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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــن      ــس األم ــسة جمل ــودة يف ٧٠٣٩يف جل ــشرين األول٢ املعق ــوبر / ت ، أدىل ٢٠١٣أكت
احلالـة  ”رئيس جملس األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيما يتعلق بنظر اجمللـس يف البنـد املعنـون                   

  :“يف الشرق األوسط
ــه   ”     ــن إىل قراراتــ ــشري جملــــس األمــ  )٢٠١٢ (٢٠٤٣  و)٢٠١٢ (٢٠٤٢يــ
ــه الرئاســية املؤرخــة   )٢٠١٣ (٢١١٨ و  ٢١ و ٢٠١١أغــسطس / آب٣، وإىل بيانات

  .٢٠١٢أبريل / نيسان٥ و ٢٠١٢مارس /آذار
يؤكد جملس األمن من جديـد التزامـه القـوي بـسيادة سـوريا وسـائر الـدول                  ”    

املتأثرة بالنـزاع السوري واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها، ومبقاصد ميثـاق األمـم            
  .املتحدة ومبادئه

يـــدعو جملـــس األمـــن مجيـــع األطـــراف إىل احتـــرام مبـــادئ األمـــم املتحـــدة  ”    
لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت الطــوارئ ويؤكــد أمهيــة تقــدمي هــذه  التوجيهيــة 

  .املساعدة على أساس احلاجة وبتجرد من أي حتيزات وأغراض سياسية
لقد هال جملس األمن ما بلغته أعمال العنـف مـن درجـة غـري مقبولـة آخـذة                   ”    

مــم املتحــدة يف التـصاعد ومــا أفــاده كــل مـن األمــني العــام لألمــم املتحـدة ومفوضــة األ   
ــن     ــر مـ ــل أكثـ ــن مقتـ ــسان مـ ــوق اإلنـ ــسامية حلقـ ــوريا ١٠٠ ٠٠٠الـ .  شـــخص يف سـ

جـــزع اجمللـــس جزعـــا شـــديدا إزاء خطـــورة وســـرعة تـــدهور احلالـــة اإلنـــسانية   وقـــد
ويالحــظ بقلــق بــالغ أن عــدة ماليــني مــن الــسوريني، وال ســيما املــشردين  . ســوريا يف

 إىل املساعدة اإلنسانية الفوريـة      داخليا ونصفهم تقريبا من األطفال، أصبحوا يف حاجة       
  .وأن حياهتم ستكون يف خطر يف حال عدم تعزيز التدخل اإلنساين بصورة عاجلة
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يــدين جملــس األمــن مــا ترتكبــه الــسلطات الــسورية مــن انتــهاكات واســعة     ”    
النطــاق حلقــوق اإلنــسان وللقــانون اإلنــساين الــدويل، وكــذلك مــا ترتكبــه اجلماعــات  

  .قوق اإلنسان وانتهاكات للقانون اإلنساين الدويلاملسلحة من إساءات حل
نـــف املرتكبـــة يف ســـوريا،   يـــدين جملـــس األمـــن أيـــضا مجيـــع أعمـــال الع     ”    

عـن اجلهـة الـيت ترتكبـها، مبـا يف ذلـك مجيـع أعمـال العنـف واالعتـداءات                      النظـر  بغض
ل اجلنسية واجلنسانية، ويشري إىل أن القانون الدويل حيظر االغتصاب وغريه مـن أشـكا             

  .العنف اجلنسي
يــدين جملــس األمــن كــذلك مجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات اخلطــرية الــيت     ”    

ُترتكــب ضــد األطفــال يف انتــهاك للقــانون الــدويل الــساري، مــن قبيــل جتنيــد األطفــال  
ــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف       ــشويه واالغت ــل والت ــضهم للقت واســتخدامهم وتعري

تــشفيات، فــضال عــن اعتقــاهلم تعــسفا  اجلنــسي، وشــن اهلجمــات علــى املــدارس واملس 
  .واحتجازهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم واستخدامهم دروعا بشرية

يدين جملس األمن عالوة على ذلك اهلجمات اإلرهابية املتزايدة الـيت تنفـذها             ”    
اجلهات املرتبطة بتنظـيم القاعـدة مـن منظمـات وأفـراد، والـيت أدت إىل سـقوط العديـد                    

ــثري  ــضحايا والكـ ــن الـ ــع     مـ ــزام بوضـ ــراف إىل االلتـ ــع األطـ ــدعو مجيـ ــدمار، ويـ ــن الـ  مـ
ــة مــن جانــب هــذه اجلهــات    حــد ــة املرتكب ويؤكــد اجمللــس جمــددا،  . لألعمــال اإلرهابي
هذا الصدد، أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره يشكل أحـد أفـدح األخطـار الـيت       يف

ميكــن  يــة الهتــدد الــسالم واألمــن الــدوليني، وأن أي أعمــال إرهابيــة هــي أعمــال إجرام
  .تربيرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكاهبا واجلهة اليت ترتكبها

يــشري جملــس األمــن إىل وجــوب احتــرام مجيــع االلتزامــات املنــصوص عليهــا  ”    
ويـشري بوجـه خـاص إىل االلتـزام         . مبوجب القانون اإلنساين الدويل يف مجيـع الظـروف        

لني، وحظـر اهلجمـات العـشوائية واهلجمـات ضـد           بالتمييز بني السكان املدنيني واملقـات     
املـدنيني واألهـداف املدنيــة، وكـذلك حظــر اسـتخدام األســلحة الكيميائيـة واســتخدام      
األســلحة والقــذائف واملــواد واألســاليب احلربيــة الــيت تــسّبب بطبيعتــها ضــررا مفرطــا    

 وحيــث اجمللــس مجيــع األطــراف علــى التوقــف والكــف فــورا   . معانــاة ال داعــي هلــا  أو
مجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وعن مجيع انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق              عن

ــساين      ــرم التزاماهتــا مبوجــب القــانون اإلن ــع األطــراف إىل أن حتت ــدعو مجي ــسان، وي اإلن
الــدويل احترامــا تامــا، وتتخــذ مجيــع اخلطــوات املناســبة حلمايــة املــدنيني، مبــا يف ذلــك    

األهــداف املدنيــة مــن قبيــل املراكــز الطبيــة   الكــف عــن شــن اهلجمــات املوجهــة ضــد   
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واملـــدارس وحمطـــات امليـــاه، ويـــدعو أيـــضا مجيـــع األطـــراف إىل جتنـــب إقامـــة املواقـــع 
ويشري اجمللس يف هذا الصدد إىل أن الـسلطات        . العسكرية يف املناطق املأهولة بالسكان    

  .السورية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاهنا
ن أيضا إىل أن القانون اإلنساين الدويل ينص علـى أن يتلقـى             يشري جملس األم  ”    

اجلرحى واملرضى أقصى قدر ممكن من االهتمـام والرعايـة الطبيـة الـيت تتطلبـها حالتـهم                  
ــة        ــق ووســائل النقــل الطبي ــم واملراف ــة األطق ــرام ومحاي ــى احت ــأخري ممكــن، وعل ــل ت وبأق

لة حرية املـرور إىل مجيـع املنـاطق         وحتقيقا هلذه الغاية، حيث اجمللس على كفا      . واإلنسانية
  .لكل من العاملني يف اجملال الطيب واللوازم الطبية، مبا يف ذلك املواد اجلراحية واألدوية

يؤكد جملس األمن على أن حجم املأساة اإلنسانية النامجة عن الـرتاع الـدائر          ”    
ة بـصورة آمنـة     يف سوريا يتطلب اختاذ إجراءات فورية لتيسري إيصال املساعدة اإلنساني         

ودون عوائق إىل خمتلف أحنـاء البلـد، مبـا يف ذلـك املنـاطق واملقاطعـات الـيت متـس فيهـا                       
ويــدين مجيــع حــاالت منــع دخــول   . احلاجــة إىل املــساعدات اإلنــسانية بــصفة خاصــة  

املساعدات اإلنسانية، ويشري إىل أن حرمان املدنيني تعسفا من املواد اليت ال غـىن عنـها              
 احليـاة، مبـا يف ذلـك تعمـد عرقلـة إمـدادات اإلغاثـة ووصـوهلا، ميكـن                    لبقائهم على قيد  

  .يشكل انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل أن
حيث جملس األمن مجيع األطراف، وال سيما السلطات السورية، على اختـاذ            ”    

مجيع اخلطوات املناسبة لتيسري اجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة          
 اجلهات اإلنسانية الناشطة يف جمال اإلغاثة اإلنـسانية لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية               ومجيع

الفوريـــة للمتـــضررين يف ســـوريا، وذلـــك بوســـائل منـــها التعجيـــل بتـــسهيل وصـــول    
املــساعدات اإلنــسانية بــصورة آمنــة ودون عوائــق إىل الــسكان الــذين حيتــاجون إىل        

ويـشجع أيـضا    . وعـرب خطـوط املواجهـة     املساعدة يف مجيع املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرهتا          
على زيادة التعاون بني األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة ومجيـع األطـراف املعنيـة،               
مبــا يف ذلــك منظمــات اجملتمــع املــدين الــسوري، لتــسهيل دخــول املــساعدات وتقــدميها 

  .جممل األراضي السورية يف
حيـث جملـس األمـن كـذلك الـسلطات الـسورية علـى اختـاذ خطـوات فوريــة          ”    

لتيسري توسيع نطـاق عمليـات اإلغاثـة اإلنـسانية، ورفـع العقبـات البريوقراطيـة وغريهـا                  
  :من العراقيل، بوسائل منها

تــــسريع إجــــراءات املوافقــــة علــــى اخنــــراط املزيــــد مــــن املنظمــــات    )أ(    
  طة اإلغاثة اإلنسانية؛احلكومية احمللية والدولية يف أنش غري
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ــسانية،        )ب(     ــن املراكــز اإلن ــد م ــل املزي ــسريع اإلجــراءات لتفعي ــسهيل وت ت
ودخـــول أفـــراد وقوافـــل املـــساعدة اإلنـــسانية وتنقلـــهم مـــن خـــالل مـــنح التأشـــريات  
والتــصاريح الالزمــة علــى حنــو ميكــن التنبــؤ بــه، واســترياد الــسلع واملعــدات مــن قبيــل    

اقيـــة املدّرعـــة واملعـــدات الطبيـــة واجلراحيـــة الالزمـــة وســـائل االتـــصال واملركبـــات الو
  للعمليات اإلنسانية؛

ــة ودون       )ج(     ــصورة آمن ــسانية ب ــساعدات اإلن ــسري وصــول امل ــل بتي التعجي
عوائــق إىل احملتــاجني إليهــا بــأكثر الطــرق فعاليــة، مبــا يف ذلــك عــرب خطــوط املواجهــة،  

بــادئ األمــم املتحــدة   وحــسب االقتــضاء، عــرب احلــدود مــع الــدول اجملــاورة وفقــا مل       
  التوجيهية لتقدمي املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ؛

تعجيل مـنح املوافقـة الالزمـة لتنفيـذ املـشاريع اإلنـسانية، مبـا يف ذلـك                   )د(    
  .تلك املضّمنة يف الصيغة املنقّحة خلطة اإلغاثة لتقدمي املساعدات اإلنسانية يف سوريا

  :ألطراف علىحيث جملس األمن أيضا مجيع ا”    
اختــاذ مجيــع اخلطــوات املناســبة لــضمان ســالمة وأمــن مــوظفي األمــم    )أ(    

ــة     املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة، ومجيــع املــوظفني اآلخــرين العــاملني يف جمــال اإلغاث
اإلنــسانية، دون املــساس حبريتــهم يف التنقــل ودخــول املنــاطق الــيت يقــصدوهنا، ويــشدد 

  ملسؤولية الرئيسية يف هذا الصدد؛على أن السلطات السورية تتحمل ا
القيــام فــورا بوقــف االســتخدام العــسكري للمرافــق الطبيــة واملــدارس    )ب(    

وحمطــات امليــاه، واإلحجــام عــن اســتهداف األهــداف املدنيــة، واالتفــاق علــى طرائــق   
لتنفيذ هدنات إنسانية، فضال عن إفساح الطـرق الرئيـسية للقيـام علـى وجـه الـسرعة،                  

 مـن وكـاالت اإلغاثـة، بتيـسري مـرور القوافـل اإلنـسانية بـصورة آمنـة                   بناء على إشـعار   
  ومن دون عوائق على طول تلك الطرق بغرض الوصول إىل السكان احملتاجني؛

تعيني ُمحاورين مفّوضني ُتخوَّل هلم الـسلطة الالزمـة ملناقـشة املـسائل           )ج(    
   اإلنسانية؛العملياتية والسياساتية مع اجلهات الفاعلة يف جمال املساعدة

يعرب جملس األمن عن قلقه العميق إزاء اآلثـار املترتبـة علـى أزمـة الالجـئني                 ”    
ويعـرب  . اليت أفرزها الرتاع الـدائر يف سـوريا والـيت هتـدد االسـتقرار يف املنطقـة برّمتـها            

عن تقديره للجهود الكبرية اليت تبذهلا البلدان اجملاورة وبلدان املنطقة، وخاصـة األردن             
  . وتركيا والعراق ومصر، إليواء أكثر من مليوين الجئ فروا من سورياولبنان
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يؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد أمهيــة مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية، وحــق    ”     
العــودة طوعــا إىل ســوريا، ويــشجع البلــدان اجملــاورة لــسوريا علــى محايــة   الالجــئني يف

وحيـث مجيـع    . فلـسطينيني مجيع األشخاص الفارين من العنف يف سوريا، مبا يف ذلك ال          
الدول األعضاء، استنادا إىل مبادئ تقاسم األعباء، على دعم هذه البلدان يف مـساعدة              

ــضررة    ويــشدد اجمللــس علــى ضــرورة التــزام مجيــع      . الالجــئني واجملتمعــات احملليــة املت
  .األطراف باحترام وصون أمن خميمات الالجئني واملشردين داخليا وطابعها املدين

ــسرعة     حيــث جم”      ــدول األعــضاء علــى االســتجابة ب ــع ال ــضا مجي لــس األمــن أي
للنــداءات اإلنــسانية الــيت توجههــا األمــم املتحــدة لتلبيــة احتياجــات الــسكان املتزايــدة    
داخــل ســوريا، وال ســيما املــشردين داخليــا والالجــئني الــسوريني يف البلــدان اجملــاورة، 

كـذلك مجيـع الـدول األعـضاء،        وحيـث   . وضمان الوفاء التام جبميع التعهـدات املقدمـة       
املؤسـسات املاليـة الدوليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة، علـى زيـادة دعمهـا           بالتنسيق مع 

ملعاجلــة اآلثــار املتزايــدة ألزمــة الالجــئني يف البلــدان املــضيفة علــى املــستويات الــسياسية 
  .واالجتماعية واالقتصادية واملالية

فــالت مــن العقــاب علــى يــشدد جملــس األمــن علــى ضــرورة وضــع حــد لإل ”     
انتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل ومــا ُيرتكــب مــن انتــهاكات وجتــاوزات حلقــوق   
ــهاكات         ــك االنتـ ــرتكيب تلـ ــدمي مـ ــوب تقـ ــى وجـ ــد علـ ــن جديـ ــد مـ ــسان، ويؤكـ اإلنـ

  .املسؤولني عنها على حنو آخر يف سوريا إىل العدالة والتجاوزات أو
ــة اإلنــسانية ستــ     ”      ــس األمــن أن احلال ــد جمل ــا مل يــتم   يؤك ستمر يف التــدهور م

يونيـه  /حزيـران  ٣٠التوصل إىل حل سياسي لألزمة، ويكرر تأييده لبيان جنيف املؤرخ      
ويطالــب مجيــع األطــراف بــأن تعمــل ) )٢٠١٣ (٢١١٨املرفــق الثــاين للقــرار  (٢٠١٢

فـوري جلميـع أعمـال       ن جنيف الرامي إىل وضع حـد      على التنفيذ الفوري والشامل لبيا    
العنف وانتهاكات القانون الدويل وجتاوزاته، وتيسري بدء عملية سياسـية بقيـادة سـوريا              

ــش     ــات املـ ــيب التطلعـ ــة تلـ ــة انتقاليـ ــضي إىل مرحلـ ــه   تفـ ــسوري ومتكّنـ ــشعب الـ روعة للـ
رة عقـد   س تأكيـد ضـرو    ويكـرر اجمللـ   . حيّدد مستقبله بصورة مستقلة ودميقراطيـة      أن من

أقــرب وقــت ممكــن لتنفيــذ بيــان جنيــف تيــسريا لعمليــة سياســية بقيــادة    مــؤمتر دويل يف
  .سورية تفضي إىل مرحلة انتقالية تعجل بوضع حد للرتاع الدائر يف سوريا

ــة     ”      يطلــب جملــس األمــن إىل األمــني العــام إطــالع اجمللــس بانتظــام علــى احلال
اورة، مبــا يف ذلــك التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  ســوريا وأثرهــا يف البلــدان اجملــ  اإلنــسانية يف

  .“اخلطوات احملددة املبّينة يف هذا البيان الرئاسي
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