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 (2014) 2165 و (2014) 2139 األمننن مننجننلننس قننراتا  تننينن نن ننننن   
 (2016) 2332 و (2015) 2258 و (2014) 2191 و
 (2018) 2401 و (2017) 2393 و
 

  العام األم ن تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 األمن جمل  قرار من ١7 بــــــــ ل قرة عمال املقــــــــد  واخلمســـــــــــــــو  اخلــــــــ م  التقرير هو هــــــــ ا - ١

، (20١4) 2١9١ القرار من 5 وال قرة، (20١4) 2١65 القرار من ١0 وال قرة، (20١4) 2١39
 القرار من 6 وال قرة، (20١6) 2332 القرار من 5 وال قرة، (20١5) 2258 القرار من 5 وال قرة
 أ  الع   األمني إىل اجملل  فيه  طلب اليت، (20١8) 240١ القرار من ١2 وال قرة، (20١7) 2393

 . السورية العربية اجلمهورية يف النزاع أطراف مجيع قبل من القرارات تن ي  عن تقريرا، يوم  30 كل،  يقد 
 املتحدة األمم منظومة لوك الت املت حة البي ن ت إىل الوثيقة ه ه يف الواردة املعلوم ت وتســـــــــــــــتند - 2

 الواردة البي ن ت أم . صــــلة ذات أخرى ومصــــ در الســــورية العربية اجلمهورية حكومة من املســــتق ة والبي ن ت
 بشــــــــــهر فتتعلق بإيصــــــــــ    ق مت اليت اإلنســــــــــ نية املســــــــــ عدات بشــــــــــ   املتحدة األمم منظومة وك الت من
 . 20١8 أغسط /آب
  

  الرئ س ة التطوُّتا  - ثان ا 
  

 ١ اإلط ر

 2018 أغسطس/آب الرئ س ة: اليقاط
تزايد القلق بشـــــ   احتم ي القي   بعملي ت عســـــكرية يف منطقة وقيف التصـــــعيد يف إدلب بصـــــورة  - ١

ال رتة املشـــــمولة ب لتقرير، حير أغـــــ رت غ رات اوية وت ظريات يف   فظيت إدلب وحلب كبرية خالي 
آب/أغســــط  عن وفي ت وإصــــ ب ت يف صــــ وف املدنيني. ووردت تق رير عن  ١2و  ١0يف ال رتة بني 

 هظم ت أدت إىل تضرر عدد من املرافق الصحية، وُعّلقت أنشطة املدارس يف عدد من املن طق.
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 من الغريب الشـــــــــم ي أحن ء ومجيع إدلب يف االحتي ا ت تلبية اإلنســـــــــ نية املنظم ت وواصـــــــــلت - 2
 التخزين ذلك يف مب ، االغـــتعداد اهود تنســـيق مع، احلدود عرب املســـ عدة قنوات من مســـت يدة، البلد

 العملي ت نط ق بتوغـــيع املرتبط النط ق الواغـــع النزوح خطر تزايد ضـــوء يف، املعونة إلمدادات املســـبق
 .املنطقة يف العسكرية

 وك لك، والقنيطرة درع    فظيت على غـــــــــــيطر   احلكومة عززت، البلد من الغريب اجلنوب ويف - 3
 نزحوا أهنم ُقّدر ال ين األشـــــــــــــخ   معظم عودة عن وأفيد. الســـــــــــــويداء   فظة من األكرب اجلزء على

 325 000 يقــ رب وعــددهم األصـــــــــــــــليــة منــ طقهم إىل يونيــ /حزيرا  أواخر منــ  املنطقــة يف حــدي ــ 
 عداد يف شخص 60 000 بنحو يقدر م  يزاي ال ك  ،  أغسط /آب منتصيف يف، ولكن. شخص
. الع ئدين صــ وف يف ذلك يف مب ، مرت عة مســتوي ت تســظل اإلنســ نية االحتي ا ت وظلت الن زحني

 العريب األمحر ا الي مع ب لشــــــــــراكة املنطقة يف اإلنســــــــــ نية املســــــــــ عدة تقدمي املتحدة األمم وواصــــــــــلت
 يف البلــد درعــ  إىل الوكــ الت بني مشـــــــــــــــرتكتني قــ فلتني إرغــــــــــــــــ ي خالي من ذلــك يف مبــ ، الســـــــــــــــور 

 من العديد إىل الوصــــــوي إمك نية أ  غري. أغســــــط /آب ١6 يف الشــــــ   وبصــــــرى أغســــــط /آب 9
 .وشرك ئه  املتحدة لألمم الت بعة اإلنس نية املس عدة وك الت إىل ب لنسبة  دودة ظلت املن طق

 الــدولــة وتنظيم الــدرقراطيــة غـــــــــــــــوريــة قوات بني القتــ ي ظــل، الشـــــــــــــــرقيــة الزور دير  ــ فظــة ويف - 4
 شــــخص 20 000 من أك ر ب   تق رير أف دت حير، املدنيني يف يؤثر والشــــ   العراق يف اإلغــــالمية

 إيصــــــــــــــــ ي إمكــ نيــة وكــ نــت. أغســـــــــــــــط /آب وأوائــل يوليــ /متوز أواخر بني مؤقتــة خميمــ ت إىل نزحوا
 ب   ت يد تق رير أيضـــ  وردت حني يف، ادا  دودة املواقع ه ه من العديد إىل اإلنســـ نية املســـ عدات

 .فقط الطبية احل الت لبعض اغت ن ءات مع، املغ درة من منعوا الن زحني غ لبية
 ولكن. التظ رية األنشـــطة واغـــتفن ف الن زحني عودة عن اإلبالغ تواصـــل، الشـــرقية الغوطة ويف - 5

 أع ق مم ، ادا  دودة املنطقة إىل اإلنســــــــــــ نية املنظم ت وصــــــــــــوي وإمك نية املدنيني تنقل حرية ظلت
. للع ئدين ذلك يف مب ، إليه  احل اة تشـــــــــــتد اليت اخلدم ت وتقدمي املســـــــــــ عدة زي دة إىل الرامية اجلهود
 .السور  العريب األمحر ا الي طريق عن توا  اإلنس نية املس عدة وظلت

 من املاليني إىل العو  يد مد   وشــــــــرك  ه  املتحدة لألمم الت بعة اإلنســــــــ نية الوك الت وواصــــــــلت - 6
 داخل من واملقدمة غ ائية مســـ عدات من املؤل ة اإلنســـ نية املســـ عدة ووصـــلت. احملت اني األشـــخ  

 أغســط /آب يف وأوفدت. شـــخص مليو  2.37 من أك ر إىل املتحدة األمم وك الت قبل من البلد
 للحي ة منق ة إغ ثية مســـــــــــ عدات حتمل الوك الت بني مشـــــــــــرتكة إنســـــــــــ نية مســـــــــــ عدات قوافل ثالث

، الشـرقية الغوطة يف وزملك  عربني هي إليه  الوصـوي يصـعب من طق إىل طبية ولواز  غ ائية وإمدادات
 من 75 000 جمموع  م  إىل العو  مد ت حير، درع    فظة يف البلد ودرع  الشـــــــــــــــ   وبصـــــــــــــــرى
 للحي ة منق ة غ ائية مســـ عدة شـــحن ت بتســـليم املتحدة األمم ق مت، أغســـط /آب ويف. احملت اني

 .احلدود عرب إيص ي عملي ت خالي من شخص 574 000 من أك ر إىل
  
 ط لب ال   (20١8) 240١ القرار األمن جمل  اخت  عندم ، 20١8 فرباير/شــــب   24 ومن  - 3
. الســــــــــــورية العربية اجلمهورية أحن ء من العديد يف العســــــــــــكر  النزاع تواصــــــــــــل، العدائية األعم ي بوقيف في 

 واشتب ك ت قن صة نريا  وإطالق مدفعي وقصيف اوية غ رات وقوع عن أبلغ، أغسط /آب شهر وخالي
، دمشــــــــــــــق ورييف، ومح ة، ومحص، واحلســـــــــــــــكة، الزور ودير، والالذقية، وإدلب، حلب   فظ ت يف ةبري
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 معه  املتح ل ة للحكومة املوالية والقوات احلكومة بني العســكرية العملي ت واغــتمر ت. والســويداء والقنيطرة
 القوات بني اشـــــــتب ك ت ووقعت. أخرى اهة من الدوي غري من املســـــــلحة املع رضـــــــة ومج ع ت، اهة من

، وحو   إدلب يف التصــــــــــــــعيد وقيف منطقة ويف. الزور دير   فظة يف الدرقراطية غــــــــــــــورية وقوات احلكومية
 القدرات تعزيز، منهم  كل  وحل  ء، الدوي غري من املســـلحة املع رضـــة ومج ع ت احلكومية القوات واصـــلت
  .العسكرية املواقع وحتصني

بعملي ت عســـــكرية واغـــــعة النط ق يف منطقة وقيف التصـــــعيد يف  وتزايد القلق بشـــــ   احتم ي القي   - 4
إدلب بصــورة كبرية خالي ال رتة املشــمولة ب لتقرير، حير أغــ رت غ رات اوية وت ظريات يف   فظيت إدلب 

آب/أغســــــط  عن وفي ت وإصــــــ ب ت يف صــــــ وف املدنيني. ووردت تق رير  ١2و  ١0وحلب يف ال رتة بني 
  من املرافق الصحية، وُعلقت أنشطة املدارس يف عدد من املن طق. عن هظم ت أدت إىل تضرر عدد

، الغريب والشــــــم ي إدلب أحن ء مجيع يف اإلنســــــ نية لالغــــــتظ بة النط ق واغــــــعة عملية وتواصــــــلت - 5
. (20١7) 2393 األمن جمل  قرار إط ر يف املســـــــــــلمة، تركي  من احلدود عرب املســـــــــــ عدة من مســـــــــــت يدة

 التصعيد وقيف منطقة يف اإلنس نية املس عدة إىل حب اة شخص مليو  2.١ حنو أ  املتحدة األمم وقّدرت
 اجملــ ي يف وشـــــــــــــــركــ  هــ  املتحــدة األمم وقــ مــت. داخليــ  النــ زحني من مليو  ١.4 ذلــك يف مبــ ، إدلــب يف

 مرتبط للمدنيني النط ق واغـــــــع نزوح حدوث إلمك نية االغـــــــتعداد تدابري نط ق بتوغـــــــيع  أيضـــــــ اإلنســـــــ ي
 مليو  3١١ مبلغ فيه  يطلب للت هب خطة ووضــــــــــــــعت. املنطقة يف عســــــــــــــكرية بعملي ت القي   ب حتم ي

 ركن ال ين األشــخ   من 900 000 إىل عدده يصــل م  إىل القط ع ت متعددة مســ عدة لتقدمي دوالر
 شــخص 700 000 إىل يصــل م  ذلك يف مب ، كبري  عســكر  تصــعيد ح لة يف حدي   ن زحني يصــبحوا أ 
 املنظمــ ت أ  غري. احلــدود عرب املتــ حــة القنوات طريق عن إال ممكنــ  إليهم الوصـــــــــــــــوي يكو  أ  يتوقع ال

 التخطيط أرق   جت وز إىل غــيؤد  إدلب يف االفرتاضــ ت أغــوأ غــين ريو أ  على الت كيد واصــلت اإلنســ نية
 يف وشـــــرك ئه  املتحدة األمم قدرات بك ري ت وق احتي ا ت عن غـــــيســـــ ر حير، الت هب خطة يف احملددة
 . االغتظ بة على اإلنس ي اجمل ي

ويف اجلنوب الغريب من البلد، اخن ض النشـــــــــــ   العســـــــــــكر  بصـــــــــــورة كبرية مع قي   احلكومة بتعزيز  - 6
وك لك على اجلزء األكرب من   فظة الســــــــــــــويداء. وأفيد عن عودة غــــــــــــــيطر   على   فظيت درع  والقنيطرة، 

معظم األشــــــــــــخ   ال ين ُقّدر أهنم نزحوا حدي   يف املنطقة من  أواخر حزيرا /يوني  إىل من طقهم األصــــــــــــلية 
شــــــــــخص. ولكن، يف منتصــــــــــيف آب/أغســــــــــط ، ك   ال يزاي م  يقدر بنحو  325 000وعددهم يق رب 

وظلت االحتي ا ت اإلنســـ نية تســـظل مســـتوي ت مرت عة، مب  يف ذلك  شـــخص يف عداد الن زحني 60 000
يف ص وف الع ئدين. وواصلت األمم املتحدة تقدمي املس عدة اإلنس نية يف املنطقة ب لشراكة مع ا الي األمحر 
العريب الســــــــــــــور ، مبــ  يف ذلــك عن طريق إرغــــــــــــــــ ي قــ فلتني مشــــــــــــــرتكتني بني الوكــ الت إىل درعــ  البلــد يف 

آب/أغســـط ، قدمت  لواز  نظ فة صـــحية وإمدادات غ ائية ولواز   ١6ط  وبصـــرى الشـــ   يف آب/أغســـ 9
يف  74 000شــــخص. وأُوصــــلت أيضــــ  املســــ عدة الغ ائية إىل حوا   40 000منزلية وصــــحية مل  جمموع  

عديد من   فظيت درع  والقنيطرة ب لشــــراكة مع ا الي األمحر العريب الســــور . غري أ  إمك نية الوصــــوي إىل ال
 املن طق ظلت  دودة ب لنسبة إىل وك الت املس عدة اإلنس نية الت بعة لألمم املتحدة وشرك ئه .

 من أك ر ب   تق رير أف دت حير، املدنيني يف يؤثر القت ي ظل، الشـــــــــــــــرقية الزور دير   فظة ويف - 7
 إمك نية وك نت. أغســــــط /آب وأوائل يولي /متوز أواخر بني مؤقتة خميم ت إىل نزحوا شــــــخص 20 000

 ت يد تق رير أيضــــ  وردت حني يف، ادا  دودة املواقع ه ه من العديد إىل اإلنســــ نية املســــ عدات إيصــــ ي
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 مع، الرقــة أو احلســـــــــــــــكــة انوب يف أخرى منــ طق إىل للوصـــــــــــــــوي املغــ درة من منعوا النــ زحني غــ لبيــة بــ  
 جنم، احل د اإلغــه ي من ح لة 723 نع أبلغ، أغســط /آب 25 ويف. الطبية احل الت لبعض اغــت ن ءات

 اإلنســــ ي اجمل ي يف وشــــرك  ه  املتحدة األمم وق مت. م رس/آذار من  الزور دير   فظة يف، وف ة ١2 عنه 
 . ل لك اغتظ بة التوعية أنشطة وتك ييف الكلور مب دة املنزلية املي ه مع جلة بزي دة

الن زحني واغتفن ف األنشطة التظ رية. غري أ  حرية ويف الغوطة الشرقية، تواصل اإلبالغ عن عودة  - 8
املدنيني يف االنتق ي إىل داخل املنطقة وخ راه  ظلت مقيدة. وظلت إمك نية وصوي املنظم ت اإلنس نية إىل 
املنطقة  دودة ادا، مم  أع ق اجلهود الرامية إىل زي دة املســــــــ عدة وتقدمي اخلدم ت اليت تشــــــــتد احل اة إليه ، 

  لك للع ئدين. وظلت املس عدة اإلنس نية توا  عن طريق ا الي األمحر العريب السور .يف ذ مب 
، األردنية الســورية احلدود على، الركب   خميم يف شــخص 45 000 لنحو اإلنســ نية احل لة وظلت - 9

 على، املعيشـة أحواي غـوء بسـبب املخيم من خرات األغـر من مف ت عدة أ  وأفيد. شـديد لقلق مدع ة
 اه ت واود بسبب مجة أمنية خم طر ومع كبرية  م لية بتكل ة إال ممكن  يكن مل االنتق ي ه ا أ  من الرغم
 املســــــــ عدة تقدمي إىل احل اة في  أصــــــــبحت وقت ويف. املخيم من اخلروج طريق طوي على مســــــــلحة ف علة

 ك نو   يف املتحدة األمم ملســـ عدات كبرية  إيصـــ ي عملية آخر حدوث مع، متزايدة بصـــورة ملحة اإلنســـ نية
 الوك الت بني مشـــــرتكة إنســـــ نية مســـــ عدة ق فلة إرغـــــ ي بشـــــ   املن قشـــــ ت تواصـــــلت، 20١8 ين ير/ال  ي
 . املنطقة إىل
 وزير مع وااتمع. أغســـــط /آب يف الدبلوم غـــــية مشـــــ ورات  غـــــورية إىل اخل   مبعوثي وواصـــــل - ١0

 يف احل لة ملن قشــــــــــــة أغســــــــــــط /آب ١5 يف الع صــــــــــــمة واشــــــــــــنطن يف األمريكية املتحدة الوالي ت خ راية
، أنقرة يف أخرى   دث ت مكتب  مم لو وأارى. الســـــــي غـــــــية العملية ذلك يف مب ، الســـــــورية العربية اجلمهورية
 األمم من بتيســـــري، الســـــوريو  ورلكه  الســـــوريو  يقوده  دغـــــتورية جلنة إنشـــــ ء بشـــــ   وطهرا ، وموغـــــكو

 .(20١5) 2254 األمن جمل  لقرار ووفق  انييف عملية إط ر يف املتحدة
 

 الحماية  
 اراء من بشـــــدة يتضـــــررو  املدنيو  ظل، العنيف حدة يف نســـــي اخن  ض حدوث من الرغم على - ١١

 املدنيني مقتل يف تتســـــــــبب والربية اجلوية الغ رات وظلت. العدائية لألعم ي املب شـــــــــرة وغري املب شـــــــــرة اآلث ر
 صـــ وف يف تقع اليت العديدة اإلصـــ ب ت وظلت. وتدمريه  املدنية التحتية ب لبىن األضـــرار وإحل ق وارحهم
 انته ك ت اغــــــــــتمرار على قوي  مؤشــــــــــرا يشــــــــــّكال  املدنية التحتية ب لبىن يلحق ال   الدم ر وهوي املدنيني
 شن   على امل روض احلظر انته ك ت وب ألخص، واالحتي   والتن غب التمييز يف املتم لة األغ غية القواعد

 . عشوائية هظم ت
 البىن وتدمر املدنيني وجترح فتقتل ب لســــك   امل هولة املن طق على ُتطلق املت ظرة األغــــلحة وظلت - ١2

 إىل ب لســـــــــــــك   امل هولة املن طق يف اخلطرة ب ملت ظرات التلوث وأدى. األضـــــــــــــرار هب  وتلحق احليوية التحتية
 يدوية املت ظرة األاهزة اغـــتخدا ُ  وزاد. إليه  اإلنســـ نية املســـ عدات وصـــوي وإع قة وارحهم املدنيني مقتل

 احلكومية القوات اغـــــــــتع د   اليت املن طق ويف. املت ظرات خم طر اغـــــــــت ح ي من املن طق بعض يف الصـــــــــنع
 األاهزة بســبب املدنيني صــ وف يف إصــ ب ت وقوع عن تق رير ورود اغــتمر، الزور ودير درع  يف وحل   ه 
 .احلرب خمل  ت من املت ظرات أو املن ظرة غري وال خ ئر الصنع يدوية املت ظرة
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 عن وحل   ه  احلكومية القوات ا نب من املتقطع القصـــــــيف أغـــــــ ر، وحلب إدلب   فظيت ويف - ١3
 . آخرين آالف ونزوح، وأط  ي نس ء منهم، املدنيني من العشرات وإص بة مقتل
 يف الدوي غري من املسلحة اجلم ع ت بني الداخلي االقتت ي اغتمر، حلب   فظة يف من طق ويف - ١4

 املن طق يف الصــــــــنع يدوية املت ظرة األاهزة اغــــــــتخدا  إىل أغــــــــ غــــــــ  ذلك ويعزى، املدنيني رف ه على الت ثري
، والتخوييف، التهــديــد أعمــ ي مشلــت اليت اجلرائم وانتشــــــــــــــــ ر، القــ نو  عن واخلروج، بــ لســـــــــــــــكــ   املــ هولــة

 . والقتل واالختط ف
 ودور واألغـــــــــــــــواق واملدارس الطبية املرافق ذلك يف مب ، املدنية التحتية البىن يف يؤثر القت ي وظل - ١5

 يف املدنيني بني إص ب ت وقعت، اإلنس   حلقوق املتحدة األمم م وضية تلقته  معلوم ت وحسب. العب دة
 ووثّقـت. املرفق( )انظر اإلنســــــــــــــــ ي الــدو  للقــ نو  انتهــ   يف ذلــك يكو  أ  وحيتمــل، احملــ فظــ ت خمتليف

 املع رضــــــــــــــة ومج ع ت، وحل   ه  احلكومة قوات ذلك يف مب ، النزاع أطراف أ  يُزعم انته ك ت امل وضــــــــــــــية
 هي، اإلره بية اجلم ع ت ضــــمن األمن جمل  أدراه  اليت واجلم ع ت، وحل   ه  الدوي غري من املســــلحة

 . ارتكبته  اليت
 ١9/22 و ١8/١-دإ قراري  يف السورية السلط ت اإلنس   حقوق جمل  دعوة من الرغم وعلى - ١6
 حقوق مح ية والية إلي  ُتســــــند ميداي واود إق مة منه  بســــــبل، اإلنســــــ   حقوق م وضــــــية مع التع و  إىل

 عد  بسبب  دودة   الصدد ه ا يف اإلبالغ على اإلنس   حقوق م وضية قدرة تزاي ال، زيزه وتع اإلنس  
 .البلد إىل ب لدخوي    احلكومة مس ح
 واالحتظ ز واالعتق ي، القتل ألعم ي يتعرضـــــــــــــــو  أيضـــــــــــــــ  البلد أحن ء مجيع يف املدنيو  يزاي وال - ١7

 وظلت. واملهينة والق غــــــية الالإنســــــ نية واملع ملة، والتع يب، واالختط ف، احلرية من واحلرم  ، التعســــــ يني
 الدوي غري من املســـــــــــلحة املع رضـــــــــــة مج ع ت تقو  مدنيني عن تق رير تتلقى اإلنســـــــــــ   حقوق م وضـــــــــــية
 املع رضــــــــة مج ع ت من وغريه  الشــــــــ   حترير هيفة قبل من أخ وا الرا ي من املف ت أ  ويزعم. ب ختط فهم

 املع رضــة مج ع ت غــيطرة حتت تقع وإدلب وحلب، مح ة   فظ ت من من طق يف الدوي غري من املســلحة
 يرواو  ك نوا  املســــــــــــــتهدفني األفراد أل  أو فدية على احلصــــــــــــــوي أال من إم ، الدوي غري من املســــــــــــــلحة
 ثالثة ر غــ ء ب ختط ف املتعلقة املن صــلة احلوادث وأث رت. التق رير أف دت حســبم  احلكومة مع للمصــ حلة

 . خ ص  قلق  مستش ي ت
 ك  ،  املدنيني من  دد غري عددا   اختط ت مســـــــــــــــلحة مج ع ت أ  أفيد، احلوادث إحدى ويف - ١8

 يو  ظهر بعــد محــ ة مشــ ي يف واملغري حلــب رييف غرب انوب يف الزربــة قرييت يف، وأط ــ ي شـــــــــــــــبــ   منهم
، مدني  27 عن يقل ال م  حيتظز والشــــ   العراق يف اإلغــــالمية الدولة تنظيم يزاي وال. أغســــط /آب 25

 تنظيم وهدد. يولي /متوز 25 يف الســويداء على اجلم عة اعتداء بعد ره ئن، واألط  ي النســ ء من معظمهم
 التنظيم ب   التق رير وأف دت، ملط لب  وحل   ه  احلكومية القوات تســــتظب مل إذا بقتلهم اإلغــــالمية الدولة

 .األقل على الره ئن من واحدة رهينة قتل
 مب شـــرة بصـــورة اإلنســـ   حقوق م وضـــية مدي 200 من أك ر أبلغ، 20١8 يوني /حزيرا  ومن  - ١9
 أوق ت يف  تظزين ك نوا   م أق رب أو أغـــــــــــرهم من أفراد بوف ة رمسية تبليغ ت تلقوا ب هنم مب شـــــــــــرة غري أو

. طبيعية ألغــــــــب ب ك نت  الوف ة أ  إىل تلك الوف ة شــــــــه دات مجيع وأشــــــــ رت. احلكومة ا نب من خمتل ة
 أغــــــرا أ  حني يف،  م قريب بوف ة رمسي  فيه  يبّلغو  اليت ال  نية املرة ك نت  ه ه أ  األغــــــر من عدد وذكر
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 وقت وهو، امل ضــي القر  من ب لتســعين ت مؤرخة ك نت  تلقته  اليت الوف ة شــه دات أ  إىل أشــ رت أخرى
 املك تب أو الشـــــــــــــــرطة مراكز إىل احلضـــــــــــــــور عند إال ب لتبليغ يعلموا مل إهنم آخرو  وق ي. أق رهبم اخت  ء

د ومل. أخرى أعمــ ي ملتــ بعــة احلكوميــة  معظمهــ  وكــ  ، األغـــــــــــــــر إىل املتوفني ا ــر من قليــل عــدد إال يـُعــ 
 للطب مســـــــتقل حتقيق إاراء طلب من منعت أهن  أغـــــــر عدة وتدعي. األخرية اآلونة يف توفوا ألشـــــــخ  

  .ذلك على اإلقدا  من خ ئ ة أهن  أو وظروفه  الوفي ت غبب يف الشرعي
 منهم  تضـــررت هظم ت عدة وقوع من الصـــحي اجمل ي يف وشـــرك  ه  املتحدة األمم حتققت وقد - 20

 ان ظ ر وقع، أغســـــــــــط /آب 4 ويف. ب لتقرير املشـــــــــــمولة ال رتة خالي وموظ وه  الصـــــــــــحية للرع ية مرافق
 إص ب ت وقوع عن يبلغ ومل. املستش ى بنواف  أضرارا أحلق إدلب رييف يف غرمني يف مستش ى من ب لقرب

 يف بدام  ن حية يف مســتشــ ى أشــخ   عدة اقتحم، أغســط /آب 7 ويف. واملرضــى املوظ ني صــ وف يف
، أغســـــــــــــــط /آب ١0 ويف. احل دثة عن مســـــــــــــــؤوليته  اهة أ  تعلن ومل. املرفق من طبيب  واختط وا إدلب

، بصــــــيدلة أضــــــرارا أحلق مم ، إدلب رييف يف نبل ك ر  ن حية يف الكلى لغســــــيل مركزا اوية غ رات أصــــــ بت
 أغــــــ رت، أغســــــط /آب ١١ و ١0 ويف. املي ه وخزان ت األوكســــــظني واغــــــطوان ت، اخل راية وب جلدرا 

 املســـــــتشـــــــ ى خدم ت تقدمي حصـــــــر عن الوطين النعم   معرة مســـــــتشـــــــ ى من ب لقرب عني ة اوية غ رات
. املعرة ن حية يف مســـــــــتشـــــــــ ى اوية غ رة أصـــــــــ بت، أغســـــــــط /آب 22 ويف. أي   لعدة الط رئة ب حل الت

 على هويتهم حتديد يتســــن مل مقنعني را ي اعتدى، أغســــط /آب 30 ويف. إصــــ ب ت وقوع عن يُبل غ ومل
 عدة بعد الطبيب غــراح وأطلق. ب ختط ف  وق موا إدلب مدينة يف منزل  أم    لي ملســتشــ ى ورئي  طبيب

 مؤقــت تعليق عن حكوميــة غري طبيــة منظمــة أعلنــت، احلــ دثــة وعقــب. حراــة حــ لــة يف وهو غــــــــــــــــ عــ ت
 .خال   يعمل املستش ى ظل، أي   ثالثة ملدة التعليق واغتمر. املستش ى ذلك يف ألنشطته 

 أمرت، أغســــــــط /آب 6 ف ي. النزاع اراء من للتضــــــــرر عرضــــــــة أيضــــــــ  التعليمية املرافق وظلت - 2١
 الكنيســــــــــــــة من الدعم تتلقى مدارس ذلك يف مب ، اخل صـــــــــــــــة املدارس من عدد بإغالق احمللية الســـــــــــــــلط ت

 يف التعليمية األنشــطة علقت، أغســط /آب ١0 ويف. احلســكة   فظة يف، الق مشــلي مدينة يف املســيحية
 غـــبع عن يقل ال م  وت ثر. املنطقة يف العنييف القصـــيف بســـبب أي   لعدة إدلب   فظة يف واملعرة نبل ك ر

 . اإلغالق اراء من مدارس
 

 اإلنسان ة المساعدة ميظما  وصول إمكان ة  
  

 2 اإلط ر

 الرئ س ة اليقاط
 من املاليني إىل العو  يد مدّ  وشـــــــــرك  ه  املتحدة لألمم الت بعة اإلنســـــــــ نية الوك الت واصـــــــــلت - ١

 اإلنســـ نية املســـ عدة وب ضـــل. الســـورية العربية اجلمهورية داخل من ذلك يف مب ، احملت اني األشـــخ  
 املواقع إىل، البلد داخل من، الســــــورية العربية اجلمهورية يف املتمركزة املتحدة األمم وك التُ  قدمته  اليت
 أك ر اغت  د، احلكومة لسيطرة اخل ضعة املن طق يف واملواودة اعتي دية بصورة إليه  الوصوي ركن اليت
 .الغ ائية املس عدات من شخص مليو  2.37 من
 حتمل الوك الت بني مشـــــــــرتكة إنســـــــــ نية مســـــــــ عدات قوافل ثالث أغســـــــــط /آب يف وأوفدت - 2

 هي إليه  الوصــــوي يصــــعب من طق إىل طبية ولواز  غ ائية وإمدادات للحي ة منق ة إغ ثية مســــ عدات
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 يف كلت مه ،  الشـــــ   وبصـــــرى البلد درع  إىل خمصـــــصـــــتني وشـــــحنتني، الشـــــرقية الغوطة يف وزملك  عربني
 وزملك  عربني إىل تواهت  اللتني الق فلتني املتحدة األمم ورافقت. الســـــــــــــــورية العربية اجلمهورية انوب

 درع  إىل املتواهة الق فلة يف ب ملشـــــ ركة املتحدة األمم ملوظ ي ُيســـــم  مل أن  غري. الشـــــ   بصـــــرى وإىل
 .السورية السلط ت من األمنية املوافق ت على احلصوي عد  بسبب البلد

 (20١4) 2١65 األمن جمل  قرارات مبواــب هبــ  املــ ذو  احلــدود عرب املســــــــــــــــ عــدة وظلــت - 3
 االغـــــــتظ بة من حيوي  ازءا تشـــــــّكل (20١7) 2393 و (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و

 750 000 من أك ر إىل للحي ة املنق ة املســ عدة شــحن ت أُوصــلت، أغســط /آب ويف. اإلنســ نية
 عملي ت وظّلت. شحنة( ١3) ش حنة 3١9 بواغطة احلدود عرب إيص ي عملي ت خالي من شخص

 .أغسط /آب يف معّلقة األرد  طريق عن احلدود عرب اإلنس نية املتحدة األمم
  

، أغســــــط /وآب يولي /متوز لشــــــهر  الوك الت بني املشــــــرتكة املتحدة األمم قوافل خطة إط ر يف - 22
. شخص 939 300 إىل املس عدات إيص ي هبدف إليه  الوصوي يصعب منطقة 25 إىل الوصوي طُلب

ويف آب/أغســط ، أُذ  ل الث قوافل مشــرتكة بني الوك الت ب   تتوا  إىل مواقع يصــعب الوصــوي إليه  هي 
عربني وزملك ، يف الغوطة الشـــرقية، ودرع  البلد وبصـــرى الشـــ  ، كلت مه  يف انوب اجلمهورية العربية الســـورية، 

  والشكل األوي(. ١ شخص )انظر اجلدوي 75 000حير قدمت املس عدة املتعددة القط ع ت إىل 
 

  ١ اجلدوي
 2018قوافل المساعدة اإلنسان ة المشتركة ب ن الوكاال  المسّ رة عبر خطوط التماس، آب/أغسطس 

 املك   الت ريخ
ا ــدف املطلوب بلوغــ  

 )عدد املست يدين(
عدد املســت يدين ال ين 

 نوع املس عدة مت الوصوي إليهم
 مس عدة متعددة القط ع ت 35 000 35 000 عربني وزملك  آب/أغسط  ١     
 مس عدة متعددة القط ع ت 32 500 ال ينطبق درع  البلد آب/أغسط  9

 مس عدة متعددة القط ع ت 7 500 ال ينطبق بصرى الش   آب/أغسط  ١6
  

 الشكل األوي  
 2018العمل ا  اإلنسان ة المشتركة ب ن الوكاال ، آب/أغسطس   

 
املس عدة يف املن طق اليت يصعب عدد األشخ   ال ين تلقوا 

 الوصوي إليه 

 شخص 75 000

 

 القوافل املشرتكة بني الوك الت

3 

 في المائة 5

هي النسبة املفوية لألشخ   ال ين تلقوا املس عدة يف 
  املن طق اليت يصعب الوصوي إليه 

 عدد األشخ   يف املن طق اليت يصعب الوصوي إليه : 

 مل ون شخص 1،48

  

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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 اإلنسان ة االستجابة  
لت - 23 ، احملت اني األشـــــخ   ماليني إىل وشـــــرك  ه  املتحدة لألمم الت بعة اإلنســـــ نية الوك الت وصـــــ 
 اإلنســــ نية العملي ت )أ( ذلك: يف مب ، املت حة الوصــــوي غــــبل مجيع خالي من، واألط  ي النســــ ء فيهم مبن

 دو  احملت اني إىل اإلنســ نية املســ عدات بواغــطته  تصــل اليت، الســورية العربية اجلمهورية داخل من املســرّية
 من املســــــــــ عدات إيصــــــــــ ي يتم حير، التم س خطو  عرب املســــــــــرّية والقوافل )ب(؛ التم س خطو  عبور
 إيصـــــــــ ي يتم حير، احلدود عرب اإليصـــــــــ ي وعملي ت )ج(؛ التم س خطو  عرب احملت اني إىل البلد داخل

 إىل وب إلضـــــــــــــــ فة. (3 و 2 اجلدولني )انظر اجمل ورة البلدا  من انطالق    إليه  احملت اني إىل املســـــــــــــــ عدات
 إىل للحي ة املنق ة املســــ عدة إيصــــ ي احلكومية غري واملنظم ت احلكومة واصــــلت، وشــــرك ئه  املتحدة األمم

 مج ع ت عليه  تســـيطر اليت املن طق من الك ري يف أيضـــ  احمللية الســـلط ت وواصـــلت. احملت اني األشـــخ  
 .أمكن حي م  خدم ت تقدمي   الدوي غري من املسلحة املع رضة

 يف مواقع إىل واحدة وك لة من مرغـــلة شـــحن ت إليصـــ ي طلب ت تقدمي من ردة وك الت وواصـــلت - 24
 يف املواودة املتحدة األمم وك الت تتواله  القبيل ه ا من املســـ عدات إيصـــ ي وعملي ت. البلد أحن ء مجيع

 املوافقة متت، أغســــــط /آب ويف. اعتي دية بصــــــورة إليه  الوصــــــوي ركن من طق إىل تتوّا  حير، دمشــــــق
 الســلط ت إىل الع ملي األغ ية برن مج قدمه  اليت، طلب  ١ 652 عدده  الب لغ، الرمسية الطلب ت مجيع على

. البلد أحن ء مجيع يف مت رقة مواقع إىل الغ ائية املس عدات نقل بتيسري تُ يد رغ ئل على للحصوي السورية
 مواد نقل بتيســــري ت يد رغــــ ئل على للحصــــوي طلب    4١ الالافني لشــــؤو  املتحدة األمم م وضــــية وقدمت
 دعم إيص ي ومت. مجيع  عليه  املوافقة ومتت، الرزق كسب  على للمس عدة مواد وجمموع ت أغ غية إغ ثية
 ال ين واألمه ت األط  ي من 4١2 000 فيهم مبن، شـــــــــــــــخص مليو  2 من أك ر إىل القط ع ت متعدد
 ١١7 000 بـ عددهم يقدر م  تلقى، ذلك إىل وإض فة. والتحصني األولية الصحية الرع ية خدم ت تلقوا
 ١34 000 حنو واغــــــت  د. ب لتغ ية تتعلق وخدم ت   تغ وية ُمكّمالت   واملرضــــــع ت واحلوامل األط  ي من

 خدم ت من ط ل ١90 000 اغــــت  د حني يف، التعويضــــي التعليم ومن األغــــ غــــي التعّلم مواد من ط ل
 حنو إىل اجلنســــــــ ي العنيف ومنع اإلجن بية الصــــــــحة خدم ت وقدمت. االاتم عي الن ســــــــي والدعم احلم ية
 شخص مليو  2.9 حنو وتلقى. وشرك ئ  للسك   املتحدة األمم صندوق من بدعم شخص 328 000

 الصحي الصرف ولواز  ب ملي ه اإلمداد خدم ت تقدمي من شخص مليو  ١.7 واغت  د، غ ائية مس عدات
 .الصحية والنظ فة

 
  2 اجلدوي

بل بجم ع األخرى والميظما  المتحدة األمم من المسنننننننننننناعدة تلقوا ال ين األشنننننننننننخا  ، السننننننننننن
 2018 أغسطس/آب

 عدد األشخ   ال ين تلقوا املس عدة املنظمة
 34 000 منظمة األغ ية والزراعة لألمم املتحدة  

 7١ 000 الدولية للهظرةاملنظمة 
 2 860 000 م وضية األمم املتحدة لشؤو  الالافني

 2 000 000 منظمة األمم املتحدة للط ولة
 9١8 63١ برن مج األمم املتحدة اإلمن ئي
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 عدد األشخ   ال ين تلقوا املس عدة املنظمة
 328 000 صندوق األمم املتحدة للسك    

 ١75 000 وك لة األمم املتحدة إلغ ثة وتشغيل الالافني ال لسطينيني يف الشرق األدىن
 2 923 5١5 برن مج األغ ية الع ملي
 922 000 منظمة الصحة الع ملية

  
 (20١4) 2١65 األمن جمل  قرارات مبواب املســـــــــــــــ عدات إيصـــــــــــــــ ي عملي ت واغـــــــــــــــتمرت - 25

 ال  ي الشكل )انظر (20١7) 2393 و (20١6) 2332 و (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و
 بكل مســـــــــــبق    الســـــــــــورية الســـــــــــلط ت املتحدة األمم أخطرت، القرارات تلك ب حك   وعمال. (3 واجلدوي
 . منه  يست يدوا أ  يتوّقع من وعدد وواهته   تواه  ذلك يف مب ، الشحن ت من شحنة

 امل ذونة عملي    الســــــــورية العربية ب جلمهورية املعنية املتحدة لألمم الت بعة الرصــــــــد آلية وواصــــــــلت - 26
. (20١7) 2393 و (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و (20١4) 2١65 القرارات مبواـــــب
 شحنة ١3 بإيص ي املتحدة لألمم ت بعة وك الت غت قي   اآللية رصدت، ب لتقرير املشمولة ال رتة وخالي
 وأربع، شـــــــــ حنة( 276) ا وى ب ب من شـــــــــحن ت مث ي حدودية: مع بر ثالثة عرب شـــــــــ حنة 3١9 نقلته 

 شــواغل أ  تُ ر ومل. شــ حن ت( 4) اليعربية من واحدة وشــحنة، شــ حنة( 39) الســال  ب ب من شــحن ت
حن ت اإلنســـ نية الطبيعة بشـــ   أغـــفلة أو  الشـــحن ت جبميع احلكومة   املتحدة األمم وأخطرت. املرغـــلة للشـــا

 وصــو   من املتحدة األمم شــرك ء ت كد، البلد إىل الشــحن ت وصــوي ومبظرد. موعده  من غــ عة 48 قبل
 على املتحدة األمم معه  تع قدت مســــــــتقلة ث ل ة أطراف شــــــــرك ت وغــــــــهرت.    املعّينة املســــــــتودع ت إىل

 ه ه توزيع عملية برصــــــــد وق مت، املســــــــتودع ت إىل املســــــــ عدات وصــــــــوي من مســــــــتقل بشــــــــكل التحّقق
 األرد  حكوم ت مع ممت زة تع و  عالق ت من تســـــــت يد اآللية وظلت. اخلدم ت تقدمي أو/و املســـــــ عدات

 .والعراق وتركي 

 2١65 القرار اختـــ ذ أعقـــ ب يف، 20١4 يوليـــ /متوز يف للحـــدود العـــ برة العمليـــ ت بـــدء ومنـــ  - 27
 شــ حنة   2١ 7١5 من أك ر منت على احلدود عرب شــحنة 86١ من أك ر املتحدة األمم نقلت، (20١4)
 4 605 و؛ تركي  من انطالق  الســــــال  ب ب عرب شــــــ حنة 2 249 و ا وى ب ب عرب شــــــ حنة ١4 820)

 ه ه وتشـــــــّكل. العراق( من انطالق  اليعرُبية عرب شـــــــ حنة 4١ و؛ األرد  من انطالق  الرم   عرب شـــــــ حن ت
 خدم ت تقد  اليت والســــورية الدولية احلكومية غري املنظم ت تقدمه  اليت للمعونة ودعم    تكملة   العملي ت

 .اجمل ورة البلدا  من آخرين ماليني إىل
. معّلقة األرد  من انطالق  احلدود عرب اإلنس نية العملي ت ظّلت، ب لتقرير املشمولة ال رتة وخالي - 28
 574 000 حنو إىل غ ائية مس عدات إيص ي من متّكنوا املن  و  وشرك  ه الع ملي األغ ية برن مج أ ّ  غري

 أيضــــ  الع ملية الصــــحة منظمة وق مت. تركي  مع احلدود عرب هبم  م ذو  دخوي نقطي من انطالق    شــــخص
 الع برة اآللية خالي من عالاية ارعة 530 260 حنو ووّفرت، وطبية صــــــــــــحية للواز  إيصــــــــــــ ي بعملي ت
 لواز  )اليونيســـــيف( للط ولة املتحدة األمم منظمة أوصـــــلت، الســـــورية العربية اجلمهورية مش   ويف. للحدود
 وإمدادات وصـــــحية تعليمية ولواز  تغ وية مواد إىل إضـــــ فة  ، األط  ي مح ية يف ُمســـــ عدة وإمدادات شـــــتوية
 إيصــــــــ ي عملي ت من عدد خالي من وذلك، الصــــــــحية والنظ فة الصــــــــحي ب لصــــــــرف تتعلق ولواز ، ب ملي ه

نة فر  شـــخص 57 000 من ألك ر وأُتيحت. احلدود عرب الشـــحن ت  النظي ة املي ه على للحصـــوي  ســـ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/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)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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 إىل األولية الصــــحية الرع ية خدم ت وُقد مت. الصــــحي والصــــرف املي ه شــــبك ت وصــــي نة تشــــغيل ب ضــــل
 ١6 000 من أك ر وتلقى. وال  بتة املتنقلة الصـــــــــــحية اخلدم ت خالي من شـــــــــــخص 99 000 من أك ر
 وخضــــع. الدقيقة املغ ي ت من إمدادات، ومرضــــع ت حوامل نســــ ء إىل إضــــ فة، اخل مســــة غــــن دو  ط ل

ط ل دو  غن اخل مسة، إض فة  إىل نس ء حوامل ومرضع ت، لل حص عن غوء التغ ية  2١ 000أك ر من 
  ط ال منهم العالج املن غب بعد أ  تبنّي أهنم يع نو  من غوء التغ ية احل د. 247احل د، تلّقى على إثره 

 األمم عملي ت يوني /حزيرا  شـــــــــــــــهر أواخر يف توق ت، ســـــــــــــــوريةال العربية اجلمهورية انويب   ويف - 29
 املشـــــــــــــــمولة ال رتة طواي متوق  ة احلدود عرب العملي ت وظلت. احلدود عرب جتر  اليت اإلنســـــــــــــــ نية املتحدة
 إىل غ ائية مســـ عدات تقدمي الســـورية العربية اجلمهورية انويب   يف املتحدة األمم اغـــتظ بة ومشلت. ب لتقرير
 . أغسط /آب شهر خالي شخص  73 785
 احلم ية احتي ا ت تلبية تعزيز وشــــــــرك  ه  الالافني لشــــــــؤو  املتحدة األمم م وضــــــــية وواصــــــــلت - 30

، أغســط /آب شــهر هن ية فبحلوي. األزمة من املتضــررين الســك   من وغريهم والع ئدين للن زحني الالزمة
 من اغــت  دوا شــخصــ  825 ١68 منهم، شــخصــ  ١ ١08 92١ منه  اغــت  د للحم ية مب درات نـُّ  ت
 شخص  ١١9 457 و األط  ي مح ية أنشطة من شخص  ١64 296 اغت  د فيم  الع مة احلم ية أنشطة

 والتصــد  واجلنســ ي اجلنســي العنيف من الوق ية أنشــطة بشــ     فظة ١2 نط ق على التوعية محالت من
 اليت الع ملة املتنقلة والوحدات اجملتمعية للمراكز اإلمج   العدد بلغ، 20١8 أغســـــــــــط /آب هن ية ويف. ل 

 2 3١5 يدعمه ، متنقلة وحدة 85 و فرعي  مركزا ١7 و جمتمعي  مركزا 97 الالافني شؤو  م وضية متو   
 التعبفة منه  جم الت يف، ب حلم ية صـــــــــــــلة ذات خدم ت الشـــــــــــــبكة تلك وقدمت. التوعية جم ي يف متطوع 
 دعم وخدم ت ل  والتصـــــد  واجلنســـــ ي اجلنســـــي العنيف ومنع الق نونية واملســـــ عدة الط ل ومح ية اجملتمعية

 الن زحني من مليو  2،6 حنو ل  ئدة، اخل صة االحتي ا ت ذو  لألشخ   واخلدم ت الرزق كسب  غبل
 ويف.   فظة ١2 يف األزمة من املتضـــــــــــــررين من وغريهم املســـــــــــــتضـــــــــــــي ة احمللية اجملتمع ت وأه   والع ئدين

 ودرع  والسويداء دمشق ورييف دمشق يف املقيمني الن زحني من شخص  ١38 55١ ك  ،  أغسط /آب
والقنيطرة وطرطوس والالذقية ومحص ومح ه وحلب واحلسكة يست يدو  مب شرة  من خدم ت برن مج املس عدة 

مواضـــــيع الق نونية الت بع مل وضـــــية شـــــؤو  الالافني، مب  يف ذلك خدم ت املشـــــورة؛ وحصـــــص التوعية بشـــــ   
  ق نونية، تشمل وث ئق احل لة املدنية وحقوق املرأة؛ وتدخالت احمل مني مب شرة لدى احمل كم وا يف ت اإلدارية.

 املتحدة األمم صــندوق ين  ه  أنشــطة من شــخص 328 000 حنو اغــت  د، ذلك على وعالوة   - 3١
.  م  والتصد  ب لشب ب املتصل والعنيف واجلنس ي اجلنسي العنيف ومنع اإلجن بية ب لصحة تتعلق للسك  
 األدىن الشــــــــرق يف ال لســــــــطينيني الالافني وتشــــــــغيل إلغ ثة املتحدة األمم وك لة وّزعت، ذلك إىل إضــــــــ فة  

 9 939 وتلقى، ال لســــــــطينيني الالافني من شــــــــخص ١75 000 حوا  على غ ائية غــــــــالال )األونروا(
 وتلقى. أغســـط /آب يف ا هزة أغ ية غـــالي، ودرع  قيةالشـــر  والغوطة الريمو  من نزحوا فلســـطيني  الاف 

 واغت  د النقدية املس عدات لتوزيع الع دية اجلولة خالي من نقدية مس عدات شخص  2 645 جمموع  م 
 مببلغ واحـدة ملرة نقــديـة مـدفوعـ ت من الشـــــــــــــــرقيــة والغوطـة الريمو  من نزحوا فلســـــــــــــــطينيــ  الافــ  ١ 250
 . ُأغرة لكلّ  دوالرا 70
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 ال  ي الشكل
 عن وشننركائ ا المتحدة األمم من المقّدمة المسنناعدة من، المجموعا  بحسنن ، المسننت  دين عدد
  2018 أغسطس/آب، الحدود عبر اإلنسان ة المساعدا  إيصال عمل ا  طريق

 )ب آلالف( 

 

 

 

 

 

 

  
  3 اجلدوي

عدد المسنننننت  دين المسنننننت دف ن بعمل ا  إيصنننننال المسننننناعدا  عبر الحدود لسننننن  مجال المسننننناعدة والميطقة، 
  2018آب/أغسطس 

 الصحة الغ اء التعليم املنطقة احمل فظة
 املواد غري الغ ائية/

 التغ ية امل وى
املي ه والصرف الصحي 

 والنظ فة الصحية 
 - -  000 ١8 -  450 9١  - إعزاز حلب        

  000 5  - 400 ١0    950 90   880 79   000 27  ابل مسع   حلب

 - - -  500 ١١0  - - الق مشلي احلسكة

 - - - - - - السقيلبية مح ة

 - - -  7١0 95   600 65  - معرة إدلب

 - - -  360 79   000 30  - أرحي  إدلب

  000 ١0  -  200 ١4   840 23١  - - ح ر  إدلب

  000 5  -  400 5   ١70 ١١7  - - إدلب إدلب

 - - -  280 24  - - اسر الشغور إدلب

  
 األطراف بني املصــــــ حلة مركز عن صــــــ درة إعالمية بنشــــــرات املتحدة األمم   الروغــــــي االحت د وواىف - 32

واصلت  املتن زعة يف اجلمهورية العربية السورية، يعرض فيه  املس عدة الغوثية املقدمة على الصعيد ال ن ئي. كم 
  دوي أعض ء أخرى تقدمي املس عدة اإلنس نية ال ن ئية وغري ذلك من أشك ي املس عدة اإلنس نية.

 
  التسج ل وعمل ا  التأش را   

 يف احلكومــة إىل التـــ شـــــــــــــــريات طلبـــ ت من اـــديـــدا من 4١ جمموعـــ  مـــ  املتحـــدة األمم قـــدمـــت - 33
 اعتب ر )مع النظر قيد طلب  22 ظل فيم  طلب  ١8 على املوافقة ارت، الطلب ت ه ه ومن. أغسط /آب
 طلب  26 ومن. واحدا طلب  املتحدة األمم وألغت، أغســط (/آب يف مت خرة ُقد مت الطلب ت من ١4 أ 

750

574

198
48200

 أساس ة أتقام

 وك الت 6

 شحنة عرب احلدود ١3
 ش حنة 3١9

املي ه  التغ ية
والصرف 
الصحي 
والنظ فة 
 الصحية

املواد غري 
 الغ ائية/امل وى

 الصحة الغ اء التعليم
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 على املوافقة ارت، ب لتقرير املشـــــــمولة ال رتة أوائل يف النظر قيد تزاي ال وك نت تقدره  غـــــــبق للت شـــــــريات
 جمموعـ  مــ  وقــُد . واحــد طلــب ُورفض النظر قيــد طلبــ ت 8 ظلــت بينمــ ، أغســـــــــــــــط /آب يف طلبــ  ١7
 ارت طلب  28 منه ، أغســـــــــــــــط /آب خالي الت شـــــــــــــــريات لتظديد املتحدة األمم طلب ت من طلب    64

دمـــــت طلبـــــ  22 أ  إىل اعتبـــــ ر )مع النظر قيـــــد طلبـــــ  36 ظـــــل فيمـــــ ، عليهـــــ  املوافقـــــة  يف متـــــ خرة قـــــُ
 ال رتة أوائل يف النظر قيد تزاي ال وك نت تقدره  غـــبق الت شـــريات لتظديد طلب  39 ومن. أغســـط (/آب

 .النظر قيد طلب ت 4 ظلت بينم ، أغسط /آب يف طلب  35 على املوافقة ارت، ب لتقرير املشمولة
 . البلد يف للعمل احلكومة لدى مسظلة دولية حكومية غري منظمة 24 جمموع  م  ويواد - 34
 

  عمل م وأماكن اإلنسان ة المساعدة موظ ي وأمن سالمة  
 من املتضررة املن طق يف الربامج تن ي    وبراجمه  وصن ديقه  املتحدة األمم منظومة وك الت واصلت - 35

، املب شــــــــــــــرة غري املدفعية لنريا  املنتظم والتب دي، اجلوية والغ رات، النزاع أطراف بني املتكررة االشــــــــــــــتب ك ت
 ب لسك   م هولة ك رية  من طق أصبحت، املسل  ب لنزاع املرتبطة لألنشطة ونتيظة. املتك ففة غري وا ظم ت

 يطرح م  وهو، األرضــــــية واأللغ   احلرب خمل  ت من واملت ظرات املن ظرة غري ب ل خ ئر كبري  حدّ  إىل ملّوثة
 . املن طق ه ه يف اإلنس نية األنشطة تن ي  تعرتض شديدة خم طر
 من موظ   22 منهم، اإلنســــــــــ نية األنشــــــــــطة جم ي يف الع ملني عشــــــــــرات قُتل، النزاع بداية ومن  - 36

 األمم ك لة  موظ ي من منهم ١8 ك  ،  املتحدة األمم ملنظومة ت بعة ومؤغــــــــــســــــــــ ت املتحدة األمم موظ ي
 من ومتطوع  موظ   66 و؛ )األونروا( األدىن الشـــــــرق يف ال لســـــــطينيني الالافني وتشـــــــغيل إلغ ثة املتحدة
 أيضــــــ  وأفيد. ال لســــــطيين األمحر ا الي مجعية من ومتطوعني موظ ني 8 و؛ الســــــور  العريب األمحر ا الي
 . والوطنية الدولية احلكومية غري املنظم ت موظ ي من العديد مبقتل
 االحتظ ز قيد وبراجمه  املتحدة األمم منظومة وك الت موظ ي من موظ     27 جمموع  م  وك   - 37
 املتحــدة األمم برنــ مج من واحــد موظيف )منهم بــ لتقرير املشـــــــــــــــمولــة ال رتة هنــ يــة يف امل قودين عــداد يف أو

 .األونروا( موظ ي من موظ     26 و اإلمن ئي
  

  ماللظا  - ثالثا 
 اليت هب  احمليطة واملن طق إدلب   فظة يف إنســــــــ نية ك رثة  وقوع خطر تزايد من ب لغ قلق يســــــــ وري - 38

 ماليني 3 من يقرب فم . الســـــــــــــــورية العربية اجلمهورية يف األخرية التوتر خت ييف منطقة من ازءا تشـــــــــــــــّكل
 املســـــ عدة إىل ب ل عل حيت او  شـــــخص مليو  2.١ حوا  منهم، املنطقة ه ه يف ح لي  يقطنو  شـــــخص

 خميم ت يف منهم العديد يواد، الن زحني من شــــــخص مليو  ١.4 حوا  العدد ه ا ويشــــــمل. اإلنســــــ نية
 يف كبرية  عســـكرية عملية فتن ي . شـــهور من  األقصـــى حده  األغـــ غـــية اخلدم ت ظله  يف بلغت، مكتظة

 م يال الســورية العربية اجلمهورية يف النزاع يشــهد مل حبظم طوارئ ح لة إىل يؤد  أ  ركن الوضــع ه ا ظل
 . غنوات غبع جت وزت اليت فرتت  يف بعدُ  ل 

ولقد واّهُت نداء إىل حكومة اجلمهورية العربية الســـــــــورية ومجيع أطراف النزاع إىل مم رغـــــــــة ضـــــــــبط  - 39
الن   واحرتا  التزامه  مبواب الق نو  الدو  اإلنســ ي حبم ية املدنيني، ال ين يشــّكلو  الغ لبية الســ حقة من 
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   يف إدلب واملن طق احمليطة هب . وأُدين االنته ك ت املرتكبة ضـــــــــــد املدنيني يف إدلب ومن طق أخرى، الســـــــــــك
  واليت مشلت التهديد والتخوييف واالختط ف والقتل، إض فة  إىل القيود امل روضة على احلري ت األغ غية.

 واألعي   املدنيني حبم ية نســـــــــــــــ ياإل الدو  الق نو  مبواب ب لتزام    النزاع أطراف مجيع أُذّكرُ و  - 40
 إحل ق عد  على العســـــــــكرية العملي ت أثن ء يف واحلر ، للهظو  هدف    املدنية األعي   اخت ذ وعد ؛ املدنية
 وعد ، ومح يتهم الطي اجمل ي يف الع ملني واحرتا ؛ املدارس ذلك يف مب ، للتعليم املخصــــصــــة ب ملب ي أضــــرار
 الكيمي ئية لألغلحة اغتخدا  أ  أ  إىل وُأشري. األخرى الطبية واملرافق املستش ي ت ضد ا ظم ت تواي 

 حرية تك ل أ  األطراف على جيب، ذلك على وعالوة  . مت م    مقبوي وغري مشــــــــــــــروع غري اغــــــــــــــتخدا  هو
 . املكوث أ  االنتق ي اخت روا غواء املدنيني مح ية تواصل وأ ، للمدنيني التنقل
 عرب عوائق دو  ومن وب غــتمرار وأم   بســرعة اإلنســ نية املســ عدات وصــوي إمك نية ضــم   وإ  - 4١

 الصدد ه ا يف أشري أ  وأود. اإلنس نية احل لة تدهور اغتمرار لتظنب ح غم أمر هو املب شرة الطرق أقصر
 من اآلالف ملف ت عن  غىن ال حي ة شـري   توفر زالت م  احلدود عرب جتر  اليت اإلنسـ نية املسـ عدة أ  إىل

 أ  إىل وأشـري. السـورية العربية اجلمهورية أحن ء مجيع يف املن طق من وغريه  إدلب يف غـيم  وال، األشـخ  
 (20١5) 2258 و (20١4) 2١9١ و، (20١4) 2١65 قراراتــــــــ  يف، يســـــــــــــــم ، األمن جمل 

. املب شـــــرة الطرق رأقصـــــ عرب احملت اني إىل لتقدره  اإلنســـــ نية املســـــ عدات بإيصـــــ ي، (20١7) 2393 و
 وفع لية بك  ءة اإلنس نية املس عدة لتوفري األمهية ب لغة املس عدة تقدمي طرق مجيع فإ ، غ بق    ذكرتُ  وكم 

 .االحتي ا ت على ق ئمة اغتظ بة ولضم  
 فه ه. اجلسيمة اإلنس ي الدو  الق نو  النته ك ت املرتكبني   غبة واوب على الّت كيد وأعيد - 42

 إح لة إىل دعويت وأكّرر. الســـــــــــــــورية العربية اجلمهورية يف الدائم الســـــــــــــــال  حتقيق يف  ورية أمهية    اخلطوة
 .الدولية اجلن ئية احملكمة نظر على البلد يف الوضع

 أ  املتحــدة األمم ومنظومــة املــدي واجملتمع الــدوي وجبميع النزاع أطراف جبميع أيضــــــــــــــــ  وأهيــب - 43
 لألشخ   القض ئية واملالحقة التحقيق يف للمس عدة املستقلة احمل يدة الدولية اآللية مع ت م  تع ون  تتع و 

 من  الســورية العربية اجلمهورية يف املرتكبة الدو  الق نو  تصــنييف وفق خطورة األشــد اجلرائم عن املســؤولني
 . والوث ئق املعلوم ت تقدمي خالي من غيم  وال، 20١١ م رس/آذار
 يتعني يزاي ال، املســــــــل  للنزاع نتيظة   امل قودين عداد يف يُعتربو  ال ين ب ألشــــــــخ   يتعلق وفيم  - 44
 حســــــــــــــــب، املكل ــة الــدوليــة ا يفــ ت مع بــ الشـــــــــــــــرتا ، املمكنــة التــدابري مجيع تتخــ  أ  النزاع أطراف على

 حكومة احتظز م ال ين األشــــــخ   ورف ه مصــــــري على ب لغ قلق وُيســــــ وري. مصــــــريهم ملعرفة، االقتضــــــ ء
 أ  األطراف جبميع وأهيب. لدوي الت بعة غري املســـــــــلحة املع رضـــــــــة مج ع ت أو الســـــــــورية العربية اجلمهورية

، بُ غــرهم االتصــ ي فر   م تت ح وأ ، إنســ نية مع ملة   يُع م لوا أ  حريتهم من احملرومني لألشــخ   تك ل
 تك ل األصــــوي حســــب مشــــك لة  كمة عن صــــ در غــــ بق حكم واود دو  أحك   ضــــدهم تصــــدر وأال
 .عنه  غىن ال ضم ن ت املتحضرة الشعوب تعتربه  اليت القض ئية الضم ن ت مجيع
 مرارا   إث ر   اإلنس   حلقوق املتحدة األمم م وضية كررت  اليت اخلطرية املستمرة الشواغل ظل ويف - 45
 فإي، الســــــورية العربية اجلمهورية يف اإلنســــــ   حقوق مســــــ ئل من وغريه  املدنيني مح ية مبســــــ لة يتعلق فيم 

 ١8/١-دإ اإلنســــــــــــــ   حقوق جمل  قرار   مع ومتشــــــــــــــي   ، بقوة الســــــــــــــورية العربية اجلمهورية حكومة أحر

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/2393 (2017)
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 حقوق مح ية والية إلي  ُتســـــــــــند ميداي واود إق مة منه  بوغـــــــــــ ئل، امل وضـــــــــــية مع تتع و  أ ، ١9/22 و
 .وتعزيزه  اإلنس  

 املب ولة اهوده يواصـــــــــــــــل وهو اخل   ملبعوثي الدعم تقدمي على األطراف مجيع أحر زلتُ  وم  - 46
 يف ال  علة واجله ت الســـــــورية العربية اجلمهورية حكومة أن شـــــــد زلتُ  وم . مســـــــتدا  غـــــــي غـــــــي حل لدعم

 يواد فال. غــــي غــــي حل إىل للتوصــــل اهود من يب ل  فيم  اخل   مبعوثي مع للتع و  الســــورية املع رضــــة
 الشـــــــعب مع ن ة إهن ء: وهو أال مجيع  نتق مس  أ  ينبغي، واحد هدف غــــــــوى املتحدة األمم مســــــــ عي أم  

 التطلع ت تلي غـــــورية بقي دة شـــــ ملة غـــــي غـــــية عملية خالي من البلد يف للنزاع دائم حل وإجي د الســـــور 
 يف الصـــــــــــــ در انييف وبي   (20١5) 2254 القرار مع يتم شـــــــــــــى مب ، الســـــــــــــور  للشـــــــــــــعب املشـــــــــــــروعة

 .20١2 يوني /حزيرا  30
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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  المرفق
 األمم م وضننن ة وسنننّجلت ا المدن  ن على أثر ل ا كان  والتي وقوع ا عن المبلَّغ الحوادث  

 *2018 أغسطس/آب، اإلنسان لحقوق المتحدة
 

 لل  محافظة  
 وأصـــــــيب، ط ال 20 و نســـــــ ء 7 منهم، مدني  4١ عن يقل ال م  قُتل، أغســـــــط /آب ١0 يف • 

 الكربى أُور  ن حية يف غكني  حي  اوية ضربة أن  يد عى م  أص ب عندم  جبروح املدنيني عشرات
 أضـــرار خّل ت اجلوية الضـــربة أ  وأُفيد. حلب   فظة رييف غرب يف املع رضـــة عليه  تســـيطر اليت

 .كبرية  م دية
 الزيدية حي يف منز م  من ب ِلغت   ُأخت   ملّ مو  مســــــــــلّحو  اختطيف، أغســــــــــط /آب ١2 يف • 

 كــ نوا  املختط ني أ  اداعي، احلــ دث عن وردت اليت املعلومــ ت يف اــ ء ملــ  ووفقــ . ع رين مبــدينــة
 . املنطقة يف تنشط اليت لدوي الت بعة غري املسلحة املع رضة جلم ع ت العسكرية الشرطة من أفراد

ثالثة أط  ي  من املدنيني وُأصــــــــيب امرأةقُتلت ، ١5:00آب/أغســــــــط ، حوا  الســــــــ عة  ١3يف  • 
جبروح عنــدمــ  ان ظر اهــ ز من األاهزة املت ظرة اليــدويــة الصــــــــــــــنع قيــل إهنــ  كــ    موال على منت 

ارابل . وأُفيد درااة ن رية جبوار ن حية املســـــــــظد الكبري الواقعة على مقربة من بيت الق نو  مبدينة 
أ  اجله ز ت ّظر قرب إحدى مركب ت مج ع ت املع رضة املسلحة غري الت بعة لدوي يف تنظيم اجلبهة 

 الشم لية.
 لدوي الت بعة غري املسلحة املع رضة جلم ع ت العسكرية الشرطة اعتقلت، أغسط /آب ١4 يف • 

 .ع رين بن حية شرياوا منطقة يف كرزيلة  بلدة يف مدنيني مخسة عن يقل ال م 
 منزي مبدامهة لدوي الت بعة غري املســـــلحة املع رضـــــة مج ع ت من أفراد ق  ، أغســـــط /آب 29 يف • 

 اعتدى وقد. ع رين بن حية معبطلي منطقة يف قنطرة بلدة يف احمللي معبطلي جمل  رئي  ن ئب
 . املنطقة من فّروا مث اسدي    أغرت  أفراد وعلى علي  اجلن ة

 
 الالذق ة محافظة  

 الواقع الســـ حل مســـتشـــ ى مدير ا وية جمهولو ملّ مو  مســـلحو  اختطيف، أغســـط /آب 7 يف • 
 اجلن ة أ  وأُفيد. املع رضـــــــة لســـــــيطرة اخل ضـــــــع الالذقية رييف يف البيضـــــــ  عني بلدة من مقربة على

 األمن حراس على ضــــــــــرب    ب العتداء ق موا أ  بعد املســــــــــتشــــــــــ ى داخل إق مت  من املدير اختط وا
 املختط ني ب   أفيد، أغســـط /آب ١2 ويف. املســـتشـــ ى مركب ت إحدى وغـــرقة أيديهم وتقييد
 . م لية فدية دفع بعد املختط يف غراح أطلقوا

 
 

، يتعلق ه ا الوصيف لألحداث اليت أُبِلغ عن وقوعه  خالي الشهر ب مت  ي مجيع (20١5) 2258وفق  لقرار جمل  األمن  * 
. (20١4) 2١9١و  (20١4) 2١65و  (20١4) 2١39األطراف يف اجلمهوريــة العربيــة الســـــــــــــــوريــة لقرارات اجملل  

وتُقــد   هــ ه املعلومــ ت دو  إخالي بعمــل فرقــة العمــل املعنيــة بوقيف إطالق النــ ر التــ بعــة لل ريق الــدو  لــدعم غـــــــــــــــوريــة. 
ســــ ي وانته ك ت وجت وزات الق نو  الدو  تشــــّكل املعلوم ت الواردة ق ئمة حصــــرية جبميع انته ك ت الق نو  الدو  اإلن وال

 حلقوق اإلنس   اليت وقعت يف اجلمهورية العربية السورية خالي ال رتة املشمولة ب لتقرير.

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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 السويداء محافظة  
 أحد رأس بقطع ق   والشــــــــ   العراق يف اإلغــــــــالمية الدولة تنظيم أ  أُفيد، أغســــــــط /آب 2 يف • 

 من، وأط  ي نســــــ ء بينهم من، مدنيني عدة مع اختط هم قد التنظيم ك    ال ين املدنيني الره ئن
 فيديو شـــــريط اإلغـــــالمية الدولة تنظيم وأصـــــدر. يولي /متوز 25 يف الســـــويداء   فظة رييف شـــــرق
 اجلمهورية حكومة مط لب   ، )شــــــــ بكي( قريت  وب غــــــــم ب مس  في  عّرف، الشــــــــ ب رأس قطع لعملية
 املدنيني الره ئن عن اإلفراج لق ء لديه  احملتظزين التنظيم أعضــــــــــــ ء عن ب إلفراج الســــــــــــورية العربية

  .التنظيم لدى احملتظزين
 

 دتعا محافظة  
 ُأغـــــرت ني من مدنيني را ي غـــــتة على القبض احلكومية األمن قوات ألقت، أغســـــط /آب 2 يف • 

 خميم يف أار ــ  مراقبــة عمليــة خالي درعــ  رييف غرب   الريمو  حوض يف معريــة بلــدة واد  من
 فّروا قد ك نوا  الريمو  حوض يف الشظرة بلدة من ن زحو  السّتة الرا ي أ  وأُفيد. للن زحني معرية
 ألقت احلكومية األمن قوات أ  أُفيد، ن ســ  اليو  ويف. فيه  املك يف القصــيف من هرب    البلدة من

 اللظ ة منطقة يف هب  ق مت للمن زي مدامه ت يف آخرين راال 72 عن يقل ال م  على القبض
 . درع  شرق بشم ي

 ق فلة يســتّقلو  ك نوا  أهنم أفيد را ي ١0 احلكومية األمن قوات اعتقلت، أغســط /آب ١١ يف • 
 املســـلحة املع رضـــة مج ع ت من مق تلو  )منهم شـــخص 500 احنو إاالء بعملية تقو  حل فالت

 العربية اجلمهورية حكومة مع املصــــــــ حلة رفضــــــــوا ممن آخرين ومدنيني وُأغــــــــرهم، لدوي الت بعة غري
 يف اجلوية املخ برات أفراد وك  . إدلب   فظة إىل درع  رييف غرب يف ا غـــم بلدة من الســـورية(

حير أُفيد أهنم ، عليه  يسيطرو  ك نوا  ت تيش نقطة يف احل فالت أوق وا قد درع  يف اب ب بلدة
 الـدولة لتنظيم منتســـــــــــــــبني بكوهنم الراـ ي هويـة على تعرّفوا امتطوا احلـ فالت رفقـة  راـ ي ملّ مني

 بلدة يف آخرين راال 25 عن يقل ال م  احلكومية القوات اعتقلت، ن ســـ  اليو  ويف. اإلغـــالمية
 بعد غــــــــــــــراحهم أُطلق منهم راال ١2 أ  وأُفيد؛ جمهولة ألغــــــــــــــب ب درع    فظة غرب يف داعل

 غـــراح يُطلق ب  ، قيل حســـبم ، احملليني الســـك   الروغـــية القوات طم نت أ  بعد قليلة غـــ ع ت
 . اإلغالمية الدولة بتنظيم يرتبط ال أن  يتبنّي  م ن كل

 نتيظة  ، وط ال  امرأة بينهم من، مدنيني تســـــــــــــــعة قُتل، أغســـــــــــــــط /آب ١6 و 4 بني ال رتة يف • 
 قُتــل، أغســـــــــــــــط /آب 4 ويف. درعــ   ــ فظــة من خمتل ــة أحنــ ء يف ان ظرت من ظرة غري لــ خرية
 . وغرب  درع  شرق رييف يف ون حتة الشظرة بلديت   يف ط ال 

 مدامه ت يف اعُتقلوا مدنيني را ي مخســـــــــــــة أ  أُفيد، أغســـــــــــــط /آب 22 إىل ١8 من ال رتة يف • 
 رييف يف وصيدا واب ب وعتم    ّظة بلدات يف احلكومية اجلوية املخ برات أفراد هب  ق   للمن زي
موا املعتقلني أ  مؤكدة غري تق رير وت يد. درع    فظة  . اإلغالمية الدولة تنظيم إىل ب النتم ء ا ا

 
 الزوت دير محافظة  

 غري ذخ ئر اراء من جبروح آخرين مدنيني ثالثة وُأصـــــــــــــــيب ط ل قُتل، أغســـــــــــــــط /آب 23 يف • 
 . الزور دير   فظة شرق   الري ية البوكم ي منطقة شرق يف الكشمة بلدة يف ان ظرت مت ظرة
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 شــرق يف م ك   بلدة يف ان ظرت مت ظرة غري ذخرية اراء من مدي قُتل، أغســط /آب 29 يف • 
 . الزور دير رييف

 
 إدل  محافظة  

 جبروح املدنيني من آخرين ١0 وأصيب امرأة قُتلت، ١5:00 الس عة حوا  أغسط /آب 2 يف • 
 ب  يواد موقع يف ان ظر مركبة على  موي الصـــــــــــــــنع يدو  مت ظر جبه ز هظو  إن  قيل م  يف

 . إدلب وغط للسي رات مرآب
 تنظيم لواء حتت املنضــــــــوية - الشــــــــ   حترير هيفة فرضــــــــت، أغســــــــط /آب 9 و 8 و 6 أي   يف • 

 التظوي حظر لدوي الت بعة غري املســـــــــــــلحة املع رضـــــــــــــة مج ع ت من أخرى وتنظيم ت - الق عدة
 املدنيني مف ت أ  وأُفيد. مح ة رييف مش ي ويف وشـــــرقه  إدلب   فظة انوب يف مدنيني واعتقلت

 عليهم أُلقي قد السورية العربية اجلمهورية حكومة مع “للمص حلة ب لرتويج” املتهمني الرا ي من
. لدوي الت بعة غري املســـــــــلحة املع رضـــــــــة ومج ع ت ا يفة تديره  جمهولة مواقع يف واحُتظزوا القبض

 األمم م وضــية أ  إال غــراحهم أُطلق قد احملتظزين من العديد أ  إىل مؤكدة غري تق رير وأشــ رت
 املســــلحة املع رضــــة اجلم ع ت أ  وأفيد. التق رير ه ه إثب ت تســــتطع مل اإلنســــ   حلقوق املتحدة

 على القبض إللق ء احلمالت من املزيد غــتنّ   ب هن  إدلب غــك   خترب زالت م  لدوي الت بعة غري
 . سوريةال العربية اجلمهورية حكومة مع املص حلة ات  ق ت إىل يدعو من ُكل

 جبروح آخرين 38 وإصــــــــــــــ بة مدني  ١2 عن يقل ال م  مقتل عن أفيد، أغســــــــــــــط /آب ١0 يف • 
 إدلب   فظة رييف غرب يف من طق أرضـــــية وضـــــرب ت اوية غ رات أهن  يُّدعى م  أصـــــ ب عندم 
 : الت لية احل الت ذلك يف مب ،    املت مختني ومح ة الالذقية و  فظيت  ، وانوب 

 منطقـة يف جبروح آخرين مــدنيــ  23 وأصـــــــــــــــيــب امرأتــ   بينهم من، مــدنيني غـــــــــــــــبعــة قُتــل - 
 . إدلب رييف جبنوب شيخو  خ  

 يف تــــ  بلــــدة يف امرأة بينهم من، جبروح ومــــدني ني ط ــــل بينهم من، مــــدنيني ثالثــــة قُتــــل - 
 . شيخو  خ  

 انوب يف التمــ نعــة نــ حيــة يف، وط ال  امرأتــ   بينهم من، جبروح مــدنيــ  ١2 ُأصـــــــــــــــيــب - 
 . إدلب شرق

 . ك رين  بلدة يف جبروح مدي ُأصيب - 
 .إدلب رييف غرب يف الشغور اسر منطقة يف مدي قُتل - 

 يف التم نعة بلدة أصـــــ بت اوية ضـــــربة أن  يُد عى م  اراء من ط ل قُتل، أغســـــط /آب ١١ يف • 
 . إدلب رييف جبنوب النعم   معرة ن حية

 نســـــــــــــ ء 6 بينهم من، شـــــــــــــخصـــــــــــــ  67 عن يقل ال م  مقتل عن أفيد، أغســـــــــــــط /آب ١2 يف • 
 املب ي أحد داخل وقع ه ئل ان ظ ر يف جبروح شخص  37 عن يقل ال م  وإص بة أط  ي ١0 و

 املبىن أ  إىل متضــــــــ ربة تق رير وتشــــــــري. إدلب بشــــــــم ي الدان  بلدة يف ا وى ب ب حبي الســــــــكنية
 أثن ء وقع االن ظ ر أ  وإم ، جمهولة ألغــــــب ب لألغــــــلحة مســــــتودع ان ظ ر اراء من إم  أصــــــيب
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 املبىن داخل الصــــنع يدوية مت ظرة أاهزة بزرع لدوي الت بعة غري املســــلحة املع رضــــة مج ع ت قي  
 . السكين

 يف مع    الواقعتني، التحت ي  بلدة يف ط ل وقُتل الّت  بلدة يف امرأة قُتلت، أغســـــــــــــط /آب ١3 يف • 
 .أرضية ضرب ت أهن  يُّدعى م  يف، شيخو  خ   ن حية

، إدلب رييف انوب، شـــــيخو  خ   يف العم د مســـــتشـــــ ى مدير تعّرض، أغســـــط /آب ١3 يف • 
 وأطلقت. الش   حترير هيفة تنظيم يف أعض ء إهنم قيل م  أيد  على، املستش ى من لالختط ف

 وإطالق اختط ف  أغـــــــــب ب زالت وم . ذلك بعد غـــــــــ عة 24 من أقل يف املختط يف غـــــــــراح ا يفة
 .جمهولة غراح 

 من الرا ي من مدني  ١3 عن يقل ال م  الشـــــــــــــــ   حترير هيفة اعتقلت، أغســـــــــــــــط /آب ١9 يف • 
 نّ     مدامه ت خالي من ز م من إدلب رييف مش ي يف مصــــــــــرين ومعرّة وازمرين غــــــــــلقني قري ت
موا املعتقلني أ  وأُفيد. ا يفة  . السورية العربية اجلمهورية حكومة مع للمص حلة ب لرتويج ا ا

 الرا ي من مدني  30 عن يقل ال م  اعتقلت الشـــــ   حترير هيفة أ  أفيد، أغســـــط /آب 29 يف • 
 أثن ء دي رهم من إدلب رييف شـــــرق يف الشـــــرقية الدير وقرى وا لبة الشـــــي  وتل الربيصـــــة قرى من

موا املعتقلني أ  وأُفيــد. ا يفــة ن ــّ  ــ  للمنــ زي مــدامهــ ت  حكومــة مع للمصـــــــــــــــــ حلــة بــ لرتويج ا ا
 .السورية العربية اجلمهورية

 املســــــتشــــــ ى مدير تعّرض، 23:00 والســــــ عة 22:00 الســــــ عة بني م ، أغســــــط /آب 30 يف • 
 مســــــــــلحني ملّ مني أيد  على املدينة يف منزل  من لالختط ف إدلب يف التخصــــــــــصــــــــــي اجلراحي
 اختط ف  من غ ع ت بضع بعد إغم ء ح لة يف علي  ع روا املدنيني بعض أ  وأُفيد. ا وية جمهو 

 ونُقل. إدلب مش ي كيلومرتات  9 مســـــــــــ فة على تقع اليت، مصـــــــــــرين معرة ن حية شـــــــــــوارع أحد يف
 آث ر حيمل اســده أ  ل  الُتقطت اليت األولية الصــور وتُبنّي  العالج لتلّقي املســتشــ ى إىل الطبيب
 .وإي اء تع يب

 


