
 S/2019/674  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

21 August 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

230819    230819    19-13903 (A) 

*1913903*  

 2191و  (2014) 2165و  (2014) 2139تنفيذ قرارات جملس األمن   
 (2017) 2393و  (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014)
 (2018) 2449و  (2018) 2401 و
  

 تقرير األمني العام  
  

 مقدمة - أوال 
، (2014) 2139من قرار جملس األمن  17هذا هو التقرير الثاين والستون املقدم عمال ابلفقرة  - 1

من القرار  5، والفقرة (2014) 2191من القرار  5، والفقرة (2014) 2165من القرار  10والفقرة 
، (2017) 2393من القرار  6، والفقرة (2016) 2332من القرار  5، والفقرة (2015) 2258
اليت طلــا اسلس     (2018) 2449من القرار  6، والفقرة (2018) 2401من القرار  12والفقرة 

يوماً على األقل، تقريراً عن تنفيذ هذه القرارات من قبل  60األمني العام يف آخر قرار منها أن يقدم، كل 
 مجيع أطراف النزاع يف اجلمهورية العربية السورية.

األمم املتحدة وتســـــــــــــــتند املعلومات الواررة يف هذا التقرير    البياتت املتاةة لوكا ت من ومة  - 2
والبياتت املســــتقاة من ة ومة اجلمهورية العربية الســــورية ومىــــارر أخرم  ات يــــلة. أما البياتت الواررة 
من وكا ت من ومة األمم املتحدة بشــــــــدن املســــــــاعدات ا إبســــــــاإبية اليت قام   يىــــــــا ا  تتعل  بشــــــــهر  

 .2019ةزيران/يوإبيه ومتوز/يوليه 
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 ئيسيةالتطوُّرات الر  - اثنيا 
 1ا طار 

 2019النقاط الرئيسية: حزيران/يونيه ومتوز/يوليه 
على الرغم من مذكرة استقرار الوضع يف منطقة ختفيف التوتر يف  رلا اليت وقعها ا حتار الروسي  - 1

عدر الضــــــــــــــحا   ،الفرتة املشــــــــــــــمولة ابلتقريرخالل   قد ازرار،، 2018أيلول/ســــــــــــــبتم   17وتركيا يف 
املدإبيني، مبن  يهم عدر مؤكد من القتلى املدإبيني ةيث أ ارت التقارير أن عدر املدإبيني الذين قتلوا منذ 

ما يزيد عن بلغ عدر ةا ت النزوح مدين. و  500إبيســــــان/أبريل يزيد عن تىــــــعيد األعمال القتالية يف 
 ة.، ووقع  أضرار كبرية اب ياكل األساسية املدإبيةالة 500 000

واســــــــتمرت ا  مات على خدمات الرعاية الىــــــــحية والتعليم، ةيث تعرضــــــــ  مرا   وأيــــــــول  - 2
ةارثة أكدهتا من مة الىـــحة العاملية، وتعرضـــ  مرا   التعليم ملا عدره  17الرعاية الىـــحية ملا عدره 

 ةـارثـة حتققـ  منهـا من مـة األمم املتحـدة للطفولـة. ووقعـ  مجيع ااوار  يف اجلز  الشـــــــــــــــمـاي 55
واألشـاا  اتتارني الغريب من البلد، وأسـفرت عن وقوع قتلى وررةى يف يـفوف األطفال والنسـا  

  والعاملني يف جمال األإبشطة ا إبساإبية. للرعاية الطبية
األررإبية ابلغة الســـو . وخة خط   -و  تزال األوضـــاع ا إبســـاإبية يف الركبان على اادور الســـورية  - 3

رارية لويــول بعثة  إبســاإبية من ا الل األلر العريب الســور  واألمم املتحدة    املنطقة، عقا ويــول 
ورية واألطراف الســـــــــــــــاجلمهورية العربية قا لتني  ليها يف وق  ســـــــــــــــاب ، ابلتنســـــــــــــــي  الوثي  مع ة ومة 

يبلغ  مامتوز/يوليه  31لغاية الىلة على أرض الواقع. واستمر النزوح خارج الركبان، ةيث غاررها   ات
شــــاىــــاً يــــو  املناط  اليت تســــيطر عليها اا ومة. ويف األشــــهر األخرية، كررت  17 724عدرهم 

عن رغبته الواعية يف املغاررة، من أرل تيسري إبقل من يُعر   -األمم املتحدة طلبها الويول    الركبان 
وقد تســـل م  الســـلطات الســـورية  .وتقدمي املســـاعدة ا إبســـاإبية البالغة األقية القاىمة على ا ةتيارات

 متوز/يوليه. 31املوا قة على الطلا يف 
ويف اجلز  الشــــماي الشــــرقي من البلد، يبلغ عدر األشــــاا  الذين يؤويهم ايم ا ول يف  ا  ة  - 4

يف املاىة. وخالل الفرتة املشــمولة  94شــاىــاً، تبلغ إبســبُة النســا  واألطفال  يهم  68 823ااســ ة 
يف  ا  يت     مناطقهم األيـــليةوعاروا من النازةني الســـوريني  300أكثر من غارر املايم ابلتقرير، 

ومن املقرر أن يعور ، الرقة ورير الزور. وعار عدر ضـــــــــــــــأليل من الرعا  األراإبا    بلدا م األيـــــــــــــــلية
آ ف آخرون    وطنهم العراق، ابإبت ار يـــــــــــــــدور املوا قة النهاىية من ة ومة العراق وحتديد  ري  

لذ  يؤو  رعا  أراإبا آخرين    امللح  ااملســاعدات ا إبســاإبية متف  عليه للعورة. و  يزال ويــول 
     إبز ىه،  دورا.مستدامة )رعا  غري سوريني وغري عراقيني( بغرض تقدمي خدمات 
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، قدم  وكا ت األمم املتحدة ا إبســـــــــــــــاإبية وشـــــــــــــــركا ها 2019ويف ةزيران/يوإبيه ومتوز/يوليه  - 5
اجلمهورية العربية الســــــورية من خالل املســــــاعدة    ةواي ســــــتة ماليني شــــــا   تاج يف مجيع أ ا  

مجيع طراى  ا ســــت ابة. وال  املســــاعدُة ا إبســــاإبية اليت قدمتها وكا ت األمم املتحدة تو ري األغذية 
ماليني شـــــــــــــــا  ملن هم كــارــة    املعوإبــة كــل شـــــــــــــــهر، وتو ري أكثر من  3,6ملــا يبلغ متوســـــــــــــــطــه 

يع أ ا  البلد. وظل  املســــــاعدة ع  اادور مليون من العالرات الىــــــحية والطبية للنا  يف مج 2,1
 2258، و (2014) 2191، و (2014) 2165املـــــــد ون  ـــــــا مبورـــــــا قرارات جملس األمن 

تشــ  ل رز ا ةيو  من ا ســت ابة ا إبســاإبية.  (2018) 2449، و (2017) 2393 ، و(2015)
شــحنة(  يىــال املســاعدة املنقذة  30شــاةنة )حتمل  1 160قام  وخالل الفرتة املشــمولة ابلتقرير، 

للحياة    أكثر من مليون شـــــا  عن طري  عمليات  يىـــــال املســـــاعدات ع  اادور، مبا يف  ل  
 شا  يف ةزيران/يوإبيه ومتوز/يوليه )املتوس  الشهر (. 827 000تقدمي املساعدة الغذاىية لنحو 

ا ســـــــــــت ابة من راخل اجلمهورية العربية الســـــــــــورية على إبطاق واســـــــــــع لتلبية واســـــــــــتمرت رهور  - 6
ا ةتيارات املقدرة يف مع م أ ا  البلد، على الرغم من أن الويول    بعض املناط  وويول بعض 
اجلهات الفاعلة ا إبســــــاإبية، مبا  يها األمم املتحدة، ظل  دوراً. وخالل الفرتة املشــــــمولة ابلتقرير، أُبل غ  
عن عدر من القيور املفروضة على الويول    أرزا  من  رلا واال لاه ورنو  شرق ةلا، اليت 
تعزم أســاســا    اةتدام األعمال القتالية، على الرغم من بذل بعض رهور ا ســت ابة ةالياً يف هذه 

ير الزور، املناط . وكاإب   م اإبية الويـــــــــول  دورة أيضـــــــــا يف مدينة الرقة ويف شـــــــــرق  ر الفرات يف ر
يف  ل  ريا ه ني، ويررع  ل  بىــــــورة رىيســــــية    اتســــــاع إبطاق اإبتشــــــار التلو  ابملتف رات  مبا

اخلطرة. ويف بعض املناط  يف رنو  البلد، مبا  يها الركبان وأرزا  من الغوطة الشـــــرقية، تعذرت أيضــــا 
 األإب مة ا رارية.على بعض اجلهات ا إبساإبية الفاعلة  م اإبيُة الويول على  و مستدام بسبا 

  
 مستجدات الوضع اإلنساين  

ســـورية، أســـفر التىـــعيد اخلطري يف أعمال العنف اجلمهورية العربية اليف اجلز  الشـــماي الغريب من  - 3
ةـــــــالـــــــة و يـــــــات مؤكـــــــدة يف يـــــــــــــــفوف املـــــــدإبيني وعن إبزوح أكثر من  500عن ةـــــــدو  أكثر من 

شــــــا  منذ اشــــــتدار ةدة العنف يف أواخر إبيســــــان/أبريل. ولقد مرت كثري من النا  كا ت  500 000
التقارير أبن مدتً وقرم أبكملها ابت  خالية إبزوح متعدرة    ةد أن بعضــــــــــهم إبزح عشــــــــــر مرات. وتفيد 

ســـ ا ا من جمتمعاهتم اتلية كثا عن األمان واخلدمات األســـاســـية. وقد إبزح مع م  على عروشـــها بعد  رار
الفارين هؤ      أماكن يف  ا  ة  رلا مع اإبتقال قل ة منهم    اال  ا  ة ةلا. ويف  رلا وةدها، 

لنازةني ةالياً. أما ايمات النازةني  هي م ت ة    رررة أن كثرياً من ل مدرســـة 100تســـتضـــيف ةواي 
ية على ا ياكل األساسية املدإبية شديداً لالنا  ُُي ون على البقا  يف العرا . و  يزال وْقُع أثر  األعمال القتا

ه قد تضـــررت أو ُرم  رت إب راً    أن املرا   اايوية مثل املســـتشـــفيات واملاابز واملدار  و طات ضـــ  امليا
ةارثة  43من ررا  الغارات اجلوية والقىـــــــــــــف املد عي. ومنذ أواخر إبيســـــــــــــان/أبريل، وقع ما   يقل عن 

يف ةارة  يها، من بينهم مدإبيون  موظفيها، ملا أرم    مقتل و يـــــــابة مدإبيني ال  املرا   الىـــــــحية أو
تتــارني للرعــايــة. واب ضــــــــــــــــا ــة     لــ ،  ــ ن ا ألولألــ ن يقــدمون الرعــايــة و    الرعــايــة الطبيــة أو موظف

الغارات اجلوية والقىـف املد عي. ويف  او ُرمرت من ررا تضـررت من املرا   التعليمية  87 يقل عن   ما
ف  ابلبنية التحتية املدإبية/ا إبسـاإبية أو مبوظفي  29شـهر متوز/يوليه وةده، وقع ما   يقل عن  ةارثة عىـ 
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اابز  5مســـــــــتوطنات للنازةني، و  3مدار ، و  4 مرا   يـــــــــحية، و 8يف  ل  ا غاثة ا إبســـــــــاإبية، مبا 
 طات للمياه، وســـيارة  ســـعاف واةدة، ومســـ دان. كما قُت ل العديد من العاملني يف  3أســـواق، و  3 و

العاملون يف جمال األإبشـــــطة ا إبســـــاإبية لالةتيارات املتطورة  ؤ   يســـــت يا جمال األإبشـــــطة ا إبســـــاإبية. و 
 ةــديثـًـا و ةتيــارــات ااــا ت القــاىمــة ةــاليــاً، وهي اةتيــارــات كبرية ابلفعــل من ةيــث اا م النــازةني

عف. وابلن ر    أن العديد من أ رار ا ســــت ابة ا إبســــاإبية ينتمون    استمعات اتلية املتدثرة  وأوره الضــــت
ا ســــــت ابة معرضــــــة للاطر  الســــــ ان املتضــــــررين،   ن القدرة علىعدار وهم أإبفســــــهم يُعت  ون ابلتاي من 

ابســــــتمرار. وعالوة على  ل ،   ن القدرة على تقدمي اخلدمات معرضــــــة للاطر أيضــــــا ألن بعض ا ياكل 
 األساسية املستادمة يف تقدمي اخلدمات قد تضررت أو ُرم  رت.

 ز/متو  31وظلت  األوضــــــاع ا إبســــــاإبية يف الركبان عىــــــيبة خالل الفرتة املشــــــمولة ابلتقرير. وة   - 4
يوليه، بلغ عدر األشاا  الذين غارروا املنطقة تلقاىيا ابجتاه املناط  اخلاضعة لسيطرة اا ومة ما جمموعه 

شاىاً. و ها آخرون    أماكن أخرم ع  ررو  غري رمسية. و  يزال القل  يساوُر اجلهات  17 724
عن تدهور األوضاع يف الركبان بسبا إبدرة  الفاعلة يف جمال العمل ا إبساين  زر ر عدر التقارير اليت تُبل  غ

الســـــــــلع واخلدمات األســـــــــاســـــــــية. ويعزم  ل     مزيش من العوامل، مبا  يها اإب ما  األإبشـــــــــطة الت ارية 
الرمسية،  ضـــــال عن ا  تقار    املســـــاعدة ا إبســـــاإبية. و  يزال القل  يســـــاور األمم املتحدة لعدم قدرة  غري

املراهقات على ااىـــول على اخلدمات املنقذة للحياة املتعلقة ابلىـــحة النســـا  ملن هن يف ســـن ا  ا  و 
رســـال بعثة ةلثة من  ا  ابية واجلنســـية وابلعنف اجلنســـاين. وقد تســـلم  الســـلطات الســـورية املوا قة على 

 ا الل األلر العريب السور  واألمم املتحدة، وُير  ةاليا  عدار خط  إبشرها    املنطقة.
ز  الشـــــماي الشـــــرقي من البلد، يبلغ عدر األشـــــاا  الذين يؤويهم ايم ا ول يف  ا  ة ويف اجل - 5

يف املاىة. وتبلغ إبسبة األشاا   94شاىاً، تبلغ إبسبُة النسا  واألطفال  يهم  68 823ااس ة ةاليا 
ســـــ اإبية يف املاىة من ســـــ ان املايم. وُتىـــــنتف الشـــــراى  ال 67الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشـــــر  و 

يف املاىة رعا  أراإبا.  14يف املاىة ســـــوريون، و  41 يف املاىة عراقيون، و 45للمايم على النحو التاي: 
وقد اســــــــــتقرت معد ت الوا دين    املايم و  تســــــــــ ل أية تد قات  ليه يف الفرتة األخرية. وخالل الفرتة 

قهم األيـــــــلية يف  ا  يت الرقة ورير الزور، من النازةني الســـــــوريني    مناط 322املشـــــــمولة ابلتقرير، عار 
وعالوة على  ل ، عار عدر ضــــــــأليل من الرعا  األراإبا و ل  عقا  برام اتفاقات مع زعما  العشـــــــــاىر. 

   بلدا م األيــــــــــلية. وما زال القل  يســــــــــاور املواطنني العراقيني  زا   عارهتم    وطنهم ومعاملتهم يف العراق 
ن ويــــــول  عند عورهتم، مبا يف  ل  خو هم من الويــــــم وةىــــــرهم يف ايمات مغلقة. ويف ايم ا ول، حتســــــت

من الرعا  األراإبا الذين ليســــــــوا عراقيني،  11 000املســــــــاعدات ا إبســــــــاإبية    امللح قات اليت تُؤو   و 
 .حتسناً طفيفاً، ومع  ل    ن الويول   يزال  دورا، ملا يؤثر بش ل خا  على خدمات الىحة وااماية

وخالل الفرتة املشـــــمولة ابلتقرير، زار التوتر أيضـــــاً يف اجلز  اجلنويب الغريب من البلد، و  ســـــيما يف  - 6
اتفاقات ” ا  يت ررعا والسويدا ، ةيث ازرار الشعور اب ةباط بسبا ا إبتهاكات اا ومية املتىوترة لـ 

ية مناه ضـــة للح ومة يف بعض معاقل . وقد إبُ   م  م اهرات ســـلم2018اليت أبرم  يف عام  “املىـــااة
املعارضة السابقة اةت اراً على لالت ا عتقال اليت قام  ا املسؤولون اا وميون هناك، وإبف ذ املتمررون 

 أةيات ه مات ضد القوات اا ومية.
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 السورية تصعيد األعمال القتالية يف منطقة ختفيف التوتر يف اجلزء الشمايل الغريب من اجلمهورية العربية  
اســتمرت، خالل الفرتة املشــمولة ابلتقرير، ةد ة تىــعيد األعمال القتالية يف اجلز  الشــماي الغريب  - 7

املواليـــة  القوات اا وميـــة والقواتت ثيُف ا  مـــات اجلويـــة من قبـــل بمن اجلمهوريـــة العربيـــة الســـــــــــــــوريـــة، 
ة ومجــاعـة يــقوات اا ومالللح ومــة، وتبــارُل القىـــــــــــــــف املــد عي، والعــديــُد من ا  مــات املضــــــــــــــــارة بني 

ا رهابية املدررة يف قواىم جملس األمن ومجاعات املعارضــــــــــــة املســــــــــــلحة غري التابعة  “حترير الشــــــــــــام هيألة”
 رلا وما ةو ا. وعلى الرغم  للدولة، اليت وقع ، ةســـــــــــــــبما أ ارت التقارير، يف منطقة ختفيف التوتر يف

من مذكرة اســـــــــــــــتقرار الوضـــــــــــــــع يف منطقة ختفيف التوتر يف  رلا، اليت وق عها ا حتار الروســـــــــــــــي وتركيا يف 
، اســـتمر عدر الضـــحا  املدإبيني يف الز رة، ةيث بلغ عدر املدإبيني الذين قتلوا 2018أيلول/ســـبتم   17

وبلغ عدر املدإبيني الذين  ،مدين 500أكثر من  اية متوز/يوليهيف الفرتة الواقعة بني  اية إبيســـــــــــــــان/أبريل و 
منذ بد  تىــــــــــــــعيد ةالة إبزوح  500 000أكثر من هناك أكثر من  ل  ب ثري. و   يــــــــــــــاابتتعرضــــــــــــــوا 

يـــــــــــــو  املناط  األقر  من اادور الرتكية يف  ا  ة  رلا، النازةني  اجتت ه مع مةيث األعمال القتالية، 
يـــــــــــــو  املناط  الغربية أو الشـــــــــــــمالية من ةلا. واإبتقل العديد من هؤ    واجته  قل ة من األشـــــــــــــاا 

النازةني    مواقع النازةني امل ت ة أيـــالً أو    مالرؤ مؤقتة، ملا وضـــع ضـــغطا  ضـــا يا على املســـاعدة 
ن من النا  من املناط  املتضـــــــــــررة مكثري ا إبســـــــــــاإبية املنه  ة املتاةة يف هذه املناط . وعلى الرغم من  رار  

البقا   يها أو اضـــــطر للبقا   يها، مبن  يهم أشـــــد  ألات الســـــ ان ضـــــعفا وأقلهم آخرون  النزاع،  قد اختار
 قدرة على الت يف مع ااالة الساىدة املشوبة ابإبعدام األمن وعدم تو ر ا ةتيارات ا إبساإبية.

 مناط  اتلفة من وظل  األعمال القتالية وغريها من أش ال العنف تؤثر بشدة على املدإبيني يف - 8
اجلمهورية العربية الســــــورية، و  ســــــيما يف اجلز  الشــــــماي الغريب من البلد. وأُبلغ عن وقوع أعدار كبرية من 
القتلى واجلرةى املدإبيني يف  ل  الســـــــــياق بســـــــــبا عمليات القىـــــــــف اجلو  وال   اليت تقوم  ا القوات 

الطالع على أمثلــة على هــذه ااوار (،  ضـــــــــــــــال عن اا وميــة والقوات املواليــة للح ومــة )اإب ر املر   ل
األضــــــــرار ال برية اليت اق  املرا   التعليمية والطبية، واألســــــــواق اتلية، واملنازل، ومســــــــتوطنات النازةني، 
وغريها من البىن التحتية املدإبية. وخالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، ُأيـــيب  أبضـــرار خاين منشـــ ت للمياه يف 

شــــــــــــا ،  250 000ة الواقعة رنو   رلا، وهذه املنشــــــــــــ ت تدعم ما يقدر عدرهم بنحو تةية املعر  
وهي تشـــــــــمل  طًة لضـــــــــ  املياه وخزان  املياه الرىيســـــــــي يف مدينة معرة النعمان اللذين أيـــــــــيبا أبضـــــــــرار يف 

متوز/يوليه. وســـــق  أيضـــــا العديد من املدإبيني قتلى وررةى من ررا  عمليات القىـــــف ال   املتفرقة  12
اليت قام   ا شــ  اجلماعات املســلحة غري التابعة لدول و/أو اجلماعات اليت يــن فها جملس األمن ضــمن 

 اجلماعات ا رهابية، يف أرزا  من  ا  ات لاه و رلا وةلا.
ووايـــــل  املن مات ا إبســـــاإبية ا بالت عن ا  مات اليت أاق  أضـــــراراً ابملرا   التعليمية.  قد  - 9

ةـــارثـــة خالل الفرتة املشـــــــــــــــمولـــة ابلتقرير،  55مم املتحـــدة للطفولـــة ملـــا بلغ جمموعـــه حتققـــ  من مـــة األ
، يف مجلة . وهي تشـــــــــــــــمل(1)ةوار  يف لاه وةارثتان يف ةلا 8 ةارثة يف  رلا و 45 ل   يف مبا

 ما يلي:ةوار  أخرم، 
__________ 

ا  مات ابســــــــتعمال إب م جمربة وات ة، كيث تتلقى األمم املتحدة تقارير من الشــــــــركا  املورورين مت التدكد من وقوع هذه  (1) 
امليدان وتقوم ابســــــــتعراضــــــــها على ضــــــــو  مىــــــــدرين مســــــــتقلني آخرين على األقل. و  تتضــــــــمن قاىمة ا  مات املؤكدة  يف
تقلة. وتســـــتعمل هذه الن م على يـــــعيد العا  ا  مات اليت مت التحق  منها بشـــــ ل كامل وأكدهتا مجيع املىـــــارر املســـــ   

 .وحت ى اب ةرتام على إبطاق واسع
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بشــــدة   رلا ،، تضــــررت مدرســــة املليحة ا بتداىية يف املعرتة2019ةزيران/يوإبيه  9يف  )أ( 
  ؛وُرم  رت مجيع إبوا ذها وأبوا ا ،إبتي ة غارة روية

، اق  أضـــــــــــــــرار رزىية  ةدم املدار  يف مدينة خان 2019ةزيران/يوإبيه  10ويف  ) ( 
 ؛شياون الواقعة يف رنو  ريف  رلا

، اق  أضرار رزىية مبدرسة سفوهن يف قرية سفوهن يف 2019ةزيران/يوإبيه  13ويف  )ج( 
 ؛رنو  ريف  رلا

 
، اق  أضـــرار رزىية مبدرســـة  ةســـم ا بتداىية يف مدينة 2019ةزيران/يوإبيه  14ويف  (ر) 

 ؛ ةسم يف رنو  ريف  رلا
، اق  أضــرار رزىية مبدرســة البارة الشــرقية يف قرية البارة 2019ةزيران/يوإبيه  15ويف  )ه( 

 ؛يف رنو  ريف  رلا
درســة رير ســنبل ا بتداىية إبتي ة ، اق  أضــرار رزىية مب2019ةزيران/يوإبيه  16ويف  )و( 

 ؛غارات برية استهد   قرية رير سنبل
، اق  أضـــــــــرار بقاعتني رراســـــــــيتني يف مدرســـــــــة ابن ةيان 2019متوز/يوليه  25ويف  )ز( 

 ا بتداىية إبتي ة غارة روية استهد   بلدة كفررومة يف تةية املعرتة  يف  رلا.
لغ  إب اُم ريـــــد ا  مات على من ومة الرعاية الىـــــحية التابع وخالل الفرتة املشـــــمولة ابلتقرير، أب - 10

. (1)ةارثة  م عنها  ااق أضـــــــرار مبرا   وأيـــــــول الرعاية الىـــــــحية 17ملن مة الىـــــــحة العاملية عن وقوع 
 ااق آخرين جبروح و  17  يـــابةو  ،من العمال الىـــحيني واملرضـــى 12عن مقتل ااوار  وأســـفرت تل  

 ملنش ت.ابأضرار 
رم تىـــــــــــــعيد األعمال القتالية يف اجلز  الشـــــــــــــماي الغريب من البلد، وما اقرتن به من ارتفاع يف وأ - 11

ـــــــــــــــــ  عف،    عواقا  إبســـاإبية كارثية ابلنســـبة ملا يقدر عدرهم بـ ماليني من النا   3مســـتو ت العو ز والضـــت
طة التدها اليت الذين يعيشــــون يف منطقة  رلا. وتســــت يا رواىر العمل ا إبســــاين  ذه األوضــــاع و قا خل

. وتســـــــــــــــت يا األمم املتحدة  ةتيارات 2019ومت حتديثها يف أ ر/مايو  2018أعدت يف أواخر عام 
السـ ان املتضـررين بتزويدهم مبسـاعدة غذاىية طارىة عن طري  تو ري ةىـ  ا عاشـة اجلاهزة لاكل، اليت 

على ما يقر  عدرهم من شـــــــــــــــا  يف ةزيران/يوإبيه و  656 000مت توزيعها على ما يزيد عدرهم عن 
مليون شــا  يف متوز/يوليه. واب ضــا ة    املســاعدة الغذاىية الطارىة املقدمة عن طري  ةىــ  ا عاشــة 

شا   900 000اجلاهزة لاكل، تو ر األمم املتحدة وشركا ها املنف  ذون املساعدة  الغذاىية العامة لنحو 
لشماي الغريب من البلد. غري أن العديد من أ رار كل شهر يف ش ل ةى   عاشة يف مجيع أ ا  اجلز  ا

وإبتي ة لذل ، ُعل  ق   ،ا ســت ابة ا إبســاإبية ومقدمي اخلدمات ا إبســاإبية هم رز  من الســ ان املتضــررين
قتالية اجلارية. ورغم رهور التدها،  قد  أعمالاليت جتر   يها العمليات ا إبســــــاإبية يف العديد من املناط  

 ســـت ابة، و  ن أن يؤر  تفاقم ااارة    املســـاعدة بســـبا توايـــل القتال    عدم كثُر الطلا على ا
 القدرة على تلبيتها.

وأرم استمرار أعمال العنف يف اجلز  الشماي الغريب من البلد    ا ضرار ابألإبشطة الزراعية يف  - 12
وخالل الفرتات املشــــــمولة ابلتقارير الســــــابقة، ســــــاق  عمليات . اال  ا  ة لاه ورنو   ا  ة  رلا
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وعلى هذا النحو،  القىــــف املد عي والقىــــف اجلو  يف تدمري اتايــــيل و ااق أضــــرار ابملعدات الزراعة.
 عارة  يـــــالح الرتبة متهيداً للموســـــم الزراعي اجلديد معرضـــــة على القدرة ابت  و اتىـــــول تلف ال ثري من 

عارف عليه أن أرزا  كبرية من املنطقة الزراعية يف  رلا تعت  بعض من أخىا األراضي ومن املت للاطر.
وابلن ر    الدمار الذ  ةد  خالل هذا املوســـم،   ن  الزراعية يف البلد، وتُزرع تىـــول القم  الشـــتو .

نطقة وستسهم اتاييل الشتوية ستش ل مساقة ةيوية يف األمن الغذاىي لشراى  كبرية من الس ان يف امل
وستعي  األضرار املارية اليت اق  ابملعدات الزراعية إبتي ة  يف رعم سبل عيش ال ثري من األسر املعيشية.

. لزراعة، مبا يف  ل  ضـرورة  زالة اتايـيل التالفة سـابقالغرض اأراضـيهم  الةة العنف قدرة املزارعني على 
  ات الرقة ول  وةلا وااس ة ورير الزور بسبا وأُبلغ عن اإبد ع ةراى  يف  ا وعالوة على  ل ،

ارتفاع رررات اارارة والذخاىر غري املنف رة، وعن إبشو  ةراى  أضي  إبطاقا يف الال قية وطرطو  وريف 
كبري على الســــ ان، وابألخ  يف   بشــــ لهذه ااراى  تؤثر رمشــــ  والقنيطرة وررعا والســــويدا . وســــوف 

يف املاىة من رخلهم من  إبتاج اتايــــــيل  80ةيث يســــــتمد النا   و  اجلز  الشــــــماي الشــــــرقي من البلد،
املومسية. و ضــــــــــــا ة     ل ، ســــــــــــوف تؤر  األضــــــــــــرار املارية اليت اق  املعدات الزراعية     عاقة قدرة 

 املزارعني على  الةة أراضيهم.
 

 آخر املستجدات بشأن التطورات احلاصلة عموما  
لامني العام    ســــــــــــورية رهوره الدبلوماســــــــــــية، ةيث ارتمع ك ومة وايــــــــــــل املبعو  اخلا   - 13

اجلمهورية العربية الســورية وجلنة التفاوض الســورية التابعة للمعارضــة وأبهم اجلهات الفاعلة،  قليميا وروليا. 
وركزت املناقشــــــــــات على وضــــــــــع اللمســــــــــات األخرية على ت وين واختىــــــــــايــــــــــات جلنة رســــــــــتورية ت ون 

. وقد ســــــــعى املبعو  (2015) 2254ازإبة ورامعة وجمدية، و قا لقرار جملس األمن مىــــــــداقية ومتو   ات
اخلا  وتىبه أيضـــــاً    ز رة اجلهور الرامية    حتقي  ا  راج عن عدر كبري من اتت زين وااىـــــول على 

متوز/يوليه، مت ا  راج يف  ا  ة ةلا، يف آن  31شــــاا  املفقورين. ويف املزيد من املعلومات بشــــدن األ
من اتت زين لدم اا ومة السـورية ومجاعات املعارضـة املسـلحة. وما زال  شـراك  29واةد، عما جمموعه 

ســـــــورية من اجلمهورية العربية الجمموعة واســـــــعة النطاق من استمع الســـــــور ، وتعمي  ااوار الدوي بشـــــــدن 
. ويف  طار تولو  ةدم األل  إبشـــا  منتدم مشـــرتك لدعم رهور األمم املتحدة يف رنيف يشـــ الن خال

هذه اجلهور، التقى املبعو  اخلا  وتىا املبعو  اخلا  أيضــــــــا جبماعات الالرألني والنازةني وأعضــــــــا  
 استمع املدين السور  واسلس ا ستشار  للمرأة السورية.

 
 احلماية  

مال القتالية وغريها من أشــــ ال العنف تؤثر بشــــدة على املدإبيني يف مناط  اتلفة من ظل  األع - 14
اجلمهورية العربية الســــورية، و  ســــيما يف اجلز  الشــــماي الغريب من البلد. وما زال املدإبيون يتعرضــــون للقتل 

ات القىف اجلو  وا يابة  ضال عن تدمري البىن التحتية و يابتها أبضرار، بسبا عوامل من بينها عملي
وال  . وتُر ك  اآل ف من أ رار استمعات اتلية يف مناط  ملو ثة ابملتف رات اليت   تزال تتســــبا يف مقتل 
املدإبيني و يذاىهم وعرقلة ويــــــــــول املســــــــــاعدات ا إبســــــــــاإبية ة  بعد اإبتها  األعمال القتالية بوق  طويل. 

 يف بعض املناط     ز رة استفحال خطر املتف رات. ويؤر  استادام األرهزة املتف رة اليدوية الىنع
وخالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، ما  تأل  مفوضـــية األمم املتحدة الســـامية اقوق ا إبســـان تتلقى  - 15

ةت ازهم أو اختفاىهم. وتفيد التقارير أبن مألات األشــــــــــــاا  اةت زوا من اتقارير عن اعتقال مدإبيني أو 

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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. وةدث  غالبية ا عتقا ت يف  ا  ات 2019مية منذ بداية ةزيران/يوإبيه راإبا قوات األمن اا و 
ررعا وريف رمشـــــــــــــ  ورمشـــــــــــــ  ول . وبدا يف بعض ااوار  أن تل  ااا ت ترقى    ةد ا عتقال 

مدإبيني، من بينهم  10ق  مفوضـــــية ةقوق ا إبســـــان ةا ت وا ةت از التعســـــفي. ويف أةد األمثلة، وث  
ازل اســـــــــــــــتهد   عدة نعليهم من قبل قوات األمن اا ومية يف عمليات مداقة للم امرأة، ألقي القبض
بة يف منطقة القلمون الشـــرقية يف ريف رمشـــ . وغالباً ما تعرف أســـر اتت زين م ان يأةيا  يف مدينة الر ة

    املسؤولني. رشاو ورورهم  ويهم بطرق غري رمسية أو بعد ر ع 
ون يف املناط  اخلاضــــــعة لســــــيطرة هيألة حترير الشــــــام وغريها من اجلماعات وما زال املدإبيون املقيم - 16

املســـــــــــــــلحة غري التابعة لدول يف  ا  يت  رلا وةلا يتعرضـــــــــــــــون على أيد  هذه اجلماعات ألعمال 
ا ختطاف والضـــــر  والقتل املدبر وُور مون ةريتهم وغري  ل  من أشـــــ ال املعاملة القاســـــية والال إبســـــاإبية 

هدف املدإبيون، ومن بينهم مقدمو اخلدمات ا إبســــــــــــــاإبية والنشــــــــــــــطا  ا عالميون، ابلقتل تُ ســــــــــــــاواملهينة. و 
والتهديد ابلقتل، وخىـــــويـــــا بســـــبا اإبتقارهم  يألة حترير الشـــــام، أو أةيات  بتزاز املال أو ااىـــــول على 

  دية منهم، ل ن األسبا  ال امنة ورا  العديد من ااوار  كثريا ما تبقى جمهولة.
ا زال املدإبيون اآلخرون، مبن  يهم النسـا  واألطفال يف ايم ا ول، اخلاضـع لسـيطرة اجلماعات وم - 17

املسلحة غري التابعة لدول يف  ا  ة ااس ة، يعاإبون من عواقا ا إبفىال عن أسرهم واملنع من ااىول 
رقى يف بعض ااا ت على املســـــاعدة ا إبســـــاإبية والقيور املفروضـــــة على ةريتهم يف التنقل، وهي قيور قد ت

    ةرمان من اارية.
 

 االستجابة اإلنسانية  
خالل الفرتة املشــــــــــــمولة ابلتقرير، قدم  الوكا ت ا إبســــــــــــاإبية التابعة لامم املتحدة وشــــــــــــركا ها  - 18

املســـاعدة    ســـتة ماليني من اتتارني، مبن  يهم األطفال واملراهقات والنســـا  ملن هن يف ســـن ا  ا ، 
ع أ ا  اجلمهورية العربية الســـــــورية. وال  املســـــــاعدُة ا إبســـــــاإبية اليت قدمتها وكا ت األمم املتحدة يف مجي

ماليني شـــــــــــا  ملن هم كارة    املعوإبة كل شـــــــــــهر، وتو ري أكثر من  3,6تو ري األغذية ملا متوســـــــــــطه 
 (.1ل مليون من العالرات الىحية والطبية للنا  يف مجيع أ ا  البلد )اإب ر اجلدو  2,1
 

 1اجلدول 
متوسططططد عططططد  األيططططقاا الططططذين تلقططططوا املسططططاعدو ملططططت يططططهر مططططن األمطططط  املت ططططدو واملن مططططات   

األخططططططططططرب  ميططططططططططع السطططططططططط ت يف ريططططططططططع أيططططططططططاء اجلمهوريططططططططططة العربيططططططططططة السططططططططططورية: حزيران/يونيططططططططططه 
 2019ومتوز/يوليه 

 متوس  عدر األشاا  الذين تلقوا املساعدة كل شهر املن مة
 000 453 األغذية والزراعة لامم املتحدةمن مة   

 000 300 املن مة الدولية لله رة

 000 948 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالرألني

 000 187 3 من مة األمم املتحدة للطفولة

1 132 000 برتمش األمم املتحدة ا مناىي  

 000 653 يندوق األمم املتحدة للس ان



S/2019/674 
 

 

19-13903 9/23 

 

 متوس  عدر األشاا  الذين تلقوا املساعدة كل شهر املن مة
األمم املتحدة  غاثة وتشــــغيل الالرألني الفلســــطينيني يف وكالة   

 000 287 الشرق األرىن

 000 600 3 برتمش األغذية العاملي

 000 120 2 من مة الىحة العاملية

  
وال  املســـــــــــــــاعدة ا إبســـــــــــــــاإبية اليت قدمتها وكا ت األمم املتحدة من راخل اجلمهورية العربية  - 19

مليون شــا  وســطياً كل شــهر يف املناط  اليت تســيطر عليها  2,76ملا يبلغ عدرهم الســورية تو ري  أغذية 
اا ومة ويف اجلز  الشــــــماي الشــــــرقي من البلد. وتلقى أكثر من مليوين شــــــا   مدارات املياه وخدمات 

من األطفال  400 000ولوازم الىـــــــــــــــرف الىـــــــــــــــحي والن ا ة الىـــــــــــــــحية. وتلقى ما يقر  عدرهم من 
لرعاية الىـــــحية األولية وخدمات يـــــحة األم والىـــــحة ا  ابية والتحىـــــني. وعالوة واألمهات خدمات ا

شـــــــــــــــا  من خدمات الوقاية وااماية والدعم  500 000على  ل ، اســـــــــــــــتفار ما يقر  عدرهم من 
النفسـي ا رتماعي اليت تقدم لضـحا  العنف اجلنسـاين، ومن خدمات لاية الطفل. كما ال  عمليات 

راخل اجلمهورية العربية الســـــورية تو ري العالرات الىـــــحية والطبية ملا يقر  عدرهم من األمم املتحدة من 
 مليون شا  يف مجيع أ ا  البلد. 1,2
سورية، وضع  رواىر العمل ا إبساين خطة اجلمهورية العربية الويف اجلز  الشماي الغريب من  - 20

. ومع النزاعشا  من املتضررين من  800 000تنفيذية مفىلة لتلبية اةتيارات ما يىل عدرهم    
من العاملني يف جمال تقدمي املعوإبة على أرض الواقع، يوايل العاملون يف جمال األإبشطة  15 000ورور  و 

ا إبساإبية تقدمي املساعدة الغذاىية    األسر النازةة ةديثا، وز رة اخلدمات الىحية يف املناط  اليت يتوا د 
ومت تقدمي ةى   عاشة راهزة لاكل  خدمات ااماية يف ةا ت الطوارئ. ليها النا ، وتو ري 

ما يقر  عدرهم من مليون شا     شا  يف ةزيران/يوإبيه، و  656 000   أكثر من 
واب ضا ة    املساعدة الغذاىية الطارىة، تو ر األمم املتحدة وشركا ها املنفذون  يف متوز/يوليه.

شا  يف الشهر يف ش ل ةى   عاشة يف  900 000 العامة لنحواملساعدة الغذاىية 
ومت تقدمي هذه املساعدات ةىرا من خالل الطراى   ساىر أ ا  مناط  الشمال الغريب.

ويتلقى عشرات اآل ف خدمات ورعماً بىور أخرم، مثل تو ري التعليم املدرسي، واملوار  للحدور. العابرة
 ااماية. واملدوم، والتغذية يف ةا ت الطوارئ، وخدماتغري الغذاىية، واملياه الن يفة، 

غري أن هذه اجلهور أبمجعها تواره حتد ت بســــبا اإبعدام األمن وضــــاامة ة م ا ةتيارات.  - 21
ســـــــــورية،   ن اجلمهورية العربية ال في ةني ازرارت ا ةتيارات ا إبســـــــــاإبية يف اجلز  الشـــــــــماي الغريب من 

ة قدرة اســــــــتطاعة وقدرة اجلهات املقدمة للمعوتت على ا ســــــــت ابة قد ترارعتا رغم  ل . و ثرت بشــــــــد
على تقدمي املعوإبة إبتي ة األضـــــرار اليت اق  اب ياكل األســـــاســـــية املســـــتادمة يف  ىهاشـــــركاو األمم املتحدة 

أيـــب  العديد من العاملني يف جمال األإبشـــطة ا إبســـاإبية أيضـــاً من النازةني ويـــاروا هم و تقدمي املســـاعدة، 
 على ســـالمة املوظفني واملســـتفيدين. وقد العمليات ةفاظاً  الشـــركا  أإبفســـهم كارة    املســـاعدة، أو ع ل  

 اق ة م النزوح خط   الطوارئ املوضــــــــــوعة ســــــــــابقاً، وابت التمويل ةالياً أةد الشــــــــــواغل امللح ة. وبغية 
اافاظ على املســـــــتو ت ااالية لالســـــــت ابة، وضـــــــمان ر ع مســـــــتوم العمليات على النحو املالىم، وتاج 

مليون رو ر. ورون تقدمي املا ني املزيد من الدعم، لن  242قدره الشـــــــــركا  يف اسال ا إبســـــــــاين    مبلغ 
يتم ن الشـــــــــركا  من ر ع مســـــــــتوم عملياهتم، ومن ا ســـــــــت ابة لالةتيارات القاىمة واجلديدة، على ةد 
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يف املاىة من خطة ا غاثة ا إبســـاإبية لســـورية. ومت رمش  27وة   اية متوز/يوليه، مت متويل أقل من  ســـوا .
ة لتلبية اةتيارات الســــــــــ ان املتضــــــــــررين يف اجلز  الشــــــــــماي الغريب من البلد يف يــــــــــلا خطة ا ســــــــــت اب

ا ســــــــت ابة. ومع  ل ،   ن املســــــــتوم املنافض للغاية للتمويل ة   رشه قد تطلا من الشــــــــركا  اختا  
حياة يف قرارات يـــــــعبة تعطي األولوية جلهور ا ســـــــت ابة الرامية لضـــــــمان ا ســـــــت ابة ا إبســـــــاإبية املنقذة لل

الوق  املناســا    األشــاا  األكثر تضــررا. واضــطر ال ثري من الشــركا  يف اسال ا إبســاين، على ســبيل 
املثال،  ســتادام األموال اليت كاإب  ختىــ   يما مضــى لالةتيارات املتوقعة خالل  ىــل الشــتا  املقبل 

ن  لــ . ومن املتوقع أن حتــد  لتمويــل املســــــــــــــــاعــدة املنقــذة للحيــاة يف ةــا ت الطوارئ للنــازةني بــد  م
 ثغرات كبرية يف ا ست ابة يف األشهر املقبلة.

ويف  طار رهور ا ست ابة ا إبساإبية اليت تبذ ا األمم املتحدة وشركا ها يف العمل ا إبساين على  - 22
  شا 800 000 إبطاق البلد،  قد استمرتت اجلهتان يف  يىال املساعدات املنقذة للحياة    أكثر من

، وعلى وره كل شهر يف اتا  ات الثال  الواقعة يف اجلز  الشماي الشرقي من اجلمهورية العربية السورية
. وال  ل  رعم بعض أشـــد الفألات ضـــعفا يف ايمات النازةني، مثل التحديد رير الزور والرقة وااســـ ة

آإبذاك آخر املناط  اليت يســــــــيطر أولأل  الذين كاإبوا قد إبزةوا بســــــــبا القتال العنيف الذ  رار يف ما كان 
عليها تن يم الدولة ا ســـــــــــالمية يف ه ني والباغوز الواقعتني يف رنو  شـــــــــــرق  ا  ة رير الزور. ويف ايم 
ا ول، قام  األمم املتحدة وشركا ها يف العمل ا إبساين على وره السرعة اباشد لعملية  غاثة كبرية، مع 

القدرات واملازوتت من أرزا  أخرم من البلد لتعزيز ا ســـــــــت ابة.  القيام يف بعض ااا ت  عارة توريه
إبشاطا وخدمة لس ان املايم. وُير   50شري ا يف العمل ا إبساين أكثر من  35ويف اسموع، يو ر  و 

ةاليا بذل اجلهور لتحســـــني مســـــتو ت املعيشـــــة يف املايم عموما. وحتســـــن  ظروف تو ري املياه وخدمات 
لن ا ة الىـحية لل ميع، واففضـ  معد ت ا سـهال املرتفعة اليت اكتشـف  يف أواىل الىـرف الىـحي وا

أشـــــهر الىـــــيف ةيث مت ن  اجلهات الفاعلة ا إبســـــاإبية من حتقي  اســـــتقرار يف ااالة. وق لت عدر ةا ت 
ق تلو  املياه املبلغ عنها بســـــــــــــــبا لالت الرتويش للن ا ة الىـــــــــــــــحية وتوزيع ةبو  تنقية املياه على إبطا

ظروف مىــــــباًح اســــــي لتحســــــني  12 500مبا يف  ل  شــــــرا   -واســــــع. ويتوايــــــل تعزيز رهور ا ترة 
بني اخليام، بينما يتم توزيع مراوح قابلة للشــــحن وتموســــيات ومالبس يــــيفية لاطفال ملســــاعدة الســــالمة 

ع ابلطاقة ســــــــــ ان املايم على مقاومة ةرارة الىــــــــــيف. وُير  تقدمي خدمات بنا  الطرق، و ترة الشــــــــــوار 
أن التحد ت   تزال قاىمة.  على ســــــــبيل املثال،  الشــــــــمســــــــية وغري  ل  من خدمات البنية التحتية. غري

 دورة على  ررا  العمليات اجلراةية ســـــــوم قدرة املســـــــتشـــــــفيات امليداإبية الثالثة يف املايم  تورد لدم  
ىــــــــحي الحْ ر منطقة للاارة       رعم تقين ولورســــــــيت. واب ضــــــــا ة     ل ،   تزال اوهي كارة 

ة ومازال   دورية عدر ســــيارات ا ســــعاف ووســــاىل النقل يف ةا ت  للمىــــابني ابألمراض املْعدية ماســــ 
كارة ا ةتيارات اخلايـــــة  شـــــا  من  و  1 800أكثر من  هناكالطوارئ تشـــــ ل عقبة رىيســـــية. و 

ي  مبا يف  ل  األرهزة    شــــــــ  أشــــــــ ال املســــــــاعدة، ماســــــــة  املســـــــاعدة من قبيل ال راســـــــي املتحركة والع ىـــــــ 
 والع اكيز. وخة ةارة أيضا    توسيع إبطاق اخلدمات الشاملة كيث تشمل املسنني أيضاً.

ويف الركبان، أرم عدم تيســـــــري  م اإبية ااىـــــــول على الســـــــلع املنقذة للحياة، مبا يف  ل  الغذا   - 23
ة من ا يـــاابت اب ســـهال ااار والتها  ال بد. وقد أرم    معد ٍت مقلق والســـلع األســـاســـية األخرم

 ل     ز رة الضــغوط اليت جت  الســ ان على املغاررة. ويف الفرتة املمتدة من أواخر آ ار/مار      اية 
شــــاىــــا الركبان. وظل  األمم املتحدة، طيلة هذه الفرتة، تُقد  م  17 724الفرتة املشــــمولة ابلتقرير، غارر 
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ة األســــــــاســــــــية وخدمات ااماية عن طري  ا الل األلر العريب الســــــــور     األشــــــــاا  الذين املســــــــاعد
 يغاررون الركبان وينتقلون    مراكز ا يوا ، وكذل  يف مناط  املقىد.

   أإبه من املهم للغاية كذل  أن يســــــــتمر تقدمي املســــــــاعدة للمدإبيني الذين   يزالون يف الركبان.  - 24
هم من النســــا  واألطفال الذين   تتوا ر لديهم ســــوم  ر   دورة للحىــــول الباقني ومع م األشــــاا  

على الرعاية األســـــاســـــية الىـــــحية وا  ابية وا مدارات الغذاىية والتغذوية. وعلى مدار العامني املاضـــــيني، 
ت ابلويول    تسم  السلطات السورية    لقا لتني من قوا ل املساعدة ا إبساإبية املشرتكة بني الوكا   

وإبشــــــرت الثاإبية يف شــــــباط/  اير من هذا  2018الركبان. وســــــريت القا لة األو  يف تشــــــرين الثاين/إبو م  
من أرل تيسري إبقل من يعر  عن  ،ومنذ  ل  ااني، كررت األمم املتحدة طلبها الويول    الركبانالعام. 

وقد تســــــلم   .ة الضــــــرورية اســــــتنارا    ا ةتياراتاملســــــاعدة ا إبســــــاإبي وايىــــــال رغبته الواعية يف املغاررة،
 متوز/يوليه. 31السلطات السورية املوا قة على الطلا يف 

وإبتي ــة لــذلــ ، من املتوقع أن يتم  يفــار بعثــة تقييم أوليــة مشـــــــــــــــرتكــة بني الوكــا ت  بعــة لامم  - 25
 تســـــعى    مغاررة الركبان ابجتاه املتحدة/ا الل األلر العريب الســـــور  لتقدمي املشـــــورة وحتديد األســـــر اليت

مناط  املنشد أو الورهة اليت ختتارها. ومت وضع اسرتاتي ية  عالمية لضمان توعية املقيمني يف املايم ابلبعثة 
ا  ررا  مناقشــــــات مجاعية مركزة شــــــبه من مة جلمع  والغرض منها على  و شــــــامل. وســــــتقوم البعثة أيضــــــً

و  ا ةتيارات اخلاية و عطاىهم األولوية، مع تو ري الفر  أيضا املعلومات لضمان حتديد األشاا   
لتحديد األشـــــــــــــــاا  الذين   يرغبون يف املغاررة أو الذين غريوا إبيتهم. ومب رر اكتمال عملية التحديد، 
يُتوقع تســـــيري قوا ل األمم املتحدة وا الل األلر العريب الســـــور  كل يســـــة أ م لتيســـــري إبقل األشـــــاا  

دوا رغبـــة واعيـــة وطوعيـــة يف مغـــاررة الركبـــان. ويف موازاة  لـــ ، ســـــــــــــــيتم تو ري ةزمـــة متوازإبـــة من الـــذين أبـــ
املســـــاعدات ا إبســـــاإبية اايوية ألولأل  الذين بقوا يف الركبان. وما  تأل  األمم املتحدة ت رر  كيدها على 

الركبان ي فل اةرتام معايري يف للحالة أقية اتباع  ش مدرو  بعناية وقاىم على املبارئ يف  ُيار ةل راىم 
ااماية األســــاســــية و  يعر  ض ملزيٍد من الضــــرر املســــتضــــعفني  من الررال والنســــا  واألطفال النازةني الذين 
ي وإبون يف العديد من ااا ت مىــــابني بىــــدمات إبفســــية. وُيا أن ت ون مجيع التنقالت طوعية وآمنة 

 ساإبية يف مجيع املراةل.وواعية وكر ة، مع كفالة ويول املساعدات ا إب
ووايـــــــل شـــــــركا  العمل ا إبســـــــاين املتىـــــــل اب ررا ات املتعلقة ابأللغام تنفيذ ال امش على إبطاق  - 26

البلد، اليت ال  تنفيذ أإبشــــطة للتوعية ابملااطر و زالة أخطار املتف رات ومســــاعدة الضــــحا  من الفألات 
. ويف منتىــــف من البلد شــــمال الشــــرقيالو  غريبال شــــمالالالســــ اإبية املعرضــــة للاطر يف أماكن من بينها 

متوز/يوليه، شهد ريف رمش  إبشر األ رقة األو  للتوعية ابملااطر يف سورية واليت مت تدريبها من قبل راىرة 
األمم املتحدة لإلررا ات املتعلقة ابأللغام لتقدمي املعلومات واملشورة املنقذة للحياة للفألات املعرضة للاطر 

ا يعت ون يف خطر، مثل  3 241  امللوثة. وكلول  اية متوز/يوليه، ويــــــل  األ رقة    يف املناط شــــــاىــــــً
الرعاة ومزيلي األإبقاض واملراهقني والنســـا . ومن املتوقع أن يتم يف القريا العارل  طالق مشـــاريع مشـــا ة 

 يف  ا  يت ل  ولاه.
ا أة ام قرارات جملس األمن واســـــــــــــــتمرت عمليات  يىـــــــــــــــال املســـــــــــــــاعدات ع  اادور مبور - 27

 (2017) 2393و  (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165
(. وعمال أبة ام هذه القرارات، أخط رت األمُم املتحدة الســـلطات 2)اإب ر اجلدول  (2018) 2449و 

الســـــورية مســـــبقاً ب ل شـــــحنة من الشـــــحنات، مبا يف  ل   تواها وورهتها وعدر من يتوق ع أن يســـــتفيدوا 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%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/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/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
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يىال املساعدة املنقذة للحياة شحنة(   30شاةنة ) 1 160منها. ويف ةزيران/يوإبيه ومتوز/يوليه، قام  
    أكثر من مليون شا  من خالل عمليات  يىال املساعدات ع  اادور )اإب ر الش ل األول(.

  
 الش ل األول

مططططة مططططن األمطططط  املت ططططدو ويططططرملائها    عططططد  املسططططتفيدينم عسططططن املموعططططاتم مططططن املسططططاعدو املقدئ
حلطططططدو : حزيران/يونيطططططه ومتوز/يوليطططططه عطططططن عريطططططي عمليطططططات ايصطططططال املسطططططاعدات اإلنسطططططانية عططططط  ا

 الشهري( )املتوسد 2019
 )ابآل ف(

 
 
 
 
 
 
 
  

 2اجلدول 
املسططططططتفيدين املسططططططتهديني بعمليططططططات ايصططططططال املسططططططاعدات عطططططط  احلططططططدو م حسططططططن جمططططططال عططططططد    

 )املتوسد الشهري( 2019املساعدو واملنطقة: حزيران/يونيه ومتوز/يوليه 

 الىحة الغذا  التعليم املنطقة اتا  ة
املـــــــــــوار غـــــــــــري 
 التغذية الغذاىية/املدوم

املياه وخدمات الىــــــــــرف 
 الىحي والن ا ة الىحية

 - - - -  505 17  - عفرين ةلا        

  500  - -  635 1  - - البا  ةلا

  698 9  -  374 5   010 58   410 79   550 79  أعزاز ةلا

  950 2  -  050 10   200 45   285 3   900 82  ربل مسعان ةلا

 - - - - - - الىقيلبية لاه

  900  -  450 8   075 7   888 80  - املعرة  رلا

 - - -  950 227   200 6  - أروا  رلا

  600 23   454 4   406 27   879 86   715 636   064 11  ةارم  رلا

 - -  000 3   685 38   490 2  -  رلا  رلا

 - - -  500 12   285  - رسر الشغور  رلا

  

 وكا ت 7

 عابرة للحدور ةشحن 30

 ةشاةن 1 160

الغذا 
 

املوار غري  الىحة التعليم
 الغذاىية/
 املدوم

املياه وخدمات 
الىرف الىحي 
 والن ا ة الىحية

 التغذية
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األمم  املتحدة بنشـــرات  عالمية يـــاررة عن وخالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، واال ا حتار الروســـي  - 28
مركز املىـــــــااة بني األطراف املتنازعة وريـــــــد ه رة الالرألني، يعرض  يها املســـــــاعدة الغوثية املقدمة على 
الىــــــعيد الثناىي. ووايــــــل  رول أعضــــــا  أخرم أيضــــــاً تقدمي املســــــاعدة ا إبســــــاإبية الثناىية وغري  ل  من 

 أش ال املساعدات ا إبساإبية.
 

 كانية وصول من مات املساعدو اإلنسانيةام  
يتطلا تقدمي املســـــــــاعدة ا إبســـــــــاإبية تو ري  م اإبية ويـــــــــول آمنة ومســـــــــتمرة يف الوق  املناســــــــا  - 29
عواى  لامم املتحدة ومجيع شـــركا  العمل ا إبســـاين    األشـــاا  اتتارني يف مجيع أ ا  اجلمهورية  وبال

سـاعدات يف البلد ابلتعقيد يف ظل ورور مناط  اتلفة تُقدتم  يها العربية السـورية. ويتسـم مشـهد ويـول امل
اخلدمات بطرق اتلفة، وأإبواع اتلفة من اخلدمات تتطلا طراى  عمل اتلفة. ويُعد  الويـــــــــــــــول أمرًا ابلغ 
األقية ابلنســــــــبة للعمل ا إبســــــــاين القاىم على املبارئ، الذ  يعتمد ابألخ  على توا ر القدرة على تقييم 

ةتيارات و يىــال املســاعدات بىــورة مســتقلة، وعلى ريــد األثر وتقييمه بشــ ل مســتقل، بســبل منها ا 
 التوايل املنت م املباشر مع الس ان املتضررين.

وخالل الفرتة املشـــــــــمولة ابلتقرير، وايـــــــــل  األمم املتحدة تقدمي املســـــــــاعدة من راخل اجلمهورية  - 30
اتتارني يف آ ف املواقع يف مجيع أ ا  البلد. ويف األشهر األخرية، اإبتقل تركيز العربية السورية    ماليني 

ريـــــد الويـــــول وا بالت بشـــــدإبه من رمشـــــ  من منو ج تتبع عدر القوا ل العابرة خلطوط التما     الن ر 
م أيضــــــــا يف ويــــــــول موظفي األمم املتحدة والقدرة على  يىــــــــال املســــــــاعدة، وكذل   ررا  عمليات التقيي

موظف من موظفي األمم املتحــدة يف  1 700والريــــــــــــــــد وتو ري خــدمــات اامــايــة. ويورــد مــا يزيــد على 
موظف يف تســـــــــــــــعة مراكز خارج رمشــــــــــــــ   500اجلمهورية العربية الســـــــــــــــورية، ةيث ينتشـــــــــــــــر أكثر من 

وررعا ورير الزور ولاه ول  والال قية والقامشــــــــــــــلي والســــــــــــــويدا  وطرطو (. وينتشــــــــــــــر كذل   )ةلا
ظفا من موظفي وكالة األمم املتحدة  غاثة وتشـــــغيل الالرألني الفلســـــطينيني يف الشـــــرق األرىن مو  3 860

 )األوإبروا( يف مجيع أ ا  البلد.
ويُنفتذ العديد من عمليات  يىـــــــال املعوإبة من خالل الشـــــــركا  على الىـــــــعيد الوطين، و  ســـــــيما  - 31

الســــــور . وتنتشــــــر األمم املتحدة ابإبت ام    راإبا  املن مات غري اا ومية الوطنية وا الل األلر العريب
ا الل األلر العريب الســــــور  للقيام مبهام منها  ررا  التقييمات، ومرا قة شــــــحنات املســــــاعدات، واملتابعة 
مع بعثات الريـــــــــــــــد والتقييم. ويف ةزيران/يوإبيه ومتوز/يوليه، إبفذت األمم املتحدة مألات البعثات يف مجيع 

(. وتطلتا بعض تل  البعثات، و  ســـــيما  يفار املوظفني 3العربية الســـــورية )اإب ر اجلدول أ ا  اجلمهورية 
(، أما الغالبية الع مى من 4العاملني يف رمشـــــــــــــــ  ببعثات، موا قة رمسية من وزارة اخلاررية )اإب ر اجلدول 

تفاقات م مة على البعثات،   ســـــــــــــــيما  يفار املوظفني العاملني يف امليدان ببعثات،  يتم إبشـــــــــــــــرها عمال اب
 الىعيد اتلي مع اتا  ني واألطراف األخرم  ات الىلة.
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 3اجلدول 
ارطططططايل عطططططد  ال عططططططات الطططططم اضططططططلعط اطططططا وملطططططاالت األمططططط  املت طططططدو وأعطططططرا  اثلططططططة/ هات ميسطططططرو   

 2019من  اخت اجلمهورية العربية السوريةم حسن النوع: حزيران/يونيه ومتوز/يوليه 
 العدر ا مجاي موا قة اتا  ات موا قة عامة شفويةمذكرة  إبوع البعثة

 113 45 54 14 بعثات التقييم     

 221 9 195 17 البعثات املرا قة لعمليات  يىال املعوإبة

 942 45 865 32 بعثات الريد

 52 - 45 7 بعثات األمن واللورستيات والدعم ا رار 

 328 1 99 159 1 70 املموع 

  
 الثاينالش ل 

جممطططططوع عطططططد  ال عططططططات الطططططم اضططططططلعط اطططططا وملطططططاالت األمططططط  املت طططططدو مطططططن  اخطططططت اجلمهوريطططططة   
 2019العربية السوريةم حسن احملاي ة: حزيران/يونيه ومتوز/يوليه 

 
 4اجلدول 

عل طططططططططات وصططططططططططول األمطططططططططط  املت ططططططططططدو ا اصطططططططططة ب عطططططططططططات يططططططططططرا ب الوملططططططططططاالت: حزيران/يونيططططططططططه   
 2019ومتوز/يوليه 
 النسبة املألوية للعدر املوا   عليه العدر املوا   عليه العدر املطلو  إبوع الطلا

 34 19 56 بعثات التقييم    

 51 21 41 البعثات املرا قة لعمليات  يىال املعوإبة

 44 51 117 بعثات الريد

 39 22 56 بعثات األمن واللورستيات والدعم ا رار 

 34 92 270 املموع 
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حتسينات يف  م اإبية الويول من راخل اجلمهورية العربية السورية على مر العام املاضي، ُأرري   - 32
و  ســيما يف  ا  ات طرطو  والال قية وااســ ة ول  وةلا ولاه. وخالل الفرتة املشــمولة ابلتقرير، 

ناط  اليت كان   ن زار عدر البعثات املو دة    العديد من املناط  يف مجيع أ ا  البالر، مبا يف  ل  امل
الويـــول  ليها بقدر أقل تواترا يف الســـاب . ووايـــل  األمم املتحدة وشـــركا ها تقدمي املســـاعدة ملا متوســـطه 

مليون شــــــــا  على أســــــــا  شــــــــهر ، وةىــــــــل  على موا قة من الســــــــلطات الســــــــورية على  يفار  2,9
على املســــــتوم  92عامة( و  منها على املســــــتوم اتلي )موا قة 1 159بعثة، مت  املوا قة على  1 328

   أيضــــــاً ويــــــل  األمم املتحدة و/أو شــــــركا ها  ،خالل الفرتة املشــــــمولة ابلتقريرالوطين )موا قة رمسية(. و 
يف رنو  ااســــــــــــ ة وأبو ال هور وســــــــــــن ار يف  مثل الباغوز يف رنو  رير الزور؛ ومركدة مناط  رديدة

 رنو   رلا، و ن   ي ن  ل  بطريقة مستدامة ة   رشه. 
ورغم  ل ،   تزال  م اإبية ويــــــــــول من مات املســــــــــاعدات ا إبســــــــــاإبية من راخل البلد  فو ة  - 33

ل الفرتة املشمولة ابلىعا  يف بعض األ ا  وابلنسبة لبعض اجلهات الفاعلة، مبا  يها األمم املتحدة. وخال
ابلتقرير، أُبلغ عن عدر من القيور املفروضـــــــــة على الويـــــــــول يف ســـــــــن ار والتماإبعة وأبو ال هور يف  رلا، 
تعزم يف مع مها    اةتدام األعمال القتالية. وكاإب   م اإبية الويول  دورة أيضا يف مدينة الرقة وشرق 

يررع  ل  أســـاســـا    اتســـاع إبطاق اإبتشـــار التلو   ر الفرات يف رير الزور، مبا يف  ل  ريا ه ني، و 
ابملتف رات اخلطرة الذ  يبقى بعد اإبتها  العنف وة   ررا  عمليات التطهري. ويف بعض املناط  الواقعة 
يف رنو  البلد ويف الغوطة الشـــــرقية، تعذرت أيضـــــا  م اإبية الويـــــول على  و مســـــتدام بســـــبا األإب مة 

ال  الغوطة الشــــــــــرقية، على ســــــــــبيل املثال، تعتمد اعتمارا كبريا على إبقل املياه ا رارية واإبعدام األمن. وماز 
ابلشــــــاةنات بعد مرور أكثر من عام على التغيريات يف اجلهات املســــــيطرة على األرض. واســــــتمرت القيور 
املفروضــــــة على قدرة بعض القطاعات على  ررا  تقييمات من تمة لالةتيارات يف مجيع أ ا  البلد. ومن 

طلبا ُقدم   يفار بعثات وتطلب  موا قة رمسية على املســــــــــتوم الوطين من قبل وزارة اخلاررية،  270ني ب
 ابملاىة(. 34) طلا  يفار بعثات 92مت  املوا قة على

ووايــــل  آلية الريــــد التابعة لامم املتحدة املعنية ابجلمهورية العربية الســــورية عملياهتا املد ون  ا  - 34
 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165جملس األمن مبورـــــا قرارات 

. وخالل الفرتة املشـمولة ابلتقرير، ريـدت اآللية قيام (2018) 2449و  (2017) 2393و  (2016)
شــــــــاةنة ع  مع ين ةدوريني:  1 160شــــــــحنة إبقلتها 30م املتحدة  يىــــــــال ســــــــبع وكا ت  بعة لام

شــاةنة(؛ وبذل   133شــحنة ع  اب  الســالم ) 14شــاةنة(؛ و  1 027شــحنة ع  اب  ا وم ) 16
شـــــــــــــــــاةنــة  26 995يىـــــــــــــــــل جمموع عــدر الشـــــــــــــــــاةنـــات منـــذ بــدايــة العمليـــات اليت متــ  ع  ااــدور 

شاةنة ع  الرمثا؛  4 595شاةنة ع  اب  السالم؛ و  3 069 شاةنة ع  اب  ا وم؛ و 19 237)
شـــــاةنة ع  اليعربية(. و  تُثر أ  شـــــواغل أو أســـــأللة بشـــــدن الطابع ا إبســـــاين للشـــــحنات املرســـــلة.  94و 

ســـاعة من موعدها.  48وأخطرت األمم املتحدة ة ومة اجلمهورية العربية الســـورية جبميع الشـــحنات قبل 
 ت التعاون املمتازة مع ة ومات األررن وتركيا والعراق.وظل  اآللية تستفيد من عالقا

 
 التأيريات والّتسجيت  

وايـــــــل  األمم املتحدة العمل مع ة ومة اجلمهورية العربية الســـــــورية للســـــــماح مبن  التدشـــــــريات  - 35
للموظفني يف الوق  املناســـــــا. بيد أإبه ســـــــ ل  ز رة يف عدر التدشـــــــريات املطلوبة ملوظفي األمم املتحدة 

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/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
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/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/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449%20(2018)
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ــــــــــــــــــــــ  77يُب   يها، ةيث   يب  يف  و   شــــــــرية يف  41 شــــــــرية خالل الفرتة املشــــــــمولة ابلتقرير مقارإبًة بـ
 (.5إبيسان/أبريل وأ ر/مايو )اإب ر اجلدول 

 5اجلدول 
 2019عل ات التأيريات لألم  املت دو: حزيران/يونيه ومتوز/يوليه   

 إبوع الطلا
ـــــــــــعـــــــــــدر  ال
 املطلو 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــدر 
 املوا   عليه

ـــــــــــعـــــــــــدر  ال
 املر وض

العــــدر الــــذ  
   يب   يه

 77 8 62 151 التدشريات املطلوبة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير     

 45 2 96 143 الت ديدات املطلوبة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير

 28 19 28 82 التدشريات اليت   يب   يها واليت تعور    ما قبل الفرتة املشمولة ابلتقرير

 4 يفر 44 48 الت ديدات اليت   يب   يها واليت تعور    ما قبل الفرتة املشمولة ابلتقرير

 
خالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، ســـحب  األمم املتحدة أربعة طلبات للحىـــول على  شـــريات. وســـحب  األمم  :ملحوظة 

 املشمولة ابلتقرير.طلبات   يب   يها وتعور    ما قبل الفرتة  7املتحدة 
  

 من مة غري ة ومية رولية مس لة لدم اا ومة للعمل يف البلد.  28ويورد ما جمموعه  - 36
 

 سالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدو اإلنسانية وأماملن عمله   
وايل  األمم املتحدة واملن مات غري اا ومية تنفيذ برامش يف املناط  املتضررة من ا شتباكات  - 37

املت ررة بني أطراف النزاع، ومن الغــارات اجلويــة، ومن التبــارل املنت م لنريان املــد عيــة غري املبــاشـــــــــــــــرة ومن 
  ابلذخاىر غري املنف رة ه مات أخرم. ويعمل موظفو ا غاثة ا إبســــاإبية أيضــــا يف مناط  شــــديدة التلو 

 واملتف رات من الفات اار  واأللغام األرضية. 
ومنذ بداية النزاع، أ يد مبقتل املألات من العاملني يف جمال تقدمي املســـــــــــــــاعدة ا إبســـــــــــــــاإبية، منهم  - 38
منهم من موظفي األوإبروا؛  18من موظفي األمم املتحدة ومؤســـــــــســـــــــات من ومة األمم املتحدة، كان  23
من موظفي ومتطوعي مجعيـــة ا الل  8ن موظفي ومتطوعي ا الل األلر العريب الســـــــــــــــور ؛ و م 66 و

 األلر الفلسطيين. وقُتل أيضا العديد من موظفي املن مات غري اا ومية الدولية والوطنية.
موظفا من موظفي وكا ت من ومة األمم املتحدة وبراجمها قيد ا ةت از  27وكان ما جمموعه  - 39
  عدار املفقورين يف  اية الفرتة املشمولة ابلتقرير )كان مجيعهم من موظفي األوإبروا(.أو يف

  
 مالح ات - اثلطا 

اجلز  يف  عدر القتلى املدإبيني وك م  الدمار الذ  ا  البنية التحتية املدإبية أشـــــــــــــــعر ببالغ القل   زا  - 40
ســــــــورية، ةيث يورد ثالثة ماليني شــــــــا   ايــــــــرين يف مناط   من اجلمهورية العربية الغريبال شــــــــمايال

املعارضـــة  مجاعاتو  القوات املوالية للح ومةة و يقوات اا ومالبني الداىر ظل القتال و القتال الداىر ةالياً. 
يف قواىم جملس األمن، يؤثر على  ةاملدرر ةا رهابي “هيألة حترير الشـــام” مجاعةو غري التابعة لدول املســـلحة 

من املدإبيني وأيــــــــيا مألات غريهم جبراح منذ  500املدإبيني كل يوم. وو قا للتقديرات املتحف ة، قُتل  و 
ويف  رلا وةدها،  ،إبزوح رثةةا 500 000 ةواي هناك أيضــــاً بداية التىــــعيد يف أواخر إبيســــان/أبريل. و 
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مدرســة النازةني ةالياً. أما ايمات النازةني  هي م ت ة    رررة أن آ  اً من  100يســتضــيف ةواي 
النا  ُُي ون على البقا  يف العرا . وتفيد التقارير أبن مدتً وقرم أبكملها ابت  خاوية على عروشــــها بعد 

 لية كثا عن األمان واخلدمات األساسية. رار س ا ا من جمتمعاهتم ات
التمســ  مبذكرة اســتقرار   يُعدُّ . و واألمن الدوليني للســلم اهتديدوتشــ ل األعمال القتالية أيضــا  - 41

شرطا ضرور  من أرل الس ان  2018الوضع يف منطقة ختفيف التوتر يف  رلا املوقعة يف أيلول/سبتم  
 اح يف ختفيف التىـــــعيد أيضـــــاً عنىـــــراً ضـــــرور ً من عنايـــــر اجلهور اليت الن عد  املدإبيني  حســـــا، ول ن يُ 

يبذ ا مبعوثي اخلا  من أرل تنشــي  العملية الســياســية اليت تيســرها األمم املتحدة، متشــيا مع قرار جملس 
ـــة هتيألـــة رو من ا ـــدو  . وأرعو اجلهـــات (2015) 2254األمن  اليت  ـــا إبفو  على األطراف    كفـــال

 واايلولة رون ةدو  مزيد من التىعيد.
وأشـــــعُر ابجلزع والقل  العمي   زا  اســـــتمرار ا  مات اليت تؤثر على املرا   التعليمية خالل الفرتة  - 42

را ابملرا   التعليمية أو رمرهتا يف أاق  أضـــرامت التحق  منها ةارثة  32املشـــمولة ابلتقرير. واب ضـــا ة    
ةارثة خالل الفرتة  55إبيســـــــــــــــان/أبريل وأ ر/مايو، حتقق  من مة األمم املتحدة للطفولة من ما جمموعه 

ةارثة يف  رلا، وخاين ةوار  يف لاه، وةارثتان يف ةلا.  45املشـــــــــــــــمولة  ذا التقرير، مبا يف  ل  
ةارثة أثرت  17خالل الفرتة املشــــــــــــمولة  ذا التقرير ية وعالوة على  ل ، أكدت من مة الىــــــــــــحة العامل

ةارثة أثرت على مرا   وأيــول الرعاية  26على مرا   الرعاية الىــحية وأيــو ا. ويضــاف    هذا العدر 
الىحية أكدهتا من مة الىحة العاملية يف إبيسان/أبريل وأ ر/مايو.. وأ ك  ر مجيع األطراف أيضا أبن تعمُّد 

املرضـى واجلرةى، وكذل  شـن ه مات على املباين  ُتؤو ى املسـتشـفيات واألماكن اليت شـن  ه مات عل
واملعدات والوةدات الطبية ووســاىل النقل الطو وأ رار اخلدمات الطبية الذين يســتادمون الشــارات املميزة 

يف  ل   رر ة ةر . وأية عمليات عســـــــــــــــ رية، مباهو املبينة يف اتفاقيات رنيف طبقا للقاإبون الدوي، 
العمليات اليت تنفذها اجلماعات ا رهابية املدررة يف قواىم جملس األمن والعمليات املورهة ضــــــدها، ُيا 
أن حترتم قواعد القاإبون الدوي ا إبســـــــــــــــاين، مبا يف  ل  القواعد املتعلقة كماية املدإبيني واألهداف املدإبية. 

 دوي ا إبساين.ويتعني  اسبة مرت و ا إبتهاكات اجلسيمة للقاإبون ال
ويف هذا الىــدر، أعلن  قرار   إبشــا  جملس حتقي  راخلي مبقر األمم املتحدة يتو  التحقي  يف  - 43

ســــــلســــــلة من ااوار  اليت وقع  يف اجلز  الشــــــماي الغريب من اجلمهورية العربية الســــــورية منذ  برام مذكرة 
هــا ا حتــار الروســـــــــــــــي ومجهوريــة تركيــا يف عاســـــــــــــــتقرار الوضـــــــــــــــع يف منطقــة ختفيف التوتر يف  رلــا اليت وق  

. وســـــــــــــيغطي التحقي  تدمري أو  تالف املرا   املدررة يف قاىمة تفار  النزاع 2018أيلول/ســـــــــــــبتم   17
 واملرا   اليت تدعمها األمم املتحدة يف املنطقة.

ون و  يزال اســـــــــــتمرار ا  الت من العقا  على ا إبتهاكات اجلســـــــــــيمة اقوق ا إبســـــــــــان والقاإب - 44
الدوي ا إبساين من راإبا أطراف النزاع يش ل مىدر قل  ابلغ. وأهيا جبميع أطراف النزاع، و  سيما 
ة ومة اجلمهورية العربية السورية، ومجيع الدول، واستمع املدين، ومن ومة األمم املتحدة،    التعاون التام 

املالةقة القضـــــاىية لاشـــــاا  املســـــؤولني عن مع اآللية الدولية اتايدة املســـــتقلة للمســـــاعدة يف التحقي  و 
اجلراىم األشــــــد خطورة و   تىــــــنيف القاإبون الدوي املرت بة يف اجلمهورية العربية الســــــورية منذ آ ار/مار  

و ن اختا   ررا ات للتىــــــــــــــد  ، و  ســـــــــــــــيما من خالل تقدمي املعلومات والوةى   ات الىـــــــــــــــلة. 2011
قاإبون الدوي ا إبسـاين هو شـرطق قاإبوين وأمرق روهر  لتحقي  السـالم لالإبتهاكات اخلطرية اقوق ا إبسـان وال

 الداىم يف اجلمهورية العربية السورية.. وأكر ر رعويت     ةالة ااالة يف البلد    ات مة اجلناىية الدولية.

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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ني ويف ضـــــــــــو  الشـــــــــــواغل اخلطرية املســـــــــــتمرة اليت أثريت بىـــــــــــورة مت ررة  يما يتعل  كماية املدإبي - 45
 ل  من قضا  ةقوق ا إبسان يف اجلمهورية العربية السورية، ما زل  أةث بقوة ة ومة اجلمهورية  وغري

، على التعاون مع مفوضــية 19/22و  18/1-العربية الســورية، متشــيا مع قرار   جملس ةقوق ا إبســان ر 
 بل منها  قامة ورور ميداين ُتسند  ليه و ية لاية وتعزيز ةقوق ا إبسان.ةقوق ا إبسان، بس

و  يزال من الواض  بعد مضي أكثر من خاين سنوات على بد  النزاع السور  أن اال سياسي.  - 46
وأهيا جبميع أطراف النزاع الســـــــــــــــور  وةلفاىهم ا قليميني والدوليني،    املشـــــــــــــــاركة البنا ة مع مبعوثي 

ا . وأرةا بعمل مبعوثي اخلا  الرامي     عطا  األولوية  ختا   ررا ات جمدية ملعاجلة مســـــــــــــــدلة اخل
اتت زين واملفقورين اليت   ن أن تساعد على تعزيز ثقة استمع السور  يف العملية السياسية وقدرته على 

جلنة رســـــــــــتورية ت ون  حتقي  إبتاىش ملموســـــــــــة على أرض الواقع. وأرةا أيضـــــــــــا جبهوره الرامية لتشـــــــــــ يل
مىــــــــــداقية ومتوازإبة ورامعة وجمدية ابعتبارها اخلطوة األو  يف عملية ســــــــــياســــــــــية أوســــــــــع تعا  مجيع   ات

وأرةا أيضـــــا جبهوره الرامية لتشـــــ يل جلنة رســـــتورية ت ون  .(2015) 2254رواإبا قرار جملس األمن 
 ات مىــــــــــداقية ومتوازإبة ورامعة وجمدية ابعتبارها اخلطوة األو  يف عملية ســــــــــياســــــــــية أوســــــــــع تعا  مجيع 

 .(2015) 2254رواإبا قرار جملس األمن 
  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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 املريي
احلوا ث امل لئغ عنها الم تضططططرر منها املدنيون وسططططّجلتها مفوضططططية األم  املت دو حلقو    

 *2019ان/يونيه ومتوز/يوليه اإلنسان: حزير 
 

 حماي ة ا لن  
ةزيران/يوإبيه، قُتل مدإبيان رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســـتهد   مدينة خان شـــياون يف  1يف  • 

رنو  ريف  رلـــــا. ويف إبفس اليوم، تضــــــــــــــرر مر   طو يف قريـــــة  ةســــــــــــــم، كمـــــا تضــــــــــــــررت 
يف قرية بســـقال رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســـتهد   رنو   “الشـــهيد وحل ااســـن مدرســـة”

 ريف  رلا.
ةزيران/يوإبيه، قُتل ي ب ي ان رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية استهد   مدينة البارة يف رنو   2يف  • 

ريف  رلا. ويف اليوم إبفســــــــــــــه، اق  أضــــــــــــــرار مبدرســــــــــــــة بداما ررا  ما يزعم أإبه غارات روية 
 استهد   قرية بداما غر  ريف  رلا.

قــل، من بينهم امرأة. وكــاإبــ  هنــاك ةزيران/يوإبيــه، قُتــل مــا جمموعــه أربعــة مــدإبيني على األ 3يف  • 
 يـــــاابت عديدة أخرم، وتضـــــررت البىن التحتية املدإبية أو ُرمرت رزىيا رر ا  ما يُزعم أإبه غارات 
روية على عدر من املواقع يف رنو  ريف  رلا. ويف مدينة معرة النعمان، ُقتل ما   يقل عن 

كبرية. ويف قرية ةيش، قتل مدين   ثالثة مدإبيني، من بينهم امرأة، وتعرضـــــ  ســـــوق  لية ألضـــــرار
واةد وتضــررت مدرســتها. وتضــررت مدرســة قرية النقري، كما تضــرر مســتشــفى اخلطيا يف بلدة 

 كفر إببل.
ةزيران/يوإبيه، تضــررت مدرســة ألد طعان ررتا  ما يُزعم أإبه عمليات قىــف بر  أيــاب   4يف  • 

 مدينة خان شياون يف رنو  ريف  رلا.
ه، قُتــــل ثالثــــة مــــدإبيني )امرأة و   و تــــاة( رر ا  مــــا يُزعم أإبــــه غــــارات رويــــة ةزيران/يوإبيــــ 5يف  • 

اســــــــــــــتهد   مدينة معرة النعمان يف رنو  ريف  رلا. ويف إبفس اليوم، قُتل يســــــــــــــة مدإبيني، 
 يهم امرأة و   و تاة، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســـــــــــتهد   قرية كفر عويد يف رنو   مبن

 ريف  رلا.
ران/يوإبيه، قُتل    رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســــــتهد   مدينة خان شــــــياون يف ةزي 6يف  • 

 رنو  ريف  رلا.
ةزيران/يوإبيه، قُتل ثالثة مدإبيني، من بينهم  تاة، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية استهد    7يف  • 

 قرية اببولني يف رنو  ريف  رلا.

 

تُقد  م قاىمة ااوار  أمثلًة على املســــــــــــــاىل املثرية للقل  يف جمال ةقوق ا إبســــــــــــــان اليت طُرة  يف التقرير. ل ن، إب را لتغري  * 
أمناط النزاع و قدان شـــب ات املىـــارر  ات املىـــداقية و/أو املىـــارر املوثوق  ا يف العديد من املناط  املتضـــررة من النزاع، 

رار يــــــعوبة. وينبغي أ  تُعت  القاىمة، اليت   تتضــــــمن ســــــوم تل  ااوار  اليت أُبل غ   ا برح التحق  من ااوار  يز  ما
 مفوضية األمم املتحدة اقوق ا إبسان ومت التحق  منها و قا ملنه يتها، شاملة.
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ما يُزعم أإبه غارات روية اســـــــــــــــتهد   قرية عني قريعة يف ةزيران/يوإبيه، قُتل   تاة رر ا   8يف  • 
رنو  ريف  رلا. ويف اليوم إبفســــــه، اق  أضــــــرار مبدرســــــة ســــــفوهن ررا  ما يزعم أإبه غارات 

 روية استهد   قرية سفوهن رنو  ريف  رلا.
  ةزيران/يوإبيه، قُتل أربعة مدإبيني، من بينهم امرأة، رر ا  ما يزعم أإبه عمليات قىــــف بر  13يف  • 

اســـــتهد   قرية موقا يف رنو  ريف  رلا. ويف اليوم إبفســـــه، قُتل ثالثة  تيان رر ا  ما يزعم أإبه 
 غارات روية استهد   قرم معراتة وروزف وخان السبل يف رنو  ريف  رلا. 

ةزيران/يوإبيــه، قُتــل أربعــة مــدإبيني، من بينهم امرأة و   و تــاة، رر ا  مــا يُزعم أإبــه غــارات  14يف  • 
تهد   قرية ةا  يف رنو  ريف  رلا. ويف اليوم إبفســـــــه، اق  أضـــــــرار مبر   طو روية اســـــــ

 ومبدرسة  ةسم رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية استهد   قرية  ةسم رنو  ريف  رلا.
ةزيران/يوإبيه، قُتل يســـة مدإبيني، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، وتضـــررت مدرســـة البارة  15يف  • 

عم أإبه غارات روية اســــــــتهد   قرية البارة يف رنو  ريف  رلا. ويف اليوم الشــــــــرقية رر ا  ما يُز 
إبفســـــــــــــــه، ُقتل ثالثة مدإبيني رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســـــــــــــــتهد   مدينة معرة النعمان يف 
رنو  ريف  رلا. ويف اليوم إبفســـــــه أيضـــــــا، اق  أضـــــــرار مبر   طو رر ا  ما يُزعم أإبه غارات 

 و  ريف  رلا.روية استهد   قرية ةيش رن
ةزيران/يوإبيه، قُتل  امرأة رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية استهد   قرية الزكاة يف رنو   16يف  • 

رر ا  ما يُزعم أإبه عمليات “ رير ســــــنبل”ريف  رلا. ويف اليوم إبفســــــه، اق  أضــــــرار مبدرســــــة 
 قىف بر  طال  بلدة رير سنبل.

ىــــــــا ررا  ما يزعم أإبه غارات روية اســــــــتهد   شــــــــا 12ةزيران/يوإبيه، أ يد عن مقتل  19يف  • 
 ي  متارر يــــــغرية ابلقر  من قرية بنني يف رنو  ريف  رلا. ويف إبفس اليوم، قتل  امرأ ن 

 مدإبيتان رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية استهد   قرية كنىفرة يف رنو  ريف  رلا.
جبراح رر ا  ما يُزعم أإبه غارات مدإبياً وأيــــــــــــيا عدر آخر  20ةزيران/يوإبيه، قُتل ةواي  20يف  • 

روية على أربعة مواقع يف رنو  ريف  رلا: يف بلدة املســــــــطومة، قُتل خاإبية مدإبيني، من بينهم 
أربعة  ْتيان وامرأة؛ ويف قرية ةيش قُتل ســـــــــــــتة مدإبيني، من بينهم    و تا ن؛ وقُتل أربعة مدإبيني 

يف ســـــيارة  ســـــعاف( يف مدينة معرة النعمان؛ )ثالثة من املســـــاعدين الطبيني وامرأة مدإبية مىـــــابة 
 ي ب ي ان رر ا  ه وم ملاثل. أيضاً  ويف قرية كنىفرة قُتل

مدإبياً، من بينهم ثالثة إبســـا  وســـبعة أطفال، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات  16متوز/يوليه، قُتل  6يف  • 
 روية على بلدة  مبل. 

امرأة وطفالن، مجيعهم من إبفس األســــرة، رر ا  ما متوز/يوليه، قتل أربعة مدإبيني، من بينهم  9يف  • 
 يُزعم أإبه غارات روية على ضواةي قرية رير شرقي قر  معرة النعمان يف رنو  ريف  رلا.

مدإبيني، من بينهم امرأ ن وأربعة أطفال )مجيعهم من إبفس  10، ُقتل 2019متوز/يوليه  10يف  • 
إبســـا  وطفالن، رر ا  ما يُزعم أإبه  6نهم آخرين يف رســـر الشـــغور، من بي 11األســـرة(، وأيـــيا 

 غارات روية على البلدة.
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آخرين جبراح  15أطفـال، وأيـــــــــــــــيـا  3مـدإبيـا، من بينهم  12، قُتـل 2019متوز/يوليـه  16يف  • 
رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســــتهد   املناط  املدإبية يف قرية معرشــــورين رنو  ريف  رلا. 

ســـــاةًة يف اال معرشـــــورين تُعرف  10:30 اســـــت هد   يف الســـــاعة وأُبلغ أن الغارة اجلوية األو 
، ةيث يورد ابز ومت ر للطيور الدارنة وم تبة. وقد قُتل مال  امل تبة “الساةة العامة” بـــــــــــــ

، 10:40عاما( يف  ل  ا  وم. أُبلغ أن غارة روية ةإبية است هد   يف الساعة  17وابن أخيه )
د مت ر كبري ومقهى  إبرتإب  ويـــــــالون ةالقة. وقُتل ســـــــبعة ســـــــاةًة يف رنو  القرية، ةيث يور
 آخرين يف  ل  ا  وم. 14مدإبيني، من بينهم طفالن، وأييا 

مــدإبيــاً، من بينهم طفالن، رر ا  مــا يُزعم أإبــه غــارات رويـة  12، قُتــل 2019متوز/يوليــه  21يف  • 
رنو  مدينة  رلا، يف  )أُبلغ عن اســـتادام قذاىف وبراميل متف رة( اســـت هد   قرية أورم اجلوز

 ا  ة  رلا. واست هد   الغارات  ي   ةدم املناط  الس نية اليت حتتو  على منازل ومتارر 
يـــغرية ومســـ د، ملا أا  أضـــراراً بعدر من املنازل واملتارر. ويف إبفس اليوم، وقبل ال هر بقليل، 

آخرين رر ا   15 يقل عن قُتل أربعة مدإبيني على األقل، من بينهم ثالثة أطفال، وأيــــــــيا ما  
ما يُزعم أإبه غارات روية على قرية كفررومة. واســـتهد   الغارات  ي   ةدم املناط  الســـ نية 

 وساةة عامة.
مدإبياً، من بينهم ســـبع إبســـا  وأربعة أطفال، وأيـــيا  40متوز/يوليه، قُتل ما   يقل عن  22يف  • 

د   منطقتني يف مدينة معرة النعمان يف عشـــــــــرات آخرين رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســـــــــت ه
 رنو  ريف  رلا.

مدإبيا، من بينهم أربع إبســـــا  وثالثة أطفال، وأيـــــيا  18متوز/يوليه، قتل ما   يقل عن  24يف  • 
آخرين، بينهم إبســــــــــا  وأطفال، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية اســــــــــت هد   عدرا من  20ةواي 

أشـــــــــــــــاــا  من  10  أروــا و مبــل وطبيش. وقُتــل املنــاط  يف رنو  ريف  رلــا، مبــا يف  لــ
مىاابً يف قرية طبيش، اال خان شياون. وكان خاين من  18جمموع املىابني الـــــــــــــبالغ عدرهم 

 هؤ   الضحا ، ومن بينهم ثال  إبسا  وثالثة أطفال، من إبفس األسرة.
، قُتل أربعة مدإبيني وأيــــــــــــــيا عدر آخر من املدإبيني رر ا  ما يُزعم أإبه 2019متوز/يوليه  25يف  • 

(. 2019متوز/يوليــه  21غــارات رويــة على بلــدة كفررومــة )وهو ا  وم الثــاين على البلــدة منــذ 
ر  ويف إبفس اليوم، قُتل مدإبيان، بينهما امرأة، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية أيــاب  بلدة األ 

 يف  رلا.
 

 حماي ة محاو  
ةزيران/يوإبيه، قُتل مدإبيان رر ا  ما يُزعم أإبه عمليات قىــــــــــف بر  اســــــــــت هد   قرية الزكاة  2يف  • 

 اال ريف لاة.
ةزيران/يوإبيه، قُتل  امرأة رر ا  ما يُزعم أإبه عمليات قىــــــــــــف بر  اســــــــــــت هد   قرية مورك  5يف  • 

 اال ريف لاة.
تضــــرر مســــتشــــفى اتبة بشــــ ل كبري رر ا  ما يُزعم أإبه عمليات قىــــف بر  ةزيران/يوإبيه،  6يف  • 

 است هد   مدينة  ررة اال ريف لاة.
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ةزيران/يوإبيه، قُتل ررل مدين رر ا  ما يُزعم أإبه عمليات قىـــــــــــف بر  اســـــــــــت هد   قرية  13يف  • 
 مورك اال ريف لاة.

أإبه غارات روية اســــــت هد   قرية كفر زيتا ةزيران/يوإبيه، تضــــــرر مر   طو رر ا  ما يُزعم  14يف  • 
 اال ريف لاة.

ةزيران/يوإبيه، قُتل مدإبيان رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية است هد   قرية سفوهن رنو   18يف  • 
 ريف  رلا وقرية كفر زيتا اال ريف لاة.

مدإبيني، من بينهم امرأ ن، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات  8ةزيران/يوإبيه، ُقتل ما   يقل عن  4يف  • 
 روية است هد   بلدة اللطامنة اال ريف لاة.

متوز/يوليه، قُتل ســــــــــــــتة مدإبيني، من بينهم أربع إبســــــــــــــا ، رر ا  ما يُزعم أإبه غارات روية يف  7يف  • 
 خراج بلدة قسطون، اال غر  لاة.

 
 حماي ة حلن  

مدإبياً، من بينهم امرأ ن و  ، وأيــــــــــــيا ما   يقل  11ةزيران/يوإبيه، قُتل ما   يقل عن  2يف  • 
آخرين، رر ا  اإبف ار رهاز متف ر يدو  الىـــنع ملىـــ  مبركبة يف  ي  شـــارع الســـرا   23عن 

 يف مدينة أعزاز، اال ريف ةلا.
مدإبيا، من بينهم ثال  إبســـــــــــــــا  وســـــــــــــــتة أطفال  12ةزيران/يوإبيه، ُقتل ما   يقل عن  16يف  • 

ب ي ان( وأيـــــــــــــــيا  )أربع مدإبيا آخرين رر ا  ما يُزعم أإبه عمليات قىـــــــــــــــف بر   17  تيات ويـــــــــــــــ 
 است هد   ةفل ز اف يف قرية الوريع رنو  ريف ةلا.

متوز/يوليه، قُتل مدين واةد عندما اإبف ر لغم أرضـــــــي يف قرية عني رارة قر  البســـــــتان، يف  9يف  • 
 ف مدينة عفرين كلا.ري

متوز/يوليه، قُتل ما   يقل عن خاإبية مدإبيني، من بينهم طفالن وثال  إبســـــــا ، وأيـــــــيا  12يف  • 
رة يدوية الىـــنع ابلقر   20  يقل عن  ما آخرين عندما مت تف ري ســـيارة مفااة أبرهزة متف   

 من إبقطة تفتيش يف مدينة عفرين، اال غر  مدينة ةلا.
، قُتـل مـا   يقـل عن ثالثـة مـدإبيني، من بينهم طفالن، رر ا  مـا يُزعم 2019وليـه متوز/ي 25يف  • 

 أإبه غارة روية على بلدة البوابية يف غر  ريف ةلا.
آخرين عندما اإبف ر  5متوز/يوليه، قُتل مدإبيان، من بينهما امرأة، وأييا ما   يقل عن  30يف  • 

لعر /كوابين، يف الريف الشـــــــــماي الغريب من لغم أرضـــــــــي يف قرية زور مغار يف خراج بلدة عني ا
  ا  ة ةلا.

 
 حماي تا احلسكة و ير الزور  

رة  12متوز/يوليه، قُتل ما   يقل عن  11يف  •  مدإبيا عندما اإبف رت ســـيارة مفااة أبرهزة متف   
يدوية الىنع يف وس  مدينة القامشلي يف ااس ة. وأُبلغ أن التف ري وقع ابلقر  من كنيسة يف 
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وســ  القامشــلي. واب ضــا ة     يــابة عدر من املدإبيني، تســبا التف ري  ااق أضــرار بوارهة 
 ال نيسة واملناط  اتيطة  ا.

 
 حماي ة الرقة  

ب ي ان، وأيـــــــــــــــيا  1يف  •  ةزيران/يوإبيه، قُتل ما   يقل عن ســـــــــــــــبعة مدإبيني، من بينهم امرأة ويـــــــــــــــ 
مدإبيا رر ا  ه ومني ابســــــــــتادام أرهزة متف رة يدوية الىــــــــــنع يدعي تن يم  11يقل عن    ما

رة يدوية  الدولة ا ســـــالمية أإبه شـــــن هما. وإبـُف  ذ أول ه وم بســـــيارة اإبتحارية مفااة أبرهزة متف   
الىــنع اإبف رت ابلقر  من إبقطة تفتيش لقوات ســور  الد قراطية يف  ي  روار النعيم يف مدينة 
الرقة، يف ةني تبعه ه وم ةٍن بعد  رتة وريزة ابإبف ار ألرهزة متف رة يدوية الىنع على راإبا 

 د قراطية يف  ي  منتزه الرشيد يف مدينة الرقة.الطري  ابلقر  من سيارة لقوات سور  ال
 


