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

 تقجميجم األمني العام  
  

 مقدمة -أوال  
مـن رـجماس جملـس األمـن      17هرا التقجميجم هو التقجميجم الثاين عشجم الري ُيقدم عمال بالفقجمة  - 1

 2191اسه مـن رـجم   5( والفقـجمة  2014) 2165من رجماس اجمللس  10( والفقجمة 2014) 2139
حالــة  يومــا بتقجميــجم عــن 30أن يوا يــك  ــ   (، الــط بلــه  يجملــا اجمللــس ال األمــني العــام2014)

 .زاع الدائجم يف اجلمجملوسية العجمبية السوسيةـتنفير هره القجماساا من ِرب  مجيع أبجماف الن
مـم  وتستند املعلوماا الواسدة يف التقجميجم ال البيانـاا املتاحـة لـدجل اجلجملـاا التابعـة ل       - 2

ــة       ــدان، والتقــاسيجم املســتقاة مــن موــادس مفتوحــة ومــن موــادس ح وم املتحــدة علــض أسي املي
اجلمجملوسيــة العجمبيــة الســوسية. ورــد أادسيــ  هنــا أياــا البيانــاا الــواسدة مــن و ــاالا األمــم     

ــجمة مــن        ــك مــن أعمــاع يف جمــاع املســاعداا ارنســانية  ــالع الفت ال  1املتحــدة عمــا رامــ  ب
 تعمـ  ،ـا، ل ـس يتسـح التحقـ       ايجم متشيا مـع دوسة اربـالا الشـجملجمي الـط     انون الثاين/ين 31
البيانــاا. وأادسيــ  بيانــاا أحــدا  لمــا  انــ  متاحــة، نــا يف علــ  البيانــاا املتعلقــة    مــن

 بالعملياا املنفرة عرب احلدود وعملياا ايواع املساعداا ال األهايل احملاصجمين.
 

 التطوساا الجمئيسية -ثانيا  
 لتطوساا السياسية والعس جميةا -ألف  

زاع يستشــجمي والعنــف  تــدم يف أسيــاي اجلمجملوسيــة العجمبيــة الســوسية  ــالع    ـظــ  النــ - 3
الفتجمة املشمولة ،ـرا التقجميـجم، وصاصـة يف ظا  ـاا حلـه ومحـاة ومحـا وديـجم الـزوس وسيـف           
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س دمش  ودمش  واحلس ة وادله ودسعا والقنيطجمة والجمرة. ويف ظ  القوـف اجلـوي العشـوائ   
الري تقوم بك القواا احل وميـة، نـا يف علـ  القا هـا الرباميـ  املتفوـجمة، والقوـف العشـوائس         
الري متاسسك املعاسضة املسلحة واجلماعاا املتطجم ـة واجلماعـاا املدسيـة يف رـوائم التن يمـاا      

ــة ــني رتلــض ويجمحــض،  مــا اســتمجم تشــجميدهم. واســتمجم       ،(1)ارسهابي اســتمجم ســقود املــدنيني ب
أليجملــزة املتفوــجمة املجمولــة واأليجملــزة املتفوــجمة املجمولــة احملمولــة علــض مجم بــاا.          اســتادام ا

تزاع مجيع األبجماف تتواه  يف أعماهلا العدائيـة رواعـد القـانون الـدويل ارنسـاين ووايـه        وال
 محاية املدنيني.

واشتد العنف الري متاسسك القواا احل ومية واهلوماا الط تشـنجملا يف دمشـ  وسيـف     - 4
واحتدم  اهلوماا يف بلداا عدة يف الغوبة الشجمرية، و ووصا منـجملا بلـداا دومـا     دمش .

وســقبا ومحوسيــة وعــجمبني، اضــا ة ال حــس يــوبجم يف دمشــ .  قــد نفــرا القــواا احل وميــة    
ــة        ــ  املتفوــجمة، وروــف  املنطق ــ  باســتادام الربامي ــاذ، نــا يف عل ــاا روــف يــوي هن عملي

ســط . و لفــ  هــره اهلومــاا، ومنــجملا   - ف ســط باملد عيــة الثقيلــة، وأبلقــ  عليجملــا رــرائ 
استجملدف أسوارا،  سائجم باملئاا يف صفوف املدنيني، منجملم نسـاي وأبفـاع. وشـن  مجاعـة      ما

ييش ارسالم املعاِسضة املسلحة هوومني متتاليني علض العاصمة مسـتادمة يف علـ  القـرائف    
القتلــض واجلجمحــض،  والوــواسي ،  اصــاب  منــاب  املــدنيني وتســبب  يف ســقود العشــجماا مــن 

منجملم مدنيون، ويف احلاق أضجماس باملنازع الس نية والبح التحتية العامة. واسـتمجما املوايجملـاا   
يف ضواحس دمش  بني مجاعاا املعاسضة املسلحة والقواا احل ومية، ويف ظيط حـس القـابون   

رتـاع،  الري تسيطجم عليك املعاسضة. وشجملدا منطقـة الزبـداين يف سيـف دمشـ  بـدوسها أعمـاع       
حيث حتدث  موادس ظلية عن غاساا يوية شنتجملا القواا احل ومية، منـجملا مـا ُنفـر بالرباميـ      

 املسلحة علض نقاد تفتيش سئيسية. املتفوجمة، بعد أن سيطجما مجاعاا املعاسضة
ــا يف علـــ      - 5 ــتمجما يف حلـــه عمليـــاا القوـــف املـــد عس والقوـــف اجلـــوي، نـ واسـ

د القواا املوالية للح ومة،  ما اسـتمجما هنـاذ هومـاا    باستادام الربامي  املتفوجمة، علض ي
مجاعاا املعاسضة املسلحة بقرائف اهلاون والوواسي  وعبـواا الغـاز. واسـتنادا ال معلومـاا     

مــدنيا، مــن بينــجملم  92 يقــ  عــن تلقتــجملا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق ارنســان، راتــ  مــا ال  
تســيطجم عليجملــا املعاسضــة يف حلــه  الــط بفــال، وُيــجمع العشــجماا يف املنـاب   26نســاي و  سـبع 
مـدنيا مـن يـجماي الاـجمباا اجلويـة الـط        14 انون الثاين/ينايجم.  قد رت ، علض سبي  املثاع،  يف

_________________ 

أدسج جملــس األمــن تن ــيم الدولــة ارســالمية يف العــجماق والشــام )داعــش( ويبجملــة النوــجمة ضــمن اجلماعــاا      (1) 
ــة يف  ــايو  30ارسهابيـ ــجماس   2013أياس/مـ ــام القـ ــا ألح ـ ــان  1999) 1267و قـ ــان اجلماعتـ ــ  هاتـ (. وتعمـ

 اجلمجملوسية العجمبية السوسية. يف
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 ـانون الثاين/ينـايجم. وعلمـ  مفوضـية      29نفرهتا القواا السوسية يف منطقـة البـاحب بلـه يف    
نـجملم نسـاي وأبفـاع، رتلـوا     ا، ممـدني  51حقوق ارنسـان مـن موـادس ظليـة أن مـا ال يقـ  عـن        

ــض املنــ      يف ــاا املعاسضــة املســلحة عل ــنتجملا مجاع ــة    هومــاا ش ــا احل وم ــط تســيطجم عليجمل اب  ال
جماق والشـام )داعـش( هـو املسـ وع     ظا  ة حلـه، علـض أن تن ـيم الدولـة ارسـالمية يف العـ       يف
 مع م الو ياا يف صفوف املدنيني. عن
ــد عس      - 6 ــاا روــف م ــة عملي ــواا احل ومي ــرا الق ــ     ونف ــا يف عل وروــف يــوي، ن

ــط تســيطجم عليجملــ     ــاب  ال ــ  املتفوــجمة، يف املن ا املعاسضــة يف ظا  ــاا أ ــجمجل.  باســتادام الربامي
بفـال   18مـن املـدنيني، مـن بينـجملم      91رات  يف دسعا، علـض سـبي  املثـاع، مـا ال يقـ  عـن         قد

ديـجم الـزوس،    مـن املـدنيني،  ـيجملم نسـاي وأبفـاع. ويف      60ومثاين نساي، بينما رات  يف محا حنـو  
سـيطجم عليجملـا تن ـيم داعـش، ود لـ       رام  رـواا احل ومـة بعمليـاا روـف يـوي ملنـاب  ي      

مــدنيا، مــن بينــجملم  71اشــتبا اا بجميــة يف منــاب  للمــدنيني. ونقلــ  التقــاسيجم أن حنــوا مــن   يف
ثـــجم علـــض أسبـــع مقـــابجم مجاعيـــة نســـاي وســـتة أبفـــاع، راتلـــوا يف أعمـــاع العنـــف تلـــ . وُع 10
ــجم يف ــزوس يف  ــ  دي ــرين      ال ــاا األشــاا  ال ــن مئ ــث بعــت م انون األوع/ديســمرب، و يجملــا يث

 .2014ا تطفجملم تن يم داعش يف آحب/أغسطس 
ــواا      - 7 ــة ور ــة الشــعبية ال جمدي ــاع بــني وحــداا احلماي ويف ظا  ــة احلســ ة، انــدلع القت

ــة احلســ ة يف    ــوبم يف مدين ــد اع ال ــدنيون     17ال ــجمع م ــاذ وُي ــ  هن ــايجم،  قات  ــانون الثاين/ين
األســواق واجلامعــاا. ونفــرا القــواا احل وميــة عمليــاا روــف مــد عس وروــف  وأاغلقــ  

اا احلمايــة الشــعبية ال جمديــة. يـوي علــض املنــاب  الوارعــة حتـ  ســيطجمة تن ــيم داعــش ووحـد   
ــايجم، راتــ  مــا ال يقــ  عــن    20 ويف شــاا آ ــجمين  200مــدنيا وُيــجمع  52 ــانون الثاين/ين
دة ت  محـيس،  يف رجمية اخلنساي، باواحس بل غاسة يوية شنتجملا القواا احل ومية علض سوق يف

 ينوحب شجمرس القامشلس.
هوومــا بــاأليجملزة املتفوــجمة  14وأابلــخ  ــالع الفتــجمة املشــمولة ،ــرا التقجميــجم عــن ورــوع  - 8

املجمولة واأليجملزة املتفوجمة املجمولة احملمولة علض مجم بـاا، وصاصـة يف ظا  ـاا محـا ودمشـ       
ة محــا، علــض ســبي  املثــاع، راتــ  ع جممــة نحا  ــ وحلــه ومحــاة واحلســ ة ودسعــا.  فــس حــس 

آ ـجمون يف تفوـب بواسـطة يجملـاز متفوـجم       30 انون الثاين/ينايجم سبعة أشاا  وُيجمع  21 يف
ف هوــوم اجملــاز متفوـجم مجموــ  ورــع  شــباد/ ربايجم، اسـتجملد  1مجموـ  ظمــوع علـض مجم بــة. ويف   

لبنـانيني، وأسـفجم احلـادا    دية، حا لة تق  حوايا من الشيعة اليدمش ، بالقجمحب من حس احلم يف
 .بجملة النوجمة مس وليتجملا عن احلاداآ جمين، وأعلن  ي 22عن مقت  سبعة أشاا  ويجمع 
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ـــ  - 9 ــجماف الن ــل  أبـ ــبح  ـوواصـ ــض الـ ــا علـ ــل     زاع هووماهتـ ــا واصـ ــة،  مـ ــة املدنيـ التحتيـ
ــس     رطـــع ــاه.  فـ ــائس وامليـ ــاس ال جملجمبـ ــع التيـ ــا يف علـــ  رطـ ــية، نـ ــدماا األساسـ ــانون  18اخلـ  ـ

بقطـع   اا املعاسضة املسـلحة التابعـة هلـا   ، علض سبي  املثاع، رام  يبجملة النوجمة ومجاعالثاين/ينايجم
ــايجم، اســتجملد   مجاعــاا املعاسضــة   23امــداداا امليــاه عــن مدينــة ادلــه. ويف    ــانون الثاين/ين

اخلـدماا   ه بال جملجمبـاي. وتاـجمس مـن أعمـاع رطـع     املسلحة يف  فجم جند  طود امداد مدينة ادلـ 
 .شباد/ ربايجم 6ياس ال جملجمبائس يف ا. واستعيد التشا 600 000هره حنو 

ــة  ــانون األوع/ديســمرب، أوسدا الت  - 10 شــاا نزحــوا  9 000قــاسيجم أن حنــو ومنــر ياي
عدة بلداا يف منطقة الغوبة ال املاليئ اجلماعية يف سيف دمشـ . وتقـوم و ـاالا األمـم      من

املاليــئ  الــرين إ ايال هــم الألشــاا  املتحــدة وشــجم ا ها بتقــدع املســاعداا الغوثيــة ال ا 
اجلماعية. وبعد ايفاد بعثة تقييم،  شف  مفوضية األمم املتحـدة لشـ ون الاليـئني أمـوسا تتعلـ       

ــجملا أشــاا  ؤــن إ ايال هــم، ومــن هــره ا     ــخ عن ــة أبل ــام اجلماعــاا املســلحة   باحلماي ــوس ري ألم
ــب ــد ال    غـ ــة  والتونيـ ــر وس يف املنطقـ ــد الـ ــة بتونيـ ــة للدولـ ــجمي للالتابعـ ــتي   قسـ ــجمين  وتشـ قاصـ
األسجم بسبه ما ري  انك  جمز للر وس ؤن إ ايال هم  وانعدام األمـان علـض بجميـ  اريـالي      مش 

بسبه ويود رناصة هناذ  وضياع الوثائ  الشاوية ووثائ  اهلوية،  اال عـن ريـام اجلماعـاا    
 .املسلحة غب التابعة للدولة نوادسة وثائ  اهلوية عند نقاد التفتيش

يزاع املدنيون يتعجمضون للتشجميد بسبه أعماع العنف.  فس احلس ة، علـض سـبي    وال  - 11
ــزوع حنــو    ــاع ال ن ــاع، أدجل القت ــة      15 000املث ــة احلســ ة ال مدين ــن مدين ــا م شــاا م رت

ــديجماا ال أن حــوايل        ــدينتني. وتشــب التق ــاسج امل ــة   ــاب  الجميفي القامشــلس، و ــرل  ال املن
ــديا    ظا  ــة دسعــ شــاا أصــبحوا مــن املشــجمدين يف   26 000 ــدام العنــف ب ا يف أعقــاحب احت
شاوا من اجلزي الشجمرس ال اجلـزي الغـجمم مـن مدينـة      1 250شباد/ ربايجم. ونزع حنو  8 من

شـاا مـن املشـجمدين دا ليـا يف اجلـزي الغـجمم مـن مدينـة          10 000حله، مث اسحت  حنو مـن  
ــاع عن    ــدلع رت ــايجم، ان ــني تن ــيم داعــش   حلــه. ويف األســبوع األوع مــن  ــانون الثاين/ين يــف ب

جم الـــــزوس، وأدجل علـــــ  ال تشـــــجميد والقـــــواا احل وميـــــة علـــــض مقجمبـــــة مـــــن مطـــــاس ديـــــ
لقــجمجل الوارعــة يف الجميــف الغــجمم شــاا، مع مجملــم مــن النســاي واألبفــاع، مــن ا 5 000 حنــو
 ديجم الزوس، نا يف عل  رجمجل عياش وحوايج عياحب يزيجمة واخلجميطة. من
ــجمة   - 12 ــدويل  ــالع الفت ــا ونفــر التحــالف ال ــة  املشــمولة ب ــة شــبك يومي لتقجميجم ضــجمباا يوي
تن يم الدولة ارسالمية يف العـجماق والشـام )داعـش(. وتجم ـز مع ـم الاـجمباا علـض بلـدة          علض

ــاين وظيطجملــا يف مشــاع ظا  ــة حلــه. ويف    ــايجم، أعلنــ    26عــني العجمحب/ وب  ــانون الثاين/ين
س املعاسضـــة املســـلحة وحـــداا احلمايـــة الشـــعبية ال جمديـــة، الـــط تلقـــ  املســـاعدة مـــن مقـــاتل
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ب املـــجملا. وأوسدا التقـــاسيجم  البيشـــمجم ة ال جمديـــة العجماريـــة، أن البلـــدة رـــد اســـُتجميع  ومـــن
 شاا رد عادوا ال املدينة. 2 000 و 1 500بني  ما أن
ويف أعقاحب نشجم تن يم داعش لفيـديو ت جملـجم  يـك اجلماعـة وهـس تقـوم بـلحجماق الطيـاس          - 13

شباد/ ربايجم، أ ـادا التقـاسيجم أن عشـجماا الطـائجماا      3يف  األسدين معاع ال ساسبة حىت املوا
اـزين األسـلحة تابعـة    شباد/ ربايجم مجما ز تدسيه وموارع لت 6و  5املقاتلة األسدنية ضجمب  يف 

 لتن يم داعش.
ــا   - 14 ــوا اخلـ ــ  املبعـ ــوسية  ونقـ ــام ال سـ ــني العـ ــن  ل مـ ــام جملـــس األمـ ــة أمـ ، يف احابـ
الســوسية أعجمبــ  عــن اســتعدادها لتعليــ  سيــة العجمبيــة اجلمجملوشــباد/ ربايجم، أن ح ومــة  17 يف

الغــاساا اجلويــة والقوــف املــد عس يف مدينــة حلــه با ملــجملا، وعلــ  بعــد مفاوضــاا مطولــة  
بلـه املبعـوا اخلـا  مـن احل ومـة      يجما يف األشجملجم السابقة بشـان مقتـجمع التوميـد، وبعـد     

أحيـاي حلـه. واسـتنادا     تنفير مشجموع وجمييب يف حس خموو  منيف تساعد األمم املتحدة  أن
ــا  ال دمشـــ  وسب   ــوا اخلـ ــا جم املبعـ ــوس، سيسـ ــلة  ال هـــرا التطـ ــة منفوـ ــ  و ـــدا يف بعثـ سـ

يف موعــد أروــاه األســبوع األ ــب مــن شــباد/ ربايجم لتقيــيم مــدجل ماليمــة ال ــجموف   حلــه ال
هناذ للتوميد ومدجل رابلية الوضع ريواع املعونة ال حس صالع الدين املتنازع عليـك بسـجمعة   

دون عوائ ، علض أنك َيــتورع أن يتم ن بعد عل  من أن يعلن مىت تبدأ  تـجمة األسـابيع السـتة.    و
ــوا اخلــا       ــه املبع ــري ســيوجميك م ت ــيم ال ــالتطوساا املتســاسعة   وســيحاوع التقي ارحابــة ب

شـباد/ ربايجم مـن أن القـواا احل وميـة      17أسي امليـدان يف ضـوي مـا تنارلتـك التقـاسيجم يف       علض
من هوومجملا يف اجلزي الشمايل من حلـه بـالقجمحب مـن احـدجل بـجمق ارمـداد        السوسية صعدا

الجمئيسية. وسيسعض املبعـوا اخلـا  ياهـدا ال التباحـث مـع املعاسضـة ليحوـ  علـض تاييـدها          
جلجملود األمم املتحدة الجمامية ال التقلي  ال أدىن حد من األضجماس يف صفوف املدنيني، وجلعلـجملا  

 ستادام ل سلحة الثقيلة.نه أي اتساهم هس أياا يف و
واســتمجم بــرع اجلجملــود  ــالع الفتــجمة املشــمولة ،ــرا التقجميــجم رمــاد حــ  سياســس دائــم    - 15
ــ ــاهجمة    ـللنـــ ــة يف القـــ ــاا املعاسضـــ ــني مجاعـــ ــاا بـــ ــدا ايتماعـــ ــد ُعقـــ ــوسي.  قـــ  زاع الســـ
اي املعاسضــــة واحل ومــــة الســــوسية  ــــانون الثاين/ينــــايجم، مث بــــني بعــــت أعاــــ 24 و 23يف 
ــن   يف ــاي يف الــ    29ال  26موســ و م ــايجم. وي ــانون الثاين/ين ــاميتني الوــادستني    وثيقتني اخلت
زاع يسـتند ال بيـان ينيـف،  مـا يـاي  يجملمـا       ـااليتماعني دعوة ال اماد ح  سياسس للن عن

 دعوة ال احلفاظ علض وحدة سوسية وسالمتجملا اررليمية، وال م ا حة ارسهاحب.
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 حقوق ارنسان - باي 

ية األمم املتحـدة حلقـوق ارنسـان تتلقـض وتوّثـ  ادعـاياا بورـوع أعمـاع         ظّل  مفوض - 16
اعتقاع تعّسـفس واحتوـاز وتعـريه وو ـاة أثنـاي االحتوـاز دا ـ  مجما ـز االعتقـاع احل وميـة.           

توــزا يف ســون حلــه املجم ــزي  ومــن بــني هــره االدعــاياا مــا وسد مــن أن شاوــا  ــان ظ   
عتقـاع، و ـان علـ  حتـ  التعـريه حسـبما       ال أحد  جموع األمن، تويف وهـو سهـن اال   نق  مث

ــريه يف ســون صــيدنايا          ــاي االحتوــاز نتيوــة للتع ــاة أثن ــاياا بالو  ــا ادع ــد. ووسدا أيا  أا ي
العس جمي وسون مشفض تشجمين العس جمي. وعلـض ويـك التحديـد، نقلـ  التقـاسيجم أن ببيـه       

مني، تـويف  أ ثـجم مـن عـا    ع ام من دوما يف منطقة الغوبـة الشـجمرية،  ـان سهـن االحتوـاز منـر      
 انون الثاين/ينايجم يف سـون صـيدنايا بجميـف دمشـ . و ـان  ـجمع األمـن يف املاـابجماا          27 يف

ــا  املجمضــض     2012اجلويــة رــد احتوــز هــرا الطبيــه يف آحب/أغســطس       ، نــربس أنــك  ــان يع
ارنسـان مفوضـية حقـوق ارنسـان      مستشفض ميداين يف دومـا. وأبلـخ مـدا عون عـن حقـوق      يف
رـد تـويف نتيوـة التعـريه. وح تتحقـ  مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق           الطبيه سنـا ي ـون   أن

ول ّنجملــا وثقــ  حــاالا أ ــجمجل مــن التعــريه وســوي املعاملــة    ،ارنســان مــن هــره االدعــاياا 
 ز غب ارنسانية يف سون صيدنايا.وظجموف االحتوا

عـاويم  وظ  األمن العس جمي واملاابجماا اجلويـة  توـزان تعسـفا األ ـجماد املشـتبك يف ت      - 17
وع األمنيـــة يف دسعـــا مـــا ال يقـــ  مـــع املعاسضـــة.  فـــس  ـــانون الثاين/ينـــايجم، احتوـــزا الفـــجم 

 ـانون   20مدني ا، من بينجملم اعالميـون وأببـاي ومـدا عون عـن حقـوق ارنسـان. ويف        18 عن
مــدني ا   11مــا ال يقــ  عــن   رــواا الــد اع الــوبم   الثاين/ينــايجم، احتوــز األمــن العســ جمي و   

 ة رام  ،ا رواا األمن احل ومية.ولة يف أعقاحب عمليومنطقة احل محا يف

 انون الثاين/ينايجم، من م ـان   13و  9واعتقل  رواا احل ومة صحفيني ظليني، يف  - 18
 املفقودين. . وال يزاع الوحفيان يف عدادةارامتجملما يف محاة وأ رهتما ال ويجملاا جمجملول

يم داعـش ويبجملـة النوـجمة، انتـجملاذ     وواصل  مجاعاا املعاسضة املسلحة، وصاصـة تن ـ   - 19
القــانون الــدويل ارنســاين،  اــاله عــن انتــجملاذ حقــوق ارنســان يف املنــاب  الــط تســيطجم عليجملــا.  
ــاا اعــدام وا تطــاف        ــيجملم عملي ــرا   ــدنيني ونّف ــض امل ــ  اجلماعــاا هومــاا عل وشــن  تل

 ةمخسـ  داعـش أعـدم حنـو   و جمض  ريود ا علض حجمياهتم األساسية. وحتّدث  أنبـاي عـن أن تن ـيم    
وعشجمين شاو ا بتجملمة الجمدة والتوسس حلساحب احل ومة أو القتـاع ال يانـه يبجملـة النوـجمة     

علـض وسـائ  التواصـ      هلنشـجمه صـوسة ألحـد عناصـجم    آ ـجم  شاو ا التن يم أو احل ومة، وأعدم 
االيتماعس. وُنشجما علض شب ة ارنتجمن  مقابع  يديو ُت جملجم ريـام عناصـجم مـن يبجملـة النوـجمة      

 بزعم است ا،ما الزنا.م امجمأتني بلعدا
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ــدة با تطــاف واحتوــاز        - 20 ــوم بوــوسة متزاي ــة النوــجمة تق ــة أن يبجمل ــد موــادس ظلي وتفي
املدا عني عن حقوق ارنسان والوحفيني الرين ينتقدون اجلبجملة.  علض سـبي  املثـاع، ا تطفـ     

 ـانون   31 ـانون الثاين/ينـايجم، وأ جميـ  عنـجملما يف      7يبجملة النوجمة صـحفيني مـن ادلـه يف    
 انون الثاين/ينايجم، يف حلـه، بلعـدام    26لثاين/ينايجم. ووسدا أنباي عن ريام يبجملة النوجمة يف ا

. وو قهـا  2014ناشط آ جم يف وسائط ارعالم احمللية،  ان ظتوزا منر  ـانون األوع/ديسـمرب   
للمعلوماا الط مجعتجملا مفوضية األمم املتحدة حلقوق ارنسان، ارتحم  يبجملة النوـجمة  ـالع   

 املشمولة بالتقجميجم ما ال يق  عن أسبعة مجما ز من مجما ز وسائط ارعالم يف ادله. الفتجمة

 انون الثاين/ينايجم، ُدّمجم ضجمي  ارمام النـووي، وهـو مـن أئمـة الُسـّنة، يف مدينـة        8ويف  - 21
نــوجل، نحا  ــة دسعــا. واّتجملــم مــدا عون ظليــون عــن حقــوق ارنســان يبجملــة النوــجمة بــزسع           

ــوا   ــجماا، وأبلغـ ــادة   املتفوـ ــان أن رـ ــوق ارنسـ ــية حقـ ــس   مفوضـ ــوا يف املاضـ ــجمة أعجمبـ ــة النوـ يبجملـ
 .االدعايااازدسائجملم لإلمام النووي ومزاسه. ويتعرس علض املفوضية التحق  من صحة هره  عن

ــلطاا    2ويف  - 22 ــدسا الســـ ــباد/ ربايجم، أصـــ ــب    شـــ ــفوية تشـــ ــر جمة شـــ ــوسية مـــ الســـ
جملد  طس بعدم محـ  السـالع   بعد أن وّرعوا علض تع “عفو”شاو ا حولوا علض  384 أن ال
ســوسية اجلمجملوسيــة العجمبيــة ال أمــن ” أو يف أنشــطة متــس بـــ   “االضــطجماباا”املشــاس ة يف  أو

يسـ  يف وضـع   ول‘‘ العفـو ’’. وال تدسي املفوضية ما  ان موب املسـتفيدين مـن   “واستقجماسها
 املعلوماا الواسدة ،را الشان. ميّ نجملا من التحق  من

 
 رنسانيةوصوع املساعداا ا - ييم 

ــة الســوسية بنحــو        - 23 ــة العجمبي ــايني ال املســاعدة ارنســانية يف اجلمجملوسي ــدد احملت ــّدس ع يق
ماليـني شـاا، أمـا النـازحون      7.6مليون شاا. ويبلخ عدد املشجّمدين دا لي ا زهاي  12.2

 ماليني شاا. 3.8 يزيد عددهم علض  ،ال البلدان اجملاوسة ومشاع أ جميقيا

عمــاع العنــف أل نتيوــةاملســاعداا ارنســانية يف البلــد عســب ا للغايــة  وال يــزاع ايوــاع - 24
ــجم  طــود املوايجملــة، والتــد   املتعمــد يف عمليــاا ايوــاع املســاعداا      وانعــدام األمــن، وتغّي
وتعطيلجملا، واريجماياا ارداسية املعجمرلة، والعوز املايل. وال تزاع احلالة يف املناب  الـط يوـعه   

ة أو املعاسضــة املســلحة، موــدس تلــ  الــط حتاصــجمها رــواا احل ومــ ســيما الوصــوع اليجملــا، وال
ــ  ــ ،  ارمــ  عاصــفة شــتوية احمل    رل ــالخ. وبارضــا ة ال عل ــة ارنســانية وعجمرلــ  الوصــوع   ب ن
 علض ال ثب من الطجمق لعدة أيام. بعت أحناي البلد لتعّرس السب ال

مشــــتجم ة  ــــ  وراــــّدم  ثالثــــة بلبــــاا منفوــــلة للحوــــوع علــــض اعن لتســــيب روا  - 25
الو ــاالا  ــالع الفتــجمة املشــمولة بــالتقجميجم، وعلــ  مــن أيــ  الوصــوع ال أسبعــة موارــع    بــني
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ظا  ة سيف دمش  ومورعني يف ظا  ة محا. واسـتطاع  را لـة مشـتجم ة بـني الو ـاالا       يف
معـــدة لعبـــوس  طـــود املوايجملـــة أن متاـــس رـــدم ا لتوـــ  ال حـــس الـــوعجم يف محـــا، حاملـــة   

ــددة لنحـــــ مســـــاعداا تغطـــــس احتيايـــــ   شـــــاا. وعلـــــض الـــــجمغم    75 000و اا متعـــ
السلطاا احملليـة للقا لـة، أزاع أ ـجماد رـواا األمـن احل وميـة،  ـالع عمليـة الشـحن،           دعم من

غالبيــة اللــوازم الطبيــة، نــا يف علــ  مجيــع أصــناف العمليــاا اجلجماحيــة، و ــرل  أبقــم عــالج 
 وأبقم مستلزماا الوحة ارجنابية.ارسجملاع، وأبقم التوليد، 

وح تســــتوه احل ومــــة لطلــــه الوصــــوع ال أسبعــــة موارــــع يف سيــــف دمشــــ           - 26
وماـــايا ودومـــا وشـــجمق حجمســـتا( مـــن أيـــ  تغطيـــة االحتيايـــاا العايلـــة لنحـــو   )الزبـــداين

شاا. ووا   احملا ظ شفوي ا علـض بلـه  ـان رـد راـّدم يف  ـانون األوع/ديسـمرب         20 000
شباد/ ربايجم ريواع مسـاعداا   3ها يف بشان را لة مشتجم ة بني الو االا  ان مقجمسا تسيب

ة أو سسـائ   شاا يف تلبيسة ومشجم ة يف محـا. وح تقـّدم أي موا قـة  طيـ     60 000لنحو 
 لتيسب سحلة القا لة.

ــدة   9ويف  - 27 ــم املتحـ ــ  األمـ ــباد/ ربايجم،  انـ ــلوا   شـ ــد أسسـ ــجم ا ها رـ ــحنة  66وشـ شـ
ــة الســوسية  ال ــة العجمبي ــا و   47 ،اجلمجملوسي نويــه أح ــام   ،ن األسدنمــ 19شــحنة مــن تجم ي

ــجماسي  ــن  رــ ــس األمــ ــحناا   2014) 2191( و 2014) 2165جملــ ــره الشــ ــ  هــ (. ومشلــ
ــجم مــن    ــة أل ث ــة    812 000مســاعداا غرائي ــة لقجماب ــواد غــب غرائي  860 000شــاا  وم

شـاا  ولـوازم    316 000شاا  وامداداا من املياه ولوازم الوجمف الوحس أل ثجم من 
اللـوازم الطبيـة الـط محلتـجملا تلـ  الشـحناا رابلـة         شاا. و ـثب مـن   468 000ببية لنحو 

رعادة االستعماع وسيستفيد منجملا مجمضض آ جمون علض مدجل األشـجملجم القليلـة املقبلـة. وُسـّلم      
شـاا. ومتشـي ا مـع القـجماسين      9 900مساعداا أ جمجل ) يجملا لوازم مدسسية( ليسـتفيد منـجملا   

ة اجلمجملوسيـــة العجمبيـــة (، أبلغـــ  األمـــم املتحـــدة ح ومـــ2014) 2191( و 2014) 2165
ــجملا،         ــة تفاصــي  ظتوياهتــا ومقوــدها وعــدد املســتفيدين من الســوسية مســبقها ب ــ  شــحنة، مبّين

 م  دة الطابع ارنساين ل   شحنة.و

وواصل  آلية الجمصد التابعة ل مم املتحدة أنشـطتجملا يف تجم يـا واألسدن. وأّدا حادثـة     - 28
 ـانون   31ال  26اهلوجل يف الفتجمة املمتدة مـن   أمنية بالقجمحب من احلدود ال اغالق معرب باحب

الثاين/ينايجم. وال تزاع عملياا آليـة الجمصـد معّلقـة يف العـجماق ن ـجم ا ال اسـتمجماس انعـدام األمـن.         
 ؤتازين. لية تستفيد ؤا تبديك ح ومتا تجم يا واألسدن من تعاون ودعماآلوظل  

وواصل  و االا األمم املتحدة اسـتادام معـرب نويبني/القامشـلس احلـدودي نوا قـة       - 29
ح ومط تجم يا واجلمجملوسية العجمبية السوسية. وشحن بجمنامج األغرية العـاملس حوـا ارعاشـة    
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جميــــ  معــــرب نوــــيبني احلــــدودي. حوــــة عــــن ب 46 000املقــــجّمسة  ّلجملــــا والبــــالخ عــــددها 
السـوسية أسيـا   اجلمجملوسيـة العجمبيـة   تيسب العم  من ح ومـة  التا باا يف تلقس سسائ   أن غب

 ــانون   28 ــانون الثاين/ينــايجم. وبــدأ توزيــع األغريــة يف       27 و 14 بــني توزيــع احلوــا   
 جم عند استالم سسائ  تيسب العم .الثاين/يناي

وظّلـ  أبـجماف الـ اع تعجمرـ  مـجموس ارمـداداا املّتوجملـة ال األساضـس الوارعـة  ــاسج           - 30
ن ـــيم داعـــش أعـــاق ايوـــاع الورـــود .  علـــض ســـبي  املثـــاع، وسدا أنبـــاي تفيـــد أن تســـيطجمهتا

املناب  الط تسـيطجم عليجملـا احل ومـة واملنـاب  الـط تسـيطجم عليجملـا وحـداا احلمايـة الشـعبية            ال
ال جمدية/حزحب االحتاد الدميقجمابس يف ظا  ة احلس ة بعد أن منع  القـواا احل وميـة وصـوع    

ــواد الغرائيــ   ــدري  وامل ــا   ال ــط يســيطجم عليجمل ــاب  ال ــوحب احلســ ة.     ة ال املن ــش يف ين ــيم داع تن 
ســياق منفوــ ، منعــ  الســلطاا احملليــة يف ادلــه تقــدع املســاعدة للمنــاب  الــط تســيطجم    ويف

ــة      ــاي   عليجملــا املعاسضــة بعــد أن رامــ  مجاعــاا مســلحة غــب تابع ــاه وال جملجمب ــة بقطــع املي للدول
ــة. وحوــل  من مــة األمــم املتحــدة لل   عــن ــة املدين علــض موا قــة اســتثنائية   (اليونيســيف)طفول
 ل شاا  الرين ُتجم وا بدون مياه.أي  تو ب امداداا املياه  من

ومنع انعدام األمن املستمجم والقيود املفجموضة علض ايوـاع املسـاعداا الغرائيـة وصـوع      - 31
مـجمة أ ـجمجل   املساعداا ال ظا  ط الجمرة وديجم الزوس يف الشماع الشجمرس. ونتيوة لرل ، تعرس 

ايوـــاع أي يـــزي مـــن حوـــا ارعاشـــة الـــط  ـــان مقـــجمسا توزيعجملـــا علـــض    يف شـــباد/ ربايجم
يف هـاتني احملــا  تني. ويف حـني أابقـس علـض بعـت العمليــاا       نيدنيمـن السـ ان املـ    600 000

ارنسانية، واص  تن يم داعش  جمي القيود علض ايواع املساعداا ارنسـانية ال املنـاب  الـط    
 قد أغل  عدد ا من م اته املساعداا ارنسانية يف ظا  ط الجمرـة وديـجم الـزوس،    يسيطجم عليجملا، 

وأبلخ م اته أ جمجل بويوحب تعلي  عملياهتا.  فس الجمرة علض سبي  املثـاع، أبلـخ تن ـيم داعـش     
شجم اي بجمنامج األغرية العاملس يف  انون الثاين/ينايجم، نن  يجملم اهلالع األمحـجم العـجمم السـوسي،    

األنشطة ارنسانية يف احملا  ة. ورد أّدجل علـ ، مقتجمن ـا باسـتفحاع حالـة انعـدام       بويوحب تعلي 
األمن، ال ورف  ام  للمساعداا الغرائية الـط  ـان بجمنـامج األغريـة العـاملس يتـوّلض ايوـاهلا        

ألمـم  ال املناب  الط يسيطجم عليجملا تن يم داعش. ون ـجم ا ال توـعيد الـ اع، اضـطجّما من مـة ا     
غريــة والزساعــة ال تعليــ  عملياهتــا يف ظــا  ط الجمرــة وديــجم الــزوس. وظلــ  من مــة    املتحــدة ل

األغرية والزساعة تجمصد عن  ثه احلالة يف ديجم الزوس، واستطاع  منـر علـ  احلـني اسـتئناف     
ا يف وسـائط التواصـ  االيتمـاعس    يزي من عملياهتا هنـاذ. وظجملـجم يف صـوس  وتوغجما يـة ُنشـجم     

ن صنادي  أغريـة لربنـامج األغريـة العـاملس حتمـ  عالمـة تن ـيم داعـش         أوائ  شباد/ ربايجم، أ يف
يتم توزيعجملا يف ديجم حـا جم، شـجمق ظا  ـة حلـه. ويسـعض بجمنـامج األغريـة العـاملس ال التحقـ           
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صحة تل  الووس، وم ان التقابجملا، وال جموف احمليطة باحلادا. و ان  آ جم مجّمة وصـ    من
وأدان بجمنـامج األغريـة    .2014املنطقـة يف آحب/أغسـطس    يجملا بجمنامج األغرية العاملس ال تل  

، ودعـا مجيـع أبـجماف    “ تشتد احلاية اليجملا دا   سوسيةالتالعه باملعونة الغرائية الط”العاملس 
 ارنسانية. ال اع ال احتجمام املبادئ

ــانية      - 32 ــدة ارنسـ ــم املتحـ ــاالا األمـ ــة، واصـــل  و ـ ــعبة للغايـ ــ  صـ ــة العمـ ومـــع أن بيئـ
ع املســاعداا ال ماليــني احملتــايني يف شــجملجم  ــانون األوع/ينــايجم.  قــد أسســ  وشــجم ا ها تقــد

ظا  ـة. ووّزعـ  من مـة     12ماليـني شـاا يف    3.4بجمنامج األغرية العـاملس أغريـة ال حنـو    
عمليــة عالييــة يف ثــالا   344 161الوــحة العامليــة األدويــة واللــوازم الطبيــة ال ا يــة لنحــو   

شاو ـا، باشـ اع خمتلفـة، نـا يف علـ        608 526لـدعم ال  ظا  اا. ورّدم  اليونيسـيف ا 
باملياه ومستلزماا الوجمف الوحس، والتغرية، واملالبس الشـتوية ل بفـاع، و ـدماا التعلـيم     

مليـون   15.6ومحاية األبفاع. وبارضـا ة ال علـ ، أتاحـ  عمليـاا ايوـاع ال لـوس لقجمابـة        
ظــا  ط الجمرــة وديــجم الــزوس(.  ســ ان ناي شــاا ام انيــة احلوــوع علــض امليــاه املامونــة )باســتث 

مــواد اغاثــة أساســية، بارضــا ة واسـتطاع  مفوضــية األمــم املتحــدة لشــ ون الاليــئني ايوــاع  
شاو ا. ورّدم  املن مة الدوليـة للـجملوجمة مسـاعداا     342 371 دماا احلماية، لقجمابة  ال

ــددة ال   ــن    205 657تغطــس احتيايــاا متع ــا. وحوــ  حنــو م ــا شا 137 958شاو  و 
املتحـدة  دعم زساعـس مـن من مـة األغريـة والزساعـة. وسـاال  تـد الا صـندوق األمـم           علض

 شاا. 34 200للس ان بدعم 

وواصل  املن ماا غب احل ومية تقدع املساعداا العايلة من أغريـة ولـوازم صـحية     - 33
  ولــوازم الوــجمف الوــحس واملســاعداا األ ــجمجل يف اجلمجملوسيــة العجمبيــة الســوسية، واســتطاع 

مليــون شــاا يف  ــانون الثاين/ينــايجم، نــا يف علــ  مــن  ــالع تــو ب    1.2الوصــوع ال حنــو 
شــاا يف ظا  ــة  565 000اخلــدماا املســتمجمة. ومشــ  علــ  تقــدع املعونــة ال أ ثــجم مــن  

شـاا يف ظا  ـة دسعـا،     145 000شـاا يف ظا  ـة ادلـه، وحنـو      221 000حله، و
ــة  ــز    87 000ورجماب ــجم ال ــة دي ــك    شــاا يف ظا   ــة تواي ــب احل ومي ــاا غ ــ  املن م وس. وظّل

 صعوباا يف املجموس عرب نقاد التفتيش وتقدع املساعدة ال احملتايني اليجملا يف ظا  ة الجمرة.
 

 املناب  احملاصجمة  

ماليـني شـاا،    4.8من بني من يقيمون يف مناب  يوعه الوصوع اليجملا، وعددهم  - 34
يـة العجمبيــة السـوسية، حيــث حتاصـجم رــواا    شـاا ظاصــجمين يف اجلمجملوس  212 000يــزاع  مـا 

شـــاا يف الغوبـــة الشـــجمرية وداسيـــا والبمـــوذ، وحتاصـــجم اجلماعـــاا   185 500احل ومـــة 
 شاا يف ناب  والزهجماي. 26 500لة املسلحة غب التابعة للدو
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ويف  انون الثاين/ينايجم، وصل  امـداداا غرائيـة ال منطقـتني ظاصـجمتني، والـا دومـا        - 35
ــض  والبمــوذ، وُو ــاذ )أي   304زعــ  ارمــداداا عل ــة مــن ســ ان   0.1أشــاا  هن يف املائ

ــددهم    ــالخ عــ ــجمة البــ ــاب  احملاصــ ــة    ،شــــاا( 212 000املنــ ــب غرائيــ ــواد غــ ــ  مــ ووزعــ
شـــــاا  1 000مســــاعداا ببيـــــة علـــــض  و ،يف املائـــــة( 0.1شـــــاا )أي  200 علــــض 
 لقاحاا حتوني ضد شل  األبفاع. رل  املائة(، و يف 0.5 )أي

الشجمرية )وصاصـة يف دومـا وحجمسـتا وعـجمبني وزمل ـا وسـقبا و فـجم بطنـا         ويف الغوبة  - 36
ــا ومحوس  ــني تجممـ ــوعـ ــاي  يـ ــزاع زهـ ــا يـ ــوايل    163 500ة(، مـ ــادس حـ ــجمين. وغـ ــاا ظاصـ شـ

شاا موارع عدة يف الغوبة الشجمرية، بعاجملا موارع ظاصـجمة. و مـا وسد يف التقجميـجم     9 000
 ـــانون الثاين/ينـــايجم    1أوصـــ  اهلـــالع األمحـــجم العـــجمم الســـوسي يف      (،S/2015/48) الســـاب 
مـن املجمضــض   1 000ألنســولني ال تلقـي  ضـد شــل  األبفـاع،  مــا أوصـ  مـادة ا      30 000
  باحلقن ولوازم يجماحيـة ت فـس   دوما. وح ُيسم  بلد اع أدوية أ جمجل، منجملا أدوية ُتستعم يف
 اا.العالي من 17 950عدده  ملا

شــاا ظاصــجمين.  لنــك  4 000ويف داسيــا )سيــف دمشــ (، ال يــزاع مــا يقــجمحب مــن   - 37
تو  أي مساعداا ال داسيا  الع الفتجمة املشمولة ،ـرا التقجميـجم. وآ ـجم مـجمة وصـل   يجملـا        ح

 .2012ان  يف تشجمين األوع/أ توبجم مساعداا ال الناس هناذ  

ــزاع حنــو   - 38 ــوذ. وتوــاعدا حــدة النــ   شــاا ظاصــجمين يف الب  18 000وال ي زاع ـم
املسل ، حيث ت ـجمس تبـادع ابـالق النـاس، واسـتادام األسـلحة الثقيلـة  ـالع الفتـجمة املشـمولة           
بالتقجميجم، ؤا أعاق توزيـع املسـاعداا. وبسـبه انعـدام األمـن عنـد منطقـة التوزيـع، ح تـتم ن          

 (األونــجموا )دىن و الــة األمــم املتحــدة رغاثــة وتشــغي  الاليــئني الفلســطينيني يف الشــجمق األ       
م اال يف يـــومني اثـــنني. وتســـلّ    ـــانون الثاين/ينـــايجم ايوـــاع املســـاعداا  ـــالع شـــجملجم     مـــن
أشـــاا  مســـاعداا غرائيـــة.  304م شـــاا مســـاعداا غـــب غرائيـــة، وتســـل  200 حنـــو
بالبــا  67ُتــوّزع أي مســاعداا ببيــة يف  ــانون الثاين/ينــايجم. ومت نــ  الو الــة مــن نقــ    وح

 سسية.هتم املدحلاوس ا تباسا

شـــاا حتاصـــجمهم رـــواا املعاسضـــة.  26 500ويويـــد يف نابـــ  والزهـــجماي حـــوايل  - 39
 .2014أياس/مايو  8القجميتني منر  تو  أي مساعداا انسانية ال وح
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 حجمية مجموس اللوازم واملعداا الطبية والعاملني يف اجملاع الطيب  

أدويــة وامــداداا ببيــة أسســل  من مــة الوــحة العامليــة وشــجم ا ها املنفــرون شــحناا   - 40
شاوـا يف ثـالا ظا  ـاا  ـالع الفتـجمة املشـمولة بـالتقجميجم. ورـد وصـل            344 161لـعالج 

 .دمش  شاوا، عابجمة  طود التماس، ال حله وسيف 232 661بعت هره الشحناا ال 

ــوبم للتح    - 41 ــض الوــعيد دون ال ــة عل ــرا محل ــجمة     وُنف ــاع يف الفت ــل  األبف وــني ضــد ش
 بفــال 308 191 و ــان املتــو ض مــن هــره احلملــة تلقــي  الثاين/ينــايجم،   ــانون 8ال  4 مــن
 دون ســـــن اخلامســـــة التلقـــــي    بفـــــال 178 097ســـــن اخلامســـــة. وتلقـــــض حنـــــو     دون
ــد، منــجملم     األبفــاع واحلوــبة واحلوــبة األملانيــة والســعاع     شــل  ضــد ــدي س والتــجملاحب ال ب ال
وصـل  الـيجملم احلملـة     عـدد األبفـاع الـرين     ـان بفال  ان هرا أوع تلقـي  هلـم. و   15 997
زوع، ـبســبه انعــدام األمــن والنــباحلملــة يف أحيــاي سيــف دمشــ  وديــجم الــزوس املســتجملد ة رلــيال 
 زاع الدائجم هناذ.ـالقنيطجمة،  لم تشملجملا احلملة بسبه الن أما

وظل   جم  احلووع علض اللوازم واملعداا الطبية ظدودة بسبه انعدام األمن والقيود  - 42
وا قــة وزاسة اخلاسييــة، مــثال، زاع علــض العمليــاا ارنســانية.  ــجمغم مـف النــالــط تفجمضــجملا أبــجما

الطبيـة الـط تسـعض     اااملسـاعد من  ةأشاا ، ال تزاع شحن 96 408 تسليم لوازم ببية لـ علض
دمشـ  عالقـة حلـني ايـجماي املزيـد      من مة الوحة العاملية ريواهلا ال بلـد  دومـا وماـايا بجميـف     

مة. وح ُيسم  بلد اع األدوية الـط ُتحقـن ولـوازم العمليـاا اجلجماحيـة.      املنارشاا مع احل و من
 .القامشلس نفو  ريواع مساعداا عرب  طود التماس الموح يجمد أياا أي سد علض بله 

ووا ق  وزاسة اخلاسيية علـض ايوـاع شـحنة مـن املسـاعداا الطبيـة ال دومـا لورـف          - 43
 .2015هره الشحنة يف شباد/ ربايجم ن تو  تفشس داي النََّغف  يجملا. ومن املقجمس أ

وح تتورــف  ــالع الفتــجمة املشــمولة بــالتقجميجم اهلومــاا علــض املجما ــ  الطبيــة وســياساا  - 44
ارسعاف والعاملني يف اجملاع الطيب.  فـس  ـانون الثاين/ينـايجم، وّثقـ  من مـة أببـاي مناصـجمون        

ــالا ه       ــة. ث ــ  ببي ــا مجما  ــع هومــاا تعجمضــ  هل ــوق ارنســان أسب ــواا   حلق ــاا شــنتجملا ر وم
احل ومة، وهووم واحد نفرتك رواا غـب معجمو ـة. وورـع هوومـان يف سيـف دمشـ  وهوـوم        
واحد يف ظا  ة ديجم الزوس وآ جم يف ظا  ة دسعا. وُنفّرا ثالا هوماا بالقـرائف وهوـوم   

يد رواا جمجملولة(. ووّثق  من مة أبباي مناصـجمون حلقـوق ارنسـان    علض واحد اجملاز متفوجم )
اة مخسـة مـن العـاملني يف اجملـاع الطـيب يف  ـانون الثاين/ينـايجم، راتـ  أحـدهم يف عمليـة           أياا و ـ 

يـــد رـــواا احل ومـــة، واخلـــامس  اغتيـــاع متعمـــدة. وراتـــ  أسبعـــة مـــن هـــ الي العـــاملني علـــض   
رواا جمجملولة. ورات  عامالن سميا بالجمصـا  وراتـ  آ ـجمان يف أعمـاع روـف وتفوـب،        يد علض
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. وورعــ  ثــالا و يــاا يف دسعــا وواحــدة يف سيــف دمشــ    واخلــامس ساع ضــحية التعــريه 
 محا. وأ جمجل يف

 
 اريجماياا ارداسية  

ح تشــجملد اريــجماياا ارداسيــة أي تغــيباا علــض املســتوجل املجم ــزي  ــالع الفتــجمة          - 45
املساعداا ارنسـانية ال املنـاب  الـط    لوازم املشمولة ،را التقجميجم. وال يزاع التفاوي علض نق  

صوع اليجملا يتم علض املسـتوجل املجم ـزي وبشـان  ـ  حالـة علـض حـدة، نـا يف علـ           يوعه الو
جملـس  التفاوي الري يتم يف ابـاس ايتماعـاا اللونـة املشـتجم ة الـط أانشـئ  يف أعقـاحب ا ـاع         

(. وتاــم اللونــة وزاسة اخلاسييــة ووزاسة الشــ ون االيتماعيــة  2014) 2139القــجماس األمــن 
جم العجمم السـوسي واألمـم املتحـدة. ومـا زالـ  بلبـاا املوا قـة        ومس ولني أمنيني واهلالع األمح

ــة أصــدسا      ــة مــع أن وزاسة اخلاسيي علــض تســيب القوا ــ  يلزمجملــا ارعن مــن الســلطاا املجم زي
ظـــا  س حلـــه ومحـــاة ومحـــا وادلـــه  خيـــوع 2014أيلوع/ســـبتمرب  7توييجملـــا شـــفويا يف 

طود التماس. وظ  هـرا األمـجم  ـدا    بتسيب القوا   املشتجم ة بني الو االا عرب   اياعنو أن
 املوا قة الالزمة لبعت القوا  . تا با  ببا يف استوداس

ــاة       - 46 ــه مــن املن مــاا ارنســانية يف ظا  ــة احلســ ة موا  ــايجم، بال ويف  ــانون الثاين/ين
السلطاا احملليـة بقائمـة تاـم أ ـاي املسـتفيدين  شـجمد مسـب  رصـداس احملـا ظ سسـالة تيسـب            

املعنيـة حاليـا   را الطلـه يبعـث علـض رلـ  بـالخ، وتتواصـ  الو ـاالا مـع السـلطاا          العم . وه
 بشان هره املسالة.

دما مــن األمــم املتحــدة للحوــوع    بلبــا مقــ  38 ــانون الثاين/ينــايجم،  ــان    31ويف  - 47
دد بلبـا منـجملا ح تتوـاوز بعـد األيـ  احملـ       33تاشـباا أو وديـدها ال يـزاع ينت ـجم الـجمد،       علض
م ، ومخسة منجملا واوزا هرا األيـ . وبلـخ عـدد التاشـباا الـط ح يبـّ   يجملـا        يوم ع 15 يف

 تاشبة. 15ماا دولية غب ح ومية لد وع من 

ــة  وأعنــ  ح ومــة   - 48 ــة العجمبي ــجم ملن مــة    اجلمجملوسي ــجمة املشــمولة ،ــرا التقجمي الســوسية يف الفت
مـع و ـاالا من ومـة    أ جمجل من املن ماا غب احل ومية الوبنية بان تد   يف عالراا شـجما ة  

األمم املتحدة. وألغس، دون تعلي ، ارعن املمنوع رحدجل املن ماا غـب احل وميـة الوبنيـة الـط     
  ـانون الثاين/ينـايجم، وصـ     31ويف  عدد مـن الشـجما اا مـع و ـاالا األمـم املتحـدة.       ان هلا 

من مـاا   110 ألمـم املتحـدة ال  عدد املن ماا غب احل ومية الوبنية الط تعم  مـع و ـاالا ا  
 .السوسية  جمعا يف خمتلف أسياي اجلمجملوسية العجمبية 166تزاوع أنشطتجملا من  الع 
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 سالمة وأمن املوظفني وأما ن العم   

أدا اهلومــاا الــط شــنتجملا مجاعــاا املعاسضــة املســلحة علــض دمشــ  بقــرائف اهلــاون   - 49
لنسبة ملوظفس األمـم املتحـدة.   والوواسي  ال تفارم حالة انعدام األمن يف دمش ، نا يف عل  با

 قد أابلخ عن ورـوع هومـاا بالوـواسي  ومـدا ع اهلـاون يف املنـاب  القجميبـة مـن الفنـادق الـط           
ــوظفس امل       ــجمع أحــد م ــم املتحــدة وُي ــو األم ــا موظف ــيم ، ــجملوجمة يف هوــوم    يق ــة لل ــة الدولي ن م

 اين/ينايجم. انون الث 25بالقجمحب من ساحة العباسيني يف دمش  يف  ورع

شباد/ ربايجم، رات  موظف تابع للجملالع األمحـجم العـجمم السـوسي وُيـجمع آ ـجمان       4يف و - 50
 اعاا املعاسضة املسلحة يف ادله.يف روف نفرتك مج

ــجمم الســوسي       5ويف  - 51 ــالع األمحــجم الع ــوظفس اهل ــ  أحــد م يف هوــوم  شــباد/ ربايجم، رات
 بقرائف اهلاون يف دوما.

  نــدرا يف دمشــ  يقــيم  يــك موظفــو األمــم  شــباد/ ربايجم، ضــجمب  رريفــة هــاون  5ويف  - 52
 دة. وح ُيبلَّخ عن حدوا اصاباا.املتح

شباد/ ربايجم، تا دا و اة أحد العاملني يف ارغاثة  ان ظتوزا لـدجل تن ـيم    10ويف  - 53
 سوسية.اجلمجملوسية العجمبية الداعش يف 

مــم املتحــدة، مــن مــوظفس األ 32 مــا جمموعــك وال يــزاع ظتوــزا أو يف عــداد املفقــودين  - 54
ــن رتــ  يف هــرا النــ     28 ــجموا. وبلــخ جممــوع َم ــابعون ل ون ــجملم ت ــاسس  ـمن ــر آعاس/م  2011زاع من
مـن مـوظفس    17شاوا. ويشم  هرا العـدد   72العاملني يف جماع تقدع املساعدة ارنسانية  من

من موظفس ومتطوعس اهلالع األمحـجم العـجمم السـوسي وسـبعة مـن متطـوعس        42األمم املتحدة و 
 .احل ومية فس مجعية اهلالع األمحجم الفلسطيم، وستة من موظفس املن ماا الدولية غبوموظ
 

 مالح اا -ثالثا  

القـجماس  جملـس األمـن   بعد مجموس حنو أسبع سنواا علض اندالع القتاع وسـنة علـض ا ـاع     - 55
 يف التـدهوس.  ماضـية سـوسية  اجلمجملوسيـة العجمبيـة ال  تزاع أوضاع النـاس يف   ، ال(2014) 2139
زاع تتواهــ  وايباهتــا القانونيــة الدوليــة الــط تلزمجملــا بمايــة املــدنيني.    ـزالــ  أبــجماف النــ  ومــا

 األسلحة املتفوـجمة ال تـزاع ُتسـتادم يف املنـاب  اآلهلـة بالسـ ان يف مجيـع أحنـاي البلـد،  تقتـ            
ووـجمع الجميـاع والنســاي واألبفـاع وتنشــجم اخلـجماحب. ومــا زالـ  اهلومــاا تطـاع املستشــفياا       

 شاا ظاصجمين. 212 000ا زاع حنو املجما   والبح التحتية اجلديجمة باحلماية. وم وسائجم
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زاع و انــك هــو الوضــع الطبيعــس. وحنــن حنتــاج ال التــزام مــن أبــجماف   ـورــد صــاس النــ - 56
. وال بـــد، دون أدىن تـــا ب، (2014) 2165و ( 2014) 2139زاع بتنفيـــر القـــجماسين ـالنـــ
( س ــع احلوــاس عــن احملاصــجمين البــالخ عــددهم      أس: ) ــدا تقــدم يف مخســة جمــاالا، هــ     أن

يواع ارمداداا الطبيـة واجلجماحيـة ال مجيـع أحنـاي     ا ساع اجملاع ر( حبشاا  ) 212 000
( وضع حد الستادام احلجممان من اخلدماا األساسية  سالع من أسـلحة احلـجمحب    جالبلد  )

( التودي للجملوماا القاسـية  ـهية  )سوساجلمجملوسية العجمبية ال( اعادة بناي من ومة التعليم يف د)
والعشوائية الط يتعجمي هلـا املـدنيون، نـا يف علـ  تلـ  الـط ُتسـتادم  يجملـا الرباميـ  املتفوـجمة.           
وسن   يف حواس متواص  مع أعااي اجمللس والبلدان الط هلا نفوع علض األبـجماف ،ـدف امـاد    

ئـجم العمـ  ارنسـاين ل ـس يتسـح       دوا. وال بد أن ميّد اجلميـع يـد العـون ال   ملا ع جم أعالهحلوع 
 سوسية.اجلمجملوسية العجمبية ال االستمجماس يف مباشجمة مجملامجملا يف هلا

ومــه الســماع جلجملــاا املســاعدة ارنســانية باالضــطالع نجملامجملــا دون تــد   ومــه  - 57
علــض األبــجماف أن تســم  بليوــاع املســاعداا ارنســانية ال األشــاا  املتاــجمسين يف مجيــع    

وأن ُتيّســجم ايوــاهلا بســجمعة ودون عجماريــ .  فــس  ــ  شــجملجم، تقــوم األمــم املتحــدة      أحنــاي البلــد
واملن ماا غب احل وميـة، الدوليـة منـجملا والوبنيـة، بليوـاع املسـاعداا ال ماليـني احملتـايني.         
ــال انقطــاع،         ــك ب ــدوع األعاــاي الاــغط واســتمجموا  ي ــارس ال ــس األمــن وب واعا زاد أعاــاي جمل

ــم املتحــد    ــتم ن األم ــجمين.       ســوف ت ــني آ  ــن ايوــاع املســاعداا ال مالي ــع شــجم ائجملا م ة م
منا  من تزويد دوائـجم العمـ  ارنسـاين نـا ي فـس مـن املـواسد. وأتطلـع ال أن أسجل ؤثلـس           وال

آعاس/مـاسس لياـعوا يـدهم     31البلدان الجمئيسية يتوا دون من شىت بقاع العاح ال ال ويـ  يف  
 سوسية واملنطقة.اجلمجملوسية العجمبية النساين يف يف يدي لنومع التربعاا لتموي  العم  ار

زاع لن يفل  معك أي ح  انساين أو عس جمي.  لنك ال حـ  لـك اال عـرب    ـغب أن هرا الن - 58
احلواس وعرب عملية سياسية متف  عليجملا. ورد شدد االيتماعان اللران ُعقـدا مـ  جما يف القـاهجمة    

وسي باالستناد ال بيان ينيـف. وأسحـه   زاع السـوموس و علض ضجموسة اماد ح  سياسس للن
الفاعلـــة الدوليـــة يف البحـــث  ،ـــاتني املبـــادستني اللـــتني يايتـــا نثابـــة احيـــاي جلجملـــود األبـــجماف 

سياسـس، وأسحـه  ـرل  بـاملقتجمع الجمامـس ال متابعـة خمجميـاا هـرين االيتمـاعني،           ح  عن
 ساربـاس، سيواصـ  مبعـوث    و دوين األم  يف أن ي ونا انطالرة لعملية سياسية جُمدية. ويف هرا

سوسية تقييم سب  احياي اجلجملود الدبلوماسية الـط متجملـد الطجميـ  حنـو عمليـة سياسـية       ال اخلا  
تقوم علض التوا   الدويل الري يتوّلض يف بيان ينيف. ويف سبي  سسـم معـاح احلـ  السياسـس،     

ــدع ت     ــجماساا صــعبة وتق ــاع ر ــن الاــجموسي ا  ــع ا  ســي ون م ــس مجي ــع  ل ــازالا، م ــجماف ن ألب
 شجموبجملا املسبقة لبدي احملادثاا. عن
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