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 (2014) 2165و  (2014) 2139تنفيذذذذا اتامال مجلس األمن   
 (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و
 (2018) 2401 و (2017) 2393 و
  

 تقتيت األمين العام  
  

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

من القرار  5، والفقرة (2014) 2191من القرار  5، والفقرة (2014) 2165من القرار  10والفقرة 
، والفقرة (2017) 2393من القرار  6، والفقرة (2016) 2332لقرار من ا 5، والفقرة (2015) 2258
يومــا، رقريرا  30طلــف ها ــا اإلس ألم األمع الأــام ِّن يقــد م،  ــ  ، اليت (2018) 2401من القرار  12

 عن رنفاذ هذه القرارات من قب  مجاع ِّطراف النزاع يف اجلم ورية الأرباة السورية.
ورســـــــــــــــتند املألومات الواررة يف هذا التقرير ألم البااالات املتاةة لو اات منةومة األمم املتحدة  - 2

من ةكومة اجلم ورية الأرباة الســــورية وم ــــارر ِّصرة  ات  ــــلة. ِّما البااالات الواررة  والبااالات املســــتقاة
من و اات منةومة األمم املتحدة بشــــــــــتن املســــــــــاعدات اصالســــــــــاالاة اليت قام  ب ي ــــــــــا ا هتتأل  بشــــــــــ ر 

 .2018متوز/يولاه 
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 التطوُّمال التئيسية -ثانيا  
 

 1اصطار 
 2018النقاط التئيسية: تموز/يوليه 

ِّرة اســـتمرار الت ـــأاد الأســـكر  الكب  يف اجلنون المرو من اجلم ورية الأرباة الســـورية ألم  - 1
شــ حب ولوأ ِّوا   متوز/يولاه. وولوأ ياية الشــ ر، ِّشــارت  325 000الزوح ما ي ــ  عدرهم ألم 

ساةلون يف حماهةة القناطرة الازح  100 000ش حب، مبن ها م زهاء  180 000التقديرات ألم ِّن 
يف عدار النازةع ةديثاً يف املناط  املتضــــررة. وقد اعتمدت ااســــتسابة اصالســــاالاة للمم املتحدة عل  
اصمدارات امل زوالة مســبقا من صالأ عملاات ألي ــاأ املســاعدات عد اندور من األررن، اليت  ل  

النازةع اولئك . باد ِّن املســـــــــــــــاعدة املقدمة من راص  البلدو  مألقة صالأ الفرتة املشـــــــــــــــمولة بالتقرير،
 املساعدة.رلك ةديثاً يف القناطرة  لوا حمرومع ألم ةد  ب  من 

وقد اشتمل  الأملاات الأسكرية يف اجلنون المرو عل  الق ف اجلو  والق ف املدهأي،  - 2
ملدارس مما ِّســــــــفر عن وهاات  يف  ــــــــفوف املدالاع ورمار  وِّتــــــــرار  بالبناة التحتاة املدالاة، مبا يف  لك ا

واملســـــــــتشـــــــــفاات. وِّهارت التقارير بتن عدراً  ب اً من الأاملع يف اإاأ اصالســـــــــا  ومقدمي اخلدمات 
يف صضــــم القتاأ، مما اتــــطر  ث اً من م ألم الفرار مع املدالاع احبصرين. وولوأ ياية متوز/يولاه، قأوا و 

 م  من اجلنون المرو.ِّهارت التقارير بتن قوات انكومة قد ساطرت عل  المالباة الأة
 570 000وما زال  انالة اصالساالاة يف الشماأ المرو رتدهور مع ةدوث زيارة بت ثر من  - 3

ش حب يف الأدر اصمجايل للش اص احملتاجع ألم املساعدة اصالساالاة يف حماهةيت ةلف وألرلف منذ 
احباف من الذين مت  ماليع شـــــــــــــــ حب. وال ق  4.2، لا ـــــــــــــــ  الأدر اصمجايل ألم 2018 عام بداية

ألم ألرلف، و لك بنفس النمط الذ  ارّبع يف وق  ســـاب  من الأام الذ   المرو اجلنون ألجالؤهم من
الازح  ألم املنطقة يف الفرتة الواقأة بع آ ار/مارس وِّيار/مايو.  130 000شـــــ د و ـــــوأ ما يقرن من 

ناط  اليت  اال  مشــمولة ســابقا بأملاة ويف مشاأ حماهةة ةلف، ا يزاأ االأدام األمن يف عفرين ويف امل
 ررع الفرات يؤثر عل  املدالاع.

متوز/يولاه، مت التو ـــــــــــــــ  ألم ارفاك ينحب عل  ألجالء  ام  الســـــــــــــــكان من الفوعة  16ويف  - 4
. 2015منذ آ ار/مارس غ  التابأة للدولة و فريا، اللتع  اال  حتا ــر ا مجاعات املأارتــة املســلحة 

مت الق  هؤاء الســـــــــــــــكان عل  م  ةاهالت ألم متوة احملا  يف حماهةة ةلف. متوز/يولاه،  19ويف 
ركن األمم املتحدة طرها يف  لك اارفاك، ومل ركن لدي ا وســـــالة لالر ـــــاأ باألشـــــ اص الذين مت  ومل

ألجالؤهم، غ  ِّيا قدم  املســــاعدة  م بالتنســــا  مع ا الأ األ ر الأرو الســــور  واملنةمات احمللاة 
البلد جمتمأات حملاة يف  . وب صالء هارع القريتع، مل رأ د األمم املتحدة ر  نَّف ِّ  مناط  ِّواألصرة

 و جمتمأات حما رة ولوأ ياية الفرتة املشمولة بالتقرير.ِّ مناط  
ألم مدينة الرقة منذ االت اء األعماأ الأدا اة من املدالاع شـــــــــــ حب  147 000عار حنو وقد  - 5

 ، عل  الرغم من املستويات املررفأة لتلوث املنطقة باملتفسرات اخلطرة.2017األوأ/ِّ توبر يف رشرين 
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ووا ـــــل  الو اات اصالســـــاالاة التابأة للمم املتحدة وشـــــر اؤها مدَّ يد الأون ألم املاليع من  - 6
و اات  األشــ اص احملتاجع. ولقد اســتطاع  املســاعدة اصالســاالاة املقدمة من راص  البلد عن طري 

ماليع شـــــــ حب. وِّ وهدت يف متوز/يولاه  3.3األمم املتحدة ألي ـــــــاأ املســـــــاعدة المذا اة ألم ِّ ثر من 
مســاعدات ألغاثة منقذة للحااة وألمدارات حتم  ِّربع قواه  مســاعدات ألالســاالاة مشــرت ة بع الو اات 

 ، وانولة يف ريف غذا اة ولوازم طباة ألم املناط  اليت ي ــــــأف الو ــــــوأ أللا ا يف روما يف ريف رمشــــــ
 حب الشــــمايل، وةّر بنفســــه يف ريف  اه اجلنوو، وبا  جن وبا  راما وبا  ســــابر و فر ةور يف 

من احملتاجع. ويف متوز/يولاه، قام   133 500ريف رمشـــــــــــــــ  ةا  مدَّت الأون ألم ما جمموعه 
شــ حب  550 000األمم املتحدة بتســلام شــحنات مســاعدة غذا اة منقذة للحااة ألم ما يقرن من 

 من صالأ عملاات ألي اأ عد اندور.
  
الذ  طالف  (2018) 2401قرار الاختذ جملس األمن ، ةع 2018 شـــــــــــبا /هداير 24ومنذ  - 3

هاه بوقف األعماأ الأدا اة، روا ــ   النزاع الأســكر  يف الأديد من ِّحناء اجلم ورية الأرباة الســورية. وطالة 
شـــــــ ر متوز/يولاه، ِّبلنّ عن شـــــــّن غارات جوية وق ـــــــف مدهأي وألطالك الار القنا ـــــــة يف حماهةات ةلف 

اطرة، ةا  اسـتمرَّت الأملاات الأسـكرية وألرلف والال قاة ورير الزور و حب و اه والسـويداء وررعا والقن
كومة والقوات املوالاة للحكومة املتحالفة مأ ا من ج ة، ومجاعات املأارتـــــــــة املســـــــــلحة غ  انبع قوات 

التابأة للدولة من ج ة ِّصرة. وِّهاد عن وقوع اقتتاأ بع مجاعات املأارتة املسلحة غ  التابأة للدولة يف 
شــتبا ات متفرقة بع قوات انكومة وقوات ســوريا الدطقراطاة يف حماهةة حماهةيت ةلف وألرلف. والشــب  ا

 رير الزور.
الذ  روا ـــــــــ   الت ـــــــــأاد الأســـــــــكر  الكب ،  و يف اجلنوو المرو من اجلم ورية الأرباة الســـــــــورية - 4

كومة، بدعم من القوات املتحالفة ان راهق ما هسوم بر  شــنته مدهأي جوية وق ــف غاراتاشــتم  عل  
 ا، وقد ِّســــــــفر  لك عن وهاات وأل ــــــــابات وةاات الزوح يف  ــــــــفوف املدالاع، مبن ها م الأديد من مأ

ش حب، مبن ها م زهاء  180 000النساء واألطفاأ. وولوأ ياية متوز/يولاه، ِّشارت التقديرات ألم ِّن 
ة. وقد اعتمدت ساةلون يف عدار النازةع ةديثاً يف املناط  املتضرر  يف حماهةة القناطرةالازح  100 000

ااســــــــــــــتسابة اصالســــــــــــــاالاة للمم املتحدة عل  اصمدارات امل زوالة مســــــــــــــبقا من صالأ عملاات ألي ــــــــــــــاأ 
عل  املساعدة املقدمة و املساعدات عد اندور من األررن، اليت  ل  مألقة طالة الفرتة املشمولة بالتقرير، 

وا حمرومع ألم ةد  ب  من هذه املســـــــــــــــاعدة النازةع ةديثاً يف القناطرة  لاولئك من راص  البلد. باد ِّن 
ومأرتــع للةواأ ال ــحراوية القاســاة. وِّهارت التقارير بتن الأديد من الأاملع يف اإاأ اصالســا  ومقدمي 

 يف صضم القتاأ، مما اتطر الكث  من م ألم الفرار مع املدالاع احبصرين.قأوا اخلدمات األساساة و 
ه، ِّهارت التقارير بتن قوات انكومة قد ســــــــــــاطرت عل  المالباة الأةم  وولوأ ِّواصر متوز/يولا - 5

من اجلنون المرو، بالرغم من ِّن األعماأ الأدا اة الفألاة مبا يف  لك الضــــــــربات اجلوية يف منطقة ةو  
، وهو مجاعة ير ال موك، قد روا ــــــــل  مع الرت از عل  املناط  اخلاتــــــــأة لســــــــاطرة جا  صالد بن الولاد

 55 000لتنةام الدولة اصســالماة يف الأراك والشــام. واســتمرت الشــواغ  اخلط ة املتألقة بتأر   ةمنتســب
شـــــــــــــ حب من املدالاع لتبأات األعماأ الأدا اة، هضـــــــــــــال عن التقارير اليت رفاد بتن اجلماعة بار  رفر  

 ام الدولة اصســــالماةرنةشــــن ، عالوة عل   لك،املنطقة. و مماررة قاورا عل  ةر ة املدالاع الذين حياولون 
متوز/يولاه يف حماهةة الســـــــويداء ِّرَّت، ةســـــــبما ِّهارت التقارير، ألم مقت  ِّ ثر  25االتحارية يف  هسمات

https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
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وولوأ ياية  باصتطاف النســــــــــــاء واألطفاأ.  قاماجلماعة شــــــــــــ حب.  ما ِّهارت التقارير بتن  300من 
من املدالاع، مبن ها م الأديد  9 500هم من الفرتة املشــــــمولة بالتقرير، ِّهارت التقارير بتن ما يقرن عدر

 من النساء واألطفاأ مت ألجالؤهم من اجلنون المرو ألم احملاهةات الشمالاة.
 570 000وما زال  انالة اصالســــــــاالاة يف الشــــــــماأ المرو رتدهور مع ةدوث زيارة بت ثر من  - 6

الاة يف حماهةيت ةلف وألرلف منذ شــــــ حب يف الأدر اصمجايل للشــــــ اص احملتاجع ألم املســــــاعدة اصالســــــا
ماليع شـــ حب. وال ق  احباف من الذين مت ألجالؤهم  4.2، لا ـــ  الأدر اصمجايل ألم 2018 عام بداية

من املنطقة اجلنوباة المرباة ألم ألرلف، و لك بنفس النمط الذ  ارّبع يف وق  ســـــــــــاب  من هذا الأام الذ  
قة يف الفرتة الواقأة بع آ ار/مارس وِّيار/مايو. ويف الازح  ألم املنط 130 000شــــ د و ــــوأ ما يقرن من 

مشاأ حماهةة ةلف، ا يزاأ االأدام األمن يف عفرين ويف املناط  اليت  اال  مشــــــــــمولة ســــــــــابقا بأملاة ررع 
 الفرات يؤثر عل  املدالاع.

 متوز/يولاه، مت التو ـــــــــ  ألم ارفاك ينحب عل  ألجالء  ام  الســـــــــكان من الفوعة و فريا، 16ويف  - 7
 19. ويف 2015منذ آ ار/مارس غ  التابأة للدولة اللتع  اال  حتا ـــــــر ا مجاعات املأارتـــــــة املســـــــلحة 

متوز/يولاه، مت الق  الســــــكان عل  م  ةاهالت ألم متوة احملا  يف حماهةة ةلف. ومل ركن األمم املتحدة 
الؤهم، غ  ِّيا قدم  طرها يف  لك اارفاك، ومل ركن لدي ا وســـــالة لالر ـــــاأ باألشـــــ اص الذين مت ألج

املســـــــــــــاعدة  م بالتنســـــــــــــا  مع ا الأ األ ر الأرو الســـــــــــــور  واملنةمات احمللاة األصرة. وب صالء هارع 
و جمتمأات حما رة ِّ مناط    البلديف  القريتع، مل رأ د األمم املتحدة ر  نَّف ِّ  مناط  ِّو جمتمأات حملاة

 ولوأ ياية الفرتة املشمولة بالتقرير.
زالوا يف ِّما ن أليواء  شـــــ  ـــــاً من الموطة الشـــــرقاة ما 9 762وِّهارت الســـــلطات الســـــورية بتن  - 8

النازةع يف ريف رمشـــــــــ . ومل يتمكن ِّهرار األمم املتحدة من الو ـــــــــوأ ألم هذه األما ن لأدة ِّســـــــــاباع، 
عـــامــا  55و  15ولكن م مـــا زالوا يتلقون رقـــارير رفاـــد بـــتن الرجـــاأ والفتاـــان الـــذين ررتاوح ِّعمـــارهم بع 

ولاه، قام  األمم املتحدة وا الأ األ ر الأرو متوز/ي 1ها ا. ويف  لوا الذين األش اص يشكلون غالباة 
شـ حب، مسـتكملع بذلك  25 000السـور  ب ي ـاأ مسـاعدات متأدرة القطاعات ألم روما ملسـاعدة 

من  60 000ةزيران/يوالاه لتقدمي املســـــــاعدة ألم ما ي ـــــــ  عدرهم ألم  10القاهلة املرســـــــلة ألم هناك يف 
االضـــــم  و اات األمم املتحدة ألم قاهلة ا الأ األ ر الأرو  متوز/يولاه، 26األشـــــ اص احملتاجع. ويف 

الســـور  املتس ة ألم روما صي ـــاأ املأوالة اصالســـاالاة، مبا يف  لك األروية وموار اصيواء، اليت قدمت ا هرالســـا 
وال قل  ألم البلد بدعم من ااحتار الروســـــــــــــــي. وِّجرة مو فو األمم املتحدة ِّيضـــــــــــــــا رقااماً لالةتااجات 

ســـتئناف األالشـــطة التسارية واخلدمات األســـاســـاة ااة يف روما عندما  االوا هناك. ورشـــ  التقارير ألم ال ـــح
 يف الموطة الشرقاة، لكن و وأ مو في األمم املتحدة أللا ا ا يزاأ مقاداً.

من املــدالاع ألم مــدينــة الرقــة منــذ االت ــاء األعمــاأ الأــدا اــة يف رشــــــــــــــرين  147000ولقــد عــار حنو  - 9
، عل  الرغم من املســـــــــتويات املررفأة لتلوث املنطقة باملتفسرات اخلطرة. ووا ـــــــــل  األمم 2017ِّ توبر األوأ/

املتحدة وشر اؤها رقدمي املساعدة ألم املدينة وألم حماهةة الرقة األوسع الطاقا، ورقوم ب ي اأ املساعدة ألم عدر 
شــديد ألزاء عدر  غ  مؤ د من املدالاع شــ حب شــ ريا. ويف رير الزور، ا يزاأ هناك قل   530 000يزيد عن 

وقأوا التاسة احملبوســع يف املناط  اخلاتــأة لســاطرة رنةام الدولة اصســالماة يف اجلزء الشــرقي من احملاهةة، الذين 
يف صضم الأملاات الأسكرية. ووررت رقارير غ  مؤ دة عن وقوع عدر  ب  من اص ابات يف  فوف لذلك 

ة ِّ هاد متوز/يولاه،  30متوز/يولاه. ويف  12جلوية عل  مدينيت سوسة وباغوز هوقا  يف املدالاع جراء الضربات ا
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الشـــــاةنات التسارية اليت حتم  بتن شـــــ  ـــــاً من  و  اناات الطباة انرجة من املنطقة، و  40تاله مت ألجالء ب
 ألم املنطقة.رصل  ألمدارات غذا اة 

ن يف عفرين ويف املناط  اليت  اال  مشــــــمولة ســــــابقا ويف مشاأ حماهةة ةلف، ا يزاأ االأدام األم - 10
بأملاـــة ررع الفرات يؤثر عل  املـــدالاع. ووررت رقـــارير عن شـــــــــــــــواغـــ  رتأل  ومـــايـــة الســـــــــــــــكـــان احمللاع 

 وباالت ا ات القاالون الدويل اصالسا  من جاالف اجل ات املسلحة الفاعلة.
باان ال  حتقا  مزيد من التقدم يف رنفاذ رر ز عله اليت اخلاص ألم ســــــــــوريا مشــــــــــاورار يووا ــــــــــ  مبأوث - 11

، 2018ااحتار الروســــي، يف  االون الثا /يناير  الن ا ي ملؤمتر انوار الوطين الســــور ، الذ  ع قد يف ســــورشــــي،
ألالشـــــــاء جلنة رســـــــتورية يقورها الســـــــوريون وطلك ا الســـــــوريون، بتاســـــــ  من األمم املتحدة، يف ألطار عملاة عل  و 

. وررِّس املبأوث اخلاص املشـــــــاورات غ  الر اة اليت ع قدت (2015) 2254لس األمن جناف ووهقا لقرار جم
جتماع اا، وااحتار الروســــــي، ورر اا، و لك صالأ (اصســــــالماة-مج ورية )مع ممثلع رهاأي املســــــتوة من أليران 

متوز/يولاه، وهو يتطلع ألم ألجراء مزيد من املناقشات  31 و 30سورشي يف يومي االأقد ب امة ِّستاالا يف الذ  
الســــورية يف اجلم ورية الأرباة ةكومة  يف ِّوا   ِّيلوأ/ســــبتمد يف جناف بشــــتن اللسنة. واجتمع ِّيضــــا مع ممثلي

لو املأارتــــة  ذلك مع عدر من احملاورين احبصرين، مبن ها م ممثاجتمع  لأملاة الســــااســــاة، و ا ســــورشــــي ملناقشــــة
املســـلحة. وِّ د وهد مفوتـــاة األمم املتحدة لشـــؤون الالجئع يف ســـورشـــي التزام ا الراســـ  بالالجئع الســـوريع 

عل  ممارســـــــــــة ةق م يف الأورة الطوعاة، يف ِّمان و رامة. وهناك عل  وجه اخل ـــــــــــوص والنازةع ملســـــــــــاعد م 
 مع املأاي  الدولاة املتف  علا ا.مسؤولاة مجاعاة عن  فالة ِّن ركون عملاات الأورة متماشاة 

الذ   جتماعااالذ  ِّ ــدرره يف صتام املشــرتك وجدرت الدوأ الضــامنة ملســار ِّســتاالا يف الباان  - 12
ألم  ائة الةروف الالزمة لتاســـ  بدء ررمي مشـــرت ة  ج وربذأ ســـوشـــي التزام ا باســـتاالا يف  االأقد ب ـــامة

بدء املناقشــــات بشــــتن  .  ما عكس الباانالنزاعِّطراف  ثقة بععم  اللسنة الدســــتورية يف جناف ولبناء ال
 الةروف الالزمة للأورة احبمنة والطوعاة للنازةع والالجئع.

 
 الحماية  

وما زال  المارات اجلوية والدية رتســـــــــــــــبف يف مقت  املدالاع وجرة م وألناك األتـــــــــــــــرار بالبناة  - 13
األســـــــــلحة املتفسرة ر طل  عل  املناط  املتهولة بالســـــــــكان هتقت  و رح التحتاة املدالاة وردم ها. وما زال  

املنــاط  املوجورة يف ملتفسرات اخلطرة ت ااملـدالاع ورـ دّمر البناــة التحتاــة اناويـة ور لح  اـا األتـــــــــــــــرار. وِّر
دام  املتهولة بالســــكان ألم مقت  املدالاع وجرة م وألعاقة و ــــوأ املســــاعدات اصالســــاالاة أللا ا. وزار اســــت 

األج زة املتفسرة الادوية ال ـــــــــــنع يف بأ  املناط  من اســـــــــــتفحاأ صاطر املتفسرات. و ل  اص ـــــــــــابات 
الأديدة اليت رقع يف  فوف املدالاع وهوأ الدمار الذ  يلح  باملنشآت املدالاة يشّكالن مؤشرا قويا عل  

ةتاا ، وباألصحب االت ا ات انةر استمرار االت ا ات القواعد األساساة املتمثلة يف التمااز والتناسف واا
 املفرو  عل  شن هسمات عشوا اة.

وما برح القتاأ يؤثر عل  البىن التحتاة املدالاة، مبا ها ا املراه  الطباة واملدارس واألســـــــــــــــواك ورور  - 14
الأبارة. وبناًء عل  مألومات رلقت ا مفوتـــاة األمم املتحدة نقوك اصالســـان، وقأ  أل ـــابات بع املدالاع 

 صتلف احملاهةات، يف االت اك حمتم  للقاالون الدويل اصالسا  )االةر املره (. ووثّق  املفوتاة االت ا ات يف
ي زعم ِّن ِّطراف النزاع، مبا يف  لك قوات انكومة وةلفاؤها، ومجاعات املأارتـــــــــــــة املســـــــــــــلحة غ  التابأة 

 اصرهاباة، هي اليت ارركبت ا.للدولة وةلفاؤها، واجلماعات اليت ِّررج ا جملس األمن تمن اجلماعات 
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 19/22و  18/1-وعل  الرغم من رعوة جملس ةقوك اصالسان السلطات السورية يف قراريه رأل - 15
ألم التأاون مع مفوتــــــاة ةقوك اصالســــــان، بســــــب  من ا ألقامة وجور مادا  ر ســــــند أللاه واية  اية ةقوك 

صالسان ورأزيزها، ا رزاأ قدرة مفوتاة ةقوك اصالسان عل  اصبالغ يف هذا ال در حمدورًة بسبف عدم ا
  اح انكومة  ا بالدصوأ ألم البلد.

برة  مفوتاة ةقوك اصالسان رتلق  رقارير عن اةتساز املدالاع من قب  مجاعات املأارتة  وما - 16
يولاه، ســـــــــــــــا  ِّةد املدالاع من مكتبه يف مدينة عفرين يف متوز/ 16املســـــــــــــــلحة. ويف ةارثة وقأ  يف يوم 

، و لك لأدم قاامه، غ  التابأة للدولة من قب  مقارلي املأارتــــــة املســــــلحةمن حماهةة ةلف ريف المرو ال
 دينة.املةسبما ِّهارت التقارير، بتسسا  عم  مكتبه ر اا لدة سلطات األمر الواقع اليت رساطر عل  

متوز/يولاه، قام ِّهرار من قوات ســــــــــوريا الدطقراطاة يف الرقة بتوقاف  13  يف يوم ويف ةارثة وقأ - 17
يف املدينة. اجلماعة امرِّة  ّن يف مســـ ة اةتسال عل  اةتساز ِّزواج ن يف ِّةد الســـسون اليت رديرها  25
إتمأات ساعة قب  ِّن ي فرل عن ن بأد ردّص  زعماء الأشا ر ووج اء ا 24روقاف هؤاء النسوة ملدة مت و 

 احمللاة. وقد وج    ِّيضا  ؤاء النسوة ا امات بوجور روابط  ن مع رنةام الدولة اصسالماة.
ِّيضاً الأديد من ةوارث قت  املدالاع واملقارلع عل  السواء الذين  وش دت الفرتة املشمولة بالتقرير - 18

 هسمات ، شـــــن رنةام الدولة اصســـــالماةمتوز/يولاه 25 االوا قد اســـــتســـــلموا، ةســـــبما ِّهارت التقارير. ويف 
منسقة عل  مدينة السويداء ِّّرت ألم مقت  املئات من األش اص، وقام عشرات املقارلع من رنةام  االتحارية

 ي من حماهةةشــــــــرقالشــــــــماأ الو  يشــــــــرقاجلزِّين العتداء عل  املدالاع راص  مناز م يف الدولة اصســــــــالماة باا
رنهم يف اا  قرة عل  األق ، يف ةع جرة  الســــــويداء. وقد ِّ طلق  النار عل  املدالاع وق تلوا ِّمام ِّعع ِّ ســــــ 

اهةة. ورشـــ  التقارير من احمل يشـــرقاجلزء اليف اليت رقع  من النســـاء واألطفاأ من قرية الشـــبكي 27اصتطاف 
لفا  ا عل  وقف هسوم ما عل  رنةام الدولة ألم است دام امل تط فع  رها ن بماة ألجبار قوات انكومة وة

اصســــــالماة يف ةو  ير ال موك يف غرن حماهةة ررعا. ورفاد التقارير بتن مقارلي رنةام الدولة اصســــــالماة 
وِّجدوهن عل  ط ْرك ِّبوان ج اين، ولدة هتح ا ِّقدم  قريةالِّصذوا عدرا من النســــــاء من بضــــــأة منازأ يف 

مزيد من املدالاع يف مناز م ِّو اصتطاه م من ا. والشــــــــــــــر رنةام  الدولة اصســــــــــــــالماة  هؤاء املقارلع عل  قت 
مرهقًة بت ديدات ورق ّن ِّةااء  “رويرت”يف شـــك  رمريدة له عل  موقع ع اةقاً  ـــور  بأ  هؤاء امل تط ف

م الدولة اصسالماة. التابأع لتنةاالسسناء يف غرن حماهةة ررعا ومل ر فرل عن ا عملاا  أل ا مل روقف انكومة
 وا يزاأ الأديد من املدالاع احبصرين يف عدار املفقورين وق   تابة هذا التقرير.

متوز/يولاه، بتن مقارلي رنةام الدولة اصســـــــــــــــالماة الذين  االوا قد  31و  30وِّهارت التقارير يف  - 19
ا  ا يف منطقة ةو  ير ال موك ســـــّلموا ِّالفســـــ م وقبنلوا بارفاك امل ـــــانة املأقور مع قوات انكومة وةلف

ق تلوا عل  يد القوات املوالاة للحكومة وةلفا  ا يف ررعا. وقا  ِّيضـــاً بتن بأ  املدالاع املت مع بااالتماء 
ألم رنةام الدولة اصســـــــــــــــالماة ق تنلوا يف ِّثناء رقدم قوات انكومة وةلفا  ا. وِّهارت التقارير بتن عملاات 

ا، وقد رلق  مفوتـــــــــــاة ةقوك ااالســـــــــــان ا والكويّ مأريّ ، مبا يف  لك يف موكالقت  جرت يف ةو  ير ال  
 ا بدعوة ِّن الرجاأ قد قتلوا ِّمام ِّهرار األسرة.الأديد من النداءات من ِّهرار األ س ر من مأريّ 

وقد حتقق  األمم املتحدة وشـــــر اؤها يف اإاأ ال ـــــحي من وقوع هسوم ع رضـــــّررت من ما مراه   - 20
  ــارو  متوز/يولاه، اســت دف 5. ويف وِّســفرت عن مقت  ِّةد الأماأ ال ــحاع حاة ومو فوهاللرعاية ال ــ

ِّرة ألم ألناك ِّتـــرار مارية هقط باملبىن. ويف ، مما ال ـــنع شـــديد التفس  مبىن مديرية ال ـــحة يف ررعا حملي

https://undocs.org/ar/A/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/RES/19/22
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. يف اجلنون المروة متوز/يولاه، ِّهاد بتن املستشف  الوطين يف ال وة ِّ اف بتترار جراء انملة الأسكري 17
و ان هذا املســتشــف  ي دار بشــك  منف ــ  من قب     من مديرية ال ــحة، واجلماعات املســلحة غ  التابأة 

ي بلَّّ عن وقوع ِّ  أل ــــــــــــــابات بع مو في مديرية  ملولكن للدولة. وِّهاد بتن مدير املســــــــــــــتشــــــــــــــف  قد ق ت ، 
 ياية الفرتة املشمولة بالتقرير.ال حة. وقد رضرر املستشف  جز اا وبقي صارل اخلدمة وق  

متوز/يولاه، ِّهارت التقارير بتن ج ازاً  18وا يزاأ القتاأ يؤثر ِّيضـــــــــــــــا يف املراه  التألاماة. هفي  - 21
ريف  ي منشــــــرقالشــــــماأ اليف الواقأة  متفسراً يدو  ال ــــــنع االفسر بالقرن من مدرســــــة يف مدينة ســــــلقع

 تحايا.ألرلف،. ومل ررنْر ِّالباء عن سقو  حماهةة 
 

 إمكانية وصول منظمال المساعدة اإلنسانية  
 

 2اصطار 
 النقاط التئيسية

وا ـــــــل  الو اات اصالســـــــاالاة التابأة للمم املتحدة وشـــــــر اؤها مّد يد الأون ألم املاليع من  - 1
األشــــــ اص احملتاجع. وبفضــــــ  املســــــاعدة اصالســــــاالاة اليت قدمت ا و اات  األمم املتحدة املتواجدة يف 

رة اعتاارية والكا نة اجلم ورية الأرباة السورية، من راص  البلد، ألم املواقع اليت طكن الو وأ أللا ا ب و 
ماليع شــ حب من املســاعدات المذا اة  3.3يف املناط  اخلاتــأة لســاطرة انكومة، اســتفار ِّ ثر من 

 عملاة ألي اأ. 2 270اليت ق د م  من صالأ 
مســـاعدات حتم  وِّوهندت يف متوز/يولاه ِّربع قواه  مســـاعدات ألالســـاالاة مشـــرت ة بع الو اات  - 2

مدارات غذا اة ولوازم طباة ألم املناط  اليت ي أف الو وأ أللا ا يف روما يف ريف ألغاثة منقذة للحااة وأل
رمش ، وانولة يف ريف  حب الشمايل، وةّر بنفسه يف ريف  اه اجلنوو، وبا  جن وبا  راما وبا  

 من احملتاجع. 133 500سابر و فر ةور يف ريف رمش  ةا  مدَّت الأون ألم ما جمموعه 
 (2014) 2165ســــــــــــــــاعــدة عد انــدور املــت ون اــا مبوجــف قرارات جملس األمن و لــ  امل - 3
رشـــــــــــــّك  جزءا ةاويا من ااســـــــــــــتسابة  (2017) 2393و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و

ش حب  680 000اصالساالاة. ويف متوز/يولاه، مت ألي اأ شحنات املساعدة املنقذة للحااة ألم ِّ ثر من 
باد ِّن عملاات األمم  شـــحنة(. 18شـــاةنات ) 403من صالأ عملاات ألي ـــاأ عد اندور بواســـطة 

 املتحدة اصالساالاة عد اندور عن طري  األررن  ل  مألقة صالأ الفرتة املشمولة بالتقرير.
المرو من اجلم ورية الأرباة السـورية ألم  وِّرة اسـتمرار الت ـأاد الأسـكر  الكب  يف اجلنون - 4

ولوأ ياية الشــ ر، ِّشــارت شــ حب ولوأ ِّوا   متوز/يولاه. و  325 000الزوح ما ي ــ  عدرهم ألم 
يف حماهةة القناطرة ساةلون الازح  100 000ش حب، مبن ها م زهاء  180 000التقديرات ألم ِّن 

يف عدار النازةع ةديثاً يف املناط  املتضــــررة. وقد اعتمدت ااســــتسابة اصالســــاالاة للمم املتحدة عل  
ت عد اندور من األررن، اليت  ل  اصمدارات امل زوالة مســبقا من صالأ عملاات ألي ــاأ املســاعدا

املســاعدة املقدمة من راص  البلد. باد ِّن النازةع ةديثاً وعل  مألقة صالأ الفرتة املشــمولة بالتقرير، 
 يف القناطرة  لوا حمرومع ألم ةد  ب  من هذه املساعدة.

  

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)
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ورقدر األمم املتحدة ِّن عدر األشـــ اص الذين  االوا يأاشـــون يف مناط  ي ـــأف الو ـــوأ أللا ا  - 22
ملاون شـــ حب يف ياية الفرتة املشـــمولة بالتقرير. ور أتدن األمم  1.48يف اجلم ورية الأرباة الســـورية بلّ حنو 

س ات الفاعلة اصالســــاالاة املتحدة منطقة  ما يف عدار املناط  اليت ي ــــأف الو ــــوأ أللا ا عندما ا طكن لل
الو ــوأ أللا ا ب ــورة منتةمة ألغرا  الدجمة اصالســاالاة املســتمرة، التاسة ةرمايا من الو ــوأ، مبا يف  لك 
اناجة ألم التفاو  بشتن ألمكاالاة الو وأ عل  ِّساس ص حب، ِّو بسبف قاور مث  الزاع را ر، ِّو وجور 

 املناسف. املواهقة يف الوق  القا  رفتا  ِّمناة متأدرة، ِّو هش  السلطات بتقدمي
ويف ألطار صطة قواه  األمم املتحدة املشـــــرت ة بع الو اات لشـــــ ر  متوز/يولاه وآن/ِّغســـــطس،  - 23

 منطقة من املناط  اليت ي ـــــــــــأف الو ـــــــــــوأ أللا ا ادف ألي ـــــــــــاأ املســـــــــــاعدات  25ط لف الو ـــــــــــوأ ألم 
ع الو اات بالّتوجه ألم املواقع اليت شــــــ حب. ويف متوز/يولاه، ِّ  نن ألربع قواه  مشــــــرت ة ب 939 300ألم 

ي ــــأف الو ــــوأ أللا ا يف روما يف ريف رمشــــ ، وانولة يف مشاأ ريف  حب، وةّر بنفســــه يف ريف  اه 
اجلنوو، وبا  جن وبا  راما وبا  ســـــــــــــــابر و فر ةور يف ريف رمشـــــــــــــــ ، وق د م  مســـــــــــــــاعدة متأدرة 

 وأ(والشك  األ 1ش حب )االةر اجلدوأ  133 500القطاعات ألم 
 

 1اجلدوأ 
 2018 اوافل المساعدة اإلنسانية المشتتكة بين الوكاالل المسّيتة عبت خطوط التماس، تموز/يوليه

 املكان التاري 
ا ـــدف املطلون بلوغـــه 

 )عدر املستفادين(
عدر املســــــتفادين الذين 

 الوع املساعدة مت الو وأ أللا م
 متأدرة القطاعاتمساعدة  25 000 25 000 روما متوز/يولاه 1     
 مساعدة متأدرة القطاعات 71 000 71 000 انولة متوز/يولاه 15
 مساعدة متأدرة القطاعات 18 000 18 000 ةّر بنفسه متوز/يولاه 15
با  جن، وبا  راما،  متوز/يولاه 19

 مساعدة متأدرة القطاعات 19 500 19 500 با  سابر، و فر ةور
  

 الشك  األوأ
 2018اإلنسانية المشتتكة بين الوكاالل، تموز/يوليه العمليال 

  

 القواه  املشرت ة بع الو اات
عدر األش اص الذين مت ألي اأ املساعدة أللا م يف املناط  

 اليت ي أف الو وأ أللا ا
 شخص 133.500 4

  
 في المائة 9 عدر األش اص يف املناط  اليت ي أف الو وأ أللا ا:

 مليون شخص 1.48
النسبة املئوية لأدر األش اص الذين مت ألي اأ  هي

 املساعدة أللا م يف املناط  اليت ي أف الو وأ أللا ا
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 االستجابة اإلنسانية  
و  ل  الو اات اصالساالاة التابأة للمم املتحدة وشر اؤها ألم ماليع األش اص احملتاجع، مبن  - 24
النســـــــــاء واألطفاأ، من صالأ مجاع ســـــــــب  الو ـــــــــوأ املتاةة، مبا يف  لك: )ِّ( الأملاات اصالســـــــــاالاة  مها 

املســّ ة من راص  اجلم ورية الأرباة الســورية، اليت ر ــ  بواســطت ا املســاعدات اصالســاالاة ألم احملتاجع رون 
اأ املســـــــــاعدات من عبور صطو  املواج ة؛ )ن( والقواه  املســـــــــّ ة عد صطو  التماس، ةا  يتم ألي ـــــــــ

راص  البلد ألم احملتاجع عد صطو  املواج ة؛ )ل( وعملاات اصي ــــــاأ عد اندور، اليت يتم بواســــــطت ا 
(. وباصتـــــاهة ألم 3 و 2ع الطالقاً من البلدان اإاورة )االةر اجلدولارقدمي املســـــاعدات ألم احملتاجع أللا ا 

مات غ  انكوماة ألي ــــاأ املســــاعدة املنقذة للحااة ألم األمم املتحدة وشــــر ا  ا، وا ــــل  انكومة واملنة
األشــــــ اص احملتاجع.  ما وا ــــــل  الســــــلطات احمللاة يف الأديد من املناط  اليت رســــــاطر علا ا مجاعات 

 املأارتة املسلحة غ  التابأة للدولة رقدمي اخلدمات، ةاثما ِّمكن.
رســــــــلة من و الة واةدة. وعملاات ووا ــــــــل  و اات منفررة رقدمي طلبات صي ــــــــاأ شــــــــحنات م - 25

ألي ـــــــــاأ املســـــــــاعدات من هذا القبا  رتواها و اات األمم املتحدة املتواجدة يف رمشـــــــــ ، ةا  رتوّجه ألم 
مجاع الطلبات الر اة  عل  املناط  اليت طكن الو ـــــــــــــوأ أللا ا ب ـــــــــــــورة اعتاارية. ويف متوز/يولاه، مت  املواهقة

برالامج األغذية الأاملي ألم الســـلطات الســـورية للح ـــوأ عل  رســـا   ا اليت قدم طلبا  2 270البالّ عدرها 
طلباً للح ــوأ  43ر فاد بتاســ  الق  املســاعدات المذا اة. وقدم  مفوتــاة األمم املتحدة لشــؤون الالجئع 

عل  رســــا   ر فاد بتاســــ  ةر ة موار ألغاثاة ِّســــاســــاة وجمموعات موار للمســــاعدة عل   ســــف الرزك، ومت  
ملاون شــــــــــــــ حب، مبن ها م  1.4علا ـا مجاأـا. ومت ألي ـــــــــــــــاأ رعم متأـدر القطـاعـات ألم ِّ ثر من املواهقـة 
من األطفاأ واألم ات الذين رلقوا صدمات الرعاية ال ـــــــحاة األولاة والتح ـــــــع. وألتـــــــاهة ألم  188 000

ــــــــــ لك، رلق  ما يقدر عدرهم ب  من األطفاأ وانوام  واملرتأات م كّمالت  رمذوية وصدمات   193 000 ـ
طف  من رقدمي موار التأّلم األساساة ومن روه  التألام التأويضي،  130 000رتأل  بالتمذية. واستفار حنو 

ماليع شـ حب  3.3طف  من رقدمي صدمات الدعم النفسـي ااجتماعي. ورلق  حنو  209 000اسـتفار و 
املااه ولوازم ال ــــرف مســــاعدات غذا اة، بانما اســــتفار ِّ ثر من ملاون شــــ حب من رقدمي صدمات اصمدار ب

 ال حي والنةاهة ال حاة.
 

 2اجلدوأ 
األشذذذذذذذذذذخذذذا  الذذذاين تلقوا المسذذذذذذذذذذذذاعذذذدة من األم  المتحذذذدة والمنظمذذذال األخت  بجمي  السذذذذذذذذذذبذذذل في 

 2018 تموز/يوليه
 عدر األش اص الذين رلقوا املساعدة املنةمة

 30 000 منةمة األغذية والزراعة للمم املتحدة  
 92 000 لل سرةاملنةمة الدولاة 

 2 840 000 مفوتاة األمم املتحدة لشؤون الالجئع
 1 400 000 منةمة األمم املتحدة للطفولة
 840 000 برالامج األمم املتحدة اصمنا ي

 300 000  ندوك األمم املتحدة للسكان
 132 000 و الة األمم املتحدة صغاثة ورشما  الالجئع الفلسطاناع يف الشرك األرىن
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 عدر األش اص الذين رلقوا املساعدة املنةمة
 3 300 000 برالامج األغذية الأاملي  

 760 000 منةمة ال حة الأاملاة
  
زالوا يف ِّما ن أليواء  شـــــ  ـــــاً من الموطة الشـــــرقاة ما 9 762وِّهارت الســـــلطات الســـــورية بتن  - 26

النازةع يف ريف رمشـــــــــ . ومل يتمكن ِّهرار األمم املتحدة من الو ـــــــــوأ ألم هذه األما ن لأدة ِّســـــــــاباع، 
عـــامــا  55و  15ولكن م مـــا زالوا يتلقون رقـــارير رفاـــد بـــتن الرجـــاأ والفتاـــان الـــذين ررتاوح ِّعمـــارهم بع 

لك، ه ن ألمكاالاة ألي اأ املساعدات اصالساالاة ها ا. وعالوة عل    لوا الذين األش اص يشكلون غالباة 
للمدالاع احملتاجع راص  الموطة الشـــــــــــرقاة   َّ يشـــــــــــك  حتديا. ورغم  لك، قام  األمم املتحدة وا الأ 

متوز/يولاه، ب ي ـــــــــــاأ مســـــــــــاعدات متأدرة القطاعات ألم روما ملســـــــــــاعدة  1األ ر الأرو الســـــــــــور ، يف 
ةزيران/يوالاه لتقدمي املســاعدة ألم  10املرســلة ألم هناك يف شــ حب، مســتكملع بذلك القاهلة  25 000

متوز/يولاه، ِّ  نن لو اات األمم  26من األشـــــــــــــــ اص احملتاجع. ويف  60 000ما ي ـــــــــــــــ  عدرهم ألم 
املتحدة بتن رنضـــــــم ألم قاهلة ا الأ األ ر الأرو الســـــــور  املتس ة ألم روما صي ـــــــاأ املأوالة اصالســـــــاالاة، 

ة وموار اصيواء، اليت قدمت ا هرالســــــا وال قل  ألم البلد بدعم من ااحتار الروســــــي. وِّجرة يف  لك األروي مبا
 مو فو األمم املتحدة ِّيضا رقااماً لالةتااجات ال حاة يف روما عندما  االوا هناك.

شـــــــ حب  االوا قد الزةوا من منطقة عفرين ا يزالون عل   138 800ورشـــــــ  الّتقديرات ألم ِّّن  - 27
 مناط  ر  رهأ  وال ب  والّزهراء وهاهع مبحاهةة ةلف. واســـــــــــــتطاع  املنةمات اصالســـــــــــــاالاة هذا اناأ يف

الأاملة من ةلف ِّن ر ـــــــــــــــ  ألم عدر  ب  من األشـــــــــــــــ اص الذين الزةوا ألم ر  رهأ  ومناط  ِّصرة. 
لطات الســـورية الّت ـــاريا الالزمة صي ـــاأ املســـاعدات اصالســـاالاة ألم مدينة عفري ومل ن ر  ـــدر بأد عن الســـّ

من راص  اجلم ورية الأرباة الســـــــــــــــورية. ور قّدم الســـــــــــــــلطات الرت اة مأةم ااســـــــــــــــتسابة يف رلك املناط ، 
رســـــــ م األمم املتحدة ِّيضـــــــا، من صالأ شـــــــر ا  ا يف جماأ املســـــــاعدة اصالســـــــاالاة الأابرة للحدور، يف  هاما

ة تــــــمن قطاعي ال ــــــحة يف املنطقة. وقد ب ذل  ج ور صا ــــــّ املنقذة للحااة اخلدمات واألالشــــــطة املتألقة 
رزاأ  ب ة، و لك يف تـــــــــــــــوء ألغالك مأةم  واألمن المذا ي. غ  ِّّن احبراء رذهف ألم ِّّن ااةتااجات ما

املراه  ال حاة يف املناط  الريفاة، وهرار الأديد من مقّدمي اخلدمات من املنطقة، والتأّط  املستمر ألعدار 
تفسرات من صلفات انرن واســــــــتمرار غاان املو فع  ب ة من املدارس واألســــــــواك وامل ابز، بســــــــبف امل

والأّماأ والتسار. عل  وجه اخل ــــــوص، ر شــــــ  التقارير ألم ِّّن الّناس يف املنطقة يأاالون من مشــــــا    ث ة 
 الكل ، وِّالّه قد مت رهع الس  عالل الكلي املكثف. يف
نة الرقة منذ االت اء األعماأ شـــــــــــــــ حب قد عاروا ألم مدي 147 000ويف حماهةة الرقة، ي قدَّر ِّّن  - 28

. واســــتقر مأةم م يف املناط   ات املســــتويات املن فضــــة 2017الأدا اة يف شــــ ر رشــــرين األوأ/ِّ توبر 
أف رأزيز ااســــــــتسابة  الســــــــباا من ةا  رضــــــــرور البىن التحتاة والتلّوث بتصطار املتفسرات. و ان من ال ــــــــّ

مســـــتويات التلوث باأللمام والذصا ر غ  املنفسرة،  والقدرات يف جماأ املســـــاعدة اصالســـــاالاة بســـــبف اررفاع
 اليت رشك  صطرا  ب ا عل  الأا دين والأاملع يف جماأ املساعدة اصالساالاة.

 (2014) 2191 و (2014) 2165واستمرت عملاات ألي اأ املساعدات مبوجف القرارات  - 29
(. وعمال 3)االةر الشك  الثا  واجلدوأ  (2017) 2393 و (2016) 2332 و (2015) 2258 و
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بتةكام هذه القرارات، ِّصطرت األمم املتحدة الســـــلطات الســـــورية مســـــبقاً بك  شـــــحنة من الشـــــحنات، 
 يف  لك حمتواها ووج ت ا وعدر من يتوّقع ِّن يستفادوا من ا. مبا
الســــــــورية عملاا ا املت والة ووا ــــــــل  آلاة الر ــــــــد التابأة للمم املتحدة املأناة باجلم ورية الأرباة  - 30

. (2017) 2393 و (2015) 2258 و (2014) 2191 و (2014) 2165مبوجـــــف القرارات 
شــــــــاةنات من  403ألرســــــــالاة القلت ا  18و اات رابأة للمم املتحدة ب ي ــــــــاأ  7ور ــــــــدت احبلاة قاام 

ألرســــــــالاات من  8 شــــــــاةنة(، و 341ألرســــــــالاات من بان ا وة ) 9صالأ ثالثة مأابر ةدورية  احبيت: 
شـــــاةنات(. ومل ر ثر ِّ  شـــــواغ  ِّو ِّســـــئلة  5شـــــاةنة(، وألرســـــالاة واةدة من الاأر باة ) 57بان الســـــالم )

ساعة من  48بشتن الطباأة اصالساالاة للشوحنات. وِّصطرت األمم املتحدة انكومة  جبماع الشحنات قب  
تحدة من و ـــــو ا ألم املســـــتورعات موعدها. ومبسرر و ـــــوأ الشـــــحنات ألم البلد، رتّ د شـــــر اء األمم امل

املأّانة  ا. وســـــــــ رت شـــــــــر ات ِّطراف ثالثة مســـــــــتقلة رأاقدت مأ ا األمم املتحدة عل  التحّق  بشـــــــــك  
مســتق  من و ــوأ املســاعدات ألم املســتورعات، وقام  بر ــد عملاة روزيع هذه املســاعدات و/ِّو رقدمي 

 متازة مع ةكومات األررن ورر اا والأراك.اخلدمات. و ل  احبلاة رستفاد من عالقات التأاون امل
، عل  ألثر اختــــــــا  القرار 2014ومنــــــــذ بــــــــدء الأملاــــــــات الأــــــــابرة للحــــــــدور يف متوز/يولاــــــــه  - 31

 21 396شــــحنة عد اندور بواســــطة ِّ ثر من  849، القل  األمم املتحدة ِّ ثر من (2014) 2165
عد الرمثا  4 605 عد بان السالم االطالقا من رر اا؛ و 2 210 عد بان ا وة، و 14 544اةنة )ش

كــّ  هــذه الأملاــات ركملــًة ورعمــاً شـــــــــــــــعد الاأر باــة االطالقــا من الأراك(. ور 37 االطالقــا من األررن؛ و
ات ألم ماليع آصرين للمأوالــة املقــدَّمــة من املنةمــات غ  انكوماــة الــدولاــة والســـــــــــــــوريــة اليت روّهر اخلــدمــ

 بلدان جماورة. من
و ّل  الأملاات اصالساالاة عد اندور االطالقا من األررن مأّلقة. غ  ِّّن برالامج األغذية الأاملي  - 32

شــ حب االطالقا من القطي  540 000وشــر اؤه املنفذون متّكنوا من ألي ــاأ مســاعدات غذا اة أل ثر من 
وقام  منةمة ال ــحة الأاملاة ِّيضــا بأملاات ألي ــاأ للوازم  ــحاة رصوأ مت والتع عد اندور مع رر اا. 

اجلم وريــة  مشــاأ جرعــة عالجاــة من صالأ احبلاــة الأــابرة للحــدور. ويف 179 000وطباــة، ووّهرت حنو 
ف( لوازم شـــتوية وألمدارات م ســـاعدة يف االأرباة الســـورية، ِّو ـــل  منةمة األمم املتحدة للطفولة )الاوالاســـ

موار رمذوية ولوازم رألاماة و ــــــــــــحاة وألمدارات مااه ولوازم متألقة بال ــــــــــــرف ال ــــــــــــحي  اية األطفاأ و 
شـــــ حب من حتســـــع  99 400والنةاهة ال ـــــحاة من صالأ الشـــــحنات عد اندور. واســـــتفار ِّ ثر من 

هرص ان ــــــوأ عل  املااه النةافة بفضــــــ  رشــــــما  و ــــــااالة شــــــبكات املااه وال ــــــرف ال ــــــحي. ومت روه  
ـــــــــفا دة صدمات الرعاية ال  ش حب من صالأ اخلدمات ال حاة املتنقلة والثابتة.  86 000حاة األولاة لـ

 طفاًل رون ســـــــــــــــن اخلــامســــــــــــــــة ألمــدارات من املمــذيــات الــدقاقــة. ومت هححب 25 821مــا جمموعــه  ورلق 
ِّم ات ةوام  ومرتــــأات، للكشــــف عن باصتــــاهة ألم طف  رون ســــن اخلامســــة،  34 355جمموعه  ما

الأالل املناســـــف.  وارلقومن مثَّ  ،يأاالون من ســـــوء التمذية انارمن م  160ع ِّن ربســـــوء التمذية انار، و 
مســــــــتفاد يف  150 000 وقام  األمم املتحدة بت زين مســــــــب  صمدارات غذا اة ركفي لســــــــد ةاجات
 .هناكألرلف وريف ةلف، وهي ختطط جلولة ِّصرة من الت زين املسب   ذه املوار 

منذ اندور  اة الســـورية، روقف  عملاات األمم املتحدة اصالســـاالاة عداجلم ورية الأرب جنون ويف - 33
ِّواصر ةزيران/يوالاه. ومع  لك،  ّل  ااةتااجات اصالســـــــاالاة رتزايد ةا  ِّهضـــــــ  الت ـــــــأاد الأســـــــكر  

شـــــــ حب مع مطلع شـــــــ ر متوز/يولاه. وولوأ ياية الشـــــــ ر،  325 000الكب  واملتوا ـــــــ  ألم الزوح زهاء 
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الازح يف حماهةة القناطرة  100 000 مبن ها م زهاء ،شـــــــــــــ حب 180 000 ِّّن ِّشـــــــــــــارت التقديرات ألم
املناط  املتضــّررة،. وقد اعتمدت ااســتسابة اصالســاالاة للمم املتحدة  يفةديثاً ســاةّلون يف عدار النازةع 

عل  اصمدارات امل زوالة مســـبقا، وعل  املســـاعدات املقدَّمة من راص  البلد. باد ِّّن األشـــ اص النازةع 
دور املســاعدة ألّن عملاات الّتســلام عد انرلك ةديثا يف حماهةة القناطرة  ّلوا حمرومع ألم ةّد  ب  من 

 .البلدمن األررن  ّل  مأّلقة، وألالّه مل ي سما بالو وأ ألم القناطرة من راص  
ووا ل  مفوتاة األمم املتحدة لشؤون الالجئع وشر اؤها رأزيز ااستسابة لتلباة ااةتااجات  - 34

والاه،  ان من انماية لفا دة النازةع وغ هم من الســـــــكان املتضـــــــررين من األزمة. هبحلوأ ياية ةزيران/ي
 293 075هررا، مبن ها م  607 258مباررة من مباررات انماية، استفار من ا  23 272قد مت رنفاذ 

 89 890اســــــــــتفاروا من ِّالشــــــــــطة  اية األطفاأ، و  6 509اســــــــــتفاروا من ِّالشــــــــــطة انماية الأامة، و 
تن منع ومكاهحة حماهةة بشــــــــــــــ 12 لة من  الت التوعاة املنفَّذة يف  3 754اســــــــــــــتفاروا من ِّ ثر من 

،  ان الأدر اصمجايل للمرا ز اإتمأاة وللوةدات املتنقلة 2018الأنف اجلنسي واجلنسا . ويف متوز/يولاه 
وةدة  81 مر زا هرعااً و 17 مر زا جمتمأاا و 96الأاملة اليت متو ا مفوتـــــــــــــــاة شـــــــــــــــؤون الالجئع قد بلّ 

م  هذه الشــــبكة صدمات يف جماأ انماية مشل  متطوعا يف جماأ التوعاة. وقدّ  2 272متنقلة، يدعم ا 
جماات التأبئة اإتمأاة، و اية األطفاأ، واملســـاعدة القاالوالاة، ومنع الأنف اجلنســـي واجلنســـا  والت ــد  
له، وصدمات روه  موارر الرزك، واخلدمات للشــــــــ اص  و  ااةتااجات اخلا ــــــــة، واســــــــتفار من ا حنو 

دين وِّهايل اإتمأات احمللاة املســــــتضــــــافة وغ هم من املتضــــــررين من األزمة ملاون من النازةع والأا  2،6
من النازةع املوجورين يف رمشـــــــــــــــ  وريف  142 072حماهةة ســـــــــــــــورية. ويف ةزيران/يوالاه،  ان  12 يف

وةلف وانســــكة يســــتفادون بشــــك  ه رمشــــ  والســــويداء وررعا والقناطرة وطرطوس والال قاة و حب و ا
رالامج املســـــــــاعدة القاالوالاة التابع ملفوتـــــــــاة شـــــــــؤون الالجئع، مبا يف  لك صدمات مباشـــــــــر من صدمات ب

املشــــــورة؛ ورورات التوعاة بشــــــتن مواتــــــاع قاالوالاة مث  وثا   انالة املدالاة وةقوك املرِّة؛ وةضــــــور احملامع 
 مباشرة لدة احملا م وا ائات اصرارية.

الشـــــطة ينفذها  ـــــندوك األمم املتحدة شـــــ حب من ِّ 300 000زهاء وألتـــــاهة ألم  لك، اســـــتفار  -35
للســكان هاما يتأل  بال ــحة اصةاباة ومنع الأنف اجلنســي واجلنســا  والأنف املت ــ  بالشــبابة والت ــد  
 ما. ووزع  و الة األمم املتحدة صغاثة ورشما  الالجئع الفلسطاناع يف الشرك األرىن )األوالروا( سالا 

اجئا هلسطاناا الزةوا من صام  8 468رلق  ، الجئع الفلسطاناعمن ال 112 000غذا اة عل  ةوايل 
هررا مســـــاعدات القدية يف  22 164ال موك ســـــالأ ِّغذية جاهزة يف شـــــ ر متوز/يولاه. ورلق  ما جمموعه 

اجئا هلســـــــــطاناا الزةوا من صام ال موك  134ألطار اجلولة الأارية لتوزيع املســـــــــاعدات النقدية، واســـــــــتفار 
روارا لكّ  ِّ ســـــــرة. وعالوة عل   لك، رشـــــــ   70قاة من مدهوعات القدية ملرة واةدة مببلّ والموطة الشـــــــر 

اجلم ورية اجئ هلســــــطاين موجورون يف جنون  28 000ألم  25 000رقديرات األوالروا ألم ِّّن ةوايل 
ة جاهزة، ســــورية، وباألســــاس يف مدينة ررعا ومزيريف وجلع. وقام  األوالروا بتوزيع ســــالأ غذا االأرباة ال

الازح من الالجئع الفلســــــــطاناع يف جنون  2 300ومســــــــتلزمات الةاهة، وســــــــلع غ  غذا اة عل  ةوايل 
  .ةسورياجلم ورية الأرباة ال



S/2018/777 
 

 

18-13693 13/19 

 

 الشك  الثا 
عدد المسذذذذتفيدين، بحسذذذذع المجموعال، من المسذذذذاعدة المقّدمة من األم  المتحدة وشذذذذتكائ ا   

 2018اإلنسانية عبت الحدود، تموز/يوليه عن طتيق عمليال إيصال المساعدال 
 
 
 
 
 
 
 
  

  3اجلدوأ 
 2018عدد المستفيدين من عمليال إيصال المساعدال عبت الحدود، بحسع مجال المساعدة والمنطقة، تموز/يوليه 

 ال حاةاملااه وال رف ال حي والنةاهة  التمذية املوار غ  المذا اة/املتوة ال حة األغذية التألام املنطقة احملاهةة
  500 2  -  300 4   080 2  - - البان ةلف        

  250 46  -  500 2   160 212   770 83  - ِّعزاز ةلف

 - -  695 7  -  930 42  - جب   أان ةلف
 - - -  080 2  - - جرابلس ةلف
 - - - - - - حمررة ه  ا

 - - -  400 26  - - القامشلي انسكة
 - - - -  750 46  - ِّرحيا ألرلف
  750 3  - -  000 5   500 338  - ةارم ألرلف

  000 5  -  300 17   000 6   000 49  - ألرلف ألرلف

 - - - -  480  - جسر الشمور ألرلف
   - - - -  375 118  - املأرة ألرلف

بع األطراف املتنازعة وواىف ااحتار الروسي األمم  املتحدة بنشرات ألعالماة  اررة عن مر ز امل انة  - 36
وا ـــــل  روأ  يف اجلم ورية الأرباة الســـــورية، يأر  ها ا املســـــاعدة الموثاة املقدَّمة عل  ال ـــــأاد الثنا ي.  ما
 .ِّعضاء ِّصرة رقدمي املساعدة اصالساالاة الثنا اة وغ   لك من ِّشكاأ املساعدات اصالساالاة

 
 التأشيتال وعمليال الّتسجيل  

طلباً جديداً للح ـــــــــوأ  60ما جمموعه  كومةانيف شـــــــــ ر متوز/يولاه، قّدم  األمم املتحدة ألم  - 37
طلبا قاد النةر وِّلم  األمم املتحدة طلبا  26طلبا عل  املواهقة، هاما  ّ   33عل  رتشـــــــ ات. وة ـــــــ  

680

254

583200

7 agencies 

cross-border  
consignments 

trucks 

Key Figures األماام التئيسية 

 و اات 7

شحنة مرسلة عد  18
 اندور

 شاةنات 403

املااه وال رف  ة حال األغذية
ال حي والنةاهة 

 ال حاة

املوار غ  
 المذا اة/املتوة

 تألامال ةتمذيال
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واهقة عل  واةدا. ومن طلبات ان ـــــــــوأ عل  رتشـــــــــ ات جديدة املقدَّمة يف شـــــــــ ر ةزيران/يوالاه، مت  امل
طلبات قاد النةر. وقدم  األمم املتحدة يف شـــــــــــــــ ر متوز/يولاه  5طلبا يف متوز/يولاه، بانما ا رزاأ  22
طلباً قاد  31طلبا من ا، هاما ا يزاأ  35طلباً لتسديد التتشـــــــــــــــ ات، ومت  املواهقة عل   67جمموعه  ما

من طلبات  ديد التتشــــــــ ات املقّدمة يف  48النةر، ور ه  طلف واةد. ومت  املواهقة يف متوز/يولاه عل  
اجلم ورية الأرباة الســـــــورية، مل ي ـــــــ  عدر  ب   ةزيران/يوالاه. وبالنســـــــبة ملو في  ااالات األمم املتحدة يف

من م ألم ِّما ن عمل م، ِّو مل يتسّن ألةالأ غ هم حمّل م بسبف رتّصر أل دار التتش ات لش ور، و لك 
 اة للح وأ علا ا.عل  الّرغم من رقدمي طلبات ر 

 منةمة غ  ةكوماة رولاة مسسلة لدة انكومة للأم  يف البلد. 24ويوجد ما جمموعه  - 38
 

 سالمة وأمن موظفي المساعدة اإلنسانية وأماكن عمل    
وا ـــــــل  و اات منةومة األمم املتحدة و ـــــــناريق ا وبراجم ا رنفاذ  الدامج يف املناط  املتضـــــــررة  - 39
املتكررة بع ِّطراف النزاع، ومن المــــارات اجلويــــة، والتبــــارأ املنتةم لن ان املــــدهأاــــة  ااشـــــــــــــــتبــــا ــــات من
املباشـــــــرة، وا سمات غ  النمطاة. والتاسة للالشـــــــطة املرربطة بالنزاع املســـــــلا، ِّ ـــــــبح  مناط   ث ة  غ 

رن واأللمــام مــتهولــة بــالســـــــــــــــكــان ملّوثــة ألم ةــّد  ب  بــالــذصــا ر غ  املنفسرة واملتفسرات من صلفــات ان
 األرتاة، وهو ما يطرح صاطر عالاة ِّمام رنفاذ ِّالشطة األمم املّتحدة يف رلك املناط .

مو فا  22ومنذ بداية النزاع، ق ت  الأشـــــــــرات من الأاملع يف جماأ األالشـــــــــطة اصالســـــــــاالاة، من م  -40
الروا؛ من م من مو في األو  18مو في األمم املتحـــــدة ومؤســـــــــــــــســـــــــــــــــــات منةومـــــة األمم املتحـــــدة،  من
مو فع ومتطوعع من مجأاة ا الأ األ ر  8 مو فا ومتطوعا من ا الأ األ ر الأرو السور ؛ و 66 و

 الفلسطاين. وِّ هاد ِّيضا مبقت  الأديد من مو في املنةمات غ  انكوماة الدولاة والوطناة.
ن مو في و اات منةومة مو فاً م 28ومع ياية الفرتة املشمولة بالتقرير،  ان هناك ما جمموعه  - 41

األمم املتحدة وبراجم ا قاد ااةتساز ِّو يف عدار املفقورين )من م مو ف واةد من برالامج األمم املتحدة 
 مو فاً من مو في األوالروا(. 26 اصمنا ي ومو ف واةد من ألرارة شؤون السالمة واألمن، و

  
 المالحظال -ثالثا  

ين ،  ّ  النشـــا  الأســـكر  املكثف يشـــك  ا اها مث ا للقل ، وِّالصالأ الفرتة املشـــمولة بالتقرير - 42
ســـورية، اجلم ورية الأرباة الِّشـــأر بقل  بالّ ألزاء رزايد الت ـــأاد الأســـكر ، ا ســـاما يف منطقة مشاأ غرن 

ثالثة ماليع ســور  يقامون ها ا. وســتؤر  زيارة الت ــأاد زهاء زاأ  ألةدة مناط  ختفاف التورّر، اليت ما
ألم حتر ات سكاالاة ها لة ِّصرة، وستكون  ،يف البلدعل  غرار ما ش دره مناط  ِّصرة هناك،   الأسكر 

 ا ِّيضـــــــا عواقف  ارثاة عل  املدالاع من ةا  انماية والو ـــــــوأ ألم املســـــــاعدات اصالســـــــاالاة واخلدمات 
مجاع ِّطراف النزاع بالتزاما ا  ِّةّ   ّ  األطراف عل  االتزام بارفاك ختفاف التورّر وِّ  ّ ر  وألالين األساساة. 

 اً وعدم اختا  األهداف املدالاة هدهمبوجف القاالون الدويل اصالســـــــــــــــا  نماية املدالاع واألهداف املدالاة؛ 
وانرص يف ِّثناء الأملاات الأســــكرية عل  عدم ألناك ِّتــــرار باملبا  امل  ــــ ــــة للتألام، مبا يف  ،لل سوم

اإاأ الطيب و ايت م، وعدم روجاه ا سمات تــــــــــــد املســــــــــــتشــــــــــــفاات  لك املدارس؛ واةرتام الأاملع يف 
. وينبمي السماح للمدالاع الراغبع يف الفرار من مناط  القتاأ ِّن يفروا رون عراقا  واملراه  الطباة األصرة

وبطريقة حتفظ بشك   ام   رامت م وِّمن م،  ما جيف روه  انماية للراغبع يف البقاء. وا جيوز ألطراف 



S/2018/777 
 

 

18-13693 15/19 

 

لنزاع ِّن يتمروا بت س  املدالاع ألســـــــــــــبان رّت ـــــــــــــ  بالنزاع، ما مل يكن  لك بداعي روه  األمن للمدالاع ا
 املأناع ِّو ألسبان عسكرية ملحة.

ألّن تمان و وأ احملتاجع بشك  آمن ورا م، ويف الوق  املناسف ومن رون قاد، ألم املساعدة  - 43
اصالســــــــــاالاة. باد ِّن و ــــــــــوأ انالة اة لتسّنف املزيد من الّتدهور يف يف مجاع ِّحناء البلد ية  ِّمراً بالّ األ 

مؤصرا مــا زاأ رم ت الســـــــــــــــاطرة علا ــا األمم املتحــدة ألم املنــاط  عد صطو  املواج ــة وعد املنــاط  اليت 
 ــــــأوبة القاور املفروتــــــة عل   مؤصرا، زار منرم ت الســــــاطرة علا ا حمدورا للماية. هفي هذه املناط  اليت 

 ـــــــوأ أللا ا ااهتقار ألم اخلدمات األســـــــاســـــــاة، ةا  مت  س  مقدمي اخلدمات  سزء من اارفاقات الو 
احمللاة اليت مت التو ـــ  أللا ا بع الســـلطات الســـورية ومجاعات املأارتـــة املســـلحة غ  التابأة للدوأ. وِّ  ّ ر 

ة واصالســـــــــــــــاالااملراه  الطباة ة    ِّطراف النزاع بواجب ا، وه  القاالون الدويل اصالســـــــــــــــا ، يف اةرتام و اي
 ةساطر ال رم  . وجيف  اية املألمع واألطباء الذين قّدموا اخلدمات األساساة الضرورية قب ها اأاملع وال

األســــــــــاســــــــــاة عل  املنطقة، وا ب ّد للطراف املســــــــــتفادة من اخلدمات من ِّن رســــــــــتمر يف رلقي اخلدمات 
ماح بو ــوأ اصغاثة اصالســاالاة الضــرورية اليت حتتاج ا. وِّ  ّ ر األطراف    ذلك بضــرورة عدم التتّصر يف الســّ

املوّج ة للمدالاع احملتاجع،  ات الطابع اصالسا  واحملايد واملنفذة رومنا ِّ  متااز سليب، ويف راس  و وأ 
 هذه اصغاثة.

 وِّرين بتشـــــــــــــــّد الأبارات ا سمات القاســـــــــــــــاة اليت رســـــــــــــــت دف مباشـــــــــــــــرة املدالاع، والت ديدات - 44
املدالاع، مبن ها م النســـاء واألطفاأ، اليت يرركب ا رنةام الدولة اصســـالماة يف الســـويداء. هال رســـاما  تـــدّ 
هذا اازرراء الفاتا بانااة والكرامة اصالساالاة، امل الف ملا طلاه القاالون الدويل من واجبات عل   ّ   مع

قوات موالاة للحكومة  ِّنّ  جاءت به التقارير مناألطراف املن رطة يف النزاعات املسّلحة. وِّ رين  ذلك ما 
األطراف بتن القاالون الدويل  قام  بقت  صارل ألطار القاالون ملقارلع  االوا قد ِّلقوا ِّســـــــلحت م. وِّ ّ ر   ّ 

وطنع ِّصذ الرها ن من املدالاع ومن املقارلع الذين يلقون األشــــــ اص ةااة  اصالســــــا  حيةر ااعتداء عل 
أل دار األةكام ورنفاذ ِّةكام اصعدام بدون ةكم ساب   ارر عن حمكمة الةاماة هضالً عن  ِّسلحت م

همث  هذه األهأاأ  .اروهر مجاع الضماالات القضا اة اليت رأتدها الشأون املتحضرة تماالات ا غىن عن 
 املشرت ة بع ارفاقاات جناف، ور أت د جرا م ةرن واالت ا ات جسامة 3رشّك  االت ا ات صط ة للمارة 
 للقاالون الدويل نقوك اصالسان.

وِّعاد الّتت اد عل  وجون حماسبة املرركبع االت ا ات القاالون الدويل اصالسا  اجلسامة. ه ذه  - 45
احملاســــــبة  ا ِّ اة جوهرية يف حتقا  الســــــالم الدا م يف اجلم ورية الأرباة الســــــورية. وِّ ّرر ِّيضــــــا رعويت ألم 

 حملكمة اجلنا اة الدولاة.ألةالة الوتع يف البلد عل  الةر ا
وِّهاف ِّيضـــــــــــــــا بكّ  ِّطراف النزاع وبكّ  الدوأ وهائات اإتمع املد  ومنةومة األمم املتحدة  - 46
رتأاون رأاوالا راما مع احبلاة الدولاة واحملايدة واملســــــــــتقلة للمســــــــــاعدة يف التحقا  بشــــــــــتن األشــــــــــ اص  ِّن

لدويل املرركبة يف اجلم ورية الأرباة الســـــــــــورية منذ املســـــــــــؤولع عن اجلرا م األشـــــــــــد صطورة مبوجف القاالون ا
 ومالةقت م قضا اا، وا ساما من صالأ رقدمي املألومات والوثا  . 2011آ ار/مارس 

ورةـ  عتبـات مفّوتـــــــــــــــاـة األمم املتحـدة لشـــــــــــــــؤون الالجئع ومأـاي ها بشــــــــــــــــتن عورة الالجئع  - 47
بذولة من ِّج  عورة الســـــــــــوريع ألم ريارهم. اصطار املأاار  الذ  جيف ِّن رســـــــــــرتشـــــــــــد به اجل ور امل هي

وســــــتســــــتمر يف روجاه ااالتباه ألم ما لدة املفوتــــــاة من صدات و ارن ا تســــــبت ا منذ ِّ ثر ســــــتع عاما 
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وعل  ِّ  ةاأ، رقف  املشار ة يف الأملاات الأاملاة يف جماأ الت د  ألزمات  دة رتأّل  بالالجئع. من
اســـــــــــــــتأدار ملســـــــــــــــاعدة الالجئع والنازةع الذين يأورون طواعاة ألم منةومة األمم املتحدة عل  ِّهبة ا

 مواطن م األ لاة.
رشكالة اللسنة سريأة، بشتن  ط خب وما ِّزاأ ِّؤيّد مبأوثي اخلاص وهو يوا   مشاوراره الدقاقة، - 48

ِّرعو ألم رعم ج وره من قب  ما زل  . و البدء ب جراءا الالزمة لواإموعة الكاملة من املســا   الدســتورية 
جتماع اااألطراف املشــار ة يف الدعوة ألم بو ــف ا وااحتار الروســي ورر اا، ااســالماة(  -)مج ورية أليران 

، ومن قب  ســــــا ر األعضــــــاء الر اســــــاع يف اإتمع 2018ســــــورشــــــي يف  االون الثا /يناير الذ  االأقد يف 
الســـــــــــــــورية واملأارتـــــــــــــــة ألم منا رعم ما الكام   ذه اجل ور اجلم ورية الأرباة ةكومة  الدويل.  ما ِّرعو

هلاس  .(2015) 2254باعتبارها جزءا من عملاة التو ــّ  ألم رســوية ســااســاة مبوجف قرار جملس األمن 
   وألجيار ة  را م للنزاع يف البلد: ألياء مأاالاة الشــأف الســور ســوة صطة عم  واةدة، وهيِّمامنا هناك 

من صالأ عملاة ســااســاة شــاملة بقاارة ســورية رليب التطلأات املشــروعة للشــأف الســور ، مبا يتماشــ  مع 
  .2012ةزيران/يوالاه  30( وباان جناف ال ارر يف 2015) 2254القرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 المتفق 
ت ا مفوضذذذذذذذذذية األم  الحوادث المبّلغ عن ا التي كان ل ا أثت على المدنيين والتي سذذذذذذذذذّجل  

 *2018يه ليو /تموزالمتحدة لحقوق اإلنسان، 
 

 محافظة حلع  
ج از متفّسر يدو  عندما االفسر آصرون  17متوز/يولاه، ق ت  مد  واةد عل  األق  وج رح  4يف  • 

 منبج بريف ةلف الشرقي. م ة يف منطقة ةاة بلدة ال نع بالقرن من ةشد من املدالاع يف 
ج از متفّسر يدو  ال ـــــــــــــــنع عندما االفسر لاه، ج رح ما ا يق  عن ثالثة مدالاع متوز/يو  5يف  • 

 عل  جاالف الطري  يف منطقة منبج.
 مكتف متوز/يولاه، االفسر ج از متفّسر يدو  ال نع يف حماط ِّةد املستو فات وبالقرن من 6يف  • 

جرابلس بشـــــماأ شـــــرك يف مدينة غ  رابأة للدولة، مأارتـــــة مســـــلحة  مجاعة، وهو “لواء الشـــــماأ”
 ريف ةلف. وِّسفر ااالفسار عن جرح ستة مدالاع، من بان م ثالثة الساء وطف  واةد.

عندما االفسر متوز/يولاه، ق ت  ثالثة مدالاع، من بان م طف  واةد، وج رح ســـــــــــــــتة آصرون  8يف  • 
 بلدة بالقرن من ســـوك حملاة يف ،ج از متفّسر يدو  ال ـــنع قا  ألالّه  ان مو ـــوا بدراجة الارية

 قباسع مبنطقة البان مشاأ ةلف.
 از جب  ـــــباةا، وقع هسوم قا  ألالّه بســـــاارة مف  ة 11متوز/يولاه، ويف ةدور الســـــاعة  23يف  • 

ق تن  بالقرن من مبىن اإلس احمللي لبلدة ِّصرتين بشـــــــــماأ ريف ةلف. و  ،متفّسر يدو  ال ـــــــــنع
 آصرين. 11رح ما ا يقّ  عن ن وج  ان اثنامدالا

اســــت ده  قا  أليا غارات ِّرتــــاة يف ِّثناء  ،وز/يولاه، ق ت  مدالاان وجرح ســــبأة آصرونمت 30يف  • 
 ةّي انمداالاة يف مدينة ةلف اخلاتأة لساطرة انكومة.

 
 محافظة الحسكة  

يف ِّثناء  متوز/يولاه، ق ت  ما ا يقّ  عن ستة مدالاع من ِّ سرة واةدة، بان م امرِّران وطف ، 4يف  • 
منطقة ســـــــكناة يف قرية الطرف اخلاتـــــــأة لســـــــاطرة رنةام الدولة يا اســـــــت ده  قا  ألغارة جوية 

 اصسالماة والواقأة يف منطقة الشاير، جنون ريف انسكة.
 

 محافظة القنيطتة  
مـدالاا،  13 ـــــــــــــــبـاةـا، ق تـ  مـا ا يقـّ  عن  10:15متوز/يولاـه، ويف ةـدور الســــــــــــــــاعـة  17يف  • 

غارة يف ِّثناء  ،ع، وِّ ــــــــاب  امرِّة جبروح صط ةِّطفاأ من ِّ ســــــــرر 10 بان م ثالثة الســــــــاء و من
 

، يتأّل  هذا الو ـــــــــف للةداث اليت ِّ هاد بوقوع ا صالأ الشـــــــــ ر بامتثاأ مجاع (2015) 2258وهقا لقرار جملس األمن  * 
. (2014) 2191 و (2014) 2165 و (2014) 2139األطراف يف اجلم وريــة الأرباــة الســـــــــــــــوريــة لقرارات اإلس 

ة للفري  الدويل لدعم ســـــــــــــــورية. ور قدَّم هذه املألومات رون مســــــــــــــــاس بأم  هرقة الأم  املأناة بوقف ألطالك النار التابأ
ألومات الواررة قا مًة ة ــــرية جبماع االت ا ات القاالون الدويل اصالســــا  واالت ا ات و اوزات القاالون الدويل رشــــّك  امل وا

 .نقوك اصالسان اليت وقأ  يف اجلم ورية الأرباة السورية صالأ الفرتة املشمولة بالتقرير

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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مدرســــــة يف عع التانة يف حماهةة القناطرة. وقا  ألّن الضــــــحايا هم من ا اســــــت ده  قا  أليّ  جوية
 النازةع الذين هّروا من مدينة انارة مبحاهةة ررعا.

 
 محافظة السويداء  

اهةـة احملـاملـدالاـة والأســـــــــــــــكريـة يف  متوز/يولاـه، وعنـد الفسر، رأّر  الأـديـد من األهـداف 25يف  • 
قة هسمات اخلاتــــــأة لســــــاطرة انكومة، ألم مشل  رنفاذ عملاات االتحارية. واســــــت ده   منســــــّ

ا سمات ســـــــــــــــوقا حملاة وةدث  يف حماط روار الّنسمة وروار املشـــــــــــــــنقة يف مدينة الســـــــــــــــويداء. 
اهةة. احمل ي منشرقالشماأ الو  يشرقاجلزِّين الواست ده  ا سمات ِّيضا مناط  ريفاة ِّصرة يف 
عل  األق  ش  ا  220ِّّن ألم  رقاريرِّشارت وِّعلن رنةام الدولة اصسالماة مسؤولاته عن ا. و 
قوك اصالســـــــــــان األمم املتحدة نمفوتـــــــــــاة  لكن )من الأســـــــــــكريع واملدالاع( قد ق تلوا وِّ ـــــــــــابوا

 رتمّكن من حتديد عدر املدالاع وا عدر الأسكريع من هؤاء. مل
 

 معامحافظة د  
غـارة ، يف ِّثنـاء متوز/يولاـه، ق تـ  ثالثـة مـدالاع، من بان م امرِّة وطفـ ، وج رح ِّربأـة آصرون 8يف  • 

 ِّّم املاا ن شرك ررعا.بلدة است ده   اجوية قا  أليّ 
اســـــــــــــــت ده  ا ارة جوية قا  أليّ يف ِّثناء غمتوز/يولاه، ق ت  ِّربأة مدالاع، من بان م امرِّة،  17يف  • 

 الأالاة غرن ررعا.لدة بمنطقة سكناة يف 
رسا  بلدة است ده   اغارة جوية قا  أليّ ، يف ِّثناء ، ق ت  طفالن شقاقانِّيضاً  متوز/يولاه 17يف  • 

 غرن ررعا.اخلاتأة لساطرة رنةام الدولة ااسالماة يف ال موك ير مبنطقة ةو  
 اغــارة جويــة قاــ  أليّــ ثنــاء يف ِّمتوز/يولاــه، ق تــ  ِّربأــة مــدالاع، من بان م امرِّة وطفالن،  20يف  • 

 اخلاتأة لساطرة رنةام الدولة اصسالماة.رسا  است ده  منطقة سكناة يف مدينة 
غـــارات ِّرتــــــــــــــاـــة يف ِّثنـــاء آصرون  27مـــدالاـــا عل  األقـــ  وج رح  12متوز/يولاـــه، ق تـــ   31يف  • 

ســـاطرة ال موك اخلاتـــأة لير كويا يف منطقة ةو  الالشـــسرة و بلدة اســـت ده  قا  أليا  وجوية
 رنةام الدولة اصسالماة.

 
 محافظة ديت الزوم  

متوز/يولاــه، ق تــ  ِّربأــة مــدالاع، من بان م امرِّة وطفــ ، وج رل  6يوم من يف هرتة مــا بأــد الة ر  • 
اســـــت ده   ا از متفّسر يدو  ال ـــــنع قا  أليّ جبســـــاارة مف  ة  االفساريف ِّثناء مخســـــة آصرون 

اخلاتـــأة و  ،شـــرك رير الزورالواقأة يف الســـورية يف مدينة الب  ـــ ة الدطقراطاة ســـوريا قوات  مكتف
 األغلباة الكررية. الدطقراطاة  اتسوريا  قوات لساطرة

سوسة اخلاتأة  متوز/يولاه، رأّر  مأم  للثلج يقع عند مفرك موزان بع بلدة 12يف مساء يوم  • 
حماهةة رير الزور، ألم من يف الشــرقي ر الباغوز هوقا  يف  لســاطرة رنةام الدولة اصســالماة وبلدة

 مدالاا. 28ما قا  ألالّه غارة جوية. وق ت  ما ا يقّ  عن 
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 محافظة إدلع  
است ده   اغارات جوية قا  أليّ يف ِّثناء غرن ريف ألرلف يف  متوز/يولاه، ِّ  اف مدالاون 10يف  • 

اة حممب ، وِّ ــــاف بشــــ ية بناة جســــر الشــــمور. وقد ِّ  ــــاب  امرِّة وطفالن يفقريبة من منطقة 
 مشمشان بريف جسر الشمور. مد  واةد يف قرية

متوز/يولاه، ويف هرتة ما بأد الة ر، رأّرتــــــ  منطقة ســــــكناة يف قرية  ناســــــة بين عز، يف  12يف  • 
عن  ِّسفرمما  ،منطقة س   الرول الواقأة بالقرن من جسر الشمور، ألم ما قا  ألالّه غارات جوية

 ن م امرِّة وطفالن، وأل ابة ااالاة آصرين من بان م مخسة الساء.مقت  ثالثة مدالاع، من با

 


