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( 2014) 2139تقريـر األمـا اامـعن تـن ت قرـر تـراساا جملـس األمــن          
 (2014) 2191( و 2014) 2165 و
  

 مقّدمة -أوال  
مــــن تــــراس جملــــس األمــــن  17يقــــدن اــــرا ااتقريــــر اا ــــعمن ت ــــر ت ــــ   ــــعاققرة  - 1

مـــن تـــراس  5(، وااققـــرة 2014) 2165مـــن تـــراس ا لـــس  10(، وااققـــرة 2014) 2139
قريـرا  تـن ت قرـر    يومع، ت 30( اايت طلب فرهع ا لس إيّل أن أتدن، كل 2014) 2191ا لس 

 تلك ااقراساا من تبل مجرع أطراف اازناع يف اجل هوسية اامر رة ااسوسية.
وتست د اململومعا ااواسدة يف ارا ااتقرير إىل اابرعنعا املتعحة اوكـعالا األمـم املتحـدة     - 2

تلـ  أس  املرـدان، واابرعنــعا ااـواسدة مـن حجلومــة اجل هوسيـة اامر رـة ااســوسية ومـن م ــعدس        
وُأدسجت اابرعنعا ااواسدة من وكعالا األمـم املتحـدة وكـركع هع   ـملن املسـعتداا       مقتوحة.

، حر  ـــع تـــوفرا. 2015متوز/يوارـــ   31إىل  1اإلنســـعنرة ااـــيت تدمتـــهع ةـــ   ااقتـــرة مـــن  
 وُأدسجت أيضع   رعنعا أحدث يف حع  توافراع.

  
 ااتطوساا اار رسرة -ثعنرع  
 مسجلريةااتطوساا ااسرعسرة واا -أاف  

ظل اازناع مست ريع وااقتع  حمتدمع يف مجرـع أاـعا اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية ةـ          - 3
واســت ر اســت دان األســلحة املتقشــرة يف كــمب امل ــعط ،  ــع يف  اــك  ااقتــرة امل ــ واة  ــعاتقرير.

 امل عط  اململاواة  عاسجلعن. وتواصلت ت لرعا ااق ف املدفمي اام وا ي واهلش ـعا اام ـوا رة  
اايت نقرهتع مجعتعا مسلحة غري تع مة الدواة، ومجعتعا متطرفـة، ومجعتـعا إساع رـة ُأدسجـت     
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ــوا م اجلــ اااا  ــك     (1)أمسعؤاــع يف ت ــع يف  ا ــعا ااق ــف اجلــوئ اام ــوا ي،   ، وكــراك ت لر
است دان ااربامرل املتقشرة، من تبل ااقواا احلجلومرة، وةّلقـت ت ـراا افالف مـن املـدنرا     

 ونعزحا.  ا تتل  وجرح 
ــعط         - 4 ــ  امل  ــة ت ــقهع اجلــوئ تل ــواا احلجلومر ــف دم ــ ، ك قــت ااق ويف حمعفظــة سي

ااواتمــة  ــت ســرطرة اجل عتــعا املســلحة غــري ااتع مــة الدواــة. وأكــعسا م ــعدس حملرــة إىل أن  
متوســع تــدد ااتــعساا اجلويــة اارومرــة تــد  لــم تســع غــعساا يومرــع  يف م طقــة ااتوطــة اا ــرترة 

متوز/يوارــ (، وال ســر ع يف مدي ــة تــر ا، حرــ  ُتتــل اــو   23-19ااقطــر )ةــ   فتــرة ترــد 
مـدنرع مـن    15متوز/يوار ، ُتتل مـع ال يقـل تـن     27ك  ع وأ صرب ك ريون جبروح. ويف  15

مـدنرع خةـر يف دومـع، ت ـدمع كـ ت ااقـواا        40 ر هم نسعا وأطقـع ، وجرـرح مـع ال يقـل تـن      
ة وتســببت يف تــدمري واســع اا طــع  ال بــع  احلجلومرــة ســت غــعساا جويــة تلــ  م طقــة ســجل ر

خب/أغســطس، كــ ت ااقــواا احلجلومرــة غــعساا جويــة تلــ  دومــع   17و  16ااســجل رة. ويف 
، حرـ  أدا إىل مقتـل مـع ال يقـل     2011كعنت األك ر دموية م ر  دا اازناع يف خ اس/مـعس   

امل ـعط   مـد  خةـر. ويف ااوتـت نقسـ ، تمريـت أيضـع         200مدنرع  وجرح أك ر مـن   96تن 
اايت تسرطر تلرهع احلجلومة يف دم   إىل ت ف مجل ف نقرتـ  اجل عتـعا املسـلحة غـري ااتع مـة      

متوز/يوار  تل  سبرل امل ع ، ُتتل مدنرعن وجرـرح مـع ال يقـل تـن ث ثـة مـدنرا        4الدواة. فقي 
خةرين تل  إثر سقوط ترا ف اعون تل  كعسع  تداد يف مدي ـة دم ـ . وُأفرـد أيضـع   وتـوع      

ع  ت رــف  ــا ااقــواا احلجلومرــة واجل عتــعا املســلحة غــري ااتع مــة الدواــة،  ــل اســت دان  تتــ
ــ ، يف       ــة جــو ر يف دم ــ  ةــ   األســبوع األةــري مــن متوز/يوار األســلحة ت ــوا رع ، يف م طق
أتقعب اشون ك ت  تلك اجل عتعا تلـ  امل طقـة، وأدذ  اـك إىل مقتـل وجـرح مـدنرا. ويف       

 ملن احلجلومة م مت ت قل املدنرا ونقـل ااسـلع ااترا رـة مـن مـ طقيت ااتـل        هنعية متوز/يوار ، ُأفرد
 وتدسرع يف يواحي دم  .  

وتواصــل ااقتـــع   ـــا جبهـــة اا  ـــرة وت ظــرم اادواـــة اإلســـ مرة يف اامـــرا  واا ـــعن    - 5
وااق ع ل ااقلسطر رة املواارة الحجلومة داةل خمرم ااريموك وامل عط  احملرطة    يف دم   ةـ    

ترة امل ـ واة  ـعاتقرير. وأكـعسا ااتقـعسير إىل أن ااقـواا احلجلومرـة واصـلت كـّن اش ـعا          ااق
متقرتة  عملدفمرة وترا ف اهلعون تلـ  امل ـرم، وال سـر ع يف املواتـع احملع يـة ال طـوط األمعمرـة.        

ــل واحــد داةــل        14ويف  ــل طق ــد أدذ إىل مقت ــدافع اهلــعون ت ــع   ــ ، ُ كــر أن اشوم متوز/يوار
__________ 

ــرا  واا ــعن    2013أيعس/مــعيو  30يف  (1)  ــة اإلســ مرة يف اام ــس األمــن ت ظــرم اادوا وجبهــة اا  ــرة   ، حــدد جمل
(. وت  ـع اجل عتتـعن يف اجل هوسيـة    1999) 1267 وصقه ع مجـعتتا إساـع رتا وفقـع  اقـراس جملـس األمـن       

 اامر رة ااسوسية.
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صــلت املقعويــعا  ــا م ظ ــة ااتحريــر ااقلســطر رة وجبهــة اا  ــرة حــو  نــ ع    امل ــرم. وتوا
 ااس ح يف امل رم، واجلن  دون إحراز أئ تقدن مل و .

غعثـة وت ـترل اا جـاا ااقلسـطر را يف اا ـر  األد       وظلت وكعاة األمم املتحـدة إل  - 6
مة افالف مـن املـدنرا   )األونروا( ة   ااقترة امل  واة  ـعاتقرير ت ـمر  قلـ   ـعام   ـملن سـ       

اابعتا يف خمرم ااريموك، وافالف افةرين ااـرين ن حـوا إىل م ـعط  يلـدا و بـر  و رـت سـحم        
ا ــعوسة، واحترعجــعهتم اإلنســعنرة، حرــ  إن حعاتــهم   تتحســن و  مــّف احترعجــعهتم امللّحــة   

سـطر را يف خمـرم ااريمـوك    واابعاتة. وال ت ا  احلعاة اإلنسـعنرة وااظـروف املمر ـرة ا جـاا ااقل    
وامل عط  ا عوسة تر رس  جلعسثة. فقي متوز/يوار ، تق ت مح  ااترقو رـد يف تلـك امل ـعط ، حرـ      
وسدا تقعسير تتسم  عمل داترة ت ري إىل حدوث ت راا اإلصع عا، مبّر ة مدذ تـداوس حعاـة   

ةـري مـن متوز/يوارـ ،    اا جاا وغريام ممن ال ي ااون يمر ون يف امل طقة. وةـ   األسـبوع األ  
فريـت اجل عتــعا املســلحة غــري ااتع مــة الدواــة ترـودا تلــ  ت قــل املــدنرا  ــا ااريمــوك ويلــدا   
و بــر  و رــت ســحمع وسرفمــت اــرع ااقرــود  مــد  اــك، واجلــن إمجلعنرــة وصــو  ســجلعن خمــرم     

 ااريموك إىل ةعسج األحرعا ا عوسة ال  رم تظل مقردة   دة.  
ونـروا يف ااريمـوك مملقـة، وتمـّرس إسسـع  أئ  م ـعا إغعثرـة        وظلت مجرـع ت لرـعا األ   - 7

ة   ااقترة امل  واة  عاتقرير. وكعنت األونروا تد أوفدا خةر  م ة إىل داةل خمـرم ااريمـوك   
ــ  يف      28يف  ــر  و رــت ســحم احملرطــة   خ اس/مــعس ، وخةــر  م ــة نعجحــة إىل م ــعط  يلــدا و ب
متوز/يوارـ    26كـعن خةراـع طلبـعن ُأسسـ  يف      ح يران/يونر . وتقـب  ـر  مسـععد تديـدة ،     7

  ملن تق ي مح  ااترقو رد يف ااريموك وطلـب ااوصـو  إىل يلـدا، م حـت ااسـلطعا ااسـوسية       
ــر  و رــت      11يف  ــة اا ــحرة ال ــدنرا يف يلــدا و ب خب/أغســطس األونــروا إ نــع  تقــدة اارتعي

رقو رـد، و  يسـ ح  تقـدة    سحم. وكعن اإل ن مرتبطع  تل  او صريح  معجلـة تق ـي محـ  اات   
ااتراا أو املرعع أو أئ ةدمعا أو إمداداا إنسعنرة األةرذ. وسغم حظـر وصـو  األونـروا إىل    
امل عط  اا  ث م ر متوز/يوار ، وسدا تقعسير تقرد  ملن م ظ عا إنسـعنرة أةـرذ تـد سرـ ح هلـع      

، ُأفرـد  ـملن اهلـ   األمحـر      واصلة ت لرعهتع وتقدة املسعتدة يف تلك امل عط . فمل  سـبرل امل ـع   
اامــرا ااســوسئ تــد اســتطعع تقــدة املســعتدة   ــجلل كــب  يــومي تقريبــع إىل امل ــعط  ااــ  ث.   
و كرا ااقرعداا األالرـة يف يلـدا أن االتقـع  احمللـي ااـرئ و ااتوصـل إارـ  يف امل ـعط  ااـ  ث          

ااسـلع ااتشعسيـة إىل    ط ـع  مـن   12زا  سعسيع ، وأن احلجلومة تد مسحت  تسلرم مـع ي ـل إىل    مع
 امل طقة يومرع .

ويف م طقة ااقل ون يف حمعفظة سيـف دم ـ ، واصـلت ااقـواا احلجلومرـة  ـمازسة مـن         - 8
حــ ب ات تقــدمهع يف مدي ــة اا  ــدا   اا األررــة االســتراترشرة. و كــرا امل ــعدس احمللرــة يف   
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مي،  ــع يف  اــك اا  ــدا  أن املدي ــة تتمــر  اق ــف جــوئ ومــدفمي ك ــرقا   ــجلل كــب  يــو 
ت ف  عاربامرل املتقشرة واا واسيخ. وُأفرد  ملن احلجلومة وااقـواا املتحعاقـة ممهـع تـد تطمـت      
مجرع ااطر  إىل املدي ـة وم مـت مـن  قـي فرهـع مـن املـدنرا مـن ااقـراس م ـهع، وم مـت وصـو              

ملـع يقـدس    زا  ااويـع حرجـع  عا سـبة    ااسلع ااتشعسية أو املسعتداا اإلنسعنرة إىل امل طقـة. ومـع  
من املدنرا املوجودين يف أجـ اا املدي ـة ااـيت تسـرطر تلرهـع اجل عتـعا املسـلحة         2 000  حو 

غري ااتع مة الدواة. وت وة تلـ   اـك، ُأفرـد  ـملن مـن ن حـوا مـن اا  ـدا  إىل  لـد  املم ـوسة           
تد أطلقـت اا ـعس    و لودان ا عوستا تد ُأمروا  عالنتقع  إىل مضعيع. وُأفرد  ملن ااقواا احلجلومرة

ــع فرهــع   ــداا جمــعوسة،   ــ   ل ــل     تل ــل ســبمة مــدنرا. و  تجلل  قــا ومضــعيع، وتســببت يف مقت
 عا شعح املقعويعا األوارة اوتف إط   اا عس اايت جـرا  ـا احلجلومـة واجل عتـعا املسـلحة      
غــري ااتع مــة الدواــة، واجلــن و ااتوصــل يف مطلــع خب/أغســطس إىل اتقــع  ممتــت تلــ  وتــف  

اا عس، واجل   نرقض فر ع  مد تبل أن يترسر إي ع  املسعتدة اإلنسعنرة من األمـم املتحـدة   إط   
سـلة ةبـ  إىل    3 000إىل تلك امل طقة.  رد أن اهل   األمحـر اامـرا ااسـوسئ اسـتطعع تقـدة      

 خب/أغسطس.   16 و 15 لودان وتددا ممعث  من ااس   إىل مضعيع يف 
ااقتـع  اام رـف  ـا اجل عتـعا املسـلحة غـري ااتع مـة الدواـة         ويف حمعفظة دستـع، اسـت ر    - 9

متوز/يوارـ ،  ـدأا تلـك اجل عتـعا ت ـقع مجل قـع        23وجبهة اا  رة وااقواا احلجلومرـة. ويف  
تلــ  مدي ــة دستــع. وفــة خمــعوف   ــملن ســ مة املــدنرا املتــبقا يف مدي ــة دستــع، ومــن  ر ــهم    

قواا احلجلومرة  تجل رف ااق ـف تلـ  امل ـعط     ك ريون غري تعدسين تل  ااقراس م هع. وسدا اا
ك  ــع يف  60اخلعيــمة اســرطرة تلــك اجل عتــعا. وت ــري ااتقــعسير إىل مقتــل مــع ال يقــل تــن 

مدي ة دستـع يف متوز/يوارـ  نترشـة اهلش ـعا اجلويـة ااـيت كـّ تهع ااقـواا احلجلومرـة، ااـيت  لـت            
مل  سـبرل امل ـع ، ُأفرـد  ـملن     أس . ف - اش عا  عست دان ااربامرل املتقشرة واا واسيخ أس 

 متـوز/  25ااطع راا احلر رة احلجلومرة تد ت قت  عا ـواسيخ تريـة اارـعدودة يف سيـف دستـع يف      
 يوار  وتسببت يف مقتل تسمة أك عص.  

ويف  ع  اجل هوسية اامر رة ااسوسية، تواصل ااقتـع  يف حمعفظـة حلـب   ـجلل يـومي.       - 10
متحعاقـة تضـم جبهـة اا  ـرة اش ـعا مـن تـدة         فقي مدي ة حلب، ك ت جم وتـعا إسـ مرة  

مـدنرع يف تلـك    31اجتعاعا تل  م عط  تسرطر تلرهع احلجلومة. وت ري ااتقعسير إىل مقتـل اـو   
ــن    ــرة م ــعط  يف ااقت ــ  إىل  1امل  ــملن      13متوز/يوار ــد   ــع ، ُأفر ــبرل امل  ــ  س خب/أغســطس. وتل

ر  اشومـع  عا ـواسيخ تلـ  حـي     متوز/يوا 8اجل عتعا املسلحة غري ااتع مة الدواة تد ك ت يف 
املردان أدذ إىل مقتل أس مة مدنرا، وأن مخسة أطقع  تد ُتتلوا وُأصرب اث ـعن جبـراح تلـ  إثـر     
ت ــف اجل عتــعا املســلحة غــري ااتع مــة الدواــة حــي اا ــهبعا اجلديــدة  قــرا ف اهلــعون يف           
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وداـع يف مدي ـة   متوز/يوار . ويف غضون  اك، واصلت ااقواا املواارة الحجلومة تم يـ  وج  26
حلب، وك ت تدة اش ـعا تلـ  امل ـعط  اخلعيـمة اسـرطرة اجل عتـعا املسـلحة غـري ااتع مـة          

ك  ـع مـن    15إىل مقتـل   الدواة. فمل  سبرل امل ع ، أدا غعسة جوية تل  حي طري  اابـعب 
مدنرع تلـ  إثـر    15متوز/يوار ، تتل مع ال يقل تن  21متوز/يوار . ويف  8 ر هم ستة أطقع  يف 

أس  تلــ  حــي املتــعير  - حبســب ااتقــعسير،  ــاط   صــعسو  أس   ،عن ااقــواا احلجلومرــةترــ
 ااسجلين.  

وواصــلت ااقــواا املواارــة الحجلومــة ت ــف امل ــعط  اخلعيــمة اســرطرة اجل عتــعا          - 11
املسلحة غري ااتع مـة الدواـة يف م ـعط  أةـرذ مـن حمعفظـة حلـب. وأكـعسا ااتقـعسير إىل مقتـل           

وز/يوار ، من  ر ـهم نسـعا وأطقـع ، نترشـة التـعساا اجلويـة، ااـيت        ك ص يف مت 200أك ر من 
 لت است دان ااربامرـل املتقشـرة، تلـ  األسـوا  واملـداس  واألحرـعا ااسـجل رة. وتلـ  سـبرل          

متوز/يوارـ    ـعاو ومسـشدا رـعوسع يف حـي كـرن اابرـك،         8امل ع ، ت ـقت ااقـواا ااسـوسية يف    
طقـع ، تـد التـوا حـتقهم مـن جـراا  اـك. ويف ااقتـرة         مدنرع، من  ر هم نسـعا وأ  15وُ كر أن 

متوز/يوار ، أاقت ااقواا احلجلومرة  رامرل متقشرة تلـ  مدي ـة اابـعب، وأدذ     17 إىل 11من 
يقـل تـن    ال متوز/يوار ، ُتتل مـع  20ك  ع . ويف  70 اك حبسب ااتقعسير إىل مقتل أك ر من 

 راا احلر رـة احلجلومرـة صـواسيخ تلـ      من  ر هم امرأة وطق ن، حا أطلقـت ااطـع   ،مدنرع 21
متوز/يوارـ ، ُ كـر أن ااقـواا احلجلومرـة      21 لدة م بج يف سيـف حلـب، حبسـب ااتقـعسير. ويف     

تد أاقت أس مة  رامرل متقشرة تل  ترية ت ر ااـربيج ااريقرـة ااـيت يسـرطر تلرهـع ت ظـرم اادواـة        
و كـرا تقـعسير أن  اـك تـد      اإلس مرة يف اامرا  واا عن يف اجل ا اا رتي من حمعفظة حلـب، 

متوز/يوارـ  تقـب    1ويف ااوتت نقسـ ، ُتتـل مـد  يف     .مدنرع 19أدذ إىل مقتل مع ال يقل تن 
 إط   اجل عتعا املسلحة غري ااتع مة الدواة ترا ف اعون تل   لدة اا اراا احملعصرة.

تلــ   ويف حمعفظــة إداــب، واصــلت اجل عتــعا املســلحة غــري ااتع مــة الدواــة اشومهــع    - 12
 لــد  ااقوتــة وكقريــع االــتا تســرطر تلره ــع احلجلومــة، وترــل إن  اــك جــعا سدا  تلــ  اشــون  
ااقــواا احلجلومرــة وحــ ب ات تلــ  مدي ــة اا  ــدا ، وتلــ  تــدن إحــراز تقــدن يف مقعويــعا   
وتــف إطــ   اا ــعس تلــ  اا ــمرد احمللــي. وأفــعدا ااتقــعسير أن ماــعا مــن اا ــواسيخ وتــرا ف  

ألةــرذ تــد ُأطلقــت تلــ  اابلــدتا. وُ كــر أن تلــك اهلش ــعا تــد أدا يف  اهلــعون وااقــرا ف ا
ــدنرا جبــروح. و كــرا امل ــعدس احمللرــة أن          21 ــل وإصــع ة تــدة م ــل طق ــ  إىل مقت متوز/يوار
متوز/يوارـ . وتظـل احلعاـة حرجـة      15يقل تن فعنرة مدنرا تد ُتتلوا م ر  ـدا اام لرـة يف    ال مع

ــعام تــددام اــو    عا ســبة ال ــدنرا املوجــودين يف    ــدتا، ااب ــم أن   12 500اابل كــ ص، سغ
ااتقـعسير تقرـد  ـملن احلجلومــة تـ ود اابلـدتا  امـداداا تلقرهــع ااطـع راا مـن اجلـّو. ويف ااوتــت          
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نقس ، واصلت ااقواا احلجلومرة اش عهتع، اايت  لت اسـت دان ااقـرا ف وااربامرـل املتقشـرة،     
ســلحة غــري ااتع مــة الدواــة، وتســببت يف تلــ  تــدة  لــداا وتــرذ تســرطر تلرهــع اجل عتــعا امل

كــ ص. وُأفرــد  ــملن  75 000وفرــعا وإصــع عا جبــروح يف صــقوف املــدنرا، وت ــريد اــو 
ك  ع تد تتلوا يف متوز/يوار  نترشة هلرع اهلش عا. فملـ  سـبرل امل ـع ، ُتتـل يف      70أك ر من 

ا أاقـت طـع راا   مـدنرع، مـن  ر ـهم طقـ ن وامرأتـعن، حـ       16متوز/يوار  مـع ال يقـل تـن     16
 اهللرجلو تر احلجلومرة  رامرل متقشرة تل   لدة ممرة م رين، حبسب مع أفعدا هبع ااتقعسير.  

ــرم اادواــة اإلســ مرة يف اامــرا  واا ــعن          - 13 ــتد ااقتــع   ــا ت ظ ــة محــص، اك ويف حمعفظ
ــة      ــة تــدمر. واــعجم اات ظــرم نقطــيت تقتــر  حــو  تعتــدة جوي وااقــواا احلجلومرــة حــو  مدي 

ــة ــة كــبرية مــن األســلحة وااــرةرية. وواصــلت       حجلومر وســرطر تلره ــع، واســتوىل تلــ  ك ر
ااقواا احلجلومرة ت قهع اجلوئ تل  املدي ة وامل عط  احملرطة هبع. فملـ  سـبرل امل ـع ، أفرـد  ـملن      

متوز/يوارـ   رامرـل متقشـرة أدا إىل     28طع راا اهللرجلو تر احلجلومرة تد أاقت تل  املدي ة يف 
عهلـع األس مـة. ويف مدي ـة محـص، أكـعسا ااتقـعسير إىل حـدوث زيـعدة يف تـدد          مقتل امرأة وأطق

اهلش عا املرتجلبة  عألجه ة املتقشرة املرجتلـة تلـ  امل ـعط  املواارـة الحجلومـة. وُ كـر أن أس مـة        
ــة      حــوادث تــد وتمــت يف حرــي تجلرمــة واازناــة ةــ   كــهر متوز/يوارــ . وكــن ت ظــرم اادوا

ش عا أيضع  تل  ااق ري وامل طقة احملرطة هبـع يف ج ـوب محـص،    اإلس مرة يف اامرا  واا عن ا
وكراك تل  امل عط  اايت تسرطر تلرهع احلجلومة يف حمرع م طقة ااقريتا يف كر  محـص، ااـيت   

 ك ص حمب مطلع خب/أغسطس. 20 000ن ح م هع حوايل 
  واا ــعن ويف حمعفظـة احلســجلة، تواصــل ااقتـع   ــا ت ظــرم اادواـة اإلســ مرة يف اامــرا    - 14

واملرلر رعا ااجلردية وااقواا احلجلومرة يف يواحي مدي ة احلسجلة وامل عط  احملرطـة هبـع، وأدذ   
إىل وتوع تتلـ  وجرحـ . وأفـعدا ااتقـعسير أن ااقـواا احلجلومرـة تـد كـ ت اشومـع مـدتومع            
 ق ف جوئ مجل ف أدذ إىل طرد ت ظرم اادواة اإلس مرة يف اامرا  واا عن مـن امل ـعط  ااـيت    

ح يران/يونرـ  يف ج ـوب غـرب املدي ـة. وكـ ت املرلر ـرعا ااجلرديــة،        25توىل تلرهـع م ـر   اسـ 
مدتومة  ضر عا جوية نقـراع ااتحـعاف ااـدويل امل ـعاض ات ظـرم اادواـة اإلسـ مرة يف اامـرا          
واا عن، اشومع تل  مواتع اات ظرم يف ج وب كر  املدي ة وأجـربا اات ظـرم تلـ  ااتراجـع يف     

ع . وتلـ  إثـر انسـحعب اات ظـرم،  ـدأ اامديـد مـن األكـ عص ااـرين فـروا مـن            تلك امل طقة أيضـ 
ــدس تــددام   حــو       ــع، ويق ــدن اات ظــرم اوا ــب تق ــة تق ــودة   120 000املدي  ك  ــع ، يف اام

 ديعسام. إىل
ويف حمعفظة اارتة، كن ت ظرم اادواة اإلسـ مرة يف اامـرا  واا ـعن اشومـع تلـ  مدي ـة        - 15

سـتراترشرة، ااواتمـة يف امل طقـة اخلعيـمة اسـرطرة األكـراد يف  ـع         تا ترس   اا األررـة اال 
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ــة         ــو  هنعي ــة. وحبل ــة يف اســتمعدة املدي  ــة اا ــمب ااجلردي ــة. ووحــت وحــداا محعي ــة اارت مدي 
كرلـومترا   40متوز/يوار ، وصلت وحداا محعية اا مب ااجلردية إىل م عط  ال تبمد أك ـر مـن   

   ااواصل  ا احلسجلة واارتة.من مدي ة اارتة  لت أج ااو من ااطري
واست ر تضرس اهلرعكل األسعسرة املدنرة ة   ااقتـرة امل ـ واة  ـعاتقرير. فلقـد ُتطمـت       - 16

إمداداا املرـعع يف مدي ـة حلـب فـع  مـراا يف متوز/يوارـ   سـبب ااقتـع ، ويف  مـض األحرـعن           
اا  اـك مـع يقـدس   حـو     ت دا  من تبل أطـراف ااـزناع غـري ااتع مـة الحجلومـة، وتضـر سر مـن جـرّ        

ملرون ك ص. فقي  مض األحرعا، تواصل انقطعع املرعع ملدة ت يد تلـ  ث ثـة أسـع رع يف     1.7
متوز/يوارــ . ويف حمعفظــة دستــع، ترتــل ااــزناع تــوفري إمــداداا ااجلهر ــعا واملرــعع يف مدي ــة دستــع  

ــعن، وتضــر سر مــن جــّراا  اــك اــ        300 000و وااقــرذ احملرطــة هبــع ملــدة ت يــد تلــ  ت ــرة أي
خب/أغسـطس، أتل ـت اجل عتـعا املســلحة غـري ااتع مـة الدواـة أهنـع تطمــت         14كـ ص. ويف  

  جلل كعمل إمداداا املرعع من ي ع رع وادئ  ردذ ااـيت تـ ود دم ـ   عملرـعع، وُأفرـد  ـملن  اـك        
 جعا ك طوة انتقعمرة تل  اهلشون تل  اا  دا .

اا قـعيف يف سـوسية  سـبب ااـزناع. فقـي      ويف متوز/يوار ، تضـرسا تـدة مواتـع التـراث      - 17
ــع       2 ــة اإلســ مرة يف اامــرا  واا ــعن مت  ــ ، دمــر ت ظــرم اادوا ــع ”متوز/يوار اا ــهري  “أســد أثر 

املوجود يف مدةل متحف تدمر. وتواصل وتوع األيـراس اا عمجـة تـن ااقتـع  يف مدي ـة حلـب       
التر رــة وااملــم واا قعفــة   مواتــع ااتــراث اامــعملي مل ظ ــة األمــم املتحــدة   يــ نااقدميــة املســشلة 
متوز/يوارـ ، وتـع انقشـعس  ـعاقرب مـن ااقلمـة أدذ إىل تـدمري جـ ا مـن           12)اارونسجلو(: فقـي  

 سوساع اادفعتي يف اجلعنب اا  عيل اا رتي م هع.  
ووسدا تقــعسير تــن مقعويــعا   ــملن تبــعد  األســرذ  ــا احلجلومــة واجل عتــعا          - 18

ممـتق  ، ويف املقع ـل    16ظة إداب، أفرجت احلجلومة تـن  املسلحة غري ااتع مة الدواة. فقي حمعف
ويف حمعفظــة دستــع، أفرجــت   .أفرجــت جبهــة اا  ــرة تــن ســبع تــع  ا مــن جســر اا ــتوس    

ج ـة إىل   11ممتقلـة، مقع ـل تسـلرم اجل عتـعا املسـلحة غـري ااتع مـة الدواـة          42احلجلومة تـن  
 مم لي احلجلومة.

ــة      - 19 ــة  ـــا احلجلومـ ــعا حملرـ ــدة اتقعتـ ــت تـ ــعاتقرير، تمّريـ ــ واة  ـ ــرة امل ـ وةـــ   ااقتـ
واجل عتــعا املســلحة غــري ااتع مــة الدواــة إىل يــتوط مت ايــدة. فلقــد تــداوسا احلعاــة األم رــة   
ةــ   كــهر متوز/يوارــ  يف املمضــ رة،  ريــف دم ــ ، حرــ  أفــعدا ااتقــعسير  وتــوع ت لرــعا 

 ا حمدودة جـدا مـن تلـك امل طقـة وإارهـع، ت فريـت يف       ت ف واسمة اا طع . وكعنت اات ق
خب/أغسطس ترود تعمة تل  اات قـل. ويف م طقـة  ـرزة يف دم ـ ، أفـعدا جل ـة ااتقـعو          11

 عســم مجعتــة مســلحة غــري تع مــة الدواــة أن ااقــواا احلجلومرــة   تســ ح  ــدةو  اإلمــداداا    
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تقـعتم احلعاـة اإلنسـعنرة اململسـعوية      األسعسرة إىل امل طقة م ر  داية كهر سمضـعن، وزاد  اـك مـن   
أص   داةل تلك امل طقة وتّر  االتقع  خلطر حمت ل. ويف مدي ة محـص، توتقـت املقعويـعا    
تلــ  ويــع اا ــرتة اا هع رــة التقــع  ااــوتر  ســبب مســع ل خمتلقــة  لــت إجــ ا أوااــك ااــرين 

رية يف امل طقـة تلـ    يمعسيون االتقع . وُأفرد  ـملن ااقـواا احلجلومرـة واصـلت ت لرعهتـع اامسـجل      
 اارغم من احملعدثعا اجلعسية.

ويف أتقـعب م ــعوساا ج رـف ااــيت اةتت ـت يف متوز/يوارــ ، وااـيت كعنــت هتــدف إىل      - 20
تقمرـل اابرـعن اا ـهع ي   وتـة اام ـل مـن أجــل سـوسية ) رـعن ج رـف(، أتلـن مبمـوثي اخلــعص            

متوز/يوارـ  أنـ  سرواصـل مـع      29 املمين  سوسية ة   اإلحعطة اايت تدمهع إىل جملـس األمـن يف  
مجلتبـ   ــر  اجلهـود ااد لومعســرة تـن طريــ  إن ــعا ت لرـة حــواس  ـا األطــراف يف اجل هوسيــة      
اامر رة ااسوسية ترّك  تل  أس مة أفرتة تعملة موايرمرة س رسرة، وأن مسملاة إي ع  املسـعتداا  

 اإلنسعنرة ست تل مرتبة  عسزة فرهع.
 

 حقو  اإلنسعن - عا  
ــة    10 متوز/يوارــ  و 18و  17 يف - 21 خب/أغســطس، أفرجــت ااســلطعا ااســوسية  جلقعا

 تضــع رة تــن ث ثــة مــن أ ــرز املــدافما تــن حقــو  اإلنســعن كــعنوا ممــتقلا م ــر كـــبعط/            
ــر ــة مجلعفحــة اإلساــعب         2012 فرباي ــرس أن ت ــدس حمجل   تــهم مت ــلة  عإلساــعب. ومــن املق

يرح ـ    ااقضعيع اي سمٌ  امـدد ال  إن ارع .2015خب/أغسطس  31حجل هع يف تضعيعام يف 
من تضعيع أةرذ تتملـ    عكـطا وحمـعما ومـدافما تـن حقـو  اإلنسـعن ال ي ااـون ممـتقلا          

حمعك ـعا ال تـوفر ااضـ عنعا     وير حقـون تضـع رع يف   سبب ممعسستهم حقهـم يف حريـة ااتمـبري    
، ويقبمـون يف ااسـشن   املمتقلا إىل سوا املمعملة وااتمـريب  أوااك ااقضع رة. ويتمر  ك ري من

 االنقرادئ ألسع رع أو أكهر أو س واا.  
متوز/يوارــ   5ويف حمعفظــة اارتــة، أتــدن ت ظــرم اادواــة اإلســ مرة يف اامــرا  واا ــعن يف  - 22

ــاجراااا        ــة   ــب حمعك  ــهع اات ظــرم، تق ــيت يرتجلب ــهعكعا اا ــع االنت ــروفا  توثرقه  نعكــطا مم
ّوسا فرــ  كــريع فرــديو صرــ رأ . ون ــر اات ظــرممــوج ة. وُأتــدن كــ  اا عكــطا  طلقــة يف ااــ 

 ـعن  متوز/يوار ، أكعسا ااتقعسير إىل أن ت ظرم اادواـة اإلسـ مرة يف اامـرا  واا    26. ويف أفمعا 
رمره ـع، مم ـوا األتـا، مـن سـطح أحـد       ، وجرذ إتدامه ع  تد أتدن سجلا م لرا ج سرع 

 املبع  وأمعن أنظعس مجع حعكد.  
ار ، ن ر ت ظرم اادواة اإلس مرة يف اامرا  واا عن كـريع فرـديو يرظهـر    متوز/يو 5ويف  - 23

يبـدون فرـ  واـم يطلقـون اا ـعس تلـ  سؤو         “أكـبع  اخل فـة  ” أطقعال يس رهم اات ظـرم  عسـم  
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ج ديع  تل  األتل من ج ـود ااقـواا احلجلومرـة، أمـعن مجـع مـن اا ـع  احملت ـدين يف موتـع           25
 املسرح اارومع  يف تدمر.

متوز/يوار ، دةلـت وحـداا احل عيـة اا ـمبرة ااجلرديـة تريـة اا ـعسة يف حمعفظـة          3ويف  - 24
احلسجلة، وُ كر أهنع تتلت ث ثة مدنرا سمرع  عارصعص  سبب ص هتم امل تومـة  ت ظـرم اادواـة    

 اإلس مرة يف اامرا  واا عن.
ن  ر ـهم طقـل،   متوز/يوار ، ُتتلت أسـرة مـن ث ثـة أفـراد، مـ      12ويف حمعفظة إداب، يف  - 25

ت ــد انقشــعس جهــعز متقشــر مرجتــل حم ــو  تلــ  مركبــة  ــعاقرب مــن مزنهلــع يف  لــدة ســرما.   
وتعاـت م ـعدس حملرـة إن جبهـة اا  ـرة اـي ااـيت نقـرا اهلشـون، سغـم أن أئ مجعتـة   تملـن             

 مسموارتهع ت   سمسرع.
يف اامـرا  واا ـعن   ويف حمعفظة دير اا وس، تطع أفراد تـع مون ات ظـرم اادواـة اإلسـ مرة      - 26

متوز/يوارــــ . ويف  8يف تريــــة ااســــجلرية يف  “ااســــحر”ت قــــي امــــرأتا متــــه تا   عسســــة  
متوز/يوارــ  تطــع أفــراد اات ظــرم ت ــ  سجــل يف حــي اامريــي يف مدي ــة ديــر ااــ وس  ته ــة      21

ااتشديف. ويبدو أن ت لرعا اإلتـدان ااـ  ث تـد نّقـرا تقـب مـع ميجلـن وصـق   حعك ـعا          
  ة. اجراااا موج

 
 االستشع ة اإلنسعنرة -جرم  

االت ـع    يـا    ،واصلت وكعالا األمـم املتحـدة اإلنسـعنرة وكـركعؤاع يف متوز/يوارـ       - 27
احملتعجا من ة   خمتلف ااوسـع ل مـن داةـل اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية وتـرب احلـدود ت ـ           

(. وواصــلت احلجلومــة ااتملكرــد تلــ  أهنــع تــوفر   2014) 2191( و 2014) 2165 ــعاقراسين 
ري مـن  اخلدمعا األسعسرة يف امل عط  اخلعيمة اسرطرهتع، ويف امل عط  اخلعسجة تن سرطرهتع يف كـ  

ملرــون كــ ص يف  3.8احلــعالا. وتــعن  رنــعمج األغريــة اامــعملي  تســلرم مســعتداا غرا رــة إىل  
حمعفظة. وتعمـت م ظ ــــة اا حــــة اامعملرـة  توزيـع األدويـة واإلمـداداا اا زمــــــــة امـ ج           13
ــة )اارونرســرف(     793 182 حعاــة يف ســبع حمعفظــعا. وواصــلت م ظ ــة األمــم املتحــدة الطقوا
ملرـون كـ ص  عملرـعع وةـدمعا اا ـرف اا ـحي واا ظعفـة اا ـحرة          2.2يد مع يقرب مـن  ت و

وااتترية واات قرف واادتم اا قسي االجت عتي. ك ع وصل ااتح ا ااـروترين وةـدمعا اارتعيـة    
مـــن األطقـــع . وتـــدمت مقويـــرة األمـــم املتحـــدة ا ـــمون   335 647اا ـــحرة األةـــرذ إىل 

من األكـ عص. وتـدن    158 912وةدمعا احل عية امدد يبلم اا جاا مواد اإلغعثة األسعسرة 
صــ دو  األمــم املتحــدة الســجلعن ااــدتم ا ــركع   اتقــدة ةــدمعا اا ــحة اإلوع رــة واخلــدمعا 

ــن     ــرب م ــع يق ــعام ف اجل ســع  إىل م ــة   ــدمت   12كــ ص يف  345 000املتملق ـــة. وت حمعفظــ
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ك  ـع. وتـدمت وكعاـة     15 699و امل ظ ـــة اادوارة الهشرة مسعتدة متمددة ااقطعتـعا ا حـ  
األمم املتحدة إلغعثـة وت ـترل اا جـاا ااقلسـطر را يف اا ـر  األد  )األونـروا( ااـدتم ألك ـر         

 الجئ فلسطرين. 200 000من 
واست را ت لرـعا تسـلرم املسـعتداا تـرب احلـدود ةـ   ااقتـرة امل ـ واة  ـعاتقرير.           - 28
ــ   31فقــي  ــم امل 2015متوز/يوار ــرون  ، وجهــت األم  -كــح ة  154تحــدة وكــركعؤاع امل ق
إىل اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية وفقـع ألحجلـعن       -مـن األسدن   49كح عا من تركرـع و   105

ــة   2014) 2191( و 2014) 2165ااقــراسين  (. و لــت اــرع اام لرــعا مســعتداا غرا ر
 ملرــون كــ صع وإمــداداا املرــعع 1.4ومــواد غــري غرا رــة ا حــو  ع(2)ملرــون كــ ص 1.8إىل 

ملرــون جرتــة  2.2كــ صع واــوازن طبرــة ا حــو   900 000واا ــرف اا ــحي ألك ــر مــن  
ت جرـة يف حمعفظـعا إداــب وحلـب ومحـعة ودستــع وااق رطـرة واا  ترـة. ومت ــرع مـع ااقــراسين        

(، وجهــت األمــم املتحــدة إىل احلجلومــة إةطــعسا مســبقع   2014) 2191 ( و2014) 2165
 ووجهتهع وتدد املستقردين م هع.  جلل كح ة،  ع يف  اك تقعصرل حمتويعهتع

وواصـــلت خارـــة اارصـــد ااتع مـــة اممـــم املتحـــدة ت لرعهتـــع يف األسدن وتركرـــع. ويف         - 29
كــح ة مــن املســعتداا اإلنســعنرة ااتع مــة اممــم املتحــدة،  13متوز/يوارــ ، تعمــت افارــة  رصــد 

مـد تبـوس كـل    وتملكدا من ااطع ع اإلنسع  اجلل كح ة، وتعمت  اةطعس ااسلطعا ااسـوسية   
 كح ة الحدود. وواصلت افارة االستقعدة من ااتمعون امل تعز مع حجلوميت األسدن وتركرع.

و  تتش  أئ تعفلة م تركة  ا ااوكـعالا ةـ   كـهر متوز/يوارـ ،  رـد أن وكـعالا        - 30
األمم املتحدة تعمت  تسرري  مض ااقوافل ااتع مة اوكعاة واحدة تـرب ةطـوط ااـزناع. فقـد تـدن      

كـــ ص يف  78 500نـــعمج األغريـــة اامـــعملي تلـــ  ســـبرل امل ـــع ، ح  ـــع غرا رـــة اـــدتم  ر
حمعفظعا حلب واارتة وسيف دم  . وتدمت م ظ ة اا حة اامعملرة السلطعا اا حرة احمللرـة  

 ك ص. 107 000يف كر  حلب ودستع مسعتدة طبرة ألك ر من 
ــة وااســوسية تلــ  ا    - 31 ــة اادوار اســواا تقــدة مســعتدة  وواصــلت امل ظ ــعا غــري احلجلومر

ــة. ومــدا      ــ ،  ــع يف  اــك مــن ةــ   تــوفري اخلــدمعا اجلعسي متمــددة ااقطعتــعا يف متوز/يوار
ــد املســعتدة حلــوايل       ــري احلجلومرــة ي ــعا غ ــر مــن       1.2امل ظ  ــرهم أك  ــون كــ ص،  ــن ف ملر

__________ 

يف ااتقعسير ااسع قة امما اامعن، استر دن حشم املسعتداا ااترا رة اإل  غ تن كـح عا املـواد ااترا رـة تـرب      (2) 
ــعاقراسين   ــر ف ــعتدا، ســرتم    2014) 2191( و 2014) 2165احلــدود ت ــ    ــرا ااتقري ــن ا ــة م (. و داي

األك عص اارين وصـلتهم املسـعتداا ااترا رـة  ـدال مـن  اـك. وتـد تلقـ  اامديـد مـن اـمالا             است دان تدد
 اا ع  مسعتداا غرا رة تل  أسع  م تظم.
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كـــ ص يف حمعفظـــة دستـــع  250 000كـــ ص يف حمعفظـــة حلـــب، وأك ـــر مـــن  450 000
 .(3)عفظة إدابك ص يف حم 200 000وحوايل 

 
 وصو  املسعتداا اإلنسعنرة -دا   

ال يــ ا  إي ــع  املســعتداا اإلنســعنرة إىل اامديــد ممــن اــم يف أمــس احلعجــة إارهــع            - 32
ملرون ك ص مه ة صمبة التعية يف متوز/يوار  يف اامديـد مـن امل ـعط   سـبب      12.2وتددام 

رية، واامراترــل املتم ــدة وااتــدةل مــن ااــزناع ااــدا ر، وانمــدان األمــن، واخلطــوط األمعمرــة املــتت 
 جعنب ااطرفا،  ع يف  اك ااقرود املقروية تل  اات قل واإلجراااا اإلداسية املراقة.

ملرون كـ ص يمر ـون يف امل ـعط  ااـيت ي ـمب ااوصـو         4.6وال ي ا  ااوصو  إىل  - 33
جد ممظم اـمالا اا ـع    إارهع يدتو القل  اابعام وحمدودا جدا  عملقعسنة مع مستوذ احلعجة. ويو

يف امل عط  اايت يسرطر تلرهع ت ظرم اادواـة اإلسـ مرة يف اامـرا  واا ـعن ااـيت اـرس اـدذ األمـم         
املتحدة فرهع إال إمجلعنرة حمدودة التعية إلي ع  املسعتداا اإلنسـعنرة. ويف متوز/يوارـ ، وصـلت    

مب ااوصــو  إارهــع موتمــع مــن األمــعكن ااــيت ي ــ  29وكــعالا األمــم املتحــدة واا ــركعا إىل  
مواتـــع  عملســـعتداا ااترا رـــة ا حـــو  9يف املع ـــة(. ووصـــلت إىل  23موتمـــع ) 127وتـــدداع 

جرتــة ت جرـــة   140 000موتمــع  عاـــدتم اا ــحي   حـــو    19كــ ص، وإىل   150 000
 440 000طبرــة، وفعنرـــة مواتــع  عملرـــعع واا ـــرف اا ــحي واا ظعفـــة اا ــحرة ألك ـــر مـــن     

 ك ص. 9 330عثة األسعسرة ا حو مواتع  واد اإلغ 3 ك ص، و
وتسبب است راس اازناع يف اامديد مـن احملعفظـعا ةـ   ااقتـرة امل ـ واة  ـعاتقرير، يف        - 34

إتعتة إي ع  املسعتداا اإلنسعنرة تل  اـو فمـع ، وااوصـو  إىل اخلـدمعا األسعسـرة. وحـع        
ــع       ــة ااضــروسية إلنق ــن دون وصــو  املســعتداا ااترا ر ــدان األم ــزناع وانم ــن   اا ــر م ــعة أك    حر

ملرون ك ص يف أج اا من سيف دم  ، وكراك يف امل ـعط  ااريقرـة يف حمـعفظيت محـص      1.2
ومحــعة. ويف ااوتــت نقســ ،   يــتم اا ــروع يف اا قــل اجلــوئ امل ــترك  ــا ااوكــعالا إىل ديــر 
اا وس اارئ متت املوافقة تلر   سـبب األويـعع األم رـة حـو  املطـعس يف ديـر ااـ وس. وأسـقرا         

سـلة مـن تـرا ف اهلـعون واا ـواسيخ يف دم ـ  تـن تملجرـل ترـعن مقويـرة كـمون اا جــاا            سل
ــعمج        ــت جلن  رن ــب،   ي ــ . ويف حمعفظــة إدا ــة ةــ   كــهر متوز/يوار ــواد غــري ااترا ر ــع امل  توزي

من املدنرا يف أسحيع وجسـر اا ـتوس،  عإليـعفة     60 000األغرية اامعملي من ااوصو  إىل او 
يف  لد  ااقوتة وكقرايع االتا تسرطر تلره ع احلجلومـة و عصـررع    ك ص 12 500إىل او 

__________ 

تســت د اــرع األستــعن إىل اابرعنــعا ااــيت تــدمهع كــركعا امل ظ ــعا غــري احلجلومرــة. واــي مت ــل حملــة تــن جم ــل      (3) 
 ااجلعملة. استشع ة امل ظ عا غري احلجلومرة، وارس اا وسة
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مجعتعا مسلحة غري تع مة الدواة. و سبب ااقتع  وتتري ةطوط ااـزناع، ال يـ ا  مـن اا ـمب     
التعية ااوصو  إىل احملعفظة مـن داةـل اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية م ـر نرسـعن/أ ريل. ونترشـة         

 ألمم املتحدة ترب احلدود إىل إداب.اراك، فقد اتسع نطع  ت لرعا ا
ك ع است ر ااتـدةل وفـر  ااقرـود املتم ـد مل ـع تسـلرم املسـعتداا. واسـت ر  رنـعمج           - 35

كــ ص يف حمعفظــة ديــر  600 000األغريــة اامــعملي يف تملرــ  تســلرم املســعتداا ااترا رــة إىل 
أيعس/مـعيو وت ـرين   اا وس وممظم حمعفظة اارتة، حر  كعن من املسـتحرل ااوصـو  إاره ـع م ـر     

، تلــ  ااتــوايل، و اــك نترشــة ا ــمو ة إي ــع  اإلمــداداا اإلنســعنرة مــن  2014اا ــع /نوف رب 
ة   امل عط  اايت يسرطر تلر  ت ظرم اادواة اإلسـ مرة يف اامـرا  واا ـعن. و عمل ـل،   يـت جلن      

ــة كــ ص يف امل ــعط  ااــيت يســرطر تلرهــع ت ظــرم اا   175 000ااربنــعمج مــن ااوصــو  إىل   دوا
اإلس مرة يف اامرا  واا عن مـن سيـف حلـب، و اـك  سـبب تـدن ااقـدسة تلـ  اام ـل  ملمـعن           
و  جلل مستقل.  رد أن اهل   األمحر اامرا ااسوسئ متجلـن مـن إتـعدة فـتح فرتـ  يف اارتـة يف       
ــة اا ــحرة. وتعمــت        ــعع واا ــرف اا ــحي واا ظعف ــداداا املر ــوس وإم ــ  وتســلرم ااجلل متوز/يوار

ــة      اارونرســف  تســلرم ــة اتتطر ــعع  حعفظــة اارت ــة املر ــعع إىل مديري اإلمــداداا اا زمــة ملمعجلــة املر
كـهرا. ويف مدي ـة    18احترعجعا ملرو  ك ص ملدة مخسة أكهر ال رة األوىل م ر أك ـر مـن   

متوز/يوارـ  تملر ـعا مـن     26احلسجلة يف ااوتت نقس ، تلقت مقويرة كمون اا جاا  تعسيخ 
سعتداا تل  اا عزحا مـن أجـل ت ـشرمهم تلـ  اامـودة إىل ديـعسام.       احملعفظ  تملر  توزيع امل

 متوز/يوار . 31وأ ن احملعفظ  عستا عف املسعتداا يف 
و  يت جلن  رنعمج األغرية اامعملي من نقل أئ مسـعتداا غرا رـة يف كـهر متوز/يوارـ       - 36

جل ا مـن اا ـهر  سـبب    ااقعم لي ممتتع  - نترشة اقرعن ااسلطعا ااتركرة  اغ   ممرب ن ربا
ت ايد انمدان األمن يف اا  ع  اا ـرتي مـن اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية، وااتـملةري يف احل ـو         
تلـ  موافقـة ااسـلطعا ااسـوسية. واتتبـعسا مــن  دايـة كـهر خب/أغسـطس، يم ـل املمـرب حعارــع           

   جلل كعمل واستمنقت ت لرعا ااتسلرم.
ــت وزاسة اخل  31ويف  - 37 ــ ، وافق ــ     متوز/يوار ــدأ تل ــ  املب ــن حر ــة م ــن   20عسجر ــع م طلب

مـن   9طلبع، وو إوعز  81جم وع ااطلبعا املتملقة  تسرري توافل م تركة  ا ااوكعالا اابعام 
ارع ااقوافل وو االنتهعا مـن إحـدااع ج  رـع. و  يـت جلن اجلـ ا اا ـع  مـن ااقعفلـة املتشهـة إىل          

ــيت      ــة اا ــدمع  ســبب امل ــعوف األم ر ــن املضــي ت ــودان م ــرا      ل ــهع اهلــ   األمحــر اام أتــرب ت 
ااسوسئ. ومـن ااطلبـعا اام ـرة املتبقرـة ااـيت متـت املوافقـة تلرهـع مـن حرـ  املبـدأ، و إيقـعف             
ااقعفلتا املتشهتا إىل )تر ا وزملجلع( امدن وجود اتقـع   ـا األمـم املتحـدة واهلـ   األمحـر       

ــ  ااو     ــ  ااوصــو ، ألن طري ــ  طري ــة تل ــ    اامــرا ااســوسئ واحلجلوم ــرئ وافقــت تلر صــو  اا
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ــل        ــ ن ااوصــو  إىل نب ــيت تمت ــل اا ــربع األمــم املتحــدة غــري خمــن. وو إيقــعف ااقواف احلجلومــة تمت
واا اراا وتقـرين يف حلـب  سـبب تـدن موافقـة اجل عتـعا املسـلحة غـري ااتع مـة الدواـة تلـ             

  املبـدأ  تملما س مة املروس. و  تـت جلن ااقوافـل ااـيت وافقـت تلرهـع وزاسة اخلعسجرـة مـن حرـ        
  قس  يف محـعة مـن املضـي تـدمع نظـرا امـدن        ال مض رة،  ريف دم  ، واحلواة يف محص وحر

وجود موافقة من تواا األمن ااتع مة الحجلومة. أمع ااطلبعا اا  ثـة املتبقرـة ااـيت متـت املوافقـة      
ظـر  طلبـع ت ت  45تلرهع من حر  املبدأ فهي يف مراحل خمتلقة مـن اإلتـداد. وا ـعك مـع جم وتـ       

طلبـع ال تـ ا  سـعسية. وتعمـت      12 متوز/يوارـ  و  1طلبع و تقـدميهع يف   33 موافقة احلجلومة، و
طلبـع   13األمم املتحدة  تملر  ث ثة طلبعا  سبب انمدان األمن. أمع ااطلبعا املتبقرـة وتـدداع   
األصـلي  فهي اايت سب  تقدميهع، ت ُأترد تقدميهع إمع  سـبب ترـعن األمـم املتحـدة  تملرـ  ااطلـب       

  سبب انمدان األمن )تسمة( أو تدن سد احلجلومة ااسوسية )أس مة(.
و  يبلم يف متوز/يوارـ  تـن أئ تتـررياا كـبرية يف اإلجـراااا اإلداسيـة ااـيت ت ـترطهع          - 38

ــع        ــ ا  اإلجــراااا املم ــو  هبــع حعار ــة ااســوسية إلي ــع  املســعتداا اإلنســعنرة. وال ت احلجلوم
 ـعارغم   ا األمم املتحدة واا ركعا  تقدة املسعتدة أو احلد م ـهع، تتسبب يف تملةري ترعن وكعال

مــن أن اارونرســرف أفــعدا  ــملن متوســع ااوتــت ااــ زن الح ــو  تلــ  املوافقــة تلــ  اســترياد   
 .2015يومع يف تعن  20إىل  2014يومع يف تعن  111اإلمداداا اإلنسعنرة تد اخنقض من 

مــن طلبـعا احل ــو  تلــ  ااتملكــرياا ااــيت   69متوز/يوارـ  ال يــ ا  ا ــعك   31ويف يف  - 39
تدمتهع األمـم املتحـدة )طلبـعا الح ـو  تلـ  تملكـرياا جديـدة أو جتديـد تملكـرياا( تعاقـة:           

طلبــع جتــعوزا  اــك احلــد. وتــد سرفضــت ثــ ث   36 يــون ت ــل و 15طلبــع   ميــر تلرهــع  33
ملكـرياا ااـيت سرفضـت    طلبعا ة   ااقترة امل  واة  عاتقرير، و راك ي بح اامـدد اإلمجـعيل الت  

 عط/ب،  عست  عا أس مة من مـوظقي األمـم املتحـدة ااـرين أتلـن يف كـ      2015تملكرية يف تعن  36
 .2014تملكرية يف كل تعن  28فرباير أهنم غري مرغوب فرهم.  عملقعسنة مع سفض 

م ظ ـة غـري حجلومرـة دوارـة الم ـل يف       15متوز/يوار ، وافقت احلجلومة تل   31ويف  - 40
اامر رــة ااســوسية. وال تــ ا  اــرع امل ظ ــعا تواجــ  سلســلة مــن اامقبــعا وااقرــود     اجل هوسيــة

اإلداسية اايت تمثر تل  تدسهتع تل  اام ل،  ع يف  اك مع يتمل   اتعمة كـراكعا مـع امل ظ ـعا    
ااوط رة، وإجراا ت لرعا اتقررم االحترعجعا وافتتعح مجلعتب فرترـة. وو املوافقـة تلـ  ت ـرة     

تـ ا    متوز/يوار  مل ح تملكرياا ال  ظ عا غري احلجلومرة اادوارـة، يف حـا ال  طلبعا تدمت يف 
 سبمة طلبعا أةرذ تدمت يف متوز/يوار  ت تظر املوافقة.
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خب/أغســطس تع  ــة جديــدة  عمل ظ ــعا غــري احلجلومرــة ااوط رــة ااــيت   12ووسدا يف  - 41
مــن  131إىل  122مـن  ُأ ن هلـع  عاـدةو  يف كـراكة مـع األمـم املتحــدة، ممـع زاد مـن تـدداع         

 فرتع(. 178فرتع )  يعدة من  216ة   
 

 امل عط  احملعصرة  
ال يــ ا  احل ــعس مــن أســعارب احلــرب املتق ــرة يف اجل هوسيــة اامر رــة ااســوسية. ومــن   - 42

ــيت ي ــمب ااوصــو  إارهــع اابــعام تــددام           ــوع األكــ عص ااــرين يمر ــون يف امل ــعط  اا جم 
ـــع    4.6 ــ ص، ال يـــ ا  ا ـــ ــرتم     422 000ك ملرـــون كـ حمعصـــــــــرين. وي ـــ ل اــــــرا ااـ
ــعع       167 500 ــرترة وداسيـ ــة اا ـ ــة يف ااتوطـ ــواا احلجلومرـ ــل ااقـ ــن تبـ ــرين مـ ــ ص حمعصـ كـ
كـــ ص حمعصـــرين مـــن تبـــل اجل عتـــعا املســـلحة غـــري ااتع مـــة الدواـــة يف نبـــل    26 500 و

ــرااع و ــرا  واا ــعن       228 000 واا ا ــة اإلســ مرة يف اام ــرم اادوا يف كــ ص حيعصــرام ت ظ
 األحرعا اايت تسرطر تلرهع احلجلومة يف غرب مدي ة دير اا وس.

وال ت ا  أطراف اازناع تقون يف متوز/يوار   تقررد ااوصو  إىل امل عط  احملعصـرة تقررـدا    - 43
يف املع ــة مــن  1.8كــديدا. وتعمــت األمــم املتحــدة وكــركعؤاع  اي ــع  املســعتدة اا ــحرة إىل  

طمـعن أو أئ نـوع خةـر مـن مـواد اإلغعثـة اإلنسـعنرة إىل أئ         ااسجلعن احملعصـرين. و  ي ـل أئ  
م طقــة حمعصــرة مــن ةــ   ااطــر  اارمسرــة. وال يــ ا  تــدف  اإلمــداداا ااتشعسيــة مــن ةــ      
ااطـر  اارمسرــة متلقــع  وجـ  تــعن، ممــع يـمدئ إىل استقــعع األســمعس يف امل ـعط  احملعصــرة  عا ســبة     

اارمسرـة وغـري اا ظعمرـة، وإىل تقـعتم املمعنـعة       السلع اايت تدةل تـن طريـ  ةطـوط اإلمـداد غـري     
ــعا،        ــبمض ااقا ــرغم مــن ااســ عح ا ــ  اا ــدة   ــدة، تل ــة اات قــل مقر ــ ا  حري اإلنســعنرة. وال ت
كعاط ب وموظقي اخلدمة املدنرـة وأتضـعا جمـعاس امل ـعحلة،  تـعدسة امل ـعط  احملعصـرة أحرعنـع         

 واامودة إارهع.
كـ ص حمعصـرين مـن جعنـب ااقـواا       163 500و ويف ااتوطة اا رترة، ال ي ا  اـ  - 44

ــدمت اارونرســ   ــ ، ت ــة. ويف متوز/يوار ــرا ااســوسئ،    راحلجلومر ــ  اهلــ   األمحــر اام ف تــن طري
طقـل يف دومـع ال ـرة     5 000األدوية وجم وتعا اوازن طب األطقع  واملجل ـ ا ااترا رـة اــ    

ع املضـعداا احلرويـة   كـهرا، تلـ  ااـرغم مـن أن احلجلومـة أزااـت م ـه        18األوىل م ر أك ر مـن  
وطــعسداا ااديــدان اا زمــة امــ ج االاتــهع عا. و عإليــعفة إىل  اــك، تعمــت م ظ ــة اا ــحة    

جرتــة مــن أدويــة تــ ج األمــرا   500جلســة اتســرل ااجللــ  وتســلرم  500اامعملرــة  ــاجراا 
حمقـن اـدومع تـن طريـ  اهلـ         7 500 جم وتة اقحـص اإلصـع ة  ـعاجلواريا، و    20 امل م ة، و

ر اامرا ااسوسئ. ك ع متجلن ص دو  األمم املتحدة السجلعن مـن ةـ   كـركع   احمللـرا     األمح
 ك  ع يف دومع. 750من إي ع  املسعتدة اا حرة إىل 
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ــعك اــو    - 45 ــ ا  ا  ــع،  ريــف دم ــ ، ال ي ــل   4 000ويف داسي كــ ص حمعصــرين مــن تب
روس ااقعفلـة املقـرس   ف  ـ رااقواا احلجلومرة. و  توافـ  ااسـلطعا ااسـوسية تلـ  طلـب اارونرسـ      

ــع يف  ــم        22إجراؤا ــدن األم ــع. و  تق ــدة املســعتدة إىل داسي ــ  تــرب ةــع اات ــع  اتق متوز/يوار
 .2012املتحدة املسعتدة ال ع  م ر ت رين األو /أكتو ر 

ــن      - 46 ــرب م ــع يق ــ ا  م ــراا، ال ي ــل واا ا ــل     26 500ويف نب ــن تب كــ ص حمعصــرين م
ويف متوز/يوارـ ، تعمـت م ظ ـة اا ـحة اامعملرـة  تسـلرم        اجل عتعا املسلحة غري ااتع مـة الدواـة.  

 ك  ع يف نبل تن طري  اهل   األمحر اامرا ااسوسئ. 1 112األدوية ام ج 
ويف االحرعا اايت تسرطر تلرهـع احلجلومـة يف غـرب مدي ـة ديـر ااـ وس، ال تـ ا  ااقـواا          - 47

كـــ ص.  228 000وايل ااتع مـــة ات ظـــرم اادواـــة اإلســـ مرة يف اامـــرا  واا ـــعن  عصـــر حـــ 
جرتـة   845متوز/يوار ، تعمت م ظ ة اا حة اامعملرة تن طري  كـركع هع احمللـرا  تسـلرم     ويف

من اام جعا ااطبرة، واي ك رة ال تجلقي مطلقع  سبب حشم االحترعجعا يف امل طقـة وتـدن   
 انتظعن ت لرعا ااتسلرم.

 
 حرية مروس اإلمداداا ااطبرة واألفراد واملمداا  

ال ي ا  وصو  االمداداا واملمداا ااطبرة يقت ر تلـ   مـض امل ـعط  نترشـة النمـدان       - 48
األمن وااقرـود ااـيت تقريـهع أطـراف ااـزناع تلـ  إمجلعنرـة ااوصـو . وأدذ ااتـداوس األمـين يف           
أجــ اا تديــدة مــن اابلــد إىل احلــد مــن تــوافر اخلــدمعا اا ــحرة امل قــرة الحرــعة، وال ســر ع يف   

إداب واحلسجلة وحلـب ومحـعة ودستـع وسيـف دم ـ . و  يسـ ح ةـ          أج اا من حمعفظعا 
ااقترة امل ـ واة  ـعاتقرير  ـدةو  أئ مـواد جراحرـة إىل امل ـعط  ااـيت تسـرطر تلرهـع اجل عتـعا           
املسلحة غري ااتع مة الدواة من داةـل اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية، تلـ  ااـرغم مـن أن م ظ ـة         

 وتعا جراحرة يف تعفلة ترب احلدود مـن األسدن. وال تـ ا    اا حة اامعملرة تعمت   قل فعنرة جم
ااطلبعا اايت تدمتهع م ظ ـة اا ـحة اامعملرـة إىل احلجلومـة إلسسـع  األدويـة واإلمـداداا ااطبرـة         

 إىل ستة مواتع يف حمعفظعا إداب وحلب ودم   وسيف دم   مملقة.
ااطـواتم ااطبرـة مسـت رة    وال ت ا  اهلش عا تل  املراف  ااطبرـة وسـرعساا اإلسـمعف و    - 49

يف متوز/يوار . وتعمت م ظ ة األطبعا امل عصـرون حلقـو  اإلنسـعن  توثرـ  تسـع اش ـعا تلـ         
فعنرــة مرافــ  طبرــة مــن تبــل ااقــواا احلجلومرــة تــن طريــ  ااطــع راا. ونرقــرا ســبع اش ــعا  

ظـة   عا واسيخ وااقرا ف، ونرقرا غعستعن  عاربامرـل املتقشـرة. ووتمـت أس ـع اش ـعا يف حمعف     
إدابع وث ثة يف حمعفظة حلبع وواحدة يف كل مـن حمـعفظيت دم ـ  ودستـع. ويف متوز/يوارـ ،      

مـن أفـراد اخلـدمعا ااطبرـة. وتتـل       10وثقت م ظ ة األطبعا امل عصرون حلقـو  اإلنسـعن وفـعة    



 S/2015/651 

 

16/18 15-13970 

 

فعنرة م هم تل  يد ااقواا احلجلومرة واث عن مـن تبـل تـواا جمهواـة اهلويـة. وتتـل تسـمة أفـراد         
ــتقشري، وواحــد  عإلتــدان. ووتمــت ثــ ث حــعالا وفــعة يف كــل مــن      مــن جــراا ااق ــف واا

 حمعفظيت دستع وإداب، وحعاتعن يف كل من حمعفظيت حلب ودم  .
 

 س مة وأمن املوظقا واملبع   
خب/أغسطس، سقطت تريقـة اـعون تلـ  جم ـع ف ـد  اا ـرياتون، حرـ  يقـرم          3يف  - 50

طت تــرا ف مــدافع اهلــعون اا قرلــة واا ــواسيخ يف تــدد مــن مــوظقي األمــم املتحــدة. ك ــع ســق
متوز/يوار ، ممع أسـقر تـن إصـع ة أحـد احلـرا  جبـراح وإحلـع          27م طقة وتوف ااسرعساا يف 

 أيراس  ست مركبعا تع مة اممم املتحدة.
متوز/يوار  تتـل أحـد مـوظقي م ظ ـة غـري حجلومرـة ت ـدمع انقشـرا تبوتـعن           28ويف  - 51

 م لي.نعسقتعن يف مدي ة ااقع
ــن إصــع ة        27ويف  - 52 ــة احلســجلة ت ــع يف حمعفظ ــدة مجمعي ــ ، أســقر انقشــعس يف  ل متوز/يوار

 ك ص يم ل ادذ أحد اا ركعا امل قرين ملقويرة كمون اا جاا جبراح.
متوز/يوار ، أصربت سـرعسة م ـقحة تع مـة ملقويـرة كـمون اا جـاا  رصعصـة         4ويف  - 53

اا ــهبعا يف حلــب، ووسدا تقــعسير إصــع ة ااق ــد      طع  ــة  ر  ــع كعنــت متوتقــة يف ف ــد      
  رصعصعا طع  ة أةرذ. و  ي ب أحد من موظقي املقويرة  مل ذ.

مـن مـوظقي األونـروا وث ثـة      28من موظقي األمـم املتحـدة )   34وال ي ا  مع جم وت   - 54
 اإلمنـع ي( من مقويرة كمون اا جاا، واث عن من اارونرسرف وواحد من  رنـعمج األمـم املتحـدة    

ممتقلا أو مققـودين. و لـم اامـدد اإلمجـعيل المـعملا يف ا ـع  اإلنسـع  ااـرين تتلـوا يف سـرع            
مـن مـوظقي    45 من موظقي األمـم املتحـدة، و   17تتر ،  78 2011اازناع م ر خ اس/معس  

محـر  اهل   األمحر اامرا ااسوسئ واملتطوتا، وفعنرة من متطـوتي ومـوظقي مجمرـة اهلـ   األ    
، 78ااقلســطرين وفعنرــة مــن مــوظقي امل ظ ــعا غــري احلجلومرــة اادوارــة. ومــن أصــل اــمالا ااـــ 

 .2015كعنون اا ع /ي عير  1م هم م ر  11 تتل
 

 م حظعا -ثعا ع  
ا عك انمدان كعمـل ومطلـ  حل عيـة املـدنرا يف اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية. وال يـ ا           - 55

اازناع حلرعة اإلنسعن وكرامت  ااسـ ة امل رـ ة الـزناع ااسـوسئ     ااتشعال ااتعن من جعنب أطراف 
 ويتواصل ارا ااتشعال تل  أسع  يومي مع اإلف ا ااتعن من اامقعب.
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وال ت ا  اهلش عا اام وا رة وغري املت عسبة من تبل مجرع أطراف ااـزناع،  ـع يف  اـك     - 56
ألةـــرذ يف امل ـــعط  اململاواـــة مـــن ةـــ   اســـت دان ااربامرـــل املتقشـــرة واألســـلحة املتقشـــرة ا 

 عاسجلعن، ااسبب اار رسي حمب افن يف وتوع تتل  وجرح  يف صـقوف املـدنرا. وتـد مسم ـع     
مرة أةرذ تن ترعن اجل عتـعا املسـلحة  ق ـف دم ـ ، وتـن ااتقـعسير املروتـة تـن ااتـعساا          
. اجلويــة اجلديــدة تلــ  م طقــة دومــع احملعصــرة. ورــب أن تتوتــف اهلش ــعا تلــ  املــدنرا          

ميجلن اقرعن أحـد أطـراف ااـزناع  عنتـهعك ااقـعنون اإلنسـع  ااـدويل أن يـربس، يف أئ ظـرف           وال
من ااظروف، ترعن ااطـرف افةـر  ملت ـع  انتقعمرـة وانتـهعك ااقـعنون اإلنسـع  ااـدويل. ورـب          
تلــ  ا ت ــع ااــدويل، وةعصــة جملــس األمــن، امــع  إجــراااا فوسيــة اويــع حــد ا نتــهعكعا  

 نون اادويل وتتل املدنرا.اارومرة القع
ــع  واا ــبعب يف ســوسية.       - 57 ــ  األطق ــزناع تل ــملثري اا ــعام إزاا ت ــ    ــع زا  يســعوس  تل وم
يـ ا  األطقــع  يتمريــون القتــل واات ـوي  والتش رــد مــن تبــل أطـراف ااــزناع. ويبــدأ اامــعن     وال

ع فقـع، ومـع  اـك    اادساسي يف اجل هوسية اامر رة ااسوسية ويف اادو  ا عوسة  مد  ضمة أسع ر
فان امل يا من األطقـع  ااسـوسيا سـرظلون ةـعسج املدسسـة، حمـروما مـن إمجلعنرـة احل ـو           
تل  ااتملرم اارمسي. وكل طقـل يف اجل هوسيـة اامر رـة ااسـوسية اارـون  ـت سـن اخلعمسـة مـن          
اام ــر   يمــرف احلرــعة إال يف ســعحة احلــرب. ومــع اســت راس اهلش ــعا تلــ  املــداس  وانمــدان 
فــرص اام ــل، وم ــع  اخلــوف ااــرئ يتمــر  اــ  اا ــبعب، أصــبحت فجلــرة يــرعع جرــل مــن    
ااسوسيا حقرقة واتمة أك ر من أئ وتت مض . وسرجلون اراك ااويع خثعس ت رقة اسـ واا  

 تعدمة إ ا   يتم اات دئ ا  تل  وج  ااسرتة.
ــع       - 58 ــربس.   ــع وصــو  املســعتدة اإلنســعنرة دون م ــزناع مت  ــراف اا ــ ا  أط ــن وال ت ارغم م

االات امعا اايت تقع تل  كعالـهع  ـملن تسـ ح وتسـهل وصـو  املسـعتداا اإلنسـعنرة إىل مجرـع         
ااسجلعن املتضرسين  سـرتة ودون توا ـ . وإنـين أكـمر  قلـ   ـعام  وجـ  ةـعص إزاا ااظـروف          

من املدنرا ااـرين مـع زااـوا حمعصـرين. ويمتـرب مقـداس املسـعتدة         422 000املروتة اايت تواج  
 ل إىل ارع امل عط  ا ي  إىل حد يرث  ا  وغري كعف تل  اإلط  . وال  د مـن ترـعن   اارئ ي

األطــراف املم رــة  رفــع احل ــعس تلــ  وجــ  ااســرتة. ك ــع إنــين أكــمر  قلــ  ت رــ  إزاا ااقــدس    
ملرــون كــ ص يمر ــون يف م ــعط  ي ــمب  4.6احملـدود جــدا مــن املســعتداا ااــيت ت ـل إىل   

مـن جديـد أن ااـرفض ااتمسـقي إلي ـع  املسـعتداا اإلنسـعنرة        ااوصو  إارهع. وأود أن أؤكـد  
ــعع واخلــدمعا األسعســرة      ــهع ابقــع هم، كعملر وحرمــعن املــدنرا مــن األكــرعا ااــيت ال غــق هلــم ت 

 األةرذ، او   ع ة انتهعك القعنون اإلنسع  اادويل.



 S/2015/651 

 

18/18 15-13970 

 

اطـواس   وإ  خمل  ملن تجلون زيـعسة وكرـل األمـا اامـعن وم سـ  اإلغعثـة يف حـعالا ا        - 59
اايت تعن هبع ممةرا إىل اجل هوسية اامر رة ااسوسية تـد أدا إىل ممعجلـة  مـض اا ـمو عا اهلعمـة      
اايت تتملـ   امجلعنرـة ااوصـو  وااـيت ال تـ ا  تمرتـل اام لرـعا اإلنسـعنرة   ـجلل ةطـري و ـو             
 دون ح و  املدنرا تل  املسعتداا امل قـرة الحرـعة. ومـع اسـت راس ت ايـد االحترعجـعا، مـن       
األررــة  جلــعن أن تســ ح األطــراف  وصــو  املســعتداا وترســري وصــوهلع إىل مجرــع احملتــعجا   

 حر  ع وجدوا.
ومت ــل اجل هوسيــة اامر رــة ااســوسية أكــرب أزمــة إنســعنرة تتملــ   عاســ ن واألمــن تواجــ    - 60

ك ـر  اامع  اارون. وال ميجلن أن يجلون اام ل اإلنسع   دي  تن اام ـل ااسرعسـي. و مـد مقتـل أ    
من س ع ملرون ك ص ون وح أك ر مـن ن ـف ااسـجلعن ااسـوسيا، مت ـل األزمـة ف ـ   سيمـع         
ــدويل. ويســتح  اا ــمب ااســوسئ ويــع حــد فــوسئ ألت ــع  اام ــف       اد لومعســرة ا ت ــع اا

 وااتوصل إىل حل سرعسي تقعويي الزناع.
 لرـة احلـواس  ـا    وإ  أح  مجرع األطراف تل  امل عسكة ااب عاة يف األفرتـة اامعملـة ام   - 61

ــة مواصــلة تضــرر        ــ  إن ــع هع. ويق ــد هبــرع اام لر ااســوسيا ااــيت يم ــل مبمــوثي اخلــعص تل
 ااقشواا ااقع  ة يف تقسري اام عصر اار رسرة ابرعن ج رف، و ديد اخلطواا اام لرة ات قررع.

 


