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 (2014) 2165و  (2014) 2139تنفيـــر رـــجماساا جملـــس األمـــن   
 (2015) 2258و  (2014) 2191 و
  

 مقدمة -أوال  
ــ قفقجمة     - 1 ــجم اققدَّــرم املقــدقر   ــد    ــجم هــر اقتقجم  مــن رــجماس جملــس األمــن   17هــرا اقتقجم 

مـــن رـــجماس  5، واقفقــجمة  (2014) 2165مـــن رــجماس ا لـــس   10، واقفقــجمة  (2014) 2139
ــجمة (2014) 2191ا لــس  ــجماس ا لــس   5، واقفق ــ   (2015) 2258مــن ر ــه  ي  ــط بل ، اق

تقجم جما   ن ح قـة تنفيـر عيـأل األبـجمات املتن   ـة        رم   30ا لس إىل األمني اقع ر أم ُ قّدر كل 
 يف اجل  رس ة اقعجم ية اقسرس ة ألحك ر هره اققجماساا.

و ســتند هــرا اقتقجم ــجم يف م ــ مينل إىل املعلرمــ ا املت حــة قركــ الا األمــم املتحــدة          - 2
ــة اجل  رس ـــة اقعجم يـــة اقســـرس ة،     املرجـــريفة يف امليـــدام، وإىل املعلرمـــ ا اقـــراسيفة مـــن حكرمـ

ع ــرر. وتي ــب اقاي اــ ا اقــراسيفة  غريهــ  مــن امل ــ يفس اقســرس ة، ومــن امل ــ يفس املت حــة قل  نومــ
 متر / رقيــل 31إىل  1وكــ الا األمــم املتحــدة  ــن إمــدايفاة  افاســ اية اقفتــجمة امل تــدة مــن  مـن 

 . ورد ُأيفسجت  ي ا ا أحدث حيق   ك ات مت حة.2016
  

 اقت رساا اقجمئيسية -َّ اي   
 يف امليداماقت رساا  -أقف  

خدل اقفتـجمة املمـ رقة  ـ قتقجم جم، أَّتـجم تـدهرس اقرمـأل األمـً تـريَّريا  كـاريا   لـ  اقرمـأل             - 3
افاس ين، مب  يف ذقك تعجمُض اقانية اقتحتيـة املدايـة مقـل املستمـفي ا واملـداسد ملأل ـد األمـجماس،        

اقــط تمــتدم واحلــدم مــن رــدسة وكــ الا األمــم املتحــدة وتــجمك ئ    لــ  تقــد  اقــد م افاســ ين  
ــه،      ــة، يف حلـ ــ ساا اجلر ـ ــ  يف ذقـــك اقيـ ــكجم ة، مبـ ــ ة اقعسـ ــلت األامـ ــل. وترانـ ــة إقيـ احل جـ

اقألوس، واحلسكة، إيفقه، وكرقك يف س ف يفممق واحمل  ظ ا األخجمى. و  ـد   ريحكـ ر    ويف جم
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،  ت ّ ن اقسجميف اقت يل قلت ّرساا احل نلة يف امليدام تقجم ـجما   ـن مـدى    (2015) 2258اققجماس 
 2165و  (2014) 2139امتقـ ل عيــأل األبــجمات يف اجل  رس ـة اقعجم يــة اقســرس ة قلقــجماساا   

. وقــيس يف هــره املعلرمــ ا مــ   ــلة  ع ــل  جمرــة اقع ــل املعنيــة   (2014) 2191و  (2014)
  ررف إبدق اقن س اقت  عة قلفجم ق اقدويل قد م سرس ة.

وت   َد اقنم ُط اقعسـكجم  يف ا  ظـة حلـه يف متر / رقيـل، ولـل ذقـك ريـ ر اققـراا          - 4
 ســكجم ة كــارية يف مد نــة حلــه.   كرميــة واجل   ــ ا املســلحة غــري اقت  عــة قــدول  ع ليــ ا احل

متر / رقيـل، تقـدمت اققـراا احلكرميـة لـ ل مد نـة حلـه، ور عـت بجم ـق اقك سـتيلر،            7  فب
وهر بجم ق االمدايف اقرحيـد املتاقـب قل نـ بق اقـط تسـي جم  لي ـ  اجل   ـ ا املسـلحة غـري اقت  عـة           

متر / رقيــل، أ ــ يفا اقتقــ س جم  ــريم اقيــ ساا  11قمــجمرب مــن مد نــة حلــه. ويف قــدول يف اجلــأل  ا
اجلر ة اقط ُتنقت  ل  إحدى املن بق اقسكنية اقرارعة يف من قة املد نة اققدمية يف حلـه أسـفجما   

تخ ــ    30مــداي  ،  ينــ م بفــدم وامــجمأة واحــدة، و ــن إنــ  ة مــ  ال  قــل  ــن  18 ــن مقتــل 
حتــت ســي جمة اجل   ــ ا املســلحة   ، تعجمقمــت أحيــ   ةتلفــة وارعــة متر / رقيــل 16آخــجم ن. ويف 

اقت  عة قدول، يف حله مبـ   ي ـ  اقفـجميفود، وحلـه اققدميـة، واملعـ يف  قلعد ـد مـن اقيـ ساا           غري
ــل        ــن مقت ــ س جم،   ــ يفا اقتق ــا   أ  ــفجما، حس ــط أس ــة اق ــ  ة اجلر  ــل.    22وإن ــ  األر ــداي    ل م

 حــب املعـ يف  تعــجمقض ألمــجماس اتياــة اقيــ ساا  ُ ِ ــم أم مستمــف    ــجم  ـن  اــد اقعأل ــأل يف  ك ـ  
اجلر ة اقط ُتنقت  ل  املن بق ا  وسة، ومل  عد نـ حل   قلخدمـة. وأسـفجما اقيـ ساا اجلر ـة اقـط       
تنقـت يف اقيرر اقت يل  ل  املن بق اقسكنية يف أ ـر اقظ ـرس، حسـا   أ ـ يفا اقتقـ س جم،  ـن مقتـل        

متر / رقيـل، تلقـت    24و  23آخـجم ن رـجمو . ويف    مداي   من   ئلـة واحـدة وإنـ  ة  سـة     11
 -مفرمية األمم املتحدة اقس مية حلقـرق االاسـ م تقـ س جم  ـن تعـجّمض أس عـة مستمـفي ا م رتـة         

وتعــجّمض  نـك اقـدر املجمكــأل     -هـب مستمـفي ا اقايـ م، واقــدر ق، واحلكـيم، واقسـيدة اقألهـجما        
نة حله. وو قـ  قلتقـ س جم، ُتـريف بفـل     كرقك قي ساا جر ة ُافِّرا  ل  األحي   اقمجمرية من مد 

 متـر /  25  جمه  رم م وهر يف ح منتل  ساه ااق  ع األوكساني يف مستمـف  احلكـيم. ويف   
 رقيل، أ  يفا اقتق س جم أم اقي ساا اجلر ة اقط ُتنقت  ل  من قة سكنية يف حـب املمـ د أسـفجما    

اجلر ــة اقــط ُتــنقت يــ ساا متر / رقيــل، أســفجما اق 31 ــن مقتــل ســتة مــدايني  لــ  األرــل. ويف 
هـب أحيـ      -َّدَّة أحي   وارعة حتت سي جمة اجل    ا املسلحة غري اقت  عة قدول يف حله   ل 

ــد أ ــ       -املمــ د واألا ــ س  و اقســكجم    ــدمري  ــديف مــن املنمــ ا اقســكنية  ي ــ ، وُأ ي  ــن ت
خـجم ن.  مـداي    لـ  األرـل،  ينـ م بفـل واحـد، وجـجم   مـجمة مـدايني آ          15أسفجما  ـن مقتـل   

املد نة، األ  من   م  جم ر ـل   در املع سمة يف اجلنرب اقيجميب منو دوة  ل  ذقك، و ل  إَّجم تق
ــ ال      25 000 ــ  دة  ـ ــة )اقيرايســـف( املسـ ــدة قل فرقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدمر منظ ـ تـــخو. وُتقـ

 .املد نة األتخ ص املمجميف ن يفاخلي   يف مدجئ م رتة يف عيأل أحن  

http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)


S/2016/714 
 

 

16-14077 3/21 

 

املسـلحة غـري اقت  عـة قـدول ها  ةـ   قـرائف ا ـ وم واق ـراس           وكقتَفت اجل   ـ ا   - 5
 ل  املن بق اقط تسي جم  لي   اققراا احلكرميـة يف اجلـأل  اقيـجميب مـن مد نـة حلـه، رـ  أسـفجم         

 متـر /  9و  8 ن وررع خس ئجم كارية يف نفرت املدايني. وخدل   لة  يد اقف جم يف  رمب 
ــد أم اجل   ــ ا املســلحة غــري   ــل، ُأ ي ــرائف ا ــ وم      رقي ــرية ابــدق ر ــدول س عــت وت ــة ق اقت  ع

مداي    لـ  األرـل    44واق راس    ل  املن بق اقط تسي جم  لي   احلكرمة يف املد نة. وُ ِ م أم 
ُرِتلرا وُأنيه اقعمجماا، ومن  ين م اقكقري من اقنس   واألبف ل. وأ  يفا اقتق س جم أم  مـجماا  

ومستمف  اجلـ مأل. واسـت جما ا ا ـ ا بيلـة تـ جم       من املدايني ُأيفخلرا إىل مستمف  اقجما  
ــ ا       ــن اقر يـ ــد مـ ــاات مبأل ـ ــ  تسـ ــم أ ـ ــل، وُ ِ ـ ــدايني.   متر / رقيـ ــفرت املـ ــ   ا يف نـ وافنـ

متر / رقيل،  ل  سايل املقـ ل، ُرِتـل سـتة مـدايني، مـن  ينـ م بفـل واحـد، يف املن قـة           22  فب
 ي ـ  ققـرائف هـ وم ُأبلقـت     اقط تسي جم  لي   احلكرمة يف حله، اتياة تعجمض حد قـة   مـة   

مجمأة مدايقـة وبفلـ   ُرـِتد اتياـة سـقرط رر فـة       امتر / رقيل، ُ ِ َم أم  25. ويف من تجمق حله
 ه وم  ل  حب اخل قد ة.

وأَّتـــجما ا ا ـــ ا اقـــط ُتـــنقت  لـــ  اقـــا  اقتحتيـــة املدايـــة يف مد نـــة حلـــه تـــريَّريا     - 6
متر / رقيــل  31ا ـ ا اقـط ُتـنقت يف  ـرمب      لـ  املـدايني.  قـد أ ـ يفا اقتقـ س جم أم ا       تـد دا  

آب/أغس س أحلقت أمجماسا  كارية يف ا ٍة قنقل اق  رة اقك جم  ئية، رـ  أيفقى إىل ااق ـ ع    1 و
اقتي س اقك جم  ئب  ن عيأل املن بق اقيجم ية واقمجمرية مـن مد نـة حلـه. واتياـة قـرقك، تع تلـت       

 مهـ  يف تـجمق حلـه واـدم م أكقـجم       م تقـأل كلت  ن اقع ل احمل ت م اقجمئيسيت م ق ـ  امليـ ه اقلتـ   
مليرين تخو يف عيأل أحن   املد نة. ويف غجمب حلـه،   لـت اجل ـ ا اقف  لـة افاسـ اية       من

 لــ  ترســيأل ا ــ ق امل ــ يفس اقاد لــة قتــر ري امليــ ه. غــري أم هــره امل ــ يفس قيســت ك  يــة قتلايــة     
 مـة ا جـة جـأل  مـن اقسـك م،      االحتي ج ا اقك ملة قلسك م. ويف تجمق حله، تفب اآل ـ س اقع 

 وقكن م ق املي ه من    ت له إمدايفاا مستدامة من اقررريف ملرانلة االستف يفة من  .
متر / رقيل، ُأ يد أم اقي ساا اجلر ة اقط ُتـنقت  لـ  إحـدى املنـ بق اقسـكنية       10ويف  - 7

وامجمأتــ م. بفــد   11مــداي  ، مــن  ينــ م  19يف  لـدة أ ــني أســفجما  ــن مقتــل مــ  ال  قــل  ــن  
اقيــرر افســل، ُ ِ ــم أم ســاعة مــدايني رةتلــرا اتياــة اقيــ ساا اجلر ــة اقــط ُتــنقت  لــ   لــدة     ويف

ت ات س. ويف اقيرر افسل أ    ، ُ ِ م أم مث ايـة مـدايني مـن   ئلـة واحـدة،  ينـ م اسـ   وأبفـ ل         
مــن نــا   ُرِتلــرا اتياــة غــ سة جر ــة أخــجمى ُتــنقت  لــ   لــدة اقترخــ س. ويف اقســ   ا األوىل 

ــدة ا   19  ــرر ــل، تعجممقــت املنــ بق اقســكنية يف  ل ــد   متر / رقي قترخــ س مــجمة أخــجمى قرا ــل اقعد 
ي    لـ  األرـل مـن تسـأل  ـ ئدا،      مـدا  70اقي ساا اجلر ة، وُ ِ م أ   أسـفجما  ـن مقتـل     من
بفــد   لــ  األرــل. وُ ِ ــم أ  ــ   أم وحــدة بايــة يف مد نــة األتــ سب تعجمقمــت    20 ينــ م  مــن
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متر / رقيل، ُ ِ م أم مستمـف  يف لـ ل غـجمب  لـدة      30متر / رقيل. ويف  24جر ة يف قي ساا 
حجم ت م تعجمقض قق ف من إحدى اقي ساا اجلر ـة، ومل  عـد   قتـ يل نـ حل   قلخدمـة. ومل ُ التـ        

 متر / رقيل، تعجمقمت رجم ة ا ه  قرا ـل أس ـأل نـلي ا مـن اقق ـف      30 ن وررع إن   ا. ويف 
 متـر /  31 أ ـ  أسـفجما  ـن مقتـل  سـة مـدايني وإنـ  ة  مـجمة آخـجم ن. ويف         املد عب، وُأ يد 

 رقيل، است دت اقق ف املد عب مزنال  سكني   يف  لدة  ندام، وُ ِ م أال أسفجم  ن مقتـل َّدَّـة   
 مدايني  ل  األرل وان  ة ساعة آخجم ن.

 رـراا سـرس    واست جم اققت ل اقعنيـف  ـني تنظـيم اقدوقـة االسـدمية يف اقعـجماق واقمـ ر و        - 8
ــ س      يف اقجم ـــف اقمـــجمرب مـــن حلـــه.   اقدميقجمابيـــة وحلف ئ ـــ  يفاخـــل  لـــدة منـــا  و لـــ  ممـ

مـداي    لـ  األرـل مـن   ئلـة واحـدة،  ينـ م اسـ            15متر / رقيل، أ  يفا اقتق س جم  ـريم   18 ويف
متر / رقيـل،   28  م يف حب احلألوااـل يف منـا . ويف  وأبف ل، ُرِتلرا  ندم  ر فت غ سة جر ة مزن

ــة         ــ  تنظــيم اقدوق ــط ُ ســي جم  لي  ــدوسة اق ــدة اقين ــ يَن اقســكنية يف  ل ــة املا ــ ساُا اجلر  مــجم ت اقي
مـداي    لـ  األرـل     28االسدمية، واقط تقـأل لـ ل غـجمب منـا ، وُ ِ ـم أ ـ  أسـفجما  ـن مقتـل          

ــ ل. ويف       ــديف مــن األبف ــجماا،  ينــ م   ــجم  اقعم ــية األمــم     2وج ــ س، تلقــت مفرم آب/أغس
ة اقس مية حلقرق االاس م مـركجمة تـفر ة مـن حكرمـة اجل  رس ـة اقعجم يـة اقسـرس ة تـركجم         املتحد

مـدين. ك ـ  تعـجمقض حـب احلألوااـل ورجم ـة        300 ي   أم هره اقي ساا اجلر ة أسفجما  ـن مقتـل   
ترحيل ا  وسة قل قق ف جر  أسـفجم، حسـا   أ ـ يفا اقتقـ س جم،  ـن مقتـل  ـديف غـري معـجموت          

 متر / رقيل، تعجمقض حب تـ سع اقجما  ـة يف منـا  قق ـف جـر       28يف من املدايني يف ترحيل. و
 متـر /  28 أسفجم، حسا   أ  يفا اقتق س جم،  ن رتل  سة مدايني وجـجم   مـجماا آخـجم ن. ويف   

مداي    ل  األرل،  ين م  ـديف مـن اقنسـ       25 رقيل، َ َ م تنظيم اقدوقة االسدمية أ    أال أ در 
م رتــ   يف رجم ــة اقاــر جم اقرارعــة إىل اقمــ  ل مــن منــا . وأ ــ يفا   واألبفــ ل  نــدم  ترقةــرا اقســل ة  

 . ي   مدين األحرا من  لدة منا   ساه االرتت ل اقدائجم 13 000اقتق س جم  ريم حنر 
وَتراَنــل اققتــ ل بــرال اقفتــجمة املمــ رقة  ــ قتقجم جم يف اــ  ظط يفممــق وس ــف يفممــق،    - 9

 نـــ   يف األتـــ جم األخـــرية.  فـــب   يف ذقـــك تعـــجّمض يفممـــق  ا ـــ ا هـــب األوىل املالتـــ   مبـــ 
متر / رقيل، أ  يفا اقتق س جم أم  لدة جـريويف تعجمقمـت قيـ ساا جر ـة ور ـف مـد عب أسـفجما         2

متر / رقيـل،   4مداي    ل  األرل،  ين م َّدَّـة أبفـ ل وأس ـأل اسـ   وبايـه. ويف       35 ن مقتل 
تـل مـداَيي ن اَّـنني    مجم ت غ سة جر ة من قة  سكنية يف خ م اقميح وُ ِ ـم أ ـ  أسـفجما  ـن مق    

اقـط ُتـنقت  لـ  من قـة سـكنية       وججم   سة آخـجم ن. وأ ـ يفا اقتقـ س جم  ـريم اقيـ ساا اجلر ـة      
متر / رقيل أيفقا إىل مقتل َّدَّة مدايني  ين م امجمأة، وجـجم  سـتة آخـجم ن     12 لدة املجمج يف  يف

 لــ   لــدة هرس ــل  لــ  األرــل. وُ ِ ــم أم امــجمأة وبفــد  رةــِتد يف اقيــ ساا اجلر ــة اقــط ُتــنقت   
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ة أيفقا إىل مقتـــل ســـتة مـــدايني متر / رقيـــل. ويف اقيـــرر اقتـــ يل، ُأ يـــد أم اـــريام املد عيـــ  23 يف
متر / رقيل أ  ـ  ، ُرِتـل  سـة مـدايني  لـ  األرـل،  ينـ م         24األرل يف اقالدة افس  . ويف   ل 

واملنــ  ل يف  لــدة امــجمأة واحــدة وَّدَّــة أبفــ ل  نــدم  مــجم ت اقيــ ساُا اجلر ــة اقســرَق احملليــة   
متر / رقيل، ُرِتل ساعة مـدايني  لـ  األرـل،  ينـ م َّـدث اسـ   وبفـل واحـد،          24 جم ني. ويف 

ممـــق اققدميـــة قق ـــف مـــد عب آخـــجم ن  لـــ  األرـــل  نـــدم  تعجمقمـــت مد نـــة يف  19وُجـــجم   
ــ  ل وامل ــ  م. ويف   إىل أيّفى ــَرس َوس  متر / رقيــ 25إحلــ ق أمــجماس   ملن ل، تعجمقمــت  لــدة  ــر اق
األخجمى قق ف مد عب أيّفى إىل ججم  ستة مدايني  ل  األرـل، حسـا   أ ـ يفا اقتقـ س جم.      هب

ويف اقيـرر افســل، سـق ت رر فــة هـ وم  لــ  من قـة حــب اققي جم ـة اقســكنية يف مد نـة يفممــق       
 اققدمية، وُ ِ م أ   أسفجما  ن إن  ة أس عة مدايني  ل  األرل رجمو .

يُفوم  ويفاس   قلق ف خـدل اقفتـجمة املمـ رقة  ـ قتقجم جم.     وأ  يفا اقتق س جم  تعجّمض  لديت  - 10
 متر / رقيل، مجم ت اقي ساُا اجلر ة املن بَق اقسكنية يف يُفوم  وأسفجما، حسـا   أ ـ يفا   2 فب 

ــن إنــ  ة        ــل، و  ــ م بف ــدايني،  ين ــة م ــل َّدَّ ــ س جم،  ــن مقت ــدايني.   اقتق ــن امل ــنني آخــجم ن م اَّ
واقق ف املد عب اقلـر ن َمـجَم   املنـ بق اقتا س ـة      متر / رقيل، ُأ يد  ريم اقي ساا اجلر ة 22 ويف

متر / رقيـــل أ  ـــ  ،   22 واقســـكنية يف  لـــدة يُفومـــ  أســـفجما  ـــن مقتـــل َّدَّـــة مـــدايني. ويف       
امــجمأة وبفلــ   اقاــ ق  مــن اقع ــجم تــ جم ن ُرــِتد اتياــة غــ سة جر ــة ُتــنقت  لــ  من قــة   أم ُ ِ ــم

َّة مدايني  ين م بفل، وُجـجم   اَّنـ م آخـجمام    متر / رقيل، ُرِتل َّد 25سكنية يف  لدة يفاس  . ويف 
  ل  األرل اتياة اقق ف املد عب واقي ساا اجلر ة اقلر ن َمجَم   من قة سكنية يف املد نة.

ويف ا  ظــة إيفقــه، مــجم ت اقيــ ساُا اجلر ــة اقــط ُتــنقت  لــ   لــدة يفسكــر  يف  ــرر    - 11
مـداي    لـ  األرـل،     22أسـفجما  ـن مقتـل    متر / رقيل اقسـرَق احملليـة يف اقالـدة، وُ ِ ـم أ ـ        8

مداي   آخجم ن. وُتفيـد اقتقـ س جم  ـريم اقالـدة مكتظـة   قسـك م        20 ين م تسأل اس  ، و ن إن  ة 
مــن األتــخ ص املمــجميف ن يفاخليــ  اقــر ن األحــرا إقي ــ  مــن منــ بق أخــجمى يف احمل  ظــة. وتــألامَن  

ر االتفـ ق املتعلـق  ررـف    احل يفُث، اقر  ورـأل خـدل   لـة  يـد اقف ـجم، مـأل آخـجم  ـرر  مـن أ ـ           
متر / رقيـل، مـجم ت اقيـ ساُا اجلر ـة  لـدَة إحسـم،  لـ          11 س  ة. ويف 72إبدق اقن س ملدة 

مقجم ــة مــن مستمــف  اقمــف  ، وُ ِ ــم أم اقق ــف أســفجم  ــن مقتــل َّدَّــة مــدايني  ينــ م بفــل  
حل   واحـد، و ــن إنـ  ة َّدَّــة آخــجم ن  لـ  األرــل. ورـد ت ــجمقس املستمــف   مـّدة ومل  عــد نــ      

متر / رقيل، مجم ت اقي ساُا اجلر ة اقط ُتنقت  ل   لدة أسحي  اقسـرق احملليـة    13قلخدمة. ويف 
مـداي    لـ  األرـل وجـجم   ــدة      13يف اقالـدة وأسـفجما، حسـا   أ ـ يفا اقتقـ س جم،  ـن مقتـل        

متر / رقيـل، مـجم ت غـ سةة جر ـة من قـة  سـكنية يف تل ـنس، وُأ يـد          21أتخ ص آخجم ن. ويف 
سـفجما  ـن مقتـل تسـعة مـدايني  لــ  األرـل، مـن  ينـ م بفـدم. وأنـيه مـن ججمقائ ــ              ري ـ  أ 
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متر / رقيـل، مـجم ت غـ سةة جر ـة مستمـف  قلـراليفة يف رجم ـة         29مدايني  لـ  األرـل. ويف    10
ــف           ــد املستم ــِتد يف احلــ يفث، ومل  ع ــدايني ُر ــن امل ــنني م ــم أم اَّ ــه. وُ ِ  ــ س  يف إيفق ــجم ا كف

 قلخدمة. ن حل  
متر / رقيل  ديفا من املنمـ ا املدايـة    13ا  ظة هو، أن  ت غ ساا جر ة يف ويف  - 12

ــة ت  عــة قلــ دل األهــجم اقعــجميب اقســرس . واتياــة قتلــك       يف اقجمســ ، مبــ  يف ذقــك وحــدة باي
نـــيه مـــ   قـــجمب مـــداي ، مــن  ينـــ م َّـــدث اســ  ، وأُ   17ل مـــ  ال  قــل  ـــن  ِتـــاقيــ ساا، رُ 

 ق س جم.آخجم ن رجمو ، حسا   أ  يفا اقت 48 من
متر / رقيل، ااـدقعت اتـتا ك ا مسـلحة  ـني اققـراا اقكجميف ـة ورـراا اقـد  ع          3ويف  - 13

ــد          ــ س جم تفي ــرق افاســ م تق ــدة حلق ــم املتح ــية األم ــت مفرم ــة احلســكة. وتلق ــربً يف مد ن اق
ــ س.       مبقتــل ــ يفل إبــدق اقن ــة آخــجم ن رــجمو  اتياــة تا  ســة مــدايني  لــ  األرــل وإنــ  ة َّدَّ

ااتحـ س  ةاـألا يف حـب اق ـ حلية مبد نـة احلسـكة. وتلقـت         ُمفامجماست دت  متر / رقيل، 5 ويف
عتقـد أ ـم مـن املـدايني وُأ يـد  ـري م       ُ  -أبفـ ل   6سجـد و   15 -تخ ـ    21املفرمية أمس   

حتد د هر ة أس عـة منـ م.    لرا أ   ، ومل  تسنقِتققرا حتف م يف ا ارر. وُذكجم أم ستة آخجم ن ُر
تخ ــ ، مــن  ينــ م ســت اســ  ، أنــيارا رــجمو  يف هــرا  29ُأ يــد  ــريم و  فمــ  ة إىل ذقــك، 

متر / رقيل يف اقق مملب  ـ ققجمب مـن مك تـه     27سي سة مفخخة يف  اافا س ا ارر. وُذكجم أم
آخـجم ن، إىل ج اـه    140مداي ،  ين م اسـ   وأبفـ ل، وإنـ  ة     48يف مقتل  تساقه املفرمية

 تدمري من  ل وما م مداية.
ققت ل  ني تنظيم اقدوقة افسدمية واققراا احلكرمية يف عيأل أحنـ   اـ  ظط   وترانل ا - 14

متر / رقيل، أبلق مق تلر تنظيم اقدوقـة افسـدمية رـرائف هـ وم  لـ        8يف جم اقألوس واقجمرة. ويف 
املن بق اقط تسي جم  لي   احلكرمة من مد نة يف جم اقـألوس، وأ ـ يفا اقتقـ س جم مبقتـل أس عـة أبفـ ل       

ت نق قة بلي لة اقع مة اب اجلرسة. ويف ا  ظـة اقجمرـة، ُذكـجم أم غـ ساا جر ـة تُـ      يف من قة حد
أيفا إىل مقتـل أس عـة أبفـ ل أتـق  .     و ،متر / رقيـل  12 ل  منـ بق سـكنية يف مد نـة اقجمرـة يف     

مــداي ،  ينــ م اســ   وأبفــ ل،   57متر / رقيــل، أ ــ يفا اقتقــ س جم  ــريم مــ  ال  قــل  ــن    19 ويف
 ت  ل  من قة سكنية يف اق اقة.نقُت أنيارا يف غ ساا جر ة

وتلقتت املفرمية تق س جم  ن غ ساا جر ة ُ ِ م أم ج  ا يفوقية رـد تـنت   وأيفقا إىل    - 15
وررع مح    وإن   ا يف نفرت املـدايني، غـري أم املفرمـية مل تـت كن مـن حتد ـد اق ـجمت        
ــر  تقــريفه      ــة أم اقتحــ قف اق املســ ول  ــن هــره ا ا ــ ا. وأكــدا و اسة اقــد  ع األمجم كي

غـ سة  لـ  أهـدات ت  عـة قتنظـيم اقدوقـة افسـدمية         366متر / رقيـل  اقرال  ا املتحدة افتـر يف  
يف امل ئـة منـ      80يف ا  ظ ا حله واقجمرـة واحلسـكة ويف ـجم اقـألوس وهـو، وُافـر أكقـجم مـن         
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متر / رقيــل، ذكــجما و اسة اقــد  ع األمجم كيــة  27من قــة منــا . وأَّنــ   إح بــة نــحفية يف  يف
ــ  اا      أم ــدأ يف االيف  ــد   ــ  ر ــ  سمسي ــره      حتقيق ــة اف ــ سة جر  ــدايني اتياــة قي ــرع مــح    م رر

متر / رقيل يف منا . ومل تقدر و اسة اقد  ع يف االحت يف اقجموسـب أ  معلرمـ ا    19اقتح قف يف 
 متــر / 28إىل املفرمـية  مــريم   لي ةــ  يف متر / رقيـل، مــأل أم و  ــجم اقـد  ع اقجموســب ذكــجم يف    

ىل اققـراا احلكرميـة سيفا  لـ  ها ـ ا      رقيل أم اققراا اجلر ـة اقجموسـية تقـدر يف  ـ  امـ   إ     
جمام/ رايــل ومتر / رقيــل  ــ ققجمب   يف تــ جم  حأل  (1)تنظــيم اقدوقــة افســدمية وجا ــة اقن ــجمة    

 حله. من
تقيـيم اقايةـة يف أحنـ   سـرس ة     اجل  رس ـة اقعجم يـة اقسـرس ة    ووانل ماعـرَّب اخلـ ص إىل    - 16
 سـية   ـرسة سمسيـة، وق  ملـ      أجل حتد د اقلحظة األاسه الستةن ت هـره املف ومـ ا اقسي   من

يف   اقجمئيسني املم سكني قلفجم ق اقدويل قد م سرس ة، اقرال  ا املتحـدة واالحتـ يف اقجموسـب، إىل    
تعأل أل ورف األ   ل اقعدائية واا ذ تدا ري حتّسـن ونـرل املسـ  داا افاسـ اية يف عيـأل أحنـ         

. وم ـدا احمل يفَّـ ا اققن ئيـة    سرس ة إىل اجل  ا اقف  لة اقط تقـدر اقـد م يف حـ الا اق ـراس     
اق جم ـق قعقـد اجت ـ ع    متر / رقيـل   15 ني اقرال  ا املتحـدة واالحتـ يف اقجموسـب يف مرسـكر يف     

. واتفــق عيــأل متر / رقيــل 26يف جنيــف يف األمــم املتحــدة َّدَّــب  ــني اقجمئيســني املمــ سكني و 
ــة قل ف ومــ ا اقسي ســية    فــق اقجمئيســ م وات ،األبــجمات يف هــرا االجت ــ ع  لــ  إ  ــ   األوقر 

ــ ئب  املمــ ــ    اققن ــ  مرانــلة   ل ــف األ    سك م  ل ــأل ور ــ وم   قتعأل  ــة اقتع ــة ومت  ع ــ ل اقعدائي  
ــري         يف ــ س اقتح  ــة. ويف إب ــ اية واملعرا ــ ل املســ  داا افاس ــ ب ومــ  م إ   مك  حــة افسه

إتـجما   متر / رقيـل  الستةن ت املف وم ا اقسي سية اقجممسية، وانل ماعرَّب اخلـ ص بـرال تـ جم    
ويفول املن قـة وا ت ـأل املـدين اقسـرس  يف املسـ ئل املتعلقـة       اجل  رس ة اقعجم ية اقسرس ة حكرمة 

  ع لية االاتق ل اقسي سب.
 

 حقرق افاس م -     
مــ   جمحــت مفرمــية حقــرق افاســ م تتلقــ  تقــ س جم  ــن حــدوث ااتــ  ك ا خ ــرية    - 17

د ر ونـرس أل ـجمايف ع  ـة    متر / رقيـل، ه ـجم تـجم ي  يـ     19حلقرق افاس م يف متر / رقيل.  فب 
مســلحة غــري ت  عــة قــدول يف حــب اقمــّع س مبد نــة حلــه وهــم  ســخجموم مــن تــ ب و ســيةرم  
مع ملتل يف اجلأل  اخللفب من ت حنة نيرية رال أم  قرر أحد املق تلني  ق أل سأسـل. وال ُ عـجمت   

 ة متر / رقيل، تلقـت املفرمـية مـركجمة تـفر     20سن اقم ب اقر  حي ل مدمح األبف ل. ويف 

__________ 

 ــة  ــتح اقمــ ر، ور قــت إ ــ   متر / رقيــل، أ لنــت جا ــة اقن ــجمة تيــيري امس ــ  منــر ذقــك احلــني إىل جا    28يف  (1) 
 .تد ن   قرال  قتنظيم اقق  دة تعد مل
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  م  من اقع جم. ويف اقيرر افسـل، أنـدسا    12من احلكرمة اقسرس ة ُذكجم  ي   أم اق يب  ال  
حجمكة ارس اقد ن  اكب  ي ا   د ن احلـ يفث و مـري إىل أم املسـ وقني  نـل ا تقلـرا وسـل را إىل       

 جلنة قلتحقيق.
 

 االستا  ة افاس اية - جيم 
يف متر / رقيل، وانلت اقرك الُا افاس اية اقت  عـة قممـم املتحـدة وتـجمك مه  مـّد  ـد        - 18

اقعرم  كل اق جمق امل كنـة إىل مد ـني احملتـ جني مـن يفاخـل اجل  رس ـة اقعجم يـة اقسـرس ة و ـ           
. (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165احلــــــدويف،   ــــــد   ــــــ ققجماساا 

احلـ ل يف    ليـل  ووانلت املنظ  ا غري احلكرمية أ     تقد  املس  دة إىل احملت جني ك ـ  كـ م  
 ة تقـد  اخلـدم ا األس سـية يف املنـ بق اخل مـعة      اقم رس اقس  قة. ووانـلت احلكرمـة اقسـرس   

 قسي جمة  ويف كقري من املن بق اقرارعة خ سج سي جمة .
 

 1اجلدول 
 2016 ديف األتخ ص اقر ن تلقرا املس  دة من منظ  ا األمم املتحدة يف متر / رقيل 

 
 عدد األشخاص الذين تلقوا املساعدة املنظمة

 26 130 املتحدة )اقف و( منظ ة األغر ة واقألسا ة قممم  
 45 561 املنظ ة اقدوقية قل اجمة

 175 570 مفرمية األمم املتحدة قم وم اقدجةني
 مليرم 1.4 منظ ة األمم املتحدة قل فرقة )اقيرايسيف(

 878 091  جما م  األمم املتحدة افمن ئب
   384 507 نندوق األمم املتحدة قلسك م
وتمــييل اقدجــةني اقفلســ ينيني يف اقمــجمق وك قــة األمــم املتحــدة فغ َّــة 

 األيفىن )األواجموا(
000 450 

 مليرم 4.2  جما م  األغر ة اقع ملب
 746 334 منظ ة اق حة اقع ملية

  
واست جما   لي ا إ   ل املسـ  داا  ـ  احلـدويف خـدل اقفتـجمة املمـ رقة  ـ قتقجم جم.         - 19

 فــب تــ جم متر / رقيــل،  ــ ا احلــدويف متا ــة  إىل اجل  رس ــة اقعجم يــة اقســرس ة  مــجم رــ  دا  
 2165تــ حنة ر يفمــة  مــن تجمكيــ  واألسيفم وذقــك و قــ  ألحكــ ر اققــجماساا     335م قفــة مــن 

ــن  ـــ ب   (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) ــ   مـ . و ـــ ا ســـت ررا ـــل منـ
ــرى ) ــدر )     307ا  ــ ب اقس ــن   ــل م ــدث ررا  ــ حن ا(، وَّ ــ حنة(، ور 13ت ــدة  ت ــة واح   ل

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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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ــن ــ  ) مـ ــديف    15اقجممقـ ــرع  ـ ــل جم ـ ــرا   ـ ــ حنة(. و ـ ــ ا   تـ ــة اقع ليـ ــر  دا ـ ــ حن ا منـ اقمـ
تــ حنة  ــ   ــ ب اقســدر،   716تــ حنة  ــ   ــ ب ا ــرى، و   6 582تــ حنة ) 9 013 إىل
ت حنة  ـ  اقجممقـ (. و ـجميف يف املجم ـق األول مأل ـدا مـن املعلرمـ ا  ـن ررا ـل األمـم            1 715 و

 احلدويف يف ت جم متر / رقيل.املتحدة اقط   ا 
متر / رقيل  عـد   28واست افت اقمحن ا اقق يفمة من األسيفم  ن بجم ق مع  اقجممق  يف  - 20

حأل جمام/ رايـل  سـاه احل قـة األمنيـة  لـ  بـرل        21أم ك ات احلكرمة األسيفاية رد أخجمة  يف 
ا وقـة االاقـدب    األسيفاية. ويف تجمكي ، ُأورفـت اقمـحن ا ملـدة  ـرمني  عـد      -احلدويف اقسرس ة 

 متر / رقيل. 18متر / رقيل. واست افت يفوم أ  مم كل يف  15اقف تلة يف 
ــرس ة        - 21 ــم املتحــدة إىل اقســل  ا اقس ــن، وّج ــت األم ــس األم ــجماساا جمل ــأل ر ومتمــي  م

إخ  سا مساق   كل تحنة،  م ل تف نيل  مـريم اتراهـ  ووج تـ   و ـديف املسـتفيد ن منـ  .       
  عة قممم املتحدة املعنية   جل  رس ة اقعجم ية اقسـرس ة   لي ةـ ، حيـ     ووانلت آقية اقجمند اقت

ت حنة م ن اققرا ل اقعمجم اقـط اا لقـت يف تـ جم متر / رقيـل وأكـدا اق ـ  أل        335سندا 
افاس ين قكل من   وأخ ـجما اقسـل  ا اقسـرس ة  عـد إسسـ ل كـل تـحنة. ومـ   اقـت اآلقيـة           

 األسيفم وتجمكي .تستفيد من اقتع وم امل ت   مأل حكرمط 
ــ الا      - 22 ــني وكـ ــتجمكة  ـ ــل املمـ ــ ل اققرا ـ ــ ا إسسـ ــل   ليـ ــ جم متر / رقيـ ــألا يف تـ وُأجنـ

املتحـــدة وتـــجمك ئ   إىل املرارـــأل احمل نـــجمة واقـــط   ـــعه اقرنـــرل إقي ـــ  املدسجـــة يف    األمـــم
  ليـة إسـق ط جـر      22أيفا ه. و دوة  لـ  ذقـك، أجنـأل  جماـ م  األغر ـة اقعـ ملب        2 اجلدول

أبن م متجم ة مـن اقسـلأل اقيرائيـة اقـط  قـدم         405ل  مد نة يف جم اقألوس م  جم ر ل أقق   ي    
اق ا م  ومـن املسـ  دة افاسـ اية اي  ـة  ـن وكـ الا األمـم املتحـدة األخـجمى. وأجنـأل  جماـ م             

  ليـة تنـ وب فسـق ط املسـ  داا مـن اجلـر،        87األغر ة اقع ملب إعـ ال، منـر ايسـ م/أ جم ل،    
تجم ــ  مــن إمـدايفاا اقيــرا  واقتير ــة واملـريوى وافمــدايفاا املتعلقــة  تــر ري   بنـ  م  1 552وو ع 

املي ه وخدم ا اق جمت اق حب واقنظ  ة اق حية قلا يأل. و  فمـ  ة إىل ذقـك، أجنـأل  جماـ م      
  ليــة اقـل جــر  مـن يفممــق إىل اقق ممـلب، اقــل     39األغر ـة اقع ملب/جم ر ــة اقلرجسـتي ا   

لأل اقيرائية املختل ة، إم  ة إىل املسـ  داا املتعلقـة  تـر ري    بن  متجم   من اقس 1 464 ي   جرا 
املي ه وخدم ا اق جمت اق ـحب واقنظ  ـة اق ـحية قلا يـأل، واقتير ـة، واملـريوى، وذقـك حـ          

قدبـدع  لـ  مأل ـد مـن املعلرمـ ا  مـريم        2واملجم ق  13آب/أغس س )ااظجم أ    اقفقجمة  2
رل إقي ـ (. ور مـت وكـ الا األمـم املتحـدة      اقرنرل إىل املرارـأل احمل نـجمة واقـط   ـعه اقرنـ     

أ     إ   ل تحن ا مجمسـلة مـن  ـجمايفى اقركـ الا إىل أمـ كن وارعـة  ـ  خ ـرط املراج ـة          
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وأم كن   عه اقرنرل إقي   أو مّدا  د اقعرم إىل ر بً تلـك األمـ كن مـن خـدل  جماجم ـ       
 اقع يف ة خدل اقفتجمة املم رقة   قتقجم جم.

 
 2اجلدول 

 2016جمكة  ني اقرك الا يف متر / رقيل اققرا ل املمت
 

 املوقع التاريخ

اهلدددددددددددددددددددد  
املطلدو  ععدددد  

 املستفيدين(

عددددد األشدددخاص 
املسددتفد ا الددذين 

 نوع املساعدة تلقوا املساعدة
ــجمق  متر / رقيل 2      تــــــــــــــ

 حجمست 
ــحب      10 000 21 000 ــجمت اق ـ ــدم ا اق ـ ــ ه وخـ ــر ري امليـ ــة، تـ ــرا ، تير ـ غـ

 مرايف تعلي ية، قرا ر نحيةواقنظ  ة اق حية قلا يأل، 
اقمـــي  حـــب  متر / رقيل 12

 مق ريف
ــحب      )أ(27 000 27 000 ــجمت اق ـ ــدم ا اق ـ ــ ه وخـ ــر ري امليـ ــة، تـ ــرا ، تير ـ غـ

واقنظ  ة اق حية قلا يـأل، مـرايف تعلي يـة، مـرايف غـري غرائيـة،       
 قرا ر نحية

اق ـــحب واقنظ  ـــة غـــرا و تـــر ري امليـــ ه وخـــدم ا اق ـــجمت  75 000 75 000 اقر جم متر / رقيل 18 و 14
 اق حية قلا يألو تير ةو مرايف غري غرائيةو قرا ر نحية

ــحب      15 000 15 000 سجمغ    متر / رقيل 19 ــجمت اق ـ ــدم ا اق ـ ــ ه وخـ ــر ري امليـ ــة، تـ ــرا ، تير ـ غـ
 واقنظ  ة اق حية قلا يأل، مرايف غري غرائية، قرا ر نحية

امليـــ ه وخـــدم ا اق ـــجمت اق ـــحب واقنظ  ـــة غـــرا و تـــر ري  32 000 32 000 رلعة امل يق متر / رقيل 21
اق ــحية قلا يــألو تير ــةو مــرايف تعلي يــةو مــرايف غــري غرائيــةو  

 قرا ر نحية.
 تير ةو مرايف غري غرائيةو قرا ر نحيةو مرايف باية 50 000 70 000 أوسر اقك ى متر / رقيل 21
مع ـــــــــــ ية  متر / رقيل 24

 اقم ر
اق ـــجمت اق ـــحب واقنظ  ـــة غـــرا و تـــر ري امليـــ ه وخـــدم ا  40 000 45 000

 اق حية قلا يألو مرايف تعلي يةو قرا ر نحية.
ــه  متر / رقيل 26 احل جــــــــ

 و ن م
غـــرا و تـــر ري امليـــ ه وخـــدم ا اق ـــجمت اق ـــحب واقنظ  ـــة   7 000 7 000

اق ــحية قلا يــألو تير ــةو مــرايف تعلي يــةو مــرايف غــري غرائيــةو  
 قرا ر نحية.

 تير ةو قرا ر نحية.غرا و  84 000 84 000 تلايسة متر / رقيل 26
غـــرا و تـــر ري امليـــ ه وخـــدم ا اق ـــجمت اق ـــحب واقنظ  ـــة   110 000 110 000 اقجمس  متر / رقيل 28

 اق حية قلا يألو مرايف غري غرائيةو قرا ر نحية.
غـــرا و تـــر ري امليـــ ه وخـــدم ا اق ـــجمت اق ـــحب واقنظ  ـــة   71 000 71 000 احلرقة متر / رقيل 31

مــرايف تعلي يــةو مــرايف غــري غرائيــةو اق ــحية قلا يــألو تير ــةو 
 قرا ر نحية.

 
مسـتفيد. وك اـت اقق  لتـ م     27 000هره اقق  لة هب اقق ققة من اققرا ل اققدث اقط  ل   ديف املستفيد ن من   عع    )أ( 

 .حأل جمام/ رايل 28و  23اقس  قت م رد ونلت  إىل حب اقمي  مق ريف يف 
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 إمك اية إ   ل املس  داا افاس اية  
ال  ألال إ   ل املس  داا افاس اية إىل احملت جني إقي   يف اجل  رس ـة اقعجم يـة اقسـرس ة     - 23

ألاع اقـدائجم، وتيّيـجم خ ـرط    ـ ن ر   ل  نـعر  ا عـة يف منـ بق كـقرية مـن اقالـد  سـاه اقنـ        
 ألاع  جمم    ل  حجمكة األتخ ص واقا  ئأل.ـاملراج ة، واققيريف اقط تتع د أبجمات اقن

ــ بق      - 24 ــ بق ا نــجمة أو من ــ   ــديف األتــخ ص اقــر ن  عيمــرم يف من ــل،  ل ويف متر / رقي
اســ ة  ــن  900 000مد ـني اســ ة، أ   أل ــ يفة تقتـجمب مــن    5.47  ـعه اقرنــرل إقي ــ   

،  ــإم هــره اقأل ــ يفة جم ســ  ق  كِـ مد ــني اســ ة. وك ــ  ُذ 4.6إع قيـل   اقاــ ق اقعـديف املقــدس ســ  ق    
يف أجــألا  مــن ا  ظــ ا حلــه واقجمرــة واحلســكة إىل املنــ بق  ُتعــألى أس ســ  إىل إمــ  ة منــ بق 

املركرسة  ساه ااعدار األمن  ي  ،   د  ن اقعقا ا اقط تعجمرـل ونـرل اجل ـ ا اقف  لـة يف     
جمــ ل املســ  دة افاســ اية ســرا  أكــ م ذقــك مــن يفاخــل ســرس ة أو  راســ ة اقع ليــ ا اقعــ  جمة   

  ـديفهم  حله، حي   عـير مـ   قـدس    و دوة  ل  ذقك،  تعجمض اقسك م يف تجمق قلحدويف.
اســ ة، إىل خ ــجم حقيقــب مــن احل ــ س مــأل ارتــجماب يفائــجمة   275 000و  250 000مبــ   ــني 

 اققت ل من م وا رب  جمص ح ر م  ل  اق جموس  ا األس سية.
وهــل اقرنــرل إىل املد ــني اقــر ن  عيمــرم يف املرارــأل احمل نــجمة واملرارــأل اقــط   ــعه    - 25

ــم املتحــدة وتــجمك ئ   تقــد          ــ ق . وإعــ ال، تســ  قركــ الا األم ــق   ــ َس رل ــ  مق اقرنــرل إقي 
من قـة ا نـجمة أو   ـعه اقرنـرل إقي ـ  )أ  اسـاة        182من قة من أنـل   39املس  دة إىل 

من خدل اقمحن ا املجمسـلة   وإم ل اققرا ل املمتجمكة  ني اقرك الا يف امل ئة( إم  من خد 21
تف نــيل  ــن املســ  دة املقدمــة يف هــره املنــ بق    3مــن  ــجمايفى اقركــ الا. وتــجميف يف اجلــدول  

ــ ا       يف ــلت املنظ ـ ــل، وانـ ــت افسـ ــ  دة. ويف اقررـ ــ ل املسـ ــه جمـ ــة حسـ ــل، مر  ـ متر / رقيـ
ــة    غــري ــة وه ئي ــة وتعلي ي ــد  خــدم ا باي ــة تق ــد م    اــدويفة، احلكرمي ــ   عــم اق  ــدوة  ل

 ر    ا أخجمى، يف املرارأل اقط   عه اقرنرل إقي   ويف هل هجموت   قية اق عر ة. يف
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 3اجلدول 
املس  داا اقط أونلت   األمم املتحدة إىل مرارأل   ـعه اقرنـرل إقي ـ  ومرارـأل ا نـجمة      

 2016ومرارأل ذاا أوقر ة  ل  خ رط املراج ة، متر / رقيل 
 

 ل عمساعدات أوصلتفا األمم املتحدة وحدها(اجملا
 الدذين أمندن الوصدول هلديفم     عدد املستفيدين

 ماليا نسمة( 5.47عنسبة مئوية من أصل 
 يف امل ئة( 16) 891 945 األمن اقيرائب  

 يف امل ئة( 7.3) 402 433 اق حة )أاراع اقعدج(
 يف امل ئة( 2.1) 119 983 املرايف غري اقيرائية

 يف امل ئة( 2.2) 120 898 واق جمت اق حب واقنظ  ة اق حيةاملي ه 
  

وأ  ق اقنـألاع اقدائجم يف  دة ا  ظـ ا إمك ايـة إ  ـ ل املسـ  داا افاسـ اية  فع قيـة،        - 26
وإمك اية ح رل اقن د  ل  اخلدم ا األس سية. وحلق اق جمس   ألسراق واملـداسد و   ي كـل   
األس ســية اق ايــة وغريهــ  مــن ا ي كــل األس ســية املدايــة مــن جــجما  اققتــ ل اقــدائجم يف تــ جم           

حّد من تـرا جم اخلـدم ا األس سـية واق ـجموس ة يف جمـ الا   قيـة األمهيـة.  علـ          متر / رقيل، ر  
متر / رقيل  نـ   املدسسـة يف مجمكـأل     20سايل املق ل، أ  يفا اقتق س جم  ريم غ سة جر ة أن  ت يف 

خ قد تع س قدمتح ا ا مبد نة إيفقه، ر  أسفجم  ن مقتـل ب قاـة وتـخو  ـ ق  آخـجم. واتياـة       
ــة املتكــجم  ــأل      قليــ ساا اجلر  ــل عي ــة تريجي ــيم احمللي ــجمسا ســل  ا اقتعل ــجمة، ر سة خــدل تلــك اقفت

متر / رقيل. وإمـ  ة إىل ذقـك، أ ـ يفا اقتقـ س جم  ـريم       27االمتح ا ا، اقط است افت الحق  يف 
ــل، أنــ ب ج معــة وأســفجم  ــن    30ر ــف  جر ــ   لــ  مد نــة ســجماره يف إيفقــه، يف    متر / رقي

كن األواـجموا مـن إ فـ يف أ   عقـ ا إىل  لـدة      أمجماس هيكلية جألئيـة. و لـ  نـعيد آخـجم، مل تـت      
  لدا يف ت جم متر / رقيل  ساه اقمراغل األمنية املست جمة.

وأســفجم اققتــ ل أ  ــ   ــن تع يــل خ ــرط إمــدايف املســ  داا افاســ اية إىل ا ت عــ ا    - 27
إ  ـ ل أ  مسـ  داا إىل تـجمرب حلـه      مة قلخ ـجم.  علـ  سـايل املقـ ل، مل  تسـنق     احمللية املعجمق

ك ستيلةر، وهر اق جم ق اقرحيد قلرنرل إقي ـ ، منـر   اقل ت جم متر / رقيل، اظجما قق أل بجم ق خد
متر / رقيل. ورال تع يل إمك اية اقرنرل إىل تلك املن قة، ك م  جما م  األغر ـة اقعـ ملب رـد     7

ج قأل مساق  إمدايفاا غرائية تكفب  مجماا اآلالت من اقن د برال تـ جم متر / رقيـل وخـدل    
ــدائجم    جم آب/أغســ س.  يــد أم   ليــ ا اقتر  ــأل معلت جــأل  مــن تــ  قــة ح قيــ   ســاه اققتــ ل اق

ــرا ر        ــق ونــرل املســ  داا، استفعــت أســع س اقل ــر ر ــأل بجم  ــة. ومن وتقلُّــه األومــ ع األمني
األس سية مقل اقررريف واملنتا ا اقألسا ية اق   جة. و عـم اقسـلأل األس سـية مل تعـد مت حـة يف      

ح قـة مـن    170مـف تـجمك   اقيرايسـيف  ـن أكقـجم مـن       اقسرق. و دوة  لـ  ذقـك،  قـد ك   



S/2016/714 
 

 

16-14077 13/21 

 

ح الا سر  اقتير ة احل يف يف تجمق حله وردمرا اقعدج ا اقتيرو ة اق ـجموس ة. إال أاـل اظـجما    
األبا   واملجما ـق، أنـاح تـجمك   اقع ـل افاسـ ين صـدوم نـعر ة يف االسـت جماس يف          ُادسةقتألا د 

را ر اقتير ـة إىل تع يـل تقـد  اخلـدم ا     تقد  تلك اخلدم ا. ورد أيفى تعرُّس احل رل  لـ  قـ  
ــل إىل  ــدج        115  قفع ــرم اقع ــة، وكــ ارا  تلق ــ ارم ســر  اقتير  ــر ن  ع ــ ل اق ــن األبف بفــد م

 تجمرب حله ح  اآلواة األخرية. يف
متر / رقيل، أ لن االحت يف اقجموسب  د    لية واسعة اقن  ق ملسـ  دة اقسـك م    28ويف  - 28

املدايني  ن بجم ق امل جماا افاس اية. وهلـت األمـم املتحـدة    املدايني يف حله وم  م خجموج 
تع ل  نمـ ط يف اقتخ ـيي قلتريهـه ملسـ  دة عيـأل احملتـ جني، وأجـجما من رمـ ا مف ـلة مـأل           
اقدول األ    ، مب  يف ذقـك  مـريم مقتـجم  االحتـ يف اقجموسـب، قلتريكـد مـن تـر ري احل   ـة اقت مـة           

 ت لة.  قل ا يف  افاس اية اقجمئيسية يف أ  ما يفسة ا
وكرقك هلت اقتدخدا واقعجماريل املتع قدة من ج اه األبـجمات حتـرل يفوم ونـرل     - 29

املعراة.  عل  سايل املق ل، ال  ألال  جما م  األغر ة اقع ملب غري ر يفس  لـ  اقرنـرل إىل اقسـك م    
ق ، وذقـك اتياـة تعليـ   مـن اقالـد   احملت جني يف املن بق اخل معة قسي جمة تنظـيم اقدوقـة افسـدمية   

عيأل خ ي إ   ل املس  دة إىل هره املن بق  ساه  در اققـدسة  لـ  اقع ـل   ـرسة مسـتقلة      
وسند األام ة. وهرا مينأل  جما م  األغر ة اقع ملب من اقرنرل إىل ا  ظة اقجمرـة وأغلـه أحنـ      
ا  ظة يف جم اقألوس )  ستقن   مد نة يف جم اقألوس اقط تتلق  املس  دة من خـدل افسـق ط اجلـر (،    

ــة يف س ــف حلــه اقمــ  يل وس ــف احلســكة اجلنــريب وس ــف هــ ة       ــ د  ــن اجليــرب املنعألق
مـن األبفـ ل    214 000اقم  يل اقيجميب. ويف اقررت افسل، يف متر / رقيـل، ح ـل أكقـجم مـن     

واقنس   واقجمج ل يف املن بق احمل نجمة واملن بق اقط   عه اقرنرل إقي    ل  يف م اقيرايسـيف  
ر ة اقعدجيـة، وقـرا ر اقنظ  ـة اق ـحية، ومـرايف اقـتعلم اقـرايت،   ـد         وتجمك ئ   يف نرسة األغ

 االجت   ب.   -  ن يف م اقتير ة واقد م اقنفسب
ــني اقركــ الا قمــ جم           - 30 ــيري ققرا ــل املمــتجمكة   ــة األمــم املتحــدة قتس ــد بلاــت خ  ور

اقـط  من قـة مـن املنـ بق احمل نـجمة واملنـ بق       35مليرم تخو يف  1.2متر / رقيل اقرنرل إىل 
  عه اقرنرل إقي   واملن بق ذاا األوقر ـة اقك ئنـة  لـ  خ ـرط املراج ـة.  ح ـلت  لـ         

يف امل ئـة مـن جم ـرع     75، اي  تـكةلت رجما ـة   35من قة من أنل  34مرا قة   قرنرل إىل 
املستفيد ن املست د ني، اظجما قلتا  ن  ني املستفيد ن املعت ـد ن. وح ـلت  لـ  مرا قـة ك ملـة      

ــة يف    502 500 ســكن    من قــة 17يف  من قــة  17تــخوو وح ــلت  لــ  مرا قــة جألئي
تـخوو ومن قـة    354 000مقتجماة  قيريف  ل  ارع املس  دة و/أو  ديف املستفيد ن، للـت  

تخو مل حت ل  لـ  مرا قـة   قرنـرل إقي ـ .      28 000 ديف سك     ال  واحدة )اقق  رم( 



 S/2016/714 

 

14/21 16-14077 

 

ــني     ــتجمكة  ــ ــدة املمــ ــم املتحــ ــل األمــ ــلت ررا ــ ــ ال، ونــ ــل إىل  وإعــ ــ الا يف متر / رقيــ اقركــ
يف امل ئـــة مـــن اقســـك م املســـت د ني(.   40مـــن املســـتفيد ن يف تســـأل منـــ بق )  (2)484 000

ــل )ااظــجم اقفقــجمة      ــة مــن اققرا  ــرايف اق اي ــن،  31واســت جم ســحه امل ــد ااعــدار األم (. وأيفى تألا 
 ـني األبـجمات   واقتريخجم يف افججما اا افيفاس ة  ل  اق عيد ن اقربً واحمللب، وااعـدار االتفـ ق   

يف اتف ق اقالداا األس أل، إىل منأل وك الا األمم املتحدة واقمجمك   اآلخـجم ن مـن تنفيـر خ ـة     
متر / رقيــل، أنــدس اقســيد  عقــرب احللــر، املنســق املقــيم    4متر / رقيــل  لــ  حنــر ك مــل. ويف  

ا  وسويف ومنسق اقم وم افاس اية اقت  أل قممم املتحدة يف سرس ة،  ي ا  أ جمب  يـل  ـن رلقـل إ    
تق س جم  ن تدهرس األوم ع افاس اية يف اقالداا األس أل )اقفر ة وكفجم ـ  واقأل ـداين وم ـ   (،    
ويف   أبجمات االتف ق إىل اقس     رنرل املسـ  داا افاسـ اية  ـرسا اناـ  قتار ـأل اقسـك م.       

  اق ـيب،    ملقـل  ي ـ   تعلـق  ع ليـ ا افجـد      اقتاـ يفل وأ جم  اقاي م أ    األَّجم اق  س التا ع  ـ   
وتـديف  لــ  مــجموسة اتاــ ع  ــ  رــ ئم  لـ  املاــ يف  إ ا  االســتا  ة املنقــرة قلحيــ ة يف حــ الا   
ــت       ــل ك اــ ــجما يف متر / رقيــ ــط جــ ــيب اقــ ــد  اق ــ ــ ا افجــ ــني أم   ليــ ــراس . ويف حــ اق ــ

ــإم اــدويفة، ــأل         ــداا األس  ــرس  مــن اقال ــد مــن األبفــ ل ا جــة إىل افجــد  اق ــيب اقف اقعد 
 اقررت اقجماهن. يف

ــ  ا ياني/اقق ممــلب يف ا  ظــة احلســكة        - 31 ــ  مع ــة م رت ــل  ا اقتجمكي ــت اقس ــد أغلق ور
. وال تألال وك الا األمـم املتحـدة  ـ جألة    2015ك ارم األول/يف س    27قدواع أمنية منر 

متر / رقيـل،   9 إىل حد  عيد  ن اقرنرل إىل أحن   ا  ظة احلسكة  جّما  مـن يفاخـل سـرس ة. ويف   
آب/أغسـ س،   2حدة جسرسا  جر ـة مـن يفممـق إىل م ـ س ر ممـلب. وحـ        أامريا األمم املت

بنـ  متجم ـ  مـن اقسـلأل      1 464جسجما جر   ا رالا ردسه   39أجنألا جم ر ة اقلرجستي ا 
اقيرائيــة املختل ــة، واملســ  داا املتعلقــة   قتير ــة واملــريوى و جماــ م  امليــ ه واق ــجمت اق ــحب    

 24 300افاســ اية األخــجمى، مبــ  يف ذقــك تــر ري  واقنظ  ــة اق ــحية،   قني  ــة  ــن اقركــ الا  
تخو ملدة ت جم واحـد. وخـدل تـ جم متر / رقيـل، ُأسسـلت       121 500ح ة غرائية تكفب 

يف ا  ظـة احلسـكة،    قتر  ع ـ   اقمجمك   إىلح ة غرائية من  جما م  األغر ة اقع ملب  13 091
جمة األوىل اقـط  تخ   ملـدة تـ جم واحـد. وك اـت هـره هـب املـ        65 455 ف  تةتكفب وهب 

 .  2015ت ل  ي   املس  دة اقيرائية إىل تلك احمل  ظة منر ك ارم األول/يف س   
بلا  جد ـدا قلح ـرل  لـ  تريتـرياا يف متر / رقيـل.  ت ـت        31ورد ُردمر م  جم ر ل  - 32

بلا  )منـ   بلاـ ا ردميـة(  ين ـ  ال تـألال  مـجمة بلاـ ا ريـد اقنظـجم. وإمـ  ة            21املرا قة  ل  
__________ 

 متـر /  2إقـي م يف   اقرنـرل اقر ن ججمى تخو  10 000هرا افع يل ال  ت  ن املستفيد ن اقا ق   ديفهم  (2) 
 تجمق حجمست  م ن خ ة ت جم حأل جمام/ رايل.  رقيل يف
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بلا  قتاد د اقتريترياا يف متر / رقيل.  ت ـت املرا قـة  لـ      43 قد ُردمر م  جم ر ل  ،قكذ إىل
ألال ريــد اقنظــجم،  ين ــ  ُس ــم بلــه اد ــد تــبلاــ  ال  19بلاـ  )منــ   بلاــ ا ردميــة( ومثــة   23

 تريترية واحدة.  
ة و ال  إع يل  ـديف املنظ ـ ا اقدوقيـة غـري احلكرميـة املسـالة قـدى احلكرمـة اقسـرس           - 33

ــرس ة      ــل يف اجل  رس ـــة اقعجم يـــة اقسـ ــريذوم  ـــ    قع ـ ــة أس ـــأل منظ ـــ ا     17 املـ منظ ـــة. ومثـ
ــري ــري          غ ــة غ ــ ا اقدوقي ــت املنظ  ــايل. وهل ــتك  ل اقتس ــرس اس ــة أخــجمى يف ب ــة يفوقي حكرمي

ــ      ــط ت ــة اق ــريف افيفاس  ــق واققي ــة تراجــل ب ئفــة مــن اقعرائ ــ  اقع ــل،   احلكرمي َّجم  لــ  رــدسة   ل
 ا قة فججما  تقيي  ا مستقلة قدحتي ج ا.  ذقك احل رل  ل  املر يف مب 
 

 املن بق احمل نجمة  
 الــ  ح قيــ    ــديف األتــخ ص اقــر ن  عيمــرم يف املنــ بق اقــط حــديفة  األمــم املتحــدة      - 34

ــجمة   ــ بق ا نـ ــف   منـ ــ بق   590 200 رنـ ــ اية يف املنـ ــ ع افاسـ ــألال األومـ تـــخو. وال تـ
افمــدايفاا اقتا س ــة  ــ  اق ــجمق اقجممسيــة  احمل نــجمة  ســرية. ويف املنــ بق احمل نــجمة، هــل تــد ق  

مع د  يف أغلاـل، رـ  أيفى إىل استفـ ع أسـع س اقسـلأل األس سـية اقـط ت ـل إىل املنـ بق احمل نـجمة           
دة   مـدة، وإم كـ م   خ رط افمدايف غري اقجممسية وغري املنتظ ـة. وهلةـت حجم ـة اقتنقـل مقيّـ        

 خلجموج مـن  عـم املنـ بق احمل نـجمة     ُ س ح  ني اقفينة واألخجمى قعديف اـدويف مـن األتـخ ص  ـ    
 واقعريفة إقي  .  

ويف اقمـ رس األخـرية، أ ــجم ا   ليـ ا إسســ ل اققرا ـل املمــتجمكة  ـني اقركــ الا إىل       - 35
املن بق احمل نجمة تـراغل خ ـرية  د ـدة  مـريم احل   ـة تتاـ و  ا ـ ق احل   ـة اقمخ ـية مـن           

 تفجّمرـرا  ـديف مـن األسـجم، مبـ  يف ذقـك أبفـ ل        تفجمقق للاققت ل اقدائجم وتقييد حجم ة اقتنقةل.  قد 
 ــن ذو  ــم. وقرحظــت يفالئــل  لــ  افنــ  ة   ــدم ا تــد دة، كــ م األبفــ ل هــم األكقــجم    
ت ــجمسا  ــ . وأ ــجمب األتــخ ص يف عيــأل املنــ بق  ــن رلق ــم اقاــ ق  إ ا   ــدر تــرا جم خــدم ا 

م  ـديفا  كـاريا  مـن    اقتسايل املدين واقترَّيق. وتريَّجما  مدة سال احل رل  ل  اقتعليم و اـدو أ 
األبف ل رد مت انيدهم يف نفرت اجل    ا املسلحة، حي  إم اقعد د من اقفتيـ م يفوم سـن   

حي لـرم األسـلحة. وُوَِّّـق أ  ـ  ااتمـ س       -عسـكجم  و  ققيـ ب املدايـة    اق ـ قأل    - مـجمة   اقق منة
ــة         ــريكقجم ك قي ــجم   ــ  أكق ــ ل، إذ   ــدا األســجم إىل خفــم ســن  واج  ن ة هــ هجمة  واج األبف
ملراج ة اقفقجم يف كقري من األحيـ م. وتـأليفايف احل قـة تعقيـدا اتياـة رلـة اقفـجمص املت حـة قلمـا ب          

 املن بق احمل نجمة. يف
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تـــخو  224 000ويف متر / رقيـــل، رـــدمت األمـــم املتحـــدة املســـ  دة إىل حـــرايل   - 36
يـ ا  يف امل ئة من إع يل اقسـك م احمل نـجم ن( مـن خـدل   ل     37.9من بق ا نجمة )ميقلرم  يف

ممــتجمكة  ــني اقركــ الا، منــ     ليــ ا افســق ط اجلــر  إىل مد نــة يف ــجم اقــألوس. ويف ا  ــل، 
ونــلت اقع ليــ ا املمــتجمكة  ــني اقركــ الا و  ليــ ا األواــجموا منــر  دا ــة اقســنة إىل جم ــرع  

يف امل ئـــة مـــن جم ـــرع اقســـك م  68يف املنـــ بق احمل نـــجمة ) اســـ ة 401 650رـــدسه  نـــ ٍت
 املس  داا أكقجم من مجمة.   م م ونلت احمل نجم ن(، وكقري من

ــة و - 37 ــ بق حت نــجم اققــراا احلكرمي ــة املن يف اقيربــة اقمــجمرية مبح  ظــة س ــف   ‘ 1: ’اقت قي
تخو ا نجم ن يف املن بق اقت قية: يُفوم ، وحجمسـت  اقمـجمرية،    282 500يفممق، ال  ألال حنر 

ويف  لـدة يفاس ـ    ‘ 2’و جم ني، و ملك ، و ني تجمم ، وّهرسة، وجسجم ن، وكفـجم   نـ ، وسـقا و    
ويف م ــ    ‘ 3’تــخوو  4 000يف س ــف يفممــق، ال تــألال اققــراا احلكرميــة حت نــجم حنــر   

تــخوو  43 000و قــني يف ا  ظــة س ــف يفممــق، ال تــألال اققــراا احلكرميــة حت نــجم حنــر   
ويف  لـــدة اقأل ـــداين يف ا  ظـــة س ـــف يفممـــق، ال تـــألال اققـــراا احلكرميـــة حت نـــجم حنـــر   ‘4’

مع ـ ية اقمـ ر يف س ـف يفممــق، ال تـألال اققـراا احلكرميـة حت نــجم       ويف ‘ 5’تـخوو   700
ويف حب اقر جم يف ا  ظة هـو، حت نـجم اققـراا احلكرميـة حنـر      ‘ 6’تخوو  45 000حنر 

تخو. و عم املن بق، منـ   م ـ    و قـني، مل ت ـل   مسـ  داا األمـم املتحـدة         75 000
 .2016ايس م/أ جم ل  30منر 
 قـدول مبح  ظة إيفقه، ال تألال اجل    ا املسلحة غري اقت  عـة   ويف  لديت  ر ة وكفجم   - 38

ــ م املن قتــ م مل ت ــل    مســ  داا    20 000وجا ــة اقن ــجمة حت نــجمام حنــر   تــخو. وه ت
 .2016ايس م/أ جم ل  30األمم املتحدة منر 

ويف ةيم اقريمر   دممق، ال تألال اققراا احلكرمية واجل    ا املسلحة غـري اقت  عـة    - 39
 تخو. 10 000حت نجم حنر  قدول

ويف األحيـ   اقيجم يـة اقــط تسـي جم  لي ــ  احلكرمـة يف مد نــة يف ـجم اقــألوس، حي نـجم تنظــيم        - 40
 تخو. 110 000اقدوقة افسدمية حنر 

 
 اق يب ا ا  ا  ل  املجما ق اق اية وحجم ة مجموس اقلرا ر واملعداا اق اية واقع ملني يف ا  ل  

م   اقت خدم ا اقجم   ـة اق ـحية مـن املسـترى األول واققـ ين واقق قـ  تراجـل اق ـ           - 41
تــد دا يف األيفا  وتقــد  اخلــدم ا، وذقــك  ســاه األمــجماس اقف يفحــة اقــط حلقــت  ــ ملجما ق          
اق حية، وسجم ة ااتق ل اقع ملني يف اقق  ع اق حب، واال تق س إىل امل نيني املـ هلني يف ةتلـف   

د تألال اخلدم ا املتعلقة   حة اق فل ونحة األر، مب  يف ذقك اقتلقـيح  اقتخ   ا اق اية.  
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اقدوس ، تتريَّجم سلا   رقك، و  ألخو يف ا  ظ ا حله وهـ ة وهـو ويفس ـ ، وكـرقك يف     
 املن بق احمل نجمة يف ا  ظة س ف يفممق.

ويف ا هـــل نـــ س  قرمـــأل مجما ـــق اقجم   ـــة اق ـــحية اقـــط حتظـــ    حل   ـــة اخل نـــة    - 42
اقـر  ا ُتِ ـَد    (2016) 2286اقق ارم اقدويل افاس ين ويف مـر  رـجماس جملـس األمـن      مبرجه

أ  س/م  ر، ترانل تعجّمض املجما ق اق اية قل جمس أو اقدم س  سـاه اققتـ ل يف سـرس ة. ورـد      3يف 
ــة   تلقــت األمــم املتحــدة وتــجمك مه  يف ا ــ ل اق ــحب    ــ س جم مرَّرر تقــرر األمــم املتحــدة   -تق

هارم   رد ُتنق  لـ  مجما ـق بايـة يف     44تفيد  ريم  -واملنظ  ا اقمجم كة ح قي     قتحقق من   
تــ جم متر / رقيــل وحــده.  علــ  ســايل املقــ ل، تعجممــت يف متر / رقيــل  ســة مــن أنــل تســعة    

ا اق ـحية اقد مـة   مستمفي ا يف تجمق حله مجماسا   ا  ا تساات  تع يل تـد د قلخـدم   
فاق ذ حي ة األبف ل وأسـجمهم وأيّفا إىل احلـّد مـن تر ةجمهـ . وللـت تلـك ا ا ـ ا ها ـ ا         
 ل  مستمفي ا اقاي م واحلكيم واقدر ق واقسيدة اقألهجما  و  جم  ن  اد اقعأل أل، ر  أسـفجم  ـن   

أ  ـ  ،  مقتل مجمم  وإن  ة مرهفني بايني رجمو  اسه م  أ  يفا اقتقـ س جم. وو قـ   قلتقـ س جم    
تريف بفل   جمه  رم م يف ح منتل اتياة ااق  ع األوكساني  نل  قه ا ارر. وأ يـد أ  ـ     
 ن و  ة َّدَّة أبفـ ل آخـجم ن يف اقيـرر اقتـ يل  سـاه ممـ كل يف اقتـنفس ا عـة  ـن تـدا ي ا           
ــه        ــة يف تــجمق حل ــ  املستمــفي ا املتاقي ــة. أم ــق اق اي اقق ــف. وحلــق مــجمس كــاري  ــره املجما 

ــد ــيب احتي جــ ا حــرايل   ميكــن أم   ــل   275 000إىل  250 000تل تــخو، واقعــديف اققلي
املتاقب من املرهفني  ع ل  رق ب رتـل و  ـرسة متن و ـة. و ـأليفايف اقـو األخ ـ ئيني اق ـحيني        
ألم اقعد د من م مل  ُعد ر يفسا   ل  اققي ر   قجمحلة اقيرمية من مزنقل يف غجمب املد نـة إىل املن قـة   

 اقك جم    واملي ه  ققلل  ل  تقد  اخلدم ا اق حية.   اقمجمرية. و لقب ااق  ع
متر / رقيـل  لـ  مستمـف  يف  نـدام      31و دوة   ل  ذقك، ُتنقت غ ساا جر ـة يف   - 43

)ا  ظة حله(، و نك يفر يف األت سب )ا  ظة حله(، ومستمف  ميـداين يف ج سـم )ا  ظـة    
يفقــه قيــ ساا جر ــة، رــ  أيفى إىل  يفس ــ (. ويف اقيــرر اقســ  ق، تعــجّمض مستمــف  قلــراليفة يف إ  

تررفل  ن اقع ل ومقتل تخ ني  ل  األرل إم  ة  إىل إن  ة  ديف من املجممـ  رـجمو ، منـ م    
 ّدة أبف ل وَّدث مرهفـ ا. وكـ م هـرا املجم ـق مجم ـق اقـراليفة اقرحيـد مـن ار ـل يف املن قـة           

 ا األبفــ ل. رَقـد  يــل مةـ  امــجمأة وبفـل تــ جم    و ُ  1 000اقـر   قــّدر خـدم ا إىل أكقــجم مـن    
وأ  يفا اقسـل  ا اق ـحية احملليـة  ـريم هـرا املجم ـق كـ م هـد    اـديفا  قلـ ارر، ألم َّدَّـ   مـن             

 مـجماا   ورـرع  أنل سّت غ ساا جر ة مجم ت املستمف  يف نا   ذقـك اقيـرر. وأ يـد  ـن    
اق ح    وافن   ا  ساه تلك ا ا  ا، من م اس   حرامـل وأبفـ ل و ـ ملرم يف اقق ـ ع     

تّن اقي ساا اقط أ يد  ن  ، ك اـت تقـّدر هـره املجما ـق اق ايـة اقجم   ـة اق ـحية         اق حب. ورال

http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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املنقــرة قــمسوا  إىل  مــجماا آالت األتــخ ص. و ــ ا اقعد ــد مــن هــره املرارــأل غــري نــ       
قلع ــل. و ــدوة  لــ  ذقــك، تفيــد تقــ س جم جــجمى اقتحقــق منــ    ــريم تنظــيم اقدوقــة افســدمية   

ــة اقــ    ال ــف  اقجمر ــتخدر مم ــألال  س ــ تلرم       ــجَم يف خ سجــل مق ــد ُاِم ــجماض  ســكجم ة ور ربً ألغ
 مسلحرم، من  ين م أبف ل،   يفوم م  ة احلجماسة ق اي اقدخرل إىل املجم ق.  

ووانلت منظ ة اق ـحة اقع مليـة ومنظ ـة األمـم املتحـدة قل فرقـة )اقيرايسـف( تنفيـر          - 44
 قل جمحلة اقع  جمة قلحدويف مـن  هلة تلقيح يف أحن   اقالد. وح  ت س ل، استف يف من اجلرقة األوىل

يف امل ئـــة.  86مــ   عــ يفل اســـاة تي يــة رــدسه       أ  بفـــد ، 1 070 245هــره احل لــة حنــر    
مليـــرم بفـــل،  1.2أونـــلت األمـــم املتحـــدة اا درـــ   مـــن يفممـــق مســـ  داا إىل  وكـــرقك

ــجمة.    476 000 ينـــ م  مـــن  عيمـــرم يف منـــ بق   ـــعه اقرنـــرل إقي ـــ  ويف منـــ بق ا نـ
ــل ويف ــة مــن     متر / رقي ــة اقق اي ــة واقيرايســف وتــجمك ممه  اجلرق ، أبلقــت منظ ــة اق ــحة اقع ملي

اقط ةدت إىل تلقيح األبف ل يفوم سن اخل مسة وتجمكةأل  ل  املنـ بق اقـط    ةاحل لة يفاخل سرس 
   عه اقرنرل إقي   واملن بق احمل نجمة.  

بلاـ     29سرس ة ، ردمت منظ ة اق حة اقع ملية إىل احلكرمة اق2016ومنر  دا ة   ر  - 45
ا  ظة )أس عة بلا ا من   ُرّدمت يف متر / رقيل(. ورـد وا قـت    11مررع   يف  93قلدخرل إىل 

بلاـ  . ومل تـجم يف أ  مرا قـة يف متر / رقيـل. وال  ـألال       29احلكرمة اقسرس ة  ل  مث اية من أنل 
تــركري  مــريم بلاــ    نتظــجم سيفا  ورــد أسســلت منظ ــة اق ــحة اقع مليــة اقعد ــد مــن سســ ئل اق   21
 اق لا ا. هره
واســـت جّم ســـحه األيفو ـــة واقلـــرا ر اق ايـــة املنِقـــرة قلحيـــ ة مـــن ررا ـــل املســـ  داا    - 46

افاس اية. وصجم    ست جماس سحه األم  ل واملرايّف املتاـديفة )اقمـفجماا واملمـ سط واقمـ  (     
واقلـرا ر اق ـحية   واملعداا اجلجماحية )املدري واملق  ا واف جم( مـن جم ر ـ ا قـرا ر اقترقيـد     

املمــتجمكة  ــني اقركــ الا حلــ الا اق ــراس  واقلــرا ر املســتخدمة يف  ــدج األبفــ ل ومــجمض    
ــل خــدل تــ جم          ــن اققرا  ــِحَات م ــط ُس ــرا ر اق ــراع اقعــدج واقل ــب أا ــجميف  ي ــ   ل افســ  ل. وت

 :(3)متر / رقيل
 

  

__________ 

ــل يف اقجمســ       (3)  ــِحَات أ  ــ   مــن اققرا  ــة ُس ــة واق ــحية واجلجماحي ــ     املــرايف اق اي ــة. وصــجم  اقتحقــق ح قي واحلرق
 ُسِحَات. ديف املرايف اقط  من
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 املوقع

عدد مواد 
 نوع العالج العالج

احلـجموق وأيفو ـة ملع جلـة ر ـرس اققلـه واخُلنـ ق واقرر  ـة منـ    وا  ر ـة  ـ             قرا ر ملع جلة  343  جم ني   
 قلرا ر احلّد من االقت  ب اقجمئر .

ــ  ،       2 104 اقر جم ــف و  ــة أق ــ  ني اف   قي ــع ت امل  ــرا ر إس ــة ق ــة    جم ر  ــ س، وأيفو  ــ   تعقــيم   قاخ وج 
 تريَّري افس ين، وأتجمو ني، وقيدوك  ني، ومرايف قلاجماحة. ذاا

أيفو ــة ذاا تــريَّري افســ ين، وقــرا ر ملع جلــة احلــجموق، ومــرايّف ُســِحَات مــن اقلــرا ر اقتك يليــة     509 سجمغ   
قلــرا ر اق ــحية املمــتجمكة  ــني اقركــ الا حلــ الا اق ــراس ، وجم ر ــة اقلــرا ر  ــ   ملع جلــة  

 االقت  ب اقجمئر ، إم  ة  إىل خفم اقك ية املت حة من هره اقلرا ر.
اقلرا ر     ملع جلة االقت  ب اقجمئر ، وجم ر  ا تك يليـة وأس سـية قلـرا ر اق ـحية     جم ر ة  1 572 رلعة امل يق

املمــتجمكة  ــني اقركــ الا حلــ الا اق ــراس  )ســرائل وس د ــة، وأيفو ــة ذاا تــريَّري افســ ين،    
 ومرايف قلتخد جم، وأيفو ة منقرة قلحي ة( ومرايف معقة ة.

 مرايّف معقة ة وقرا ر حقن اقسرائل اقرس د ة. 660 تلايسة
  

وال تألال املخ وت من است دات مجما ق نـحية سـاا   مـن األسـا ب اقـط تـد أل اقنسـ           - 47
احلرامل يف جنرب سرس ة إىل اقـراليفة املزنقيـة. و ّتسـأل ا ـ ق هـره امل  سسـة  سـاه اقجمغاـة يف         

وهـب خدمـة ت ـاح     -احل رل  ل  وَّ ئق ن حلة قإل دغ  ن اقراليفة تقات ح ـرل اقـراليفة   
احلكرمــة و مــني ااتقــ ر    تق مــني سواتــه مــن ققــ  دا اقلــرايت مقت ــجمة أكقــجم  ــريكقجم  لــ  ا 

احلكرمة من ّن إذا اكتمفت أّا ّن  ع لن يف مجما ـق نـحية غـري مجمخ ـة أو غـري سمسيـة. و ـّين        
ــل      ــة مــن ايســ م/أ جم ل إىل حأل جمام/ راي تقيــيم اقرَّــ ئق املدايــة اقــر  أججمتــل جلنــة افاقــ ذ اقدوقي

يف امل ئـة يف   35ري   إ دغ  ن اقراليفة مل تـتخيت اسـاة   أم اساة اقراليفاا اقط ندس  م 2016
ــق    15يفس ـــ  و  ــ سكرم يف س ـــف يفممـ ــ  ة  إىل ذقـــك ا تـــ  املمـ ــة يف اققني ـــجمة. وإمـ يف امل ئـ

ــة اقمخ ــية أو  قــدا     ”واققني ــجمة ويفس ــ  أم   ــ ئق املداي ــد   “ ــدر وجــريف اقرَّ  مــكل اقت د 
 اقجمئيسب حل   ت م.

 
 اقع لسدمة وأمن املرهفني وأم كن   

مرهف   من مـرهفب األمـم املتحـدة ريـد االحتاـ   أو يف  ـدايف        27ال  ألال م  جم ر ل  - 48
ــ م   ــ م  األمــم املتحــدة      25املفقــريف ن، ومن ــجموا ومرهــف واحــد يف  جما ــ   يف األوا مرهفــ   الي

افمن ئب ومرهف واحد يف اقيرايسـف. ومنـر امـرب اقـزناع، ُرتـل  مـجماا اقعـ ملني يف ا ـ ل         
ــ م افاســ ين ــ   مــن مــرهفب األمــم املتحــدة و    18، من ــ   ومت ر ــ   يف ا ــدل   53مرهف مرهف

مت ـر ني ومـرهفني يف ععيـة ا ـدل األهـجم اقفلسـ يً. و مـ ل         8األهجم اقعجميب اقسرس  و 
متر / رقيـل  عـد    17هرا اقعديف اقسيد   سجم ا ريف تعيه، املرهف يف األواجموا، اقر  تـريف يف  
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مت   جمة. و  فم  ة إىل ذقك، أ يد  ـن مقتـل  مـجماا مـن مـرهفب       أم أنيه  مظ    ررائف
 املنظ  ا غري احلكرمية اقدوقية واملنظ  ا غري احلكرمية اقربنية.

  
 مدحظ ا - َّ قق   

ــر ن        - 49 ــده  اقســرس رم اق ــط  ك   ــ ة اق  عاــأل املــجم   ــن إصــ يف كل ــ ا قلتعــاري  ــن املع ا
ســنراا.  إمــ  ة إىل اســت جماس ســقرط اققتلــ     عيمــرم يف هــرا اقــزناع منــر أكقــجم مــن  ــس   

ووررع افن   ا  ني املدايني، وتدمري امل تلك ا واقتجماث اقققـ يف، وتمـجم د  مـجماا اآلالت    
من اقن د،  راجل اقعد ـد مـن اقسـرس ني أ  ـ   اق ـ   حـ يفا  يف امليـ ه واقررـريف  ـ يف  إىل ا يف ـ يف           

  نجمة واقط   عه اقرنرل إقي  .األمجماض وتف رم املمق ا، وال سي   يف املن بق احمل
ويف املنــ بق احمل نــجمة، تســت جّم مع اــ ة اقســرس ني  ــد هــرايفة. ويف منــ بق اــّديفة تقــأل     - 50

مــ ن اتفــ ق اقالــداا األس ــأل، وهــب م ــ    واقأل ــداين واقفر ــة وكفجم ــ ، ال  ــألال اقســرس رم   
 ــرل  لــ  اقعــدج اقــر ن هــم يف أمــّس احل جــة إىل افجــد  اق ــيب، اــجمومني مــن احلــق يف احل

. و عـير يف هـره اقظـجموت     ـ  اقتاـ يفل   ملقـل   اققـ ئم  لـ     االتفـ ق اق يب اقد ر  ساه بايعة 
األبف ل واألم  ا واملسنرم وغريهـم مـن األتـخ ص اق ـعف  . و ـدوة  لـ  ذقـك، مل تتلـقق         

م ، رـ   ـقري اقمـراغل  مـري    2016ايسـ م/أ جم ل   30هره املن بق مس  داا األمم املتحدة منر 
ــره          ــف ه ــ  . وصــه أم تترر ــ د جر  ــرا اقن ــ يف  إىل م ــط ميكــن أم ت ــة اق ــة ســر  اقتير  ح ق

 اققت ل. سه ئن يف املدايني   ستخدارامل  سس ا غري اقق اراية املت قلة 
ويف حلـه،  عـير أكقـجم مـن مليـرَاب تـخو يف أحنـ   املد نـة يف خـرت مـن احل ــ س            - 51

  قنســاة ل مــن حــر م. وتــأليفايف احل قــة ســر ا  ويف ومــأل مجم ــه وخ ــري مــأل اتــتدايف حــّدة اققتــ 
ــر   قمتـــخ ص ــه منـ ــجمق حلـ ــجم ن يف تـ ــني    7احمل نـ ــديفهم  ـ ــجماو   ـ ــر ن  تـ ــل واقـ متر / رقيـ

، أمـ  ح قـة األتـخ ص يف غـجمب حلـه   حفر ـة  ـ قكقري        تخو 275 000و  250 000
ة مــن املخــ بجم. ومــ   ال  ــدر احتــجمار اققرا ــد األس ســية قلقــ ارم اقــدويل افاســ ين هــر اقســ   

وعيــأل أبــجمات اقــزناع مقّ ــجمةة يف اقتقيــد  ــ القتألار املفــجموض   .امل ي نــة  لــ  األ  ــ ل اقعدائيــة
ــر ها ــ ا         ــق تنفي ــراسيف  ــن بجم  ــ  األسامــب وامل ــ ل  ل ــدايني. وصــجم  اققت ــة امل  لي ــ  ا   
ــ ا املــدايني           ــل مة ــجمة ورت ــل املتفا ــتخدار اق امي ــ ل اس ــكنية، تم ــ بق اقس ــ  املن ــرائية  ل  م

اا األبف ل. ويف حله، هن   خ جم ح رل ك سَّـة إاسـ اية مل  سـاق  ـ  مقيـل       ي م  مجم مبن
برال  تجمة اقزناع اقسرس  اقط تتا و   س سنراا من إسارة اقدم   واملع اـ ة. وال  سـعً أم   

ــ ل ملــدة     ــة  لــ  احل جــة إىل ورــف اققت ــل اقكف   ســ  ة، وإ  ــ ل املســ  داا   48أتــديف مبــ   ي
دار إىل عيأل املن بق يف حله. وأح  أ     اقجمئيسني املمـ سكني  افاس اية  ل  حنر آمن ومست
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قلفجم ق اقدويل قـد م سـرس ة، اقرال ـ ا املتحـدة واالحتـ يف اقجموسـب،  لـ  افسـجماع يف اقترنـل          
إىل اتف ق قررف إبدق اقن س يف حله، ويف أم كن أخجمى. وقن  ـ يف  اتفـ ق مـن هـرا اققايـل      

 ـل ميكـن أم  يّسـجم  يةـة أكقـجم مد مـة  السـتةن ت        إىل افيف مع ا ة اقمعه اقسـرس   حسـه   
 احمل يفَّ ا  ني األبجمات اقسرس ة.

ــن        - 52 ــ    ــ   م قلاح ــجم  من ــ  ت ــخ ص  ل ــَم  مــجماا آالت األت ــل، أسِغ ويف متر / رقي
يف عيأل أحن   اقالد، يف حله ومنـا  واقيربـة    ججّما  اققت ل مع راة املدايني ااقسدمة. واست جم

اقمجمرية ويفس   وأم كن أخجمى. وترانـلت  ـد هـرايفة ا ا ـ ا  لـ  املستمـفي ا واملـداسد        
ــد تلقــت األمــم املتحــدة وتــجمك مه  يف ا ــ ل       ــق األس ســية وافمــدايفاا افاســ اية. ور واملجما 

تفيـد   -جم كة ح قي     قتحقق منـ    تقرر األمم املتحدة واملنظ  ا اقم -اق حب تق س جم مرَّررة 
هارم   رد ُتنق  ل  مجما ق باية يف ت جم متر / رقيل وحده. وم  ك م   ـعه ت ـرسه    44 ريم 

منــر أكقــجم مــن  ــس ســنراا  ــ ا اآلم اقق  ــدة اقع مــة قمســجم وا ت عــ ا احملليــة اقســرس ة.    
إ  ـ ل املعراـة وإاقـ ذ    وصه أم  تررف اققتـ ل قكـب  ـت كةن اقعـ ملرم يف ا ـ ل افاسـ ين مـن        

األسوا . وقكن األهم من ذقك، صه أم  تررـف اققتـ ل مـن أجـل افيـف مع اـ ة األتـخ ص        
 اقر ن  قدوا اقكقري   قفعل.  

ــة مــن املف ومــ ا       - 53 ــة املقال ــل ماعــرَّب اخلــ ص قعقــد اجلرق ــر   ســتعد  ي ويف اقررــت اق
ويل قـد م سـرس ة  لـ  وجـل     اقسي سية، أكجمس يف ـريت قل ات ـأل اقـدويل، وأل  ـ   اقفجم ـق اقـد      

ــأل  ونــرل املســ  داا         ــط تع ــدا ري اق ــة، وااــ ذ اقت ــف األ  ــ ل اقعدائي ــأل ور اخل ــرص، قتعأل 
افاســ اية إىل ســ ئجم أحنــ   ســرس ة. وأَّــً  لــ  اجل ــريف املترانــلة اقــط  اــر   االحتــ يف اقجموســب     

ة مــن أجــل واقرال ــ ا املتحــدة قلحفــ ا  لــ  اقــألخم وريــ يفة اقــد م اقــدويل قمبــجمات اقســرس 
ــجماس جملــس األمــن       ــ  اقترنــل إىل اتفــ ق سي ســب  لــ  أســ د ر . (2015) 2254اقع ــل  ل

 نايــب أم ُ  ــ جم اقمــعه اقســرس  إىل االاتظــ س قفتــجمة أبــرل س ق ــ  ت ــفب األبــجمات           وال
 ىن اقمـعه اقسـرس  مبـ   يـل اقكف  ـة و سـتحق       اقسرس ة وافرلي ية واقدوقية حس   ة .  لقد  ـ 

منــ  االهت ــ ر اقك مــل، واجل ــد احلقيقــب واقجمم ــة واققيــ يفة ف ــ   مــ  أنــاح واحــدة مــن أســرأ   
 امل سب افاس اية يف   جما .
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