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ــتم      ــتم مار ت ــتاتتم متبتتات ــتمبرتل    13رس ــ    2015نيس ــتم  ا األم موجهت
ااعــتو ىل ا رسيســس جملــس األمــن مــن اااــتسم تتألة ــتع تتاليتتــس ال ع ــس ااداس ــس          

 الج هور س ااعلتيس ااسور س ادى األمم املتحدة
 

 ااـتء  تلتء ةلى تعلي ـت  مـن ومـومجتد نـدىلم رااـت االاـتمت ااـجت ف ااتوااـف ةليهـت            
موسمو ااتشتىلري اا تين ووع اا لد األىلع من جدىلع األة تع ااـيي رلوـم مسيسـل امجت ـت      

 ىلاملتعلف تتاييم ااوضع االاهن   سور ت )انظل امللاف(.  
 ىلررجو ممتلت تع يم هيه االستاس ىلملااهت توصفه ت ىلثياس من ىلثتسف جملس األمن.   

 ةلي رمحد( ويدر توقيع)
 ليتتساااتسم تتألة تع تتا
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 ا املــوجهت   2015نيســتمبرتل    13ملاــف االســتات  املتبــتتات  املــار ت     
األم  ااعتو ىل ا رسيسس جملس األمن من اااـتسم تتألة ـتع تتاليتتـس ال ع ـس ااداس ـس      

 الج هور س ااعلتيس ااسور س ادى األمم املتحدة
 

 وـوع تلـد تايـيم ااوضـع ااـلاهن      ناتمت ف ااتوااف ةليهت   ااتء موسمو ااتشتىلري اا تين  
 من جدىلع األة تع

تسو س األزمس ااسور س تتاوستس  ااسيتسيس ةلى رستس تواااي تلتء ةلى م ـتئ  جليـ     - 1
 .2012وز لامب ونيم  30تتر خ 

مبتا س اجملت ع اادىليل مب ترسس ااضغومت اجلد س ىلاافور ـس ةلـى فتاـس األرـلاع ااعلتيـس       - 2
جت تســتهم   ســفد ااــدو ااســوري اتلفيــي قــلارا  جملــس األمــن  ا    ىلاإلقلي يــس ىلاادىلايــس ااــ

ااصلس مبمتاحس اإلرهتب ىلىلق  فتاس األة تع ااداة س اإلرهتب من تسهي  مـلىلر اإلرهـتتي    
  ا اادا   ااسوري ىلتدر  هم ىلمتو لهم ىلتسليحهم ىل  واسهم.  

اإلجـلاءا  امقتصـتئ س   مبتا س اجملت ع اادىليل تتالاع اافوري ىلاامتم  الحصتر ىلامتاس  - 3
 اااسل س روتئ س اجلتنب املفلىلضس ةلى ااشعب ااسوري ىلماسستتم.  

 م وتصــ  ىلنتــتس  ري ة ليــس سيتســيس تــب رم  ســتلدا  ا ااســيتئة ااورليــس ىلاإلرائة   - 4
 ااشع يس ااجت  تم ااتع ري ةلهت ةرب ااوستس  ىلاابلق اادميالاريس.  

ــت   - 5 ــتم ت ــس سيتســيس   اتوااف تــ  ااســور   ومومــس ىلقــوى ىلروــزاب    م  نتــتأ ري ة لي
 ىلاعتايت  من املامل  تتحل  ااسيتسي.  

ئةــم ىلتعز ــز املصــتحلت  ااورليــس ااــجت تســتهم    ايــف ااتســو س ااسيتســيس ىلمــاازرة     - 6
 اجليش ىلاااوا  املسلحس   ة ليس ممتاحس اإلرهتب.  

 ةـتئة ااججـ   ااسـور    ا ىلرلـهم ىلااع ـ       مبتا س اجملت ـع ااـدىليل تتملسـتةدة ةلـى      - 7
 ةلى هتي س ااظلىلع امللتس س اعوئة املهجل ن.  

  م رسس ري ة ليس سيتسيس تم ن   احملدئا  ااتتايس:   - 8
 احلفتظ ةلى ااسيتئة ااورليس؛ )ر( 
 ىلودة سور س ررضت ىلشع ت؛ )ب( 
 احلفتظ ةلى ماسست  اادىلاس ىلتبو لهت ىلامرتاتء تأئاسهت؛ )أ( 
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راــأ ري تســو س سيتســيس تاــوو ةلــى رســتس ري أتصصــس ةلقيــس رىل ميه يــس   )ئ( 
 رتسفيس؛ رىل

 اماتزاو تتحل ل األراضي ااسور س احملتلس فتاس؛   )هـ( 
ااسـوري   -اابل ف ااوويد إلجنتز احل  ااسيتسي هو احلوار ااـور  ااسـوري    )ىل( 

 تايتئة سور س ىلئىلم ري تد    ترجي.  
ــو س ااسيت - 9 ــس     م ااتسـ ــعب   مواجهـ ــت  ااشـ ــد رتقـ ــتت  ىلوشـ ــتائي  ا تمـ ــيس سـ سـ

 اإلرهتب ىلهزميتم ىلتب رم تائي هيه ااتسو س  ا وصل ااسجح تيد ماسست  اادىلاس.  
مبتا ـس اجملت ـع ااـدىليل تـدةم ااتوااـف ااـيي سـيتم ااتوصـ   ايـم وـوع احلـ  ااسيتســي             - 10

 .  3ااشتم    ااتءا  موسمو متهيدا مةت تئه   جلي  
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