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 (2014) 2165و  (2014) 2139تنننذننناننن نننننأل نننن ا ا  جمنننلنننس األمنننن   
 (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و
 (2018) 2449و  (2018) 2401 و (2017) 2393 و
  

 تق ي  األمني العام  
  

 مقدمة  - أوال 
، (2014) 2139من قرار جملس األمن  17هذا هو التقرير الرابع والستون املقدم عمال ابلفقرة  - 1

من القرار  5، والفقرة (2014) 2191من القرار  5، والفقرة (2014) 2165من القرار  10والفقرة 
، (2017) 2393من القرار  6، والفقرة (2016) 2332من القرار  5رة ، والفق(2015) 2258
اليت طلــا اسلس     (2018) 2449من القرار  6، والفقرة (2018) 2401من القرار  12والفقرة 

يوماً على األقل عن تنفيذ هذه القرارات من جانا  60األمني العام يف آخر قرار منها أن يقدم تقريرا كل 
 ية السورية. مجيع أطراف النزاع يف اجلمهورية العرب

وتســـــــــــــــتند املعلومات الواررة يف هذا التقرير    الكياتت املتاةة لوكاات منةومة األمم املتحدة  - 2
والكياتت واملســـتقاة من ةةومة اجلمهورية العربية الســـورية ومخـــارر أخر. أات اـــلة. أما الكياتت الواررة 

 عدات  نسانية فتتعلق بشهري تشرين األول/من وكاات منةومة األمم املتحدة بشأن ما أوالته من مسا
 .2019أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 

  
 التطوُّ ا  ال ئ س ة - اثن ا 

 
 2019الذقاط ال ئ س ة: تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/نوفمرب 

على الرغم من فككرية يف مشال غرب اجلمهورية العربية السورية.   مشقةزال املدنيون يواجهون  ما - 1
وقف  طالق النـار يف  رلـا الـذي أعلنـه اااـار الروكـــــــــــــــع وةةومـة اجلمهوريـة العربيـة الســـــــــــــــوريـة يف 

طوال الفرتة املشــــمولة ابلتقرير على جانط ا    شــــديدةآب/أغســــتس، تخــــاعدت أعمال قتالية  30
تشــــرين الثاين/نوفمرب، كــــيل  مفو ــــية األمم  22ين األول/أكتوبر    تشــــر  1الفرتة من  ويف. األول
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العديد  منهمالتوتر يف مشال غرب الكلد،  ختفيفقتيل يف منتقة  136املتحدة حلقوق اإلنســـــــــان وقوع 
ح للمشـــــررين راخلياً يف  رلا ا ق ، أاـــــاب   يم  تشـــــرين الثاين/نوفمرب 20يف و من النســـــاط واألطفال. 

أطلقـ  من أرا  تســـــــــــــــيتر عليهـا احلةومـة،  ـا أر.    مقتل  أبهنـافو ـــــــــــــــيـة امل أفـارتاـــــــــــــــواري  
 .قيل ما ةسا ،آخر امدني 30أطفال، وجرح  6نساط و  4 منهمشخًخا على األقل،  16
يف مجيع أحناط اجلمهورية  القتاليةمن األعمال  تتضــــررظل  خدمات الرعاية الخــــحية والتعليم و  - 2

 ةاراث 18 وقوعأكدت منةمة الخــــــــــحة العاملية   أاملشــــــــــمولة ابلتقرير، العربية الســــــــــورية خالل الفرتة 
منها  تضــــــررتةوارث  5 من املتحدة األمم اقق منها مرافق الرعاية الخــــــحية وأاــــــو ا، و  تضــــــررت

   الرعاية التكية وعاملني يف  حمتاجنيأشـــــخا   3أكـــــفرت هذه احلوارث عن مقتل و مرافق تعليمية. 
 آخر. شخخا 21اسال اإلنساين وجرح 

عملية ربيع الســــــــــــــالم يف منتقة تقع بني تل أبي   اتشــــــــــــــرين األول/أكتوبر، بدأت تركي 9يف و  - 3 
خضـــــــــــــــم  يفمدين من مناز م  200 000 ورأس العني يف اجلمهورية العربية الســـــــــــــــورية. وفر أكثر من

 مشل  حية،  147خسائر يف األرواح بني املدنيني بلغ   وقوعل  املفو ية ، وكيالقتاليةاألعمال 
. أوقف  العديد من املنةمات الخنع اليدوية املتفيرة األجهزة بسكاالعديد منهم  قتل، نساط وأطفاا

. وتوقف  العمليات يف حمتة مدة بعد، لةنها اكـــــــتأنف  عملها اغري احلةومية الدولية أنشـــــــتتها م قت
  مةانية  انوكياه يف احلســـــــــــــــةة خالل الفرتة املشـــــــــــــــمولة ابلتقرير نتيية األعمال القتالية. علوك للم

قناة  وهعقناة اتخــــــــــــال أقيم  بني األمم املتحدة وتركيا،  بفضــــــــــــل متاةةالواــــــــــــول    حمتات املياه 
ط من املنتقة. وما زال  أجزا ارعم  أيضــــا عمليات  جالط املنةمات غري احلةومية واملشــــررين راخلي

معتلة  العربية السـورية اجلمهوريةاحليوي إليخـال اإلمدارات اإلنسـانية    مشال شـرق  M4من التريق 
شــــــــخو قد عاروا     123 000كان تشــــــــرين الثاين/نوفمرب،   26بســــــــكا األعمال القتالية. وة  

بينما شــــخو مشــــررين من حمافةات احلســــةة والرقة وةلا،  75 000ظل ةوايل  رايرهم، يف ةني
 .شخو    العراق 17 000فر ةوايل 

شـــخو، نســـكةا النســـاط  68 400ويف مشال شـــرق الكلد، ي وي  يم ا ول يف حمافةة احلســـةة  - 4
خنفا  امل ق  يف املائة. ويتوااــــــــــــــل تقدي ا دمات يف املخيم، على الرغم من اا 94واألطفال فيهم 

وتعليق العديد من األنشـــــتة بعد بدط عملية ربيع الســـــالم، وخااـــــة العمل اإلنســـــاين يف وجور شـــــركاط 
فيما يتعلق ابلخــــــــــــــحة واحلماية. وأوقف مديرو املخيم م قتا اإلةاات التكية غري التارئة وتخــــــــــــــاري  

تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر،  9 اإلجازات والزايرات    املخيم على الفور عقا بدط األعمال القتالية يف
 لةنهم رفعوا تلك القيور منذ مدة.

ومشل  املســــــــــــاعدةا اإلنســــــــــــانية اليت قدمتها وكاات األمم املتحدة توفري األغذية ملا متوكــــــــــــته  - 5
مليون من العالجات الخــــــــــــــحية والتكية  1.3ماليني من احملتاجني كل شــــــــــــــهر، وتوفري أكثر من  4.3

للنــاس يف مجيع أحنـاط الكلــد. وظلــ  املســــــــــــــــاعـدة عرب احلـدور املـأأون  ـا  وجـا قرارات جملس األمن 
 (2018) 2449و  (2017) 2393و  (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165

تشّةل جزطا ةيواي من ااكتيابة اإلنسانية. ويف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب، أوال  
 شحنة( املساعدة الغذائية العامة ألكثر من مليون شخو )املتوك  الشهري(. 39شاةنة ) 1 955
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نتاق مناكــــــا لتلكية واكــــــتمرت جهور ااكــــــتيابة من راخل اجلمهورية العربية الســــــورية على  - 6
ااةتياجات املقدرة يف معةم أحناط الكلد، على الرغم من أن الواول    بع  املناطق وواول بع  
اجلهات اإلنســـــــــــــــانية الفاعلة،  ا فيها األمم املتحدة، ظلا حمدوراً. وخالل الفرتة املشـــــــــــــــمولة ابلتقرير، 

بعثة، جرت املوافقة  825ة على  يفار ةخل  األمم املتحدة وشركاؤها على موافقة السلتات السوري
بعثـة على  51( و من احملـافةـةبعثـة منهـا على املســـــــــــــــتو. احمللع )موافقـة عـامـة أو موافقـة  774على 

 املستو. الوطين )موافقة رمسية(.
   
 مستجدا  الوضع اإلنساين   

عملية ربيع غري اتبعة للدولة، قوات مســـلحة ا، بدعم من تشـــرين األول/أكتوبر، بدأت تركي 9يف  - 3
فع ركـــــــــالة م رخة يف اجلمهورية العربية الســـــــــورية. ف الواقعة بني تل أبي  ورأس العنييف املنتقة الســـــــــالم، 

م لرتكيا أن (، أكر املمثل الدائS/2019/804يل ) تشــــــــرين األول أكتوبر موجهة    رئيس جملس األمن و  9
عن اتفاقات وتفامهات وأاعلن . “عملية ربيع الســــــالم 2019تشــــــرين األول/أكتوبر  9يف [ بدأت]تركيا ”

قوات كــــوراي : تفاهم عســــةري بني ةةومة اجلمهورية العربية الســــورية و وهع النزاعيف طراف األبني  تلف 
بشـــــــأن بني تركيا والواايت املتحدة ، والكيان املشـــــــرتك 2019تشـــــــرين األول/أكتوبر  13م رخ الدميقراطية 
تفاهم بني تركيا الومذكرة  ،2019تشـــــرين األول/أكتوبر  17اجلمهورية العربية الســـــورية امل رخ مشال شـــــرق 

يف طراف األبني  تلف معايري در وكل منها حي، 2019تشرين األول/أكتوبر  22 رخة املواااار الروكع 
 رق اجلمهورية العربية السورية.يف مجيع أحناط مشال شالدائر النزاع 

أكــفرت األعمال القتالية يف مشال شــرق اجلمهورية العربية الســورية عن مقتل و اــابة مدنيني ويف و  - 4
يســتفيد من ، اليت محتة مياه علوكفا. هتالعديد من احلاات أ ــرت ابلكين التحتية املدنية األكــاكــية ورمر 

. ويف الفرتة من ، تعتل  أعما ا يف مناكـــــكات متعدرةاحلســـــةةشـــــخو يف حمافةة  460 000خدماهتا 
تشرين الثاين/نوفمرب، أاجنزت أربع بعثات عرب ا توط تضم أفرقة تقنية من  4تشرين األول/أكتوبر     15

مديرية املياه يف احلسةة من أجل اكتعارة ا دمة يف حمتة مياه علوك، ويسرت تركيا ألك. وقد أاجهض  
على الترق امل رية على جانط خ  النزاع. عشـــــر بعثات أخر.    املرفق بســـــكا انعدام األمن يف اسموع 

حلفاظ على األفرقة من أةل االتوال    ترتيا بني اااار الروكع وتركيا لضمان واول مدة جر. منذ و 
  تشغيل احملتة.اكتمرارية 

. القتاليةبســـــــكا األعمال تشـــــــرين األول/أكتوبر  9شـــــــخو منذ  200 000 تشـــــــرر أكثر منو  - 5
قل املقيمون فيهما     يمات أخر. واتم  خالط  يمني للنازةني ابلةامل بعد تعر ــــــــــهما  يمات، ونا 

قام  أو ،  ســاعدة الســلتات الرتكية. ةربوكهو  يم امل  خالط أةد املخيمات،جر. و يف الشــمال الشــرقع. 
 ويف أواخر تشـــــرين األول/اإلنســـــانية. بشـــــأن الشـــــواغل إلاتةة التوااـــــل األمم املتحدة وتركيا قناة اتخـــــال 

أكتوبر، شرع آاف املدنيني يف العورة    مناطقهم األالية واكت نف  العمليات اإلنسانية  يرر اخنفا  
تشــرين الثاين/نوفمرب،  26األعمال القتالية بعد كــلســلة من ااتفاقات بني األطراف يف النزاع. وة  وترية 
شــــــخو مشــــــررين من حمافةات احلســــــةة والرقة  75 000ظل ةوايل خــــــا بينما شــــــخ 123 000عار 

ونفذت املنةمات اإلنسانية شخو    العراق.  17 000 ابإل افة    ألك، فر ما يقرب منو وةلا. 
األعمال اكــــتيابة  نســــانية ككرية من أجل مســــاعدة ماات اصاف من األشــــخا  املتضــــررين مكاشــــرة من 
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ات اصاف من املتضـــــــررين بشـــــــةل غري مكاشـــــــر. واألطفال هم من بني الفاات ، فضـــــــال عن عشـــــــر القتالية
 األكثر تضررا من التخعيد األخري يف األعمال القتالية.

مليون شـــخو من احملتاجني للمســـاعدة،  1.8يوجد مشال شـــرق اجلمهورية العربية الســـورية، ويف  - 6
شــوائية ويف املناطق احلضــرية والريفية. وةاليا،  ا يشــمل الســةان املوجورين يف املخيمات واملســتوطنات الع

)ا ول، وروج،  عشـــــــرقالشـــــــمال الشـــــــخو يف اســـــــة  يمات رمسية على نتاق  92 000يعيش ةوايل 
على  ،املراهقات ا يشـــــمل  واألطفال، وعريشـــــة، واحملموري، ونوروز(. وهناك  اوف بشـــــأن قدرة النســـــاط

احلخـــــــــــول على ا دمات الخـــــــــــحية وااجتماعية املنقذة للحياة،  ا يف ألك ا دمات املتعلقة ابلخـــــــــــحة 
 اإلجنابية واحلماية من العنف اجلنساين.

، ما زال  يم ا ول يف حمافةة اجلمهورية العربية الســــــــــوريةويف خضــــــــــم التتورات يف مشال شــــــــــرق  - 7
يف املائة. وتقدي ا دمات يف  94لنســاط واألطفال فيهم شــخو، نســكة ا 68 400احلســةة ي وي ةوايل 

كيما  وتعليق العديد من األنشتة، واالعمل اإلنساين املخيم مستمر بعد اخنفا  م ق  يف وجور شركاط 
لخـــــــــــــحة واحلماية. وأوقف مديرو املخيم اإلةاات التكية غري التارئة وتخـــــــــــــاري  اإلجازات فيما يتعلق اب

تشــرين األول/أكتوبر. واكــت نف  اإلةاات منذ مدة، وياســم   9م فور بدط القتال يف والزايرات    املخي
مواطنا كــوراي     70تشــرين الثاين/نوفمرب، غارر املخيم أكثر من  13من جديد اب روج من املخيم. ويف 

يمني فيه، من املق 2 640 . ومنذ بداية ةزيران/يونيه، غارر املخيم ةوايلعشرقالشمال الأجزاط أخر. من 
 من رعااي بلدان اثلثة، من بينهم نساط وأطفال.كانوا   1 400و  نيكوريمنهم  1 240ةوايل كان 

اجلمهورية العربية مشــــاق ككرية يف مشال غرب يتعر ــــون للقتل واجلرح ويواجهون املدنيون زال  ماو  - 8
اجلمهورية العربية املعلن من اااار الروكــع وةةومة يف  رلا . فعلى الرغم من وقف  طالق النار الســورية
آب/أغستس، تخاعدت أعمال قتالية شديدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير على جانط  30يف السورية 

أنكاط عن  ، وخااــــة يف جنوب  رلا ومشال واة وشــــرق الالأقية وغرب ةلا. ووررت أيضــــااألول  ا 
أررجها جملس األمن مجاعات مســـلحة غري اتبعة للدولة وكذلك هياة ارير الشـــام، اليت من جانا قخـــف 

تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب،  20املناطق اليت تســـــــــــــــيتر عليها احلةومة. ويف يف ، يف قائمة اجلماعات اإلرهابية
أبهنا نسـان مم املتحدة حلقوق اإلمفو ـية األرت اأف اـواري يف  رلا قاح للمشـررين راخليا   يم  أاـاب  

 نســـــــــــــــاط  4مدين على األقل، منهم  16 ا أر.    مقتل ، أرا  تســـــــــــــــيتر عليها احلةومةأطلق  من 
آخرين. وتشــــــــري التقارير    أن اصاف من كــــــــةان املخيم فروا    أماكن قريكة،  30أطفال، وجرح  6 و
 أل رار.ن أةد مستشفيات التوليد جبوار املخيم قد تعر  أو 
نتيية األعمال غريب الذين نزةوا الشـــــمال الاألشـــــخا  املوجورين يف وأفيد أبن الغالكية العةمى  - 9

القتالية ما زالوا يف مناطق مةتةة ابلســـــــــــــــةان يف مشايل حمافةة  رلا، ةيس تتحمل جهات املســـــــــــــــاعدة 
   تفاقم الو ــــــــع ابلنســــــــكة اإلنســــــــانية ابلفعل عكااً فوق طاقتها. وأرت بداية األمتار والةروف الشــــــــتوية 

اليت تعيش يف أو ـاع مةشـوفة. وما زال  أكـعار الوقور يف مشال ، وا كـيما الفاات ألكثر  ـعفاللفاات ا
تفوق املتوكــــــ  الوطين، وألك يرجع لســــــككني مها نقو العر  املكل  عنه اجلمهورية العربية الســــــورية غرب 

وتوااــــــل روائر العمل اإلنســــــاين ااكــــــتيابة عن طريق  وتدين قيمة اللرية الســــــورية يف الســــــوق غري الرمسع.
ااعتمار على املخزوتت ااةتياطية لدعم أنشــــــتة ااكــــــتيابة، بوكــــــائل منها تقدي املســــــاعدة الشــــــتوية. 

 زال املأو. أشد ااةتياجات  حلاةا. وما
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عربية الســورية. بني األررن واجلمهورية الوما زال  الةروف اــعكة راخل  يم الرككان على احلدور  - 10
شــــــخو. واتاج بقية الســــــةان    مســــــاعدة  18 000فمنذ أواخر آأار/مارس، غارر املنتقة أكثر من 

  يأجر بعثة أةدث مســــتمرة    ةني  حار ةلول رائمة  م. وعلى الرغم من اجلهور املتةررة، يف أعقاب 
األمم املتحدة وا الل األور ها نةمتيف بعثة قدما ، مل ميةن من املمةن املضـــــع 2019يف أيلول/كـــــكتمرب 

العريب الســـــــــــوري لدعم عمليات املغاررة التوعية لبشـــــــــــخا  الراغكني يف مغاررة  يم الرككان بتريقة آمنة 
ةفالة املوافقة الضــــرورية وكرمية، وألك بســــكا عدم تقدي الضــــماتت األمنية الضــــرورية. وتتوااــــل اجلهور ل

ما بشةل آمن. ويف الوق  نفسه، يواال العديد من كةان  يم من مجيع األطراف لةع متضع الكعثة قد
ا الل األور أجرهتــا األمم املتحــدة و بعثــة أةــدث الرككــان اإلعراب عن رغكتهم يف مغــاررة املنتقــة. ومنــذ 

شخخا بتريقة تلقائية بوكائلهم ا ااة. ومن املتوقع أن يغارر املخيم  542العريب السوري، غارر املخيم 
املقكلة، مع اخنفا  ررجات احلرارة. غري أن القيور املالية متنع اصخرين من  األشهرألشخا  يف مزيد من ا

مغاررة املخيم رون رعم. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، جر.  خالط ثالثة من املالجئ اجلماعية ا مسة 
 .ركزي على تقدي ا دماتيف وو إلفســـــــــــــــاح اسال أمام القارمني اجلدر احملتملني وإل ـــــــــــــــفاط التابع امل

تشــــــرين الثاين/نوفمرب،  25و  12وجر. جتميع كــــــةان  يم الرككان الســــــابقني يف مليأين يف وو. ويف 
من كــــــــــةان  يم  312أجرت أفرقة األمم املتحدة بعثات راــــــــــد    مليأين مجاعيني يســــــــــتوعكان ةاليا 

 أو مناطق وجهة أخر.. /الرككان السابقني يف انتةار انتقا م    أماكنهم األالية و
. ففع حمافةة ررعا، يف اجلمهورية العربية الســـــوريةزال انعدام األمن مســـــتمرا يف جنوب غرب  وما - 11

ة الســـــــــورية يقوات احلةومالخضـــــــــم تقارير مســـــــــتمرة عن ا يمات وااشـــــــــتكاكات، يقال  ن التوترات بني 
 أجهزةنســــــان أبن األمم املتحدة حلقوق اإل والســــــةان احملليني زارت يف األكــــــابيع األخرية. وتفيد مفو ــــــية

ة كورية اةتيزت ةسا ما قيل أفرارا لديهم االت كابقة جبماعات معار ة مسلحة،  ن يأمنية ةةوم
فيهم أولاك الذين وقعوا ما يســـــــــمى اباتفاقات احمللية أو اتفاقات املخـــــــــاحلة مع احلةومة. وقيل  ن خالاي 

، مســــتعملني يف ا هيمات على أهداف  ا اــــلة ابحلةومة الســــوريةحملية ملقاتلني معار ــــني كــــابقني نفذو 
. واكــتمر ألك أكــلحة اــغرية وأجهزة منفيرة، وقيل  ن بع  تلك ا يمات كان  ررا على ااعتقاات

كذلك ورور أنكاط عن حماوات اغتيال اكتهدف  أفرارا ماوالني للحةومة وأفرارا مرتكتني ابملعار ة كابقا. 
ن أتثري انعدام األمن على ةرية تنقل الســـــــــــةان يف املنتقة، وكذلك على  مةانية وظهرت شـــــــــــواغل بشـــــــــــأ
  يخال املعونة اإلنسانية.

 
 مستجدا  بشأن التطو ا  عموما  

تشــــــــــرين األول/أكتوبر، يف جنيف، عقد مكعوثع ا ا     كــــــــــوراي، غري أ. بيدركــــــــــن،  30يف  - 12
عضـــــــوا وتيســـــــرها األمم  150ملوكة لســـــــوراي اليت تضـــــــم اجتماعا للينة الدكـــــــتورية اليت تقورها كـــــــوراي وامل

. وقدم أعضــــــــــاط اللينة الدكــــــــــتورية رؤ. فيما يتعلق يف املائة 30، وتشــــــــــةل النســــــــــاط فيها ةوايل املتحدة
. واعتمدوا بتوافق اصراط مدونة لقواعد الســــلوك ليمهورية العربية الســــوريةابلرتتيكات الدكــــتورية املســــتقكلية ل

   اتفاق بشــــأن األعضــــاط أيضــــا وجمموعة من املماركــــات اإلجرائية األولية لعمل اللينة. وجر. التواــــل 
ــــــــــ األفةار واملقرتةات  هياة الخياغة املخغرةاملقرر أن يعملوا يف هياة الخياغة املخغرة. واكتعر    45 الـ

، وعر ـــــ  أفةارا أخر. عضـــــوا 150امل لفة من  يت أر   ا أعضـــــاط ا ياة املوكـــــعةالواررة يف الةلمات ال
 أيضا، من أجل اديد املكارئ الدكتورية احملتملة.
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تشــــــرين الثاين/نوفمرب، لةنها  29    25وتقرر عقد رورة  ياة الخــــــياغة املخــــــغرة ايف الفرتة من  - 13
من احلةومة والوفور املعار ـــــــة على جدول األعمال.  تعقد بســـــــكا عدم اتفاق الرئيســـــــني التابعني لةل مل

تســـــــــفر عن توافق اصراط  ا ا  عدة جوات من املناقشـــــــــات مع رئيســـــــــع اللينة، لةن مل عوأجر. مكعوث
أجل من العمل فيما يتعلق جبدول األعمال الضروري بشأن جدول األعمال. وطلا من الرئيسني مواالة 

 املقكلة.ة دور توافق يف اصراط قكل الالتوال    
لعملية الســــــياكــــــية اليت تيســــــرها األمم املتحدة. ورةك  ذه اووااــــــل  الدول األعضــــــاط رعمها   - 14

وأكدت جمدرا رعمها لقرار  الدكــتورية الدول الضــامنة ملســار أكــتات واسموعة الخــغرية بكدط أعمال اللينة
ومكعوثع ا ـا     كـــــــــــــــوراي. وأكـدت جـامعـة الـدول العربيـة من جـديـد  (2015) 2254جملس األمن 

 قرار.الالتزامها بتنفيذ مجيع عناار 
 

 احلماية  
لف عواقـــا وخيمـــة على املـــدنيني يف مجيع أرجـــاط  ظلـــ  - 15 اجلمهوريـــة العربيــة األعمـــال القتـــاليـــة ختا

تشـــــــرين الثاين/نوفمرب، وثق  مفو ـــــــية ةقوق  22توبر    تشـــــــرين األول/أك 1. ففع الفرتة من الســـــــورية
يف  رلا وةلا، مشل   “منتقة ختفيف التوتر”ةالة وفاة يف اــــــــــفوف املدنيني راخل  136اإلنســــــــــان 

فتـــاة(. وعازيـــ  تلـــك الوفيـــات    الغـــارات اجلويـــة  20ف  و  28طفال ) 48امرأة و  29رجال و  59
والغارات الربية اليت شـــــــــــــــنتها القوات احلةومية والقوات املوالية  ا  املزعومة اليت شـــــــــــــــنتها القوات احلةومية

هياة ارير الشــــام، فضــــال عن واجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة على بعضــــها بعضــــا، والقوات املوالية  ا 
، عند بدط األول/أكتوبرتشــــــــــرين  9. ويف الفرتة من يف قائمة اجلماعات اإلرهابية جملس األمنأررجها اليت 

تشــــــــــــرين الثاين/نوفمرب، وثق  املفو ــــــــــــية ةوارث قتل فيها ما ا يقل عن  22   عملية ربيع الســــــــــــالم، 
وعازي  تلك الوفيات املكل  عنها    العمليات طفال.  27امرأة و  20رجل و  100، من بينهم مدنيا 147

 ة الخنع.العسةرية وغريها من ا يمات ابألجهزة املتفيرة اليدوي
وكـــيل  املفو ـــية زايرة ككرية يف ااكـــتخدام العشـــوائع الوا ـــ  لبجهزة املتفيرة اليدوية الخـــنع،  - 16
يف ألك اكـــــــــــتخدام األجهزة املتفيرة اليدوية الخـــــــــــنع احملمولة على مرككات يف املناطق اصهلة ابلســـــــــــةان   ا

 اجلمهورية العربية الســـــــــورية. وأابل  عن ا ا ـــــــــعة لســـــــــيترة  تلف اجلماعات املســـــــــلحة غري التابعة للدولة يف
   مقتــل  ت، أرتشــــــــــــــرين الثــاين/نوفمربو تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر خالل شــــــــــــــهري  يف اسموع ةــاراث 123
وبناط على النم  الثاب  لب ــــرار اليت تلحق ابملدنيني، تقدر مفو ــــية . خرينآ 352وجرح  اشــــخخــــ 148

ألطراف يف النزاع مل ارتم مكارئ القانون الدويل اإلنســــــــاين ةقوق اإلنســــــــان أنه من املرج     ةد ككري أن ا
الرئيســـية املتمثلة يف التمييز بني املدنيني واملقاتلني وبني املمتلةات املدنية واألهداف العســـةريةت واامتناع عن 
 شــــــن ا يمات العشــــــوائيةت وتوخع مكدأ التناكــــــا يف ا يومت واحليتة يف تنفيذ العمليات العســــــةرية. وقتل

 املنفيرة. وةرج مدنيون أيضا بسكا األلغام املرتوكة و لفات احلرب من املتفيرات،  ا يف ألك الذخائر غري
مشل  تقارير عن ااعتقاات التعســــــــفية وةاات ااختفاط القســــــــري. و تتلقى املفو ــــــــية ظل  و  - 17

عائدين    مناطق خا ـــعة لســـيترة احلةومة كان وراطها  تلف قوات األمن  تاحلاات املكل  عنها ةاا
احلةومية. ومل يكل  أقارب ه اط األشــــــــــخا  بةروف اةتياز أفرار أكــــــــــرهم ومخــــــــــريهم ومةان وجورهم 

 راف  تزويدهم  علومات عن ألك. أو

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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مجاعة هياة ا يف ألك  لدولة، لويف املناطق ا ا ــــــــعة لســــــــيترة اجلماعات املســــــــلحة غري التابعة  - 18
يف  رلا واملناطق احمليتة  ا، ظل  ، اليت أررجها جملس األمن يف قائمة اجلماعات اإلرهابية، ارير الشـــــام

تثري  اوف من اةتمال كوهنا ترتةا انتهاكات خترية للقانون اإلنســـــــــــــاين الدويل هذه اجلماعات  أعمال
اكــــــــــتخدام  غري التابعة للدولة عات املســــــــــلحةعقاب. ووااــــــــــل  اجلما وانتهاكات حلقوق اإلنســــــــــان رون

الرتهيا واملضــــايقة بشــــةل منهيع كأكــــاليا  ــــد املدنيني ووكــــائل اإلعالم ومقدمع ا دمات الخــــحية 
الذين يانةر  ليهم على أهنم منتســكون لترف معار  أو سرر انتقارهم لليماعة املســلحة اليت تســيتر على 

، كــيل  مفو ــية ةقوق اإلنســان ةوارث بدا فيها أن بية الســوريةاجلمهورية العر اإلقليم. ويف مشال شــرق 
مدنيني ومقاتلني أاـــــــــــــــكحوا عاجزين عن القتال قد أعدموا وجراطات موجزة. وقد أبلغ  احلةومة األمم 

خا ــــــعة لســــــيترهتا يف الفرتة غري يف هيمات وقع  يف مناطق  226مدنيا قتلوا، وجرح  83املتحدة أبن 
 تشرين الثاين/نوفمرب.  21وبر    تشرين األول/أكت 22من 
لحق أ ـــــــــرارا ابملرافق التعليمية. تاليت ابألعمال القتالية ووااـــــــــل  املنةمات اإلنســـــــــانية اإلبال   - 19
يشــمل  ،  ا(1)ةوارث خالل الفرتة املشــمولة ابلتقريراســة تحقق  األمم املتحدة من ةوارث جمموعها ف

 حمافةة الرقة: ةوارث يف حمافةة  رلا وةارثني يفثالثة 
، قيل  ن مدركـــــــــة يف قرية اليابســـــــــة، يف تل أبي  2019تشـــــــــرين األول/أكتوبر  9يف  )أ( 

  حافةة الرقة أايك  بخواري ت
، قيل  ن مدركـــــة الربة يف قرية برة  حافةة  رلا 2019تشـــــرين األول/أكتوبر  12يف  )ب( 

 حلقتها أ رار جزئية بسكا ااروخت 
، أفارت التقارير أبن مدركـــــــــــة علع بن أيب طالا 2019الثاين/نوفمرب تشـــــــــــرين  6يف  )ج( 

اابتدائية يف مدينة جســــر الشــــغور،  حافةة  رلا، قد رامّجرت من جراط قخــــف جوي تعر ــــ  له املدينة 
 بشةل عامت
، أفارت التقارير أبن مدركة زكراي أكتع اابتدائية يف 2019تشرين الثاين/نوفمرب  8يف  )ر( 

 الشغور،  حافةة  رلا، قد رمرت جزئيا من جراط غارات جويةت مدينة جسر
، تعر ـــ  مدركـــة جرن احلاج اـــاي اابتدائية يف 2019تشـــرين الثاين/نوفمرب  19يف  )ه( 

 .، ةسا ما قيلجرن األكور، يف منتقة عني عيسى،  حافةة الرقة، أل رار بسكا تكارل  طالق النار
وأبل  نةام راـــــــــــــد ا يمات على منةومة الرعاية الخـــــــــــــحية ملنةمة الخـــــــــــــحة العاملية عن وقوع  - 20
يل   اين فع تشــــــرين األول/أكتوبر، ف. (1)ةاراث تضــــــررت منها مرافق الرعاية الخــــــحية وأاــــــو ا 18 كــــــا

. وتفيد التقارير أبن هذه احلوارث أكــفرت هيمات 10يف تشــرين الثاين/نوفمرب كــيل  هيمات، بينما 
 شخخا آخر، فضال عن  حلاق أ رار املرافق. 21عاملني يف اسال الخحع ومر ى و اابة  3عن مقتل 

_________________ 

مم املتحدة التقارير من الشـــــــــــــــركاط جر. التحقق من هذه ا يمات ابكـــــــــــــــتعمال نةم جمربة أثك  جدواها،  يس تتلقى األ (1) 
املوجورين يف امليدان وتســـــتعر ـــــها على  ـــــوط مخـــــدرين مســـــتقلني آخرين على األقل. وا تتضـــــمن قائمة ا يمات امل كدة 

ا يمات اليت جر. التحقق منها وأتكيدها بشةل كامل من جانا مجيع املخارر املستقلة. وتستعمل هذه النةم على   ا
 ى اباةرتام على نتاق واكع.اعيد العامل واة
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واال جملس مقر األمم املتحدة للتحقيق التحقيق يف كلسلة من خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، و  - 21
يق اكـــــتقرار الو ـــــع يف منذ توقيع مذكرة اقاجلمهورية العربية الســـــورية احلوارث اليت وقع  يف مشال غرب 

. وكــــــيتحقق من 2018أيلول/كــــــكتمرب  17منتقة ختفيف التوتر يف  رلا بني اااار الروكــــــع وتركيا يف 
 وقائع احلوارث احملدرة املعنية ويقدم تقريرا  يل  حرر  جناز أعماله. 

 
 االستجابة اإلنسان ة  

ماليني من  5.6كاؤها املســــــــــــــاعدة    قدام  الوكاات اإلنســــــــــــــانية التابعة لبمم املتحدة وشــــــــــــــر  - 22
،  ن فيهم األطفال واملراهقات والنساط  ن هن يف كن اإلجناب، يف مجيع 2019يف عام  احملتاجني شهراي

أحناط اجلمهورية العربية الســــــورية. وخالل الفرتة املشــــــمولة ابلتقرير، مشل  املســــــاعدةا اإلنســــــانية اليت قدامتها 
ـــــــــــــــــ وكاات األمم املتحدة توف  ماليني شـــخو حمتاج يف تشـــرين األول/أكتوبر وألكثر من 4.6ري األغذية لـ

مليون عالج احع وطط    السةان  1.3ماليني شخو يف تشرين الثاين/نوفمرب. وقادّجم أكثر من  4.2
 (. 1يف مجيع أحناط الكلد خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير )انةر اجلدول 

 
 1اجلدول 

لألين تلقوا املسنناعدك كش اننن  من األمت املتودك ومذ ما  أجب ي  م ع متوسننع عدا األانناا  ا  
 2019 السبش يف مج ع أحناء اجلمنو ية الع ب ة السو ية: تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/نوفمرب

 املنةمة
متوك  عدر األشخا  الذين 

 تلقوا املساعدة كل شهر
 576 36 منةمة األغذية والزراعة لبمم املتحدة  

 000 50 املنةمة الدولية للهيرة

 000 27 إلجراطات املتعلقة ابأللغامارائرة 

 000 895 مفو ية األمم املتحدة لش ون الالجاني

 000 764 2 منةمة األمم املتحدة للتفولة

 000 679 برتمج األمم املتحدة اإلمنائع

 000 812 اندوق األمم املتحدة للسةان

 000 219 املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجاني الفلستينيني يف الشرق األرىنوكالة األمم 

 000 400 4  برتمج األغذية العاملع

 000 672 منةمة الخحة العاملية

  
ومن راخل اجلمهورية العربية الســورية، مشل  املســاعدات اإلنســانية املقدمة من وكاات األمم املتحدة  - 23

ماليني شخو يف املناطق ا ا عة لسيترة احلةومة ويف الشمال الشرقع يف تشرين األول/أكتوبر  3.6الغذاط لـ 
وطوال الفرتة املشــمولة ابلتقرير، اكــتفار يف اسموع ةوايل شــخو يف تشــرين الثاين/نوفمرب.  ماليني 3.2و لــــــــــــــــ 
شـــــــخو من خدمات و مدارات املياه والخـــــــرف الخـــــــحع والنةافة الخـــــــحية. وةخـــــــل أكثر من  مليون 1.3
ابلدعم يف اسموع طفال  62 874شـــخو على موار اإلغاثة األكـــاكـــية والشـــتوية. وجر. تزويد  174 000

 النفســع وااجتماعع، وغريه من خدمات واية التفل. ومشل  أيضــا عمليات األمم املتحدة املقدمة من راخل
 عالج احع وطط للناس يف مجيع أحناط الكلد. 900 000ما يزيد على  توزيعاجلمهورية العربية السورية 
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ووااـــــــــــــل  األمم املتحدة وشـــــــــــــركاؤها يف  طار عملهما اإلنســـــــــــــاين على نتاق الكلد،  يخـــــــــــــال  - 24
اجلزط الشمايل  مليون شخو يف احملافةات الثالث الواقعة يف 1.8املساعدات املنقذة للحياة    أكثر من 

الشــرقع من اجلمهورية العربية الســورية، وهع على وجه التحديد حمافةات رير الزور والرقة واحلســةة. ونفذ 
تشرين األول/أكتوبر، أوائل اكتيابة ككرية يف الشمال الشرقع منذ  الكلدالشركاط يف اسال اإلنساين راخل 

، فضال تشرين األول/أكتوبر ةىن هنايةشخو  530 000ةيس أوالوا املساعدات الغذائية ألكثر من 
شخو يف املالجئ اجلماعية واملخيمات واستمعات املضيفة ابملوار غري الغذائية  135 000عن مساعدة 

األكــاكــية والشــتوية، ابإل ــافة    تقدي أشــةال أخر. من املســاعدة يف جماات الخــحة واملياه وخدمات 
أعلن  الســــــــلتات الرتكية أهنا تقدم املســــــــاعدة و  ماية والتغذية.الخــــــــرف الخــــــــحع والنةافة الخــــــــحية واحل

. ويف  يم ا ول، تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر 15اإلنســـــــــــــانية يف املنتقة الواقعة بني تل أبي  ورأس العني منذ 
األمم املتحدة وشــــــــركاؤها يف اسال اإلنســــــــاين تنفيذ عملية  غاثة كرب. رغم ااخنفا  امل ق  يف   وااــــــــل

. ويف أعقاب ما ورر من تغيريات يف الســــيترة على املناطق يف الشــــمال الشــــرقع ة يف أعقاببع  األنشــــت
جهات )يف العمل اإلنســــاين تخــــاعد األعمال القتالية يف الشــــمال الشــــرقع، قام عدر من اجلهات الفاعلة 

ع الخحة عرب احلدور أكاكا( بتعليق األنشتة م قتا يف  يم ا ول،  ا أثر بشةل خا  على قتاعفاعلة 
واحلماية. ومنذ ألك احلني، اكـــــــــت نف  التدخالت اجلراةية الكســـــــــيتة، غري أن العمليات اجلراةية الةكرية 

مرفقا  18من أاـــــــــــــل مرفقا يف اسموع  16 جاراي يف عملظل الجتر. بســـــــــــــكا عدم وجور جراةني. و  ا
ونقاط خدمة معنية  ةافحة أربع وةدات متنقلة، وثالث أفرقة تتعيم كذلك يف للرعاية الخــــــحية األولية و 

راط الليشـــمانيات والســـل وفريوس نقو املناعة الكشـــرية. واكـــتمرت رون انقتاع خدمات أكـــاكـــية أخر.، 
مثل املســـــاعدة الغذائية التارئة، ونقل املياه ابلشـــــاةنات، واـــــيانة الكىن التحتية الرئيســـــية للمياه وخدمات 

 ظل وابإل ـــافة    الدعم املقدم     يم ا ول، . الخـــرف الخـــحع والنةافة الخـــحية وااكـــتعدار للشـــتاط
ـــــــــــــــــــــــ    تقدم مســـــــــاعدة منتةمة  واملخيمات واملالجئ املواقع يقيمون يف مشـــــــــررا راخليا الذين  92 000الـ

 ستمعات احمللية املضيفة.   اوكذلك الكلد اجلماعية واملستوطنات غري الرمسية على نتاق مشال شرق 
عمليات املســـــ   مشل ووااـــــل شـــــركاط العمل اإلنســـــاين املتخـــــل  ةافحة األلغام تنفيذ أنشـــــتة  - 25

ا ااــــــة ابلةشــــــف عن التلوث ابأللغام، والتوعية ابملخاطر ومســــــاعدة الضــــــحااي رعما للفاات الســــــةانية 
أرت    رية ية من اجلمهورية العربية الســو شــرقال يةشــمالاألجزاط الالضــعيفة. غري أن العمليات العســةرية يف 

تعتيل األنشـــــتة اإلنســـــانية يف جمال مةافحة األلغام بشـــــةل ككري يف املنتقة. ويف حمافةات ريف رمشـــــق 
إلجراطات املتعلقة ابأللغام رورات اوررعا والســـويداط وواة، قدم  أفرقة التوعية ابملخاطر اليت رربتها رائرة 

األكثر تضــررا من التلوث ابلذخائر املتفيرة. وقدم   للرتويج لســلوك أكثر أمات يف استمعات احملليةتوعية 
واـــــــــــــناريقها وبراجمها منةومة األمم املتحدة من موظفع وكاات  57للمدربني لفائدة  يةتدريكرورة دائرة ال

التوعيــة  خــاطر املتفيرات    برامج وجهــات فــاعلــة أخر. يف اســال اإلنســــــــــــــــاين،  ــا مةنهم من توفري 
على تقدي املعونة واإلغاثة اإلنســـــــــــــــانيتني يف املواقع اليت ت ثر فيها  اطر املتفيرات  زمالئهم الذين يعملون

موار التوعية ابملخاطر للمنةمات اإلنســـانية من أجل  يخـــال ركـــائل أيضـــا دائرة العلى كـــالمتهم. ووفرت 
 السالمة األكاكية    أقخى عدر  ةن من الناس. 

عرب احلدور  وجا أةةام قرارات جملس األمن واكـــــــــــــــتمرت عمليات  يخـــــــــــــــال املســـــــــــــــاعدات  - 26
 (2017) 2393و  (2016) 2332 و (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165

ت، أخت رت األمما املتحدة الســـــــــــلتات (. وعمال أبةةام تلك القرارا2انةر اجلدول ) (2018) 2449و 

https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)


 S/2019/949 

 

10/22 19-21147 

 

السورية مسكقاً بةل شحنة من الشحنات،  ا يف ألك حمتواها ووجهتها وعدر من يتوّقع أن يستفيدوا منها. 
شـــحنة( مســـاعدات غذائية 39شـــاةنة ) 1 955ويف تشـــرين األول/أكتوبر وتشـــرين الثاين/نوفمرب، أواـــل  

 املساعدات عرب احلدور )انةر الشةل األول(.ألكثر من مليون شخو من خالل عمليات  يخال 
 

 الشةل األول
عدا املسننتا دينحب بسننم ااموعا حب من املسنناعدك املقد مة من األمت املتودك وانن كائنا عن   ي    

 عمل ا  إيصننننال املسنننناعدا  اإلنسننننان ة عرب احلدوا: تشنننن ين األول/أكتوب  وتشنننن ين الثاين/نوفمرب
 الشن ي()املتوسع  2019
 )ابصاف(

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 اجلدول
عدا املسنننتا دين املسنننتندفني بعمل ا  إيصنننال املسننناعدا  عرب احلدواحب اسنننم القطا  واملذطقة:   

 )املتوسع الشن ي( 2019تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/نوفمرب 

 الخحة الغذاط التعليم املنتقة احملافةة
املـــــــــــوار غـــــــــــري 
 التغذية الغذائية/املأو.

امليـــاه والخـــــــــــــــرف 
الخــــــحع والنةافة 

 الخحية
 - - - - 738 50 - عفرين ةلا        

 000 7 - 210 12 744 188 003 99 775 1  عزاز ةلا

 - - - 800 32 228 82 310 4 جكل السمان ةلا

 - - - 650 262 - - القامشلع احلسةة

 - - - 150 11 - - أرحيا  رلا 

 823 43 - 524 178 455 383 130 953 220 3 ةارم  رلا

 500 12 - 500 21 550 26 825 -  رلا  رلا

 - - - 050 5 300 - جسر الشغور  رلا

  
ويف اجلزط الشـــــــــــمايل الغريب من اجلمهورية العربية الســـــــــــورية، وااـــــــــــل  املنةمات اإلنســـــــــــانية تقدي  - 27

املســــــــاعدة الغذائية    األكــــــــر النازةة ةديثا، وزايرة ا دمات الخــــــــحية املقدمة يف املناطق اليت يتوافد  ليها 
انية املتزايدة على نتاق الناس، وتوفري خدمات احلماية يف ةاات التوارئ. وبســـــــــــكا ااةتياجات اإلنســـــــــــ

 

 

910
1,186

639212
0

ف املياه والخر الغذاطالخحة
ةاحلع والنةاف

املوار غري التعليم
و.املأ/الغذائية

التغذية

 وكاات  7
 شحنة عابرة للحدور 39

 شاةنة 1 955
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الشـــــــمال الغريب، زار برتمج األغذية العاملع من عدر املســـــــتفيدين عرب احلدور    أكثر من مليون شـــــــخو. 
وجر. تقدي هذه املعونة ةخـــرا عرب الترائق العابرة للحدور. وتلقى عشـــرات اصاف خدمات ورعماً بخـــور 

 ية، واملياه النةيفة، واملأو.، وخدمات التوارئ واحلماية.أخر.، مثل التعليم املدركع، واملوار غري الغذائ
ومع أن ااةتياجات اإلنســـــــــــــــانية يف الشـــــــــــــــمال الغريب لليمهورية العربية الســـــــــــــــورية زارت، ف ن  - 28

ففع ااكـــتيابة ا ائلة من جانا األمم املتحدة وشـــركائها تســـاعد يف جتنا زايرة تفاقم األزمة اإلنســـانية. 
لية الراـــد ور صعملية عكور احلدعدر من الشـــاةنات اليت مرت عرب أكرب  يلكـــا املا ـــية، األشـــهر الثالثة 

،  أ أواــــــــــــــل  2014منذ  نشـــــــــــــــائها يف عام  التابعة لبمم املتحدة املعنية ابجلمهورية العربية الســـــــــــــــورية
العاملني عرب  ئهاشــــــــاةنة املعونة عرب احلدور يف تشــــــــرين األول/أكتوبر. ولد. األمم املتحدة وشــــــــركا 936

أعمال العنف. و ة ةاجة ماكة احلدور ومن رمشـق خت  طوارئ جاهزة اسـكا حلدوث تخـعيد آخر يف 
   الدعم من اجلهات املاحنةت فكدون ألك الدعم، لن يتمةن الشـــــــركاط من توكـــــــيع نتاق عملياهتم وتلكية 

 ااةتياجات اجلديدة واحلالية على ةد كواط.
ن وخالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، واال اااار الروكـــع األمم  املتحدة بنشـــرات  عالمية اـــاررة ع - 29

مركز املخـــــــاحلة بني األطراف املتنازعة وراـــــــد هيرة الالجاني، يعر  فيها املســـــــاعدة الغوثية املقدمة على 
الخـــــــعيد الثنائع. ووااـــــــل  رول أعضـــــــاط أخر. تقدي املســـــــاعدة اإلنســـــــانية الثنائية وغريها من أشـــــــةال 

 املساعدة اإلنسانية.
 والة لليمهورية العربية الســـــورية يابة اإلنســـــانية وة  هناية تشـــــرين الثاين/نوفمرب، كان  ختة ااكـــــت - 30

. (2)2019باليني روار املتلوب لعــام  3.3بليون روار من مكل   1.8يف املــائــة،  أ قــدم مكل   55بنســــــــــــــكــة 
الغريب من الكلد يف الا  الشمايلاجلزط  وجر. رمج ااكتيابة الالزمة لتلكية اةتياجات السةان املتضررين يف

 ة.ختة ااكتياب
 

 إمكان ة إيصال املساعدا  اإلنسان ة  
يتتلا تقدي املســـــــــاعدة اإلنســـــــــانية توفري  مةانية واـــــــــول آمنة ومســـــــــتمرة يف الوق  املناكــــــــا  - 31
عوائق لبمم املتحدة ومجيع شـــركاط العمل اإلنســـاين    األشـــخا  احملتاجني يف مجيع أحناط اجلمهورية  وبال

واـول املسـاعدات يف الكلد ابلتعقيد يف ظل وجور مناطق  تلفة تاقدام فيها العربية السـورية. ويتسـم مشـهد 
ا دمات بترق  تلفة، وأنواع  تلفة من ا دمات تتتلا طرائق عمل  تلفة. وياعّد الواـــــــــــــــول أمراً ابل  

قييم األمهية ابلنســــــــكة للعمل اإلنســــــــاين القائم على املكارئ، الذي يعتمد ابألخو على توافر القدرة على ت
ااةتياجات و يخــال املســاعدات بخــورة مســتقلة، وعلى راــد األثر وتقييمه بشــةل مســتقل، بســكل منها 

 التواال املنتةم املكاشر مع السةان املتضرّجرين.
وخالل الفرتة املشـــــــــمولة ابلتقرير، وااـــــــــل  األمم املتحدة تقدي املســـــــــاعدة من راخل اجلمهورية  - 32

 احملتــــاجني يف آاف املواقع يف مجيع أحنــــاط الكلــــد. ويوجــــد مــــا يزيــــد على العربيــــة الســـــــــــــــوريــــة    ماليني 
موظف  700موظف من موظفع األمم املتحدة يف اجلمهورية العربية الســــورية، وينتشــــر أكثر من  1 700

يف تســــــــعة مراكز خارج رمشــــــــق )ةلا وررعا ورير الزور وواة ووو والالأقية والقامشــــــــلع والســــــــويداط 
_________________ 

، املتاةة من خالل الراب  التايل: لليمهورية العربية الســــــــوريةانةر تقارير رائرة التتكع املايل عن ختة ااكــــــــتيابة اإلنســــــــانية  (2) 
https://fts.unocha.org/appeals/663/summary. 

https://fts.unocha.org/appeals/663/summary
https://fts.unocha.org/appeals/663/summary
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موظفا من موظفع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـــــــــــــغيل الالجاني  3 538كذلك   وطرطوس(. وينتشـــــــــــــر
الشــــــــــرق األرىن )األونروا( يف مجيع أحناط الكلد. ويســــــــــهم الوجور الالمركزي ملوظفع األمم  الفلســــــــــتينيني يف

 املتحدة يف زايرة  مةانية الواول    السةان املتضرّجرين والقرب منهم.
ن عمليات  يخـــــــال املعونة من خالل الشـــــــركاط على الخـــــــعيد الوطين، وا كـــــــيما ويانفاذ العديد م - 33

املنةمات غري احلةومية الوطنية وا الل األور العريب الســــــوري. وتنتشــــــر األمم املتحدة ابنتةام    جانا 
تابعة ا الل األور العريب الســــــوري للقيام  هام منها  جراط التقييمات، ومرافقة شــــــحنات املســــــاعدات، وامل

مع بعثات الراـــــــــــــــد والتقييم. ويف تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر وتشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب، نّفذت األمم املتحدة 
 الكعثات يف مجيع أحناط اجلمهورية العربية السورية.من  825

 
 3اجلدول 

إمجايل عدا البعثا  اليت اضننطلعهب  ا وكاال  األمت املتودك وأ  ااث اثلثة/انا  م سنن م ك من ااجبش   
 2019جلمنو ية الع ب ة السو يةحب اسم الذو : تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/نوفمرب ا
 

 العدر اإلمجايل موافقة احملافةات موافقة عامة مذكرة شفوية نوع الكعثة
 85 4 74 7 بعثات التقييم     

 284 1 275 8 الكعثات املرافقة لعمليات  يخال املعونة
 335 21 289 25 بعثات الراد

 121 3 107 11 بعثات األمن واللوجستيات والدعم اإلراري
 825 29 745 51 اامو  
  

 الشةل الثاين
جممو  عنندا البعثننا  اليت اضنننننننننننطلعننهب  ننا وكنناال  األمت املتونندك من ااجبننش اجلمنو يننة الع ب ننة   

 2019الثاين/نوفمرب السو يةحب اسم احملاف ة: تش ين األول/أكتوب  وتش ين 
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 4اجلدول 
  لم وصول األمت املتودك اخلاصة ببعثا  ف ااي الوكاال : تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/  

 2019نوفمرب 

 العدر املوافق عليه العدر املتلوب نوع التلا
النسكة املاوية للعدر 

 املوافق عليه
 يف املائة 47 18 38 بعثات التقييم    

 يف املائة 68 15 22 الكعثات املرافقة لعمليات  يخال املعونة
 يف املائة 42 36 85 بعثات الراد

 يف املائة 60 21 35 بعثات األمن واللوجستيات والدعم اإلراري
 يف املائة 50 90 180 اامو  
  

وخالل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير، ةخــــل  األمم املتحدة وشــــركاؤها على موافقة الســــلتات الســــورية  - 34
بعثــة منهــا على املســــــــــــــتو. احمللع )موافقــة عــامــة أو موافقــة  774بعثــة، جرت املوافقــة على  825على  يفــار 
. وخالل الفرتة الثاين( والشـــــةل 3انةر اجلدول ) بعثة على املســـــتو. الوطين )موافقة رمسية( 51( و احملافةات

فر  الواــــول    املناطق  ااكــــتفارة مناملشــــمولة ابلتقرير، اكــــتمرت األمم املتحدة وشــــركائها أو مها معاً يف 
اليت مخــــــــدرها  اليت اخــــــــل عليها من املةاتا الفرعية على حنو أكثر اكــــــــتدامة  ا اخــــــــل عليه من الكعثات

 .رمشق يف
راخل اجلمهورية العربية الســــــــــــورية على نتاق واكــــــــــــع لتلكية واكــــــــــــتمرت جهور ااكــــــــــــتيابة من  - 35

ااةتياجات املقدرة يف معةم أحناط الكلد، على الرغم من أن الواـــــــــــول    بع  املناطق وواـــــــــــول بع  
اجلهات اإلنسانية الفاعلة،  ا فيها األمم املتحدة، ظلا حمدوراً. واكتمرت القيور املفرو ة على قدرة بع  

طلكــا قــادمـ   180جراط تقييمــات منةامــة لالةتيــاجــات يف مجيع أحنــاط الكلــد. ومن بني القتــاعــات على  
إليفــار بعثــات وتتلكــ  موافقــة رمسيــة على املســـــــــــــــتو. الوطين من قكــل وزارة ا ــارجيــة، متــ  املوافقــة على 

املشــــــــمولة يف األايم األخرية من الفرتة   ابملائة(. ومع أن هذه التلكات قادّجم 50طلا  يفار بعثات ) 90
تشــــــري    وجور قيور على  مةانية  األرقامقكل هناية الشــــــهر، ف ن عليها ابلتقرير و ا يتوقع تلقع رر رمسع 

 .(4انةر اجلدول )واول اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين 
   وخالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، اكـــتمر اإلبال  عن عدر من القيور املفرو ـــة على الواـــول  - 36

أجزاط من حمافةات  رلا ومشال واه وجنوب شـــــــــــرق ةلا، واليت تاعز. أكـــــــــــاكـــــــــــاً    اةتدام األعمال 
 القتالية، رغم أنه حري ةاليا بذل جهور حمدورة يف جمال ااكتيابة يف تلك املناطق.

الواقعــة بني راخــل اجلمهوريــة العربيــة الســـــــــــــــوريــة    املنتقــة  منقــد تعــّذر تنفيــذ برامج التوارئ و  - 37
هذه  الواــــول عربرغم أن ، تشــــرين األول/أكتوبر 9بســــكا التتورات يف امليدان منذ  أبي  ورأس العني تل

وموظفع املنةمــات غري  لضـــــــــــــــ  امليــاه و جالط املــدنيني “علوك”تــة لتوفري الــدعم حملمفتوةــًا كــان ا توط  
 أكشـــــــاكايل احلدوري بني عرباملفت   الســـــــلتات الرتكيةأعارت تشـــــــرين الثاين/نوفمرب،  20. ويف اإلنســـــــانية

 .لتسهيل تقدي املساعدة اإلنسانية أبي  تلو 
   القامشـــلع وكـــائر املتيهة اإلمدارات اإلنســـانية والســـلع التيارية شـــحنات وياعار توجيه كـــري  - 38

 4مناطق الشــــــــــــــمال الشــــــــــــــرقع من الكلد على امتدار طارق  مدار بديلة ألن أجزاط من التريق الســــــــــــــيار  م 
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األمهية ااكــــــرتاتييية مغلقة. وتفيد تقارير أبن  مةانية ةخــــــول الســــــةان على ا دمات كــــــواط منهم  يأ
تشــــــرين األول/أكتوبر، بينما كان   مةانية  9 منذالعائدون  ليها قد تقّلخــــــ   املتكقون يف حمافةة الرقة أو

دورة بســـــــــكا انتشـــــــــار احلخـــــــــول عليها يف شـــــــــرق هنر الفرات يف رير الزور،  ا يف ألك جيا ا يني، حم
 أختار املتفيرات على نتاق واكع، على الرغم من تقدي املساعدة الغذائية ابنتةام.

إلجراط  ةد. الكعثات  يتواال التفاو  بشأن  يفاروظل   مةانية الواول    روككان، ةيس  - 39
مة، تشـــــــــــةّجل ادايً عمليات  جالط األشـــــــــــخا  الراغكني يف العورة    املناطق اليت تســـــــــــيتر عليها احلةو 

تشــــــــــــــرين  25و  12بعث تني يوم ع بســــــــــــــكا انعدام ااتفاقات األمنية من مجيع األطراف. غري أنه    يفار 
من أجل الواــــــــــــول    املالجئ اجلماعية يف وو لبشــــــــــــخا  من مغارجري الرككان خالل  الثاين/نوفمرب

ة الفاعلة الواــــــــول    بع  املناطق يف الفرتة املشــــــــمولة ابلتقرير. كما تعذر على بع  اجلهات اإلنســــــــاني
كان، يف بع  املناطق، جنوب الكلد على حنو مستدام،  ا يف ألك األمم املتحدة، بسكا القيور اإلرارية و 

انعدام األمن. ومع ألك، تاوااـــــــــــــــل األمم املتحدة الدعوة     اتةة  مةانية  يخـــــــــــــــال كذلك بســـــــــــــــكا 
 شروط مع مجيع أاحاب املخلحة املعنيني.املساعدات اإلنسانية بال عوائق وبدون أي 

ووااــــل  آلية الراــــد التابعة لبمم املتحدة املعنية ابجلمهورية العربية الســــورية عملياهتا املأأون  ا  - 40
 (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165 ــــــــوجــــــــا قــــــــرارات جمــــــــلــــــــس األمــــــــن 

، واال  املشمولة ابلتقريروخالل الفرتة  .(2018) 2449و  (2017) 2393و  (2016) 2332 و
حنة نقل 39 يخـــال  الفرتة،   تلكاصلية راـــد عملياهتا يف العراق وتركيا. فخالل  شـــاةنة  1 955تها شـــا

شـــــــحنة عرب ابب ا و.  18انتالقاً من العراق وتركيا كما يلع:  اجلمهورية العربية الســـــــوريةعرب احلدور    
شـــــــــــــــاةنة(، وشـــــــــــــــحنتان عرب الي عرابية  231شـــــــــــــــحنة عرب ابب الســـــــــــــــالم ) 19 شـــــــــــــــاةنة(، و 1 717)
    عرب احلدورية ملياتشـــاةنات(. وبذلك يخـــل جمموع عدر الشـــاةنات اليت أاركـــل  منذ بداية الع 7)

 4 595و  تشاةنة عرب ابب السالم 3 495و  تشاةنة عرب ابب ا و. 22 139شاةنة ) 30 338
شـــــــاةنات عرب الي عرابية(. ومل تاثر خالل الفرتة املشـــــــمولة ابلتقرير أي شـــــــواغل  109و  تشـــــــاةنة عرب الرمثا

مم املتحدة ةةومة اجلمهورية العربية أكـــــالة بشـــــأن التابع اإلنســـــاين للشـــــحنات املركـــــلة. وأخترت األ أو
كــاعة من موعدها. وظل  اصلية تســتفيد من عالقات التعاون املمتازة  48الســورية جبميع الشــحنات قكل 

 مع ةةومات األررن وتركيا والعراق.
واكــــتمرت ااكــــتيابة من العملية عرب احلدورية من تركيا يف مســــتوايت عالية لتلكية ااةتياجات  - 41

وكذلك ااةتياجات اجلديدة الناشــــــاة عن التخــــــعيد األخري يف النزاع. واكــــــتمر فر  القيور على  ،ةالقائم
 مةانية  يخال املساعدات اإلنسانية يف مناطق ا توط األمامية بسا شدة األعمال القتالية. وبوجه عام 

القتالية غري مقيادة، ظل   مةانية  يخــــــــال املســــــــاعدات اإلنســــــــانية يف مناطق  رلا غري املتأثرة ابألعمال 
وقوع بع  احلوارث املعزولــة أو وجور معوقــات بريوقراطيــة. ويف مشــال ةلــا، ظلــ  التحــدايت اليت  مع

 على رأكها املعوقات الكريوقراطية.و ، قائمةتعرت   مةانية  يخال املساعدات اإلنسانية 
 

 التأاريا  والت سج ش  
ةةومة اجلمهورية العربية الســـــــورية للســـــــماح  ن  التأشـــــــريات وااـــــــل  األمم املتحدة العمل مع  - 42

 (.5للموظفني يف الوق  املناكا )انةر اجلدول 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
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 2019 لبا  أتاريا  األمت املتودك: تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/نوفمرب   

 نوع التلا
ـــــــــــعـــــــــــدر  ال
 املتلوب

الـــــــــــــــعـــــــــــــــدر 
 املوافق عليه

ـــــــعــــــــدر  ال
 املرفو 

العدر الذي 
 يك  فيهمل 

 49 11 75 135 التأشريات املتلوبة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير     
 62 افر 108 170 التيديدات املتلوبة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير

 44 23 39 119 التأشريات اليت مل يك  فيها واليت تعور    ما قكل الفرتة املشمولة ابلتقرير
 5 افر 54 59 فيها واليت تعور    ما قكل الفرتة املشمولة ابلتقريرالتيديدات اليت مل يك  

 
 طلكا مل ياك  فيها تعور    ما قكل الفرتة املشمولة ابلتقرير. 13كحك  األمم املتحدة  :ملحوظة 
  

 منةمة غري ةةومية رولية مسيالة لد. احلةومة للعمل يف الكلد. 28ويوجد ما جمموعه  - 43
 

 وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدك اإلنسان ة وأماكن عملنتسالمة   
واال  األمم املتحدة واملنةمات غري احلةومية تنفيذ برامج يف املناطق املتضررة من ااشتكاكات  - 44

املتةررة بني أطراف النزاع، ومن الضـــــــــــــرابت اجلوية، ومن التكارل املنتةم لنريان املدفعية غري املكاشـــــــــــــرة ومن 
مات أخر.. ويعمل موظفو اإلغاثة اإلنســــانية أيضــــا يف مناطق شــــديدة التلوث ابلذخائر غري املنفيرة هي

 واملتفيرات من  لفات احلرب واأللغام األر ية.
ومنذ بداية النزاع، أفيد  قتل املاات من العاملني يف جمال تقدي املســـــــــــــــاعدة اإلنســـــــــــــــانية، منهم  - 45
منهم من موظفع األونروا  18منةومــــة األمم املتحــــدة، كــــان  اتتكيــــمن موظفع األمم املتحــــدة و  23
من موظفع ومتتوعع مجعيـــة ا الل  8من موظفع ومتتوعع ا الل األور العريب الســـــــــــــــوريت و  66 و

 األور الفلستيين. وقاتل أيضا العديد من موظفع املنةمات غري احلةومية الدولية والوطنية.
من موظفع وكاات منةومة األمم املتحدة وبراجمها قيد ااةتياز موظفا  27وكان ما جمموعه  - 46

 أو يف عدار املفقورين يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير )مجيعهم من موظفع األونروا(.
وعلى مد. الثالثة أشــــــــهر املا ــــــــية، اشــــــــتد التهديد الناجم عن نريان املدفعية غري املكاشــــــــرة اليت  - 47

من احلوارث اليت تســـــــــــــــتهدف املناطق  150فقد أابل  عن وقوع أكثر من مدينة ةلا.  تضـــــــــــــــررت منها
. وقد تضــرر يف ةارث 2019الســةنية يف ةلا خالل الفرتة من أيلول/كــكتمرب    تشــرين الثاين/نوفمرب 

 واةد أةد مكاين موظفع األونروا يقع يف ةلا.
 ا ـــــــــية، خااـــــــــة يف مشال شـــــــــرقاألشـــــــــهر الثالثة املفرتة وتزايدت ا يمات غري املتناظرة خالل  - 48

ةاراث اكــتاعمل  فيها أجهزة متفيرة يدوية الخــنع أابل  عن وقوعها  167. فمن اجلمهورية العربية الســورية
ةوارث يف مناطق كــــــــةنية  دينة القامشــــــــلع  4، انفيرت الكلدخالل تلك الفرتة يف مشال وشــــــــرق مشال 

 مركز األمم املتحدة. على مقربة من
 تشـــــــــرين الثاين/ 12أةد موظفع برتمج األمم املتحدة اإلمنائع جبروح  ثر ةارث وقع يف وأااـــــــــيا  - 49

مرت من مةاتا األمم املتحدة  500منتقة كةنية يف ةع مزّة،  من مساةة قترها  أاايك نوفمرب، عندما 
 .يف رمشق
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 مالا ا  -اثلثا  
خــعوبة أاــالً ابلنســكة لســةان مجيع احلالة اإلنســانية الكالغة الاكــتمر اكــتفحال ، 2019يف عام  - 50

مليون شــخو يف ةاجة    املســاعدة. ففع  11، ةيس ا يزال أكثر من اجلمهورية العربية الســوريةأحناط 
زال النزاع يتســكا يف قتل وجارح املدنيني، وتدمري الكىن التحتية املدنية أات األمهية  مناطق متعدرة جدا، ما

قلة كـــــكل احلخـــــول على ا دمات اإلنســـــانية األكـــــاكـــــية. و أ نقف على احليوية و حلاق األ ـــــرار  ا، وعر 
حمتمل أي هيوم عســــــةري شــــــّن مشــــــارف الســــــنة اجلارية، يســــــاورين قلق خا  من األثر الذي قد  لّجفه 

الشـــمال الغريب على الفاات الضـــعيفة من الســـةان أاـــاًل، كما أنين أراقا مع القلق أثر  يف واكـــع النتاق
جلارية يف الشمال الشرقع،   افًة    زايرة التوتر يف اجلنوب الغريب. فاكتخدام األجهزة األعمال العدائية ا

املتفيرة اليدوية الخـــــــــــــنع آخذ يف اازراير يف مجيع أحناط الكلد، مع ما  لّجفه ألك من عواقا وخيمة على 
 يف املخيمات ااةتياجات، خااـــة ابلنســـكة لبشـــخا  القاطننيف ن املدنيني. ومع ةلول فخـــل الشـــتاط، 

. ويف الوق  نفســه، ف ن اخنفا  قيمة العملة احمللية ، كــوف تســتمر يف اازرايراملســتوطنات غري الرمسية أو
 املتسارع حعل تلكية ااةتياجات األكاكية جلميع السةان مهمة تزرار تعقيدا.

يل  أيضـــــــــاً زايرة يف األعمال القتالية  - 51 ويف األكـــــــــكوعني األخريين من تشـــــــــرين الثاين/نوفمرب، كـــــــــا
أفارت فقد . اجلمهورية العربية الســـورية،  ا أر.    مزيد من ا ســـائر الكشـــرية يف اـــفوف املدنينيبشـــمال 

يف الخحية يف املنتقة خدمات الرعاية تقدي هيوماً تضرر منها  66وقوع  منةمة الخحة العاملية اصن عن
عســـةري كامل النتاق من شـــأنه أن  لّجف تةلفة  هيوم   غاية تشـــرين األول/أكتوبر. وأي  2019عام 

 جتنكه. ابهةة على الخعيد اإلنساين يتةكّدها الثالثة ماليني شخو الذين يعيشون يف املنتقة. فال بد من
فيما يتعلق  التتورات العســـــــــــــــةريةالناجم عن  األثر اإلنســـــــــــــــاينوقد أعرب ا عن قلقع الكال   زاط  - 52

املدنيني. و  ـــــافًة    وتشـــــريد يف أوكـــــاط  خســـــائر بشـــــرية، اليت قيل  هنا أكـــــفرت عن ابلشـــــمال الشـــــرقع
أيضــــا قدرة  تضــــّررت من ألكتدمري الكىن التحتية املدنية، يف بع  احلاات الوفيات بني املدنيني والنزوح و 

على ااكتيابة. وقد برهن  املنةمات اإلنسانية املوجورة يف املنتقة على بع  اجلهات الفاعلة اإلنسانية 
مرونة ككرية يف التةيف مع الو ع وتوكيع نتاق عملياهتا و مان  يخال املساعدة الالزمة    م ن هم يف 

جمال األنشـــــــتة اإلنســـــــانية    تقدي املســـــــاعدة  أمس احلاجة  ليها. فأي قتع لســـــــكل واـــــــول العاملني يف
احملتاجني  ليها يف الشمال الشرقع لن ي ري  ا     مليون شخو من 1.8دمات املنقذة لبرواح    وا 

مزيد من املعاتة. وحا أن تاتاح للمدنيني  مةانية احلخـــــــــــــــول على املعونة وا دمات اإلنســـــــــــــــانية بتريقة 
 مأمونة ومستدامة وبال عوائق.

النزاع ابلتزاماهتا  وجا القانون الدويل اإلنســـــــــــــــاين  ماية املدنيني وأأّكرا مرة أخر. مجيع أطراف  - 53
والكىن التحتيــة املــدنيــة، وكــذلــك  ـــــــــــــــرورة اةرتام القــانون الــدويل حلقوق اإلنســــــــــــــــان. وعلى مجيع األطراف 

تتحّلى أبقخـــــى ررجات  ـــــك  النفس، وتةّف عن أي اكـــــتخدام عشـــــوائع وغري متناكـــــا للضــــرابت  أن
عمليات أي ع واألجهزة املتفيرة اليدوية الخـــــــــنع يف املناطق املأهولة ابلســـــــــةان. فاجلوية والقخـــــــــف املدفع

املخـــــــــــــنافة  ذه الخـــــــــــــفة من جملس األمن،  اجلماعات اإلرهابية،  ا فيها العمليات اليت تنّفذها عســـــــــــــةرية
واعد املتعلقة قواعد القانون الدويل اإلنســــاين،  ا يف ألك القارتم حا أن  العمليات اليت تاشــــّن عليها، أو

 املدنية. األعيان ماية املدنيني و 
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لتلكية ااةتياجات وأور أن أنّوه  ا تكذله األمم املتحدة وكــــــــــــائر املنةمات اإلنســــــــــــانية من جهور  - 54
الخعوابت اليت تعرت ها. فةل شهر يتلقى املساعدة م ن يكل  متوك   جمموعة من على الرغم مناإلنسانية 
، اجلمهورية العربية الســــــوريةمن املدنيني. وتاقدام معةم ااكــــــتيابة من راخل  ماليني شــــــخو 5.6عدرهم 
ن يف، بع  ةااتاقق، يف ةيس   مةانية  يخــال املســاعدات على الرغم من التحدايت املســتمرة.  اســ 

 و ين أرعو    توكيع نتاق هذه التدابري لضمان  يخال املساعدة    مجيع م ن هم يف ةاجة  ليها.
من ااكتيابة ياقدام عرب احلدور، على النحو املأأون به  وجا قرار جملس أكاكع وما زال جزط  - 55

وقراراته الالةقة. وقد أكــــــهم  هذه املعونة يف ررط أزمة  نســــــانية أكرب من ألك  (2014) 2165األمن 
 أ أارةا ابجلهور اجلارية الرامية    توكــــيع نتاق املســــاعدة اإلنســــانية . و ربية الســــوريةاجلمهورية العراخل 

املقدمة من راخل اجلمهورية العربية الســـــــــــــورية، أور أن أوكد من جديد أن األمم املتحدة ا متلك وكـــــــــــــيلة 
ويتعني احلدور. بديلة للواــــــــول    األشــــــــخا  احملتاجني يف املناطق اليت حري فيها تقدي املســــــــاعدة عرب 

. و نين أعوّجل على الدول األعضـــاط يف على جملس األمن القيام بدور ةاكـــم يف رعم هذه اجلهور اإلنســـانية
جملس األمن أن تةفل اإلأن لبمم املتحدة بتلكية اةتياجات كل م ن حيتاج    املساعدة اإلنسانية، بش  

 والقرارات الالةقة.  (2014) 2165 قراره الترق من بينها التعييل بتيديد الترائق املكيانة يف
تعاين من نقو التمويل، ةيس  اجلمهورية العربية السوريةوما زال  ختة ااكتيابة اإلنسانية يف  - 56
بليون روار من املكل  املتلوب وقدره  1.8يف املائة، أي  55 قيمة مكلغها املموال ةاليا ما نســـــــــــــــكته تكل 
باليني روار. ولان كن  أثين على الدول األعضــــــــــاط حلشــــــــــدها ألك التمويل،  ا فيه متويل   ــــــــــايف  3.3

لتوكـــــــيع نتاق املســـــــاعدة يف  طار التخـــــــدي حلاات التوارئ مثل احلاات القائمة يف الشـــــــمال الشـــــــرقع 
 ما زل  أعوّجل على الدعم املقدام من اجلهات املاحنة ملوااــــــــــــلة توفري الدعم جلهور والشــــــــــــمال الغريب، ف نين

ااكــــــــــتيابة. و  ــــــــــافًة    املناطق اليت تشــــــــــهد اكــــــــــتمرار النزوح، ف ن من األولوايت تقدي الدعم جلهور 
 ااكتعدار للشتاط يف أشهر الشتاط الكاررة.

اانتهـاكـات والتيـاوزات ا ترية املزعومـة حلقوق وا يزال اكـــــــــــــــتمرار اإلفالت من العقـاب على  - 57
اإلنســـــــــــــان والقانون الدويل اإلنســـــــــــــاين من قجكل أطراف النزاع مخـــــــــــــدر قلق ابل . وحا حماكـــــــــــــكة مرتةط 
اانتهاكات والتياوزات ا ترية حلقوق اإلنســـــــــــان والقانون الدويل اإلنســـــــــــاين. و نين أهيا جبميع أطراف 

ية العربية السورية، ومجيع الدول، واستمع املدين، ومنةومة األمم املتحدة، النزاع، وا كيما ةةومة اجلمهور 
أن تتعاون بخــــــــــورة اتمة مع اصلية الدولية احملايدة املســــــــــتقلة للمســــــــــاعدة يف التحقيق واملالةقة القضــــــــــائية 

العربية  لبشـــخا  املســـ ولني عن اجلرائم األشـــد ختورة وفق تخـــنيف القانون الدويل املرتةكة يف اجلمهورية
، وا كـــــيما من خالل تقدي املعلومات والواثئق أات الخـــــلة. و ن اختاأ 2011الســـــورية منذ آأار/مارس 

 جراطات للتخــــدي لالنتهاكات والتياوزات ا ترية حلقوق اإلنســــان والقانون الدويل اإلنســــاين هو شــــرط  
رية. وأكّرر رعويت     ةالة احلالة قانوين وأمر جوهري لتحقيق الســــــــــالم الدائم يف اجلمهورية العربية الســــــــــو 

 الكلد    احملةمة اجلنائية الدولية. يف
ويف  ـــــــــــوط الشـــــــــــواغل ا ترية املســـــــــــتمرة اليت أثريت بخـــــــــــورة متةررة فيما يتعلق  ماية املدنيني  - 58
ألك من قضااي ةقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، ما زل  أةس بقوة ةةومة اجلمهورية  وغري

، على التعاون مع مفو ــية 19/22و  18/1-العربية الســورية، متشــيا مع قرار ي جملس ةقوق اإلنســان ر 
 ةقوق اإلنسان، بسكل منها  قامة وجور ميداين تاسند  ليه واية واية وتعزيز ةقوق اإلنسان.

https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
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لعملية الســــــياكــــــية ابنعقار اللينة الدكــــــتورية يف فيما يتعلق اب    األمام ختوة هامة ذتوقد اخت   - 59
 على ما قدمته من رعم لكدطتشــــــــرين األول/أكتوبر. وأور أن أوااــــــــل اإلعراب عن تقديري لبطراف  30

من . وا بد أيضــا اجلمهورية العربية الســورية العملية الســياكــية  شــاركتها النشــتة يف احلوار املتعلق  ســتقكل
 . ومع ألك،واكـــــــــــــــتمرارها يف رعمها ذه العمليةالتزامها   علىابألطراف الفاعلة اإلقليمية والدولية التنويه 
اتســم  املناقشــات اليت جرت يف أواخر تشــرين الثاين/نوفمرب وخالل الدورة الثانية ابلخــعوبة ومل تعقد  فقد

ل عضــــوا التابعة للينة  45هياة الخــــياغة املخــــغارة امل لفة من  رؤكــــاط كل من اجتماعها بســــكا عدم تواــــّ
عمال. وأةس مجيع األطراف على اغتنام الفراــــــة اليت األوفور احلةومة واملعار ــــــة    اتفاق على جدول 

 تتيحها اللينة الدكتورية، ومواالة العمل من أجل عقد رورة بّناطة للينة يف املستقكل القريا.
 .(2015) 2254 جملس األمن أو  حنو تنفيذ قرار وميثّجل تشـــــــــــــةيل اللينة الدكـــــــــــــتورية ختوة - 60

ا ا  مســاعيه الرامية    بناط الثقة واارتياح يف أوكــاط الســوريني ومع استمع الدويل.  عمكعوثوكــيوااــل 
 فاعلة الدولية الرئيســـية ومع األطراف الســـورية. بني اجلهات النيويتتلا هذا املســـعى ةوارا وتعاوت ةقيقي  

فاحلل الســـياكـــع الشـــامل الذي يلّط تتلعات مجيع الســـوريني هو وةده الةفيل ابلتواـــل    اقيق كـــالم 
 مستدام و هناط واةدة من أفدح األزمات اإلنسانية يف عخرت.

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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 امل ف 
احلوااث املبلغ عذنا اليت تضنننن   مذنا املدن ون وسننننج لتنا ماوضنننن ة األمت املتودك حلقو    

 *2019اإلنسان: تش ين األول/أكتوب  وتش ين الثاين/نوفمرب 
 

 حماف ة إالم  
 رابت  يفمدنياً آخرين جبروح  17رجال مدنيني وأايا  5تشرين األول/أكتوبر، قاتل  24يف  • 

 كوق يف قرية اجلانورية  حافةة  رلا.وقع  يف أر ية قيل  هنا 
اط من املدنيني وأااـــــــــــــــيا أربعة أطفال جبروح تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر، قاتل ثالثة نســـــــــــــــ 25يف  • 

 فتيات واط( من جراط  رابت أر ية قيل  هنا وقع  يف تةية بدما غرب  ريف  رلا. )ثالث
تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب، ألقى مقاتلون من هياة ارير الشـــــــــــــــام القك  على أربعة مدنيني،  2يف  • 

 بينهم امرأاتن، يف مدينة  رلا. من
ثاين/نوفمرب، تعّر  مركز اــحع أل ــرار من جراط  ــرابت أر ــية قيل  هنا وقع  تشــرين ال 4يف  • 

 يف مدينة جسر الشغور يف غرب ريف  رلا.
يني جبروح أثناط  ـــــــــــرابت جوية قيل  هنا تشـــــــــــرين الثاين/نوفمرب، أااـــــــــــيا ثالثة موظفني طكّج  6يف  • 

ليوم نفســــــــه، تعرا  أحلق  أ ــــــــراراً  شــــــــفى اإلخال  يف قرية شــــــــنان جبنوب ريف  رلا. ويف ا
عن تقدي خدماته بسكا  رابت جوية قيل  هنا وقع  يف  مشفى كفر نكل أل رار فتوّقف م قتاً 

يف أاير/مايو  بقذائف مدينة كفر نكل يف جنوب ريف  رلا. وقد كــــــكق أن أااــــــيا هذا املشــــــفى
 ومتوز/يوليه.

جراط  ــــربة جوية قيل  هنا  تشــــرين الثاين/نوفمرب، تعّر ــــ  مدركــــة زكراي أكته أل ــــرار من 8يف  • 
 وقع  يف مدينة جسر الشغور يف غرب ريف  رلا.

تشرين الثاين/نوفمرب، قاتل  طفلة وأاايا رجاالن واط من املدنيني جبروح من جراط  ربة  9يف  • 
 قرب  يم للنازةني يف قرية النريب يف شرق ريف  رلا. وقع جوية 

مدنيني، من بينهم فتااتن واّط، من جراط  رابت جوية  تشرين الثاين/نوفمرب، قاتل ككعة 10يف  • 
 منتقة كفرومة يف جنوب ريف  رلا. وقع  يف

تشرين الثاين/نوفمرب، قاتل اسة مدنيني )رجالن وفتااتن واط( خارج  قامة كةنية بعد  15يف  • 
ط  ـــــــــــــربة جوية قيل  هنا وقع  يف بلدة الكارة جبنوب ريف  رلا. ويف اليوم نفســـــــــــــه، قاتل اـــــــــــــ

وأااـــــــــــــــيا ثالثة اـــــــــــــــكية آخرين جبروح من جراط  ـــــــــــــــربة جوية قيل  هنا وقع  يف بلدة كفرومة 
 جنوب ريف  رلا. يف

 

نةرا لتغري و تقدم قائمة احلوارث أمثلة على املســــــــائل املثرية للقلق يف جمال ةقوق اإلنســــــــان اليت طارة  يف التقرير. ولةن،  * 
أمناط النزاع وفقدان شـــكةات املخـــارر أات املخـــداقية و/أو املخـــارر املوثوق  ا يف العديد من املناطق املتضـــررة من النزاع، 

بلغ   ا مفو ية األمم املتحدة ا تتضمن القائمة كو. احلوارث اليت أا لذلك و  ر اعوبة.برح التحقق من احلوارث يزرا ما
 .اإلنسان و  التحقق منها وفقا ملنهييتها، وا ينكغع اعتكارها قائمة شاملة حلقوق
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تشـــــــــــرين الثاين/نوفمرب، قاتل كـــــــــــتة مدنيني من أكـــــــــــرة واةدة )رجل وأربع نســـــــــــاط وفتاة(  17يف  • 
 جراط  ربة جوية قيل  هنا وقع  يف قرية املالجة يف جنوب ريف  رلا. من

مدنيا )رجاالن وكـــــ  نســـــاط وأربع فتيات  16تشـــــرين الثاين/نوفمرب، قاتل ما ا يقل عن  20يف  • 
مدنيا آخرين جبروح من جراط  ـــرابت أر ـــية قيل  هنا  30وأربعة اـــكية( وأااـــيا ما ا يقل عن 

 يم  القاح القدي للنازةني يف قرية قاح يف مشال ريف  رلا. وقد أحلق احلارث أ راراً  وقع  يف
  شًفى للوارة يقع راخل املخيم.

 
 حماف ة الم  

جبروح، من بينهم امرأة وكـــتة أطفال،  مدنياً على األقل 12تشـــرين األول/أكتوبر، أااـــيا  5يف  • 
ر على مقربة من راوار السوق  من جراط جهاز متفير يدوي الخنع حممول على مرككة قيل  نه فايّج

 ريف ةلا.يف بلدة قكاكني  نتقة الكاب يف 
للنازةني   يم وقع  يفتشـــــــرين األول/أكتوبر، قاتل رجل مدين يف  ـــــــربة أر ـــــــية قيل  هنا  9يف  • 

 ةع اجلكل  دينة جرابلس يف مشال ريف ةلا. يف
تشرين األول/أكتوبر، أاايا مدنيان جبروح )امرأة واط( من جراط  ربة أر ية قيل  هنا  10يف  • 

 يف ةلا.مدينة مارع يف مشال ر وقع  يف 
تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر، قاتل رجالن من املدنيني يف  ـــــــــــــربة جوية قيل  هنا وقع  يف قرية  11يف  • 

كوران بنـــاةيـــة عني العرب )كوابين( يف مشـــال ريف ةلـــا. ويف نفس اليوم، تعّر  مشـــــــــــــــفًى 
 .مدينة عني العرب أل رار من جراط  اابته بضربة أر ية قيل  هنا وقع  على مقربة من املكىن يف

تشـــــــــــرين األول/أكتوبر، قاتل ثالثة رجال من املدنيني وأاـــــــــــيا ر ـــــــــــيع جبروح من جراط  13يف  • 
 ــــرابت أر ــــية قيل  هنا وقع  على مقربة من مرككة كانوا يســــتقّلوهنا على التريق الســــريع الراب  

 جبنوب مدينة جرابلس يف مشال ريف ةلا.عرب حمسنلع وةسن  قرييت  بني 
أكتوبر، أااــــــــيا ثالثة أطفال جبروح من جراط  ــــــــرابت أر ــــــــية قيل  هنا تشــــــــرين األول/ 14يف  • 

 للنازةني قرب مدينة جرابلس يف مشال ريف ةلا. اجلكل  يم وقع  يف
مدنياً جبروح  15تشــــرين األول/أكتوبر، قاتل كــــكعة مدنيني )كــــتة رجال وامرأة( وأاــــيا  31يف  • 

ر رجال واـــــــــــــــكيّجان( من جراط جهاز متفير يدوي الخـــــــــــــــن 13) ع حممول على مرككة قيل  نه فايّج
 كوق يف مدينة عفرين يف ريف ةلا. يف

تشــرين الثاين/نوفمرب، قاتل كــكعة مدنيني، من بينهم امرأاتن واــط  وفتاة، وأااــيا عدة مدنيني  6يف  • 
 .بلدة السحارة يف غرب ريف ةلا وقع  يفآخرين جبروح من جراط  رابت جوية قيل  هنا 

ةّع كــــــيف الدولة  وقع  يفلثاين/نوفمرب، قاتل  طفلة من جراط  ــــــربة أر ــــــية تشــــــرين ا 10يف  • 
 مدينة ةلا. يف

مدنيا جبروح  57رجال واــــــــــّط( وأااــــــــــيا  10مدنيا ) 11تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب، قاتل  16يف  • 
رجالً و اين نســــاط وكــــكعة اــــكية( من جراط جهاز متفير يدوي الخــــنع حممول على مرككة  42)

 ر راخل كوق يف مدينة الكاب بشمال ريف ةلا.قيل  نه فايّج 
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مدنيا آخرين جبروح، من بينهم ثالث نساط  13تشرين الثاين/نوفمرب، قاتل مدين وأاايا  19يف  • 
 مدينة  عزاز يف مشال ريف ةلا. وقع  يفواكيّجان، من جراط  رابت أر ية 

وامرأة، وأااــــــــيا ما ا يقل  تشــــــــرين الثاين/نوفمرب، قاتل كــــــــكعة مدنيني، من بينهم اــــــــط 21يف  • 
مدنيا جبروح من جراط  ـــــــــــــــرابت أر ـــــــــــــــية قيل  هنا وقع  يف عدة أةياط  دينة ةلا،  29 عن
 بينها أةياط اجلميلية واألعةمية والزهراط والفرقان وكيف الدولة واالح الدين. من

 
 حماف تا احلسكة واي  الزو   

وأااـــــــــــــــيا شـــــــــــــــخخـــــــــــــــان آخران من املدنيني جبروح تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر، قاتل  امرأة  5يف  • 
رت  )امرأة  قامة  راخلواـــــــــــــــّط( من جراط قتعة من املتفيرات من  لفات احلرب قيل  هنا فايّج

 بلدة املراشدة يف شرق ريف رير الزور. كةنية يف
 تشـــــــرين األول/أكتوبر، أفارت تقارير أبن  مدارات املياه انقتع  من حمتة املياه الرئيســـــــية 9يف  • 

أ رار حلق   كناها وخبتوط الةهرابط  هنا يف منتقة علوك الواقعة يف رأس العني، بسكا ما قيل 
احمليتـــة  ـــا. وقـــد انقتعـــ  خـــدمـــات امليـــاه عن ماـــات اصاف من األشـــــــــــــــخـــا  عـــدة مرات 

 األكابيع الالةقة،    أن جتري أعمال الخيانة يف احملتة. يف
ثة مدنيني )رجل وامرأة واـــــّط( من جراط  ـــــرابت أر ــــية تشـــــرين األول/أكتوبر، قاتل ثال 10يف  • 

 قدوربك يف مدينة القامشلع.ةع  وقع  يفقيل  هنا 
تشــرين األول/أكتوبر، قاتل رجل وأااــيا كــتة رجال آخرين من املدنيني جبروح  ثر  ــربة  11يف  • 

 أر ية قيل  هنا أااب   كز يف احلع الغريب يف مدينة القامشلع.
تشرين األول/أكتوبر، حلق  أ رار ابملشفى الوطين من جراط  ربة جوية قيل  هنا وقع   11يف  • 

يف مدينة رأس العني. ويف اليوم نفسه، تعّر   مخحة ريوار أل رار من جراط  ربة أر ية قيل 
  هنا وقع  يف بلدة عني ريوار يف تةية املالةية.

من املدنيني  ا قيل  هنا نريان قنااــــــــة يف ةع ا اللية تشــــــــرين األول/أكتوبر، قاتل  امرأة  12يف  • 
 دينة القامشـــلع. ويف نفس اليوم، قيل  ن مدنيا قاتل أيضـــا بنريان قنااـــة يف منتقة قخـــر الذيا 

  دينة املالةية.
تشــــــرين األول/أكتوبر، قاتل ثالثة مدنيني من جراط ما قيل  هنا  ــــــرابت أر ــــــية أاــــــاب   13يف  • 

 رأس العني يف احلسةة.و تل متر الراب  بني التريق السيار  قافلة مرككات يف
تشـــــرين األول/أكتوبر، قاتل اـــــّط وأااـــــيا رجل من املدنيني جبروح من جراط لغم أر ــــع  23يف  • 

 قيل  نه انفير يف أر  زراعية يف بلدة الغزلة  نتقة رأس العني الريفية يف احلسةة.
ثة رجال من املدنيني جبروح من جراط جهاز متفير تشــــــــــــرين األول/أكتوبر، أااــــــــــــيا ثال 23يف  • 

ر يف كــــــوق  دينة الشــــــدار يف احلســــــةة. ويف اليوم  ةيدوي الخــــــنع حممول على مرككة قيل  نه فايّج
نفســه، أااــيا ما ا يقل عن شــخخــني من املدنيني بعد ما قيل  نه جهاز متفير يدوي الخــنع 

ر على مقربة من مكىًن عام يف القامشلع   احلسةة.يف فايّج



 S/2019/949 

 

22/22 19-21147 

 

وقع  تشـــــرين األول/أكتوبر، قاتل  امرأة من املدنيني من جراط  ـــــرابت أر ـــــية قيل  هنا  26يف  • 
 قرية قراج يف منتقة رأس العني الريفية.يف 

تشـــــــــــرين األول/أكتوبر، قاتل مدنيان )زوج وزوجته( من جراط  ـــــــــــرابت أر ـــــــــــية قيل  هنا  31يف  • 
 عني الريفية.قرية تل الورر يف منتقة رأس ال وقع  يف

تشـــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب، أالقع القك  على رجــل من املــدنيني يف منزلــه  ــدينــة رأس العني.  4يف  • 
 يزال مخريه ومةان وجوره جمهولني. وا

تشـــــرين الثاين/نوفمرب، أااـــــيا موظف طط من املدنيني جبروح وتعر ـــــ  كـــــيارة  كـــــعاف  9يف  • 
منتقة قرب قرية الدررارة يف تةية  وقع  يفيل  هنا أل ـــرار من جراط  ـــربة بتائرة بدون طيار ق

 تل متر الريفية.
تشـــــــــــــرين الثاين/نوفمرب، قاتل مدنيان يف بلدة الزير شـــــــــــــرق ريف رير الزور أثناط كـــــــــــــفرمها  11يف  • 

 القامشلع. وقد أعلن تنةيم الدولة اإلكالمية يف العراق والشام مس وليته عن قتلهما. من
 

 حماف ة ال نة  
شــــــــفى الوطين أل ــــــــرار من جراط  ــــــــربة جوية قيل  هنا املتشــــــــرين األول/أكتوبر، تعّر   11يف  • 

 منتقة على مقربة من املشفى الواقع  دينة تل أبي  يف الرقة. وقع  يف
تشــرين األول/أكتوبر، قاتل مدنيان )رجل وامرأة مســناة( من جراط  ــرابت أر ــية قيل  هنا  14يف  • 

 ل ريف الرقة.وقع  يف قرية الديك بشما
تشـــــرين األول/أكتوبر، أالقع القك  على رجل من املدنيني على مقربة من منتقة ةديقة  16يف  • 

الكاكـــــــــل يف مدينة الرقة ألكـــــــــكاب جمهولة. وا يزال مخـــــــــريه ومةان وجوره جمهولني، على الرغم 
 .يف وق  اةق تلقّجع أكرته  ماتت وطالق كراةه من

مدنيا )ثالثة رجال وامرأاتن وكــــــــتة اــــــــكية(  11رب، قاتل ما ا يقل عن تشــــــــرين الثاين/نوفم 2يف  • 
مدنيا جبروح، من بينهم ثالثة اــــكية، من جراط جهاز متفير يدوي الخــــنع حممول  14وأااــــيا 

ر راخل كوق يف تل أبي  يف مشال ريف الرقة.  على مرككة قيل  نه فايّج
من املدنيني يف منزله  دينة التاْكقة يف الرقة. تشـــــــــرين الثاين/نوفمرب، أالقع القك  على رجل  6يف  • 

 وا يزال مخريه ومةان وجوره جمهولني.
تشـــــــــــــــرين الثــــاين/نوفمرب، قاتــــل ثالثــــة مــــدنيني )امرأة وو لــــداهــــا( من جراط قتعــــة أخرية  16يف  • 

رت يف أر  زراعية يف قرية أم التاابت يف الرقة. غري  متفيرة قيل  هنا فايّج
 


