
 

ُاألمِمُاملتحدةُعارُ 

 ٢٠١٨نيسان٧ُُُ-دوماُ

ا2012ُُمنذ ُعذا ُ ُمتخذاُإجذاُات ذاهُإةذذ افا ُة م مذوُأُو قاةذوُمذذ ُُتلذذُ أصذدر ُاألمذذمُاملتحذدةًُذ ار  اآلخذُ ماذاُعتقلذاُماأل مذذوُاةسذ رمويُوةذمُعذذهدُألى

ُةانبُاملجتاعُاةدوجيُملنعًُتلُاآلالفُم ُاملدنيينُاةس رميني

 ٢٠١٢ُأم ملُ/نيسان٢١ُاملقق دةُفي٦٧٥٦ُُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلستهُُُ )٢٠١٢(٢٠٤٣ُاةق اُر -

 إن مجلس األمن....

ا وسـالمة أراضــهاا  ومققادـد اثيقـام ومئاد ـه  وإذ يـــدين اهاتـــهاواس الواســـعة ته))وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واسـتقاللها ووحـد

ـــــسلناس الســــورية  وكــــتلب أي ااجااوــــاس ــقــــوم ا مســــان ت ت ئـــــها اـ قا ـــــاس اثــــ ـــــ، الـ ـــــن تااـ ـــــسان مـ ـــــوم ا مـ ـسلـة  وإذ يـــــ لى إ ــــ  اهاتـــــ ار ــقـ

 وتــوب محاســئة اثــسؤوللن  ــن ذلــب  وإذ يعــ ب  ــن أســفه الئــالغ ثــوس آهف  ديــدة من األشخاص في سورية((.

 ٢٠١٢ُع ني ُ/حزم ان٢٧ُاملقق دةُفي٦٧٩١ُُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلستهُُ )٢٠١٢(٢٠٥٢ُاةق اُر -

 إن مجلس األمن....

 ١فــي  ـــن قلقـــه الئـــالغ إياع تقيـــك ااتـــهاواس اتفــام كـــي اهلـــتئاو  ـــلن القـــواس وه ســيقا ااجاـاو القــواس اثســلـة الع ميــة الـــسورية لـــه ))وإذ يعـ ب 

 مـارس  نـدما دخلـت اثننقـة الفادلة((/آذار

٢٠١٢ُُديسابُر /ذان نُاألوُلك١٩ُ،ُاملققذذذ دةُفي٦٨٩٣ُاةذ لُات ذ هُمجلذسُاألمذذ ُفيُةلستذذهُُ )٢٠١٢(٢٠٨٤ُاةق اُر -

ورية ))وإذ يعــــ ب  ــــن قلقــــه الئـــــالغ إياع تقيـــــك ااتـــــهاواس اتفـــــام كـــــي اهلـــــتئاو  ـــــلن القـــــواس   قــــا فــــي ذلــــب وتــــود القــــواس اثســــلـة الع ميــــة الســــ

 ومعداس  ـس  ية غـلى مـ خص لهـا داخـل اثننقة الفادلة((

 ٢٠١٣ُسبتابُر/أعل ُل٢٧ُ،ُاملقق دةُفي٧٠٣٨ُةلستهُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُُ )٢٠١٣(٢١١٨ُاةق اُر -

 إن مجلس األمن....

تديـد أن اات ـار األســلـة ))وإذ يعيـــد تأكيـــد التزامـــه القــــوي بـــسيادة اـ قهوريـــة الع ميــــة الـــسورية واســـتقاللها وســالمجاا ا قليقيـة  وإذ يؤكـد مــن 

 يدا للسالم واألمن الدوليلن.((دتهال يقيا يـة وكـتلب وسـا ل إيـصالها يـ كل 

 ٢٠١٤ُ براعُ /شباط٢٢ُاملقق دةُفي٧١١٦ُُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلستهُُ )٢٠١٤(٢١٣٩ُاةق اُر -

ا وســالمة أراضــهاا  ومققادـد ميقــام األمـة اثتحــدة ته))وإذ يؤكـــد مــن تديــد التزامـــه القــوي بـــسيادة ســورية واســـتقاللها ووحــد إن مجلـس األمـن....

تحـــدة ومققلـــة ومئاد ــه  وإذ ي و ــه مــا  لمتــه أ قــا  العنــر مــن درتــة غلــى مقئولـــة آخـــتة فــي التـــصا د ومـــا أكـــاد  ــه كـــل مـــن األمـــلن العـــام ل مـــة اث

ـــــ  مـــــن  ـــــ  لـــــفص فـــي ســـــورية  مـــــن    ١٠٠ ٠٠٠األمــــلن العــــام اـخادــــة اثعنيــــة  األافــــا  والــــمزاـ اثـــــسلم مـــــن مقتـــــل أكقـ  ١٠٠٠٠نـــــهة مـــــا يعيـــــد  لـ

 افل.((



 

ُفي٧٢١٦ُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٤ُ)٢١٦٥ُاةق اُر - ٢٠١٤ُتا  /ع ةيه١٤ُُ،ُاملقق دة

 إن مجلس األمن....

حــدة ))وإذ يؤكـد مـن تديــد التزامـه القــوي بسـيادة اـ قهوريـة الع ميــة السـورية واســتقاللها ووحـدهاا وسـالمة أراضــهاا  ومققادـد ميقــام األمـة اثت 

ألافـا  أكـادس  ـه مققلـة األمـلن العـام اـخادـة اثعنيـة  ا ومئاد ه  وإذ ُي ّو ه ما  لمته أ قا  العنر من درتة غلى مقئولـة آخـتة فـي التصـا د ومـا

 افل(( 10 000شخص في سورية  من  يناة ما يعيد  ن  150000والمزاـ اثسلم من مقتل أكثى من 

٢٠١٤ُكان نُاألول/ديسابُر١٧ُاملقق دةُفي٧٣٤٤ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٤ُ)٢١٩١ُاةق اُر -
 

 إن مجلس األمن....

ب ـ  ة ســيف ي واســـتو ووحــد وســـ م أراضـيه   ومئــو دـد ميــت م اأثـة املتحــدة ومـ، غ   وإذ يعــ ب  ـن غ ــئه  وإذ يـؤو  مــلن ي اـ  التزامـــ القــيفت

لـــص تيةـــ للـــاا ا  ـيف ذ  مـــن   نـــهة مـــ يعيـــد  لـــ  191 000إياع م  لمــت أ ــة   العنــر مـــن م ـتير غـــ مقئـــيفل وآخـــفت الــتص  ــد  ومقتـــ أكقـــ  مـــن 

  ـ اأثــ العــ ألثـة املتحـدة ومققلتــ اخل دــ املعنيــ ب ألنر   واها امل ـم افــ   ح ــئة أدـ  10 000

))وإذ يؤكـــــد مـــــن تديـــــد التزامـــــه القـــــوي بســـــيادة ســـــورية واســـــتقاللها ووحـــــدهاا وســـــالمة أراضـــــهاا  ومققادـــــد ميقـــــام األمـــــة اثتحـــــدة ومئاد ـــــه  وإذ  

مقئــو  اخــت فــي التصــا د ومقتــل مــا يعيــد  خــ  رهــك مليــون شــخص  مــناة   ــ اس يعــ ب  ــن غ ــئه إياع مــا  لمتــه ا قــا  العنــر مــن مســتو  غلــى 

 اهف الضـايا من األافا   اتيجة للمزاـ السوري((.

غسطس٧ُُ،ُاملقق دةُفي٧٥٠١ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلستهُ (٢٠١٥)٢٢٣٥ُاةق اُر -
ٔ
ب/ا

ٓ
 ٢٠١٥ُا

 ٕان مجلس األمن....

اي مـــادة كيقيا يـــة ســـامة كســـالح فـــي اـ قهوريـــة الع ميـــة الســـورية  وإذ يالحـــ   اســـتنكار اســـتق ار قتـــل ))وإذ يـــدين  ألـــد العئـــاراس أي اســـتفدام 

 اثدايلن وادا جاة  قواد كيقيا ية سامة مستفدمة وأسلـة في اـ قهورية الع مية السورية((.

 ٢٩١٥ديسابُركان نُاألول/١٨ُاملقق دةُفي٧٥٨٨ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٥ُ)٢٢٥٤ُاةق اُر -

 ٕان مجلس األمن....

ب ))وإذ يؤكــد مـــن تديــد التزامـــه القــوي بســـيادة ســـورية واســتقاللها ووحـــدهاا وســالمة أراضـــهاا  ومققادـــد ميقــام األمـــة اثتحــدة ومئاد ـــه  اذا يعـــ  

دا   والعنــــــر الوح ـــــــ    ــــــن اســــــد القلــــــو إياع اســـــــتق ار معااــــــاة ال ــــــع، الســــــوري  وتـــــــد ور اــالــــــة ا مســــــااية األليقــــــة  واســـــــتق ار الصــــــ اـ الــــــ

اثتوادــــــل الــــــتي يتســــــة  ــــــه  واهلــــــ  الســــــلف  لالر ــــــاب واأليديولوتيــــــة اثتن كــــــة العنيفــــــة فــــــي د ــــــة ا ر ــــــاب  ومــــــا تفلفــــــه اهيمــــــة مــــــن الــــــ  مع ـــــــع 

والــــدمار اثــــادي  لالســـتق ار فــــي اثننقــــة وخارتهـــا   قــــا ي ــــقل العيـــادة اثتىتئــــة  خــــ  ذلــــب فـــي ا ــــداد ا ر ــــا يلن الـــتين ويجتــــت اة القتــــا  فـــي ســــوريا 

 التي ــو  الئلد  وتعايد التى ة النا فية  وإذ يؤكد ان اــالة ستستق  في التد ور في ظل غياب اــل السياس  ((.

 



 

 ٢٠١٥ديسابُر\كان نُاألوُل٢٢ُاملقق دةُفي٧٥٩٥ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاالم ُفيُةلسته٢٩١٥ُ)٢٢٥٨ُاةق اُر -

 ٕان مجلس األمن....

التزامــه القــوي بســـيادة ســورية واســتقاللها ووحـــدهاا وســالمة أراضــهاا  ومققادـــد ميقــام األمــة اثتحـــدة ومئاد ــه  وإذ يعـــ ب ))وإذ يؤكــد مــن تديـــد 

 ــن غ ــئه إياع مــا  لمتــه ا قــا  العنــر مــن مســـتو  غلــى مقئــو  اخــت فــي التصــا د ومقتــل مـــا يعيــد  خــ  رهــك مليــون شــخص  مــناة   ـــ اس اهف 

 ـ السوري((.الضـايا من األافا   اتيجة للمزا

٢٠١٦ُُشباط/ُ براع ٢٦ُاملقق دةُفي٧٦٣٤ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٦ُ)٢٢٦٨ُاةق اُر -

 ٕان مجلس األمن....

))وإذ يؤكــــد مــــن تديــــد التزامــــه القــــوي بســــيادة اـ قهوريــــة الع ميــــة الســــورية واســــتقاللها ووحــــدهاا وســــالمجاا ا قليقيــــة  ومققادــــد ميقــــام األمــــة  

  ويالحـــ  اانــالم ااـادلـــاس ب ــأن  قليـــة اهاتقـــا  (2015) 5422اثتحــدة ومئاد ـــه  وإذ يقــدر اـ هـــود الاــ  يئـــتلها األمـــلن العــام فـــي تنفيــت القـــ ار 

مــــن القــــ ار  2 ف ــــل مســــا يه اــقيــــدة و خــــ  يــــد مئعولــــه اـخــــاص إ ــــ  ســــورية  ام ــــ اما مــــك الفقــــ ة  2016وــــااون القام يينــــاي   29السياســــ   فــــي 

2254 (2015). 

ُفي٧٨١٥ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٦ُُ)٢٣١٩ُاةق اُر - ٢٠١٦ُتش م ُاةثاني/ن  ابر١٧ُُاملقق دة

 إن مجلس األمن....

))وإذ يالحـــ  أن بعقـــة تقحـــ   اــقـــا و التابعـــة ثناقـــة حاـــ  األســـلـة ال يقيا يـــة تحقـــو حاليـــا فـــي اد ـــاعاس إضـــاكية ب ـــأن اســـتفدام األســـلـة 

اـ قهوريــــة الع ميــــة الســــورية  وإذ  فـــي ال يقيا يـــة فــــي ســــورية  وإذ يـــدين مجــــددا  ألــــد العئـــاراس أي اســــتفدام ألي مــــادة كيقيا يـــة ســــامة كســــالح

  يع ب  ن تع ه من استق ار قتل اثدايلن وإدا جاة  قواد كيقيا ية سامة مستفدمة وأسلـة في اـ قهورية الع مية السورية.((

٢٠١٦ُكان نُاألول/ُديسابُر١٩ُاملقق دةُفي٧٨٤١ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٦ُ)٢٣٢٨ُاةق اُر -
ُ

 من....إن مجلس األ 

ار ))وإذ يؤكــد مــن تديــد التزامــه القــوي بســيادة اـ قهوريــة الع ميــة الســورية واســتقاللها ووحــدهاا وســالمة أراضــهاا  وإذ ي ــع   ــاـ ـع مــن اســتق  

 مـــن ســكان حلـــ، قـــد أدـــئحوا حاليــا  حاتـــة إ ـــ   قليــاس ا تـــالع وتقـــدية اثســـ
ح
ا دة تــد ور اــالـــة ا مســـااية اثؤثــة فـــي حلـــ، ومـــن أن  ــددا كئلـــىا

 ا مسااية  خ  وته اهستع ا  

 وإذ ي ـــــلى إ ـــــ  ضـــــ ورة احتـــــىام تقيـــــك األاـــــ اف ل حكـــــام ذاس الصـــــلة مـــــن القـــــااون الـــــدو ي ا مســـــام  واثئـــــادغ التوتهايـــــة ل مـــــة اثتحـــــدة اثتعلقـــــة

  اثسا دة ا مسااية في حاهس النوارغ.((

٢٠١٧ُُكان نُاألول/ُديسابر١٩ُاملقق دةُفي٨١٤١ُُ(ُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلسته٢٠١٧ُ)٢٣٩٣ُاةق اُر -
ُ

 إن مجلس األمن....

 ))وإذ يؤكد من تديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقاللها ووحدهاا وسالمة أراضهاا  ومققادد ميقام األمة اثتحدة ومئاد ه 

اع المـــزاـ الســوري  مـــن  يـــناة   ـــ اس ا هف وإذ يعــ ب  ـــن اســـتنكار  لفداحــة أ قـــا  العنـــر ومقتــل مـــا يفـــوم   قلـــى رهــك مليـــون شـــخص مــن تـــ  

  من الضـايا في دفوف األافا ((

http://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)


 

٢٠١٨ُشباط/ براعُ ٢٤ُاملقق دةُفي٨١٨٨ُُاة لُات  هُمجلسُاألم ُفيُةلستهُ(٢٠١٨ُُ)٢٤٠١ُاةق اُر -
 
 إن مجلس األمن....

  ومققادـــد ميقـــام األمـــة اثتحـــدة ومئاد ـــه  وإذ ي ـــ ر ))وإذ يؤكـــد مـــن تديـــد التزامـــه القـــوي بســـيادة ســـورية واســـتقاللها ووحـــدهاا وســـالمة أراضـــهاا

ا  ــــ اب  ــــن أســــا  العقيــــو هســــتق ار خنــــورة الوضــــك ا مســــام  األلــــية فــــي ســــورية   قــــا فــــي ذلــــب فــــي المواــــة ال ــــ قية ومحاكاــــة إدلــــ، ولــــقا  

ذلــــب  فــــي ا مســــااية العاتلـــة   قــــا شــــخص فــــي ســـورية  ــــة ا ن  حاتــــة إ ـــ  اثســــا دة مليـــون  13.1محاكاـــة حقــــاة وركئــــان وال قـــة  وألن أكثــــى مــــن 

ماليـــلن مــن اث ـــ دين داخليـــا و مليواــان واصـــر مليــون مقـــن يع  ـــون فــي منـــااو يصـــع، الودــو  إلهاـــا   قـــن  6.1اثســا دة النئيـــة  ومــن  يـــناة 

 كهاة الالتئون الفلسنينيون  ومئاس ا هف من اثدايلن التين أوددس دوناة اثناكت في اثنااو ااـاد ة.((

 

ُةدعذذذدةُتقبذذذُرعذذذ ًُلق ذذذاُوإدان خذذذا،ُمقذذذدُرمذذذاُتح خذذذاُوتذذذ ك ماُُ املنصذذذوُاملدنيذذذوُاةسذذذ رموُالُتطاةذذذبُاألمذذذمُاملتحذذذدةُومجلذذذسُاألمذذذ ُمات ذذذاهًُذذذ ارا ،

ُاةصادرةُعتخاُوتنفي ماي  مض ورةُاةق دةُإجاُاةق ارا ُاةسامقو
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