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11-47398 

*1147398* 
            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/66/L.36( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  احلالة يف اجلمهورية العربية السورية  - ٦٦/٢٥٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل ٢٠١١ديــــسمرب / كــــانون األول١٩ املــــؤرخ ٦٦/١٧٦ إىل قرارهــــا إذ تــــشري  

ــوق اإلنـــــسان دإ  ــرارات جملـــــس حقـــ ــؤرخ ١٦/١ - قـــ ــل / نيـــــسان٢٩ املـــ   )١(٢٠١١أبريـــ

ــؤرخ ١٧/١ - دإ و ــسطس / آب٢٣ املـــ ــؤرخ ١٨/١ - دإ و )١(٢٠١١أغـــ ــانون ٢ املـــ  كـــ

  ،)٢(٢٠١١ديسمرب /األول

إزاء تدهور احلالة يف اجلمهورية العربيـة الـسورية، وخباصـة            قلقها    بالغ وإذ تعرب عن    

  ،السكانقوق اإلنسان واستخدام العنف ضد  حانتهاكالسلطات السورية مواصلة إزاء 

ــد   ــد وإذ تعي ــه ا  تأكي ــذي تؤدي ــدور ال ــة يف صــون   ال ــة ودون اإلقليمي ملنظمــات اإلقليمي

  واألمن الدوليني على النحو املبني يف الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، السالم

ورية واسـتقالهلا   التزامهـا القـوي بـسيادة اجلمهوريـة العربيـة الـس           تأكيد وإذ تعيد أيضا    

  ووحدا وسالمتها اإلقليمية ومببادئ امليثاق،

مجيـع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، يف            متتنع  أن   ضرورة وإذ تعيد كذلك تأكيد     

ضد السالمة اإلقليمية ألي دولـة أو        استعماهلاالقوة أو   استعمال  عالقاا الدولية، عن التهديد ب    

  يتوافق مع مقاصد األمم املتحدة، ال و آخراستقالهلا السياسي، أو على أي حن

_______________ 

ــر )١( ــس    :انظـ ــسادسة والـ ــدورة الـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــم  الوثـ ــق رقـ ، )A/66/53 (٥٣تون، امللحـ
 .األول الفصل

 .، الفصل الثاين)Corr.1 و A/66/53/Add.2 ( باء٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(
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   مبساعي األمني العام وجبميع اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل إاء األزمة،وإذ ترحب  

 بـسيادة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية واســتقالهلا     التزامهـا القـوي   تعيـد تأكيـد    - ١  

اسية الراهنـة يف اجلمهوريـة     ووحدا وسالمتها اإلقليمية، وتشدد على ضرورة حل األزمة السي        

  العربية السورية حال سلميا؛

 اإلنـسان واحلريــات  انتـهاك حقـوق   الـسلطات الــسورية  مواصـلة  تـدين بـشدة    - ٢  

، مــن قبيــل اســتخدام القــوة ضــد املــدنيني واإلعــدام    بــشكل منــهجي واســع النطــاق األساســية

 واالحتجـاز   اضـطهادهم  و التعسفي وقتل احملتجني واملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان والـصحفيني           

التعسفي واالختفـاء القـسري والتـدخل ملنـع احلـصول علـى املعاجلـة الطبيـة والتعـذيب والعنـف                     

   األطفال؛مبن فيهم، معاملة األشخاصاجلنسي وسوء 

علـى الفـور جلميـع      حـدا    حبكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أن تـضع             يب  - ٣  

 متامـــاســـكاا وأن متتثـــل  وأن حتمـــيني انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان واهلجمـــات ضـــد املـــدني

ــق و   ــدويل املنطب ــام تنفــذ أن اللتزاماــا مبوجــب القــانون ال ــرارات جملــس حقــوق  علــى حنــو ت  ق

، ٦٦/١٧٦  اجلمعيـة العامـة    وقـرار  )٢(١٨/١ - دإو   )١(١٧/١ - دإ و   )١(١٦/١ - اإلنسان دإ 

   مع جلنة التحقيق الدولية املستقلة؛على حنو تاممبا يف ذلك التعاون 

، ويـب جبميـع     اجلهة الـيت ترتكبـها     كل أعمال العنف، بغض النظر عن        تدين  - ٤  

هـا اجلماعـات املـسلحة، أن توقـف علـى الفـور       األطراف يف اجلمهورية العربيـة الـسورية، مبـا في         

  مجيع أعمال العنف أو األعمال االنتقامية، وفقا ملبادرة جامعة الدول العربية؛

 أمهيـة ضـمان املـساءلة وضـرورة وضـع حـد لإلفـالت مـن                 مـرة أخـرى    تؤكد  - ٥  

ن أن  ميكـ العقاب وحماسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيهـا االنتـهاكات الـيت               

   ضد اإلنسانية؛تعد جرائم

ــأن تقــوم، وفقــا خلطــة عمــل     تطالــب  - ٦   ــة الــسورية ب ــة العربي  حكومــة اجلمهوري

 وقـراري جامعـة الـدول العربيـة        ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢جامعة الدول العربية املؤرخة     

  :، ودون إبطاء، مبا يلي٢٠١٢فرباير / شباط١٢و يناير / كانون الثاين٢٢املؤرخني 

  وقف مجيع أعمال العنف ومحاية سكاا؛  )أ(  

   بسبب األحداث األخرية؛تعسفااإلفراج عن مجيع احملتجزين   )ب(  

ــدات          )ج(   ــدن والبل ــن امل ــسورية م ــسلحة ال ــسكرية وامل ــوات الع ــع الق ســحب مجي

  وإعادا إىل ثكناا األصلية؛
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  ؛سلمياضمان حرية التظاهر   )د(  

ــة   الــسماح جلميــع مؤســسات جامعــة   )هـ(    الــدول العربيــة ووســائل اإلعــالم العربي

ــة  ــل،        بوالدولي ــا دون عراقي ــل فيه ــسورية والتنق ــة ال ــة العربي ــاء اجلمهوري ــل أحن الوصــول إىل ك

  للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع ورصد األحداث اليت تقع؛

عملية سياسية شاملة بقيادة سـورية يف أجـواء ختلـو مـن      ب االضطالع إىل   تدعو  - ٧  

فعــال لتطلعـات شــعب   علــى حنـو نـف واخلـوف والترهيــب والتطـرف ــدف إىل االسـتجابة     الع

  ، دون احلكم مسبقا على النتيجة؛ املشروعةهشواغل واجلمهورية العربية السورية

ــد  - ٨   ــد  تؤي ــة يف    كــل التأيي ــدول العربي ــة ال ــرار جامع ــاين ٢٢ق ــاير / كــانون الث ين

علــى  يقــومنظــام سياســي دميقراطــي  إىلة  تيــسري عمليــة انتقــال سياســي بقيــادة ســوري ٢٠١٢

بطـرق  معتقـدام،   التعددية، يتساوى فيه املواطنون بغـض النظـر عـن انتمـاءام أو أعـراقهم أو              

 الشروع يف حوار سياسي جـاد بـني حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ومجيـع أطيـاف                     منها

الـزمين الـذي وضـعته جامعـة     وفقـا للجـدول   واملعارضة السورية، برعاية جامعـة الـدول العربيـة     

  الدول العربية؛

العربيـة، علـى     جامعـة الـدول    جبميع الدول األعضاء تقدمي الدعم ملبادرة        يب  - ٩  

  املطلوب؛ النحو

 بالسلطات السورية السماح بوصول املساعدة اإلنسانية يف أمـان ودون           يب  - ١٠  

  ىل مساعدة؛عراقيل لضمان تسليم املعونة اإلنسانية إىل من هم حباجة إ

، إىل األمني العام ومجيـع هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة      السياق، يف هذا   تطلب  - ١١  

دعم جهود جامعة الدول العربية، عن طريق املساعي احلميدة الراميـة إىل تـشجيع حـل سـلمي                  

 املــساعدة التقنيــة واملاديــة،  تقــدمي وعــن طريــق، تعــيني مبعــوث خــاصومنــهالألزمــة الــسورية، 

  ور مع جامعة الدول العربية؛بالتشا

 عـن تنفيـذ هـذا القـرار، بالتـشاور مـع       اتقريـر  أن يقـدم   إىل األمني العام     تطلب  - ١٢  

  .اختاذهيوما من  مخسة عشرجامعة الدول العربية، يف غضون 

  ٩٧اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ فرباير/ شباط١٦

  


