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

 مقدمة -أوال  
مــن تــراس جملــس  17هــرا ااتقريــر هــر ااتقريــر ااشــع  واام ــروب املقــدن ت ــ   ــعاققرة   - 1

مـن تـراس    5( وااققـرة  2014) 2165مـن تـراس اسلـس     10( وااققرة 2014) 2139األمن 
ــرا  ــ    (، ااــط بلــه  رجملــع اسلــس   ي 2014) 2191جملــس األمــن  يرمــع  30أب أتــدن تقري

 ت قرر هره ااقراساا من تب  مجرع األبراف يف اازناع يف اجل جملرسية اامر رة ااسرسية. تن
وتست د اململرمعا ااراسدة يف هرا ااتقرير  ىل اابرعنعا املتعحة ار ـعالا األمـم املتحـدة     - 2

ة ااســرسية ومـن مرــعدس  تلـ  أس  املرـداب، واابرعنــعا ااـراسدة مـن حجلرمــة اجل جملرسيـة اامر رـ      
تحـدة تـن  مـدادالع اننسـعنرة     مقترحة. ويتض ن ااتقريـر  رعنـعا واسدة مـن و ـعالا األمـم امل     

. وتــد أردس ــب اابرعنــعا 2015ت ــرين ااشــع /نر  إ  30أيلرل/ســبت إ  ىل  1ااقتــرة مــن  يف
 األحدث يف ااتقرير، مىت ُو دا.

  
 ااتطرساا اارئرسرة -ثعنرع  
 ااتطرساا ااسرعسرة/اامسجلرية -أاف  

اســت ر ااــزناع تلــ  نطــعمب واســع وتســتريعا مرتقمــة مــن اام ــف يف مجرــع أ ـــع             - 3
اجل جملرسية اامر رة ااسرسية يف شجملر ت رين ااشع /نر  إ. واسـت را ت لرـعا ااقرـف اجلـر      
ــداد  ــب          ــ  أت ــر  تل ــط بت ــع ن اا ــ  األم ــة تل ــعا ااإي ــت املت عســبة واال  تة اام ــرائرة و 

املدنرا، تع يف ذاـ  اسـتادان ااإامرـ  املتقلـرة مـن  عنـه ااقـراا اوجلرمرـة وااقرـف           من
اام ـــرائن مـــن  عنـــه مجعتـــعا املمعس ـــة املســـلحة مـــن  ـــت ااـــدول واجل عتـــعا املرـــ قة   
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صـــــقرف املـــــدنرا وت ـــــريدهم. يف  يقـــــعع تتلـــــ  و رحـــــ  يف  (1) ل عتـــــعا  سهع رـــــة
ن هبع مجرـع أبـراف ااـزناع متسـ ع  مـدن ااتقرـد تلـ  نطـعمب         األت عل اامدائرة ااط تقر ست وظ 

 ا مجرع األبراف حب عية املدنرا.واسع  عاقعنرب اننسع  اادو  و عاتزامع
واست ر ان  غ تن وترع تتعل ت رف يف    من دم ق وسيف دم ق خـ ل ااقتـرة    - 4

رين ااشـع /نر  إ،  ت ـ  25امل  راة  عاتقرير. ونقرا ااقراا اوجلرمرـة تـدة هل ـعا.  قـن     
تلــ  ســبر  املشــعل، حققــب ااقــراا اوجلرمرــة تقــدمع  علــعه تريــة مــر  ااســلطعب واســتمعدا    

ــر  ااســلطعب     ــق م ــ  بري ــة االســتراترلن. ويف االربــة اا ــرترة،     -ااســرطرة تل حــرا اادوا
ــة حرــ  ســللب مقر ــرة األمــم       تمر ــب  لــدة دومــع اقرــف متجلــرس مــن ااقــراا اوجلرمر

ــرمب ان  ــن       املتحــدة وق ــرة م ــ  خــ ل ااقت ــ  األت ــعا تل ــع هل  ت ــرين  22 ىل  2نســعب أس 
مـدنرع تلـ  األتـ ، مـن  ر ـجملم       43ااشع /نر  إ. وو قع ملـع ذ رتـا املرـعدس تلـ  األس ، تتـ       

ــر ع    12 ــرا  ااضـ ــرو   ـ ــإ ضـ ــداد أ ـ ــربب أتـ ــ ، وأصـ ــر   بقـ ــع ن أخـ ــة. ويف أمـ ا اجلريـ
ة يف  لـد  سـقبع وررسيـة     رأس  م طقـة سـجل   -دم ق،  ـر ب سـتة صـراسيو  ـر      سيف يف
ــب        7 يف ــع، تلق ــعل. ويف داسي ــة أبق ــرأتا وث ث ــع أد   ىل مرــرع ام ــع /نر  إ، م ت ــرين ااش

ــعل، يف        ــبر  املشـ ــ  سـ ــرسة.  ملـ ــعا متجلـ ــرع هل ـ ــعدا  رتـ ــعسير أ ـ ــرة تقـ ــرين  8املقر ـ ت ـ
ر ااشع /نر  إ، تت  ستة مدنرا وأصره ث ثة آخروب ضرو  حر  ع تعمـب بـعئراا االرجلـر ت   

امرـــ  متقلـــرة تلـــ  املدي ـــة.    ااتع مـــة الحجلرمـــة، و قـــع ملـــع ذ رتـــا ااتقـــعسير،   ســـقع   ر      
أشـــاع   10 ر ــجملم بقــ ب، وأصــره    ت ــرين ااشــع /نر  إ، تتــ  أس مــة مــدنرا       21 ويف
 داسيع. يف األت  ضرو  يف هلرن ممعث  تل 
ااـعوب وترـف   وواصلب مجعتعا املمعس ة املسـلحة مـن  ـت ااـدول  بـ مب تـرائف        - 5

دا مقر ــرة حقـــرمب اننســعب   نـــا،   مدي ــة دم ــق خـــ ل ااقتــرة امل ـــ راة  ــعاتقرير. وأ ـــع    
 ب تــرائف ااــعوب م طقــة اامــدو  ت ــرين ااشــع /نر  إ، تتــ  مــد  واحــد حر  ــع أصــع  7 يف
ــة دم ــق. ويف  يف ملرــعدس مقر ــرة حقــرمب اننســعب،  ت ــرين ااشــع /نر  إ، وو قــع   10مدي 
آخروب ضرو  حر  ـع سـقطب تـرائف ااـعوب تلـ  م ـعبق ااقرـعع         11ره مدنرعب وأص تت 

 مثعنرـة  حـعدث م قرـ ، أ ـعدا ااتقـعسير  ـ ب      رمع و ـعب ااسـ ن يف مدي ـة دم ـق. ويف    ت و عب
تريقـة هـعوب مدسسـة يف  ـعحرة      أبقـعل، أصـربرا ضـرو  حر  ـع  ـر ب      6مدنرا، من  ر جملم 

ن حجلرمــة اجل جملرسيــة اامر رــة ااســرسية،    رمــع يف دم ــق. وو قــع التقــعسير املقدمــة مــ     ت ــعب 
__________ 

، صــ ف جملــس األمــن ت دــرم اادواــة انســ مرة يف اامــرامب واا ــعن و بجملــة اا رــرة    2013أيعس/مــعير  30يف  (1) 
(. وتم ـ  هعتـعب اجل عتتـعب داخـ  اجل جملرسيـة      1999) 1267مجعتتا  سهـع رتا تر ـه ااقـراس      عتتبعسمهع

 اامر رة ااسرسية.
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تعمــب مجعتــعا املمعس ــة املســلحة مــن  ــت ااــدول  قرــف امل ــعبق ااــط تســرطر تلرجملــع       قــد
ــ  شر مــن    ــة دم ــق   تريقــة هــعوب خــ ل األســبرع األول مــن ت ــرين    28اوجلرمــة يف مدي 

اقتـرة  شارـع. ويف ا  14أسقر حسه ااتقـعسير تـن مقتـ  شارـا و صـع ة       ااشع /نر  إ، ممع
هلرمــع آخــر  قــرائف ااــعوب،  76ت ــرين ااشــع /نر  إ، تمر ــب دم ــق اـــ  13 ىل  9مــن 
شارـع آخـرين. ويف ااقتـرة     32 ة أسقر حسـه ااتقـعسير تـن مقتـ  ث ثـة أشـاع  و صـع        ممع
هلرمـع آخـر  قـرائف ااـعوب،      87ت رين ااشع /نر  إ، استجملُد ب املدي ة  ــ   23 ىل  19 من

 آخرين. 45قت  مخسة أشاع  و صع ة ر تن مأسقرا و قع التقعسي
ــة       15ويف  - 6 ــرم اادواـ ــن ت دـ ــداب، شـ ــعدس يف املرـ ــع ال رـ ــع /نر  إ، وو قـ ــرين ااشـ ت ـ

دول، تــع يف ذاــ   ــرم انســ ن،  انســ مرة هلرمــع تلــ  اجل عتــعا املســلحة مــن  ــت ااــ   
رـة مـن املدي ـة،    مدي ة يلدا،   رب دم ق، حمققع  را  تقدمع بقرقع يف  مـ  األ ـزا  االر    يف

قـدن  مـدد  ـت ممـروف مـن األسـر       وخبعصة يف  عحرط اولر األسرد وااـزين. وحـدا هـرا اات   
عن، شـــ ب اجل عتـــعا املســـلحة  ااقـــراس مـــن امل طقـــة وااللـــعه  ىل يلـــدا. و مـــد  ضـــمة أيـــ    ىل
اادول هلرمع مضعدا، واستراب تل  امل ـعبق ايرطـة ت طقـة اولـر األسـرد. ونترلـة         ت من
 ، تعن ممشلرب جل عتعا مسلحة من  ت اادول  قر  تررد تل  حر ـة املـدنرا  ـا يلـدا     ارا

سـعتعا يرمرـع.   ـع أ لقـب ااطريـق  ـا يلـدا وااتمـرك برلـة           10وااتمرك وترروهع تلـ   
ــرن  24 تــرة  ب ااقرــرد املقرو ــة تلــ  اور ــة  ت ــرين ااشــع /نر  إ. وتــد س مــ  12ســعتة ي
  إ.أوائ   عنرب األول/ديس يف
وخــ ل ااقتــرة امل ــ راة  ــعاتقرير، اســت را حــدة ااقتــعل  ــا األبــراف يف ايع دــعا    - 7

ــرسية. ويف   ــة ااسـ ــة اامر رـ ــ عارة الل جملرسيـ ــراا   10اا ـ ــتمعدا ااقـ ــع /نر  إ، اسـ ــرين ااشـ ت ـ
اوجلرمرــة تعتــدة  ــريرة اجلريــة يف سيــف حلــه االــرني. وم ــر ذاــ  اوــا، حققــب ااقــراا   

ســ مرة صــرب تريــة ديــر اوقــر.  لــعه مراتــع تــراا ت دــرم اادواــة ان ودا اوجلرمرــة تقــدمع حمــد
أمع ن أخـر  يف اـع  سيـف حلـه، حققـب مجعتـعا املمعس ـة املسـلحة مـن  ـت ااـدول             ويف

ــة          ــريتا صــلتتا، مهــع حر ل ــ  ت ــة انســ مرة، واســتراب تل ــع ت دــرم اادوا ــدمع لــعه مرات تق
 .رده ااراليعا املتحدة و قع ملع أ عدا  ا ااتقعسيرواادحلة،  دتم من تر رع وااتحعاف اار  تق

ت رين ااشع /نر  إ، حققب ااقـراا اوجلرمرـة تقـدمع  ـد مجعتـعا       14و  13ويف  - 8
م ــعبق تلــ  املمعس ــة املســلحة مــن  ــت ااــدول   ــرني سيــف حلــه، و جل ــب مــن ااســرطرة   

ث ثـة  رلـرمتراا مـن ااطريـق       ع رة، تع يف ذا  تريتع اوع ر واامرس، تل  مبمدة أتـ  مـن   
ت رين ااشـع /نر  إ، أ ـرا مجعتـعا املمعس ـة املسـلحة       23اارئرسن  ا حله ورعة. ويف 

اادول هلرمع مضعدا استمعدا  را سرطرلع تل  تدة ت ل وتر  يف امل طقة. وخـ ل   من  ت
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يقـ   مـع ال  ت ـرين ااشـع /نر  إ، وثقـب مقر ـرة حقـرمب اننسـعب مقتـ          22و  3ااقترة  ـا  
م قرـلة شـ تجملع ااقـراا اوجلرمرـة     مدنرع، من  ر جملم مخسـة أبقـعل يف مخـس هل ـعا      40 تن
 قـر  عسمـع وااق ـعبر،  عن ـع ة  ىل    خمتلف أ ع  حمع دة حله، تع يف ذا   لداا حرـعب و   يف

األحرع  ااط تسرطر تلرجملع املمعس ـة يف مدي ـة حلـه. وأ ـعدا مقر ـرة حقـرمب اننسـعب أيضـع         
ت ـرين ااشــع /نر  إ يف مدي ـة حلــه تعمـب اجل عتــعا املسـلحة مــن  ـت ااــدول       23  نـا يف  

  ب مب ت ـراا تـرائف ااـعوب تلـ  امل ـعبق ابهلـة  عاسـجلعب يف م طقـة اا ـرو مسـمرد ااـط            
 را و قع ملع أ عدا  ا ااتقعسير.تسرطر تلرجملع ااقراا ااجلردية وتتلب مع ال يق  تن سبمة مدن

ع /نر  إ، أسقطب تر رع بـعئرة حر رـة ا بـعد ااروسـن  ـعاقرب      ت رين ااش 24ويف  - 9
ويف حا أ دا تر رع أب ااطعئرة  عنـب بلـق يف اسـعل اجلـر       من اودود ااسرسية ااتر رة.

ااتر ــن حر  ــع ق  ســقعبجملع، نقــ  االبــعد ااروســن ذاــ ، وذ ــر أب ااطــعئرة  عنــب بلــق          
وســرلة مســتقلة املتحــدة  . واــرس اــد  األمــميةاامر رــة ااســرس اســعل اجلــر  الل جملرسيــة  ــرمب

 التحقق من زتم أ  من اادواتا اامضرين.
امل ـعبق   ملمعس ة املسلحة من  ـت ااـدول يف  واست ر ااقتعل  ا تراا اوجلرمة ومجعتعا ا - 10

ت ـرين ااشـع /نر  إ، حققـب تـراا اوجلرمـة تقـدمع        23ااريقرة اا  عارة من حمع دة رص. ويف 
ت دـرم اادواـة انسـ مرة شـرتن سيـف رـص حرـ   جل ـب مـن ااسـرطرة تلـ  مـدي ط              بتا  د 

حراسين ومجملـا. وأ ـعدا ااتقـعسير  ـ ب تقـدن ااقـراا اوجلرمرـة  ـعب مـدترمع  عاضـر عا اجلريـة            
 .اوااقريت مدي ة تدمرااروسرة تل  مراتع ت درم اادواة انس مرة، تع يف ذا  يف 

ــة يف اــعل  ــر  - 11 ــراا     ويف اا ذتر ــا ت ــعل   ــة ااســرسية، اشــتد ااقت ــة اامر ر ب اجل جملرسي
اـــدول، ممـــع تســـبه يف وتـــرع خســـعئر  اوجلرمـــة وجم رتـــعا املمعس ـــة املســـلحة مـــن  ـــت ا 

م املتحــدة وقــرمب اننســعب   نــا األسوا  وت ــريد املــدنرا. وأ ــعدا مرــعدس مقر ــرة األمــ  يف
اام راا ضـرو   ثـر هلـرما     مدنرع تل  األت  وأصره 17ت رين ااشع /نر  إ تت   10 يف

ــة.    قــرائف ااــعوب شــ تجمل ع مجعتــعا املمعس ــة املســلحة مــن  ــت     ــة اا ذتر ــ  مدي  ــدول تل  اا
ــة هل    16 ويف ــراا اوجلرمرـ ــ ب ااقـ ــع /نر  إ، شـ ــرين ااشـ ــعسير    ت ـ ــعدا ااتقـ ــع أ ـ ــع  ريـ رمـ
ــا ــعب أن ــعن واازويــ             ــعبق    ــ  م  ــرة ســرسية م ــتر ة تل ــة سوس ــدترمع  ضــر عا  ري م

ت ـرين ااشـع /نر  إ، اسـتمعدا مجعتـعا املمعس ـة املسـلحة        17وديـر ح ـع. ويف    وااد   رة
ت ــرين  19مـن  ــت ااـدول ســرطرلع تلـ  ديــر ح ـع يف حــا اسـتمعدا ااقــراا اوجلرمرـة يف       
 ااشع /نر  إ سرطرلع تل  اامديد من اات ل يف اجلز  اا  ع  من  ب  تر  عب.

ــعساا اجل   - 12 ــعسير  ىل اال ــع       وت ــت ااتق ــعد ااروســن و رنس ــا االب ــعن   ــط ت ــة اا ــة ااجلشرق ري
وااتحــعاف ااــر  تقــرده ااراليــعا املتحــدة خــ ل ااقتــرة امل ــ راة  ــعاتقرير يف حمع دــة اارتــة،   
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ــع ــة، واارع ــ         ت ــع  اامعم ــد، واملب ــة اجلدي ــعا االســتجملداف املتجلــرسة جلســر اارت ــ  ت لر يف ذا
نقطــعع خــدمعا ااجلجملر ــع  واملرـــعه     ىل ااألسعســرة اوسعســة. وأدا ااضــر عا اجلريــة أيضــع      

ــر     يف ــة م ـ ــة اارتـ ــرب  يف مدي ـ ــق  ااـ ــق املست ـ ــة. وأ لـ ــة اارتـ ــع /نر  إ  4مدي ـ ــرين ااشـ ت ـ
ــد ــعوسة. ويف حــعدث           م ــق جم ــ  املر ــ   ىل مرا  ــق وق نق ــرا املر  ــط دم ــة اا ــعساا اجلري اال

ت ـــرين  10م قرـــ ، أبلـــق ت دـــرم اادواـــة انســـ مرة ث ثـــة صـــراسيو مترســـطة املـــد  يف   
اتقـعسير تقتـ  أس مـة مــدنرا،    ااشـع /نر  إ  ـر ب ااقـر  ااراتمـة   ـرب تـ  تبرـد وأ ـعدا ا        

 ة تبد اا رو.ررجملم بق  يف ترية صا  تن
ويف حمع دــة اوســجلة، تــعن االئــت ف اامــرني ااجلــرد  اجلديــد  ــد داتــم، املمــروف     - 13

ت ـرين   30دواـة انسـ مرة يف    عسم ااقراا اادميقرابرة ااسرسية،   ـن هلـرن تلـ  ت دـرم اا    
ت رين ااشع /نر  إ، استراب ااقراا اادميقرابرة ااسـرسية تلـ  تريـة     13األول/أ تر ر. ويف 

اوراة االستراترلرة حسب ع أ عدا ااتقعسير  دتم من ااتحعاف ااـر  تقـرده ااراليـعا املتحـدة     
رامب وااــر  يــر ع اامــ وتطمــب ااطريــق اارئرســن ااــر  يســرطر تلرــا ت دــرم اادواــة انســ مرة 

  عجل جملرسية اامر رة ااسرسية.
وأ عدا ااتقعسير  رترع تتعل يف حمع دة دستع خـ ل ااقتـرة امل ـ راة  ـعاتقرير. وو قـع       - 14

مـن   20ت ـرين ااشـع /نر  إ تتـ  مـع ال يقـ  تـن        19ملرعدس مقر رة حقرمب اننسعب،  قن 
ــع تعمـــب ا    ــعل، حر  ـ ــع  وأبقـ ــرجملم نسـ ــن  ـ ــدنرا، تـ ــراملـ ــعسو   اقـ ــ ب مب صـ ــة  ـ اا اوجلرمرـ

ممررة الزيترب تقـع تلـ  ااطريـق  ـا دستـع املدي ـة واا ـرو مسـجلا. ويف اارـرن نقسـا،            تل 
أبقــعل يف اا ــرو مســجلا يف هلــرن أ رــد   نــا   4أ ــعدا ااتقــعسير تقتــ  ســبمة مــدنرا  ر ــجملم  

 تل  استادان الإامر  املتقلرة. انطر 
ااقرنسرة وتراا ااتحعاف اار  تقـرده ااراليـعا   وواصلب    من ااقراا ااروسرة و - 15

املتحــدة ت لرعلــع يف اجل جملرسيــة اامر رــة ااســرسية بــرال شــجملر ت ــرين األول/أ تــر ر. وأ ــعدا  
ت ـــرين ااشـــع /نر  إ، أ ـــدا  26 ىل  23مقر ـــرة حقـــرمب اننســـعب   نـــا يف ااقتـــرة مـــن  

ـــ      هــد ع تســجلريع   499 بلمــة  ريــة مســلحة  ــد    134ااســلطعا ااروســرة   اــع تعمــب  
ــزوس، ورــعة، ورــص     يف ــر اا ــه، ودم ــق، ودي ــة.   حمع دــعا حل ــة، واارت ــه، واا ذتر ، و دا
ــ   اارتـــب نقســـا، أ ـــدا ااقرـــعدة املر زيـــة الراليـــعا    ويف املتحـــدة أاـــع أ ـــرا تلـــ  األتـ
 ــعسة  ريــة يف حمع دــعا حلــه، وديــر ااــزوس، واارتــة، واوســجلة خــ ل شــجملر ت ــرين   132

 ىل ذا ، تلقب املقر رة تـددًا مـن ااتقـعسير ااـط تـزتم  رتـرع  ـحعيع         ااشع /نر  إ. و  ع ًة
 ا املدنرا نترلة اللعساا اجلرية،  ال أنا تمريس ااتحقـق  دس ـة  ع رـة مـن اململرمـعا املتملقـة       

ــعساا. ويف    ــره اال ــة       2ترــدس ه ــعساا اجلري ــ ب اال ــعسير   ــعدا ااتق ــع /نر  إ، أ  ت ــرين ااش
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مـدنرا مـن  ر ـجملم بقـ . ويف  لـدة اارـرسة        9حمع دة اارتـة  قتلـب    ر ب ترية ااقرراا يف 
ــدنرا يف      ــتة مـ ــة تتلـــب سـ ــعسة  ريـ ــ ب  ـ ــعسير  ـ ــعدا ااتقـ ــع، أ ـ ــة دستـ ــرين  28يف حمع دـ ت ـ

ااشع /نر  إ. ويف حمع دة دير اازوس، وتمب  عستعب  ريتعب تلـ  ااسـرمب ايلرـة يف اابر  ـعل     
ــع ملرــعدس     5يف  ــع /نر  إ. وو ق ــ     مقر ــرة األمــ ت ــرين ااش ــرمب اننســعب، تت م املتحــدة وق
مـن املـدنرا    124 من املـدنرا،  ر ـجملم نسـع  وأبقـعل وأصـره مـع ال يقـ  تـن         96االرن  يف

ــن      20ضــرو . ويف  ــ  ت ــع ال يق ــ  م ــع /نر  إ، تت ــع      50ت ــرين ااش ــجملم نس ــن  ر  ــدنرع، م م
ن ااضـر عا اجلريـة   وأبقعل، و ر  تدد  ـبت آخـر حر  ـع نقـرا ااطـعئراا املقعتلـة تـددا مـ        

تل  اامديد من امل عبق يف دير اازوس. ويف اوسجلة، أ لغ تن مقت  ث ثة مـدنرا و صـع ة امـرأة    
 ت رين ااشع /نر  إ ت دمع استجملد ب  عسة  رية  لدة اابريطة. 10ضرو  خطتة، يف 

ــرين      - 16 ــرسية يف ت ـ ــة ااسـ ــة اامر رـ ــع  اجل جملرسيـ ــع أ ـ ــدنرا يف مجرـ ــريد املـ ــت ر ت ـ  واسـ
ــن    ــد تـ ــع يزيـ ــز  مـ ــ  نـ ــع /نر  إ، حرـ ــعا   121 500ااشـ ــعبق يف حمع دـ ــن م ـ شـــاص مـ

ودستع ودير اازوس ورعة واوسجلة ورص و داه واا ذترـة واارتـة.  قـن حلـه مـش ،       حله
شـاص ال ـرة ااشعنرـة  مـد أب  ـعنرا       30 000أد  تجلشرف ااقتعل يف ايع دة  ىل ت ـريد  ـر   

شــاص مــن سيــف  10 000 حمع دــة  داــه.   ــع  ــر تــد نزحــرا مــن نعحرــة  بــ   مــعب  ىل
شـاص مـن  قـر زيتـع وتلمـة املضـرق        6 000حله اجل رني  ىل أتعسب. ويف رعة،  ر حرا  

واو رة وصرساب  ىل رـعة خـ ل األسـبرع األول مـن ت ـرين ااشـع /نر  إ،  سـبه تجلشرـف         
ــن      ــر مـ ــريد أ شـ ــن ت ـ ــغ تـ ــة، أر لـ ــة. ويف اا ذترـ ــعساا اجلريـ ــ 10 000االـ ــبه شـ اص  سـ

 املمعس ة املسلحة من  ت اادول. االشتبع عا  ا تراا اوجلرمة وحلقعئجملع ومجعتعا
واست ر استجملداف اارع   األسعسرة املدنرة خ ل ااقترة امل  راة  عاتقرير. ويف مدي ـة   - 17

حله،  ـر ب االـعساا اجلريـة مر ـق ا قسـة ملمعجلـة و ـو املرـعه املر ـرد تلـ  اـر ااقـراا             
  إ. وأ لـق املر ـق  لـا ملـدة     ت ـرين ااشـع /نر   26ة يسـرطر تلرجملـع ت دـرم اادواـة، يف     م طق يف
م يـا شـاص تحع دـة حلـه، م ـجملم أ شـر        3.5أد   ىل انقطعع  مداداا املرعه تن  ممع يرن

ملرـــرب  1.4ااتـــع . وال يـــزال  مـــن ملرـــرب بقـــ ، حـــىت اســـتانف ت ـــلرلا  زئرـــع يف اارـــرن  
ع املرعه يف سيف حله نترلة اره اوعدثـة. ويف حمع دـة  داـه،    تقريبع يمعنرب من انقطع شاص

شـاص يف اارـرن    50 000 ر ب االعساا اجلرية مطح ع وخمبزا ذا بعتة  نتع رة  بتة ختـدن  
ت رين ااشع /نر  إ. ويف ااررن ااتـع ،  ـر ب  ـعسة  ريـة      27سراته يف  داه، يف  يف  لدة

 اارـرن، و ــر ب  ـرا  حمطــة  ـو املرــعه    شـاص يف  50 000أخـر  خمبـزا مــدن أ شـر مــن    
تدي ة ممرة اا م عب ض رب  داه. ووسدا أنبع  تن سقر  ترائف تل  مع ال يق  تـن مخـس   

ت رين ااشع /نر  إ، ممـع أحـدث تلقرـعا     25و  2مداسة يف االربة اا رترة يف ااقترة مع  ا 
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ــع. ويف   ــب أيضــع   19 ــبتة يف مرا قجمل ــع /نر  إ، أرتلق ــجمل   ت ــرين ااش ــة، م  ــعداا ببر ع تــدة تر
 واحدة يف دومع وأخر  يف تر ا.

 مـــدد مـــن االتقعتـــعا ايلرـــة.  وشـــجملدا ااقتـــرة امل ـــ راة  ـــعاتقرير تطـــرساا تتملـــق - 18
ع  تن ترترـع اتقـعمب حملـن    بمدي ة تدسرع، ااراتمة  ىل اا  عل اا رتن من دم ق، وسدا أن  قن

 ت اادول، يتضـ ن أحجلعمـع   ـ ب تقـد        ديد  ا اوجلرمة ومجعتعا املمعس ة املسلحة من
ــعتلا واســت  عف        ــة اات قــ ، و  ــ   املق ــرا  تــن ايتلــزين، وحري املســعتدة اننســعنرة، وان 
ا ـــدمعا اامعمـــة. وتر ـــه هـــرا االتقـــعمب، نقـــ  ااـــ ل األرـــر اامـــرني ااســـرس  مقـــعتلا   

تر تدي ــة رــص، مقــعت . ويف حــن ااــر 139مســلحا  ىل حمع دــة  داــه  لــغ جم ــرتجملم   ــت
 ااــدول واملســاواا اوجلــرمرا أســقرا املقعو ــعا  ــا مجعتــعا املمعس ــة املســلحة مــن  ــت

مقعتـ  مـع أ ـراد أسـرهم، وتسـلرم       300ااترص   ىل اتقعمب يتض ن      مـع ال يقـ  تـن     تن
 سعتدة اننسعنرة  ىل ايتع ا.األسلحة ااشقرلة واملترسطة، وتقد  امل

ي مقد اال ت عع ااشع  القريق اادو  اـدتم سـرسية   سـبرع واحـد، ا ت مـب      وتب  أب  - 19
مجعتة من مجعتعا املمعس ـة املسـلحة مـن  ـت ااـدول، م ـجملع  ـرم انسـ ن، يف  سـط برل           44

ــ  ت ــجلر  جملــس تســجلر  مرحــد اجلــ  ســرسية. وا ت ــع تــدد مــن اجل عتــعا        واتققــب تل
ت ـرين   13  ااشـرسة واملمعس ـة ااسـرسية، يف    امل عس ة الحقع بب مدلة االئت ف ااـرب  اقـر  

ااشع /نر  إ، من أ   ت سرق املراتف يف املقعو عا املقبلة يف  بعس ت لرة  رر ع. وا ت ع اامديد 
مـن مجعتــعا املمعس ـة املســلحة مـن  ــت ااــدول اامعملـة يف   ــرب اجل جملرسيـة اامر رــة ااســرسية      

 . رر ع  عت ة ابثعس املترتبة تل  ا ت عتعات شلن مر ز اام لرعا اامسجلرية يف األسدب مل
 

 حقرمب اننسعب - ع   
ظلب انتجملع عا وخروتعا ااقعنرب اادو  وقرمب اننسعب وااقـعنرب اننسـع  ااـدو      - 20

تل  نقس اادس ة من ا طـرسة خـ ل ااقتـرة امل ـ راة  ـعاتقرير. واسـت را مقر ـرة حقـرمب         
حعالا االحتلعز ااتمسقن واام ف اجل سن واجل سـع   اننسعب يف تلق  االدتع اا ويف ترثرق 

ــرا    ــة، و ـ ــر  املمعملـ ــروب سـ ــن  ـ ــع مـ ــريه و تهـ ــتحق   وااتمـ ــع  ااـ ــعة أث ـ ــعالا اار ـ   حـ
ــة. ويف    تلــ  ت ــرين ااشــع /نر  إ، تدــعهر   17األشــاع  داخــ  مرا ــز االحتلــعز اوجلرمر

ال ملرمـعا ااـط    نزال  ااسلن املر ز  يف رص احتلع ع تل  سـر  ممعملـة ااسـل ع ، و قـع    
مجمتجملع املقر رة. ووسدا أنبع  تن ترعن حراة ااسلن  عستادان اارختة اورة واالعز املسـر   

 الدمرع يف  مخعد االحتلع ، ممع أد   ىل  صع ة  م  ااسل ع .
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ــعن مجعتــة      - 21 ــد  قر ــدمب مقر ــرة حقــرمب اننســعب مملرمــعا تقر  “نســع  ا  ســع  ”وت
دـرم اادواـة  عحتلـعز نسـع  يف ديـر ااـزوس. وتـد احُتلـزا هـاال           ومجعتة اوسـبة ااتـع متا ات   

اا سع  ألسبعب من  ر جملع خمعاقة تراتد االبس ااط  ر جملع ت دـرم اادواـة تلـ  اا سـع  واستجلـعب      
 تجمل ـة تــدن د ـع ااز ــعة وااتــ خر   اازنـع. وتلقــب املقر ـرة أيضــع تقـعسير تقرــد  عحتلـعز س ــعل     

 عهم.تزان تراترد اار ة وحلق واالا يف
ت رين ااشع /نر  إ، وسدا أنبع  تن ترعن اات دـرم  رـله س ـ  وتتلـا  تجمل ـة       2ويف  - 22

يف  لدة اابر  عل تحع دة دير اازوس. ويف اارـرن نقسـا،    “املسلد ااجلبت”ااسرتة  عاقرب من 
 تعمع يف ترية املمر رة  تجمل ة ااتلديف. 80تطع اات درم سأة س   ت ره 

، است ر اات درم يف  ر  تررد صعسمة تل  انتقعل املدنرا  ىل خـعس   ويف حمع دة اارتة - 23
ايع دة، ووسدا أنبع  تن س   بلبعا امللعدسة املقدمـة مـن  مـ  اس رتـعا ايلرـة و ـر        
 ــرائه  ــبتة تلــ  ااســقر. ووسدا أنبــع  تقرــد  ــ ب هــره ااقرــرد ترتلــب حمــعوالا املــدنرا   

 ة يف خضم االعساا اجلرية ااجلشرقة.القراس من اارتة يف األسع رع األخت
 

 االستلع ة اننسعنرة - رم  
ــعنرة ااتع مـــة ا مـــم ا  - 24 ملتحـــدة مـــع شـــر عئجملع يف اارصـــرل  اســـت را اار ـــعالا اننسـ
ت ــرين ااشــع /نر  إ  عســتادان  31أيلرل/ســبت إ  ىل  1م يــا ايتــع ا يف ااقتــرة مــن    ىل

ة اامر رـة ااسـرسية أو تـإ اوـدود، ت ـ   ـعاقراسين       مجرع اارسعئع، سرا  من داخـ  اجل جملرسيـ  
ــعم  األ2014) 2191( و 2014) 2165 ــدن  رنـ ــة  (. وتـ ــعتداا  رائرـ ــعملن مسـ ــة اامـ  ريـ

م يــا شــاص شــجملريع يف املترســع. ووزتــب م د ــة اارــحة اامعملرــة أدويــة واــرازن  3.8  ىل
ــ     ــن ام ــة تجلق ــة األ    700 000ببر ــدمب م د  ــة شــجملريع يف املترســع. وت ــم املتحــدة  حعا م

م يــا شــاص شــجملريع يف املترســع، تــع يف ذاــ     4.3الطقراــة دت ــع متمــدد ااقطعتــعا  ىل  
م يا شاص خبدمعا وارازن املرعه وااررف اارحن واا دع ـة اارـحرة وتزويـد     4.2تزويد 
م يـــا مـــن األبقـــعل واألمجملـــعا  عاتحرـــر عا ااروتر رـــة واقعحـــعا شـــل  األبقـــعل    3.34

 رــحرة. و لــغ مترســع تــدد األشــاع  ااــرين تــر ر اــم مقر ــرة األمــم  وخــدمعا اارتعيــة اا
شارـع شـجملريع. وه ـعك تـدد      247 226املتحدة ا اوب اا   ا مراد ان عثة األسعسرة  ىل 

شاص ممن حيرلرب تل  خـدمعا او عيـة شـجملريع. وتـدن شـر ع        55 000  عيف ير   ىل 
  ـر  اجنع رـة واام ـف اجل سـع   ىل   ة انص دومب األمـم املتحـدة السـجلعب خـدمعا تتملـق  عارـح      

ــة واازساتــة      102 000 شــاص شــجملريع يف املترســع. وتــدمب م د ــة األمــم املتحــدة ا  ري
ــة  ىل   ــة وزساترـ ــرة مـــن شـــاص خـــ  310 000مســـعتداا  رائرـ ــبت إ  1ل ااقتـ أيلرل/سـ

ت رين ااشع /نر  إ. وو را امل د ـة اادوارـة الـجمللرة اـرازن ان عثـة األسعسـرة ا حـر         30  ىل
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شاص شجملريع. وتدمب و عاة األمم املتحدة ن عثة وت لر  اا   ا ااقلسـطر را   40 000
ال ـ   لسـطر  شـجملريع. وواصـلب حجلرمـة       200 000يف اا رمب األدىن اادتم  ىل أ شر من 

 عسـرة يف امل ـعبق ا ع ـمة اسـرطرلع ويف  ـشت مـن امل ـعبق ااراتمـة        سرسية تر ت ا ـدمعا األس 
 خعس  سرطرلع.

واست را ت لرـعا تسـلرم املسـعتداا تـإ اوـدود خـ ل ااقتـرة امل ـ راة  ـعاتقرير.           - 25
شــح ة،  222ت ــرين ااشــع /نر  إ، أسســلب األمــم املتحــدة وشــر ع هع امل قــروب   30 حــىت 
شـــح ة مـــن األسدب،  ىل اجل جملرسيـــة اامر رـــة ااســـرسية  72شـــح ة مـــن تر رـــع و  150م ـــجملع 
(. وتضــ  ب تلــ  اا ــح عا 2014) 2191( و 2014) 2165أحجلــعن ااقــراسين  تر ــه

ملرـرب   1.6ملررب شاص؛ ومراد  ت  رائرـة ارـعحل    2.4مسعتداا  رائرة ارعحل أ شر من 
ــعه وصــرف صــحن ارــعحل      ــرازن مر ــ      1.3شــاص؛ وا ــة ام ــرازن ببر ــرب شــاص؛ وا  ملر

ــا حعاـــة يف ســـب حمع دـــعا. و  ـــرع مـــع أحجلـــعن ااقـــراسين        4.1 ( 2014) 2165م يـ
(، و جملب األمم املتحـدة  ىل حجلرمـة اجل جملرسيـة اامر رـة ااسـرسية  خطـعسا       2014) 2191 و

مسبقًع  جل  شح ة، ا  تقعصر     ب حمتراهع وو جملتـجملع وتـدد املسـتقردين م ـجملع. ويف ااقتـرة      
املاديـة    إ،  ـر ب االـعساا اجلريـة بـرمب انمـداد اارئرسـرة      ت ـرين ااشـع /نر    29و  26 ا 
اجل جملرسية اامر رـة ااسـرسية، ممـع تسـبه يف تمطرـ  ااـإام  اننسـعنرة  رـقة ماتتـة وترتلـة             ىل

ــ ا مــن م     ــة  عاســجلعب تــإ اث ــعبق امل هرا ــة اارئرســرة ومهــع   مــروس ااتلــعسة  ىل امل  مــع ر اودودي
 اار  و عب ااس ن.  عب
ب آارة اارصد ااتع مة ا مم املتحدة ت لرعلع يف األسدب وتر رع. وخـ ل ااقتـرة   وواصل - 26

شـــح ة مســـعتداا  نســـعنرة تع مـــة ا مـــم املتحـــدة،   48امل ـــ راة  ـــعاتقرير، سصـــدا ابارـــة 
ــجملع، وأ للــب ااســلطعا ااســرسية  مــد  ــ  شــح ة.         ــن ااطــع ع اننســع  اجلــ  م  وت  ــدا م

 ب امل تعز مع حجلرمط األسدب وتر رع.وواصلب ابارة االستقعدة من ااتمعو
وأراجنزا ث ث ترا   م تر ة  ا اار عالا تإ خطر  اات عة خـ ل اار ـع األخـت.     - 27

ــزا املر    ــبت إ وت ـــرين األول/أ تـــر ر، أراجنـ ــن تع لـــة م ـــتر ة     ويف أيلرل/سـ حلـــة األخـــتة مـ
ثــ ث مراحــ   اار ــعالا ق تســرتهع تــإ خطــر  اات ــعة  ىل م طقــة اوراــة حب ــص تلــ   ــا

شــاص يف مراتــع يرــمه اارصــرل  ارجملــع. ويف ت ــرين األول/أ تــر ر    60 000ووصــلب  ىل 
 10 000 الا مسـعتداا متمـددة ااقطعتـعا  ىل   أيضع، نقلب تع لة  نسعنرة م تر ة  ا اار ـع 

شاص يف ااز دا  ومضعيع و ّقـا، م ـجملع اـرازن ببرـة      20 000شاص يف ااقرتة و قريع و ىل 
 ـعنرب   5ُت ّقر أ  ترا   م ـتر ة  ـا اار ـعالا يف ت ـرين ااشـع /نر  إ. ويف       و راحرة. ومل

مـــن  25 000األول/ديســ إ، تعمـــب  حـــد  ااقرا ــ    يرـــعل  مـــداداا م قــرة الحرـــعة  ىل    
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 ب مراحلــجملع ااــش ث. وســّل دي ــة رــص خــ ل املرحلــة األوىل مــن املســتقردين يف حــن ااــرتر ت
االرائرـة املقـرس  يرـعاع،  عسـتش ع  اـرازن       االرائرة وااتلروية و تااقع لة مجرع األص عف اارحرة و

اجلراحة، ااط مل تس ح حجلرمة اجل جملرسية اامر رة ااسرسية  تضـ ر جملع يف ااقع لـة. و عنـب املـراد     
 .مستقردا 24 480اجلراحرة ايدرسة ستسعتد أ شر من 

 راة  ــعاتقرير  م لرــعا وا ــطلمب و ــعالا األمــم املتحــدة أيضــع خــ ل ااقتــرة امل ــ  - 28
نيرعل املسعتداا تإ خطر  اات عة.  ملـ  سـبر  املشـعل، سـل ب م د ـة اارـحة اامعملرـة،        

ــرازن ب     ــة، ا ــن امل د ــعا  ــت اوجلرمر ــن امــ    تــإ شــر عئجملع م ــة تجلق ــة  317 946بر حعا
م عبق تإ خطر  ااـزناع، تـع يف ذاـ  يف حمع دـعا حلـه و داـه واوسـجلة، يف ت ـرين           ىل

/نر  إ. وأوصلب م د ة األمم املتحدة الطقراة  ىل اارتة يف ت رين األول/أ تر ر   رـة  ااشع 
من هربر لرسيب ااررديرن تجلقن اتلبرة احترع عا ممعجلـة املرـعه ملـع يرـ  تـددهم  ىل ملرـر        

لب امل د ــة  ىل اارتــة أ رعســًع   شــاص ملــدة مخســة أشــجملر. ويف ت ــرين ااشــع /نر  إ، أسســ      
ــة    24 000دترقــة تجلقــن امللــريعا اا مــن بقــ . وخــ ل اا ــجملر نقســا، تــدن  رنــعم  األ ري

ــة  ىل    ــعتداا  رائر ــعملن مس شــاص يف األ ــزا  ا ع ــمة اســرطرة اجل عتــعا      20 000اام
املمعس ــة املســلحة مــن  ــت ااــدول مــن نعحرــة ااجلســرة يف سيــف دم ــق. واســت را مقر ــرة  

ااـط يرـمه اارصـرل  ارجملـع خـ ل ااقتـرة       شاوب اا   ا يف اارصرل  ىل ايتع ا يف املراتـع  
شـاص   2 500شـاص تدي ـة ااتـ  و     5 000امل  راة  ـعاتقرير، تـع يف ذاـ  اارصـرل  ىل     

 يف دم ق يف ت رين ااشع /نر  إ.  عحرة ااجلسرة  ر
وواصلب امل د عا  ت اوجلرمرة اادوارـة وااسـرسية تلـ  حـد سـرا  تقـد  املسـعتدة         - 29

اجل جملرسيـة اامر رـة ااسـرسية، تـع ي ـ   تـر ت ا ـدمعا، خـ ل ااقتـرة           املتمددة ااقطعتـعا يف 
 امل  راة  عاتقرير.

 
  مجلعنرة  يرعل املسعتداا اننسعنرة  

اجل جملرسيـة   ين مـن ايتـع ا  ىل املسـعتدة يف   ظ   يرعل املسعتداا اننسعنرة  ىل ااجلشت - 30
صـمبع اللعيـة يف اامديـد مـن امل ـعبق       ملررب شـاص، أمـرا   13.5اامر رة ااسرسية، اابعاغ تددهم 

 . سبه اازناع ااقعئم وانمدان األمن وااقررد ااط تتم د أبراف اازناع  ر جملع
م يا شاص يمر رب يف مراتـع يرـمه اارصـرل     4.5وظلب  مجلعنرة اارصرل  ىل  - 31

ر  إ، ت ـرين ااشـع /ن   30أيلرل/سـبت إ  ىل   1 ارجملع  ش  مردس تلق  عاغ. وخ ل ااقتـرة مـن   
مرتمـًع يف اا ـجملر    47استطعتب و عالا األمم املتحـدة وشـر ع هع اارصـرل  ىل مـع مترسـطا      

يف املعئـة(. )ق ت قـرح    32مرتمـًع، )  147من املراتع ااط يرمه اارصرل  ارجملـع واابـعاغ تـددهع    
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مرتمـع يف ت ـرين    147مرتمـع  ىل   127اامدد املقدس ال راتع ااـط يرـمه اارصـرل  ارجملـع مـن      
ــر         األول ــة أل ش ــن  يرــعل املســعتداا االرائر ــم املتحــدة م ــب و ــعالا األم ــر ر(. و جل  /أ ت
ــعل ااـــدتم اارـــحن    20شـــاص يف  240 000 مـــن ــجملر؛ و يرـ ــع يف املترســـع يف اا ـ مرتمـ
حعاــة؛ وترصــر  خــدمعا املرــعه   373 000مرتمــع يف صــرسة تــر ت اامــ   ااطــ  اـــ   23  ىل

مراتع؛ و يرعل مـراد ان عثـة    7شاص يف  144 000وااررف اارحن واا دع ة اارحرة اـ 
مراتــع. وتلــ  مــد  اا ــجملرس ااش ثــة املع ــرة،   7شــاص يف  30 000األسعســرة أل شــر مــن 

ااـط يرـمه اارصـرل  ارجملـع، تمـرس اارصـرل  ارجملـع  لرـة،          147مرتمع من املراتع ااــ   55ه عك 
وأمجلـن اارصـرل   مرتمـع مـرتا،    18م جملع مـرة واحـدة، وق اارصـرل  ىل     60وق اارصرل  ىل 

مرتمع ث ث مراا. ومل يطرأ أ  بسن مل رة يف تدد املراتع ااـط يرـمه اارصـرل     14 ىل 
  ارجملع يف ااقترة من أيلرل/سبت إ  ىل ت رين ااشع /نر  إ مقعسنة  عار ما ااسع قا من ااس ة.

 قمعارـة،   وأتعمب اازناع ااقعئم يف تـدة حمع دـعا  مجلعنرـة  يرـعل املسـعتداا اننسـعنرة       - 32
و مجلعنرة حررل اا عة تل  ا دمعا األسعسرة.  ملـ  سـبر  املشـعل، يف  ـرب مدي ـة حلـه،       
أد  ااقتعل  ا تراا اوجلرمة، وت درم اادواة انس مرة يف اامرامب واا عن و بجملة اا رـرة  ىل  

ت ــــرين  23شـــاص يف ااقتــــرة  ـــا    233 000 تعتـــة  يرــــعل املســـعتداا االرائرــــة  ىل   
الــعساا اجلريــة أيضــع أثــر  ــعاغ      ت ــرين ااشــع /نر  إ. و ــعب القتــعل وا     7ر و األول/أ تــر 

 مجلعنرة  يرعل املسعتداا اننسعنرة، ال سر ع يف رص ورعة حر  تجلرب ااطرمب مللقـة   تل 
ل املســعتداا االرائرــة املقدمــة ممطلــة يف  ــشت مــن األحرــعب. وأد  ااقتــعل  ىل تــ خر  يرــع  أو
شاص، يف حمع دط  داه وحله، و عب من املقـرس   63 000ن  ىل  رنعم  األ رية اامعمل من

 شح جملع يف أوائ   عنرب األول/ديس إ.
و ــرا  ظلــب ااتــدخ ا واامراترــ  املتم ــدة مــن  عنــه األبــراف يف ااــزناع بــرل  - 33

زال  رنــعم  األ ريــة اامــعملن  ــت تــعدس تلــ  اارصــرل  ىل ااســجلعب    دوب  يرــعل املمرنــة. ومــع
يف م ــعبق مــن اابلــد خع ــمة اســرطرة ت دــرم اادواــة انســ مرة حرــ  ُتل قــب مجرــع  ايتــع ا 

خطع  يرعل املسعتدة  ىل هره امل عبق  سبه تدن ااقدسة تل  اام    رـرسة مسـتقلة وتلـ     
شاص يف مجرع أس ـع  حمـع دط ديـر ااـزوس      720 000سصد األن طة. وهرا ياثر تل  زهع  

ع  وسيــف حمع دــة رــص اا ــرتن،  ف حمع دــة حلــه اا ــ  واارتــة تقريبــًع ويف أ ــزا  مــن سيــ 
 سيف حمع دة رعة اا  ع  االرني. ررب يف سيف حمع دة اوسجلة اجل رني و ويف
وخ ل ااقترة امل  راة  عاتقرير، تإ تـدد حمـدود مـن شـح عا انمـداداا اننسـعنرة        - 34

ــإ ااقعم لن/نرــربا. و عن ــع ة  ىل    ــة الررنرســر   10مم ــعح عا تع م ــة  ـــ ش  4 800 ف حم ل
ت ـــرين  19جم رتـــة مـــن جم رتـــعا اـــرازن اا دع ـــة اارـــحرة ا ســـر  ـــح اـــع  ـــعامبرس يف    
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األول/أ تر ر، وا قب اوجلرمة ااتر رـة تلـ   يرـعل األ ريـة واملـراد  ـت االرائرـة تـن بريـق          
 .2015 عنرب األول/ديس إ  31حىت ت رين ااشع /نر  إ  30املمإ يف ااقترة من 

ــىت - 35 ــة      30 وحـ ــة اامر رـ ــة يف اجل جملرسيـ ــب وزاسة ا عس رـ ــع /نر  إ،  عنـ ــرين ااشـ ت ـ
بلبًع نسسـعل ترا ـ  م ـتر ة     91بلبًع من أص   27ااسرسية تد وا قب من حر  املبدأ تل  

بلبـع ت تدـر املرا قـة؛     48؛ و ـعب ه ـعك   2015 ا اار ـعالا تدمتـجملع األمـم املتحـدة يف تـعن      
 ثــة بلبـعا  ســبه انمـدان األمــن. أمـع ااطلبــعا ااش ثـة ت ــر     وتعمـب األمـم املتحــدة  تملرـق ث   

 ق مث لعوزلع بلبعٌا أحدث م جملع.املتبقرة،  جلعنب بلبعا تردمب يف ااسع 
ااـط وا قـب تلرجملـع وزاسة ا عس رـة ااسـرسية مـن حرـ  املبـدأ،          27ومن ااطلبـعا ااــ    - 36

ب املرا قـة تلرجملـع مـن حرـ  املبـدأ      املتبقرـة ااـط  ـ    14تع لة. ومن ااطلبعا ااــ   13أاجنز  سسعل 
تمــرس  سســعل ســبع ترا ــ   ســبه تــدن اورــرل تلــ  مرا قــة تــراا األمــن ااتع مــة الحجلرمــة  
ااسرسية؛ وتمطلب تع لتعب  سبه تـدن ااترصـ   ىل اتقـعمب  ـا األمـم املتحـدة وااـ ل األرـر         

ــعب امــد     ــعب أخري ن مرا قــة اامــرني ااســرس  واوجلرمــة   ــ ب بريــق اارصــرل؛ وتــ خرا تع لت
مجعتعا املمعس ة املسـلحة مـن  ـت ااـدول تلـ  ااسـ ع  اـع  ـعملروس ابمـن؛ وال يـزال تسـرت            
تع لــة أخــر  مرهرنــًع  عوعاــة األم رــة. و ــر  ااتحضــت ات قرــر ااطلــبا املتبقــرا االــرين حدرــع  

رـمه  مستقرد يف املراتع ااـط ي  282 000ترا قة مبدئرة. ومن امل جلن اارصرل  ىل أ شر من 
 سىن املضن يف  سسعل هره ااقرا  .اارصرل  ارجملع واملراتع ايعصرة  ذا ت

وظلــب مجرــع ت لرــعا األونــروا يف ااتمــرك مملقــة خــ ل ااقتــرة امل ــ راة  ــعاتقرير.    - 37
ــة  ىل ااتمــرك يف     ــدا آخــر  مش ــد أو  ــروا ت ــعا   28و عنــب األون آذاس/مــعسة. وممدــم اابمش

آب/أ ســـــطس  18نـــــب يف ااقتـــــرة مـــــن  ىل يلـــــدا  ع األخـــــتة ااـــــط أو ـــــدلع األونـــــروا
أيلرل/سبت إ و  ذب صريح  قع أل را  ااتدخ ا املتملقة  عارتعية اارـحرة املترـلة    24  ىل

ــ  انذب        ــزناع ااقــعئم وانمــدان األمــن وتمــرس اورــرل تل ــد. و ســبه اا  تق ــن رــ  ااترقرئر
رـب سـحم يف ت ـرين األول/أ تـر ر     تت جلن األونروا من  يقعد أ   مشعا  ىل يلـدا و بـر  و    مل

وت ـرين ااشـع /نر  إ. وأ رــد أب م د ـعا  نســعنرة أخـر   ــح اـع تراصــلة ت لرعلـع وتقــد        
املسعتدة يف يلدا و بر  و رب سحم يف أيلرل/سبت إ.  مل  سبر  املشعل  جلن  رنعم  األ ريـة  

امل ـعبق يف أيلرل/سـبت إ.   شـاص يف هـره    15 000اامعملن من  يرعل املسعتدة االرائرـة  ىل  
ــعبق      ومــع ــة اتقــد  ا ــدمعا يف امل  ــعداا مت قل زال ااــ ل األرــر اامــرني ااســرس  يرســ  تر

ااـــش ث، وهـــن تـــزوس  ـــ  واحـــد مـــن تلـــ  املراتـــع مـــرة  ـــ  ث ثـــة أســـع رع. ويف ت ـــرين  
رف، األول/أ تــر ر وت ــرين ااشــع /نر  إ، وترــديًع الزديــعد تق ــن ااترقرئرــد، تعمــب ااررنرســ 

ــرا  ت       ــع أت ــف دم ــق،  ترزي ــة اارــحة يف سي ــع مديري ــعوب م ــر      عاتم ــدا و ب ــعه يف يل ــة املر  قر
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مــن ااســلع ااتلعسيــة  ىل م ــعبق  ســحم ويف ااتمــرك. ويســت ر دخــرل جم رتــة حمــدودة و رــب
 يلدا و بر  و رب سحم تل  أسعة يرمن. يف
رـد  يرـعل املسـعتداا ااـط     وظلب ان را اا انداسية اوعارـة تـاد   ىل تـ خت أو تقر    - 38

ت رين ااشع /نر  إ، أ ر  ت قـرح اـ دم    12تقدمجملع و عالا األمم املتحدة وشر ع هع. ويف 
استتاد األ ريـة يـتما تر بـا ترثرـق أوسامب االسـتتاد ا عصـة  عملسـعتداا اننسـعنرة االرائرـة          

 ب هرا ان را  سـعسيع تلـ   لعا. و عترثرقع تعنرنرع من ااسقعساا ااسرسية يف  لداب م    امل ت
ااسلع ااتلعسية  قع  ر ـع سـبق. وأد  ان ـرا  اجلديـد  ىل تمـري   يرـعل املسـعتدة االرائرـة         

مجمللـة   أب حـا   ـعنرب األول/ديسـ إ. ويف   أل شر من أس مـة م يـا شـاص  طـر ااتملرـق يف     
ااسـلع اارـحرة   اناجنعز اا زمة الحرـرل تلـ  مرا قـة وزاسة ا عس رـة ااسـرسية تلـ  اسـتتاد        

زااب ااررنرسرف ت تدر املرا قة تل   تقـع ين مـتملقا  لـرازن صـحرة      واالرائرة تد بس ب، مع
 يزيد تل  ث ثة أشجملر. زاال مملقا م ر مع بق  مع 117 000و مداداا  رائرة اـ 

بلبًع مقـدمًع مـن األمـم املتحـدة      42ت رين ااشع /نر  إ، مل يجلن تد ُ ب يف  3وحىت  - 39
بلبـًع مل تتلـعوز    22 مع الحررل تل  ت شتاا  ديدة أو اتلديد ت شـتاا تدميـة(، وم ـجملع    )

بلبع. ويف ت رين ااشـع /نر  إ،  ـب املرا قـة     20يرن ت    ر  ع لعوزلع  15املجمللة ايددة  ـ 
ت شـتة،  ر ـع خـ  مـرظقن األمـم       43ُس ـ  مـع جم رتـا     2015ت شـتة. ويف تـعن    59تل  

س مــة ااــرين أتلــن ت ــجملم يف شــبع / إاير  رصــقجملم أشاعصــع  ــت مر ــرب  ــرجملم.    املتحــدة األ
     لا. 2014بله ت شتة يف تعن  28وتل  سبر  املقعسنة، ُس   مع جم رتا 

ويبلغ تدد امل د عا  ت اوجلرمرـة اادوارـة املـ ذوب اـع  عام ـ  يف اجل جملرسيـة اامر رـة         - 40
هره امل د عا ترا ا سلسلة من اامقبـعا وااقرـرد    م د ة. وتد ظلب 16ااسرسية مع جم رتا 

انداسية ااط تاثر يف تدسلع تل  اام  . وال تزال ترا ا ترـردا تلـ  صـمرد تـدسلع تلـ   تعمـة       
شرا عا مع امل د عا اننسعنرة اارب رـة، و ـتح مجلعتـه  رترـة، و يقـعد اابمشـعا، واالنضـ عن        

ت لرــعا مســتقلة اتقرــرم االحترع ــعا. وحــىت   ىل ااقرا ــ  امل ــتر ة  ــا اار ــعالا، و  ــرا   
ت ــرين ااشــع /نر  إ مل يبــب يف ســبع ت شــتاا ملــرظقا تــع ما مل د ــعا  ــت حجلرمرــة   30

 بلبعا  عملرا قة يف ت رين ااشع /نر  إ. 7دوارة، وحدرب 
ــدخرل يف شــرا عا    وازداد تــدد امل د ــعا  ــت اوجلرمرــة اارب رــة ا     - 41 ملــ ذوب اــع  عا
م د ـة   138 رتع(  ىل  214م د ة )تم   من خ ل  131ا األمم املتحدة من ماسسع مع

ت ــرين ااشــع /نر  إ.  30أيلرل/ســبت إ و 1 رتــع( يف ااقتــرة  ــا   221)تم ــ  مــن خــ ل  
عب يف سيــف دم ــق، وواحــدة وأ ــرقب ســبع م د ــعا  ــت حجلرمرــة وب رــة  ىل ااقعئ ــة  اث تــ

عا يف دم ق. وال تـزال امل د ـعا  ـت اوجلرمرـة     حله وأخر  يف اا ذترة، وث ث م د  يف
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ــجملع شــرا عا مــع و ــعالا         ــ ذوب اــع تم ــ  يف ظــ    ــرا اا ممقــدة بجلــم  تعمت ــة امل اارب ر
 .املتحدة األمم

 امل عبق ايعصرة  
م يا شاص يقر رب يف م عبق يرُمه اارصرل  ارجملـع يف اجل جملرسيـة    4.5من أص   - 42

شاص يمر رب بب اورعس. وي    ذاـ   ـر    393 700 اامر رة ااسرسية، مع زال حراىل
شـاص يف مدي ــة ديـر ااــزوس ااــرين حيعصـرهم ت دــرم اادواـة انســ مرة؛ وحــرا       200 000
بعصرهم حجلرمة اجل جملرسية اامر رة ااسرسية يف مراتـع خمتلقـة يف االربـة    شاص  181 200

عصــرهم مجعتـــعا  شـــاص ب 12 500اا ــرترة وداسيــع وااز ـــدا  يف سيــف دم ـــق؛ و ــر     
  ااقرتة و قريع يف حمع دة  داه.املمعس ة املسلحة  ت ااتع مة الدول و بجملة اا ررة يف  لد 

ويف ااقترة امل  راة  ـعاتقرير، اسـت را أبـراف ااـزناع يف حدـر اارصـرل  ىل امل ـعبق         - 43
ملسـعتدة  ايعصرة  عمـًع أو تقررـده تقررـدا شـديدا. وخـ ل شـجملر أيلرل/سـبت إ،  ـر   يرـعل ا         

شـاص   7 800  مداداا املرعه وارازن ااررف اارحن واا دع ـة اارـحرة  ىل مـع يقـرب مـن      
يف مرتع واحد مـن املراتـع ايعصـرة. وخـ ل شـجملر ت ـرين األول/أ تـر ر، ق  يرـعل األ ريـة          

شـاص يف األمـع ن ايعصـرة     10 500واملسعتدة اارحرة ومسعتداا ان عثة األسعسـرة  ىل  
شـاص.   16 700معا املرـعه واارـرف اارـحن واا دع ـة اارـحرة وـرا        و ر  تر ت خـد 

بق   تبع مدسسرة وق  مداد مخسـا بقـ   ـعمل  س     1 077ويف ت رين ااشع /نر  إ، تلق  
 ــــرين ااشــــع /نر  إ اا ــــترية. ومل ترــــ  أ  مســــعتدة أخــــر   ىل امل ــــعبق ايعصــــرة يف ت

اار رة مللقًع  ر ـا تـعن، ممـع أد   ىل  ـ   أسـمعس      تد ق انمداداا ااتلعسية تإ ااطرمب  وظ 
ااسلع األسعسرة ااط تر   ىل امل عبق ايعصرة تإ خطر  انمداد  ت اار رـة و ـت امل تد ـة.    
وظّلب حرية اات ق  مقردًة   دة،  ال أب  مـ  ااق ـعا،  ـعاط ب وأتضـع  جمـعاس املرـعوة،       

 عصرة واامردة  ارجملع.ُس ح اع أحرعنع تلعدسة  م  امل عبق اي
شاص حمعصر يف املراتع ااتعارـة    176 500ويف االربة اا رترة، يف سيف دم ق، مثة  - 44

دومع وحرسـتع وتـر ا وزملجلـع وتـا ترمـع واو ـرسة واجلسـرين و قـر  ط ـع وسـقبع وز ـدين.            
ااتع مــة  وخـ ل ااقتــرة امل ــ راة  ــعاتقرير، مل ترــ  أ  و عاـة مــن و ــعالا املســعتدة اننســعنرة  

ع  مــع تدتمتــا م د ــة ااررنرســرف ا مــم املتحــدة  ىل امل ــعبق ايعصــرة يف االربــة اا ــرترة،  عســتش  
بقـ  يف دومـع يف ت ـرين األول/أ تـر ر وم  ـس       1 045خدمعا تملـرم تمريضـرة وـرا      من

 بق  يف  لد  تر ا و قر  ط ع يف ت رين ااشع /نر  إ. 50شترية  ىل 
ــرا     - 45 ــر حـ ــة بعصـ ــراا اوجلرمرـ ــزال ااقـ ــة   500وال تـ ــدا  تحع دـ ــاص يف ااز ـ شـ
ت ـرين األول/أ تـر ر، وصـلب تع لـة  نسـعنرة م ـتر ة تضـم مـرظقا          18دم ق. ويف  سيف
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تــع ما ا مــم املتحــدة وا ــر ع  آخــرين  ىل املدي ــة حم تلــة  عأل ريــة واألدويــة ومــراد ان عثــة    
ــرف ا  ــدمعا اارـ ــعه وخـ ــرة واملرـ ــة اارـــحرة  ىل ارـــحن واا األسعسـ شـــاص.  20 000دع ـ

 تر  أية مسعتداا أخر   ىل امل طقة خ ل ااقترة امل  راة هبرا ااتقرير. ومل
شـاص يف داسيـع يف سيـف دم ـق.      4 000وال تزال ااقراا اوجلرمرة بعصـر حـراىل    - 46

هبـرا ااتقريـر.    ومل تر  أية مسعتداا من األمم املتحدة  ىل تل  امل طقـة خـ ل ااقتـرة امل ـ راة    
 .2012دة م ر ت رين األول/أ تر ر ومل يتلق ااسجلعب يف داسيتع أ  مسعتداا من األمم املتح

ــة  داـــه، ال  - 47 ــع تحع دـ ــة و قريـ ــر  ويف ااقرتـ ــزال  ـ ــرين  12 500يـ شـــاص حمعصـ
ــن ــرة. ويف        مـ ــة اا رـ ــدول و بجملـ ــة الـ ــت ااتع مـ ــلحة  ـ ــة املسـ ــعا املمعس ـ ــرين  18مجعتـ ت ـ

تع لــة  نســعنرة م ــتر ة تضــم مــرظقا تــع ما ا مــم املتحــدة وا ــر ع   األول/أ تــر ر،  للــب
آخــرين  لــد  ااقرتــة و قريــع حم تلــة  عأل ريـــة واألدويــة ومــراد ان عثــة األسعســرة واملرـــعه          

 شاص. 10 000وخدمعا ااررف اارحن واا دع ة اارحرة ازهع  
اوجلرمــــة، يمــــرم  تســــرطر تلرجملــــع ويف األحرــــع  االر رــــة ملدي ــــة ديــــر ااــــزوس ااــــط  - 48
شاص بب حرعس يقر ا ت درم اادواة انسـ مرة. ويف شـرا ة مـع ااـ ل      200 000  ر

األرر اامرني ااسرس ، وزتـب ااررنرسـرف يف أيلرل/سـبت إ اـرازن ندع ـة صـحرة وا ـطلمب        
شـاص تقريبـًع يمر ـرب يف امل طقـة ايعصـرة       7 800  ن طة ات لرع اا دع ة اارـحرة اقعئـدة   

 ة. ويف ت رين األول/أ تر ر، ويف شرا ة مع ااـ ل األرـر اامـرني ااسـرس ، تـدتمب      من املدي
ااررنرسرف، يف شرا ة مـع ااـ ل األرـر اامـرني ااسـرس ، املرـعه وخـدمعا اارـرف اارـحن          

ــة  ــر   واا دع ـ ــحرة  ىل  ـ ــرع   6 195اارـ ــع نقسـ ــع ودت ـ ــع  ىل  شارـ ــ .  720وا ت عترـ بقـ
دسســـرة دت ـــع ا بقـــعل يف مدي ـــة ااررنرســـرف ااجلتـــه امل ت ـــرين ااشـــع /نر  إ، وّ ـــرا ويف
اع  ىل حــــن ااقرــــرس ايعصــــر.  تع ــــع مدسســــرع ق  يرـــع  1 077ااــــزوس، مــــن  ر ـــجملع   ديـــر 
ــد ــ  املســعتداا      و م ــة خطــع ا ق ــ  ااترــعسيح، مث ــة امل ــتر ة    اورــرل تل ــعنرة ااطعسئ اننس
حعاــب االشــتبع عا ااــط  و ــعالا األمــم املتحــدة  ــرا  ىل امل طقــة.  رــد أنــا حــىت ابب،    ــا

 وتمب  عاقرب من املطعس اامسجلر  دوب   عن اام لرة.
 

 حرية مروس االرازن واملمداا ااطبرة واامعملا يف اسعل ااط   
ال يزال اوررل تل  اارتعية ااطبرة مقرتدا  سبه انمـدان األمـن وااقرـرد ااـط تقر ـجملع       - 49

أســمعس األدويــة وشــحت يف االــرازن ااطبرــة يف األســرامب األبــراف املتحعس ــة، ممــع يــادت   ىل  ــ   
ايلرة وترا ع  نتع  املستحضراا اارردالنرة واخنقع  تدد اامعملا ااطبرا املـاهتلا. و ـعب   
ا قص اامعملا املاهلا يف اسـعل ااطـ  وتـدهرس ا ـدمعا األسعسـرة أثـر   ـعيف تلـ  تقلـرص          
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ر ا ــدمعا اارــحرة امل قــرة الحرــعة أمهرــة حع ــة   ــر  اورــرل تلــ  اارتعيــة ااطبرــة. واتــر ّ 
ــزوس واوســـجل   يف ــر ااـ ــة، تـــ وة  أ ـــع  حمع دـــعا حلـــه ودستـــع وديـ ة ورـــعة و داـــه واارتـ
 امل عبق ايعصرة ااط يرمه اارصرل  ارجملع يف حمع دة سيف دم ق. تل 
ويترا ــع خطــر تق ــن األمــرا  ااــط ت قلــجملع املرــعه مــع انتــجملع  مرســم اارــرف، اجل ــا     - 50
يزال خطرا صحرع  بتا يف خمتلف أ ـع  اـعل اجل جملرسيـة اامر رـة ااسـرسية  سـبه ااشلـراا         ال

يف تــرّ ر  مــداداا املرــعه امل مرنــة. ويترا ــع خطــر تق ــن و ــع  ااجلــراتا  قضــ  أن ــطة اارتعيــة  
واات هه ااقمعاة، اجلن هرا اا ـع   مـن شـرا   اارـحة اامعمـة ال يـزال تعئ ـع يف اـعل اابلـد،          

ع  عا سبة ال  ردين ااـرين يمر ـرب يف املار ـعا، وسـجلعب امل ـعبق ااـط يسـرطر تلرجملـع         سر  ال
 ت درم اادواة انس مرة يف حمع دط دير اازوس واارتة.

اجل جملرسيـة   رـة،  عاتمـعوب مـع وزاسة اارـحة يف    وتدتمب ااررنرسرف وم د ة اارحة اامعمل - 51
األبقــعل اارب رــة ااسعدســة ت ــرة يف ااقتــرة  اامر رــة ااســرسية، ااــدتم و لــة ااتلقــرح  ــد شــل   

م يــــا بقــــ . والــــب  2.3حرتــــ ب ت ــــرين األول/أ تــــر ر، و 22 ىل  18امل تـــدة مــــن  
او لة مجرع ايع دـعا  عسـتش ع  اارتـة وديـر ااـزوس،  سـبه س ـ  ت دـرم اادواـة انسـ مرة            هره

، حرــ  مل ُيلّقـــح   ــمتا اســرطرتا  ااســ ع  الح لــة  عام ــ  يف  مــ  نـــراحن ايــع دتا ا ع     
ــد ــر   ال   ـ ــن ا ع   1.6املـ ــعل دوب سـ ــن األبقـ ــة مـ ــة و  يف املعئـ ــة يف اارتـ ــة  4.5مسـ يف املعئـ
ــن ــن     مـ ــرة مـ ــزوس. ويف ااقتـ ــر ااـ ــعل يف ديـ ــب    26 ىل  22األبقـ ــع /نر  إ، أبلقـ ــرين ااشـ ت ـ

ااررنرسرف وم د ة اارحة اامعملرة،  عاتمعوب مع وزاسة اارحة، رلـة تلـ  اارـمرد دوب ااـرب      
بق  دوب سـن ا عمسـة يف امل ـعبق شـديدة      597 000لتحرا  د شل  األبقعل استجملد ب ا

ا طرسة يف خمتلف أ ع  اابلد،  عار م من حمدودية اارصـرل  ىل امل ـعبق ا ع ـمة ات دـرم اادواـة      
 .انس مرة. ومن املترتع ظجملرس اا تعئ  حبلرل اعية  عنرب األول/ديس إ

 إ، تدتمب م ّد ة اارحة اامعملرـة  ىل ااسـلطعا ااسـرسية أس مـة     ويف ت رين ااشع /نر  - 52
ــ      ــرل تلـ ــر ت الحرـ ــعئ  تـ ــ ث سسـ ــدة وثـ ــعا  ديـ ــرازن   بلبـ ــعل االـ ــ ب  يرـ ــة   ـ املرا قـ

م طقـة يرــمه اارصـرل  ارجملــع يف ت ـر حمع دــعا )حلـه وااســريدا  ودم ـق ودستــع       33  ىل
تـزال مجرـع تلـ  ااطلبـعا     . وال ودير اازوس ورص و داـه وااق رطـرة واارتـة وسيـف دم ـق(     

اا دــر. ويف هــره األث ــع ، ال تــزال األمــم املتحــدة وشــر ع هع اامــعملرب يف تطــعع اارــحة    ترــد
يرا جملرب بديعا  عالة تمرت   يرعَل االرازن ااطبرة  ىل امل عبق ااط يسرطر تلرجملع ت درم اادواـة  

 انس مرة وتر َت خدمعا اارتعية واام   يف تل  امل عبق.
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  مة وأمن املرظقا وأمع ن اام  س  
مرّظقـــع يف األونـــروا  27مرّظقـــع مـــن مـــرظقن األمـــم املتحـــدة،  ر ـــجملم   29ال يـــزال  - 53

ومرظــف واحــد مــن مــرظقن  رنــعم  األمــم املتحــدة انوــعئن وآخــر مــن مــرظقن ااررنرســرف، 
ننسـعنرة ااـرين   حمتلزين أو يف تداد املققردين. و لغ جم رع اامعملا يف جمعل تقد  املسـعتدة ا 

مرظقـع   17شارع. وي ـ   ذاـ     81مع تدده  2011ترتلرا يف هرا اا ـزاع م ر آذاس/معسة 
مرظقــع مــن مــرظقن ومتطــرتن ااــ ل األرــر اامــرني        42مــن مــرظقن األمــم املتحــدة، و    

ــة ااــ ل األرــر ااقلســطر ، و     8ااســرس ، و  مــن مــرظقن   8مــن متطــرتن ومــرظقن مجمر
ــت اوجلر ــددهم   امل د ـــعا  ـ ــعاغ تـ ــ  اابـ ــرع ااقتلـ ــن جم ـ ــة. ومـ ــة اادوارـ ــ   81مرـ ــر ، ترتـ تتـ

 .2015 عنرب ااشع /ي عير  1شاــرع م ر  15
  

 م حدعا -ثعاشع  
 ذ يتراص  ااقتعل    هرادة يف اجل جملرسية اامر رة ااسرسية، يتح ـ  م يـا ااسـرسيا     - 54

ملرـرب شـاص حـتقجملم وا ـطر     اامعديا تراته هره األزمة ااب مة. وتد اقـن أ شـر مـن س ـع     
أ شر من نرف اا مه ااسرس   ىل ملعدسة ااديعس حبشع تن مجلعب آمن. وخـ ل شـجملر  ـعنرب    

ذاـ  ال ـرة ااشعنرـة أو ااشعاشـة     األول/ديس إ وحـده، ترتـ  م ـعا مـن املـدنرا وُشـرفد ابالف، و      
ب ااـدو  وقـرمب   حعاة ااجلشتين م جملم. وال تزال  ة هره األزمـة هـن ااتلعهـ  ااتـعن القـعنر      يف

اننسعب وااقعنرب االنسع  اادو  يف تسرت األت ـعل اامدائرـة، وال سـر ع  ر ـع يتملـق  عملـدنرا       
ــف اال ــعا املتم ــدة         ــ  وت ــزناع تل ــع أبــراف اا ــعل. وأحــ  مجر ــرجملم اا ســع  واألبق تــن  

ــجلع     أو ــة  عاسـ ــعبق امل هراـ ــرة يف امل ـ ــلحة املتقلـ ــتادان األسـ ــدنرا واسـ ــد املـ ــرائرة  ـ ب. اام ـ
االســـتجملداف املتم ـــد ال ـــدنرا ي ـــجل   رميـــة حـــرب، و ـــه حمعســـبة املســـاواا ت ـــا.    ب

أ رس دتر   ىل  حعاة اوعاة يف اجل جملرسية اامر رة ااسـرسية  ىل ايجل ـة اجل عئرـة اادوارـة.      و ن 
ــاس           ــع امل ــة ااســرسية، يف  رعا ــة اامر ر ــ ب اجل جملرسي ــن  ت ــعار م م ــا   ت ــرين  9وياســق  أن

رائرة،  قـــد اســـت ر وسود تقـــعسير نر  إ، أاـــع ســـت ت ع تـــن اســـتادان األســلحة اام ـــ ااشــع / 
وتـرع مشـ  تلـ  اوـرادث يف ت ـرين ااشـع /نر  إ. وأترتـع أب تقـن حجلرمـة اجل جملرسيـة            تن

 اامر رة ااسرسية  عاتزامعلع وأب ُتترمججملع  ىل أ معل حعزمة دوب   طع .
رادث املـدت  هبـع تـن مقتـ  أو  صـع ة مـدنرا خـ ل        ويسعوس  أيضع  ـعاغ ااقلـق  زا  اوـ    - 55

ااضــر عا اجلريــة األخــتة، وأرذ  ــر مجرــع ااقــر  مــرة أخــر  تســاوارتجملع تــن رعيــة املــدنرا و قــع  
 القراتد واملبعدئ اارئرسرة، مش  اات عسه واات ررز وااتحرت ، املجلرتسة يف ااقعنرب االنسع  اادو .

نرة امل قــرة الحرــعة، ال ســر ع اتمزيــز  يرــعل املســعتداا اننســعوس ــم اجلجملــرد املبرواــة  - 56
م يا شـاص يف امل ـعبق ااـط يرـمه اارصـرل  ارجملـع،  ـ ب أبـراف ااـزناع ال تـزال            4.5  ىل
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تمرت  اارصرل. وال تزال اامقبعا انداسية، مش  تد  ممدالا املرا قة تل  ااقرا ـ  امل ـتر ة   
رازن اجلراحرـة مـن ااقرا ـ ،  ىل   طـع  وم ـع اجلجملـرد اارامرـة         ا اار عالا وانزااة املتم دة الـ 

ــرم آالف       ــرل أب يم ــن  ــت املقب ــداداا وا ــدمعا اننســعنرة األسعســرة. وم  ىل ترصــر  انم
األشــاع  يف امل ــعبق ايعصــرة تلــ  او ــعئم واألت ــعب،  ر  ــع بــرل األبــراف املتحعس ــة   

عشد  أبـراف ااـزناع، وال سـر ع اجل جملرسيـة     دوب وصرل االرا  واألدوية األسعسرة. وأ رس م 
اامر رــة ااســرسية، اار ــع   عاتزامعلــع يف  بــعس ااقــعنرب اننســع  وااســ ع   رصــرل اار ــعالا     

 اننسعنرة  رسا ومن دوب تراتر  اتر ت انمداداا وا دمعا ااط ت تد اوع ة  ارجملع.
ة تلــ  مرا ــق اارتعيــة اارــحرة وال يــزال يســعوس   ــعاغ ااقلــق  زا  اال ــعا املســت ر  - 57

ــن        ــدمعس حبــرا  ثلش ــد وــق اا ــة. وت ــعب اجلرحــ  واملر ــ  مــن اارتعي واا قــ  واملــرظقا وحرم
ــد     ــة ااســرسية أو مل تم ــن امل ــعا      املست ــقرعا يف اجل جملرسيــة اامر ر ــع، واق ــ  ســر   زئر تم 

ز اامديـد  أ راد ا دمعا ااطبرة حتقجملم خـ ل ااقتـعل ااـر  دان ترا ـة مخسـة أتـران. ويملـ        من
 من ااسرسيا تن اوررل تل  ا دمعا اارحرة األسعسرة وتلقن اام   ااـر  هـم يف أمـست   
اوع ة  ارا. وتد أد  نقص تر عا انسمعف واملرظقا ااطبـرا املتاررـا واالـرازن ااطبرـة     
  ااط ت تد اوع ة  ارجملع  ىل زيعدة يف تدد اار رعا ااط ميجلـن م مجملـع. ورعيـة اجلرحـ  واملر ـ     

وتر ت املسعتدة ااطبرة واارتعية اارحرة ام يف مجرع اادروف هن من صـ رم اام ـ  اننسـع     
 وهن مجلرتسة  ر ر  يف ااقعنرب اننسع  اادو .

وأشــدد مــرة أخــر  تلــ  أنــا اــرس مــن حــ  تســجلر  ا زمــة يف اجل جملرسيــة اامر رــة   - 58
ع األبـراف مـن أ ـ  ممعجلـة     ااسرسية. ومن ش ب او  ااسرعسن وحده، ااـر    ـع  ـا مجرـ    

ــق ااســ ن واالســتقراس         ــ  وحيق ــه األم ــزناع اارح ــن، أب  ل ــرا اا ــة وسا  ه األســبعب ااجلعم 
اادائ ا. وشمه اجل جملرسية اامر رة ااسـرسية  ـدير  عورـرل تلـ   رصـة مـن أ ـ  مسـتقب          

 أ ض . وال ميجلن أب يست ر است ع اادو  يف خرالنا.
يضـع يف تـرد  اابر ـة األم رـة ت رمـع داخـ  امل طقـة وخعس جملـع،         اقد أسجملم هرا اازناع أ - 59

وشجل  تب ع هعئ  تل  اابلداب ااـط أ ـدا سـاع  يف استضـع ة اا  ـ ا. و نـ  أحـ  است ـع         
ــد       ــمرد اابلـ ــ  صـ ــعس تلـ ــ ما وتـــف نبـــ مب اا ـ ــ  تـ ــع تلـ ــ  ممـ ــلة اام ـ ــ  مراصـ ــدو  تلـ  ااـ

عمـ  البرـعب ا تـعمن س رتـة اام ـ       و ب مب ت لرة سرعسرة مرثرتة من أ ـ  اات قرـر ااجل    جل 
ــا  30مــن أ ــ  ســرسية اارــعدس يف   ــع املاسخــة   2012حزيراب/يرنر ت ــرين  30و رعنــعا  رر 

. ويراص  مبمرثن ا ـع  اام ـ  تـن  شـه     2015ت رين ااشع /نر  إ  14 األول/أ تر ر و
 مب حمعدثـعا  مع ااسرسيا من مجرع االنت ع اا ااسرعسرة وأتضع  است ع اادو  مـن أ ـ   بـ   

 ا األبراف ااسرسية خ ل ااقترة املقبلة. وتلر ع أب نبعدس  ىل ااتحرك ابب واسـتادان ااـزخم   
 اار  ترايد حديشع من أ    اع  هرا اازناع اامقرم.


