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

)27/8/2011 – 29/3/7201:(  
 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في  الصادر عن148البيان رقم   - 

  7 ----------)27/8/2011: القاهرة(دورته غير العادية بشأن تطورات األوضاع في سورية 
  8 --------------27/8/2011 بتاريخلحل األزمة السورية المبادرة العربية : مرفق مستقل  - 
ع . الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د152البيان رقم   - 

  10 ------------------تطورات األوضاع في سورية بشأن 13/9/2011بتاريخ ) 136(
 بشأن 7435ع رقم .غ.دقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري   - 

  11 --------------------------)16/10/2011بتاريخ : القاهرة(الوضع في سورية 
 بشأن 7436م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  13 -------)2/11/2011بتاريخ : القاهرة(تطورات األوضاع في الجمهورية العربية السورية 
F   14 ---------------------------------------------مرفق خطة العمل  
F   رية على مرفق تقرير حول اجتماع اللجنة المعنية باألوضاع في الجمهورية العربية السو

  15 --------------------------------مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين
 بشأن 7437م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

بتاريخ : القاهرة(تمويل األنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل األزمة السورية 
2/11/2011(------------------------------------------------- 17  

 بشأن 7438م رقم .ع.غ.توى الوزاري دقرار مجلس جامعة الدول العربية على المس  - 
  18 --------------------)12/11/2011بتاريخ : القاهرة(متابعة تطورات الوضع في سورية 

 بشأن 7439م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 
مشروع بروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية 

  20 -------------------------------)16/11/2011بتاريخ : لرباطا(إلى سورية 
 بشأن تنفيذ 7440م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

 الخاص بمتابعة تطورات 12/11/2011م بتاريخ .ع.غ. د7438الفقرة الرابعة من القرار رقم 
  22 ----------------------------- )16/11/2011بتاريخ : الرباط(الوضع في سورية 

متابعة  بشأن 7441م رقم .ع.غ.الدول العربية على المستوى الوزاري دقرار مجلس جامعة   - 
  23 ------------------------)24/11/2011بتاريخ : القاهرة (تطورات الوضع في سورية

متابعة  بشأن 7442م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 
  25 ------------------------)27/11/2011بتاريخ : القاهرة (تطورات الوضع في سورية

عادية رقم بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير   - 
بشأن التوقيع على بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة  20/12/2011ع بتاريخ .غ.د 161

بين الجمهورية العربية السورية واألمانة العامة لجامعة الدول مراقبي جامعة الدول العربية 
  27 ------------------------------- متابعة تطورات الوضع في سوريةالعربية حول

 بشأن 7444م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 
عناصر الخطة العربية لحل األزمة السورية .. متابعة تطورات الوضع في سورية

  28 --------------------------------------)22/1/2012بتاريخ : القاهرة(
 بشأن 7445م رقم .ع.غ.وزاري دقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى ال  - 

 زيادة تمويل األنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية لحل األزمة السورية
  31 --------------------------------------)22/1/2012بتاريخ : القاهرة(

بشأن  7446م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 
  32 -------------------)12/2/2012: القاهرة (متابعة تطورات الوضع المتفاقم في سورية
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 7460رقم ) 137(ع .قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 
  36 ---------------------------)10/3/2012: القاهرة (بشأن معالجة األزمة السورية

بتاريخ ) 23(ع . د554قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 
  39 -----------------------------------)29/3/2012: بغداد (29/3/2012

 43 -------------)29/3/2012: بغداد) (23(ع . إعالن بغداد الصادر عن القمة دمن) 14(الفقرة   - 
 بتاريخ 7503ع رقم .غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  44 -----------------------------  بشأن تطورات الوضع في سورية26/4/2012
 بتاريخ 7507ع رقم .غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  47 ------------------------------  بشأن تطورات الوضع في سورية2/6/2012
 بتاريخ 7510م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  50 ----------------------- بشأن متابعة التطورات الخطيرة في سورية22/7/2012
بتاريخ  170م رقم .ع.غ.بيان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  53 --------------- المملكة العربية السعودية لعقد قمة إسالمية استثنائية بشأن دعوة22/7/2012
 7523رقم ) 138(ع .قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  54 ------------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية5/9/2012بتاريخ 
بتاريخ  7572رقم ع .غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

  58 ---------------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية12/11/2012
 173ع رقم .غ.بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين د  - 

 بشأن ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك والمخيمات 23/12/2012بتاريخ 
  62 -------------------------------الفلسطينية األخرى في األراضي العربية السورية

بتاريخ  7578ع رقم .غ.عة الدول العربية على المستوى الوزاري دقرار مجلس جام  - 
 بشأن تقديم المساعدات الضرورية للنازحين السوريين إلى لبنان واألردن 13/1/2013

  63 ---------والعراق في ضوء خطورة األزمة السورية وتداعياتها اإلنسانية على دول الجوار
 بتاريخ 7581ع رقم .غ.لوزاري دقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى ا  - 

  65 ------- بشأن تقديم المساعدات الضرورية للنازحين السوريين في دول الجوار11/2/2013
) 139(ع .د 7595قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 

  67 ------------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية6/3/2013بتاريخ 
الدوحة ) 24(ع .د 580رقم لى مستوى القمة قرار مجلس جامعة الدول العربية ع  - 

  69 ------------------------ بشأن تطورات الوضع في سورية26/3/2013بتاريخ 
ع الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته .غ. د177بيان رقم   - 

  73 ------------------ بشأن االعتداء اإلسرائيلي على سورية12/5/2013غير العادية بتاريخ 
 7648ع رقم .غ.لدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دقرار مجلس جامعة ا  - 

  43 ----------------- بشأن تطورات األوضاع الخطيرة في سورية21/5/2013بتاريخ 
 بتاريخ 7649ع رقم .غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 

 حل  بشأن تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية المبذولة إليجاد5/6/2013
  77 -------------------------------------------سياسي لالزمة السورية

م رقم .ع.غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين د  - 
  81 ------------------- بشأن األوضاع الخطيرة في سورية27/8/2013بتاريخ  7651

) 140(ع .د 7667قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  83 ------------------------ع الخطيرة في سورية بشأن األوضا1/9/2013بتاريخ 

 178م رقم .ع.غ.بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين د  - 
  85 --------------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية11/9/2013بتاريخ 

الصحفي الصادر عن االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى البيان   - 
  87 -------------------)24/9/2013: نيويورك ( في سوريةالوزاري بشأن مستجدات الوضع
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 بتاريخ 7716ع رقم .غ.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د  - 
 بشأن تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية والمساعي العربية 3/11/2013

  89 ---------------------------------------)2(المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 
 بتاريخ 7717ع رقم .غ.الوزاري دقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى   - 

 بشأن األوضاع اإلنسانية في سورية وتقديم اإلغاثة العاجلة لالجئين 3/11/2013
  92 ---------------------------------------------والنازحين السوريين

) 141(ع . د7737قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  94 ------------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية9/3/2014بتاريخ 

) 141(ع . د7738جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم قرار مجلس   - 
المترتبة على لبنان جراء أزمة  بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة 9/3/2014بتاريخ 

  96 ----------------------------------------------النازحين السوريين
بتاريخ ) 25(ع . د600قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 

  97 ---- --------------------------------ورية بشأن األزمة الس26/3/2014
بتاريخ ) 25(ع . د601قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 

 بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة 26/3/2014
  100 ---------------------------------------------النازحين السوريين

بتاريخ ) 25(ع . د602قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 
 بشأن الصعوبات واألعباء المترتبة على المملكة األردنية الهاشمية جراء 26/3/2014

  101 -----------------------------------أزمة النازحين والالجئين السوريين
بتاريخ ) 25(ع . د603قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 

 بشأن الصعوبات واألعباء المترتبة على جمهورية العراق جراء أزمة 26/3/2014
  102 ---------------------------------------ين والالجئين السوريينالنازح

بتاريخ ) 25(ع . د604قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 
 بشأن الصعوبات واألعباء المترتبة على جمهورية مصر العربية جراء 26/3/2014

  103 -----------------------------------أزمة النازحين والالجئين السوريين
) 142(ع . د7805اري رقم قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوز  - 

  104 ------------------------ بشأن تطورات الوضع في سورية7/9/2014بتاريخ 
بيان صحفي صادر عن االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على   - 

  107 -------------------------- بنيويورك23/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 
 )143(ع . د7870قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 

 بشأن دعم جمهورية العراق في مكافحة التنظيمات اإلرهابية 9/3/2015بتاريخ 
  109 -----------------------------------المتطرفة وإغاثة النازحين والالجئين

) 143(ع . د7872قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  111 ------------------------ بشأن تطورات الوضع في سورية9/3/2015بتاريخ 

بتاريخ ) 26 (ع.د 623عربية على مستوى القمة رقم قرار مجلس جامعة الدول ال  - 
  113 -------------- بشأن التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية29/3/2015

) 144(ع . د7936قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  115 ----------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية13/9/2015بتاريخ 

 أزمةبشأن ) 144(ع . عن مجلس جامعة الدول العربية دالصادر 209البيان رقم    - 
  118 --------------------------------13/9/2015 بتاريخ الالجئين والنازحين

) 145(ع .د 8006قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  120 ----------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية11/3/2016بتاريخ 

ع .غ.د 8042دوبين الدائمين رقم قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المن  - 
  123 ------------------------ بشأن تطورات الوضع في سورية4/5/2016بتاريخ 

بتاريخ ) 27(ع . د646قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 
  126 -----------------------------  بشأن تطورات األزمة السورية25/7/2016
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) 146 (ع. د8060قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  130 ------------------------ بشأن تطورات الوضع في سورية8/9/2016بتاريخ 

البيان الختامي الصادر عن االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على   - 
  134 ------------------------------ )21/9/2016:نيويورك(المستوى الوزاري 

الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين  223البيان رقم   - 
بشأن األوضاع اإلنسانية في مدينة حلب بالجمهورية العربية السورية ع .غ.الدائمين د

  136 -------------------------------------------)4/10/2016:القاهرة(
ع .غ. د8105قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رقم   - 

  139 ----------------------- بشأن تطورات الوضع في حلب15/12/2016بتاريخ 
ع بتاريخ .غ. د8106المندوبين الدائمين رقم قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى   - 

  142 ---------------- بشأن تطورات الوضع في سورية وبخاصة في مدينة حلب19/12/2016
بيان صحفي بمناسبة انعقاد االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على   - 

مستوى المندوبين الدائمين بشان المستجدات الخاصة باألزمة السورية برئاسة 
  145 -------------------------------)4/1/2017: القاهرة(ية التونسية الجمهور

) 147(ع . د8120قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  146 ------------------------ بشأن تطورات الوضع في سورية7/3/2017بتاريخ 

بتاريخ ) 28(ع . د680قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   - 
  150 -----------------------------  السورية بشأن تطورات األزمة29/3/2017

) 148(ع . د8173قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  154 ----------------------- بشأن تطورات الوضع في سورية12/9/2017بتاريخ 

) 149(ع .د 8238قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  158 ------------------------تطورات الوضع في سورية بشأن 7/3/2018بتاريخ 

بتاريخ ) 29(ع .د 714رار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ق  - 
  163 ----------------------------- تطورات األزمة السورية بشأن 15/4/2018

) 150(ع .د 8291قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم   - 
  168 -----------------------تطورات الوضع في سورية بشأن 11/9/2018بتاريخ 

ن االجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على المستوى البيان الختامي الصادر ع  - 
  173 -----------------------------------)24/9/2018: نيويورك(الوزاري 

  
 – 3/12/2011(بيانات وتوصيات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية   :ثانياً

23/5/3201:(  
: الدوحة(البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية   - 

3/12/2011(------------------------------------------------ 177  
: الدوحة(البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية   - 

17/12/2011(----------------------------------------------- 180  
: القاهرة(البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية   - 

8/1/2012(------------------------------------------------- 182  
الوضع في سورية توصية صادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية ب  - 

  184 -------------------------------------------)8/1/2012: القاهرة(
: الدوحة(البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية   - 

17/4/2012(------------------------------------------------ 185  
البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية   - 

  188 ------------------------------------------)9/12/2012: الدوحة(
 اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في البيان الصحفي الصادر عن  - 

  191 ----- --------------------------------)23/5/2013: القاهرة(سورية 
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تحت رعاية جامعة الذي انعقد في القاهرة تقرير حول نتائج مؤتمر المعارضة السورية   :ثالثاً
  192 --------------------------------------)3/7/2012و2(الدول العربية 

  208 ------------)11/11/2012- 8( الدوحة حول نتائج اجتماع المعارضة السورية اتفاق   :رابعا
  :مرفقات

  217 --------------------------أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية           -
  218 ---------------- التي أصدرت قرارات بشأن سورية     اجتماعات مجلس الجامعة    ب  بيان  -
  222 ----------------اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية            بيان باجتماعات      -
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{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

انعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر العاديـة               
ارجيـة  برئاسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد اهللا الوزير المسؤول عن الـشؤون الخ              

بسلطنة عمان، وبحضور األمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الـسادة وزراء الخارجيـة      
، لبحـث التطـورات     27/8/2011ورؤساء الوفود، في مقر األمانة العامة بالقـاهرة بتـاريخ           

  الخطيرة في سورية،
 وإذ يعرب المجلس عن قلقه وانزعاجه إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات
  خطيرة أدت إلى سقوط آالف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق، 

وإذ يشدد على ضرورة وضع حد إلراقة الدماء وتحكيم العقـل قبـل فـوات األوان                
واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة اآلمنة، وتطلعاته المشروعة نحو تحقيـق             

 واالجتماعية التي يستشعرها الشعب الـسوري وتحقـق         اإلصالحات السياسية واالقتصادية  
  .تطلعاته نحو العزة والكرامة

وإذ يشدد على أن استقرار الجمهورية العربية السورية هو ركيـزة أساسـية فـي               
  استقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها، 

  وحرصاً من المجلس على معالجة األزمة السورية داخل إطارها العربي،
  :جلسيقرر الم

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية القيام بمهمة عاجلة إلى دمـشق ونقـل                -1
  .المبادرة العربية لحل األزمة إلى القيادة السورية

  .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات -2
  

 )27/8/2011 -ع .غ. د– 148بيان رقم (

 )7103(ص -50)/11/08(س/01ج
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  المبادرة العربية لحل األزمة السورية
  2011آب / أغسطس27

  ــــ

حرصاً من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حٍل لألزمة فـي سـورية، ودرءاً               
لألخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك على اسـتقرار سـورية وسـالمتها اإلقليميـة        

شر ووحدتها، وحقن دماء السوريين، وتفادياً ألي نوع من التدخل األجنبي مباشراً أو غير مبا             
  :وضمان تحقيق اإلصالحات في مناخٍ آمن ومنضبط، تؤكد على ما يلي

دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل                -1
المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد مـن             

  .تنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل األجنبيالضحايا وتجنيب سورية االنزالق نحو ف
 .تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطن  -2

 .إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين، أو المعتقلين بتهم المشاركة في االحتجاجات األخيرة  -3

تـه مـن   إعالن مبادئ واضح ومحدد من قبل الرئيس، يجدد فيه مـا تـضمنته خطابا        -4
، كما يؤكد التزامه باالنتقال إلى نظام حكم تعددي، وأن يـستخدم      )1(خطوات إصالحية 

صالحياته الموسعة الحالية لكي يعجل في عملية اإلصالح، كما يتضمن اإلعالن إجراء           
انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة لكافة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشـيح            

  .ية الوالية الحالية للرئيس موعد نها2014في العام 
  .يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية ويتحول إلى حام لعملية التحول واإلصالح  -5
بدء االتصاالت السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على              -6

هيئـة التنـسيق     (قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة، بدءاً من التجمع الوطني الديمقراطي        
وتمثيل التنسيقات الميدانيـة    ) 2)(الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية      

                                                
 إلى هيئة لالنتقالمن قانون إلغاء حالة األحكام العرفية إلى القبول بانتخاب مجلس شعب جديد قابل   )1(

، وتحديد صالحيات كل جهاز امني من األجهزة األربعة )الخ...دستورية تضع دستوراً جديداً للبالد
لمرتبطة بها، وتوكيل الشرطة بكافة ضمن وظائفه المنصوص عليها قانوناً، وتبعيتها القانونية للوزارات ا

 وفق اآلليات التي ينص عليها 2014قضايا األمن الداخلي، وإجراء انتخابات رئاسية تعددية في العام 
وهذا كله يتوافق مع طروحات . الدستور الجديد الذي يضعه مجلس الشعب القادم أو الجمعية التأسيسية

الرئيس في حواراته مع الوفود األهلية بمحاسبة من ويشمل ذلك ما وعد به . الرئيس ومع ما طرحه
 .ارتكبوا التجاوزات واألخطاء، ويمكن أن يتطور إلى ذلك إلى تشكيل هيئة إلنصاف الضحايا

تشمل أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي الستة وعشر أحزاب كردية ممثلي التيار اإلسالمي   )2(
 .ت وطنيةالديمقراطي وعدة تجمعات سياسية سورية وشخصيا
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وممثلـين عـن   ) 3(البازغة على األرض في الحوار بوصفها شريكاً معترفاً به سياسياً  
التيار اإلسالمي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك علـى أسـاس رؤيـة              

ويكـون  . من النظام القديم إلى نظام ديمقراطي تعددي بديل       برنامجية واضحة للتحول    
هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الـرئيس مفتوحـاً لكافـة القـوى                
والشخصيات الراغبة في االنضمام إليه بغض النظر عن الهيئة التي تنتمي إليهـا، أو              

 طرف منـضم عليـه،      الحزب الذي تمثله وفق األسس التي يعلنها الحوار، ويوافق أي         
 .شرط أن توافق عليه هيئة الحوار الوطني على أساس معايير محددة

يقوم الحوار على أساس المصلحة الوطنية العليا لسورية باالنتقال اآلمن إلـى مرحلـة       
  .ال للعنف، ال للطائفية، ال للتدخل األجنبي: جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية

ياً استثنائياً بشكٍل سريع يقرر فيه الحزب تخليـه عـن           يعقد حزب البعث مؤتمراً قطر      -7
المادة الثامنة بوصفها عبئاً عليه، وقبوله االنتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على             
صندوق االقتراع، ويعلن فيه الحزب كقرار له بعمله مع أحزاب الجبهة مثل أية أحزاب 

  .ية االئتالفات والتحالفاتفي إطار القانون وعلى قاعدة المساواة والندة وحر
تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية                -8

  .يتم التوافق عليها
تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبـوالً مـن قـوى                 -9

وتتحدد مهمتها في إجراء    المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس،         
انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء الـسوري، وتكـون             

 .مفتوحة لمراقبين لالنتخابات، وتنجز مهامها قبل نهاية العام

يكلف رئيس الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل حكومة تمـارس صـالحياتها الكاملـة        -10
 .بموجب القانون

تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية إلعداد وإقرار               -11
 .دستور ديمقراطي جديد يطرح لالستفتاء العام

 .االتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ خطوات هذه المبادرة  -12

  .آلية متابعة بما في ذلك تواجد فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية  -13

 ــــــ

 

                                                
 .هيئة التنسيق باالتصال مع التنسيقات الشبابية إلرسال ممثلين عنها إذا لم تكن قد وحدت نفسها في هيئة بعدتقوم   )3(
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 مـستجدات   13/9/2011بتـاريخ   ) 136(تدارس مجلس الجامعة في دورته العادية       
 أسفرت عنه مهمة األمين العام إلى دمشق ومباحثاته األوضاع في سورية، وكذلك في ضوء ما

مع القيادة السورية والتي جاء تنفيذاً لما جرى بحثه في االجتماع غير العادي لمجلس الجامعة               
  ، 27/8/2011على المستوى الوزاري بتاريخ 

وبعد اطالعه على التقرير المقدم من األمين العام في هذا الشأن ومداخلة رئيس وفـد               
ورية العربية السورية، جرى التداول في مختلف األبعاد المتصلة باألزمة في سـورية،             الجمه

وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها، وبما يضمن تحقيق تطلعات الـشعب الـسوري              
وضمان امن سورية واستقرارها ووحدة أراضيها ومنع التدخالت الخارجية، وخلص المجلس           

غ قلقه من استمرار أعمال العنف وسقوط أعداد كبيرة مـن القتلـى             إلى التعبير مجدداً عن بال    
  :والجرحى من المواطنين، وأكد على ما يلي

أن الموقف الراهن في سورية ما يزال في غاية الخطورة والبد من إحداث تغيير فوري                -1
يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد مـن أعمـال العنـف               

ألمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ اإلجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقـت           والقتل، ا 
عليه من نقاط أثناء زيارة األمين العام وفقاً للمبادرة العربية، وخاصة فيما يتعلق بوقـف               
أعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة، والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره              

  .من إصالحات
إجراء حوار وطني شامل يضمن المشاركة الفعالة لجميـع قـوى المعارضـة             ضرورة   -2

السورية بكافة أطيافها من أجل إحداث عملية التغيير واإلصالح السياسي المنشود تلبيـة             
 .لتطلعات الشعب السوري

 .العمل على تحقيق وقف شامل وفوري إلطالق النار وجميع أعمال العنف -3

عة الدول العربية رفيع المستوى للقيام بالمهمة الموكلة إليـه          إيفاد وفد األمانة العامة لجام     -4
 .في سورية بعد وقف إطالق النار وكافة أعمال العنف

  )13/9/2011 - 3 ج -) 136(ع . د– 152بيان رقم  (

 )5040(ص-64)/11/09(01/136ج



 -11 -

 

  وريةـي سـع فـالوض

  
 بمقر  المنعقدعادية على المستوى الوزاريال غير  تهإن مجلس جامعة الدول العربية في دور      

  ،16/10/2011األمانة العامة بتاريخ 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة،  �

 الصادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى             148وعلى بيانه رقم     �
 ،27/8/2011الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 

 ، 13/9/2011بتاريخ ) 136(ع . د152وعلى بيانه رقم  �

  العربية لحل األزمة السورية،واستناداً إلى المبادرة - 

 العنف والقتل واالستجابة لتطلعات الشعب السوري فـي         الستمرار في وضع حد     وإسهاماً - 
 وحقناً لـدماء    إحداث التغييرات واإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المنشودة      

 ،نها الداخلية في شؤولتدخل الخارجي لوتجنباًالشعب السوري وضماناً ألمن سورية ووحدتها 

Ïè{{…†< <

 على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل ألعمال العنـف           مجدداًالتأكيد   -1
  لـسقوط  تفاديـاً المعالجة األمنيـة، والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن   

 ،لمزيد من الضحايا واالنجراف نحو اندالع صراع بين مكونات الـشعب الـسوري            ا
  .وحدة نسيج المجتمع السوريوحماية المدنيين وم األهلي  السلوحفاظاً على

برئاسة معالي رئيس مجلس وزراء دولة قطـر ووزيـر          تشكيل لجنة عربية وزارية      -2
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   : وعضوية كل من معالي وزراء خارجية      خارجيتها

مين العـام   الشعبية وجمهورية السودان وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية واأل        
لجامعة الدول العربية تكون مهمتها االتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف 

الـسورية وأطـراف    واالقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة          
 .المعارضة لتنفيذ اإلصالحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري

ع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافهـا        إجراء االتصاالت الالزمة م    -3
للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتهـا              
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خالل خمسة عشرة يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القـرار مـن أجـل تحقيـق                 
 .التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود

ة الوزارية المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس في اقرب وقت ممكـن،   قيام اللجنة العربي   -4
يتضمن تقييماً دقيقاً للوضع في سورية واقتراح خطوات التحرك المطلوبة الحقاً، بما            

 .في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري

 .الموقف وتطوراتهإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة  -5

  
  

 )16/10/2011 -ع .غ. د- 7435رقم : ق(
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  تطورات األوضاع في الجمهورية العربية السورية
  

  
 على المستوى الـوزاري   المستأنفة  عادية  ال غير   تهإن مجلس جامعة الدول العربية في دور      

  ،2/11/2011 بمقر األمانة العامة بتاريخ ةالمنعقد
ـ               -  المتها انطالقاً من حرص الدول األعضاء على أمن واسـتقرار سـورية ووحـدتها وس

لوقـف  اإلقليمية، وسعياً من الدول العربية إلى المساهمة في إيجاد مخرج لألزمة السورية       
 ألي تـدخالت    تجنباًوتحقيق تطلعات الشعب السوري في اإلصالح المنشود،        إراقة الدماء   

 خارجية،

 وتأسيساً على المبادرة العربية لحل األزمة السورية، - 

بتـاريخ  غ  .ع.د 7534 على المستوى الوزاري رقـم       واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة     - 
16/10/2011، 

العربية بـشأن الوضـع فـي سـورية،      الوزارية  رئاسة اللجنة   تقرير  االستماع إلى   وبعد   - 
  ومداخلة رئيس وفد الجمهورية العربية السورية،

†{{{{ÏŁè<…< <

أكيد على  الترحيب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل المرفقة واعتمادها، مع الت           -1
 .ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود

قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى التقدم الذي تم               -2
 .إحرازه في عملية التنفيذ

تكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات واالتصاالت الالزمة مع الحكومة            -3
 .المعارضة السورية لضمان عملية التنفيذو

رصد مبلغ مالي لألمانة العامة لتغطية األنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب         -4
 .هذه الخطة

 .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته -5
 

  )2/11/2011 - م.ع.غ. د–7436رقم : ق(
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  مرفــق
  

  لـة العمـخط
  

 ما نص عليه قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم             بناء على 
، واستجابة لجهود اللجنة الوزارية العربية، واسـتكماالً        16/10/2011 بتاريخ   ع.غ. د 7534

، 26/10/2011للمناقشات التي أجرتها اللجنة في دمشق مع فخامة الرئيس بشار األسد يـوم              
ؤون الداخلية السورية، توصلت اللجنة الوزارية في اجتماعها        وتجنباً للتدخل الخارجي في الش    

  : إلى االتفاق على ما يلي30/10/2011المنعقد مع الجانب السوري في الدوحة مساء يوم 

 :وافقت الحكومة السورية على ما يلي  :أوالً

  .وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين -1
 .ين بسبب األحداث الراهنةاإلفراج عن المعتقل -2

 .إخالء المدن واألحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة -3

فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل اإلعالم العربية            -4
والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية لالطالع على حقيقة األوضـاع            

 .ورصد ما يدور فيها من أحداث

مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الـواردة فـي أوالً،                :ثانياً
تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء االتصاالت والمشاورات الالزمـة مـع       
الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل اإلعداد النعقاد مؤتمر حوار           

  . تاريخهوطني وذلك خالل فترة أسبوعين من
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  )مرفق ( 
  تقرير حول اجتماع

  اللجنة العربية المعنية باألوضاع في الجمهورية العربية السورية
  كبار المسؤولينالمندوبين الدائمين وعلى مستوى 

  ـــ
  

ع .غ. د 7436في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم            
ع في الجمهورية العربية السورية وخطة العمـل         بشأن تطورات األوضا   2/11/2011بتاريخ  

  التي وافقت عليها الحكومة السورية واعتمدها قرار مجلس الجامعة المشار إليه،

إبـراهيم عبـد    اجتمعت اللجنة العربية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة الـسفير           
 :وأعضاء اللجنـة  بوزارة خارجية دولة قطر      ةالعربيالشؤون   مدير إدارة    –العزيز السهالوي   

 سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الجامعة، سعادة الـسفير          –سعادة السفير عبد القادر حجار      
 –سعيد بن محمد البرعمـي      .  المندوب الدائم لجمهورية السودان، السيد د      –كمال حسن علي    

 –بـوعينين   سلطنة عمان، سعادة السفير صالح عبد اهللا ال     –رئيس دائرة جامعة الدول العربية      
 مـساعد وزيـر     –سفير دولة قطر والمندوب الدائم، سعادة السفير محمد مـصطفى كمـال             

، وبمشاركة معالي األمين العام لجامعة الـدول العربيـة           جمهورية مصر العربية   –الخارجية  
  .وسعادة السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام

نفيذ القرار وخطة العمل المرفقة به،      هذا ودرست اللجنة اآلليات والترتيبات المتعلقة بت      
  :وخلصت إلى ما يلي

تشكيل بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة دولة قطر لتقديم تقرير حول تنفيذ قرار   :أوالً
مجلس الجامعة المذكور أعاله والخطوات المنصوص عليها في خطة العمل المرفقة           

  .فور تشكيلها وفي أقرب اآلجالبه، على أن تتوجه إلى الجمهورية العربية السورية 

قيام األمانة العامة بتوجيه مذكرة إلى الدول العربية األعضاء لترشيح ثالثة أعضاء              :ثانياً
من ذوي الخبرة على األكثر لالنضمام إلى هذه اللجنة وموافاة األمانة العامة بأسماء             

  .10/11/2011المرشحين في مدة أقصاها 
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مة بإصدار إعالن لوسائل اإلعـالم العربيـة والدوليـة لطلـب            تكليف األمانة العا    :ثالثاً
التراخيص من السلطات السورية للتوجه إلى سورية للقيـام بالتغطيـة اإلعالميـة             

  .واالطالع على حقيقة األوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث

وجه إلـى   تكليف األمانة العامة باالتصال بمنظمات جامعة الدول العربية المعنية للت           :رابعاً
سورية لالطالع على األوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث وتقديم تقارير فـي              

  .هذا الشأن

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإجراء االتصاالت والمـشاورات مـع              :خامساً
السلطات السورية المعنية الطالعها على آليات عمل بعثة جامعة الدول العربية إلى            

  .ير التسهيالت الالزمة النجاز مهمتهاسورية وتوف

تكليف األمانة العامة بتخصيص عنوان بريدي الكتروني لتلقى المعلومات حول مدى        :سادساً
  .االلتزام بتنفيذ خطة العمل بعناصرها كافة
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  تمويل األنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل األزمة السورية
  

  
 على المستوى الـوزاري   المستأنفة  عادية  ال غير   تهإن مجلس جامعة الدول العربية في دور      

  ،2/11/2011 بمقر األمانة العامة بتاريخ ةالمنعقد
 برصد  2/11/2011ع المستأنفة بتاريخ    .غ. د 7436وبناء على قرار مجلس الجامعة رقم        - 

مبلغ مالي لألمانة العامة لتغطية األنشطة ذات الصلة بخطة العمل الخاصـة بالمـساهمة              
 جاد حل لألزمة السورية،العربية في إي

†{{{{ÏŁè<…< <

رصد مبلغ مليون دوالر أمريكي لألمانة العامة لتغطية األنشطة ذات الـصلة بالمهـام               -1
 .الموكلة إليها بموجب الخطة التي تم االتفاق عليها

يتم تمويل هذا المبلغ من قبل الدول األعضاء وفقاً لنسبة مساهماتها في موازنة األمانـة                -2
 .العامة

داد حصص الدول في الحساب الخاص الذي ستقوم األمانة العامـة بفتحـه لهـذا               يتم س  -3
 .الغرض خالل شهر من تاريخه

 

  )2/11/2011 - م.ع.غ. د–7437رقم : ق(
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  متابعة تطورات الوضع في سورية
 

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في جلسته المستأنفة للـدورة         -
  ، بمقر األمانة العامة12/11/2011غير العادية بتاريخ 

  وبعد اطالعه على تقييم اللجنة العربية الوزارية لما آلت إليه األوضاع في سورية، - 
وبعد استماعه إلى تقرير األمين العام، ومداخلة رئيس وفد الجمهورية العربية السورية،             - 

 ومداوالت السادة الوزراء ورؤساء الوفود،

سورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبـادرة جامعـة الـدول          ونظرا لعدم التزام الحكومة ال     - 
العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد يوم             

2/11/2011 ،  
Ïè{…†{< <

تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة            -1
 16/11/2011ة التابعة لها اعتباراً من يوم       الدول العربية وجميع المنظمات واألجهز    

وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجـب خطـة العمـل      
العربية لحل األزمة السورية والتـي اعتمـدها المجلـس فـي اجتماعـه بتـاريخ                

2/11/2011.  

العربية المعنية،  توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك باالتصال الفوري بالمنظمات          -2
وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم األمين العام باالتـصال بالمنظمـات              
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان بما فيها األمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة          
السورية لوضع تصور باإلجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس         

 .16/11/2011 للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم الجامعة الوزاري

 .دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين -3

  .توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية -4

  .دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قراراً سيادياً لكل دولة -5

ميع أطراف المعارضة السورية لالجتماع في مقر الجامعة العربيـة خـالل            دعوة ج  -6
ثالثة أيام لالتفاق على رؤية موحدة للمرحلة االنتقالية المقبلة في سـورية، علـى أن          
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ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا االجتماع ويقرر ما يراه مناسباً بشأن االعتـراف              
 .بالمعارضة السورية

توى الوزاري مع كافة أطـراف المعارضـة الـسورية بعـد            عقد اجتماع على المس    -7
 .توصلهم إلى االتفاق كما جاء في سادساً

 .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف -8

  
  

  )12/11/2011 - م.ع.غ. د–7438رقم : ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ

  اعتراض:  الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية-
 امتناع: ورية العراق جمه-
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  مشروع بروتوكول بشأن المركز القانوني
    إلى سوريةالدول العربية ومهام بعثة مراقبي جامعة 

  
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المـستأنفة              

  ،16/11/2011المنعقدة في الرباط بتاريخ 
كول بين األمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة           بعد اطالعه على مشروع بروتو     - 

  والجمهورية العربية السورية،
 7438من قرار مجلس الجامعة علـى المـستوى الـوزاري رقـم             ) 2(وتنفيذاً للبند    - 

  والخاص بتوفير الحماية للمدنيين السوريين،12/11/2011م بتاريخ .ع.غ.د

ابة لتطلعات الشعب الـسوري      العنف والقتل واالستج   الستمرار في وضع حد     وإسهاماً - 
 وحقناً  في إحداث التغييرات واإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المنشودة       

الشعب السوري وضماناً ألمن سورية ووحدتها وتجنباً للتدخل الخـارجي فـي            لدماء  
 ،شؤونها الداخلية

Ïè{{…†< <

جامعـة  بعثة مراقبي   الموافقة على مشروع البرتوكول بشأن المركز القانوني ومهام          -6
إلى سورية والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل األزمة           الدول العربية   

 بالصيغة المرفقة، ويوقع عليه مـن قبـل          السوريين للمدنيينتوفير الحماية   السورية و 
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية والحكومة السورية

ة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسباً نحو تسمية رئيس          الطلب إلى األمين العام لجامع     -7
بعثة مراقبي جامعة الدول العربية المشار إليها، وكذلك القيـام بـإجراء االتـصاالت             

 .الالزمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول المرفق

من تاريخ  بعد توقيع الحكومة السورية على البروتوكول في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام              -8
صدور هذا القرار، وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل، يتم إرسال بعثة مراقبـي              

 .الجامعة فوراً إلى سورية

ضرورة إعالن الحكومة السورية موافقتها على تنفيذ كامل بنود خطة العمل العربيـة              -9
 .2/11/2011التي اعتمدها المجلس بتاريخ 
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ثات الدبلوماسية والقنصلية العربية واألجنبيـة      إدانة االعتداءات التي تعرضت لها البع      - 10
في دمشق، ومطالبة الحكومة السورية بتوفير الحماية الالزمة لكافة البعثات ومقراتها           

 .المتواجدة على أراضيها طبقاً لالتفاقيات الدولية المرعية والتزاماتها في هذا الشأن

لمندوب الدائم السوري تجاه عما صدر من ا  رسمياً  مطالبة الحكومة السورية باالعتذار      - 11
مجلس الجامعة من عبارات نابية وغير دبلوماسية فـي اجتمـاع المجلـس بتـاريخ               

12/11/2011. 

 .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع - 12

  
  )16/11/2011 -م .ع.غ. د–7439رقم : ق(
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 7438 تنفيذ الفقرة الرابعة من القرار رقم
 الخاص بمتابعة 12/11/2011 م بتاريخ.ع.غ.د

  تطورات الوضع في سورية
  

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المـستأنفة              
  ،16/11/2011المنعقدة في الرباط بتاريخ 

م بتاريخ  .ع.غ. د 7438رقم  وفي إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية           - 
12/11/2011، 

 

Ïè{{…†< <
  

دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري إلى االجتماع لتـدارس           
م .ع.غ. د 7438من القـرار رقـم      ) 4(ما يخص الجزء االقتصادي تنفيذاً لما ورد في الفقرة          

 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية الخاص بمتابعـة تطـورات            12/11/2011بتاريخ  
التوصيات لمجلس الجامعة على المـسـتوى الـوزاري فـي أول           ، ورفع   الوضع في سورية  

  .انعـقاد له
  

  )16/11/2011 -م .ع.غ. د–7440رقم : ق(
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  متابعـة تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر العاديـة    إن مجلس  

   بالقاهرة،24/11/2011المستأنفة بتاريخ 
بـشأن التوقيـع علـى      الـسورية   حكومة الجمهورية العربيـة     ردود  وبعد اطالعه على     - 

 البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية
 ،24/11/2011بتاريخ وآخرها 

 االستماع إلى تقرير األمين العام حول تطورات األوضاع في سورية،وبعد  - 

 الت رئيس المجلس ورؤساء الوفود،وفي ضوء مداخ - 

 وحقناً لدماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخالت الخارجية، - 

 واستناداً إلى المبادرة العربية لحل األزمة السورية، وقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ول الخاص بـالمركز القـانوني      دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوك        :  أوالً
ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية بالصيغة التي اعتمدها مجلـس   
الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بموجب القرار رقم 

 بمقـر   25/11/2011، وذلك يوم الجمعة الموافـق       16/11/2011 بتاريخ   7439
 .جامعة الدول العربيةاألمانة العامة ل

 قيام األمين العام بإرسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى الجمهورية العربية             :  ثانيــاً
السورية للقيام بمهامها، وفق أحكام البروتوكول على الوجه األكمل فـور التوقيـع             

 .عليه

تمر للحوار الوطني دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة السورية إلى عقد مؤ       :ثالثــاً
وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل األزمة في سورية بهدف االتفاق على تشكيل             

  .حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة االنتقالية
في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القـانوني              :رابعــاً

الحقـاً  إخاللها  في حالة   يذ المبادرة العربية، أو     ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنف     
بااللتزامات الواردة في هذا البروتوكول، وعدم إيقاف عمليات القتل وإطالق سراح           

يجتمـع المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي يـوم الـسبت الموافـق              المعتقلين،  
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 للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سورية في إطار المحـاور      26/11/2011
  :ية وبما ال يؤثر على الشعب السوريالتال
 .وقف رحالت الطيران إلى سورية - 

 .وقف التعامل مع البنك المركزي السوري - 

، باسـتثناء الـسلع     وقف التبادالت التجارية الحكومية مع الحكومـة الـسورية         - 
 .اإلستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري

 .تجميد األرصدة المالية للحكومة السورية - 

 .مالت المالية مع الجمهورية العربية السوريةوقف التعا - 

وتُعرض نتائج أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي على مجلس الجامعة علـى           
المستوى الوزاري المقرر عقده في دورة غير عادية مستأنفة يوم األحـد الموافـق              

27/11/2011.  
إليه اتخاذ اإلجراءات الالزمـة     األمين العام لألمم المتحدة بهذا القرار والطلب        إبالغ    :خامسـاً

 في تـسوية الوضـع      لدعم جهود جامعة الدول العربية    بموجب ميثاق األمم المتحدة     
  .المتأزم في سورية

  .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع  :سادسـاً
  

  )24/11/2011 -م .ع.غ. د–7441رقم : ق(
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  متابعة تطورات الوضع في سورية

  
مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر العاديـة    إن  

   بالقاهرة،27/11/2011المستأنفة بتاريخ 
 :بعد إطالعه - 

 الصادر عن اجتماع المجلس 26/11/2011ع بتاريخ .غ. د1900القرار رقم على  �
 ،االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية

على نتائج اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية خالل اجتماعهـا            و �
 ،27/11/2011بتاريخ 

البيـان  :  التاليـة  مجلس الجامعة على المستوى الوزاري    وقرارات   بياناتواستناداً إلى    - 
بتــاريخ ) 136(ع . د152 والبيــان رقــم 27/8/2011ع بتــاريخ .غ. د148رقــم 

 7436 والقرار رقـم     16/10/2011ع بتاريخ   .غ. د 7435 والقرار رقم    13/9/2011
 2/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7437 والقرار رقـم     2/11/2011م بتاريخ   .ع.غ.د

م .ع.غ. د 7439 والقـرار رقـم      12/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7438والقرار رقم   
 16/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7440 بالرباط والقرار رقم     16/11/2011بتاريخ  
 بشأن تطورات األوضاع    24/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7441 والقرار رقم    بالرباط

 ،في سورية

 وبعد االستماع إلى عرض األمين العام ومداخلة رئيس الدورة ورؤساء الوفود، - 

وأخذاً في اإلعتبار االثار االجتماعية المترتبة على توقيع العقوبات حتى ال تؤثر بشكل              - 
لتنموية وبخاصة على قطاعات الـصحة والتعلـيم        سلبي على األوضاع االجتماعية وا    

والخدمات االجتماعية في سورية وفي الدول المجاورة التي سوف تتأثر من تطبيق هذه        
 اإلجراءات،

  وفي ضوء المناقشات، - 
Ïè{{{{…†< <

 منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم           -1
المشار إليها في الفقرة العاملـة      (تقوم اللجنة الفنية التنفيذية     على أن   ،  في الدول العربية  

 .أسماء هؤالء الشخصيات والمسؤولينبتحديد )  من هذا القرار13رقم 

 .وقف التعامل مع البنك المركزي السوري -2
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وقف التبادالت التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع االسـتراتيجية            -3
 .شعب السوريالتي تؤثر على ال

 .تجميد األرصدة المالية للحكومة السورية -4

 .وقف التعامالت المالية مع الحكومة السورية -5

 .وقف جميع التعامالت مع البنك التجاري السوري -6

 مبادالت تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنـك            وقف تمويل أي   -7
 .المركزي السوري

ربية مراقبة الحواالت المصرفية واالعتمادات التجارية،      الطلب من البنوك المركزية الع     -8
باستثناء الحواالت المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم فـي             

 .سورية، والحواالت من المواطنين العرب في سورية

 .تجميد تمويل إقامة مشاريع على األراضي السورية من قبل الدول العربية -9

الت الطيران من والى سورية، تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير           فيما يتعلق برح   - 10
خالل أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضـع فـي               

 .سورية لتحديد موعد وقف رحالت الطيران من والى سورية

 :تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه - 11

 .بية للطيران المدنيالهيئة العر - 

 .صندوق النقد العربي - 

ال تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيهـا علـى              - 12
 .األرض السورية

تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل              - 13
ة الديمقراطية الشعبية والمملكـة     المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية الجزائري    : من

العربية السعودية وجمهورية السودان وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة 
المغربية واألمانة العامة، تكون مهمتها النظر فـي االسـتثناءات المتعلقـة بـاألمور              

ـ             دول اإلنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بال
العربية المجاورة لسورية، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالـسلع اإلسـتراتيجية وفقـاً              
لمعايير محددة، وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المـشار           

من هذا القرار؛ وتقديم تقارير دوريـة إلـى مجلـس           ) 1(إليهم في الفقرة العاملة رقم      
 .ية العربية المعنية بالوضع في سوريةالجامعة عبر اللجنة الوزار

 .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع - 14

  )27/11/2011 -م .ع.غ.  د– 7442رقم : ق(
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ـ    على مستوى المندوبين الدائمين     الجامعة  إن مجلس    المنعقـدة  ة  في دورته غير العادي
بمقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولـة قطـر وبحـضور الـسادة            20/12/2011بتاريخ  

  المندوبين الدائمين للدول األعضاء واألمين العام لجامعة الدول العربية،

وبعد استماعه إلى تقرير األمين العام بشأن قيام الحكومة الـسورية بـالتوقيع علـى               
 ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربيـة           بروتوكول المركز القانوني  

السورية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية حول متابعة تطورات الوضع في سورية بتاريخ 
  : في مقر األمانة العامة، يؤكد المجلس على ما يلي19/12/2011
بعثة مراقبـي جامعـة الـدول       الترحيب بالتوقيع على بروتوكول المركز القانوني ومهام         - 

العربية بين الجمهورية العربية السورية واألمانة العامة لجامعة الدول العربيـة والتأكيـد             
على األهمية القصوى بالتزام الحكومة السورية للتنفيذ الكامل لبنود البروتوكول من أجـل             

اح خطة العمـل    تحقيق الهدف المتمثل في توفير الحماية للمواطنين السوريين العزل وإنج         
  .العربية في إطار الحفاظ على أمن ووحدة سورية وتجنيبها التدخالت الخارجية

الموافقة على تسمية الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية الـسودان        - 
 .رئيساً لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية

ارية العربية المعنية بالوضع في     الدعم الكامل لبعثة الجامعة وتوجيه الشكر إلى اللجنة الوز         - 
  .سورية واألمين العام على الجهود المبذولة في هذا الشأن

  
  )20/12/2011 -ع .غ. د– 161بيان رقم (

 )8905( ص-50)/11/12(س/01- 01ج
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  متابعة تطورات الوضع في سورية
  عناصر الخطة العربية لحل األزمة السورية

  
تـه غيـر العاديـة    إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دور 

   بالقاهرة،22/1/2012المستأنفة بتاريخ 
 :بعد إطالعه -

التقرير الذي قدمه رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سـورية، عـن              على   �
 وفقاً للمهام الموكلة إلى     18/1/2012 و 24/12/2011مهمة البعثة في الفترة ما بين       

 الجمهورية العربية السورية واألمانة     هذه البعثة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين      
  بالقاهرة،19/12/2011العامة في 

وبعد االستماع إلى تقرير األمين العام حول اإلطار السياسي والفني لهذه المهمـة، ومـا                - 
استجد من تطورات على مسار األحداث في سورية منذ بدء تعامل الجامعـة مـع هـذه                 

 األزمة،

، واللجنة الوزاريـة    جلس الجامعة على المستوى الوزاري    مقرارات وبيانات   واستناداً إلى    - 
 27/8/2011ع بتاريخ   .غ. د 148البيان رقم   : العربية المعنية بالوضع في سورية التالية     

ع بتـاريخ   .غ. د 7435 والقرار رقم    13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 152والبيان رقم   
 7437القرار رقـم     و 2/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7436 والقرار رقم    16/10/2011

 12/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7438 والقـرار رقـم      2/11/2011م بتاريخ   .ع.غ.د
م . ع. غ.  د7440 بالرباط والقرار رقم 16/11/2011م بتاريخ .ع.غ. د7439والقرار رقم 

 بشأن  24/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7441 بالرباط والقرار رقم     16/11/2011بتاريخ  
 الصادر 2011/ 26/11ع بتاريخ .غ. د1900 والقرار رقم ،ةتطورات األوضاع في سوري

عن اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر             
 7442، وعلـى القـرار رقـم        20/12/2011ع بتـاريخ    .غ. د 161 وبيان رقم    ،العادية

يـان   بشأن متابعة تطورات الوضع فـي سـورية، والب         27/11/2011م بتاريخ   .ع.غ.د
 بالدوحـة،   17/12/2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ      3/12/2011الصادر بتاريخ   

  بالقاهرة،8/1/2012والبيان الصادر بتاريخ 

واستكماالً للجهود والمساعي الهادفة إلى إخراج سورية مـن أزمتهـا دون أي تـدخالت                - 
 متها اإلقليمية،خارجية أو االنزالق نحو حربٍ أهلية، وحرصاً على وحدة سورية وسال
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وبعد أن تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين إلى سورية، وتطورات الوضع فـي             - 
 سورية، 

وإذ يشيد بالجهود المقدرة التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة مراقبي جامعة الدول العربيـة               - 
 الذين يؤدون مهمتهم بكل شجاعة في ظروف صعبة ووسط أخطار جسيمة،

عتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعـض االلتزامـات التـي              وإذ يأخذ في اال    - 
 تعهدت بموجبها الحكومة السورية، واعتبار ذلك غير كافي،

Ïè{{{{…†< <

 .ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين -1

 :مطالبة الحكومة السورية بما يلي -2

إخالء المدن واألحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفـتح       اإلفراج عن المعتقلين، و    - 
المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل اإلعالم العربية والدولية للتنقل بحرية فـي             

 .جميع أنحاء سورية لالطالع على حقيقة األوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث

لتـشكيالت إلـى ثكناتهـا      سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلـف ا          - 
 .ومواقعها األصلية

 .ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين - 

دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والـسماح بإدخـال كافـة               - 
 .المعدات خاصةً أجهزة االتصاالت

العربية وتوفير ما يلزم لهـم      االستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول           -3
 .من الدعم الفني والمالي واإلداري، والتعاون مع األمين العام لألمم المتحدة لدعم البعثة

دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسـي جـاد               -4
ذلـك  تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجٍل ال يتجاوز أسبوعين من هذه الـدعوة و              

 :لتحقيق المبادرة التالية

تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل شهرين من تاريخه تـشارك فيهـا الـسلطة                -أ
والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة  
العربية، واإلعداد النتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص          

 .ف عربي ودوليعلى إجراءاتها، بإشرا

تفويض رئيس الجمهورية نائبه األول بصالحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع             -ب
 .حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة االنتقالية
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إعالن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظـام سياسـي        -ج
ه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم       ديمقراطي تعددي يتساوى في   

 .ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكٍل سلمى

قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة األمن واالستقرار في البالد وإعادة تنظيم         -د
أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خالل تولي المهام األمنية ذات الطابع            

دول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مـع جامعـة الـدول            المدني، وتتعهد ال  
 .العربية

إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في االنتهاكات التي تعرض لها المواطنـون              -هـ
 .والبت فيها وإنصاف الضحايا

قيام حكومة الوحدة الوطنية باإلعداد إلجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن             -و
ة برقابة عربية ودولية، وذلك خالل ثالثة أشهر مـن قيـام            تكون شفافة ونزيه  

حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للـبالد            
يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أسـاس هـذا              

 .الدستور

 . لمتابعة العملية السياسيةتكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص -5

 .دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها -6

الطلب من رئيس اللجنة واألمين العام إبالغ مجلس األمن لدعم هذه الخطة طبقاً لقرارات        -7
 )∗ (.مجلس الجامعة

  
  )22/1/2012 -م .ع.غ. د–7444رقم : ق(

                                                
 . من القرار7تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الفقرة   )∗(
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مويل األنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية زيادة ت
  لحـل األزمـة السوريـة

  

  
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر العاديـة     

   بالقاهرة،22/1/2012المستأنفة بتاريخ 
 :بعد إطالعه -

ى سـورية، عـن     التقرير الذي قدمه رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إل         على   �
 وفقاً للمهام الموكلة إلى     18/1/2012 و 24/12/2011مهمة البعثة في الفترة ما بين       

هذه البعثة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الجمهورية العربية السورية واألمانة           
  بالقاهرة،19/12/2011العامة في 

أنفة بتـاريخ    في دورته غير العاديـة المـست       7437وعلى قرار مجلس الجامعة رقم       �
   بشأن تمويل األنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل األزمة السورية،2/11/2011

وبعد االستماع إلى تقرير األمين العام حول اإلطار السياسي والفني لهذه المهمة، وما اسـتجد                 - 
 ،من تطورات على مسار األحداث في سورية منذ بدء تعامل الجامعة مع هذه األزمة

س المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين إلى سورية، وتطـورات الوضـع فـي              وبعد أن تدار   - 
 ،سورية، وأكد على أهمية استمرار البعثة في مهمتها وتوفير ما يلزم لها من دعم فني ومالي

 ،8/1/2012وبناء على توصية اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والمجتمعة بتاريخ  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية لحل األزمة       األنشطة  لتمويل  مبلغ المخصص   رفع ال 
من مليون دوالر إلى خمسة ماليين دوالر أمريكي قابلـة للزيـادة وفقـاً لظـروف                السورية  

 .ومتطلبات عمل بعثة المراقبين

  
  )22/1/2012 -م .ع.غ. د–7445رقم : ق(
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  في سوريةالمتفاقم متابعة تطورات الوضع 
  

  
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر العاديـة     

   بالقاهرة،12/2/2012المستأنفة بتاريخ 
بعد استماعه إلى عرض كٍل من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنيـة بالوضـع فـي                 - 

ومـداوالت  سورية واألمين العام لجامعة الدول العربية حول التحرك السياسي العربـي            
 حول التطـورات الخطيـرة فـي        31/1/2012مجلس األمن في جلسته المنعقدة بتاريخ       

 سورية،

واستناداً إلى قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، واللجنة الوزاريـة             - 
 27/8/2011ع بتاريخ   .غ. د 148البيان رقم   : العربية المعنية بالوضع في سورية التالية     

ع بتـاريخ   .غ. د 7435 والقرار رقم    13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 152 والبيان رقم 
 7437 والقرار رقـم     2/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7436 والقرار رقم    16/10/2011

 12/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7438 والقـرار رقـم      2/11/2011م بتاريخ   .ع.غ.د
م . ع. غ.  د7440ار رقم  بالرباط والقر16/11/2011م بتاريخ .ع.غ. د7439والقرار رقم 

 بشأن  24/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7441 بالرباط والقرار رقم     16/11/2011بتاريخ  
 الصادر 2011/ 26/11ع بتاريخ .غ. د1900تطورات األوضاع في سورية، والقرار رقم 

عن اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر             
 7442، وعلـى القـرار رقـم        20/12/2011ع بتـاريخ    .غ. د 161 العادية، وبيان رقم  

 بشأن متابعة تطورات الوضـع فـي سـورية، وعلـى            27/11/2011م بتاريخ   .ع.غ.د
 بشأن متابعة تطـورات     22/1/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7445 ورقم   7444القرارين رقم   

ادر بتاريخ  الوضع في سورية وعناصر الخطة العربية لحل األزمة السورية، والبيان الص          
 بالدوحة، والبيان الـصادر  17/12/2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ      3/12/2011

  بالقاهرة،8/1/2012بتاريخ 

وإذ يعبر المجلس عن رفضه وإدانته الستمرار عمليات القتـل والعنـف فـي سـورية                 - 
ل لخيار العـسكري، واسـتعما    واستمرار تبني ا  واستمرار الحكومة السورية في تصعيدها      

األسلحة الثقيلة لقصف األحياء والقرى المحاصـرة، ممـا يتعـارض مـع االلتزامـات               
  المنصوص عليها في قرارات مجلس جامعة الدول العربية وخطة الحل العربية،
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وإذ يدين المجلس بكل شدة هذه العمليات العسكرية التي أدت إلى تردي األوضـاع فـي                 - 
  ،سورية بشكل خطير وزادت من معاناة المدنيين

وإذ يعرب المجلس عن التقدير لمجموعة الدول األعضاء في مجلس األمن التي صـوتت               - 
م، فإنه يعبر عن خيبـة      31/1/2012مع مشروع القرار بشأن الوضع في سورية بتاريخ         

لمعارضتهما هـذا   الشعبية  الصين  االتحادية وجمهورية   األمل الشديدة تجاه موقف روسيا      
لحكومة السورية لهذا الموقف لتمعن في ممارسة العنـف         القرار، الذي أدى إلى استغالل ا     

  وإجراءات القمع ضد أبناء الشعب السوري الشقيق،
وإذ يدرك المجلس مدى الضرورة القصوى للتصدي لالزمة اإلنسانية العاجلة التي يعاني             - 

 المواد األساسية   ذمنها المدنيون السوريون في عدد من المحافظات جراء تزايد العنف ونفا          
   غذاء ودواء ووقود،من

وإذ يؤكد المجلس حرصه على مواصلة الجهود العربية من أجل إيجاد حل سلمي يخـرج                - 
سورية من أزمتها الطاحنة ويحقق للشعب السوري ما يطمح إليه من إصـالح وتغييـر               

واسـتقرارها وسـالمة    سليمة، ويحفظ لسورية وحدتها ديمقراطيةوانتقال سلمي إلى حياة   
  ويجنبها أي تدخل عسكري،، ترابها الوطني

…†{{{{Ïè< <

  :اإلجراءات والتدابير التالية  -1
 أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين،      لكافةالوقف الفوري والشامل    ضرورة     -أ

 مهما كانت دوافعها، ويدعو مجلـس       الحدث أكبر من أن تبرره األسباب     ذلك أن   
  .األمن إلى استصدار قرار في هذا الشأن

ات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب         دعوة القو   -ب
القصف ومداهمة األماكن الـسكنية  حول األحياء والقرى السكنية، واالمتناع عن      

وإعادة الجيش واآلليات العسكرية إلى ثكناتهـا ومواقعهـا األصـلية، وتحمـل             
  .وليتها في حماية المدنيينؤمسالسلطات السورية 

 االلتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة المشار إليهـا           التأكيد على   -ج
 بشأن خطة خارطة الحل     22/1/2012 بتاريخ   7444آنفاً، وآخرها القرار رقم     

السلمي لألزمة السورية، وحث الحكومة السورية علـى الوفـاء باسـتحقاقاتها            
لألزمـة فـي    والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية إليجاد مخرج سلمي          

ة، األمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما أكد المجلس علـى ذلـك              سوري
  .مراراً
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أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام الـسوري فـي الـدول        جميع  وقف    -د
 الشعب  أرواحودعوة كافة الدول الحريصة على      . والهيئات والمؤتمرات الدولية  

  .ربية في هذا الشأنالسوري إلى مواكبة اإلجراءات الع
إن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلـك اسـتهداف                 -2

 .النساء واألطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه

ووقف التعامالت التجاريـة مـع      التأكيد على سريان إجراءات المقاطعة االقتصادية،         -3
بموجـب   مساس مباشر بـالمواطنين الـسوريين  تلك التي لها    ظام السوري، ما عدا     الن

  .القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة
إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، المشكلة بموجب البروتوكـول الموقـع            -4

  .19/12/2011عليه بين الحكومة السورية واألمانة العامة للجامعة بتاريخ 

حفظ سالم عربية أممية مـشتركة      إلى إصدار قرار بتشكيل قوات      دعوة مجلس األمن      -5
  .وقف إطالق النارلإلشراف على تنفيذ 

الطلب إلى المجموعة العربية في األمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في               -6
ادرة عن جامعـة الـدول      أقرب اآلجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الص       

 .العربية في هذا الشأن

الطلب إلى األمين العام تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة فـي         -7
إطار المبادرة العربية وفقاً للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة علـى المـستوى              

 .22/1/2012م بتاريخ .ع.غ. د7444الوزاري رقم 

دعوة الجمهورية التونسية الستضافة مؤتمر أصدقاء سورية المقرر انعقـاده          الترحيب ب   -8
 م والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المـؤتمر          24/2/2012بتاريخ  

  .وفق ما جاء في كلمة رئيس الوفد التونسي في المجلس
ي والمادي  أشكال الدعم السياس  كافة  فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير          -9

لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل             
  .تونسانعقاد مؤتمر 

لهـالل  بما فيها المنظمة العربيـة ل     فتح المجال أمام منظمات اإلغاثة العربية والدولية          -10
ـ    ،والصليب األحمر األحمر   اء العـرب  واللجنة الدولية للصليب األحمر واتحـاد األطب

لتمكينها من إدخـال مـواد اإلغاثـة        وغيرها من المنظمات    ومنظمة أطباء بال حدود     
اإلنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة األوضاع اإلنسانية المتردية والتخفيف مـن          

، وفي حالة إعاقة  معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسئولياتها اإلنسانية       
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ء للمدنيين السوريين، تدعو الجامعة مجلس األمـن إلـى تحمـل            وصول الغذاء والدوا  
  .مسؤولياته

شعبية لمساعدة الشعب الـسوري الـشقيق وتخفيـف         تبرع  الدعوة إلى تنظيم حمالت       -11
  .معاناته

  .لتقديم الدعم والمساعدة اإلنسانية للشعب السوري الشقيق عربية دولية وضع آلية  -12
ي لدعم الجهد الدولي بشأن سورية، وتحمل مسئولياتها في دعوة منظمة التعاون اإلسالم  -13

  .هذا الشأن
  )∗(.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية  -14

 
  )∗ ()12/2/2012 -م .ع.غ. د–7446رقم : ق(

                                                
 .تتحفظ لبنان على هذا القرار  )∗(

 بتـاريخ  7444 مـن قـرار رقـم        7 من منطلق تحفظهـا علـى الفقـرة          6 و 5تتحفظ الجزائر على الفقرات       )∗(
22/1/2012. 
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 معالجـة األزمــة فـي سوريـة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، - 

  السابقة، وبيانات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية،هواستناداً إلى قرارات - 

وبعد استماعه إلى عرض كل من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنيـة بالوضـع فـي      - 
 ,المساعي العربية لحل األزمة السوريةسورية وتقرير األمين العام للجامعة عن الجهود و

وإذ يؤكد المجلس على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واسـتقرارها وسـالمتها               - 
 اإلقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري،

وبعد استماعه إلى السيد سيرجي الفروف وزير خارجية جمهورية روسيا االتحادية حول             - 
فاق على المبادئ اآلتية كأرضية للتفـاهم مـع         موقف بالده من الوضع في سورية، واالت      
 :الجانب الروسي حول حل األزمة السورية

  .وقف العنف من أي مصدر كان �
 .آلية رقابة محايدة �

 .عدم التدخل الخارجي �

 .إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة �

 الحكومـة وجماعـات     الدعم القوى لمهمة السيد كوفي أنان إلطالق حوار سياسي بين          �
المعارضة السورية استناداً لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بوالية هذه المهمة والتي       

المرجعيات المعتمدة  (اعتمدت من قبل األمين العام لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية           
 وخطة  16/2/2012هي قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ       : لمهمة الوسيط المشترك  

 12/2/2012 و 22/1/2012 وقرارات الجامعة في     2/11/2011لعمل العربية بتاريخ    ا
والتي تضمنت خارطة الحل السياسي لألزمة السورية وفقاً للمبـادرة العربيـة، وهـذه        

 .)القرارات هي التي سوف يسترشد بها السيد كوفي أنان في أدائه لمهمته

†{{{{ÏŁè<… 

ري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين،        مطالبة الحكومة السورية بالوقف الفو     -1
 .وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في اإلصالح والتغيير المنشود
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مطالبة الحكومة السورية باإلطالق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هـذه األحـداث              -2
لمدن والقرى السورية وإعـادة هـذه       وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من ا      

 .القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير

إدانة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبار مجـزرة             -3
جريمة ترقى  ضد المدنيين   بابا عمرو المقترفة من األجهزة األمنية والعسكرية السورية         

اءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفالتهم مـن        إلى الجرائم ضد اإلنسانية، وتتطلب مس     
 .العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية

مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات اإلغاثة العربية والدوليـة            -4
األحمر وأطباء  مثل المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر، واللجنة الدولية للصليب          

بال حدود وغيرها من المنظمات اإلنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والـدواء،             
والمستلزمات الطبية إلسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلـى           
مستحقيها في أمانٍ ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلـك      

 .مم المتحدة وأجهزتها المختصةتحت إشراف األ

التأكيد على تنفيذ خطة الحل العربية لألزمة السورية التي تقوم على جملـة القـرارات                -5
الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ األسـى              
واألسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري واإلمعان في القتـل             

 .وما خلفه ذلك من آالف الضحايا والجرحى واالعتقاالت وتدمير للقرى والمدن اآلمنة

التأكيد على قراراته السابقة التي تطالب الحكومة السورية الـسماح لوسـائل اإلعـالم               -6
العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكيـنهم مـن             

على حقيقة األوضاع ورصد ما يجرى فيها من أحـداث،          التحرك بحرية كاملة للوقوف     
وإدانة عمليات االغتيال واالنتهاكات التي يتعرض . والتأكيد على ضمان أمنهم وسالمتهم

 .لها اإلعالميون بسورية

الترحيب بمهمة المبعوث المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلـى سـورية              -7
ابق لألمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيـادة         السيد كوفي أنان األمين العام الس     

العملية السياسية نحو إيجاد حٍل لألزمة السورية واالنتقال السلمي إلى حياة ديمقراطيـة             
في سورية، وذلك وفقاً للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قـرار الجمعيـة             

 وقـرارات جامعـة     24/2/2012 بتاريخ   RES/A/253/66العامة لألمم المتحدة رقم     
م بتـاريخ  .ع.غ. د7444 و2/11/2011م بتـاريخ   .ع.غ. د 7436الدول العربية أرقام    

 ودعوة الحكومة السورية وكافـة      12/2/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7446 و 22/1/2012
أطياف المعارضة إلى التعامل االيجابي مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جـاد             
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طرحتها الجامعة، وقرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة          يقوم على خطة الحل التي      
 .المذكور آنفاً

التأكيد على االلتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة وخاصةً قراريه رقـم              -8
 بشأن 2012/ 2/ 12م بتاريخ .ع.غ. د7446 ورقم 22/1/2012م بتاريخ .ع.غ. د7444

تها وفقاً للخطة العربية والتجاوب الجدي مـع        مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقا    
 .الجهود العربية إليجاد مخرج سلمى لألزمة في سورية

دعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها مـن أجـل       -9
الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالـب بهـا الـشعب                

  .السوري
 بنتائج المؤتمر الدولي ألصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتـاريخ             الترحيب - 10

، والتطلع إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدوليـة            24/2/2012
  .للجهود العربية إليجاد حل لألزمة السورية

ـ              - 11 رك مطالبة مجلس األمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم واألمـن الـدوليين، والتح
الستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف الـسريع            
والشامل لكافة أعمال العنف في سورية وحث جميع أعضاء مجلس األمن على التعاون             

 .البناء في هذا الشأن

 )∗(.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية - 12

  
  )10/3/2012 - 2 ج -) 137(ع .د – 7460رقم : ق(

                                                
ترحب الجمهورية اللبنانية بالنقاط الخمس التي تم التفاهم عليها مع الجانب الروسي والمذكورة في هذا القرار،                

 .وتؤكد على موقفها حيال القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الجامعة بشأن الوضع في سورية
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  2012آذار /  مارس29 الموافق  هـ 1433  جمادي األول6
  ــــ

ــي   ــع ف ــورات الوض تط
  سوريـة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه - 

 كرة األمانة العامة،على مذ �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها القرار          �
، وبيانــات اللجنــة 10/3/2012بتــاريخ ) 137(ع . د7460رقــم 

 الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية،

لـى وحـدة سـورية واسـتقرارها        وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ ع       - 
 وسالمتها اإلقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري،

ع . د 7460وأخذاً في االعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب القرار رقـم            - 
 مع وزير خارجية جمهورية روسيا االتحادية       10/3/2012بتاريخ  ) 137(

حول موقف بالده من الوضع في سورية، كأرضية للتفاهم مـع الجانـب             
 :لروسي حول حل األزمة السورية والمتمثلة فيا

  .وقف العنف من أي مصدر كان �
 .آلية رقابة محايدة �

 .عدم التدخل الخارجي �

 .إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة �

الدعم القوى لمهمة السيد كوفي أنان إلطالق حـوار سياسـي بـين              �
ـ      تناداً لمـا نـصت عليـه       الحكومة وجماعات المعارضة السورية اس

المرجعيات الخاصة بوالية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل األمين          
المرجعيات المعتمدة لمهمة   (العام لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية       

هي قـرار الجمعيـة العامـة الـصادر بتـاريخ           : المبعوث المشترك 
ات  وقـرار  2/11/2011 وخطة العمل العربية بتاريخ      16/2/2012

 والتي تضمنت خارطة الحل     12/2/2012 و 22/1/2012الجامعة في   
السياسي لألزمة السورية وفقاً للمبادرة العربية، وهذه القرارات هـي          

 ).التي سوف يسترشد بها السيد كوفي أنان في أدائه لمهمته
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مطالبة الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتـل،           - 1
 المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق        وحماية

 .مطالب الشعب السوري في اإلصالح والتغيير المنشود

مطالبة الحكومة السورية باإلطالق الفوري لسراح كافة الموقوفين في          - 2
هذه األحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المـدن          

 .ات إلى ثكناتها دون أي تأخيروالقرى السورية وإعادة هذه القو

إدانة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في حق المدنيين السوريين،          - 3
واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من األجهزة األمنية والعـسكرية          
السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلـى الجـرائم ضـد اإلنـسانية،       

تهم مـن العقـاب     وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفال      
والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمـة فـي منـاطق أخـرى              

 .بسورية

مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات اإلغاثـة          - 4
العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهـالل والـصليب األحمـر،           
واللجنة الدولية للصليب األحمر وأطباء بـال حـدود وغيرهـا مـن             

منظمات اإلنسانية لتمكينها من إدخـال المـواد الغذائيـة والـدواء،            ال
والمستلزمات الطبية إلسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول       
هذه المواد إلى مستحقيها في أمانٍ ودون أية عوائق، ونقل الجرحـى            
والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحـت إشـراف األمـم المتحـدة            

 .وأجهزتها المختصة

يد على تنفيذ خطة الحل العربية لألزمة السورية التي تقوم علـى            التأك - 5
جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعـة كوحـدة متكاملـة دون     
تجزئة، مع التعبير عن بالغ األسى واألسـف لمـا أحدثـه إصـرار              
الحكومة السورية على الحل العسكري واإلمعان في القتل وما خلفـه           

 .ى واالعتقاالت وتدمير للقرى والمدن اآلمنةذلك من آالف الضحايا والجرح

التأكيد على قرارات المجلس السابقة التي تطالـب الحكومـة الـسورية             - 6
السماح لوسائل اإلعالم العربية والدولية بالوصـول إلـى كـل أنحـاء             
الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقـوف          

ى فيها من أحداث، والتأكيـد علـى        على حقيقة األوضاع ورصد ما يجر     
وإدانة عمليـات االغتيـال واالنتهاكـات التـي         . ضمان أمنهم وسالمتهم  

 .يتعرض لها اإلعالميون بسورية
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الترحيب بمهمة المبعوث المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية          - 7
إلى سورية السيد كوفي أنان األمين العام السابق لألمم المتحدة ونائبـه             

تور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجـاد حـٍل لألزمـة             الدك
السورية واالنتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سورية، وذلك وفقـاً           
للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة لألمم         

 وقرارات جامعـة    24/2/2012 بتاريخ   RES/A/253/66المتحدة رقم   
 7444 و2/11/2011م بتـاريخ  .ع.غ. د 7436بيـة أرقـام     الدول العر 

 12/2/2012م بتـاريخ    .ع.غ. د 7446 و 22/1/2012م بتاريخ   .ع.غ.د
ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل االيجابي         
مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي            

.  العامة لألمم المتحدة المـذكور آنفـاً       طرحتها الجامعة، وقرار الجمعية   
والترحيب بالبيان الرئاسـي الـصادر عـن مجلـس األمـن بتـاريخ              

 القاضي بدعم مهمة المبعوث المـشترك لألمـم المتحـدة           21/3/2012
 .وجامعة الدول العربية

التأكيد على االلتزام بالتنفيذ الكامل لكافـة قـرارات مجلـس الجامعـة              - 8
، ورقـم   22/1/2012م بتـاريخ    .ع.غ.د 7444وخاصة القرارات رقم    

) 137(ع . د7460، ورقـــم 12/2/2012م بتـــاريخ .ع.غ. د7446
، بــشأن مطالبــة الحكومــة الــسورية الوفــاء 10/3/2012بتــاريخ 

باستحقاقاتها وفقاً للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهـود العربيـة    
 .إليجاد مخرج سلمى لألزمة في سورية

 بكافة أطيافها إلى توحيد صـفوفها وإعـداد         دعوة المعارضة السورية   - 9
مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلـى تحقيـق الحيـاة              

ودعوتها إلى التجـاوب    . الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري     
  .مع مهمة المبعوث المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية

لشعب السوري الذي انعقـد     الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي ألصدقاء ا      - 10
، والترحيب بانعقاد المؤتمر الثاني في      24/2/2012في تونس بتاريخ    

  .1/4/2012اسطنبول المقرر عقده في 
مطالبة مجلس األمن بتحمل مسؤولياته فـي حفـظ الـسلم واألمـن              - 11

الدوليين، والتحرك الستصدار قرار يـستند إلـى المبـادرة العربيـة            
ف السريع والشامل لكافة أعمال العنف      وقرارات الجامعة يقضي بالوق   

في سورية وحث جميع أعضاء مجلس األمن على التعاون البناء فـي            
 .هذا الشأن
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أخذ العلم بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والسيد كـوفي أنـان             - 12
المبعوث المشترك لألمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول الحكومـة          

ي تقدم بها المبعوث المشترك، مع التأكيد علـى        السورية للنقاط الست الت   
ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط حتى يمكن وقـف نزيـف            
الدماء والبدء بحل سياسي سلمى لألزمـة الـسورية، وفقـاً لقـرارات             

 .المجلس الوزاري في هذا الشأن

إبقاء المجلس على المستوى الوزاري في حالة انعقاد دائـم لمتابعـة             - 13
 )∗(.ت الوضع في سوريةتطورا

  
  )29/3/2012 –) 23(ع . د554: ق.ق(

 

                                                
إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن القرارات المتعلقـة بـشأن تطـورات                   *)(

 .الوضع في سورية
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التأكيد على دعمنا الكامل للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري فـي            -14
طية وحقه في رسم مستقبله، وفي التداول الـسلمي للـسلطة،           الحرية والديمقرا 

وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم، والتمـسك بالحـل الـسياسي             
والحوار الوطني ورفض التدخل األجنبي في األزمة السورية حفاظاً على وحدة           
سورية وسالمة شعبها، ونؤكد دعمنا والتزامنا بالقرارات الصادرة عن جامعـة           
الدول العربية بهذا الشأن، ودعم مهمة السيد كوفي أنان المبعـوث المـشترك             

 .لألمم المتحدة والجامعة العربية في مهمته إلى سورية
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
المنعقـدة  عاديـة   ال غير   تهفي دور على المستوى الوزاري    إن مجلس جامعة الدول العربية      

   العامة بالقاهرة، بمقر األمانة26/4/2012بتاريخ 
  على مذكرة األمانة العامة، بعد إطالعه - 
) 23(ع  .د 554واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقـم              - 

  ،)2012 (من إعالن بغداد) 15(و) 14(، والفقرتين 29/3/2012بتاريخ بغداد 
اللجنـة  وبيانـات   ري،  وإذ يستذكر قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزا         - 

وآخرها البيان الصادر عن اجتماعها بالدوحة    سوريةالوزارية العربية المعنية بالوضع في      
 وآخرها قرار مجلس األمن رقم      ، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة     17/4/2012بتاريخ  
  ،21/4/2012 بتاريخ 2043

ي صـدر ألول مـرة       الذ 14/4/2012 بتاريخ   2042مجلس األمن رقم    إذ يعتبر قرار    و - 
باإلجماع خطوة ايجابية وهامة لبلورة موقف دولي موحد وحازم لمعالجة األزمة السورية            

  حافظة على السلم واألمن الدوليين،ويندرج ضمن مسؤولية مجلس األمن في الم
   واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها، سوريةوإذ يؤكد التزامه بسيادة  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

لسورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المـدنيين          مطالبة الحكومة ا   -1
السوريين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في اإلصالح           

 وااللتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعـة ذات الـصلة            والتغيير المنشود، 
 ورقـم  22/1/2012بتـاريخ  ) ع.غ.د( 7444باألزمة السورية وخاصة القرارات رقم    

) 23ع  .د (554 ورقـم    12/2/2012على المستوى الوزاري بتاريخ     ) ع.غ.د (7446
 . ببغداد29/3/2012على مستوى القمة بتاريخ 

التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد كوفي أنان، وفق إطار زمني محـدد، ومطالبـة                -2
الفوري لخطة المبعوث المشترك واللتزاماتها الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل و

ودعوة مجلس األمـن    . ، ونقاطه الست  )2012 (2042بموجب قرار مجلس األمن رقم      
 تنفيذاً لقرار مجلس األمن رقـم       إلى تسريع عملية نشر المراقبين في األراضي السورية       

اقبين، ، ومطالبة الحكومة السورية تسهيل عملية االنتشار لفريق المـر         )2012 (2043
والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف األماكن في كافة أنحاء الجمهورية العربيـة             
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السورية في الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من       
قبل الحكومة السورية إلعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط علـى أي     

 مع اتصالهمأو /  من األشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله  شخص أو مجموعة بأي شكلٍ    
  .أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم

إدانة مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ودعـوة جميـع              -3
ل األطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق اإلنسان، وتأمين وصو

المساعدات اإلنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامـل مـع              
األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك           

  . بنقاطها الستإلنجاح مهمته
نـسان  ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في االنتهاكات الجسيمة لحقـوق اإل        -4

  .وللقانون الدولي اإلنساني، وعدم إفالتهم من العقاب
التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيـصال االحتياجـات              -5

اإلنسانية العاجلة للمتضررين من الشعب السوري من مواد غذائية ودواء ومـستلزمات            
 اإلقليميـة   المـدني المجتمـع   طبية بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات        

 .والدولية العاملة في المجال االغاثي

تكليف األمانة العامة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم االجتماعي والنفـسي             -6
للمتضررين السوريين خاصةً الفتيات والنساء واألطفال في سـورية وفـى مخيمـات             

ق مع المنظمات الدوليـة ومنظمـات       الالجئين في دول الجوار، وذلك بالتعاون والتنسي      
 .المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة

تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتمـاع              -7
ما تحقق فـي اجتمـاعي      وذلك بناء على    ،  2012أيار  / مايو 16بتاريخ  بمقر الجامعة   

بالتعاون والتنسيق مع   ذلك   في تونس واسطنبول، و    أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا    
المبعوث المشترك وبالتشاور مع األطراف المعنية بمعالجة األزمة الـسورية، تمهيـداً            

  .إلطالق حوارٍ سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية
على بطرح العناصر التالية    ) المملكة المغربية (تكليف العضو العربي في مجلس األمن        -8

 :5/5/2012اجتماع مجلس األمن المقرر عقده يوم 

التأكيد على أن والية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقـق               -أ 
تطلعات الشعب السوري، ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية واألمم 

ع خطة المبعوث   ، والتأكيد على أن تعامل الحكومة السورية م       المتحدة ذات الصلة  
المشترك وقرارات مجلس األمن، واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل          



 -46 -

ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم، ال يتوافـق ومهمـة              
ودعوة مجلس األمن إلى مراجعة الموقف برمته       . المبعوث المشترك واستمراريتها  

م احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملـة،       في حال استمرار الحكومة السورية عد     
  .حيث إنها تتفاوض وفي نفس الوقت تقوم بقتل شعبها

  .)∗(الطلب من مجلس األمن وقف القتل وحماية المدنيين بشكٍل فوري  -ب 

االعتراف الصريح من الحكومة السورية بأن المبعوث المـشترك يمثـل األمـم               - ج 
 .المتحدة وجامعة الدول العربية

السياسية وفقاً لخطـة جامعـة الـدول العربيـة الـصادرة بتـاريخ              بدء العملية     -د 
22/1/2012. 

التزام الحكومة السورية بتنفيذ خطة المبعوث المشترك بما فيها عدم االعتـراض              -هـ
  .على هوية المراقبين الدوليين

  )∗ (.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات -9
 

  )26/4/2012 -ع .غ. د– 7503رقم : ق(

                                                
  :لألسباب التالية) ب(على الفقرة تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   )∗(

ومهمـة مراقبـي األمـم      ألنها تعكس ضمنياً فشل خطة المبعوث الدولي المشترك كوفي أنان             -1
المتحدة التي لم تنطلق بعد في الوقت الذي يطالب فيه ذات القرار اإلسراع في نـشر مراقبـي                  

  .األمم المتحدة
 .هذه الفقرة غير مفهومة وتفتح الباب إلى تطبيق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  -2

بالنفس عن القرارات المتعلقة بشأن تطـورات       إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي           -
 .الوضع في سورية
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العاديـة المنعقـدة             إن مجلس   

   بالدوحة،2/6/2012بتاريخ 
 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

 ،29/3/2012بتاريخ ) 23(ع . د554وإذ يسترشد بقرار قمة بغداد رقم  - 

  :وإذ يستذكر - 
ع بتـاريخ   .غ. د 7503ه وبياناته في هـذا الـشأن، وآخرهـا القـرار رقـم              قرارات �

26/4/2012، 

بيانات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية وآخرها البيـان الـصادر              �
 ،17/4/2012بتاريخ 

 2042/2012قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وآخرها قراري مجلس األمن رقـم             �
 ،)2012 (2043/2012و

ذ يدين مجزرة الحولة بمحافظة حمص السورية والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين وإ - 
 األبرياء بمن فيهم األطفال والنساء،

 بـشأن تطـورات     27/5/2012وإذ يحيط علماً بالبيان الصادر عن مجلس األمن بتاريخ           - 
لقوة ضـد   األوضاع في الجمهورية العربية السورية، والذي اعتبر أن االستخدام المفرط ل          

وكذلك بالقرار الصادر    المدنيين يمثل انتهاكاً للقانون الدولي واللتزامات الحكومة السورية،       
  في هذا الشأن،1/6/2012عن مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ 

 وإذ يؤكد التزامه بسيادة سورية واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

" الـشبيحة "تواصل القوات النظامية وغير النظاميـة       التنديد باالنتهاكات والجرائم التي      -1
التابعة للحكومة السورية ارتكابها ضد المدنيين السوريين في خـرق سـافرٍ لتعهـدات              
الحكومة السورية اللتزاماتها بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث المشترك وقراري          

 .2043 و2042مجلس األمن 

تحقيق الخاصة التي أنشأها مجلس حقـوق اإلنـسان    التأكيد على ضرورة تمكين لجنة ال      -2
 من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة والمخططين لها           1/6/2012بتاريخ  
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والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن تلك المجزرة إلى العدالـة الجنائيـة الدوليـة              
 .القترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني

بتـاريخ  ) م.ع.غ.د (7444ضرورة االلتزام بقـرار مجلـس الجامعـة رقـم           التأكيد على    -3
الذي دعـا    12/11/2011م بتاريخ   .ع.غ.د 7438 وقرار مجلس الجامعة رقم      22/1/2012

والتأكيـد  . الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قراراً سيادياً لكل دولـة             
 التي دعت إلـى     12/2/2012م بتاريخ   .ع.غ.د 7446من قراره رقم    ) د(أيضاً على الفقرة    

وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام الـسوري فـي الـدول والهيئـات                
 .والمؤتمرات الدولية، ودعت أيضاً كافة الدول إلى مواكبة اإلجراءات العربية في هذا الشأن

ير الحمايـة للمـدنيين     دعوة مجلس األمن إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة فوراً لتـوف           -4
أعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبـة       كافة  السوريين وفرض الوقف الكامل ل    

بحق الشعب السوري، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سورية كافة الصالحيات             
الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد لالنتهاكات والجـرائم            

 .يمة المرتكبة ضدهمالجس

بنبذ سياسة الحل األمني التي تباشرها حتى يتم الوقف الفوري          مطالبة الحكومة السورية     -5
والقتل، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيـق مطالـب         والكامل لكافة أعمال العنف     

الشعب السوري في اإلصالح والتغيير المنشود، وااللتزام بالتنفيذ الكامل والفوري لكافة           
 7444ارات مجلس الجامعة ذات الصلة باألزمة السورية، وخاصة القـرارات رقـم       قر
، ورقم  12/2/2012بتاريخ  ) م.ع.غ.د (7446، ورقم   22/1/2012بتاريخ  ) م.ع.غ.د(

، وكذلك قرارات الجمعيـة  29/3/2012بتاريخ ) 23(ع . الصادر عن قمة بغداد د     554
 وتنفيذ خطة المبعوث المشترك لألمم 253/66العامة لألمم المتحدة، وخاصةً القرار رقم 

 .ية السيد كوفي أنان بنقاطها الستالمتحدة والجامعة العرب

دعوة جميع األطراف المعنية للتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك إلنجاح مهمته، والتأكيـد              -6
على ضرورة التزام الحكومة السورية بطبيعة ومرجعيات مهمة المبعوث المشترك وفريقـه            

اره المبعوث المشترك لألمم المتحدة والجامعة العربية، واستنكار موقفها مـن رفـض             باعتب
 .استقبال الدكتور ناصر القدوة نائب المبعوث المشترك لألمم المتحدة والجامعة العربية

والـشركة المـصرية لألقمـار      " عربـسات "الطلب إلى إدارة القمر الصناعي العربي        -7
زم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغيـر       اتخاذ ما يل  " نايلسات"الصناعية  

 .الرسمية

مطالبة جميع أطراف المعارضة بتخطي خالفاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب           -8
الفوري مع جهود األمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطـراف المعارضـة     
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ك في أسرع وقت، والطلـب إلـى        السورية في مقر األمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذل       
األمين العام مواصلة مشاوراته واتصاالته في هذا الخصوص بالتعاون والتنـسيق مـع             
المبعوث المشترك وبالتشاور مع األطراف المعنية بمعالجة األزمة السورية، وذلك مـن       
أجل البدء بعملية سياسية تفضي إلى تحديد خطوات المرحلة االنتقالية، بما فـي ذلـك               

 .رة أفكار تتعلق بتيسير االنتقال السلمي للسلطةبلو

مطالبة الحكومة السورية القيام بتسهيل دخول المساعدات اإلنسانية، مع التأكيـد علـى              -9
ضرورة تأمين وصول المساعدات اإلنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكـؤ،         

ماتهـا وهيئاتهـا،    وضرورة إيجاد آلية لتنسيق هذه الجهود بين األمـم المتحـدة ومنظ           
             والمنظمات األخرى والدول المانحة من جهة، ودول الجوار المعنية بهذا األمر من جهة

والطلب من األمانة العامة والمجالس الوزارية والصناديق والـدول المانحـة،           . أخرى
تنسيق جهودها لتقديم الدعم للدول التي تستضيف الالجئين والمتـضررين الـسوريين،            

هذه الدول من االستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة لألشقاء الـسوريين           وذلك لتمكين   
 .الموجودين على أراضيها

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته طبقاً لميثاق األمم المتحدة واتخاذ اإلجـراءات              - 10
 السيد كوفي أنان في     كالالزمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشتر       

حدد، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطـة عبـر     إطار زمني م  
اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بما تـضمنه مـن وقـف الـصالت              
االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريديـة والبرقيـة والالسـلكية      

 . وقطع العالقات الدبلوماسيةوغيرها من وسائل االتصاالت وقفاً جزئياً أو كلياً

الطلب إلى األمين العام إبالغ هذا القرار إلى كٍل من الجمعية العامة ومجلـس األمـن                 - 11
 .وسائر األطراف المعنية

 )∗ (.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات - 12
 

  )2/6/2012 -ع .غ. د– 7507رقم : ق(

                                                
  :)10(الفقرة   )∗(

إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تؤكد على سبيل التذكير موقفها المدون في القرار الـصادر                -
 عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العاديـة التـي انعقـدت                 

  . وبذات المضمون المعبر عنه26/4/2012بتاريخ 
 ".اللجوء إلى الفصل السابع"تتحفظ جمهورية العراق على ما ورد في هذه الفقرة وبالتخصيص جملة  -

إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن القرارات المتعلقة بشأن تطورات الوضع في                )∗(
 .سورية
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  متابعة التطورات الخطيرة في سورية

ن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية إ
   بالدوحة،22/7/2012المستأنفة بتاريخ 

بعد استماعه إلى عرض كل من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في  - 
ي سورية واألمين العام لجامعة الدول العربية حول التطورات الخطيرة الجارية ف

والتي أصبحت تهدد بانهيار الدولة السورية وتعرض أمن وسالمة واستقرار المنطقة سورية 
  ،للخطر

وبعد استماعه إلى إفادة نائب المبعوث المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية  - 
 عن الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الحل المنوطة بمهمة المبعوث المشترك،

ببغداد ) 23(ع . د554س الجامعة على مستوى القمة رقم واستناداً إلى قرار مجل - 
، وقرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري 29/3/2012بتاريخ 

واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وخاصة بيان المجلس الوزاري 
زمة  الذي تضمن مبادرة عربية لحل األ27/8/2011ع الصادر في .غ. د148رقم 

م الصادر بتاريخ .ع.غ. د7436السورية، وقرار المجلس على المستوى الوزاري رقم 
 الذي طرح خطة عمل وافقت عليها الحكومة السورية ولم تنفذها، 2/11/2011

 الذي وافق على بروتوكول 16/11/2011م بتاريخ .ع.غ. د7439وقراره رقم 
العربية والحكومة السورية من أجل المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول 

 7444توفير الحماية للمواطنين السوريين وإنجاح المبادرة العربية، وقراره رقم 
 الذي تضمن خطة النتقال السلطة في سورية عبر 22/1/2012م بتاريخ .ع.غ.د

 الذي 12/2/2012م بتاريخ .ع.غ. د7446مرحلة انتقالية، وقرار مجلس الجامعة رقم 
اصة على دعوة مجلس األمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سالم نص بصفة خ

عربية أممية مشتركة لإلشراف على تنفيذ وقف إطالق النار والطلب إلى األمين العام 
للجامعة تسمية مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة 

م بتاريخ .ع.غ. د7444ار المجلس رقم العربية المشار إليها آنفاً والصادرة بموجب قر
22/1/2012، 

واستناداً إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قراري مجلس األمن رقم  - 
وما تضمنه البيان ) 2012 (2059ورقم ) 2012 (2043ورقم ) 2012 (2042
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الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية من أجل سورية في جنيف بتاريخ 
 والذي طالب بالوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله وطرح مبادئ وخطوط 30/6/2012

 توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية بقيادة سورية،

وإذ يشيد بمؤتمرات أصدقاء الشعب السوري التي انعقدت في كل من تونس وتركيا  - 
 وفرنسا، والتطلع إلى مؤتمره الرابع بالمغرب،

تائج مؤتمر المعارضــة الســورية الذي انعقد بالقاهرة وبعد أن رحب المجلس بن - 
 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبجهود األمين العام مع 3/7/2012 و2يومي 

كافة أطياف المعارضة لبلورة موقف توافقي يتضمن جملة العناصر المطلوبة للخروج 
شروعة للشعب من األزمة بما في ذلك عملية انتقال السلطة وتحقيق المطالب الم

 السوري، 

 وإذ يؤكد المجلس التزامه بسيادة سورية واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها، - 

وفي ضوء المناقشات التي جرت واألفكار التي طرحت لمواجهة الموقف الخطير الذي  - 
 تمر به سورية وما يمثله من تهديد للسلم واألمن في المنطقة،

Ïè{{…†< <
عمال القتل والعنف والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات اإلدانة الشديدة الستمرار أ -1

والتي كان آخرها جريمة التريمسة " الشبيحة"الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها 
  .التي ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية

 .اتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنفمطالبة الحكومة السورية االلتزام بتعهد -2

توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة والجامعة العربية ستساعد على  -3
توفير الخروج اآلمن له ولعائلته حقناً لدماء السوريين وحفاظاً على مقومات الدولة السورية 

 .لضمان االنتقال السلمي للسلطةوعلى وحدة سورية وسالمتها الوطنية ونسيجها االجتماعي و

تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة  -4
إلصدار توصيات بإجراءات " االتحاد من أجل السالم"لألمم المتحدة تحت قرار 

جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية والذي يهدد استقرار سورية وفي 
 :حولها والسلم واألمن الدوليين، ومن ضمن هذه اإلجراءاتالمنطقة من 

إنشاء مناطق آمنة في سـورية لتوفـير الحماية للمواطنين السـوريين،    -أ
  .وتمكين منظمات اإلغاثة اإلنسانية العربية والدولية من أداء عملها

  .قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية واالتصاالت مع النظام السوري   -ب
في ضوء تطورات األحداث في سورية فإن مهمة المبعوث المشترك لألمم    - ج 

المتحدة والجامعة العربية تتطلب تفويضاً جديداً  لتحقيق األهداف الواردة في 
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هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة االنتقالية لتحقيق الدولة المدنية 
  .طنة والحرياتالديمقراطية التعددية، دولة المساواة في الموا

تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكافة الصالحيات الدعوة فوراً إلى  -5
وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة األمر الواقع 

 . االنتقال السلمي للسلطةلتيسيرالوطنية وذلك 

 والعبء الذي ريين بدور دول الجوار لسورية التي تستضيف الالجئين السواإلشادة -6
، وإنشاء صندوق خاص لإلغاثة اإلنسانية داخل سورية وفي دول الجوار تتحمله

 حصصساهم فيه الدول األعضاء بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي يتم توفيره حسب ت
والهيئات مساهماتها في موازنة األمانة العامة، ومن خالل منظمات الهالل األحمر 

والترحيب بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالبدء فوراً . الوطنية ذات االختصاص
 .  وطنية لجمع التبرعات لنصرة األشقاء في سوريةبحملة

العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد  -7
على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال االحتياجات اإلنسانية 

اجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل الع
سورية وفي دول الجوار، التي تستضيف الالجئين السوريين، ومناشدة المنظمات 
العربية والدولية اإلسراع في تقديم كل أشكال الغوث والمساعدات اإلنسانية إلى 

 .المتضررين في سورية ودول الجوار

ات يكلف المجلس رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في ضوء المستجد -8
في سورية واألمين العام بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار، 

 .وتقديم تقرير إلى المجلس في اقرب اآلجال

إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومتابعة تنفيذ الخطوات التي  -9
 .ا هذا القرارتضمنه

 )22/7/2012 - م.ع.غ. د– 7510رقم : ق(
  ـــــــــــــــ

على اعتبار أن ذلك ) 3( على ما ورد في الفقرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتتحفظ  -
 ال يندرج ضمن صالحيات هذا المجلس بل يبقى، من حيث المبدأ، قراراً سيادياً للشعب السوري

  .الشقيق
 على البند الثالث الذي يدعو لتنحي رئيس عربي لكون هذا القرار سيادياً ورية العراقجمهتتحفظ  -

 .خاصاً بالشعب السوري حصراً دون فرض الوصاية عليه

  .تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن القرار الجمهورية اللبنانيةإن  -



 -53 -

-   
  
  
  

  البيان الصادر عن
  ير العادية المستأنفةمجلس جامعة الدول العربية في دورته غ

  على المستوى الوزاري
  عقد قمة إسالمية استثنائية دعوة المملكة العربية السعودية لبشأن

  للدول اإلسالمية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  22/7/2012: الدوحة

  ــــ
  

 على في دورته غير العادية المستأنفةإن مجلس جامعة الدول العربية 
معالي الشيخ  برئاسة ،المنعقد بالدوحة 22/7/2012بتاريخ المستوى الوزاري 

خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الصباح 
 لدولة الكويت، وبحضور السادة وزراء الخارجية الدولة لشؤون مجلس الوزراء

  ورؤساء الوفود واألمين العام للجامعة،

ين عاهل المملكة العربية السعودية يرحب بدعوة خادم الحرمين الشريف
 14 الموافق 1433 رمضان الكريم 27 و26لعقد قمة إسالمية استثنائية في 

 بمكة المكرمة، والذي يشكل فرصة ثمينة إلعادة التالحم والتضامن 15/8/2012و
اإلسالمي في هذه الظروف االستثنائية، وفي هذا اإلطار يوصي المجلس بقية 

 وفي مقدمتها منظمة التعاون اإلسالمي بتعليق مشاركة الوفود المنظمات اإلقليمية
  .الرسمية السورية في اجتماعاتها

  
  )22/7/2012 - م.ع.غ. د– 170بيان رقم (
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

 
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ة العامة فيما بين الدورتين،نشاط األمانتقرير وعلى  �

 وعلى توصيات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، �

ببغداد بتـاريخ   ) 23(ع  . د 554واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم           - 
، وقرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري واللجنة الوزارية         29/3/2012

ع .غ. د 148عنية بالوضع في سورية، وخاصة بيان المجلس الـوزاري رقـم            العربية الم 
 بالقاهرة الذي تضمن مبادرة عربية لحل األزمة السورية، وقرار 27/8/2011الصادر في 

 2/11/2011م الـصادر بتـاريخ      .ع.غ. د 7436المجلس على المستوى الوزاري رقـم       
كومة السورية ولم تنفذها، وقراره     بالقاهرة الذي طرح خطة عمل عربية، وافقت عليها الح        

 بالرباط الذي وافق على بروتوكول المركـز        16/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7439رقم  
القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية والحكومة السورية مـن أجـل تـوفير               

ـ            سورية، الحماية للمواطنين السوريين والعمل على إنجاح المبادرة العربية لحل األزمة ال
 بالقاهرة الذي تضمن خطـة النتقـال        22/1/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7444وقراره رقم   

السلطة في سورية عبر مرحلة انتقالية، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 
 بالقاهرة الذي نص بصفة خاصة على دعوة مجلس         12/2/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7446

 قوات حفظ سالم عربية أممية مشتركة لإلشراف على تنفيذ األمن إلى إصدار قرار بتشكيل
 خاص لمتابعـة العمليـة      ممثلوقف إطالق النار والطلب إلى األمين العام للجامعة تسمية          

السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية المشار إليها آنفاً والصادرة بموجـب قـرار              
لقاهرة، وقرار مجلس الجامعة رقـم       با 22/1/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7444المجلس رقم   

 بالدوحة، والذي نص على توجيه نداء إلى الرئيس         22/7/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7510
السوري للتنحي عن السلطة، وبأن الجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج األمن له             

حدة سورية  ولعائلته، حقناً لدماء السوريين، وحفاظاً على مقومات الدولة السورية وعلى و          
  .وسالمتها الوطنية ونسيجها االجتماعي، ولضمان االنتقال السلمي للسلطة
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 2042واستناداً إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرارات مجلس األمن رقم              - 
وقرار الجمعية العامـة الـصادر      ) 2012 (2059ورقم  ) 2012 (2043ورقم  ) 2012(

  ،3/8/2012بتاريخ 
ا تضمنه البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية مـن            وباإلشارة إلى م   - 

 والذي طالب بالوقف الفوري للعنـف بكافـة         30/6/2012أجل سورية في جنيف بتاريخ      
  أشكاله، وطرح مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية بقيادة سورية،

تي انعقدت على التوالي في كـل مـن         وإذ يشير إلى مؤتمرات أصدقاء الشعب السوري ال        - 
  تونس وتركيا وفرنسا، والتطلع إلى المؤتمر الرابع بالمغرب،

 2وإذ يجدد ترحيبه بنتائج مؤتمـر المعارضـة السـورية الذي انعـقد بالقاهـرة يومي             - 
 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبجهود األمين العام للجامعة مع كافـة             3/7/2012و

 السورية لبلورة موقف توافقي بناء على وثيقة إدارة المرحلة االنتقاليـة            أطياف المعارضة 
وانتقال السلطة، ووثيقة العهد لمالمح النظام السياسي الجديد في سورية، الصادرتين عـن             
المؤتمر بشأن للخروج من األزمة، وانتقال السلطة وتحقيق المطالب المـشروعة للـشعب    

  السوري،
العرض الذي قدمه رئيس اللجنة الوزاريـة العربيـة المعنيـة           وبعد استماع المجلس إلى      - 

الخطورة الذي تشهده سورية جراء تصعيد عمليـات        بالغ  بالوضع في سورية عن الوضع      
العنف والقتل التي أصبحت تجتاح معظم التراب السوري واستمرار االنتهاكات الجـسيمة            

لثقيلة والطيران الحربي لقصف    لحقوق اإلنسان من قبل النظام السوري باستخدام األسلحة ا        
األحياء والمناطق اآلهلة بالسكان، وانتهاج سياسية األرض المحروقة، مما زاد في ارتفاع            
عدد الضحايا بشكل خطير، واحدث نزوحاً بشرياً داخل سورية وتـدفق آالف الـسوريين              

ن تعرضوا  على الدول المجاورة هرباً من العنف الذي لم يستثن حتى األطفال والنساء الذي            
  لمجازر مرعبة،

وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير األمين العام عن المشاورات التي أجراها مع األمـين                - 
مـشتركاً  ممثالً خاصاً   العام لألمم المتحدة واالتفاق على تعيين السيد األخضر اإلبراهيمي          

نـان،  أللسيد كوفي   جامعة الدول العربية خلفاً     األمين العام ل  لألمم المتحدة و  للسكرتير العام   
 ممثلوقيام األمين العام للجامعة بإبالغ نظيره األممي بالعناصر المرجعية المنظمة لمهمة ال

الخاص المشترك الجديد، كما اتفق عليها وزراء خارجية الدول العربية، والتي تتماشى مع             
يـد  مستجدات وتطورات الوضع في سورية، وكذلك اإلشارة لجهود الجامعة العربية لتوح          

  الرؤية السياسية للمعارضة السورية،
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التعبير عن إدانته الشديدة الستمرار العنف والقتل والجـرائم البـشعة التـي ترتكبهـا                -1
ضد المدنيين السوريين واستخدامها    " الشبيحة"السلطات السورية، والمليشيات التابعة لها      

 قصفها لألحياء والقرى اآلهلـة      لألسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع وطائرات حربية في       
 لقواعدبالسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري في خرق صارخ              

، ومطالبة الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل        األساسية والحرياتحقوق اإلنسان   
  .لكل أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري

ها القوات النظامية السورية والشبيحة التابعـة لهـا         اعتبار الجرائم والمذابح التي ترتكب     -2
اتخاذ اإلجراءات الكفيلـة    بجرائم ضد اإلنسانية؛ وفي هذا اإلطار مطالبة مجلس األمن          

  .لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وعدم إفالتهم من العقاب
ي جهة كانت ومهمـا كـان       اإلدانة بشدة لجميع أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أ          -3

  . ومطالبة كافة األطراف االلتزام بوقف كافة أشكال العنفمصدرها
التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما نتج عنـه مـن                 -4

تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عـن               
الف منهم إلى الدول المجـاورة      مئات اآل رية وهجرة   قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سو    

، واإلشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الـدول         هرباً من شدة العنف واإلبادة الجماعية     
المجاورة لسورية ودورها في توفير االحتياجات العاجلة والضرورية لهؤالء النازحين،          

  .ل أعباء هذا األمروالتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحم
تضافر العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وعلى               -5

الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية األمم المتحـدة لـشؤون الالجئـين،              
ـ       ة ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية مثل المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر واللجنة الدولي

للصليب األحمر وأطباء بال حدود وغيرها من المنظمات اإلنسانية من أجل بذل المزيد من              
  .الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين، والتخفيف من معاناتهم

باتخاذ ما يلزم لوقـف بـث       " عربسات"التأكيد على قيام إدارة القمر الصناعي العربي         -6
رية الرسمية وغير الرسمية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعـة رقـم           القنوات الفضائية السو  

 .2/6/2012ع بتاريخ .غ. د7507

استنكار ما تضمنته رسالة مندوب سورية في األمم المتحدة من مغالطات وافتراءات ضد              -7
 المتعلـق   7507المملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن قرار مجلس الجامعة رقـم            

 .ائية السورية الرسمية وغير الرسمية على عربسات ونايلساتبوقف بث القنوات الفض
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توجيه الشكر إلى الدول األعضاء والتي بادرت بتقديم مساعدات اإلغاثة إلـى الـشعب               -8
اإلسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية في الصندوق الخاص       السوري وحث بقية الدول على      

 السوريين المتضررين داخل سورية لإلغاثة اإلنسانية التابع للجامعة والمخصص للسكان
  .وفي دول الجوار لها

اغتيال اإلعالميين السوريين واألجانب، من قبل أجهزة األمن        إلى  إدانة األعمال اإلرهابية الهادفة      -9
السورية، واعتبار هذه التصرفات منافية للقوانين والقواعد الخاصة بحماية الصحفيين واإلعالميين           

 .اللتزامات الحكومة السورية التي قبلتها وفق خطة الممثل المشتركأثناء النزاعات، وخرقاً 

ألمـم  لسكرتير عام ا   خاص مشترك    كممثلالترحيب بتعيين السيد األخضر اإلبراهيمي       - 10
 تعيين الدكتور ناصر القدوة نائباً لـه،        وبتجديدجامعة الدول العربية    أمين عام   المتحدة و 

وفي أنان وفريق عمله والى رئـيس وأعـضاء   لسابق السيد كا ممثلوتقديم الشكر إلى ال   
المراقبين الدوليين على الجهود المضنية التي بذلوها خالل تأدية مهمتهم في سورية في             

  .ظروف بالغة الصعوبة والخطورة
االتـصاالت  لجامعة متابعـة    لاألمين العام   الطلب إلى رئيس اللجنة الوزارية العربية و       - 11

 الممثل الخاص   السيد األخضر اإلبراهيمي  و المتحدة   العام لألمم مع األمين   والمشاورات  
وذلك في ضـوء مـا      مهمة الممثل المشترك،    ل المشترك من أجل بلورة التصور الجديد     

لى ورقة العناصـر    إغيرات البد من أخذها بعين االعتبار، وكذلك استناداً         تاستجد من م  
ماع وزراء الخارجيـة    جت ا التي اتفق عليها في   المرجعية لمهمة الممثل المشترك الجديد      

 .12/8/2012 جدة بتاريخ العرب التشاوري في

دعوة مختلف أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع مساعي األمين العام للجامعة مـن                - 12
في " مالمح المرحلة االنتقالية  "و" العهد الوطني "أجل البناء على ما تحقق من توافق على وثيقتي          

 بالقـاهرة،   3/7/2012 و 2نعقد تحت رعاية الجامعة يـومي       مؤتمر المعارضة السورية الذي ا    
وذلك من أجل تعميق االتفاق بين مختلف أطراف المعارضة السورية على الرؤيـة الـسياسية               

 .المشتركة للمرحلة االنتقالية، وتبني آليات عمل فعالة للتنسيق والمتابعة والعمل المشترك

يق التوافق في مجلس األمن، ودعوة      التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحق        - 13
بموجب الفصل السابع من    مجلس األمن إلى إصدار قرار بالوقف الفوري إلطالق النار          

  .ألطراف السوريةا اً لجميعكون ملزميميثاق األمم المتحدة حتى 
 ∗.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية - 14

  

  )5/9/2012 - 3 ج - )138(ع . د– 7523رقم : ق(
                                                

 .ية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن هذا القرارإن الجمهور
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

 
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورتـه غيـر العاديـة     

   بمقر األمانة العامة بالقاهرة، 12/11/2012بتاريخ 
 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

ببغداد بتـاريخ   ) 23(ع  . د 554لقمة رقم   واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى ا        - 
، وقرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري واللجنة الوزارية         29/3/2012

ع .غ. د 148العربية المعنية بالوضع في سورية، وخاصة بيان المجلس الـوزاري رقـم             
، وقرار  بالقاهرة الذي تضمن مبادرة عربية لحل األزمة السورية27/8/2011الصادر في 

 2/11/2011م الـصادر بتـاريخ      .ع.غ. د 7436المجلس على المستوى الوزاري رقـم       
بالقاهرة الذي طرح خطة عمل عربية، وافقت عليها الحكومة السورية ولم تنفذها، وقراره             

 بالرباط الذي وافق على بروتوكول المركـز        16/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7439رقم  
جامعة الدول العربية والحكومة السورية مـن أجـل تـوفير           القانوني ومهام بعثة مراقبي     

الحماية للمواطنين السوريين والعمل على إنجاح المبادرة العربية لحل األزمة الـسورية،            
 بالقاهرة الذي تضمن خطـة النتقـال        22/1/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7444وقراره رقم   

ة على المستوى الوزاري رقم السلطة في سورية عبر مرحلة انتقالية، وقرار مجلس الجامع
 بالقاهرة الذي نص بصفة خاصة على دعوة مجلس         12/2/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7446

األمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سالم عربية أممية مشتركة لإلشراف على تنفيذ 
 خاص لمتابعـة العمليـة      ممثلوقف إطالق النار والطلب إلى األمين العام للجامعة تسمية          

لسياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية المشار إليها آنفاً والصادرة بموجـب قـرار              ا
 بالقاهرة، وقرار مجلس الجامعة رقـم       22/1/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7444المجلس رقم   

 بالدوحة، والذي نص على توجيه نداء إلى الرئيس         22/7/2012م بتاريخ   .ع.غ. د 7510
أن الجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج األمن له         السوري للتنحي عن السلطة، وب    

ولعائلته، حقناً لدماء السوريين، وحفاظاً على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سورية            
 وآخرها قـراره    وسالمتها الوطنية ونسيجها االجتماعي، ولضمان االنتقال السلمي للسلطة       

  ،5/9/2012بتاريخ ) 138(ع . د7523رقم 
 2042اً إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرارات مجلس األمن رقم             واستناد - 

وقرار الجمعية العامـة الـصادر      ) 2012 (2059ورقم  ) 2012 (2043ورقم  ) 2012(
  ،3/8/2012بتاريخ 
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وباإلشارة إلى ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية مـن               - 
 والذي طالب بالوقف الفوري للعنـف بكافـة         30/6/2012اريخ  أجل سورية في جنيف بت    

  أشكاله، وطرح مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية بقيادة سورية،
وإذ يشير إلى مؤتمرات أصدقاء الشعب السوري التي انعقدت على التوالي في كـل مـن                 - 

 ب،تونس وتركيا وفرنسا، والتطلع إلى المؤتمر الرابع بالمغر

وإذ يعرب المجلس عن تقديره الكامل للمبادرة اإلنسانية الهامة التي أقدم عليها جاللة الملك      - 
محمد السادس ملك المملكة المغربية والمتمثلة في زيارتـه الخاصـة لمخـيم الالجئـين               

 السوريين بالزعتري، ووقوفه على حجم الدعم اإلنساني المغربي للمقيمين هناك،

ير األمانة العامة عن زيارة وفدها إلـى مخـيم الزعتـري لالجئـين              أخذ علماً بتقر  وإذ ي  - 
، وكذلك تقرير البرلمـان     23/10/2012-22السوريين بالمملكة األردنية الهاشمية يومي      

 ،23/10/2012-20العربي عن زيارة وفده إلى الحدود التركية السورية خالل الفترة 

لجنة الوزاريـة العربيـة المعنيـة       وبعد استماع المجلس إلى العرض الذي قدمه رئيس ال         - 
دولة برعاية  نتائج المؤتمر الثاني للمعارضة السورية الذي انعقد        بالوضع في سورية عن     

  ،11/11/2012-6قطر وجامعة الدول العربية خالل الفترة 
وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه السيد األخضر اإلبراهيمي الممثل الخاص المشترك             - 

ألمم المتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية عـن التطـورات فـي             للسكرتير العام ل  
 سورية ونتائج زيارته لكٍل من موسكو وبكين،

وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير األمين العام عـن تطـورات الوضـع فـي سـورية                   - 
  والمشاورات واالتصاالت التي أجراها في هذا الشأن،

†{{{{ÏŁè<…< <
العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية، والمليشيات          الستمرار   ةالشديدإدانته   -1

ضد المدنيين السوريين واستخدامها لألسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع وطائرات " الشبيحة"التابعة لها 
حربية في قصفها لألحياء والقرى اآلهلة بالسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفـاء                

، ومطالبة الحكومـة الـسورية       األساسية والحريات حقوق اإلنسان    لقواعدي في خرق صارخ     قسر
اإلدانة بشدة لجميـع  و ،بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال القتل والعنف ضد الشعب الـسوري       

 ومطالبة كافة   أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما كان مصدرها           
  . كافة أشكال العنفاألطراف االلتزام بوقف

اعتبار الجرائم والمذابح التي ترتكبها القوات النظامية السورية والشبيحة التابعـة لهـا              -2
اتخاذ اإلجراءات الكفيلـة    بجرائم ضد اإلنسانية؛ وفي هذا اإلطار مطالبة مجلس األمن          

  .لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وعدم إفالتهم من العقاب
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اغتيال اإلعالميين السوريين واألجانب، من قبل أجهزة األمن        إلى  دانة األعمال اإلرهابية الهادفة     إ -3
السورية، واعتبار هذه التصرفات منافية للقوانين والقواعد الخاصة بحماية الصحفيين واإلعالميين           

 . المشتركأثناء النزاعات، وخرقاً اللتزامات الحكومة السورية التي قبلتها وفق خطة الممثل

التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما نتج عنـه مـن                 -4
تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عـن               

الف منهم إلى الدول المجـاورة      مئات اآل قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية وهجرة       
، واإلشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الـدول         دة الجماعية هرباً من شدة العنف واإلبا    

المجاورة لسورية ودورها في توفير االحتياجات العاجلة والضرورية لهؤالء النازحين،          
  .والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه االستضافة

تضافر وري للدفاع عن نفسه وعلى      العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب الس         -5
الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية األمم المتحـدة لـشؤون الالجئـين،              
ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية مثل المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر واللجنة الدوليـة       

 بذل المزيد من    للصليب األحمر وأطباء بال حدود وغيرها من المنظمات اإلنسانية من أجل          
  .الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين، والتخفيف من معاناتهم

دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة إلى مواصلة جهودها لدعم الشعب السوري  -6
والطلب من هذه المجالس المساهمة     . داخل سورية وفى دول الجوار، ودعم دول الجوار       

 . المالي والفني واللوجيستي الالزم بهذا الصددفي تقديم الدعم

توجيه الشكر إلى الدول األعضاء والتي بادرت بتقديم مساعدات اإلغاثة إلـى الـشعب               -7
اإلسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية في الصندوق الخاص       السوري وحث بقية الدول على      

المتضررين داخل سورية لإلغاثة اإلنسانية التابع للجامعة والمخصص للسكان السوريين 
  .وفي دول الجوار لها

 11/11/2012الترحيب باالتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة الـسورية يـوم             -8
بالدوحة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أميـر               

  والـذي جـاء    دولة قطر وتشكيل االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الـسورية         
 تحـت رعايـة     3/7/2012 و 2استكماالً لمؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة بتـاريخ        

إلى دولة قطر على جهودها المقدرة النجاز اتفـاق         ، وتقديم الشكر    جامعة الدول العربية  
الوطني حتى يكون   هذا االئتالف   ل، ودعوة باقي تيارات المعارضة إلى االنضمام        الدوحة

وحث المنظمـات اإلقليميـة     وري دون استثناء أو تفرقة،      جامعاً لكل أطياف الشعب الس    
والدولية على االعتراف به ممثالً شرعياً لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مع            

الممثل الشرعي والمحـاور األساسـي مـع         السوري للمعارضة باعتباره     االئتالفهذا  
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اسي والمادي لهذا الكيـان     ، كما يدعو المجلس إلى تقديم الدعم السي       جامعة الدول العربية  
  .الجامع للمعارضة السورية

التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد األخضر اإلبراهيمي الممثل الخـاص المـشترك              -9
للسكرتير العام لألمم المتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية، ودعـوة االئـتالف             

حوارٍ مكثف معه إليجاد حل     الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى الدخول في         
سلمى لنقل السلطة وفقاً لقرارات مجلس الجامعة، وما جاء في البيان الختامي الـصادر              

 وذلك وفقاً لجـدوٍل     30/6/2012عن اجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف بتاريخ         
 .زمني يعتمده مجلس األمن لنقل السلطة

ق التوافق في مجلس األمن، ودعوة      التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقي        - 10
بموجب الفصل السابع من    مجلس األمن إلى إصدار قرار بالوقف الفوري إلطالق النار          

ة، والطلب إلـى رئـيس      ألطراف السوري ا اً لجميع كون ملزم يميثاق األمم المتحدة حتى     
اب إلى  اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية واألمين العام للجامعة  الذه           

  ∗ ∗∗ .مجلس األمن لطرح الموقف الحالي في سورية والمطالبة بتحرك عاجل للمجلس بهذا الشأن
  .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية - 11

  
  )12/11/2012 -ع .غ. د– 7572رقم : ق(

                                                
 .القرارهذا إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن 

 :التحفظات
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذ تشيد بالجهود المبذولة مـن أجـل توحيـد المعارضـة                  - 

بشأن االعتـراف   ) 8(رارات الجامعة العربية، تعتبر أن ما ورد بالجزء الثاني من الفقرة            السورية طبقاً لق  
وحث المنظمات اإلقليمية والدولية على االعتراف به       باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية       

ة باعتبـاره   ممثالً شرعياً لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مع هذا االئتالف السوري للمعارض           
 . يخضع للقرار السيادي لكل دولةالممثل الشرعي والمحاور األساسي مع جامعة الدول العربية

ال تنـسجم مـع   ) 10(كما أن الدعوة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع المنصوص عليه في الفقرة      
رك للسكرتير العام لألمم    مهمة والجهود المبذولة من قبل السيد األخضر اإلبراهيمي الممثل الخاص المشت          

              .المتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية إليجاد حل سياسي وسلمى لألزمة السورية
إن جمهورية العراق التي ترحب بالجهود التي بذلت لتوحيد المعارضة السورية وأغلب ما جاء في الفقرة                 - 

لفقرة ألنها تلغي الجهود التـي يبـذلها المبعـوث العربـي            الثامنة، إال أنها تتحفظ على ما ورد في بقية ا         
  . =والدولي السيد األخضر اإلبراهيمي

دعوة مجلس األمن إلى إصـدار      "كما تبدى جمهورية العراق تحفظها على اإلشارة في البند العاشر على            
لـس األمـن    ندعو مج "ونود أن تكون الجملة     " قرار بالوقف الفوري إلطالق النار بموجب الفصل السابع       

ألن الدعوة ألحكام الفصل السابع تشرع للتدخل العسكري في وقت نحـن          " لتحمل مسؤولياته لوقف العنف   
مع أي جهد إليجاد حل سلمى لألزمة وبالتالي فإننا ندعم مهمة المبعوث العربي والدولي السيد األخـضر                 

  .اإلبراهيمي
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   الصادر عن البيان
  لمندوبين الدائمينمجلس جامعة الدول العربية على مستوى ا اجتماع

  في دورته غير العادية
  أنبش

   مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينيةين فون الفلسطينيوما يتعرض له الالجئ
   األراضي العربية السوريةيف  األخرى

  23/12/2012: القاهرة
{{{{{{< <

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين، دورة غير 
  . مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيةي، ف23/12/2012 اليوم األحد الموافق عادية

 مخيم ي اجتماعه ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون فيأدان مجلس الجامعة ف
 يهدد بكارثة ي الجمهورية العربية السورية، والذياليرموك والمخيمات الفلسطينية األخرى ف

ياة آالف الفلسطينيين المتواجدين على األراضي السورية، إنسانية خطيرة تمس مصير وح
  .ي اإلنسانيويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدول

آثار النزاع في الالجئين الفلسطينيين كافة األطراف المعنية تجنيب طالب المجلس 
على لياتهم تجاه المحافظة ؤو، وااللتزام بمسهناك أتون الصراع الدائر سورية وعدم زجهم في

  .العون اإلنساني والصحي العاجل لهمأمن الالجئين وتوفير الحماية لهم وتقديم 

وطالب المجلس المجتمع الدولي واألمم المتحدة المساعدة والضغط على إسرائيل 
  .لتمكين الالجئين الفلسطينيين الذين يحاولون الهرب من القتال إلى دخول دولة فلسطين المحتلة

 

  )23/12/2012 -ع .غ. د– 173بيان رقم (
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  تقديم المساعدات الضرورية
للنازحين السوريين إلى لبنان واألردن والعراق 

  في ضوء خطورة األزمة السورية
  وتداعياتها اإلنسانية على دول الجوار

  

  
عادية بمقر ال غير تهفي دورعلى المستوى الوزاري المنعقد   إن مجلس جامعة الدول العربية      

  ،13/1/2013مة بتاريخ األمانة العا
 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

 وإذ يؤكد على كافة قراراته بشأن األزمة السورية، - 

 وبعد االستماع إلى كلمات السادة الوزراء واألمين العام ورؤساء الوفود، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ـ              -1 ه مـن   التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما نتج عن
تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عـن               

الف منهم إلى الدول المجـاورة      مئات اآل قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية وهجرة       
واالقتتال، ومطالبة مجلس األمن بتحمـل      هرباً من شدة العنف     والدول العربية األخرى    

 .وريةمسؤولياته لوقف دورة العنف في س

اإلشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية األخرى،             -2
ودورها في توفير االحتياجات العاجلة والضرورية لهؤالء النازحين، والتأكيـد علـى            
ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه االستـضافة، والعمـل علـى               

 الدعم والمساعدة إليواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطـة    مواصلة تقديم كافة أوجه   
اإلغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم اإلغاثة إلى النازحين في            
األردن وفق الخطط ونداءات اإلغاثة التي أقرتها الحكومة األردنيـة وكـذلك العـراق              

  .ينلمواجهة االحتياجات الضرورية لهؤالء المتضرر
تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية األمم المتحـدة           العمل على    -3

لشؤون الالجئين، ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية مثل المنظمة العربية للهـالل والـصليب            
األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر وأطباء بال حـدود وغيرهـا مـن المنظمـات           

 د من الجهود لتقديم كافة أشكال المـساعدات للمتـضررين         اإلنسانية من أجل بذل المزي    
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، والتأكيد على ضرورة تأمين وصـول المـساعدات         السوريين، والتخفيف من معاناتهم   
  .اإلنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ

اإلشادة والترحيب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح             -4
يت باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للـشعب الـسوري           أمير دولة الكو  

كانون ثاني الجاري، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في       /  يناير 30المقرر عقده في    
هذا المؤتمر والعمل على حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من         

 .هامعاناة الشعب السوري داخل سورية وخارج

للوقـوف  )  العراق – األردن   –لبنان  (تكليف األمانة العامة بإيفاد بعثة إلى دول الجوار          -5
على األرض على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم، والتنـسيق مـع الجهـات             
المعنية في تلك الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة، وعرض األمر علـى مـؤتمر        

 السوري التخـاذ اإلجـراءات المناسـبة لتلبيـة تلـك         الكويت الدولي للمانحين للشعب   
 .االحتياجات

مطالبة كافة أطراف الصراع بوقف العدوان على مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وعدم            -6
               الزج بهم في أتون الصراع رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وما مثلته مخيماتهم من مالذ

ا، ودعوة األونروا إلى تحمل مسؤولياتها      آمنٍ للسوريين الفارين في المناطق القريبة منه      
 في سورية وتقديم كافة أشكال الدعم الـالزم لهـم، ودعـوة             نتجاه الالجئين الفلسطينيي  

 .المجتمع الدولي إلى مساندتها في ذلك وتقديم الدعم الالزم لها
 

  )13/1/2013 -ع .غ. د–7578رقم : ق(
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 ي دول الجوارتقديم المساعدات الضرورية للنازحين السوريين ف
 

  
المنـدوبين  مـستوى  الدول العربية المنعقد في دورته غير العادية علـى          إن مجلس جامعة    
  ، بمقر األمانة العامة11/2/2013الدائمين بتاريخ 

  :بعد اطالعه - 
 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوى            7578على القرار رقم     �

 ،13/1/2013الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 

تقرير بعثة األمانة العامة لجامعة الدول العربية للوقوف على أوضاع النازحين           على  و �
  ،27/1/2013-24بتاريخ )  لبنان– األردن –العراق (السوريين في دول الجوار 

توصيات بعثة األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مخيم الزعتـري فـي             وعلى   �
 ،23/10/2012-22األردن بتاريخ 

 وإذ يؤكد على كافة قراراته وبياناته بشأن األزمة السورية، - 

وكلمة األمين العـام ومـداخالت   ) الرئاسة الحالية للمجلس(وبعد االستماع إلى كلمة لبنان       - 
 رؤساء الوفود،

وفي ضوء العرض الذي قدمته رئيسة بعثة األمانة العامة للجامعة عن أوضاع النـازحين               - 
 السوريين في دول الجوار،

†{{{{ÏŁè<…< <

التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما نتج عنـه مـن                 -1
تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عـن               

الف منهم إلى الدول المجـاورة      مئات اآل قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية وهجرة       
ومطالبة المجتمع الدولي مزيـد    واالقتتال،  باً من شدة العنف     هروالدول العربية األخرى    

 .من االهتمام بالوضع اإلنساني للنازحين

توجيه الشكر إلى الدول التي تستضيف النازحين السوريين علـى أراضـيها، ودعـم               -2
جهودها الرامية إلى تحسين أوضاعهم اإلنسانية، وكذلك على جهودها لتسهيل مهمة بعثة 

 .عربية مما أسهم بشكٍل فاعل في إنجاح مهمتهاجامعة الدول ال
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اإلعراب عن التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر              -3
دولة الكويت لمبادرته الستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم األوضـاع اإلنـسانية            

 .للنازحين السوريين ومساهمته في هذا الشأن

التي قدمت مساهماتها في المؤتمر الدولي للمـانحين للـشعب          توجيه الشكر إلى الدول      -4
 ).30/1/2013: الكويت(السوري 

تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة والجهات المعنية في  -5
دول الجوار التي تستضيف النازحين السوريين لمتابعة وصول الدعم المقرر من مؤتمر            

االحتياجات ذات األولوية من توفير المأوى المناسب، والمياه الـصالحة          المانحين لتلبية   
والغذاء والطاقة الكهربائية وتقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية ورعاية المعاقين          
وخاصةً األطفال، والتخفيف من معاناة النازحين والتأكيد على ضرورة تأمين وصـول            

قيها دون عوائق أو تلكـؤ مـن قبـل الـسلطات            المساعدات اإلنسانية إلى جميع مستح    
 .السورية

 الصادر عن مجلس الجامعـة علـى        7578التأكيد على الفقرة السادسة من القرار رقم         -6
 بشأن ما يتعـرض لـه       13/1/2013المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ        

ى في سـورية،    الالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية األخر       
 .ومعاملة الالجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين

التأكيد على أهمية إيجاد صيغة لتواجد جامعة الدول العربية في مواقع إيواء النـازحين               -7
لمتابعة تطورات األوضاع اإلنسانية لهم من خالل بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في            

 .دول الجوار

  
  )11/2/2013 - ع .غ. د– 7581 رقم: ق(
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 في دورتـه    554بية على مستوى القمة رقم      واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العر       - 
، وعلى المستوى الوزاري، واللجنـة الوزاريـة        29/3/2012ببغداد بتاريخ   ) 23(العادية  

المعنية بالوضع في سورية، وخاصةً قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم             
ورية  القاضي بتعليق مشاركة وفود حكومة الجمه      12/11/2011م بتاريخ   .ع.غ. د 7438

العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات واألجهـزة            
 ورقـم   12/2/2012 بتـاريخ    7446 والقرار رقم    16/11/2011التابعة لها اعتباراً من     

 القاضي بالدعوة   22/7/2012 بتاريخ   7510، والقرار رقم    27/11/2011 بتاريخ   7442
ية العامة لألمم المتحدة إلصدار توصيات بإجراءات جماعية        إلى عقد اجتماعٍ طارٍئ للجمع    

لمواجهة الوضع المتدهور في سورية ومن ضمنها قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية            
 والقاضـي   12/11/2012 بتـاريخ    7572واالتصاالت مع النظام السوري، والقرار رقم       

ف الـوطني لقـوى الثـورة    حث المنظمات اإلقليمية والدولية على االعتـراف بـاالئتال   "
والمعارضة السورية ممثالً شرعياً لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مـع هـذا             
االئتالف باعتباره الممثل الشرعي والمحاور األساسي مع جامعة الدول العربية، وقـراره            

 والقاضي بالعمل على تقديم كل أشكال الدعم        5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7523رقم  
 لوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه،المط

وبعد أن استعرض المجلس الوضع بالغ الخطورة الذي تشهده سـورية جـراء تـصعيد                - 
عمليات العنف والقتل التي أصبحت تجتاح معظم التراب السوري واستمرار االنتهاكـات            
 الجسيمة لحقوق اإلنسان من قبل النظام السوري باستخدام األسـلحة الثقيلـة والطيـران             

الحربي وصواريخ سكود لقصف األحياء والمناطق اآلهلة بالـسكان، وانتهـاج سياسـة             
األرض المحروقة، مما زاد من ارتفاع عدد الضحايا بشكٍل خطير، وأحدث نزوحاً بشرياً             
داخل سورية وتدفق آالف السوريين على الدول المجاورة هرباً من العنف الذي لم يستثن              
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تعرضوا لمجازر مرعبة مما أصبح يهـدد بانهيـار الدولـة           حتى األطفال والنساء الذين     
 السورية وتعرض أمن وسالمة واستقرار المنطقة للخطر،

وإذ يؤكد رفضه تزويد النظام السوري باألسلحة الفتاكـة المـستخدمة لقـصف األحيـاء                - 
 والمناطق اآلهلة بالسكان،

 المبعوث المـشترك    وإذ يؤكد على الحل السياسي ودعم مهمة السيد األخضر اإلبراهيمي          - 
 لجامعة الدول العربية واألمم المتحدة،

 وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

 الوحيـد التأكيد على اعتبار االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة الممثـل الـشرعي              -1
 .عة الدول العربيةللشعب السوري والمحاور األساسي مع جام

دعوة االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل             -2
مقعد سورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمـشاركة فـي             

، إلى حين إجراء انتخابات تفضي      27/3/2013-26القمة العربية المقبلة بالدوحة يومي      
ل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية، وذلك تقديراً لتضحيات الشعب           إلى تشكي 

 .السوري وللظروف االستثنائية التي يمر بها

التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حٍل سياسي لألزمة الـسورية،              -3
ما فـي   مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس ب              

 .ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر

 ∗.الدعوة لعقد مؤتمر دولي في األمم المتحدة من أجل إعادة اإلعمار في سورية -4

  
  )6/3/2013 - 4ج  -) 139(ع . د– 7595رقم : ق(

                                                
من نص القرار باعتباره يتعارض مـع       ) 2(الفقرة   على   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   تتحفظ   - 

 .أحكام الميثاق ولوائح وأنظمة جامعة الدول العربية من حيث المضمون والجوانب اإلجرائية

 تجد في الفقرة األولى التركيز فقط على االئتالف الوطني السوري الممثل الـشرعي              جمهورية العراق إن   - 
 .شر إليها الفقرة األولى من القرارالوحيد بينما هناك قوى معارضة أخرى لم تُ

أما الفقرة الثانية فإن العراق يتحفظ على الدعوة لمنح مقعد سورية في جامعة الدول العربية فـي القمـة                   
نحن نجد أن هذا القرار يتعارض مع نصوص ميثاق جامعة الدول العربية وقـد         .. العربية المقبلة بالدوحة  

 .أكد تعارض القرار مع ميثاق الجامعةاسترشدنا بفقيه دستوري مرموق الذي 

 . تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن هذا القرارالجمهورية اللبنانيةإن  - 
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  تطورات الوضع في سوريـة
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 
 نة العامة،على مذكرة األما �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى            - 
ببغـداد  ) 23( في دورته العاديـة      554مستوى القمة رقم    

، وعلى المستوى الوزاري، واللجنـة      29/3/2012بتاريخ  
الوزارية المعنية بالوضع في سورية، وخاصةً قرار مجلس       

م .ع.غ. د 7438الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم        
 القاضي بتعليـق مـشاركة وفـود        12/11/2011بتاريخ  

حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس       
جامعة الدول العربية وجميع المنظمات واألجهزة التابعـة        

 بتاريخ  7446 والقرار رقم    16/11/2011لها اعتباراً من    
، والقرار  27/11/2011 بتاريخ   7442 ورقم   12/2/2012

 القاضي بالدعوة إلى عقد     22/7/2012 بتاريخ   7510رقم  
اجتماعٍ طارٍئ للجمعية العامة لألمـم المتحـدة إلصـدار          
توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في       
سورية ومن ضمنها قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية 

 7572وري، والقـرار رقـم      واالتصاالت مع النظام الـس    
حث المنظمات اإلقليمية   " والقاضي   12/11/2012بتاريخ  

والدولية على االعتراف باالئتالف الوطني لقـوى الثـورة       
والمعارضة السورية ممثالً شـرعياً لتطلعـات الـشعب          
السوري وتوثيق التواصل مع هذا االئتالف باعتباره الممثل     

لـدول العربيـة،    الشرعي والمحاور األساسي مع جامعة ا     
ــم  ــراره رق ــاريخ ) 138(ع . د7523وق  5/9/2012بت

والقاضي بالعمل على تقديم كل أشكال الـدعم المطلـوب          
للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وقرار المجلس الوزاري        

 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(ع . د7595رقم 

وبعد أن استعرض المجلس الوضع بالغ الخطورة الـذي          - 
يد عمليات العنف والقتل التـي      تشهده سورية جراء تصع   
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أصبحت تجتاح معظـم التـراب الـسوري واسـتمرار          
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مـن قبـل النظـام          
السوري باستخدام األسلحة الثقيلـة والطيـران الحربـي         
وصواريخ سكود لقـصف األحيـاء والمنـاطق اآلهلـة          
 بالسكان، وانتهاج سياسة األرض المحروقة، مما زاد من       

ارتفاع عدد الضحايا بشكٍل خطير، وأحدث نزوحاً بشرياً        
داخل سورية وتدفق آالف السوريين على الدول المجاورة        
هرباً من العنف الذي لم يستثن حتى األطفـال والنـساء           
الذين تعرضوا لمجازر مرعبة مما أصبح يهدد بانهيـار         
الدولة السورية وتعرض أمن وسالمة واستقرار المنطقـة        

 للخطر،

إذ يشيد ويرحب بمبادرة حضرة صاحب السمو الـشيخ         و - 
صباح األحمد الجـابر الـصباح أميـر دولـة الكويـت            
باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للـشعب        

 ،30/1/2013السوري الذي عقد بتاريخ 

وإذ يؤكد رفضه تزويد النظام السوري باألسلحة الفتاكـة          - 
 اآلهلة بالسكان،المستخدمة لقصف األحياء والمناطق 

وإذ يؤكد على أولوية الحل السياسي ودعم مهمـة الـسيد        - 
األخضر اإلبراهيمي المبعوث المشترك لجامعـة الـدول        

 العربية واألمم المتحدة،

وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحـدة سـورية           - 
 واستقرارها وسالمتها اإلقليمية،

†{{{{ÏŁè<…< <

 .ورية مؤقتةأخذ العلم بإعالن تشكيل حكومة س -1

الترحيب بشغل االئـتالف الـوطني لقـوى الثـورة           -2
والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية      
في جامعة الـدول العربيـة ومنظماتهـا ومجالـسها          
وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل        
حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سـورية وذلـك         
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الوحيـد للـشعب الـسوري    باعتباره الممثل الشرعي   
والمحاور األساسي مع جامعة الدول العربية، وذلـك        
تقــديراً لتــضحيات الــشعب الــسوري وللظــروف 

 .∗االستثنائية التي يمر بها

التأكيد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حـٍل          -3
سياسي كأولوية لألزمة السورية مع التأكيد على حـق   

سائل الـدفاع عـن   كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة و    
النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صـمود الـشعب          

 .السوري والجيش الحر

اإلشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الـدول المجـاورة       -4
لسورية والدول العربية األخرى، ودورهـا فـي تـوفير         
االحتياجات العاجلة والـضرورية لهـؤالء النـازحين،        

مـساندتها فـي    والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول و      
تحمل أعباء هذه االستضافة، والعمل على مواصلة تقديم        
كافة أوجه الدعم والمساعدة إليواء وإغاثة النازحين فـي         
لبنان وفق خطة اإلغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانيـة،   
وكذلك مواصلة تقديم اإلغاثة إلى النازحين فـي األردن         

لحكومـة  وفق الخطط ونداءات اإلغاثة التـي أقرتهـا ا        
األردنية وكذلك العراق لمواجهة االحتياجات الـضرورية      

  .لهؤالء المتضررين
الدعوة لعقد مؤتمر دولي في إطار األمم المتحدة مـن           -5

أجل إعادة اإلعمار في سورية وتأهيل البنية التحتيـة         
األساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل       

 :ةمن تدمير واسع النطاق وفق الخطوات التالي

دعوة الدول األعضاء للمشاركة الفعالة فـي هـذا           -أ 
المؤتمر وتقديم كل ما من شأنه توفير اإلمكانيات        

  .الالزمة إلعادة اإلعمار

                                                
مع األخذ في االعتبار تحفظات كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهوريـة العـراق، والنـأي                   ∗

 .6/3/2013قرار المجلس الوزاري بتاريخ بالنفس بالنسبة للجمهورية اللبنانية كما ورد في 
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تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة        -ب 
هذا الموضوع مع األمم المتحدة لتحديد مكـان    

 .وزمان عقد المؤتمر

رضه قيام األمانة العامة بمتابعة الموضوع وع       - ج 
على مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري       

 .في دورته المقبلة

حث المنظمات اإلقليمية والدوليـة علـى االعتـراف          -6
باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الـسورية       

 .ممثالً شرعياً وحيداً للشعب السوري

  
  )26/3/2013 –) 24(ع . د580: ق.ق(
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  12/5/2013: القاهرة
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المنعقـدة            أدان  
جمهورية مصر العربية، وبمشاركة   بمقر األمانة العامة بالقاهرة، برئاسة       12/5/2013بتاريخ  

السادة المندوبين الدائمين للدول األعضاء ومعالي األمين العام للجامعة، االعتداء اإلسـرائيلي            
األخير على سورية الذي يعد انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة عربية، ودعا المجتمع الدولي والسيما 

 شأنها أن تزيد األمور تفجراً وتعقيـداً        مجلس األمن إلى وقف تكرار هذه االعتداءات التي من        
  .في سورية وتُعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات

  
  )12/5/2013 -ع .غ. د– 177بيان رقم (

 )0309( ص-70)/13/50(س/01- 01ج

íÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<íÞ^Ú_< <
{{{{{{{< <
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  تطورات األوضاع الخطيرة في سورية
  

  
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته غير العادية علـى مـستوى المنـدوبين               

 بمقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة سعادة السفير المنـدوب          21/5/2013دائمين بتاريخ   ال
الدائم لجمهورية مصر العربية ومشاركة السادة المندوبين الدائمين للدول العربية وبحضور           

تطورات األوضاع بحث ل  ، بناء على طلب دولة قطر،معالي األمين العام لجامعة الدول العربية
   في سورية،الخطيرة

 على مذكرة األمانة العامة،بعد اطالعه  - 

) 23(ع  .د 554 مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم          يواستناداً إلى قرار   - 
على ، و 26/3/2013بالدوحة بتاريخ   ) 24(ع  . د 578رقم  ، و 29/3/2012ببغداد بتاريخ   

ة، وخاصةً قرار مجلـس     المستوى الوزاري، واللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوري       
 القاضـي   12/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7438الجامعة على المستوى الوزاري رقم      

بتعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلـس جامعـة             
 والقرار  16/11/2011الدول العربية وجميع المنظمات واألجهزة التابعة لها اعتباراً من          

 7510، والقرار رقم 27/11/2011 بتاريخ 7442 ورقم 12/2/2012اريخ  بت7446رقم 
 القاضي بالدعوة إلى عقد اجتماعٍ طارٍئ للجمعية العامة لألمم المتحدة 22/7/2012بتاريخ 

إلصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية ومن ضـمنها            
تصاالت مع النظام السوري، والقـرار رقـم        قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية واال     

حث المنظمات اإلقليمية والدولية على االعتراف      " والقاضي   12/11/2012 بتاريخ   7572
باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممـثالً شـرعياً لتطلعـات الـشعب       

ر األساسـي   السوري وتوثيق التواصل مع هذا االئتالف باعتباره الممثل الشرعي والمحاو         
 والقاضـي   5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7523مع جامعة الدول العربية، وقراره رقم       

 وقـراره   بالعمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفـسه،            
 بشأن اعتبار االئتالف الوطني الـسوري لقـوى         6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7595

يد للشعب السوري والمحاور األساسي مـع جامعـة الـدول           الثورة الممثل الشرعي الوح   
 العربية،

 وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 
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وإذ يأخذ علماً بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة بـشأن الحالـة فـي                 - 
 بتـاريخ   A/67/L.63معية العامـة رقـم      الجمهورية العربية السورية وآخرها قرار الج     

8/5/2013، 

وبعد استماعه إلى تقرير األمين العام عن الجهود المبذولة دولياً إليجاد حل سلمي لألزمة               - 
 السورية وجهود الممثل المشترك لجامعة الدول العربية واألمم المتحدة،

 وفي ضوء مداخالت رؤساء الوفود، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهمـا كـان             اإلدانة بشدة لكافة أعم    -1
مصدرها، ومطالبة كافة األطراف توفير المناخ المناسب إلنجاح الجهود المبذولة إلقرار           
الحل السياسي كأولوية لحل األزمة السورية، ودعم التطلعات والمطالـب المـشروعة            

تقبله الـسياسي بإرادتـه     للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مـس         
تُرتكـب  التي  والجرائم البشعة   عمليات العنف والقتل    الحرة، واإلدانة الشديدة الستمرار     

في الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود   ضد المدنيين السوريين واستخدام األسلحة      
قصف القرى والمدن اآلهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير، وكذلك عمليـات اإلعـدام             

 .لتعسفي واالختفاء القسري في خرق صارخ لقواعد حقوق اإلنسان والحريات األساسيةا

التحذير من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف خارجية بشكٍل مباشر وغير             -2
مباشر في العمليات الحربية وإثارة نوازع الفتنة التي يحـاول الـبعض جـر سـورية                

 آثار وخيمة على وحدة أراضـي سـورية وعلـى          والمنطقة إليها وما قد يمثله ذلك من      
 .المنطقة من حولها

التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما نتج عنـه مـن                 -3
مـن الـسكان عـن قـراهم ومـدنهم      الماليين تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح      

، واإلشـادة   جـاورة الف منهم إلى الـدول الم     مئات اآل وتشريدهم داخل سورية وهجرة     
بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية ودورها في توفير االحتياجـات             
العاجلة والضرورية لهؤالء النازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها           

  .في تحمل أعباء هذا األمر
 عن نفـسه وعلـى      العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع          -4

تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية األمـم المتحـدة لـشؤون         
الالجئين، ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية مثل المنظمة العربية للهالل والـصليب األحمـر            
واللجنة الدولية للصليب األحمر وأطباء بال حدود وغيرها من المنظمات اإلنسانية مـن             
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د من الجهود لتقديم كافة أشكال المـساعدات للمتـضررين الـسوريين،            أجل بذل المزي  
 .والتخفيف من معاناتهم

لهـالل  بما فيها المنظمـة العربيـة ل      فتح المجال أمام منظمات اإلغاثة العربية والدولية         -5
واللجنة الدولية للصليب األحمر واتحـاد األطبـاء العـرب           ،والصليب األحمر األحمر  

لتمكينها مـن إدخـال مـواد اإلغاثـة         وغيرها من المنظمات    د  ومنظمة أطباء بال حدو   
اإلنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة األوضاع اإلنسانية المتردية والتخفيف مـن          

، وفي حالة إعاقة    معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسئولياتها اإلنسانية       
  .وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين

مساءلة الجنائية لجميع المتورطين في االنتهاكات الجسيمة لحقـوق اإلنـسان        ضرورة ال  -6
 .وللقانون الدولي اإلنساني وعدم إفالتهم من العقاب

دعوة المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى مجلس حقوق اإلنسان لتفعيل عمل لجنة              -7
 .تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية

العربية في نيويورك إلى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجـل          دعوة المجموعة    -8
 .بإقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورته  -9
 ∗ .القادمة

 
  )21/5/2013 - ع .غ.د – 7648رقم : ق(

                                                
 . تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن هذا القرارالجمهورية اللبنانيةإن 
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  تطورات الوضع في سورية
  الجهود الدولية المبذولة إليجاد حل سياسي لألزمة السوريةو

  

  
الـوزاري  مـستوى   ال غير عادية علـى      ةد في دور  خإن مجلس جامعة الدول العربية المنعق     

جمهوريـة  معالي وزير خارجيـة      بمقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة       5/6/2013بتاريخ  
وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول ادة الساألمين العام للجامعة ومشاركة بمصر العربية و

لبحث تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية المبذولة إليجاد حل سياسـي             األعضاء،
لألزمة السورية، وذلك بناء على التوصية الصادرة في هذا الشأن عـن اجتمـاع اللجنـة                

  ،23/5/2013الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية بتاريخ 
 على مذكرة األمانة العامة،العه بعد اط - 

) 23(ع  .د 554 مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم          يواستناداً إلى قرار   - 
على ، و 26/3/2013بالدوحة بتاريخ   ) 24(ع  . د 578رقم  ، و 29/3/2012ببغداد بتاريخ   

لـس  المستوى الوزاري، واللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية، وخاصةً قرار مج          
 القاضـي   12/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7438الجامعة على المستوى الوزاري رقم      

بتعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلـس جامعـة             
 والقرار  16/11/2011الدول العربية وجميع المنظمات واألجهزة التابعة لها اعتباراً من          

 7510، والقرار رقم 27/11/2011 بتاريخ 7442قم  ور12/2/2012 بتاريخ 7446رقم 
 القاضي بالدعوة إلى عقد اجتماعٍ طارٍئ للجمعية العامة لألمم المتحدة 22/7/2012بتاريخ 

إلصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية ومن ضـمنها            
السوري، والقـرار رقـم     قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية واالتصاالت مع النظام         

حث المنظمات اإلقليمية والدولية على االعتراف      " والقاضي   12/11/2012 بتاريخ   7572
باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممـثالً شـرعياً لتطلعـات الـشعب       
السوري وتوثيق التواصل مع هذا االئتالف باعتباره الممثل الشرعي والمحاور األساسـي            

 والقاضـي   5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7523ة الدول العربية، وقراره رقم      مع جامع 
 وقراره رقم بالعمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه،

 بشأن اعتبار االئتالف الوطني الـسوري لقـوى         6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7595
ري والمحاور األساسي مـع جامعـة الـدول         الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السو     
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 الذي أدان بشدة كافـة أعمـال        21/5/2013ع بتاريخ   .غ. د 7648العربية، وقراره رقم    
العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما كان مصدرها، وطالب كافة األطراف 

ية لحل األزمة   توفير المناخ المناسب إلنجاح الجهود المبذولة إلقرار الحل السياسي كأولو         
السورية، وحذر من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف خارجية بشكٍل مباشر            

 وغير مباشر في العمليات الحربية، 

 لحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية،في اوإذ يؤكد على موقفه الثابت  - 

مم المتحدة بـشأن الحالـة فـي        وإذ يأخذ علماً بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لأل         - 
 بتـاريخ   A/67/L.63الجمهورية العربية السورية وآخرها قرار الجمعية العامـة رقـم           

8/5/2013، 

وبعد استماعه إلى تقرير األمين العام عن الجهود المبذولة دولياً لعقـد المـؤتمر الـدولي                 - 
معـة الـدول    إليجاد حل سلمي لألزمة السورية وجهود الممثل المـشترك لجا         ) 2جنيف  (

 العربية واألمم المتحدة في هذا الشأن،

وبعد استماعه إلى كلمة الدكتور هيثم المالح ممثـل االئـتالف الـوطني لقـوى الثـورة                  - 
 والمعارضة السورية،

 وفي ضوء مداخالت السادة الوزراء ورؤساء الوفود، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

والرامية إلى إيجاد   ) 2ف  جني(الترحيب بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي         -1
حل سياسي لألزمة السورية استناداً للبيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل            

 وبشكل يحقق مطالب الشعب السوري المشروعة 30/6/2012الدولية في جنيف بتاريخ 
في إرساء الديمقراطية والحرية والكرامة والتعددية السياسية ويستجيب لتضحياته الجسام 

يصون الوئام المجتمعي السوري ويحافظ على وحـدة سـوريا الترابيـة واسـتقاللها              و
العناصر الواردة في ورقة العمل التـي أعـدتها          والتأكيد في هذا الصدد على       ،السياسي

اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية وجرى توجيهها لألمين العام لألمـم    
إن  ممثل األممي والعربي المشترك، والتي نصت علىالمتحدة وأعضاء مجلس األمن وال

  :التالية آفاق الحل السياسي الذي يضع نهاية للصراع يستند إلى المكونات
  .الحفاظ على السالمة اإلقليمية والنسيج االجتماعي لسورية - 
 .الحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية - 

ة متفق عليها تمهيداً لضمان االنتقال السلمي       تشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محدد      - 
 .للسلطة
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تتمتع الحكومة االنتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة  - 
 .واألجهزة األمنية

يتم تشكيل الحكومة االنتقالية خالل فترة زمنية محددة استناداً إلـى تفـاهم جميـع                - 
 .األطراف

ترة االنتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بـشأن         يتضمن الهدف النهائي للف    - 
 .العملية السياسية وأسس الدولة السورية الجديدة

لضمان االستقرار خالل الفترة االنتقالية سيكون هناك حاجة لقوة حفظ سالم تابعـة              - 
 .لألمم المتحدة

ها عـن  قوات األمم المتحدة لحفظ السالم المزمع إرسالها لمناطق النزاع يتم إنـشاؤ    - 
 .طريق مجلس األمن لتأكيد استمرار السالم واألمن واألمان للمدنيين

 .ضمان دخول جميع المساعدات اإلنسانية إلى جميع أنحاء سورية - 

 .إن العناصر المبينة في هذه الورقة تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة - 

ة التـي تُرتكـب     اإلدانة الشديدة الستمرار أعمال العنف والقتل والجرائم والمذابح البشع         -2
بحق الشعب السوري من قبل النظام السوري، والمطالبة بالوقف الفوري والشامل لكـل           
أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأياً كان مصدرها حقنـاً لـدماء                

  .السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا
 تدخل حزب اهللا وفقاً لما ورد على        اإلدانة الشديدة لكل أشكال التدخل الخارجي، خاصةً       -3

لسان أمينه العام، والذي جعل من األراضي السورية ساحة للعنف واالقتتال، والتعبيـر             
عن القلق البالغ حيال التصعيد الخطير لألعمال العسكرية، واستخدام األسـلحة الثقيلـة             

 التـي   والطيران الحربي في قصف القرى والمدن اآلهلة بالسكان وآخرهـا األحـداث           
 .شهدتها مدينة القصير واستنكار ما تعرضت له من تدمير وانتهاكات

التحذير من االنزالقات الخطيرة التي آلت إليها األزمة السورية بسبب إصرار النظـام              -4
السوري على اعتماد الحل األمني لألزمة، والتي طالت مقومات سـورية الحـضارية             

ة مستنزفة مقدرات الشعب السوري، األمر الذي   والتاريخية وألحقت التدمير بالبنية التحتي    
أصبح يهدد بأفدح العواقب على سيادة سورية وسالمة أراضيها ووحدة شعبها، كما يهدد             

 .أمن واستقرار الدول المجاورة والسلم واألمن الدولي

اإلدانة الشديدة للعدوان اإلسرائيلي األخير على سورية الذي يعد انتهاكاً خطيراً لـسيادة              -5
لة عربية، ودعوة المجتمع الدولي السيما مجلس األمن إلـى وقـف تكـرار هـذه                دو

االعتداءات التي من شأنها أن تزيد األمور تفجراً وتعقيداً في سورية وتُعـرض أمـن               
 .واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات
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تج عنـه مـن     التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما ن            -6
تبعات خطيرة، تمثلت في نزوح أعداد كبيرة من السوريين عن قراهم ومدنهم وتشريدهم   
داخل سورية، وهجرة مئات اآلالف منهم إلى الدول المجاورة والدول العربية األخـرى             
هرباً من شدة العنف واالقتتال، ومطالبة المجتمع الدولي تقديم الدعم الكامل لدول الجوار    

 .على تخفيف الوضع اإلنساني للنازحينلمساعدتها 

 جميع األطراف المعنية تسهيل دخول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق والمـدن            دعوة -7
بما فيها العربية والدولية السورية المنكوبة، ومطالبتها بفتح المجال أمام منظمات اإلغاثة 

يـة للـصليب األحمـر    واللجنة الدول  ،والصليب األحمر األحمر  لهالل  المنظمة العربية ل  
لتمكينهـا مـن    وغيرها من المنظمات    ومنظمة أطباء بال حدود     واتحاد األطباء العرب    

إدخال مواد اإلغاثة اإلنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهـة األوضـاع اإلنـسانية            
المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمـل مـسئولياتها            

 .إعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين وعدم اإلنسانية

 ∗ .إبقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات -8

 
  )5/6/2013 - ع .غ.د – 7649رقم : ق(

                                                
 . تعترض على الفقرة المتعلقة بإدانة تدخل حزب اهللا، وتنأي بنفسها عن سائر الفقراتالجمهورية اللبنانيةإن 



 -81 -

  
 

  األوضـاع الخطيـرة فـي سوريـة
  

  
 علـى مـستوى     غير العادية المـستأنفة   جامعة الدول العربية المنعقد في دورته       إن مجلس   

 بمقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة سعادة السفير        27/8/2013ن بتاريخ   المندوبين الدائمي 
المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية ومشاركة السادة المندوبين الدائمين وبحضور السيد 
األمين العام لجامعة الدول العربية لتدارس الوضع الخطير في سورية والناجم عن الجريمة             

 باستخدام األسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في        21/8/2013النكراء التي وقعت يوم     
منطقة الغوطة الشرقية من ريف دمشق، وأدت إلى سقوط مئات مـن الـضحايا المـدنيين                

  ،السوريين من بينهم الكثير من األطفال والنساء
واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات بشأن تطورات األوضاع فـي              - 

 ة،سوري

 وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 

 وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت السادة رؤساء الوفود، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلدانة واالستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التـي ارتُكبـت باسـتخدام األسـلحة               -1
ولياً في تحد صـارخ واسـتخفاف بـالقيم األخالقيـة واإلنـسانية      الكيميائية المحرمة د  

 .واألعراف والقوانين الدولية

تحميل النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة والمطالبة بتقديم كافـة              -2
المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمـي             

 .الحروب

كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضـرورة تـضافر         تقديم   -3
 .الجهود العربية والدولية لمساعدته

دعوة المجتمع الدولي ممثالً في مجلس األمن لالضطالع بمسؤولياته وتجاوز خالفـات             -4
أعضائه وذلك عبر القيام باإلجراءات الرادعة والالزمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي            

مل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد النتهاكات وجرائم اإلبادة التي يقوم بهـا             يتح
 .النظام السوري منذ أكثر من عامين
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إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية واإلعداد الجتماع              -5
 ∗ ∗ .أيلول المقبل/  سبتمبر3لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المقرر يوم 

 
  )27/8/2013 - ع .غ.د – 7651رقم : ق(

                                                
  .واللجوء إلى مجلس األمن) 4(ية على الفقرة تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب - 
من مشروع القرار المقدم ويـسجل اإلدانـة الـشديدة       ) 4(و) 2(جمهورية العراق ال تصوت على الفقرة        - 

الستخدام األسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام              
 .تقرير فريق التفتيش األممي الخاصتلك األسلحة بعد االطالع على 

 . تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن هذا القرارإن الجمهورية اللبنانية - 
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 األوضـاع الخطيـرة فـي سوريـة
  

  
  جامعة على المستوى الوزاري،الإن مجلس 

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

) 23(ع  .د 554مة رقم    مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الق       يواستناداً إلى قرار   - 
على ، و 26/3/2013بالدوحة بتاريخ   ) 24(ع  . د 578رقم  ، و 29/3/2012ببغداد بتاريخ   

المستوى الوزاري، واللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية، وخاصةً قرار مجلـس            
 القاضـي   12/11/2011م بتـاريخ    .ع.غ. د 7438الجامعة على المستوى الوزاري رقم      

ود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلـس جامعـة           بتعليق مشاركة وف  
 والقرار  16/11/2011الدول العربية وجميع المنظمات واألجهزة التابعة لها اعتباراً من          

 7572، والقرار رقم 27/11/2011 بتاريخ 7442 ورقم 12/2/2012 بتاريخ 7446رقم 
ميـة والدوليـة علـى االعتـراف        حث المنظمات اإلقلي  " والقاضي   12/11/2012بتاريخ  

باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممـثالً شـرعياً لتطلعـات الـشعب       
السوري وتوثيق التواصل مع هذا االئتالف باعتباره الممثل الشرعي والمحاور األساسـي            

 والقاضـي   5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7523مع جامعة الدول العربية، وقراره رقم       
 وقراره رقم عمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه،بال

 بشأن اعتبار االئتالف الوطني الـسوري لقـوى         6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7595
الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور األساسي مـع جامعـة الـدول              

 الذي أدان بشدة كافـة أعمـال        21/5/2013يخ  ع بتار .غ. د 7648العربية، وقراره رقم    
العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما كان مصدرها، وطالب كافة األطراف 
توفير المناخ المناسب إلنجاح الجهود المبذولة إلقرار الحل السياسي كأولوية لحل األزمة            

خارجية بشكٍل مباشر   السورية، وحذر من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف          
 الصادر عن مجلس الجامعة على      7649وغير مباشر في العمليات الحربية، وقراره رقم        
 7651، وعلى قراره رقـم      5/6/2013المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ        

الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورتـه غيـر العاديـة               
الوضع الخطير في سورية والناجم عـن الجريمـة          بشأن   27/8/2013خ  المستأنفة بتاري 
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 باستخدام األسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في        21/8/2013النكراء التي وقعت يوم     
منطقة الغوطة الشرقية من ريف دمشق، وأدت إلى سقوط مئات من الـضحايا المـدنيين               

 ،السوريين من بينهم الكثير من األطفال والنساء

 وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 

 وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت السادة رؤساء الوفود، - 

†{{{{ÏŁè<… 

اإلدانة واالستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التـي ارتُكبـت باسـتخدام األسـلحة               -1
ياً في تحد صـارخ واسـتخفاف بـالقيم األخالقيـة واإلنـسانية      الكيميائية المحرمة دول  

  .واألعراف والقوانين الدولية
تحميل النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة والمطالبة بتقديم كافـة              -2

المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمـي             
 .الحروب

فة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضـرورة تـضافر         تقديم كا  -3
 .الجهود العربية والدولية لمساعدته

دعوة األمم المتحدة والمجتمع الدولي لالضطالع بمسؤولياتهم وفقـاً لميثـاق المنظمـة              -4
وقواعد القانون الدولي التخاذ اإلجراءات الرادعة والالزمة ضد مرتكبي هذه الجريمـة            

ي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد النتهاكات وجرائم اإلبادة التي يقـوم             الت
 .بها النظام السوري منذ أكثر من عامين

  )∗(.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية  -5
 

  )1/9/2013 - 2 ج–) 140(ع .د – 7667رقم : ق(

                                                
 إذ تؤكد مجدداً إدانتها واستنكارها الشديدين الستخدام األسلحة الكيماوية أياً كـان             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   إن   -

 الرابعة من القرار، وتدعو إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتـشي األمـم المتحـدة لتحميـل               مستخدمها، تتحفظ على الفقرة   
المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة، إضافة إلى أن القرار الصادر يعد خرقاً للنظام الداخلي لمجلس الجامعة السيما فيمـا                   

 .اآلراء بين الدول األعضاء في المجلسيتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق 

من القرار المقدم ويسجل اإلدانة الشديدة الستخدام األسلحة المحرمة دوليـاً           ) 4(و) 2(جمهورية العراق ال تصوت على الفقرة        -
لتفتـيش  ضد المدنيين العزل وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك األسلحة بعد االطالع على تقرير فريق ا                 

 .األممي الخاص

 ".األوضاع الخطيرة في سورية"تتحفظ الجمهورية اللبنانية بالكامل على القرار المتعلق بسورية والمعنون  -
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  بيان
  وريةبشأن تطورات الوضع في س

  ــــ

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين في دورتـه           
، المنعقدة في مقر األمانة العامة لجامعة الدول        11/9/2013بتاريخ  ) المستأنفة(غير العادية   

العربية برئاسة سعادة المندوب الدائم لدولة ليبيا وبحضور معالي السيد األمين العام لجامعة             
الدول العربية وأصحاب السعادة المندوبين الدائمين للتشاور حول تطـورات الوضـع فـي              

  .سورية
وبعد استماعه إلى تقرير األمين العام ومداخالت الـسادة رؤسـاء الوفـود، أعـاد               

  :المجلس التأكيد على قراراته السابقة بشأن األزمة السورية، وخلص إلى ما يلي
جابية مع كافة المبادرات السابقة وسـوف يتعامـل         يؤكد المجلس على أنه تعامل باي      -1

بايجابية مع أي مبادرة تهدف إلى حل لألزمة السورية، ويأمل المجلـس أن تـؤدي               
المبادرة الروسية بعد معرفة تفاصيلها إلى تنفيذ اإلجراءات الضرورية إلنجاحها حتى           

دتـه  يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق إرادة الشعب الـسوري والحفـاظ علـى وح         
 .وسيادته وفقاً لمسار مؤتمر جنيف

دعوة مجلس األمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الـشأن والعمـل             -2
 فـي إطـار     على إخضاع األسلحة الكيمائية السورية تحت رقابة المجتمـع الـدولي          

ضمانات ملزمة وقابلة للتحقق بحيث يتم الحصر التام والدقيق لها ووضعها بالكامل            
 والمجتمع الـدولي للـتخلص منهـا بإشـراف جهـات            شراف األمم المتحدة  تحت إ 

 .االختصاص التي تتبع األمم المتحدة أو تلك المنوط بها التخلص منها

عدم اختزال األزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام األسلحة         إعادة التأكيد على     -3
لس الثابت منذ بـدء     موقف المج الكيماوية في الغوطة الشرقية، والتأكيد أيضا على        

 األزمة السورية والقاضي بالطلب من األمم المتحدة والمجتمـع الـدولي            مع تعامله
بضرورة اتخاذ قرار ملزم وإجراءات فاعلة تكفل وقف القتال في سورية فوراً والبدء             

شاملة تحقق االنتقال الـسياسي الفـوري نحـو نظـام        تفاوضية  في عملية سياسية    
 حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ويحـافظ علـى وحـدة           ديمقراطي وتعددي يحترم  

  .سورية الترابية وسيادتها واستقاللها السياسي ويستعيد وئامها المجتمعي

íÞ^Ú_í{ÃÚ^¢]<‹×¥<áæö{�<< <
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 معاقبة مرتكبي جريمة استخدام األسلحة الكيماوية في الغوطـة           ضرورة التأكيد على  -4
عدالـة  الشرقية وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتقديمهم إلى ال           

  .الجنائية الدولية باعتبارها من جرائم الحرب
  

  )11/9/2013 - م.ع.غ. د– 178بيان رقم (
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن البيان
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24/9/2013  
  
  

  صحفـيان ـبي
  مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاريصادر عن االجتماع التشاوري ل

  بشأن مستجدات الوضع في سورية

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً تشاورياً فـي مقـر    
للجمعية العامة  ) 68( على هامش أعمال الدورة      23/9/2013األمم المتحدة بنيويورك بتاريخ     

عالي وزير خارجية دولة ليبيا، وبحضور السادة وزراء الخارجية  لألمم المتحدة وذلك برئاسة م    
  .العرب والسيد األمين العام للجامعة العربية

استمع المجلس إلى عرض قدمه معالي السيد األخضر اإلبراهيمي الممثل المـشترك            
لألمين العام لألمم المتحدة واألمين العام للجامعة العربية حول آخـر المـستجدات المتعلقـة               
بالوضع في سورية ونتائج االتـصاالت والمـشاورات بـين األطـراف الدوليـة المعنيـة،                
وبالخصوص المشاورات الجارية حالياً في منظمة حظر استخدام األسلحة الكيماوية في الهاي            
وفى مجلس األمن الستصدار قرار بشأن آلية تنفيذ االتفاق األمريكي الروسي المتعلق بخطـة              

 إلزالة األسلحة الكيماوية السورية، 14/9/2013فاق عليها في جنيف يوم العمل التي جرى االت
  .2وكذلك التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر جنيف

كما استمع المجلس إلى مداخلة من السيد أحمد العاصي الجربا رئيس االئتالف الوطني 
ة تضمين  لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي أكد على موقف االئتالف المطالب بضرور          

أي مشروع قرار دولي مطلب محاسبة النظام السوري على جريمة استعمال السالح الكيماوي             
في الغوطة، وأكد السيد الجربا على موقف االئتالف الملتزم بالحل السياسي الذي يقود للتغيير              

 30الديمقراطي من خالل حكومة انتقالية ذات صالحيات كاملة ووفقاً التفاق جنيف األول في              
  .2012حزيران / يونيو

وبعد التداول في مختلف الجوانب المتعلقة بمسار األزمة السورية وما يدور بشأنها من        
مشاورات واتصاالت، أعاد المجلس التأكيد على قراراته السابقة بشأن األزمة السورية، مـع             

مـة  التشديد على ضرورة اضطالع مجلس األمن بمسؤولياته إزاء التعامل مع مجريـات األز            
السورية وتداعياتها الخطيرة بصورة متكاملة بما في ذلك اتخاذ التدابير الالزمة لفرض الوقف             

í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]< << << << <
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
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، 2الفوري إلطالق النار وتوفير الدعم لمسار الحل التفاوضي لألزمة تمهيداً لعقد مؤتمر جنيف            
جلـس  بحيث ال تقتصر تلك المعالجة على مسألة إزالة األسلحة الكيماوية السورية، كما أكد الم           

على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة استخدام األسلحة الكيماوية في الغوطة، وتقديمهم للعدالة           
  .الجنائية الدولية باعتبارها من جرائم الحرب

وفي هذا الصدد، وبناء على التكليف الصادر عن مجلس الجامعة الوزاري، قام معالي             
 ومعالي األمين العام للجامعة بتوجيـه       وزير خارجية دولة ليبيا رئيس الدورة الحالية للمجلس       

رسالة متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلـس األمـن            
تتضمن عناصر الموقف العربي من المشاورات الجارية في مجلس األمن بشأن الوضع فـي              

  :، والتي تنص على ما يلي2سورية والتحضيرات لعقد مؤتمر جنيف
مطالبة مجلس األمن باالضطالع بمسؤولياته إزاء التعامـل مـع مجريـات األزمـة                :أوالً

السورية وتداعياتها بصورة متكاملة بحيث ال تقتصر معالجته لتلـك األزمـة علـى              
تداعيات جريمة الغوطة ونزع األسلحة الكيميائية السورية، وإنما المطلوب أيضاً مـن           

ض وقف شامل إلطـالق النـار فـي جميـع     مجلس األمن اتخاذ التدابير الالزمة لفر 
األراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ واألسـلحة الثقيلـة           
بمختلف أنواعها ضد المدنيين، مع تبني آلية لمراقبة وقف إطالق النار تحت إشـراف      
األمم المتحدة، والبدء في مسار الحل السياسي لألزمة ودفع الجهـود المبذولـة لعقـد             

  .2تمر جنيفمؤ
التأكيد على ضرورة قيام مجلس األمن بتبني آلية محددة لتوفير المساعدات اإلنـسانية              :ثانياً

تتيح حرية العمل لهيئات اإلغاثة الدولية المعنية وتمكنها من القيام بمهماتها بحرية في             
  .جميع المناطق السورية المتضررة ودون أية عراقيل

سبة مرتكبي جريمة استخدام األسلحة الكيميائية في الغوطـة         التأكيد على ضرورة محا     :ثالثاً
  .وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية باعتبارها من جرائم الحرب التي ال تسقط بالتقادم
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  تطورات الوضع في سورية
  المبذولة والمساعي العربيةوالجهود الدولية 

  )2(لعقد مؤتمر جنيف 
  

  
بتاريخ الوزاري مستوى  ال غير عادية على     ةنعقد في دور  إن مجلس جامعة الدول العربية الم     

مشاركة بومعالي وزير خارجية دولة ليبيا  بمقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة 3/11/2013
لبحـث   وزراء الخارجية ورؤساء وفـود الـدول األعـضاء،        السادة  األمين العام للجامعة و   

 العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف      تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية والمساعي      
)2(،  
 ،واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات بشأن تطورات األوضاع في سورية - 

 وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت السادة رؤساء الوفود، - 

ص المشترك  العرض المقدم من الدكتور ناصر القدوة نائب الممثل الخا        إلى  وبعد االستماع    - 
لألمين العام لألمم المتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية حول نتـائج المـشاورات              

 ،)2(واالتصاالت الجارية لعقد مؤتمر جنيف 

مداخلة السيد أحمد العاصي الجربا رئيس االئـتالف الـوطني لقـوى            وبعد االستماع إلى     - 
  ،الثورة والمعارضة السورية

 اع الخطيرة في سورية وما آلت إليه أحوال المواطنين السوريين من مآسٍ           وبعد التداول حول األوض    - 
 وفقاً  ،)2(مؤلمة، وما أسفرت عنه الجهود والمشاورات واالتصاالت الجارية لإلعداد لمؤتمر جنيف            

 .30/6/2012لبيان جنيف الصادر في 

ة اضطالع  على قراراته السابقة بشأن األزمة السورية، مع التشديد على ضرور         وإذ يؤكد    - 
مجريات األزمة الـسورية وتـداعياتها      مختلف  مجلس األمن بمسؤولياته إزاء التعامل مع       

توفير الدعم لمـسار الحـل التفاوضـي        على سورية والمنطقة، وعلى ضرورة      الخطيرة  
، بحيث ال تقتصر تلك المعالجة وتوفير أسباب نجاحه) 2 (لألزمة تمهيداً لعقد مؤتمر جنيف

ألسلحة الكيماوية السورية، كما أكد المجلس على ضـرورة محاسـبة           على مسألة إزالة ا   
باعتبارهـا مـن    مرتكبي جريمة استخدام األسلحة الكيماوية في الغوطة، وتقديمهم للعدالة          

 .جرائم الحرب وغيرها من الجرائم األخرى المرتكبة في حق الشعب السوري

 الذي دعا جميـع األطـراف       )2013 (2118وإذ يعرب عن تأييده لقرار مجلس األمن رقم          - 
 إليجاد حل سلمى لألزمة ،)2(السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحوٍ بناء في مؤتمر جنيف 

 ، وكذلك تأييده للبيان الرئاسي لمجلس األمن بشأن األوضاع اإلنسانية في سورية السورية،
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 ،أراضيهاوسالمة لحفاظ على وحدة سورية واستقرارها باوإذ يؤكد على موقفه الثابت  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على الموقف العربي الداعم لالئتالف الوطني السوري والتشديد علـى الموقـف              -1
العربي المطالب بضرورة توافر الضمانات الدولية الالزمة لرعاية وإنجاح مسار الحل           

وبما يكفل التوصل إلى االتفاق على تشكيل هيئـة  ) 2(السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف    
، 30/6/2012قالية ذات صالحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف الصادر فـي          حكم انت 

 ).2013 (2118والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس األمن رقم 

دعوة جميع أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مـؤتمر              -2
 الوطني لقوى الثـورة     ، والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض برئاسة االئتالف      )2(جنيف  

 .والمعارضة السورية للمشاركة في هذا المؤتمر

التأكيد على العناصر التالية باعتبارها تُشكل الهدف النهائي للعملية التفاوضية ولمـسار             -3
 ):1(تنفيذاً لبيان جنيف ) 2(الحل التفاوضي في جنيف 

لة بما فيهـا الـسلطة      تشكيل هيئة الحكم االنتقالية ذات الصالحيات التنفيذية الكام         -أ
على القوات المسلحة واألجهزة األمنية، وذلك خالل فترة زمنية محددة، وبالتوافق        

  .بين جميع األطراف
التوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة              -ب

         رقية أو الدينية أو    القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو الع
،  وتعـددي  اللغوية أو غير ذلك، ويتم فيه التداول على السلطة بشكٍل سلمى ديمقراطي           

وتشمل المرحلة االنتقالية صياغة دستورٍ جديد للبالد يقر عبر االستفتاء العام بحيـث             
  .تنتهي المرحلة االنتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار هذا الدستور

االلتزام بالمحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحـدتها            -ج
  .وسالمة أراضيها

من قبل مجلس األمن والعمل على تنفيذها واتخاذ        ) 2(اعتماد نتائج مؤتمر جنيف       -د
  .إجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها

المالئم لمواكبة انطالق   توفير المناخ   ف المعنية ب  التأكيد على ضرورة التزام كافة األطرا      -4
 :التاليةعاجلة الجراءات اإلاتخاذ ، وذلك عبر )2(أعمال مؤتمر جنيف 

ضمان دخول المساعدات اإلنسانية إلى جميع أنحاء سورية وبالخصوص المناطق            -أ
التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع، ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات           

ال مواد اإلغاثة اإلنسانية للمواطنين المتضررين، وفتح المجال أمام منظمات          إلدخ
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اإلغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميـع المنـاطق             
السورية ودون أية عوائق، وذلك وفقاً لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس األمن        

 .2/10/2013الصادر في 

يع المعتقلين والمحتجزين السياسيين في سـورية بـدءاً بالنـساء           اإلفراج عن جم    -ب
واألطفال، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقـف عمليـات االعتقـال     
والتعذيب، وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم وضمان أمنهم وذلـك           

 .وفق جدول زمني محدد

  .وريةسحب جميع القوات والميليشيات األجنبية من س  -ج
التزام جميع األطراف بالوقف الشامل إلطالق النار ولكل أعمال العنف والقتـل              -د

 .ضد المدنيين من أي جهة كانت وأياً كان مصدرها

الممثل الخاص المشترك وما يقوم به من جهـود،        دعم مهمة السيد األخضر اإلبراهيمي     -5
ية والدولية لـضمان    مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العرب        

 .في أقرب اآلجال) 2(عقد مؤتمر جنيف 

التأكيد على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة             -6
الدول العربية في معالجة األزمة السورية، وتكثيف التشاور والتنسيق مع األمم المتحدة            

مية والدولية المعنية للتحضير الجيد     والممثل الخاص المشترك وكذلك مع األطراف اإلقلي      
ورعايته وإنجاح أعماله وتقـديم الـدعم الـالزم والمـساندة لوفـد      ) 2(لمؤتمر جنيف  

 .المعارضة في هذا المؤتمر

اإلشادة بترحيب صاحب السمو أمير دولة الكويت الستضافة المؤتمر الدولي للمـانحين             -7
ي تخفيـف المعانـاة والمأسـاة        الذي يساهم ف   2014في مطلع العام المقبل     ) 2كويت  (

اإلنسانية للشعب السوري الشقيق، والدعوة لحشد الجهود العربية واإلقليميـة والدوليـة            
 .لنجاح هذا المؤتمر في معالجة األوضاع اإلنسانية المتفاقمة في سورية

 .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات -8

 
  )3/11/2013 -3 ج–ع .غ.د – 7716رقم : ق(
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األوضاع اإلنسانية في سورية وتقديم اإلغاثة 
  العاجلة لالجئين والنازحين السوريين

  
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته غير العادية على المستوى الوزاري             - 

  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية،3/11/2013بتاريخ 

 امة،وبعد اطالعه على مذكرة األمانة الع - 

ع . د 554واستناداً إلى قراري مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقـم              - 
ــاريخ ) 23( ــداد بت ــم 29/3/2012ببغ ــاريخ ) 24(ع . د578، ورق ــة بت بالدوح

ع .غ. د 7578، وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          26/3/2013
 7581ستوى المندوبين رقم    ، وعلى قرار مجلس الجامعة على م      13/1/2013بتاريخ  

 ،11/2/2013ع بتاريخ .غ.د

وإذ يؤكد على كافة قراراته وبياناته بشأن األزمـة الـسورية وأوضـاع الالجئـين                - 
 والنازحين السوريين،

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء ما يتعرض له النازحون والالجئون في سورية مـن                - 
المساعدات الالزمة للسكان المـدنيين     مخاطر جدية تشكل تهديداً لحياتهم، وعدم تقديم        

 التي تكفل حقوقهم األساسية في الحياة، 

وإذ يؤكد على ضرورة توفير المساعدات اإلنسانية الالزمة لكافة النازحين والالجئين            - 
وعلى نحو عاجل قبل حلول فصل الشتاء وتقديم كل أنواع العون والـدعم اإلنـساني               

  التهديدات البيئة والصحية،لحماية حياتهم وصونها من كافة أشكال

 
Ïè{{…†< <

التعبير عن القلق البالغ إزاء تردي األوضاع اإلنسانية في سورية، وما نتج عنها مـن                -1
تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح الماليين من الـسكان عـن قـراهم ومـدنهم                

  .وتشريدهم داخل سورية وهجرة مئات اآلالف منهم إلى الدول المجاورة
يم كافة أشكال الدعم اإلنساني المطلوب للشعب السوري وعلى تـضافر           العمل على تقد   -2

الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئـين،            
ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية وعلى نحو خاص المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر  

حدود وغيرها من المنظمات اإلنسانية من      واللجنة الدولية للصليب األحمر وأطباء بال       
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أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتـضررين الـسوريين،              
  .والتخفيف من معاناتهم

السماح لمنظمات اإلغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهـالل األحمـر              -3
 واتحاد األطباء العـرب ومنظمـة       والصليب األحمر، واللجنة الدولية للصليب األحمر     

أطباء بال حدود وغيرها من المنظمات بالعمل في األراضي السورية وتمكينهـا مـن              
إدخال مواد اإلغاثة اإلنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة األوضـاع اإلنـسانية           
المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمـل مـسؤولياتها            

نية، والطلب من جميع األطراف السورية عدم إعاقة وصـول الغـداء والـدواء         اإلنسا
  .للمدنيين السوريين

اإلشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لـسورية وتلـك المستـضيفة               -4
لالجئين في توفير االحتياجات العاجلة والضرورية لهؤالء النازحين، والتأكيـد علـى            

  .ومساندتها في تحمل أعباء هذا األمرضرورة دعم تلك الدول 
تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة باتخاذ التدابير الالزمة لتقديم مشروع قرار             -5

لمجلس األمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال اإلغاثة العاجلة للسكان            
تهم للخطر وذلك وفقاً المدنيين في سورية وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حيا 

لما تنص عليه أحكام القانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وفي إطار 
مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدة الدولية           

 .ذات الصلة بحقوق اإلنسان

  
  )3/11/2013 -3ج - ع .غ.د – 7717رقم : ق(
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   الوضـع فـي سوريـةتطـورات
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

) 23(ع  .د 554 مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم          يواستناداً إلى قرار   - 
، 26/3/2013بالدوحـة بتـاريخ     ) 24(ع  . د 578رقـم   ، و 29/3/2012ببغداد بتاريخ   

اللجنـة  بيانـات   ووعلى مستوى المندوبين الـدائمين      المستوى الوزاري،    على   هوقرارات
 الوزارية المعنية بالوضع في سورية،

 وبعد استماعه إلى كلمة رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، - 

  اخالت السادة رؤساء الوفود،وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومد - 

 وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالـة الجمـود التـي أصـابت مـسار             -1
ن المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلـى األمـي          

العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع األمين العام لألمـم المتحـدة والممثـل الخـاص               
المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف األطراف المعنيـة مـن أجـل              
التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي لألزمـة             

ئة حاكمة انتقالية ذات صالحيات تنفيذية كاملـة        السورية وإقرار االتفاق حول تشكيل هي     
 ).1(وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف 

 وقـرار المجلـس     26/3/2013 بتاريخ   580التأكيد مجدداً على قرار قمة الدوحة رقم         -2
 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل االئتالف        6/3/2013 بتاريخ   7595الوزاري رقم   

ة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة        الوطني لقوى الثورة والمعارض   
، ودعوة األمانـة    )4(الدول العربية، واالعتراف به ممثالً شرعياً وحيداً للشعب السوري        

                                                
مع األخذ في االعتبار تحفظات كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العـراق،       )4(

  .لى هذين القرارينوالنأي بالنفس بالنسبة للجمهورية اللبنانية ع
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العامة لمواصلة مشاوراتها مع االئتالف بشأن مقعد الجمهورية العربية الـسورية فـي             
ية للمجلس، وعـرض نتـائج تلـك        الجامعة، وذلك طبقاً ألحكام الميثاق واللوائح الداخل      

 .المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري

دعوة رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التحدث أمام القمة             -3
ـ             ورؤيـة   فالعربية المقبلة في دولة الكويت الطالع القادة العرب على تطورات الموق

تالف للبدائل والخيارات المطروحة لحل األزمـة الـسورية، وذلـك فـي ضـوء               االئ
 ).2(المستجدات الخطيرة لألزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف 

 بشأن األوضاع اإلنسانية    22/2/2014 بتاريخ   2139الترحيب بقرار مجلس األمن رقم       -4
 القـرار واتخـاذ     المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس األمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا          

التدابير الالزمة لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميع أعمال العنف واإلرهـاب            
والتدمير واالستخدام العشوائي المفرط لألسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير           
عمليات اإلغاثة وإتاحة وصول المساعدات اإلنسانية دون أية عوائق لجميـع المنـاطق         

 .المتضررة في سوريةالمحاصرة و

الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية والذي             -5
انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الـسمو أميـر دولـة الكويـت بتـاريخ                

، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قـدمتها، وذلـك             15/1/2014
المجاورة لسورية، والدول العربيـة األخـرى فـي جهودهـا إلغاثـة             بمساعدة الدول   

واستضافة الالجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلـك الـدول             
 .ومساعدتها لتحمل أعباء هذه االستضافة

الطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المـضيفة لالجئـين والنـازحين               -6
وفير الدعم الالزم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل األعباء الملقـاة           السوريين، وذلك لت  

على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المـساعدات اإلنـسانية العاجلـة              
 .لالجئين والنازحين السوريين

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7737رقم : ق(

                                                                                                                                       
في ظل عـدم التوافـق      : "موقف الجمهورية اللبنانية بالنسبة لبند تطورات الوضع في سورية يعتبر أنه            )2(

 السوري على الكثير مما ورد في هذا القرار، وهو ما ال يؤمن مصلحة لسورية وال يعطي                 –السوري  
حة السورية، نؤكد على الموقـف      مصلحة للجامعة في لعب أي دور أو أخذ أي مبادرة مساعدة للمصل           

 ".اللبناني بالنأي بلبنان عن هذا القرار
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لبنان االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على 
  جراء أزمة النازحين السوريين

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

وإزاء الوضع الذي يشهده لبنان والمتمثل بنزوح المواطنين الـسوريين إلـى األراضـي               - 
 اللبنانية نتيجة للمعارك الدائرة في سورية،

صحية والغذائية والتربوية لإلخوة النازحين الذين فاق عددهم        ونظراً الزدياد االحتياجات ال    - 
  المليون حسب اإلحصاءات الرسمية لألمم المتحدة،

†{{{{ÏŁè<…< <

دعم جهود الحكومة اللبنانية مادياً وتقنياً في تـوفير احتياجـات النـازحين الـسوريين               -1
لعربية السعي  ومساعدتها في احتياجاتها والطلب إلى الدول األعضاء في جامعة الدول ا          

 .إلى المشاركة في تحمل األعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية

التأكيد على أن وجود النازحين السوريين على األراضي اللبنانية مؤقت، والعمل علـى              -2
  .عودتهم إلى بالدهم في أسرع وقت

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7738رقم : ق(
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  لس الجامعة على مستوى القمة،إن مج  األزمــة السوريــة

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

واستناداً إلى قراري مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى            -
 580، ورقم 29/3/2012ببغداد بتاريخ ) 23(ع . د554القمة رقم   

 على المستوى   ه، وقرارات 26/3/2013بالدوحة بتاريخ   ) 24(ع  .د
الوزاري، وعلى مستوى المندوبين الـدائمين وبيانـات اللجنـة           

 الوزارية المعنية بالوضع في سورية،

وبعد استماعه إلى كلمة رئيس االئتالف الـوطني لقـوى الثـورة             -
 والمعارضة السورية خالل الجلسة االفتتاحية،

  ،سادة رؤساء الوفودوفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت ال -
وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها  -

 وسالمتها اإلقليمية،

…<†{{{{ÏŁè< <

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي   -1
أصابت مسار المفاوضات بين وفـدي المعارضـة والحكومـة          

لجامعة مواصـلة   السورية في جنيف، والطلب إلى األمين العام ل       
مشاوراته مع األمين العام لألمم المتحـدة والممثـل الخـاص           
المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف األطراف        
المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفـضي إلـى            
انجاز الحل السياسي التفاوضي لألزمة السورية وإقرار االتفاق        

انتقالية ذات صالحيات تنفيذية كاملـة      حول تشكيل هيئة حاكمة     
 ).1(وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف 

 بتـاريخ   580التأكيد مجدداً على قـرار قمـة الدوحـة رقـم             -2
 بتـاريخ   7595 وقرار المجلس الـوزاري رقـم        26/3/2013

 وما نصا عليه بشأن الترحيـب بـشغل االئـتالف           6/3/2013
 مقعـد الجمهوريـة     الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية    
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العربية السورية في جامعة الدول العربية، واالعتراف به ممثالً         
 .)∗∗∗∗(شرعياً وحيداً للشعب السوري

التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إقـرار الحـل الـسياسي              -3
  .30/6/2012بتاريخ ) 1(كأولوية، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 

ـ     -4 وطني الـسوري إلـى المـشاركة فـي         دعوة ممثلي االئتالف ال
اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، كحالة استثنائية للقواعـد         
المعمول بها في الجامعة، وذلك اعتباراً من الدورة العادية المقبلة          

، أخذاً في االعتبار بأنه ال      2014أيلول  / للمجلس في شهر سبتمبر   
ر السيادي لكل   يترتب على هذه المشاركة أية التزامات تمس القرا       

 .دولة عضو في جامعة الدول العربية

كما ال يترتب على هذه المشاركة أية التزامات قانونية على دولة  -5
واالئتالف الوطني لقوى   المقر وستنظر جمهورية مصر العربية      

فيما يمكن تقديمه مـن امتيـازات       الثورة والمعارضة السورية    
 .وتسهيالت لممثلي االئتالف الوطني السوري

 بـشأن   22/2/2014 بتاريخ   2139الترحيب بقرار مجلس األمن رقم       -6
األوضاع اإلنسانية المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس األمـن إلـى      
تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير الالزمـة لفـرض الوقـف             
الفوري إلطالق النار وجميـع أعمـال العنـف واإلرهـاب والتـدمير             

مفرط لألسلحة الثقيلة ضـد المـدنيين، وذلـك        واالستخدام العشوائي ال  
بهدف تيسير عمليات اإلغاثة وإتاحة وصول المـساعدات اإلنـسانية          

 .دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية

الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لـدعم الوضـع           -7

                                                
مع األخذ في االعتبار تحفظات كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية   -  )∗∗∗∗(

  .العراق، والنأي بالنفس بالنسبة للجمهورية اللبنانية على هذين القرارين
فـي ظـل عـدم      : "ة لبند تطورات الوضع في سورية يعتبر أنه       موقف الجمهورية اللبنانية بالنسب    -

 السوري على الكثير مما ورد في هذا القرار، وهـو مـا ال يـؤمن مـصلحة                  –التوافق السوري   
لسورية وال يعطي مصلحة للجامعة في لعـب أي دور أو أخـذ أي مبـادرة مـساعدة للمـصلحة          

  ". هذا القرارالسورية، نؤكد على الموقف اللبناني بالنأي بلبنان عن
سبق وأن تحفظ العراق على الفقرة الثانية من قرار حول سورية ونسجل تحفظنا واعتراضنا على                -

  .الفقرة الرابعة من القرار المطروح، ألنه يشكل خرقاً لميثاق الجامعة العربية
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ريمة لحـضرة   اإلنساني في سورية والذي انعقد تحت الرعاية الك       
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة           

، ودعوة الدول المانحة إلى سـرعة       15/1/2014الكويت بتاريخ   
الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الـدول المجـاورة          
لسورية، والدول العربية األخرى في جهودها إلغاثة واستـضافة         

يين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك       الالجئين والنازحين السور  
 .الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه االستضافة

الطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المـضيفة           -8
لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم الالزم لتلـك         
الدول ومساعدتها على تحمل األعباء الملقاة على عاتقهـا فـي           

ر أعمال اإلغاثة وتقـديم المـساعدات اإلنـسانية         مجاالت توفي 
 .العاجلة لالجئين والنازحين السوريين

  
  )26/3/2014 –) 25(ع . د600: ق.ق(
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االنعكاســات الــسلبية 
ــة  ــرة المترتب والخطي
على لبنان جراء أزمة    

  النازحين السوريين

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 عامة،على مذكرة األمانة ال �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وإزاء الوضع الذي يشهده لبنان والمتمثل بنزوح المواطنين السوريين          -
 إلى األراضي اللبنانية نتيجة للمعارك الدائرة في سورية،

ونظراً الزدياد االحتياجات الصحية والغذائية والتربوية لإلخوة النازحين  -
   المليون حسب اإلحصاءات الرسمية لألمم المتحدة،الذين فاق عددهم

…<†{{{{ÏŁè< <

دعم جهود الحكومة اللبنانية مادياً وتقنياً فـي تـوفير احتياجـات             -1
النازحين السوريين ومساعدتها في احتياجاتها والطلب إلى الـدول         
األعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمـل           

 .ها المادية والعدديةاألعباء من مختلف جوانب

التأكيد على أن وجود النازحين السوريين علـى األراضـي اللبنانيـة             -2
  .مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بالدهم في أسرع وقت

  
  )26/3/2014 –) 25(ع . د601: ق.ق(
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الصعوبات واألعبـاء   
المترتبة على المملكة   
ــة الهاشــمية  األردني
جراء أزمة النازحين   

  ريينوالالجئين السو

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وإزاء الوضع الذي تشهده المملكة األردنية الهاشمية والمتمثل بنزوح  -
 السوريين إلى األراضي األردنية نتيجة األوضاع        مئات اآلالف  ولجوء
 اوية في سورية،المأس

ونظراً الزدياد االحتياجات الـصحية والغذائيـة والتربويـة لإلخـوة            -
 حـسب آخـر اإلحـصاءات       1,300,000النازحين الذين فاق عددهم     

  الرسمية لألمم المتحدة،

…<†{{{{ÏŁè…<†{{{{ÏŁè…<†{{{{ÏŁè…<†{{{{ÏŁè< << << << <

دعم جهود حكومة المملكة األردنية الهاشمية مادياً وتقنياً في توفير  -1
لسوريين ومساعدتها في مواجهـة     احتياجات النازحين والالجئين ا   

هذه الصعوبات واألعباء، والطلب إلى الدول األعضاء في جامعـة          
الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل األعباء من مختلـف           

 .جوانبها المادية والخدمية

التأكيد على أن وجود النازحين والالجئين السوريين على أراضـي           -2
مؤقت، والعمل على عـودتهم     وضع  هو  المملكة األردنية الهاشمية    

إلى بالدهم في أسرع وقت من خالل العمل الجماعي علـى تهيئـة             
  .األجواء التي تشجعهم على ذلك

  
  )26/3/2014 –) 25(ع . د602: ق.ق(
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الصعوبات واألعباء  
المترتبـــة علـــى 
جمهوريــة العــراق 
جراء أزمة الالجئين   

  السوريين

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 مئـات   وإزاء الوضع الذي تشهده جمهورية العراق والمتمثل بلجوء        -
 السوريين إلى األراضي العراقية نتيجة األوضاع المأسـاوية         اآلالف

 في سورية،

يـة والتربويـة لإلخـوة      ونظراً الزدياد االحتياجات الصحية والغذائ     -
 حـسب آخـر اإلحـصاءات    240,000الالجئين الذين فاق عـددهم     

  الرسمية لألمم المتحدة،

…<†{{{{ÏŁè< <

دعم جهود حكومة جمهورية العراق ماديـاً وتقنيـاً فـي تـوفير             -1
احتياجات النازحين والالجئين السوريين ومساعدتها في مواجهـة    

األعضاء في جامعـة    هذه الصعوبات واألعباء، والطلب إلى الدول       
الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل األعباء من مختلف          

 .جوانبها المادية والخدمية

التأكيد على أن وجود الالجئين السوريين على أراضي جمهوريـة           -2
مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بالدهـم فـي         هو وضع   العراق  

ء التـي   أسرع وقت من خالل العمل الجماعي على تهيئة األجـوا         
  .تشجعهم على ذلك

  
  )26/3/2014 –) 25(ع . د603: ق.ق(
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الصعوبات واألعبـاء   
ــى  ــة علـ المترتبـ
ــصر   ــة م جمهوري
العربية جراء أزمـة    

  الالجئين السوريين

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتر �

 وإزاء الوضع الذي تشهده جمهورية مصر العربية والمتمثل في لجوء -
 السوريين إلى جمهورية مصر العربية نتيجة األوضـاع         مئات اآلالف 

 المأساوية في سورية،

ونظراً الزدياد االحتياجات الـصحية والغذائيـة والتربويـة لإلخـوة            -
  السوريين،

…<†{{{{ÏŁè< <

ة مادياً وتقنياً في تـوفير      دعم جهود حكومة جمهورية مصر العربي      -1
احتياجات الالجئين السوريين ومـساعدتها فـي مواجهـة هـذه           
الصعوبات واألعباء، والطلب إلى الدول األعضاء في جامعة الدول         
العربية السعي إلى المشاركة في تحمل األعباء من مختلف جوانبها          

 .المادية والخدمية

مؤقـت،  هو وضع   صر  التأكيد على أن وجود الالجئين السوريين في م        -2
والعمل على عودتهم إلى بالدهم في أسرع وقـت مـن خـالل العمـل             

  .الجماعي على تهيئة األجواء التي تشجعهم على ذلك
  

  )26/3/2014 –) 25(ع . د604: ق.ق(
  



 -104 -

  
 

  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 ة،على مذكرة األمانة العام �

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

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى              �
  في هذا الشأن،7/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 

) 23(ع  . د 554واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم             - 
، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتاريخ  ) 24(ع  . د 578، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

، وكافة قرارات المجلس السابقة في هـذا        26/3/2014بالكويت بتاريخ   ) 25(ع  . د 600
  الشأن وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،

  ، رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريةوبعد استماعه إلى مداخلة السيد هادي البحرة - 
  وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت السادة رؤساء الوفود، - 
  وإذ يؤكد على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ر والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد أعمال التدمي        -1
بحق المدنيين السوريين، وما يرافقها من تردي خطير لألوضاع اإلنسانية التي ازدادت حدتها             
ومخاطرها مع سقوط المزيد من الضحايا األبرياء، ومع ارتفاع أعداد النازحين والالجئين إلى 

 ماليين بحاجة 4رة، إضافةً إلى أكثر من  ماليين داخل سورية وفي الدول المجاو10أكثر من 
  .إلى المساعدات اإلنسانية العاجلة في المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة إزاء حالة جمود مسار الحل الـسياسي               -2
ة تكثيـف   والتعامل مع مختلف مجريات األزمة السورية، مع التأكيد مجدداً على ضرور          

الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي التفاوضي لألزمة السورية كأولوية، وذلك عبر            
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صالحيات 

، وبما يضمن 30/6/2012بتاريخ ) 1(تنفيذية كاملة وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 
  .الشعب السوري في التغيير والحرية وتحقيق األمن واالستقرارتلبية تطلعات 



 -105 -

الترحيب بتعيين السيد ستيفان دي مستورا مبعوثاً لألمين العام لألمم المتحدة إلى سورية،  -3
وتعيين السفير رمزي عز الدين رمزي نائباً له، مع التأكيد على ضرورة توفير الـدعم               

رة صيغة تضمن إقرار الحل السياسي المنشود       الالزم للمهمة والمساعي الهادفة إلى بلو     
  ).1(لألزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 

توجيه الشكر والتقدير لمعالي السيد األخضر اإلبراهيمي الممثـل الخـاص المـشترك              -4
لالمين العام لألمم المتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية ونائبه معـالي الـدكتور              

ا المقدرة وما بذلوه من مساعي مخلصة من أجل التوصل إلى ناصر القدوة على جهودهم
  .حل سياسي لالزمة السورية

بـشأن  ) 2014 (2170التأكيد على ضرورة االلتزام بأحكام قرار مجلس األمن رقـم            -5
ـ       وغيـره مـن الجماعـات      " تنظيم داعش "األعمال اإلرهابية التي يرتكبها ما يسمى ب

كّل جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات خطيـرة لحقـوق         اإلرهابية المتطرفة، باعتبارها تُش   
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، إضافةً لما تحمله من مخاطر جسيمة تُهـدد وحـدة              

  .النسيج المجتمعي التعددي الحضاري لسورية ودول المنطقة
بشأن األوضـاع اإلنـسانية     ) 2014 (2165الترحيب بصدور قرار مجلس األمن رقم        -6

ي سورية، ودعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء تفعيل تنفيذ بنود            المتدهورة ف 
هذا القرار، واتخاذ التدابير الالزمة لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميع أعمـال        
العنف لتيسير أعمال اإلغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات اإلنـسانية دون عوائـق             

  .ي سوريةلجميع المناطق المحاصرة والمتضررة ف
دعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني               -7

للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية، والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة            
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح أميـر دولـة الكويـت بتـاريخ                

وفير المساعدات الالزمة لدول جوار سـورية والـدول         ، وبالخصوص ت  15/1/2014
العربية األخرى المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمـل األعبـاء            
الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة            

  .لهم
رية واألمين العـام مواصـلة الجهـود        الطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسو       -8

والمشاورات واالتصاالت مع األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سـورية،            
وكذلك مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سـورية،            
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لـى  ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إ      
  )∗ (.مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  
  )7/9/2014 - 3 ج -) 142(ع . د– 7805رقم : ق(

                                                
 التوافـق   في ظـل عـدم    : "موقف الجمهورية اللبنانية بالنسبة لبند تطورات الوضع في سورية يعتبر أنه            ∗

 السوري على الكثير مما ورد في هذا القرار، وهو ما ال يؤمن مصلحة لـسورية وال يعطـي           –السوري  
مصلحة للجامعة في لعب أي دور أو أخذ أي مبادرة مساعدة للمصلحة السورية، نؤكـد علـى الموقـف                   

 ."اللبناني بالنأي بلبنان عن هذا القرار
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  �ا�تحدة�ممة�الدول�العربية�لدى�مكتب�الوفد�ا�راقب�الدائم��لجامع

ــ ــــ ــــ ــــ ـ ــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ـ

  اوري��جلس�الجامعة�البيان�الصحفي�الصادر�عن�$جتماع�التش

  ع7ى�ا�ستوى�الوزاري 

  23/9/2014: نيويورك�

******  

�تشاوري �اجتماعا �الوزاري �ا�ستوى �ع7ى �العربية �الدول �جامعة �مجلس �بعد�عقد ا

� ��بمقر�� 23/9/2014ظهر�يوم �برئاسة �نيويورك، �Oي �ا�تحدة �ولد�مم �أحمد �السيد معاRي

� �ا�و تكدي �$سTمية �الجمهورية �خارجية �للمجلس�- تانيةير وزير �الحالية �الدورة �رئيس

�العام� ��مXن � �السيد �ومعاRي �العرب �الخارجية �وزراء �ا�عاRي �و�اصحاب �السادة وبمشاركة

  .لجامعة�الدول�العربية

تدارس�السادة�الوزراء�مختلف�ا�ستجدات�ا�تعلقة�بتطورات��وضاع�Oي�ا�نطقة�

�الدورة�التاسعة�والستXن�العربية،�وما�يدور�بشأghا�من�اتصاfت�ومشاورات�خ Tل�أعمال

�ا�تحدة �لjمم �العامة �و للجمعية �الوزراي، �الجامعة �مجلس �اتخذه �ما �ضوء �Oي �من�ذلك

   .7/9/2014خO�sXي�القاهرة�بتاريخ�قرارات�Oي�اجتماعه�� 

�وزير�-Rى�إحاطة�من�معاRي�الدكتور�رياض�ا�الكي�و�Oي�هذا�xطار�استمع�ا�جلس�إ

�رئيس�ا�جموعة�العربية�Oي� -Rى�عرض�قدمه�مندوب�ليبيا�؛�وكذلك�إفلسطXنخارجية�دولة�

gh}� �العربي �الدبلوما��� �التحرك �نتائج �حول �لj نيويورك، �$سرائي7ي �$حتTل را����اء

شاروات�الجارية�Oي�هذا�الشأن�سفرت�عنه�ا�وما�أبما�ف�gا�القدس�الشرقية،� الفلسطينية،

�أ �$منمع �مجلس �التداو . عضاء �جرى �لدعم�كما �ا�قبل �العربي �التحرك �خطوات �Oي ل

� �زم�� �سقف �بتحديد �ا�طالب �الفلسطي�� �لj {ا�وقف �$سرائي7ي �$حتTل را����ghاء

لجارية�fنعقاد�الفلسطينية�بما�ف�gا�القدس�الشرقية،�كذلك�جرى�البحث�Oي�التحضsXات�ا

�إ �{عادة �مصمؤتمر�ا�انحXن �جمهورية �Oي �عقده �وا�قرر �غزة، �قطاع �Oي�عمار ر�العربية

12/10/2014.   
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�بمجريا �يتعلق �ا�بعوث�وفيما �قدمه �عرض �إRى �ا�جلس �استمع �السورية، ��زمة ت

 jن�العام�لXمjت�سفر تيفان�دي�ميستورا،�حول�نتائج�ما�أس/ السيد�مم�ا�تحدة�الخاص�ل

حاطة�ا�نطقة،�كما�استمع�ا�جلس�إRى�إجراها�Oي�سوريا�و عنه�اتصاfته�ومشارواته�ال���أ

  .�رئيس�$ئتTف�الوط���لقوى�الثورة�و�ا�عارضة�السورية- قدمها�الدكتور�هادي�البحرة

�إ �العربي �التحرك �تفعيل �سبل �ا�جلس �ناقش �ذلك �جانب �تن  Rى �قراراته��تابعة فيذ

وضاع�Oي�ليبيا�واليمن�لتدعيم�مسار�عملية�$نتقال�السيا����السلمي�ا�تعلقة�بتطورات�� 

و�Oي�هذا�الصدد�ثمن�ا�جلس�جهود� .لقراراته�السابقة�Oي�هذا�الشأنOي�هذين�البلدين�وفقا�

دول�الجوار��و�رحب�با�بادرة�الجزائرية�fستضافة�الفرقاء�الليبXن�Oي�حوار�شامل�لتحقيق�

  .ا�صالحة�الوطنية

رهاب��بالقاهرة�بشأن�مكافحة�x 7/9/2014كد�ا�جلس�ع7ى�قراره�الصادر�Oي�كما�أ

�داع �تنظيم �Oي �خطر�مباشر�ا�تمثل �من �يمثله ��ا �نظرا �وامتداداته، �� ش �القومي�ع7ى من

�عليه�بشأن�العربي،�مؤكدا�ع7ى�ال��ام�جميع�الدول�العربية�بتنفيذ�بنود�هذا�القرار�وما�نّص 

� �الوط�� �ا�ستوى �ع7ى �تداب�sXعاجلة �من �يلزم �ما �الجما�ي�و اتخاذ �العربي �العمل �خTل من

وكذلك�بالعمل�عTمية،��منية�والدفاعية�والقضائية�وx ع7ى�جميع�ا�ستويات�السياسية�و

 x� �منابع �تجفيف �تمويلهع7ى �ومصادر �الفكرية �كان�رهاب
ً
�وأّيا �عليه �الباعث �كان

ً
�أّيا ،

�التأكيد .مرتكبيه �تم �الصدد �هذا �قرار��وOي �Oي �ورد �ما �� �ع7ى �الفصل�مجلس �تحت من

ــ�15/8/2014الصادر�Oي�2170السابع�رقم� ِ
ّ
ق

ُ
ـــر�با{جماع�من�قبل�أعضاء�مجلس��من��الذي�أ

�والتدريب� �والتجنيد �التمويل �من �الحد �ع7ى �با�ساعدة �العالم �دول �بموجبه �يلزم الدوRي

رحب�ا�جلس�بمبادرة�مملكة�البحرين�لعقد�مؤتمر�حكومي�رفيع� وقد هذا  .وتمرير�ا�سلحXن

�ع7ى�خارطة�طريق�أو�خطة�ا�ستوى�Oي��سبوع��ول�من�شهر�نوفم¦�sالقادم،�¥gدف�xتفاق

 . عمل�بشأن�سبل�تعزيز�مكافحة�xرهاب�و�تجفيف�منابعه
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  دعم جمهورية العراق في مكافحة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة
  وإغاثـة النازحيـن والالجئيـن

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 والتي تطلب فيها إضافة موضوع      5/3/2015ورية العراق بتاريخ    وعلى مذكرة جمه   �
تحت بند ما يستجد من أعمال حول موضوع دعم ومساندة جمهوريـة العـراق فـي                

 محاربة اإلرهاب وإغاثة النازحين والالجئين،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

 يد التنظيمات اإلرهابيـة وخاصـةً       إدانة تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على        -1
التدمير المتعمد لآلثار الدينية والثقافية وإحراق اآلالف من الكتب والمخطوطات النادرة،           

 .ودعوة الدول إلى عدم التعامل باآلثار المنهوبة وإعادتها للعراق

دعم العراق في حربه ضد كيان داعش اإلرهابي، وإدانة الجرائم والهجمات اإلرهابيـة              -2
ي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة، مع التأكيد على االلتزام بمضمون قـرارات             الت

مجلس األمن، ذات الصلة بمحاربة اإلرهاب وبالذات كيان داعش اإلرهابي، وأن تقـوم             
الدول باتخاذ اإلجراءات الصارمة لمنع تنقل اإلرهابيين عبر حـدودها، وتنفيـذ قـرار           

رم وشامل يحتم على جميـع الـدول االلتـزام          وبشكٍل صا ) 2178(مجلس األمن رقم    
بتطبيقه، والعمل على تجفيف موارد اإلرهاب باعتباره جزءاً حيوياً في عملية مكافحته،            
حيث إن استمرار هذا التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء األسلحة مـن              

الجمعيات والخطف  خالل مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض           
لقاء دفع الفدية واآلثار المترتبة على ذلك، فضالً عن عمليات االتجار غير المـشروع              
عبر الحدود مع هذا التنظيم اإلرهابي، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربيـة              

 .أخرى

تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليـاً الـذين تركـوا منـازلهم                -3
الحهم نتيجة سيطرة كيان داعش اإلرهابي على مناطقهم، باإلضافة إلى الالجئـين            ومص
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 ألف الجئ سوري، وهو ما فرض على 260السوريين، إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 
العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين والالجئين السوريين           

 .في ذات الوقت

لدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العراق والمطالبـة          دعوة مجلس جامعة ا    -4
بـشأن تعـويض ضـحايا      ) 2004 (1566من قرار مجلس األمن     ) 10(بتنفيذ الفقرة   

اإلرهاب، وإن هذه التعويضات تُكلف موازنة العراق مبـالغ كبيـرة إزاء المـساعدات              
لن ترتق لألسف إلـى حجـم       اإلنسانية المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التي         

 .الكارثة اإلنسانية التي يتعرض لها العراق

  
)9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7870رقم : ق(
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  الوضـع فـي سوريـةتطورات 
  

  
  إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 نة العامة فيما بين الدورتين،نشاط األمااألمين العام عن وعلى تقرير  �

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
ببغداد )  23(ع . د554واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم  - 

ع . د 600، ورقـم    26/3/2013بالدوحة بتاريخ   ) 24(ع  . د 578، ورقم   29/3/2012بتاريخ  
افة قرارات المجلس السابقة في هذا الـشأن، وآخرهـا   ، وك26/3/2014بالكويت بتاريخ  ) 25(

  ،، وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية7/9/2014 بتاريخ 7805القرار رقم 
  وإذ يؤكد على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 
  قوى الثورة والمعارضة السورية،وبعد االستماع إلى كلمة ممثل االئتالف الوطني ل - 
  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن بالغ القلق إزاء تفاقم األزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على               -1
ى ما  مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية، إضافةً إل         

تُخلّفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنـف             
والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبـادئ حقـوق             
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وما تُسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النـازحين    

  .ل سورية وفي دول الجواروالالجئين داخ
التأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمن مسؤولياته الكاملـة إزاء التعامـل مـع                -2

مختلف مجريات األزمة السورية، والطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مـشاوراته            
لـى  واتصاالته مع األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص السيد ستيفان ديمـستورا إ         

سورية، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطـة تحـرك               
مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف              

  .، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه30/6/2012بتاريخ ) 1(
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هرة وموسكو ومساعيهما إلحياء مسار الحـل الـسياسي         الترحيب بنتائج اجتماعات القا    -3
، مع التأكيد على أهمية تنـسيق       )1(التفاوضي لألزمة السورية على أساس بيان جنيف        

  .مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن
الذي أدان استخدام غاز    ) 2015 (2209التأكيد على ما ورد في قرار مجلس األمن رقم           -4

 السام في سورية، وشدد على ضرورة امتناع كافة األطـراف المتنازعـة عـن            الكلور
استخدام األسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو نقلها،              

  .باإلضافة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام هذه األسلحة
 2165و) 2014 (2139س األمن رقم    التأكيد على ضرورة االلتزام بأحكام قرارات مجل       -5

بشأن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس ) 2014 (2191و) 2014(
األمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار، واتخاذ التـدابير الالزمـة               

 وإتاحـة   لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميع أعمال العنف لتيسير أعمال اإلغاثة          
  .وصول قوافل المساعدات اإلنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية

اإلشادة بترحيب دولة الكويت استضافة المؤتمر الـدولي الثالـث للمـانحين بتـاريخ               -6
، ومناشدة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التـي قـدمتها فـي              31/3/2015

مانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية، والذي انعقـد تحـت   المؤتمر الدولي الثاني لل   
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة       الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ     

، وبالخصوص توفير المساعدات الالزمة لـدول جـوار         15/1/2014الكويت بتاريخ   
ين، لمساندتها فـي    سورية والدول العربية األخرى المضيفة لالجئين والنازحين السوري       

تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المـساعدات             
والطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المـضيفة          . اإلنسانية العاجلة لهم  

لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم الالزم إلى تلك الدول، وبالخـصوص            
  .األردن ولبنان والعراق: دول الجوارفي 

الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات            -7
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سورية، ورفع ما            

 مجلـس  يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إلـى       
  )∗(.الجامعة على المستوى الوزاري

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7872رقم : ق(

                                                
النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلـى توافـق            التأكيد على الموقف اللبناني حول        )∗∗∗∗(

 . سوري وتشجيعاً للحل السياسي في سورية–سوري 
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ــي  ــرة ف التطــورات الخطي
  الجمهورية العربية السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

داً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة      واستنا -
ع . د 578، ورقـم    29/3/2012ببغداد بتـاريخ    ) 23(ع  . د 554رقم  

بالكويـت  ) 25(ع  . د 600، ورقم   26/3/2013بالدوحة بتاريخ   ) 24(
على المستوى الوزاري   ، وكافة قرارات المجلس     26/3/2014بتاريخ  

ـ         بتـاريخ  ) 143(ع  .د 7872م  في هذا الشأن، وآخرهـا القـرار رق
  ، وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،9/3/2015

وإذ يؤكد على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها            -
  وسالمتها اإلقليمية،

  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -
…<†{{{{ÏŁè< << << << <

ق إزاء تفاقم األزمة السورية وما تحمله مـن         اإلعراب عن بالغ القل    -1
تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها        
الوطنية وسالمتها اإلقليمية، إضافةً إلى ما تُخلّفه من معاناة إنسانية          
قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل         

 المدنيين، في انتهاكـات صـارخة       والجرائم البشعة المرتكبة بحق   
لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وما تُسفر عنه من تزايـد            

  .مستمر في أعداد النازحين والالجئين داخل سورية وفي دول الجوار
التأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمن مسؤولياته الكاملـة           -2

 السورية، والطلـب إلـى      إزاء التعامل مع مختلف مجريات األزمة     
األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العام         
لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص الـسيد سـتيفان ديمـستورا إلـى            
سورية، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من أجل التوصل إلـى           
إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل الـسياسي لألزمـة الـسورية             

، وبما  30/6/2012بتاريخ  ) 1( لما جاء في بيان مؤتمر جنيف        فقاًو
  .يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه

الترحيب بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومـساعيهما إلحيـاء          -3
مسار الحل السياسي التفاوضي لألزمة السورية على أساس بيـان          

مختلف الجهود العربيـة    ، مع التأكيد على أهمية تنسيق       )1(جنيف  
  .والدولية المبذولة في هذا الشأن

) 2015 (2209التأكيد على ما ورد في قرار مجلس األمـن رقـم             -4
الذي أدان استخدام غاز الكلور السام في سـورية، وشـدد علـى             
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ضرورة امتناع كافة األطراف المتنازعة عـن اسـتخدام األسـلحة           
ينها أو االحتفاظ بها أو نقلها،      الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو تخز      

  .باإلضافة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام هذه األسلحة
التأكيد على ضرورة االلتزام بأحكام قرارات مجلـس األمـن رقـم             -5

بشأن األوضاع  ) 2014 (2191و) 2014 (2165و) 2014 (2139
اإلنسانية المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس األمن إلـى تحمـل           

، واتخاذ التـدابير    ات القرار هؤولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذ     مس
الالزمة لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميع أعمـال العنـف    
لتيسير أعمال اإلغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات اإلنـسانية         

  .إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية
 المـؤتمر الـدولي الثالـث       اإلشادة بترحيب دولة الكويت استضافة     -6

، ومناشدة الدول المانحة إلى سرعة      31/3/2015للمانحين بتاريخ   
الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمـانحين          
لدعم الوضع اإلنساني في سورية، والذي انعقـد تحـت الرعايـة            
الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح         

، وبالخـصوص تـوفير     15/1/2014مير دولة الكويـت بتـاريخ       أ
المساعدات الالزمة لدول جوار سورية والـدول العربيـة األخـرى       
المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمل األعباء        
الملقاة على عاتقها في مجاالت تـوفير أعمـال اإلغاثـة وتقـديم             

 والطلـب مـن األمانـة العامـة         .المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم   
مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لالجئين والنازحين السوريين،        
وذلك لتوفير الدعم الالزم إلى تلك الدول، وبالخـصوص فـي دول            

  .األردن ولبنان والعراق: الجوار
للجنـة  ) 26(الترحيب برئاسة جمهورية مصر العربية رئيس القمة         -7

جيه بالغ الشكر للجهود المقدرة التي      الوزارية الخاصة بسورية، وتو   
بذلتها اللجنة برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الـصباح النائـب األول         

 ).25(لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت رئيس القمة 

الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصـلة الجهـود      -8
طراف اإلقليمية والدوليـة المعنيـة بمـستجدات        والمشاورات مع مختلف األ   

الوضع في سورية، ورفع ما يرونه من توصيات بـشأن خطـوات التحـرك              
  .العربي المقبلة في هذا الصدد إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  ∗∗∗∗ )29/3/2015 –) 26(ع . د623: ق.ق(

                                                
 سوري وتشجيعاً –التأكيد على الموقف اللبناني حول النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلى توافق سوري   *

 .للحل السياسي في سورية
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
 توى الوزاري،إن مجلس الجامعة على المس

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة  �

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى              �
  في هذا الشأن،13/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 

 شؤون السياسية،وعلى توصية لجنة ال �

) 23(ع  . د 554واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم             - 
، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتاريخ  ) 24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

 بـشرم الـشيخ   ) 26(ع  .  د 623، ورقـم    26/3/2014بالكويت بتاريخ   ) 25(ع  . د 600
كافة قرارات المجلس السابقة في هذا الشأن، وآخرها القرار رقـم       ، و 29/3/2015بتاريخ  
  ، وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،9/3/2015 بتاريخ 7872

  وإذ يؤكد على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، - 
 العام لألمـم المتحـدة الـسيد سـتيفان          وبعد االستماع إلى مداخلة الممثل الخاص لألمين       - 

 ديمستورا،

  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن بالغ القلق إزاء تفاقم األزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على               -1
مية، إضافةً إلى ما    مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها اإلقلي       

تُخلّفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنـف             
بحق المـدنيين، فـي انتهاكـات       التي يرتكبها النظام السوري     والقتل والجرائم البشعة    

صارخة لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وما تُسفر عنه مـن تزايـد              
  .في أعداد النازحين والالجئين داخل سورية وفي دول الجوار العربيةمستمر 
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لياته الكاملة إزاء التعامـل مـع       ؤوالتأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمن مس        -2
مختلف مجريات األزمة السورية، والطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته           

ة ومبعوثه الخاص السيد ستيفان ديمستورا إلـى        واتصاالته مع األمين العام لألمم المتحد     
سورية، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك             
مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر               

تـه  ، وبما يلبي تطلعات الـشعب الـسوري بكافـة فئا        30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
ويعرب المجلس في هذا الصدد عن تأييده للبيان الصادر عن رئاسة مجلـس             . وأطيافه

  .17/8/2015األمن بتاريخ 
الترحيب بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول            -3

خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة السورية، من خالل عمليـة سياسـية يتوالهـا              
الـصادر بتـاريخ    ) 1(وريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مـؤتمر جنيـف           الس
والتنويه في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته          . 30/6/2012

، وكذلك بجـوالت الحـوار      9/6/2015-8جمهورية مصر العربية في القاهرة يومي       
باريس إلنضاج خطوات الحل    والمؤتمرات التي عقدت في كل من موسكو وبروكسل و        

السياسي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا             
  .الشأن

اإلدانة الشديدة لعمليات القصف بالصواريخ واألسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة التـي            -4
 . األبرياءتنفذها قوات النظام السوري ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين

اإلرهـابي وغيـره مـن      " داعش"اإلدانة الشديدة للجرائم اإلرهابية التي يرتكبها تنظيم         -5
المنظمات اإلرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقـع األثريـة            
والتاريخية في سورية، والتي تُعد ملكاً للبشرية جمعاء، ويشكّل المس بها جريمة حرب             

رة هائلة للتراث الثقافي اإلنساني الذي تفـرض المعاهـدات والقـوانين الدوليـة              وخسا
  .ضرورة االلتزام بحمايته والمحافظة عليه في أوقات الحرب

، التي )2015 (2235التأكيد على ما ورد في قرارات مجلس األمن وآخرها القرار رقم  -6
رة امتنـاع كافـة   أدانت استخدام األسلحة الكيماوية في سورية، وشددت علـى ضـرو          

األطراف المتنازعة عن استخدام هذه األسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينهـا أو              
لين عـن   ؤواالحتفاظ بها أو نقلها، باإلضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المس           

  .استخدام هذه األسلحة في سورية والتحقيق معهم
 2165و) 2014 (2139ات مجلس األمن رقم التأكيد على ضرورة االلتزام بأحكام قرار -7

بشأن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في سـورية، ودعـوة         ) 2014 (2191و) 2014(
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لياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذه القرارات، واتخاذ التدابير         ؤومجلس األمن إلى تحمل مس    
لعشوائي الالزمة لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميع أعمال العنف واالستخدام ا          

لألسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميـل            
المتفجرة، مع التأكيد على ضرورة االلتزام بتيسير أعمال اإلغاثة وإتاحة وصول قوافل            

  .المساعدات اإلنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية
، 31/3/2015لكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين بتـاريخ        اإلشادة باستضافة دولة ا    -8

ومناشدة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المـؤتمر الـدولي              
الثاني للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية، والذي انعقد تحت الرعاية الكريمـة             

باح أمير دولة الكويت بتـاريخ      صباح األحمد الجابر الص    لحضرة صاحب السمو الشيخ   
، وبالخصوص توفير المساعدات الالزمة لدول جوار سـورية والـدول           15/1/2014

العربية األخرى المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمـل األعبـاء            
 الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة           

والطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لالجئين والنازحين           . لهم
: السوريين، وذلك لتوفير الدعم الالزم إلى تلك الدول، وبالخصوص فـي دول الجـوار             

  .األردن ولبنان والعراق
الترحيب بالخطوات التي اتخذها عدد من دول االتحاد األوروبي مـؤخراً الستـضافة              -9

من الالجئين السوريين، بعد أن تحولت األزمة السورية إلى أكبر أزمة إنـسانية             أعداد  
  .طارئة في العالم

الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات            - 10
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سورية، ورفع ما            

يات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إلـى مجلـس       يرونه من توص  
  )∗( .الجامعة على المستوى الوزاري

  
  )13/9/2015 - 4 ج -) 144(ع .د - 7936رقم : ق(

                                                
قف اللبناني حول النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً فـي الوصـول إلـى توافـق        التأكيد على المو    )∗(

 . سوري وتشجيعاً للحل السياسي في سورية–وري ـس
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  ـــ

 الوزاري، باهتمام بالغ أزمة تدفق       جامعة الدول العربية على المستوى     تدارس مجلس 
أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، ومن بينهم على وجه الخصوص الالجئـين والنـازحين مـن                

ـ              ر شـرعية   سوريا والعراق، إلي عدد من دول االتحاد األوروبي، عبر طرق غير آمنة وغي
للفرار من أعمال العنف والقتل في بالدهم، فيما وصف بأنه موجة لجوء جماعي مروعة هي               

  .األخطر واألقسى منذ الحرب العالمية الثانية

وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بمواقف الدول األوروبية التي بـادرت إلـى تحمـل               
خاصةً حكومات ألمانيـا وفرنـسا      لياتها في استضافة األعداد المتزايدة من الالجئين، و       ؤومس

والنمسا والسويد، ويناشد الدول األوروبية األخرى إلى اتخاذ مواقف وإجراءات مماثلة، بما في  
  .ذلك توفير طرق آمنة لعبور الحدود أمام األشخاص المعرضين للخطر ودون تمييز

  :ا يليوبعد التداول في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، أكد المجلس على م
التذكير مجدداً بأن وضع حد لتفاقم أزمة الالجئين، وما ينتج عنها من مآسي إنسانية قاسية                - 

ال يمكن معالجتها جذرياً إالّ عبر تضافر الجهود العربية واإلقليمية والدوليـة، لإلسـراع              
وفي هذا اإلطار، يؤكد على ضرورة . بإيجاد الحل السياسي المناسب لكل من تلك األزمات

لياته السياسية واألخالقية في هذا الشأن، باعتباره الجهـاز         ؤواضطالع مجلس األمن بمس   
  .لية األولى في الحفاظ على السلم واألمن الدوليؤوالمنوط به المس

التزام الدول العربية الثابت بالترحيب باستقبال األشقاء العرب من الدول التي تعانى مـن               - 
كل أشكال الدعم لهم وفقاً ألسس األخوة العربية، وبمـا          مآسي النزاعات المسلّحة، وتقديم     

 . لياتها السياسية واألخالقية تجاه أزمة الالجئين والنازحينؤوتُمليه واجباتها ومس

íÚ^ÃÖ]<íÞ^Úù]< <
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اإلشادة باإلسهامات والجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في دعـم األشـقاء               - 
 .السوريين منذ بداية األزمة السورية

لجهود التي بذلتها الدول العربية وال تزال، خاصـة حكومـات لبنـان واألردن              اإلشادة با  - 
، في تحمل أعباء استضافة ما يفوق على الثالثة ماليين الجـئ            والسودان والعراق ومصر 

سوري على امتداد أكثر من أربع سنوات من عمر األزمة، رغم محدوديـة اإلمكانيـات               
ياة الكريمة لهم والحفاظ على حقـوقهم اإلنـسانية         والموارد المتاحة لها، وذلك لتوفير الح     

 .األساسية

مناشدة الدول والجهات العربية والدولية المانحة إلى توفير المزيد من الدعم المباشر إلـى               - 
حكومتي المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وغيرها مـن حكومـات الـدول             

حمل أعباء استضافة هؤالء الالجئين وتقـديم       العربية المضيفة لالجئين، لمساعدتها على ت     
خدمات أفضل لهم واحتواء الوضع اإلنساني الكارثي الذي بات يفوق قدرات تلك الـدول              

 . وإمكانياتها

اإلشادة باإلسهامات التي تُقدمها الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجـه              - 
ساعدات اإلنسانية لالجئين، حيث أخـذت      خاص، من أجل توفير التمويل الالزم وتقديم الم       

على عاتقها اإلسهام الفعلي في تنظيم المؤتمرات الدولية للمانحين التي عقدت فـي هـذا               
الشأن، والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها نحو إيجاد البيئة المالئمة التي تتيح تخفيـف معانـاة              

ثة التـي استـضافتها دولـة       الالجئين، ومن أبرز تلك اإلسهامات المؤتمرات الدولية الثال       
 الـصباح  األحمد الجابر صباح الشيخ السمو صاحب الكريمة لحضرة الرعاية الكويت تحت

 . الكويت، واألمم المتحدة دولة أمير

اإلشادة بجهود وكاالت األمم المتحدة المعنية بتقديم المساعدات اإلنسانية، خاصة المفوضية            - 
 الدولي على بذل المزيد مـن الجهـود لإليفـاء           وحثّ المجتمع . نن الالجئي ؤوالسامية لش 

 والنازحين، بما في ذلـك تـوفير التمويـل          نلية األخالقية واإلنسانية نحو الالجئي    ؤوبالمس
 .المطلوب للجهات العاملة في المجال اإلنساني، وتمكينها من القيام بواجباتها في هذا الشأن

  
  )13/9/2015 -  4 ج -) 144(ع .د - 209بيان رقم (
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،توصية لجنة الشؤون السياسيةوعلى  �

 )23(ع  . د 554وى القمة رقم    واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مست         - 
، ورقـم  26/3/2013 بالدوحة بتاريخ  )24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

 بشرم الشيخ بتاريخ )26(ع . د623، ورقم 26/3/2014 بالكويت بتاريخ    )25(ع  . د 600
 وكافة قرارات المجلس على المستوى الوزاري في هذا الـشأن، وآخرهـا             29/3/2015

  ،13/9/2015 بتاريخ )144(ع . د7936 القرار رقم
وإذ يعرب مجدداً عن بالغ القلق إزاء تفاقم مجريات األزمة السورية مع ما تحملـه مـن                  - 

تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحـدتها الوطنيـة وسـالمتها             
نتيجـةً لتـصاعد    اإلقليمية، إضافةً إلى ما تُخلّفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري            

أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المـدنيين، فـي انتهاكـات              
صارخة لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وما تُسفر عنه من تزايد مستمر             

  .في أعداد النازحين والالجئين داخل سورية وفي دول الجوار العربية
   الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية،وإذ يؤكد على موقفه - 
 - على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام،وبناء   

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية بهدف دعم سيادة سورية وتحقيق أمنها              -1
 .يميةواستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها اإلقل

الترحيب بالجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم سورية لتهيئة الظروف المالئمـة             -2
 تـشكيل هيئـة     إلىإلطالق عملية مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية تفضي         

 انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وذلك تحت رعاية األمم المتحدة وفقاً لما جـاء       حكم
، وبياني مجموعة الدعم الدولية لسورية 30/6/2012 بتاريخ )1(في بيان مؤتمر جنيف     
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 إلى  )2015 (2254 والذي أيدهما القرار     14/11/2015 و 30/10/2015بفيينا بتاريخ   
 2286 في ميـونخ والـذي أيـده القـرار           11/2/2016جانب بيان المجموعة بتاريخ     

  . وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه)2016(
الترحيب بالنتائج االيجابية لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية            -3

، وما سبقه من اجتماعـات    9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ      
ألطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفـة إلـى توحيـد رؤيـة               

 السياسي المنشود لألزمة السورية مـن خـالل         المعارضة السورية حول خطوات الحل    
 والبيانات  1عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف           

  .الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
رقم  منالتأكيد على ضرورة التزام جميع األطراف المعنية، بما جاء في قرار مجلس األ             -4

 وما جرى االتفاق عليه في اجتماع المجموعـة         )2016 (2286 ورقم   )2015 (2254
 الدولية لدعم سورية في ميونخ حول تشكيل فريق عمل لتـسهيل دخـول المـساعدات              

اإلنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية، وكذلك تـشكيل فريـق             
إعالن الرئاسـة المـشتركة      و لية في سورية،  عمل معني بوقف األعمال العدائية والقتا     

 الذي أقر بدء سريان 22/2/2016لمجموعة الدعم الدولية الصادر في هذا الشأن بتاريخ 
وقف األعمال القتالية والعدائية في سورية في الساعة الصفر بتوقيت دمـشق بتـاريخ              

27/2/2016.  
 تنظيم داعش اإلرهابي وغيره من اإلدانة الشديدة للجرائم اإلرهابية التي ال يزال يرتكبها -5

  .التنظيمات اإلرهابية ضد المدنيين السوريين
  تحدد مصفوفةاإلعراب عن التقدير للجهود التي بذلتها المملكة األردنية الهاشمية لوضع            -6

الجماعات اإلرهابية في سورية وفقاً لما أقره بيان المجموعـة الـدعم            معايير تصنيف   
  .ي فيينا ف14/11/2015الدولية بتاريخ 

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح أميـر دولـة             تثمين جهود    -7
 انعقد بلندن   والذيالكويت في عقد المؤتمر الدولي الرابع لدعم سورية والمنطقة العربية           

واإلشادة بدور دولة الكويت الستضافة المؤتمرات الدولية للمانحين        ،  4/2/2016بتاريخ  
 2014 و 2013ني في سورية األول والثاني والثالث خالل األعوام         لدعم الوضع اإلنسا  

 مليـار   1.6 والتزامها بسداد إجمالي التعهدات التي أعلنت عنها والتي بلغـت            2015و
ومناشدة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قـدمتها فـي            دوالر أمريكي،   

صوص فيما يتعلق بتوفير الـدعم      مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وبالخ       
الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المـضيفة لالجئـين             
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والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت            
  .توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم

8-  ل مجلس األمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامـل مـع             التأكيد مداً على ضرورة تحمجد
مختلف مجريات األزمة السورية، والطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته           
واتصاالته مع األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص السيد سـتيفان ديمـستورا،             

أجل مواكبة الجهود المبذولة لتهيئـة األجـواء        وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من       
المالئمة النعقاد مفاوضات جنيف إلقرار خطوات الحل الـسياسي االنتقـالي لألزمـة             

، وبيانـات  30/6/2012 بتـاريخ  )1(السورية وفقاً لما جاء في بيان مـؤتمر جنيـف      
  .مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

جنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات         الطلب من الل   -9
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سورية، ورفع ما            

  .يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد
  

  )11/3/2016 - 2 ج -) 145(ع .د - 8006رقم : ق(
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  طـورات الوضـع فـي سوريـةت
  

  

  على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورته غير العادية بتـاريخ          جامعة  الإن مجلس   
، في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مملكة البحـرين            2016أيار  /  مايو 4

لكة البحرين، ودولة   بناء على طلب دولة قطر وتأييد كل من المملكة العربية السعودية، ومم           
اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة          

  األردنية الهاشمية،
 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلـى المـستوى               - 
ع . د 8006طورات الوضع في سورية، وآخرهـا القـرار رقـم           الوزاري ذات الصلة بت   

 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(

وإذ يؤكد من جديد التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحـدة              - 
 أراضيها وسالمتها اإلقليمية،

تكـب  وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العمليات العسكرية والقصف الجوى وما ير             - 
 من جرائم بحق المدنيين العزل في مدينة حلب وريفها،

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

 الشعب السوري في الحرية والعدالـة والمـساواة،         توإذ يجدد التزامه الكامل بدعم تطلعا      - 
ه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي تطلعاته فـي إرسـاء األمـن                 وحق

 والسلم في أرجاء سورية،

وإذ يكرر موقفه الثابت، ويؤكد على أن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي                - 
  الشعب السوري، وفقاً لما نصتالحل السياسي من خالل عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعا

  بشأن عملية االنتقال السياسي،30/6/2012) 1(عليه البيان الختامي لمؤتمر جنيف 

  وبعد استماعه إلى مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، - 
†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المـدنيين             -1
 في كل أنحاء سورية، واعتبار المجازر التـي  نواطنيالعزل في حلب وريفها، وضد الم     

يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية، انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف األربع             
 .والقانون الدولي اإلنساني
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إدانة كافة التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وغيرها من التنظيمات اإلرهابية لما ترتكبه مـن عمليـات      -2
 .)∗(إرهابية ضد المدنيين السوريين في مدينة حلب وغيرها من المناطق السوريةوجرائم 

 نالعمل على تقديم كل الذين شاركوا وأسهموا في االعتداءات الوحشية ضـد المـواطني        -3
 .األبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية

اته الكاملة، في حفـظ األمـن       التأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمن لمسؤولي        -4
ورقـم  ) 2015(2254والسلم، والعمل علـى تنفيـذ قـراري مجلـس األمـن رقـم               

القاضيان بإيقاف إطالق النار في جميع أنحاء سورية، واتخـاذ جميـع            ) 2016(2268
 . المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعةراإلجراءات الضرورية والتدابي

 لتكثيف جهودها، ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد        ،ةحث مجموعة الدعم الدولية لسوري     -5
، وبياني فيينا الصادران عـن مجموعـة الـدعم    30/6/2012بتاريخ ) 1(في بيان مؤتمر جنيف   

، والعمل على   11/2/2016، وبيان ميونخ في     14/11/2015 و 30/10/2015الدولية لسورية في    
لبيانات وعلى نحو خاص مـا يتعلـق منهـا         تنفيذ المبادئ التي تم االتفاق عليها الواردة في تلك ا         

  .بإطالق عملية المفاوضات، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة
الترحيب بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية، الهادفة إلى تحقيق الوقـف الفـوري     -6

تفاوضية إليجاد  العملية ال والتي تضمن استمرار    إلطالق النار، وإنهاء العمليات العدائية      
  .حل سياسي لالزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري

                                                
 على صـياغة الفقـرة العاملـة        7/5/2016 بتاريخ   891 تحفظها بموجب مذكرتها رقم      المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية    تُسجل    )∗(

بعـد ذكـر    " وغيرها من التنظيمات اإلرهابية   "ار التي لم تُشر على وجه التحديد إلى جبهة النُصرة، واكتفت بتضمين             الثانية من هذا القر   
وتؤكد المندوبية مجدداً موقفها الذي تبنته أثناء مناقشة مشروع القرار في جلسة مجلس الجامعـة علـى مـستوى                   . داعش في هذه الفقرة   

رورة أن تكون هناك إشارة واضحة لجبهة النُصرة إلى جانب تنظيم داعش في الفقرة المشار إليها                 بض 4/5/2016المندوبين الدائمين يوم    
التي أدانت التنظيمات اإلرهابية لما ترتكبه من عمليات وجرائم إرهابية ضد المدنيين السوريين في سورية، وما تمثله الجبهة من خطـرٍ                     

  . القاعدة اإلرهابيعلى أمن سورية، والمنطقة لكونها جزءاً من تنظيم
وتود المندوبية أن توضح أن سبب تحفظها مؤسس على أن تجاهل اإلشارة إلى جبهة النُصرة عند اإلشارة إلى الجماعات اإلرهابية في سورية يخالف ما تضمنته           

  :نحو التاليقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالمواضيع المرتبطة باإلرهاب، وأثره على السلم واألمن الدوليين، على ال
استخدم في عدة مواضع عند اإلشارة إلى التنظيمات اإلرهابية في كـٍل مـن سـورية               ) 2014(2170أن قرار مجلس األمن رقم       -1

  ".تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وجبهة النُصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات"والعراق 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وجبهة النُصرة وغيرهما من خاليـا     "استخدم  ) 2014(2178 مجلس األمن رقم     أن قرار  -2

 أن هنـاك قـرارين سـابقين    2178وقد أوضح القرار . تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه       
  .اللذان حددا المعايير الخاصة بالتعامل مع ما تفرع عن تنظيم القاعدة) 2011(1989و) 1999(1267لمجلس األمن هما 

 لم يتضمن جبهة النُـصرة كأحـد        27/2/2016كما تود المندوبية اإلشارة أيضاً إلى أن اتفاق وقف العدائيات بين األطراف السورية في               
لجماعة اإلرهابية التي تتبنى أجنـدة إرهابيـة متطرفـة، وال    وعليه، ال يوجد أي شك حول انتماءات هذه ا. الكيانات المشمولة في االتفاق  

  .يمكن لها أن تُعامل وكأنها جزء من نسيج المعارضة السورية المسلحة؛ حتى وإن سعت للتداخل مع فصائل المعارضة
هة في إيفادها من قبل داعش      ومن األهمية التذكير بأن جبهة النصرة ما هي إال ذراع لتنظيم القاعدة اإلرهابي؛ إذ تتمثل ظروف نشأة الجب                 

إلى سورية؛ ثم عقب ذلك، وعلى إثر تطورات تتعلق بخالفات تنظيمية وعملياتية بين الجبهة وداعش، انضوت الجبهة تحت لواء تنظـيم                     
  .القاعدة اإلرهابي بقيادة أيمن الظواهري

لجبهة النُصرة في القرار المذكور على غرار ما تضمنه         وبناء على ما تقدم، فإن المندوبية تؤكد تحفظها على عدم تضمين إشارة واضحة              
وتُشدد مجدداً على أن تنظيم داعش وجبهة النُصرة اإلرهابيين، وكذلك سائر التنظيمات اإلرهابية، يجب أن تكـون                 . صراحةً بشأن داعش  

لية الرامية إلى إعـادة األمـن والـسالم         جميعها أهدافاً لجهود كافة األطراف لمحاربتها، واستئصالها في إطار المساعي السورية، والدو           
  .للشعب السوري، وبناء سورية المستقبل

 . بتأييد تحفظ جمهورية مصر العربية5568 مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية رقم 26/5/2016تلقت األمانة العامة بتاريخ  -

 بتأييد تحفـظ    152-أ1/2/21ع.لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ج      مذكرة المندوبية الدائمة     29/5/2016تلقت األمانة العامة بتاريخ      -
 .جمهورية مصر العربية

 بتأييد جمهورية العراق للـتحفظ      4/2783/ج/3 مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقم        30/5/2016تلقت األمانة العامة بتاريخ      -
 .ثانية من القرارالذي أبدته جمهورية مصر العربية على الفقرة العاملة ال

 15/6/2016 بتـاريخ    1/1503/ مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية رقـم ج ع          15/6/2016تلقت األمانة العامة بتاريخ      -
 .بتأييد المملكة األردنية الهاشمية للتحفظ الذي أبدته جمهورية مصر العربية على الفقرة العاملة الثانية من القرار
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التأكيد مجدداً على االلتزام بقرارات مجلس الجامعة ذات الـصلة بمكافحـة اإلرهـاب               -7
  .والمحافظة على األمن القومي العربي، وتوفير الدعم للدول التي تعانى من آفة اإلرهاب

 تكثيف االتصاالت والمشاورات مع     سوريةخاصة ب اللجنة الوزارية العربية ال   الطلب من    -8
كافة األطراف اإلقليمية والدولية، وعلى نحو خاص مع مجلس األمن، إلصدار قـرار              
ملزم بوقف إطالق النار والعمليات العسكرية على نحو فوري فـي جميـع األراضـي               

  . السوريينالسورية، وإنهاء جميع األعمال العدائية، واالنتهاكات الوحشية ضد المواطنين
الطلب من المجموعة العربية في نيويورك، تكثيف اتصاالتها مع الدول األعضاء فـي              -9

األمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي للجهود الداعية إلى وقف المجازر التـي يقـوم بهـا           
 .، وكذلك ما تقوم به التنظيمات اإلرهابية من جرائمالنظام السوري ضد شعبه

مجلس األمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة إللزام جميع األطراف الـسورية           التأكيد على ضرورة قيام      - 10
التقيد بآلية توفير المساعدات اإلنسانية التي أقرتها المجموعة الدولية لدعم سورية باجتماعها في ميـونخ،               

 وذلك لتسهيل وصـول المـساعدات اإلنـسانية         2286والتي اعتمدها مجلس األمن بموجب قراره رقم        
ة إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة، والطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعـة              العاجل

 .هذا الموضوع وإجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات في هذا الشأن

 اإلنسانية العاجلة   تحث منظمات اإلغاثة اإلنسانية العربية والدولية على تقديم المساعدا         - 11
 .وريينلجميع النازحين والالجئين الس

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                - 12
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     
اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري بما فيها توفير الحماية الالزمة لألطفال والنـساء             

 . داف المستشفيات والمؤسسات المدنية في سورية وفقاً للقانون الدولي اإلنسانيومنع استه

 الخطيـرة فـي سـورية واتخـاذ         تإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورا        - 13
 .اإلجراءات الالزمة بشأنها

  ∗ )4/5/2016 -ع .غ.د - 8042رقم : ق(
  

                                                
 سـوري   – حول النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلى توافق ســوري               الموقف اللبناني  التأكيد على 

  .وتشجيعاً للحل السياسي في سورية
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  تطــورات األزمــة السوريــة
  

  
  عة على مستوى القمة،إن مجلس الجام

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى  �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
   الذي عقد بنواكشوط،23/7/2016على المستوى الوزاري بتاريخ 

) 23(ع  . د 554ى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم           واستناداً إل  - 
، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتاريخ  ) 24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

بشرم الشيخ بتاريخ ) 26(ع . د623، ورقم  26/3/2014بالكويت بتاريخ   ) 25(ع  . د 600
وى الوزاري في هذا الـشأن، وآخرهـا        ، وكافة قرارات المجلس على المست     29/3/2015

، وقـرار المجلـس علـى مـستوى     11/3/2016بتاريخ  ) 145(ع  . د 8006القرار رقم   
 وبيانات اللجنة الوزارية المعنية     4/5/2016ع بتاريخ   .غ. د 8042المندوبين الدائمين رقم    

  بالوضع في سورية،
واستقرارها وسـالمتها   وإذ يؤكد مجدداً على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية             - 

  ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه،ذلك استناداً لاإلقليمية، و
وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء مـا يتعـرض لـه مـن                    - 

  انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،
السوري في الحرية والعدالة    الشعب  بالوقوف إلى جانب تطلعات     وإذ يجدد التزامه الكامل      - 

في إرساء طموحاته الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي  والمساواة، وحقه
  أرجاء سورية،مختلف األمن والسلم في 

 لتهيئـة الظـروف     مجموعة الدعم الدولية لسورية   بالجهود التي تبذلها    وإذ يرحب مجدداً     - 
تشكيل الهادفة إلى بين المعارضة والحكومة السورية  مفاوضات  الالمالئمة الستئناف عملية    

) 1(هيئة حكم انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مـؤتمر جنيـف              
 30/10/2015، وبيان مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا بتاريخ         30/6/2012بتاريخ  

إلى جانب بيـان    ) 2015 (2254قرار مجلس األمن رقم      والذي أيدهما    14/11/2015و
 2286مجلس األمـن رقـم       في ميونخ والذي أيده قرار       11/2/2016المجموعة بتاريخ   
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لشعب السوري بكافة فئاته     وبما يلبي تطلعات ا    17/5/2016، وبيان فيينا بتاريخ     )2016(
  ،وأطيافه

ـ    على أن الحل  وإذ يكرر موقفه الثابت    -  ل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثـل فـي الح
السياسي من خالل عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما نص عليه  

  ،30/6/2012الصادر بتاريخ ) 1(البيان الختامي لمؤتمر جنيف 
  السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام،القادة ووبعد استماعه إلى مداخالت  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

 تصعيد األعمال العسكرية التي تشهدها مختلـف  اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات     -1
األعمال العدائية التي   وقف  أنحاء سورية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات           

اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالبة مجلس األمـن         تم االتفاق عليها في     
اتخاذ اإلجراءات والتدابير بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ األمن والسلم، والعمل على 

القاضيان ) 2016(2268ورقم  ) 2015(2254المناسبة لتنفيذ قراري مجلس األمن رقم       
 .بإيقاف األعمال القتالية وإطالق النار في جميع أنحاء سورية

تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا       مجموعة الدعم الدولية لسورية على      حث   -2
عـن  الـصادرة   فيينـا   وبيانات  ،  30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

، 17/5/2016و،  14/11/2015 و 30/10/2015 فـي    سوريةمجموعة الدعم الدولية ل   
التي تم  واآلليات  المبادئ  التقيد ب  على   لوالعم،  11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      

آلية تثبيـت   نها ب مما يتعلق    خاص   وعلى نحوٍ تلك البيانات،   الواردة في   واالتفاق عليها   
النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية، وبتوفير األجواء إطالق وقف 

 في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى         عملية المفاوضات المالئمة الستئناف   
  .قالي ذات صالحيات تنفيذية كاملةحكم انتتشكيل هيئة 

مارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المـدنيين        اإلعراب عن إدانة واستنكار م     -3
 السوريين في كل أنحاء سـورية، واعتبـار         نالعزل في حلب وريفها، وضد المواطني     

عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرهـا             
 .اإلنسانيمن المدن السورية انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي 

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              -4
ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية



 -128 -

الوحـشية ضـد   العمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجـرائم             -5
 . األبرياء في حلب وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدوليةنالمواطني

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                -6
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

رتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال             اإلنسان التي ي  
  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

اإلعراب عن المساندة الكاملة لإلجراءات والتدابير التي اتخـذتها المملكـة األردنيـة              -7
مواطنيها بعد االعتداء اإلرهابي الذي استهدف نقطة الهاشمية لحماية أمنها الوطني وأمن 

حدودية في منطقة الركبان على الحدود األردنية السورية، ومطالبة المجتمـع الـدولي             
واإلعراب عن الـشكر والتقـدير   بتحمل مسؤولياته حيال موضوع الالجئين السوريين،      

 .نللمملكة األردنية الهاشمية على ما تبذله من جهود في هذا الشأ

الترحيب بالنتائج االيجابية لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية            -8
، وما سبقه من اجتماعـات    9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ      

ألطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفـة إلـى توحيـد رؤيـة               
ل السياسي المنشود لألزمة السورية مـن خـالل         المعارضة السورية حول خطوات الح    

والبيانات ) 1(عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف 
  .الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

ولـة  الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر د       بدور حضرة صاحب السمو     اإلشادة   -9
في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين           الكويت  

، ومـشاركتها   2015 و 2014 و 2013الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام       لدعم  
برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعايـة األمـم المتحـدة فـي لنـدن بتـاريخ                  

ه دولة الكويت من مساهمات في المـؤتمرات        ، حيث وصل إجمالي ما قدمت     4/2/2016
سرعة الوفاء بالتعهـدات التـي       مليار دوالر، ومناشدة الدول المانحة       1.6األربعة إلى   
في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيما يتعلق           أعلنت عنها   

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

  .مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم
الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 10

مستورا، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية    عوثه الخاص السيد ستيفان دي    المتحدة ومب 
مفاوضـات  الستئناف جوالت   الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة      تكثيف  من أجل   
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إقرار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء          الهادفة إلى   جنيف  
مجموعـة الـدعم الدوليـة      ، وبيانات   30/6/2012بتاريخ  ) 1(في بيان مؤتمر جنيف     

  . وقرارات مجلس األمن ذات الصلةلسورية
الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات            - 11

وعرض نتائج تلك   الوضع في سورية،    بمع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية       
 .)∗( جلس الجامعة على المستوى الوزاريالجهود على الدورة القادمة لم

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د646: ق.ق(

                                                
 سوري وتـشجيعاً  –التأكيد على الموقف اللبناني حول النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلى توافق سـوري          )∗(

 .ريةللحل السياسي في سو
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

لصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات         وعلى التوصية ا   �
   الذي عقد بنواكشوط،23/7/2016على المستوى الوزاري بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 صية لجنة الشؤون السياسية،وعلى تو �

) 23(ع  . د 554واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم             - 
، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتاريخ  ) 24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

بشرم الشيخ بتاريخ ) 26(ع . د623، ورقم  26/3/2014بالكويت بتاريخ   ) 25(ع  . د 600
وكافـة قـرارات    ،  25/7/2016بنواكشوط بتاريخ   ) 27(ع  . د 646ورقم  ،  29/3/2015

) 145(ع  . د 8006المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن، وآخرها القرار رقـم            
ع .غ. د 8042، وقرار المجلس على مستوى المندوبين الدائمين رقم         11/3/2016بتاريخ  
  المعنية بالوضع في سورية، وبيانات اللجنة الوزارية 4/5/2016بتاريخ 

وإذ يؤكد مجدداً على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسـالمتها               - 
  ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه،ذلك استناداً لاإلقليمية، و

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

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

  أرجاء سورية،مختلف األمن والسلم في 
 لتهيئـة الظـروف     مجموعة الدعم الدولية لسورية   تبذلها  بالجهود التي   وإذ يرحب مجدداً     - 

تشكيل الهادفة إلى مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية   الالمالئمة الستئناف عملية    
) 1(هيئة حكم انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مـؤتمر جنيـف              
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 30/10/2015لسورية بفيينا بتاريخ    ، وبيان مجموعة الدعم الدولية      30/6/2012بتاريخ  
إلى جانب بيـان    ) 2015 (2254قرار مجلس األمن رقم      والذي أيدهما    14/11/2015و

 2286مجلس األمـن رقـم       في ميونخ والذي أيده قرار       11/2/2016المجموعة بتاريخ   
 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته        17/5/2016، وبيان فيينا بتاريخ     )2016(
  ،أطيافهو

الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثـل فـي الحـل     على أن الحل  وإذ يكرر موقفه الثابت    - 
السياسي من خالل عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما نص عليه  

  ،30/6/2012الصادر بتاريخ ) 1(البيان الختامي لمؤتمر جنيف 

†{{{{ÏŁè<…< <

ن تداعيات تصعيد األعمال العسكرية التي تشهدها مختلـف  اإلعراب عن القلق الشديد م     -1
األعمال العدائية التي   وقف  أنحاء سورية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات           

اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالبة مجلس األمـن         تم االتفاق عليها في     
لعمل على اتخاذ اإلجراءات والتدابير بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ األمن والسلم، وا

القاضيان ) 2016(2268ورقم  ) 2015(2254المناسبة لتنفيذ قراري مجلس األمن رقم       
 .بإيقاف األعمال القتالية وإطالق النار في جميع أنحاء سورية

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              -2
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ر جنيف   ورد في بيان مؤتم   

، 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      

ا يتعلق منها بآلية تثبيـت      االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص م         
وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية، وبتوفير األجواء 
المالئمة الستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى            

  .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة
استنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المـدنيين         اإلعراب عن إدانة و    -3

 السوريين في كل أنحاء سـورية، واعتبـار         نالعزل في حلب وريفها، وضد المواطني     
عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرهـا             

 .ن الدولي اإلنسانيمن المدن السورية انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانو
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إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              -4
ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

والجـرائم الوحـشية ضـد    العمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر            -5
 . األبرياء في حلب وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدوليةنالمواطني

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                -6
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

ان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال               اإلنس
  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

اإلعراب عن المساندة الكاملة لإلجراءات والتدابير التي اتخـذتها المملكـة األردنيـة              -7
طني وأمن مواطنيها بعد االعتداء اإلرهابي الذي استهدف نقطة الهاشمية لحماية أمنها الو

حدودية في منطقة الركبان على الحدود األردنية السورية، ومطالبة المجتمـع الـدولي             
بتحمل مسؤولياته حيال موضوع الالجئين السوريين، واإلعراب عن الـشكر والتقـدير        

 . هذا الشأنللمملكة األردنية الهاشمية على ما تبذله من جهود في

الترحيب بالنتائج االيجابية لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية            -8
، وما سبقه من اجتماعـات    9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ      

ألطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفـة إلـى توحيـد رؤيـة               
خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة السورية مـن خـالل          المعارضة السورية حول    

والبيانات ) 1(عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف 
  .الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

اح أميـر دولـة     الشيخ صباح األحمد الجابر الصب    بدور حضرة صاحب السمو     اإلشادة   -9
في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين           الكويت  

، ومـشاركتها   2015 و 2014 و 2013الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام       لدعم  
برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعايـة األمـم المتحـدة فـي لنـدن بتـاريخ                  

ي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المـؤتمرات          ، حيث وصل إجمال   4/2/2016
سرعة الوفاء بالتعهـدات التـي       مليار دوالر، ومناشدة الدول المانحة       1.6األربعة إلى   
في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيما يتعلق           أعلنت عنها   

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

  .مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم
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الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 10
مستورا، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية    متحدة ومبعوثه الخاص السيد ستيفان دي     ال

مفاوضـات  الستئناف جوالت   الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة      تكثيف  من أجل   
إقرار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء          الهادفة إلى   جنيف  

مجموعـة الـدعم الدوليـة      ، وبيانات   30/6/2012تاريخ  ب) 1(في بيان مؤتمر جنيف     
  . وقرارات مجلس األمن ذات الصلةلسورية

الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات            - 11
وعرض نتائج تلك   الوضع في سورية،    بمع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية       

 .لقادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالجهود على الدورة ا

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8060رقم : ق(
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  بيـان صـادر
  عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

  بشأن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في مدينة حلب بالجمهورية العربية السورية

  4/10/2016: القاهرة
  ـــ

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين في دورته غير            
 بمقر األمانة العامة بالقاهرة، بناء على دعوة من دولـة           4/10/2016العادية المنعقدة بتاريخ    

الكويت، وبرئاسة السيد نجيب المنيف المندوب الدائم للجمهورية التونسية، رئاسـة المجلـس             
ي، وبمشاركة السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الـدول العربيـة، والـسادة               الوزار

  المندوبين الدائمين للدول األعضاء،

وبعد استماعه إلى كلمة رئيس الدورة ومداخلة األمين العام ورؤساء الوفود، تـدارس             
ـ           سورية وسـبل   المجلس األوضاع اإلنسانية المتدهورة في مدينة حلب بالجمهورية العربية ال

التحرك العربي للمساهمة في إنقاذ المدنيين ووقف العمليات العسكرية التي يقوم بهـا النظـام               
السوري عبر القصف المتواصل للطيران، وإسقاط البراميل المتفجرة بشكٍل عـشوائي علـى             
 األحياء اآلهلة بالسكان المدنيين والتجمعات السكانية، والتي أدت إلى سقوط مئـات الـضحايا             

والجرحى جلهم من األطفال والنساء وأحدثت تدميراً واسع النطاق في البنية التحتية والمرافق             
  :خلص المجلس إلى ما يلي الخدمية بما فيها المستشفيات،

اإلعراب عن القلق البالغ واالنشغال العميق لتدهور األوضاع اإلنسانية في مدينة حلـب           -1
الدولي والمنظمات اإلنسانية الوقف الفـوري     والمدن السورية األخرى ومناشدة المجتمع      

 .والعاجل إلطالق النار وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة

الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل في       على أن الحل     موقفه الثابت التأكيد مجدداً على     -2
الحل السياسي من خالل عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لمـا              

  ،30/6/2012الصادر بتاريخ ) 1(ص عليه البيان الختامي لمؤتمر جنيف ن
التعبير عن استيائه وإدانته الشديدة لهذه األعمال الوحشية والجرائم التي يرتكبها النظام             -3

السوري في حق المدنيين العزل والتدمير الممنهج لكل مقومات الحيـاة فـي المنـاطق          
افة الشرائع السماوية والقيم الدينية وتشكل خرقـاً        اآلهلة بالسكان وهى أعمال منافية لك     

  ا����� ا�����
  أ���� ��ون ���� ا������

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

  

 )0464( ص- 04)/16/10/(01- 01ج
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صارخاً للمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين والقانون اإلنساني الدولي وحقـوق           
اإلنسان كما أنها تؤكد بشكٍل جلي تخلي هذا النظام عن أبسط واجباته في حماية المدنيين    

 .والمواطنين العزل

جرائم اإلرهابية البشعة التي تقترفها التنظيمات اإلرهابيـة     اإلعراب عن إدانته الشديدة لل     -4
مثل داعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة في مختلف المناطق السورية، وحشد الدعم  

 .الدولي لمكافحة اإلرهاب

يعتبر المجلس الجرائم التي يرتكبها النظام السوري والتنظيمات اإلرهابية ترقـى إلـى              -5
 . تقديم مرتكبيها إلى العدالة الناجزةجرائم حرب وتحتم ضرورة

تحميل مجلس األمن، وفي مقدمته الدول الدائمة العضوية، وخاصةً المنخرطة منها فـي       -6
األزمة السورية، المسؤولية الكاملة إزاء وقف هذه المأساة اإلنسانية، والتي ترتكب على            

 والمشاركين  مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وتشكل وصمة عار في جبين مرتكبيها          
ويدعو مجلس األمن إلى التحرك السريع التخاذ اإلجـراءات         . في تنفيذ فصولها المقيتة   

لتثبيت وقف إطالق   ) 2016(2268و) 2015(2254والتدابير العملية لتنفيذ قراريه رقم      
النار وجميع األعمال العدائية وتفعيل آليات تأمين إيصال المـساعدات اإلنـسانية إلـى       

اصرين، ودعوة جميع األطراف إلى تأمين ممرات آمنة وبـشكل عاجـل            المدنيين المح 
للبدء في تسليم المساعدات اإلنسانية واإلجالء الطبـي تحـت مـسؤوليات المنظمـات              

 .اإلنسانية وحدها دون شروط مسبقة

في حالة فشل مجلس األمـن فـي االضـطالع           -المجموعة العربية بنيويورك    دعوة   -7
سة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة تحـت عنـوان          التوجه لطلب عقد جل    -بمهامه

لتدارس األوضاع اإلنسانية الخطيرة في حلب وباقي المنـاطق      " االتحاد من أجل السالم   "
السورية وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطالق النار والعودة إلى المسار السياسي لحل            

 .األزمة السورية

اء بااللتزامات التي أعلنت عنها فـي المـؤتمرات     مناشدة الدول المانحة إلى سرعة الوف      -8
اإلنسانية التي انعقدت بالكويت ومؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سـورية، ومـا              
يتعلق منها بتوفير الدعم اإلنساني الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها مـن             

ساندتها في تحمل األعباء    الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين وذلك لم       
ويتوجه المجلس . الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير مواد اإلغاثة والمساعدة اإلنسانية

في هذا الصدد إلى دولة الكويت بالشكر الجزيل على استـضافتها ومتابعتهـا لنتـائج               
خية فـي  المؤتمرات الثالثة التي نظمتها لتقديم الدعم اإلنساني للسوريين ولمساهمتها الس         

 .هذا المجال



 -138 -

العمل على توفير األجواء المالئمة الستئناف المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمـم              -9
المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة انتقالية ذات صالحية كاملة وفقاً لما نص عليه بيـان               

وقراري مجلس األمن المشار إليهما آنفاً من أجل إيجاد حل سريع لألزمـة             ) 1(جنيف  
رية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه في الحريـة والعدالـة              السو

  .والمساواة في ظل نظام ديمقراطي يختاره الشعب السوري بإرادته الحرة
التأكيد مجدداً على الموقف العربي الثابت في الحفاظ علـى وحـدة سـورية وحرمـة                 - 10

ناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربيـة       أراضيها واستقرارها وسالمتها اإلقليمية وذلك است     
 .ومبادئه

أكد المجلس على الدور األساسي والمحوري الذي يجب أن تضطلع به جامعـة الـدول               - 11
العربية في حل األزمة السورية واألزمات العربية األخرى وفي هذا الصدد اتفق علـى              

 .تنظيم اجتماعات تشاورية دورية على مستوى المندوبين الدائمين

 )∗∗∗∗ (. المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطورات األوضاع في سوريةإبقاء - 12

  
  )4/10/2016 –ع .غ. د– 223بيان رقم (

                                                
يتحفظ وفد لبنان عن الموافقة على ذكر النظام تماشياً مع سياسة النأي بلبنان عن األزمة السورية، ويؤيد وفد لبنـان البيـان بـشقه                        

 .اإلنساني ويؤكد تضامنه مع الشعب السوري ويثمن المبادرة الكويتية
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  تطـورات الوضـع فـي حلـب
  

  
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورتـه غيـر               

، في مقر األمانة العامـة لجامعـة الـدول          2016كانون األول   /  ديسمبر 15العادية بتاريخ   
العربية برئاسة الجمهورية التونسية، بناء على طلب دولة قطر وتأييد كل من دولة اإلمارات 

  المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت،ومملكة البحرين، والعربية المتحدة، 
  :وبعد اطالعه -

   األمانة العامة،على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة قطر، ومذكرة �
واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلـى المـستوى               - 

ع . د8060(، وآخرهـا القـرار رقـم    سوريةالوزاري ذات الصلة بتطورات الوضع في    
 بشأن األوضاع اإلنسانية المتـدهورة  223، وبيان المجلس رقم     8/9/2016بتاريخ  ) 146

  ،4/10/2016يخ في مدينة حلب بتار
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء العدوان اآلثم الذي تشنه طائرات النظام السوري وحلفاؤه               - 

  وقواته البرية ضد المدنيين العزل في مدينة حلب وريفها،
وإذ يعرب عن مؤازرته ومساندته للشعب السوري الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية  - 

   وعلى نحو خاص في شرق حلب،سوريةأرجاء يرتكبها النظام السوري في كافة 

†{{{{ÏŁè<…< <

إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات          -1
عسكرية وحشية في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين، وما تخلفه من مـآسٍ إنـسانية               

  .وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري واإلنساني
تبار ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جـرائم             اع -2

حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنـساني ومعاهـدات جنيـف             
األربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديم كل مـن شـاركوا              

مواطنين األبرياء في حلب وغيرهـا مـن المـدن          وأسهموا في هذه االعتداءات ضد ال     
  .السورية إلى العدالة الدولية

التأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمن لمسؤولياته الكاملة، في حفـظ األمـن               -3
 2268ورقـم   ) 2015 (2254والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس األمـن رقـم           
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، واتخاذ جميع  سوريةفي جميع أنحاء    القاضيين باإليقاف الفوري إلطالق النار      ) 2016(
  . اإلجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة

دعوة الدول األعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والـدول المعنيـة              -4
باألزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط           

ه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبمـا         ئلى النظام السوري وحلفا   الالزمة ع 
يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس األمن لوقف العمليات العسكرية ضـد الـشعب     
السوري بشكٍل نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية إليجاد حل شامل ودائم لألزمـة             

  .سوريةفي 
دولة اإلمارات العربية المتحـدة والمملكـة العربيـة       دعم الجهود التي تقوم بها كل من         -5

السعودية ودولة قطر لعقد اجتماعٍ عاجل للجمعية العامة لألمم المتحدة على أساس مبدأ             
إليقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظـام وحلفـاؤه ضـد           " االتحاد من أجل السالم   "

  .الشعب السوري
سوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة       دعوة المجتمع الدولي للضغط على النظام ال       -6

إلغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول األعضاء والمجتمع الـدولي إلـى             
العمل الفوري لتقديم اإلغاثة اإلنسانية للشعب السوري، وضرورة أال يخـضع العامـل             

ة اإلنساني ألي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكاسب سياسـي            
  .أو عسكرية

يؤكد مجدداً التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربيـة الـسورية واسـتقاللها ووحـدة               -7
  .أراضيها وسالمتها اإلقليمية

يعرب مجدداً عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل في الحل               -8
تطلعـات الـشعب    السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، وبما يلبـي           

، ولما نصت   30/6/2012) 1(السوري وفقاً لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف          
عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد، وباألخص قرار مجلس           

  ).2015 (2254األمن 
فة الدول  يؤكد مجدداً موقفه الثابت إزاء محاربة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كا            -9

العربية وفي العالم بال استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمـات والجماعـات             
اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية ومـا ترتكبـه مـن      

  .سوريةجرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء 
سوري وحقه الثابت في األمـن واالسـتقرار        يجدد االلتزام التام بدعم تطلعات الشعب ال       - 10

  .والسلم، وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة
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التوصية بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فـي سـورية لتكثيـف               - 11
 إليقـاف   سـورية جهودها مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في          

 الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم في حلب، ورفع تقرير بنتـائج            العدوان الغاشم ضد  
  .جهودها إلى مجلس الجامعة

 واتخـاذ   سـورية إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيـرة فـي              - 12
 . الالزمة في شأنهااإلجراءات

  
  )∗( )15/12/2016 -ع .غ.د - 8105رقم : ق(

                                                
يقة، والدعوة إلى حلول سياسية توافقيـة،       في الدول الشق  الداخلية  يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات          )∗(

مذكرة المندوبية الدائمة المـوقرة للجمهوريـة       (ا  واستقرار الدول ويلبي تطلعات شعوبه    وسيادة  بما يحفظ وحدة    
 .)15/12/2016 مكرر بتاريخ 4/ج/2795اللبنانية رقم 
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  في مدينة حلبتطورات الوضع في سورية وبخاصة 
  

  
 المنعقد في دورتـه غيـر العاديـة    المستوى الوزاريإن مجلس جامعة الدول العربية على  

، في مقر األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة           2016كانون األول   /  ديسمبر 19بتاريخ  
   الكويت،برئاسة الجمهورية التونسية، بناء على طلب دولة

  :بعد اطالعه -
الدول العربيـة علـى     جامعة   مجلس    وقرار ، في هذا الخصوص   ةمذكرة األمانة العام   �

  ، 15/12/2016مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ 
واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلـى المـستوى               - 

ع . د8060(، وآخرهـا القـرار رقـم    سوريةالوزاري ذات الصلة بتطورات الوضع في    
 بشأن األوضاع اإلنسانية المتـدهورة  223، وبيان المجلس رقم     8/9/2016بتاريخ  ) 146

  ،4/10/2016في مدينة حلب بتاريخ 
ضـد   وحلفـاؤه    يشنه النظام السوري  إزاء العدوان اآلثم الذي     وإذ يعرب عن قلقه العميق       - 

  ،ي مدينة حلب وريفهاالمدنيين العزل ف
ه للشعب السوري الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية وإذ يعرب عن مؤازرته ومساندت - 

  وعلى نحو خاص في شرق حلب،سوريةيرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء 

  ،19/12/2016 بتاريخ 2328وإذ يرحب بقرار مجلس األمن رقم  - 

†{{{{ÏŁè<…< <
لها ووحدة   التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقال        على  مجدداً التأكيد -1

  .أراضيها وسالمتها اإلقليمية
 مجدداً عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي الحـل                اإلعراب -2

السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً             
، ولما نـصت عليـه القـرارات        30/6/2012) 1(لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف        

  .)2015 (2254والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد، وباألخص قرار مجلس األمن 
يؤكد مجدداً موقفه الثابت إزاء محاربة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول              -3

ت والجماعـات   العربية وفي العالم بال استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمـا          
اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية ومـا ترتكبـه مـن      

  .سوريةجرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء 
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يجدد االلتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في األمـن واالسـتقرار               -4
 .لة والمساواةوالسلم، وحقوقه السياسية في الحرية والعدا

والتنظيمات إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه            -5
 من عمليات عسكرية وحشية      في حلب  اإلرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري       

في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين، وما تخلفه من مآسٍ إنـسانية وتـدمير للمدينـة                
  . وإرثها الحضاري واإلنسانيومقدراتها

 والتنظيمات اإلرهابية وكل من تسبب في معانـاة         اعتبار ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه       -6
جرائم حـرب وانتهاكـا     قد يرقى إلى     في حلب وغيرها من المدن السورية        الشعب السوري 

ة المجتمـع  صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني معاهدات جنيف األربع، ودعـو          
الدولي إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه االعتداءات ضد              

 .المواطنين األبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية

 التأكيد على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل إلطالق النار فـي حلـب              -7
، وفـي عمـوم األراضـي       19/12/2016 بتاريخ   2328ألمن رقم   وفقاً لقرار مجلس ا   

السورية، وبما يسمح بتأمين عمليات إجالء المدنيين من شرق حلب بـصورة تتوافـق              
والقانون الدولي اإلنساني وتضمن معاملة المدنيين بكرامة وبما يتوافـق مـع القـانون              

ة التـي يرغبـون فـي    الدولي اإلنساني وبحيث يجري تمكين السكان من اختيار الوجه     
الخروج إليها طواعية، وكذا تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النـزاع، مـع               
التشديد على الرفض الكامل ألية إجراءات أو سياسات ينتهجهـا النظـام الـسوري أو               
حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد، سواء في حلب             

  . مدن التي يجري تفريغها من السكانأو غيرها من ال
التأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمن لمسؤولياته الكاملة، في حفـظ األمـن               -8

 2268ورقـم   ) 2015 (2254والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس األمـن رقـم           
، واتخاذ جميع  سوريةالقاضيين باإليقاف الفوري إلطالق النار في جميع أنحاء         ) 2016(

  . جراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعةاإل
دعوة الدول األعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والـدول المعنيـة              -9

باألزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط           
ان العسكري على مدينة حلب، وبمـا       ه لوقف العدو  ئالالزمة على النظام السوري وحلفا    

يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس األمن لوقف العمليات العسكرية ضـد الـشعب     
السوري بشكٍل نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية إليجاد حل شامل ودائم لألزمـة             

 .سوريةفي 
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 المعنية وفـى   تكليف الترويكا العربية للقيام بما يلزم من اتصاالت مع مختلف األطراف           - 10
مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الطالعها على الموقف العربـي مـن              
األزمة السورية وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل إلطـالق النـار           

  .والبدء في عملية سياسية تفضي إلى حٍل شامٍل لألزمة السورية
مارات العربية المتحـدة والمملكـة العربيـة      دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة اإل         - 11

 للجمعية العامة لألمم المتحدة على أساس مبدأ         طارئ السعودية ودولة قطر لعقد اجتماعٍ    
 النظـام وحلفـاؤه ضـد       إليقاف المجازر الوحشية التي يشنها    " االتحاد من أجل السالم   "

بية مـن خـالل     ، والتنويه بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العر        الشعب السوري 
عضويتها في مجلس األمن من أجل رفع المعاناة والعمل على استئناف المسار السياسي             

  .بما يحقن دماء الشعب السوري
دعوة المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة إلغاثة               - 12

الدولي إلى العمـل الفـوري      المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول األعضاء والمجتمع         
، والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات والوكـاالت        لتقديم اإلغاثة اإلنسانية للشعب السوري    

الدولية بالدخول إلى حلب وغيرها من المناطق المحاصرة لنقل المساعدات اإلنـسانية بأسـرع             
ء القـارس فـي      خاصة في ضوء ظروف الشتا     وقت وإيصالها للسكان المحتاجين من المدنيين     

، وضرورة أال يخضع العامل اإلنساني ألي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف             المنطقة  
 .الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية

تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بتوجيه رسائل إلى المنظمات اإلنسانية الدولية لحثهـا        - 13
 وإغاثة السكان من المدنيين، وعلى رأس هـذه         حرك لدعم الوضع اإلنساني في سورية     على الت 

المنظمات كل من منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمفوضية السامية            
  ."اليونيسيف"ن الالجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ؤولش

 واتخـاذ   سـورية ات الخطيـرة فـي      إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطور        - 14
 )∗( . الالزمة في شأنهااإلجراءات

  
  )19/12/2016 -ع .غ.د - 8106رقم : ق(

  

                                                
، والدعوة إلى حلول سياسية توافقيـة،       في الدول الشقيقة  الداخلية  يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات          )∗(

  .وسيادة واستقرار الدول ويلبي تطلعات شعوبهابما يحفظ وحدة 
 . من القرار6 و5يتحفظ وفد جمهورية العراق على الفقرتين   )∗(
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  بيان صحفي
  بمناسبة انعقاد االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية

  على مستوى المندوبين الدائمين
  بشأن

  المستجدات الخاصة باألزمة السورية
  4/1/2017: القاهرة

  ــــــ
  

في إطار متابعة األمانة العامة لتطورات األزمة السورية والجهود المبذولة إليجـاد            
اجتماعاً عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين          حل سياسي لها،    
 في مقر األمانة العامة، برئاسة سعادة السفير نجيـب المنيـف            4/1/2017تشاورياً بتاريخ   
للجمهورية التونسية، الرئاسة الحالية للمجلس، وبمشاركة السادة المندوبين        المندوب الدائم   

الدائمين ورؤساء الوفود للدول األعضاء، وبحضور معالي السيد األمين العام، حيث استمع            
المجلس إلى إفادة من السيد السفير رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث األمين العام لألمم               

خاللها المجلس في صورة المستجدات الخاصة باألزمة السورية، المتحدة إلى سورية، وضع 
والجهود المبذولة النجاز الحل السياسي ووضع نهاية لهذه األزمة، وفقاً لما جاء في بيـان               

، وبما يؤدى   )2016 (2336، ورقم   )2015(2254وقرار مجلس األمن    ) 2012) (1(جنيف
ستقرار في أرجاء سورية، ويلبي تطلعات إلى حقن دماء السوريين، وإرساء دعائم األمن واال

الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه، ويحافظ على وحدة سورية واسـتقرارها وسـالمتها             
  .اإلقليمية

  
  ــــ
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينلعام عن نشاط اوعلى تقرير األمين ا �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
  ،8/9/2016على المستوى الوزاري بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

) 23(ع  . د 554ة رقم   واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القم          - 
، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتاريخ  ) 24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

بشرم الشيخ بتاريخ ) 26(ع . د623، ورقم  26/3/2014بالكويت بتاريخ   ) 25(ع  . د 600
، وكافـة قـرارات     25/7/2016بنواكشوط بتاريخ   ) 27(ع  . د 646، ورقم   29/3/2015

) 146(ع . د8060الوزاري في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم   المجلس على المستوى    
، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،8/9/2016بتاريخ  

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

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

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

  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
وإذ يرحب مجدداً بالجهود التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسورية لتهيئـة الظـروف               - 

المالئمة الستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل      
) 1(ا جاء في بيان مـؤتمر جنيـف      هيئة حكم انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لم        

 30/10/2015، وبيان مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا بتاريخ         30/6/2012بتاريخ  
إلى جانب بيـان    ) 2015 (2254 والذي أيدهما قرار مجلس األمن رقم        14/11/2015و

 2286 في ميونخ والذي أيده قرار مجلس األمـن رقـم            11/2/2016المجموعة بتاريخ   
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 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته        17/5/2016وبيان فيينا بتاريخ    ،  )2016(
  ،وأطيافه

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

، وإسنادا على ما نـصت عليـه        30/6/2012بتاريخ  ) 1(وفقاً لما ورد في بيان جنيف     
، )2015(2254األخص قرار مجلس األمن     القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وب     

 تحت رعاية   23/2/2017والترحيب في هذا اإلطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ         
، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع األمم المتحدة إلنجاح المفاوضات           األمم المتحدة 

  . سوريةالسورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في
اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية التي تشهدها عـدد              -3

من أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصـل إليـه بتـاريخ                 
، ودعوة األطراف التي لم تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت             29/12/2016

، والترحيب  عمال العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة       وقف إطالق النار واأل   
 القاضي بوقـف    31/12/2016بتاريخ   2336رقم  في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن       

، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النـار          إطالق النار في سورية   
وقـرار  ) 1(قاً لبيان جنيـف     باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وف        

، وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في )2015 (2254 مجلس األمن
  .إطار اجتماعات أستانة

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              -4
ـ   30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف       ا الـصادرة عـن     ، وبيانات فيين

، 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      

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

المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             
  .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة
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ين العزل في حلب    إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدني         -5
وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية، واعتبار عمليـات القـصف             
الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية             

  .انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي اإلنساني
د المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي         إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ض     -6

ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           
  .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                -7
اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة     

اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال               
  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

رضة السورية الذي عقد تحت رعاية      الترحيب بالنتائج االيجابية لالجتماع الموسع للمعا      -8
وما سبقه من اجتماعـات     ،9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ      

ألطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفـة إلـى توحيـد رؤيـة               
المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة السورية مـن خـالل             

والبيانات ) 1(ية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف عملية سياس
  .الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               -9
 األول والثاني والثالث للمـانحين      الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية      

، والترحيـب   2015 و 2014 و 2013لدعم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام        
، حيث وصل إجمالي   2016بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في           

 مليـار دوالر    1.6ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خالل المؤتمرات الدولية إلـى            
 المؤتمر الدولي الخامس للمـانحين  بمشاركة دولة الكويت في تنظيم  كي، والترحيب   أمري

 فـي   2017 نيـسان / بريـل ألدعم الوضع اإلنساني في سورية المقرر عقده في شهر          
ل تحت رعاية االتحاد األوروبي، والذي يتوج الدور الريادي اإلنـساني الـذي             بروكس

 السورية، ومناشدة الدول المانحة سـرعة       أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال األزمة      
الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سـورية،              
وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرهـا            

ها فـي تحمـل     من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندت        
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األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية            
  .العاجلة لهم

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 10
جـل  ، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أ         إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

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

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

ب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات           الطل - 11
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك            

  .∗∗∗∗الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8120رقم : ق(

                                                
يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتمـاد حلـول                    -

 .سية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبهاسيا
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  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،  تطورات األزمة السورية
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ القـرارات             �
 فـي عمـان بتـاريخ       وااللتزامات على المستوى الوزاري الـذي عقـد       

27/3/2017، 

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة رقـم              -
بالدوحة ) 24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   ) 23(ع  . د 554

، 26/3/2014بالكويت بتـاريخ    ) 25(ع  . د 600، ورقم   26/3/2013بتاريخ  
ع . د646، ورقـم  29/3/2015 بشرم الشيخ بتـاريخ ) 26(ع . د623ورقم  

، وكافة قرارات المجلس على المستوى      25/7/2016بنواكشوط بتاريخ   ) 27(
بتـاريخ  ) 147(ع  .د 8120الوزاري في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم          

، وقـرار   19/12/2016ع بتـاريخ    .غ. د 8106 والقرار رقـم     ،7/3/2017
ع بتـاريخ  .غ. د 8105المجلس على مـستوى المنـدوبين الـدائمين رقـم           

  ، وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،15/12/2016
وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له        -

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

والعدالة والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقـق آمالـه ويلبـي          
 ،طموحاته في إرساء األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية

وإذ يرحب مجدداً بالجهود التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسورية لتهيئة            -
ضـة والحكومـة    الظروف المالئمة الستئناف عملية المفاوضات بين المعار      

السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملـة،            
، وبيـان   30/6/2012بتـاريخ   ) 1(وفقاً لما جاء في بيان مـؤتمر جنيـف          

 14/11/2015 و30/10/2015مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا بتاريخ   
جانـب بيـان    إلـى   ) 2015 (2254والذي أيدهما قرار مجلس األمن رقـم        

 في ميونخ والذي أيده قرار مجلس األمن رقم 11/2/2016المجموعة بتاريخ 
 وبما يلبي تطلعات الشعب     17/5/2016، وبيان فيينا بتاريخ     )2016 (2286

  السوري بكافة فئاته وأطيافه،
…<†{{{{ÏŁè  

التأكيد مجددا على االلتزام الثابت بالحفاظ على سـيادة سـورية ووحـدة              -1

 )0324(س ص-03)/10/04(س/01- 01ج
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ستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثـاق جامعـة         أراضيها وا 
  .الدول العربية ومبادئه

التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل            -2
في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبـي      

بتـاريخ  ) 1(نيـف تطلعات الشعب السوري وفقاً لمـا ورد فـي بيـان ج           
، وإسنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الـصادرة           30/6/2012

، والترحيب فـي    )2015(2254بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن       
 تحت رعايـة    23/2/2017هذا اإلطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ       

تحـدة  ، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مـع األمـم الم          األمم المتحدة 
إلنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء         

  .السلم واالستقرار في سورية
اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية التـي            -3

تشهدها عدد من أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي تم 
، ودعوة األطراف التي لم تلتزم بتطبيق 29/12/2016التوصل إليه بتاريخ 

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

 القاضي بوقف إطالق النار فـي       31/12/2016بتاريخ   2336رقم  األمن  
الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطـالق النـار        ، والترحيب بالجهود    سورية

باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيـف           
، وأخذ العلم بـالجهود المبذولـة       )2015 (2254 وقرار مجلس األمن  ) 1(

  .لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة
هودهـا ومواصـلة    حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيـف ج         -4

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

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

عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآليـة             
تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآليـة تـوفير المـساعدات            

وبتوفير األجواء المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيـف      . اإلنسانية
 ذات تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئـة حكـم انتقـالي      

  .صالحيات تنفيذية كاملة
إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المـدنيين           -5

العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية،           
واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقـوم          
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تهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيـف    بها في حلب وغيرها من المدن السورية ان       
  .والقانون الدولي اإلنساني

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين فـي مختلـف المنـاطق             -6
السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهـة         

  .النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
لعربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية األمم        الطلب من المجموعة ا    -7

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

  .ت المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنسانيوالمؤسسا
يجابية لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد       الترحيب بالنتائج اإل   -8

ــاريخ    ــاض بت ــسعودية بالري ــة ال ــة العربي ــة المملك ــت رعاي   تح
، وما سبقه من اجتماعـات ألطـراف مـن المعارضـة            9/12/2015 و 8

يـد رؤيـة المعارضـة      السورية في القاهرة وموسكو والهادفة إلـى توح       
السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة السورية من خـالل           
عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيـق بيـان           

والبيانات الصادرة عن المجموعـة الدوليـة لـدعم سـورية           ) 1(جنيف  
  .وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح      اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو       -9
أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمـؤتمرات الدوليـة األول            
والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام          

، والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع       2015 و 2014 و 2013
صل إجمالي ما قدمته دولة الكويت      ، حيث و  2016الذي عقد في لندن في      

 مليـار دوالر أمريكـي،   1.6من مساهمات خالل المؤتمرات الدولية إلـى      
 المـؤتمر الـدولي الخـامس       بمشاركة دولة الكويت في تنظيم    والترحيب  

/ بريـل أللمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية المقرر عقده في شهر  
األوروبي، والـذي يتـوج      في بروكسل تحت رعاية االتحاد       2017 نيسان

الدور الريادي اإلنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال األزمة           
السورية، ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التـي أعلنـت           
عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيما 

 المجاورة لسورية وغيرها مـن      يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية     
الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في         
تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم           

  .المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم
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ع األمـين   الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته م         -10
، وكـذلك مـع مختلـف        إلى سورية  العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص    

األطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة          
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
الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود           -11

والمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع فـي          
 القادمة لمجلس الجامعـة     سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة      

  .∗∗∗∗على المستوى الوزاري
  

  )29/3/2017 – 3 ج –) 28(ع . د680: ق.ق(

                                                
يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتمـاد حلـول                    -

 .شعوبهاسياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات 



 -154 -

 

  ع في سوريةورات الوضتط
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

مات لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزا     الثانيع  التوصية الصادرة عن االجتما   وعلى   �
  ،27/3/2017على المستوى الوزاري بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،12/9/2017على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 الشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة  �

في هذا الشأن وآخرهـا  واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة         - 
 وكافة قرارات المجلـس علـى       ،29/3/2017في عمان بتاريخ    ) 28(ع  . د 680القرار رقم   

 ،7/3/2017بتاريخ ) 147(ع  . د 8120المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القرار رقم         
، وقرار المجلس على مستوى المنـدوبين       19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106رار رقم   والق

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

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

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

  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
 تهيئة الظروف المالئمة الستئناف عملية      ة المبذولة من أجل   الدوليوإذ يرحب مجدداً بالجهود      - 

المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكـم انتقـالي ذات              
، 30/6/2012بتـاريخ   ) 1(صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيـف            

  ،بي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وبما يل، مجموعة الدعم الدولية لسوريةاتوبيان
†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةدعم جهود األمم المتحد   و
ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع األمم المتحدة إلنجـاح المفاوضـات             ،السورية

  .السورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سورية
عيات استمرار األعمال العسكرية التي تشهدها عـدد مـن          اإلعراب عن القلق الشديد من تدا      -3

أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطـالق النـار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ                    
، ودعوة األطراف التي لم تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقـف              29/12/2016

، والترحيب فـي هـذا      ذات الصلة إطالق النار واألعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن         
 القاضي بوقف إطـالق النـار   31/12/2016بتاريخ  2336رقم اإلطار بقرار مجلس األمن     

، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار باعتبـاره خطـوة             في سورية 
 2254 وقرار مجلـس األمـن    ) 1(هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف          

)2015(. 

بما في  نة،  أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستا            -4
ليه في الجولة الرابعة من     إذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل          

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

 دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال      نبهدف حق ،  2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  
ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة          المساعدات اإلنسانية، 

ية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار       الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السور     
والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      

 بـين المملكـة     7/7/2017لدعم وقف اطالق النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ           
طقـة  األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، وصوالً إلى من         

خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال والتوصـل التفـاق              
 1سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفـق بيـان جنيـف             

والتأكيد في هذا االطـار     . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254وقرار مجلس األمن    
رية ورفض أي ترتيبات قد تهدد هـذا        على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السو      

المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الـديموغرافي الـذي             
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الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الـصدد يجـب أن      تشهده
  .تكون ترتيبات مؤقتة

اصلة مساعيها لتنفيذ مـا     حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومو         -5
، 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      

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

المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             
  .يات تنفيذية كاملةتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالح

إدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذى تعرضـت لـه        -6
، وإدانة جميـع العمليـات التـي        4/4/2017بلدة خان شيخون في ريف إدلب بتاريخ        

تستهدف المدنيين األبرياء وخصوصاً باستخدام األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يـشكل            
 ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون الـدولي اإلنـساني،            جريمة حرب، 

 . في هذه الجريمة إلى العدالة الدوليةوا أو شاركواوالمطالبة بتقديم من ارتكب

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              -7
ابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة        ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلره   

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                -8
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

ام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال            اإلنسان التي يرتكبها النظ   
  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

 لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية         اإليجابيةالترحيب بالنتائج    -9
 وكذا االجتماع الـذي استـضافته       ،9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بتاريخ     

  إلى توحيد رؤية المعارضـة الـسورية       والتي ترمي  ،22/8/2017 و 21الرياض في   
 حول خطوات الحل الـسياسي المنـشود       )الرياض والقاهرة وموسكو  (بمنصاتها الثالث   

لألزمة السورية من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفـسهم، وعلـى أسـاس              
والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات        ) 1(ف  تطبيق بيان جني  

  .مجلس األمن ذات الصلة
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اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 10
الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين            

، والترحيـب   2015 و 2014 و 2013ي سورية خالل األعوام     لدعم الوضع اإلنساني ف   
، حيث وصل إجمالي   2016بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في           

 مليـار دوالر    1.6ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خالل المؤتمرات الدولية إلـى            
ولي الخامس للمـانحين   المؤتمر الدبمشاركة دولة الكويت في تنظيم  أمريكي، والترحيب   

 فـي   2017 نيـسان / بريـل  أ 5-4الذي عقد يومي    لدعم الوضع اإلنساني في سورية      
ل تحت رعاية االتحاد األوروبي، والذي يتوج الدور الريادي اإلنـساني الـذي             بروكس

أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال األزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سـرعة             
التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سـورية،            الوفاء بالتعهدات   

وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرهـا            
من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها فـي تحمـل             

 أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية      األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير      
  .العاجلة لهم

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 11
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

ت مفاوضات جنيف الهادفة إلـى      تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة لجوال      
إقرار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر         

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

ة الجهود والمشاورات   الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصل         - 12
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك            

  .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة الجهود على الدورة 
  

  )12/9/2017 - 3 ج -) 148(ع .د - 8173رقم : ق(



 -158 -

  
  
 

  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  مستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على ال

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     ع الثاني   وعلى التوصية الصادرة عن االجتما     �
  ،27/3/2017على المستوى الوزاري بتاريخ 

ة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات         وعلى التوصية الصادر   �
 ،12/9/2017على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

في هذا الشأن وآخرهـا  واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة         - 
 وكافة قرارات المجلـس علـى       ،29/3/2017تاريخ  في عمان ب  ) 28(ع  . د 680القرار رقم   

بتـاريخ  ) 148(ع  . د 8173المستوى الوزاري في هـذا الـشأن وآخرهـا القـرار رقـم              
، وقـرار المجلـس علـى       19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،12/9/2017

، وبيانـات اللجنـة     15/12/2016ع بتـاريخ    .غ. د 8105مستوى المندوبين الدائمين رقـم      
  ،وزارية المعنية بالوضع في سوريةال

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              - 
في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طموحاته في إرساء والمساواة، وحقه الثابت 

  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
 تهيئة الظروف المالئمة الستئناف عملية      الدولية المبذولة من أجل   وإذ يرحب مجدداً بالجهود      - 

ات المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكـم انتقـالي ذ             
، 30/6/2012بتـاريخ   ) 1(صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيـف            

 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافـة فئاتـه          ، مجموعة الدعم الدولية لسورية    اتوبيان
  ،وأطيافه
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التأكيد مجددا على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها                 -1
  .تقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئهواس

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      واستناداً إلى ،  30/6/2012بتاريخ  ) 1( يفوفقاً لما ورد في بيان جن     
، )2015(2254القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن          

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةودعم جهود األمم المتحد   
حدة إلنجـاح المفاوضـات     السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع األمم المت        

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

 عدد من أنحاء سورية بالرغم مـن اتفـاق وقـف            في تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد   
، ودعوة األطراف التـي لـم       29/12/2016ي تم التوصل إليه بتاريخ      إطالق النار الذ  

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

. )2015 (2254 وقـرار مجلـس األمـن     ) 1(تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف       
واإلعراب عن االنزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الـشمالية            

األخيرة والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق، ورفض العمليات التي           في الفترة   
تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوض المساعي              

 .∗الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

خـالل الفتـرة    إدانة واستنكار التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية           -4
الماضية، والذي يستهدف المدنيين والبنية األساسية والمنشآت الطبية بما يعـد انتهاكـاً             
جسيماً للقانون الدولي اإلنساني، واإلعراب عن القلق البـالغ إزاء تـدهور األوضـاع              
اإلنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة كافة األطـراف           

                                                
ورفض العمليات التي تقـوم بهـا القـوات         (التي تبدأ من    ) 3(تتحفظ دولة قطر على العبارات الواردة في الفقرة           ∗

 .من مشروع القرار) إلى آخر الفقرة... المسلحة التركية في منطقة عفرين
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بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية بشكل فوري وفقاً لما يـنص           بالوفاء  
  ).2018 (2401رقم األمن عليه قرار مجلس 

 عقد تحت رعاية    الذي الموسع للمعارضة السورية     ع لالجتما اإليجابيةالترحيب بالنتائج    -5
افته ، وكذا االجتماع الـذي استـض      9/12/2015 و 8بتاريخ   المملكة العربية السعودية  

الـذي  ) 2(، والترحيب كذلك بنتائج اجتماع الريـاض        22/8/2017 و 21الرياض في   
والذي نجح في تشكيل    ،  23/11/2017-22بتاريخ  استضافته المملكة العربية السعودية     

 )الريـاض والقـاهرة وموسـكو     ( وفد موحد من المعارضة السورية بمنصاتها الثالث      
) 9 و 8( في مباحثات جنيف فـي جولتيهـا         للمشاركة في إطار هيئة التفاوض السورية     

 السياسي المنـشود لألزمـة      تحت رعاية األمم المتحدة، وذلك بهدف التوصل إلى الحل        
السورية من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان            

والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقـرارات مجلـس           ) 1(جنيف  
 .األمن ذات الصلة

المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي غير الدائم بمجلـس األمـن            اإلشادة بالجهود    -6
 2401والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتمـاد القـرار رقـم           

والذي يطالب جميع األطراف بوقف القتال فـي كافـة منـاطق            ،  24/2/2018بتاريخ  
 يوماً لتمكين وصول المساعدات اإلنسانية للمحتـاجين فـي       30 عن ال تقل     لمدة سورية

، ودعوة كافة األطراف المعنية االلتزام بهذا القرار  المناطق المحاصرة من دون أي قيود     
وكـذا الترحيـب باعتمـاد    . سوريةوالتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء   

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

خذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في              أ -7
ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من              

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

، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال        2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  
 لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة       المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة    

الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار            
والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      

مملكـة   بـين ال   7/7/2017 النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ         إطالقلدعم وقف   
والتي توصلت إلـى    األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية،        
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 منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال            التوافق على 
والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفـق            

والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254ن   وقرار مجلس األم   1بيان جنيف 
 على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد            اإلطارهذا  

تهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي            
بات تجري في هذا الصدد يجـب  الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتي الذي تشهده 

  .أن تكون ترتيبات مؤقتة
حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              -8

، 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      
االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت               

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

 .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

إدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذى تعرضـت لـه        -9
ق البـالغ إزاء    واإلعراب عن القل   ،4/4/2017بلدة خان شيخون في ريف إدلب بتاريخ        

المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في عدد آخر من المناطق والمدن             
 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء وخـصوصاً باسـتخدام           السورية،

ن األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانو
 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              - 10
اعـدة  ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالق         

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                - 11
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

لالزمـة لألطفـال    اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة 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               - 12
الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين            

، والترحيـب   2015 و 2014 و 2013 اإلنساني في سورية خالل األعوام       لدعم الوضع 
، حيث وصل إجمالي   2016بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في           

 مليـار دوالر    1.6ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خالل المؤتمرات الدولية إلـى            
المؤتمر الدولي الخامس للمـانحين   بمشاركة دولة الكويت في تنظيم  أمريكي، والترحيب   

 فـي   2017 نيـسان / بريـل  أ 5-4الذي عقد يومي    لدعم الوضع اإلنساني في سورية      
بروكسل تحت رعاية االتحاد األوروبي، والذي يتوج الدور الريادي اإلنـساني الـذي             
أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال األزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سـرعة             

 بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سـورية،              الوفاء
وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرهـا            
من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها فـي تحمـل             

جاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية       األعباء الملقاة على عاتقها في م     
 .، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سوريةالعاجلة لهم

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 13
جـل  ، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أ         إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

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

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

ب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات           الطل - 14
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك            

  .∗لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة الجهود على الدورة 
  

  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8238رقم : ق(

                                                
الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية     يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع              

 .توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها
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  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،  .تطورات األزمة السورية

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات              �
ـ            ي الريـاض بتـاريخ   وااللتزامات على المـستوى الـوزاري الـذي عقـد ف

12/4/2018، 

في هذا الشأن   واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            -
 وكافة قرارات   ،29/3/2017في عمان بتاريخ    ) 28(ع  . د 680وآخرها القرار رقم    

ع . د 8238المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم             
، 19/12/2016ع بتـاريخ    .غ. د 8106 والقرار رقـم     ،7/3/2018بتاريخ  ) 149(

 ع بتــاريخ.غ. د8105المنــدوبين الــدائمين رقــم وقــرار المجلــس علــى مــستوى 
  المعنية بالوضع في سورية،العربية ، وبيانات اللجنة الوزارية 15/12/2016

وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له مـن                 -
  ات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،انتهاك

وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري فـي الحريـة               -
والعدالة والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آمالـه ويلبـي              

  طموحاته في إرساء األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
 تهيئة الظروف المالئمة الستئناف     الدولية المبذولة من أجل   داً بالجهود   وإذ يرحب مجد   -

عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئـة حكـم            
بتـاريخ  ) 1(انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف             

 وبما يلبي تطلعـات الـشعب       ،ة لسورية  مجموعة الدعم الدولي   ات، وبيان 30/6/2012
 ،السوري بكافة فئاته وأطيافه

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجددا على االلتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحـدة أراضـيها      -1
واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعـة الـدول العربيـة            

  .ومبادئه
 الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي         التأكيد على الموقف الثابت بأن     -2

الحل السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبـي تطلعـات             
واستناداً ، 30/6/2012بتاريخ  ) 1( الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف       

 ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الـصدد وبـاألخص قـرار              إلى
 فـي عقـد اجتماعـات       ةودعم جهود األمم المتحد   ،  )2015(2254 األمن   مجلس

جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلـى     
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التعاون مع األمم المتحدة إلنجاح المفاوضات السورية التـي تجـري برعايتهـا             
  .إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سورية

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

، ودعـوة   29/12/2016اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتـاريخ           
ف إطالق النـار    األطراف التي لم تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وق          

، والترحيب فـي هـذا      واألعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة       
 القاضـي بوقـف     31/12/2016بتاريخ   2336رقم  اإلطار بقرار مجلس األمن     

، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق        إطالق النار في سورية   
يق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيـف       النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحق      

، وإدانة التـصعيد العـسكري الخطيـر        )2015 (2254 وقرار مجلس األمن  ) 1(
ومطالبـة الجانـب    . والتدخالت الخارجية في عموم سورية في الفترة األخيـرة        

التركي بسحب قواته من منطقة عفرين، األمر الذي من شأنه دعـم المـساعي              
 . لألزمة السوريةالجارية للتوصل لحلول سياسية

إدانة واستنكار التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الـشرقية خـالل             -4
الفترة الماضية، والذي يستهدف المدنيين والبنية األساسية والمنشآت الطبية بما          
يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي اإلنساني، وإدانة الهجوم الكيمـاوي المـروع            

، واإلعراب عن 7/4/2018 دوما بالغوطة الشرقية بتاريخ الذي تعرضت له مدينة
القلق البالغ إزاء تدهور األوضاع اإلنسانية في منطقة الغوطة الـشرقية نتيجـة             
للتصعيد العسكري، ومناشدة كافة األطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول         

من رقـم   المساعدات اإلنسانية بشكل فوري وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس األ          
2401) 2018.(  

الذى استضافته المملكة العربية الـسعودية      ) 2(بنتائج اجتماع الرياض    الترحيب   -5
، والذي نجح في تشكيل وفد موحد مـن المعارضـة           23/11/2017-22بتاريخ  

للمشاركة في إطار هيئة     )الرياض والقاهرة وموسكو  ( السورية بمنصاتها الثالث  
ف وفي أعمال اللجنـة الدسـتورية المزمـع     التفاوض السورية في مباحثات جني    

توجيه الدعوة إليها من قبل األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل الـسياسي    
المنشود لألزمة السورية من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفـسهم،           

والبيانات الصادرة عن المجموعة الدوليـة      ) 1(تطبيق بيان جنيف    وعلى أساس   
، ودعـوة المبعـوث األممـي     وقرارات مجلس األمن ذات الـصلة     ،ةلدعم سوري 

ستيفان دي ميستورا لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقـت ممكـن،             
وتثمين التجاوب الذى أبدته هيئة التفاوض السورية، التـي تمثـل المعارضـة             

 .السورية، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية

المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي غير الـدائم بمجلـس     ادة بالجهود   اإلش -6
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األمن والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتمـاد القـرار             
والذي يطالب جميع األطراف بوقف القتال فـي  ،  24/2/2018بتاريخ   2401رقم  

ـ      30  ال تقل عن   كافة مناطق سورية لمدة    ول المـساعدات    يومـاً لتمكـين وص
، ودعـوة كافـة    اإلنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيـود         

األطراف المعنية االلتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميع    
 بتـاريخ   2393وكذا الترحيب باعتماد مجلس األمن القرار رقـم         . أنحاء سورية 

 بشأن تجديد آليـة   - جمهورية مصر العربية      والذي تقدمت به   - 19/12/2017
 .إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية

خذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة،            أ -7
بما في ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليـه فـي               

، والترحيـب بـالجهود     4/5/2017 الجولة الرابعة من اجتماعات أستانة بتاريخ     
المصرية للتوصل التفاقين إلنشاء مناطق لخفض التصعيد في كٍل مـن الغوطـة             

، بهدف 2017تموز عام  / الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو       
حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول          

بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة األجنبية من       الضامنة لالتفاق بااللتزام    
األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت 

والترحيب أيضاً بتوقيع اتفاق عمان لدعم وقف اطالق النار         . رعاية األمم المتحدة  
شـمية   بين المملكـة األردنيـة الها      7/7/2017في جنوب غرب سورية بتاريخ      

وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلى التوافق على          
منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحـو وقـف شـامل للقتـال               
والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها          

. ه الشعب السوري  ويقبل) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1وفق بيان جنيف  
والتأكيد في هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحـدة األراضـي الـسورية              
ورفض أي ترتيبات قد تهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات             
التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد علـى أن           

  .دد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتةأي ترتيبات تجري في هذا الص
حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصـلة مـساعيها             -8

، وبيانـات فيينـا     30/6/2012بتاريخ  ) 1(لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف        
ــي    ــسورية ف ــة ل ــدعم الدولي ــة ال ــن مجموع ــصادرة ع  30/10/2015ال

، 11/2/2016 ميـونخ فـي      ، إضافةً إلى بيان   17/5/2016، و 14/11/2015و
والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم االتفاق عليها والواردة فـي تلـك              
البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال 

وبتوفير األجواء المالئمـة إلنجـاح      . العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية    
وضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة           عملية المفا 
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 .حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

 تعرضت يإدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذ        -9
 واإلعراب عـن القلـق      ،4/4/2017له بلدة خان شيخون في ريف إدلب بتاريخ         

ومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في عدد آخـر           البالغ إزاء المعل  
 وإدانة جميع العمليات التي تـستهدف المـدنيين         من المناطق والمدن السورية،   

األبرياء وخصوصاً باستخدام األسلحة الكيميائية فيما يمكـن أن يـشكل جريمـة        
لـدولي اإلنـساني،    حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون ا        

 . في هذه الجريمة إلى العدالة الدوليةوا أو شاركواوالمطالبة بتقديم من ارتكب

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المنـاطق الـسورية             -10
والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة         

 .ظيمات اإلرهابيةبالقاعدة وغيرها من التن

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مـع مفوضـية األمـم               -11
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، التخـاذ كافـة اإلجـراءات الكفيلـة بإيقـاف              
االنتهاكات الدائمة لحقوق اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما فـي ذلـك             

ساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات     توفير الحماية الالزمة لألطفال والن    
  .المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح أميـر              -12
دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث           

 2014 و 2013خـالل األعـوام     للمانحين لدعم الوضع اإلنساني فـي سـورية         
، والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في            2015و

، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خالل المؤتمرات          2016
 بمشاركة دولة الكويت في تنظيم     مليار دوالر أمريكي، والترحيب      1.6الدولية إلى   

الذي عقـد   مس للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية        المؤتمر الدولي الخا  
 في بروكسل تحت رعاية االتحـاد األوروبـي،         2017 نيسان/ بريل أ 5-4يومي  

والذي يتوج الدور الريادي اإلنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيـال   
نـت  األزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التـي أعل          

عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيما يتعلق     
بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربيـة            
المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة          

إلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال ا   
 .، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سوريةلهم

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمـين العـام              -13
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنيـة       إلى سورية  لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص   

بذولة لتهيئة األجواء المالئمـة لجـوالت مفاوضـات         من أجل تكثيف الجهود الم    
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جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقـاً            
، وبيانـات مجموعـة     30/6/2012بتاريخ  ) 1(لما جاء في بيان مؤتمر جنيف       

  .الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
لجنة الوزاريـة   ل،  )29(القمة  العربية السعودية، رئيس    الترحيب برئاسة المملكة     -14

وتوجيه الشكر والتقدير للمملكـة األردنيـة       سورية،  العربية المعنية بالوضع في     
  .، على الجهود الحثيثة التي بذلتها في هذا الشأن)28(الهاشمية، رئيس القمة 

ـ  العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    -15 ين العـام   سورية واألم
مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدوليـة المعنيـة           

لمجلـس  المقبلـة  بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الـدورة   
  .الجامعة على المستوى الوزاري

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د714: ق.ق(

  
  ــــــــــــــــــــــ

ومطالبة الجانـب   (ابتداء من عبارة    ) 3( العبارات الواردة في الفقرة      تتحفظ دولــة قـــطر على    -
التركي سحب قواته من منطقة عفرين األمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلـول                

 ).سياسية لألزمة السورية

يقة، يؤكد لبنـــان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الـشق            : مالحظة -
مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واسـتقرار الـدول العربيـة                 

 .ويلبي تطلعات شعوبها
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  تطورات الوضع في سورية

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،العامة فيما بين الدورتينعن نشاط األمانة وعلى تقرير األمين العام  �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى               �
 ،11/9/2018المستوى الوزاري الذي عقد في مقر األمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

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

) 149(ع . د8238المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم      
، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،7/3/2018بتاريخ  

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

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

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

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

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

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

…<†{{{{ÏŁèV< <

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

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

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

  .السورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سورية
 التـي    والخروقـات  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          الصلة لقرارات مجلس األمن ذات   

، والترحيـب    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           

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

ستكون له عواقب كارثية على أكثر      التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب           -4
من ثالثة ماليين مواطن سوري نصفهم من النازحين، والطلب من األطـراف المعنيـة     

 .االلتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب

بتـاريخ   استضافته المملكة العربية السعودية      يالذ) 2(بنتائج اجتماع الرياض    الترحيب   -5
 موحـد مـن المعارضـة الـسورية         ، والذي نجح في تشكيل وفد     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   ل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس من خال 
 وقرارات مجلس األمن ذات ،والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية) 1(

، ودعوة المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا لعقد اجتماعات اللجنة الدسـتورية            الصلة
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 أبدته هيئة التفاوض السورية، التي تمثـل        يلذفي أقرب وقت ممكن، وتثمين التجاوب ا      
 .المعارضة السورية، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية

 والـذي كـان   بمجلس األمن المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي       اإلشادة بالجهود    -6
ـ  2401بالتعاون مع مملكة السويد فـي اعتمـاد القـرار رقـم             آخرها دورها    اريخ بت

 والذي يطالب جميع األطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة          ،  24/2/2018
 يوماً لتمكين وصول المساعدات اإلنسانية للمحتـاجين فـي المنـاطق            30 ال تقل عن  

إضافة إلى اعتماد خطة وكيل األمـين العـام للـشؤون           ،  المحاصرة من دون أي قيود    
 ودعوة كافة األطـراف     راف النزاع على تنفيذها،   اإلنسانية ذات الخمس نقاط وحث أط     

. المعنية االلتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سورية            
 والذي  - 19/12/2017 بتاريخ   2393وكذا الترحيب باعتماد مجلس األمن القرار رقم        

 .ساعدات اإلنسانية في سورية بشأن تجديد آلية إيصال الم-تقدمت به جمهورية مصر العربية 

أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في               -7
ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من              

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

، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال        2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  
المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة           

من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار         الميليشيات المسلحة األجنبية    
والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      

 بـين المملكـة     7/7/2017لدعم وقف إطالق النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ           
ة، والتي توصلت إلـى     األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكي      

التوافق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال             
والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفـق            

والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1بيان جنيف 
زام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد          هذا اإلطار على االلت   

تهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي            
الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجـب   

  .أن تكون ترتيبات مؤقتة
دولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا          حث مجموعة الدعم ال    -8

، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      
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، 17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015مجموعة الدعم الدولية لسورية فـي       
واآلليات التي تم   ، والعمل على التقيد بالمبادئ      11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      

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

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

 تعرضـت لـه   يإدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذ     -9
 واإلعراب عن القلق البـالغ إزاء       ،4/4/2017بلدة خان شيخون في ريف إدلب بتاريخ        

 عدد آخر من المناطق والمدن      المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في       
 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء وخـصوصاً باسـتخدام           السورية،

األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون 
ـ   واالدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكب         فـي هـذه     واارك أو ش

 .الجريمة إلى العدالة الدولية

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              - 10
ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

يف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة          الطلب من المجموعة العربية في جن      - 11
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     
اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال               

  .قاً للقانون الدولي اإلنسانيوالنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وف
اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 12

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

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

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

، تمهيداً  عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم          
 .لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سورية
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الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 13
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  وثه الخاص المتحدة ومبع 

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

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

سورية واألمين العام مواصـلة     العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    - 14
الجهود والمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، 

  .الجامعة على المستوى الوزاريلمجلس المقبلة وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة 
  
  
  

  )11/9/2018 - 3 ج -) 150(ع .د - 8291رقم : ق(
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  عن  البيان الصادر
   العربية المعنية بالوضع في سوريةالوزاريةاللجنة 

  ــــ

 العربية المعنية بالوضع في سورية اجتماعاً على المـستوى          الوزاريةعقدت اللجنة   
 بالدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني            3/12/2011الوزاري بتاريخ   

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر ومشاركة السيد األمين العـام والـسادة              
 اللجنة التي انضم إلـى اجتماعهـا كـل مـن األردن             الدول أعضاء الوزراء ورؤساء وفود    

يات اللجنة الفنية التنفيذية التي انعقدت      وذلك للنظر في تقرير وتوص    , والسعودية والمغرب   
 تنفيـذاً لقـرار   30/11/2011على مستوى كبار المسؤولين والخبراء في القاهرة بتـاريخ    

  .27/11/2011 بتاريخ 7442مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 

عت كما استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بتطورات الوضع في سورية واسـتم          
 حيث جرى البحث في التوصيات الصادرة عن اجتماع    ،قرير األمين العام في هذا الشأن     إلى ت 

اللجنة الفنية التنفيذية وفقاً للمهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الجامعة المشار إليـه              
  .، على أن تقدم اللجنة تقييم دوري ألعمالها يعرض على اللجنة الوزارية العربيةأعاله

  : اللجنة إلى االتفاق على ما يليوخلصت
 منعهم من الذين سيتمقائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الموافقة على  .1

 وتكليف اللجنة الفنية ،)مرفق(بية وتجميد أرصدتهم فيها الدخول إلى الدول العر
التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال األعمال السوريين المشتبه بتورطهم في 

 .ويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوريتم

 من العقوبات التي أوصت بها ة المستثنااإلستراتيجيةالموافقة على قائمة السلع  .2
  . إلى مواصلة استكمال هذه القوائماللجنة الفنية التنفيذية ودعوة اللجنة

 .الجوارتكليف اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات االستثناءات المقدمة من دول  .3

تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا  .4
 .إلى األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 . من قبل الدول العربيةسوريةحظر توريد جميع أنواع األسلحة إلى  .5
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 فيها الطيران بما% 50تخفيض الرحالت الجوية الفعلية من وإلى سورية بمعدل  .6
 . إلى نهاية الشهر15/12/2011اعتباراً من تاريخ السوري ويبدأ التنفيذ 

 إنسانية عقد اجتماع لبحث وضع خطة العربيةالطلب إلى منظمات الهالل األحمر  .7
 .طارئة تأخذ في االعتبار االحتياجات اإلنسانية الضرورية للشعب السوري

لعربية بالرد على االستفسارات الواردة في الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول ا .8
الرسالة األخيرة من وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية المؤرخة 

 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة 1/12/2011
 ، الدول العربيةنة العامة لجامعةالدول العربية بين الجمهورية العربية السورية واألما

والطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود 
 .المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل األزمة السورية

  
  

 ـــــ
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  )ق مرف( 
  قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين

  ل العربية وتجميد أرصدتهم فيهاالممنوعين من الدخول إلى الدو
  ــــ

  
 . مدير المخابرات العسكرية–اللواء عبد الفتاح قدسية  -1

  . نائب رئيس هيئة األركان للشؤون األمنية–اللواء آصف شوكت  -2
 . دمشق– رئيس جهاز المخابرات العسكرية –اللواء رستم غزالة أبو شحاطة  -3

 عضو اللجنـة المركزيـة      – الرابعة    قائد الفرقة العسكرية   –العميد ماهر حافظ األسد      -4
 .لحزب البعث

 . مسؤول في أجهزة األمن–أيمن جابر  -5

 . مسؤول في أجهزة األمن–محمد جابر  -6

 . مدير إدارة المخابرات الجوية–اللواء جميل حسن  -7

 . دير الزور– رئيس قسم المخابرات العسكرية –اللواء جمعه جمعه  -8

 .فاع وزير الد–العماد داوود عبد اهللا راجحة  -9

 . وزير الداخلية–اللواء محمد إبراهيم الشعار  - 10

 . دمشق– رئيس وحدة المخابرات العامة –العقيد حافظ مخلوف  - 11

 . درعا– المدير السابق لألمن السياسي –عاطف نجيب  - 12

 . رئيس األمن الرئاسي–ذو الهمة شاليش  - 13

 . محافظ درعا السابق–فيصل أحمد كلثوم  - 14

 .زة األمن مسؤول في أجه–منذر جميل األسد  - 15

 . مسؤول في أجهزة األمن–فواز جميل األسد  - 16

 . رئيس األمن السياسي–على مملوك  - 17

  . جهاز المخابرات–أديب زيتون  - 18
 . رجل أعمال–رامي مخلوف  - 19
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  عن  البيان الصادر
   العربية المعنية بالوضع في سوريةالوزاريةاللجنة اجتماع 

  17/12/2011: الدوحة
  ــــ

 العربية المعنية بالوضع في سورية اجتماعاً على المـستوى          اريةالوزعقدت اللجنة   
الدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل          في   17/12/2011الوزاري بتاريخ   

ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر ومشاركة السيد األمين العام والسادة            
  . اللجنةالدول أعضاءرؤساء وفود 

للجنة إلى العرض الذي قدمه األمين العام الـدكتور نبيـل العربـي حـول               استمعت ا 
مستجدات األوضاع في سورية ونتائج االتصاالت والمشاورات التي أجراها مـع الحكومـة             
السورية من أجل التوقيع على مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثـة             

المراسالت المتبادلة في هذا الشأن مـع معـالي       مراقبي جامعة الدول العربية، وما تضمنته       
  .16/12/2011وزير خارجية الجمهورية العربية السورية وآخرها رسالته المؤرخة في 

كما عرض األمين العام نتائج اتصاالته ومشاوراته مع أطراف المعارضة الـسورية            
 أطـراف    والذي دعـا جميـع     12/11/2011تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الوزاري بتاريخ       

المعارضة السورية لالجتماع في مقر الجامعة العربية لالتفاق على رؤية موحدة للمرحلـة             
  .االنتقالية المقبلة في سورية

كما استعرضت اللجنة بقلق بالغ مجريات األحداث الدامية التي تشهدها العديـد مـن           
 إزهـاق أرواح    المدن واألحياء السورية بما فيها حمص وادلب ودير الزور والتي أدت إلى           

اآلالف من المدنيين السوريين على أيدي أجهزة األمن السورية وعناصرها المسلحة، ومـا             
رافق ذلك من تصاعد لوتيرة العنف الطائفي الناجم عن استمرار أعمال العنف والقمع مـن               
قبل  الحكومة السورية، مما يدفع باألوضاع نحو منزلقات خطيرة تهدد األمن واالستقرار في  

  . رية والمنطقة وينذر بالعواقب الوخيمة على وحدة سورية شعباً وأرضاًسو

 )0580( ص -  04 )11/12/(023-ق
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وبعد التداول في مختلف الجوانب المحيطة باألحداث المأساوية الراهنة في سـورية،     
عبرت اللجنة مجدداً عن إدانتها الشديدة لجميع أعمال القمع والعنف واالنتهاكات المرتكبـة             

  .ضد المدنيين السوريين

الع على عناصر مشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس األمـن، وفـي        وبعد االط 
ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة حول نتائج االتصاالت التي تمت بـين األمـين العـام                
والحكومة السورية والتي كان آخرها االتصاالت التي جرت اليوم مع الحكومة السورية أثناء 

جنة مختلف مواقف الحكومة السورية من بنود مشروع        انعقاد اجتماع اللجنة، استعرضت الل    
البروتوكول وما طرحته من تعديالت واستفسارات، وكذلك المهل المتعددة التي منحتها اللجنة 
للحكومة السورية من اجل التوقيع على مشروع البروتوكول بعد تقديم اإليضاحات واإلجابات 

كثر من شهر لجأ فيها الجانب السوري       على كل ما طرحته من استفسارات والتي استغرقت أ        
إلى المماطلة والتسويف للتنصل من مسؤولياته في تنفيذ تعهداته، مما يؤكد عـدم وجـود               
إرادة جادة لدى الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول وااللتزام بتنفيذ بنـود الخطـة              

  .العربية

 بتعهداتها بموجب خطة الحل     عدم قيام الحكومة السورية بالوفاء    وبناء عليه، ونظراً ل   
 في الموعد المقترح من قبل اللجنة وفق        لتوقيع على مشروع البروتوكول   االعربي ورفضها   

الصيغة التي اقترحتها اللجنة الوزارية اليوم على الجانب السوري، أوصت اللجنة بتوجيـه             
ى الـوزاري  الدعوة الستئناف عقد اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستو    

 بالقاهرة لدراسة تبعات الموقف السوري المتعنت واتخاذ القـرار          21/12/2011وذلك يوم   
  .المناسب في هذا الشأن

  

 ــــ
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  عن  البيان الصادر
   العربية المعنية بالوضع في سوريةالوزاريةاللجنة اجتماع 

  8/1/2012: القاهرة
  ـــ

مـستوى  الوضع في سورية اجتماعاً على       العربية المعنية بال   الوزاريةعقدت اللجنة   
برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبـر آل          في القاهرة،    8/1/2012الوزاري بتاريخ   

 ومشاركة الـسيد األمـين العـام        ،وزير الخارجية لدولة قطر   وثاني رئيس مجلس الوزراء     
  . اللجنةالدول أعضاءوالسادة رؤساء وفود 

توكول مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلـى         وتنفيذاً للفقرة الخامسة من برو    
سورية، تدارست اللجنة الوزارية العربية العرض الذي قدمه الفريق أول ركن محمد أحمـد              
مصطفى الدابي رئيس البعثة عن مهمة المراقبين في سورية وفقاً للمهام الموكلـة إليهـا               

السورية واألمانـة العامـة فـي       بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الجمهورية العربية        
19/12/2011.  

وبعد االستماع إلى مداخالت رئيس اللجنة واألمين العام ومناقشات رؤساء الوفـود،            
أشادت اللجنة الوزارية بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به بعثة مراقبي جامعة             

 نوهت اللجنة الوزارية الدول العربية في سورية في ظروف صعبة، ووسط مخاطر جمة، كما
  .بالعرض الذي قدمه رئيس البعثة

كما أعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمـشق أيـاً كـان                
وخلصت اللجنـة   مرتكبوها، ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين،          

  :الوزارية إلى التأكيد على ما يلي
 إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهـداتها إنفـاذاً           دعوة الحكومة السورية   -1

للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وبما يضمن توفير الحماية للمـدنيين الـسوريين،             
وعدم التعرض للمظاهرات السلمية وإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربيـة            

نفيذ بعض االلتزامات التي تعهدت إلى سورية مع األخذ في االعتبار التقدم الجزئي في ت
 .بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية

 .دعم بعثة المراقبين بمزيد من األفراد والمعدات ألداء مهامها على أكمل وجه -2
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التأكيد على أن استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيـذ الحكومـة الـسورية الكامـل                -3
وجب خطة العمل العربية، وإال أصبح وجودها ال والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بم

  .يخدم الغرض الذي ُأنشئت من أجله
دعوة األمين العام للجامعة لمواصلة التنسيق مع السكرتير العام لألمم المتحدة من أجل  -4

 .تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سورية

 إلى األمين العام عن مـدى التـزام    19/1/2012يقدم رئيس البعثة تقريراً شامالً يوم        -5
  :الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية التي نصت على

  .وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين �
 .اإلفراج عن المعتقلين بسبب األحداث الراهنة �

 .ظاهر المسلحةإخالء المدن واألحياء السكنية من جميع الم �

فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل اإلعـالم العربيـة          �
والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية لالطالع علـى حقيقـة األوضـاع              

 .ورصد ما يدور فيها من أحداث

 مطالبة كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتهـا الـسياسية            -6
للمرحلة المقبلة في سورية، ودعوة األمين العام إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة            

 الذي  24/11/2011السورية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الوزاري الصادر في          
دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقـاً لمـا     

زمة في سورية بهدف االتفاق على تـشكيل حكومـة          تضمنته المبادرة العربية لحل األ    
 .وحدة وطنية لتسيير المرحلة االنتقالية
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  توصية صادرة عن

  الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريةاللجنة اجتماع 
  8/1/2012القاهرة 

  ــــ
  

 :أوصت اللجنة

ويـل  حث الدول األعضاء على اإلسراع في دفع مساهماتها المالية المخصـصة لتم            -1
 7437األنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية بموجب قرار مجلس الجامعة رقم            

، والتوصية برفع المبلغ المخصص لتلك األنشطة مـن        2/11/2011م بتاريخ   .غ ع .د
مليون دوالر إلى خمسة ماليين دوالر أمريكي قابلة للزيادة وفقاً لظروف ومتطلبـات             

 .عمل بعثة المراقبين

تراح من رئاسة الدورة الحالية لمجلـس الجامعـة علـى المـستوى             وبناء على اق   -2
الوزاري، يتولى األمين العام تمرير هذه التوصية على معالي السادة الوزراء إلقرارها 

 .نظراً للضرورات المتصلة بإنجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة
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 17/4/2012اجتماعـاً بتـاريخ     العربية المعنية بالوضع في سورية      اللجنة الوزارية   عقدت  
بالدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية                

ة والسادة الوزراء أعضاء اللجنة التي انـضم        لدولة قطر، ومشاركة األمين العام لجامعة الدول العربي       
إليها وزراء خارجية كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكـة البحـرين والمملكـة العربيـة                 

  .السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت

كما حضر االجتماع المبعوث المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية السيد كوفي أنان             
  .ه الدكتور ناصر القدوةونائب

استمعت اللجنة إلى إفادة المبعوث المشترك حول نتائج اتصاالته مـع الحكومـة الـسورية               
  .وأطياف المعارضة، ومحادثاته في كل من موسكو وبكين وطهران

كما قدم كل من رئيس اللجنة الوزارية واألمين العام عرضاً عن الجهـود العربيـة لمعالجـة     
 السورية، واستعرضت اللجنة ببالغ القلق واألسى األحداث الدامية الجارية فـي            مختلف جوانب األزمة  

سقوط الضحايا رغم إعالن وقـف إطـالق        االنتهاكات لوقف أعمال العنف والقتل و     سورية، واستمرار   
  .12/4/2012النار اعتباراً من 

 مـرة    الذي صـدر ألول    14/4/2012 بتاريخ   2042واعتبرت اللجنة قرار مجلس األمن رقم       
باإلجماع خطوة ايجابية وهامة لبلورة موقف دولي موحد وحازم لمعالجة األزمة الـسورية وينـدرج               

  .ضمن مسؤولية مجلس األمن في المحافظة على السلم واألمن الدوليين

وبعد مداولة اللجنة آلخر تطورات الوضع في سورية، خلصت إلى االتفـاق علـى العناصـر             
  :التالية

ام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة باألزمـة الـسورية     التأكيد على االلتز   - 1
علـى  ) ع.غ.د (7446 ورقـم    22/1/2012بتـاريخ   ) ع.غ.د (7444وخاصة القرارات رقـم     

علـى مـستوى القمـة بتـاريخ     ) 23ع .د (554 ورقم 12/2/2012 بتاريخ يالمستوى الوزار 
 . ببغداد29/3/2012

  )2860(ص –20)/21/04/(023-ق
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امل لمهمة السيد كوفي أنان، وفق إطار زمني محدد، ومطالبة الحكومـة            تأكيد اللجنة دعمها الك    - 2
السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك واللتزاماتها بموجب قـرار            

، كما أكدت اللجنة    )مرفق(، ونقاطه الست المرفقة بهذا القرار       )2012 (2042مجلس األمن رقم    
األمن المشار إليه بشأن الطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة بأن           على ما ورد في قرار مجلس       

 .19/4/2012يقدم إلى مجلس األمن تقريراً عن تنفيذ هذا القرار بحلول 

تأكيد اللجنة على أن والية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعـات                - 3
 .ت جامعة الدول العربية واألمم المتحدة ذات الصلةالشعب السوري، ينبغي أن تستند إلى قرارا

إدانة مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ودعوة جميع األطـراف              - 4
وانتهاك حقوق اإلنسان، وتأمين وصـول المـساعدات        للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح       

، والتعـاون الكامـل مـع األمـم المتحـدة           اإلنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ       
 والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك إلنجاح مهمته بنقاطها         والمنظمات اإلنسانية لتحقيق ذلك،   

 .الست

دعوة مجلس األمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في األراضي السورية، ومطالبة الحكومـة               - 5
 والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلـف        السورية تسهيل عملية االنتشار لفريق المراقبين،     

األماكن في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي يحـدده فريـق المـراقبين،       
وعدم فرض أية شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية إلعاقة عمل المراقبين، وضـمان               

ألشكال وأفراد أسرهم بسبب    عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكٍل من ا            
 .اتصاله مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم

ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وللقـانون             - 6
 .الدولي اإلنساني، وعدم إفالتهم من العقاب

عوة جميع أطياف المعارضة إلـى اجتمـاع بمقـر          تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بد       - 7
الجامعة قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بناء على ما تحقق فـي اجتمـاعي أصـدقاء الـشعب                  
السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعـوث المـشترك               

داً إلطالق حوارٍ سياسـي شـامل       وبالتشاور مع األطراف المعنية بمعالجة األزمة السورية، تمهي       
 .بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية

حث الدول العربية على االلتزام بقرارات مجلس الجامعة علـى كافـة المـستويات والخاصـة                 - 8
  .بإجراءات مقاطعة النظام السوري
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  الدول العربية للمبعوث الخاص المشترك لألمم المتحدة وجامعة مقترح النقاط الست

تزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سورية لتلبيـة الطموحـات              االل -1
 واالهتمامات المشروعة للشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية االلتزام بتعيين مفاوض ذي          

  صالحيات عندما يدعوها المبعوث لذلك؛
ع أشكاله مـن    االلتزام بوقف القتال وتحقيق وقف عاجل وفعال ألعمال العنف المسلح بجمي           -2

  ؛في البلد قبل جميع األطراف تحت إشراف األمم المتحدة حماية للمدنيين ولبسط االستقرار
المراكز  وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للحكومة السورية أن توقف فورا تحركات القوات نحو           

 كزالمرا استخدام األسلحة الثقيلة فيها والبدء بسحب الحشود العسكرية في        وإنهاء  السكانية  
  السكانية وحولها؛

 مع  اإلجراءات على أرض الواقع، ينبغي للحكومة السورية أن تعمل   ذهه� أثناء القيام    وفي
 المبعوث لتحقيق وقف مستمر ألعمال العنف المسلح بجميع أشـكاله مـن قبـل جميـع               

  ؛ بموجب آلية إشراف فعالة لألمم المتحدةاألطراف
 رضة وجميع العناصر المعنية لوقف القتال      من المعا  ةبه المبعوث التزامات مشا   وسيطلب
  معه لتحقيق وقف مستمر ألعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبـل جميـع              والعمل

   بموجب آلية إشراف فعالة لألمم المتحدة؛األطراف
 وتحقيقـا  كفالة تقديم المساعدات اإلنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتـال،            -3

 التوقيـت  ل وتنفيذ، كخطوتين فوريتين، هدنة إنسانية لمدة ساعتين ولتنسيق        لهذه الغاية، قبو  
  ؛المحلي والطرائق بشكل دقيق للهدنة اليومية من خالل آلية فعالة، بما في ذلك على الصعيد

ا في ذلـك    ا تعسفيا، بم  تجزين احتجاز ة ونطاق اإلفراج عن األشخاص المح     تكثيف سرع  -4
خاص، واألشخاص الذين شـاركوا فـي أنـشطة          خاص الفئات الضعيفة من األش     بشكل

 وتقديم قائمة بجميع األماكن التي يجري احتجاز هؤالء األشخاص فيهـا،            سلمية، سياسية
 خالل القنوات المعنية، والبدء فورا بتنظيم الوصول إلى هـذه األمـاكن             من دون تأخير 

عالم الخطية   من خالل القنوات المعنية على جميع طلبات االست        السرعة والرد على وجه  
   األشخاص؛بهؤالء المتعلقة أو الوصول أو اإلفراج

لصحفيين واعتماد سياسة غير تمييزية بـشأن       نقل في جميع أنحاء البالد ل     كفالة حرية الت   -5
   تأشيرات الدخول؛منحهم

 يكفلـه احترام حرية إنشاء الجمعيات والحق في التظاهر بشكل سلمي على النحـو الـذي                -6
 .القانون

 مرفــق
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عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية اجتماعاً على المستوى الـوزاري             
ـ               9/12/2012بتاريخ   س  في الدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجل

الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، وبمشاركة معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول              
  .العربية وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وممثلي الدول األعضاء في اللجنة

تدارست اللجنة تطورات األوضاع الخطيرة ومجريات األحداث الدامية التي تصاعدت وتيرتها           
 المدن والمناطق السورية، بما فيها العاصمة دمشق، نتيجة الستمرار وتوسع نطاق أعمال             في مختلف 

العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية ضد الـشعب الـسوري واسـتخدامها               
لألسلحة الثقيلة من مدفعية وطائرات حربية، وما يتردد من معلومات عـن احتمـال إقـدامها علـى                  

 األسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، وما يحمله كل ذلك من مخاطرٍ وتـداعيات جـسيمة علـى            استخدام
  .الشعب السوري الشقيق ومستقبل سورية واألمن واالستقرار في المنطقة

كما جرى التداول فيما أسفرت عنه جهود واتصاالت الـسيد األخـضر اإلبراهيمـي الممثـل                
متحدة واألمين العام لجامعة الدول العربيـة لمعالجـة هـذه           الخاص المشترك للسكرتير العام لألمم ال     

  .األزمة
، 12/11/2012 بتـاريخ    7572وبناء على ما جاء في قرار مجلس الجامعة الوزاري رقـم            

  :خلصت اللجنة إلى التأكيد على ما يليوعلى ما جرى من مداوالت في هذا االجتماع، 
د االستجابة إلى قرار مجلـس جامعـة الـدول          إطالق النداء مجدداً بمطالبة الرئيس بشار األس       - 1

 القاضي بتنحي الرئيس السوري عن السلطة لتـسهيل       22/7/2012 بتاريخ   7510العربية رقم   
عملية بدء مرحلة االنتقال للسلطة ووقف سفك الدماء والتدمير بعد أن وصل شالل الدم والدمار            

 العواقب والتـداعيات الخطيـرة      إلى ذروته وأصبح هذا التدهور المستمر لألوضاع يهدد بأفدح        
 .على مستقبل سورية وشعبها وسالمتها اإلقليمية وأمن واستقرار المنطقة

التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد اإلبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلـى                - 2
توافق بين أعضاء مجلس األمن الستصدار قرار يفضي إلى انتقال السلطة وتـشكيل حكومـة               

نتقالية كاملة الصالحية تتولى مقاليد إدارة البالد لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحريـة              ا
والتغيير وإقامة نظام ديمقراطي تعددي تتوفر فيه الحقوق المتساوية لجميـع أبنـاء الـشعب               
السوري بكافة أطيافه، وتضمن وحدة نسيجه االجتماعي دون تفرقة أو تمييز ديني أو طـائفي               

 . وبما يضمن استقالل سورية وسيادتها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية واستقرارهاأو عرقي،

  )0774(ص –04)/12/12/(023-ق
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الطلب من رئيس اللجنة الوزارية العربية واألمين العام مواصلة الجهود واالتـصاالت لتحقيـق        - 3
التوافق في مجلس األمن إلصدار قرار إلزامي يقضي بالوقف الفوري إلطـالق النـار وجميـع       

ية مناسبة لتنفيذ ذلك، وإقرار خطوات الحل الـسياسي لألزمـة ونقـل             أعمال العنف وتبني آل   
 .السلطة دعماً لجهود السيد اإلبراهيمي الممثل المشترك في هذا الشأن

الترحيب بما تم انجازه في اجتماعات االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضـة الـسورية والتـي                 - 4
ء قيادة عسكرية موحدة لقوى الثـورة الـسورية،         انعقدت مؤخراً في القاهرة، وكذلك الترحيب بإنشا      

ودعوة االئتالف وباقي أطراف المعارضة إلى مواصلة الجهود والحوار من أجل تعزيز قـدرات هـذا                
االئتالف ليكون الكيان الجامع لكل أطياف الشعب السوري دون تفرقة أو اسـتثناء، وإطـاراً للعمـل                 

لمرحلة االنتقالية الراهنة، وذلـك باعتبـاره الممثـل         المشترك للمعارضة السورية في إدارة مهمات ا      
الشرعي لتطلعات الشعب السوري والمحاور األساسي المعبر عـن الرؤيـة الـسياسية المـشتركة               

 .للمعارضة السورية

دعوة جميع الدول والمنظمات العربية والدولية إلى تكثيف جهودها إلعداد خطة شاملة لتـوفير               - 5
لة وإدخالها للمناطق المنكوبة في سورية، وللنازحين داخل األراضي         المساعدات اإلنسانية العاج  

 .السورية والالجئين السوريين في دول الجوار

الطلب من األمانة العامة للجامعة عقد مؤتمر للمنظمات والهيئات العربية المعنية فـي مجـال                - 6
لتعـاون مـع    تقديم المساعدات اإلنسانية في سورية وذلك لتنسيق جهود اإلغاثـة، وذلـك با            

المنظمات واألجهزة المعنية في األمم المتحدة، ومع لجنة اإلغاثة والدعم اإلنساني التي شـكلها             
 .االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دعوة األمانة العامة للجامعة إلى التحضير من أجل إعداد مؤتمر عام إلعادة اإلعمـار فـي سـورية                   - 7
مساعدة الشعب السوري على النهوض مجدداً بسورية قوية موحـدة          وذلك من منطلق الحرص على      

 .ومستقرة

والمقرر عقـده   صدقاء الشعب السوري    الرابع أل  مؤتمرالترحيب باستضافة المملكة المغربية لل     - 8
 في مراكش، والتعبير عن األمل بأن يشكل هذا المؤتمر محطـة هامـة              12/12/2012بتاريخ  

دعم الشعب السوري وإقرار خطوات عملية محددة لمـساندته         لحشد الجهود العربية والدولية ل    
 .في تحقيق تطلعاته ومساعدته على تجاوز تحديات المرحلة االنتقالية الراهنة

 
  :التحفظات
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تُذكِّر بموقفها المدون في القـرار الـصادر عـن             -

 22/7/2012ورته غير العادية المنعقدة بتـاريخ       مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في د      
والمتعلق بموضوع التنحي إذ أن ذلك ال يندرج ضمن صالحيات اللجنة بل يبقى من حيث المبدأ                

 .قراراً سيادياً للشعب السوري الشقيق

 وبالتحديد على جملة الترحيب بإنشاء قيادة عسكرية موحدة         الرابعةتتحفظ الجزائر على الفقرة     
 .ورة السوريةلقوى الث
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إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذ تشيد مجدداً بالجهود المبذولة من أجل توحيـد              
 بموقفها المبدئي المدون في القرار الصادر عن اجتماع         – على سبيل التذكير     -المعارضة تؤكد   

يخ مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـار         
 . لكل دولةالسيادي بخصوص أن مسألة االعتراف تخضع للقرار 12/11/2012

 ).4(والفقرة ) 1(تتحفظ جمهورية العراق على البيان وخاصةً النقاط التي وردت في الفقرة  - 
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لمعنية بالوضع في سورية اجتماعاً على المستوى       عقدت اللجنة الوزارية العربية ا    

 جبر آل ثاني رئـيس       برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن       23/5/2013الوزاري بتاريخ   

وزير خارجية دولة قطر وبمشاركة معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام           مجلس الوزراء   

ساء الوفود للـدول أعـضاء      ورؤلجامعة الدول العربية وأصحاب المعالي وزراء الخارجية        

اللجنة، وقد شارك أيضا أصحاب المعالي وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود اإلمارات            

 ، تطورات األوضاع الخطيـرة فـي سـورية        ت، حيث تدارس  والبحرين والسعودية والكويت  

لالزمة السورية في ضـوء     سياسي  وبلورة موقف عربي تجاه الجهود المبذولة إليجاد حل         

  . بقيادة االتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكيةالحديثةبة السياسية المقار

وفي هذا الصدد تم التوافق على بعض العناصر التي تساهم في إنجـاح المـؤتمر               

الدولي المقبل بجنيف، والطلب إلى رئيس اللجنة واألمين العام عرض هذه العناصـر علـى               

من والمبعوث المشترك لجامعة الدول العربيـة       الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس األ      

  .واألمم المتحدة

 ـــــ

  
  

23/5/2013 

  íÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<íÞ^Ú_ 
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ى المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ             اجتماع مجلس الجامعة عل    -1
  . بالقاهرة27/8/2011

بتـاريخ  ) 136(اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة             -2
  . بالقاهرة13/9/2011

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ                 -3
  . بالقاهرة16/10/2011

 الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ           اجتماع مجلس  -4
  . بالقاهرة2/11/2011

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ             -5
  . بالقاهرة12/11/2011

 بتاريخ  اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة           -6
  . بالرباط16/11/2011

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ             -7
  . بالقاهرة24/11/2011

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ             -8
 . بالقاهرة27/11/2011

المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتـاريخ        اجتماع مجلس الجامعة على مستوى       -9
 . بالقاهرة20/12/2011

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ                 - 10
 . بالقاهرة22/1/2012

اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتـاريخ              - 11
 ).يصدر عنه أي نتائجلم ( بالقاهرة 24/1/2012

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ             - 12
 . بالقاهرة12/2/2012

بتـاريخ  ) 137(اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة             - 13
 . بالقاهرة10/3/2012

بتـاريخ  ) 23(اديـة  اجتماع مجلس الجامعة على مـستوى القمـة فـي دورتـه الع            - 14
 . ببغداد29/3/2012

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ                 - 15
 . بالقاهرة26/4/2012
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اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ                 - 16
 . بالدوحة2/6/2012

ه غير العادية المستأنفة بتاريخ     اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورت        - 17
 . بالدوحة22/7/2012

بتـاريخ  ) 138(اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة             - 18
 . بالقاهرة5/9/2012

 12/9/2012اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ           - 19
شترك لسكرتير عام األمـم المتحـدة       مع السيد األخضر اإلبراهيمي الممثل الخاص الم      

 ).لم يصدر عنه أي نتائج(وأمين عام جامعة الدول العربية 

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ                 - 20
 . بالقاهرة12/11/2012

اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتـاريخ              - 21
 ).بيان خاص بالالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك( بالقاهرة 23/12/2012

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ                 - 22
 . بالقاهرة13/1/2013

اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتـاريخ              - 23
 . بالقاهرة11/2/2013

بتـاريخ  ) 139(ع . مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى الـوزاري د      اجتماع - 24
 .بالقاهرة 6/3/2013

بتـاريخ  ) 24(ع  .اجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مـستوى القمـة د              - 25
 . بالدوحة26/3/2013

المندوبين الدائمين في دورتـه غيـر        مجلس جامعة الدول العربية على مستوى        اجتماع - 26
 .بالقاهرة 12/5/2013بتاريخ العادية 

المندوبين الدائمين في دورتـه غيـر        مجلس جامعة الدول العربية على مستوى        اجتماع - 27
 .بالقاهرة 21/5/2013بتاريخ العادية 

المستوى الوزاري في دورته غيـر العاديـة         مجلس جامعة الدول العربية على       اجتماع - 28
 . بالقاهرة5/6/2013بتاريخ 

ة على مستوى المندوبين الدائمين في دورتـه غيـر          اجتماع مجلس جامعة الدول العربي     - 29
 . بالقاهرة27/8/2013بتاريخ المستأنفة العادية 
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) 140(اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العاديـة           - 30
 . بالقاهرة1/9/2013بتاريخ 

رتـه غيـر    اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دو           - 31
 . بالقاهرة11/9/2013العادية المستأنفة بتاريخ 

االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ              - 32
 . بنيويورك23/9/2013

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غيـر العاديـة               - 33
 . بالقاهرة3/11/2013بتاريخ 

) 141(جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العاديـة        اجتماع مجلس    - 34
 . بالقاهرة9/3/2014بتاريخ 

 . بدولة الكويت26/3/2014بتاريخ ) 25(ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د - 35

 2014/ 4/ 28ع بتاريخ .غ.اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين د - 36
 .)لم يصدر عنه أي قرار أو بيان(يتضمن إحاطة من األمين العام حول األزمة السورية اهرة بالق

بتـاريخ  ) 142(ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى الـوزاري د       - 37
 . بالقاهرة7/9/2014

االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ              - 38
بمشاركة كل من السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص         ( يورك بنيو 23/9/2014

، والدكتور هادي البحرة رئيس االئتالف الوطني لقوى  لسوريالالمين العام لألمم المتحدة
 .)الثورة والمعارضة السورية

بتـاريخ  ) 143(في دورتـه العاديـة       على المستوى الوزاري     الجامعةمجلس  اجتماع   - 39
 . بالقاهرة9/3/2015

 29/3/2015بتاريخ  ) 26(ع  .اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د         - 40
 .في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية

بتـاريخ  ) 144(ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى الـوزاري د       - 41
بمشاركة السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص لالمـين         ( القاهرةب 13/9/2015

 .) لسوريا لألمم المتحدةالعام

بتـاريخ  ) 145(ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى الـوزاري د       - 42
 .القاهرةب 11/3/2016

بتـاريخ  ع  .غ.مستوى المندوبين الـدائمين د    اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على        - 43
 .القاهرةب 4/5/2016
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 .نواكشوطب 25/7/2016 بتاريخ 27ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د - 44

 بتـاريخ  146ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوى الـوزاري د        - 45
 .القاهرةب 8/9/2016

بمشاركة ) 21/9/2016: نيويورك(االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري           - 46
 . المتحدة الخاص بسورية لألمم مبعوث السكرتير العام–السيد ستيفان دي مستورا 

ع بتـاريخ   .غ.اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الـدائمين د           - 47
 . بالقاهرة4/10/2016

 بتـاريخ   ع.غ. د  مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الـدائمين         اجتماع - 48
15/12/2016.  

 بتـاريخ   ع.غ. د وبين الـدائمين  مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المند      اجتماع   - 49
19/12/2016.   

االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ     - 50
بالقاهرة بمشاركة السفير رمزي عز الدين نائب مبعوث الـسكرتير العـام             4/1/2017

 .لألمم المتحدة الخاص بسورية

) 147( المستوى الوزاري الـدورة العاديـة        اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على      - 51
 . بالقاهرة7/3/2017بتاريخ 

بتـاريخ  ) 28(اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العاديـة             - 52
 . بعمان29/3/2017

االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ     - 53
مشاركة السفير رمزي عز الدين نائب مبعوث السكرتير العـام          بالقاهرة ب  26/7/2017

 ).لم يصدر عنه نتائج (لألمم المتحدة الخاص بسورية

 بتـاريخ  148ع .اجتماع مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوى الـوزاري د        - 54
 . القاهرة12/9/2017

 بتـاريخ ) 149(ع . مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى الـوزاري د      اجتماع - 55
  .القاهرة 7/3/2018

  .هرانظ ال15/4/2018بتاريخ ) 29(ع . مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة داجتماع - 56
 .القاهرة 11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري داجتماع - 57

عـات  االجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري على هـامش اجتما           - 58
 ).24/9/2018: نيويورك(للجمعية العامة لألمم المتحدة ) 73(الدورة 
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اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               -1
 . بدمشق27/10/2011

ضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ          اجتماع للجنة العربية المعنية بالو     -2
  . بالدوحة30/10/2011

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               -3
  . بالقاهرة2/11/2011

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار             -4
  . بالقاهرة3/11/2011المسؤولين بتاريخ 

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               -5
  . بالقاهرة11/11/2011

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               -6
  . بالرباط16/11/2011

ـ            -7 وزاري بتـاريخ   اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى ال
  . بالقاهرة24/11/2011

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               -8
  . بالقاهرة27/11/2011

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               -9
 .)بيان ( بالدوحة3/12/2011

لوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ          اجتماع للجنة العربية المعنية با     - 10
 .)بيان ( بالدوحة17/12/2011

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 11
 .)توصية+ بيان  ( بفندق فيرمونت بالقاهرة8/1/2012

ريخ اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـا              - 12
 . بفندق فورسيزونز بالقاهرة22/1/2012

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المستوى الوزاري مـع الـسيد               - 13
 . بالقاهرة10/3/2012سيرجي الفروف وزير خارجية روسيا االتحادية بتاريخ 

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 14
 .)بيان ( بالدوحة17/4/2012
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اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 15
 بالدوحة بحضور المبعوث المشترك للجامعة العربية واألمم المتحدة الـسيد           2/6/2012

وزراء + السيد برهان غليون رئيس المجلس الوطني االنتقالي الـسوري          + كوفي أنان   
 ).لم يصدر بيان( من الدول العربية غير األعضاء في اللجنة خارجية عدد

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 16
 بالدوحة بحضور السيد ناصر القدوة نائب المبعوث المـشترك للجامعـة            22/7/2012

 عدد من الدول العربية     وزراء خارجية + السيد برهان غليون    + العربية واألمم المتحدة    
 ).لم يصدر بيان(غير األعضاء في اللجنة 

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 17
بحضور السيد ناصر القدوة نائب     ) 138( على هامش أشغال الدورة العادية       5/9/2012

+ ين عام جامعة الدول العربية      الممثل الخاص المشترك لسكرتير عام األمم المتحدة وأم       
 ).لم يصدر بيان(وزراء خارجية عدد من الدول غير األعضاء في اللجنة 

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 18
 بالقاهرة على هامش اشغال الدورة غير العادية بحضور معالي الـسيد            12/11/2012

لممثل الخاص المشترك لسكرتير عام األمم المتحدة وأمين عـام          األخضر اإلبراهيمي ا  
الـسيد  + السوري  السيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني       + جامعة الدول العربية    

 + رئيس االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضـة الـسورية         معاذ الخطيب   
 ). بيانلم يصدر(وزراء خارجية عدد من الدول غير األعضاء في اللجنة 

اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ               - 19
وزراء خارجية عـدد    +  بالدوحة بحضور السادة الوزراء أعضاء اللجنة        9/12/2012

 ).بيان(من الدول العربية غير األعضاء في اللجنة 

لـوزاري بتـاريخ    اجتماع للجنة العربية المعنية بالوضع في سورية على المـستوى ا           - 20
وزراء خارجية عـدد    +  بالقاهرة بحضور السادة الوزراء أعضاء اللجنة        23/5/2013

، كما شارك معـالي الـسيد       )بيان صحفي (من الدول العربية غير األعضاء في اللجنة        
األخضر اإلبراهيمي المبعوث المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية في الجلسة           

 .للجنةالتشاورية المغلقة 
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