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 2018شباط/فبراير  24المعقودة في  8188الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته   

  
 إن مجلس األمن، 
 (2013) 2118 و (2012) 2043 و (2012) 2042إىل قــــــــ ا ا ــــــــ   إذ يشييييييييييييييييي يييييير 

 (2015) 2209 و (2014) 2191 و (2014) 2175 و (2014) 2165 و (2014) 2139 و
 (2016) 2268 و (2015) 2258 و (2015) 2254 و (2015) 2249 و (2015) 2235 و
، وإىل بيانات  ئيس  (2017) 2393 و (2016) 2336 و (2016) 2332 و (2016) 2286 و

( S/PRST/2012/6) 2012آذا /ما س  21 ( وS/PRST/2011/16) 2011آب/أغســــــ    3املؤ خة 
( S/PRST/2013/15) 2013 ش ين األول/أكتوب   2 ( وS/PRST/2012/10) 2012نيسان/أب يل  5 و
 (، S/PRST/2015/15) 2015آب/أغس    17 ( وS/PRST/2015/10) 2015نيسان/أب يل  24 و

التزام  القوي بسيادة سو ية واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أ اضيها، ومبقاصد  وإذ يؤكد من جديد 
 ميثاق األمم املتحدة ومبادئ ، 

يف سو ية، مبا يف  األليمالستم ا  خ و ة الوضع اإلنساين  وإذ يكرر اإلعراب عن أساه العم ق 
وألن أكث  من ذلـــــل يف الاوشـــــة الشـــــــــــــــ قيـــــة واـــــاقةـــــة إدلـــــ  و ـــــال اـــــاقةـــــة  ـــــاة و كبـــــان وال قـــــة، 

ذلل املســــا دة  يف شــــ س يف ســــو ية ام اإن ااسة إىل املســــا دة اإلنســــانية ال اسلة، مبا مليون 13.1
ي يشــــــــون يف مناش   ممن مليونان ونصــــــــ  مليون ماليني من املشــــــــ دين داخليا و 6.1ال بية، ومن بينهم 

ن املدنيني الذين أوصـــــــدت يصـــــــ   الوصـــــــول إليها، مبن قيهم الالسنون الالســـــــ ينيون، ومنات اإال  م
 دوهنم املناقذ يف املناش  احملاص ة،

قداحة أ مال ال ن  اليت بلات مســتويات غم مقبولة و ااقمت يف إزاء  سييخ هوإذ يعرب عن  
مبا يف بل ويف مدينة دمشـــــ  أي ـــــا، أحناء  ديدة من البلد، وال ســـــيما يف ااقةة إدل  والاوشة الشـــــ قية، 

اهلجمات اليت ُ شـــــن  لن املدنيني واأل يان املدنية وامل اق  ال بية،  اســـــية، وإزاءقصـــــ  املباين الدبلوم ذلل
يف اذا الصـــــــــــــــدد إىل وإذ يشييييييييييي ر مما يزيد من حدة امل اناة ويؤدي إىل  شـــــــــــــــ يد أ داد كبمة من الناس، 

الدويل االلتزامات القانونية الواق ة  لن  ا   مجيع األش ا  مبوس  القانون الدويل اإلنســـــــــــــــاين والقانون 
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مجيع حلقوق اإلنســان، وكذلل مجيع ق ا ات سل  األمن ذات الصــلة، وخاصــة االلتزامات القاضــية بوق  
 اهلجمات اليت ُ شن  لن املدنيني واأل يان املدنية، مبا يشمل اهلجمات  لن املدا س وامل اق  ال بية،

من خملاـــات احل ب  لن أولنـــل ال ـــائـــدين إىل منـــاش  ملو ـــة بـــاملتاج ات  وإذ يعرب عن قلقييه 
 نةيم الدولة  وحتتاج إىل الد م لتحقي  االســــــــــتق ا  والقد ة  لن الصــــــــــمود، ومنها مناش  اســــــــــت يدت من

وإذ يعرب عن  دا ش(، اإلســـــــالمية يف ال  اق والشـــــــاة ) نةيم الدولة اإلســـــــالمية، امل  و  أي ـــــــا باســـــــم
  إزاء األوضاع اإلنسانية يف ال قة، انزعاجه

ل دة قد ة األمم املتحدة  لن إيصـال املسـا دة اإلنسـانية  ن بالغ انزعاجهوإذ يكرر اإلعراب ع 
إزاء األوضـــاع املز ية اليت ي اين   ن سز   الشـــديد وإذ يعربإىل الســـ ان احملاصـــ ين يف األشـــه  األخمة، 

منها منات اإال  من املدنيني الذين أوصــــــــــــــدت دوهنم املناقذ يف املناش  احملاصــــــــــــــ ة يف ا مهو ية ال  بية 
أن أش ال احلصا  اليت وإذ يؤكد من جديد السو ية، وخاصة يف الاوشة الش قية والمموك والاو ة وكا يا، 

إىل القياة قو ا ب قع  وإذ يدعواي انتهاك للقانون الدويل اإلنســاين،   ســتهد  الســ ان املدنيني يف ســو ية
 كل  مليات احلصا ،

من قة يف الوضع اإلنساين الذي ي يش  األش اص املش دون داخليا  منوإذ يعرب عن انزعاجه  
 ية يف اذا الصدد  لن ض و ة أن ُي ال وصول املسا دة اإلنسانية إىل  كبان من داخل سو  دويشد    كبان

 و لن ض و ة إجياد حل مستداة،
ال مــل ا ــا ي قيمــا يت ل  مبنــاش  واي  التو   من أســل احلــدل من أ مــال ال ن   وإذ يالحظ 

 لن ض و ة احرتاة مجيع  وإذ يشددبا تبا  ذلل خ وة صوب وق  إشالق النا  الشامل يف البلد ب مت ، 
األش ا  التزاماهتا با ااقات وق  إشالق النا  القائمة و لن وسوب منح اإلذن بإيصـــــــــــــــال املســـــــــــــــا دة 

 اإلنسانية كجزء من  لل ا هود وققا ألح اة القانون الدويل اإلنساين،
اقحة   من امتثال أي  دابم  ـُتَّ ذ من أسل م  الدول األ  اء جي  أن أنوإذ يؤكد مجددا  

اإل ااب  ميع االلتزامات الواق ة  لن  ا قها مبوس  القانون الدويل، وخاصـــــــــــــــة القانون الدويل حلقوق 
 اإلنسان والقانون الدويل لالسنني والقانون الدويل اإلنساين،

 لن أن الوضـــع اإلنســـاين ســـيســـتم  يف التداو  ما   يتم التوصـــل إىل حل ســـياســـي  وإذ يشييدد 
جبميع األش ا  أن   مل  لن إح از  وإذ يه ب(، 2015) 2254ا ساء يف الق ا  للنزاع الســو ي وققا مل

 قدة يف اذا الصـــــــــدد وأن  ت ذ  دابم لبناء الثقة، مبا يف ذلل اإلق اج املب    ن أي أشـــــــــ اص اتجزين 
 بش ل   ساي، ال سيما النساء واألشاال،

 (2014) 2165 و (2014) 2139ل ــــــدة  نايــــــذ ق ا ا ــــــ   وإذ يعرب عن اسيييييييييييت كييييياره 
 (2017) 2393 و (2016) 2332 و (2016) 2268 و (2015) 2258 و (2014) 2191 و

  نايذا كاقيا،
ية األليمة يف ســـــو ية ال  زال  شـــــ ل خ  ا يهدد الســـــالة واألمن أن األوضـــــاع اإلنســـــان وإذ يقرر 

 املن قة، يف
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من ميثاق األمم املتحدة، بقبول ق ا ات  25أن الدول األ  ـــــــاء ملزمة ، مبوس  املادة  وإذ يؤكد 
 اجملل  و نايذاا،

دون  ــ خم وأن   مــل قو ا  لن األ مــال ال ــدائيــة مجيع األش ا  وق  بــ ن   ييالييب ي - 1 
ة  نايذ اذا امل ل   نايذا كامال وشـــــامال من سان  مجيع األش ا  باية التوصـــــل إىل وق  مســـــتق  كاال

للتم ني ، يوما متتاليا 30  ن مدهتاال  قل يف مجيع أحناء ســو ية لارتة لأل مال ال دائية ألغ اض إنســانية 
واملصـــــــــابني من ذوي و قدمي خدمات اإلسالء ال يب للم ضـــــــــن  من إيصـــــــــال امل ونة واسدمات اإلنســـــــــانية

  لن حنو آمن ومستم  ودون  وائ ، وققا ألح اة القانون الدويل املن بقة؛ احل سة تاحلاال
 نةيم املناذة ضـد  ال مليات ال سـ  يةأن وق  األ مال ال دائية لن ين ب   لن  يؤكد - 2 

اسم دا ش( و نةيم القا دة الدولة اإلسالمية يف ال  اق والشاة ) نةيم الدولة اإلسالمية، امل  و  أي اً ب
وســائ  األق اد وا ما ات واملؤســســات وال يانات امل  ب ة بتنةيم القا دة أو  نةيم الدولة  وسبهة النصــ ة،

 اإلسالمية، وغم ذلل من ا ما ات اإل اابية،  لن حنو ما حدده سل  األمن؛ 
إشالق النا  القائمة وأن جبميع األش ا  أن حترتة التزاماهتا جتاه ا ااقات وق   يه ب - 3 
بالدول األ  اء كاقة أن  ستال ما هلا من  يه بوكذلل ، 2268شاملًة التنايذ ال امل للق ا   اي هبا، 

ناوذ لــدا األش ا  ل اــالــة  نايــذ وق  األ مــال ال ــدائيــة، والوقــاء بــااللتزامــات القــائمــة، ود م ا هود 
ض و ة  واق  ضمانات  ويؤكد، دائم ومستم  لن حنو النا  ال امية إىل هتينة الة و  املالئمة لوق  إشالق 

 ؛ذات صلة من  لل الدول األ  اء
جبميع الدول األ  ــــــاء امل نية أن  نســــــ  ا هود من أسل  صــــــد وق  األ مال  يه ب - 4 

 ال دائية، ان القا من الرت يبات القائمة؛
ل ال دائية، لقواقل بدء  وق  األ ماحال ، مجيع األش ا ســـــــمح   ن ب كذلك الب  ي - 5 

املســــا دة اإلنســــانية التاب ة لألمم املتحدة وشــــ كائها املناذين بالوصــــول كل أســــبوع، شــــاملة اللوازة ال بية 
وا  احية، وبشــــــ ل آمن ومســــــتم  ودون  وائ  إىل مجيع املناش  والســــــ ان املشــــــمولني بال لبات املقدمة 

ماليني ش س ي يشون  5.6سيما إىل  اء سو ية، والوققاً لتقييم األمم املتحدة لالحتياسات يف مجيع أحن
 مليونان و ســــــــــــ مائة أل ستم ا اليا يف أم  احلاسة إىل املســــــــــــا دة اإلنســــــــــــانية، مبن قيهم  1 244يف 

، وذلل  اناً بتقييم األمم املتحدة مناش  ااصـــــ ة شـــــ س ي يشـــــون يف مناش  يصـــــ   الوصـــــول إليها أو
 ؛للحالة األمنية  لن النحو امل تاد

بدء  وق  األ مال ال دائية، لألمم مجيع األش ا ، حال ســــــــــمح   ن ب كذلك الب  ي - 6 
بإس اء  مليات لإلسالء ال يب بش ل آمن وغم مش وط، استنادا إىل ال  و ة  املتحدة وش كائها املناذين

للحـالـة األمنيـة  لن ، وذلـل  انـاً بتقييم األمم املتحـدة ال بيـة ووققـا ملـا هليـ  االحتيـاسـات ال بيـة ال ـاسلـة
 ؛النحو امل تاد

، مذكل ا هبا الســـــــــــل ات الســـــــــــو ية بوس  خاص، ب ـــــــــــ و ة أن هتثل مجيع يكرر م البته - 7 
األش ا  قو ا اللتزامــاهتــا مبوســ  القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــل أح ــاة القــانون الــدويل حلقوق اإلنســــــــــــــــان، 
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 ذلل  اية املدنيني وكاالة االحرتاة واحلماية حســــــــــ  ان باقها، وأح اة القانون الدويل اإلنســــــــــاين، مبا يف
 ميع ال املني يف اجملالني ال يب واإلنســــاين الذين ي ــــ ل ون حصــــ ا مبهاة شبية ولوســــائل نقلهم وم داهتم 
وكذلل للمستشايات وسائ  امل اق  ال بية، وب  و ة أن  ناذ  نايذا  اما وقو يا كامل األح اة اليت و دت 

 ل  األمن ذات الصلة؛يف مجيع ق ا ات س
بـــ ن  يســــــــــــــ  مجيع األش ا  امل و  اإمن دون   اقيـــل لل ـــاملني يف اجملـــالني ال يب  ي ييالييب - 8 

نقلهم ولوازمهم، مبا قيها املواد الالزمة  ووســـــــــــائلواإلنســـــــــــاين الذين ي ـــــــــــ ل ون حصـــــــــــ ا مبهاة شبية، ومل داهتم 
ويكرر ا يتســــــــــــ  مع القانون الدويل اإلنســــــــــــاين، للج احة، لتم ينهم من الوصــــــــــــول إىل مجيع احملتاسني إليهم مب

مجيع األش ا  بوق  االست داة ال س  ي للم اق  ال بية واملدا س وغماا من املنشآت املدنية وجتن   م البته
 إقامة مواقع  س  ية يف املناش  امل اولة بالس ان وال    ن شن اهلجمات املوسهة ضد األ يان املدنية؛

بال لبات اسمســــــــــــــة اليت حدداا منســــــــــــــ  اإلغا ة ال ا ئة يف  لتقديريح ط علما مع ا - 9 
جبميع األش ا  أن  يســ   نايذ اذه ال لبات  ويه بأ ناء زيا    لســو ية،  2018كانون الثاين/يناي   11

  قوة  لننة مبســـا دة إنســـانية مســـتم ة واســـل  2018اسمســـة وغماا وذلل ل االة  زويد ســـو ية يف  اة 
 نساين؛مبادئ ال مل اإل

جبميع األش ا  أن  قوة قو ا ب قع احلصـــا   ن املناش  امل اولة بالســـ ان، مبا يف يه ب  - 10 
مجيع األش ا  ب ن  ســــــــمح بإيصــــــــال املســــــــا دة  وي البذلل الاوشة الشــــــــ قية والمموك والاو ة وكا يا، 

واألدوية اليت ال غىن  نها اإلنسانية، مبا يف ذلل املسا دة ال بية، و     ن ح مان املدنيني من األغذية 
لبقائهم  لن قيد احلياة، وب ن ه لن من اإلسالء اإمن  لن وس  الســـــــــــــــ  ة ودون  وائ   ميع املدنيني 

  توق  قيها األ مال ال دائية لن ض و ة أن  تا  األش ا   لن قرتات ويشدد الذين ي غبون يف املااد ة، 
، من وإ الن اهلدنة يف مواقع م ينةلوق  إشالق النا   ألغ اض إنســــــــــــانية، و لن أياة للســــــــــــ ينة، وقرتات

أسل ه ني الوكاالت اإلنســـــانية من الوصـــــول اإمن دون  وائ  إىل مجيع املناش  املت ـــــ  ة يف ســـــو ية، مع 
 التذكم ب ن جتويع املدنيني ك سلوب من أسالي  القتال اةو  مبوس  القانون الدويل اإلنساين؛

إىل اإلس اع بتنايذ األ مال اإلنسانية املت لقة باأللااة  لن سبيل االست جال يف  يدعو - 11 
 مجيع أحناء سو ية؛ 

إىل األمني ال ــاة أن يقــدة إىل اجملل   ق ي اً  ن  نايــذ اــذا الق ا  و ن امتثــال  ي لييب - 12 
يف إشا   ب د ذلل مثاذا الق ا   اواذيوما من  ا يخ  15مجيع األش ا  امل نية يف ســـــــــــــو ية، يف غ ـــــــــــــون 

 (2014) 2191 و (2014) 2165 و (2014) 2139التقــــا ي  اليت يقــــدمهــــا بشــــــــــــــــــ ن الق ا ات 
 ؛(2017) 2393 و (2016) 2332 و (2015) 2258 و

 أن يبقي املس لة قيد نة ه الا لي. يقرر - 13 
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