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    ٢٠١٢أغسطس / آب٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1   وA/66/L.57( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

  احلالة يف اجلمهورية العربية السورية  - ٦٦/٢٥٣
  

  *باء
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠١١ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٦٦/١٧٦ قراريهـــــا إىل إذ تـــــشري  

ــف  ٦٦/٢٥٣ و ــؤرخ ألـ ــباط١٦املـ ــر / شـ ــسان   و ٢٠١٢فربايـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــرارات جملـ   قـ
ــؤرخ ١٦/١ - دإ ــسان٢٩ امل ــل / ني ــؤرخ ١٧/١ - دإ  و)١(٢٠١١أبري أغــسطس / آب٢٣ امل

 املـــــؤرخ ١٩/١  و)٢(٢٠١١ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢ملـــــؤرخ  ا١٨/١ - دإ  و)١(٢٠١١
ــارس /آذار ١ ــؤرخ  ١٩/٢٢  و٢٠١٢مـ ــارس / آذار٢٣املـ ــؤرخ ١٩/١ - دإ  و٢٠١٢مـ  املـ
 وإذ تشري أيـضا إىل قراراهتـا        ،٢٠١٢يوليه  /متوز ٦ املؤرخ   ٢٠/٢٢  و ٢٠١٢يونيه  /حزيران ١
ــيم   ٤٢/٣٧ ــف إىل جــ ــألــ ــاين ٣٠ ةاملؤرخــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــف  ٤٣/٧٤  و١٩٨٧نــ ألــ
 كــــــانون ٢ املــــــؤرخ ٦٦/٣٥  و١٩٨٨ديــــــسمرب / كــــــانون األول٧ ةاملؤرخــــــ جــــــيم إىل

  ،٢٠١١ ديسمرب/األول
أبريـل  /نيـسان  ١٤املـؤرخ    )٢٠١٢ (٢٠٤٢ إىل قراري جملـس األمـن        وإذ تشري أيضا    
  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢١املؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٤٣ و ٢٠١٢

_______________ 

  . ألف٦٦/٢٥٣ القرار ٢٠١٢فرباير / شباط١٦ املؤرخ ٦٦/٢٥٣نتيجة لذلك، يصبح القرار   *
، (A/66/53) ٥٣العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، امللحـق رقـم             الوثائق الرمسيـة للجمعيـة      : انظر  )١(

  .الفصل األول
  .، الفصل الثاينCorr.1) و (A/66/53/Add.2  والتصويب باء٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(
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إزاء تــصاعد العنــف يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،       بــالغ القلــق وإذ تعــرب عــن   
 شكل منهجي واسع النطـاق ومواصـلة      بوخباصة استمرار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       

  حكومــةتــواينإزاء والــسلطات الــسورية اســتخدام األســلحة الثقيلــة ضــد الــشعب الــسوري،    
   محاية سكاهنا،عن السورية اجلمهورية العربية

 إزاء هتديـد الـسلطات الـسورية باسـتخدام األسـلحة            أيـضا  القلـق  بالغ وإذ تعرب عن    
  البيولوجية،  أوالكيميائية
ــوإذ    ــسورية      جزعهــاثريت ــة ال ــة العربي ــشكل احلالــة يف اجلمهوري ــيت ت ــر ال  يهــدد اخط

  م واألمن الدوليني،الطرية على الساخل وتداعياهتااالستقرار يف املنطقة 
ــا    بتقريـــر جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املـــستقلة عـــن اجلمهوريـــة العربيـــة   وإذ حتـــيط علمـ
تـدهورت   ريـة العربيـة الـسورية قـد       أن حالة حقوق اإلنـسان يف اجلمهو      ب يفيد الذي   )٣(السورية

لـشعب الـسوري   امعانـاة    مـن زاد، ممـا  ٢٠١١نـوفمرب  /بشكل ملحوظ منذ شهر تـشرين الثـاين      
علـى  األحوال االجتماعيـة واالقتـصادية      تزعزع استقرار   انتشار العنف على نطاق واسع و      وبأن

   العديد من اجملتمعات احمللية يف وضع خطري،حنو متزايد تسببا يف عيش
 يف البيـان  ،ذكـرت  الـسامية حلقـوق اإلنـسان   األمـم املتحـدة    إىل أن مفوضـة  ذ تـشري وإ  

 أن أعمــال العنــف يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ،٢٠١٢مــايو /أيــار ٢٧ يف الــذي أدلــت بــه
غريهـا مـن أشـكال اجلرميـة الدوليـة وميكـن أن               أو  جرائم ضـد اإلنـسانية     تصل إىل حد   ميكن أن 

ضـد   النطاق   واسع وبشكل منهجي أ  من اهلجمات اليت ترتكب     تكون مؤشرا على وجود منط      
  عقاب، السكان املدنيني من دون

 يفيـد بتعـرض   الذي )٤( بتقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح   وإذ حتيط علما    
العمليــات يف  ضــحايا خطــرية وســقوطهمنتــهاكات ال األطفــال يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية

ــيت تنفــ   ــسلحة     العــسكرية ال ــوات امل ــك الق ــا يف ذل ــة، مب ــوات احلكومي ــسورية ذها الق ــوات ال وق
ســـنوات للقتـــل  ٩ يف ســـن وتعـــرض أطفـــال ،“الـــشبيحة”املخـــابرات الـــسورية وميليـــشيات 

ــا   ــة، مبـ ذلـــك العنـــف اجلنـــسي،   يف والتـــشويه واالعتقـــال التعـــسفي والتعـــذيب وســـوء املعاملـ
  بشرية، دروعا واستخدامهم

 لتمييــزا النــساء يف هــذا الــسياق، مبــا يف ذلــك  استــضعافإزاء  القلــقوإذ تعــرب عــن   
ــدهن ــسدي ضـ ــسي واجلـ ــداء اجلنـ ــيهن واالعتـ ــصوصيتهن    علـ ــهاك خـ ــسفا وانتـ ــاهلن تعـ  واعتقـ

_______________ 

)٣( A/HRC/19/69.  
)٤( A/66/782-S/2012/261.  
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 أقربـائهن الـذكور علـى االستـسالم،         ألغـراض منـها إرغـام     ،  املدامهة أثناء عمليات    واحتجازهن
  ،ماميع أشكاهلجب وع اجلنسوإذ تؤكد أمهية منع العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس ن

القمـع    إزاء اآلثار اإلنسانية للعنف، مبا يف ذلك اآلثار النامجة عـن           يساورها القلق وإذ    
وانتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وخباصـة اسـتخدام الـسلطات الـسورية القـوة             

  سكان،املفرطة واألسلحة الثقيلة واملدرعات والقوات اجلوية ضد مناطق مأهولة بال
 تدفق الالجئني الـسوريني  أدى إىلتصاعد العنف قد  من أن  أيضايساورها القلق وإذ    

اجملاورة، وإذ تدين اهلجمات اليت تشنها السلطات الـسورية علـى األشـخاص الـذين              البلدانإىل  
  حياولون اخلروج من األراضي السورية هربا من العنف،

 ومنـــسق اإلغاثـــة يف حـــاالت انية وكيـــل األمـــني العـــام للـــشؤون اإلنـــس تـــشاطروإذ   
 القـصف املـدفعي   إزاء آثـار  ٢٠١٢يوليـه  /متـوز  ٢٩ يفالقلق البالغ الـذي أعـرب عنـه       الطوارئ

واســتخدام الــدبابات واألســلحة الثقيلــة األخــرى علــى النــاس يف حلــب ويف العاصــمة دمــشق    
  والبلدات احمليطة هبا،

 وإذ مهوريـة العربيـة الـسورية    اجلملقتل آالف النـاس يف       الشديدوإذ تعرب عن أسفها       
  ألسرهم، تعازيها تعرب عن
ــصميمها    ــن تـ ــرب عـ ــسكان     وإذ تعـ ــة للـ ــوفري احلمايـ ــائل تـ ــبل ووسـ ــاد سـ ــى إجيـ  علـ
  السوريني، املدنيني

 للمبعــوث اخلــاص املــشترك لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول   دعمهــا تعيــد تأكيــدوإذ   
ألــف  ٦٦/٢٥٣معيــة العامــة قــرار اجلب عمــال، ومــا يــضطلع بــه مــن عمــل  إىل ســوريا العربيــة 

 التوصـل إىل حـل سـلمي    هبـدف ،  يف هـذا الـصدد     جامعـة الـدول العربيـة     اليت اختذهتا   والقرارات  
لــس األمــن املرفقــة بقــرار جم  تنفيــذ خطــة النقــاط الــستبطــرق منــها ضــمانلألزمــة الــسورية، 

  ، على حنو تام)٢٠١٢( ٢٠٤٢
تعرب  خطة النقاط الست، وإذ      تنفيذ يفعدم إحراز تقدم    ل بالغ القلق وإذ تعرب عن      

امتثـال الـسلطات     الـيت تكفـل   تـدابري   ال بـشأن   إىل اتفـاق   جملـس األمـن    لعدم توصـل   عن استيائها 
  لقراراته، السورية
ــد وإذ    ــد تأكي ــشديدالتزامهــا  تعي ــسورية واســتقالهلا    ال ــة ال ــة العربي ــسيادة اجلمهوري ب

  ، األمم املتحدةووحدهتا وسالمة أراضيها ومببادئ ميثاق
مجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة يف عالقاهتــا  ضــرورة أال تلجــأ إىل وإذ تــشري  
اســتقالهلا   أواســتعماهلا ضــد ســالمة أراضــي أيــة دولــة بالتهديــد  أواســتعمال القــوة إىلالدوليــة 
  األمم املتحدة،مقاصد مع تتفق   الأي وسيلة أخرىإىل   أوالسياسي
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ــد وإذ    ــد تأكيـ ــد تعيـ ــاق امل مقاصـ ــومبايثـ ــسان  ه دئـ ــوق اإلنـ ــاملي حلقـ ــالن العـ  )٥(واإلعـ
واملعاهدات الدولية ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            

سورية بتعزيـز حقـوق اإلنـسان    الـ   اجلمهوريـة العربيـة  ، وإذ تـشري إىل التـزام     )٦(املدنية والـسياسية  
  ،تهاومحاي واحلريات األساسية

سياسـي ميثـل أفـضل فرصـة        نتقـال   اعمليـة   إرسـاء   قـدم سـريع يف      أن حتقيق ت   تؤكدوإذ    
ــ  اجلمهوريــة العربيــةيف احلالــةلتــسوية   بــالطرق الــسلمية، وإذ ترحــب يف هــذا الــصدد  ةسوريال

، )٧(٢٠١٢ يونيـه / حزيـران  ٣٠ يف    مـن أجـل سـوريا       جمموعة العمل  الصادر عن بالبيان اخلتامي   
 أمـر أساسـي   ن العنـف واخلـوف والترهيـب        هتيئـة منـاخ خـال مـ        يفإحراز تقـدم      أن تالحظوإذ  
  مصداقية تليب تطلعات الشعب السوري، عملية انتقال ذات لبدء

التوصــل إىل حــل سياســي لألزمــة يف  الشــتراك األمــني العــام دعمهــا تعيــد تأكيــدوإذ   
ــع اجلهــود الدبلوماســية    ــرض  وجلمي دور املنظمــات  تأكيــد أيــضا تعيــد، وإذ املبذولــة هلــذا الغ

ــه يف    الــسالمن اإلقليميــة يف صــون اإلقليميــة ودو واألمــن الــدوليني علــى النحــو املنــصوص علي
يف هــذا جامعــة الــدول العربيــة الــيت اختــذهتا قرارات ال، وإذ ترحــب بــيثــاقاملالفــصل الثــامن مــن 

  ،٢٠١٢يوليه / متوز٢٢، مبا يف ذلك قرارها املؤرخ الصدد
ــدين  - ١   ــد لألســلحة ا   ت ــسورية املتزاي ــسلطات ال ــا يف ذلــك   اســتخدام ال ــة، مب لثقيل

القــصف العــشوائي مــن الــدبابات وطــائرات اهلليكــوبتر، يف املراكــز الــسكانية، وعــدم ســحب   
 مــن قــرار جملــس األمــن ٢قواهتــا وأســلحتها الثقيلــة إىل ثكناهتــا، األمــر الــذي يتعــارض والفقــرة 

  ؛)٢٠١٢ (٢٠٤٣  اجمللس من قرار٢والفقرة ) ٢٠١٢ (٢٠٤٢
 انتـهاك طات السورية وامليليشيات املوالية للحكومـة        السل مواصلة تدين بشدة   - ٢  

اسـتخدام  مـن قبيـل     واسـع النطـاق،      منـهجي  بشكل خطري حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
القوة ضد املدنيني واملذابح وعمليات اإلعدام التعسفي وقتل املتظاهرين واملدافعني عـن حقـوق              

ــة دونواالختفــاء القــسري  واالحتجــاز التعــسفي همواضــطهاد اإلنــسان والــصحفيني  واحليلول
 مبـن فـيهم   ،   األشـخاص  احلصول على العالج الطيب والتعـذيب والعنـف اجلنـسي وسـوء معاملـة             

  أي انتهاكات حلقوق اإلنسان ترتكبها مجاعات املعارضة املسلحة؛واألطفال، 

_______________ 

  ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )٥(
  .، املرفق)٢١ - د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٦(
)٧(  A/66/865-S/2012/522املرفق ،.  
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 بغـض النظـر عـن    ،اإلرهابيـة  ، مبـا يف ذلـك األعمـال    أعمال العنـف   مجيع تدين  - ٣  
  ؛اليت ترتكبهاهة اجل

علـى الفـور وبـشكل واضـح قـراري جملـس             تنفـذ أن  بـ  مجيع األطـراف     تطالب  - ٤  
 وقـف علـى    مجيـع األطـراف      أن تعمـل  مـن أجـل     ) ٢٠١٢ (٢٠٤٣  و )٢٠١٢ (٢٠٤٢األمن  

 عمليـة  وبـدء ات لوقـف مـستدام للعنـف        ؤالعنف املسلح بكافة أشـكاله، وبالتـايل هتيئـة منـاخ مـ            
  عب السوري؛الش تطلعاتانتقال سياسي تليب 

ــدها   - ٥   ــام تعــرب عــن تأيي ــة الت  اخلــاص املــشترك لألمــم املتحــدة  املبعــوث ملطالب
وقـف أعمـال العنـف، ولـذا،        ب تبـادئ بـأن   السلطات السورية     إىل سوريا  وجامعة الدول العربية  

 وإكمــالهتيــب بالــسلطات الــسورية أن تفــي فــورا بالتزامهــا بوقــف اســتخدام األســلحة الثقيلــة 
  إىل ثكناهتا؛ سلحتها الثقيلةسحب قواهتا وأ

ــب  - ٦   ــسورية  ب هتي ــسلطات ال ــى   ال ــور عل ــى الف ــل عل ــع    أن تعم وضــع حــد جلمي
ــة      ــدنيني ومحاي ــسان واهلجمــات ضــد امل ــهاكات حقــوق اإلن ــسكانانت ــا  ال ــال اللتزاماهت  واالمتث

جملـس حقـوق    اليت اختـذها    قرارات  ال وتنفيذ مجيع    الساري على حنو تام   مبوجب القانون الدويل    
  ؛ ألف بالكامل٦٦/٢٥٣  و٦٦/١٧٦قراري اجلمعية العامة و يف هذا الصددسان اإلن

 الـسلطات الـسورية بـأن تتقيـد تقيـدا تامـا بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون                   تطالب  - ٧  
 ١٥٤٠الدويل فيمـا يتعلـق باألسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة، مبـا يف ذلـك قـرار جملـس األمـن                       

 وبروتوكــول حظــر االســتعمال احلــريب للغــازات  ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٨ املــؤرخ )٢٠٠٤(
  البكتريولوجيـة الـذي مت التوقيـع عليـه يف جنيـف يف     وللوسـائل   أو مـا شـاهبها     الـسامة   أو اخلانقة
، وتطالب السلطات السورية كذلك باالمتناع عـن اسـتخدام أي           )٨(١٩٢٥يونيه  /حزيران ١٧

غــري مـن  نقلـها إىل جهـات فاعلـة     وأ مـواد  مـا يتـصل هبـا مـن      أوبيولوجيـة  وأأسـلحة كيميائيـة   
ــة    الــدول ــة والبيولوجي ــاء بالتزاماهتــا حبــصر مجيــع األســلحة الكيميائي  ومــا يتــصل هبــا مــن  والوف
  وتأمينها؛ مواد

  
  املساءلة
 أمهيــة ضــمان املــساءلة وضــرورة وضــع حــد إلفـــالت       تؤكــد مــرة أخــرى     - ٨  

 تـصل إىل حـد     يت ميكـن أن   املسؤولني عن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا االنتـهاكات الـ               
  ؛تهمالعقاب وحماسب من ،جرائم ضد اإلنسانية

   جملس األمن على أن ينظر يف اختاذ التدابري املناسبة يف هذا الصدد؛تشجع  - ٩  
_______________ 

 .٢١٣٨، اجمللد الرابع والتسعون، الرقم جمموعة املعاهداتعصبة األمم،  )٨(
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شأن للجنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة بـ      تتـيح  الـسلطات الـسورية بـأن     تطالب  - ١٠  
إىل  علـى الفـور  الدخول والوصـول  إمكانية  مسها  ألفراد العاملني با  لاجلمهورية العربية السورية و   

الـسورية، وتطالـب أيـضا بـأن تتعـاون مجيـع األطـراف علـى                يف اجلمهورية العربية    ناطق  املمجيع  
  مع جلنة التحقيق يف أداء واليتها؛ تامحنو 

  احلالة اإلنسانية
املــساعدة  تقــدميتــدهور احلالــة اإلنــسانية وعــدم كفالــة ل اســتيائهاعــن  تعــرب  - ١١  

 مـن خطـة النقـاط    ٣اإلنسانية يف حينها جلميع املناطق املتـضررة مـن القتـال، يف انتـهاك للنقطـة          
  يتعارض مع قرارات جملس األمن؛  ما، وهو)٩(الست

 اإلغاثــة خطــة وبــصورة تامــةعلــى الفــور  تنفــذ بالــسلطات الــسورية أن هتيــب  - ١٢  
ة اإلنـساني  جمـال تقـدمي املـساعدة      لعـاملني يف  وصـول ا  اإلنسانية املتفق عليها بوسائل منها ضمان       

 إىل مجيــع الــسكان الــذين هــم يف حاجــة إىل املــساعدة، فــورا علــى حنــو آمــن وتــام دون عوائــق
علـى  واخلـدمات اإلنـسانية      ةاملـساعد  وإيـصال ،  الءجـ اإلوخباصة املدنيون الذين هـم حباجـة إىل         

اجلمهوريـة  طـراف يف    ميـع األ  جبأيـضا    وهتيـب  للمـدنيني املتـضررين،      عوائـق دون   وتـام آمن   حنو
األمــم املتحــدة  مــع علــى حنــو تــام تعــاون أن ت، وخباصــة الــسلطات الــسورية،  العربيــة الــسورية

   لتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية؛املعنيةواملنظمات اإلنسانية 
ــة الــسورية  جبميــع األطــراف يفهتيــب  - ١٣   ــة العربي ــسلطات  اجلمهوري ، وخباصــة ال

ن األفـراد واملنـشآت واملـواد والوحـدات واملركبـات املـستخدمة             السورية، أن تكفل سالمة وأم    
  ؛السارييف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا للقانون الدويل 

 الالجئني والنـازحني نتيجـة السـتمرار        تزايد أعداد  إزاء    بالغ القلق  تعرب عن   - ١٤  
 العربيــة الــسوريةللجمهوريــة لــدول املتامخــة ل تقــديرها  اإلعــراب عــنأعمــال العنــف، وتكــرر 

  اجلمهوريــة العربيــةالــذين فــروا عــرب حــدود األشــخاصملــساعدة للجهــود الكــبرية الــيت بذلتــها 
لعنف، وتطلب إىل مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني تقـدمي املـساعدة                ا بسببالسورية  

  إىل الدول األعضاء املستقبلة هلؤالء النازحني بناء على طلبها؛
ــدعو  - ١٥   ــدول ات ــشجع      ال ــسوري، وت ــشعب ال ــدعم لل ألعــضاء إىل تقــدمي كــل ال

  األمم املتحدة؛ تضطلع هبااإلنسانية اليت  اإلغاثةالدول األعضاء على املسامهة يف جهود 
  

  االنتقال السياسي
عمليــة انتقــال سياســي شــاملة للجميــع بقيــادة  ب االضــطالع إىل دعوهتــا تكــرر  - ١٦  

 تساوى فيه املواطنـون بغـض النظـر عـن انتمـاءاهتم           سورية إىل نظام سياسي دميقراطي تعددي، ي      
_______________ 

  .، املرفق)٢٠١٢ (٢٠٤٢قرار جملس األمن   )٩(
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 الـسورية   الـسلطات معتقداهتم، بطرق منها الشروع يف حوار سياسـي جـاد بـني               أو أعراقهم أو
  ومجيع أطياف املعارضة السورية؛

 يف هذا الصدد بأن تعمل مجيع األطراف السورية مع مكتـب املبعـوث      تطالب  - ١٧  
علـى وجـه     أن تنفـذ  مـن أجـل     إىل سـوريا    معة الدول العربية    لألمم املتحدة وجا  اخلاص املشترك   

 مـن أجـل    جمموعة العمـل الصادر عنخلطة االنتقالية املنصوص عليها يف البيان اخلتامي  ا السرعة
سـتقرار  جو مـن اال    جميع يف للسالمة  العلى حنو يكفل     )٧(٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠ يف   سوريا

الدسـتور   وإعـادة النظـر يف        اآلراء توافـق بواهلدوء، وخباصة من خالل إنشاء هيئة حكم انتقاليـة          
إطــار هــذا  متعــددة األحــزاب يفبنــاء علــى حــوار وطــين شــامل وإجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة 

  النظام الدستوري اجلديد؛
عايـة جامعـة    يف هذا الصدد مبؤمتر املعارضة السورية الذي عقد حتت ر   ترحب  - ١٨  

، كجزء من اجلهود اليت تبذهلا جامعـة الـدول    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣الدول العربية يف القاهرة يف      
  متاسك املعارضة؛ العربية إلشراك مجيع أطياف املعارضة السورية، وتشجع على زيادة

فعـال لـضمان تنفيـذ اخلطـة االنتقاليـة           الدول األعضاء على تقدمي دعم       تشجع  - ١٩  
، وتطلـب إىل     مـن أجـل سـوريا       جمموعـة العمـل    الـصادر عـن   يها يف البيان اخلتـامي      املنصوص عل 

يف  يف الوقـت املناسـب    إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      األمني العام أن يقدم الـدعم واملـساعدة         
  االنتقالية؛  املرحلةهذه

 التوصـل إىل آليـة      علـى  املبعوث اخلـاص املـشترك أن يركـز جهـوده            إىل تطلب  - ٢٠  
تتحقــق فيهــا  دولــة تعدديــة مدنيــة دميقراطيــة  إقامــة لتنفيــذ املرحلــة االنتقاليــة مــن أجــل  ســلمية

  املواطنة واحلريات؛ املساواة يف
  

  املتابعة
ــة إىل األمــني العــام ومجيــع هيئــات األمــم املتحــدة   تطلــب  - ٢١   ــدعم املعني  تقــدمي ال

 سياســـي مـــن أجـــل التوصـــل إىل حـــليف مـــا يبذلـــه مـــن جهـــود لمبعـــوث اخلـــاص املـــشترك ل
  السورية؛ لألزمة

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف غضون مخـسة               تطلب  - ٢٢  
  .عشر يوما

  ١٢٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ أغسطس/ آب٣


