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  )٢٠١٦( ٢٣٣٢القرار     

ــته         ــن يف جلســ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٧٨٤٩الــ ــانون  ٢١، املعقــ كــ
  ٢٠١٦األول/ديسمرب 

  
  ،جملس األمن إنّ  

ــري   ــه  إذ يشــــ ، )٢٠١٣( ٢١١٨، و )٢٠١٢( ٢٠٤٣، و )٢٠١٢( ٢٠٤٢إىل قراراتــــ
 ،)٢٠١٤( ٢١٩١، و )٢٠١٤( ٢١٧٥، و )٢٠١٤( ٢١٦٥، و )٢٠١٤( ٢١٣٩  و
، )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و، )٢٠١٥( ٢٢٥٤ ، و)٢٠١٥( ٢٢٣٥  ، و)٢٠١٥( ٢٢٠٩  و
ــة  )٢٠١٦( ٢٢٨٦  ، و)٢٠١٦(  ٢٢٦٨  و ــه املؤرخـ  ٢٠١١آب/أغســـطس  ٣، وبيانـــات رئيسـ
)S/PRST/2011/16ــارس ٢١ )، و ــان/أبريل  ٥)، و S/PRST/2012/6( ٢٠١٢ آذار/مـ  ٢٠١٢نيسـ
)S/PRST/2012/10( ٢٠١٣تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢ )، وS/PRST/2013/15نيســــان/ ٢٤ )، و 

 )،S/PRST/2015/15( ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٧ ) وS/PRST/2015/10( ٢٠١٥أبريل 

التزامــه القــوي بســيادة ســوريا واســتقالهلا ووحــدا وســالمة    وإذ يؤكــد مــن جديــد   
 مم املتحدة ومبادئه،أراضيها، ومبقاصد ميثاق األ

يفـوق بكـثري   لفداحـة أعمـال العنـف وتصـاعدها ومقتـل مـا        عن استنكاره وإذ يعرب  
 األطفال،عشرات اآلالف من  بينهم من جراء الرتاع السوري، من شخصربع مليون 

الســتمرار تــدهور الوضــع اإلنســاين املــؤمل يف ســورية  العميــقعــن األســى  وإذ يعــرب  
اجــة إىل املســاعدة اإلنســانية   حبشــخص يف ســورية هــم اآلن   ليــون م ١٣,٥وألن أكثــر مــن  

مـــن املشـــردين داخليـــا، ماليـــني  ٦,٣العاجلـــة، مبـــا يف ذلـــك املســـاعدة الطبيـــة، ومـــن بينـــهم 
مــن األشــخاص الــذين يعيشــون يف منــاطق يصــعب الوصــول إليهــا، مبــن فــيهم    ماليــني ٣,٩ و

 بوسني يف املناطق احملاصرة،من املدنيني احملمئات اآلالف الالجئون الفلسطينيون، و
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 ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩مــن عــدم تنفيــذ قراراتــه      الشــديد  القلــق وإذ يســاوره   
يف هـذا الصـدد    وإذ يشريعلى حنو فعال،  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤(

مجيع األطـراف مبوجـب القـانون الـدويل اإلنسـاين      كاهل إىل االلتزامات القانونية اليت تقع على 
القـرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن جملـس      والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان، ومبوجـب مجيـع     

ــن، و ــك       هــي تشــمل  األم ــا يف ذل ــة، مب ــدنيني واألهــداف املدني ــع اهلجمــات ضــد امل ــف مجي وق
د قطـع إمـدادات امليـاه، واالسـتخدام العشـوائي      اهلجمات على املـدارس واملرافـق الطبيـة، وتعمـ    

وي والقصـــف لألســـلحة، مبـــا يف ذلـــك القصـــف املـــدفعي والرباميـــل املتفجـــرة والقصـــف اجلـــ
 العشوائي بقذائف اهلاون والسـيارات املفخخـة واهلجمـات االنتحاريـة وقنابـل األنفـاق، فضـال       

احلصـــار القتـــال، مبـــا يف ذلـــك ضـــرب  كوســـيلة مـــن وســـائلعــن اســـتخدام جتويـــع املـــدنيني  
لتعــذيب، وســوء املعاملــة، واإلعــدام ا واتســاع نطــاق أعمــالاملنــاطق املأهولــة بالســكان،  علــى

ــفا، وال ــي     تعسـ ــري، والعنـــف اجلنسـ ــاء القسـ ــاالت االختفـ ــاء، وحـ ــاق القضـ ــارج نطـ ــل خـ قتـ
 واجلنساين، فضال عن مجيع االنتهاكات واالعتداءات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال،

يف استعادة منـاطق يف سـورية مـن تنظـيم      ٢٠١٦التقدم احملرز خالل عام  وإذ يالحظ  
وإذ يعـرب  ا باسم داعـش) وجبهـة النصـرة،    الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (املعروف أيض

ــالغ     ــه الب ــن قلق ــك ع ــع ذل ــت خاضــعة لســ     م ــا زال ــاطق م ــن أن من ــيمني،  يم ــك التنظ طرة ذين
ــار الســلبية لوجودمهــا و  ومــن ــهما وأعماهلمــا امل يإاآلث ــة العنيفــة علــى االســتقرار   ديولوجيت تطرف

ــار اإلنســانية املــ    يف ــيت   علــى الســكان دمرة ســورية واملنطقــة، مبــا يف ذلــك اآلث ــدنيني ال  أدتامل
تصــميمه علــى التصــدي جلميــع   وإذ يؤكــد مــن جديــدنـــزوح مئــات اآلالف مــن النــاس،   إىل

جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولـة اإلسـالمية (املعـروف أيضـا باسـم داعـش) وجبهـة        
ــات واملؤسســات والكيانــات املرتبطــة بتنظــيم          النصــرة وســائر اجلهــات مــن األفــراد واجلماع

جملـس األمـن التـابع لألمـم      قـرره وغريها من اجلماعات اإلرهابية، على النحـو الـذي ي   القاعدة،
قد يوافق عليه كذلك الفريق الدويل لدعم سورية ويقـره جملـس األمـن،     املتحدة، وعلى حنو ما

، )٢٠١٤( ٢١٧٨، و )٢٠١٤( ٢١٧٠إىل التنفيذ الكامل لقـرارات جملـس األمـن     وإذ يدعو
 ،)٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١٥( ٢٢٤٩، و )٢٠١٥( ٢١٩٩و 

ني اإلرهــابيني األجانــب وغريهــم أيضــا مــن تنقــل املقــاتل قلقــه البــالغوإذ يعــرب عــن   
ــة مــن ســورية وإليهــا، وإذ يكــرر   مــن ــه إىل تأكيــد اإلرهــابيني واجلماعــات اإلرهابي مجيــع  ندائ

نــع وقمــع التحــاق املقــاتلني  باختــاذ التــدابري الالزمــة مل لقــانون الــدويل، ل وفقــا، تقــومالــدول أن 
ــراد       ــة اإلســالمية وجبهــة النصــرة وســائر اجلهــات مــن األف ــب بتنظــيم الدول اإلرهــابيني األجان
ــدة،        ــة اإلســالمية أو تنظــيم القاع ــات املرتبطــة بتنظــيم الدول واجلماعــات واملؤسســات والكيان
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جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة       يقـرره ي وغريمها من اجلماعات اإلرهابية، على النحـو الـذ  
 قد يوافق عليه كذلك الفريق الدويل لدعم سورية ويقره جملس األمن،  وعلى حنو ما

املسؤولية الرئيسـية عـن محايـة السـكان     حتمل السلطات السورية  وإذ يؤكد من جديد  
اذ مجيـع التـدابري   يف سورية، وإذ يكرر التأكيد على أنـه جيـب علـى أطـراف النــزاع املسـلح اختـ       

تــه مجيــع أطــراف النـــزاع املســلح يف هــذا الصــدد إىل مطالب وإذ يشــرياملمكنـة حلمايــة املــدنيني،  
متتثل امتثاال كـامال لاللتزامـات السـارية عليهـا مبوجـب القـانون الـدويل فيمـا يتعلـق حبمايـة            أن

 املرتبطون م،عالميون واألفراد املدنيني يف النـزاع املسلح، مبن فيهم الصحفيون واإل

يف سـورية، وخصوصـا    اعتقـال األشـخاص تعسـفا وتعذيبـهم     إدانة شـديدة  وإذ يدين  
عمليـــات االختطــاف وأخــذ الرهـــائن   خمتلــف  الســجون ومراكــز االحتجــاز، فضـــال عــن      يف

ــع        ــذه املمارســات وإطــالق ســراح مجي ــوري هل ــالوقف الف ــب ب ــاء القســري، وإذ يطال واالختف
املرضى واجلرحى وكبـار السـن    فضال عنبالنساء واألطفال،  األشخاص احملتجزين تعسفا بدءا

 ،نيجمال املساعدة اإلنسانية والصحفي يف نياألمم املتحدة والعامل يموظفو

إدانتــه الشـــديدة جلميــع أشــكال العنـــف والتخويــف الــيت يتعـــرض       تأكيــد  وإذ يكــرر   
ــا ــات اإلنســانية  هل ــل      املشــاركون يف العملي ــيت تســتهدف قواف ــهجمات ال ــد، ولل ــى حنــو متزاي عل

ه مجيـع األطـراف املشـاركة    حثَّـ واملساعدة اإلنسـانية ومـا تتعـرض لـه أصـوهلا مـن تـدمري وـب،         
وحريـة تنقلـهم،    وأمنهم النـزاع املسلح على تعزيز سالمة العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية يف
اإلنسـانية الـذين ينحصـر دورهـم      ملون يف جمال املسـاعدة فيهم العاملون يف اال الطيب والعا مبن
ــا وأصــوهلم،        يف  ــراد املرتبطــون ــم املتحــدة واألف ــو األم ــة، وموظف ــام الطبي ــربأداء امله  وإذ يع

جمال  العاملني يف إعجابه املتواصل بتفاين والتزام متطوعي اهلالل األمحر السوري وغريهم من عن
ــذين يعملــون     ــانية ال ــاعدة اإلنس ــديدة الصــعوبة،   املس ــروف ش ــع األطــراف   وإذ حيــثيف ظ مجي

اختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا،  على
 ،وموظفي وكاالا املتخصصة، وسائر العاملني املشاركني يف أنشطة اإلغاثة اإلنسانية

أنه على الرغم من التحديات املستمرة، تواصـل األمـم املتحـدة وشـركاؤها      وإذ يالحظ  
إنقاذ أرواح املاليـني مـن األشـخاص احملتـاجني يف سـورية عـن طريـق تزويـدهم باملعونـة           املنفذون

شـخص،  ماليـني   ٣اإلنسانية عـرب احلـدود، مبـا يف ذلـك إيصـال املسـاعدات الغذائيـة ألكثـر مـن          
 ماليـني  ٩عـدده   شخص؛ واللوازم الطبية ملـا  مليون ٢,٩ملا يقرب من واملساعدات غري الغذائية 

 ،مليون شخص ٢,٥عملية عالج، واملياه ولوازم الصرف الصحي ألكثر من 

ــاج يشــعروإذ    ــالغ باالنزع ــراد الــ    الب ــدد األف ــن ع ذين تصــلهم املســاعدة اإلنســانية   م
ــاطق احملا     يف ــا واملن ــيت يصــعب الوصــول إليه ــاطق ال ــه الشــديد   صــرة، وإذ يعــ املن رب عــن جزع
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حملبوسـني يف املنـاطق احملاصـرة    املـدنيني ا  مئـات اآلالف مـن   اليت يعـاين منـها   األوضاع املؤملة من
 ،اجلمهورية العربية السورية  يف

ملســاعدات إيصــال امــن مجيــع حــاالت عرقلــة  قلقــه البــالغعــن  يكــرر اإلعــرابوإذ   
ــال  اإلنســانية ــى حنــو فع ــة اإلســالمية (املعــروف أيضــا باســم     عل ، وإذ يالحــظ أن تنظــيم الدول

ــات         ــات واملؤسســات والكيان ــراد واجلماع ــن األف ــات م ــائر اجله ــة النصــرة وس داعــش) وجبه
تتحمـل   أـا املرتبطة بتنظيم القاعدة، تعرقل إيصال املساعدات اإلنسانية بفعالية إىل السكان، و

 ،وم به من أعمال التعرض والعرقلة املتعمدةا تقاملسؤولية عن منع إيصال املعونة مب

من استمرار وتزايـد العراقيـل الـيت تعتـرض سـبيل       تأكيد قلقه البالغ وإذ يكرر كذلك  
إيصال املساعدة اإلنسانية عرب خطوط النــزاع، مبـا يف ذلـك تراجـع قـرارات موافقـة السـلطات        

 لسورية على طلبات تسيري القوافل،ا

من استمرار القيود الشديدة املفروضـة علـى سـبل احلصـول      قلقه البالغعن وإذ يعرب   
ضرورة احترام مبـدأ احليـاد الطـيب وتيسـري حريـة دخـول        وإذ يكرر تأكيدعلى الرعاية الطبية، 

العاملني يف القطـاع الطـيب إىل مجيـع املنـاطق وإيصـال املعـدات ووسـائل النقـل واللـوازم إليهـا،           
 يف ذلك لوازم اجلراحة،  مبا

ضرورة دعم األمـم املتحـدة وشـركائها املنفـذين يف جهـودهم الراميـة        تأكيدوإذ يعيد   
ــاجني يف ســورية،        ــع احملت ــانية إىل مجي ــاق إيصــال املســاعدات اإلنس ــد إىل توســيع نط وإذ يؤك

طــراف النـــزاع مجيــع أالــيت تقتضــي مــن   )٢٠١٤( ٢١٦٥أحكــام قــراره  كــذلك جديــد مــن
سورية أن متكن األمم املتحدة وشركاءها املنفِّذين من إيصال املساعدات اإلنسـانية مباشـرة    يف

إىل الناس يف سائر أرجاء سورية، بشكل فـوري ودون أي عراقيـل، وذلـك علـى أسـاس تقيـيم       
 أي حتيـز أو هـدف سياسـي، بوسـائل     ويف منأى عناالحتياجات الذي تقوم به األمم املتحدة، 

 منها القيام على الفور بإزالة مجيع العراقيل اليت تعترض سبيل تسليم املساعدات اإلنسانية،

عن رغبته يف تلقي معلومات أكثر تفصيال من األمني العـام لألمـم املتحـدة     وإذ يعرب  
بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية على يد األمم املتحـدة وشـركائها املنفِّـذين، وفقـا لقـرار جملـس       

 ،)٢٠١٤( ٢١٦٥ن األم

للعمــل الــذي تضــطلع بــه آليــة الرصــد التابعــة لألمــم املتحــدة  وإذ يعــرب عــن تقــديره  
ــرارات       يف ــا للقـ ــاين، وفقـ ــا اإلنسـ ــن طابعهـ ــق مـ ــحنات والتحقـ ــد الشـ  )٢٠١٤( ٢١٦٥رصـ
ــثين، )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و )٢٠١٤( ٢١٩١ و ــى وإذ ي ــة لتيســري      عل ــذهلا اآللي ــود الــيت تب اجله

 وإذ يشـجع ئها املنفـذين،  إيصال املعونة اإلنسانية عرب احلـدود مـن قبـل األمـم املتحـدة وشـركا      
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ها املنفذين على مواصلة اختاذ التدابري الالزمة مـن أجـل زيـادة شـحنات     ءاألمم املتحدة وشركا
املعونة اإلنسانية املوجهة إىل املناطق اليت يصعب الوصول إليها واملناطق احملاصـرة، مبـا يف ذلـك    

ــا يف القــ        ــة املنصــوص عليه ــاط العبــور احلدودي ــتخدام نق ــق اس ــن طري  )٢٠١٤( ٢١٦٥رار ع
 بأقصى فعالية ممكنة،

تأكيـد ضـرورة احتـرام مجيـع األطـراف لألحكـام ذات الصـلة مـن القـانون           وإذ يكرر  
الــدويل اإلنســاين واملبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة املتعلقــة باملســاعدة اإلنســانية يف حــاالت    

أمهيـة التمسـك مببـادئ اإلنسـانية واحليـاد وعـدم التحيــز        علـى  وإذ يشـدد ، وتعزيزهـا  الطـوارئ 
أيضـا إىل أمهيـة وصـول شـحنات املعونـة      وإذ يشـري  واالستقاللية يف تقدمي املساعدة اإلنسـانية،  

 ة إىل املستفيدين املقصودين ا،اإلنساني

ــه اتفا   إىل وإذ يشــري   ــذي ميكــن أن تؤدي ــدور ال ــار املنســجمة  قــات وقــف إطــالق ا ال لن
 إيصــال املســاعدة اإلنســانية، مبــادئ العمــل اإلنســاين والقــانون الــدويل اإلنســاين يف تيســري  مــع
أحكام وقـف أعمـال القتـال    إىل أن يف هذا الصدد  وإذ يشرييعني على إنقاذ حياة املدنيني،  مبا

، عـادت بـالنفع علـى الوضـع اإلنسـاين      )٢٠١٦( ٢٢٦٨اليت أقرها مبوجـب قـراره   يف سورية، 
 عندما جرى تنفيذها،

الجـئ قـد فـروا مـن سـورية       ماليـني  ٤,٨من أن أكثر من  وإذ يعرب عن قلقه البالغ  
ــن       ــر م ــهم أكث ــف املســتمرة، من ــال العن ــني ٣,٤بســبب أعم ــل، وإذ يع  مالي ــرأة وطف ــرف ام ت

كل خطـرا  استمرار تدهور الوضع اإلنساين يف سورية يسهم يف زيادة نزوح الالجئني ويش بأن
 على االستقرار اإلقليمي،

اإلعــراب عــن تقــديره العميــق للجهــود الكــبرية واجلــديرة باإلعجــاب الــيت    وإذ يكــرر  
مصـــر، إليـواء الالجـئني   تبذهلا بلدان املنطقة، وال سيما لبنـــــــان واألردن وتركيـــا والعـــراق و

ــن     ــا يقــرب م ــك م ــا يف ذل ــون ٢,٤الســوريني، مب ــن ا ملي ــن ســورية    م ــروا م ــذين ف لالجــئني ال
التحــــديات عظــــم ، وإذ يــــدرك جســــامة التكــــاليف و)٢٠١٤( ٢١٣٩القــــرار  اختــــاذ منــــذ

 اء األزمة،لها هذه البلدان من جراالجتماعية اليت تتحم

ــق     ــع القل ــزال      وإذ يالحــظ م ــة ال ت ــة الســورية واإلقليمي ــة لألزم أن االســتجابة الدولي
 وإذ حيـث قاصرة عن تلبية االحتياجات حسب تقديرات احلكومات املضـيفة واألمـم املتحـدة،    

جمددا مجيع الدول األعضاء على أن تقدم الـدعم لألمـم املتحـدة ولبلـدان املنطقـة، علـى أسـاس        
جلــني املتوســط والطويــل للتخفيــف  ، بوســائل منــها اختــاذ تــدابري يف األ عــبءاســم المبــادئ تق

وطأة األزمة على اتمعات احمللية، وتوفري املزيد من التمويل املتسم باملرونة وقابليـة التنبـؤ،    من
مؤمتر املـاحنني بشـأن سـوريا الـذي      وإذ يالحظوتعزيز اجلهود املبذولة يف جمال إعادة التوطني، 
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النــرويج واستضــافه كــل مــن اململكــة املتحــدة وأملانيــا و  ٢٠١٦قــد بلنــدن يف شــباط/فرباير انع
 والكويت واألمم املتحدة،

أن اإلفـالت مـن العقـاب يف سـورية يسـاهم يف ارتكـاب        بالغالقلق مع ال وإذ يالحظ  
ــهاكات ألحكــام        ــوق اإلنســان واالنت ــهاكات والتجــاوزات يف جمــال حق ــن االنت عــدد كــبري م
القانون الدويل اإلنساين، وإذ يشدد على ضرورة وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب علـى هـذه        

وجـوب حماكمـة مـرتكيب    يف هـذا الصـدد علـى     وإذ يعاود التشديداالنتهاكات والتجاوزات، 
 أو املسؤولني عنها بطريقة أخرى، تلك االنتهاكات والتجاوزات يف سورية

ــانية سيتو  وإذ يؤكــــد   ــا مل يتوصــــل  أن تــــدهور األوضــــاع اإلنســ ــاقم مــ اصــــل ويتفــ
 سياسي لألزمة،  حل  إىل

أن األوضــاع اإلنســانية املتــدهورة يف ســورية ال تــزال تشــكل خطــرا يهــدد   وإذ يقــرر  
 السالم واألمن يف املنطقة،

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،      ٢٥أن الـدول األعضـاء ملزمـة، مبوجـب املـادة       وإذ يؤكد  
 بقبول قرارات الس وتنفيذها،

االمتثال فـورا  مجيع األطراف، وخاصة السلطات السورية، ب تأكيد مطالبته يكرر  -  ١  
اللتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق         

بالتنفيــذ الكامــل والفــوري جلميــع أحكــام قــرارات  ويطالــب كــذلكاإلنســان، حســب االقتضــاء، 
ــن   ــس األم  ، ويشــري إىل٢٢٥٨  و )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩جمل

 نيسـان/أبريل   ٢٤  ) وS/PRST/2013/15( ٢٠١٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٢بيانات رئيسـه املؤرخـة   
٢٠١٥ )S/PRST/2015/10 ( ٢٠١٥ آب/أغســـــــــــطس ١٧) وS/PRST/2015/15 ،(ويشـــــــــــري 

ترقى إىل مستوى جرائم احلـرب    سورية قد  بعض االنتهاكات والتجاوزات اليت ارتكبت يف  أن  إىل
 ؛واجلرائم ضد اإلنسانية

ــراره      يقــرر  - ٢   ــة مــن ق ــة والثالث ــيت قررهــا يف الفقــرتني الثاني ــد اإلجــراءات ال جتدي
 ؛٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١٠ملدة اثين عشر شهرا إضافية، أي حىت  )٢٠١٤( ٢١٦٥

من السلطات السورية االستجابة عاجال جلميع الطلبـات الـيت تقـدمها     يطلب  - ٣  
، والنظــر إجيابيــا الــرتاع األمــم املتحــدة وشــركاؤها املنفــذون إليصــال املســاعدات عــرب خطــوط

 تلك الطلبات؛  يف

سيتواصــل ويتفــاقم مــا مل يتوصــل  أن تــدهور األوضــاع  علــىالتأكيــد  يكــرر  - ٤  
مطالبتــه بالتنفيـــذ الكامــل والفـــوري للقـــرار    إىل ويشـــريحــل سياســـي للــرتاع الســـوري،    إىل
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مــن أجــل تيســري إجــراء االنتقــال السياســي بقيــادة ســورية ويف ظــل عمليــة     )٢٠١٥( ٢٢٥٤
ص عليـه يف البيانـات الصـادرة    ميتلك زمامها السوريون، وفقا لبيان جنيـف علـى النحـو املنصـو    

ــرتاع يف ســورية،         ــاء ال ــن أجــل إ ــدعم ســورية، م ــدويل ل ــق ال ــد  ويؤكــدعــن الفري ــن جدي  م
 تقبل سورية سيقرره الشعب السوري؛مس  أن

ــذ هــذا القــرار      يطلــب  - ٥   ــراً عــن تنفي إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الــس تقري
إطـار التقـارير الـيت يقـدمها بشـأن القـرارات       امتثال مجيع األطـراف املعنيـة يف سـورية، يف     وعن

كـــــــذلك  ويطلـــــــب، ٢٢٥٨ و )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥ ) و٢٠١٤( ٢١٣٩
جتاهــات العامــة فيمــا يتعلــق بإيصــال  األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره معلومــات عــن اال  إىل

 ؛اإلنسانية املساعدة

من جديد أنه سيتخذ مزيدا من التـدابري مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة       يؤكد  - ٦  
 )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩يف حــــال عــــدم االمتثــــال هلــــذا القــــرار أو للقــــرارات 

 ؛٢٢٥٨ و )٢٠١٤( ٢١٩١  و

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٧  

 


