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

 (2015) 2258و  (2014) 2191 و
  

 تقجميجم األمني العام  
  

 مقدمة -أوال  
مـن رـجماس جملـس     17عمـ  اـالفقجمة   املقـدمم  الثـامن والعرـجمو    هـ  التقجميـجم   هرا التقجميـجم   - 1

ــن  ــجمة (2014) 2139األم ــس   10، والفق ــجماس ا ل ــن ر ــجمة (2014) 2165م ــن  5، والفق م
ب فيهـا  ، اليت طلـ (2015) 2258من رجماس ا لس  5، والفقجمة (2014) 2191رجماس ا لس 
ي ما تقجميجمًا عن حالة تنفير مجيع األطجماف املتنازعـة   اممه سيـة    30كل  أرّدمأ   ا لس إيّل

 العجماية الس سية ألحكام هره القجماساا.
ويســتند هــرا التقجميــجم   م ــامينل إا املعل مــاا املتاحــة ل كــاالا األمــم املتحــدة          - 2

مـن حك مــة اممه سيـة العجمايــة السـ سية، ومــن    امل جـ ةة   امليــدا ، وإا املعل مـاا الــ اسةة   
ــ اسةة مــن       ــاا ال غريهــا مــن امل ــاةس الســ سية، ومــن امل ــاةس املتاحــة للعمــ م. وتارــ  ال يا 

ــجمة     ــا ية الفتـ ــداةاتا ا  سـ ــن إمـ ــدة عـ ــم املتحـ ــاالا األمـ ــن وكـ ــدة مـ ــا   30إا  1املمتـ   يسـ
 . ورد ُأةسجت ايا اا أحدث حيثما كا ت متاحة.2016 أاجميل
  

 التر ساا الجمئيسية - يا ثا 
 التر ساا   امليدا  -ألف  

خ ل الفتجمة املرم لة االتقجميجم، واجل اتفاق ورف األعمال العدائية أكرب تديد لل منـر   - 3
مـن امماعـاا املعاس ـة     39أياس مـاي ، أدـدسا    24شـ ا/ فربايجم. ففـ     27ادء سجميا ل   

سـاعة، مـن اتفـاق ورـف      48املسّلحة غري احلك مية اياً ا هّدةا فيل اأ  تنسحب،   غ    
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http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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ولكّنها مل تفعل ذلك حىت اعد ا ق ـاء أجـل هـرا ا  ـراس. هـرا، واسـتمجما        األعمال العدائية،
امه ة اليت ي رهلا الفجميق الدويل لدعم س سية واألمم املتحـدة مـن أجـل احلـّد مـن العنـف. و        

  إاـجمام اتفـاق للـدخ ل     األمجميكيـة واالاـاة الجّموسـ     أياس ماي ، ت ّسرت ال الياا املتحدة 5
 “هد ــة”أياس مــاي ، اتقفــق علــو الــدخ ل    24ســاعة   حلــب. و   48ملــدة  “هد ــة”  
 سيف ةمرق. مبحافظةساعة ترمل ةاسيا والا طة الرجمرية  72ملدة 
، يت ّمن السجمة التايل للترّ ساا علو امليـدا   (2015) 2258وعم  اأحكام القجماس  - 4

للقــــجماساا  اممه سيــــة العجمايــــة الســــ سيةعــــن مــــد  امتثــــال مجيــــع األطــــجماف     تقجميــــجما
ــاا  (2014) 2191و  (2014) 2165و  (2014) 2139 ــره املعل مــــ ــيس   هــــ . ولــــ

 خيّل اعمل فجمرة العمل املعنية ا رف إط ق الناس التااعة للفجميق الدويل لدعم س سيا. ما
سـيما   اافظـاا حلـب وإةلـب      استمجم القتال خـ ل الفتـجمة املرـم لة اـالتقجميجم، وال     - 5

حلقــ ق ا  ســا  ومحــاة ومحــل وال ذريــة وسيــف ةمرــق. وأفــاةا مف  ــية األمــم املتحــدة    
)مف  ـية حقــ ق ا  سـا ( اــأّ  عــدة ا تـهاكاا وقــاوزاا القــا    الـدويل حلقــ ق ا  ســا      
وا تهاكاا القا    الدويل ا  ساين وا تهاكاا حق ق ا  سا  امل ّثقة خ ل الفتـجمة املرـم لة   
ــ  املنــاطق مثــل حلــب            ــالتقجميجم رــد شــهد، مقاس ــة ااألشــهجم الســااقة، زيــاةة كــ ريًة   اع ا

 ةمرق. وسيف
حزيجما  ي  يــل م جهــة إا مف  ــية حقــ ق ا  ســا ،  6و  مــركجمة شــف ية م سخــة  - 6

 شخ ــا 270أفــاةا اممه سيــة العجمايــة الســ سية اــأّ  شــهجم أياس مــاي  شــهد مقتــل أزيــد مــن 
   اال ــحايارائمــة مفّ ــلة  ورــّدمت. “ا سهاايــة”جــجماء اهلامــاا  653وإدــااة أكثــجم مــن 

 وسيـف ةمرـق   ومحل وإةلـب وال ذريـة   واحلسكة وةيجم الزوس ومحاةاافظاا حلب وةمرق 
تترــااق اعــ  احلــ اةث، كتلــك املســتادة   ال ذريــة وطجمطــ  ،   ولــ ن كا ــتوطجمطــ  . 

التحقـق ارـكل    مل يتسـّن هلـا  ما سـالتل مف  ـية حقـ ق ا  سـا ، فـذّ  هـره األخـرية        مع  سمبا
 .االةعاءاامستقل من هره 

 حة، مبا   ذلك أفجمرة الجمدد، عن سق / عدة أكرب مـن القتلـو   وأالات امل اةس املفت - 7
  شهجم أياس ماي   تياة لألعمال اليت تق م هبا كل األطـجماف املتنازعـة، غـري أّ  األمـم املتحـدة      

 .االةعاءاامل يتسّن هلا التحقق اركل مستقل من هره 
ــال العنيــف   عــدة     - 8 لــت القــ اا . وت منــاطقو  اافظــة سيــف ةمرــق، اســتمجم القت

 احلك مية خ ل شـهجم أياس مـاي  السـيرجمة علـو القرـاو امنـ ل اأكملـل مـن الا طـة الرـجمرية،          
مــن   ذلــك الســيرجمة الكاملــة علــو منرقــة زاــدين ا،ادــجمة حــىت ا  ، وأحــجمزا مزيــدا    مبــا

املكاسب   القراو الرجمر  ااقاه النرـااية. وأسـفجم القتـال عـن إدـاااا   دـف ف املـد يني        

http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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رـــجميد ا الف مـــن هـــ الء إا القرـــاعني األوســـغ والرـــمايل مـــن الا طـــة الرـــجمرية،  وعـــن ت
مســجمااا. ووثقــت مف  ــية حقــ ق ا  ســا  اهلامــاا الــيت شــنتها ووااألســا  إا كفــجم ارنــا 

ري احلك ميــة، وكــرلك للــهاماا القــ اا امل اليــة للحك مــة ومجاعــاا املعاس ــة املســلحة غــ  
عــن ورــ و خســائجم   دــف ف املــد يني. وأفــاةا   اــني هــره امماعــاا، الــيت أســفجما    فيمــا

التقاسيجم ا ر و غاساا ج ية ور ف   عدة مد  من اينـها ةومـا والرـيف  ية وةيـجم الع ـافري      
 وازينة. ومجمجة

و  الا طة الاجماية، أفاةا التقاسيجم اأّ  الق اا احلك مية  ّفـرا ها ًمـا علـو مدينـة      - 9
ةاسيا ا،ادجمة. ووسةا أي ا تقـاسيجم تفيـد وـدوث ر ـف علـو ةاسيـا مـن جا ـب امماعـاا          

أياس مــاي ، واعــد ورــت ر ــري مــن منــع الســلراا  12املعاس ــة املســّلحة غــري احلك ميــة. و  
لألمم املتحدة واهلـ ل األمحـجم العـجمل السـ سل واللانـة الدوليـة لل ـليب        احلك مية رافلًة تااعة 

األمحجم من الدخ ل إا ةاسيا، عمدا الق اا امل اليـة للحك مـة، وسـب التقـاسيجم، إا إطـ ق      
ررائف علو املدينة أسفجما عن مقتل شخ ـني. وعـ وة علـو ذلـك، تلقـت مف  ـية حقـ ق        

علو األرل رد رتل ا وأّ  مد يني آخجمين كـثريين رـد أدـي  ا     ا  سا  تقاسيجم تفيد اأّ  ستة مد يني
   املعاسك اليت ةاسا   ةاسيا واملناطق ا،يرة هبا خ ل الن ف الثاين من شهجم أياس ماي .

ــة      - 10 ــ اا احلك ميـ ــني القـ ــي  اـ ــا  الرـ ــال عنيـــف   خـ ــاسيجم وـــدوث رتـ ــاةا التقـ وأفـ
ا أســفجم عــن ســق / عــدة كــ ري مــن القتلــو  وامماعــاا املعاس ــة املســّلحة غــري احلك ميــة،  ــ 

أياس ماي ، أدـاات رـرائف حافلـة مد يـة كا ـت تسـري        17وامجمحو   دف ف املد يني. و  
 7علو الرجميق ال حيدة املت قية وامل ةية من خا  الري ،  ا أسفجم وسب التقاسيجم عـن سـق /   

ة املسترـفو امليـداين   رتلو من املد يني. و  ورت الحق من  فـس اليـ م، أدـاات غـاساا ج يـ     
  حايا. الرهيد زياة ال قال وتسّ  ت   تعريل املسترفو عن العمل. ومل ُيسّال سق / أية

حزيجما  ي  يل، تعجّم ت  احية السـيدة زينـب ادمرـق، واـالقجم  مـن  ـيم        11و   - 11
ــارــرب الّســت، ال فاــاسين   ــا ال يقــل عــن    خّلف ــل م ــهم ئســة الجــ ني    14مقت مــد يا، مــن اين

ــرا جــجمأ أشــخاري كــثريين آخــجمين.   وينيني، فلســر ــ  اهلاــ م وه ــرل   ه ــل ال ــن   ع ــع م الجماا
. ورد أعلن تنظيم الدولـة ا سـ مية   العـجماق والرـام     2016  عام يستهدف السيدة زينب 

 )تنظيم الدولة ا س مية( مس وليتل عن هرا اهلا م.
استمجما املعاسك العنيفة اني  تلف األطجماف     اح  كثرية من اافظة حلب. و - 12

وُسّال استفاو   وترية الااساا ام ية وعملياا الق ف اليت تق م هبا الق اا امل الية 
للحك مة  ّد املناطق اليت تسيرجم عليها مجاعاا املعاس ة املسّلحة غري احلك مية   مدينة 

مث  تعجّم ت إا عدة  جمااا ج ية  اللريم   ، ريل إّ   احية أياس ماي 4حلب. فف  
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أياس ماي ، ريل إّ   احية الجماشدين تعجمّ ت  17أسفجما عن مقتل ستة أشخاري. و  
أياس ماي ، أداات ال جمااا  30ل جمااا ج ية عديدة أسفجما عن مقتل طفلني. و  

يقل عن ال جما عن مقتل ما ام ية م اين سكنية   السقّكجمل والكّ سة شجمق حلب، وأسف
من هّب للّنادة وا  قاذ. و  آخجمين وسب ما جاء عن أّول  30مد يا وإدااة  16
أياس ماي ، أداات رريفة هاو  مجمكز ا حسا  الريب اخلريل. وأسفجم اهلا م عن إدااة  31
شخ ا وإحلاق أ جماس ااملسترفو. و  مرلع شهجم حزيجما  ي  يل، تعجمض مسترفو  45

أشخاري وإحلاق  10  شجمق حلب إا الق ف  ا تس ب   وفاة ما ال يقل عن ال يا  
زالت مدينة حلب تعاين من تقلُّل شديد    أ جماس هبرا املجمفق. و  غ    ذلك، ما

ساعاا  10اخلدماا األساسية، حيث تفيد التقاسيجم اأّ  إمداةاا الكهجمااء ادوةة   
 أيام. 10 أس  عيا وإمداةاا املاء   ي م واحد كل

و  ال رت  فسل، وادـلت مجاعـاا املعاس ـة املسـّلحة غـري احلك ميـة شـن هاماتـا          - 13
ــها        ــيت تلقت ــا للمعل مــاا ال ــة حلــب. ووفق ــيت تســيرجم عليهــا احلك مــة   مدين ــاطق ال علــو املن
مف  ية حق ق ا  سا ، أداات رـرائف اهلـاو ، خـ ل الن ـف األول مـن شـهجم أياس مـاي ،        

لب الاجماية، ك  أ الـدين والسـليما ية واخلالديـة وامليـدا ، وأسـفجما عـن       عدةا من أحياء ح
مقتــل عــدة مـــد يني وجــجمأ كــثريين آخـــجمين وإحلــاق أ ــجماس كـــ رية اامل ــاين الســـكنية. و         

أياس ماي ، مث ، تعجمض مسترـفو  ـ يغ للت ليـد ال ارـع غـجم  حلـب إا الق ـف وتعّرـل          3
التأّكــد مــن كيفيــة ورــ و هــره احلاةثــة اال ــ غ.    عــن العمــل، ايــد أّ  املف  ــية مل يتســّن هلــا 

ــة احلك مــة أّ        ــة الســ سية اخلا ــعة ملجمار  ــاء العجماي ــة األ   ــيت أوسةتــا وكال وذكــجما التقــاسيجم ال
ررائف داةسة عن مناطق حلب اليت تسيرجم عليها امماعاا املعاس ة املسّلحة غـري احلك ميـة   

آخــجمين. و   15يقــل عــن ال ا مــد يني وجــجمأ مــ 3أدــاات املسترــفو وأســفجما عــن مقتــل 
أياس مـاي ، تعجّم ـت راعـدة األمـم املتحـدة   غـجم  حلـب إا         21و  19الفتجمة الفادـلة اـني   

ــف ف        ــاااا   دـ ــ و إدـ ــن ورـ ــك عـ ــفجم ذلـ ــ اسيي ةو  أ  يسـ ــدة دـ ــف اعـ ــ  ف  ر ـ مـ
 .املتحدة األمم
وحـدة   عنادـجم اـني   ،اال ـ اسيي ، مبا   ذلك  ريا  القنادة واهلاماا واستمجم القتال - 14

احلماية الرع ية الكجمةية وامماعاا املسّلحة غري احلك ميـة علـو طـ ل طجميـق كاسـتيل ، أحـد       
الرـجمر  مـن مدينـة حلـب حيـث يقرـن       آخجم طجمق ا مداة الجمئيسية املت قيـة وامل ةيـة إا امـزء    

شــخل. وأفــاةا التقــاسيجم خــ ل شــهجم أياس مــاي  ا جــ ة ر ــف  300 000يقــجم  مــن  مــا
عندما يرـتد القتـال، ي ُيعـاة     هره الرجميقلرجميق. وكثريا ما يتم إغ ق ج ل علو ط ل هره ا

اعد أ  ختف حـّدة هـرا القتـال. وإل ا اـ ض أي ـا عـن  ـجمااا ج يـة أدـاات القـجم             افتحه
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أياس مـاي ، مـث ، ريـل إّ  غـاسة ج يـة علـو        26رجميق. ففـ   للازء الرمايل من هره الاملتائة 
أياس مـاي ، ريـل إّ  ئـس غـاساا      27مـد يني. و    10ن إدـااة أكثـجم مـ    ترجمية عنـدا  خّلفـ  

ج ية علو مدينة كفجم احلمجماء تس  ت   مقتل امجمأة وإدااة س عة مـد يني آخـجمين. و   فـس    
الي م، استهدفت غاسة ج ية   زًة   حجميتا  وأسفجما وسـب التقـاسيجم عـن مقتـل مـا ال يقـل       

 مد يني وإدااة العرجماا جبجماأ. 10عن 
واســتمجم القتــال اــني امماعــاا املســّلحة غــري احلك ميــة وتنظــيم الدولــة ا ســ مية     - 15

مشال اافظة حلب. وأسفجما هامة  فرها التنظيم علـو مـاسو وإعـزاز وعلـو املنرقـة ا،يرـة       
شـخل   35 000هبما عن ور و إدـاااا عديـدة   دـف ف املـد يني وإا ترـجميد  ـ  مـن        

علـو العديـد مـن القـجم  اخلا ـعة       م ادلة السـيرجمة راو التنظيم . واستأياس ماي شهجم  هنايةمع 
لسيرجمة امماعاا املعاس ـة املسـّلحة غـري احلك ميـة، وال ارعـة علـو مرـاسف مـاسو وإعـزاز.          

جمة جزئيــا ورــد تحــت امماعــاا املســّلحة غــري احلك ميــة للمــد يني املتــ قني   مــاسو ا،اد ــ   
ــة، وللمــ     ــجم  ا،اذي ــة إا الق ــدخ ل وجمي ــرل    اال ــد ال ــدخ ل املسترــفو ال حي ــيني ا  فني الر 

 زال يعمل وااخلجموج منل. ما
ــة إةلــب، اســتمجم خــ ل الفتــجمة املرــم لة اــالتقجميجم الق ــف املت ــاةل اــني          - 16 و  اافظ

األطجماف والااساا ام ية امل اليـة للحك مـة،  ـا أة  إا سـق / رتلـو وم ـااني   دـف ف        
الكم  ـة وغيرـة الجممحـة،    ا مست طناا املرجمةين العر ائية تأياس ماي ، تعجم  5املد يني. و  

جنــ   مدينــة ســجممدا، إا مــا ودــف   التقــاسيجم األوليــة اأّ ــل ر ــف جــ ل. ايــد أّ   ال ارعـة 
السلراا الس سية والسلراا الجموسية  فت أ  تكـ   رـد شـنت هـره الاـاساا، وذكـجما أ        

مماعاا املعاس ة املسّلحة غـري  حدثت اس ب ررائف أو رناال أطلقتها ا كا ت ردا فااساا 
دـيب  مد يا علو األرل ُرتل ا فيما ُأ 30احلك مية. وجاء عن أّول من هّب للّنادة وا  قاذ أّ  

عرجماا آخجمو . وأوسةا التقاسيجم أّ  غاساا ج ية استهدفت أي ا أجزاء أخـجم  مـن إةلـب    
. وأسـفجما هـره   منها مدينة إةلـب وأساـا ومعـجّمة النعمـا  وخـا  شـيخ   واـّنج وحفسـجمجة        

مـد يا   70الااساا، وسب املعل ماا اليت تلقتها مف  ية حق ق ا  سا ، عن مقتل    مـن  
وإدااة كثريين آخجمين. هرا، ورد ت جّمسا أي ا ال نية التحتية. فعلو سـ يل املثـال، اسـتهدفت    

ــنمت      ــيت ُش ــة ال ــا لرــب النســا    13الاــاساا ام ي ء أياس مــاي  أساــا وأدــاات مسترــفو الي
أياس مـــاي ، اســـتهدفت الاـــاساا ام يـــة  30والت ليـــد وتســـ  ت   إدـــاااا للمـــد يني. و  

ــ ط   ــفو الـ ــل   مباملسترـ ــن مقتـ ــفجما عـ ــة إةلـــب وأسـ ــن  دينـ ــل عـ ــا يقـ ــااة  26مـ ــد يا وإدـ مـ
اذيــة ملسترــفو ااــن ســينا عــن املنرقــة ا،علــو غــاسة ج يــة ثا يــة  ومل تســفجمآخــجمين.  عرــجماا
  حايا. سق /
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ا املعاس ة املسلحة غري التااعة للدولـة ر ـف الـدل الف عـة وكفجميـا      ووادلت مجاعا - 17
أياس ماي ، أاِلغ عن مقتل أحد املد يني وإدااة آخجمين اعـد   8ا،ادجمتني   اافظة إةلب. و  

ا،ادــجمتني. وأفــاةا التقــاسيجم أي ــا مبقتــل ث ثــة مــد يني   ال لــدتي نإطــ ق رــرائف هــاو  علــو 
ــو   ــل عل ــة ر ــف     أياس مــاي . وُأ 24الف عــة    آخــجمين   هاــ م  اث ــغ أي ــًا عــن عملي ال

 .ُيسامل سق / أية  حاياأياس ماي ، ولكن مل  31
  اافظــــة ال ذريــــة،  ،الســــاحليتا  ج لــــة املــــدينتا أياس مــــاي ، تعجّم ــــت  23و   - 18
هلامــاا إسهاايــة، حيــث شــهدا ج لــة أساعــة ا فاــاساا،  ،  اافظــة طجمطــ   ،طجمطــ  و

ــة     ــاسا    ارـ ــاء، وا فاـ ــة الكهجماـ ــاس آخـــجم   مديجميـ ــ ط ، وا فاـ ــفو الـ أحـــدها   املسترـ
للحاف ا. وورع ا فااسا    ارة للحـاف ا   طجمطـ   واسـتهدف ا فاـاس ثالـث منرقـًة       

قـاسيجم عـن سـق / عرـجماا     سكنية جماوسة. وتلقت مف  ـية األمـم املتحـدة حلقـ ق ا  سـا  ت     
ــو.  ــة    والقتلـ ــف ية م سخـ ــركجمة شـ ــل 6  مـ ــية  ، حزيجما  ي  يـ ــة املف  ـ ــت احلك مـ أّ   أالاـ

ــ ا و 40 ل  طجمطــ  ، فيمــا ُرتـِـ  الــيت اســتهدفت امــاااهلأدــي  ا جبــجموأ     81 شخ ــًا رتل
ج لــة. وُيعت ق ــد أ  معظــم  الــيت اســتهدفت امــاااهلجبــجموأ    148شخ ــًا وأدــيب  122

 ا أو ججمحـ ا هـم مـن املـد يني. وأعلـن تنظـيم الدولـة ا سـ مية مسـ وليتل عـن هـره            الرين رتل
ــجماة        ــًا مل ــاةس مفت حــة، عمــد أف ــل اهلامــاا. ووفق ــُت في ــًا أة  ــد أدــدسُا ايا  اهلامــاا. ور
مسلح   جمه ل  اهل يـة، اعـد هـره اهلامـاا، إا مهامجـة مـأو  الكجم ـك للمرـجمةين ةاخليـًا          

 ةمجموا عّدة خيام وسب التقاسيجم.جن   مدينة طجمط  ، و ال ارع
أياس ماي ، تقّدم مقـاتل  ج هـة الن ـجمة وأحـجماس الرـام ااقـاه        12،   هو  اافظة محا - 19

رجمية الزاسة واملناطق ا،يرة ا لدة حجمانفسل   الجميف امن ل. وُزِعم  أ  عـدةًا مـن املـد يني رـد     
إا مف  ـية حقـ ق ا  سـا ،     م ّجهـة أعِدم ا وأ  آخجمين رـد اخُتِرفـ ا. و  مـركجمة شـف ية     

ذكجما السلراا الس سية أ  س عة مد يني، مـن اينـهم ثـ ث  سـاء، رتلـ ا   اهلاـ م وجـجمأ        
وأوسةا شخ ــًا رــد ارتيــدوا إا وجهــاا غــري معل مــة،    130أّ   . وأ ــافتو ســ عة آخــجم

الحــق  ، شــّنت القــ اا احلك ميــة   ورــتللم ــاةس املتاحــة للعمــ م. ووفقــًا ممنــه 61أتــاء 
غاساا ج ية ور فًا مدفعيًا علـو املنـاطق الـيت تسـيرجم عليهـا مجاعـاا املعاس ـة املسـلحة غـري          

 التااعة للدولة   ايغ حجمانفسل واللرامنة وكفجم زيتا.
و  اافظة محل، استمجم القتال اـني تنظـيم الدولـة ا سـ مية والقـ اا احلك ميـة          - 20

ســت ا تنظــيم الدولــة ا ســ مية علــو حقــل شــاعجم  أياس مــاي ، ا 5سيــف محــل الرــجمر . و  
النفرــ  وأحــجمز مزيــدًا مــن التقــدم ليســيرجم علــو م ارــع عــدة مبحــاذاة حقــل جــزل النفرــ      

 فـر ها مـًا   رـد  أياس ماي ، أفاةا التقاسيجم اأ  تنظيم الدولـة ا سـ مية    5أياس ماي . و   17
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شخ ـًا   12مقتـل  ل أة  إا ّ إ ريلر ، جميف محل الرجماا تحاسيًا مزةوجًا   املخجمم الف راين 
 آخجمين جبجموأ. 40وإدااة 

واستمجّم القتال اني الق اا احلك ميـة وتنظـيم الدولـة ا سـ مية   اافظـة ةيـجم الـزوس         - 21
أياس مــاي ، أطلــق مقــاتل  تنظــيم الدولــة ا ســ مية   1أة  إا مقتــل وإدــااة مــد يني. و    ــا

دينـة ةيـجم الـزوس ورتلـ ا شخ ـني      مبررائف هـاو  علـو حـّ  امـ سة وحـّ  الق ـ س ا،ادـجم ين        
ــل  ــ  ســتة أشــخاري وجــجمأ عرــجماا آخــجمو  خــ ل        ــل التقــاسيجم. ورِت ــاةا ا وســب مــا أف

أياس مــاي ، اســت ا التنظــيم علــو  14شــهجم أياس مــاي . و  اهلامــاا األخــجم  الــيت ورعــت   
ــل. وأخــر التنظــيم اعــ          ــو اال ســحا  من ــاسه عل ــل إج  مسترــفو األســد ل  ــع ســاعاا ر 

 الـداا عـدة   تعجّم ـت ،   األثنـاء امل  فني الر يني سهائن وال يـزال مكـا  وجـ ةهم جمهـ اًل.     
أياس مـاي .   1  ساا ج ية ا، إا غةمحيميدة وامنينة واحلسينية واميع، ك  سيف ةيجم الزوس

ــاسيجم اـــأ    ــ ا   اميعـــة وأدـــيب مـــد يًا  11وأفـــاةا التقـ ــن   ُرتلـ ــا يقـــجم  مـ ــجمين 10مـ . آخـ
أياس مــاي ، أفــاةا التقــاسيجم ارــّن عــّدة غــاساا ج يــة علــو ال ــ  كمــال أســفجما عــن   16 و 

 لااساا ام ية.سنم التحقق من منرأ هره اتمقتل ث ثة أطفال. ومل ي
 اافظة الجمرة، شنت ر اا س سيا الدقمقجماطية املدع مة من التحـالف الـرل تقـ ةه    و  - 22

مدينـة الجمرـة. ورـد     علـو اـاوس ااقـاه   ال الياا املتحدة، ها مًا  ـد تنظـيم الدولـة ا سـ مية     
، مبــا   ذلــك ةأياس مـاي  اســتهدفت عــدة غـاساا ج يــة الجمرّـ    2ت ـجّمس املــد ي   االقتـال. ففــ    

واـالقجم    املدينةكيل متجماا تقجمي ًا خاسج  4ال ارعة علو اعد  “17الفجمرة ” ة اـاملنرقة املعجموف
ا أسـفجما عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن       سشـد وارـة الكهجماـاء. وريـل إ  الاـاسا     اان حديقة من 
ــد يًا وإدــااة  ــ     23 ــاا     3آخــجمين. و   50م ــة لل الي ــاةة املجمكزي ــاي ، ذكــجما القي أياس م

أياس مـاي   ـجماتني رـجم  الجمرـة      2ةه ال اليـاا املتحـدة  فـر      املتحدة أ  التحـالف الـرل تقـ    
تـااعني لتنظـيم الدولـة ا سـ مية.      “م نع لتخـزين أسـلحة  ” و “مجمكز مت يل”استهدف هبما 

أياس ماي ، ريل إّ  ث ثـة أطفـال ووالـدتم رـد رتلـ ا   عـدة غـاساا ج يـة علـو رجميـة            19و  
 افظة.ا،محجمة   شجمق 

ــني     و  اافظــة  - 23 ــال ا ــد يني اســ ب القت احلســكة، اســتمجّما ا دــاااا   دــف ف امل
القــ اا احلك ميــة والقــ اا الكجمةيــة ومجاعــاا إسهاايــة مدسجــة علــو رــ ائم ا سهــا . و     

أياس مــاي ، ا ــدلعت اشــت اكاا عســكجمية اــني امليليرــياا امل اليــة للحك مــة والرــجمطة           18
االشـت اكاا  رـ ت اعـد خـ ف علـو إةاسة       الكجمةية   مدينة احلسكة. وأفاةا التقاسيجم اـأ  

امتحا اا الرهاةة الثا  يـة. و  اليـ م  فسـل، رتـل ث ثـة ت ميـر   املجمحلـة االاتدائيـة اـالنريا           
ورـ اا الـدفاو الـ ط        املسّلحةالس ت سو  مجاعةاملتقاطعة النامجة عن االرتتال الداخل  اني 
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ــ ط     ــةاــيغ املسترــفو ال ــاكنااملدين ــم      21أخــجم ،    . و  أم ــجمض مرع ــاي ، تع أياس م
القامرل  هلا م االقناال اليدوية ت ه ها ما  ا تحاسيا ،  ا أسفجم حسب التقاسيجم عـن مقتـل   
ما ال يقل عن ث ثة مد يني وججمأ مثا ية آخجمين. ورد أعلن تنظيم الدولة ا سـ مية مسـ وليتل   

 عن هرا اهلا م.
خ ل الفتـجمة املرـم لة اـالتقجميجم.     سية العجماية الس سيةاممه واستمجم القتال   جن    - 24
أياس ماي ، شّنت مجاعاا املعاس ة املسلحة غـري التااعـة للدولـة عمليـة عسـكجمية  ـد        19و  

الق اا احلك مية   سيف ةسعا الرمايل. و  املسيفجمة، أفـاةا التقـاسيجم اـأ  ر ـفا اسـتهدف      
إداااا عديدة اني املد يني. واسـتمجم القتـال    مست طنة لألشخاري املرجمةين ةاخليًا وأسفجم عن

كرلك اني مجاعاا املعاس ة املسلحة غري التااعة للدولـة وج هـة الن ـجمة وامماعـاا املجمت رـة      
اتنظيم الدولة ا س مية   سيف ةسعا الاجمل. و  األثنـاء، ت ادـل الق ـف امـ ل   أجـزاء      

 يفيد ا ج ة حاالا ترجميد كرب .من اافظت   ةسعا والقنيرجمة، غري أ ل مل يجمة ما 
غـاسة  فـرها      156وأكدا القياةة املجمكزيـة لل اليـاا املتحـدة أ  مـا ال يقـل عـن        - 25

أياس مــاي  التحــالف الــرل تقــ ةه ال اليــاا املتحــدة  ــد أهــداف لتنظــيم الدولــة ا ســ مية   
وزاسة الـدفاو    واحلسـكة ومحـل والجمرـة. و  األثنـاء، مل تقـّدم      وةيجم الـزوس  اافظاا حلب 

االااة الجموس  أل معل ماا ارأ  عملياتا   أياس مـاي  وذلـك علـو الـجمغم مـن أّ هـا كا ـت        
أياس مــاي  إا أهنــا ست ادــل العمليــاا   27   رــّدمهاالــيت ا ع ميــة رــد أشــاسا   ا حاطــة 

ج الـنفغ  مجمافق إ تـا ”العسكجمية  د تنظيم الدولة ا س مية وج هة الن جمة، وأ  الااساا  د 
أياس مـاي . ووسةا إا مف  ـية حقـ ق ا  سـا  تقـاسيجم       20رـد ُكثففـت منـر     “القا   يـة  غري

 تلفة عن غاساا ج ية ُيزع م أ  عنادجم فاعلة ةولية رد شّنتها ّ ا أة  إا ورـ و إدـاااا     
ة عـن  دف ف املد يني. ايد أّ  املف  ية مل يتسّن هلا التحقق ا ـ سة كافيـة مـن امهـة املسـ ول     

 اهلاماا. تلك
ــالتقجميجم  و - 26 ــجمة املرــم لة ا ــاك  خــ ل الفت ــت هن ــد  ترــ ساا  كا  ــق االعدي ــا يتعل ــن  فيم م

االتفاراا ا،لية. فاتفاق ورف إط ق الناس ا،ل  املتعلق وّ  ال عجم   محل الرل ةخل حيـز  
اعــ   ، اقــ  معلقــًا اســ ب خ فــاا علــو تنفيــر      2015النفــاذ   كــا    األول ةيســمرب   

 يفت هره املنرقـة إا رائمـة امل ارـع ا،ادـجمة     ا،تازين. وُأ ومن ذلك مسألة و ع،  ا بام
أياس ماي  عقب إغ ق احلك مة الرجميـق الجمئيسـية امل ةيـة إا     28اليت حّدةتا األمم املتحدة   

احلّ  منر مرلع آذاس ماس  وفجم ـها لقيـ ة علـو حجميـة تنقـل املـد يني. و  أياس مـاي ، تعـجمض         
  هلاماا متقرعة شّنتها الق اا امل الية للحك مـة الـيت اـيغ اـاحل ،  ـا أسـفجم عـن رـ و         احل

أياس ماي ، رتلت امـجمأة وأدـيب عـدة أشـخاري آخـجمين       16إداااا   دف ف املد يني. و  
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أياس ماي ، ُأالغ عـن إطـ ق  ـاس ريـل إّ ـل أة  إا ورـ و عـدة         18جبجموأ  تياة الق ف. و  
ــا ل ت   ــ عجم إا املنــاطق اخلا ــعة لســيرجمة        إدــاااا. وُس ــن حــ  ال ــاا ر ــف م أي ــًا عملي

تلميــرًا    68 تلميــر   ال ــّف الثــاين عرــجم و 153 أياس مــاي ، ُســِم   لـــ 30احلك مــة. و  
 ال ف التاسع من ح  ال عجم مبااةسة احل  ا،ادجم  ججماء امتحا اتم.

 ةاملفاو ــاا اــني احلك مــ اســتمجماو  منرقــة املع ــمية ا،ادــجمة   سيــف ةمرــق،  - 27
ــة املفاو ــاا ا،ليــة. و   ــد ومن ــا  ااختــر اما  ــ ر ــنّم عــن حســن  يــة. و       ك مه ــاةساا ت م 

أياس ماي ، سفعت منة التفاوض ا،لية العلم السـ سل علـو مـ ل ال لديـة وأزالـت احلـ اجز        29
منـها اخل ـز،    ةاخل املدينة. وتحت احلك مة ادخ ل اعـ  املسـاعداا ا  سـا ية إا املدينـة،    

سغــم أ  الكميــة و ــ و املســاعدة مل يك  ــا كــافيني لتل يــة كــّل احتياجــاا الســكا . وتحــت 
احلك مة أي ًا اذججماء اع  عملياا ا ج ء الرـيب. واتفـق اما  ـا  علـو م ادـلة املناررـاا       

 ارأ  االتفاق ا،ل  ااية التالب علو املسائل اخل فية.
  احلـز    أحـد ك ـاس رـاةة      تعازيـل حسـن   ـجم اهلل،    ،اهللاألمني العام حلز   وردم - 28

ــة الســ سية  ــة العجماي ــدين،  اممه سي ــدس ال ــل   ، م ــرفو ا ــرل ُرت ــاي   13   ةمرــق ال أياس م
 ال لـد ز  اهلل   حلـ   جم اهلل ا جـ ة مقـاتلني    وكما الرأ    مناس اا سااقة، اعتجمفتقجمي ا. 
 .اتعزيز هرا احل  سووعد 

 
 ا  سا حق ق  -ااء 

استمجم وسوة تقاسيجم إا مف  ـية حقـ ق ا  سـا  عـن حـدوث ا تـهاكاا وقـاوزاا         - 29
  مجمافـق   ،منها أعمـال احتاـاز تعسـف  ورتـل خـاسج  رـاق الق ـاء       ، خررية حلق ق ا  سا 

االحتاــاز الــيت تــديجمها احلك مــة وكــرلك مــن ر ــل امماعــاا املعاس ــة املســلحة غــري التااعــة   
 ماي ، ُأفيد عن وفاة فىت   اخلامسة عرجمة من عمجمه اعد تعجم ـل للتعـريب   أياس 7للدولة. و  

عنـد   2014  أحد فجموو األمن العسكجمل   ةمرق. وكـا  رـد ألِقـ  القـ   عليـل   عـام       
  طجميقـــل إا املدسســـة حل ـــ س  عنـــدما كـــا  قرـــة تفتـــيج حك ميـــة   مدينـــة ةيـــجم الـــزوس 

 االمتحا اا.
تاــزو  سياســي   أعمــال شــاب   ســان محــاة املجمكــزل،  أياس مــاي ، اــدأ ا 1و   - 30

. وريل إّ  اال رجماااا جنمت عن ااولـة  قـل   من احلجّما ستة ما ال يقل عن ورام ا ااحتااز 
ُيزع م أهنـا   أ  ُتن فَّر عق ااا ا عدام اليتئسة اتازين إا سان ديد ايا، حيث كا  خيرو 

مـن   500أياس ماي ، ت دـل اما  ـا  إا اتفـاق ُيفـجم ج مب ج ـل عـن        8وقهم. و   رد ددسا
  حـني   ا فـجماج عـن احلـجّما      ورت الحـق   ورد إل. وأي ا عن احلجّما ا،تازين السياسيني 
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  كّل ي م عن جمم عـة منـهم. ومـع     ُيفجمججيجمل إط ق سجماأ ا،تازين علو ةفعاا، حيث 
 وما زال ال  ع مت تجمًا.أ ل   أيام معينة مل ُيفجم ج عن أحد منهم. ذلك، ترري التقاسيجم إا 

ــاا         - 31 ــأ  مجاع ــاسيجم ا ــ ق ا  ســا  تق ــت مف  ــية حق ــف ةمرــق، تلق و  اافظــة سي
املعاس ة املسلحة غري التااعـة للدولـة   خـا  الرـي  تسـ ء معاملـة أفـجماة مـن القـ اا امل اليـة           

  املنرقة.  املت ادلللحك مة ُأسجموا خ ل القتال 
سجـً     قـا/ تفتـيج عنـد      30أياس ماي ، أفيد اأ  الق اا الكجمةية احتاجما  5و   - 32

منرقـة عـني العـجمو  الـيت تقـع جنـ   تــل أاـي   واتقه ـم الجمجـال االتعـاو  مـع تنظـيم الدولــة             
 ا س مية. وال يزال مكا  وج ةهم جمه اًل.

ي ، احـت  أهـايل كفـجم   قـل علـو االحتاـاز       أياس مـا  24و  22و  الفتجمة الفادلة اني  - 33
إةلـب،    حافظـة  التعسف  للعرجماا من سكا  ال لدة من ر ل ج هة الن ـجمة. و  سـجمارب، مب  

 األهـايل مـن  أياس ماي ، احت  األهايل علـو تنفيـر ج هـة الن ـجمة حكـم ا عـدام وـق أحـد          20
غـري مرـجموعة. وأفـاةا    الرك س عقب ما ودفل املتظاهجمو  مبحاكمة غـري عاةلـة أمـام اكمـة     

عنـــد ةّواس ســـلقني   ســـجمارب    تقـــاسيجم أي ـــا اـــأ  امماعـــة أعـــدمت اثـــنني مـــن املـــد يني  
 .احلك مةاالتعاو  مع  ه الءأياس ماي   حيث اتقهم  20
أياس مــاي ، علنــا   ســ ق مدينــة الر قــة، أعــدم تنظــيم الدولــة ا ســ مية أحــد   3و   - 34

ــع سأســـل، وذ    ــد يني الـــرك س اقرـ لـــك اتهمـــة التاســـس ل ـــال رـــ اا التحـــالف. و       املـ
عامـا علـو سسو  األشـهاة اتهمـة      16أياس ماي ، رـام التنظـيم اـجمجم فـىت ي لـغ مـن العمـجم         23

 املثلية امنسية.
رتــاال اــني مجاعــاا معاس  ــة مســلحة غــري حك ميــة   الا طــة الرــجمرية رــد    ّ وريــل إ - 35

أياس مــاي  اجمدادــة طائرــة. و    3دوما   أســفجم عــن مقتــل أحــد أط ــاء الت ليــد   منـــزلل اــ  
طـ ق  ت ـاةل   أياس ماي ،   الدة ايت س  ، لق   مد يا  اينهما امجمأة م جمعهما وسـغ   17
 االرتتال الداخل . اجم عن الناس 
 

 االستاااة ا  سا ية -جيم  
   يسا  أاجميل، وادلت ال كـاالا ا  سـا ية التااعـة لألمـم املتحـدة وشـجمكاسها مـّد         - 36

يد الع   إا م يني ا،تاجني ااستخدام  تلف ال سائل من ةاخل اممه سية العجمايـة السـ سية   
 (2015) 2258، و (2014) 2191، و (2014) 2165وعرب احلدوة، عمـً  اـالقجماساا   

. واسـتمجما أي ـا املنظمـاا غـري احلك ميـة   إي ـال املسـاعدة علـو غـجماس          (1)ا ظجم امدول 

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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فري اخلـــدماا األساســـية إا املنـــاطق اخلا ـــعة ك مـــة   تـــ احلاألشـــهجم الســـااقة. واســـتمجما 
 إا مناطق عديدة خاسج سيرجمتا.ولسيرجمتا، 

 
 1 امدول
 2016 ماي  أياس   إليهم الع   يد املتحدة األمم م سساا مّدا الرين األشخاري عدة

 العون يد إليهم ُمّدت الذين األشخاص عدد املنظمة

 57 750 والزساعة لألغرية املتحدة األمم منظمة  

 55 556 للهاجمة الدولية املنظمة

 701 533 ال ج ني لر و  املتحدة األمم مف  ية

ــندوق ــ اس  دـ ــااع الرـ ــة التـ ــم ملنظمـ ــدة األمـ ــة املتحـ  للرف لـ
 (الي  يسيف)

000 600 1 

 م اشــــجمة ا ــــ سة 41 452) 1 500 000 ا منائ  املتحدة األمم اجم ام 
 (م اشجمة غري ا  سة 1 475 335 و

 46 780 للسكا  املتحدة األمم دندوق
   الفلسـرينيني  ال جـ ني  وترـايل   غاثـة  املتحدة األمم وكالة
   األةىن الرجمق

686 352   

 4 000 000 العامل  األغرية اجم ام 
     مجم ية حلاالا ع جا 1 480 707   العاملية ال حة منظمة
واستمجما عملياا إي ال املسـاعداا عـرب احلـدوة خـ ل الفتـجمة املرـم لة اـالتقجميجم.         - 37

شـاحنة راةمـة مـن تجمكيـا ومـن األسة  إا       559فف   يسا  أاجميل، عربا احلدوة ر افل ت م 
ــة الســ سية وذلــك   إطــاس أحكــام القــجماساا     ــة العجماي  2191، و (2014) 2165اممه سي

، واستفاة منـها م يـني األشـخاري )ل طـ و علـو مزيـد مـن        (2015) 2258، و (2014)
 1احلــدوة   أياس مــاي  ا ظــجم اخلجميرــة  املعل مــاا املتعلقــة اق افــل األمــم املتحــدة الــيت عــربا   

شـاحنة(، وأساـع    389ق افل مـن اـا  اهلـ   )   من تلك ال ال اسةة   املجمفق(. ورد عربا مثا 
 شاحنة(. 144شاحنة(، ومثا  من الجممثا ) 26من اا  الس م )

وعمــ  اأحكــام رــجماساا جملــس األمــن، أخرــجما األمــم املتحــدة الســلراا الســ سية    - 38
كل شحنة مـن الرـحناا، مبـا يرـمل التفادـيل عـن ات اهـا ووجهتـها وعـدة           مس قا اذسسال

ــة         ــة العجماي ــة ااممه سي ــم املتحــدة املعني ــة لألم ــة الجمدــد التااع ــها. ووادــلت آلي املســتفيدين من
ــث سدــدا     ــاحنة  ــمن   559الســ سية عملياتــا، حي ــن الرــحناا   أياس مــاي ،    20ش م

لســلراا الســ سية اعـد ع ــ س كــل شــحنة.  وأكـدا الرــااع ا  ســاين لكــل منـها، وأخرــجما ا  
 زالت ا لية تستفيد من التعاو  املمتاز مع حك ميت األسة  وتجمكيا. وما

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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و  أياس مــاي ، ُأجنــزا عمليــاا إسســال الق افــل املرــتجمكة اــني ال كــاالا إا امل ارــع  - 39
مزيـد مـن   )ل طـ و علـو    2ا،ادجمة وامل ارع اليت ي عب ال د ل إليهـا املدسجـة   امـدول    

املعل مــاا املتعلقــة اال دــ ل إا املنــاطق ا،ادــجمة واملنــاطق الــيت ي ــعب ال دــ ل إليهــا ا ظــجم  
ي  يــل، أجنــز  حزيــجما   12 يســا  أاجميل وإا غايــة  10(. و  الفتــجمة مــن 2اخلجميرــة  املجمفــق،

عملية تناو   سـقا/ املسـاعداا مـن امـ ، مـ فجما اـرلك        51اجم ام  األغرية العامل  انااأ 
شـخل و ـل غرائيـة أسـجمية      100 000م اة غرائية كافية لتل ية احتياجاا ما يقجم  من 

كيل غجماما، وات ل علو احلّمل والفادـ لياء واألسز، وكـرلك الزيـت     41ز ة ال احدة منها 
الن ال والعد  واجمغل القم  واملل  والسكجم. ووادلت األو جموا مد يد العـ   إا أهـايل  ـيم    

األحيــاء ا ــاوسة الــيت قمكــن لســكا  الريمــ ك اســت م    تقــدا املســاعدة  الريمــ ك مــن خــ ل
 املع  ة منها.

 
 2 امدول
 2016 عام ماي  أياسشهجم     هناية شهجم  يسا  أاجميل و ال كاالا اني املرتجمكة الق افل

 
 املساعدة نوع  املستفيدين عدد املوقع التاريخ

 أاجميل  يسا  27    
 ماي  أياس 2 و

 أزالـت  أاجميل،  يسا  27   القافلة اميل خ ل. القراعاا متعدةة مساعدة 60 000 تل يسة
 .املخدسة واألةوية العقلية امل ثجماا اع  الس سية السلراا

 .القراعاا متعدةة مساعدة 3 250 القجميتني ماي  أياس 8 و 4

 ال ــح  وال ــجمف امليــاه ومــ اة غرائيــة غــريومــ اة  وتعليميــة دــحية لــ ازم 35 000 ال ةا  ماي  أياس 6
 .ال حية والنظافة

 لـــ ازم مثـــل ال ـــحية، اللـــ ازم مـــن العديـــد .القراعـــاا متعـــدةة مســـاعدة 10 000 الرجمرية حجمستا ماي  أياس 18
 واملق ـاا،  األساسـية،  ال ـحية  واللـ ازم  احلـجموق،  معامـة  ولـ ازم  امجماحة،
 السـ سية  السـلراا  جا ب من عليها امل افقة تتم مل الق الة، ل ازم من وأجزاء

   .حرفتها أهنا أو

 لـــ ازم مثـــل ال ـــحية، اللـــ ازم مـــن العديـــد. القراعـــاا متعـــدةة مســـاعدة 25 000 ردسّيا ماي  أياس 22
 واملق ـاا،  األساسـية،  ال ـحية  واللـ ازم  احلـجموق،  معامـة  ولـ ازم  امجماحة،
 جا ـب  مـن  امل افقة تتم ا سهال، مل معامة ول ازم الق الة، ل ازم من وأجزاء

 .حرفتها أهنا أو الس سية السلراا

 ال ــحية، اللـ ازم  مـن  العديــد .ط يـة  مسـاعدة و القراعــاا متعـدةة  تقييمـاا  15 000 اهلامة ماي  أياس 22
 األساســية، ال ــحية واللــ ازم احلــجموق، معامــة ولــ ازم امجماحــة، لــ ازم مثــل

ــزاء واملق ــاا، ــن وأج ــ ازم م ــة، ل ــ ازم الق ال ــهال، مل معامــة ول ــتم ا س  ت
 .  حرفتها أهنا أو الس سية السلراا جا ب من عليها امل افقة

 .تعليمية وم اة دحية  ظافة ول ازم وتارية غراء 71 000 احل لة ماي  أياس 25
  
ورامت وكاالا األمم املتحدة أي ا اذي ـال شـحناا مجمسـلة مـن فـجماة  ال كـاالا        - 40

إا أماكن وارعة عرب خر / امل اجهة وأماكن ي ـعب ال دـ ل إليهـا أو مـدا يـد العـ   إا       
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تلك األماكن من خ ل اجماجمها العاةية خ ل الفتجمة املرم لة االتقجميجم. فعلو س يل املثـال، مـّد   
ــة العــا  ــام  األغري ــد العــ   إا  اجم  ــيت    14شخ ــا    368 515مل  ي ــاطق ال منرقــة مــن املن

ي ـعب ال دـ ل إليهـا واملنـاطق ا،ادـجمة   سـ ع اافظـاا. ورـدمت منظمـة ال ـحة العامليــة           
ــرو   ــجمكاسها املنف ـــزاو. وأودــلت     شخ ــا 212 158 مســاعداا إا وش ــرب خرــ / الن ع

ــاطق ا  220 000الي  يســيف مســاعداا إا رجمااــة    ــاطق ي ــعب   شــخل   من ادــجمة ومن
ال د ل إليها   اافظيت سيف ةمرق ومحل من خ ل اجماجمهـا العاةيـة. و  يلـدا، اسـتمجما     

 10 800سـلة غرائيـة و    10 800األو جموا   تقدا املسـاعدة ا  سـا ية، مبـا   ذلـك تـ فري      
مـن   1 367جمم عة من جمم عاا ل ازم النظافـة ال ـحية، إ ـافة إا استرـاساا دـحية إا      

ــدا و       ــت ســحم ويل ــي  واي ــ ك وا  ــيم الريم ــب     147ســكا    ــال ط استرــاسة أخــجم    جم
ــدعم إا      ــدمت مف  ــية شــ و  ال جــ ني ال ــنا . ور ــاطق ي ــعب     200األس ــن من ــب م طال

ال دــ ل إليهــا تقــدم ا المتحا ــاتم النهائيــة   مدينــة حلــب وذلــك مــن خــ ل ت زيــع الفــجم  
 ي   سـت مـداس  حـدةتا وزاسة التجمايـة كأمـاكن      واألغرية وأوعيـة  قـل امليـاه وأةواا املرـ    

 إي اء م رتة خ ل فتجمة االمتحا اا.
 

 إمكا ية إي ال املساعدة ا  سا ية
ــزال إي ــال املســاعداا ا  ســا ية إا اتاجيهــا ينرــ ل علــو دــع ااا مجــة        - 41 ال ي

األشـخاري  مناطق كـثرية  تياـًة للقيـ ة املتعمـدة املفجمو ـة مـن جا ـب األطـجماف علـو حجمكـة           
 وال  ائع، و تياة للنـزاو الدائجم وتاّيجم خر / امل اجهة.

مليــ   شــخل يعيرــ     م ارــع     4.6أياس مــاي ، كــا  ال دــ ل إا     31وحــىت  - 42
اادــجمة وم ارــع ي ــعب ال دــ ل إليهــا وم ارــع ذاا أول يــة م جــ ةة عــرب خرــ / امل اجهــة  

، ال دـ ل إال إا اثنـتني مـن    أياس مـاي  شـهجم  يزال يرـّكل م ـدس رلـق اـالغ. ومل يتسـّن،         ال
املنـاطق ا،ادـجمة وإا سـتة منـاطق ي ـعب ال دـ ل إليهـا، وذلـك عـن طجميـق ر افـل األو ــجموا            
والق افــل املرــتجمكة اــني ال كــاالا. وهــره املنــاطق هــ ة حجمســتا الرــجمرية والريمــ ك وتل يســة   

دة أي ـا مـد يـد العـ   إا     والقجميتني وال ةا  وردسّيا واهلامـة واحل لـة. ووادـلت األمـم املتحـ     
ا،ادجمين   مدينة ةيجم الزوس، من خ ل عملياا إلقاء املساعداا من امـ ، علـو الـجمغم مـن     

ســ    تــ ّفجم أ  كميــة األغريــة امللقــاة مــن امــ  خــ ل العمليــاا الــيت ةامــت عــدة أســاايع مل  
جمكاءها متكنـت  رافلة اجمية واحـدة. وإمجـاال، فـذ  وكـاالا األمـم املتحـدة وشـ        يعاةل مح لة ما

منرقـة مـن املنـاطق ا،ادـجمة واملنـاطق الـيت ي ـعب ال دـ ل إليهـا           55من تقدا املساعدة إا 
  املائة( وذلك إما من خ ل الق افل املرـتجمكة اـني    36منرقة )أل  س ة  154ال الغ عدةها 
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 3من خـ ل إي ـال شـحناا مجمسـلة مـن فـجماة  ال كـاالا. وتـجمة   امـدول           ال كاالا أو
 هره املناطق   أياس ماي . إااديل عن املساعدة املقدمة تف
 

 3 امدول
 اادـجمة  وم ارـع  إليهـا  ال دـ ل  ي ـعب  م ارع إا املتحدة األمم أودلتها اليت املساعداا
 2016 ماي  أياس التما ، خر / عرب أول ية ذاا وم ارع

 (وحدها املتحدة األمم أوصلتها مساعدات) القطاع
 مددن مئويددة كنسدد ة) املسدداعدات مددن املسددتفيدين عدددد
 (شخص ماليني 4.6 أصل

 (املائة   8.7) 398 000 الارائ  األمن  

 (املائة   18.3) 841 000 (الع جاا) ال حة

 (املائة   1.3) 60 000 الارائية غري امل اة

 (املائة   2.8) 128 350   ال حية والنظافة ال ح  وال جمف املياه
  

وأعاق النـزاو الدائجم   عدة اافظـاا إمكا يـة إي ـال املسـاعداا ا  سـا ية افعاليـة،        - 43
إمكا ية ح ـ ل األشـخاري علـو اخلـدماا األساسـية. وحلقـت أ ـجماس ااألسـ اق واملـداس           و

القتــال الــدائجم   أياس مــاي ، الر يــة وغــري ذلــك مــن اهلياكــل األساســية املد يــة  تياــة   واملجماكــز
اخلـدماا األساسـية وال ـجموسية   جمـاالا االاـة األمهيـة. وحلقـت األ ـجماس          حّد من تـ افجم   ا

أي ا مبكاتب األمم املتحدة ومكاتـب املنظمـاا غـري احلك ميـة ا،ليـة. وأة  القتـال أي ـا إا        
تعريل خر / إمداة املساعداا ا  سا ية إا ا تمعـاا ا،ليـة املعجم ـة للخرـجم. فعلـو سـ يل       

األمنية علو ط ل طجميـق كاسـتيل  إا تعليـق عمليـاا إي ـال املسـاعداا       املثال، أف ت احلالة 
ا  سا ية إا امزء الرجمر  مـن مدينـة حلـب عـدة مـجماا   أياس مـاي  وأوائـل حزيجما  ي  يـل.         
ورامــت األمــم املتحــدة وشــجمكاسها اــالتاهيز املســ ق للمــداةاا   حالــة اســتمجماس القيــ ة         

لــب واملنــاطق ا،يرــة هبــا. و  ال رــت  فســل، ا ــرجم املفجمو ــة علــو إي ــال املســاعداا   ح
الرجمكاء   جمال ال حة،   مشال اافظـة حلـب، إا إخـ ء أساعـة مسترـفياا والعديـد مـن        
مجمافــق الجمعايــة ال ــحية األوليــة وإا ا يقــاف امل رــت أل رــرتها ال ــحية األوليــة والثا  يــة   

ظــيم الدولــة ا ســ مية. و  أمــاكن مــنرقيت إعــزاز ومــاسو ومــا ح هلمــا عقــب هاــ م شــنل تن
أخــجم ، إل تعليــق إسســال الق افــل املرــتجمكة اــني ال كــاالا امل افــق عليهــا إا منــاطق ي ــعب  
ال د ل إليها، مبا   ذلك   اح  حجمانفسل وكفجم زيتا ورلعة امل يق، وذلـك انـاء علـو طلـب     

 ك مة حىت تتحسن الظجموف األمنية.احلمن 
لعجماريل املتعممدة من جا ـب األطـجماف اـ ل ةو  إي ـال     وكرلك  لت التدخ ا وا - 44

املع  ة. فعلو س يل املثال، ال يزال اجم ام  األغرية العامل  غري راةس علـو ال دـ ل إا السـكا     
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ا،تاجني   مناطق ال لد اخلا عة لسيرجمة تنظيم الدولـة ا سـ مية حيـث ُعلفقـت مجيـع خرـغ       
 ب عدم القدسة علو العمل ا ـ سة مسـتقلة وعلـو سدـد     املناطق اس تلكإي ال املساعدة إا 

األ ررة. وهرا مـا اـ ل ةو  ودـ ل الرب ـام  إا اافظـة الجمّرـة ومعظـم منـاطق اافظـة ةيـجم           
اع  املناطق   سيف حلب الرـمايل وسيـف احلسـكة امنـ ل وسيـف محـاة الرـمايل        والزوس، 

ــدمت       ــة خــا  الرــي ، ر ــة   منرق ــق ااحلال ــا يتعل ــجمل. وفيم ــف ية إا    الا ــركجمة ش ــجموا م األو 
السلراا الس سية ترلب فيهـا امل افقـة علـو إي ـال املسـاعداا ا  سـا ية إا املنرقـة. ولكـن         

 أياس ماي . 12هرا الرلب ر ال االجمف    
ــني        19و   - 45 ــل املرــتجمكة ا ــة االق اف ــها املتعلق ــم املتحــدة خرت ــدمت األم ــاي ، ر أياس م

ــل وا  مليــ   مســتفيد    1.1 دــ ل إا لــيت مشلــت طل ــاا اال ال كــاالا لرــهجم حزيجما  ي  ي
م رعا من امل ارـع ا،ادـجمة، وامل ارـع الـيت ي ـعب ال دـ ل إليهـا، واملنـاطق ذاا األول يـة           34

حزيجما  ي  يــل، رــدمت األمــم املتحــدة طل ــا خريــا إا   5ال ارعــة عــرب خرــ / امل اجهــة. و   
امـة علـو تقـدا املسـاعدة اـجما إا املنـاطق الـيت        السلراا الس سية تكـجمس فيـل طل ـها اامل افقـة الت    

األمـم املتحـدة أي ـا     وطل ـت . اخلرـة متت امل افقة عليها جزئيا أو اليت مل ُي افق عليهـا مب جـب   
ــا واملع ــمية   اافظــة سيــف ةمرــق، وإا     ــا وةوم ــ عجم   اافظــة   ال دــ ل جــ ا إا ةاسي ال

 امل ارع. تلك د ل اجما إا أل من حزيجما  ي  يل، اال 10ي ذ ، ول ل  محل،   حال مل
، منحـت السـلراا السـ سية    للخرـة حزيجما  ي  يل، و  إطاس االسـتاااة   14وول ل  - 46

جزئيـة علـو    وم افقـة شخ ـًا    355 250مـن امل ارـع الـيت ت ـّم      16م افقتها الكاملـة علـو   
مبامـ و سـكا     عـدة املسـتفيدين املق ـ لني،   لن و املساعدة و أو تقليل لتقييد  معم رعًا  14
رلــ   واهلــدف امل افــق شــخل اـني العــدة امل  176 800 افــاسقشــخل ) 396 200ي لـغ  

ــل(  ومل ــة علــو   علي ــتم امل افق ــع  4ت . ومــن أدــل    ا مــ و شــخل 208 500ت ــم م ار
امل افقـة علـو ال دـ ل إا     متـت ، اخلرـة منرقة اادجمة طل ـت األمـم املتحـدة إةساجهـا        17
السـكا  ا،تـاجني أو إا جـزء منـهم. و  ا مـ و، واالنسـ ة         كامـل انفاذ إمـا إا منرقة  16

ــم املتحــدة اذي ــال املســاعداا إا       ــة لألم ــت احلك م ــل، أذ  ــة  68لرــهجم حزيجما  ي  ي   املائ
إي ـال  ة اخلرـة وذلـك كـا ل    إطـاس  السكا  ا،تـاجني الـرين طل ـت املنظمـة إةساجهـم        من

امل افــق  . والرل ــاا املجمف  ــة أو  املائــة 36رــجمو/ إا وإي ــال ا  املائــة  32االكامــل إا 
  املائة مـن املسـتفيدين املقـجمسين لـن ت ـل إلـيهم املسـاعداا. هـرا،          32عليها جزئيًا تع  أ  

 ورد وافقت السلراا الس سية أي ًا علو مثا ية م ارع إ افية مل ترل ها األمم املتحدة.
رب   ي ني القامرـل    اافظـة احلسـكة اسـ ب     وأغلقت السلراا التجمكيـة م رتـًا معـ    - 47

ــر    ــة من ــا    األول ةيســمرب   27شــ اغل أمني ــرب مب جــب     2015ك ــ ذ  ااســتخدام املع )مل ُي
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ــد  فــدا . (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165قــجماساا ال  االكامــل ور
افظـة.  ا، زو اا اجم ام  األغرية من احل ـل الارائيـة األسـجمية       2016ومنر آذاس ماس  

ــا      ــاا امــاهزة لألكــل ســ   م ــن ال ج  ــام  م ــ فجم للرب  ــًا، ال يت  5 420 لنحــ يكفــ   وحالي
مـن املسـتفيدين املقـجمسين     275 000. ومل يتسن إي ال املساعداا الارائيـة إا  هناكشخ ًا 

خ ل شهجم أياس ماي . ومع ذلك، ردم اجم ام  األغرية العامل   زو اا الر اس  مـن ح ـل   
شـخل يقيمـ     مـ و  املرـجمةين ةاخليـًا   مـدينيت        10 630ا عاشة اماهزة لألكل إا 

ــلت  ــد أسسـ ــكة. ورـ ــف ية     القامرـــل  واحلسـ ــركجمة شـ ــدة مـ ــم املتحـ ــاي  إا  23األمـ أياس مـ
ــ ًا إا ا   ــ ل جـ ــا ال دـ ــ سية ترلـــب فيهـ ــلراا السـ ــق. و   السـ ــن ةمرـ ــًا مـ ــل  ا ر رـ لقامرـ

حزيجما  ي  يــل، وافقــت الســلراا الســ سية علــو إ رــاء جســجم جــ ل اــني ةمرــق واافظــة   2
مف  ــية شــ و  حزيجما  ي  يــل،  قلــت  1 أياس مــاي  و 26احلســكة. و  ســياق منف ــل،   

 شخل ا ر رًا من عما . 50 000ال ج ني ج ًا إا القامرل  م اة غري غرائية لنح  
تأشـرية ةخـ ل ملـ  ف  األمـم املتحـدة،       113أياس ماي ، متت امل افقة علو  31وحىت  - 48
ــدة و   58 ــها جدي ــت   27جمــدةة. واقــ  حــ ايل   55من ــا ةو  جــ ا ، ور ال ــاا  4طل  طل 

 االجمف .
إمجايل عدة املنظماا الدوليـة غـري احلك ميـة املـأذو  هلـا االعمـل   اممه سيـة         وي لغ - 49

منظمــة. ورــدمت ئــس منظمــاا ةوليــة غــري حك ميــة أخــجم  طل ــاا     16العجمايــة الســ سية 
تــزال ريــد الدساســة مــن جا ــب احلك مــة. و لــت املنظمــاا الدوليــة غــري احلك ميــة ت اجــل   ال

ا علـو العمـل، مبـا   ذلـك احل ـ ل علـو امل افقـة  جـجماء         ع ائق وري ة إةاسية ت ثجم علو ردست
 تقييماا مستقلة ل حتياجاا.

وزاة عــدة املنظمــاا غــري احلك ميــة ال طنيــة املــأذو  هلــا االــدخ ل   شــجماكاا مــع     - 50
مـن  أ ـيفت اثنتـا    ، حيـث  منظمـة   أياس مـاي    147إا  145منظماا األمـم املتحـدة مـن    

ــة    إا القائمــة  هــره املنظمــاا  ــزال املنظمــاا غــري احلك مي   اــافظيت محــل وةمرــق. وال ت
ــدة      ــجماءاا معقـ ــل إجـ ــل    ـ ــا تعمـ ــأذو  هلـ ــة املـ ــاالا   ال طنيـ ــع وكـ ــجماكاتا مـ ــياق شـ  سـ

 املتحدة. األمم
 

 املناطق ا،ادجمة
ي لغ حاليًا عدة األشخاري الرين يعير     املناطق الـيت حـدةتا األمـم املتحـدة اأهنـا       - 51

الـرل ذكجمتـل    517 700عـن الـجمرم    هـرا الـجمرم زيـاةة    ويسّالشخل.  590 200 اادجمة
. و  ال رـت  القائمـة ُأ يف ح  ال عجم   مدينة محـل إا   وذلك اعد أ ، السااق  تقجميجمل 

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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 فســل، ُأزيلــت زاــدين مــن رائمــة املنــاطق ا،ادــجمة   الا طــة الرــجمرية   أعقــا  اســتجمجاو     
  سا ية   املناطق ا،ادـجمة عسـرية. وتقـف األمـم املتحـدة      احلك مة للمدينة. وتظل األح ال ا

علو أه ة االستعداة لتقدا املسـاعدة إا مجيـع امل ارـع ا،ادـجمة حاملـا يسـم  اال دـ ل إليهـا.         
و  املناطق ا،ادجمة،  ل تدفق ا مداةاا التااسية عـرب الرـجمق الجمتيـة جممـدًا إا حـد كـ ري،       

سلع األساسية اليت ت ل إا املناطق ا،ادجمة عـرب خرـ / ا مـداة     ا أة  إا استفاو أسعاس ال
غــري الجمتيــة وغــري املنتظمــة. و ّلــت حجميــة التنقــل مقيــدًة ارــدة، وإ  كــا  ُيســم  اــني الفينــة  
واألخــجم  لعــدة اــدوة مــن األشــخاري اــاخلجموج مــن اعــ  املنــاطق ا،ادــجمة والعــ ةة إليهــا.  

 كاالا إا املناطق ا،ادجمة، لـ ح  وجـ ة ةالئـل علـو     وأثناء إسسال الق افل املرتجمكة اني ال
ــن         ــدو أ  عــدةًا كــ ريًا م ــت  فســل، ي  ــال. و  ال ر ــد  األطف دــدماا شــديدة، خ  دــًا ل
األطفال رد ججم  قنيدهم   امماعاا املسلحة، حيث ي جـد العديـد مـن الفتيـا  ةو  سـّن      

 مل   األسلحة.الثامنة عرجمة، يجمتدو  الزل العسكجمل أو الثيا  املد ية، وا
 130 000و  أياس ماي ، رـدمت األمـم املتحـدة وشـجمكاسها املسـاعدة إا مـا ينـاهز         - 52

  املائـة مـن إمجـايل السـكا  ا،ادـجمين( وذلـك مـن خـ ل          21شخل   املنـاطق ا،ادـجمة )  
الق افــل املرــتجمكة اــني ال كــاالا، وعمليــاا ا ســقا/ امــ ل الــيت ينظمهــا اجم ــام  األغريــة   

 فجماة  العملياا اليت تق م هبا ال كاالا األخجم . وسائجممل ، وعملياا األو جموا، العا
ــ      - 53 ــزال  ـ ــق، ال يـ ــف ةمرـ ــة سيـ ــجمرية مبحافظـ ــة الرـ ــخل  282 500و  الا طـ شـ

اادــجمين مــن ِر ــل القــ اا احلك ميــة   ُةومــا، وحجمســتا الرــجمرية، وعــجماني، وزملكــا، وعــني   
ق ا. ومل تعــد زاــدين تعتــرب اادــجمة اعـــد أ      تجممــا، ومّحــ سة، وجســجمين، وكفــجم ارنــا، وســ      

استجمجعتها احلك مة االكامل   أياس ماي ، مع هـجمو  السـكا  إا أجـزاء أخـجم  مـن الا طـة       
أياس مـــاي ، ودـــلت رافلـــة مرـــتجمكة اـــني  18الرـــجمرية، مبـــا فيهـــا كفـــجم ارنـــا ومســـجمااا. و  

جم الدوليـة واألمـم املتحـدة    له ل األمحجم العجمل الس سل ومنـة ال ـليب األمحـ   ال كاالا تااعة ل
ــة وإمــداةاا إ ســا ية أخــجم  ل ــال      ــة ااألغري  10 000إا حجمســتا الرــجمرية ا،ادــجمة، امل

. ومل ت افــق وزاسة ال ــحة علــو 2013شــخل، وكا ــت تلــك أول شــحنة منــر آذاس مــاس  
العديـد مـن املــ اة ال ـحية، مثــل لـ ازم امجماحـة وعــ ج امـجموأ، ولــ ازم ال ـحة األساســية،        

أياس مــاي ، ســّلم اهلــ ل   25قّ ــاا، وأجــزاء مــن لــ ازم الت ليــد. و  أمــاكن أخــجم ،     وامِل
ــة واحل    ــن األةويـ ــارية مـ ــة دـ ــ سل كميـ ــجمل السـ ــجم العـ ــا. و   األمحـ ــية إا ةومـ ــب املدسسـ قائـ

، أكملت األمم املتحدة وشـجمكاسها تسـليم امـزء األول مـن شـحنة متعـدةة       حزيجما  ي  يل 10
غرية وم اة التارية وا مداةاا املتعلقة اال ـحة والنظافـة ال ـحية    املجماحل من أجل إي ال األ

 شخل   ةوما. 40 000وغريها من ا مداةاا ا  سا ية إا ح ايل 
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شـخل اادـجمين    43 000و  م ايا واقني، مبحافظة سيـف ةمرـق، ال يـزال  ـ       - 54
طال ـًا وا ـعة    68ة لِـ أياس ماي ، تحت السلراا الس سي 15من ِر ل الق اا احلك مية. و  

تـزال رافلـة    النهائيـة. وال م مدسسني ااخلجموج من م ايا وةخ هلا جمدةًا ااجمض إججماء امتحا ـات 
شـخل، معلقـة    40 000مرتجمكة اني ال كـاالا، امـل مسـاعداا متعـدةة القراعـاا إا      

ــة لتيســري املــجموس ا مــن للق افــل،   إطــا     س اتفــاق   ا تظــاس و ــع األطــجماف التجمتي ــاا النهائي
 ال لداا األساع.

شـخل اادـجمين مـن ِر ـل      700و  الزاداين، مبحافظـة سيـف ةمرـق، ال يـزال  ـ        - 55
الق اا احلك مية. وال تزال رافلة متعدةة القراعاا، مل تتم امل افقة عليها   إطاس خرـة شـهجم   

ا مـن للق افـل،     أياس ماي ، معلقة   ا تظاس و ع األطجماف التجمتي اا النهائية لتيسـري املـجموس   
 إطاس اتفاق ال لداا األساع.

شـخل اادـجمين    20 000و  رجمييت الف عة وكفجمّيا، مبحافظة إةلب، ال يـزال  ـ     - 56
من ِر ل مجاعاا املعاس ة املسلحة غري احلك مية وج هة الن جمة. وال تزال رافلـة مرـتجمكة اـني    

جماف التجمتي اا النهائية لتيسري املـجموس  ال كاالا ومتعدةة القراعاا معلقة   ا تظاس و ع األط
 ا من للق افل،   إطاس اتفاق ال لداا األساع.

شـخل اادـجمين مـن ِر ـل      4 000سيـف ةمرـق، ال يـزال  ـ      حافظـة  و  ةاسّيا، مب - 57
الق اا احلك مية. ومب جب خرة شهجم أياس ماي ، منحت السلراا الس سية فيما خيل ةاسّيـا  
م افقة مرجموطة جعلت إي ال املساعداا يقت جم علو حليب األطفال واملستلزماا املدسسـية  

 ردمتـها السـلراا السـ سية، ُألايـت     والر ية. ولكن، واالجمغم مـن ال ـما اا وامل افقـاا الـيت    
أياس مـاي ، وذلـك اعـد مفاو ـاا مكثفـة       12إيفاةمهـا    رافلة واعثـة تقيـيم كـا  مـن املقـجمس      

ارأ  ات ياا القافلة. و  أعقـا  مفاو ـاا مكثفـة علـو  تلـف املسـت ياا، أمكـن أخـريًا         
ليم مسـاعدة أول يـة مـن    حزيجما  ي  يل إا ةاسيا لتس 1إسسال رافلة مرتجمكة اني ال كاالا   

ا مــداةاا الر يــة واللقاحــاا واملــ اة الارائيــة لألطفــال. وكا ــت هــره هــ  املــجمة األوا الــيت   
فيها األمم املتحدة ااملساعداا إا ال لـدة منـر مـا يقـجم  مـن أساـع سـن اا، وذلـك            تدخل

ألمـم املتحـدة   حزيجما  ي  يـل، سـّلمت ا   9 يسا  أاجميل. و   16أعقا  اعثة تقييم ُأسسلت   
مساعداا إا ةاسيا، مشلت األغرية وامل اة الارائية وامل اة ال ـحية والر يـة وامليـاه     سهاوشجمكا

. ووفقـًا  األوليـة وخدماا ال جمف ال ح  والنظافة ال حية ومـ اة تعليميـة، كمتااعـة للقافلـة     
 .لي م التايلالتقاسيجم غري م كدة، ريل إّ  عرجماا الرباميل املتفاجمة ُألقيت علو ةاسيا   

شـخل اادـجمين    45 000سيف ةمرق، ال يزال  ـ   حافظة و  معّ مية الرام، مب - 58
من ِر ل الق اا احلك مية. ومب جب خرة شهجم أياس ماي ، منحـت السـلراا السـ سية م افقـة     
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مرــجموطة جعلــت إي ــال املســاعداا يقت ــجم علــو اعــ  األ ــ او والكميــاا مــن إمــداةاا     
ــة. غــري أ  رافلــة  ــني ال كــاالا، كــا  مــن املفتــجمض أ  ت ــل إا     ا غاث ــةمرــتجمكة ا    املدين

أياس مــاي ، مل يتســن إسســاهلا اســ ب عــدم احل ــ ل إا م افقــة هنائيــة. واعــد مفاو ــاا     14
حزيجما  ي  يل، أمكن أخـريًا إسسـال ر افـل مرـتجمكة      3و  1مكثفة علو  تلف املست ياا،   

شــخل. ومتــت  45 000ا غرائيــة ودــحية إا  ي ــال إمــداةا املدينــةاــني ال كــاالا إا 
 حزيجما  ي  يل. 7امل افقة علو املجمحلة الثالثة من هره الق افل   

شـخل ح ـاسا    10 000ةمرـق، ي اجـل مـا يقـجم  مـن      مبحافظة و   يم الريم ك  - 59
من ر ل الق اا احلك مية وامماعاا املعاس ة املسلحة غري التااعة للدولة. واست  فت اعثـاا  

أياس ماي  واستمجما ةو  ا قراو ط ال الرهجم. وخ ل شـهجم   2و جموا ا  سا ية إا يلدا   األ
مـن األسـجم املد يـة مـن  ـيم الريمـ ك ويلـدا وا ـي  وايـت سـحم رـد             6 000أياس مـاي ، كـا    

الج ـا خـدماا دـحية مــن     1 367تلّقـت سـل  غرائيـة ولــ ازم للنظافـة ال ـحية فيمـا تلقــو       
 رب األسنا .استراسة ل 147اينها 
و  األحيــاء الــيت تســيرجم عليهــا احلك مــة   غــجم  مدينــة ةيــجم الــزوس، اادــجم تنظــيم    - 60

ــ    ــ مية  ــ ــة ا ســ ــن   110 000الدولــ ــجمة مــ ــخل. و  الفتــ ــىت   10شــ ــا  أاجميل حــ  يســ
عملية تناو   سـقا/ املسـاعداا    51حزيجما  ي  يل، أجنز اجم ام  األغرية العامل  انااأ  12

ا اليت أسقرتها الرائجماا من ام  حـىت ا   كافيـة لتـ فري ح ـل غرائيـة      من ام . والكميا
كيل غجماما إا مجيع األسجم املعيرـية املسـالة لـد  اهلـ ل األمحـجم العـجمل        41ز ة ال احدة منها 

 الس سل.
شـخل.   75 000حافظة محل، اادجم الق اا احلك ميـة حـ ايل   مبو  ح  ال عجم  - 61

من إحد  ر افل إي ال املسـاعداا املتعـدةة القراعـاا مـن املـجموس      ومل تتمكن املجمحلة األوا 
ــجمغم مــن سســائل التيســري الــيت إل تلقيهــا      5   ــو ال الرــاحناا الــيت إل  وأياس مــاي ، وذلــك عل

ــة،   ــت القافل ــد ُأورف ــها. ور ــة   اميل ــب احلك م ــو طل ــاء عل ــب ان ــغ   إا ، وطل ــن تفجمي ــجماة األم أف
مـــن  68  ال ـــف الثـــاين عرـــجم و طـــ مـــن  153أياس مـــاي ، كـــا   30الرـــاحناا. و  

،ادـــجم حل ـــ س امتحا ـــاتم. ال ـــف التاســـع رـــد ُســـم  هلـــم مباـــاةسة حـــ  الـــ عجم ا  طـــ  
ا عثـة   سـ سيا اخلاري إا  م ع ث مكتب و مكتب املنسق املقيم ا رلعحزيجما  ي  يل،  11 و 

ــة وــ      مرــتجمكة إا محــل   ــة ا،لي ــة واللان ــني احلك م ــ تجم ا ــل الت ــزو فتي ــة   ــ عجم.  ااي و   ال
ــني ال كــاالا إا         14 ــة مرــتجمكة ا ــو تســيري رافل ــة عل ــة خري ــ  م افق ــل، إل تلق حزيجما  ي  ي
 ال عجم. ح 
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ــاملني        ــة والعـ ــداا الر يـ ــ ازم واملعـ ــة مـــجموس اللـ ــة وحجميـ ــق الر يـ ــو املجمافـ اهلامـــاا علـ
 الريب ا ال
جـب  مب  الـيت اظـو ااحلمايـة     قاهل داسخ لل  ع اخلاري ملجمافـق الجمعايـة ال ـحية     - 62

أياس مــاي ، اســتمجم   3الــرل اُتخــر     (2016) 2286 وللقــجماسالقــا    الــدويل ا  ســاين،   
تعجمض املجمافق الر ية لل جمس أو الدماس  تياة للقتال. ولقـد تلقـت األمـم املتحـدة والرـجمكاء        

ــاسيجم  ــق،  ا ــال ال ــح  تق ــد التحّق ــد ارــن   ت، ري ــة   شــهجم    10في ــق ط ي ــو مجماف هامــاا عل
 أوائل حزيجما  ي  يل. ورعت  عن عدة هاماا رد إل ا ا ض أي ا أياس ماي . و

ــو ال ــعيد         ووادــلت - 63 ــيم عل ــة للترع ــر محل ــة والي  يســيف تنفي ــة ال ــحة العاملي منظم
اممه سيـة العجمايـة   عن جم احلملة الرل ا رلق مـن ةاخـل    يسا  أاجميل  24  ال ط . ورد ادأ 

طفـل   550 000طفـل مـن أدـل     260 000حـ ايل  لي لـغ   ملدة أساعـة أيـام  واستمجم  الس سية
اافظــاا. ومشلــت املنــاطق الــيت تعــّرس ال دــ ل إليهــا اســ ب ا عــدام األمــن  10مســتهدف   

أجـزاء مـن ةمرـق ومحـاة وسيـف ةمرـق. أمـا   اافظـة إةلـب، فقـد            إا ودع ااا ال د ل
املعاس ة املسـلحة غـري التااعـة للدولـة إي ـال اللقاحـاا وتنفيـر احلملـة. و          سف ت مجاعاا 

أياس مــاي ، اــدأ العن ــجم العــااجم للحــدوة مــن احلملــة ال طنيــة   إةلــب ومحــاة، و  اعــ      26
 200 000األجــزاء مــن مدينــة حلــب. و  األيــام الســتة األوا مــن احلملــة، كــا  أكثــجم مــن  

مستهدف   تلك ا،افظاا الث ث رد إل ا ـينهم.  طفل  500 000طفل من أدل ح ايل 
ورــد تســ ب ا عــدام األمــن   إعارــة احلملــة، حيــث أة  تكثيــف ال ــجمااا ام يــة   حلــب    
وإةلب   أواخجم أياس مـاي  إا مرـاكل سئيسـية   ال دـ ل، وُعلقـت احلملـة ملـدة أساعـة أيـام          

لـة   أجـزاء مـن اـافظيت الجمرـة وةيـجم       ي دأ تنفيـر احلم  مل  مدينة إةلب اس ب ا عدام األمن. و
 الزوس اس ب عدم إمكا ية ال د ل.

لحك مـة مـن أجـل    لطل ـا فجمةيـا    23، ردمت منظمـة ال ـحة العامليـة    2016و  عام  - 64
اافظـاا. ورـد وافقـت احلك مـة علـو سـتة طل ـاا         10م رعـا     86إي ال ل ازم ط ية إا 

ةومــا   سيــف ةمرــق.   حــني اقــ  إا  م رعــا، منــها طلــب  ي ــال لــ ازم ط يــة 31ختــل 
 م رعا ةو  سة. 55طل ا ارأ   17
واستمجم سحب األةوية واملسـتلزماا الر يـة املنقـرة للحيـاة، حيـث إل سـحب امل ـاا         - 65

مــن الع جــاا مــن الق افــل   أياس مــاي  املتاهــة إا تل يســة )محــل( وشــجمق حجمســتا )سيــف  
ف الــيت إل ســح ها لــ ازم ججماحيــة، ولــ ازم ةمرــق( وردســّيا )سيــف ةمرــق(. ومشلــت األدــنا

ختديجم، وحقائب ملعامة ا داااا، وأةوية لل حة العقلية، وحقائب ملعامة احلـجموق. وجـجم    
 ع جا من الق افل. 150 000منر اداية السنة سحب إمداةاا تتعلق انح  
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 س مة وأمن امل  فني وأماكن العمل
منــهم مــن مــ  ف  منرقــة  27م املتحــدة، مــن مــ  ف  األمــ 29ال يــزال مــا جمم عــل  - 66

من الي  يسيف، ريد االحتاـاز أو   عـداة املفقـ ةين.     1من الرب ام  ا منائ  و  1األو جموا و 
من العـاملني   جمـال تقـدا املسـاعدة     ، 2011منر آذاس ماس     الزناو ن ُرتلموالغ جمم و 

م  فـا ومتر عـا مـن     53 ، وم  فـا مـن مـ  ف  األمـم املتحـدة      17ة شخ ا 87 ،ا  سا ية
اهل ل األمحجم العجمل الس سل، ومثا ية متر عني وم  فني من مجعية اهل ل األمحـجم الفلسـري ،   

ــة الدوليــة. و   مــن جممــ و القتلــو ال ــالغ عــدةهم   وتســعة مــ  فني مــن املنظمــاا غــري احلك مي
 .2016كا    الثاين ينايجم  1رتي ، ُرتل شخــ ا  منر  87
 

 م حظاا -ثالثا  
الـيت تفيـد اتنفيـر هامـاا عرـ ائية وغـري        زياةة عدة التقـاسيجم يساوسين رلق االغ إزاء  - 67

ــة،        ــك امماعــاا ا،ــدةة ااعت اسهــا إسهااي ــزناو، مبــا   ذل ــع أطــجماف ال ــل مجي متناســ ة مــن ِر 
ــزال        وال ــاطق املكتظــة االســكا . وال ت ســيما اهلامــاا ااســتخدام األســلحة املتفاــجمة   املن
افق الر ية واألس اق وغريها من اهلياكـل األساسـية العامـة تتعـجمض للـهاماا،  ـا يتسـ ب        املجم

  امل ا والدماس علو  رـاق واسـع. لـرا، ال اـد مـن و ـع حـّد هلـره اهلامـاا علـو الفـ س.            
زالــت أطــجماف النـــزاو تتااهــل واج اتــا القا   يــة الدوليــة الــيت تلزمهــا ومايــة املــد يني.     ومــا

سلحة املتفاجمة   املناطق ا هلـة االسـكا  ال يقت ـجم علـو القتـل وا دـااة علـو        فاستخداُم األ
 راق واسع، اـل خيلـف آثـاسا االاـة ط يلـة األمـد علـو احلالـة ا  سـا ية جـجماء تـدمري املسـاكن             

ال لد من هرا األذ  الـرل مـن   يسلم أل شرب من والُ ل التحتية اليت يعتمد عليها املد ي  . ومل 
 مجم، أ  يدفع ااملزيد من النا  إا مااةسة ةياسهم طل ا للس مة.شأ ل، إ  است

وال تزال اال تهاكاا والتااوزاا املستمجمة حلق ق ا  سا  علو أيدل مجيـع أطـجماف    - 68
ــزناو ترــكل أكــرب شــاغل. وال    ــزالال ــن  ت ــد ي أعــداة كــ رية م ــق  سهــن االعتقــال  نيامل   مجماف

وكـثريا  ال ـما اا ا ججمائيـة    ارـأهنم  ا ما ال تجماعو، حيث كثرياالحتااز اليت تديجمها احلك مة
 أّ هـم رـد ماسسـ ا   وللحجممـا  مـن احلـق   ااكمـة عاةلـة  ـجمة       ب للتعريب الجمهيما يتعجم    

ــم ــع الســلم . و  ال رــت  فســل، ت ادــل مجاعــاا         حقه ــة الكــ م والتعــ ري والتام   حجمي
فا مـن حجميتـهم. فأعمـال التعـريب     املعاس ة املسـلحة غـري التااعـة للدولـة حجممـا  املـد يني تعسـ       

واملعاملة القاسية وال إ سا ية واملهينة، اليت ي دو أهنا تدف إا تعظيم املعا اة، كثريا ما ُتمـاس   
اامل ازاة رتل األشخاري اس ب مي التم امنسية أو ا تماءاتم السياسـية املت ـ سة. وإ ـ  أةيـن     

ا اسـتخفاف تـام وقـ ق ا  سـا  األساسـية      أشد ا ةا ة كـل هـره األعمـال ااعت اسهـا ع مـا     
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ــاك مســاءلة عــن        ــد مــن أ  تكــ   هن ــرلك جيــب أ  تت رــف علــو الفــ س. وال ا  تلــكوهــ  ا
اال تـهاكاا وعـن سـ اها مـن اخلجمورـاا. وإ ــ  أكـجمس ةعـ ل إا إحالـة احلالـة   اممه سيــة          

 العجماية الس سية إا ا،كمة امنائية الدولية.
خـ ل األشـهجم القليلـة املا ـية      إل إحـجمازه أ  يت ادل الـزخم الـرل    ومن األمهية مبكا  - 69

إمكا يـة ودـ ل املســاعداا ا  سـا ية، وأ  يـتم الت سـع فيــل خـ ل الن ـف الثـاين مــن         ارـأ   
ارـق األ فـس،    ار ء ومتفـاوا ويتحقـق  ا    فه  إا 2016  عام التقدم ا،جمز أما السنة. 

ذلك، وعلـو الـجمغم مـن مجيـع التحـدياا واال تكاسـاا،       سيما خ ل شهجم أياس ماي . ومع  ال
ــ اح  لل ــاغ مــن أجــل       ــجم العمــل ا  ســاين ارــكل مجــاع  ومــن مجيــع الن فقــد عملــت ةوائ

إا أزيــد مــن  ال دــ ل إا امل ارــع ا،ادــجمة. ورــد متكنــا منــر كــا    الثاين ينــايجم مــن ال دــ ل 
  أكثـجم   ،م رعـا  19ال ـالغ عـدةها   م رعا من امل ارع ا،ادجمة  16  املائة من السكا     50

املجّمة. فــالكثري مــن ا،تــاجني  . ولكــن هــرا غــري كــاف اــ للــ ع  مــن تلــك امل ارــع  مــن مناســ ة
ــد      ال ــزمني اتقـ ــزال ملتـ ــن ال  ـ ــاعداا. و ـ ــ ل ااملسـ ــجمة ال دـ ــاسج ةائـ ــ   خـ ــة يزالـ ا املع  ـ

أيـا كـا  ا   لت فريهـا للمـد يني الـرين هـم   حاجـة ماسـة،        - اـأل طجميقـة  كنـة    - ومستعدين
كـل   ي ـرل ا سـيما ذول النفـ ذ منـهم، أ      ، الجملس األمـن وأينما كا  ا. لرلك، أحث أع اء 

ل دــ ل إا امل ارــع ارــأ  ا مــا ا ســعهم مــن أجــل  ــما  ا يــل مجيــع الرل ــاا وامل افقــاا   
ا،ادجمة إا عملياا إي ـال للمسـاعداا ا  سـا ية الـيت تسـاعد ا علـو التخفيـف مـن معا ـاة          

الســ سيني، مبــا   ذلــك مــن خــ ل عمــل الفجميــق الــدويل لــدعم ســ سيا. ومــع ذلــك،   املــد يني 
اتحــ ا يل أ  أكــ   وا ــحاة ين اــ  أال تكــ   إتاحــة إمكا يــة ال دــ ل مرــجموطة أو مت رفــة  
علو املفاو اا السياسية أو أ  ُتستخدم ك سرة مساومة   ا،اةثاا. فهـره األمـ س هـ  مـن     

 ويل ا  ساين اليت جيب علو األطجماف أ  اتجممها.امل اة  األساسية للقا    الد
م خجما   ال د ل إا اع  امل ارـع ا،ادـجمة، فـذّ       ا،جمزب االتقدم ول ن كنت أسّح - 70
جاءا اـل التقـاسيجم    . أّما ماالجمفع الكامل مميع حاالا احل اس املرل   ه أ  أو   أّ   أوّة
حزيجما  ي  يـل، أل   اليـ م التـايل     10و ةاسيـا    لعرجماا من الرباميل املتفاجمة علـ لإلقاء  من

لقيام األمم املتحدة واهل ل األمحجم العجمل السـ سل اذي ـال أول مع  ـة غرائيـة إا املدينـة منـر       
ي ني أ  حالة السكا    املناطق ا،ادجمة لن تسـ   اتقـدا   فه  ، 2012ترجمين الثاين   فمرب 
م ال حيــد لألشــخاري ا،ادــجمين وا ــربين علــو العــيج    احلــل املســتداإّ  املع  ــة ا  ســا ية. 

ــالغ عــدةهم    ــة ال  ــاء    590 200 ــجموف مجموع ــ  إهن ــاا شــخل، ه  ف ــجم احل ــاس. عملي
ألطـجماف،  تنتـهاها ا احل اس ليس  تياة ط يعية أو  ـجموسية لل ـجماو، اـل هـ  سياسـة متعمـدة       

 سياسة قمكن إاراهلا إذا أمكن حرد ا ساةة السياسية للقيام ارلك.و
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ر ــاس   ت ــرلال كــاالا ا  ســا ية   اممه سيــة العجمايــة الســ سية   تــزال هــرا، ومــا - 71
 لـألسواأ جهدها لل د ل إا م يني الجمجال والنساء واألطفال ا،تاجني إا املسـاعدة املنقـرة   

  مجيــع أ ــاء ال لــد، علــو الــجمغم مــن التحــدياا الكــثرية املتعلقــة اــاألمن وإمكا يــة ال دــ ل.  
املنظمـاا السـ سية   وت دلها اـاألخل  االجمغم من املخاطجم الرخ ية، ت ل وهره املساعداا 

يهــّب للناــدة   اي ــة تتســم   كــثريا مــا يك  ــ     طليعــة مــن   الــرين    الســ سي واملتر عــ
عــامً  مــن العــاملني   جمــال تقــدا   87ااهظــا أل   ايــد أّ  الــثمن كــا  ة. االتقلــب واخلرــ س

املساعداا ا  سا ية لق ا حتفهم وُرتل امل اا من العاملني   ا ال الريب، مبـا   ذلـك الكـثري    
 حي  ت حياتم وشااعتهم.ألخ ل األساايع القليلة املا ية. وإ   

لـيس لـل حـل عسـكجمل. فـامميع خاسـجمو         السـ سية اممه سيـة العجمايـة   الزناو    إ  - 72
وات ــجم أمــام أعيننــا. لــرلك، أحــث ا تمــع   تــزنفاينمــا ســ سيا   ســ يلها إا الــزوال وهــ   

الدويل واألطجماف الس سية علو الت ّرف مجّمة أخجم  عن األعمال العدائية وت طيد هـرا الت ّرـف   
 مجيـع ا،تـاجني   مجيـع أ ـاء     واسني ود ل املساعداا ا  سا ية   أرجم  ورـت  كـن إا  

فجمرـة العمـل املعنيـة ا رـف إطـ ق النـاس التااعـة        لالجمئيسـني املرـاسكني   وأسّحب ااستعداة  .ال لد
لتزويـد فجميـق الـدعم وجملـس     ، ، االااة الجموس  وال اليـاا املتحـدة  للفجميق الدويل لدعم س سيا
ومـن  . امل ـدارية والرـفافية  تكتسـ  طـااع    للـهاماا علـو املـد يني   األمن اتقييمـاا مرـتجمكة   
اتحســني سدــد ورــف ا مــرــد أعجماــا عــن التزامهالجمئيســني املرــاسكني ةواعــ  تفــاسيل أي ــا أّ  

 ا هلـــةمـــن عمليـــاا الرـــريا  فـــ ق املنـــاطق  إا احلـــد األةىن تقليـــل واال، العدائيـــةاألعمـــال 
ماعـاا  ام ـد   اختـاذ إجـجماءاا   وأي ـا مسـألة   هـره اخلرـ اا   الدعمرد أّيد فجميق االسكا . و

وفـجماة  الـدول    فجميـق الـدعم  امهـ ة الـيت ي ـرهلا     لقـد أ هـجما  ا سهااية املدسجة علو القائمة. 
تتـ فجم ا ساةة السياسـية حلـل     أ فسهم مـا قمكـن أ  يتحقـق عنـدما    األع اء وكرلك الس سي   
و امه ة من أجل و ع حّد هلـرا الـزنا   أ  ي اعف ا، ال أاّل يهن ااملراكل. لرا، أ اشد امميع 

سـ ل الت دـل إا     سعيل مـن أجـل تيسـري    إا س سيا ةعم م ع ث  اخلاري من أجل و ،املجمّوو
 .تس ية سلمية وسياسية
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