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 ،إن مجلس األمن 

 (2014) 2139و  (2013)  2118و  (2012) 2043و  (2012) 2042إلى قراراـت   إذ يشييييييييي ر  
  2254و    (2015)  2235و    (2015)  2209و    (2014)  2191و    (2014)  2175و    (2014)  2165 و
 (2016)  2336و    (2016)  2332و    (2016)  2286و    (2016)  2268و    (2015)  2258و    (2015)

وإلى بيانات    (2020)  2533و    (2020)  2504و    (2018)  2449و    (2018)  2401و    (2017)  2393و  
الم ر ـــــــ    و  S/PRST/2011/16)  2011آب/أغســــــــــــــ      3الرئـــــــاؤــــــــــــــيـــــــ     2012آذار/مـــــــار     21( 

(S/PRST/2012/6 و )2012نيســــار/أبر     5 (S/PRST/2012/10 و )2013تشــــر و األوت/أرت  ر   2  
(S/PRST/2013/15 و )2015نيســـــــــار/أبر     24  (S/PRST/2015/10 و )2015آب/أغســـــــــ     17  
(S/PRST/2015/15 و ،)2019تشر و األوت/أرت  ر  8 (S/PRST/2019/12،) 

التزام  الق ي بســـــيارة ؤـــــ ر ا واؤـــــتقاللةا ووضدتةا وؤـــــالم  أرا ـــــ ةا، و مقا ـــــد وإذ يؤكد من جديد  
 م ثاق األمم المتحدة ومبارئ ،  

الجة ر المبذول  لتحسـ و إصاـات المسـا دة اانسـاني   بر    ن ال زام و ميط األ را   وإذ يشيج   
ــا دة اا ــات المســ ــل  تعز ز إصاــ ــم مط تق يمال األمم المتحدة المع ي   لى م ا ــ ــاني  رور   ائم، بما  تســ نســ

 لالضتيا ال،

 الم  ق ،  أر ال  ط اانساني المروم في ؤ ر ا ال  زات صشك    را  ةدر السالم واألمو في وإذ يرى  

إلى  ــــــرورة اضترام  ميط األ را  لذضكام ذال الاــــــل  مو القان ر الدولي اانســــــاني وإذ يشيييي ر  
 والمبارئ الت   ةي  لذمم المتحدة المتعلق  بالمسا دة اانساني  في ضاالل ال  ارئ،

، وإذ صســـــلم بجر الجائح  تمث  19-إزاء أثر  ائح  ك ف دفي هذا الصيييدد قن هلقه الغ ل   وإذ يعرب  
لذغراض   تحدصا  سـيما للم و م  الاـحي  والحال  اانسـاني  في ؤـ ر ا، وإذ صشـ ر إلى  ـرورة إتاض  ال  ـ ت

ــاني   ــا دة اانسـ ــ ت م مسي المسـ ــاني   لى نح  كام  وآمو ورور   ائم ورور تج  ر، بما في ذلص و ـ اانسـ
والم مس و ال ب  و ومعداتةم ووؤـــــائ  نقلةم وإمداراتةم مو أ   تيســـــ ر تقدصم المســـــا دة اانســـــاني  واللقاضال  
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ــارة لي ف د ــ ر ا رور تم  ز،  لى ال 19-المضـ ونداء  (2021)  2565 ح  ال ارر في القرار إلى  ميط أنحاء ؤـ
 األم و العام لذمم المتحدة،

بجر األنشــــــــــ   اانســــــــــاني  أوؤــــــــــط ن اقا مو مجرر تلبي  االضتيا ال العا ل  للســــــــــكار وإذ يسييييييل    
األؤـاؤـي  مو  الت مشـار ط اانعال المبكر الةارف   المتضـرر و، وأنةا   بيي أر تشـم  تقدصم الد م للمدمال  

 إلى ت ف ر المياه و دمال الار  الاحي والر اص  الاحي  والتعليم والمجوى،

ــاء ملزم د، بم    المارة وإذ يشييييييييد د    مو م ثاق األمم المتحدة، بقب ت  25 لى أر الدوت األ ضـــــــــــ
 قرارال المجل  وت س ذها، 

الس ري لجميط أضكــام قرارال مجل  األمو ذال الاــــــــــــــلــ  كلةــا،  بــالت س ــذ اليــامــ  و يطي لي    - 1 
  2332و    (2015)  2258و    (2014)  2191و    (2014)  2165و    (2014)  2139في ذلــص القرارال   بمــا

 ؛ (2020) 2533و  (2020) 2504و  (2018) 2449و  (2018) 2401و  (2017) 2393و  (2016)

لمـدة مو  (2014)  2165مو قراره   3و  2تمـد د اا راءال التي قررها في السقرت و  يقرر  - 2 
ــةر، أي ضتى  ــت  أ ـــــ ــر هذا التمد د  لى معبر باب الة ى ،  لى أ2022كان ر الثاني/  ا ر   10ؤـــــ ر صقتاـــــ

ــا ي ، أي ضتى  ــةر إ ــــــــ ــت  أ ــــــــ ــدور التقر ر  2022تم ز/  لي    10الحدوري، مط تمد د لمدة ؤــــــــ ، ره ا باــــــــ
الم  ـــــــــ  ي لذم و العام،  لى أر  ركز ب     ال  لى مســـــــــجل  الشـــــــــسا ي  في العمليال والتقدم المحرز 

 ال اانساني ؛ال   ت  بر    ن ال زام لتلبي  االضتيا  في

بجميط اـلدوت األ ضــــــــــــــاء أر تســــــــــــــتجـ   ـباتمـاذ    ال  ملـي  لتلبـي  االضتـيا ـال  يه ي    - 3 
ــاني البال  لجائح  ك ف د ــاري واانســ  لى  19-العا ل  للشــــع  الســــ ري في  ــــ ء األثر اال تما ي واالقتاــ

 ؤ ر ا، با تبارها بلدا صمر بحال    ارئ إنساني  معقدة؛

ــاني  في ؤـــ ر ا، بجميط الجةيرح   - 4   ر والمباررال الرامي  إلى ت ؤـــيط ن اق األنشـــ   اانسـ
بما في ذلص مشـــــار ط اانعال المبكر الةارف  إلى ت ف ر المياه و دمال الاـــــر  الاـــــحي والر اص  الاـــــحي   
والتعليم والمجوى، والتي تضــــــــــــــ لط بةا اللج   الدولي  للاــــــــــــــل   األضمر وم ومال أ رى، و ة   بال كاالل 

 اني  الدولي  األ رى واأل را  المع ي  أر تد م تلص الجة ر والمباررال؛اانس

إلى األم و العـام أر   افي المجل  ـباضـا ـ   ــــــــــــــةرـ اا وأر صقـدم تقر را ـبانتوـام، كـ   يطلي   - 5 
  2258و  (2014)  2191و  (2014)  2165و  (2014)  2139  ما  لى األق ، بشــــــجر ت س ذ القرارال   60

 (2020)  2504و    (2018)  2449و    (2018)  2401و    (2017)  2393و    (2016)  2332و    (2015)
، وهذا القرار، و شــــجر امتثات  ميط األ را  المع ي  في ؤــــ ر ا، و  ل  كذلص إلى األم و (2020)  2533و 

 مليــال األمم المتحــدة  بر    ن ال زام،  العــام أر  ــدر  في تقــار ره معل مــال  و االتجــاهــال العــامــ  في  
ــاني   ــات المســــا دال اانســ و ا ــــ  بشــــجر ت س ذ األنشــــ   المذك رة أ اله المتعلق  بتحســــ و  ميط  رائم إصاــ
ــل م في إ ار   ــاني  التي تســ ــل   و المســــا دال اانســ ــار ط اانعال المبكر، ومعل مال مساــ را   ؤــــ ر ا ومشــ

بر الحدور، بما صشــم  آلي  الت ز ط و در المســتس د و والشــركاء في التشــي    مليال األمم المتحدة اانســاني   
 وم اقط تسليم المع ن   لى الاع د المحلي وضجم األ  ا  المسّلم  و بيعتةا؛

 أر  بقي المسجل  ق د نوره السعلي.يقرر  - 6 
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