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 (2014) 2165و  (2014) 2139تنفيـــر رـــجماساا جملـــس األمـــن   

 (2015) 2258و  (2014) 2191 و
 

 تقجميجم األمني العام  
  

 مقدمة -أوال  
من رجماس جملـس األمـن    17هرا التقجميجم هو التقجميجم الثاين والثالثون املقدَّم عمال بالفقجمة  - 1

مـــن رـــجماس  5، والفقــجمة  (2014) 2165مـــن رــجماس ا لـــس   10، والفقــجمة  (2014) 2139
ــجمة (2014) 2191ا لــس  ــجماس ا لــس   5، والفق ــط  لــ (2015) 2258مــن ر ــا ، ال ب فيه

يوما تقجميجمًا عن حالة تنفير مجيع األ جماف املتنازعـة   اممهوسيـة    30ا لس إيّل أن أرّدم كل 
 العجمبية السوسية ألحكام هره القجماساا.

وتستند املعلوماا الواسدة   هرا التقجميـجم إ  الييااـاا املتاحـة لوكـاالا األمـم املتحـدة        - 2
ــة العجمب  املوجــودة   امليــدان، وإ  املعلومــاا  ــواسدة مــن حكومــة اممهوسي  يــة الســوسية، ومــن ال

غريها من املصادس السوسية، ومن املصادس املتاحة للعموم. وتغطي اليياااا الواسدة مـن وكـاالا   
   .2016أيلول/سيتمرب  30إ   1األمم املتحدة عن إمداداهتا اإلاسااية الفتجمة املمتدة من 

   
  1اإل اس 

 2016أيلول/سيتمرب النقاط الجمئيسية   
ــاا املتحــدة    9مل يصــمد اتفــا    (1)  ــني الوالي ــربم ب ــة أيلول/ســيتمرب امل األمجميكي

ــن     ــجم م ــي أكث ــب   األســيو     300واالحتــاد الجموســي. ولق شــ م مصــجمعهم   حل
األخري من أيلول/سيتمرب جـجما  الغـاساا امويـة أساسـا. و  الورـه افسـ ، لقـي أكثـجم         

 .ة حلبش صا مصجمعهم غجميب مدين 80من 

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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ــ      19و   (2)  ــرب  )  الجميـ ــهموم   أوسم الكـ ــه للـ ــيتمرب، تعجملـ أيلول/سـ
الغجميب حملافظة حلب( رافلة تابعة لألمم املتحدة واهلـالل األرـجم العـجميب السـوسن كااـه      

ــوم بصيصــال املســاعدة اإلاســااية إ     ــن     78 000تق ــا أســفجم ع ــة، س شــ م   املنطق
تـابعون للـهالل األرـجم     وسـائقون فيهم متطوعـون وموففـون    ش صا، مبن 18مصجم  

 .العجميب السوسن
مـــن  اممهوسيـــة العجمبيـــة الســـوسيةواستفـــع عـــدد األشـــ ا  احملا ـــجمين    (3) 
بسيب إلافة شجم  حلب، حيث يقـيم مـا يقـدس عـددهم      861 200إ   586 200
 .ش م 275 000بنحو 
ل الصحي تقاسيجم موثورة عـن ورـو    وتلقه األمم املتحدة والشجمكا    ا ا (4) 
مت التأكـد  مـن بـني هـره اهلممـاا،     هموما على املجمافق الطيية   أيلول/سـيتمرب. و  30

 .هموما 12من ورو  
ــأن رجمابــة    (5)  ــنقم الغــرا ، أفــادا التقــاسيجم ب ــة مــن األســجم   80واظــجما ل   املائ

التـهم مـأوا إ  تقـنني    املعيشية الط أججم  بجماامج األغرية العـاملي دساسـة استقصـائية     
 .رييل ا صول على وجية واحدة   اليوم األغرية، من

 
  

 التطوساا الجمئيسية -ثاايًا  
أد  اشــتداد حــدة القتــال والغــاساا امويــة العديــدة إ  ورــو  وفيــاا بــني املــدايني،   - 3

وتدمري اهلياكل األساسية املداية وزيادة تدهوس ا الة اإلاسااية خالل الفتجمة املشمولة بـالتقجميجم.  
ومشل ذلك إ ا  ألجماس هبياكـل تتمتـع امايـة خا ـة مبوجـب القـااون الـدويل اإلاسـاين مثـل          

: يعـاين مـن أفظـع االاتـهاكاا     شـعب اممهوسيـة العجمبيـة السـوسية    الطييـة. وال يـلال   الوحداا 
ويعـي    أولـا  مهولـة ليقـا  غـري       ؛وحيجمم مـن الغـرا  واملـا  والـدوا      ؛فهو يتعجمض لالعتدا 

ــا  ؛مضــمون ــل.   وغالي ــع للقت ــا يتعــجمض اممي ــن    م ــدام األم ــة مــن ااع ــلال األولــا  ا الي وال ت
مال سئيسيا حيد من رـدسة وكـاالا األمـم املتحـدة وشـجمكائها علـى       واستمجماس العن  تشكل عا

تقدمي املساعدة اإلاسااية الط تشتد ا اجة إليها، و  إحد  ا االا أدا هـره األولـا  إ    
  جمال تقدمي املساعدة اإلاسااية وغريهم من املـوففني ذون الصـلة. ورـد اسـتمجم      وفاة عاملني

اليلـد، مبــا   ذلــك   تافظـاا إدلــب، وحلـب، ورــاة، وديــجم    القتـال الشــديد   مجيـع أ ــا    
 اللوس، وسي  دمشق وغريها من احملافظاا.

شـ م تا ـجمين منـر /وز/يوليـ ، وبـا ا       275 000و  شجم  حلب، هناك رجمابة  - 4
أيلول/سـيتمرب، وعقـب أشـهجم     9بالفشل مجيع امهود الجمامية إ  الت فيـ  مـن معااـاهتم. و     

واالحتـاد الجموسـي إ  اتفـا  كـان مـن      األمجميكيـة  تو ـله الواليـاا املتحـدة     من املفاولـاا، 
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يؤد  إ  ور  القتال، وتيسري و ـول املسـاعدة اإلاسـااية، وإرامـة تعـاون عسـكجمن        شأا  أن
أيلول/سـيتمرب، وأد    12أوثق بني اليلدين. وبدأ سـجميان الورـ  امديـد لألعمـال القتاليـة        

أيلول/سـيتمرب، أعلنـه حكومـة     19ن  ليضعة أيام. بيـد أاـ      إ  خفض كيري   أعمال الع
اممهوسيــة العجمبيــة الســوسية إفــا  ورــ  األعمــال القتاليــة، مشــرية   هــرا الصــدد إ  ورــو     

أيلول/ســيتمرب  22ااتــهاكاا مــن جااــب مجاعــاا للمعاسلــة املســلحة مــن غــري الــدول، و   
وأد  هـرا اهلمـوم إ  مقتـل مـا يليـد      أعلنه عن ريامها بشن هموم كيري على شجمري حلـب.  

 فـل. وأفـادا التقـاسيجم بأاـ       100ش م   األسيو  األول للهموم، من بينـهم   300على 
  فال،   غجميب مدينة حلب. 32ش صا من بينهم  80خالل الفتجمة افسها، رتل أكثجم من 

ملتحـدة  أيلول/سيتمرب، تعجمله رافلة مساعداا إاسااية مشتجمكة بـني األمـم ا   19و   - 5
واهلالل األرجم العجميب السوسن هلموم متوا ل   أوسم الكرب  )غـجم  مدينـة حلـب( وخـالل     

متطوعـا، وسسـة سـائقني، وسئـيس      12) ش صـا  18ساعتني   هرا اهلموم، لقى مصـجمعهم  
ش صـا خخـجمين    15. ورتـل أو أ ـيب وـجمو     (اهلالل األرجم العجميب السوسن   أوسم الكرب 

ــداي   ــائقني وامل ــن الس ــ         م ــل من ــه حتمَّ ــرن كاا ــه ألــجماس شــديدة باملســتود  ال ــا  ق ني. كم
اإلمداداا، باإللافة إ  عيـادة رجمييـة تابعـة ممعيـة اهلـالل األرـجم العـجميب السـوسن. ومل يعلـن          

أيلول/سيتمرب، أعلن األمـني العـام إاشـا  جملـس      30أن  جمف عن مسؤوليت  عن اهلموم. و  
 تكون مهمت  التحقق من ورائع ا ادث.حتقيق داخلي تابع لألمم املتحدة، س

خ /أغسـطس، وإجـال     24وعقب االتفا  احمللـي الـرن مت التو ـل إليـ    داسيـا         - 6
ــكافا    ــطس، مت    27و  26سـ ــال    2خ /أغسـ ــيتمرب إجـ ــجمين   350أيلول/سـ ــدايا خخـ مـ

جلــة داسيــا، لكنــهم كــااوا يعيشــون   حــي املعضــمية ا ــاوس، حيــث مت إجال هــم إ  حجم  مــن
ــن       ــاسا مــ ــ . واعتيــ ــا  افســ ــاس االتفــ ــوعهم     1إ ــ ــ  جممــ ــا ييلــ ــغ ملــ ــيتمرب، اــ أيلول/ســ
النازحني الرين كااه تستضيفهم حجمجل ، وأغليهم من املسنني، مبغادسة بيـه اإليـوا     من 93

الرن كااوا يعيشون في ، وهم يقيمـون انن مـع أرـاس  أو معـاسف خخـجمين. وييلـ  انن عـدد        
 ش صا. 750املقيمني   حجمجلة 

 
  2اإل اس 

 األمن الغرائي
ماليـني   6.7وفقا للشجمكا    جمال األمن الغرائي، هنـاك مـا يقـدس عـددهم بــ       (1) 
الســوسيني يعــااون مــن ااعــدام األمــن الغــرائي، مبعــهل أاــ  ال تتــوفجم هلــم فــجم  موثورــة     مــن

خخـجمون  مليـون سـوسن    2.2للحصول على الغرا  الكا  واملغرن بسـعجم معقـول. وهنـاك    
 .معجملون لل طجم
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  املائــة مــن أفــجماد  80واظــجما لــنقم األغريــة، أفــادا التقــاسيجم بــأن رجمابــة   (2) 
األغريـة العـاملي دساسـة استقصـائية  التـها مـأوا إ         بجماـامج األسجم املعيشية الط أججم  

. وحســب تقــديجماا اليــومتقــنني األغريــة، مــن رييــل ا صــول علــى وجيــة واحــدة     
ــامج األغريــ  ــجماد األســجم      بجما ــدين مــن أف ــا والعائ ــازحني داخلي ــ  بالنســية للن ة العــاملي، فصا

منـهم يلمـأون إ  اسـتجماتيمياا بديلـة لتـوفري       85 املعيشية على وجـ  اصصـو ، فـصن   
 احتياجاهتم من الغرا .

ومــن شــأن عوامــل مــن رييــل ا صــاس وتقييــد فــجم  ا صــول علــى األغريــة،   (3) 
احملا ـيل أن تـؤدن إ  زيـادة ااعـدام األمـن الغـرائي        واستفا  أسعاسها، واخنفـاض إاتـا   

بـــني الســـوسيني. ومـــا فتـــ  تصـــول القمـــغ يتنـــارم بـــا جماد منـــر بدايـــة األزمـــة، و    
ــام ــدس أال 2016 عـ ــن املقـ ــ  )   ، مـ ــة النصـ ــاوز رجمابـ ــول    45يتمـ ــن تصـ ــة( مـ   املائـ
األزمـة  س وس املاشـية اخنفالـا كـيريا منـر بدايـة       . وباملثل، فقد اخنفض عـدد 2015 عام

  املائــة، والــدواجن إ    40حيــث رلــه أعــداد املاشــية مــن أغنــام ومــاعل إ  اســية        
، بلــ  املتوســو الــو ف لتكلفــة ســلة  2016النصــ  داخــل ســوسية. و  خ /أغســطس  

دوالسا، بليـادة   64غـرا  موحـدة )حتتـون علـى جمموعـة مـن السـلع الغرائيـة األساسـية(          
 .2016مع كااون الثاين/ينايجم   املائة باملقاساة  16تيل  رجمابة 

و  كل شهجم، يتو ل الشجمكا    جمال األمن الغـرائي إ  مـا ييلـ  متوسـط       (4) 
مليـون شـ م مـن روافـل عـابجمة       1.5ماليني شـ م بسـالل األغريـة )مبـا   ذلـك       6

للحدود( وأكثجم من مليـوين شـ م مبسـاعداا تشـمل القمـغ والطحني/اصيـل تقـدم إ         
ن خـالل توزيـع األغريـة مياشـجمة علـى هـره األسـجم أو عـن  جميـق دعـم           األسجم املعيشـية مـ  

شــاحنة بتوزيــع املعواــة الغرائيــة شــهجميا علــى الطــجم    3 000 امل ــابل. وتقــوم أكثــجم مــن
 ــن مــن  حــني القمــغ علــى مــد     40 000املســاعدة رجمابــة  الســوسية. وبلغــه هــره 

ــدسه     ــو رـ ــدها )مبتوسـ ــية وحـ ــة املالـ ــهوس الثماايـ ــهجميا(  5 000الشـ ــن شـ ــل  ـ . وتتمثـ
التحــدياا التشــغيلية الجمئيســية   القيــود املفجمولــة علــى الو ــول، وااعــدام األمــن علــى   
ــصن املنظمــاا اإلاســااية      الطــجم ، واقــم املــواسد. وعلــى الــجمغم مــن هــره التحــدياا، ف

  املائــة مــن الســكان الضــعفا  املســتهدفني النــازحني   90تتو ــل إ  مــا ييلــ  متوســط  
 .طينينيداخليا والالجئني الفلس

    
خ /أغسطس بني سثلي ا كومـة السـوسية ومنـة     29وعقب استئناف املفاولاا    - 7

ــا بفــتغ ســجمين إ  ا ــي يســمحان       ــوعجم، رامــه ا كومــة جلئي تفــاوض املعاسلــة مــن حــي ال
بـــدخول الســـلع األساســـية واجمكـــة تـــدودة للمـــدايني ويســـمحان كـــرلك بعيـــوس املـــوففني  

أيلول/ســـيتمرب، أفجمجـــه حكومـــة  19اصـــدماا إ  حـــي الـــوعجم. و  العمـــوميني   رطـــا  
 أيلـول/  26و  22من احملتملين من حي الـوعجم. و  مناسـيتني أخـجميني،       197سوسية عن 

شـ م، مبـن فـيهم أعضـا    مجاعـاا املعاسلـة املسـلحة         600سيتمرب، مت اقـل مـا جمموعـ     
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ــن ــ  رــم ال      م ــوعجم إ  سي ــن حــي ال ــدول وأســجمهم، م ــري ال ــدون   غ شــمايل. ومت اإلجــال  ب
مشــاسكة مــن جااــب األمــم املتحــدة واســتنادا إ  اتفــا  مت بــني ا كومــة الســوسية وفجميــق   أن

 التفاوض اصا  اي الوعجم.
وعقب املليد من القتال   سي  راة، استفع عدد األسـجم املسـملة لـد  اهلـالل األرـجم       - 8

ــن      ــازحني مـ ــن النـ ــا مـ ــوسن باعتياسهـ ــجميب السـ ــو  11 530العـ ــجمة إ   ـ ــجمة  14 371 أسـ أسـ
ــم ــط بلـــ         71 855 )تضـ ــجم اإللـــافية الـ ــلو  بعـــض األسـ ــمة(   أيلول/ســـيتمرب. ومت اـ اسـ
ــددها ــم   4 746 عـ ــجمة )تضـ ــد       23 730أسـ ــملون لـ ــم مسـ ــاة، وهـ ــة رـ ــمة( إ  مدينـ اسـ
أسـجمة )تضـم    19 117حكوميـة، وبـرلك ييلـ  جممـو  األسـجم النازحـة رجمابـة         تليـة غـري   منظمة
 .اسمة( 95 585
أيلول/سيتمرب، تعجمله مدسسة لليناا تـديجمها وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة       28و   - 9

وتشــغيل الفلســطينيني   الشــجم  األدر )أواــجموا(   اــيم خــان الشــيغ لالجــئني الفلســطينيني   
إل ــابة مياشــجمة أســفجما عــن إ ــابة  اليــة   الصــ  الثــامن، واثــنني مــن املدسســني، أحــد ا  

، 2016أياس/مـايو   17لا  املسلغ منـر  ـد ايم خان الشيخ تكثيفا للنوجمو  خطرية. ورد شه
مــا أد  إ  حــدوث زيــادة   اصســائجم   األسوا ، مبــن فــيهم الجئــون فلســطينيون ومــدايون  

مــدايا مــن الالجــئني الفلســطينيني وأ ــيب كــثريون   20خخــجمون، حيــث رتــل مــا ال يقــل عــن  
لول/ســيتمرب، أفــادا التقــاسيجم بــأن تنظــيم  غريهــم وــجمو . وعــالوة علــى ذلــك، و  أواخــجم أي 

ــجموا   اــيم      الدولــة اإلســالمية   العــجما  والشــام اســتو  علــى مدسســة امجممــق التابعــة لألوا
الريموك، وبأن عنا جم مسلحة تست دم مياين املدسسة   تلقني الدسوس. ومل تـتمكن األواـجموا   

كـن   ولـع يسـمغ هلـا بتشـغيل      من تأكيد أو افي  حة هره التقاسيجم. كمـا أن الوكالـة مل ت  
مدسسـة، مبـا فيهـا مدسسـة امجممـق   اـيم الريمـوك، منـر كـااون           29مداسسها اليـال  عـددها   

   .2012األول/ديسمرب 
ــائي      - 10 ــا  الثن ــجمام االتف ــاد     9وكــان   إب ــاا املتحــدة واالحت ــني الوالي أيلول/ســيتمرب ب

مـا يشـدد علـى مـا ينطـون عليـ  التعـاون        الجموسي وما تاله من اخنفـاض   العنـ  لفتـجمة رصـرية     
الدويل اهلادف من إمكاااا وما حيظـى بـ  مـن أ يـة مـن أجـل ا ـد مـن العنـ ، وتيسـري سـيل            
و ول املساعدة اإلاسااية، ودعم امهـود الـط تيـرهلا األمـم املتحـدة مـن أجـل اسـتئناف العمليـة          

وعقـد اجتمـاعني    لـدعم سـوسية   سئيسي الفجميـق الـدويل  السياسية. بيد أن االتصاالا املكثفة بني 
مجيعها خالل أسيو  امـل  الجمفيـع    ججماواجتما  وزاسن  لس األمن، والط ، وزاسيني للفجميق

وييني الشـكل   .املستو  لدوسة اممعية العامة، مل تسفجم عن مكاسب ملموسة على أسض الوارع
 .2016األول التواسيخ اهلامة خالل شهجم أيلول/سيتمرب 
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 الشكل األول
 2016أيلول/سيتمرب  خالل شهجمتواسيخ هامة   

 

 

 

 

 

 
 مسائل ا ماية  

مــا فتئــه مســألة رايــة املــدايني تشــكل أحــد ا ــاالا الــط تــثري بــال  القلــق   مجيــع    - 11
احملافظاا   شىت أسجا  اممهوسية العجمبية السوسية. وما بجمحه تتوا ل اهلممـاا العشـوائية   
ــة، مثــل املــداسس واألســوا ، وبالــراا لــد العــاملني      لــد املــدايني واهلياكــل األساســية املداي

الـرخائجم   النامجة عـن  امل ا جمق الطيية. واستمجما خالل الفتجمة املشمولة بالتقجميجم الطييني واملجماف
األ فــال   املتفمــجمة، والتهديــداا املوجهــة لــد املــجمأة أو أشــد فئــاا املــدايني لــعفا، مثــل         

 املسنني أو املعورني، وكرلك االاتهاكاا األخجم   قو  اإلاسان. أو
مفولــية األمــم املتحــدة  قــو  اإلاســان، فلــه  واســتنادا إ  املعلومــاا الــط تلقتــها  - 12

ــدويل  قــو  اإلاســان        ــااون ال ــهاكاا الق ــدا اا واات ــدايني وغريهــا مــن االعت ــل امل أعمــال رت
والقـااون الــدويل اإلاسـاين تبجمتكــب مبعــدل مجمتفـع   أيلول/ســيتمرب. وورــع الكـثري مــن أعمــال     

لال ـال    1ظـجم امـدول   العن  تلك   تافظاا إدلب وحلب وديجم الـلوس وسيـ  دمشـق )اا   
على رائمة باهلمماا الط سـمله مفولـية حقـو  اإلاسـان وروعهـا لـد املـدايني(. ورامـه         

لا ، مبـا   ذلـك القـواا ا كوميـة،     ـاملفولية بتوثيق اهلممـاا الـط افـرها مجيـع أ ـجماف النـ      
يـة.  ، وامماعـاا املصـنفة لـمن امماعـاا اإلسهاب    من غري الدولومجاعاا املعاسلة املسلحة 

ــيتمرب، أسســله الســلطاا الســوسية     22و   إ  املفولــية الســامية   مذذرة شفوذذ    فأيلول/س
ــن        ــجم م ــاة أكث ــاا حــول وف ــا معلوم ــدمه فيه ــو  اإلاســان ر ــجم    67 ق ش صــا وإ ــابة أكث

اتيمة ملا أفادا ب  املركجمة عن شن همماا رامه هبـا مجاعـاا املعاسلـة املسـلحة      101 من
افظاا حلب، ودمشق، وسي  دمشق، وديجم الـلوس، ورـاة،   أيلول/سيتمرب   ت 19و  5بني 

 .وا سكة، ورم، والقنيطجمة
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 1امدول 
 )أ(2016اهلمماا الط أفيد بتعجمض املدايني هلا   أيلول/سيتمرب 

فن عفاهلج مفامل قعفالتار خ
عذذذذلقفال،تمبذذذذهمف ذذذذ ف ذذذذ   فف

فعلقفاملصابنيفالنساءفواألط ال
ن عفاهل اةذ فاألاااذ  ففف

فأوفامل قع
ففففففحما ظ فحمبب      
  - - ، مبن فيهم امجمأتان10 هموم أسلي اللهجما  أيلول/سيتمرب 4

 سكنية ش صا 70أكثجم من  - رنيلة )زبعم أفا ساّمة( الصاخوس )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 6

 سكنية أ فال 5، منهم 8 1 لجمبة جوية الصاخوس )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 18

 الكرب أوسم  أيلول/سيتمرب 19
 )غجم  حلب(

 رافلة مساعداا مل يؤكد بعد 18 مل يؤكد بعد

 سكنية - لجمبة  50أكثجم من  لجمباا جوية مقا عاا اتلفة )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 23

 سكنية -  5 لجمبة جوية  جميق اليا  )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 24

 سكنية - أ فال  5، منهم 7 لجمبة جوية املشهد )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 24

 سكنية - ، منهم  فل 5 لجمبة جوية بستان القصجم )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 24

 سكنية -  18 لجمبة جوية الفجمدوس )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 24

 - -  6 لجمبة جوية الصاخوس )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 25

 سكنية - ، منهم  فل 6 لجمبة جوية  ال  الدين )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 25

 سكنية 150  13 لجمبة جوية بستان القصجم )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 25

 مستشفياا -  2 لجمبة جوية الصاخوس )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 28

 جتاسية )ايلة( -  6 لجمبة جوية املعادن )شجم  حلب( أيلول/سيتمرب 25

ففففففحما ظ فقمشق
 سكنية -  فل واحد  هموم أسلي مساكن بجمزة )دمشق( أيلول/سيتمرب 13

 سكنية 3 - هموم أسلي القابون )دمشق( أيلول/سيتمرب 17

ففففففحما ظ فقرعا
 - 1  فالن هموم أسلي ا جمة أيلول/سيتمرب 11

 - على األرل 25 ، منهم  فل10 لجمبة جوية داعل أيلول/سيتمرب 18

ففففففحما ظ فق  فالزور
 - - أ فال 3 و اسا  4 منهم، 10 لجمباا جوية تيميدة أيلول/سيتمرب 1

 سكنية 12 اسا  و فل 3، منهم 5 لجمبة جوية الطيااة أيلول/سيتمرب 2

القصوس واموسة )مدينة ديجم  أيلول/سيتمرب 6
 اللوس(

 - 3 4 هموم أسلي

القصوس واموسة )مدينة ديجم  أيلول/سيتمرب 10
 اللوس(

مدايني، منهم امجمأة  5 هموم أسلي
 و فل

- - 
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فن عفاهلج مفامل قعفالتار خ
عذذذذلقفال،تمبذذذذهمف ذذذذ ف ذذذذ   فف

فعلقفاملصابنيفالنساءفواألط ال
ن عفاهل اةذ فاألاااذ  ففف

فأوفامل قع
القصوس واموسة )مدينة ديجم  أيلول/سيتمرب 14      

 اللوس(
 سكنية على األرل 2 ، منهم امجمأة3 هموم أسلي

على األرل، منهم امجمأة  23 لجمبة جوية امليادين أيلول/سيتمرب 15
 أ فال 9 و

10 - 

 سكنية 15 على األرل، بينهم  فل 5 لجمبة جوية امليادين أيلول/سيتمرب 19

 سكنية – ، منهم امجمأتان و فالن6 لجمبة جوية التيف أيلول/سيتمرب 19

 سكنية – ، منهم  فالن4 لجمبة جوية موحسن أيلول/سيتمرب 23

ففففففحما ظ فط ط س
ــك أجهــلة    موارع اتلفة  أيلول/سيتمرب 5 ــا   ذل ــل )مب رناب

متفمجمة مجمجتلة تمولـة علـى   
ــلة متفمــجمة    ــاا وأجه مجمكي
 مجمجتلة حيملها ااتحاسيون(  

 اتلفة عشجماا املصابني على األرل 43

ففففففحما ظ فإقلب
 سكنية وجتاسية - على األرل 13 لجمباا جوية معجمة مصجمين أيلول/سيتمرب 12

ففففففحما ظ فر ففقمشق
   امجمأة و فل لجمباا جوية دوما أيلول/سيتمرب  2
  على األرل 13  هموم أسلي دوما أيلول/سيتمرب  12
 سكنية - 1 هموم أسلي عفجمة وديجم مقجمن أيلول/سيتمرب  16
 سكنية على األرل 5 على األرل 4 لجمباا جوية خان الشيغ أيلول/سيتمرب 25

 مجمكية 2    

 ملاس  -    

 مفولية األمم املتحدة  قو  اإلاسان. :املصلر 

اممهوسيـة العجمبيـة السـوسية للقـجماساا     (، يتعلق هرا الو   للتطوساا   امليدان بامتثـال مجيـع األ ـجماف      2015) 2258وفقا للقجماس  )أ( 
(. وتبقدَّم هره املعلوماا دون إخـالل بعمـل فجمرـة العمـل املعنيـة بورـ  إ ـال         2014) 2191( و 2014) 2165( و 2014) 2139

 الناس التابعة للفجميق الدويل لدعم سوسيا. وهره القائمة ليسه شاملة.

يكيـة ملعلومـاا عـن الشـهجم بأكملـ ،      وعلى الجمغم من عـدم تقـدمي وزاسة الـدفا  األمجم    - 13
فقــد أكــدا أاــ    أيلول/ســيتمرب، افــر التحــال  الــرن تقــوده الواليــاا املتحــدة علــى األرــل 

ا سكة وحلب ورـم والجمرـة   لجمبة لد أهداف لتنظيم الدولة اإلسالمية   تافظاا  265
حـدة لـد تنظـيم    أيلول/سيتمرب، شن التحال  الرن تقـوده الواليـاا املت   17و  وديجم اللوس. 

الدولة اإلسالمية لجمباا جوية أدا إ  رتل وججم  العشجماا من القواا ا كوميـة السـوسية   
  ديجم اللوس. وأرجما الوالياا املتحدة بسـجمعة أن الضـجمباا /ـه باصطـأ وأاـ  مت فـتغ حتقيـق        
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ــة     ــان أيـ ــية حقـــو  اإلاسـ ــاد الجموســـي ملفولـ   املولـــو . ومل تقـــدم وزاسة الـــدفا    االحتـ
 وماا مفصلة عن العملياا الط رامه هبا رواهتا املسلحة خالل الشهجم املعف.  معل
وفله خدماا الجمعاية الصحية من املستو  األول والثاين والثالث تعـاين مـن ثغـجماا     - 14

ــاملجمافق        ــط  قــه ب ــى  ــعيد األدا  وتقــدمي اصــدماا، بســيب األلــجماس الفادحــة ال كــيرية عل
عاملني الصحيني لوفائفهم، واقم املهنيني املـؤهلني   اتلـ    الصحية، واستفا  معدل تجمك ال

الت صصاا الطيية. وال تلال خدماا  حة الطفـل واألم، مبـا فيهـا التلقـيغ الـدوسن، متـأثجمة       
 راة والقنيطجمة.حلب وسليا، وخا ًة   تافظاا إدلب و

ــة مبوجــب     - 15 ــق الطيي ــة اصــا  املكفــول للمجماف القــااون  و  جتاهــل ســافجم لولــع ا ماي
(، فلـه تلـك   2016) 2286الدويل اإلاساين، الرن ام علي  جملس األمن كرلك   رجماسه 

املجمافــق تتعــجمض ل تــالف أو التــدمري اتيمــًة للقتــال الــدائجم. ورــد تلقــى كــل مــن األمــم املتحــدة 
همومًا على مجمافق  ييـة   30وشجمكائها   جمال اصدماا الصحية تقاسيجم موثورة تفيد بورو  

ــن بعضــها.         أي ــالتحقق م ــا ب ــم املتحــدة واملنظمــاا الشــجميكة حالي ــوم األم لول/ســيتمرب، وتق
واســتهدفه تســع مــن اهلممــاا الــط مت التأكــد منــها مستشــفياا )أسبعــة   تافظــة حلــب،    
وثالثة   تافظة إدلـب، وواحـد   رـاة، وخخـجم   القنيطـجمة(. وإلـافة إ  ذلـك، مت لـجم          

  أوسم الكرب ، حلب، وعيـادة  ييـة. ومت اهلمـوم علـى عيـادة       مجمكل للجمعاية الصحية األولية
  سيـ  حلـب امنـويب سـا أسـفجم عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن           حكوميـة  غـري  ملنظمـة  تلية تابعة 

سسة موففني. واتيمة لرلك، أفيد بأن مجيع هره املجمافق أغِلقه ومت ورـ  تقـدمي اصـدماا.    
ــى ذلــك،   أواخــجم أيلول/ســيتمرب،    ــد مــن    وعــالوة عل دمــجم القصــ  الشــديد   حلــب العدي

ــيض           ــة مــن أسبعــة مجماكــل لل ــوذ الي ــك ثالث ــا   ذل ــة األخــجم ، مب اهلياكــل األساســية املداي
 حلب. شجم 

 إمكااية إيصال املساعداا اإلاسااية  
 3اإل اس 

 النقاط الجمئيسية
تتـا    سـه    249 000و له سيع روافل مشتجمكة بـني الوكـاالا إ     (1) 

منا ق تا جمة ومورع واحد يصعب الو ول إلي . وورعه مجيع هره العمليـاا خـالل   
 أيلول/سيتمرب. 25و  19الفتجمة ما بني 

استفع عـدد األشـ ا  احملــــــــا جمين   اممهوسيـة العجمبيـة الســــــــوسية مـن         (2) 
أيلول/ســـيتمرب عـــن أن  29شـــ م، عقـــب اإلعـــالن    861 200 إ  586 200
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ــا         ــة باعتياسه ــد منطق ــة املســت دمة لتحدي ــايري الثالث ــع املع ــد اســتوع مجي ــب ر شــجم  حل
تا جمة: التطويق العسكجمن، وعدم إمكااية إيصال املساعداا اإلاسـااية، واالفتقـاس إ    

 حجمية التنقل بالنسية للمدايني.
ــى  (3)  ــتيال  علــ ــ    مت االســ ــا جمموعــ ــل     27 758مــ ــن القوافــ ــا مــ ــنفا  ييــ  ــ
عالجا  ييا اتيمة اهلموم علـى رافلـة املسـاعداا     77 645أيلول/سيتمرب ومت تدمري   
 أيلول/سيتمرب )أوسم الكرب (. 19  
ــجمين        (4)  ــهجم تشـ ــاالا لشـ ــني الوكـ ــتجمكة بـ ــل املشـ ــيري القوافـ ــة تسـ ــدمه خطـ ُرـ

تتــا  عــرب  962 800الو ــول إ  أيلول/ســيتمرب. وهتــدف إ   19األول/أكتــوبجم   
املنــا ق ذاا منطقـة مــن املنــا ق احملا ـجمة أو املنــا ق الــط يصـعب الو ــول إليهــا و    29

 ، وذلك خالل شهجم تشجمين األول/أكتوبجم.األولوية عرب خطوط التماس

وفل إيصال املساعداا اإلاسااية إ  احملتاجني   اممهوسية العجمبية السـوسية ينطـون    - 16
 عوباا مجة   منا ق كـثرية مـن اليلـد بسـيب النــلا  الـدائجم، وتغـري خطـوط التمـاس،          على 

 والقيود الط تفجملها عمدا أ جماف النـلا  على حجمكة األش ا  واليضائع.
و  أيلول/ســـيتمرب، و ـــل العـــدد اإلمجـــايل لألشـــ ا  الـــرين يعيشـــون   املنـــا ق   - 17

ماليـــني شـــ م. بيـــد أن عـــدد  5.47إ  احملا ـــجمة واملنـــا ق الـــط يصـــعب الو ـــول إليهـــا 
ــداألشــ ا  احملا ــجمين     ــن   اليل ــع م ــيهم    861 200إ   586 200استف ــن ف شــ م، مب

 ش م. 275 000سكان شجم  حلب، حيث يقيم ما يقدس بنحو 
وفل الو ول إ  املاليني من األشـ ا  الـرين يعيشـون   املوارـع احملا ـجمة واملوارـع        - 18

مثاَس رلق بال . وعلى مداس شهجم أيلول/سيتمرب، و له سـيع روافـل   الط يصعب الو ول إليها 
ــ      ــا جمموع ــني الوكــاالا إ  م ــع احملا ــجمة     249 000مشــتجمكة ب ــن املوار ــا    ســيعة م تت

  املائـة مـن    25. وميثل هـرا ا مـو    )ااظجم الشكل الثاين( واملوارع الط يصعب الو ول إليها
شـ م،   980 000يلول/سـيتمرب، اليـال  عـددهم  ـو     املستفيدين املعتمـدين   إ ـاس خطـة أ   

ــيهم،        21وحــوايل  ــب،   إ ــاس اصطــة، إيصــال املســاعدة إل ــرين ُ ل ــن جممــو  ال ــة م   املائ
لال ــال  علــى حملـــة عامــة عــن خطـــة      22شــ م )ااظــجم الفقـــجمة    1 190 500وعــددهم  

ــم املتحــــدة إ  تلــــك    ــط تقــــدمها األمــ ــافًة إ  املســــاعدة الــ ــيتمرب(. وإلــ ــا ق  أيلول/ســ املنــ
(، وا ـله املنظمـاا غـري ا كوميـة تقـدمي خـدماا  ييـة وتعليميـة ورائيـة          2امدول  ااظجم)

تدودة، عالوة على بعض الـدعم   رطاعـاا أخـجم    املوارـع الـط يصـعب الو ـول إليهـا،         
   فل فجموف بالغة الصعوبة.
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 الشكل الثاين
التمــاس: عــدد األشــ ا   العمليــاا املشــتجمكة بــني وكــاالا األمــم املتحــدة عــرب خطــوط  
 الرين مت إيصال املساعدة إليهم   كل شهجم   املنا ق احملا جمة

 
 
 
 
 
 
   
وأعا  النـلا  الدائجم   عدة تافظـاا إمكاايـة إيصـال املسـاعداا اإلاسـااية بفعاليـة،        - 19

وإمكااية حصول الناس على اصدماا األساسية. و ق الضجمس باألسوا  واملـداسس وباهلياكـل   
األساســية الطييــة وغريهــا مــن اهلياكــل األساســية املدايــة مــن جــجما  القتــال الــدائجم   شــهجم           

ا حــّد مــن تــوافجم اصــدماا األساســية والضــجموسية   جمــاالا بالغــة األ يــة.  أيلول/ســيتمرب، ســ
فـي  فوعلى سييل املثال، فـصن الو ـول إ  امليـاه   حلـب ال يـلال يسـت دم كسـال  حـجم .         

الـط تقـدم    سـليمان ا لـ   اـي  أيلول/سيتمرب، مت رطع إمداداا املياه من تطة لـخ امليـاه    30
مليـون شـ م مـن     1.7ا. واتيمـة لـرلك، حبـجمم حـوايل     خدماهتا لكل من شجم  حلب وغجمهبـ 

ا صـول علـى امليـاه اماسيـة عـن  جميـق الشـيكاا العامـة. وإلـافة إ  ذلـك، أِ قـه            إمكااية 
 275 000، وهـو مـا أد  إ  رطـع إمـداداا امليـاه لــ       يـا  الـنري  بألجماس مبحطـة لـخ امليـاه    

 املـداسس   مجيـع أ ـا     ش م   شجم  حلب. وعالوة علـى ذلـك، ومـع عـودة األ فـال إ      
أيلول/سيتمرب، تشري تقـاسيجم وسدا مـن شـجم  حلـب إ  أن العديـد مـن املـداسس         18اليلد   

يعاد فتحها بعد اتيمة الستمجماس ااعدام األمن. كما أن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل   مل
ــد      ــن الو ــول إ  يل ــتمكن م ــيتمرب  االالجــئني الفلســطينيني   الشــجم  األدر مل ت   أيلول/س

بســـيب الشـــواغل األمنيـــة املســـتمجمة. وأوفـــدا بعثـــة األواـــجموا الســـابقة إ  تلـــك املنطقـــة    
 .2016أياس/مايو  25
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 2امدول   
ــاس         ــوط التمـ ــرب خطـ ــدة عـ ــم املتحـ ــاالا األمـ ــني وكـ ــتجمكة بـ ــااية املشـ ــاا اإلاسـ  العمليـ

 (2016أيلول سيتمرب  30كااون الثاين/ينايجم إ   1)من 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفّله أيضا تدخالا أ جماف الزنا  والقيـود الـط تفجملـها عمـدًا حتـول دون إيصـال        - 20
املعواة. فعلى سييل املثـال، فـل بجماـامج األغريـة العـاملي غـري رـادس علـى الو ـول إ  السـكان           
احملتاجني   املنا ق اصالعة لسيطجمة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية مـن اليلـد، وذلـك اتيمـة تعليـق         

املساعدة إ  هره املنا ق بسيب عدم القـدسة علـى العمـل بصـوسة مسـتقلة       مجيع خطو إيصال
وعلى س د األاشطة. وهرا مـا حيـول دون و ـول الرباـامج إ  تافظـة الجمّرـة ومعظـم منـا ق         
تافظة ديجم الـلوس، وبعـض اميـو    سيـ  حلـب الشـمايل وسيـ  ا سـكة امنـويب وسيـ            

 يوا ـل بجماـامج األغريـة العـاملي القيـام،     ، 2016يل ايسان/أبجم 10راة الشمايل الغجميب. ومنر 
عن  جميق عملياا اإلسقاط امون من علو مجمتفع، بصيصال املسـاعدة إ  املنـا ق احملا ـجمة      

 .2014منر خذاس/ماسس  الط يتعرس الو ول إليها بجما ،مدينة ديجم اللوس
نِقـرة للحيـاة مـن روافـل     واستمجّما عملياا االستيال  على األدويـة واللـوازم الطييـة امل    - 21

املساعداا اإلاسااية خالل شـهجم أيلول/سـيتمرب. فقـد جـجم  بصـوسة مسـتمجمة االسـتيال  علـى         
األمصــال واأل ــناف املتمــددة )الشــفجماا واملشــاسط والشــاجل( واملعــداا امجماحيــة )املالرــو   
ــاا       ــد وجمموعـ ــوازم التوليـ ــة ولـ ــحة اإليابيـ ــوازم الصـ ــاا لـ ــن جمموعـ ــجم( مـ ــاا واإلبـ واملقصـ

  ـب ستللماا املشتجمكة بني الوكاالا  االا الطواسئ وجمموعاا اللـوازم املسـت دمة     امل

 األش ا  الرين مت إيصال املساعدة إليهمعدد 
750 275 1 

 
عدد من مت إيصال املساعدة 
إليهم   املنا ق الط يصعب 

 817 100 الو ول إليها

 
عدد من مت إيصال املساعدة 
 إليهم   املنا ق احملا جمة

 650 401 

عدد من مت إيصال  
املساعدة إليهم   املنا ق ذاا 

 التماساألولوية عرب خطوط 
000 57 

   املائة  16.7
اسية األش ا  الرين مت إيصال 
املساعدة إليهم   املنا ق الط 

 يصعب الو ول إليها

   املائة 46.6
األش ا  الرين مت اسية 

إيصال املساعدة إليهم   
 املنا ق احملا جمة

17  
عدد املوارع احملا جمة الط مت 
 إيصال املساعدة إليها

  
عدد القوافل العابجمة صطوط 

 119التماس 

 
 عدد عملياا النقل امون

 104 

  
عدد عملياا اإلسقاط امون 

131 
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مواد العـال  واإلمـداداا الـط مت االسـتيال       3مجمض اإلسهال. وييني امدول عال  األ فال و
 .أيلول/سيتمربعليها من القوافل خالل شهجم 

  
 3امدول 

 2016اللوازم الطيية الط مت االستيال  عليها من القوافل   أيلول/سيتمرب 
 

فن عفالمب ازمفعلقفم اقفالعالجفامل قع
ــوازم    ا ــجمو ، وجمموعــاا تســت َدم   عــال مــواد  ةجمموعــ 2 550 تلييسة    ل

ز تعقيم بالي ـاس، ومـواد معقمـة،    اوجه ججماحية سئيسية وثااوية،
 ودوا  أتجموبني، ودوا  ديازييام.

ــة أدواا      20 276 معضمية الشام ــواد تســت دم   عــال  ا ــجمو ، جمموع ــاا م جمموع
 ييــة، وا موعــاا ألــ  وبــا  مــن املــواد املســت دمة   عــال     
ــة    االلتــها  الجمئــون، وجمموعــاا املســتللماا الصــحية التكميلي
واألساسية املشتجمكة بني الوكـاالا  ـاالا الطـواسئ، وسـوائل     

ــال        ــة، ومــواد مضــادة للهيســتامني، ومــواد لع  الســعال،وسيدي
ومــواد مضــادة الستفــا  الضــغو، وجهــاز لتوليــد األوكســمني،  
وجهاز س د، وأجهلة تعقيم، وجهاز تصـويجم باألشـعة السـينية،    

 ومقياس لوئي  يفي
ــة،    998 اللبداين ــجموبني، ومــواد مضــادة للهيســتامني، ومضــاداا حيوي دوا  أت

ــدسة       ــة م ــي، وأدوي ــأثري عقل ــة ذاا ت ــة، وأدوي ومســتهلكاا  يي
 .وأدوية ختديجملليول، 

ــة،    2 096 مضايا ــجموبني، ومــواد مضــادة للهيســتامني، ومضــاداا حيوي دوا  أت
ــدسة       ــة م ــي، وأدوي ــأثري عقل ــة ذاا ت ــة، وأدوي ومســتهلكاا  يي

 لليول، وأدوية ختديجم.
ــة،    1 035 الفوعة/كفجميا ــجموبني، ومــواد مضــادة للهيســتامني، ومضــاداا حيوي دوا  أت

ــة ذاا    ــة، وأدوي ــدسة    ومســتهلكاا  يي ــة م ــي، وأدوي ــأثري عقل ت
 لليول، وأدوية ختديجم.

جمموعاا لـوازم ججماحيـة سئيسـية وثااويـة، ومسـتهلكاا  ييـة،        803 الوعجم
وأدوية منقـرة للحيـاة أزيلـه مـن الوحـداا األساسـية/التكميلية       

 ،الوكــاالا  بــني  املشــتجمكة  الطاسئــة الصــحية  املــواد   موعــاا
وجمموعاا با  من املواد املست دمة   عال  االلتها  الجمئون، 

 .وأدوية ختديجم
عالجـا  ييـا اتيمـة اهلمـوم علـى       77 645مت تدمري ما جمموعـ    77 645 أوسم الكرب 

 .2016أيلول/سيتمرب  19رافلة أوسم الكرب    

الوكــاالا لشــهجم لقوافــل املشــتجمكة بــني اورــد ُ لــب   خطــة األمــم املتحــدة لتســيري   - 22
ــع احملا ــجمة، هبــدف إيصــال       33أيلول/ســيتمرب الو ــول إ    ــع املوار ــك مجي ــا   ذل ــا، مب مورع
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شــ م. و  سد الســلطاا الســوسية، الــرن كــان مــن املقــجمس        1 190 500املســاعدة إ  
خ /أغسـطس، حسـب االتفـا  الـرن يقضـي بتقـدمي سد   غضـون سـيعة أيـام           30تقدمي    

ــ  وسد     ــى إيصــال املســاعدة املط     6عمــل، ولكن ــه الســلطاا عل ــة أيلول/ســيتمرب، وافق لوب
ــيهم، وعــددهم      979 450 إ  ــرين ُ لــب الو ــول إل  500ش صــا مــن بــني األشــ ا  ال

  املائة من هرا العـدد املتـوخى(. ومت حجممـان مـا      82.3)وهو ما ميثل اسية  ش م 1 190
ــب إيصــال   17.7مســتفيد )أن  211 100جمموعــ   ــة( ُ ل ــيهم   إ ــاس      املائ املســاعدة إل
أو مل يدَسجوا   عـدد املسـتفيدين املوافـق عليـ . و ليـه السـلطاا السـوسية أيضـا أن          اصطة،

 جيجمن إيصال املساعدة إ  تسعة موارع أخجم    أيلول/سيتمرب خاس  اطا  اصطة.
أيلول/ســـيتمرب، رـــدمه األمـــم املتحـــدة إ  وزاسة اصاسجيـــة خطـــة القوافـــل   19و   - 23

ــط تألفــه مــن      ــوبجم، ال ــني الوكــاالا لشــهجم تشــجمين األول/أكت ــا إليصــال   22املشــتجمكة ب  لي
منطقــة مــن املنــا ق احملا ــجمة واملنــا ق الــط  29شــ م تتــا  عــرب  962 800املســاعدة إ  

يصعب الو ول إليها واملنا ق ذاا األولوية عرب خطوط التماس. وكان مـن املتورـع تلقـي سد    
أيلول/سيتمرب على َوْجِ  الّتْقجِميب، على  ـو مـا تـنم عليـ  عمليـة       30 وأ 29 يوممن الوزاسة 

 تشجمين األول/أكتوبجم، مل يكن ذلك الجمد رد و ل. 7االستعجماض املتفق عليها، ولكن حىت 
ــرب اصييني/القامشــلي   تافظــة ا ســكة        - 24 ــا مع ــة مؤرت ــه الســلطاا التجمكي ــد أغلق ور

ــر   ــة من ــدوا  أمني ــم املتحــدة    2015 كــااون األول/ديســمرب  27ل . كمــا تظــل وكــاالا األم
عــاجلة إ  حــد بعيــد عــن الو ــول مــن داخــل اممهوسيــة العجمبيــة الســوسية إ  أ ــا  تافظــة   

/وز/يوليـ ، بـدأا األمـم املتحـدة عمليـاا النقـل امـون مـن          9ا سكة عن  جميـق الـرب. و    
ــن    ــجم مــ ــتفاد أكثــ ــلي، فاســ ــاس القامشــ ــق إ  مطــ ــاعدة  175 000دمشــ ــن مســ  شــــ م مــ

 القطاعاا. متعددة
 

 االستمابة اإلاسااية  

ــم املتحــدة وشــجمكا ها        - 25 ــة لألم ــااية التابع ــاالا اإلاس ــتمجما الوك ــيتمرب، اس   أيلول/س
إيصال املساعدة إ  ماليني احملتاجني باست دام مجيع الوسـائو مـن داخـل اممهوسيـة العجمبيـة        

املنظماا غري ا كومية أيضًا تقدمي املساعدة (. ووا له 4السوسية وعرب ا دود )ااظجم امدول 
إ  احملتــاجني كمــا كــان عليــ  ا ــال   الشــهوس الســابقة. ووا ــله ا كومــة الســوسية تقــدمي    

 .اصدماا األساسية   املنا ق اصالعة لسيطجمهتا و  كثري من املنا ق الوارعة خاس  سيطجمهتا
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 4امدول 

ــاا      ــرين رامـــه مؤسسـ ــدد األشـــ ا  الـ ــيهم   عـ ــاعدة إلـ ــال املسـ ــدة بصيصـ ــم املتحـ األمـ
 2016أيلول/سيتمرب   
 

فعلقفاألوخاصفالر  فتمب، افاملساعلشفاملنظم 
 59 814 منظمة األغرية واللساعة لألمم املتحدة  

 38 700 املنظمة الدولية للهمجمة
 518 000 مفولية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 2 200 000 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 1 381 010 بجماامج األمم املتحدة اإلمنائي

 207 101  ندو  األمم املتحدة للسكان
 450 000 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني   الشجم  األدر

 4 100 000 بجماامج األغرية العاملي
 525 748 منظمة الصحة العاملية

  
وخالل الفتجمة املشمولة بـالتقجميجم، اسـتمجما عمليـاا إيصـال املسـاعداا عـرب ا ـدود         - 26

ــة الســوسية، وذلــك وفقــا ألحكــام القــجماساا      ــة العجمبي ــا واألسدن إ  داخــل اممهوسي مــن تجمكي
ــث لال ــال      (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165 ــجم الشــكل الثال )ااظ

علـى مليــد مــن التفا ــيل(. و/شــيا مــع رــجماساا جملــس األمــن، رامــه األمــم املتحــدة بصخطــاس  
تعلقـة مبحتواهـا ووجهتـها وعـدد     السلطاا السوسية بكل شحنة مسيقا، مبا يشمل التفا ـيل امل 

ــة         ــة العجمبي ــة باممهوسي ــم املتحــدة املعني ــة لألم ــة الجم ــد التابع ــها. ووا ــله خلي املســتفيدين من
شـــحنة   شـــهجم  19شـــاحنة مت اســـتعماهلا لنقـــل  490الســـوسية عملياهتـــا، حيـــث س ـــدا 

سسـال  أيلول/سيتمرب، وأكدا الطابع اإلاساين لكل منها، وأخطجما السلطاا السـوسية بعـد إ  
 كل شحنة. وما زاله انلية تستفيد من التعاون املمتاز مع حكومط األسدن وتجمكيا.

 

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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 الشكل الثالث  

عدد املستفيدين الرين ردمه هلم األمم املتحدة وشجمكا ها املساعدة عن  جميق عمليـاا    
 2016التسليم عرب ا دود، حسب ا موعة، أيلول/سيتمرب 

 )بانالف(

 
 
 
 
 
 

 

ــني وكــاالا      وُأيــلا   شــهجم   - 27 ــل املشــتجمكة ب ــاا إسســال القواف أيلول/ســيتمرب عملي
ــة       األمـــم املتحـــدة وشـــجمكائها إ  املوارـــع احملا ـــجمة والـــط يصـــعب الو ـــول إليهـــا املدسجـ
 131ايســان/أبجميل، أيــلا األمــم املتحــدة   10أداــاه. وعــالوة علــى ذلــك، منــر   5 امــدول

علــى مدينـة ديــجم الــلوس. وباإللــافة إ   عمليـة إلقــا  ســلع غرائيـة ومســاعدة إاســااية مـن امــو    
ذلــك، وا ــله جمموعــة اللوجســتياا عمليــاا النقــل امــون مــن دمشــق إ  القامشــلي. ومت   

/وز/يوليـ . وخـالل الفتـجمة املشـمولة      9إياز أكثجم من مائة عمليـة تنـاو  بالنقـل امـون منـر      
جماد  الوكـاالا إ   بالتقجميجم رامه وكاالا األمم املتحدة أيضا بصيصال شحناا مجمسلة من فـ 

أماكن وارعة عرب خطوط التماس وموارع يصعب الو ول إليها أو مـّدا يـد العـون إ  رـا ف     
 تلك املوارع من خالل بجماجمها العادية.
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  2016القوافل املشتجمكة بني الوكاالا، أيلول/سيتمرب   

فامل قعفالتار خ
اهلذذذذذللفامل مبذذذذذ  فف

ف)علقفاملست  ل  (

فعذذذذذذذذذذلقفاألوذذذذذذذذذذخاصف
املسذذذذذذذذذت ل نيفالذذذذذذذذذر  ف

فن عفاملساعلشفإ صالفاملساعلشفإل   فمت
 متعددة القطاعاا 84 000 84 000 تلييسة أيلول/سيتمرب 19     
 متعددة القطاعاا 35 000 45 000 املعضمية أيلول/سيتمرب 22

 متعددة القطاعاا 70 000 75 000 الوعجم أيلول/سيتمرب 24

 متعددة القطاعاا 40 000 43 700 مضايا واللبداين أيلول/سيتمرب 25

   متعددة القطاعاا 20 000 20 000 الفوعة وكفجميا أيلول/سيتمرب 25
ووا له منظمة الصـحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة )اليوايسـ ( تنفيـر          - 28

رلـة التحصــني علــى  ــعيد اليلـد. وااطلقــه امولــة الثاايــة مـن رلــة التحصــني باملستضــداا    
ــددة    ــ   24املتع ــا ق    713 543واســتهدفه  2016/وز/يولي ــال دون اصامســة   املن  ف

تافظـة.   جـجم  توسـيع ا ملـة لتشـمل       12الط يصعب الو ول إليها واملنـا ق احملا ـجمة     
ــرين مت حتصــينهم        ــال ال ــو  األ ف ــ  جمم ــث بل ــا ق إلــافية، حي ــال خــالل   157 568من  ف

لــى ذلــك، ومــن خــالل املســاعدة عــرب ا ــدود، اســتفاد أكثــجم    امولــة الثاايــة. وعــالوة ع  هــره
  املائــة مــن العــدد املســتهدف(، خــالل الفتــجمة  83 فــل دون ســن اصامســة ) 30 000 مــن
أيلول/سيتمرب، من خدماا التحصني، مبـا   ذلـك اللقـا  الفمـون لـد شـلل        29و  19 بني

افؤ   ثـالث منـا ق   مشـال    األ فال، ولقا  شلل األ فـال املعطـل، واللقـا  اصماسـي التكـ     
رم )تلييسة والجمسنت وا ولة   تلدو(. ويأيت هرا   إ ـاس رلـة تسـتهدف األ فـال الـرين      
تعّرس الو ول إليهم   إ اس امولة الثااية من رلة التحصني مبولـداا املضـاداا املتعـددة الـط     

الـرن ابفذـر عـرب ا ـدود     ابفرا على  عيد اليلد وذلك بسيب النـلا  اماسن. ويهـدف امـل    
مليـون  فـل   إدلـب وسيـ       1.2من ا ملة الط ُأ لقه على  ـعيد اليلـد إ  الو ـول إ     

حلــب وشــجم  مدينــة حلــب وسيــ  رــاة ومشــال رــم. وحــىت انن، مت حتصــني مــا جمموعــ    
 فال من خالل التدخالا املنفرة عرب ا دود   املنا ق حيـث يسـتفيد األ فـال     438 225
 االجتماعية واإلحاالا وخدماا ا ماية ا تمعية.-لغون أيضا من الربامج النفسيةواليا
 

 /ويل خطة االستمابة اإلاسااية  

 .2016أيلول/سيتمرب  30حالة /ويل خطة االستمابة اإلاسااية،    الجمابعييني الشكل  - 29
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 2016أيلول/سيتمرب  30/ويل خطة االستمابة اإلاسااية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التأشرياا وعملياا التسميل  

ــدا للحصــول علــى تأشــرية   أيلول/ســيتمرب. و/ــه    39ُرــد م مــا جمموعــ    - 30 ــا جدي  لي
 ليــا رــدميا، وال يــلال  27 ليــا رــدم   أيلول/ســيتمرب و  17 ليــا، تشــمل  34املوافقــة علــى 

ريــد النظــجم. و  أيلول/ســيتمرب، سبفــض  لــب للحصــول علــى التأشــرية كــان     ليــا  41هنــاك 
 ليا لتمديد التأشرياا خـالل الشـهجم. و/ـه     52ُردم ما جمموع  وردم   خ /أغسطس.  رد

 ، ليـا،   حـني سفضـه ثالثـة  ليـاا لتمديـد التأشـرياا   أيلول/سـيتمرب         44املوافقة علـى  
  ليا ريد النظجم. 34وال يلال 

حكومـة اممهوسيـة   وييل  إمجايل عدد املنظماا الدولية غري ا كوميـة املسـملة لـد      - 31
منظمـــة. وهنـــاك أسبـــع منظمـــاا دوليـــة  17 اليلـــدالســـوسية املـــأذون هلـــا بالعمـــل   العجمبيـــة 

حكومية أخجم  بصدد إكمـال إجـجما اا التسـميل. وفلـه هـره املنظمـاا تواجـ   ائفـة          غري
لــط تــؤثجم علــى رــدسهتا علــى العمــل، ومنــها مــا  ــم ا صــول  مــن العوائــق والقيــود اإلداسيــة ا
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امليل  عن  من التمويل  غري املستوعالتمويل 
 خالل دائجمة التتيع املايل

النسية املئوية 
 املمولة

 من الغرائي واللساعةاأل

  ناف غري الغرائية واإليوا األ

 صحةال

 الصحيةياه وخدماا الصجمف الصحي والنظافة امل

 ا ماية واصدماا ا تمعية

 تعليمال

 اعاجل امليكجم وتوفري سيل العي اإل

 تنسيق واصدماا املشتجمكةال

 تغريةال

 تنسيق امل يماا وإداسهتا

 اللوجستياا

 تصاالا   حاالا الطواسئاال

 جمموعاا مل تبحدد بعد

 تمويل الواسدال
 بليون دوالس 1.19

 حتياجاا غري امللياةاال
 بليون دوالس 2.00
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منظمـة غـري حكوميـة     177إذن إلججما  تقييماا مسـتقلة لالحتياجـاا. وُأذن ملـا عـدده      على
و نية بالعمل   اممهوسية العجمبية السـوسية. وألـيفه سـس منظمـاا و نيـة غـري حكوميـة        

 أيلول/سيتمرب.  
 

 اإلاسااية وأماكن عملهمسالمة وأمن موففي املساعدة   

الـط عجملـه   باإللافة إ  اهلموم القاتل على أوسم الكرب ، ورع عـدد مـن اهلممـاا     - 32
األمم املتحدة رافلة مشـتجمكة بـني الوكـاالا     وأورفهلل طجم حياة العاملني   ا ال اإلاساين. 

اا امويـة  كااه متوجهة إ  الجمسنت عند خخجم اقطة تفتي  للسلطاا السوسية بسـيب الضـجمب  
 حـول ردسـيا  نطقـة  املوأغلقه مفولـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني مجمفقـا          ؛  املنطقة

متــجم مــن مكتــب   200ومت تفمــري جهــاز متفمــجم مجمجتــل علــى مســافة    ؛بســيب ااعــدام األمــن 
كمــا ُأبلــ  عــن عــدد مــن اهلممــاا بقــرائ  اهلــاون   ؛مفولــية شــؤون الالجــئني   القامشــلي

 األمم املتحدة ومقاسها   دمشق وحلب.بالقجم  من مجماكل 

ــ     - 33 ــا جمموع ــلال م ــد االحتمــاز أو   عــداد       27وال ي ــم املتحــدة ري ــوففي األم ــن م م
ــجموا مــن مــوففي  25) املفقــودين ــائي   ، األوا ــامج األمــم املتحــدة اإلمن  ،وموفــ  واحــد   بجما

ال اإلاسـاين،  . ومنر اشو  الزنا ، ُرتل عشجماا العاملني   ا (وموف  واحد   اليوايس 
موففـًا ومتطوعـًا   اهلـالل األرـجم العـجميب       54موففًا من مـوففي األمـم املتحـدة و     18منهم 

ــة اهلــالل األرــجم الفلســطيف. وباإللــافة إ      8الســوسن و  مــن املــوففني واملتطــوعني   مجعي
ــك، أفيــد مبقتــل العديــد مــن مــوففي املنظمــاا غــري ا كوميــة الدوليــة واملنظمــاا غــري            ذل

 الو نية. ا كومية
  

 املالحظاا -ثالثا  

مـا فتـ  شـعب اممهوسيـة     بعد أكثجم مـن اصـ  عقـد مـن النــلا  العيثـي والوحشـي،         - 34
الشـهجم الـرن ااقضـى    مـن بواعـث األسـى أن    . ويو  موجة عن  ال العجمبية السوسية يواج  
ملـدايني   مجيـع   الشـنيعة املجمتكيـة لـد ا   والفظاعـاا  زيـادة اهلممـاا    شهدمنر التقجميجم السابق 

القنابـل ورـرائ  اهلـاون علـى املـداسس واملجمافـق الطييـة واألسـوا  العامــة          وافالـه أ ـا  اليلـد.   
وروافل املعواة اإلاسااية. وشهدا منطقة شجم  حلب احملا جمة موجة رتال هـي األعنـ  علـى    

 شـ م لـيس   275 000اإل ال  خالل األسابيع األخرية، حيث تشري التقديجماا إ  وجود 
لــديهم مكــان  تيئــون فيــ . وهــم يواجهــون خطــجم ا جممــان واملــجمض واملــوا بأعــداد متناميــة     

متلايدة. وُرصفه تطاا املياه واملداسس، كما أن مجيع املستشفياا   شجم  حلـب   شجماسةو
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ذلـك  تعجّمله للقص  مجمتني على األرل، سا يدّل على الطابع املتعمد لـيعض هـره اهلممـاا.    
ــا شــهدت  األســاب  أن ــال      م ــاا مــن األ ف ــاة املئ ــي أودا اي ــل عيث ــاا رت يع األخــرية مــن عملي

   مستقيل .  بأن هرا النـلا  يدمجم اليلد بأكمل  ويسليهي تركاس فاجع وغريهم من املدايني 

سيا   و القا ، ورد و لنا انن إ  اقطة حتول. فحمـم املأسـاة   حلـب هائـل      إا  - 35
ــؤدن اســتمجماس األاشــطة    ــن ي ــها. وال ميكــن   بالفعــل، ول ــوترية إال إ  مفارمت العســكجمية هبــره ال

ــع الــدويل أن  ــرل حلــب كمــا خــرل سجميربينتســا       ــدا. وال ميكــن أن اســمغ   وللممتم سواا
يكــون مصــري جــل  كامــل مــن مدينــة يقطنــها مئــاا خالف الســكان وحتتــل مكااــة عجميقــة     أن
تاسيخ ا ضاساا هو االادثاس ريل فاية السنة. وجيب على أ ـجماف الـزنا  إلقـا  أسـلحتهم.       

وإاف أحث األ ـجماف علـى الورـ  الفـوسن مميـع العمليـاا العسـكجمية   مجيـع أ ـا  مدينـة           
حلب. كما أحث القواا العسكجمية الجموسية والسوسية على القيام فـوسا بصفـا  مجيـع عمليـاا     

ب أن ختجمس املدافع. وجيب راية املدايني وإعادة ورـ  األعمـال العدائيـة    القص  امون. وجي
 28. وعلـــى  ـــو مـــا أبلغـــهب جملـــس األمـــن    اممهوسيـــة العجمبيـــة الســـوسية  مجيـــع أ ـــا  
، حـىت أفـا   يفـو  رـدستنا علـى التصـوس    تدهوسا ا الة   حلب علـى  ـو    فقدأيلول/سيتمرب، 
 جملسة.  باته أسوأ من 

ماا األخـرية علـى املـدايني والينيـة التحتيـة املدايـة، مبـا   ذلـك علـى رافلـة تابعـة            واهلم - 36
أيلول/ســـيتمرب،   19لألمـــم املتحـــدة واهلـــالل األرـــجم العـــجميب الســـوسن   أوسم الكـــرب          

ــاّا.    غــري ــا ع وب ــة بشــكل ر ــمقيول ــًا،ال ميكــنف ــاك أن تفســري أو عــرس،    ، إ الر أن يكــون هن
حجم  على املدايني وعلى األ يا  وعلـى األ فـال وعلـى املدسسـني     سيب أو مربس، لشن  أن وال

أمـس ا اجـة      هـم  وعلى العاملني   جمال املساعدة اإلاسااية الرين حياولون الو ـول إ  مـن  
ألعمـال الوحشـية، فهـرا مـن شـأا       إ  املساعدة. وإذا تغالـى العـامل عـن تعقـب مـجمتك  هـره ا      

م الســـوسيني مـــن حتقيـــق العدالـــة واجـــب. فهـــو ســـيحجميشـــّكل تقاعســـا خطـــريا عـــن أدا  ال أن
التعا . وسوف  ّل مبصدارية ا تمع الدويل الرن يلعم أاـ  مهـتم با فـال علـى إاسـاايتنا       ومن

، يسـاوسين بـال  القلـق ألن بعـض هـره      بيااـاا أدليـه هبـا مـؤخجماً    املشتجمكة. وكما أولحهب   
أخـجم  علـى إحالـة     ث جملس األمن مـجمة األعمال الوحشية يشكل ججمائم حجم . لرلك فصاف أح

 .إ  احملكمة امنائية الدولية اممهوسية العجمبية السوسيةالولع   

أن يقــدم إ ــاسا مــن   أيلول/ســيتمرب،  ليــهب مــن ميعــوثي اصــا  إ  ســوسية   21و   - 37
املقتجمحــاا إ  امــاايني كنقطــة ااطــال  للمفاولــاا   احملادثــاا املســتأافة بنــا  علــى  لــب  

لتقــدمي هــرا يســي الفجميــق الــدويل لــدعم ســوسية. ورــد أعلــن ميعــوثي اصــا  عــن اســتعداده  سئ
هتيئــة بيئــة مواتيــة للمســاس السياســي، مــن املهــم أن يــتم اســتئناف ورــ   اإل ــاس، بيــد أاــ  بغيــة 
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األعمـال العدائيـة دون تـأخري ولـمان تنفيـره. وأتورــع مـن ا تمـع الـدويل ولـع مسـاس عمــل           
وا ـله  رـد  . واممهوسيـة العجمبيـة السـوسية   ورـ  األعمـال العدائيـة      مشتجمك من أجل إافـاذ  

، وسئيسـي الفجميـق الـدويل لـدعم سـوسية ومجيـع       األ ـجماف السـوسية  األمم املتحدة اتصاالهتا مع 
أعضائ ، باإللافة إ   ائفة واسـعة مـن األ ـجماف السـوسية املعنيـة، بينمـا توا ـل دعـوة مجيـع          

ــعها لك  ــا   وسـ ــرل مـ ــجماف إ  بـ ــاا  األ ـ ــد  املفاولـ ــة بـ ــي إ   فالـ ــة تفضـ ــية   بيئـ السياسـ
 إجيابية. اتائج

سـا  ، وعلى الجمغم اممهوسية العجمبية السوسية  املاثلة وعلى الجمغم من األخطاس اهلائلة  - 38
أيلول/سيتمرب، توا ل األمم املتحـدة وشـجمكا ها    19   حدثهكتلك الط ورع من همماا 

تقــدمي املســاعدة املنقــرة لــألسوا . و  كــل شــهجم، يقــوم العــاملون   ا ــال اإلاســاين بصيصــال  
، مت إيصـال املسـاعدة إ    2016عـام  األغرية إ  ما متوسط  ستة ماليني ش م. ومنر بداية 

ط يصـعب الو ـول إليهـا وذاا األولويـة عـن      مليون ش م   املوارع احملا ـجمة والـ   1.3  و
 جميــق العمليــاا املشــتجمكة بــني وكــاالا األمــم املتحــدة عــرب خطــوط التمــاس. وإيصــال هــره  

يـاة بالنسـية لألشـ ا  احملا ـجمين الـرين يتعـرس       ا أمجم حيون. فهـي مبثابـة شـجميان     اااملساعد
اجـاا مجيـع مـن هـم   حاجـة      تلال بعيدة أشد اليعد عن تلييـة احتي  و ولنا إليهم. غري أفا ال
هره األسابيع واألشهجم األخـرية دون  وكان من دواعي اإلحياط أن /جم إ  املساعدة اإلاسااية. 

أن تشهد حتسنا   سيل الو ول، بل إن التأخجم   عملياا النشجم عرب خطوط التمـاس أ ـيغ   
اا السـوسية، أن  أمجما مألوفا. ولرلك، فصاف أكجمس دعـويت إ  مجيـع األ ـجماف، وةا ـة السـلط     

تجمفع مجيع القيود اإلداسية والعقياا اليريورجما ية بكافة أشكاهلا، وأن تيسجم و ول املسـاعداا  
عوائــق وعلــى  ــو مســتمجم وخمــن إ  مجيــع الســوسيني احملتــاجني. لقــد جتاوزاــا    اإلاســااية دون

ا إلاقـاذ أسوا   النقطة الط ميكن فيها لجمفع ا صاس، الرن كثريا ما دعيهب إليـ ، أن يكـون كافيـ   
. ولـيس هنـاك أن حـل    إفـا  العنـ  فـوساً   األش ا  الرين يـدّمجمهم هـرا النــلا . وال بـد مـن      

خخجم ملعامة املجمحلة ا جمجـة الـط و ـله إليهـا األزمـة اإلاسـااية بسـيب هـره ا ـجم . وكلمـا           
 اليلد./ليق استمجم القتال يوما خخجم، سيموا املليد من املدايني، وسيتوا ل 

 


