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

 تقجميجم األمني العام  
 

 مقدمة -أوال  
مـن رـجماس    17هرا هو التقجميجم الثالث والثالثون ضمن التقاسيجم اليت تقدَّم عماًل بـالفقجمة   - 1

 5، والفقـجمة  (2014) 2165مـن رـجماس اسلـس     10، والفقـجمة  (2014) 2139جملس األمـن  
ب ، الـيت للـ  (2015) 2258من رـجماس اسلـس    5، والفقجمة (2014) 2191من رجماس اسلس 

يومًا تقجميجمًا عن حالة تنفير مجيـ  ألـجماا الـ ا      30فيها اسلس إىل األمني العام أن ُيقّدم كل 
 يف اجلمهوسية العجمبية السوسية ألحكام هره القجماساا.

وتستند املعلوماا الواسدة يف هرا التقجميجم إىل البياناا املتاحة لوكاالا األمـم املتحـدة    - 2
املعلومـاا الــواسدة مـن حكومــة اجلمهوسيـة العجمبيــة السـوسية، ومــن     املوجـودة يف امليــدان، وإىل  

ــاا املقدمــة مــن        غريهــا مــن امل ــادس الســوسية، ومــن امل ــادس املتاحــة للعمــوم. وتدمــم البيان
 31إىل  1وكاالا األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـي بلي ـاا إمـداداسا اةنسـانية الفتـجمة املمتـدة مـن           

 .2016تشجمين األوا/أكتوبجم 
 

 1 اةلاس
 2016تشجمين األوا/أكتوبجم النقاط الجمئيسية يف 

تشــجمين األوا/أكتــوبجم فتــجمة تورــب مــن جانــب   18تســجمإ إىل حــد كــبري منــر    (1)
واحد عن الق ب اجلـوإ علـش قـجمرم حلـب، تـا أتـاا للسـكان فجم ـة ليبـة اللتقـاط           
األنفاس. وتوا ل األمم املتحدة، بالتعـاون مـ  الـالا األاـجم العـجمو السـوسإ والل نـة        

كوميـة الدوليـة والسـوسية، العمـل     الدولية لل ليب األاجم وغريمها من املنظماا غـري ا  

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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علــش التع يــل بتقــدع املســاعدة اةنســانية والمبيــة،  ــا يشــمل إجــال  امل ــابني  ــجموا   
 خمرية واملجمضش من قجمق حلب.

ويف تشجمين األوا/أكتوبجم، رامت سـب  روافـل مشـتجمكة بـني الوكـاالا بلي ـاا         (2)
وارـ  الـيت ي ـعب الو ـوا     قخص يف املنالي احملا ـجمة وامل  285 500املساعداا إىل 

قـخص مملــو    962 000يف املائـة( مـن أ ـل مـا جمموعـ        29.6إليهـا )أإ بنسـبة   
 .تسيري القوافل املشتجمكة بني الوكاالا الو وا إليهم يف إلاس خمة

يعيشـون، يف  كـانوا  س عـدد مـن   دِّوتبعا الستعجماض قامل أججمت  األمم املتحدة، ُر  (3)
هـو  و ،قخ ا 974 080نالي وارعة حتت ا  اس بنحو تشجمين الثاين/نوفمرب، يف م 1

ــواسد يف   مــا  ــالجمرم ال ــة ب ــادة باملقاسن ــل اي ــجم الســابي ) ميث  200، وهــو (S/2016/873التقجمي
 قخص. 861

وتلقـت األمــم املتحــدة والشــجمكا  يف اســاا ال ــحم تقــاسيجم موثورــة عــن ورــو     (4)
ــة         25 ــدة للمفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدا منظمـ ــا أكـ ــة، كمـ ــي المبيـ ــش املجمافـ ــا علـ ه ومـ

 ض املجمافي التعليمية لثالثة اعتدا اا يف تشجمين األوا/أكتوبجم.)اليونيسيب( تعجمُّ
الزبداين والفوعـة وكفجميـا وميـايا    وال يزاا املجمضش واجلجمحش الرين يعيشون يف   (5)

ــاع   ــجمي  وإىل مسـ ــو السـ ــال  المـ ــة إىل اةجـ ــة، حباجـ ــدماا داا عاجلـ إال أن تلـــخل ااـ
أ ــبحت عيــ  ملزيــد مــن القيــود، بســبب ااــالا بــني األلــجماا يف اتفــاق البلــداا     

تشجمين األوا/أكتوبجم إىل مقتل فىت يف ميايا يبلغ من العمـجم   29األسب . وأدى ذلخل يف 
 سنة. 13
   

 التموساا الجمئيسية -ثانيا  
تشـجمين األوا/أكتـوبجم تتسـبب يف رتـل وجـجما      ظلت العملياا العسكجمية لواا قـهجم   - 3

املدنيني، وتدمري الياكل األساسية املدنية، مثل املستشفياا واملداسس، واةضجماس بسبل معيشـة  
املاليني. وكانت االعتدا اا علش املجمافي التعليمية ملحوظـة ب ـفة خا ـة، ورـد أدا إىل رتـل      

العوامـل الجمئيسـية الـيت حـدا مـن      وتشوي  عشجماا األلفاا. وظل انعدام األمـن يشـكل أحـد    
ردسة وكـاالا األمـم املتحـدة وقـجمكائها علـش إي ـاا املسـاعدة اةنسـانية الـيت تشـتد ا اجـة            
إليها. ورد استمجم القتاا الشديد يف مجي  أحنا  البلد،  ا يف ذلخل يف حمافظاا إدلـب، وحلـب،   

 وااة، وديجم الزوس، وسيب دمشي.
قـخص حتـت ا  ـاس     275 000جـد حـوا    وظلت منمقة قجمق حلـب، حيـث يو   - 4

منر متوا/يولي ، موض  تجمكيز خاص يف إلاس جهود املعونة. وعقب اةعـالن عـن ورـب مجيـ      

http://undocs.org/ar/S/2016/873
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تشـجمين األوا/أكتـوبجم، كانـت األمـم      18اليجمباا اجلوية الجموسـية والسـوسية علـش حلـب يف     
لل ـليب األاـجم   املتحدة، جنبا إىل جنـب مـ  الـالا األاـجم العـجمو السـوسإ والل نـة الدوليـة         

وغريمها من املنظماا غـري ا كوميـة الدوليـة والسـوسية، مسـتعدة لاجـال  العاجـل للم ـابني         
الـيت   املوارـ   جموا خمرية وللمجمضش، جنبا إىل جنب م  أفجماد أسـجمهم، مـن قـجمق حلـب إىل     

اوضـاا  خيتاسوهنا، ولتقدع املساعدة اليت متس ا اجة إليها. واخنجملـت األفجمرـة اةنسـانية يف مف   
ــة    ــ  األلــجماا يف حماول ــة مــ  مجي ــهم يف   لالضــمال  بمكثف ــل أن تنت ــاا اةجــال  رب  23عملي

اجلهــود، فلــم  ــجم تلــخل تشــجمين األوا/أكتــوبجم فتــجمة التورــب عــن الق ــب. وعلــش الــجمغم مــن  
عوامل، منها التأخجم يف تلقم رائمـة املجمضـش الـرين    عدة االضمال  بتلخل العملياا اليت أعارتها 

مجاعـاا املعاسضـة    وضعتهالبيا من السلماا يف قجمق حلب، والشجموط اليت  يتعني إجالؤهم
كومة علش السماا بدخوا اةمداداا المبيـة وغريهـا   ا لدوا، واعتجماض غري التابعة املسلحة 

 23من إمداداا اةغاثة إىل اجلانب الشجمرم من املدينة. وعلش الجمغم من اةعـالن الجموسـم يف   
تشــجمين األوا/أكتــوبجم عــن انتــها  فتــجمة التورــب عــن الق ــب، والتقــاسيجم األوليــة الــيت أفــادا    

ا جوية إضافية علش قجمق حلب خـالا  بورو  ضجمباا جوية، فلم تفد التقاسيجم بورو  ضجمبا
لاللـال  علـش معلومـاا     1تشجمين األوا/أكتوبجم )انظـجم اجلـدوا    31الشهجم سوى ما ور  يف 

عن ال ماا اليت أفيد بوروعها ضد املدنيني يف قهجم تشجمين األوا/أكتـوبجم(. والتـزاا اجلهـود    
ي ـاا املسـاعدة إىل   الجمامية إىل تأمني عملياا اةجال  المو إىل خاسج منمقـة قـجمق حلـب وإ   

 تلخل املنمقة متوا لة.  
تشجمين األوا/أكتوبجم، أعلنت مجاعـاا املعاسضـة املسـلحة غـري التابعـة لـدوا        28ويف  - 5

عن الة جديدة لفخل ا  ـاس عـن قـجمق حلـب، ووا ـلت تلـخل اجلماعـاا ر ـفها الشـديد          
بـ  مقـجم    تشـجمين األوا/أكتـوبجم، أتلفـت رريفـة املـبي الـرإ يوجـد        30علش غـجم  حلـب. ويف   

 مكاتب األمم املتحدة وموظفيها يف غجم  حلب.
وبرلت أييا جهود للتحيري ملوجـة تشـجميد جديـدة يف أعقـا  العمليـاا الـيت بـدأا         - 6

تشجمين األوا/أكتوبجم ملكافحة تنظيم الدولـة اةسـالمية يف العـجماق     17يف  ، بالعجماق،يف املو ل
جـ نني مـن املسـاحاا املتاحـة يف  ـيم      والشام. ورد وسعت مفوضية األمم املتحدة لشـوون الال 

ــوفري ااــدماا       ــالقجم  مــن حــدود العــجماق، واســتعدا لت ــ  ب ا ــوا يف حمافظــة ا ســكة الوار
ــة       15 000اليــجموسية يف املخــيم  ــوا     ــزم إجــجما  توســعاا إضــافية لتلبي ــا تعت الجــ ، كم

الجـ ،   4 600الج . ويعـي  حاليـا يف املورـ      50 000االحتياجاا األساسية ملا جمموع  
من املشجمدين داخليا. وتقـوم اليونيسـيب أييـا بتقـدع دعـم إضـايف.        3 500فيال عن حوا  

 غري أن التقاسيجم مل تفد حىت اآلن بوجود أإ حتجمكاا جديدة كبرية عرب ا دود.
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وعقب فتجمة أفيد بأهنا قهدا اقتباكاا وعمليـاا ر ـب قـديد ور ـب بالقنابـل،       - 7
لمفاوضاا متثل مجاعاا املعاسضة املسلحة غـري التابعـة لـدوا إىل    تو ل تثلو ا كومة وجلنة ل

، يف ،  حافظـة سيـب دمشـي   تشـجمين األوا/أكتـوبجم، والامـة    1اتفارني حمليني بشأن ردسـيا، يف  
تشـجمين األوا/أكتـوبجم، إجـال  مـا يقـجم  مـن        13يف بعد ذلـخل،  تشجمين األوا/أكتوبجم. ومت  8

غــري التابعــة لــدوا، جنبــا إىل جنــب مــ  أفــجماد   فــجمد مــن مجاعــاا املعاسضــة املســلحة   1 400
ــوبجم، مت يف إلــاس   19أســجمهم، مــن هــاتني البلــدتني إىل حمافظــة إدلــب. ويف    تشــجمين األوا/أكت

ــم بشــأن املعيــمية يف    ــب دمشــي، إجــال  حــوا    حمافظــة اتفــاق حمل ــاتلم   1 800سي ــن مق م
 باملعاسضـة، جنبـا إىل جنـب    لدوا وأفـجماد اسلـس احمللـم املـجمتبمني    غري التابعة املعاسضة املسلحة 

 م  أفجماد أسجمهم، إىل حمافظة إدلب.  
تعلـي   حافظـة اـص، فيمـا ي   تنفيـر اتفـاق حملـم خـاص بـالوعجم      اا حوا خالف اوأد - 8

 22و  18وااـجموج منـها، يف    البلـدة إىل إغالق لـجمق الو ـوا إىل    ،بللالق سجماا احملت زين
حجمكــة البيــائ  واألقــخاص. ويف حــني أن  تشــجمين األوا/أكتــوبجم علــش التــوا ، تــا أث ــجم علــش

ا جمكــة رــد اســتونفت، ال تــزاا املفاوضــاا جاسيــة بشــأن العديــد مــن القيــايا،  ــا يف ذلــخل     
ــرين مت إجالؤهــم، وســبل إي ــاا      ــة لنقــخاص ال إلــالق ســجماا احملت ــزين، والوجهــة النهائي

ــر االتفــاق احمل      ــاا ورعــت بشــأن تنفي ــا  أييــا خالف ــرإ مت  املســاعداا اةنســانية. وهن ــم ال ل
، والــرإ  ــل إجــال   حافظــة سيــب دمشــي آ /أغســمس بشــأن داسيــا 24التو ــل إليــ  يف 

 للالق سجماا احملت زين حسب املتفي علي .، وذلخل فيما يتعلي ببأكملها البلدة
 

 2اةلاس 
 الزبداين والفوعة وكفجميا ومياياعملياا اةجال  المو من 

ــ  جــي   2015يف أيلوا/ســبتمرب   (1) ــتو و، ور ــة الف ــجمان مجهوسي ــا اةســالمية إي م
حمافظـة  ، الرإ يدمم الفوعة وكفجميا يف لورب إلالق الناس يسمش اتفاق البلداا األسب 

، استـب  إي ـاا   ذلـخل الورـت  سيـب دمشـي. ومنـر    حمافظـة  وميـايا والزبـداين يف    ،إدلب
بعمليـاا اةجـال  المـو بتجمتيبـاا تقـوم       املساعدة إىل البلـداا األسبـ  احملا ـجمة والقيـام    

مجاعـاا املعاسضـة   قخص حتا ـجمهم   20 000علش مبدأ املعاملة باملثل. وهنا  حوا  
قـخص حتا ـجمهم ا كومـة     43 700و  ،يف الفوعة وكفجميـا  املسلحة غري التابعة لدوا

 السوسية وحلفاؤها يف ميايا والزبداين.
ش الملبــاا املقدمــة إىل ا كومــة مــن أجــل ويف حــني يــجمإ بانتظــام املوافقــة علــ  (2)

عمليــاا أدى إىل عجمرلــة تقــدع املســاعدة إىل البلــداا األسبــ ، فــلن وجــود االتفــاق رــد  
علـش   أن يوافـي كـال المـجمفني حتديـداً    تقتيـم   لبيعة االتفاقإي اا املساعدة، حيث إن 
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أو علــش الــيت ســتتلقش تلــخل اةمــداداا   اااةمــداداا الــيت  ــجمإ تقــدميها وعلــش البلــد 
نشـو  خـالا   هـرا الوضـ    األقخاص الرين ميكن إجالؤهم لبيا. ورد ااد من تعقيد 

مسـو لـم  دـادسة ميـايا خـاسج إلـاس الشـجموط احملـددة يف         حيث ألفاا املداسس يتعلي ب
 االتفاق ولكنهم مل يعودوا.

تيسري آخجم عمليـاا اةجـال  المـو    إىل سوسيا اااص  مورد توىل مكتب مبعوث  (3)
ــام ــرها الــالا األاــجم العــجمو الســوسإ يف    ور ــوبجم،   6بتنفي ــث تشــجمين األوا/أكت مت حي

العديــد مــن عمليــاا ال بــد مــن القيــام بميــايا. والفوعــة وإجــال  نانيــة أقــخاص مــن  
، علش النحـو املشـاس   عاجلة، لكن لاب  االتفاق القائم علش املعاملة باملثلالاةجال  المو 

ه التحجمكاا وإىل عجمرلتها يف كثري مـن األحيـان. ومجيـ     يودإ إىل تأخري هر إلي  أعاله،
عملياا اةجال  المـو معملـة يف الورـت ا ـا  بسـبب خـالا بـني ألـجماا االتفـاق،          
علش الجمغم من أن تلخل األلجماا لديها رائمـة باألقـخاص الـرين يـتعني إجالؤهـم علـش       

بـالكلش،   وج  السجمعة. ومعظم هوال  األقخاص يف ميايا يعـانون مـن مشـاكل تت ـل    
حيث ال توجد آالا لدسل الكلش يف حالة ت لو للخدمة أو ألبا  موهلـون لتشـديلها.   
ورد أدى الع ز عن إجال  ا االا المبية عن وفياا ال مربس لا،  ا يف ذلخل فـىت يبلـغ   

تشــجمين األوا/أكتــوبجم يف ميــايا بســبب ع ــزه عــن   29ســنة تــويف يف  13مــن العمــجم 
 إ ابة سضّية يف الجمأس.من عالج تلقم الة لا  وا علش ت جميو باملدادس

ونة  اوا كبرية بسبب نقص الدرا  والدوا ، إذ مل ت ـل إىل البلـداا األسبـ       (4)
تحدة املشـتجمكة بـني   امليف األقهجم الستة املاضية سوى رافلة واحدة فق  من روافل األمم 

تشـــجمين األوا/أكتـــوبجم، أعلنـــت الل نـــة  28أيلوا/ســـبتمرب(. ويف  25الوكـــاالا )يف 
المبية احمللية يف ميايا تعليي عملها بسبب نقص املـوظفني املـوهلني واألدويـة واملعـداا     

 المبية.
ــدعوة إىل االســتمجماس يف تقــدع املســاعدة علــش أســاس       (5) توا ــل األمــم املتحــدة ال

 لش االمتنا  دوما عن تسييس تلخل املساعدة.التأكيد عاجة وحدها، وا 
   

لالجــ نني ا الــة يف  ــيم خــان الشــيو  تفارمــتوخــالا قــهجم تشــجمين األوا/أكتــوبجم،  - 9
سيـب دمشـي. فقـد أدا اةجـجما اا األمنيـة املشـددة        جنو  دمشي،  حافظةيف الفلسمينيني 

إىل ا ـد بشـدة مـن رـدسة      ،لقيـود قـديدة   اإليهـ   خييـ  الو ـوا  يتالـ ، املفجموضة حـوا املنمقـة  
السكان علش التنقل بأمان وعلش الو وا بسهولة إىل املعونة اةنسانية والدعم المـو. ويواجـ    

وكالــة األمــم املتحــدة ةغاثــة دــادسة. وتقــدس املســكان املخــيم  ــالجم جســيمة عنــدما  ــاولون  
الالجــ نني الفلســمينيني الــرين يقيمــون   عــدد وتشــديل الالجــ نني الفلســمينيني يف الشــجمق األدى
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الج . ورـد رتـل أسبعـة مـن الالجـ نني الفلسـمينيني يف        8 000حاليا يف املنمقة احملا جمة بنحو 
 خيم.املتشجمين األوا/أكتوبجم وهم  اولون مدادسة  18ليلة 
أيلوا/ســبتمرب وفشــل اجلهــود الدبلوماســية الــيت بــرلت       9ويف ســياق اهنيــاس اتفــاق    - 10

تشــجمين األوا/أكتــوبجم أهنــا رــجمسا تعليــي  3يف األمجميكيــة ، أعلنــت الواليــاا املتحــدة ةنعاقــ 
ــب األعمــاا        املشــاسكة يف ــة اســتمجماس ور ــ  االحتــاد الجموســم لكفال ــة املنشــأة م ــواا الثنائي القن
منف ـال عـن خمـة    جديـدا  ارتجماحا  تشجمين األوا/أكتوبجم، ردم مبعوثم اااص 6 العدائية. ويف

ال  المو وإي اا املساعدة اةنسانية، هبدا إهنا  القتاا يف حلـب، وحـث   األمم املتحدة لاج
من لدي  القدسة علش تقدع ضماناا وتأكيـداا علـش املشـاسكة يف املبـادسة. وتنمـوإ املبـادسة       

ي ـب أن يتورـب اجلميـ  عـن أعمـاا الق ـب والقتـاا يف مجيـ          فعلش مخسـة معـايري سئيسـية     
الن ـجمة أن يدـادسوا املدينـة ومعهـم أسـلحتهم، بينمـا ميكـن         أحنا  حلب؛ وينبدـم ملقـاتلم جبهـة   

جلماعاا املعاسضة املسلحة األخجمى أن تبقش، ما مل تكن هم أييا ساغبة يف املدـادسة؛ وينبدـم   
سف  ا  اس؛ وينبدم مورتا عدم املساس باةداسة احمللية إىل أن تسـتأنب املفاوضـاا السياسـية؛    

ماناا وتأكيداا من الدوا اليت لا تأثري علـش  ـعيد   موضوعا ليذلخل وينبدم أن يكون كل 
ــواان، سويســجما،     15العمليــاا. ويف  ــوبجم، سكــز ا ــواس الــرإ أجــجمإ يف ل تشــجمين األوا/أكت

ــة          شــاسكة  ــاا الفاعل ــم املتحــدة واجله ــاا املتحــدة واالحتــاد الجموســم واألم ــن الوالي كــل م
، واســت نناا البلــدمجيــ  أحنــا   اةرليميــة علــش ســبل معاجلــة ا الــة يف حلــب، وإسســا  هدنــة يف

ــة      احملادثــاا بشــأن التو ــل إىل تســوية سياســية للــ ا . وأدى ذلــخل إىل عقــد اجتماعــاا فني
للمتابعة مل تسفجم بعـد عـن إعـالن أإ أمـوس ملموسـة، وإن كانـت ال تـزاا مسـتمجمة. ويف ظـل          

الفاعلـة   توا ل هره اجلهود، استمجم مبعوثم اااص يف التوا ل م  لائفة واسـعة مـن اجلهـاا   
 بشأن آفاق است نناا عملية سياسية حقيقية.

  
 الشكل األوا

 2016تواسيخ سئيسية يف قهجم تشجمين األوا/أكتوبجم 
 
 
 
 

  

 ا أكتوبر/األول تشرين 20-22
ةقالالال  عالالال  السالالالت ال الية الالالسو ةالسالالال   و  إعالالال  

  اعو 72ملدة  م  جانب ةاحد األعمال العدائسو
 أكتوبر/األول تشرين 18من اعتبارًا 

 األول/أكتوبر 

 أكتوبجم/األوا تشجمين 17
ملكافحالالو ظيمالالس   يف امل صالال  عمتسالالوبالالد  

 الدةلو اإل  مسو يف العياق ةالشام  
 ظبدأ يف امل ص 

 أكتوبجم/األوا تشجمين 6
 أقخاص 8إجال  

   والفوعة مضا ا من ًالبي



S/2016/962 
 

 

16-20091 7/25 

 

 مسائل ا ماية  
ــ          - 11 ــا يف مجي ــا بالد ــثري رلق ــيت ت ــة املــدنيني تشــك ل أحــد اســاالا ال ــت مســألة ااي مــا فت ن

وث قـت األمـم   مليون قخص إىل املساعدة يف جماا ا ماية. فقد  13.5احملافظاا، إْذ  تاج حنو 
املتحدة تقـاسيجم عـن ورـو  انتـهاكاا جسـيمة  قـوق المفـل،  لـت رتـل األلفـاا وتشـويهم،            
واالعتـــدا  علـــش املـــداسس واملستشـــفياا، والعنـــب اجلنســـم، واختمـــاا األلفـــاا وينيـــدهم   

ــكة   ــب وا سـ ــاا حلـ ــة يف حمافظـ ــتخدامهم، خا ـ ــجمين   واسـ ــتمجم يف تشـ ــي. واسـ ــب دمشـ وسيـ
عن ال مـاا العشـوائية الـيت تسـتهدا املـدنيني والياكـل األساسـية        األوا/أكتوبجم وسود تقاسيجم 

ــة، خا ــة املجمافــي المبيــة وموظفيهــا إضــافًة إىل املــداسس )انظــجم الفقــجماا         (. 16إىل  14املدني
ــّدد النســا          متو ــيت س ــرخائجم املتف ــجمة، واألخمــاس ال ــال  عــن املخــالجم النامجــة عــن ال أييــا اةب

األلفاا أو املسنني أو ذوإ اةعارة، وغري ذلـخل مـن انتـهاكاا     املدنيني ضعفًا، مثل ف ناا وأقد
 حقوق اةنسان. 

ــان،        - 12 ــوق اةنسـ ــدة  قـ ــم املتحـ ــية األمـ ــها مفوضـ ــيت تلقتـ ــاا الـ ــتنادًا إىل املعلومـ واسـ
توا ل خالا الفتجمة املشمولة بالتقجميجم استكا  أعماا القتل املوجهة ضد املـدنيني وغريهـا    فقد

ــها  ــدو  اةنســاين.    مــن الت ــاوااا واالنت ــدو   قــوق اةنســان والقــانون ال كاا للقــانون ال
والكثري من أعماا العنب تلخل اسُتكب يف حمافظاا إدلب وحلب وديـجم الـزوس وسيـب دمشـي     

(. ورامت املفوضية بتوثيـي ال مـاا الـيت نفـرها مجيـ  ألـجماا النــزا ،  ـن         1)انظجم اجلدوا 
املسـلحة غـري التابعـة لـدوا، واجلماعـاا املعّينـة       فيهم القـواا ا كوميـة، ومجاعـاا املعاسضـة     

ــوبجم، وّجهــت الســلماا الســوسية مــركجمة   17بأهنــا مجاعــاا إسهابيــة. ويف   تشــجمين األوا/أكت
 “ثلثانـة ”قفوية إىل املفوضية ردمت فيها معلوماا عن ضجمبة جوية مزعومـة اسـتهدفت رجميـة    

آخـجمين   40ألفـاا، وإ ـابة    3مدنيا، مـن بينـهم    20حمافظة حلب، ريل إهنا خل فت مقتل  يف
تشجمين األوا/أكتوبجم، وّج  االحتاد الجموسم مركجمة قفوية إىل املفوضية رـدم   31 جموا. ويف 

تشـجمين األوا/أكتـوبجم يف رجميـة هاسـاجيخل يف حمافظـة       18فيها معلومـاا عـن ضـجمبة جويـة يف     
ــل    ــل إهنــا خل فــت مقت ــاين/نوفمرب، وّجهــت الســلما   1مــدنيني. ويف  6حلــب ري ا تشــجمين الث

السوسية مركجمة قـفوية أخـجمى إىل املفوضـية رـدمت فيهـا معلومـاا عـن ه ـوم مزعـوم بدـاا           
وا مدانية يف غجم  حلب. ومل يتسـنَّ للمفوضـية التحقـي بمجميقـة      “1070”الكلوس يف حيَّم 

تشــجمين األوا/أكتــوبجم، ريــل إن تنظــيم الدولــة   20مســتقلة مــن أإ مــن تلــخل ال مــاا. ويف  
، بعــد أن  حافظــة ديــجم الــزوس يني سميــا بالجم ــاص يف منمقــة ذيبــانأسبعــة مــدن رتــلاةســالمية 

 اسمهم بالتعاون م  رواا سوسيا الدميقجمالية.
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 1اجلدوا 
 )أ(2016ال ماا اليت ُأفيد بتعجمض املدنيني لا يف تشجمين األوا/أكتوبجم 

 
 ن ع اهلج م امل قع التا  خ

عالالالالدق ال،تتالالالالهم  الالالال  فالالالالس   
 املصابنيعدق  اليسا  ةاألطفال

نالالالالالالال ع اهلسا الالالالالالال  
 األ ا سو أة امل قع

    حمافمو حتب      
 سكنية - ألفاا علش األرل 4 ضجمبة جوية عندان أكتوبجم/األوا تشجمين 5
جهــــاا تف ــــري  منبج أكتوبجم/األوا تشجمين 6

 مجميل
 قاس  - ألفاا 4

 ،وحلـــب اجلديـــدة ،امليـــدان أكتوبجم/األوا تشجمين 7
 واحملافظة )غجم  حلب(

 سكنية 30 10 ه وم أسضم

 سكنية 14 4 ه وم أسضم ا مدانية )غجم  حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 10
 سكنية - علش األرل   5 ضجمبة جوية الّشعاس )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 10
 سوق - علش األرل 11 مف جم انتحاسإ املاقم أكتوبجم/األوا تشجمين 11
 علــش األرــل، منــهم 34 جوية ضجمبة بستان الق جم )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 11

 ألفاا 3 نسا  و 6
 سكنية “عشجماا”

 سكنية - 16 ضجمبة جوية الفجمدوس )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 11
 سوق - علش األرل 10 ضجمبة جوية الفجمدوس )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 12
 سكنية - لفالن ه وم أسضم امليدان )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 13
، الشـيخ فـاسس  ، والقالجمجم أكتوبجم/األوا تشجمين 16

شهد )قـجمق  ، واملالسكجمإو
 حلب(

ــش  79 علش األرل   74 ضجمبة جوية علـــــــــ
 األرـــل، منـــهم

ــجمأة  12 امــــــــ
 لفال 11 و

 ة تلف

 - - ألفاا 10 ، منهم14 ضجمبة جوية املجمجة )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 17
والســك جمإ )قــجمق  ،شــهدامل أكتوبجم/األوا تشجمين 22

 حلب(
 سكنية   - متعدد ه وم أسضم

 - - ، منهم لفل  4 ضجمبة جوية املجمجة )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 23
 سكنية 15 1 ه وم أسضم  الا الدين )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 24
 - - 4 ضجمبة جوية أوسم الكربى أكتوبجم/تشجمين األوا 26 و 25
ــاكن  أكتوبجم/األوا تشجمين 26 ــجمق  همســـ ــانو )قـــ نـــ

 حلب(
 - - امجمأة ولفل ه وم أسضم

 سكنية 2 3 ه وم أسضم بجماة أكتوبجم/األوا تشجمين 26
 ةتعليمي 2  ه وم أسضم مّزة أكتوبجم/األوا تشجمين 27
ــة  اللف 14 ألفاا 3 ، منهم6 ه وم أسضم غجم  حلب أكتوبجم/األوا تشجمين 27 مدسســــــــــــ

رــــــــــــــ  اومو
 سكنية
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 ن ع اهلج م امل قع التا  خ
عالالالالدق ال،تتالالالالهم  الالالال  فالالالالس   

 املصابنيعدق  اليسا  ةاألطفال
نالالالالالالال ع اهلسا الالالالالالال  
 األ ا سو أة امل قع

 سكنية - لفل واحد ضجمبة جوية الكربىأوسم  أكتوبجم/األوا تشجمين 28      
 - - نهم لفالنم، 12 ه وم أسضم قجمق حلب أكتوبجم/تشجمين األوا 30 و 29
ــدين أكتوبجم/تشجمين األوا 30 و 29 ــهبا  ، ـــالا الـ  ،والشـ

ــجما  ــة  ،والزهــــــ وا مدانيــــــ
 )غجم  حلب(

ــهم30 أكثـــجم مـــن ه وم أسضم  ، منـ
 ألفاا علش األرل 10

 - “عشجماا”

 - 2 2 ضجمبة جوية الشيخ علم )قجمق حلب( أكتوبجم/األوا تشجمين 31
 سكنية 5 هم امجمأةن، م3 ه وم أسضم وحلب اجلديدة ،ا مدانية أكتوبجم/األوا تشجمين 31

    حمافمو قمشق

، مــن بينــهم 6 - ه وم أسضم قام األمل أكتوبجم/األوا تشجمين 5
 لفل واحد

 مستشفش

 مستشفش “كبري” 2 ضجمبة جوية ةالاَم أكتوبجم/األوا تشجمين 5
 سكنية - 2 ضجمبة جوية جوبجم أكتوبجم/األوا تشجمين 12

    حمافمو إقلب

 ةلبي - 5 ضجمبة جوية أس ا أكتوبجم/األوا تشجمين 18
ــا    5 1 ضجمبة جوية معجمة النعمان أكتوبجم/األوا تشجمين 21 ــز دفـ مجمكـ

 مدين
 سكنية - ألفاا 5 ، منهم7 ضجمبة جوية جسجم الشدوس أكتوبجم/األوا تشجمين 21
 سكنية - احدوهم لفل ن، م4 ضجمبة جوية كفجم عويد أكتوبجم/األوا تشجمين 24
 سكنية “عشجماا” ، منهم لفل واحد6 ضجمبة جوية خان قيخون أكتوبجم/األوا تشجمين 24
 سكنية 2 - ضجمبة جوية جسجم الشدوس أكتوبجم/األوا تشجمين 24
 سكنية “عشجماا” علش األرل 6 ضجمبة جوية كفجم عاسع أكتوبجم/األوا تشجمين 24
ــيخوم  أكتوبجم/األوا تشجمين 26 ــان قـــ ــجم  ،خـــ وكفـــ

 ة النعمانومعجّم ،عاسع
 سكنية “عشجماا” علش األرل 6 ضجمبة جوية

ــا   3 ، منـــــهم26 ضجمبة جوية حاس أكتوبجم/األوا تشجمين 26 نســـ
 لفال 20 و

ــش  30 علـــــــــ
 األرـــل، منـــهم

 ألفاا 10

 مدسسة

    حمافمو     قمشق

 سكنية علش األرل 7 امجمأة ولفل ه وم أسضم ااكية أكتوبجم/األوا تشجمين 1
 سكنية علش األرل 5 6 ه وم أسضم املقيليبة أكتوبجم/األوا تشجمين 1
ــهم   4 ه وم أسضم دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 2 علـــش األرـــل، منـ

 امجمأة ولفالن
 سكنية -

 سكنية علش األرل 2 ، منهما امجمأة2 ه وم أسضم عجمبني أكتوبجم/األوا تشجمين 2
 سكنية علش األرل 3 2 ضجمبة جوية خان الشيو  أكتوبجم/األوا تشجمين 2
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عالالالالدق ال،تتالالالالهم  الالالال  فالالالالس   

 املصابنيعدق  اليسا  ةاألطفال
نالالالالالالال ع اهلسا الالالالالالال  
 األ ا سو أة امل قع

علـــــــــــــــش  8 1 ه وم أسضم دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 3      
األرـــل، منـــهم 

 ألفاا 4

 سكنية

 سكنية علش األرل 3 ، منهم امجمأة ولفل7 ضجمباا جوية دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 5
 سكنية “متعدد” 2 ه وم أسضم خان الشيو أكتوبجم/األوا تشجمين 5

ــش  11 ، أحدمها لفل2 ضجمباا جوية دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 12 علـــــــــ
 األرل

 سكنية

 سكنية 1 3 ضجمباا جوية عجمبني أكتوبجم/األوا تشجمين 12
ــهم  5 ه وم أسضم كيةابني خان الشيو وا أكتوبجم/األوا تشجمين 18  علـــش األرـــل، منـ

 نسا  ولفل 3
 لجميي 2

 سكنية 1 لفالن ه وم أسضم دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 20
ــهم   5 ه وم أسضم دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 24 علـــش األرـــل، منـ

 امجمأة ولفل
 سكنية -

 سكنية “بيعة” ، منهم لفل واحد8 ه وم أسضم دوما أكتوبجم/األوا تشجمين 27
 سكنية - لفل واحد للي ناسإ ميايا أكتوبجم/األوا تشجمين 28
 ةلبي 1  ناسإللي  بقني أكتوبجم/األوا تشجمين 29
 سكنية - لفل واحد للي ناسإ ميايا أكتوبجم/األوا تشجمين 29

    حمافمو احلسكو

، مـــــــــــن 60 ألفاا 9 ، منهم23 مف جم انتحاسإ ا سكة أكتوبجم/األوا تشجمين 3
ــهم   16بينـــــــ

 لفال

حفـالا  راعة 
 زفااال

 مدسسة - ، أحدمها لفل2 ضجمبة جوية تل اجلايجم أكتوبجم/األوا تشجمين 12
     ق ي الزة  حمافمو

سـياسة  /سكنية - 6 ضجمبة جوية البو كماا أكتوبجم/األوا تشجمين 11
 إسعاا

 - - لفل واحد للي ناسإ أبو ليل أكتوبجم/األوا تشجمين 16
 سكنية “متعدد” 3 ضجمبة جوية ةالسبح أكتوبجم/األوا تشجمين 18

    حمافمو محاة

رنبلــة )ُاعــم أهنــا  كفجم ايتا أكتوبجم/األوا تشجمين 1
 سامة(

 اساعية   20 -

ــهم   5 ضجمبة جوية اللمامنة أكتوبجم/األوا تشجمين 16 علـــش األرـــل، منـ
 امجمأتان ولفالن

 عيادة 10

    حمافمو محص

 سكنية 6 2 ضجمبة جوية تلبيسة أكتوبجم/األوا تشجمين 10



S/2016/962 
 

 

16-20091 11/25 

 

 ن ع اهلج م امل قع التا  خ
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 األ ا سو أة امل قع

    حمافمو اليقو      

ــا   5 ، منـــــهم15 ضجمبة جوية الدزا  أكتوبجم/األوا تشجمين 14 نســـ
 ولفالن

 سكنية -

ــا   7 ، منـــــهم11 ضجمبة جوية السقايب أكتوبجم/األوا تشجمين 16 نســـ
 ألفاا 3 و

 سكنية -

     حمافمو ق عا

 سكنية - 1 ه وم أسضم لفس أكتوبجم/األوا تشجمين 7
ــيمجمة   أكتوبجم/األوا تشجمين 11 ــعة لسـ ــا )اااضـ دسعـ

 ا كومة(
 مدسسة 17 ألفاا 6 ه وم أسضم

 
 اةنسان. مفوضية األمم املتحدة  قوق  املصد  

، يتعلي هرا الو ب للتموساا يف امليدان بامتثـاا مجيـ  األلـجماا يف اجلمهوسيـة العجمبيـة السـوسية للقـجماساا        (2015) 2258وفقا للقجماس  )أ( 
. وُتقدَّم هره املعلوماا دون إخالا بعمل فجمرة العمل املعنية بورـب إلـالق   (2014) 2191، و (2014) 2165، و (2014) 2139

 ائمة ليست قاملة.الناس التابعة للفجميي الدو  لدعم سوسية. وهره الق
  

وسغم أن وااسة الدفا  يف الوالياا املتحدة مل تقدم معلوماا عن مجيـ  أيـام تشـجمين     - 13
األوا/أكتوبجم، فقد أكدا أن التحالب الرإ تقوده الوالياا املتحـدة رـد نف ـر، خـالا الشـهجم      

حلـب  ضـجمبة ضـد أهـداا لتنظـيم الدولـة اةسـالمية يف حمافظـاا         234املعين، ما ال يق ل عـن  
إدلب وا سكة واـص والجمرـة. ومل تقـدم وااسة الـدفا  يف االحتـاد الجموسـم أيـة        وديجم الزوس و

معلومــاا مف ــلة عــن العمليــاا الــيت نف ــرسا رواســا املســلحة خــالا الشــهجم نفســ ، سغــم أهنــا   
 سوسية.اجلمهوسية العجمبية الكومة   جمإ تنفيرها دعما عملياا عسكجمية أكدا أن 

وظلــت خــدماا الجمعايــة ال ــحية مــن املســتوى األوا والثــاين والثالــث تواجــ  نق ــا   - 14
قــديدا يف األدا  وتقــدع ااــدماا، وذلــخل بســبب األضــجماس الفادحــة الــيت  قــت بــاملجمافي          

ميـادين  هلني يف ال حية، وسجمعة انتقاا املوظفني ال حيني، واالفتقاس إىل األخ ائيني مـن املـو  
. وال تـزاا ااـدماا املتعلقـة ب ـحة المفـل واألم،  ـا فيهـا التلقـيو الـدوسإ،          لبية متخ  ة

تتــأثجم ســلبًا مــن جــجما  ذلــخل، خا ــة يف حمافظــاا حلــب واــاة واــص ودسعــا، وكــرلخل يف  
 املنالي احملا جمة يف حمافظة سيب دمشي.

ــة ااــاص املكفــوا للم    - 15 ــة  وجــب القــانون   ويف ياهــل ســافجم لوضــ  ا ماي ــي المبي جماف
، اســتمجم (2016) 2286الــدو  اةنســاين، الــرإ نــص عليــ  جملــس األمــن كــرلخل يف رــجماسه  

ورــد تلقــت األمــم املتحــدة  القتــاا الــدائجم.مــن جــجما  تعــجّمض تلــخل املجمافــي لاتــالا أو التــدمري 
ه ومــًا علــش مجمافــي لبيــة يف  25ال ــحم تقــاسيجم موثورــة تفيــد بورــو  وقــجمكاؤها يف اســاا 

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/2286(2016)
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يف  . ورـد اسـتهدا  تلـخل التقـاسيجم   التحقي مـن بعـ   و جمإ حاليا قهجم تشجمين األوا/أكتوبجم، 
يف حمافظـة  ه مـاا   ه وما من ال ماا اليت مت التأكد منها مستشـفياا )سـت   13 اسمو 

ه مـاا   اـاة، وثـال   حمافظـة  يف  ةدواحـ ه مـة  يف حمافظة إدلـب، و  ةواحده مة حلب، و
ُضجم  أحد مجماكـز الجمعايـة ال ـحية األوليـة يف كفـجم ايتـا  حافظـة        ، وسيب دمشي(حمافظة يف 

ســاعة. وأســفجما تلــخل ال مــاا جمتمعــًة عــن وفــاة مــا ال يقــل عــن     72اــاة مــجمتني خــالا 
ن قخ ـا، مـ   51قخ ا، من بينهم موظفان لبيان علش األرـل، وإ ـابة مـا ال يقـل عـن       15

 موظفا لبيا. وريل إن مجي  هره املجمافي رد أغِلقت وتقدع اادماا تور ب. 12بينهم 
وتعجمضت املجمافي التعليمية لعدد مـن ال مـاا منـر بدايـة السـنة الدساسـية اجلديـدة يف         - 16
خـالا  مت التحقـي منـها   ثـال  ه مـاا   ، حيـث أبلدـت األمـم املتحـدة عـن      أيلوا/سبتمرب 18

ذاا ”تشجمين األوا/أكتوبجم، أ ـابت رريفـة هـاون مدسسـة      11تقجميجم. ويف الفتجمة املشمولة بال
سـنواا   4تجماوحـت أعمـاسهم بـني    تالميـر  يف مدينة دسعا، تـا خل ـب مقتـل مخسـة      “النِّمارني

سـنة. وأدى ا ـاد     16 سـنواا و  6آخجمين تجماوحت أعمـاسهم بـني    15سنة، وإ ابة  16
رريفـة هـاون رـجم  مدسسـة     سـقمت  تشـجمين األوا/أكتـوبجم،    13أييا إىل مقتـل مـدّسس. ويف   

االبتدائيــة يف حــم الســليمانية، بــاجلز  اااضــ  لســيمجمة ا كومــة مــن غــجم    “حــامت المــائم”
وإ ـابة   ،سـنواا  9و  8مدينة حلب، تا خل ب مقتـل أسبعـة ألفـاا تجماوحـت أعمـاسهم بـني       

تشجمين األوا/أكتوبجم، تعجّمض جمّم  مداسس كمـاا القلع ـم يف    26خجمين  جموا. ويف ثالثة آ
ــة متعــددة، تســببت يف        ــة حــاس  حافظــة إدلــب ألضــجماس فادحــة مــن جــجما  ضــجمباا جوي رجمي

 20إ اباا كبرية يف األسواا، من بني ضحاياها ألفاا. وخل ـب ا ـاد  مقتـل مـا جمموعـ       
وُأ ـيبت مخـس مدّسسـاا  ـجموا.     مدسِّسـاا   ثـال   تلفال وإ ابة عدد أكرب  جموا. وُرتل

 وأدى ال وم إىل تدمري ثال  من مداسس اسّم  اامس.
ــام   29ويف  - 17 ــوبجم، رـ ــجمين األوا/أكتـ ــزإ    247تشـ ــوس املجمكـ ــ ن لجملـ ــزا يف سـ حمت ـ

علــش تاسســاا مــن ربيــل اعتقــالم بــدون سمــة أو إبقــائهم يف االحت ــاا املمــوا    باالحت ــاج 
وإ داس ا كم عليهم دون مجماعاة حقهم يف احملاكمة وفي األ ـوا القانونيـة    السابي احملاكمة،

ــد مــن احملت ــزين أمــام حمكمــة       ــل العدي مثــل االســتعانة  حــام وا ــي يف االســت نناا. ولقــد مث
مكافحة اةسهـا . وبعـد بـد  االحت ـاج، تلقـت مفوضـية حقـوق اةنسـان تقـاسيجم تفيـد عـن            

. كمـا أفيـد أن املجمضـش الـرين  تـاجون إىل أدويـة مـن أجـل         حجممان احملت زين من الدرا  واملا 
أمجماض ميكن عالجهـا يعـانون مـن نفـاد األدويـة. وباةضـافة إىل ذلـخل، أثـريا قـواغل بشـأن           

عامـا حمت ـزين يف رسـم األحـدا  دون      16أعـوام و   9لفال تتجماوا أعمـاسهم بـني    13سفاه 
احملت ـزون  لتقاسيجم. ولقـد سـبي أن احـتجَّ    أن يتلقوا كفايتهم من الدرا  والكهجمبا  كما أفادا ا
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 200آذاس/مـاسس عنـدما بـدأ حنـو     قـهجم  علش هره الظجموا نفسـها، وح ـل ذلـخل مـوخجما يف     
من احملت زين إضجمابا عن المعام ملدة أسـبوعني مـن أجـل تسـلي  اليـو  علـش قـكاواهم. ويف        

اةنسـان تتلقـش   حني تشري التقاسيجم إىل أن ا الة رد بدأا تتحسن، مـا االـت مفوضـية حقـوق     
ــاسيجم عــن األوضــا  اامــرية يف    ــخل التق ــديجمها     ذل ــيت ت ــن مجماكــز االحت ــاا ال ســ ن وغــريه م

 ا كومة، فيال عن سو  معاملة احملت زين وتعريبهم.
 

 إمكانية و وا منظماا املساعدة اةنسانية
 

 3اةلاس 
 النقاط الجمئيسية  

بـــني الوكـــاالا بلي ـــاا يف تشـــجمين األوا/أكتـــوبجم، رامـــت ســـب  روافـــل مشـــتجمكة  (1)
قــخص يف املنــالي احملا ــجمة واملوارــ  الــيت ي ــعب الو ــوا    285 500مســاعداا إىل 

يف املائـة( للبـت املوافقـة علـش      29.6قـخص )  962 000مـن أ ـل مـا جمموعـ       ،إليها
 إي اا املساعدة إليهم يف إلاس خمة تسيري القوافل املشتجمكة بني الوكاالا.

 974 080قــامل مــن جانــب األمــم املتحــدة، رــدَّس أن حنــو  عقــب إجــجما  اســتعجماض  (2)
هو مـا  و ،يعيشون يف منالي خاضعة للح اس تشجمين الثاين/نوفمرب، 1حىت كانوا، قخ ا 

 قخص. 861 200والبالغ  السابي التقجميجمالواسد يف عددهم استفاعا باملقاسنة م  ميثل 
ــا جمموعــ      (3) ــش م ــتيال  عل ــن ا   45 346مت االس ــتجمكة بــني    ــنفا لبيــا م لقوافــل املش

 الوكاالا يف تشجمين األوا/أكتوبجم.
ُردِّمت خمة تسـيري القوافـل املشـتجمكة بـني الوكـاالا لشـهجم تشـجمين الثـاين/نوفمرب إىل          (4)

تشـــجمين األوا/أكتـــوبجم،  27تشـــجمين األوا/أكتـــوبجم. ووسد سد  يف  18وااسة اااسجيـــة يف 
ــي عليهــا. ومتــت امل     ــجمة االســتعجماض املتف ــ  فت ــ    متشــيا م ــا جمموع ــش م ــة عل  623 000وافق

 500قخص من أ ل األقـخاص املسـتفيدين اململـو  إي ـاا املسـاعدة إلـيهم وعـددهم        
يف  31)قـخص   281 500يف املائة(، أما املستفيدون البـالغ عـددهم    69)قخص  904

 أو مل يدسجوا يف عدد املستفيدين الرإ متت املوافقة علي . ُسفيت للباسماملائة( فقد 
خالا الفتـجمة املشـمولة بـالتقجميجم، رـدمت األمـم املتحـدة وقـجمكاؤها املسـاعدة إىل حنـو           (5)

 من املستفيدين من خالا العملياا عرب ا دود انمالرا من تجمكيا واألسدن. 2 050 000
  

وظلَّ إي اا املساعداا اةنسانية إىل احملتاجني يف اجلمهوسية العجمبية السـوسية ينمـوإ    - 18
علش  ـعوباا مجـة يف منـالي كـثرية بسـبب النــزا  الـدائجم، وتدـري خمـوط التمـاس، والقيـود            

 علش حجمكة األقخاص والبيائ  اليت تفجمضها عمدا ألجماا النـزا .  
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 974 080دَّس أن حنـو  األمـم املتحـدة، رُـ   وعقب إججما  اسـتعجماض قـامل مـن جانـب      - 19
ــاين/نوفمرب،   1كــانوا، حــىت  قخ ــا  ــالي خاضــعة للح ــاس  تشــجمين الث ، وهــو يعيشــون يف من

ــا ــل م ــن   ميث ــادة ع ــددهم اي ــواسد يف ع ــجمال ــابي التقجمي ــالغو الس ــجم   861 200 الب قــخص )انظ
انعـدام  و ،ا. ورد اعتربا عدة موار  جديدة أهنا مستوفية للمعايري )ممورـة عسـكجمي  (2 اجلدوا

االفتقـاس إىل اةمـداداا اةنسـانية( وبـرلخل أضـيفت      و ،حجمية تنقل املدنيني واملجمضـش واجلجمحـش  
سيـب دمشــي،   حمافظـة  دمشــي، وا  ـجم األسـود يف   حمافظـة  إىل القائمـة،  ـا يف ذلـخل جـوبجم يف    

 حمافظــة سيـب دمشـي، وموارـ  متعـددة يف جيـب الدولـة الشـجمرية يف        حمافظـة  وخـان الشـيو يف  
شــي. ولقــد مجعــت استمعــاا احملليــة احملا ــجمة يف الدولــة الشــجمرية يف مخســة منــالي    سيــب دم

والنشـابية( تيسـريا للجمجـو  إليهـا. كمـا جـجمى        ،كفجم بمناو ،حجمستاو ،دوما، وسئيسية )عجمبني
ــ  األخــجمى اســتنادا إىل أحــد  وأدق         ــدد الســكان يف بعــ  املوار ــة بع ــام املتعلق ــديل األسر تع

 يدان.املعلوماا الواسدة من امل
 

 2اجلدوا 
 2016تشجمين الثاين/نوفمرب  1 يف )أ(ملوار  احملا جمةا
 

 عدق السكا  امل قع احملافمو
الالالالالال   )اجل الالالالالال  اجل الالالالالو

 ظفيض احلصا 
 ا كومة   275 000 قجمق حلب حلب    

ــاا   9 800 الريمو  دمشي ــة واجلماعـــــ ا كومـــــ
ــة    ــري التابعــــ ــلحة غــــ املســــ

 ) (لدوا
ــزوس   ديجم الزوس ــجم ال ــا    دي ــيت تســيمجم عليه ــا  ال )األحي

 ا كومة(
تنظيم الدولـة اةسـالمية يف    93 500

 العجماق والشام
 ا كومة   50 000 الوعجم اص
ــاا املســـلحة غـــري    12 800 الفوعة إدلب اجلماعـ

 لدواالتابعة 
ــاا املســـلحة غـــري    7 200 كفجميا إدلب اجلماعـ

 لدواالتابعة 
ــاا   4 500 ا  جم األسود سيب دمشي ــة واجلماعـــــ ا كومـــــ

ــة    ــري التابعــــ ــلحة غــــ املســــ
 ) (لدوا

 ا كومة   12 000 خان الشيو سيب دمشي
عــــجمبني واملنمقــــة احمليمــــة هبــــا )عــــجمبني،   سيب دمشي/دمشي

 (وجوبجمواملكا، 
 ا كومة   53 000
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 عدق السكا  امل قع احملافمو
الالالالالال   )اجل الالالالالال  اجل الالالالالو

 ظفيض احلصا 
ــتا،   سيب دمشي     ــتا )حجمســـ ــة حجمســـ ــديجمامنمقـــ ، ومـــ

 (ومسجمابا
 ا كومة   45 000

 وحـو  ، والشيفونيةمنمقة دوما )دوما،  سيب دمشي
 (اليواهجمة

 ا كومة   172 200

ــقبا،      سيب دمشي ــا، وس ــجم بمن ــا )كف ــجم بمن ــة كف منمق
ــوسة، وجســـــجمين،     ــا، واـــ ــني تجممـــ وعـــ
ــجميس، وحــزة، وحــو  العشــاسإ،     وافت

 (وبيت سوى، واحملمدية

 ا كومة   132 040

منمقــة النشــابية )النشــابية، وبيــت نــاع،   سيب دمشي
 وحزسما(وال ا ية، ورجمية عمايا، 

 ا كومة   17 590

 ا كومة   45 700 ميايا )وبقني( سيب دمشي
 ا كومة   750 الزبداين سيب دمشي
 ا كومة   43 000 معيمية الشام سيب دمشي

  974 080 اسمو  
 

 .تشجمين الثاين/نوفمرب 1 يفأضيفت املوار  احملددة باا  العجمي   )أ( 
  تلفة. عند نقاط عبوس لدواموار  حتا جمها ا كومة ومجاعاا املعاسضة املسلحة غري التابعة  ) ( 

  
ظل الو وا إىل املاليني من األقخاص الرين يعيشـون يف املوارـ  احملا ـجمة واملوارـ      يو - 20

نتي ـة تـأخجم   ، وذلـخل  اليت ي عب الو وا إليها مثاَس رلي بـالغ. ولـواا تشـجمين األوا/أكتـوبجم    
افقــة علــش اامــة الشــهجمية، والتــأخجم يف إ ــداس سســائل التيســري، واقــتجماط ا  ــوا علــش     املو

موافقاا أمنية  ا يت اوا ااموتني املتفي عليهما م  ا كومـة يف نيسـان/أبجميل، وعـدم التقيـد     
مل ت ـل سـوى سـب  روافـل      ،بالربوتوكوالا املتفي عليها عند نقـاط التفتـي ، وانعـدام األمـن    

قـخص يف املنـالي احملا ـجمة واملوارـ  الـيت       285 500وكاالا إىل ما جمموعـ   مشتجمكة بني ال
يف املائــة مــن املســتفيدين  46(. وميثــل هــرا اسمــو  2اجلــدوا انظــجم ي ــعب الو ــوا إليهــا )

الرين متت املوافقة علش إي ـاا املسـاعدة إلـيهم يف إلـاس خمـة تشـجمين األوا/أكتـوبجم، والبـالغ         
يف املائة من جممـو  الـرين ُللـب، يف إلـاس اامـة،       29 ، وحوا اقخ  609 450عددهم 

ــيهم، وعــددهم    ــجمة   962 800إي ــاا املســاعدة إل . وباةضــافة إىل (24قــخص )انظــجم الفق
ذلخل، ردمت األمم املتحدة املسـاعدة إىل بعـ  هـره املنـالي مـن خـالا القوافـل الـيت تسـريها          

ة العـاملم بلي ـاا املسـاعداا الدرائيـة     فجمادى الوكاالا. فعلش سبيل املثاا، رام بجمنامج األغريـ 
من املوارـ  الـيت ي ـعب الو ـوا إليهـا واملنـالي احملا ـجمة         25قخ ا يف  547 819إىل حنو 

ــب دمشــي. كمــا وا ــلت         ــب وسي ــزوس واــص وإدل ــجم ال ــب وا ســكة ودي يف حمافظــاا حل
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عم يف بعــ  الــد إضــافًة إىلاملنظمــاا غــري ا كوميــة تقــدع خــدماا لبيــة وتعليميــة واائيــة، 
 رماعاا أخجمى، يف املوار  اليت ي عب الو وا إليها ويف ظلِّ ظجموا بالدة ال عوبة.  

  
 الشكل الثاين  

العمليــاا املشــتجمكة بــني وكــاالا األمــم املتحــدة عــرب خمــوط التمــاس  عــدد األقــخاص   
الرين مت إي اا املساعدة إليهم يف كـل قـهجم يف املنـالي احملا ـجمة،  ـا يف ذلـخل عـن لجميـي         

 عملياا اةسقاط اجلوإ فوق مدينة ديجم الزوس
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ويف قجمرم مدينة حلب، عاودا حممة با  النري  ليخ امليـاه العمـل بكامـل لارتـها      - 21
يف املائـة مـن السـكان. غـري أن      65وهـم تقـوم بتـوفري امليـاه إىل      ،تشجمين األوا/أكتـوبجم  9منر 

مـن املائـة    35، تـا اضـمجم نسـبة    يـة نعماا القتاللأنابيب املياه تعجمضت ألضجماس جسيمة نتي ة 
املتبقية من السكان إىل االعتماد علش موسِّدين من القما  ااـاص أو آبـاس امليـاه احملليـة ااا ـة      

. وهره امل ادس معجمَّضة بشدة امجم التلـو  وهـم باهظـة التكلفـة إىل     املجمتبمة ب هاسيج عزين
ملياه يف تشجمين األوا/أكتوبجم نتي ـة  يخ احد كبري. كما  قت أضجماس  حمة سليمان ا لو ل

تشــجمين األوا/أكتــوبجم  29نعمــاا القتاليــة. ورــد اســتأنفت هــره احملمــة العمليــاا جزئيــا يف  ل
اليونيســيب. وال تــزاا اليونيســيب  الــيت رامــت هبــا  رود مــداداا بــالواة ــالحاا واةبفيــل 

العمليـاا  تقـوم ب تدعم اة الحاا يف قبكة املياه العامـة يف كـل مـن قـجمق حلـب وغجمهبـا، و      
ماليني لتجم يف اليوم يستفيد منـها   5الماسئة لنقل املياه بال هاسيج إىل غجمو مدينة حلب  عدا 

ــجمُّسا،  ـــ   300 000 ــا  تيـ ــجم األحيـ ــون يف ن قـــخص يف أكثـ ــيهم املقيمـ ــدة فـ ــ  اجلديـ املالجـ
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 مدسســة 121للنــااحني داخليــا. وتــوفجم عمليــاا األمــم املتحــدة أييــا لنلفــاا يف املخ  ــة 
 إمكانية ا  وا علش املياه.

 
 3اجلدوا 

 العمليـــاا اةنســــانية املشــــتجمكة بـــني وكــــاالا األمــــم املتحـــدة عــــرب خمــــوط التمــــاس   
 )أ((2016ا/أكتوبجم تشجمين األو 31كانون الثاين/ينايجم إىل  1)
 
 

 قخ ا مت إي اا املساعدة إليهم 1 287 750 
 

األقخاص الرين مت إي اا عدد 
املساعدة إليهم يف املنالي اليت 

 ي عب الو وا إليها
100 817 

 

األقخاص الرين مت إي اا عدد 
 املساعدة إليهم يف املنالي احملا جمة

650 413 

 
الرين مت إي اا  عدد األقخاص

 نالياملساعدة إليهم يف امل
 األولوية عرب خموط التماس ذاا

000 57 

 يف املائة 17.8
الرين مت إي اا  األقخاصنسبة 

اليت  املنالييف  املساعداا إليهم
 ي عب الو وا إليها

 يف املائة 48
نسبة األقخاص الرين مت إي اا 

املساعدة إليهم يف املنالي 
 احملا جمة

 18أ ل من  17
 مت الو وا إلي  حما جمامورعا 

 
 اموط التماس العابجمةالقوافل عدد 

126 

 
 عملياا النقل اجلوإعدد 

146 

 
 عملياا اةسقاط اجلوإعدد 

150 
 

 مور  من املوار  احملا جمة. 18قخص يف  861 200استنادا إىل العدد السابي البالغ  )أ( 
  

ــود الــيت تفجمضــها عمــدًا     - 22 إي ــاا  تعجمرــلوظل ــت أييــا تــدخالا ألــجماا الــ ا  والقي
 األقـخاص بجمنامج األغرية العاملم غري رـادس علـش الو ـوا إىل     املعونة. فعلش سبيل املثاا، ظلَّ

تعليــي مجيــ  لاحملتــاجني يف املنــالي اااضــعة لســيمجمة تنظــيم الدولــة اةســالمية، وذلــخل نتي ــة    
ة إىل هره املنالي بسبب عدم القدسة علش العمل ب ـوسة مسـتقلة وعلـش    خم  إي اا املساعد

 مَتإىل معظـم منـالي حمـافظ    األغرية العاملم س د األنشمة. وهرا ما  وا دون و وا بجمنامج
ا ســكة حمافظــة حلــب الشــما  وسيــب حمافظـة  الــزوس، وبعــ  اجليــو  يف سيــب  الجمر ـة وديــجم 

، يوا ـل بجمنـامج   2016نيسـان/أبجميل   10ااة الشما  الدـجمو. ومنـر    حمافظة اجلنوو وسيب
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األغرية العاملم القيام، عن لجميي عملياا اةسقاط اجلوإ مـن علـو مجمتفـ ، بلي ـاا املسـاعدة      
وكاالا األمم املتحدة إىل املنالي احملا جمة يف مدينة ديجم الزوس، الـيت يتعـرس الو ـوا    نيابة عن 

وا ـلة  مل الـالام تمويـل  ال. إال أن نـة حاجـة ماسـة لتخ ـيص     2014 إليها بجما منر آذاس/ماسس
 .العملية هره
مـن روافـل    لـنسواا واستمجّما عملياا االستيال  علش األدوية واللواام المبية املنِقـرة   - 23

االسـتيال  علـش    جـجمى . فقـد  (4)انظـجم اجلـدوا    تشجمين األوا/أكتـوبجم  يفاملساعداا اةنسانية 
عالجـا   45 346ومساعدة للبقا  علش ريد ا يـاة تكفـم لتـأمني     سواالنأ ناا لبية منقرة 

 ، وداس الكـبرية )حمافظـة سيـب دمشـي(    من القوافل املشتجمكة بني الوكـاالا املتوجهـة إىل دومـا   
 ، وا ولــة)حمافظـة اـص(   الـوعجم وحـم  ، )حمافظـة سيـب دمشــي(   ، واملعيـمية )حمافظـة اـص(  
 .  )حمافظة اص(

 
 4اجلدوا 

 2016األوا/أكتوبجم  تشجمين ،ية اليت مت االستيال  عليها من القوافلاللواام المب
 

 لت ازمن ع ا عدق م اق الع ج امل قع
االلتـها  الجمئـوإ،    معاجلـة لـواام  ل با  واسموعة ،الفيتاميناا املتعددة 8 016 داس الكبرية   

 الوسيدية السوائلواملواد املعقمة، و
ــواام  )أ( 16 670 دوما ــدااا ــجموق، وعاجلــة مل ــش  يلغســ جلســاا مع ــدموالكل  إال

، القلــب سجفــان إاالــة، وأجهــزة التــنفس ال ــناعم، وأجهــزة  كبــاسلل
 باألقعة السينية،   ت ويجمال أجهزةتعقيم، والوأجهزة 

عاجلة االلتها  الجمئـوإ، ولـواام معاجلـة    م للواامألب وبا   تانموعاس ) (17 559 املعيمية
، وأجهـزة  مجماربـة لل قاقـاا الشـجم ، و يـاه  م فحـص دد لا جموق، وعُـ 

 ألقعة السينية األساسيةاالت ويجم ب
عاجلة االلتها  الجمئوإ، واملواد املعقمة، م لواامألب وبا  ل اسموعتان 3 101 ا ولة

الوسيدية، باةضافة إىل املعـداا العامـة واللـواام المبيـة مـن       والسوائل
 العام المبجمموعاا 

 
 الــدم ليــد  ااافيــةالوسيديــة واألدويــة   الســوائلفيــت كميــاا العديــد مــن األدويــة مثــل      ُخ )أ( 

 .واملستهلكاا المبية
فيت كمياا األدوية مثل املواد املعقمة مواد تمهري اجلجموا والوحـداا األساسـية/التكميلية مـن    ُخ ) ( 

 .المواسئ  االاالوكاالا  بني املشتجمكة ال حية اللواام جمموعة
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 خمة األمم املتحدة لتسيري القوافل املشـتجمكة بـني الوكـاالا لشـهجم تشـجمين      إلاس و يف - 24
ــوبجم ــب الو ــوا إىل  ، األوا/أكت ــ  احملا ــجمة، هبــدا      29ُلل ــ  املوار ــخل مجي ــا يف ذل ــا،   مورع

الـرإ كـان مـن املقـجمس      قـخص. ويف سد السـلماا السـوسية    962 800إي اا املسـاعدة إىل  
لوا/سبتمرب حسب االتفاق الرإ يقيـم بتقـدع سد يف غيـون    أي 30أو  29 حوا يف تقدمي  

ــ  وسد يف    ــام عمــل، ولكن ــش إي ــاا املســاعدة      7ســبعة أي ــت عل ــوبجم، وافق تشــجمين األوا/أكت
مسـتفيدا   353 350للـب  فـ   ُس، بينمـا  يف املائة( 63.3) مستفيدا 609 450إىل اململوبة 

وافـي عليـ . وللبـت السـلماا أييـا أن      دَسجوا يف عدد املستفيدين امليف املائة( أو مل ُي 36.7)
  جمإ إي اا املساعدة إىل أسبعة موار  أخجمى يف تشجمين األوا/أكتوبجم خاسج نماق اامة.

ــة     18ويف  - 25 ــدة إىل وااسة اااسجيـــ ــم املتحـــ ــدمت األمـــ ــوبجم، رـــ ــجمين األوا/أكتـــ تشـــ
للبــا  18 ضــمتالقوافــل املشــتجمكة بــني الوكــاالا لشــهجم تشــجمين الثــاين/نوفمرب، الــيت     خمــة

ــاعدة إىل   ــاا املسـ ــاج   904 500ةي ـ ــخص حمتـ ــالي احملا ـــجمة     25 يفقـ ــة مـــن املنـ منمقـ
مـوط التمـاس. وجـا  سد    ا العـابجمة اليت ي عب الو وا إليها واملنالي ذاا األولويـة   واملنالي

 تشـجمين األوا/أكتــوبجم، متشـيا مــ  فتـجمة االســتعجماض املتفـي عليهــا. ومتـت املوافقــة علــش      27يف 
 مسـتفيد  281 500ُسف  للـب  بينما يف املائة(،  69مستفيد ) 623 000 للب ما جمموع 

. ومــن أ ــل املوارــ  اململوبــة  املوافــي عليــ د املســتفيدين ايف املائــة( أو مل ُيــدسجوا يف عــد 31)
يف املائـة(، ومتـت املوافقـة     32موارـ  بالكامـل )   8مورعا، متت املوافقـة علـش    25البالغ عددها 

مــورعني للــب يف املائــة(، بينمــا مت سفــ   60) مورعــا مــ  خفــ  عــدد املســتفيدين  15علــش 
 20ذلــخل قــجمق حلــب. وللبــت الســلماا أييــا إي ــاا املســاعدة إىل    يف يف املائــة(،  ــا 8)

 يف تشجمين الثاين/نوفمرب خاسج نماق اامة.  آخجم مورعا 
معـرب ن يبني/القامشـلم يف حمافظـة ا سـكة      ‘‘مورتـا ’’ورد أغلقت السـلماا التجمكيـة    - 26

ــر   ــة من ــدوا  أمني ــم املتحــدة    2015كــانون األوا/ديســمرب   27ل . كمــا تظــل وكــاالا األم
عــاجزة إىل حــد بعيــد عــن الو ــوا مــن داخــل اجلمهوسيــة العجمبيــة الســوسية إىل أحنــا  حمافظــة   

تنظـيم الدولـة اةسـالمية علـش     عنا ـجم  ام األمـن ولوجـود   انعـد بسـبب  ا سكة عن لجميي الـرب،  
متوا/يولي ، بدأا األمـم املتحـدة عمليـاا النقـل اجلـوإ مـن دمشـي إىل         9امتداد المجمق. ويف 

قــخص مــن  175 000ممــاس القامشــلم مــن أجــل إي ــاا مســاعدة متعــددة القماعــاا إىل  
   .افظةاحملاألقخاص املستهدفني يف 

 
 االست ابة اةنسانية  

ــجمين - 27 ــدة     يف تشـ ــم املتحـ ــة لنمـ ــانية التابعـ ــاالا اةنسـ ــتمجما الوكـ ــوبجم، اسـ األوا/أكتـ
ــ  الوســائ  مــن داخــل      وقــجمكاؤها يف ــاجني باســتخدام مجي إي ــاا املســاعدة إىل ماليــني احملت



 S/2016/962 

 

20/25 16-20091 

 

(. ووا لت املنظماا غري ا كوميـة  5اجلمهوسية العجمبية السوسية وعرب ا دود )انظجم اجلدوا 
ــدع املســاع  ــ  ا ــاا يف الشــهوس الســابقة. ووا ــلت      أييــًا تق ــاجني كمــا كــان علي دة إىل احملت

ا كومة السوسية تقدع اادماا األساسية يف املنالي اااضعة لسيمجمسا ويف كثري مـن املنـالي   
 الوارعة خاسج سيمجمسا.

 
    5اجلدوا 

تشـجمين   ،عدد األقـخاص الـرين رامـت موسسـاا األمـم املتحـدة بلي ـاا املسـاعدة إلـيهم         
 2016األوا/أكتوبجم 

 امليممو
عالالالالالالدق األ الالالالالال ا  
 الذ   ظت، ا املساعدة

43 550   لنمم املتحدة منظمة األغرية والزساعة                               

 059 87 املنظمة الدولية لله جمة  

 891 710 مفوضية األمم املتحدة لشوون الالج نني  

  000 900 2 منظمة األمم املتحدة للمفولة  

 582 071 1 بجمنامج األمم املتحدة اةمنائم  

 500 297  ندوق األمم املتحدة للسكان  

 000 450 وكالة األمم املتحدة ةغاثة وتشديل الالج نني الفلسمينيني يف الشجمق األدى  

 974 128 4 بجمنامج األغرية العاملم  

 919 172 1 منظمة ال حة العاملية

  
ــا واألسدن إىل داخــل     - 28 واســتمجما عمليــاا إي ــاا املســاعداا عــرب ا ــدود مــن تجمكي

 2191و  (2014) 2165اجلمهوسيـــة العجمبيـــة الســـوسية، وذلـــخل وفقـــا ألحكـــام القـــجماساا 
رـجماساا، رامـت األمـم    تلـخل  )انظجم الشكل الثالث(. ومتشيا م   (2015) 2258 و (2014)

املتحدة بلخماس السلماا السوسية بكل قحنة مسـبقا،  ـا يشـمل التفا ـيل املتعلقـة  حتواهـا       
بعـــة لنمـــم املتحـــدة املعنيـــة ووجهتـــها وعـــدد املســـتفيدين منـــها. ووا ـــلت آليـــة الجم ـــد التا 

رافلـة   21 يفقـاحنة مت اسـتعمالا    535باجلمهوسية العجمبية السوسية عملياسا، حيـث س ـدا   
األوا/أكتــوبجم، وأكــدا المــاب  اةنســاين لكــل منــها، وأخمــجما الســلماا    يف قــهجم تشــجمين
يت كــل قــحنة. ومــا االــت اآلليــة تســتفيد مــن التعــاون املمتــاا مــ  حكــوم عبــوسالســوسية بعــد 

 األسدن وتجمكيا.
 

  

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(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 ردمت لم األمم املتحدة وقـجمكاؤها املسـاعدة عـن لجميـي عمليـاا      

 2016التسليم عرب ا دود، حسب اسموعة، تشجمين األوا/أكتوبجم 
 

 )باآلالف 

 
 
 
 
 
 
 

وُأجنـــزا يف قـــهجم تشـــجمين األوا/أكتـــوبجم عمليـــاا إسســـاا القوافـــل املشـــتجمكة بـــني   - 29
. وعــالوة 6 املوارــ  احملا ــجمة والـيت ي ــعب الو ــوا إليهـا املدسجــة يف اجلــدوا  الوكـاالا إىل  

ــر   ــش ذلــخل، من ــة    146نيســان/أبجميل، أجنــزا األمــم املتحــدة    10عل ــة إلقــا  ســل  غرائي عملي
ومســاعدة إنســانية مــن اجلــو علــش مدينــة ديــجم الــزوس. وباةضــافة إىل ذلــخل، وا ــلت اسموعــة  

 150دمشــي إىل القامشــلم، ورــد ُأجنــز مــا يزيــد علــش  اللوجســتية عمليــاا النقــل اجلــوإ مــن 
متوا/يوليــ . وخــالا الفتــجمة املشــمولة   9عمليــة مــن عمليــاا النقــل اجلــوإ ذهابــا وإيابــا منــر   

بالتقجميجم، رامت وكاالا األمم املتحدة أييـا بلي ـاا قـحناا مجمسـلة مـن فـجمادى الوكـاالا        
رامـت بلي ـاا املسـاعدة إىل    ا أو موط التماس وموار  ي عب الو وا إليهموار  عابجمة اإىل 

 تلخل املوار  من خالا بجماجمها العادية.  
 

    6اجلدوا 
 2016القوافل املشتجمكة بني الوكاالا العابجمة اموط التماس، تشجمين األوا/أكتوبجم 

 امل قع التا  خ
اهلالالالالدف امل تالالالال    
 )عدق املستفسد   

عالالدق األ الال ا  املسالالت دفني  
  الذ   ظت، ا املساعدة

  000 35 000 143 دوما األوا/أكتوبجم تشجمين 19     
  500 33 750 37 الداس الكبرية األوا/أكتوبجم تشجمين 20
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 امل قع التا  خ
اهلالالالالدف امل تالالالال    
 )عدق املستفسد   

عالالدق األ الال ا  املسالالت دفني  
  الذ   ظت، ا املساعدة

  000 35 000 45   املعيمية األوا/أكتوبجم تشجمين 23     
  000 71 000 71 ا ولة األوا/أكتوبجم تشجمين 24
  000 70 000 75 الوعجم األوا/أكتوبجم تشجمين 25
  000 11 000 21 حجمستا قجمق األوا/أكتوبجم تشجمين 29
  000 30 000 42 ردسايا األوا/أكتوبجم تشجمين 31
 
 مجي  املساعداا املقدمة هم ذاا لاب  متعدد القماعاا.  م حمو 

  
أليـام التح ـني   ”تشجمين األوا/أكتوبجم، نفَّرا السلماا السـوسية ا ملـة الثانيـة    يف و - 30

بدعم من اليونيسيب ومنظمة ال ـحة العامليـة وقـجمكائهما. ومـن      “الولنية ضد قلل األلفاا
 12مـن األلفـاا دون سـن ااامســة يف     2 814 119أ ـل الـدا املقـجمس املتمثـل يف تلقـيو      

منمقـة   32يف املائـة( حبلـوا هنايـة الشـهجم. ويف      94.7لفال ) 2 264 472حمافظة، مت تلقيو 
تشـجمين   27حمافظاا، مت متديد ا ملـة إىل غايـة   من املنالي اليت ي عب الو وا إليها يف ناين 

. وعـالوة علـش ذلـخل، ويف إلـاس اجلولـة الثانيـة مـن        بلو  الـدا بأكملـ   األوا/أكتوبجم ةتاحة 
لفــال يف تشــجمين  45 084ا ملــة الولنيــة للتح ــني  ولــداا امليــاداا املتعــددة، مت تلقــيو  

 جمكيا.األوا/أكتوبجم عن لجميي تدخالا عرب ا دود انمالرا من ت
 

 متويل خمة االست ابة اةنسانية   
ــبني الشــكل   - 31 ــ ي ــل خمــة االســت ابة اةنســانية يف    الجماب ــة متوي  تشــجمين األوا/ 31حال

 أكتوبجم.
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    الجماب الشكل 
 2016تشجمين األوا/أكتوبجم  31متويل خمة االست ابة اةنسانية، 
 )   ني قةال ال ال ال ال املتحدة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 التأقرياا وعملياا التس يل  
ــوبجم مــا جمموعــ       - 32 ــدا   31رــدَّم موظفــو األمــم املتحــدة يف تشــجمين األوا/أكت ــا جدي للب

للبـاا   10منـها  للبـا،   36 مـا جمموعـ    . ومتت املوافقـة علـش  الدخوا للح وا علش تأقرية 
ــ ــوبجم و  دُِّر ــا  26مت يف تشــجمين األوا/أكت ــدمللب ــا   أر ــزاا هن ــجم.    37، وال ي ــد النظ ــا ري للب

وُسفيــت ثالثــة للبــاا جديــدة للح ــوا علــش تأقــرياا، كانــت رــد رــدِّمت يف تشــجمين           
يف اسمـو ،  . وةللبـا لت ديـد التأقـري    42األوا/أكتوبجم. وعالوة علش ذلخل، ُردِّم ما جمموعـ   

 24ُيبـت بعـد يف    مليف اسمـو ،  للبـا، بينمـا مل ُتـجمف  أإ للبـاا . و     46متت املوافقة علش 
 ُردِّمت يف تشجمين األوا/أكتوبجم. هامن 19، للبا
املـأذون لـا   وكومة ا ويبلغ إمجا  عدد املنظماا الدولية غري ا كومية املس لة لدى  - 33

إجـجما اا التسـ يل.   منظمة. وهنا  أسب  منظماا أخجمى ب ـدد إكمـاا    17بالعمل يف البلد 
املنظماا تواج  العوائي والقيود اةداسية اليت توثجم علش ردسسا علـش العمـل، منـها     تلخلوظلت 

منظمـة   188إذن ةججما  تقييماا مسـتقلة لالحتياجـاا. وُأذن لنحـو     ما خيص ا  وا علش

39 
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منـــها ُأضـــيفت  منظمـــاا 5 ،غــري حكوميـــة ولنيـــة بالعمـــل يف اجلمهوسيـــة العجمبيـــة الســـوسية 
 أيلوا/سبتمرب. يف

 
 سالمة وأمن موظفم املساعدة اةنسانية وأماكن عملهم    

ــرإ قــنت  يف    - 34 ــاا املعاسضــة    30باةضــافة إىل ال ــوم ال ــوبجم مجاع تشــجمين األوا/أكت
علـش املـبي الـرإ اُتخـر مقـجما ملكاتـب األمـم املتحـدة وموظفيهـا يف           لـدوا املسلحة غري التابعـة  

حياة موظفم املساعدة اةنسـانية للخمـجم.    عجّمضت ماا ال د منغجم  مدينة حلب، ور  عد
إىل مقالعـة حجمبنفسـ     متوجهـة رافلة مشتجمكة بني الوكـاالا كانـت   ُألديت فعلش سبيل املثاا، 

يف لجميقهـا إىل املورـ  بسـبب ريـام رـواا تنتسـب إىل ا كومـة        وهـم  الفجمعية،  حافظـة اـاة،   
 .  ابعجمرلة و ول

موظفًا من موظفم األمم املتحدة ريـد االحت ـاا أو يف عـداد     28وال يزاا ما جمموع   - 35
بجمنـامج األمـم املتحـدة اةمنـائم     مـن  وموظـب واحـد    األونـجموا من موظفًا  26منهم ) املفقودين

ال ا ، ُرتـل عشـجماا العـاملني يف اسـاا اةنسـاين،       بدايةب. ومنر ياليونيسمن وموظب واحد 
موظفـًا ومتموعـًا يف الـالا األاـجم العـجمو       54تحـدة و  موظفًا من مـوظفم األمـم امل   18منهم 

ــة الــالا األاــجم الفلســميين. وباةضــافة إىل     8الســوسإ و  مــن املــوظفني واملتمــوعني يف مجعي
  قتل العديد من موظفم املنظماا غري ا كومية الدولية والولنية. ذلخل، أفيَد

  
 مالحظاا -ثالثًا  

ال ماا املجموعـة  ف. مهولةال تزاا ا الة يف اجلمهوسية العجمبية السوسية تتدهوس بوترية  - 36
. ومـا فت نـت املـداسس واملستشـفياا     تسـتمجم بـال هـوادة    ضد املدنيني والياكل األساسـية املدنيـة  

واادماا األساسية تتعجمض ليـجمباا وحشـية. أمـا انتـهاكاا أبسـ  مبـادئ القـانون الـدو          
ــم       قــوق اةنســان  ــل العبث ــل القت ــدو  اةنســاين، فهــم واســعة االنتشــاس. وال ميث والقــانون ال

 تشــجمين األوا/ 26لعشــجماا األلفــاا يف جممــ  مدسســم يف رجميــة حــاس،  حافظــة إدلــب، يف  
لسـوسيني  بـأن ا الـيت تـركجمنا   العديـدة  أكتوبجم سوى جمجمد حاد  واحد مـن ا ـواد  املأسـاوية    

ــ نن كانــت تلــخل األفعــاا    مســتقبلهم مــن جــجما  هــرا الــ   ُيســلبون  ا  ومــن يشــعلون فتيلــ . ول
ــلن ذلــخل يعــزى إىل حــد كــبري إىل أن       واألســاليب املجموعــة مســتمجمة سغــم الســخ  العــاملم، ف
أ حاهبا، سوا  كانوا يف دهاليز السلمة أو يف معارل املتمـجمدين، ال خيشـون املسـا لة والعدالـة.     

 أن هوال  علش خمأ.ال بد من إثباا و
، ب فة خا ة يف قـجمق حلـب   وهم خمريةمثرية للقلي يف مجي  أحنا  البلد.  ا الةإن  - 37

م ناا الناس يف أمس ا اجة إىل اةجال  المو، يف حـني أن م نـاا اآلالا أييـا حباجـة      حيث
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إىل املساعدة الدرائية العاجلـة. ومل تـدخل أإ مسـاعداا مـن األمـم املتحـدة إىل قـجمق حلـب         
رد  اس الدرا  نادسا لدسجـة أن العديـد مـن النـاس يعيشـون      علش مدى أكثجم من أسبعة أقهجم. و

علش وجبة واحدة فق  من األسا يف اليوم. وما هو متاا من  يف األسواق احمللية، علـش ضـتلت ،   
ورفهـا.   من املتعر س وأو غري رابلة للتنبو أيبا  بأسعاس متيخمة. وهره املأساة مل تكن حتمية، 

علــش ســم واجلمهوسيـة العجمبيــة السـوسية للدــاساا اجلويـة    ويف حـني أسحـب بورــب االحتـاد الجمو   
بـد   الفـ ر ـرية األجـل أن تدـري هـرا الوارـ .      أحادية اجلانب وقجمق حلب، ال ميكن ألإ هدنة 

إىل أجـل غـري مسـمش. والسـوسيون      وإمخادهـا  البنادق اليت حتملها مجي  األلجماا إمخاد ناسمن 
لقتـل. فهـم يعيشـون يف جـو     ألعماا ا  حد بل وض ،ال يملبون التورب لفتجمة عن رتل ألفالم

من التهديد والجمعب يوميا، حيث يزداون يف الموابـي السـفلية، ويبحثـون عـن مـالذ  مـيهم       
فت نت تتسار  علش ما تبقش مـن   من الداساا اجلوية ومن وابل القرائب وررائب الاون اليت ما

 دياسهم. ورد فقدا حياسم كل معي.
ــا ل  ل - 38 ــد أنشــأُا جملس ــي يف ا ــاد  الــ  ق ــة    رلتحقي ــاا اةغاث ــن عملي ــة م ــس عملي إ م

ــربى يف        ــوسإ يف أوسم الكـ ــجمو السـ ــجم العـ ــالا األاـ ــدة والـ ــم املتحـ ــني األمـ ــتجمكة بـ  19املشـ
تشـجمين األوا/أكتـوبجم.    24يف  بـدأ األسبو  الرإ  خالاأيلوا/سبتمرب. واستهل اسلس عمل  

بشـكل كامـل. ويتمثـل هـدا اسلـس يف       معـ   وأحث مجيـ  األلـجماا املعنيـة علـش أن تتعـاون     
التأكد من ورائ  ا اد  وتقدع تقجميجم إ  عند االنتها  مـن عملـ . وسـوا أسـتعجمض التقجميـجم      

. ول نن كان هرا التحقيي يكتسم أمهية، فـلن هـرا ال   الحقةوأرجمس ما ينبدم اعاذه من خمواا 
ىل املســا لة وإىل إجــجما  مــجماسا إ يعــين أنــ  ال ينبدــم التحقيــي يف حــواد  أخــجمى. ورــد دعــواُ  

انتهاكاا جسيمة للقانون الدو  اةنساين، بوسائل منـها  استكا  حتقيقاا فعالة يف ادعا اا 
 إحالة ا الة إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

أن مـا متـس ا اجـة إليـ  يف      ويف العديد من تقاسيجمإ املقدمة إىل جملس األمـن، أكـداُ   - 39
ة هو وضـ  حـد للعنـب، يف حلـب ويف أمـاكن أخـجمى، والعـودة إىل        اجلمهوسية العجمبية السوسي

ىل ضــمان و ــوا إذوإ النفــوذ رــد دعــوا ورــب األعمــاا العدائيــة علــش ال ــعيد الــولين. و 
ــا         ــ  أحن ــدنيني يف مجي ــ  امل ــي إىل مجي ــل ودون عوائ ــداملســاعداا اةنســانية بشــكل كام . البل

االضـمال   سـووليات     يف/أكتـوبجم  لس مجمة أخـجمى يف تشـجمين األوا  اس تقاعسويوسفين فشل 
سـوسية. وال بـد مـن إ ـاد سـبل لبنــا       اجلمهوسيـة العجمبيـة ال  املتمثلـة يف دعـم السـالم واألمـن يف     

لـس  اسجسوس من قأهنا أن تعزا الوحدة وتيافجم اجلهود. و ب ياوا العجماريـل الـيت تعتـجمض    
ي الـدو  لـدعم سـوسية بلعمـا      تعليي التعاون الثنائم بـني الجمئيسـني املشـاسكني للفجميـ    مشكلة و

دفعة جديـدة للعمـل الـرإ يقـوم بـ  استمـ  الـدو . و ـب علـش العـامل أن يقـب ورفـة سجـل              
 سوسية.اجلمهوسية العجمبية الواحد لورب ال يب يف 

 


