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 ( 2014) 2165( و 2014) 2139تطبيــــــا  ـــــــنا ا  جملــــــس األمـــــــن     
 (2014) 2191و 
  

 تقنين األمني العام  
  

 مقّدمة -أواًل  
ــال قنة     - 1 ــال باــن ب ــ    ــن الشال ــنا  جملــس األمــن    17يقــدم اــلا التقني  2139مــن  
 مـن  ـنا  جملـس    5(، وال قـنة  2014) 2165من  نا  جملـس األمـن    10(، وال قنة 2014)

يومــا،  30( الــلط بلــه ايــ  ا لــس ال األمــني العــام أ  يقــدم،  ــ   2014) 2191األمــن 
 تقنينًا بن تن يل تلك القنا ا  من  ب  مجيع أبناف الزناع يف اجل هو ية العن ية السو ية.

وتستند املعلوما  الوا دة يف التقنين ال البيانا  املتاحة لو اال  األمم املتحدة بلـ    - 2
يــدا ، والتقــا ين املتاحـــة مــن املوـــاد  امل توحــة، ومــن حعومـــة اجل هو يــة العن يـــة       أ ض امل

السو ية. ويتض ن التقنين  يانا  وا دة من و اال  األمم املتحدة بـن امـدادا ا اسنسـانية يف    
ــن   ــنة مـ ــ     1ال تـ ــانو  األويسديسـ ــباربسا اين  28ال  2014 ـ ــ  يف 2015شـ . وُأد جـ

تواناا، مبا يف ذلك  يانـا   اـ   الع ليـا  بـ  ا ـدود وتسـليم       التقنين  يانا  أحدث حني 
 املسابدا  ال األاايل احملاصنين.

  
 التطو ا  النئيسية -ثانيا  
 التطو ا  السياسية والعسعنية -ألف  

يف  ظ  الوـناع مستاـنيًا والعنـف متـدمًا يف مجيـع أجلـاو اجل هو يـة العن يـة السـو ية          - 3
ا يف مااظا  حلـه، وصـ ، وديـن الـ و ، و يـف دماـا، ودماـا،        ، وال سي شباربسا اين

وا سعة، وادله، ود با، والقنيطنة، والن ة. وتواصل  ب ليا  القوف اجلـوط العاـوائ ،   
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اليت مشل  استخدام ال امي  املت جنة من  ب  القوا  ا عوميـة، والقوـف املـداع  العاـوائ      
مجابـا  متطناـة، ومجابـا  ا اا يـة ُأد جـ       من  ب  مجابـا  مسـلحة  ـا تا عـة للدولـة، و     

وأد  ال وايا  واصا ا  يف ص وف املـدنيني وال تاـنيدام.    (1)أمساؤاا يف  وائم اجل اوا 
زال  األب اي العدائية اليت تقوم هبا مجيع األبـناف تتسـم  تجااـ  واسـع النطـاا لقوابـد        وما

 القانو  الدويل اسنساين وصاية املدنيني.
ــا ،     وأ لغــ  - 4  حتليــ  الوــو  الســاتلية، بــن    اســتنادًا المنظ ــة  صــد حقــوا اسنس
مو عــًا لتل ــًا  قــ  هبــا أمــنا  جســي ة يف باــن  لــدا  و ــن  وا عــة   450يقــ  بــن  ال مــا

مو ـع  قـ  هبـا أمـنا  جسـي ة       1 000خا ج سيطنة ا عومة يف مااظة د با، وأ شن من 
. 2015 ـانو  الشاينسينـاين    25ال  2014ن شـباربسا اي  22يف مااظة حلـه يف ال تـنة مـن    

ــا           ــد ألث ــيت ُأصــيب  تاــب  ال حــد  عي ــع ال ــا  األمــنا  يف املوا  ــك املنظ ــة أ  ألث وذ ــن  تل
االن جــا ا  النامجــة بــن   يــة  ــباة مــن الــلخائن امللقــاة مــن اجلــو، تاــ   ال اميــ  اليدويــة 

ــة.     ــاة مــن الطــائنا  الع ودي ــة امللق ــ  التقليدي ــنّجض أيضــًا يف بــدد مــن   الوــنع والقنا  ومــن امل
 - ا ــاال  أ  تعــو  األمــنا  نامجــة بــن اســتخدام الوــوا يق والقــلائف والقنا ــ  الو وديــة  

اهلوائية. ووثق  منظ ة  صد حقوا اسنسا  انتـها ا  ا تعبتـها مجابـا  مسـلحة معا مـة      
 نيسـا سأ ني   ال 2012السو ية يف ال تـنة مـن  ـانو  الشاينسينـاين     اجل هو ية العن ية  عومة 
. و ّينــ  املنظ ــة و ــوع اج ــا  باــوائية  اســتخدام الســيا ا  امل خخــة، ومــدااع     2014

اهلاو ، والووا يق  ا املوجهة، يف منابا معتظة  السعا  تسيطن بليهـا ا عومـة، أد  ال   
مقت  مئا  املدنيني يف دماا وصـ . ويف املنـابا الـيت اسـتطاب  املنظ ـة زيا  ـا، وجـد         

حياو اليت تسيطن بليها ا عومة وتقطنها  اع   ئيس  األ ليا  الدينيـة، تتعـنض لعـدد    أ  األ
أ   من اهلج ا  العاوائية اليت تانها اجل ابا  املعا مة مقا نة  املنابا اليت تقطنها أ لبيـة  

 سنية  باة.
 شـــباربسا اين  عـــد أ  شـــّن حـــوايل 8واشـــتد القتـــاي يف مااظـــة د بـــا ابتبـــا ا مـــن   - 5

اـند مـن القـوا  ا عوميــة والقـوا  املواليـة للحعومـة ب ليــة مـد املنـابا ا امــعة          3 000
    ــلل عا مــة يف مشــاي مااظــة د بــا، و ــللك يف جنــود مااظــة  يــف دماــا. وُأ لــ          

أسنة  د اّن  بل  اثن ذلـك ال املنـابا ا دوديـة يف مااظـة القنيطـنة. ون  ـل         5 000 جلو
 ًا جويـًا، مشـ  اسـتخدام ال اميـ  املت جـنة، بلـ  منـابا لتل ـة يف         القوا  ا عومية أيضا  و

__________ 

ــناا والاــام وجبهــة النوــنة      2013أيا سمــايو  30يف  (1)  ــة اسســ مية يف الع ــس األمــن تنظــيم الدول ، حــّدد جمل
اجل ابتـــــا  يف اجل هو يـــــة  (. وتناـــــ 1999) 1267 وصـــــ ه ا مجـــــابتني ا اـــــا يتني واقـــــًا للقـــــنا  

 .السو ية العن ية
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مااظة د با. وواقا للتقا ين اليت تلقتها م ومية األمم املتحدة  قـوا اسنسـا ، ُ تـ  مـا ي يـد      
ــاو و   90بلـــ   ــاين نسـ ــيهم وـ ــن اـ ــدنيًا، مبـ ــنتها يف    14 مـ ــيت شـ ــهج ا  الـ ــة للـ ــً ، نتيجـ ب ـ

لقوا  املتحال ة معها يف املنـابا الـيت تسـيطن بليهـا مجابـا       شباربسا اين القوا  ا عومية وا
 السو ية.اجل هو ية العن ية مسلحة  ا خامعة للدولة ومعا مة  عومة 

ــة شــّن صلــة  وــف مــداع  و وــف جــوط،      - 6 ويف حلــه، واصــل  القــوا  ا عومي
 أ  مـا يوـ  ال   مشل  استخدام ال امي  املت جنة. وتاـا املعلومـا  الـيت تلقتـها امل ومـية ال     

ب  ،  د  تلوا  سـبه اهلج ـا  الـيت شـنتها القـوا        24امنأة و  19مدنيًا، من  ينهم  137
شخوـًا  سـبه    58ا عومية وامليليايا  املنتبطة هبا. ومن  ني الضحايا، ُ ت  ما ال يقـ  بـن   
باربسا اين، ُ تـ   شـ  1ال امي  املت جنة اليت ُألقي  بل  املنابا السعنية. اعل  سبي  املشاي، يف 

ما ال يق  بن مخسة مدنيني، مبن ايهم أ  عة أب اي،  سبه ال امي  املت جنة اليت ُألقيـ  بلـ    
قع حت  سـيطنة مجابـا  مسـلحة  ـا     ، اللط يح   عيدين يف اجل و الا ايل من مدينة حله

ن، ُ تــ  شــباربسا اي 6و  5الســو ية. ويف اجل هو يــة العن يــة تا عــة للدولــة ومعا مــة  عومــة 
مـــدنيا  ســـبه ال اميـــ  املت جـــنة الـــيت ُألقيـــ  بلـــ  ا ـــ  ن ســـ . ويف  33ال يقـــ   بـــن  مـــا
شباربسا اين، أد  القتاي يف مشاي مدينة حله  ني القوا  املواليـة للحعومـة واجل ابـا      20

املسلحة  ا التا عـة للدولـة ال سـد الطنيـا الواصـ   ـني  ـاد السـ م ومدينـة حلـه، ولعنـ             
 مجيع بنا الوصوي ال اجل و الان   من مدينة حله. يقطع مل
ون ــل  مجابــا  مســلحة  ــا تا عــة للدولــة ب ليــا   وــف  قــلائف اهلــاو  بلــ       - 7

ــابا معتظــة  الســعا . وذ ــن          ــا من ــا ايه ــه، مب ــة يف حل ــا ا عوم ــيت تســيطن بليه ــابا ال املن
نسـاو،   5ب ـ  و   20مـدنيا، مـن  ينـهم     70املدااعو  بن حقوا اسنسا      ما ال يق  بن 

 تلوا يف شباربسا اين نتيجـة هلج ـا  شـنتها مجابـا  مسـلحة  ـا تا عـة للدولـة بلـ  منـابا           
م اولـــــة  املـــــدنيني وخامـــــعة لســـــيطنة ا عومـــــة يف حلـــــه. اعلـــــ  ســـــبي  املشـــــاي، يف   

مدنيني،  ينـهم ث ثـة أب ـاي، يف حـ  السـنيا  الـلط تسـيطن بليـ           10شباربسا اين، ُ ت   17
 ند حله نتيجة لع ليا  القوف  قلائف اهلاو  من جانـه مجابـا  مسـلحة     ا عومة يف

 ا تا عة للدولة. وُجنح أيضًا بانا  من املدنيني، مبن ايهم نساو وأب ـاي، و انـ  جـنوح    
  عض منهم خطاة.  

ويف مااظــة  يــف دماــا، واصــل  القــوا  ا عوميــة ب ليــا  القوــف املــداع           - 8
ــدا     ــ  البل ــة الغوبــة الاــن ية،     والقوــف اجلــوط بل ــة يف منطق ــة الســعانية العالي ذا  العشاا

ــن        وال ــنة مــ ــاي، يف ال تــ ــبي  املشــ ــ  ســ ــن ني. اعلــ ــا وبــ ــن  طنــ ــا و  ــ ــدا  دومــ ــي ا  لــ ســ
شباربسا اين، ن ـل  القـوا  ا عوميـة اج ـا  جويـة باـوائية بلـ   لـدة دومـا           11 ال 5
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 ــ  ال نا يــة. واســتنادا ال اســتخدم  ايهــا، بســه  عــض التقــا ين، ال اميــ  املت جــنة والقنا  
مـدين نتيجـة للـهج ا      300املعلوما  اليت مجعتها امل ومـية، ت يـد التقـا ين مبقتـ  أ شـن مـن       

 بل  دوما و ااا من البلدا  الوا عة يف الغوبة الان ية يف شباربسا اين.  
شـــباربسا اين، أصـــد  جـــيي اسســـ م  يانـــا حتـــلينيًا ياـــا ال ابت امـــ  شـــن   4ويف  - 9
القـوا    ا  بل  املوا ع ا عومية يف مدينة دماا  دا بل  توابد اهلج ا  اليت تاـنها  اج

شباربسا اين،  وف جيي اسسـ م دماـا، ومشـ  ذلـك      5ة يف الغوبة الان ية. ويف يا عوم
املنــابا املدنيــة. وأاــاد  التقــا ين  ــ   اهلج ــا   ــد أد  ال مقتــ  ث ثــة مــدنيني، مــن  ينــهم 

ــ  ، وال جــنح  ــاي. ويف     ب  ــة أب  ــهم أ  ع ــن  ين ــل جــيي    23ألخــنين، م شــباربسا اين، ن 
اسس م موجة أخن  مـن القوـف املـداع . وأاـاد املـدااعو  بـن حقـوا اسنسـا  وبـدد مـن           
الاهود العيا  اللين  ا لتهم امل ومية      عض  لائف اهلاو   د سقط   ـالقند مـن البوا ـة    

وأد  ال جــنح بــدد مــن املــدنيني  ــانوا   النئيســية لســجن دماــا املن ــ ط )ســجن بــد ا(، 
 جمت عني يف ا ا ج يف انتظا  الس اح هلم   يا ة أصد ائهم وأاناد أسنام.

ويف املعض ية، يف مااظة  يف دماا، انُتهك ات اا و ف ابـ ا النـا  السـا ط منـل      - 10
 - جلنو يـة . اقد ُأ ل  بن و وع صداما  متعـن ة يف املنطقـتني الاـ الية وا   2014أواخن بام 

الان ية من املعض ية، أد  ال وايا  واصا ا . وُذ ـن أ  ا عومـة  ـد منعـ  الوصـوي ال      
ــا النئيســـ  منـــل   ــباربسا اين، ومل تســـ ض ســـو   تنقـــ  املـــوظ ني   16املدينـــة بـــ  الطنيـ شـ

 7 300ا عوميني والط د، وأثا  ذلك األمن لاوف  ا   ا الة اسنسـانية ملـا يقـّد   نحـو     
 .  اناك يي حالياأسنة تع

ــ  جــو ن والامــوك يف دماــا. ومل تســتطع      - 11 ــة  وــف حي وواصــل  القــوا  ا عومي
امل ومــية توثيــا بــدد اسصــا ا  يف صــ وف املــدنيني  ســبه اــلل اهلج ــا . وأد  القوــف  

 املداع  ال م يد من الدما  يف اهليا   األساسية يف    املنطقتني.  
يـا   وـف مـداع  وجـوط مـد املنـابا الـيت تسـيطن         ون  ل  القوا  ا عوميـة ب ل  - 12

بليها املعا مة يف ص ، مبا ايها املنابا الني ية الا الية يف ص ، ومدينتا النسـ  وتلبيسـة،   
و نية ا ولة، وح  الوبن يف مدينة ص . واستنادا ال املعلوما  الـيت تلقتـها امل ومـية، أد     

ــة يف     ــوا  ا عومي ــل ا الق ــيت ن  ــا  ال ــا يوــ  ال    اهلج  ــ  م صــ  يف شــباربسا اين ال مقت
مــدنيًا، مــن  ينــهم امنأتــا  وأ  عــة أب ــاي، واصــا ة باــنا  ألخــنين  ــنوح. وتواصــل    24

 امل اوما   ني جلنة أاايل ح  الوبن والواد ا عوم  للتوص  ال ات اا مل .
ميــة وبــواي شــهن شــباربسا اين، تواصــ  القوــف اجلــوط الــلط ن لتــ  القــوا  ا عو  - 13

بل  املد  والبلدا  ا امعة لسيطنة تنظيم الدولة اسسـ مية يف العـناا والاـام، وأد  ذلـك     
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ال ا اا أمنا   املنابا السعنية واهليا ـ  األساسـية الع وميـة، مبـا يف ذلـك املبـاين ا عوميـة        
اعلـ    والطنا السنيعة وحقوي الن   الـيت تتلـها تنظـيم الدولـة اسسـ مية يف العـناا والاـام.       

شـباربسا اين بلـ     7سبي  املشاي، ُأايد     القوف اجلوط الـلط ن لتـ  القـوا  ا عوميـة يف     
ــادين الوا عــة حتــ  ســيطنة تنظــيم الدولــة اسســ مية يف العــناا والاــام، يف مااظــة      مدينــة املي

ال و ،  د أد  ال مقت  أ  عة مدنيني وجنح ألخـنين بلـ  اثـن سـقورب صـوا يق أصـا          دين
 النادط يف وس  املدينة.  دّوا  
ــل        - 14 ــ  تن ي ــن القــن  يف مااظــة القنيطــنة، ومشل ــاي يف بــدد م ــا  القت واشــتد  ب لي

القوا  ا عومية اج ا  جوية  ال امي  املت جنة. وبلـ  سـبي  املشـاي، أاـاد  التقـا ين  ـ         
الـيت ُألقيـ     شباربسا اين  سبه ال اميـ  املت جـنة   22ما ال يق  بن تسعة مدنيني  د  تلوا يف 

 بل  سويسة ونبع الوخن،  القند من ا دود مع مااظة د با.  
وتواص  استخدام األجه ة املت جنة املنجتلة واألجهـ ة املت جـنة املنجتلـة احمل ولـة بلـ        - 15

، خـ ي االحت ـاال  الدينيـة مبناسـبة     2015شباربسا اين  23من با . اعل  سبي  املشاي، يف 
أشـخا  وُجـنح باـنا  ألخـنو       10يب م ـد، ُ تـ  مـا ال يقـ  بـن      ذ ن  مولد ح يدة الن

 ند نقطة ت تيي تقع يف مدخ  املنطقة املن  ية يف السيدة زينـه يف  يـف دماـا، بلـ  اثـن      
اجوم ُمَن َّه اسُتخدم ايـ  جهـاز مت جـن منجتـ  م ـوي بلـ  من بـة، أبلنـ  جبهـة النوـنة           

شخوـا يف الضـ ا يف الغوبـة     11يقـ  بـن    شباربسا اين،  ت  ما ال 27مسؤوليتها بن . ويف 
ألذا سمــا  ، ان جــن  ببــوة  2 . ويفمماثــ  الاــن ية  ســبه ان جــا  نــاجم بــن جهــاز مت جــن

ــة دماــا القدلــة وأد  ال مقتــ  الع يــد بلــ        ــالقند مــن ســيا ة بســعنية يف مدين ناســ ة  
نا  د ويــي، واــو مــا   حعــوم   ايــع املســتو ، واثــنني مــن منااقيــ . وأبلنــ  حن ــة أحــ 

 الاام مسؤوليتها بن اال تياي.  
وتواص  اسـتهداف اهليا ـ  األساسـية املدنيـة وانقطـاع ا ـدما  األساسـية، مبـا ايهـا           - 16

امدادا  العهن او وامليال. اعل  سبي  املشاي، انقطع  امدادا  امليـال ال مدينـة د بـا واملنطقـة     
  اين، مســـببة املعانـــاة لنحـــوشـــباربسا 24ال  12الغن يـــة مـــن مااظـــة د بـــا يف ال تـــنة مـــن  

شخ ،  عد أ  صـاد   جبهـة النوـنة نا لـة و ـود ديـ ي تا عـة للحعومـة أثنـاو           450 000
 يامها  ع لية  وتينية سيواي الو ود ال مضـخا  امليـال يف م ينيـه. وت ـاوض أاـايل املنـابا       
املتضــــن ة مــــع األبــــناف مــــن أجــــ    ــــ  مضــــخا  امليــــال ال موــــد   ــــدي  ل مــــداد    

 العهن ائية.   ا ة الط
وتضن   املدا   أيضا نتيجة للعنف. ا    انو  الشاينسيناين وشـباربسا اين، وث قـ     - 17

أان ة األمم املتحدة و وع اجومني بل  مدا   وسأو بل  بـاملني يف جمـاي التعلـيم، وحتققـ      



 S/2015/206 

 

6/19 15-04429 

 

املـدا    منه ا. و اسمـااة ال ذلـك، أ لـا تنظـيم الدولـة اسسـ مية يف العـناا والاـام مجيـع          
مد سة يديناا التنظيم. وو د  أيضـا تقـا ين    24اال تدائية والشانوية يف مااظة الن ة،  استشناو 

حديشــة تاــا ال أ  التنظــيم  ــد اــتض مد ســة  اللغــة اسنعلي يــة ل ب ــاي  ــا النــابقني  اللغــة  
ااج العن يـــة. ووااـــا التنظـــيم بلـــ  ابـــادة اـــتض املـــدا   يف ديـــن الـــ و   اـــنرب تعـــدي  املنـــ  

 ا الية.   الد اسية
وتاند باـنا  االالف مـن األشـخا   سـبه القتـاي يف شـباربسا اين. اعلـ  سـبي           - 18

العنديـة، و ـللك    املشاي، تسبه القتاي الدائن  ني القوا  ا عومية ووحدا  ا  اية الاعبية
 نحــو  ــني تلــك الوحــدا  وتنظــيم الدولــة اسســ مية يف مااظــة ا ســعة، يف اجبــا  مــا يقــد  

شـــخ  بلـــ  ال ـــنا  ال منـــابا أخـــن  مـــن احملااظـــة. وُشـــّند باـــنا  االالف   50 000
 االخنين  سبه القتاي العنيف يف مااظا  د با ودين ال و  وحله.  

، يف مجلـة أمـو ، بلـ  ادانـة تـدما التـناث       (2015) 2199ون   نا  جملس األمـن   - 19
ــة الالشقــايف يف العــناا و ــة العن ي ، أصــد  2014ويف  ــانو  األويسديســ    ســو ية.اجل هو ي

ال نـامُج التاــغيل  للتطبيقـا  الســاتلية التـا ع ملعهــد األمـم املتحــدة للتـد يه والبحــال د اســة      
يف الــُ د جة  ُأجني  استنادا ال الوـو  السـاتلية و اـ   حجـم الـدما  الـلط  ـا  ـاملوا ع         

ــع    ــناث العــامل ، واملوا  ـــُ د جة  ائ ــة الت ــدما   يف القائ ــة اال ــ  ت ــامل ، و ّين ــناث الع ــة للت ملؤ ت
 مـنا  متوسـطة     مو عـاً  143 واصـا ة   مـنا  جسـي ة؛    مو عًا 99مو عًا مددًا؛ واصا ة  24

 .  أو مت لة
شباربسا اين،  دم املبعوث ا ا  ل مني العام احابة ال جملس األمـن أبلـن    17ويف  - 20

ية لو ـف مجيـع اهلج ـا  اجلويـة والقوـف      ايها بن استعداد حعومة اجل هو ية العن ية السو 
املداع  يف مجيـع أجلـاو مدينـة حلـه ملـدة سـتة أسـا يع. وسـاان املبعـوث ا ـا  ال دماـا يف            

شـــباربسا اين سجـــناو م يـــد مـــن املاـــاو ا . وتواصـــل  املاـــاو ا  أيضـــًا مـــع ممشلـــ    28
اــد ال  ــازط املعا مــة. وبقــد املبعــوث ا ــا  اجت ابــا  يف اســطنبوي وأنقــنة.   ســاان و 

ألذا سما  . وذ ن ممشلو املعا مـة أمـم سـيؤيدو      4شباربسا اين ال  26بنتاد يف ال تنة من 
جت يد القتاي اذا جـاو املقتـنح منتبطـا  ومـوح بـ  سياسـ  شـام  سمـاو الـزناع بلـ  أسـا             

. ويف مسا  من و ، ساان ال حلـه واـد ألخـن    2012ح ينا سيوني   30 يا  جنيف املؤ خ 
دة  ئيس معته امل ش  ا ـا  يف دماـا مـن أجـ  تقيـيم ا الـة وحتديـد العناصـن ال زمـة           قيا

ــيم الــوا د مــن البعشــتني،      ــاد ة التج يــد. وســيقوم املبعــوث ا ــا ، اســتنادا ال التقي لتن يــل مب
 استعناض ما اذا  ان  الظنوف الضنو ية متوانة لتن يل مباد ة التج يـد ل تـنة أوليـة تسـت ن     

 .ستة أسا يع
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 حقوا اسنسا  - او  
ما اتئـ  امل ومـية تتلقـ  وتوثـا ادبـاوا  بـن حـاال  التو يـف واالحتجـاز  اـع             - 21

والتعليه والواـاة أثنـاو االحتجـاز داخـ  منا ـ  االحتجـاز التا عـة للحعومـة، مبـا يف           ،تعس  
اي ذلــك يف مااظــة صــاة يف منا ــ  تــديناا  ــوا  الــدااع الــوبن.   ــا تعــنض اتيــا  ل بتقــ 

واالحتجاز التعس يني يف انوع األمن ا عوميـة. اعلـ  سـبي  املشـاي، و د  تقـا ين ت يـد  ـ          
ــام يف     ــد   ــنع املخــا نا  العســعنية   ــلين      13ا ــا  ال ــن ال تي ــدد م شــباربسا اين  احتجــاز ب

يعياو  يف ح  املطا  يف د با احملطة. وُأايد أيضًا  ا تحام بدد مـن املنـازي يف املنطقـة ن سـها     
 ليوم التايل، واحتجاز بدد من ال تيا ، ومه ممتلعا ، وتدما منازي مهجو ة.يف ا
وتبني املعلومـا  الـيت مجعتـها امل ومـية خـ ي ال تـنة املاـ ولة  ـالتقنين أ  بـددا مـن            - 22

املعتقلني ُنقلوا ذاا ا وايا ا  ني سجن دماا املن ـ ط )سـجن بـد ا( ولتلـف ال ـنوع األمنيـة       
لك انع األمن السياس . و اسمااة ال ذلك، ُنقـ  بـدد مـن املعـتقلني مـن      يف دماا، مبا يف ذ

ســجن بــد ا ال ســجو  يف منــابا أخــن  تســيطن بليهــا ا عومــة، ومنــها صــاة، وال ذ يــة،   
والســويداو. وزاد نقــ  املعــتقلني يف صــعو ة متا عــة حــاال م  انونيــا و يــام بــائ  م   يــا  م.    

يني مـامني جـدد مـن احملااظـا  الـيت تتجـ  ايهـا املعتقلـو ،         وذ ن  العائ   ب مها بل  تعـ 
أل  احملامني يواجهو  صعو ا  خاصـة يف التنقـ   ـني احملااظـا ،  ـالنظن ال املخـابن القائ ـة        

 بند نقارب الت تيي.  
وحتقا امل ومـية حاليـا يف تقـا ين بـن  يـام القـوا  ا عوميـة وامليلياـيا  التا عـة هلـا            - 23

يا بل  األ  ،  ينهم ث ث نساو وث ثة أب اي،  عد السـيطنة بلـ   نيـة  يتـا      مدن 22 إبدام 
ــا        ــم ا شــادط، اذ ذ ــن  موــاد  أخــن  أ  ام ــن م جمــند    مبحااظــة حلــه. ويبقــ  اــلا ال

 من . أ  
واست ن  جبهة النونة وتنظيم الدولة اسسـ مية يف انتـهاك القـانو  الـدويل اسنسـاين       - 24

وا اسنسا  يف املنابا الوا عة حتـ  سـيطن  ا، مبـا يف ذلـك ب ليـا       وا تعاد انتها ا   ق
ــاي، يف      ــبي  املشـ ــ  سـ ــية. وبلـ ــا  األساسـ ــ  ا نيـ ــود بلـ ــنض القيـ ــاف واـ ــدام واالختطـ اسبـ

شباربسا اين، أايَد أ  جبهة النونة  ام   تعليه مدين حىت املو ،  عـد أ  ظـ  متجـ ا     16
جــ  مســلحو جبهــة النوــنة صــح َيي ن يع ــ   يف  لــديها ملــدة أســبوبني. ويف اليــوم ن ســ ، احت

 و الة اب مية ملية يف مااظة ادله، وال ي اي معا  احتجازمها جمهوال.
وأبدم تنظيم الدولة اسس مية بددا من النجاي يف املنابا الـيت يسـيطن بليهـا، ومشـ       - 25

. العنديـة  عبية ته ة التعاو  مـع ا عومـة أو وحـدا  ا  ايـة الاـ      ،ذلك  طع  ؤو   عضهم
وو د  تقــا ين مــن املــدااعني بــن حقــوا اسنســا  ت يــد  قطــع  أ   جــ  يف الن ــة يــوم           
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شــباربسا اين،  تــ  أاــناد تنظــيم الدولــة      10 ته ــة مما ســة الســحن. ويف    ا ايــن  شــباربس 7
اسســ مية  جــ   نمجــ  حــىت املــو   ســبه توجهــ  اجلنســ ، حســب ا ذ ــن  التقــا ين. ويف   

ــدبو  أ      شــباربسا اين،  23 ــة الســند يف ا ســعة،   با ــه مســلحو التنظــيم  جــ  يف  ني
يبدو لقوابد اللبـا  الوـا مة الـيت يطبقهـا التنظـيم. وتعـنض بـدد مـن          زوجت  ال متتش  بل  ما

 األشخا  يف مااظة دين ال و  للجلد بلنا  ته ة استه ك العحوي واملخد ا .  
املـدنيني خـ ي ال تـنة املاـ ولة  ـالتقنين.      واختطف تنظيم الدولة اسس مية بددا مـن   - 26

شــباربسا اين يف مااظــة ا ســعة، اــاجم مســلحو التنظــيم حــوايل  26و  23ا ــ  ال تــنة  ــني 
مـن السـعا  االشـو يني. وو د     200اثنيت بانة  نية يف منطقة ت  تامن واختط وا أ شـن مـن   

ة والقـوا  التا عـة لوحـدا     أ  مسلح  التنظيم ا  وا االشو يني  التعاو  مع    من ا عوم
. وتسـبب  اهلج ـا  الـيت شـنها تنظـيم الدولـة اسسـ مية بلـ  القـن           العندية ا  اية الاعبية

. العنديـة  االشو ية يف ن وح االشو يني ال املنابا ا امعة لسيطنة وحدا  ا  ايـة الاـعبية  
 ما  .  ألذا س 6وُزبم أ  بددًا من احملتج ين االشو يني  د ُأانج بنهم يوم 

 شـباربس  1و اسمااة ال ذلك، اخُتطف وانية مدنيني من  نية بياش يف دين الـ و  يف   - 27
ا اين. وأايـد أ  مسـلح  تنظـيم الدولـة اسسـ مية  ـد منعـوا مـدنيني يف منطقـة اجلنينـة مبدينـة            

دَّ شـباربسا اين. و ُ  9ال و  مـن ال ـنا  منـها أثنـاو  وـ ها  طـائنا  القـوا  ا عوميـة يف          دين
مـنعهم   مدنيا، من  ينهم سبع نسـاو، بلـ  أبقـاهبم بنـد نقطـة الت تـيي، ممـا        30ال يق  بن  ما

 ال عــ  مــن اللجــوو ال معــا  ألمــن. وبل ــ  امل ومــية مــن ُمــدااع بــن حقــوا اسنســا  أ      
مسـلح  تنظـيم الدولـة اسســ مية ا تـادوا أولئـك املـدنيني ال معــا  مل ي وـض بنـ ، وال يــ اي         

 ال يف و    تا ة الا التقنين.مواام جمهو
 

 امعانية ايواي املسابدا  اسنسانية - جيم 
ــو  - 28 ــة    12.2تتـــاج جلـ ــة العن يـ ــانية يف اجل هو يـ ــابدا  انسـ ــو  شـــخ  ال مسـ مليـ

م يــني شــخ ، واــّن أ شــن مـــن      7.6الســو ية. اقــد  لــ  بــدد املاــندين داخليــًا حــوايل        
 ية ال البلدا  ا او ة ومشاي أانيقيا.  سو اجل هو ية العن ية الم يني شخ  من  3.9
ــاجني،         - 29 ــن املســابدا  اسنســانية ال احملت ــا   ــباة م ــن ايوــاي   ي ــن م م ــ  ال وبل
ي اي وصوي املسابدا  وتوزيعهـا دو  بـائا أمـنا صـعبا للغايـة، وتـ داد صـعو ت  يف  عـض          ال

  أبــناف الــزناع ا ــاال   ســبه العنــف وانعــدام األمــن، وانتقــاي خطــورب املواجهــة، وتــدخ  
ب ـــدا، مبـــا يف ذلـــك  يـــام تنظـــيم الدولـــة اسســـ مية  و ـــف ب ليـــا  املســـابدة اسنســـانية،    

 واسجناوا  اسدا ية اليت تعوا تقدمي املعونة   عالية.
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وخــ ي ال تــنة املاــ ولة  ــالتقنين، ظلــ  أب ــاي العنــف وحالــة انعــدام األمــن وتغّيــن     - 30
ا  ال بدد من احملااظا  يف اجل هو ية العن ية السـو ية،  خطورب املواجهة متنع تسليم املسابد

منــها حلــه، ودماــا، ود بــا، وديــن الــ و ، وا ســعة، وادلــه، وال ذ يــة، والن ــة، و يــف  
ا ساي مـواد   (اليونيسيف) منظ ة األمم املتحدة للط ولة دماا. وبل  سبي  املشاي، مل تستطع

 ســبه الومــع األمــن املتــداو  يف شــباربسا اين.  معاجلــة امليــال ال مــااظيت الن ــة وديــن الــ و  
  ليــة وال  ابــة يف ل األمــم املتحــدة وتعن لــ  أيضــا ب ليــا  التوزيــع الــيت تقــوم هبــا منظ ــة  

ــة الاحملااظــا  الاــ الية يف  ــة ا ــ ام ال  ابــ  للــب د.   اجل هو يــة العن ي ســو ية، الــيت تعــد مبشا 
شخ  يف مـااظيت الن ـة وديـن     26 500  ونتيجة لللك، اإ  ب ليا  توزيع املسابدا  بل

 ال و   د تو    أو مت تعليقها.  
و ـد َمنعــ  أيضــا التــدخ   والقيــود املتع ــدة ب ليــا  ايوــاي املعونــة. اعلــ  ســبي    - 31

املشاي،  عـد أ  اـنض تنظـيم الدولـة اسسـ مية و ـف بـدد مـن الع ليـا  اسنسـانية يف  ـانو             
ية العامل  بن ايواي املسابدا  ال املنابا اليت يسيطن بليهـا  الشاينسيناين، تو ف  ننامج األ ل

مــن  700 000التنظــيم. ونتيجــة لــللك انقطعــ  مــنة أخــن  املســابدا  الغلائيــة بــن جلــو   
احملتــاجني يف حلــه، وا ســعة، وديــن الــ و ، والن ــة يف شــباربسا اين. ومنــل منتوــف  ــانو   

الدولة اسس مية ملنع الوصوي ال منـابا مدينـة    الشاينسيناين، اشتد  القيود اليت ي نمها تنظيم
دين ال و  اليت تسيطن بليها ا عومة. وتند تقا ين بن نق  املواد الغلائية واسمدادا  الطبيـة  

 ئا  االالف من النا .بل  جلو يسبه املعاناة مل وا ت اع األسعا 
قوااـ  و ـا ذلـك مـن       ا ا  اسجناوا  اجلديدة وبدم االستجا ة لطلبـا  تسـيا ال   - 32

العقبا  اسدا ية ا عومية األخن  حتد من امعانية ايوـاي املسـابدا . و ـد ُأبلـن ث ثـة مـن       
ــة      مــوظ   األمــم املتحــدة العــاملني يف ا ــاي اسنســاين أشخاصــا  ــا من ــود اــيهم منــل  داي

ني شــباربسا اين، انمــ  اجــناوا  امــااية بلــ  ا امــة الاــنا ا   ــ 17شــباربسا اين. ومنــل 
بلـ    -و اال  األمم املتحدة واملنظ ـا   ـا ا عوميـة الوبنيـة. وتوـن اجلهـا  ا عوميـة        

بلــ  أ  تســل ها األمــم املتحــدة  ــوائم   مســاو املســت يدين. وبلــ  وجــ     -لتلــف املســتويا  
ا وو ، جع  مـاا  ا سـعة مـن اسـت م  ـوائم املسـت يدين شـنبا سصـدا   سـائ  تيسـا           

ــابدا .   ــاي املسـ ــع      10ويف ايوـ ــن مجيـ ــي  بـ ــة ت اصـ ــ  وزا ة ا ا جيـ ــباربسا اين، بلبـ شـ
ــة. ويف    ــَه    19املســت يدين مــن املســابدا  النقدي ــة معت شــباربسا اين، أ لغــ  وزا ة ا ا جي

املنسا املقيم ومنسا الاؤو  اسنسانية أ  مجيع االتواال  مـع الـوزا ا  ا عوميـة واهليئـا      
ا ة ا ا جية، مما يضـيف ببقـة ااصـلة أخـن   ـني      العامة األخن  جيه أ  جتنط بن بنيا وز

ألذا سمــا  ، أ لــ  مــاا  صــ  و ــاال  األمــم املتحــدة   9املن ــلين والــوزا ا  املعنيــة. ويف 
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العاملة يف  طاع الوحة  ـ   اتوـاال ا  املنظ ـا   ـا ا عوميـة الوبنيـة جيـه أ  جتـنط بـن          
 بنيا وزا ة الوحة حونًا.  

ــة بلــ   - 33 ــ  املوااق ــئن مت ــانو      ول ــل   ــتني امــاايتني من ــا حعــوميتني دولي   منظ ــتني  
، تظــ  املنظ ــا   ــا ا عوميــة الدوليــة تواجــ  القيــود   16األويسديســ  ، ليوــ  العــدد ال  

امل نومة بل   د  ا بل  ا امة الاـنا ا  مـع املنظ ـا  اسنسـانية األخـن ، واـتض املعاتـه        
اـ  املاـتن ة  ـني الو ـاال ، واجـناو ب ليـا        ال نبية، واي ـاد البعشـا ، واالنضـ ام ال القوا   

تقييم االحتياجا . و اسمااة ال ذلك، ُتد من  د ة الل املنظ ا  بل  أداو مهامهـا  اـض   
 منض ت شاا  امااية لل وظ ني ال زمني لتع ي  تلك القد ة يف و   تت ايد اي  ا اجة اليها.  

ملـ ذو  هلـا  إ امـة شـنا ا  مـع و ـاال        وزاد بدد املنظ ا   ا ا عومية الوبنيـة ا  - 34
ــال ا ت ــع مــن      ــم املتحــدة، حي ــا  يف  107األم ال  2014 ــانو  األويسديســ     1منظ 

،  ــا أ  اــلل املنظ ــا  ال تــ اي تع ــ  يف ظــ       2015شــباربسا اين  28منظ ــة يف  114
   اجناوا  معقدة.

ــدم مــا جم وبــ    - 35 ــا  ت شــا    258وُ  ــا للحوــوي بلــ  ت شــاا  )بلب ــدة بلب ا  جدي
 ــانو  األويسديســ    1( ملــوظ   األمــم املتحــدة يف ال تــنة مــن  ت شــاا  بلبــا  جتديــد أو

ــباربسا اين  28ال  2014 ــ   2015شـ ــها بلـ ــنة ن سـ ــة يف ال تـ ــ  . ومتـــ  املوااقـ ــا جم وبـ  مـ
من الطلبـا  املقدمـة  بـ   ـانو  األويسديسـ  ،   ـا متـ  املوااقـة          ًابددتا   بلبا،  250
ألذا سمــا  ،  لــ  بــدد الطلبــا  الــيت      15بلبــا  يف شــباربسا اين. وال  ايــة    108بلــ  

ــة   ال ــ اي معلق ــها   42ت ــا، من ــدة    29بلب ــا مل تتجــاوز م ــ  احملــددة    15بلب ــوم ب  ــهي ، للطل
ــني     13 و ــنة   ــدة. ويف ال ت ــا جتــاوز  اــلل امل ــاين و   1بلب ــا  ،  15 ــانو  الشاينسين ألذا سم

 .2014يف بام بلبًا  28 اض مقا   وظ   األمم املتحدة، بله ت شاة مل 16جلو ُ اض 
ويف منتوــف شــباربسا اين، ُبــني نائــه  ئــيس الــوز او، وزيــن اسدا ة احملليــة،  ئيســا     - 36

ألذا سمـا  ، و ـللك    2يف للجنة العليا ل  اثة. ويف  سالة  مسيـة ُ عشـ  ال وزا ة ا ا جيـة    
ألذا سمــا  ، أبن ــ  األمــم املتحــدة بــن  لقهــا  اــ   صــعو ا      12أثنــاو اجت ــاع بقــد يف  

ــع          ــة الاــنا ا  م ــ  ا ام ــد  ا بل ــ    ــة امل نومــة بل ــود اسدا ي الوصــوي واسجــناوا  والقي
املنظ ا   ا ا عوميـة، وتضـييا  ـد ة تلـك املنظ ـا  بلـ  الع ـ  مـع  ئـيس اللجنـة العليـا            

بلـ  ب ليـة    ال من  يـة  اثة. وأ د  و اال  األمم املتحدة بل  أمهيـة امـ او م يـد مـن     ل 
صنع القنا  اي ا يتعلا  إمعانية ايواي املسابدا  اسنسانية، وبلب  ماا  ة  ّنـاوة يف تيسـا   
تســلي ها وزيــادة حج هــا يف مجيــع أجلــاو اجل هو يــة العن يــة الســو ية، وال ســي ا مــن خــ ي    

 و ا  اليت تعوا الوصوي.معاجلة الوع
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ومل يوا ه الت وي  االحتياجا  املت ايدة. اخطة االستجا ة املتعلقة  األناـطة املن ـلة    - 37
يف املائـة؛ يف حـني    48مل متـّوي سـو   نسـبة     2014اجل هو ية العن ية السو ية يف بام  داخ 

ــام     ــتناتيجية لعـ ــتجا ة االسـ ــة االسـ ــ  خطـ ــبة متويـ ــ   2015أ  نسـ ــة  يف امل 6 لغـ ــة ال  ايـ ائـ
اــإ  املــؤمتن الــدويل الشالــال سبــ   الت بــا  لل ســابدا  اسنســانية،    ألذا سمــا  . ولــلا 15

الــلط سيستضــي   أمــا دولــة العويــ  وحعومُتهــا، ســيعو  انصــة حامســة األمهيــة لل ســابدة 
 .  2015 بل  مجع ج و من األمواي ال زمة لعام

ي يـد يف صـعو ة ايوـاي املسـابدا       ة أبـ ل  املـل و وال ي اي الا امل يج من العوام   - 38
م يــني شــخ  يوجــدو  يف  4.8يف اجل هو يـة العن يــة الســو ية. وتظــ  ا الــة الــيت يعياــها  

شخوـا منـهم يف املنـابا احملاَصـنة،      212 000، وخباصة (2)املنابا اليت يوعه الوصوي اليها
 حالة تبعال بل  القلا الاديد.

، 2015شــــباربسا اين  28ال  2014ألويسديســــ    ــــانو  ا 1ويف ال تــــنة مــــن  - 39
مو عـا مـن    38استطاب  و اال  األمم املتحدة وشن اؤاا الوصوي شـهنيًا ال مـا متوسـط     

ــال  بــدداا      ــع احملاصــنة والــيت يوــعه الوصــوي اليهــا، الب . ويف املتوســ ، 131جم ــوع املوا 
هــا املســابدا  الغلائيــة مو عــا ّ ــّدم  اي 21وصــل  و ــاال  األمــم املتحــدة وشــن اؤاا ال 

شـــخ  يف الاـــهن؛ وّ ـــّدم  الـــدبم الوـــح  يف      564 000والـــدبم ال  ابـــ  ال جلـــو   
ــا يقــند مــن    10 ــع مل ــال وخــدما  الوــنف     59 000موا  شــخ  يف الاــهن؛ وَواــن  املي

شخ  يف الاهن؛ وواـن  املـ و  ومـواد اس اثـة      320 000موا ع  وايل  سبعةالوح  يف 
مو عــا  131شــخ  يف الاــهن. ومــن جم ــوع     180 000لنحــو مو عــا  20األساســية يف 

ــوي ال    ــل  الوصـ ــا، تعـ ــوي اليهـ ــعه الوصـ ــا ) 74يوـ ــوي ال  56مو عـ ــة(؛ ومت الوصـ يف املائـ
مو عـا   15يف املائـة( مـنة واحـدة خـ ي األشـهن الش ثـة املامـية، ومـنتني ال          16مو عا ) 21
 ائة( بيلة األشهن الش ثة.  يف امل 16مو عا ) 21يف املائة(؛ وأمعن الوصوي ال  11)

__________ 

مع التطو ا  اليت بنأ  بل  امعانية الوصوي ال أج او لتل ة من الب د، مبا يف ذلـك مـن خـ ي الع ليـا       (2) 
اجلا ية ب  ا دود، ومع تغا ديناميا  الزناع، مبا يف ذلك تغّين خطورب املواجهة واملنابا الـيت تسـيطن بليهـا    

اسنســاين  ائ ــة املوا ــع الــيت يوــعه الوصــوي اليهــا. و انــ     األبــناف، نق ــض الاــن او العــاملو  يف ا ــاي  
مو عـا يوـعه الوصـوي اليهـا.      287و اال  األمم املتحدة يف السا ا تقدم تقا يناا بل  أسا   ائ ـة مـن   

، ومبنابــاة الــديناميا  اجلديــدة املتعلقــة  إمعانيــة الوصــوي، مت تنقــيض اــلل   2014ويف تاــنين الشــاينسنوا   
ســواو مــن ســو ية يوـعه الوصــوي اليهــا  اجل هو يــة العن يــة المو عــا ومنطقـة يف   131بلــ   القائ ـة لتقتوــن 
 ب  حدوداا. وأداخ  الب د 
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، بلبـ   2015 شـباربسا اين  28ال  2014  انو  األويسديس   1ويف ال تنة من  - 40
 876 000األمـم املتحــدة متعينـها مــن الوصــوي  واسـطة  وااــ  ماـتن ة  ــني الو ــاال  ال     

ن  مو عا من املوا ع احملاصنة أو الـيت يوـعه الوصـوي اليهـا، وال منـابا أخـ       33شخ  يف 
ــه، وصــ ، و يــف دماــا. ولعــن       تقــع و او خطــورب املواجهــة يف مااظــا  حلــه، وادل

السو ية، بل  املستو  الوبن وبلـ  مسـتو  احملااظـا ،  اضـ      اجل هو ية العن ية حعومة 
شـخ .   719 000مو عـا يوجـد ايهـا     31ا جم وبـ   أو مل توااا  عد بل  بلبـا  تتعلـا مبـ   
شخ   واسطة  وااـ  ماـتن ة    155 000ا  ال جلو ومت ايواي مسابدا  متعددة القطاب

 ني الو اال  من  ب  خطورب املواجهة يف الوبن وتلبيسـة يف مااظـة صـ . و اسمـااة ال     
شـخ  يف أوائـ   ـانو  األويسديسـ   ال      3 000ذلك، مت ايواي  االة مسابدا   وايل 

 ة.يعوما القوا  يف  يف دماا، اليت تسيطن بليها  ،ع و ة لدة امل
ــة       - 41 ــا  تســليم املســابدا  بــ  ا ــدود. وال  اي  ألذا س 17واســت ن   ــللك ب لي

مـن   60شـحنة )  85ما  ، أ سل  األمم املتحدة وشن اؤاا ال اجل هو ية العن ية السـو ية  
ــا و  ــنا ين    25تن ي (. 2014) 2191( و 2014) 2165مــن األ د ( مبقتضــ  أحعــام الق

شـخ ؛ ومـواد    1 432 000ي مسـابدا   لائيـة لنحـو    عـاد ي مـا وتض ن  الل الاحنا  
شـــخ ، وامـــدادا  امليـــال والوـــنف الوـــح   ـــوايل   1 089 000 ـــا  لائيـــة  ـــوايل 

ــدادا  ببيـــة لنحـــو     405 000 ــخ ، وامـ شـــخ . و ـــا  العديـــد مـــن     628 000شـ
د املستل ما  الطبية اليت مت ا ساهلا مسـتل ما   ا لـة سبـادة االسـتع اي، وسيسـت يد منـها م يـ       

من املنم  يف األشهن القليلة املقبلة. ومت تسليم مسابدا  أخن  )مشلـ  لـوازم مد سـية( ال    
(، أ لغـ  األمـم   2014) 2191( و 2014) 2165شخ . وب    القنا ين  9 900جلو 

املتحــدة حعومــة اجل هو يــة العن يــة الســو ية مســبقا بــن  ــ  شــحنة، و ــللك بــن ت اصــي   
 ست يدين منها، مع الت  يد بل  ببيعتها اسنسانية.متويا ا ووجهتها وبدد امل

ــة     - 42 وبلـــ  الع ـــوم، أ ســـل  األمـــم املتحـــدة   يـــا  أ ـــ   عـــشا مـــن مـــواد اس اثـ
( خــ ي ال تــنة املاــ ولة   2014) 2191( و 2014) 2165ا ــدود واقــا للقــنا ين    بــ 

. وبلـ  وجـ    2014    املقا نـة مـع ال تـنة مـن أيلويسسـبت   ال تاـنين الشـاينسنوا         التقنين
 شخوــا يف ال تــنة مــن  ــانو  األويس 771 060التحديــد، ُأ ســل  حوــ   لائيــة تع ــ   

ــ   ــباربسا اين  2014 ديســ ــع  2015ال شــ ــة مــ ــنة   170 000، مقا نــ ــخ  يف ال تــ شــ
ــاينسنوا     مـــن ــنين الشـ ــبت   ال تاـ ــة ال 2014أيلويسسـ ــا  لائيـ ــل  وحـــدا   ـ  . وُأ سـ
ــن    779 000 ــنة مـ ــخ  يف ال تـ ــع    شـ ــة مـ ــباربسا اين مقا نـ ــ   ال شـ ــانو  األويسديسـ  ـ
.   ـا ا ت ـع   2014شخ  يف ال تنة من أيلويسسبت   ال تانين الشـاينسنوا     183 000
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ــا  ــدد أيضـ ــواد  بـ ــدادا  مـ ــحية    امـ ــة الوـ ــح  والنظااـ ــنف الوـ ــدما  الوـ ــال وخـ ــواا امليـ تـ
شــــن  ال أ  181 500الوــــحية مــــن   وامــــدادا  املــــواد ، 251 000ال  87 000 مــــن
 .  372 500 من
تن يــا. و ــد أد  و وواصــل  ألليــة النصــد التا عــة ل مــم املتحــدة أناــطتها يف األ د   - 43

  ـانو  الشـاينس   31ال  26حادث أمن  القند من ا دود ال ا ـ ا معـ   ـاد اهلـو  مـن      
 شـاحنة امـدادا  بـ  معـ      14يناين. وأد  اشتداد القتاي يف شـباربسا اين ال ت جيـ  تسـليم    

 اد الس م. وال ت اي ب ليـا  ألليـة النصـد يف العـناا معل قـة  سـبه اسـت نا  انعـدام األمـن.          
 وظلــ  ألليــة النصــد تســت يد مــن التعــاو  والــدبم امل تــازين اللــلين تقــدمه ا حعومتــا األ د  

 .تن ياو
بل  الن م من  يئة الع   احمل واة  التحديا ، تواصل   اـع  بـام ب ليـا  ايوـاي      - 44

ــاب ــن ا   املسـ ــدة وشـ ــم املتحـ ــة ل مـ ــانية التا عـ ــاال  اسنسـ ــن الو ـ ــباربسا اين ئدا  مـ ها يف شـ
ــ            ال ــ  النحــو املنوــو  بلي ــ  ا ــدود، بل ــد وب ــن داخــ  البل ــاجني، م ــا  احملت ــني الن م ي
ــة  2014) 2191( و 2014) 2165القــنا ين  يف ــامج األ لي (. ويف شــباربسا اين،  ــدم  نن

مااظة من احملااظـا  األ  ـع    12بل  أ  عة م يني شخ  يف العامل  مسابدة  لائية ملا ي يد 
يف املائـة مـن ا طـة الاـهنية. ووّزبـ  منظ ـة الوـحة العامليـة          95بانة، ون ل  ـللك نسـبة   

ــناو    ــة سجــ ــة  اايــ ــوازم ببيــ ــة ولــ ــا     922 699أدويــ ــس مااظــ ــة يف مخــ ــة ب جيــ ب ليــ
بـــ   مااظـــة 13 يف شخًوـــا 913 657شـــباربسا اين. و ـــدم  اليونيســـيف الـــدبم ال  يف

جم وبة من أشعاي الدبم يف جماال  لتل ة، مبـا يف ذلـك امليـال والوـنف الوـح ، والتغليـة،       
 تسـليم  وامل  س الاتوية ل ب اي، وخدما  التعليم وصاية األب اي. وامااة ال ذلـك، أتـاح  

متعنـ   مليو  شخ . و 15.6شحنا  العلو  تواا ميال الاند امل مونة منة أخن   وايل 
ايوـاي مـواد ا اثيـة أساسـية، امـااة ال خـدما         م ومية األمم املتحدة لاؤو  ال جئني من

شــباربسا اين. و ــّدم صــندوا األمــم املتحــدة للســعا   شخوــا يف 408 450لنحــو ا  ايــة، 
 32 300خـــدما  الوـــحة اسوا يـــة وا ـــدما  الن ســـية واالجت ابيـــة ال مـــا ي يـــد بلـــ   

 ــدم  املنظ ــة الدوليــة للــهجنة  يف الاـهن ن ســ ،  او وال تيــا . وشـخ ، معظ هــم مــن النســ 
شخوــا يف وــاين مااظــا . ووزبــ    282 643 مســابدا  تغطــ  احتياجــا  متعــددة ال 

شـخ  يف   220 000منظ ة األمم املتحدة ل  لية وال  ابة امدادا  ز ابيـة لـدبم حـوايل    
ئني ال لسطينيني يف الاـنا  وتاغي  ال ج و الة األمم املتحدة س اثةواين مااظا . وال ت اي 

 من ال جئني ال لسطينيني شهنيا. 480 000تقدم الدبم لنحو  (األوننوا) األدىن
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وواصـل  املنظ ـا   ــا ا عوميـة تقـدمي املســابدة العاجلـة مـن أ ليــة ولـوازم صــحية         - 45
ــة الســو ية،      ــة العن ي ــوازم الوــنف الوــح  واملســابدا  األخــن  يف اجل هو ي واســتطاب  ول

ايواهلا ال جلو مليوين شخ  يف شباربسا اين،  طنا منها تواا خدما  مست نة. ومش  ذلـك  
شــخ   615 000 مااظــة ادلــه، و شــخ  يف 880 000تقــدمي املعونــة ال مــا ي يــد بــن  

شـخ    124 000شـخ  يف مااظـة د بـا، وجلـو      220 000مااظة حله، وأ شن مـن   يف
ا عوميـة   شخ  يف مااظة صاة. وظل  املنظ ـا   ـا   88 000مااظة ا سعة وحوايل  يف

تواج  صعو ا  يف املنو  ب  نقارب الت تيي وتقدمي املسابدة ال احملتاجني يف مااظيت الن ة ودين 
شخوـا يف مااظـة    8 821ال و . ونتيجة لـللك،  ـدم  املنظ ـا   ـا ا عوميـة املعونـة ال       

 .ن ال و ؛ واو بدد أ   من العدد املستهدفشخوا يف مااظة دي 1 636الن ة و 
 

 املنابا احملاصنة  
مــن  ــني األشــخا  املقــي ني يف منــابا يوــعه الوصــوي اليهــا يف اجل هو يــة العن يــة  - 46

شـــخ  يعياـــو   212 000م يـــني شـــخ ، مـــا زاي حـــوايل   4.8الســـو ية، وبـــددام 
غوبـة الاـن ية ودا يـا    شـخ  يف ال  185 500ا وا ، حيال حتاصن القوا  ا عومية  حت 

شخ  يف نبـ  وال اـناو.    26 500والاموك، وحتاصن اجل ابا  املسلحة  ا التا عة للدولة 
ويف ال تــنة املاــ ولة  ــالتقنين، شــدد  األبــناف القيــود امل نومــة بلــ  الوصــوي ال املنــابا  

 احملاصنة واملنابا األخن  يف البلد.
يـة أو  ـا  لائيـة أو مسـابدا  ببيـة ال أط مـن       ويف شباربسا اين، مل تو  مـواد  لائ  - 47

املوا ع احملاصنة. و ـدم  اليونيسـيف لقاحـا  مـد شـل  األب ـاي ال الاـن او املن ـلين الـلين          
 .ب   دو  سن ا امسة يف نب  وال اناو والاموك 6 000أ لغوا بن ايواي املسابدة ال جلو 

وبـن ني وزملعـا وسـقبا و  ـن  طنـا       ويف الغوبة الان ية )وخباصـة يف دومـا وحنسـتا    - 48
شـخ  ماصـنين. ومل تـت عن األمـم املتحـدة       163 500وبني تنما وصو ية(، ما زاي جلـو  
 من تقدمي املسابدة يف شباربسا اين.

شــخ  ماصــنين يف دا يــا ) يــف دماــا(. و انــ  املــنة   4 000ومــا زاي حــوايل  - 49
تاـنين  تعـود ال  ال النـا  يف اـلل املنطقـة     األخاة اليت  دم  ايها األمم املتحدة مسابدا  

 .2012األويسأ تو ن 
شـــخ  ماصـــنين يف الامـــوك. وأد  الـــزناع املســـلض،      18 000وال يـــ اي جلـــو   - 50
ذلك تبادي اب ا النـا   اـع  متعـن  واسـتخدام األسـلحة الشقيلـة، ال منـع أو تو ـف          يف مبا

ــدمي      ــن تقـــ ــنوا مـــ ــت عن األونـــ ــابدا . ومل تـــ ــع املســـ ــباربسا اين.  توزيـــ ــابدة يف شـــ املســـ
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ألذا سمــا   أمــن  الســلطا  الســو ية األونــنوا  اســتخدام مــدخ   ــدي  للوصــوي          5 ويف
 بدة أيام يف ألذا سما  .  ملّدة تلك املنطقة، ويّسن ذلك توزيع املسابدا   ال
تـت عن   شـخ . ومل  26 500ويف نب  وال اناو، ما زال   وا  املعا مة حتاصـن حـوايل    - 51

 .2014أيا سمايو  8األمم املتحدة من ايواي املسابدا  اسنسانية ال القنيتني منل و اال  
، تلقــ  2015شــباربسا اين  28و  2014 ــانو  األويسديســ    1ويف ال تــنة  ــني  - 52

شخوــًا،  212 000شخوــا مــن  ــني األشــخا  احملاصــنين البــال  بــددام   2 848حــوايل 
أشـخا  يف األشـهن الش ثـة     17 508ائها، مقا ـ   أ لية من و ـاال  األمـم املتحـدة وشـن     

يف  شخوــا 16 812شخوــا مـواد  ــا  لائيــة مقا ــ    2 740 مــا جم وبــ  السـا قة. وتلقــ  
شخ  بل  مسابدة صـحية، ال تاـ   اللقاحـا      300، وحو  جلو األشهن الش ثة السا قة

 األشهن الش ثة السا قة. يفشخوا  79 136مد شل  األب اي، مقا   
 

 نية منو  شحنا  اللوازم واملعدا  الطبية والعاملني يف ا اي الطيبح  
شـباربسا اين، أ سـل  منظ ـة الوـحة      28 ـانو  األويسديسـ   و    1يف ال تنة  ـني   - 53

ــة لعــ ج حــوايل مليــوين شــخ      ــوازم ببي ــة ول  (3)العامليــة وشــن اؤاا املن ــلو  شــحنا  أدوي
ــة لعــ     13 يف ــع أدوي ــك توزي ــزناع    366 151ج مااظــة. ومشــ  ذل شخوــا بــ  خطــورب ال
وتعــل   مااظــا  حلــه وا ســعة والن ــة وديــن الــ و  وصــ  و يــف دماــا والقنيطــنة.  ال

شخوا ب  خطورب الزناع خ ي اـلل ال تـنة    47 820اللوازم اجلناحية لع ج حوايل ايواي 
  سبه بدم ا ووي بل  املوااقا  الضنو ية.

بلــ  الوــعيد الــوبن  ، أجنيــ  صلــة 2015اربسا اين شــب 19و  15ويف ال تــنة  ــني  - 54
مليـو  ب ـ  دو  سـن ا امسـة. وجتلـ  مـن النصـد         2.9الاـل  مشلـ     لتحوني األب اي مـد 

يف املائة من األب اي مت حتوـينهم. و انـ  معـدال  التغطيـة أدىن      90املستق   عد التحوني أ  
يف املائــة( وديــن  80ائــة( ود بــا )يف امل 82يف املائــة( و يــف دماــا )  72يف مااظــا  الن ــة )

 .يف املائة(. و ا  السبه النئيس  الخن اض معدال  التغطية او انعدام األمن 90ال و  )
وظل  امعانية ا وـوي بلـ  اللـوازم واملعـدا  الطبيـة مـدودة  سـبه انعـدام األمـن           - 55
علـ  سـبي  املشـاي،    بلـ  الع ليـا  اسنسـانية. ا   مـن  يـود   ت نم  األبناف املتنازبة  سبه ما و

حتـــت   منظ ـــة الوـــحة العامليـــة  إمـــدادا  يف مســـتودبا  بلـــه جـــاا ة للتســـليم ال نبـــ   

__________ 

ُتعتـ  دو ة العـ ج االبتياديــة ب جـا لاــخ  واحـد. وحتـدد دو ا  العــ ج االبتياديـة لعــ  ب ليـة توزيــع         (3) 
 .ةل دوية بل  أسا  املعايا الدولية ملنظ ة الوحة العاملي
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وال اــناو، ولعــن القتــاي املســت ن مل يــتض امعانيــة الوصــوي ال اــلل املنــابا. ويف ال تــنة مــن    
شــباربسا اين، مل يــند أط  د بلــ  ســتة بلبــا  موجهــة ال  28 ــانو  األويسديســ   ال  1
منــع ب ليــا  تســليم اللــوازم الطبيــة ال منــابا يف ا ســعة ود بــا وديــن الــ و   عومــة، ممــاا 

وحله وصاة و يف دماا. وامااة ال ذلك، ُمنع تسـليم اللـوازم اجلناحيـة،   ـا حـدث يف      
دومــا  نيــف دماــا يف  ــانو  الشاينسينــاين، أو  امــ   ــوا  األمــن  ســحبها مــن القوااــ           

الوبن وتلبيسـة ب ـ  يف  ـانو  الشاينسينـاين وشـباربسا اين، بلـ         الو اال  يف املاتن ة  ني
 ــد أبن ــ   -اي ــا  ــ   وااــ  صــ    -أ  الســلطا  ا عوميــة احملليــة  انــ    الــن م مــن

موااقتــها وت ييــداا لــللك. ومل يــت عن صــندوا األمــم املتحــدة للســعا  مــن ا ســاي           بــن
لنظااــة الاخوــية و ــا ذلــك    جم وبــا  مســتل ما  الوــحة اسوا يــة وجم وبــا  لــوازم ا     

 شخ  يف مضايا ودوما وحنستا. 117 000مواد النظااة الوحية النسائية ال  من
واست ن  اهلج ا  بل  املنااا الطبية وسيا ا  اسسعاف والعاملني يف ا ـاي الطـيب    - 56

 قـوا  األببـاو املناصـنو    ”خ ي ال تنة املا ولة  التقنين. ا   شباربسا اين، وث ق  منظ ـة  
و ــوع مخســة اج ــا  بلــ  منااــا ببيــة. وشــن  أ  عــة مــن اــلل اهلج ــا             “اسنســا 
أيـدط القـوا  ا عوميـة وواحـد منـها بلـ  أيـدط مجابـة  ـا تا عـة للحعومـة مل يتســن             بلـ  

يف مااظــا   يــف دماــا، واجــوم واحــد يف  منــها حتديــد اويتــها. وو عــ  ث ثــة اج ــا  
ن ـل  ا  قـلائف والوـوا يق يف اهلج ـا  األ  عـة الـيت      ادله وألخن يف ال ذ يـة. واسـتخدم  ال  

القوا  ا عومية، واستخدم  سيا ة م خخة يف اجوم اجل ابة املسلحة  ا التا عـة للدولـة.   
واـاة مخسـة مـن العـاملني يف ا ـاي       “األبباو املناصـنو   قـوا اسنسـا    ”  ا وث ق  منظ ة 

تــ  أ  عــة منــهم منــهم أثنــاو أداو الواجــه. وُ الطــيب يف شــباربسا اين، ُ تــ  أو اســُتهدف اثنــا   
جمهولـة   أيدط القوا  ا عومية وواحـد بلـ  أيـدط مجابـة مسـلحة منااضـة للحعومـة )        بل 
إب ا النـا   منهم  ت  واحد  ن جا ا  والقوف املداع  وُ نتيجة لت  أ  عة منهم (. وُ اهلوية

حدة يف    مـن مااظـا  حلـه    بلي . وو ع  اثنتا  من الوايا  يف مااظة  يف دماا ووا
 ود با وال ذ ية.

، وث قـ   2015شباربسا اين  28 ال 2014 انو  األويسديس    1ويف ال تنة من  - 57
ــاو املناصــنو   قــوا اسنســا  ”منظ ــة  ــة. وا تعبــ     17 “األبب اجومــا بلــ  املنااــا الطبي

ــة   ــ  اجل ابــا  املســلحة  ــا التا عــ    13القــوا  ا عومي ــا، وا تعب ــا  اجوم ــة اجوم ة للدول
ــة اج ــا . وو عــ  مخــس اج ــا  يف  يــف       ــة ث ث ــوا   ــا معنوا واحــدة، وا تعبــ   

يف ديـن الـ و ، واجـوم واحـد يف  ـ       واجومـا   دماا، وأ  عة يف ادلـه، وث ثـة يف د بـا،    
من مااظا  حله ودماـا وال ذ يـة. واسـتخدم  القـوا  ا عوميـة صـوا يق و ـلائف يف        
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اجـومني، ووسـائ   ـا مـددة للقوـف اجلـوط يف اجـوم         ة يفاج ا ، و نامي  مت جن 10
واحد. واسُتخدم  سيا ة م خخة يف اهلجـوم الـلط شـنت  مجابـة مسـلحة  ـا تا عـة للدولـة،         
و للك يف اهلجومني الللين شنته ا  وا  جمهولة. واستخدم جهـاز مت جـن مـن نـوع جمهـوي      

ايد اهلج ا   السيا ا  امل خخـة؛ اقـد   يف اهلجوم الشالال اللط شنت   وا  جمهولة اهلوية. وتت 
من اهلج ا  العانة  السيا ا  امل خخة اليت وثقتـها املنظ ـة بـواي     8و ع  يف العام املام  

 الزناع.اتنة 
، وثقـ   2015 شباربسا اين 28ال  2014  انو  األويسديس   1ويف ال تنة من  - 58

العــاملني يف ا ـــاي الطـــيب،   مـــن 18 مــو   “األببـــاو املناصــنو   قـــوا اسنســـا  ”منظ ــة  
منــهم بلــ  األ ــ  أثنــاو أداو الواجــه. وتتح ــ  القــوا  ا عوميــة         11اســتهدف أو  تــ   

شخوـا، وتتح ـ  مجابــة مسـلحة  ـا تا عــة للدولـة املسـؤولية بــن        16 مــو املسـؤولية بـن   
وُسـجلل   شـخ  واحـد.    مـو  شخ  واحد، وتتح   القوا  ا هولة املسؤولية بن  مو 
مااظـة   يف مااظة د بـا، وأ  عـة يف مااظـة  يـف دماـا، واثنـا  يف      تلك ا وادث  منمخسة 

ــا  يف مااظــة ادلــه، وواحــد يف  ــ  مــن مااظــا  حلــه وصــاة وصــ         ــ و ، واثن ــن ال دي
ُ تـ   ، 18من  ني جم وع املوظ ني الـلين لقـوا حـت هم، البـال  بـددام      وال ذ ية وبنبو . و

ــة واال  10 ــلائف املداعي ــهم  الق ــة  من ــا    حتــ  ن جــا ا ، وأ  ع ــإب ا الن ــة   التعــليه، وث ث
 بليهم، وُأبدم واحد منهم.

 
 س مة وأمن املوظ ني وأما ن الع    

أد  اهلج ا  اليت شنتها اجل ابا  املسلحة  ا التا عة للدولة بلـ  دماـا  قـلائف     - 59
ــا يف ذلــ       ــن يف دماــا، مب ــدام األم ــة انع ــا م حال ــاو  والوــوا يق ال ت  ــوظ    ك  اهل النســبة مل

 .املتحدة األمم
وأســـ ن اجـــوم ُمن  ـــه اســـُتخدم ايـــ  جهـــاز مت جـــن منجتـــ  م ـــوي بلـــ  من بـــة  - 60
شباربسا اين بند نقطة ت تيي بل  مدخ  منطقـة السـيدة زينـه الوا عـة بلـ  الطنيـا        23 يف

شخوـًا، وأث ـن يف  ـد ة     30أشـخا  وجـنح    10السنيع املؤدط ال مطا  دماا بـن مقتـ    
 األمم املتحدة بل  القيام   يا ا   صد ال املنابا احمليطة هبا. و اال 

موظ ـــًا مــن مـــوظ     31مـــن مــوظ   األمـــم املتحــدة، ومـــن  ينــهم     35وال يــ اي   - 61
ــاملني يف جمــاي تقــدمي املســابدة       ــ  جم ــوع الع ــنوا، متجــ ين أو يف بــداد امل قــودين. و ل األون

. وياـ   اـلا العـدد    2011شخوا منل ألذا سما    72ُ تلوا يف الا النـ اع  ناسنسانية اللي
مـن مـوظ   ومتطـوب  اهلـ ي األصـن العـنر السـو ط         42من موظ   األمـم املتحـدة و    17
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ــة اهلــ ي األصــن ال لســطين، و     7 و مــن مــوظ   املنظ ــا    6مــن متطــوب  ومــوظ   مجعي
 األويسديس  . انو   1منل  72ت  ث ثة من األشخا  الـ ا عومية الدولية. وُ   ا
 

 م حظا  - ثالشا 
ينتــاد الاــعه الســو ط شــعو  مت ايــد  ــ   العــامل  ــد للــ  بنــ  واــو يســته  الســنة     - 62

ا امســـة مـــن ا ـــند الـــيت م  ـــ   لـــدل. القـــد جتـــاوز اليـــوم بـــدد القتلـــ  الســـو يني أ شـــن    
 شخ . وُأ  م ما يقند من نوـف بـدد النجـاي والنسـاو واألب ـاي يف البلـد       220 000 من

حـني   بل  ال نا  من ديا ام. والت س جلو أ  عة م يني شخ  اللجـوو يف البلـدا  ا ـاو ة، يف   
. و ـ  يـوم يـ ز مب يـد مـن املـو        اجل هو يـة العن يـة السـو ية    م يني ألخنين داخ  7.6تاند 

 .والتانيد والتدما
تنظـيم الدولـة   ويف حني ينوه اات ام العامل بل  ما تاعل  اجل ابا  اس اا ية، مش   - 63

اسس مية يف العناا والاام وجبهـة النوـنة، مـن  ديـد للسـلم واألمـن اس لي ـيني والـدوليني،         
جيــه بلينــا أ  نواصــ  التن يــ  بلــ  اجيــاد أاضــ  الســب  ملســابدة الاــعه الســو ط ودب ــ . 
وأوي خطوة مه ة يف اـلا السـبي  اـ  ومـع حـد للـزناع امل يـ . اـ   ـد لنـا مـن أ  نط ـ              

 التطنف العنيف والزنبة الطائ ية اليت تاتع  اال  يف مجيع أجلاو املنطقة.ناا  
وبلــ  الــن م مــن مطالبــا  جملــس األمــن  إمــاو الــزناع، نــن  أ  أحــداثًا واج ــا      - 64

ــا دو  أ  تلقــ  يف  ــشا       ــداعنا ال الع ــ  تقــع يومي ــ   توــدم مــ انا اجل ــاب  وت جــدينة  
ات ــام هبــا. وال تــ اي األســلحة املت جــنة تطلــا باــوائيا األحيــا  أط تعليــا بليهــا أو أط ا مــن
املنابا االالة  السعا  وتؤدط ال مقتـ  وجـنح النـا .   ـا أ  الـدما  واألمـنا  الـيت         بل 

 قــ   املســا ن واهليا ــ  األساســية املدنيــة ا يويــة الــيت يعت ــد بليهــا املوابنــو  الســو يو     
 العاديو  تشا  لقا  الغا.

شخ  يعياو  حت  ا وا . وال تـ اي املنااـا    212 000داو  أحواي ويتواص  ت - 65
التعلي ية والطبية تتعـنض ل بتـداو. ويسـت ن  تـ  العـاملني يف ا ـاي الوـح . ويتعـل  ايوـاي          
اللـــوازم الطبيـــة واجلناحيـــة دو   يـــود ال األشـــخا  احملتـــاجني. وتلجـــ  األبـــناف املتنازبـــة 

  ية ملعا بة جمت عا   نمتها.ل يض ا دما  األساسية الضنو ال
ــة يف جمــاي املســابدة اسنســانية تواصــ  تقــدمي املســابدة       - 66 ــئن  انــ  اجلهــا  ال ابل ول
م يني احملتاجني    شـهن، ال تـ اي مه تـها صـعبة وخطـاة. وبلينـا أ  وـد سـب    يلـة           ال

ن أدبـو مـنة    و ف توابد العنف   امائ . ا   د من التوصـ  ال حـ  سياسـ . ولـللك اـإن     
 أخن  مجيع األبناف املتنازبة وا ت ع الدويل ال الاذ ا طوا  ال زمة سماو الزناع.
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ويواصــ  املبعــوث ا ــا  دط ميســتو ا الع ــ  بلــ  و ــف العنــف يف حلــه. ولــيس   - 67
خطـوة لبنـاو الشقـة ت ضـ  ال     القوـد اـو أ  يعـو     التج يد املقتـنح  ايـة يف حـد ذاتـ ، وا ـا      

ياسية شاملة للج يع  قيادة اجل هو ية العن ية السو ية بلـ  أسـا   يـا  جنيـف لعـام      ب لية س
واو: امـاو العنـف، والاـنوع يف     ،. واهلدف النهائ  ادف ب وح ولعن لعن حتقيق 2012

لـيب  يع ـ  صايـة حقـوا مجيـع ا ت عـا  احملليـة و      ي جلو  لدب لية انتقاي سياس  جدينة  الشقة 
 جل يع السو يني ال ا نية والعنامة والعدالة.التطلعا  املانوبة 

ســو ية ال ازديــاد االدبــاوا   اجل هو يــة العن يــة الو ــد أد  التقوــا يف املســاولة يف   - 68
وجــنائم مــد اسنســانية و ااــا مــن انتــها ا  حقــوا اسنســا . ومــن   و ــوع جــنائم حــند

العقـاد منتعبـو اجلـنائم    واجبنا ازاو الاـعه السـو ط أ  نسـابد بلـ  مـ ا  أال ي لـ  مـن        
 ا طاة اليت و ع  خ ي السنوا  األ  ع املامية.
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