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 (2014) 2165و  (2014) 2139تننيننقننرنننننل  ننما ا  مننجننلننس األمننن   
 (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و
 (2018) 2449و  (2018) 2401و  (2017) 2393 و
  

  تقميم األمرن العام  
  

  مقدمة - أوال 
من قاار جملس األمن  17هـــــــلا هي ااتتاسا ااتـــــــقدـــــــــــــــ   ا   ـــــــــــــــي  املتـــــــد       ـــــــقا تاة  - 1

، (2014) 2191من ااتاار  5،  اا تاة (2014) 2165من ااتاار  10،  اا تاة (2014) 2139
من ااتاار  6،  اا تاة (2016) 2332من ااتاار  5،  اا تاة (2015) 2258من ااتاار  5 اا تاة 
، (2018) 2449من ااتاار  6،  اا تاة (2018) 2401من ااتاار  12،  اا تاة (2017) 2393

تن يل  شـــــــــــــــ    سيمق  لى األقل، 60، كل تتاسااً  قنتظق  اايت طلب فيهق اجمللس إىل األمني ااعق  أ  ستد 
  اع يف اجل هيرسة ااعا ية اا يرسة.ااتاارات من قبل مجي  أطااف اانز 

 ت ـــــــــــــــتند املعليمقت ااياررة يف هلا ااتتاسا إىل اابيقنقت املتقةة ايكقات منظيمة األمم املتحدة  - 2
أمق اابيقنقت ااياررة   اابيقنقت امل ــــتتقة من ة يمة اجل هيرسة ااعا ية اا ــــيرسة  مىــــقرر أ ا   ات  ــــلة.

 ش   امل ق دات اإلن قنية اايت ققمت  إسىقهلق، فتتعلق  شهاي كقني  من  كقات منظيمة األمم املتحدة 
  .2019 كقني  ااثقين/سنقسا  2018األ ل/رس  رب 

  
  التطوُّ ا  المئرسرة - ثانرا 

 
  1اإلطقر 

 2019ييايم /وكانون الثاني 2018ديسمبم /كانون األول:  اليقاط المئرسرة
محقسة املدنيني يف منطتة هجني ااياقعة جنيب شاق حمقفظة رسا ا تزال هنقك خمق ف جدسة إزاء  - 1

تنظيم ااد اة اإلد مية يف ااعااق  ااشق ،  إزاء ض ق  ااع  اسة ضد ع ليقت ت ااااز ر، ةيث ادت ا 
 شخص نزةيا من هله املنطتة إىل خميم اهليل،   ل اا رتة املش ياة  قاتتاسا.  25 000د مة زهقء 
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قاة اإلن قنية يف م تيطنة اااكبق  املؤقتة آ لة يف ااتدهير،  أ بح إسىقل املزسد من  مق زاات احل - 2
امل ق دة اإلن قنية إىل املنطتة أماًا ُملحًق الغقسة.  حبليل هنقسة اا رتة املش ياة  قاتتاسا، كقنت جتاي 

ستاب  درهم من  لة ملقاادتعدارات اانهقئية إلردقل ققفلة معينة كبرية إىل اااكبق  اتتدمي م ق دة شقم
 شخص.  42 000
 أّرت اا ييل  ااربر ااتقرس إىل ت ققم معقنقة امل سني من اانقس احملتقجني يف معظم أحنقء اابلد،  - 3

ةيث تعاض ااعدسد من خمي قت اانقزةني يف املنطتة ااش قاية ااشاقية  ااش قاية ااغا ية ا ييل  قرمة 
  نز ح ثقٍ  ألشخقص هم  قا عل من أشد اا ئقت َضع قً. أد ات  ن تدمري املآ  

 ازرارت ةدة ااتلق إزاء اةت قل ااتىعيد ااع  اي يف إراب يف إثْا ااتغيريات يف اا يطاة  لى  - 4
األرض، اايت طاأت  لى مد  اا رتة املش ياة  قاتتاسا ممق أر  إىل زسقرة تعتيد اابيئة ااتشغيلية ال نظ قت 

ق أر  تعليق اات يسل املتد  من  عض اجلهقت املقحنة  غاض ااضط ع   نشطة إدعقف اإلن قنية. ك 
إىل اخن قض تغطية ا دمقت  ،ااتغيريات يف اا يطاة  لى األرض املاتبط  قاشياغل اانقمجة  ن املىق ني 

 اابلد. ااىحية يف  عض املنقطق ااياقعة يف ااش قل ااغايب من
اإلن قنية تُبلِّغ  ن شن هج قت  لى املاافق ااتعلي ية  ااطبية  ُُتتِّق فيهق،  مق  اةت املنظ قت  - 5

 قد مت اات كد من  قيع أر   هج قت  لى املدارس  أر   هج قت  لى امل تش يقت،   ل اا رتة 
 املش ياة  قاتتاسا.

 امل سني من   ا لت اايكقات اإلن قنية ااتق عة األمم املتحدة  شاكقؤهق مّد سد ااعي  إىل - 6
 مشلت امل ق دُة اإلن قنية اايت قدمتهق  .األشخقص احملتقجني يف دقئا أحنقء اجل هيرسة ااعا ية اا يرسة

م سني شخص  دطيقً ممن هم حبقجة  3.37  كقات األمم املتحدة تيفري األغلسة ملق ستاب  درهم من
م سني شخص يف مجي   3ستاب  درهم من تيفري ااع جقت ااىحية  ااطبية ملق    ،إىل املعينة كل شها

 .أحنقء اابلد
، مبق يف  اك املياق  اا قئنة يف 2018 يف ااعدسد من املنقطق اايت تغريت اا يطاة  ليهق يف  ق   - 7

 من اجل هيرسة نييباجلزء اجلااغيطة ااشاقية،  يف اجلهة اجلني ية ااشاقية من إراب،  مشقل رسف محص،   
 قق ل التنبؤ  ه   بب م ت ا  يرسة، ظلَّ من ااىعب   يل امل ق دات اإلن قنية إايهق  لى حني اا ااعا ية

 .يف  اك ااتيير اإلرارسة  انعدا  األمن  در من ااتيير، مبق
 تيا ل األمم املتحدة  املنظ قت غري احل يمية تتدمي امل ق دة املنتلة الحيقة إىل أكثا من  - 8

 يرسة، مبن فيهم اايافد   يف اآل نة األ رية اجل هيرسة ااعا ية اامشقل شاق  شخص كل شها يف 700 000
إىل مياق  اانقزةني.  ممق سثري ااتلق اد  املنظ قت اإلن قنية ةقاُة  د  اايتني اايت ت تنف اابيئة ااتشغيلية 

 ل إر قهلق  لى دي ق يف ديقق ااتىاحيقت اايت  درت مؤ ااً  ش   ااتعدس ت احملت اايت تع ل هبق،  ا
   ليقت اانتشقر ااع  اي يف مشقل شاق اابلد.

  
 طيلة شــــــــهاي كقني  األ ل/رس ــــــــ رب  كقني  ااثقين/سنقسا، أفيد  ن  قيع أ دار كبرية من ااتتلى  - 3

 اجلاةى يف  ـــــــــــــــ يف املدنيني يف منطتة هجني  املنقطق احمليطة هبق يف جنيب شـــــــــــــــاق حمقفظة رسا ااز ر 
ااتتقل ااعنيف  ني قيات دـــــيرسق ااديتااطية  تنظيم ااد اة اإلدـــــ مية يف ااعااق   اضـــــا قت اجليسة ا  ـــــبب 

شـــــــــــــــخص من هجني إىل خميم اهليل  25 000   ل هــله اا رتة، مت نتــل ةيا    ااشــــــــــــــــق  )را  (.
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هم  معظُم األشـــخقص االسن فّا ا من هجني  كيلي مرت إىل ااشـــ قل.  300حمقفظة احل ـــ ة،  لى  عد  يف
 أُ لغ  ن تعاضــــهم اظا ف ققدــــية الغقسة  لى طيل رةلتهم  لى ااطاسق  من اان ــــقء  األط قل  امل ــــنني.

 حبليل   ـــــيب ااشـــــ قل، مبق يف  اك ااربر ااتقرس  اافتتقر إىل ااغلاء  املقء  امل     ا دمقت ااىـــــحية.
 أثنقء رةلتهم  لى ااطاسق  يب ط  ً  لى األقل إمق يف 39أ ائل شبقط/فرباسا، أفقرت ااتتقرسا  ن  فقة 

ااشـــــــ قل أ   ُعيَد   ـــــــيهلم إىل خميم اهليل،  تعز  معظم اايفيقت إىل ااخن قض ااشـــــــدسد يف ررجة ةاارة 
اجل ــــم نتيجة ااتعاض الربر ااتقرس   د  إم قنية احلىــــيل  لى ااا قسة ااىــــحية يف أثنقء رةلتهم ااشــــققة 

   يب ااش قل.
در مبعــدل دـــــــــــــــاس  إىل خميم اهليل إىل ارت ــقٍع يف  ــدر قــقطنيــه مبعــدل  أر  تــدفق اايافــدسن اجلــ - 4

  لى اااغم من تيدـــــــي  نطقق امل ـــــــق دة اإلن ـــــــقنية  أضـــــــعقف  لى مد  اا رتة املشـــــــ ياة  قاتتاسا. ث ثة
املتدمة يف املخيم، فإ    يل امل ق دات اإلن قنية إىل منطتة هجني ن  هق  إىل اانقزةني  ق اي اا بيل 

 مشلت ااشـــــياغُل املتعلتة  قحل قسة  د راً جدا،  سعز   اك جزئيق إىل انعدا  األمن  اانزاع اادائا.ا سزال حم
ااتييَر امل ا ضة  لى ةاسة ااتنتل  إ ااَب ااعدسد من هؤاء اايافدسن إىل خميم اهليل  ن ت ضيلهم اانتتقَل 

تيا ل م  أفاار األداة أ  األ دققء يف إىل مياق  أ ا ، ألدبقب تعز  يف معظم احلقات إىل اااغبة يف اا
  حمقفظة رسا ااز ر.

    ل اا رتة املشــــ ياة  قاتتاسا، تدهيرت األ ضــــقع اإلن ــــقنية إىل ةد كبري يف م ــــتيطنة اااكبق  - 5
فتد أر  ااطتس اابقرر إىل ت ققم احلقاة املرترسة  .األرر    اا ــــيرسة ني اجل هيرسة ااعا ية املؤقتة  لى احلد ر 

شخص، ااغقابية ااعظ ى منهم من اان قء  األط قل،  42 000 ــــــــــر  درهم  أ  ، ةيث سياجه مق ستد
حمد رسة فاص احلىــــــــــــيل  لى  دمقت ااا قسة ااطبية   ةقات نتص متزاسدة يف اا ــــــــــــل  األدــــــــــــقدــــــــــــية، 

 أُفيد     مق ا ستل  ن مثقنية أط قل  ـــــــغقر اتيا ةت هم يف امل ـــــــتيطنة   ا دمقت األدـــــــقدـــــــية األ ا .
  ااثقين/سنقسا.حبليل منتىف كقني  

غريهق من هيئة ُتاسا ااشــــــــــــــق      يف أ ائل كقني  ااثقين/سنقسا،  قعت اشــــــــــــــتبقكقت م ــــــــــــــلحة  ني - 6
مجق قت املعقرضــة امل ــلحة غري ااتق عة الد اة املنتشــاة يف حمقفظيت ةلب  إراب،  نشــَب قتقل  قاتاب من 

 يف  ني يف  ـدر من املياق .خمي ــقت اانــقزةني   ررت تتــقرسا ت يــد  يقيع إ ــــــــــــــــق ـقت يف  ـــــــــــــــ يف املـدني
كقني  ااثقين/سنقسا، أفقرت ااتتقرسا  قاتي ـــــــل إىل  قف إلط ق اانقر، م   جير مؤشـــــــاات تدل  لى  10

عت منطتة ن ي هق يف ااشــ قل ااغايب من اابلد. ك ق أُفيد  ن ادــت اار ااتتقل  ني   أ  هيئة ُتاسا ااشــق  َ دــَّ
ة غري ااتق عة الد اة يف إراب  املنقطق احمليطة هبق  ااياقعة يف امل ـــــــلحاملعقرضـــــــة ااتيات احل يمية  مجق قت 

املنشـــــــــ ة ااشـــــــــ قل ااغايب من اابلد، مبق فيهق املنقطق اايت سُ هم   هنق تت  ضـــــــــ ن املنطتة املنز  ة اا ـــــــــ ح 
 2018أسليل/دـــــــــــــــبت رب  17تاكيــــــــق يف   ااُتــــــــقر ااا دـــــــــــــــ   أ لن  نــــــــهمبيجــــــــب اات ــــــــقق ااــــــــلي 

  ا ــــــلت املنظ قت اإلن ــــــقنية ت ــــــليط ااضــــــيء  لى اآلثقر اا قرثية اايت حيت ل أ   .(S/2018/852 )انظا
  تنجم  ن ااتيق   ع لية    اسة كبرية يف منطتة إراب.

ااشـــــ قل    ل اا رتة املشـــــ ياة  قاتتاسا، أحلتت اا ـــــييل ااعقرمة أضـــــااراً  قاعدسد من املياق  يف  - 7
ااغايب  ااشـــــــــــ قل ااشـــــــــــاق  من اجل هيرسة ااعا ية اا ـــــــــــيرسة،  كقنت مياق  اانقزةني من  ني املياق  األكثا 

يف املقئة من خميم ااعاسشــــــة يف حمقفظة  70 تشــــــري تتدساات املنظ قت اإلن ــــــقنية إىل أ  أكثا من  تضــــــارا.
 سنــقسا، ممــق اضـــــــــــــــطا أكثا من/احل ـــــــــــــــ ــة قــد ُغ ات مبيــقه اا ـــــــــــــــييل اايت ةــدثــت يف أ ا ا كــقني  ااثــقين

 تضــــــــــارت مياق  أ ا  النقزةني من جااء اا ــــــــــييل اايت ةدثت يف  أدــــــــــاة إىل مغقررة  يقمهق. 1 000

https://undocs.org/ar/S/2018/852
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،  تاكيقاا ــيرسة  ني اجل هيرسة ااعا ية كقني  ااثقين/سنقسا،  مشلت خميم اا اامة يف أط ة  قاتاب من احلد ر 
 حلتت أضـــــــاار  اجليز  ااز ف يف غاب حمقفظة إراب.  خمي قت  ـــــــ ح اادسن  اهلََبل  ااشـــــــهداء يف  ا ة

من اانقزةني يف املنطتة ااشــ قاية ااغا ية  ةدهق،  كقنت متقطعتق  82 000مبقشــاة مبق ستاب  درهم من 
  األتقرب  اازر ة يف حمقفظة ةلب من  ني أكثا املنقطق تضارا.

عــــــق  إىل دـــــــــــــــيرســــــة، كــــــقني  األ ل/رس ـــــــــــــــ رب، أشــــــــــــــــــــقر املبعي  ا ــــــقص األمني اا  20 يف  - 8
مي ـــــتيرا إىل أنه ن ست ـــــن  عد ت ايف جلنة ردـــــتيرسة ت ي  متيازنة   ات مىـــــداقية  شـــــقملة  ري دـــــتقفق 

جملس األمن  قاار فيــــــه اا  ــــــقســــــة، كجزء من اجلهير اايت تبــــــلهلــــــق األمم املتحــــــدة من أجــــــل تن يــــــل مبــــــق
2254 (2015).  

 كقني  ااثقين/  7  قشا املبعي  ا قص اجلدسد األمني ااعق  إىل ديرسة، غقسا  يدردن، مهقمه يف  - 9
  أكد من جدسد ااتزا  األمم املتحدة املضـ  قدمق يف   لية دـيقدـية  تيقرة دـيرسة  فتق ملق نص  ليه سنقسا.
 يدردـــــــن اا ــــــــيد   أجا  .2012  قادــــــــرتشــــــــقر  بيق  جنيف اعق   (2015) 2254 جملس األمن قاار

اا ـــــــيرسة يف رمشـــــــق  م  أ ضـــــــقء جلنة اات ق ض ااتق عة اجل هيرسة ااعا ية ة يمة  مشـــــــق رات م  أ ضـــــــقء
  م.ال عقرضة اا يرسة يف اااسقض،  كلاك م  احملق رسن اإلقلي يني  ااد ايني يف جنيف  يف ااعيا 

 
  الحماية  

 لى اااغم من ةد   تااج  ن ــــح يف ةدة أ  قل ااعنف  ىــــ ة  قمة، ظل املدنيي  يف أجزاء  - 10
 دسدة من اجل هيرسة ااعا ية اا ـــــــيرسة ستضـــــــار    شـــــــدة من جااء اآلثقر املبقشـــــــاة  غري املبقشـــــــاة األ  قل 

املدنيني  إ ــق تهم  إحلقق األضــاار   ثري من ااعدائية. إ  مق زاات ااغقرات اجليسة  ااربسة تت ــبب يف متتل 
  قإلضقفة إىل  اك، سبد  أ  تنظيم ااد اة  اابىن ااتحتية املدنية  تدمريهق يف شاق  رسا ااز ر  يجه  قص.

اإلد مية يف شاق رسا ااز ر سيا ل  ىيرة منهجية ارت قب انتهقكقت التقني  ااد   اإلن قين  إدقءات 
نقطق ااياقعة ُتت دـــــيطاة ااتنظيم، أفقرت ااتتقرسا   نه نّ ل دـــــل ـــــلة من أ  قل ف   امل حلتيق اإلن ـــــق .

سدسيايجيته أ  أهنم سنت ي  جل ق قت أااتتل اايت ت ــــــــتهدف املدنيني االسن سَعتتيد ااتنظيم   هنم سعقرضــــــــي  
 هنقك   قملعليمقت.املعقرضـــــــة امل ـــــــلحة غري ااتق عة الد اة، املد يمة من ااياسقت املتحدة أ  أهنم سز ِّر هنق 

 در غري معا ف من املدنيني ا سزااي  حمق اسن يف املنقطق اايت س يطا  ليهق ااتنظيم،  ممني ني من اا اار 
  إىل منقطق أ ا   جياي فعليقً ادتغ هلم كدر ع  شاسة.

ااد اة   جد ااعدسد من املدنيني االسن مت نيا من اا اار من املنقطق اايت س ـــــــــــــــيطا  ليهق تنظيم  - 11
دــــــــــــ مية أن  ــــــــــــهم يف خمي قت اانقزةني أ  يف املياق  اا قئنة يف املنقطق اايت ت ــــــــــــيطا  ليهق مجق قت اإل

امل لحة غري ااتق عة الد اة،  اايت ت ير فيهق أ ضقع مزرسة تت ثل يف حمد رسة احلىيل  لى ااغلاء املعقرضة 
 دــّلطت اجلهقت اا ق لة يف اجملقل اإلن ــقين  تل. املقء  ا دمقت ااطبية، مترتنة  تيير كثرية  لى ةاسة ااتن

املعنية  قحل قسة ااضــــــيء  لى  در من ااشــــــياغل اإلضــــــقفية في ق ستعلق  قانز ح من منطتة هجني، من  ينهق 
إجااءات مطياة تتعلق  قات تي  األمين،  اانتل اات ــاي من جقنب مجق قت املعقرضــة امل ــلحة غري ااتق عة 

 .الد اة  مىقررة اايثقئق
 ازرارت ةدة ااتىف املدفع  األرض  يف ااش قل ااغايب من اابلد،   ررت كلاك تتقرسا ت يد  - 12

حبد     ليقت قىف مدفع  شبه سيمية  لى طيل ا طيط األمقمية يف مشقل محقه  جنيب شاق إراب 
يف ااشــــ قل   ايةظت أسضــــق زسقرة يف ادــــتخدا  األجهزة املت جاة املاجتلة يف خمتلف املنقطق  غاب ةلب.

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)


S/2019/157 
 

 

19-02510 5/18 

 

 ا سزال  در اإل ــــق قت يف  ــــ يف املدنيني  ةجم اادمقر االي سلحق  قابىن  ااغايب  ااشــــ قل ااشــــاق .
ااتحتية املدنية سش    مؤشاا قيسق  لى اةت قل أا ت ي  ااتيا د األدقدية املت ثلة يف اات ييز  ااتنقدب 

  ئية، قد اةرُتمت. ااةتيقط،   قأل ص احلظا امل ا ض  لى شن اهلج قت ااعشيا
 يف إراب  املنقطق احمليطة هبق، ادـــــــت ا اإل  ش  ن ت شـــــــ  اا يضـــــــى  اإلجاا ، مبق يف  اك من  - 13

فتد جا  ا تطقف أ  اةتجقز املدنيني، مبن فيهم اانقشــــــــطي  يف جمقل ةتيق  جقنب هيئة ُتاسا ااشــــــــق .
اجل هيرسة ااعا ية ة يمة  ت قئهم إىلاإلن ــق ،  متدمي ا دمقت ااىــحية  ااىــح يي ، إمق ا شــتبقه يف ان

 أُ لغ أسضـــــــق  ن ةقات ا تطقف تتي  هبق  ىـــــــق قت إجاامية  اا ـــــــيرسة أ  انتتقرهم هيئة ُتاسا ااشـــــــق .
   ا سزال مىري  م ق  ااعدسد من املختَط ني جمهيا. الحىيل  لى فدسة.

ة من مجق قت إثنية أ  رسنية  يف إراب، ت ــــــتهدف هيئة ُتاسا ااشــــــق ، في ق سبد ، جمت عقت حملي - 14
ف   كقني  األ ل/رس ــــــ رب،  ثَّتت م يضــــــية ةتيق اإلن ــــــق  تتقرسا ت يد  تيق  هيئة ُتاسا ااشــــــق   معينة.

 قادـــــتي ء  لى منقزل  أراضـــــ   ممتل قت امل ـــــيحيني  ااشـــــيعة املدنيني ااغقئبني االسن إمق فا ا من ااعنف 
اايت تربمهــق ااتيات  “ قف إط ق اانــقر  املىــــــــــــــــقحلــة” ــققــقت اتنزةيا يف أ تــقب ااــدائا يف احملــقفظــة أ  

 تلتت  احل يمية  ةل قؤهق،  مجق قت املعقرضـــــــة امل ـــــــلحة غري ااتق عة الد اة، مبق فيهق هيئة ُتاسا ااشـــــــق .
ْا  امل يضــــــية تتقرسا ت يد     هيئة ُتاسا ااشــــــق  أ ــــــدرت إشــــــعقرات تعلن فيهق ا تبقر مجي  ممتل قت اأُلدــــــَ

 كق  أ ـــحقب املنقزل امل ـــيحيي   .“غنقئم ةاب”يت فاَّت من ااعنف يف مدسنة إراب، مبثق ة امل ـــيحية اا
 ت يد ااتتقرسا     هيئة ُتاسا ااشق   قد تاكيا منقزهلم، يف ااعدسد من احلقات، يف ر قسة اجلريا   األ دققء.

أسق  إمق أ  س ــــــــــجليا هله  أ طت امل ــــــــــت جاسن يف ة  اا ني ــــــــــة يف مدسنة إراب إنلاراً هنقئيقً مدته ث ثة
 املنقزل  إمق أ  ُُيليهق.

 يف حمقفظة رر ق، مق زاات م يضـــــــــــــية ةتيق اإلن ـــــــــــــق  تتلتى تتقرسا  ن قيق  ااتيات احل يمية  - 15
  ق تتقل املدنيني، األما االي قد ساقى، يف  عض احلقات، إىل ررجة اا تتقل  ااةتجقز ااتع ـــــــــــــــ يني.

كقني    14   2018متيز/سيايه  26األفاار االسن اةتجز ا يف اا رتة  ني  من 452  ثتت امل يضية أمسقء 
شـــخىـــقً من  115شـــخىـــقً من املدنيني، ث ثة منهم من اان ـــقء،    136، مبن فيهم 2019ااثقين/سنقسا 

 يف كثري من األةيق ، ا سُبلَّغ األققرب   ا تزال أدبقب هله اا تتقات غري  اضحة. املتقتلني اا ق تني.
اهم أ  م ق  اةتجقزهم، ممق سثري شــــــياغل  شــــــ   مق إ ا كقنت اإلجااءات ااتقنينية   ن اةتجقز أفاار ُأدــــــَ
ااياجبة قد اتّبيَعت  ىــيرة كقفية يف مجي  احلقات،  مق إ ا كقنت مجي  احلتيق  ات ااىــلة قد ُمنيحت هلم 

  لى اانحي املطليب مبيجب ااتقني  ااد  .
اة ت ــــتهدف املنقطق امل هياة  قا ــــ ق  فتتتل  جتاح األشــــخقص املدنيني  ظلت األدــــلحة املت ج - 16

 أر  ااتلي   ـقملت جاات ا طاة يف  ـدر من املنــقطق   تـدما اابىن ااتحتيــة احلييسـة  تلحق هبـق األضـــــــــــــــاار.
 أر   امل هياة  قا ــــــــ ق  إىل قتل  إ ــــــــق ة األشــــــــخقص املدنيني  إ ققة   ــــــــيل امل ــــــــق دات اإلن ــــــــقنية.

ألجهزة املت جاة اايد سة ااىــــــن  يف  عض املنقطق إىل ادــــــت حقل خمقطا املت جاات  إ ققة   ل ادــــــتخداُ  ا
  اجلهقت اا ق لة يف اجملقل اإلن قين.

كقني    1ف     ادـــــت ات اهلج قت  لى املاافق ااتعلي ية، ة ـــــب ق أفقرت املنظ قت اإلن ـــــقنية. - 17
ة ااّتح يف حمقفظة إراب، جمّ عقً سضــــم ث   األ ل/رس ــــ رب، أ ــــق ت   ليقت ااتىــــف املدفع   لى  لد

 مدارس )ه  مدردة احملبة  مدردة  ايد احمل د،  مدردة ااّتح(  ت ببت يف إحلقق أضاار جزئية يف املبقين.
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ااتق عة جل ق قت املعقرضــــــــــــة امل ــــــــــــلحة غري ااتق عة الد اة يف إراب  ن إغ ق  “مدساسة ااتعليم” أ لنت 
كقني   12 يف   هق ملدة أر عة أسق    ـــــــبب  اك احلقر   ااتهدسدات امل ـــــــت اة.املدارس يف  لدة ااّتح  رس

األ ل/رس ــــــ رب، تعاضــــــت مدردــــــة ا ن زسد   اا تدائية يف مدسنة أ زاز يف رسف ةلب ألضــــــاار ج ــــــي ة 
 أ ــــــبحت غري  ــــــقحلة الخدمة،   اك   ــــــبب ان جقر أجهزة مت جاة سد سة ااىــــــن  كقنت حم ياة  لى 

 أُ لغ  ن  قيع ااعدسد من اإل ــق قت يف  قرسا   هنق كقنت ت ــتهدف مبىن اجمللس احملل .ماكبة، أفقرت ااتت
كقني  األ ل/رس ـــــــ رب، تعاضـــــــت مدردـــــــة ةّطني يف  لدة جاجنقز يف حمقفظة   18 يف   ـــــــ يف املدنيني.

كقني  ااثقين/سنقسا،  1 يف   ن تاير أنبقء  ن دــــــتيط ضــــــحقسق. إراب ألضــــــاار من جااء ااتىــــــف املدفع .
  أحلتت قلس ة اهلق   أضـــــااراً مبخترب. أ ـــــق ت قلس ة هق   مدردـــــًة يف ة  شـــــقرع اانيل يف مدسنة ةلب.

كــقني    13سُبّلغ  ن  قيع إ ــــــــــــــــق ــقت يف املــدردــــــــــــــــة  ــق تبــقرهــق كــقنــت مغلتــة يف  اــك اايقــت.  يف   ن
 لن  ن يف مدسنة جاا لس يف حمقفظة ةلب، أ “م تب ااتعليم”األ ل/رس ـــــــــــــــ رب، أفقرت ااتتقرسا     

 إغ ق املدارس   بب تدهير اايض  األمين يف املنطتة.
   ل اا رتة املشـــــــــــ ياة  قاتتاسا، أ لَغ نظقُ  مااقبة اهلج قت  لى ماافق ااا قسة ااىـــــــــــحية ااتق    - 18

 ملنظ ة ااىــــحة ااعقملية  ن أر   ةقات دــــجَّل فيهق  قيع هج قت  لى ماافق  أ ــــيل ااا قسة ااىــــحية.
هلج قت اهلجي   قألجهزة املت جاة اايد سة ااىــــــــن  احمل ياة  لى ماكبة االي  ق  يف مدسنة  من أهم تلك ا

أ زاز املشقر إايه أ  ه، االي ت بب  قإلضقفة إىل إحلقق ااضار مبدردة ا تدائية، يف إحلقق أضاار هي لية 
ليل  يقنقت نظق   قد تبني من ُت كبرية يف م ـــــــتشـــــــ ى األمااض ااعتلية  يف ماكز األطااف اا ـــــــطنق ية.

 جير ارتبقط  اضــح  ني اشــتدار ةدة اانزاع  2018مااقبة اهلج قت امل ــجلة   ل ااا   األ ري من  ق  
 زسقرة اهلج قت  لى أ ـــــيل  ماافق ااا قسة ااىـــــحية،  اامبق كق  تعاض م ـــــتشـــــ ى ميداين اضـــــا ة جيسة 

رسا ااز ر من ض ن احليار  األكثا   شن هجي   قألجهزة املت جاة اايد سة ااىن   لى ديقرة إدعقف يف
 أشقرت منظ ة ااىحة ااعقملية إىل أ  هله اابيقنقت تدل  لى جتقهل  ج قمة امل جلة   ل تلك اا رتة.

 ليــه  فتــقً ملــق سنص  لعــقملني يف اجملــقل ااطح  األهــداف ااطبيــة يف ةــقات اانزاعا احل ــقســةتيفري ااتزامــقت 
  ااتقني  ااد   اإلن قين.

 
 االستجابة اإلنسانرة  

 ا ــلت اايكقات اإلن ــقنية ااتق عة األمم املتحدة  شــاكقؤهق،   ل اا رتة املشــ ياة  قاتتاسا، مّد  - 19
 مشلت امل ــق دُة  سد ااعي  إىل امل سني من األشــخقص احملتقجني يف دــقئا أحنقء اجل هيرسة ااعا ية اا ــيرسة.

م سني شــــــخص  3.37حدة تيفري األغلسة ملق ستاب  درهم من اإلن ــــــقنية اايت قدمتهق  كقات األمم املت
تيفري ااع جقت ااىـــــــــــحية  ااطبية ملق ستاب  درهم من ،    دـــــــــــطيقً ممن هم حبقجة إىل املعينة كل شـــــــــــها

 (.1نظا اجلد ل ام سني شخص يف مجي  أحنقء اابلد ) 3
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  1اجلد ل 
األمم المتحده والميظما  األخمى متوسننع ددد األاننااذ اللين تلقوا المسننادده كم انن م من   

، كانون 2018ديسننمبم /كانون األول  :بجمرع السننبم  ي يمرع أنحاا الجم و ية العمبرة السننو ية
  2019ييايم /الثاني

 املنظ ة
متيدط  در األشخقص االسن 

 تلتيا امل ق دة كل شها
 102 000 منظ ة األغلسة  اازرا ة األمم املتحدة  

 118 000 الهجاةاملنظ ة ااد اية 
 2 340 000 م يضية األمم املتحدة اشؤ   اا جئني

 3 000 000 منظ ة األمم املتحدة الط ياة
 527 000  انقمج األمم املتحدة اإلمنقئ 

 830 000  ند ق األمم املتحدة ال  ق 
 350 000  كقاة األمم املتحدة إلغقثة  تشغيل اا جئني اا ل طينيني يف ااشاق األرىن

 3 375 000  انقمج األغلسة ااعقمل 
 2 915 000 منظ ة ااىحة ااعقملية

  
 مشلت امل ـــــــــــــــق دة اإلن ـــــــــــــــقنية اايت قدمتهق  كقات األمم املتحدة من را ل اجل هيرسة ااعا ية  - 20

 هنقك مق سزسد  درهم  ن  مليي  شخص  دطيقً كل شها. 2.81اا يرسة تيفري األغلسة ملق سبلغ  درهم 
م سني شــــخص تلتيا إمدارات  قمليقه   دمقت  اياز  ااىــــاف ااىــــح   اانظقفة ااىــــحية يف مجي   3.8

مليي  من األط قل  األمهقت  دمقت ااا قسة ااىـــــــــــــــحية األ اية   دمقت  2.4 تلتى حني  أحنقء اابلد.
شــــــــــــــخص من  دمقت احل قسة  ااد م  660 000    ة  لى  اك، ادــــــــــــــت قر مق سنقهز  ااتحىــــــــــــــني.
ك ــق مشلــت   ليــقت األمم املتحــدة من را ــل   ااجت ــق    من  ــدمــقت محــقســة ااط ــل. - اان  ـــــــــــــــ 

مليي  شــــخص يف  2.5اجل هيرسة ااعا ية اا ــــيرسة تيفري ااع جقت ااىــــحية  ااطبية ملق ستاب  درهم من 
بهق إلجااءات املتعلتة  قألاغق  مشـــــا  هق األ ل من رمشـــــق منل فتح م تا  أطلتت رائاة مجي  أحنقء اابلد.

من ااشـــبقب اا ـــيرسني، ن ـــقًء  رجقًا،  لى ااتي ية مبخقطا  25 ،  شـــا ت  تدرسب2018 ق   هنقك يف
  املت جاات، ادت  قًا األنشطة اإلن قنية املتعلتة  قألاغق  اجلقرسة يف مشقل غاب اابلد.

غري  ،  ا ـــــــــــــلت األمم املتحدة  املنظ قتاابلد كجزء من اادـــــــــــــتجق ة اإلن ـــــــــــــقنية  لى نطقق  - 21
شــــــخص كل شــــــها يف احملقفظقت  700 000احل يمية إسىــــــقل امل ــــــق دات املنتلة الحيقة إىل أكثا من 

 مشل  اك ر م  عض أشــــد اا ئقت ضــــع ق يف خمي قت   ــــيرسة.اجل هيرسة ااعا ية ااااث   يف مشقل شــــاق 
ار يف آ ا املعققل اايت اانقزةني، مثل أ ائك االسن نزةيا يف اآل نة األ رية يف إْثا ااتتقل ااعنيف االي ر

 يف خميم  د مية يف منطتة هجني ااياقعة يف جنيب شاق حمقفظة رسا ااز ر.س يطا  ليهق تنظيم ااد اة اإل
اهليل، مت إنشـــــــقء أفاقة ادـــــــتجق ة تع ل  لى مدار اا ـــــــق ة ادـــــــتتبقل اانقزةني ةدسثق،  التيق   لى  جه 

عقجلة هلم، مبق يف  اك ااد م ااطح  احل قسة  إةقاة اا ـــــــا ة  تحدسد أكثاهم ضـــــــع قً  تتدمي امل ـــــــق دة اا
 مت تيدـــــي  نطقق امل ـــــق دة ااىـــــحية من  احلقات ااطبية احلاجة إىل امل ـــــتشـــــ يقت ااتاسبة اتلت  ااع  .

  ل املااكز ااىـــحية اجلدسدة  ااعيقرات املتنتلة،  ااتيق  حب لة اتلتيح مجي  اايافدسن اجلدر  تيفري ااتغلسة 
ك ق تلتت األَدُا ااغلاء  امل     امل ق دة املتعلتة  قادتعدار ا ىل   ااجت ق   هلم. - ن    ااد م اا
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ااشــــــتقء،  جياي ةقايقً تيزس  جم ي قت من اياز  اانظقفة ااىــــــحية  أجهزة ااتدفئة ااضــــــا رسة جداً يف طتس 
ق ية ال خيم  لى  جه  سع ل ااشـــــــاكقء يف اجملقل اإلن ـــــــقين  لى تيدـــــــي  ااطققة اادـــــــتيع ااشـــــــتقء ااتقرس.

  اا ا ة ادتضقفة اايافدسن اجلدر.
 ادـــــــــــــــت ات   ليقت إسىـــــــــــــــقل امل ـــــــــــــــق دات  رب احلد ر مبيجب أة ق  قاارات جملس األمن  - 22

2165 (2014)   2191 (2014)   2258 (2015)   2332 (2016)   2393 (2017) 
       ة ق  هله ااتاارات، أ َطات األمُم املتحدة اا ــلطقت  (.2نظا اجلد ل ا) (2018) 2449  

اا ـــــيرسة م ـــــبتقً   ل شـــــحنة من ااشـــــحنقت، مبق يف  اك حمتياهق   جهتهق   در من ستيّق  أ  س ـــــت يد ا 
شــحنة(  إسىــقل امل ــق دة  26شــقةنة ) 837 ــ رب  كقني  ااثقين/سنقسا، ققمت  يف كقني  األ ل/رس منهق.

املنتــلة الحيــقة إىل أكثا من مليي  شـــــــــــــــخص من   ل   ليــقت إسىــــــــــــــــقل امل ــــــــــــــــق ــدات  رب احلــد ر 
 (.1ااش ل  نظاا)
 

 1 ااش ل
ددد المسننننتقردين، بحسننننع المجمودا ، من المسننننادده المقدامة من األمم المتحده واننننمكائ ا   

 2018طميق دملرا  إيصنننننال المسننننناددا  اإلنسنننننانرة دبم الحدود، كانون األول/ديسنننننمبم دن 
 )المتوسع الش مي( 2019 وكانون الثاني/ييايم

 ) قآلاف(
 
 

  

871

305

445

181164

288

امليار غري ااغلاءااىحة
امل   /ااغلائية

امليقه  ااىحاف
ةااىح   اانظقف

ااتغلسةااتعليم

  كقات 6
 شحنة  رب احلد ر 26

 شقةنة 837

 األ  ام المئرسرة

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/2449%20(2018)
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  2اجلد ل 
الحدود حسع مجال المسادده والميطقة: كانون ددد المستقردين المست د رن بعملرا  إيصال المساددا  دبم 

 )المتوسع الش مي( 2019وكانون الثاني/ييايم  2018 األول/ديسمبم

 ااىحة ااغلاء ااتعليم املنطتة احملقفظة
املـــــــــــــيار غـــــــــــــري 

 ااتغلسة امل   /ااغلائية

تيفري امليـــــــقه   ـــــــدمـــــــقت 
ااىاف ااىح   اانظقفة 

 ااىحية 
 - - -  500 3  - - اابقب  ةلب        

   379 25    058 88   837 101   984 136    065 38  - أ زاز ةلب

 - -  012 18   500 1  - - جاا لس ةلب

 - - -  000 88    655 185   760 8  جبل مسعق  ةلب

  000 30    000 68   500 28   000 115  -  100 14 ااتقمشل  احل  ة

 - - -  500 2  - - ااىتيلبية محقه

 - - -  000 10  - - محقه محقه

 - -  190 18   100 74    988 34  - معّاة اانع ق  إراب

 - -  728 15   400 32   000 30  - أرحيق إراب

   060 97    105 132   165 172   648 304    -   317 5  ةقر  إراب

  220 28  -  748 85   000 64   550 16   960 135  إراب إراب

 - -  896 4   000 38  - - ج ا ااشغير إراب

  
   ل اا رتة املشــ ياة  قاتتاسا،  اا ااُتقر ااا دــ  األمَم املتحدة  نشــاات إ  مية  ــقررة  ن  - 23

ماكز املىـــــــقحلة  ني األطااف املتنقز ة يف اجل هيرسة ااعا ية اا ـــــــيرسة، سعاض فيهق امل ـــــــق دة ااغيثية املتدمة 
ك ق  ا ــــلت ر ل أ ضــــقء أ ا  تتدمي امل ــــق دة اإلن ــــقنية ااثنقئية  غري  اك من   ااثنقئ . لى ااىــــعيد 

 أش قل امل ق دات اإلن قنية.
 

 وصول المساددا  اإلنسانرة  
ستطلب تتدمي امل ـــــــــق دة اإلن ـــــــــقنية تيفري إم قنية   ـــــــــيل آمنة  م ـــــــــت اة يف اايقت املنقدـــــــــب  - 24
اجل هيرسة  يائق األمم املتحدة  مجي  ااشاكقء يف اجملقل اإلن قين.  ست م مشهد   يل امل ق دات يف     

 قاتعتيد يف ظل  جير جمقات خمتل ة تتد  فيهق ا دمقت  طاق خمتل ة،  أنياع خمتل ة من ة  ــــــــــــــيرسااعا ية اا
الع ل اإلن ــــــــــقين املبدئ ،  قان ــــــــــبة ااي ــــــــــيل أمًاا  قاغ األ ية  عدّ  سُ  ا دمقت تتطلب طاائق   ل خمتل ة.

تيفا ااتدرة  لى تتييم ااةتيقجقت،  ر ــــد األثا  تتيي ه،   ــــبل منهق ااتيا ــــل املنتظم  سعت د  لى االي
 .املبقشا م  اا  ق  املتضارسن

را ل اجل هيرسة من    ل اا رتة املشـــــــــ ياة  قاتتاسا،  ا ـــــــــلت األمم املتحدة تتدمي امل ـــــــــق دة  - 25
مق سزسد  لى اابلد  ـــــــــــــيرسة إىل م سني احملتقجني يف آاف املياق  يف مجي  أحنقء اابلد.  نشـــــــــــــا يف ااعا ية اا
ميظف يف ت ـــــــــــــــعــة مااكز  ــقر   500ميظف من ميظ   األمم املتحــدة، م   جير أكثا من  1 700

 محص  اا  قية  ااتقمشـــــــل   اا ـــــــيسداء  طاطيس(.  من   ل ه رمشـــــــق )ةلب  رر ق  رسا ااز ر  محق
 له املااكز، تتم   ليقت إسىقل املعينة  ن طاسق نتقط تيزس  ثق تة،  أفاقة متنتلة،  قيافل ميجهة.ه
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50%

16%

11%

24%

Monitoring missions

Assessment missions

Missions accompanying aid deliveries

Logistics and other missions

  عثقت ااا د

 ااتتييم عثقت 

 اابعثقت املاافتة اع ليقت إسىقل املعينة

  عثقت االيج تيقت   عثقت أ ا 

 سن ل ااعدسد من   ليقت إسىـــــــــقل املعينة من   ل شـــــــــاكقء  طنيني،  ا دـــــــــي ق اهل ل األمحا  - 26
اا ـــــيري التيق  مبهق  منهق ااعايب اا ـــــيري.  تنتشـــــا األمم املتحدة  قنتظق  إىل جقنب اهل ل األمحا ااعايب 

 إجااء ااتتيي قت،  ماافتة شـــــــحنقت امل ـــــــق دات،  املتق عة م   عثقت ااا ـــــــد  ااتتييم.  يف كقني  األ ل/
 ة. يرساجل هيرسة ااعا ية اارس  رب  كقني  ااثقين/سنقسا، ن لت األمم املتحدة مئقت اابعثقت يف مجي  أحنقء 

(، يف ةني ُنشــــــــات  األشــــــــ قل ااثقين إىل اااا   3انظا اجلد ل   عض هله اابعثقت تطلب ميافتة رمسية )
ة يمة اجل هيرسة ااعا ية اا ــــــــــيرسة ا تتتضــــــــــ  احلىــــــــــيل  لى   عثقت أ ا  كجزء من ات قققت أ م م 

تاا يص التيــق   بعثــقت فارســة، مبــق يف  اــك يف املياق  اايت منحــت  نهــق ميافتــة  ــقمــة ) ه  غري مــدرجــة 
 (.3اجلد ل  يف
 

 3اجلد ل 
 2018 طلبا  وصننننول األمم المتحده الااصننننة ببعثا   مادى الوكاال : كانون األول/ديسننننمبم  

 2019كانون الثاني/ييايم و 
  ليهق امليافق املئيسة اان بة  ليه امليافق ااعدر املطليب ااعدر نيع ااطلب

 45 14 31  عثقت ااتتييم    
 52 11 21 اابعثقت املاافتة اع ليقت إسىقل املعينة

 42 42 100  عثقت ااا د
 25 12 48  عثقت األمن   عثقت أ ا 

 40 79 200 المجموع 
  

 ااش ل ااثقين
، مبرية حسننننننننننننع نوع البعثة طلبا  وصنننننننننننول األمم المتحده الااصننننننننننننة ببعثا   مادى الوكاال   

 2019كانون الثاني/ييايم و  2018 كانون األول/ديسمبم  المطلوبة:
 )ن بة مئيسة(
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 ااش ل ااثقاث
 ، مبرية حسننننننع المدود الوا ده:طلبا  وصننننننول األمم المتحده الااصننننننة ببعثا   مادى الوكاال   

 2019كانون الثاني/ييايم و  2018 كانون األول/ديسمبم
 مئيسة()ن بة 

 
 
 
 
 
 
 
  

 ااش ل اااا   
 حسع نوع البعثة المطلوبة، مبرية طلبا  وصول األمم المتحده الااصة ببعثا   مادى الوكاال   

 2019كانون الثاني/ييايم و  2018 كانون األول/ديسمبم  والمدود الوا ده:
 مئيسة()ن بة 
 
              
 
 
 
 
   
 ظلت األمم املتحدة تياجه  ـــــــعي قت يف ااي ـــــــيل   ـــــــبب  در من ااتيير، مبق يف  اك ااتيير  - 27

مليي  شخص سعيشي  يف منقطق  ن تهق األمم املتحدة  ق تبقرهق  1.16اإلرارسة  انعدا  األمن.  ا سزال 
قنية ألمم املتحدة ا ضــط ع  بعثقت إن ــقدمتهق اطلب  200منقطق سىــعب ااي ــيل إايهق.  من ضــ ن 

طلبق إمق ن سار  ليهق أ  رفضـــــــــــــــت.  قد أثا  اك ت ثريا كبريا يف  114، هنقك 3 أشـــــــــــــــري إايهق يف اجلد ل
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اشــــــــــتدت فيهق كثريا احلقجة إىل امل ــــــــــق دة، مبق يف  اك يف حمدرة مياق     ــــــــــيل األمم املتحدة إىل  عض
  يرسة.اا من اجل هيرسة ااعا ية نييباجلزء اجلااغيطة ااشاقية،  جنيب غاب إراب،   

 تيا ـــــلت ااد ية إىل ااتعجيل  إردـــــقل املزسد من امل ـــــق دة اإلن ـــــقنية إىل اااكبق   لى م ـــــتيسقت  - 28
مُسح اتقفلة إن ــــــقنية  قملضــــــ  قدًمق  تب ميافتة ة يمة اجل هيرسة   متعدرة   ل اا رتة املشــــــ ياة  قاتتاسا. 

ااُتقر ااا دــــ   ااياسقت املتحدة.  يف تي ــــري من  كقني  ااثقين/سنقسا،   27يف  قً شــــ هي ليهق ااعا ية اا ــــيرسة 
هنقسة كقني  ااثقين/سنقسا، كقنت األمم املتحدة  هيئة اهل ل األمحا ااعايب اا ــــــــيري ت ــــــــتعدا  إلردــــــــقل أكرب 

شــقةنة  133، تضــم ةا ــيرسيف اجل هيرسة ااعا ية اققفلة معينة مشــرتكة  ني اايكقات   ل ااع لية اإلن ــقنية 
 متطيع.  هله ااتقفلة دتتي   إسىقل أغلسة  أر سة  معدات طبية  م تلزمقت الح قسة من ميظف  300  

اجلي اابقرر  ميار اإلسياء  جم ي قت اياز   ــــحية الن ــــقء  اا تيقت،  ميار تغل سة  اياز  تعلي ية.  دــــييا ـــل 
شــــــــــــــاسن ااثقين/نيف رب، ت امليظ ي  تن يل  انقمج ااتلتيح االي ادــــــــــــــتهل يف ااتقفلة اا ـــــــــــــــق تة إىل اااكبق  يف
أجل ر م ااتخطيط ااتقئم   دــــــيتيمي   إجااء ررادــــــة ادــــــتتىــــــقئية انياسق اانقزةني را ليق يف هلا امليق ، من

  لى األراة في ق ستعلق  إجيقر ةليل رائ ة األشخقص يف هله امل تيطنة  لى املد  ااطيسل.
 -مبــق يف  اــك يف مياق  اات تي   - سظــل تتــدمي امل ــــــــــــــــق ــدة  لى طيل ااطاسق إىل خميم اهليل  - 29

أ ايسة ةقمسة،  ا ن ااتيير امل ا ضــــة  لى إم قنية ااي ــــيل  انعدا  األمن أرسق إىل احلد من اجلهير اااامية 
إىل اادــــــتجق ة ملن هم يف أمس احلقجة.  ادــــــت ا ااتيا ــــــل م  األطااف اايت ت ــــــيطا  لى املنقطق املعنية 

  تيا لت ااد ية اد  هله األطااف.
 يف املنطتة ااش قاية ااغا ية، ن سُ د     ات قع نطقق ديطاة هيئة ُتاسا ااشق  ايش ل معظم حمقفظة  - 30

إراب  املنقطق احمليطة هبق أدــــ ا  ن تغيري كبري يف م ــــتيسقت   ــــيل امل ــــق دات اإلن ــــقنية، غري أنه ادــــت ا 
قحنـــة الت يســـل من أجـــل ُتتيق اإلفـــقرة  يقيع ةيار  تـــد ـــل.  م   اـــك، فـــإ  تعليق  عض اجلهـــقت املـــ يف

اادتتاار،  يف إةد  احلقات، األنشطة اإلن قنية يف ارتبقط  قاتغريات يف اا يطاة أر   قا عل إىل اخن قض 
يف م ــــــــــــتي  تغطية ا دمقت ااائي ــــــــــــية ال دنيني يف  عض املنقطق.   يجه  ق ، ستدر أ  تعليق األميال كق  

من ااعقملني يف اجملقل  1 400رات ااطبية، إ  جا  تعليق ماتبقت حني يف املقئة من اادتشق 15ت ثري  لى  اه
نىـــ هم من األطبقء  امل اضـــني  اا نيني ااطبيني.  أفيد أسضـــق أ  األميال املعلتة تد م مىـــا فقت  -ااىـــح  
 ديقرة إدعقف.  80م تش ى    14تشغيل 
سة ااعا ية اا ـــــــــيرسة   ليق ق امل       ا ـــــــــلت آاية ااا ـــــــــد ااتق عة األمم املتحدة املعنية  قجل هير  - 31
 (2015) 2258   (2014) 2191   (2014) 2165مبــــيجــــــــب قــــاارات جمــــلــــس األمــــن  هبــــــــق
لس ، اختـــل قاار جم2018كـــقني  األ ل/رس ـــــــــــــــ رب   13.  يف (2017) 2393   (2016) 2332  

، االي ستضــــــ   ت دسد اإل   امل نيح اع ليقت امل ــــــق دة اإلن ــــــقنية  رب احلد ر (2018) 2449األمن 
ملدة دــــنة أ ا .    ل اا رتة املشــــ ياة  قاتتاسا، ر ــــدت اآلاية قيق  دــــت  كقات تق عة األمم املتحدة 

شـــــــــــــــحنة من  قب اهلي   13شـــــــــــــــقةنة  رب ث ثة معق ا ةد رسة   837نة نتلتهق شـــــــــــــــح 26 إسىـــــــــــــــقل 
شقةنقت(.  10شقةنة(؛  شحنتق  من اايَـُعا ية ) 192شحنة من  قب اا    ) 11 شقةنة(؛   635)

ة يمة   ن تُثا أي شــياغل أ  أدــئلة  شــ   ااطبيعة اإلن ــقنية الشــحنقت املادــلة.  أ طات األمم املتحدة
دق ة من مي دهق.  ظلت اآلاية ت ت يد من   ققت  48اا يرسة جب ي  ااشحنقت قبل عا ية اجل هيرسة اا

 ااتعق   امل تقزة م  ة يمقت األرر   تاكيق  ااعااق.
 

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/2449%20(2018)
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 التأارما  والّتسجرم  
ة يمة اجل هيرسة ااعا ية اا ــــــــيرسة ال ــــــــ قح مبنح اات شــــــــريات  تيا ــــــــل األمم املتحدة ااع ل م  - 32

 (.4قت املنقدب )انظا اجلد ل ال يظ ني يف ااي 
 

 4اجلد ل 
 2019 ييايم كانون الثاني/و  2018طلبا  التأارما  لألمم المتحده: كانون األول/ديسمبم   

 ااعدر قيد اانتظقر ااعدر املافيض ااعدر امليافق  ليه ااعدر املطليب نيع ااطلب
 36 11 71 118 اات شريات املطلي ة   ل اا رتة املش ياة  قاتتاسا     

 59  107 )أ(167 ااتجدسدات املطلي ة   ل اا رتة املش ياة  قاتتاسا
قبل  اات شريات اايت ن سبث فيهق  اايت تعير إىل مق

 - - 20 20 اا رتة املش ياة  قاتتاسا
ااتجدسدات اايت ن سبث فيهق  اايت تعير إىل 

 - - 59 59 قبل اا رتة املش ياة  قاتتاسا مق
 

 دحبت األمم املتحدة طلبق  اةدا التجدسد. )أ( 
  
 منظ ة غري ة يمية ر اية م جلة اد  احل يمة الع ل يف اابلد. 24 سيجد مق جم ي ه  - 33
 

 سالمة وأمن العاملرن  ي مجال تقديم المسادده اإلنسانرة وأماكن دمل م  
املنقطق املتضارة من ااشتبقكقت  ا لت األمم املتحدة  املنظ قت غري احل يمية تن يل  اامج يف  - 34

املت ارة  ني أطااف اانزاع،  من ااغــــقرات اجليســــة،  من ااتبــــقرل املنتظم انريا  املــــدفعيــــة غري املبــــقشــــــــــــــاة 
هج قت أ ا .  سع ل ميظ ي اإلغقثة اإلن ـــــــــــــــقنية أسضـــــــــــــــق يف منقطق شـــــــــــــــدسدة ااتلي   قال قئا   من
   األرضية.املن جاة  املت جاات من خمل قت احلاب  األاغق غري
 منل  داسة اانزاع، أفيد مبتتل املئقت من ااعقملني يف جمقل تتدمي امل ـــــــــــــــق دة اإلن ـــــــــــــــقنية، منهم  - 35
 كقاة األمم منهم من ميظ    18من ميظ   األمم املتحدة  مؤد قت منظيمة األمم املتحدة، كق   22

من ميظ    متطي    66 ؛  ( نا ااألاملتحدة إلغقثة  تشــــغيل اا جئني اا ل ــــطينيني يف ااشــــاق األرىن )
من ميظ    متطي   مجعية اهل ل األمحا اا ل ــــــــــطيين.  أُفيد مبتتل  8اهل ل األمحا ااعايب اا ــــــــــيري؛   

ااعدسد من ميظ   املنظ قت غري احل يمية ااد اية  اايطنية أسضـــــــــــــــق.  ا تطف ميظف تق   ملنظ ة غري 
  ثا  ليه متتيا  2018ب يف كقني  األ ل/رس  رب ة يمية من أجل احلىيل  لى فدسة يف حمقفظة إرا

  عد  دة أدق ي .
من ميظ    كــقات منظيمــة األمم  30 يف هنــقســة اا رتة املشـــــــــــــــ ياــة  ــقاتتاسا، كــق  مــق جم ي ــه  - 36

املتحـدة   ااجمهـق قيـد ااةتجـقز أ  يف  ـدار امل تيرسن )ميظف  اةـد من  انـقمج األمم املتحـدة اإلمنـقئ ، 
 من ميظ   األ نا ا(. 28من  ند ق األمم املتحدة ال  ق ،    ميظف  اةد 
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 المالحظا  - ثالثا 
، ا سزال حني اان قنية يف اجل هيرسة ااعا ية اا يرسة  عد ما ر مثقنية أ يا  تتاسبق  لى  داسة األزمة - 37

م سني  5.7قاا ة  مليي  ديري را ل ةد ر اابلد حبقجة إىل امل ق دة اإلن قنية،  ين ق مت ت جيل 11.7
اجئ دـــــــــــــــيري يف اابلدا  اجملق رة.  ستعني أ  سظل اجملت   ااد   منخاطق يف ر م اجلهير اااامية إىل تلبية 

يف هنقسة املطقف.  دــــــي ي  مؤمتا النزاع ااةتيقجقت األدــــــقدــــــية  ضــــــ ق  احل قسة،  إجيقر ةليل دــــــل ية 
آ ار/مقرس،  14إىل  12يف اا رتة من تار  تده املم ـــتتبل دـــيرسة  املنطتة،   ا ك ـــل ااثقاث  شـــ   ر م

.  جيب 2019فا ـــة اتتييم اجملقات اايت أةاز فيهق تتد ،  تيةيد ااىـــف  راء األ ايسقت ااائي ـــية اعق  
 يف   يم هله اجلهير.  يرياا  اجملت   املدين اا يرسة  اجملت عقت احملليةااشعب اا يري أ  س ي  

جااء   تيط قتلى  جاةى يف   يف املدنيني من اايت ت يد امل ت اة  أشعا جبزع  قاغ إزاء ااتتقرسا  - 38
ااغـــقرات اجليســـة  ااتتـــقل ااربي يف شــــــــــــــاق رسا ااز ر،   جير ظا ف ما  ـــة سعـــقين منهـــق  شــــــــــــــاات اآلاف 

أ   قنيا معقنقة  االسن نزةيا من املنطتة،  عد -معظ هم من اان ــــــــــــــقء  األط قل  كبقر اا ــــــــــــــن  - اانقس من
يف املشــــقركة يف   ليقت   ــــ اسة ي ن تىــــيرهق  لى سد تنظيم ااد اة اإلدــــ مية.  أةث مجي  األطااف  ا

مجي  أحنـــقء اابلـــد،  لى اةرتا  املـــدنيني  اابىن ااتحتيـــة املـــدنيـــة، مبـــق يف  اـــك املـــدارس  شــــــــــــــاق رسا ااز ر،  يف
سنبغ   ة اتجنب إحلقق ضار  قملدنيني.  إضقفة إىل  اك، امل تش يقت،   لى اختق  مجي  ااةتيقطقت امل  ن

ت  ل ادــتتبقل األشــخقص اانقزةني ق ــاا يف ظا ف يهق أ  جيب  ل تتيح ال دنيني ااتنتل حباسة ألطااف أ  ا
ةيث امل     اانظقفة  ااىـــــحة  اا ـــــ مة  ااتغلسة،  أ  تي ـــــا   ل املنظ قت اإلن ـــــقنية، مبق يف  ماضـــــية من

 ت تي  أ   بير  لى طيل ااطاسق إىل خميم اهليل  را ل املخيم ن  ه.  اك يف أي نتطة 
شخص سياجهي   42 000 أرةب  قاتتد  احملاز يف إردقل ققفلة ثقنية إىل اااكبق ، ةيث ا سزال  - 39

ظا فق ما  ة  نتىــــــق مثريا التلق يف ااعنق ــــــا األدــــــقدــــــية البتقء  لى قيد احليقة.  كقنت أفاقة األمم املتحدة 
هل ل األمحا ااعايب اا ـــــــيري يف امليدا   قمل ـــــــتيطنة يف مطل  شـــــــبقط/فرباسا، ةيث تتد  امل ـــــــق دة  تتي   ا

أط قل  لى األقل ث قنية  قان ـــــــــبة ا  ل أدـــــــــف  تلتيح األط قل. غري أ  هله امل ـــــــــق دة أتت مت  اة جدا 
 ل/رس ـــــ رب.  أؤكد من جدسد أفيد أهنم مقتيا   ـــــبب ةقات ي ن اايققسة منهق يف اااكبق  منل كقني  األ إ 
  يل امل ق دات اإلن قنية  طاستة آمنة  داسعة  م ت اة   د    يائق هي أمٌا  قاغ األ ية، األشخقص  أ 

 . فقألر اح تتيقف  ليه. لى اا ياء احملتقجني يف اااكبق   يف مجي  أحنقء اجل هيرسة ااعا ية اا يرسة
طتتني ااشــــ قاية ااغا ية  ااشــــ قاية ااشــــاقية من اابلد   ل  مق  اح اايضــــ  سزرار غ يضــــق يف املن - 40

أحنقء إراب  املنطتة ااشــــ قاية ااغا ية، ا تزال هنقك م ــــتيسقت دــــقئا اا رتة املشــــ ياة  قاتتاسا احلق . ف   
كبرية من احلقجة إىل امل ق دة،  ستعاض املدنيي  أل  قل  د انية،  اطقئ ة من انتهقكقت ةتيق اإلن ق  

سدي هيئة ُتاسا ااشـــق   غريهق من مجق قت املعقرضـــة امل ـــلحة غري ااتق عة الد اة ة ـــب مق ت يد  ه  لى أ
يف غقسة األ ية ا ينه أتقح تتدمي امل ـــــق دة اإلن ـــــقنية  رب احلد ر األمن اإل    متدسد جملس كق  تتقرسا.   

 رمبق  قيع  ياقب  -د ااع  اي تتدمي امل ق دة املنتلة األر اح، ا ن  طا ااتىعييف دت اار إم قنية اا
ا سزال ققئ ق.  إنين أنقشــــــد مجي  األطااف ميا ــــــلة اجلهير اااامية إىل خت يف ااتيتا يف  -إن ــــــقنية كقرثية 

منطتة إراب  ك قاة أ  س ي  اةرتا  ااتقني  ااد   اإلن ــــــقين  ةتيق اإلن ــــــق  يف  ــــــ يم اجلهير اااامية 
 إىل ااتىدي الحقاة ااىعبة يف امليدا .
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اا يرسة اجل هيرسة ااعا ية شخقص االسن ُتتجزهم ة يمة  ا سزال ااتلق س ق رين إزاء معقملة األ - 41
أ  مجق قت معقرضــــــــــة غري تق عة الد اة  ظا ف اةتجقزهم يف مجي  أحنقء اابلد.  أر ي مجي  األطااف إىل 
 ك قاة ااض قنقت األدقدية األشخقص احملتجزسن ادسهق،  أ  ت  ح هلم  إ  ش أفاار أداهم  قةتجقزهم.

ار اإلف ت من ااعتـقب  لى اانتهـقكـقت اجل ـــــــــــــــي ـة املز يمـة التـقني  ااـد    ا سزال ادـــــــــــــــت ا  - 42
اإلن ــــقين  انتهقكقت  جتق زات ةتيق اإلن ــــق  من جقنب أطااف اانزاع مىــــدر قلق  قاغ.  أهيب جب ي  

 اا ـــيرسة،  مجي  ااد ل،  اجملت   املدين،  منظيمة األمماجل هيرسة ااعا ية أطااف اانزاع،  ا دـــي ق ة يمة 
ااتعق   ااتق  م  اآلاية ااد اية احملقسدة امل ــــــــتتلة ال  ــــــــق دة يف ااتحتيق  امل ةتة ااتضــــــــقئية  املتحدة، إىل

األشـــخقص امل ـــؤ اني  ن اجلاائم األشـــد  طيرة  فق تىـــنيف ااتقني  ااد   املات بة يف اجل هيرسة ااعا ية 
مقت  اايثقئق  ات ااىــلة.  إ  حمقدــبة ،  ا دــي ق من   ل تتدمي املعلي 2011آ ار/مقرس  اا ــيرسة منل

األشـــــــــــــخقص االسن سات بي  انتهقكقت  طرية حلتيق اإلن ـــــــــــــق   ااتقني  ااد   اإلن ـــــــــــــقين أمٌا جيهاي 
اتحتيق اا ـــــــ   اادائم يف اجل هيرسة ااعا ية اا ـــــــيرسة..  أكّار ر يل إىل إةقاة احلقاة يف اابلد إىل احمل  ة 

 اجلنقئية ااد اية.
ااشـــــــــــياغل ا طرية امل ـــــــــــت اة اايت أثريت  ىـــــــــــيرة مت ارة في ق ستعلق حب قسة املدنيني  يف ضـــــــــــيء  - 43
 اك من قضـــقسق ةتيق اإلن ـــق  يف اجل هيرسة ااعا ية اا ـــيرسة، أةث  تية ة يمة اجل هيرسة ااعا ية   غري

 ،  لى ااتعق   م  م يضية ةتيق19/22   18/1-اا يرسة، متشيق م  قااَري جملس ةتيق اإلن ق  رإ
 اإلن ق ،   بل منهق إققمة  جير ميداين ت ند إايه  اسة محقسة  تعزسز ةتيق اإلن ق .

اجلهير اايت سبلهلق مبعيث  ا قص الدف  قدمق  ع لية دـــــيقدـــــية تي ـــــاهق األمم املتحدة  تية  أؤسد  - 44
.  دــــــت ي  2012  يق  جنيف ااىــــــقرر  ق   (2015) 2254جملس األمن  اتاارة  فتقً دــــــيرس تيقرٍةٍ  

ت ــــيسة  ةا  قاة ادــــت اار أسة د م ااد   أدــــقدــــياااملعقرضــــة     اا ــــيرسة اجل هيرسة ااعا ية مشــــقركة ة يمة 
دــــيقدــــية مت ق ض  ليهق.  أرةب  قجلهير اايت سبلهلق مبعيث  ا قص ادــــت شــــقف مدا ل جدسدة، منهق 

ردــتيرسة  ات مىــداقية  شــقملة الج ي   متيازنة، من أجل اادف  قدمق  قاتن يل اا قمل التاار إنشــقء جلنة 
.     ة  لى  اك، مق زات أر ي مجي  األطااف إىل إةااز تتد  يف تعزسز تدا ري  نقء (2015) 2254

ياتية ي ن أ  تنشـــــ  فيهق   لية دـــــيقدـــــية جمدسة، تلح ااتطلعقت املشـــــا  ة الشـــــعب ااثتة  غية  يئة  يئة م
ال عقنقة اايت ا ي ن تىـيرهق اايت ُت لهق ااشـعب اا ـيري اً يف هنقسة املطقف ةدأ  تضـ  اا ـيري  ي ن 
 ا نيات  دسدة.

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)


 S/2019/157 

 

16/18 19-02510 

 

 المم ق
األمم المتحده الحوادث المبلاغ دي ا التي تضنننننننم  مي ا المدنرون وسنننننننّجلت ا مقو نننننننرة   

 *2019وكانون الثاني/ييايم  2018لحقوق اإلنسان: كانون األول/ديسمبم 
 

 محا ظة حلع  
كقني  األ ل/رس ـــ رب، ان جا جهقز مت جا سد ي ااىـــن  حم يل  لى ماكبة  قاتاب من   12يف  • 

رسف ةلب  جم   طح يف مدسنة أ زاز اايت ت ــــــيطا  ليهق مجق قت م ــــــلحة غري تق عة الد اة يف
ااشــ ق .  ات  شــخىــق  مدنيق  مىــا ه ق )اماأة  اةدة  فتقة تبلغ من ااع ا اثنق  شــا  قمق( 

ا ح، من  ينهم اماأتق   فتقتق   ث ثة فتيق .  أُفيد أسضـــــــق     اان جقر آ ا   جب 19 أ ـــــــيب 
  ّلف أضاارا مقرسة كبرية.

كقني  األ ل/رس ـــــــــ رب، أ ـــــــــيب ج ـــــــــة مدنيني جبا ح نتيجة مق ز م أنه ان جقر جلهقز   12يف  • 
مت جا سد ي ااىـــــــــــــن  ما يط  دراجة نقرسة  ق  يف دـــــــــــــيق حملية يف  لدة اااا   يف رسف ةلب 

 ااش ق .
أر عة  كقني  األ ل/رس ـــــ رب، ات  ث ثة رجقل مدنيني مىـــــا هم  أ ـــــيب مق ا ستل  ن  13يف  • 

مدنيني آ اسن جبا ح من جااء ان جقر جهقز مت جا سد ي ااىـــــــــــــــن  ما يط  دراجة نقرسة قاب 
 ر ار نير ز يف مدسنة   اسن يف رسف ةلب ااغايب.

دنيني مىـــــا هم جااء هجي  شـــــن  قدـــــتخدا  جهقز كقني  األ ل/رس ـــــ رب، ات  أر عة م  16يف  • 
ف مت جا سد ي ااىـــــــــن  حم يل  لى ماكبة ان جا يف دـــــــــيق اهلقل احمللية يف مدسنة   اسن.   لّ 

 اان جقر أسضق أضاارا مقرسة كبرية.
 م أنه زُ  كقني  ااثقين/سنقسا، قتل ث ثة مدنيني  جاح دـــــــبعة آ ا   نتيجة مق  20يف  ـــــــبقح سي   • 

مدسنة   اسن  ز مت جا سد ي ااىــن  يف ةقفلة نتل متا  قاتاب من ج ــا اا ــااسق يفان جقر جلهق
 يف رسف حمقفظة ةلب ااغايب.

كقني  ااثقين/سنقسا، أفيد  يقيع  دة ان جقرات ادـــــــــــــــتخدمت فيهق أجهزة مت جاة سد سة   24يف  • 
 ، االي ت يطا ااىن  يف مدسنة اابقب   لدل قبقدني  ااغند رة اجملق رتني يف رسف ةلب ااش ق

 ليه مجق قت معقرضـة م ـلحة غري تق عة الد اة.  ت يد ااتتقرسا     أجهزة مت جاة سد سة ااىـن  
ما يطة  دراجتني نقرستني ان جات  قاتاب من دـــــــقةة اا ـــــــنرت يف مدسنة اابقب  أ  أجهزة أ ا  

ةد من هلا ااتبيل ان جات يف دــــــــــــيق  بلدة قبقدــــــــــــني.  قتل مق ا ستل  ن شــــــــــــخص مدين  ا
  أ يب ث ثة آ ا  .

 

 

تيفا ققئ ة احليار  أمثلة  لى امل قئل املثرية التلق يف جمقل ةتيق اإلن ق  اايت طاةت يف ااتتاسا. ا ن، نظاا اتغري أمنقط  * 
 اح  اانزاع، مق امليثيق هبق يف ااعدسد من املنقطق املتضارة مناانزاع  فتدا  شب قت املىقرر  ات املىداقية  /أ  املىقرر 

تيق اإلن ق  األمم املتحدة حلااتحتق من احليار  سزرار  عي ة.  ا تتض ن ااتقئ ة دي  احليار  اايت أ لغت هبق م يضية 
 . مت ااتحتق منهق  فتق ملنهجيتهق،  ا سنبغ  ا تبقرهق ققئ ة شقملة
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 محا ظة إدلع  
كقني  األ ل/رس ـــــــ رب، أ ـــــــيب ج ـــــــة مدنيني جبا ح نتيجة مق ز م أنه ضـــــــا قت أرضــــــية   1يف  • 

 أ ق ت منطتة د نية يف قاسة ااتح يف نقةية  ق  شيخي   اسف إراب اجلنييب.
ف طبيب يف كقني  األ ل/رس ـــــــــ رب، قق  رجقل م ـــــــــلحي  من هيئة ُتاسا ااشـــــــــق   ق تطق  2يف  • 

إةد  نتقط اات تي  ااتق عة هلم يف منطتة رسا ة ــــــــــن يف نقةية اادانة  اسف إراب ااشــــــــــ ق . 
 أفيد     أدـــــاة ااطبيب   د ق هيئة ُتاسا ااشـــــق   إط ق دـــــااةه   ـــــا ة ا ن مىـــــريه  م ق  

  جيره ا سزاا  جمهياني.
 م أنه ان جقر جلهقز مت جا كقني  األ ل/رس ــــــ رب، أ ــــــيب رجل مدين جبا ح نتيجة مق ز   6يف  • 

 سد ي ااىن  ر ط مباكبته  قاتاب من مدساسة  حة إراب يف مدسنة إراب.
كقني  األ ل/رس ـــــــــــ رب، اةتجز رجقل م ـــــــــــلحي  من هيئة ُتاسا ااشـــــــــــق  ث ثة ميظ ني   10يف  • 

، مبق يف  اك رئي ـــــــــــــــهق،  عد أ  اقتح يا م تبهم يف قاسة ك ا نبل “ه إرارة  ـــــــــــــــحة محق” من
ة معاة اانع ق   اسف إراب اجلنييب.  قد أفا   ن أةد األشـــــــــــــخقص احملتجزسن يف اايي  منطت يف

 كقني  األ ل/رس  رب،  لى ااتيا .  16   13ااتق ،  ين ق أفا   ن اآل اسن يف 
أداة نقزةة من ااغيطة ااشاقية إشعقرات  30كقني  األ ل/رس  رب، تلتى مق ا ستل  ن   18يف  • 

الهيئة التيقي   لى تعهد  إ  ء  “ققض”هيئة ُتاسا ااشـــــــــــــــق   قملثيل أمق    قإل  ء  أ اما من
املنقزل اايت شـــغليهق يف قاسة اا ي ة.  ت يد ااتتقرسا     األدـــا اانقزةة رفضـــت إ  ء املنقزل ة  

قً  إ  ء كتق ي  اً كقني  األ ل/رس ـــــــــــ رب، أما   25تلتت يف  م   اك فتد هنقسة فىـــــــــــل ااشـــــــــــتقء. 
املنشـــــــــ ة ةدسثق  “ة يمة اإلنتق ”يف مق س ـــــــــ ى  “ زارة ااعدل”ه مق س ـــــــــ ى  أقاّ عه  قّ  املنقزل

 ااتق عة هليئة ُتاسا ااشق .
مدنيق، من  ينهم اماأة   ح،  أ يب ت عة  11كقني  ااثقين/سنقسا، قتل مق ا ستل  ن   29يف  • 

 ةل قؤهق  دة منقطق آ ا   نتيجة مق سز م أنه ضــا قت أرضــية ادــتهدفت هبق ااتيات احل يمية 
يف مدسنة معاة اانع ق  يف رسف حمقفظة إراب اجلنييب.  أفيد       لية ااتىــــف األ ىل أ ــــق ت 

رقيتة  أ ـــــــق ت  25منطتة دـــــــ نية  أرت إىل متتل  ـــــــح        لية قىـــــــف ثقنية تلتهق  عد 
 ديقق حملية مزرمحة )ديق اابزر( ةيث دجلت غقابية ا  قئا اابشاسة.

 
 م الزو محا ظة دي  

كقني  األ ل/رس ـــــ رب، قتل مق ا ستل  ن دـــــبعة مدنيني، من  ينهم  ـــــح، نتيجة مق ز م   3يف  • 
أنه غقرات جيسة أ ـــــــق ت منطتة دـــــــ نية يف قاسة اابي درا   نقةية دـــــــيدـــــــة يف منطتة اابيك قل 

 اااس ية يف رسف رسا ااز ر ااشاق .
ن ـــــــــــــقء  ط   ( نتيجة مق ز م أنه  كقني  األ ل/رس ـــــــــــــ رب، قتل ج ـــــــــــــة مدنيني )ث    4يف  • 

ضـا قت جيسة  ضـا قت أرضـية أ ـق ت م ـتير ق،  ث ثة منقزل،  منطتة قاب م ـتشـ ى هجني 
 يف منطتة هجني يف رسف رسا ااز ر ااشاق .
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كقني  األ ل/رس ــ رب، قق  تنظيم ااد اة اإلدــ مية، ة ــب مق أفقرت  ه تتقرسا،  إ دا    15يف  • 
من قاسة  سبق  يف رسف رسا ااز ر ااشــاق   إط ق ااا ــقص  ليه ق شــخىــني مدنيني )شــتيتق ( 

 يف منطتة  حاا سة إ  سته ه ق  قاتعق   م  قيات ديرسق ااديتااطية.
مدنيق، من  ينهم  21 كقني  ااثقين/سنقسا، أفيد مبتتل مق ا ستل  ن  18يف ةيا   قت ااظهرية سي   • 

مق ز م أنه غقرات جيسة أ ـــــــــق ت قاسة اابقغيز فيققين اماأة  اةدة   ـــــــــح  اةد  لى األقل، نتيجة 
 .اايت س يطا  ليهق تنظيم ااد اة اإلد مية يف نقةية ديدة  اسف رسا ااز ر ااشاق 

 
 ه حما  

كقني  األ ل/رس ـــــ رب، أ ـــــيبت فتقة جبا ح نتيجة مق ز م أنه ضـــــا قت أرضـــــية أ ـــــق ت   15يف  • 
 ااش ق .ه منطتة د نية يف مدسنة االطقمنة يف رسف محق

كقني  األ ل/رس  رب، أ يب ف  سبلغ من ااع ا اثنق  شا  قمق  ين ق كق  س ق د  ااده   16يف  • 
 يف أرض زرا ية يف مدسنة االطقمنة  عد أ  ان جات  قاتاب منه   رية غري من جاة.

ق كقني  األ ل/رس ـــــ رب، قتل  ـــــح   اه  شـــــاة أ يا   أ ـــــيبت اماأة مدنية جبا ح  ندم  22يف  • 
أطلق رجقل م ــــلحي  تق عي  هليئة ُتاسا ااشــــق  اانقر  لى ةقفلة تنتل مدنيني  لى طيل ااطاسق 

ق  قب اهلي .  قد أ ـــــــدرت هيئة ُتاسا ااشـــــــق   يقنق سؤكد احلقر   أفقرت   هن - اا ـــــــاس  إراب
 دتدف  تعيسضقت ألدا ااضحقسق.

أنه ضـــــا قت أرضـــــية أ ـــــق ت  لدة  كقني  ااثقين/سنقسا، أ ـــــيبت فتقة جبا ح نتيجة مق ز م  23يف  • 
، اتيت 2019كقني  ااثقين/سنقسا   22ااشـــــــــــــــ ق .  يف ةقر  آ ا  ق  يف ه ميرك يف رسف محق

فتقة تبلغ من ااع ا اثنق  شـــــــا  قمق مىـــــــا هق نتيجة مق ز م أنه ضـــــــا قت أرضـــــــية أ ـــــــق ت  لدة 
 ااش ق .ه ك ازستق يف رسف محق

 


