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 (2014) 2165و  (2014) 2139تنفيـــر رـــجماساا جملـــس األمـــن   

 (2015) 2258و  (2014) 2191 و
  

 تقجميجم األمني العام  
  

 مقدمة -أوال  
مــن رــجماس  17يقــد م اــرا التقجميــجما واــ  العــان  والععــجموم مــن ق ةــ ا ة ــ  نــالفقجمة   - 1

ــن   ــس األمـــ ــجمة (2014) 2139جملـــ ــس    10ا والفقـــ ــجماس ا لـــ ــن رـــ ا (2014) 2165مـــ
ا (2015) 2258مـن رـجماس ا لـس     5ا والفقجمة (2014) 2191من رجماس ا لس  5 والفقجمة
ي مـا تقجميـجماع ةـن ةالـة تنفيـر  يـ         30ب فيها ا لـس ىل  األمـني العـام أم يقـدم  ـ       اليت طل

 األطجماف املتنازةة يف اجل ه سية العجمنية الع سية ألةكام اره القجماساا.
ويعــتند اــرا التقجميــجم يف م ــامين  ىل  املعل مــاا املتاةــة ل  ــاالا األمــم املتحــدة          - 2

ــة اجل   ــداما ومــن ةك م ــة العــ سيةا ومــن لصماــا مــن امل ــا س    امل جــ  ة يف املي ــة العجمني  ه سي
الع سيةا ومن امل ا س املتاةة للع ـ م. وتتعلـا الاياقـاا الـ اس ة مـن و ـاالا األمـم املتحـدة         

. وأ سجـ  نياقـاا   2016قيعـامأأنجمي    30ىل   1ةن ىلمدا اهتا اإلقعاقية نالفتجمة امل تدة مـن  
 أةدث مىت  اق  متاةة.

  
 لجمئيعيةالتط ساا ا -ثاقيا  
 التط ساا يف امليدام -ألف  

ــة أ   ىل  صفــ  مت ااــ  يف معــت ياا العنــف يف      - 3 سلــم أم ورــف األة ــاا العدائي
نع  املناطا صـ ا الفتـجمة املعـ  لة نـالتقجميجما ىلال أم ت ايـد أة ـاا القتـاا ىل ـاال قعـ ا ةنـ            

اهليا ــ  األساســية زيــا ة يف ةــد  ارعــائجم الاعــجمية يف اــف ف املــدقيني ويف الــدماس ال ةــا ن  
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ــ        ــدم  الق اف ــداسأ. ويف قيعــامأأنجمي ا ر ــش املعتعــفياا واألســ ا  وامل ــا يف ال ــةا   املدقي
من املدقيني يف املنـاطا   377 750املعتجم ة نني ال  االا املعاةدة ةرب صط ط امل اجهة ىل  

ــة ال ارعــة ةــرب      ــاطا ااا األول ي صطــ ط احملااــجمة واملنــاطا الــيت ي ــعب ال اــ ا ىلليهــا واملن
ــة ىل      ــش تقــدة املعــاةدة ال رائي ــاطا    41.9امل اجهــة. و ــ  ال ــدقيني يف املن ــة مــن امل يف املائ

احملااجمةا أي ما ميث  زيا ة  اصمة مقاسقة ناألشـهجم العـانقة. ونل ـ  معـاةداا األمـم املتحـدة       
م يني مـن املـدقيني احملتـاجني يعيعـ م      4.6فجم اا من أا  ة ايل  781 425وشجم ائها ىل  

ــة       يف ــانجمة رطــ ط امل اجه ــني ال  ــاالا الع ــاا املعــتجم ة ن ــن صــ ا الع لي ــاطاا م ــش املن  تل
. ومن ال اضح أم مثـة ةاجـة ىل  ىلتاةـة    2016أياسأماي   13 اق م الثاينأينايجم و  1نني  في ا

ال اــ ا نقــدس أ ــرب ىل  العــكام يف املنــاطا احملااــجمة واملنــاطا الــيت ي ــعب ال اــ ا ىلليهــا      
 األول ية ال ارعة ةرب صط ط امل اجهة.واملناطا ااا 

جم  يف الايــام املــ ج  التــايل للتطــ ساا ا ااــلة يف يــا (2015) 2258ووفقــا للقــجماس  - 4
ــجماساا     امليـــدام معل مـــاا ةـــن امتثـــاا  يـــ  األطـــجماف يف اجل ه سيـــة العجمنيـــة العـــ سية للقـ

. وتقــــدم اــــره املعل مــــاا  وم   (2014) 2191و  (2014) 2165و  (2014) 2139
 الناس التانعة للفجميا الدويل لدةم س سية. ىلص ا نع   فجمرة الع   املعنية ن رف ىلط  

واستنا ا ىل  املعل ماا اليت تلقتـها مف ضـية األمـم املتحـدة  قـ   اإلقعـاما ت ايـدا         - 5
أة ــاا رتــ  املــدقيني ولــصم الــش مــن اــاوزاا واقتــها اا القــاق م الــدويل  قــ   اإلقعــام    

ت ايــدا ةــا ا نعــد فتــجمة مــن اهلــدو  والقــاق م الــدويل اإلقعــاين صــ ا الفتــجمة املعــ  لة نــالتقجميجم 
النعيب ص ا العهجم املاضـ.. وورعـ  مع ـم أة ـاا العنـف صـ ا األسـا ةني األصصميـن مـن          
ــا        ــف  معــا و سة ــب و معــا وسي ــب وىل ل ــص ار ــ ف يف  اف ــاا ةل قيعــامأأنجمي ا ةل
ومحص وا عكة و يـجم الـ وس. ورامـ  املف ضـية نت ثيـا اهلا ـاا الـيت قفـراا  يـ  أطـجماف           

عا  ا يف الش الق اا ا ك ميةا و اةاا املعاسضة املعلحة لصم ا ك ميةا واجل اةـاا  الزنا
 امل نفة ض ن اجل اةاا اإلساانية.

وشـهدا  اف ــة ةلـبا ومدينــة ةلــب ةلـص وجــ  ار ــ فا أة ـاا رتــاا شــديدة      - 6
  ص ا الفتجمة املع  لة نالتقجميجم. ووثقـ  مف ضـية ةقـ   اإلقعـام ا ةـا اا مقتـ  مـا ال يقـ        

 قيعــامأ 23مــدقيا وىلاــانة مآــاا يفصــجمين يف مدينــة ةلــب يف قيعــامأأنجمي . ففــ.   184ةــن 
مـدقياا مـن نينـهم طفـ ا رتلـ ا يف       12أنجمي ا أشاسا املعل ماا الـيت  عتـها املف ضـية ىل  أم    

قيعـامأأنجمي ا أفـا ا    25لاسة ج ية أاان  س را  لية ومـا  سـكنيا يف شـجم  ةلـب. ويف     
مدقياا مـن نينـهم سـتة أطفـااا وىلاـانة مـا ال يقـ  ةـن          12ال يق  ةن  املف ضية ةن مقت  ما

مــن املــدقيني مــن جــجما  قــصمام رــرائف اهلــاوم الــيت ضــجمن  أةيــا  ت جــد  ــ  ســيطجمة      100
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قيعـامأأنجمي ا تعـجمم معتعـفص القـدأ امل جـ   يف       27ا ك مة يف لجمب مدينة ةلـب. ويف  
صم ةك ميـة ل ـجمناا أسـفجما ةـن     ة. العكجمي الري تعيطجم ةلي   اةة معاسضة معلحة لـ 

ــن    ــ  ة ــا ال يق ــ  م ــهم    22مقت ــن نين ــدقياا م ــجمم     3م ــ م قفعــ ا تع ــ م. ويف الي ــا  وطف أطا
نن سشد يف لجمب ةلب ال ار     سـيطجمة ا ك مـة ألضـجماس مـن جـجما  اا ـاا       امعتعفص 

غ ةن ور ع ىلااناا قتياة هلا. وتلق  املف ضية تقاسيجم تفيـد نـ م لـاساا ج يـة قفـرا      الَّمل ُي
قيعامأأنجمي  ةلص مناطا شجم  مدينة ةلب اليت تعيطجم ةليها  اةـة معاسضـة معـلحة     28يف 

يفصـجمين. ووفقـا    50مـدقياا وىلاـانة أ ثـجم مـن      31لصم ةك مية أ ا ىل  مقت  ما ال يق  ةن 
نــاطا العــجمرية مــن مدينــة ةلــب يف لل ف ضــيةا تعــاا  لــاساا ج يــة أصــجم  قفــرا ةلــص امل

 يفصجمين. 60مدقيا وىلاانة  48 يق  ةن قيعامأأنجمي  يف مقت  ما ال 29
وأسفجم القتاا املت اا  يف  اا  اف ة ةلب ةن  جم اا سكاقية  اصمة وةـن مقتـ     - 7

ةد   اصم من املدقيني. وأ   القتاا نني تن يم الدولـة اإلسـ مية يف العـجما  والعـام و ـ  مـن       
 40 000ح أ ثــجم مــن و اةــاا املعاسضــة املعــلحة لــصم ا ك ميــة والقــ اا العــ سية ىل  قــ 

ــة   ــني اــ ال  ةــ ايل       أشــ ص ةــ ا مدين ــن ن ــ ح م ــة. وق ــالقجمب مــن ا ــدو  التجم ي ةــ ازا ن
خمي ــاا مــن نــني   7سةا ةيــأ أضــح  ش  ــا مــن املعــت طناا واملنــاطا ا ــاو   35 989
قيعـامأأنجمي ا أاـان  لـاسة ج يـة      25خمي ا يف املنطقة مهاـ سة أو شـا  مهاـ سة. ويف     12

املـدين العـ سي لـصم ا ك ميـةا     مجم ـ  تـدسيب تـان  ملن  ـة الـدفاع       قفـرا ةلـص نلـدة أتـاسب    
قيعـامأأنجمي ا   19أسفجم ةعب التقاسيجم ةن مقت  مخعة من ةنااجم اإلسعاف األويل. ويف  مما

اقدل  القتاا يف جن ب ولجمب ةلب نني ا ك مة و اةاا املعاسضة املعـلحة لـصم ا ك ميـة    
نيــةا ال سـي ا ةــ ا نلـدة صــام ت مـاما واســت جم    ساااإلواجل اةـاا امل ـنفة ضــ ن اجل اةـاا    

 ط اا العهجم.
ويف  اف ــة ىل لــبا ت ااــل  اهلا ــاا الععــ ائية املنفــرة ضــد املــدقيني واهليا ــ           - 8

 قيعـامأ  5األساسية املدقية. ووفقا ملف ضية ةق   اإلقعاما تعاب اقفااس سياسة مف  ة يف 
ــ       ــاسيجما يف مقت ــبا ةعــب التق ــة ىل ل ــ  يف مدين ــ اطنني    أنجمي ــن امل ــجمأة وىلاــانة الععــجماا م ام

قيعامأأنجمي ا الة   املف ضية أم ال اساا اجل يـة املنفـرة ضـد نلـدة ةـاأ       9اآلصجمين. ويف 
أ اا ةعب التقاسيجما ىل  سق ط ما ال يق  ةن أسنعة رتلـص مـن املـدقينيا منـهم طفـ م. ويف      

 احملاف ــة صلفــ  قيعــامأأنجمي ا أفيــد ةــن تنفيــر لــاساا ج يــة ضــد ةــد  مــن الالــداا يف 19
ةــد ا مــن القتلــص وتعــاا  يف الــدماس. وأفــا ا املف ضــية نــ م ىلةــد  تلــش ال ــاساا اجل يــة     

مـدقياا مـن نينـهم ث ثـة أطفـااا وأاـان         44أاان  س را وأ ا ىل  مقتـ  مـا ال يقـ  ةـن     
لــاسة ج يــة أصــجم  ســ را يف  فــجم قاــ  ممــا أ   ىل  مقتــ  تعــعة مــدقينيا مــن نينــهم طفــ ما  
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طفـ ا لكـن مل يلحـا     50سة ج ية أصجم  م رعـا جمـاوسا ملدسسـة  ـام ي جـد  ـا       وأاان  لا
األا  نــ ي منــهم. وأفــا ا التقــاسيجم أم ر ــف خمــيم صجممــاأ وخمي ــاا اــ صمة أصــجم  ةلــص  

مـن املـدقيني ةلـص     2 500و  2 000ط ا ا دو  التجم ية ويف القـجم  ا ـاوسة أجـرب مـا نـني      
 ة يف املنطقة العجمرية نالقجمب من جعجم الع  س.اهلجموب من  ياسام وصيامهم طلاا للع م

وتعجمض   اف تا  معا وسيـف  معـا أي ـا لعـد  مـن اهلا ـاا الـيت أسـفجما ةـن           - 9
قيعامأأنجمي ا ويف أةقاب ة ليـاا ةعـكجمية قفـرا ضـد تن ـيم الدولـة        5مقت  مدقيني. فف. 

 الية شــ ص ةلــص الــزنوح مــن األةيــا  العــ      5 000اإلســ مية يف منطقــة ال ــ صما أجــرب    
والعجمرية من مدينة ال  صم ىل  أةيائها ال جمنيـة واجلن نيـة. وأشـاسا مف ضـية ةقـ   اإلقعـام       

قيعامأأنجمي ا ةن مقت  اثـنني مـن املـدقيني وىلاـانة ةـدة أشـ اف يفصـجمينا         6ىل  أق  أفيدا يف 
من نينهم أطفااا من ججما  لاساا ج يـة أاـان  ةـدة منـاطا يف نلـدة  ومـا ويف املـجم . ويف        

امأأنجمي ا أفا ا املف ضية ن م ال اساا اجل ية وقصمام املدفعية أاـان  منـاطا خمتلفـةا    قيع 23
مـدقياا   12منها س   لل اشية يف  وماا مما أسفجما ةعب التقاسيجما ةن مقت  مـا ال يقـ  ةـن    

قيعـامأأنجمي ا أفـا ا    25مـدقيا يفصـجمين. ويف    30من نينهم طف ما وىلاـانة مـا ال يقـ  ةـن     
سياسة مف  ـة ةلـص معـت   ققطـة تفتـيل م اليـة للحك مـة يف ضـ اة.          املف ضية ةن تفاصم

مدينة  معا. وأسفجم اهلا ما الري أةلن تن يم الدولـة اإلسـ مية معـ وليت  ةنـ  الةقـاا ةـن       
 ال يق  ةن ستة أش اف وىلاانة العديد من األش اف. ما مقت 
ف املـدقيني ويف  ويف  اف ة  سةاا أسفجما أة اا القتاا ةـن صعـائجم نعـجمية يف اـف      - 10

قيعامأأنجمي ا اقدل  القتاا يف سيـف  سةـا ال ـجمني نـني اجلـيل العـ سي ا ـجم         9ق وةهم. ويف 
 2 700واجل اةــاا املجمتاطــة نتن ــيم الدولــة اإلســ ميةا ممــا أ   ةعــب التقــاسيجم ىل  قــ وح   

قيعــامأأنجمي ا أفــا ا املف ضــية نــ م اــاسوصا  25شــ ص مــن نلــدة العــاجمة ىل  قــ  . ويف 
ينة  سةاا مما أسفجم ةن مقت  مدين واةد وىلاانة ةد   اصم من املـدقيني. وأفيـد ةـن    ضجمب مد

قيعـامأأنجمي ا ةيـأ وس ا تقـاسيجم ةـن ر ـف       26ت اةد األة اا العدائية ندسجة أ ـرب يف  
ــل     ــة معـ ــة معاسضـ ــيطجمة  اةـ ــعة لعـ ــاطا اراضـ ــ ي لل نـ ــرائف ور ـــف جـ حة مكثـــف نالقـ

 جمة املع  لة نالتقجميجم.ةك مية يف  اف ة  سةا ةىت هناية الفت لصم
ويف  اف ة محصا تلق  املف ضية معل ماا ةن تنفير لاساا ج ية واا ـاا نجميـة    - 11

   ي م تقجمياا ضد املناطا اراضعة لعيطجمة  اةة معاسضة معلحة لصم ةك ميـة. وأفيـد ةـن    
يديـة  ريام  اةاا املعاسضة املعلحة لصم ا ك مية  وسيا نإط   ررائف اهلـاوم واـ اسيت تقل  

قيعـامأأنجمي ا أفـا ا املف ضـية     2ال ن  ةلص مدينة محـص الـيت تعـيطجم ةليهـا ا ك مـة. ويف      
ن م ااسوصا أااب ما  سكنيا يف ةـ. الـ ةجما ةيـأ أفيـد ةـن مقتـ  ث ثـة مـدقيني وىلاـانة          
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ةدة أش اف يفصجمينا من نينهم أطفاا. ورد منع  ىلمدا اا املعاةدة منـر أزيـد مـن شـهجمين     
شـ صا ةلـص ىلثـجم مـا أفيـد ةنـ  مـن         75 000الاالغ ةد ام مـا ينـاا    ةن سكام ة. ال ةجم 

ور ع اقتها اا التفا  اهلدقة احمللية نني  اةـاا املعاسضـة املعـلحة لـصم ا ك ميـة والقـ اا       
قيعامأأنجمي ا تلق  املف ضية تقاسيجم تفيـد نتعـاب لـاساا ج يـة      11ا ك مية الع سية. ويف 

ال يق  ةن ستة مدقينيا من نينهم ث ثة أطفـااا وىلاـانة    متعد ة وقصمام ال  اسيت يف مقت  ما
ما ال يقـ  ةـن ةعـجمة يفصـجمين يف تلايعـة. وأفـا ا املف ضـية أي ـا ةـن تاـا ا ىلطـ   رـرائف             
اهلاوم نني  اةاا املعاسضة املعلحة لـصم ا ك ميـة يف الجمسـا والقـ اا ا ك ميـة يف القـجم        

ة نـ م لـاسة ج يـة ضـد املعتعـفص امليـداين يف       قيعـامأأنجمي ا أفـا ا املف ضـي    18ا اوسة. ويف 
مدينة تلدو اليت تعيطجم ةليها املعاسضة أ ا ةعب التقاسيجم ىل  مقت  أسنعة مدقينيا من نينـهم  

قيعـامأأنجمي    26طف ما وىلاانة ما ال يق  ةن ةعـجمة أشـ اف. ووفقـا لل ف ضـيةا قفـر يف      
 ألش اف اآلصجمين.اا م يفصجم ةلص تلايعة أ   ىل  مقت  فتاة وىلاانة ةد  من ا

وما فتآ  اهلا اا وأة اا القتاا يف العـ اا العـجمر. تتعـاب يف صعـائجم نعـجمية يف       - 12
اــف ف املــدقيني. ففــ.  اف ــة ا عــكةا أفــا ا املف ضــية نــ م القتــاا الــري  اس نــني شــجمطة   
األمــن )األســايل( والقــ اا ا ك ميــة يف مدينــة القامعــل. أســفجم ةــن مقتــ  مــا ال يقــ  ةــن    

وىلاانة أش اف  ثصمين يفصجمين. ويف  اف ة الجمرةا أفا ا املف ضـية نـ م اهلا ـاا     مدقيا 26
قيعـامأأنجمي  أ ا ىل    15و  10و  5اليت شنتها  اةاا املعاسضة املعلحة لصم ا ك ميـة يف  

ــ   ــهم أطفــااا وىلاــانة    38مقت ــا ا    59مــدقياا مــن نين ــ وسا أف ــجم ال يفصــجمين. ويف  اف ــة  ي
مـدقينيا مـن نينـهم أطفـااا رتلـ ا نعـدما        10  نـ م مـا ال يقـ  ةـن     قيعامأأنجمي 4املف ضية يف 

أطلا تن يم الدولة اإلس مية ررائف اهلاوم ةلص األج ا  اليت تعيطجم ةليها ا ك مة من مدينـة  
قيعامأأنجمي ا أفا ا املف ضية ن م ال اساا اجل يـة املنفـرة ضـد نلـدة ةطلـة       5 يجم ال وس. ويف 

يفصــجمين. ووفقــا  15  مــا ال يقــ  ةــن مثاقيــة مــدقيني وىلاــانة  أ اا ةعــب التقــاسيجما ىل  مقتــ
قيعامأأنجمي  ضـد أةيـا  خمتلفـة يف مدينـة      16لل ف ضيةا أ ا ال اساا اجل يةا اليت قفرا يف 

مــدقيا.  18 يــجم الــ وس تقــ   ــ  ســيطجمة تن ــيم الدولــة اإلســ ميةا ىل  مقتــ  مــا ال يقــ  ةــن 
قيعـامأأنجمي  مدينـة    17ا وفقـا للتقـاسيجما يف   وأفا ا املف ضية أي ا ن م لاساا ج ية أاان 

قيعـامأأنجمي ا   21امليا ينا مما تعاب يف مقتـ  مخعـة مـدقينيا مـن نينـهم أسنعـة أطفـاا. ويف        
ــة مــدقيني        ــ  مثاقي ــا ااا ةــن مقت ــة أســفجماا ةعــب اإلف ــ م لــاساا ج ي ــا ا املف ضــية ن أف

 يفصجمين. 3وىلاانة 
دم أي معل مــاا مااشــجمة ىل  املف ضــية  وسلــم أم وزاسة  فــاع اال ــا  الجموســ. مل تقــ  - 13

ــا ا يف      ــا أف ــرة يف قيعــامأأنجمي ا ىلال أهن ــاا املنف ــاا   11نعــ م الع لي قيعــامأأنجمي  أم ة لي
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سوســية قفــرا ناشــتجمال مــ  القــ اا العــ سية ضــد جاهــة الن ــجمة. وأفــا ا القيــا ة املجم  يــة   
صـــ ا شـــهجم لـــاسة ج يـــة قفـــرااا  153لل اليــاا املتحـــدة األمجميكيـــة أم مـــا ال يقـــ  ةــن   

قيعامأأنجمي ا التحالف الري تق  ه ال الياا املتحدة ضد أاداف تن ـيم الدولـة اإلسـ مية يف    
 اف اا ةلب وا عـكة والجمرـة و يـجم الـ وس وىل لـب. ووس ا ةلـص املف ضـية تقـاسيجم خمتلفـة          
نا ةا اا شن لاساا ج ية من را  ةنااجم فاةلـة  وليـة أ ا ىل  صعـائجم نعـجمية يف اـف ف      

لصم أم املف ضية مل يتعـن هلـا التحقـا نالعـك  املناسـب مـن م ـدس ال ـاساا اجل يـة           املدقيني.
 املالغ ةنها.

 
 ةق   اإلقعام - نا  

ناإلضافة ىل  ا  ا ث املر  سة أة ها وّثقـ  املف ضـية ورـ ع اـاوزاا واقتـها اا       - 14
لدولـة اإلسـ مية   للقاق م الـدويل  قـ   اإلقعـام وللقـاق م الـدويل اإلقعـاين ةلـص يـد تن ـيم ا         

ص ا الفتجمة املع  لة نالتقجميجم. وأفا ا املف ضية أم التن يم أةدما وفقا ملـا ققلتـ  التقـاسيجما يف    
قيعامأأنجمي  مـجمااقينن اتهه ـا نالتاعـس ل ـاا رـ اا التحـالف يف مدينـة الجمرـة. ويف اليـ م           6

ةـد املـدقيني وةجمضـ  يف    قفع  يف الجمرةا أفا ا املف ضية ةن م اةم نقيـام التن ـيم اياطـة فـم أ    
شــ اسع املدينــة نعــاب اقتقــا ه التن ــيم القعــحان  مــن تــدمجم. وأ فيــد نــ م التن ــيم اةتقــ  ث ثــة 

قيعـامأأنجمي  يف مدينـة  يـجم الـ وس.      16قيعامأأنجمي ا ومـدقيا يفصـجم يف    8ممجمضاا يف الجمرة يف 
 وال ي اا مكام ا ال  األش اف األسنعة جمه ال.

ا ناةتاـاز العـلطاا العـ سية اثـنني مـن املـدافعني ةـن ةقـ           وأفا ا املف ضية أي ـ  - 15
ــام. ويف  ــدو        1اإلقعـ ــص ا ـ ــ اا ةلـ ــ سية اةتاـ ــلطاا العـ ــ م العـ ــد نـ ــامأأنجمي ا أفيـ قيعـ

اللاناقيــةا أةــد املــدافعني ةــن ةقــ   اإلقعــام اــ  املــديجم التنفيــري ملجم ــ  ا ت ــ     - العــ سية
ــامأأنجمي . ويف  23والدميقجماطيــة يف ســ سيا. وأ طلــا ســجماة  يف     املــدين ــامأأنجمي ا  9قيع قيع
ناةتاــاز قاشــر ســ سي يفصــجم يف جمــاا ةقــ   اإلقعــام يف  معــاا   أطلــا ســجماة  يف   أفيــد
 قيعامأأنجمي . ورد أطلا سجماةه ا ةقب اةتااجاا ةلص اةتاازمها. 17
 

 االستاانة اإلقعاقية -جيم  
يف قيعامأأنجمي ا واال  ال  االُا اإلقعاقية التانعة لألمم املتحـدة وشـجم اااا مـدد يـد      - 16

الع م ىل  م يني احملتاجني ناست دام  ي  ال سائر من  اص  اجل ه سية العجمنيـة العـ سية وةـرب    
. (2015) 2258 و ا(2014) 2191ا و (2014) 2165ا ـــــدو ا ة ـــــ ع نـــــالقجماساا   

ــة يف ىلي ــاا املعــاةدة ىل  النــاأ ةلــص لــجماس األشــهجم      واســت جما أي ــا املن  ــاا لــصم ا ك مي

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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جمنيـة العـ سية يف تـ فصم ارـدماا األساسـية لل نـاطا       العانقة. واست جما ةك مة اجل ه سيـة الع 
 اراضعة لعيطجمهتاا و رلش يف مناطا  ثصمة صاس  سيطجمهتا.

 
 1اجلدوا 

األمــم املتحـــدة يف   مــن املن  ــاا التانعــة ملن  مــة     ع قــة املةــد  األشــ اف الــري تلقــ ا     
 2016قيعامأأنجمي  

 
 عدد املستفيدين املنظمة

 28 758 لألمم املتحدة من  ة األلرية وال ساةة  
 19 368 املن  ة الدولية للهاجمة

 279 292 مف ضية األمم املتحدة لع وم ال جآني
 1 500 000 من  ة األمم املتحدة للطف لة )الي قيعيف(

 767 080 نجمقامج األمم املتحدة اإلمنائ.
 212 507 اندو  األمم املتحدة للعكام
ــة    ــة األمــم املتحــدة إللاث وتعــ ي  ال جــآني الفلعــطينيني يف العــجم  األ     و ال

 160 328 )األوقجموا(
 4 100 000 نجمقامج األلرية العامل.
     ةالة ة   2 167 962 من  ة ال حة العاملية  

واست جما ة لياا ىلي اا املعـاةداا ةـرب ا ـدو  صـ ا الفتـجمة املعـ  لة نـالتقجميجم.         - 17
شـاةنة را مـة مـن تجم يـا      387رافلـة معـاةداا ت ـم     15فف. قيعامأأنجمي ا ةربا ا ـدو   

ا (2014) 2165واألس م نااـــاه اجل ه سيـــة العجمنيـــة العـــ سية يف ىلطـــاس أةكـــام القـــجماساا  
ا واســتفا  منــها امل يــني مــن النــاأ )اق ــجم ارجميطــة  (2015) 2258ا و (2014) 2191 و

ن ر افـ  األمـم املتحـدة الـيت ةـربا      ال اس ة يف املجمفـاا ل طـ ع ةلـص م يـد مـن املعل مـاا ةـ       
شـاةنة(ا ورافلتـام    282ا دو  يف قيعامأأنجمي (. وةربا مثاين ر اف  منها من نـاب اهلـ   )  

شـاةنة(. و ـرا ي ـ  جم ـ ع      89شاةنة(ا ومخس راف ا من الجممثـا )  16من ناب الع م )
اب اهلـ  ا  شـاةنة ةـرب نـ    5 391شـاةنة )  7 561ةد  العاةناا منر نداية الع ليـاا ىل   

 شاةنة ةرب الجممثا(.   1 523 شاةنة ةرب ناب الع ما و 647 و

ــم املتحــدة ىل  العــلطاا العــ سية        - 18 ــنا وجدهــ  األم ــس األم ــجماساا جمل ــ  ر ومتعــيا م
ىلصطاسا معاقا نك  شحنةا يع   تفااي  نعـ م  ت ااـا ووجهتـها وةـد  املعـتفيدين منـها.       

ــة الجماــد التانعــة لألمــم املتحــد    ــة العــ سية ة لياهتــاا   ووااــل  يفلي ــة العجمني ــة ناجل ه سي ة املعني
رافلة يف قيعامأأنجمي ا وأ ـدا الطـان  اإلقعـاين لكـ  منـهاا       15شاةنة يف  387سادا  ىلا

وأصطـجما العـلطاا العـ سية نعـد ةاـ س  ـ  شـحنة. ومـا زالـ  اآلليـة تعـتفيد مـن التعــاوم             
 امل تاز م  ةك ميت األس م وتجم يا.  

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
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أ جن ا ة لياا ىلسساا الق اف  املعتجم ة نني ال  ـاالا ىل  امل ارـ    ويف قيعامأأنجمي ا  - 19
أ قـاها ةيـأ رـدم  املعـاةدة ىل       2احملااجمة واليت ي عب ال ا ا ىلليها املدسجة يف اجلـدوا  

  تاجا. 377 750
 

 2اجلدوا 
 2016الق اف  املعتجم ة نني ال  االا اليت أسسل  يف قيعامأأنجمي  

 نوع املساعدة عدد املستفيدين  املكان التاريخ
الت ريـــةا وال ـــحةا   ىلي ـــاا ىلمـــدا اا  22 000 تصم معلةا محص قيعامأأنجمي  2    

ــاه وصــدماا    ــةا و املي ــيما وا  اي والتعل
ــة ال ـــحيةا     ــح. والن افـ ــجمف ال ـ ال ـ

 وامل ا  لصم ال رائية  
ــامأ 16 و 3  قيعــــ

 أنجمي 
ة ــــص اإلةاشــــةا ىلي ــــاا ىلمــــدا اا  50 000 ةفجمينا ةلب

الت ريــةا وال ـــحةا وامليـــاه وصـــدماا  و
ــة ال ـــحيةا     ــح. والن افـ ــجمف ال ـ ال ـ

 وامل ا  لصم ال رائية   اوالتعليما وا  اية
 قيعـــامأ 19 و 16
 أنجمي 

ــة  ــاا قاةيــ ــجم نطنــ  فــ
  اف ة سيف  معا

ــاا 50 000 ــاةدة ىلي ــ ــة املعــ ــة ناأللريــ ا املتعلقــ
والت ريةا وال حةا وا  ايـةا والتعلـيما   
ــح.    ــجمف ال ــ ــدماا ال ــ ــاه وصــ وامليــ
 والن افة ال حيةا وامل ا  لصم ال رائية  

ا الت ريـةا  اىلمدا و الل ازم الطاية ىلي اا 13 250 ت  سفع ا ةلب قيعامأأنجمي  16
ــح.    ــجمف ال ــ ــدماا ال ــ ــاه وصــ وامليــ
 والن افة ال حيةا وامل ا  لصم ال رائية  

 قيعـــامأ 25و  21
 أنجمي 

ــاا 122 500 الجمساا محص ــة  ىلي ـ ــدا اا األلريـ ــةا ىلمـ ا والت ريـ
ــح.    ــجمف ال ــ ــدماا ال ــ ــاه وصــ وامليــ

ــة ال ــحيةا وال ــحة  ــيما  اوالن اف والتعل
 وامل ا  لصم ال رائية   اوا  اية

ــامأأنجمي   27 قيعــــ
 أياسأماي  2 و

ــة   60 000 تلايعةا محص ــدا اا األلريـ ــاا ىلمـ ــةا ىلي ـ ا والت ريـ
واملـــ ا   اوالتعلــيما وا  ايــة  وال ــحةا  
 لصم ال رائية  

ال نـــــداين وم ـــــاياا   قيعامأأنجمي  30
سيـف  معـا     اف ة 

ــاا   ــة و فجميـــ والف ةـــ
 ىل لب اف ة 

ــاا 60 000 ــدا اا ىلي ـ ــحةا   ىلمـ ــةا وال ـ األلريـ
ــجمف     ــاه وصـــدماا ال ـ ــةا وامليـ والت ريـ
ــيما   ال ـــح. والن افـــة ال ـــحيةا والتعلـ

       وامل ا  لصم ال رائية  ا وامل و ا وال ساةة
ويف قيعامأأنجمي ا رام  و االا األمـم املتحـدة أي ـا نإي ـاا شـحناا مجمسـلة مـن         - 20

فجما   ال  االا ىل  م ار  ي عب ال ا ا ىلليها وت جد ةرب صطـ ط امل اجهـة. فعلـص سـاي      
العــ سيا  عــاةدة املثــااا رــام نجمقــامج األلريــة العــامل.ا نالتنعــيا مــ  اهلــ ا األمحــجم العــجمني    

ــف        12 500 ــ  يف سي ــن صــ ا ىلي ــاا املعــاةداا ةــرب صطــ ط امل اجهــة يف الت شــ ص م
شــ ص يف  60 000 معـا. وأواــل  الي قيعـيف معــاةدة متعـد ة القطاةــاا أل ثـجم مــن     

ا  ــ ع يف ةفــجمين  لــبا و ــرلش يف الجمســاا وتــ  سفعــ ا وتــصم معلــة   ــص. ويف يلــداا  
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قيعـامأأنجمي ا   7عطتها ناالضط ع  هام اـحية  ـدو ة ةـىت    متكن  األوقجموا من م االة أق
مجمي ـا.   39مجمي ـاا وةـ   األسـنام ألجـ       348ةيأ وفجما االستعاسة ال ـحية لــفائدة   

ومت الةقــا تعليــا  يــ  الع ليــاا ةــىت مطلــ  أياسأمــاي  نعــاب اشــتدا  ةــدة القتــاا يف يلــدا   
 والصمم ل واملناطا احمليطة   ا.

 
 املعاةداا اإلقعاقيةىلمكاقية ىلي اا   

سلم ىلةجماز نع  التقدم ا قيق.ا سلم ت اضع ا نعـ م ال اـ ا ىل  املنـاطا احملااـجمة      - 21
واليت ي عب ال ا ا ىلليها ص ا الفتجمة املع  لة نالتقجميجما نقيـ  ال ـع ناا تعتـجمم ىلي ـاا     

طا  ــثصمة مــن املعـاةداا اإلقعــاقية ىل  احملتـاجني ىلليهــا يف اجل ه سيــة العجمنيـة العــ سية يف منـا    
الالد قتياة للقي   املتع دة املفجموضة من جاقب األطـجماف ةلـص ةجم ـة األشـ اف والا ـائ ا      

 وقتياة للزناع الدائجم وت صم صط ط امل اجهة.

م يـني شـ ص يعيعـ م يف امل ارـ       4.6قيعامأأنجمي ا  ـام ال اـ ا ىل     30وةىت  - 22
مل جـ  ة ةـرب صطـ ط امل اجهـة ال يـ اا      احملااجمة واليت ي عب ال ا ا ىلليهـا وااا األول يـة ا  

م دس رلا نالغ. وص ا الفتجمة املع  لة نالتقجميجما ردم  و ـاالا األمـم املتحـدة وشـجم اااا     
مــن تلــش امل ارــ  امل جــ  ة ةــرب صطــ ط امل اجهــة     154م رعــا مــن أاــ    68املعــاةدة ىل  

ــدوا   44) ــجم  يف اجلـ ــة(. وتـ ــر   3يف املائـ ــة يف اـ ــاةدة املقدمـ ــن املعـ ــي  ةـ ــاطا يف تفااـ ه املنـ
 قيعامأأنجمي .

 
 3اجلدوا 

احملااـجمة  واملعاةداا اليت أوالتها األمم املتحدة ىل  املنـاطا الـيت ي ـعب ال اـ ا ىلليهـا      
 2016صط ط امل اجهةا قيعامأأنجمي   ال ارعة ةربااا األول ية و
 

 القطاع )مساعدات أوصلتها األمم املتحدة وحدها(
مالين    4.6 عدد املستفيدين )كنسبة مئوية منن أصن   

 شخص(
 (13.7) 625 500 األمن ال رائ.  

 (14.8) 675 923 ال حة
 (3.7) 168 840 لصم ال رائية امل ا 

     (3.6) 165 869 املياه وال جمف ال ح. والن افة ال حية 
ــداع  ــ ا  وم ىلي ــاا        - 23 ــيت تفجمضــها ة  ــ   ال ــدص ا األطــجماف والقي ــ  أي ــا ت وظّل

املع قة. فعلص ساي  املثااا نقـ. نجمقـامج األلريـة العـامل. ةـاج ا ةـن ال اـ ا ىل  احملتـاجني يف         
املناطا اليت يعيطجم ةليها تن ـيم الدولـة اإلسـ مية نعـاب ةـدم ردستـ  ةلـص الع ـ  ناسـتق لية          
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واــرا مــا أّثــجم ةلــص ىلي ــاا املعــاةدة ىل   ــاف يت  يــجم الــ وس والجمرــةا   وةلــص ساــد األقعــطة. 
 وأج ا  من سيف ةلبا وسيف ا عكة اجلن نيا و اا لجمني سيف محاة.  

ــم املتحــدة يف       - 24 ــانقاا رــدم  األم ــ  س ــد ن ــا أفي ــها املتعلقــة    17و   ــاسأ صطت يفااسأم
مــن امل ارــ  احملااــجمة  11نالق افــ  املعــتجم ة نــني ال  ــاالا لعــهجم قيعــامأأنجمي  الــيت تعــ     

والــيت ي ــعب ال اــ ا ىلليهــا وااا األول يــة ال ارعــة ةــرب صطــ ط امل اجهــة والــيت يالــغ ةــد    
يفااسأمـــاسأا وافقـــ  ةك مـــة اجل ه سيـــة  23ص. ويف شـــ  354 000املعـــتفيدين منـــها 

مـن امل ارـ  اإلةـد  ةعـجم. ومل ت افـا ةلـص امل ارـ  ار عـة املتاقيـةا           6العجمنية العـ سية ةلـص   
وا.  اسياا و وماا وشجم  ةجمستاا واملع  يةا وال نـداينا نـداة. العـ ال  األمنيـة. نيـد أهنـا       

ين )يف ىلطـاس اتفـا  الالـداا األسنـ (     أةط  ىلشاساا شف ية يف ور  الةـا في ـا  ـص ال نـدا    
 واملع  ية.  

قيعامأأنجمي ا رـدم  األمـم املتحـدة صطتـها املتعلقـة نالق افـ  املعـتجم ة نـني          20ويف  - 25
مـن   35معـتفيدا يف   904 750ال  االا لعهجم أياسأماي  اليت  لـ  طلاـاا نال اـ ا ىل     
ل يـة ال ارعـة ةـرب صطـ ط امل اجهـة.      امل ار  احملااجمةا واليت ي عب ال اـ ا ىلليهـاا وااا األو  

د منحـــ  م افقـــة  املـــة في ـــا  ـــص أياسأمـــاي ا  اقـــ  العـــلطاا العـــ سية رـــ 4و لـــ ا 
ش ص. ومنح  م افقة معجموطة في ا  ص مثاقيـة م ارـ  ت ـم     224 000م رعا ت م  14
ش ص. ونالنعاة ر عة مـن اـره امل ارـ ا  ـا يف الـش مـدينتا  اسيـا و ومـا          306 000حن  

ــة. ونالنعــاة        ــ ازم املدسســية والطاي ــب والل ــص ا لي احملااــجمتاما ارت ــجم ىلي ــاا املعــاةداا ةل
لل  ارــ  الث ثــة األصــجم  الــيت ُمنحــ  نعــ هنا م افقــة معــجموطةا لــن يعــ   تقــدة الك يــاا     
املقجمسة س   ج   من احملتاجني يف اره املناطا. ومل ي اَفا ةلـص العـحناا املقـجمس ىلسسـاهلا ىل      

م رعا. وا. تع   امل ار  ار عـة املعـ  لة نالطلاـاا يف     13ش ص يف  375 000ة ايل 
ةلب  وتلايعة وال ةجم يف محص  وال نداينا ويلداا وناي ا وني  سحما والت امنا وا اـجم  
ــة     ــاي ا أاقـــ  ةك مـ ــا يتعلـــا نعـــهجم أياسأمـ األســـ   يف سيـــف  معـــا. ويف ا  ـــ عا وفي ـ

يف املائــة مــن  24.7دة نتقــدة املعــاةدة الكاملــة ىل  اجل ه سيــة العجمنيــة العــ سية لألمــم املتحــ 
يف املائــة مــن املعــتفيدين.  33.8املعــتفيدين املقــجمسين وأاقــ  نتقــدة املعــاةدة املعــجموطة ىل   

يف املائــة مــن    41.5متــنح امل افقــة ةلــص طلاــاا ىلي ــاا املعــاةدة املقدمــة في ــا  ــص          ومل
 املعتفيدين املقجمسين.

ع القـائم يف ةـدة  اف ـاا ىل  ىلةارـة ىلي ـاا املعـاةدة اإلقعـاقية        وأ   استآناف الـزنا  - 26
نعك  فعـااا   ـا ةـاا  وم ة ـ ا املـ اطنني ةلـص ارـدماا الجمئيعـية. وأفـا ا مف ضـية           
ةقــ   اإلقعــام ن رــ ع لــاساا ج يــة وأة ــاا ر ــف مكثفــة يف  اف ــاا ةلــبا وىل لــبا 
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ا ـ  األساسـية الطايـة ولـصم     ومحصا ومحاةا وسيف  معا. وأايا  األس ا  واملـداسأ واهلي 
ــ افجم ارــدماا األساســية وال ــجموسية يف       ــةا مــا ةــد مــن ت الــش مــن اهليا ــ  األساســية املدقي
جماالا نال ة األمهية. وت جمسا أي ا مكاتب املن  اا لصم ا ك مية احملليةا ما جعـ  نع ـها   

 ورـــف لــصم اــاا مل اسســـة أقعــطتها. ويف ةلـــبا اضــطجم العــجم ا  يف ا ـــاا اإلقعــاين ىل       
مـن مـ ظف. األمـم املتحـدة نالع ـ  مـن املـزنا         100ة لياهتم لفتجمة ر صمة وأشصم ةلص ةـ ايل  

سـاةة. وةـ وة ةلـص الـشا رـجمسا األمـم املتحـدة يف أوائـ  أياسأمـاي ا ورـف            48م رتا ملـدة  
مجموس العحناا من معرب ناب الع م ا دو ي ملـدة ث ثـة أيـام نعـاب الق ـف املتكـجمس ةلـص        

قيعامأأنجمي ا اقـدلع  اشـتاا اا ةنيفـة  اصـ  خمـيم الصممـ ل        7يف تجم يا. ويف  مدينة  يليس
ما أ   ىل  ت رف الع لياا اإلقعاقية اليت تق م  ا األوقجموا يف يلدا. وقتياة لرلشا مل تـت كن  
ــة الــيت تعــتد ا اجــة ىلليهــا يف املنطقــة احمليطــة   ــيم الصممــ ل  مــن       األوقــجموا مــن تقــدة املع ق

 ي  وةىت هناية العهجم.  قيعامأأنجم 8
وأللق  العلطاا التجم ية ن  سة م رتـة معـرب ق يانيأالقامعـل. يف  اف ـة ا عـكة       - 27

. ويف قيعــامأأنجمي ا قفــدا خم وقــاا 2015 ــاق م األواأ يعــ رب  27لــدواة. أمنيــة منــر 
نجمقامج األلرية العامل. مـن ة ـص اإلةاشـة العـهجمية يف  اف ـة ا عـكةا مـا أ   ىل  ورـف         

شـ ص يعـاق م مـن اقعـدام األمـن ال ـرائ..        250 000لياا الت زي  العـام لأللريـة ةلـص    ة 
ولــيس لــد  الربقــامج ةاليــاع ســ   رــدس  ــدو  مــن خمــ وم ة ــص اإلةاشــة اجلــاا ة لأل ــ  

ســلةا ص ــص ةلــص ســاي  األول يــة ملعــاةدة   3 000م جــ  ة يف خمــازم القامعــل.ا ةــ ايل 
ــا املقــي ني يف امل جــ    األســجم املعــجم ة ةــديثا واالســتاانة أل  مــسا اةتياجــاا النــازةني  اصلي

اجل اةية. واست جم وسو  تقاسيجم ةن جلـ   النـاأ ىل  اسـتجماتياياا تكيـف سـلايةا منـها تنـاوا        
وجاة واةدة فقر يف الي م والت في  العديد ألقـ اع األلريـة املعـتهلكة. ورـد أوفـدا نعثـة       

اجل ه سيــة العجمنيــة العــ سية ىل  العــجما  يف الفتــجمة  آلليــة الجماــد التانعــة لألمــم املتحــدة املعنيــة ن 
قيعامأأنجمي  من أج  تقيـيم سـا  اسـت دام معـرب اليعجمونيـة ا ـدو ي        26ىل   23امل تدة من 

 ادي  من أج  ىلي اا معاةدة األمم املتحدة ةرب ا دو  املقدمة ىل   اف ـة ا عـكة  وتـاني    
 أم املعرب مقف  ويتعرس ال ا ا ىللي .

ت شصمة  ص ا ملـ ظف. األمـم    58قيعامأأنجمي ا مت امل افقة ةلص ما جم  ة   30 وةىت - 28
ــها    ــدة و  23املتحــدة مــن تعــ  و ــاالاا من ت شــصمة جمــد ة. ونقــ. ةــ ايل    35ت شــصمة جدي

 طلاا  وم الا  فيهاا ور ن  طلب واةد نالجمف .   38
ه سيــة العجمنيــة من  ــة  وليــة لــصم ةك ميــة نالع ــ  يف اجل   16ورــد أ ام ملــا جم  ةــ   - 29

الع سية.   ا ردم  ث ث من  اا  ولية لصم ةك مية أصجم  طلااا ال تـ اا ريـد الدساسـة    
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من جاقب ا ك مة. وظل  املن  اا الدولية لصم ا ك مية ت اج  طائفة من الع ائـا والقيـ     
يي ـاا  اإل اسية اليت ت ثجم ةلص ردسهتا ةلص الع  ا  ا يف الش ا   ا ةلـص امل افقـة إلجـجما  تق   

 معتقلة ل ةتياجاا.  
ــ           - 30 ــة شــجما اا م ــا نإرام ــيت أام هل ــة ال ــصم ا ك مي ــة ل ــاا ال طني ــد  املن   ــ  ة واستف

ــام    145ىل   143م سعــاا األمــم املتحــدة مــن    من  ــة يف قيعــامأأنجمي . وتت اجــد املن  ت
طنيـة  ال طنيتام لصم ا ك ميتني اإلضافيتام يف ا عكة وسيف  معـا. ومـا تـ اا املن  ـاا ال     

لــصم ا ك ميــة املــ اوم هلــا تع ــ    جــب ىلجــجما اا معقــدة يف شــجما اهتا مــ  و ــاالا األمــم   
 املتحدة.  

 
 املناطا احملااجمة  

ــني   - 31 ــن ن ــا يف       4.6م ــيت ي ــعب ال اــ ا ىلليه ــاطا ال ــني شــ ص يعيعــ م يف املن م ي
ــة العــ سيةا ي جــد حنــ     ــة العجمني م رعــا.  18شــ ص  ــ  ا  ــاس يف   517 700اجل ه سي

ش ص  ااـجمام ةك مـة اجل ه سيـة العجمنيـة العـ سية       377 700ويع   ارا الجمرم ة ايل 
ش ص  ااجمام ا ك مة و اةـاا املعاسضـة    10 000 يف م ار  خمتلفة يف سيف  معا  و

ش ص يف مدينـة  يـجم    110 000املعلحة لصم ا ك مية يف خميم الصمم ل يف  معا  وة ايل 
ــة اإل   ــ وس صااــجمام تن ــيم الدول ــاا   20 000ســ مية  وةــ ايل  ال شــ ص  ااــجمام  اة

 املعاسضة املعلحة لصم ا ك مية وجاهة الن جمة يف رجمييت الف ةة و فجميا يف  اف ة ىل لب.
وت ــ  األةــ اا اإلقعــاقية يف املنــاطا احملااــجمة ةعــصمة. ويف قيعــامأأنجمي ا ســاةدا     - 32

ــني ال  ــاالا    ـــث اين ةعــجمة   ش  ــا يف مثــاين مــن  204 250الق افــ  املعــتجم ة ن ــاطا ال املن
ش  ـا(.   486 700يف املائة من ا   ع العانا للعكام احملااـجمين الاـالغ    41.9احملااجمة )

وتقــف األمــم املتحــدة ةلــص أااــة االســتعدا  لتقــدة املعــاةدة ىل   يــ  امل ارــ  احملااــجمة ةاملــا  
جم ــدا ىل  ةــد  يعــ ح نال اــ ا ىلليهــا. وظــ  تــدفا اإلمــدا اا التااسيــة ةــرب الطــجم  الجم يــة

 اصما ما أ   ىل  استفاع أسعاس العل  األساسـية الـيت ت ـ  ىل  املنـاطا احملااـجمة ةـرب صطـ ط        
اإلمدا  لصم الجم ية ولصم املنت  ة. وظل  ةجمية التنق  مقيدة نعدةا مـ  أقـ   ـام ُيعـ ح نـني      

 ىلليها.الفينة واألصجم  لعد   دو  من األش اف نارجمو  من املناطا احملااجمة والع  ة 
 شـــ ص 285 000 حنـــ  يـــ اا ال  معـــاا سيـــف  حاف ـــة العـــجمريةا ال  طـــة ويف - 33

ــة  امل ارــ  يف ةيــا ك م قــ ااال اــ ِر مــن  ااــجمين  اوةــجمنني االعــجمرية ةجمســتاو اومــاُ  التالي
 سـانقاا  ا ـجم  و  ـا  .نوزنـدي  وسـقااا  نطنـاا  و فجم اوجعجمين ا سةومحد تجمماا وةني وزملكاا
ــل  ــ  واـ ــم ر افـ ــدة األمـ ــ ا املتحـ ــجم واهلـ ــجمني األمحـ ــ سي العـ ــجم ىل  العـ ــا  فـ  16 يف نطنـ
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 يف شــ ص 50 000 حنــ  ىل  قطاةــااال متعــد ة اامعــاةد ورــدم  قيعــامأأنجمي ا 19 و
 معـاةداا  إي ـاا ن اإلام مـنح  مّت اأياسأمـاي   شهجم صطة   جبو الشا ىل  وىلضافة .ا   ع

ــ  ىل  ــ   ي ــجمرية ال  طــة يف امل ار ــ  ارت ــجم ةيــأ اومــاُ  الــش يف  ــا االع  ىلي ــاا الــش م
 الطاية.و املدسسية واملعتل ماا األطفاا ةليب ةلص املعاةداا

  ااـجمين  شـ ص  43 000 حن  ي اا ال  معاا سيف حاف ة  ا)ونّقني( م ايا يفو - 34
 العـ سي  العـجمني  األمحـجم  واهلـ ا  املتحـدة  األمـم  ر افـ   رامـ   ورـد  ا ك ميـة.  الق اا ا ِر من
 امىل ةلـص   رلش ة ل و قيعامأأنجمي . 30 يف ىلليه ا القطاةاا متعد ة اامعاةد إي اان
   أياسأماي . صطة   جب م ايا ىل  اامعاةد إي اان

 اـ  ِر مـن   ااـجمين  شـ ص  700 حنـ   يـ اا  ال  معـاا  سيـف  حاف ـة   اال نداين ويف - 35
ــة. القــ اا ــة رامــ  ورــد ا ك مي  متعــد ة اامعــاةد نإي ــاا ال  ــاالا نــني معــتجم ة رافل

 العــ سية العجمنيــة اجل ه سيــة ةك مــة ت افــا ملو قيعــامأأنجمي . 30 يف ال نــداين ىل  القطاةــاا
   .أياسأماي  شهجم صطة   جب ال نداين ىل  اامعاةد نإي اا املتحدة األمم ردمت  طلب ةلص
 القــ اا ِراـ   مـن   ااـجمين  شـ ص  4 000 حنـ    اايـ  ال ا معـا  نجميـف  ا اسيدـا  يفو - 36

ــة. ــت كن ومل ا ك مي ــ ىل  اامعــاةد ىلي ــاا مــن املتحــدة األمــم ت ــاينأ تعــجمين منــر ا اسيد  الث
 ا اسيدـ   ـص  في ـا  العـ سية  العـلطاا  منحـ   اأياسأماي  شهجم صطة   جبو .2012 ق ف رب
 ةياملدسســ واملعــتل ماا األطفــاا ةليــب ةلــص املعــاةداا ىلي ــاا ر ــجما معــجموطة م افقــة

 يف ا اسيدــ  ىل  ىليفا مهــا  املقــجمس  مــن   ــام  اللــتني  تقيــيم ال نعثــة و قافلــة ال أ ل يــ   ورــد  الطايــة.و
 الجمانعـة  لفجمرـة ا ِراـ   مـن  تفتـيل  ققطـة  يفصـجم  ةند الدص ا من القافلة من  نعاب أياسأماي ا 12

 فجمضـها ي الـيت  العـجموط  واـره  .  لها اليت املعاةداا ض ن أطفاا وةليب طاية م ا  ل ج  
 سـاا  الـيت   افقـاا وامل  ـ اقاا لل وخمالفة نعدة فيها ماالغ شجموط ا ك مية األمن ر اا أفجما 

 الع سية. العجمنية اجل ه سية ةك مة من ةليها ا   ا
  ااـجمين  شـ ص  20 000 حنـ   يـ اا  ال ىل لبا حاف ة  او فجميدا الف ةة رجمييت ويف - 37
 األمـم  ر افـ   رامـ   ورـد  الن ـجمة.  وجاهـة  ا ك ميـة  لـصم  عـلحة امل عاسضـة امل  اةـاا  ا ِر من

 الف ةــة ىل  القطاةــاا متعــد ة معــاةداا إي ــاان العــ سي العــجمني األمحــجم واهلــ ا املتحــدة
 املــ رعني ىل  اامعــاةد إي ــاان اإلام ةلــص  ــرلش ة ــل و قيعــامأأنجمي . 30 يف و فجميدــا
   أياسأماي . شهجم صطة   جب
ــامأأنجمي ا 20 ويف - 38 ــب مت قيعــ ــا    جــ ــداا اتفــ ــ األ الالــ ــ   سنــ ــد ىلجــ ــن أزيــ  مــ
 اهلـم  املـجمافقني  امأسـجم  أفـجما   م  طاية اةاال من يعاق م ش  ا 80 نينهم من اش   515
 ةــىت طـيب  ىلجـ    ة ليـة  أ ــرب الع ليـة  اـره  جيعـ   ممـا  اوال نــداين وم ـايا  و فجميدـا  الف ةـة  مـن 
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 أفــجما  مــن 870 و طايــة اةــاال مــن يعــاق م ش  ــا 160 مــن أ ثــجم ىلجــ   مت رــدو .تاس ــ 
 األسن . الالداا اتفا  ىلطاس يف ااألواأ يع رب  اق م منر امأسجم
 اـ  ِر مـن   ااـجمين  ش ص 45 000 حن  ي اا ال  معاا جميفن االعام  يةمع د ويف - 39

  ــص في ــا العــ سية العــلطاا منحــ  اأياسأمــاي  شــهجم صطــة   جــبو ا ك ميــة. القــ اا
ــ يةم ــام ع ـ ــةم العـ ــجموطةا  افقـ ــجما معـ ــاا ر ـ ــاةداا ىلي ـ ــصة املعـ ــب لـ ــاا ةليـ  األطفـ
 ىل  ال  ـاالا  نـني  معـتجم ة  رافلة ت   أم املفتجمم من  امو طاية.الو ةيدسسامل عتل ماااملو

 ىل  الجمانعــة الفجمرــة  ممثلــ ص ــجم أم ةلــص معــاقا فــاتها رــدو أياسأمــاي . 14 يف العــام مع ــ ية
 ىل  رــر ص ــجموا مل الجمانعــة الفجمرــة ممثلــ. ولكــن اإلقعــاقية. املــ ا    يــ  ملجماراــة عــت  عامل

ــص املعــت جم الت ااــ  سلــم املعــت  عا ــف ةل ــش ةــن وجنــم املعــت ياا. خمتل  تعــليم تعــرس ال
 املع قة. ىلمدا اا

 القـ اا  ا ِر من  ااجمين ش ص 10 000 حن  ي اا ال دمعاان االصمم ل خميم ويف - 40
 اقـــدلع   قيعـــامأأنجمي ا 7 ويف .ا ك ميـــة  لـــصم عـــلحة امل عاسضـــةامل و اةـــاا  ا ك ميـــة
  ـا  تقـ م  الـيت  اإلقعـاقية  الع ليـاا  تعطيـ   ةـن  أسـفجما  الصممـ ل  خمـيم   اصـ   ةنيفة اشتاا اا
 ىل  هلــا ا اجــة تعــتد الــيت املع قــة ىلي ــاا مــن األوقــجموا تــت كن مل ولــرلشا يلــدا. يف األوقــجموا
 العـــهجم. هنايــة  ةـــىت قيعــامأأنجمي   8 مــن  امل تـــدة الفتــجمة  يف الصممــ ل    ـــيم احمليطــة  املنطقــة 

 أياسأماي . 2 يف اة لياهت األوقجموا  ست قفوا
ــا  ويف - 41 ــيت األةي ــا تعــيطجم ال ــة ةليه ــة لــجمب يف ا ك م ــجم مدين ــ وسا  ي  حنــ  ي جــد ال
 جنـح  قيعـامأأنجمي ا  10 ومنـر  .اإلسـ مية  الدولة تن يم ِرا  من  ااجمين ش ص 110 000

ــامج ــة نجمق ــامل.ا األلري ــد الع ــدسيب نع ــف ت ــاٍمنو مكث ــ اما تف ــتنف يف والت ــة 29 ري ــا  ة لي  ىللق
 جم  ةــ  مــا ســقرأ  ةيــأ ااــجمةااحمل دينــةامل ةلــص ةاليــة استفاةــاا مــن اجلــ  مــن معــاةداا

 ةـن  زةـ  وُو ةاجـ ا  نعـك   العـكام  صتاجهـا  الـيت  ال رائيـة  املعـاةداا  مـن  امتجمي اطن 479
 تعـاين  الـيت  املنـاطا  يف معـتفيد  100 000 مـن  أ ثجم لصة الع سي العجمني األمحجم اهل ا طجميا
   احملااجمة. دينةامل يف  رائ.ال األمن اقعدام من املعاقاة أشد

 يف العــاملني و الطايــة  واملعــداا  للــ ازما مــجموس  وةجميــة  الطايــة املجمافــا  ةلــص  اهلا ــاا  
  الطيب ا اا
 يفـجم ه  الـري  ارـاف  ا  ايـة  ل ضـ   اـاس   اااـ   يف اا ا ة ن  اهلا اا است جما - 42

ــاق م  شــهجم فــ.ف ال ــحية. الجمةايــة جمافــامل أو الطــيب ا ــاا يف للعــاملني اإلقعــاين الــدويل الق
 مجمافــا ةلــص اا ــاا سـ   اإلقعــام  قــ   نياملنااــجم األطاـا   من  ــة وّثقــ  اقيعـامأأنجمي  

 اـ م اهل ورـ  و قيعـامأأنجمي ا  29 و 28 يـ م.  نـني  ةلـب  مدينـة  يف منـها  ةمخع ورع   طاية
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ــدو يف عــا أال ــفن اتل ــ وّث انجمي أأقيعــام ويف قيعــامأأنجمي . 18 يف العــ ايل محــص جمي  ق
 لقـ.   الطـيبا  ا ـاا  يف العـاملني  مـن  مثاقيـة  وفـاة  أي ـا  اإلقعام  ق   املنااجمين األطاا  من  ة
 ةلـب   ـاف يت  يف طـيب ال ا ـاا  يف ةـاملني  ث ثـة  ورتـ   .واجاهم أ ا  أثنا  م جمةهم منهم ستة

   الجمرة. يف وواةد  معاا سيف يف وواةد ومحاةا
 جمـاا  يف ةكيالعـجم  املن  ـاا  مـن  ولصممهـا  والي قيعـيف  العامليـة  ال حة من  ة ورام  - 43

 ال ـحة  من  ة وُتقدم  اف ة. 11 يف ش ص ملي م 2.2 نح ل طاية  جااة نتقدة ال حة
 لقـيح الت أسـا ع  ىلطاس يف ااألو  ال طنية الدوسية التلقيح  لة  أي ا الدةم والي قيعيف العاملية
 األو  املجمةلـة  نـدأا  قـد ف مـجمةلتني.  ةلص ال طنية التلقيح محلة من األو  اجل لة تتمو .العامل.
ــن اىلضــافي اأســا ة  د ُتوســ قيعــامأأنجمي ا 24 يف ــاطا ىل  ال اــ ا أجــ  م ــيت املن ــتم مل ال  ت

 ةـىت  تعـت جم  أم ةلـص  أياسأمـاي   24 يف الثاقيـة  املجمةلـة  وستادأ األوا. األسا ع ص ا ت طيتها
  يـ   يف طفـ   مليـ ين  حنـ   ىل  ال اـ ا  ىل  ا  لـة  هتـدف  ةـاما  ون جـ   ة يجمامأي قي . أوائ 
   الالد. أحنا 
 اجل ه سيـة  ك مـة   افجم يـ  طلاـا  21 العامليـة  ال ـحة  من  ـة  رـدم   ا2016 ةام ويف - 44

 وافقــ  ورـد   اف ــاا. ةعـجم  يف م رعــا 82 ىل  طايـة  لــ ازم تـ فصم  أجــ  مـن  ةعــ سيال العجمنيـة 
 يف  معـا.  جميـف ن اومـا ُ  ىل  طايـة  لـ ازم  إي ـاا ن طلـب  أةـداا  طلاااا مخعة ةلص ا ك مة
   س .  وم طلاا 16 نق. ةني
 حنـــ  أ زيـــ  ةيـــأ الطايـــةا واملعـــتل ماا للحيـــاة املنقـــرة األ ويـــة ىلزالـــة واســـت جما - 45
 يف مل ارـــ  معـــدة  اقـــ  قيعـــامأأنجمي  يف الق افـــ  مـــن عـــ  ال لـــ ازم مـــن اـــنفا 47 459

 وةقائـب  ةايـ ججماة لـ ازم  امل الـة  األاـناف  و لـ    معـا.  وسيـف  وةلـب  محـص   اف اا
ــةو اإلاــانااا ملعاجلــة وةقائــب ىلســعافيةا ــةا ل ــحةل أ وي   اوا ــجم ملعاجلــة وةقائــب العقلي

ــة ة ليــاا وامتــدا الفيتامينــاا. متعــد ة أ ويــةو ــ  أساســية مــ ا  عــ  تل األاــناف ىلزال  مث
 ضــ ن أاــناف أزيلــ    ــا الت ليــد. ةقائــب مــن ةــرف الــري للاــجماثيم  ــا امل  ــان مال

   .اجماثيملل امل ا  م ال ان وأق اع اجلجماةية األ واا سي ا وال اأصجم  ةقائب
 

 واملااين امل ظفني وأمن س مة  
 منطقــة مــ ظف. مــن منــهم 28 املتحــدةا األمــم مــ ظف. مــن 30 جم  ةــ  مــا يــ اا ال - 46

 املفقـ  ين.  ةـدا   يف أو االةتاـاز  ريد الي قيعيفا من 1 و اإلمنائ. الربقامج من 1 و األوقجموا
 2011 يفااسأمــاسأ منــر  اعـالنــ اــرا يف رتلــ ا الــرين اإلقعــاين ا ــاا يف لعــاملنيا ةــد  ويالــغ
 مـن  53 و املتحـدة  األمـم  مـ ظف.  مـن  م ظفـا  17 العد  ارا ويع   .ش  ا 87 ىل الي  ما
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 اهلـ ا   عيـة  ومـ ظف.  متطـ ة.  مـن  8 و العـ سيا  العـجمني  األمحـجم  اهل ا ومتط ة. م ظف.
 الــقتلصا  اـ ال   نـني  ومن الدولية. ا ك مية لصم املن  اا م ظف. من 9 و االفلعطيين األمحجم

 .2016 الثاينأينايجم  اق م 1 منر ش  ام ت ر 
  

 اا ة امل - ثالثا 
 مـ ا  ىل و النطـا   واسـعة  نعـجمية  معاقاة ىل  قيعامأأنجمي  يف القتاا ةدة اشتدا  أ   - 47
ــا  املــدقيني مــن ص ــص ال ةــد  ــا األنجمي  واملعتعــفياا األســ ا  ةلــص اهلا ــاا وتلحــا .ةاث

 يفقـدوم  الـرين  املـدقيني ن مااشـجمة  فا ةـة  صعائجم املدقية األساسية اهليا   من ولصماا واملداسأ
ــدوا  ال ــرا  ةلــص ا  ــ ا ةلــص القــدسة ــيم. وال  االقتعــاأ ىل  عــاي ال اعــ  اأهنــ   ــا والتعل
 اإلقعـاين  الـدويل  والقـاق م  .اـره  ا ـجمب  لف ـائ   ةـد  وض  من ند  ف اع نة. أ ثجم معتقا 
 مثـ   األساسـيةا  واملاـا    املعـايصم ن التقيـد  جيـب و .ن ضـ ح  املـدقيني  محايـة  ةـن  املعـ ولية  صد 
 النقـ   ووسائ  الطاية واملجمافا الطيب ا اا يف العامل م وص ص .االةتياطية واإلججما اا الت يي 
 اـره  تنتـهش  الـيت  اهلا ـاا  ةلـص  العقـاب  مـن  ف انـاإل  ُيعـ ح  أم ميكـن  وال صااـة.    اية
 سـ    ةلـص  قيعـامأأنجمي   19 يف قفـرا  اليت  يةاجل  اسةال وليع  األساسية. القاق قية املاا  
 لـجمب  يف املنـازا  ر ـف و اص هلا مدقيا 44  قت  أ فيد اليتو )ىل لب( النع ام معجمة يف م  محة
 اص لــ  يفصــجمين 100 وجــجمح مــدقيا 12 مقتــ  ةــن أ فيــد الــري قيعــامأأنجمي ا 25 يف ةلــب
 الـيت و ةلـب  مدينـة  يف القـدأ  معتعـفص  ةلـص  قيعـامأأنجمي   27 يف قفـرا  اليت  يةاجل وال اسة

 التحقيــا جيــب الــيت املجموةــة االقتــها اا ةلــص رليلــة أمثلــة ســ   فيهــاا مــدقيا 22  قتــ  فيــدأ 
   ندرة. فيها
 ىل  األمنيــة ا ــ ا ث أ ا فقــد اإلقعــاين. ا يــ  اااــ  ناســت جماس العــ اح ميكــن الو - 48
 ىل  رافلـة  ىليفـا   وأثنـا   ا ـاالاا  ىلةـد   ويف قيعـامأأنجمي .  يف مـجمتني  اإلقعـاقية  الق افـ   ت صصم
 املتحـدةا  لألمـم  معـت ججمة  نعـاةنة  أضـجماسا  اومناهلـ  ااـ م  أ ا قيعامأأنجمي ا 27 يف الجمسا
 اـاسا  رد املعتعفياا أم ويادو .ناجل اس  ام مدين قت مو العاةنةا سائا ىلاانة ىل  وأ  

 ىلزا  رلقهــم ةــن ةــربوا  سةــا  اف ــة يف مــدقيني نــ م أ فيــد أقــ   يــأ  ــاصمة ندسجــة ُتعـتهدف 
 ورـد  فتح . ىلةا ة ملن  املت جمس جاسم معتعفص صاس  اةتااجاا نتن يم  يهم احملد  ارطجم
 نعـاب  خمي ـاهتم  مـن  أصـجم   مـجمة  الفـجماس  ىل  القتـاا  جـجما   مـن  واجم شُـ  رد  اق ا م مدقي اضط جم 
 أياسأمـاي   5 يف قفـرا  ج يـة  لـاسة  نـ م  أ فيـد  اىل لـب  ويف  اةـ از  ةـ ا  ةةعـكجمي  ر اا تقدم
 ال ضـ   ىلةالـة  ىل   ةـ    أ ـجمس  أقـا و ش  ـا.  30 ةن يق  ال ما مقت  ةن أسفجما خميم ةلص
   الدولية. اجلنائية احملك ة ىل  الع سية العجمنية اجل ه سية يف
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 تقـدة  قطـا   ت سـي   وشـجم اااا  املتحـدة  األمـم  واال   اصمةا  دياا م اجهة ويف - 49
 الع ـ   فجمرـة  جاقـب  من النعطة املعاس ة وأ ا قيعامأأنجمي . يف الالد أحنا   ي  يف املعاةدة
 تـ فصم  يف ااامـ  ا وس سـ سية  لـدةم  الـدويل  لفجميـا ل التانعـة  اإلقعـاقية  املعـاةداا  ن ا ا املعنية
 ةــرب ســ ا  ال  ــاالاا نــني معــتجم ة رافلــة 46 ىليفــا  ونف ــ  املعــاةدة. لتقــدة ىلضــايف ةيــ 

 مت ال  ــاالاا فــجما   أقعـطة  جاقــب ىل  اقيعــامأأنجمي  يف ا ـدو ا  ةــرب وأ امل اجهــة صطـ ط 
ــ ــني ىل  ا ال اـ ــجما . م يـ ــ ا ومت األفـ ــ  ىل  ال اـ ــن 204 250 حنـ ــدقيني مـ ــاطاامل يف املـ  نـ
 اـرا  يعـد  ةـني  ويف املنـاطا.  اـره  يف ملدقينيا ةد  ىل ايل من املائة يف 41.9 ميث  ما ااجمةااحمل

  ـاصم  ةـد  ىل  ةـاج ين  لنـا ز ومـا  واـل.  ضـآي   احملـجمز  اإل ايل التقدم فإم ااىلجياني اأمجم اإلجناز
 العجمنيـة  اجل ه سيـة  يف احملتـاجني  املـدقيني  مـن  مليـ م  13.5 ناةتياجـاا  الدوام ةلص ال فا  ةن
ــيل اةعــ سيال ــني 4.6 يع ــهم م ي ــاطا يف من ــاطا يفو  ااــجمة من ــا ال اــ ا ي ــعب من  ىلليه

   .امل اجهة صط ط ةرب تق  أول ية ااا ومناطا
 يتحقـا  لـن  أقـ   ةعـ سي ال العجمنيـة  اجل ه سيـة  يف النـ اع من سن اا مخس اأظهجم ردو - 50
 والـدماس  املـ ا  من  يدامل ىلاّل النـ اع است جماس جيلب لنو اجلاقاني. من يأل ععكجميال قت اسالا
 يف ةاليــا اإلقعــاقية املعاقــاة وىلهنــا  لعــ ما لتحقيــا ال زمــة األســس وتت ثــ  عــعاها.لو لدولــةل

 ورــد ســ سية. ىل  ارــاف ماعــ ث. اميعــت سا  ي ســتافام يق  اــا الــيت العياســية املفاوضــاا
ــه  ــة اقت ــة اجل ل ــأ جنيــفا يف قيعــامأأنجمي  27 يف املفاوضــاا مــن الثاقي ــ  رــدم  ةي   ي
 الفجم يـة  واجلهـ    سـ سية  لـدةم  الـدويل  الفجميـا  جهـ    أظهـجما و . ا ارااة ارطر األطجماف
 العـ م  ة ليـة  وىلنقـا   ةمل  سـ  معاجلـة  املـدقيني  معاقـاة  ملعاجلـة  امل كنـة  العـا   األة ـا   للدوا
  يـ   ةلـص  نالتـايل  ويتحـتم   افيـة.  سياسـية  ىلسا ة تـ فجم  سـ    يلـ م  وال ال ـحيح.  املعاس ةلص

 النـ اع. ارا ىلهنا  أج  من الع لية  ره ردما لل  . ممكن جهد    نرا األطجماف
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