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  )٢٠١٢ (٢٠٤٢القرار     
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٤، املعقودة يف ٦٧٥١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
ــشري    ــة   إذ يـــ ــية املؤرخـــ ــه الرئاســـ ــسطس / آب٣إىل بياناتـــ /  آذار٢١ و ٢٠١١أغـــ
 إىل مجيــع القــرارات ذات الــصلة وإذ يــشري أيــضا، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٥ و ٢٠١٢ مــارس
  ة عن اجلمعية العامة،الصادر

ــد    ــد تأكي ــدول     وإذ يعي ــة ال ــشترك لألمــم املتحــدة وجامع  دعمــه للمبعــوث اخلــاص امل
 املـؤرخ   A/RES/66/253ه، وفقا لقرار اجلمعية العامةالعربية، كويف عنان، وللعمل الذي يقوم ب

  لقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية،ل و٢٠١٢فرباير /شباط ١٦
واسـتقالهلا ووحـدهتا وسـالمة أراضـيها،         سورية التزامه القوي بسيادة     عيد تأكيد وإذ ي   

  ومبقاصد امليثاق ومبادئه، 
 االنتــهاكات الواســعة االنتــشار حلقــوق اإلنــسان مــن جانــب الــسلطات        وإذ يــدين  

 إىل  وإذ يـشري  السورية، وكذلك أي انتهاكات حلقوق اإلنسان ترتكبـها اجلماعـات املـسلحة،             
 آالف عديــدة مــن  عــن أســفه البــالغ ملــوتيعــرب وإذة املــسؤولني عــن ذلــك، وجــوب حماســب
  ،سوريةاألشخاص يف 

 بتنفيـذ اقتـراح     ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٥ بـالتزام احلكومـة الـسورية يف         وإذ حييط علمـا     
النقــاط الــست للمبعــوث اخلــاص املــشترك لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، وبالتنفيــذ     

امــات الــيت وافقــت علــى الوفــاء هبــا يف رســالتها إىل املبعــوث املؤرخــة   العاجــل والواضــح لاللتز
وقـف  و) ب(وقف حتركات القوات حنـو املراكـز الـسكانية،          ) أ( وهي   ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١

ــة يف تلــك املراكــز،  كــل اســتخدام ل  ــدء ســحب احلــشود العــسكرية يف   و) ج (ألســلحة الثقيل ب
ــك يف م     ــذ كــل ذل ــا، وتنفي ــسكانية وحوهل ــصاه  املراكــز ال ــد أق ــسان١٠وع ــل / ني  ،٢٠١٢أبري
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بالتزام املعارضة السورية املعلن باحترام وقـف أعمـال العنـف، شـريطة أن               حييط علما أيضا   وإذ
  تفعل احلكومة نفس الشيء،

، أن الطـرفني    ٢٠١٢ أبريـل / نيـسان  ١٢ بتقيـيم املبعـوث، اعتبـارا مـن          وإذ حييط علمـا     
ــى ــار، وأن     عل ــا إلطــالق الن ــان وقف ــدو حيترم ــا يب ــذ    م ــد شــرعت يف تنفي ــسورية ق ــة ال  احلكوم

دعـوة املبعـوث احلكومـة الـسورية إىل أن تنفـذ فـورا وبـشكل واضـح كـل                     وإذ يؤيد  ،التزاماهتا
 للعنـف   للتوصـل إىل حتقيـق وقـف مـستمر         النقاط الـست بأكملـها       املبعوث ذات  اقتراح  عناصر  

  املسلح جبميع أشكاله من جانب كل األطراف،
الـذي  ) املرفـق ( الكامل جلميع عناصر اقتراح النقاط الـست        تأييده يعيد تأكيد   - ١  

 هبــدف اإلهنــاء الفــوري لكــل  العاجــل والــشامل والفــوري قدمــه املبعــوث ويــدعو إىل تنفيــذها  
أعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان وتأمني وصول املـساعدات اإلنـسانية وتيـسري عمليـة               

ــادة   ــه    تفــضي إىل إقامــة نظــام ســوريةانتقــال سياســي بقي  سياســي تعــددي دميقراطــي يتمتــع في
املواطنون باملساواة بصرف النظر عن انتماءاهتم أو أصوهلم العرقية أو معتقداهتم، بوسـائل منـها               

  بدء حوار سياسي شامل بني احلكومة السورية ومجيع أطياف املعارضة السورية؛ 
وافقـت   احلكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل االلتزامات الـيت            يطالب  - ٢  

ــوث املؤرخــة      ــا يف رســالتها إىل املبع ــاء هب ــى الوف ــسان١عل ــل / ني وقــف ) أ( وهــي ٢٠١٢أبري
وقـف كـل اسـتخدام لألسـلحة الثقيلـة يف تلـك       و) ب(حتركات القوات حنو املراكز الـسكانية،       

  بدء سحب احلشود العسكرية يف املراكز السكانية وحوهلا؛و) ج( املراكز،
ا املبعوث النسحاب مجيع القوات احلكوميـة الـسورية          األمهية اليت يوليه   يؤكد  - ٣  

  وأسلحتها الثقيلة من املراكز السكانية إىل ثكناهتا لتيسري الوقف املستمر ألعمال العنف؛
الوقف الفــوري بــ، مبــا يف ذلــك املعارضــة، ســورية مجيــع األطــراف يف يطالــب  - ٤  

  جلميع أعمال العنف املسلح بكل أشكاله؛
، رهنا بالتوصل إىل وقف مـستمر ألعمـال العنـف املـسلح             هعن اعتزام  يعرب  - ٥  

جبميــع أشــكاله مــن جانــب كــل األطــراف، أن ينــشئ فــورا، بعــد التــشاور بــني األمــني العــام      
 لرصــد وقــف أعمــال العنــف ســوريةواحلكومــة الــسورية، بعثــة مراقبــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف 

ذات الــصلة مــن اقتــراح النقــاط املــسلح جبميــع أشــكاله مــن جانــب كافــة األطــراف واجلوانــب 
الست الذي قدمه املبعـوث، وذلـك اسـتنادا إىل اقتـراح رمسـي مـن األمـني العـام، الـذي يطلـب                

  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان١٨ يف أجل أقصاهجملس األمن تلقيه 
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ــة بفعاليــة، مبــا يف ذلــك فريقهــا    يهيــب  - ٦   ــة عمــل البعث  باحلكومــة الــسورية كفال
الـسريع بـدون عراقيـل ألفرادهـا وقـدراهتا حـسب مـا يلـزم لتنفيـذ                  املتقدم، وذلك بتيسري النـشر      

واليتها؛ وكفالة متكينها مـن التحـرك والوصـول بـشكل كامـل وفـوري ودون عراقيـل حـسب                  
هو ضروري لتنفيذ واليتها؛ وعدم إعاقة اتصاالهتا؛ ومتكينـها مـن االتـصال حبريـة ويف إطـار                   ما

دون االنتقـام مـن أي شـخص بـسبب تواصـله       سـورية جـاء  من اخلصوصية بـاألفراد يف مجيـع أر   
  البعثة؛ مع

 مراقبـا عـسكريا   ٣٠ اإلذن بإيفاد فريق متقدم مؤلف من عدد يف حدود         يقرر  - ٧  
غري مـسلح للتواصـل مـع األطـراف والبـدء يف اإلبـالغ عـن تنفيـذ وقـف كامـل للعنـف املـسلح               

 ٥جبميع أشـكاله مـن جانـب مجيـع األطـراف وذلـك حلـني نـشر البعثـة املـشار إليهـا يف الفقـرة                           
أن تـضمن متكـني الفريـق املتقـدم مـن تنفيـذ مهامـه                باحلكومة السورية وكافة األطراف      يهيبو

  ؛٦وفقا لألحكام احملددة يف الفقرة 
التنقـل   باألطراف ضمان سالمة الفريـق املتقـدم دون املـساس حبريتـه يف         يهيب  - ٨  

   أن املسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية؛ويؤكدوالوصول، 
بلغ جملـس األمـن فـورا عـن أي عراقيـل توضـع يف                إىل األمني العام أن ي     يطلب  - ٩  

  طريق أداء الفريق عمله بصورة فعالة من جانب أي طرف؛ 
 دعوته السلطات السورية إىل الـسماح بوصـول مـوظفي اهليئـات       تأكيد يكرر  - ١٠  

 وفقــا اإلنــسانية فــورا وبــشكل كامــل ودون عراقيــل إىل كــل الــسكان احملتــاجني إىل املــساعدة  
 ويـدعو مجيـع األطـراف يف        ، الـدويل واملبـادئ التوجيهيـة للمـساعدة اإلنـسانية          ألحكام القـانون  

أن تتعـــاون بـــشكل كامـــل مـــع األمـــم املتحـــدة ، وال ســـيما الـــسلطات الـــسورية، إىل ســـورية
  واملنظمات اإلنسانية املعنية لتيسري توفري املساعدة اإلنسانية؛

ا عن تنفيذ هذا القرار حبلـول   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقرير        يطلب  - ١١  
  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان١٩

يف اختـاذ خطـوات إضـافية         تقييم تنفيذ هذا القـرار والنظـر       يعرب عن اعتزامه    - ١٢  
  حسب االقتضاء؛

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٣  
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  املرفق
مقتـــرح النقـــاط الـــست للمبعـــوث اخلـــاص املـــشترك لألمـــم املتحـــدة وجامعـــة        

  ةالعربي الدول
 لتلبيـة الطموحـات     سوريةااللتزام بالعمل مع املبعوث يف عملية سياسية شاملة تقودها            )١(

واالهتمامــات املــشروعة للــشعب الــسوري، وحتقيقــا هلــذه الغايــة االلتــزام بتعــيني مفــاوض ذي   
  صالحيات عندما يدعوها املبعوث لذلك؛

ــق وقــف عاجــل وفعــال ألعمــال الع      )٢( ــال وحتقي ــزام بوقــف القت ــع  االلت نــف املــسلح جبمي
أشكاله من قبل مجيع األطراف حتت إشراف األمم املتحدة محايـة للمـدنيني ولبـسط االسـتقرار                 

  يف البلد؛
وحتقيقــا هلــذه الغايــة ينبغــي للحكومــة الــسورية أن توقــف فــورا حتركــات القــوات حنــو   

عـسكرية يف   املراكز السكانية وإهناء اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة فيهـا والبـدء بـسحب احلـشود ال                 
  املراكز السكانية وحوهلا؛

ويف أثناء القيام هبذه اإلجراءات على أرض الواقع، ينبغي للحكومة الـسورية أن تعمـل                
ــع         ــع أشــكاله مــن قبــل مجي ــق وقــف مــستمر ألعمــال العنــف املــسلح جبمي مــع املبعــوث لتحقي

  . األطراف مبوجب آلية إشراف فعالة لألمم املتحدة
ات مشاهبة من املعارضة ومجيـع العناصـر املعنيـة لوقـف القتـال           وسيطلب املبعوث التزام    

ــع        ــع أشــكاله مــن قبــل مجي والعمــل معــه لتحقيــق وقــف مــستمر ألعمــال العنــف املــسلح جبمي
  األطراف مبوجب آلية إشراف فعالة لألمم املتحدة؛

ــسانية يف حينــ     )٣( ــساعدات اإلن ــدمي امل ــة تق ــال،    هاكفال ــضررة مــن القت ــاطق املت ــع املن  جلمي
سـاعتني ولتنـسيق      ملـدة  ة إنـساني  هدنـة قيقا هلذه الغايـة، قبـول وتنفيـذ، كخطـوتني فـوريتني،             وحت

يف ذلـك علـى الـصعيد      من خالل آليـة فعالـة، مبـا   هدنة اليومية التوقيت والطرائق بشكل دقيق لل    
  احمللي؛

يف ذلـك     تعسفيا، مبـا   تجزين احتجازا تكثيف سرعة ونطاق اإلفراج عن األشخاص احمل        )٤(
خاص الفئات الضعيفة من األشخاص، واألشخاص الـذين شـاركوا يف أنـشطة سياسـية               بشكل  

 هـؤالء األشـخاص فيهـا، دون تـأخري     حتجـاز سلمية، وتقدمي قائمة جبميع األماكن الـيت جيـري ا         
من خـالل القنـوات املعنيـة، والبـدء فـورا بتنظـيم الوصـول إىل هـذه األمـاكن والـرد علـى وجـه               

اإلفـراج   الوصـول أو   عنية على مجيع طلبات االسـتعالم اخلطيـة أو        السرعة من خالل القنوات امل    
  املتعلقة هبؤالء األشخاص؛
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يـة بـشأن    متييز لصحفيني واعتمـاد سياسـة غـري      نقل يف مجيع أحناء البالد ل     كفالة حرية الت    )٥(
   الدخول؛منحهم تأشريات

 الــذي احتــرام حريــة إنــشاء اجلمعيــات واحلــق يف التظــاهر بــشكل ســلمي علــى النحــو    )٦(
  .يكفله القانون

  


