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  )٢٠١٤ (٢١٣٩تنفيذ قرار جملس األمن     
    

  تقرير األمني العام    
  

  مقدمة  -أوال   
 مــن قــرار جملــس األمــن  ١٧هــذا هــو التقريــر الثــاين املقــدم عمــالً مبــا جــاء يف الفقــرة     - ١

 اجمللُس إىل األمني العام أن يوافيه كـل ثالثـني يومـا بتقريـر عـن                 ، وفيها طَلب  )٢٠١٤ (٢١٣٩
  .مهورية العربية السورية للقرارتنفيذ مجيع األطراف يف اجل

واملعلومـات  . ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٢١مارس إىل   / آذار ٢٢ من   ةويغطي التقرير الفتر    - ٢
الفاعلـة التابعـة لألمـم املتحـدة        الواردة فيه تستند إىل البيانات احملدودة املتـوافرة لـدى األطـراف             

حلكومــة  ومــن مــصادر تابعــة  مــصادر متاحــة للعمــوم واملوجــودة يف امليــدان، وإىل تقــارير مــن  
  .السوريةاجلمهورية العربية 

  
  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  العسكرية/احلالة السياسية  -ألف   

 اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةمــن أحنــاء يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتمر يف الكــثري   - ٣
. القتـالُ الــدائر بـني القــوات احلكوميـة وقــوات املعارضـة، وفيمــا بـني مجاعــاٍت معارِضـة خمتلفــة      
. وكــان القتــال علــى أُشــّده يف حمافظــات حلــب والالذقيــة ودرعــا ومحــص وريــف دمــشق          

اة وإدلـب والرقـة     واستمرت االشتباكات أيضا يف منـاطق أخـرى مـن البلـد منـها حمافظـات محـ                 
ذها مجيــع أطــراف النـــزاع تــؤدي إىل وقــوع وال تــزال األعمــال العدائيــة الــيت تنفِّــ. وديــر الــزور

خسائر يف األرواح وإصابات، وهي األعمـال الـيت تـشمل شـّن اهلجمـات املباشـرة والعـشوائية                   
  . على املدنيني واملناطق املدنية
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ويف حلـب، تــصاعدت حــدة القتـال مــع ازديــاد القـصف واســتمرار اســتعمال القــوات      - ٤
وعمــدت مجاعــات املعارضــة إىل اســتخدام    . احلكوميــة أنواعــا أخــرى مــن األســلحة الثقيلــة     

ادت التقـارير  وأفـ . القذائف وإطالق الصواريخ، مما أسفر عن ارتفاع عـدد الـضحايا واملـصابني    
 قذيفة مدفعية وصـاروخا كـان يـسقط يوميـا علـى أحيـاء يف شـرق حلـب                    ٢٠بأن ما متوسطه    

قـد أجـرت    و. أبريـل /مـارس وأوائـل شـهر نيـسان       /وغرهبا يف الفترة املمتدة بني هنايـة شـهر آذار         
  فربايـــر/ شـــباط٢٢ استعراضـــا لـــصور ملتقطـــة بالـــسواتل يف منظمـــة هيـــومن رايـــتس ووتـــش

، وخلُصت إىل أن هناك أدلة قوية علـى أن القـوات            ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢مارس و   / آذار ١و  
احلكومية تستهدف أحياء حلب اليت تسيطر عليهـا املعارضـة بالقـصف اجلـوي واهلجـوم الـربي                

 منطقـــة هامـــة حلقـــت هبـــا ٨٥ علـــى ويـــشمل ذلـــك حـــسب التقـــارير مـــا يزيـــد. العـــشوائيني
ع استخدام الرباميـل املتفجـرة املرجتلـة الـصنع      تتسق إىل حد بعيد م    فرباير أضرارٌ /شباط ٢٢ منذ

وقـد كانـت هـذه      . والقنابل التقليدية، وهو ما أسفر عن تدمري عـدد هائـل مـن املبـاين الـسكنية                
األضـرار جليـة للغايـة يف أحيـاء مـساكن هنـانو والـصاخور وتربـة الال واحللوانيـة وجبـل بــدرو           

  .واحليدرية والعوجية، اليت تسيطر عليها املعارضة
مـون والزهـراء    َري علـى حيـي اللَّ     أبريل، شنت مجاعاٌت مـسلحة هجومـاً      / نيسان ٥ومنذ    - ٥

 مدينـة حلـب، ووقعـت اشـتباكات مـسلحة أسـفرت عـن إصـابة                  مـن  غـريب ال شمايلاجلزء الـ  يف  
إضـافة إىل ذلـك، باتـت إمكانيـة الوصـول إىل اجلـزء الغـريب                . العشرات من املدنيني وتـشريدهم    

أبريـل بـسبب االشـتباكات املـسلحة الـدائرة بـني            / نيـسان  ١٢ منـذ    من مدينة حلب غري موثوقة    
ومدينـة  . رموسـة ومـا حوهلـا بالـضواحي اجلنوبيـة حللـب      الاحلكومة ومجاعات املعارضة يف بلدة    

وقــد ثــارت الــشواغل بــشأن نقــص الوقــود  . حلــب حماطــةٌ فعليــاً جبماعــات املعارضــة املــسلحة 
سية يف شرق حلب وغرهبا من جراء القتـال الـدائر   وازدياد أسعار الغذاء وغريه من السلع األسا   

  . يف املنطقة، وخاصة قرب طريق اإلمدادات الوحيد من محص ودمشق والساحل إىل املدينة
ويف الالذقية، شنت مجاعاُت املعارضة املـسلحة، ومنـها جبهـة الُنـصرة وحركـة أحـرار                  - ٦

سب واملنـاطق احمليطـة هبـا يف        الشام وكتائب أنصار الشام، هجوما واسع النطـاق علـى بلـدة كـ             
مارس، فاستولت على املعرب احلـدودي مـع تركيـا الواقـع بـالقرب منـها والـذي كـان                    / آذار ٢١
ــاضــعاًخ ــة  حكومــة  سيطرة ل ــة العربي ــسوريةاجلمهوري ــال أدى إىل   . ال ــأن القت ــارير ب ــد التق وتفي

ووردت . ينــة الالذقيــة شــخص، الذ الكــثريون منــهم مبد٧ ٥٠٠التــشريد القــسري ألكثــر مــن 
 املــدنيني واألمــاكن الدينيــة، ض منــازلتفيــد بوقــوع هجمــات اســتهدفت املــدنيني وتعــّرتقــارير 

  . ال تزال غري مؤكدةتقارير  أهنا فيها الكنائس، للنهب، إالّ مبا
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ــيهم املــشردون، مــسرحاً       - ٧ ــاطق املكتظــة باملــدنيني، مبــن ف ويف حمافظــة درعــا، ظلــت املن
وَوردت تقارير تفيد بوقوع عدد كـبري مـن عمليـات القـصف اجلـوي يف مدينـة درعـا                    . ـزاعللن

؛ وطيبـة  )اجلنوب الغـريب (؛ ومدن َتسيل وطَفس واملزيريب      ) درعا مشايل(ومدينيت جاسم وأخنل    
ومشــل ذلــك علــى ســبيل املثــال إحلــاق  ). شــرقي معــرب النــصيب احلــدودي مــع األردن(وصــيدا 

 طنــاً ٢٥ كانــت حتتــوي علــى  يف درعــالتخــزين احلبــوببــصوامع مــارس / آذار٢٦الــضرر يف 
  . من القمحمترياً 

ــسيطرة احلكومــة، مبــا فيهــا دمــشق، هلجمــات       - ٨ وتعرضــت املــدن والبلــدات اخلاضــعةُ ل
ويف الفتـرة بـني     . عشوائية شنتها مجاعات املعارضة املسلحة بقذائف اهلـاون والقـذائف املدفعيـة           

ز أبريــل، هومجــت بقــذائف اهلــاون منــاطق يف دمــشق ذات تركُّــ  / نيــسان١و مــارس / آذار٢٦
سكاين عالٍ مثل أحياء امليدان واملوغامبو والـسليمانية واخلالديـة وشـارع النيـل، ممـا أسـفر عـن                    

أبريــل فقــط، أُطلــق علــى /ويف األســبوع األول مــن شـهر نيــسان . موجـات تــشريد ثانيــة وثالثــة 
 املعارضـة املنـاطَق الـسكنية    وقـصفت مجاعـاتُ   . ئف اهلاون  من قذا  ١٠٠أحياء دمشق أكثر من     

  . لطاينْباس والَزيف املدينة، مبا يف ذلك أحياء الـَملك وباب توما والسادات والكّب
ذة وتسببت التفجرياُت بالسيارات املفخخة واهلجمات االنتحارية، مبـا فيهـا تلـك املنفِّـ               - ٩

وأفيـد خـصوصا حبـاالت    . صابني يف صـفوفهم ضد املدنيني، يف سقوط مزيـد مـن الـضحايا واملـ           
يف حمافظــات وقعــت كــثرية هلجمــات بــأجهزة متفجــرة مرجتلــة الــصنع حممولــة علــى مركبــات   

ــة ومحــص    ــا واحلــسكة والالذقي ــد َورد . إدلــب ودرع ــثال فق ــن م ــوم  م ــصادر متاحــة للعم أن  م
أبريــل وأصــيب /ان نيــس٩شخــصا علــى األقــل، منــهم نــساء وأطفــال، لقــوا مــصرعهم يف   ٢٥
 آخرون جبراح إثر انفجار سيارتني مفخختني يف حي كـرم اللـوز، وهـو حـي مـن أحيـاء           ١٠٠

وكان من بني املـصابني متطوعـان مـن اهلـالل األمحـر العـريب            . مدينة محص تسكنه أغلبية علوية    
  .السوري قَِدما يف سيارة إسعاف ملعاجلة املصابني من جراء االنفجار األول

لقتــال الــدائر بــالقرب مــن خمـيم خــان دنــون لالجــئني الفلــسطينيني يف جنــوب  وأسـفر ا   - ١٠
 وحلــق الــضرر أيــضا بعــدة مبــانٍ . دمــشق عــن مقتــل وإصــابة عــدد مــن الالجــئني الفلــسطينيني  

زال هـؤالء   يال  وأخذت مجاعاُت املعارضة املسلحة أربعة فلسطينيني رهائن، و       . ومبسجد واحد 
  . عات من القتال، انسحبت اجلماعات املسلحة من املخيموبعد عدة سا. يف عداد املفقودين

ـــزاع         - ١١ ــضالعة يف الن ــع األطــراف ال ــدعم جلمي ــدمون ال ــب يق ــاتلون األجان ــزال املق وال ي
ولـيس بوسـع    . السوري، مبا فيهـا اجلماعـات املتطرفـة ومجاعـات املعارضـة املـسلحة واحلكومـة               

الء املقـاتلني وأنـشطتهم علـى صـعيد         األمم املتحدة أن تقـدم معلومـات موثوقـة عـن وجـود هـؤ              
ــشر يــوم  . البلــد أبريــل، أشــار / نيــسان٨ و ٧ي ويف حــديث جلريــدة الــسفري اليوميــة اللبنانيــة ُن
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اجلمهوريـة العربيـة     احلـزب يف     “اخنـراط ”حسن نـصر اهللا، األمـني العـام حلـزب اهللا، إىل              السيد
فيمــا يتعلــق باملقــاتلني و. “حنــن موجــودون حيــث يفــرض الواجــب أن يكــون” وقــال الـسورية 

يف األشــهر البلــد األجانــب املتطــرفني، وردت تقــارير غــري مؤكــدة عــن تبــاطؤ تــدفقهم إىل        
  . املاضية القليلة
 بــسبب القتــال املــستمر إضــافة إىل  د اآلالف قــسراًويف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ُشــرِّ  - ١٢

الالذقيـة ومحـاة وإدلـب ودرعـا وريـف      تردي األحوال املعيشية، وال سيما يف حمافظات حلب و      
ويبدو أن أكثر املشردين نزح من مناطق تسيطر عليها املعارضة وجلأ العديـد منـهم إىل                . دمشق

ر علـى ســبيل  ومـن املقــدّ . منـاطق خاضـعة لــسيطرة احلكومـة إذ أن النــاس يعتربوهنـا أكثـر أمانــا     
 مـن القتـال الـدائر حـول         وا إىل مدينـة محـاة هربـا        شـخص فـرُّ    ٤٠ ٠٠٠املثال أن ما يقرب من      

ــة إدلــب ومــا حوهلــا   شــخص تق١١٧ ٥٠٠مــورِك يف حمافظــة محــاة، يف حــني الذ   ــا مبدين . ريب
ـــ     ويف ــشريد املؤقـــت مل ــيا إىل التـ ــدائر يف قُدسـ ــال الـ ــصعيد القتـ ــشق، أدى تـ ــدر ريـــف دمـ ا ُيقـ
  . دمشقمن سكان املناطق احمليطة هبا، توجه معظمهم إىل مدينة  شخص ١٧٠ ٠٠٠ نحوب

  
  حقوق اإلنسان  -باء   

ال تزال معاملة املدنيني الواقعني حتت سيطرة أطراف النــزاع مثـارا لـشواغل عميقـة يف         - ١٣
وهـي شـواغل تتعلـق بـورود تقـارير تفيـد بـضلوع كـثري مـن أطـراف                    . الفترة املشمولة بـالتقرير   

املعاملـة القاسـية   النـزاع يف عمليات قتل، وحاالت اختفاء قسري، وتعذيب وغريه من ضروب        
أو الالإنسانية أو املهينة، ويف حـاالت اعتقـال واحتجـاز تعـسفيني، وحـوادث اختطـاف فـضال                   

ويــضاف إىل ذلــك أن أنبــاء وردت تفيــد بوقــوع بعــض . عــن حــوادث عنــف جنــسي متزايــدة
 مـارس، اعتمـد جملـس حقـوق اإلنـسان قـراراً           / آذار ٢٨ويف  . حاالت جتنيد األطفال وتشغيلهم   

اجلمهوريـة العربيـة    ضاه ملدة عام واحـد واليـةُ جلنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة بـشأن                  ُتجدد مبقت 
حـــدة الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان أبريـــل، دعـــت مفوضـــة األمـــم املت/نيـــسان ٨ويف . الـــسورية
  .  إىل احملكمة اجلنائية الدوليةاجلمهورية العربية السوريةاألمن إىل إحالة الوضع يف  جملَس
علـى  مـصرعه  هـو األب فرانـز فـان ديـر لوغـت          مـسنٌ  قـسٌ أبريل، لقـي    /نيسان ٧ويف    - ١٤

أبريـل، أصـدرت املفوضـة الـسامية     / نيـسان ١٤ويف .  يف محـص القدميـة     أيدي مسلحني جمهولني  
ــرِ    ــةً ت ــوق اإلنــسان ورق ــا تقــ حلق ــذيب     د فيه ــة التع ــة القــوات احلكومي ــن ممارس ــواترة ع ارير مت

ووثّقت تلـك الورقـة     . واعتمادها غري ذلك من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          
أيضا حـاالت تعـذيب وإسـاءة معاملـة مـن جانـب تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والـشام                        

. ، ولــواء عاصــفة الــشماللــواء التوحيــد، وجبهــة النــصرة، وحركــة أحــرار الــشام، و )داعــش(
 املتردية اليت يعاين منها احملتجـزون لـدى القـوات احلكوميـة وبعـض             قت الورقة الظروفَ  وثَّ كما
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وقــد يــشكل هــذا األمــر حــاالت تعــذيب أو غــريه مــن ضــروب   . مجاعــات املعارضــة املــسلحة
  .املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو يفضي إليها

مارس، أفادت التقارير بـأن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والـشام                / آذار ٢٩يف  و  - ١٥
أعــَدم أفــراداً مــن اجلــيش الــسوري احلــّر كــان حيتجــزهم كرهــائن يف مــارجيال بــدير   ) داعــش(

 ضـحية هلـذا   ٢٤وقد تلقت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أمسـاء        . الزور، ومثّل جبثثهم  
 مـن صـحتها بـأن     املشمولة بالتقرير، أفادت تقارير أخرى حتققت املفوضيةُ   ويف الفترة . احلادث

نشطاء كانوا يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف الرقة أجربوا على الفرار مـن املدينـة                
  .خشية االختطاف أو االحتجاز بسبب عملهم

سيطرة وال تــزال هنــاك شــواغل بــشأن حالــة املــدنيني يف منــاطق أخــرى خاضــعة لــ          - ١٦
فبعـد أن آلـت     . املعارضة، وال سيما يف ضوء السجل الـسابق لـبعض مجاعـات املعارضـة املعنيـة               

 شخـصا، معظمهـم أرمـن كبـار يف          ٤٠د يف تقريـر أويل أن       السيطرة للمعارضة يف كـسب، ورَ     
حـسب  وهناك مثانيـة أرمـن اعتُبـروا    . السن، أصبحوا حمصورين يف بلدة كسب والقرى اجملاورة   

وكـان  . عرف مصري الَعلويني الذين كانوا يقيمـون يف كـسب         عداد املفقودين، وال يُ   يف  التقارير  
 يف ٢٠١٣أغــسطس /صرة وحركــة أحــرار الــشام قــد شــارك يف شــهر آب كــل مــن جبهــة النـُـ 

 شخـصا   ١٩٠وية يف ريف الالذقيـة أسـفر عـن قتـل مـا ال يقـل عـن                   هجوم سابق على قرى َعلَ    
وخــالل الفتــرة املــشمولة . ء واألطفــال شــخص آخــرين، معظمهــم مــن النــسا٢٠٠واختطــاف 

 رهينـة أُخـذت يف تلـك    ٩٠بالتقرير، ذكرت حركة أحرار الشام أهنا ال تزال حتتجز أكثـر مـن          
 مــن مــارس أهنــا قتلــت عــدداً/ آذار٢٩وأكــدت جبهــة النــصرة يف بيــان هلــا صــدر يف  . الواقعــة

  .من بينهم مدنيونيتضح ما إذا كان  األشخاص وإن مل
 ٢٠١٣جن حلــب املركــزي الــذي تــديره احلكومــة وتطوقــه منــذ أواســط عــام ويف ســ  - ١٧

ــالرغم مــن املــساعدة املتقطعــة الــيت      عــدة مجاعــات مــسلحة، ال تــزال حالــة احملتجــزين مزريــة ب
وهنـاك تقـارير تتحـدث عـن عـدة حـاالت قـضى فيهـا                . يقدمها اهلالل األمحر العـريب الـسوري      

الج الطــيب، منــها حالــة وفــاة ســجني ســجلتها أصــحاهبا إمــا جوعــا أو جــراء حرمــاهنم مــن العــ 
 ٢ ٥٠٠ بـه حـوايل   قدر أن السجَنوُي. مفوضية حقوق اإلنسان خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

حمتجز، منهم نساء وأطفال ومئات السجناء الذين قـضوا مـدة عقوبتـهم أو صـدر حبقهـم عفـو                    
ــهم بعــد ولكــن مل ُي ــد مــن  . فــرج عن ــسوق حمتجــزون ســابقون يف العدي ــسجون األخــرى  وي  ال

  .رواياٍت عن حاالت وفاة حتدث يوميا يف مراكز االحتجاز بسبب انعدام العالج الطيب
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  وصول املساعدة اإلنسانية  -  جيم  
 ماليـني شـخص، منـهم مـا يزيـد           ٩,٣ قرابـة    اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     يوجد داخل     - ١٨

. اجة إىل مـساعدة إنـسانية عاجلـة        ماليني شخص من املشردين داخليا، ال يزالون حب        ٦,٥على  
 ماليــني شــخص يقيمــون يف منــاطق يــصعب أو يــستحيل علــى مقــدمي  ٣,٥ر أن هنــاك ويقــّد

ويـشمل  . املساعدة اإلنسانية الوصول إليها بسبب عدد من العوامـل الـوارد ذكـر بعـضها أدنـاه                
 حتاصـرها إمـا القـوات احلكوميـة         شـخص يعيـشون يف منـاطق       ٢٤٢ ٠٠٠هذا مـا ال يقـل عـن         

  .قوات املعارضة أو
 إىل أقــصى حــد بــسبب  صــعبةًاجلمهوريــة العربيــة الــسوريةوتظــل البيئــة العملياتيــة يف   - ١٩

استمرار العنف وانعدام األمن، مبا يف ذلك اهلجمات املباشرة والعـشوائية علـى املنـاطق املدنيـة،                 
ــسلحة  زاع وتكــاثر مجاعــات امل ـإضــافة إىل تغــري خطــوط املواجهــة بــني أطــراف النــ    عارضــة امل

  .وقد استمرت هذه العوامل يف عرقلة وصول املساعدة اإلنسانية. رذمهاوتش
 األمم املتحـدة للمـساعدة اإلنـسانية        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سلّمت وكاالتُ       - ٢٠

ك ومشـل ذلـ   .  متزايدة مـن املـساعدات      من رجال ونساء وأطفال كمياتٍ     نيالسوريوشركاؤها  
 ماليــني ٤,١علــى ســبيل املثــال مــساعدة غذائيــة أرســلها برنــامج األغذيــة العــاملي ملــا جمموعــه   

 ماليـــني شـــخص ُمـــدت هلـــم ٣,٧بعـــدد  رنـــةً يف املائـــة مقا١١شـــخص، أي بزيـــادة نـــسبتها 
وقــدمت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني      . فربايــر/املــساعدة يف شــهر شــباط   يــد

مــارس إىل / آذار٢٥يف الفتــرة مــن  شخــصا ١٥٥ ٥٤٠ جمموعــه وشــركاؤها مــواد غوثيــة ملــا 
أبريل حيث وصلت للمرة األوىل إىل أماكن كان يـصعب الوصـول إليهـا مثـل كـرك                 /نيسان ١

 وشـركاؤها ألكثـر مـن      )اليونيـسيف (األمم املتحدة للطفولـة     منظمة  وأتاحت  . ومعربة يف درعا  
ــاه     ١,٧ ــدهم مبي ــاه لتزوي ــون شــخص خــدمات معاجلــة املي ــة، مش  ملي ــدمي   شــرب مأمون ــت تق ل
 يف املائـة  ٤٠ُووجهـت نـسبة   .  حمافظة١١ لتر من كلوريد الصوديوم ُوزعت على  ٤٦٠ ٠٠٠

وباإلضـافة  . منها إىل مناطق يـصعب الوصـول إليهـا ُزودت بـصهاريج ميـاه ومولـدات كهربـاء                 
حيـز   طفال يف تسع من تلك املناطق لوازم مدرسـية وأُفـرد هلـم فيهـا               ٥٤ ٧٧٠إىل ذلك، تلقى    

مــارس /مث إن منظمــة الــصحة العامليــة وشــركاءها تقــدم منــذ شــهر آذار  . لالنتظــام يف الدراســة
 أشــخاص يف ٤٤٥ ٧١٠ مليــون شــخص، منــهم  ١,٥أدويــة ومعــدات طبيــة إىل مــا جمموعــه  

ىل يف ذلـك لـوازم جراحيـة توردهـا إ     يـصعب الوصـول إليهـا، مبـا    منـاطق   وها   علي تنازعممناطق  
 شـخص يف البوكمـال يف ديـر الـزور،           ١١٣ ٠٠٠وقد مشل ذلك علـى سـبيل املثـال          . الشركاء

 شخــصا يف منــاطق تــسيطر ٤٠٨ ٤٧٠الــيت وصــلتها املــساعدات للمــرة األوىل، عــالوة علــى  
  .عليها املعارضة يف حمافظات دير الزور وإدلب والرقة
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انية حتدياٍت متزايدة يف تـسليم       اإلنس ورغم هذه املكاسب املتواضعة، تواجه الوكاالتُ       - ٢١
املتــضررين، وخباصــة أولئــك الــذين يوجــدون يف أمــاكن يــصعب الوصــول إليهــا أو يف منــاطق   
. حماَصــرة، مــساعدة إنــسانية منتظمــة تــستجيب الحتياجــاهتم وُتقــدم إلــيهم يف الوقــت املناســب

 يتـسَن    منطقة ُصنفت كمنطقـة يـصعب الوصـول إليهـا أو منطقـة حماَصـرة، مل                ٢٦٢فمن أصل   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير إيصال املساعدة املقدمة، سواء من خالل برنامج منتظم لوكالـة              

 منطقة، أي ما ال يزيد علـى        ٣٤ لعدد   من الوكاالت أو قوافل مشتركة بني عدة وكاالت، إالّ        
 شخــصا  ٣٣٩ ٦٤٢ومشــل ذلــك تقــدمي مــساعدة غذائيــة ملــا جمموعــه       .  يف املائــة منــها ١٣

 شخـصا   ٦٠ ٤٨٢ومواد غوثية أساسـية ملـا جمموعـه         )  ماليني شخص  ٣,٥املائة من   يف   ٩,٧(
ــة مــن  ١,٧( ــاطق مل تــستطع األمــم املتحــدة      ).  ماليــني شــخص ٣,٥ يف املائ ومشــل ذلــك من

الوصــول إليهــا منــذ عــدة أشــهر، منــها شــرقي مدينــة حلــب، ودومــا يف ريــف دمــشق، وكــرك  
الرقــة، ومدينــة ديــر الــزور وخميمــات املــشردين  ومعربــة يف حمافظــة درعــا، واملنــاطق الريفيــة يف  

وجـاء يف تقريـر لربنـامج       . مل يتـسَن الوصـول إليهـا منـذ بـدء األزمـة            الـيت    داخليا يف مشال إدلب   
األغذية العاملي أن زيادةً ُسجلت يف عدد األشخاص الـذين قُـّدم إلـيهم دعـم غـذائي يف منـاطق                 

 شخــصا مقابــل  ٢٩٧ ٧٥٠فقــا للتقــديرات  وعــددهم يــصعب الوصــول إليهــا، حيــث بلــغ     
هلـم   تُمـدّ ومن أصل األشخاص الـذين      .  شخص خالل الفترة السابقة    ١١٥ ٥٠٠جمموعه   ما

 شخـصا عـن     ١٨٥ ٢٥٠مت املـساعدة إىل      شخـصاً، قُـدِّ    ٢٩٧ ٧٥٠يد املـساعدة، وعـددهم      
 افـل و شخص عرب ق   ١١٢ ٥٠٠طريق برامج املعونة العادية التابعة لربنامج األغذية العاملي وإىل          

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ارتفـع أيـضا حجـم املـساعدة                . مشتركة بني عـدة وكـاالت     
إىل حمافظة احلسكة، وهو ما يعزى إىل حد بعيد إىل بدء تدفق املعونـة عـرب ممـر ُنـصيبني                    ة  قدمامل

  .احلدودي مع تركيا
 فـائق أمـراً   بلوغهـا   اليت يصعب الوصول إليها ال يـزال        الغالبية العظمى من املناطق     لكن    - ٢٢

وتـزداد هـذه الـصعوبة بـشدة يف احملافظـات اخلمـس       . الصعوبة بالنسبة لألمم املتحدة وشركائها   
. الرقة وديـر الـزور ودرعـا وريـف دمـشق وحلـب             :اليت كان الوصول إليها عسريا دوما، وهي      

ا مل تتلقيا سوى قدرٍ حمدود جـدا مـن املـساعدات اإلنـسانية              فمحافظتا الرقة ودير الزور بِرمتهم    
خالل األشهر الستة املاضية، وذلك بسبب انعدام األمن وتكـاثر اجلماعـات املـسلحة، وخباصـة          

، إذ ال يتـسىن الوصـول إىل اجلـزء الـشمايل         )داعـش (تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والـشام         
ــد   ــن البل ــشرقي م ــافظت . ال ــاتني احمل ــالتقرير إىل    ويف ه ــشمولة ب ــرة امل ني، مت الوصــول خــالل الفت

ــا ٢٢منـــاطق مـــن أصـــل  ٣ ــا، مل يتـــس.  منطقـــة يـــصعب الوصـــول إليهـ  الوصـــول نويف درعـ
وتتمثــل .  شــخص١٠ ٠٠٠ منطقــة وقُــدمت فيهمــا املــساعدة إىل ٧٠ملنطقــتني مــن أصــل  إالّ

حـال   اممـ ،  نـاع احملـافظ احمللـي عـن التعـاون         اجلاري بال هوادة وامت    القتالالعقبتان الرئيسيتان يف    
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تــزال  ويف ريـف دمــشق حيــث ال . دون إيـصال األمــم املتحــدة للمعونـة عــرب خطــوط املواجهــة  
 شـخص، مل يتـسَن الوصـول إال لثالثـة منـاطق مـن               ١٧٨ ٠٠٠القواُت احلكومية حتاصر قرابـة      

الدائر والقيود اليت تفرضـها احلكومـة،        القتالوال يزال   .  منطقة يصعب الوصول إليها    ٣٥أصل  
  . دون الوصول إىل احملتاجنينحيوالالعاملني اللذين املناطق احملاَصرة،  علىوخباصة 

 / نيـسان  ٨ورغم أن مفوضية شؤون الالجـئني سـلّمت مـساعدة إىل شـرقي حلـب يف                   - ٢٣
ضـية واهلـالل األمحـر العـريب        فقـد تعـّين علـى املفو      .  أن املهمة كانت معقدة وخطـرية      أبريل، إالّ 

السوري التفاوض من أجـل وقـف إطـالق النـار ملـدة أربـع سـاعات لكـي يتـسىن إيـصال مـواد                         
ــ ــة مل ــهات باأللغــام    .  شــخص٢ ٥٠٠ جمموعــه اغوثي ونظــرا لتلــوث املنطقــة الفاصــلة بــني اجلب

راد  مــن العـاملني وأفــ ٧٥ عربـة جـّر صــغرية مبـساعدة    ٥٤قلـت املــواد الغوثيـة علــى   األرضـية، نُ 
 كيلـومترا  ١,٥وكـان علـى هـؤالء أن يقطعـوا مـسافة      . اهلالل األمحر العريب الـسوري   /املفوضية

وال يــزال يتعــذر علــى األمــم املتحــدة الوصــول . مخــس مــرات ذهابــا وإيابــا لنقــل املــواد الغوثيــة
ــات        إىل ــان حتــت ســيطرة مجاع ــب، ومهــا واقعت ــشمالية بأســرمها يف حل ــشرقية وال ــتني ال املنطق

  .تعددةم معارِضة
  

  احملاصرةاملناطق     
رة مثـاراً   يعيـشون يف املنـاطق احملاصَـ       )١( شخص ٢٤٢ ٠٠٠ال تزال حالة ما يقرب من         - ٢٤

 شــخص يــسكنون منــاطق حتاصــرها القــوات     ١٩٧ ٠٠٠ر أن قرابــة ويقــدّ . للقلــق الــشديد 
حـني  ا وخمـيم الريمـوك، يف       احلكومية يف محص القدمية ومعضمية الشام والغوطـة الـشرقية وداريّـ           

  .بل والزهراء شخص يف مناطق حتاصرها قوات املعارضة يف ُن٤٥ ٠٠٠يعيش حنو 
ــا عــدده        - ٢٥ ــصال مــساعدات حمــدودة إىل م ــالتقرير، جــرى إي ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
ــة  ٢٣ ٧٠٠ ــتني     ١٠ شــخص أي قراب ــك يف منطق ــواقعني حتــت احلــصار، وذل ــن ال ــة م  يف املائ

  .لشرقية، وخميم الريموك يف دمشقمنطقة دوما يف الغوطة ا: حماصرتني مها

__________ 
 شخص عادوا إىل معضمية الـشام، وبـذلك أصـبح عـدد احملاصـرين      ١٥ ٠٠٠وردت تقارير تفيد بأن حوايل    )١(  

ــضمية  ــدد  .  شــخص٢٠ ٠٠٠يف املعـ ــدر اآلن ع ــه     ويق ــا جمموع ــوك مب ــيم الريم األشــخاص احملاصــرين يف خم
بعــد  كــان تعــدادهم( شــخص حماصــرين يف الغوطــة الــشرقية  ١٥٠ ٠٠٠وهنــاك قرابــة .  شــخص١٨ ٠٠٠

 ٨ ٠٠٠، يف حــني ال يــزال هنــاك ) شــخص١٦٠ ٠٠٠استقــصاء أجرتــه األمــم املتحــدة يف اآلونــة األخــرية  
ــ  املعارضــة املــسلحة إضــافة إىل  اصــرهم مجاعــاُت شــخص يف ُنبــل والزهــراء حت ٤٥ ٠٠٠ ا وشــخص يف دارّي

 شـخص   ٢٤٢ ٠٠٠وبذلك يصبح عدد السكان الواقعني حتـت احلـصار          .  شخص يف محص القدمية    ١ ٠٠٠
 ). شخص حتاصرهم قوات املعارضة٤٥ ٠٠٠  شخص حتاصرهم القوات احلكومية و١٩٧ ٠٠٠(
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ــة مــشتركة بــني عــدة وكــاالت    / آذار٢٩ يف - الغوطــة الــشرقية  - ٢٦ مــارس، قامــت قافل
 شــخص ٥ ٠٠٠منــسق الــشؤون اإلنــسانية بإيــصال أغذيــة ملــا جمموعــه /يقودهــا املنــسق املقــيم

وكانــت هنــاك قافلــة أخــرى متوجهــة إىل دومــا .  شــخص١٥ ٠٠٠ومــواد غوثيــة ملــا جمموعــه 
فتــها األمــم املتحــدة رغــم حــصوهلا علــى تــصريح هبــا، ألن احلكومــة رفــضت الــسماح بــأن  أوق

أبريل طلـٌب جديـد لتـسيري قافلـة أخـرى إىل دومـا       / نيسان ١٦م يف   قُدِّقد  و. حتمل القافلة أدوية  
 وُشّدد فيه على احلاجة إىل إيصال أدويـة ولـوازم طبيـة        ،أبريل/ نيسان ٢٥ إىل   ٢٢يف الفترة من    

وأغلبيـةُ بلـداِت الغوطـة الـشرقية واقعـة حتـت احلـصار              . رد على الطلب حـىت اآلن     ومل يُ . أخرى
  .٢٠١٢عام ذ من
مـن التقـارير الـسابقة الـيت تفيـد بعـودة آالف              حتققت األمم املتحدة     - معضمية الشام   - ٢٧

ا  شـخص عـادو  ١٥ ٠٠٠إىل أن حوايل    اآلناألشخاص إىل معضمية الشام، وتشري التقديرات       
.  يف العمليـات القتاليـة  وقف إطالق النار وما تاله مـن هـدوء      /إىل البلدة يف أعقاب اتفاق اهلدنة     

 شـخص  ٥ ٠٠٠رة مـن  وقد أدى ذلك إىل زيادة عدد السكان يف بلدة معـضمية الـشام احملاصَـ         
وال تـــزال التقـــارير تـــرد عـــن تـــنقالت حمـــدودة دخـــوال إىل املنطقـــة   .  شـــخص٢٠ ٠٠٠إىل 

أمــا األدويــة . مح هلــم جبلــب كميــات صــغرية جــدا مــن األغذيــة اص ُســوخروجــا منــها ألشــخ
وإضــافة إىل ذلــك، مــا زالــت . اإليــواء، فــال تــزال حمظــورة/واملــواد املــستخدمة يف إعــادة البنــاء

املتحدة ومنظمة اهلالل األمحر العريب السوري غري قادرتني علـى دخـول املنطقـة إليـصال                 األمم
  .املساعدات اإلنسانية

وافقت وزارة اخلارجية على تسيري قافلة مشتركة بني عدة وكاالت إىل معـضمية             وقد    - ٢٨
ــها يف     ــدأ رحلت ــرراً أن تب ــان مق ــشام ك ــسان١ال ــل/ ني ــراً ألن   إالّ. أبري ــادر نظ ــة مل تغ  أن القافل

احلكومة أبلغت منسق الشؤون اإلنـسانية أن الظـروف الالزمـة إليـصال املـساعدات يف امليـدان                  
الظـروف  ويف جهود متصلة ترمي إىل تيـسري      .  مثّ مل ُيسَمح بتسيري القافلة     مل تكن متوافرة، ومن   

أبريـل مبمـثلني مـن      / نيـسان  ٦يف  الالزمة إليـصال املـساعدات اإلنـسانية، التقـت األمـم املتحـدة              
جلنة املصاحلة الوطنية ومن املعارضـة وتوصـلوا إىل اتفـاق بـشأن آليـة إليـصال املعونـة اإلنـسانية                   

طلبــا آخــر إىل وزارة اإلنــسانية  أســاس هــذا االتفــاق، قــدم منــسق الــشؤون  وعلــى. إىل البلــدة
إىل  ١٤أبريـل لتـسيري قافلـة مـشتركة بـني عـدة وكـاالت يف الفتـرة مـن                    / نيسان ٩يف  اخلارجية  

 ٥ ٠٠٠وحمملة مبواد غذائية ومـواد غـري غذائيـة ملـا عـدده               مبرافقنيأبريل مصحوبة   / نيسان ١٧
وال يـزال طلـب تـسيري القافلـة قيـد النظـر لـدى            .  شـخص  ٣٧ ٠٠٠شخص وأدويـة ملـا عـدده        

  .٢٠١٢وقد حوصرت بلدة معضمية الشام منذ أواخر عام . وزارة اخلارجية
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ــل اجلهــود    - خمــيم الريمــوك   - ٢٩ ــه إىل تعطي ــستمر يف خمــيم الريمــوك وحول ــال امل  أدى القت
ت طــرود أغذيــة علــى حــوايل وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ُوزَِّعــ. املبذولــة للوصــول إليــه

 يف املائــة مــن احلــد ١٥ لتلبيــة ، وهــو مــا ال يكفــي إالّ) شخــصا٨ ٦٩٢حنــو ( أســرة ٢ ١٧٣
ــسكان املخــيم    ــة ل ــن االحتياجــات الغذائي ــة    . األدىن م ــم املتحــدة إلغاث ــة األم ــؤذَن لوكال ومل ي
 بأنـشطة التوزيـع     أو ُيـَتح هلـا القيـام      ) األونـروا (وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن        

ــة يف      إالّ ــع لألغذيـ ــر توزيـ ــان آخـ ــالتقرير، وكـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــوال الفتـ ــط طـ ــام فقـ ــسبعة أيـ  لـ
 مـن املـدنيني، أغلبـهم مـن الالجـئني الفلـسطينيني،             ١٨ ٠٠٠وال يزال حوايل    . أبريل/نيسان ٨

حماصــرين يف املنطقــة، وهــم يواجهــون خمــاطر شــديدة جــراء تعرضــهم للجــوع وســوء التغذيــة    
وبـالنظر إىل أن    . اض املعديـة، ولـسوء حالـة املرافـق الـصحية وعـدم تـوفر الرعايـة الطبيـة                  واألمر

خمـيم   أنالوكالـة  ذكر أيـام، تـ   ١٠طرود الغذاء اليت توزعها األونروا ال تكفي إال ملـدة أقـصاها        
 ٌروخمــيم الريمــوك حماصــ. أبريــل/ نيــسان٢٠الريمــوك سيــصبح خاويــاً مــن األغذيــة اعتبــاراً مــن  

  .٢٠١٣يونيه /شهر حزيران منذ
ا بريــف دمــشق،  شــخص حماصــرين يف دارّيــ٨ ٠٠٠ ال يــزال مــا يقــرب مــن - دارّيــا  - ٣٠
 عمليـات    أيّ خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       ودون أن تـتم     سبيل للحصول على املساعدة      بال

  .٢٠١٢مرب نوف/وقد حوصرت دارّيا منذ شهر تشرين الثاين. إلجالئهم
ــة   - ٣١ ــديرات إىل أن  - محــص القدمي ــشري التق ــوا موجــودين يف   ١ ٠٠٠ ت ــا زال  شــخص م

أبريــل اشــتباكات عنيفــة بــني القــوات احلكوميــة  / نيــسان١٥وقــد انــدلعت يف . محــص القدميــة
وجـاء هـذا القتـال يف أعقـاب اهنيـار           . والقوات املوالية هلا وقوات املعارضة داخل محص القدمية       

السورية وجلنة املـصاحلة احملليـة وممـثلني        اجلمهورية العربية    بني حكومة كثفة جرت   مفاوضات م 
وقـد قُـدَِّمت املـساعدات إىل املدينـة         . آخرين داخـل املدينـة القدميـة هبـدف االتفـاق علـى هدنـة              

 بواسـطة بعثــة مـشتركة بــني   ٢٠١٤فربايــر / شـباط ١٢ إىل ٧يف الفتـرة مــن   مــرة القدميـة آلخـر  
ومحــص القدميــة حماصــرة منــذ شــهر   . ومنظمــة اهلــالل األمحــر العــريب الــسوري    املتحــدةاألمــم
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

 ١ ٤٠٠فربايــر، مت إجــالء / شــباط١٢ إىل ٧وأثنــاء البعثــة الــيت أوفــدت يف الفتــرة مــن   - ٣٢
ُنِقلـوا إىل مرفـق      عامـاً،    ٥٥ و   ١٥ رجال وفىت تتراوح أعمـارهم بـني         ٤٧٠شخص، من بينهم    

 مــن هــؤالء الرجــال والفتيــان يف ٥٧وال يــزال . نــدلس احلكــومي لتتــوىل احلكومــة فحــصهماأل
ــرِّ ٢٥وظــلّ . املرفــق املــذكور بانتظــار تــسرحيهم  حوا مقــيمني يف املرفــق   شخــصاً آخــر ممــن ُس

ألسباب خمتلفة، من بينها عدم حيازة وثائق مدنيـة أو هتـدم بيـوهتم أو عـدم وجـود أقـارب هلـم              
حوا إمـا قُــبِض   شخــصاً ممـن ُسـرِّ  ١٩ووردت تقـارير تفيـد بـأن    . ملكــانعلـى مقربـة مـن ذلـك ا    
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وكـشفت جهـود أخـرى للمتابعـة     .  أو أصـبحوا يف عـداد املفقـودين   بعد مغادرهتم املرفق  عليهم
مــن جانــب مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني أن مــن بــني األشــخاص التــسعة عــشر     

أشخاص واعُترب شخصان يف عداد املفقودين وظـلّ شـخص واحـد             ٦املذكورين، أطلق سراح    
ومل تتمكن مفوضية شؤون الالجئني من التحقق من احلالة الراهنة لألشـخاص العـشرة          . حمتجزاً
أبريل، أثناء اجتماع عقد بني منسق الشؤون اإلنسانية وحمـافظ محـص،            / نيسان ٧ويف  . املتبقني

منذ انتهاء عمليـات اإلجـالء الـيت يـسرهتا األمـم املتحـدة              غادرها  املدينة القدمية   أن  بأفاد احملافظ   
تتــراوح أعمــارهم بــني الــذين ذكور آخــرين مــن الــشخــصا  ٦٦٠ عــدد فربايــر/يف شــهر شــباط

. وجـودين يف املرفـق     مـن الرجـال والفتيـان ال يزالـون م          ٥٠٠، وأن ما جمموعه      عاماً ٥٥ و ١٥
وأعــرب منــسق الــشؤون اإلنــسانية للمحــافظ عــن خمــاوف األمــم املتحــدة البالغــة بــشأن حالــة   

واُتفق مع احملافظ علـى أن تتـوىل األمـم املتحـدة            . الرجال والفتيان املوجودين يف مرفق األندلس     
  .لينيتقدمي اللوازم اإلنسانية للموجودين يف مرفق األندلس بواسطة أحد الشركاء احمل

السورية علـى   اجلمهورية العربية   حكومة   أبريل، وافقت / نيسان ٤ يف   - ُنبل والزهراء   - ٣٣
تسيري قوافل إىل بلـديت ُنبـل والزهـراء احملاصـرتني، وإىل أهـايل أربـع بلـدات علـى مقربـة منـهما                        

  املاضـيني  سـبوعني األ على مـدى  وقد بدأت األمم املتحدة     ). كفر محرا وُحَرْيتان وحّيان ومايِر    (
مفاوضاٍت مكثفة مع مجاعات املعارضة من أجل تيسري الوصول إىل تلك البلـدات وفـتح سـبل               

واشترطت اجلماعـات املعارضـة املعنيـة يف البدايـة شـروطاً            . الوصول إىل ريف حلب من جديد     
أن توقف القوات السورية على الفـور عمليـات القـصف املـدفعي              ‘١’: صارمة، تشمل ما يلي   

ــب؛  ــسّوأن ‘ ٢’يف حلـ ــاع يف  ىُتـ ــزي؛  األوضـ ــب املركـ ــجن حلـ ــصال  ‘ ٣’سـ ــري إيـ أن جيـ
أن ُيطلَـق سـراح مجيـع النـساء واألطفـال           ‘ ٤’املساعدات اإلنسانية إىل محـص وريـف دمـشق؛          

ــراء     ‘ ٥’احملتجــزين؛  ــل والزه ــديت ُنب ــن بل ــة م ــوات احلكومي ــسحب الق ــم أن . أن تن ــكورغ  تل
ــشيء،   ــشروط ُخفِّفَــت بعــض ال ــزال ال ــل   . مــستمرةاملفاوضــات  ال ت ــدتا ُنب ــد حوصــرت بل وق

  .٢٠١٣ أبريل/والزهراء منذ شهر نيسان
  

  املساعدة عرب احلدود    
) مـارس / آذار ٢٥ إىل   ٢٠يف الفترة من    (توزيع املعونات املنقولة     ايليف الوقت احل  جار    - ٣٤

علـى  احلـدودي   القامـشلي   /معـرب ُنـَصيبني    عـن طريـق      اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     من تركيا إىل    
بواســطة شــركاء يف مدينــة وذلــك املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا املعارضــة واحلكومــة واألكــراد،  

مر والشّدادة واهلول واجلوادية والدرباسية وتـل بـراك وتـل محـيس وعـامودا               القامشلي ويف تل تَ   
نطقــة رأس العــني يف اجلــزء يف ريــف حمافظــة احلــسكة، ومدينــة احلــسكة، ومنطقــة املالكيــة، وم 

ــاً مــن   /نيــسان ٨ويف . الــشمايل مــن احلــسكة  ــاً خطي  أبريــل، تلقــى برنــامج األغذيــة العــاملي إذن
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بني معـرب ُنـَصي   رب  تتحـرك مـن تركيـا عـ        السورية بتـسيري قافلـة إضـافية      اجلمهورية العربية   حكومة  
مـن  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        إىل الغذائيـة  احلصص وكان من املقرر استرياد هذه     .احلدودي
عــَدلت عــن  حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية أن  احلــدودي، إالّعــرب معــرب اليْعُربيــةالعــراق 

ــة يف شــهر كــ     ــك العملي ــى تل ــها عل ــايناموافقت ــاير/نون الث ــا  . ين ــة الع ــامج األغذي ــدى برن ملي ول
ــصيبني    حمّمشــاحنة  ٣٤ ــرب ُن ــور مع ــة جــاهزة لعب ــة باحلــصص الغذائي ــع و. ل ــم املتحــدة  تتوق األم

ــب    ــن جانـ ــايب مـ ــى رد إجيـ ــصول علـ ــة  احلـ ــسلطات التركيـ ــه يف    الـ ــبق تقدميـ ــب سـ ــى طلـ  علـ
  .أبريل/نيسان ١٠
لـسلطات الـسورية للـسماح علـى وجـه الـسرعة            وطلبات األمـم املتحـدة املوجهـة إىل ا          - ٣٥

حكومـة اجلمهوريـة العربيـة       ومـا برحـت   . باستخدام معابر حدودية إضافية ال تـزال قيـد النظـر          
واملعــابر . ح بأهنــا لــن تــسمح إال باســتخدام املعــابر احلدوديــة الــيت تــسيطر عليهــاتــصّرالــسورية 

ا هي معرب باب السالم ومعرب باب اهلوى على احلـدود           األخرى اليت قُدَِّمت طلبات الستخدامه    
 ،مع تركيا، وكالمها تـسيطر عليـه اجلبهـة اإلسـالمية؛ ومعـرب الَيْعُربيـة علـى احلـدود مـع العـراق              

 ، ومعرب تـل شـهاب علـى احلـدود مـع األردن            ؛ويسيطر عليه حزب االحتاد الدميقراطي الكردي     
املخـازن   متـوين ملوافقـة علـى طلـب بإعـادة      وقـد سـبقت ا    . ويسيطر عليـه اجلـيش الـسوري احلـر        

 من معرب النصيب الواقـع علـى احلـدود مـع األردن             السويداء مباشرةً انطالقاً   الكائنة يف درعا أو   
  .السوريةاجلمهورية العربية حكومة  والذي تسيطر عليه

  
  حرية مرور اللوازم الطبية واألفراد واملعدات    

. صال اللــوازم الطبيــة يــتم علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة   ظــل التفــاوض علــى إيــ   - ٣٦
ــوازم       وال ــأي ل ــسيطرة املعارضــة ب ــاطق اخلاضــعة ل ــوداً علــى إمــداد املن ــضع قي ــزال احلكومــة ت ت

وتـشمل الـضمادات والقفـازات      (جراحية أو أصناف ميكن اسـتخدامها يف العمليـات اجلراحيـة            
وال ُيـسمح بتزويـد املنـاطق    ). ية التخـدير واألدوية اليت تؤخذ عن طريق احلَقْن واملطهرات وأدو   

.  بأدويـة األمـراض غـري املعديـة واملـسكنات واملـضادات احليويـة              اليت تسيطر عليها املعارضـة إالّ     
وقبــل التوزيــع، تتحقــق قــوات األمــن عــدة مــرات مــن اللــوازم، ويف بعــض احلــاالت ُتخفَّــض     

  .كميات األدوية املنقولة يف القوافل
شـأهنا أن  مـن القوافـل لـوازم طبيـة كـان مـن       حبت  ُسشمولة بالتقرير،   وخالل الفترة امل    - ٣٧

 شخــصا يف املنــاطق احملاصــرة أو املنــاطق الــيت يــصعب الوصــول إليهـــا،        ٢١٦ ٠١٥تــساعد  
 شــخص يف ١٩٥ ٠٠٠مشــل ذلــك لــوازم طبيــة لفائــدة و. ُيــسَمح للقوافــل بــاملرور أصــالً مل أو

. محـص وحلـب   مـن    شخصاً يف مناطق     ٢١ ٣٥٠ منطقيت معضمية الشام ودوما احملاصرتني، و     
ومع ذلك، متكنت القوافل املرسلة إىل مناطق يصعب الوصول إليها يف إدلب من إيـصال مجيـع                 
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األدوية واملستلزمات الطبية، مبا يف ذلك بعض املعدات اجلراحية، مبا يكفي لتلبيـة االحتياجـات               
 مناطق أخـرى مـن البلـد،    ويف.  شخص يف سراقب وسرمدا٦٥ ٠٠٠األساسية ملا ال يقل عن     

ُحرِم كثريون آخرون من الدواء، خاصة إذا كانت الطلبات تشمل معدات جراحية أو أجهـزة               
ــدم أو اإلرواء  ــروا     . نقــل ال ــرفض اإلذن لألون ــسورية ت ــسلطات ال ويف خمــيم الريمــوك، ظلــت ال

ــة، باســتثناء   ــوازم الطبي  جرعــة مــن لقــاح شــلل األطفــال جــرى توزيعهــا   ١٥ ٠٠٠بتوزيــع الل
ــذ ــانون األول  منـ ــهر كـ ــات     /شـ ــادن والفيتامينـ ــالت املعـ ــن مكمـ ــغرية مـ ــة صـ ــسمرب وكميـ ديـ

  .اإلماهة وأمالح
واملفاوضات جارية للسماح بدخول األدويـة واللـوازم الطبيـة دون اسـتثناء إىل منـاطق                  - ٣٨

بلغت وزارة اخلارجية بأن مجيع احملاقن أو األجهـزة املطلوبـة           أبريل، أَ / نيسان ١٠ويف  . املعارضة
وجيري أيضا العمـل مـع احلكومـة علـى دراسـة            . للتلقيح قد أُذن اآلن بدخوهلا إىل مجيع املناطق       

إمكانية وضع آليات تتيح للمرضى يف املناطق احملاَصرة احلـصول علـى العـالج اجلراحـي وعلـى                  
  .الرعاية يف املستشفيات

  العربيـة الـسورية    اجلمهوريـة وأُكد حدوث حاليت إصـابة جديـدتني بـشلل األطفـال يف               - ٣٩
 ماليـني طفـل مـن    ٣وقـد اسـتفاد حنـو    . أبريل وذلـك يف حمـافظيت حلـب ومحـاة    /يف شهر نيسان 

وتــشري عمليــة . مــارس الــيت متــت يف إطــار محلــة التلقــيح ضــد شــلل األطفــال /جولــة شــهر آذار
 مجيـع    يف املائـة يف    ٨٥جتـاوز نـسبة      التغطيـة الرصد اليت جرت يف أعقـاب احلملـة إىل أن نطـاق             

  ). يف املائة٨٤(وريف دمشق )  يف املائة٧٩(احملافظات باستثناء اثنتني مها دمشق 
ووردت رسائل بتقدمي التسهيالت من وزارة الصحة ووزارة اخلارجيـة جلميـع املنـاطق                - ٤٠

غـري أن انعـدام األمـن ال يـزال     . يف البلد يف سياق احلملـة اخلامـسة للتلقـيح ضـد شـلل األطفـال             
األطفال يف العديد من املناطق مبا فيها املنـاطق الريفيـة يف محـاة ودرعـا وديـر الـزور          تطعيميعيق  

  .وحلب ومحص واحلسكة والرقة وريف دمشق والقنيطرة والالذقية ويف املناطق احملاصرة
ومل حيَرز أي تقدم يف نزع الصفة العسكرية عن املستشفيات، ومل تالحـظ أّي مـساعٍ                  - ٤١

  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير للقيام بذلك
  

  اإلجراءات اإلدارية    
بـأن مـذكرةَ متابعـٍة شـفوية سـوف توجَّـه             كتابيـاً    احلكومةُفادت  مارس، أَ / آذار ٣١يف    - ٤٢

إىل منسق الشؤون اإلنسانية متضمنةً تعليمـات حمـددة بـشأن إجـراء جديـد ُوضـع ملـنح اُألذون                    
 “ختمهـا ” ومبوجـب هـذا اإلجـراء يـتم فحـص الـشاحنات و            . ملصحوبة مبـرافقني  للقوافل غري ا  
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ومل ترد املذكرة بعد إال أن األوامـر ُوّجهـت إىل           . لتيسري مرورها عرب نقاط التفتيش     املخازنيف  
  .االمتثال لإلجراء اجلديدضرورة نقاط التفتيش العسكرية ب

اجلمهوريـة العربيـة    لدوليـة املـأذون هلـا بالعمـل يف          ويبلغ عدد املنظمات غري احلكوميـة ا        - ٤٣
أبريــل، بعثــت وزارة اخلارجيــة، عــن طريــق  / نيــسان٨ويف .  منظمــة١٨ مــا جمموعــه الــسورية

اجلمهوريــة اهلــالل األمحــر العــريب الــسوري، توجيهــا إىل منظمــة غــري حكوميــة دوليــة تعمــل يف 
اهتا عرب احلدود التركية أو إهناء تعاوهنـا مـع دمـشق            ، تطالبها فيه إما بوقف عملي     العربية السورية 

وقـد طلبـت تلـك املنظمـة متديـداً يـسمح هلـا              . يف غضون أسبوعني من تاريخ التوجيـه املـذكور        
يتـيح  أبريل، مع سعيها بالتوازي مع ذلك إىل احلـصول علـى إذن   /بالبقاء حىت هناية شهر نيسان    

وخـالل الفتـرة املـشمولة    . املـسألة مـع احلكومـة   زيـارة البلـد ومناقـشة هـذه       لوفد رفيع املستوى    
ة جديـــدة علـــى إذن بالعمـــل مـــع منظمـــات غـــري حكوميـــة وطنيـــ مخـــسبـــالتقرير، حـــصلت 

  .املتحدة األمم
وال تــزال املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة ُتمَنــع مــن الــشراكة مــع نظرياهتــا الوطنيــة،    - ٤٤
والكــثري مــن املنظمــات . يدانيــةواقــع امليواجــه موظفوهــا قيــودا ثقيلــة علــى ســفرهم إىل امل كمــا
ُيمَنـع أيـضا مـن إقامـة مكاتـب فرعيـة يف املواقـع امليدانيـة، أو مـن توسـيع نطـاق                        احلكوميـة    غري

اجلمهوريـة  حكومـة    سويـسرا إىل وقـد قـدمت حكومـةُ   . عملياته انطالقـا مـن املكاتـب الفرعيـة      
 مقترحة مـع اهلـالل األمحـر العـريب الـسوري         فرباير مذكرة تفاهم  / شباط ٢٦السورية يف   العربية  

ومل تبـّت احلكومـة بعـُد يف أمـر املوافقـة علـى              . هتدف إىل احلد من الكثري من الشروط التقييدية       
  .مذكرة التفاهم هذه

 ٤يف الـسورية  اجلمهورية العربيـة  حكومة واستمر تطبيق السياسة املنقحة اليت وضعتها      - ٤٥
 / نيـسان ٢١مـارس إىل  / آذار٢٢ففـي الفتـرة املمتـدة مـن     . نظيم مـنح التأشـريات   مارس لت /آذار

 طلبـا للحـصول علـى تأشـريات جديـدة أو جتديـد مـا انتـهت                  ٣١أبريل، قدمت األمم املتحـدة      
 يوم عمل هـي اإلطـار الـزمين         ١٥ طلبا منها يف غضون      ١٦ومتت املوافقة على    . صالحيته منها 

 طلبا رهن البت فيهـا، مبـا يف ذلـك طلبـان خيـصان إدارة                ١٥زال  وال ي . املتفق عليه هلذا الغرض   
شؤون السالمة واألمن، فيما ألغـت هـذه اإلدارة سـتة طلبـات أخـرى مل يبـت فيهـا مـن الـسنة                        

ــك، متــت املوافقــة علــى   . املاضــية ــدة    طل١٣وإضــافة إىل ذل ــا للحــصول علــى تأشــريات جدي ب
كن قد ُبّت فيها قبل بدء الفتـرة املـشمولة          جتديد ما انتهت صالحيته منها، وهي طلبات مل ي         أو

ومتت املوافقة أيضا على أربع تأشريات جديـدة ملنظمـات غـري حكوميـة دوليـة، بينمـا          . بالتقرير
  . طلبا قيد النظر١٦ ما جمموعه ظلَّ
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  سالمة وأمن املوظفني وأماكن العمل    
اة عـن وقـوع انفجـار    أبريل، أبلغ اهلالل األمحـر العـريب الـسوري يف محـ       / نيسان ١٩يف    - ٤٦

عند نقطة تفتيش تقع على طريق السلمية فيما كانت أربع شاحنات متعاقٌد عليها مـع القطـاع                 
صــافيتا يف طرطــوس خمــازن  لربنــامج األغذيــة العــاملي مــن إمــداداٍت لنقــلاخلــاص تنتظــر املــرور 

حنات أضـرار فادحـة وقتـل       وقد حلقـت بتلـك الـشا      . تسليمها إىل اهلالل األمحر يف محاة     بغرض  
أبريـل، تعـّرض اثنـان مـن مـوظفي األونـروا، أحـدمها عامـل             / نيسان ١٠ويف  . اثنان من سائقيها  

مدرسة واآلخر معلم، إلصـابات طفيفـة جـراء انفجـار قذيفـة هـاون سـقطت علـى مدرسـة                     يف  
وأصــيب اثنــان مــن متطــوعي . تــستخدمها األونــروا أيــضا) ريــف دمــشق(حكوميــة يف جرمانــا 

ــال ــة محــص        اهل ــع يف مدين ــسيارة مفخخــة وق ــر هجــوم ب ــسوري جبــروح إث ــريب ال ل األمحــر الع
  .أبريل/نيسان ٩ يف
 موظفـا مـن     ٢١( مـن مـوظفي األمـم املتحـدة الـوطنيني رهـن االحتجـاز                ٢٥وال يزال     - ٤٧

). األونــروا، واثنــان مــن املنظمــة الدوليــة للــهجرة، واثنــان مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
  .ثة من موظفي األونروا الوطنيني يف عداد املفقودينوهناك ثال

  
  مالحظات  - ثالثا  

ــة يف    - ٤٨ ــسورية رغــم أن األزم ــة ال ــة العربي ــهاج حــل   اجلمهوري ــسويتها إال بانت  ال ميكــن ت
فبعـد  . اهلـدف  ذلـك سياسي، يؤسفين إبالغ اجمللس بأننا شططنا عن املـسار املفـضي إىل حتقيـق      

ــاير / بـــني األطـــراف الـــسورية ُعقـــدتا يف شـــهري كـــانون الثـــاين  جـــولتني مـــن املفاوضـــات ينـ
فرباير، وصلت احملادثات اجلارية يف إطار مؤمتر جنيف الثاين بـشأن تنفيـذ بيـان جنيـف                 /وشباط

الســتئناف حمادثــات  اًمواتيــ تــوفر مناخــا الالظــروف الراهنــة كانــت ولــئن . إىل طريــق مــسدود
ــإن ا   ــسرعة، ف ــسالم علــى وجــه ال ــة، وكــذلك األطــراف    ال ــة واإلقليمي ــة الدولي ألطــراف الفاعل

الــسورية نفــسها، جيــب عليهــا نبــذ اخلالفــات والتركيــز جمــددا علــى تــشجيع التوصــل إىل حــل  
  .سياسي هلذه األزمة

أكــرر مناشــديت امللحــة للجميــع يف داخــل   ستفحلني، العنــف والتطــرف املــ  ضــوءويف   - ٤٩
ــدفق األســلحة واملقــاتلني جلميــع األطــراف يف    املنطقــة ــة  وخارجهــا إيقــاف ت اجلمهوريــة العربي

جهداً يف سبيل منع اجلماعات املتطرفـة مـن احلـصول           اجملتمع الدويل   أال يدخر   وجيب  . سوريةال
ع األطـراف  وال بـد جلميـ  . على املـوارد املاليـة واألسـلحة واألغذيـة وغـري ذلـك مـن اإلمـدادات             

الفاعلة يف املنطقة أيضا أن متارس ضبط النفس وتبتعد عن أي استفزاز مـن شـأنه أن يـؤدي إىل             
  .زاع أكثر من ذي قبلـتصعيد الن
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ويساورين بالغ القلق من أن يؤدي فتح جبهة جديـدة يف مشـال الالذقيـة إىل مزيـد مـن                      - ٥٠
نظـيم مـرتبط بالقاعـدة أُدرج    سـيما وأن جبهـة النـصرة، وهـي ت       خماطر نشوب عنف طائفي، ال    

 ١٩٨٩ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ عمـال بــالقرارين  علـى قائمـة جلنــة اجلـزاءات التابعــة جمللـس األمــن    
، شـارك يف االسـتيالء علـى قريـة     بشأن تنظيم القاعدة واألفراد والكيانات املرتبطة به      ) ٢٠١١(

كة يف  ىل أن بعـض اجلماعـات املـشارِ       إ  وأُشـري .  الـسورية  -ة  تركيـ الكسب الواقعة على احلدود     
اهلجوم على كسب تتبىن خطابا طائفيا خطريا وأهنا شاركت أيضا يف عمليـة ُشـنَّت يف حمافظـة                  

  .دنينياملئات واختطاف امل، وأسفرت عن مقتلِ ٢٠١٣أغسطس /الالذقية يف شهر آب
طق املأهولـة   وال أزال أشعر بقلق عميق بسبب استمرار اهلجمـات العـشوائية علـى املنـا                - ٥١

وأريـد أن   . أحيـاء بأكملـها   وعلى املدنيني باستخدام وسائل منها الرباميل املتفجرة الـيت دمـرت            
قـصفهم   أذكّر مجيع األطراف بأن القانون اإلنساين الدويل حيظر إطـالق النـار علـى املـدنيني أو                

ت انتقامـاً، حمظـورة     فهذه اهلجمـات، وإن ُشـنَّ     . أو استهداف اهلياكل األساسية املدنية هبجمات     
 جـوهر إنـسانيتنا املـشتركة     صيب   يـ  مبوجب القانون اإلنـساين الـدويل، وال تـزال تـشكل هتديـداً            

  .الصميم يف
ــن        - ٥٢ ــس األم ــرار جمل ــاد ق ــى اعتم ــرور شــهرين عل ــم م ــل )٢٠١٤ (٢١٣٩ورغ ، مل ميتث
فاحلماية ال تتوافر للمدنيني، كمـا أن الوضـع األمـين يف            . زاعـ من أطراف الن   ب اجمللس أيٌّ  ملطال

. تدهور، ووصول املساعدات اإلنسانية إىل َمن هم يف أمّس احلاجـة إليهـا مل يطـرأ عليـه حتـّسن       
ــالغ الـــصعوبة   ــراً بـ فهنـــاك آالف األشـــخاص ممـــن . وال يـــزال العمـــلُ يف مثـــل هـــذه البيئـــة أمـ

. ن احلصول على الرعاية الطبية اليت حيتاجوهنا، مبا يف ذلك األدوية املنقـذة لـألرواح     يستطيعو ال
واللــوازم الطبيــة، مبــا فيهــا األدويــة واللقاحــات املنقــذة لــألرواح، واملعــدات الــضرورية ملعاجلــة   

 ومنُعهــا عمــن .ىل بالتفــضيل مبوجــب كافــة اتفاقيــات جنيــفْواجلرحــى واملرضــى، هــي ســلع أَ
ومع ذلـك،   . اء تعسفي ال مربر له يشكل انتهاكا واضحا للقانون اإلنساين الدويل          حيتاجها إجر 

ال تزال األدوية ُتمنع بشكل متكرر من الوصول إىل حمتاجيها، مبن فـيهم عـشرات اآلالف مـن                  
ــشيوخ   ــال وال ــساء واألطف ــهاكات       . الن ــذه االنت ــصدياً هل ــن التحــرك ت ــس األم ــى جمل وجيــب عل
  .ويل األساسيةالصارخة ملبادئ القانون الد

ــرة أخــرى، وال     - ٥٣ ــد يل أن أحــثَّ األطــراف م ــة    وال ب ــة العربي ــة اجلمهوري ســيما حكوم
. السورية، على الوفـاء بالتزاماهتـا يف إطـار القـانون اإلنـساين الـدويل واملبـادرة إىل التحـرك اآلن               

ــرار   ــدع الق ــة     ) ٢٠١٤( ٢١٣٩وال ي ــشأن إمكاني ــد مــن التفــاوض ب ــل أو ملزي أي جمــال للتأوي
جيب علـى األطـراف االمتثـال للقـرار وإتاحـة إيـصال مـواد اإلغاثـة األساسـية إىل                     بل. الوصول

املدنيني احملتاجني هلا وتيـسري القيـام بـذلك، وال سـيما يف املنـاطق األصـعب مـن حيـث إمكانيـة                    
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 ماليـني مـن   ٣,٥وال يـزال حنـو      . )٢٠١٤ (٢١٣٩يف القـرار     يـرد الوصول إليها علـى حنـو مـا         
وعـدم االمتثـال   . ني حمرومني إىل حد بعيد من احلصول علـى الـسلع واخلـدمات األساسـي           املدني

كافـة  األطـراف    اجمللسوقد دعا    .من احلصول عليها  ؤالء  تعسفي هل للقرار ينطوي على حرمان     
 ولكن تلك الدعوة ذهبـت أدراج الـريح، وإنـين           .إىل رفع احلصار عن املناطق املأهولة بالسكان      

عـن عمـد     الظـروف    تلـك ظـل    ربـع مليـون شـخص علـى العـيش يف              ما يقرب مـن    جباَرإأعترب  
  .مشيناً أمراً
، منـذ صـدور تقريـري الـسابق عـن تنفيـذ             زاعـ جبميـع أطـراف النـ       جمـدداً  أهيبها أنا   و  - ٥٤

 أن يعملـوا مـع األمـم املتحـدة علـى وضـع ترتيبـات دائمـة ومـستمرة                ،)٢٠١٤ (٢١٣٩القرار  
وأناشـد  . لكائنة على احلدود وبني خطوط القتال تيـسرياً لوصـول اإلغاثـة           على املعابر الرئيسية ا   

اإلجـراءات املتعلقـة مبـرور القوافـل،     ط بـسّ مـرة أخـرى أن تُ  حكومة اجلمهورية العربية الـسورية      
 مــروَرر تيــسن أ احلاجــة إليهــا، وإىل كــلّ مــن ُهــم يف أمــسّ  وصــولبال حتفــظ ادومنــأذن وأن تــ

ُمطّولة عـن إيـصال   الــ فاوضـات  املإجـراء  ولقـد فـات أوان   . األدوية مبـا يف ذلـك اللـوازم الطبيـة        
ــساعدات ــال داع      وامل ــاً ب ــون يومي ــاس ميوت ــات، فالن ــصاريح واألذون ــى الت . انتظــار احلــصول عل

 إيــصال اإلغاثــة اإلنــسانية الــيت متــس تيــّسروات واألمــم املتحــدة علــى اســتعداد الختــاذ أي خطــ
ــاً عــرب قنــوات حمايــدة، متــشياً مــع القــانون اإلنــساين الــدويل       احلاجــة إليهــا ألشــد النــاس حرمان

  .والواجب اإلنساين الذي حيتم توفري الرعاية للجرحى واملرضى
  

  ) أ(احلماية – ١ 
 - ) وأمـاكن العبـادة    واملخيماتواملستشفيات  املدارس  ( املدنية   املرافقلهجمات على   لأمثلة  

 للمبـاين الـيت   تراكمـي العـدد  بـأن ال  متاحـة للعمـوم  مـصادر  أفـادت  ، ٢٠١٤أبريـل   /نيسان ٩ يف
ساجد املـ ستـشفيات و املدارس واملـ  منـها ، البلـد  يف مجيـع أحنـاء       مبىن ٥ ٨٤٠ُدمرت ال يقل عن     

  : وترد فيما يلي أمثلة لذلك.كنائسالو
ــة     ســ:مــارس/ آذار٢٤  •   ــة يف الالذقي ــة اهلندســة امليكانيكي قطت قذيفــة هــاون علــى كلي

  .اًأضراروأحلقت هبا 
 مـن   اً متري اً طن ٢٥ اخمزون هب (  احلبوب يف درعا البلد    صوامُع تأصيب :مارس/ آذار ٢٥  •  

  . القصف اجلويبأضرار جزئية نتيجة) دقيق القمح
__________ 

ــةٌ  ل  ) أ(   ــم املتحــدة آلي ــهاكات    ألم ــالغ عــن االنت ــة لإلب ــستة   واضــحة ومنتظم ــة اجلــسيمة ال ــال  املرتكب ضــد األطف
بغــرض الوقــوف علــى   لتحقــق وتــواتر التقــارير   لمعــايري يف إطارهــا ضــعت  ُو، وقــدالرتاعــات املــسلحة  يف

  .الناشئة االجتاهات
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ة يف  ّزيف حـي املِـ    واقعـة   الامعـة دمـشق،     كلية الطب جب   وقع انفجار يف     :مارس/ آذار ٢٦  •  
  .مدينة دمشق

تنظــيم القاعــدة عــن  ن مــن مجاعــة منــشقةوســالميإن ومقــاتلقــصف  :مــارس/ آذار٢٦  •  
اجلمهوريـــة العربيـــة شــرقي  الواقعـــة يف الرقــة   يف مدينـــة اً كـــبرياً شــيعي اً إســـالمياًمــزار 

  .السورية
منـشأة    ربط بـني  يـ   عـالٍ  جهـدٍ كهربـائي ذي     علـى بـرج       أدى هجـومٌ   :مارس/ آذار ٢٨  •  

  . انقطاع التيار الكهربائيإىلوحمطة توليد الكهرباء الرئيسية يف حلب الزربة 
  .مدرسة جودت اهلامشي يف مدينة دمشقعلى  سقطت قذيفة هاون :أبريل/ نيسان١  •  
إحدى املدارس الثانويـة    كبرية ب  اًهجوم بقذائف اهلاون أضرار   أحدث   :أبريل/ نيسان ٣  •  

  .يف دمشق
 عـن   تأسفرف مستشفى الشرطة يف دمشق      على سقطت قذيفة هاون     :لأبري/ نيسان ٣  •  

  .كبريةأضرار وقوع 
بـالقرب مـن املركـز الثقـايف يف احلـسكة،            جهاز متفجر مرجتـل       انفجر :أبريل/ نيسان ٣  •  

  .كبريةأضرار أدى إىل وقوع مما 
 بريــلأ/نيــسان ٤يف  بيانــا اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةيف اليونيــسيف منظمــة أصــدرت   •  

ــشأن ــن م  ب ــاء ع ــلأنب ــال١١ً قت ــال     طف ــشق وجب ــف دم ــصلني يف ري  يف هجــومني منف
  .القلمون

مدرسـة ومعلـم،     ومهـا عامـل يف  ونـروا، األ ي موظف أصيب اثنان من  :أبريل/ نيسان ١٠  •  
) ريف دمـشق  (قذيفة هاون على مدرسة حكومية يف جرمانا        سقوط   إثرجبراح طفيفة   

  .ونروا أيضااأل هاتستخدم
 على مدرسة يف دمشق خالل ساعات الـدوام املدرسـي           هجوٌمُشّن   :بريلأ/ نيسان ١٦  •  

  ).اليونيسيفصادر عن بيان (
  

  واسع النطاق على اخلدمات العامةالرتاع التأثري     
  .الرتاع كمأوى نتيجة متستخداأو تضررت أو أغلقت  مدرسة ٤٠٧٢  •  
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دمـاٌر تـام،   ) يات مستـشف ٥( يف املائـة  ٥حلـق بقرابـة     ،  مستـشفى حكوميـاً    ٩١من بني     •  
يف  ١٣ تفيـد التقـارير بـأن     و. ) ب(ةجزئيـ بأضـرار   )  مستشفى ٢١( يف املائة    ٢٣وأصيب  

ــشفيات  اامل ــة مــن املست ــةئ ــأن  . صــاحلة للعمــل مل تعــد احلكومي ــضا ب ــد التقــارير أي وتفي
عمــل دون أطبــاء  باشــر التال تــزال تعمــل يف احملافظــات    مستــشفى ٣١جمموعــه  مــا

إال  ضاعفاتمبـ  املـصحوب سوء التغذيـة احلـاد والـشديد        لـ ال يتـوافر العـالج      طوارئ، و 
  .)ب(املرافق يف املائة من ٣٠يف 

  .مستشفى حمتالً ٢٠ال يزال قرابة   •  
 خـارج نطـاق     احلكوميـة ئة مـن أسـطول سـيارات اإلسـعاف          ا يف امل  ٦٢ أصبحت نسبة   •  

  أحـرق  ها أو أكثر مـن نـصف    وسرق  ،  )مركبة ٦٥٨  أصل  مركبات من  ٤٠٧( اخلدمة  
  .ت به أضرار شديدةحلقأو 

  . يف املائة٧٠اإلنتاج احمللي من األدوية بنسبة  اخنفض :مصانع األدوية  •  
  

   هلااحملتاجني ودون عوائق إىلبشكل آمن اإلنسانية املساعدة وصول   -  ٢  
  يهالوصول إلا اليت يصعباملناطق     

  .يصعب الوصول إليهامناطق يف حمتاج  شخص ماليني ٣,٥ يوجد  •  
 متكّــن برنــامج األغذيــة العــاملي مــن الوصــول إىل     فتــرة املــشمولة بــالتقرير،   خــالل ال  •  

ئـــة ا يف امل٦٢منـــهم  يف املنـــاطق الـــيت يـــصعب الوصـــول إليهـــا، اًشخـــص ٢٩٧ ٧٥٠
 شـخص   ١١٥ ٥٠٠ ك بعدد ذليقارن  و. مناطق ال تسيطر عليها احلكومة     يفيعيشون  

. ولة بــالتقرير الــسابقهــذه املنــاطق خــالل الفتــرة املــشممثــل  يف أمكــن الوصــول إلــيهم
إىل ، وصـل برنـامج األغذيـة العـاملي     )٢٠١٤ (٢١٣٩منذ اعتماد قرار جملـس األمـن    و
  . يف املناطق اليت يصعب الوصول إليهااً شخص٤١٣ ٢٥٠ جمموعه ما

برنـامج األغذيـة    مـستفيدا عـرب      ٢٩٧ ٧٥٠(مـستفيداً    ٣٣٩ ٦٤٢إىل  توفري الغـذاء    مت    •  
شخـصا   ٦٠ ٤٨٢مـا جمموعـه      وحـصل    ؛)ونروااأل  مستفيدا عرب  ٤١ ٨٩٢ و   ،العاملي
منـاطق يـصعب الوصـول       يفيعيـشون   ) يف املائـة   ١,٧( شـخص    اليـني  م ٣,٥  أصل من

ــا  ــواد إليهـ ــةعلـــى مـ ــية  ٥٩ ٩٥٠( غـــري غذائيـ ــا عـــرب مفوضـ  شخـــصا حـــصلوا عليهـ
ــم ــئني و   األمـ ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــرب    ٥٣٢املتحـ ــا عـ ــصلوا عليهـ ــصاً حـ ــة شخـ املنظمـ
  ).للهجرة الدولية

__________ 
 .٢٠١٣عام األخري للربع اتقرير  ،)HeRAMS (املوارد الصحيةنظام املسح اجلغرايف ملدى توافر   ) ب(  
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ــ  •   ــه ى تلقــ ــا جمموعــ ــصاً  ١ ٧٣٠ ٩٣٢ مــ ــن شخــ ــل مــ ــني م٣,٥أصــ ــخص اليــ  شــ
وفرهتـا   صـاحلة للـشرب      ايصعب الوصول إليها مياهـ    مناطق  يف  يعيشون  ) املائة يف ٤٠(

  .اليونيسيف من خالل مولدات كهربائية وخزانات مياه
  

  املناطق احملاصرة    
  .حماصر شخص ٢٤٢ ٠٠٠ ال يزال هناك  •  
 ٨ ٦٩٢ قرابـة حماصـر يف خمـيم الريمـوك، تلقـى           شـخص    ١٨ ٠٠٠من بـني أكثـر مـن          •  

ــى  اًطــرودشخــصاً  ــوي عل ــة حتت ــواد غذائي ــة   تكفــي م ــن أربع ــة م ــام أســرة مكون   إلطع
  .أيام ١٠ حلوايل أشخاص

ــا،  •   ــة   مت إيـــصال يف دومـ ــة إىل شـــخص و ١٥ ٠٠٠إىل مـــواد غـــري غذائيـ ــواد غذائيـ مـ
  . شخص٥ ٠٠٠

  
  املساعدة عرب احلدود    
  من تركيا    

مـارس لنقـل    /شهر آذار السلطات السورية والتركية يف     موافقة من    املتحدة    األمم تتلق  •  
 القامــشلي/ ُنــصيبنيمعــرب  عــرباجلمهوريــة العربيــة الــسوريةمــواد إغاثــة مــن تركيــا إىل  

ــدودي ــرة . احلـ ــارس/آذار ٢٦ إىل ٢١مـــن ويف الفتـ ــشتركة بـــني  نقلـــت  ،مـ ــة مـ قافلـ
  طبيــةولــوازم ،شــخص ٥٠ ٠٠٠وكــاالت األمــم املتحــدة مــساعدات غذائيــة إلغاثــة 

 ٠٠٠ و ٦٠ ٠٠٠  يتــراوح بــنيلعــددغذائيــة   ومــواد غــريشــخص، ٦٠ ٠٠٠لعــدد 
ني مهــا  إضــافيني حــدوديمعــربينوقــد طلبــت األمــم املتحــدة اســتخدام . شــخص ١٦٠

ا حكومة تركيـا وفـصائل خمتلفـة        متسيطر عليه ى، ومها معربان    باب السالم وباب اهلو   
الدولــة تنظــيم  ةســيطرت حتــواقعــة ثــة معــابر  ثالوال تــزال . جلبهــة اإلســالمية مــن ا

  .)داعش (اإلسالمية يف العراق والشام
 مليـون دوالر    ٢٣ ينـاهز  يقدر أن جهات فاعلة أخرى وفـرت مـا           :أخرىمساعدات    •  

من خالل قنـوات أخـرى      قدمتها  و ٢٠١٤يف عام   ية  إنسانية شهر  مساعدات يف شكل 
  ). القنوات التجاريةما عدا(
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  من األردن    
 اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     صلت األمم املتحـدة نقـل مـواد اإلغاثـة مـن األردن إىل               وا  •  

 شـحنات  نقـل ال يـزال حيـول دون        انعدام األمـن     أن، رغم    احلدودي نصيبالعرب معرب   
، ذلــكومشـل  . حمافظـة درعـا  إىل الـسويداء    مــنةًمباشـر عـرب خطـوط املواجهـة     غاثـة اإل

مقدمـة مـن مفوضـية األمـم        اد غـري غذائيـة      ومبـ  حمملـة    ة شـاحن  ١٥٨على سـبيل املثـال،      
 ني حــدوديمعــربينوقــد طلبــت األمــم املتحــدة اســتخدام  . املتحــدة لــشؤون الالجــئني 

  . مع األردننيإضافي
 مـساعدات   ٢٠١٤يف عـام     يقدر أن جهات فاعلة أخـرى وفـرت          :أخرىمساعدات    •  

  .من خالل قنوات أخرىقدمتها و بلغ متوسط قيمتها الشهرية مليوين دوالر،
  

  من لبنان    
 مـن  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية   واصلت األمم املتحدة نقل مواد اإلغاثة من لبنـان اىل           •  

ذلـك  ، مشل   ٢٠١٤يف عام   و. ني بشكل أساسي  عريضة احلدودي خالل معربي املَثىن وال   
 برنـامج األغذيـة     قـدمها الـيت   طـن متـري مـن املـواد الغذائيـة            ٣٣ ٥٠٠ما ال يقـل عـن       

  .العاملي
 ات نـسبيا مـن املـساعد   قليلـة جهات فاعلـة أخـرى كميـات      نقلت   :أخرىعدات  مسا  •  

  .من خالل قنوات أخرى
  

  من العراق    
 مواقـع و مـن العـراق      ةاجلويـ اجلـسور    مـن    سلـسلةً  ٢٠١٤يف عام    األمم املتحدة    فتحت  •  

اليْعُربيــة  وطلبــت األمــم املتحــدة فــتح معــرب  .القامــشليمدينــة ديب، إىل أخــرى، منــها 
نــوفمرب ســرعان / تــشرين الثــاين٢٢ يف الــيت ُمنحــتلكــن املوافقــة املبدئيــة ، احلــدودي

.  الكـردي   حـزب االحتـاد الـدميقراطي      إىل املعـرب    آلـت الـسيطرة علـى      عندما   حبتُس ما
  .بدوره حجر عثرةيشكل  املنطقة يفيزال الوضع األمين  الو
  

  ةاإلنسانياملساعدة سالمة العاملني يف جمال     
انفجـار عنــد  بوقـوع  أفـاد اهلـالل األمحـر العـريب الـسوري يف محـاة        :أبريـل /نيـسان  ١٩  •  

القطـاع  متعاقـٌد عليهـا مـع    شـاحنات    ٤بينمـا كانـت       السلمية نقطة تفتيش على طريق   
ــرور  اخلــاص  ــةًتتنظــر امل ــة العــاملي مــن   ل إمــدادات ناقل ــامج األغذي  صــافيتا يف خمــزنربن
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أضـرار بالغـة     الـشاحنات  ب ؛ وقـد حلقـت    محـاة يف  طرطوس لتسليمها إىل اهلـالل األمحـر        
  .انسائقوقتل 

اآلخـر  مدرسـة و   يف    أحـدمها عامـل    ونـروا، األ ان مـن   موظفـ  أصـيب  :أبريـل / نيسان ١٠  •  
ريـف  (قذيفة هاون علـى مدرسـة حكوميـة يف جرمانـا     سقوط  إثرمعلم، جبراح طفيفة  

  .ونروا أيضاًاأل هاتستخدم) دمشق
 مفخخـة سوري يف هجـوم بـسيارة       اهلـالل األمحـر العـريب الـ        متطـوعي  أصيب اثنان من    •  

  .بريلأ/نيسان ٩ يفيف مدينة محص وقع 
ــزال  •   ــا٢٥ً ال ي ــ موظف ــم   اً وطني ــوظفي األم ــا  ٢١(حمتجــزين املتحــدة مــن م ــن موظف م

 برنــامج األمــم املتحــدة  آخــران مــن و،مــن املنظمــة الدوليــة للــهجرة  واثنــان ونــروا،األ
 وفقــا ملــا يف عــداد املفقــودين نيوطني األونــروا الــمــوظفيمــن ثالثــة وهنــاك ). اإلمنــائي

  .ذكرت إدارة شؤون السالمة واألمن
 اإلعـدام  منـها خمـاطر   يف اجملال اإلنساين عـددا مـن املخـاطر،          ونن السوري وواجه العامل ي  •  

  .لعنف والتحرشلتعرض لف واالعتقال وااطتخبإجراءات موجزة واال
  

   طبيةاللوازم ال الطيب وللعاملني يف اجملالالعبور اآلمن   -  ٣  
  اهلجمات على املرافق الطبية خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

ــاون  ، أُأبريـــل/ نيـــسان٣يف   •   مستـــشفى الـــشرطة يف دمـــشق  علـــى طلقـــت قـــذائف هـ
  .كبريةتسبب يف أضرار  مما

  
  اهلجمات على العاملني يف اجملال الطيب    

ــسان٩يف   •   ــل/ ني ــان مــن متطــوعي اهلــالل األمحــر العــريب   ، أبري ــسوري يف أصــيب اثن  ال
  . يف مدينة محصمفخخة وقعهجوم بسيارة 

  
   الطبية من القوافلواللوازم األدوية سحب    

 واللــوازماألدويــة حظــر  املــساعدة الطبيــة نتيجــة اً مــن شخــص٢١٦ ٠١٥ زهــاء ُحــرم  
  : من القوافل املشتركة بني الوكاالت يف الفترة املشمولة بالتقريرسحبهاأو الطبية 
 األدويــة يف بــإدراج وزارة اخلارجيــة تعهــدعلــى الــرغم مــن : مــارس/آذار ٢٨ ،دومــا  •  

 ومكتب تنسيق الـشؤون     املنسق املقيم يف مفاوضات مع    رفضت الوزارة،   قافلة،  هذه ال 
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حمملـة   شـاحنة    ١٥ بينما دخلـت   الطبية يف القافلة،     اللوازماألدوية أو   إدراج  اإلنسانية،  
  .ذلك اليوميف وما دإىل املواد الغذائية و املواد غري الغذائية ب

 موافقــات مــن هلــا لعــدم ورود األمــم املتحــدة قافلــة ألغــت: مــارس/آذار ٢٩ ،دومــا  •  
 أنبـ  الصحة العامليـة     منظمةَوزارة اخلارجية   وأبلغت  . وزارة الصحة أو وزارة اخلارجية    

قوافــل األمــم املــأذون ل الطبيــة واللــوازماألدويــة  ستــضع قائمــة حمــدودة بوزارة الــصحة
وال تـزال   . احملاصـرة املنـاطق   إىل املناطق الـيت تـسيطر عليهـا املعارضـة أو            قلها  بناملتحدة  

  . يف دوماهاة لتوزيعيحكوم موافقةتارخيه يف انتظار حىت هذه اللوازم 
كلّ ما حتملـه القافلـة       دخولمسؤول أمين   رفض  : أبريل/نيسان ٧الغنطو وتري معلة،      •  

حــصلت علــى  الــصحة العامليــة منظمــةأن  رغــم ،عــن طريــق احلقــنتؤخــذ أدويــة  مــن
  .اإلدارات األمنية األخرىمن موافقة من احملافظ و

  
   ضد شلل األطفال التلقيحمحلة     

التغطيـة   نـسبة  إىل أنشـلل األطفـال   التلقـيح ضـد   محلـة  الـيت تلـت     رصـد   عمليـة ال  شري  ت  •  
  .سمار/آذار  شهريف يف املائة عموماً ٩٠ بلغت

 دمــشق احملافظــات باســتثناء حمــافظتني مهــاة يف مجيــع ئــا يف امل٨٥نــسبة تغطيــة فاقــت ال  •  
اصــرة املنــاطق احمل بــسبب ، وكــان ذلــك)يف املائــة ٨٤(وريــف دمــشق ) يف املائــة ٧٩(
ذات األعـداد  كانت املنـاطق   و. هاتني احملافظتني  يصعب الوصول إليها يف      املناطق اليت و

: هـي مـارس   /ارإلـيهم خـالل محلـة شـهر آذ        لوصـول   األكرب من األطفـال الـذين تعـذر ا        
  .محاةريف  و،الرقةو ،حلبو ،احلسكةو ،ريف دمشقو ،جنوب دمشق

يتعـذر  الـيت   نـاطق   املوعلى الرغم من ذلـك، تـشري التقـديرات إىل أن عـدد األطفـال يف                   •  
  يف طفـالً  ٧٥ ٣١٥ مارس، مت تلقيح  /شهر آذار  محلةخالل  ف . تراجع يفالوصول إليها   

وتشري التقارير الـواردة مـن      .  الوصول إليها  ال ميكن  كمناطق   سابقيف ال  نفتُصمناطق  
ــ طفــل ٤٣٥ ٠٠٠أكثــر مــن  إىل أنالــشركاء يف جمــال الــصحة   ربوا خــالل جولــة اعُت

 الوصـول   يتعـذر يف مناطق    أطفاال يعيشون    يناير/التلقيح اليت متت يف شهر كانون الثاين      
جولـة شـهر    خـالل   مـن هـذا النـوع        ١٠٤ ٠٠٠ مـع أكثـر مـن     باملقارنـة   وذلـك    ،إليها
 باإلضـافة إىل  ريـف دمـشق     يف  الغوطة الشرقية والغربية    طقيت   يف من  أغلبهم(مارس  /آذار

  .)أجزاء من منطقة دوما، ويف بعض القرى يف منطقة الزبداين
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 يف املائـة   ٣٠تغطـي   ،   مـن لقـاح شـلل األطفـال        ة جرع ٥٥ ٠٠٠  دوما إال   إىل مل يصل   •  
تعـددة  املرعـات  اجلمـن  بـدال   فقـط وذلـك   ملـدة شـهر واحـد   ومن الـسكان املـستهدفني      

  .انتشار املرضملكافحة الالزمة 
كـانون    شـهر  شلل األطفـال منـذ    للقاحا   ١٥ ٠٠٠ نرواورسلت األ الريموك، أ خميم  يف    •  

  .٢٠١٣ديسمرب /األول
يالقـون صـعوبة يف     لـهالل األمحـر العـريب الـسوري         لون  التابعطعيم  الت وأخصائي ال يزال   •  

املتابعـة مـع    من جهود   رغم  على ال من الوطين،   على تصريح أمين من قوات األ     احلصول  
منظمـــة الـــصحة العامليـــة الــيت تبـــذهلا  ة يـــدعوهـــود الرفيعـــة املـــستوى واجلالالــسلطات  
ــسيف ــاك اختناقــات  . واليوني ــزال هن ــةأمنوال ت ــتعتــرض أ ي  اهلــالل األمحــر العــريب  ةفرق

  .املتنقلةالسوري 
  

  عقبات إدارية  -  ٤  
  لقوافلا التصريح مبرورإجراءات     

 ات الـشاحن  للتـصريح مبـرور   جديـد    إجـراء بوضع   أبلغت احلكومة    ،مارس/آذار ٢٧يف    •  
بـدال   املخـازن  يف “ختمهـا ”الـشاحنات و  املصحوبة مبرافقني، مبوجبه يتم فحـص       غري  

 أكدت وزارة اخلارجية أن نقاط التفتـيش العـسكرية       و. نقاط التفتيش من تفتيشها عند    
   .ا هلمتثالاال بضرورةأفيدت اجلديد و جراءاإلوجهت إليها األوامر الالزمة بشأن 

  
  املناطق اليت يصعب الوصول إليهاب املتعلقةاملوافقة على الطلبات     
  يصعب الوصول إليهااملناطق اليت     

ــ  •   يــصعب منــاطق إىل قوافــل لتــسيري  طلبــات ةدمت يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أربعــ قُ
). إدلـــب(؛ وســـرمدا و ســـراقب )محـــص(الغنطـــو و تـــري معلـــة : هـــيالوصـــول إليهـــا

ــا    ومت ــا مجيع ــة عليه ــى املوافق ــة الغنطــو  . احلــصول عل  / آذار٢٥ (وأوقــف احملــافظ قافل
يف هنايـة   والغنطـو انطلقـت      متجهـة إىل تـري معلـة       قافلـة    غـري أن  ،  يـة أمنألسباب  ) مارس
  .أبريل/ نيسان٨يف األمر 
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  ةاصراملناطق احمل    
ــ  •   بلــدات  ثالثــة إىلوكــاالت عــدة كة بــني مــشتر افــلوقلتــسيري دمت مخــسة طلبــات قُ

علـى  ووفـق    ى طلـبني،   مل يتم الرد عل    . ومعضمية الشام وُنبل والزهراء    دومايف  حماصرة  
  . املوافقةاحلصول علىرغم وإن تعذر يف إحدى احلاالت تسيري القافلة  طلباتثالثة 

أن قــرر كــان مـن امل و. قافلـة واحـد لتــسيري  علـى طلــب   طلبـان، ووفــق  مّدقُــ: املعـضمية   -  
 احلكومـةُ أبلغـت    ة حيـث  غـادر امل مـن    تنعـ  مُ ا، لكنـه  أبريـل / نيـسان  ١القافلة يف   ق  تنطل

غــري مواتيــة النطــالق  الظــروف امليدانيــة أنبــ املنــسق املقــيم/اإلنــسانيةلــشؤون امنــسَق 
ــةا ــذل  يف و. لقافل ــساعدات   مــساعٍ مــستمرة ُتب ــصال امل ــة إلي ــسهيل الظــروف الالزم لت

 مــن جلنــة املــصاحلة مــع ممــثلنيأبريــل / نيــسان٦تحــدة يف األمــم املاجتمعــت اإلنــسانية، 
آليـة إليـصال املـساعدات اإلنـسانية        بـشأن    إىل اتفـاق     وتوصـلت املعارضة  من  الوطنية و 
إىل نـسق املقـيم     امل/ الشؤون اإلنسانية    م منسقُ هذا االتفاق، قدّ  واستناداً إىل   . إىل املدينة 

ــاً مــن أجــل بريــل أ/نيــسان ٩  يفوزارة اخلارجيــة عــدة قافلــة مــشتركة بــني   تــسيري طلب
 تكفـي واد غذائية وغري غذائية     حمملة مب أبريل  /نيسان ١٧ و   ١٤  بنييف الفترة   وكاالت  

 قيـد    القافلـة   تـسيري  طلبوال يزال   . شخص ٣٧ ٠٠٠ تكفيشخص وأدوية    ٥ ٠٠٠
  .اخلارجية  وزارةالنظر يف

شــخص  ١٥ ٠٠٠دمت إىل ، وقُــمــارس/ آذار٢٩ يف ووفــق عليــه  طلــٌبقُــدم: دومــا  -  
واد مــشــخص و ١٥ ٠٠٠ لعــدد مــواد غــري غذائيــة(متعــددة قطاعــات يف  مــساعداٌت

رغــم   ثالثــة إىل دومــاقافلــةًوأوقفــت األمــم املتحــدة  .)شــخص ٥ ٠٠٠لعــدد غذائيــة 
  .أدوية تضمينها توافق احلكومة على وذلك ريثما، بشأهناموافقة حصوهلا على 

 / نيـسان  ٤يف  ومتت املوافقة على أحد الطلـبني       . قافلةلتسيري    طلبان دم قُ :بل والزهراء ُن  -  
الطلـب  ومل ُيبـت يف     . ال تـزال جاريـة     لكن املفاوضـات مـع اجلماعـات املـسلحة           أبريل

ــاين  ــٍةلتــسيري الث ــرة يفقافل ــن   الفت ــسان ١٢ إىل ٧م ــل،/ني ــو مرهــون  أبري بــإجراء  وه
  .مفاوضات مع مجاعات املعارضة املسلحة

، تلقـى   خمـيم الريمـوك   املـدنيني احملاصـرين يف      شخص مـن     ١٨ ٠٠٠ من أصل أكثر من     -  
طعام أسرة مكونة مـن     إل مواد تكفي  غذائية حتتوي على     اًطرودشخصاً   ٨ ٦٩٢قرابة  
 مـرات   ٧إال  الريموك  سن الوصول إىل خميم     تومل ي . أيام تقريباً  ١٠ دةملأشخاص  أربعة  

  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير
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  احملاورون املفّوضون     

احلكومـة بعـد   الذي أنشأته الفريق العامل املشترك : السوريةاجلمهورية العربية  حكومة    •  
.  حىت اآلن جهةً معنيـة بتنـسيق شـؤون األمـن     يضم ال) ٢٠١٤( ٢١٣٩ القرار   اعتماد

ــى       ــسانية عل ــشؤون اإلن ــسق ال ــة ومن ــني وزارة اخلارجي وُتعقــد االجتماعــات بانتظــام ب
  . املستوى املناسب من مستويات اختاذ القرار

. ويــصعِّب تــشرذُم املعارضــة حتديــَد ُمحــاور واضــح ميثــل مجاعــات املعارضــة املــسلحة    •  
  . وخيتلف احملاورون باختالف املواقع اليت جيري التفاوض بشأن الوصول إليها

  
  التأشريات    

 طلبــاً للحــصول علــى ٣١أبريــل، قُــّدم / نيــسان٢١مــارس إىل / آذار٢٢يف الفتــرة مــن   •  
 طلبـا  ١٦تجديد التأشريات لألمـم املتحـدة؛ ومتـت املوافقـة علـى           تأشريات جديدة أو ل   

ــاً مل ُيبــت فيهــا، مبــا يف ذلــك طلبــان مــن إدارة شــؤون الــسالمة    ١٥منــها ويبقــى   طلب
ــدة  ١٣وباإلضــافة إىل ذلــك، متــت املوافقــة علــى   . واألمــن ــاً ملــنح تأشــريات جدي  طلب

ــل      أو ــا قبـ ــّت فيهـ ــد ُبـ ــن قـ ــات مل يكـ ــي طلبـ ــريات، وهـ ــد التأشـ ــرة  لتجديـ ــدء الفتـ  بـ
  . بالتقرير املشمولة

أبريل، قدِّمت مخسة طلبـات لتأشـريات      / نيسان ١٠مارس إىل   / آذار ٢٢ويف الفترة من      •  
 مـن هـذه التأشـريات ملنظمـة     ٤جديدة لفائدة منظمات غري حكومية دوليـة؛ وُمنحـت       

العمل على مكافحة اجلوع وجملس الالجئني الـدامنركي وجمموعـة املتطـوعني املـدنيني،              
 طلبات ملنح تأشـريات لبعثـة املكتـب اإلقليمـي جمللـس الالجـئني الـدامنركي،                 ٣وألغيت  

ألن اهلــالل األمحــر العــريب الــسوري علّــق بــشكل غــري رمســي قــائال إن هــذه الطلبــات   
 ٢١وبالتـايل، أصـبح للمنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة حـىت               .  عليها يتوقع املوافقة  ال

  . مل ُيبت فيها بعد للحصول على تأشريات طلباً ١٦أبريل ما جمموعه /نيسان
  

  مراكز املساعدة اإلنسانية    
   .مل تقدم أي طلبات جديدة ملراكز للمساعدة اإلنسانية خالل الفترة املشمولة بالتقرير  •  
  . جارٍ إنشاء املراكز يف كل من حلب والقامشلي والبدء يف تشغيلها  •  
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  التخليص اجلمركي    
لفائـدة مفوضـية األمـم       الالسـلكي  اد وترخيص معدات لالتصال   أذنت احلكومة باستري    •  

تـرخيص  ، وافقـت احلكومـةُ علـى نقـل        أبريـل / نيسان ٢ويف  . املتحدة لشؤون الالجئني  
   .إىل القامشلي لبسبق منحه حللنظام ثابت لإلرسال واالستقبال الساتلي 

  
  الشركاء من املنظمات غري احلكومية الدولية     

 جديدة من املنظمات غري احلكومية الدوليـة العمـل يف اجلمهوريـة           مل تطلب أي منظمة     •  
وال يــزال عــدد املنظمــات غــري    . العربيــة الــسورية خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير     

  .  منظمة١٨احلكومية الدولية املعتمدة للعمل يف اجلمهورية العربية السورية 
العمل بشكل مباشر مـع املنظمـات       ممنوعةً من    ال تزال املنظمات غري احلكومية الدولية       •  

  . الوطنية غري احلكومية، وال يؤذن هلا مبرافقة القوافل إىل امليدان
  

  الشركاء من املنظمات الوطنية غري احلكومية     
 منظمـات جديـدة مـن       ٥ووفق يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير علـى طلبـات مـا جمموعـه                   •  

ى فـروع إضـافية يف حمـافظيت حلـب          املنظمات الوطنية غري احلكومية، ووفق كذلك عل      
 منظمة وطنية غري حكومية مصرٌح هلا بالعمـل يف حلـب،            ١٤وتوجد اآلن   . واحلسكة

 منظمــات يف ريــف  ٦ منظمــات يف ديــر الــزور، و   ٨ منظمــة يف احلــسكة، و  ١٤و 
  .  منظمات يف درعا٤دمشق و 

البلــد مــن  منظمــة وطنيــة غــري حكوميــة مــصرٌح هلــا بالعمــل يف مجيــع أحنــاء  ٨٢هنــاك   •  
أبريــل، أذنــت وزارة الزراعــة للمــرة األوىل ملنظمــة / نيــسان٧ويف .  فرعــا١٣٩خــالل 

األمم املتحدة لألغذية والزراعة بإقامة شراكة مع إحـدى منظمـات اجملتمـع املـدين مـن                 
  . أجل توزيع البذور يف الرقة

  
  التمويل  -  ٥  

. ملـــشمولة بـــالتقرير ماليـــني دوالر مـــن التمويـــل خـــالل الفتـــرة ا٦٠٦,٥مت تـــسجيل   •  
 مليــون دوالر ألنــشطة داخــل اجلمهوريــة  ١٧٨,٣مبلــغ مــن هــذا التمويــل  وُخــصص 

 مليـون دوالر لـدعم الالجـئني الـسوريني يف           ٤٢٨,٢العربية السورية يف حني ُخصص      
  . البلدان اجملاورة
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 مليــون دوالر يف شــكل التزامــات وأن ٣٠٠جيــدر بالــذكر أن الكويــت قــدمت مبلــغ    •  
  .  مليون دوالر٦٠لعربية املتحدة تعهدت خالل هذه الفترة بتقدمي مبلغ اإلمارات ا

  التمويـل الـوارد لـصاحل خطـة اإلغاثـة اإلنـسانية            أبريل، كان جممـوعُ   / نيسان ٢١وحىت    •  
 يف ٢٢ مـا نـسبته    الحتياجـات الالجـئني   لجمهورية العربية السورية وخطة االستجابة      ل

  ). مليون دوالر١,٤  يرد إال مبلغمل ماليني دوالر و٦,٥طُلب مبلغ (املائة 
  

  حملة عامة عن االستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة   -  ٦  
  املساعدة الغذائية    

 ماليني نسمة يف مجيع احملافظـات البـالغ         ٤,١مارس أرسلت األغذية إىل     /يف شهر آذار    •  
  . رفرباي/ يف املائة عن شهر شباط١١ حمافظة، ومثَّل ذلك زيادة بنسبة ١٤عددها 

 ٤١٣ ٢٥٠فربايـر، قـام برنـامج األغذيـة العـاملي بإرسـال األغذيـة إىل                / شباط ٢٢منذ    •  
 يف املائـة منـهم يف       ٨١شخصا يف املناطق الـيت يـصعب الوصـول إليهـا، وكانـت نـسبة                

 ٢٩٧ ٧٥٠ومت الوصـول إىل     . املناطق املتنـازع عليهـا أو الـيت تـسيطر عليهـا املعارضـة             
أبريـل،  / نيـسان  ١٤مـارس إىل    / آذار ٢٢التقرير، مـن    شخصا خالل الفتـرة املـشمولة بـ       

  .  يف املائة منهم يف مناطق املعارضة أو املناطق املتنازع عليها٦٢وكانت نسبة 
ازداد عدد نقاط التوزيع النهائية لربنامج األغذية العاملي يف املنـاطق الـيت تـسيطر عليهـا                   •  

يف الوقــت احلاضــر يقــوم و. فربايــر/ نقطــة منــذ شــهر شــباط٦٨ إىل ٣٥املعارضــة مــن 
 نقطــة توزيــع هنائيــة يف ٢٦٠برنـامج األغذيــة العــاملي وشــركاؤه بــإدارة مــا يزيــد علــى  

  . مجيع أحناء البلد
أدت املفاوضات مع اجملتمعات احمللية إىل حتقيق مكاسب يف جمال الوصـول إىل منـاطق                 •  

نــامج  لربالعاديــةمــن ريــف دمــشق والرقــة وديــر الــزور ودرعــا عــن طريــق الــشحنات   
 شخـصاً يف    ١٨٥ ٢٥٠األغذية العاملي، مما أتاح تقـدمي الـدعم باملـساعدة الغذائيـة إىل              

  .  املناطقتلك
توفري احلصص الغذائيـة اجلـاهزة لألكـل يف املكاتـب الفرعيـة             ب برنامج األغذية العاملي     قام  •  

 ١٩ ٨٠٠استطاع تقدمي الدعم على الفور ويف الوقت املناسـب ملـا يزيـد علـى       فمسبقاً،  
 حصة غذائيـة جـاهزة لألكـل يف ريـف           ٣ ٩٦٥شخص بعد نزوحهم املفاجئ، إذ وزع       

دمشق ويف محص وطرطوس وحلب والقنيطرة ومحاة وإدلب ودمـشق وذلـك مـن شـهر                
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ــسان  /آذار ــارس إىل شــهر ني ــل/م ــى احلــصص     . أبري ــك عل ــد ذل ــستفيدون بع وحيــصل امل
  .اجلديدة الغذائية العادية املخصصة لألسر عندما يستقرون يف املناطق

بفضل القوافل املشتركة بني عدة وكاالت اليت جرى تسيريها خـالل الفتـرة املـشمولة                 •  
بالتقرير، متكن برنامج األغذية العـاملي مـن إيـصال املـساعدة الغذائيـة املنقـذة لـألرواح                  

  . شخص من سكان ريف دمشق واحلسكة وإدلب ومحص١١٢ ٥٠٠ عدد لدعماً
 حصة غذائية أسرية كـل شـهر، يـتعني علـى            ٨٥٠ ٠٠٠عدد  لكفالة اإليصال املنتظم ل     •  

برنــامج األغذيــة العــاملي طلــب رســائل تــسهيل لكــل شــاحنة تغــادر خمازنــه يف دمــشق   
مارس، وافقت سلطات احلكومـة علـى أكثـر مـن     /ويف شهر آذار  . وطرطوس والالذقية 

 حـصة غذائيـة     ٨٢٠ ٠٠٠ طلب، فتمكن برنامج األغذية العاملي من إيـصال          ٣ ٠٠٠
  . ماليني نسمة٤,١رية إىل عدد قياسي من السكان بلغ أس

ــن خــالل الــربامج   أمكــن   •   ــصالُالعاديــةم ــهر آذار  إي ــذاء يف ش ــارس إىل حمافظــة  / الغ م
  . شخصا١٥٠ ٩٨٥بأكملها من أجل دعم  درعا

  
  املواد غري الغذائية/ثة األساسيةمواد اإلغا    

ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون    تعــرب الــشحناُت املنقولــة يف إطــار الــربامج العاديــة        •  
 / نيـسان  ١مـارس و    / آذار ٢٥ويف الفتـرة بـني      . الالجئني خطوط الرتاع بشكل منتظم    

 طنـا متريـا مـن       ٧ ١٢٠ مترا مكعبا أو     ١٤ ٩٦٧ شاحنة حتمل    ٣٢٧أبريل، توجهت   
الوصــول إىل  ومت.  فـرداً ١٥٥ ٥٤٠مـواد اإلغاثـة األساسـية إىل امليـدان ليـستفيد منـها       

 شــخص عــن طريــق ٧ ٥٠٠يف درعــا للمــرة األوىل وإيــصال املــواد إىل كــرك ومعربــة 
ــئني     ــشركاء املنفـــذين ملفوضـــية شـــؤون الالجـ وقـــدمت املفوضـــية املـــساعدة إىل   . الـ

ــن أصــل   ١٣ شخــصاً يف ٦٠ ٤٨٢ ــة م ــا  ٢٦٢ منطق ــصعب الوصــول إليه ــة ي .  منطق
الوصــول إىل ثــالث منــاطق عــن طريــق القوافــل املــشتركة بــني عــدة وكــاالت، يف   ومت

ولكـن تعـذَّر الوصـول      . حني مت الوصول إىل املناطق املتبقية من خـالل الـربامج العاديـة            
إمـا  ذلك يف املقـام األول      ُيعزى   منطقة من املناطق اليت يصعب الوصول إليها و        ٣٥إىل  
أبريــل مت إيــصال مــواد اإلغاثــة / نيــسان٨وحــىت .  انعــدام األمــن أو حجــب املوافقــةإىل

حمافظــة  ١٣، وذلــك يف ٢٠١٤ مليــون شــخص يف عــام ١,٥األساســية إىل أكثــر مــن 
  .  حمافظة١٤من حمافظات اجلمهورية العربية السورية البالغ عددها 

 شخصاً، كانـت غالبيتـهم      ٣٤ ٣١٤قامت املنظمة الدولية للهجرة بتقدمي املساعدة إىل          •  
حــني كــان  ، يف) شخــصا٣٢ ٢٦٠(العظمــى يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا احلكومــة  
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، ويف )شخـصا  ٥٤٢(قون موجودين يف مناطق خطوط التماس أو منـاطق املعارضـة        البا
، ويف منـــاطق املـــشردين داخليـــا واملنـــاطق ) شخـــصا١ ١٧٠(املنـــاطق املتنـــازع عليهـــا 

 منطقـة مـن   ١٦وطلبت املنظمة الدولية للهجرة الوصول إىل  ).  شخصا ٣٤٢(األخرى  
ومل يوافـق بعـد علـى       .  منطقـة  ٢٦٢املناطق اليت يصعب الوصول إليها، والبـالغ عـددها          

ــشفوية الــيت طُ  ــة علــى   فيهــا لــب املــذكرة ال ــع املــواد غــري الغذائي  ٨٨ ٠٠٠اإلذن بتوزي
ومل ُيـرد  .  موقعـاً يف احلـسكة  ١٤شخص من املشردين داخليـا والـسكان املتـضررين يف      

ــشفوية املؤرخــة يف     ــذكرة ال ــى امل ــد عل ــارس/ آذار٢٤بع ــب إتاحــة   ٢٠١٤ م ــيت تطل  ال
ــزور الوصــول إىل ــر ال ــة إىل     .  دي ــواد غــري الغذائي ــهجرة امل ــة لل وأوصــلت املنظمــةُ الدولي

إحــدى املنــاطق الــيت يــصعب الوصــول إليهــا وهــي كَــرك يف حمافظــة  يف مــستفيداً  ٥٣٢
ويف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير قُــدم  .  بتوزيــع حفاضــات األطفــال قامــتدرعــا، حيــث 

املناطق اليت يصعب الوصـول     غري  ني من   طلبان جديدان لتوفري املساعدة اإلنسانية ملنطقت     
  . وال يزال الطلبان يف انتظار املوافقة. إليها، مها الشماس ومساكن االدخار يف محص

 ٧٠٠ زراعية إىل أكثـر مـن        مدخالِت أوصلت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       •  
إىل  مستفيد يف محص، وريف دمشق ومناطق حلب الغربية، ومشـل ذلـك إيـصاهلا                ١٠

  . بعض املناطق اليت يصعب الوصول إليها يف إطار برناجمها العادي
  

  الصحة    
ــصال أول شــحنة        •   ــالتقرير بإي ــرة املــشمولة ب ــة خــالل الفت ــصحة العاملي قامــت منظمــة ال

كمال الـيت تـسيطر عليهـا املعارضـة يف حمافظـة       يبأ خاصة بوكالة بعينها ُتسلم إىل بلدة   
  .  شخص من األدوية واللوازم الطبية١١٣ ٠٠٠ من دير الزور، وبذلك استفاد أكثر

 مليـون شـخص     ١,٥مارس، قدمت منظمة الصحة العاملية الـدعم إىل         /ومنذ شهر آذار    •  
 أشـخاص   ٤٤٥ ٧١٠باألدوية واملعدات الطبيـة، مبـا يف ذلـك لـوازم اجلراحـة، وكـان                

 قــدمت كمــا. منــهم يف املنــاطق الــيت يــصعب الوصــول إليهــا واملنــاطق املتنــازع عليهــا  
 ســورياً يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا املعارضــة يف      ٤٠٨ ٤٧٠املنظمــة الــدعم إىل  

  . حمافظات دير الزور وإدلب والرقة
  

  املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية     
قدمت اليونيسيف الدعم من أجل تعزيز احلصول على امليـاه املأمونـة يف عفـرين شـرق                   •  

ــب، يف حمافظــة   ــة حل ــام    مدين ــة اإلم ــسة يف محــص؛ ويف طيب حلــب؛ ويف الّرســنت وتلبي
وصــوران وتــل حــَوش يف حمافظــة محــاة وذلــك عــن طريــق تــوفري املولــدات الكهربائيــة  
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.  مليــون شــخص يعيــشون يف هــذه احملافظــات ١,٧وخزانــات امليــاه لفائــدة أكثــر مــن 
مــن وُيــذكر خــصوصا أن اليونيــسيف قامــت يف إطــار برناجمهــا العــادي بتقــدمي الــدعم  

خالل اخلدمات احليوية املنقذة لألرواح مبـا يف ذلـك خـدمات امليـاه والنظافـة الـصحية                  
 منطقـة مـن املنـاطق الـيت يـصعب           ١٤والصرف الصحي، والصحة والتعليم، وذلك يف       

؛ )تلبيسة، وتـري معلـة، والـوعر، والّرسـنت    ( مناطق يف محص   أربع :الوصول إليها، وهي  
ــاطق يف محــاة  ثــالث و ــة اإلمــام، والترميــسة صــوران، وط( من ــاطق يف ثــالث، و )يب  من

، ومنطقتـان يف احلـسكة      )عفرين، والبـاب، والقـسم الـشرقي مـن مدينـة حلـب            (حلب  
، وواحــدة يف )مدينــة الرقــة(، ومنطقــة واحــدة يف الرقــة  )القامــشلي ومدينــة احلــسكة(

  ). مدينة دير الزور(الزور  دير
 أطفـال املـدارس يف احلـسكة مـن       طفـل مـن    ١٢ ٠٠٠باإلضافة إىل ذلـك، اسـتفاد حنـو           •  

حتسني مرافق املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك يف شـراكة مـع             
مع منظمة حمليـة غـري حكوميـة،    أخرى ويف شراكة . منظمة العمل على مكافحة اجلوع   

ــواء   ١ ٢٥٠تقــدم اليونيــسيف الــدعم أيــضا إىل   ــا يف مــوقعني لإلي  مــن املــشردين داخلي
   .الرقة يف

 لتــر مــن  ٤٦٠ ٠٠٠خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت اليونيــسيف بإيــصال        •  
امليـاه  شـبكات   كلوريد الـصوديوم إىل الـسلطات املعنيـة بامليـاه وذلـك لتنقيـة إمـدادات                 

 مليـون شـخص   ١,٧وعزز هذا التدخل من إمكانيات حـصول    .  حمافظة ١١العامة يف   
وأوصــلت الــشحنات إىل حمافظــات . ونــة احملافظــات علــى امليــاه املأمتلــكيعيــشون يف 

طرطــوس، والالذقيــة، وريــف دمــشق، وحلــب، ومحــاة، ودرعــا، والقنيطــرة، والرقــة،   
  . ودير الزور، والسويداء، وإدلب

 مـن أطفـال املـدارس بتحـسني إمكانيــة     ٥٤ ٧٧٠وصـلت اليونيـسيف وشـركاؤها إىل      •  
  . ليها من املناطق اليت يصعب الوصول إتسعاحلصول على التعليم يف 

  
  التعليم    

 مــن املنــاطق الــيت يــصعب تــسعوصــلت اليونيــسيف، مــن خــالل الــربامج العاديــة، إىل    •  
  . طفال٥٤ ٧٧٠الوصول إليها، وقدمت خدمات التعليم إىل 

بـذهلا املـدير التنفيـذي لليونيـسيف خـالل الزيـارة الـيت قـام هبـا إىل                   دعوية  نتيجة جلهود     •  
ــلطات األمـــن املختـــصة اإلذن  مـــارس، مـــنح ا/ آذار١٣ و ١٢ يفمحـــص  ــافظُ وسـ حملـ

 فــصال مــن الفــصول الدراســية املــسبقة الــصنع إىل   ١٣لليونيــسيف بإيــصال وتركيــب  
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الــَوعر، وهــي منطقــة يــصعب الوصــول إليهــا فيهــا عــدد كــبري مــن األطفــال املــشردين  
. وتعاين من نقص يف الفصول الدراسية ألن معظم املدارس تـستخدم كأمـاكن لإليـواء              

 ، وجـار  طالبـاً ٤٠ يكفـي لعـدد   حيزاًوفر ي الفصول املسبقة الصنع من هذه فصل   وكلّ
  .ها تركيباآلن

باإلضافة إىل ذلك، تواصل اليونيـسيف العمـل عـن طريـق الـشركاء احمللـيني يف الـَوعر،            •  
ــتجابة متكاملـــة حلـــاالت الطـــوارئ تـــشمل التعلـــيم، والـــدعم النفـــسي     - لتـــوفري اسـ

ت الــصرف الــصحي والنظافــة الــصحية، وخــدمات االجتمــاعي، وتــوفري امليــاه وخــدما
ــن     ــر مـ ــها أكثـ ــتفاد منـ ــة الـــيت اسـ ــا  ١١ ٠٠٠الـــصحة والتغذيـ ــشردين داخليـ ــن املـ  مـ

  .واجملتمعات املستضيفة هلم
تواصل اليونيسيف يف شراكة مع اهلالل األمحر العـريب الـسوري وغـريه مـن املنظمـات                   •  

ــة تقــدمي الــدعم للفــصول الدراســية     ــة غــري احلكومي ــة  احمللي التعويــضية واللــوازم التعليمي
ومجيـع هـذه    ( طفل يف الّرسنت وتلبيسة والَوعر يف حمافظـة محـص            ٣٠ ٠٠٠ألكثر من   

ويف احلـسكة والقامـشلي بـدأ       ). املناطق تقع حتت سـيطرة مجاعـات املعارضـة املـسلحة          
وتلقّـى  .  طفـل  ٢٥ ٠٠٠ لفائدةتوزيع اللوازم املدرسية خالل الفترة املشمولة بالتقرير        

مـن   مدرسـة  ٥٨ طالبـا مـن طـالب املـدارس يف          ٥ ٠١٦قائَب املدرسـية حـىت اآلن       احل
  .القامشليمدارس 

  
  الالجئون الفلسطينيون    

قدمت وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن                    
ة العاديــــة خــــالل الفتــــر مجااخلــــدمات واملــــساعدات التاليــــة عــــن طريــــق الــــرب ) األونــــروا(

  : بالتقرير املشمولة
  . دوالرا٨ً ٠٧٤ ٨١٦ فرداً، وقيمتها اإلمجالية ١٢٦ ١٦٩املساعدة النقدية لفائدة   •  
  . فردا١٤٨ً ١٨٤املساعدة الغذائية لفائدة   •  
  . فردا٧٥ً ١٥٦املشورة يف جمال الرعاية الصحية لفائدة   •  
  . طفال٣٣ً ٥١١خدمات التعليم االبتدائي لفائدة   •  
  . شخصا١ً ١٢٣التعليم املهين لفائدة خدمات   •  
 خميمات رمسية وغري رمسية يقيم فيها الالجئـون الفلـسطينيون مـصنفة ضـمن               ١٠هناك    •  

الوصـول   ومت.  منطقـة ٢٦٢املناطق احملاصرة وتلك اليت يصعب الوصول إليها وعددها        
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 ٢  عـن طريـق قافلـة مـشتركة بـني عـدة وكـاالت، و             ١( من هذه املخيمـات      ثالثةإىل  
 شخــصاً يف ٤١ ٨٩٢ن طريــق الــربامج العاديــة؛ ومت إيــصال الغــذاء إىل مــا جمموعــه عــ

ــاطق يــصعب الوصــول إليهــا   ــسكان  ) من خميمــات أخــرى وتعــذر   ٣يف حــني هجــر ال
 خميمات بسبب انعدام األمن، وال يزال طلب الوصول إىل خمـيم واحـد              ٣الوصول إىل   
  .ينتظر البت فيه

 مـدين، يف جمموعـة متنوعـة مـن          ١٤ ٠٠٠ا يقـرب مـن      ال تزال األونروا توفر املأوى مل       •  
  . تديره يف اجلمهورية العربية السوريةما هلا و تابعمنها ما هو املرافق 

باإلضافة إىل املساعدة اإلنسانية، ال تزال األونـروا تـوفر اخلـدمات الـصحية والتعليميـة                  •  
جلمهوريـة العربيـة     ا  أحنـاء   من الالجئني الفلـسطينيني يف     ٥٠٠ ٠٠٠واالجتماعية لنحو   

الــسورية، وذلــك عــن طريــق مكاتــب وعمليــات يف حمافظــات دمــشق وحلــب ودرعــا  
  .ومحص ومحاة والالذقية والسويداء وطرطوس
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