــ  ث ث الطــ  يف شــهت نيســانبأ تي ، ارت

وأطلـق الذـاجم   احلمومية. فقد لقل مخسة مـن العـاملني مصـتبهم مـن  ـتاو القصـف والـت   ،        
حـت هم يف جميـف دماـق، واثذـان يف حلـب، وواحـد يف لـ  مـن          مذهم بلأ اثذني. ولقل ث ثة
 ماف يت دماق ودجمبا.

 
 س مة وأمن املوظ ني وأمالن الع    

أياجمبمـــايو، ســـق  مقـــلوفان  ـــالقتر مـــن مســـتودع للـــه د األلـــت العـــت   10يف  - 57
 بن أ تاجم مادية ط ي ة. السوجمل يف  يس احلا  لديذة حلب، مما أس ت

ت  متطوع من ا  د األلت العت  السـوجمل بذـدما أرصـيبا اافلـة     أياجمبمايو، ار 6ويف  - 58
 له د األلت العت  السوجمل  قلي ة ااون يف دوما  تيف دماق. عة لات
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نيســانبأ تي ، أرصــيبا مماتــب ا ــ د األلــت العــت  الســوجمل يف فذــدا          17ويف  - 59
  عــضمديذــة إدلــب يف ا ــوم  ــول. ومل تــتد تقــاجميت بــن واــوع  ــحايا، إال أن لــاجملُتن يف 

سياجماس اسسعاف واملتلبـاس التا عـة للـه د األلـت اـد ُدمـت. ونتي ـة  ـله األ ـتاجم، اريـدس           
 ادة ادجمة ا ـ د األلـت العـت  السـوجمل يف إدلـب بلـأ تقـدمي خـدماس اسسـعافاس األوليـة           

 وإيصاد املسابدة اسنسانية.
نيسانبأ تي ، وجمدس معلوماس إىل م و ية األمم املتحدة لاـؤون ال  ـئني    11ويف  - 60

لــان يف طتيقــب إىل حــل الــوبت ألخــل  عــض   ،بــن احت ــاذ أحــد موظ يهــا ا لــيني يف لــص 
زلية. وأ لنـا امل و ـية احلـادث بلـأ ال ـوجم إىل مـافع لـص وأرفـت  يف واـا          ـاحلا ياس املذـ 

 الحق بن الا املوظف.
موظ ــا، مــن مـــوظ ل    26مــن مــوظ ل األمــم املتحـــدة، ومــن  يذــهم       32وال يــزاد   - 61

زاع مذــل آ اجمب ـاألونـتوا، مت ـزين أو يف بــداد امل قـودين. ويبلـغ جم ــوع َمـن اتـ  يف اــلا الذـ       
شمصا،. ويا   اـلا العـدد    76من العاملني يف جماد تقدمي املسابدة اسنسانية  2011ماجمس 
مـن مـوظ ل ومتطـوبل ا ـ د األلـت العـت  السـوجمل         45ة و من موظ ل األمـم املتحـد   17
مـن مـوظ ل املذ  ـاس بـ       6من متطوبل ومـوظ ل مجعيـة ا ـ د األلـت ال لسـطيا و       8 و

لـانون   1اتي ، ارت  تسعة مذهم مذل  76احلمومية الدولية. ومن جم وع القتلأ البالغ بددام 
 .2015الااينبيذايت 

 
 م ح اس  

زاع يتصتفون يف ظ  اسف س من ل  بقـار ويت ـاالون  اـم     ـأطتاف الذ ال يزاد - 62
ــن األ تيــاو           ــ  آالف م ــدويل اسنســاين. واــد ات ــانون ال ــية لةنســانية والق ــادس األساس ــام املب ت

 تحـــوا أو شـــتدوا يف مذـــاطق وأحيـــاو مدنيـــة. ودمـــتس املســـالن واشـــدماس األساســـية    أو
ة ل ستمدام. ومـن الصـعب االبتقـاد  ـأن الـلين يلقـون       التحتية احليوية أو مل تعد صاحل والبذية

الااميــ  املت  ــتة أو يطلقــون اــلائف ا ــاون واــلائف مدفعيــة ال يــدجملون األ ــتاجم واملعانــاة   
ا ائلة اليت تسببها أفعا م لل دنيني. واالستهداف املتع د لل دنيني  تنة حـتر بـب مسـاولة    

 املسؤولني بذها.
يف التقــاجميت   اس بلــأ املتافــق الطبيــة أبلــأ بــدد شــهتل مســ  ويبلــغ جم ــوع ا   ــ - 63

(. ويتتتـب بلـأ ا   ـاس    2014) 2139القـتاجم   جملس األمـن  مذل ا ا  الاهتية اليت أبّداا
بلأ اله املتافق أثٌت ممابف، ليس فق  من حيي مقت  األشـماص أو  ـتحهم، وإ ـا أيمـا،     

حلصـود بلـأ العـ   الـلل اتـا ون      من حيي تتا لا  مـن األشـماص بـ  اـادجمين بلـأ ا     
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إليب. ولان التأث  التتال ل بلأ شعب سوجمية ون امها للتباية الصـحية تـأث ا، مـدمتا،، حيـي     
ــة       ــة. ولاي مل يعــد لــا  مــن الســوجميني اــادجمين بلــأ احلصــود بلــأ أ ســ  مســتوياس التباي

ال ــتوف اــل مــن اجلتحـأ واملت ــأ وتــوف  املســابدة الطبيــة والتبايــة الصــحية  ــم يف مجيــع  
 ص يم الع   اسنساين وتت سد  و و  يف القانون الدويل اسنساين.

وال تــزاد مســألة انعــدام ســب  الوصــود إىل الذــاس وفــتا ايــود بليهــا مــن الاــواب     - 64
التئيسـية. وبلـأ الــتبم مـن اجلهــود الباسـلة الـيت تبــل ا املذ  ـاس اسنســانية ملواصـلة مســابدة        

يني مـن األشـماص  ـدون مسـابدة، أو اصـلون بلـأ مسـابدة بـ          ا تا ني، ي   اذاا م 
يعـزى انعـدام   ال لافية، ال سـي ا الـلين يعياـون  ـا احلصـاجم يف ظـتوف ال نمـن   لـها. و        

ــاد    ــ ، فحســب ســب  إيصــاد املســابداس إىل اســت تاجم انعــدام األمــن والقت يعــزى أيمــا، إىل    
سي ا احلمومة، أمام ب   املذ  ـاس اسنسـانية.   زاع، ال ـالعتااي  ال علية اليت تمعها أطتاف الذ

وأؤلد متة أختى أن االمتذاع التعس ل بن إبطـاو املوافقـة بلـأ ب ليـاس اسباثـة اـو انتـهاا        
 للقانون الدويل اسنساين.

لقد  لغ مستوى امللا ح والدماجم يف مجيع أجلاو اجل هوجمية العت ية السوجمية مبلنا، يذبنـل   - 65
 ــابل للعــامل. واــد  ــدأ الاــعب الســوجمل ي قــد األمــ   ولــيس  وســعب    أن يصــدم المــ   اجل

االنت اجم. للل  ال  ـد مـن التوصـ  إىل حـ  سياسـل. وبـب بلـأ ا ت ـع الـدويل، وال سـي ا           
جملس األمن، أن يتمل إ ـتاواس دون تـأخ ، س ـاو االنتـهالاس الـيت تتتمـب يوميـا، للقـانون         

 الدويل وو ع حد ملقت  املدنيني.
زاع الـدائت يف اجل هوجميـة العت يـة السـوجمية  ـأن      ـإنا أ دد دبوغ لم  من خيوا الذو - 66

ــة وأن بلســوا معــا، للع ــ  بلــأ إ ــاو العذــف واملاــاجملة يف       ــتو  القيادي يتحلــوا  البصــ ة وال
زاع سيذتهل  تسـوية سياسـية ولـيس    ـاجلهود املبلولة للتوص  إىل ح  سياسل مستدام. فهلا الذ

بتتاف  ــلل ، لــان  لــ  هم  ــاالمجــيع زاعـن يف الذــواملاــاجمل ب  ــ  ــا حبــ  بســمتل. ولل
افتـتح  اـد  اشـاص   لمبعوث لا أناألجموا . و ألا من بدد تيس ت إنقا أفم  للاعب السوجمل و

ــأ الع ــ       ــة بل ــع األطــتاف املعذي ــ نا أحــي مجي ــف، ف ــتو ماــاوجماس  ذي ــة يف اــله     إبا ي
مجيع األطتاف ال ابلة السوجمية واسالي يـة والدوليـة    الع لية. وإنا أبود بلأ حم ة وإنسانية
 زاع.ـيف ا ا  اشطواس ال ذمة حل  الا الذ
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