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 (9132) 9312تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن   
  

 مقدمة - أوال 
مـــن قـــرار جملـــس األمـــن   31هـــذا التقريـــر هـــر رالـــ  تقريـــر يقـــدم ع ـــ   ـــالفقرة    - 3

يرمــا،  11أن يقــدم،  ــ   ، الــذط بلــه جميــا جملــس األمــن عا األمــني العــام (9132) 9312
 ف يف اجل هررية العر ية السررية.تنفيذ هذا القرار من جانه مجيع األبرا تقريرا عن

. وتســـتند 9132أياررمـــاير  32نيســـانرأ ري  عا  99ويغطـــل التقريـــر الفتـــرة مـــن   - 9
ــر    ــرار ة يف التقري ــاا ال ــد  اجل  املعلرم ــاا املتا ــة ل ــم املتحــدة   عا البيان ــة يف األم ــاا الفاعل ه

كرمــة امليــدان، جم ــ  عــن التقــارير املقدمــة مــن ملــا ر متا ــة للع ــرم وملــا ر تا عــة       يف
 اجل هررية العر ية السررية.

 
 التطرراا الرئيسية - رانيا 
 التطرراا السياسيةرالعسكرية -ألف  

ــ  هــرا ة يف مج   - 1 ــرة    اســت ر العنــف   ــة الســررية  ــ   الفت ــة العر ي ــع أءــام اجل هرري ي
املش رلة  التقرير، ومش  على سبي  املثا  ال ا لر حماجمظاا  له ومحاة و ير الزور ومحـ   

ــاراا اجلر     ــا. وأســفرا الغ ــف  مشــو و رع ــة العشــرائية والقلــف العشــرائل   و مشــو وري ي
دنيني  ععـدا   ـب ة،   جانه القراا ا كرمية عـن  ـدوو وجميـاا وعاـا اا وتشـريد املـ       من

ــا وااــلع مجاعــاا املعارلــة املســلحة أي ــا القلــف العشــرائل واســت دام الســياراا          ين 
 نابو املدنية املعهرلة  السكان.املف  ة يف امل

ويف  له، تراالع الغاراا اجلرية العشرائية من جانه القراا ا كرمية يف املدينـة   - 2
خشـ ام مـن  ينـهم مـدنيرن، قتلـرا      ار ة أن مئـاا مـن األ  والريف احمليط هبـا. وتفيـد األنبـام الـر    

ــة. و للــع منظ ــة       أو أاــيبرا، ووااــ  عشــراا ا الف مــن األخشــ ام الفــرار مــن املدين
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ــن أوا ــر        راــد ــرة م ــي  لللــرر الســاتلية امللتقطــة يف الفت ــ  أجــرا ول ــرا اسنســان، ال  ق
مرقعـا   321قـع  ــع ثر مـن    نيسانرأ ري  عا أوائ  أياررمـاير، عا أن  مـم األلـرار الـ       

رئيسيا يتناسه عا  د  ب  مـع تـعر  الغـاراا اجلريـة. وتشـ  األنبـام  التحديـد عا اسـت رار         
يف الغالـــه مبـــانة ســـكنية وأ يـــام االســـت دام العشـــرائل للااميـــ  املتفمـــرة الـــ  تســـتهدف  

قعــا مــن مراقــع مر 01املنــابو الــ  تســيطر عليهــا املعارلــة. وتشــ  البيانــاا الــرار ة عــن    يف
رمــــاير عا أن ا كرمــــة قــــد اــــعدا أيار 1نيســــانرأ ري  و  92القلــــف يف الفتــــرة  ــــني 

 القلف  درجة  ب ة على مد  األسا يع املالية. من
ووجمقا ملا ذ رتـا منظ ـة راـد  قـرا اسنسـان أي ـا، قامـع قـراا املعارلـة  ـ              - 0

لـ  ة، ولراـا أر ـع     “قنا ـ  أنفـاا  ”الفترة املشـ رلة  ـالتقرير  ـتفم  مـا ال يقـ  عـن رـ و        
ــة يف وســط مدينــ     ــع العســكرية ا كرمي ــ ، وــع املراق ــاا   قنا  ــ  األنف ة  لــه. وتســببع قنا 

ــ  ــدم  عشــراا املبــات و لفــع     تل ــاراا يلــ  قطرهــا    فــرة مــن جــ   01يف ت رام االنفم
نفـاا  أياررمـاير، أعلنـع اجلبهـة اسسـ مية مسـهوليتها عـن تفمـ  قنبلـة أ         8مترا. ويف  01 عا

 ارلترن التارخيل الذط  انع القراا ا كرمية السـررية تسـت دما  قاعـدة  ـا.      وع جمندا
 يف تعر ها عا منابو خشاسعة. وتتسم قنا   األنفاا  عهنا عشرائية

ــدا اا امليــ     - 2 ــه انقطاعــاا يف عم ــة  ل ــرة   وخشــهدا مدين ــى نطــاا واســع يف الفت اه عل
املعارلة ال  واار املدينة  ـغال ا حمطـة ال ـ      أياررماير. جمقد قامع مجاعاا 31عا  0 من

رن خشــ   يف املدينــة مــن ا لــر  مليــ 9.0يقــ  عــن  الرئيســية  ــا تســبه يف  رمــان مــا ال 
ــاه الشـــرل أو اللـــرف اللـــحل. ود اســـتئناف عمـــد   علـــى ــة  لـــه  ميـ ا اا امليـــاه عا مدينـ
ــة الشــرعية واس ا    31 يف ــني ا يئ ــة أياررمــاير عقــه مفاولــاا   لل ــدماا )املنتســبة  رة العام
 اا املعارلة( يف خشرقل مدينة  له.مجاع عا
و    الفترة املش رلة  التقرير، أ ا اخشـتبا اا وقعـع  ـني جبهـة النلـرة واجلـي         - 1

 330 111الســررط ا ــر والدولــة اسســ مية يف العــراا والشــام عا تشــريد مــا ال يقــ  عــن    
عقــــه اخشــــتبا اا انــــدلعع  ســــكانخشــــ   يف حمــــاجمظ   يــــر الــــزور و رعــــا. وخشــــر  ال 

التحكم يف مرار  الغاز والنفط يف املنطقة الراقعة  ر  حمطة الاز  رنيكـر يف حماجمظـة    أج  من
 ة على قرية قرجما يف حماجمظة  رعا. ير الزور و عد سيطرة جبهة النلر

ر  ـل جـر    وور ا أي ا أنبام تفيد  رقرع اخشتبا اا  ثيفة يف  مشو، وال سـي ا يف  - 8
يكــا  هــذا ا ــل أن يكــرن مهمــررا ا ن.      ا عا تشــريد الســكان املتــبقني. و  أ يف املدينــة،

ريـف  مشـو(،   وور ا أي ا أنبام عن وقـرع اخشـتبا اا يف عـدة مراقـع يف الغربـة الشـرقية )      
 رستا.مث   وما واملليحة و 
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رجــر  املقــاتلني زالــع األمــم املتحــدة الــ  قــا رة علــى تــرجم  تقيــيم مررــو ل  و ين ــا مــا - 2
ــد، يرااــ  املقــاتل   ا الــ  ــدعم  لســرريني ونشــابهم علــى نطــاا البل رن الــ  الســرريني تقــدم ال
مجاعاا املعارلة والقراا ا كرمية علـى  ـد سـرام  ا ـ  اجل هرريـة العر يـة السـررية.         عا
زالــع الرســائ  الــ   ــدف عا انيــد املقــاتلني الــ  الســرريني تتــداو  يف  تلــف مراقــع      ومــا

أياررمــاير، اجت ــع وزرام الشــهون الدا ليــة يف األر ن   8اعل. ويف خشــبكاا الترااــ  االجت ــ
ة املتحـدة لايطانيـا العظ ـى    وعسبانيا وأملانيا وتر يا وترنس والسريد وجمرنسا واملغـرل وامل لكـ  

ــدا        يرلنــداوأ ــة يف  رو ســ  ملناقشــة هــذه املســعلة والت وهرلنــدا والراليــاا املتحــدة األمريكي
ــا   ــة عا وســني التع ــة العر     الرامي ــا عا اجل هرري ــع ســفر رعاياه ــدان ملن ــني البل ــة الســررية  ون   ي
 ل ن  ام عا القتا .

 
  قرا اسنسان -  ام 

زا  األبفــا  يتح لــرن العــهم األ ــا لتــعر  الــتاع. جمقــد وقعــع رــ و  ــرا و  مـا  - 31
ية خشــاالرر يف  مشــو  نيســانرأ ري ت تســببع قــذائف هــاون أبلقــع يف لــا     92رئيســية يف 

آ ــرين يف معهــد  ــدر الــدين ا ســني التكنرلــرجل  وأجمــا ا  83بفــ  وجــر   32قتــ  م يف
مشـو أ   عا مقتـ  ر رـة أبفـا      األنبام أن همرمـا  قـذائف ا ـاون يف منطقـة عـدرا  ريـف        

خشـ  ،   311معو  لألسر املشر ة  ا ليا    ا ور ا أنبـام تفيـد مقتـ  مـا ال يقـ  عـن        يف
سـيارة مف  ـة يف منطقـة مز محـة      بفـا ، مـن جـرام انفمـار    من  ينهم العديد مـن النسـام واأل  

خشــ  . وتفيــد أنبــام أن الــارة جريــة  311مدينــة محــ . وقــد جــر  أي ــا مــا يزيــد عــن  يف
نيســـانرأ ري   11ط  شـــرا  لـــه يف اســـتهدجمع مدرســـة عـــني جـــالرا يف  ـــل األنلـــار 

ــد جمـــل للت ميـــذ.   بفـــ  وعاـــا ة عشـــراا  ـــ   معـــر      11أســـفرا عـــن ملـــرع    قـ
قتلــا  والتمــارة، ةامعــة  لــه، أياررمــاير، ســقطع رــ و قــذائف هــاون يف  ليــة اال 1 ويف
 آ رين. 32بالبا وجر   39عن مقت  أسفر  سه التقارير الرار ة   ا
زالـــع تـــر  تقـــارير مـــن  ـــ   ملـــا ر مرررقـــة  تلفـــة عـــن انيـــد األبفـــا      ومـــا - 33

م. ولـر   وجـر  خشـبان أرنـام     واست دامهم يف أع ا  القتا  وعن ع الة األبفـا  وا تمـازه  
ــة مــه        ــة محــ  القد  ــاتلل املعارلــة مــن مدين ــا يه ــد    انســحال مق ــد مفاولــاا،   را  ع

 فا  واست دامهم يف أع ا  قتالية.ترريقا من أمناط انيد األب سبو ما
ــو        - 39 ــارير عــن عــدة  ــرا و تتعل وتلقــع مفرلــية األمــم املتحــدة  قــرا اسنســان تق

ــازاا   ــرم للغ ــت دام مزع ــرة املشــ رلة         اس ــع  ــ   الفت ــ   ــرا و وقع ــامة، اــا يف ذل الس
 ــالتقرير. ومــن  ــني املنــابو املســتهدجمة تل ــنس يف حماجمظــة ع لــه و فــر زيتــا يف حماجمظــة محــاة.  
وأجما ا األنبام أن اال تناا نتيمة  ذه ا م اا أسفر عن وقـرع عشـراا القتلـى واجلر ـى،     
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نيسـانرأ ري ، أعلـن املـدير العـام ملنظ ـة       92 ومل يتم التع ـد مـن اـحة هـذه اال عـاماا. ويف     
ــة تا عــة ملنظ ــة      ــة عــن عنشــام  عث ــة للتثبــع   ظــر األســلحة الكي يائي ظــر األســلحة الكي يائي

ريـة  ا قائو احمليطة  املزاعم املتعلقة  است دام الكلرر يف سـررية. وواجمقـع  كرمـة اجل هر    من
 العر ية السررية على البعثة.

سنسـانية  ا ـ  السـمن املر ـزط يف  لـه املزيـد مـن التـدهرر.         وخشهدا األولـاع ا  - 31
وما  ر ع املراجهة  ني القراا ا كرمية  ا   السمن، وأجمرا  جبهة النلـرة وأ ـرار الشـام    

، تهرر سـلبا علـى  يـاة املئـاا مـن السـمنام       9131الذين حياارون السمن منذ منتلف عام 
قلر. و    الفتـرة املشـ رلة  ـالتقرير، تـريف     من ال 311واحملتمزين، ان جميهم ما يقدر  نحر 

ما ال يق  عن ارنني من السمنام يف السمن. وقد أ   نق  الع ج الطيب الناجم عـن ا لـار   
أياررمــاير،  ســبه عاــا تها  الســ   2والقتــا  الــدائر يف املنــابو اإــاورة عا وجمــاة ســمينة، يف  

عنـــدما جمـــتا أ ـــد ا ـــرا  النـــار  نيأياررمـــاير، قتـــ  ســـم 2وعـــدم تـــرجم  العـــ ج  ـــا. ويف 
ة يـرمني عا أن تـع عزالتـها    جم رعة من السمنام. وظلع جثة هذا السمني يف زنزانة ملـد  على
. و    الفترة املش رلة  التقرير، تلقع مفرلية  قرا اسنسان ولـي  للـرر   مايرأيارر 8يف 

 ــع الســمن  جمــن جميــا، ملتقطــة  راســطة الســرات  يهــدف عا اسجمــا ة  رجــر  مرقــع  جمــن يف جم 
. وتفيد التقارير الـرار ة أن أسـبال   9133 سه األنبام الرار ة، مئاا من السمنام منذ عام 

الرجماة تش   عدم تقدم الرعاية الطبية للمر ى وعدم ترجم  العـ ج لل لـا ني  ـاألمرا  الـ      
ــائدة يف الســــمرن  واجلــــرع  والرقــــرع    ــها عا الظــــروف الــــ  اللــــحية الســ  يعــــز   ع ــ

ر ا القتا  الدائر  ـني أبـراف الـتاع  وعبـ ا ا ـرا  النـار علـى السـمنام انتقامـا           خشقل ني 
 للهم اا ال  تشنها املعارلة على السمن.

نيسانرأ ري ، أ لغع أسر ما ال يقـ  عـن نانيـة الجـئني جملسـطينيني مـن  ـيم         11ويف  - 32
مـن الفرعيـة السـررية يف  مشـو.     ال مرك اقت  ذويهم أرنـام ا تمـازهم يف عـد  مـن  وائـر األ     
ل القـــبل علـــى مجيـــع ال ـــحايا  ووجمقـــا ملعلرمـــاا مجعتـــها مفرلـــية  قـــرا اسنســـان، ألقـــ  

ــام يف ــا م    9132 ع ــد اعتق ــدة عن ــتق    و ــ -، و ــانرا  لــحة جي ــهم خشــقيقان اع ــن  ين ان م
نيسانرأ ري ، أط قب  وجما  ا  يـرمني. واسـتل ع  عـل األسـر جثـامني ذويهـا  الفعـ          98 يف

 ا عا املفرلية معلرماا تزعم أن ههالم احملتمزين واجمتهم املنية نتيمة للتعذيه.وور 
ــراا والشــام        - 30 ــة اسســ مية يف الع ــاتلل الدول ــعن مق ــها املفرلــية   ــارير تلقت ــا ا تق  وأجم

ا يبــدو علــى مشــار تهم املزعرمــة  نيســانرأ ري  ر ا جمي ــ 92أعــدمرا ســبعة أجمــرا  يف الرقــة يف  
اسس مية يف العراا والشـام. وقـد تناقلـع مراقـع اسنترنـع علـى نطـاا        همرم على الدولة  يف

 ورقع أيديه ا عا عامر ط  هر ام.رنني منهم يظهران جميها وقد اواسع اررا جلث  
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ويتراا  منع   ـر  اجل هرريـة العر يـة السـررية علـى أع ـام جلنـة التحقيـو الدوليـة           - 32
ــرا اسنســان يف اجل ه   ــة  ق ــرا اسنســان    املســتقلة املعني ــة الســررية ومفرلــية  ق ــة العر ي رري

ومرظفل األمم املتحدة العاملني يف جما   قرا اسنسان، ان جميهم املكلفرن  رالياا يف عبـار  
أياررماير، أرسلع املفرلية مذ رة خشفرية عا ا كرمة السـررية   31اسجراماا اخلااة. ويف 

ملـدعى أن  ـاالا تعـذيه    اال تمـاز ا  تطله جميها الـد ر  عا البلـد، وصااـة   ـر  مرا ـز     
 وقعع جميها.

 
 وار  املساعدة اسنسانية - جيم 

م يـني خشـ    اجـة عا مسـاعدة عنسـانية       2.1ال يزا  هناك  ا   سررية  ـرا    - 31
ــر مــن   ــاك     2.0عاجلــة منــهم أ ث م يــني مــن املشــر ين  ا ليــا. وتشــ  التقــديراا عا أن هن

بو يلـعه أو يسـتحي  علـى اجلهـاا اسنسـانية الفاعلـة       م يني خشـ   يقي ـرن يف منـا    1.0
خشــ   علــى األقــ  يعيشــرن يف منــابو      923 111الراــر  عليهــا. ويشــ   هــذا العــد      

وااـرها عمـا قـراا  كرميـة أو قـراا تا عـة لل عارلـة. وسـتنقا يف منتلـف السـنة األرقــام           
لعر يـة السـررية اـا يراعـل     املتعلقة  عد  األخش ام الذين حيتاجرن عا املساعدة يف اجل هررية ا

 تطرراا املستمدة على أر  الراقع.ال
املنـــابو الراقعـــة وـــع ســـيطرة    وتراجعـــع  ـــث ا عمكانيـــة واـــر  املســـاعدة عا      - 38
ــن  ــ  ــالتقرير    م ــرة املشــ رلة   ــذ الفت ــة واملعارلــة من ــة    ا كرم ــام ا كرم الســا و. و ــان قي
ــ  هــر      0 يف ــدة لتيســ  النق ــة جدي ــاير  رلــع آلي ــذا التراجــع.   أياررم ــ  الرئيســل ورام ه العام

ويق ل هذا اسجرام صتم الشا ناا ال  تنق  اسمدا اا اسنسانية ويرا   ا تسـهي  اجتيازهـا   
وقعع  االا تع    سبه عدم استيعال لباط األمن يف نقاط التفتـي    نقاط التفتي . وقد

ــ  ــذا اسجــرام اجلديــد. جم ســهولر األمــن ا كرميــرن يف نقــاط    ــ   التفت ي  يرقفــرن القراجمــ  ال
ــا يلـــعه    ال ــاجمية.   عنـ ــائ  التيســـ  اسلـ ــتظهر  رسـ ــبه  تسـ ــ   شـــحنا ا  سـ ــ  القراجمـ و يـ

 فايـــة عـــد  أجمـــرا  األمـــن امل للـــني للع ـــ  يف امل ـــازن الـــ  يـــتم جميهـــا  ـــتم هـــذه  عـــدم
ــة ووزارة الشــهون       ــن وزارة الشــهون اخلارجي ــه م ــم املتحــدة تطل ــزا  األم الشــا ناا. وال ت

 التساا يف تنفيذ اسجرام اجلديد.عية والع   تر ل الرلر  وااالجت ا
وتراجعع  ث ا وت ة تسليم خشحناا املرا  الغذائية يف  ورة الترزيع لشـهر أياررمـاير    - 32

ــاملل أن يرســ   ــ     9132 ــة الع ــامغ األالذي ــاير ســر   لــ    39. ومل يســتطع  رن أياررم
ــدم املســاعدة عا    ــة لتق ــن احملاجمظــاا الســررية    31خشــ   يف  229 111الذائي حماجمظــاا م

يف املائة من جم رع األخشـ ام املقـرر تقـدم املسـاعدة      99،  ي  قدمع املساعدة عا 32 الـ
م يـني خشـ  ، وذلـ      2.90عليهم البالغ عد هم يف مجيع أءام اجل هرريـة العر يـة السـررية    



 S/2014/365 

 

6/34 14-53735 

 

ة املشــ رلة  ــالتقرير، يف املائــة يف نفــس التــاري  مــن الشــهر املالــل. و ــ   الفتــر  21مقا ــ  
ــاعدة عا   ــلع املسـ ــا، أط  11واـ ــد ها     39.2مرقعـ ــالغ عـ ــع البـ ــ  املراقـ ــن أاـ ــة، مـ يف املائـ

لــ  يلــعه الراــر  عليهــا. ومشــ      مرقعــا الــ   ــد ا لــ ن املراقــع احملااــرة أو ا      929
املسـاعدة الغذائيـة والتغذويـة املقدمـة مـن  رنـامغ األالذيـة العـاملل وو الـة األمـم املتحـدة             ذل 

ــروا( ومنظ ــة األمــم املتحــدة      ــة وتشــغي  ال جــئني الفلســطينيني يف الشــرا األ ( )األون سالار
م يـني   1.0يف املائـة مـن    2.1خشـ   )  301 111للطفرلة )اليرنيسيف( عا ما يقرل مـن  

ــة املقدمــة ملــا جم رعــا     ــرن  9.1خش لــا  وتلقــى  09 119خشــ  (  واملــرا  الــ  الغذائي ملي
يف املائة( يقي رن يف منـابو يلـعه الراـر      22خش   )أط م يني  1.0خش   من أا  

ــرجم  مــا ة هيبر لررايــ  اللــر يرم        ــة مــن اليرنيســيف مــن  ــ   ت ــاه خشــرل معمرن عليهــا مي
ة العـاملل عـن وقـرع اضفـا   ـا       ومرلداا  هر ائية واـهاريغ امليـاه. وأ لـغ  رنـامغ األالذيـ     

   يلـــعه الراـــر  عليهـــا   عـــد  األخشـــ ام الـــذين د الراـــر  علـــيهم يف املنـــابو الـــ        يف
 خش  . 28 011 التقرير السا و عا خش لا يف الفترة املش رلة  119 901من 
ورالم هذه التحدياا، تراا  تسليم مساعدة حمـدو ة، نظـرا ل ـ امة اال تياجـاا،      - 91

يف مجيع أءام اجل هررية العر ية السـررية. و اسلـاجمة عا األالذيـة الـ  قـدمها  رنـامغ األالذيـة        
خشــ  ، قــدمع مفرلــية األمــم املتحــدة لشــهون ال جــئني مــرا ا         229 111ملل عا العــا
بنــــا مــــن مــــا ة  01مــــن احملتــــاجني. وســــل ع اليرنيســــيف  938 222الذائيــــة عا  الــــ 

ــر الــزور، و    ــاه يف حماجمظــة  ي ــاه   91ا يبر لررايــ  عا ع ارة مــرار  املي ــا منــها عا ع ارة املي بن
مليـرن خشـ   يعيشـرن     3.1شـرل. وتشـ  التقـديراا عا أن    حماجمظة الرقة ملعاجلـة ميـاه ال   يف

ــاه الشــرل نتيمــة  ــذا        ــ  تســيطر عليهــا املعارلــة سيســتفيدون مــن اسمــدا  اي ــابو ال يف املن
التد  . ويّسر اندوا األمم املتحدة للسكان تقدم الـدعم للعيـا اا املتنقلـة واملرا ـز الطبيـة      

والرقـة ومحـاة، وقـدمع  ـدماا اـحية      يف  مشو وريف  مشو ومح  و له و ير الـزور  
امــرأة. وزو  اللــندوا أي ــا  األ ويــة و لــرازم  93 011عجنا يــة منقــذة لــألروا  أل ثــر مــن 

مستشفياا ع الـة تا عـة لـرزارة اللـحة      1من مرا ز الرعاية اللحية األولية، و  111أ ر  
يف خشـرا ة مـع مديريـة    ومنظ ة ا    األمحر العريب السررط ومجعية تنظيم األسرة السـررية. و 

ــر     ــى أ ثـ ــة علـ ــرازم تعلي يـ ــيف لـ ــع اليرنيسـ ــة، وزعـ ــة حمليـ ــ   كرميـ ــاا الـ ــيم ومنظ ـ  التعلـ
بالـه يف حمـاجمظ  ا سـكة وع لـه. وقـدمع منظ ـة األالذيـة والزراعـة التا عـة           02 111من 

 زراعية يف ع له و له وريف  مشو. خش   مساعدة 08 111لألمم املتحدة أل ثر من 
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 اارةاملنابو احمل  
خش   مـن الـذين    322 111، منهم خش   حماارين 923 111يزا   را   وال - 93

ــا وال مــــرك    ــة الشــــرقية و اريــ ــة يف مع ــــ ية الشــــام والغربــ  وااــــرهم القــــراا ا كرميــ
ــرة     20 111 و خشــ   يف منــابو وااــرها قــراا املعارلــة يف نبــ  والزهــرام. و ــ   الفت

 ل على مدينة مح  القد ة.امل رو املش رلة  التقرير، انتهى ا لار
ــاعدة     - 99 ــلع املسـ ــالتقرير، واـ ــ رلة  ـ ــرة املشـ ــ   الفتـ ــرة،  و ـ ــام حمااـ ــة أ يـ عا ر رـ
خش لـا أو مـا نسـبتا     32 012والزهـرام وال مـرك. وقـدمع املسـاعدة الغذائيـة عا       نب  وهل
 خشـــ   923 111يف املائــة مـــن عـــد  الســـكان يف املنــابو احملااـــرة البـــالغ عـــد هم    2.2
 خشـــ   يف مـــدين  نبـــ  والزهـــرام قـــدم  ـــم املســـاعدة  رنـــامغ األالذيـــة العـــاملل،   2 111)
ــة    1 012و   خش لـــا يف  ـــيم ال مـــرك قدمتـــها  ـــم األونـــروا(  وقةـــدمع مـــرا  الـــ  الذائيـ
يف املائة من احملاارين. ووزعع املياه ولـرازم اللـرف اللـحل     9.3خش   أط  0 111عا 

يف املائــة. وقــدمع أ ويــة منــها أ ويــة لعــ ج  2.3خشــ  ، أط  31 111لتغطيـة ا تياجــاا  
 يف املائة. 2خش  ، أط أ ثر من  30 111أمرا  مزمنة لتغطية ا تياجاا أ ثر من 

خش   وع ا لار يف الغربـة   301 111ال يزا  هناك  را   - الغربة الشرقية - 91
 ري  لطلـه  نيسـانرأ  32الشرقية. وقد وجهع مذ رة خشفرية عا وزارة الشهون اخلارجيـة يف  

خشـ   علـى األ ثـر، وتقـدم      0 111عيفا   عثة مشتر ة  ـني الر ـاالا لتقـدم املسـاعدة لــ      
نســـانرأ ري ، اـــدر اسذن مـــن وزارة  92خشـــ   علـــى األ ثـــر. ويف  01 111أ ويـــة لــــ 

اخلارجية. ولكن مل يتيسر عيفا  القاجملـة نظـرا لعـدم التراـ  عا اتفـاا  شـعن ت ـ ينها اللـرازم         
ــة     31 الطبيــة. ويف أياررمــاير، أرســلع مــذ رة خشــفرية أ ــر  يطلــه جميهــا اسذن  ترجــا قاجمل

ــم املتحــدة          ــني األم ــة املشــتر ة   ــاع اللمن ــا. و ــ   اجت  ــني الر ــاالا عا  وم مشــتر ة  
أياررماير، أ لغع ا كرمة األمم املتحـدة خشـفريا  ـعن القاجملـة سـيهذن       30وا كرمة املعقر  يف 

ــذ    ــا. وينتظــر اــدور عذن  طــل   ــع آ ــر مــ  هب ــانية    ل . و ان ــا مســاعدة عنس ــدمع جميه رة ق
 .9132آذاررمار   92ة الشرقية يف الغرب عا
خشـ   وـع ا لـار يف مع ـ ية      91 111ال يزا  هناك  را   - مع  ية الشام - 92

ــام. وقـــدمع ر رـــة بلبـــاا لتســـي  قراجمـــ  مشـــتر ة  ـــني الر ـــاالا  ـــ   الفتـــرة           الشـ
خشـ   علـى األ ثـر، وأ ويـة      0 111متعد ة القطاعاا لــ    التقرير لتقدم مساعدة املش رلة

ـــ  ــدمع عا وزارة        11 111ل ــ  ق ــة ال ــاا الث ر ــذه الطلب ــزا  ه ــر. وال ت ــى األ ث خشــ   عل
الشـــهون اخلارجيـــة  ـــدون ر . ومل تســـتفد مع ـــ ية الشـــام مـــن أط مســـاعدة منـــذ تشـــرين   

 استثنام التلقيا لد خشل  األبفا .،  9139األو رأ تر ر 
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خشــ   مــا زالــرا حمااــرين يف  ــيم ال مــرك.        38 111هنــاك   - ال مــرك   ــيم - 90
بــر ا  0 289يرمــا ووزع جميهــا  31مســا لألونــروا  ــغجرام ع ليــاا ترزيــع علــى مــد   وقــد

خش لا ملدة خشهر. الـ  أن األونـروا معنعـع  ـ   الفتـرة       1 012الذائيا، أط ما يكفل مهونة 
 أيام. 8يع يف ع لياا الترزاملش رلة  التقرير من القيام  

 مشـو   ريـف     ما زالرا حماارين يف  اريـا يف خش 8 111هناك ما يقرل من  -  اريا - 92
أجمـا ا التقـارير    ومل يكن  اسمكان عيلـا  املسـاعدة علـيهم  ـ   الفتـرة املشـ رلة  ـالتقرير. وقـد        

 ـدوو ع ليــاا قلــف يــرمل واســت دام  راميــ  متفمـرة  ــا أ ــو ألــرارا و مــارا علــى نطــاا   
 .9139ريا يف تشرين األو رأ تر ر واسع. و انع آ ر مرة د جميها عيلا  املساعدة عا  ا

    الفترة املش رلة  التقرير، أ   اتفاا لرقف عبـ ا النـار    - مدينة مح  القد ة - 91
عا عج م املقـاتلني وعـد  قليـ  مـن املـدنيني مـن مدينـة محـ  القد ـة، وذلـ  يف عبـار اتفـاا             

نا الطرجمان سع ا ارجبا لل قـاتلني اغـا رة املدينـة القد ـة ومعهـم  عـل األسـلحة        تفاو   شع
اللغ ة ونقلرا يف  اجم ا عا الـدار الكـب ة )منطقـة مـن حماجمظـة ريـف محـ  تسـيطر عليهـا          

مـن األجمـرا  املنتسـبني     11املعارلة(. و انع املغا رة ا منة لل قاتلني مشـروبة  ـاسجمراج عـن    
ة  انع املعارلة وتمزهم يف  له واملنطقـة السـا لية. والـا ر مـا يقـرل      للسلطاا ا كرمي

أياررمـاير. و ـان مـن  ـني هـهالم  سـب ا        2و  8و  1خش   املدينة القد ـة يف   9 111من 
مسـيحيا   91خش لا من املدنيني )من النسـام واألبفـا  واملسـنني(. وا تـار      21ات ا  را  

راا اسسعاف التا عة ملنظ ة ا    األمحر العريب السـررط  البقام يف املدينة القد ة. ونقلع سيا
د نقـ  عا مستشـفى   خش لـا نقلـرا عا الـدار الكـب ة وخشـ   وا ـ       32جرحيا من  ينهم  30

 الرازط يف مح .
ومنذ جم  ا لار امل رول على مدينة مح  القد ة، أابا عـد   ـب  مـن السـكان      - 98

ا  نــع يف املــد  القريــه عــر  م املســتدامة، األلــرار  يعــر ون يرميــا عا املنطقــة للزيــارة. و ــ 
الراســعة النطــاا الــ   قــع  املبــات، واالجمتقــار عا امليــاه وعمــدا اا الطاقــة و ــابر الــذ ائر     

. جمنســبة لــرف اللــحل املفتر ــة  املنفمــرة، وامل ــابر اللــحية النامجــة عــن قنــراا ال      الــ 
يف املائـة. وقـد أعلـن احملـاجم       01ار ال تق  عن من أ يام املدينة القد ة أو أايه  علر  مر ما

 عن اعتزام السلطاا استعا ة اخلدماا األساسية.
خشــ   يف  لــد   20 111  ـرا   ال تــزا  قـراا املعارلــة وااــر  - نبـ  والزهــرام  - 92
مع قاجملة مشتر ة  ني األمـم املتحـدة وا ـ   األمحـر العـريب      أياررماير، قّد 2والزهرام. ويف  نب 

 خشــــ   وأ ويــــة  2 111رط مســــاعداا عنســــانية للبلــــدتني، ت ــــ نع أالذيــــة لـــــ     الســــر
املسـاعدة   عخش   ومرا  ال  الذائية. ويف الطريـو عا  لـد  نبـ  والزهـرام، قـّدم      30 111 لـ
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خشـ   يف أر ـع قـر    ـع لسـيطرة       1 111ا    األمحر العـريب السـررط عا    راسطة أي ا 
تقـدم   و يان. ود االتفاا يف األا  علىو، و ريتان، رة األرتيعاملعارلة وهلت  فر محرا، وم

ــ  والزهــرام والنســبة املت    11 ــة مــن املســاعداا عا  لــد  نب ــة مــن املســاعداا البالغــة  يف املائ بقي
املساعداا  ني أعا ا التفاو  ال قا  شعن  ل املائة عا القر  األ ر . عال أن الطرجم يف 11

اررمــاير، أعر ــع األمــم املتحــدة    أي 2 املائــة. ويف يف 21و  21واتفقــا علــى تقســي ها  نســبة    
دير جمرع ا    األمحر  له وحماجم   له من أن االتفـاا  ـني ا كرمـة واملعارلـة     ملقلقها  عن

 شــعن ترزيــع املســاعداا اسنســانية يســتند عا معــاي  اعتبابيــة. وأ ــدا األمــم املتحــدة حملــاجم   
 .أط خشروطعلى  تقدم املساعداا اسنسانية وقفرلة أنا ال ينبغل ا له وجل اعاا املع

 
 املساعداا عا ا دو   

ــرر      - 11 ــالتقرير، واجمقــع ا كرمتــان الســررية والتر يــة علــى عب ــرة املشــ رلة    ــ   الفت
أياررمـاير،   30القامشلل ا دو ط. ويف رخشحنة رانية من اسمدا اا اسنسانية من معا نليبني

 انامغ األالذية العاملل معح َّلة  ل  الذائية يبلـغ عـد ها  خشا نة تا عة ل 12وا  ما جم رعا 
  لة عا مدينة القامشلل. 33 213
ويف آذاررمــار ، الت ســع األمــم املتحــدة مراجمقــةل ا كرمــة الســررية علــى اســت دام     - 13

معا ر  دو ية علاجمية تععتا ذاا أمهية  يرية للرار  عا أ ثر من مليـرن خشـ   مرجـر ين    
ــابو  ــبنييف منـ ــ     أن تـ ــا. و ـ ــر   ـ ــتحي  الراـ ــن املسـ ــة  مـ ــة املراجمقـ ــع ا كرمـ ا ن، رجم ـ

اســت دام هـذه املعــا ر  يـ  أعــا ا تع يــد السياسـة الــ  تتبعهـا منــذ جمتـرة بريلــة  عــدم       علـى 
اسنســانية. واملعــا ر  ال ــروراااســت دام معــا ر  وليــة ال   ــع ملراقبتــها،  لــرف النظــر عــن 

ية هــل معــا  ــال الســ م ومعــا نطــاا الع ليــاا اسنســانا دو يــة الرئيســية ال زمــة لترســيع 
ا ر  على ا دو  مـع تر يـا، وتسـيطر علـى  ليه ـا اجلبهـة اسسـ مية  ومعـا الي ع رع يـة            ال

الراقع على ا دو  مع العراا، الذط يسيطر عليا  زل االوا  الد قرابل  ومعا تـ  خشـهال   
 عليا اجلي  السررط ا ر. الراقع على ا دو  مع األر ن، الذط يسيطر

، أ لغـع املنظ ـاا الـ  ا كرميـة الدوليـة والشـر ام       9132ومنذ  انرن الثاترينـاير   - 19
منطقة من املنابو الـ  يلـعه الراـر  عليهـا والبـالغ       20السرريرن عن تقدم مساعداا عا 

ة أنـا ينبغـل   يف املائـة مـن املنـابو الـ  تـر  األمـم املتحـد        90منطقة، وهل ت م  929عد ها 
الرار  عليها على سبي  األولرية  ي  ينبغل تلبية ا تياجاا ملحـة. ومـا انفكـع املنظ ـاا     

املنطقــة ، وال ســي ا يف هنــاك  اجــة ملحــة  ــا الــ  ا كرميــة التر يــة تقــدم أي ــا مســاعداا  
الـ   . عال أن انعدام األمن وأع ـا  القتـا  والتهديـداا    ةسرريال ية من اجل هررية العر يةش الال

ــة وا م ــاا الــ      تعــر   ــا قراجمــ  املســاعداا  تيتعــر   ــا العــاملرن يف جمــا  تقــدم املعرن
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ــدان اإــاورة و      ــ  تفرلــها البل ــة ال ــ   اسنســانية، علــاجمة عا الشــروط اس اري مســترياا الت ري
تعرق  عيلا  املنظ اا الـ  ا كرميـة الدوليـة لل سـاعداا      ال  عقبااهل من الكاجمية، ال ال 
 خش ام احملتاجني  ذه املساعداا.نسانية عا األاس
 

  يف اإا  الطيبني رية مرور اللرازم واملعداا الطبية والعامل  
ال يزا  منع عيلا  اللرازم واملعداا الطبية األساسية، وال سـي ا عا املنـابو اخلالـعة     - 11

ــائر يف األروا  يف اـــفرف املـــدني   ــة، يتســـبه يف وقـــرع  سـ ني ويف تعـــذ ر لســـيطرة املعارلـ
 م ـعن تسـل    لر م على مساعداا ببية  فيلة  غنقاذ  ياة احملتاجني  ـا. وع رمـا ال يعسـ ا    

عا املنــابو اخلالــعة لســيطرة املعارلــة عال أ ويــة األمــرا  الــ  املعديــة، واألقــرام املســك نة،  
  تعحقلــن، ن تت ــ ن القراجمــ  مجيــع األ ويــة الــ أوأقــرام امل ــا اا ا يريــة. وعــا ة مــا يع ن ــع  

واأل وية املطّهرة، واألملا ، واملهرراا العقليـة، أو أط لـرازم  كـن اسـت دامها يف الع ليـاا      
ـــ    ــ   الفتـ ــازاا(. و ــ ــ ا اا والقفــ ــا يف ذلــــ  ال ــ ــة )اــ ــالتقرير، اجلرا يــ ــ رلة  ــ رة املشــ

خش لـا مـن ا لـر  علـى مسـاعداا ببيـة  سـبه عـدم املراجمقـة علـى مـرا              82 209  عِرم
تها من القراجم  املشتر ة  ـني الر ـاالا املتمهـة عا املراقـع الـ  يلـعه الراـر         ببية أو عزال

مجيـع أنـراع املسـاعدة    عليها. و عِرم آالف األخش ام ا  رين أي ا من عمكانية ا لر  علـى  
 املنابو ال  يلعه الرار  عليها.تععتب ر من  ني  يف منابو ال

ــحة ال   2يف و - 12 ــة اللـــ ــع منظ ـــ ــاير، قامـــ ــرط  أياررمـــ ــحنة وتـــ ــا  خشـــ ــة  غيلـــ  عامليـــ
بنا من األ وية ال زمة سنقـاذ األروا  وأ ويـة األمـرا  املزمنـة واملعـداا اجلرا يـة        21على 

خش   عا مدينـة الرقـة لـدعم السـلطاا اللـحية احملليـة واملنظ ـاا         331 111استفا  منها 
للـحة العامليـة أي ـا    ال  ا كرمية ومن  ينها ا    األمحر العريب السـررط. وتك نـع منظ ـة ا   

من عيلا   عل اللرازم الطبية عا منطقتني من املنابو ال  يلعه الرار  عليهـا، ومهـا قريتـا    
 .ومشرجمة يف مح  تلبيسة
لتلقـيا لـد خشـل  األبفــا  يف مجيـع أءـام البلـد  ــ         لوقـد جـرا ا  لـة السا ســة     - 10

ــن  ــرة مـ ــاير  8عا  2الفتـ ــة عا ، 9132أياررمـ ــع مرّجهـ ــع   9.8 و انـ ــ . ويعترق ـ ــرن بفـ مليـ
ألسـبرع  تلبا األرقام  شعن عد  األبفا  الذين استفا وا مـن هـذه ا  لـة متا ـة  ـ   ا      أن

 الثال  من خشهر أياررماير.
الـ  ا كرميـة    قـرا اسنسـان  املنااـرون   ببـام  األأياررماير، أجما ا منظ ـة   32ويف  - 12

 ةســررياجل هرريــة العر يــة الللــحية يف  ــعن ا م ــاا املنتظ ــة الــ  اســتهدجمع نظــام الرعايــة ا
مـن العـاملني يف اإـا  اللـحل،      221مد  السنراا الث و املالية أسفرا عـن مقتـ     على
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عا تــدم  عــد   ــب  مــن املستشــفياا والعيــا اا، و ااــة يف ريــف حمــاجمظ   مشــو   أ ا و
 فتــرةمرجمقــا اــحيا  ــ   ال 392هم ــة اســتهدجمع  301و لــه. وأ ــدا املنظ ــة وقــرع 

يف املائـــة  21القـــراا ا كرميـــة . وارتكبـــع 9132وآذاررمـــار   9133آذاررمـــار    ـــني
ــن ــاا املعارلــة     م ــع اجل اع ــاا، وارتكب ــها، و  1هــذه ا م  ــة من ــاا  يف املائ مل تعحــدَّ  اجله

مجاعـاا  تع ـد أن  مـن ا م ـاا الـ      31من أا   2. ووقعع هايف املائة من 1املسهولة عن 
قـد د قلـف عشـرين     اام املالل. وأولحع  ياناا املنظ ة أي ـا أنـ  يف الع املعارلة ارتكبتها

ر رة منها  الكام  أو أةرال ـع علـى عالـ ا أ راهبـا. ومنـذ      عا أن  مرا مستشفى عدة مراا 
ــاير   ــانرن الثاترين ــة عا  9132  ــو الطبي ــن   ، تعّرلــع املراجم ــ  ع ــا ال يق ــ    32 م ــة وقةت هم 

 .خش لا من العاملني يف اإا  الطيب 12
 

 اسجراماا اس ارية  
ــدة املتعلقــة   - 11 ــذ اسجــراماا اجلدي ــاسذن اــرور ا  أ   تنفي لشــا ناا عا ع طــام عيلــا    

خشــا نة يف مراقــع  301ال يقــ  عــن أياررمــاير، د ترقيــف مــا  31املســاعداا اسنســانية. ويف 
  ورـائو  مجيع أءام البلد، وال سي ا عند مد    مشو، وبله أجمرا  األمن يف نقاط التفتـي  يف

 .تيس  علاجمية جم   عن تل  املطلر ة من قب ة
ــو السياســة املنق   - 18 آذاررمــار   2كرمــة الســررية يف ا حــة الــ  ولــعتها  واســت ر تطبي

أياررمـاير، قـدمع    30نيسـانر أ ريـ  عا    99يف الفتـرة امل تـدة مـن    ولتنظيم منا التعخشـ اا.  
دة أو لتمديـد التعخشـ اا. وتـع املراجمقـة     بلبا للحلر  على تعخش اا جدي 18األمم املتحدة 

بلبــا  91عليهــا  ين ــا ال يــزا   وفلــيــرم ع ــ  املتَّ 30بلبــا منــها يف ال ــرن جمتــرة الـــ  33علــى 
ــاانتظــار البــ  يف ــزا   ع جمي ــ ، ال ي ــا  93. و اسلــاجمة عا ذل ــدا بلب ــة  جدي ــاا املقدَّم مــن الطلب
مـن  ينـها بلـه مقـدَّم مـن ع ارة خشـهون        ،الفترة املش رلة هبذا التقرير يف انتظار البع جميهـا  قب 

ز أط تقـدم للحلـر  علـى تعخشـ اا لل نظ ـاا      حـر  الس مة واألمـن يف األمـم املتحـدة. ومل يع   
 لبا للحلر  على تعخش اا معلَّقا.ب 31ال  ا كرمية الدولية  ي  ال يزا  

 ام رـ و  اخلارجيـة علـى ان ـ   الشـهون  و    الفترة املش رلة  التقرير، واجمقـع وزارة   - 12
ــاالا األمـــم املتحـــدة يف     ــ  مـــع و ـ ــاجمية للع ـ ــة علـ ــة وبنيـ ــاا الـــ   كرميـ ــاا منظ ـ حماجمظـ

ــه ــو. ويف    لـ ــكة و مشـ ــع ا   30وا سـ ــاير،  ل ـ ــاا   أياررمـ ــد  املنظ ـ ــا ع ـ ــة رمسيحـ كرمـ
ا كرمية الربنية الـ   انـع تنشـط يف حماجمظـة الرقـة. و انـع عـدة و ـاالا تا عـة لألمـم            ال 

ابو الـ  يلـعه الراـر  عليهـا،     املنظ ـة سيلـا  املسـاعداا عا املنـ     املتحدة تعت ـد علـى هـذه   
وال يــزا  الــ  مســ ر  لل نظ ــاا    يف ذلــ  األالذيــة واملــرا  الــ  الغذائيــة واللقا ــاا.       اــا
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وال تـزا  مـذ راا التفـاهم     ،ا كرمية الدولية  الع   مع املنظ ـاا الـ  ا كرميـة الربنيـة     ال 
 .  ن العديد من الشروط املقيِّدةا    األمحر العريب السررط تت امها مع منظ ةاملرّ دة ال  ت

 لــررة مســتقلة االلــط ع وال تــزا  املنظ ــاا الــ  ا كرميــة الدوليــة عــاجزة عــن    - 21
تقيي اا ل  تياجاا وع لياا راد أرر الع   الذط تقرم  ـا يف املنـابو الـ      مشتر ة(  )أو

ــة. ويف ا ــاالا الــ    ــا ا كرم ــا ا تســيطر عليه ــع جميه ــة      تكن ــة الدولي ــ  ا كرمي ــاا ال ملنظ 
علــى ملــا ر  معت ــدةعجــرام تقيي ــاا ل  تياجــاا،  انــع هــذه التقيي ــاا حمــدو ة أو   مــن
تلـا   شـك    ملنظ ـاا الـ  ا كرميـة الدوليـة اال    يتعذر على ا كن التحقو منها، وال يزا   ال

 مباخشر وعلل  السكان.
 

   س مة وأمن املرظفني وأما ن الع  
ــ      - 23 ــو  ـــ ــة يف  مشـــ ــاع األمنيـــ ــدهررا األولـــ ــالتقرير.  تـــ ــ رلة  ـــ ــرة املشـــ الفتـــ
قذيفة هاون،  سه التقديراا، علـى مدينـة  مشـو مـن  ينـها       91أياررماير، سقطع  2 ويف

فلــر  األر عــة  يــ  يقــيم العديــد عــدة قــذائف ســقطع يف املنطقــة احمليطــة مباخشــرة  فنــدا ال
ــن ــدوليني.  مـ ــدة الـ ــم املتحـ ــرظفل األمـ ــا مـ ــهوليتها  وأعلنـــع مجاعـ ــلحة مسـ ــة املسـ ا املعارلـ
 مبىن تا ع للاملان يف املنطقة. استهداف عن
، األونـروا مـن و  92مرظفا وبنيا من مرظفل األمـم املتحـدة حمتمـزين )    92وال يزا   - 29
مــرظفل األونــروا الـــربنيني   ارنــان مــن    يرجــد مــن  رنــامغ األمــم املتحــدة اسمنــائل(. و      9و 
 .نياملفقر  عدا  يف
وأايه مرظف وبل من مرظفل قـرة األمـم املتحـدة ملراقبـة جمـل االخشـتباك ومتعهـد         - 21

من متعهدط منظ ة  ظر األسلحة الكي يائيـة التا عـة لألمـم املتحـدة ةـرو  ال تشـك   ديـدا        
ــة ســكن   علــى   ــة هــاون يف منطق ــدما ســقطع قذيف ية يف منطقــة الشــع ن،  دمشــو  يا  ــا عن

 أياررماير، أاا ع قذيفة أةبلقع من مـدجمع م ـا  للطـائراا مكتـه      30أياررماير. ويف  2 يف
 سية. ومل يبلَّغ عن  دوو عاا اا.الرئي تااألونروا احمللل يف  له، وسقطع أمام  را 

 املعرنــة الســرريني يف منــابو وتتزايــد امل ــاوف  شــعن ملــ  العــاملني يف جمــا  تقــدم  - 22
ــ  ــه ومحــ  و مشــو،     مث ــ حماجمظــاا  ل ــا     يتعرلــرن  ي ــرن ا ت  ــداا ويراجه للتهدي

التاع  سبه تقدم املساعداا. وقد تلق ع املنظ اا ال  ا كرميـة   بريفاالعتقا  من جانه 
الدولية   الاا ال  مه دة عن تعّر  العاملني يف جمـا  تقـدم املعرنـة اسنسـانية، ومـن  ينـهم       

 ة.أببام، العتقاالا تعسفية،  ين ا  انرا يقرمرن  تقدم املعرن



S/2014/365 
 

 

14-53735 13/34 

 

 اام  ظ  
مل حيــــدو أط تراجــــع يف وتــــ ة االنتــــها اا املرّوعــــة للقــــانرن اسنســــات الــــدو    - 20
 قــرا اسنســان علــى النحــر املررَّــو يف تقــاريرط  قــانرن الــدو  نتــها اا والتمــاوزاا للاالو

 ثـ   السا قة. ويظـ  عـدم ا تـرام ا يـاة والكرامـة اسنسـانية مسـة  ّيـزة للـتاع السـررط وهـر            
  و االا اال تفـام القسـرط  والتعـذيه والـ ه مـن لـرول       القت به اجلذرط الست رار الس

املعاملة القاسية أو ال عنسـانية أو املهينـة  و ـاالا االعتقـا  واال تمـاز التعسـفية  وع ليـاا        
 اخلطف  والعنف اجلنسل واجلنسات.

ــابو يف املتفمــرة لألســلحة العشــرائل االســت دام عزام  اللــدمة وأخشــعر - 22 ــة، املن  املعهرل
 الااميـ   أ ا وقـد  البشـرية.  اخلسـائر  بليعـة  يف اخللـرم  وجـا  علـى  األبفـا   يـزا   ال  ي 

 املالـية.  األسا يع     ا الف وتشريا قت  عا املف  ة والسياراا ا اون وقذائف املتفمرة
 وأخشـعر   ـرل.  جر ـة  يشـك   املـدنيني  للسـكان  املتع د االستهداف  عن التاع أبراف وأذ  ر
 نســ ة مليــرن 9.0 عــد هم يبلــغ الــذين  لــه مدينــة ســكان ســ مة  شــعن  ــالغ  قلــو أي ــا
 و ر ـة  التر يـد،  ولرام النلرة، جبهة ذل  يف اا املسلحة، املعارلة مجاعاا  عل قيام  عد

  قطـع   م ـا،  األاـغر  األ ـر   اجل اعـاا  مـن  وعـد   الشـام،  ولـرام  اسس مية، الشام أ رار
 ويرقـى  تـدرييا.   امليـاه  املدينـة  عمدا  استهنف أنا من الرالم على متع د، شك   املياه عمدا اا
ــان ــة  رم ــها مدين ــن  ع  ل ــاة خشــريان م ــالغ  ي ــة   ــام األمهي ــاه للبق ــال مســتر  عا  املي  العق
 الدو . اسنسات القانرن مبا ئ أل سط اار ا انتها ا ويشك  اجل اعل

ــد أ ــر ، ومــرة - 21  األســلحة تــدجمو ترقــف أن و ارجهــا ةاملنطقــ يف ا كرمــاا أناخش
 هـائ   تـعر ا  خيلـف  التـدجمو  جمهـذا  السـررية.  العر ـة  اجل هرريـة  يف األبـراف  مجيـع  عا واملقاتلني
 القيـــام النفـــرذ ذاا ا كرمـــاا علـــى ويـــتعني و ارجهـــا. املنطقـــة يف االســـتقرار يقـــر 
 البلـد،  عا يةالسـرر  العر يـة  اجل هرريـة   ـارج  من األخش ام   ر  لرقف وسعها يف ما  ك 
ــام ســرام ــى  ن ــ  عا  عــر م عل ــا ، يف واضــرابهم ال، أم ذل ــع القت ــة اجل اعــاا ومن  اسرها ي
 األ ر . واسمدا اا واألسلحة املالية املرار  على ا لر  من
 وسـعها  يف مـا   ـ    ـذ   السـررية  العر يـة  اجل هرريـة  يف اسنسـانية  الر االا وتراا  - 28

 مجيـع  يف للحيـاة  املنقـذة  املسـاعدة  عا احملتـاجني  واألبفـا   والنسام الرجا  م يني عا للرار 
  ـابر  ظـ   يف املسـاعدة  هـذه  تسـليم  ويرط  ا . عقباا وجر  من الرالم على البلد، أءام

ــب ة خش لـــية ــالتزامن  ـ ــت رار مـــع  ـ ــة املنـــابو يف اال تياجـــاا تنـــامل اسـ ــة التا عـ  للحكرمـ
 عليها. املتنازع واملنابو ولل عارلة
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(، واـفع األع ـا  املت ثلـة    S/2014/295ويف تقريرط السـا و املقـدم عا جملـس األمـن )     - 22
يف عجبار النا   شك  متع د على العـي  يف ظـ  الظـروف ال عنسـانية والـ  القانرنيـة للحـرل        

خشـ     923 111مـن  يزا  يعي  مـا يقـرل   و عد ر رني يرما، ال من     ا لار  املشينة.
ــة.  ــى   يف ظــ  هــذه ا ال ــد عل ــا يزي ــة    1.0 و النســبة مل ــزا  عمكاني م يــني خشــ   آ ــرين، ال ت

وعلـى   اسبـ ا.  ا لر  على املساعدة اسنسانية أمرا ال  كن التنبـه  ـا وهـل الـ   اجميـة علـى      
 تـدهررا ا الـة يف امليـدان ومل تتحسـن.     (9132) 9312 الرالم من ادور قرار جملس األمـن 

وال تزا  أبراف التاع، ال سي ا  كرمة اجل هررية العر يـة السـررية، تنـع واـر  املسـاعداا      
وأذ ر اإلس أن تعّ ـد اسـت دام التمريـع  سـ        اسنسانية  طريقة تعسفية وال مار  ا تاما.

 .رل يشك  انتها ا جسي ا للقانرن اسنسات الدو من أسلحة ا 
 س ـراز  جمـا   هنـاك   ـان  عذا  ـا  التحقـو   يـ   مـن  األمهية  الغا املقب ن واألسبرعان - 01
ــدم ــا تق ــيع يتعلــو جمي  ــاا  ترس ــن املســاعداا. واــر  نط ــا  ال ــرورط وم  جمــررط  ــ  عي

ــا   ــب ة لل شـ ــة الكـ ــاسجراماا املتعلقـ ــدة  ـ ــلة ذاا اجلديـ ــ اللـ ــا ناا تمصـ ــغ  ون الشـ  هنـ
 التسريفية. الب وقرابية امل ارساا

ــة - 03 ــة و كرمـ ــة اجل هرريـ ــررية العر يـ ــل ال السـ ــهوليتها تفـ ــن مسـ ــة عـ ــعبها. رعايـ  خشـ
 اسـت دام  علـى  اسنسـانية  لل نظ ـاا  املراجمقـة  مـنا  رجم ـها   سـبه  املسهولية هبذه تفل ال وهل
ــع ــائ  مجي ــة الرس ــا  ــا، املتا  ــ  يف ا ــت دام ذل ــة  راملعــا اس ــ  ا دو ي  مجاعــاا تشــغلها ال

  كـم  تقـع  والـ   عليهـا  ا اجـة  تـس  الـ   للحيـاة  املنقـذة  اسنسـانية  املساعدة سيلا  املعارلة،
 تعســـفية  لــررة  االمتنــاع  ويشـــك  للــتاع.  والعســكرية  السياســـية األ عــا    ــارج  ببيعتــها 

 الــدو ، اسنســات لقــانرنل انتــها ا اللــلة ذاا ا دو يــة املعــا ر مجيــع جمــتا علــى املراجمقــة عــن
 مطلــه تلبيــة تشــك  وال .(9132) 9312 للقــرار االمتثــا  عــدم عجــراماا مــن عجــرام وهــر
 املنقـذة  املسـاعدة  اـرور  للسـ ا   اللـلة  ذاا ا دو ية املعا ر مجيع جمررا تفتا  عن األمن جملس
 السـيا ية  لل سـهولية  تع يـدا  تشـك   ذلـ   مـن  العكس على هل    السيا ة. عن تنازال للحياة

 ال رورية. ال  املعساوية الطريقة هبذه مرابنيها معاناة عدم ل ان عن للحكرمة
 ل لتزامـاا  وجمقـا  جمتحهـا  يه ال  ا دو ية املعا ر  عمسام قائ ة املتحدة األمم وقدمع - 09

ــذ اســتعدا  علــى وهــل .(9132) 9312 القــرار ارجــه املفرولــة ــاا لتنفي  املعــا ر يف ترتيب
 تشـ    أن و كـن  وراده. ووسينا الد ر  لتيس  اخلطرط على تقع وال  ا دو ية الرئيسية
ــة الترتيبــاا هــذه ــة املعــا ر يف الع ليــاا عجــرام ل ــ ان آلي  شــفاجمية، ال تتســم  طريقــة ا دو ي
 للحكرمــة. الفعليــة الســيطرة نطــاا  ــارج  اليــا تقــع ا دو يــة املعــا ر هــذه  ــرن مــع  ــ 

http://undocs.org/ar/S/2014/295
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
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 املسـاعدةل  اسنسـانية  املنظ ـاا  تقـدم  وتكـني  لتيسـ   وسـعها  يف مـا     املتحدة األمم وستبذ 
 .(9132) 9312 للقرار وجمقا ا دو  عا
 اللـلة.  ذاا ا دو ية املعا ر مجيع  فتا (9132) 9312 األمن جملس قرار ويطاله - 01

ــعن ويطالــه ــعن ويطالــه جمــررا. امل ــرو ة ا لــاراا ترجمــع   ــرم    واملستشــفياا املــدار  وت
ــدام. مــن وو ــى ــعن ويطالــه االعت ــررا يســ ا    الطــيب اإــا  يف العــاملني األجمــرا  راــر   جم
 الـتاع  أبـراف  أن اإلـس  أ لـغ  أن األسـف  خشديد ويهسفل احملتاجني. مجيع عا الطبية واللرازم

 وأقلـى   رلـر   عنـها  أعـرل  الـ   اإلـس  عرا ة مـن  الـرالم  وعلـى  املطاله.  ذه تستميه ال
 ا ن  ــ  (9132) 9312 القــرار يــت كن مل اسنســانية، الفاعلــة اجلهــاا تبــذ ا الــ  اجلهــر 

 السـررية.  العر يـة  اجل هرريـة  يف احملتـاجني  النـا   من امل يني  ياة يف مل ر  جمرا ع داو من
 ل ـ ان   طـراا  مـن  ا ن  ذهتسـت  جمي ـا  االستعما  وجا على ينظر أن عا اإلس أ عر لذا،

 ملطالبا. االمتثا 
 نبيـ   العر يـة،  الـدو   جلامعـة  العـام  األمني مع التشاور و عد أنل، اإلس أع ام ويعلم - 02

 اخلـام  امل ثـ    لفتا مهاما عن الت لل اس راهي ل األ  ر بله خشديد  عسف قبلع العريب،
 سـيد ال وع   .9132 ماير/أيار 13 من اعتبارا العر ية، الدو  وجامعة املتحدة لألمم املشترك

 العر يـة  اجل هرريـة  يف الر شـية  األهليـة  ا ـرل  سهنـام  سـنتني  مد  على  ل   ون اس راهي ل
ــدر الســررية. ــديرا وأق ــا تق ــا رة ع يق ــ  املث ــداها ال ــا أ  ــة خشــعه عزام والتزام ــة اجل هرري  العر ي
 ا ن  ـ   تـنما  مل ا كرمـة،  سـي ا  وال األبـراف،  أن أسفل  واعل من  ان ولئن السررية.

 انتقـا   وقيـو   ـعن  راسـ ة  قنـاع   تـزا   ال البلـد،   ـه   سهنـام  املتا ة الفرم من ستفا ةاال يف
 الســررية  العر يــة  اجل هرريــة  وســحه  العنــف  سهنــام الر يــد  الســبي   هــر   قيقــل  سياســل

 اتفــو وقي ـة  هامــة مبـا ئ  9139 يرنيــا/ زيـران  11 املـهر   جنيــف  يـان  و ــد  ا اجمـة.  مـن 
 األمـن.  جملـس  وأيدها السررية، العر ية اجل هررية  شعن جنفل ترمه يف املشار ني مجيع عليها
 عيــا  عا الســعل وارااــلة جنيــف  يــان يف الــرار ة  املبــا ئ ملتزمــة املتحــدة األمــم تــزا  وال
 لألزمة. سياسل   
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
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 مرجمو
 (3)املدنيني محاية - 3 

 وامل ي ـاا  شـفياا واملست )املدار  املدنية املنشآا على خشنع ال  ا م اا على أمثلة  
 العبا ة(ت وأما ن
 األمـم  ورقـع  ،9132 مـار  /آذار 13 و 9131 ينـاير رالثـات   انرن 3  ني الفترة يف • 

 ا كرمــة قــراا أن يعــزعم املــدار ، علــى همــرم  ا رــة 21ا جم رعــ مــا املتحــدة
 مرتكبـر  يعـرف  وال منـها.  سـبعا  ارتكـه  ا ر السررط اجلي  وأن منها 03 ارتكبع
 عســكرة  ــاالا مــن  الــة 32 ورقــع نفســها، الفتــرة و ــ   ملتبقيــتني.ا ا ــا رتني
ــز  املـــدار ت ــها  ـــاالا 2 تعـ ــراا عا منـ ــة القـ ــة 39 و ا كرميـ   تلـــف عا  الـ
 جبهـة  عا و التـان  ا ـر،  السـررط  اجلـي   عا  االا 1) املسلحة املعارلة مجاعاا
ــة و ــداا عا  ــاالا 1 و النلــرة، ــدلتزا ونتيمــة الشــعبية(. ا  اي  األمــن انعــدام ي

 تعلي هم. تعليو عا باله 1 211  ـ يقدر ما الطر املت ررة، املنابو يف
 املــدار  هــذه لعــد  منــا التحقــو  كــن تقيــيم تقــدم علــى قــا رة الــ  املتحــدة األمــم • 

 العسـكرية.  لألالـرا   التقريـر،   تا ـة  وقـع  اسـت دامها،  يرط يزا  ال ال  املذ ررة
ــة،املرر ا ــاالا معظــم ويف ــع ق ــو  ان ــية املراجم ــد تســت دم املدرس  عســكرية  قراع
ــتر عاا أو ــلحة   س ــه/  ســا ن أو أس ــرة ويف. مكات ــع نفســها الفت ــ و ورق  ر

ــى همــرم  ــرا و ــاملني عل ــيم، جمــا  يف الع ــز  التعل ــان تع ــها  ا رت ــراا عا من  الق
 ا ـرا و  مجيـع  وانطـرا  والشـام.  العـراا  يف اسسـ مية  الدولة عا ووا دة ا كرمية

 لل عل ني. ال و وا تماز اعتقا  على
 

 ا م اا على املدار      الفترة املش رلة  التقرير  
، سقطع ر و قذائف هاون علـى  ليـة االقتلـا  والتمـارة،     9132أياررماير  1يف  • 

 آ رين. 32بالًبا وجر   39 مقت  يف جامعة  له،  ا أ   عا
لــى مدرســة عــني جــالرا، خشــرا مدينــة نيســانرأ ري ، خشعــّنع الــارة جريــة ع 11ويف  • 

خش ًلا معظ هم مـن النسـام واألبفـا ،     11 له، أسفرا عن مقت  ما ال يق  عن 

_________________ 

 التاعـاا  يف األبفـا   لـد  املرتكبة الستة اجلسي ة االنتها اا عن لإل  غ ومنتظ ة منفللة آليٌة املتحدة لألمم (3) 
 .الناخشئة االااهاا على الرقرف  غر  التقارير وتراتر للتحقو معاي  عبارها يف وعلعع وقد املسلحة،
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 ـان قـد أةعلـن عنـا. و اسلـاجمة       انرا يسـتعدون لل شـار ة يف معـر  جمـل لألبفـا       
 ذل ،  عّمرا املدرسة جزئًيا. عا

الشـاالرر    ـل  سني التعلي ل يف در الدين ا نيسانرأ ري ، أاا ع قذيفتان معهد  92ويف  • 
خش ًلـا )مـن  ينـهم     32 ر ا مـرم عـن قتـ  مـا ال يقـ  عـن      يف مدينة  مشو القد ـة. وأسـف  

 .نيسانرأ ري ( 11 اليرنيسيف اللا ر يف خش ًلا ) يان 83( وعاا ة أ ثر من بفً  39
ــن  ــدما ا        92ويف  •  ــة  ااــة  ــان يســتفيد م نيســانرأ ري ، قةلــفع مهسســة تعلي ي

عاليـة   ن وال جئرن الفلسطينيرن يف مدينة عدرا يف ريف  مشو  قذائف هـاون السررير
 الفلسطينيني وعاا ة مـا ال يقـ  عـن   العيار،  ا أّ   عا مقت  أر عة أبفا  من ال جئني 

 .نيسانرأ ري ( 11الجًئا جملسطينًيا ومدنًيا سررًيا. ) يان اليرنيسيف اللا ر يف  91
ــ   99ويف  •  ــئني ا   نيســانرأ ري ، قةت ــن ال ج ــ  م ــد عاــا تا  شــظايا    بف لفلســطينيني  ع

 ا من املدرسة مع أادقائا وأسرتا.جرام انفمار وقع يف مدينة  رعا، أرنام عر ت من
نيســـانرأ ري ، أّ ا رـــ و هم ـــاا اـــداجمع ا ـــاون علـــى املنـــابو احمليطـــة   99ويف  • 

 آ رين. 12 مقت  مدني ني وجر  ادرسة  ار الس م و ل اللا ية يف  مشو عا
 

 أرر التاع الراسع النطاا على اخلدماا العامة  
ــ  أاللقــع أ راهبــا أو ت ــررا أو     •  ــغ عــد  املــدار  ال ــتاع  ل ــ  تســت دم   نتيمــة لل ال

 مدرسة. 2119م جئل 
ــة مــن املستشــفياا  شــك    0مستشــفى  كــرمل، ت ــررا   23 ومــن أاــ  •  يف املائ

. وأجميـد  )ل((93يف املائـة منـها جزئًيـا )    91( )املـبىن مت ـرر تاًمـا(، وت ـّرر     0 ام  )
ــن املستشــــفياا ا كر   31 أن ــة مــ ــا جم رعــــا     يف املائــ ــ . ويع ــــ  مــ ــة ال تع ــ ميــ
ــرا  13 ــام بـ ــة رئ، وال تتـــا  عمكانيـــمستشـــفى يف احملاجمظـــاا مـــن  ون أببـ ة معاجلـ
 .)ل(يف املائة من املراجمو 11التغذية ا ا  الر يم عال يف  سرم

 .حل، والنسبة أعلى  ني اجلّرا نييف املائة من العاملني يف اإا  الل 01وقد الا ر البلد  • 
 مستشفى حمتً . 91ال يزا  قرا ة و • 
رج نطـاا  يف املائة من أسطر  سـياراا اسسـعاف ا كرميـة  ـا     29وأابحع نسبة  • 

مر بـة(، وسـرا أ ثـر مـن نلـفها أو أة ـرا        208مر باا من أا   211اخلدمة )
 
 

 .9131(، تقرير الر ع األ   لعام HeRAMSنظام املسا اجلغرايف ملد  تراجمر املرار  اللحية ) )ل( 
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 أو  قع  ا ألرار خشديدة.
مسـترياا اسنتـاج    يف املائة  املقارنة مـع  21واضفل اسنتاج احمللل من األ وية  نسبة  • 

 ما قب  األزمة.
 

 اجني عليهاوار  املساعدة اسنسانية  شك  آمن و ون عرائو عا احملت - 9 
 املنابو ال  يلعه الرار  عليها  

ــديراا   •  ــا للتقـ ــد وجمقـ ــ     1.0يرجـ ــابو الـ ــاج يف املنـ ــني خشـــ   حمتـ ــعه ”م يـ يلـ
 .“عليها الرار 

ــام   •  ــالتقرير، تك ـــن  رنـ ــرة املشـــ رلة  ـ ــر   و ـــ   الفتـ ــاملل مـــن الراـ ــة العـ غ األالذيـ
يف املائــة  83خشــ   يف املنــابو الــ  يلــعه الراــر  عليهــا، ويعــي    28 011 عا

خش لـا   119 901منهم يف منابو ال   ع لسيطرة ا كرمة. ويقـارن ذلـ   عـد     
 لفترة املش رلة  التقرير السا و.أمكن الرار  عليهم يف مث  هذه املنابو     ا

خشــ   عــن بريــو  28 011خش ًلــا ) 322 192ود تــرجم  املســاعدة الغذائيــة عا  • 
خش لــا  99 201لـا عـن بريــو األونـروا،    خش  98 012 رنـامغ األالذيـة العــاملل،   
 عن بريو اليرنيسيف(.

ــى      •  ــة عل ــروا مســاعداا الذائي ــع األون ــا يعيشــرن يف منــابو    98 012ووّزع خش ًل
خش ًلـا يف  ـيم    1 012خش   يف  ـيم الـن ل،    91 111يلعه الرار  عليها )

 خش   يف  يم رم ان(. 3 111 ال مرك و
ــن   •  ــرة مـ ــانرأ ري  عا 99ويف الفتـ ــاي 33 نيسـ ــة    أياررمـ ــ  الذائيـ ــرا  الـ ــّدمع مـ ر، قـ

ـــ  قبــ  مــن خشــ  ، واملنظ ــة  98 011 مفرلــية األمــم املتحــدة لشــهون ال جــئني ل
خشــ  ، واألونــروا  32 011 خش ًلــا، واليرنيســيف لـــ 1 119 الدوليــة للــهمرة لـــ

 املنابو ال  يلعه الرار  عليها.يف  3 111 لـ
 

 ااملشتر ة  ني الر االا والبعثاالقراجم    
 أر ع قراجم  مشتر ة  ني الر االا.    الفترة املش رلة  التقرير، جر  تسي   • 
 نرأ ري ت )قاجملة وا دة ووجهتان(تنيسا 92يف  • 
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ترّجهــع القاجملــة عا ســبع قــر  يف تلبيســة )حماجمظــة محــ ،  الــعة لســيطرة املعارلــة(     - 
خش ًلـا اـن جمـيهم     9 281 خش  ، ومرا  ال  الذائية لـ 11 011  املة مرا  الذائية لـ

 . ني يف منطقة تلبيسة يف ريف مح خش ًلا مقي 99 120 األبفا  ولرازم ببية لـ
وترّجهـــع القاجملـــة عا أر ـــع قـــر  يف مشـــرجمة )حماجمظـــة محـــ ،  الـــعة لســـيطرة   - 

خشـ  ، ومـرا     31 111 ا كرمة، قاجملة مـن  ون مراجمقـة( و ـ  مـرا  الذائيـة لــ      
 33 111 م األبفــا  ولــرازم ببيــة لــــ   خش ًلــا اــن جمــيه    3 321 الــ  الذائيــة لـــ   

 خش  ، ومجيع من سكان ريف مح .
وقد سحبع من القراجم  امل ا اا ا يرية ال  تععطى عن بريـو ا قـن، رالـم مراجمقـة      

يــــر  والكلررهيكســــيدين، و  مهــــا   احملــــاجم . ســــحه  ــــذل  مستح ــــرا  رجميــــدون ال    
ة لسـيطرة  سـيطرة ا كرمـة واخلالـع   املطّهراا، من املرا  ال  سعل  ع يف املنابو اخلالعة ل من

 املعارلة، على  د سرام.
ــه،  الــعة        91ويف  •  ــة ع ل ــا )حماجمظ ــة و فري ــة عا الفرع ــّيرا قاجمل نيســانرأ ري ، سع

لسيطرة ا كرمة، قاجملة  دون مراجمقة  سبه القير  األمنيـة( حم لـة اـرا  الذائيـة والـ       
مقــي ني يف قــري   خشــ  ( 31 111أســرة ) 9 111الذائيــة ولــرازم ببيــة ملســاعدة 

ــا )  3 911الفرعــة ) ــه،    811أســرة(، و فري ــن  )حماجمظــة ع ل ــة عا   أســرة(  وقاجمل
 العة لسيطرة املعارلة، قاجملة  دون مراجمقة( حم لة ارا  الذائية وال  الذائية ولـرازم  

 خش  (. 0 111أسرة ) 3 111ملساعدة ببية 
ــرة األ  8يف وسعـــّيرا قاجملـــة  •  ــاير عا  فـــر محـــرة ومعـ ــان  أياررمـ رتيـــو و ريتـــان و يـ

ــف ــني        )ريـ ــة والطحـ ــة  األالذيـ ــة( حم لـ ــيطرة املعارلـ ــا لسـ ــعة مجيعهـ ــه،  الـ  لـ
مســتفيد  011خشــ   ) 9 111 واملك ــ ا الغذائيــة ولــرازم النظاجمــة اللــحية لـــ     

ــة(.  يف ــيف،   يف  ـــ  قريـ ــة هـــل اليرنيسـ ــي  القاجملـ ــتر ع يف تسـ ــاالا الـــ  اخشـ الر ـ
العــاملل، واــندوا األمــم املتحـــدة    ومفرلــية خشــهون ال جــئني، و رنــامغ األالذيـــة     

للسكان، ومنظ ة اللـحة العامليـة، ومكتـه تنسـيو الشـهون اسنسـانية، وع ارة األمـم        
املتحدة لشـهون السـ مة واألمـن. وترّجهـع خشـا نتان )و ـ   ـ  وا ـدة عمـدا اا          

أسرة( عا قري  ماير وعندان اخلالعتني لسـيطرة املعارلـة. واسـتطاعع     311تكفل 
 رار   عد جمشلها مّرتني.لقاجملة الا

سعــّيرا قاجملــة عا نعبــ  والزهـرام )ريــف  لــه، وااــرمها اجل اعــاا   ،أياررمـاير  2يف  • 
 30 111 خشــ   وأ ويــة لــــ   2 111 املعارلــة، قاجملــة مراجمقــة( حمّ لــة  عالذيــة لـــ      

خش   يف القريتني. والر ـاالا الـ  اخشـتر ع     0 111 خش   ومرا  ال  الذائية لـ
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ــي  القاجملــة هــ   ــئني، و رنــامغ األالذيــة      يف تس ل اليرنيســيف، ومفرلــية خشــهون ال ج
العاملل، واندوا األمم املتحـدة للسـكان، ومنظ ـة اللـحة العامليـة، ومكتـه تنسـيو        

 م املتحدة لشهون الس مة واألمن.الشهون اسنسانية، وع ارة األم
ــّدم يف     •  ــه ق ــى بل ــو العامــ  أط ر  عل ــو الفري ــة نيســانرأ ري  لتســي    98ومل يتل قاجمل

ا أياررمـاير. ومل يتلـو أط ر  أي ـ    3نيسـانرأ ري  و   98 مع  ية الشام جمي ـا  ـني   عا
ــرمل        ــررة ليـ ــو، مقـ ــف  مشـ ــام يف ريـ ــ ية الشـ ــة عا مع ـ ــي  قاجملـ ــه تسـ ــى بلـ  علـ

 تيمة لذل ، مل تعسّير القاجملتان.أياررماير. ون 30 و 32
الشـهون اخلارجيـة    أياررمـاير، أعطـع وزارة   30و    اجت اع اللمنة املشـتر ة يف   • 

عذًنـا لتســي  قـاجملتني عا عــدرا البلـد وعــدرا الع اليـة. ود االتفــاا علـى عقــد اجت ــاع      
ــة التنف     ــة لطريق ــن أجــ  ولــع اللــيغة النهائي ــاجملتني    تقــل م ــرر تســي  الق ــد تق ــذ. وق ي

ــة  ــان مــن املقــرر تســي  القــاجملتني اللــتني  ــدجمان عا تقــدم      99 يف أياررمــاير. و داي
 أياررماير. 8عا  2رقعني معا من خش   يف امل 1 111ا املعرنة ع

أياررمــاير  عــد ا لــر   93ومــن املقــرر تســي  قاجملــة عا  ومــا، الغربــة الشــرقية، يف  • 
 ى مراجمقة وزارة الشهون اخلارجية.عل

أياررماير، أرسـ  مر ـز األمـم املتحـدة يف محـ  رسـالة تذ  يـة عا حمـاجم           30ويف  • 
ــا مل يت  ــاة، ألنـ ــا  قاجم  محـ ــه عرسـ ــى بلـ ــو أط ر  علـ ــدة   ل ـ ــم املتحـ ــتر ة لألمـ ــة مشـ لـ

 نيسانرأ ري . 99ة الغريب قدم يف محا ريف عا
ــني الر ــاال     •  ــاا املشــتر ة   ــذا سلســلة مــن البعث ــا ة مر ــز األمــم املتحــدة   ونعف  ا  قي

ــي ا يف  يف ــكة، وال ســ ــة ا ســ ــلل، يف حماجمظــ ــة   القامشــ ــة واجلرا يــ ــنطق  القحطانيــ مــ
أياررمــاير. و ـــان   31و ــذل  يف مــنطق  عـــامر ا والدر اســية يف    أياررمــاير،   0 يف

الغر  الرئيسل من هذه البعثاا هر راد ترزيع املسـاعدة اجلـارط، وعجـرام تقيي ـاا     
أياررمـاير، قـام    30 قـاا مـع النظـرام احمللـيني. ويف    ل  تياجاا، جم ً  عـن تعزيـز الع   

 .املست للة منهاالفريو  بعثة عا اليعر ية، ويرط ا يع النتائغ 
 

 املنابو احملاارة  
 خشــ   يف أعقــال عهنــام   3 111خشــ   حمااــرا ) اضفــا     923 111مــا زا   • 

 ا لار على مدينة مح  القد ة(.
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يف املائة يف املنـابو   2.2خش لا أو ما نسبتا  32 012وقدمع املساعدة الغذائية عا  • 
ــرة ) ــامغ     2 111احملااــ ــن  رنــ ــرام مــ ــ  والزهــ ــ   يف نبــ ــاملل، خشــ ــة العــ  األالذيــ

ــة    1 012 و ــ  الذائيـــ ــرا  الـــ ــروا(  ومـــ ــن األونـــ ــرك مـــ ــيم ال مـــ ــا يف  ـــ  خش لـــ
ن الســـكان احملتـــاجني  واأل ويـــة يف املائـــة مـــ 9.3خشـــ   أو مـــا نســـبتا  0 111عا 
 .يف نب  والزهراميف املائة من السكان احملتاجني  2.9خش   أو ما نسبتا  30 111 لـ

ــاا   •  ــغجرام ع ليـ ــروا  ـ ــ ا لألونـ ــدة وسعـ ــع مـ ــا    31ترزيـ ــن عيلـ ــا، ومعنعـــع مـ يرمـ
ــدة   ــا جم    1املســاعداا م ــع عيلــا  م ــ  ترل ــام،  ي ــا أي ــة.   0 289 رع ــلة الذائي س

أيـام، جمـذل  يتـيا تزويـد      31دة أخش ام مل 2   سلة الذائية تسد  اجياا  أن واا
 خش لا  الغذام ملدة خشهر وا د. 1 012

 
 املساعدة عا ا دو   
 من تركيا  

خشا نة حم لة  األالذية واملرا  الـ  الغذائيـة مـن تر يـا      12ذية العاملل نق   رنامغ األال 
ــلل   ــا نليبنيرالقامشـــ ــا معـــ ــررية عـــ ــة الســـ ــة العر يـــ ــرة عا اجل هرريـــ ــدو ط يف الفتـــ  ا ـــ

سـلة الذائيـة. وهـذه هـل املـرة       33 213أياررمـاير. وت ـ نع هـذه الشـحنة      32عا  32من 
 اجل هرريــة العر يــة الســررية  عالارــة مــن تر يــا عاالثانيــة الــ  تنقــ  جميهــا األمــم املتحــدة مــرا    

ــذ ــار   منـ ــة   9132آذاررمـ ــدو  قاجملـ ــاا ا ـ ــني عـ ــعلف   ،  ـ ــاالا تتـ ــني الر ـ ــتر ة  ـ مشـ
ــة واملـــ   18 مـــن ــة واللـــرازم الطبيـ ــاملرا  الغذائيـ ــة  ـ ــا نة حم لـ ــزا   خشـ ــة. وال يـ را  الـــ  الغذائيـ
لبـع األمـم املتحـدة    علايف من مفرلـية األمـم املتحـدة لشـهون ال جـئني معلقـا. وقـد ب        بله

 مع تر يا الست ا  مرا  اسالارة.است دام معاين  دو يني علاجميني 
ووجمقا لله   األمحر التر ل، الطلعع جهاا جماعلة عنسانية أ ر   نق  مسـاعداا   

مليـرن  والر يف نيسـانرأ ري (    31.2مليرن  والر )اا يف ذل   91عنسانية تبلغ قي تها زهام 
مــن تر يــا عا اجل هرريــة العر يــة الســررية عــن بريــو نظــام نقطــة اللــفر  يف املترســط خشــهريا 

التماريـة أو ال هـا    سيلا  املساعداا الـذط يـديره ا ـ   األمحـر التر ـل ) اسـتثنام القنـراا       
 من القنراا(.

 
 من األردن  

ال يزا  معا النليه ا دو ط  ني األر ن واجل هررية العر ية السررية مفتر ـا لنقـ     • 
را  اسالارــة، علــى الــرالم مــن أن انعــدام األمــن مــا زا  حيــر   ون تســليم خشــحناا  مــ

، مشلـع ع ليـاا   9132اسالارة عا ا دو  من السريدام عا حماجمظة  رعـا. ويف عـام   
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خشـا نة و ــ  مـرا  عالارـة أساســية ملفرلـية األمــم      193التسـليم، علـى ســبي  املثـا ،    
بلبا،  ين ا مل يتم البـع   12من أا   13 املتحدة لشهون ال جئني )مع املراجمقة على

 عد يف ر رة بلباا(. وبلبـع األمـم املتحـدة اسـت دام معـا  ـدو ط علـايف وا ـد         
 لتيس  الرار  عا حماجمظة  رعا. مع األر ن

 ـر  تنقـ  مسـاعداا تبلـغ قي تـها      وتش  التقـديراا عا أن جهـاا جماعلـة عنسـانية أ     • 
ــة الســررية   يزيــد عــن مليــرت  والر يف املت  مــا ــة العر ي رســط مــن األر ن عا اجل هرري

 اا التمارية وال ها من القنراا(.) ون ا تسال القنر
 

 من لبنان  
ــة الســررية        •  ــة العر ي ــان واجل هرري ــني لبن ــثىن والعري ــة ا ــدو يان   ــاا املل ــزا  مع ال ي

د لـع ع ليـاا النقـ  ترريـد العديـ     ، مش9132مفتر ني لنق  مـرا  اسالارـة. ويف عـام    
و ــاالا األمــم املتحــدة، اــا يف ذلــ   رنــامغ األالذيــة العــاملل ومفرلــية خشــهون   مــن

 ا ناا و دماا الايد على السرام.ال جئني، ملرا  عن بريو الش
أ ــــر  تنقــــ    يــــاا اــــغ ة نســــبيا  وتشــــ  التقــــديراا عا أن جهــــاا جماعلــــة • 

 و قنراا أ ر . ية السررية عن برياملساعداا من لبنان عا اجل هررية العر من
 

 من العراق  
بلبع األمم املتحدة است دام معا اليعر يـة  ـني العـراا واجل هرريـة العر يـة السـررية        

الست ا  مرا  اسالارة. ود است م املراجمقة األوليـة علـى نقـ  مـرا  عـن بريـو املعـا يف تشـرين         
ــة اســتعا ة  كرمــة اجل هر  9131الثــاترنرجم ا  ــزا  رهين ــها ال ت ــة الســررية  ، ولكن ــة العر ي ري

 عبرر من  زل االوا  الد قرابل.سيطر ا على نقطة ال
 

 ملني يف جما  املساعدة اسنسانيةس مة العا  
أياررماير، أاا ع قذيفة أبلقع من مـدجمع م ـا  للطـائراا مكتـه األونـروا       30يف  • 

 ا.ئيسية. ومل يبلغ عن  دوو عاا ااحمللل يف  له، وسقطع أمام البرا ة الر
ة ملراقبـة جمـل االخشـتباك ومتعهـد     أايه مرظف وبـل مـن مـرظفل قـرة األمـم املتحـد       • 

متعهدط منظ ة  ظـر األسـلحة الكي يائيـة التا عـة لألمـم املتحـدة ةـرو  ال  ـد           من
 يا  ا عندما سـقطع قذيفـة هـاون يف منطقـة سـكنية يف مقابعـة خشـع ن يف  مشـو         

 .اررماير. ود ع  ا  ا املستشفىأي 2يف 
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أياررمــاير، ســقطع قذيفــة هــاون علــى املقــر الفرعــل للــه   األمحــر العــريب    31ويف  • 
ولكـن   ،قـع ع ـد  املر بـاا ألـرار    السررط يف  رستا يف الغربة الشرقية. وقـد   

 يبلغ عن وقرع عاا اا. مل
نيني يف اإ ـرع قيـد اال تمـاز    مرظفا مـن مـرظفل األمـم املتحـدة الـرب      98وال يزا   • 

مرظفا مـن األونـروا ومرظفـان مـن  رنـامغ األمـم املتحـدة         92ا  املفقر ين )يف عد أو
 فان من مرظفل األونروا مفقر ان(.اسمنائل قيد اال تماز، ومرظ

ويراجا العاملرن السرريرن يف اإا  اسنسات عد ا من امل ابر، منـها  ـابر اسعـدام     • 
ـــ    ــر  للعن ــا  والتعـ ــاف واالعتقـ ــرجزة واال تطـ ــغجراماا مـ ــذ   ـ ــرو. ومنـ ف والتحـ

خش لـات   22،  لـغ عـد  العـاملني يف اإـا  اسنسـات الـذين قتلـرا        9133آذاررمار  
مـن مـرظفل ومتطـرعل ا ـ   األمحـر       12 مرظفا من مـرظفل األمـم املتحـدة، و    32

 كرمية.العريب السررط، ومرظف وا د يف منظ ة ال   
 

 م الطبيةيف اإا  الطيب واللرازالعبرر ا من للعاملني  - 1 
 ا م اا على املراجمو الطبية     الفترة املش رلة  التقرير  

ة نظام الرعاية اللحية يف املنـابو الـ  تسـيطر    هامجع القراا السررية  لررة منهمي • 
ســـفر عـــن وجمـــاة مـــا ير ـــر ا أعليهـــا املعارلـــة  ـــ   الســـنراا الـــث و املالـــية،  ـــ

ــن اللـــحية   221 علـــى ــاملني يف املهـ ــن العـ ــع   مـ ــاا واسـ ــى نطـ ــدمار علـ ــار الـ وانتشـ
أياررمـاير منظ ـة    32املستشفياا والعيا اا، وجمقـا ملـا جـام يف تقريـر أاـدرتا يف       يف
 .)ج(“ألببام املناارون  قرا اسنسانا”

ــة نفــذا مــا نســبتا     •  ــة مــن يف  21وأجمــا ا املنظ ــة أن القــراا ا كرمي  مــن 301املائ
وآذاررمــار   9133مرجمقــا يف الفتــرة  ــني آذاررمــار    392ا م ــاا امله ــدة علــى 

ــد،       9132 ــة آ ــذة يف التزاي ــة للحكرم ــراا املناوئ ــ  تشــنها الق ــاا ال ــد أن ا م  .  ي
 .9131 هم اا ارتكبتها مجاعاا املعارلة منذ آذاررمار  31من  ني  2وقعع  عذ

هم ـة   32، وقع ما ال يق  عـن  9132ومنذ  انرن الثاتريناير عا هناية آذاررمار   • 
  مــن العــاملني عــام 12علــى ا يا ــ  األساســية الطبيــة، وأجمــا ا التقــارير عــن مقتــ  

 اإا  الطيب. يف
 
 

-http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/new-map-shows-government-forcesانظــــــــــــــــر  )ج( 

deliberately-attacking-syrias-medical-system.html. 
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يــف  مشــو و لــه عا أ ــا عــد  مــن ا م ــاا علــى املراجمــو   وتعرلــع حماجمظتــا ر • 
ــة، عذ تعرلــع  ــ  حماجمظــة عا    ــة. و 10الطبي ــام     هم  ــة وســبعرن ع ــ  ناني ــد قت ق

 يف مح . 11 اإا  الطيب يف ريف  مشو، و يف
مــن املــدنيني العــاملني يف جمــا  اللــحة يف مجيــع أءــام   221ومــن  ــني مــا يزيــد علــى  • 

مـن امل رلـني،    22 ببيبـا، و  301ررية، قتـ  مـا ال يقـ  عـن     اجل هررية العر يـة السـ  
يف املائـة منـهم    23من الليا لة. وقت  ما نسبتا  20 من املساعدين الطبيني، و 82 و

ــام ع ليــاا القلــف املــدجمعل والقلــف  القنا ــ ، و   ــة نتيمــة سبــ ا   13 أرن يف املائ
 يف املائة نتيمة للتعذيه. 31 النار، و

 
 لرازم الطبية من القراجم سحه األ وية وال  

خش لــا مــن املســاعدة الطبيــة نتيمــة ســحه األ ويــة واللــرازم   82 209 ــرم زهــام  • 
ســــلة عا تلبيســــة واألخشــــرجمية، الطبيــــة مــــن القاجملــــة املشــــتر ة  ــــني الر ــــاالا املر 

 ية الشـام   ـ راجمقـة علـى تسـي  القراجمـ  عا مع    نيسانرأ ري ، علاجمة عا عدم امل 92 يف
 د، يف الفترة املش رلة  التقرير. الية وعدرا البلو وما وعدرا الع

 
 عجراماا اللرازم الطبية  

ــة      •  ــا س مهر ــ ــالة  الفــ ــفرية )رســ ــذ رة خشــ ــة مــ ــهون اخلارجيــ ــلع وزارة الشــ أرســ
نيسانرأ ري ( ترر  قائ ة اللرازم الطبية املراجمو على نقلـها يف مجيـع القراجمـ  التا عـة      33

اخلارجيــة األمــم املتحــدة أن القائ ــة اعت ــدا   لألمــم املتحــدة. وأ لغــع وزارة الشــهون
أن يكـرن   تم، وتفريـغ الشـا ناا علـى   لتنفيذها الفررط  اسلاجمة عا آلية لإلخشرافراخل

 .تفتي  مرة أ ر  يف نقاط التفتي مفهرما أن الشا ناا لن   ع لل
قـع  و تلف القائ ة اجلديدة ا ت جما  ـب ا عـن قائ ـة أ ويـة أساسـية أ ثـر مشـرال واجم        • 

. وتت ـ ن  9132عليها منظ ة اللحة العاملية ووزارة اللـحة يف  ـانرن الثاترينـاير    
هــذه القائ ــة األ ــ ة أ ويــة منقــذة لــألروا  وأ ويــة لألبفــا  ومســتلزماا ببيــة          
ألمرا  من قبيـ  أمـرا  القلـه واألوعيـة الدمريـة، والسـكرط، واللـحة اسجنا يـة،         

ــة لل ستشــفياا مــع    ــة  وام مــن   328واملعــداا ا يري ــة ال زم ــة ذاا األولري األ وي
مـن األ ويـة األساسـية. ووجـا املـدير       29اجل هررية العر ية السررية، اـا يف ذلـ     يف

اسقلي ل ملنظ ة اللحة العاملية ملنطقة خشرا البحـر األ ـيل املترسـط رسـالة عا وزارة     
السـررية   اللحة، مع عرسا  نس ة عا وزارة الشهون اخلارجية، حيـ  جميهـا ا كرمـة   

علــى أن تعامــ  مجيــع األخشــ ام علــى قــدم املســاواة وتتــيا املســاواة يف ا لــر           
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األ وية األساسية على ءر ما ور  يف القائ ة املراجمو عليها يف  ـانرن الثاترينـاير    على
. ومل يل  أط ر  من  كرمة اجل هررية العر ية السررية. وواجمو جمريو األمـم  9132

ــى أال   ــني الر ــاالا عال  عــد اســت م     املتحــدة القطــرط عل ــ  املشــتر ة   ــا ر القراجم تغ
 سنسانية وجمقا لل با ئ املرعّية.املراجمقة على املرا  الطبية لكفالة تقدم املساعدة ا

نيسانرأ ري ، ترا مر ز األمم املتحـدة يف محـ ،  التعـاون     92جمعلى سبي  املثا  يف  • 
مشتر ة  ني الر االا لتقـدم املسـاعدة   مع ا    األمحر العريب السررط تنظيم قاجملة 

قـر  يف املشـرجمة. وا تـرا القاجملـة علـى أالذيـة        2 قـر  يف تلبيسـة و   1اسنسـانية عا  
خشــ    21 011ومــرا  النظاجمــة لللــحية وميــاه ومــرا  الــ  الذائيــة ملــا ال يقــ  عــن 

وأ وية. ولكن أجهزة األمن ا كرمية قامع قب  االنط ا، ومثل ا جمعلع عنـد تسـي    
راجمــ  أ ــر  مشــتر ة  ــني الر ــاالا يف محــ ،  ســحه  اجمــة امل ــا اا ا يريــة   ق

املــع رذة عــن بريــو ا قــن و رجميــدون اليــر  ومــا ة الكلررهيكســيدين )مــن العقــاق    
 املطهرة( من املستلزماا اللحية األساسية قب  تسي  القاجملة.

 
 محلة التلقيا لد خشل  األبفا   

 الـة خشـل  أبفـا  مه ـدة يف اجل هرريـة       12 لغ عن ، أة9132نيسانرأ ري   98    • 
(، وع لــه 0االا يف  لــه )ا ــ و ــاقل( 90العر يــة الســررية، أاللبــها يف  يــر الــزور )

 .9132 (. وأة لغ عن  الة وا دة يف عام3(، ومحاة )9(، وا سكة )1)
ــيا السا ســة لــد خشــل  األبفــ     •  ــة التلق ــرة   وجــرا محل ــد يف الفت ــى مســتر  البل ا  عل

. ويرط  اليا تقييم نتائغ ا  لة، اا يف ذل  مسـتر   9132أياررماير  8عا  2 من
ــرجمر       ــع أن تت ــابو الــ  يلــعه الراــر  عليهــا. وال يعترق ــى اللقــا  يف املن ا لــر  عل

اـــا يف ذلـــ  األرقـــام املبر ـــة  األرقـــام املتعلقـــة  ععـــدا  األبفـــا  الـــذين د تلقـــيحهم،
 ن أياررماير.احملاجمظاا،    األسبرع الثال  م  سه

حماجمظـة  ـ      33منطقة يف  92ووجمقا لرزارة اللحة، تعذر الرار  عا جهاا يف  • 
جرلة التلقيا لد خشل  األبفا  يف خشهر نيسانرأ ري . وهذه املنابو هل علـى النحـر   

(  3(  و لــــه )1(  و مشــــو )9(  وا ســــكة )3(  ومحــــ  )2التــــا ت  رعــــا )
(  0(  ومحـــاة ) 9(  وال ذقيـــة )1مشـــو ) (  وريـــف  1(  والرقـــة ) 3والقنيطـــرة )

(. واستنا ا عا تراياا منظ ـة اللـحة العامليـة واليرنيسـيف، واجمقـع      3الزور ) و ير
ــاترنرجم ا     ــرين الثـ ــ  تشـ ــتما ة  ـ ــر  االسـ ــى تديـــد جهـ  9132وزارة اللـــحة علـ
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ــ  تغطــل         )يــرط ــام، ال ــة االســتما ة لتفشــل الر  ــن  ط ــة م ــة الثاني ــدا  لل ر ل اسع
 يف املنطقة الفرعية  عسرها(. االستما ة

و ققــع اجلرلــة اخلامســة مــن االســتما ة لتفشــل و ــام خشــل  األبفــا  يف اجل هرريــة    • 
م يـني بفـ  عـا أءـام البلـد. وجـر         1العر ية السررية يف نيسانرأ ري  تلقيا قرا ة 

ــاا الر    ــرا  يان ــع احملاجمظــاا. وأظه ــيا يف مجي ــد    التلق ــا يزي ــة أن م ــة للح ل اــد التالي
ــن ــد د   80 عـ ــر ين قـ ــا  املراـ ــن األبفـ ــة مـ ــاا  يف املائـ ــع احملاجمظـ ــيحهم يف مجيـ  تلقـ
 حماجمظة وا دة )ريف  مشو(. عدا

ــا  املت    •  ــيا لــد خشــل  األبف ــة التلق ــيا    علــاجمة عا محل رااــلة، جــر  تنظــيم أســبرع تلق
ــن      يف ــالتقرير )مــ ــ رلة  ــ ــرة املشــ ــ   الفتــ ــررية  ــ ــة الســ ــة العر يــ عا  92اجل هرريــ
ــانرأ ري ( يف 11 ــرجم     نيسـ ــة تـ ــتهدجمع ا  لـ ــاملل. واسـ ــني العـ ــبرع التحلـ ــار أسـ  عبـ

ــذ     ــا  والنســام ال ــة االســتدرا ية لألبف ــيا يف الســا و.   اللقا ــاا الروتيني ــا م التلق ين جم
 321 282بفــ  د الراــر  علــيهم، تلقــى  ــرا  الثلــ ، أو    229 081 ــني  ومــن

 يهن،  ـان ءـر  امرأة جر  الراـر  علـ   901 183بف  التلقيحاا ال زمة. ومن  ني 
التيتــانر .  امــرأة، مــهه ا للحلــر  علــى التلقــيا لــد   82 918يف املائــة، أو  10

 .ومل تسهم حماجمظاا  له و رعا وا سكة و ير الزور عسهاما يعذ ر يف ا  لة
أياررمـاير،   1وال تزا   االا تفشل ا لبة تث  القلو. ومنذ هناية آذاررمـار   ـ     • 

ــرع   ــغ عــن وق ــة 220أة ل ــذار       ال ــن  ــ   نظــام اسن اخشــتباه يف اساــا ة  ا لــبة م
ــرين، منــها    ــتما ة املبك ــة، و  118واالس ــة يف الرق ــزور. وســتنفذ    123 ال يف  يــر ال

وزارة اللحة ملكاجمحة تفشـل ا لـبة محلـة تلقـيا لـدها  عـد جرلـة خشـهر أياررمـاير          
مليـرن   3.1للتلقيا لد خشل  األبفا  مباخشرة. وستعزو  اليرنيسيف وزارة اللـحة  ــ   

ــن اللقــا  األ ــا ط لــد ا لــبة مــن أجــ  التلــدط لتفشــل هــذا املــر          جرعــة م
. وسـتدعم منظ ـة اللـحة    9132ومرااـلة  رنـامغ التلقـيا الـروتيل  ـ  هنايـة عـام        

العاملية محلة مكاجمحة تفشل املر  وع لياا التلقيا الروتينية عن بريو التكفـ  ةـزم   
الـدعم الـتقل مـن  ـ   جهـاا التنسـيو التا عـة         من التكلفة التشغيلية، وستعقدِّم أي ا
 ملنظ ة اللحة العاملية يف امليدان.
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 العقباا اس ارية - 2  
 عجراماا التلريا ارور القراجم   

آذاررمار ، أ لغع ا كرمة  رلع عجـرام جديـد للتلـريا اـرور الشـا ناا       91يف  • 
يف امل ـازن  ـدال   “  ت هـا ”ال  امللحر ة اراجمقني، يتم ارجبا جمحـ  الشـا ناا و   

من تفتيشـها عنـد نقـاط التفتـي . وأ ـدا وزارة اخلارجيـة  تا يـا أن نقـاط التفتـي           
العسكرية وجهع عليهـا األوامـر ال زمـة  شـعن اسجـرام اجلديـد والتعلي ـاا   ـرورة         

ــاا يف ت     ــدم االتسـ ــغن عـ ــ ، جمـ ــع ذلـ ــا. ومـ ــا   ـ ــا   االمتثـ ــدم جمه ـ ــرام وعـ ــذ اسجـ نفيـ
منية أ   عا مشـك ا  ـب ة و ـاالا تـع    ـ   األسـبرعني       القراا األ ِقب   من

خشـا نة تا عـة للر ـاالا     301األولني من خشـهر أياررمـاير. وجـر  عيقـاف أو ععـا ة      
على األق  عند نقاط التفتي ،  لراـا عنـد مـد    مشـو. وبلـه مرظفـر األمـن        

ملناقشـة املسـعلة   رسائ  تيس  علاجمة عا الرسائ  املطلر ـة سـا قا. وأةنشـئع جلنـة تقنيـة      
والسعل عا عيا   لر . وليس من الرالا  م من الرقع سيستغرا  ـ  املشـكلة.   
ويظ  مرقـف األمـم املتحـدة هـر أن التفتـي  يـه أن يعقبـا  ـتم الشـا ناا لتيسـ            

 مرورها عند نقاط التفتي .
 

يلــعه  املراجمقــة علــى بلبــاا تســي  القراجمــ  املشــتر ة  ــني الر ــاالا عا املنــابو الــ     
 الرار  عليها

 املناطق اليت يصعب الوصول إليها  
ــابو يلــعه         •  ــ  عا من ــاا لتســي  قراجم ــة بلب ــالتقرير ناني ــرة املشــ رلة   ــدمع يف الفت قة

الراــر  عليهــا هــلت تلبيسةرمشــرجمة )قاجملــة وا ــدةروجهتان(، والفرعــة و فريــا و ــن   
ــة )  ــه(  وعــدرا الع الي ــد ) 9)ع ل ــاا   (. وتــع املرا9( وعــدرا البل ــى ســتة بلب ــة عل جمق

 درا الع اليـة علـى  تتم املراجمقة على ارنني. ومل يتسن تسي  القراجم  عا عدرا البلد وع ومل
أياررماير. وقةدِّم بلبان جديـدان عا وزارة الشـهون اخلارجيـة     8عا  2النحر املقرر من 

يع طـط  أياررمـاير. و  30لتسي  قراجمـ  عا هـذين املـرقعني، وجـرا املراجمقـة عليه ـا يف       
 .النقاو أياررماير، وال تزا  برائو القيام  ذل  قيد 99ا ن النط ا القاجملة يف 

 
 املناطق احملاصرة  

قةــدمع ةســة بلبــاا لتســي  قراجمــ  مشــتر ة  ــني عــدة و ــاالا عا  لــداا حمااــرة    • 
(. ومل يـتم الـر  علـى بلـبني     3( ونعبـ  والزهـرام )  9( ومع ـ ية الشـام )  9وهلت  وما )

أياررمـاير،   92ة الشـام(  وتـع املراجمقـة علـى بلـه تيسـ  قاجملـة عا  ومـا يف         )مع  ي
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وعن تعذر تسي  القاجملة رالم ا لر  على املراجمقة، عذ مل يـر التراـ  عا اتفـاا  شـعن     
أياررمــاير، ود الــر  عليــا   31ع راج لــرازم ببيــة. وقةــدِّم بلــه آ ــر يتعلــو  ــدوما يف   

عا  32ن مزمعـا مغـا رة القراجمـ   ـ   الفتـرة مـن       أياررماير،  ي   ـا  30خشفريا يف 
أياررمــاير، وال تــزا  التفااــي  مرلــع نقــاو. وور ــع قاجملــة عا نعبــ  والزهــرام،    99

 .املعارلة  ي   لغع أي ا أر ع قر  يلعه الرار  عليها يف منابو تسيطر عليها
 

 احملاورون املفّرلرن  
 ن الفريــو العامــ  املشــترك  ــني األمــم  ت ي ــم احكومةةا اهوهوريةةا العرايةةا ال ةةوريا  • 

ــن      ــس األمــ ــرار جملــ ــا  قــ ــد اعت ــ ــئ  عــ ــذط أنشــ ــررية الــ ــة الســ ــدة وا كرمــ  املتحــ
ــد االجت اعــاا      (9132) 9312 ــن. وتععق ــة  تنســيو خشــهون األم ــًة معني  شــك  جه
 .سو الشهون اسنسانية ني وزارة الشهون اخلارجية ومنيرمل  خشبا

ت ال تزا  املعارلة ال  قا رة علـى وديـد حمـاورين مفّرلـني. ويعـ  تشـرذةم       املعارضا • 
املعارلة من اللعه وديد  معحاور والا  ث  مجاعـاا املعارلـة املسـلحة. ويسـت ر     
التفاع  على اللعيد احمللل يف     الة على  دة للتفـاو  علـى الراـر . وخيتلـف     

  ا ت ف املراقع ال  يرط التفاو   شعن الرار  عليها.   احملاورون
 

 التعخش اا  
بلبـا للحلـر  علـى تعخشـ اا أو لتمديـد التعخشـ اا        28مل يعبع  عد يف ما جم رعـا   • 

لألمم املتحدة. واست ر تنفيذ السياسة املنقحة  شعن التعخش اا ال  ولـعتها ا كرمـة   
ــررية يف  ــرة  2السـ ــار . ويف الفتـ ــن  آذاررمـ ــانرأ ري  عا  99مـ ــاير،  30نيسـ أياررمـ

ــدة    ــم املتحـ ــّدمع األمـ ــد      18قـ ــدة أو لتمديـ ــ اا جديـ ــى تعخشـ ــر  علـ ــًا للحلـ بلبـ
بلبـا منـها يف ال ـرن اسبـار الـزمل املتفـو عليـا         33التعخش اا. وتع املراجمقـة علـى   

 بلبًا. 91م ع  ، ومل يبع  عد يف ير 30احملد  يف 
ــد يف   •  ــع  ع ــ ، مل يعب ــد     93 وعلــاجمة عا ذل ــى تعخشــ اا أو لتمدي ــا للحلــر  عل بلب

 التعخش اا مقدَّمة قب  الفترة املش رلة  التقرير.
التقرير علــــى أط بلبــــاا للحلــــر  ومل تـــتم املراجمقــــة  ــــ   الفتــــرة املشـــ رلة  ــــ   • 

تعخش اا جديدة أو لتمديد التعخش اا لفائـدة املنظ ـاا الـ  ا كرميـة الدوليـة،       على
 لحلر  على تعخش اا مل يعبع جميها.بلبا ل 31 و ذل  ال يزا  ما جم رعا
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 مرا ز املساعدة اسنسانية  
 أسا   ائم مرظفرن  وليرن من  ٍ   دم تشغي  مر ز القامشلل، الذط يع   جميا على • 

األمـم   من اليرنيسيف وع ارة خشهون الس مة واألمن و رنامغ األالذية العـاملل ومفرلـية  
 .ة ومكته تنسيو الشهون اسنسانيةللحة العاملياملتحدة لشهون ال جئني ومنظ ة ا

وال يــزا  الع ــ  جاريــا لتشــغي  مر ــز  لــه، وهــر ي ــم  اليــا مــرظفني وبنــيني.     • 
ونتيمــة سيفــا   عثــاا عا  لــه خشــهدا الفتــرة املشــ رلة  ــالتقرير   ــرر مــرظفني  

ثــة نيســانرأ ري   و ع 92 ولــيني ) عثــة ملفرلــية األمــم املتحــدة لشــهون ال جــئني يف  
أياررمــــاير  و عثــــة مشــــتر ة  1 نيســــانرأ ري  عا 92لليرنيســــيف يف الفتــــرة مــــن 

 أياررماير(. 33عا  2الر االا يف الفترة من   ني
 

 الشر ام من املنظ اا ال  ا كرمية الدولية  
مل تر      الفترة املش رلة  التقرير أط بلباا جديدة من املنظ ـاا الـ  ا كرميـة     • 

 يف اجل هررية العر ية السررية.  الدولية للع 
واضفل عد  املنظ اا الـ  ا كرميـة الدوليـة املعت ـدة للع ـ  يف اجل هرريـة العر يـة         • 

منظ ة )نتيمة لر ي  منظ ة ال   كرمية  نام علـى بلـه ا كرمـة     32السررية عا 
ا ذتـا منظ ـة أ ـر   عـدم الع ـ        سبه أنشـطتها العـا رة للحـدو ، ولقـرار  ا لـل      

البلد(. والتقـع منظ ـة الـ   كرميـة  وليـة بلبـع منـها ا كرمـة وقـف ع ليا ـا            يف
ــة يف    ــهون اخلارجيــ ــرزارة الشــ ــار لــ ــثلني  بــ ــة   32ا ــ ــرا املراجمقــ ــاير، وجــ أياررمــ

 است رار االتلاالا ومراالة مناقشة  ورها يف اجل هررية العر ية السررية. على
املنظ ـاا   ًة من الع    شك  مباخشـر مـع   نرع وال تزا  املنظ اا ال  ا كرمية الدولية • 

 .ال  ا كرمية الربنية، وال يهذن  ا اراجمقة قراجم  األمم املتحدة يف امليدان
 

 ن املنظ اا ال  ا كرمية الربنيةالشر ام م  
 ــ   الفتــرة املشــ رلة  ــالتقرير، واجمقــع وزارة الشــهون اخلارجيــة علــى أن تقــيم          • 

ــر    1 ــة خشـ ــة وبنيـ ــ   كرميـ ــاا الـ ــمنظ ـ ــدة   ا ة مـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــاا تا عـ ع منظ ـ
أياررمـــاير،  علـــع رمسيـــًا ع ـــد   30حماجمظــاا  لـــه وا ســـكة و مشـــو. ويف   يف

 املنظ اا ال  ا كرمية الربنية العاملة يف حماجمظة الرقة.
ــًا  323 ـــا  الع ـــ  مـــن  ـــ    منظ ـــة الـــ   كرميـــة وبنيـــة أةذن   82وهنـــاك  •  جمرعـ

منظ ة ال   كرمية وبنية  38البلد. ويرجد ا ن  جمروعها املرجر ة يف  تلف أءام من



 S/2014/365 

 

30/34 14-53735 

 

يســ ا  يف  يــر الــزور، عال أنــا مل 8 كة ويف ا ســ 30 يســ ا  ــا  الع ــ  يف  لــه و
 .يف الرقة 1 يف  رعا وع له و 2 منظ اا يف ريف  مشو و 2 الع   عال لـ 

 
 الت ري  - 0 

رية أرنـام الفتـرة   مليرن  والر  ت ري   ل  لألزمة السـر  220.2سعم  ما يقارل  • 
مليـرن  والر لت ريـ     932.2املش رلة  التقرير. و عل  من هذا املبلـغ مـا مقـداره    
مليـرن  والر لـدعم    281.1أنشطة  ا   اجل هرريـة العر يـة السـررية، ومـا مقـداره      

  السرريني يف البلدان اإاورة.ال جئني
عر يـة السـررية  ـ   الفتـرة     ومن املبلغ اسمجا  الـذط أجميـد  عنـا راـد للم هرريـة ال      • 

ــدرها     مليــرن  والر( ألنشــطة   321.1يف املائــة ) 12.9ا اليــة،  للــع نســبة ق
مدرجة يف  طة اسالارة اسنسانية لسـررية. وجمي ـا يتعلـو  البلـدان اإـاورة،  عللـع       

 والر( مــن أاــ  املبلــغ الــرار      مليــرن 100.2يف املائــة )أط  11.2نســبة قــدرها  
 ة املدرجة يف اخلطة اسقلي ية سالارة ال جئني السرريني.التقرير لألنشط يف

أياررماير،  لغ عمجا  تري     من  طة اسالارـة اسنسـانية لسـررية واخلطـة      32و    • 
يف املائــة مــن الت ريــ  املطلــرل  92اسقلي يــة سالارــة ال جــئني الســرريني نســبة قــدرها  

 . ليرن  والر( 3.02بلغ الذط ور  هر   يني  والر، وامل 2.0)املبلغ الذط بله هر 
 

 ية ال  ت طلع هبا األمم املتحدةحملة عامة عن أع ا  االستما ة اسنسان - 2 
 املساعدة الغذائية  

، تترااـ  ع ليـاا تسـليم األالذيـة  ـرت ة      9132أرنام  ورة الترزيع لشـهر أياررمـاير    • 
يف تنفيـذ ا ليـة اجلديـدة     أ طع  ـث ًا مـن ذط قبـ ، ويعـز  ذلـ  عا اـعر اا  امنـة       

ــة     ــا لغاي ــامغ   39خلــتم الشــا ناا تيســ ًا للنقــ .  يــ  أن ــت كن  رن أياررمــاير، مل ي
ــاعدة       ــة ملسـ ــ  الذائيـ ــا   لـ ــن عرسـ ــاملل عال مـ ــة العـ ــ    229 111األالذيـ خشـ

حماجمظــة ســررية، وهــل  لــ  تلــ  عا مــا نســبتا   32حماجمظــاا مــن أاــ   31 يف
األخشـ ام املسـتهدجمني،  املقارنـة مـع نسـبة      مـن م يـني    2.90 يف املائة من أا  99
 يف املائة ال  وققع يف الرقع نفسا من خشهر نيسانرأ ري . 21

و لــ   رنــامغ األالذيــة العــاملل علــى مراجمقــاا ورســائ  تيســ  مك نــع مــن عيلــا     • 
م يـني   1.2 لة الذائية  للة لألسر يف نيسانرأ ري  )لدعم  ـرا    110 989
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 328 029ع الانامغ    وقع  تا ة هـذا التقريـر عيلـا     خش   تقريبًا(، واستطا
 من األخش ام(. 229 131 لة الذائية  للة لألسر يف أياررماير )لدعم 

ــذام عا   •  ــروا الغـــــ ــدمع األونـــــ ــة   319 212وقـــــ ــاعدة النقديـــــ ــًا واملســـــ  خش لـــــ
خش لـًا   98 012خش لًا. ومن لـ ن ذلـ ، قـدمع املسـاعدة عا      910 223عا 

 عه الراــــر  عليهــــا. وقــــدمع اليرنيســــيف لــــرازم التغذيــــة يف املنــــابو الــــ  يلــــ
 .اخلامسة من الع ر بفً   ون 99 201عا 

 
 مرا  اسالارة األساسية واملعو   

ــة مشــتر ة  ــني و ــاالا األمــم املتحــدة      •  خشــار ع مفرلــية خشــهون ال جــئني يف  عث
 خش  . 2 111أوجمدا عا رأ  العني ووزعع جميها مرا  اسالارة األساسية على 

 ة القل ـرن  عـد أن  ووالع املفرلية يف هناية املطاف عا مدينـة النبـ  الراقعـة يف منطقـ     • 
خشهرا. و ان أ د أهداف هذه الزيارة هر مراقبة ترزيع مرا   32تعذر عليها ذل  منذ 
خشـ  . جمقـد أرسـلع املفرلـية مـرا  عالارـة أساسـية         31 111اسالارة األساسية علـى  

ــر مــن   ــة ا تياجــاا أ ث مســتفيد يف األســبرع  ويشــ   ذلــ  اإت ــع    21 111لتغطي
 .امل يف يف النب  واملشر ين  ا ليا الذين هر را من السا   واملشرجمة واجلراج 

ليــة للــهمرة مــرا ا الــ  الذائيــة  وأرنــام الفتــرة املشــ رلة  ــالتقرير، ســل ع املنظ ــة الدو  • 
نــابو الــ  مــن املســتفيدين يف امل 1 119مســتفيدًا،  ــان مــن لــ نهم   91 222 عا

 يلعه الرار  عليها.
مـن   12 201وأرنام الفترة املش رلة  التقرير، قدمع اليرنيسـيف أالطيـة و رامـاا عا     • 

 .، وذل  من      راجمها العا يةاألخش ام احملتاجني يف  له وريف  مشو ومح 
 

 اللحة  
منطقـة  مـن املسـتفيدين يف    331 111 ع منظ ة اللحة العاملية خشحنة تستهدف سل  • 

أياررمــاير   2مدينــة الرقــة الــ  يلــعه الراــر  عليهــا. وقــد واــلع عا الرقــة يف         
بنًا من األ وية املنقذة للحياة ملعاجلة امللا ني  عمرا  مزمنـة   21 ـخشا نتان حم لتان  

ــة     ــة لــدعم الســلطاا اللــحية احملليــة ومنظ ــاا الــ   كرمي  ،ومــن املعــداا اجلرا ي
  السررط.ها ا    األمحر العريبجمي اا

ا عة ملعرتلـرين  خش   يف  فرّيا الت 0 111وقدمع اليرنيسيف الرعاية اللحية عا  • 
 يف حماجمظة ع له.
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عيـا ة را تـة    91 عيـا ة متنقلـة و   98وقدم اندوا األمم املتحدة للسكان الـدعم عا   • 
مر زًا ببيًا يترا ع ار ا خشر اؤه يف    من  مشو، وريف  مشـو، ومحـ ،    31 و

اة ، و ير الزور، والرقة، ومحاة، وتقدم  ـدماا اللـحة اسجنا يـة املنقـذة للحيـ     و له
 امرأة. 93 011عا ما يزيد عن 

ــًا،      3 111واســتفا ا  ــرا    •  ــة املت للــة جمان ــة اللــحية اسجنا ي ــن الرعاي ــرأة م ام
 است دامهن قسائم اللحة اسجنا ية. وعلاجمة عا ذلـ ، و نـام علـى بلـه مـن وزارة      

ملــ  م ــا   9 111قــام اــندوا األمــم املتحــدة للســكان  شــرام وتســليم اللــحة، 
 لسد الفمرة القائ ة يف عدم تراجمر األ وية. “Anti- D”الء    م اجلنني 

ــة    111وزو  أي ــًا اــندوا األمــم املتحــدة للســكان    •  ــة اللــحية األولي مر ــز للرعاي
لعـــريب الســـررط، مستشـــفياا ع الـــة تا عـــة لـــرزارة اللـــحة، وا ـــ   األمحـــر ا 1 و

 يــة واأل ويــة والرا طــة الســررية لتنظــيم األســرة، اعــداا ببيــة ولــرازم اللــحة اسجنا  
 ووسائ  ملنع ا   .

ــة      •  ــة املتنقل ــا اا وعا األجمرق وقــدم اــندوا األمــم املتحــدة للســكان املســاعدة عا العي
 التا عـــــة جل عيـــــة تنظـــــيم األســـــرة الســـــررية وا ـــــ   األمحـــــر العـــــريب الســـــررط 

   من  مشو، وريف  مشو، ومحـ ، وال ذقيـة، وبربـر ، وع لـه، و رعـا،      يف 
امرأة مت ررة من األزمة صدماا الدعم النفسـل و ـدماا اسسـعاف     9 901وزو  

من النـاجني مـن العنـف اجلنسـات، الـذين       310يف اإا  النفسل. و املث ، جمغن  را  
ة لتنظــيم األســرة، تلقــرا املشــررة   ــروا عا العيــا اا الطبيــة التا عــة للرا طــة الســرري

 ة االجت اعية والقانرنية.الطبية واخلدماا اإت عية واملشرر
 

 املياه، واللرف اللحل والنظاجمة اللحية  
بنـا مـن مـا ة ا يبر لرريـد عا مديريـة       01يف حماجمظة  ير الزور، قـدمع اليرنيسـيف    • 

يـد عا املديريــة يف حماجمظــة الرقــة  بنـًا مــن مــا ة ا يبر لرر  91املـرار  املائيــة. وقــدمع  
ــيطرة املعارلـــة( ملعاجلـــة اسمـــدا اا ايـــاه الشـــرل. وتشـــ      )الـــ    ـــع  ليـــا لسـ

ــديراا عا أن  ــة      3.1التقـ ــا املعارلـ ــيطر عليهـ ــ  تسـ ــابو الـ ــ   يف املنـ ــرن خشـ مليـ
 سيستفيدون من مياه الشرل املعمرنة نتيمة هذا التد  .

ــاه يف     •  ــة املي ــرام أزم ــا ســعتا     ويف عبــار ا ت ــدًا  هر ائي ــدمع اليرنيســيف مرل ــه، ق ل
 يلر جمرلع أمب  قام جملس املياه  تر يبا يف منطقـة تشـرين. وقـد أ   ذلـ       3 111

 خش   من عمكانية ا لر  على مياه نظيفة. 011 111عا استفا ة 
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خش   على مياه الشـرل املعمرنـة يف ع لـه     11 111ووسنع عمكانية  لر  ءر  • 
قدمتـا اليرنيسـيف عا مهسسـاا امليـاه يف خشـك  مرلـداا  هر ائيـة         عرر الـدعم الـذط  

 يلـر جمرلـع أمـب      901واهاريغ للت زين. وسعلم مرلدان  هر ائيان )تبلغ سعته ا 
ــرة املشــ رلة         101 و ــذه الفت ــاه  ــارم  ــ   ه ــب ( عا مهسســة مي ــع أم ــر جمرل  يل

يلـر جمرلــع أمــب     311  منــه ا  ـالتقرير،  ين ــا سعـلم مرلــدان آ ـران تبلــغ ســعة  ـ    
 خش  . 91 111معرة النع ان، ليستفيد منها  عا

 
 التعليم  

ــة،       •  ــة حملي ــيم ومنظ ــاا الــ   كرمي ــة التعل قامــع اليرنيســيف، يف خشــرا ة مــع مديري
ــع  ــة ا ســكة      99 212 ترزي ــر راســني ومدين ــرازم يف أ  ــه املدرســية والل مــن ا قائ

 وعامر ا والقامشلل يف حماجمظة ا سكة.
ا ة مـع ا ـ   األمحـر العـريب السـررط ومديريـة التعلـيم، وزعـع اليرنيسـيف          ويف خشر • 

بالبًا يف  ارم التا عة جلسـر الشـغرر ويف  ـان خشـي رن      13 121لرازم تعلي ية على 
 ومعرة النع ان يف حماجمظة ع له.

 
 ال جئرن الفلسطينيرن  

 خش لــــــــًا واملســــــــاعدة النقديــــــــة 319 212قــــــــدمع األونــــــــروا الغــــــــذام عا  • 
خش لـًا   98 012خش لًا. ومن لـ ن ذلـ ، قـدمع املسـاعدة عا      910 223ا ع

 مرجر ين يف منابو يلعه الرار  عليها.
ـــ      •  ــيم لـ ــرم التعلـ ــروا جمـ ــرا األونـ ــ ، وجمـ ــاجمة عا ذلـ ــدمع   21 082وعلـ ــًا وقـ بالبـ

اــرا  الــ  الذائيــة  خش لــًا 2 811استشــارة يف الرعايــة اللــحية وزو ا  11 101
 )جمرو وأالطية(.

 
 عةالزرا  

مستفيدًا علـى النحـر    08 321قدمع منظ ة األالذية والزراعة املساعدة الزراعية عا  • 
خش لًا يف  له على ضالـة الق ـا والشـع  و ـذور الق ـا        28 112التا ت  ل  

 خش لــًا 8 002خش لــا يف ع لــه علــى علــف ا يرانــاا  و لــ     810و لــ  
 ريف  مشو على علف تس ني الدجاج وعلف الدواجن. يف
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 ا  اية واخلدماا اإت عية  
وااــلع مفرلــية األمــم املتحــدة لشــهون ال جــئني تقــدم الــدعم عــا ســتة مكاتــه      • 

ــة. وتقــدم هــذه املرا ــز      33 و ــًا ومنظ ــاا خشــريكة ومتطــرعني للترعي مر ــزًا جمت عي
ــة مــن اخلــدماا االجت اعيــة عا املــدنيني املت ــررين مــن الــتاع، اــا يف ذلــ           بائف

هل والتـدريه علـى املهـاراا  وعسـدام املشـررة القانرنيـة  وتنفيـذ أنشـطة         التدريه امل
 اعية وترجميهية  والترعية اللحية.اجت 

وواالع و االا ا  اية ترجم  اخلدماا لبنام القدراا يف جما  منع العنـف اجلنسـل    • 
، د تـرجم   9132نيسـانرأ ري    92عا  99واجلنسات والتلدط   ا. ويف الفترة من 

ظ ـــــاا الـــــ   كرميـــــة وبنيـــــة و وليـــــة مرظفـــــًا يف ةـــــس من 11دريه لــــــ تـــــ
ــة     ســع يف حماجمظــاا. وقــدمع املفرلــية أي ــا الــدعم لعقــد  لقــة ع ــ   شــعن محاي

أياررماير هبـدف تعزيـز    30عا  33األبفا  والدعم النفسل االجت اعل يف الفترة من 
ــام االلــط ع  األنشــطة ا   لترجميهيــة واألنشــطة االســتما ة لشــراال  ا  ايــة احملــد ة أرن

 األ ر  ال  تنظم مع األبفا .
 


