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األوضاع في قرارات وبيانات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات   :أوالً

  ):12/10/9201 – 6/3/2019(سورية 

ع .د 8353قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   -
  3 ---------------- بشأن تطورات الوضع في سورية6/3/2019بتاريخ ) 151(

) 30(ع . د752قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   -
  9 --------------------- السوريةزمةتطورات األ بشأن 31/3/2019بتاريخ 

ع . د8408قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   -
  15 -------------- بشأن تطورات الوضع في سورية10/9/2019بتاريخ ) 152(

ع .غ. د8454قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   -
  21 ----------------- بشأن العدوان التركي على سوريا12/10/2019بتاريخ 
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  تطورات الوضع في سورية

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام  �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى               �

 ،11/9/2018الوزاري الذي عقد في مقر األمانة العامة بالقاهرة بتاريخ المستوى 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

فـي هـذا الـشأن      واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            - 
 وكافة قـرارات    ،15/4/2018 بتاريخ   الظهرانفي  ) 29(ع  . د 714وآخرها القرار رقم    

) 150(ع . د8291لى المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم     المجلس ع 
، وقرار المجلس   19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،11/9/2018بتاريخ  

، وبيانات اللجنة   15/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8105على مستوى المندوبين الدائمين رقم      
  ،المعنية بالوضع في سوريةالعربية الوزارية 

وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء مـا يتعـرض لـه مـن                    - 
  انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،

وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة              - 
 آماله ويلبي طموحاته في إرساء والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق

  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
 تهيئة الظروف المالئمـة السـتئناف       الدولية المبذولة من أجل   وإذ يرحب مجدداً بالجهود      - 

عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي            
بتـاريخ  ) 1( لمـا جـاء فـي بيـان مـؤتمر جنيـف              ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً    

 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ، مجموعة الدعم الدولية لسوريةات، وبيان30/6/2012
 بكافة فئاته وأطيافه،

…<†{{{{ÏŁèV< <

 على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها               التأكيد مجدداً  -1
  .وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئهواستقرارها وسالمتها اإلقليمية، 
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التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي الحـل                -2
السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري  

 ما نـصت عليـه      تناداً إلى واس،  30/6/2012بتاريخ  ) 1( وفقاً لما ورد في بيان جنيف     
، )2015(2254القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن          

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةودعم جهود األمم المتحد   
 إلى التعاون مع األمم المتحدة إلنجاح المفاوضات      جامعة الدول العربية  السورية، ودعوة   

  .ورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سوريةالس
 والخروقـات التـي     اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية         -3

بالرغم من اتفـاق وقـف      ، و  عدد من أنحاء سورية    في تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد   
، ودعوة األطراف التـي لـم       29/12/2016خ  إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتاري      

تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائيـة وفقـا               
رقـم  ، والترحيب في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن         لقرارات مجلس األمن ذات الصلة    

يـب  ، والترح  القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016بتاريخ   2336
بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد              

، وإدانة )2015 (2254 وقرار مجلس األمن) 1(تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 
. التصعيد العسكري الخطير والتدخالت الخارجية في عموم سورية في الفترة األخيـرة           

ب قواته من منطقة عفرين، األمر الذي من شـأنه دعـم            ومطالبة الجانب التركي بسح   
 .المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر                -4
عـراب عـن القلـق إزاء       إلوامن ثالثة ماليين مواطن سوري نصفهم من النازحين،         

 مـن    العسكرية في منطقة خفض التصعيد فـي إدلـب، والتحـذير           مواصلة الخروقات 
 جهود تحقيق التسوية السياسية المنشودة،تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوض 

والطلب من األطراف المعنية االلتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب؛ مـع ضـرورة              
 النـاجز مـع الخطـر       اضطالع المجتمع الدولي بمسؤوليته كاملة من حيث التعامـل          

اإلرهابي القائم بمحافظة إدلب وخاصة منع انتشار العناصـر اإلرهابيـة سـواء فـي               
 .األراضي السورية أو النفاذ إلى أي من الدول العربية

 من شـأنها أن تـشكل        يكون عراب عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة على األرض        إلا -5
ة سورية وسـالمتها اإلقليميـة، وتفـتح        تهديداً لوحدة األراضي السورية وانتهاكاً لسياد     

المجال أمام المزيد من التدخالت في الشأن السوري وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية 
داخل األراضي السورية، والتأكيد  في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسـخ               
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دولية، السيما  لواقع جديد على األرض السورية، بما ال ينسجم مع االتفاقيات والقوانين ال           
 مع دول الجوار، واعتبار ذلك تهديـداً لألمـن واالسـتقرار فـي            تفيما يتعلق بالعالقا  

 .المنطقة
بتـاريخ   استضافته المملكة العربية السعودية      يالذ) 2(بنتائج اجتماع الرياض    الترحيب   -6

، والذي نجح في تشكيل وفد موحـد مـن المعارضـة الـسورية              22-23/11/2017
للمشاركة في إطـار هيئـة التفـاوض         )الرياض والقاهرة وموسكو  ( بمنصاتها الثالث 

السورية في مباحثات جنيف وفي أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليهـا             
من قبل األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل السياسي المنشود لألزمة الـسورية             

تطبيق بيـان جنيـف    وعلى أساس من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، 
 وقرارات مجلس األمن ذات ،والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية) 1(

  .الصلة
السيد جير بيدرسون مبعوثاً خاصاً لألمين العام لألمـم المتحـدة إلـى              الترحيب بتعيين  -7

وتـه  ، والتأكيد على دعم جهوده في سبيل اسـتئناف العمليـة الـسياسية، ودع             ةسوري
الستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف األمم المتحدة 

وتثمين التجاوب الذي أبدته هيئة التفاوض السورية التي تمثـل           في أقرب وقت ممكن،   
 .المعارضة السورية، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية

 والذي يهيب بجميع    13/12/2018 بتاريخ   2449من القرار   الترحيب باعتماد مجلس األ    -8
األطراف أن تكفل تقديم المساعدة اإلنسانية، ويطالب جميع األطراف وخاصة السلطات           
السورية باالمتثال فورا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الـدولي             

الوصول اآلمـن والمـستمر دون      اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويطالب ب      
عوائق للقوافل اإلنسانية لألمم المتحدة إلى جميع المناطق وفقا لتقيـيم األمـم المتحـدة               

المبذولة من دولة الكويت، العضو اإلشادة بالجهود  و.لالحتياجات في جميع أنحاء سوريا
 اعتمـاد   بالتعاون مع مملكة السويد في    ، والتي كان آخرها دورها      بمجلس األمن العربي  
والذي يطالـب   ،  24/2/2018بتاريخ   2401 رقم    المشار إليه، فضالً عن القرار     القرار

 يوماً لتمكـين    30  ال تقل عن   جميع األطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة        
، وصول المساعدات اإلنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصـرة مـن دون أي قيـود        

كيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ذات الخمس نقاط وحـث          إضافة إلى اعتماد خطة و    
 ودعوة كافة األطراف المعنية االلتزام بهذا القرار والتنفيذ         أطراف النزاع على تنفيذها،   

وكذا الترحيب باعتماد مجلس األمن     . الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سورية       
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 -قدمت به جمهورية مـصر العربيـة   ت والذي - 19/12/2017 بتاريخ 2393القرار رقم  
 .بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية

اإلعراب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول بـالقرب              -9
المملكة األردنيـة   الواقع قرب الحدود مع     من الحدود السورية العراقية، ومخيم الركبان       

والطلـب مـن     ة يفاقم األزمة اإلنسانية فـي سـوري        الذي من شأنه أن    الهاشمية، األمر 
 إليـصال  آمنـة  ممرات تأمينتحمل مسؤولياتها والسماح ب   الدولية والسورية   األطراف  
، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم مزيد مـن المـساعدات اإلنـسانية            اإلنسانية المساعدات

 الساحة السورية على اثـر اشـتداد        العاجلة لمواجهة أزمة النزوح الحادة التي تشهدها      
المعارك للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي، واإلعراب عن القلق الشديد إزاء تداعيات            

 . ذلك على أمن واستقرار الجوار العربي
أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في               - 10

العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من         ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد      
، والترحيب بالجهود المصرية للتوصل التفـاقين       4/5/2017اجتماعات أستانة بتاريخ    

إلنشاء مناطق لخفض التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص             
رعة إدخال  ، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وس      2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  

المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة           
الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار            

والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      
 بـين المملكـة     7/7/2017إطالق النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ         لدعم وقف   

األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلـى           
التوافق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال             

 أراضي سورية وسالمتها وفـق      والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة      
والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1بيان جنيف 

هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد             
ي رافجتهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديمو           

الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجـب   
  .أن تكون ترتيبات مؤقتة

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              - 11
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

، 17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015م الدولية لسورية فـي      مجموعة الدع 
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، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم        11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      
االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت               

وبتوفير األجواء .  توفير المساعدات اإلنسانيةوقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية
المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             

 .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة
 تعرضـت لـه   يإدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذ     - 12

 واإلعراب عن القلق البـالغ إزاء       ،4/4/2017 شيخون في ريف إدلب بتاريخ       بلدة خان 
المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في عدد آخر من المناطق والمدن             

 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء وخـصوصاً باسـتخدام           السورية،
عد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، وي

 فـي هـذه     وا أو شـارك   واالدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكب       
 .الجريمة إلى العدالة الدولية

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              - 13
والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة         ترتكبها التنظيمات   

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                - 14

السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     
تي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال              اإلنسان ال 

  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني
اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 15

ات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين       الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمر     
 والطلب من   ،2015 و 2014 و 2013لدعم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام        

الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في تلك المؤتمرات، وكذلك فـي    
ا وبالخصوص فيم ،  )2018 (2 لوبروكس) 2017(وبروكسل  ) 2016(مؤتمرات لندن   

يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربيـة             
المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة علـى            

، تمهيداً  عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم          
 .لكريمة واآلمنة إلى سوريةلعودتهم ا

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 16
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  
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تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة لجوالت مفاوضات جنيف الهادفة إلـى            
رار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر         إق

، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لـسورية وقـرارات         30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
  .مجلس األمن ذات الصلة

سورية واألمين العام مواصـلة     العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    - 17
لمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، الجهود وا

  .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة 
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8353رقم : ق(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ومطالبة الجانب التركي سحب قواته مـن  (ابتداء من عبارة ) 3(ارات الواردة في الفقرة     على العب  دولة قطر تتحفظ   -
 ).منطقة عفرين األمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

 الـدعوة إلـى      على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع           انـلبن يؤكد   :مالحظة -
 .اعتماد حلول سياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها
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تطـــورات األزمـــة 

  .السورية
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

لتوصية الصادرة عن االجتماع الثـاني لهيئـة متابعـة تنفيـذ            وعلى ا  �
القرارات وااللتزامات على المستوى الـوزاري الـذي عقـد بتـاريخ            

  بالجمهورية التونسية،29/3/2019

في هذا  واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            -
ان بتــاريخ فــي الظهــر) 29(ع . د714الــشأن وآخرهــا القــرار رقــم 

 وكافة قرارات المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن          ،15/4/2018
 والقـرار رقـم     ،6/3/2019بتاريخ  ) 151(ع  . د 8353وآخرها القرار رقم    

، وقــرار المجلــس علــى مــستوى 19/12/2016ع بتــاريخ .غ. د8106
 ، وبيانات اللجنة15/12/2016ع بتاريخ  .غ. د 8105المندوبين الدائمين رقم    

  المعنية بالوضع في سورية،العربية الوزارية 
وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يتعـرض               -

  له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،
وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب الـسوري فـي              -

حقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقـق         الحرية والعدالة والمساواة، و   
  آماله ويلبي طموحاته في إرساء األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،

 تهيئة الظروف المالئمة    الدولية المبذولة من أجل   وإذ يرحب مجدداً بالجهود      -
الستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلـى          

م انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان           تشكيل هيئة حك  
 مجموعة الـدعم الدوليـة      ات، وبيان 30/6/2012بتاريخ  ) 1(مؤتمر جنيف   

  وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه،،لسورية

…<†{{{{ÏŁèV< <

ة  على االلتزام الثابت بالحفاظ على سـيادة سـورية ووحـد         التأكيد مجدداً  -18
أراضيها واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثـاق جامعـة          

  .الدول العربية ومبادئه
التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكـن لألزمـة الـسورية              -19

يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما           
بتـاريخ  ) 1( رد في بيان جنيـف يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما و   

 ما نصت عليه القرارات والبيانات الـصادرة        واستناداً إلى ،  30/6/2012
ودعـم جهـود    ،  )2015(2254بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن       
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 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةاألمم المتحد 
اون مـع األمـم المتحـدة       السورية، ودعوة جامعة الدول العربية إلى التع      

إلنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء         
  .السلم واالستقرار في سورية

 اإلعراب عن القلق الشديد من تـداعيات اسـتمرار األعمـال العـسكرية             -20
 عـدد مـن أنحـاء       في والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد     

وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ       بالرغم من اتفاق    ، و سورية
، ودعوة األطراف التي لم تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد          29/12/2016

بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائية وفقا لقـرارات مجلـس            
رقـم  ، والترحيب في هذا اإلطار بقرار مجلـس األمـن           األمن ذات الصلة  

،  القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016بتاريخ   2336
والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النـار باعتبـاره           

) 1(خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقـاً لبيـان جنيـف              
، وإدانة التصعيد العسكري الخطيـر      )2015 (2254 وقرار مجلس األمن  

ومطالبة الجانب . الفترة األخيرةوالتدخالت الخارجية في عموم سورية في   
التركي بسحب قواته من منطقة عفرين، األمر الـذي مـن شـأنه دعـم               

 .المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية
التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون لـه عواقـب               -21

ن، كارثية على أكثر من ثالثة ماليين مواطن سوري نصفهم من النـازحي           
واإلعراب عن القلق إزاء مواصلة الخروقات العسكرية في منطقة خفـض          

 من تداعيات هذا التصعيد الذي من شـأنه أن         التصعيد في إدلب، والتحذير   
والطلب من األطـراف     جهود تحقيق التسوية السياسية المنشودة،    يقوض  

المعنية االلتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب؛ مع ضـرورة اضـطالع            
مع الدولي بمسؤوليته كاملة من حيث التعامل  الناجز مـع الخطـر             المجت

اإلرهابي القائم بمحافظة إدلب وخاصة منع انتشار العناصـر اإلرهابيـة           
 .سواء في األراضي السورية أو النفاذ إلى أي من الدول العربية

اإلعراب عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة على األرض يكون من شـأنها    -22
داً لوحدة األراضي الـسورية وانتهاكـاً لـسيادة سـورية           أن تشكل تهدي  

وسالمتها اإلقليمية، وتفتح المجال أمام المزيد من التدخالت فـي الـشأن            
السوري وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية داخل األراضـي الـسورية،            
والتأكيد  في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقـع جديـد      

، بما ال ينسجم مع االتفاقيات والقـوانين الدوليـة،          على األرض السورية  
الجوار، واعتبـار ذلـك تهديـداً لألمـن          مع دول    تالسيما فيما يتعلق بالعالقا   

 .واالستقرار في المنطقة
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الذي استـضافته المملكـة العربيـة    ) 2(بنتائج اجتماع الرياض الترحيب   -23
 موحـد   ، والذي نجح في تشكيل وفد     23/11/2017-22بتاريخ  السعودية  

 )الرياض والقـاهرة وموسـكو    ( من المعارضة السورية بمنصاتها الثالث    
للمشاركة في إطار هيئة التفاوض السورية في مباحثـات جنيـف وفـي             
أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليهـا مـن قبـل األمـم              
المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل السياسي المنشود لألزمة الـسورية          

تطبيق ل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس         من خال 
 ،والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سـورية       ) 1(بيان جنيف   

  .وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
الترحيب بتعيين السيد جير بيدرسون مبعوثاً خاصاً لألمين العـام لألمـم             -24

وده في سبيل استئناف العملية     المتحدة إلى سورية، والتأكيد على دعم جه      
السياسية، ودعوته الستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، وعقد اجتماعاتها        
تحت رعاية وإشراف األمم المتحدة في أقـرب وقـت ممكـن، وتثمـين              
التجاوب الذي أبدته هيئة التفاوض الـسورية التـي تمثـل المعارضـة             

 .للجنة الدستوريةالسورية، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال ا
 والذي  13/12/2018 بتاريخ   2449الترحيب باعتماد مجلس األمن القرار       -25

يهيب بجميع األطراف أن تكفل تقديم المساعدة اإلنسانية، ويطالب جميـع           
األطراف وخاصة السلطات السورية باالمتثال فورا اللتزاماتهـا بموجـب          

ي والقـانون الـدولي     القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي اإلنـسان        
لحقوق اإلنسان، ويطالب بالوصول اآلمن والمستمر دون عوائق للقوافـل          
اإلنسانية لألمم المتحدة إلى جميع المناطق وفقا لتقيـيم األمـم المتحـدة             

المبذولة من دولة   واإلشادة بالجهود   . لالحتياجات في جميع أنحاء سورية    
بالتعاون ن آخرها دورها    ، والتي كا  الكويت، العضو العربي بمجلس األمن    

 رقـم   ر المشار إليه، فضالً عن القـرار      مع مملكة السويد في اعتماد القرا     
والذي يطالب جميع األطراف بوقف القتـال       ،  24/2/2018بتاريخ   2401

 يومـاً لتمكـين وصـول       30  ال تقـل عـن     في كافة مناطق سورية لمدة    
ـ        رة مـن دون أي     المساعدات اإلنسانية للمحتاجين في المنـاطق المحاص

، إضافة إلى اعتماد خطة وكيل األمين العام للشؤون اإلنـسانية ذات            قيود
الخمس نقاط وحث أطراف النزاع على تنفيذها، ودعوة كافـة األطـراف            
المعنية االلتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميـع            

 2393قـرار رقـم     وكذا الترحيب باعتماد مجلس األمن ال     . أنحاء سورية 
 - والذي تقدمت به جمهورية مـصر العربيـة          - 19/12/2017بتاريخ  

 .بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية
اإلعراب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخـيم            -26
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الواقع قـرب   الهول بالقرب من الحدود السورية العراقية، ومخيم الركبان         
 يفـاقم   المملكة األردنية الهاشمية، األمر الذي مـن شـأنه أن         لحدود مع   ا

والطلب من األطراف الدولية والسورية تحمل       ةاألزمة اإلنسانية في سوري   
، اإلنـسانية  المساعدات إليصال آمنة ممرات تأمينمسؤولياتها والسماح ب  

لـة  ودعوة المجتمع الدولي لتقديم مزيد من المساعدات اإلنـسانية العاج          
لمواجهة أزمة النزوح الحادة التي تشهدها الساحة الـسورية علـى اثـر       
اشتداد المعارك للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي، واإلعراب عن القلق          

 . الشديد إزاء تداعيات ذلك على أمن واستقرار الجوار العربي
أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعـات             -27

تانة، بما في ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العـسكري الـذي تـم              أس
، 4/5/2017التوصل إليه في الجولة الرابعة من اجتماعات أستانة بتاريخ          

والترحيب بالجهود المصرية للتوصل التفاقين إلنـشاء منـاطق لخفـض           
التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي           

، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة       2017 عام   تموز/ في يوليو 
إدخال المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفـاق بـااللتزام          
بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، 
وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم    

ترحيب أيضاً بتوقيع اتفاق عمان لدعم وقف إطالق النار فـي           وال. المتحدة
 بين المملكة األردنية الهاشـمية      7/7/2017جنوب غرب سورية بتاريخ     

وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلى التوافق 
على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شـامل            

صل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحـدة أراضـي          للقتال والتو 
) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1سورية وسالمتها وفق بيان جنيف    

والتأكيد في هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على        . ويقبله الشعب السوري  
وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبـات قـد تهـدد هـذا المبـدأ،               

غ إزاء عمليات التهجير والتغييـر الـديموجرافي   واإلعراب عن القلق البال   
الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا       

  .الصدد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتة
حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيـف جهودهـا ومواصـلة             -28

، 30/6/2012بتاريخ  ) 1(مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف         
وبيانات فيينا الصادرة عـن مجموعـة الـدعم الدوليـة لـسورية فـي               

، إضافةً إلى بيان ميونخ     17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015
ى التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم االتفـاق        ، والعمل عل  11/2/2016في  

عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآليـة             
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تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآليـة تـوفير المـساعدات            
وبتوفير األجواء المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف        . اإلنسانية

لمتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكـم انتقـالي ذات          تحت رعاية األمم ا   
 .صالحيات تنفيذية كاملة

 يإدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الـذ     -29
 ،4/4/2017تعرضت له بلدة خان شيخون فـي ريـف إدلـب بتـاريخ              

واإلعراب عن القلق البالغ إزاء المعلومات التـي تـشير إلـى اسـتخدام              
 وإدانـة   سلحة الكيميائية في عدد آخر من المناطق والمدن الـسورية،         األ

جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبريـاء وخـصوصاً باسـتخدام           
األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عمالً بربريـاً            

يم مـن   وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بتقد       
 . في هذه الجريمة إلى العدالة الدوليةوا أو شاركواارتكب

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين فـي مختلـف المنـاطق             -30
السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهـة         

 .النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
موعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية األمم     الطلب من المج   -31

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقـاف          
االنتهاكات الدائمة لحقوق اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما فـي           
ذلك توفير الحماية الالزمة لألطفال والنساء ومنع استهداف المستـشفيات          

  .لمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنسانيوا
اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح            -32

أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمـؤتمرات الدوليـة األول            
والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام          

 والطلب من الـدول المانحـة سـرعة الوفـاء           ،2015 و 2014 و 2013
بتعهداتها التي أعلنت عنها في تلك المؤتمرات، وكذلك في مؤتمرات لندن           

، )2019 (3وبروكسل  ) 2018 (2 لوبروكس) 2017(وبروكسل  ) 2016(
وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للـدول العربيـة المجـاورة            

مـضيفة لالجئـين والنـازحين      لسورية وغيرها من الـدول العربيـة ال       
السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة علـى عاتقهـا فـي       

، مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلـة لهـم          
 .تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سورية

ع األمـين   الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته م         -33
، وكـذلك مـع مختلـف        إلى سورية  العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص    

األطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة          
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لجوالت مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقـرار خطـوات الحـل الـسياسي             
 بتاريخ  )1(االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف           

، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلـس         30/6/2012
  .األمن ذات الصلة

سورية واألمـين   العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    -34
العام مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية         

 الجهـود علـى الـدورة       المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك      
  .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د752: ق.ق(
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ومطالبة الجانـب   (ابتداء من عبارة    ) 3(تتحفظ دولة قطر على العبارات الواردة في الفقرة          -
 من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصـل  التركي سحب قواته من منطقة عفرين األمر الذي       

 ).لحلول سياسية لألزمة السورية
يؤكد لبنـان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخليـة فـي الـدول العربيـة             : مالحظة -

الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واسـتقرار              
  .االدول العربية ويلبي تطلعات شعوبه
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  تطورات الوضع في سورية

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن  �

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019بتاريخ بالقاهرة لمستوى الوزاري الذي عقد على ا

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،  �

فـي هـذا الـشأن      واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            - 
 وكافـة قـرارات     ،31/3/2019 بتـاريخ    تونسفي  ) 30(ع  . د 752وآخرها القرار رقم    

) 151(ع . د8353ي في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم   المجلس على المستوى الوزار   
، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،6/3/2019بتاريخ  

، وبيانات اللجنة   15/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8105على مستوى المندوبين الدائمين رقم      
  المعنية بالوضع في سورية،العربية الوزارية 

 عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء مـا يتعـرض لـه مـن                وإذ يعرب من جديد    - 
  انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،

وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة              - 
ته في إرساء والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طموحا

  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
 تهيئة الظروف المالئمـة السـتئناف       الدولية المبذولة من أجل   وإذ يرحب مجدداً بالجهود      - 

عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي            
ـ               بتـاريخ  ) 1(ؤتمر جنيـف    ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لمـا جـاء فـي بيـان م

 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ، مجموعة الدعم الدولية لسوريةات، وبيان30/6/2012
 بكافة فئاته وأطيافه،

†{{{{ÏŁè…V< <

 على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها               التأكيد مجدداً  -1
  . جامعة الدول العربية ومبادئهواستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثاق



 -16 -

التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي الحـل                -2
السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري  

ليـه   ما نـصت ع    واستناداً إلى ،  30/6/2012بتاريخ  ) 1( وفقاً لما ورد في بيان جنيف     
، )2015(2254القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن          

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةودعم جهود األمم المتحد   
 إلنجـاح   والتأكيد على عزم جامعة الدول العربية اإلسهام في الجهود األممية         السورية،  

جري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في        المفاوضات السورية التي ت   
  .سورية

 والخروقـات التـي     اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية         -3
بالرغم من اتفـاق وقـف      ، و  عدد من أنحاء سورية    في تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد   

، ودعوة األطراف التـي لـم       29/12/2016إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ        
تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائيـة وفقـا               

رقـم  ، والترحيب في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن         لقرارات مجلس األمن ذات الصلة    
، والترحيـب    القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016بتاريخ   2336

الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد             بالجهود  
، وإدانة )2015 (2254 وقرار مجلس األمن) 1(تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 

. التصعيد العسكري الخطير والتدخالت الخارجية في عموم سورية في الفترة األخيـرة           
، األمر الذي من شأنه     كافة األراضي السورية  ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من       

  .دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر                -4
من ثالثة ماليين مواطن سوري نصفهم من النازحين، واإلعـراب عـن القلـق إزاء               

 مـن   العسكرية في منطقة خفض التصعيد فـي إدلـب، والتحـذير          مواصلة الخروقات   
 جهود تحقيق التسوية السياسية المنشودة،تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوض 

والطلب من األطراف المعنية االلتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب؛ مـع ضـرورة              
النـاجز مـع الخطـر      اضطالع المجتمع الدولي بمسؤوليته كاملة من حيث التعامـل            

اإلرهابي القائم بمحافظة إدلب وخاصة منع انتشار العناصـر اإلرهابيـة سـواء فـي               
 .األراضي السورية أو النفاذ إلى أي من الدول العربية

اإلعراب عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة على األرض يكون من شـأنها أن تـشكل                 -5
 فـتح ، وت  سورية وسـالمتها اإلقليميـة     تهديداً لوحدة األراضي السورية وانتهاكاً لسيادة     
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المجال أمام المزيد من التدخالت في الشأن السوري وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية 
داخل األراضي السورية، والتأكيد  في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسـخ               

ولية، السيما  لواقع جديد على األرض السورية، بما ال ينسجم مع االتفاقيات والقوانين الد           
الجوار، واعتبار ذلك تهديـداً لألمـن واالسـتقرار فـي          مع دول    تفيما يتعلق بالعالقا  

 .المنطقة

اإلعراب عن بالغ القلق من تدهور األوضاع اإلنسانية في شمال غرب سـوريا جـراء       -6
مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المستشفيات والمرافق المدنية والبنى التحتيـة         

وتقدير دور حاملي القلم للملف اإلنساني السوري، دولة الكويت ومملكـة           . تعمدبشكل م 
بلجيكا وجمهورية ألمانيا االتحادية، في تسليط الضوء على تدهور األوضاع اإلنـسانية            
في المناطق التي تواجه الحملة العسكرية في الشمال الغربـي لـسوريا، وتثمـين دور               

 بإلقاء بيان بالنيابة عن حاملي القلم في الملـف          الكويت العضو العربي في مجلس األمن     
اإلنساني السوري، واإلشادة بالبيان الذي تم إلقاءه من قبل حاملي القلم للملف اإلنـساني              

خالل الجلسة التي عقدها مجلـس األمـن بتـاريخ          )  ألمانيا -بلجيكا-الكويت(السوري  
من ادانة أي هجوم     شمال غرب سوريا، والذي تض      في  لمناقشة التطورات  16/8/2019

 .من أي طرف ضد المدنيين والبني التحتية والمرافق الصحية

بتـاريخ  الذي استضافته المملكة العربية السعودية      ) 2(بنتائج اجتماع الرياض    الترحيب   -7
، والذي نجح في تشكيل وفد موحـد مـن المعارضـة الـسورية              22-23/11/2017

مشاركة في إطـار هيئـة التفـاوض        لل )الرياض والقاهرة وموسكو  ( بمنصاتها الثالث 
السورية في مباحثات جنيف وفي أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليهـا             
من قبل األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل السياسي المنشود لألزمة الـسورية             

تطبيق بيـان جنيـف   من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس  
 وقرارات مجلس األمـن     ،وريةـوالبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم س      ) 1(

  .ذات الصلة

ألمين العام لألمم المتحدة     ل خاصالمبعوث  ال السيد جير بيدرسون     التأكيد على دعم جهود    -8
في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوتـه السـتكمال تـشكيل اللجنـة           إلى سورية   

  .ماعاتها تحت رعاية وإشراف األمم المتحدة في أقرب وقت ممكنالدستورية، وعقد اجت

 والذي يهيب بجميع    13/12/2018 بتاريخ   2449الترحيب باعتماد مجلس األمن القرار       -9
األطراف أن تكفل تقديم المساعدة اإلنسانية، ويطالب جميع األطراف وخاصة السلطات           

 الدولي بما في ذلك القانون الـدولي        السورية باالمتثال فورا اللتزاماتها بموجب القانون     
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اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويطالب بالوصول اآلمـن والمـستمر دون            
عوائق للقوافل اإلنسانية لألمم المتحدة إلى جميع المناطق وفقا لتقيـيم األمـم المتحـدة               

لكويـت،  المبذولة مـن دولـة ا     واإلشادة بالجهود   . لالحتياجات في جميع أنحاء سورية    
بالتعاون مع مملكة السويد فـي  ، والتي كان آخرها دورها      العضو العربي بمجلس األمن   

والـذي  ،  24/2/2018بتاريخ   2401 رقم   ر المشار إليه، فضالً عن القرار     اعتماد القرا 
 يومـاً   30  ال تقل عن   يطالب جميع األطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة         

ت اإلنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصـرة مـن دون أي           لتمكين وصول المساعدا  
، إضافة إلى اعتماد خطة وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ذات الخمس نقـاط              قيود

وحث أطراف النزاع على تنفيذها، ودعوة كافة األطراف المعنية االلتزام بهذا القـرار             
وكـذا الترحيـب باعتمـاد    . سوريةوالتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء   

 والذي تقدمت به جمهوريـة      - 19/12/2017 بتاريخ   2393مجلس األمن القرار رقم     
 .  بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية-مصر العربية 

اإلعراب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول بـالقرب              - 10
المملكة األردنيـة   الواقع قرب الحدود مع     سورية العراقية، ومخيم الركبان     من الحدود ال  

والطلـب مـن     ة يفاقم األزمة اإلنسانية فـي سـوري       الهاشمية، األمر الذي من شأنه أن     
 إليـصال  آمنـة  ممرات تأميناألطراف الدولية والسورية تحمل مسؤولياتها والسماح ب      

ي لتقديم مزيد مـن المـساعدات اإلنـسانية         ، ودعوة المجتمع الدول   اإلنسانية المساعدات
العاجلة لمواجهة أزمة النزوح الحادة التي تشهدها الساحة السورية على اثـر اشـتداد              
المعارك للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي، واإلعراب عن القلق الشديد إزاء تداعيات            

 . ذلك على أمن واستقرار الجوار العربي

لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في          أخذ العلم بالجهود المبذولة      - 11
ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من              

، والترحيب بالجهود المصرية للتوصل التفـاقين       4/5/2017اجتماعات أستانة بتاريخ    
 بريف دمشق وريف حمص     إلنشاء مناطق لخفض التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية        

، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال        2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  
المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة           
الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار            

والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . فاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      الت
 بـين المملكـة     7/7/2017لدعم وقف إطالق النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ           
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األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلـى           
جنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال       التوافق على منطقة خفض التصعيد في ال      

والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفـق            
والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1بيان جنيف 

د هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات ق            
تهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموجرافي            
الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجـب   

  .أن تكون ترتيبات مؤقتة

ـ             - 12 ا حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ م
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

، 17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015مجموعة الدعم الدولية لسورية فـي       
، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم        11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      

ت، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت          االتفاق عليها والواردة في تلك البيانا     
وبتوفير األجواء . وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية

المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             
 .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

عراب عن القلق البالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في             اإل - 13
 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء عدد من المناطق والمدن السورية،  

وخصوصاً باستخدام األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عمـالً             
ـ           وانتهاكاً وحشياً  وا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكب

 . في هذه الجريمة إلى العدالة الدوليةواأو شارك

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              - 14
بطـة بالقاعـدة    ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرت       

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                - 15
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

لحمايـة الالزمـة لألطفـال      اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير ا         
  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني
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اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 16
الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين            

 والطلب من   ،2015 و 2014 و 2013عم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام        لد
الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في تلك المؤتمرات، وكذلك فـي    

 3وبروكـسل   ) 2018 (2 لوبروكـس ) 2017(وبروكـسل   ) 2016(مؤتمرات لندن   
 للدول العربية المجاورة لسورية     وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم     ،  )2019(

وغيرها من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها فـي            
تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المـساعدات             

 .، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سوريةاإلنسانية العاجلة لهم

لطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم              ا - 17
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة لجوالت مفاوضات جنيف الهادفة إلـى            
تقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر     إقرار خطوات الحل السياسي االن    

، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لـسورية وقـرارات         30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
  .مجلس األمن ذات الصلة

سورية واألمين العام مواصـلة     العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    - 18
إلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، الجهود والمشاورات مع مختلف األطراف ا

 .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة 
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8408رقم : ق(
  
  
  
  

  ــــــــــــ
ة، مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسـية         على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيق          لبنـانيؤكد   -

  .توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها
سحب قواته من كافة    بومطالبة الجانب التركي    (ابتداء من عبارة    ) 3( على العبارات الواردة في الفقرة       دولـة قـطر تتحفظ   -

 ).دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لالزمة السوريةاألراضي السورية األمر الذي من شأنه 
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  العدوان التركي على سوريا

  
المنعقد بمقر األمانة إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية 

  ،12/10/2019بتاريخ العامة بالقاهرة 
سورية وآخرها قرار إذ يؤكد على قراراته على مستوى القمة حول تطورات األزمة ال - 

  ،31/3/2019بتاريخ ) 30(ع . د758م قمة تونس رق
وإذ يستذكر ويؤكد على القرارات الصادرة عنه حول االنتهاكات التركية للسيادة  - 

  ،15/9/2019بتاريخ ) 152(ع . د8418العراقية وآخرها القرار رقم 
كافة قراراته وإذ يؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقالل سوريا، ويشدد على  - 

، باعتباره السبيل الوحيد لحل 2254حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
  عاناة أبناء الشعب السوري الشقيق،األزمة السورية وإنهاء م

  وبناء على مداخالت السادة أعضاء الوفود والسيد األمين العام، - 

Ïè{{{{…†V< <

 باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق األمم إدانة العدوان التركي على األراضي السورية -1
المتحدة وقرارات مجلس األمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقالل سوريا، 

، ويعتبره تهديداً مباشراً لألمن القومي العربي ولألمن والسلم 2254وخاصة القرار رقم 
اع عن األراضي الدوليين، ويؤكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدف

 من 51السورية هو تطبيق للحق األصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً للمادة 
  .ميثاق األمم المتحدة

المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة األراضي  -2
دخالت السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة األحدث من الت

التركية واالعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول 
 .العربية

الرفض القاطع ألي محاولة تركية وكل المحاوالت األخرى المستهدفة فرض تغييرات  -3
، "بالمنطقة العازلة" ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى 

ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي يتعين على المجتمع الدولي مواجهته ومنعه، باعتبار أن 
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ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقالل أراضيها وتماسك نسيجها االجتماعي، 
  .والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي

 عودة تحميل تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي اإلرهاب أو -4
 لممارسة نشاطها في المنطقة، -  بما فيها تنظيم داعش اإلرهابي- التنظيمات اإلرهابية 

ومطالبة مجلس األمن، وبصفة خاصة الدول دائمة العضوية، باتخاذ كل ما يلزم من 
تدابير وبشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها فيما يتعلق بعدم السماح بتسلل 

م داخلها، ـاء قدراتهـوريا، أو إعادة بنـارج سـ خإلىين األجانب المقاتلين اإلرهابي
 .ما سيقوض ما تحقق من انتصارات على اإلرهاب ويهدد األمن اإلقليمي والدولي

تجديد التأكيد على وحدة واستقالل سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في  -5
 إطار اللجنة الدستورية التي المفاوضات السياسية تحت رعاية األمم المتحدة، خاصة في

 2254أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس األمن رقم 
والتوصل لتسوية سياسية لألزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري، والتشديد 

يتها على أن ال حل عسكريا لألزمة، وضرورة اعتماد المسار السياسي سبيال وحيدا لتسو
وحل جميع تداعياتها وبما يضمن التزام القانون الدولي، ويحقق أمن سوريا وأمن 
جوارها ودول المنطقة، ويؤدي إلى خروج جميع القوات األجنبية من سوريا، ويسمح 

  .باستعادة سوريا دورها في منظومة العمل العربي المشترك
قف العدوان التركي واالنسحاب مطالبة مجلس األمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لو -6

من األراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك 
في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو 

  .معلوماتي يساعدها في عدوانها على األراضي السورية
بإجراء اتصاالت مع سكرتير عام األمم تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية  -7

المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء األمم المتحدة كوثيقة 
في ترتيب زيارة لوفد  - بالتنسيق مع العضو العربي بمجلس األمن -  رسمية، والنظر

وان  لمتابعة األمر والعمل على وقف العدالمجلسوزاري عربي مفتوح العضوية إلى 
  . التركي على األراضي السورية

النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق  -8
 .بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركي
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تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل  -9
ة مجلس األمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة مختلف أجهزة األمم المتحدة، خاص

  .الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن
ورفع توصياتها لمجلس " التدخالت التركية في الدول العربية"تشكيل لجنة عربية لمتابعة  -10

  .الجامعة على المستوى الوزاري
لمجلس في دورته العادية الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى ا -11

 . األعضاءالمقبلة بالتنسيق مع الدول
  

  )12/10/2019 - 2 ج -  ع .غ. د- 8454رقم : ق(
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
تأكيد دولة قطر موقفها الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا إال أن الزخم والهبة الملحوظة، من جانب األمانة في الدعوة لعقد هذا مع "   -

ماع، نفتقدهما بالنسبة لدول عربية شقيقة تنتهك فيها الشرعية والسيادة، إما بقوات خارجة عن الشرعية تارة وإما بقوات ممولة، بكل االجت
 وتبرير تدخل دول عربية لسنا ساكنا بشأنهاأسف، من دول عربية تارة أخرى، ومن غير طلب من الحكومة الشرعية، دون أن يحرك مج

لدول عربية أخرى تحت ذريعة حماية نفسها من اإلرهاب، وتجريم ذلك على دول أخرى يجعلنا أمام سياسة ازدواجية في الشؤون الداخلية 
  .وعليه فإن دولة قطر تسجل تحفظها على القرار وتطلب تذييله بنص هذا التحفظ "المعايير والكيل بمكيالين

   . تتحفظ جمهورية الصومال الفيدرالية على القرار   -
  

 

 

  


