
 S/2018/724  األمــم املتحـدة 

  

 

 مجلس األمن
 

Distr.: General 

20 July 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

240718    240718    18-11789 (A) 

*1811789*  

ى

 (2014) 2165و  (2014) 2139تنننذننناننن نننننا مننن ا ا  منننجنننلنننس األمنننن   
 2393 و (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و
 (2018) 2401و  (2017)
  

  العام األم ن تق ي   
  

  مقدمة - أوال 
، (20١4) 2١39من قرار جملس األمن  ١7هذا هو التقرير الثالث واخلمســــوق املقدال بمل قال قرة  - ١

من القرار  5، وال قرة (20١4) 2١9١من القرار  5، وال قرة (20١4) 2١65من القرار  ١0وال قرة 
، (20١7) 2393مــن الــقــرار  6، والــ ــقــرة (20١6) 2332لــقــرار مــن ا 5، والــ ــقــرة (20١5) 2258
يومــا،  30يت طلــف ها ــا اإلس ألم األمع الأــاال ِّق يقــد ال،  ــ  ، ال(20١8) 240١من القرار  ١2 وال قرة

  تقريرا بن تن اذ هذه القرارات من قب  مجاع ِّطراف النزاع يف اجلم ورية الأرقاة السورية.
 املتحدة األمم منظومة لو االت املتاحة الباانات ألم الوثاقة هذه يف الواردة املألومات وتســـــــــــــــتند - 2

 الواردة الباانات ِّما. صـــلة ذات ِّخرى ومصـــادر الســـورية الأرقاة اجلم ورية حكومة من املســـتمدة والباانات
 /حزيراق قش ر هتتألق قإيصاهلا قامت اليت اإلنساناة املسابدات قشأق املتحدة األمم منظومة و االت من

 . 20١8 يوناه
  

  ال ئ س ة التطو ا  - ثان ا 
 

  ١اإلطار 
 2018 الذقاط ال ئ س ة: حزي ان/يون ه

 اجلم ورية من غريبال نويباجل اجلزء يف يوناه/حزيراق ١7 من ابتبارا  بري  بســكر  تصــأاد حدث - ١
 شــــــ صــــــا 65 بن يق    ال ما مقت  بن املدهأي والقصــــــ  اجلوية الغارات وِّســــــ رت ،ةســــــوريال الأرقاة

  انت،  يوناه/حزيراق هناية وحبلول. شــــ   27١ 800 قنحو يُقدَّر بدد وتشــــريد الأشــــرات وألصــــاقة
 دربا حماهظة من الشــرقي الري  يف األراضــي من واســأة مســاحات بلى ســاترت قد احلكوماة القوات
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 املتحدة األمم اضـــــــــــــــترت، يوناه/حزيراق 27 من وابتبارا. األردناة - الســـــــــــــــورية احلدود حنو وتقدَّمت
 قســـــــــبف األردق من احلدود برب املســـــــــابدات إليصـــــــــال بملااهتا تألاق ألم الأدائاة األبمال قســـــــــبف
 تقدمي من هاءوشــر ا املتحدة األمم لإلمدادات املســبق الت زين مكنو . األمناة الضــمانات ألم االهتقار
 .ش   ١80 000 حنو ألم التارئة املسابدة

انأداال األمن يف حماهظة ألدلف يف حزيراق/يوناه الناجم بن القتال قع مجابات املأارضــــــــــــــة ظ  و  - 2
اهلجمات  نتاجة ول يؤثر تأثريا ســـــــــــــلباا بلى الســـــــــــــكاق املدناع،  ا يف ذل املســـــــــــــلحة  ري التاقأة لد

املســــــتمرة بلى املراهق التباة والأاملع يف اإال التا. ويف النصــــــ  الثاي من حزيراق/يوناه، ِّهاد بن 
بدة حوادث قصــ  مدهأي وقصــ  جو  بلى املناطق الواقأة قالقر  من اخلتوم األماماة يف ري  

التشـــــــــــريد و ذل  ألم ، ِّدت ألم وهااتلشـــــــــــما  وري  ألدلف الغريب وري   اة الشـــــــــــما  اللذقاة ا
، من ِّهاد قأنه قُت  بدد  بري من املدناعاملؤقت بلى الصــأاد ايلي. وخلل ال  ة املشــمولة قالتقرير، 

 اجلرحى. ط ل، وسقط بدد ِّ رب من ١١ امرِّة و ١١قان م 
 اليت اإلنســـــــاناة االحتااجات لتقاام املتحدة األمم و االت قع املشـــــــ  ة للبأثة املتاقأة ألطار ويف - 3

 اإلجراءات ودائرة واألمن الســـــــــلمة شـــــــــؤوق ألدارة ِّجرت، ِّقري /ناســـــــــاق ١ يف الرقة مدينة ألم ِّوهدت
 باد ولقد. يوناه/حزيراق ١5 ألم ١3 من املمتدة ال  ة يف الرقة مدينة يف تقناا تقااما قاأللغاال املتألقة

 ِّ توقر/األول تشـــــــــــــــرين يف الأدائاة األبمال انت اء منذ الرقة مدينة ألم املدناع من ١38 000 حنو
 .اخلترة قاملت جرات لتلوثل املرت أة املستويات من الر م بلى، 20١7

 ال رات درع أملاةق ســاققا املشــمولة ناطقاملو  ب رين يف اهلجمات ِّدت، حلف حماهظة مشال ويف - 4
 .قاملدناع املأهولة املناطق يف متأددة الصنع يدوية مت جرة ِّج زة ان جار مع، مدناع وجرح قت  ألم
 من املليع ألم الأوق يد مدَّ  وشــــــــــر ا ها املتحدة لألمم التاقأة اإلنســــــــــاناة الو االت وواصــــــــــلت - 5

 و االت طريق بن البلد داخ  من املقدمة اإلنســاناة املســابدة اســتتابت ولقد. ايتاجع األشــ ا 
 يوناه/حزيراق يف وِّوهدت. شــ   مليع ثلثة من ِّ ثر ألم الغذائاة املســابدة أليصــال املتحدة األمم
 للحااة منقذة أل اثة مســــــــابدات إليصــــــــال الو االت قع مشــــــــ  ة ألنســــــــاناة مســــــــابدات قواه  ثلث

 ويلدا ،الشـــرقاة قالغوطة، دوما يف أللا ا الوصـــول يصـــأف اليت املناطق ألم طباة ولوازال  ذائاة وألمدادات
 ألم الأوق مدَّت حاث الشــــــــــــما     ري  يف والرســــــــــــن ،دمشــــــــــــق ري  يف ســــــــــــحم وقات وقبال

 شـــــــــــــــحنات قتســـــــــــــــلام املتحدة األمم قامت، يوناه/حزيراق ويف. ايتاجع من 2١8 500 جمموبه ما
 .احلدود برب أليصال بملاات خلل من ش   800 000 من ِّ ثر ألم للحااة منقذة مسابدة

  
 هاه طالف الذ ، 20١8 هرباير/شــــــبام 24 يف (20١8) 240١ قراره األمن جملس اختاذ ومنذ - 3

. الســــــورية الأرقاة اجلم ورية ِّحناء من الأديد يف الأســــــكر  النزاع تواصــــــ ، الأدائاة األبمال قوق  اإلس
 يف القناصــــــــــة نار وألطلق املدهأاة قســـــــــــلح وقصـــــــــــ  جوية  ارات بن غِّقل  ، يوناه/حزيراق شـــــــــــ ر وطالة

 اســـــــــــتمرَّت حاث ،والقناترة ودربا والســـــــــــويداء و اة و   الزور ودير واللذقاة وألدلف حلف حماهظات
 من مأ ا املتحال ة للحكومة املوالاة والقوات الســـــــــورية الأرقاة اجلم ورية حكومة قع الأســـــــــكرية الأملاات

 مجابات قع االقتتال بن وِّهاد. ِّخرى ج ة من لدول التاقأة  ري املســـــــــــــلحة املأارضـــــــــــــة ومجابات، ج ة
 القوات قع مت رقة اشـــــــتبا ات ونشـــــــبت. وألدلف حلف حماهظيت يف لدول التاقأة  ري املســـــــلحة املأارضـــــــة
 . الزور دير حماهظة يف الدميقراطاة سوريا وقوات احلكوماة

https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
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 الأرقاة اجلم ورية من غريبال نويباجل اجلزء يف يوناه/حزيراق ١7 منذ  بري  بسكر  تصأاد حدثو  - 4
 قدبم، الســــورية الأرقاة اجلم ورية كومةحل قر  هبجوال املدهأي والقصــــ  اجلوية الغارات ه اهقت، ةســــوريال

 ،املدناع الســـــكاق صـــــ وف يف تشـــــريد وحاالت وألصـــــاقات وهاات بن ِّســـــ ر ،مأ ا املتحال ة القوات من
 ســــــــاترت قد احلكوماة القوات  انت،  يوناه/حزيراق هناية وحبلول. واألط ال النســــــــاء من الأديد ها م  ن
 - الســــورية احلدود حنو وتقدمت دربا حماهظة من الشــــرقي الري  يف األراضــــي من واســــأة مســــاحات بلى

، ِّط ال وسبأة امرِّة ١9 قان م من، دربا حماهظة يف املدناع من  بري  بدد قت   التقارير ِّهادتو . األردناة
 الأرقاة اجلم ورية من غريبال نويباجل اجلزء يف القتالاة األبمال تصـــــــــــــأاد ومش . والربية اجلوية للغارات نتاجة

. املنتقة يف املوجود اخلترة قاملت جرات التلوث ت اقم ألم ستؤد  اليت ،املت جرة األسلحة است داال السورية
 يف األردناة احلدود قاجتاه ســـاما ال، واســـع نتاق بلى املدناع تشـــريد ألم ِّيضـــا الأســـكر  التصـــأاد وِّدى

ر د قد  اق  ،قالتقرير املشــــــمولة ال  ة هناية وحبلول. الغر  يف القناترة وحماهظة اجلنو   قنحو يُقدَّر بدد شــــــُ
 يف والقرى داخلاا املشـــــــردين خمامات قاجتاه انتقلوا شـــــــ   ١64 000 قان م من شـــــــ   27١ 800

ر دوا شــ   60 000 و القناترة  املشــردين من الأديد وي تقر. األردناة - الســورية احلدود من قالقر  شــُ
، القاســــــاة الظروف قســــــبف احلدود بلى وهاات وقوع بن ِّقلغ ولقد. األســــــاســــــاة واملواد املأوى ألم داخلاا

 . امللوثة املااه قسبف واألمراض الأقار  ولدغ التج اف قسبف وهاات ذل  يف  ا
 بملاات تألاق ألم الأدائاة األبمال جراء املتحدة األمم اضترت، يوناه/حزيراق 27 من وابتبارا - 5

 ختزين جرى قد ِّنه قاد. األمناة الضــمانات ألم االهتقار قســبف األردق من احلدود برب املســابدات أليصــال
 موجة ِّول من ســابة 48  ضــوق ويف. القتال احتداال قب  شــ   ١89 000 حنو لصــاح مســبقا املأونة
ل مت، تشــــر د  املتحدة األمم قدمت، يوناه/حزيراق يفو . حديثا املشــــردين ألم مســــبقا امل زونة اإلمدادات ســــُ

 الســـــــــلتات ِّبلنت، يوناه/حزيراق 27 ويف. شـــــــــ   ١80 000 حنو ألم التارئة املســـــــــابدة وشـــــــــر ا ها
 .احلكومة ســـــــاترة حتت الواقأة  ري املناطق مغادرة خلهلا من الناس يســـــــتتاع ممرات ألنشـــــــاء بن الســـــــورية

 حىتو . قالتقرير املشـــــــمولة ال  ة هناية حبلول شـــــــ   ١5 000 ألم يصـــــــ  بدد   املمرات هذه واســـــــت دال
، لدول التاقأة  ري املسلحة املأارضة واجلمابات احلكومة ممثلي قع امل اوضات ِّس رت، يوناه/حزيراق 30
. شـــــــاملة صـــــــ قة ألم التوصـــــــ  دوق ولكن ايلاة االت اقات قأض بن، الروســـــــي االحتاد قتاســـــــريها قاال اليت
 . تن اذها يف تش ك ملو  ايلاة االت اقات هذه يف طرها املتحدة األمم تكن ومل
 املأارضـــة مجابات قع القتال بن الناجم يوناه/حزيراق يف ألدلف حماهظة يف األمن انأداال يزال وال - 6

، يوناه/حزيراق من الثاي النصـــــ  ويف. املدناع الســـــكاق بلى ســـــلباا تأثريا يؤثر لدول التاقأة  ري املســـــلحة
 ري  يف األماماة اخلتوم من قالقر  املناطق يف جو  وقصـــــــــــــ  مدهأي قصـــــــــــــ  حوادث بدة بن ِّهاد

 املدناع صــــ وف يف ألصــــاقات وقوع بن وِّهاد. الشــــما   اة وري  الغريب ألدلف وري  الشــــما  اللذقاة
 قان م من، املدناع من  بري  بدد  قت  التقارير ِّهادتو . ايلي الصـــــــــــــــأاد بلى مؤقت تشـــــــــــــــريد حاالتو 

  ارتع ِّق األنباء ِّهادت، يوناه/حزيراق 7 ويف. اجلرحى من ِّ رب بدد وســـــــــــــــقوم، ط ل ١١ و امرِّة ١١
 وســقوم، ِّط ال ومخســة امرِّة ١١ قان م من، مدناا 44 بن يق    ال ما مقت  بن ِّســ رتا زردنا يف جويتع
 اياصــــرتع اإاورتع و  ريا ال وبة قرييت بلى هجمات شــــن   بن ِّقلغ، الحق وقت ويف. اجلرحى بشــــرات

 ش صع وألصاقة ط   مقت  بن ِّس ر مما، 20١5 مارس/آذار منذ املسلحة املأارضة اجلمابات قب  من
 مــدينــة يف هنــدق من قــالقر  التوا  بلى م   تــاق ســـــــــــــــاــارتــاق ان جرت، يوناــه/حزيراق 2١ ويف. آخرين
 ألزالة جتر ، ن ســـه الوقت ويف. واجلرحى القتلى من  بري  بدد قســـقوم تســـببا االن جارين قأق وِّهاد، ألدلف
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 املااه نظم وألصــــــلح، الك رقاء شــــــبكة وألنشــــــاء، واملدارس التباة املرا ز وجتديد، ألنســــــاناة أل راض األلغاال
 .الصحي والصرف

، دمشـــــق ري  حاهظة ، الشـــــرقاة الغوطة يف يقاموق شـــــ   ١90 500 حنو قأق حالاا ويُقدَّر - 7
 20 970 قراقة الأدد هذا ويشـــم . و ورية وســـقبا دوما يف الســـكاناة التجمأات من نســـبة ِّبلى وت  ز

 من قاخلروج اللزمة التصــــاري  حلملة تســــم  الســــلتات قدِّت بندما، مايو/ِّيار ١5 منذ بادوا شــــ صــــا
 من من م و ثري، املواقع يف شـــــ صـــــا ١4 435يزال ال، ن ســـــه الوقت ويف. املشـــــردين تســـــتقب  اليت املواقع
 حم وهــا املتحــدة األمم وصـــــــــــــــول يزال وال. بــامــا 55 و ١5 قع ِّبمــارهم ت اوح الــذين وال تاــاق الرجــال

 يف املشـــردين ِّولئ  تســـتقب  اليت املواقع ألم الوصـــول ها ا اســـتتابت اليت األخرية املرة و انت ؛قالصـــأا 
 ألم املتحدة ألمما قواه  وصــــــلت ،مارس/آذار منذ األوم وللمرة، ذل  ألم وقاإلضــــــاهة. يوناه/حزيراق ١5
 تقدمي يزال وال. ايتاجع من شـــ   70 000 حنو ألم املســـابدة ُقد مت حاث ،الشـــرقاة الغوطةق، دوما

 الصــــــــــحة وزارة وألحالة دوما يف األدوية يف نق  بن اإلقلغ مع األدىن حده يف الأامة الصــــــــــحة خدمات
 التقارير ِّق  ري. الســـــور  الأريب األ ر اهللل قواســـــتة ونقل ا دمشـــــق مشـــــايف ألم التارئة التباة احلاالت

 األســاســاة الســلع ومجاع  ام   قشــك  األســواق وتأم . قاود دوق املنتقة ألم التجارية احلر ة قوصــول ت اد
 . دمشق يف هبا تباع اليت لتل  مماثلة قأسأار، متاحة الرئاساة

 تشـــــــــــــــرين يف الأدائاة األبمال انت اء منذ الرقة مدينة ألم املدناع من ١38 000 حنو باد ولقد - 8
 املتاقأة ألطار ويف. اخلترة قاملت جرات لتلوثل املرت أة املســـــــــــــــتويات من الر م بلى، 20١7 ِّ توقر/األول
 يف الرقة مدينة ألم ِّوهدت اليت اإلنســــــــــاناة االحتااجات لتقاام املتحدة األمم و االت قع املشــــــــــ  ة للبأثة

 يف تقناا تقااما قاأللغاال املتألقة اإلجراءات ودائرة واألمن الســــــــلمة شــــــــؤوق ألدارة ِّجرت، ِّقري /ناســــــــاق ١
 بن النـــامجـــة اإلصـــــــــــــــــاقـــات بـــدد واخن ض. يوناـــه/حزيراق ١5 ألم ١3 من املمتـــدة ال  ة يف الرقـــة مـــدينـــة

 /الثاي تشــــــرين يف ألصــــــاقة ١70 من ِّ ثر من الصــــــحاة املراهق بن ا ِّقلغت اليت شــــــ ر     يف االن جارات
 يُبلغ ومل(. قشــــــــأنه قاانات تتواهر الذ  األخري الشــــــــ ر وهو) مايو/ِّيار يف ألصــــــــاقة 23 ألم 20١7 نوهمرب
ن. يوناه/حزيراق من األول النصـ  يف االن جارات بن نامجة واحدة ألصـاقة بن سـوى  بلى احلصـول وحتسـَّ

 حمتات مث  التحتاة البىن مواقع ألم الك رقائي التاار وبودة املشــــايف هت  مع، تدرجياا األســــاســــاة اخلدمات
 األحااق من  ثري  يف ولكن، اإلمداد شــــبكة طريق بن املااه بلى املدينة نصــــ  ســــوى حيصــــ  وال. الضــــ 
 األوسع الرقة حماهظة وألم املدينة ألم املسابدة تقدمي وشر ا ها املتحدة األمم وتواص .  اهاة   ري اتقكما
 .ش ريا ش   650 000 بن يزيد بدد ألم املسابدة قإيصال وتقوال، نتاقا

 يشـــرقال اجلزء يف والشـــاال الأراق يف اإلســـلماة الدولة تنظام ضـــد الأســـكرية اهلجمات واســـتمرَّت - 9
 القتال اســـــتئناف بن الدميقراطاة ســـــوريا قوات ِّبلنت، يوناه/حزيراق 3 ويف. الســـــورية الأرقاة اجلم ورية من

 املشـــــمولة ال  ة خلل احلســـــكة حماهظة يف ألضـــــاهاة ِّراض بلى واســـــتولت، اإلســـــلماة الدولة تنظام ضـــــد
 الري اة اجلاو  ِّحد يف اإلســــــــــــلماة الدولة وتنظام احلكوماة القوات قع القتال بن ِّيضــــــــــــا وِّقلغ. قالتقرير
 بن الســـــــــــــــورية الأرقاة املســـــــــــــــلحة للقوات الأامة القاادة وِّبلنت. و   الزور دير حماهظيت قع يقع الذ 

 املدناع من بدد  قت  التقارير وِّهادت. يوناه/حزيراق 27 يف املنتقة بلى للحكومة الكاملة الســـــــــــــــاترة
 مدناع بشـــــــــــــــرة بن يق    ال ما قت ، يوناه/حزيراق ١2 يف وقع من رد حادث ويف. اهلجمات هلذه نتاجة
 تنظام بلا ا يساتر اليت الباشا حسوق قرية است دهت اجلوية الغارات قأق ِّهاد بندما، آخروق ١5 وجرح
 ان جار بن ِّنباء ِّيضا ووردت. احلسكة جنو  الشاير ت  منتقة من قالقر  تقع واليت، اإلسلماة الدولة
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 ،الزور دير حماهظة يف اإلســــــلماة الدولة تنظام من مؤخرا اســــــ دت مناطق يف من جرة  ري ذخائر من قتع
 . مدناع وجرح قت  بن ِّس ر مما

 قأملاة الســـــــــاقق يف مشـــــــــمولة  انت  ومناطق ب رين يف اهلجمات ِّدت، حلف حماهظة مشال ويف - ١0
 مأهولة مناطق يف متأددة الصـــــــــــــــنع يدوية مت جرة ِّج زة ان جار مع، مدناع وجرح قت  ألم ال رات درع

 قنبلة قان جار، ط لق قان م من، مدناا ١١ بن يق    ال ما ُقت ، من رد حادث يف قأنه ِّهادو . قاملدناع
 ان جرت، يوناه/حزيراق 27 يف قأنه ِّهادو . البا   دينة األســـــــــــــــواق ِّحد يف نارية قدراجة مرقوطة  انت

 ِّول هو هذا  اقو . 23 وجرح شــــــــ صــــــــا ١5 مقت  بن ِّســــــــ ر مما، ب رين قلدة يف م   تاق ســــــــاارتاق
 . 20١8 مارس/آذار منذ ب رين منتقة يف النوع هذا من حادث

، دســــــــتورية جلنة ألنشــــــــاء ألم الراماة اجل ود قتكثا  ســــــــوريا ألم الأاال علألم اخلا  املبأوث وقاال - ١١
 ألطار يف املتحدة األمم من قتاســــــري،  الســــــور  الوطين احلوار ملؤمتر اخلتامي بااقال يف بلاه املت ق النحو بلى

 ومج ورية وتر اا قرو س  يف مشاورات وِّجريت. (20١5) 2254 األمن جملس لقرار ووهقا جنا  بملاة
 مع الرمساة املش  ة املشاورات قب  األخرى األبضاء الدول من بدد مع ومناقشات ومصر اإلسلماة أليراق

 ممثلي اخلا  املبأوث واستضاف. قدما املضي سب  ملناقشة جنا  يف الرئاساة املصلحة صاحبة اجل ات
، جنا  يف، اإلســــلماة أليراق ومج ورية وتر اا الروســــي االحتاد وهي، ِّســــتانا لأملاة الضــــامنة الثلثة البلداق

 ال ريق بن ممثلع بن هضـــــل ،الدســـــتورية اللجنة مســـــألة قشـــــأق املشـــــ  ة األرضـــــاة من نوع ظ ور ِّتاح مما
 واململكة الســـــــــــأودية الأرقاة واململكة وهرنســـــــــــا وِّملاناا األردق من، املكوق الأاملي للتحال  التاقع املصـــــــــــغر
، النظر وج ات لتقريف الدقلوماســـــــــــــــاة واملق حات، الت دئة ترتابات ملناقشـــــــــــــــة املتحدة والواليات املتحدة
 . الدستور  املسار بلى التقدال وآهاق

 
 الحماية  

 التحتاة قالبناة األضــرار وألحلاق وجرح م املدناع مقت  يف تتســبف والربية اجلوية الغارات زالت ما - ١2
، املدناع وجترح وتقت ، قالســكاق املأهولة املناطق بلى ُتتلق املت جرة األســلحة زالت وما. وتدمريها املدناة
  واد ايلاة اإتمأات تقتن ا اليت املناطق تلوثت ولقد. األضـــــــــــــــرار هبا وتلحق احلاوية التحتاة البناة وتدمر
 حدة من زاد وقد. اإلنســـاناة املســـابدات وصـــول وتأاق وألصـــاقت م املدناع قت  يف تتســـبف خترة مت جرة
 الأديدة اإلصــاقات وظلت. املناطق قأض يف الصــنع يدوية املت جرة األج زة اســت داالُ  املت جرة املواد ختر
 استمرار بلى قويا مؤشرا يشّكلق املدناة قاملنشآت يلحق الذ  الدمار وهول املدناع ص وف يف تقع اليت

 امل روض احلظر انت ا ات وقاألخ ، واالحتاام والتناسف التمااز يف املتمثلة األساساة القوابد انت ا ات
 . بشوائاة هجمات شن   بلى
 ودور واألســـــــــــــــواق واملدارس التباة املراهق ها ا  ا، املدناة التحتاة البىن بلى يؤثر القتال قرح وما - ١3

 يف املدناع قع ألصاقات وقأت، اإلنساق حلقوق املتحدة األمم م وضاة تلقت ا مألومات حسفو . الأبادة
 وثّقت ولقد. (املرهق انظر) اإلنســــــــاي الدو  للقانوق انت اك يف ذل  يكوق ِّق وحيتم ، اياهظات خمتل 

 املسلحة املأارضة ومجابات، وحل ا ها احلكومة قوات ها ا  ن، النزاع ِّطراف ِّق يُزبم انت ا ات امل وضاة
 هي، اإلرهــاقاــة اجلمــابــات ضـــــــــــــــمن األمن جملس ِّدرج ــا اليت واجلمــابــات، وحل ــا هــا لــدول التــاقأــة  ري
 . ارتكبت ا اليت

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 ١9/22 و ١8/١-دأل قراريه يف السورية السلتات اإلنساق حقوق جملس دبوة من الر م وبلى - ١4
 حقوق  اية والية أللاه ُتســــــند ماداي وجود ألقامة من ا قســــــب ، اإلنســــــاق حقوق م وضــــــاة مع التأاوق ألم

 بدال قسبف حمدودة   الصدد هذا يف اإلقلغ بلى اإلنساق حقوق م وضاة قدرة تزال ال، وتأزيزها اإلنساق
 .البلد ألم قالدخول هلا احلكومة مساح
 املأاملة وسوء احلرية من لحرماقل يتأرضوق ةسوريال الأرقاة اجلم ورية ِّحناء مجاع يف املدناوق ظ و  - ١5

 الــدميقراطاــة ســـــــــــــــوريــا قوات قــأق ُِّهاــد، يوناــه/حزيراق 5 ويف. النزاع ِّطراف ِّيــد  بلى والقتــ  والتأــذيــف
 حماهظة  ر ، التبقة يف األسواق ِّحد ببور حماولت م لدى الذ ور من مدناا 3١ بن يق    ال ما احتجزت

 ملنتقـــة الواقع األمر حبكم ايلي اإلس رئاس نـــائـــف قـــأق وِّهاـــد. والجم  وجودهم مكـــاق يزال وال. الرقـــة
 يف احلديد شــــــــــــــا  ناحاة يف يوناه/حزيراق 8 يف ِّســــــــــــــرته مع احتجز حلف ياهظة الغريب الري  يف ب رين
 سراحه يتلق مل ن سه اإلس بضو ولكن، قلالة سابات قأد ِّسرته ِّهراد سراح ِّطلق ولقد. ب رين مدينة

 يف تويف وقد. هلا تأرَّض اليت املأاملة ســـــــــــــــوء نتاجة تتدهور الصـــــــــــــــحاة حالته قدِّت ِّق قأد يومع قأد ألال
 ناحاة يف لدول تاقأة  ري مســــــــــــــلحة مأارضــــــــــــــة مجابة أقق ِّهاد، يوناه/حزيراق 24 ويف. يوناه/حزيراق ١١

 وممتلكاهتم ِّمواهلم وصــادرت ســابات لأدة الأراقاع اللجئع من بددا احتجزت ب رين  نتقة جنديريس
 . بن م ِّهرجت مث، الش صاة

 مراهق بلى ِّثرت هجمات مثاي وقوع من الصــــــــحي اإال يف وشــــــــر ا ها املتحدة األمم وحتققت - ١6
 الأرقاة اجلم ورية من نويباجل اجلزء يف مجاأ ا، قالتقرير املشمولة ال  ة خلل ها ا والأاملع الصحاة الرباية
 من سبأة و انت. آخرين مخسة وألصاقة الصحي اإال يف الأاملع من ِّرقأة مقت  بن ِّس ر مما، السورية
 التاقأة  ري املســـلحة املأارضـــة مجابات لســـاترة اخلاضـــأة املناطق يف لل جوال تأرضـــت اليت الصـــحاة املراهق
 للرباية مر ز تأرض ،يوناه/حزيراق 2١ ويف. احلكومة لســـــاترة اخلاضـــــأة املنتقة يف واحد مرهق و اق لدول

 ِّضرارو  اهلاا   يف جسامة ِّضرار بن ِّس ر مما للقص  دربا  حاهظة الشرقاة امللاحة يف األولاة الصحاة
 املر ز قأق وِّهاد. املرهق هبذا امللحقة اإلســـأاف قســـاارة ِّضـــرار ألحلاق بن ِّيضـــا اهلجوال وِّســـ ر. املأدات يف

  حاهظة احلرير قصــــــــــــر يف األولاة الصــــــــــــحاة لربايةا مر ز تأرَّض، يوناه/حزيراق 24 ويف. الأم  بن توق 
 ألم ِّولاة تقارير شــــارتوِّ. املأداتق ِّضــــرارو  اهلاا  ق جســــامة ِّضــــرار ألحلاق بن ِّســــ ر مما للقصــــ  دربا
 ِّهاد، يوناه/حزيراق 26 ويف. الأم  بن توق  املرهق قأق وِّهاد ،الصـــــــــــــــحي اإال يف الأاملع ِّحد مقت 
 ألم اهلجوال وِّدى. اإلســأاف ســاارات ســاحة يف ســقتتا هاوق لقذي يت تأرَّض دربا يف الوطين املشــ ى قأق

 دربا  حاهظة املســــا رة يف األولاة الصــــحاة لربايةا مر ز تأرَّض، يوناه/حزيراق 26 ويف. هقط مادية ِّضــــرار
 صـــــادا يف ماداي مشـــــ ى تأرض، يوناه/حزيراق 27 ويف. جســـــامة هاكلاة ِّضـــــرار بن ِّســـــ ر مما للقصـــــ 
 ألدارة من     تأرض، يوناه/حزيراق 27 ويف. جســامة هاكلاة ِّضــرار بن ِّســ ر مما للقصــ  دربا  حاهظة
 بن ِّســـــ ر مما، للقصـــــ  دربا  حاهظة احلراك مشـــــ ى يف الكلى  ســـــا  ومر ز اخلارجاع املرضـــــى شـــــؤوق
 بن ِّس ر مما، للقص  دربا  حاهظة اجلازة مش ى تأرض، يوناه/حزيراق 27 ويف. جسامة هاكلاة ِّضرار
. آخرين باملع ثلثة وألصاقة الصحي اإال يف الأاملع من اثنع وهاة بن هضل ،سامةج هاكلاة ِّضرار
 الغارية يف الدال وقن  اإلحســـــــاق مشـــــــ ى يأو  الذ  االســـــــتشـــــــ ائي اإمع تأرض، يوناه/حزيراق 27 ويف

 ألخلء بلى يأملوق املوظ وق  اق  وقانما. جســـامة هاكلاة ِّضـــرار بن ِّســـ ر مما للقصـــ ، دربا، الشـــرقاة
 . آخرين اثنع وألصاقة الصحي اإال يف الأاملع ِّحد مقت  بن النزاع استمرار ِّس ر، املباي



S/2018/724 
 

 

18-11789 7/19 

 

 ويف. مؤ ـــــدة هجمـــــات ِّرقع بن ِّقل غ ألذ، القتـــــالقـــــ ِّيضـــــــــــــــــــا تتـــــأثر التألاماـــــة املراهق ظلـــــتو  - ١7
 ممدوح وثانوية، البنات ثانوية هي مدارس ِّرقع تأرَّضـــــــــــــــت، ألدلف  حاهظة قنش قلدة يف يوناه/حزيراق ١0

 اجلوية الغارات من لسلسلة ،بنداي ِّسأد ومدرسة، (الرسالة مدرسة) هرحات مصت ى ومدرسة، شأاف
 يف، يوناه/حزيراق 25 ويف. األرواح يف خســـــــائر وقوع يف التســـــــبف دوق املدارس هذه تأتا  بن تِّســـــــ ر 
  اق  قانما اجلوية الغارات اســـــــت دهت ا بندما املدارس ألحدى حارس قت ، دربا  حاهظة احلرير قصـــــــر قلدة
 البدي  للتألم مر ز تأرَّض، دربا  حاهظة املســـــــــــــــا رة يف، يوناه/حزيراق 2١ ويف. املرهق داخ  اخلدمة يف

 .الأم  بن قتوق ه وتسبف قاملرهق جزئاا األضرار ِّحلق الذ  للقص 
 

 اإلنسان ة المساعدة مذظما  وصول إمكان ة  
 

  2اإلطار 
 الذقاط ال ئ س ة

 من املليع ألم الأوق يد مدّ  وشــــــــــــر ا ها املتحدة لألمم التاقأة اإلنســــــــــــاناة الو االت واصــــــــــــلت - ١
 اإلنســــاناة املســــابدة وق ضــــ . الســــورية الأرقاة اجلم ورية داخ  من ذل  يف  ا، ايتاجع األشــــ ا 

 املواقع ألم، البلد  داخ من، الســــــــورية الأرقاة اجلم ورية يف املتمر زة املتحدة األمم و االتُ  قدمت ا اليت
 ِّ ثر اســت اد، احلكومة لســاترة اخلاضــأة املناطق يف واملوجودة ابتاادية قصــورة أللا ا الوصــول ميكن اليت
 .أليصال بملاة 2 244 طريق بن ُقد مت اليت الغذائاة املسابدات من ش   مليع ثلثة من
ألنســـــاناة مشـــــ  ة قع الو االت إليصـــــال ومل توهد يف حزيراق/يوناه ســـــوى ثلث قواه  مســـــابدات  - 2

مســــــابدات أل اثة منقذة للحااة وألمدادات  ذائاة ولوازال طباة ألم املناطق اليت يصــــــأف الوصــــــول أللا ا يف 
والرســـــن يف ري     الشـــــما .  ،ويلدا وقبال وقات ســـــحم يف ري  دمشـــــق ،دوما، قالغوطة الشـــــرقاة

 هذين املوقأع األخريين.  ري ِّنه مل ُيســم  ملوظ ي األمم وراهقت األمم املتحدة القواه  اليت توج ت ألم
 .ألنه مل يتم تلقي املواهقات األمناة من السلتات السورية املتحدة قاملشار ة يف القاهلة املتوج ة ألم دوما

 (20١4) 2١65 األمن جملس قرارات  وجـــف هبـــا املـــأذوق احلـــدود برب املســـــــــــــــــابـــدة وظلـــت - 3
 االســــــــتجاقة من حاويا جزءا تشــــــــّك  (20١7) 2393 و (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و

 من ِّ ثر ألم للحاــاة املنقــذة املســــــــــــــــابــدة شـــــــــــــــحنــات أليصــــــــــــــــال مت، يوناــه/حزيراق ويف. اإلنســــــــــــــــاناــة
(. شــــحنة ١3) شــــاحنة 3١4 قواســــتة احلدود برب أليصــــال بملاات خلل من شــــ   800 000

 وتر اا األردق يف بملااهتا الســـورية الأرقاة قاجلم ورية املأناة املتحدة لألمم التاقأة الرصـــد آلاة وواصـــلت
 ِّواخر يف األردق طريق بن احلدود برب اإلنســــــــــاناة املتحدة األمم بملاات تألاق تأع ِّنه ألال. والأراق
 .والسويداء والقناترة دربا حماهظات يف الأن  تصابد قسبف يوناه/حزيراق

 القلالة األشـــــــــ ر خلل اجلنو  يف لل جوال حتســـــــــبا مســـــــــبقا امل زونة اإلمدادات ِّرســـــــــلت ولقد - 4
 تشــغالاة ختط ألم قنشــام التأهف ختط وترمجت، األماماة اخلتوم يف ِّولاة اســتجاقة لتوهري املاضــاة

 .والسويداء والقناترة دربا حماهظات يف الأن  تصابد بندما يوناه/حزيراق ِّواخر يف
  

، يوناه/وحزيراق مايو/ِّيار لشـــــــــــ ر  الو االت قع املشـــــــــــ  ة املتحدة األمم قواه  ختة ألطار ويف - ١8
 أليصــــــال هبدف، أللا ا الوصـــــــول يصـــــــأف اليت واملناطق اياصـــــــرة املناطق يف موقأا 20 ألم الوصـــــــول طُلف

 ِّق الو االت قع مشــــــــــ  ة قواه  لثلث ُِّذق، يوناه/حزيراق ويف. شــــــــــ   860 200 ألم املســــــــــابدات
 ري  يف ســــحم وقات وقبال ويلدا ،الشــــرقاة قالغوطة دوما يف أللا ا الوصــــول يصــــأف اليت املواقع ألم تتوجه

https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
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 ش   2١8 500 ألم القتابات املتأددة املسابدة وقدمت، الشما     ري  يف والرسن ،دمشق
 . (2 و ١ اجلدولع انظر)
 

  ١ اجلدول
 2018 يون ه/حزي ان، التماس خطوط عب  الوكاال  ب ن المشت كة اإلنسان ة المساعدة موافل  

 املوقع التاري 
  اهلــــــــدف املــتــلــو 
 )بدد املست ادين(

بــــدد املســـــــــــــــت اــــدين 
 نوع املسابدة املشمولع قاملسابدة

 مسابدة متأددة القتابات 60 000 85 000 دوما حزيراق/يوناه ١0     
 مسابدة متأددة القتابات 5١ 000 6١ 000 يلدا وقبال وقات سحم حزيراق/يوناه ١4
 مسابدة متأددة القتابات ١07 500 ١07 500 الرسن حزيراق/يوناه 26
  

  األول الشك 
 بواسننننننطة المحاصنننننن ة المذاطق في شنننننن   كل  المسنننننناعدة تلقوا الاين لألشنننننن ا  المئوية الذسننننننبة  

 /األول تشنننننن ين، التماس خطوط عب  المتحدة األمم وكاال  ب ن المشننننننت كة اإلنسننننننان ة العمل ا 
 2018 يون ه/حزي ان - 2017 أكتوب 

 
 
 
 
 
 
     

 الثاي الشك 
 2018 يون ه/حزي ان، التماس خطوط عب  الوكاال  ب ن المشت كة اإلنسان ة العمل ا   

 

 218 500 بدد األش ا  الذين مت أليصال املسابدة أللا م

 
بدد األشـــ ا  الذين مت أليصـــال 
املســــــــــــــابدة أللا م يف املناطق اليت 

 أللا ا يصأف الوصول

  
بدد األشـــــــــــ ا  الذين 

أليصال املسابدة أللا م  مت
 املناطق اياصرة يف

 

بـــــدد القواهـــــ  اليت بربت 
 التماس ختوم
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 في المائة 15
النسبة املئوية لألش ا  الذين مت 
أليصـال املسـابدة أللا م يف املناطق 

  اليت يصأف الوصول أللا ا

 صا  في المائة
النســــــبة املئوية لألشــــــ ا  الذين مت أليصــــــال املســــــابدة 

 أللا م يف املناطق اياصرة

 ملاوق ش    ١.48بدد األش ا  يف املناطق اليت يصأف الوصول أللا ا: 
 ش   8 ١00بدد األش ا  يف املناطق اياصرة: 

  
  2 اجلدول

 2018 يون ه/حزي ان، المحاص ة الموامع  
 اجل ة اليت ت رض احلصار بدد السكاق املوقع اياهظة

  ري التاقأة لدولمجابات املأارضة املسلحة  5 900 ال وبة ألدلف    
 مجابات املأارضة املسلحة  ري التاقأة لدول 2 200   ريا ألدلف
  8 100  المجموع 
  

 اإلنسان ة االستجابة  
 األشـــــــــــ ا  مليع ألم وشـــــــــــر ائ ا املتحدة لألمم التاقأة اإلنســـــــــــاناة الو االت من     وصـــــــــــ   - ١9

 الأملاات( ِّ: )ذل  يف  ا، املتاحة الوصــــــــول ســــــــب  مجاع خلل من، وِّط ال نســــــــاء ها م  ن، ايتاجع
 ألم اإلنســـــاناة املســـــابدات قواســـــتت ا تصـــــ  اليت، الســـــورية الأرقاة اجلم ورية داخ  من املســـــرّية اإلنســـــاناة
 قواســـــــــــــــتت ـــا تصـــــــــــــــــ  اليت التمـــاس خلتوم الأـــاقرة القواهـــ (  ؛ )املواج ـــة ختوم ببور دوق ايتـــاجع

 قواستت ا تص  اليت احلدود برب اإليصال بملاات( ج؛ )املواج ة ختوم برب البلد داخ  من املسابدات
 املتحدة األمم ألم وألضــــــــــاهة(. 3 اجلدول انظر) والأراق وتر اا األردق من انتلقا ايتاجع ألم املســــــــــابدة
. ايتاجع ألم للحااة منقذة مســـــــابدات أليصـــــــال احلكوماة  ري واملنظمات احلكومة واصـــــــلت، وشـــــــر ائ ا
  ري مســــلحة مأارضــــة مجابات بلا ا تســــاتر اليت املناطق من الكثري يف ِّيضــــا ايلاة الســــلتات وواصــــلت

 .ِّمكن حاثما خدمات تقدمي   لدول تاقأة
 يف مواقع ألم واحدة و الة من مرســـلة شـــحنات إليصـــال طلبات تقدمي من ردة و االت وواصـــلت - 20
 يف املوجودة املتحدة األمم و االت تتوالها القبا  هذا من املســـابدات أليصـــال وبملاات. البلد ِّحناء مجاع

 قرنامج قّدال، يوناه/حزيراق ويف. ابتاادية قصـــــــــــورة أللا ا الوصـــــــــــول ميكن مناطق ألم تتوّجه حاث، دمشـــــــــــق
 نق  قتاســـــــــري تُ اد رســـــــــائ  بلى للحصـــــــــول الســـــــــورية الســـــــــلتات ألم رمساا طلبا 2 252 الأاملي األ ذية

 تتم ومل. من ا طلبا 2 244 بلى املواهقة ومتت، البلد ِّحناء مجاع يف مت رقة مواقع ألم الغذائاة املســـــــابدات
 منع ما وهو، ِّمناة ألســـــــــــــــبا  اإلمداد طرق أل لق قســـــــــــــــبف املتبقاة الثماناة التلبات بلى رمساا املواهقة

 وقدمت. دربا  حاهظة دربا مدينة يف شــــــــــ صــــــــــا 5 625 ألم الغذائاة املســــــــــابدة أليصــــــــــال من ربنامجال
 مواد وجمموبات ِّســـــــاســـــــاة أل اثة مواد حر ة لتاســـــــري طلبا   33 اللجئع لشـــــــؤوق املتحدة األمم م وضـــــــاة

 وِّالّ  ط   ١ 970 000 من ِّ ثر وتلقى. مجاأا بلا ا املواهقة ومتت، الرزق  ســـــــــــــــف  بلى للمســـــــــــــــابدة
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 تلقى، ذل  ألم وألضـــاهة. يوناه/حزيراق شـــ ر خلل التحصـــع وخدمات األولاة الصـــحاة الرباية خدمات
ـــــــــــــــــــــــ يقدر ما  واســـــــــت اد. قالتغذية تتألق وخدمات تغذوية مكملت ومرضـــــــــع وحام  ط   293 000 قـ
 اســـت اد قانما، اســـتدرا ي تألام   تقدمي ومن األســـاســـي للتأّلم مواد تقدمي من ط   ١04 000 جمموبه ما

 مليع ثلثة حنو وتلقى. االجتمابي - الن ســـــــــــــــي والدبم احلماية خدمات تقدمي من ط   ١72 000
 قاملااه قاإلمداد تتألق خدمات من شــــــــــ   ملاوق حوا  اســــــــــت اد قانما،  ذائاة مســــــــــابدات شــــــــــ  
 . الصحاة النظاهة ولوازال الصحي والصرف

 
  3 اجلدول

 /حزي ان، السبل بجم ع األخ ى والمذظما  المتحدة األمم من المساعدة تلقوا الاين األش ا   
  2018 يون ه

 تلقوا املسابدةبدد األش ا  الذين  املنظمة
 000 ١24 منظمة األ ذية والزرابة لألمم املتحدة  

 000 3١ املنظمة الدولاة لل جرة
 000 897 2 م وضاة األمم املتحدة لشؤوق اللجئع

 000 000 3 منظمة األمم املتحدة للت ولة
 000 299 ١ قرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 000 360 صندوق األمم املتحدة للسكاق
 000 ١60 و الة األمم املتحدة إل اثة وتشغا  اللجئع ال لستاناع يف الشرق األدىن

 000 0١0 3 قرنامج األ ذية الأاملي
 000 335 منظمة الصحة الأاملاة

  
 التقديرات وتشـــري. قالتقرير املشـــمولة ال  ة خلل الشـــرقاة الغوطة يف الأســـكر  التصـــأاد وتوق  - 2١
، قالتقرير املشـــمولة ال  ة خلل القريبة داخلاا املشـــردين مواقع يف يقاموق ظلوا شـــ صـــا ١4 435 ِّق ألم
 أليصال جدا الصأف من يزال وال. الشرقاة الغوطة داخ  يقاموق ش   ١90 500 قــــــــ يقدر ما ظ  يف

 اإلذق بلى املتحدة األمم حتصـــ  ومل. الشـــرقاة الغوطة يف أللا ا ايتاجع املدناع ألم اإلنســـاناة املســـابدات
 ال  ة خلل املأزولة املنتقة هذه داخ  ألنســـاناة مســـابدات قتقدمي ِّو للحتااجات تقاام بملاات قإجراء

 أليصـــــال ذل  يف  ا، اإلنســـــاناة املســـــابدة يقدال الســـــور  الأريب األ ر اهللل هتئ وما. قالتقرير املشـــــمولة
 ملوظ ي ُيســم  ومل. يوناه/حزيراق ١0 يف شــ   45 400 ألم املوج ة املتحدة لألمم الغذائاة املســابدة

 األمناة املواهقات تلقي بدال قســـــــــــــــبف يوناه/حزيراق ١0 يف دوما ألم املتوج ة القاهلة  راهقة املتحدة األمم
 ألم، املن ذين الشــــر اء طريق بن، املســــابدة تقدمي املتحدة األمم واصــــلت، لكن. الســــورية الســــلتات من

 يف واملوجودين ألجل هم مت الذين األشـــ ا  وألم، دمشـــق ري  يف النازحع مواقع يف املوجودين النازحع
 . حلف حماهظة ومشال ألدلف حماهظة
 بلى يزالوق ال ب رين منتقة من نزحوا قد  انوا  شـــــــ   ١38 800 ِّق ألم التقديرات وتشـــــــري - 22
 الأاملة اإلنساناة للمنظمات وتسنت. حلف  حاهظة وهاهع والزهراء ونب  رهأت ت  مناطق يف احلال هذا
 ومناطق رهأت ت  ألم ب رين من نزحوا الذين األشـــــــــ ا  من  بري  بدد ألم الوصـــــــــول ألمكاناة حلف من

 ألم اإلنساناة املسابدات أليصال ِّج  من السورية السلتات من اللزمة التصاري  قأد ُتصدر ومل. ِّخرى
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 االستجاقة مأظم ال  اة والسلتات تر اا تقدال حع ويف. ةالسوري الأرقاة اجلم ورية داخ  من ب رين مدينة
 - للحدود الأاقرة اإلنســاناة املســابدة جمال يف شــر ائ ا خلل من - املتحدة األمم تقوال، املناطق تل  يف

 االحتااجات ِّق يأترب، لكن. املنتقة يف األرواح قإنقاذ املتألقة واألنشــــــــتة اخلدمات يف ِّيضــــــــا قاإلســــــــ اال
 مقــدمي من الأــديــد وهرار، الري اــة املنــاطق يف الصـــــــــــــــحاــة املراهق مأظم أل لق ألم قــالنظر،  برية  زالــت مــا

 من املت جرات قسبف ،وامل اقز واألسواق املدارس من  برية  لنسبة املستمر والتأت ، املنتقة من اخلدمات
 .والتجار والأمال املوظ ع  اا  واستمرار احلر  خمل ات

 تنظام انســــــــــــــحا  منذ الرقة مدينة ألم بادوا شــــــــــــــ   ١38 000 ِّق يقدر، الرقة حماهظة ويف - 23
 التحتاة البىن تضــر ر مســتويات نســباا تق  حاث املناطق يف الأائدين مأظم واســتقر. من ا اإلســلماة الدولة

 املســـــــــــــــابدة جمال يف والقدرات االســـــــــــــــتجاقة تأزيز جدا الصـــــــــــــــأف من و اق. اخلترة قاملت جرات والتلوث
 بلى  بريا  خترا تشـــــك  اليت، املن جرة  ري والذخائر قاأللغاال التلوث مســـــتويات ارت اع قســـــبف اإلنســـــاناة
 يف ِّوهدت املتحدة لألمم تاقأة تقناة قأثة وخلصــــــــــــت. اإلنســــــــــــاناة األنشــــــــــــتة جمال يف والأاملع الأائدين
 حتســـــــن ِّوجه لوحظت هقد، ذل  ومع.  بري  دمار من تأاي تزال ال املدينة ِّق ألم يوناه/حزيراق منتصـــــــ 
 بلى احلصـــــول وظ . املرور ِّج  من الشـــــوارع من املزيد هت  جير  ألذ املاضـــــاة القلالة األشـــــ ر يف واضـــــحة
 اإلمداد وألبادة املســـــــــتشـــــــــ اات هت  ألبادة مع تدرجياا يتحســـــــــن الرقة مدينة داخ  األســـــــــاســـــــــاة اخلدمات
 وِّصــــبحت. ِّخرى حتتاة قىن مواقع بن هضــــل، املدينة من الشــــمال ألم الواقأة الري اة املناطق يف قالك رقاء
 وخماقز الرئاســــــــاة الســــــــوق شــــــــأق ذل  يف شــــــــأهنا، االشــــــــتغال بلى ِّخرى مرة قادرة صــــــــحاة مراهق ســــــــبأة

 . ومتابم ققالة ود ا ع وصادلاات
 القرارات  وجف والأراق وتر اا األردق من احلدود برب املســــــابدات أليصــــــال بملاات واســــــتمرت - 24

 (20١7) 2393 و (20١6) 2332 و (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و (20١4) 2١65
 الســـورية الســـلتات املتحدة األمم ِّخترت، القرارات هذه مع ومتشـــاا(. 4 واجلدول الثالث الشـــك  انظر)

 . أللا م تص  ِّق املتوقع من ا املست ادين وبدد ووج ت ا حمتواها ذل  يف  ا، شحنة قك  مسبقا  
 هبا املأذوق بملااهتا الســـورية الأرقاة قاجلم ورية املأناة املتحدة لألمم التاقأة الرصـــد آلاة وواصـــلت - 25

 يف (20١7) 2393 و (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و (20١4) 2١65 القرارات  وجـــف
 لألمم تاقأة و االت ســـــــــــبع قااال اآللاة رصـــــــــــدت، قالتقرير املشـــــــــــمولة ال  ة وخلل. والأراق وتر اا األردق
 شــــحنات ِّرقع: األرقأة احلدودية املأاقر خلل من شــــاحنة 3١4 قاســــت داال شــــحنة ١3 القإيصــــ املتحدة

 من شـــحنات ومخس(، شـــاحنة 22) الســـلال قا  من شـــحنات وثلث(، شـــاحنة 2١6) اهلوى قا  من
 قشـــأق ِّســـئلة ِّو شـــوا   ِّ  تُثر ومل(. شـــاحنات بشـــر) الاأرقاة من واحدة وشـــحنة(، شـــاحنة 66) الرمثا

 ســـابة 48 قب  الشـــحنات جبماع احلكومة   املتحدة األمم وِّخترت. املرســـلة للشـــحنات اإلنســـاناة التباأة
 املستودبات ألم وصوهلا من املتحدة األمم شر اء تأ د، البلد ألم الشحنات وصول و جرد. موبدها من

 من مســتق  قشــك  التحقق املتحدة األمم مأ ا تأاقدت مســتقلة ثالثة ِّطراف شــر ات و  لت. هلا املأّانة
 اآللاة وظلت. اخلدمات تقدمي ِّو/و املسابدات هذه توزيع ورصدت، املستودبات ألم املسابدات وصول
 .والأراق وتر اا األردق حكومات مع املمتازة التأاوق بلقات من تست اد

 القرار اختــــــــاذ ألثر بلى، 20١4 يولاــــــــه/متوز يف للحــــــــدود الأــــــــاقرة الأملاــــــــات قــــــــدء ومنــــــــذ - 26
 20 993 من ِّ ثر قواســــتة احلدود برب شــــحنة 83١ من ِّ ثر املتحدة األمم نقلت، (20١4) 2١65
؛ تر اا من انتلقا الســـــــلال قا  برب شـــــــاحنة 2 ١53 و اهلوى قا  برب شـــــــاحنات ١4 203) شـــــــاحنة

https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
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/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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(. الأراق من انتلقا الاأرقاة برب شـــــــــــــــاحنة 32 و؛ األردق من انتلقا الرمثا برب شـــــــــــــــاحنات 4 605 و
 اليت والســـــورية الدولاة احلكوماة  ري املنظمات تقدم ا اليت للمأونة ودبما   تكملة   الأملاات هذه وتشـــــّك 

 .جماورة قلداق من آخرين مليع ألم خدمات تقدال
 مســـــــابدات املنّ ذين وشـــــــر ائ ا املتحدة األمم من     ِّوصـــــــ ، قالتقرير املشـــــــمولة ال  ة وخلل - 27

 وقامت. حدودية مأاقر ثلثة برب واألردق تر اا من قالأبور شـــــــــــــــ   500 000 من ِّ ثر ألم  ذائاة
 من، بلجاة جربة 370 000 حنو وّهرت، وطباة صـــــــــحاة لوازال أليصـــــــــال قأملاات ِّيضـــــــــا املتحدة األمم
 األمم منظمة ِّوصـــــــــلت، الســـــــــورية الأرقاة اجلم ورية من الشـــــــــما  اجلزء ويف. للحدود الأاقرة اآللاة خلل
 وصـــــحاة تألاماة ولوازال تغذوية ومواد األط ال  اية يف ُمســــــابدة وألمدادات شــــــتوية لوازال للت ولة املتحدة

 أليصــــال بملاات من بدد خلل من الصـــــحاة والنظاهة الصـــــحي قالصـــــرف متألقة ولوازال قاملااه وألمدادات
 النظا ة املااه بلى للحصـــول ِّحســـن هر  شـــ صـــا 52 440 من أل ثر ووهرت. احلدود برب الشـــحنات

 من شــــ صــــا ١5 780 اســــت اد قانما، الصــــحي والصــــرف املااه نظم وصــــاانة تشــــغا  بملاات خلل من
 ألمكاناة ش صا 34 32١ جمموبه امل وُوهرت. املأمونة الشر  مااه بلى مستداال قشك  احلصول ألمكاناة
 وقد. من ا والت ل  الصـــلبة الن ايات مجع خلل من، الصـــحي الصـــرف خدمات بلى للحصـــول ِّحســـن
 الصــــــحي والصــــــرف املااه توهري وخدمات مراهق من االســــــت ادة من شــــــ صــــــا 94 ١54 جمموبه ما متكن

 جمموبه ملا وتســــىن. التوارئ حباالت اخلاصــــة ِّو للحااة املنقذة واخلدمات املراهق ســــواء، الصــــحاة والنظاهة
  مرضـــــــى  األولاة الصـــــــحاة الرباية اســـــــتشـــــــارات من االســـــــت ادة احلم  ســـــــن يف وامرِّة ط ل ١03 267

 الصـــــــحي اإلرشـــــــاد تقدمي ومت، شـــــــ صـــــــا 3 8١7 جمموبه ما ألم الصـــــــحاة اللوازال أليصـــــــال ومت. خارجاع
ـــــــــــــــ  ط ل 7١8 977 جمموبه ما حتصع ومت. قالتحصع تتألق رسائ  ذل  ومش ، للرباية مقدما 726 لـ
 روتاناا حتصــــانا ط ل 5 429 حتصــــع ومت األط ال شــــل  مكاهحة  لت خلل من اخلامســــة ســــن دوق

مت(. الثلثي اللقاح من الثالثة قاجلربة)  دوق ط ل 38 692 ألم ووقائاة بلجاة تغذوية تدخلت وُقد 
 ســــــــــوريةال الأرقاة اجلم ورية من غريبال شــــــــــما ال اجلزء يف ومرضــــــــــأا   حامل   35 ١3١ و اخلامســــــــــة ســــــــــن

 شـــ را 59 و ِّشـــ ر ســـتة قع ِّبمارهم ت اوح ط ل 59 692 جمموبه ما وُهح (. و اة وألدلف حلف)
 قع ومن. منتصـــــــ ه يف الأضـــــــد حماط ققااس احلاد التغذية ســـــــوء حاالت بن للكشـــــــ  ومرضـــــــأا   وحامل  
 الوخام احلاد التغذية ســـــــــــوء من يأانوق ط   400 ِّق تبّع ، لل ح  خضـــــــــــأوا الذين والنســـــــــــاء األط ال
 مشورة ِّو/و تثقا  خدمات ومرضأا   حامل   36 333 جمموبه ما ىوتلقّ . املناسف الألج لتلقي وُِّحالوا
 .وألطأام م األط ال رباية يف املثلى املمارسات قشأق
 ســـــن دوق ط ل ١ 342 جمموبه ما خضـــــع، الســـــورية الأرقاة اجلم ورية من اجلنوقاة األجزاء ويف - 28

 ِّق النتائج وِّظ رت. احلاد التغذية ســــوء حاالت لكشــــ  لل ح ( ط لة 659 و ط ل 683) اخلامســــة
 التغذية ســــــــــــوء من يأانوق لل ح  خضــــــــــــأوا الذين األط ال قع من( ط لة ١6 و ط ل ١4) ط ل 30
ـــــــــــــــــــــــــــــ األط ال وُِّحلق. الوخام احلاد  التغذوية التدخلت واوتلق، والتكمالاة الألجاة التغذية قربامج 30 الـ

 النســــــاء من 3 680 هح  مت، ذل  بلى وبلوة. واحدة متنقلة وباادة صــــــحاة مرا ز ســــــتة من اللزمة
 ســـــــــن دوق ط ل 7 395 جمموبه ما وتلقى. احلاد التغذية ســـــــــوء حاالت لكشـــــــــ  واملرضـــــــــأات احلوام 

 الــدقاقــة املغــذيــات نق  من للوقــايــة تكمالاــة دقاقــة مغــذيــات ومرضـــــــــــــــأــا حــامل ١ 860 و اخلــامســــــــــــــــة
 ألطأاال ممارســـــات قشـــــأق مشـــــورة خدمات ومرضـــــأا   حامل   ١ 345 تلقت، ذل  ألم وألضـــــاهة. مأاجلته ِّو

 املااه بلى احلصـــــول هر  حتســـــع من شـــــ   440 000 من ِّ ثر واســـــت اد. األط ال وصـــــغار الرضـــــع



S/2018/724 
 

 

18-11789 13/19 

 

 ،يوناه/حزيراق من الثالث األســــبوع حىت الصــــحي والصــــرف املااه نظم وصــــاانة تشــــغا  خلل من النظا ة
 .الأن  تصابد قسبف اإلنساناة الأملاات تأتلت بندما
لت ولقد - 29  نويباجل اجلزء يف هلجوال حتسبا مسبقا خمزونة ألمدادات املاضاة القلالة األش ر خلل ِّرس 
 قنشــــــام التأهف ختط وترمجت، األماماة اخلتوم يف ِّولاة اســــــتجاقة لتوهري ســــــوريةال الأرقاة اجلم ورية من
 وزبت قد املتحدة األمم  انت،  يوناه/حزيراق هناية وحبلول. يوناه/حزيراق ِّواخر يف تشـــــــــــــــغالاة ختط ألم

 الثاناة للمرة األشـــــ ا  هؤالء قأض واســـــت اد، شـــــ   ١80 000 حنو بلى التارئة الغذائاة املســـــابدة
 ســــوء من للوقاية  ذائاة وألمدادات، بادية  ذائاة وحصــــ ، جاهزة ألباشــــة حصــــ  مشلت مســــابدة من

 الغذائاة امل زونات  انت،  األ ذية توزيع بملاات ألم وقاإلضــــاهة. الثاناة ســــن دوق األط ال لدى التغذية
 ِّ ثر تزويد مت، يوناه/حزيراق ِّواخر حبلولو . واحد ش ر ملدة ألضايف ش   200 000 لـــــــ تك ي اجلاهزة

 من جمموبات ذل  يف  ا قاملأوى متألقة وِّخرى  ذائاة  ري متنوبة أصــــــــــــنافق شــــــــــــ   28 000 من
، ذلـــ  ألم وألضــــــــــــــــــاهــــة. الصـــــــــــــــحاــــة للنظــــاهــــة لوازال وجمموبــــات  ــــذائاــــة  ري ِّصـــــــــــــــنــــافو ، املــــأوى لوازال
 االجتمابي - الن ســـــــي الدبم لتقدمي متنقلة ِّهرقة احلماية جمال يف الشـــــــر اء ِّوهد، يوناه/حزيراق ١9 ومنذ
 األهرقة وشـــــار ت. األخرية الأن  ِّبمال من ال ارين لألشـــــ ا  الن ســـــاة األولاة اإلســـــأاهات ذل  يف  ا

 قاإلحاالت وقامت، الت   حبماية املتألقة والشــــــــــوا   اجلنســــــــــاي الأن  حاالت حتديد يف ِّيضــــــــــا املتنقلة
 خدمات ُقدمت ألذ، قاأللغاال املتألقة قاإلجراءات املتصـــــــــلة التباة اخلدمات تقدمي وتواصـــــــــ . ِّمكن حاثما

 .االجتمابي - الن سي والدبم، البدي التأها  وألبادة، التباة املسابدة
م وضـــاة األمم املتحدة لشـــؤوق اللجئع وشـــر ائ ا تأزيز االســـتجاقة الحتااجات وواصـــ     من  - 30

املشــــــــــردين داخلاا والأائدين و ريهم من الســــــــــكاق املتضــــــــــررين من األزمة من حاث احلماية. هبحلول هناية 
ذ  هردا،  487 725تـدخل من تـدخلت احلمـايـة، واســـــــــــــــت ـاد من ـا  ١8 95١حزيراق/يوناـه،  ـاق قـد نـُ ـ 

هردا است ادوا من ِّنشتة  اية  5 7١8ِّهراد است ادوا من ِّنشتة احلماية الأامة، و  398 909 م ها  ن
حماهظة قشأق منع  ١2 لة للتوباة ُِّجريت يف  2 388هردا است ادوا من ِّ ثر من  76 244األط ال، و 

للمرا ز اإتمأاة  ،  اق الأدد اإلمجا 20١8حزيراق/يوناه  حىتالأن  اجلنســـي واجلنســـاي والتصـــد  له. و 
مر زا  ١7 مر زا جمتمأاا و 95والوحدات املتنقلة الأاملة اليت متوهلا م وضــــاة شــــؤوق اللجئع قد وصــــ  ألم 

من املتتوبع يف جمال التوباة. وقدمت هذه الشبكة خدمات  2 ١83وحدة متنقلة، يدبم ا  78هرباا  و 
ة و اية األط ال واملســــابدة القانوناة ومنع الأن  اجلنســــي متألقة قاحلماية، يف جماالت من ا التأبئة اإتمأا

واجلنســـــاي والتصـــــد  له وخدمات دبم  ســـــف الرزق واخلدمات لألشـــــ ا  ذو  االحتااجات اخلاصـــــة، 
ملاوق من املشــــــــــردين داخلاا والأائدين وِّها  اإتمأات ايلاة املســــــــــتضــــــــــا ة و ريهم من  2،6ل ائدة حنو 

من النازحع املوجودين يف  72 478حماهظة ســــــورية. ويف حزيراق/يوناه،  اق  ١2املتضــــــررين من األزمة يف 
دمشـــــــــــق وري  دمشـــــــــــق والســـــــــــويداء ودربا والقناترة وطرطوس واللذقاة و   و اة وحلف واحلســـــــــــكة 
مســـــت ادين مباشـــــرين من خدمات قرنامج املســـــابدة القانوناة التاقع مل وضـــــاة شـــــؤوق اللجئع،  ا يف ذل  

رة؛ ودورات التوباة قشــــــــــأق مواضــــــــــاع قانوناة خمتل ة مث  وثائق احلالة املدناة وحقوق املرِّة؛ خدمات املشــــــــــو 
 360 000وتدخلت ايامع مباشـرة لدى ايا م واهلائات اإلدارية. وألضـاهة ألم ذل ، اسـت اد ِّ ثر من 

نع الأن  يتألق قالصـــــــحة اإلماقاة وم شـــــــ   من ِّنشـــــــتة ِّمزها صـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكاق هاما
 اجلنســـي واجلنســـاي والأن  املتصـــ  قالشـــبابة والتصـــد  هلما. وخلل ال  ة املشـــمولة قالتقرير ِّيضـــا، وزبت

ســــلال  ذائاة بلى  (األونروا) و الة األمم املتحدة إل اثة وتشــــغا  اللجئع ال لســــتاناع يف الشــــرق األدىن
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الجئا هلســــتاناا نزحوا من  7 425، تلقى من اللجئع ال لســــتاناع. وألضــــاهة ألم ذل  25 000حوا  
هردا قـــد تلقوا  ١44 36١مـــا جمموبـــه  تلقى خمام الريموك ســـــــــــــــلل ِّ ـــذيـــة جـــاهزة يف حزيراق/يوناـــه. و

الجئا هلســــــتاناا  4 ١40مســــــابدات نقدية من خلل اجلولة الأادية لتوزيع املســــــابدات النقدية واســــــت اد 
 دوالرا لك  ِّسرة ُدهع مرة واحدة. 70لقي مبلغ نزحوا من خمام الريموك والغوطة الشرقاة من ت

 
 الثالث الشك 

 عمل ا  ط يق عن المسننننننناعدة وشننننننن كا  ا المتحدة األمم إل  م مدمت الاين المسنننننننتا دين عدد  
 2018 يون ه/حزي ان، المجموعا  حسب، الحدود عب  اإلنسان ة المساعدا  إيصال

 
 )قاآلالف(

 
 
 
 
 
 
 
   

  4 اجلدول
 مجال حسننننننننب الحدود عب  المسنننننننناعدا  إيصننننننننال بعمل ا  المسننننننننت دف ن المسننننننننتا دين عدد  

  2018 يون ه/حزي ان، والمذطقة المساعدة
 

 الصحة األ ذية التألام املنتقة اياهظة
املــــــــــــواد  ــــــــــــري 
 التغذية الغذائاة/املأوى

املااه والصـــــــــــــرف 
الصحي والنظاهة 

 الصحاة
 - - -  ١00  - - ب رين حلف        

 - - -  260 2  - - البا  حلف
 - - -  640 ١8   970 62  - ألبزاز حلف
 - - -  660  - - جراقلس حلف
 - -  000 9   480 ١3   400 ١9  - جب  مسأاق  حلف

 - -  544 5   050 82  - - القامشلي احلسكة
 - -    -     -   685   050 ١  الصنمع دربا
  409 3١0  -  400 ١7   000 3١3   945 42   440 2  دربا دربا
  838 87  -    -   000 ١58   0١7 43   300 ١2  ألزرع دربا
 - - - - - - السقالباة  اة

 ال ئ س ة األ مام

 و االت 7

 برب مرسلة شحنة ١3
 شاحنة 3١4 احلدود

 املااه األ ذية الصحة
 والصرف
 الصحي
 والنظاهة

  ري املواد التغذية
 /الغذائاة
 املأوى

 التألام
39 43 

338 408 
5١7 

8١١ 
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 الصحة األ ذية التألام املنتقة اياهظة
املــــــــــــواد  ــــــــــــري 
 التغذية الغذائاة/املأوى

املااه والصـــــــــــــرف 
الصحي والنظاهة 

 الصحاة
  000 5  -  000 5   870 4   900 6١  - املأرة ألدلف        

 - - -  600 ١   500 ١3  - ِّرحيا ألدلف
  000 5   877 337   000 5   270 99   000 2١6   600 2١  حارال ألدلف
 - -  445 ١   640 ١6   ١25 53  - ألدلف ألدلف
 - - -  580 3  - - جسر الشغور ألدلف

 - - -  200 ١0   ١2   300  ال اق القناترة
 - - -  465 86   ١4١ 3   700 ١  القناترة القناترة

  
 األطراف قع املصــــــاحلة مر ز بن صــــــادرة ألبلماة قنشــــــرات املتحدة األمم   الروســــــي االحتاد وواىف - 3١

 ِّبضـــــــاء دول واصـــــــلت  ما.  الثنائاة الغوثاة املســـــــابدة ها ا يأرض، الســـــــورية الأرقاة اجلم ورية يف املتنازبة
 .اإلنساناة املسابدة ِّشكال من ذل  و ري الثنائاة اإلنساناة املسابدة تقدمي ِّخرى

 
 التسج ل وعمل ا  التأش  ا   

 جمموبــه مــا الســـــــــــــــوريــة الأرقاـــة اجلم وريــة حكومــة ألم املتحـــدة األمم قــّدمــت، يوناــه/حزيراق يف - 32
 يزال وال، طلبا 24 بلى املواهقة متت، التلبات هذه قع ومن. تأشــــريات بلى للحصــــول جديدا   طلبا   56
 اليت تأشـــــــــــريات بلى للحصـــــــــــول اجلديدة التلبات ِّصـــــــــــ  ومن. واحد طلف ورُهض، النظر قاد من ا 3١

 قاد طلبات ِّرقأة تزال ال قانما، يوناه/حزيراق يف طلبا 35 بلى املواهقة متت، 20١8 مايو/ِّيار يف ُقّدمت
 األمم وقدمت. آخر طلبا املتحدة األمم وِّلغت تأشــــــرية بلى للحصــــــول جديد واحد طلف ورُهض. النظر

، من ا طلبا 53 بلى املواهقة ومتت، يوناه/حزيراق خلل التأشــــــــــريات لتجديد طلبا   92 جمموبه ما املتحدة
 التأشـــــــــــــــريات لتجديد آخر طلبا 26 بلى يوناه/حزيراق يف املواهقة ومتت. النظر قاد طلبا   39 يزال ال هاما

  بريا  بددا هإق، الســــورية الأرقاة اجلم ورية يف املتحدة األمم  اانات  لبأض وقالنســــبة. مايو/ِّيار يف ُقد مت
 ألصــــــــــــدار بدال قســــــــــــبف حمل م آخرين ألحلل ميكن ال ِّو بمل م ِّما ن ألم قأد يصــــــــــــلوا مل املوظ ع من

 . بلا ا للحصول رمساة طلبات تقدمي من الر م بلى، لش ور التأشريات
 . البلد يف لتأم  احلكومة لدى مسجلة دولاة حكوماة  ري منظمة 23 جمموبه ما ويوجد - 33
 

  عمل م وأماكنِ  اإلنسان ة المساعدة تقديم مجال في العامِل ن وأمن سالمة  
 من املتضررة املناطق يف الربامج تن اذ   وقراجم ا وصناديق ا املتحدة األمم منظومة و االت واصلت - 34

، املباشــــــــــــــرة  ري املدهأاة لنرياق املنتظم والتبادل، اجلوية والغارات، النزاع ِّطراف قع املتكررة االشــــــــــــــتبا ات
 ملوثا الأملاات مناطق من الكثري ِّصب ، املسل  قالنزاع املرتبتة لألنشتة ونتاجة. املتماثلة  ري واهلجمات

 خماطر يترح ما وهو، األرضـــاة واأللغاال احلر  خمل ات من واملت جرات املن جرة  ري قالذخائر  بري  حد ألم
 .املناطق تل  يف املتحدة األمم ِّنشتة تن اذ ِّماال بالاة
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 من موظ ا 22 ها م  ن، اإلنســــاناة األنشــــتة جمال يف الأاملع بشــــرات قُت ، النزاع قداية ومنذ - 35
 موظ ا 66 و؛ األونروا موظ ي من من م ١8، املتحدة األمم منظومة ومؤســــــســــــات املتحدة األمم موظ ي
. ال لستاين األ ر اهللل مجأاة من ومتتوبع موظ ع ومثاناة؛ السور  الأريب األ ر اهللل من ومتتوبا

 . والوطناة الدولاة احلكوماة  ري املنظمات موظ ي من الأديد  قت  ِّيضا وِّهاد
 االحتجاز قاد وقراجم ا املتحدة األمم منظومة و االت موظ ي من موظ ا   27 جمموبه ما ويوجد - 36
 ألدارة من واحــد وموظ  اإلمنــائي املتحــدة األمم قرنــامج من واحــد موظ  من م) امل قودين بــداد يف ِّو

 (. األونروا موظ ي من موظ ا   25 و، واألمن السلمة شؤوق
  

  المالحظا  - ثالثا 
 سوريةال الأرقاة اجلم ورية من غريبال نويباجل اجلزء يف الأسكر  اهلجوال ألزاء اجلزع قبالغ ِّشأر ألنين - 37

 الأـدائاة لألبمـال حـد وضـــــــــــــــع ِّجـ  من االحتـاد بلى الـدو  اإتمع وِّحـث. املـدناع بلى املـدمرة وآثـاره
 األزمة وت اقم املنتقة يف االســـــــتقرار بدال زيادة ألم تؤد  قد اليت، ســـــــوريةال الأرقاة اجلم ورية يف املســـــــتمرة
 حتقاق خلل من ســـــــــوريةال الأرقاة اجلم ورية يف النزاع ينت ي ولن. الســـــــــور  للشـــــــــأف الأماقة اإلنســـــــــاناة
 (20١5) 2254 األمن جملس قرار ألطار يف سااسي ح  ألجياد خلل من هقط وألمنا، الأسكرية املكاسف
 . سوريا ِّج  من الأم  جمموبة بن الصادر اخلتامي والبااق
 يظ  البلد ِّحناء مجاع يف بائق دوق املســـــابدة ألم واملســـــتداال اآلمن ايتاجع وصـــــول ضـــــماق ألق - 38
 برب املناطق ألم املتحدة األمم وصـــــــــول ِّق قاد. اإلنســـــــــاناة األزمة يف تدهور زيادة لتجنف األمهاة قالغ ِّمرا  

 ِّق وجيف. للغاية حمدودا زال ما مؤخرا ِّخرى ِّطراف ســاترة حتت ِّصــبحت اليت واملناطق املواج ة ختوم
 اليت املنـاطق ويف. تـأخري دوق املنـاطق تلـ  ألم الوصـــــــــــــــول بلى قـادرين اإلنســــــــــــــــاناـة املأونـة مقـدمو يكوق

 االهتقار أللا ا الوصــول بلى امل روضــة القاود صــأوقة من زاد، آخر طرف لســاترة خاضــأة مؤخرا ِّصــبحت
 أللا ا التوص  مت اليت ايلاة االت اقات من  جزء  اخلدمات مقدمي هتجري مت حاث، األساساة اخلدمات ألم
 واألطباء املألمع  اية تنبغيو . لدول التاقأة  ري املســــــــلحة املأارضــــــــة ومجابات الســــــــورية الســــــــلتات قع

 يســـــاتر هامن التغاري وقوع قب  الضـــــرورية األســـــاســـــاة اخلدمات يقدموق الذين اآلخرين اخلدمات ومقدمي
 .حيتاجوهنا اليت املسابدة تلقي يف يدبموهنم الذين ِّولئ  يستمر حباث، املنتقة بلى
 الضـــــمانات ألم االهتقار قســـــبف احلدود برب الأملاات تقلا  ألزاء خا  قوجه القلق ويســـــاوري - 39

 قراره يف، األمن جملس ويســـــــــــــــم . الســـــــــــــــوريــــــة الأرقاــــــة اجلم وريــــــة من الغريب اجلنويب اجلزء يف األمناــــــة
 خلل من ايتاجع ألم لتقدمي ا احلدود برب املســــــــــــابدة إيصــــــــــــالق، اللحقة والقرارات( 20١4) 2١65
 اإلنســاناة املســابدة لتوهري األمهاة قالغة املســابدة تقدمي طرق مجاع هإق، ســاققا ذ رت و ما. الترق ِّقصــر
 الضــمانات وضــع   الة  األطراف بلى وجيف. االحتااجات بلى قائمة اســتجاقة ولضــماق وهأالاة قك اءة
 زادت قد االحتااجات قأق اإلقرار مع، اجلنو  يف ايتاجع ألم املسـابدات تسـلام ملواصـلة اللزمة األمناة
 .اجلمابي والتشريد املدناع بلى اهلجمات قسبف، الأدائاة األبمال تصابد منذ
 والبناـة املــدناع حبمــايــة اإلنســــــــــــــــاي الــدو  القــانوق  وجــف قــالتزامــاهتم النزاع ِّطراف مجاع وِّذ ر - 40

 ألحلاق ت اد  بلى خا  قشــــــــك  واحلر  لل جوال هدها املدناة التحتاة البناة جأ  وبدال، املدناة التحتاة
 و اية واح اال(؛ مشــــــــروبة بســــــــكرية ِّهداها، حدة بلى حالة     يف، تصــــــــب  مل ما) قاملدارس ضــــــــراراأل
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 اإل اثة موظ ي اح اال وجيف. اهلجمات يف الصــــحاة املراهق اســــت داف وبدال، يالصــــح الاإ يف الأاملع
 وســــاكونوق األســــاســــاة اخلدمات تقدمي يف ِّســــاســــي قدور يضــــتلأوق ِّهنم ألم قالنظر، و ايت م اإلنســــاناة

 وجيف. بلا ا يســــــــــاتر من يف تغاريا تشــــــــــ د اليت املناطق يف حىت ،اخلدمات تقدمي ملواصــــــــــلة األمهاة قالغي
 حمايد طاقع ذات هي اليت ايتاجع قاملدناع اخلاصة اإلنساناة لإل اثة بوائق ودوق السريع قاملرور السماح
 من ال رار يف الرا بع للمدناع الســــــماح وينبغي .املرور هذا تاســــــري جيف  ما،  ســــــلا متااز ِّ  دوق وتن َّذ
 توهري جيف  ما،  وِّمن م  رامت م   ام   قشــــــك  حت ظ وقتريقة، بوائق دوق ذل  ي ألوا قأق القتال مناطق
 تتصــ  ألســبا  املدناع الســكاق قتشــريد يأمروا قِّ النزاع يف لألطراف جيوز الو . البقاء يف للرا بع احلماية
 .ملحة بسكرية ألسبا  ِّو املأناع املدناع ِّمن من قداع ذل  يكن مل ما قالنزاع
 قانوق وجتاوزات وانت ا ات اإلنســـــــــــــــاي الدو  للقانوق املســـــــــــــــتمرة االنت ا ات من     يزال وال - 4١

 االنت ـــــا ـــــات هـــــذه بلى الأقـــــا  من واإلهلت، النزاع ِّطراف مجاع يرتكب ـــــا اليت اإلنســـــــــــــــــــاق حقوق
 االنت ا ات تل  بن املســـــــــــــؤولع حماســـــــــــــبة وجو  بلى التأ اد وُِّباد. قالغ قلق مصـــــــــــــدر، والتجاوزات

 اجلم ورية يف املســتداال الســلال لتحقاق جوهرية ِّمهاة ذات اخلتوة ه ذه. اإلنســاي الدو  للقانوق اجلســامة
 . الدولاة اجلنائاة ايكمة ألم البلد يف احلالة ألحالة ألم دبويت ِّيضا وِّ رر .السورية الأرقاة
 ِّق املتحــدة األمم ومنظومــة املــدي واإتمع الــدول وجبماع النزاع ِّطراف جبماع ِّيضــــــــــــــــا وِّهاــف - 42

 املســؤولع األشــ ا  قشــأق التحقاق يف للمســابدة واملســتقلة وايايدة الدولاة اآللاة مع تاما تأاونا تتأاوق
 مارس/آذار منذ الســــــــــــورية الأرقاة اجلم ورية يف املرتكبة الدو  القانوق  وجف ختورة األشــــــــــــد اجلرائم بن

 . والوثائق املألومات تقدمي خلل من ساما وال، قضائاا وملحقت م 20١١
وســـــاواصـــــ  مبأوثي اخلا  ج وده الراماة ألم ألبادة ألطلق هادهة للأملاة الســـــااســـــاة اليت تاســـــرها  - 43

ؤمتر احلوار الوطين الســــور . اخلتامي مل بااقالاألمم املتحدة، وألنشــــاء جلنة دســــتورية بلى النحو املت ق بلاه يف 
اة ِّستانا و ال ريق املصغر التاقع و ش ت املشاورات املش  ة اليت بقدت يف جنا  مع البلداق الضامنة لأمل

للتحال  الأاملي ِّرضـــــاة مشـــــ  ة وتوقأا قأق ِّ  جلنة دســـــتورية جيف ِّق تتســـــم قاملصـــــداقاة والشـــــرباة الدولاة 
الســــــورية واملأارضــــــة الســــــورية، هضــــــل بن ِّبضــــــاء مســــــتقلع اجلم ورية الأرقاة وجتمع قع ممثلع بن حكومة 

ونساء. وألنين ِّ يد متاما اجل ود اليت يبذهلا مبأوثي اخلا  لك الة ختصا   وممثلع بن اإتمع املدي، وخرباء،
يف املائة من املقابد يف اللجنة الدســتورية للنســاء. ومن شــأق تشــكا  جلنة دســتورية ِّق يكوق  30بلى األق  

هلم صوت  يكوق ي   مسامهة يف الأملاة السااساة اليت تاسرها األمم املتحدة، مسامهة تتا  ال رصة للسوريع
 .، ويتجاوزوا النزاع، ويضأوا حد ملأاناهتم اليت ال تُتصوريف رسم ملم  مستقب  قلدهم
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  الم فق

 ماوضنننننننننن ة وسننننننننننجلت ا المدن  ن على أث  ل ا كان  التي عذ ا المبلغ الحوادث  
 *(2018 يون ه/حزي ان) اإلنسان لحقوق المتحدة األمم

 د عا محافظة  

 دربا مدينة يف مناطق بدة ضـــــــــــــــرقت خمتل ة هلجمات نتاجة مدناوق ُقت ، يوناه/حزيراق ١9 يف • 
  دينة ايتة دربا منتقة يف هتاة قُتلت، اهلجمات لتل  ونتاجة. دربا ري  يف ِّخرى ومناطق

 اخلاضـــــأة حمجة يف مدناة وقُتلت، املأارضـــــة لســـــاترة اخلاضـــــأة الغزالة خرقة يف صـــــا وقت ، دربا
 .املأارضة لساترة اخلاضأة ناحتة يف آخراق مدنااق وقُت ، املأارضة لساترة

 بن وِّســـ رت احلراك مدينة اســـت دهت ِّرضـــاة ضـــرقات قأق التقارير ِّهادت، يوناه/حزيراق 20 يف • 
 يف اللجاة منتقة يف ِّخريع مدنات ع  قت  وِّهاد. نســـــــــاء ثلث قان م من، مدناع مخســـــــــة مقت 
 .ِّرضاة لضرقات نتاجة ِّيضا ن سه الاوال

. ِّرضــــاة لضــــرقات نتاجة دربا مدينة يف مدناع ثلثة  قت  التقارير ِّهادت، يوناه/حزيراق 20 يف • 
 .ِّرضاة ضرقات نتاجة الغرقاة امللاحة منتقة يف مدناات ثلث قت   ِّهاد، ن سه الاوال ويف

 نتاجـــة، وط لق امرِّة قان م من، مـــدناع ِّرقأـــة  قتـــ  التقـــارير ِّهـــادت، يوناـــه/حزيراق 2١ يف • 
 . احلراك منتقة است دهت ِّرضاة ضرقات

 و ارات ِّرضاة ضرقات نتاجة، وط   امرِّتاق قان م من، مدناع مثاناة قُت ، يوناه/حزيراق 22 يف • 
 . وحمجة دربا مدينة يف خمتل ة مناطق است دهت جوية

 نتاجة، امرِّتاق قان م من، مدناع تســأة، التقارير يف جاء ما حبســف، قُت ، يوناه/حزيراق 24 يف • 
 .واحلراك الصورة منتقيت است دهت جوية  ارات

 ضــــــرقات اســــــت دهت، التقارير يف جاء وحســــــبما، ١6:00 الســــــابة حوا  يوناه/حزيراق 25 يف • 
 من، مدناع ســـــــــتة مقت  ألم ِّدى مما، الغريب دربا ري  يف، نوى مدينة يف حملاة ســـــــــوقا ِّرضـــــــــاة
 . نساء وثلث ط لق قان م

 من ِّط ال وثلثة امرِّة قان م من، مدناع ســـــــــــــــبأة  قت  التقارير ِّهادت، يوناه/حزيراق 27 يف • 
 . داب  قلدة است دهت جوية  ارات جراء من، األسرة ن س

 نتاجة، نساء مخس قان م من، األق  بلى مدناا ١2  قت  التقارير ِّهادت، يوناه/حزيراق 30 يف • 
 . دربا شرق الواقأة مأرقا منتقة است دهت ِّرضاة ضرقات

 

 

ال مجاع ، يتألق هذا الوص  لألحداث اليت ِّقل غ بن وقوب ا خلل الش ر قامتث(20١5) 2258وهقا لقرار جملس األمن  * 
. (20١4) 2١9١ و (20١4) 2١65 و (20١4) 2١39األطراف يف اجلم وريــة الأرقاــة الســـــــــــــــوريــة لقرارات اإلس 

وُتقدَّال هذه املألومات دوق مســــــــــــــــاس قأم  هرقة الأم  املأناة قوق  ألطلق النار التاقأة لل ريق الدو  لدبم ســـــــــــــــورية. 
تشــــّك  املألومات الواردة قائمة حصــــرية جبماع انت ا ات القانوق الدو  اإلنســــاي وانت ا ات وجتاوزات القانوق الدو   وال

 يف اجلم ورية الأرقاة السورية خلل ال  ة املشمولة قالتقرير. حلقوق اإلنساق اليت وقأت

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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 حلب محافظة  

 ضـــــــــرقة ِّصـــــــــاقت بندما آخرين اثنع بن يق  ال ما وجرح مدناع ِّرقأة قُت ، يوناه/حزيراق 3 يف • 
 . حلف مدينة يف النا  شارع، التقارير يف جاء حسبما، ِّرضاة

 حلف.  يوناه، قُت  ثلثة مدناع بندما ِّصاقت ضرقات ِّرضاة حي تشرين يف مدينة/حزيراق ١3يف  • 

 من قتأة ان جار نتاجة ب رين ري  يف القرى ألحدى يف واحد مدي ُقت ، يوناه/حزيراق ١6 يف • 
 . الشارع يف املن جرة  ري الذخائر

 ســـــــــــــوق يف نارية قدراجة مرقوطا  اق  الصـــــــــــــنع يدو  مت جر ج از ان جر، يوناه/حزيراق ١3 يف • 
 . ط لق قان م من، مدناا ١١ مقت  بن ِّس ر مما، الشما  حلف ري  يف الواقأة البا  دينة 

 يف مر بة بلى حممول الصــــــنع يدو  مت جر ج از قان جار التقارير ِّهادت، يوناه/حزيراق 27 يف • 
 . آخرين ١8 وجرح مدناع سبأة مقت  ألم ِّدى مما، ب رين مدينة

 
 إدلب محافظة  

 وآقــا هم ِّط ــال ثلثــة قان م من، مــدناع بشـــــــــــــــرة  قتــ  التقــارير ِّهــادت، يوناــه/حزيراق ١0 يف • 
  .ألدلف  ر  مشال يف، ت تناز قلدة يف سكناة منتقة است دهت جوية  ارة نتاجة، وِّم اهتم

 زردنا قرية املســـــاء يف جوية  ارات اســـــت دهت، التقارير يف جاء ما وحســـــف، يوناه/حزيراق 7 يف • 
 ومخسة امرِّة ١١ ها م  ن، مدناا 44 بن يق  ال ما مقت  بن ِّس ر مما، ألدلف حماهظة مشال يف

  .ِّط ال وسبأة نساء تسع قان م من، اآلخرين املدناع من الأشرات وألصاقة، ِّط ال

. ألدلف يف اياصـــــــــــــــرتع و  ريا ال وبة قرييت بلى انتقاماة هجمات ألم زردنا بلى الغارات ِّدت • 
 مدينا ع وألصـــــــاقة ســـــــنة ١2 بمره صـــــــا مقت  اإلنســـــــاق حلقوق املتحدة األمم م وضـــــــاة ووثقت
  .و  ريا ال وبة قلديت يف يوناه/حزيراق 8 يف ِّطلقت قناصة نرياق قأنه ِّهاد ما قسبف آخرين

 يف املاداق حي يف طواقق ثلثة من مبىن طباأته حتديد يتســــن مل ان جار دمر، يوناه/حزيراق 6 يف • 
 آخرين ط لع وجرح واحــدة ِّســـــــــــــــرة من ِّط ــال ثلثــة قتــ م ألم ِّدى قــأنــه وِّهاــد، ِّرحيــا مــدينــة

 .اثنتع ومدناَّتع
 

 الحسكة محافظة  

 قأهنا ِّهاد جوية  ارات جراء من آخروق ســـــــــــــــبأة وجرح مدناع ِّرقأة ُقت ، يوناه/حزيراق ١3 يف • 
 الأراق يف اإلســـــلماة الدولة تنظام لســـــاترة اخلاضـــــأة احلردانة قرية يف ســـــكناة منتقة اســـــت دهت

 . اجلنويب احلسكة ري  يف الشدادة منتقة من قالقر ، والشاال

 الدولة تنظام لســـاترة اخلاضـــأة الباشـــا حســـوق قرية جوية  ارات ِّصـــاقت، يوناه/حزيراق ١2 يف • 
 بشـــرة مقت  بن ِّســـ ر مما، اجلنويب احلســـكة ري  يف الشـــاير ت  من قالقر  والواقأة، اإلســـلماة

  .آخرين مدناا ١5 وألصاقة مدناع
 

 الزو  دي  محافظة  

 دير ري  يف الشـــــــــــأ ة قلدة اســـــــــــت دهت جوية  ارات قأق التقارير ِّهادت، يوناه/حزيراق 2١ يف • 
 .جبروح آخرين مدناا ١١ وألصاقة مدناع مثاناة مقت  بن ِّس ر مما، الشرقي الزور


