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 موّجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٤رســالة مؤرخــة     
 جلامعــة الــدول العربيــة لــدى    القــائم باألعمــال بالنيابــة لبعثــة املراقبــة الدائمــة     

  املتحدة األمم
الرسـالة املوجهـة مـن سـعادة األمـني العـام جلامعـة الـدول                طيـه   يشرفين أن أحيل إليكم       
، املــؤرخ  بــشأن تطــورات الوضــع يف ســوريا٧٥٠٧ يتعلّــق بــالقرار فيمــا، نبيــل العــريبالعربيــة، 

ــران ٢ ــه /حزي ــتثنائية       ٢٠١٢يوني ــه االس ــة يف دورت ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــذي اختــذه جمل ، ال
  .)انظر املرفق (املعقودة على املستوى الوزاري، يف الدوحة

 هـذه الرسـالة      من ميثاق األمم املتحدة، أرجـو ممتنـا الترتيـب لتعمـيم            ٥٤وعمال باملادة     
  .ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن

  الكفراويحممد ) توقيع(
   بالنيابةالقائم باألعمال
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 املوّجهة إىل رئيس جملـس األمـن        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مرفق الرسالة املؤرخة        
مــن القــائم باألعمــال بالنيابــة لبعثــة املراقبــة الدائمــة جلامعــة الــدول العربيــة لــدى 

  م املتحدةاألم
  ]بالعربية: األصل[

ــم        ــرار رق ــذا الق ــع ه ــق م ــأن أرف ــشرف ب ــاريخ ٧٥٠٧أت ــران٢ بت ــه/ حزي  ٢٠١٢ يوني
ــدول   ــصادر عــن جملــس جامعــة ال ــشأن تطــورات الوضــع    ال ــوزاري ب ــة علــى املــستوى ال  العربي

 سوريا، والذي دعى فيه جملس األمن إىل اختاذ مجيع التدابري الفوريـة الالزمـة لتـوفري احلمايـة                  يف
للمدنيني السوريني وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف واجلـرائم املرتكبـة حبـق الـشعب                
السوري، مبا يف ذلك منح املراقبني الدوليني يف سوريا كافـة الـصالحيات الـضرورية لتمكينـهم               
مــن القيــام باملهــام املوكلــة إلــيهم، وضــمان التطبيــق الكامــل والفــوري خلطــة املبعــوث املــشترك  

  .معة الدول العربية يف إطار زمين حمددااملتحدة وجلألمم 
وأرجو التفضل باختاذ ما ترونه مناسبا حنو تعمـيم القـرار املرفـق علـى الـدول األعـضاء                     

  .يف جملس األمن واعتباره وثيقة رمسية من وثائق جملس األمن
  العريبنبيل ) توقيع(

  األمني العام
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  ضميمة
  ]بالعربية: األصل[

  يف سورياتطورات الوضع     
إن جملس جامعة الدول العربية على املـستوى الـوزاري يف دورتـه غـري العاديـة املنعقـدة             
   بالدوحة،٢٠١٢يونيه / حزيران٢بتاريخ 

  بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة،  -  
/  آذار٢٩بتــــــاريخ ) ٢٣(ع . د٥٥٤وإذ يــــــسترشد بقــــــرار قمــــــة بغــــــداد رقــــــم   -  

  ،٢٠١٢ مارس
  :وإذ يستذكر  -  

ع بتـــاريخ .غ. د٧٥٠٣قراراتـــه وبياناتـــه يف هـــذا الـــشأن، وآخرهـــا القـــرار رقـــم   •    
  ،٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦

بيانـات اللجنــة الوزاريـة العربيــة املعنيـة بالوضــع يف سـوريا وآخرهــا البيـان الــصادر        •    
  ،٢٠١٢أبريل / نيسان١٧بتاريخ 

ــراري جملــس األمــن       •     ــصلة وآخرهــا ق ــرارات األمــم املتحــدة ذات ال ــم ق  ٢٠٤٢رق
  ،)٢٠١٢ (٢٠٤٣و ) ٢٠١٢(

ــاة العــشرات مــن        -   ــسورية والــيت أودت حبي ــة مبحافظــة محــص ال ــدين جمــزرة احلول وإذ ي
  املدنيني األبرياء مبن فيهم األطفال والنساء،

 بـشأن   ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٧وإذ حييط علما بالبيان الصادر عن جملـس األمـن بتـاريخ               -  
بية السورية، والذي اعترب أن االسـتخدام املفـرط         تطورات األوضاع يف اجلمهورية العر    

ــسورية،          ــة ال ــات احلكوم ــدويل واللتزام ــانون ال ــهاكا للق ــل انت ــدنيني ميث ــوة ضــد امل للق
 ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ١وكذلك بالقرار الصادر عن جملـس حقـوق اإلنـسان بتـاريخ           

  يف هذا الشأن،
  .المة أراضيهاوإذ يؤكد التزامه بسيادة سوريا واستقالهلا ووحدهتا وس  -  

  
  يقرر    

 “الـشبيحة ”التنديد باالنتهاكات واجلرائم اليت تواصل القوات النظامية وغـري النظاميـة          - ١
التابعة للحكومة السورية ارتكاهبـا ضـد املـدنيني الـسوريني يف خـرق سـافر لتعهـدات احلكومـة                    
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اري جملــس األمــن الــسورية اللتزاماهتــا بالتنفيــذ الفــوري والكامــل خلطــة املبعــوث املــشترك وقــر 
  .٢٠٤٣ و ٢٠٤٢

التأكيد على ضرورة متكني جلنة التحقيق اخلاصـة الـيت أنـشأها جملـس حقـوق اإلنـسان                    - ٢
ــاريخ  ــران١بتـ ــه / حزيـ ــة    ٢٠١٢يونيـ ــزرة احلولـ ــها للكـــشف عـــن منفـــذي جمـ ــن أداء مهمتـ  مـ

ئيـة الدوليـة    لعدالـة اجلنا  إىل ا  وتقدمي املسؤولني عن تلك اجملـزرة        واملتسترين عليها واملخططني هلا   
  .القترافهم خمالفات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين

بتـاريخ  ) م.ع.غ.د (٧٤٤٤التأكيد علـى ضـرورة االلتـزام لقـرار جملـس اجلامعـة رقـم                  - ٣
ــاين ٢٢ ــانون الثـ ــاير / كـ ــم   ٢٠١٢ينـ ــة رقـ ــرار جملـــس اجلامعـ ــاريخ ) م.ع.غ.د (٧٤٣٨ وقـ بتـ
بيـة لـسحب سـفرائها مـن دمـشق، مـع         الذي دعـا الـدول العر      ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢

 ٧٤٤٦مـن قـراره رقـم       ) د(والتأكيـد أيـضا علـى الفقـرة         . اعتبار ذلك قرارا سياديا لكـل دولـة       
ــاريخ )م.ع.غ.د( ــر / شــباط١٢ بت ــاون    ٢٠١٢فرباي ــع أشــكال التع ــيت دعــت إىل وقــف مجي  ال

دعـت أيـضا    ئـات واملـؤمترات الدوليـة، و      يالدبلوماسي مـع ممثلـي النظـام الـسوري يف الـدول واهل            
  .كافة الدول إىل مواكبة اإلجراءات العربية يف هذا الشأن

ــة للمــدنيني          - ٤ ــوفري احلماي ــورا لت ــة ف ــدابري الالزم ــع الت دعــوة جملــس األمــن إىل اختــاذ مجي
السوريني وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف ونزيف الدماء واجلرائم املرتكبة حبق الـشعب              

راقبني الدوليني يف سوريا كافة الـصالحيات الـضرورية لتمكينـهم مـن     السوري، مبا يف ذلك منح امل  
  .القيام بتوفري احلماية للمدنيني ووضع حد لالنتهاكات واجلرائم اجلسيمة املرتكبة ضدهم

مطالبــة احلكومــة الــسورية بنبــذ سياســة احلــل األمــين الــيت تباشــرها حــىت يــتم الوقــف       - ٥
 لكافة أعمال العنف والقتل، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيـق مطالـب             والكاملالفوري  

الــشعب الــسوري يف اإلصــالح والتغــيري املنــشود، وااللتــزام بالتنفيــذ الكامــل والفــوري لكافــة    
ــم       ــرارات رقـ ــة القـ ــسورية، وخاصـ ــة الـ ــصلة باألزمـ ــة ذات الـ ــس اجلامعـ ــرارات جملـ  ٧٤٤٤قـ

ــاريخ ) م.ع.غ.د( ــاين ٢٢بتــ ــانون الثــ ــاي/ كــ ــم ٢٠١٢ر ينــ ــاريخ ) م.ع.غ.د (٧٤٤٦، ورقــ بتــ
مـارس  /آذار ٢٩بتاريخ  ) ٢٣(ع  . الصادر عن قمة بغداد د     ٥٥٤، ورقم   ٢٠١٢فرباير  /شباط ١٢

 وتنفيـذ  ٢٥٣/٦٦، وكذلك قرارات اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، وخاصـة القـرار رقـم             ٢٠١٢
  .أنان بنقاطها الستالسيد كويف خطة املبعوث املشترك لألمم املتحدة واجلامعة العربية 

ــة للتعــاون الوثيــق مــع املبعــوث املــشترك إلجنــاح مهمتــه،       - ٦ دعــوة مجيــع األطــراف املعني
والتأكيــد علــى ضــرورة التــزام احلكومــة الــسورية بطبيعــة ومرجعيــات مهمــة املبعــوث املــشترك  

مـن رفـض   ، واسـتنكار موقفهـا   وفريقه باعتباره املبعوث املشترك لألمم املتحدة واجلامعة العربية    
  .استقبال الدكتور ناصر القدوة نائب املبعوث املشترك لألمم املتحدة واجلامعة العربية

ــر الـــصناعي العـــريب    - ٧ ــار  “ عربـــسات”الطلـــب إىل إدارة القمـ والـــشركة املـــصرية لألقمـ
  .الرمسية اختاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرمسية وغري“ نايلسات”الصناعية 
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البة مجيع أطراف املعارضة بتخطي خالفاهتا وحتمل مـسؤولياهتا الوطنيـة والتجـاوب       مط  - ٨
الفوري مع جهود األمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم مجيـع أطـراف املعارضـة الـسورية                  
يف مقر األمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك يف أسرع وقـت، والطلـب إىل األمـني العـام مواصـلة                    

الته يف هــذا اخلــصوص بالتعــاون والتنــسيق مــع املبعــوث املــشترك وبالتــشاور مــع  مــشاوراته واتــصا
األطراف املعنية مبعاجلة األزمة السورية، وذلـك مـن أجـل البـدء بعمليـة سياسـية تفـضي إىل حتديـد                      

  .خطوات املرحلة االنتقالية، مبا يف ذلك بلورة أفكار تتعلق بتيسري االنتقال السلمي للسلطة
كومة السورية القيام بتسهيل دخول املساعدات اإلنسانية، مع التأكيد علـى           مطالبة احل   - ٩

ضـــرورة تـــأمني وصـــول املـــساعدات اإلنـــسانية إىل مجيـــع مـــستحقيها دون عوائـــق أو تلكـــؤ،  
وضـرورة إجيـاد آليــة لتنـسيق هــذه اجلهـود بـني األمــم املتحـدة ومنظماهتــا وهيئاهتـا، واملنظمــات        

والطلب مـن   . ودول اجلوار املعنية هبذا األمر من جهة أخرى       األخرى والدول املاحنة من جهة،      
األمانــة العامــة واجملــالس الوزاريــة والــصناديق والــدول املاحنــة، تنــسيق جهودهــا لتقــدمي الــدعم    
ــن           ــدول م ــذه ال ــتمكني ه ــك ل ــسوريني، وذل ــضررين ال ــضيف الالجــئني واملت ــيت تست ــدول ال لل

  .السوريني املوجودين على أراضيهااالستمرار يف تقدمي اخلدمات املطلوبة لألشقاء 
دعوة جملس األمن إىل حتمل مـسؤوليته طبقـا مليثـاق األمـم املتحـدة واختـاذ اإلجـراءات                     - ١٠

الالزمة لضمان التطبيق الكامـل والفـوري خلطـة املبعـوث املـشترك الـسيد كـويف أنـان يف إطـار                       
طة عرب اللجـوء إىل الفـصل       الست اليت تضمنتها اخل   زمين حمدد، مبا يف ذلك فرض تطبيق النقاط         

ــصادية واملواصــالت         ــصالت االقت ــضمنه مــن وقــف ال ــا ت ــم املتحــدة مب ــاق األم ــسابع مــن ميث ال
احلديدية والربية واجلويـة والربيديـة والربقيـة والالسـلكية وغريهـا مـن وسـائل االتـصاالت وقفـا                    

  .جزئيا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية
اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن        بـالغ هـذا القـرار إىل كـل مـن            الطلب إىل األمني العام إ      - ١١

  . األطراف املعنيةوسائر
  .إبقاء اجمللس يف حالة انعقاد دائم ملتابعة التطورات  - ١٢

  )٢٠١٢يونيه / حزيران٢ - ع .غ. د-  ٧٥٠٧رقم : ق(
  

 
  

  ):١٠(الفقرة   *  
لتذكري موقفها املدون يف القرار الصادر عن       إن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية تؤكد على سبيل ا          -  

اجتماع جملس جامعة الدول العربية علـى املـستوى الـوزاري يف دورتـه غـري العاديـة الـيت انعقـدت بتـاريخ             
  . وبذات املضمون املعرب عنه٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦

  .“السابعلفصل اللجوء إىل ا”تتحفظ مجهورية العراق على ما ورد يف هذه الفقرة وبالتخصيص مجلة   -  
 عـن القـرارات املتعلقـة بـشأن تطـورات           فسإن اجلمهورية اللبنانيـة تؤكـد علـى موقفهـا القاضـي بالنـأي بـالن                 **  
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	يشرفني أن أحيل إليكم طيه الرسالة الموجهة من سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، فيما يتعلّق بالقرار 7507 بشأن تطورات الوضع في سوريا، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2012، الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية في دورته الاستثنائية المعقودة على المستوى الوزاري، في الدوحة (انظر المرفق).
	وعملا بالمادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة، أرجو ممتنا الترتيب لتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) محمد الكفراويالقائم بالأعمال بالنيابة
	مرفق الرسالة المؤرخة 4 حزيران/يونيه 2012 الموجّهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة المراقبة الدائمة لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالعربية]
	أتشرف بأن أرفق مع هذا القرار رقم 7507 بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2012 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في سوريا، والذي دعى فيه مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير الفورية اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم، وضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في إطار زمني محدد.
	وأرجو التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا نحو تعميم القرار المرفق على الدول الأعضاء في مجلس الأمن واعتباره وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) نبيل العربيالأمين العام
	ضميمة
	[الأصل: بالعربية]
	تطورات الوضع في سوريا
	إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2012 بالدوحة،
	- بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،
	- وإذ يسترشد بقرار قمة بغداد رقم 554 د.ع (23) بتاريخ 29 آذار/ مارس 2012،
	- وإذ يستذكر:
	• قراراته وبياناته في هذا الشأن، وآخرها القرار رقم 7503 د.غ.ع بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2012،
	• بيانات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا وآخرها البيان الصادر بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2012،
	• قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها قراري مجلس الأمن رقم 2042 (2012) و 2043 (2012)،
	- وإذ يدين مجزرة الحولة بمحافظة حمص السورية والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء،
	- وإذ يحيط علما بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 27 أيار/مايو 2012 بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، والذي اعتبر أن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات الحكومة السورية، وكذلك بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2012 في هذا الشأن،
	- وإذ يؤكد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
	يقرر
	1 - التنديد بالانتهاكات والجرائم التي تواصل القوات النظامية وغير النظامية ”الشبيحة“ التابعة للحكومة السورية ارتكابها ضد المدنيين السوريين في خرق سافر لتعهدات الحكومة السورية لالتزاماتها بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث المشترك وقراري مجلس الأمن 2042 و 2043.
	2 - التأكيد على ضرورة تمكين لجنة التحقيق الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2012 من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن تلك المجزرة إلى العدالة الجنائية الدولية لاقترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
	3 - التأكيد على ضرورة الالتزام لقرار مجلس الجامعة رقم 7444 (د.غ.ع.م) بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2012 وقرار مجلس الجامعة رقم 7438 (د.غ.ع.م) بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الذي دعا الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة. والتأكيد أيضا على الفقرة (د) من قراره رقم 7446 (د.غ.ع.م) بتاريخ 12 شباط/فبراير 2012 التي دعت إلى وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعت أيضا كافة الدول إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.
	4 - دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم.
	5 - مطالبة الحكومة السورية بنبذ سياسة الحل الأمني التي تباشرها حتى يتم الوقف الفوري والكامل لكافة أعمال العنف والقتل، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود، والالتزام بالتنفيذ الكامل والفوري لكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالأزمة السورية، وخاصة القرارات رقم 7444 (د.غ.ع.م) بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2012، ورقم 7446 (د.غ.ع.م) بتاريخ 12 شباط/فبراير 2012، ورقم 554 الصادر عن قمة بغداد د.ع (23) بتاريخ 29 آذار/مارس 2012، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 253/66 وتنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية السيد كوفي أنان بنقاطها الست.
	6 - دعوة جميع الأطراف المعنية للتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته، والتأكيد على ضرورة التزام الحكومة السورية بطبيعة ومرجعيات مهمة المبعوث المشترك وفريقه باعتباره المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، واستنكار موقفها من رفض استقبال الدكتور ناصر القدوة نائب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية.
	7 - الطلب إلى إدارة القمر الصناعي العربي ”عربسات“ والشركة المصرية للأقمار الصناعية ”نايلسات“ اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.
	8 - مطالبة جميع أطراف المعارضة بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك في أسرع وقت، والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، وذلك من أجل البدء بعملية سياسية تفضي إلى تحديد خطوات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك بلورة أفكار تتعلق بتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
	9 - مطالبة الحكومة السورية القيام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، وضرورة إيجاد آلية لتنسيق هذه الجهود بين الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، والمنظمات الأخرى والدول المانحة من جهة، ودول الجوار المعنية بهذا الأمر من جهة أخرى. والطلب من الأمانة العامة والمجالس الوزارية والصناديق والدول المانحة، تنسيق جهودها لتقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين والمتضررين السوريين، وذلك لتمكين هذه الدول من الاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة للأشقاء السوريين الموجودين على أراضيها.
	10 - دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك السيد كوفي أنان في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
	11 - الطلب إلى الأمين العام إبلاغ هذا القرار إلى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وسائر الأطراف المعنية.
	12 - إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
	(ق: رقم 7507 - د.غ.ع - 2 حزيران/يونيه 2012)
	* الفقرة (10):
	- إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تؤكد على سبيل التذكير موقفها المدون في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2012 وبذات المضمون المعبر عنه.
	- تتحفظ جمهورية العراق على ما ورد في هذه الفقرة وبالتخصيص جملة ”اللجوء إلى الفصل السابع“.
	** إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن القرارات المتعلقة بشأن تطورات الوضع في سوريا.

