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Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης 
και της δίωξης των μειονοτήτων

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και 
όλων των άλλων συνεισφερόντων κρατών 
στην υποστήριξη των εθνικών και των 
τοπικών αρχών του Ιράκ στον αγώνα τους 
κατά του IS, για να σταματήσει η επέλαση 
του IS και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
ανθρωπιστική βοήθεια· εκφράζει την 
ικανοποίησή του σχετικά με την έκκληση 
των ΗΠΑ για τη δημιουργία διεθνούς 
συμμαχίας κατά του IS, συμμαχίας η οποία 
έχει αρχίσει να σχηματίζεται· χαιρετίζει 
την απόφαση που έλαβε ο Αραβικός 
Σύνδεσμος στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση του IS και να συνεργαστεί 
με τις διεθνείς, τις περιφερειακές και τις 
εθνικές προσπάθειες για την 
καταπολέμηση των μαχητών στη Συρία και 
το Ιράκ, και να προσυπογράψει την 
απόφαση 2170 (2014) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
τον Αραβικό Σύνδεσμο να εξετάσει την 
τροποποίηση της Αραβικής Σύμβασης για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
1998, προκειμένου να μπορέσει να 
πολεμήσει την παγκόσμια τρομοκρατία με 

9. χαιρετίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και 
όλων των άλλων συνεισφερόντων κρατών 
στην υποστήριξη των εθνικών και των 
τοπικών αρχών του Ιράκ στον αγώνα τους 
κατά του IS, για να σταματήσει η επέλαση 
του IS και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
ανθρωπιστική βοήθεια· εκφράζει την 
ικανοποίησή του σχετικά με την έκκληση 
των ΗΠΑ για τη δημιουργία διεθνούς 
συμμαχίας κατά του IS, συμμαχίας η οποία 
έχει αρχίσει να σχηματίζεται· πιστεύει ότι 
μια τέτοια συμμαχία θα πρέπει να ενεργεί 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· 
χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε ο 
Αραβικός Σύνδεσμος στις 7 Σεπτεμβρίου 
2014, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση του IS και να συνεργαστεί 
με τις διεθνείς, τις περιφερειακές και τις 
εθνικές προσπάθειες για την 
καταπολέμηση των μαχητών στη Συρία και 
το Ιράκ, και να προσυπογράψει την 
απόφαση 2170 (2014) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
τον Αραβικό Σύνδεσμο να εξετάσει την 
τροποποίηση της Αραβικής Σύμβασης για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
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κάθε μέσο· 1998, προκειμένου να μπορέσει να 
πολεμήσει την παγκόσμια τρομοκρατία με 
κάθε μέσο·
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