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*1616115*  

 (2014) 2165و  (2014) 2139ألمـــن تنفيـــر رـــجماساا جملـــس ا  
   (2015) 2258و  (2014) 2191 و
  

 تقجميجم األمني العام  
 

 مقدمة -أوال  
مـن رـجماس    17قـدمم ممـالب لـالفقجمة    هو التقجميجم احلادي والثالثون ضمن التقاسيجم اليت تهرا  - 1

مـن   5، والفقجمة (2014) 2165من رجماس اجمللس  10 ، والفقجمة(2014) 2139جملس األمن 
ب فيهـا  ، الـيت للـ  (2015) 2258من رـجماس اجمللـس    5، والفقجمة (2014) 2191رجماس اجمللس 

يومـاب تقجميـجماب مـن ةالـة تنفيـر طيـف ألـجما  الـ ا             30اجمللس إىل األمني العام أن ُيقـدمم لـ    
 .اجلمهوسية العجملية السوسية ألةكام هره القجماساا

وتستند املعلوماا اليت يشتم  مليها التقجميجم إىل البياناا املتاةة لولاالا األمم املتحدة  - 2
بياناا الواسدة من ةكومة اجلمهوسية العجملية السـوسية، ومـن هاهـا مـن     املوجودة   امليدان، وال

مـن ولـاالا األمـم املتحـدة      املقدمـة ومن املصادس املفتوةة. وتغطـ  البيانـاا   ، املصادس السوسية
 .2016آب/أهسطس  31إىل  1فيما يتعلق لإيصال إمداداهتا اإلنسانية الفتجمة املمتدة من 

 
 1اإللاس 
 2016  آب/أهسطس الجمئيسية  النقاط

الـــيت نســـبة الماليـــني .ـــد . ليـــد أن  4.19 حنـــو املســـامدة الغرائيـــة إىل تقـــدممت  (1)
من لجميق القوافـ  املشـتجملة لـني الولـاالا إىل املنـالق ا ا ـجمة        إيصاهلا من هره املسامدة مت

  املائـة. وللـع مـدد القوافـ  املشـتجملة لـني        5واملوارف اليت يصعب الو ـول إليهـا ت تتوـاو     
مـن املوارـف الـيت يصـعب الو ـول إليهـا واملنـالق ا ا ـجمة،            10الولاالا اليت أوفدا إىل 

 .اف رو 5.هجم آب/أهسطس، ما جممومه 

http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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ــدهوس    ــ     (2) ــة اإلنســانية   ةلــب   الت ــيت  هلومــاا العشــوائيةاواســتمجما احلال ال
و   ـ   الشـجمرية،   منطقتـها  الري مانت منـه  اللوا م األساسية والنق   ، تعجمضت هلا املدينة

 ..د    هجميب ةلب لفع  القتال الدائجم 30 000تشجميد حنو 
طيب من للـد  الفومـة وميـايا ا ا ـجمتني،     الء مملية لإلجال أسلعون وأججميت لنواح (3)

آب/أهســــطس  19ممليــــة    36آب/أهســــطس، و  13)متــــت منــــها ممليــــة واةــــدة   
 آب/أهسطس(. 21و  20مملياا يوم   3 و
ــام    (4) ــجما  والشـ ــة اإلســـالمية   العـ ــيم الدولـ ــجمام تندـ ــة و  أمقـــاب إجـ ــيم الدولـ )تندـ

 .البلدتني وجاا من العودة لأمداد لباة إىلممن للد  منبج وججماللس، سولت اإلسالمية( 
ــني الســلطاا الســوسية        27و  26و   (5) ــجمم ل ــا  رلــ  أل ــب اتف آب/أهســطس، ومق

 واملمثلني ا ليني، مت إجالء طيف سكان مدينة داسيا.
ــطس    (6) ــجم آب/أهسـ ــال   أواجـ ــن   وأدى القتـ ــجم مـ ــجميد ألثـ ــد   55 000إىل تشـ .ـ
 .محاة  
  

 التطوساا الجمئيسية -ثانيا  
  أثناء الفتجمة املشمولة لالتقجميجم، أدى النشـاط العسـكجمي وانعـدام األمـن لصـفة مامـة        - 3

إىل مقت  املدنيني وإىل اإلضجماس لاحلالة اإلنسانية العامة. ويشم  هرا تعجمض اهليالـ  األساسـية   
مـن أةـد العوامـ     املدنية، لاملستشفياا واملداسس، ملزيد من األضجماس. لـرل  لـان انعـدام األ   

ــ  إيصــال املســامدة        الجمئيســية الــيت ةــدا مــن رــدسة ولــاالا األمــم املتحــدة و.ــجملائها مل
اإلنسانية اليت تشتد احلاجة إليها. واستمجم القتـال العنيـيف   طيـف أحنـاء البلـد، ذـا    لـ           

 وسييف دمشق وهاها من ا افداا. ةلب وديجم الزوسوواحلسكة  رافداا إدلب
تمجم تــدهوس احلالــة اإلنســانية   طيــف أحنــاء مدينــة ةلــب لــوال الشــهجم. و لــت  واســ - 4

األمم املتحدة ماجزة إىل ةد لبا من إيصال املسامدة اإلنسانية إىل .جم  مدينة ةلب لـوال  
تسـليم الورـود   مـن  مندمة األمـم املتحـدة للطفولـة )اليونيسـييف(      ومتكنت.هجم آب/أهسطس. 

الال م لتشغي  املولداا اليت توفجم الطارة الثنتني من رطـاا اليـا الـثالل الـيت تقـف   .ـجم        
مدينــة ةلــب واــدم املدينــة لألملــها. ولاإلضــافة إىل  لــ ، أدجلــت املندمــة الدوليــة للــهوجمة 
.ــاةنة واةــدة مــن لجميــق وــجم الجماموســة الــري ف ــتجل لصــفة مارتــة   اجلنــوب، لكــن العمليــة    
تورفت مندما أ يبت الشاةنة الثانية لصاسوخ. ولسـبب القتـال الـدائجم ةـول الجماموسـة، رطـف       
لجميـق اإلمــداد الجمئيســ  املــادي إىل هــجمب ةلــب، وت يتســن القيــام لعمليــاا منتدمــة لتو يــف  



S/2016/796 
 

 

16-16115 3/22 

 

آب/أهسطس. وأدى القتـال أييـا    13األهرية   الغجمب   الفتجمة من منتصيف متو /يوليه إىل 
.ـد    اجلنـوب الغـجميب مـن املدينـة. وأ ـدسا و اسة        30 000ب مـن  إىل تشجميد ما يقـجم 

آب/أهســطس أمجملــت فيــه مــن تأييــدها للــدموة الــيت   18جموســ  ليانــا   ال  االحتــاد الــدفا  
سـامة لـ  أسـبو  للسـماح لإيصـال املسـامدة        48وجهتها األمم املتحـدة لورـيف القتـال ملـدة     

 املشـاسلني للفجميـق الـدوع لـدمم     ني الجمئيسـني لـوال الشـهجم لـ    اإلنسانية، واستمجما املنارشـاا 
 الوالياا املتحدة.االحتاد الجموس  و، ومها اسوسي
  

 2اإللاس 
 مدينة ةلب
حبلــول أوائــ  آب/أهســطس لانــت ســب  إيصــال املســامداا اإلنســانية إىل .ــجم   - 1 

تلـ   ملدة .هجم تقجميبا، وأجرا  جمو  معيشة األ.داص الرين يعيشون    مدينة ةلب رد رطعت
.ــد ،   التــدهوس. ووضــعت  275 000 و 250 000الــرين يتــجماوح مــددهم لــني  و، املنطقــة

   ،الجماموســة   اجلنــوب الغــجميب لــدول التالعــة للمعاسضــة يــدها ملــ ا هــا مــنمامــاا املســلحة اجل
القتـال أدى إىل تقييـد سـب  الو ـول.      اسـتمجماس آب/ أهسطس، ففتحت لرل  وجما مارتا، ولكـن   7

ةلــب وإىل تشــجميد  مدينــةأدى القتــال إىل رطــف لجميــق اإلمــداد الجمئيســ  املــادى إىل هــجمب   لــرل 
 أسجمة. 5 970

ولاإلضافة إىل الغاساا اجلويـة وممليـاا القصـيف املسـتمجمة، أدا اهلومـاا       - 2 
مل  رطاا الطارة   جنوب املدينة إىل انقطا  التياس الكهجملائ  مـن املدينـة لالكامـ . وأدى    

  التياس الكهجملائ  إىل توريف جدماا املياه مارتا   طيف أحناء املدينة. و  هيـاب  أييا انقطا
إمكانية احلصول مل  السلف لصـوسة موثورـة و   ـ  استفـا  األسـعاس، لـدأ اجمللـس ا لـ            

آب/أهســطس،   تو يــف احلصــ  الغرائيــة مــن املدزونــاا املوجــودة    13.ــجم  ةلــب،   
 لبيبا   املنطقة. 35ةلب فعددهم ردود، إ  يقال إنه ال يتعدى  لديه. أما األلباء   .جم 

وملــ  الــجمهم مــن فــتجل لجميــق جديــد مــن الشــمال يــادي إىل هــجمب ةلــب،    - 3 
لانت إمكانيـة الو ـول هـا منتدمـة. وال تـزال االةتياجـاا اإلنسـانية لـباة، وال سـيما            

ا تتنـار . وتوا ـلت اجلهـود    منطقة .جم  ةلب، اليت أجرا خمزوناا األهريـة والورـود فيهـ   
 الجمامية إىل تقدم املسامدة الغوثية اليت متس احلاجة إليها.
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 لاللال  مل  اخلجميطة الكاملة، اندجم املجمفق. مالحظة: 

   
يومــــا مــــن اجلمــــود، فجمضــــت رــــواا ســــوسيا  42آب/أهســــطس، ولعــــد  13و   - 5

الدميقجمالية املدمومة من التحاليف الري تقوده الوالياا املتحدة ضد تندـيم الدولـة اإلسـالمية،    
سيطجمهتا لالكام  ملـ  للـدة منـبج ومسـاةاا لـباة مـن األساضـ    سيـيف ةلـب الشـجمر .           

 منـبج، سهـم التقـاسيجم    و  أمقاب سةي  التنديم، ماد مشجماا اآلال  من املشجمدين داجليا إىل
استفـا    الـيت تجمجـف لصـفة جا ـة إىل    اليت تفيد لوجود الكـثا مـن الشـواه  املتعلقـة لاحلمايـة،      

مستوياا التلول من أجهزة التفوا اليدوية الصنف. وموزا األمم املتحدة، لسـبب اسـتمجماس   
نسـانية. وانتقـ    انعدام األمن   املنطقة، من تأمني لجميـق ميكـن مـن جاللـه تقـدم املسـامدة اإل      

املئاا من مقاتل  تنديم الدولة اإلسالمية الرين أجـووا ملـ  مغـادسة منـبج إىل للـدة جـجماللس       
مـد،، السـتددامهم لـدسو      2 000  سييف ةلب الشماع، وأجروا معهم ما يقـجمب مـن   

 مملية االنتقال. وأللق سجماح هاالء املدنيني   ورت الةق.  أثناء لشجمية   
ــجمة  - 6 ــا و  الفت ــني م ــن هــا      28و  24ل ــت اجلمامــاا املســلحة م آب/أهســطس، رام

نفـرهتا تجمليـا    الدول التالعة للمعاسضة، تساندها مملية مسكجمية ضـد تندـيم الدولـة اإلسـالمية    
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ومنا جم من التحاليف الدوع، لاالستيالء مل  للدة ججماللس ومسـاةاا واسـعة مـن األساضـ      
   لان التنديم يسيطجم مليها فيما سبق.و البلدةتل  تقف إىل الغجمب واجلنوب من 

آب/أهسطس، مت التو   إىل اتفا  رل  لني احلكومة واجلمامـاا املسـلحة    24و   - 7
ــا. و         ــدة داسي ــن لل ــدنيني م ــاتلني وامل ــإجالء املق ــة للمعاسضــة يســمجل ل ــدول التالع   مــن هــا ال

ــا. وللــع إطــ   1 906آب/أهســطس، مت إجــالء  27 و 26 اع األ.ــداص أ.ــداص مــن داسي
.دصـا،   1 411الرين مت إجالؤهم إىل أساض تسيطجم مليها تل  اجلماماا   رافدة إدلـب  

.دصــا آجــجم إىل منطقــة جاضــعة لســيطجمة   485مــن لينــهم املقــاتلون وأســجمهم، لينمــا أجلــ   
احلكومــة   للــدة احلجمجلــة )لجميــيف دمشــق(. وت تشــاسة األمــم املتحــدة   التو ــ  إىل  لــ   

أهنا ت تساند مملية اإلجالء. ها أن أفجمرة األمم املتحدة اإلنسانية رامـت لجم ـد    االتفا ، لما
احلالة   داسيا و  مجملز االستقبال   احلجمجلة، للتألد من إمكانية تسوي  الشـواه  املتعلقـة   
لاحلماية والتصدي هلا. وأ.اسا التقاسيجم إىل مفاوضـاا واثلـة لـني احلكومـة وجلـان التفـاوض       

   للدة املعيمية   سييف دمشق و  الومجم   مح .ا لية 
و  أواججم آب/أهسـطس، ومقـب التقـدم الـري ةققتـه اجلمامـاا املسـلحة مـن هـا           - 8

أســجمة مــن البلــداا  11 530الــدول التالعــة للمعاسضــة   سيــيف محــاة، نــزح مــا ال يقــ  مــن  
ال رـاف  محـاة إن العـدد    الوارعة   سيـيف محـاة الشـماع إىل مدينـة محـاة والقـجمى اجملـاوسة. ورـ        
 أسجمة.   20 000الفعل  للمشجمدين يقدس ذا هو أمل  من  ل  لكثا، إ  يقجمب من 

إىل سـوسيا وراوسيـه   لألمـني العـام   لني مكتـب املبعـول اخلـاص     املشاوساا اواستمجم - 9
اإلرليميني جـالل الفتـجمة املشـمولة لـالتقجميجم، مـف التجمليـز ملـ  آفـا  اسـتئنا  املفاوضـاا مـن            

. و  مـوا اة  لـ ،   ةسـوسي اجلمهوسيـة العجمليـة ال  ج  إهناء ال ا  وحتقيق االنتقال السياس    أ
استمجم أييـا مكتـب املبعـول اخلـاص   إجـجماء مزيـد مـن املنارشـاا مـف الجمئيسـني املشـاسلني            
للفجميق الدوع لدمم سوسيا، ومها االحتاد الجموس  والوالياا املتحدة. و لَّجم املكتـب الجمئيسـني   

إلنســانية والعســكجمية والسياســية  املشــاسلني وأميــاء الفجميــق لــأن الطبيعــة املتجمالطــة للعنا ــجم ا  
. وتفيد التقـاسيجم لـأن   ةسوسياجلمهوسية العجملية التزال حتدد دينامياا الوضف مل  األسض    ال

املنارشاا الثنائية رد توا لت لني الجمئيسني املشاسلني ملـ  خمتلـيف املسـتوياا لشـأن املسـائ       
 املتصلة ذكافحة اإلسهاب، ووريف األممال العدائية، وتقدم املسامدة اإلنسانية إىل ةلب.
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 الشك  األول  
 2016التواسيا الجمئيسية   آب/أهسطس   

 
 أواججم آب/أهسطس آب/أهسطس 27-26 آب/أهسطس 13 أوائ  آب/أهسطس

القتال يعيق الوصول إىل 
 شرق حلب وغرهبا

 بدء موجات العودة إىل
منبج عقب رحيل تنظيم 
 الدولة اإلسالمية عنها

حدوت موجات تشرد  إخالء داريا
 كبرية يف محاة

 
 
   

 مسائ  احلماية  
قلــق   طيــف ال املــدنيني تشــك  أةــد اجملــاالا الــيت تــثا لــالع محايــة  مســألة مــا فتئــت - 10

. فقــد اســتمجما لــوال الفتــجمة املشــمولة ةســوسياجلمهوسيــة العجمليــة الا افدـاا   .ــر أسجــاء  
ــداسس        ــ  امل ــة، مث ــة املدني ــة التحتي ــدنيني والبني ــيت تســتهد  امل ــالتقجميجم اهلومــاا العشــوائية ال ل
واألسوا  والعـاملني الطبـيني واملجمافـق الطبيـة، و لـت الـرجائجم املتفوـجمة تشـك  هتديـدا، لمـا           

ا، مثـ  األلفـال أو لبـاس السـن     توا لت التهديداا املوجهة ضد النساء أو أ.د املدنيني ضـعف 
 أو  وي اإلمارة، واالنتهالاا الواسعة النطا  حلقو  اإلنسان.  

واســتنادا إىل املعلومــاا الــيت تلقتــها مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــو  اإلنســان،  لــت    - 11
ــدوع حلقــو  اإلنســان        ــانون ال ــهالاا الق ــداءاا وانت ــدنيني وهاهــا مــن االمت ــ  امل أممــال رت
والقانون الـدوع اإلنسـا، ُتجمتكـب ذعـدل مجمتفـف   آب/أهسـطس. وورـف الكـثا مـن أممـال           

لاللـال    1وسيـيف دمشـق )اندـجم اجلـدول     ةلب وديجم الـزوس  وب العنيف تل    رافداا إدل
ــدنيني(. ووثقــت املفوضــية           ــا ضــد امل ــاا الــيت ســولت املفوضــية ورومه ــ  رائمــة لاهلوم مل
هوماا استكبتها ألجما  ال ا  طيعـا، ذـا فيهـا القـواا احلكوميـة واجلمامـاا املسـلحة مـن         

ئمــة اجلمامــاا اإلسهاليــة. واستفعــت هــا الــدول التالعــة للمعاسضــة واجلمامــاا املدسجــة   را
لشدة معدالا اإل الة اليت تسببت فيها االمتداءاا مل  املنالق السكنية، ذـا فيهـا اليـجملاا    

آب/أهسـطس، والـيت ُيـزمم     1اجلوية اليت استهدفت املبا، السكنية   ألو الدهوس )إدلـب(    
ا آجـجمين  واليـجملاا   مـدنيا، منـهم لفـالن، وججمةـت مشـجما      15أهنا رتلت مـا ال يقـ  مـن    

اجلوية اليت استهدفت املنالق السكنية   األةياء اخلاضعة لسـيطجمة املعاسضـة   مدينـة ةلـب،     
مـدنيا، مـن لينـهم ثالثـة      19ومنها لاس  البـاب والصـدوس، وريـ  إهنـا رتلـت مـا ال يقـ  مـن         

ــجم مــن     ــال، وججمةــت ألث ــجمين 10ألف آب/أهســطس،  22. و  آب/أهســطس 19   ،آج
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 أفـادا طاا السوسية مرلجمة .فوية إىل مفوضية األمـم املتحـدة حلقـو  اإلنسـان     أسسلت السل
آجـجمين نتيوـةب للـهوماا الـيت .ـنتها طامـاا مسـلحة         159.دصا وإ ـالة   43 ذقت فيها 

ةلـب  وإدلـب  آب/أهسـطس،     20و  13لـني  مـا  من ها الدول تالعة للمعاسضة   الفتـجمة  
 ة.ودسما وديجم الزوس والقنيطجمومحاة ومح  

 
 1اجلدول 

 )أ(2016 لتعجمض املدنيني هلا   آب/أهسطس أفيداهلوماا اليت 

اهلياكووووووووول  نووووووووووع عدد املصابني عدد القتلى، مبن فيهم النساء واألطفال مونوع اهلج املوقع التاريخ
   أو املوقع األساسية

  حمافظة حلب
 سكنية 12 3 لغم منبج آب/أهسطس 9
 سكنية مل  األر  20 لفالن منهم ،مل  األر  3 رنبلة )ُ مم أهنا ساممة( الزلدية ).جم  ةلب( آب/أهسطس 10
 لبية 5   2 ضجملة جوية ةجميتان آب/أهسطس 12
 سكنية - ألفال 8 منهم ،12 ضجملة جوية ةجميتان آب/أهسطس 12
 ها ردد مصالنيمدة  مدة رتل  ضجملة جوية مدينة ةلب )موارف خمتلفة( آب/أهسطس 13

 سييف ةلب   آب/أهسطس 13
 ها ردد مصالنيمدة  مدة رتل  ضجملة جوية )موارف خمتلفة(

 سكنية 10 ألفال 3 منهم ،مل  األر  19 ضجملة جوية مدينة ةلب )موارف خمتلفة( آب/أهسطس 19
 سو  ومجملز جتاسي مصالنيمدة  مل  األر  11 ضجملة جوية لستان القصجم ).جم  ةلب( آب/أهسطس 19
 سكنية مل  األر  10 ألفال 4 منهم ،مل  األر  13 ضجملة جوية ةلب( السكجمي ).جم  آب/أهسطس 23
 سكنية  ألفال 6 لغم منبج آب/أهسطس 24

  حمافظة ريف دمشق
 سكنية مل  األر  2 ألفال وامجمأة 3 منهم، 5 ضجملة جوية جان الشيجل )الغولة الغجملية( آب/أهسطس 1
 سكنية   2 لفالن وامجمأة منهم، 5 ضجملة جوية مديجما آب/أهسطس 5
 لجميق مل  األر  1 لف  وامجمأة   منهم، 3 هووم أسض  مسجمالا-لجميق دوما آب/أهسطس 9
 ها ردد -- امجمأة واةدة رنا ة ميايا آب/أهسطس 11
 مستشف  - - ضجملة جوية داسيا آب/أهسطس 16
 سكنية - لفالن وامجمأتان منهم ،مل  األر  6 ضجملة جوية مجملني آب/أهسطس 17
 سكنية 2 لف  وامجمأتان منهم ،مل  األر  5 ضجملة جوية دوما آب/أهسطس 21
 سكنية   - نساء 3لفالن و  منهم، 6 ضجملة جوية دوما آب/أهسطس 22
 سكنية - ألفال وامجمأة 3 ضجملة جوية دوما آب/أهسطس 23
 سكنية مل  األر  4 2 هووم أسض  داسيا آب/أهسطس 23

  حمافظة إدلب
ــ   30 - )ُ مم أهنا ساممة(رنبلة  سجمارب آب/أهسطس 1 ــ  األرـ  ،ملـ

ــهم  ــال  10من ألف
 امجمأة 18 و

 سكنية

 سكنية العشجماا لفالن منهم ،مل  األر  15 ضجملة جوية ألو الدهوس آب/أهسطس 1
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اهلياكووووووووول  نووووووووووع عدد املصابني عدد القتلى، مبن فيهم النساء واألطفال مونوع اهلج املوقع التاريخ
   أو املوقع األساسية

 نســـاء  3منـــهم  ،ملـــ  األرـــ   10 ضجملة جوية ملس آب/أهسطس 6
 ألفال 3و 

 مستشف  12

 سكنية 20ألثجم من  ألفال 4منهم  ،مل  األر  9 ضجملة جوية سجمارب آب/أهسطس 10
 سكنية 10ألثجم من  مل  األر  6 ضجملاا جوية أسحيا آب/أهسطس 11
سة النعســان، اســجمارب، معــ  آب/أهسطس 12

 معجمة مصجمين، ةجملنوش
 سكنية - ألفال 7منهم  ،مل  األر  11 ضجملاا جوية

 سكنية - ألفال 3منهم  ،مل  األر  9 رريفة سة النعسانامع آب/أهسطس 21
  حمافظة درعا

 لجميق  منهم لف  وامجمأتان، 4 ضجملة جوية اليادودة آب/أهسطس 6
 سكنية  امجمأة واةدة هووم أسض  دسما(مدينة السحاسي ) آب/أهسطس 20

  حمافظة دمشق
 سكنية 10 مل  األر    2 هووم أسض  ضاةية األسد آب/أهسطس 3
 سكنية 8 2 هووم أسض  ضاةية األسد آب/أهسطس 22
 سكنية 4 - هووم أسض  القصا  )مدينة دمشق( آب/أهسطس 24

  حمافظة دير الزور
 سكنية 4 لف  وامجمأة منهم، 3 هووم أسض  القصوس   آب/أهسطس 4
 سكنية مل  األر  3 ألفال وامجمأة 3منهم ، 6 هووم أسض  القصوس آب/أهسطس 7
 سكنية مل  األر  10 ألفال وامجمأة 3 هووم أسض  اجلوسة آب/أهسطس 11
 سكنية - لفالن وامجمأتان منهم ،مل  األر  5 هووم أسض  اجلوسة آب/أهسطس 17
 مجملبة - منهم امجمأتان، 5 يدوي الصنفجها  تفوا  هوني آب/أهسطس 5
ةوجيـــة  ـــكجم، احلويقـــة،    آب/أهسطس 9

 دواس املعام 
سكنية/مدسســـــــــــية  مصالني مدة منهم امجمأتان ،مل  األر  15 ضجملة جوية

مشــــــجمدين أوي تــــــ)
 داجليا(

 سو  14 7 ضجملة جوية ةطلة   آب/أهسطس 10
 سكنية مل  األر  25 نساء 3منهم ، 6 ضجملة جوية ةطلة آب/أهسطس 11
 خمبز مل  األر  72 مل  األر  10 ضجملة جوية العمال آب/أهسطس 16
 سكنية - ألفال 3 منهم ،مل  األر  6 ضجملة جوية الصاحلية آب/أهسطس 18

  حمافظة احلسكة
 آب/ 16-31

 أهسطس
ــاان متقالعة/ مدينة احلسكة ضــجملاا ن

 جوية
 سكنية 32 ألفال 4منهم  ،مل  األر  22

  حمافظة الرقة
  سكنية مل  األر  55 27 ضجملاا جوية مدينة الجمرة آب/أهسطس 11
 مفوضية األمم املتحدة حلقو  اإلنسان صدر:ملا 

السـوسية   امتثـال طيـف األلـجما    اجلمهوسيـة العجمليـة     ل  امليـدان  القائمـة  تطـوساا  لل ـيف  الوهـرا   يتعلـق ، (2015) 2258وفقا للقجماس  )أ( 
. وُتقدمم هره املعلوماا دون إجالل لعم  فجمرة العم  املعنيـة لورـيف   (2014) 2191و  (2014) 2165 و (2014) 2139للقجماساا 

 إلال  الناس التالعة للفجميق الدوع لدمم سوسيا. وهره القائمة ليست ةصجمية.

http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
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وأثاسا أييا اهلوماا اليت ادم  أن تنديم الدولة اإلسالمية رـد .ـنها رلقـا ملحو ـا      - 12
آب/أهسـطس، أفـادا تقـاسيجم ذقتـ  مسـة مـدنيني        17جالل الفتجمة املشمولة لـالتقجميجم. ففـ    

ملــ  األرــ ، منــهم امجمأتــان ولفــالن، منــدما أللــق التندــيم الجم ــاص ملــ  املنــالق الســكنية     
. وريــ  إن مســة مـدنيني، منــهم امجمأتــان، رـد رتلــوا وجــجمح ثالثــة   ةـ  اجلــوسة لــديجم الـزوس    

آب/أهسـطس   5آججمين مندما انفوـجم جهـا  تفوـا يـدوي الصـنف فأ ـاب ةافلـة  ـغاة           
وأملن تندـيم الدولـة اإلسـالمية مسـاوليته مـن اهلوـوم. ولـان املـدنيون حيـاولون الجمةيـ  مـن            

   هوني اخلاضعة لسيطجمة التنديم إىل رافدة احلسكة.
أن التحاليف الـري تقـوده الواليـاا املتحـدة      لالوالياا املتحدةوألدا و اسة الدفا   - 13

هــاسة ملــ  أهــدا  تالعــة لتندــيم الدولــة اإلســالمية   رافدــاا  274.ـنم   آب/أهســطس  
  املائـة منـها يقـف   رـيط منطقـة       50، ألثجم مـن  والجمرةوديجم الزوس ومح  ةلب واحلسكة 

ة الدفا    االحتاد الجموس  مدة لياناا جـالل الشـهجم أملنـت فيهـا أهنـا      منبج. وأ دسا و اس
. وتلقَّـت  والجمرـة  .نت هاساا مل  طاماا املعاسضة املسلحة   رافداا ةلب وديـجم الـزوس  

املفوضية تقاسيجم من ضجملاا جوية ُيـزمم أن منا ـجم فاملـة دوليـة نفـرهتا وأسـفجما مـن مقتـ          
ــدنيني، هــا أن املفوضــية ت     تــتمكن مــن حتديــد األلــجما  املســاولة منــها. ومــن       وإ ــالة م

اليجملاا اجلوية اليت تبعث مل  رلق .ديد، تلـ  الـيت تعجمضـت هلـا للـدة الصجميصـاا  نـوب        
آب/أهسطس، ةيث أ.اسا التقاسيجم إىل أن مدة منا ل ومجملبـاا تعجمضـت    28ججماللس   

 لة مدد آججم لبا.مدنيا وإ ا 20، وا أسفجم من مقت  ما ال يق  من   أثنائها للقصيف
و لــت جــدماا الجممايــة الصــحية مــن املســتوى األول والثــا، والثالــث تعــا، مــن     - 14

ثغــجماا لــباة ملــ   ــعيد األداء وتقــدم اخلــدماا، لســبب األضــجماس الفادةــة الــيت حلقــت   
لاملجمافق الصحية، واستفا  معدل تجمة العاملني الصحيني لو ائفهم، ونق  املهنيني املـاهلني  

ــة. وال تــزال جــدماا  ــحة الطفــ  واألم، ذــا فيهــا التلقــيجل      خمتلــ يف التدصصــاا الطبي
الدوسي، متأثجمة سلبا، وجا ةب   رافداا ةلب ومحاة ومح  ودسما، فيال مـن املنـالق   

 ا ا جمة   رافدة سييف دمشق.
ــة اخلــاص املكفــول    - 15 ــق لو  جتاهــ  ســافجم لوضــف احلماي ــةلمجماف ذوجــب القــانون   الطبي

 تلـ   ،  لـت (2016) 2286   رجماسهلرل   مليه جملس األمن الري ن الدوع اإلنسا،، 
املجمافق تتعجمض لإلتال  أو التدما نتيوةب للقتال الدائجم. ورـد تلقـت األمـم املتحـدة و.ـجملاؤها      

هوومـاب ملـ  مجمافـق لبيـة   .ـهجم       55قاسيجم موثورة تفيد لورـو     جمال اخلدماا الصحية ت
، لعيـها  مـن ة واملندمـاا الشـجميكة ةاليـا لـالتحقق     دآب/أهسطس وةده، وتقوم األمم املتحـ 

مستشــفياا  10 ومشلــت هــره اهلومــاا منــها. هوومــا  15التألــد مــن ورــو    أمكــنورــد 
رافدـة     2  رافدـة ةلـب و    3 و  رافدـة إدلـب    4تعجمضت للهووم وال تزال مغلقـة ) 

 ورـف هوـوم   ومن لني اهلوماا الـيت أفيـد لورومهـا   مح  ومستشف  واةد   سييف دمشق(. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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آب/أهسطس، وتعجمضت فيه وةدة لبية   للدة ةجميتان ليجملة جوية ريـ  إهنـا رتلـت     12  
  امليـدا،  اثنني من املو فني الطبيني وأ الت مسة آججمين. وإضـافةب إىل  لـ ، ُدممـجم املستشـف    

آب/أهسـطس،   ر صـيف مـجمة     16الجمئيس    داسيا جزئيـا لسـبب تعجمضـه لغـاساا اجلويـة        
 توريف من العم .فآب/أهسطس  19أججمى   

ــة       - 16 ــاداا اخلاسجي ــيم التمــجميا ومجملــز للعي ــ ، مت رصــيف مدسســة لتعل وإضــافةب إىل  ل
ــة إســعا  تالعــ        ــة   محــ  ومجمل ــة الصــحية األولي ــد،.  ةلــب ومجملــز للجمماي ــدفا  امل ة لل
مــو فني  5.دصــا، منــهم   28اهلومــاا املالــدة مــن مقتــ      تلــ اجملمــ ، أســفجما   و 

 آججمين  جموح.   47 حيني، وإ الة 
إىل ســوسيا نــداءص جا ــا لألمــني العــام اخلــاص بعــول املآب/أهســطس، وجــه  11و   - 17

ــايا العاجلـــة مـــن للـــد  الفو الطبيـــة للقيـــام لعمليـــاا إجـــالء لـــروي االةتياجـــاا  مـــة وميـ
آب/أهســطس. و   13ســنواا مــن ميــايا    10ا ا ــجمتني. وأ جليــت أييــا فتــاة ممجمهــا 

.دصـا مـن    39آب/أهسطس، أجل  اهلالل األمحجم السوسي ةـواع   21و  19لني ما الفتجمة 
هــاتني البلــدتني مــن لينــهم العديــد مــن األلفــال واألفــجماد اآلجــجمين الــرين لــانوا حيتــاجون إىل   

آب/أهسطس، أ جل  توأمان ملتصقان من الغولـة الشـجمرية إىل    12جلة. و  مسامدة لبية ما
 مستشف  جاص   دمشق  لكنهما توفيا.  

ــه   الجمربــان،  21و  أمقــاب احلــادل األمــ  الــري ورــف      - 18 لــاألسدن، ةزيجمان/يوني
اســتمجم احلــواس مــف الســلطاا األسدنيــة لشــأن اســتئنا  إجــالء اجلجمةــ  واملجمضــ  مــن جنــوب  

 إىل األسدن.   ةسوسيمهوسية العجملية الاجل
 

 انتهالاا ةقو  اإلنسان  
 لت مفوضية ةقو  اإلنسان تتلق  تقاسيجم من انتـهالاا جطـاة حلقـو  اإلنسـان        - 19

آب/أهسطس، أ فادا التقاسيجم لأن رواا األمن استددمت الرجاة احلية  5آب/أهسطس. فف  
ــيت .ــهدها    ــة إلمــاد االضــطجمالاا ال ســون الســويداء املجملــزي. وُ مــم أن الســلطاا     راول

رتوـزا، تـو     29أللقت الجم اص مو النوافر   مدد من الزنزاناا، فأ الت ما ال يقـ  مـن   
آب/أهســــطس ةســــبما أفــــادا لــــه التقــــاسيجم. و   7اثنــــان منــــهم متــــأثجمين لإ ــــالاهتما   

سجلني ملنا لقطف الـجمأس  آب/أهسطس، أ.اسا التقاسيجم إىل أن تنديم الدولة اإلسالمية أمدم  6
  مدينة الجمرة. ولان الجمجالن متهمني لتهجميب الناس من املنالق اخلاضعة لسيطجمة التنديم. و  

ألـو احلسـن،   تـ   ن   ومـدني  يقطنـها آب/أهسطس، ُ مم أن التنديم استوىل مل  ثالثة منا ل  8
ته  وريـ  أن أرـاسب   ذحافدة ديجم الـزوس، ألن مالكيهـا يعيشـون جـاسم املنـالق اخلاضـعة لسـيطجم       
 متعلقاا معهم. مالك  املنا ل لانوا مقيمني هبا ولجمدوا دون أن ُيسمجل هلم لا طحاب أي
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 إمكانية إيصال املسامداا اإلنسانية  
 3اإللاس 
 الجمئيسية النقاط

منطقـتني  رتـام     189 500و لت مس رواف  مشتجملة لـني الولـاالا إع    - 1
 .يصعب الو ول إليهاموارف را جمتني ومثانية 

، ومـدد  مورعـا  17إىل  18 ا ا ـجمة مـن   املوارـف مدد  ، اخنفامقب إجالء داسيا - 2
 .د . 586 200إىل  590 200ا ا جمين من

  نفا لبيا من القواف    آب/أهسطس. 8 892مت االستيالء مل  ما جممومه  - 3
لـني الولـاالا إىل الو ـول    هتد  جطة أيلول/سبتمو لتسـيا القوافـ  املشـتجملة     - 4

مـــن املنـــالق ا ا ـــجمة واملنـــالق الـــيت يصـــعب   34مليـــون ُمحتـــام    1.9إىل 
    الو ول إليها واملنالق  اا األولوية مو جطوط التماس.

   إيصال املسامداا اإلنسانية إىل ا تـاجني   اجلمهوسيـة العجمليـة السـوسية ينطـوي       - 20
مل   عولاا طة   منالق لـثاة مـن البلـد لسـبب النــزا  الـدائجم، وتغـا جطـوط التمـاس،          

 والقيود اليت تفجمضها ألجما  النـزا  مل  ةجملة األ.داص والبيائف.  
ـــ  - 21 ــجمة  و  آب/أهســـطس، و ـــ  مـــدد األ.ـــداص ال رين يعيشـــون   املنـــالق ا ا ـ

. هـا أن مـدد املوارـف ا ا ـجمة     ماليـني .ـد    5.47واملنالق اليت يصعب الو ول إليها إىل 
 590 200مورعا، واخنفا مدد الرين يعيشون   تل  املنـالق مـن    17إىل  18اخنفا من 

ــا     586 200 إىل ــت متامـ ــا أ جليـ ــبب   27و  26.ـــد ، ألن داسيـ ــطس. ولسـ آب/أهسـ
القتال الدائجم، أو.  مل  الورو    احلصاس مدد لبا من املـدنيني اآلجـجمين، منـهم السـكان     

 250 000مــا لــني يتــجماوح هبــا تشــا التقــديجماا إىل أن مــدد املقــيمني    .ــجم  ةلــب، الــيت
 ..د  275 000 و

 و ــ  الو ــول إىل املاليــني الــرين يعيشــون   املوارــف ا ا ــجمة واملوارــف الــيت يصــعب   - 22
الو ول إليها مثاَس رلق لالع. ومل  مداس .هجم آب/أهسـطس، و ـلت مـس روافـ  مشـتجملة      

مــن املوارــف ا ا ــجمة واملوارــف الــيت   10رتــام    189 500لــني الولــاالا إىل مــا جممومــه  
  املائــة مــن املســتفيدين املعتمــدين   جطــة  37يصــعب الو ــول إليهــا. وميثــ  هــرا اجملمــو  

  املائــة مــن جممــو    19.ــد ، وةــواع  506 000ددهم حنــو آب/أهســطس، البــالع مــ 
 26.دصا )اندـجم الفقـجمة    991 050مددهم و إيصال املسامدة إليهم،   اخلطة الرين ل لب

لاللال  مل   ة مامة من جطة آب/أهسطس(. وإضافةب إىل املسـامدة املسـتمجمة الـيت تقـدمها     
(، وا لت املندمـاا هـا احلكوميـة تقـدم     2دول املنالق )املبينة   اجل تل األمم املتحدة إىل 
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جــدماا لبيــة وتعليميــة ومحائيــة رــدودة، مــالوة ملــ  لعــا الــدمم   رطامــاا أجــجمى      
 املوارف اليت يصعب الو ول إليها،       جمو  لالغة الصعولة.

 
 الشك  الثا،

داص الـرين  العملياا املشتجملة لني ولاالا األمم املتحدة مو جطوط التمـاس  مـدد األ.ـ   
 مت إيصال املسامدة إليهم   ل  .هجم   املنالق ا ا جمة 

 
 
 
 
 
 
   

 لاآلال 
 2اجلدول   

العمليــاا اإلنســانية املشــتجملة لــني ولــاالا األمــم املتحــدة مــو جطــوط التمــاس )مــن        
 (2016آب/أهسطس  31الثا،/ينايجم إىل  لانون 1
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وأما  النـزا  الـدائجم   مـدة رافدـاا إمكانيـة إيصـال املسـامداا اإلنسـانية لفعاليـة،          - 23
وإمكانية ةصول الناس مل  اخلدماا األساسية. وحلق اليجمس لاألسوا  واملـداسس ولاهليالـ    

ــدائجم   .ــهجم      األساســية الطبيــة وهاهــا مــن اهليالــ  األساســية       املدنيــة مــن جــجماء القتــال ال
آب/أهســطس، وــا ةــدم مــن تــوافجم اخلــدماا األساســية واليــجموسية   جمــاالا لالغــة األمهيــة.  
فعل  سبي  املثال، أفادا التقاسيجم لأن هاسة جويـة أ ـالت مدسسـة أسـامة لـن  يـد   ةلـب،        

يمـا حلقـت لالطـالق األسضـ      آب/أهسطس، وا أدى إىل تدما الطوالق العليا من املبىن، ف 2  
تـتمكن ولالـة األمـم املتحـدة إلهاثـة وتشـغي         ضجماس الطفيفة. وملـ   ـعيد آجـجم، ت   لعا األ

الالجـــئني الفلســـطينيني   الشـــجم  األدا )األونـــجموا( مـــن الو ـــول إىل للـــدة يلـــدا   .ـــهجم   
 تلـ   السـالقة إىل لعثـة األونـجموا   رـد أوفـدا   آب/أهسطس لسبب الشواه  األمنية املستمجمة. و

 .2016أياس/مايو  25  املنطقة 
والقيـود الـيت تفجمضـها ممـداب حتـول دون إيصـال       الـ ا   و ّلت أييا تـدجالا ألـجما     - 24

املعونة. فعل  سبي  املثال، ال يزال لجمنامج األهرية العامل  ها رادس ملـ  الو ـول إىل السـكان    
مية مـن البلـد، و لـ  نتيوـة تعليـق      ا تاجني   املنالق اخلاضعة لسيطجمة تندـيم الدولـة اإلسـال   

طيف جطط إيصال املسامدة إىل هره املنالق لسبب مدم القـدسة ملـ  العمـ  لصـوسة مسـتقلة      
ومل  س د األنشطة. وهرا مـا حيـول دون و ـول الونـامج إىل رافدـة الجمّرـة ومعدـم منـالق         

يب وسيـيف  رافدة ديجم الـزوس، ولعـا اجليـوب   سيـيف ةلـب الشـماع وسيـيف احلسـكة اجلنـو         
محاة الشماع الغجميب. ويقوم لجمنامج األهرية العامل ، من لجميـق ممليـاا اإلسـقاط اجلـوي مـن      
ملو مجمتفـف، لإيصـال املسـامدة إىل املنـالق ا ا ـجمة   مدينـة ديـجم الـزوس الـيت يتعـرس الو ـول            

 .2014إليها لجما منر آ اس/ماسس 
م الطبيـة املنقذـرة للحيـاة مـن روافـ       واستمجمما ممليـاا االسـتيالء ملـ  األدويـة واللـوا       - 25

االســتيالء ملــ  األمصــال واأل ــنا      فقــد جــجمى لصــوسة مســتمجمة   املســامداا اإلنســانية.  
املتوددة )الشفجماا واملشاسط والشـاش( واملعـداا اجلجماةيـة )املالرـط واملقصـاا واإللـجم( مـن        

شــتجملة لــني  جممومــاا لــوا م الصــحة اإلواليــة ولــوا م التوليــد وجممومــاا املســتلزماا امل       
الولـــاالا حلـــاالا الطـــواس  وجممومـــاا اللـــوا م املســـتددمة   مـــالم األلفـــال ومـــجمض  

مــواد العــالم واإلمــداداا الــيت مت االســتيالء مليهــا مــن القوافــ     3اجلــدول  ويــبنياإلســهال. 
 جالل .هجم آب/أهسطس.
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 3اجلدول 
 2016اللوا م اليت مت االستيالء مليها من القواف    آب/أهسطس 

 اللوازمنوع  عدد مواد العالج املوقع
واملعـداا الطبيـة والسـوائ  الوسيديـة      املسـتددمة   مـالم الصـدماا   واد امل ااجمموم 2 400 الومجم   

مـن جممـوميت ألـيف     للحيـاة األججمى املنقرة  واملواد املعقمة واملواد االستهاللية واألدوية
 ولاء ملعاجلة االلتهاب الجمئوي

ــة التدــديجم     أجهــزة  4 834 تلدو ــتولط وأدوي ــة امليــادة لل ــيم لالبدــاس، واألدوي ــجمولني والتعق دواء أت
 واملاثجماا العقلية واملواد االستهاللية اجلجماةية  

األساسـية  والتكميليـة  املسـتلزماا   ااجممومـ واجملمومة لـاء ملعاجلـة االلتـهاب الجمئـوي،      1 058 الجمسنت  
)مثـ  السـوائ  الوسيديـة واملـاثجماا العقليـة       الطـواس   حلـاالا  الولـاالا  لني املشتجملة

 أدوية التدديجم( واملواد املعقمة.و
  
ورــد ل لــب   جطــة األمــم املتحــدة لتســيا لقوافــ  املشــتجملة لــني الولــاالا لشــهجم      - 26

ــف ا ا ــجمة، هبــد  إيصــال      32آب/أهســطس الو ــول إىل   ــف املوار ــ  طي ــا، ذــا    ل مورع
ــ.دصــا،  991 050املســامدة إىل  ــالق يصــعب الو ــول     523 550 هممن .دصــا   من

الـري لـان    ،من السكان   املنالق ا ا جمة. و  سد السـلطاا السـوسية   467 500 إليها و
 سـبعة ةسب االتفا  الـري يقيـ  لتقـدم سد   هيـون     ، متو /يوليه 28من املقجمس تقدميه   

وافقـت السـلطاا ملـ      ،آب/أهسطس   ُمدِّل مـجمتني لعـد  لـ     3ولكنه وسد    ،أيام مم 
.دصـا مـن لـني األ.ـداص الـرين ل لـب الو ـول         505 750إيصال املسـامدة املطلولـة إىل   

 32 املوارف البـالع مـددها   مورعا من أ   23.دصا، و ل     991 050إليهم، ومددهم 
ــا.  ــامدة إىل    مورعـ ــال املسـ ــجمي إيصـ ــوسية أن جيـ ــلطاا السـ ــت السـ ــجم     41وللبـ ــا آجـ مورعـ

طــا  اخلطـة. وإطــاال، ت يسـمجل لألمـم املتحــدة لإيصـال املســامدة إىل     آب/أهسـطس جـاسم ن  
   املائة من املستفيدين.   50ألثجم من 

آب/أهســطس، رـــدمت األمـــم املتحـــدة إىل و اسة اخلاسجيـــة جطـــة القوافـــ    21و   - 27
للبـا إليصـال املسـامدة إىل     26مـن   تألفـت املشتجملة لني الولاالا لشهجم أيلول/سبتمو، اليت 

ــام مــو    1.19 ــون .ــد  رت ــيت يصــعب      34ملي ــالق ال ــالق ا ا ــجمة واملن ــن املن ــة م منطق
الو ول إليهـا واملنـالق  اا األولويـة مـو جطـوط التمـاس. ولـان مـن املتورـف تلقـ  سد مـن            

آب/أهسطس مل  َوْجهذ التمْقجِميب، مل  حنو ما تن  مليـه ممليـة االسـتعجماض     30و اسة يوم ال
 أيلول/سبتمو، ت يكن  ل  الجمد رد و  .   6املتفق مليها، ولكن ةر 

ــو نصيبني/القامشــل    رافدــة احلســكة        - 28 ــا مع ــة مارت ــت الســلطاا التجملي ــد أهلق ور
. وال تزال ولاالا األمـم املتحـدة مـاجزة    2015لانون األول/ديسمو  27لدوا  أمنية منر 
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ــة الســوسية      ــة العجملي ــن داجــ  اجلمهوسي ــد مــن الو ــول م إىل أحنــاء رافدــة   أييــا إىل ةــد لعي
متو /يوليــه، لــدأا األمــم املتحــدة   نقــ  املــواد مــن لجميــق    9احلســكة مــن لجميــق الــو. و  

 قامشل .الجسوس جوية من دمشق إىل مطاس 
 

 التأ.ااا ومملياا التسوي 
للبــا جديــدا للحصــول ملــ  تأ.ــاة   آب/أهســطس  ومتــت    28ر ــدِّم مــا جممومــه   - 29

ــ    ــة مل ــنياملوافق ــا،  ثالث ــن للب ــأليف م ــدم   آب/أهســطس و  15 تت ــا ر ــدميا،   15 للب ــا ر للب
للبــا ريـــد الندـــجم. وسفيــت   آب/أهســـطس مســة للبـــاا جديـــدة     11 هنـــاة يــزال  وال

ــدما   آب/أهســطس، و     ــان ر ــ  تأ.ــاة )للب ــاا  3 للحصــول مل ــ   للب ــ   ل ــدمت رب (. ر
، متـت املوافقـة   الشـهجم  أثنـاء للبا لتوديد التأ.ااا    52ومالوة مل   ل ، ر دم ما جممومه 

 معلقا. للبا 35وال يزال   منها أسلعة وأسلعنيمل  
ويبلع إطاع مـدد املندمـاا الدوليـة هـا احلكوميـة املسـولة لـدى احلكومـة السـوسية           - 30

مندمة. وهناة أسلف مندماا دوليـة هـا    17املأ ون هلا لالعم    اجلمهوسية العجملية السوسية 
ل إجـجماءاا التسـوي . و لـت هـره املندمـاا تواجـه لائفـة مـن         ةكومية أججمى لصدد إلما

العوائق والقيود اإلداسية اليت تاثجم مل  ردسهتا مل  العم ، ومنها مـا صـ  احلصـول ملـ  إ ن     
ــة   172إلجــجماء تقييمــاا مســتقلة لالةتياجــاا. وأ  ن ملــا مــدده    مندمــة هــا ةكوميــة ولني

مندمة هـا ةكوميـة ولنيـة     إةدى ومشجمون. وأضيفت ةسوسياجلمهوسية العجملية اللالعم    
   آب/أهسطس.

 
 ندجمة مامة مل  االستوالة اإلنسانية  

، اســتمجما الولــاالا اإلنســانية التالعــة لألمــم املتحــدة و.ــجملاء       هســطس/أآب   - 31
ــ      املندمـــة   إيصـــال املســـامدة إىل ماليـــني ا تـــاجني لاســـتددام طيـــف الوســـائط مـــن داجـ

(. ووا لت املندماا ها احلكوميـة  4عجملية السوسية ومو احلدود )اندجم اجلدول اجلمهوسية ال
ــه احلــال   الشــهوس الســالقة. ووا ــلت        ــاجني لمــا لــان ملي ــدم املســامدة إىل ا ت أييــاب تق
احلكومة السوسية تقدم اخلدماا األساسية   املنالق اخلاضعة لسيطجمهتا و  لثا مـن املنـالق   

 هتا.سيطجم الوارعة جاسم
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 4اجلدول 
 2016  آب/أهسطس  إليهماملسامدة لإيصال األمم املتحدة  ماسساا رامتمدد األ.داص الرين 

 إليهم املساعدة مت إيصالعدد األشخاص الذين  املنظمة
   - مندمة األهرية والزسامة لألمم املتحدة    

 45 373 املندمة الدولية للهوجمة  
 242 662 مفوضية األمم املتحدة لشاون الالجئني  

  2 000 000 األمم املتحدة للطفولة   مندمة
 1 200 000 لجمنامج األمم املتحدة اإلمنائ   

 384 507  ندو  األمم املتحدة للسكان  
 450 000 ولالة األمم املتحدة إلهاثة وتشغي  الالجئني الفلسطينيني   الشجم  األدا  

 4 190 000 لجمنامج األهرية العامل   
 595 150 مندمة الصحة العاملية

  
استمجما مملياا إيصال املسامداا مـو احلـدود مـن    ، جالل الفتجمة املشمولة لالتقجميجمو - 32

 2165اجلمهوسيـة العجمليـة السـوسية، و لـ  وفقـا ألةكـام القــجماساا        داجـ   تجمليـا واألسدن إىل 
مزيـد   )اندجم الشـك  الثالـث لاللـال  ملـ      (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014)

مف رجماساا جملس األمن، رامت األمم املتحدة لإجطاس السلطاا السوسية  . ومتشيا(من التفا ي 
لكــ  .ــحنة مســبقا، ذــا يشــم  التفا ــي  املتعلقــة ذحتواهــا ووجهتــها ومــدد املســتفيدين منــها. 

الجم د التالعة لألمم املتحـدة املعنيـة لاجلمهوسيـة العجمليـة السـوسية مملياهتـا، ةيـث         ووا لت آلية
  .ــهجم آب/أهســطس، وألــدا الطــالف  .ــحنة 21 تعماهلا لنقــ مت اســ.ــاةنة  756س ــدا 

اإلنسا، لك  منـها، وأجطـجما السـلطاا السـوسية لعـد إسسـال لـ  .ـحنة. ومـا  الـت اآلليـة            
 تستفيد من التعاون املمتا  مف ةكوميت األسدن وتجمليا.

  
  

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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 الشك  الثالث
مـن لجميـق ممليـاا    ة ن الرين ردمت هلم األمم املتحدة و.ـجملاؤها املسـامد  ياملستفيدمدد 

 2016آب/أهسطس  ةسب اجملمومة، مو احلدود،التسليم 
 )باآلالف(

 
 
 
 
 
 
والتملت   .هجم آب/أهسطس مملياا إسسـال روافـ  مشـتجملة لـني الولـاالا إىل       - 33

أدنـاه. ومـالوة ملـ   لـ ،      5املوارف ا ا جمة واليت يصعب الو ول إليها املدسجة   اجلدول 
ألقـ  فيهـا ملـ  مدينـة ديـجم الـزوس سـلعا        مملية إسـقاط جـوي    22أوز لجمنامج األهرية العامل  

هرائية ومسامداا إنسانية نيالة مـن ولـاالا األمـم املتحـدة األجـجمى. ولاإلضـافة إىل  لـ ،        
وا ــ  لجمنــامج األهريــة العامل /جممومــة اللوجســتياا ممليــاا النقــ  اجلــوي مــن دمشــق إىل    

ــالتقجميجم   القامشــل . و ــجمة املشــمولة ل حــدة أييــا لإيصــال  رامــت ولــاالا األمــم املت جــالل الفت
.حناا مجمسلة من فجمادى الولاالا إىل أمـالن وارعـة مـو جطـوط التمـاس وموارـف يصـعب        

 الو ول إليها أو مدما يد العون إىل رال  تل  املوارف من جالل لجماجمها العادية.
  

 5اجلدول 
 2016آب/أهسطس  ،القواف  املشتجملة لني الولاالا

 املوقع التاريخ
اهلوووودف امل لووووو   

 املستفيدين( )عدد

عووووووودد األشوووووووخاص  
مت املسوووتهدفني الوووذين  

 نوع املساعدة إليهم املساعدة إيصال
 متعددة القطاماا 75 000 75 000 الومجم آب/أهسطس 25 و 23     
 متعددة القطاماا 10 000 21 000 .جم  ةجمستا   آب/أهسطس 29
ــة    آب/أهسطس 29 ــا معلــ ــباة وتــ ــداس الكــ الــ

 والغنطو
 متعددة القطاماا 33 500 33 500

270 

161 

112 

62 

Ramtha

Bab Al-Salam

Bab Al-Hawa

       Wash          Education          NFI             Health            Food 
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 املوقع التاريخ
اهلوووودف امل لووووو   

 املستفيدين( )عدد

عووووووودد األشوووووووخاص  
مت املسوووتهدفني الوووذين  

 نوع املساعدة إليهم املساعدة إيصال
ــا،   آب/أهسطس 31      ــة )لفـــجم الهـ منطقـــة احلولـ

وتلــدو، وتــ   هــب، ولــجمم    
 هجمب الطيبة(ورام ، 

 متعددة القطاماا 71 000 71 000

  
ووا لت مندمة الصـحة العامليـة ومندمـة األمـم املتحـدة للطفولـة )اليونيسـيف( تنفيـر          - 34

مـن محلـة للتحصـني لاملستيـداا املتعـددة      محلة تلقيجل   أحناء البلـد. وانطلقـت اجلولـة الثانيـة     
ــه  24   لفــال دون اخلامســة   713 543ملــدة أســبو  واةــد واســتهدفت    2016متو /يولي
رافدة.   ججمى توسيف احلملـة   12املنالق اليت يصعب الو ول إليها واملنالق ا ا جمة     

لفـال جـالل    157 568لتشم  منالق إضافية، ةيث للع جممو  األلفال الرين مت حتصينهم 
. وو ـــلت أفجمرـــة و اسة الصـــحة إىل طيـــف املنـــالق املســـتهدفة   أسلـــف  الثانيـــة هـــره اجلولـــة
 والقنيطجمة والال رية.والسويداء دسما  رافداا، ه 
 الشك  الجمالف

ــهج    ــها الشــام  ل”الن ــو  املســامدة ومــدد    “ســوسيا لجممت ــرين مت إيصــال  ن ياملســتفيدن ال
 )أ(2016، متو /يوليه املسامدة إليهم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .السالق اإللالغ معلوماا من .هجم يبني الشك  الجمالفلسبب الفووة الزمنية   طف البياناا،  )أ( 

5,959,206 

1,158,386 

1,046,842 

961,437 

805,213 

772,323 

592,165 

335,182 

302,587 

249,336 

71,669 

Food

WASH

Medical procedrues

Education

CCCM

ER&L

NFI

Nutrition

Protection

Treatment courses

Shelter

 األهرية

املياه وجدماا الصجم  الصح  
 والندافة الصحية 

 ججماءاا الطبيةاإل

 لتعليما

 تنسيق املديماا وإداسهتا

 سب  العيشاإلنعاش املبكجم وتوفا 

 األ نا  ها الغرائية

 التغرية

 احلماية

 دوساا العالم

 اإليواء
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 التموي  املتعلق خبطة االستوالة اإلنسانية   
ــة اخلــــامس الشــــك  يــــبني - 35 ــة متويــــ  ةالــ ــانية االســــتوالة جطــ  /آب 31   ،اإلنســ
 .2016 طسأهس
 

 الشك  اخلامس  
 2016آب/أهسطس  31اإلنسانية، متوي  جطة االستوالة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سالمة مو ف  املسامدة اإلنسانية وأمنهم  

مو فـاب مـن مـو ف  األمـم املتحـدة ريـد االةتوـا  أو   مـداد          27ال يزال ما جممومـه   - 36
مو فــاب   األونــجموا ومو ــيف واةــد   لجمنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائ     25املفقــودين، ومنــهم 

ومو يف واةد   اليونيسيف. ومنر نشـوب الـ ا ، ر تـ  مشـجماا العـاملني   اجملـال اإلنسـا،،        
مو فــاب ومتطومــاب   اهلــالل األمحــجم العــجميب  53مو فــاب مــن مــو ف  األمــم املتحــدة و  18منــهم 

  طعيــة اهلــالل األمحــجم الفلســطي . ولاإلضــافة إىل  لــ ،   متطــومني ومــو فني  8 الســوسي و
ــا        ــاا هــ ــة واملندمــ ــة الدوليــ ــا احلكوميــ ــاا هــ ــو ف  املندمــ ــن مــ ــد مــ ــ  العديــ ــد ذقتــ أفيــ

 .الولنية احلكومية
  

34% 

9% 

19% 

21% 

15% 

43% 

34% 

29% 

24% 

8% 

50% 

0% 

0% 

1,238,918,095 

525,499,972 

440,839,104 

252,048,010 

235,979,938 

200,239,557 

148,470,742 

58,673,597 

51,174,627 

25,447,375 

15,039,153 

1,339,640 

265,019,230 

Food security and agriculture

Non-food items (NFIs) and shelter

Health

WASH

Protection and community services

Education

Early recovery and livelihoods

Coordination and common services

Nutrition

Camp coordination and camp management

Logistics

Emergency telecommunications

Cluster not yet specified

املبلع منه من التموي   التموي  ها املستوىف
النسبة املئوية  جالل دائجمة التتبف املاع

 املمولة 
 من الغرائ  والزسامةاأل

  نا  ها الغرائية واإليواءاأل
 الصحة

املياه وجدماا الصجم  الصح  والندافة 
 الصحية 

 ماية واخلدماا اجملتمعيةاحل
 التعليم

 اإلنعاش املبكجم وتوفا سب  العيش
 التنسيق واخلدماا املشتجملة

 التغرية
 تنسيق املديماا وإداسهتا

 اللوجستياا
 االتصاالا   ةاالا الطواس 

 جمموماا ت حتدد لعد

34% 

66% 

 التموي  املتلق 
 لليون دوالس 1.08

 امللباةاالةتياجاا ها 
 لليون دوالس 2.11

 ني دوالسيلال 3.19
جممو  االةتياجاا 

 من التموي 

 

   املائة 34

   املائة 66
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 مالةداا -ثالثا  
ــ ا  الكــاسث         - 37 ــجمهم مــن انقيــاء مــس ســنواا مــن ال ــ  ال ــة  مل ــة العجملي اجلمهوسي
اجلمهوسيـة العجمليـة   ، ما فتئت احلالـة اإلنسـانية تتـدهوس. فمـن .ـهجم إىل .ـهجم، تتحـول        ةسوسيال
تـدما املستشـفياا واملـداسس واألسـوا ، ورتـ         ـ   ألثجم فألثجم إىل أثجم لعد مني،  ة سوسيال

األلباء واملدسسني والتواس. و  هناية آب/أهسطس أجل  طيف السكان من داسيا، وه  للـدة  
احلصاس منر مدة سـنواا وتعجمضـت للـهووم لـال هـوادة. وجـالل النصـيف األول        فجمض مليها 
ــاة  2016مــن مــام   ــا، وةــر مــن     900 000، لــان هن .ــد  آجــجم مــن املشــجمدين داجلي

ــان مــدمجمة.       ــاسهم، وجــدوا اهليالــ  األساســية   لــثا مــن األةي تيســجما هلــم العــودة إىل دي
جطـجما لـباا، وال سـيما   املنـالق     الـرجائجم املتفوـجمة    ويشك  استفا  مسـتوياا التلـول مـن   

ــة،      ــة اإلســالمية. واجلميــف   أمــس احلاجــة للحماي الــيت لانــت جاضــعة لســيطجمة تندــيم الدول
 أ.د الفئاا ضعفا، من ربي  األلفال ولباس السن واأل.داص  وي اإلمارة. وخبا ة
التالعـة  و  الورت نفسه، ومف  يادة االةتياجـاا، موـزا اجلهـاا اإلنسـانية الفاملـة       - 38

. فاملـدنيون    االةتياجـاا  هـره الزيـادة   لصـوسة تتوالـب مـف   تقدم املسامدة  منلألمم املتحدة 
املوارـف    األمـالن الوارعـة ملـ  اخلطـوط األماميـة للقتـال و        وهم املوجودون األ.د اةتياجا، 

ــاة دون مــوس. و  أســوأ احلــاالا، تســتد      ــ ا ، يتعجمضــون للمعان ــيت حتا ــجمها ألــجما  ال دم ال
معاناهتم لأداة مـن أدواا احلـجمب. وتجمفـف للبـاا والتماسـاا مسـامدهتم، .ـهجميا، مـن جـالل          

ــاا إتاةــة ســب  إيصــال املســامدة، وأســبوميا، مــن جــالل اجتمامــاا      ــة  للب ــة العمــ  املعني فجمر
ــانية   ــامدة اإلنس ــا،     لالو ــول إىل املس ــوسيا، ويومي ــدمم س ــدوع ل ــق ال ــة للفجمي ــق   التالع ــن لجمي م

ــجماد املســامدة   ــة إيصــال املســامدة إىل    مشــاسلة أف ــد أن إمكاني ــدان. لي اإلنســانية البواســ    املي
 .ا تاجني رد تنارصت

لتسـليم املسـامداا.    ة، مستعدتزال، وال تلان واجلهاا الشجميكة هلاواألمم املتحدة  - 39
ــتمكن   .ــهجم آب/أهســطس، إال مــس روافــ       ــجمهم مــن  لــ ، ت ت مشــتجملة لــني  وملــ  ال

، وت تتمكن مـن إيصـال تلـ     الولاالا ومالجمة خلطوط التماس من االنطال  لتقدم املسامدة
لاإلضـافة إىل  لـ ، فقـد تعـرس تقـدم املسـامدة       و نسمة. 200 000إىل أر  من املسامدة إال 

   األيام التسعة األجاة من الشهجم. ولان  ل    إلـاس للـب إليصـال املسـامدة إىل حنـو     إال 
ــون .ــد      ــدائجم       32ملي ــ ا  ال ــا. ولــان الســبب   تعــرس إيصــال املســامدة هــو ال مورع

وانعدام األمن، إىل جانب العوائق الباورجمالية  أي تأججم الجمد األوع مل  جطة آب/أهسـطس  
ئمـة النهائيـة املعتمـدة إال      اليت مدلتها السلطاا مجمتني، وـا أدى إىل مـدم احلصـول ملـ  القا    

، والتــأججم   إ ــداس سســائ  التيســا، ولــطء ممليــاا الــي  املــواد املــجماد  آب/أهســطس 14
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الـيت ت تتلـق مسـامداا األمـم املتحـدة منـر       ، ميـايا و.حنها. فف  الزلـدا، والفومـة ولفجميـا    
األلجما    اتفا  البلـداا األسلـف    ، أدا التوتجماا اليت ا دادا لني2016نيسان/ألجمي   30

يف اجلــوي الكثيــيف   إدلــب ورصــيف الفومــة ولفجميــا، إىل  لســبب القصــلورــيف إلــال  النــاس 
 .  آب/أهسطستعطي  مملياا إيصال املسامداا مجمة أججمى 

و.ـجملاؤها   املندمـة . فقـد اضـطلعت   ااتقوم لإيصال املسامدوال تزال األمم املتحدة  - 40
  ماليـني .ـد    متو /يوليـه، ورـدم لجمنـامج األهريـة العـامل        6لإيصال املسامداا إىل  هـاء  

   ةسـوسي اجلمهوسيـة العجمليـة ال  ماليني .د  مو  4.19ذفجمده مسامداا هرائية إىل ةواع 
آب/أهسطس. وموا مئاا الشاةناا احلدود ل  .هجم رملة لاملسـامداا املنقـرة للحيـاة.    

حيتــاجون األ.ــداص الــرين  األسرــام ال متثــ  ســوى نصــيف مــدد  تلــ ةــر  ومــف  لــ ، فــإن
هـاالء  إليصـال املسـامدة إىل   يلـزم القيـام لاملزيـد    مليون .د . و 13.5، وتقديجمه للمسامدة

. فاملطلوب أن تتيجل ألـجما  الـ ا  املزيـد مـن سـب  الو ـول إىل السـكان          األ.داص طيعا
األلـجما  رـدسا   تلـ   متاسس اجلهاا اليت هلـا نفـو  ملـ      املنالق اليت يتعرس الو ول إليها، وأن
ألولويــة للمســائ  اإلنســانية، وأن تقــدم الــدول األميــاء  ألــو مــن اإلسادة السياســية إلمطــاء ا 

، ةيـث إن جطـة االسـتوالة ت يتوـاو      لألمم املتحـدة أداء سسـالتها  املزيد من املواسد اليت تتيجل 
   املائة. 33 نسبة 2016لعام  متويلها
ومل  الجمهم من أن العاملني   اجملال اإلنسا، يبـرلون رصـاساهم لوضـف ةـد للمعانـاة       - 41

الناطة مما أ بجل أسوأ نزا  يشـهده هـرا اجليـ ، فـإن مـا متـس احلاجـة إليـه هـو إهنـاء الـ ا .            
ــجم  لـــدوسة احلاديـــة والســـبعني ل ومـــف اةتشـــاد رـــادة العـــات حليـــوس ا  لومعيـــة العامـــة   أواجـ

أيلول/ســبتمو، ينبغــ  أال يكــون هنــاة هــد  ألــو مــن تســدا النفــو  اجلمــام  لقــادة العــات 
اة إنسـانية ملـ  الصـعيد العـامل . وإنـ  أدمـو طيـف الـدول األميـاء، والـدول           إلهناء ألو مأسـ 

املشاسلة   ال ا ، واأللجما  املشاسلة   الفجميق الدوع لدمم سوسيا، وأي جهـة هلـا نفـو ،    
 إىل التصجم . فالعات يجماربنا.
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