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14-57459 (A) 

*1457459*  

 (5162) 5612القرار   
 5162متوز/يوليه  62، املعقودة يف 6561الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،  إن جملس األمن 
 (5162) 5662و  (5165) 5122و  (5162) 5125إىل قراراتــــــه   إذ يشيييييي   

آذار/  56 و 5166آب/أغســـ س   2وإىل بياناتـــه الريا ـــيخ امل ر ـــخ    ،(5162) 5622 و
 ،5162تشرين األول/أكتوبر  5و  5165نيسان/أبريل  2 و 5165مارس 
التزامــه القــوي بســيادة اة اوريــخ العربيــخ الســوريخ وا ــتق  ا  وإذ يؤكييم ميين  ميييم 

 ووحدهتا و  مخ أراضياا، ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومباديه،
مـــا بل تـــه أل ـــال العةـــ  مـــن درجـــخ غـــع مقبولـــخ آ ـــذة يف الت ـــالد   وإذ ُيرّوعييي  

أفادت به ممثلخ األمني العـا  اااصـخ املعةيـخ باألل ـال والـملال املسـلق مـن مقتـل أكثـر مـن            ماو
 ل ل، 61 111شخص يف  وريخ، من بيةام ما يزيد لن  621 111

ــخ ايفنســانيخ يف      عيين  هعيي  ادشييميم   وإذ يعيير   ــداور اإلال ــورة و ــرلخ ت إزاء   
م يـني   61لل سالدة إىل ما يزيـد لـن    وريخ، وإزاء حقيقخ ارت ال لدد األشخاص احملتاجني 

م يــني شــخص  2.2م يــني مــن املشــردين دا ليــا ومــا يزيــد لــن    1.2شــخص، مبــن فــيام  
ــد لــن       ــا يزي ــخ أن م ــا، وحقيق ــالع ي ــعو الوصــول إليا شــخص  521 111يعيشــون يف مة
 حمبو ون يف املةالع احملاصرة، حسب ا أفاد األمني العا  لألمم املتحدة،

ات ا  األلراف السـوريخ املةخرلـخ يف الـملال بال لبـات الـواردة يف      لد  ا وإذ يشجب 
تشـرين األول/أكتـوبر    5، وباألحكا  الواردة يف بيانه الريا ي املـ ر   (5162) 5622قراره 
5162 (S/PRST/2013/15   حســـب ا أفـــاد األمـــني العـــا  لألمـــم املتحـــدة يف تقريـــره املـــ ر ،)
ــايو  55 ــ ر   ( وتقرS/2014/365) 5162أيار/مــــــ ــره املــــــ ــه 51يــــــ  5162 حزيران/يونيــــــ
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(S/2014/427 ،) ُتحــد   باختــاذ األلــراف الســوريخ بعــ، اا ــوات، غــع أ ــا    وإذ يعتيير
  وريخ، األثر ال ز  يفي ال املسالدة ايفنسانيخ إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف  اير أحناء

م املتحــدة، ووكانهتــا بــاةاود اةاريــخ الــ  ن غــل لةــاا الــ  تبــذ ا األمــ   وإذ يشيي م 
املتخ  خ ومجيع العاملني يف اجملال ايفنساين واأل  اييني ال بيني يف  وريخ والبلـدان اجملـاورة   

 وال  ترمي إىل التخ ي  من ولأة الملال للى الشعو السوري،  
لــن تقــديره لل اــود الكــبعة واةــديرة بايفل ــاب الــ  تبــذ ا   وإذ يكييرا ارعييرا   

ــخ،  ــدان املة قـ ــن    بلـ ــر مـ ــتيعاب أكثـ ــر ن ـ ــراق وم ـ ــا والعـ ــان واألردن وتركيـ ــي ا لبةـ ون  ـ
نجـئ   211 111مليون نجئ فروا من  وريخ نتي خ للعة  اةاري، مبن فيام حـوا    5.2

مـرة أ ـرمج مجيـع الـدول األلأـاء أن       وحيي  ، (5162) 5622فروا مةاا مةذ الت اد القـرار  
إىل تلك البلدان اجملاورة املأـي خ لت كيةـاا مـن    تقد  الدلم، للى أ اس مبادئ تقا م األلباء، 

 ان ت ابخ ل حتياجات ايفنسانيخ املتزايدة، مبا يف ذلك تقدمي الدلم املباشر  ا،  
ــااكات الوا ــعخ الة ــاق إلقــوق ايفنســان والقــانون ايفنســاين    وإذ يييمين دشييم     اننت

ايفنسـان وانتـااكات    الدو  من جانو السل ات السوريخ، فأ  لن انلتداءات للى حقوق
 القانون ايفنساين الدو  من قبل اة الات املسلحخ،  

ضرورة إ اء ايفف ت مـن العقـاب للـى انتـااكات القـانون ايفنسـاين        للىوإذ يشمد  
ــااكات واــاوزات إلقــوق ايفنســان،       ويؤكييم ميين  ميييم الــدو  وللــى مــا ُيرتكــو مــن انت

ات أو املســ ولني لةــاا ب ــورة أ ــرمج يف وجــوب تقــدمي مــرتكا تلــك اننتــااكات والت ــاوز
  وريخ إىل العدالخ،  

بوجــه  ــاص إزاء ا ــت رار ا   ــات العشــواييخ يف   وإذ يعيير  عيين  هعيي  ادشييميم  
املةالع املأاولخ بالسكان، مبا يف ذلك اإل لخ املكث خ من ل ليـات الق ـ  اةـوي، وا ـتخدا      

املـدفعي، والأـربات اةويـخ، والقيـا      الرباميل املت  رة يف حلو واملةـالع األ ـرمج، والق ـ     
للى ن اق وا ع با تخدا  التعذيو، و وء املعاملخ، والعة  اةةسـي واةةسـاين، فأـ  لـن     

أن بعـ،   ويؤكيم مين  مييم   مجيع اننتااكات وانلتداءات اةسي خ املرتكبـخ ضـد األل ـال،    
 اذه اننتااكات قد تشكل جرايم حرب وجرايم ضد ايفنسانيخ،  

إىل مجيع األلراف بوق  ان تخدا  العسـكري لل رافـع ال بيـخ     تأك م طلب  وإذ يع م 
ــخ         ــالع املأاول ــع لســكريخ يف املة ــخ مواق ــو إقام ــخ، واة ــن املةشــةت املدني ــدارس وغعاــا م وامل

 بالسكان، والك  لن شّن ا   ات املوجاخ ضد أاداف مدنيخ،  
ع السـل ات السـوريخ لـن    املس وليخ الرييسيخ ال  تقـع للـى لـات   وإذ يؤكم من  ميم  

للـى أنـه تقـع للـى ألـراف الـملال املسـلق املسـ وليخ          ويع م ادتأك ممحايخ السكان يف  وريخ، 
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يف اـذا ال ـدد إىل    وإذ يش الرييسيخ لن اختاذ مجيع اا وات امل كةخ لأ ان محايخ املدنيني، 
املة بقـخ للياـا مبوجـو    للبه بأن متتثل مجيع ألـراف الـملال املسـلق امتثـان كـام  ل لتزامـات       

القــانون الــدو  يف مــا يتعلــع د ايــخ املــدنيني يف أوقــات الــملال املســلق، مبــن فــيام ال ــح يون 
 وممثلو و ايل ايفل   واألفراد املرتب ون هبم،  

إىل ضــرورة احتــرا  مجيــع األلــراف ألحكــا  القــانون ايفنســاين الــدو         وإذ يشيي   
 التوجيايخ لتقدمي املسالدة ايفنسانيخ يف حانت ال وارئ،  ال لخ، وملبادئ األمم املتحدة  ذات

إزاء ت شي نزلخ الت رف وانتشار اجمل ولـات املت رفـخ   وإذ يعر  عن  هع  ادشميم  
ويعير   ال  تستادف املدنيني للى أ ـاس أصـلام العرقـي أو ديةـام و/أو انت ـايام ال ـاي ي،       

 ر لن العديـد مـن ايفصـابات والـدمار،     لن جزله الشديد إزاء زيادة ا   ات ال  تس كذدك
ــخ، وقةابــل         ــات اننتحاري ــاون، والســيارات امل خخــخ، وا    ــدافع ا  والق ــ  العشــوايي مب
األن اق، فأ  لن أ ذ الرااين ول ليات ان ت اف، وا   ات املوجاـخ ضـد الـبل التحتيـخ     

راــاب بكافــخ أشــكاله ايف وإذ يييميناملدنيــخ، مبــا يف ذلــك ق ــع إمــدادات امليــاه بشــكل متع ــد، 
ــااره،  ــه   وإذ يشييي ومظـ ــدد إىل قراراتـ ــذا ال ـ ، (5112) 6152، و (5116) 6262يف اـ

 ،  (5162) 5622، و (5162) 5652 و
إزاء ا ت رار ح و املوافقخ بشكل تعس ي وغع مـربر للـى   وإذ يشعر دانهعاج دادغ  

سانيخ إىل جاات املق ـد  ل ليات ايفغاثخ وا ت رار األوضال ال  تعوق إي ال ايفمدادات ايفن
ــ  ي ــعو الوصــول إلياــا،       ــالع ال ــالع احملاصــرة واملة وإذ دا ــل  ــوريخ، وبوجــه  ــاص املة

الرأي الذي ألرب لةه األمني العا  لألمـم املتحـدة وم ـاده أن ح ـو املوافقـخ بشـكل        يالحظ
و  ول ـ   تعس ي للى فتق مجيع املعابر اإلدوديخ املعةيخ يشكل انتااكا للقـانون ايفنسـاين الـد   

 ،  (5162) 5622من أل ال لد  انمتثال ألحكا  القرار 
يف ظـل غيـاب   إىل حـد أبعـد   للى أن اإلالخ ايفنسانيخ  تسـت ر يف التـداور   وإذ يشمد  

 5165حزيران/يونيـــه  21تأييـــده لبيـــان جةيـــ  املـــ ر   وإذ يكيييراحـــل  يا ـــي لألزمـــخ، 
ــاين مــن القــرار   )املرفــع مجيــع األلــراف بــأن تع ــل للــى    وإذ يطادييب(. (5162) 5662الث

التة يــذ ال ــوري والشــامل لبيــان جةيــ  الرامــي إىل وضــع حــد فــوري ة يــع أل ــال العةــ ،   
تااكات حقوق ايفنسان والتعدي للياا، وانتااكات القـانون الـدو ، وتيسـع الع ليـخ الـ       وان

بقيــادة  ـوريخ، والـ  ت أـي إىل مرحلــخ     5162كـانون الثاين/يةـاير    55بـدأت يف مـونترو يف   
ــن أن ةــدد مســتقبله ب ــورة         ــه م ــا الت لعــات املشــرولخ للشــعو الســوري ومتكّة ــخ تل انتقالي

 ،  ودميقراليخ مستقلخ
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أن يتخــذ مزيــدا  (5162) 5622إىل التزامــه الــذي ألــرب لةــه يف قــراره وإذ يشيي   
 من اا وات يف حال لد  انمتثال للقرار،  

أن اإلالــخ ايفنســانيخ املتــداورة يف  ــوريخ تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن        وإذ يقييرا  
 املة قخ، يف

األمـم املتحـدة، بقبـول     من ميثاق 52التزا  الدول األلأاء، مبوجو املادة وإذ يؤكم  
 قرارات اجمللس وتة يذاا،

ــع األلــراف   يع ييم ادتأك ييم  - 6  ــل مجي ــى وجــوب أن متتث ــملال  لل ، املةخرلــخ يف ال
ــدو       ــدو  والقــانون ال وخباصــخ الســل ات الســوريخ، نلتزاماهتــا مبوجــو القــانون ايفنســاين ال

 (5162) 5622ره إلقوق ايفنسان، ووجوب أن تة ذ للى ال ور وبشكل كامل أحكـا  قـرا  
 (؛S/PRST/2013/15) 5162تشرين األول/أكتوبر  5وبيانه الريا ي امل ر  

اا املة ـذين يـ ذن   ءأن الوكانت ايفنسانيخ التابعخ لألمم املتحـدة وشـركا   يقرا - 5 
 ا با تخدا  ال رق لرب   وط الملال واملعابر اإلدوديخ باب السـ   وبـاب ا ـومج واليعربيـخ     

ـــا، إضــ  ــل، مــن أجــل ضــ ان وصــول املســالدات      والرمثـ ــ  تســتخدماا بال ع ــابر ال افخ إىل املع
ايفنسانيخ، مبا يف ذلك اللواز  ال بيخ واةراحيـخ، إىل األشـخاص احملتـاجني يف  ـاير أحنـاء  ـوريخ       

ضرورة حتقيقًا  ذه ال ايخ  ويؤكم، ، مع إ  ار السل ات السوريخ بذلكمن   ل أق ر ال رق
 ؛بر اإلدوديخ بشكل ك وء ألغراض الع ليات ايفنسانيخ لألمم املتحدةا تخدا  مجيع املعا

 ،أن يةشئ، حتت  ل خ األمـني العـا  لألمـم املتحـدة، آليـخ للرصـد تقـو         يقرا - 2 
حت يــل مجيــع شــحةات ايفغاثــخ ايفنســانيخ الــ    مبراقبــخ ،مبوافقــخ البلــدان املعةيــخ اجملــاورة لســوريخ

عخ لألمم املتحدة وشركاؤاا املة ذون يف مرافـع األمـم املتحـدة    تر لاا الوكانت ايفنسانيخ التاب
لبلـدان املعةيـخ   ومراقبخ فتق أي شحةخ مةاا بعد ذلـك مـن قلبـل  ـل ات اة ـار  ل      ذات ال لخ،

من أجل املرور إىل  وريخ لرب املعـابر اإلدوديـخ بـاب السـ   وبـاب ا ـومج واليعربيـخ         ،اجملاورة
ــاو ــد ال ــابع ايفنســاين    ، مــع إ  ــار األمــم املتحــ  الرمث دة للســل ات الســوريخ، مــن أجــل تأكي

 لشحةات ايفغاثخ اذه؛
 آليخ الرصد التابعخ لألمم املتحدة للى وجه السرلخ؛نشر أن يتم  يقرا - 2 
الواردة يف ال قرتني الثانيخ والثالثخ مـن    احكاألأن يةتاي الع ل ب يقرا كذدك - 2 
ــرار   مة ــوق ــذا الق ــدا ــًا 621 بع ــاري  يوم ــن ت ــاذم ــن   ه، وأن خ اخت ــقلختأــع ل  ــتعراض م  لب
 ؛األمن جملس

ــع األلــراف الســوريخ املةخرلــخ    يقييرا ضي ييا   - 1  ــيق مجي ــخ  أن تت ــملال إمكاني يف ال
ايفنسـانيخ مباشـرة إىل الةـاس يف  ـاير أرجـاء  ـوريخ، بشـكل فـوري ودون          اتإي ال املسالد
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، وذلــك وشـركاياا املة ذـذين  تحــدة ألمـم امل ايفنسـانيخ التابعـخ ل  وكــانت الأي لراقيـل، مـن قلب ـل    
للى أ اس تقيي ات األمم املتحدة ل حتياجـات وبت ـّرد مـن أي حتيـزات وأغـراض وأاـداف       
  يا يخ، بو ايل مةاا القيا  للى ال ور بإزالخ مجيع العوايع أما  تقدمي املسالدات ايفنسانيخ؛  

وقـ  إلـ ق    يف اذا ال دد الدور الذي ميكن أن تسام بـه ات اقـات   يالحظ - 6 
الةار ال  تت ع مـع املبـادئ ايفنسـانيخ والقـانون ايفنسـاين الـدو  يف تسـايل إي ـال املسـالدات          

ضــرورة أن تت ــع   ويؤكييم كييذدك ايفنســانيخ الراميــخ إىل املســالدة يف إنقــاذ حيــاة املــدنيني،      
 األلراف للى فترات ادنخ لألغراض ايفنسانيخ، وللـى أيـا  للسـكيةخ، وفتـرات لوقـ  إلـ ق      
الةار حمليا وفترات ادنخ حمليـخ مـن أجـل متكـني الوكـانت ايفنسـانيخ مـن الوصـول ا مـن دون          

إىل أن  ويشيي لوايــع إىل مجيــع املةــالع املتأــررة يف  ــوريخ وفقــا للقــانون ايفنســاين الــدو ،    
 اويع املدنيني كأ لوب من أ اليو القتال حمظور مبوجو القانون ايفنساين الدو ؛

تتخـذ مجيـع األلـراف السـوريخ املةخرلـخ يف الـملال مجيـع اا ـوات         أن  يقرا - 2 
املةا بخ لأ ان   مخ وأمن موظ ي األمم املتحدة واألفـراد املـرتب ني هبـا، ومـوظ ي وكانهتـا      
املتخ  خ ومجيع املوظ ني ا  ـرين املشـاركني يف أنشـ خ ايفغاثـخ ايفنسـانيخ، حسـب ا يقتأـيه        

يتــام يف التةقــل ود ــول املةــالع الــ  يق ــدو ا،   املســاس دّرالقــانون الــدو  ايفنســاين، دون  
املسـالدة  إىل أن ا   ـات للـى ل ـال     ويشي  للى ضرورة لد  لرقلخ اذه اةاـود،   ويشمد

 ايفنسانيخ قد تشكل جرايم حرب؛
لألزمــخ الرااةــخ يف  ــوريخ لــن  الوحيــد للــى أن اإلــل املســتدا  يع ييم ادتأك ييم - 2 
خ  يا ـيخ شـاملخ لل  يـع بقيـادة  ـوريخ ترمـي إىل التة يـذ الكامـل         من  ـ ل ل ليـ   يتحقع إن

، بوصـ ه املرفـع الثـاين    الذي وافـع لليـه اجمللـس    5165حزيران/يونيه  21لبيان جةي  امل ر  
 تعينيب يرحبواأل أر ايفبرااي ي،  السيدباةاود ال  بذ ا  ويش م(، 5162) 5662لقراره 
 ؛لألمم املتحدة لسوريخ   اااص لألمني العا بعوامل يف مة و  تافان دي ميستوراالسيد 

لن تة يذ اذا القرار، ولـن   إىل األمني العا  أن يقد  إىل اجمللس تقريرًا يطلب - 61 
امتثال مجيع األلراف السوريخ املةخرلخ يف الملال  ذا القرار، وذلـك يف غأـون املالـخ الزمةيـخ     

 ؛(5162) 5622لتقدميه التقرير املتعلع بالقرار 
ــ يؤكييم - 66  ــدًا مــن ايفجــراءات  يتخذ ــ هأن ــال أي لــرف    مزي ــخ لــد  امتث يف حال

 ؛(5162) 5622 وري  ذا القرار أو للقرار 
 بقي اذه املسألخ قيد نظره ال علي.أن ُي يقرا - 65 

 


