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ــس األمــن       ــتاجماس جمل ــق ا ( 2014) 2165( و 2014) 2139تطبي
 (2014) 2191 و
 

 تقتيت األمني العام  
 

 مقّدمة -أواًل  
ــت    - 1 ــلا التقتي ــدم ا ــ يق ــال قتة    التاب ــن    17عشــت ع ــل ب ــس األم ــتاجم جمل ــن ا  2139م
مـن اـتاجم جملـس     5(، وال قـتة  2014) 2165من اتاجم جملـس األمـن    10(، وال قتة 2014)
يومــا،  30اجمللــس  ا األمــني العــام أ، يقــدم،  ــ    ا للــي  ي ــيت( الــ2014) 2191مــن األ

 تقتيتًا عن تن يل تلك القتاجماس من اب  مجي  ألتاف الزناع يف اجل  وجمية العتبية السوجمية.
وتستند املعلوماس الواجمدة يف التقتيت  ا البياناس املتاحة لو االس األمم املتحدة علـ    - 2

ا،، والتقــاجميت املتاحـــة مــن املفـــادجم امل توحــة، ومــن حاومـــة اجل  وجميــة العتبيـــة      أجمض امليــد 
السوجمية. ويتض ن التقتيت بياناس واجمدة من و االس األمم املتحدة عـن  مـدادا ا اسنسـانية يف    

ــن  ــتة مــ ــاجم /آذاجم 31 ا  1ال تــ ــت بيانــــاس أحــــد   اــــد . و2015 مــ ُأدجمجــــا يف التقتيــ
 .ُوجدس مىت
  

 س التئيسيةالتطوجما -ثانيا  
 التطوجماس السياسية والعساتية -ألف  

يف  ظ  الفـتاع مستشـتيًا والعنـف متـدمًا يف مجيـ  أجلـاو اجل  وجميـة العتبيـة السـوجمية          - 3
 ، ودجمعـــا،حلـــي، وجميـــف دمشـــق، ودمشـــقو ،، وال ســـي ا يف ما  ـــاس  دلـــيآذاجم/مـــاجم 
ع ليــاس  اوميــةوواصــلا القــواس احلواحلســاة.  واللذايــة، وديــت الــ وجم، ومحــاة، ومحــ ،

مجاعــاس  ،   ــا واصــلاالقفــف اجلــوع العشــوائ ، الــيت دلــا اســت دام الةاميــ  املت  ــتة 
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مسلحة غـ  تابعـة للدولـة، ومجاعـاس متطت ـة، ومجاعـاس  جماابيـة ُأدجمجـا أقاااـا يف اـوائم           
وتـدم  املنـا      ا و يـاس و صـاباس   ، ما أدى القفف املد ع  العشوائ ع لياس  (1)اجل اواس

القــانو، اسنســا   الــزناع تت ااــ  الــا ألــتاف  ومــا يا ــ  األساســية وتشــتيد املــدنيني. واهل
  اية املدنيني.الت اما ا حبالدويل و

قتــا  يف ما  ــة  دلــي، لــا يف ذلــك يف مدينــة  دلــي،  ا ســقو         وأدى احتــدام ال - 4
قتــا  عشــتاس القتلــ  واجلتحــ  وتشــتيد عشــتاس اخالف مــن األيــ ان. وبعــد أيــام مــن ال  

املتفاعد، اام جيش ال تح اللع تشا  مـخرتا بانـدماج جب ـة النفـتة وأحـتاجم الشـام وسـا        
مجاعاس أرتى من اجل اعاس املسلحة غ  التابعة للدولـة، ويضـم يف صـ و س حسـي التقـاجميت      

مقاتـ ، بشــن ا ـوم ملــد املوااـ  احلاوميــة واملواليـة للحاومــة يف      4 000 الـواجمدة أ رـت مــن  
مــاجم . /الق احمليطــة ،ــا، حيــ  أحاــم ســيطتتس علــ  املدينــة يف  ايــة آذاجم  مدينــة  دلــي واملنــ
اس احلاوميــة والقــواس املواليــة للحاومــة  ا موااــ  جنــوو املدينــة لتقــوم يف  ووانســحبا القــ

واا الحق بشن ا وم عل  املدينة عن لتيق اف  ا باملد عية الرقيلة، لا يف ذلـك الفـواجمي    
لـيت اسـُت دما  ي ـا، حسـي املعلومـاس الـواجمدة، الةاميـ         سـطح والاـاجماس اجلويـة ا    - سطح

ةنامج التشـايل  للتطبيقـاس السـاتلية    اليت التقط ا الاملت  تة. واد رل  حتلي  الفوجم الساتلية 
، باملقاجمنـة مـ  الفـوجم    2015نيسـا،/أبتي    6يف التاب  ملع د األمم املتحدة للتدجميي والبحـ   

ــيت الُتقطــا يف يــبا    ــت /ال ــدم  2014 ةاي ــن 350،  ا ت ــدم     م ــك الت ــا يف ذل اهليا ــ ، ل
اياــ  منــ ا. وت يــد التقــاجميت بــجل، القفــف اجلــوع الــلع اســت دف   120الاامــ  أل رــت مــن 

ــاوجمة يف ال تــتة مــن     ومنطــفاملدينــة وبلــداس ســتمني    آذاجم/مــاجم   31 ا  29والــن و اجمل
ــن   اــــد ــا ال يقــــ  عــ ــتبا اس بــــني   مــــدنيا. 49أدى  ا مقتــــ  مــ اجل اعــــاس وواعــــا ايــ

التابعــة للدولــة واــتييت ال وعــة و  تيــا ذواا األغلبيــة الشــيعية حيــ  يقــيم جلــو    غــ  املســلحة
 ي  . 20 000
وادعــ  االئــتلف الــول  لقــوى الرــوجمة واملعاجمملــة الســوجمية أ، القــواس احلاوميــة         - 5

 است دما غا  الالوجم رل  اهل  اس الـيت يـنت ا علـ  ما  ـة  دلـي يف آذاجم/مـاجم ، واـو       
 ن تس حاومة اجل  وجمية العتبية السوجمية. ما
واجل اعــاس املســلحة غــ   القــواس احلاوميــة  واســت ت القتــا  والقفــف املــد ع  بــني  - 6

آذاجم/ماجم ، وجمدس ادعـاواس ت يـد مقتـ  مـا ال يقـ        6التابعة للدولة دار  مدينة حلي. ويف 
__________ 

ــتا  والشــام وجب ــة النفــتة      2013أياجم/مــايو  30يف  (1)  ــة اسســلمية يف الع ــس األمــن تن ــيم الدول ، حــّدد جمل
(. وتنشـــــا اجل اعتـــــا، يف اجل  وجميـــــة 1999) 1267بوصـــــ   ا مجـــــاعتني  جماـــــابيتني و قـــــًا للقـــــتاجم 

 السوجمية. العتبية
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اومـة علـ  حـ  ااملـ  عسـات      نتي ة للقناب  املت  تة اليت ألقت ا متوحياس احل مدنيا 20عن 
الواا  يت  مدينة حلي. وأدس اهل  اس العشـوائية الـيت يـنت ا مجاعـاس مسـلحة غـ  تابعـة        
للدولــة بقــلائف اهلــاو،  ا ســقو  العشــتاس مــن القتلــ  واجلتحــ  يف صــ وف املــدنيني. ويف  

مـدنيا رـتون نتي ـة     30مـدنيا وأصـيي أ رـت مـن      13 آذاجم/ماجم ، ُاتـ  مـا ال يقـ  عـن     23
 هل  اس العشوائية اليت ُينا عل  ح  اجل يلية.ا
ملنـــالق يف جميـــف دمشـــق، واصـــلا القـــواس احلاوميـــة ع ليـــاس القفـــف اجلـــوع و - 7
 أس ت، حسي التقـاجميت الـواجمدة، عـن سـقو  ماـاس القتلـ  واجلتحـ  يف صـ وف املـدنيني.          مما

الـي مدينـة    اف ا صواجمي  احلاومة منطقـة سـانية يف  ، آذاجم/ماجم  4 عل  سبي  املرا ، يف 
العفا  ، يف الاولة الشتاية، مما أس ت، حسـي التقـاجميت، عـن مقتـ  سـتة مـدنيني و صـابة         ديت

آذاجم/مـاجم  أثـت  ـب      8آرتين رـتون. و ـا، للـ   اس الـيت ُن ـدس يف       15ما ال يق  عن 
، حيـ  ألقيـا، حسـي بعـت التقـاجميت، القنابـ  ال تاغيـة علـ  منـالق          عـتبني عل  املدنيني يف 

آرتين. وأ ادس بعـت   70مدنيا عل  األا  و صابة أ رت من  11مما أس ت عن مقت   سانية،
ــا   يف         ــت العفـ ــة يف ديـ ــة ابتدائيـ ــن مدجمسـ ــة مـ ــ  مقتبـ ــة علـ ــاجماس جويـ ــن غـ ــاجميت أ، يـ التقـ

آرتين، من بينـ م أل ـا . وتعتملـا     50آذاجم/ماجم  أدى  ا مقت  مدنيني اثنني وجتن  10
 مقتـ  عشـتاس املـدنيني.  قـد ملـتبا غـاجماس جويـة        بلدة دوما أيضـا لاـاجماس جويـة أدس  ا   

آذاجم/ماجم  حي  حديقة الناعوجمة واملسا ن، ممـا أسـ ت، حسـي التقـاجميت      15و  14ُن لس يف 
آذاجم/مــاجم ،  27آرــتين. ويف  147مــدنيا وجــتن مــا ال يقــ  عــن   38الــواجمدة، عــن مقتــ  

جتن ما ال يقـ  عـن    أس تس غاجمة جوية عل  سو  يف حتستا القنطتة يف الاولة الشتاية عن
مدنيا. وت يد التقاجميت بجل، مدنيني اتعـوا مـن مسـ د اتيـي سغاثـة املفـابني عنـدما أدس         30

 آرتين رتون. 70مدنيني و صابة جلو  9غاجمة جوية ثانية عل  مقتبة من املس د  ا مقت  
  وأ ادس التقاجميت أيضا است تاجم اهل  اس الـيت تشـن ا احلاومـة علـ  املعضـ ية، حيـ       - 8

يتواصــ  تــداوجم األوملــاع اسنســانية. وظلــا املســاعداس اسنســانية مقيــدة، علــ  الــتغم مــن    
الطلباس العديدة اليت تقدم ا األمـم املتحـدة لتقـدمل املعونـةع ومـ  ذلـك، ت يـد التقـاجميت الـواجمدة          

الدرو  واخلتوج ظ  متاحا جمل وعـاس معينـة مـن السـاا،، مـن ابيـ  الطـلو ومـوظ            بجل،
. وعل  التغم من ذلـك، ت يـد التقـاجميت بجلنـس عنـ  علـ  املـدنيني عنـد وصـوهلم  ا          القطاع العام

ــ         ــ  الســ ان هلــم بىلعــادة الــدرو   ا املعضــ ية، جلــي اخلب ــة اب ــيش حاومي آرــت نقطــة ت ت
غ ه مـن املنت ـاس الالائيـة. ومـا  تـض الوملـ  الاـلائ  والطـس يـ داد سـووا حيـ  أيـاجمس              أو

 أل ا  آرتين يف حالة حتجة. 10يوجد  التقاجميت  ا و اة ل لني  ي ا
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وواصــلا اجل اعــاس املســلحة غــ  التابعــة للدولــة  لــل  اــلائف اهلــاو، والفــواجمي   - 9
علــ  مدينــة دمشــق، حيــ  افــ ا منــالق بــاو تومــا، ودويلعــة، والقفــاع وأبــو جممانــة            

عـدة  آذاجم/ماجم ، است د ا اجل اعـاس املسـلحة غـ  التابعـة للدولـة       11و  8والشعل،. ويف 
ــوع  اتيويــا، ســقا بعضــ ا يف ســاحة         ــاو، وصــواجمي  مــن ن ــلائف اهل ــالق يف دمشــق بق من

آذاجم/مــاجم ، أللقــا  30األمــويني يف دمشــق، ممــا أدى  ا  صــابة ســتة مــدنيني رــتون. ويف  
عدة الائف ااو، عل  ح  احلتيقة ومنطقة بالقتو من مستشـ   تشـتين العسـاتع يف حـ      

 آرتين. 30عن مقت  مدنيني اثنني وجتن ما ال يق  عن بت ة، مما أس ت، حسي التقاجميت، 
و يف آذاجم/ماجم ، است تس امل اوملاس اجلاجمية بني و دع حاومـة اجل  وجميـة العتبيـة     - 10

السوجمية وخميم ال موك بشجل، ات ا  مل . و ا، مـن املقـتجم أ، مت ـ  الو ـدا، مـتة أرـتى يف       
ية يف العـتا  والشـام وجب ـة النفـتة بالتسـل       نيسا،/أبتي ، لوال ايام تن يم الدولـة اسسـلم   2

ل ـ ، يف   3 500ي  ، مـن بينـ م    18 000نيسا،/أبتي . وحوصت جلو  1 ا امل يم يف 
خميم ال موك عندما اندل  اتا  عنيف بـني تن ـيم الدولـة اسسـلمية وجب ـة النفـتة ومجاعـاس        

جويـة واسـت دام الةاميـ     مسلحة غ  تابعة للدولة واواس احلاومة، لا يف ذلك يـن غـاجماس   
املت  ـتة حســي بعــت التقــاجميت. وحســي املعلومـاس الــواجمدة، ُاتــ  عشــتاس املــدنيني وُجــتن   
املااس.   ا وجمدس تقاجميت ت يـد واـوع ع ليـاس رطـف و عـدام ن ـلاا مقـاتلو تن ـيم الدولـة          

لقناصـة  اسسلمية اللع أعلن سيطتتس عل  مع م املنطقـة. وتشـ  التقـاجميت الـواجمدة  ا نشـا  ا     
يف املنطقة. ويف حني يتعلجم التحقق من عدد األي ان اللين غـادجموا امل ـيم،  ـّت اخالف مـن     
ال موك باجتاه املنالق اجملاوجمة. ومـن دواعـ  القلـق الشـديد غيـاو احل ايـة وتـداوجم األوملـاع         

ا م اسنسانية. واـد  انـا املنطقـة تعـا  أصـل مـن نقـ  حـاد يف املـواد الالائيـة وامليـاه واللـو            
 الفحية،  جلدس أع ا  العنف األر ة  ا ت اام الا الومل .

است ت القتا  يف جنوو البلـد، لـا يف ذلـك يف ما  ـة دجمعـا. وتلقـا م وملـية األمـم          - 11
املتحــدة حلقــو  اسنســا، معلومــاس تشــ   ا أ، دجمعــا البلــد اــد تعتملــا لقفــف يــديد مــن 

ــة. ويف  ــة  نـــيآذاجم/مـــاجم ، تعتملـــا املد 26جانـــي احلاومـ ــة تابعـ ــائتاس ن اثـ ة للقفـــف بطـ
للحاومة، يف حني أسقطا املتوحيـاس انابـ  علـ  مقتبـة مـن أحـد األسـوا ، ممـا أسـ ت عـن           

آرتين. وت يد التقاجميت بجل، مجاعاس مسلحة غ  تابعـة   45مدنيا عل  األا  وجتن  25مقت  
أسـ ت عـن    من أسطواناس الاا  والفواجمي  عل  مدينة دجمعـا، ممـا   30للدولة أللقا أ رت من 
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يف  (2)أيـــ ان مـــن أســـتة واحـــدة. وانـــدل  اتـــا  عنيـــف أيضـــا يف بفـــتى الشـــام  4مقتـــ  
ماجم . وو قا للتقاجميت الواجمدة، أحا ا مجاعاس مسلحة غ  تابعة للدولـة سـيطت ا   /آذاجم 21

ــة علــ  البلــدة يف   ــالق     24الاامل ــة ومن ــجل، القلعــة األثتي آذاجم/مــاجم . وت يــد بعــت املفــادجم ب
للقفف بعدد من القلائف املت  تة، مما أدى  ا تدم  وحت  العديـد مـن   اد تعتملا  سانية

نيسـا،/أبتي ، أعلنـا    1 نـد  بفـتى الشـام. ويف     املنا   واألسـوا  التقليديـة، باسملـا ة  ا   
مجاعاس مسلحة غ  تابعة للدولة سيطت ا عل  معة نفيي احلدودع م  األجمد، بعـد رـوض   

غـل  احلـدود وواـف حت ـة املـدنيني والبضـائ ، لـا يف ذلـك         معاجمك يف املنطقة وحوهلـا. و    
 املساعداس اسنسانية.

ويف مح ، است ت القتا  بني القواس احلاومية ومجاعاس مسـلحة غـ  تابعـة للدولـة.      - 12
ــجلاو          ــ  حــ  م ــة عل ــة يــنت ا القــواس احلاومي ــواجمدة، تســببا غــاجمة جوي ــاجميت ال ــا للتق وو ق

آرــتين رــتون. ويف اليــوم  18مــدنيني و صــابة جلــو  3  آذاجم/مــاجم  يف اتــ 17بالســاا، يف 
ــد         ــ  ت ي ــة ال اــتاو الســانية، حي ــة منطق ــة للدول ن ســس، افــ ا مجاعــاس مســلحة غــ  تابع
املعلوماس الواجمدة  صابة ما ال يق  عن تسعة مدنيني رتون. ويف واا الحق، تتاجعا حـدة  

ي  عنـدما أسـ تس ان  ـاجماس متعـددة     نيسـا،/أبت  12القتا  يف املنالق املجلاولة باملدنيني، حـىت  
وتعـتض   عن سقو  ملحايا من املدنيني، ووجمدس تقاجميت ت يد ا ياجم ج و مـن  حـدى املـداجم    

 املنا   ألملتاجم واسعة النطا .
وو ـد   ويف ح  الوعت، است تس امل اوملـاس بشـجل، ات ـا  ملـ  بـني جلنـة حـ  الـوعت         - 13

سلحة. واوبـ  بـالت ت االت ـا  الـلع ُعـتض      احلاومة عل  التغم من است تاجم االيتبا اس امل
 عل  ثل  متاح . تن يلعل  اجلانبني وتض ن جدوال  منيا لل

الـيت   -آذاجم/ماجم ، در  مقـاتلو تن ـيم الدولـة اسسـلمية  ا اتيـة مبعوجـة        30ويف  - 14
 الوااعة يـت  مدينـة محـاة، لحا  ـة محـاة.      -يسان ا م يج من السنة والعلويني واسقاعيليني 

ــدام           ــيم بىلع ــام التن  ــو  اسنســا،، ا ــم املتحــدة حلق ــ ا م وملــية األم ــيت تلقت ــاجميت ال ــا للتق وو ق
مدنيا عل  األا . وُذ ت أ، القواس احلاومية املت ت  ة يف اتية الفبوجمة اجملـاوجمة انتق ـا    30

من رـل  م امجـة موااـ  التن ـيم باألسـلحة الرقيلـة، ممـا أدى  ا سـقو  عـدد غـ  مـدد مـن             
واجلتح  يف ص وف املدنيني،  ملـا ة  ا تـدم  عـدد مـن املبـا  السـانية. واـد وجمدس         القتل 

__________ 

اد صن ا مل ن اائ ة موااـ  التـتا  العـامل     لل قالعة العتبية التومانية،  و  انا بفتى  ي ا مض  عاص ة (2) 
مث ُأدجمجا يف اائ ة املن  ـة ملوااـ  التـتا  العـامل       1980ملن  ة األمم املتحدة للتتبية والعلم والرقا ة يف عام 

 .2013امل ددة يف عام 
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 ية، وأ، بعضـ م  سـل ي    ـتوا مـن مبعوجـة  ا الفـبوجمة وال     4 000تقاجميت ت يد بجل، جلو 
 عادوا يف واا الحق.

القفف اجلوع اللع ن لتس احلاومـة ملـد مدينـة امليـادين      ويف ما  ة ديت ال وجم، أدى - 15
ملتو مزن  سـا ، ممـا أسـ ت،     آذاجم/ماجم   ا 6ملعة لسيطتة تن يم الدولة اسسلمية يف اخلا

 عن مقت  ما ال يق  عن مخسة أ تاد من أستة واحدة. حسي التقاجميت،
وواصــلا اجل اعــاس املســلحة غــ  التابعــة للدولــة، وراصــة مجاعــة جــيش اسســلم،     - 16

اا، املـــدنيني يف ما  ـــة اللذايـــة، وذلـــك م امجـــة موااـــ  احلاومـــة واملنـــالق املجلاولـــة بالســـ
 باست دام صواجمي  ملية الفن .

واست ت است دام األج  ة املت  ـتة املتجتلـة واألج ـ ة املت  ـتة املتجتلـة احمل ولـة علـ          - 17
يف مدينـة احلسـاة    70مدنيا وأصـيي   45/ماجم ، ُات  ما ال يق  عن آذاجم 20مت باس. ويف 

ومتــا، جم وعــة مــن األ ــتاد عت لــو، بعيــد النــوجمو . ويف اليــوم  عنــدما اســت د ا مت بتــا، ملا
ن سس، نشت عل  يباة اسنتتنا بيا، ُنسي  ا تن يم الدولة اسسـلمية يعلـن مسـخوليت ا عـن     

آذاجم/ماجم ، ان  ت ج ا  مت  ت متجتـ  م ـو  علـ  مت بـة يف بلـدة التـ ،        10الت   . ويف 
ــادس ا   ــ  مــد  واحــد و صــابة   الوااعــة يف الاولــة الشــتاية حيــ  أ  آرــتين.  25لتقــاجميت مقت

آذاجم/مـاجم ، ان  ـت ج ـا  مت  ـت      30وتسبي اهل وم أيضا يف تدم  أجمب  يقق سانية. ويف 
متجتــ  م ــو  علــ  مت بــة يف ســو  يف منطقــة اجليــ ة بتيــف دجمعــا، واــ  منطقــة راملــعة      

جم خمـ ، للـبزنين حيـ     لسيطتة  حدى اجل اعاس املسلحة غ  التابعة للدولة، مما أدى  ا ان  ا
 أل ا ، و صـابة جلـو   6مدنيا عل  األا ، من م  13 انا املت بة مواو ة، مما أس ت عن مقت  

 آرتين رتون. ومل تعلن أع ج ة مسخوليت ا عن اله اهل  اس. 50
اســت داف اهليا ــ  األساســية املدنيــة وانقطــاع اخلــدماس األساســية، لــا  ي ــا  واســت ت - 18

 مـداداس   واصـلا اـواس الـد اع الـول  اطـ      وامليـاه.  علـ  سـبي  املرـا ،       مداداس الا تبـاو 
يف املنــالق الوااعــة بــني محــ  ومحــاة واخلاملــعة لســيطتة     يــ   450 000 جلــو امليــاه  ا

مجاعــاس مســلحة غــ  تابعــة للدولــة ومعاجمملــة حلاومــة اجل  وجميــة العتبيــة الســوجمية. ويف          
ة بتعطيـ  مطـة تـامل احلتاجميـة ممـا أدى  ا انقطـاع       آذاجم/ماجم ، اام تن يم الدولة اسسـلمي  24

ــاو ملــا عــدده   ــ وجم     228 000 مــداداس الا تب ــت ال ــة دي ــاو مدين مــن الســاا، املقــي ني يف أحي
. مـن اهل  ـاس  املـداجم    ومل تسـلم  احملاصتة. ونتي ة لللك، تتاجعـا  مـداداس الطااـة حبـدة.    

ويف اليــوم . ا ــل يف ما  ـة محــاة ُاتـ  مــدجّم  ول ـل، يف ا ــوم ببلـدة ان   ، آذاجم/مــاجم  5  ـ   
ن سس، تعتملا مدجمسة يف اتيـة بـ ة أجممنـا  يف ما  ـة  دلـي ألملـتاجم أدس  ا مقتـ  مـدجم          

   وستة تلميل وجتن ثلثة تلميل آرتين.
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وحســي التقــاجميت الــواجمدة، واصــ  تن ــيم الدولــة اسســلمية مماجمســتس املت رلــة يف جتنيــد   - 19
. ويقـا  أ، انـاك مااتـي جتنيـد     “أيـبا  اخلل ـة  ”ما يـدع    األل ا ، لا يف ذلك مل  م  ا

جــتى  تح ــا يف امليــادين والبو  ــا  ،ــدف  ذ ــاو محــا  الشــباو ابــ  التحــاا م بالــدوجماس  
 العساتية والتدجميي.

وتش  مفـادجم متعـددة  ا تشـتد    من األي ان بسبي القتا .  مااس اخالفوتشتد  - 20
 75 000ا  الـدائت يف ما  ـة  دلـي. وتشـتد     يـ   بسـبي القتـ    77 000ما ال يقـ  عـن   

يـ     12 500ي   يف ما  يت دجمعا والقنيطـتة. وحسـي التقـاجميت الـواجمدة، نـ ن جلـو       
وحـداس احل ايـة   نـة احلسـاة بسـبي خمـاوف مـن احتـدام القتـا  بـني         ينـة اهلـو   ا مد  يمن مد

نــة احلســاة   يــ    ا مدي  3 800 ي ــا  ــّت   وتن ــيم الدولــة اسســلمية    الشــعبية الاتديــة 
العني بسبي القتا  الدائت بني اـاتني اجل ـاعتني دـا  تـ  وـت. وأدى القتـا  الـدائت بـني          وجمأ 

يـ   علـ  ال ـتاجم مـن بلـدة يـيو  حتتـا          7 000ن س اجل اعتني يف حلي  ا  جباجم جلو 
بـف   ليومتت من عني العتو، والقـتى اجملـاوجمة هلـا باجتـاه املن     20الوااعة عل  بعد مسا ة تناا  
يـ   مـن الاولـة الشـتاية  ا مل ـجل مجـاع  بضـاحية         1 500ومدينة حلي. و  نق  جلـو  

منـل   يـ    12 500يف جميف دمشق، ليف  بـللك عـدد املقـي ني يف املل ـجل  ا جلـو       ادسيا
  انو، الرا /ينايت.

وتت يباس اجل اعـاس املسـلحة غـ  التابعـة للدولـة تاـي اس مسـت تة        حتال اس وتش د  - 21
ويف اخونـة األرـ ة، ورفوصـا يف اجلـ و     . تشا  مجاعاس جديدة  ي ا تت اك أرتىحي  ت

محـاة  و تائـي اجلـيش السـوجمع احلـت يف  دلـي      الش ايل من البلد، أعلنـا جم وعـة مـن ألويـة و    
أرـتى غـ  تابعـة    مسلحة  مجاعة ةعشتثنتا ا. وااما محاة الروجمة جت   اللذاية تشاي جميف و

بتشاي  جب ة الشام. واندجما مجاعة صقوجم الشام مـ  مجاعـة    دلي محاة وما  يت يف للدولة 
الضـبا  الـلين انشـقوا عـن القـواس املسـلحة السـوجمية        اـام  ، الشـتاية  يف الاولةوأحتاجم الشام. 

ــة دمشــق وجمي    بتشــاي  ــس العســاتع ملدين ــا اجملل ــادة عســاتية موحــدة يف   وا  اوانضــ   اي
سـابقا جـ وا مـن    واـد  انـا    جميـف دمشـق )  أعلنـا  تائـي أاـ  الشـام يف    و. الشتاية الاولة

 الشام( اندماج ا م   يلق التمحن. مجاعة أجناد
الت ـاوض علـ    بمجاعـة جـيش اسسـلم     ، وجمدس ادعاواس ت يد ايامماجم آذاجم/ 6يف و - 22

غـ  تابعـة   مسـلحة  مليـة  وا  مجاعـة   ،تسو اليام  ولواوواف  لل  الناجم بني جب ة النفتة 
عتقـد أ، القتـا  اـد    ُيو. اجل ـاعتني دمشق، بعـد يـومني مـن القتـا  بـني      ب، يف بيا سحم للدولة

تــ  أجمبعــة مــدنيني ُاوموااع ــا يف املنطقــة.  بــىلرلوالنفــتة جب ــة  ،ولالــي املــدني انــدل  عنــدما
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واــد . تاــامت ــااتين أمــام مق علــ  النــاجم وأصــيي ســتة رــتون عنــدما أللقــا جب ــة النفــتة 
 الحق.يف واا  جب ة النفتة املنطقَةغادجمس 

اجل  وجميـة  بنقا  الت تيش خمتلف  يف جليالائ ية  جماياس ع لو، مقاتلني و ا، وجود - 23
يف دمشــق، أعلنــا  تائــي  ينــي تشــاي   تيبــة جديــدة  ــتد  عــ  علــ   والعتبيــة الســوجمية. 

ع ليـاس   تن يـل  اـو  ،التقـاجميت اـد  ا، حسـي    ةايت، يبا / 23 يفت    متاد السيدة  يني 
 غـ  تابعـة للدولـة اامـا    مجاعاس مسلحة  ويّدع  أ،لك ع لياس انتحاجمية. عساتية، لا يف ذ

 يتانيني يف حلي ودجمعا.اسالقواا  وواملقاتلني  ح و اهللمقاتل  أو أست عدد من  بقت  ما 
لواليــــاس املتحــــدة يف ل التابعــــة وو قــــا للبيانــــاس الفــــادجمة عــــن القيــــادة املت  يــــة  - 24
ع ليــة مــن  1 333 تن ــيم الدولـة اسســلمية يل ملاا حــة التحــالف الـدو  ن ــل، /أبتي نيسـا،  6

ــاس القفــف اجلــوع  ــل    ع لي ــة الســوجمية من ــة العتبي ــان. 2014ســبت ة أيلو /يف اجل  وجمي  ول
، جب ـة النفـتة  أو  التن ـيم  اـم مـن مقـاتل    تلـوا يف اـله الاـاجماس    ُا مّمـن  انا الاالبية الع    

. الضـتباس له هلـ  نتي ـة املـدنيني   يف صـ وف  واـوع ملـحايا  أيضـا   التصـد مجاعـاس    قد أ ادس
جم ـوع الو يـاس الـيت     مـن  70جل، بـ املتصـد السـوجمع حلقـو  اسنسـا،     ي يد ل  سبي  املرا ،  ع

ينـايت،   ـانو، الرا /  6 ويفمـن املـدنيني.    ة، امحالة و ا 1 953 وثقت ا ليلة احل لة وعدداا
ادعـاو   18 تحـا حتقيقـاس يف    انـا اـد    أ ا املتحدة لوالياسل القيادة املت  ية التابعة أعلنا

املدنيني يف العـتا    من  ا سقو  ملحاياس أدوالتحالف ن لاا ضتباس جوية من فل يتعلق ب
ــة الســوجمية   ــتة مــنواجل  وجميــة العتبي ديســ ة  ــانو، األو / 30/أغســطس  ا آو 8 يف ال ت

 ا أسـس تربـا مفـداايت    ت تقـت  ا  حالـة  13أ،  رُلفا  ا. وأملا ا أ ا  انا اد 2014
أوارـت  ـانو،    حالتـا، يعـود تاجمم  ـا  ا   ايـد التحقيـق، لـا يف ذلـك      حاالس ما  الا 5 أ،و
 .  أ  ا يستندا،  ا أسس صحيحة، اي  2014ديس ة /و األ
ملت مـا بالسـع  سمـاد ال ـتن املناسـبة       لألمـم املتحـدة لسـوجميا   املبعـو  اخلـان    وظ  - 25

مـ  حاومـة اجل  وجميـة العتبيـة السـوجمية ومـ         للحد من أع ا  العنف. ومل تسـ ت املشـاوجماس  
ممرل  املعاجمملة بشجل، تن يل مبادجمة حلي لت  يـد القتـا  عـن نتـائج حاقـة يف الواـا الـتاان.        
ــة      ويشــا  الت  يــد املقتــتن ج ــدا يتمــ  بشــا  مبايــت  ا  نقــاذ األجموان واالســت ابة لتغب

 العديد من السوجميني يف واف أع ا  القتا .
 

 نسا،حقو  اس -باو  
تتلق  وتوثـق ادعـاواس عـن حـاالس      م وملية األمم املتحدة لشخو، اللجانيما  تاا  - 26

والتعـليي والو ـاة أثنـاو االحت ـا  دارـ  متا ـ  االحت ـا  التابعـة          ،االحت ا  بشا  تعس  
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السوجمية ويوجد مع   ا يف دمشـق، و ، ُوجـدس    األمنمتا   تديتاا اواس  وا للحاومة، 
التعـــليي املنـــ   ،  ادعـــاواس تشـــ   ا مماجمســـة. ووجمدس محـــاة ومحـــ متا ـــ  أرـــتى يف 

 واسجبـاجم علـ  التـ ام   الفدماس الا تبائية والضتو بالعفـ  املعدنيـة،   باست دام وسائ  من ا 
 اخلطيــي ــتع ظــتوف االعتقــا  الل نســانية يف باسملــا ة  ا لســاعاس لويلــة  أوملــاع مــددة

يف اجلويـة   القـوة خمـابتاس   ـتع  اجلنـائ  )دمشـق(، و   من الدولة )دمشق(، و ـتع األمـن  أل التاب 
 القــوة )دمشــق(، و ــتع خمــابتاس  291 جماــم  ــتع امل ــابتاس العســاتية ودمشــق(، )حتســتا 

ــي(. ووجمدس      ــتع األمــن السياســ  ) دل ــة )محــ ( و  ــاواس بشــجل،  اجلوي حــدو   أيضــا ادع
ا يف ذلـك  ـتع   عـدد مـن متا ـ  االحت ـا ، لـ      يفنتي ة للتعليي  أثناو االحت ا  حاالس و اة

 ـتع  و)دمشـق(،   يف ال يحـاو  ألمـن السياسـ   و ـتع ا )دمشـق(،  يف املـ ة   خمابتاس القـوة اجلويـة  
. ة)دمشق( ومت   اعتقا  تديته اواس الـد اع الـول  يف محـا    215 جمام امل ابتاس العساتية

 دلــي مــن احلاومــة الســوجمية ال ــاجمين  موظ ــو ، اــاموو قــا لل علومــاس الــيت تلقتــ ا امل وملــية 
 يف  تع امل ابتاس العساتية. من املعتقلنيي فا  15 ما ال يق  عن ىلعدامب

يف متا ـــ   ُيـــدع  أ ـــم اضـــوال عـــتقلني الـــلين لاخالف مـــن الفـــوجم  نشـــتوعقـــي  - 27
 أسـتة  600جل، أ رت مـن  بل  وملية ل تابعة لحاومة السوجمية، أ ادس مفادجمالتابعة لاالحت ا  

 2012  منـل عـام   حي   ا، مع   م معـتقل  ، املوت اد تعت ا عل  أااجمو هلا يف ص وف
 .التابعة للحاومة السوجميةاألمن   توع خمتلف يف 2013و 
ــادس، 2015/مــــاجم  آذاجم 24يف و - 28 حــــوايل  بجل ــــا أللقــــا ســــتان  احلاومــــة  أ ــ
  توع األمن امل تل ة يف دمشق. ن يفي انوا مت  س ني  700
 /مـاجم  آذاجم 10عل  سبي  املرا ، يف  يني. املدن وواص  تن يم الدولة اسسلمية  عدام - 29

. “السـحت ”بقط  جمأ  جمج  بت  ـة مماجمسـة     وجمدس تقاجميت ت يد ايام التن يميف جميف حلي، 
مخسـة جمجـا     ويف اجل و الشتا  من ما  ة مح ، وجمدس معلوماس ت يد ايام التن ـيم بىلعـدام  

 ـة الت سـس لفـا     بت  آذاجم/مـاجم   21 يفبالقتو من بلـدة السـ نة   بقط  جماوس م، وذلك 
اــام التن ــيم بقطــ   مــاجم ، آذاجم/ 27 ويف. “اهلل يــتم”عــدم جمجــ  آرــت بت  ــة  ُأواحلاومــة. 

 ومهيـة ما ـة   مـن حاـم   ،حسـي مـا وجمد  صدجم حبق م، ، احلانوتةثلثة جمجا  يف اتية  جماو 
 دو، تتري .حيا ة أسلحة بت  ة 
ــيم ت    - 30 ــة، واصــ  التن  ــة التا ــدام و  ويف ما   ــاس اسع ــل ع لي ــن ي ــن   اسعقوب أرــتى ع

ــ ا اس م عومــة ملــدوناس     ويفت ســ ه املتشــدد للشــتيعة اسســلمية.     وملــع ا بنــاو علــ   انت
مث  أعلـ  أحـد املبـا     جمجـ  مـن   وجمدس تقاجميت ت يد ايام مقـاتل  التن ـيم بىللقـاو   ماجم ، آذاجم/ 2

، مـاجم  آذاجم/ 6يف و. ية حسـب ا ُيـدع   اجلنسـ بسـبي ميولـس    الطبقـة  حىت املوس يف مدينـة  جممجس
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اثــنني يف مدينــة التاــة حب ــة   اتلو التن ــيم، حســي املعلومــاس الــواجمدة، بىلعــدام مــدنيني مقــاــام 
ــا” ــة تعاو  ـ ــية ومل تتلـــق . “مـــ  احلاومـ ــن  امل وملـ ــاذ أع نـــوع مـ ــجل، ا ـ أع معلومـــاس بشـ

 .تن يل اسعداماسجتاواس القضائية اب  
 

  ماانية  يفا  املساعداس اسنسانية - جيم 
ــو  - 31 ــة    12.2عتـــاج جلـ ــة العتبيـ ــانية يف اجل  وجميـ ــاعداس  نسـ ــو، يـــ    ا مسـ مليـ

مليــني يــ  ، و ــّت أ رــت مـــن      7.6الســوجمية.  قــد بلــا عــدد املشــتدين دارليــًا حــوايل        
 سوجمية  ا البلدا، اجملاوجمة ودا  أ تيقيا.  اجل  وجمية العتبية المليني ي   من  3.9
، س األمــم املتحــدة ويــت اااااســت تاجم اجل ــود الــيت تبــلهلا و ــاال  نمــوعلــ  الــتغم  - 32
جم وعة مـن العوامـ  تعتاـ       تاا.  ذ ما أمتا صعبا للااية اسنسانية املساعداس  يفا ي ا   ال

انعـدام األمــن، وانتقـا  رطــو  املواج ـة، وتــدر  ألــتاف     منــ ا الوصـو   ا بعــت املنـالق،  
الـيت   الباا ـة  اسداجميـة  واسجتاواسوالقيود امل توملة عل  ع لياس  يفا  املعونة الزناع ع دا، 

 تعو  تقدمل املعونة ب عالية.
 (اليونيسـيف ) تعـلجم علـ  من  ـة األمـم املتحـدة للط ولـة       وللش ت العايت عل  التوايل، - 33

صــعوبة  يفــا  اسمــداداس بســبي والتاــة الــ وجم  ديــت جمســا  مــواد معاجلــة امليــاه  ا مــا  يت  
بتنـامج األغليـة العـامل     وظـ   . الدولـة اسسـلمية  اسنسانية عة املنالق اخلاملعة لسيطتة تن يم 

 ، ممـا أسـ ت عـن تضـتجم     يفا  املساعداس  ا املنالق الـيت يسـيطت علي ـا التن ـيم    يعّلق ع لياس 
 حلي.ووديت ال وجم، واحلساة،  ،التاة ما  اس من احملتاجني يف 700 000جلو 
ــد حــدو    - 34 ــتد يف آذاجم/مــاجم  أع معلومــاس ت ي  ة يف اسجــتاواس تاــي اس  ــب  ومل ت

 تتسـبي يف تلك اسجـتاواس   وظلاحاومة اجل  وجمية العتبية السوجمية.  اليت تشتتل ااسداجمية 
 وأدى ايـام احلاومـة مـخرتا بتوسـي  اائ تـ ا     . اس أو احلد منـ ا املساعد ع لياس  يفا تجلر  

اجلـة  سـت اد مـواد مع  ة الاملوا قـ احلفـو  علـ    يف  استـجلر   ا حـدو    “اخلطتة باألصناف”
و ـاالس األمـم    أبلاا السلطاس السوجميةماجم ، آذاجم/ 11 ويفماجم . آذاجم/املياه رل  ي ت 

ــاس خب ا ســت وداميف لتلــو  أ ــ  مســتودعاس ممــن هلــم  ويــت ائ ااملتحــدة  نقــ   تيســ طاب
 دلي اليت تسـيطت علي ـا     قا  ا مدينةمت  ة  ما داما يحنا م  دلي مدينة املساعداس  ا

  ا دارـ  نق  اسمداداس اليت تشـتد احلاجـة  لي ـا     يف  ا تجلر   ب  دى ذلكواد أاحلاومة. 
 ا موااـ    الوصو للباس  أو عدم جمداا عل  احلاومةموا قة يف وُس   أيضا تجلر  احملا  ة. 

احلسـاة،  وحلـي،  ودجمعـا،   يف ما  ـاس خمتل ة، لا يف ذلك املنالق اليت يفعي الوصو   لي ا 
 ومح .، محاةو ،و دلي ،جميف دمشقو
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و ـاالس  س ال عاـن ل  ا أنـ  جمسـالة يشـ   ي ـا   أجمس  ما ظ محـ    ،ماجم آذاجم/ 9 ويف - 35
األمم املتحدة العاملة يف القطاع الفح  التنسيق مـ  املن  ـاس غـ  احلاوميـة الولنيـة  ال مـن       

م و ـاالس األمـ  ل س ينباـ  أوملح احملا ظ أن /ماجم ،آذاجم 24يف ورل  و اجمة الفحة باحملا  ة. 
مـ  املن  ـاس غـ      ةاملبايـت  اتفـاال ا تواف    ا ينبا  أال املتحدة التنسيق م  و اجمة الفحة،

تاــي   ــا، ا ـله ب  عــن اـتاجم مــا ظ احلسـاة   تتاجـ  مــاجم ، آذاجم/ 19يف واحلاوميـة الولنيـة.   
اجم بعـدما أثـ  ةنـامج األغليـة العـامل     املش ولة بجلنشطة الشت او املن لين التابعني لمنالق التاطية 

 تو ي  األغلية. عل األثت السلس احملت   للقتاجم  بشجل،خماوف  الةنامج والشت او
وظلا األمم املتحدة تواجس صعوباس  ي ـا يتعلـق باحلفـو  علـ  تجليـ اس ملوظ ي ـا        - 36

للبـا للحفـو  علـ      317ُادم مـا جم وعـس   ،  ا، اد 2015نيسا،/أبتي   5الدوليني. وحىت 
منـل  ( ملـوظ   األمـم املتحـدة    تجليـ اس  للبـاس جتديـد   جديـدة أو تجلي اس )للبـاس تجليـ اس   

للـي   22وجم ـت   للبـا،  229 مـا جم وعـس   علـ   . ووا املوا قة2015  انو، الرا /ينايت 1
وعل  سبي  املقاجمنة، جُم ت مـا جم وعـس    .آذاجم/ماجم  15منل للباس مقدمة  6تش    تجلي ة،
 ، بلــا عــدد الطلبــاس الــيت ال تــ ا   نيســا،/أبتي 5. وحــىت 2014للــي تجليــ ة يف عــام  28

ــة  ــي تجليــ ة  66معلق ــ ا لل ــدة    30، من ــا مل تت ــاو  م ــوم ع ــ  احملــددة   15للب ــيي ، للطل
   للبا جتاو س اله املدة. 36 و

املعت ــدة لــدى احلاومــة والبــالا عــدداا      املن  ــاس غــ  احلاوميــة الدوليــة   ظلــا و - 37
االملـطلع  اـدجم ا علـ     اسداجميـة الـيت تـخثت يف   القيود جم وعة من العقباس وتواجس  من  ة 16

 اامـة الشـتا اس مـ     بجلع اهلا. وظلا املن  اس غ  احلاوميـة الدوليـة مقيـدة يف اـدجم ا علـ       
، و ـتح املااتـي ال تعيـة، و ي ـاد البعرـاس، واالنضـ ام  ا القوا ـ         الولنيةاملن  اس اسنسانية 

ومــ  ذلــك، ُســ   تقيــيم االحتياجــاس. ل مســتقلةاملشــتت ة بــني الو ــاالس، و جــتاو ع ليــاس 
بعت التقدم يف آذاجم/ماجم   ي ا يتعلق بومل  تجلي اس موظ ني تابعني ملن  اس غـ  حاوميـة   

ــ        ــة رــل  الشــ ت املاملــ  عل ــ  وــا املوا ق ــة حي ــة   10دولي ــا معلق ــاس تجليــ ة  ان  .للب
بوع األرـ  مـن   ُيبا بعد يف أجمبعة للباس  ملا ية للحفو  عل  التجليـ ة ُاـدما يف األسـ    ومل
   ماجم .أذاجم/ ي ت
الـيت أذنـا    اد عدد املن  اس غ  احلاومية الولنيـة  رل  ال تتة املش ولة بالتقتيت، و - 38

. ويف بىلاامــة يــتا اس مــ  و ــاالس األمــم املتحــدة   هلــا حاومــة اجل  وجميــة العتبيــة الســوجمية 
الشــخو، اخلاجمجيــة أملــي ا من  تــا، غــ  حاوميتــا، ولنيتــا،  ا اائ ــة و اجمة  ، آذاجم/مــاجم 

باملن  اس غ  احلاومية الولنيـة املـجلذو، هلـاح  حـدامها يف ما  ـة محـ  واألرـتى يف ما  ـة         
من  ـة غـ  حاوميـة ولنيـة تع ـ        116آذاجم/ماجم ،  ا، اناك ما عدده  31دمشق. وحىت 
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 تع ـ  يف ظـ   غ  احلاوميـة الولنيـة املـجلذو، هلـا     اله املن  اس   تعا. وال ت ا  174بواسطة 
 .  بالشتا ة م  و االس األمم املتحدة  جتاواس معقدة

االحتياجـاس.   طـة االسـت ابة السـوجمية      األنشطة اسنسانية ح ـم  ووي  ومل يوا ي - 39
ويف مــخوت استضــا س . نيســا،/أبتي  14حــىت  يف املائــة 16مل وــّو  ســوى بنســبة  2015عــام ل

يف  اسنسـانية  لألنشـطة ل، تةعـاس   عـ    آذاجم/مـاجم ،  31أم  دولـة الاويـا وحاومتـ ا يف    
 بليني دوالجم. 3.6اجل  وجمية العتبية السوجمية واملنطقة بقي ة تناا  

يف صـعوبة  يفـا    أ رـت مـن أع واـا مضـ      وال ي ا  الا املـ يج مـن العوامـ  ي يـد      - 40
مليـني   4.8وظلـا ع ليـة  يفـا  املسـاعداس  ا      املساعداس يف اجل  وجمية العتبية السوجمية.

ا أمتا صعبا بوجس رـان. ورـل  يـ ت      يوجدو، يف املنالق اليت يفعي الوصو   لي ي 
 وانــا و ــاالس األمــم املتحــدة وو اال ــا مــن  يفــا  الاــلاو  ا أ يــد مــن        ، آذاجم/مــاجم 

يـ  ع   113 000يف منـالق نائيـةع و يفـا  اللـوا م الطبيـة  ا اتابـة       ي    226 000
ــاه ورــدماس الفــتف الفــح     ــداداس املي ــة الفــحية  ا جلــو    و م ــوا م الن ا   395 000ول

 ي  . 12 000ي  ع ولوا م التعليم  ا جلو 
 ا  عـة رطـو  املواج ـة   بني الو ـاالس   ويف آذاجم/ماجم ،    ي اد اا لتني مشتت تني - 41

تلبيسـة يف ما  ـة    ة  ا بلـدة  تاـ أمـاجم ، وصـلا   آذاجم/ 3 ويفأما ن يفعي الوصـو   لي ـا.   
ــتا لامحــ ،  ــتجمســليم تال واس ــة املق ــاجم آذاجم 26يف ويــ  .  60 000  ا لل عون ، /م

  ااملســاعدة  مل تســب بــللك تقــدحا  ــة محــ ، لالتســ   ا وصــ  اجلــ و األو  مــن اا لــة 
 مجاعـة  مـن ابـ   مخاتا  للحت ا  تيق الأعضاو تعتض القا لة،  عبوجمأثناو و. ي فا 33 250

و  تعليـق  . منطقـة آمنـة   ا  واحبحق واصُط. وأ تج عن م يف واا الغ  تابعة للدولةمسلحة 
بسـبي الوملـ  األمـ  يف املنطقـة. واـلا يعـ  أ،         ا التس قا لة المن   ي اد اجل أين اخرتين

 ا  ا، من املقتجم أ، يتلقوا تلك املساعدة مل يتلقوا يياا.  ي ف 48 150
ــة الســوجمية   ودعــا - 42 ــة العتبي ــة اجل  وجمي ــةاجت ــاع لّل  ا عقــد حاوم املشــتت ة يف   ن
األمـم   للبـا مواعـا   33 و (3)“املنالق السـارنة ”لبح   ماانية الوصو   ا  /أبتي نيسا، 9

وا قـا  و ديس ة./و منل  انو، األ لي ا بني الو االس املشتت ة لقوا   س   ي اد ايتاملتحدة 
نــا مــن اــله املوااــ   ا 8، امواعــ 16 بالوصــو   اقوا ــ  ل علــ  الســ ان الل نــة املشــتت ة

__________ 

ــة ا    (3)  ــة اجل  وجميـــة العتبيـ ــ  حاومـ ــوجمية  ا تشـ ــارنة ”لسـ ــم املتحـــدة يف    “املنـــالق السـ ــد للبـــا األمـ . واـ
ــس  16 ــف    2014وو /يولي ــالق الســارنة ”توملــيحاس بشــجل، تعتي ــق أع جمد.    “املن ــ ا مل تتل ــا لان ومعاي ا

وألغتاض الا التقتيت، يشاجم  لي ا باعتباجماا منالق يفـعي الوصـو   لي ـا يف انت ـاجم التوملـيح ن ـتا لفـعوبة        
 واا .الوصو   ا اله امل
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 بـني الو ـاالس   املشتت ة لقوا  ا  ي اداألمم املتحدة  مواعا للبا 33 مدجمجة يف اائ ة تش  
مواعـا يف حلـي وجميـف دمشـق ال عاـن       33 أصـ   منثلثة مواا     االت ا  عل  أ،و.  لي ا
اخلطـو  األماميـة.    تاـ   ، لـا يف ذلـك   ي ـا الوملـ  األمـ    تـداوجم  الوصو   لي ـا بسـبي   حاليا 
يف االجت ـاع،  و. بـللك  يسـ ح الوملـ    حاملـا للبـاس للوصـو   ا اـله املوااـ       قدملت وسيعاد
 تاحـة الوصـو    املوا قة عل  مجي  الطلباس املعلقة و ا احلفو  عل  األمم املتحدة  وسع  ممرل

   .وجمصد التسليم املت ايدةمن أج  االست ابة للحتياجاس  مدة وألو  انت امال تتاس أ رت 
األمــم املتحــدة مــن بياــة الع ــ  احمل و ــة بالفــعوباس الشــديدة، واصــلا  علــ  الــتغمو - 43

مليني احملتـاجني يف آذاجم/مـاجم  مـن دارـ  البلـد وعـة احلـدود          ا تقدمل املساعدةا ااويت ا
ــتاجمين   ــام القـ ــا ألحاـ ــة  2014) 2191 ( و2014) 2165و قـ ــة األغليـ (. ووانـــا من  ـ

مـن جم ـوع    12مليـني مـن األيـ ان يف     4.1 العاملية من تقـدمل مسـاعداس غلائيـة  ا جلـو    
مليــني  3.4ما  ــة. واامــا من  ــة الفــحة العامليــة بتو يــ  أدويــة ولــوا م لبيــة لعــلج   14

ــة )اليونيســيف( مســاعدة       10يــ   يف  ــم املتحــدة للط ول ــة األم ــدما من   ما  ــاس. وا
 ا ذلــك،  مليــو، يــ   يف حمــا  ما  ــاس. وباسملــا ة 1.1متعــددة القطاعــاس أل رــت مــن 

 مليــو، يــ   بامليــاه املجلمونــة.  15.6ســامها ع ليــاس تســليم مــادة الالــوجم يف ت ويــد جلــو  
ووانــا و الــة األمــم املتحــدة سغاثــة وتشــاي  اللجــاني ال لســطينيني يف الشــت  األد  مــن    

ي   وت ويـدام لـواد اسغاثـة التئيسـية ورـدماس احل ايـة يف        320 000 الوصو   ا جلو
واــدما املن  ــة الدوليــة للــ  تة مســاعدة متعــددة القطاعــاس  ا أ رــت مــن         . ما  ــة 11
ما  ة. واامـا من  ـة األمـم املتحـدة لألغليـة وال جماعـة بتو يـ          11ي   يف  255 000

يـ   يف أجمبـ  ما  ـاس. واـدم صـندو  األمـم        32 000مـا عـدده     مداداس  جماعية لدعم
تقـدمل اخلـدماس املتعلقـة بالفـحة اسةابيـة      املتحدة للسـاا، الـدعم الـل م لشـت ائس مـن أجـ        

امــتأة يف حمــا  ما  ــاس. وتواصــ  األونــتوا تقــدمل  57 000والتفــدع للعنــف اجلنســا   ا 
 الجض  لسطي     ي ت. 480 000الدعم لعدد يف   ا 

لقتضـ  أحاـام القـتاجمين     واست تس  للك ع لياس تسـليم املسـاعداس عـة احلـدود     - 44
، أجمســـلا األمـــم املتحـــدة أبتيـــ /نيســـا، 12 وحـــىت(. 2014) 2191( و 2014) 2165

ــة الســوجمية    ــة العتبي ــا و   67ح يــحنة 97ويــت اااا  ا اجل  وجمي  .مــن األجمد، 30مــن تت ي
يـ  ع ومـواد غـ  غلائيـة     مليـو،   1.9مسـاعداس غلائيـة لنحـو     وتض نا اـله الشـحناس  

 430 000 ت مــنأل رــيــ  ، و مــداداس امليــاه والفــتف الفــح       مليــو، 1.2حلــوايل 
يــ  . وع ــل بــالقتاجمين   930 000عــلج أ رــت مــن  لوأدويــة يــ  ، و مــداداس لبيــة  

(، أبلاـــا األمـــم املتحـــدة حاومـــة اجل  وجميـــة العتبيـــة  2014) 2191 ( و2014) 2165
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ت اصــي  متويا ــا ووج تــ ا وعــدد املســت يدين  لــا يف ذلــكالســوجمية مســبقا عــن  ــ  يــحنة، 
ــ ا ــة التصــد ا  من ــا. وال    . وواصــلا آلي ــا يف األجمد، وتت ي ــم املتحــدة ع ليا  ــة لألم ــ ا  لتابع ت

. وظلــا اخليــة حت ــ   ع ليــاس آليــة التصــد يف العــتا  معّلقــة بســبي اســت تاجم انعــدام األمــن  
 بتعاو، ممتا  من جاني حاوميت األجمد، وتت يا.

وا قـة  لالقامشـل  احلـدودع   /نفـيبني معـة  اسـت دام   و االس األمـم املتحـدة   واصلا - 45
مــن  46 000 نقــ  بتنــامج األغليــة العــامل وتت يــا واجل  وجميــة العتبيــة الســوجمية.   حاــوميت

مل يت ان الةنامج، بسـبي تـجلر اس   ماجم . وم  ذلك، آذاجم/احلف  الالائية عة احلدود يف 
احلفــ  الالائيــة مــن  30 000 يف املعـة و جــتاواس املوا قــة علــ  النقــ ، مــن  جمســا  ســوى 

احلفـ  الالائيـة يف املنـالق اخلاملـعة لسـيطتة      مـن   5 700يف ذلـك  رل  يـ ت مـاجم ، لـا    
علـ   مـاجم   آذاجم/اليونيسـف أيضـا يف    وحفلايف احملا  ة.  غ  تابعة للدولةمجاعاس مسلحة 

واملـواد غـ  الالائيـة عـة معـة       الفـحية  الن ا ةمواد املوا قة الست اد املياه والفتف الفح  و
 .بتي مطل  نيسا،/أشحناس يف ال أواحي     يفا  القامشل ، /نفيبني
اس تقدمل املسـاعد  الدولية والسوجمية واصلا املن  اس غ  احلاوميةيف آذاجم/ماجم ، و - 46

ــاس يف   ــددة القطاع ــو   رــدماس مســت تة.      املتع ــ ا ت ــة الســوجمية، بطــت  من ــة العتبي اجل  وجمي
رــل  الشــ ت مليــو، يـ     1.6ووانـا املن  ــاس غـ  احلاوميــة مــن الوصـو   ا اتابــة    

حلـــي، وأ رـــت مـــن  يـــ   يف 785 000 جلـــوتقـــدمل املعونـــة  ا املـــل وجم، لـــا يف ذلـــك 
وظـ  احتـدام الـزناع    .  دلـي  ي   يف 280 000 وأ يد مني   يف دجمعا،  286 000

 .يف  دلي يعتا  ع لياس الةامج
 

 املنالق احملاصتة  
يف اجل  وجميــة العتبيــة  مــن بــني األيــ ان املقــي ني يف منــالق يفــعي الوصــو   لي ــا - 47

يعيشـو، حتـا   يـ     440 000مليـني يـ  ، مـا  ا  حـوايل      4.8السوجمية، وعددام 
ــة    احلفــاجمع ــا،    167 500حيــ  حتاصــت القــواس احلاومي يــ   يف الاولــة الشــتاية وداجمي

عاصـت  يـ   يف نبـ  وال اـتاو. و    228 000وحتاصت اجل اعاس املسلحة غ  التابعة للدولة 
يف األحيــاو الاتبيــة اخلاملــعة لســيطتة احلاومــة يف مدينــة  228 000ســلمية تن ـيم الدولــة اس 

   ي   للحفاجم يف ال موك. 18 000ديت ال وجمع ومض  
لوصــو   ا املنــالق احملاصــتة رــل  يــ ت      ل ت ــتض ايــودا  ألــتاف الــزناع   ظلــا  و - 48
جم وعــس مــا مــن تقــدمل مســاعداس غلائيــة  ا و ــاالس األمــم املتحــدة  ووانــامــاجم . آذاجم/
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يف املائـة(.   0.3) ي فـا  1 198ومساعداس لبية ملا عدده يف املائة(  4ي   ) 18 000
 إلغاثة األساسية رل  ال تتة املش ولة بالتقتيت.لأع مواد ومل ُتتس  

يــ  .  163 500جلــو  ا القــواس احلاوميــة حتاصــتويف الاولــة الشــتاية، مــا  الــ - 49
ــن    ــم املتحــدة م ــت ان األم ــة الشــتاية مســ  يفــا ومل ت ــاجم ،   اعدا ا  ا الاول رــل  آذاجم/م

ــاه  ا    ــة مــدودة مــن املي يــ   يف حتســتا. و انــا املــتة األرــ ة الــيت    300باســترناو   ي
وانــا  ي ــا األمــم املتحــدة مــن  يفــا  مســاعدا ا  ا الاولــة الشــتاية تعــود  ا  ـــانو،           

 .2015الرا /ينايت 
ــا يــ   ماصــتين يف 4 000ومــا  ا  حــوايل  - 50 ورــل  يــ ت  تيــف دمشــق. ب داجمي

 انــا املــتة األرــ ة  آذاجم/مــاجم ، مل تفــ  أع مســاعداس تابعــة لألمــم املتحــدة  ا داجميــا. و  
تشـــتين تعـــود  ا  اـــدما  ي ـــا األمـــم املتحـــدة مســـاعداس  ا النـــا  يف اـــله املنطقـــة  الـــيت

 .2012األو /أ توبت 
دس األوملــاع الســائدة  وا دايــ   ماصــتين.  18 000جلــو  ،  ــا،يف ال مــوكو - 51

نقــ   دارــ  امل ــيم ســووا يف أعقــاو اهل  ــاس الــيت يــن ا تن ــيم الدولــة اسســلمية. وت ــاام 
 ويفالوملـــ  املتــــتدع أصــــل.   ممــــا  اد مـــن رطــــوجمة واسمـــداداس الطبيــــة   وامليــــاه األغليـــة 

ــة األمــم املتحــدة سغاثــة وتشــاي     آذاجم/ 5 للجــاني امــاجم ، منحــا الســلطاس الســوجمية و ال
ملـدنيني يف خمـيم   علـ  ا لتو يـ  الطـتود الالائيـة     ذ،اس )األونـتوا(  ينيني يف الشت  األد ال لسط

مــن رــل  نقطــة تو يــ  جديــدة     وال مــوك بعــد انقطــاع دام مــا يقــتو مــن ثلثــة أيــ ت.    
مـا يقـتو    علـ   أيـام  10لنحـو   لـتود غلائيـة تا ـ    يت  ال موك، و عا األونتوا   نشاااا

مقدمـة  تالويـة   تو ي  لوا مماجم . وجما ق تسليم األغلية آذاجم/ي   يف ي ت  18 000من 
 يحـا أيضـا  حـون لبيـة أساسـية لنحـو      توأ ل ل. 1 197بتنامج األغلية العامل  ل ائدة من 
يتواصــ  تقــدمل حفــ  دجماســية ابتدائيــة غــ  جمقيــة  األونــتوا،  مــن بــدعمو ي فــا. 1 197
ال مـوك    ا الوصـو   مـن األونـتوا   الـة ومل تـت ان و  يف خميم ال موك.  ل ل 1 512وايل حل

حــاد يف القتــا  دارــ  منطقــة امل ــيم. واــد   حــدو  تفــعيدمــاجم  يف أعقــاو آذاجم/ 28منــل 
ال مـــوك  ا املنـــالق مـــن و ـــتس األونـــتوا املســـاعدة لأليـــ ان الـــلين وانـــوا مـــن ال ـــتاجم 

 م و يفــا  بقــوا انــاك،  ي ــي محايتــ  يو، الــليناملــدن أمــاويلــدا.  حــ  التضــامنيف  اجملــاوجمة
 .  املساعداس  لي م

يــ  .  26 500ويف نبــ  وال اــتاو، مــا  الــا اــواس املعاجمملــة حتاصــت حــوايل         - 52
تفــ  أع مســاعداس تابعــة لألمــم املتحــدة  ا اــاتني املنطقــتني رــل  يــ ت آذاجم/مــاجم .   ومل
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تـــت ان و ـــاالس األمـــم املتحـــدة مـــن  يفـــا  املســـاعداس اسنســـانية  ا القـــتيتني منـــل    ومل
 .2014يو ياجم/ماأ 8
عاصــت تن ــيم حيــاو الــيت تســيطت علي ــا احلاومــة يف غــتو مدينــة ديــت الــ وجم،  يف األو - 53

ــو   ــة اسســلمية جل ــد جــتى بواســطة  . يــ   228 000 الدول ــة  يــت او  وا ــة األغلي من  
  ااألمــم املتحــدة ومل تفــ  أع مســاعداس أرــتى مــن األغنــام. مــن  140، تســليم وال جماعــة
 انـا املـتة األرـ ة الـيت اـدما  ي ـا األمـم املتحـدة مسـاعداس  ا          و اجم .مـ آذاجم/املنطقة يف 
ــ وجم النــا  يف  ــت ال ــة دي ــة، 2014تعــود  ا أياجم/مــايو  مدين ســل  اــد تلقــا  و ،  انــا املدين

 يف ملـوو احلفو  عل  الالاو مفـدجم الـق رطـ     ويشا  اب  احلفاجم.  أرتى  نسانية وجتاجمية
 .األسعاجم واجمت اعموجودة من اب  ا اليت  اناسمداداس الالائية  تناا 

 
 حتية متوجم يحناس اللوا م واملعداس الطبية والعاملني يف اجملا  الطس  

، أجمسلا من  ة الفحة العاملية ويت اااا املن ـلو، يـحناس   رل  ي ت آذاجم/ماجم  - 54
لتابعة للقطـاع   ا السلطاس احمللية واملن  اس غ  احلاومية واملتا ق الطبية ا أدوية ولوا م لبية

ــني 3.4لعــلج حــوايل   اخلــان ــلج  و   يفــا . اسما  ــ 10 يف (4)يــ   ملي ــة لع  أدوي
ما  ــاس حلــي وديــت الــ وجم ومحــ  وجميــف   يف املواج ــةيــ   عــة رطــو   100 000

ودـ  ذلـك  ي ـاد بعرـة عـة رطـو  املواج ـة بقيـادة م وملـية األمـم املتحـدة حلقـو              دمشق. 
ي باست دام معة بستا، القفت. ويف أعقاو التوص  عـن لتيـق   اسنسا،،  ا يت  مدينة حل

الت ــاوض  ا واــف سلــل  النــاجم لــدواع  نســانية ملــدة ســا ســاعاس،    يفــا  لــوا م لبيــة  
ي   بواسطة عتبـة جـت  ا مستشـ   يف بسـتا، القفـت. واامـا و ـاالس         5 000لعلج 

يـة وأدويـة عـن لتيـق ع ليـاس عـة       األمم املتحدة العاملة يف القطـاع الفـح  بتـو   لـوا م لب    
يـ   يف آذاجم/مـاجم ، لـا يف ذلـك جم وعـاس       60 000رطو  املواج ة لعـلج أ رـت مـن    

 .اجلتاحية اللوا م
وظلا  ماانية احلفـو  علـ  اللـوا م واملعـداس الطبيـة مـدودة بسـبي انعـدام األمـن           - 55
انية.  علـ  سـبي  املرـا ،    علـ  الع ليـاس اسنسـ   مـن ايـود   ت تملس األلتاف املتنا عة بسبي ما و

حتـــت ظ من  ـــة الفـــحة العامليـــة بىلمـــداداس يف مســـتودعاس حبلـــي جـــاا ة للتســـليم  ا نبـــ   
، مل يـتد  ويف اجمل ـوع وال اتاو، ولان القتا  املست ت مل يتح  ماانية الوصو   ا اله املنالق. 

موااـ  خمتل ـة يف    ادمت ا من  ة الفحة العاملية لتقدمل مسـاعداس  ا للباس  تسعةعل   أع جمّد
__________ 

ُتعتـة دوجمة العـلج االعتياديــة علجـا لشــ   واحـد. وحتـدد دوجماس العــلج االعتياديـة لاــ  ع ليـة تو يــ          (4) 
 .لألدوية عل  أسا  املعاي  الدولية ملن  ة الفحة العاملية
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، من ا ثلثة للبـاس اـدما   احلساة وديت ال وجمو و دلي حلي ودجمعا وجميف دمشق ما  اس
ظلـا يـحناس املسـاعداس الطبيـة التابعـة      . و ملـا ة  ا ذلـك،   رل  ال تتة املشـ ولة بـالتقتيت  

ا ملن  ــة الفــحة العامليــة واملوج ــة، عــن لتيــق اهلــل  األمحــت العــتد الســوجمع،  ا بلــدة دومــ 
معّلقـة لـدى و اجمة الفـحة علـ  الـتغم      ، احملاصتة يف الاولة الشـتاية ومضـايا يف جميـف دمشـق    
 من احلفو  عل  موا قة و اجمة الشخو، اخلاجمجية.  

محلـة التحفـني    ،بدعم من اليونيسيف ومن  ـة الفـحة العامليـة    ون لس و اجمة الفحة - 56
حيـ   مـاجم   آذاجم/ 26 ا  22مـن   يف ال تتة 2015ملد يل  األل ا  يف عام الولنية الرانية 

اـد  ل ـ  دو، سـن اخلامسـة. و شـ ا النتـائج األوليـة أ، احل لـة        مليو،  2.9جلو  است د ا
ــا ــن   دل ــت م ــو أ ر ــ  حتــا ســن اخلامســة يف    ملي ــة  ومل يتســن ما  ــة.  12ل  ــل محل تن ي

س يف بسبي جم ت تن يم الدولة اسسلمية السـ ان بـىلجتاو التلقيحـا   يف ما  ة التاة  التحفني
تاطيـة من  ضـة   مسـتوياس  وسـ لا   متا   الفحة ومنعس األ تاة املتنقلة من مبايتة م ام ا.

التلقـيح  محلـة  وتعرـتس  . تن يم الدولـة اسسـلمية   تمل ا يأيضا يف ديت ال وجم بسبي القيود اليت 
 ل ـ   682 000 ونتي ـة لـللك، تعـلجم تلقـيح جلـو     . اناك الدائت القتا أيضا يف  دلي بسبي 

جنــوو تت يــا  انطلاــا مــنعــة احلــدود  تلقــيح من فــلة  ــا محلــة ا  ـاس الــرل . ونُ يف احمل
مليـو، ل ـ  دو، سـن اخلامسـة      1.3جلـو   و  تلقـيح األل ـا  دو، سـن اخلامسـة.     اسـت د ا 

 ملد يل  األل ا  يف حما  ما  اس.
الطـس  واست تس اهل  اس عل  املتا ق الطبية وسياجماس اسسعاف والعاملني يف اجملـا    - 57

األلبـاو املناصـتو، حلقـو     ”، وّثقـا من  ـة   مـاجم  /آذاجمرل  ال تتة املش ولة بالتقتيت.   ـ   
ــة.   تســعةواــوع  “اسنســا، ــة وتعــ ىا  ــاس علــ  متا ــق لبي   امــن اــله اهل  ــاس   حماني

. وواعـا ثلثـة   اـواس التحـالف الـدويل     ي ـا يعـ ى ا ـوم واحـد منـ ا  ا     القواس احلاوميـة  
.  دلي وا ومـا، يف دجمعـا واثنـا، يف ديـت الـ وجم وآرـتا، يف محـاة       ا  اس يف ممن ا ا  اس 

الةاميـ  املت  ـتة يف أجمبعـة     ، واست دمامخسة ا  اسدما القلائف والفواجمي  يف  واسُت
و ـاة مخسـة مـن     “األلبـاو املناصـتو، حلقـو  اسنسـا،    ”.   ا وّثقا من  ـة  ا  اس أرتى

وتعـتض اثنـا، مـن العـاملني يف اجملـا       دف اثنـا، منـ م.   العاملني يف اجملا  الطـس، ُاتـ  أو اسـُت    
الطس للتعليي حىت املوس عل  أيدع القواس احلاوميـة واتـ  ثلثـة بـىللل  النـاجم علـي م مـن        

ــة   ــة اهلوي ــواس جم ول ــاس يف دمشــق وواحــدة يف  ــ  مــن     جانــي ا ــا، مــن الو ي . وواعــا اثنت
 .حلييت جميف دمشق وما  
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 الع   سلمة وأمن املوظ ني وأما ن  
العـتد السـوجمع يف حـادثني     اهلـل  األمحـت   ، من متطوع ااثنُات  أبتي ، نيسا،/ 2يف  - 58

اهلــل  مــن متطــوع  أصــيي أجمبعــة آرــتين ويف ما  ــة  دلــي.  أداو الواجــيمن فــلني أثنــاو 
 .أحد احلادثنييف  العتد السوجمع رتون األمحت
مستشـ     عنـدما تعـتض  ل لسـطي   وأصيي مخسة من مـوظ   مجعيـة اهلـل  األمحـت ا     - 59

 ./أبتي نيسا، 1 لسطني يف خميم ال موك للقفف بقلائف اهلاو، يف 
أحــد مــوظ    اــام مســلحو، جم ولــو اهلويــة بـىللل  النــاجم علــ  ، /مـاجم  آذاجم 30 ويف - 60

بين ـا  ـا، يف لتيقـس ألداو م امـس يف مستشـ          ـجلجمدوه اتـيل  مجعية اهلـل  األمحـت ال لسـطي     
 خميم ال موك.  لسطني يف

ــة باحت ــا    مــاجم ، اامــ آذاجم/ 26يف و - 61 ــق مــن   ا مجاعــة مســلحة غــ  تابعــة للدول  تي
اا لة مشـتت ة   أثناو تسي العتد السوجمع مخاتا ومتطوع  اهلل  األمحت موظ   األمم املتحدة 

    لل  ستان مجيـ  املشـاجم ني  ومدينة التس  يف ما  ة مح . متوج ة  ا بني الو االس 
 .منطقة آمنة ا    اصطحا،مواا الحق والقا ة يف يف 
مل وملـية   أحد املن  ـاس غـ  احلاوميـة الشـتياة    ماتي تعتض ماجم ، آذاجم/ 26يف و - 62

 اخلـا  دـا   حـ  أملتاجم اياليـة يف    لحقتسبفاجمو ،  للقفف األمم املتحدة لشخو، اللجاني
تو يـ  مـواد   مل يتسـن  هلـلا اهل ـوم،    صـاباس. ونتي ـة   دينة دجمعا. ومل تتد تقاجميت عن واـوع  ل

 .ي   2 500 ا امل وملية املقدمة من اسغاثة األساسية 
قـلائف  تعتملـ ا ل نتي ـة   امت بة تابعـة لألونـتوا أملـتاجم   تابدس  آذاجم/ماجم ، 23يف و - 63

 .ح  اجل يلية حبلياهلاو، يف 
 مــوك عــدة  ــيم اللتو يــ  الايــتبا اس يف مــيا نقطــة ووجمدس تقــاجميت ت يــد واــوع  - 64

مـــاجم ، تعطـــ  تو يـــ  املســـاعداس  آذاجم/ 19يف ومـــتاس رـــل  ال تـــتة املشـــ ولة بـــالتقتيت.  
منطقـة التو يـ .    بين ـا  انـا تقتـتو مـن    رـتون رطـ ة    ثت  صابة مدنية اسنسانية يف امل يم 
 ة رتوح ا.متجلثت واد تو يا الحقا

جـــاني يف املاتـــي للامل ففــة  نت ـــاجم اال ااعـــةســقف   تعـــتض ،مــاجم  آذاجم/ 8يف و - 65
 حيـ  اسـتقتس  ، لطلقـاس ناجميـة  القامشـل    مل وملية األمم املتحدة لشخو، اللجـاني يف امليدا  

 صاباس. جمصاصة بالقتو من جم وعة من اللجاني. ومل تتد تقاجميت عن واوع 
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موظ ـــًا مـــن مـــوظ    26مـــن مـــوظ   األمــم املتحـــدة، ومـــن بينــ م    30 وال يــ ا   - 66
ــتوا، مت ــ ين أو   ــاملني يف جمــا  تقــدمل املســاعدة     األون ــا جم ــوع الع يف عــداد امل قــودين. وبل

 منــ مي فــا  73 مــا عــدده 2011ُاتلــوا يف اــلا النـــ اع منــل آذاجم/مــاجم    ناسنســانية الــلي
مـن مـوظ   ومتطـوع  اهلـل  األمحـت العـتد السـوجمع         42من مـوظ   األمـم املتحـدة و     17
ــة اهلــل  األمحــت    8 و مــن مــوظ   املن  ــاس   6ال لســطي ، و  مــن متطــوع  ومــوظ   مجعي

منــل ســتة منــ م تــ  ُااتــيل،  73مــن جم ــوع القتلــ  البــالا عــددام  اوميــة الدوليــة. وحلا غــ 
 .الرا /ينايت انو،  1
  

 ملح اس - ثالرا 
ويومــا تلــو . يف التـداوجم بشــا  ســتي  الوملــ  يف اجل  وجميــة العتبيــة الســوجمية يسـت ت   - 67

ألـتاف الـزناع    بين ا وتن التجا  والنساو واألل ا ،  قتل  يف ص وفال نتى امل يد من اخرت،
يف  وعتـدم العنـف، بـدال مـن أ، يتتاجـ ،     املبادئ األساسية للقانو، الـدويل.   بجلبسا عن التقيد

 أج او عديدة من البلد.
ــت   - 68 ــض األث ــا  ت ــالق املجلاولــة       وم ــت دام األســلحة املت  ــتة يف املن ــاجم اس ــاجمث  النتش الا

للقتـ  والتشـويس، بعضـ م    أبتيـاو    قـد تعـتض أيـ ان   أج او  ب ة مـن البلـد.    يدمت، بالساا
، وأجةوا عل  ال تاجم نتي ة الست دام األسلحة الرقيلة يف املنالق املجلاولـة بالسـاا،.   عن افد

أ، تدجمك ما مل ـس اـلا الـزناع مـن رسـائت جسـي ة يف أجموان       ومي عل  مجي  ألتاف الزناع 
تسـااالس أرلايـة واانونيـة     وتر  أع اهلـا . تفت عل     ا ،  ىل ا. وم  ذلكالعادينياملدنيني 
وال بـد مـن ماسـبة    . الن ـت  ي ـا  اجملت   الـدويل، لـا يف ذلـك جملـس األمـن،       يتعني عل  رط ة

 املسخولني عن انت ا اس القانو، اسنسا  الدويل.
انتـ ا اس   ف علـ  اجمتاـاو   ادام أحـد األلـتا   جل،بألتاف الزناع  أذ تمتة أرتى  و - 69

 األمت يتعلـق باملعـاي  األساسـية الـدنيا      اية املدنيني. حبمن الت اما ا  األلتاف األرتىال يع   
حاومـة اجل  وجميـة   وباـت الن ـت عـن سـلوك اخرـتين.       التقيـد ،ـا  الـيت مـي    للقانو، الـدويل 

اهل  ـاس  يـن  د. ومسـخولية راصـة يف اـلا الفـد     تتح  ، حاومًةبوص  ا العتبية السوجمية، 
اـو تفـتف ممنـوع    لـتف آرـت   صـادجمة عـن   غ  اانونية  أع ا املدنيني جمدا عل   عل املبايتة 

 شا  انت ا اس رط ة للقانو، اسنسا  الدويل.منعا باتا وي
الشـــعي يف اجل  وجميـــة العتبيـــة  ملـــدالعقـــاو اجل ـــاع   مماجمســـةأيضـــا  ولقـــد اـــال  - 70

ــ  الســوجمية.  ــا   ُيحي ــن حــتم الن ــدا م ــية.     ع  ــاو واخلــدماس األساس ــاو والا تب ــ ا  امل وال ت
 .  له مماجمساس بايضة ومي ومل  حد هلامعاناة وحشية.  تسبياحلفاجم تاتيااس تضييق 
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وأود أ، أوجــس للبــا راصــا  ا حاومــة اجل  وجميــة العتبيــة الســوجمية أدعواــا  يــس  ا   - 71
ق. يف خمـيم ال مـوك بدمشـ    تو   احل اية للجاني ال لسـطينيني املعتملـني لل طـت بوجـس رـان     

ة السـوجمية وأسـوأ اجل اعـاس املتطت ـة، وبالتـايل،  ـىل، سـب           م ماصتو، بني القـواس املسـلح  
  ــا أ، ســب   يفــا  املعونــة  لــي م ملــيقة. واــد ظلــا معانــا م     الن ــاة املتاحــة هلــم مــدودة 

منـل انـدالع   م  شة يف مع م األحيا،. واد تعتض العديد من م للتشـتيد مـتتني يف حيـا م. و   
 الزناع يف اجل  وجمية العتبية السوجمية، ت اا ا منت م بوجس ران.

واـ    -اجل اس ال اعلة اسنسـانية  تواص  ، القائ ة وعل  التغم من التحدياس الاب ة - 72
. احملتـاجني تقـدمل املسـاعداس لل ليـني مـن      -يف  ر  مـن األحيـا،    ن س ا معتملة خلطت داام
وناــتا، الــلاس يف ردمــة يــعي اجل  وجميــة العتبيــة  ةيــ اع، بــس مــن و نــ  أيــيد لــا يتحلــو

مــي  ذ . تت ايــد األمهيــة امللحــة لتيســ  ع لــ م االحتياجــاس،  ومــ  اســت تاجم ت ايــدالســوجمية. 
س أمـت  والتـدر   يـ   تـس وعتالوتجلر  ع لـ م   نقاذ األجموان. الس ان هلم بجلداو ع ل م املت ر  يف 

ــا  ــو   لي ــة لوجــي القــانو،   العــاملني يف جمــا  اس علــ  اهل  ــيــن ح ــت . وُيغــ  مقب اسغاث
 جتعة حتو.اله اهل  اس اسنسا  الدويل، وعان أ، تشا  

أجلـاو العـامل،    حاومـاس ويـعوو مـن خمتلـف     و ن  أيعت باالمتنا، للاتم اللع أبدتس - 73
 . مـاجم /ذاجمآ 31استضـا س أمـ  دولـة الاويـا يف      الـلع  مـخوت  عـل، التةعـاس   يف وال سي ا 

ــة لاــا،   ــ  بفــتف ومــن األمهي ــةالتع ــداس  التع ي ــة   املقدم يف  ا املن  ــاس اسنســانية العامل
ــدا، ــيت   لاــ  ال ينقطــ   يفــا   املي ــني الســوجميني  ياملســاعداس األساســية ال ــا ملي  ،عت ــد علي 

 .وأولاك اللين الت سوا الل وو راجمج البلددار  بلدام املوجودو، من م 
 ،يفــادف الــل تى الســنوية التابعــة للــزناع الســوجمع الــلع  مــاجمآذاجم/ 12 يــوم يفو - 74

 ذ ينتـاو  لشـعي السـوجمع.   جتـاه ا اجل اعيـة   لسـخوليتس اجملت   الـدويل للو ـاو    وج ا دعوة  ا
يعوجما مت ايدا بالوحدة وام يـتو، املعانـاة املسـت تة الـيت يعيشـ ا ج ا ـم       ، و، العاديوالسوجمي

 مـخوت  يف واد أعتبُا يف الال ة اليت ألقيتـ ا . الشجل، عل  متأى من جمت   دويل منقسم يف الا
ــة املعقــودا ــة جامعــة الــدو  العت   واخل ــ    اوالاضــي مشــاعت مــاجم ، عــن /مــتم آذاجميف  بي

 ا، دع ميسـتوجما، تاريـف اجل ـود السياسـية     ااخلـان، سـت   مبعـوث   ا  اوللبـ السـائد  الومل  
عقد مشـاوجماس واسـعة    للبا  ليسد، عل  وجس التحديوالفتاع.  من أج    اولألمم املتحدة 

مجيـ  أجلـاو املنطقـة، لـا يف ذلـك مـ  األلـتاف السـوجمية         يف مـ  أعضـاو جملـس األمـن و     النطا 
 ت عي  وجتسيد العناصت األساسية لبيا، جنيف. سب  بشجل،، ذا ا
ع ليـة   أعو  علـ  دع اـم الاامـ  والعاجـ  هلـلا اجل ـد   طـوة جلـو تشـاي           و ن  - 75

 تطلعـاس تلـس  وأسـا  بيـا، جنيـف،     تش   مجي  األلـتاف علـ   بقيادة سوجمية  سياس  انتقا 
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ــة.     االشــعي الســوجمع   ــة والعدال ــة والاتام ــا أيضــا   احلتي ــتاف الســوجمية ذا  ــ  األل ، وتتح 
يف  والشـتوع الـدماو   حلقـن ا ـاذ رطـواس حاقـة     مسـخولية ورفوصا الـتئيس بشـاجم األسـد،    

تتتاـي اجملـا جم   الشـتعية ال   ا تسـاو   تط ح  ااحلاوماس أو احلت اس اليت ع لية سياسية. 
 .يعو،ا حبق
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