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( 2014) 2139تنفيـ  رـراتاجم جملـس األمـن     عـن  تقرير األمـ  اعاـ       
 (2014) 2191 ( و2014) 2165 و
   

 مقدمة - أوال 
 2139من رـرات جملـس األمـن     17عمال ب عفقرة املقدَّ  اعس دس عشر هو اعتقرير ه ا  - 1
مـن رـرات جملـس     5( واعفقـرة  2014) 2165مـن رـرات جملـس األمـن      10(، واعفقرة 2014)

يومــ ،  30طلــف هي ــ  اإلــس ني  األمــ  اعاــ   أ  يقــد ،  ــ   (، اعــي2014) 2191األمــن 
 تقريرا بشأ  تنفي  اعقراتاجم من رب  مجيع أطراف اعزناع يف اجلم وتية اعاربية اعسوتية.

ني  اعبي ن جم املت حة عو  الجم األمـم املتحـدة    ه ا اعتقريروتستند املالوم جم اعواتدة يف  - 2
دة من حكومة اجلم وتية اعاربية اعسوتية، وتلـ  املسـتمدة   على أتض امليدا ، واعبي ن جم اعوات

من مص دت علنية. ويتضمن اعتقرير بي ن جم واتدة مـن و ـ الجم األمـم املتحـدة وئـر  ن   عـن       
. ورــد أردت ــ   2015أي ت/مــ يو  31آذات/مــ تس ني   1نيمــدادا   اسنســ نية يف اعفتــرة مــن    

(، 2014) 2191مـن اعقــرات   3بــ عفقرة اعبي نـ جم األحـديف يف اعتقريــر مـد و  ــدجم. وعمـال     
( باـد  2014) 2165مـن اعقـرات    3و  2اسـتاراض عتنفيـ  اعفقـرت     ني ـرا   جملس األمـن   رّرت

ــرد يف       ــرت . وت ــواتدة يف اعفق ــراتاجم اع ــد اعق ــى ردي ــ مــروت ســتة أئــ ر عل ــر   مره هــ ا اعتقري
 املالوم جم ذاجم اعصلة هب ت  اعفقرت .
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 ةاعتطوتاجم اعرنيسي - ث ني  
 اعتطوتاجم اعسي سية واعاسكرية - أعف 

ظ  اعزناع مستشريً  واعانف حمتدمً  يف مجيع أحن   اجلم وتية اعاربية اعسوتية يف ئـ ر   - 3
ــ          ــ  اســت دا  اع امي ــي ربل ــ جم اعقصــف اجلــو، اعاشــوانس، اع ــ يو. وتواتــل  عملي أي ت/م

شوانس مـن ربـ  اجلم عـ جم    املتفجرة، من رب  اعقواجم احلكومية، وعملي جم اعقصف املدهاس اعا
، (1)املسلحة غري اعت باة علدول، واجلم ع جم املتطرهـة، واجلم عـ جم املدت ـة يف رـوانم استهـ       

أدى ني  وروع وهي جم ونيت ب جم يف تـفوف املـدني  وني  تشـريدهم. ومـ   اعـ  األعمـ ل        مم 
اعقــ نو  اعــدو  اعادانيــة اعــي تقــو  هبــ  مجيــع األطــراف تتســم بتج هــ  واســع اعنطــ   عقواعــد  

 اسنس ين ومل  على األطراف من اعتزا  حبم ية املدني .
ويف حم هظـــة حلـــف، اســـتمر اعقتـــ ل اعانيـــف يف أي ت/مـــ يو، حيـــ  ئ ـــّن  هجمـــ جم   - 4

عشــوانية مــن اعقــواجم احلكوميــة واجلم عــ جم املســلحة غــري اعت باــة علــدول وتنظــيم اعدوعــة           
مالومــ جم تلقتــ   مفواــية األمــم املتحــدة حلقــو   اسســالمية يف اعاــرا  واعشــ  . واســتن دا ني  

طفـال، علـى أيـد، اعقـواجم احلكوميـة يف       24مـدين، مـن بينـ م     200اسنس  ، ررت  أ ثر مـن  
  هة أحن   احمل هظة خالل ئ ر أي ت/م يو. هالى سبي  املثـ ل، أهـ دجم مصـ دت املفواـية بأنـ  يف      

يف ثـاليف هجمـ جم  ويـة فتلفـة.     مـدني  و ـرا اعاشـراجم     70أي ت/م يو، ررتـ  أ ثـر مـن     30
وتشــري اعتقــ تير ني  أ  بــرميل  متفجــرين أتــ ب  ســور  ببلــدة اعبــ   اي اــاة عســيطرة تنظــيم   

ــة حلــف، ممــ  أدى ني  مقتــ  مــ  ال يقــ  عــن      مــدني   45اعدوعــة اسســالمية، ربــ ل ئــر  مدين
نظــيم ونيتــ بة عشــراجم آخــرين. وعلمــ  املفواــية مــن املصــ دت أ  اينجــو    يصــف مبــ ين ت 

ن من حتلي  أ راه برن مج اعتطبيق جم اعس تلية اعاملي تية مبا ـد  وعة اسسالمية أو مق تلي . وتبّياعد
ــة يف        ــ تلية جمّما ــ ت( عصــوت س ــدتيف واعبحــ  )اعيونيت ــم املتحــدة علت ــ  أ   3األم حزيرا /يوني

ــة مــن اعســو  رــد تاّراــ  علتــدمري، وهــو مــ  يتواهــ  مــع        منشــ جم متاــددة يف املنطقــة اعقريب
أي ت/مــ يو أيضــ ، أهيــد بــأ  براميــ   30اعبالغــ جم اعــي أهــ دجم حــدويف رصــف ب ع اميــ . ويف 

متفجرة أت ب  من ط  سـكنية يف حّيـس اعشـا ت واعفـردوس يف ئـر  مدينـة حلـف، ممـ  أسـفر          
 مدني  ونيت بة عّدة أئ  ص آخرين. 30عن مقت  أ ثر من 

  

__________ 

ــ يو  30يف  (1)  ــرا  واعشــ   و ب ــة اعنصــرة      2013أي ت/م ــة اسســالمية يف اعا ــس األمــن تنظــيم اعدوع ، أدتج جمل
(. وتامـــ  ه تـــ   اجلم عتـــ   يف اجلم وتيـــة  1999) 1267اـــمن اجلم عـــ جم استه بيـــة مبو ـــف رـــراته  

 اعسوتية. اعاربية
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اينجمـ جم داخـ  مدينـة حلـف،      وواتل  اجلم ع جم املسلحة غري اعت باـة علـدول ئـن    - 5
حي  أهيد حبدويف  ي دة يف عدد اعق انف اعي سقط  علـى أ ـزا  مدينـة حلـف اعـي تسـيطر       

ســطوان جم اعزــ   أمــ يو، مبــ  يف ذعــ  رــ انف اينــ و  و  علي ــ  احلكومــة يف نيســ  /أبري  وأي ت/ 
امـرأة   12ين م مدني ، من ب 86واعصواتيخ احمللية اعصنع. ووهق  ملص دت حملية، عقس على األر  

ر يفـة علـى    200حزيرا /يوني ، سـقط  حنـو    15طفال، مصرع م يف أي ت/م يو. ويف  33و 
من ط  ئ تع اعني  واي عدية واعش ب   اجلديـدة واعسـليم نية وسـوتية اجلديـدة وئـ تع هيصـ        

 أطفـ ل،  9و مدني  رد رتلوا، مب  يف ذع  امرأتـ     30يف مدينة حلف. وأهيد أ  م  ال يق  عن 
 مدين. 100ني    نف نيت بة أ ثر من 

ســالمية تقــدم  يف ربــ ل حلــف تــو   أي ت/مــ يو، أحــر  تنظــيم اعدوعــة اسويف أواخــر  - 6
عدد من اعقرى اي ااة عسيطرة اجلم ع جم املسلحة غري اعت باـة علـدول، و  نـ  أهـم مظـ هر      

 يلـومتراجم مـن    10ه ا اعتقد  استيال  اعتنظيم على مدينـة تـوتا  اعواراـة علـى باـد حـوا        
ما  ب   اعسال  احلدود،. وواتل  رواجم اعتنظـيم اعتابةـة  نوبـ  تـو  مـ تع وربـ ال حنـو        
منطقة رب تين. غري أن  يف منتصف حزيرا /يونيـ ، أرحـبت تقـدا  اعتنظـيم نيثـر ائـتب   جم عنيفـة        

 مع اجلم ع جم املسلحة غري اعت باة علدول.
ل خــــالل اعفتــــرة املشــــموعة بــــ عتقرير. ويف حم هظــــة نيدعــــف، تواتــــ  احتــــدا  اعقتــــ  - 7

ــ  ، ا دادجم      ويف ــو  اسنسـ ــية حقـ ــ   مفواـ ــي مجاتـ ــ جم اعـ ــتن دا ني  املالومـ ــ يو، واسـ أي ت/مـ
اينجمـــ جم اجلويـــة اعـــي تشـــن   اعقـــواجم احلكوميـــة يف نيدعـــف يف أعقـــ     س ـــف اجلم عـــ جم  

ملـدني .  غـري اعت باـة علـدول أتاض  ديـدة، ممـ  أسـفر عـن مقتـ  و ـرا اعاديـد مـن ا            املسلحة
أي ت/م يو، أه دجم اعتقـ تير مبقتـ  امـرأة وطفلـ  و ـرا مـ  ال يقـ          14وعلى سبي  املث ل، يف 

مدني  من  ـرا  اع اميـ  املتفجـرة اعـي أسـقطت   اعقـواجم احلكوميـة علـى مدينـة خـ              15عن 
أي ت/م يو، أهيد بأ  اعط نراجم احلكومية رصف  بلديت  فر عويـد وسـرارف    16ئي و . ويف 

مدني  على األر  يف    من اينجمـت . وعـالوة علـى ذعـ ،      15ق انف، مم  أدى ني  مقت  ب ع
حزيرا /يونيــ ، أهيــد بــأ  اعضــرب جم اجلويــة اعــي ئــنت   اعقــواجم   8ووهقــ  علتقــ تير اعــواتدة يف 

ــة.    49احلكوميــة رــد رتلــ  مــ  ال يقــ  عــن    مــدني  عنــدم  ف رصــف ســ حة ع مــة يف اجل نودي
املسـلحة غـري اعت باـة علـدول حت تـر رـريي اعفوعـة و فريـ ، ونـ  رريتـ              اع  اجلم ع جم  م و

 تات ا  ذات  أغلبية ئياية ني  حد  بري وتقا   رب ل ئررس مدينة نيدعف.
واستمر اعقت ل اعانيف يف دمش  وحوين  خالل ئ ر أي ت/م يو، مم  أسـفر عـن سـقو      - 8

املدنيــة. واسـت ده  اجلم عــ جم املسـلحة غــري   اـح ي  مـن املــدني  وأحلـ  أاــراتا ب ملمتلكـ جم     
 أيـ ت/  19اعت باة علدول اجلز  اعزريب من مدينة دمش  بق انف اين و . وعلـى سـبي  املثـ ل، يف    
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م يو، أت ب  رـ انف اينـ و  حـس اعسـف تاجم، ممـ  أحلـ  أاـراتا مببـ    ـ   مـن بينـ   سـف تة             
نف هـ و  مدتسـة اعثقفـس يف حـس     أي ت/م يو أيض ، أت ب  عدة رـ ا  19اعروسس. ويف االحت د 

تلميـ ا. وأتـ ب  رـ يفت  هـ و       20امل عكس، مم  أسفر عن مقت  مدتس ونيت بة م  ال يق  عن 
أي ت/مــ يو، تســلمجل  مج عــة   4أخريــ   حــس املزتعــة، مــ  أســفر عــن مقتــ  مــدين واحــد. ويف     

 مســلحة غــري ت باــة علــدول ترتــد، اعــزّ، اعاســكر، اعســوت، ني  حــس ت ــن اعــدين يف وســت 
دمشــ ، ونفــ جم هجــوم  ب ســت دا  األ  ــزة املتفجــرة اعيدويــة اعصــنع اعــي  ملــ   األهــراد،  

ذع  مار ة رصرية ب ألسلحة اعن تية مع اعقواجم احلكوميـة أهيـد بأ ـ  أسـفرجم عـن مقتـ         وتال
 ثالثة أئ  ص.

ويف أعقــ   اختــرا  تنظــيم اعدوعــة االســالمية ني  فــيم اعريمــوئ يف دمشــ  يف أوانــ      - 9
ســـ  /أبري ، تـــدهوتجم احل عـــة اسنســـ نية يف امل ـــيم نتيجـــة عتكـــرات االئـــتب   جم املســـلحة   ني

أي ت/مــ يو، أهيــد بــأ  اعقــواجم احلكوميــة رصــف    27و  26واســت دا  األســلحة اعثقيلــة. ويف 
امل يم بستة برامي  متفجرة، مم  أسفر عن مقت  ئـ   واحـد ونيتـ بة أتباـة آخـرين. وتفيـد       

 جم املســلحة اســتمرجم داخــ  فــيم اعريمــوئ بــ  اعفصــ ن  اعفلســطينية   اعتقــ تير بــأ  االئــتب  
املواعيــة علحكومــة واجلم عــ جم املســلحة غــري اعت باــة علــدول يف املنطقــة اعشــم عية مــن امل ــيم.     
واستمر اعقت ل أيض  ب  اعتنظيم واجلم ع جم املسلحة غري اعت باـة علـدول حـول مـنطقي احلجـر      

و  ع  ب   ب ة اعنصـرة واجلم عـ جم اعفلسـطينية املسـلحة.      األسود واعتقد   نويب اعريموئ،
 يزال استمرات غي   مح ية املدني  يف فيم اعريموئ مصدت رل  ب عغ. وال
وخــالل اعفتــرة املشــموعة بــ عتقرير، اســتمر اعقتــ ل يف تيــف دمشــ . وواتــل  رــواجم   - 10

احلكومة تنفي  ارب جم  وية على عدة مد  يف اعزوطة اعشررية واعزربيـة أسـفرجم عـن سـقو      
اح ي  من املدني ، مبن هي م األطف ل. ويف املاضمية، ال يزال االتف   احمللـس املامـول بـ  منـ      

أي ت/مـ يو بلعقـ   براميـ      4دجم اعتقـ تير بـأ  رـواجم احلكومـة ر مـ  يف      هّش . وأه  2014ع   
متفجرة على اجلز  اعزريب من املدينة، مم  أسفر، وهق  ملص دت املفواـية، عـن نيتـ بة مـ  ال يقـ       

املـدني    حر ـة عن عشرة مدني . واستمرجم اعسلط جم اعسوتية يف تطبي  ريـود تـ تمة علـى    
  من  أواست ئب  /ه اير، ممـ  أسـفر عـن واـع نينسـ ين خطـري       واسمداداجم من املاضمية ونيعي 

داخ  اعبلدة. ور م  اعلجنة اعدوعيـة علصـليف األمحـر ومنظمـة اينـالل األمحـر اعاـريب اعسـوت،         
، 2014حزيرا /يونيـــ  علمـــرة األو  منـــ   ـــ نو  األول/ديســـم    15بزيـــ تة املاضـــمية يف 

 ئ  . 5 000وردمت  عوا   طبية تكفس 
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أي ت/م يو، ئـن  رـواجم احلكومـة اـربة  ويـة علـى مدينـة دومـ  يف اعزوطـة           16 ويف - 11
آخـرين علـى    10اعشررية أهيد بأ   أت ب  مدتسة، مم  أدى ني  مقتـ  سسـة تالميـ  ونيتـ بة     

ــ . ويف  ــ ،        20األر ــى دوم ــ  عل ــ  رن ب ــة أعق ــواجم احلكوم ــأ  ر ــ تير ب ــ دجم اعتق ــ يو، أه أي ت/م
 مدني ، ومن بين م نس   وأطف ل. 12ن أسفر عن نيت بة م  ال يق  ع مم 

ويف اعقلمو ، ال تـزال احل عـة غـري مسـتقرة عقـف تكثيـف اعقتـ ل يف أوانـ  أي ت/مـ يو.           - 12
وأذاع  باض وس نت اسعال  أنب ً  عن اعتقد  اع ، أحر تـ  اعقـواجم املواعيـة علحكومـة بـدعم      

اعقتـ ل   اسـتمر  هظـة، بينمـ    من حز  اهلل حول مديني  ريود وهليطة يف اجلز  اعشـررس مـن احمل  
 سالمية.اعت باة علدول وتنظيم اعدوعة اس يف غر  اعقلمو  ب  اجلم ع جم املسلحة غري

واستمر اعقت ل أيضً  بـ  اعقـواجم احلكوميـة وتنظـيم اعدوعـة اسسـالمية يف حم هظـة ديـر          - 13
يم اعدوعـة اسسـالمية رـد    اعزوت خالل اعفترة املشموعة ب عتقرير. وتشري تق تير ني  أ  مق تلس تنظ

استمروا يف ئن هجوم م علسيطرة على األ زا  اعي ال تـزال حتـ  سـيطرة اعقـواجم احلكوميـة      
من مدينة ديـر اعـزوت، واعـي حت تـره  رـواجم اعتنظـيم، وذعـ  بوسـ ن  منـ   ئـّن هجـو  علـى             

يـة علـى   أي ت/م يو. وواتل  اعقواجم احلكومية أيض  ئـّن هجم  ـ  اجلو   6املط ت اعاسكر، يف 
ــزوت. ووهقــ  ملصــ دت مفواــية حقــو          ــر اع ــ  اعتنظــيم يف حم هظــة دي ــي يســيطر علي  ــ ط  اع املن

أي ت/مـ يو، عنـدم  ئـن      18اسنس  ، ررت  مث نية مدني ، مب  يف ذع  طفـال  وأتبـع نسـ  ، يف    
 اعقواجم احلكومية غ تة  وية على ررية اعبوعمر يف دير اعزوت.

أي ت/مــ يو، اســتا دجم وحــداجم احلم يــة اعشــابية اعكرديــة   9ويف حم هظــة احلســكة، يف  - 14
يف وذعـ   ، اسـتو  علي ـ   رـد  سـالمية  تنظـيم اعدوعـة اس    ـ    ياعسيطرة على باـض املنـ ط  اعـ   

أي ت/مــ يو، ئــن اعتنظــيم هجمــة تنيســية  30أعقــ   ائــتب   جم عنيفــة يف عرنــة وحديــد. ويف 
ة، حيـ  وراـ  ائـتب   جم مـع اعقـواجم      على مدينة احلسكة، ووت  ني  احمليت اجلنويب علمدين

املواعية علحكومة. وأهيد عن مقت  مـدين واحـد و ـرا تسـاة آخـرين نتيجـة ينجمـ جم عديـدة         
 أي ت/م يو. 31ئّن   اعتنظيم مبداهع اين و  يف مر ز املدينة يف 

ونيثر ائتب   جم مع رواجم احلكومة واعقواجم املواعيـة علحكومـة، اسـتو  تنظـيم اعدوعـة       - 15
أي ت/م يو على مدينة تدمر األثريـة ومـ   ـيت هبـ  مـن حقـول اعزـ   يف ح نـ           21مية يف اسسال

وآتائ. وتاّراــ  املدينــة عقــف االســتيال  علي ــ  عضــرب جم اعقــواجم احلكوميــة، ممــ  تســّبف يف  
مــدني   27أي ت/مـ يو، رتــ    26و  24سـقو  اــح ي  مـن املــدني . وأهيــد بأنـ  يف اعفتــرة بــ     

صف  اعط نراجم احلكومية منطقة مدنية يف تدمر. وأهيد مبقت  سباة مـدني   على األر  عندم  ر
آخرين، من بين م طفال ، نتيجة عقصف اعقـواجم احلكوميـة حلـس ي شـتب  يف أنـ  يـاو، مقـ تلس        
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اعتنظيم. ويف اجلز  اعزريب من تدمر، ذ رجم مص دت مفواية حقو  اسنسـ   أ  اعتنظـيم  تع   
 كومية من ئن اينجم جم.أعز م  أتاية ملنع اعقواجم احل

حزيرا /يوني ، انتزع  وحداجم احلم يـة اعشـابية اعكرديـة واجلـيس اعسـوت،       15ويف  - 16
احلــر مــن اعتنظــيم اعســيطرة علــى مدينــة تــ  أبــيض واملمــر احلــدود، واملو ــود هبــ ، و ــ ع      

ــدة ــ  اعتحــ عف          بل ــ   هب ــي ر ــة اع ــ  مبســ عدة مــن اعضــرب جم اجلوي عــ  اعايســى اإــ وتة، وذع
ئـ   مـن املدينـة ني  تر يـ  يف اعفتـرة       23 000املن هض علتنظيم. ونزا م  يقـّدت بــ    و اعد

ــ   ــ ، بينمــ  انتقــ  حنــو    16 و 13 مــ  ب ــة مــن    35 000حزيرا /يوني ــة اعرر آخــرين ني  مدين
 أبيض وع  اعايسى وسلوئ يف أي ت/م يو. ت 
املشـموعة بـ عتقرير، واسـتمر    وتواَت  اينجـو  علـى اعـبل اعتحتيـة املدنيـة خـالل اعفتـرة         - 17

انقط ع ايدم جم األس سية مث  اعك رب   واملي ه. وعلى سبي  املث ل، وهق  مل  أهـ د بـ  اعشـر       
حزيرا /يوني  حمطـة   ربـ   هرعيـة يف سـ حة      4احملليو ، است دف تنظيم اعدوعة اسسالمية يف 

ــة احلســكة، وهــو مــ  أدى ني  انقطــ ع اعك ربــ     ــويب مدين ــة مــن   80   عــن ب نوتامــ   ن يف امل ن
 ئ  . 500 000املدينة. وي قدَّت عدد سك   املدينة ح عي  بـ 

ــ   منظمــة األمــم       - 18 واســتمر تضــرات املــداتس مــن اعانــف. ووهقــ  ملالومــ جم حتققــ  من
املتحدة علطفوعة )اعيونيسيف(،  رى احتالل س  مداتس يف منطقـة أت ـ  مبح هظـة نيدعـف يف     

  اعقــواجم احلكوميــة اعــي   نــ  رــد انســحب  مــاخرا مــن نيدعــف    نيســ  /أبري ، واســت دمت 
، هومجـــ  مدتســـة 2015نيســـ  /أبري   7 قواعـــد ومرا ـــز نييـــوا  وثكنـــ جم مارتـــة. ويف  

نيســ  /أبري ،  24اعصــي د، يف أت ــ ، وأســفر اينجــو  عــن نيحلــ   أاــرات مبــبل املدتســة، ويف 
صول اعدتاسية. و  نـ  املدتسـة   أت ب  ر يفة ه و  مدتسة سبلو، مم  أحل  أاراتا بأحد اعف

ــأوى علمشــردين   ــ  اينجــو . و  ي بلــ    ت ســت د   م ــ  يف ور ــن خســ نر يف تــفوف   داخلي غ ع
نيس  /أبري ، تسبف هجو  ت توخس علـى مدتسـة بنـ جم أت ـ  يف نيحلـ         25األطف ل. ويف 

أاــرات مبــبل املدتســة. وأربلزــ  اعيونيســيف عــن هجمــ جم مم ثلــة يف آذات/مــ تس يف حم هظــ جم   
 دعف ومح ة وتيف دمش .ني

وظ  عشراجم اآلالف مـن األئـ  ص مشـردين بسـبف اعقتـ ل واناـدا  األمـن خـالل          - 19
ئـ   رـد نزحـوا مـن بلـدة       52 500اعفترة املشموعة ب عتقرير. ويف حم هظة نيدعـف، يقـدَّت أ    

أي ت/مـ يو، مبــن هــي م أئـ  ص ســب  ينــم    31أت ـ ، وبشــك  تنيســس ني  مدينـة نيدعــف، حــد   
ــزنوا، ــة          اع ــول   ي ــة. وحبل ــواجم احلكومي ــ  اعق ــن راَب ــة م ــة حمتمل ــب  عضــرب جم  وي ــ  حتّس وذع

يف امل نــة مــن اعنــ  ح  مــن مدينــة نيدعــف، اعــ ين يزيــد عــددهم عــن     50أي ت/مــ يو، ي قــدَّت أ  
ئ  ، رد ع دوا ني  دي تهم. وباد استيال  تنظيم اعدوعة اسسالمية علـى تـدمر،    175 000
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آخـرو    2 000ملن ط  احمليطة ب ملدينة ني  رريـة اعقـريت ، بينمـ  هـّر     مدين من ا 6 500هّر حنو 
ئ   مـن رـريي تسـن  و فـرا       22 000ني  ررية م  . و  ع  يف حم هظة مح ، نزا 

باد اعتقّد  اع ، حققت  اجلم ع جم املسـلحة غـري اعت باـة علـدول. ويف حلـف، أهيـد عـن تشـريد         
نظــيم اعدوعــة اسســالمية يف اجلــز  اعشــم   مــن ئــ   نتيجــة عتقــّد  ت 2 000يربــو علــى  مــ 

احمل هظة يف أواخر أي ت/م يو وأوان  حزيرا /يوني . وعالوة على ذع ، أدجم اينجم جم املتزايـدة  
ئـ   مـن غــريب    15 000علـى املنـ ط  اي اــاة عسـيطرة احلكومـة ني  نــزوا مـ  ي قـدَّت بـــ       

ئـ   ني  منـ ط     21 000نزا ررابة مدينة حلف ني  املن ط  اعس حلية. ويف حم هظة اعررة، 
ــة           ــيم اعدوع ــة وتنظ ــة اعشــابية اعكردي ــ  وحــداجم احلم ي ــ ل ب ــن احمل هظــة بســبف اعقت ــة م فتلف

ئـ   باـد سـيطرة اجلب ـة      15 000اسسالمية. ويف دتع ، أهيـد عـن نـزوا مـ  يقـر  مـن       
   .52اجلنوبية علجيس اعسوت، احلر على اعلوا  

مشــ وتاجم  نيــف مــع اعوهــود اعســوتية  ني ــرا   وتيةني  ســ ويواتــ  مباــوثس ايــ ص - 20
واسرليميــة واعدوعيــة بزــرض تــي غة توتــي جم بشــأ  تفايــ  بيــ    نيــف. ورــد رــ   املباــويف     

حزيرا /يونيــ  علتنــ رس مــع  بـــ ت     17ني   15ايــ ص أيضــ  بزيــ تة دمشــ  يف اعفتـــرة مــن      
اعزيـ تة، أتـدت   املساوع  اعسوتي  حول و   جم نظرهم ني ا  مشـ وتاجم  نيـف. ويف ختـ      

بي ن  يدين مجيع اينجم جم على املدني ، مشددا على أ  است دا  اع امي  املتفجرة غري مقبـول  
وأ  مجيع احلكوم جم ملزمة مبو ف اعق نو  اعدو  اسنسـ ين حبم يـة مـدنيي  . و ـ   املباـويف      

ــ   4يف ايــ ص رــد أ ــرى أيضــ  من رشــ جم    وتة االنــتالف اعــوطو عقــوى اعثــ مــع حزيرا /يوني
اعســــوتية يف نيســــطنبول، تر يــــ . وهــــو يتورــــع أ  تســــتمر مشــــ وتاجم  نيــــف  واملا تاــــة 

متو /يوعي ، وياتز  خالل األسـ بيع املقبلـة أ  يطلاـو علـى اعنتـ نج اعـي توّتـ  نيعي ـ  بشـأ            يف
   ه ه اعاملية.

 
 حقو  اسنس   -ب    

ومـ جم بشـأ    لرمع ماخالل اعفترة املشموعة ب عتقرير، ظل  مفواية حقو  اسنس    - 21
سوتية. وواتل  حمكمة مك هحـة استهـ     اجلم وتية اعاربية اعانت    جم حقو  اسنس   يف 

حم  مــة املــدني ، مبــن هــي م املــداهاو  عــن حقــو  اسنســ  ، بســبف    2012 املنشــأة يف عــ  
ــدني        ــ يري اع ــ   املا مشــ ت ت م يف احتج  ــ جم ســلمية من هضــة علحكومــة، يف حم  مــ جم تنت

أي ت/م يو، أت ئ علمـرة اعا ئـرة نيتـدات حكـم يف اعقضـية       13ول اعق نونية اعوا بة. ويف عألت
املت م هي   ثالثة من املداها  عن حقو  اسنس   من املر ز اعسوت، عإلعـال  وحريـة اعتاـبري.    

أي ت/م يو، وباـده  أهيـد عـن     6ورد ئوهد هاال  اعثالثة آلخر مرة يف سجن عدتا بدمش  يف 
 مك     يفصح عن . نقل م ني 
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ــدو  اسنســ ين ويف اتتكــ        - 22 ــ نو  اع ــ  ئ اعق ــة اسســالمية يف انت واســتمر تنظــيم اعدوع
انت    جم حلقو  اسنس   خالل اعفترة املشموعة ب عتقرير. وعلـى سـبي  املثـ ل، رـ   اعتنظـيم يف      

لـغ مـن اعامـر    أي ت/م يو، وهق  عتق تير تلقت   مفواية حقـو  اسنسـ  ، بصـلف ورتـ  هـد يب      5
أي ت/مــ يو،  20ع مــ  باــد ا  مــ  بســررة أمــوال وأســلحة مــن مر بــة ت باــة علتنظــيم. ويف     15

اعتقـ  اعتنظـيم امــرأة يف بلـدة ماـدا  بريــف اعررـة بــزعم مم تسـت   علسـحر، ويفــ د بأ ـ  تنتظــر         
ــة احلــوايج يف           ــن رري ــع تأس ت ــ  م ــيم رط ــد أ  اعتنظ ــر اعــزوت، أهي ــة دي ــدام  . ويف حم هظ نيع

أهيد أ  ت ال رـد ع صـب  عينـ ه وأعقـس مـن      ب سا هة ني  ذع ، أي ت/م يو بت مة اعسررة. و 14
 أي ت/م يو بسبف ميل  اجلنسس املزعو . 17مبل يف بلدة أبو  م ل يف 

ويف تدمر، وهق  ملالوم جم مجات   مفواية حقـو  اسنسـ  ، مثـة أنبـ   تفيـد أ  تنظـيم        - 23
فتيس من مزنل ني  مزنل حبث  عن أئ  ص يشـتب  يف  ـو م   اعدوعة اسسالمية أ رى عملي جم ت

مــدني  عالئــتب ه يف انتمــ ن م علحكومــة. ووهقــ   14عمــال  علحكومــة، وأعــد  مــ  ال يقــ  عــن 
مـدني  منـ  اسـتيالن      60ملص دت مفواية حقـو  اسنسـ  ، ي قـدَّت أ  تنظـيم اعدوعـة أعـد  حنـو        

 ستق  من عدد هاال  اعضح ي  املدني .  على تدمر. وال ميكن علمفواية اعتحقُّ  بشك  م
وظ  مصري املة جم من اعسجن   واحملتجزين اع ين أهيد عن احتج  هم يف سـجن تـدمر    - 24

املر ز، غري مالو . وأئ تجم املالوم جم اعي تلقتـ   مفواـية حقـو  اسنسـ   ني  أ  اعقـواجم      
ينـة، ني  مرا ـز احتجـ   يف    احلكومية نقل  مجيع احملتجزين واعسـجن  ، ربـ  انسـح هب  مـن املد    

أي ت/م يو، و ع تنظيم اعدوعة اسسالمية تـوتا ت ظ ـر    30مد  أخرى، ومن بين   مح . ويف 
 أعض  ه يفجرو  عبواجم ن سفة يدمرو  هب  مب ين اعسجن اي عية من اعزنال .  

ــأ  وحــداجم         10ويف  - 25 ــو  اسنســ   ب ــة مفواــية حق ــ  مصــ دت حملي ــ يو، أبلز أي ت/م
عشــابية اعكرديــة اعتقلــ  ســتة مــدني  مــن اعق مشــلس ب حلســكة وارتــ د م ني  مكــ     احلم يــة ا

 يفصح عن . وال تزال أم  ن و ود املدني  املاتقل  جم وعة.  
حزيرا /يونيــ ،  11ووهقـ  عتقــ تير تــ دتة عـن املرتــد اعســوت، حلقـو  اسنســ   يف     - 26

 يـة يف رريـة عـ  التو  مبح هظـة نيدعـف.      من املنتم  ني  اعط نفـة اعدت  23رتل   ب ة اعنصرة 
وأهيــد أ  احل دثــة نتجــ  عــن من  عــة بشــأ  مصــ دتة بيــ . وباــد احل دثــة، أتــدتجم  ب ــة    

 اعنصرة وعدة مج ع جم مسلحة غري حكومية بي ن  يدين اعقت .
واستمر تاراض موارع اعترايف اعثق يف اعسوت، علت ديد خالل اعفترة املشموعة بـ عتقرير.   - 27

أي ت/مـ يو،   23عتاـبري عـن فـ وف ئـديدة ني ا  املوارـع اعت ت يـة يف مدينـة تـدمر. ويف         و رى ا
دخ  تنظيم اعدوعة اسسالمية متحف تدمر اع ،  ـ   رـد أرخلـس مـن حمتوي تـ  يف ورـ  سـ ب         

أي ت/مـ يو، أعلـن اعق نـد اعاسـكر، عتنظـيم       27عدا باض اعقطع اعكبرية اعي تا مجت نقلـ  . ويف  
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ية يف تــدمر اعتــزا  اعتنظــيم تــدمري اعتم ثيــ  املو ــودة يف هــ ا املورــع املــدتج يف  اعدوعــة اسســالم
أي ت/مــ يو،   تــرد أنبــ   عــن  29ر نمــة موارــع اعتــرايف اعاــ ملس، ال تــدمري املورــع نفســ . وحــد  

 األثر،. “األسد اسع ”وروع أ، أارات ب ستثن   اعتدمري املزعو  عتمث ل 
 

 االستج بة اسنس نية - يم  
ــو  - 28 ــة    12.2 تـــ ج حنـ ــة اعاربيـ ــ نية يف اجلم وتيـ ــ عداجم نينسـ مليـــو  ئـــ   ني  مسـ

ماليــ  مــن املشــردين  7.6ماليــ  مــن األطفــ ل. وهنــ ئ حنــو  5اعســوتية، ومنــ م أ ثــر مــن 
ســوتية ني  اعبلــدا  اجلم وتيــة اعاربيــة اعماليــ  ئــ   هــّروا مــن   4داخليــً  ومــ  يقــر  مــن  

 رب ل أهريقي .ني  اإ وتة و
وعلــى اعــرغم مــن بيةــة اعامــ  احملفوهــة ب عصــاوب جم، اســتمر وتــول و ــ الجم األمــم     - 29

 آذات/ 1املتحـدة اسنســ نية وئــر  ن   ني  املاليــ  مــن األئـ  ص احملتــ    يف اعفتــرة مــ  بــ    
سـوتية  اجلم وتيـة اعاربيـة اع  أي ت/م يو من خالل مجيع اعطران ، سوا  مـن داخـ     31م تس و 

ــدود،   ــ  احلـ ــراتين  أو عـ ــف اعقـ ــ مج  2014) 2191( و 2014) 2165مبو ـ ــ   برنـ (. ورـ
ــة ني     ــ ملس بليصــ ل املســ عداجم اعز اني ــة اعا ــ  ئــ   يف املتوســت ئــ ري .    4.1األغ ي مالي

مليـو  ئـ   ئـ ري  يف املتوسـت ب عـدعم يف       2.2واستط ع  اعيونيسيف اعوتول ني  ررابة 
صــحة واعتالــيم واحلم يــة، مبــ  يف ذعــ  جمــ الجم امليــ ه واعصــرف اعصــحس واعنظ هــة اعصــحية واع 

توسيع نط   ايدم جم اعز انية يف مجيـع أحنـ   اعبلـد. و ّودجم مفواـية األمـم املتحـدة عشـاو         
ئ   ئـ ري  يف املتوسـت مبـواد اسغ ثـة األس سـية وخـدم جم        244 000اعال ة  أ ثر من 

ــداداجم ا     ــة اسمـ ــة واعزتاعـ ــدة عألغ يـ ــم املتحـ ــة األمـ ــ  منظمـ ــة. وو عـ ــ   احلم يـ ــة دعمـ عز انيـ
ـــ ئ صـــــ  ئـــــ ري  يف املتوســـــت. ووتـــــل  املنظمـــــة اعدوعيـــــة علـــــ جرة ني     32 972 عـــ

ــة        194 182 ــ جم. واســتمرجم و  ع ــددة اعقط ع ئ صــ  يف املتوســت ئــ ري  ب ملســ عدة املتا
املتحــدة سغ ثــة وتشــزي  اعال ــة  اعفلســطيني  يف اعشــر  األديف )األونــروا( يف تقــد      األمــم

 ال ئ هلسطيو ئ ري . 480 000اعدعم مل  يص  ني  
واستمرجم عملي جم نييص ل املسـ عداجم عـ  احلـدود خـالل اعفتـرة املشـموعة بـ عتقرير.         - 30

أي ت/مـ يو، أتسـل  األمـم املتحـدة وئـر  مله  املنفـ و         31آذات/مـ تس ني    1ويف اعفترة من 
ة اعسـوتية  ني  اجلم وتيـة اعاربيـ   -من تر يـ    31 و ئحنة من األتد  19من    -ئحنة  50

 هــ ه اعشــحن جم واحتــوجم ،(2014) 2191( و 2014) 2165مبو ــف أحكــ   اعقــراتين  
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ومـواد غـري غ انيـة     ؛(2)مليـو  ئـ     1.8مس عداجم غ انية تليب احتي  ـ جم أ ثـر مـن     على
ئـ   يف حم هظـ جم حلـف     660 000ئـ  ؛ وعـوا   طبيـة عنحـو      290 000أل ثر من 

. ومن املمكن نيعـ دة اسـتام ل اعكـثري مـن اسمـداداجم      واعالذرية ونيدعف ودتع  واعقنيطرة ومح ة
اعطبيــة املشــحونة، وب عتــ   ستســتفيد منــ   أعــداد نياــ هية مــن املراــى خــالل األئــ ر اعقليلــة   

ــ عقراتين    ــة. وعمـــال بـ ــم املتحـــدة   2014) 2191( و 2014) 2165املقبلـ (، أبلزـــ  األمـ
 ذعــ  تف تــي  حمتوي  ــ  حكومــة اجلم وتيــة اعاربيــة اعســوتية مســبق  عــن  ــ  ئــحنة، مبــ  يف  

 وو  ت   وعدد املستفيدين من  .
واستمر و ـود ارـ ه نييبـ يب يف احلجـم اسمجـ   ملسـ عداجم األمـم املتحـدة اعـي  ـرى            - 31

أي ت/مـ يو ب ملق تنـة مـع األئـ ر اعثالثـة       31آذات/مـ تس و   1نييص ين  ع  احلدود يف اعفترة بـ   
يف امل نـة يف   77مل نة يف  مية األغ يـة و يـ دة بنسـبة    يف ا 131اعس بقة. وحدث   ي دة بنسبة 

 مية املواد اعصحية املشحونة ع  احلدود خالل اعفترة املشموعة ب عتقرير ب ملق تنـة مـع األئـ ر    
اعثالثة اعس بقة. وئ حن   مي جم أر  من مواد اسغ ثة األس سـية ومـواد اعـدعم يف جمـ   امليـ ه      

دود مق تنة مـع األئـ ر اعثالثـة اعسـ بقة، وذعـ  ب ألسـ س       واعصرف اعصحس املشحونة ع  احل
 بسبف اسعز   اعتدتيبس ع امج االستاداد علشت   واعتحدي جم اعتمويلية.

وواتل  آعية اعرتد اعت باة عألمم املتحدة عملي    يف األتد  وتر ي . وخـالل اعفتـرة    - 32
عمليــة  50اســت  دم  يف  ئــ حن جم 1 309املشــموعة بــ عتقرير، تتــدجم اآلعيــة مــ  جمموعــ   

عنق  املس عداجم اسنس نية املقدمة من األمم املتحدة، وتأ دجم من اعط بع اسنس ين عك  منـ  ،  
ور م  بلبالغ اعسلط جم اعسـوتية باـد عبـوت  ـ  ئـحنة احلـدود. وظلـ  اآلعيـة تسـتفيد مـن           

 اعتا و  املمت   مع حكومي األتد  وتر ي  خالل اعفترة املشموعة ب عتقرير.
وواتل  و  الجم األمم املتحـدة اسـت دا  ماـ  نصيب /اعق مشـلس مبواهقـة حكـومي        - 33

خــالل اعفتــرة املشــموعة بــ عتقرير. وأجــز برنــ مج األغ يــة  ســوتية اجلم وتيــة اعاربيــة اعتر يــ  و
ئ   يف    من آذات/م تس ونيسـ  /أبري ،   230 000اعا ملس نق  حص  غ انية تكفس 

ئ صــ  يف أي ت/مــ يو. ور مــ  مفواــية األمــم املتحــدة   113 350وحصــ  غ انيــة تكفــس 
ـــ     ــة عـ ــري غ انيـ ــواد غـ ــد  مـ ــة  بتقـ ــاو  اعال ـ ــ  يف   25 000عشـ ــالل املاـ ــن خـ ئـــ   مـ

__________ 

يف توتة حص  نيع ئة ئ رية؛ وهنـ ئ أئـ  ص اسـتف دوا مـن      برن مج األغ ية اعا ملستقدَّ  املس عداجم من  (2) 
هـل  عـدد هـرادى املسـتفيدين )أ، األئـ  ص      ، خالل األئ ر اعثالثـة. وب عتـ    ه ه املس عداجم أ ثر من مّرة 

مليـو    1.3 يبلـغ حـوا    حصلوا على املس عداجم ملّرة واحدة أو أ ثر خالل اعفتـرة املشـموعة بـ عتقرير(   اع ين 
مليو ، ه ملقصود ب  هـو اعاـدد اعترا مـس حلصـ  اسع ئـة اعـي ف نييصـ ين  بطريقـة          1.8أم  ترم اعـ  .ئ  

 اعشحن جم اعا برة علحدود خالل األئ ر اعثالثة.
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ــة       ــ ه عتزطي ــ جم اعنقــ  ذاجم اعصــلة مبا جلــة املي ــ  اعيونيســيف أيضــ  عملي نيســ  /أبري . وأ مل
 عـوا   متاـددة اعقط عـ جم    مليو  ئ   يف نيس  /أبري ، ب سا هة ني  تـوهري  2.1احتي   جم 

 ئ  . 100 000عـ 
عــ  خطــو  اعــزناع يف اعفتــرة بــ   وف تســيري أتباــة رواهــ  مشــتر ة بــ  اعو ــ الجم   - 34
آذات/مــ تس، وتــل  أهررــة ني  بلــدة تلبيســة   3. ويف 2015أي ت/مــ يو  31آذات/مــ تس و  1

ئ  . وف تسـيري ر هلـة ني     60 000يف حم هظة مح ، واستكمل  تسليم املاونة املقرتة عـ 
اعرسنت يف مح  على ثاليف مراح  خالل آذات/م تس ونيس  /أبري ، ور م  بليصـ ل املاونـة   

ئـ  . وبـ عرغم مـن مواهقـة اعسـلط جم احملليـة، ر مـ  اعقـواجم          81 000ني  م  يقـر  مـن   
األمنية احمللية بل اعة املاداجم واعلوا   اعطبية من اعقواه  املتو  ة ني  تلبيسـة واعرسـنت. وخـالل    
نيس  /أبري  وأوان  أي ت/مـ يو، وتـل  ر هلـة مشـتر ة بـ  اعو ـ الجم ني  يلـدا وببـيال وبيـ           

عتــده  املشــردين مــن فــيم اعريمــوئ، وتلبيــة احتي  ــ جم  ســحم علــى عــدة مراحــ  عالســتج بة  
اإتما جم احمللية املضيفة اعضايفة واألسر اعي سب  أ  تشّردجم، وف اعوتول ني  م  يزيـد علـى   

أي ت/مـ يو، ر مـ  ر هلـة مشـتر ة بـ  اعو ـ الجم، عـن         13ئ   يف اإمـ . ويف   26 000
 50 000 مسـ عدة متاـددة اعقط عـ جم ني     طري  منظمة اينالل األمحر اعاريب اعسوت،، بتقد 
ئـ   ني  أوت    190 000يقـر  مـن    ئ  ، هضال عن نييصـ ل عـوا   تـحية تكفـس مـ      

 اعك ى يف حم هظة حلف.
وب سا هة ني  اعقواه  املشتر ة ب  اعو ـ الجم، ر مـ  و ـ الجم األمـم املتحـدة أيضـ         - 35

اعفتـرة املشــموعة بــ عتقرير. هالــى  بتسـيري رواهــ  عفــرادى اعو ــ الجم عـ  خطــو  اعــزناع خــالل   
سبي  املثـ ل، ر مـ  األونـروا واعيونيسـيف وبرنـ مج األغ يـة اعاـ ملس بتقـد  املسـ عدة ني  يلـدا           

ئـ   يف   50 000وببيال وبي  سحم.  م  رد  برن مج األغ ية اعا ملس مس عدة غ انية عــ  
مـ يو، رـدم  منظمـة    حس اعـوعر يف محـ  خـالل ئـ ر، نيسـ  /أبري  وأي ت/مـ يو. ويف أي ت/      

ــ     ــة عاــالج م ــة املســ عدة اعطبي ــد عــن   اعصــحة اعا ملي ــ  نييصــ ل    143 000يزي ــة عــن طري ح ع
 املس عداجم ع  خطو  اعتم س ني  ئر  مدينة حلف.

ــ ا         - 36 ــة يف جمــ الجم اعز ــة نييصــ ل املســ عداجم اعا  ل وواتــل  املنظمــ جم غــري احلكومي
ــة   واعصــحة واعصــرف اعصــحس وغــري ذعــ  مــن اإــ الجم ني     ماليــ  األئــ  ص يف اجلم وتي

اعاربية اعسوتية، ع  سب  من بين   توهري ايـدم جم بشـك  مسـتمر يف اعفتـرة بـ  آذات/مـ تس       
وأي ت/م يو. ور م  املنظم جم غري احلكومية بليص ل املس عدة املتاددة اعقط ع جم ني  أ ثـر مـن   

املسـ عداجم أل ثـر مـن    تقـد  ايـدم جم و   مبـ  يف ذعـ   مليو  ئ   ئ ري  يف املتوست،  1.2
ئـ   يف نيدعـف؛    280 000ئ   يف املتوست ئ ري  يف حلف؛ وأ ثـر مـن    500 000



 S/2015/468 

 

12/25 15-10152 

 

ئــ   يف دتعــ . واســتمرجم اعاراريــ  اعــي تاــو  وتــول املنظمــ جم  260 000وأ ثــر مــن 
احلكوميــة ني  احملتــ    بســبف تصــ عد اعنـــزاع يف حمــ هظي حلــف ونيدعــف خــالل اعفتــرة    غــري

عـالوة علـى ذعـ ، أبلزـ  املنظمـ جم غـري احلكوميـة عـن فـ وف ئـديدة           املشموعة بـ عتقرير. و 
تتال  ب حلم ية يف أي ت/مـ يو، مـع ورـوع عشـراجم مـن اينجمـ جم علـى املـدني  واملراهـ  اعطبيـة           
واعاـــ مل  يف اإـــ ل اسنســـ ين واملبـــ ين اعـــي تـــاوي م يف حمـــ هظي حلـــف ونيدعـــف. وأســـفرجم  

ــ ت واســع      ــ جم ونيتــ ب جم ودم ــن وهي ــ جم ع ــية، وأهضــ     اينجم ــ  األس س ــ   حلــ  ايني   اعنط
 اعتالي  املار  يدم جم اسغ ثة. ني 
 

 نيمك نية وتول املس عدة اسنس نية - دال 
وعــةن ف نييصــ ل رــدت  ــبري مــن املســ عداجم اسنســ نية ني  احملتــ    يف اعفتــرة مــ  بــ     - 37

اعصـاوبة خـالل اعفتـرة     آذات/م تس وأي ت/م يو، هقد ظ  نييص ل املس عداجم اسنس نية أمرا بـ عغ 
املشموعة بـ عتقرير بسـبف اعنــزاع اعـدانر واناـدا  األمـن وتَبـدال خطـو  اعتمـ س وتاماـد واـع            
اعاراري  وتدخ  أطراف اعنـزاع، مب  يف ذع  اعقيود املفرواة على اعتنق  واس را اجم اسداتيـة  

 جم يفـو  مسـتوى    ـ ي املرهقة. وب سا هة ني  اعتحدي جم امل  وتة أعـاله، ظـ  مسـتوى االحت   
 2015عأل مة اعسوتية عاـ    اسرليمية اعتموي  امل ّص  عألنشطة اسنس نية. ه طة االستج بة 

 نيس  /أبري . 15يف امل نة حد  25  متّول سوى بنسبة 
وظــ  اعــزناع اعقــ نم واناــدا  األمــن، و ــ ع  تَبــدال خطــو  اعتمــ س،  لــ   تشــك      - 38

ــ جم نييصــ ل     ــة عاملي ــ  ماررل ــة اعســوتية خــالل اعفتــرة      عوام ــة اعاربي املســ عداجم يف اجلم وتي
ــس      ــ ل اعفالـ ــة اسيصـ ــ جم ني  عررلـ ــدة حم هظـ ـــزاع يف عـ ــدا  اعنـ ــ عتقرير. وأدى احتـ ــموعة بـ املشـ

صــول علــى ايــدم جم األس ســية، مثــ  اعصــحة احلنيع رــة نيمك نيــة  وني علمسـ عداجم اسنســ نية،  
ــيف      ــتمكن اعيونيسـ ــ ل،   تـ ــبي  املثـ ــى سـ ــيم. هالـ ــ ه     واعتالـ ــة امليـ ــوا   ما جلـ ــ ل عـ ــن نيتسـ مـ

مليو  ئ   يف حم هظي دير اعزوت واعررة خالل األئ ر االثو عشر امل اية بسـبف   1.3 ني 
تاوبة نييص ل اسمـداداجم اسنسـ نية عـ  املنـ ط  اعـي يسـيطر علي ـ  تنظـيم اعدوعـة اسسـالمية.           

علـى طـول طـر  اعوتـول     ويف أم  ن أخرى، أدجم احل عة األمنية يف حم هظة نيدعف، وال سـيم   
اعرنيســية، ني  نيع رــة ها عيــة تقــد  املاونــة، مبــ  يف ذعــ  تنفيــ  محــالجم اعتحصــ  اــد احلصــبة   

اجلم وتيــة اعاربيــة املنطقــة اجلنوبيــة مــن  وئــل  األطفــ ل خــالل األئــ ر اعثالثــة امل اــية. ويف  
دود مـع  ، ظ  استيال  اجلم ع جم املسـلحة غـري احلكوميـة علـى ماـ  نصـيف علـى احلـ        اعسوتية

لحـــدود ع نقـــ  أمـــ   اعامليـــ جم اسنســـ نية.  عاألتد  يف نيســـ  /أبري  ومـــ  تـــاله مـــن نيغـــال   
ــ  ســلمية     ــى طــول طري ــ دة اناــدا  األمــن عل ــرة املشــموعة    - وعوحظــ   ي حلــف خــالل اعفت
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ني  حلــف مــن  علوتــولبـ عتقرير، وهــو أحــد اعطــر  اعرنيســية اعــي تســت دم   األمــم املتحــدة  
 .اعبلدداخ  

ورد َمناـ  أيضـ  اعتـدخالجم واعقيـود املتامـدة عمليـ جم نييصـ ل املاونـة. وعقـف ريـ              - 39
ــة اسســالمية   ــلغال تنظــيم اعدوع ــي يضــطلع هبــ  عــدد مــن املنظمــ جم      ب ــ جم اسنســ نية اع اعاملي

احلكومية يف  ـ نو  اعث ين/ينـ ير، واتـ  برنـ مج األغ يـة اعاـ ملس تاليـ  نييصـ ل مسـ عدات            غري
اس اعي يسـيطر علي ـ  اعتنظـيم. ونتيجـة عـ ع  انقطاـ  املسـ عداجم اعز انيـة         اعز انية ني  األتا

من احملت    يف حم هظ جم حلف، واحلسـكة، وديـر اعـزوت، واعررـة خـالل       700 000عن حنو 
ــة اسســالمية حبمــالجم اعتحصــ  اــد ئــل       ــة امل اــية. و  يســمح تنظــيم اعدوع األئــ ر اعثالث

ــ ل أو ــز اعصــحية، خــالل اعفتــرة      احلصــبة، ال مــن خــالل األه   األطف ــة وال يف املرا  ررــة املتنقل
املشــموعة بــ عتقرير. وعــالوة علــى ذعــ ، هفــس أعقــ   اســتيال  اعتنظــيم علــى تــدمر يف أواخــر    
ــريب        ــى مســتودع منظمــة اينــالل األمحــر اعا ــد اســتيال  اعتنظــيم عل ــ   تفي ــ يو، وتدجم أنب أي ت/م

ــ ،  ــ    ــو، مســ عدا     ــة، واع ـــ  اعســوت، املو ــود يف املدين ــة ع ئــ    35 000جم غ اني
 ئ  . 15 000وجمموع جم عوا   اعنظ هة اعصحية عـ 

وعلى نيثر وتود أنب   أه دجم اعاثوت علـى مسـ عداجم األمـم املتحـدة اسنسـ نية يف فـيم        - 40
املســطومة اعاســكر، اعتــ بع علحكومــة يف نيدعــف يف أواســت أي ت/مــ يو، أثــ تجم األمــم املتحــدة   

  ملس ت املس عداجم وطلبـ  مـن احلكومـة اعتحقيـ  يف األمـر.      ئواغ  خبصوص اعتحوي  املزعو
وأ ـدجم األمـم املتحـدة جمـددا أ  املسـ عداجم اسنسـ نية تقـد  ني  املـدني  احملتـ    وحــدهم،          
وأ  حتويل   يدمة غرض آخر هو أمر ميّس مبب دئ اعام  اسنس ين وينتق  من نزاهـة اعـ امج   

 ومساة املنظمة.
 /أبري  أ، مالومــ جم تفيــد حبــدويف تزــيرياجم  ــبرية يف اس ــرا اجم  و  تــرد يف نيســ  - 41

خــالل األئــ ر اعثالثــة امل اــية.  اجلم وتيــة اعاربيــة اعســوتية  اسداتيــة اعــي تشــترط   حكومــة  
وظلــ  اس ــرا اجم اسداتيــة اعق نمــة ح عيــً  تتســبف يف تــأخري أو تقلــي  عمليــ جم نييصــ ل          

 دة.املس عداجم اعي تقدم   و  الجم األمم املتح
تأئــرياجم ملوظفي ــ  اع ب ستصــداتوظلــ  األمــم املتحــدة توا ــ  تــاوب جم هيمــ  يتالــ    - 42

ــ      ــ عتقرير. ومنـ ــموعة بـ ــرة املشـ ــالل اعفتـ ــدوعي  خـ ــ     1اعـ ــ  جمموعـ ــد  مـ ــ تس، ف تقـ آذات/مـ
منـ  . و ــ     210طلـف تأئـرية )تأئـرياجم  ديــدة ورديـداجم(، ومتـ  املواهقــة علـى        278

متــ  املواهقــة علي ــ  تأئــرياجم ملــدة ثالثــة أئــ ر هقــت. وف تهــض  اعاديــد مــن اعتأئــرياجم اعــي 
ــ      14 ح عـــة، وهـــ ا  30ني   2015تأئـــرية، عيصـــ  جممـــوع عـــدد حـــ الجم اعـــرهض يف عـ
يشــم  مــوظفس األمــم املتحــدة األتباــة اعــ ين أعلــن أ ــم أئــ  ص غــري مرغــو  هــي م يف     ال
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برمتــ .  2014خــالل عــ   تأئــرية ت هضــ   28ئــب  /ه اير. هــ ا ب ملق تنــة مــع مــ  جمموعــ   
مــن األمــم املتحــدة   يبــّ  هي ــ    مقــدمطلــف تأئــرية  85أي ت/مــ يو،  ــ   هنــ ئ  31وحــد 

يـو  عمـ ،    15منـ     تكـن رـد رـ و جم باـد م لـة اعــ         42)تأئرياجم  ديدة ورديـداجم(   
د مـن  من   ه ه امل لة. ويف تطوت نييب يب، ف نيتدات تأئـرياجم رصـرية املـدة عاـد     43بينم  ر و  

 اعباث جم يف أي ت/م يو وحزيرا /يوني .
ــ   - 43 ــة آذات/مــ تس، اضفــض عــدد املنظمــ جم    1ومن ــن   اعدوعي ــة املاتمــدة م غــري احلكومي

يف أعقـ   رـرات نيحـدى هـ ه املنظمـ جم       15ني   16مـن  اجلم وتيـة اعاربيـة اعسـوتية    حكومة 
يف نيس  /أبري  من أ   اعتر يـز علـى تازيـز وبنـ   رـدت   اعتنظيميـة        اعبلدسحف و وده  يف 

غــري احلكوميــة توا ــ  سلســلة مــن اعاقبــ جم  اعدوعيــة علــى اعصــايد اعــوطو. وظلــ  املنظمــ جم  
واعقيود اسداتية اعي تاثر على ردت   على اعام . وال تزال ه ه املنظمـ جم توا ـ  ريـودا علـى     

مــع املنظمــ جم اسنســ نية اعوطنيــة، وهــتح مك تــف هرعيــة،  تــايد رــدت   علــى نير مــة ئــرا  جم 
ونييفــ د اعباثــ جم، واالنضــم   ني  اعقواهــ  املشــتر ة بــ  اعو ــ الجم، وني ــرا  عمليــ جم مســتقلة 

غـري احلكوميـة، عـوح     اعدوعيـة  عتقييم االحتي   جم. وهيمـ  يتالـ  مبـنح اعتأئـرياجم علمنظمـ جم      
ــرة بــ  آذات/مــ تس وأي ت/مــ   تأئــرية،  26 يو، حيــ  متــ  املواهقــة علــى  نيحــرا  تقــّد  يف اعفت

طلبـ جم ررـّدم  علحصـول علـى تأئـرياجم يف منتصـف أي ت/مـ يو         8وت هض  تأئريت  ، وهن ئ 
 و  ي بّ  هي   باد.

و اد عدد املنظم جم غري احلكومية اعوطنية املأذو  ين  ب عشرا ة مع األمم املتحـدة مـن    - 44
أاـــ ه  حكومـــة  ،بـــ عتقرير اعفتـــرة املشـــموعةخـــالل وآذات/مـــ تس.  1منـــ   118ني   114

منظمــ جم غــري حكوميــة وطنيــة ني  هــ ه اعق نمــة يف حم هظــ جم    5اجلم وتيــة اعاربيــة اعســوتية  
دمشــ  ومحــ  واعالذريــة. وف ئــطف منظمــة غــري حكوميــة وطنيــة ع ملــة يف ديــر اعــزوت مــن  

بتشـزي    118يـة اعــ   أي ت/م يو،     مأذونـ  علمنظمـ جم غـري احلكوميـة اعوطن     31اعق نمة. ويف 
يو د يف باض احمل هظـ جم، مثـ  تيـف دمشـ  ورنيطـرة ونيدعـف        هرع  يف أحن   اعبلد. وال 173

ودتع  واعررة، عـدد  ـ ف مـن املنظمـ جم غـري احلكوميـة اعوطنيـة املـأذو  ينـ  مبـ  يتن سـف مـع             
 مستوى احل  ة ني  املس عدة واالستج بة اسنس نية املطلوبة.

ــ    - 45 ــد2015ويف ع ــم املتحــدة  ، ر ــ  ني   48م  األم ــة   طلب ــة اعاربي ــة اجلم وتي حكوم
اعقواه  املشتر ة ب  اعو  الجم ني  املنـ ط  احمل تـرة واعـي     بوتولمن أ   اعسم ا اعسوتية 

، مب  يف ذعـ  طلـف   اعبلديصاف اعوتول نيعي   واملن ط  األخرى اعواراة ع  خطو  اعزناع يف 
نيســـ  /أبري   9نـــة املشــتر ة املاقـــودين يف  هــتح  ســـر  ــو،. ويف أعقـــ   ا تمــ عس اعلج   

طلبــ   20حزيرا /يونيــ  علــى اعتــوا ، واهقــ  و اتة اي ت يــة مــن حيــ  املبــدأ علــى    17 و
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اعقواه  ني  املن ط  احمل َترة واملن ط  اعي يصاف اعوتول نيعي   واملن ط  األخـرى عـ     عوتول
وتـل  اعقواهـ    يف اإمـ ،   زنيـ . و  رواه  أرجـزجم واثنتـ   أرجزتـ     7خطو  املوا  ة، ومن   

من األئـ  ص احملتـ   .    426 500اعي أرجزجم واعق هلت   اعلت   أرجزت   زني  ني  م  يقدَّت بـ 
 اعــ  اعطلبــ جم األحــد عشــر املتبقيــة مــن اعطلبــ جم املواه ــ  علي ــ  يف مراحــ  فتلفــة مــن     ومــ 

ومة. ورد ر م  األمـم املتحـدة بتاليـ     طلب  يف انتظ ت مواهقة احلك 16اسعداد، وم   ال هن ئ 
 طلب  بسبف انادا  األمن. 12
ماليـ  ئـ   يف املنـ ط  اعـي يتاـ ت اعوتـول        4.8 اع  نيمك نية اعوتـول ني    وم  - 46

ني   2015آذات/مــ تس  1فتــرة مـن  نيعي ـ  واملنـ ط  احمل تــرة تشـك  مصــدت رلـ  بــ عغ. هفـس اع     
موراـ  يف اعشـ ر يف    44ملتحدة واعشـر    ني   ، وتل  و  الجم األمم ا2015أي ت/م يو  31

يف امل نــة(  34موراــ  حتــ  احلصــ ت أو يتاــ ت اعوتــول نيعي ــ  )نســبة  131املتوســت مــن أتــ  
خالل اعفترة املشموعة ب عتقرير. ور م  و  الجم األمم املتحدة واعشـر    بليصـ ل املسـ عداجم    

موراــ ؛ ووهــرجم اعــدعم   25ئ صــ  يف اعشــ ر يف  667 457اعز انيــة واعــدعم اعزتاعــس ني   
ـــ   موراــ ؛ ووهــرجم امليــ ه وخــدم جم   13ح عــة يف  259 612اعصــحس عتــوهري اعاــالج اعطــيب ع

موراـ ؛   18ئ صـ  يف اعشـ ر يف    716 417اعصرف اعصحس واعنظ هة اعصحية ملـ  متوسـط    
موراـ . ومـن بـ      12ئ صـ  يف اعشـ ر يف    42 976وردم  مواد اسغ ثة األس سية حلـوا   

يف امل نـة(   يـتم اعوتـول     50موراـ  )  65اعي يصاف اعوتـول نيعي ـ ، هنـ ئ     131اعـ املوارع 
ــ ، و  ــ  ) 22نيعي ـ ــية،      17موراـ ــة امل اـ ــ ر اعثالثـ ــد األئـ ــ  يف أحـ ــول نيعي ـ ــة( ف اعوتـ  يف امل نـ

اعوتـول   فيف امل نـة(   16موراـ  )  21يف امل نة( ف اعوتول نيعي   مـرت ، و   18مورا  ) 23و 
و   ديف أ، حتسن ملموس يف عدد م  ف دخوع  من املوارـع اعـي يصـاف     نيعي   ثاليف مراجم.

 اعس بقة. يو، ب ملق تنة مع األئ ر اعثالثةاعوتول نيعي   يف اعفترة ب  آذات/م تس وأي ت/م 
 

 املن ط  احمل ترة  
ــ    - 47 ــن ب ــ ،       4.8م ــي يصــاف اعوتــول نيعي  ــ ط  اع ــ  ئــ   مو ــودين يف املن مالي
ــ  ــ ئ   ال مـ ــم       422 000هنـ ــوتية. ويشـ ــة اعسـ ــة اعاربيـ ــرو  يف اجلم وتيـ ــ   حم تـ ئـ
ــررية وداتيــ ؛        167 500اعاــدد  هــ ا ئــ   حت تــرهم اعقــواجم احلكوميــة يف اعزوطــة اعش

ئــ   حت تــرهم اجلم عــ جم املســلحة غــري اعت باــة علــدول يف نبــ  واعزهــرا ؛         26 500 و
ررية اعواراــة حتــ  ئــ     تــرهم تنظــيم اعدوعــة اسســالمية يف األحيــ   اعشــ   228 000 و

سيطرة احلكومة يف مدينة ديـر اعـزوت. ومنـ  أوانـ  نيسـ  /أبري ، ئـ د فـيم اعريمـوئ تصـ عد          
أعم ل اعانف واعتوغمج  مـن   نـف تنظـيم اعدوعـة اسسـالمية، ومـ  تـال ذعـ  مـن هـرو  عاـدة            

ــة اإــ وتة يف    جلنــويبا اجلــز  آالف مــن اعال ــة  اعفلســطيني  واعســوتي  ني  اإتماــ جم احمللي
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. وبتيسري مـن اعسـلط جم اعسـوتية ورـ دة اإتماـ جم احملليـة، و عـ  و ـ الجم         من اعبلد اعشررس
األمم املتحدة واينالل األمحر اعاريب اعسوت، املس عداجم اسنسـ نية علـى املشـردين واإتماـ جم     

فر يزاعو  داخ  فيم اعريموئ، ط مل   ـ   ب سـتط عت   اعسـ    املضيفة، وعلى األئ  ص اع ين ال
بأم   ذه ب  ونيي ب  مـن امل ـيم ني  يلـدا وببـيال وبيـ  سـحم السـتال  املسـ عداجم واعاـودة هبـ .           
ويف األيــ   اعــي س ــمح هي ــ  ب عوتــول ني  هــ ه األمــ  ن، متكمجنــ  األونــروا مــن نييصــ ل  ميــة  
 برية من املس عداجم اسنس نية وتوهري باض اعرع ية اعطبية وخدم جم طف األسـن   علمـدني .   

حزيرا /يونيـ    8 اعـ  ماطمجلـة منـ      أ  ردتة اعو  عة على اعوتول ني  األحيـ   اعثالثـة مـ    غري 
بسبف سحف احلكومة املف  ئ علتص تيح اعال مة. وبشك  مستق ، واتل  و ـ الجم األمـم   
املتحدة واينالل األمحر اعاـريب اعسـوت، تقـد  املسـ عدة عألئـ  ص املتضـرتين يف يلـدا وببـيال         

عد  تواهر أ، أتر   دريقة ميكن اعتحق  منـ  ، يقـدت عـدد املـدني  اعـ ين      وبي  سحم. وتغم 
ــ  ــنح أ، نيذ  عوتــول املســ عداجم        م ــدة آالف. و  ي م ــوئ با ــيم اعريم ــوا مو ــودين يف ف  اع

 آذات/م تس. 28اسنس نية مب ئرة داخ  امل يم من  
ئــ  .  163 500 اعــ  اعقـواجم احلكوميــة حت تــر حنــو   ويف اعزوطـة اعشــررية، مــ   - 48

ــع احمل تــرة يف اعزوطــة        ــم املتحــدة ني  املوار ــدم   األم ــي تق ووتــل  املســ عداجم اسنســ نية اع
اعشــررية مــرت  خــالل اعفتــرة املشــموعة بــ عتقرير، مبــ  يف ذعــ  مســ نة منظمــة اعصــحة اعا مليــة  

ئ ص  يف ر هلة ت باة علـ الل األمحـر اعاـريب     22 047مبس عداجم طبية   هية عاالج أ ثر من 
 ني  دوم  يف اعزوطة اعشررية يف أوان  أي ت/م يو. توّ    اعسوت،

ئـ   يف داتيـ  بريـف دمشـ .      4 000 اع  اعقواجم احلكومية حت تر حـوا    وم  - 49
و  تص  أ، مس عداجم من األمم املتحدة ني  داتي  خالل اعفتـرة املشـموعة بـ عتقرير. و  يتلـ      

   .2012م املتحدة من  تشرين األول/أ توبر اعسك   يف ه ه املنطقة مس عداجم من األم
 اعــ  اجلم عــ جم املســلحة غــري اعت باــة علــدول حت تــر حــوا    ويف نبــ  واعزهــرا ، مــ  - 50

ئــ  . و  تصــ  أ، مســ عداجم مــن األمــم املتحــدة ني  هــ ت  املنطقــت  خــالل    26 500
يـد حبـدويف حتّسـن    ئ ر، نيس  /أبري  وأي ت/م يو، تغم وتود تق تير مستمرة وموثـو  هبـ  تف  

علـــى تـــايد وتـــول اعســـلع اعتج تيـــة واألئـــ  ص ني  املنطقـــة احمل تـــرة خـــالل اعفتـــرة          
 ب عتقرير. املشموعة

ئــ   يف األحيــ     228 000حــوا     تــر تنظــيم اعدوعــة اسســالمية   ومــ   ال - 51
اعزربية من مدينة دير اعزوت، اعـي تسـيطر علي ـ  اعقـواجم احلكوميـة. ووتـ  باـض مسـ عداجم         

ألمم املتحدة ني  املنطقة احمل ترة يف اعفترة م  ب  ئ ر، آذات/م تس وأي ت/م يو، مبـ  يف ذعـ    ا
ــة واعزتاعــة   تأس غــنم يف آذات/مــ تس؛ وتــوهري اعاــالج اعطــيب مــن    140تقــد  منظمــة األغ ي
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ـــ   ــة ع ــوهري     695منظمــة اعصــحة اعا ملي ــي  يف أي ت/مــ يو؛ وت ــة بواســطة أحــد اعشــر    احملل ح ع
ــدعم يف جمــ الجم امليــ ه واعصــرف اعصــحس واعنظ هــة اعصــحية مــن اعيونيســيف أل ثــر مــن          اع
ئ   يف    من ئ ر، نيسـ  /أبري  وأي ت/مـ يو. وبشـك  مسـتق ، رـ   اينـالل        17 000

طـن مـن األت  واعزيـ ،     100األمحر اعاريب اعسوت، وجلنة اعصليف األمحر اعدوعية بنق  أ ثر 
 األ ــزا  احمل تــرة مــن مدينــة ديــر اعــزوت يف نيســ  /أبري   ني    نــف اعلــوا   اعطبيــة،  ــّوا ني 

وأي ت/م يو. ويف أي ت/م يو أيض ، واهق  احلكومة على ري   هري  األمـم املتحـدة بلر مـة سلسـلة     
من عملي جم اعنق  اجلو، اعط تئ ني  أحي   املدينة اعي حت تره  اعقـواجم احلكوميـة. وسـتنطل     

ــن دمشــ  ب ســت دا  ا    ــ جم م ــ . ويف    هــ ه اعاملي ــ  اجلــو، اعتجــ ت،، ويبــر، اعت طــيت ين عنق
حزيرا /يوني ، ر م  و اتة اعصحة بنق  نيمـداداجم منظمـة اعصـحة اعا مليـة  ـوا ني  املنـ ط         9

 يف ذع  ستة أطن   من األدوية األس سية. احمل ترة يف مدينة دير اعزوت، مب 
ملنـ ط  احمل تـرة يف   ورد هراـ  أطـراف اعـزناع مزيـدا مـن اعقيـود علـى اعوتـول ني  ا         - 52

. وخــالل األئــ ر اعثالثــة، حصــ  مــ  متوســط   2015اعفتــرة مــ  بــ  آذات/مــ تس وأي ت/مــ يو 
يف امل نـــة مـــن األئـــ  ص علـــى أغ يـــة ردمتـــ   األمـــم املتحـــدة وئـــر  ن  ، مق بـــ           1.4
يف امل نـة مـن األئـ  ص علـى املسـ عداجم       2امل نة يف األئ ر اعثالثة اعس بقة؛ وحص   يف 0.4

يف امل نـة يف   0.08يشم  اعلق حـ جم اـد ئـل  األطفـ ل، مق تنـة مـع نسـبة         ة، وه ا الاعصحي
األئـ ر اعثالثـة اعســ بقة. و  تصـ  مـواد اسغ ثــة األس سـية ني  املنـ ط  احمل تــرة خـالل اعفتــرة        

 يف امل نة يف األئ ر اعثالثة اعس بقة. 0.4املشموعة ب عتقرير، مق تنة بنسبة 
 

 واملاداجم اعطبية واعا مل  يف اإ ل اعطيبحرية مروت اعلوا     
ر م  منظمة اعصحة اعا ملية وئر  مله  املنفـ و  بليصـ ل أدويـة وعـوا   طبيـة عاـالج        - 53
مالي  ح عة ني  اعسلط جم اعصحية احمللية واملنظم جم غري احلكومية واملراه  اعطبية اعت باـة   8.1

خــالل اعفتــرة مــ  بــ     ربيــة اعســوتية  اجلم وتيــة اعا حم هظــة داخــ    12علقطــ ع ايــ ص يف  
ــ تس و 1 ــ يو  31 آذات/م ــدد     وتكــ هئ. 2015أي ت/م ــة أاــا ف ع ــ  أتبا ــة تقريب هــ ه اعكمي

اعاال ــ جم املقدمــة يف األئــ ر اعثالثــة اعســ بقة، هقــد ف خــالل تلــ  اعفتــرة نييصــ ل عال ــ جم    
ليـ جم اعـي تقـو     حم هظة. وياود سـبف هـ ه اعزيـ دة ني  ا ديـ د اعام     13حلوا  مليوين ح عة يف 

ســيم   هبــ  و ــ الجم باينــ   سيصــ ل املســ عداجم ني  املنــ ط  اعــي يصــاف اعوتــول نيعي ــ ، وال  
 حلف، هضال عن اعقواه  املشتر ة ب  اعو  الجم.
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ــ عتقرير، ف نييصــ ل عال ــ جم عنحــو      - 54 ــرة املشــموعة ب ــة يف  612 046وخــالل اعفت ح ع
عتمـ س يف حم هظـ جم حلـف واحلسـكة ودمشـ       املوارع اعي يصاف اعوتول نيعي   عـ  خطـو  ا  

ح عــة يف األئــ ر اعثالثــة  171 733ودتعــ  وديــر اعــزوت ومحــ  وتيــف دمشــ ، مق تنــة بـــ   
اعس بقة. ويف أوان  أي ت/م يو، باد مواهقـة احلكومـة، سـ ن  منظمـة اعصـحة اعا مليـة يف ر هلـة        

مبســ عداجم طبيــة  اعشــرريةاينــالل األمحــر اعاــريب اعســوت، املتو  ــة ني  بلــدة دومــ  يف اعزوطــة  
ح عـة. وطرلبـ  مواهقـ جم نياـ هية عتقـد  املسـ عدة ني  اعبلـدة ئـ ري .          22 047  هية عاـالج  

ويف أي ت/مــ يو، ر مــ  منظمــة اعصــحة اعا مليــة بليصــ ل مســ عداجم طبيــة عاــالج أ ثــر مــن           
ح عة ع  خطو  املوا  ـة ني  ئـر  مدينـة حلـف.  مـ  ر مـ  املنظمـة بليصـ ل          143 000
ح عـة عـن طريـ  أحـد اعشـر    احمللـي  يف املنـ ط  احمل تـرة يف مدينـة           695طبية عاالج  مواد

 دير اعزوت اعي تسيطر علي   احلكومة.
  ثاليف محالجم علتحصـ  علـى   ي رأر، 2015ويف اعفترة ب  آذات/م تس وأي ت/م يو  - 55

وواحـدة اـد احلصـبة يف    اعصايد اعوطو  اثنت   اد ئل  األطف ل يف آذات/م تس وأي ت/م يو، 
ــة     نيســ  /أبري . و  تــتمكن أ، مــن احلمــالجم مــن بلــوغ األهــداف املقــرتة أل  احل عــة األمني
ح عـــ  دو  اعتنفيـــ  اعك مـــ  علحملـــة يف حم هظـــة نيدعـــف، يف حـــ    يســـمح تنظـــيم اعدوعـــة  
 اسسالمية بل را  احلمالجم يف حم هظـة اعررـة وأ ـزا  مـن حمـ هظي ديـر اعـزوت وحلـف. ونتيجـة         

طفــ  اــد ئــل  األطفــ ل يف آذات/مــ تس،   550 000عــ ع ،   يتســّن حتصــ  مــ  جمموعــ   
مليـو  طفـ  اـد احلصـبة يف نيسـ  /أبري . و شـف  اعنتـ نج األوعيـة          1.1يتسّن حتصـ    و 

مليـو  طفـ     2.9مليـو  طفـ  مـن أتـ       2.1حلملة مك هحة ئل  األطفـ ل يف أي ت/مـ يو أ    
تحصــ . و  يــتمكن عــدد مــن األحيــ   يف محــ  وحلــف   مســت ده  ب عتحصــ  رــد تلقــوا اع 

 ونيدعف ودير اعزوت وتيف دمش  من تنفي  تل  احلملة بسبف اعقت ل اجل ت،.
وعلى اعـرغم مـن اعزيـ دة اعكـبرية يف تقـد  املسـ عداجم اعطبيـة خـالل اعفتـرة املشـموعة            - 56

علـى باـض املنـ ط      ب عتقرير، ظل  نيمك نيـة احلصـول علـى اعلـوا   واملاـداجم اعطبيـة مقصـوتة       
نتيجة النادا  األمن واعقيود اعي هرات   أطراف اعزناع علـى سـب  اعوتـول. وس ـحب  املـواد      
اعطبية وعوا   اجلراحة من أتبع رواه  متو  ة ني  محـ  وحلـف وتيـف دمشـ ، ممـ  أدى ني       

ئ   من اعاالج اعطيب املنقـ  علحيـ ة. وعـالوة علـى ذعـ ، همـع تكثيـف         78 902حرم   
اع يف عــدة حم هظــ جم وا ديــ د عــدد املستشــفي جم واملراهــ  اعصــحية املتضــرتة مــن اعــزناع،   اعــزن

ــة ا   ــة، وتدجم تقــ تير تفيــد بو ــود ثزــراجم  ــبرية يف اعلــوا   اعطبي  ألس ســية واملاــداجم اجلراحي
 مب  يف ذع  خدم جم تحة األ  واعطف  يف اعاديد من اإ الجم.
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طلبـ  علسـم ا    12  منظمـة اعصـحة اعا مليـة    وخالل اعفتـرة املشـموعة بـ عتقرير، أتسـل     - 57
من املن ط  اعـي يصـاف اعوتـول نيعي ـ  واملنـ ط  اعواراـة        38بليص ل املس عداجم اعطبية ني   ين 

على خطو  اعتم س يف سبع حم هظ جم هـس حلـف ودتعـ  وديـر اعـزوت ودمشـ  ومحـ ة وتيـف         
 ئ اســتج بة أل، مــن دمشــ  ونيدعــف. وب ســتثن   اعق هلــة اعــي أتســل  ني  دومــ ،   تكــن هنــ   

 اعطلب جم األخرى.
ــ مل  يف اإــ ل       - 58 ــة وســي تاجم اسســا ف واعا ــ  اعطبي ــى املراه واســتمرجم اينجمــ جم عل

األطبــ   املن تــرو  ”اعطــيب خــالل اعفتــرة املشــموعة بــ عتقرير. هفــس أي ت/مــ يو، وث قــ  منظمــة   
يـة ر مـ  هبـ     مرهقـ  طبيـ ، و لـ   اـرب جم  و     14هجوم  علـى   15وروع “ حلقو  اسنس  

اعقواجم احلكومية. وه ا هو أ   عدد من اينجمـ جم اعـي وثمجقتـ   املنظمـة يف ئـ ر واحـد منـ         
بداية اعزناع. وورع س  من اينجم جم يف حم هظة نيدعف وسس يف حلف واثنت   يف ديـر اعـزوت   

، منـ م  مـن اعاـ مل  يف اإـ ل اعطـيب     10واثنت   يف مح ة. ويف أي ت/م يو، وثمجق  املنظمة مقتـ   
منـ م علـى أيــد،    7علـى األرـ   ـ نوا مسـت ده  أو ررتلــوا أثنـ   تأديـة م ـ م م. ورــد ررتـ           6

رــواجم احلكومـــة وواحـــد علـــى أيـــد، تنظـــيم اعدوعــة اسســـالمية واثنـــ   علـــى أيـــد، رـــواجم   
يف حلــف واثنــ   يف محــ ة واثنــ   يف نيدعــف ررــتال ئ صــ    ومــن اعقتلــى اعاشــرةماروهــة.  غــري

 احد يف دير اعزوت وواحد يف مح  وواحد يف اعررة.وواحد يف دمش  وو
“ األطبــــ   املن تــــرو  حلقــــو  اسنســــ   ”منظمــــة ومنــــ  بدايــــة اعــــزناع، وث قــــ    - 59

ــى   271 ــ  علـ ــيف    202هجومـ ــف. وأتـ ــيب فتلـ ــ  طـ ــواجم   243مرهـ ــ جم اعقـ ــ  هبجمـ مرهقـ
ــة، و  ــة، وســتة هبجمــ      11احلكومي جم مرهقــ  هبجمــ جم اجلم عــ جم املســلحة غــري اعت باــة علدوع

تنظــيم اعدوعــة اسســالمية و ب ــة اعنصــرة، وواحــد هبجمــ جم رــواجم اعتحــ عف املنــ هض عتنظــيم  
هبجم جم رواجم غـري ماروهـة. وئـ دجم حم هظتـ  حلـف ونيدعـف أ ـ          10اعدوعة اسسالمية، و 

هجمـة. ويف اإمـ ، وثمجقـ      44هجمـة ونيدعـف    68عدد من اينجم جم، هقد ئـ دجم حلـف   
علــى أيــد، اعقــواجم احلكوميــة،      611   اإــ ل اعطــيب  مــن اعاــ مل  يف   633نظمــة مقتــ   امل
علــى أيــد، تنظــيم اعدوعــة     5و علــى أيــد، اجلم عــ جم املســلحة غــري اعت باــة علــدول،        6 و

 على أيد، رواجم غري ماروهة. 11اسسالمية، و 
 

 سالمة وأمن املوظف  وأم  ن اعام   
 ـّرا  نـريا  رـ انف اينـ و      أي ت/م يو، أتيف أحد موظفس األونروا جبـروا مـن    2يف  - 60

 يف منطقة امليدا  حبلف.
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أي ت/مــ يو، رتــ  أحــد متطــوعس اينــالل األمحــر اعاــريب اعســوت، و ــرا أتباــة     6ويف  - 61
أي ت/مـ يو، ورـع حـ ديف آخـر يف اعضـمري بريـف دمشـ  أسـفر عـن           15آخرو  يف دومـ . ويف  

 مقت  أحد متطوعس اينالل األمحر اعاريب اعسوت،.
غـري احلكوميـة عنـدم     اعدوعيـة  أي ت/م يو، رت  موظف ت بع سحدى املنظمـ جم   20ويف  - 62

أت ب  ارب جم  ويـة سـو  بلـدة دت ـوا مبح هظـة نيدعـف. وربـ  ذعـ ، رتـ  موظـف تـ بع            
عنـــدم  أتـــ ب  اعضـــرب جم اجلويـــة بلـــدة دت ـــوا يف   أخـــرى غـــري حكوميـــةدوعيـــة ملنظمـــة 

 نيس  /أبري . 26
موظفً  يف األونـروا، حمتجـزين    28األمم املتحدة، من بين م من موظفس  32يزال  وال - 63

مــن  2011أو يف عــداد املفقــودين. وبلــغ جممــوع مــن ررتلــوا يف هــ ا اعــزناع منــ  آذات/مــ تس    
مـن مـوظفس    17ويشـم  هـ ا اعاـدد     ،ئ صـ   77اعا مل  يف جم ل تقد  املس عدة اسنسـ نية  

مـن متطـوعس    8و األمحر اعاريب اعسوت،،  من موظفس ومتطوعس اينالل 45األمم املتحدة، و 
احلكوميـة.   غـري اعدوعيـة  مـن مـوظفس املنظمـ جم     7و وموظفس مجاية اينالل األمحر اعفلسطيو، 

 اعثــ ين/  ــ نو  1رتلــوا منــ    10ئ صــ ، هنــ ئ   77ومــن جممــوع اعقتلــى اعبــ عغ عــددهم     
   .2015 ين ير

 مالحظ جم -ث عث   
عقـ نو  اعـدو  اسنسـ ين واعتزام  ـ      ارواعد  م  أبست تتج ه  متأطراف اعزناع تزال  ال - 64

اجلم وتيـة  يف عشـاف  يتاـّرض ينـ  ا   عـة مرّو وهو م  يتسـبف يف عوارـف   ،املتالقة حبم ية املدني 
ني ا  اعتق تير اعـي تفيـد بـأ  حكومـة اجلم وتيـة اعاربيـة        ئديد. ويس وتين رل  سوتيةاعاربية اع

حيـ   اآلهلـة   األعلى املـدني  اعاـزل يف    بصوتة عشوانيةتفجرة امل امي  اع نيعق  اعسوتية توات  
مـن  رـ انف اينـ و  ورصـف األحيـ   اعسـكنية       اسـت دا   اعقلـ  أيضـ  ني ا    ب عسك  . ويس وتين 

و  يبـ  مـن مظـ هر    هـوادة.   وبـال عشـوانس   بشـك   دولت باة علـ اجلم ع جم املسلحة غري اعرب  
ــة  ــ ة اإتماي ــن احلي ــداوأســوا  وفــ بز  ، م ومســ  د  مواتــالجم تس ومستشــفي جم ومرا ــز م

مجيـع   مـرة أخـرى  ر أذ مجـ وهـ ه اينجمـ جم علـى اعفـوت.      ورـف يبـف  ور   . اع ، سوىو ن نس
أنـ  ينبزـس   و ، رمية حـر  بشك  متامد يشك  أ  است داف اعسك   املدني  اعزناع بأطراف 

 .عن أها ينم ةيساوعاملاينجم جم حتمي  َمن  يقفو  وتا  ه ه 
هقـد ررتـ    ع. املـروّ  اعـزناع  اوطـأة هـ    اعقسـم األعظـم مـن    األطف ل يتحملـو   يزال وال - 65

اعـ ، مت تسـ    املب ئـرة علانـف اعاشـوانس    اعنتـ نج  مـن  وئ ّوهوا، وهم ياـ نو    وارحاألطف ل و  
هــالجم ترتكـف يف  ـو مـن اس   االنتـ    جم اجلسـيمة حلقـو  اعطفـ      تـزال   والاعـزناع.   أطـراف 
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اســـتمرات االعتـــدا  علـــى املـــداتس   ا يســـ وتين بـــ عغ اعقلـــ  نييـــزال  تـــ   مـــن اعاقـــ  . والاع
اجلم وتيــة اعاربيــة    يفأ ثــر مــن مليــوين طفــ     وهنــ ئ  ألغــراض اعاســكرية.   ع ام  ســت دوا
ومـع ا ديـ د   . هي ـ  واناـدا  األمـن    ه وتـدمري املـداتس  احـتالل   بسـبف املداتس خ تج سوتية اع

 تــ مواالهتقــ ت ني  مح ياألطفــ ل ضــاف ســيكو  ع، اعــ ين يــتم رنيــدهم علقتــ ل أعــداد األطفــ ل
 املنطقة.  على و اعبلد عوارف عميقة وطويلة األمد على

 املسـ عدة   تقـد عاعطران  مجيع حب  ة ني  است دا   وئر  مله األمم املتحدة تزال  وال - 66
جملـس األمـن   رـرات   ومنـ  ااـ ذ  اعـزناع.  اعـ ين تضـرتوا بشـدة مـن     عتلبيـة احتي  ـ جم اعسـوتي     

علــى  ر ملمــوستزّيــ حــديف (،2014) 2191مبو ــف اعقــرات  ، اعــ ، م ــّدد(2014) 2165
سـيم    اعوتول ني  عدد أ   من احملت   ، وال   نوئر  ألمم املتحدة هأمكن ع، أتض اعوارع

اجم اعـي  . ويف اـو  توسـيع نطـ   املسـ عد    يف اعس ب  ت اعوتول نيعي  تا مج    ييف املن ط  اعي 
عـ  احلـدود   اعـي تـتم   ، أتـبح  اعامليـ جم   امل اـية خالل األئ ر اعستة ع  احلدود  ف نييص ين 

ن اعو ـ الجم مـن اعوتـول ني     كمجـ ه ـس مت  ،ألمـم املتحـدة  حيوية عتقد  املس عداجم ب عنسـبة ع آعية 
اعامـ  اين نـ      مـ  تكمـ   مـن أ، ورـ  مضـى،    واسـتدامة   بصوتة أ ثر انتظ مـ  باض املن ط  

 .من  بضع سنواجمية تضطلع ب  املنظم جم غري احلكوماع ، 
جملـس   من رب على اعنحو املتوخى   بواليت اعت باة عألمم املتحدة رتد اعآعية  وتضطلع - 67

تواتـ   امليـ جم األمـم املتحـدة. وسـوف     عاسنسـ نية اعصـرهة   اعطبياـة   حي  تتثّب  مـن األمن، 
يف وتظـ    املطلـو  اعامـ    أدا علـى  أ  تكو  ر دتة حجم اآلعية عضم   موا مة  األمم املتحدة

 اعور  نفس  خفيفة ومرنة.
 ةعررلـ يتاّمـدو   يزاعـو    ال عّمـن ه ه اعتطـوتاجم اسيب بيـة االنتبـ ه    وينبزس أال تصرف  - 68

وعلــى اعــرغم مــن اجل ــود يف أمــس احل  ــة ني  املســ عدة. هــم اعوتــول ني  األئــ  ص اعــ ين 
ال  صـلو  علـى مسـ عداجم    يزال ماليـ  األئـ  ص    املنظم جم اسنس نية، الاين نلة اعي تب ين  

ر تـ  ُّ علـى   مـرة أخـرى  اعـزناع  أطـراف   ونيين أحـ مج على اسطال . ال  صلو  علي     هية أو 
 وتوين  بسـرعة ني  مجيع احملت    وتيسري  املس عداجم وتولبب عسم ا  اعتزام جمم  علي   من 
ــ   ــال عوان ــي    ني  األئــ  ص ســيم  وال ،وب ــ ط  اع ــيصــاف اعوتــو املو ــودين يف املن   ل نيعي 

 أئ ر.من   اجماملس عد، ه اال  رد انقطا  عن م احمل ترةواملن ط  
 جــز  مــن اعــزناع من رشــ جم مــع أطــراف يبــر،  ني  ســوتية وال يــزال ممثلــس ايــ ص - 69

علـزناع اجلـ ت، يف   املش وتاجم اجل تية يف  نيف يف نيط ت اجل ود اعرامية ني  نييبـ د حـ  سي سـس    
. َتزفـ  عنـ  املنظمـة   يبـف أال   وعكنطموا،  ه ا ايندف وتحيح أ . من  سس سنواجمعبلد ا

هقـت هـو اعـ ،    اعسي سـس   ه عامـ  وأمل د مرة أخرى أن  ال يو د ح  عسكر، ين ه األ مـة.  
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حـ  مجيـع األطـراف علـى املشـ ت ة      نيين أ. وزناعا جل األسب   اعك منة وتا  هـ ا اعـ  يأ  ميكن 
 تفاي  بي    نيف.بشأ  اي ص  سمباوثأطلق   بصوتة نييب بية يف املش وتاجم اعي 

وا  ــة اعفظــ نع وانتــ    جم  ملأيضــ  مــن اإلــس أ  يت ــ  ني ــرا اجم ع  لــة    وأطلــف - 70
وني  عـد  ااـ ذ   يـو .   ـ   يف اجلم وتية اعاربية اعسـوتية   اعي ت قترف املستمرة حقو  اسنس  

    يف املستقب . عسال  واعرخأ  ينام بمن    رمفواى وعا يف أتو  ب عبلدأ، ني را  سيلقس 
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 املره 
اعث نية واعث عثـة مـن اعقـرات     ت فقرعلجملس األمن  استاراضعن الوم جم م  

 (2014) 2191من اعقرات  3عفقرة عمال ب  ،(2014) 2165
باـد  اسـتاراض   ني ـرا   جملـس األمـن   رـرت (، 2014) 2191من اعقرات  3وهق  علفقرة  - 1

املالومـ جم اعــواتدة  وتزطـس  (. 2014) 2165مـن اعقــرات   3و  2تنفيــ  اعفقـرت   عأئـ ر   سـتة 
 اعفترة ريد االستاراض. املره يف ه ا 

متو /يوعيـ ، طلـف األمـ      24( يف 2014) 2165اعقـرات  جملس األمـن  وعقف اا ذ  - 2
اعامـ   اسغ ثـة يف حـ الجم اعطـواتئ     ةاألمـ  اعاـ   علشـاو  اسنسـ نية ومنسـق      ةو يلني  اعا   
  متو /يوعيــ ، أوهــد األمــ  اعاــ   هريقــ 16يف و. ه نينشــ   آعيــة اعرتــد، مبــ  يف ذعــ  نشــر  علــى
احلـــدود مـــن بـــ   اعســـال  يف  ةئـــحنوعـــ جم أول رتـــد ني  تر يـــ . اععيـــة ت باـــ  آل م متقـــد
آ /أغسـطس مـن    20ويف  ،آ /أغسـطس  6بدأجم اعاملي جم يف األتد  يف ومتو /يوعي .  24

 .ىب   اينو
األمـم املتحـدة ثـاليف نقـ   عبـوت حدوديـة       تسـت د     نو  األول/ديسـم ،   1  منو - 3

اعرمثـ  مـع   ، وهـس  (2014) 2165 ررات جملـس األمـن  مبو ف   مأذو  هبنق   أتبع أت  من 
احلـدود   عـ جم   ـ نو  األول/ديسـم ،   1منـ   ووب   اعسال  مع تر ي .  ىب   اينواألتد  و

 ،مــن تر يــ  59 و مــن األتد  ئــحنة 33ئــحنة، بوارــع  92اجلم وتيــة اعاربيــة اعســوتية  ني 
مــن بــ    ةئــحن 21و  ،بــ   اينــوى ماــ  مــن عــ جم ئــحنة 38 وربلــ  هــ ه اعشــحن جم 

اعاــرا  منــ  ااــ ذ اعقــرات   اعياربيــة مــع ماــ ة مــن اعرمثــ . و  يســت د   ئــحن 33 و ،اعســال 
مـم املتحـدة تتـد    تواتـ  األ وبسبف احل عة األمنية يف ربـ ل غـريب اعاـرا .    ( 2014) 2165

   مــن ربــ م اســت دا ىوغــريه مــن نقــ   اعابــوت احلدوديــة وتقيــيم  ــدو  اعياربيــة  ح عــة ماــ 
 املتحدة. األمم

املســ عداجم اعــي يــتم  مــن حجــمتــدتيبي   املنفــ و  مله األمــم املتحــدة وئــر   و ادجم - 4
ــ ين  ــراتين    نييصــ ــف اعقــ ــدود مبو ــ ــ  احلــ ــم   ( 2014) 2191 و( 2014) 2165عــ عضــ

ــ ل االســت دا   ــ بر احلــدود اعفا ــة ملا ــ  .املت ح ـــاعشــحن جم  وربل ــي ف نييصــ ين   92 اع ــ   اع من
أل ثـر  مـواد غـري غ انيـة    ومليو  ئ  ؛  2.6 عـ غ انية اجممس عد    نو  األول/ديسم  1
يف جمـ ل   ثـر مـن مليـو  ئـ  ؛ ونيمـداداجم      ألعـوا   طبيـة وعال ـ جم    و ئـ  ؛  مليو  من

 .ئ   600 000من  ثر ألاعصرف اعصحس واملي ه 
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ــم   - 5 ــبرية يف حجـ ــ دة  ـ ــدث   يـ ــ عد وحـ ــة  اجماملسـ ــ  املقدمـ ــية  عـ ــ جم اعرنيسـ اعقط عـ
ــ ل،   هاألئــ ر اعســتة امل اــية.    خــالل ــس عـــ أغ يــة ئــحن  الــى ســبي  املث مليــو   1.8 تكف

، ب ملق تنـــة مــع ئــحن جم تكفـــس   2015بـــ  آذات/مــ تس وأي ت/مــ يو   يف اعفتــرة مــ     ئــ   
 ؛2015 ه ايــر/وئــب   2014 ديسـم  /األول  ــ نو  بــ  اعفتـرة  يف ئــ   778 000 عــ 

ــس عـــ   ــن اعفتــرة ئــ   يف 170 000 وئــحن جم تكف ــبتم /أيلــول م  /اعثــ ين تشــرين ني  س
 ئـــ   660 000تكفـــس حـــوا   طـــيب ئ ـــحن  مـــواد عـــالج وب ملثـــ ،. 2014 نـــوهم 

ــ    يف ــ  بــ ــرة مــ ــ تس/آذات اعفتــ ــ ت مــ ــ يو/وأيــ ــة2015 مــ ــس    ، ب ملق تنــ ــحن جم تكفــ ــع ئــ مــ
 ؛2015 ه ايــر/وئــب   2014 ديسـم  /األول  ــ نو  بــ  اعفتـرة  يف ئــ   375 000 عــ 

ـــ  ــس عـ ــحن جم تكفـ ــ ين/   ئـــ   190 000 وئـ ــرين اعثـ ــبتم  وتشـ ــ  أيلول/سـ ــرة بـ  يف اعفتـ
 تكمــ  احلــدودعــ   اعــي تــتم األمــم املتحــدةعمليــ جم ني  أ   ورــدت اسئــ تة. 2014 نــوهم 

ربـ    ن ئـطة ب عفاـ     نـ    اعـي  كوميـة احلنظم جم غري امل ع  احلدود  ضطلع هبت عيااعاملي جم 
    ئ ر.األئ  ص  من وايدم جم ني  مة جم آالف اجماملس عد واعي تقد  ا ذ اعقراتا
ــ جم   - 6 ــ ط  يفمســ عداجم األمــم املتحــدة عــ  احلــدود   وئــحن  عملي  حم هظــ جم ني  من

، يف حـ  ئـحن    يـ  مـع تر   ب   اينوى وب   اعسال ما  حلف ونيدعف ومح ة واعالذرية من 
 األتد .اعرمث  مع من ما   دتع  واعقنيطرةحم هظي من ط  يف ني   مس عداجم

ر مــ  كــ  ئــحنة عاعطــ بع اسنســ ين مــن  اعت باــة عألمــم املتحــدة وتثّبتــ  آعيــة اعرتــد - 7
أدواجم  ديــدة اآلعيــة ، اســتحدث  وخــالل واليتــ  أ، ف عفــ جم.  حــدويف دو مــن  ه رتــدب

اعــي تكشــف عــن  ئــرطة واألمبــ  يف ذعــ  أختــ   األمــن  اعــي تضــطلع هبــ ،  األنشــطة  ملســ عدة
 .ح الجم اعاب  ب عشحن جم

 نيمك نيــة ( يف  يــ دة2014) 2191 و (2014) 2165 ااــ ذ اعقــراتينورــد ســ هم  - 8
اعوتـول ني      نوئـر   األمـم املتحـدة    حيـ  بـ جم بلمكـ     ، ني  احملتـ    املس عداجم وتول 

وعلـى اـو     .)أ(يناعقـرات ربـ  ااـ ذ   حـد  ـبري   ني   اع ين     اعوتول نيعـي م متاـ مجتا  احملت    
تــأثري بســبف  اعوتــول ني  فتلــف أحنــ   اعبلــداعتطــّوتاجم اعــي اســتجّدجم علــى تــايد نيمك نيــة 

حـدود  و اعتمـ س خطـو    وتبـدال احلـدود، هضـال عـن دين ميـ جم اعـزناع      اعي تتم عـ   اعاملي جم 
   األول/األمــــم املتحـــدة يف  ــــ نو  ر مـــ   ،األطــــراففتلـــف  ســــيطرة  اـــاة ع اياملنـــ ط   

 
 

 2165( و 2014) 2139 دد األم  اعا   ب عتفصي  يف تقريره اعت سـع بشـأ  تنفيـ  رـرات، جملـس األمـن        )أ( 
(2014( )S/2014/840 االر )    هــ جم اعســ ندة علــى تــايد نيمك نيــة اعوتــول ني  األمــ  ن منــ  ااــ ذ اعقــرات

، مـع  2014وتشـرين اعثـ ين/نوهم     2014( وبد  اعاملي جم اعا برة علحدود يف متو /يوعيـ   2014) 2165
اسئــ تة ني  حتساــن رــدتة األمــم املتحــدة واملنظمــ جم غــري احلكوميــة علــى اعوتــول ني  املنــ ط  اعــي يصــاف   

 نيعي   يف حم هظ جم حلف ونيدعف ودتع  واعقنيطرة.اعوتول 

http://undocs.org/ar/S/2014/840
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سـوا  مـن داخـ      ،يصاف اعوتول نيعي   خبفض عدد املن ط  املصّنفة  من ط  2014 ديسم 
عــدد  ــبري مــن  ورــد أمكــن اعوتــول ني   .  موراــ 131ني   287مــن  ،عــ  احلــدود وأاعبلــد 
 منظمـ جم غـري حكوميـة   مـن ربـ    األمـم املتحـدة أو    اعي ت ها  من اعق نمة، نيم  من ربـ  املوارع 
أنيـة   األئـ ر اعقليلـة امل اـية   خـالل   ورـد رلمجـ   (. 2014) 2165من  ااـ ذ اعقـرات    ئريكة،
الـى سـبي    هألمـم املتحـدة.   تتبا ـ  ا   واحـدة مـن اعطرانـ  اعـي    عـ  احلـدود    اعي تتم اعاملي جم
تسـليم األغ يـة   مـن  عـ  احلـدود    اعي تـتم  املي جماع بفض  برن مج األغ ية اعا ملسمتكمجن املث ل، 

هـرض   مـ  وهـو   ،ملن ط  باـد انـدالع اعقتـ ل اعانيـف يف حم هظـة نيدعـف يف آذات/مـ تس       ني  تل  ا
يف املنــ ط  اعــي تســيطر علي ــ  املا تاــة   اعتمــ سخطــو  عمليــ جم اسيصــ ل عــ  مجيــع ورــف 

 احمل هظة.   يف
لحــدود تشــك  حتــدي ، ع اعاــ برةاعامليــ جم اعــي رــر، يف ظلــ   امــ  عبيةــة اوال تــزال  - 9

خـالل األئـ ر    ةسـوتي اجلم وتيـة اعاربيـة اع  يف ربـ ل   اعتمـ س خطـو    تبدال سيم  يف او  وال
ورـد أدى  .   س ـف تنظـيم اعدوعـة اسسـالمية أتاض  ديـدة وو ـوده هي ـ        امل اية، مب  يف ذع  

 بضــع مــراجم ورــف تشــزي  املاــ  احلــدود، ني بــ   اعســال  ماــ  بــ عقر  مــن  اناــدا  األمــن
وهـس نيمك نيـة    ،خـالل األئـ ر اعسـتة امل اـية    وبـر جم تـاوبة أخـرى    األئـ ر امل اـية.   خالل 
هضـال عـن اعتـأخري     اجم ب حلجم املطلو ،ق دتين على تقد  املس عداعن سب  املشر    اع حتديد
 اعقـدتة علـى  يـ دة حجـم    مـن   وهـو األمـر اعـ ، حـدّ     ،دداجلـ شـر     اعمع نيبرا  االتف ر جم يف 

مــن حجــم تمويــ  قــد رلمجــ  اهتقــ ت اعو ــ الجم ني  اع هعــالوة علــى ذعــ ،  وفا عيــة. باعامليــ جم 
 .أمرًا تاب  حدودا برة علاععل امج األ    ةطويل و ا  من واع ايطت املس عدة املقدمة،

ــزال  - 10 ــ   وال يـ ــ    داخـ ــول ني  احملتـ ــة اعاعوتـ ــة اعاربيـ ــوتياجلم وتيـ ــالل  ةسـ ــن خـ مـ
يف  اعقطـر، علامـ  اسنسـ ين   اعفريـ   ورد نظـر  . يشك  حتدي  يطو  اعتم س اعشحن جم اعا برة

بليصـ ل  ألمم املتحدة وئـر  ن    ب عسم ا ع يناعواتد يف اعقرات احلكميف نيمك نية تطبي  سوتية 
امليـ جم  ،  م  هـو احلـ ل ب عنسـبة ع   عإلخط تاجممن خالل نظ   اعتم س ع  خطو   اعشحن جم
نيطـال   ورـف  علـى اتف رـ جم   عصـاوبة اعتفـ وض بفا عيـة    نظـرا  . واحلـدود  عـ  عشحن جم نييص ل ا
علشــحن جم اعاــ برة يطــو  اعتمــ س، نظــ   اسخطــ ت مــن خــالل واــم   أمــن املــوظف  اعنــ ت 

 اعتشزيلية واألمنية.املاّور جم بسبف تطبي  ذع  احلكم من اعفري  تمكن ي  
ــدهوت ني   انظــرو - 11 ــة اسنســ نية ت ــة اع يف  احل ع ــة اعاربي ــدال خطــو    ةســوتياجلم وتي وتب

 ، مبـ  هي ـ   مجيـع اعطرانـ   است دا  األمم املتحدة وئر  مله  حب  ة ني   تزال ال ،بسرعة اعتم س
احتي  ـ جم ماليـ    عتلبية ، وع  خطو  اعتم ساحلدود  واعاملي جم اعي تتم ع  اعا دية مجااع 

 يف اعبلد. و  دواأينم   بفا عية اعسوتي 


