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  )٢٠١٦( ٢٣٢٨القرار     

 كــانون األول/ ١٩، املعقــودة يف ٧٨٤١يف جلســته الــذي اختــذه جملــس األمــن      
  ٢٠١٦ديسمرب 

  
  إن جملس األمن،  

ــري   ــع إىل  إذ يشـ ــه مجيـ ــلةقراراتـ ــرارات  ذات الصـ ــا القـ  )٢٠١٤( ٢١٣٩، وخصوصـ
  ،)٢٠١٦( ٢٢٨٦  و )٢٠١٥( ٢٢٥٨  و )٢٠١٤( ٢١٩١ و )٢٠١٤( ٢١٦٥  و

التزامـه القــوي بســيادة اجلمهوريـة العربيــة الســورية واســتقالهلا    مــن جديــد وإذ يؤكـد   
  ووحدا وسالمة أراضيها،

عـددا  أن ومـن  يف حلـب   املؤملةاستمرار تدهور احلالة اإلنسانية من  يشعر باجلزعوإذ   
ــا حباجــة إىل   مــن ســكان حلــب  كــبرياً  ــات قــد أصــبحوا حالي  وتقــدمي املســاعدة  اإلجــالءعملي

  ،الستعجالاإلنسانية على وجه ا

إىل ضرورة احترام مجيع األطراف لألحكام ذات الصلة من القـانون الـدويل    وإذ يشري  
  اإلنساين واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة باملساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ،

مــن  قــاتلنياملعمليــات إجــالء املــدنيني و لتنفيــذبــاجلهود املبذولــة  حيــيط علمــا  - ١  
  ؛املنكوبة بالرتاع مدينة حلبأحياء 

جيــب أن جتـري وفقـا للقـانون الــدويل    املـذكورة  أن عمليـات اإلجـالء    يؤكـد    - ٢  
ــيأن إجــالء املــدنيني جيــب أن   علــى ويشــدداإلنســاين ومبادئــه  وأن يــتم صــوب  اكــون طوعي

ارون مجيع املدنيني الـذين خيتـ  جيب أن يشمل توفري احلماية  وأنخيتارونه،  املقصد النهائي الذي
  البقاء يف منازهلم؛ وللذين اختاروا اضطُروا إليهاإلجالء أو الذين 
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ترصـد الوضـع   إىل األمم املتحدة واملؤسسات األخـرى ذات الصـلة أن    يطلب  - ٣  
عمليـات اإلجـالء مـن األحيـاء الشـرقية يف      ل باملراقبـة املباشـرة  أن تضـطلع  ورصدا كافيا وحمايـدا  

وأن تكفـل زيـادة    ،حسـب االقتضـاء  عـن ذلـك    وأن تبلـغ  حلب واألحياء األخرى من املدينـة، 
مجيع األطراف بأن تتيح هلؤالء املـراقبني   ويطالبنشر املوظفني هلذه األغراض حسب احلاجة، 

  دون عوائق؛إىل تلك األحياء على حنو آمن وفوري ومن الوصول 

يف  األحيــاء الشــرقيةمجيــع املــدنيني مــن  أن يكــون مــرور أمهيــة ضــمان يؤكــد  - ٤  
إىل املقصد الذي خيتارونه مرورا طوعيـا وآمنـا تصـان فيـه كرامتـهم،      حلب أو املناطق األخرى 

ــات اليف إطــار  ــاتنســيق تضــطلع  الرصــد وعملي   ــم املتحــدة و املؤسســات األخــرى ذات  األم
الــذين أن األولويــة ينبغــي أن تمــنح يف مثــل هــذه الظــروف إىل األشــخاص    ويؤكــد، ؛ الصــلة

ويناشـد مجيـع األطـراف أن     الـذين تكـون حالتـهم أضـعف    ألشـخاص  وا تكون إصابتهم أخطر
  ؛تتعاون مع األمم املتحدة يف هذا الصدد

مجيــع األطــراف بإتاحــة الوصــول الكامــل والفــوري وغــري املشــروط، يطالــب   - ٥  
وعلى حنـو آمـن ودون عوائـق، لألمـم املتحـدة وشـركائها املنفـذين، مـن أجـل ضـمان وصـول            

بغيــة تلبيـــة االحتياجـــات  املباشـــرة النــاس مـــن خــالل أقصـــر الطــرق    املســاعدة اإلنســـانية إىل  
 ملنــاطق )٢٠١٥( ٢٢٥٨حكــام قــراره طبقــا ألاألساســية، مبــا يف ذلــك تــوفري الرعايــة الطبيــة،  

 ويؤكـد ؛ ةسوري ناطقمحلب ومجيع مجيع أحناء واحترام ومحاية مجيع املدنيني يف قاطبة  ةسوري
أنه جيب على مجيع األطراف أن حتتـرم التزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل اإلنسـاين، وال سـيما        

  احترام ومحاية املدنيني واملمتلكات املدنية؛

موظفي الرعايـة الطبيـة واملسـاعدة    احترام ومحاية مجيع مجيعا األطراف  يناشد  - ٦  
يف مجيـع   وكذلك املستشفيات وغريها مـن املرافـق الطبيـة    ، ووسائل نقلهم ومعدام،اإلنسانية

  ؛)٢٠١٦( ٢٢٨٦طبقا لقراره أحناء البلد، 

يف مبـا  ترتيبـات،  الإىل األمـني العـام أن يتخـذ خطـوات عاجلـة لوضـع        يطلب   - ٧  
، من أجـل السـماح لألمـم املتحـدة     املهتمة باألمربالتشاور مع األطراف  ذلك الترتيبات األمنية

املـدنيني، فضـال عـن االحتـرام الكامـل للقـانون        سالمة واملؤسسات األخرى ذات الصلة مبراقبة
جملـس األمـن ـذه الترتيبـات      أن خيطـر الدويل اإلنساين، داخل األحياء الشرقية ملدينة حلـب؛ و 

  ؛ب ذلكالنشاط املذكور أعاله على الفور عقب أن يضطلعو

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل جملس األمن عـن تنفيـذ هـذا     كذلك يطلب  - ٨  
  أيام من اختاذ هذا القرار؛ ٥، يف غضون تنفيذه من قبل األطراف يف امليدانالقرار، مبا يف ذلك 

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٩  


