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 (2015) 2258القرار   
ــن      ــس األم ــ ا اهــ س جمل ــة ة يف  7595يف جلســت  ال  األول/ كــونة  22املعق

 2015  يسمرب
 

 ،األمن جملس إن 
( 2013) 2118 و( 2012) 2043 و( 2012) 2042 قراراتــــــ   إىل يشيييييي   إذ  

 2209 و (2014) 2191 و( 2014) 2175 و( 2014) 2165 و( 2014) 2139 و
ــ  (،2015) 2254و  (2015) 2235و  (2015) ــي  وإىل بيونوتــــــــ ــ  الرئوســــــــ  املؤرخــــــــ
 ،(S/PRST/2012/6) 2012 مــور /آذار 21 و ،(S/PRST/2011/16) 2011 أغســ س/آب 3
ــو  5 و ــ /نيســـــ ــرين 2 و ،(S/PRST/2012/10) 2012 أبريـــــ ــةبر/األول تشـــــ  2013 أكتـــــ
(S/PRST/2013/15)، ــو  24 و ــ /نيســــــــــ  /آب 17 و ،(S/PRST/2015/10) 2015 أبريــــــــــ

 ،(S/PRST/2015/15) 2015 أغس س

 وســام  ووحــد و واســتقا و ســةري  بســيو ة القــةا التزامــ  ج ييي  ميين يؤكيي  وإذ 
 ومبو ئ ، املتحدة األمم ميثوق ومبقوصد أراضيهو،

ــو بل تـــ  ألمـــول العوـــ  مـــن مســـتة    غضييي   عييين يعييي   وإذ   مقبـــةل غـــر إزاء مـ
 الضــحويو آالف لشــرا  موــهم شــ، ، مليــة  ربـ   للــ  يزيــد مــو ومقتــ  التصــولد يف آخـ  
 السةرا، اعوـزلل نتيج  األطفول، من

 وأل  سـةري   يف اإلنسـو  املـدمر   الةض  تدهةر الستمرار ال الغ األمل عن يع   وإذ  
 العوجلـ ،  اإلنسـوني   املسـولدة  إىل حوجـ   يف اآل  هم سةري  يف ش،  ملية  13.5 من أكثر
ــو ــ  يف مبـ ــولدة ذلـ ــ ، املسـ ــن ال بيـ ــهم ومـ ــن 6.5 بيوـ ــن مايـ ــوزحن، مـ ــن 4.5 و الوـ  مايـ
ــن ــ،و  مـ ــة  األشـ ــ   يف يعيشـ ــوطل الـ ــع  املوـ ــةل يصـ ــو، الةصـ ــن إليهـ ــيهم مبـ ــة  فـ  الاجئـ

 احملوصرة، املووطل احملبةسن يف املدنين من 393 700 و الفلس يوية ،

http://undocs.org/ar/S/PRST/2011/16
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/10
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/15
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( 2014) 2139 قراراتــــــ   توفيــــــ  لــــــد  إزاء القليييييي   شيييييي ي  يسيييييياو   وإذ  
ــ ا( 2014) 2191 و( 2014) 2165 و ــوال، توفيـــ ــر وإذ فعـــ ــ ا يف يشـــ ــد  هـــ  إىل الصـــ

 والقـونة   الـدو   اإلنسـو   القـونة   مبةجـ   األطـراف  ال  تق  لل  مجيـ   القونةني  االلتزامو 
 األمــن، جملــس لــن الصــو رة الصــل  ذا  القــرارا  مجيــ  ومبةجــ  اإلنســو ، حلقــةق الــدو 
 للـ   ا جمو  ذل  يف مبو املدني ، واألهداف املدنين ضد ا جمو  مجي  وق  ذل  ويشم 
 يف مبـو  لألسـلح ،  العشـةائ   واالسـت،دا   امليـوس،  إمـدا ا   ق   وتعمد ال بي ، واملرافل املدار 
 ا ـوو   بقـ ائ   العشـةائ   والقص  اجلةا والقص  املتفجرة والربامي  املدفع  القص  ذل 

 جتةيـ   اسـت،دا   لـن وقـ    فضـا  األنفـوق،  وقووب  االنتحوري  وا جمو  ، املف، والسيورا 
ــدنين ــن كأســلةب امل ــول، أســولي  م ــو القت ــ  يف مب ــر  ذل ــ  احلصــور ف ــوطل لل ــ  املو  املأهةل
 والقتـ   التعسـف ،  واإللـدا   املعوملـ ،  وسـةء  للتعـ ي ،  الو ـوق  الةاس  واالست،دا  بولسكو ،
 فضـا  اجلـوس،  نـةع  للـ   والقـوئم  اجلوسـ   والعو  القسرا، واالختفوء القضوء، ن وق خورج
 األطفول، ضد املرتكب  اجلسيم  وااللتداءا  االنتهوكو  مجي  لن

 الدولـ   توظـيم  لسـي رة  سـةري   يف املوـوطل  بعـ   خلضـةع  قلقي   عن بيالغ  يع   وإذ  
 السـلبي   ولآلثـور  الوصـرة،  وجبهـ  ( بوسـم  الـ    أيضـو  املعـروف ) والشـو   العـراق  يف اإلسامي 
 واملو قــ ، ســةري  يف االســتقرار للــ  العويفــ  وألمو مــو املت رفــ  وأليديةلةجيتــهمو لةجة مهــو

 اآلالف مئـو   وحنــز  إىل تـؤ ا  الـ   املـدنين  السكو  لل  املدمرة اإلنسوني  اآلثور ذل  يف مبو
 ي رحـ   الـ ا  التهديـد  جةانـ   جلميـ   التصدا لل  تصميم  جديد من يؤكد وإذ الوو ، من

 اجلهـــو  وســوئر  الوصــرة  وجبهــ  ( بوســم  الــ    أيضــو  املعــروف ) اإلســامي   الدولــ   توظــيم 
ــرا  مــــن ــو  واجلمولــــو  األفــ ــ  والكيونــــو  واملؤسســ ــيم املرتب ــ ــدة، بتوظــ ــو القولــ  وغرهــ
 وللـ   املتحـدة،  لألمـم  التـوب   األمـن  جملـس  حيـد س  الـ ا  الوحـة  للـ   اإلرهوبي ، اجلمولو  من
 يــدلة وإذ األمــن، جملــس ويقـرس  ســةري  لــدلم الـدو   الفريــل كــ ل  لليــ  يةافـل  قــد مــو حنـة 
 2199 و ،(2014) 2178 و ،(2014) 2170 األمـن  جملـس  لقـرارا   الكومـ   التوفي  إىل
ــ  الرئوســـي  بيونوتـــ  ياحـــ  وإذ (،2015) 2253 و( 2015) 2249 و ،(2015)  املؤرخـ

ــةز 28 ــ /متــــ ــرين 19 و (،S/PRST/2014/14) 2014 يةليــــ ــو  تشــــ ــةفمرب/الثــــ  2014 نــــ
(S/PRST/2014/23)، 2015 موية/أيور 29 و (S/PRST/2015/11)، 

 وغرهـــم األجونـــ  اإلرهـــوبين املقـــوتلن لتوقـــ  أيضيييا قلقييي  عييين بيييالغ يعييي   وإذ 
ــن ــوبين م ــ  واجلمولــو  اإلره ــن اإلرهوبي ــو، ســةري  م ــرر وإذ وإليه ــ   لةتــ  يك  الــدول مجي
ــدابر، تت،ــ  أ  إىل ــو الت ــونة  مــ  يتســل مب ــدو ، الق ــ  أجــ  مــن ال ــدفل وقمــ  مو ــوتلن ت  املق

 األفـرا   مـن  اجلهـو   وسـوئر  الوصـرة  وجبهـ   اإلسـامي   الدولـ   توظـيم  حنـة  األجون  اإلرهوبين

http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/14
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
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ــو  واملؤسســو  واجلمولــو  ــ  بتوظــيم املرتب ــ  والكيون ــدة، توظــيم أو اإلســامي  الدول  القول
 املتحـدة  لألمـم  التـوب   األمـن  جملـس  حيـد س  الـ ا  الوحـة  لل  اإلرهوبي ، اجلمولو  من وغرمهو
 األمن، جملس ويقرس سةري  لدلم الدو  الفريل ك ل  للي  يةافل قد مو حنة ولل 

ــ  لــن الســةري  للســل و  الرئيســي  املســؤولي  ج ييي  ميين يؤكيي  وإذ   الســكو  محوي
 اخل ـةا   مجيـ   اهـوذ  املسـل   اعوـزال أطراف لل  جي  أن  لل  التأكيد يكرر وإذ سةري ، يف

 اعوــز ال أطـراف  مجيـ   متتثـ   بـأ   م ولبتـ   إىل الصـد   هـ ا  يف يشر وإذ املدنين، حلموي  املمكو 
 اعوــز ال يف املـدنين  حبمويـ   يتعلـل  فيمـو  الـدو   القـونة   مبةجـ   اللتزامو و كوما امتثوال املسل 
 هبم، املرتب ة  واإللامية  واألفرا  الصحفية  فيهم مبن املسل ،

 وخصةصـــو وتع يبـــهم، ســـةري  يف للمـــدنين التعســـف  االلتقـــول بشييي   يييي ين وإذ 
 واالختفـــوء الرهــوئن  وأخـــ  اخل ــ   لمليـــو  لــن  فضـــا االحتجــوز،  ومراكـــز الســجة   يف

ــ  وإذ القســرا، ــولةق  ي ول ــ  ســراح وإطــاق املمورســو   ــ س الفــةرا ب  األشــ،و  مجي
 فـيهم  مبـن  السـن،  وكبـور  واجلرحـ   املرضـ   وكـ ل   واألطفول، بولوسوء بدءا تعسفو احملتجزين
 والصحفية ، اإلنسوني  املسولدة جمول يف والعوملة  املتحدة األمم مةظفة

ــ  إىل يشييي  وإذ   ــرار يف القةيـــ  إ انتـ ــ ( 2014) 2175 القـ ــكول جلميـ  العوـــ  أشـ
وللـهجمو    اإلنسـوني ،  العمليـو   يف متزايـد املشـوركة    حنـة  للـ    ـو  يتعر  ال  والت،ةي 

ــ  الــ  تســتهدف ــ  تتعــر  ومــو اإلنســوني  املســولدة قةاف  وإىل وهنــ ، إتــاف مــن أصــة و ل
 جمــول يف العــوملن وأمــن ســام  تعزيــز للــ  املســل  اعوـــزال يف املشــورك  األطــراف مجيــ  حثــ 

والعــوملة  يف جمــول  ال ــي اجملــول العــوملة  يف فــيهم مبــن توقلــهم، اإلنســوني  وحريــ  املســولدة
ــ ، مبهــو  حصــرا الــ ين يضــ لعة  املســولدة اإلنســوني   واألفــرا  املتحــدة األمــم ومــةظف  طبي

 السـةرا  األمحـر  ا ـال  مت ـةل   والتـزا   تفو ب إلجوب  لن يعرب وإذ وأصة م، هبو املرتب ن
 الصـعةب ،  شـديدة  ظـروف  يف يعملـة   الـ ين  اإلنسـوني   جمول املسولدة يف وغرهم من العوملن

 األمـم  مـةظف   وأمن سام  لكفول  املووسب  اخل ةا  مجي  اهوذ لل  األطراف مجي  حيث وإذ
 املشــوركن العــوملن وســوئر املت،صصــ ، وكوال ــو ومــةظف  هبــو، املــرتب ن واألفــرا  املتحــدة

 اإلنسوني ، اإلغوث  أنش   يف
 وشـركوههو  املتحـدة  األمـم  تةاصـ   التحـديو ،  كـ   مـن  الـرغم  للـ   أنـ   يالحظ وإذ 
ــ  املوفــ و ، ــألرواح إنقــوذا املســولدة تقــدم ،(2014) 2165 القــرار اهــوذ مو ــن إىل ل  املاي

 ذلـ   يف مبـو  احلـدو ،  لـرب  اإلنسوني  املعةن  تقدم خال من سةري  يف احملتوجن األش،و  من
ــدم ــولدة تقـ ــ  املسـ ــو إىل ال  ائيـ ــد مـ ــ  يزيـ ــة  2.4 للـ ــةا  شـــ،   مليـ ــر واملـ ــ  غـ  ال  ائيـ



 S/RES/2258 (2015) 

 

4/7 15-22722 

 

ــةاز  وامليــوس لــاج، لمليــ  مليــة  4.1 لتــأمن ال بيــ  واللــةاز  شــ،   مليــة  1.6 إىل  ول
 ش، ، ملية  1.3 من أكثر إىل الصح  الصرف

 اإلنســـوني  املســـولدة تصـــلهم الـــ ين األفـــرا  لـــد  اخنفـــو  القلييي  بيييالغ يقلقييي  وإذ 
 إزاء الشـديد  جزلـ   لـن  يعـرب  وإذ احملوصـرة،  واملوـوطل  إليهـو  الةصـةل  يصـع   ال  املووطل يف

 اجلمهةريــ  يف احملوصــرة املوــوطل يف احملبةســن املــدنين مــن 393 700موــهو  يعــو  الــ  احملوــ 
ــ  ــ ا يف وإذ ياحــ  الســةري ، العربي ــم أ  الصــد  ه ــتمكن مل املتحــدة األم ــو  يف ت  2015 ل

 املوئـ   يف 3.5 قـدرهو  شـهري   بوسـب   إال احملوصـرة  املوـوطل  يف السـكو   إىل املسـولدة  إيصـول  من
 ال  ائي ، املسولدة خي  فيمو موهم املوئ  يف 0.7و  الصحي  املسولدة فيمو خي  موهم

ــ  إزاء قلقيي  عيين بييالغ  يعيي   وإذ  ــ  حــوال  مجي  اإلنســوني  املســولدا  إيصــول إلوق
 الوصـرة  وجبهـ  (  الـ   بوسـم  أيضو املعروف) اإلسامي  الدول  توظيم أ  ياح  وإذ بفعولي ،
 تعرقـ   القولدة، بتوظيم املرتب   والكيونو  واملؤسسو  واجلمولو  األفرا  من اجلهو  وسوئر
 املوـوطل  سـكو   نصـ   مـن  يقـرب  مـو  وموهم السكو ، إىل بفعولي  اإلنسوني  املسولدا  إيصول
 مســـؤول  وهـــ  احملوصـــرة، املوـــوطل ســـكو  نصــ   مـــن وأزيـــد إليهـــو الةصـــةل يصـــع  الــ  
 والعرقل ، التعر  تعمد خال من املعةن  إيصول مو  لن

 إيصـول  تعتـر   الـ   العراقيـ   وتزايـد  اسـتمرار  إزاء قلقي   عن بالغ كذلك يع   وإذ  
طلبـو    لـد   اخنفـو   يتجلـ  يف مجلـ  أمـةر موـهو     ممـو  اع،وــز ال خ ةط لرب اإلنسوني  املسولدة

 السـل و   أ  الصـد   هـ ا  يف وإذ ياحـ   السـةري ،  السـل و   تسير القةاف  ال  تةافل لليهو
 أصــ  مــن 27 للــ  إال أكتــةبر/األول تشــرين 31 حــى املبــدأ حيــث مــن تةافــل مل الســةري 

 املئةيــ  الوســب  وأ  ،2015 لــو  يف املتحــدة األمــم قدمتــهو الةكــوال  بــن مشــتركو طلبــو 91
ــو  ــ  تســير ل لب ــن املشــترك  القةاف ــل الةكــوال  ب ــدأ   املةاف ــث املب ــن حي ــرة يف لليهــو م  الفت

 املوئ ، يف 29 إىل املوئ  يف 65 من اخنفضت 2015 و 2013 لوم  بن

لكـة  سـب  احلصـةل للـ  الرلويـ  ال بيـ  ال تـزال مقيـدة           وإذ يع   عين بيالغ قلقي    
 كــرر تأكيــد احلوجــ  إىل احتــرا  مبــدأ احليــو  ال ــي وتيســر حريــ   خــةليإذ تقييــدا شــديدا، و

العـوملن يف الق ـوع ال ـي إىل مجيـ  املوـوطل وإيصـول املعـدا  ووسـوئ  الوقـ  واللـةاز  إليهــو،           
 يف ذل  لةاز  اجلراح ، مبو

ضـرورة  لـم األمـم املتحـدة وشـركوئهو املوفـ ين يف جهـة هم        وإذ يؤك  مين ج يي     
إىل تةسي  ن وق إيصول املسولدا  اإلنسوني  إىل مجي  احملتوجن يف سـةري ، وإذ يؤكـد    الرامي 

ــرار       ــن جديــد كــ ل  مــو قــررس يف الق ــ  أطــراف ال   2014) 2165م ــ  مجي اع وـــز( بــأ  لل
ســةري  أ  تتــي  إمكونيــ  إيصــول املســولدا  اإلنســوني  مبوشــرة إىل الوــو  يف ســوئر أرجــوء     يف
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لراقي ، مـن قببلـ  األمـم املتحـدة وشـركوئهو املوف ـ ين، وذلـ          سةري ، بشك  فةرا و و  أا
لل  أسو  تقييمو  األمم املتحدة لاحتيوجو ، وبتجّر  مـن أا ييـزا  وأهـداف سيوسـي ،     

 بةسوئ  موهو القيو  لل  الفةر بإزال  مجي  العةائل أمو  تقدم املسولدا  اإلنسوني ،
ر تفصـيا مـن األمـن العـو  بشـأ  تقـدم       يف تلق  معلةمو  أكث وإذ يع   عن  غ ت  

ــن        ــرار جملــس األم ــو لق ــ ين، وفق ــد األمــم املتحــدة وشــركوئهو املوف  ــ  ي املســولدة اإلنســوني  لل
2165 (2014،) 
للعمــ  الــ ا تضــ ل  بــ  آليــ  الرصــد التوبعــ  لألمــم املتحــدة وإذ يعيي   عيين رقيي ي    

( 2014) 2165رارين رصـــد الشـــحوو  والتحقـــل مـــن طوبعهـــو اإلنســـو ، وفقـــو للقـــ        يف
ثين لل  اجلهـة  الـ  تبـ  و اآلليـ  لتيسـر إيصـول املعةنـ  اإلنسـوني          ي(، وإذ 2014) 2191 و

لرب احلدو  من قب  األمم املتحدة وشـركوئهو املوفـ ين، وإذ يشـج  األمـم املتحـدة وشـركوءهو       
إىل املوـوطل الـ     املوف ين لل  مةاصل  اهوذ اخل ةا  من أج  زيو ة شحوو  املعةن  اإلنسوني 

ــةر         ــوط العب ــل اســت،دا  نق ــ  لــن طري ــو يف ذل ــوطل احملوصــرة، مب يصــع  الةصــةل إليهــو واملو
 ( بأقص  فعولي  ممكو ،2014) 2165احلدو ي  املوصة  لليهو يف القرار 

إىل ضرورة احترا  مجي  األطراف لألحكو  ذا  الصل  من القـونة  الـدو    وإذ يش   
ةجيهي  لألمم املتحـدة املتعلقـ  بوملسـولدة اإلنسـوني  يف حـوال  ال ـةارئ،       اإلنسو  واملبو ئ الت

وإذ يشد  للـ  أمهيـ  التمسـ  مببـو ئ اإلنسـوني  واحليـو  ولـد  التحيـز واالسـتقال يف تقـدم           
شـحوو  املعةنـ  اإلنسـوني  إىل املسـتفيدين     وصةل املسولدة اإلنسوني ، وإذ يشر أيضو إىل أمهي  

 املقصة ين هبو،
إىل الــدور الــ ا أكـــن أ  تؤ يــ  اتفوقــو  وقـــ  إطــاق الوــور املتســـق        إذ يشيي   و 

املبو ئ اإلنسوني  والقونة  الدو  اإلنسـو  يف تيسـر إيصـول املسـولدة اإلنسـوني ، ممـو ي عـن         م 
للــ  إنقــوذ حيــوة املــدنين، وإذ يرحــ  يف هــ ا الصــد  بولتقــد  احملــرز مــؤخرا يف التةصــ            

 طاق الوور يف سةري ، أسهمت يف يسن األوضوع اإلنسوني ،اتفوقو  لةق  إ إىل
ــن  وإذ يعييي   عييين قلقييي  ال يييالغ     ــر مـ ــر    4.2أل  أكثـ ــهم أكثـ ــم، موـ ــن الجـ مايـ

ــن ــرف          3.2 م ــ  املســتمر، وإذ يعت ــن ســةري  نتيجــ  العو ــروا م ــد ف ــ ، ق ــرأة وطف ــن ام ماي
اجــئن ويشــك  اســتمرار تــدهةر الةضــ  اإلنســو  يف ســةري  يســهم يف زيــو ة حركــ  ال   بــأ 

 خ را لل  االستقرار اإلقليم ،
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للجهـة  الكـبرة واجلـديرة بوإللجـوب الـ       وإذ يك   اإلعي ا  عين رقي ي   الع  ي       
ـــر، الســتيعوب    تبــ  و بلــدا  املو قــ ، وال  ـــراق ومصــ ـــو والعــ ـــو  واألر   وتركيــ ســيمو لبوــــــ

ة  من الاجئن ال ين فروا مـن سـةري    ملي 1.8الاجئن السةرين، مبو يف ذل  مو يقرب من 
(، وإذ يضـــ  يف التبـــورس التكـــولي  ا وئلـــ  والتحـــديو  2014) 2139موـــ  التمـــو  القـــرار 

 االجتمولي  ال  تتحملهو ه س الدول نتيج  لألزم ،
ــزال      وإذ يالحييظ مييق القليي     ــ  ال ت ــ  الســةري  واإلقليمي ــ  لألزم أ  االســتجوب  الدولي

وجـــو  حســـبمو قـــدر و احلكةمـــو  املضـــيف  واألمـــم املتحـــدة،       قوصـــرة لـــن تلبيـــ  االحتي  
بولتو  مرة أخر  مجي  الدول األلضوء لل  أ  تقد  الـدلم لألمـم املتحـدة ولبلـدا       حيث وإذ

املو ق ، لل  أسو  مبو ئ تقوسم األلبوء، وذل  بةسوئ  موهو التمو  اسـتجوبو  يف األجلـن   
  لل  اجملتمعو  احمللي ، وتـةفر متةيـ  متزايـد يتسـم     املتةسط وال ةي  للت،في  من تأثر األزم

بوملرون  وقوبلي  التوبؤ، وكـ ل  زيـو ة جهـة  إلـو ة التـةطن، وإذ حيـيط للمـو يف هـ ا الصـد           
، وإذ يرح  بـوإللا  لـن مـؤمتر مـوحن      2014تشرين األول/أكتةبر  28ببيو  برلن املؤرخ 

بســ،وء اململكــ  املتحــدة وأملونيــو والوــروي  ســةري  املقــرر لقــدس يف لوــد ، والــ ا ستستضــيف  
 ،2016والكةيت واألمم املتحدة يف مسته  شهر شبوط/فرباير 

ــهوكو      وإذ يالحييظ بقليي  بييالغ     ــوب يف ســةري  يســوهم يف انت ــن العق ــا  م أ  اإلف
وجتووزا  حقةق اإلنسو  وانتهوكو  القونة  اإلنسو  الدو  للـ  ن ـوق واسـ ، وإذ يشـد      

حد لإلفا  مـن العقـوب لـن هـ س االنتـهوكو  والتجـووزا ، وإذ يشـد          لل  ضرورة وض 
ــهوكو  والتجــووزا           ــ  االنت ــرتكي تل ــ  م ــ  ضــرورة توكم ــ ا الصــد  لل ــد يف ه ــن جدي م

 سةري  أو املسؤولن لوهو بصةرة أخر ، يف
 ،أ  الةض  اإلنسو  سيستمر يف التدهةر إذا مل ي تةص  إىل ح  سيوس  لألزم وإذ يؤك   
ــدا للســا       يقيي   وإذ  ــزال تشــك   دي ــدهةرة يف ســةري  ال ت ــ  اإلنســوني  املت أ  احلول

 واألمن يف املو ق ،
من ميثوق األمـم املتحـدة، بقبـةل     25التزا  الدول األلضوء، مبةج  املو ة  وإذ يؤك  

 قرارا  اجمللس وتوفي هو،
اللتزامو ـو  مجي  األطراف، وخوص  السل و  السةري ، بوالمتثـول فـةرا   يطالب  - 1 

مبةج  القونة  الدو ، مبو يف ذل  القونة  الدو  اإلنسو  والقـونة  الـدو  حلقـةق اإلنسـو ،     
 2139حســ  االقتضــوء، وي ولــ  كــ ل  بولتوفيــ  الكومــ  والفــةرا جلميــ  أحكــو  قراراتــ     

الرئوســـي  املؤرخـــ     (، وإذ يشـــر إىل بيونوتـــ 2014) 2191( و 2014) 2165( و 2014)



S/RES/2258 (2015) 
 

 

15-22722 7/7 

 

ــرين 2 ــةبر  تشــــــــ ــو /أبري   24( و S/PRST/2013/15) 2013األول/أكتــــــــ  2015نيســــــــ
(S/PRST/2015/10 و )ــ س  17 ــر إىلS/PRST/2015/15) 2015آب/أغسـ ــ   (، ويشـ أ  بعـ

ــرب     ــرائم حـ ــ  إىل جـ ــد ترقـ ــةري  قـ ــت يف سـ ــ  ارت كبـ ــووزا  الـ ــهوكو  والتجـ ــرائم  االنتـ وجـ
 اإلنسوني   ضد

ــرارس    يقيييي    - 2  ــن قــ ــ  مــ ــ  والثولثــ ــرتن الثونيــ ــةار ة يف الفقــ ــ  الــ جتديــــد قراراتــ
  2017كونة  الثو /يووير  10( ملدة اثين لشر شهرا إضوفي ، أا حى 2014) 2165
الســـل و  الســـةري  االســـتجوب  بســـرل  جلميـــ  ال لبـــو  الـــ  مـــن طليييب ي - 3 
األمـم املتحـدة وشـركوههو املوفـ و  إليصـول الشـحوو  لـرب اخلـط، وإىل الوظـر إجيوبيـو            قدمتهو

 تل  ال لبو   يف
أ  الةض  سيسـتمر يف التـدهةر إذا مل ي تةصـ  إىل حـ  سيوسـ       يؤك  جم دا  - 4 

 حزيــرا / 30يشــد  للــ  ضــرورة التوفيــ  الكومــ  لبيــو  جويــ  املــؤرخ   اع الســةرا، ووـــزلل
(، والبيو  املشـتر  لـن نتـوئ     2013) 2118املعتمد بصفت  املرفل الثو  لقرارس  2012 يةني 

ــوري      ــو بتـ ــو ر يف فييوـ ــةري  الصـ ــأ  سـ ــراف بشـ ــد ة األطـ ــو  املتعـ ــرين 30احملو ثـ  األول/ تشـ
  2015تشرين الثو /نةفمرب  14م سةري  املؤرخ ، وبيو  الفريل الدو  لدل2015 أكتةبر

إىل األمن العو  أ  يقد  إلي  تقريرا لـن توفيـ  هـ ا القـرار ولـن امتثـول       يطلب  - 5 
 2139مجيـــ  األطـــراف املعويـــ  يف ســـةري ، يف إطـــور التقـــورير الـــ  يقـــدمهو بشـــأ  القـــرارا   

(، وي ل  ك ل  إىل األمن العـو  أ  يـدرج   2014) 2191 و (2014) 2165( و 2014)
  يف تقوريرس معلةمو  لن االجتوهو  العوم  فيمو يتعلل بإمكوني  إيصول املسولدة اإلنسوني 

أن  سيت،  مزيدا من التـدابر مبةجـ  ميثـوق األمـم املتحـدة      يؤك  من ج ي   - 6 
( 2014) 2165( و 2014) 2139 للقــــرارا  يف حــــول لــــد  االمتثــــول  ــــ ا القــــرار أو

 ( 2014) 2191 و
 .إبقوء املسأل  قيد نظرس الفعل يق    - 7 
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