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 (2014) 2165 و (2014) 2139 األمذذذذذذذذذذن جملذذذذذذذذذذس قذذذذذذذذذذ ا ا  تنفيذذذذذذذذذذ   
 (2016) 2332 و (2015) 2258 و (2014) 2191 و
  

 العام األمني تق ي   
  

 مقدمة - أوال 
 األمــــ  جملــــ  قــــرار مــــ  ١7 ابلفقــــرة عمــــا املقــــد  واألربعــــ   اخلــــ م  التقريــــر هــــ  التقريــــر هــــ ا - ١

 (20١4) 2١9١ القـــــرار مـــــ  5 والفقـــــرة (20١4) 2١65 القـــــرار مـــــ  ١0 والفقـــــرة (20١4) 2١39
 لــ اجمل فيهــ  طلــ  الــي ،(20١6) 2332 القــرار مــ  5 والفقــرة (20١5) 2258 القــرار مــ  5 والفقــرة

 الس رية العربية اجلمه رية يف النزاع أطراف مجيع تنفي  ع  تقريرا ي م ، 30 كل يقّد ، أ  الع   األمني إىل
 القرارات. هل ه
 (١)املتحـدة األمـم منظ مـة ل ك الت املت حة البي انت إىل ال ثيقة ه ه يف ال اردة املعل م ت وتستند - 2

 أخـــر . مفت حــة ومصــ در ســ رية مصــ در مــ  وكـــ ل  الســ رية، العربيــة اجلمه ريــة حك مــة مــ  واملســتق ة
 الفـةة اإلنسـ نية إمـداداا  إبيصـ   يتعلـ  فيمـ  املتحـدة األمـم منظ مـة وك الت م  املقدمة البي انت وتغطي
 .20١7 األو /أكت بر تشري  3١ إىل ١ م  املمتدة

  

__________ 

 للهجــرة، الدوليــة واملنظمــة للطف لــة، املتحــدة األمــم ومنظمــة اإلنســ  ، حلقــ   املتحــدة األمــم مف ضــية مــ  مقدمــة املــدخات (١) 
 إلغ ثــة املتحـدة األمــم ووك لـة الاجئــني، لشـوو  املتحــدة األمـم ومف ضــية الع مليـة، الصــحة ومنظمـة العــ ملي، األغ يـة وبـرانم 
 لألمــــم والزراعــــة األغ يــــة ومنظمــــة للســــك  ، املتحــــدة األمــــم وصــــندو  األدىن، الشــــر  يف الفلســــطينيني الاجئــــني وتشــــغيل
 املتعلقـــة لإلجـــرا ات املتحـــدة األمـــم ودائـــرة الســـ رية، العربيـــة ابجلمه ريـــة املعنيـــة املتحـــدة لألمـــم الت بعـــة الرصـــد وآليـــة املتحـــدة،
 الع مة. األم نة يف اإلنس نية الشوو  تنسي  ومكت  السي سية، الشوو  وإدارة ابأللغ  ،
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https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
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 ال ئيسية التطو ا  - اثنيا 

 ١ اإلط ر
 201٧ األول/أكتوب  تش ين يف ال ئيسية النقاط

أفيـــد  الـــي الكبـــر العســـكر  التصـــعيد وحـــ الت العســـكرية األنشـــطة عـــ  اإلبـــا  ت اصـــل - ١
 املنـــ ط  اســـتهدف ال ســـيم  األنشـــطة الـــي و  املنـــ ط ، مـــ  العديـــد يف أيل  /ســـبتمر يف ب ق عهـــ 
 حمـ فظي يف اإلسـامية(تنظـيم الدولـة )يف العـرا  والشـ    اإلسـامية الدولة تنظيم لسيطرة اخل ضعة

 دمش . ريف حم فظة يف الشرقية الغ طة وجي  إدل  حم فظة يف وك ل  والرقة، الزور دير
 أسـع ر يف حـ د وارتفـ ع الغ ائيـة اإلمدادات يف شديد نقص ع  أُبلغ الشرقية، الغ طة ويف - 2

الغ طــة  يف األطفــ   أب  تفيــد للجــزع مثــرة تقــ رير أيضــ  املتحــدة األمــم وتلقَّــ  األس ســية. الســلع
 ممـ  شـصص 400 ب يُقـدَّر عـددا وأب  الـ خيم، احلـ د التغ يـة سـ   مـ  يعـ ن   الشـرقية اا صـرة

 الطيب. واإلجا  الطبية املس عدة إىل ع جلة بص رة حيت ج   صحية مش كل م  يع ن  
 قـــــد الرقـــــة مدينـــــة أ  الدميقراطيـــــة ســـــ را قـــــ ات أعلنـــــ  األو /أكتـــــ بر، تشـــــري  ١7 ويف - 3

 واملعــ ر  املكثفــة اجل يــة الغــ رات مــ  أشــهر بعــد اإلســامية الدولــة تنظــيم مــ  ابلك مــل اســتعيدت
 جســيمة وأضــرار املــدنيني، صــف ف يف اإلصــ ابت عشــرات  قــ عب أفــ دت تقــ رير وســ  الضــ رية،
 املتفجـرات وجـ د يـزا  وال .م  املدينـة تقريب  املدنيني مجيع ونزوح املدينة، يف التحتية ابلبىن حلق 
 وعـ دام املـدنيني مح يـة بشـن  ابلـغ قلـ  مصـدر يشـكل املدينـة أحنـ   مجيـع يف احلـرب خملفـ ت مـ 

  الرقة. مدينة إىل اإلنس ين العمل جم   يف الشرك   وص   ويعرقل املط ف، هن ية يف اآلمنة
 قـــ ات إعـــا  رغـــم العســـكرية العمليـــ ت أتثـــر حتـــ  الـــزور ديـــر حم فظـــة يف املـــدني   وظـــلَّ  - 4

 مدينـة مـ  أحنـ   علـ  اإلسامية الدولة تنظيم فرضه ال   احلص ر فك  قد أهن  الس رية احلك مة
 مـ  شـصص 270 000 حنـ  ُشرِّد وحده، األو /أكت بر تشري  ويف امل ضي. الشهر يف الزور دير

 نزح حيث التشرُّد،، لرصد وشرك ؤه  املتحدة األمم وضعته  الي تتبعال ألداة وفق  الزور دير حم فظة
 الرقـة حم فظـ ت إىل كـ ل  وإمن  الزور، دير حم فظة م  أخر  من ط  إىل األشص ص هوال  أغل 
 نظـرا إىل الـزور ديـر يف بقـ ا ممـ  الكثـري  إىل اإلنسـ نية املسـ عدة إيصـ   وتع َّر واحلسكة. وحل 
 اإلسامية. الدولة تنظيم لسيطرة خ ضعة من ط  يف ظل ا ألهنم أو القت   من ط  م  قرهبم
 اللق حـ ت حلفـ  املصصَّصـة ال حيدة التريد غرفة أب  أفيد األو /أكت بر، تشري  ١2 ويف - 5
 يزيــد مـ  تعــر  إىل ذلـ  وأد  ج يــة، غـ رة جــرا  تضـرَّرت الــزور ديـر مبح فظــة امليـ دي  منطقـة يف

 األطفــ   وشــلل احلصــبة لق حــ ت مــ  املتحــدة األمــم ت فِّّرهــ  الــي اجلرعــ ت مــ  ١35 000 علــ 
 األمــم تلقَّــ قــد و  املنطقــة. يف األطفــ   شــلل لتفشــي التصــد  جلهــ د نكســةذلــ   ميثــل. و للتلــف
 الصـــحية الرع يــة مبرافــ  أضـــرارا أحلقــ أخــر   هجمـــ تثــا   وقــ ع عـــ  م ث قــة تقــ رير املتحــدة
 األو /أكت بر. تشري  يف فيه  والع ملني
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 س را داخل م  اإلنس نية املس عدة إبيص   املتحدة األمم ق م  األو /أكت بر، تشري  ويف - 6
 تلقـــــ ا شصصـــــ  2 793 440 حنـــــ  بيـــــنهم ومـــــ  إليهـــــ ، ااتـــــ جني األشـــــص ص مـــــ  املايـــــني إىل

 797 700 و املنتظمــــة اإلنســــ نية اإلمــــدادات إيصــــ   عمليــــ ت خــــا  مــــ  غ ائيــــة مســــ عدات
ـــدِّم  شـــصص ـــيهم ُق  مت شـــصص ١99 000 و للحـــدود العـــ برة الق افـــل طريـــ  عـــ  املســـ عدة إل
 بــني ومشــةكة التمــ   خلطــ   عــ برة اإلنســ نية للمســ عدة ق افــل مخــ  خــا  مــ  إلــيهم ال صــ  

 مــ  ال كــ الت بــني شــةكةاملو  التمــ   خلطــ   عــ برةال نســ نيةاإل ســ عداتامل ق افــل ومتكنــ  ال كــ الت.
 دمشـ ، ريـف حم فظـة يف وسـقب  بطنـ  وكفـر ابلق ب   اا صرة امل اقع يف شصص 4١ 500 إىل ال ص  

 .اجلمه رية العربية الس رية يف حم صرا شصص  4١9 920 جمم عه م  أصل م 
  
 مــ  الث منــة اجل لــة عقــد اعتزامــه ســ را إىل اخلــ ص املبعــ   أعلــ  األو /أكتــ بر، تشــري  26 ويف - 3

 أ  ينبغـي اا داثت أ  إىل وأش ر الث ين/ن فمر. تشري  28 يف يف جنيف الس رية األطراف بني اا داثت
 إلجــــرا  ااــــددة الشــــرو  إىل ابإلضــــ فة جديــــد، دســــت ر صــــي غة وعمليــــة زمــــي جــــدو  حتديــــد علــــ  تركــــز

 للمحـ داثت ودعمـ  .(20١5) 2254 األمـ  جملـ  لقـرار وفقـ  املتحـدة األمـم إشـراف حتـ  االنتص ابت
 لتصفيــف الق ئمــة الةتيبــ ت تعزيــز ضــرورة علــ  التشــديد اخلــ ص املبعــ   واصــل ، الســ رية األطــراف بــني
 لـزادة وعمليـة جـ دة خطـ ات اختـ ذ ضـم   مـع أسـت ان، يف من قشـته  جتـر  الـي النـ ر إطا  ووقف الت تر
 واملفقــ دي  ملصتطفــنيوا ااتجــزي  مســنلي بشــن حتقيــ  مزيــد مــ  التقــد  و  اإلنســ نية، املســ عدات إيصــ  

 يف األو /أكتـ بر تشـري  3١ و 30 يـ مي عقـد الـ   االجتم ع ويف ابأللغ  . املتعلقة اإلنس نية واألعم  
 اإلسـامية إيـرا  مجه رية وهي - الت تر ختفيفبشن   أار/م ي  4 مل كرة الض منة البلدا  شدَّدت أست ان،
 النـــزاع أ  وأكـــدت اإلرهـــ ب، مك فحـــة جمـــ   يف ااـــرز التقـــد  علـــ  - تركيـــ  ومجه ريـــة الروســـي واالحتـــ د
 2254 القـرار مـع متشـي  سي سـية عملية خا  م  إال له حل م  م  وأ  عسكر ، حل له لي  الس ر 

(20١5). 
 املب ولــة اجلهـ د مسـت   علـ  حتـدات ي اجـه النــزاع ووقـف التـ تر ختفيـف منـ ط  تفعيـل يـزا  وال - 4

 التحتية والبىن املدنينيعل   م  برح يوثر س را، أحن   مجيع ويف املن ط ، ه ه يف ف لقت   العنف. م  للحد
 دمشــ  حم فظــ ت يف القتــ   اســتمرَّ  ابلتقريــر، املشــم لة الفــةة وطــ ا  واملستشــفي ت. املــدار  مثــل املدنيــة،
  .والرقة ودير الزور والاذقية ومحص وإدل  وحل  والقنيطرة ودرع  ومح ة دمش  وريف
 الغ طـة جيـ  يف اجل يـة والضـرابت األرضـية والغ رات املع ر  ت اصل  دمش ، ريف حم فظة ويف - 5

 وهــم،  الســ رية احلك مــة قــ ات قبــل مــ  حم صــري  املــدنيني مــ  400 000 زهــ   يــزا  ال حيــث الشــرقية
املــدني   يف الغ طــة  جــهاوي   . ســ را يف اا صــري  األشــص ص مجيــع مــ  تقريبــ  امل ئــة يف 95 نســبة ميثلــ  
 شديد نقص ع  موخرا الع ملي األغ ية برانم  أجراه تقييم يف وأفيد خطرة. بص رة األوض ع ترد  الشرقية

 إضـع ف مـ  مزيـد إىل يـود  الـ   األمـر األس سـية، السلع أسع ر يف ح د وارتف ع الغ ائية اإلمدادات يف
 حنـ  األو /أكتـ بر تشـري  يف امل حـدة األغ يـة سـلة تكلفـة بلغـ  ولقـد األوضـ ع. ه ه مع التكيُّف آلي ت
 اجلي  يف األطف   أب  تفيد للجزع مثرة تق رير أيض  املتحدة األمم وتلق  ال طي. املت س  أضع ف ١0

 بصـ رة إجاؤهـم يلـز  شـصص 400 ب يُقـدَّر عـددا وأب  الـ خيم، احلـ د التغ يـة سـ   مـ  يع ن   اا صر
  املنطقة. يف الك فية الطبية املس عدة ت افر عد  إىل نظرا ع جلة
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)تنظــيم  العــرا  والشــ   يف اإلســامية الدولــة وتنظــيم احلك مــة قــ ات بــني الشــر  القتــ   واســتمر - 6
 مدينـة علـ  احلك مـة قـ ات سيطرت حيث والرقة، الزور ودير ومحص مح ة حم فظ تيف  الدولة اإلسامية(

 الـي الدميقراطيـة سـ را ق ات أعلن  األو /أكت بر، تشري  ١7 ويف األو /أكت بر. تشري  ١4 يف املي دي 
 املتحدة ال الات تق ده ال   الدويل التح لف م  واملدع مة الكردية، الشع  مح ية وحدات قي دا  تت ىل

 وج   اإلسامية. الدولة تنظيم م  ابلك مل استعيدت قد الرقة مدينة أ  اإلسامية، الدولة تنظيم ملك فحة
حســـ   أســـفر، ممـــ  ابملدفعيـــة الشـــديد والقصـــف اجل يـــة الضـــرابت تكثيـــف مـــ  أشـــهر بعـــد اإلعـــا  هـــ ا
 للمنــ ز  النطــ   ال اســع والتــدمر املــدنيني، صــف ف يف القتلــ  مئــ ت ســق   عــ  التقــ رير،بــه  أفــ دت مــ 

 املدع مــةكمـ  واصـل  قـ ات سـ را الدميقراطيـة،  .مـ  املدينـة تقريبـ  املـدنيني مجيـع وتشـريد التحتيـة، والبـىن
يف ، إحـــراز تقـــد  اإلســـامية الدولـــة تنظـــيم ملك فحـــة املتحـــدة الـــ الات تقـــ ده الـــ   الـــدويل التحـــ لف مـــ 

 مج ع ت بني قت  وق ع  ع بلغ وأتنظيم الدولة اإلسامية يف حم فظ ت الرقة واحلسكة ودير الزور. م اجهة 
 تغيــرات أ  تطــرأ أ  دو  درعــ  حم فظــة يف اإلســامية الدولــة وتنظــيم للدولــة الت بعــة غــر املســلحة املع رضـة
 غر املسلحة املع رضة اجلم ع ت متكن  حيث مح ة، حم فظة يف القت   واستمرَّ  امل اجهة. خط   يف ت كر
 املتفجــرة األســلحة تــزا  وال املنطقــة. يف اإلســامية الدولــة تنظــيم أثــر تقلــيص مــ  أخــر  مــرة للدولــة الت بعــة
 البنيــة وتــدمر عشــ ائية، بصــ رة وجــرحهم النــ   مقتــل إىل يــود  ممــ  ابلســك   املنه لــة املنــ ط  علــ  ُتطلــ 
 مــ  املتفجــراتتنتشــر فيهــ   منــ ط  يف االيــة اجملتمعــ ت آالف وخيلِّّــف هبــ ، إضــرار وإحلــ   احلي يــة التحتيــة
 بعـــد اإلنســـ نية املســـ عدات إيصـــ   وعرقلـــة وجـــرحهم املــدنيني مبقتـــل تتســـب  تـــزا  ال الـــي احلـــرب خملفــ ت
 تعقيـــد مـــ  معينـــة منـــ ط  يف املرجتلـــة املتفجـــرة األجهـــزة اســـتصدا  ويزيـــد املزمـــع. اســـتصدامه  مـــ  ســـن ات
 املتفجرات. خم طر
  

 األو  الشكل
 

  201٧ األول/أكتوب  تش ين يف هامة توا يخ
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول/أكتوب أوائل تش ين 
إغا  معر خميم ال افدي  يف الغ طـة 

 الشرقية

 تش ين األول/أكتوب  12
مـــــــــــ  جرعـــــــــــ ت  ١35 000تـــــــــــدمر 

 اللق ح ت يف املي دي 

 تش ين األول/أكتوب  1٧
ــــــــة  إعــــــــا  قــــــــ ات ســــــــ را الدميقراطي

مدينــــة  الســـيطرة بشـــكل ك مــــل علـــ 
 الرقة

 تش ين األول/أكتوب  30-31
ـــــــة   الســـــــ بعة الجتمـــــــ عانعقـــــــ د اجل ل

 أست ان الرفيع املست   
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 2 اإلط ر
 سو اياستجابة األمم املتحدة ملواجهة تفشي شلل األطفال يف 

 طـ ا  االنتشـ ر يف واسـتمرَّ  ،20١7 عـ   مـ  األو  النصـف يف األطفـ   شـلل تفشي بدأ - ١
صــ  ولقــد الســنة.  ديــر حم فظــة يف ح لــة( 60) معظمهــم ابلفــرو ، طفــا 63 حنــ  إصــ بة ُشصِّّ
 املصـــ بني عمـــر مت ســـ  ويبلـــغ ومحـــص. الرقـــة حمـــ فظي يف حـــ الت ثـــا  عـــ  اإلبـــا  مـــع الـــزور

  شهرا. ١5 ابلفرو 
، ك نـــ  حك مـــة اجلمه ريـــة العربيـــة 20١١قبــل بدايـــة األزمـــة اإلنســـ نية الســـ رية يف عــ   و  - 2

، نظمــ  20١3األو  يف عــ   عقــ  التفشــي مجيــع احتي ج اــ  مــ  اللق حــ ت. و  تــوم الســ رية 
احلك مـة، ابلتعـ و  مـع األمـم املتحـدة ومنظمـ ت غـر حك ميـة، محـات تلقـييف متعـددة، يف إطــ ر 

. وخبــاف التفشــي األو  لشــلل  هِّ اجلهــ د ال اســعة النطــ   لتق يــة املن عــة ضــد هــ ا الفــرو  املــ
 الدوار األطف   شلل فرو  امسه شكا ح لي  الفرو  تفشي يتص ، 20١3األطف   الر  ع   

وهـ ه الفروسـ ت اندرة للغ يـة، ولكـ  ميكـ  أ  حتـد  يف  اللقـ ح. أخـ  ع  الن جم 2 النم  م 
السك   ضد شلل األطف   بشدة؛ وغ لب  م  يك   ذل  نتيجة  من عةاحل الت الي تنصفض فيه  

 صع بة ال ص   إىل خدم ت التلقييف.
 الع ملية الصحة منظمة بقي دة متض فرة، جه دا املتحدة األمم ب ل  الفرو ، تفشي ومن  - 3
 الســ رية اجلمه ريــة العربيــة حك مــة مــع وابلتنســي  ،(الي نيســيفمنظمــة األمــم املتحــدة للطف لــة )و 

 شلل فرو  عدو  انتق   ب قف اإلسراع أجل م  اسةاتيجية استج بة لتنفي  االية، والسلط ت
ـــ ت ولقـــد اللقـــ ح. أخـــ  عـــ  النـــ جم 2 الـــنم  مـــ  الـــدوار األطفـــ    يف مجـــ عي تلقـــييف ج لتـــ  نـُفِّ
 جـر  قـد أنـه وأفيـد داخليـ . املشـردي املقيمني والاجئـني و  األطف   مشلت  والرقة الزور دير حم فظي
 الرقة. يف طفل ١40 000 م  وأكثر الزور دير يف طفل 255 000 م  أكثر تلقييف
 وقــد اجلســيمة، التحــدات عــ  مبنــن  املتضــرِّرة املنــ ط  يف التلقــييف محــات تنفيــ  يكــ  ومل - 4

 الفــرو . لتفشــي التصــد  جهــ د يف الشــرك   مجيــع بــني ال ثيــ  التنســي  علــ  اإلجنــ ز هــ ا اعتمــد
 وهـــ ،  احلـــ د الرخـــ  الشـــلل حـــ الت مراقبـــة تت اصـــل األطفـــ  ، شـــلل ضـــد التلقـــييف إىل وابإلضـــ فة

 إص ابت. وق ع ع  حيث أبلغ سيم  وال ، البلد أحن   مجيع يف ،للمر  رئيسي موشر
  
 إليه ، ال ص   إمك نية لعد  نظرا رقةال يف احل لة م  مب شرة التحق  م  املتحدة األمم تتمك  ومل - 7

ـرت أو تضـرَّرت قد املدينة أحي   معظم أب  تفيد تق رير تلق  ولكنه   للجهـ ت يُـتيف ومل القتـ  . نتيجـة ُدمِّّ
 م  متفجرات ووج د العسكرية العملي تابلنظر إىل استمرار  املدينة إىل ال ص   إمك نية اإلنس نية الف علة
 الـ خ ئر ذلـ  يف مبـ  اخلطـرة، املتفجـرات مـ  معقـدة م عـةتنتشـر فيهـ  جم املدينـة أ  وأفيـد احلرب. خملف ت

 والعـ ملني املـدنيني علـ  مب شـرا خطـرا تشـكل الـي املرجتلـة املتفجـرة واألجهـزة األرضـية واأللغ   املنفجرة غر
 أحنــ   بعــض إىل األشــص ص آلالف ابلعــ دة مســيف قــد أبنــه تفيــد تقــ رير ومثــة اإلنســ نية. األنشــطة جمــ   يف

 إجـرا  عقـ  آمنة حمددة من ط  أ  الدميقراطية س را ق ات أعلن  أ  بعد هب  اايطة واملن ط  الرقة مدينة
  املنفجرة. غر ال خ ئر إزالة عملي ت

 يف ااتــ جني األشــص ص إىل اإلنســ نية املســ عدة تقــدم املتحــدة األمــم ت اصــل نفســه، ال قــ  ويف - 8
 وحيثم  كلم  داخلي ، املشردي  م  كبرة أعداد   تةكز حيث ومجيع أحن   حم فظي الرقة واحلسكة املصيم ت
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 تشـــري  يف الرقــة يف اإلســامية الدولـــة تنظــيم علــ  املضــ د اهلجـــ   بدايــة ومنــ  ممكنـــ . إليهــ  ال صــ   كــ  
 املتحدة األمم وتقد  . منهو  الرقة حم فظة داخل شصص 436 000 م  أكثر ُشرِّد ،20١6 الث ين/ن فمر
ــــ   مــــ  450 000 إىل املســــ عدة وشــــرك ؤه  ــــ جني الن ــــع يف اات ي مــــ  شــــرقال شــــم يلاجلــــز  ال أحنــــ   مجي

 يف موقتــــ  وملجــــن خميمــــ  48 يف شــــصص 56 000 ضــــمنهم مــــ  شــــهر، كــــل اجلمه ريــــة العربيــــة الســــ رية
 الشـــعبية احلم يـــة وحـــدات قيـــ   عـــ  تقـــ رير ورود ويت اصـــل الـــزور. وديـــر وحلـــ  واحلســـكة الرقـــة حم فظـــ ت
 األطفــ   جتنيــد ذلــ  يف مبــ  ،البلــد شــر  مشــ   يف داخليــ  املشــرَّدي  خميمــ ت يف مقــ تلني بتجنيــد الكرديــة

 يف املصـح بني، غـر القصَّر م  اثنني ح لت  بينه  م  أطف  ، جتنيد ح الت أربع ُحدِّدت ولقد واملراهقني.
 األخري . الشهري 

 تشــري  منتصــف ويف . الــزور ديــرحم فظــة  يفيعــ ن   مــ  العمليــ ت العســكرية  املــدني   ال يــزا و  - 9
 ١5 000 ح ايل أب  أفيد الزور، دير حم فظة ريف يف هب  اايطة واملن ط  املي دي  مدينة يف األو /أكت بر،

 أد  ممــــ  املدينــــة، علــــ  اجل يـــة الغــــ رات عقــــ  الصـــحية اخلــــدم ت علــــ  احلصـــ   هلــــم يتيســــر ال شـــصص
  عـــــــ  واالشـــــــتب ك ت اجل يـــــــة الغـــــــ رات أســـــــفرت وابإلمجـــــــ  ، الطبيـــــــة. واملراكـــــــز املستشـــــــفي ت تعطيـــــــل إىل

 وقـد التشـرُّد(، لرصـد وشـرك ؤه  املتحـدة األمـم وضـعته  الـي تتبعال ألداة )وفق  شصص 270 000 تشريد
 واحلسكة. الرقة حم فظي إىل وك ل  الزور، دير حم فظة م  أخر  من ط  إىل األشص ص هوال  أغل  نزح

 أو القتـ   منـ ط  مـ  قـرهبمنظـرا إىل  الزور دير يف بق ا مم  الكثري  إىل اإلنس نية املس عدة إيص   ويتع ر
 الرقـــة حمـــ فظي إىل مشـــ ال فـــّروا مـــ  أمـــ  اإلســـامية. الدولـــة تنظـــيم لســـيطرة خ ضـــعة منـــ ط  يف ظلـــ ا ألهنـــم

 سـ را قـ ات ج ن  م  األمي للتفتيش خيضع   حيث استقب   من ط  إىل مبعظمهم فيت ّجه   واحلسكة
 كــل يف عريشــةال أو عيســ  عــني يف امل جــ دة املصيمــ ت مثــل املصيمــ ت، إىل يت جهــ ا أ  قبــل الدميقراطيــة،

 امل اقــع، هــ ه يف اإلنســ ين العمـل جمــ   يف الشــرك   اسـتج بة مــ  الــرغم وعلــ  واحلسـكة. الرقــة حمــ فظي مـ 
 اخلضــ ع انتظــ ر يف النــ   آالف حيتشــد حيــث االســتقب   منــ ط  يف ســيم  وال - إضــ يف دعــم تقــدم يلــز 

  األمي. للتفتيش
 لسـيطرة اخل ضـعة املنـ ط  يف بـرا هج مـ  اإلسـامية الدولـة تنظيم مق تل  نفَّ  محص، حم فظة ويف - ١0

لتنظـيم الدولـة  مب غـ  هجـ   وبعـد األو /أكتـ بر. تشـري  أوائـل يف السـصنة وجنـ ب تـدمر شـر  احلك مة
 اشــتب ك ت  قــ عب أفيــد أيل  /ســبتمر، أواخــر يف احلك مــة لســيطرة اخل ضــعة القــريتني بلــدة علــ  اإلســامية

 املنطقة، يف يزال   ال شصص ١١ 000 ح ايل أب  أف دت التق ريرو  مدني . 23 مقتل ع  أسفرت ض رية
 والغ ا . املي ه م  ك فية إمدادات بدو 
 . وظــلَّ اجل يــة والضــرابت األرضــية والغــ رات املعــ ر  يعــ ن   مــ  املــدني   ظــلَّ  إدلــ ، حم فظــة ويف - ١١

 الـي سـ بق (، النصـرة )جبهـة الشـ   فـتيف جبهة بقي دة الش  ، حترير هيئة حم والت املدني   أيض  حت  أتثر
 ويف اا فظــة. يف اإلنســ نية املع نــة وتــ فر املدنيــة اإلدارة يف للتــدخل إره بيــة، منظمــة األمــ  جملــ  صــنَّفه 
 قيـ د فـر  مثـل املرهقـة الطلبـ ت أ  م  خم وف مثة ابلتقرير، املشم لة الفةة خا  املس عدة تتنثر مل حني
يف و  ااتــ جني. األشــص ص إىل ال صــ   علــ  القــدرة مــ  احلــد إىل تــود  أ  ميكــ  الســلع الشــةا  حمــددة
 يف الةكيـة املسـلحة القـ ات ُنشَرت أست ان، يف الض منة البلدا  بني عليه  املتف  الت تر ختفيف من ط  إط ر

 إدل . م  أحن   يف مراقبة مراكز يف للتمركز األو /أكت بر تشري  منتصف
  50 000 ر أبنــــه يــــةاوح بــــنيقــــدَّ عــــدد مــــ  الســــ ريني يُ  ظــــلَّ  ابلتقريــــر، املشــــم لة الفــــةة وخــــا  - ١2
 تعــرفالــي  نطقــةامل يف الســبل، هبــم تقطعــ  وقــد األردنيــة - الســ رية احلــدود علــ  شــصص 55 000و 



S/2017/982 
 

 

17-20456 7/24 

 

 أربعـة مـ  أكثـر منـ  املنطقـة تل  إىل اجلزئية املس عدة م  األخرة اجل لة ت قف  وقد الرملي. اجلدار ابسم
 تقطعــ  الــ ي  أولئـ  مــ  للعديــد الصـحي وال ضــع الغــ ائي األمـ  ويشــهد حزيرا /ي نيــه، ١5 يف أشـهر،
 علـ  املتحـدة األمـم دأبـ  ولقـد احلـني. ذلـ  منـ  مت اصل بشكل تده را األطف  ، سيم  وال السبل، هبم

 اتواملسـ عد األغ يـة إيصـ   حـ  يتسـىنالط رئـة املسـ عدات اإلنسـ نية  يصـ  إلاتحـة إ ت جيه ندا  ع جـل
 مـ  الفئة هل ه األجل ط يلة حل   إلجي د السعي جير  حني يف القري ، األجل يف األس سية الغ ائية غر

 األردين اجل نـ  مـ  احلي يـة امليـ ه وإمـدادات الصـحية املسـ عدة تقدم يت اصل نفسه، ال ق  ويف السك  .
 اجلم عة. ه ه إىل الرملي اجلدار م 
 

 احلماية  

 الشـهر. هـ ا طـ ا  كبـرة أبعـدادوجرحهم  املدنيني قتلم يف تتسبَّ  والرية اجل ية الغ رات ظل  - ١3
 بص رةوجرحهم  الن   مقتل إىل يود  مم  ابلسك   املنه لة املن ط  عل  ُتطل  املتفجرة األسلحة تزا  وال

تنتشـر  من ط  يف االية اجملتمع ت آالف وخيلِّّف هب ، إضرار وإحل   احلي ية التحتية البنية وتدمر عش ائية،
 إيصــــ   وعرقلــــة وجــــرحهم املــــدنيني قتــــلميف  تتســــب  تــــزا  ال الــــي احلــــرب خملفــــ ت مــــ  ملتفجــــراتا فيهــــ 

 املــدنيني بــني إلصــ ابتل العــدد الكبــر يــزا  الو  .املزمــع اســتصدامه  مــ  ســن ات بعــد اإلنســ نية املسـ عدات
 واالحـــةاز. التن ســـ  مبـــدأ  وخـــر  عشـــ ائية هجمـــ ت شـــ ِّ  حظـــر انته كـــ ت اســـتمرار علـــ  قـــ ا موشـــرا
  احل اد . بعض يف ضح اه أغل  هم وك ن ا الدائر، القت   م  اخلص ص وجه عل  األطف   ويتضرَّر
 ودور واألســ ا  واملــدار  الطبيــة املرافــ  فيهــ  مبــ  املدنيـة، التحتيــة البــىن علــ  يــوثر القتــ   بــرح ومـ  - ١4

 يف خســـ ئر وقعــ  فقــد اإلنســ  ، قــ  حل األمــم املتحــدة مف ضــية تلقتهــ  معل مــ ت إىل واســتن دا العبــ دة.
 اإلنســ ين. الــدويل للقــ ن   انته كــ  ميثــل قــد مــ  يف املرفــ (، )انظــر  فظــ تخمتلــف اا يف املــدنيني صــف ف
 ومج عـ ت وحلف ؤهـ ، احلك مـة ق ات فيه  مب  النزاع، أطراف م  العديد أ  يُزعم ح اد  املف ضية ووثّق 
 هــــي إره بيــــة، مج عــــ ت األمــــ  جملــــ  صــــنَّفه  الــــي واجلم عــــ ت للدولــــة، الت بعــــة غــــر املســــلحة رضــــةاملع 
 ارتكبته . الي
 مبعل مـ ت اإلنسـ   حقـ   مف ضـية السـ رية العربيـة اجلمه ريـة حك مة دتزوَّ  ،ذل  إىل وإض فة   - ١5
 الدائمـة البعثـة زوَّدت الثـ ين/ن فمر، تشـري  3 يف وردت شـف ية م كرة ويف ارتك هب . يُدَّع  انته ك ت ع 

 واملص بني ابلضح ا بق ئمة اإلنس   حق   مف ضية املتحدة األمم لد  الس رية العربية اجلمه رية حلك مة
 ودرع  دمش  وريف دمش  يف األو /أكت بر تشري  2١ و أيل  /سبتمر 22 بني املبلغ عنهم املدنيني بني

 وأفيــد والرقــة. والقنيطــرة واحلســكة الــزور وديــر وحلــ  وإدلــ  الاذقيــةو  وطرطــ   ومحــ ة ومحــص والســ يدا 
 طفــا. 73 بيــنهم مــ  جبــروح مــدني  238 وإصــ بة،  طفــا ١5 بيــنهم مــ ، مــدني  6١ جمم عــه مــ  قتــلمب

 املتفجرة. واألجهزة اهل و  مبدافع القصف جرا ه ه اإلص ابت   ق عب وأفيد
 ١9/22 اإلنسـ   حقـ   جملـ  قـرار يف السـ رية السـلط ت إىل امل جهـة الـدع ة مـ  الـرغم وعل  - ١6
 تـزا  ال اإلنس  ، حق   وتعزيز حبم ية مكلَّف ميداين وج د إق مة منه  ب س ئل املف ضية، مع تتع و  أب 
  الس رية. العربية اجلمه رية دخ   م  منعه  بسب  حمدودة اإلبا  زادة عل  املف ضية قدرة
 شـ َّ  املتحـدة الـ الات تقـ ده الـ   التحـ لف أ  علنـ    املتحـدة ال الات يف الدف ع وزارة وأكدت - ١7
 حم فظــــ ت يف اإلســــامية الدولــــة لتنظــــيم اتبعــــة أهــــداف علــــ  األو /أكتــــ بر تشــــري  شــــهر يف غــــ رة 495

 ج يــة( غــ رة 37١ )أو الغــ رات مــ  تقريبــ  امل ئــة يف 75  أب التقــ رير وأفــ دت الــزور. وديــر والرقــة احلســكة
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 وزارة تأفـــ د ذلـــ ، إىل وابإلضـــ فة الـــزور. ديـــر يف امل ئـــة يف 2١ ونســـبة الرقـــة، مدينـــة مـــ  ابلقـــرب وقعـــ 
 تشــري  3 و 2 يــ مي امليــ دي  مــ  ابلقــرب ج يــة غــ رات نفَّــ التحــ لف   أب املتحــدة الــ الات يف الــدف ع

 تشــــري  9 يف الب كمــــ   مــــ  وابلقــــرب األو /أكتــــ بر، تشــــري  3 يف هجــــني مــــ  وابلقــــرب األو /أكتــــ بر،
 األو /أكت بر.

ه  أنـ إىل فيـه أشـ رت بي ان الروسي االحت د يف الدف ع وزارة أصدرت األو /أكت بر، تشري  ١3 ويف - ١8
 طلعـة 383 بتنفيـ  الروسـية الطـ ئرات قيـ   مـع الـزور، ديـر حم فظة عل مكثفة  ج ية ضرابتك ن  هن   

 أ  أيضـ  البيـ   يف ال زارة وذكرت امل ضي. األسب ع خا  الزور دير حم فظة يف هدف  993 أص ب  ج ية
 الســ ا  علــ  واجلــ  البحــر مــ  ُتطلــ  انســي بية قــ ائف ابســتصدا  ُشــنَّ  قــد النطــ   واســعة ضــرابت ثــا 

 الشهر. خا  ه ا
 أحلقـــ  هجمـــ ت أربـــع عـــ  م ث قـــة تقـــ رير الصـــحي اجملـــ   يف وشـــرك ؤه  املتحـــدة األمـــم وتلقَّـــ  - ١9

ــــة مبرافــــ  اأضــــرار  ــــ بر، تشــــري  يف وم ظفيهــــ  الصــــحية الرع ي  ويف منهــــ . اثنــــني مــــ  التحقــــ  ومت األو /أكت
 دمشـــ ، بريـــف دومـــ  يف األوليـــة الصـــحية للرع يـــة شـــف   مركـــز علـــ  هجـــ   وقـــع األو /أكتـــ بر، تشـــري  6
 األقــل. علــ  واحــدة إســع ف بســي رة حلقــ  أضــرار عــ  فضــا املرفــ ، مبــىن ط لــ  أضــرار عــ  أســفر ممــ 

 عـــ  تقـــ رير الع مليـــة الصـــحة منظمـــة تلقـــ  األو /أكتـــ بر، تشـــري  ١2 ويف اخلدمـــة. خـــ ر  املرفـــ  وأصـــبيف
 جـر  قـد وكـ   الـزور. ديـر مبح فظـة امليـ دي  منطقـة يف اللق حـ ت حلفـ  ال حيـدة التريـد غرفـة دمَّر هج  
 األطفـ   شـلل لق حـ ت مـ  جرعـة 35 000 و احلصـبة لق حـ ت م  جرعة ١00 000 م  أكثر ختزي 
 طريــ  عـ  منهــ  ال ق يـة ميكـ  الــي الطف لـة أمــرا  جلميـع واملصـزوانت واحلقــ  املعـدات مــع املرفـ ، اهـ  يف

 يف األطفــ   شــلل تفشــي علــ  الســيطرة إىل الراميــة للجهــ د خــ ص ب جــه نكســة ذلــ  ويعتــر اللق حــ ت.
 جديدة. ح الت ع  اإلبا  استمرار مع املنطقة،

يف  أو املـدار  عل  هجم ت  ق عب التق رير وأف دت ابلقت  . أيض  تتنثر التعليمية املراف  وظلَّ  - 20
 تشـــري  29 و ١6  ، يــ ميبطنــ كفــر يف ،دمشــ  ريــف ح فظــةمب األو /أكتــ بر تشــري  أواخــر يف حميطهــ 

 العديــد مقتــل عــ  أســفرت أهنــ  ُزعــم، األو /أكتــ بر تشــري  3١ يف ومســرااب اجلســري  ويف األو /أكتــ بر،
 األطف  . م 
 قـ ات حم ولـة بعـد املركـز  محص سج  داخل مظ هرات اندلع  األو /أكت بر، تشري  ١6 ويف - 2١
 الشـرطة وق ئـد محـص حمـ ف  قـ   األو /أكتـ بر، تشـري  2١ ويف املتظـ هرو . اجت حـه جنـ ح اقتح   األم 
 بــــدأت أ  منــــ  الطعــــ   عــــ  مضــــربني كــــ ن ا الــــ ي  ااتجــــزي  مــــع واجتمعــــ  الســــج  بــــزارة اا فظــــة يف

 ؛الصلة ذات املعلَّقة القض ا يف للنظر املرف  القض ئية اهليئ ت تزور أ  عل  السلط ت ووافق  املظ هرات.
 وأ  ؛ح ليـ  ألغيـ  الـي العليـ  الدولـة أمـ  حمكمـة أحك مـ  فيهـ  أصـدرت قضـ ا يف النظـر إعـ دة جتر  وأ 
 ومظـ هراام الطعـ   عـ  إضـراهبم تعليـ  علـ  ااتجـزو  ووافـ  ااتجـزي . قضـ ا علـ  الرئي  إطاع جير 
  األقل. عل  أا  سبعة ملدة ف را
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 اإلنسانية املساعدا  إيصال إمكانية  

 3 اإلط ر
 النقاط ال ئيسية فيما يتعلق إبمكانية إيصال املساعدا  اإلنسانية

 مــدَّ  وشـرك ؤه  املتحـدة لألمــم الت بعـة اإلنسـ نية ال كــ الت واصـل  األو /أكتـ بر، تشـري  يف - ١
 مـــ  ذلـــ  يف مبـــ  املت حـــة، ال صـــ   ســـبل جبميـــع ااتـــ جني األشـــص ص مـــ  املايـــني إىل العـــ   يـــد

 مـــ  املنتظمـــة للرجمـــة ونتيجـــة الســـ رية. الســـلط ت مـــع ابلتعـــ و  الســـ رية العربيـــة اجلمه ريـــة داخـــل
 حنــ  فــيهم مبــ  ااتــ جني، األشــص ص مــ  املايــني إىل اإلنســ نية املســ عدة قُــدِّم  ســ را، داخــل
 أكثــر إيصــ   طريـ  عــ  الشــهر هـ ا خــا  غ ائيــة مسـ عدة تلقــ ا شــصص مليـ   2 793 440
  مس عدة. شحنة ١ 575 م 
 التمـ   خلطـ   ع برة اإلنس نية للمس عدة ق افل مخ  أوصل  األو /أكت بر، تشري  ويف - 2

 العـــدد ويبلـــغ شـــصص. ١99 000 إىل إليهـــ  احل جـــة متـــ ُّ  مســـ عدات ال كـــ الت بـــني ومشـــةكة
 تشــــري  - األو /أكتــــ بر تشــــري  خطــــة إطــــ ر يف املســــ عدة مشلــــتهم الــــ ي  لألشــــص ص اإلمجــــ يل

 مـ  امل ئـة يف 9.١ نسـبته مـ  أوشـصص  ١١0 000 األو /أكتـ بر تشري  3١ ح  الث ين/ن فمر
 تشــري  ويف اخلطــة. إطــ ر يف أصــا إلــيهم العــ   يــد مــدُّ  طُلــ  الــ ي  لألشــص ص اإلمجــ يل العــدد

 ال كــ الت بــني واملشــةكة التمــ   خلطــ   العــ برة اإلنســ نية املســ عدة ق افــل متكنــ  األو /أكتـ بر،
 ريف حم فظة يف وسقب  بطن  وكفر ابلق ب   اا صرة امل اقع يف شصص 4١ 500 إىل ال ص   م 

 البلد. أحن   مجيع يف حم صرا شصص  4١9 920 جمم عه م  أصل م  دمش ،
 العربيـة اجلمه ريـة يف اإلنس نية االستج بة م  حي ا جز ا للحدود الع برة األنشطة تزا  وال - 3

 إيصــ   مت ،20١4 مت ز/ي ليــه يف (20١4) 2١65 القــرار األمــ  جملــ  اختــ  أ  فمنــ  الســ رية.
 وإدلـ  حلـ  حم فظـ ت منـ ط  خمتلف يف امل ج دي  الس ريني م  املايني إىل تركي  م  املس عدة
 ويف والس يدا . والقنيطرة درع  حم فظ ت إىل األرد  م  املس عدة إيص   وك ل  ومح ة، والاذقية
 متـــ ّ  الـــي املســـ عدات إبيصـــ   ق فلـــة 20 يف شـــ حنة 420 ق مـــ  وحـــده، األو /أكتـــ بر تشـــري 
 املنــــ ط  يف املســــ عدة إىل ح جــــة يف شــــصص 797 700 مــــ  أكثــــر حيــــ ة إلنقــــ ذ إليهــــ  احل جــــة
 الس رية. العربية اجلمه رية م  واجلن بية الشم لية

 املشـةكة التمـ   خلطـ   العـ برة الق افـل مـ  الطبيـة الل از  سح  للغ ية الصع  م  وظلَّ  - 4
 أو عاجـــ    ١2 ١95 عـــ  يزيـــد ملـــ  تكفـــي لـــ از  ُســـحب  إذ القـــ ائم، مـــ  ورفعهـــ  ال كـــ الت بـــني
 العــدد بــ ل  يصــلو  (.2 اجلــدو  )انظــر األو /أكتــ بر تشــري  شــهر خــا  بتحميلهــ  يســميف مل

 منــ  مــ دة 630 000 مــ  أكثــر إىل بتحميلهــ  ُيســميف مل أو ُســحب  الــي الطبيــة للمــ اد اإلمجــ يل
 الع  . بداية

  
 منـ ط  مـ  العديـد يف للغ يـة صعب  أمرا اات جني األشص ص إىل اإلنس نية املس عدات إيص   وظلَّ  - 22
 النـزاع أطـراف عمـدا تفرضـه  الـي والقيـ د اإلداريـة، والع ائ  امل اجهة، خط   وتغرُّ  الدائر، للنزاع نتيجة البلد
 إىل وشـرك ئه  املتحـدة األمـم وصـ   إمك نيـة تزا  ال اخلص ص، وجه وعل  والبض ئع. األشص ص حركة عل 

  ابلغ. قل  مصدر إليه  ال ص   ويصع  حم صرة م اقع يف يعيش   ال ي  األشص ص

https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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 وتشـــري  األو /أكتـــ بر تشـــري  لفـــةة املتحـــدة األمـــم وكـــ الت بـــني املشـــةكة الق افـــل خطـــة إطـــ ر ويف - 23
 هبـــدف إليهـــ ، ال صـــ   ويصـــع  حم صـــرة منـــ ط  يف م قعـــ    33 إىل ابل صـــ   الســـم ح طُلـــ  الثـــ ين/ن فمر،

للمنــــ ط  ذات  ال كــــ الت بــــني مشــــةكة ق افــــل إعــــداد وجيــــر  شــــصص. ١ 206 000 إىل املســــ عدة تقــــدم
لضــم   أ  يكــ   دعـم األمــم املتحــدة  حمـدودة ال صــ   فـرص حيــث تكــ   القط عـ ت املتعــددة االحتي جـ ت

 ال كــ الت بـني مشـةكة ق افـل مخـ  سـ   إيفـ د األو /أكتـ بر تشـري  يف يتسـ  ومل .ق ئمـ  علـ  االحتي جـ ت
 ١ اجلـدو  )انظـر ااتـ جني مـ  ١99 000 إىل املسـ عدة قـدَّم  إليه ، ال ص   ويصع  حم صرة م اقع إىل

 مـ  أربـع وك نـ  األو /أكتـ بر(. تشـري  يف أُرسـل  الـي ال كـ الت بـني املشةكة الق افل ق ئمة عل  لاطاع
 تشــــري  - األو /أكتــــ بر تشــــري  لفــــةة اخلطــــة إطـــ ر يف تنــــدر  اإلنســــ نية املع نــــة شــــحن ت إيصــــ   عمليـــ ت

 تشـــــري  5 يف تســـــليمه  جـــــر  الـــــي املع نـــــة شـــــحنة أمـــــ  ؛شـــــصص ١١0 000 حنـــــ  ومشلـــــ  الثـــــ ين/ن فمر
فهـي  شـصص( 89 000 )ومشلـ يف حم فظـة محـ ة  ةيف حم فظة محص وإىل حربنفس احل لة إىل األو /أكت بر

 عـــدد جممـــ ع بلـــغوي أيل  /ســـبتمر. - آب/أغســـط  لفـــةة اخلطـــة مب جـــ  تســـليمه  أتخـــر مع نـــة شـــحنة
 حـــ  الثـــ ين/ن فمر تشـــري  - األو /أكتـــ بر تشـــري  خطـــة إطـــ ر يف املســـ عدة مشلـــتهم الـــ ي  األشـــص ص

 لألشـص ص اإلمجـ يل العـدد مـ  امل ئـة يف 9.١ نسبته م  شصص أو ١١0 000 األو /أكت بر تشري  3١
 اامَّلـة الق افـل العـدد هـ ا يشـمل وال . يشـهر  كـل اخلطـة إطـ ر يفأصـا  إلـيهم العـ   يد مدُّ  طُل  ال ي 

 اإلنس ين. العمل جم   يف أخر  ف علة جه ت ق م  إبيص هل  الي ابإلمدادات
 

 ١ اجلدو   
ة الوكذذذذاال  بذذذذني املشذذذذ كة اإلنسذذذذانية املسذذذذاعدة قوافذذذذل    تشذذذذ ين يف التمذذذذا  خطذذذذوط عذذذذر املسذذذذ  

 201٧ األول/أكتوب 

 امل قع الت ريخ
املطلــــــــــــ ب اهلــــــــــــدف 

 )عدد املستفيدي (
عــــــــــــدد املســــــــــــتفيدي  
 ن ع املس عدة ال ي  تلق ا املس عدة

89 000 ةبنفس احل لة وحر تشري  األو /أكت بر 5       متعددة القط ع ت 89 000 
١ 500 الق ب   تشري  األو /أكت بر ١5  متعددة القط ع ت ١ 500 
 دار الكبـــــــرة وغنطـــــــ  تشري  األو /أكت بر ١9

 وتر معلة
250 40  متعددة القط ع ت 33 500 

يلـــــــدا وببــــــــيا وبيــــــــ   تشري  األو /أكت بر 26
 سحم

200 57  متعددة القط ع ت 35 000 

93 000 كفر بطن  وسقب  تشري  األو /أكت بر 30  متعددة القط ع ت 40 000 
  
 مرسـلة شـحن ت إليصـ   ابلتقريـر املشـم لة الفـةة خـا  طلبـ ت تقدم منفردة وك الت وواصل  - 24
 فــــراد  مــــ  الشــــحن ت إيصــــ   عمليــــ ت وجتــــر  البلــــد. أحنــــ   مجيــــع يف م اقــــع إىل ال كــــ الت فــــراد  مــــ 

 علــ  املتحــدة األمــم قــدرة بشــن  أقــل خمــ وف هنــ   لــ ل  إليهــ ؛ ال صــ   ميكــ  الــي املنــ ط  يف ال كــ الت
 ١ 575 الع ملي األغ ية برانم  قّد  األو /أكت بر، تشري  ويف املن ط . تل  يف املقدَّرة االحتي ج ت تلبية
 يف املسـتهدفة امل اقـع إىل الغ ائيـة املسـ عدات نقـل لتيسـر رسـ ئل علـ  للحصـ   السـلط ت إىل رمسيـ    طلب   
 رسـ لة 65 الاجئـني لشـوو  املتحـدة األمـم مف ضـية وقـدم  مجيعـ . عليهـ  امل افقـة متـ  البلد، أحن   مجيع
 ورفض منه  62 عل  امل افقة مت  املعيشة، أسب ب لدعم م اد وجمم ع ت أس سية إغ ثية م اد نقل لتيسر
 إجـرا  السـ ا  علـ  والس رية الدولية احلك مية غر املنظم ت وواصل  .لش اغل األمنيةا حبجة ،منه  ثاثة
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 جتم عيــــةاال والنفســــية والتعليميــــة الطبيــــة اخلــــدم ت ذلــــ  يف )مبــــ  الــــدعم وتقــــدم لاحتي جــــ ت تقييمــــ ت
 ووفقـــ  للغ يـــة صـــعبة ظـــروف ظـــل يف إليهـــ  ال صـــ   يصـــع  والـــي اا صـــرة امل اقـــع يف احلم يـــة( وخـــدم ت
 اإلنس نية. للمب دئ

  
 الث ين الشكل

 مذن املئويذة النسذةة التمذا   خلطذوط العذاب ة املتحذدة األمذم وكذاال  بذني املشذ كة اإلنسانية العمليا 
  احملاص ة املناطق يف شه  كل املساعدة تلقوا ال ين األشخاص

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 املنـ ط  يف النـزاع أطـراف تفرضـه  الي القي د ت اجه اإلنس نية املس عدات إيص   إمك نية تزا  ال - 25

 يف 26 نســبة ســ   املســ عدات يتلـ  مل ،20١7 عــ   املت ســ  ويف إليهــ . ال صـ   يصــع  والــي اا صـرة
 املشةكة الق افل طري  ع  حمددة طلب ت مب ج  هلم املس عدة تقدم املقرر م  ال ي  املستفيدي  م  امل ئة
 رســ ئل إصــدار عــد  مثــل البروقراطيــة، الع ائــ  تــزا  وال شــهر. كــل التمــ   خلطــ   العــ برة ال كــ الت بــني

 هـــ ه التـــنخر حـــ الت يف ه مـــ  عـــ ما تشـــكل الســـ رية، العربيـــة اجلمه ريـــة حك مـــة قبـــل مـــ  املـــرور تيســـر
 فرضـــ  وقـــد املشـــ كل. هـــ ه ملع جلـــة الثاثـــي التنســـي  آليـــة إنشـــ   مـــ  الـــرغم علـــ  هـــ ا، التســـليم عـــد  أو

 مت جهة ق فلة يف املتحدة األمم م ظفي وص   عل  قي داأيض   للدولة اتبعة غر مسلحة مع رضة مج ع ت
ومل مينيف هوال  امل ظف   الضم انت األمنية الازمة  األو /أكت بر، تشري  26 يف دمش ( )حم فظة يلدا إىل

 الت بعـة ال كـ الت زالـ  مـ  اإلبا ، دورة وأثن   األمهية. ابلغة تقييم ت إجرا  رتع َّ  أنه يعي وه ا للسفر.
 البلد من ط  يف اات جني السك   إىل ال ص   عل  ق درة غر املتحدة األمم وشرك   املتحدة األمم ملنظ مة
  اإلسامية. الدولة تنظيم عليه  يسيطر ال يزا  الي
 طريـ  عـر الشـرقية الشـم لية اا فظـ ت إىل ع  طريـ  الـر اإلمدادات إيص   عملي ت واستمرت - 26
 إيص   عملي ت خا  م  املتحدة األمم وقدَّم  األو /أكت بر. تشري  يف منتظمة بص رة منب  - حل 

 احلســكة حمــ فظي يف شــصص 380 000 مــ  أكثــر إىل وتغ ويــة غ ائيــة مســ عدات املــ ك رة اإلمــدادات
 األمــم واســتج ب  الــزور. ديــر حم فظــة غــرب مشــ   يف إليهــ  ال صــ   تســىن الــي املنــ ط  عــ  فضــا والرقــة
 يف املضـيفة واجملتمعـ ت املشـرَّدي  إىل املسـ عدة وقدَّم  واسع، نط   عل  لاحتي ج ت وشرك ؤه  املتحدة
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عمليــــــــــــــــــــــــ ت 
اإلســــــــــــــــــــــق   

 اجل  
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 وحلـــ  قـــةالر  حم فظــ ت يف داخليـــ  املشــردي  مـــ  كبــرة أعـــداد فيهــ  تةكـــز منطقــة و/أو وخميمـــ  م قعــ  60
 الزور. ودير واحلسكة

 الث لث الشكل
 201٧ األول/أكتوب  تش ين التما ، خلطوط العاب ة الوكاال  بني املش كة املتحدة األمم عمليا 

  
  إليهم املس عدة إيص   مت ال ي  األشص ص عدد

000 199 

 

    
 ال ي  األشص ص عدد
 املســـــــــ عدة إيصـــــــــ   مت

 الــــي املنــــ ط  يف إلــــيهم
  إليه  ال ص   يصع 
500 15٧ 

 األشـــــــص ص عــــــدد
ـــــــ ي   إيصـــــــ   مت ال

 يف إلــيهم املســ عدة
  اا صرة املن ط 
500 41 

 العــــ برة الق افــــل عــــدد
 التم   خلط  

 
5 

 الـ ي  األشص ص نسبة
 املســـــــــــ عدة إيصـــــــــــ   مت

 الـــــي املنـــــ ط  يف إلـــــيهم
 إليه  ال ص   يصع 
 املائة يف 6.2

 األشــــــص ص نســــــبة
ــــــــ ي   إيصــــــــ   مت ال

 يف إلــــيهم املســــ عدة
 اا صرة املن ط 
 املائة يف 9.9

 
 عمليــــــــــــــــــ ت عــــــــــــــــــدد
  اجل   اإلسق  

 

 (2)صف 
 الوصذذذذول يصذذذذع  الذذذي املنذذذذاطق يف املوجذذذو ين األشذذذذخاص عذذذد 
 مليون 2.56 إليها 
 احملاص ة  املناطق يف املوجو ين األشخاص عد 
920 419 

    
ووفقــــ  ملنظمــــة الصــــحة الع مليــــة، رفضــــ  الســــلط ت الســــ رية إيصــــ   مــــ اد طبيــــة ُمنقــــ ة للحيــــ ة  - 27

عاج  أو سحبته  م  الق افل يف تشري  األو /أكت بر. وترد  ١2 ١95وضرورية للبق   تكفي ألكثر م  
لــ از  طبيــة التف صــيل املتعلقــة ابلعاجــ ت واللــ از  الــي مت ســحبه . وكــ   مــ  املقــرر إيصــ    2يف اجلــدو  

إض فية يف إط ر خطة الق افل املشةكة بني ال ك الت الي تسّر كـل شـهري ؛ ولكـ  مل تـتمك  سـ   مخـ  
م  قـدّ  ،20١7ومن  بداية ع   ق افل مشةكة بني ال ك الت م  م اصلة سره  يف تشري  األو /أكت بر. 

__________ 

املتحـدة ت قف  عملي ت اإلسق   اجل   يف مدينة دير الزور يف أوائـل أيل  /سـبتمر أل  التطـ رات العسـكرية مكنـ  األمـم  (2) 
 وشرك  ه  م  استئن ف الدخ   ع  طري  الر.
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طلبـــ ت لتســـير ق افـــل اتبعـــة ل ك لـــة  منظمـــة الصـــحة الع مليـــة إىل حك مـــة اجلمه ريـــة العربيـــة الســـ رية عشـــرة
م قعــ  يف ســ  حم فظـــ ت. وقــد وافقــ  احلك مـــة علــ  تســعة طلبـــ ت  ١4واحــدة مــ  أجــل ال صـــ   إىل 

 واحدا. ورفض  طلب 
 

 2اجلدو  
 201٧اللوازم الطةية الي ُسحةت من قوافل املساعدا  اإلنسانية يف تش ين األول/أكتوب    

 امل قع
عدد 

 الل از أن اع  العاج ت
فــ لروات الصــ دي   املقـــ و   ؛ه ل بريــدو  ؛هيدروكل ريــد أميةيبتيلــني   ؛فين ابربيتــ 3 4١2 احل لة وحربنفسه   

مـ  خب خ ت أنفية  ؛ك رابم زيبني  ؛هيدروكل ريد كيت منيحقن ت  ؛للحمض املعد 
 أتراك ري   ؛ن ع بيكل ميث س   ديروبي انت

،  محـــض الف لب ريـــ ) ألعـــرا  الشـــ ئعة يف الرع يـــة امللطفـــةعقليـــة أو أدويـــة لأدويـــة  5 720 كفر بطن  وسقب 
(؛ مســـــتهلك ت طبيـــــة )حمـــــ ق ، فين ابربيتــــ  ، ه ل بريـــــدو ، أقـــــراص ك رابمــــ زيبني

قث طر ب لية، قف زات جراحية معّقمة(؛ ل از  طبيـة )تتضـّم  مقيـ   لضـغ  الـد ، 
، وصندو  سامة للمح ق  املستعملة(؛ ُعدد طبيـة مثـل ُعـدد N95وميزا ، وقن ع 

االلتهــــ ب الرئــــ   مــــ  الفئــــة ألــــف واب ، ُعــــدد إســــع ف املصــــ بني وُعــــدد عــــا  
احل الت الط رئة، ُعدد اإلمدادات اجلراحية؛ معدات طبية تشمل نظـ   للم جـ ت 

كـي تعقيم األوكسـجني، جهـ ز منضـد  جلراحـة ال -ف   الص تية، وجه ز لت ليد 
تصـ ير ابألشـعة حممـ   للجهـ ز ابهل ا  الس خ ، جه ز تنف  اصـطن عي للكبـ ر، 

 معق  ، نظ   حمم   للتص ير ابألشعة السينية - السينية
 بيزيات أتراك ري  ؛ أوكسيت س ؛ هيدروكل ريد؛ كيت مني هيدروكل ريدتيةاسيكلني  603 الدار الكبرة

جهـ ز تشـصيص ابمل جـ ت طبية تشمل جه ز للـتحكم يف احلـرارة ابملـ  ، و معدات  2 460 يلدا وببيا وبي  سحم
املســــتلزم ت اجلراحيــــة،  ، وأدوات للجراحــــ ت البســــيطة، وُعــــدد مــــ فــــ   الصــــ تية

وأدوات للجراح ت البسيطة مصن عة م  الفـ الذ املقـ و  للصـدأ، وأدويـة مـ  قبيـل 
غ  الــد ، وأدويــة املســّكن ت، وُعــدد مع جلــة االلتهــ ب الرئــ  ، وأدويــة خلفــض ضــ

 مض دة للصرع
  

 االستجابة اإلنسانية  
إيص    يف تشري  األو /أكت بر، استمرت ال ك الت اإلنس نية الت بعة لألمم املتحدة وشرك ؤه  يف - 28

املس عدات إىل مايني اات جني ابستصدا  مجيع سبل ال ص   املت حة، مب  يف ذل  )أ( براجمه  الع دية م  
 يف هـم شـحن ت املسـ عدات اإلنسـ نية إىل مـ الي يتم ب اسطته  إيصـ   داخل اجلمه رية العربية الس رية، 

تسـليم الـي يـتم ب اسـطته   ،خلط   التم  ح جة إليه  دو  عب ر خط   امل اجهة، )ب( والق افل الع برة 
األرد  وتركي ،  عر خط   امل اجهة، ) ( وعملي ت اإليص   عر احلدود م  البلداملس عدات م  داخل 

(. وابإلضـ فة إىل األمـم 3تقدم املسـ عدات إىل مـ  هـم يف ح جـة إليهـ  )انظـر اجلـدو   الي يتم ب س طته 
ت غــر احلك ميــة تقــدم املســ عدة املنقــ ة للحيــ ة إىل ااتــ جني. كمــ  املتحــدة وشــرك ئه ، واصــل  املنظمــ 

العديـــد مـــ   وكـــ ل  يف ،واصـــل  احلك مـــة تـــ فر اخلـــدم ت األس ســـية يف املنـــ ط  ال اقعـــة حتـــ  ســـيطرا 
املن ط  اخل رجة ع  نط   سيطرا . ويف الكثر م  املن ط  الـي تسـيطر عليهـ  مج عـ ت املع رضـة املسـلحة 

 بعة للدو ، استمرت السلط ت االية ك ل  يف تقدم اخلدم ت قدر اإلمك  .غر الت 
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 3اجلدو    
األشخاص ال ين تلقذوا املسذاعدة مذن األمذم املتحذدة واملنامذا  األخذ ا سميذيف السذةل يف تشذ ين   

 201٧األول/أكتوب  
 عدد األشص ص ال ي  تلق ا املس عدة املنظمة

 9 780 لألمم املتحدةمنظمة األغ ية والزراعة   
 44 556 املنظمة الدولية للهجرة

 2 705 976 مف ضية األمم املتحدة لشوو  الاجئني
 6 000 000< منظمة األمم املتحدة للطف لة
 46١ 8١8 برانم  األمم املتحدة اإلمن ئي

 370 900 صندو  األمم املتحدة للسك  
 2١6 703 الفلسطينيني يف الشر  األدىن وك لة األمم املتحدة إلغ ثة وتشغيل الاجئني

 3 560 000< برانم  األغ ية الع ملي
 396 662 منظمة الصحة الع ملية

  
وخا  الفةة املشم لة ابلتقرير، استمرت عملي ت إيص   اإلمدادات عر احلدود م  تركيـ  واألرد   - 29

 (20١4) 2١9١و  (20١4) 2١65إىل اجلمه ريــة العربيــة الســ رية مب جــ  أحكــ   قــرارات جملــ  األمــ  
)الشـــكل الرابـــع(. ومتشـــي  مـــع هـــ ه القـــرارات، أخطـــرت األمـــم  (20١6) 2332و  (20١5) 2258 و

 حنة، مب  يف ذل  حمت اه  ووجهته  وعدد املستفيدي  منه .املتحدة السلط ت الس رية مسبق   بكل ش
، علــــــــ  إثــــــــر اعتمــــــــ د القــــــــرار 20١4ومنــــــــ  بــــــــد  العمليــــــــ ت العــــــــ برة للحــــــــدود يف مت ز/ي ليــــــــه  - 30

 ١6 844أكثـر مـ  شحنة عر احلـدود ب اسـطة  663، نقل  األمم املتحدة أكثر م  (20١4) 2١65
 3 394عـر ابب السـا  انطاقـ  مـ  تركيــ ، و  ١ 596شـ حنة عـر ابب اهلـ  ، و  ١١ 854شـ حنة )

الرمث  انطاق  م  األرد (. وتشّكل عملي ت األمم املتحدة الع برة للحدود تكملة  للدور احل سم ال    عر
ســ عدة واخلـــدم ت إىل مايـــني آخـــري  مـــ  توديــه املنظمـــ ت غـــر احلك ميـــة الدوليــة والســـ رية الـــي تقـــد  امل

 البلدا  اجمل ورة.
ـــــ و   - 3١ ويف تشـــــري  األو /أكتـــــ بر، علـــــ  ســـــبيل املثـــــ  ، أوصـــــل  األمـــــم املتحـــــدة وشـــــرك ؤه  املنّف

شصص   م  خا  عملي ت إيص   املس عدات عر احلدود م   797 700مس عدات غ ائية ألكثر م  
ع ملية يف شـهر تشـري  األو /أكتـ بر عمليتـني إليصـ   املسـ عدات تركي  واألرد . وأجرت منظمة الصحة ال

عر احلدود )واحدة عر ابب اهل   والث نية عر ابب السا ( تتمثل يف ت فر إمـدادات لتسـع منشـيفت يف 
 546 600 مســـتفيدا. واســـتف د أكثـــر مـــ  80 567جمـــ   الرع يـــة الصـــحية ولــــمستفيدي  يبلـــغ عـــددهم 

العربيــة الســـ رية مــ  حتســني فــرص احلصــ   علـــ  امليــ ه النظيفــة مــ  خـــا   شــصص يف جنــ ب اجلمه ريــة
عمليــ ت صــي نة شــبك ت امليــ ه والصــرف الصــحي. وابإلضــ فة إىل ذلــ ، واصــل شــرك   األمــم املتحــدة يف 

 مستفيد. 56 000جم   التغ ية تقدم اخلدم ت إىل أكثر م  
ة ابجلمه رية العربية الس رية عملي ا  أثنـ   الـدورة وواصل  آلية الرصد الت بعة لألمم املتحدة املعني - 32

نقل  ش حنة استصدمته  سبعة كي انت اتبعة لألمم املتحدة يف 420املشم لة ابلتقرير، حيث ق م  برصد 
شحنة يف تشري  األو /أكت بر، وأكدت الط بع اإلنس ين هل ه الشحن ت وق مـ  إبخطـ ر السـلط ت  20

https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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اآللية تستفيد م  عاق ت تع و  ممت زة مع حكـ مي األرد  وتركيـ . وهـي الس رية بعد كل شحنة. وظل  
احلدود. وتق   األمم  حتصل أيض  عل  الدعم م  آلي ت الرصد الق ئمة األخر  يف إيص   املس عدات عر

ســ عة مــ  وصــ   مجيــع الشــحن ت. ومبجــرد  48املتحــدة إبعــا  حك مــة اجلمه ريــة العربيــة الســ رية قبــل 
وصــــ   الشــــحن ت إىل   البلــــد، يتنكــــد شــــرك   األمــــم املتحــــدة الـــ ي  ي ّزعــــ   املســــ عدات مــــ وصـــ هل  إىل

لكف لــة التنكــد  األمــم املتحــدةاملســت دع ت. وتتــ ىل شــرك ت األطــراف الث لثــة املســتقلة الــي تع قــدت معهــ  
قـدم بشكل مستقبل م  وص   املس عدات إىل املسـت دع ت وترصـد أيضـ  ت زيـع هـ ه املسـ عدات و/أو ت

 ه ه اخلدم ت.
 

 الشكل الرابع  
عد  املسذتفيدين الذ ين تلقذوا أنذواس املسذاعدة مذن األمذم املتحذدة وشذ كائها عذن ط يذق اإلمذدا ا    

 201٧اإلنسانية عر احلدو ، حس  اجملموعا ، تش ين األول/أكتوب  
 ابآلالف()
 

 

 

 

 

 

 

  
 

وخا  الفةة املشم لة ابلتقرير، أطلقـ  منظمـة الصـحة الع مليـة والي نيسـيف وشـرك ؤمه  املنفـ و   - 33
تشــري  األو /أكتــ بر،  ١2و  8امتــداد الفــةة الف صــلة بــني محلــة وطنيــة للتطعــيم ضــد شــلل األطفــ   علــ  

 ١36 759 طفل دو  س  اخل مسة. ومت يف اجملم ع ال ص   إىل 2 738 323واستهدف  ه ه احلملة 
يف امل ئة. ومتك  صندو  األمم املتحـدة للسـك    78طفل دو  س  اخل مسة، أ  بنسبة تغطية قدره   2

ـــــة إىل مـــــ  ال صـــــ   خبـــــدم ت الصـــــحة  ـــــ   شـــــصص يف ســـــ را، مبـــــ  370 900اجلنســـــية واإلجن بي يف ذل
 شصص  يف من ط  يصع  ال ص   إليه . 27 992
تشري  األو /أكت بر، بدأت وك لة األمم املتحدة إلغ ثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني يف  22ويف  - 34

ــــي 20١7املبــــ لغ النقديــــة لعــــ    الرابعــــة واألخــــرة مــــ  ت زيــــع ج لتهــــ الشــــر  األدىن )األونــــروا( يف تنفيــــ   ، ال
تشــري  األو /أكتــ بر،  3١املت قــع أ  تنتهـي يف األســب ع األو  مـ  شــهر كـ ن   األّو /ديســمر. وحبلـ    مـ 

مســـتفيد  4١8 000 مـــ  أصـــل مســـ عدات نقديـــةقـــد تلقـــ ا  مـــ  الاجئـــني الفلســـطينيني ١45 865كـــ   
ملسـ عدات الغ ائيـة ج ريـة، ومـ  املت قـع أ  تنتهـي يف شـهر مستهدف. وال تـزا  ج لـة األونـروا الث لثـة لتقـدم ا

 ســـــلة غ ائيـــــة اســـــتف د منهـــــ  39 ١30نـــــ فمر. وخـــــا  تشـــــري  األو /أكتـــــ بر، مت ت زيـــــع تشـــــري  الثـــــ ين/
 يف مجيع أحن   البلد. الجئ  فلسطيني  6١ 639

 وك الت 7

 ق فلة عر خط   النزاع 20

 ش حنة 420

 ال ئيسيةاأل قام 

مل اد غر ا ألغ يةا لصحةا
 الغ ائية

املي ه وخدم ت 
الصرف الصحي 
 والنظ فة الصحية

 التعليم لتغ يةا
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 شـرات إعاميـة مـ وخا  شهر تشري  األو /أكت بر، أرسل االحت د الروسي إىل األمم املتحدة ن - 35
املركز الروسي للمص حلة بني األطراف املتن زعة يف اجلمه رية العربية الس رية، تضمن  معل م ت م جزة ع  
تقــدم املســ عدة الغ ثيــة الثن ئيــة. كمــ  واصــل  دو  أعضــ   أخــر  تقــدم املســ عدة اإلنســ نية الثن ئيــة وغــر 

 ذل  م  أشك   املس عدة اإلنس نية.
 

 أنشطة املساعدة اإلنسانيةمتويل   
تشـــري  الثـــ ين/ن فمر، بلغـــ  نســـبة مت يـــل خطـــة االســـتج بة اإلنســـ نية للجمه ريـــة العربيـــة  ١يف  - 36

املبلــغ املطلــ ب يف إطــ ر هــ ه  بليــ   دوالر مــ  أصــل ١.43يف امل ئــة، حيــث مت اســتا  مبلــغ  43الســ رية 
 بايني دوالر. 3.35 اخلطة وقدره

 
 الشكل اخل م   

 201٧تش ين األول/أكتوب   31ويل خطة االستجابة اإلنسانية، مت  
 )مبايني دوالرات ال الات املتحدة(

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأش ا  وعمليا  التسجيل

مــ  جمم عــه اجلمه ريــة العربيــة الســ رية قــّدم  األمــم املتحــدة إىل حك مــة ، تشــري  األو /أكتــ بريف  - 37
تشــــري  طلبـــ  مــــ  هــــ ه الطلبــــ ت يف  27. ومتــــ  امل افقــــة علــــ  اتعلــــ  أتشـــر  طلبـــ   جديــــدا للحصــــ   49

 اتنشــر  ت التطلبـ ومـ  بـنيطلبــ  .  ١9بعـد يف  طلبـ ت ابلـرفض فيمــ  مل يـتم البـ ّ  3وق بلـ  ، األو /أكتـ بر
تشري  األو /أكت بر طلب  يف  43مت  امل افقة عل  طلب ،  485قّدمة يف األشهر الس بقة وعدده  اجلديدة امل
للحصــ   طلبــ    60مــ  جمم عــه  يف شــهر تشــري  األو /أكتــ بر م  األمــم املتحــدةقــدّ طلبــ ت. و  5ومت رفــض 
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Water, sanitation and hygiene

Protection and community services
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Early recovery and livelihoods

Coordination and common services
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Logistics

Emergency telecommunications
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 النسبة املئ ية م  جمم ع التم يل
 

التم يل املبلغ عنه م  
 االحتي ج ت غر امللب ة خا  دائرة التتبع امل يل

43 per 

cent 

57 per 

cent 

 التم يل ال ارد
 بلي   دوالر 43.١

 دوالربايني  3.35

 االحتي ج ت غر امللب ة ت التم يلجمم ع احتي ج 

 بلي   دوالر 92.١

 يف امل ئة 43

 يف امل ئة 57

 األم  الغ ائي والزراعة

 امل اد غر الغ ائية واإلي ا 
 الصحة

 املي ه وخدم ت الصرف الصحي والنظ فة الصحية

 احلم ية واخلدم ت اجملتمعية
 التعليم

 اإلنع ش املبكر وت فر سبل كس  الرز 

 التنسي  واخلدم ت املشةكة
 التغ ية

 تنسي  املصيم ت وإدارا 
 الل جستي ت

 االتص الت يف ح الت الط ارئ

 جمم ع ت مل حُتدد بعد
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شهدت األشهر السـ بقة و . ع لق طلب    2١منه ، فيم  ال يزا   39تنشرات، مت  امل افقة عل  عل  جتديد لل
 طلب ؛ وقد حظي  كّله  ابمل افقة. 620تقدم طلب ت أخر  لتجديد التنشرات بلغ عدده  

لــد  حك مــة اجلمه ريــة العربيــة الســ رية  غــر احلك ميــة الدوليــة املســجلة وبلــغ جممــ ع املنظمــ ت - 38
منظمــة غــر حك ميــة وطنيــة  220أذنــ  اجلمه ريــة العربيــة الســ رية لنحــ  و منظمــة.  23للعمــل يف البلــد 
 فرع   يف مجيع أحن   البلد. 3١5للعمل م  خا  

 سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية وأماكن عملهم  
 ك الت األمم املتحـدة وصـن ديقه  وبراجمهـ  يف منـ ط  متـنثرة ابالشـتب ك ت جير  تنفي  برام  اتبعة ل - 39

املتكررة بني املتح ربني وابلضرابت اجل ية والتب د  املنتظم لنرا  املدفعية غر املب شرة واهلجم ت غـر النمطيـة. 
 .منطية غرشكل متزايد إىل ش  هجم ت أيض  بوم  فتئ تنظيم الدولة اإلسامية يلجن 

تشري  األو /أكتـ بر، تعـّر  مركـز األونـروا للت زيـع يف دمشـ  إىل قصـف بقـ ائف  ١5و  ١ويف  - 40
 . ومل ُيسـّجل وقـ ع أ احلـ ر مبـ  يف ذلـ  سـطيف مقصـ رة  ،اهل و  أد  إىل إتاف جز  م  البنية التحتيـة

 خس ئر بشرية.
 م ظفـــ   مـــ  2١، مبـــ  فـــيهم ومنـــ  بدايـــة النـــزاع، قُتـــل عشـــرات مـــ  العـــ ملني يف اجملـــ   اإلنســـ ين - 4١

م ظفــ    66 مــنهم مــ  مــ ظفي األونــروا، و ١7مـ ظفي األمــم املتحــدة أو وكــ الت منظ مــة األمــم املتحـدة، 
مـ  مـ ظفي ومتطـ عي مجعيـة اهلـا  األمحـر الفلسـطيي.  8ومتط ع   م  اهلا  األمحر العـر  السـ ر ، و 

 احلك مية الدولية وال طنية. نظم ت غرإىل مقتل العديد م  م ظفي املأيض  أش رت التق رير و 
االحتجـ ز أو  م ظفـ   مـ  مـ ظفي وكـ الت منظ مـة األمـم املتحـدة وبراجمهـ  قيـد 28وي جد م  جمم عـه  - 42

 األونروا(. م ظف   م  م ظفي 27يف عداد املفق دي  )منهم م ظف واحد م  برانم  األمم املتحدة اإلمن ئي و 
  

 املالحاا  - اثلثا 
عل  الرغم م  من ط  ختفيف التـ تّر الـي مت إنشـ ؤه  ومـ  اجلهـ د املكثفـة الـي تبـ هل  بعـض البلـدا   - 43

 قــــ ع انته كــــ ت للقــــ ن   الــــدويل م زالــــ  التقــــ رير تفيــــد، الشــــهر تلــــ  الشــــهر، ب، العنــــفلتصفــــيض مســــت   
 املدنيــة يف مجيــع أحنــ  لممتلكــ ت ، تتســب  يف أضــرار للمــدنيني ولاإلنســ ين وللقــ ن   الــدويل حلقــ   اإلنســ  

 .البلد
احلـرص ابسـتمرار علـ  جتنّـ  املـدنيني والبـىن التحتيـة زاع إىل النّـ أطـرافوإيّن أدع  مرة أخر  كـّل  - 44

ر مجيـــع الــــدو  ذّكـــوأُ  جلميــــع التزام اـــ  األخـــر  مب جــــ  القـــ ن   الـــدويل اإلنســــ ين.املدنيـــة، وإىل االمتثـــ   
 .اإلنس ينالدويل لق ن   ابا  أيض  األطراف الي تدعمه  يف امليد دتقيّ  يف جم   ضم  األعض   ابلتزامه  

مـــ تزا  وصـــ   املســـ عدات اإلنســـ نية،  اللـــ ي  حيـــّدا  مـــ وعـــاوة علـــ  العنـــف وانعـــدا  األمـــ   - 45
بشـكل مب شـر قـدرة  فهـي تُعيـ هـ ه املسـ عدات.  تعرقـلكل أطراف النزاع   التقييدات اإلدارية الي تفرضه 

 تقدم املس عدات املنق ة للحي ة إىل م  حيت ج هن . عل األمم املتحدة وشرك ئه  
الي ت ّفر األمم ( والقرارات الاحقة، 20١4) 2١65كّرر دع يت إىل جتديد قرار جمل  األم  أُ و  - 46

نــ ط  الشــم لية واجلن بيــة مــ  ااتــ جني يف مجيــع أحنــ   املاملتحــدة مب جبهــ  شــرا  حيــ ة مــ  املســ عدات إىل 
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طريقـــة بديلـــة إليصـــ   املســـ عدات بنطـــ   يســـتطيع أ  يضـــ هي نطـــ   لـــد  األمـــم املتحـــدة  فلـــي  البلـــد.
م زالـ  ت اجـه عراقيـل يف  الق افـل العـ برة خلطـ   التمـ  أنشطة املنظمـة املنفـ ة عـر احلـدود، السـيم  وأّ  

لـــ ل ، يكتســـي إيصـــ   املســـ عدات ب اســـطة هـــ ه  ال صـــ   إىل مـــ  هـــم يف أمـــ  احل جـــة إىل املســـ عدة.
الق افـــل أمهيـــة ح مســـة يف ضـــم   وضـــع حـــّد للح لـــة الصـــعبة و املةديـــة الـــي ي جههـــ  املـــدني  ، مبـــ  فـــيهم 

 .الحظته األمم املتحدة يف الغ طة الشرقيةاألطف  ، عل  حّد م  
خا  عملي ت  ، م   املمكنةاألمهية مبك   أ  يستمر تقدم ه ه املس عدات جبميع الطرائ وم  - 47

ق افــل تقــدم املع نــة عــر خطــ   ب، و اجلمه ريــة العربيــة الســ ريةالتســليم املنتظمــة الــي تقــد  املع نــة داخــل 
. املنــ ط  الشــم لية واجلن بيــة مــ  البلــديف منــ ط  ش ســعة بك مــل أحنــ    احلــدود ملســ عدة عــرابامل اجهــة، و 

م  مجيع أطراف  اإلنس ين يقتضي الق ن   الدويلو انة املدنيني. فبدو  أ  م  ه ه العملي ت، ستزداد مع 
اإلغ ثــة اإلنســ نية الــي  ، حصــ   املــدنيني ااتــ جني إىلعراقيــل ومــ  دو بســرعة  ،النــزاع أ  تســميف وتيســر

 وتتم بدو  متييز سليب. احلي دسم بط بع تتّ 
أكرر أتكيد دع يت إىل إح لة احل لة إّ  املس  لة عنصر أس سي لتحقي  السا  املستدا . ل ل ،  - 48

ـــع الـــدو ، ومجيـــع األطـــراف  يف اجلمه ريـــة العربيـــة الســـ رية إىل ااكمـــة اجلن ئيـــة الدوليـــة. وأدعـــ  أيضـــ  مجي
املتن زعة، واجملتمع املدين، ومنظ مة األمم املتحدة ككل إىل التع و  الت   مع اآللية الدولية اا يدة واملستقلة 

يـــ  بشـــن  األشـــص ص املســـوولني عـــ  اجلـــرائم األشـــد خطـــ رة مب جـــ  القـــ ن   الـــدويل للمســـ عدة يف التحق
 وماحقتهم قض ئي  . 20١١املرتكبة يف اجلمه رية العربية الس رية من  آذار/م ر  

يف معــــ انة ه ئلــــة ملايــــني  اجلمه ريــــة العربيــــة الســــ رية قــــد تســــب ، ومــــ زا  يتســــب ،الصــــراع يف و  - 49
أ  نر  تقّلص  هل ه املعـ انة مـ  خـا  تـ فر املسـ عدات الف ريـة املنقـ ة للحيـ ة لكـّل  املدنيني. ل ا، يتحّتم

وه ا أقل م  جي  فعله، لك  عدد م  حيصل   عل  ه ه املسـ عدات يقـّل يف كـّل شـهر  م  حيت   إليه .
منـ  علـ  ويف ال قـ  نفسـه، جيـ  أ  نسـتمر يف تركيـز اهتم  ع  عدد اات جني ال ي  يلـز  ال صـ   إلـيهم.

. وال ميكـ  أ  يتحّقـ  ذلـ  إال ابتفـ   سي سـي يسـر علـ  هـد  قـرار جملـ  يضـع حـّدا للنـزاعإجي د حـّل 
. وإيّن أرّح  يف ه ا الصـدد 20١2حزيرا /ي نيه  30 وبي   جنيف الص در يف (20١5) 2254 األم 

ميســت را، مــ  انعقــ د اجل لــة الث منــة مــ  املف وضــ ت بــني األطــراف  د  مبــ  أعلنــه مبعــ ثي اخلــ ص، ســت ف  
تشـري  الثـ ين/ن فمر. وإنّـي أكـّرر الـدع ة الـي وجههـ   28 ، الي م  املقّرر أ  تُعقـد يف جنيـف يفالس رية

يــع األطــراف مــ  أجــل التفــ و  حبســ  نيــة وبعــز  صــ د  علــ  إهنــ   هــ ه النــزاع. إىل مجمبعــ ثي اخلــ ص 
فــرجرا  عمليــة سي ســية يشــ ر  فيهــ  اجلميــع، برع يــة مــ  األمــم املتحــدة وبــدعم مــ  اجملتمــع الــدويل، هــ  يف 
  هن يــة املطــ ف املســ ر ال حيــد الــ   ميكــ  أ  يــ فر حــاّ دائمــ  للنــزاع الســ ر  ويضــع حــد ا ملعــ انة الّشــع

  الّس ر  اهل ئلة.

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 امل فق
سذذجلتها مفوةذذية األمذذم املتحذذدة حلقذذو  اإلنسذذان يف و املذذدنيني  الذذي أرتذذ   علذذ احلذذوا     

 (3)*201٧تش ين األول/أكتوب  
 

 حمافاتا  يف  مشق و مشق  
تشـــري  األو /أكتـــ بر، نـُّفـــ  هجـــ   انتحـــ ر  مـــزدو  علـــ  مركـــز للشـــرطة يف حـــي امليـــدا   2يف  • 

رجـــا. وأفيـــد أبّ  تنظـــيم الدولـــة  ١5قيـــل إنّـــه أد  إىل مقتـــل مـــ  ال يقـــل عـــ  جبنـــ ب دمشـــ ، 
 اإلسامية قد أعل  مسووليته بعد احل د  بقليل.

تشـــري  األو /أكتـــ بر، تعّرضـــ  املنـــ ط  الســـكنية يف دومـــ  لضـــرابت ج يـــة وغـــ رات بريـــة،  6يف  • 
وإصــــ بة مــــ  ال يقــــل أســــفر حســــ  التقــــ رير عــــ  مقتــــل أربعــــة مــــدنيني )مــــ  بيــــنهم طفــــل(،  ممــــ 
 ، وإحل   أضرار جسيمة مبرف  طيب.آخري  ١0 ع 

تشــــري  األو /أكتــــ بر، حــــ و  اثنــــ   مــــ  املهــــ مجني االنتحــــ ريني اقتحــــ   مركــــز للشــــرطة  ١١يف  • 
شــ رع خ لــد بــ  ال ليــد يف دمشــ ، وق مــ  بتفجــر متفجراامــ  عنــد املــدخل الرئيســي، ممــ  أد   يف

 وقيل إّ  تنظيم الدولة اإلسامية قد أعل  مسووليته ع  اهلج  . حس  التق رير إىل مقتل رجلني.
 ينـــةتشـــري  األو /أكتـــ بر، اســـتهدف  غـــ رات بريـــة شـــ رع القشـــلة ومنـــ ط  أخـــر  يف مد ١5يف  • 

 .آخرو . وقيل إ  ثاثة مدنيني عل  األقل قتل ا وأصي  مخسة ميةدمش  القد
قُتلــ  يف ســقب  عنــدم  اســتهدف  غــ رة بريــة حمطــة  تشــري  األو /أكتــ بر، قيــل إّ  ُمعلِّّمــة ١5يف  • 

 للح فات يف الش رع الرئيسي ال   يرب  سقب  الي يسيطر عليه  فيل  الرمح   بكفر بطن .
تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رة برية حمي  مدرسة يف كفر بطنـ ، وأسـفرت حبسـ   ١6يف  • 

 ثاثة مدنيني آخري  عل  األقل.م  قيل ع  مقتل ُمعّلمة وابنته ، وع  إص بة 
تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات ج يــة منطقــة ســكنية يف حــّزة الــي تســيطر عليهــ   ١6يف  • 

 .املع رضة وتسبب  يف تدمر جزئي ألحد املب ين، مم  أفض  حبس  األق ا  إىل مقتل فت ة وجّدا 
ت الرية من ط  سكنية يف كفر بطنـ ، تشري  األو /أكت بر، استهدف  سلسلة م  الغ را 20يف  • 

مــدني  آخــري ،  ١7ســن ات وإصــ بة مــ  ال يقــل عــ   9ممــ  أد  إىل مقتــل صــيب يبلــغ مــ  العمــر 
 فيهم نس   وأطف  . مب 

عـ   تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات برية من ط  سكنية يف دوم  يق   إهن  أسفرت 26يف  • 
 مدنيني آخري . ١0 إص بة م  ال يقل ع وع  يب، مقتل ستة مدنيني، م  بينهم امرأة وص

__________ 

امليـــدا  وللحــ اد  الـــي شـــهده  ، يتعلّــ  هـــ ا ال صــف للتطـــ رات املســتجدة يف (20١5) 2258وفقــ   لقـــرار جملــ  األمـــ   * 
الشهر، الي تسىن ملف ضية األمم املتحدة حلق   اإلنس   أتكيده ، ابمتث   مجيع األطراف يف اجلمه رية العربية الس رية  ه ا

وتُقـــدَّ  هـــ ه املعل مـــ ت دو  إخـــا  بعمـــل  .(20١4) 2١9١و  (20١4) 2١65و  (20١4) 2١39لقـــرارات اجمللـــ  
وال تشـّكل املعل مـ ت الـ اردة ق ئمـة حصـرية جبميـع  .فرقة العمل املعنية ب قف إطا  الن ر الت بعة للفريـ  الـدويل لـدعم سـ را

إلنســ ين وانته كــ ت وجتــ وزات القــ ن   الــدويل حلقــ   اإلنســ   الــي وقعــ  يف اجلمه ريــة العربيــة انته كــ ت القــ ن   الــدويل ا
 خا  الفةة املشم لة ابلتقرير. الس رية

https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
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وجت ريـة يف سـقب ، وتسـّبب   يةتشري  األو /أكتـ بر، اسـتهدف  غـ رات بريـة منطقـة سـ ن 26يف  • 
 حبس  التق رير يف مقتل منظّفني مدنيني يعما  لد  السلط ت االية الفعلية.

 بعتــ   منــ ط  ســكنية يف نفــر بطنــ  تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات  بريتــ   متت 29يف  • 
تقع عل  مقربة م  إحد  روض ت األطف  ، مم  تسب  يف ح لة م  ال عر لد  أطف   الروضة 

 والسك   االيني، ومل يسفر حبس  م  قيل ع  وق ع إص ابت شديدة.
 يةتشــــري  األو /أكتــــ بر، أفــــ دت التقــــ رير أبّ  أربــــع غــــ رات بريــــة اســــتهدف  منطقــــة ســــ ن 29يف  • 

مــ  بيـــنهم ثــا  نســـ  . وأفـــ دت  يني،مـــدن يــةعـــ  مث ن يقــلّ ممـــ  أســفر عـــ  مقتــل مـــ  ال  ريــة،مح   يف
التقـــ رير أبّ  إحـــد  هـــ ه الغـــ رات اســـتهدف  اثنـــني مـــ  الصـــح فيني كـــ ان يف طريقهمـــ  إىل روضـــة 

 قة.فيم  نقل الث ين إىل مرف  طيب يف املنط عل  عني املك  كفر بطن ، وقيل إ  أحدمه  قُتل    أطف 
تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات بريـة منـ ط  سـكنية يف سـقب ، وأسـفرت حبسـ   29يف  • 

 التق رير ع  مقتل ثاثة مدنيني م  بينهم صيب، وإص بة عدد غر معل   م  املدنيني اآلخري .
تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رة بريـة مـدخل مدرسـة ابتدائيـة يف جسـري ، ممـ  أد   3١يف  • 

حبسـ  التقـ رير إىل مقتـل أربعـة صـبية ومـدين ابلـغ، وإىل إصـ بة عـدد غـر معلـ   مـ  األشــص ص 
اآلخري ، مب  فيهم عّدة أطف  . وقد وقع  الغ رة يف وق  مغ درة األطفـ   للمدرسـة، املضـب   

 الزمي املّتبع يف املنطقة. جلدو وف  ا
منــ ط  ســكنية يف مســرااب. واســتهدف  تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات  بريتــ    3١يف  • 

إحـدامه  حمــي  إحــد  املــدار ، وقيــل إهّنــ  تســّبب  يف مقتــل ثاثــة مــدنيني مــ  بيــنهم فتــ ة وصــيب 
 ووالده، ويف إص بة عدد غر معل   م  املدنيني.

 
   عا والسويداء حمافاتا  

ســـيطرة املع رضـــة تشـــري  األو /أكتـــ بر، اســـتهدف  غـــ رات بريـــة مدينـــة مســـمية اخل ضـــعة ل 7يف  • 
وال اقعــة مشــ   شــر  حم فظــة درعــ ، ممــ  أســفر حبســ  التقــ رير عــ  مقتــل مــدين وزوجتــه وابنهمــ ،  

 ك ن ا مجيع  انزحني م  مدينة دوم  يف ريف دمش .
تشــري  األو /أكتــ بر، قيــل إّ  مــدني  قُتــل بطلــ  انر  يف الغ ريــة الشــرقية عنــدم  وقعــ   ١0يف  • 

  درع /دمشـــــ  الســـــريع اشــــتب ك ت  بـــــني القـــــ ات احلك ميـــــة وحلف ئهـــــ  املنطقــــة اا ذيـــــة لطريـــــ يف
 جهة وبني اجلم ع ت املع رضة املسلحة املرتبطة ابجلبهة اجلن بية م  جهة أخر . م 

تشـــري  األو /أكتـــ بر، اســـتهدف  غـــ رات بريـــة منـــ ط  ســـكنية يف درعـــ  ااطـــة اخل ضـــعة  ١3يف  • 
هّنـــ  قـــد أســـفرت عـــ  مقتـــل ثاثـــة رجـــ   مـــدنيني، لســـيطرة احلك مـــة داخـــل مدينـــة درعـــ ، وقيـــل إ

 فيهم انزح م  درع  البلد اخل ضعة لسيطرة املع رضة. مب 
تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات بريــة منــ ط  ســكنية يف درعــة البلــد، وأســفرت  ١4يف  • 

 حبس  األق ا  ع  مقتل طفل وإص بة مدنيني اثننين عل  األقل.
ت بر، استهدف  غ رات برية احل رة اخل ضعة لسيطرة املع رضـة، وأسـفرت تشري  األو /أك ١9يف  • 

 حبس  األق ا  ع  مقتل طفل يف س  الث نية عشرة وامرأة مدنية.
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تشـــــري  األو /أكتـــــ بر، قيـــــل إّ  امـــــرأة قـــــد ت فّيـــــ  نتيجـــــة إصـــــ بته  يف غـــــ رات جمه لـــــة  28يف  • 
 تشري  األو /أكت بر. 23استهدف  سحم اجل ال  يف 

 حل  حمافاة  
مــــدني  مــــ  منــــ زهلم يف مدينــــة  ١١تشــــري  األو /أكتــــ بر، قــــ   مقــــ تل   جمه لــــ   أبســــر  ١6يف  • 

 يزا  مك   وج د هوال  املدنيني جمه ال. رفع  يف مش   حم فظة حل . وال تل
 

 إ ل  حمافاة  
الشرقي تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات ج ية من ط  سكنية يف احلي  6يف صبيحة ي    • 

عمــره  مــ  مدينــة خــ   شــيص  ، وأســفرت حبســ  مــ  قيــل عــ  مقتــل طفــل يف الث لثــة عشــرة مــ 
 وع  إص بة رجل مسّ  وطفلة.

تشري  األو /أكت بر، استهدف  غـ رات ج يـة منـ ط  سـكنية يف احلـي الشـرقي مـ  مدينـة  7يف  • 
رة، خــــ   شــــيص  ، وأســــفرت حبســــ  مــــ  قيــــل عــــ  مقتــــل امــــرأة ومــــدين آخــــر مــــ  نفــــ  األســــ

 إص بة اثنني آخري  م  بينهم  امرأة. وع 
تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات ج يــة منــ ط  ســكنية يف احلــي الغــر  مــ  مدينــة  9يف  • 

 خ   شيص  ، وأسفرت حبس  م  قيل ع  إص بة مخسة مدنيني جبروح ابلغة، م  بينهم امرأة.
  عنــــدم  انفجــــرت عبــــ ة انســــفة ابلقــــرب تشــــري  األو /أكتــــ بر، قيــــل إّ  فتــــ ة  قــــد قُتلــــ ١١يف  • 

يقل  ال نقطة تفتيش اتبعة هليئة حترير الش   داخل منطقة سكنية يف بلدة أرمن ز، وأصي  م  م 
ع  ثاثة مدنيني آخري ، م  بينهم امرأة. وقيل أيض  إّ  احل د  قد أسفر ع  مقتل م  ال يقـل 

 ستة م  مق تلي هيئة حترير الش  .  ع
ـــــــــ بر، اســـــــــتهدف  غـــــــــ رات ج  تشـــــــــري   28يف  •  ـــــــــ ط  ســـــــــكنية يف ســـــــــنج ر، األو /أكت ـــــــــة من ي

حبس  م  قيل ع  مقتـل مـدين وابنـه، وعـ  إصـ بة صـيب آخـر. وكـ   الضـح ا مجـيعهم  وأسفرت
 .م  أسرة واحدة

 
 محاة حمافاة  

 تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات بريــة منــ ط  ســكنية يف مدينــة كفــر 4يف صــبيحة يــ    • 
 وأسفرت حبس  التق رير ع  مقتل ثاثة مدنيني م  ال ك ر.زيت ، 

تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات برية أرا  زراعية يف اللط منة، وأسفرت حبس   ١6يف  • 
نفـ   م  قيل ع  مقتل مدين وابنه الب لغ مـ  العمـر ثـا  سـن ات، وعـ  إصـ بة مـدين آخـر مـ 

 األسرة جبروح ابلغة.
 

 محص حمافاة  
تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات برية من ط  سكنية يف الغنطـ  اخل ضـعة لسـيطرة  ١4 يف • 

 املع رضة يف مش   ريـف محـص، وأسـفرت حبسـ  التقـ رير عـ  مقتـل طفـل وجـرح مـ  ال يقـل عـ 
 ستة آخري  م  املدنيني، مب  فيهم نس   وأطف  .
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ســكنية يف مدينــة تلبيســة اخل ضــعة  تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات بريــة منــ ط  ١6يف  • 
يقـل عـ  أربعـة ال لسيطرة املع رضـة، وأسـفرت حبسـ  التقـ رير عـ  مقتـل امـرأة مدنيـة وإصـ بة مـ  

 مدنيني آخري .
اخل ضـعة لسـيطرة  تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات برية من ط  سكنية يف الرسـن 26يف  • 

املع رضـة يف مشـ   محــص، وأسـفرت حبســ  التقـ رير عــ  مقتـل مــدين وطفلـني مــ  نفـ  األســرة، 
 مب  يف ذل  األب وابنه. وأسفرت الغ رات أيض  ع  إص بة عدد آخر م  املدنيني.

 
  ي  الزو  حمافاة  

ـــ بر، اســـتهدف  غـــ رات ج يـــة عـــدة منـــ ط  ســـكنية ابلقـــرب مـــ  أحـــد  ١يف  •  تشـــري  األو /أكت
املستشــفي ت ومــ  دوار املصــرية يف الب كمــ   اخل ضــعة لســيطرة تنظــيم الدولــة اإلســامية يف شــر  
حم فظــــة ديــــر الــــزور. وقيــــل إّ  تســــعة مــــدنيني علــــ  األقــــل، مــــ  بيــــنهم امــــرأات  وفتــــ ة، قــــد قتلــــ ا 

وُأصي  تسعة مدنيني آخري . وذكر التح لف ال   تق ده ال الات املتحدة،  ني،نتأسرتني اث م 
يف تق ريره العلنية، أنّه قد شّ  يف الي   نفسه ثا  غ رات دّمر فيه  رأ  بئر اتبع لتنظيم الدولة 

 اإلسامية واشتب  مع وحدتني تكتيكيتني ابلقرب م  الب كم  .
ف  غ رات ج ية منطقة سكنية ابلقـرب مـ  أحـد املستشـفي ت تشري  األو /أكت بر، استهد ١يف  • 

ال اقعــة خلــف شــ رع األربعــني يف مدينــة امليــ دي ، وأســفرت حبســ  مــ  قيــل عــ  مقتــل مــ  ال يقــل 
 .اثنني م  املدنيني ال ك ر وع  إص بة مدين آخر ع 

ولـة اإلسـامية تشري  األو /أكت بر، اسـُتهدف  مدينـة العشـ رة اخل ضـعة لسـيطرة تنظـيم الد 4يف  • 
يف شر  دير الزور بغ رات ج ية عل  مع بر م ئية يف وق  ك   فيه مدني   حي ول   عب ر النهر، 

مـدني ، مـ  بيـنهم امـرأة ومخسـة صـبي  .  ١5يقـل عـ  ال مم  أسـفر حبسـ  التقـ رير عـ  مقتـل مـ  
رنـ  بعـد أ  مت داملعلـ   أّ  املـدنيني يسـتصدم   هـ ه النقطـة للعبـ ر مـ  العشـ رة إىل مدينـة   وم

 تدمر معظم اجلس ر يف ه ه املنطقة.
ـــ بر، اســـتهدف  غـــ رات بريـــة منـــ ط  ســـكنية يف حـــي القصـــ ر اخل ضـــع  5يف  •  تشـــري  األو /أكت

لســــيطرة احلك مــــة يف مدينــــة ديــــر الــــزور، وأســــفرت حبســــ  األقــــ ا  عــــ  مقتــــل تســــعة مــــدنيني، 
ــــ   ت مــــ  ــــ د التحــــ لف ال ــــة صــــبية. وأف ــــا  نســــ   وثاث ّــــه بيــــنهم ث ــــ الات املتحــــدة أبن قــــ ده ال
واشتب  مع وحدة تكتيكية اتبعة لتنظم الدولة اإلسـامية، ودّمـر   رتني،يف الي   نفسه غ ش ّ  قد

 جه زي  متفجري  مرجتلني وق عدة ل جستية ابلقرب م  دير الزور.
تشري  األو /أكت بر، استهدف  غـ رات ج يـة منـ ط  سـكنية ابلقـرب مـ  مسـجد عمـر  ١١يف  • 

اخلطــــــ ب يف وســــــ  مدينــــــة الب كمــــــ  ، ممــــــ  أد  حبســــــ  التقــــــ رير إىل مقتــــــل مــــــ  ال يقــــــل  بــــــ 
مدني ، م  بينهم مخ  نس   وستة أطف   م  أسرة واحدة. وأف د التح لف ال   تق ده  ١3 ع 

العلنيــة، أبنّــه قــد شــّ  يف اليــ   نفســه وابلقــرب مــ  الب كمــ   غــ رة   قــ ريرهالــ الات املتحــدة، يف ت
 مع وحدة تكتيكية اتبعة لتنظم الدولة اإلسامية ودّمر عربة اتبعة للتنظيم.اشتب  فيه  
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تشـــري  األو /أكتـــ بر، اســـتهدف  غـــ رات ج يـــة معـــ بر م ئيـــة تـــرب  بـــني مـــديني الق ريـــة  ١١يف  • 
والطي نـــة علـــ  هنـــر الفـــرات شـــرقي ديـــر الـــزور، يف وقـــ  كـــ   فيـــه مـــدني   حيـــ ول   عبـــ ر النهـــر، 

. ١١ل ع  مقتل أسفر حبس  م  قي مم   مدني ، م  بينهم امرأات  وبن  وصبينين
تشــــري  األو /أكتــــ بر، اســــتهدف  غــــ رات ج يــــة جمم عــــة مــــ  العــــرابت التج ريــــة عنــــد  ١7يف  • 

املصرية ابلقرب م  جسر الس يعية يف مدينة الب كم  ، وأسفرت حبس  التق رير عـ  مقتـل  دّوار
ال يقل ع  مث نية مدنيني: ثاثة الجئني عراقيني، وأربعة مدنيني م  مدينة ديـر الـزور، ومدنيـة  م 

مــ  الب كمـــ  . وأفــ د التحـــ لف الـــ   تقــ ده الـــ الات املتحـــدة، يف تقــ ريره العلنيـــة، أبّ  القـــ ات 
 ك ت بالعســــكرية الت بعــــة للتحــــ لف قــــد شــــّن  يف اليــــ   نفســــه غــــ رتني علــــ  شــــكل ثــــا  اشــــت

أهداف اتبعة لتنظيم الدولة اإلسـامية ابلقـرب مـ  الب كمـ  . وأفـ دت التقـ رير أبّ  الغـ رتني  ضدّ 
مع وحدة تكتيكية اتبعة للتنظيم وأسفرات ع  تدمر ورشتني لصنع القن بل حمم لتني عل   كت اشتب

 العرابت وع  تدمر أحد مقرّات التنظيم.
 

 ال قة حمافاة  
اســــتهدف  غــــ رات ج يــــة حمــــي  آابر م ئيــــة تقــــع يف حــــي الشــــهدا  تشــــري  األو /أكتــــ بر،  3يف  • 

مقتـل  اخل ضع لسيطرة تنظيم الدولة اإلسامية يف مشـ   مدينـة الّرقـة، وأسـفرت حبسـ  األقـ ا  عـ 
مدني  آخـري . وأفـ دت  ١١مدني ، م  بينهم س  نس   وفت ة واحدة، وإص بة م  ال يقل ع   ١4
جتمعــ ا عنــد اآلابر    النــ زحني مــ  تــدمر يف حم فظــة محــص، قــدأبّ  املــدنيني، وأكثــرهم مــ يرالتقــ ر 
أجـــل احلصـــ   علـــ  املـــ  . ويف اليـــ   نفســـه، اســـتهدف  غـــ رات ج يـــة مبـــىن ســـكني   يف شـــ رع  مـــ 

مـــدني  مـــ  بيـــنهم  ١6عـــ  مقتـــل  ،حبســـ  مـــ  قيـــل ،املرنديـــة يف حـــ رة البـــدو مبدينـــة الرقـــة وأســـفرت
مــدني  مــ  أســرة  ١5/أكتــ بر، أفــ دت التقــ رير أبّ  تشــري  األو  3طفــا. ويف  ١١ ثــا  نســ   و

الت سـعية اخل ضـع لسـيطرة  حـي واحدة قتل ا عندم  استهدف  غ رات ج ية وبرية من ط  سكنية يف
تنظـــيم الدولــــة اإلســــامية يف مدينــــة الرقــــة. واســــتهدف  الغـــ رات اجل يــــة مبــــىن ابلقــــرب مــــ  منطقــــة 

و . وأفــ د التحــ لف الــ   تقــ ده الــ الات املتحــدة، يســتصدمه  املــدني   كمــن ياحلديقــة املرويــة الــ
غـ رة  اشـتب   35  الرقـة، تشـري  األو /أكتـ بر، وابلقـرب مـ 3يف تق ريره العلنيـة، أبنّـه قـد شـّ  يف 

 .وحدة تكتيكية اتبعة لتنظيم الدولة اإلسامية ١6 فيه  مع
اخل ضــعة لســيطرة تنظــيم  تشــري  األو /أكتــ بر، اســتهدف  غــ رات ج يــة وبريــة حــ رة البــدو 4يف  • 

الدولة اإلسامية مبدينة الرقة، وأسفرت حبس  م  قيـل عـ  مقتـل مـ  ال يقـّل عـ  سـبعة مـدنيني، 
 نيـة،مب  فيهم امرأة وأربعة أطف  . وأف د التحـ لف الـ   تقـ ده الـ الات املتحـدة، يف تقـ ريره العل

وحـدة تكتيكيـة  ١7تب  فيهـ  مـع غـ رة اشـ 5١أبنّه قد شّ  يف الي   نفسه، وابلقـرب مـ  الرقّـة، 
 اتبعة للتنظيم.

تشــــري  األو /أكتــــ بر، اســــتهدف  غــــ رات ج يــــة مبــــىن ســــكني  يف قلــــ  مدينــــة الرقــــة،  ١١يف  • 
امـــــــرأة وســـــــبعة أطفـــــــ    ١5مـــــــدني ، مـــــــ  بيـــــــنهم  27وأســـــــفرت حبســـــــ  التقـــــــ رير عـــــــ  مقتـــــــل 

تقـ ريره العلنيـة، أبنّـه  ومخ  فتي ت(. وأفـ د التحـ لف الـ   تقـ ده الـ الات املتحـدة، يف )صبي  
غـ رة اشـتب  فيهـ  مـع ثـا  وحـدات تكتيكيـة  32وابلقـرب مـ  الرقـة،  ،يف الي   نفسـه ش ّ  قد

 اتبعة لتنظيم الدولة اإلسامية.



 S/2017/982 

 

24/24 17-20456 

 

تشري  األو /أكت بر، استهدف  غ رات ج ية منـ ط  سـكنية يف حـ رة البـدو  ١2عند ظهر ي    • 
مقتل سبعة مدنيني عل  األقل، م  بينهم امرأة وطفـل. مبدينة الرقة وأسفرت حبس  األق ا  ع  

 ،وأفـ د التحــ لف الـ   تقــ ده الـ الات املتحــدة، يف تقـ ريره العلنيــة، أبنّـه قــد شـّ  يف اليــ   نفســه
بعــــــة لتنظــــــيم غــــــ رة اشــــــتب  فيهــــــ  مــــــع تســــــع وحــــــدات تكتيكيــــــة ات 29وابلقــــــرب مــــــ  الرقــــــة، 

 اإلسامية. الدولة
، اســـتهدف  غـــ رات ج يـــة حـــ رة البـــدو يف مدينـــة الرقـــة، وأســـفرت تشـــري  األو /أكتـــ بر ١4يف  • 

 حبس  التق رير ع  مقتل مث نية مدنيني.
 

 احلسكة حمافاة  
تشري  األو /أكت بر، مت تفجر جه ز متفجر مرجتل حمم   عل  مركبة ابلقرب م  نقطة  ١2يف  • 

احلـدود بـني حمـ فظي احلسـكة تفتيش خ ضـعة لسـيطرة امليلشـي ت الكرديـة يف قريـة أبـ  فـ   علـ  
مـدني ، مـ  بيـنهم  ١7ودير الزور، وأف دت التق رير أبّ  التفجـر أسـفر عـ  مقتـل مـ  ال يقـل عـ  

 وأربعة أطف   عل  األقل. ويُعتقد أّ  القتل  معظمهم م  الن زحني م  دير الزور. رأات ام
املوقـ  للنـ زحني يف قريـة العـريش  تشري  األو /أكت بر، اقتحم مق تل   أكراد خمـّيم الّسـد 25يف  • 

جنــ ب حم فظــة احلســكة. وقــ م ا بتفتــيش اهل اتــف اخلل يــة جلميــع النــ زحني يف املصــيم، وقيــل إهّنــم  
ـــــ ي  أرســـــل ا صـــــ را وواث ئـــــ  عـــــ  االنته كـــــ ت الـــــي حتـــــد  كـــــ ن ا يبحثـــــ   عـــــ  األشـــــص ص ال

 املصيم. داخل
 


