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 (2014) 2139تقرير األمـ  اعاـ ع  ـن تذ قـا اـرالا  جملـس األمـن          
 (2014) 2191( و 2014) 2165 و
  

 مقدمة -أوال  
مـــن اـــرال جملـــس األمـــن     17يقـــدع  ـــاا اعتقريـــر اععـــ ال  رـــر   ـــ  اـــ ع قرة        - 1

مـــن اـــرال  5(، واع قــرة  2014) 2165لـــس اجملمـــن اــرال   10(، واع قــرة  2014) 2139
 ـن تذ قـا   يوم ، تقريـرا    30( اعيت طلب فقه  اجمللس إيّل أن أادع، كل 2014) 2191لس اجمل

 تلك اعقرالا  من ابل مجقل أطراف اعزناع يف اجل هولية اعاراقة اععولية.
وتعتذد املالوم   اعوالدة يف  اا اعتقرير إىل اعبق ن   املت حة عوك ال  األمـم املتحـدة    - 2

 لى ألض املقـدان، واعبق نـ   اعـوالدة مـن ح ومـة اجل هوليـة اعاراقـة اععـولية ومـن م ـ دل           
لجــا اعبق نــ   اعــوالدة مــن وكــ ال  األمــم املتحــدة ويــرك  ه  ارــ ن إي ــ     م توحــة. وأ د

، حقث ـ   2015حزيران/يونقـه   30حزيران/يونقه إىل  1املع  دا  اإلنع نقة خ   اع ترة من 
 توفر . وأ دلجا أيض   اق ن   أحدث يف ح   توافر  .

  
 اعتطولا  اعر قعقة -ث نق   
 اعتطولا  اععق سقة واعاع رية -أعف  

ــرة املرــ وعة           - 3 ــراف خــ   اع ت ــى نطــ ا واســل اــ  األط ــل اع ــراع معترــري    ل ظ
اــ عتقرير، وأدإ إىل تا قــز األامــة اإلنعــ نقة يف اجل هوليــة اعاراقــة اععــولية. وأد    لقــ     

ومقــة، اعــيت الــا اســتاداع اع امقــل     اعق ــف اجلــوع اعارــوا ن اعــيت ن ــاا  اعقــوا  ا       
املت جرة، و  لق   اعق ف املدفان اعاروا ن اعيت ن اا  مج     معـلحة ريـت ت ااـة علدوعـة،     
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إىل مقتـل وجـر     (1)ومج     متطرفة، ومج     إل  اقة أ دلجا أمس ؤ   يف اوا م اجلـزااا  
اعادا قة اعيت تذ ا   مجقـل األطـراف   ااعا األ      مئ   املدنق ، وترريد آالف آخرين. وم 

تتعم اتج  ل واسل اعذط ا عقوا ـد اعقـ نون اعـدويل اإلنعـ ال واالعتـزاع املترتـب  لقهـ     يـة         
املــدنق . ووااــا ماــ لت اتعــ ا اضــراوة يــديدة أثــر  يف املــدنق  يف   ف ــ   دمرــز،     

 وليف دمرز، وحلب، وإدعب، ودل  ، وا ع ة، ومحص.
  ا  ومقة   لقـ   ا ـف جـوع يـبه يومقـة يف  ـدة مـدن يف ليـف         ون ا  اعقوا - 4

ــة، ســببا  رــرا  اإلصــ ا   يف صــ وف        ــك يف اعلوطــة اعرــراقة واعلراق ــ  يف يفع دمرــز،  
حزيران/يونقـه، ن ـا  اعقـوا      17املدنق ، من اقذهم نعـ ا وأط ـ  . فالـى سـبقل املثـ  ، يف      

ــاا ف ألض    ــاا ف ااــ ون واعق ــة  ج ــ   اق ــ  يف اعلوطــة    ألض - ا  ومق ــة دوم ــى مديذ  ل
اعرــراقة، أد   عــب اعتقــ لير إىل مقتــل مــ  ال يقــل  ــن ألااــة و رــرين مــدنق  ، مــن اقذــهم     

حزيران/يونقـه، ولد    14مـدنق . ويف   70امرأة وألااة أط ـ  ، وجـر  مـ  ال يقـل  ـن       12
مقتـل   تق لير تاكر أن ط  را   لق واتر أعقا  لى مديذـة مضـ ي  ارامقـل مت جـرة تعـببا يف     

مخعة مدنق ، من اقذهم ث ث نع ا وط ل واحد. ويف مطلل متوا/يوعقه، احتدع اعقتـ   ارـدة   
يف مديذة اعزاداال و قطه  ا  اعقـوا  ا  ومقـة واعقـوا  املتح ع ـة ماهـ  ومج  ـ   معـلحة        
ريــت ت ااــة علدوعــة، وولد  تقــ لير ت قــد  ــدوث   لقــ   ا ــف جــوع كثقــف، واســتاداع  

، أس ر   ن واوع إص ا   اـ  املـدنق  وإ ـ ا أرـرال ا اق كـل األس سـقة.       ارامقل مت جرة
ويف مذت ف متوا/يوعقه، أ ريلقا اعطرا واملداخل إىل مديذة اعزاداال، وتوا ا حركـة اعبضـ  ل   

 واأليا ص  عب اعتق لير احمللقة.
ل ويف دمرــز، ن ــا  اجل   ــ   املعــلحة ريــت اعت ااــة علدوعــة  ج ــ    ديــدة  ــداف  - 5

حزيران/يونقه، أ فقـد  قتـل تعـاة مـدنق ،      17اا ون يف مذ طز م ت ة ا عع  ن املدنق . ويف 
من اقذهم ستة يذت ون إىل أسرة واحدة، وجر  م  ال يقل  ن  رـرة أيـا ص آخـرين نتقجـة     
اج     دافل اا ون يف س حة  رنوس يف الب مذطقـة اعتعـوا يف مديذـة دمرـز. ويف اعقـوع      

، واملـ ع ن،  86ااي ة   ون يف أحق ا يف دمرز    فقهـ  املـزة    25  ال يقل  ن ن عه، سقط م
واملزل ــــة، ودوال اعاب ســــق ، وحديقــــة اجلــــ حض، وحــــن اعاــــدوع، ورــــ حقة األســــد.        

حزيران/يونقــه، ســقطا  ــدة اــاا ف  ــ ون يف حــن اععــ لوجة، و ــو حــن ســ       28 ويف
   وجر  حوايل مخعة  رر مدنق  آخر.مديذة دمرز اعقدمية، وأد  إىل مقتل ألااة مدنق يف

_________________ 

ــ يو  30يف  (1)  ــة       2013أي ل/م ــراا واعرــ ع )تذ ــقم اعدوع ــة اإلســ مقة يف اعا ــن تذ ــقم اعدوع ــس األم ، حــدد جمل
(. وتذرـط  1999) 1267اإلس مقة( وجبهة اعذ رة اوص ه   مج  ت  إل ـ اقت  وفقـ   عقـرال جملـس األمـن      

 اجل   ت ن يف اجل هولية اعاراقة اععولية.
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ويف   ف ــة حلــب، أوااــا ااج ــ   اجلويــة  لــى اجلــزا اعرــران مــن مديذــة حلــب    - 6
اعوااــل  ــا ســقطرة اجل   ــ   املعــلحة ريــت اعت ااــة علدوعــة  رــرا  اإلصــ ا   يف صــ وف  

ــم املتحــدة       ــه  م ورــقة األم ــيت تلقت ــه. و عــب املالومــ   اع ــدنق  يف حزيران/يونق ــوا امل  ق
ــن   ــر مـ ــو   200اإلنعـــ ن، أ عقـــن أكثـ ــ فة إىل إطـــ ا  ـ ــة  248ارمقـــل مت جـــر، ا إلرـ ااي ـ

ــن ــدنق ،  257طــ  را . ويف كــر أن  ــاا ااج ــ   اــد أد  إىل مقتــل مــ  ال يقــل  ــن         م م
حزيران/يونقه  لى سبقل املث  ، ولد  تق لير ترـت   8ط   . ف ن  56مرأة و ا 34اقذهم  من

مــدنق   ذــدم  أعقــا طــ  رة  لق ــواتر ح ومقــة اــرمق  مت جــرا   12إىل مقتــل مــ  ال يقــل  ــن 
اذ ٍا س   يف حن طريز اعب ب يف مديذة حلب. ويف اعقـوع ن عـه، تعـبب ارمقـل مت جـر        لى

آخـــــر أ عقـــــن  لـــــى اذـــــ ا ســـــ   يف جـــــب اعقبـــــة يف مقتـــــل لجـــــل وأط  عـــــه اعث ثـــــة.    
اة مدنق  حـ  سـقط ارمقـل    حزيران/يونقه، ولد  تق لير  ن مقتل م  ال يقل  ن ألا 9 ويف

 مت جر  لى مذطقة س ذقة يف ارية ظهرة  واد يف ليف حلب.
ويف اعواا ن عه تواصلا أيض   يف حلب ااج    اعيت الت بته  اجل   ـ   املعـلحة    - 7

ريت اعت ااة علدوعة وأد  إىل اتل وترويه املدنق  خ   اع ترة املرـ وعة اـ عتقرير. فالـى سـبقل     
حزيران/يونقــه، ولد  تقــ لير  ــن مقتــل ســباة مــدنق ، مــن اقذــهم مــ  ال يقــل  15املثــ  ، يف 

ط لــ ،  لــى إثــر ســقويت  ــو اثــذيت  رــرة ااي ــة  ــ ون  لــى مذطقــة ســقف اعدوعــة اعــيت    ــن
حزيران/يونقـه، أد   ج ـ    ـدافل ااـ ون      14تعقطر  لقه  ا  ومة يف مديذة حلـب. ويف  
ة ســ ذقة تعــقطر  لقهــ  ا  ومــة يف مديذــة حلــب.   إىل مقتــل مــدال يف يــ لع اعذقــل يف مذطقــ 

حزيران/يونقــه، أ طلقــا اــاا ف ااــ ون  لــى الــدة اعز ــراا احمل صــرة، وأد  إىل مقتــل     8 ويف
 ث ثة أط   .

 حزيـران/  10و  9ويف   ف ة إدعب، أص اا صواليخ أطلقا من طـ  را  ن  ثـة يف    - 8
يف ريرب مديذة إدعب، ومذطقة سـ ذقة يف الـدة    يونقه اععوا املركزية يف الدة اجل نودية اعواااة

مدنق ، مـن اقذـهم نعـ ا وأط ـ  ،      70سرااب، وأ فقد ا ن ااجوم  اد أدي  إىل مقتل أكثر من 
حزيران/يونقــه، أ فقــد  قتــل مــ  ال يقــل  ــن   نقــة مــدنق    11يا ــ  . ويف  120وإىل جــر  

ذطقــة ســ ذقة يف اريــة ماــرة حــ  أعقــا طــ  را   لق ــواتر ح ومقــة ارامقــل مت جــرة  لــى م 
اعذا  ن. وخ   اع ترة املر وعة ا عتقرير، صّاد  مج     معلحة ريت ت ااة علدوعـة   لقـ     

اع و ة وك ري ، اعلت  تعقطر  لقه   ا  ومة، ف ث ل  مزيـدا مـن اعقلـز ارـ ن      عقرييتا  ه  
 من املدنق  املوجودين فقه  . 20 000مح ية 

ســـة يف   ف ـــة دل ـــ  يف حزيران/يونقـــه، وأثـــر تـــ ثتا يـــديدا  وتواصـــل اعقتـــ   اررا - 9
حزيران/يونقــه، ا تــل مــدنقون مــن اقذــهم أط ــ    لــى إثــر ا ــف  16و  15املــدنق . ف ــن  يف
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جـــوع  لــــى اــــرإ ا ــــرات اعرــــران و ت ــــ ن واملعــــق رة. ويف اعواــــا ن عــــه، واســــتذ دا  
احمللقة، تواصل اعق ـف املـدفان    املالوم   اعيت تلقته  م ورقة حقوا اإلنع ن من امل  دل إىل

حزيران/يونقــه  24وااج ـ   اجلويـة  لــى اريـة اعذاق ــة،  ـ  يف يفعــك،  لـى ســبقل املثـ  ، يف       
حزيران/يونقـه، ولد  تقـ لير    16ح  ا تل ط  ن يف  جـوع ا سـتاداع ارمقـل مت جـر. ويف     

أصـ اا مذطقـة     ن أن ري لا  اعق ف اجلوع  لى حن اععاد يف الـدة اعل ليـة اعرـراقة، اعـيت    
حزيران/يونقــه،   11يا ــ . ويف  24  يفيــة ملعــجد، اــد أد  إىل مقتــل مــ  ال يقــل  ــن       

ان ج ل علم ألرن  لى اعطريز اعاع ي ل ا  الدة ا رات وارية ن حتة إىل مقتـل مخعـة    أدإ
حزيران/يونقه، تويف ط ل مـن اريـة اعرـقخ معـ   نتقجـة إلصـ ا   خطـرة         24مدنق ؛ ويف 
  ج ل  بوة من خمل    ا رب ريت املذ جرة.ن مجة  ن ان

ويف   ف ة محص، أ فقد ا ن اعقوا  ا  ومقة اد كث ا  ج  اـ  اجلويـة  لـى مديذـة      - 10
اعرسنت وأدإ يفعك إىل وفق   وإص ا   ا  املدنق . واسـتذ دا إىل مالومـ   تلقتـه  م ورـقة     

ــة يف    ــوا  ا  ومقـ ــه اذبلـــت   11األمـــم املتحـــدة  قـــوا اإلنعـــ ن، أعقـــا اعقـ حزيران/يونقـ
حزيران/يونقـه، أعقـن مـ  ال يقـل      18مديذة اعرسنت أودت   ق ة ث ث نعـ ا وط لـ . ويف     لى

 ــــن تعــــل اذ اــــل  لــــى  ــــدة أحقــــ ا ســــ ذقة يف املديذــــة، أد  إىل مقتــــل ط ــــل وجــــر   
املدنق . ويف كر أيضـ  أن اعقـوا  ا  ومقـة اـد ن ـا   جـوم  جـوي   لـى مديذـة           من  دد

حزيران/يونقــه، وأدإ يفعــك إىل مقتــل ألاــل نعــ ا وث ثــة   13 ــ  يف يفعــك  جــوع يف  محــص،
أط ــ    عــب املالومــ   اعــيت تلقتــه  م ورــقة األمــم املتحــدة  قــوا اإلنعــ ن. ويف اعواــا    

ا ما مج     معلحة ريت ت ااة علدوعة ارن  ج    انط ا  من داخل مديذـة محـص    ن عه،
حزيران/يونقــه، ان جــر جهــ ا مت جــر مر ــل   3ملثــ  ، يف  لــى مذــ طز ســ ذقة. فالــى ســبقل ا 

حزيران/يونقـه، سـقطا صـواليخ     4داخل ح فلة  لى اعر لع اعر قعن يف حـن اعز ـراا، ويف   
حزيران/يونقــه، نذ ــا  جومــ ن اــ جهزة مت جــرة   14 لــى ج ماــة اعباــع وحــن   رمــة. ويف  

يا ـ   عـب    30 جر   و   إىليمر لة  لى ح فلت  يف كرع اعلوا ويف ي لع ا ض لة أد
 مالوم   والدة يف امل  دل امل توحة.

ــ   واجل   ــ   املعــلحة        - 11 ــن ا  وم ــ   ثل ــة ا ــن امل  ورــ   اجل لي ــرريم م ــى اع و ل
اعت ااة علدوعة يف حن اعو ر، صّاد  اعقوا  املؤيدة علح ومة  ج  ا   لى ا ـن. فالـى    ريت

 لـى   -كلـهم مـن أسـرة واحـدة      - قتل   نقة مدنق  حزيران/يونقه، أ فقد  5سبقل املث  ، يف 
إثر  جوع ا  لوخ  لـى يفعـك ا ـن. وطلبـا جلذـة امل  ورـ   يف حـن اعـو ر واـف إطـ ا           

 اعذ ل خ   يهر لمض ن املب لت، واذ م أن ا  ومة اد لفضا يفعك.
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اآلن  ويف   ف ــة محــص، ظلــا ا  عــة متــوترة يف تــدمر واملذــ طز احملقطــة  ــ  اعــيت تقــل - 12
ــة اإلســ مقة( حقــع      ــة اإلســ مقة يف اعاــراا واعرــ ع )تذ ــقم اعدوع   ــا ســقطرة تذ ــقم اعدوع
اســـت ر  ااج ـــ   اجلويـــة اعـــيت اســـتهدفا  ـــدة مذـــ طز،  ـــ  يف يفعـــك األحقـــ ا اعرـــ  عقة  

املديذة، واملذطقـة اع ـذ  قة ومذـ طز لي قـة تقـل  لـى طـو  اعطريـز اعـاع ي ـل اـ  تـدمر              من
حزيران/يونقـه، ولد  تقـ لير تـاكر أن ااج ـ        23إىل  18ع ترة مـن  ومديذة محص. ويف ا

يا ـ ، مـن اقذـهم أط ـ  ، وجـر        20اجلوية  لى تدمر اـد أد  إىل مقتـل مـ  ال يقـل  ـن      
يا   . وولد  أيض   تق لير ريت مؤكدة ترـت إىل أن تذ ـقم اعدوعـة اإلسـ مقة      30أكثر من 

 قة يف املديذة.اد الع أعل م  ألرقة حو  املذطقة اعت لخي
حزيران/يونقه، د   أاو   د اعاـدن ال، املتحـدث اعرمسـن     23ويف اق ن إيفا ن نذرر يف  - 13

ا سم تذ قم اعدوعـة اإلسـ مقة، أتبـ ع اعتذ ـقم إىل أن ي ـّادوا خـ   يـهر لمضـ ن ااج ـ            
تحـدة  حيـ لاون مـل اعتحـ عف اعـاع تقـودا اعواليـ   امل       نرد املعـقحق  واعرـقاة واععـذة اعـاي    

 األمري قة يف اعاراا واجل هولية اعاراقة اععولية وعقبق .
مق تل من مق تلن تذ قم اعدوعـة اإلسـ مقة    200حزيران/يونقه، دخل حوايل  25ويف  - 14

إىل مديذة    اعاـرب )كواـ ال(، معـتادم  ث ثـة مركبـ     ـل أجهـزة مت جـرة مر لـة.          
تذ قم متركـز  يف موااـل علقـذص يف املبـ ال اعا عقـة.      وترت اعتق لير إىل أن ااض   من وحدا  اع

واســتذ دا إىل املالومـــ   اعــيت تلقتـــه  م ورــقة األمـــم املتحــدة  قـــوا اإلنعــ ن، ا تـــل أكثـــر      
 مدال نتقجة ااا ااجوع، وجذر  مئ   آخرون. 300 من
ويف   ف ـــة ا عـــ ة، حقـــز تذ ـــقم اعدوعـــة اإلســـ مقة تقـــدم  يف املذـــ طز اجلذواقـــة    - 15
حزيران/يونقه، حقع احتل نـ حقت  يف املديذـة ابـل أن يتراجـل أمـ ع       25مديذة ا ع ة يف  نم

ــ ن  ــو       ــد ا ــة. وأ فق ــة  قلقرــق   كردي ــة مد وم ــدة علح وم ــوا  املؤي يــاص  90 000اعق
يذّردوا إىل أجزاا أخرإ من املديذة وإىل اعقرإ اجملـ ولة نتقجـة عتقـدع اعتذ ـقم واملاـ لت اعـيت        اد

ياص آخر اد نزحوا إىل املذـ طز   30 000وولد  تق لير ترت أيض  إىل أن  .أ قبا يفعك
 اعر  عقة يف اعق مرلن و  مودا ولأس اعا  واعدلا سقة وتل متر.

وتواصل اعزنو  يف أم كن أخرإ يف اجل هولية اعاراقة اععولية نتقجة علقتـ   واناـداع    - 16
ة اعراـة، فـر آالف املـدنق  يف حزيران/يونقـه     األمن خ   اع ترة املر وعة ا عتقرير. ف ـن   ف ـ  

ــة اإلســ مقة،        ــة وتذ ــقم اعدوع ــة علدوع ــ  اجل   ــ   املعــلحة ريــت اعت اا ــ   ا مــل ت ــ  د اعقت
مــدال مــن ن حقــة  25 700مــدال مــن ن حقــة تــل أاــق ، و   19 000اقذــهم أكثــر مــن  ومــن

ونقــه  لــى وجــه حزيران/ي 23ســلوت. ويف ريضــون يفعــك، أصــدل تذ ــقم اعدوعــة اإلســ مقة يف 
ســ  ة  72اعتقريــب، إيــا لا ميــذا فقــه اععــ  ن األكــراد اعــاين ياقرــون يف مديذــة اعراــة مهلــة  
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مـن اععـ  ن األكـراد  لـى      11 000ع نتق   إىل املذطقة احملقطة اتدمر واععاذة. وأ جـ   ـو   
مــن اععــ  ن األكــراد إىل  ــ  اعاــرب يف   ف ــة    17 500االنتقــ   إىل تــدمر، يف حــ  فــر  

ــة اعاراقــة اععــولية، أدإ    15 500 حلــب، و إىل اــ     ف ــة اعراــة. ويف جذــوب اجل هولي
اندالع املا لت يف   ف ة دل  ،    يف يفعـك ااجـوع اعـاع يـذته  لـى مديذـة دل ـ  اجل   ـ           

 ياص. 42 500إىل نزو  أكثر من  ،املعلحة ريت اعت ااة علدوعة يف هن ية حزيران/يونقه
ااق كــــل األس ســــقة املدنقــــة خــــ   اع تــــرة املرــــ وعة اــــ عتقرير.  وتواصــــل تضــــرل  - 17
حزيران/يونقه، ا ما جهـ   معـلحة ريـت ت ااـة علدوعـة يف وادع اـردإ، يف   ف ـة         19 ف ن

ليــف دمرــز، اقطــل إمــدادا  املقــ ا  ــن مديذــة دمرــز  لــى إثــر ا تقــ    ــدد مــن املــدنق       
حزيران/يونقـه، وإلجبـ ل    11ة يف اع قجـة يف وادع اـردإ  ذـد نقطـة ت تـقم ح ومقـ          من

ا  ومة  لى تذ قا االت  ا احمللن اعاع ك ن اجل نب ن اـد توصـ  إعقـه يف واـا سـ از. ويف كـر       
أن ا  ومة اـد أفرجـا  ـن   نقـة  تجـزين علحـع  لـى اسـتئذ ف رـخ جـزا مـن إمـدادا              

ا ملق ا ار ل ك مـل.  املق ا. وال تزا  امل  ور   ج لية ا  اجل نب  من أجل استئذ ف اإلمداد 
وع ن، مل ت   د اعقت   يف اعزاداال، اخن ضا إمدادا  املق ا مرة أخـرإ يف دمرـز  لـى إثـر     
حــ ال  اطــل إرــ فقة إلمــدادا  املقــ ا  لــى يــد اجل   ــ   املعــلحة ريــت اعت ااــة علدوعــة.            

ا اعواا ن عه، اخن ضا ك قة املق ا املتوفرة ع ـل يـاص يف   ف ـة إدعـب اخن  رـ  كـبت       ويف
ألن االلت ــ ع ا ــ د يف أســا ل اعواــود اعذــ جم  ــن نــدلة اعواــود وتزايــد األ  ــ   اعادا قــة           

 إىل خ   ادلة  ط   رخ املق ا. أدإ اد
ويف حزيران/يونقه، تاررا  دة مواال علتراث اعثق يف يف اجل هولية اعاراقـة اععـولية    - 18

 يـة اآلثــ ل اععــولية أن الاــة  حزيران/يونقــه، أكــد  لااطــة مح 9ألرـرال اعــبب اعــزناع. ف ـن   
حزيران/يونقه، أصـقب متحـف ماـرة اعذا ـ ن يف إدعـب       15ا رإ اد تاررا علق ف. ويف 

ا مقــل مت جــر أ ــز أرــرالا الوحــ   املواا قــك واعتحــف. و ــ وة  لــى يفعــك، دمــر تذ ــقم  
جـة  رـرحي  إسـ مق  تـ لخيق  يف تـدمر املدل     2015حزيران/يونقـه   20اعدوعة اإلس مقة يف 

يف ا   ة مواال اعتراث اعا ملن ملذ  ة األمم املتحـدة علتراقـة واعالـم واعثق فـة. ويفكـر  املديريـة       
اعا مة اععولية عآلث ل واملت حف أن تذ قم اعدوعـة اإلسـ مقة اـد ورـل أيضـ   مت جـرا  داخـل        

ة نبـ  تـدمت   حزيران/يونقه، أكد  لااطة مح ية اآلث ل اععـولي  16املا اد واملا مل اعت لخيقة. ويف 
 ج مل املر طقة يف مديذة حلب. مئانة
ــة        - 19 ــة واملا لرــة يف مديذ ــ  ا  وم ــرة ا ــ   وامل  ورــ   املب ي واســتؤن ا االجت   

دمرــز، وأد  إىل تقعــت إي ــ   اإلري ثــة اإلنعــ نقة إىل املذطقــة، حقــع       ليــف املاضــ قة يف 
  يف متوا/يوعقــه. وك نــا اســتط  ا مجاقــة ااــ   األمحــر اعاــري اععــولع إي ــ   املعــ  دا 
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يــب يت/ف اير.  17ملاضــ قة مذــا اعقــوا  ا  ومقــة اــد أريلقــا اعطريــز اعر قعــن املــؤدع إىل ا 
ــ  وكــ ال  األمــم املتحــدة املتجهــة إىل املاضــ قة، لريــم       ومل ــة املرــتركة ا ــز ااــدذ اعق فل تذطل

  .حزيران/يونقه، حقع يذذت ر صدول ت ريا أم 17موافقة ا  ومة يف  ح وا   لى
متوا/يوعقه، أهنى مباوثن اخل ص إىل سـولية املرحلـة األوعقـة ملرـ ولا  جذقـف       2ويف  - 20

اجت   ــ  مــل األطــراف اععــولية واإلالق قــة واعدوعقــة، ويفعــك  ــدف  80ااــد  قــد أكثــر مــن 
ــلة      ــل اقـــ ن جذقـــف. ويـــرع مذـــا يفعـــك ا ـــ  يف  قـــد سلعـ ــ ن ت اقـ ــق   ارـ ورـــل توصـ

واعاواصــم اإلالق قــة واعدوعقــة،  ــدف اإل ــداد إلح طتــه املقبلــة االجت   ــ   يف نقويــولت  مــن
 جملس األمن. إىل
 

 حقوا اإلنع ن -ا ا  
ظلا م ورقة حقوا اإلنع ن خ   اع ترة املر وعة ا عتقرير تتلقى اد ـ اا  واضـ ي     - 21

ــز          ــو   تجــزين داخــل مراك ــايب وم ــف واحتجــ ا تاعــ ن وتا ــن حــ ال  تواق ــة   وث  قق
ومقــة. فالــى ســبقل املثــ  ، أ فقــد اــ ن   مقــ   قــوا اإلنعــ ن كــ ن اــد ا تقــل    االحتجــ ا ا  

اـد تـويف يف سـجن     2013فرع األمن اعاع رع اـدون توجقـه أع ا ـة عـه مذـا أي ل/مـ يو        يف
 حزيران/يونقه وفق  مل  دل  لقة. 20صقدن ي  يف 

يف سـجن محـ ة    ماـتق   إرـراا    ـن اعطاـ ع     650حزيران/يونقه، اـدأ حـوايل    17ويف  - 22
املركزع ااد إصدال    ة م  فحة اإلل  ب يف دمرز يف أي ل/مـ يو وحزيران/يونقـه أح  مـ     

ــة  ــ ب”اته  ــى       60رــد  “اإلل  ــا  ل ــد ح   ــة ا ــ ن احمل   ــد ا ــتق  . وأ فق ــتق   20ما ما
ماـتق  ا ععـجن ملـدد تتـراو       15سذة، و لـى   25ماتق  ا ععجن ملدة  25ا إل داع، و لى 

ــ   ــ ن،       15و  10اــ ــوا اإلنعــ ــقة حقــ ــه  م ورــ ــيت مجاتــ ــ   اعــ ــب املالومــ ــذة. و عــ ســ
ــ ن ــوا ارــ ل       ف ــاين صــدل  األح ــ ع ارــ هنم  ــم مت ــ  رون ســل قون ا تقل األيــا ص اع

ــدودة.        ــ  قة  ـ ــ  ن   اضـ ــّدع رـ ــ   تقـ ــوجزة يف   ك ـ ــ جرااا  مـ ــوا اـ ــ ن وحوك ـ تاعـ
د  تق لير تـاكر أهنـم   حزيران/يونقه، أواف املاتقلون إررا م  ن اعطا ع ااد أن ول 23 ويف

 تلقوا ت كقدا  من اععلط   اععولية ا   دة اعذ ر يف األح  ع يف متوا/يوعقه.
ــ ن حــوايل    10ويف  - 23 ــد ا ــه، أ فق ــوا ارصــ ص     20حزيران/يونق ــد اتل ــدلوا ا مــدنق  مــن اع

وااـا  ذـدم  حـ و  أحـد     ّدة  ذ صر ت ااة جلبهة اعذ رة يف ارية الب عواة يف إدعب  قب مرـ  
أاذـ ا   هة اعذ رة االستق ا  لى مـزن  ا ـقم دلاع مـوا ل علح ومـة. وحـ و  ااـ   مـن       ا دة جب

جبهـة اعذ ـرة    اعط   ة اعدلاية اعواوف يف وجه   وعة االستق ا، و قب يفعك أطلز  ذ صر مـن 
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يا    عب  دد مـن امل ـ دل. وأفـ د  اعتقـ لير      20اعذ ل  لى ا رد وأدإ يفعك إىل مقتل 
 .اد وص وا ا  دثة ا هن  فال فردع سقتم اعتحققز فقه ا ن ا دة جبهة اعذ رة

حزيران/يونقـــه، يف ديـــر اعـــزول، ولد  تقـــ لير تـــاكر أن تذ ـــقم اعدوعـــة         28ويف  - 24
ــة       ــة مــن مديذ ــ دين اعقريب ــدة املق ــه يف ســ حة اجلراديــز يف ال اإلســ مقة اــد أ ــدع مــدنق  واوجت

 .“اععحر”اعزول اته ة   لسته    دير
ورقة اد  اا  موثواة ترت إىل الت  ب وحدا  ا   ية اعرابقة اع رديـة  وتلقا امل  - 25

انته ك    قوا اإلنع ن رد س  ن تل أاق ، الا اعتهجت، و  لقـ   اعقتـل املعـتهدفة،    
ــب املذــ ا ، وم ــ دلة امل تل ــ   اخل صــة. وا  ــا م ــ دل  لقــة  لــى ألض املقــدان          وهن

املـدنق  اطـرد م مـن مذـ اام يف تـل أاـق         اتـهجت  وحدا  ا   ية اعرابقة اع ردية تقوع أن
ومــذاهم مــن اعاــودة إعقهــ . وإرــ فة إىل يفعــك، فــ ن ســ  ن اــرييت احلــة واــرا يــرف أفــ دوا     

املــدنق ، وصــ دل  امل تل ــ    وحــدا  ا   يــة اعرــابقة اع رديــة اــد تعــببا يف اجــت اــ ن
ــا ن عــه، يف    ــة. ويف اعوا ــه، أ ف 15املدنق ــحزيران/يونق ــ ن ق ــة دااــ      د ا ــن اري ــ ا   م ــ   ي مهذدس

 لمق  ا عرص ص ااد أن لف  مل دلة مزنعه. ا تل اد
حزيران/يونقه، ادما جلذة اعتحققز اعدوعقة املعـتقلة ارـ ن اجل هوليـة اعاراقـة      23يف  - 26

آيفال/مـ لس   15اع تـرة مـن    تلطـن اععولية إىل جملس حقوا اإلنع ن إح طة ي وية معت  لة 
. وكــــرل  جلذــــة اعتحققــــز يف إح طتــــه  املعــــت  لة ت كقــــد  2015حزيران/يونقــــه  15إىل 

ــدنق  واعترــريد        ــ  امل ــيت م  د ــ  أن اععــبب اعر قعــن يف اإلصــ ا   ا اســتذت ج ا  اععــ اقة اع
 اجل ـــ  ن واعتـــدمت  ـــو تا ـــد اســـتهداف املـــدنق ، وااج ـــ   اعارـــوا قة وريـــت املتذ ســـبة،  

 ق اقـة.  وإريـ ا املذ فـا ألريـراض    وااج     لـى املـدنق  واأل قـ ن احمل قـة، وفـرض ا  ـ ل       
ولكز  اإلح طة املعت  لة  لى االنتـه ك   املرت بـة أثذـ ا سـت األ  ـ   اعادا قـة، وأكـد         
اعلجذة است رال تلققه  مالوم   ت قد اواوع انتـه ك   واسـاة اعذطـ ا تتالـز  ا ملـة املـدنق        

 تل  اعا جزين  ن مواصلة اعقت  ،    يف يفعـك لوايـ   متضـ فرة ت قـد  ـدوث   لقـ         واملق
اخت ـ ا اعـرع، وأخـا ل ـ  ن. وترـ ل املراكـز       واتل ريت ا نونقة، وتاايب، و ذـف جذعـن،   

ــة،       ــقم اعت ااــة علح وم ــف مراكــز االحتجــ ا واععــجون ونقــ يت اعت ت ــيت ترــهد أ  ــ   اعاذ اع
ذ ــقم اعدوعــة اإلســ مقة، واــ   وجذــوب اجل هوليــة اعاراقــة   واأللارــن اعــيت يعــقطر  لقهــ  ت 

ــة ن ــاا  مج  ــ   معــلحة مذ  ضــة        ــة األخــتة  ج ــ   اري ــيت يــهد  يف اآلون اععــولية اع
 علح ومة تا ل أحق ن  جذب  إىل جذب مل جبهة اعذ رة.
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 االستج اة اإلنع نقة -جقم  
ة يف اجل هوليـة اعاراقـة اععـولية    الغ  دد األيـا ص احملتـ ج  إىل املعـ  دة اإلنعـ نق     - 27

م يـ    5ملقون يـاص، ومـن اقذـهم أكثـر مـن       12.2خ   اع ترة املر وعة ا عتقرير حوايل 
م يــ  يــاص مــن املرــردين داخلقــ ، وأكثــر مــن ألااــة م يــ    7.6ط ــل. ويوجــد حــوايل 

 .ياص فروا من اجل هولية اعاراقة اععولية إىل اعبلدان اجمل ولة وا   أفريقق 
ــ نقة اعت ااـــة عتمـــم املتحـــدة ويـــرك   وواصـــلا اعوكـــ ال ذ - 28    مـــد يـــد اعاـــون  ؤاإلنعـ
اجل هوليــة اعاراقــة  م يــ  احملتــ ج  يف حزيران/يونقــه ا ســتاداع مجقــل اعوســ  ط مــن داخــل إىل

(. واـدع ارنـ م    2014) 2191( و 2014) 2165ا ـدود،   ـ  اـ عقرالين     اععولية و ـ  
ــ ملن معــ    ــة اعا ــة إىل األرياي ــ  يــاص يف   4.1 دة رياا ق ــة    12م ي ــا مذ   ــة. ووا    ف 

ــة يف      ــر مــن ألااــة م يــ  جر ــة   جق ــة وإمــدادا  ألكث ــة أدوي   ف ــ  .  10اع ــحة اعا ملق
ــة )اعقونقعــقف( اعوصــو  إىل أكثــر مــن     ملقــون  2.8واســتط  ا مذ  ــة األمــم املتحــدة علط وع

ــوااع املقــ ا واع ــ   رف اع ــحن واعذ  فــة اع ــحقة، واع ــحة،  يــاص اتقــدد اعــد م يف تــوفت ع
جـئ  اعوصـو  إىل   واعتلاية، واعتالقم، وا   ية. واستط  ا م ورقة األمم املتحدة عرـؤون اع  

خــدم      ف ــة اعــلل إري ثقــة أس ســقة، فضــ   ــن 12يــاص يف  180 000 مــ  يقــرب مــن
   اع ـحة اإلا اقـة   ا   ية. واّدع صذدوا األمم املتحدة علع  ن اعد م عررك  ه عتقـدد خـدم  

ــذس إىل     ــوع اجلـ ــى نـ ــ  م  لـ ــ عاذف اعقـ ــلة اـ ــدم   يفا  اع ـ ــرأة 263 737واخلـ ــ ال  امـ يف  ـ
  ف ــ  . ووا ــا مذ  ــة األمــم املتحــدة عتريايــة واعزلا ــة عــوااع الا قــة عتقــدد اعــد م إىل    

ــو  إىل     4 800 ــهجرة اعوصـ ــة علـ ــة اعدوعقـ ــتط  ا املذ  ـ ــ   143 088يـــاص. واسـ يا ـ
ــقهم معــ  ــة األمــم املتحــدة    واــدما إع ــدما وك ع ــة  دة متاــددة اعقط  ــ  . وا وترــلقل  إلري ث

الجــ   280 000اعرــرا األد) )األونــروا( اعــد م إىل أكثــر مــن      اع جــئ  اع لعــطقذق  يف 
 .فلعطق 

ــ عتقرير. فحــ          - 29 ــرة املرــ وعة ا ــ  ا ــدود خــ   اع ت ــ   اعتعــلقم   وتواصــلا   لق
يــحذة  94 -يــحذة  140تحــدة ويــرك ؤ   املذ ــاون حزيران/يونقــه، ألســلا األمــم امل 30

إىل اجل هولية اعاراقة اععولية  وجب أح ـ ع اعقـرالين    -يحذة من األلدن  46من تركق  و 
(. والــــــا اعرــــــحذ   معــــــ  دة رياا قــــــة ألكثــــــر  2014) 2191( و 2014) 2165
ا ملقــون يــاص؛ وإمــدادا  املقــ   1.4مــواد ريــت رياا قــة عذحــو  وم يــ  يــاص؛  3.4 مــن

يــاص؛ وعــوااع طبقـــة عذحــو ملقــوال جر ـــة      900 000وعــوااع اع ــرف اع ــحن عذحـــو    
  جقــة، يف   ف ــ   حلــب واع يفاقــة وإدعــب ودل ــ  واعقذقطــرة ومحــ ة. ومترــق  مــل أح ــ ع 

(، وجها األمم املتحـدة إىل ا  ومـة إخطـ لا    2014) 2191( و 2014) 2165اعقرالين 
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وا ــ  ووجهتــه  و ــدد املعــت قدين مذــه . ولريــم  معــبق   ا ــل يــحذة، اــل ت  صــقل ارــ ن  ت 
ــة اععــولية، مل تترتــب تباــ   تــاكر      اناــداع األمــن ارــ ل متزايــد يف اــ   اجل هوليــة اعاراق

اعا لق   اعيت ن اا  األمم املتحدة    ا دود من تركق  خ   اع ترة املرـ وعة اـ عتقرير.     لى
جذــوب اجل هوليــة اعاراقــة اععــولية   اقــد أن اعقتــ   اعــاع نرــب مــؤخرا يف   ف ــة دل ــ  يف  

ــد ــرة         اـ ــ  يف اع تـ ــ  اعرمثـ ــز ماـ ــن طريـ ــرول  ـ ــن املـ ــدة مـ ــم املتحـ ــحذ   األمـ ــل يـ ــل مجقـ مذـ
ــن ــه إىل  24 مــ ــه. ويف  14حزيران/يونقــ ــحذ      15متوا/يوعقــ ــتؤن ا اعرــ ــه، اســ متوا/يوعقــ
 ا دود  ن طريز ما  اعرمث .   
  لق اــــ  يف األلدن وتركقــــ .   وواصــــلا آعقــــة اعرصــــد اعت ااــــة عتمــــم املتحــــدة       - 30
يحذة من اعرحذ   اإلنع نقة اعـيت ألسـلته     15حزيران/يونقه، لصد  اآلعقة م  جم و ه  ويف
مم املتحـدة، وأكـد  اعطـ ال اإلنعـ ال ع ـل مذـه ، وأاللـا اععـلط   اععـولية ااـد  بـول            األ
ميت األلدن ااعــا اآلعقــة تعــت قد مــن اعتاــ ون امل تــ ا مــل ح ــو يــحذة  ــ  ا ــدود. ومــ  كــل

 وتركق  خ   اع ترة املر وعة ا عتقرير.
و وافقة ح وميت تركق  واجل هولية اعاراقة اععـولية، أك ـل ارنـ م  األريايـة اعاـ ملن       - 31

ــر     ــز ماـــ  ن قب /اعق مرـــلن ت  ـــن أكثـ يف حزيران/يونقـــه نقـــل ح ـــص رياا قـــة  ـــن طريـ
 ياص. 176 000 من
/يونقـه ألاـل اوافـل مرـتركة اـ  اعوكـ ال ،       وانطلقا    خطويت اعزناع يف حزيران - 32

حزيران/يونقـه،   1و ـن اعق فلـة اعـيت انطلقـا يف      - ومن اقذه  ا فلة مل تذ ا مه تـه  إال جز قـ   
يـاص. ومل يذعـ ا    5 000متجهة إىل الودان يف ليف دمرـز عذقـل معـ  دا  رياا قـة إىل     

تقعـت مـن واالة اع ـحة    علق فلة اذقل داقز اعق ا. و ـ وة  لـى يفعـك، ولريـم تلقـن لسـ  ل       
 20 000عذقل عوااع طبقة، مذاا اوا  األمن   قل عوااع طبقة ك فقة ملا جلة مـ  يقـرب مـن    

ياص. ويف واا الحز، ح وعا مجاقة اا   األمحر اعاري اععولع إي ـ   اعلـوااع اعطبقـة    
ــقم  4يف  ــة ت تـ ــن نقطـ ــه، وع ـ ــة حزيران/يونقـ ــ  مـــن حقـــع أتـــا.    ح ومقـ ــه  وأ  داـ أوا تـ
لتقـز  حزيران/يونقه، وصـلا ا فلـة مرـتركة اـ  اعوكـ ال  إىل ك ـر محـرة وماـ لة األ         4 ويف
حزيران/يونقـه، انطلقـا    23 يـاص. ويف  60 000  ف ة حلب، ح ملة مع  دا  إىل  يف

ــة إىل      50 000ا فلــة مرــتركة اــ  اعوكــ ال  إىل يــرا حلــب ف وصــلا معــ  دا  رياا ق
حزيران/يونقــه،  16و  10يــاص. ويف  80 000يــاص، وجم و ــ   عــوااع طبقــة ت  ــن  

وصلا إىل تلبقعـة يف   ف ـة محـص ا فلـة مرـتركة اـ  اعوكـ ال    ـل معـ  دا  رياا قـة           
ياص. وأنزعا اوا  األمن احمللقـة مـن ا فلـة متجهـة إىل تلبقعـة عـوااع        92 000ألكثر من 

رياا قـة  يـاص. وأ لسـلا أيضـ   مـل  ـاا اعق فلـة معـ  دا          7 000جراحقة ملـ  يزيـد  لـى    
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ــقطرة ا  ومــــة، عتقــــدد اعــــد م     إىل ــات  ععــ ــرع اعقــــريبت  اخل رــ مــــذطقيت املرــــرفة واملاــ
 مدال يف املذطقة. 15 500 إىل
وإر فة إىل اعقوافل املرـتركة اـ  اعوكـ ال ، ألسـلا وكـ ال  األمـم املتحـدة أيضـ           - 33

اعـزناع. فالـى سـبقل    خ   اع ترة املر وعة ا عتقرير اوافل ت ااة عوك ال  مذ ردة  ـ  خطـويت   
جر ة   جقـة   330 000املث  ، ادما مذ  ة اع حة اعا ملقة مع  دة طبقة عتوفت أكثر من 

إىل مواال يف   ف    ليف دمرـز ومحـص وحلـب وديـر اعـزول )ا عذقـل اجلـوع( وا عـ ة.         
يــاص  50 000واــدما اعقونقعــقف معــ  دا  عتــوفت املقــ ا واع ــرف اع ــحن عذحــو        

  حزيران/يونقه.  ف ة محص يف يف
وواصلا املذ     ريت ا  ومقة اعدوعقة واععـولية  لـى حـد سـواا تقـدد املعـ  دة        - 34

املتاددة اعقط     يف اجل هولية اعاراقة اععولية يف حزيران/يونقـه،  ـ  يرـ ل تـوفت خـدم        
ملقــون يــاص  1.3معــت رة. واســتط  ا املذ  ــ   ريــت ا  ومقــة اعوصــو  إىل أكثــر مــن  

يـــاص  270 000يـــاص يف   ف ـــة حلـــب؛ وأكثـــر مـــن   850 000ذـــهم  ـــو اق مـــن
يـــاص  50 000يف   ف ـــة دل ـــ ، وأكثـــر مـــن   131 000  ف ـــة إدعـــب؛ وحـــوايل  يف
 .(2)  ف ة ا ع ة يف
 

 إم  نقة إي    املع  دا  اإلنع نقة - دا  
املعـ  دة يف اجل هوليـة   ظل إي    املع  دة اإلنع نقة إىل اع ـثتين مـن احملتـ ج  إىل     - 35

ملقـــون يـــاص، أمـــرا   وفـــ  ا عتحـــدي   اعب علـــة  12.2اعاراقـــة اععـــولية، اعبـــ عغ  ـــدد م 
وورـل اعارااقـل   حزيران/يونقه اعبب اعزناع اعق  م، واناـداع األمـن وتلـت خطـويت اجلبهـة،       يف

اإلداليـة   اعققود  لى اعتذقل واإلجـرااا   فرض األطراف،    يف يفعك واعتدخل املتا د من ابل
املر قــة. وإرــ فة إىل اعتحــدي   املــاكولة أ ــ ا، فــ ن معــتوإ اعت ويــل عتنرــطة اإلنعــ نقة     

ــل خطــة االســتج اة      ظــل ــة معــتوإ االحتق جــ  . ومل يتجــ وا متوي أيضــ  متال ــ    ــن مواكب
 متوا/يوعقه. 15يف امل  ة عل ية  26نعبة  2015ع حتق ج   يف سولية عا ع 

وأ  ا اعزناع امل ثف املتواصل يف  دة   ف    إم  نقة إي    املع  دا  اإلنعـ نقة   - 36
ا ا عقــة، وإم  نقــة ح ــو  اعذــ س  لــى اخلــدم   األس ســقة خــ   اع تــرة املرــ وعة اــ عتقرير.  
فالـى ســبقل املثــ  ، أ ــ ا اعقتــ   اعــاع احتـدع يف مديذــة دل ــ  يف هن يــة حزيران/يونقــه إي ــ     

يف يفعك اوافل األمم املتحدة  ـ  ا ـدود  ـن طريـز ماـ  اعرمثـ . وحـ   اناـداع         املع  دة،    
_________________ 

ت حة من املذ  ـ   ريـت ا  ومقـة اعرـري ة. و ـن تاـرض حملـة  ـن إمجـ يل          تعتذد  اا األلا ع إىل اعبق ن   امل (2) 
 استج اة املذ     ريت ا  ومقة، وع ذه  ال متثل اع ولة ك ملة.
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األمـــن واعققـــود األخـــرإ امل رورـــة  لـــى إم  نقـــة اعوصـــو  يف حزيران/يونقـــه دون إي ـــ     
ملقـون يـاص يف ليـف دمرـز وليـف محـص وليـف         1.2املع  دا  اعلاا قة إىل أكثر مـن  

مــدال  60 000اعاــ ملن مــد يـد اعاــون إىل  ــو   محـ ة. ويف إدعــب، مل يعــتطل ارنـ م  األريايــة  
ــر اعرــلول، ا إلرــ فة إىل     يف ــت       20 000ألحيــ  وجع ــ  اعل ــوا  وك ري ــدا ف يــاص يف ال

 تعقطر  لقه   ا  ومة، و قط     اجل      املعلحة ريت اعت ااة علدوعة.  
ارنــ م   وتواصــل أيضــ  اعتــدخل املتا ــد وفــرض اعققــود ملذــل إي ــ   املاونــة. واســت ر  - 37

ــة إىل     ــة اعاــ ملن يف واــف تقــدد املعــ  دا  اعلاا ق ــزول   600 000األرياي ــر اع يــاص يف دي
،  لـى  2014مذا أي ل/م يو وترـرين اعثـ ال/نوف     متاالا     إعقه ا   اعوصو  واعراة، حقع

اعترتقــب، نتقجــة ع ــاواة إي ــ   اإلمــدادا  اإلنعــ نقة  ــ  املذــ طز اعــيت يعــقطر  لقهــ  تذ ــقم  
ة اإلســـ مقة. وا ملثـــل، فـــ ن ارنـــ م  األريايـــة اعاـــ ملن  ـــ جز ح عقـــ   ـــن اعوصـــو  إىل  اعدوعـــ
يــاص يف املذــ طز اعــيت يعــقطر  لقهــ  تذ ــقم اعدوعــة اإلســ مقة يف ليــف حلــب،  175 000

ااعــا اعقونقعــقف  ــ جزة  ــن إلســ     اعــبب تاــال اعا ــل يف أمــ ن وا ــولة معــتقلة. ومــ   
دير اعزول واعراة اعبب صاواة إي    اإلمـدادا  اإلنعـ نقة     هقزا  ملا جلة املق ا إىل   ف يت

   املذ طز اعيت يعقطر  لقهـ  تذ ـقم اعدوعـة اإلسـ مقة. ويف اعواـا ن عـه، يف   ف ـة إدعـب،         
صــ دل   ذ صــر ت ااــة جلبهــة اعذ ــرة إمــدادا  إحــدإ املذ  ــ   ريــت ا  ومقــة اعدوعقــة يف     

ة اعذ ـــرة أ ـــ د  جـــزاا  كـــبتا مـــن تلـــك مذت ـــف حزيران/يونقـــه. وأ فقـــد أيضـــ  اـــ ن جبهـــ
 تعت ر امل  ور   الستا دة م  تبقى مذه . ح  يف ،اإلمدادا 

ومل تطــرأ يف حزيران/يونقــه أع تلــقتا  كــبتة يف اإلجــرااا  اإلداليــة اعــيت تقتضــقه    - 38
ح ومة اجل هولية اعاراقة اععـولية. واسـت ر  اإلجـرااا  ا  عقـة يف تـ خت أو تقققـد إي ـ          

 املع  دا  اعيت تقدمه  وك ال  األمم املتحدة.
حزيران/يونقــه، الــغ  ــدد طلبــ   اعت يــتا  اعــيت ادمتــه  األمــم املتحــدة     30وحــ   - 39

طلبـ    24طلب  )طلب   ت يـتا  جديـدة و ديـد ت يـتا (، مذـه        53واعيت ظلا اقد اعذ ر 
يوع   ـل. ومذـا    15  أكثر من مّر  لى تقدميهطلب   29يوع   ل، و  15 ميّر  لى تقدميه مل 
ــ نون اعث ال/يذـــ ير   1 ــه   2015كـ ــّدع مـــ  جم و ـ ــو   لـــى ت يـــتا      558، ا ـ طلبـــ  علح ـ

 ومــن اقذــه   مذــه  ا ملوافقــة،  471ت يــتا  جديــدة و ديــد ت يــتا (، وح ــن      )طلبــ  
ت يـتة، فق ـ  خـ  مـوظ ن األمـم املتحـدة        33حزيران/يونقه. ولذف  م  جم و ه  طلب  يف 91
ااة اعاين أ لن  ذهم يف يب يت/ف اير اوص هم أيا ص  ريت مرريـوب فـقهم. و لـى سـبقل     األل

 ا ك له. 2014طلب ت يتة يف   ع  28املق لنة، لذف  م  جم و ه 
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حزيران/يونقــه، الــغ  ــدد املذ  ــ   ريــت ا  ومقــة اعدوعقــة اعــيت ح ــلا    30وحــ   - 40
ـــ    لـــى ــة اعاراق ــل يف اجل هوليـ ــة علا ـ ــن ا  ومـ ــة مـ ــولية موافقـ ــا  15ة اععـ ــة. وظلـ مذ  ـ
املذ     ريـت ا  ومقـة اعدوعقـة تواجـه سلعـلة مـن اعاقبـ   اإلداليـة واعققـود اعـيت تـؤثر              اا

ااعا تلك املذ     تواجه اقـودا  ـد مـن اـدلا   لـى إا مـة        سلب  يف ادلا   لى اعا ل. وم 
املهـ ع، واالنضــ  ع  يـراك   مـل املذ  ــ   اإلنعـ نقة اعوطذقـة، وفــتا م  تـب فر قـة، وتذ قــا       

اعقوافل املرـتركة اـ  اعوكـ ال ، وإجـراا تققق ـ   معـتقلة عتحديـد االحتق جـ  . والـغ           إىل
 دد اعت يتا  امل ذوحة عل ذ  ـ   ريـت ا  ومقـة اعدوعقـة يف حزيران/يونقـه ألاـل ت يـتا ،        

 ت يتا  تذت ر املوافقة  لقه . سبلتزا   وال
 ومقة اعوطذقة اعيت أ يفن اـ  ا نرـ ا يـراك   مـل األمـم      والت ل  دد املذ     ريت ا  - 41

ــن   ــدة مـ ــة إىل  118املتحـ ــز    120مذ  ـ ــن طريـ ــه،  ـ ــة يف حزيران/يونقـ ــ  .  175مذ  ـ فر ـ
وأرــ فا ا  ومــة اععــولية مذ  ــت  وطذقــت  ريــت ح ــومقت  يف  ــ ف يت اععــويداا وليــف  

اـ  ا ا مـة يـراك   مـل األمـم      اا   دد املذ     اعوطذقة ريت ا  ومقـة املـ يفون    دمرز. وم 
املتحدة ريت كـ ف يف ااـ  احمل ف ـ  ، مثـل ليـف دمرـز واعقذقطـرة وإدعـب ودل ـ  واعراـة،           

 مق لنة  عتوإ االحتق ج   اإلنع نقة واالستج اة املطلواة.
طلبــ   81إىل هن يــة اع تــرة املرــ وعة اــ عتقرير   2015واــدما األمــم املتحــدة يف  ــ ع   - 42
لية إللســـ   اوافـــل مرـــتركة اـــ  اعوكـــ ال  )ترـــ ل اعذقـــل اجلـــوع(،   ا  ومـــة اععـــو إىل
املذ طز احمل صرة أو اعيت ي اب اعوصو  إعقه  أو إىل مذ طز أخرإ تقل    خطـويت اعـزناع    إىل

يف اجل هوليــة اعاراقــة اععــولية، مــن اقذــه  ألااــة طلبــ   مل يــرد ارــ هن  أع لد مــن ا  ومــة، 
 ه  طلبــ   جديــدة، وتعــاة طلبــ   اــّدما جمــددا      ف ــرل  األمــم املتحــدة تقــدميه  اوصــ    

متوا/يوعقه، الغ  دد اعطلب   اعـيت ح ـلا  لـى موافقـة      15قا. وح  ك نا اد  ذّل أن ااد
طلبـ  ، مـن اقذـه  تعـاة طلبـ   تتالـز اقوافـل أاـز  مه مهـ ،           20مبد قة من واالة اخل لجقة 

اعقوافـل واعق فلـة املذجـزة جز قـ ،     وطلب واحد يتالز اق فلة أاـز  مه مهـ  جز قـ . وأوصـلا     
طلبــ    يـاص مــن األيـا ص احملتـ ج . أمـ      500 000جم و هـ ، معـ  دا  إىل  ـو     يف

 ــاا  اــ  اعقوافــل اعارــرة املتبققــة املوافــز  لقهــ  فهــن يف مراحــل خمتل ــة مــن اعتحضــت. ومــن  
مم املتحدة وااـ    اعقوافل، مل يتعنَّ ااد إلس   ا فلت  اعبب  دع اعتوصل إىل ات  ا ا  األ

األمحر اعاري اععولع وا  ومة اععولية ار ن اعطريز اعواجـب اتب  ـه إلي ـ   املعـ  دا ،     
اجل   ـ   املعـلحة    يف ح  تاال إلس   ا فلت  أخـري  اعـبب  ـدع اعتوصـل إىل ات ـ ا مـل      

 طلبـ   33 طلبـ ، ترـ ل   45ريت اعت ااة علدوعة. والغ  دد اعطلب   اعيت تذت ر موافقة ا  ومـة  
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. و ذّلقــا ث ثــة طلبــ    ةزا  ســ ليتــال وســ اق   ا ــّدما طلبــ   12متوا/يوعقــه و  1يف ا ــّدما 
 اعبب اع روف األمذقة اعع  دة.

اا  اعوصو  إىل اعذ س اعاين ياقرون يف مذ طز ي اب اعوصـو  إعقهـ  أمـرا يـثت      وم  - 43
قهــ  عتبــّقن اعتطــولا  األخــتة  القــ  ا علــ . واســتذ  لا ا   ــة املوااــل اعــيت ي ــاب اعوصــو  إع  

ــقطرة          يف ــة وس ــت خطــويت اجلبه ــزناع وتل ــ   اع ــن ديذ مق جمــ   إي ــ   املعــ  دا ، فضــ   
األطــراف. وحــ  هن يــة اع تــرة املرــ وعة اــ عتقرير، كــ ن اعاــدد اإلمجــ يل عتيــا ص احملتــ ج    

موااـــ   فق ـــ  مضـــى( اـــد وصـــل إىل حـــوايل  131موااـــ  ي ـــاب اعوصـــو  إعقهـــ  ) 127 يف
م ي  ياص فق   مضى(. واسـتط  ا وكـ ال  األمـم املتحـدة      4.8م ي  ياص ) 4.6

يف امل  ة مذه ( خ   اع تـرة املرـ وعة    25مواا   من تلك املواال ) 32ويرك ؤ   اعوصو  إىل 
ا عتقرير. واستط  ا وك ال  األمم املتحـدة ويـرك ؤ   إي ـ   املعـ  دا  اعلاا قـة واعـد م       

ــة   ــ علوااع اعزلا ق ــن  ا ــر م ــد م    14يــاص يف  334 000إىل أكث ــوااع اع ــ  ؛ وإي ــ   ع مواا
موااـ ؛ وإي ـ   عـوااع املقـ ا      20جر ة   جقة طبقـة يف   200 000اع حن عتقدد أكثر من 

مــواد إي ــ   موااــ ؛ و 11يا ــ  يف  465 074واع ــرف اع ــحن واعذ  فــة اع ــحقة إىل  
 .مواال 10ياص يف  135 000ة أس سقة مل  يقرب من قإري ث
 

 املذ طز احمل صرة  
وليـــة اعاراقـــة اععـــولية مـــن أصـــل يـــاص  ـــا ا  ـــ ل يف اجل ه 422 000ظـــل  - 44
 167 500م ي  ياص ياقرون يف املذ طز اعيت ي اب اعوصو  إعقهـ . ويرـ ل يفعـك     4.6

يـاص   صـر م    26 500ياص   صر م اعقوا  ا  ومقة يف اعلوطة اعرراقة وداليـ ؛ و  
يـاص حي صـر م تذ ـقم     228 000ريت اعت ااة علدوعة يف نبل واعز راا؛ و اجل      املعلحة 

 .اعدوعة اإلس مقة يف األحق ا اعلراقة ملديذة دير اعزول اعيت تعقطر  لقه  ا  ومة
ــو    - 45 ــل  ـ ــراقة، ظـ ــة اعرـ ــه، يف اعلوطـ ــون   163 500ويف حزيران/يونقـ يـــاص ياقرـ
ل إىل اعلوطـة اعرـراقة أع معـ  دا     ا  ـ ل اعـاع ت ررـه اعقـوا  ا  ومقـة، ومل ت ـ        ا

ــة         ــ  ا فل ــم املتحــدة علعــ  ن أن يوصــل إىل دوم ــم املتحــدة. واســتط ع صــذدوا األم مــن األم
متوا/يوعقـه،   12. ويف امـرأة  1 365خطويت اعزناع عتقـدد خـدم   اع ـحة اإلا اقـة إىل        

ل إىل دومــ  تلقــا مذ  ــة اع ــحة اعا ملقــة موافقــة مــن واالة اخل لجقــة تعــ ا اــ  اــ ن توصــ    
 جلعة ريعقل كلوع. 500اعرحذة اعث نقة من عوااع إجراا 
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ياص ياقرون  ا ا  ـ ل اعـاع    4 000ويف دالي ، يف ليف دمرز، ظل حوايل  - 46
ت ررــه اعقــوا  ا  ومقــة. ومل يتلــز اعذــ س يف  ــاا املذطقــة أع معــ  دة مــن األمــم املتحــدة    

 .2012تررين األو /أكتوار  مذا
ياص ياقرون  ا ا   ل اعـاع ت ررـه    26 500عز راا، ظل حوايل ويف نبل وا - 47

ــم         ــن األم ــت  أع معــ  دا  م ــة. ومل ت ــل إىل املذطق ــة علدوع اجل   ــ   املعــلحة ريــت اعت اا
 املتحدة يف حزيران/يونقه.

ويف األحقــــ ا اعلراقــــة ملديذــــة ديــــر اعــــزول اعــــيت تعــــقطر  لقهــــ  ا  ومــــة، ياــــقم    - 48
ا   ل اعـاع ي ررـه تذ ـقم اعدوعـة اإلسـ مقة. وخـ   اع تـرة        ياص  ا  228 000  و

املر وعة اـ عتقرير، اسـتط ع ااـ   األمحـر اعاـري اععـولع، اـد م مـن اعقونقعـقف، اعوصـو            
ط   يف دير اعزول عتطاق هم رد ا  بة وإجـراا اعتلققحـ   اعروتقذقـة األخـرإ.      1 764 إىل

ــز ا     ــن طري ــة،   ــة اع ــحة اعا ملق ــلا مذ   ــن عذحــو     وألس ــة ت   ــل اجلــوع، معــ  دة طبق عذق
ما جلـة طبقـة  ـن طريـز      289جر ـة   جقـة، وتقـدد     46 000ياص، الـا   18 400

 يريك  لن.
ويف حزيران/يونقه، كـ ن اعاـدد اإلمجـ يل عتيـا ص اعـاين اسـت  دوا مـن املعـ  دا           - 49

ــل نعــبة   ــة مــن اععــ  ن احمل صــرين. ومل يتعــّن خــ       5اع ــحقة ميث ــرة املرــ وعة  يف امل   اع ت
اــ عتقرير إي ــ   أع معــ  دا  أخــرإ مثــل املعــ  دة اعلاا قــة وريــت اعلاا قــة واملــواد اإلري ثقــة  

 األخرإ إىل املذ طز احمل صرة.
ــةااعــا وك عــة األمــم املتحــدة   ومــ  - 50 وترــلقل اع جــئ  اع لعــطقذق  يف اعرــرا   إلري ث

ن املـدنق  اعاـ عق  يف خمـقم اعتمـوت،     األد) ترار اقلز ا عغ إااا س مة واحتق جـ   آالف مـ  
لريم أنه مل ي ن خ   اع ترة املر وعة اـ عتقرير م ـذ   اـ  املذـ طز احمل صـرة، وآالف آخـرين       
من اعاين يردوا إىل املذ طز اجمل ولة، يلـدا وابـق  واقـا سـحم،  قـب األحـداث اعـيت وااـا         

 لـى ما ـم املذطقـة. وظلـا     نقع ن/أاريل  ذدم  سـقطر  مج  ـ   معـلحة     1يف اعتموت يف 
ــرة      ــة خــ   اع ت ــروا يف اعتمــوت مالقــة، وتاــال إلســ   أع ااثــ   إري ثق مجقــل   لقــ   األون

 آيفال/ 28املرــ وعة اــ عتقرير. وك نــا األونــروا اــد أوفــد  آخــر ااثــة إري ثقــة إىل اعتمــوت يف  
ــا         ــق  واق ــدا واب ــ طز اجملــ ولة، يل ــة إىل املذ ــ د آخــر ااث ــ  احــا يف إي  ــ لس، ك  ســحم،  م

ــع وا ــا   7 يف ــه، حق ــت احتق جــ     ســّ  حزيران/يونق ــة تل ــد   1 200رياا ق أســرة. واا
ــ يو، ف هنــ         أن ــة ا نت ــ ع خــ   يــهر أي ل/م ــك املذطق ــروا ا عوصــو  إىل تل كــ ن يذعــ ا عتون
ــت   ــ  خطــويت      مل ــ عتقرير ســوإ ااث ــرة املرــ وعة ا ــزناع توفــد خــ   اع ت ــق   اع ــدا واب إىل يل

أســرة، وتقــدد  1 200رياا قــة إىل  ســّ  حزيران/يونقــه، إلي ــ    7و  3ســحم، يف  واقــا



 S/2015/561 

 

16/20 15-12241 

 

 مدنق . ومت تراقص ما ن ة ط ل  دون سـن اخل معـة مـن سـوا     67اع حقة إىل ا  االستر ل
حزيران/يونقــه، ح وعــا األونــروا إي ــ د ااثــة إىل املذطقــة يفااــ ، وع ذــه  لذّد    8 اعتلايــة. ويف

لقهـ  ا  ومـة دون تقـدد أع ت عـت يـ ل إ  اـة إي ـ           لى أ ق    يف نقطة ت تقم تعـقطر   
املعــ  دة اإلنعــ نقة. و لــى اعــرريم مــن املعــ  ن اعاديــدة اعــيت ااعتــه  األونــروا فــ ن اععــلط     

 ت يفن اادذ ا ستئذ ف أنرطة األونروا اإلنع نقة يف يلدا وابق  واقا سحم. اععولية مل
 

 اعا مل  يف اجمل   اعطتحرية مرول يحذ   اعلوااع واملادا  اعطبقة و  
ألســلا مذ  ــة اع ــحة اعا ملقــة ويــرك ؤ   املذ ــاون مــن داخــل اجل هوليــة اعاراقــة     - 51

اععــولية أدويــة وعــوااع طبقــة ت  ــن ألكثــر مــن ألااــة م يــ  جر ــة   جقــة إىل اععــلط       
 إي ـ      ف ـ  . ومت  10اع حقة احمللقة واملذ     ريت ا  ومقة واملرافز اعطبقـة اخل صـة يف   

من  اا األدوية  ن طريز   لق   تعـلقم  ـ  اخلطـويت يف   ف ـ       جر ة  369 000 و 
وا ع ة ودل   ودير اعزول ومحص، وليـف دمرـز. وألسـلا مذ  ـة اع ـحة اعا ملقـة        حلب

ــة اعق مرــلن تتضــ ن      ــة مــن دمرــز إىل مديذ ــة.    جر ــ 24 808أيضــ   يــحذة جوي   جق
جم و ـــة  24  مـــن اعلـــوااع اعضـــرولية علقـــ ا  ، و وأوصـــلا اعقونقعـــقف  ـــ ال جم و ـــ 

مـري    172 800جم و ة أدوية أس سقة، ووفر  أدوية أس سقة عــ   17عوااع اعتوعقد، و  من
يف   ف ـــ   حلـــب وإدعـــب واع يفاقـــة. ويف اعواـــا ن عـــه، اســـت  د مـــن اعلـــوااع اع ـــحقة    

 21 433ا املذ ـاين،  األس سقة، املقدمة اد م مـن صـذدوا األمـم املتحـدة علعـ  ن واعرـرك       
وليـــف دمرـــز وحلـــب واععـــويداا     لجـــ  يقق ـــون يف   ف ـــ   دمرـــز    864امـــرأة و 
 ومحص. ودل  
ــ عتقرير،        - 52 ــرة املرــ وعة ا ــة خــ   اع ت ــن املعــ  دا  اعطبق ــدل كــبت م ولريــم إي ــ   ا
إم  نقـة إي ـ   اعلـوااع واملاـدا  اعطبقـة   ـولة اـبا  املذـ طز نتقجـة الناـداع األمـن             ظلا
فررته أطراف اعزناع من اقود  لى إي    املع  دا . وخ   اع تـرة املرـ وعة اـ عتقرير،      وم

أدإ تــد ول األورــ ع األمذقــة يف كــثت مــن أ ــ ا اعبلــد وترــريد آالف جديــدة مــن املــدنق ،   
 رالة توفر اخلدم   اع حقة، وخب صة يف   ف    ا عـ ة وحلـب وإدعـب وليـف محـ ة       إىل

و ـ وة  لـى يفعـك، فـ ن نقـص إمـدادا  اعواـود يف اـ   اجل هوليـة          ودل   وليـف دمرـز.   
اعاراقة اععولية يف حزيران/يونقه أدإ أيضـ  إىل تـدال تـوفت اخلـدم   اع ـحقة يف ااـ  أ ـ ا        
احمل ف    اعر  عقة اعواااة  ا سقطرة اجل      املعلحة ريت اعت ااة علدوعـة، حقـع إن  ـدة    

لى األنرطة األس سقة واعا جلـة فقـط. ويف اعواـا ن عـه،     مرافز اد ال ا خدم ا  عتقت ر  
ولريم موافقة اععلط   احمللقة،   د  اوا  األمن إىل إااعة مجقل عـوااع اجلراحـة مـن اـ فلت      
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مرــتركت  اــ  وكــ ال  األمــم املتحــدة متــوجهت  إىل تلبقعــة وتــت مالــة، فحرمــا اععــ  ن 
 ما جلة جراحقة. 7 254عوااع إجراا  من
ووراا مذ  ة اع حة اعا ملقة ويـرك ؤ   مـن اطـ ع اع ـحة خطـة تذ قايـة  ريبقـة         - 53

مــدا  يــهر واحــد إلي ــ   املعــ  دا  إىل املذــ طز اعــيت ي ــاب اعوصــو  إعقهــ  واملذــ طز           
موااــ  يف مخــس   ف ــ    ــن حلــب ودمرــز  14ملقــون يــاص يف  1.9احمل صــرة، خلدمــة 

ــد م  ــاا اخلطــة،     ــب    ودل ــ  وليــف دمرــز وإدعــب. وع ــة طل ــّدما مذ  ــة اع ــحة اعا ملق ا
طلبـ    أيضـ   اـدما مذ  ـة اع ـحة اعا ملقـة    وحزيران/يونقه؛ ومل يرد جواب  لى أع مذه  .  يف

ــف دمرــز،         إلي ــ    ــوع إىل دومــ  يف لي ــوااع جلعــ   اعلعــقل اع ل ــن ع اعرــحذة اعث نقــة م
ــب يف    ــى اعطل ــة  ل ــذا واا    12وصــدل  موافق ــم م ــه. ويف معــ ل مذ  ــل، ولري لة متوا/يوعق

اخل لجقة موافقة  لى إي    أدوية وعوااع طبقة عواف ت رن مـرض اعذلـف يف دومـ  يف ليـف     
. 2014 دمرز، ف ن اعرحذة مـ  ااعـا يف انت ـ ل صـدول موافقـة مذـا كـ نون األو /ديعـ          

 ها لس عة تاكت إىل واالة اخل لجقة، وع ذه  ظلا دون إج اة.جِّووذ
 رـــرة علتح ـــ  رـــد يـــلل األط ـــ   يف اع تـــرة   ونذّ ـــا  ا  لـــة اعوطذقـــة اعراااـــة - 54
ملقــون ط ــل دون ســن اخل معــة.   2.9حزيران/يونقــه، واســتهدفا  4أي ل/مــ يو إىل  31 مــن

يف امل  ـة مـن ااـدف(.     80ملقـون ط ـل )   2.3مـ  جم و ـه     ـ   وترت األلاـ ع اعذه  قـة إىل   
ــه      ــة   ــ  ع ــل ط ــل يف اقت ــا محل ــة اإلســ مقة تذ ق ــل تذ ــقم اعدوع ــ طز اخل رــاة   ومذ يف املذ

ط ـل   463 000  ف يت اعراة ودير اعزول ار ل ل قعن(. وتاال   ـ   ـو    ععقطرته )يف
دون ســن اخل معــة يف  ــاا املذــ طز. ومل تتجــ وا نعــبة األط ــ   اعــاين مت   ــقذهم يف مديذــة  

أط ـ  (. وتاـال أيضـ   تذ قـا      263 508ط ـ  مـن أصـل     22 592يف امل  ة ) 10اعزول  دير
محلة اعتح   يف اعاديد من األم كن يف   ف    محـص وحلـب وإدعـب وديـر اعـزول وليـف       

 دمرز اعبب اعقت   اعدا ر واناداع األمن.
وتواصلا ااج     لى املرافز اعطبقة وسق لا  اإلسا ف واملوظ   اعطبـق  خـ      - 55

ــه، وثقــا مذ  ــة     ــ عتقرير. ف ــن حزيران/يونق ــرة املرــ وعة ا ــ ” اع ت ــوا  األطب ا املذ صــرون  ق
رــراة جويــة ن ــاا   12، الــا  طبقــ مرفقــ  13  جومــ   لــى 14توثقــز واــوع  “اإلنعــ ن

اعقوا  ا  ومقة. ووااا   نقة  ج    يف   ف ة حلب، وث ثة يف   ف ـة دل ـ ، و جـوع    
واحد يف كل من   ف    دمرز وا ع ة وإدعب. ويف حزيران/يونقه، وثقا املذ  ـة مقتـل   

ظ   طبق ، مـن اقذـهم مـ  ال يقـل  ـن سـتة مـوظ   اسـتذهدفوا أو ا تلـوا أثذـ ا ت ديـة            تعاة مو
، واثذــ ن  ــا واالن جــ لا اعواجــب. وا تــل مخعــة مذــهم نتقجــة   لقــ   اعق ــف املــدفان   
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  ف ـة   اعتاايب، واثذ ن ا ط ا اعذ ل  لقه  . وا تل ألااـة مذـهم يف   ف ـة حلـب، واثذـ ن يف     
 من   ف    دمرز واعراة وا ع ة.دل  ، وواحد يف كل 

ــ ن   ”ومذــا اــدا اعــزناع، وثقــا مذ  ــة      - 56 واــوع  “األطبــ ا املذ صــرون  قــوا اإلنع
مرفقـ    255مرفقـ  طبقـ  خمتل ـ ، موا ـ   لـى اعذحـو اعتـ يل  أ صـقب          213 جوم   لـى   285

بب اعـ  8اعـبب اجل   ـ   املعـلحة ريـت اعت ااـة علدوعـة، و        11 اعبب اعقوا  ا  ومقة، و
تذ قم اعدوعة اإلس مقة وجبهة اعذ رة، ومرفز واحد اعبب اـوا  اعتحـ عف اعاـ ملن مل  فحـة     

اعبب اوا  جمهوعـة ااويـة. ويـهد    ف تـ  حلـب وإدعـب        10تذ قم اعدوعة اإلس مقة، و 
 جومـ  يف   ف ـة    45 جومـ  يف   ف ـة حلـب و     76أك   دد من ااج   ، حقـع واـل   

قــــ . ومــــن اــــ   ــــؤالا،  موظ ــــ  طب 642مقتــــل مــــ  جم و ــــه إدعــــب. ووثقــــا املذ  ــــة 
  املعـلحة ريـت اعت ااـة علدوعـة،      لـى يـد اجل   ـ     8يد اعقـوا  ا  ومقـة، و     لى 614 ا تل
ــة،         8 و ــوا  اع رديـ ــد اعقـ ــى يـ ــد  لـ ــف واحـ ــ مقة، وموظـ ــة اإلسـ ــقم اعدوعـ ــد تذ ـ ــى يـ   لـ
 .ااوية  لى يد اوا  جمهوعة 11و 
 

 وأم كن اعا لس مة وأمن املوظ     
  ـدة  ريت معتادمة مذـا ك نا  ،حزيران/يونقه، دذمر  مدلسة ت ااة عتونروا 16يف  - 57

 ريــرب دمرــز. وأد  -  لــى إثــر ان جــ ل كــبت يف ماعــ ر خــ ن اعرــقا يف جذــوب  ، أيــهر
إىل إ ــ ا أرــرال أيضــ   ركــز جمت اــن جمــ ول عل دلســة وتــ ال  االن جــ لاعرــ  ي  اعذ مجــة  ــن 

 عتونروا.
حزيران/يونقه، سقطا صواليخ وااا ف  لى أحق ا خمتل ـة يف مركـز مديذـة     16ويف  - 58

ــدة.         ــم املتحـ ــو األمـ ــه موظ ـ ــقم فقـ ــاع يقـ ــة اعـ ــو  األلااـ ــدا اع  ـ ــن فذـ ــ عقرب مـ ــز اـ دمرـ
 أع من موظ ن األمم املتحدة ا يفإ. يذ ب ومل
نــولوا  قمحزيران/يونقــه، واــل  جــوع انتحــ لع يف اعقحط نقــة اعواااــة اــ  خمــ  9ويف  - 59

ع جئ  ومديذة اعق مرلن يف   ف ة ا عـ ة، أثذـ ا وجـود ااثـة مقدانقـة ت ااـة مل ورـقة األمـم         
ــن واععــ مة         ــا إدالة األم ــاعك، طلب ــك املاــقم. ونتقجــة ع املتحــدة عرــؤون اع جــئ  يف يفع

 األمم املتحدة  ودة اعباثة إىل اعق مرلن ابل املو د املقرل. يف
قطا مخس ااا ف   ون يف مديذة جرم ن  يف ليـف دمرـز،   حزيران/يونقه، س 6ويف  - 60

مـدنق  آخـر. وأثـر  ـاا ااجـوع تـ ثتا مب يـرا  لـى توايـل           15وأد  إىل مقتل مدنق  وجر  
مواد اإلري ثة األس سقة ألن مجاقة اا   األمحر اعاري اععولع، و ن اعرـريك املذ ـا مل ورـقة    
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 ت جقــل اعتوايــل عتجذــب تاــري  املــوظ   األمـم املتحــدة عرــؤون اع جــئ ، اــد ارـطر  إىل  
 واملعت قدين إىل أع خطر آخر.

موظ ــ    28موظ ــ  مــن مــوظ ن األمــم املتحــدة، مــن اقذــهم   32 مــ  جم و ــه وال يــزا  - 61
األونــروا،  تجــزين أو يف  ــداد امل قــودين. والــغ جم ــوع  ــدد اعاــ مل  يف اجملــ   اإلنعــ ال     يف

موظ ـ  مـن مـوظ ن األمـم      17يا ـ      77يف  اا اعزناع  2011اعاين اتلوا مذا آيفال/م لس 
ــري اععــولع، و       45 املتحــدة، و ــ   األمحــر اعا ــو ن اا ــوظ ن ومتط ــن م ــو ن   8م ــن متط م
مـن مـوظ ن املذ  ـ   ريـت ا  ومقـة اعدوعقـة.        7ااـ   األمحـر اع لعـطق ، و    مجاقـة  وموظ ن 

 .2015ك نون اعث ال/يذ ير  1مذا  10يا   ، ا تل  77جم وع اعقتلى اعب عغ  دد م  ا  ومن
  

 م ح    -ث عث   
ياجز املرا  ن إجي د كل    علتابت  ن املا ن ة اعيت ي  اد   اععوليون و ـم ياقرـون    - 62

اععــذة اخل معــة مــن  ــاا اعــزناع. ف رــ فة إىل اســت رال ســقويت اعقتلــى وواــوع اإلصــ ا             
اعثقــ يف، وترــريد  رــرا  اآلالف مــن اعذــ س،     املــدنق ، وتــدمت امل تل ــ   واعتــراث     اــ 
ــ ن ــود        ف ــ ا واعوا ــون أيضــ   نق ــ  يــديدا  يف املق ــن اععــولي  يواجه ــد م ــ دة أدإ إىل اعادي اي

 األمراض ومعتوإ املرقة، وال سق   يف املذ طز اعيت ي اب اعوصو  إعقه .
ععـ ة املهق ذـة   اا   دع احتراع اعقوا د األس سـقة علقـ نون اإلنعـ ال اعـدويل  ـو ا      وم  - 63

 لى األ     اعادا قة. ومجقل أطراف اعزناع مقّ رٌة يف اعتققد ا العتزاع امل ـروض  لقهـ     يـة    
املــدنق . و لــى ريــرال مــ  حــدث يف األيــهر اععــ اقة، جيــرع اعقتــ    لــى األلارــن واملــوالد     

ت جـرة،  طريز تذ قا  ج     روا قة  لى املذ طز اععـ ذقة، ترـ ل اسـتاداع اع امقـل امل      ن
رافــز يفعــك مــل تــرت خمل ــ   ا ــرب  واتــل مئــ   املــدنق ،  ــن فــقهم  رــرا  األط ــ  ، ويت 

املت جــرا  اخلطــرة اعــيت ســت ل ترــ ل خطــرا إىل حــ  اعــتالص مذــه . وأ جــ   رــرا     مــن
ــاعك          ــ ن، عقذضــ وا ا ــن األم ــ    ــه  ث ــ ل م يف حزيران/يونق ــرت دي ــى ت ــ س  ل ــن اعذ اآلالف م

وا مذا اداية اعزناع. وتتواصل ا   وادة   لقـ   إ ـداع وتاـايب    ملقون ياص يذّرد 11 إىل
اعرجـــ   واعذعـــ ا واألط ـــ  . وتتواصـــل ااج ـــ    لـــى املعترـــ ق   واملـــوظ   اعطبـــق .   

ي ــاب ت ــولا ابــل مخــس ســذوا  اــ   اآلن اعق  ــدة اعا مــة ا عذعــبة عتســر           كــ ن ومــ 
 واجملت ا   احمللقة اععولية، و اا أمر  جيب أن يتواف.

ــة اعرــري ة     ومــ  - 64 ــا مذ  ــ   األمــم املتحــدة واملذ  ــ   ريــت ا  ومق اععــولية  ،ااع
   ـد ملـد يـد اعاـون إىل مـن حيتـ جون إىل املعـ  دة. و لـى اعـرريم مـن اقئـة اعا ــل             ،واعدوعقـة 

احمل وفة ا عتحدي   اعب علة، ف هن  تقـدع املعـ  دة إىل م يـ  مـن اعذـ س يـهري  . وأم ـن  ققـز         
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ع ـــن خــل اجل هوليــة اعاراقــة اععــولية  ــ  خطــويت اعــزناع و ــ  ا ــدود. و         يفعــك مــن دا  
ال نقـدع اعاـون ح عقـ     و ـن  ملقون ياص حيت جون إىل املعـ  دة،   12 ذ ت أكثر من  اا  م 

اا  إي    املع  دة يواجـه اقـودا اعـبب اناـداع األمـن، واعقتـ  ،        إىل أ داد ك فقة مذهم. وم 
 املواد اجلراحقة من اعقوافل.ويتواصل إنزا  يحذ   اعا لق  ،  واعارااقل املتا دة اعيت تاوا

وأود مرة أخرإ أن أسلط اعضوا اوجه خ ص  لى اع ـروف امل سـ وية اعـيت يواجههـ       - 65
م يـــ  يـــاص ياقرـــون يف مذـــ طز ي ـــاب كـــثتا اعوصـــو  إعقهـــ ، مـــن اقذـــهم   4.6 ـــو 
ــ   422 000 ــدال م ــاع ت ررــه      م ــوا ياقرــون  ــا ا  ــ ل اع ــزناع.   ااع ــراف اع ــقهم أط  ل
 وّجهاذ ندااا  مت ـرلة، مـل جهـ    ديـدة أخـرإ، عورـل حـد اـاا امل  لسـة املرـقذة           عقد

ــة  ــن املعــ  دة       وريــت اعق نونق ــة م ــة  روم ــ ا جمت اــ   ك مل ــدنق ، وإاق ــة يف   صــرة امل املت ثل
 اإلنع نقة. وجيب احتراع حرية املدنق  يف اعتذقل ويف ا  و   لى املع  دة.

ويف األي ع املقبلة س ي لت مل مباـوثن اخلـ ص إىل سـولية يف تقـدد إح طـة إىل جملـس        - 66
األمـــن ارـــ ن توصـــق   األمـــم املتحـــدة  لـــى املعـــ ل اععق ســـن. وســـ لج  إاـــداا تالققـــ ا   

اعا لقــة اععق ســقة إىل يفعــك ا ــ ، وســ كت ن ا عترــديد  لــى أن  تويــ    ــاا اعتقريــر     لــى
  لى ا  جة امللحة إلجي د تعوية ااا اعزناع املدمر. ترهد مرة أخرإ يه دة ح مسة

 


