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*1623200*  

  )٢٠١٦( ٢٣٣٦القرار     

 كــانون األول/ ٣١، املعقــودة يف ٧٨٥٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته      
  ٢٠١٦ديسمرب 

  
 إن جملس األمن،  

إىل مجيع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشـأن احلالـة يف اجلمهوريـة العربيـة      إذ يشري  

وإىل بيان جنيف املـؤرخ   ،)٢٠١٦( ٢٢٦٨و  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وال سيما القراران  السورية،

 ،٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠

التزامـه القــوي بســيادة اجلمهوريـة العربيــة الســورية واســتقالهلا    وإذ يؤكـد مــن جديــد   

 ووحدا وسالمتها اإلقليمية، ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

بالبيان املشترك الصادر عن وزراء خارجية مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     وإذ حييط علما  

 ،٢٠١٦يسمرب كانون األول/د ٢٠واالحتاد الروسي ومجهورية تركيا املؤرخ 

جهـــود الوســـاطة املبذولـــة مـــن جانـــب االحتـــاد الروســـي   وإذ يالحـــظ مـــع التقـــدير  

  ومجهورية تركيا لتيسري إرساء وقف إلطالق النار يف اجلمهورية العربية السورية،

دعوته األطراف إىل أن تتـيح للوكـاالت اإلنسـانية إمكانيـة الوصـول       تأكيد يكرر وإذ  

علــى النحــو املنصــوص عليــه يف قراراتــه   مجيــع أحنــاء ســورية،بســرعة وأمــان ودون عراقيــل إىل

 الصلة،  ذات

على أن احلل املسـتدام الوحيـد لألزمـة الراهنـة يف اجلمهوريـة العربيـة        وإذ يكرر التأكيد  

السورية إمنا يكون بإجراء عملية سياسية جامعـة بقيـادة سـورية اسـتنادا إىل بيـان جنيـف املـؤرخ        

 ٢٢٥٤، وإىل قراريـه  )٢٠١٣( ٢١١٨ى النحو الذي أيده القرار عل ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠

 والبيانات ذات الصلة الصادرة عن الفريق الدويل لدعم سورية، )٢٠١٦( ٢٢٦٨و  )٢٠١٥(
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مــن أجــل وضــع حــد للعنــف يف روســيا وتركيــا بــاجلهود الــيت تبــذهلا  يرحــب  - ١  

بالوثـائق الصـادرة عـن روسـيا      علمـا  وحيـيط هـذه اجلهـود،    ويؤيـد سورية وبدء عملية سياسية 

 ؛(S/2016/1133) وتركيا يف هذا الصدد

الكامـــل جلميـــع قـــرارات جملـــس األمـــن ذات الصـــلة،   تنفيـــذالأمهيـــة  يؤكـــد  - ٢  

 ؛)٢٠١٦( ٢٢٦٨) و ٢٠١٥( ٢٢٥٤سيما القراران   وال

إىل االجتمــاع املقــرر عقــده يف أســتانا، كازاخســتان، بــني حكومــة        يتطلــع  - ٣  

باعتبــاره جـزءا مهمــا مــن العمليـة السياســية الــيت    اجلمهوريـة العربيــة الســورية وممثلـي املعارضــة  

تقودها سورية وخطوة هامة يتم القيام ا قبـل اسـتئناف املفاوضـات برعايـة األمـم املتحـدة يف       

 ؛٢٠١٧شباط/فرباير  ٨جنيف يف 

  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقــرر  - ٤  
    
 


