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 (2014) 2165و  (2014) 2139تننيننقننرنننننل  ننما ا  مننجننلننس األمننن   
 2393و  (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و
 (2018) 2401و  (2017)
  

 تقميم األمرن العام  
  

 مقدمة - أوال 

 2١39من قاار جملس األمن  ١7هــــوا هت ايت الا اي ــــسمن ااقدمـــــــــــــــت  امل ــــد   د   ــــسي  اة  - ١
 5، ااي  اة (20١4) 2١9١اار من اي  5، ااي  اة (20١4) 2١65من اي اار  ١0، ااي  اة (20١4)

 2393من اي اار  6، ااي  اة (20١6) 2332من اي اار  5، ااي  اة (20١5) 2258من اي اار 
، اييت طلــف ها ــس اإلس ألم األمع ايأــس  م  ل ــد ، (20١8) 240١من اي اار  ١2، ااي  اة (20١7)

 قبل مجاع مطااف اينزاع يف اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة.لتمس، ت الاا  ن تن او اي اارات من  30كل 

اتمـــــــــــــــتند املألتمست ايتارةة يف هوب ايتتا ة ألم ايباسالست املتسةة يتكسات منةتمة األمم املتحدة  - 2
اايباسالست املمــــت سة من ة تمة اجلد ترلة ايأا اة ايمــــترلة امىــــسةر م ام  ات يــــلة. ممس ايباسالست ايتارةة 

منةتمة األمم املتحدة  شــ   املمــس دات انالمــسالاة اييت قسما  ،لىــسلس، هتتألش  شــ ا تشــالن من اكسات 
 .20١8اي سين/التهدرب 

  
 التطوُّ ا  المئرسرة - ثانرا 

 
 ١انطسر 

 2018اليقاط المئرسرة: تشمين الثاني/نوفمبم 
حمسهةة ألةيف اةتلس يف ش د ش ا تشالن اي سين/التهدرب  دلاست قىف يف متاقع متأدةة ةا ل  - ١

مشسل غاب ايبلد، ةاث مُ لغ  ن س تط ضحسلس يف ي تف املدالاع يف  دة من احلتاةث. الُد ى م  
 .20١8تشالن اي سين/التهدرب  24هجتمس  سألسلحة اي اداسئاة قد است دف غاب مدلنة ةلف يف 
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 يف جنتب شــــــا  ااســــــتدا ان  ق  ن ســــــ تط م داة كباة من اي ــــــحسلس يف يــــــ تف املدالاع - 2
حمسهةة ةلا ايزار، ةاث تتايـــــــلا ايأدلاست ايأمـــــــ الة اييت تمـــــــت دف تنةام ايداية انســـــــ ماة يف 

من املدالاع مس زايتا غا  9 000ايأاا  اايشــــس  )تنةام ايداية انســــ ماة(. اتشــــا ايت دلاات ألم م  
يداية انســـ ماة االتا لتاج ت  قسةرلن  لى ااالت سل  سرج املنط ة  مـــبف اي اتة اييت هاضـــ س تنةام ا

 جمدت ة من ايتحدلست األ ام يف جمسل احلدسلة.
تشــــــــــالن اي سين/التهدرب، قسما قسهلة مأتالة مشــــــــــرتكة  ع ال ل األ ا  8ا  3ايف اي رتة مس  ع  - 3

شـــــ   يف  50 000ايأايب ايمـــــترم ااألمم املتحدة  ،لىـــــسل ممـــــس دات ألالمـــــسالاة يأدة لىـــــل ألم 
األرةالاة. اقد شـــ لا تلل اي سهلة مال  دلاة كربم  - بس  املؤقتة،  لى احلداة ايمـــترلةممـــتتطنة اياك

، اكسالا مل ـــــس املاة األام 20١8نلىـــــسل املمـــــس دات انالمـــــسالاة ألم املنط ة منو كسالت  اي سين/لنسلا 
 اييت لتم ها س أللىسل املأتالة ألم املنط ة من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة.

لا ايتكسات انالمــسالاة ايتس أة يممم املتحدة ااجل ست ايشــال ة لس مد  لد ايأت  يلد لع ااايــ - 4
من األشــــــ سج ا تسجع. هدن ةا ل ايبلد، قدما األمم املتحدة املمــــــس دات ايروائاة ملس ل اب من 

ملات  شــــــــ  . امشلا ااســــــــتجس ة انالمــــــــسالاة من ةا ل ايبلد  دة متاقع  سضــــــــأة يمــــــــاطاة  2.9
 تمة امىــــــــــــن ة يف هيتة املنسطش اييت لىــــــــــــأف ايتيــــــــــــتل أليا س. ا  تتاهش ة تمة اجلد ترلة ايأا اة احل

ايمترلة  لى  طة اي تاهل املشرتكة  ع ايتكسات املدتدة  لى ش الن ااملتأل ة حتدلدا  ش ام تشالن 
شـــرتكة  ع اي سين/التهدرب اكسالت  األال/ةلمـــدرب. امن اف  هىـــس دا، ســـُامـــتأسو  ن  طة اي تاهل امل

ايتكسات املدتدة  لى شـــ الن  طلبست تُ د  يتمـــاا قتاهل مشـــرتكة  ع ايتكسات  رب  طتط ايتدس  
 لى مســس  ّىــو . االا  دلاست ت دس املمــس دة  رب احلداة مل ــس تشــ ل جزها ا غ   ن  من 

ة من تاكاس ألم حنت مالشــطة ااســتجس ة انالمــسالاة، ةاث قسما األمم املتحدة  ،لىــسل املمــس دة ايروائا
 ش     ل ش ا تشالن اي سين/التهدرب. 505 000

  
، ايوم طسيف (20١8) 240١،  ندمس اختو جملس األمن اي اار 20١8شبسط/هربالا  24امنو  - 3

ها   تقف األ دسل ايأدائاة، تتايل اينزاع ايأم ام يف مجزاه من اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة. ا  ل ش ا 
تشــــالن اي سين/التهدرب، مُ لغ  ن غسرات جتلة ما قىــــف  مــــ   املدهأاة ما م دسل قتسل  ام ما غاهس من 

 سة، ا  ، اايمـــتلداه، ارلف ةمشـــش، ايأدلاست ايأمـــ الة يف حمسهةست ألةيف، اةلا ايزار، اةلف، ا 
ااي  قاة. امُ لغ  ن اقتع أليـــــــــــــــس ست  ع املدالاع يف مدلنة ةلف، ارلف حمسهةيت ألةيف ا سة. اارةت 
ت سرلا ت اد تشــالد املدالاع يف ايتو اجاجنسز ام  ج ل اتل ســلطس  يف رلف حمسهةة ألةيف. اال ااقتتسل 

لف مجس ست املأسرضـــة املمـــلحة غا ايتس أة يدال يف حمسهةيت ألةيف ايوم مهسةت ايت سرلا اســـتداارب  ع ّت
 اةلف لتمبف يف س تط ضحسلس يف ي تف املدالاع األحلس  مضاار    اس  مدالاة.

تشــالن  24الُد ى م  هجتمس  سألســلحة اي اداسئاة قد اســت دف ســ س  غاب مدلنة ةلف يف  - 4
اي سئم  سأل دسل  سيناس ة يلبأ ة ايدائدة يلجد ترلة ايأا اة  تشالن اي سين/التهدرب، اج  25اي سين/التهدرب. ايف 

(  كا ها دس مال   تسرلخ S/2018/1045ايمــــــترلة رســــــسيتع متطس  تع ألم األمع ايأس  ارئاس جملس األمن )
تشـــــــــــالن اي سين/التهدرب، قسما جمدت ست ألرهس اة ممـــــــــــلحة  سا تداه  سيرسزات ايمـــــــــــسمة  لى األةاسه  24

ايمــ ناة يف مدلنة ةلف. امشــسر يف اياســسيتع ألم م   شــاات قوائف السا  ا شــتة رسةة اي لتر تمــببا 
اقطترة، مأةد م من اينمـــــــسه ااألط سل  من املدالاع حبسات ا تنس  اتمـــــــدم شـــــــدلدة ١07يف أليـــــــس ة 
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اايشــــــــات . اتأ ف منةدة ةةا األســــــــلحة اي اداسئاة  لى مجع املألتمست املتأل ة  سحلسةث. امل ــــــــس يف 
تشــالن اي سين/التهدرب، مكدت ازارة ةهسع ااحتسة ايااســا مضس اضــطلأا  رسرات جتلة رةا  لى الجت   25

 املدو ى اقت  .
يأمــــــ الة ضــــــد تنةام ايداية انســــــ ماة يف ايأاا  اايشــــــس  )تنةام ايداية ااســــــتدات ايأدلاست ا - 5

انســـــــ ماة(. ااايـــــــلا اجلد ترلة ايأا اة ايمـــــــترلة  دلاسصس يف رلف ةلا ايزار ا  ، ايف حمسهةيت رلف 
ةمشـــــش اايمـــــتلداه. ااايـــــلا قتات ســـــترلس ايدن ااطاة  دلاسصس ضـــــد تنةام ايداية انســـــ ماة شـــــا  ضا 

 حمسهةة ةلا ايزار. اي اات يف
امُ لغ  ن ســـــــــــــ تط م داة كباة من اي ـــــــــــــحسلس يف يـــــــــــــ تف املدالاع   ف ايرسرات اجلتلة اييت  - 6

اســـــــت دها جنتب شـــــــا  حمسهةة ةلا ايزار، شـــــــا  ضا اي اات. ااســـــــتدا اي تسل ايربم مل ـــــــس طتال اي رتة 
الت سل ألم  سرج املنط ة ا اطة من املدالاع ممنت ع من اا 9 000املشــــــدتية  سيت الا. اال مس لىــــــل ألم 

 مــــــــــــــسةة اي تسل االتا لتاج ت  جمدت ة من ايتحدلست األ ام يف جمسل احلدسلة. ممس ايةااف املأاشـــــــــــــاة 
شــــــــ   ايولن لُ در مضم الزةتا ألم املنط ة منو تشــــــــالن  6 000يلأدلد من األشــــــــ سج ايبسيغ  دةهم 

ن لأاش اجل تة اييت تبولس املنةدست انالمــــــــــسالاة األال/مكتت ا، هتةل مل ــــــــــس قسســــــــــاة،  يل م  االأدا  األم
ملتايلة تأزلز املمس دات، اتةل مم ية احلدسلة تش ل مةد ايشتاغل ايائاماة، ا سادس يف املنسطش اي البة 

 من اقطتط األمسماة.
تشــــــــــــالن اي سين/التهدرب، قسما قسهلة مأتالة مشــــــــــــرتكة  ع ال ل األ ا  8ا  3ايف اي رتة مس  ع  - 7
ش   يف ممتتطنة  50 000أايب ايمترم ااألمم املتحدة  ،لىسل ممس دات ألالمسالاة يأدة لىل ألم اي

األرةالاة. امشلا هوب املمــــــــــس دات ةىــــــــــىــــــــــس غوائاة شــــــــــ الة،  - اياكبس  املؤقتة،  لى احلداة ايمــــــــــترلة
از  ايىحة اجمدت ست يتاز  اينةسهة ايىحاة، ام  س شتتلة يمط سل اجمدت ست يتاز  ةدل ا ايتاةة ايت 

ط ل ضد شلل األط سل اغاب  5 ١00اايترولة األسسساة امغطاة   ستا اة. امت مل س حتىع مك ا من 
من األمااو اييت ن ن ايتقسلة من س. اقد شــــــــــ لا تلل اي سهلة مال  دلاة كربم نلىــــــــــسل املمــــــــــس دات 

األام اييت مت ها س أللىـــــسل املأتالة ، اكسالا مل ـــــس املاة 20١8انالمـــــسالاة ألم املنط ة منو كسالت  اي سين/لنسلا 
ألم املمــــتتطنة املؤقتة من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمــــترلة. اقد الُةدا تلل ايأدلاة يف م  سب اتىــــسات 
م   ة مجاصس األمم املتحدة مع ة تمست كل من ااحتسة ايااســـــــــــــا ااألرة  ااجلد ترلة ايأا اة ايمـــــــــــــترلة 

 أست ا لاة احمسارلن آ الن.اايتالست املتحدة اكويل مع اإتد
امكدت مهاقة املمـــــــس دة انالمـــــــسالاة احلسية املزرلة يف منط ة اياكبس ، يف ال حمداةلة ا د  االتةس   - 8

ألم سالاة احلىــتل  لى اقدمست األســسســاة اايرواه اايمــلع األســسســاة األ ام، ه ــ   ن تدهتر ايةااف 
 جمسل احلدسلة، ةاث تأاش م داة كباة من اينمـــــــسه ايىـــــــحاة. امت حتدلد ايأدلد من ايشـــــــتاغل اقطاة يف

سطا ايأنف ااحلامس  من اقدمست  ااألط سل ااملمــــــنع يف ةسية من اقتف  مــــــبف اينشــــــسط انجااما ّا
األســــــــسســــــــاة. ام اب مأةم اينس   ن رغبت م يف مرسةرة املنط ة، اي ن م م ا تا مل ــــــــس  ن اي لش  شــــــــ   

اة. امشسر ايأدلد من م مل س ألم ّتلف ايأ بست اييت تأت  تن ل م ألم ايم مة ااألمن يف منسط  م األيل
 سرج املنط ة، رس يف  يل اجتة مجس ست املأسرضـــــــــــة املمـــــــــــلحة غا ايتس أة يدال، ااقتف من اا ت سل، 
، ا د  ةاسزة ايتتسئش اي زمة، اارت سع ايت سياف. ايف ضـــــته ايت اام ايوم ُمجام متنسه تمـــــاا اي سهلة األام

شــــــ ىــــــس لأاشــــــت  يف املمــــــتتطنة املؤقتة. االةاا ارت سع ممــــــتتم  4١ 725ت در األمم املتحدة اف  م  
ااةتاسجست ا دةة، مايــــــــــا مهاقة األمم املتحدة  ،ل سة قسهلة تسالاة يف كسالت  األال/ةلمــــــــــدرب، من مجل 
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مك ا ت ىا   ش   اينتالس أللىسل املزلد من ايد م، رس يف  يل ايد م ايشتتم، األجااه ةراسة است ىسئاة 
 اايشتاغل هادس لتألش  مبل ايتتيل ألم ةلتل ةائدة.

تشــــــــــــــالن اي سين/التهدرب، ايف ألطسر اي الش ايأسمل املأحمل  سنهااج  ن ا تجزلن/امل تط ع  24ايف  - 9
ااج  ن اتمــلام اجل سمع اكويل حتدلد األشــ سج امل  تةلن، ايتس ع يلدال اي ــسمنة ملمــسر مســتسالس، مت انه

من جسالف احل تمة(. ا  تتاهش ة تمة  ١0 من م مُهاج  ن م من جسالف املأسرضـــــــــــــــة ا ١0حمتجزا ) 20
 اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة  لى ايطلف ايوم قدمت  األمم املتحدة ملااقبة  دلاة انهااج.

ايااســـــــــــا  اة ل املبأتث اقسج يممع ايأس  ألم ســـــــــــترلس يف اتىـــــــــــسات مع كبسر مم لا ااحتسة - ١0
تشالن اي سين/التهدرب، ا يل سأاس نالشسه جلنة  28ا  27امج ترلة أللاا  انس ماة اتاكاس يف مستسالس لتما 

اهس األمم املتحدة، متشاس مع ايأدلاة ايماسساة اييت ت تةهس امتمل  زمسم س سترلس  ةستترلة يف جناف، تامو
. ا كوا املبأتث اقسج مجاع األطااف (20١5) 2254 ااييت يــدر  س ت لاف من جملس األمن يف قاارب

    قسئدة اي لث األاســــيت اييت تامــــاهس األمم املتحدة،  ىــــارت س احلسياة جسهزة اتشــــدل كل مجاع ايأنسيـــا 
ملدت  يف ايترلف  لى اي ـــــــــاارلة اييت ت  ل مىـــــــــداقات س اشـــــــــا ات س. امشـــــــــسر ألم  د  ألةااز مم ت د  

اجلدتة ايوم لدا  منو  شــــــــاة مشــــــــ ا هادس لتألش  تشــــــــ ال ايلجنة ايدســــــــتترلة  لى اينحت ا دة يف  اس  
، املاهش(. ايف جناف،   د املبأتث S/2018/121) 20١8كسالت  اي سين/لنسلا   30ستتشا اقتسما املؤر  

ج مشــــــــــــسارات مع اإلس ااســــــــــــتشــــــــــــسرم يلدامة ايمــــــــــــترلة اغاهة ة م اإتدع املدين. اة ا هستس  اقس
اجلدس تس  ألم تأزلز مشسركة املامة يف ايأدلاة ايماسساة، األالشسه ايلجنة ايدستترلة حتا ر سلة األمم املتحدة 

شـــــــــسركة  ات مىـــــــــداقاة. امهس تس حبلتل ضسلة ايأس ، امشـــــــــسركة املامة امم لا اإتدع املدين يف تلل ايلجنة م
جبداع األطااف م  تأدل  لى  سلة مم لا اإتدع املدين اايأسملع يف اإسل انالمـــــــــــــــسين ةا ل اجلد ترلة 
ايأا اة ايمترلة ا سرج س، اضدس  اامت سل ملوكاة ايت سهم املت ش  لا س  ع ااحتسة ايااسا اتاكاس يف ألةيف 

 مللتل/سبتدرب ااستداارهس. ١7يف 
 

 الحماية  
 لى اياغم من تمـــجال تااجع المـــة يف ةدة م دسل ايأنف  ىـــ ة  سمة، ال املدالات  يف مجزاه  - ١١

 دلدة من اجلد ترلة ايأا اة ايمـــــــترلة لت ـــــــارا   شـــــــدة من جااه افتسر املبسشـــــــاة اغا املبسشـــــــاة يم دسل 
الاع اجاة م األحلس  األضــاار  سيب  ايأدائاة. االا ايرسرات اجلتلة ااي ــا ست ايربلة تتمــبف يف م تل املد

ايتحتاة املدالاة اتدماهس. اال  دة انيس ست يف ي تف األش سج املدالاع اةجم ايدمسر ايوم للحش 
 سيب  ايتحتاة املدالاة لشــــــ    مؤشــــــاا قتلس  لى اةتدسل ما ت ت  اي تا د األســــــسســــــاة املتد لة يف ايتدااز 

 امل ااو  لى شن الجدست ايأشتائاة، قد اةرُتما.اايتنسسف اااةتاسط، ا سأل   احلةا 
االا األســــلحة املت جاة تمــــت دف املنسطش امل هتية  سيمــــ س  هت تل اتا  املدالاع اتدما ايب   - ١2

ايتحتاة احلاتلة اتلحش  س األضاار. امةم ايتلتث  سملت جاات اقطاة يف  دة من املنسطش امل هتية  سيم س  
دالاع ا اقلة ايــــتل املمــــس دات انالمــــسالاة. امةم اســــت داُ  األج زة املت جاة ايادالة ألم قتل األيــــس ة امل

ايىـــــــــــــــنع يف  أف املنـــسطش ألم اســـــــــــــــت حـــسل ّـــسطا املت جاات ااـــل لأت   دـــل اجل ـــست اي ـــس لـــة يف 
 انالمسين. اإسل
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ية ايف املنسطش ايتاقأة يف شـــــــــــــــا  حمسهةة ةلا ايزار اييت الا  سضـــــــــــــــأة يمـــــــــــــــاطاة تنةام ايدا  - ١3
انس ماة، ال تىأاد ايأدلاست ايأم الة لتمبف يف مضاار هسةةة يف ي تف املدالاع، تشدل ةسات 

هاةا، من  ان م  ١8لا مســــــــــاة م تالة من تتشــــــــــالن اي سين/التهدرب، قُ  ١5قتل اجا . ه ا ةسةث اقع يف 
ت جتلة اســــت دها ط   )مثسين هتاست اســــتة هتاس (، ا يل التاجة ملس ا ُت د مضس غسرا ١4 ت ث المــــسه ا

قالة ايبت درا  يف  لدة ايمــــــــتســــــــة ايتاقأة يف رلف مدلنة ايبتكدسل. ااايــــــــل تنةام ايداية انســــــــ ماة منع 
املدالاع من اي اار من ايأنف ألم املنسطش ايتاقأة  سرج ســـــاطات ، اا تطسف األ دا  املدالاع ايولن لت د م 

هس من اجلدس ست املمـــلحة، رس يف  يل قتات ســـترلس  ساالتمـــسب حل تمة اجلد ترلة ايأا اة ايمـــترلة ما غا 
متج تع ألم األمع ايأس   20١8تشــــالن اي سين/التهدرب  ١3ايدن ااطاة. ايف رســــسيتع متطس  تع مؤر تع 

ـــــــــــــــتلتا  60ايأا اة ايمترلة م  (، مهسة املد ل ايدائم يلجد ترلة S/2018/1020ارئاس جملس األمن ) مدالاس قُـ
ُجاةتا ام  ميتست آ الن شـــاةاا  مـــبف اي ـــا ست اجلتلة اييت اســـت دها قالة ايشـــأ ة امتاقع م ام يف  ما
تشــالن  29تشــالن اي سين/التهدرب. امُ لغ  ن اســت داف ممــتشــ ى ماداين يف ايشــ أة  رسرات جتلة يف  ١2

 م المـسه امط سل ا سملت  يف اإسل ايطة. اارةت مل ـس ت سرلا اي سين/التهدرب، ممس مةم ألم سـ تط قتلى من
ت اد اســـت داف ســـجن يف هجع يف ايات  ايمـــس ش. ا  تتد ن األمم املتحدة من ايتح ش من يـــحة تلل 

 ايت سرلا  مبف تأور ايتيتل ألم املنط ة.
 “زية منزا ة ايمــــــ  منط ة  س”ايف حمسهةة ألةيف ااملنسطش ا اطة  س، ا لى اياغم من ألالشــــــسه  - ١4

ت ىــــــــــل  ع املنسطش اقسضــــــــــأة يمــــــــــاطاة مجس ست املأسرضــــــــــة املمــــــــــلحة غا ايتس أة يدال ااي تات املتاياة 
يلح تمة، اتو ا األمم املتحدة ةتاةث قىــــــــــــف  مــــــــــــ   املدهأاة من جسالف كل من اي تات احل تماة 

 ة م ام، مع تأاو املدالاع اةل سئ س من ج ة، امجس ست املأسرضـــــــــــة املمـــــــــــلحة غا ايتس أة يدال من ج
 يل تل ااجلا  يف ال ةسية مس زايا شدلدة ايت لف.

ااســتدا ان  ق  ن م دسل ااقتتسل ايدا لا  ع ّتلف مجس ست املأسرضــة املمــلحة غا ايتس أة  - ١5
يدال يف منسطش من حمسهةيت ألةيف اةلف، اســـــــــــــــت دما ها س  سيدرجة األام األج زة املت جاة ايادالة 

نع، ممس مســ ا  ن ســ تط ضــحسلس من املدالاع األحلس  مضــاار    اس  مدالاة. اتتايــل اراة ايت سرلا  ن ايىــ
ةسات اقااج  ن اي سالت  اانجاا  مشلا ايت دلد اايت تلف ااا تطسف ااي تل يف حمسهةة ألةيف ايف 

 يرايب.منسطش م ام خت ع يماطاة مجس ست املأسرضة اململحة غا ايتس أة يدال يف ايشدسل ا
ااايلا م تضاة األمم املتحدة حل ت  انالمس  تتتاش ايأدلد من احلتاةث اييت ن ن م  تش ل  - ١6

االت سكست حل ت  انالمــــــــــس  ااالت سكست يل سالت  ايدار انالمــــــــــسين ارت بت س مجس ست املأسرضــــــــــة املمــــــــــلحة 
سرلا ت اد ا تطسف اياجسل، ايتس أة يدال ضـــــد املدالاع يف ايشـــــدسل ايرايب من ايبلد. اتتايـــــل اراة ت  غا

رن ها م اينشــــــــــــطسه ااألطبسه اايىــــــــــــح ات  امدالات  آ اا ، ايولن لُت دت   سالتدسئ م حل تمة اجلد ترلة 
ايأا اة ايمــــــترلة ما  تتجا  االت سةات ألم مجس ست من قبال هايتة حتالا ايشــــــس . اا لزال اي  اا  من هؤاه 

تشــــــالن اي سين/التهدرب، قس  ممــــــلحت  جم تيت  لُد ى  ١0يف  املدالاع يف  داة امل  تةلن. ايف ةسةث اقع
مضم من م ــستلا هايتــة حتالا ايشــــــــــــــــس   ــس تطــسف طباــف من  اــسةتــ  يف قالــة ايُ الز يف غاب مــدلنــة ألةيـف 

 ألسبسب غا مأااهة. اا لزال م س  اجتة ايطباف جم تا.
اة من اقتع ت تة ةتاةث  نف ا  ل اي رتة املشــــــــــدتية  سيت الا، حت  ا منةدة ايىــــــــــحة ايأسمل - ١7

تشـــالن األال/مكتت ا، اال جا ج سز مت جا لدام ايىـــنع لُ سل  2اســـت دها مااهش ايا سلة ايىـــحاة. ه ا 
مال  ُزرع حتا ســاسرة ألســأسف قاب ممــتشــ ى يف  لدة ُ ىــام رحسهةة ةر س، ممس محلش ضــارا  مــاطس  مــاسرة 
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اقتع ا تداه آ ا،   ُتمــــــت د  ها  مســــــلحة، يف انســــــأسف ا   لف مم  مــــــسئا يف األراا . امُ لغ  ن 
 تشـــالن األال/ 29تشـــالن األال/مكتت ا. ايف  20ماكز انزمت يلا سلة ايىـــحاة األاياة رحسهةة ةلف يف 

مكتت ا، قسما مجس ة ممــلحة، تااهش شــ ىــس جاقس،  سقتحس  ماكز ةالتس  يلا سلة ايىــحاة األاياة، ايتاقع 
 مل س يف حمسهةة ةلف.

تل ا األمم املتحدة مل ـــس  دة ت سرلا مت ايتح ش من يـــحت س  ن شـــن هجدست  لى املدار  ا  - ١8
تشـــــالن اي سين/التهدرب،  6امشـــــ سل م ام من  اقلة ايأدلاة ايتألاداة   ل اي رتة املشـــــدتية  سيت الا. ه ا 

يأد  ميـــــــــاف مر أة يـــــــــباس  جباا   مـــــــــبف   اة غا من جاة يف مدرســـــــــة ا تدائاة ت ع يف منط ة ةلا ا
تشالن اي سين/التهدرب اال جا ج سز مت جا لدام ايىنع ُاضع يف ساسرة ممس  مدرسة  8رحسهةة ةر س. ايف 

األالديس اا تدائاة ردلنة أل زاز   ل سس ست ايدر ، ممس تمبف يف ألحلس  مضاار رب  املدرساة امأداصس، 
ســـــنة.  ١١ســـــنتات ا  7 دسرهم  ع ترتاا  م -ت ث هتاست ات تة هتاس   -األيـــــس ة ســـــتة مط سل جباا  

تشــــــــــــالن اي سين/التهدرب، اال جا ج سز مت جا لدام ايىــــــــــــنع  سي اب من مدرســــــــــــة م د ســــــــــــلام  ١2ايف 
اا تدائاة يف مدلنة جاا لس ايتاقأة رحسهةة ةلف، اهت ممس مةم ألم ألحلس  مضـــــــــــــــاار جبزه من مب   م 

ترتاا  م دسرهم  ع ســــا ا شــــا ســــنتات  تشــــالن اي سين/التهدرب، ميــــاف نمــــة هتاس  ١9املدرســــة. ايف 
جباا   ندمس اال جا ج سز مت جا لدام ايىــــنع ُاضــــع يف ســــلة ال سلست  سي اب من ســــاسج مدرســــة التتة 
ايتاقأة  لى مطااف مدلنة ةارة  زة يف حمسهةة ةلف، ممس مس ا  ن ألحلس  مضاار  ا ل املدرسة امةم ألم 

ا قوائف املدهأاة  لى مدرســـة اقنمـــسه اا تدائاة يف  لدة تشـــالن اي سين/التهدرب، ســـ ط 24ألغ ق س. ايف 
جاجنسز رحسهةة ألةيف، ممس مســـــــــ ا  ن م تل مر أة يـــــــــباس  اهتستع، األيـــــــــس ة تمـــــــــأة هتاس  اهتسة ااةدة 
جباا . اقد اقع هوا احلسةث يف هرتة مس  أد اية ا  ندمس كس  ايت ماو  لى اشـــــل اقااج من املدرســـــة. 

التهدرب، ضـــاب ســـ   املدهأاة مأ د تدرلف املألدع ايتاقع قاب مدرســـة اقنمـــسه تشـــالن اي سين/ 24ايف 
 اا تدائاة يف  لدة جاجنسز رحسهةة ألةيف، ممس تمبف يف ألحلس  مضاار جمادة  سملب .

 
 إمكانرة إيصال المساعدا  اإلنسانرة  

 
 2انطسر 

 اليقاط المئرسرة
املتحدة ااجل ست ايشـــال ة لس مدو لد ايأت  يلد لع  اايـــلا ايتكسات انالمـــسالاة ايتس أة يممم - ١

من األشــــــــــــ سج ا تسجع، رس يف  يل من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمــــــــــــترلة. امشلا املمــــــــــــس دات 
انالمـــسالاة اييت قد مت س اكسات األمم املتحدة من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمـــترلة تتها األغولة ألك ا 

 ملات  ش  . 2.83من 
، ملات  ش   ١.١6ال در  دة األش سج ا تسجع يف املنسطش اييت لىأف ايتيتل أليا س  ــــــــ  - 2

ملات  شــــــــ  .  2.98اهت مس ن ل اخن سضــــــــس م سرالة  سيأدة يف ال س اي رتة من ايأس  املسضــــــــا، اهت 
التجد ةتار الىــــــــــــــف هؤاه األشــــــــــــــ سج يف املنسطش اييت تمــــــــــــــاطا  لا س ة تمة اجلد ترلة ايأا اة 

ة، م ل غاب ةلف اشا  ألةيف امشسل رلف    ا أف املنسطش يف حمسهةيت ةر س ااي ناطاة. ايمترل
التجد اينىـــــــف اف ا يف املنسطش اييت تمـــــــاطا  لا س مجس ست املأسرضـــــــة املمـــــــلحة غا ايتس أة يدال. 

لزال ايد تل ألم املنسطش اييت لىـــــــأف ايتيـــــــتل أليا س حم تهس  سيىـــــــأسب، الةاا ألم اجتة  دة من  اا
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ي اتة، اا ســـــــــــــــادــس األ دــسل اي تــسياــة اجلــسرلــة املتب اــة، ألوــس ا تــدمــة يف اي  ا من األةاــس ، اايأتامــل ا
 اجلرااهاة، ااالأدا  األمن، اايتلتث  سملت جاات اقطاة، ااي اتة انةارلة.

ايف اياكبس ، مت نا األمم املتحدة،  سيتأسا  مع ال ل األ ا ايأايب ايمـــــــــــــــترم، من أللىـــــــــــــــسل  - 3
ت تة مر س  م من اينمــسه ااألط سل، يف  -شــ    50 000املأتالة ألم  دة من ايمــ س  لىــل ألم 

تشـــــــــــــــالن اي ــسين/التهدرب. اكــسالــا هــوب ايأدلاــة يت ــدس املأتالــة اييت ااه ــا  لا ــس  8ا  3اي رتة مــس  ع 
 اة مال  دلاة ة تمة اجلد ترلة ايأا اة ايمــــترلة  تامــــا من ااحتسة ايااســــا اايتالست املتحدة األمال

، ااملاة األام 20١8أللىــسل رئامــاة يلدمــس دة املسةلة ألم ســ س  اياكبس  منو شــ ا كسالت  اي سين/لنسلا 
 اييت لتم ها س أللىسل تلل املأتالة ألم هوا املتقع من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة.

 -تشـــــــــــــــالن اي ـــسين/التهدرب ا  تتم املتاه ـــة  لى  طـــة اي تاهـــل املشـــــــــــــــرتكـــة  ع ايتكـــسات ي رتة  - 4
األال/ةلمدرب  لى اياغم من م  ايملطست مكدت م  ان   سادنو ي ستجس ة انالمسالاة يف  كسالت 

املنسطش اقسضـأة يمـاطاة احل تمة ايف املنسطش اييت م ا  ها س مس لمـدى  ست سقست املىـسحلة. ممس  سينمبة 
ا قتاهل مشــرتكة  ع ايتكسات  رب  طتط ألم األمسكن ايتاقأة  سرج ســاطاة احل تمة، همــُاطلف تمــا

ايتدس  يف املمــــت بل  لى مســــس  ّىــــ . ا  ل شــــ ا تشــــالن اي سين/التهدرب، طُلف ان   يتمــــاا 
 قسهلة تسالاة مشرتكة  ع ايتكسات ألم اياكبس .

 (20١4) 2١65االـــا املمـــــــــــــــــس ـــدة  رب احلـــداة املـــ  ا   ـــس رتجـــف قاارات جملس األمن  - 5
تشــــــــ ل جزها ةاتلس من ااســــــــتجس ة  (20١7) 2393ا  (20١5) 2258ا  (20١4) 2١9١ ا

شـــــحنة(  ،لىـــــسل املمـــــس دة املن وة  ١7شـــــسةنة ) 496انالمـــــسالاة. ايف تشـــــالن اي سين/التهدرب، قسما 
شـــ   من   ل  دلاست أللىـــسل املمـــس دات  رب احلداة، رس يف  663 000يلحاسة ألم مك ا من 

 ش  . 505 000 يل املمس دة ايروائاة ملس ل اب من 
  
اقسما ايتكسات انالمــــــــسالاة ايتس أة يممم املتحدة ااجل ست ايشــــــــال ة لس ردني لد ايأت  يلد لع  - ١9

من األشــ سج ا تسجع، رن ها م اينمــسه ااألط سل، من   ل مجاع ســبل ايتيــتل املتسةة، رس يف  يل 
ة من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة، اييت تىل   تاسطت س املمس دات انالمسالاة ايأدلاست انالمسالاة املماو

ة  رب  طتط ايتدس ، ةاث لتم  ألم األشـــــــــــ سج ا تسجع ةا   بتر  طتط املتاج ةا ااي تاهل املمـــــــــــاو
أللىــــــــسل املمــــــــس دات من ةا ل ايبلد ألم األشــــــــ سج ا تسجع  رب  طتط املتاج ةا ا دلاست أللىـــــــسل 

ت ألم األشــــ سج ا تسجع أليا س االط قس  من املمــــس دات  رب احلداة، اييت لتم  تاســــطت س ت دس املمــــس دا
(. ا سنضـــــسهة ألم األمم املتحدة ااجل ست ايشـــــال ة لس، اايـــــلا ة تمة 2ايبلدا  اإسارة )االةا اجلدال 

اجلد ترلة ايأا اة ايمـــــــــــترلة ااملنةدست غا احل تماة أللىـــــــــــسل املمـــــــــــس دة املن وة يلحاسة ألم األشـــــــــــ سج 
ا لاة يف ايأدلد من املنسطش اييت تمـــــــــاطا  لا س مجس ست املأسرضـــــــــة  ا تسجع. كدس اايـــــــــلا ايمـــــــــلطست

 اململحة غا ايتس أة يدال ت دس اقدمست ةا دس مم ن.
ا كات ايمـــلطست ايمـــترلة م  املنسطش اقسضـــأة يمـــاطاة احل تمة لنبرا ايتيـــتل أليا س ةسياس من  - 20

ألم مضس ســـتامـــا  دةا مكرب من ايبأ ست ات      ل طاائش ايربجمة اا تاسةلة. ايف ايتقا ال مـــ ، مشـــسرت 
 زلسةة الشــا متا ا األمم املتحدة امتا سصس ملااه ة  دلاست تمــلام املأتالة ألم تلل املنسطش. اتأدل األمم 
املتحدة  لى ضــــــدس  ألةراج املتاقع اييت ميــــــبحا يف افاالة األ اة  سضــــــأة يمــــــاطاة احل تمة يف طلبست 

اد  لى ضـــاارة متايـــلة ايرتكاز  لى  أف املتاقع اييت لىـــأف ايتيـــتل أليا س ايت طايت ايشـــ الة، مع ايت ك

https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2393%20(2017)
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تشالن األال/مكتت ا، قدما األمم املتحدة  طط س  3١ ستبسع طال ة اي تاهل املشرتكة  ع ايتكسات. ايف 
املتأل ة  تامـــــا ايتيـــــتل  ن طالش اي تاهل املشـــــرتكة  ع ايتكسات ألم ســـــتة متاقع لىـــــأف ايتيـــــتل أليا س 

من  352 400  ل شـــــــــــــــ ام تشـــــــــــــــالن اي سين/التهدرب اكسالت  األال/ةلمـــــــــــــــدرب،  راة مد لد ايأت  ألم 
األشـــــــــــــــ سج ا تسجع يف هوب املنسطش. ا  تتم املتاه ة  لى هوب اقطة، اي ن ة تمة اجلد ترلة ايأا اة 

تسجع يف ايمـــــترلة مكدت من جدلد مضس ســـــتتاهش  لى أللىـــــسل املمـــــس دات انالمـــــسالاة ألم األشـــــ سج ا 
املنسطش اييت تمـــــــاطا  لا س. ايف األمسكن ايتاقأة  سرج ســـــــاطاة احل تمة، ســـــــُاطلف احلىـــــــتل  لى ان   

 يتماا قتاهل مشرتكة  ع ايتكسات  رب  طتط ايتدس  يف املمت بل  لى مسس  ّى .
ـــسيتأـــسا  مع ال ل األ ا ايأايب ايمـــــــــــــــترم،  - 2١ من ت ـــدس ايف اياكبـــس ، مت نـــا األمم املتحـــدة،  

ت تة مر س  م من اينمــسه ااألط سل، يف  -شــ    50 000املمــس دات ألم  دة من ايمــ س  لىــل ألم 
تشـــــــــــــالن اي سين/التهدرب. اكسالا هوب ايأدلاة نلىـــــــــــــسل املأتالة اييت ااه ا  لا س ة تمة  8ا  3اي رتة  ع 

ة مال  دلاة أللىسل رئاماة يلدمس دة اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة  تاما من ااحتسة ايااسا اايتالست املتحد
ألم هوا  ، ااملاة األام اييت لتم ها س أللىــــــــــــسل املأتالة20١8املسةلة يمــــــــــــ س  اياكبس  منو كسالت  اي سين/لنسلا 

ط ل  5 ١00امل ام املؤقا من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمـــــترلة. امتسةا ايبأ ة مل ـــــس حتىـــــع مك ا من 
 )اياتالامف(.  سيتطأام  د م من منةدة األمم املتحدة يلط تيةمن اي سئدع  2١اط لة رمس دة 

ااايــلا هااةم ايتكسات ت دس طلبست نلىــسل املمــس دات امل دمة من اكسية ااةدة ألم متاقع  - 22
يف مجاع محنسه ايبلد. اتتتم اكسات األمم املتحدة املتداكزة يف ةمشـــــش  دلاست أللىـــــسل هوب املمـــــس دات 

ن ن ايتيــــــــتل أليا س  ىــــــــترة ا تاسةلة. ايف تشــــــــالن اي سين/التهدرب، متا املتاه ة  لى مجاع  ألم املنسطش اييت
طلبس، اييت قدم س  االسمج األغولة ايأسملا ألم ايمــــــــلطست ايمــــــــترلة  2 ١38ايطلبست ايامساة، ايبسيغ  دةهس 

محنسه ايبلد. اقدما يلحىتل  لى رسسئل تُ اد  تاما ال ل املمس دات ايروائاة ألم متاقع مت اقة يف مجاع 
طلبس يلحىــتل  لى رســسئل ت اد  78م تضــاة األمم املتحدة يشــؤا  اي جيتع )م تضــاة شــؤا  اي جيتع( 

 تاما ال ل متاة ألغستاة مسسساة اجمدت ست متاة يلدمس دة  لى كمف اياز ، امتا املتاه ة  لا س مجاأس. 
ملات  شـــ  .  2 959 576مك ا من  اقدما م تضـــاة شـــؤا  اي جيتع ايد م املتأدة اي طس ست ألم

ملات  من األط سل  2.6اقدما اياتالامــف  دمست ايا سلة ايىــحاة األاياة ا دمست ايتحىــع ألم مك ا من 
ــــــــــــــ  من األط سل ااينمسه احلتامل ااملاضأست ايترولة  ١88 ١00ااألم ست. األضسهة ألم  يل، تل ى مس ل در  ـ

ط ــل اط لــة من ايلتاز  ااقــدمــست  ١50 000ااســـــــــــــــت ــسة حنت . ايت دالاــة اُم دني ت املرــولــست ايــدقا ــة
ط ل اط لة من  دمست  302 800ايتألاداة، األيـــــــ   املدار  ااي تف املدرســـــــاة، يف ةع اســـــــت سة 

احلدسلة اايد م اين مـــــا ااجتدس ا. اُقدنيما  دمست ايىـــــحة ان س اة امنع ايأنف اجلنمـــــسين ألم مك ا 
األمم املتحدة يلمــــ س  ااجل ست ايشــــال ة ي . اقد   االسمج شــــ    د م من يــــندا   308 000من 

م لع شـــــــــ   من   ل  دلاست أللىـــــــــسل  3.5األغولة ايأسملا ممـــــــــس دات غوائاة ألم مس ل اب من 
ش   من  دمست  ١ ١20 000املمس دة ايأس اة يلحداة ااا تاسةلة  لى ةد ستاه. ااست سة ةتار 

 ااينةسهة ايىحاة. ايتاز  انمداة  سملاسب اايىاف ايىحا
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 ١اجلدال   
األشنننننننننننلاو اللين تلقوا المسننننننننننناعدن من األمخ المتحدن والمي:ما  األ م   جمر  السنننننننننننب :   

 2018الثاني/نوفمبم  تشمين
 

  دة األش سج ايولن تل تا املمس دة املنةدة
 20١ 000 منةدة األغولة اايزرا ة يممم املتحدة  

 3 900 املنةدة ايداياة يل جاة
 2 960 000 م تضاة األمم املتحدة يشؤا  اي جيتع

 3 500 000 منةدة األمم املتحدة يلط تية
 936 000  االسمج األمم املتحدة انوسئا

 308 000 يندا  األمم املتحدة يلم س 
 260 000 اكسية األمم املتحدة نغستة اتشرال اي جيتع اي لمطاناع يف ايشا  األةىن

 3 500 000 ايأسملا  االسمج األغولة
 865 000 منةدة ايىحة ايأسملاة

  
 2١65ااســـتدا ت  دلاست أللىـــسل املمـــس دات  رب احلداة رتجف مة س  قاارات جملس األمن  - 23
 (20١7) 2393ا  (20١6) 2332ا  (20١5) 2258ا  (20١4) 2١9١ا  (20١4)

(. ا د    ة س  هوب اي اارات، م طات األمم املتحدة 2ااجلدال  27ايش ل املدرج حتا اي  اة  )االةا
ايمــــلطست ايمــــترلة ممــــب س    ل شــــحنة من ايشــــحنست، رس يف  يل حمتتاهس ااج ت س ا دة من لتتقوع م  

 لمت اداا من س.
ممم املتحدة املأناة  سجلد ترلة ايأا اة ايمـــترلة  دلاسصس امل  ا   س ااايـــلا آياة ايايـــد ايتس أة ي - 24

 2332ا  (20١5) 2258ا  (20١4) 2١9١ا  (20١4) 2١65رتجـــــف قاارات جملس األمن 
قاس  ســـا اكسات تس أة  . ا  ل اي رتة املشـــدتية  سيت الا، ريـــدت افياة(20١7) 2393ا  (20١6)

شــــــسةنة  رب ت تة مأس ا ةداةلةش تمــــــع شــــــحنست من  496شــــــحنة ال لت س  ١7يممم املتحدة  ،لىــــــسل 
شــسةنست(ا اشــحنتس  من اياـبُأا اة  ١07شــسةنة(ا اســا شــحنست من  سب ايمــ   ) 378التم )  سب
ست املاســلة. ام طات األمم شــسةنة(. ا  تـُ با مم شــتاغل ما مســيتلة  شــ   ايطباأة انالمــسالاة يلشــحن ١١)

ســــــــس ة من مت دهس. ارجاة ايــــــــتل ايشــــــــحنست ألم ايبلد،  48املتحدة احل تمةب جبداع ايشــــــــحنست قبل 
ت كودت اجل ست ايشـال ة يممم املتحدة من ايـتلس ألم املمـتتة ست املأاونة لس. اسـ ات شـاكست مطااف 

 ل ممــــــــت ل من ايــــــــتل املمــــــــس دات ألم تسي ة ممــــــــت لة تأسقدت مأ س األمم املتحدة  لى ايتح وش  شــــــــ
املمتتة ست، اقسما  ايد  دلاة تتزلع هوب املمس دات ا/ما ت دس اقدمست. االا افياة تمت اد من 

   قست ايتأسا  املدتسزة مع ة تمست األرة  اتاكاس اايأاا .
 ،(20١4) 2١65ر ،  لى ألتا اختس  اي اا20١4امنو  ده ايأدلاست ايأس اة يلحداة يف متتز/لتيا   - 25

 شــــــــــــــــسةنـة  22 935شـــــــــــــــحنــست  رب احلـداة  تاســـــــــــــــطــة مك ا من  904ال لــا األمم املتحــدة مك ا من 
 رب ايام س االط قس  4 595 رب  سب ايمــــ   االط قس من تاكاسا ا  2 467 رب  سب التم ا  ١8 8١4)

 رب اياأاُ اة االط قس من ايأاا (. اتش ول هوب ايأدلاست ت دلة  اة دس  يلدأتالة امل د مة  59من األرة ا ا 
 من املنةدست غا احل تماة ايداياة اايمترلة اييت تتهوا اقدمست ألم م لع آ الن من  لدا  جمسارة.

https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
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طالش األرة  مألو ة. ا  ل اي رتة املشــــدتية  سيت الا، الوا ايأدلاست انالمــــسالاة  رب احلداة  ن  - 26
غا م و  االسمج األغولة ايأسملا ااجل ست ايشـــــــال ة ي  يف ايتن او مت ونس من أللىـــــــسل ممـــــــس دات غوائاة ألم 

شــــــــ   االط قس  من ال طيت ايد تل امل  ا   دس  رب احلداة مع تاكاس. اقسما  580 000ل اب من  مس
 520 000طباة، ااهوات ايأ ج ملس لزلد  ن منةدة ايىحة ايأسملاة مل س  أدلاست أللىسل يتاز  يحاة ا 

شـــــــــــــ   من   ل افياة ايأس اة يلحداة. ايف اجلزه ايشـــــــــــــدسر من اجلد ترلة ايأا اة ايمـــــــــــــترلة، قدما 
اياتالامــــــف يتاز  شــــــتتلة ايتاز  ممــــــس دة حلدسلة األط سل امتاة تروالة ايتاز  تألاداة ايــــــحاة األمداةات 

اينةسهة ايىــحاة من   ل  دة من  دلاست ايشــحن  رب احلداة. متأل ة  سملاسب اايىــاف ايىــحا ايتاز  
 سمس ايتحىــــــــع ضــــــــد احلىــــــــبة  ١5م تا  ا  5ملات  ط ل اط لة ترتاا  م دسرهم  ع  ١.١اتل ى زهسه 

  ل اجلتية اي سالاة من  لة م سهحة احلىــــــبة اييت ت ت   س منةدة ايىــــــحة ايأسملاة ااياتالامــــــف ااجل ست 
ط ل اط لة ةا  ســــن اقسممــــة، ألضــــسهة ألم  ١0 000دا . كدس تل ى مس ل اب من ايشــــال ة لدس يف املا

ط ل اط لة  ١9 000المــــــــــسه ةتامل اماضــــــــــأست، ألمداةات من املرولست ايدقا ة. امت هح  مك ا من 
ةا  ســـن اقسممـــة، ألضـــسهة ألم المـــسه ةتامل اماضـــأست، يل شـــف  ن ةسات ســـته ايترولة احلسةا امن 

   اط لة لأسالت  من سته ايترولة احلسة ايأ ج املنسسف.ط  362 ع هؤاه، تل ى 
ااايـــــلا م تضـــــاة شـــــؤا  اي جيتع ااجل ست ايشـــــال ة لس تأزلز ااســـــتجس ة يتلباة ااةتاسجست من  - 27

 احلدسلة ي سئدة اينسزةع اايأسئدلن اغاهم من ايم س  املت ارلن من األزمة. هبحلتل ضسلة تشالن اي سين/التهدرب،
شــــــــ ىــــــــس   ١ 302 ١١8شــــــــ ىــــــــس، من  ان م  ١ 754 79١مبسةرات يلحدسلة اســــــــت سة من س الـُ ووت 

 شــــــــ ىــــــــس  من مالشــــــــطة  سلة األط سل  263 974اســــــــت سةاا من مالشــــــــطة احلدسلة ايأسمةا هادس اســــــــت سة 
حمسهةة  شــــــ   مالشــــــطة تتألش  سيتقسلة من  ١3شــــــ ىــــــس من   ت ايتت اة اييت جات يف  ١88 699ا 

ين اايتىــــــــــدم ي . ايف ضسلة تشــــــــــالن اي سين/التهدرب،  لغ ايأدة انمجسر يلدااكز ايأنف اجلنمــــــــــا ااجلنمــــــــــس
ماكزا ها اس  2١ماكزا جمتدأاس ا  97اإتدأاة اايتةدات املتن لة ايأسملة اييت متتنيلس م تضاة شؤا  اي جيتع 

ة  دمست متطت س امتطت ة يف جمسل ايتت اة. اقدما هوب ايشــــب  2 43١اةدة متن لة، لد د س  95ا 
 ات يـــــــلة  سحلدسلة، رس يف  يل اقدمست املتىـــــــلة  سيتأبيتة اإتدأاة ا سلة األط سل ااملمـــــــس دة اي سالتالاة 
امنع ايأنف اجلنمــــــا ااجلنمــــــسين اايتىــــــدم ي ، ا دمست ة م ســــــبل كمــــــف اياز ، ااقدمست املتج  ة 

اايأسئدلن امهسر اإتدأست ملات  من اينسزةع  2،6يمشـــــ سج  ام ااةتاسجست اقسيـــــة، ي سئدة حنت 
تشـــــالن  30حمسهةة ســـــترلة. ايف  ١2ا لاة املمـــــت ـــــا ة اغاهم من األشـــــ سج املت ـــــارلن من األزمة يف 

من اينسزةع اايأسئدلن امهسر اإتدأست ا لاة املمت ا ة يف حمسهةست  2١8 786اي سين/التهدرب، است سة 
طاطت  ااي  قاة ا   ا سة اةلف ااحلمــــــــــ ة ةمشــــــــــش ارلف ةمشــــــــــش اايمــــــــــتلداه اةر س ااي ناطاة ا 

ايزار من  االسمج م تضــــاة شــــؤا  اي جيتع يلدمــــس دة اي سالتالاة. ا سنضــــسهة ألم  يل، اســــت سة مك ا  اةلا
شــ   من مالشــطة ال ووهس يــندا  األمم املتحدة يلمــ س  هادس لتألش  سيىــحة ان س اة  308 000من 

شـــــبسب اايتىـــــدم لدس. ا  ل اي رتة املشـــــدتية  سيت الا، ا ن امنع ايأنف اجلنمـــــسين اايأنف املتىـــــل  سي
طالش اقدمست اييت ت دم س اكسية األمم املتحدة نغستة اتشـــــرال اي جيتع اي لمـــــطاناع يف ايشـــــا  األةىن 

اجئ  8 000اجيتس هلمــــــــــــطاناس يــــــــــــنسةلش غوائاةا اتل ى حنت  ١93 226)األاالااا(، تل ى مس جمدت   
اجئ هلمــطاحمل  ١١5 000ام ايامتك ســ ل مغولة جسهزة يف للداا اتل ى ةتار هلمــطاحمل الزةتا من ّ

ممــس دة ال دلة طسرئة. االتاجة يمزمة املسياة اييت تتاج  س األاالااا، اخن ف  دة جتات تتزلع املمــس دات 
 م س ل اجلتات ايما امل ارة يف الداه ايطتارئ يلتكسية. 20١8اين دلة ألم ت ث جتات   ل  س  
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 ايش ل  
عدد المستقردين،  حسب المجموعا ، من المساعدن المقدَّمة من األمخ المتحدن والجها  الشميكة   

 2018لها عن طميق عملرا  إيصال المساعدا  اإلنسانرة عبم الحدود: تشمين الثاني/نوفمبم 
 ) سفاف(

 
 

 
 
 
 
 
 
   

 2اجلدال   
عدد المسننننننننتقردين المسننننننننتهدفرن  عملرا  إيصننننننننال المسنننننننناعدا  عبم الحدود  سننننننننب مجال   

 2018المساعدن والميطقة: تشمين الثاني/نوفمبم 
 

 ايىحة ايرواه ايتألام املنط ة ا سهةة
املــــــــــــتاة غــــــــــــا 
 ايترولة ايروائاة/امل ام

املاسب اايىاف ايىحا 
 ااينةسهة ايىحاة 

                
 - - - 000 7 - - ايبسب ةلف

 - - 65١ 59 500 83 635 78 - أل زاز ةلف

 - - 404 5 000 2 - - جاا لس ةلف

 000 5 - 626 6 480 93 335 300 022 ١0 جبل مسأس  ةلف
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ا  ل اي رتة املشــدتية  سيت الا، ااا ااحتسة ايااســا األممب املتحدة  نشــاات أل  ماة يــسةرة  ن  - 28

ايرتتاة امل دمة ماكز املىـــــــسحلة  ع األطااف املتنسز ة يف اجلد ترلة ايأا اة ايمـــــــترلة، لأاو ها س املمـــــــس دة 
 لى ايىــــأاد اي نسئا. كدس اايــــلا ةال م  ــــسه م ام ت دس املمــــس دة انالمــــسالاة اي نسئاة اغا  يل من 

 مش سل املمس دات انالمسالاة.
 

 التأشرما  وعملرا  الّتسجر    
طلبس جدلدا  49يف شـــــــــ ا تشـــــــــالن اي سين/التهدرب، قدوما األمم املتحدة ألم احل تمة مس جمدت    - 29
طلبس قاد اينةا يف  20طلبس، اال  7حىــــــــتل  لى ت شــــــــاات. امن هوب ايطلبست، جات املتاه ة  لى يل

تشـــــــــــالن اي سين/التهدرب )مع امل ةةة م   أف ايطلبست ُقدنيما مت  اة  يف اي رتة املشـــــــــــدتية  سيت الا(،  30
اكسالا ا تزال طلبس من طلبست احلىـــتل  لى ت شـــاات اييت ســـبش ت دن س  29ارُهف طلبس . امن ميـــل 

طلبس يف تشـــــالن اي سين/التهدرب، االا  ١7قاد اينةا يف ماائل اي رتة املشـــــدتية  سيت الا، جات املتاه ة  لى 
حف طلف ااةد. اُقدني  مس جمدت    4طلبست قاد اينةا، اره ــــــا  7 طلبس  من طلبست  85طلبست، اســــــُ

طلبس  59من س، اال   26ت املتاه ة  لى األمم املتحدة يتجدلد ايت شـــــــاات يف تشـــــــالن اي سين/التهدرب، جا 
تشـــالن اي سين/التهدرب )مع امل ةةة م   أف ايطلبست ُقدنيما مت  اة  يف اي رتة املشـــدتية  30قاد اينةا يف 

طلبس يتجدلد ايت شــــاات ســــبش ت دن س اكسالا ا تزال قاد اينةا يف ماائل اي رتة  36 سيت الا(. امن ميــــل 
 طلبست قاد اينةا. 3من س، اُسحف طلف ااةد، االا  32املتاه ة  لى املشدتية  سيت الا، جات 

 منةدة غا ة تماة ةاياة ممجلة يدم احل تمة يلأدل يف ايبلد. 24التجد مس جمدت    - 30
 

 سالمة وأمن العاملرن في مجال تقديخ المساعدن اإلنسانرة وأماكن عملهخ  
ل  س ا ااجم س تن او ايربامج يف املنسطش املت ارة من اايلا اكسات منةتمة األمم املتحدة اينسة - 3١

ااشـــــــــــــــتبــــسكــــست املت ارة  ع مطااف اينزاع، امن ايرــــسرات اجلتلــــة، امن ايتبــــسةل املنتةم يناا  املــــدهأاــــة 
املبسشــــــاة، االجدست غا املتنسااة. االتاجة يمالشــــــطة املاتبطة  سينزاع املمــــــلو، ميــــــبحا منسطش ك اة  غا

ملتوتــة ألم ةــدو كبا  ــسيــو ــسئا غا املن جاة ااملت جاات من ّل ــست احلاب ااأليرــس  مــ هتيــة  ــسيمـــــــــــــــ ــس  
 األرضاة، اهت مس لطا  ّسطا شدلدة تأرتو تن او األالشطة انالمسالاة يف تلل املنسطش.

من  22امنو  دالة اينزاع، قُتل  شـــــــــــاات ايأسملع يف جمسل ت دس املمـــــــــــس دة انالمـــــــــــسالاة، من م  - 32
من م من متا ا األاالاااا  ١8م املتحدة امؤســـــــــــــــمـــــــــــــــست تس أة ملنةتمة األمم املتحدة، كس  متا ا األم

متا ع امتطت ع من مجأاة ال ل األ ا  8متا س امتطت س من ال ل األ ا ايأايب ايمترما ا  66 ا
 اي لمطاحمل. امُهاد ر تل ايأدلد من متا ا املنةدست غا احل تماة ايداياة اايتطناة مل س.

من متا ا اكــسات منةتمــة األمم  28ايف ضــسلــة اي رتة املشـــــــــــــــدتيــة  ــسيت الا، كــس  مــس جمدت ــ   - 33
املتحدة ا ااجم س قاد ااةتجسز ما يف  داة امل  تةلن )متاف من  االسمج األمم املتحدة انوسئا، امتاف 

 من متا ا األاالااا(. 26من يندا  األمم املتحدة يلم س ، ا 
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مس زال ل ل حمل متا اينزاع املمــــــــــلو  لى املدالاع يف ايأدلد من منسطش اجلد ترلة ايأا اة ايمــــــــــترلة،  - 34
ســـــــــادس يف اجلزه ايشـــــــــدسر ايرايب ااجلزه ايشـــــــــدسر ايشـــــــــاقا من ايبلد. ايف هوا ايىـــــــــدة، مةث مجاع  اا

 لى اختس  مجاع ااةتاسطست األطااف املشــــــــسركة يف ايأدلاست ايأمــــــــ الة ضــــــــد تنةام ايداية انســــــــ ماة 
املد نة يتجنف ألل سع اي ـــــار  ملاف املدالاع ا سيـــــالن يف   ـــــم ايرسرات اجلتلة ااي تسل ايربم يف شـــــا  
ةلا ايزار، اه س ايتزامسصس رتجف اي سالت  ايدار انالمـــــــــــــــسين. ايف حمسهةة ألةيف ااملنسطش ا اطة  س، اييت 

مــسالاة مكرب، مة ت مجاع األطااف ألم تأزلز اجل تة ايااماة ألم احل س  لزال حيد   س  طا اقتع كسرتة ألال ا
  لى ايت دئة ااملنط ة املنزا ة ايم   املت ش  لا س، األم  سلة املدالاع.

اماةظ م  املمـــس دة  رب احلداة ا تزال تشـــ ل  نىـــاا مســـسســـاس من  نسيـــا  دلاة ااســـتجس ة  - 35
ن س م لع ايمـــــــترلع يف كل شـــــــ ا. الأاش تلث ايمـــــــ س  ا تسجع انالمـــــــسالاة ايائامـــــــاة اييت لمـــــــت اد م

يلدمــس دة انالمــسالاة يف منسطش ا ن ن ايتيــتل أليا س من ةا ل اجلد ترلة ايأا اة ايمــترلة. الشــدل  يل 
مس ل اب من ملاتين مشاة ةا لاس يف مس لمدى رنط ة خت اف ايتتتا يف ألةيف. اا تزال املأتالة امل دمة من 

 اايأاا  تن و األراا . تاكاس 
األ  مرةف  سجل تة اجلسرلة ايااماة ألم تتســــــــــــــاع الطس  املمــــــــــــــس دة انالمــــــــــــــسالاة امل دمة من ةا ل  - 36

اجلد ترلة ايأا اة ايمــــــــترلة، ماة م  مدكد من جدلد م  األمم املتحدة ا متلل اســــــــالة  دللة يلتيــــــــتل ألم 
املمــــــــــــس دة  رب احلداة. التأع  لى جملس األمن األشــــــــــــ سج ا تسجع يف املنسطش اييت قام ها س ت دس 

 2١65اي اس   دار ةسســم يف ة م هوب اجل تة انالمــسالاة من   ل ضــدس  تدلد ايطاائش املبا نة يف قاارب 
 ااي اارات اي ة ة.  (20١4)

تشـــــــــالن  24المـــــــــسارين قلش  سيغ ألزاه آ ا اة سه  ىـــــــــتج اقتع هجت  كاداسئا يف ةلف يف  - 37
اي سين/التهدرب. امكار ايت كاد  لى م  اســــــــــــت دا  األســــــــــــلحة اي اداسئاة مما ماهتو، ام  من غا امل بتل 
ة مل ــــس أله ت ممــــت دما س من ايأ سب. اا  د من حتدلد هتلة مجاع من اســــت دمتا األســــلحة اي اداسئا

اممـــــــسهيتذ م. اهوا من شـــــــ ال  م  ن ل  طتة ةسمسة حنت حتمـــــــع ممـــــــتتم اامت سل يلحةا امل ااو  لى 
 است دا  هوب األسلحة. 

 امرةــف  ت ــدس املمــــــــــــــــس ــدة انالمــــــــــــــــسالاــة اييت متس احلــسجــة أليا ــس ألم ّام اياكبــس  يف اي رتة  ع - 38
ة ايبنسهة من جسالف ايدال األ  ــسه ن ن م  تشــالن اي سين/التهدرب. اهوب ايأدلاة ت با م  املشــسرك 8ا  3

تؤةم ألم التسئج ألقس اة يف جمسل ت دس املمــــس دات انالمــــسالاة يلمــــترلع اي ــــأ سه. امة ت ايدال األ  ــــسه 
اجملس األمن اة تمة اجلد ترلة ايأا اة ايمــــــترلة ألم ة م اجل تة ايااماة ألم تمــــــاا قسهلة تسالاة ألم املنط ة 

رب. امدكد من جدلد م  ايتل املمس دات انالمسالاة  طال ة آمنة اسالأة اممتدامة يف كسالت  األال/ةلمد
 ا دا   تائش ممٌا  سيغ األمهاة يمش سج ا تسجع يف اياكبس  ايف مجاع محنسه اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة.

يـدار اا لزال اســـــــــــــــتداار انه ت من ايأ ـسب  لى ااالت ـسكـست اجلمـــــــــــــــادـة املز تمـة يل ـسالت  ا - 39
انالمـــــــــسين ااالت سكست اتسازات ة ت  انالمـــــــــس  من جسالف مطااف اينزاع مىـــــــــدرا يل لش ايبسيغ. امهاف 
جبداع مطااف اينزاع، اا ســـــادس احل تمة ايمـــــترلة امجاع ايدال ااإتدع املدين امنةتمة األمم املتحدة، م  

يف ايتح اش اامل ة ة اي  سئاة يمش سج  تتأسا  تأساالس تسمس مع افياة ايداياة ا سلدة املمت لة يلدمس دة
املمــؤايع  ن اجلاائم األشــد  طترة اهش تىــناف اي سالت  ايدار املات بة يف اجلد ترلة ايأا اة ايمــترلة منو 

https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
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، اا ســــــــــــــادس من   ل ت دس املألتمست اايتتسئش  ات ايىــــــــــــــلة. امكار ايت كاد  لى 20١١آ ار/مسر  
  االت سكست جمــــادة يل سالت  ايدار انالمــــسين احل ت  انالمــــس  ممٌا حمسســــبة األشــــ سج ايولن لات بت  م 

جتهام مل ـس يتح اش سـ   ةائم يف اجلد ترلة ايأا اة ايمـترلة. امكاور ة تىل ألم ألةسية احلسية يف ايبلد ألم 
 ا  دة اجلنسئاة ايداياة.

تألش حبدسلة املدالاع اغا ايف ضـــــته ايشـــــتاغل املمـــــتداة اقطاة اييت متات  ىـــــترة مت ارة هادس ل - 40
 يل من ق ــــــــــسلس ة ت  انالمــــــــــس  يف اجلد ترلة ايأا اة ايمــــــــــترلة، مس زيا مةث   تة ة تمة اجلد ترلة 

،  لى ايتأسا  مع م تضــاة ١9/22ا  ١8/١-ايأا اة ايمــترلة، متشــاس مع قااربم جملس ة ت  انالمــس  ةأل
 االة  سلة اتأزلز ة ت  انالمس .ة ت  انالمس ،  مبل من س ألقسمة اجتة ماداين تمند أليا  

امةايت  لدس  سيتحاك األار يلدال اي سمنة ملمسر مستسالس، األ  كس  ا لزال حمداةا،  ش   ق اة  - 4١
تشــالن اي سين/التهدرب، مع انشــسرة ألم اي لش ايوم لمــسار ايمــترلع  24ا تجزلن ايولن مطلش ســااة م يف 

ة انالمـــــــــــسالاة ايبسيرة األمهاة. اهادس لتألش  سألهااة املت دع  لى الطس  هسئل اااســـــــــــع  شـــــــــــ   هوب اي  ـــــــــــا
 سرت سب جاائم، لنبرا يلح تمة م  ت  ل ااةرتا  اي سمل يل ـــــــدسالست اي  ـــــــسئاة  لى حنت مس ل ت ـــــــا  
اي سالت  ايدار. األالحمل مة ت مل ـــس مجس ست املأسرضـــة املمـــلحة غا ايتس أة يدال ألم اةرتا  اي تا د ايمـــسرلة 

 ايدار انالمسين ااملأسلا ايداياة حل ت  انالمس  هادس لتألش  سألش سج ايولن حتتجزهم.يل سالت  
الؤســـ حمل شـــدلد األســـف مال    حياز مم ت د  ملدت  متنسه ااجتدسع ااســـت نسئا ايوم   د يف  - 42

امج ترلة  تشــــــالن اي سين/التهدرب  ع مبأتتا اقسج امم لا ااحتسة ايااســــــا اتاكاس 28ا  27مســــــتسالس لتما 
أللاا  انســـــــــــــ ماة يف ايترلف  لى ةسية اجلدتة اييت ةاما  شـــــــــــــاة مشـــــــــــــ ا هادس    تشـــــــــــــ ال ايلجنة 
ايدســـتترلة، رس لتدسشـــى مع ايأدلاة ايمـــاسســـاة اييت ت تةهس ســـترلس انتلل زمسم س ايمـــترلت  ااييت يـــدر  س 

،  لى اينحت املبع يف  اس  ســـــــتتشـــــــا اقتسما )االةا (20١5) 2254ت لاف رتجف قاار جملس األمن 
S/2018/121 .)املاهش ، 

اين لــد ا املبأتث اقــسج، يف ايتقــا املتب ا من االتــ ، مم ج ــد يلتح ش من جــدام   ــد  - 43
ا اس  جناف املؤر   (20١5) 2254جلنة ةســـــــــــــــتترلة شـــــــــــــــا اة ا ات مىـــــــــــــــداقاة امتتازالة اه س يل اار 

م  هدف األمم املتحدة هت ألضسه مأسالسة ايشــــأف ايمــــترم . ام اد ايت كاد  لى 20١2ةزلاا /لتالا   30
األقسة ةل ةائم اســــلدا يلنزاع من   ل  دلاة ســــاسســــاة شــــسملة   اسةة ســــترلة تلة ايتطلأست املشــــاا ة 
يلشـــــــــــــــأف ايمـــــــــــــــترم. امس زيا م تل  لى مجاع األطااف يف ة م مبأتتا اقسج املنت اة االت  يف هوا 

 املمتتم من ايد م مبأتتا اقسج امل بل ألم سترلس، ايماد غا  ادرسن.املمأى، امتتقع م  حيةى  ن س 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/2018/121
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 الممفق

الحوادث المبلَّغ عن و وعها والتي كان لها أثم على المدنررن وسنننّجلتها مقو نننرة األمخ   
 *2018المتحدن لحقوق اإلنسان: تشمين الثاني/نوفمبم 

 
 محاف:ة السويداء   

رهانــة من ايــدراز املــدالاع )مأةد م من اينمــــــــــــــــسه  ١9تشـــــــــــــــالن اي ــسين/التهدرب، مت حتالا  8يف  • 
متتز/لتيا ، ا يل  لى ألتا  25كسالتا قد اةتجزاا من قبل تنةام ايداية انســـ ماة يف ااألط سل(  

 دلاة  مـــ الة قسما  س اي تات احل تماة اةل سدهس ةمـــبدس ت اد    ايت سرلا. اتل ا م تضــاة 
مةدمهس  -األمم املتحدة حل ت  انالمـــــــس  ت سرلا ت اد مال    ل  دلاة حتالا اياهسئن، قُتل هتاس  

 سنة. ١3سنتات ااف ا  8من ايأدا  لبلغ
 

 محاف:ة  لب   
تشـــــالن األال/مكتت ا، قُتلا هتسة تبلغ من ايأدا نس ســـــنتات اميـــــاف مس ا ل ل  ن  24يف  • 

ت تة مدالاع آ الن جباا  يف ك ا  اا ايتاقأة حتا ســـــــــــــاطاة املأسرضـــــــــــــة يف غاب رلف ةلف، 
 الُز م م   يل كس  التاجة ي ا ست  الة.

تشــالن اي سين/التهدرب، اال جا ج سز مت جا لدام ايىــنع يف قالة ايمــسرلة يف السةاة  لبل يف  7يف  • 
منط ة   الن اييت تماطا  لا س املأسرضة، ممس مس ا  ن م تل ستة مدالاع من  ان م هتستس  ةا  

 سن ايأسشاة.
تشــــــــــالن اي سين/التهدرب، مهاد     نمــــــــــة مط سل من ال س األســــــــــاة )هتستس  ات تة هتاس (  24يف  • 

من جااه اال جــسر   ــسئا غا من جاة  ــسي اب من م اهم للأبت  يف قالــة تــل التم يف  لــدة  قتلتا
رلف اياا ا يف مراٍو ااقأة حتا ســــاطاة مجس ست املأسرضــــة املمــــلحة غا ايتس أة يدال يف شــــا  

 هةة ةلف.حمس
تشـــــــــــــالن اي سين/التهدرب، تل ا م تضـــــــــــــاة ة ت  انالمـــــــــــــس  ت سرلا تز م اقتع هجدست  24يف  • 

  وائف السا  من جسالف مجس ست املأسرضـــــــــــــة املمـــــــــــــلحة غا ايتس أة يدال  لى مةاسه اقسيدلة 
اشــــــــــسرع اينال امجأاة ايزهااه ايمــــــــــ ناة يف مدلنة ةلف )ايتاقأة حتا ســــــــــاطاة احل تمة(. ات اد 

سرلا م  قوائف السا  كسالا حتتتم  لى  تامل مساة، ممس مةم ألم ة تل  شـــــــــــــاات املدالاع ايت 
ايولن لأسالت  من يـأت ست يف ايتن س ألم ممـتشـ ى ةلف اجلسمأا اممـتشـ ى اياازم يف مدلنة 
ةلف. امهسةت مىـــــــــــسةر طباة يف مدلنة ةلف م  املاضـــــــــــى كسالتا لأسالت  من ضـــــــــــاش يف ايتن س 

 

، لتألش هوا ايتيــف يمةداث اييت م لذغ  ن اقت  س   ل شــ ا تشــالن اي سين/ (20١5) 2258اه س ي اار جملس األمن  * 
 (20١4) 2١65ا  (20١4) 2١39ل مجاع األطااف يف اجلد ترلة ايأا اة ايمترلة ي اارات اإلس  سمت س 20١8التهدرب 

. اُت د   هوب املألتمست ةا  أل  ل  أدل هاقة ايأدل املأناة  تقف ألط   اينسر ايتس أة يل الش ايدار (20١4) 2١9١ا 
يد م ســــترلس. اتترة قسئدة احلتاةث مم لة  لى ق ــــسلس ة ت  انالمــــس  امل اة يل لش اييت متات يف ايت الا. امع  يل، االةاا 

املألتمست  ات املىـــــــداقاة ا/ما املتتت   س يف ك ا من املنسطش املت ـــــــارة من يترا موسط اينزاع اه دا  شـــــــب ست مىـــــــسةر 
اينزاع، تزةاة يــأت ة ايتح ش من احلتاةث. اا تت ــدن اي سئدة ســتم احلتاةث اييت مت أل  ق م تضــاة األمم املتحدة حل ت  

 شسملة.انالمس   س امت ايتح ش من س اه س يلدن جاة اييت اضأت س، اا لنبرا ا تبسرهس 

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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يأات . اقد  اجتا مجاأ م من املمـــتشـــ ى   ل ايلال، ا  تاة ت سرلا  ن )اا تنس ( اايت سب ا
 اقتع اهاست. ا  لتمن يلد تضاة ايتح ش  ش ل ممت ل من هوب ااة سهات.

 
 محاف:ة إدلب   

تشـــــــالن اي سين/التهدرب، مهاد     ضـــــــا ست  الة اســـــــت دها منط ة ســـــــ ناة يف قالة جاجنسز  2يف  • 
حمسهةة ألةيف. االتاجة يويل، قُتل رلف   ايتاقأة جنتب شـــــــــــــــا  شـــــــــــــــا  منط ة مأاة اينأدس يف
 ل ل  ن مثسالاة مدالاع من  ان م ت تة هتاس ، امياف ستة مدالاع آ الن جباا .  ا مس

تشــــــــــالن اي سين/التهدرب، ا تطف ممــــــــــلحت  جم تيت التلة ألســــــــــبسب غا مأااهة اتنع من  6يف  • 
سي اب من ممــجد ســس  يف  لدة مرحيس يف جنتب رلف املدالاع، من  ان م اجئ  ااقا مأت  ،  
 ألةيف. اا لزال م س  اجتةمهس جم تا. 

تشــــالن اي سين/التهدرب، قس  ممــــلحت  لنتدت  ألم هايتة حتالا ايشــــس   سقتحس  منسزل، ات اد  ١0يف  • 
لدنس رج  لت دتضم  ساالتمــــسب ألم تنةام ايداية انســــ ماة يف قالة ت ١2ايت سرلا   ضم مســــااا 

 يف منط ة مأاة اينأدس . اا لزال م س  اجتة اياجسل امل تط ع جم تا. 
تشـــــالن اي سين/التهدرب، قس  ممـــــلحت  جم تيت ، لُز م مضم من م ستلا هايتة حتالا ايشـــــس ،  ١0يف  • 

 س تطسف طباف من ألةدم ايأاسةات يف قالة اي الز يف غاب مدلنة ألةيف. اا تزال مســـــــــــــــبسب 
  تية، اكويل م س  اجتةب. ا تطسف ايطباف جم

تشـــــالن اي سين/التهدرب، ميـــــاف مر أة مدالاع، من  ان م امامة، جباا  التاجة مس لأت د مضس  ١١يف  • 
 ضا ست  الة ميس ا منزلم يف منط ة س ناة يف جاجنسز.

تشــالن اي سين/التهدرب، قُتل مةد املدالاع اميــاف آ ا جباا  التاجة اال جسر ج سز مت جا  ١١يف  • 
دام ايىــــــنع  سي اب من ممــــــتشــــــ ى ســــــامع املاداين يف مدلنة ســــــامع، جنتب شــــــا  حمسهةة ل

 ألةيف. ا  تاة مم ت سرلا  ن اقتع مضاار مسةلة.
تشــــالن اي سين/التهدرب، مطلش ممــــلحت  جم تيت  اينسر  لى اتنع من اينشــــطسه ان  ماع  23يف  • 

س . امهاد     اينسشطبعن كسالس يح اع لأد   ه رةامهس قتالع يف قالة ك ا البل رنط ة مأاة اينأد
( ان ا اة، مةدمهس لدلا ا طة ااف ا السشـــــــــــــــيت  سرز، امضدس كسالس Freshيىـــــــــــــــس  حمطة هالش )

. اكس  20١١مأااهع   اسم دس   ةاار رئاماة يف مالشطة غا  نا ة منسه ة يلح تمة منو  س  
الا ايشس  اغاهس من مجس ست املأسرضة اململحة لُأاف اينسشطس  مل س  سالت سةمهس ايشدلد لايتة حت

غا ايتس أة يدال اييت تأدل يف ك ا البل ايف محنسه م ام من حمسهةة ألةيف. اتل ا امل تضـــــــــــــــاة 
ت سرلا ت اد     ك  اينسشــــــــطع قُتل من جااه ألط   السر من ماكبة متحاكة  اندس كسالس لمــــــــت    

 ماكبت دس. 
رن ها م ستة مط سل )هتستس  تبلرس  من ايأدا  -قُتل مثسالاة مدالاع  تشالن اي سين/التهدرب، 24يف  • 

ســــــــنة، اكس   ١2ســــــــنتات ا  ١0ســــــــنة، امر أة هتاس  ترتاا  م دسرهم  ع  ١2ســــــــنتات ا  ١0
من  ان م ت تة مط سل )هتستس   -اميــاف مر أة مدالاع آ الن  -مجاأ م من ايط ب( اامامتس  

 د مضس ضــــا ست  الة اســــت دها منط ة ســــ ناة  سي اب من جباا  التاجة مس لأت -ايــــة ااةد( 
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مدرســـــــــــــــة اقنمـــــــــــــــسه اا تدائاة يف جنتب جاجنسز. ات اد ايت سرلا     املامتع ايلتع قُتلتس كسالا 
 ألةدامهس مدرسة  ةسم   اندس كسالا األ ام ةا ل منزلس متنسه اي ىف. 

تشالن اي سين/التهدرب، ت اد ايت سرلا     ط لة  تبلغ من ايأدا ت ث سنتات قد قتلا ام   25يف  • 
مدالاع آ الن )من مهااة مســـاصس( ميـــابس جباا   ندمس ميـــس ا مس لأت د مضس ضـــا ست  الة منزلم 

 يف منط ة س ناة  شسرع م ت سطاف يف مشسل جاجنسز.
 

 محاف:ة ديم الزو    
اي سين/التهدرب، قُتل مس ا ل ل  ن تمـــــــأة مدالاع اميـــــــاف  دة مشـــــــ سج آ الن تشـــــــالن  3يف  • 

جباا  التاجة مس لز م مضس غسرات جتلة اســـــت دها منزا   سي اب من ممـــــجد  سيد  ن ايتياد يف 
منط ة الجع اييت لمــــــــــــاطا  لا س تنةام ايداية انســــــــــــ ماة يف رلف ايبتكدسل، شــــــــــــا  حمسهةة 

 ايزار.  ةلا
 ن اي سين/التهدرب، ُقتل ت تة مط سل )يـــــــــــــــباوس  اهتسة ترتاا  م دسرهم  ع ســـــــــــــــنتع تشـــــــــــــــال 4يف  • 

سنتات( التاجة مس لز م مضس غسرات جتلة است دها منزلم يف قالة ايشأ ة يف شا  حمسهةة  6ا 
 ةلا ايزار. 

قاع مدالاع مهاد   ضم من اي جيتع ايأاا ١0تشـــــــــــــــالن اي سين/التهدرب، ُقتل مس ا ل ل  ن  8يف  • 
 التاجة ملس لأت د مضس غسرات جتلة ميس ا منط ة الجع. 

تشـــــــــــــالن اي سين/التهدرب، قُتل مس ا ل ل  ن ســـــــــــــبأة مدالاع من  ان م امامة امر أة مط سل  ١0يف  • 
 )ت ث هتاست اية ااةد( التاجة مس لأت د مضس غسرات جتلة ميس ا الجع.

ط    ١4هاةا ، من  ان م ت ث المـــــسه ا  ١8 ـــــم تشـــــالن اي سين/التهدرب، قُتلا مســـــاة ت ١5يف  • 
)مثسين هتاست اســـــــــــتة هتاس ( التاجة ملس لأت د مضس غسرات جتلة ميـــــــــــس ا قالة م ت  درا  يف السةاة 
ســــــتســــــة  الف منط ة ايبتكدسل شــــــا  رلف حمسهةة ةلا ايزار. ات اد ايت سرلا م  مجاع اي ــــــحسلس 

ار اهااا يف افاالة األ اة من اي ىف امل  ف كسالتا ممن الزةتا من منط ة  سغتز يف شا  ةلا ايز 
 امن م دسل اي تسل.

تشـــــــــــــــالن اي سين/التهدرب، م د  تنةام ايداية انســـــــــــــــ ماة  لنس امامتع تبلرس  من ايأدا  ١6يف  • 
ســــــنة رماس  سيايــــــسج يف ايام  يف قالة ايشــــــأ ة  أد م  اصد دس  تزالد قتات ســــــترلس  45 ا 35

د     املامتع كسالا ألةدامهس من  لدة  ىـــاة  الف ايبتكدسل ااأل ام ايدن ااطاة رألتمست. امها
 من مدلنة ايبتكدسل. 

)ل سل ألال  “ ايامتك”تشــــالن اي سين/التهدرب، تل ا امل تضــــاة ت سرلا ت اد     ممــــتشــــ ى  29يف  • 
ممــــــتشــــــ ى ماداين يلنمــــــسه ااألط سل( يف  لدة ايشــــــأ ة ميــــــاف رس لز م مضس غسرة جتلة. ات اد 

مــدالاع، من م متا ت  طبات  امط ــسل، قُتلتا. امهاــد  ــ   مب   ١0 ــسرلا م  مــس ا ل ــل  ن ايت
 املمتش ى قد ُةمنيا  سي سمل.

 


