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 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  - أوال   

ف رم   ال قرة  - 1 ، (2014) 2139من قرار مجلس األمن  17هذا هو التقرير الثالث والســـــــــدَّو  المقدل
الـقــرار    10والـ ــقــرة   والـ ــقــرة  (2014)  2165مـن  الـقــرار    5،  والـ ــقــرة  (2014)  2191مـن  الـقــرار    5،  مـن 
من  12، وال قرة  (2017) 2393رار من الق 6، وال قرة (2016) 2332من القرار  5، وال قرة (2015) 2258
 3وال قرة   (2020) 2504من القرار   8 وال قرة  ،(2018) 2449من القرار   6، وال قرة  (2018) 2401القرار 

منهــا    دقــدف رقريرا   اتقرار ث ثـ   ، التي طلــا المجلس ىلا األم ن الَّــاف خي   ر  (2020)  2533من القرار  
 ا األقل رن رن  ذ هذه القرارات من جانا جميع  طراف النزاع خي الجمهوري  الَّربي  السوري . يوما  رل  60كل  

منظوم  األمم المتحدة   لكياناتورســــــــتند المَّلومات الواراة خي هذا التقرير ىلا الليانات التي  ريح   - 2
 .  ما الليانات الواراة من والليانات المســتقاة من وموم  الجمهوري  الَّربي  الســوري  وم ــاار   رص  ات  ــل

منظوم  األمم المتحدة  شـن  المسـاردات اسنسـاني  التي قام   اد ـالها، ختتَّله  شـهرا نيسـا    ريل   كيانات
 .2021و دار مايو  

  
 التطورات الرئيسية  - ثانيا  

 النقاط األساسية

(  19- مرض خ روس كورونا )كوخ دال رزال المَّلومات المتوخرة رشــ ر ىلا ارر اع مَّدالت الَّدوص  - 1
 مســــتويات رتجاوث  مث ر مَّدالت الَّدوص المســــجل  رفــــميا . وخي   ،خي الجمهوري  الَّربي  الســــوري 

من   ل مرخه كوخاكس  الللدىلا  19-نيســـــــــــا    ريل، و ـــــــــــل   ولا لقاوات كوخ د 22 و 21
 توثيع خي  دار مايو.، وبد  ال(مرخه كوخاكس) رلا ال َّ د الَّالمي 19-سراو  لقاوات كوخ د
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ــاا خي التدهور. وخي  - 2 ــا    ريل،   ر م ــــرف فــــوري  المركزا رفــــميا    15وافــــتمر االقت ــ نيســ
ل رة فـــــــــــوري    2 512ىلا  1  256، من  2020يوليه   رموثل رة الســـــــــــوري  للمرة األولا منذ  ال قيم 

ورجا.  الَّربي  السوري الجمهوري  مقا ل اوالر الوالدات المتحدة. وال يزال وضع األمن الغذائي خي 
ــرات   ــن الذا طر  خي ال ترة األ  رة،  ل  الماتـ ــهرورلا الرغم من  َّر التحسـ ــا    ريل   لشـ نيسـ

  قلل راف. الم وظ  قل  مث ر من المستويات 

تل خ ها ما ال دقل رن  ق    ،وااث  186ورحقق  م وضــــــي  األمم المتحدة لحقوا اسنســــــا  من وقوع  - 3
دقــــل رن  ط  ، وج    36امر ة و    15مــــدنيــــا، من   نهم    150 مــــدنيــــا، من   نهم    154رح مــــا ال 

 .الجمهوري  الَّربي  السوري ط  ، نتيج  لألرمال القتالي  خي جميع  نحاء  57 امر ة و 17

وو ــــل ان  اض منســــو  المياه خي نهر ال رات ىلا نقخ  ورج    ل ال ترة المشــــمول   التقرير،   - 4
ــامل  للتيار الكهربائي خي جميع  نحاء الغ ا  اسمما  اص ىلا  ــرين وانقخارات تــــ ــد رشــــ جزئي لســــ

م ي ن تـــ ي خي الجمهوري  الَّربي  الســـوري  رلا   5,4. ويَّتمد نحو  من الللد الشـــمال الشـــرقي
م ي ن تــ ي   3للح ــول رلا مياه الشــر . وةضــاخ  ىلا  لم، دَّتمد نحو  رواخدهل رات و نهر ا

خي الشــــــــــــمال الشــــــــــــرقي رلا الكهرباء من فــــــــــــدا رشــــــــــــرين والخدق ، اللذين يوخرا  الرا الح وا  
ــ يات وغ رها من اللنا التحتي  الح وي  رلا الكهرباء التي   ــتشـــــ ــا المســـــ ــ ل. ورَّتمد  دتـــــ للمحا ـــــ

 يولدها السدا .

وافـتمر ردهور الحال  األمني  خي م يم الهول خي الشـمال الشـرقي. وقد   لم رما ال دقل رن فـ    - 5
جرائم قتل رمد و ربع محاوالت قتل رمد منذ الَّملي  األمني  خي   ار مارس ونيســــــــا    ريل. وخي 

ل ىلا الشـــركاء خي مجال الَّم  خي الشـــمال الشـــرقي  وا ر  دار مايو، قدم  فـــلخات األمر الواقع
 اسنساني  خخا ماقت  سرااة رنظيم الم يم.

نيســا    ريل، اندلَّ  اتــتداكات خي مدين  القامشــلي   ن القوات الموالي  للحموم  وقوات   20وخي  - 6
تـ ي   ل األداف ال مسـ  التالي  من    20 000و   15 000المحلي . وتـرا ما دقدر   ن   األمن

 مدنيا، من   نهم ث ث   ط ال. 14القتال التي  رقل   لم. وقتل 
   

 مستجدات الحالة اإلنسانية   

ــليا، وة  كا   لم مع  - 3 ــا نســــ ــتوص الَّاف للَّنن خي منخق  ر  يت التورر خي ىالا من  تــــ  ل المســــ
ق ــن مدخَّي متداال يومي واتــتداكات   ن القوات الموالي  للحموم  والجمارات المســلح  غ ر التا َّ  للدول.  

. وفــجل   M5 و  M4الحوااث رلا جانلي  خوط الجله   القر  من الخريق ن الســريَّ ن   رلمورركز مَّظم 
ثيااة خي الق ــــــن خي  وا ر نيســــــا    ريل و وائل  دار مايو، خي  رقا  غارة  خاات التقارير  ن  ه    رحرير 

جمار  ىرها ي ، تــــنتها رلا موقع رســــيخر رليه قوات الحموم .   ارتدارها  التي  ــــن ها مجلس األمن ،  الشــــاف
 ــــــــــــــن هـا ا مواقع مزرومـ  لجمـارـات ق ــــــــــــــن جوا خي ريت ىاـلا وومـاة،  مـا خي  ـلم رل   رملـياتووقَّـ 

. ووا ل  ه    رحرير الشاف وملتها األمني  ضد الجمارات المناخس   ىرها ي   اتجمار ارتدارها  مجلس األمن 
لها. و ل الق ـــــن ال ومي، والغارات الجوي  المتجداة، والقتال الدا لي   ن الجمارات المســـــلح  غ ر التا َّ  

 المناطه السمني  واألماكن الَّام ، دَّرض المدن  ن لل خر. للدول وانتشار   خار المت جرات خي
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وخي تــــمال محاخظ  ولا، افــــتمر الق ــــن المتداال والمناوتــــات المتقخَّ   مســــتوص من  ر   ن   - 4
جمارات المَّارضــــــــــ  المســــــــــلح  غ ر التا َّ  للدول والقوات الموالي  للحموم  رلر  خوط الجله   القر  من 

ال والمناوتــــــات رلا طول  خوط المواجه  خي ر رين، و رزاث ورل رخَّ  خي  الدا . واتــــــتد الق ــــــن المتدا
ــا ات   ن المدن  نمحاخظ  ولا، مع وروا رقارير رن  ــن   ى ـ ــل وروا رقارير  شـ نقي المياه واالت  . وروا ـ

تـــ ي.   185  000نحو     لم   ضـــرال ـــالح  للشـــر  ومياه الرا خي مدين  الدا  والمناطه المحيخ   ها، و 
 مم المتحدة الدروة ىلا افت ناف رزويد مدين  الدا   المياه من محخ  ر ن الليتا.ووا ل  األ

هجمات تـــــــــنتها   دا رنظيم الدول  اسفـــــــــ مي  خي الَّراا والشـــــــــاف  ل طراف متَّداة   رَّرضـــــــــ  و  - 5
ــا ات خي مناطه خي الريت الشـــــرقي   )رنظيم الدول  اسفـــــ مي (. ورشـــــ ر التقارير ىلا وقوع رشـــــرات اس ـــ
ــر رنظيم الدول  اسفــــــــــ مي  ا تخ التا ع     والحمي، ووماة، والرق  واير الزور. ور  د التقارير  ن  رنا ــــــــ

ــمري ن من ريت ومــاة. ون ــذت قوات الحمومــ     والقوات المواليــ  للحمومــ  رــداا كل را من المــدن  ن والَّســــــــــــ
  ــــــــــورة  ي ،  رمليات لمماخح  رنظيم الدول  اسفــــــــــ مي  غر  ال رات، ووا ــــــــــل  قوات فــــــــــوري  الددمقراط

ــل   ــن  من  ـ ــمول   التقرير، تـ ــرا ال رات. وطوال ال ترة المشـ ــ مي  تـ ، رمليارها لمماخح  رنظيم الدول  اسفـ
ــ مي  غر  ال رات وخي  ــحراء  الغارات جوي  ممث   رلا  هداف مزروم  لتنظيم الدول  اسفــــ ــوري   ــــ . الســــ

ــتمر اس  ل رن رمليات اغتيال وهجمات محداة األهداف ارركلها جناة مجهولو اله ــ و  وافـــــ ــد تـــــ وي  ضـــــ
 ووجهاء الَّشائر،  ما خي  لم خي اير الزور.

و ل  الحال  خي جنو  غر  الجمهوري  الَّربي  السوري  متوررة، مع افتمرار الهجمات واالغتياالت  - 6
.  الســـــا ق  جمارات المَّارضـــــ  المســـــلح    من والمقارل ن الذين  جروا رســـــوياتضـــــد المدن  ن، وقوات الحموم  

ــارـد التوررات خي جميع  نحـاء محـاخظـ   ووـاخظـ  جميع الجهـا ت ال ـارـل  رلا جـاهزـي   منـي  رـالـي ، مع ر ــــــــــــ
اررا. وخي محاخظ  الســــــويداء، رزايدت رمليات اال تخاف والمناثرات المســــــلح ، ولم دحل الزرماء المحل و  

ة من  فــر  35خراا من  140  َّد التو ــل ىلا ار اا فــوص  َّتــها. وخي  ف  اطن ، خي محاخظ  القنيخرة، نقل
كدار الشــــــ  ــــــيات المحلي  واألرتــــــاء الســــــا ق ن خي جمارات المَّارضــــــ  المســــــلح  غ ر التا َّ  للدول ىلا 
مناطه غ ر  اضــَّ  لســيخرة الحموم  خي تــمال غر  الجمهوري  الَّربي  الســوري . وضــم  المجمور  نســاء 

رند نقخ  رلور   و الزندين    و ط اال ومســن ن. وخي اللداد ، لم دســمق للقاخل   د ول مدين  الدا  و ل  رالق 
ــ ه   ن األطراف المَّني  ــدما  خ د  لمدة يوم ن،  انتظار التنســــ  دار مايو،  رخي اس    الد ول   22. وخي  وســــ

مقو  و ث جرص ىيواء األتـــ ا    ،للقاخل   المرور رلر منخقتي  رزاث ور رين للو ـــول ىلا محاخظ  ىالا  فـــ 
  المذكورين خي م يم  ني وديثا.

خي الجمهوريــ  الَّربيــ    19-الَّــدوص  موخ ــد  ارجــ ال المَّلومــات المتوخرة رشــــــــــــــ ر ىلا ارر ــاع  وال رز  - 7
ــميا . وخي نهاد   ــمول   التقرير،  مَّدالت رتجاوث  مث ر مَّدالت الَّدوص المَّلن  رفـــ ــوري    ل ال ترة المشـــ الســـ

وال    23  541ن  وخاة. و  لم ر 1 770وال  ى ــــا  ، تــــمل    24  495 دار مايو،  رلن  وثارة ال ــــح  رن  
وخاة، خي المناطه ال ارج  رن فــــيخرة الحموم  خي الشــــمال الغربي منذ  داد  الجائح .   670  رص، تــــمل   

ــاخ  ىلا  لم، و  ــمل   17  857  لم رن  ةضــــ ــيخرة الحموم     729وال ، تــــ وخاة، خي المناطه ال ارج  رن فــــ
ــل   ول خي ــرقي. وو ـ ــمال الشـ ــتلم  من   19-لقاوات كوخ د االشـ   الللد خي ل مرخه كوخاكس ىلا التي افـ
جرر    53 800الجررات، فـلم     رلمجرر . ومن   ن   256  800نيسـا    ريل، وهي رتكو  من   22  و 21

ــمال غر    دار مايو. ومن   ن   1، وبد  روثيَّها خي الللدمن   ل رملي  األمم المتحدة رلر الحدوا ىلا تـــــــــ
شـــــــمال  الجرر  ىلا  17  500جرر ،  رفـــــــل    203 000الجررات التي  رفـــــــل  ىلا امشـــــــه، الدالم رداها 
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الجررات    رلمجرر  لمحاخظ  اير الزور(. وبد  روثيع   4  180 جرر  لمحاخظ  الحســم  و 13 320)  يشــرقال
خي المــائــ  خق     20 دــار مــايو. ومن المتوقع    رغخي اللقــاوــات الموثرــ  من   ل مرخه كوخــاكس    17خي  

لقاوات ىضـــا ي  ىلا وموم     دتـــا  قدم    َّر الدول األرتـــاءر  ن   . ور  د التقاري الللدمن مجموع فـــما   
 الجمهوري  الَّربي  السوري .

ــااـد  راثر رلا المـدن  ن خي جميع   - 8 ــا    رـيل،   ر   15. وخي  الللـدو لـ  األثمـ  االقت ــــــــــــ نيســــــــــــ
الوالدات ل رة فـوري  مقا ل اوالر  2  512ىلا  1 256لل رة السـوري  من رفـميا قيم  ام ـرف فـوري  المركزا  

وثالث ر  ير لها منذ رشـــرين   2020منذ رموث يوليه   الَّمل  الوطني  ول ر  ير لقيم     لمالمتحدة. وكا   
ــتقرت قيم   2019الثاني نوخملر   ــمي  رند ووالي   الَّمل . وافـ ــوا غ ر الرفـ ــوري  مقا ل  3 000خي السـ ل رة فـ

ل رة فــوري   4  700انا مســتوص قيافــي  لم  ،  َّد    ان  تــ  ىلا  خي نيســا    ريل اوالر الوالدات المتحدة
ــرات األمن الغذائي  َّر  مقا ل اوالر الوالدات المتحدة خي منت ـــــــــــن   ار مارس. وخي و ن   هرت ماتـــــــــ
ــع الَّاف خي الجمهوري  الَّربي   ــا    ريل، ال يزال الوضــــــ ــهر ىلا   ر   ن   ار مارس ونيســــــ ــن من تــــــ التحســــــ

ىلا    االفـته   غ ر الكاخي لألغذد  )االفـته   التـ يت    السـوري  ورجا. ورشـ ر الدرافـات االفـتق ـائي 
. ور  د  2020المائ  رقريدا مما كا  رليه خي نيســـا    ريل   خي 50 رلا  نســـد     لواالفـــته   الحدا مَّا( 

 كثر من  فرر ن من كل  مس  فر م يشي   َّدف و ولها رلا ما دم ي من الخَّاف  و رلا الخَّاف المغذا 
ن  الدالغ ن يتناولو  كميات   خي المائ (   48)  رقريدا  كاف. و خاا ن ــن األفــر الســوري  المســتخلَّ رلا نحو 

  .2020 زيااة الثلث منذ نيسا    ريل   – قل من الخَّاف وتا يتممن األط ال من رناول الخَّاف 

ــاقمــــ    - 9 ــ ور ــ ــالــ الوقوا    وــ ــاء   دتـــــــــــــــــا  نقي  ــ خي جميع  نحــ الســــــــــــــوريــ ــ   ــ  الَّربيــ . وخي الجمهوريــ
  ل رة 2 000 وكتا  من  95نيســـــــا    ريل، ثاات وثارة التجارة الدا لي  ووماد  المســـــــتهلم فـــــــَّر اللنزين  16

ثاني ثيااة خي  فــَّار الوقوا الرفــمي    ل تــهر واود.  كان  رلملكل لتر. و   فــوري  ل رة 2  500ىلا  فــوري 
 ما خي  لم  النسد  ىلا األنشخ    ،الللدوكا  لزيااة األفَّار وافتمرار واالت النقي رواقا خي جميع  نحاء  

الح وي  للزرار ، مثل الرا، وافــــت رام المياه الجو ي  والنقل. وة ا افــــتمرت واالت نقي الديزل، فــــتتتــــرر  
ــاا المتوقَّـ  خي  ـدار مـايو ووزيرا  يونـيه  ــا وـاالت نقي الوقوا رلا 2021رملـيات الح ــــــــــــ . وراثر  دتــــــــــــ

  او  الوقوا ال ثف.من ال رتممن من نشر  خرااها  الَّمليات اسنساني ، نظرا أل   َّثات الر د

، و ـــــــــل  مســـــــــتويات المياه خي نهر ال رات ىلا نقخ  ورج    ل ال ترة الللدوخي تـــــــــمال تـــــــــرا  - 10
.  2021المشــــــــــــمول   التقرير. ور  د التقارير  ن  المياه رتدخه  مســــــــــــتويات من  تــــــــــــ  منذ كانو  الثاني يناير

 ن  فـــــــد رشـــــــرين ال يتلقا ىلا نحو   يشـــــــرقالشـــــــمال الت األمر الواقع خي ،  خاات فـــــــلخا دار مايو  20 وخي
متر ممَّا خي الثاني  المخلو     500مترا مم دا من المياه خي الثاني ، وهو  قل  مث ر من التدخه الدالم  180

  و ث ال رشــــغل ىال اثنتا   ؛للح اظ رلا رشــــغ ل الســــد. واخع ان  اض ردخه المياه ىلا اسغ ا الجزئي للســــد
  يللتيار الكهربائي خي جميع  نحاء تـمال تـرق تـامل   مما رسـلا خي انقخارات    ،من الَّن ات الكهرمائي  السـ 

. وافــــــــت دم  المياه من فــــــــد الخدق  كاوتياطي طوار . غ ر  نه  حلول نهاد   دار مايو، كا  منســــــــو  الللد
ىغ ا وتــــيم للســــد ى ا لم يرر ع  خي المائ . ووذر المهندفــــو  من 80الســــد قد افــــتن د  نســــد    لم المياه خي

للح ول رلا مياه الشر . ويَّتمد    رواخدهم ي ن ت ي رلا نهر ال رات و   5,4منسو  المياه. ويَّتمد نحو  
محخ  مياه رلا الكهرباء من فدا رشرين والخدق  لتخ المياه ومَّالجتها ورو  لها. ويَّتمد نحو    200نحو 

مســتشــ يات وغ رها من اللنا التحتي  الح وي ، رلا الكهرباء  م ي ن تــ ي خي الشــمال الشــرقي، وكذلم ال 3
 من السدين.  
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وقــد  اص ان  ــاض منســــــــــــــو  الميــاه ىلا ثيــااة ان  ــاض اسنتــام الزراري المتوقع. و اص ان  ــاض  - 11
خي المائ  من   60المتوفــــ  خي منخق  الشــــمال الشــــرقي، التي رنت  نحو  المَّدل هخول األمخار ىلا ما او  

.  المزرور   َّليا لقمق والشــــــَّ روقول اكل رة خي المحا ــــــ ل خي   واالت خشــــــلشــــــَّ ر خي الللد، ىلا القمق وال
القمق المتدقي خي   ىنتــــام  المنــــاطه رلا الرا من ال رات. وراثر  روف الج ــــاف رــــنث را غ ر   رلــــمويَّتمــــد 

ســــاء، اللواري ير س  خي المائ  من الَّامل ن خي الزرار  هم من الن  70متنافــــا رلا النســــاء وال تيات  خحوالي  
خي المائ  منهن  فـــرهن الم يشـــي . ويَّرض  دتـــا ردف ك اد  المياه ألغراض الرا محا ـــ لهن، وبالتالي   25

دَّرض األفـــــــــر التـــــــــ ي   ىلا  خر المزيد من االنزالا نحو ال قر. ويممن    رتَّرض  ا لهن، لل خر مما
نســاني وفــوء الظروف ال ــحي   ســلا نقي النســاء وال تيات  دتــا لم اطر م تل  ،  ما خي  لم الَّنن الج

 المياه النظي  .

ــتويات  - 12 ــمول   التقرير. ولم ركن مســــ ــخ محدواا   ل ال ترة المشــــ وخي محخ  رلو  للمياه،  ل التــــ
المياه كا ي  للو ـــــــــول ىلا مَّظم الســـــــــما  الذين ر دمهم المحخ  رااة،  ما خي  لم مدين  الحســـــــــم  وم يم 

يوما  ســـلا وريه    12نيســـا    ريل،  َّد انقخاع ااف  24المياه من رلو  خي  الهول. وافـــتان   رملي  ضـــخ  
ــم  ورل رمر ال رر ت ن  ــي  ال رلي . غ ر    ردخه المياه ىلا منخقتي الحســـــــ تـــــــــا خي محخ  كهرباء الدربافـــــــ

وال رزال ىـمدااات الكهرـباء ىلا محخـ  المـياه .  م  تــــــــــــــ  خـاـق أل  المحخـ  ال رزال رَّمـل    ،يزال غ ر كـاف ال
    من رلا كمـي  المـياه التي دممن ضـــــــــــــ هـا. ور وة رلا  ـلم، لم يتممن خن و  ـلم وياثر   دتــــــــــــــا،  غ ر ـكا ـي  

 ـدار ـمايو ىلا نهـاـد  ال ترة   10مـياه وكهرـباء الحســـــــــــــمـ  من الو ـــــــــــــول ىلا محخـ  المـياه خي ال ترة من    تي ـمديري 
 المشمول   التقرير. 

المحلي  خي مدين  القامشـــــــــلي خي ال ترة  األمناندلَّ  اتـــــــــتداكات   ن قوات موالي  للحموم  وقوات و  - 13
مدنيا، من  14تـ ي ووخاة  20 000نيسـا    ريل. و فـ ر الَّنن رن رشـريد ما د ـل ىلا  25ىلا  20من 

  تــــــــــــــحنـات ط ـال. و  ــــــــــــــ ـا الَّـدـيد من المـدن  ن  جروح خي ردـاال ىط ا النـار. وـرنثرت  دتــــــــــــــا    3  نهم  
تــاون  را َّ  لألمم المتحدة كان  خي طريقها ىلا مســتوارات جنو    30و ث  وق     ؛اسنســاني   المســاردات

نيســــــــا    ريل،  فــــــــ رت وفــــــــاط  رن التو ــــــــل  26مدين  القامشــــــــلي رند نقاط الت تيل  ارم المدين . وخي 
ــاونات ىلا الم ىلا ــراين  الَّواة وا ول الشــــــ ــمق للمشــــــ ــتمر وقن سط ا النار، مما فــــــ دين . ومع  لم، افــــــ

الق ــــــــن المتداال والمناوتــــــــات رلر  خوط المواجه  وول ر ن ليســــــــا خي محاخظ  الرق  ورل رمر ور س  
 الَّ ن خي محاخظ  الحسم .

خي م يم الهول   ل   ،راما 12ط ل او  فــن  31 000من   نهم    ،تــ ي 60  400و ل نحو  - 14
وافـتمر ردهور الحال   مواطن من  لدا  ثالث .   8  800ووالي الكلي ال ترة المشـمول   التقرير. ويشـمل المجموع 

. و  لم رن وقوع ما ال دقل رن ونيســــــــــا    ريل  األمني  خي الم يم،  الرغم من رملي   مني  كل رة خي   ار مارس 
 دار مايو، قدم  فــــلخات    27رمد خي األفــــا يع التي رل   لم. وخي فــــ  جرائم قتل رمد و ربع محاوالت قتل  

ال ارل    الجهات    األمر الواقع ىلا  َّر الشركاء خي مجال الَّمل اسنساني  خخا سرااة رنظيم الم يم. و ررب 
ت  ىثاء األوماف الواراة خي  خ  الحماد ، وةمماني  الح ول رلا ال دما   ا رن تواغله  خي مجال الَّمل اسنساني

ــي  والتدا  ر الرامي  ىلا الح اظ رلا الخا ع المدني للم يم. ومن المقرر    رســــــــتمر   ــافــــــ المشــــــــاورات    رلم األفــــــ
 وزيرا  يونيه.  خي 

ــاني  ىلا  - 15 ــال المســــــاردات اسنســــ تــــــ ي د يشــــــو   12  000و ل  األمم المتحدة راجزة رن ىد ــــ
 ، مع محدواد  خر  الح ـــــــــول  ال يزال فـــــــــما  منخق  الركدا  د يشـــــــــو  خي  روف  ـــــــــ د و الركدا .   خي
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ــي . و ل الســـــما  غ ر قاارين رلا  رلا ــافـــ الغذاء، والماء، والرراد  ال ـــــحي  وغ ر  لم من ال دمات األفـــ
الو ـــــــــــول ىلا ليااة األمم المتحدة رلا الجانا األراني من الحدوا منذ ىغ قها كليا خي ىطار التدا  ر التي 

وافــتمر اله ل األومر الَّربي الســورا   .19-نتشــار كوخ دللوقاد  من ا 2020ار ذت خي تــهر   ار مارس 
خي رســــه ل الح ــــول رلا الَّ م الخلي خي المناطه ال اضــــَّ  لســــيخرة وموم  الجمهوري  الَّربي  الســــوري   
ووا ــل  األمم المتحدة رنســيقه. ووا ــل  األمم المتحدة الدروة ىلا ىراو  ىمماني  و ــول منظمات المســاردة  

الرامي  ىلا  هاجهواووا ــل   ي   شــمل خورا ىلا من  لوا خي الم يم،  اسنســاني  وةد ــال المســاردات اسنســان 
نيســـــــــــا    ريل، و ـــــــــــل  األمم المتحدة رلا مواخق   خي  من وثارة   8ارم رمليات المغاارة الخولي . وخي  

ال ارجي  الفـت داف مركز االفـتقدال خي الدوير كمركز للحجر ال ـحي للمغاارين   ـورة طولي  من الركدا . 
 الشـراك  مع وثارة ال ـح  خي    )ال ونيسـن(  ا    ريل و دار مايو، قدم  منظم  األمم المتحدة للخ ول وخي نيسـ 

ط   غااروا الم يم من رلقاء  ن ســـــــهم للح ـــــــول رلا الرراد  الخلي . وال رزال   25امشـــــــه، المســـــــاردة ىلا 
ا ، من المقرر    رجرص  المناقشـــات جاري  وول الشـــروع خي ىجراء ارافـــ  افـــتق ـــائي  رن نوادا فـــما  الركد 

 انخ قا من األرا .

 
 مستجدات التطورات بوجه عام   

ىلا فـــــــــــوري  االر ـــــــــــال  ممثلي وموم  الجمهوري  الَّربي    لألم ن الَّاف  وا ـــــــــــل المدَّوث ال ا  - 16
، وكذلم الســـوري   ولجن  الت اوض الســـوري  التا َّ  للمَّارضـــ  والرئيســـ ن المشـــارك ن للجن  الدفـــتوري  ،الســـوري 

ــتوري . ووخقا لما    ــغرة للجن  الدفـــ ــ  محتمل  لله    الم ـــ ــاافـــ ــتَّدااا لدورة فـــ ــ ، افـــ ــاء الثلث األوفـــ  كر رتـــ
، دجـا    2021 دـار مـايو    26اسوـاطـ  التي قـدمهـا ىلا  رتــــــــــــــاء مجلس األمن خي   المدَّوث ال ـا  خي

ونظامها الدا لي  رســـــتند جول  فـــــاافـــــ  ىلا رنك دات  ن  دجرا التق د خ ها  ا ت ـــــا ـــــات اللجن  الدفـــــتوري   
ــتَّ د الثق  واالطم نا  ورلن هما  وي  رحق ه نتائ  وةوراث رقدف  يما  ــا    رســ ــي ورن  ذهما. ويجا  دتــ ــافــ األفــ

 يتَّله  والد  اللجن  المتمثل  خي ىرداا و ياغ  ى  ح افتورا لخروه للمواخق  الشَّلي  رليه.

ــداقي  دقواه - 17 ــتدام  و ات م ـ ــي  مسـ ــيافـ ا الســـوريو  ويمتلكو  ثمامها وخقا لقرار  وفـــ يا ىلا رملي  فـ
ــل مع المحاورين اسقليم  ن والدول  ن. وخي  (2015) 2254مجلس األمن  ــل المدَّوث ال ا  التوا ــــ ، وا ــــ

،  ما خي  (2015)  2254االر ــــاالت، وا ــــل المدَّوث ال ا  رســــلي  التــــوء رلا كامل نخاا القرار   رلم
التي  لم  همي  التو ــــــل ىلا وقن سط ا النار رلا ال ــــــَّ د الوطني، ورجديد الجهوا لمماخح  الجمارات 

جز التي خي امتثال راف للقانو  الدولي اسنسـاني، وةثال  الحواىرها ي ،   اتجمار ارتدارها   ـن ها مجلس األمن 
رَّترض ىوراث رقدف  شـن  المحتجزين، والم تخ  ن والم قواين، وضـما  ىمماني  ىد ـال المسـاردات اسنسـاني  
ــوري ن الَّااي ن.   ــاني  للجزاءات دممن    رااا ىلا ر اقم محن  الســــ او  روائه ورجنا ور  يت  ا  ثار ىنســــ

ايدة،  مـا خي  لم وزف اقيـق  وواق ـي  من وتــــــــــــــدا رلا  همـي  ار ـا   خوات نحو ىدجـاا   ـ    مـن  وهاائ  ومحـ 
ال خوات المشــــــــــــــتركـ  والتدـااليـ  التي يتَّ ن ار ـا هـا نحو ىرـااة الثقـ    ن  طراف النزاع. و تــــــــــــــار ىلا ىجراء  

لجمهوري  الَّربي  الســوري ، وهو ما ال دشــمل جزءا  ل دفــتور الحاليالانت ا ات رئافــي  خي  دار مايو خي ىطار  
 .(2015) 2254تي ارا ىل ها القرار من الَّملي  السيافي  ال

وافـــــــتمر المدَّوث ال ا  خي التوا ـــــــل مع  رتـــــــاء المجلس االفـــــــتشـــــــارا للمر ة الســـــــوري . وخي  - 18
وطنة النزاع    مشــاورات من  ــل ،  كد  رتــاء غرخ  ارم المجتمع المدني مجداا    المدن  ن ال يزالو  يتحملو  

وتـــداوا رلا  همي  ىوراث رقدف رلا المســـار الســـيافـــي من  جل الو ـــول ىلا رحســـ نات  ات مغزص خي وياة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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المحن  االقت ــــااد  للســــوري ن والحاج  ىلا   مســــنل   جميع الســــوري ن. وافــــتمر ممثلو المجتمع المدني خي طرح
 اين.ىوراث رقدف وقيقي  يما يتَّله  المحتجزين، والم تخ  ن والم قو 

 
 الحماية   

 ـل المـدن و  خي جميع  نحـاء الجمهورـي  الَّربـي  الســــــــــــــورـي  دَّـانو  من الَّواقـا المـداتــــــــــــــرة وغ ر   - 19
ــا  من وقوع   ــي  وقوا اسنسـ ــلق والَّنن. ورحقق  م وضـ ــرة للنزاع المسـ وااث ، قتل خ ها ما ال دقل  186المداتـ

امر ة    17مـــدنيـــا، من   نهم    154قـــل رن  ط  ، وجرح مـــا ال د   36امر ة و    15مـــدنيـــا، من   نهم    150رن  
وـاالت انخوت رلا رلـم الحوااث    رتــــــــــــــمنـ . و الللـدط  ، نتيجـ  لألرمـال القتـاليـ  خي جميع  نحـاء   57 و

رمليات الق ــــــــن اللرا، واألجهزة المت جرة ال دوي  ال ــــــــنع، وم ل ات الحر  من المت جرات، واالتــــــــتداكات 
ثقـ     المســــــــــــــلحـ  ورمليـات القتـل المحـدا الهـدف رلا  ـيدا م تلن  طراف النزاع  و جنـاة مجهولي الهوـي . وو 

خي المـاـئ ( خي المـناطه التي رســــــــــــــيخر رل هـا الحمومـ  وهي نتجـ  رن هجمـات   51غـاللـي  و ـيات المـدن  ن )
 ـاألجهزة المت جرة ال ـدويـ  ال ــــــــــــــنع وان جـارات م ل ـات الحر  من المت جرات وكـذلـم رمليـات القتـل المحـدا  

ألنماط التي لووظ ، يلدو     طراف النزاع لم رحترف المداا  األفــــافــــي  للقانو  الدولي الهدف. وخي ضــــوء ا
اسنســـــــــاني،  ما خي  لم االلتزاف  التم  ز   ن المدن  ن والمقارل ن وب ن األليا  المدني  واألهداف الَّســـــــــمري ؛ 

   افــــــتمرار رلا رجنا واالمتناع رن تــــــن الهجمات الَّشــــــوائي ؛ واوتراف ملد  التنافــــــا خي الهجوف؛ والحر 
 افتهداف المدن  ن واألليا  المدني  و ن رن  ذ الَّمليات الَّسمري .

 وخي المناطه غ ر ال اضــــَّ  لســــيخرة الحموم  خي تــــمال غر  الجمهوري  الَّربي  الســــوري ، وثق   - 20
مدن  ن، من   فـدَّ مدنيا. ويشـمل المجموع  14ق تل خ ها  ،ما ال دقل رن رسـع ووااث   م وضـي  وقوا اسنسـا 

 و لي وختارا ، قتلوا نتيج  لق ن  رضي.  ،  نهم امر را 

ثيااة  فَّار الوقوا وغاث   الللدمايو  دار، ورقا قرار فلخات األمر الواقع خي تمال ترا    18وخي   - 21
لم رط للقوة من قلل  خراا قوات فـــوري   الخهي، وقَّ  رشـــرات االوتجاجات. وقوبل المتظاهرو   االفـــت داف ا

ــ ر رن مقتل  ــَّ الددمقراطي ، مما  فـــــــــــ مدن  ن، من   نهم ختاة واودة. و لقي القدر رلا ما ال دقل رن  رســـــــــــ
  ت ا    رين خي مداهمات منزلي  رقا االوتجاجات. فدَّ 

ــيخرة الحمومــ  ســــــــــــــ   وخي اررــا، ورلا الرغم من وقن األرمــال القتــاليــ  رقــا ىرــااة   - 22   خي فــــــــــــ
ــا  روث ه ووااث القتل المحدا الهدف التي طال   2018رموث يوليه   ــي  وقوا اسنســــــــ ــل  م وضــــــــ ، وا ــــــــ

. وين ذ مَّظم هذه الهجمات جناٌة  السـا ق  جمارات المَّارضـ  المسـلح   من   مقارل ن  جروا رسـويات مدن  ن و 
 مجهولو الهوي .

الزوام المدمر المللم  و   ألط الوفــــــــجل  ــــــــندوا األمم المتحدة للســــــــما  ثيااة خي واالت ثوام ا - 23
األثر المتــارن   ىلا جانا األثم  االقت ــااد ،  ورااارنها خي تــمال غر  الجمهوري  الَّربي  الســوري .  

، واكتظاظ األفـر الم يشـي  خي م جا الناثو ن ور ـور األفـر لتـرورة روخ ر الحماد  للنارها،  19- لكوخ د
 لجنساني.ىلا ر اقم ودوث هذا الشمل من  تمال الَّنن ا

ــواغل المتَّلق    - 24 ــمل الشــــ و ل المدن و  خي م يم الهول دَّانو  من   خار رهدا فــــــ متهم. ورشــــ
 الحماد  ان  ـال األفـر، ورق  د ىمماني  الح ـول رلا المسـاردة اسنسـاني  والق وا الم روضـ  رلا وري   

مســـــــــــــــتوـيات الَّنن ثـيااة    واثااات التنقـل التي ـقد ررقا خي  َّر الحـاالت ىلا وـد الحرمـا  من الحرـي .  
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  ونيســــــــــا    ريل   توا ــــــــــل  الرغم من رملي   مني  كل رة خي   ار مارسهي ر كل رة خي األتــــــــــهر األ  رة و 
ووااث رلا األقل، قتل خ ها    فـــــــــــــ  (. ورحقق  م وضـــــــــــــي  وقوا اسنســـــــــــــا  من وقوع  14)انظر ال قرة  

ي الهويــ    ل ال ترة  نســــــــــــــــاء، رلا  يــدا جنــاة مجهول ث ث مــدن  ن، من   نهم    فـــــــــــــــتــ  دقــل رن   ال مــا
 المشمول   التقرير.

وافـــــــتمرت  طراف النزاع خي اوتجاث  خراا رَّســـــــ ي ا  خي المناطه ال اضـــــــَّ  لســـــــيخررها. وخي مَّظم  - 25
ــدا  اوتجاثهم وو رموا   ف للمحتجزين مَّلومات رن  فــ ــا ، لم رقدل ــي  وقوا اسنســ ــجلتها م وضــ الحاالت التي فــ

ــن  وقوقا   رص رتَّله  مراراة  ــول رلا مَّلومات  شــ ــر المحتجزين من الح ــ ــول القانوني . وورم   فــ األ ــ
 و م ــــــــ رهم، مما  ثار تــــــــواغل من    رمليات االوتجاث المذكورة دممن    ركو ،   المحتجزين   ماكن وجوا

وخي المناطه ال اضـَّ  لسـيخرة الحموم ، وا ـل  م وضـي    .قسـرا   ى  اءخي  َّر الحاالت،  مثا   واالت  
ــدا  ي زرم  نها طلي ي . وخي كث ر  وقوا اسن  ــا  روث ه واالت المحتجزين الذين روخوا  ثناء االوتجاث، ألفــــ ســــ

ولم دَّرف  نهم كانوا محتجزين لدص الحموم    ،القســــــــــــرا  لإل  اءمن هذه الحاالت، يلدو     خرااا  رَّرضــــــــــــوا  
ــرهم. ويحرف  خ ىال ــا من خر ـــــــــ    َّد اسقرار  وخارهم. وناارا ما رَّاا جثث المتوخ ن ىلا  فـــــــ ــر  دتـــــــ راا األفـــــــ

 التشميم خي فلا الوخاة المَّلن  و مَّرخ   ماكن وجوا جثث المتوخ ن.

وافـــــــــــــتمرت  طراف النزاع خي ر ويت المدن  ن ومتـــــــــــــادقتهم  شـــــــــــــمل منهجي،  من خ هم الَّاملو    - 26
ــال ا رمليات القتل المحدا الهدف، ورمليا خي ــائل اسر ف وال دمات ال ـــــــــحي . ورشـــــــــمل هذه األفـــــــ ت وفـــــــ

القســرا، والنها وم ــاارة الممتلكات.    اءاال تخاف، والحرما  من الحري ، وفــوء المَّامل ، والتَّذيا، واس
 وال رزال  ماكن وم ائر كث ر ممن و رموا من وريتهم خي طي المجهول. 

واودة من وقوع وااث     رحقق  خرق  الَّمل القخري  للر د واس  ل،    ل ال ترة المشمول   التقريرو  - 27
ــاليـــ  ــال القتـ ــاير  من األرمـ ــاني ينـ ــانو  الثـ ــاني  20 لحقـــ   ضــــــــــــــرارا  مراخه رَّليميـــ . وخي    خي كـ ــانو  الثـ     كـ

جوي  ملنا مدرفـــــــ  مال ا من غارات    ـــــــا     ،وارف، محاخظ  ىالامنخق  خي قري  الدويل ،    ،2021 يناير
م. وال يزال يتَّ  ن التحقه من الجويـ  خي مقتـل رـدة  ط ـال وجرح الكث رين غ ره غـاراتطـا ق ن. ورســــــــــــــللـ  ال

 ووااث ىضا ي  وقَّ  خي  دار مايو خي ىطار  لي  األمم المتحدة للر د واس  ل.

و خاا رقرير  ـــاار رن نظاف ر ـــد الهجمات رلا منظوم  الرراد  ال ـــحي  التا ع لمنظم  ال ــح    - 28
ال يزال يتَّ  ن التحقه من ووااث ىضـا ي   الَّالمي   وقوع وااثت ن  لحقتا  ضـرارا  سـلل رقددم الرراد  ال ـحي . و 

 خي ىطار نظاف الر د التا ع لمنظم  ال ح  الَّالمي . 

 
 االستجابة اإلنسانية   

افــــــــــــتمرت كيانات األمم المتحدة وتــــــــــــركانها خي رقددم المســــــــــــاردة اسنســــــــــــاني  خي جميع  نحاء   - 29
ذائي  قدمها  رنام  األغذد  الَّالمي  . وتمل  لم مساردات غ (1)انظر الجدول    الجمهوري  الَّربي  السوري  

م ي ن تـــــــ ي خي  دار مايو، خي جميع المحاخظات   4,7م ي ن تـــــــ ي خي نيســـــــا    ريل و   4,6ىلا  
ــرة. وقـدمـ    ــاو  ال ج  ن األربع رشــــــــــــ ــيـ  األمم المتحـدة لشــــــــــــ ــغ ليـا    128الـدرم ىلا    م وضــــــــــــ مركزا  رشــــــــــــ

وودة متنقل  خي جميع  نحاء الللد، وقدم   دمات متكامل  لألتــــ ا  المشــــمول ن   120مجتم يا  را َّا  و 
ــها. وقدم    ــا ــــ ــن  ا ت ــــ ( يات خت  70 103من   نهم  ط   ) 137 457مواا التَّلم الذاري ىلا  ال ونيســــ

ور. وخي نيســـــــــــا    ريل، قدف ارم ىضـــــــــــاخي للتولي   المناطه رلر  خوط المواجه  خي الرق  واير الز  خي 
امر ة.    3  390ختــاة و    45  454من األط ــال ومقــدمي الررــادــ ، من   نهم    92  365  خر األلغــاف ل ــائــدة  
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ــا اائرة األمم المتحـــدة لإلجراءات المتَّلقـــ    وقـــدمـــ   خرقـــ  التوليـــ   م ـــاطر الـــذ ـــائر المت جرة التي اربتهـ
مدني، للتشـــــــــــجيع رلا االلتزاف  ســـــــــــلو  منمو  خي  8 500منها  كثر من  األلغاف اورات رولي  افـــــــــــت اا  

المجتمَّات األكثر رتــــررا من مشــــمل  التلوث  الذ ائر المت جرة. ووا ــــل  األمم المتحدة ارم االفــــتجا   
خي جميع  نحاء الجمهوري  الَّربي  الســـــوري ،  ما خي  لم من   ل رَّزيز القدرة رلا الر ـــــد   19- لكوخ د

ــراء اسمدااات والمَّدات الخلي   ات األهمي  الح وي    ،والتشــــــــــــ يي ووماد    ،وارم رنها ال يااات  ،وتــــــــــ
ــي   ــافــــ ــحي  األفــــ ورَّزيز قلول اللقاح وارم    ،وارم ردا  ر الحماد  خي المدارس  ،رقددم  دمات الرراد  ال ــــ

  نشر رمليات التلقيق.

 
 1الجدول   

 ططططنر من األمم المتحد  والمن مات األبرم بجمي  متوسططططد عدش األ ططططنات الذ ن تلقوا المسططططاعد       
 2021السب  في جمي  أنحاء الجمنورية العربية السورية: نيسان/أبري  وأيار/ما و  

 المنظم 
متوف  ردا األت ا  الذين 

 رلقوا المساردة كل تهر
 48 400 منظم  األغذد  والزرار  لألمم المتحدة  

 72 500 المنظم  الدولي  للهجرة
 9 930 اائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتَّلق   األلغاف

 199 000 م وضي  األمم المتحدة لشاو  ال ج  ن
 757 700 ) (منظم  األمم المتحدة للخ ول 

 221 300  ندوا األمم المتحدة للسما 
 130 500 وكال  األمم المتحدة سغاث  ورشغ ل ال ج  ن ال لسخ ن  ن خي الشرا األانا

 4 630 000  رنام  األغذد  الَّالمي
 688 300 منظم  ال ح  الَّالمي 

 
  يانات تهر نيسا    ريل خق . ) ( 

  
وتمل  المساردة التي قدمتها وكاالت األمم المتحدة من اا ل الجمهوري  الَّربي  السوري  المساردة  - 30

م ي ن تـ ي   3,4م ي ن تـ ي خي نيسـا    ريل و  3,4الغذائي  التي قدمها  رنام  األغذد  الَّالمي ىلا 
ــاردة ىلا  ــاو  ال ج  ن المســـــ ــي  تـــــ االت الحماد   تـــــــ ي خي مج  217 600خي  دار مايو. وقدم  م وضـــــ

تـ ي   96 800والمنوص والمواا غ ر الغذائي . وقدم  منظم  األغذد  والزرار  لألمم المتحدة المسـاردة ىلا 
ــندوا األمم المتحدة  ــتر    ن  ــــــ ــروع مشــــــ ــا    ريل، وخي ىطار مشــــــ من   ل  رامجها المنتظم . وخي نيســــــ

ء الحوامل والمرضــــَّات  قســــائم ىلكتروني   امر ة من النســــا 68 234للســــما  وبرنام  األغذد  الَّالمي، ثوات  
منقذة تـهري  لشـراء مواا النظاخ  ال ـحي   ناء رلا اوتياجارهن. وقدف  ـندوا األمم المتحدة للسـما   دمات  

ــاني ىلا للحياة  يما يتَّله    ــح  اسنجا ي  والَّنن الجنســــ ــح    442 800ال ــــ تــــــ ي. وارم  منظم  ال ــــ
افــت اا ، 2021نيســا    ريل   13ىلا  4لتلقيق الوطني خي ال ترة من لالَّالمي  وثارة ال ــح  خي رنظيم  فــلوع 

انقخَّوا رن التلقيق الرور ني. وو ـــــل  اائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتَّلق  كانوا قد  ط ال    78 810 منه
ــق  كثر من   9 100 األلغاف ىلا  همتارا خي الغوط     70تــــــــــــ ي من   ل  رامجها المنتظم  وقام   مســــــــــ

ــاوـ ، ـرنكـد     كثر من  الغربـي  همـتارا  خرة، ووـدات مواقع  50، محـاخظـ  ريت امشــــــــــــــه. ومن هـذه المســــــــــــ
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قخَّ  من الذ ائر المت جرة ووضــــــــَّ  ر مات رل ها. وخي محاخظات الحســــــــم ، وولا وريت امشــــــــه،   57
ــول   ــا    ريل و ــ ــا رلا المياه المنمون  خي م يمات الناثو ن   275 487ارم  ال ونيســــن خي نيســ تــــ  ــ

ــا  م ح ه لوكلوري  ال ـــــــوايوف اا ليا ــي  . وفـــــــلم   دتـــــ ، والم جا الجمالي  والمجتمَّات المحلي  المتـــــ
. وقدم  ال ونيسـن الدرم من الللدمل و  تـ ي خي جميع  نحاء  13,6المياه الَّام  لحوالي التزوا   لتحسـ ن 

ال ــحي المحســن  خي  تــ ي  توخ ر ىمماني  الح ــول رلا  دمات ال ــرف   115  000ىلا     ل تــركائها
ــويداء ــه والســــ ــا    ريل محاخظتي ريت امشــــ ــغ ل ال ج  ن خي نيســــ . وقدم  وكال  األمم المتحدة سغاث  ورشــــ

ــارـدة النقـدـد  ىلا  )األونروا(  ال لســــــــــــــخ ن  ن خي الشــــــــــــــرا األانا   الجا خلســــــــــــــخ ني، كـا   261 000المســــــــــــ
 المائ  منهم خي محاخظتي امشه وريت امشه. خي 82

ســـــــــاردة اسنســـــــــاني  المقدم  رلر الحدوا ىلا تـــــــــمال غر  الجمهوري  الَّربي   الم  من ضـــــــــمن و  - 31
ف  رنام  األغذد  الَّالمي   ، دار مايوو   الســــــــوري  خي نيســــــــا    ريل مل و     1,1المســــــــاردة الغذائي  ىلا    قد 
مل و  تـ ي خي  دار مايو. وقدم  ال ونيسـن مسـاردات رلر الحدوا    1,3تـ ي خي نيسـا    ريل و  

ــمال  التــــــــ ي خي    676  400ىلا   ــي  تــــــــاو     ي غرب الشــــــ ــا    ريل و دار مايو. وقدم  م وضــــــ خي نيســــــ
  المســــاردة خي تــــمل   تــــ ي. وقدف  ــــندوا األمم المتحدة للســــما    139  000  ال ج  ن المســــاردة ىلا 

ــاردات متَّداة    69  400 رام  لل ــــــــــــح  والحماد  ىلا   تــــــــــــ ي. وقدم  المنظم  الدولي  للهجرة مســــــــــ
ــح  الَّالمي  ا تدارات ولقاوات لكوخ د تـــــــــــــ ي.    145  100القخارات ىلا     19- وقدم  منظم  ال ـــــــــــ

 .(2)انظر الشمل األول والجدول    ر م  193  500وكذلم ىمدااات طلي  رمثل    ،جرر (  53  800)

 
 الشمل األول  

حسط   الحدوش، ب  عمليات إيصطا  المسطاعدات اإلنسطانية عبر ب األمم المتحد  و طر ائنا   من قب  المسطتندفين    مسطتفيد ن عدش ال   
 )المتوسد الشنري(    2021المجموعات: نيسان/أبري  وأيار/ما و  

 ) اآلالف(

   

 وكاالت 6

 تحن  رلر الحدوا 20

 تاونات 2 007
394

2 084

191
-59207

HealthFoodWater,
sanitation and

hygiene

EducationNon-food
items/shelter

Nutrition المواا  ال ح 
 الغذائي 

المياه وال رف 
ال حي والنظاخ  

 ال حي 

المواا غ ر  لتغذد ا التَّليم
 الغذائي  المنوص 
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 2الجدول   

المسططتفيد ن المسططتندفين بعمليات إيصططا  المسططاعدات عبر الحدوش، بحسطط  مجا  المسططاعد  والمنطقة: نيسططان/أبري   عدش    
 )المتوسد الشنري(   2021وأيار/ما و  

 المنخق  المحاخظ 
  التَّــاخي المدمر 

 التَّليم ال يل فلل
الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــواا  

 ال ح  ) (الغذائي 
ــر  ــ ـــ غـــ ــواا  ــمـــ الـــ

 التغذد  الغذائي  المنوص 
الـ حي   المياه وال ـرف

 والنظاخ  ال حي 
 - - 705 - 282 805 - - ر رين ولا         

 5 000 - 5 000 - - - - الدا  ولا
 5 750 - 13 483 - 180 758 - -  رزاث ولا
 3 000 - - - - - - جرا لس ولا
 - - - - 85 720 - - جلل فمَّا  ولا
 168 000 206 541 22 477 393 722 1 386 678 - - وارف ىالا
 8 750 - 17 000 - 148 220 - - ىالا ىالا

 
 رَّمس األرقاف المساردة المرفل  ىلا مواقع المستوارات قلل التسليم ال َّلي خي ىطار جهوا التحديد المسله للمواقع. ) ( 

 
األطراف  و رفــل االرحاا الروفــي ىلا األمم المتحدة نشــرات ىر مي   ــاارة رن مركز الم ــالح    ن   - 32

المتناثر  ور ــد هجرة ال ج  ن،    ن خ ها المســاردة الغوثي  المقدم  رلا ال ــَّ د الثنائي. ووا ــل   دتــا  اول  
  رتاء   رص رقددم المساردة اسنساني  رلا ال َّ د الثنائي وغ ر  لم من  تمال المساردات اسنساني . 

 
 إمكانية وصو  من مات المساعد  اإلنسانية   

الَّمل يتخلا رقددم المســاردات اسنســاني     دمو   مقدور األمم المتحدة وجميع الشــركاء خي مجال   - 33
اسنسـاني الو ـول خي الوق  المنافـا ىلا األتـ ا  المحتاج ن خي جميع  نحاء الجمهوري  الَّربي  السـوري  

ــاني القائم رلا المدا ــتمرة واو  روائه. ويَّتمد الَّمل اسنســـــــــ ا  رلا رواخر القدرة رلا  خريق  منمون  ومســـــــــ
رق يم االوتياجات وةد ـــال المســـاردات   ـــورة مســـتقل  ورلا ر ـــد األثر ورق يمه  شـــمل مســـتقل،  ســـلل منها 

رين. ورتســم  روف ىد ــال المســاردات خي    التَّق د،    الللدالتوا ــل المنتظم والمداتــر مع األتــ ا  المتتــر ت
اع ال دمات افــــــت داف طرائه رمل م تل  . ويتمركز خي  و ث دقتتــــــي ا ت ف المناطه الجغرا ي  ورداين  نو 

منهم خي مراكز للَّمـل    600مو ن من مو  ي األمم المتحــدة، وينتشــــــــــــــر  كثر من    1  800الللــد  كثر من  
اسنســــــــاني  ارم امشــــــــه، خي ولا واير الزور ووماة وومي وال  قي  والقامشــــــــلي والســــــــويداء وطرطوس.  

خي جميع  نحاء الللد. ويســــهم هذا الوجوا ال مركزا خي    األونروا مو   ن من مو  ي 3 610وينتشــــر كذلم 
رين والقر  منهم. وخي جميع  نحاء الجمهوري  الَّربي  الســــوري ،  ثيااة ىمماني  الو ــــول ىلا الســــما  المتتــــر ت

ــا جهاٌت خارل  وطني   رتولا ــافـــ روثيع  ، ، من   نها منظمات غ ر ومومي  واله ل األومر الَّربي الســـــورا  فـــ
 .هااسنساني  ورن  ذ مَّون ال

ــلا  - 34 نقي الوقوا واالت  ولم رتممن وكاالت األمم المتحدة من القياف  َّدة  َّثات مَّتمدة ومقررة  ســـــ
 ا   خي نيسا    ريل. وخي نيسا    ريل،   ،خي الللد 19-خي ردا واالت كوخ د ثيااةخي جميع  نحاء الللد و 

ــه مقرا لها من رنث ر الوذرت مجمور  من المنظمات غ ر الحمومي  الد رلا   جزاءاتولي  التي رت ذ من امشـ
 متثال الم رط للتدا  ر المت ذة،  ما خي  لم خي القخاع المالي. ور  د التقارير  ن  ل نتيج الَّمليات اسنساني   

  َّوبات م ر ي  كل رة.  نشوء خي رسهمهذه الممارفات 
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خي امتحـانـارهم الوطنيـ . و   خي رقـددملثـالـث الثـانوا  وكـل رـاف رـدرم األمم المتحـدة ط   التـافــــــــــــــع وا - 35
وزيرا  يونيــه. وفــــــــــــــهلــ    22تســــــــــــــتمر وتا  هي فــــــــــــــ  دــار مــايو و   31 ــد ت االمتحــانــات خي  ،  2021 رــاف

المتحدة رلور الخ   من مناطه  ارج  رن فـيخرة الحموم  ىلا المناطه ال اضـَّ  لسـيخرة الحموم    األمم
طالـدا  9 334من   ن  و  دار مايو،   31  خيس المـناه  المَّتمـدة. و رـقددم االمتحـانات رلا  فــــــــــــــاتمم نهم من ل
ــ  ن) ــع والثالث الثانوا( و  خي ال ــــــــ ــتقدالهم خي  2 640التافــــــــ مركزا لإلقام ،   55من المراخق ن المتوقع افــــــــ

(، والرق   4  776مركزا لإلقام  خي ولا ) 39مراخقا( خي  226  طالدا و 5 789تــــــ  ــــــا ) 6 015افــــــت قلل 
(. ولم ر تق نقاط الَّلور   ن ىالا ووماة،  265( وريت امشـــــــــه )158(، واير الزور )147(، ووماة )669)

نقاط رلور غ ر رفــمي . و خ د    الَّديد  ولا  افــت داف  ط   رلا الســ ر ىلا وماة من   ل 15مما  جلر 
م   وخا من قرروا ردف رقددم امتحانارهم خي المناطه ال اضـَّ  لسـيخرة الحمو   يغرب الشـمال  المن الخ   من  
ــادق ، و ــاء  ات الن و  ىلا  و  التجن د اسجدارا و و  المتـــــــــــ االرتقال. وار  األمم المتحدة الدول األرتـــــــــــ

ــماح  المرور اآلمن وغ ر المَّرقل للخ     ــمانات الحماد  ال ثم  والســ ــما  التزاف  طراف النزاع  توخ ر ضــ ضــ
 لتقددم االمتحانات الوطني .  خوط الجله و خراا  فرهم الراغل ن خي رلور 

 
 الق وا الم روض  رلا ىمماني  الو ول  سلا الجائح    

، لم رَّد  34رموما، ورلا الرغم من الق وا الََّرضــي  الم روضــ  رلا الســ ر المشــار ىل ها خي ال قرة   - 36
ــاني  19-موخ دالمتَّلق    ردا  ر الوقاد    ــتجا   اسنســــــ ــتخار   رَّتلر رائقا كل را  ماف  نشــــــــخ  االفــــــ ، و ث افــــــ

الجهات ال ارل  خي مجال الَّمل اسنســـــــــــاني رك يت اللرام  مع الواقع التشـــــــــــغ لي الجديد، وكذلم مع التدا  ر  
 التيس ري  التي رت ذها السلخات الم ت  .

 
 ىمماني  الو ول خي المناطه ال اضَّ  لسيخرة الحموم    

والج و  التي ال يزال الو ـــول   المحلي   مجتمَّات ال     خي المناطه ال اضـــَّ  لســـيخرة الحموم ، تـــمل  -   37
وم درا وك ر  خنا خي الغوط     ، ىل ها رســ را  ســلا ضــرورة الح ــول رلا المواخقات اسااري  واألمني  الشــي وني  

،  ل   الجمهوري  الَّربي  الســــــوري الشــــــرقي ، وب   جن ومزرر      جن خي غربي ريت امشــــــه. وخي جنو  
ااري  رحول او  افتمرار ىمماني  الو ول ىلا المناطه التي كان  رسيخر رل ها مظاهر انَّداف األمن والق وا اس 

فـــا قا الجمارات المســـلح  غ ر التا َّ  للدول، وال فـــيما خي وي اررا الللد خي مدين  اررا وخي  نحاء خي غر   
  اررا والقنيخرة. 

الســـــــــ ر ىلا المواقع الم داني  وقد وا ـــــــــل مو  و األمم المتحدة والمتَّاقدو  التا َّو  ألطراف ثالث   - 38
لتق يم  للقـياف  دَّـثات اجنـدا  ىلا جـنا مع المنظمـات غ ر الحمومـي  الوطنـي  واله ل األومر الَّربي الســــــــــــــورا 

والر ــد ورقددم الدرم اللوجســتي واساارا. وخي تــهَرا نيســا    ريل و دار مايو،  لم ردا التنق ت اللرنامجي  
المائ   خي 29ان  اضـــــا  نســـــد     لمىلا المواخقات اللرنامجي   و الَّام . ومثل   رنق   افـــــتنااا    1 733الَّااد  

 َّثـ    2 424مقـارنـ   شــــــــــــــهرا تــــــــــــــدـاط خلراير و  ار مـارس، و ـث  لم رـدا الدَّثـات الموخـدة من هـذا النوع  
 . ( 1) (3الجدول  )انظر

 

 __________ 

 “ مواخقات رام  ” دح ـــل مو  و األمم المتحدة والمتَّاقدو  التا َّو  ألطراف ثالث  الذين دَّملو  خي مراكز الَّمل اسنســـاني  ارم امشـــه رلا   (1) 
 للتنقل خي ىطار  رامجهم الَّااد . ورتيق هذه المواخقات ىمماني  الو ول  انتظاف ىلا الوجهات المق واة ورحد  من الشروط الل روقراطي . 
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ر  من شابط  الجمنوريطة العربيطة  مجموع عطدش بعاطات و طاالت األمم المتحطد  واأل راث الاطالاطة/الجنط   ات الميسطططططططططاخ
 2021، بحس  النوع: نيسان/أبري  وأيار/ما و  (   ) السورية، التي نفذت بموافقات برنامجية أو موافقات عامة 

 المجموع  رنامجيهمواخق   مواخق  رام  نوع الدَّث 
 18 2 16  َّثات التق يم    

 619 28 591 المَّون الدَّثات المراخق  لَّمليات ىد ال 
 1 053 22 1 031  َّثات الر د

 32 5 27  َّثات الدرم األمني واللوجستي واساارا 
 1 722 57 1 665 المجموع 

 الدَّثات الموخدة  مواخق   رنامجيه  و مواخق  رام  ال رستلزف الح ول رلا مواخق  محداة من وثارة ال ارجي  السوري . ) ( 

مجموع ردا الدَّثات خي ىطار المواخقات اللرنامجي   و المواخقات الَّام  الدَّثات التي قاف  ها مراقلو  من  طراف  ال دشـــــمل    م وظ 
 .2021ثالث  را َّ  لمنظم  ال ح  الَّالمي    ل  دار مايو 

 الشمل الثاني  

شابط  الجمنوريطة العربيطة السطططططططططوريطة،  مجموع عطدش بعاطات و طاالت األمم المتحطد  واأل راث الاطالاطة/الجنطات الميسطططططططططر  من    
 2021نفذت بموافقات برنامجية أو موافقات عامة، بحس  المحاف ات: نيسان/أبري  وأيار/ما و   التي 

  
ــول رلا مواخق  محداة من وثارة ال ارجي ، قدم  األمم و  - 39 ــتلزف الح ــــ ــد  ىلا الدَّثات التي رســــ بالنســــ

. ويمـثل هـذا (4)انظر الجـدول    خي المـاـئ (  50طلـدا  منهـا )  93ا  طلـدا  جـدـيدا ، رمـ  المواخقـ  رل 185المتحـدة  
 انا من متوفــ  األتــهر    دتــا  خي المائ  مقارن   ال ترة المشــمول   التقرير الســا ه. وهو 20ان  اضــا  نســد  

 خي المائ  من الخلدات. 60رلا ما متوفخه   لها رم  المواخق  التي االثني رشر الماضي ، 
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بعاات من شاب  الجمنورية العربية السطططططورية التي اسطططططتل مل الحصطططططو  علم موافقة محدش  من و ار  ال   
 2021النارجية: نيسان/أبري  وأيار/ما و  

 رليه المواخه الَّدا المخلو  الَّدا نوع الخلا
  للخلدــات  الم ويــ   النســــــــــــــدــ 

 المواخق  رلا و ل  التي
 29 7 24  َّثات التق يم    

 45 14 31 الدَّثات المراخق  لَّمليات ىد ال المَّون 
 57 42 74  َّثات الر د

 28 10 36  َّثات الدرم األمني واللوجستي واساارا 
 100 20 20  َّثات رق يم المسائل المتَّلق   الذ ائر المت جرة

 50 93 185 المجموع  
 
ــتلزف رموما الدَّثات التي دقوف  ها مو  و األمم المتحدة   م وظ    ــاخرو  رلر  خوط النزاع رســـــــ ــه  و المســـــــ المغاارو  من امشـــــــ

 الح ول رلا مواخق  محداة من وثارة ال ارجي .

 ىمماني  الو ول خي تمال ترا الجمهوري  الَّربي  السوري    

خي الشـمال الشـرقي، وا ـل  األمم المتحدة ىد ـال المسـاردات اسنسـاني   شـمل منتظم ومسـتمر خي  - 40
اء محاخظ  الحسـم  وبَّر  جزاء محاخظ  الرق . و ل و ـول األمم المتحدة وتـركائها ىلا مناطه  مَّظم  نح

ــل ىلا ار اا   ن األطراف   ــلا ردف التو ـــــ ــه،  ســـــ ــ دا من امشـــــ   رص،  ما خي  لم مند  ور ن الَّر ،  ـــــ
.  2019س المســـــــيخرة. وقد  رفـــــــل    ر قاخل  را َّ  لألمم المتحدة رلر  خوط النزاع ىلا مند  خي   ار مار 

ذ    591و  ل ال ترة المشــــــــــــــموـل  ـ التقرير، ن ـذت   َّـث  منهـا  568 َّـث  خي الحســــــــــــــمـ ، والرقـ  واير الزور، ن ـل
 َّثــ  من قلــل مو  ي األمم المتحــدة الــذين دحملو    18، ون ــذت   ثــالثــ  طرافمراقلو  وميســــــــــــــرو  رــا َّو  أل

ن اوتـاجوا ىلا مواخقـ  محـداة من ي الـذ   َّثـات من قلـل مو  ي األمم المتحـدة  5  مواخقـات رـامـ  رلا التنقـل، و
 وثارة ال ارجي . 

وَروا ــــــــل  الجهوا الملذول  لتقددم مســــــــاردة طلي  كا ي  ومســــــــتمرة ىلا المناطه الواقَّ  خي الشــــــــمال   - 41
الشرقي  ارم نخاا فيخرة الحموم . وخي نيسا    ريل و دار مايو، فلم  منظم  ال ح  الَّالمي  فدع تحنات  

ك لوغراما من    139  140، ون ذت ث ث رمليات نقل جوا، و رفــــــل   ربع قواخل  ري ، رحمل رلر  خوط النزاع 
 رلموال  ى ـــــا  . وتـــــمل    10  500من الَّ جات واسمدااات رك ي لَّ م   348  167  وهو ما دمثل المَّون ،  

.  2021مايو   دار    3التي نقل  جوا ىلا مدين  القامشـلي خي محاخظ  الحسـم  خي  ،  19- الشـحنات لقاوات كوخ د 
ــحي .  84وقد   ــــــي نحو   ــحنات للمراخه ال ــــ ولم رللم منظم  ال ــــــح  الَّالمي  رن  د   خي المائ  من الشــــ

الشــــحنات. ول ن كان  األمم المتحدة روا ــــل االررقاء   رلم  لوجســــتي  كل رة خي ىد ــــال  ــــَّوبات رشــــغ لي   و
مليات ال رللي فــوص نســد  متواضــَّ  ، خا  هذه الَّالســيخرة َّمليات التســليم ىلا الشــمال الشــرقي رلر  خوط  

ــرقي اس  ل رن محدواد  األااء   ــمال الشـــــ ــاني  خي الشـــــ ــل  المنظمات اسنســـــ من مجموع االوتياجات. ووا ـــــ
المو   ن الخل  ن  وا التـدريـا الكـاخي   نقي خيمراخه الررـادـ  ال ــــــــــــــحيـ  وقـداررهـا، و من جـانـا  الو ي ي  

نســــــــــــــول ن و اويـ  مثـل اس  ،ا خي  لـم األاويـ  الدـالغـ  األهميـ واقترا  م زو  ىمـدااارهـا الخليـ  من الن ـاا،  مـ 
مَّالج   مراض القلا واألولي  الدموي  ومتـااات الجراثيم. ورموما، اثااا الوضـع فـوءا منذ انتهاء  ـ وي   

 اس   الذا  رخاه مجلس األمن  افت داف األمم المتحدة لمَّلر اليَّربي  الحدواا.
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 غر  الجمهوري  الَّربي  السوري  ىمماني  الو ول خي تمال    

وا ــل  وكاالت األمم المتحدة والشــركاء الَّامل ن خي مجال األنشــخ  اسنســاني  الت ــدا للتحددات  - 42
ــتي  وال ــغ لي اللوجســــ ــت دامها ىلا مَّلر واود رقا  تشــــ الناجم  رن   ر ردا المَّا ر الحدواد  المن و   افــــ

. ويتوا ــــــــــــــل روجـيه جميع المســــــــــــــارـدات اسنســــــــــــــانـي  التي رـقدمهـا (2020) 2533ار ـا  قرار مجلس األمن 
  وقد افـــــــــــت دم ســـــــــــوري  رن طريه مَّلر  ا  الهوص، الجمهوري  الَّربي  الالمتحدة ىلا تـــــــــــمال غر   األمم
 . (2020) 2533مجلس الء ن ا  قرار المَّلر منذ  د  لم ىمدااات ىنساني  رحملتاون   8 343

ووا ــــــل   لي  الر ــــــد التا َّ  لألمم المتحدة المَّني   الجمهوري  الَّربي  الســــــوري  رمليارها  حســـــا   - 43
  2332و    (2015)  2258و    (2014)  2191و    (2014)  2165التكليت الوارا خي قرارات مجلس األمن  

ورمل   لي  الر ــد   .(2020)  2533و  (2020)  2504و  (2018)  2449و  (2017)  2393و  (2016)
  ، من رركياىلا الللد تـاون  رلرت   2  007تـحن  رتنلن من   20رلا ر ـد ورنك د الخا ع اسنسـاني لما رداه 

ــواة منذ  داد  الَّمليات ىلا جميَّها  ــاونات المر ـ ــل مجموع ردا الشـ من   ل مَّلر  ا  الهوص. وبذلم د ـ
  595و ، تـاون  من   ل  ا  السـ ف 5 268و    ،تـاون  من   ل  ا  الهوص   38 384تـاون  )  48 356

تــاونات من   ل الَيَّر بي (. ولم ر َثر  ا تــواغل  و  فــ ل   شــن  الخا ع  109و   ،تــاون  من   ل الرمثا 4
حن    تلماسنســاني ل حنات. وقد ا    األمم المتحدة رلا ى خار وموم  الجمهوري  الَّربي  الســوري   مل تــ  الشــن

ــار    48رَّلر الحدوا قلل  ــالها، فـ ــاني  المقرر ىد ـ ــلع اسنسـ من موردها،  ما خي  لم رقددم مَّلومات رن السـ
وردا الشـاونات، والجه  المالك  لها خي األمم المتحدة، ووتجهتها )المنخق (. و ل  اآللي  رسـت  د من ر قات  

 التَّاو  الممتاثة مع وموم  رركيا.

رلا ارداع نه  متَّدا الخرائه ل فــــــتجا    ووا ــــــل الَّاملو  خي مجال األنشــــــخ  اسنســــــاني  الَّمل - 44
ل وتياجات المتزايدة خي الشــــمال الغربي. ووا ــــل  األمم المتحدة الحوار مع األطراف المَّني   شــــن  ىرفــــال  
 َّث  من اا ل الجمهوري  الَّربي  الســـــــــــوري ، رلر  خوط النزاع، ىلا الشـــــــــــمال الغربي. ور رض م هوف منقق  

جميع األطراف      نىلا ار ـاا دمن ـقد جرص التو ــــــــــــــل   خي   ار مـارس. ولم  للَّملـيات رلا األطراف المَّنيـ 
المقترو   حلول نهاد  ال ترة المشــمول   التقرير. وافــتمرت المشــاورات  للدَّث   شــن  الت ا ــ ل التشــغ لي  المَّني  

 الرامي  ىلا النظر خي رح ظارها،  ما خي  لم  يما يتَّله  مسنل  كي ي  روثيع المَّون   َّد و ول القاخل . 

 
 ىمماني  الو ول خي جنو  الجمهوري  الَّربي  السوري    

ــاني  را  - 45 ــاردات ىنســـــ ــل    ر قاخل  مســـــ  َّ  لألمم المتحدة ىلا م يم الركدا  من اا ل الجمهوري     رفـــــ
. وخي  ويا  مت رق ، و ــــــل  تــــــاونات رجاري   افــــــت داف طرقات  2019  الَّربي  الســــــوري  خي  يلول فــــــلتملر

ــدور قرار وموم  األرا  خي   ار مارس   غ ر ــمي . ومنذ  ــــ  اغ ا الحدوا كاجراء وقائي الوتواء    2020رفــــ
فـــــع  ، لم د19-انتشـــــار كوخ د المحتاج ن ىلا الرراد  الخلي  خي م يم الركدا  الو ـــــول ىلا ليااة  الناس  َّد  و 

 التنس ه    ، األمم المتحدة رلا الجانا األراني من الحدوا. وافتمر ىرفال الحاالت ال حي  الحرج  ىلا امشه 
ــمق لمن غااروا  غرض الَّ م  الَّواة ىلا   ــورا، ولكن لم د ســــــــ منخق  الم يم.  مع اله ل األومر الَّربي الســــــــ

 حاج     هنفـــــــــن اسنجا  و   هن خيامر ة خي م يم ركدا     2  500وي قد تر  ـــــــــندوا األمم المتحدة للســـــــــما      
الحمـاـد  المنقـذة لألرواح خي الحـاالت الحرجـ  و ـدمـات ال ــــــــــــــحـ  اسنجـا ـي . ويقـدر    ثمـ  مـا متوفــــــــــــــخـه   ىلا

المدمر  خـــالم ـــاطر    .امر ة وـــامـــل خي المنخقـــ  خي  ا وقـــ  من األوقـــات 300 المتزايـــدة المترردـــ  رلا الزوام 
   والحمل، مع ما يررد   ذلم من متار ات، رجَّل ىمماني  الح ول رلا ال دمات الخلي   مرا ملحا للغاد . 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
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رلم   َّث  خي الســــــــويداء، واررا والقنيخرة. ومن   ن    244و  ل ال ترة المشــــــــمول   التقرير،  جري   - 46
 َّث ، ون ذت ث ث  َّثات من قلل مو  ي   239ا َّو  ألطراف ثالث   تن  ذ  الدَّثات، قاف مراقلو  وميســــرو  ر 

دحتــــاجو   الــــذين  المتحــــدة  قلــــل مو  ي األمم  الــــذين دحملو  مواخقــــات رــــامــــ  وبَّثتــــا  من  األمم المتحــــدة 
 مواخقات محداة من وثارة ال ارجي . ىلا

 
 تأ يرات الدبو  وإجراءات التسجي    

ل مع وموم  الجمهوري  الَّربي  الســـــوري  سراو  منق رنتـــــ رات الد ول  وا ـــــل  األمم المتحدة الَّم - 47
 (. 5للمو   ن خي الوق  المنافا )انظر الجدول 

 5الجدول   

 2021 لبات تأ يرات الدبو  لألمم المتحد : نيسان/أبري  وأيار/ما و    

 المخلو    الَّدا نوع الخلا
  المواخه  الَّــــــدا

 رليه
  الخلدـــات  رـــدا

 المرخوض 
  الخلدـــــــات  رـــــــدا
 خ ها  ي ل   لم  التي

 50 3 18 72 التنت رات التي ط لل    ل ال ترة المشمول   التقرير     
 46 0 97 145 التجديدات التي ط لل    ل ال ترة المشمول   التقرير

قلـل  طلدـات التـنتــــــــــــــ رات التي لم يلـ  خ هـا والتي رَّوا ىلا مـا
 38 0 25 66 ال ترة المشمول   التقرير

طلدات رجديد التنتــــــــــ رات التي لم يل  خ ها والتي رَّوا ىلا ما 
 4 0 47 51 قلل ال ترة المشمول   التقرير

 
فــــحل  األمم المتحدة طلدا واودا للح ــــول رلا رنتــــ رة وطلل ن لتجديد التنتــــ رة ق د تم    ل ال ترة المشــــمول   التقرير  م وظ   

وث ث  طلدات لم يل  خ ها رَّوا ىلا ما قلل ال ترة المشــــــــــمول   التقرير. ويغخي ردا طلدات التنتــــــــــ رات وطلدات رجديد 
 .2021  ار مارس ىلا  2020تداط خلراير  من، ال ترة 4و  3   ن التنت رات التي لم يل  خ ها، المل ن  خي ال

  
لــ  لــدص الحمومــ  للَّمــل خي الللــد  - 48 ويللم مجموع رــدا المنظمــات غ ر الحموميــ  الــدوليــ  المســــــــــــــجل
 منظم . 41

 
 سالمة وأمن العاملين في مجا  تقديم المساعد  اإلنسانية وأماكن عملنم   

المتحدة والمنظمات غ ر الحمومي  رن  ذ  رام  خي المناطه المتتــــــــــــررة من ركرار وا ــــــــــــل  األمم  - 49
ــتداكات المســــــــلح  والغارات الجوي  والَّمليات المنتظم  لتداال الق ــــــــن  ن را  المدخ ي  غ ر المداتــــــــرة   االتــــــ

دتــــــا خي  وغ رها من  تــــــمال الهجمات من قلل  طراف النزاع و يما   نها. ويَّمل مو  و اسغاث  اسنســــــاني   
 مناطه تديدة التلوث  الذ ائر غ ر المن جرة والمت جرات من م ل ات الحر  واأللغاف األرضي .

من  22ومنذ  دء النزاع،    لم رن مقتل م ات من الَّامل ن خي مجال األنشــخ  اسنســاني ، من   نهم   - 50
مو  ا ومتخورا   66 ألونروا؛ ومن مو  ي ا  20مو  ي األمم المتحدة وكيانات منظوم  األمم المتحدة، منهم 

من مو  ي ومتخوري جم ي  اله ل األومر ال لســـــــــــخ ني. وق تل   8من اله ل األومر الَّربي الســـــــــــورا؛ و 
  دتا الَّديد من مو  ي المنظمات غ ر الحمومي  الدولي  والوطني .



S/2021/583  

 

21-07681 17/24 

 

األنشــــخ  اسنســــاني . و  ل ال ترة المشــــمول   التقرير، قتل اثنا  رلا األقل من الَّامل ن خي مجال   - 51
من مشــــــروع   انيســــــا    ريل، قتل متخورا  خي منظم  غ ر ومومي  خي هجوف مســــــلق  ثناء روارهم  17وخي 

 للمساردة اسنساني  خي اير الزور.

مو  ــا  من مو  ي وكــاالت منظومــ  األمم المتحــدة وبرامجهــا )جميَّهم من   16وكــا  مــا مجمورــه   - 52
  و م قواين خي نهاد  ال ترة المشمول   التقرير.  ،ترض  نهم محتجزين و اخ ،األونروا( ق د االوتجاث

  
 مالح ات  -  ثالاا  

والتدهور الحاا  19-ال يزال الســــوريو  خي جميع  نحاء الللد دَّانو  من األثر المدمر لجائح  كوخ د - 53
ىثاء افــتمرار    خي الوضــع االقت ــااا. وخي فــياا هذه الظروف ال ــ د  للغاد ، دســاورني القله  شــمل  ا 

الجمهوريـ  رـنث ر األرمـال القتـاليـ  والَّنن،  مـا خي  لـم الهجمـات الموجهـ  ضـــــــــــــــد المـدن  ن خي جميع  نحـاء  
ــاني هذه الهجمات  الَّربي  ال ســــوري  التي رتســــلا خي مَّاناة المدن  ن ورشــــريدهم. ويحظر القانو  الدولي اسنســ

األجهزة المت جرة ال دوي  ال ـنع خي المناطه   ف خ هاالهجمات التي رسـت دالموجه  ضـد المدن  ن،  ما خي  لم 
األفـــــــواا المزاوم . و وا ـــــــل روجيه الدروة ىلا جميع  طراف  خي م يمات الناثو ن اا ليا و خي الســـــــمني ، و 

 تما  وماد  المدن  ن واللنا التحتي  المدني  وخقا للقانو  الدولي اسنساني.  لالنزاع 

ــات - 54 ــ  قله رم ه رث ره الهجمـ ــدخ يـــ     21التي وقَّـــ  خي    وثمـ ــا خي  لـــم ن را  المـ ــارس،  مـ   ار مـ
ــ ا األرار  الجراوي، وكذلم الهجمات التي وقَّ    التي ــتشـــ ــرارا  مســـ  ات ىلا قتل وجرح مدن  ن و لحق   ضـــ
وزيرا  يونيه رلا مستش ا الش اء خي مدين  ر رين،  ما خي  لم رمليات الق ن المدخَّي والقذائن  12خي  

و كرر التنك د رلا ضــــــرورة التحق ه   .وجرح مدن  ن،  من خ هم راملو  خي مجال ال ــــــح   التي  ات ىلا قتل
ويجا   ،خي الهجمات التي ر ــ ا األليا  المدني ، مثل المســتشــ يات. ويجا وضــع ود لإلخ ت من الَّقا 

نزاع،  رخل ه المســــــــــــــاءـل  رن الجرائم المرركـد  خي الجمهورـي  الَّربـي  الســــــــــــــورـي . ويتَّ ن رلا جميع  طراف ال
 المجتمع الدولي، ك ال  ى تاع مرركلي االنتهاكات الجسيم  للقانو  الدولي اسنساني للمساءل .  رلا وكذلم

ورات من   ل مرخه    19-جررـــ  من لقـــاح كوخ ـــد  256  800و روـــا  ـــنول رمليـــ  سد ــــــــــــــــال   - 55
لســــوري ن. ومن األهمي  خي المائ  من الســــما  ا  0,5لتغخي  ووالي ىلا دم ي ال كوخاكس. غ ر    هذا الَّدا 

ســوري  الجمهوري  الَّربي  الوروفــيع نخاقه خي الوق  المنافــا ىلا  19- مما  موا ــل  ىد ــال لقاوات كوخ د
 .الو ول  افت داف جميع طرائه

،  الللدالمســـــــــــاردات المنقذة لألرواح ىلا المحتاج ن خي جميع  نحاء    اد ـــــــــــال ورندما يتَّله األمر - 56
ورلا الرغم من االفــــــــــتجا   الوافــــــــــَّ  النخاا التي رقوف  ها   القنوات و   رظل م توو .يندغي    ر  تق جميع 

منظومــ  األمم المتحــدة خي الجمهوريــ  الَّربيــ  الســــــــــــــوريــ  وخي جميع  نحــاء المنخقــ ، يلزف روخ ر المزيــد من 
رمليات ويتســـــم ركثيت   .ىمماني  ىد ـــــال المســـــاردات اسنســـــاني  للو ـــــول ىلا من هم خي  مس الحاج  ىل ها

ــي  للتممن من الو ـــــــــول ىلا  ــافـــــــ ــال المســـــــــاردات رلر  خوط المواجه  ورلر الحدوا  األهمي  األفـــــــ ىد ـــــــ
ــل ىلا رواخه  راء   المحتاج ن ىل ها، خي كل مما ، و كرر رنك د الدروة التي وجهتها ىلا مجلس األمن للتو ــــــــ

وخي تـــــمال غر  الللد، ثاا ردا  .ثناءوال رزال الحال  رتدهور خي هذه األ . شـــــن  هذه المســـــنل  الدالغ  األهمي 
ومن تـــــــــــــــن  رـدف رمـديـد اس   الممنوح لألمم المتحـدة    .2021خي المـائـ  خي رـاف    20المحتـاج ن  ـنكثر من  

م ي ن األتـ ا  الذين هم خي  مس الحاج   ىلا المَّون  المنقذة للحياة  ىد ـالللَّمل رلر الحدوا    دَّخل  
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ــهدها ىل ها، مما يزيد من مَّاناة المدن  ن   ــتويات لم رشـ ــمال الغربي ىلا مسـ ــنوات من النزاع 10خي الشـ وهو   .فـ
خي تـــــمال غر  الجمهوري  الَّربي  الســـــوري ،  19-فـــــيَّخل  دتـــــا  خ  األمم المتحدة لتوثيع لقاوات كوخ د

وفـــــــ تنثر  ذلم مســـــــتوص الدرم خي جميع القخارات رلا ال ور نظرا لَّدف ىمماني  االفـــــــتَّاضـــــــ  رن المَّون  
وال يزال رقددم افـــتجا   وافـــَّ  النخاا رلر الحدوا  درم من األمم  .همي  التي رقدمها األمم المتحدةالدالغ  األ

تــــــهرا ضــــــروريا سنقا  األرواح. ومع ثيااة رمليات الَّلور، وثيااة األموال،  12المتحدة ل ترة ىضــــــا ي  مدرها  
المتزايد من المحتاج ن. وال يزال  لم ينخله رلا الشـمال   وفـع األمم المتحدة    رقوف  المزيد لمسـاردة الَّدا 

 .الغربي والشمال الشرقي ك هما

ولن رد ر األمم المتحدة جهدا لتحســــــ ن ىمماني  الو ــــــول ىلا جميع المدن  ن المحتاج ن خي جميع  - 57
 خوط النزاع     نحاء الشــــمال الغربي  افــــت داف جميع الوفــــائل المممن ،  ما خي  لم من   ل الَّمليات رلر

سـوري . وفـتسـتمر المشـاورات مع جميع األطراف للقياف  هذه الَّمليات خي  قر   الجمهوري  الَّربي  المن اا ل  
ممم  و ويا لشـــريا  الحياة  القواخل رلر  خوط النزاع وق  مممن. وخي  ل الظروف الراهن ، دممن    روخر

خل رلر  خوط النزاع    ركو   ن س وجم ونخاا  ومع  لم، ال دممن للقوا رلر الحدوا. الموخراألفـــــــــافـــــــــي  
  .الَّمليات رلر الحدوا، وتا وة   وخدت  انتظاف

وخي الشــمال الشــرقي، ال رزال االوتياجات اسنســاني  مرر َّ . وقد رراص الوضــع منذ الَّاف الماضــي،  - 58
  األمم المتحدة روا ــــــــــــــل  َّد ىثال  اليَّربي  كمَّلر لألمم المتحدة من و   ه من قلل مجلس األمن. ول ن كان 

ــليم ىلا الشـــمال الشـــرقي رلر  خوط   ــليم رلم ، خا  رملياتالســـيخرةاالررقاء  َّمليات التسـ ال رللي فـــوص  التسـ
واسمدااات    ،نســـــد  متواضـــــَّ  من مجموع االوتياجات. وال يزال الَّديد من المراخه دَّاني من نقي المو   ن

ــل المَّون   جميع  نوارها ــوري ، ولكنها رظل    والمَّدات. ورموما، ر ــ ــرا الجمهوري  الَّربي  الســ ــمال تــ ىلا تــ
ط ــل خي  روف غ ر   40  000ويشــــــــــــــمــل  لـم م يم الهول، و ــث ال يزال يوجـد مـا دقر  من    .غ ر كـا يــ 

منمون  ومتدهورة. و وث جميع الللدا  التي لديها ررادا خي م يم الهول رلا    رسمق  اراارهم الخولي  ىلا 
وهو ما دمتســي طا َّا ملحا   ــورة  ا ــ   يما يتَّله  األط ال و فــرهم، و لم رمشــيا   وطانهم  ســرر  و ما ،  

  .مع القانو  الدولي والمَّاي ر الدولي 

التي دممن    رَّوا ىممـانيـ  الح ــــــــــــــول رلا   جزاءات، اروت ىلا رخع ال2020وخي   ار مـارس   - 59
،  و األغذد ، خي الجمهوري  الَّربي  19-اسمدااات ال ـــــــحي  األفـــــــافـــــــي ،  و الدرم الخلي المت ـــــــل  موخ د

  ن الدول األرتاء المَّني  والجهات ال ارل  خي مجال  دجرا واليا   ارقني   اووار ثم   ومن المشجع      .السوري 
سـوري . و مل    رتممن األطراف  الجمهوري  الَّربي  الءات والَّمليات اسنسـاني  خي  الَّمل اسنسـاني  شـن  الجزا

 الللدخي جهات خارل  خي مجال الَّمل اسنسـاني المَّني  من ىدجاا فـلل للت ـدا للتحددات التي رواجهها ردة 
 خي ضما  الو ول الكاخي والموثوا ىلا ال دمات المالي .

لإلخرام من جانا واود رن األتــ ا  المحروم ن رَّســ ا من   جهواه  مدَّوث ال ا ال  ويوا ــل - 60
ن    النســــــاء، واألط ال، والمســــــن  يما يتَّله     وريتهم رلا نخاا يتنافــــــا مع وجم هذه المســــــنل ، وال فــــــيما

يحتجز مَّظم هاالء  . و 19- الذين هم ررضـــــــــ  لل خر   ـــــــــ    ا ـــــــــ    ل جائح  كوخ د ،والمرضـــــــــا 
بي  الســــــــــــــوري . و ارو الحموم  وجميع األطراف األ رص ىلا  من قلل وموم  الجمهوري  الَّر   األتــــــــــــــ ا 

اس  ل رن م ـــــــ ر و ماكن وجوا األتـــــــ ا  الذين رحتجزهم، وةلا ىراو  و ـــــــول الوكاالت اسنســـــــاني  
ــا  ىلا جميع  مــــاكن االوتجــــاث. ويندغي    د َّلم رلا ال ور جميع  والوكــــاالت المَّنيــــ   حقوا اسنســـــــــــــــ

ــ ـا  المحتجزين  ـنا رهم موج   ــ ـا  الـذين يواجهو  الم وقـ   األتــــــــــــ هـ  ىل هم. ويندغي    د منق األتــــــــــــ
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ــمانات الدنيا  توخ ر محاكم  راال . ويندغي    دمثلوا خورا   ماف قاض و   د رم رنهم  ــائي  جميع التــ القتــ
ــلخـات المحتجتزة ىجراء رحقيـقات رـاجـل  وخَّـاـل    ـــ ا . ويندغي للســــــــــــ خورا  ى ا كـانوا ـقد و رموا من وريتهم رَّســــــــــــ

ــامـل   ـــ اخ  خي واالت الوخاة  ثـناء االوتجـاث، ورـقددم الجـناة ىلا الَّـدال  ى ا رل  ن    هذه الو يات   وتــــــــــــ وتــــــــــــ
نجم  رن  خَّال ىجرامي . ويندغي ى  ل   فـــــــر األتـــــــ ا  المتوخ ت ن  ثناء االوتجاث، ومنحها رَّويتـــــــات 

ــو  خترة مَّقوـل   خَّـل غ ر ـقانوني.   الوـخاة ـناجمـ  رن   خ هـا  ركو    خي الحـاالت التي كـامـل  وكـا ـي  خي غتــــــــــــ
اا ل المجتمع وب ن األطراف و  ــــــحا  الم ــــــلح     ،واوتراف هذه المداا  دممن    يتيق  دتــــــا   ناء الثق  

الدول  ن. ومن تن  ردف مَّالج  مسنل  الحرما  التَّس ي من الحري     دجَّل الَّدال  الموثوق  والم الح   
 الحقيقي  والس ف المستداف  مورا   َّ دة المنال.

ســـــــــــوري ،  اسضـــــــــــاخ  ىلا األثر الجمهوري  الَّربي  الوقد  اص الوضـــــــــــع االقت ـــــــــــااا المتدهور خي   - 61
االجتماري االقت ــــااا للجائح ، ىلا ثيااة رَّم ه مَّاناة جميع الســــوري ن. ونظم  ردة اوتجاجات فــــلمي ، 

ت داف القوة حموم  و ارجها. وخي الحســـــم ، ووجه المتظاهرو  الســـــلم و   افـــــ اللســـــيخرة   عخي مناطه ر تـــــ 
 وارتقل  َّتهم لمجرا مشاركتهم خي االوتجاجات.   ،الترورا وغ ر المتنافا غ ر

ر جميع األطراف المَّني   ننه ال دجوث ر ريه  ا رجمع ىال خي واالت افتثنائي . ووخقا - 62 للمَّاي ر   و  ك 
ــت داف  ــمل افـ ــا ، دشـ ــوص  المم ت  من جانا مو  ي ىن ا  الق القوة الدولي  لحقوا اسنسـ انو   ود التدا  ر الق ـ

لمنع وقوع ضـــــــرر   التي ال يندغي اللجوء ىل ها ىال رندما ال دممن رجنا  لم رلا اسط ا ل ـــــــو  الحياة  و
جســيم قد ينجم رن  خر وتــيم. وةضــاخ  ىلا  لم، دَّتلر االرتقال  و االوتجاث  ســلا الممارفــ  المشــرور  

 َّس يا.للحه خي وري  التَّل ر  و التجمع السلمي رم  ر 

وال يزال افـتمرار اسخ ت من الَّقا  رلا االنتهاكات والتجاوثات الجسـيم  لحقوا اسنسـا  والقانو   - 63
االنتهاكات والتجاوثات للمســــاءل .  رلم  دالم. ويجا ى تــــاع مرركلي  القله  لل  االدولي اسنســــاني دشــــمل م ــــدر 

ر جميع الدول، وال فــــــــــــيما الدول التي لها ن و  مداتــــــــــــر رل ا  طراف النزاع،  ننها ملزم   ار ا   خوات  و  كت 
افـتداقي  لك ال  اوتراف القانو  الدولي اسنسـاني،  ما خي  لم  ومامه المت ـل   حماد  المدن  ن. و ه ا  جميع  
 طراف النزاع، وال فــــــــــــــيمـا ومومـ  الجمهورـي  الَّربـي  الســــــــــــــورـي ، وجميع اـلدول، والمجتمع المـدني، ومنظومـ  

رتَّاو    ـــــورة رام  مع اآللي  الدولي  المحايدة المســـــتقل  للمســـــاردة خي التحق ه والم وق   المتحدة،     األمم
القتـــــــــائي  لألتـــــــــ ا  المســـــــــاول ن رن الجرائم األتـــــــــد  خورة وخه ر ـــــــــنيت القانو  الدولي المرركد  خي  

ئه  ات ال ل   ، وال فيما رن طريه رقددم المَّلومات والوثا2011الجمهوري  الَّربي  السوري  منذ   ار مارس  
ــاءل  رن االنتهاكات والتجاوثات ال خ رة ل ــوع. خالمســ ــاني قانو    الموضــ ــا  والقانو  الدولي اسنســ وقوا اسنســ

ر اروري  تـرٌط قانوني و مر جوهرا رلا ود فـواء لتحق ه السـ ف الدائم خي الجمهوري  الَّربي  السـوري . و كر 
 الدولي . ىلا ىوال  الحال  خي الللد ىلا المحمم  الجنائي 

وبالنظر ىلا الشــــــــواغل ال خ رة المســــــــتمرة التي  ث رت   ــــــــورة متكررة  يما يتَّله  حماد  المدن  ن   - 64
ــل   حقوا اسنســــا  خي الجمهوري  الَّربي  الســــوري ، ال  ثال  وث  قوة وموم    وغ ر  لم من الشــــواغل المت ــ

، رلا التَّاو  مع 22 19و  1 18-اى ا الجمهوري  الَّربي  الســــوري ، رمشــــيا مع قراَرا مجلس وقوا اسنســــ 
ــلل منها  ــا ،  ســ ــي  األمم المتحدة لحقوا اسنســ ــا  ومع م وضــ ــ  لمجلس وقوا اسنســ نظاف اسجراءات ال ا ــ

 ن  حماد  وقوا اسنسا  ورَّزيزها.ىقام  وجوا م داني دملل 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-18/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-18/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
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ــتمر خي جميع  نحاء  - 65 واقَّا اائما وغ ر مقلول. و وا ــــــل وث    الللدال يزال النشــــــاط الَّســــــمرا المســــ
 مجلس األمن  جميع   ـحا  الم ـلح  رلا ىنجاث وقن سط ا النار رلا ال ـَّ د الوطني، رمشـيا مع قرار

. ويشـمل ييا  وقن سط ا النار رلا ال ـَّ د الوطني رائقا  ماف رملي  فـيافـي  مسـتدام  (2015) 2254
. و وا ـــــل ارم (2015) 2254و ات م ـــــداقي  دقواها الســـــوريو  ويمتلكو  ثمامها  ما يتماتـــــا مع القرار  

ــي  الدولي  اللناءة  ــلح  الدول  ن واسقليم  ن  نهمي  الد لومافـــــــ ــحا  الم ـــــــ جهوا مدَّوثي ال ا  لتذك ر   ـــــــ
الرئيســــــــي  التي ســــــــوري . ويندغي لألطراف الســــــــوري  وجميع األطراف ال ارل  يتَّله  الجمهوري  الَّربي  ال  يما

االر اا رلا ال خوات   ســــــــــــــوري الجمهوري  الَّربي  الرتمتع  الن و  والت وير لتَّزيز التقدف نحو الســــــــــــــ ف خي 
لزف محن  المدن  ن جميع األطراف المَّني   ار ا   خوات ملموفـــ   ور    المشـــترك  والتداالي  التي يتَّ ن ار ا ها.

 .يتحمل مَّاناة ال دممن ر  لها منذ خترة طويل  جدا من  جل رحق ه ف ف مستداف للشَّا السورا، الذا
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 المرفق

لتنا مفويطية األمم المتحد  لحقو   الحواشث المبلَّغ عننا التي تضطرر مننا ال   مدنيون وسطجا
 *2021اإلنسان: نيسان/أبري  وأيار/ما و  

 
 محاف ة إشل    

نيسا    ريل،  خ د  ننه  لقي القدر رلا رامل خي مجال األنشخ  اسنساني   القر  من قري   7خي   • 
 محتجزا. المذكورررمان ن، خي ريت ىالا الشمالي. وال يزال الَّامل 

ــليا  وختاة   8خي  •  ــلي وختارا ، وجرح  ـــــ ــدَّ  مدن  ن، من   نهم امر را  و ـــــ ــا    ريل، قتل فـــــ نيســـــ
 فيارة خي ق ن  رضي،  حسا التقارير، خي  لدة الناجي  خي ريت ىالا الغربي.رندما    ل  

نيسا    ريل،    ا مدني  جروح نتيج  ق ن  رضي،  حسا التقارير، خي قري  ك ريدين    25خي  • 
 خي ريت ىالا الغربي.

و ليا  وختارا ،  مايو  دار، قتل ث ث  مدن  ن،   نهم امر را ، وجرح فت  مدن  ن،   نهم امر ة   3خي   • 
فـــــــــي  رو رندما وقع ان جار خي مســـــــــتواع لألفـــــــــلح ،  حســـــــــا التقارير،  القر  من م يم نااا ال 

 يمــ    50ىالــا. و لحه االن جــار  ضــــــــــــــرارا  مــا ال دقــل رن    خي  للنــاثو ن اا ليــا خي قريــ  ال ورــ 
 الم يم.  خي

ار،  حســــــــــــــا التـقارير،   ـدار مـايو، قـتل مـدني و  ـــــــــــــــ ا   ر  جروح خي رـداال سط ا النـ  11خي  • 
 الدان  خي ريت ىالا الشمالي.  خي

ــ  مدن  ن،   نهم ختاة واودة، نتيج  غارة جوي ،  حســــــا التقارير،    12خي  •  ــ ا  مســــ مايو  دار،   ــــ
  القر  من قري  كندة خي ريت ىالا الغربي.

 
 محاف ة حل    

،  القر  من قري  جواا لغم  رضـــــي،  حســـــا التقارير   ان جارنيســـــا    ريل، قتل  ـــــليا    12خي  • 
 ماث  خي منخق  ر رين خي ريت ولا الشمالي الغربي.

ــا    ريل، قتل مدني خي رداال سط ا النار،  حســــــــا التقارير، خي قري  م دانكي خي   13خي  •  نيســــــ
 منخق  ر رين خي ريت ولا الشمالي الغربي.

ــ ل  ختاة  جروح رندما ان جرت قنلل  يد  24خي  •  ــا    ريل،   ــ ــا التقارير، خي مدين  نيســ وي ،  حســ
 ر رين خي ريت ولا الشمالي الغربي.

نيسـا    ريل، قتل  ـلي نتيج  لن را  قنا ـ ،  حسـا التقارير،  ارم مدين  الدا  خي ريت   25خي  • 
 ولا الشرقي.

 

رقد ف قائم  الحوااث  مثل  رلا المســــــــائل المث رة للقله خي مجال وقوا اسنســــــــا  التي طرو  خي التقرير. ولكن، ونظرا لتغ ر  نماط   * 
يد من المناطه المتتـــــررة من النزاع، ما  رح النزاع وخقدا  تـــــدمات الم ـــــاار  ات الم ـــــداقي  و  و الم ـــــاار الموثوا  ها خي الَّد

التحقه من الحوااث يزااا  ــَّوب . والقائم ، التي ال رتتــمن فــوص الحوااث التي   لغ   ها م وضــي  األمم المتحدة لحقوا اسنســا  
 ورم التحقه منها وخقا لمنهج تها، ال يندغي ارتدارها تامل .
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 األجهزة  مدنيا،   نهم امر ة وث ث   ـــلي ، خي هجوم ن   14نيســـا    ريل، قتل  ـــلي وجرح    27خي  • 
 ،  حسا التقارير، خي مدين  جرا لس خي ريت ولا الشرقي. جرة ال دوي  ال نعالمت 

ــيارة   5خي  •  ــرة واودة نتيج  الن جار فــ ــ   ط ال، من   نهم  ربع ختيات، من  فــ  دار مايو، جرح  مســ
 م    ،  حسا التقارير، خي مدين  ر رين خي ريت ولا الشمالي الغربي.

،  جروح رندما ان جر،  حســــا التقارير،  واود ن  ن،   نهم  ــــليمايو  دار،   ــــ ا ث ث  مد  6خي  • 
مغناطيس  مركد  را َّ  لجمار  مســـــلح  اا ل م يم وافـــــخ   جهاث مت جر يدوا ال ـــــنع مل ـــــه   

  ا  الس م  القددم للناثو ن اا ليا،  القر  من مدين   رزاث خي ريت ولا الشمالي.

، رندما واود ،   نهم امر را  و لي  رين مدن  ن مايو  دار، قتل  امر ة و لي وجرح  مس  8خي   • 
   ا  ق ن  رضي،  حسا التقارير، مدين  األرار  خي ريت ولا الشمالي.

مايو  دار،   ــــ ا ث ث  مدن  ن ىثر ان جار جهاث مت جر يدوا ال ــــنع مزروع رلا جانا    10خي  • 
لـناثو ن  اغلر وم يم األـرل  رلا الخريه   ن قرـي   ـ القر  من مركلتهم  الخريه،  حســــــــــــــا التـقارير،

 خي ريت ولا الشرقي. الجديد خي ثوغرة  اا ليا

ــ ا مدنيا      10خي  •  ــه   ان جار مايو  دار،   ــ ــنع مل ــ مغناطيس وافــــخ   جهاث مت جر يدوا ال ــ
  دراج  ناري ،  حسا التقارير، رلا الخريه   ن الدحوث و رزاث خي ريت ولا الشمالي.

 
 محاف ة الحسكة   

نيســا    ريل، قتل رجل و  ــ ا ا نه  جروح  ســلا رداال رشــوائي سط ا النار  األفــلح     22خي  • 
ال ـغ رة   ن القوات المسـلح  خي وي ولكو خي مدين  القامشـلي،  حسـا التقارير. وخي ال وف ن سـه،  

تــــمال تــــرا الحســــم ،   خي  قتل  ــــلي خي رداال سط ا النار خي وي الزهور خي مدين  القامشــــلي
 ارير. حسا التق

نيســــــا    ريل، قتل  ــــــلي خي رداال سط ا النار خي مدين  القامشــــــلي خي تــــــمال تــــــرا   23خي  • 
 الحسم ،  حسا التقارير.

رراقي مقتول  الر ــــا  خي م يم الهول خي  امايو  دار، رثر،  حســــا التقارير، رلا الج  8خي  • 
 ريت الحسم  الشرقي.

مـايو  ـدار، قـتل الجا رراقي ـ الر ــــــــــــــا ،  حســــــــــــــا التقـارير، خي م يم الهول خي ريت  12خي   • 
 الحسم  الشرقي.

ــاركتهم خي مظاهرة    18خي  •  ــا التقارير،  ثناء مشــــــ ــدَّ  مدن  ن،   نهم ختاة،  حســــــ مايو  دار، قتل فــــــ
الشــدااا خي ريت الحســم  الجنوبي. وخي ال وف ن ســه، قتل مدنيا    را ،  حســا  فــلمي  خي مدين   

 التقارير،  ثناء مشاركتهما خي مظاهرات فلمي  خي الحسم .

 
 محاف ة حما    

نيسـا    ريل، قتل رجل و  ـ ا   ر  جروح نتيج  ق ـن من طائرة مسـ رة من او  طيار،   19خي  • 
 وماة. خي اقوس حسا التقارير،   ا  قري   رب  الن 
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نيســــا    ريل، قتل  ختاة وجرح  ــــليا  رندما ان جر لغم  رضــــي،  حســــا التقارير،  القر    22خي  • 
 من قري    و ول  ت خي ريت وماة الشرقي.

 
 محاف ة حمص   

سا التقارير، خي ىط ا نار من  فلح   غ رة رلا  يم  كان  حمايو  دار، قتل مدني،     18خي  • 
ــت دف خي الحم  ــ  خي ريت ومي  رســــــ ــي  خي قري  ال رواني  خي منخق  رلليســــــ ت االنت ا ي  الرئافــــــ

 الشمالي.

 
 محاف ة ريف شمشق   

ــر   2خي  •  ــليا ، من  لدة كناكر خي منخق  الغوط  الغربي     27مايو  دار، خقدت  فـــــ مدنيا،   نهم  ـــــ
ــر  ا مَّلومات ــال  هم  َّد ارتقالهم. وال رملم األفـ ــ رهم  خي محاخظ  ريت امشـــه، االر ـ رن م ـ

 مما  وجواهم. و 

 
 محاف ة شرعا   

دشتده  نيسا    ريل، قتل مدني وا نه و   ا ث ث   لي  من  فرره  جروح نتيج  الن جار ما 2خي   • 
مغـناطيس خي مـديـن  جـافــــــــــــــم خي ريت وافــــــــــــــخـ  خي  ـنه جهـاث مت جر ـيدوا ال ــــــــــــــنع يل ــــــــــــــه   

 الشمالي. اررا

نار من مركد  متحرك ،  حســـــا التقارير، خي قري  رل   نيســـــا    ريل، قتل مدني خي ىط ا  22خي  • 
 تها  خي ريت اررا الغربي.

ان جار لغم  رضـــــــــــي،  حســـــــــــا التقارير،  القر  من  ىثرمايو  دار، قتل مدني وبناره الث ث   8خي  • 
 مليح  الَّخل خي ريت اررا الشرقي.

 متحرك ،  حســــــــــا التقارير، خي  لدة فــــــــــهوةمايو  دار، قتل مدني خي ىط ا نار من مركد     9خي  • 
 خي ريت اررا الشرقي. القمق

 دار مايو، قتل مدني و  ـــــــ ا ث ث  مدن  ن   رين  جروح، من   نهم امر را  و ـــــــلي من   22خي  • 
رلا جانا الخريه،  حســــا التقارير، خي مزروع   فــــرره، نتيج  ان جار جهاث مت جر يدوا ال ــــنع 

 ربي. لدة جل ن خي ريت اررا الغ

رلا مزروع  دار مايو،   ــــ ا  ــــلي وختاة  جروح نتيج  ان جار جهاث مت جر يدوا ال ــــنع    23خي   • 
 جانا الخريه،  حسا التقارير، رلا الخريه   ن مدينتي نوص والشيخ مسم ن خي ريت اررا الغربي. 

 
 محاف ة ش ر ال ور   

ــا    ريل، قتل مدني نتيج  سط ا نار   23خي  •  ــا التقارير، خي مدين   يدا  خي نيسـ ــوائي، وسـ رشـ
 ريت اير الزور الشرقي.

 دار مايو، قتل  ـــــــــليا  و  ـــــــــ ا  ـــــــــلي   ر  جروح رندما ان جرت   ائر غ ر من جرة،   3خي  • 
  حسا التقارير، خي قري  وخل  خي ريت اير الزور الشرقي.
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وســـا التقارير، خي قري  الح ـــ ن مايو  دار،   ـــ ل  ختاة وامر ة خي رداال سط ا النار،    19خي  • 
 خي ريت اير الزور الشمالي.

من نـار  مـايو  دـار، قتـل ث ثـ  مـدن  ن رلا  يـدا مجهول ن، وســــــــــــــا التقـارير، خي ىط ا   22خي   • 
 مركد  متحرك  خي مدين  الد  رة خي ريت اير الزور الشرقي.

 
 محاف ة القنيطر    

مغناطيس وافـخ   ه جهاث مت جر يدوا ال ـنع مل ـه   نيسـا    ريل، ان جر ما دشـتده خي  ن   23خي  • 
  سيارة خي  لدة السويس  خي ريت القنيخرة الجنوبي، مما  ف ر رن مقتل ط ل ن وة ا    لي.

 
 محاف ة الرقة   

نيســــــا    ريل، قتل رج   وجرح  ربَّ    رو ، وســــــا التقارير، خي قري  جديدة كحي  خي   16خي  • 
 ريت الرق  الشرقي.

 


