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 (2018) 2449قرار ال  
 كذذونوا األ/    13، المعقودة    8423جلسذذذذذذذذذذذ ذذذ  الذذ ا اذهذذذ س مجلس األمن      

 2018ديسمبر 
 

 ،إا مجلس األمن 
 (2013) 2118و  (2012) 2043و  (2012) 2042إىل قــــــــ ا ا ــــــــ   إذ يشذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذر 

 (2015) 2209و  (2014) 2191و  (2014) 2175و  (2014) 2165و  (2014) 2139 و
 (2016) 2286و  (2016) 2268و  (2015) 2258و  (2015) 2254و  (2015) 2235و 
، وإىل بيانات  ئيس  (2018) 2401و  (2017) 2393و  (2016) 2336و  (2016) 2332و 

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

التزام  القوي بســــــــــيااة قــــــــــو يا واقــــــــــتق  ا وو د ا وقــــــــــ مة أ ا ــــــــــي ا،  /إذ يؤكد من جديد 
 األمم املتحدة ومباائ ،ميثاق  ومبقاصد

لفدا ة أعمال العنف ومقتل مئات اآلالف من األشــــ ا   الشذذذديد/إذ يعرب عن اسذذذ رهورس  
 األطفال، بنيمن ج اء النزاع السو ي، من بين م عش ات اآلالف من الضحايا 

يف قــو يا وألن أكث  من  امل وعالقــتم ا  الو ــن ايننســا   يهرر اإلعراب عن أسوس العم ق /إذ 
مليون شـــــــ ي يف قـــــــو يا  م اآلن ةاجة إىل املســـــــاعدة ايننســـــــانية العاجلة، مبا يف ذل  املســـــــاعدة  13

م يني من املشـــــــــــــــ اين ااخليـــــا، من م الجئون ملســـــــــــــــ ينيون، وأن أكث  من  6.2ال بيـــــة، من بين م 
 ش ي ما زالوا يعيشون يف مناطق يصعب الوصول إلي ا، مليون

 (2014) 2165و  (2014) 2139ذ ق ا ا ــــــ  عــــــد   نفيــــــلبذذذذذولل القلق  سذذذذذذذذذذذذذذذذو/رس/إذ ي 
 (2018) 2401و  (2017) 2393 و (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014) 2191 و

مجين األط اف  عا قيف  ذا الصــــــــــــدا إىل االلتزامات القانونية ال   قن على  /إذ يشذذذذذذذذذ رعلى حنو كاف، 
مبوجب القانون الدويل ايننســــــــا  والقانون الدويل سقوق ايننســــــــان، ومبوجب مجين الق ا ات ذات الصــــــــلة 

املدنية، مبا يف ذل   تاملمتلكا شمل وقف مجين ا جمات  د املدنيني و  ال الصاا ة عن جمل  األمن، و 
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يف ذل  القصــــــف املدمع   ا جمات على املدا س وامل امق ال بية، واالقــــــت دا  العشــــــوائ  ل قــــــلحة، مبا
والرباميل املتفج ة والقصـــــــف اقوي والقصـــــــف العشـــــــوائ  بقذائف ا اون والســـــــيا ات املف  ة وا جمات 

تعذيب، وقــــــوء املعاملة، واينعدا   عســــــفا، االنتحا ية وقنابل األنفاق، مضــــــ  عن ا ســــــاع ن اق أعمال ال
والقتل خا ج ن اق القضـــــاء، و االت االختفاء القســـــ ي، والعنف اقنســـــ  واقنســـــا ، مضـــــ  عن مجين 

 االنت اكات واالعتداءات اقسيمة امل  كبة  د األطفال،
الع اق  التقد  احمل ز يف اقــــــــتعااة مناطق يف قــــــــو يا من  نييم الدولة اينقــــــــ مية يف/إذ يالحظ  

من ذل  من أن مناطق  عن قلق  البولل /إذ يعربوالشــا  )املع وف أيضــا باقــم ااعه( وجب ة النصــ ة، 
التنييمني، ومن اآلثا  السلبية لوجوامها وإيديولوجيت ما وأعما ما املت  مة   ذينما زالت خا عة لسي  ة 

يننســــانية املدم ة على الســــكان املدنيني ال  العنيفة على االقــــتق ا  يف قــــو يا واملن قة، مبا يف ذل  اآلثا  ا
ــــــــــــزوم مئات اآلالف من   /إذ يؤكد من جديدوالتدمري غري الش ع  للرتاث الثقايف،  األش ا أات إىل نـ

 نييم الدولة اينقــــــ مية )املع وف أيضــــــا  يشــــــكل  صــــــميم  على التصــــــدي قمين جوانب الت ديد الذي 
ن األم اا واقماعات واملؤقــــــــســــــــات والكيانات امل  ب ة ااعه( وجب ة النصــــــــ ة وقــــــــائ  اق ات م باقــــــــم
ق  ه جمل  األمن التابن ل مم املتحدة يالقاعدة، وغري ا من اقماعات اين  ابية، على النحو الذي  بتنييم

ويق ه جمل  األمن التابن  قـــــــــــــــو ياوومق ما قد يكون حمل ا فاق إ ـــــــــــــــايف من جانب الف يق الدويل لدعم 
 (2014) 2178و  (2014) 2170إىل التنفيذ الكامل لق ا ات جمل  األمن  يدعو /إذاملتحدة،  ل مم
 (2017) 2354و  (2017) 2347و  (2015) 2253و  (2015) 2249و  (2015) 2199و 
 ،(2017) 2370و  (2017) 2368و 

 لني اين  ابيني األجانب وغري م من اين  ابيني أيضـــــــــــا من  نقل املقا /إذ يعرب عن قلق  البولل 
، ومقـــا  ت ـــذواقمـــاعـــات اين  ـــابيـــة من قـــــــــــــــو يـــا وإلي ـــا، وإذ يك    ـــ كيـــد نـــدائـــ  إىل مجين الـــدول أن 

 نييم الدولة اينق مية  إىلاملقا لني اين  ابيني األجانب   دمقال زمة ملنن وقمن  اخل واتالدويل،  للقانون
 ات من األم اا واقماعات واملؤقــــــــــســــــــــات والكيانات امل  ب ة بتنييم الدولة وجب ة النصــــــــــ ة وقــــــــــائ  اق

 التابن األمن جمل  يق  ه الذي النحو على نييم القاعدة، وغريمها من اقماعات اين  ابية،  اينقـــــ مية أو
 ويق ه جمل  قـــــــــــو ياوومق ما قد يكون حمل ا فاق إ ـــــــــــايف من جانب الف يق الدويل لدعم  املتحدة ل مم

 األمن التابن ل مم املتحدة،
أن الدول األعضاء جيب أن  ضمن امتثال أي  دابري  ـُتَّ ذ من أجل مكامحة  /إذ يؤكد مجددا 

اين  اب قمين االلتزامات الواقعة على عا ق ا مبوجب القانون الدويل، وخاصـــــــــــــــة القانون الدويل سقوق 
 نسا ،ايننسان والقانون الدويل ل جئني والقانون الدويل اين

املســــــــؤولة يف املقا  األول عن كاية الســــــــكان     ةالســــــــل ات الســــــــو ي أن /إذ يؤكد من جديد 
املمكنة سماية  اخل واتعلى أن  جيب على أط اف النـزاع املسلح اختاذ مجين  /إذ يهرر ال أك دقو يا،  يف

ــــــــــــــــــــــزاع املســــــــلح  /إذ يشذذذذذذ راملدنيني،   ن متتثل امتثاال كام  بيف  ذا الصــــــــدا إىل م البت  مجين أط اف النـ
ةماية املدنيني يف النـزاع املسلح، مبن مي م  املتعلقةالقانون الدويل  أ كا ل لتزامات السا ية علي ا مبوجب 

 الصحفيون واينع ميون واألم اا امل  ب ون هبم،
زال يتع ض  ا  ماقمين أشـــــــــــــــكال العنف والت ويف ال   /إذ يهرر ذأك د إدان   الشذذذذذذذذذذذديدة 

 صو ا ب يلحقاملشا كون يف العمليات ايننسانية، ولل جمات ال   ست دف قوامل املساعدة ايننسانية وما 
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مجين األط اف املشا كة يف النزاع املسلح على  عزيز ق مة العاملني   يك     كيد  ث   إذمن  دمري وهنب، و 
ســـــــاعدة ايننســـــــانية وأمن م و  ية  نقل م، مبن مي م العاملون يف امال ال جم والعاملون يف جمال يف جمال امل

يف أااء امل ا  ال بية، وموظفو األمم املتحدة واألم اا امل  ب ون  عمل ماملســــاعدة ايننســــانية الذين ينحصــــ  
 ل األك  الســــــــــــو ي وغري م عن إعجاب  املتواصــــــــــــل بتفا  والتزا  مت وع  ا  /إذ يعربهبا وأصــــــــــــو م، 

مجين /إذ يحث العاملني يف جمال املســـــــاعدة ايننســـــــانية الذين يعملون يف ظ وف شـــــــديدة الصـــــــعوبة،  من
املناقـــــــبة لكفالة قـــــــ مة وأمن موظف  األمم املتحدة واألم اا امل  ب ني  اخل واتاألط اف على اختاذ مجين 

 املشا كني يف أنش ة اينغاثة ايننسانية،هبا، وموظف  وكاال ا املت صصة، وقائ  العاملني 
ن األمم املتحدة وشـــــــــــ كاء ا املنفذين قد أوصـــــــــــلوا املعونة ايننســـــــــــانية إىل ما متوقـــــــــــ   أ /إذ يالحظ 

جزءا  مثَّلتن املســــــــاعدة املنقذة للحياة ال  قدمت عرب اسدوا أو  2018شــــــــ ي كل شــــــــ   يف  مليون 5.4
، 2018 شــــ ي يف املتوقــــ  كل شــــ   يف مليون إىلالغذائية املســــاعدة   وصــــيلمن ذل ، مبا يف ذل    يويا
؛ واملساعدة الصحية 2014م يني ش ي منذ بدء العمليات يف عا   6 لـــــــــــــــأوصلوا أصناما غري غذائية  أهنمو 

 م يني ش ي، 5 من مليون عملية ع ج، واملياه ولواز  الص ف الصح  ألكث  25من خ ل ما عداه 
من مجين  االت ع قلة إيصـــال املســـاعدات ايننســـانية على  البولل /إذ يهرر اإلعراب عن قلق  
أن  نييم الدولة اينقــــ مية )املع وف أيضــــا باقــــم ااعه( وجب ة النصــــ ة وقــــائ   /إذ يالحظحنو معال، 

اق ات من األم اا واقماعات واملؤقــســات والكيانات امل  ب ة بتنييم القاعدة،  ع قل إيصــال املســاعدات 
الية إىل الســـــــــكان، وأهنا  تحمل املســـــــــؤولية عن منن إيصـــــــــال املعونة مبا  قو  ب  من أعمال ايننســـــــــانية بفع

 التع ض والع قلة املتعمدة،
إزاء اقــتم ا  العقبات ال   عرتض إيصــال املســاعدة  /إذ يهرر ك لك االعراب عن قلق  البولل 
عرب أقصــــــ  ال  ق، مبا يف ذل  املناطق حناء البلد أاال تياجات يف مجين  علىاملســــــتم ة القائمة  ايننســــــانية

 ال  يصعب الوصول الي ا وعرب خ وط املواج ة،
من اقـــــــتم ا  القيوا الشـــــــديدة املف و ـــــــة على قـــــــبل اسصـــــــول على  /إذ يعرب عن قلق  البولل 

 ــــــ و ة ا رتا  مبدأ اسياا ال جم و يســــــري   ية اخول العاملني يف الق اع  /إذ يهرر ذأك دال عاية ال بية، 
 املعدات ووقائل النقل واللواز  إلي ا، مبا يف ذل  لواز  اق ا ة، واخولل جم إىل مجين املناطق ا

 ـــــ و ة اعم األمم املتحدة وشـــــ كائ ا املنفذين يف ج وا م ال امية إىل  وقـــــين ن اق  /إذ يع د ذأك د 
 2165ل  أ كا  ق ا ه كذ  /إذ يؤكد من جديدإيصــــال املســــاعدات ايننســــانية إىل مجين احملتاجني يف قــــو يا، 

ــــــــــــــــزاع يف قـــو يا األمم   ب نال   قضـــ   (2014) املتحدة وشـــ كاء ا املنف ذين من إيصـــال  متك ن مجين أط اف النـ
على أقــــاس  ، وذل واون أي ع اقيل مو ايف قــــائ  أ جاء قــــو يا،  الســــكاناملســــاعدات ايننســــانية مباشــــ ة إىل 

 قييم اال تياجات الذي  قو  ب  األمم املتحدة، ويف من ى عن أي حتيز أو  دف قياق ، بوقائل من ا القيا  
 على الفو  بإزالة مجين الع اقيل ال   عرتض قبيل  سليم املساعدات ايننسانية،

ـــــ   19بتق ي  األمني العـــــا  املؤ   علمذذذذو  ح ط/إذ ي  ( عن S/2018/617) 2018 زي ان/يوني
باق وا اقا ية لتنفيذ التوصـــــيات  ك لك/إذ يح ط علمو  اقـــــتع اض عمليات األمم املتحدة عرب اسدوا، 

اساجة إىل  ـــــــمان أن يكون  قدد املســـــــاعدات واخلدمات ايننســـــــانية، مبا يف ذل   يؤكد /إذمي ،  الوا اة
األشـــــــــــــــ ا  األكث  ا تياًجا  يكونعلى اال تياجات وأن  اتوزين، حمايًدا وغري متييزي وقائمم  لة ال يف
 من ا، ش ء على ُيستوىل أناملساعدات واخلدمات، اون   ل ن من ياملستفيد  م

https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/2018/617
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للعمل الذي  ضــــــــــــ لن ب  آلية ال صــــــــــــد التابعة ل مم املتحدة يف  صــــــــــــد  /إذ يعرب عن ذقديرس 
 (2014) 2191و  (2014) 2165الشـــــــــــــــحنــات والتحقق من طــابع ــا ايننســـــــــــــــــا ، ومقــا للق ا ات 

على اق وا ال   بـذ ـا اآللية  /إذ يثر ، (2007) 2293و  (2016) 2332و  (2015) 2258 و
على  /إذ يشذذذذددســـــري إيصـــــال املعونة ايننســـــانية عرب اسدوا من قبل األمم املتحدة وشـــــ كائ ا املنفذين، لتي

أمهية مواصـــــلة ال صـــــد القوي للصـــــبغة ايننســـــانية لشـــــحنات اينغاثة التابعة ل مم املتحدة و ســـــليم ا ااخل 
ري ال زمة من أجل زيااة األمم املتحدة وشـــــ كاء ا املنفذين على مواصـــــلة اختاذ التداب /إذ يشذذذذج قـــــو يا، 

 ،إلي ا الوصول يصعب ال  املناطق إىل وباألخيشحنات املعونة ايننسانية املوج ة إىل مجين أحناء البلد، 
أل كا  ذات الصـــــــــــــلة من القانون ا  ؤيد وأنحترت  مجين األط اف  أن ـــــــــــــ و ة  /إذ يهرر ذأك د 

الدويل ايننســــــــــــا  واملباال التوجي ية ل مم املتحدة املتعلقة باملســــــــــــاعدة ايننســــــــــــانية يف  االت ال وا ل، 
واالقــــــــــتق لية يف  قدد املســــــــــاعدة  والتج اعلى أمهية التمســــــــــ  مبباال ايننســــــــــانية واسياا  يشذذذذذذذذدد /إذ

 نات املعونة ايننسانية إىل املستفيدين املقصواين هبا،أيضا إىل أمهية وصول شح /إذ يش رايننسانية، 
ن  ؤايــ  ا فــاقــات وقف إط ق النــا  ال   تســـــــــــــــق من املبــاال أالــدو  الــذي  كن  /إذ يالحظ 
إنقاذ على من أجل املســــاعدة  ايننســــانيةيف  يســــري إيصــــال املســــاعدة  ايننســــا والقانون الدويل  ايننســــانية

ا فاقات وقف  مبوجبحترت  و نفذ التزاما ا  أنط اف األمناشــــــــــــد   مجين   دذأك/إذ يهرر أ وام املدنيني، 
 باعتبا ، (2018) 2401و  (2016) 2268عن التنفيذ الكامل للق ا   مضـــــــــــــــ إط ق النا  القائمة، 

وجوب على  /إذ يشذذذذذذذذذدد ،ن اق الدولة علىذل  خ وة يف قــــــــــــبيل حتقيق وقف شــــــــــــامل ينط ق النا  
 جزءا من  ذه اق وا ومقا للقانون الدويل ايننسا ، ايننسانيةوصول املساعدات  إمكانية كون إ ا ة  أن

قـــــــــــــــو يا بســـــــــــــــبب م يني الجئ قد م وا من  5.6من أن أكث  من  /إذ يعرب عن قلق  البولل 
 م يني ام أة وطفل، 4.2أعمال العنف املستم ة، من م أكث  من 

للج وا الكبرية واقــدي ة بــاينعجــاب ال   بــذ ــا بلــدان  /إذ يهرر اإلعراب عن ذقذديرس العم ق 
يضن يف اعتبا ه  إذاملن قة، وال قيما لبنان واأل ان و  كيا والع اق ومص ، القتيعاب ال جئني السو يني، و 

 التكاليف ا ائلة والتحديات االجتماعية ال   تحمل ا  ذه البلدان نتيجة ل زمة،
إىل اساجة إىل  يئة الي وف يف مجين أحناء البلد و يســـــــــــــــري العواة اآلمنة وال وعية  /إذ يشذذذذذذذذذذذ ر 

نون الدويل، مبا يف ذل  والك  ة ل جئني واملشـــــــــ اين ااخلياً إىل مناطق م األصـــــــــلية يف قـــــــــو يا، ومقاً للقا
، من م اعاة مصــــــــــــــا  الدول نيبو ــــــــــــــن ال جئ نيالت بيق يف اال فاقية والربو وكول املتعلق الواجبةاأل كا  

 ،املضيفة ل جئني
بامتمن الدويل زيااة مســـــــــاعدا   إىل قـــــــــو يا من خ ل  قدد مســـــــــاعدات إنســـــــــانية  يه ب /إذ 
واينقليمية ال  زال قاصــــــــــ ة عن  لبية  ةولية ل زمة الســــــــــو يأن االقــــــــــتجابة الد قلقب/إذ يالحظ إ ــــــــــامية، 

جمــداا مجين  لــذلــ اال تيــاجــات  ســــــــــــــــب  قــدي ات اسكومــات املضـــــــــــــــيفــة واألمم املتحــدة، وإذ  ــ  
، األعباءاألعضــــاء على أن  قد  الدعم ل مم املتحدة ولبلدان املن قة، على أقــــاس مباال  قاقــــم  الدول

ألجلني املتوقـــــ  وال ويل للت فيف من وط ة األزمة على امتمعات احمللية، بوقـــــائل من ا اختاذ  دابري يف ا
و ومري املزيــد من التمويــل املتســـــــــــــــم بــامل ونــة وقــابليــة التنبؤ، و عزيز اق وا املبــذولــة يف جمــال إعــااة التوطني، 

، 2018ل ب يأاملؤمت  الثا  لدعم مســــتقبل قــــو يا واملن قة الذي عقد يف ب وكســــل يف نيســــان/ يالحظ /إذ
 ب ئاقة مشرتكة بني االحتاا األو ويب واألمم املتحدة،

https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2293%20(2007)
https://undocs.org/AR/S/RES/2268%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2401%20(2018)
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إىل اينقـ اع يف القيا  ب عمال إزالة األلغا  ل غ اض ايننسـانية كمسـ لة ملحة يف مجين يدعو  /إذ 
 أحناء قو يا،
اعتقال األشــ ا   عســفا و عذيب م يف قــو يا، وخصــوصــا يف الســجون وم اكز  بشذدة/إذ يدين  

بالوقف  /إذ يطولبعن خمتلف عمليات االخت اف وأخذ ال  ائن واالختفاء القســ ي،  اال تجاز، مضــ 
الفو ي  ذه املما قـات وإط ق قـ ام مجين األشـ ا  احملتجزين  عسـفا بدءا بالنسـاء واألطفال، وكذل  

اعدة اينعاقة وكبا  السن وموظفو األمم املتحدة والعاملون يف جمال املس ذوو واألش ا امل  ى واق  ى 
 ايننسانية والصحفيون،

ن اق االنت اكات  ا ســـــاعأن اينم ت من العقاب يف قـــــو يا يســـــا م يف  قلق بوللب/إذ يالحظ  
على  ـــ و ة و ـــن  /إذ يشذذددوالتجاوزات يف جمال  قوق ايننســـان وانت اكات القانون الدويل ايننســـا ، 

يف  ذا الصــــــــدا على  و/د ال شذذذذذذديد/إذ يع د لإلم ت من العقاب على  ذه االنت اكات والتجاوزات، 
 وجوب حماكمة م  كجم  ل  االنت اكات والتجاوزات يف قو يا أو املسؤولني عن ا ب  يقة أخ ى،

 د و ا ما مل يتم التوصـــل إىل  ل قـــياقـــ  للنزاع  قـــيزاااعلى أن الو ـــن ايننســـا   /إذ يشذذذدد 
جبمين األط اف أن  عمل على إ  از  قد   /إذ يه ب، (2015) 2254الســــو ي ومقا ملا جاء يف الق ا  

باق وا ال  يبذ ا مكتب املبعوث اخلا  ل مم  /إذ يع رف ،الصـــــدا وأن  ت ذ  دابري لبناء الثقة يف  ذا
  أقـــــــــــــــتانا، من أجل اينقـــــــــــــــ اع باينم اج املبك  عن مجين املتحدة وامتمن الدويل، مبا يف ذل  ااخل إطا

شــــ ا  ال، وكذل  حتديد ااقثامنياألشــــ ا  احملتجزين  عســــفاً، وال قــــيما النســــاء واألطفال، و ســــليم 
 ،فقواينامل

 املن قة، شكل خ  ا ي دا الس   واألمن يفيزال يايننسا  امل وع يف قو يا ال  الو نأن  /إذ يقرر 
من ميثاق األمم املتحدة، بقبول ق ا ات  25لدول األعضـــــــاء ملزمة ، مبوجب املااة أن ا /إذ يؤكد 

 امل  و نفيذ ا،
املباال  علىالقائمة  ايننســـــــــــــــانيةجبمين األط اف أن  كفل  قدد املســـــــــــــــاعدة  يه ب - 1 

 ؛2019واملستم ة واحملسنة إىل قو يا يف عا  
، باالمتثال مو ا ةســـــــــــــل ات الســـــــــــــو يمجين األط اف، وخاصـــــــــــــة ال يهرر ذأك د مطولب   - 2 

اللتزاما ا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذل  القانون الدويل ايننســـــــا  والقانون الدويل سقوق ايننســـــــان، 
بــالتنفيــذ الكــامــل والفو ي قمين أ كــا  ق ا ات جمل  األمن،  /يطذذولذب كذ لذك ســــــــــــــــب االقتضــــــــــــــــاء، 

 (2015) 2258و  (2014) 2191و  (2014) 2165و  (2014) 2139ذلــ  الق ا ات  يف مبــا
إىل أن بعض االنت ـــــاكـــــات  /يشذذذذذذذذذذذ ر (2018) 2401و  (2017) 2393و  (2016) 2332 و

 اوزات ال  ا ُ كبت يف قو يا قد   قى إىل مستوى ج ائم اس ب واق ائم  د ايننسانية؛والتج
 (2014) 2165من ق ا ه  3 و 2جتــــديــــد اينج اءات ال  ق   ــــا يف الفق  ني  يقرر - 3 

 ؛2020ن الثا /يناي  كانو   10اثين عش  ش  ا إ امية، أي  ىت  ملدة
ائق للقوامل و ب ن  سمح مجين األط اف بالوصول اآلمن واملستم  اون ع يطولب ك لك - 4 

ايننســـــــانية ل مم املتحدة وشـــــــ كائ ا يف التنفيذ، مبا يف ذل  اينمدااات ال بية واق ا ية، إىل مجين املناطق 
 قو يا؛ يف مجين أحناء ل  تياجاتوالسكان امل لوب الوصول إلي م ومقا لتقييم األمم املتحدة 

https://undocs.org/AR/S/RES/٢٢٥٤%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/AR/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/AR/S/RES/2401%20(2018)
https://undocs.org/AR/S/RES/2165%20(2014)


 S/RES/2449 (2018) 

 

6/6 18-21839 

 

توصــل إىل  ل قــياقــ  ال يتمقــييل يزااا  د و ا ما مل  الو ــنعلى أن  يهرر ال أك د - 5 
 من أجل  يســــــــري (2015) 2254إىل م البت  بالتنفيذ الكامل والفو ي للق ا  /يشذذذذذذذ ر للنزاع الســـــــــو ي، 

ويف ظل عملية  تل  زمام ا الســــــــــــو يون، ومقا لبيان جنيف  ة  قــــــــــــو ي إج اء االنتقال الســــــــــــياقــــــــــــ  بقيااة  
النحو املنصــــــــــو  علي  يف البيانات الصــــــــــاا ة عن الف يق الدويل لدعم قــــــــــو يا، من أجل إهناء النزاع  على
 من جديد أن مستقبل قو يا قيق  ه الشعب السو ي؛ /يؤكدقو يا،  يف

، بــانتيــا يقــد   ق ي ا  أنشـــــــــــــــ  يــة و  بــإ ــاطــة امل  يوايفإىل األمني العــا  أن  يطلذذب - 6 
 (2014) 2165و  (2014) 2139الق ا ات   نفيــــــــذ  بشــــــــــــــــــــــ ناألقــــــــل،  على يومــــــــا 60 كــــــــل
 (2018) 2401و  (2017) 2393و  (2016) 2332و  (2015) 2258 و (2014) 2191 و

 يواصــــــــلإىل األمني العا  أن  /يطلب ك لك، قــــــــو يا يف املعنيةو ذا الق ا  وبشــــــــ ن امتثال مجين األط اف 
األمم املتحدة ايننســـــانية  اتإا اج معلومات يف  قا ي ه عن االجتا ات العامة ميما يتعلق بإيصـــــال مســـــاعد

يف إطا  عمليات   سلَّمايننسانية ال   اتعن املساعد مفصلةعرب خ وط النزاع وعرب اسدوا، ومعلومات 
،  شــــــمل عدا املســــــتفيدين (2014) 2165األمم املتحدة ايننســــــانية عرب اسدوا  ســــــبما أذن ب  الق ا  

 و جم األصناف املسلمة وصبغت ا؛ املناطقومواقن  سليم املعونة على صعيد 
أن  قـــــــــــــــيت ذ مزيدا من التدابري مبوجب ميثاق األمم املتحدة يف  ال  يؤكد من جديد - 7 

 (2014) 2191و  (2014) 2165و  (2014) 2139لق ا ات عـــــد  االمتثـــــال  ـــــذا الق ا  أو ل
 ؛(2018) 2401و  (2017) 2393 و (2016) 2332و  (2015) 2258 و

 أن يبق  املس لة قيد ني ه الفعل . يقرر - 8 
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