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 مجلس األمن:
أنشأ ميثاق األمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية لألمم المتحدة بما في ذلك مجلس األمن، 

الميثاق المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم واألمن الدوليين على عاتق مجلس ويضع 

 للسلم. ا ظهر تهديد وللمجلس أن يجتمع كلماألمن، 

 هي: وبناء على الميثاق تهدف األمم المتحدة إلى تحقيق أربعة مقاصد، 

 حفظ السلم واألمن الدوليين. .1

 إنماء العالقات الودية بين األمم. .2

 التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان. .3

 األمم. العمل كجهة مرجعية لتنسيق أعمال  .4

 جميع األعضاء في األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها. ويتعهد

أجهزة األمم المتحدة األخرى التوصيات إلى الدول األعضاء، ينفرد مجلس وبينما تقدم  

 الميثاق. لزم الدول األعضاء بتنفيذها بموجب تقرارات األمن بسلطة اتخاذ 

 واألمن:حفظ السلم 
من شكوى تتعلق بتهديد للسلم، يبادر المجلس عادة بأن عرض على مجلس األتعندما 

وللمجلس أن يقوم بما  ،األطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلميةيوصي 

 يلي: 

 االضطالع بمهام التحقيق والوساطة في بعض الحاالت أو وضع مبادئ هذا االتفاق أو

طلب إلى األمين العام بأن يبذل مساعيه توجيه  تعيين مبعوثين خاصين أو إيفاد بعثة أو

 السلمية. الحميدة لتسوية النزاع بالسبل 

وعندما يؤدي النزاع إلى أعمال عدائية، يكون الشاغل األساسي للمجلس هو وضع حد 

 يلي: وفي تلك الحالة للمجلس أن يقوم بما  ،لتلك األعمال بأسرع ما يمكن

 .يساعد على منع تصعيد النزاعإصدار توجيهات بوقف إطالق النار مما 

إيفاد مراقبين عسكريين أو قوات لحفظ السالم للمساعدة في تخفيف حدة التوترات 

سلمية. وللفصل بين القوات المتعادية وإحالل جو من الهدوء يمكن فيه السعي إلى تسوية 

 

 يلي: وعالوة على ذلك، للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير لإلنفاذ، تشمل ما 

اءات االقتصادية، وحظر توريد األسلحة، والعقوبات والقيود المالية، وحظر الجز

 أو حتى العمل العسكري الجماعي.، الحصار، قطع العالقات الدبلوماسية ،السفر

ويتمثل أحد الشواغل األساسية في تركيز اإلجراءات على المسؤولين عن السياسات 

مع التقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر أو الممارسات التي يدينها المجتمع الدولي، 

 .1المتخذة على غيرهم من السكان وعلى االقتصادالتدابير 

                                                           
1 http://www.un.org/ar/sc/about/  

http://www.un.org/ar/sc/about/
http://www.un.org/ar/sc/about/
http://www.un.org/ar/sc/about/
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 :المهام والصالحيات
 بموجب ميثاق األمم المتحدة، يضطلع مجلس األمن بالمهام، ويتمتع بالسلطات، التالية:

التحقيق و ،هاالمحافظة على السالم واألمن الدوليين وفقا لمبادئ األمم المتحدة ومقاصد

تقديم توصيات بشأن تسوية تلك و، في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خالف دولي

تحديد و ،التسلح لتنظيموضع خطط إلنشاء نظام و، المنازعات أو بشأن شروط التسوية

أي خطر يتهدد السالم أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات باإلجراءات التي ينبغي 

عضاء إلى تطبيق الجزاءات االقتصادية وغيرها من التدابير دعوة جميع األو، اتخاذها

اتخاذ إجراءات عسكرية و، التي ال تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه

االضطالع بمهام األمم المتحدة و، التوصية بقبول األعضاء الجددو ،ضد المعتدي

ت إلى الجمعية العامة بشأن تقديم التوصياو، للوصاية في "المواقع االستراتيجية"

 . 1 مع الجمعية، جنبا إلى جنب قضاة المحكمة الدولية انتخاب األمين العام، وانتخاب

 الدائمين:األعضاء الدائمون وغير 
 عضوا على النحو التالي: 15يتألف المجلس من 

الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا  خمسة أعضاء دائمين: االتحاد الروسي،

 والواليات المتحدة األمريكية. ،الشمالية ايرلنداو عظمىال

 2 .وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين

ولكي يصدر قرار في مجلس األمن، فإنه يحتاج لتأييد تسعة أصوات مع عدم استخدام 

 أي من الدول الدائمة العضوية.

 :2012لعام  2040القرار 
فيه بنشر مراقبين في سورية  يأذن 14/4/2012 راره فيقمجلس االمن  أصدر

كما طالب مجلس  (،مسلحمراقب عسكري غير  30)النار  إطالقعلى وقف  لإلشراف

االمن الحكومة السورية ان تنفذ بشكل واضح كل االلتزامات التي وافقت على الوفاء 

 وهي: 2012 نيسان 1بها في رسالتها الى المبعوث االممي كوفي عنان المؤرخة في 

 ألسلحةاوقف كل استخدام و السكانية،نحو المراكز  العسكرية وقف تحركات القوات

 3وحولها.في تلك المراكز وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية الثقيلة 

برهان غليون نأمل ان الدكتور ولقد رحب المجلس الوطني السوري بهذا القرار وقال 

ة لتحرك دولي لحماية الشعب السوري وحقه في العيش بسالم يكون هذا القرار بداي

 وكرامة.وحرية 

 

 
                                                           

1 http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml  
2 http://www.un.org/ar/members/  
 . النقض حق استخدامهما عبر قرار أي صدور دون السابق في مرتين والصين روسيا حالت حيث للمجلس قرار اول هو هذا طبعا 3

http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml
http://www.un.org/ar/members/
http://www.un.org/ar/members/
http://www.un.org/ar/members/
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 :2012لعام  2042القرار 
ويـدعو إلى االممي المبعـوث  اي قدمـهالنقاط الـست الـتيعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع 

إلنهاء الفـوري لكـل أعمال العنف وانتهاكات حقوق بهدف لتنفيـذها العاجـل والـشامل 

نسان وتأمين وصول المـساعدات اإلنـسانية وتيـسير عمليـة انتقـال سياسـي بقيـادة اإل

سـورية تفـضي إلى إقامـة نظـام سياسـي تعـددي ديمقراطـي يتمتـع فيـه المواطنون 

بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أصولهم العرقية أو معتقداتهم، بوسـائل منـها 

 .1ن الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السوريةبدء حوار سياسي شامل بي

طالب الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل االلتزامات التـي وافقـت علــى كما  

 :وهــي ٢٠١٢نيــسان  ١في الوفــاء بها في رســالتها إلى المبعــوث المؤرخــة 

  .مراكز الـسكانيةالنحو ركات القوات ح)أ( وقــف ت

  .المراكز اسـتخدام لألسـلحة الثقيلـة في تلـك ـف كـلووق)ب( 

 .)ج( وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها

التي يوليها المبعوث النسحاب جميع القوات الحكوميـة الـسورية  ويؤكد األهمية

ال وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية إلى ثكناتها لتيسير الوقف المستمر ألعم

بـالوقف  ةفي سـورية، بما في ذلـك المعارضـيطالـب جميـع األطـراف كما  ،العنف

.2الفـوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله

عرب عن اعتزامه، رهنا بالتوصل إلى وقف مـستمر ألعمـال العنـف المـسلح بجميـع وأ

شاور بين األمين العـام أشـكاله مـن جانـب كـل األطـراف، أن ينـشئ فـورا، بعـد التـ

والحكومـة الـسورية، بعثـة مراقبـة تابعـة لألمـم المتحـدة في سـورية لرصـد وقـف 

أعمـال العنـف المسلح بجميـع أشـكاله مـن جانـب كافـة األطـراف والجوانـب ذات 

الـصلة مـن اقتـراح النقـاط الست الذي قدمه المبعـوث، وذلـك اسـتنادا إلى اقتـراح 

نيسان  18 مـن األمـين العـام، الـذي يطلـب مجلس األمن تلقيه في أجل أقصاه سمير

يهيـب بالحكومـة الـسورية كفالـة عمـل البعثـة بفعاليـة، بما في ذلـك كما  .٢٠١٢

فريقهـا المتقدم، وذلك بتيسير النـشر الـسريع بـدون عراقيـل ألفرادهـا وقـدراتها حـسب 

وكفالة تمكينها مـن التحـرك والوصـول بـشكل كامـل وفـوري  ،يتهامـا يلـزم لتنفيـذ وال

وعدم إعاقة اتصاالتها وتمكينـها  ،ودون عراقيـل حـسب ما هو ضروري لتنفيذ واليتها

مـن االتـصال بحريـة وفي إطـار من الخصوصية بـاألفراد في جميـع أرجـاء سـورية 

 .البعثةدون االنتقـام مـن أي شـخص بـسبب تواصـله مع 

مراقبـا عـسكريا غير  ٣٠حدود  فييقرر اإلذن بإيفاد فريق متقدم مؤلف من عدد و

عـن تنفيـذ وقـف كامـل للعنـف  اإلبالغفي  والبدءمـسلح للتواصـل مـع األطـراف 

المـسلح بجميع أشـكاله مـن جانـب جميـع األطـراف وذلـك لحين نـشر البعثـة المـشار 
                                                           

 .توصيف الحراك الثوري الشعبي السلمي بالمعارضة غير دقيق ؛فهو ثورة وليس بمعارضة . 1
 المساواة بالحكم بين الضحية ومجرم الحرب. 2
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السورية وكافة األطراف أن تـضمن تمكـين الفريـق المتقـدم  إليهـا ويهيب بالحكومة

 مهامـه.مـن تنفيـذ 

يهيب باألطراف ضمان سالمة الفريـق المتقـدم دون المـساس بحريتـه في التنقـل و

 .والوصول، ويؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية

الـسماح بوصـول مـوظفي الهيئـات اإلنـسانية  يكرر تأكيد دعوته السلطات السوريةو

لمـساعدة وفقـا لفـورا وبـشكل كامـل ودون عراقيـل إلى كـل الـسكان المحتـاجين 

حكام القـانون الـدولي والمبـادئ التوجيهيـة للمـساعدة اإلنـسانية، ويـدعو جميـع أل

ن تتعــاون بــشكل ســورية، وال ســيما الــسلطات الــسورية، إلى أ فياألطـراف 

كامــل مــع األمــم المتحــدة والمنظمات اإلنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة 

  .اإلنسانية

 :2012لعام  2043القرار 
وطالب القرار بوضع حد فوري للقتال في سورية وخول  2012نيسان  21صدر في 

مراقب عسكري غير  300ن الى المتحدة زيادة بعثة المراقبين الدوليي لألمماالمين العام 

 كثب.مسلح لمراقبة االوضاع عن 

للنقاط الست المقدمة من المبعوث والمرفقة بقرار مجلس االمن  تأييدهعلى  أكدكما 

ودعا لتنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف االنهاء الفوري لكل  2012لعام  2040

مساعدات االنسانية وتيسير اعمال العنف وانتهاكات حقوق االنسان وتأمين وصول ال

عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي الى اقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي 

يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو اصولهم العرقية أو 

معتقداتهم بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع اطياف 

 وهي:السورية  المعارضة

االلتزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سورية لتلبية الطموحات  .1

 السوري.واالهتمامات المشروعة للشعب 

االلتزام بوقف القتال وتحقيق وقف عاجل وفعال ألعمال العنف المسلح بجميع اشكاله  .2

 االطراف.من قبل جميع 

 القتال.في حينها لجميع المناطق المتضررة من كفالة تقديم المساعدات االنسانية  .3

في ذلك بشكل  ، بماا  تعسفي ا  تكثيف سرعة اإلفراج عن األشخاص المحتجزين احتجاز .4

الذين شاركوا في انشطة سياسية  األشخاص، واألشخاصخاص الفئات الضعيفة من 

 سلمية ...

ة غير تمييزية بشأن كفالة حرية التنقل في جميع انحاء البالد للصحفيين واعتماد سياس .5

 الدخول.منحهم تأشيرات 

احترام حرية انشاء الجمعيات والحق في التظاهر بشكل سلمي على النحو الذي يكفله  .6

 القانون.
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 :2012لعام  2052القرار 
بخصوص انتهاك القوات المسلحة السورية اتفاق فض  2012حزيران  27بتاريخ اتخذ 

في ن الكيان الصهيوني المحتل وسورية المبرم بي 1973لعام  338االشتباك رقم 

 الجوالن.النار على افرقة المراقبين في  وإطالقالجوالن والمنطقة الفاصلة 

 :2012لعام  2059القرار 
 .ةإذ يشيد بجهود بعثة األمم المتحدة للمراقبة في سوري ٢٠12تموز  20اتخذه في 

مع أخذ توصيات األمين العام  ،يوما 30مدتها . يقرر تجديد والية البعثة لفترة نهائية ١

بشأن إعادة تشكيل البعثة في الحسبان، ومع مراعاة اآلثار المترتبة على العمليات من 

 .ةجراء الحالة األمنية المتزايدة الخطورة في سوري

. يهيب باألطراف أن تضمن سالمة أفراد البعثة دون المساس بحريتهم في التنقل ٢

ى أن المسؤولية األساسية في هذا الصدد تقع على م على الوصول، ويشدد علتهوقدر

 .عاتق السلطات السورية

. يعرب عن استعداده لتجديد والية البعثة بعد ذلك، شريطة أن يقدم األمين العام تقريرا ٣

يؤكده مجلس األمن، يفيد فيه بوقف استخدام األسلحة الثقيلة وبانخفاض مستوى العنف 

 .للسماح للبعثة بأداء واليتها من جانب جميع األطراف بما يكفي

ِّم ٤  ١٥تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون  للمجلس. يطلب إلى األمين العام أن يقد 

 .يوما

 . يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره. ٥

 :2012لعام  2084القرار 
 م، وتضمن ما يلي:2012كانون األول  19اتخذه مجلس األمن في جلسته المعقودة في 

تشرين  ٢٢( المؤرخ 1973) ٣٣٨باألطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره . يهيب 1

 .١٩٧٣األول 

. يدعو جميع األطراف إلى التعاون التام مع عمليات قوة األمم المتحدة لمراقبة فض 2

وكفالة حرية تنقلها وأمن موظفي األمم  امتيازاتها وحصاناتهااالشتباك، واحترام 

م وكذلك إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري تهاالمتحدة أثناء اضطالعهم بوالي

 .وفقا لالتفاقات القائمة، ويؤكد ضرورة تعزيز سالمة أفراد قوة األمم المتحدة وأمنهم

بشأن فض  ١٩٧٤. يؤكد االلتزام الواقع على كال الطرفين باحترام شروط اتفاق عام 3

ن إلى ممارسة أقصى درجات االشتباك بين القوات احتراما دقيقا تاما، ويدعو الطرفي

ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق النار وللمنطقة الفاصلة، ويشدد على 

وجوب االمتناع عن القيام بأي نشاط عسكري أيا كان نوعه في المنطقة الفاصلة، بما 

 .في ذلك أي عمليات عسكرية من جانب القوات المسلحة العربية السورية
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تبذلها قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك من أجل تنفيذ  . يرحب بالجهود التي4

سياسة األمين العام القاضية بعدم التسامح إطالقا إزاء أعمال االستغالل واالنتهاك 

الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثاال تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة باألمم 

اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية في هذا  المتحدة، ويطلب إلى األمين العام أن يواصل

الصدد وأن يبقي مجلس األمن على علم بها، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ 

اإلجراءات الوقائية والتأديبية التي تكفل التحقيق على النحو المناسب في أي أعمال من 

 .بعون لهاهذا القبيل والمعاقبة عليها في الحاالت التي يتورط فيها أفراد تا

. يقرر تجديد والية قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى 5

، ويطلب إلى األمين العام أن يكفل إمداد القوة بالقدرة الالزمة ٢٠١٣حزيران  ٣٠

 بها.للوفاء بالوالية المنوطة 

لحالة وعن التدابير يوما تقريرا عن تطورات ا ٩٠. يطلب إلى األمين العام أن يقدم كل 6

 . ١٩٧٣لعام  ٣٣٨المتخذة لتنفيذ القرار 

 

 :2013لعام  2108القرار 
لعام  338كذلك اكد على اتفاق فض االشتباك رقم  2013حزيران  27اتخذ بتاريخ 

اطالق لفض االشتباك ومنع أي انتهاك لوقف  1974وااللتزام به وكذلك اتفاق  1973

كد على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسكري اكما النار في المنطقة الفاصلة 

 الفصل.لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة 

 :2013لعام  2118القرار 
 ولكن لموالتخلص منها بخصوص االسلحة الكيميائية 2013ايلول  27اتخذ بتاريخ 

 االمتثال.يهدد بعقاب فوري ضد حكومة االسد في حال عدم 

في ريف  2013آب  21ألسلحة الكيميائية في عن شديد سخطه الستخدام ا أعربو

 لذلك، وإذيدين قتل المدنيين نتيجة  البعثة، وإذعلى نحو ما خلص اليه تقرير  1دمشق

يشدد  الدولي، وإذيؤكد أن استخدام األسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون 

 الكيميائية.على وجوب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام لألسلحة 

كما رحب بإطار عمل إزالة األسلحة الكيميائية السورية الذي جرى التوصل اليه في 

جنيف بين روسيا وامريكا بهدف ضمان القضاء على برنامج سورية لألسلحة الكيميائية 

يعرب عن التزامه بالتعجيل بالسيطرة الدولية على  وجه، وإذوقت وبأسلم  أبكرفي 

 سورية. األسلحة الكيميائية ومكوناتها في

                                                           
 األسد قوات شنته هجوم في واألطفال النساء من معظمهم آخرين آالف 10 من أكثر أصيبو استشهدوا شخص 1400 من كثر أ 1

 .2013 آب 21 يوم دمشق بريف والغربية الشرقية الغوطتين على السامة، والغازات الكيماوية باألسلحةالمجرمة 
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على أن الحل الوحيد لألزمة السورية سيكون من خالل عملية سياسية شاملة كما شدد 

  2012حزيران  30بقيادة سورية على اساس بيان جنيف المؤرخ 

كما قرر أال تقوم سورية أو أي طرف أخر باستخدام اسلحة كيميائية أو استحداثها أو 

نها أو االحتفاظ بها أو بنقل األسلحة انتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزي

 ى دول أخرى أو جهات من غير الدولالكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إل

 المتحدة.التعاون الكامل مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم 

يؤكد استعداده للنظر فورا في أي تقارير من منظمة حظر األسلحة الكيميائية تقدم في 

تنص على إحالة قضايا عدم  الكيميائية، التيمادة الثامنة من اتفاقية األسلحة ال إطار

 المتحدة.االمتثال إلى مجلس األمن التابع لألمم 

 إذن، أويشمل نقل األسلحة الكيميائية دون  القرار، بمايقرر في حالة عدم االمتثال لهذا 

تدابير بموجب الفصل أن يفرض  ،1استخدام أي أحد لألسلحة الكيميائية في سورية 

 المتحدة.السابع من ميثاق األمم 

 :2013لعام  2131القرار 
يشجب بشدة الحوادث التي هددت سالمة أفراد  ،2013كانون األول  18تخذ بتاريخ ا

تشرين  1بما في ذلك القتال الذي وقع في  ،األمم المتحدة وأمنهم في األشهر األخيرة

بة أحد أفراد قوة األمم المتحدة لمراقبة فض األول في جوار أرنبة وأسفر عن إصا

االشتباك بجروح وقيام القوات المسلحة السورية بإطالق النار على مركبات تابعة للقوة 

تشرين األول وفي جوار جبا في  15تحمل أفرادا من البعثة في قرية الصمدانية في 

ابعة للمعارضة تشرين الثاني ،وقيام عناصر مسلحة ت 5منطقة الحد من األسلحة في 

تشرين الثاني  1السورية بإطالق النار على أربعة أفراد تابعين للقوة واحتجازهم في 

في جوار قرية مغر المير في منطقة الحد من األسلحة ،وقيام عناصر مسلحة تابعة 

تشرين الثاني في جوار  28للمعارضة السورية بإطالق  النار على قافلة تابعة للقوة في 

 .ة أحد أفراد األمم المتحدة بجروحطقة الحد من األسلحة ،مما أدى إلى إصابمنبرويحينة 

 :2014لعام  2139القرار 
وذكر المساعدات االنسانية الى سورية  بإيصالوهو خاص  2014 شباط 22اتخذ في 

التي يصعب الوصول اليها المناطق يوجد فيها مئات االالف و المحاصرة التيالمناطق 

 مليون. 3من  كثرأالتي يوجد فيها 

 واكد على تقديم المساعدة على اساس الحاجة بتجرد من أي تحيزات واغراض سياسية 

وطالب جميع األطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف بغض النظر عن 

والتوقف والكف عن جميع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وانتهاكات  مصدرها،

                                                           
 السالح استخدام يمنع والذي 1320 عام الصادر 2118 األمن مجلس قرار مرة 013أكثر من  خرق ي المجرماألسد نظامالال 1

 السورية لشبكةاه، وفق حمامحافظة و دمشق ريف محافظة تبعتها إدلب، محافظة في ذروتها الكيماوية الهجمات وبلغت الكيماوي
  . المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب تدابير فرض،ولم يتم  اإلنسان لحقوق
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والتأكيد من جديد على االلتزامات المترتبة عليها عليها،  حقوق اإلنسان واالعتداء

الدولي لحقوق اإلنسان، وأكد في ذات الوقت  لقانون الدولي اإلنساني والقانونبموجب ا

 . وجرائم ضد اإلنسانية ذه االنتهاكات قد تشكل جرائم حربأن بعض ه

فضال  المدنيين،وناشد جميع األطراف بالكف فورا عن جميع الهجمات التي تشن ضد 

االستخدام العشوائي لألسلحة في المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك عمليات  عن

واللجوء لوسائل  المتفجرة،، كاستخدام البراميل والقصف الجوي القصف المدفعي

بإصابات زائدة عن الحد أو إحداث معاناة ال مبرر لها،  الحرب التي تتسبب بطبيعتها

بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين،  لى االلتزامكذلك على وجه الخصوص إ وأشار

 .ذاتهاحد ب واالهداف المدنيةالهجمات الموجهة ضد المدنيين  العشوائية،حظر الهجمات 

 بالسكان.دعوة جميع االطراف الى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة و

 الطبي.احترام مبدأ الحياد و

 سورية.ز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في يدين بشدة االحتجاكما 

 سورية.في  لألجانبطالب باالنسحاب الفوري و

 .1 2014الثاني  كانون 22رحب بمؤتمر جنيف الذي بدأ في مونترو كما 

حزيران  30وطالب جميع االطراف بالعمل على التنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر 

2012. 

 :2014لعام  2161القرار 
 2.ب ومكافحته بخصوص االرها

 تهدد التي األخطار أشد أحد يمثل ومظاهره أشكاله بجميع اإلرهاب أن جديد من يؤكد

 تبريره يمكن وال إجرامي عمل هو اإلرهاب أعمال من عمل أي وأن واألمن السالم

  ،مرتكبه هوية أو توقيته عن النظر وبصرف دوافعه، عن النظر بغض

 وجماعات أفراد من به يرتبط من وسائر لقاعدةا لتنظيم القاطعة إدانته يكرر وإذ

 ومتعددة متواصلة إجرامية إرهابية أعمال من يرتكبونه لما وذلك وكيانات، ومؤسسات

 دعائم وتقويض الممتلكات وتدمير الضحايا من وغيرهم األبرياء المدنيين قتل تستهدف

  كبير، حد إلى االستقرار

 حضارة، أو جنسية أو ديانة بأي اإلرهاب ربط نبغيي وال يمكن ال أنه جديد من يؤكد وإذ

 تهدد أخطار من اإلرهابية األعمال عن ينجم ما مكافحة ضرورة جديد من يؤكد وإذ

 والقانون المتحدة األمم لميثاق وفقا الوسائل، بجميع وذلك الدوليين، واألمن السالم

 الالجئين وقانون إلنسان،ا حقوق قانون وهي السارية الدولية القوانين يشمل بما الدولي،

                                                           
  2المقصود هو جنيف  1
ى ارهاب االسد ،كما ان كل ما يحدث في سورية يعود الى سبب رئيسي وهو عدم تنحي بشار الكيماوي وعصابته عن لم يتطرقوا ال 2

 الحكم ،والبد من معالجة سبب االرهاب وليس اعراضه .
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 المتحدة األمم تؤديه الذي الهام الدور على الصدد هذا في يشدد وإذ اإلنساني، والقانون

 وتنسيقها، الجهود هذه قيادة في

 ترتكبها التي الرهائن وأخذ األشخاص اختطاف أعمال منع على تصميمه عن يعرب وإذ

 تقديم أو فدية دفع دون بأمان الرهائن سراح إطالق ضمان وعلى إرهابية، جماعات

 تعمل أن الدول جميع من يطلب وإذ الساري، الدولي للقانون وفقا سياسية، تنازالت

 المدفوعات من مباشرة غير أو مباشرة بصورة االستفادة من اإلرهابيين منع على

 بأمان، الرهائن سراح إطالق ضمان وعلى السياسية، التنازالت من أو كفدية المقدمة

 اختطاف حوادث خالل وثيق بشكل الدول جميع تعاون ضرورة جديد من ؤكدي وإذ

 اإلرهابية، الجماعات ترتكبها التي الرهائن وأخذ األشخاص

 والشمول بالمثابرة يتسم نهج باتباع إال اإلرهاب على التغلب يمكن ال أنه على يشدد وإذ

 بفعالية وتعاونها ميةواإلقلي الدولية والمنظمات الدول جميع مشاركة أساس على قائم

 حركتها، وشل وعزلها وإضعافها اإلرهابية التهديدات منع في

 : التالية التدابيـر المتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب يتصرف وإذ

 األصول تجميد •

 الموارد أو المالية األصول من وغيرها األموال بتجميد إبطاء دون القيام (أ) 

 بما والكيانات، والمؤسسات الجماعات وتلك األفراد أولئك إلى تعود التي االقتصادية

 بصورة فيها، التصرف يعود أو ملكيتها تعود ممتلكات من المتأتية األموال ذلك في

 منهم، بتوجيه أو عنهم نيابة يتصرفون أفراد إلى أو إليهم مباشرة، غير أو مباشرة

 أخرى اقتصادية موارد أو مالية أصول أو أموال أي أو األموال تلك إتاحة عدم وكفالة

 أي أو رعاياها طريق عن مباشرة، غير أو مباشرة بصورة األشخاص، هؤالء لصالح

 .أراضيها في موجودين أشخاص

 السفر حظر •

 األراضي، لتلك عبورهم أو أراضيها إلى األفراد أولئك دخول منع (ب) 

 أو أراضيها دخول من نيهامواط تمنع بأن دولة يلزم ما الفقرة هذه في يكون أال شريطة

 ضروريا العبور أو الدخول كان إذا الفقرة هذه تسري وأال منها، الخروج منهم تطلب أن

 على حالة كل في اللجنة، فيها تقرر التي الحاالت في أو ما، قضائية بإجراءات للوفاء

 .العبور أو الدخول ذلك تبرر أسباب وجود حدة،

 

 األسلحة توريد حظر •

 وما األسلحة توريد من مباشرة غير أو مباشرة بصورة يتم قد ما منع (ج) 

 والمركبات والذخائر، األسلحة ذلك في بما األنواع، شتى من عتاد من بها يتصل

 ذكره، سبق لما الالزمة الغيار وقطع العسكرية، شبه والمعدات العسكرية، والمعدات

 باألنشطة يتصل تدريب أو مساعدة أو فنية مشورة أي وتقديم نقلها، أو بيعها أو
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 السفن باستخدام أو أراضيها، خارج إلى رعاياها يد على أو أراضيها من العسكرية،

 والمؤسسات والجماعات األفراد أولئك إلى أعالمها، تحمل التي الطائرات أو

 .والكيانات

 القائمة على اإلدراج معايير •

 أو لها لتخطيطا أو الجهات، تلك أنشطة أو أعمال تمويل في المشاركة (أ) 

 أو باسمها أو معها ذلك في المشاركة أو ارتكابها، أو لها اإلعداد أو بها القيام تيسير

 .لها دعما أو عنها نيابة

 .إليها عتاد من بها يتصل وما األسلحة نقل أو بيع أو توريد (ب) 

 .لحسابها األنشطة أو التصرفات أشكال من آخر شكل أي أو التجنيد (ج) 

 المالية واألصول األموال تدفقات وقف أجل من وحزم بقوة تتحرك أن الدول إلى يطلب 

 قائمة على أسماؤهم المدرج والكيانات األفراد إلى األخرى االقتصادية والموارد

 . القاعدة تنظيم على المفروضة الجزاءات

 مكافحة ولجنة اللجنة بين فيما الجاري التعاون تعزيز ضرورة على التأكيد يكرر

 الخبراء أفرقة بين وفيما ،2004لعام  1540بالقرار عمال المنشأة واللجنة هاباإلر

 زيارات بشأن والتنسيق المعلومات تبادل تعزيز االقتضاء، حسب منها، بسبل لها التابعة

 ورصدها، التقنية المساعدة وتيسير لها، التابعة الخبراء أفرقة والية إطار في البلدان

 تهم التي المسائل سائر وبشأن واإلقليمية، الدولية الوكاالتو المنظمات مع والعالقات

 بالمجاالت تتعلق بتوجيهات اللجان تزويد اعتزامه عن ويعرب جميعها، الثالث اللجان

 من ويطلب أفضل، نحو على التعاون هذا وتيسير جهودها تنسيق بغرض تهمها التي

 مشترك مكان في العمل من فرقةاأل تتمكن لكي الالزمة الترتيبات يتخذ أن العام األمين

 .ممكن وقت أقرب في

 :2014لعام  2163القرار 
شدد على اال يكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة  2014حزيران  25اتخذ بتاريخ 

 .مم المتحدة لمراقبة فض االشتباكالفصل بين القوات سوى افراد قوة األ

وات المسلحة السورية وعناصر ادانة استخدام االسلحة الثقيلة من جانب كل من الق

 الفاصلة.المعارضة المسلحة في النزاع السوري الجاري في المنطقة 

 .1973لعام  338المعنية تنفيذ قرار  باألطرافيهيب 

لفض  1974يشدد على االلتزام الواقع على كال الطرفين باحترام شروط اتفاق عام 

 وتام.االشتباك بين القوات احترام دقيق 

وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في كد على ؤي

 الفصل.منطقة 
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 :2014لعام  2165القرار 
 م، وتضمن ما يلي: 2014تموز  14اتخذ بتاريخ 

 .وبيانه الرئاسي  2014لعام  2139وجوب تنفيذ القرار 

 المتحدة.استخدام المعابر الحدودية بشكل كفوء ألغراض العمليات اإلنسانية لألمم 

 عراقيل.بشكل فوري وبدون اتاحة وصول المساعدات االنسانية 

المجلس، الذي وافق عليه  2012حزيران  30التأكيد على التنفيذ الكامل لبيان جنيف 

ويشيد بالجهود التي بذلها السيد  2013لعام  2118المرفق الثاني لقراره  بوصفه

ن دي ميستورا في منصب المبعوث بتعيين السيد ستافا اإلبراهيمي، ويرحباألخضر 

 لسورية.الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

 :2014لعام  2170القرار 
 االرهاب ومكافحة االرهاب 

 وسيادتهما السورية العربية والجمهورية العراق جمهورية استقالل تأكيد يعيد إذ

 ومبادئه، المتحدة األمم ميثاق مقاصد تأكيد كذلك يعيد وإذ أراضيهما، وسالمة ووحدتهما

 التهديدات أخطر أحد يشكل ومظاهره أشكاله بجميع اإلرهاب أن على التأكيد يعيد وإذ

 وغير إجرامية أعمال هي إرهابية أعمال أي وأن الدوليين واألمن بالسالم تحدق التي

 مرتكبوها، كان وأيا ارتكابها، وأوقات بواعثها كانت مهما مبررة،

 أو جنسية أو ديانة بأي ربطه ينبغي وال يمكن ال اإلرهاب، أن على التأكيد يعيد وإذ

 بعينها، حضارة

 يقوم والشمول بالمثابرة يتسم نهج باتباع إال اإلرهاب دحر يمكن ال أنه على يشدد وإذ

 منع في بفعالية وتعاونها واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول جميع مشاركة على

 حركتها، وشل هاوعزل وإضعافها اإلرهابية التهديدات

 1:المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب يتصرف وإذ

 التنظيمات االرهابية التي اإلرهابية األعمال العبارات بأشد ويدين يشجب .1

 والواسعة والمنهجية الجسيمة خروقاته واستمرار العنيفة، المتطرفة اوأفكاره

 إلنساني.ا الدولي للقانون وانتهاكاته اإلنسان لحقوق النطاق

 متعددة فظائع وارتكاب عمدا واستهدافهم للمدنيين العشوائي القتل بشدة يدين .2

 فيهم بمن القضاء، نطاق خارج األشخاص وإعدام الجماعي اإلعدام وعمليات

 العقدي، أو الديني انتمائها أساس على بأسرها وطوائف أفراد واضطهاد الجنود،

 وتشويههم األطفال وقتل ت،األقليا أعضاء وتشريد المدنيين، واختطاف

 األخرى، الجنسي العنف وأشكال واالغتصاب واستخدامهم، وتجنيدهم

                                                           
ام االسدي مضمون كل القرارات التي تتعلق باإلرهاب، ماعدا ارهاب الالنظ المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجبالتصرف  1

فلم يتم التصدي له دوليا بموجب الفصل السابع بالرغم من جرائم الحرب المتكررة والمقصودة والعشوائية التي فاقت جرائم التنظيمات 
 االرهابية .
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 وتدمير والمستشفيات، المدارس على واالعتداءات العشوائي، واالحتجاز

 االقتصادية بالحقوق التمتع عن الناس وإعاقة والدينية، الثقافية المواقع

 الرقة محافظات في خاصة التعليم، في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية

 محافظات في خاصة العراق، شمال وفي السورية، وإدلب وحلب الزور ودير

 ونينوى. الدين وصالح التأميم

 السكان من فئة أي ضد المنهجية أو النطاق الواسعة الهجمات أن إلى يشير .3

 جريمة تشكل قد العقدية أو الدينية أو السياسية أو اإلثنية خلفيتهم بسبب المدنيين

 اإلنسانية . ضد

 مباشر غير أو مباشر نحو على القيام بمنع الدول تقوم بأن قراره تأكيد يعيد .4

 ذلك في بما أنواعها، بكافة بها المتصلة واألعتدة األسلحة نقل أو بيع أو بتوريد

 العسكرية شبه والمعدات العسكرية والمعدات والمركبات والذخيرة األسلحة

 أو المساعدة أو الفنية المشورة وبتقديم سابقا، المذكورة للمعدات الغيار وقطع

 وسائرالتنظيمات االرهابية  إلى العسكريــــة باألنشطة يتصل فيما التدريب

 . القاعدة بتنظيم المرتبطة والكيانات والمؤسسات والجماعات األفــــراد

 عهم .م مباشر غير أو مباشر نحو على تجارية أعمال أي مباشرة يدين .5

 . األجانب اإلرهابيين المقاتلين تجنيديدين  .6

 

 :2014لعام  2175القرار 
يؤكد مجددا واجب جميع األطراف الضالعة في النزاع المسلح الذي يقتضي منها - ١

االمتثال للقانون اإلنساني الدولي، وال سيما التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 

الملحقين  1977وفقا للبروتوكولين اإلضافيين لعام وااللتزامات المنطبقة عليها  1949

بتلك االتفاقيات، من أجل كفالة االحترام والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم 

المساعدة اإلنسانية وموظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، وكذلك االمتثال 

ق اإلنسان والقانون الدولي للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي لحقو

 .لالجئين

يدين بشدة جميع أشكال العنف والترويع، بما في ذلك أشكال منها القتل، واالغتصاب -2

واالعتداء الجنسي، والسطو المسلح، واالختطاف، وأخذ الرهائن، واالختطاف بغرض 

التي  االبتزاز، والمضايقة واالعتقال واالحتجاز بصورة غير قانونية، وهي األشكال

يتزايد تعرض المشاركين في العمليات اإلنسانية لها، وكذلك الهجمات التي تُشن على 

 .قوافل المساعدة اإلنسانية وما تتعرض له أصولها من إتالف ونهب

يحث جميع األطراف الضالعة في النزاع المسلح على السماح بوصول العاملين في -3

ودون عوائق إلى كل َمن ُهم في حاجة إلى  مجال تقديم المساعدة اإلنسانية بصورة تامة

المساعدة، وعلى القيام، ما أمكن، بتوفير جميع التسهيالت الضرورية لعملياتهم، 
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وتعزيز سالمة وأمن وحرية تنقِّل العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية وموظفي 

 .األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول

دول على ضمان أال تبقى الجرائم المرتكبة ضد العاملين في مجال تقديم يحث ال-4

المساعدة اإلنسانية دون عقاب، مؤكدا ضرورة أن تكفل الدول أال ينشط مرتكبو 

 أراضيها دون خشية من عقاب وأن يقدم الجناة الهجمات المنفذة ضد هؤالء األفراد على

 .ية وااللتزامات الناشئة عن القانون الدوليإلى العدالة وفق ما تنص عليه القوانين الوطن

يؤكد من جديد ضرورة أن يلتزم جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية -5

وموظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها بمراعاة واحترام قوانين البلد الذي 

، ويبرز أهمية أن تتمسك يعملون فيه، وفقا ألحكام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة

المنظماُت اإلنسانية فيما تقوم به من أنشطة بالمبادئ المتمثلة في مراعاة االعتبارات 

 واالستقاللية.ة والحياد والتجرد اإلنساني

 :2014لعام  2178القرار 
 1يتحدث عن االرهاب ومكافحته 

 المتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب يتصرف وإذ

 وإلى الطائفي والعنف اإلرهاب إلى يفضي أن يمكن الذي العنيف طرفالت يدين .1

 جميع يتخلِّى بأن ويطالب إرهابية، أعماال األجانب اإلرهابين المقاتلين ارتكاب

 األعمال ارتكاب عن كلِّيا يتوقِّفوا وأن أسلحتهم عن األجانب اإلرهابيين المقاتلين

  المسلحة. النزاعات في والمشاركة اإلرهابية

 الجماعات أو اإلرهابيين تحركات منع الدول جميع على أن جديد من كديؤ .2

 أوراق إصدار وعلى الحدود على فعالة ضوابط فرض طريق عن اإلرهابية

 إثبات أوراق وتزييف تزوير لمنع تدابير وباتخاذ السفر، ووثائق الهوية إثبات

 أهمية لصددا هذا في ويؤكد حامليها، شخصية انتحال أو السفر ووثائق الهوية

 يشكله الذي للخطر الصلة، ذات الدولية اللتزاماتها وفقا الدول، هذه تتصدى أن

 اإلجراءات تطبيق على األعضاء الدول ويشجع األجانب، اإلرهابيون المقاتلون

 بيانات جمع ذلك في بما وفرزهم، المسافرين خطورة لتقييم األدلة على القائمة

 القائمة النمطية القوالب إلى استنادا التصنيف إلى اللجوء دون وتحليلها، السفر

 الدولي. القانون يحظره الذي التمييز على

 طريق عن والدولي، الداخلي للقانون وفقا القيام، على األعضاء الدول يحث .3

 وتسريع بتكثيف المتحدة، األمم سيما وال األطراف، والمتعددة الثنائية اآلليات

 الشبكات أو اإلرهابيين تحركات أو بأعمال تعلقةالم العملياتية المعلومات تبادل

                                                           
 تبدأ مكافحة االرهاب بمحاكمة مجرم الحرب بشار قاتل الطفولة . 1
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 التي الدول مع سيما وال األجانب، اإلرهابيون المقاتلون ذلك في بما اإلرهابية،

  جنسيتها. يحملون أو فيها يقيمون

 القانون بموجب اللتزاماتها وفقا تتعاون، أن األعضاء الدول بجميع يهيب .4

 اإلرهابيون المقاتلون يمثله لذيا الخطر لمواجهة الجهود بذل في الدولي،

 اإلرهاب إلى يفضي الذي المتطرف الفكر نشر منع منها بوسائل األجانب،

 المقاتلين ومنع األطفال، فيهم بمن األجانب، اإلرهابيين المقاتلين وتجنيد

 إلى المالي الدعم تقديم ومنع وتعطيل حدودها، عبور من األجانب اإلرهابيين

 وإلعادة منهم العائدين لمقاضاة استراتيجيات وتنفيذ عووض المقاتلين، هؤالء

  إدماجهم. وإعادة تأهيلهم

 وقانون اإلنسان لحقوق الدولي للقانون وفقا األعضاء، الدول على أن يقرر .5

 أو نقل أو تنظيم أو تجنيد وقمع منع الدولي، اإلنساني والقانون الدولي الالجئين

 يحملون أو فيها يقيمون التي غير دولة إلى يسافرون الذين األفراد تجهيز

 المشاركة أو لها اإلعداد أو تدبيرها أو إرهابية أعمال ارتكاب بغرض جنسيتها

 سفر وتمويل التدريب، ذلك تلقِّي أو اإلرهاب أعمال على تدريب توفير أو فيها،

 وأنشطتهم. األفراد هؤالء

 من اإلقليمي، ونود واإلقليمي الدولي التعاون تحسين إلى األعضاء الدول يدعو .6

 المقاتلين سفر منع أجل من مناسبا، ذلك كان متى ثنائية اتفاقات إبرام خالل

 منها بسبل وذلك لها، عبورهم أو أراضيها من انطالقا األجانب اإلرهابيين

 الممارسات أفضل وتبادل هويتهم، تحديد بغرض المعلومات تبادل تعزيز

 اإلرهابيون المقاتلون يتبعها التي ماطباألن أفضل نحو على واإللمام واعتمادها،

 التعاون من إطار في العمل إلى األعضاء الدول ويدعو سفرهم، في األجانب

 استغالل من اإلرهابيين منع إلى ترمي الوطني المستوى على تدابير اتخاذ عند

 اإلرهابية، األعمال دعم على التحريض في والموارد واالتصاالت التكنولوجيا

 األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام على نفسه الوقت في الحرص مع

  . الدولي القانون بموجب القائمة األخرى لاللتزامات واالمتثال

 :2014لعام  2191القرار 
النزاع وخاصة السلطات  أطرافطالب جميع و 2014كانون االول  17تخذ بتاريخ ا

اإلنساني الدولي والقانون الدولي السورية باالمتثال فورا اللتزاماتها بموجب القانون 

 2165و 2014لعام  2139جميع احكام قراري مجلس االمن  اإلنسان، وبتنفيذلحقوق 

واشار إلى أن بعض ، 2013تشرين األول  2رئاسي المؤرخ والبيان ال 2014 لعام

االنتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم 

 ية.اإلنسانضد 
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ستافان دي ميستورا في منصب المبعوث الخاص لألمين العام  عن تأييده للسيد وأعرب

بوجه خاص إلى تلقي مزيد من المشورة من المبعوث  لسورية، ويتطلعلألمم المتحدة 

 تجميد.الخاص بشأن مقترحاته الرامية للحد من العنف بوسائل منها تنفيذ مناطق 

التدابير بموجب ميثاق األمم المتحدة في حال عدم من جديد انه سيتخذ مزيد من  أكد

 2014لعام  2139امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذا القرار او للقرار 

 .2014لعام  2165او القرار 

 :2014لعام  2192القرار 
يهيب باألطراف المعنية ان تنفذ فورا قراره و ،2014كانون االول  18اتخذ بتاريخ 

 .م1973تشرين االول  22المؤرخ  1973لعام  338

لفض  1974يشدد على االلتزام الواقع على كال الطرفين باحترام احكام اتفاق عام 

 وتام.االشتباك بين القوات احترام دقيق 

يؤكد على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في 

 الفصل.منطقة 

قوة مراقبة فض االشتباك إلى مغادرة جميع مواقع القوة يدعو جميع الجماعات باستثناء 

 القنيطرة.ومعبر 

 :2015لعام  2199القرار 
أي  ويدين مباشرةيتحدث عن االرهاب وتمويله والتعامل التجاري معهم ومكافحته 

 والمشتقات، والسيما تجارة النفط معهمأعمال تجارية على نحو مباشر أو غير مباشر 

 . الصلة ذات والمواد مصافيال ووحدات النفطية،

 أو المالية األصول من وغيرها األموال بتجميد إبطاء دون بالقيام الدول جميعتلزم 

 لإلرهابيين . تعود التي االقتصادية الموارد

 وسورية . العراق في الثقافي التراث له ضتعرِّ  الذي التدمير يدين

 الثقافية بالممتلكات االتجار لمنع المناسبة التدابير األعضاء الدول جميع تتخذ أن ويقرر

 والعلمية والثقافية والتاريخية األثرية األهمية ذات األصناف وسائر والسورية العراقية

 ومن 1990 آب 6 منذ العراق من قانونية غير بصورة نقلت التي والدينية النادرة

 . 2011 آذار 15 منذ ةسوري

 الرهائن سراح إطالق ويحث على يةالخارج والتبرعات للفدية طلبا االختطافيدين 

 ألحكام وفقا سياسية، تنازالت تقديم أو الفدية سبيل على مبالغ دفع دون آمنة بصورة

 المنطبقة . الدولي القانون

 :2015لعام  2209القرار 
سمية، ادان بأشد العبارات أي استخدام ألي مادة كيميائية م و2015اذار  6اتخذ بتاريخ 

 سورية.رها سالح في الكلور، باعتبا مثل
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عن بالغ القلق من أن مواد كيميائية سمية قد استخدمت باعتبارها سالح في  أعربكما 

سورية وفق ما خلصت اليه بدرجة عالية من اليقين بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة 

ة أن أي استخدام من هذا القبيل للمواد الكيميائية السمي الكيميائية، ويالحظحظر األسلحة 

والتفاقية حظر األسلحة  2118باعتبارها سالح من شأنه ان يشكل انتهاك للقرار 

ستفرض تدابير بموجب الفصل  2118في حال عدم االمتثال ألحكام القرار و الكيميائية.

 المتحدة.السابع من ميثاق األمم 

 :2015لعام  2235القرار 
رات أي استخدام ألي مادة يكرر تأكيد إدانته بأشد العباو 2015آب  7اتخذ بتاريخ 

التأكيد على أنه ال ينبغي و سورية.الكلور، باعتبارها سالح في  سمية، مثلكيميائية 

ألي طرف في سورية أن يقوم باستخدام األسلحة الكيميائية أو استحداثها أو انتاجها أو 

عن  يعرب عن عزمه تحديد المسؤولينو نقلها.حيازتها أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو 

  .األعمالهذه 

التأكيد على وجوب مساءلة األشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات  ويكرر

فيها الكلور أو أي مادة كيميائية  كأسلحة، بماالمسؤولة عن استخدام المواد الكيميائية 

يطلب كذلك أن يقوم األمين العام لألمم المتحدة بتنسيق مع المدير العام و أخرى.سامة 

نظمة حظر األسلحة الكيميائية، بعد أن يأذن مجلس األمن بإنشاء آلية التحقيق لم

المشتركة ودون إبطاء، باتخاذ الخطوات والتدابير والترتيبات الضرورية لإلسراع 

بإنشاء آلية التحقيق المشتركة وشروعها في مزاولة مهامها بشكل كامل، بما في ذلك 

اهة ويتمتعون بالمهارات والخبرة الالزمة وفقا استقدام موظفين محنكين يتحلون بالنز

لالختصاصات الموضوعة، ويشير إلى ضرورة إيالء االعتبار الواجب ألهمية استقدام 

 .أولئك الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن

يطلب إلى بعثة تقصي الحقائق أن تتعاون مع آلية التحقيق المشتركة ابتداء من شروع 

ام بعملها لتمكينها من االطالع الكامل على جميع المعلومات واألدلة التي اآللية في القي

حصلت عليها البعثة أو أعدتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر السجالت 

الطبية وأشرطة المقابالت ونصوصها، والمواد الوثائقية، ويطلب من آلية التحقيق 

ن موضع تحقيق من قبل بعثة تقصي المشتركة، فيما يتعلق باالدعاءات التي تكو

يشير الى ان المجلس في و .الحقائق، أن تعمل بتنسيق مع البعثة من أجل أداء واليتها

سورية ومن جميع االطراف في سورية ان تتعاون تعاون اقتضى من  2118قراره 

 المتحدة.األسلحة الكيميائية واالمم  كامل مع منظمة حظر
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 :2015لعام  2249القرار 
يحث الدول األعضاء على تكثيف جهودها الرامية إلى و ومكافحته، اإلرهابق بيتعل

وقف تدفق المقاتلين اإلرهابيين األجانب إلى العراق وسورية ومنع وقمع تمويل 

 .1اإلرهاب 

 

 :2015لعام  2253القرار 
 :ومكافحتهاالرهاب 

 أو تنظيمها أو اإلرهابية األعمال ارتكاب عن المسؤولين محاسبة وجوب مجددا يؤكد

 . دعمها

 من اإلرهابيين منع أجل من التعاون من إطار في تعمل أن على األعضاء الدول يحث

 االجتماعي التواصل وسائط وفي اإلنترنت شبكة على له يروجون لما والتصدي التجنيد

 . العنف على وتحريض   عنيفة متطرفة دعاية من

 بأهمية وتتسم اآلخر منها كلِّ  يعزز ناصرع اإلنسان وحقوق واألمن التنمية بأن يسلِّم وإذ

 أن على يشدد وإذ اإلرهاب، لمكافحة المعتمد النهج وشمول فعالية إلى بالنسبة حيوية

 واألمن السالم تحقيق كفالة من تتخذ أن ينبغي اإلرهاب مكافحة استراتيجيات

 أهدافها . من خاصا هدفا المستدامين

 والشمول بالمثابرة يتسم نهج باتباع إال اإلرهاب على التغلب يمكن ال أنه على يشدد وإذ

 بفعالية وتعاونها واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول جميع مشاركة أساس على ويقوم

 . حركتها وشل وعزلها وإضعافها اإلرهابية التهديدات منع في

 فيها بما األسلحة، إمدادات وقف على األعضاء الدول تعمل أن قراره إلى يشير وإذ

 الوسائل تجد أن إلى الدول دعواته وكذلك اإلرهابيين، إلى والخفيفة، الصغيرة األسلحة

 وتيرة وتسريع باألسلحة باإلتجار المتعلقة العمليات عن المعلومات تبادل بتكثيف الكفيلة

 الوطني الصعيد من كل على المبذولة الجهود تنسيق تعزيز على تعمل وأن تبادلها،

 . والدولي ليميواإلق اإلقليمي ودون

 :2015لعام  2254القرار 
 اكم 2012حزيران  30على تأييده لبيان جنيف  واكد 2015كانون األول  18ذ في اتخ

                                                        2015 2بياني فيينا بتاريخ تشرين االولايد 

                                                           
 .  PKKيعي )حالش( ،وال لحزب العمال الكردستاني مع مالحظة انه لم يتطرق ابدا لحزب هللا اللبناني الش 1
الصين ومصر واالتحاد األوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا واألردن ولبنان :هم المجتمعون في فيينا   2

 : وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا واإلمارات والمملكة المتحدة واألمم المتحدة والواليات المتحدة

 .أساسية أمور العلمانية وهويتها أراضيها وسالمة واستقاللها سورية وحدة .1 

 .قائمة ستظل الدولة مؤسسات .2

 =.الديني االنتماء أو العرق عن النظر بصرف حمايتها يجب السوريين كل حقوق .3
  الحرب إلنهاء الدبلوماسية الجهود كل تسريع ضرورة .4
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 . 2015م لعا 1)مجموعة الدعم الدولي لسورية(  وتشرين الثاني

                                                           
 وللبلدان ولالجئين داخليا للنازحين الدعم المشاركون وسيعزز سورية مناطق لكل اإلنسانية المنظمات وصول ضمان .5=

 .المستضيفة

 .المشاركون عليه واتفق الدولي األمن مجلس صنفها كما اإلرهابية اتتنظيمال هزيمة ضرورة على االتفاق .6

 لجمع المتحدة لألمم الدعوة هواوج المشاركين فإن 2118 الدولي األمن مجلس وقرار 2012 جنيف ببيان العمل إطار في .7

 يعقب أن على طائفية وغير وشاملة مصداقية ذات حكومة تشكيل إلى تفضي سياسية عملية سورية في في والمعارضة الحكومة ممثلي
 زاموبالت الحكومة بموافقة المتحدة األمم إشراف تحت االنتخابات هذه إجراء وينبغي. انتخابات وإجراء جديد دستور وضع تشكيلها

 .فيها المشاركة المغتربون ومنهم السوريين لكل يحق نزيهة حرة تكون وأن والمحاسبة للشفافية الدولية المعايير أعلى

 .سورية مستقبل يحدد من هو السوري والشعب السياسية العملية هذه وتقود تملك التي هي سورية .8

 محدد تاريخ في يبدأ البالد أنحاء بكل النار إلطالق وقف وتنفيذ ترتيبات سيدرسون المتحدة األمم ومعهم المشاركون .9

  .الجديدة السياسية العملية هذه مع وبالتوازي
 العربية واإلمارات ومصر والصين السعودية العربية والمملكة ألمانيا تضم التي سورية، لدعم الدولية المجموعة أعضاء اجتمع 1

 وُعمان المتحدة واألمم ولبنان العربية الدول وجامعة واألردن وإيطاليا والعراق وإيران وفرنسا األمريكية المتحدة والواليات المتحدة
 .األوروبي واالتحاد وتركيا وروسيا المتحدة والمملكة وقطر

 المجموعة أعضاء واتفق. 2015األول  تشرين 30 في المنعقد االجتماع في أحرز الذي التقدم الستكمال بناء حوارا المشاركون عقد ثم

 المنطقة، استقرار وزعزعة لسورية، المادي والتدمير السوري، الشعب معاناة إلنهاء الملحة الحاجة على باإلجماع سورية لدعم الدولية
 .سورية في القتال يستقطبهم الذين اإلرهابيين أعداد تنامي من ذلك عن ينجم وما

 ،2012 لعام جنيف لبيان تطبيقا بالتوازي السياسية العملية ستهاللوا النار إطالق وقف تنفيذ بين وثيقة صلة بوجود المجموعة وأقّرت

 بقيادة السياسي االنتقال عملية بتنفيذ التزامهم عن المجموعة أعضاء وأعرب. سريعا المبادرتين هاتين في تقدم إحراز يجب وأنه
 القضايا من العديد بشأن توافق إلى عةالمجمو وتوصلت. الكامل بنصه جنيف بيان إلى استنادا زمامها، السوريون يتولى سورية
 .الرئيسة
 ممثلو يبدأ حالما التنفيذ حيز يدخل سورية في النار إلطالق الشامل الوقف تحقيق أجل من والعمل الدعم تقديم على المجموعة واتفقت

 بيان أساس على المتحدة، مماأل إشراف تحت السياسي االنتقال تحقيق نحو األولى الخطوات باتخاذ السوريتين والمعارضة الحكومة
 بعثة بإقامة يأذن األمن مجلس يصدره قرار بدعم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في العضوية الدائمة الخمس الدول وتعهدت. جنيف

 طرف من اتالهجم لخطر المراقبون فيها يتعرض ال التي السورية المناطق في تعمل المتحدة، األمم بموافقة النار إطالق وقف لمراقبة
 .جنيف لبيان وفقا السياسي االنتقال عملية بدعم أيضا والتزموا اإلرهابيين،

 الممكنة التدابير جميع باتخاذ المتصارعة، األطراف لمختلف داعمين أو منفردة بلدانا بوصفهم المجموعة، أعضاء جميع تعهد كما
 إطالق وقف ينطبق وال. النار إطالق لوقف فيها، يؤثرون أو مداداتباإل يمدونها أو يدعمونها التي واألفراد المجموعات امتثال لفرض

 اعتبارها على العمل مجموعة تتفق أخرى جماعة أية أو التنظيمات االرهابية تستهدف التي الدفاعية أو الهجومية األعمال على النار
 .إرهابية
 وقف تطبيق دعم خطط وضع بتسريع المتحدة األمم أمر أنه نمو-كي بان السيد المتحدة لألمم العام األمين بإعالن المشاركون وأشاد
 وسبل النار إطالق وقف متطلبات تحديد مهمة قيادة المتحدة األمم تتولى أن ينبغي أنه على المجموعة واتفقت. الشامل النار إطالق
 .المعنية األطراف مع بالتنسيق تحقيقه،

 ديمومة في تسهم أن شأنها من التي الثقة بناء تدابير لتشجيع فورية خطوات اتخاذ على عزمها عن الدولية الدعم مجموعة وأعربت
 مجموعة ناقشت فيينا، بيان من الخامس للبند وتطبيقا السياق هذا وفي. الشامل النار إطالق وقف أمام الطريق وتمهيد السياسية العملية
 عن الصادر 2165 للقرار تطبيقا كافة سورية أنحاء يف بسرعة اإلنسانية المساعدات وصول تضمن خطوات التخاذ الحاجة الدعم

. اإلنسانية المساعدات شحن إيصال يخص فيما العالقة المتحدة األمم طلبات على الموافقة وناشدت المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس
 وفقا اآلمنة لعودتهم واتيةالم الشروط توفير ضرورة على وشّددت والنازحين الالجئين مصير إزاء قلقها عن المجموعة وأعربت
 النهائية للتسوية مهم أمر هو الالجئين قضية حل إن. المضيفة الدول مصالح باالعتبار األخذ مع الدولي اإلنساني القانون لمعايير

 وإيصال نالمدنيي للسكان العشوائية األسلحة استعمال يسببها التي المدمرة باآلثار التذكير المجموعة أعادت كما. السوري للصراع
 حث على المجموعة واتفقت. المتحدة لألمم التابع األمن مجلس عن الصادر 2139 القرار في ورد حسبما اإلنسانية، المساعدات

 .العشوائية األسلحة هذه استعمال عن فورا التوقف على األطراف

 بشأن 2199 القرار سيّما وال الصلة، ذات تحدةالم لألمم التابع األمن مجلس قرارات بجميع االلتزام أهمية تأكيد المجموعة وأعادت

 .اإلرهابيون منه يستفيد الذي والرهائن، األثرية والقطع بالنفط المشروع غير االتجار بوقف
 الصادر 2118 القرار وفي ،2015األول  تشرين 30 في الصادر فيينا بيان في إليه باإلحالة المدرج ،2012 لعام جنيف لبيان ووفقا

 أجل من لالجتماع السوريتين والمعارضة الحكومة ممثلي دعوة ضرورة على المجموعة اتفقت المتحدة، لألمم التابع مناأل مجلس عن

 .  2016الثاني كانون 1 في المحّدد النهائي الموعد في وذلك ممكن، وقت بأسرع المتحدة األمم إشراف تحت رسمية مفاوضات إجراء
  الرامية ميستورا، دي ستافان السيد سورية إلى الخاص المبعوث ومنها جهات عدة بين مشتركةال المبذولة، بالجهود المجموعة وأشادت

 مواقفهم ويحددون المفاوضات في سيمثلهم من سيقررون الذين السوريون يختاره المعارضة، من ممكن طيف أوسع جمع إلى
 =التوجيهية بالمبادئ تلتزم أن السياسية العملية في المشاركة األطراف لكل وينبغي. السياسية العملية استهالل من يمّكن بما التفاوضية،
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من خالل مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى  يقوم،يطلب إلى األمين العام أن 

سورية بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في 

كموعد  2016مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفا أوائل كانون الثاني 

تشرين  14بيان جنيف وتماشيا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ ب المحادثات، عماللبد 

 سياسية.بهدف التوصل لتسوية  2015الثاني 

يعرب عن دعمه ،في هذا الصدد لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها األمم المتحدة 

وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة اشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع وال 

ائفية وتحدد جدوال زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد ،ويعرب كذلك يقوم على الط

شهرا  18عن دعمه النتخابات حرة ونزيهة تجري عمال بالدستور الجديد في غضون 

الحوكمة وأعلى المعايير الدولية تحت اشراف األمم المتحدة ،بما يستجيب لمتطلبات 

لذين تحق لهم المشاركة بمن من حيث الشفافية والمساءلة ،وتشمل جميع السوريين ا

فيهم اولئك الذين يعيشون في المهجر ،على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق 

 .،على أن يتم ذلك على وجه السرعة  2015تشرين الثاني  14الدولي المؤرخ 

 واألطفال. ءاالفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي ال سيما النسا

أي هجمات موجهة ضد المدنيين واالهداف طالب بتوقف جميع االطراف فورا عن 

المدنية في حد ذاتها بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال 

 لألسلحة.الطبي وأي استخدام عشوائي 

يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة اآلمنة والطوعية لالجئين 

 المتضررة.لية وتأهيل المناطق والنازحين داخليا إلى مناطقهم األص

 :2015لعام  2257القرار 
ينبغي أال يكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات  هشدد على أن

 االشتباك.سوى أفراد قوة األمم المتحدة لمراقبة فض 

                                                           
 وسالمة واستقاللها سورية وحدة بصون االلتزام سيّما وال ،2015األول  تشرين 30 في المنعقد االجتماع إبّان تحديدها تم التي=

 العرقية انتماءاتهم عن النظر بغض السوريين، جميع حقوق وحماية الدولة؛ مؤسسات سالمة وضمان الطائفي؛ غير وطابعها أراضيها
 .أساسية مبادئ تمثّل المبادئ هذه أن على سورية لدعم الدولية المجموعة أعضاء واتفق. والدينية

 دعمها المجموعة أّكدت الصدد، وبهذا. 2012 لعام جنيف بيان في المتضمنة السياسي االنتقال لعملية دعمهم المجموعة أعضاء وأّكد

 مصداقية ذات حاكمة هيئة إقامة عن تسفر أن شأنها من التي سورية، بقيادة السياسية والعملية آنفا الموصوف النار إطالق لوقف
  انتخابات تجري أن على جديد، دستور لصياغة وبرنامجا زمنيا جدوال وتضع أشهر، ستة غضون في طائفية، وغير للجميع وشاملة

 بموافقة المتحدة األمم إشراف تحت االنتخابات هذه تجري أن ويجب .شهرا عشر ثمانية غضون في الجديد الدستور وفق ونزيهة حرة
 ذوي السوريين لجميع فيها المشاركة إمكانية وتوفر والمساءلة، الوضوح مجال في الدولية المعايير ألعلى تمتثل وأن الحاكمة، الهيئة

 .الشتات في السوريين ضمنهم ومن لالقتراع األهلية

 التنظيمات هزم ضرورة تأكيد سورية لدعم الدولية المجموعة أعادت فيينا، بيان من 6 للبند ووفقا اإلرهاب، مكافحة يخص وفيما

 وأعربت. المتحدة ألمم التابع األمن مجلس وأقّره المشاركون عليه اتفق وما المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس حّدده لما وفقا اإلرهابية،
 واالستخبارية العسكرية األجهزة ممثلي بين مشترك تعريف إعداد في المساعدة على موافقتها عن الهاشمية األردنية المملكة

 األمم إشراف تحت السياسية العملية بداية بحلول ذلك تحقيق يتم أن على إرهابيون، أنهم تحديد يتم قد الذين واألفراد للمجموعات
  .المتحدة
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ادانة القتال المستمر في منطقة الفصل والدعوة الى وقف األعمال العسكرية في منطقة 

 االشتباك.ات قوة األمم المتحدة لمراقبة فض عملي

دعوة جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض االشتباك إلى مغادرة جميع مواقع القوة 

 القنيطرة.ومعبر 

 

 :2015لعام  2258القرار 
 سورية.التأكيد على المسؤولية الرئيسية للسلطات السورية عن حماية السكان في 

للمدنيين في سورية وتعذيبهم فضال عن عمليات الخطف وأخذ ادانة االعتقال التعسفي 

 القسري.الرهائن واالختفاء 

سراح جميع المحتجزين تعسفا بدا بالنسا واألطفال وكذلك المرضى والجرحى  إطالق

 3.2من  أكثرماليين الجئ منهم  4.2من  أكثروكبار السن يعرب عن قلقه البالغ ألن 

 المستمر.سورية نتيجة العنف  ماليين امرأة وطفل قد فروا من

االنتهاكات ضرورة وضع حد لإلفالت من العقاب وضرورة محاكمة مرتكبي 

 سورية.والتجاوزات في 

وبياني فيينا  2012حزيران  30يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 

 .2015لعام 

 :2016لعام  2268القرار  
الصادر  2016شباط  22لكامل البيان المؤرخ يؤيد باو 2016شباط  26اتخذ بتاريخ 

رئيسي الفريق الدولي لدعم سورية  الروسي، بوصفهماعن الواليات المتحدة واالتحاد 

بأن يبدأ سريان وقف أعمال القتال يوم  سورية، ويطالببشأن وقف أعمال القتال في 

  .بتوقيت دمشق 00:00اعتبارا من الساعة  2016شباط  27

 .2015لعام  2254فيذ الكامل والفوري للقرار المطالبة بالتن

من أجل التوصل إلى تفاهم  والواليات المتحدةيقدر الجهود التي يبذلها االتحاد الروسي 

 القتال.بشأن أحكام وقف أعمال 

 :2016لعام  2286القرار 
حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، والرعاية الصحية في صدر القرار 

بشدة أعمال العنف والهجمات والتهديدات الموجهة ضد  وأدان فيه، الصراعات

الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة 

 اإلنسانية.

ودعا القرار إلى امتثال جميع أطراف النزاعات المسلحة امتثاال تاما بااللتزامات التي 

ا في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي يلقيها عليها القانون الدولي بم

 الصلة.اإلنساني فضال عن االتفاقيات ذات 
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 :2016لعام  2294القرار 
 1973لعام  338اكد على اتفاق فض االشتباك رقم و 2016حزيران  29اتخذ بتاريخ 

 .لفض االشتباك 1974ه وكذلك اتفاق وااللتزام ب

 الفاصلة.النار في المنطقة  قإطالومنع أي انتهاك لوقف 

على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في  أكد

 الفصل.منطقة 

يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض االشتباك إلى مغادرة جميع مواقع القوة 

 القنيطرة.ومعبر 

 :2016لعام  2314القرار  
دة كيميائية سامة كسالح أي استخدام ألي ما ادانو 2016تشرين األول  31تخذ بتاريخ ا

 .في سورية

لة األشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن أي أالتأكيد على مس

 الكيميائية.استخدام لألسلحة 

قرر تجديد والية آلية التحقيق المشتركة وشدد على ضرورة أن تزاول آلية التحقيق 

 كاملة.بصورة المشتركة عملها 

 :2016لعام  2319القرار 
 .ديد والية آلية التحقيق المشتركةقرر تجو 2016تشرين الثاني  17تخذ بتاريخ ا

اشار الى ان أال تقوم سورية أو أي طرف أخر باستخدام اسلحة كيميائية أو استحداثها 

قل األسلحة أو انتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو بن

 الدول.الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى أو جهات من غير 

 :2016لعام  2328القرار 
يحيط علما بالجهود المبذولة لتنفيذ عمليات اجالء ، 2016كانون األول  19اتخذ بتاريخ 

 .مدينة حلب المنكوبة بالنزاع ءالمدنيين والمقاتلين من أحيا

المذكورة يجب أن تجري وفق للقانون الدولي االنساني ات اإلجالء يؤكد أن عملي

وأن يتم صوب المقصد  1ومبادئه ويشدد على أن إجالء المدنيين يجب أن يكون طوعيا

توفير الحماية يجب أن يشمل جميع المدنيين الذين  يختارونه، وأنالنهائي الذي 

 .2وا البقاء في منازلهم يختارون اإلجالء أو الذين اضطروا إليه وللذين اختار

 :2016لعام  2330القرار 
 2016كانون األول  19اتخذ بتاريخ 

                                                           
يارين :إما الموت أو التهجير القسري واالخير يعتبر جريمة حرب وفق ما ورد  بنظام تم التهجير قسريا وذلك بوضع المدنيين بين خ 1

 محكمة الجنايات الدولية ولقد شاركت االمم المتحدة بهذه الجريمة .
من الذي يمنع العصابة المجرمة من االعتقال والسوق القسري للشباب ألداء واجب خدمة العلم )خدمة العصابة المجرمة وقتل  2

 عب الحر ( الش
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تشرين  22( المؤرخ في 1973) 338يهيب باألطراف المعنية أن تنفذ فورا  قراره - ١

 .1973األول 

لفض  1974يشدد على االلتزام الواقع على كال الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام - ٢

القوات احتراما  دقيقا  وتاما ، ويهيب بالطرفين إلى ممارسة أقصى درجات االشتباك بين 

لنار وللمنطقة الفاصلة، ويشجع الطرفين ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق ا

على االستفادة بصورة منتظمة من وظيفة االتصال التي تقوم بها القوة من أجل معالجة 

المسائل ذات االهتمام المشترك، حسب االقتضاء، ويشدد على أنه ال ينبغي أن يكون 

عمليات هناك أي نشاط عسكري من أي نوع كان في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك ال

 العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية.

يؤكد على أنه ال ينبغي أن يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة - ٣

المسلحة في المنطقة الفاصلة، ويحث الدول األعضاء على أن تعبِّر بقوة لجماعات 

ة األمم المتحدة لمراقبة المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قو

ض للخطر حفظة السالم  فض االشتباك عن ضرورة وقف جميع األنشطة التي تعرِّ 

التابعين لألمم المتحدة في الميدان وأن تمنح أفراد األمم المتحدة الموجودين في الميدان 

 حرية أداء الوالية المنوطة بهم في أمن وأمان.

راقبة فض االشتباك إلى مغادرة جميع مواقع يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة م- ٤

 القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعداتهم األخرى.

يطلب إلى جميع األطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع عمليات قوة مراقبة فض - 5

اد االشتباك، واحترام امتيازاتها وحصاناتها وضمان حرية حركتها، وكذلك أمن أفر

األمم المتحدة الذين يضطلعون بالوالية المنوطة بهم، وقدرتهم على العبور فورا ودون 

عوائق، بما في ذلك إيصال معدات القوة دون عوائق واالستخدام المؤقت لمنافذ بديلة 

للدخول والخروج، حسب االقتضاء، لضمان سير أنشطة تناوب الجنود وإعادة اإلمداد 

فاقات القائمة، ويحث األمين العام على اإلسراع بإبالغ مجلس في أمن وأمان، طبقا لالت

األمن والبلدان المساهمة بقوات بأي إجراءات تعوق قدرة قوة مراقبة فض االشتباك 

 على الوفاء بالوالية المنوطة بها.

يسلِّم بالحاجة إلى إنشاء معبر مؤقت جديد لعبور أفراد القوة بين الجانبين ألفا و - 6

الت الطوارئ، في غياب معبر القنيطرة، ويهيب باألطراف في هذا الصدد في حا براقو

إلى التعاون البناء مع القوة، على أساس أن معبر القنيطرة سيعاد فتحه حالما تسمح 

 الظروف األمنية بذلك.

يرحب بعودة وحدة أولية من وحدات القوة إلى معسكر نبع الفوار، وكذلك بتعاون - ٧

ذه العودة، إلى جانب الجهود المتواصلة من أجل التخطيط األطراف على تيسير ه

للعودة السريعة للقوة إلى المواقع التي أخلتها في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك توفير 

 الحماية الكافية للقوة، استنادا إلى تقييم مستمر لألمن في المنطقة.
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مكافحة أجهزة التفجير يؤكد أهمية نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات - ٨

اليدوية الصنع ونظام لالستشعار واإلنذار، لضمان سالمة وأمن أفراد القوة ومعداتها، 

 بعد إجراء المشاورات المناسبة مع األطراف.

يشجع األطراف في اتفاق فض االشتباك على التعاون البناء مع القوة التخاذ - ٩

 أخلتها، مع مراعاة االتفاقات القائمة.الترتيبات الالزمة لعودتها إلى المواقع التي 

يرحب بالجهود التي تبذلها قوة مراقبة فض االشتباك لتنفيذ سياسة األمين العام - ١٠

مطلقا مع االستغالل واالعتداء الجنسيين، ولكفالة امتثال أفرادها لمدونة لعدم التهاون 

ى األمين العام أن يواصل السلوك الخاصة باألمم المتحدة امتثاال تاما، ويطلب إلقواعد 

الالزمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس األمن على علم بذلك، اتخاذ جميع اإلجراءات 

على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة التحقيق في ويحث البلدان المساهمة بقوات 

ابعين الواجب في الحاالت التي تشمل أفرادا تهذه األفعال ومعاقبة مرتكبيها على النحو 

 لها. 

 :2016لعام  2332القرار 
تصل إلى مستوى جرائم الحرب  سورية قدأشار إلى أن بعض االنتهاكات المرتكبة في 

 د اإلنسانية.والجرائم ض

، 2014الصادر عام  2165وقرر المجلس تجديد إجراءات واردة في قراره رقم 

وط النزاع والمعابر والمتعلقة باإلذن للوكاالت اإلنسانية باستخدام الطرق عبر خط

الحدودية لضمان وصول المساعدات اإلنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، 

وكذلك إنشاء آلية للرصد تحت سلطة األمين العام لألمم المتحدة تقوم، بموافقة البلدان 

 بمراقبة تحميل جميع شحنات اإلغاثة اإلنسانية التي ترسلها لسورية،المعنية المجاورة 

 وكاالت اإلغاثة.

وأعرب مجلس األمن الدولي، في قراره، عن األسى العميق الستمرار تدهور الوضع 

 مليون شخص إلى المساعدة العاجلة. 13أكثر من  سورية والحتياجاإلنساني المؤلم في 

وأبدى قلقه من عدم تنفيذ قراراته ذات الصلة، مشيرا إلى االلتزامات القانونية التي تقع 

 القانون الدولي وقرارات المجلس. ل جميع األطراف بموجبعلى كاه

من السلطات السورية االستجابة بشكل  2332وطلب قرار مجلس األمن الدولي رقم 

يصال عاجل لجميع الطلبات التي تقدمها األمم المتحدة وشركاؤها المنفذون إل

 المساعدات عبر خطوط النزاع.

وضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل وكرر المجلس التأكيد على أن تدهور األ

إلى حل سياسي للنزاع السوري. وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 

من أجل تيسير إجراء االنتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك  2254رقم 

 مامها السوريون وفقا لبيان جنيف.ز
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مزيدا من التدابير، بموجب ميثاق األمم المتحدة،  وأكد مجلس األمن الدولي أنه سيتخذ

 في حال عدم االمتثال لهذا القرار أو القرارات األخرى ذات الصلة. 

 :2016لعام  2336القرار  
إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشأن الحالة في  إن مجلس األمن،

(، 2016) 2268( و 2015) 2254ران الجمهورية العربية السورية، وال سيما القرا

 .2012حزيران  30يف المؤرخ وإلى بيان جن

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها 

 .صد ميثاق األمم المتحدة ومبادئهووحدتها وسالمتها اإلقليمية، وبمقا

ارجية جمهورية إيران اإلسالمية وإذ يحيط علما بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خ

 .2016كانون األول  20ؤرخ واالتحاد الروسي وجمهورية تركيا الم

وإذ يالحظ مع التقدير جهود الوساطة المبذولة من جانب االتحاد الروسي وجمهورية 

 .ر في الجمهورية العربية السوريةتركيا لتيسير إرساء وقف إلطالق النا

اف إلى أن تتيح للوكاالت اإلنسانية إمكانية الوصول وإذ يكرر تأكيد دعوته األطر

نصوص عليه في بسرعة وأمان ودون عراقيل إلى جميع أنحاء سورية، على النحو الم

 .قراراته ذات الصلة

وإذ يكرر التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد لألزمة الراهنة في الجمهورية العربية 

ية جامعة بقيادة سورية استنادا إلى بيان جنيف السورية إنما يكون بإجراء عملية سياس

(، وإلى قراريه 2013) 2118على النحو الذي أيده القرار  2012حزيران  30المؤرخ 

رة عن الفريق الدولي ( والبيانات ذات الصلة الصاد2016) 2268( و 2015) 2254

 .لدعم سورية

للعنف في سورية وبدء يرحب بالجهود التي تبذلها روسيا وتركيا من أجل وضع حد - 1

عملية سياسية ويؤيد هذه الجهود، ويحيط علما بالوثائق الصادرة عن روسيا وتركيا 

 .1في هذا الصدد

                                                           
 المتحدة األمم لدى الروسي لالتحاد الدائم الممثل من األمن مجلس رئيس إلى موجهة 2016 ديسمبر/األول كانون 29 مؤرخة رسالة 1

 : المتحدة األمم لدى لتركيا الدائمة للبعثة بالنيابة باألعمال والقائم
 سورية ونكون في النزاع تسوية سياق في اليوم إليها التوصل تم التي باالتفاقات تتعلق الوثائق من مجموعة طيه إليكم نحيل أن يشرفنا
 .األمن مجلس وثائق من وثيقة باعتبارها ومرفقاتها الرسالة هذه بتعميم تفضلتم لو ممتنَّْين

 تشوركين فيتالي( توقيع)
 بيجيج غوفين( توقيع)                  الروسي لالتحاد الدائم الممثل

 
 لتركيا بالنيابة األعمالب القائم         

 . بيان يتعلق بإرساء نظام وقف إطالق النار في الجمهورية العربية السورية .1
 بين برمته البلد صعيد على النار إلطالق وقف إعالن بشأن صحفي بيان) تركيا لجمهورية الخارجية وزارة من بيان .2

 ( سورية  في المتحاربة األطراف
كانون  30نظام وقف إطالق النار الذي أُعلن في سورية ويدخل حيز النفاذ في  اتفاق بشأن آلية تسجيل انتهاكات .3

 = ، وبشأن نظام تطبيق الجزاءات على المنتهكين2016األول/ديسمبر 
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 بالوسائل السورية لألزمة شامل حل إيجاد إلى تهدف سياسية تسوية بشأن المفاوضات لبدء الوفدين بتشكيل يتعلق اتفاق. 4=

 السلمية
 

 ،2016 ديسمبر/األول كانون 30 في سورية في النار إطالق وقف أعلنت وقد السورية، العربية الجمهورية حكومة إن 

 مجلس بقرار عمال سورية في سياسية عملية بدء إلى حاجة هناك وأن السورية، لألزمة شامل حل عن بديل ال أن تؤكد 

 ؛(2015) 2254 األمن

 الشعب مصالح وصون اإلقليمية، وسالمتها السورية العربية الجمهورية ادةلسي التام االحترام إلى الحاجة تؤكد وإذ 
 االتحاد ممثلي مع بالتنسيق البلد في االستقرار بتحقيق التعجيل إلى وسعيا القومي، األمن وضمان الدماء، إراقة عن والكف السوري،
 :الضامنة بالدولة يلي فيما إليه المشار الروسي،

 في للدخول ،2016 ديسمبر/األول كانون 31 قبل وفد، بتشكيل السورية العربية وريةالجمه حكومة تلتزم - ١ 

 .مستقلة بصورة الوفد تشكيلة في السورية العربية الجمهورية حكومة وتقرر. سياسية تسوية بشأن مفاوضات

 مدينة في وذلك ،2017 يناير /الثاني كانون 15 في المقابل الجانب وفد مع المشترك العمل في الوفد يشرع - ٢ 

 .المتحدة األمم بمشاركة ،(كازاخستان جمهورية) أستانا
__  يتجاوز ال موعد في للقيام عليه يُعتمد أساس بمثابة الوفدين لكال المشترك للعمل الختامية النتائج تكون - ٣ 

 .سورية في الداخلية السياسية األزمة لحل طريق خريطة بإعداد 2017______ 

 . الضامنة الدولة من بدعم الوفدين كال لبعم يُضطلع - ٤ 
ض الممثِّّل توقيع عند النفاذ حيز االتفاق هذا يدخل - ٥   ملزما ويصبح السورية العربية الجمهورية حكومة عن المفوَّ

 الضامنة الدولة لغوتب. االتفاق لهذا محتوياته في مماثال اتفاقا الروسي، االتحاد بمشاركة المقابل، الجانب ممثلو يوقع أن بشرط قانونا
 .ممكن وقت أقرب في القبيل هذا من اتفاق بتوقيع السورية العربية الجمهورية حكومة

 الدولة قبل من وكذلك المقابل، والجانب السورية العربية الجمهورية حكومة قبل من معا االتفاقين إلى يُنظر ذلك، وبعد 
 لألزمة شامل حل إيجاد إلى تهدف سياسية تسوية بشأن المفاوضات لبدء ينالوفد بتشكيل تتعلق واحدة وثيقة باعتبارهما الضامنة،
 . السلمية بالوسائل السورية

 الروسية باللغة إحداهما القانونية، الحجية في متساويتين نسختين في 2016 ديسمبر/األول كانون__  في دمشق في وحرر 

  .بالعربية واألخرى
 بالوسائل السورية لألزمة شامل حل إيجاد إلى تهدف سياسية تسوية بشأن اوضاتالمف لبدء الوفدين بتشكيل يتعلق اتفاق .4

  السلمية
 المعارضة؛ باسم يلي فيما إليها المشار السورية، المسلحة المعارضة جماعات قادة إن

 إليه؛ وينضمون 2016 ديسمبر /األول كانون 30 في سورية في المعلن النار إطالق وقف نظام يؤيدون 

 ما وفق سورية في سياسية عملية بإطالق التعجيل يجب وأنه السورية، لألزمة شامل سياسي حل عن بديل ال أن يؤكدون 
 ؛(2015) 2254 األمن مجلس وقرار( 2012) جنيف بيان عليه نص

 بالشع مصالح صون إلى وبالحاجة اإلقليمية، وسالمتها السورية العربية الجمهورية لسيادة التام باالحترام يسلمون 
 سلطتها؛ ممارسة من قاطبة السوري الشعب تمثل دولة وتمكين الدماء، إراقة عن والكف السوري

 الدولتين بوصفهما تركيا وجمهورية الروسي االتحاد بمشاركة البلد، في االستقرار بتحقيق بالتعجيل شامال التزاما يعلنون 
  الضامنتين؛
 :يلي ما على يوافقون 
 وفد بتشكيل الضامنتين، الدولتين من مباشرة بمشاركة المعارضة، تلتزم ،2017 يناير/نيالثا كانون 16 بحلول - ١ 

 تشكيلة في المعارضة وتقرر. السلمية بالوسائل السورية لألزمة شامل حل إيجاد إلى تهدف سياسية تسوية بشأن مفاوضات في للدخول
 .مستقلة بصورة الوفد

 في وذلك ،2017 يناير/الثاني كانون 23 من اعتبارا المقابل الجانب وفد مع المشترك العمل في الوفد يشرع - ٢ 

 .المتحدة األمم بمشاركة ،(كازاخستان جمهورية) أستانا مدينة
 لحل ممكن وقت أقرب في طريق خريطة توضع الوفدين، لكال المشترك للعمل الختامية النتائج إلى استنادا - ٣             

 . السورية األزمة
 .الضامنتين الدولتين من بدعم الوفدين كال بعمل طلعيُض - ٤ 
 لحكومة ممثل يوقع أن بشرط قانونا ملزما ويصبح المعارضة توقيع عند النفاذ حيز االتفاق هذا يدخل - ٥ 
 المعارضة نتانالضام الدولتان وتبلغ. االتفاق لهذا محتوياته في مماثال اتفاقا الروسي، االتحاد بمشاركة السورية، العربية الجمهورية

 .ممكن وقت أقرب في القبيل هذا من اتفاق بتوقيع
 الدولتين قبل من وكذلك السورية، العربية الجمهورية وحكومة المعارضة قبل من معا االتفاقين إلى يُنظر ذلك، وبعد 
 شامل حل إيجاد إلى تهدف ياسيةس تسوية بشأن المفاوضات لبدء الوفدين بتشكيل يتعلق اتفاق – واحدة وثيقة باعتبارهما الضامنتين،

 . السلمية بالوسائل السورية لألزمة

 الروسية باللغة واحدة القانونية، الحجية في متساوية نسخ ثالث في 2016 ديسمبر/األول كانون 29 يوم أنقرة في وحرر 

  .بالعربية وأخرى بالتركية وأخرى
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يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وال سيما - 2

 .(2016) 2268( و 2015) 2254القراران 

أستانا، كازاخستان، بين حكومة الجمهورية يتطلع إلى االجتماع المقرر عقده في - 3

العربية السورية وممثلي المعارضة باعتباره جزءا مهما من العملية السياسية التي 

تقودها سورية وخطوة هامة يتم القيام بها قبل استئناف المفاوضات برعاية األمم 

  .2017شباط 8المتحدة في جنيف في 

 :2017 لعام 2361القرار 
تشرين  22( المؤرخ 1973) 338راف المعنية أن تنفذ فورا قراره يهيب باألط- 1

 .1973األول/أكتوبر 

 1974يشدد على االلتزام الواقع على عاتق كال الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام - ٢

لفض االشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى 

تهاكات لوقف إطالق النار ولمنطقة الفصل، ويشجع درجات ضبط النفس ومنع أي ان

الطرفين على االستفادة بصورة منتظمة من وظيفة االتصال التي تقوم بها القوة من 

أجل معالجة المسائل موضع االهتمام المشترك، حسب االقتضاء، ويشدد على وجوب 

العمليات أال يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في منطقة الفصل، بما في ذلك 

 .العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية

يؤكد على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة - 3

في منطقة الفصل، ويحث الدول األعضاء على أن تعبِّر بقوة لجماعات المعارضة 

فض االشتباك عن ضرورة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة مراقبة 

ض للخطر حفظة السالم التابعين لألمم المتحدة في  وقف جميع األنشطة التي تعرِّ 

الميدان وأن تمنح األفراد التابعين لألمم المتحدة في الميدان حرية أداء الوالية المنوطة 

 .بهم في أمن وأمان

غادرة جميع مواقع يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض االشتباك إلى م- 4

 .القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعداتهم األخرى

يدعو جميع األطراف إلى أن تتعاون تعاونا تاما مع عمليات قوة مراقبة فض - 5

االشتباك، وأن تحترم امتيازاتها وحصاناتها وتضمن حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد 

ن بالوالية المنوطة بهم، وقدرتهم على العبور فورا ودون عوائق، القوة الذين يضطلعو

بما في ذلك إيصال معدات القوة دون عوائق واالستخدام المؤقت لمنافذ بديلة للدخول 

والخروج، حسب االقتضاء، لضمان سير أنشطة تناوب أفراد القوات وإعادة اإلمداد 

مين العام على اإلسراع بإبالغ مجلس في أمن وأمان، طبقا لالتفاقات القائمة، ويحث األ

األمن والبلدان المساهمة بقوات بأي إجراءات تعوق قدرة قوة مراقبة فض االشتباك 

 .على الوفاء بالوالية المنوطة بها
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يشيد بإنشاء معبر مؤقت جديد لعبور أفراد القوة بين الجانبين ألفا وبرافو في حاالت - 6

ويدعو الطرفين في هذا الصدد إلى التعاون البنِّاء الطوارئ، في غياب معبر القنيطرة، 

  .مع القوة، على أساس أن معبر القنيطرة سيعاد فتحه حالما تسمح الظروف األمنية بذلك

يرحب بعودة وحدة أولية من وحدات القوة إلى معسكر نبع الفوار، وبتعاون الطرفين - 7

أجل التخطيط للعودة السريعة على تيسير هذه العودة، إلى جانب الجهود المتواصلة من 

للقوة إلى المواقع التي أخلتها في منطقة الفصل، بما في ذلك توفير الحماية الكافية للقوة، 

 .استنادا إلى تقييم مستمر لألمن في المنطقة

يؤكد أهمية نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات مكافحة أجهزة التفجير - ٨

ستشعار واإلنذار، لضمان سالمة وأمن أفراد القوة ومعداتها، اليدوية الصنع ونظام لال

بعد إجراء المشاورات المناسبة مع الطرفين، ويحث األمين العام على التعجيل بوضع 

 .مقترحات بشأن هذه التكنولوجيات

يشجع طرفي اتفاق فض االشتباك على التعاون البنِّاء مع القوة التخاذ الترتيبات - ٩

 .إلى المواقع التي أخلتها، مع مراعاة االتفاقات القائمةالالزمة لعودتها 

يرحب بالجهود التي تبذلها قوة مراقبة فض االشتباك لتنفيذ سياسة األمين العام -١٠

لعدم التهاون مطلقا مع االستغالل واالعتداء الجنسيين، ولكفالة امتثال أفرادها لمدونة 

تاما، ويطلب إلى األمين العام مواصلة قواعد السلوك الخاصة باألمم المتحدة امتثاال 

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس األمن على علم بهذا 

الشأن، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة 

ي تشمل التحقيق في هذه األفعال ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب في الحاالت الت

 .أفرادا تابعين لها

 :2017لعام  2347القرار 
ميثاق، حماية التراث الثقافي في سياق النـزاعات المسلحة ينبغي أن تكون متفقة مع ال

 الدولي.ه، والقانون بما في ذلك مقاصده ومبادئ

يشجع جميع الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية حماية الملكية الثقافية في 

االتفاقيات  وبروتوكوليها، فضال عن 1954أيار  14نشوب نزاع مسلح المؤرخة حالة 

 .الدولية األخرى ذات الصلة، على النظر في التصديق عليها

يطلب من الدول األعضاء اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع ومكافحة التجارة واالتجار 

همية األثرية والتاريخية غير المشروعين بالممتلكات الثقافية وغيرها من المواد ذات األ

خصوصا من جماعات  مسلح،والثقافية والعلمية النادرة والدينية اآلتية من سياق نـزاع 

 .إرهابية

يهيب بالدول األعضاء أن تتعاون وتطلب التعاون في التحقيقات والمالحقات القضائية 

افية المهربة وتوقيع الحجز والمصادرة، وكذلك في عودة أو رد أو إعادة الممتلكات الثق

أو المصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو 
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مشروعة أو المتاجر بها بطرق غير مشروعة، وفي  المستخرجة بطرق غير

اإلجراءات القضائية، وذلك من خالل القنوات المناسبة ووفقا لألطر القانونية المحلية 

فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها فضال عن اتفاقية األمم المتحدة لمكا

 والثنائية.واالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

األمم لم واألمن الدوليين وفقا لميثاق وإذ يعيد تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون الس

 المتحدة، وإذ يعيد كذلك تأكيد مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،

اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدِّ األخطار التي  وإذ يؤكد من جديد أن

إجرامي ال يمكن تبريره  دوليين وأن أي عمل إرهابي هو عملتهدد السالم واألمن ال

 .النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه بغض

-جملة أمور  ضمن-ال القانون للتراث الثقافي ممثِّ يشجب ويدين التدمير الخارج على 

تدمير المواقع الدينية والقطع األثرية وكذلك نهب وتهريب الممتلكات الثقافية  في

المواقع األثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وغيرها من المواقع، في سياق  من

  .النـزاعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات اإلرهابية

 :2017لعام  2393القرار 
بته جميع األطراف، وخاصة السلطات السورية، باالمتثال فورا يكرر تأكيد مطال

اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان، حسب االقتضاء، ويطالب كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع 

( و 2014) 2191( و 2014) 2165( و 2014) 2139أحكام قرارات مجلس األمن 

تشرين األول  2(، ويشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة 2016) 2332( و2015) 2258

2013 (S/PRST/2013/15 و )2015نيسان  24 (S/PRST/2015/10 و )17 

(، ويشير إلى أن بعض االنتهاكات والتجاوزات التي S/PRST/2015/15) 2015آب 

 .جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية كبت في سورية قد ترقى إلى مستوىارت

يطلب من السلطات السورية االستجابة عاجال لجميع الطلبات التي تقدمها األمم المتحدة 

وشركاؤها المنفذون إليصال المساعدات عبر خطوط النزاع، والنظر إيجابيا في تلك 

 .الطلبات

توصل إلى حل سياسي يكرر التأكيد على أن تدهور األوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم ي

 2015لعام  2254للنزاع السوري، ويشير إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 

من أجل تيسير إجراء االنتقال السياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك زمامها 

السوريون، وفقا لبيان جنيف على النحو المنصوص عليه في البيانات الصادرة عن 

ي لدعم سورية، من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويؤكد من جديد أن الفريق الدول

 .مستقبل سورية سيقرره الشعب السوري

يطلب إلى األمين العام أن يجري، في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، 

استعراضا خطيا مستقال للعمليات اإلنسانية التي تضطلع بها األمم المتحدة عبر الحدود، 
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توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة، ويأخذ بعين  يتضمن

االعتبار آراء األطراف المعنية، بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة 

  .لسورية، والوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ

 :2017لعام  2394القرار 
تشرين  22المؤرخ  1973لعام  338يب باألطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره يه- ١

 .1973األول 

 1974يشدد على االلتزام الواقع على عاتق كال الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام - 2

لفض االشتباك بين القوات على نحو دقيق وتام، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى 

انتهاكات لوقف إطالق النار ولمنطقة الفصل بين القوات، درجات ضبط النفس ومنع أي 

ويشجع الطرفين على االستفادة بصورة منتظمة من وظيفة االتصال التي تقوم بها قوة 

مراقبة فض االشتباك من أجل معالجة المسائل موضع االهتمام المشترك، حسب 

وع في منطقة االقتضاء، ويشدد على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسكري من أي ن

 .الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية

يشدد على ضرورة أال يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة - ٣

في منطقة الفصل، ويحث الدول األعضاء على أن تؤكد بقوة لجماعات المعارضة 

دة في منطقة عمليات قوة مراقبة فض االشتباك أن القوة تظل المسلحة السورية الموجو

ض للخطر  كيانا محايدا وأن على تلك الجماعات أن توقف جميع األنشطة التي تعرِّ 

حفظة السالم التابعين لألمم المتحدة في الميدان وأن تمنح األفراد التابعين لألمم المتحدة 

 .ي أمن وأمانفي الميدان حرية أداء الوالية المنوطة بهم ف

يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض االشتباك إلى مغادرة جميع مواقع - 4

 .القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعداتهم األخرى

يدعو جميع األطراف إلى أن تتعاون تعاونا تاما مع عمليات قوة مراقبة فض - 5

تيازاتها وحصاناتها وتضمن حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد االشتباك، وأن تحترم ام

القوة الذين يضطلعون بالوالية المنوطة بهم، وقدرتهم على العبور فورا ودون عوائق، 

بما في ذلك إيصال معدات القوة دون عوائق واالستخدام المؤقت لمنافذ بديلة للدخول 

راد القوات وإعادة اإلمداد والخروج، حسب االقتضاء، لضمان سير أنشطة تناوب أف

في أمن وأمان، طبقا لالتفاقات القائمة، ويحث األمين العام على اإلسراع بإبالغ مجلس 

األمن والبلدان المساهمة بقوات بأي أعمال تعوق قدرة قوة مراقبة فض االشتباك على 

 .الوفاء بالوالية المنوطة بها

ين الجانبين ألفا وبرافو في حاالت يشيد بإنشاء معبر مؤقت لعبور أفراد القوة ب- ٦

الطوارئ، في غياب معبر القنيطرة، ويدعو الطرفين في هذا الصدد إلى التعاون البناء 

 .مع القوة، على أساس أن معبر القنيطرة سيعاد فتحه حالما تسمح بذلك الظروف األمنية
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ين على يرحب بعودة القوة بشكل محدود إلى معسكر نبع الفوار، وبتعاون الطرف- ٧

تيسير هذه العودة، إلى جانب الجهود المتواصلة من أجل التخطيط للعودة السريعة للقوة 

إلى المواقع التي أخلتها في منطقة الفصل، بما في ذلك بدء تسيير دوريات محدودة 

حول معسكر نبع الفوار وتوفير الحماية الكافية للقوة، استنادا إلى تقييم مستمر لألمن 

 .في المنطقة

يؤكد أهمية التقدم في نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات مكافحة أجهزة - 8

التفجير اليدوية الصنع ونظام لالستشعار واإلنذار، ومعالجة االحتياجات المتعلقة 

بالوظائف المدنية، لضمان سالمة وأمن أفراد القوة ومعداتها، بعد إجراء المشاورات 

حظ في هذا الصدد أن مقترح األمين العام بشأن تلك المناسبة مع الطرفين، ويال

 .التكنولوجيات قد جرى تسليمه إلى الطرفين

يشجع طرفي اتفاق فض االشتباك على التعاون البناء مع القوة التخاذ الترتيبات - 9

 .المؤقتة الالزمة لعودتها إلى المواقع التي أخلتها، مع مراعاة االتفاقات القائمة

ود التي تبذلها قوة مراقبة فض االشتباك لتنفيذ سياسة األمين العام يرحب بالجه- 10

لعدم التسامح إطالقا في قضايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ولكفالة امتثال أفرادها 

لمدونة قواعد السلوك الخاصة باألمم المتحدة على نحو تام، ويطلب إلى األمين العام 

زمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس األمن على علم مواصلة اتخاذ جميع اإلجراءات الال

بهذا الشأن، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة 

التحقيق في تلك األعمال ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب في الحاالت التي تشمل 

  .أفرادا تابعين لها

 :2018لعام  2401القرار 
م واألمن في لتزال تشكل تهديدا  للس سورية الالحالة اإلنسانية المدمرة في  وإذ يقرِّ أن

 المنطقة.

من ميثاق األمم المتحدة  5بموجب المادة  االلتزامأن على الدوال األعضاء  وإذ يؤكد

 وتنفيذها.ول قرارات مجلس األمن التي تنص على قب

ا على األقل  30ر مدة يطالب جميع األطراف بوقف األعمال العدائية دون تأخي.1 يوم 

من أجل ادخال المساعدات اإلنسانية  متينة،إنسانية  سورية لوقفةفي جميع أنحاء 

ويطالب  المطبق،للقانون الدولي  والجرحى وفقا  الطبي للمرضى  والخدمات واإلجالء

 الهدف.بالمشاركة في تحقيق هذا  جميع األطراف

التنظيمات االرهابية العمليات العسكرية ضد يؤكد أن وقف األعمال العدائية ال يشمل .2

غيرها من الجماعات  وأوجميع األفراد والكيانات األخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة 

 رهابية المصنفة لدى مجلس األمن.اإل

يهيب بجميع األطراف أن تفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطالق النار بما في ذلك .3

ويهيب كذلك بجميع الدول األعضاء الستخدام نفوذها ، 2268التنفيذي الكامل للقرار 
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لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف األعمال القتالية، والوفاء بااللتزامات القائمة، ودعم 

الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة لتحقيق وقف دائم إلطالق النار، ويشدد على 

 ت ذات صلة من تلك الدول األعضاء.الحاجة لضمانا

يب بجميع الدول األعضاء المعنية، أن تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وقف يه.4

 استنادا  إلى الترتيبات القائمة.األعمال القتالية وذلك 

يطالب بالبدء الفوري بوقف األعمال العدائية، وأن تسمح جميع األطراف بالوصول .5

عة لألمم المتحدة اآلمن المستدام وغير المعاق كل أسبوع للقوافل اإلنسانية التاب

وشركائها التنفيذيين، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق 

 5.6وال سيما أن عددهم بلغ  سورية،والسكان وفقا  لتقييم األمم المتحدة في جميع أنحاء 

مليون شخص  2.9مجتمع محلي وهم بحاجة ماسة، بما في ذلك  1.244مليون نسمة في 

 للتقييم األمني ق التي يصعب الوصول إليها وكذلك المناطق المحاصرة وفقا  في المناط

 لألمم المتحدة.

يطالب جميع األطراف بالسماح ألمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالبدء الفوري .6

بوقف األعمال العدائية، واإلجالء الطبي غير المشروط استنادا  إلى الحاجة الطبية، 

 مني الموحد لألمم المتحدة.يم األرهنا  بالتقي

يكرر طلبه، ويذكر السلطات السورية على وجه الخصوص، بأن تمتثل جميع .7

األطراف أمام التزاماتها فورا  بموجب القانون الدولي، والقانوني الدولي لحقوق 

الحاجة، والقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك حماية  تقتضيهاإلنسان، حسب ما 

عن ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي وموظفي  المدنيين، فضال  

المساعدة اإلنسانية الذين يعملون حصرا  في الواجبات الطبية، ووسائل نقلها ومعداتها، 

ن ذات فضال  عن المستشفيات والمرافق الطبية األخرى، وأن تنفذ قرارات مجلس األم

 الصلة على نحو كامل وفوري.

ألطراف بتيسير المرور األمن ودون معوقات للموظفين الطبيين يطالب جميع ا.8

وموظفي المساعدة اإلنسانية العاملين حصرا  في المهام الطبية، بما في ذلك المواد 

الجراحية لجميع المحتاجين، بما يتفق مع القانون اإلنساني الدولي، ويكرر مطالبته بأن 

لمدارس والمرافق المدنية األخرى من تقوم جميع األطراف بتجريد المنشآت الطبية وا

السالح، وتجنب انشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن 

 مات الموجهة ضد المرافق المدنية.الهج

يحيطكم علما  مع التقدير للطلبات الخمسة التي حددها منسق اإلغاثة في حاالت .9

ويهيب جميع األطراف  سورية،ه إلى بعثت أثناء 2018كانون الثاني  11الطوارئ في 

مة أن تيسر تنفيذ هذه الطلبات وغيرها، لضمان تقديم المساعدة اإلنسانية المبدئية الدائ

 .2018عام  سورية والمحسنة إلى 
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يهيب بجميع األطراف أن ترفع الحصار فورا  عن المناطق المأهولة بالسكان، بما .10

، ويطالب جميع األطراف بأن تسمح والفوعةيا في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك وكفر

بإيصال المساعدات اإلنسانية بما في ذلك المساعدات الطبية وأن تكف عن حرمان 

المدنيين من األغذية واألدوية التي ال غنى لهم عنها لبقائهم، وتمكين اإلجالء السريع 

لى ضرورة اتفاق األمن ودون معوقات لجميع المدنيين الراغبين في المغادرة، ويشدد ع

الطرفان على التوقفات اإلنسانية ووقف إطالق النار والهدنة المحلية للسماح للوكاالت 

، وإذ سورية اإلنسانية بالوصول اآلمن ودون إعاقة إلى جميع المناطق المتضررة في 

 1تجويع المدنيين كوسيلة للقتال. يشير إلى أن القانون اإلنساني الدولي يحظر

 :2018عام ل 2426القرار 
تشرين  22المؤرخ 1973لعام  338يهيب باألطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره -1

 .1973األول 

 1974يشدد على االلتزام الواقع على عاتق كال الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام -٢

لفض االشتباك بين القوات اإلسرائيلية والقوات السورية احتراما دقيقا وتاما، ويدعو 

ن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق الطرفي

النار ولمنطقة الفصل بين القوات، ويشجع الطرفين على االستفادة بصورة منتظمة من 

وظيفة االتصال التي تقوم بها القوة من أجل معالجة المسائل موضع االهتمام المشترك، 

ناك أي نشاط عسكري من أي نوع حسب االقتضاء، ويشدد على وجوب أال يكون ه

في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية 

 .السورية

يؤكد على ضرورة أال يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة - ٣

ضة في منطقة الفصل، ويحث الدول األعضاء على أن تؤكد بقوة لجماعات المعار

المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك 

أن القوة تظل كيانا محايدا وأن على تلك الجماعات أن توقف جميع األنشطة التي 

ض للخطر حفظة السالم التابعين لألمم المتحدة في الميدان وأن تمنح األفراد  تعرِّ 

 .الميدان حرية أداء الوالية المنوطة بهم في أمن وأمان التابعين لألمم المتحدة في

يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة األمم المتحدة لفض االشتباك إلى مغادرة - 4

جميع مواقع القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعداتهم 

 .األخرى

نا تاما مع عمليات قوة األمم المتحدة لمراقبة يدعو جميع األطراف إلى أن تتعاون تعاو-5

فض االشتباك، وأن تحترم امتيازاتها وحصاناتها وتضمن حرية حركتها، وكذلك أمن 

أفراد األمم المتحدة الذين يضطلعون بالوالية المنوطة بهم، وقدرتهم على العبور فورا 
                                                           

الكلمات خفيفة وال تعبر عن الزام او امر او نهي فهي تتراوح بين التأكيد نالحظ ان اغلب القرارات ال تأخذ طابع االلزام حتى ان  1

 واالدانة والحث والتأييد والتقدير والترحيب والتشجيع والدعوة والطلب و... 
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ام المؤقت لمنافذ ودون عوائق، بما في ذلك إيصال معدات القوة دون عوائق واالستخد

بديلة للدخول والخروج، حسب االقتضاء، لضمان سير أنشطة تناوب أفراد القوات 

وإعادة اإلمداد في أمن وأمان، طبقا لالتفاقات القائمة، ويحث األمين العام على اإلسراع 

بإبالغ مجلس األمن والبلدان المساهمة بقوات بأي إجراءات تعوق قدرة القوة على 

 .الية المنوطة بهاالوفاء بالو

يالحظ أهمية إنشاء معبر مؤقت لعبور أفراد القوة بين الجانبين ألفا وبرافو في حاالت -٦

الطوارئ، في غياب معبر القنيطرة، ويدعو الطرفين في هذا الصدد إلى التعاون البنِّاء 

 .مع القوة، على أساس أن معبر القنيطرة سيعاد فتحه حالما تسمح بذلك الظروف األمنية

يرحب بعملية العودة الجارية للقوة إلى معسكر نبع الفوار، وبتسيير عدد محدود من -7

الدوريات في المنطقة المحيطة بمعسكر نبع الفوار، وكذلك بتعاون الطرفين على تيسير 

هذه العودة، إلى جانب الجهود المتواصلة من أجل التخطيط للعودة السريعة للقوة إلى 

في منطقة الفصل، بما في ذلك توفير الحماية الكافية للقوة، استنادا المواقع التي أخلتها 

 .إلى تقييم مستمر للحالة األمنية في المنطقة

يؤكد أهمية التقدم في نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات مكافحة أجهزة -٨

تعلقة التفجير اليدوية الصنع ونظام لالستشعار واإلنذار، ومعالجة االحتياجات الم

بالوظائف المدنية، لضمان سالمة وأمن أفراد القوة ومعداتها، بعد إجراء المشاورات 

المناسبة مع الطرفين، ويالحظ في هذا الصدد أن مقترح األمين العام بشأن تلك 

 .التكنولوجيات قد جرى نقله إلى الطرفين

اذ الترتيبات يشجع طرفي اتفاق فض االشتباك على التعاون البنِّاء مع القوة التخ-٩

 .الالزمة لعودتها إلى المواقع التي أخلتها، مع مراعاة االتفاقات القائمة

يرحب بالمبادرات التي قام بها األمين العام من أجل إرساء ثقافة موحدة لألداء في -10

مجال أنشطة حفظ السالم التي تضطلع بها األمم المتحدة، ويدعوه إلى مواصلة جهوده 

طار متكامل لسياسات األداء وتطبيقه على قوة األمم المتحدة لمراقبة الرامية إلى وضع إ

فض االشتباك، ويطلب إلى األمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في القوة، وأن 

 .يكفل مشاركة المرأة على نحو هادف في جميع جوانب العمليات

االشتباك لتنفيذ سياسة يرحب بالجهود التي تبذلها قوة األمم المتحدة لمراقبة فض -11

األمين العام لعدم التسامح إطالقا في قضايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ولكفالة 

امتثال أفرادها لمدونة قواعد السلوك الخاصة باألمم المتحدة امتثاال تاما، ويطلب إلى 

 األمين العام مواصلة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس

األمن على علم بهذا الشأن، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية 

وتأديبية لكفالة التحقيق في تلك األعمال ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب في 

  .الحاالت التي تشمل أفرادا تابعين لها
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يتحمل  من خالل ما سبق ذكره نالحظ أن مجلس األمن اخذ دور احصائي فقط ولم

 مسؤولياته 

بالرغم من جرائم الحرب المتعددة والمتنوعة فمازال المجتمع الدولي يعيش في حالة 

 السوري.الشعب  تجاه تهانقسام وال يريد تحمل مسؤولي

من معارضة روسيا والصين  ليبيا بالرغملم يتم تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية كما في 

النموذجية للتدخل حيث ان الحكومة االسدية مع العلم بأن الوضع السوري هو الحالة 

لم تلتزم بواجب حماية المدنيين والفئات الضعيفة بل وتحولت من حامية الى قاتلة بشكل 

عمدي ومتكرر وعشوائي وهنالك تجاهل واضح لمبادئ مسؤولية الحماية وهذا يمنح 

 السوري.المجتمع الدولي الحق بالتدخل واستخدام القوة لحماية الشعب 

م يتم اتخاذ أي قرار حتى اآلن تحت الفصل السابع يبيح التدخل العسكري ضد الالنظام ل

السوري وذلك بسبب حق النقض الذي استخدمته روسيا والصين أربع مرات على 

مشاريع قرارات إلدانة وتحميل الالنظام السوري مسؤولية انتهاكات حقوق االنسان 

 الدولي.والقانون 

 الفيتو:ألمن المعطلة بحق مشاريع قرارات مجلس ا
، استخدمت روسيا "حق النقض" لمنع فرض عقوبات على 2011تشرين األول  4في  .1

 استخدامه العنف ضد الشعب السوري. بسبب النظام 

بشار األسد مسؤولية قتل المجرم ، نقضت روسيا قرارا  يحمل 2012شباط  4في  .2

 السوريين.

ن نظام األسد، وكان المشروع يهدف ، أجهضت روسيا قرارا  يدي2012تموز  19في  .3

 لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع.

الفيتو لمنع صدور قرار دولي يحيل ملف نظام  روسيا، استخدمت 2014أيار  22في  .4

 األسد إلى الجنائية الدولية. 

إسباني لوقف -، أجهضت روسيا مشروع قرار فرنسي2016تشرين األول  8في  .5

 ي حلب.إطالق النار ف

، استخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس األمن 2016كانون األول  5في  .6

 سورية.يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال في 

، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس األمن 2017شباط  28في  .7

 بفرض عقوبات على النظام السوري الستخدام السالح الكيماوي.

فرنسي مشترك -بريطاني-كيي، نقضت روسيا مشروع قرار أمر2017نيسان  12في  .8

وال سيما الهجوم الذي وقع في خان  سورية،بشأن استخدام األسلحة الكيماوية في 

 ادلب.شيخون بمحافظة 

كي يدعو إلى تجديد يمشروع قرار أمر روسيا، أحبطت 2017تشرين األول  24في  .9

 سورية.ي الهجمات باألسلحة الكيماوية في تفويض آلية تحقيق دولية مشتركة ف
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، استخدمت روسيا الفيتو لتحبط مشروع قرار 2017تشرين الثاني  16في  .10

كي يمدد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام األسلحة الكيماوية في يرأم

مع انتهاء تفويض آلية التحقيق المشتركة بين األمم المتحدة ومنظمة حظر  سورية،

 نتشار األسلحة الكيماوية.ا

، نقضت روسيا مشروعا  يابانيا  للتمديد للجنة تحقيق 2017تشرين الثاني  18في  .11

 دولية بشأن استخدام األسلحة الكيماوية، لشهر واحد.

كي يرأم، استخدمت روسيا حق النقض إلسقاط مشروع 2018نيسان  11في  .12

ويدعو مشروع القرار يهدف إلى التحقق من استخدام سالح كيماوي في دوما، 

كي إلى إنشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة لألمم المتحدة" على أن تعمل لمدة سنة ياألمر

 1.سورية للتحقيق في استخدام السالح الكيماوي في 

 2118نالحظ انه تم تعطيل مجلس االمن الذي وعد في حال عدم االمتثال ألحكام القرار 

المجرم خرقه  المتحدة؛ فالالنظاممن ميثاق األمم ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع 

قرارات تتعلق  6روسيا من خالل حق الفيتو عطلت صدور كذلك مرة و 130من  أكثر

 سورية.باستخدام السالح الكيماوي في 

إما اصالح منظمة األمم المتحدة أو تشكيل كيان دولي الوضع الدولي يتطلب وبالتالي ف

له نفسه تعريض السلم واألمن  من تخولفي وجه كل جديد قادر على الوقوف بقوة 

 الدوليين للخطر 

ويجب وفق معايير قانونية وموضوعية بعيدا عن المصلحة والتجاذبات السياسية وذلك 

 قانوني.هو حق فوق انساني وفوق فحق الفيتو  الغاء

بعد  فذنالحظ من خالل القرارات انها إما ان تعطل بالفيتو وهي مشروع قرار أو ال تن

 له.او الحق  هلصدورتعطيل سابق  صدورها؛ فإما

قرارات  6قرار منها  41وتم اصدار مشروع قرار بوجود الفيتو  12ل يعطتم تحيث 

تعلق بالوضع على الحدود بين الكيان الصهيوني المحتل قرار ي 12 و تتعلق باإلرهاب

هي بحدود النصف وبالتالي نسبة القرارات التي تتعلق بالشعب السوري الحر وسورية 

مسؤولية حماية الشعب  هيدل على تخاذل المجتمع الدولي وعدم تحمل فقط؛ وهذا

  السوري.

وبغض النظر عن نسبة القرارات إال انه يغلب عليها الطابع النظري واغلبها اقتصر 

 والمالحظات.رير والبيانات واالحصائيات واكتفى بالتوجيهات اعلى التق

                                                           
1 https://goo.gl/6cmVcT  

https://goo.gl/6cmVcT

