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 )٢٠١٢ (٢٠٤٣جملس األمن تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار     
  

 مقدمة  -أوال   
، الـذي أنـشأ     )٢٠١٢ (٢٠٤٣، اختذ جملس األمن القرار      ٢٠١٢ أبريل/ نيسان ٢١يف    - ١

 يومـا   ٩٠ لفتـرة أوليـة مـدهتا        اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     مبوجبه بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف       
عمال العنف املسلح جبميـع أشـكاله مـن جانـب كـل األطـراف، ورصـد                 وكلفها برصد وقف أ   

). ٢٠١٢ (٢٠٤٢يف قـراره    لـس   اجمل هـا ودعم التنفيذ الكامل القتراح النقـاط الـست الـذي أقر          
، مبـا يف ذلـك خطـة النقـاط        )٢٠١٢ (٢٠٤٣ويتضمن هذا التقرير وصفا شامال لتنفيـذ القـرار          

 .الست

السورية هي نتيجة جملموعة مـن العوامـل، مبـا يف ذلـك             إن األزمة يف اجلمهورية العربية        - ٢
الدولة مل تستجب للمطالب السياسية واالقتصادية واالجتماعية املشروعة لـشعبها وموقعهـا            أن  

وقـد أدى رد األجهـزة األمنيـة علـى مـا بـدأ يف شـكل مظـاهرات سـلمية إىل                      . يف منطقة معقدة  
ت األزمة طابعا عنيفا ومـسلحا علـى حنـو    ويف األشهر األخرية، اختذ. وقوع اشتباكات مسلحة 

وإن احلملــة الــيت شــنتها الدولــة لقمــع املعارضــة باســتخدام العنــف، والــيت منــذ البدايــة   . متزايــد
اسـتخدمت القـوة املفرطـة واملميتـة ضـد املتظــاهرين املـساملني، قـد أعقبـها انـشقاقات وتــشكيل          

 .مجاعات مسلحة مناهضة للحكومة

 رئيس اجلمهورية العربية السورية عـن سلـسلة مـن اإلجـراءات            ويف موازاة ذلك، أعلن     - ٣
وأجـري  . يف إطار السعي لتحقيق برنامج يرمي إىل تنفيذ إصالحات سياسـية ويف جمـال احلكـم               

فرباير استفتاء شعيب إلقرار دسـتور وطـين جديـد، تـاله إجـراء انتخابـات برملانيـة           / شباط ٢٦يف  
ومل تـؤد هـذه املبـادرات، الـيت         . يونيـه / حزيـران  ٢٣مايو، وتعيني حكومة جديدة يف      / أيار ٧يف  

اختذت من جانب واحد وجرت وسط استمرار العنف يف مجيع أحناء البالد، إىل تلبيـة مطالـب                 
 .املعارضة
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ويعتـرف كـثريون بـاجمللس الـوطين        . ومت تشكيل معارضة سياسية يف الـبالد ويف املنفـى           - ٤
.  بوصـفه ممـثال شـرعيا للـشعب الـسوري     السوري، الذي يـضم جمموعـة متنوعـة مـن األعـضاء،      

وقـد رفـض    . ومع ذلك، توجد مجاعات معارضة أخرى ال ميكن جتاهلها داخل البلد وخارجـه            
وهناك العديـد  . اجمللس الوطين السوري أي حوار سياسي مع احلكومة يف ظل الظروف الراهنة         

دا متزايـدا مـن     من اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة، اليت تضم منـشقني عـن اجلـيش وعـد              
 الـذي تقـيم قيادتـه يف    -املدنيني املسلحني، يطلقون علـى أنفـسهم اسـم اجلـيش الـسوري احلـر              

وقـد اختـذ معظـم اجملموعـات     .  ولكنه يعمل بشكل مـستقل نـسبيا علـى أرض الواقـع        -اخلارج  
ــد ذلــك إىل شــن         ــها حتولــت بع ــا، لكن ــا دفاعي ــة موقف ــسوري احلــر يف البداي ــة للجــيش ال التابع

. اهلياكــل األساســية الوطنيــة اهلامــة ضــد  هجوميــة ضــد القــوات احلكوميــة واملرافــق و عمليــات
 أكثــر تعقيــدا وفتكــا بوقــوع سلــسلة مــن      املــشمولة بــالتقرير وأصــبح الوضــع خــالل الفتــرة    

 . اليت يدل بعضها على وجود فاعل ثالث-التفجريات 

علـى النحـو الـوارد يف    ومع ارتفاع وترية العنف، وبناء على طلب من اجلمعية العامـة،      - ٥
، قمُت واألمني العام جلامعة الـدول العربيـة         ٢٠١٢ فرباير/ شباط ١٦ املؤرخ   ٦٦/٢٥٣قرارها  
فرباير، بتعيني كويف عنان األمني العام السابق لألمم املتحـدة، مبعوثـا خاصـا              / شباط ٢٣بتاريخ  

 .سوريةإىل مشتركا لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية 

، قدم عنان املبعوث اخلاص املشترك إىل الرئيس الـسوري          ٢٠١٢مارس  /ر آذا ١٠ويف    - ٦
اقتراحا من ست نقاط، يدعو إىل االلتزام بالقيام بعملية سياسية ووقـف أعمـال العنـف املـسلح                  
جبميع أشكاله من جانب مجيـع األطـراف، وقيـام احلكومـة بوضـع حـد علـى الفـور السـتخدام                      

يف تلــك املوجــودة ة، والبــدء بــسحب احلــشود العــسكرية األســلحة الثقيلــة يف املراكــز الــسكاني
وتــشمل اخلطــة أيــضا قيــام احلكومــة الــسورية باختــاذ جمموعــة مــن اخلطــوات   . املراكــز وحوهلــا

األخرى للتخفيف من حدة األزمة، مبا يف ذلك تقدمي املـساعدات اإلنـسانية، وكفالـة الوصـول       
، وحريــة إنــشاء اجلمعيــات واحلــق يف إىل املعــتقلني واإلفــراج عنــهم وحريــة احلركــة للــصحفيني

 .التظاهر السلمي

مارس، أعربت حكومة اجلمهورية العربية السورية عـن التزامهـا مبقتـرح     / آذار ٢٥ويف    - ٧
كمــا . مــارس/ آذار٢٧الــذي أكــده املبعــوث اخلــاص املــشترك يف علــى النحــو النقــاط الــست، 

وعلـى الـرغم مـن      .  مـن املعارضـة    سعى املبعوث اخلاص املشترك للحصول على التزامات مماثلـة        
أبريـل، مت اإلعـالن ألول      /مارس وأوائل نيـسان   / أواخر آذار  يفتكثيف مستويات أعمال العنف     

. أبريـل / نيـسان  ١٢ يف   يف مجيـع أحنـاء البلـد      مرة يف أكثر من عام، عن وقف العنف وبدأ نفـاذه            
جلــانبني، اقترحــت يف واســتنادا إىل التزامــات الطــرفني، واخنفــاض األعمــال العدائيــة مــن كــال ا  
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إنــشاء بعثــة األمــم ) S/2012/238(أبريــل / نيــسان١٩رســاليت إىل رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة 
 .املتحدة للمراقبة يف سورية

ــة يف   / نيــسان١٦وقــد وصــل فريــق متقــدم يف    - ٨ ــة األمــم املتحــدة للمراقب ــه بعث أبريــل تلت
إال أنــه يف األســبوع . الــبالدســورية خــالل اخنفــاض ملحــوظ يف أعمــال العنــف يف مجيــع أحنــاء 

مــايو، لوحظــت عــودة إىل األعمــال العدائيــة دون قيــد لدرجــة أن بعثــة األمــم /الثالــث مــن أيــار
ومت إبــالغ . يونيــه تعليــق أنــشطتها مؤقتــا / حزيــران١٥املتحــدة للمراقبــة يف ســورية قــررت يف  

 اسـتئناف العمليـات     احلكومة واملعارضة بأن بعثة األمم املتحدة للمراقبة لـن تكـون قـادرة علـى              
 .العادية يف ظل عدم التقيد بوقف العنف

  
 بعثة لدعم اخلطةاليت اضطلعت هبا النشطة األتنفيذ خطة النقاط الست و  -ثانيا   

يونيـه،  / حزيـران  ٧قام املبعوث اخلاص املشترك بإبالغ اجلمعية العامة وجملس األمن يف             - ٩
 وكمـا هـو موضـح أدنـاه، وعلـى الـرغم مـن               .بأنه مل يتم حىت اآلن تنفيـذ خطـة النقـاط الـست            

اجلهــود اجلبــارة الــيت تبــذهلا بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة لــدعم الطــرفني يف حماولــة لــرتع فتيــل   
األزمــة، مل يتوقــف العنــف، وال تــزال حقــوق اإلنــسان األساســية الــيت تعتــرب محايتــها يف صــميم 

عــسفي، ويتعــذر علــى وكــاالت وال يــزال النــاس حيتجــزون بــشكل ت. اخلطــة تتعــرض لالنتــهاك
اإلغاثة الوصول إىل مئات اآلالف من الناس احملتاجني إىل املساعدة الطارئـة، وال وجـود حلريـة                 

ومل تؤد هذه الظروف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، إىل هتيئة حيز سياسـي             . إنشاء اجلمعيات 
 .من شأنه أن يسمح بإجراء حوار سياسي ذي مغزى

  
 فوقف العن  -ألف   

مـايو، اتـسمت األعمـال      /أبريل وحىت أوائل شهر أيار    / نيسان ١٦يف الفترة املمتدة من       - ١٠
وكـان لوقـف أعمـال العنـف الـذي        . العدائية باخنفـاض كثافـة القتـال واخنفـاض عـام يف العنـف             

تقرر مبوجب خطة النقاط الست ووجود بعثة األمم املتحدة للمراقبة أثر خمفـف علـى مـا يبـدو                   
وقــد بــدأت القــوات الــسورية ســحب األســلحة الثقيلــة . لــيت مت فيهــا نــشر املــراقبنييف املنــاطق ا

والقوات من املراكز السكانية لكـن دون أن تكملـه، ويف حـاالت أخـرى، اسـتجاب كـل مـن                     
ــة   ــة بوقــوع انتــهاكات لاجلــانبني لإلخطــارات األولي كمــا اضــطلع املراقبــون العــسكريون  . لبعث

ومـع ذلـك، فقـد الحظـت        .  نـزع فتيـل التـوتر بـني اجلـانبني          واملوظفون املدنيون بدور نـشط يف     
بعثة األمم املتحدة للمراقبة قيام اجلـيش العـريب الـسوري بعمليـات ضـد املعارضـة، مبـا يف ذلـك                      
قصف مدفعي مـن حـني آلخـر، وقيـام املعارضـة بـشن هجمـات ضـد القوافـل ونقـاط التفتـيش                    

ــة األمــم املتحــدة عــن مســاع نــريان   كمــا أبلــغ مراقبــو ب . ومراكــز الــشرطة التابعــة للحكومــة  عث
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وكان مراقبو بعثة األمم املتحدة خـالل       . األسلحة الصغرية والتفجريات يوميا يف مجيع مواقعهم      
هذه الفترة، يتمتعون دون عوائق نسبيا بإمكانية الوصول إىل املواقـع املهمـة، ومل يكونـوا هـدفا         

 .للحوادث

 األرض حبـدوث زيـادة يف عـدد الـتفجريات           وقد اتسم التدهور الكبري يف الوضـع علـى          - ١١
مـايو هجومـان انتحاريـان، بلغـت        / أيـار  ١٠فقـد وقـع يف      . وحجمها ومـستوى تطورهـا الـتقين      

. مـن املتفجـرات ضـد مرافـق حكوميـة يف دمـشق            كـغ    ١ ٠٠٠شدة كل منهما ما ال يقل عن        
ت األمــن ويف اليــوم التــايل يف مدينــة حلــب، انفجــرت قنبلــة يف منطقــة األســواق، وقامــت قــوا  

وعلـى الـرغم مـن أن       .  قبـل أن ينفجـر     كـغ  ١ ٥٠٠باحتجاز شاحنة حتمل جهازا متفجرا يزن       
التفجريات استهدفت منـشآت أمنيـة حكوميـة يف املقـام األول، فقـد تعرضـت هياكـل أساسـية                    

ــضا  ــهجوم أي ــة لل وتــشري طبيعــة التقنيــات املــستخدمة يف هــذه اهلجمــات وحجمهــا إىل    . حيوي
وخالل الفترة نفسها، الحظت بعثـة األمـم    . هابية منظمة تنظيما جيدا   وجود صلة جلماعات إر   

املتحــدة للمراقبــة حــدوث قتــال متقطــع بــني قــوات احلكومــة وقــوات املعارضــة، وزيــادة حــدة  
التوتر يف املدن، وزيـادة يف عـدد األسـلحة الثقيلـة، مبـا يف ذلـك الـدبابات، الـيت قامـت القـوات            

كما تلقت بعثة األمم املتحـدة للمراقبـة       . انية أو بالقرب منها   احلكومية بنشرها يف املراكز السك    
تقــارير عــن قيــام مجاعــات املعارضــة املــسلحة بــشن هجمــات ضــد القــوات واملنــشآت ونقــاط   

وقـد تـأثرت البعثـة بـشكل مباشـر وغـري مباشـر، عنـدما تعرضـت دورياهتـا                    . التفتيش احلكوميـة  
 شيخون وقد استعملت يف احلـادث األخـري         إلطالق نار يف منطقة القصري ودير الزور ويف خان        

 .عبوة ناسفة حملية الصنع أدت إىل تعطيل سيارة الدورية

مــايو، تــدهورت األوضــاع مــع ارتفــاع اهلجمــات املنــسقة الــيت /ويف أواخــر شــهر أيــار  - ١٢
شنتها القوات احلكومية كجزء من اهلجوم علـى املراكـز الـسكانية، باسـتخدام كـل مـن املـشاة           

ثقيلــة، يف محلــة ترمــي علــى مــا يبــدو إلخــالء األراضــي مــن املعارضــة ومجاعــات    واألســلحة ال
الرسـنت وتبليـسة    (وقـد ركـزت العمليـات علـى محـص واملنـاطق احمليطـة هبـا                 . املعارضة املسلحة 

، والقـرى   )بـني محـاة وإدلـب     (، واملنطقة احمليطة باحلولة، وأرحيا، وكفر زيتا، ومـورِك          )والقصري
وقـد تـسببت االشـتباكات املـسلحة بـني املعارضـة       . ب مدينـة حلـب  الواقعة مشـال غـرب وجنـو      

ــدبابات      ــسوري للـ ــتخدام اجلـــيش العـــريب الـ ــسكانية، واسـ ــز الـ ــة يف املراكـ ــوات احلكوميـ والقـ
ــد    ــفوف املـ ــة يف صـ ــسائر فادحـ ــوع خـ ــة، يف وقـ ــرض   . نينيواملدفعيـ ــك، فـ ــع ذلـ ــالتالزم مـ وبـ

 للمراقبـة بزيـارة مـسرح القتـال يف          اجلـانبني عوائـق متزايـدة علـى قيـام بعثـة األمـم املتحـدة                كال
بعثـة أو علـى مقربـة منـها     الاملراكز السكانية، مبـا يف ذلـك إطـالق النـار مباشـرة علـى دوريـات               

 .بالقنابل ومهامجتها
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مـايو، تعرضـت مدينـة احلولـة مبحافظـة محـص، إىل هجـوم بـدأ بقـصفها                   / أيار ٢٥ويف    - ١٣
 جثـة مـن بينـها       ١٠٠ األمـم املتحـدة مـا جمموعـه          ويف اليوم التايل، شاهد مراقبو بعثـة      . باملدفعية
وكانـت اجلـروح   .  طفال وتسع نساء يف مواقع عدة، مبـا فيهـا ثالثـة مـساجد ومـرتل              ٤١جثث  

اليت أصيب هبا بعض اجلثث متوافقة مع ما تـسببه نـريان املدفعيـة الثقيلـة، وكـان بعـضها اآلخـر                       
ويف أحـد املنـازل، شـاهد       . لـرأس مصابا على ما يبـدو بطلقـات ناريـة أو بإصـابات خطـرية يف ا               

مراقبـو بعثــة األمــم املتحــدة جثثـا لثمانيــة أشــخاص، بينــهم سـتة أطفــال وامــرأة، وكانــت املــرأة    
وقــام أفــراد البعثــة بتحديــد كــل مــن آثــار االرتطــام احلديثــة والــيت  . مــصابة برصاصــة يف الــرأس

ون واملدفعيــة ونــريان حيتمــل أن تكــون أقــدم علــى مبــاين القريــة النامجــة عــن نــريان قــذائف اهلــا  
 القـذائف، مبـا فيهـا شـظايا         تلـك الدبابات املباشرة وغري املباشرة، باإلضافة إىل قطع من شـظايا           

 مـم، وقـذائف مدفعيـة هـويتزر مـن           ٢٣عيار   ZU-23قذائف مدافع مضادة للطائرات من طراز       
لقتــل مــايو، أصــدر جملــس األمــن بيانــا صــحفيا يــدين عمليــات ا/ أيــار٢٧ويف .  مــم١٢٢عيـار  

لتقـصي احلقـائق    املـستقلة   وباإلضافة إىل ذلك، أجرت اللجنة الدوليـة        . بأقوى العبارات املمكنة  
يف اجلمهورية العربية السورية حتقيقا خاصا حول األحداث يف منطقة احلولة، وأفادت بالنتـائج              

 .يونيه/ حزيران٢٦اليت توصلت إليها يف عرض شفوي يتضمن آخر املستجدات، صدر يف 

. وعنــدما واصــلت احلكومــة محلتــها، الحظــت بعثــة املراقبــة وجــود منــط يف اهلجمــات   - ١٤
ويتمثــل هــذا الــنمط يف قــصف متقطــع باملدفعيــة وبقــذائف اهلــاون يليــه انتــشار حمــدود لقــوات   
املــشاة اآلليــة والــدبابات يف مراكــز املــدن، تليــه عمليــات اعتقــال أو احتجــاز املــشتبه بتأييــدهم   

ة تترافق بارتفاع يف اهلجمات املخططة واملنسقة اليت تـشنها مجاعـات       وكانت احلمل . للمعارضة
وسـجلت بعثـة املراقبـة زيـادة يف وتـرية عمليـات         . املعارضة املسلحة ضد قوات األمن احلكومية     

املعارضــة املــسلحة وحتــوال يف أســاليبها، إذ أهنــا أصــبحت تــستهدف أيــضا اهلياكــل األساســية     
ة حمليــــا  املــــصنع ســــلحة الــــصغرية والعبــــوات الناســــفة     احلكوميــــة واملدنيــــة باســــتخدام األ   

  .الصاروخية والقذائف
 التزامـه  احلـر  الـسوري  اجلـيش  سـحب  مـع  وبـالتزامن  ،يونيـه /حزيران ٨ من الفترة يفو  - ١٥
 الـرتاع  حـدة  اشـتداد  البعثـة  الحظـت  تنفيـذها،  يف تقـدم  إحراز عدم حبجة الست، النقاط خبطة
فـضال عـن     األقـل،  علـى  الـسياسية  املعارضـة  عناصـر  وبعـض  املسلحة املعارضة أن وبدا .املسلح

 أوال البعثـة  الحظـت  الـسياق،  هـذا  ويف .عـسكرية  اسـتراتيجية  انتـهاج  على عازمون احلكومة،
 إطـار  يف وذلـك  طيـار،  بـدون  وطـائرات  قتاليـة  هليكـوبتر  لطـائرات  احلكومية القوات استخدام
 العديـد  يف املعارضـة  معاقـل  ضـد  واملشاة واملدفعية واملدرعات اجلوية تمشتركة للقوا  عمليات

ــها هجماهتــا املعارضــة وصــعدت .احلــضرية املراكــز مــن ــى وكثفت ــيش نقــاط عل ــع التفت  واملواق
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ــة ــة احلكومي ــة وقــصفت املعارضــة، مواقــع مــن القريب ــة، األساســية البني ــال وقامــت احليوي  باغتي
 .الضباط كبار وبعض حكوميني مسؤولني

 النقـاط  خطـة  اللتزامـات  الطـرفني  امتثال عدم أن البعثة رتقر يونيه،/حزيران ١٥ يفو  - ١٦
 والقيـود  العنـف،  ملـستوى  نظـرا  - الواليـة  مهـام  تنفيذ دون حتول اليت العقبات وتراكم الست،
 التنفيذيـة  األنـشطة  جعـل  قـد  - املباشـر  واالسـتهداف  الرصـد،  بغـرض  الوصـول  على املفروضة

 ذلـك  عقـب  البعثـة  مراقبـة تـبني   و .العادية أنشطتها ةالبعث علقتفقد   وبالتايل. للتطبيق قابلة غري
 يوجـد  الـيت  املواقع من العسكريني للمراقبنياملتاح   احملدود النظر جمال اجلارية العدائية للعمليات

ــا ــق هب ــة الظــروف تكــن ومل .الفري ــذ مواتي ــاريخ ذلــك من ــةالعاد املهــام الســتئناف الت ــة ي ، للبعث
 حــسب الــصلة ذات احملليــة اجلهــات مــع لتعامــلا وجيــري ؛ايوميــ جيــري استعراضــها ولكــن

ــة بــه تــسمح مــا  يونيــه،/حزيــران ٢٦ حــىت البعثــة، قامــت املعــايري، هــذه وضــمن .األمنيــة البيئ
 وإمكانيـة  وضـعها  لرصـد  الـرتاع،  مـن  املتضررة املناطق يف والتعليمية الطبية املرافق إىل بزيارات
 .إليها املدنيني وصول

 إىل رسـالة  ٥٧ الـسورية اجلمهوريـة العربيـة      حكومـة  جهـت و بريل،أ/نيسان ١٦ ومنذ  - ١٧
ــيس ــل ، وإيلََّاألمــن جملــس رئ ــزاعم هبــا حتي ــهاكات م  مجاعــات جانــب مــن العنــف وقــف بانت

ــسلحة املعارضــة ــوي .امل ــذه وحتت ــائل ه ــى الرس ــوائم عل ــصلة ق ــدةل مف ــن آالف ع  احلــوادث م
 ومبـوازاة  .املـستهدفة  كوميـة احل املمتلكـات و املزعـومني  هاومرتكبي اهلجمات وطبيعة والضحايا،

 تزويـد  والدوليـة  احملليـة  اإلنـسان  حقـوق  ومنظمـات  الـسورية  املعارضة مجاعات واصلت ذلك،
 مفـصلة  بتقـارير  ةلـسوري لألمم املتحدة وجامعة الـدول العربيـة         املشترك اخلاص املبعوث مكتب
 تـدعمها  لـيت ا وامليليـشيات  احلكومـة  جانـب  مـن  العنـف  وقف بانتهاكات ادعاءات عن وموثقة

 تـشمل  وهـي  .ارتكبتـها  قـد  احلكومـة  أن يـزعم  اإلنـسان  حلقـوق  انتـهاكات  وكذلك احلكومة،
  .اإلنسان حقوق وانتهاكات العنف ضحايا من اآلالف أمساء

  
 اإلنسانية املساعدة  - بـاء  

 املنظمــات وتقــدر . اإلنــسانية األوضــاع تــدهور اســتمر القتــال، حــدة الشــتداد نظــرا  - ١٨
 داخـل  إنـسانية  ة مـساعد  إىل حاجة يف شخص مليون ١,٥ إىل يصل ما اآلن هناك أن اإلنسانية

 لـشؤون  املتحـدة  األمـم  يةمفوضـ  أفـادت  يونيـه، /حزيـران  ٢٨ ويف .ةسورياجلمهورية العربيـة الـ    
 ولبنـان، وتركيـا والعـراق      األردن يف مـساعدة  يتلقـون  الجـئ  ٩٦ ٠٠٠ من أكثر أنب الالجئني

 .بريلأ/نيسان منذ تقريبا عددهم أمثال ثةثال تقارب زيادة ميثل ما وهو

 .املـسلح  الـرتاع  وطـأة  مـن  يعـانون  ةسورياجلمهورية العربية الـ    داخل املدنيون زال وما  - ١٩
النـازحني داخـل     األشـخاص  عدد جانب إىل بسرعة، االرتفاع يف آخذ واجلرحى القتلى وعدد
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 فقـد  الـضحايا،  عـدد  مـن  حقـق الت علـى  قـادرة  غـري  املتحـدة  األمـم  أن حني ويف .البلد وخارجه 
 األفـراد  ذلـك  يف مبـا  قتلـوا،  قـد  سـوري  مواطن ٧ ٠٠٠ من أكثر أن السورية احلكومة ذكرت

 األزمـة  بدايـة  منـذ  قتلـوا  الـذين  عـدد  بـأن  تفيد احلكومية غري املنظمات أن حني يف العسكريني،
 مــن تــضررا األكثــر املــدن يف الــسكان ويعــاين .شــخص ١٧ ٠٠٠ إىل ١٣ ٠٠٠ مــن يتــراوح
ــاه نقــص مــن القتــال ــة الرعايــة علــى احلــصول يــستطيعون وال والغــذاء، املي  مــن كــثري يف الطبي
 عـسكرية  كقواعـد  تـستخدم و بانتظـام تـداهم    املـدارس  بـأن  تفيـد  تقـارير  أيضا وهناك .األحيان
 .أيضا وقصفت صحية ومرافق مستشفيات دومهت وقد .احتجاز ومراكز

 الـسكان  مـن  عـدد  إىل الوصـول  مـن  يونيه/حزيران يف املتحدة األمم وكاالت ومتكنت  - ٢٠
 مـع  بالتنـسيق  العـاملي  الغـذاء  برنـامج  ومتكـن  .الـسابقة  األشـهر  خـالل  حدث ما عن كثريا يزيد
 يف شـخص  ٥٠٠ ٠٠٠ مـن  يقرب ما إىل مساعدات توزيع من السوري، العريب األمحر اهلالل

 وهنــاك .نفــسها الفتــرة يف شــخص ٨٠ ٠٠٠ إىل غذائيــة غــري مــواد تقــدمي ومت .يونيــه/حزيــران
 غــري ال تــزال اجلهــود هـذه  فــإن ذلــك، ومـع  .الــصحي القطــاع يف جتـري  أيــضا كــبرية اسـتجابة 
 .املتزايدة االحتياجات لتلبية كافية

 اخلـدمات  تقـدمي  علـى  سـليب  أثـر  مـايو /أيـار  منتـصف  منذ العنف أعمال لتصاعد وكان  - ٢١
مـن جـراء     اإلنـسانية  االحتياجـات  تلبيـة  دجهـو  قـد أعيقـت   و .املـدنيني  إىل واملـساعدة  األساسية
 وديـر  محـص  مثـل  تـضررا،  األكثر املناطق إىل الوصول دون حال الذي والقتال العنف استمرار
إقامـة   وعمليـات  املعقـدة  الظـروف  وتـشكل  .املتحـدة  لألمم امليداين الوجود إقامة وأخر الزور،
 متـس  اليت املعدات استرياد يف وباتوالصع والدولية احمللية احلكومية غري املنظمات مع اتشراك

 .فعالية أكثر إنسانية الستجابة إضافية معوقات إليها، حلاجةا

 املـدنيني  إجـالء  يكـن  ومل .مـايو /أيار ٢٥ منذ محص ملدينة اليومي القصف استمر وقد  - ٢٢
الـذي   القتـال  وقـف  علـى  املـسلحة  املعارضة ماعاتواجل وقد اتفقت احلكومة   .اآلن حىت ممكنا

 ويعـد  . البعثة التوصل إليه إال أهنا مل تتمكن من تنفيـذه وفـق اإلطـار الـزمين املتفـق عليـه                    يسرت
 للمراكـز  الـسورية  الـسلطات  وإغـالق  الـدائر،  القتال بسبب مقيدا الطبية املساعدة إىل الوصول
 واحـد  مستـشفى هنـاك    كان يونيه،/حزيران ١٦ يفو .حوهلاما  و فيها وجودها تعزيز أو الطبية
 ووفقـا  .جزئيـا  حيتلونه كانوا السورياجليش العريب    جنود ولكن التشغيل، قيد محص ةمدين يف
 الرعايــة علــى احلــصول أمــام عائقــا تــشكل االعتقــال خــشية فــإن احملليــون، املواطنــون أورده ملــا

 .الطبية

 /حزيــران ٢٦ منـذ  الــسوري العـريب  األمحــر اهلـالل  يــتمكن مل الـزور،  ديــر حمافظـة  ويف  - ٢٣
 أغلـق  وقـد  .األمنيـة  األوضـاع  بـسبب  الـزور  ديـر  مدينـة  مـن  عدة مناطق إىل لوصولا يونيه من 
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 مفاوضــات تــنجح ومل .يونيــه/حزيــران ١٥ منــذ املعارضــة عليهــا تــسيطر منطقــة يف مستــشفى
 .اآلن حىت فتحه إعادة يف احملافظ مع البعثة

  
 االحتجاز  - جيم  

 الـيت   األنـواع  خمتلـف مـن    ملرافـق ا مـن  شبكة يف ينتجزحم السوريني من اآلالف الال يز   - ٢٤
ــديرها ــة تـ ــارير ووردت .احلكومـ ــد تقـ ــاز  ذلـــك أن تفيـ  األشـــخاص يقتـــصر علـــى الاالحتجـ

 والناشـطني  اإلنـسان  حقـوق  عـن  املـدافعني يشمل   هولكن فحسب، املسلح القتال يف املشاركني
ــضعفاء األشــخاص وكــذلك جماهلــا، يف ــذين بــني ومــن .ال ــيهم القــبض ألقــي ال  شخــصيات عل

 .العنف نبذ إىل بالدعوة فةمعرو

 ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ      حكومـة عـاتق    علـى يقـع    الـست،  النقـاط  خطـة  إطار ويف  - ٢٥
 إطـالق  وتـرية  وتكثيـف  تعـسفا،  احملتجـزين  األشـخاص  مجيـع  إىل كامـل ال وصـول ال بتوفري التزام

 وظــروف حلالــة األوســع الــسياق يف كــبريا اجملــال هــذا يف التقــدم يكــن ومل .ونطاقــه ســراحهم
 تقـارير  هنـاك  زالـت  ومـا  .واضـحة  غـري  ال تـزال   اليت البالد، أحناء مجيع يف املعتقلني من اآلالف
 توقيــف وعمليــات )االحتجــاز أثنــاء التعــذيب ذلــك يف مبــا( كــبرية انتــهاكات عــن للقلــق مــثرية

 .واسع نطاق على واعتقال

ــة والحظــت  - ٢٦ ــار ٣١ يف ودرعــا دمــشق يف معــتقال ١٨٣ ســراح إطــالق البعث  مــايو،/أي
 /حزيــران ١٤ يف الــزور وديــر وإدلــب ومحــاة ودرعــا دمــشق يف معــتقال ٢٨٥ ســراح وإطــالق

 معتقـل  ٥٠٠ عـن  اإلفراج إىل احلكومة تصرحيات أشارت التارخيني، هذين من كل ويف .يونيه
 أعلـن  الـذين  ١ ٠٠٠ الــ  املعـتقلني  وتفاصـيل  بأمسـاء  قـوائم  البعثـة  وطلبـت  .البلـد  أحنـاء مجيع   يف
 مـع  مقـابالت  خالل عنهم، املفرج املعتقلني من عشرة وادعى .تقدم مل هاولكن عنهم، راجاإلف

 تتـراوح  لفتـرات  اخلـارجي  العامل عن مبعزل واحتجزوا تعسفية بصورة اعتقاهلم مت قد أنه البعثة،
 مـشاركتهم  بـسبب  الـشرطة،  أو العـسكرية  االسـتخبارات عناصر   قبل من يوما ٤٥ و ٢٠ بني

 .مسلحة مجاعات يف املزعومة عضويتهم أو اهراتمظ يف املزعومة

 االعتقــال عــن مؤكــدة غــري معلومــاتطــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   البعثــة وتلقــت  - ٢٧
 وناشــطون ونــساء أطفــال فــيهم مبــن األشــخاص، مــن ملئــات االنفــرادي واحلــبس التعــسفي
ــران ٢٥ وحــىت .سياســيون ــه،/حزي ــة تلقــت يوني  معــتقال ٢ ١٨٥وجــود  عــن معلومــات البعث

 ومتكنــت .املعلومــات تلــك مــن تتأكــدو البلــد، أحنــاءمجيــع  يف االحتجــاز أمــاكن مــن ٩٧ و
 .درعا يف لالعتقال مركز إىل واحدة مناسبة يف الوصول من اآلن، حىت البعثة،
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 معلومـات  على للحصول احلكومة إىل خطيا طلبا يونيه/حزيران ١١ يف البعثة وقدمت  - ٢٨
 واإلفـراج  إلـيهم  والوصـول  الـضعيفة،  الفئـات  مـن  تعـسفا  تجـزين احمل األشـخاص  مـن  ١٠٢ نع

 مرافــق  إىل الوصــول أجــل مــن  خطيــا طلبــا البعثــة قــدمت  يونيــه،/حزيــران ١٥ ويف .عنــهم
 وزيـر  نائـب  مـع  البعثـة  اجتمعـت  يونيـه، /حزيـران  ٢١ ويف .ومحاة وحلب دمشق يف االحتجاز
 ردا البعثـة  تتلـق  ومل .الطلبـات  ههـذ  خبـصوص  للـرئيس  القـانونيني  املستشارين ورئيس اخلارجية

 مــايو،/أيــار شــهر هنايــة يف قُـــدم الــذي البعثــة اقتــراح علــى بعــد الــسلطات تــرد ومل .اآلن حــىت
 .التعسفي باالعتقال معين وطين عامل فريق بإنشاء

 عــن يحكــوممــسؤول  مــن وكــذلك اجلمهــور أفــراد مــن تقــارير أيــضا البعثــة وتلقــت  - ٢٩
 معظــم ويف .املــسلحة املعارضــة مجاعــات لــدى احملتجــزينهم احملــرومني مــن حريتــ  األشــخاص
 أكـدت  عديـدة،  حـاالت  ويف .لديها حمتجزين أي وجود للبعثة اجلماعات هذه نفت احلاالت،
 البعثــة وتلقــت .اعهــدهت يف كــانوا األشــخاص هــؤالء أن للبعثــة املعارضــة يف االتــصال جهــات
 عــن اإلفــراج مقابــل يف ذخــرية أو بــأموال مطالبــات عــن للحكومــة مــوالني أفــراد مــن تقــارير

 بــأن  البعثــة بــإبالغ  موثــوق مــصدر  وقــام .املــسلحة  املعارضــة مجاعــات  حتتجــزهم خمــتطفني
 ليهـا ي سريعة، “اكمةحم” إىل يتعرضون ما كثريا املسلحة اجلماعات لدى احملتجزين األشخاص

 . املزاعمهذه من التحقق من التمكن عدم رغم  تعسفيإعدام
  

 للصحفيني ركةاحل حرية  - دال  
 خطـة ألحكـام    االمتثـال  بـشأن  منـتظم  بـشكل  اإلبـالغ  وأ الرصـد  مـن  البعثة تتمكن مل  - ٣٠

 علــى أساســي بــشكل كانــت تعتمــدو للــصحفيني، احلركــة حريــةكفالــة  بــشأن الــست النقــاط
  اجلمهوريـة العربيـة    يف اإلعـالم  وسـائل  ممثلي مع منتظمة اتصاالت خالل من الواردة املعلومات

 .ةسوريال

 /آذار ٢٥ بعـد  للـصحفيني  الـدخول  تأشـريات  إصـدار  السورية السلطات عجلت وقد  - ٣١
 ووزيـر  الـوزراء  رئـيس  نائـب  مـن  رسـائل  دوريـة  بصفة املشترك اخلاص املبعوث وتلقى .مارس

ــة ــربني اخلارجي ــة الــ  يف واملغت ــة العربي ـــب ،ةسورياجلمهوري ــا لغهي ــدد فيه ــصحفيني بع ــدوليني ال  ال
 ممــنحه مت نالــذي األخــرى، العربيــة الــدول مــن ذلــك يف مبــا الدوليــة، اإلعالميــة واملؤســسات
 ،٢٠١٢ يونيــه/حزيــران ١٤ مؤرخــة القبيــل هــذا مــن رســالة آخــر وكانــت .دخــول تأشــريات
 وســائل مــن ٢٠٧” أن إىل تــشري يونيــه،/حزيــران ١٣ إىل مــارس/آذار ٢٥ مــن الفتــرة وتغطــي
 .دخول تأشريات منحت قد “والعربية األجنبية اإلعالم

ــزالو  - ٣٢ ــة ال ت ــت البعث ــارير ىتلق ــن تق ــن   م ــد م ــائلالعدي ــالماإل وس ــةال ع ــد دولي ــأن تفي  ب
 الـصحفية،  اهلويـة  بطاقـات  تـصدر  ومل .أشـهر  عـدة  منـذ  دخـول  تأشـريات صحفييها مل مينحـوا     
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 .التفتــيش نقــاطعــرب  مــرورهم وتــسهيل الــصحفيني أمــن علــى احلفــاظ وســائل إحــدى وهــي
 خــارج إىل نياملــسافر نيالــصحفي تقــوم مبرافقــة األحيــان نمــ كــثري يف البعثــة دوريــاتكانــت و

 .دمشق

 قـد  احلكوميـة  القـوات  إن قـالوا شخـصيا    سـوريني  صـحافيني  مـن  تقـارير  عثةوتلقت الب   - ٣٣
 البعثـة  أُبِلـغت كما .للحكومة مناهضة حشود قبل من اجلسدي لالعتداء تعرضوا أو اعتقلتهم،

 املنـاطق  إىل بالـدخول  جيـازفون  ال الرمسيـة  الـسورية  ةاإلعالميـ  للقنـوات  التـابعني  الصحفيني بأن
ــيت ــسيطر ال ــا ت ــن املعارضــة عليه ــق م ــى احلــرص منطل ــام  ذلــك، إىل وإضــافة .ســالمتهم عل ق
 قبـل  مـن  ضايقاتعـن تعرضـهم ملـ      البعثـة بـإبالغ    سوريا يف يعملون الذين األجانب نفيوالصح
 .للحكومة مناهضة حشود

 اخلارجيــة ووزيــر الــوزراء رئــيس نائــب أبلــغ نيــه،يو/حزيــران ٢٧ مؤرخــة رســالة ويف  - ٣٤
ــربني ــأن املــشترك اخلــاص املبعــوث واملغت ــة جمموعــات” ب ــاة مقــر هامجــت “مــسلحة إرهابي  قن
 .أمــن حــراس وأربعــة صــحافيني ثالثــة وقتلــت احملطــة ودمــرت دمــشق، يف الــسورية اإلخباريــة
 يوليـه /متـوز  ٢ يـوم  نـت نترإلا علـى  موقعهـا  علـى  إرهابيـة،  مجاعـة  وهـي  النصرة، جبهة وأعلنت

  .اهلجوم ذلك عن مسؤوليتها
  

  احترام حرية التجمع واالحتجاج السلمي   -هاء   
يف إطار خطة النقاط الست، التزمت احلكومة السورية بـاحترام حريـة التجمـع واحلـق                 - ٣٥

وكمـا أشـري يف رسـاليت املؤرخـة         . يف التظاهر بشكل سـلمي علـى النحـو الـذي يكفلـه القـانون              
، فالتخويف وانتهاكات حقـوق     )S/2012/363 (واملوجهة إىل رئيس جملس األمن    مايو  / أيار ٢٥

اإلنسان على نطاق واسع ال هتيئ مناخـاً مناسـباً يـستطيع املواطنـون اإلعـراب فيـه عـن آرائهـم                       
  . والتظاهر حبرية

لعنف، شكلت املظاهرات العامة مسة رئيـسية لنـشاط         التعرض ل وعلى الرغم من خماطر       - ٣٦
وأفـادت مـصادر احلكومـة      .  وطواهلـا  ارضة قبل نشر بعثة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف سـوري            املعا

أن املظاهرات تواصلت يف مجيع أحناء البلد، وإن على نطـاق أضـيق             بواملعارضة على حدٍّ سواء     
وما فتئت املـسريات واألشـكال      . ولفترات أقصر مما أبلغ عنه أثناء املراحل األوىل من االنتفاضة         

ى مـن املظـاهرات تـنظم يف جمموعـة مـن املراكـز احلـضرية الرئيـسية، وكـذلك يف القـرى                       األخر
والبلدات األصغر حجماً، مبا يف ذلك جتاوباً مع وصـول أفـراد بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف                     

وظلت جامعة حلب مركزاً ملعظـم املظـاهرات احلاشـدة الـيت يقودهـا         . سوريا يف بعض األحيان   
ذلك مظاهرات موالية للحكومـة يف عـدد مـن األمـاكن، مبـا يف ذلـك رداً                  ونظمت ك . الطالب
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مـايو  / أيـار  ١٠على احلوادث الكـربى مثـل الـتفجريات االنتحاريـة الـيت حـصلت يف دمـشق يف                   
  . مايو/ أيار٧واالنتخابات اليت جرت يف 

وبسبب ما اتسمت به هذه املظاهرات من طـابع عفـوي يف أغلـب األحيـان، ال سـيما                     - ٣٧
مناطق املعارضة، واملخاطر اليت تعرض هلا أفراد بعثة األمم املتحدة للمراقبـة يف سـوريا لـدى                 يف  

تنقلهم قرب جمموعات من املتظاهرين غالباً ما تكون خارجة عـن الـسيطرة، مل تكـن البعثـة يف                   
، فـإن مراقبـة     لـذلك و. وضع يسمح هلا برصد هـذه األحـداث واإلبـالغ عنـها بـصورة منهجيـة               

حكام خطة النقاط الست املتصلة حبرية التجمـع واالحتجـاج الـسلمي اعتمـد بـصفة          االمتثال أل 
أساسية علـى تقـارير واردة مـن مجيـع األطـراف وعلـى عمليـات حتقـق يف املوقـع حيثمـا أمكـن                    

  . ذلك
وتلقت بعثة األمم املتحـدة للمراقبـة يف سـوريا تقـارير عديـدة عـن اسـتخدام احلكومـة                      - ٣٨

املفرط، مبا يف ذلـك الـذخرية احليـة والقـوة املميتـة، لتفريـق املظـاهرات                 واجلهات األمنية للعنف    
 ابـأهنم طلبـو   للبعثة   عدد من املسؤولني احلكوميني احملليني       ادعىو. السلمية يف خمتلف أحناء البلد    

ومل يتـبني أن املظـاهرات املواليـة        . من عناصر الـشرطة اعتقـال املتظـاهرين املعارضـني للحكومـة           
  . ختضع لقيود مماثلةعلى حدة اقبتها البعثة للحكومة اليت ر

وتعرض أفراد البعثة ومركباهتا أيضاً لعدد من احلوادث العنيفة لدى وجودهم بـالقرب               - ٣٩
ــصار كــال الطــرفني      ــا أن ــوم هب ــيت يق ــني طــالء    . مــن املظــاهرات ال وتراوحــت هــذه احلــوادث ب

 جـسيمة هبـذه املركبـات      الشعارات والرسومات على مركبات للدوريات وإحلاق أضرار ماديـة        
وقبـل وقـف تـسيري الـدوريات        . بسبب إلقاء احلجارة وإطالق الرصاص وغريها من املقـذوفات        

يونيه، تزايدت صعوبة رصد االمتثال للنقطة السادسة من خطة النقـاط الـست             / حزيران ١٥يف  
  . بفعالية بسبب هذه احلوادث

  
  املسار السياسي  -ثالثاً   

اتـصاالت منتظمـة مـع      بإجراء  نائباه  ما فتئ يقوم و   خلاص املشترك،   منذ تعيني املبعوث ا     - ٤٠
، وذلـك    قادة املعارضة السورية وأفرادها     وطائفة واسعة من   ةسورياجلمهورية العربية ال  حكومة  

يف وكـان عمـل البعثـة حامسـاً     . للتوصل إىل أرضية مشتركة يف سبيل إجياد حل سياسـي لألزمـة     
اتــسم ي للتقييمــات والــسياسات الدوليــة، األمــر الــذي  حتديــد الوقــائع وتــوفري أســاس موضــوع 

أمهية حامسة يف إطار اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص املشترك لتحقيـق توافـق دويل يف اآلراء              ب
وكانـت البعثـة أيـضاً يف موقـع خيوهلـا إشـراك           . بشأن طبيعـة األزمـة ومـا يقتـضيه إجيـاد حـل هلـا              

  . ملبعوث اخلاص املشتركاألطراف على أرض الواقع دعماً جلهود ا
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القليلـة  وخالل املشاورات اليت أجراها مكتب املبعوث اخلاص املشترك خـالل األشـهر               - ٤١
مـع   املاضية، اتضح أن العديد مـن الـسوريني يعتـربون بأنـه ال ميكـن بـدء عمليـة سياسـية جمديـة                      

املعاملـة  استمرار العمليات العسكرية، واحتجاز آالف األشخاص وتعرضهم للمزيـد مـن سـوء              
ويف الوقت نفسه، ال ميكن حتقيق وقـف مـستمر ألعمـال    .  دون حماكمة التعذيب أو اإلعدام   أو

م بــشأن تنفيــذ أحكــام النقــاط اخلمــس األخــرى مــن خطــة النقــاط الــست  العنــف وإحــراز تقــد
واتـضح أيـضاً، مـع عـدم تنفيـذ خطـة النقـاط الـست، أنـه يـتعني               . منظور سياسي موثوق   بدون

عواقـب علـى   فـرض  ن الضغوط املنسقة واملتواصلة على األطـراف، مبـا يف ذلـك     ممارسة املزيد م  
عمليـة انتقـال سياسـي      لتقـدمي دعـم فعـال للقيـام ب        عدم االمتثال، وأنه يتعني رسم مـسار أوضـح          

 وقد قدم املبعوث اخلاص املشترك إحاطة إىل اجلمعية العامة وجملـس األمـن هلـذه                .بقيادة سورية 
  .٢٠١٢يه يون/ حزيران٧الغاية يف 

ويف هذا السياق، سعى املبعوث اخلاص املشترك والفريق بصورة مكثفة لعقد اجتمـاع               - ٤٢
ــدى األطــراف يف        ــالنفوذ ل ــع ب ــيت تتمت ــدان ال ــن املنظمــات والبل ــة م ــة  جملموع ــة العربي اجلمهوري

وهلــذه .  لالتفــاق علــى جمموعــة مــن اإلجـراءات اإلضــافية الراميــة إىل التــصدي لألزمــة الـسورية 
اجتمع كل من األمني العام لألمم املتحدة واألمـني العـام جلامعـة الـدول العربيـة ووزراء                  ة،  الغاي

) رئـيس مـؤمتر قمـة جامعـة الـدول العربيـة           (خارجية االحتاد الروسـي وتركيـا والـصني والعـراق           
رئيـسة  (والكويـت   ) رئيسة جلنة جامعة الدول العربيـة ملتابعـة الوضـع يف سـوريا            (وفرنسا وقطر   

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا      ) اء اخلارجية التابع جلامعة الدول العربية     جملس وزر 
ــة       ــشؤون اخلارجي ــسامية لل ــة االحتــاد األورويب ال ــة وممثل ــات املتحــدة األمريكي ــشمالية والوالي ال

يونيـه بوصـفهم جمموعـة      / حزيـران  ٣٠والسياسة األمنية، يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف          
من أجل سوريا، برئاسة املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة                العمل  

  .إىل سوريا
دائـم  جمموعة العمل مجيع األطـراف إىل االلتـزام جمـدداً بوقـف             الصادر عن   بيان  الودعا    - ٤٣

ــدون انتظــار إجــراءات مــن األطــراف         ــوراً وب ــست ف ــذ خطــة النقــاط ال ــسلح وبتنفي للعنــف امل
ودعـت جمموعـة العمـل أيـضاً احلكومـة إىل تـوفري             . التعاون مع البعثة يف هذا الصدد     األخرى، و 

إمكانية الوصول إىل احملتجزين واإلفراج عنهم، والسماح للصحفيني بالـدخول والتنقـل حبريـة،              
وشـددت جمموعـة العمـل علـى أنـه جيـب كفالـة وصـول                . واحترام حق التظاهر بـشكل سـلمي      

  . يع احملتاجني إليهااملساعدات اإلنسانية إىل مج
ــام باملبــادئ واخلطــوط التوجيهيــة  ”فقــت جمموعــة العمــل علــى  تاو  - ٤٤ ــة للقي عمليــة انتقالي

وتشدد هذه املبادئ واخلطـوط التوجيهيـة علـى أن الـشعب الـسوري هـو مـن                  . “بقيادة سورية 
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سياســي، لكــن الوقــت بــدأ ينفــد ويلــزم اختــاذ خطــوات عاجلــة   حــل يــتعني عليــه التوصــل إىل 
وشددت جمموعة العمـل علـى أنـه جيـب وقـف إراقـة              . صل إىل اتفاق على العملية االنتقالية     للتو

لتقدمي حماورين فعلـيني للعمـل مـع املبعـوث اخلـاص            مستعدة  الدماء، وجيب أن تكون األطراف      
واتفقـت جمموعـة العمـل علـى أن أي تــسوية     . املـشترك حنـو التوصـل إىل تـسوية بقيـادة ســورية     

 منظـوراً مـستقبلياً ميكـن أن يتـشاطره          اجلمهورية العربية الـسورية    لشعب   سياسية جيب أن تقدم   
؛ وعلــى أن العمليــة االنتقاليــة ينبغــي أن تتبــع خطــوات  اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةاجلميــع يف 

جتـري  واضحة ال رجعة فيها وفق جدول زمين حمدد؛ وعلى أن هذه العملية االنتقالية جيـب أن                 
واتفقـت جمموعـة العمـل، مـن بـني       . ع ويتسم باالسـتقرار واهلـدوء     يف جو يكفل السالمة للجمي    

يـئ  هت أن ا باسـتطاعته ة حكـم انتقاليـ  هيئـة عناصر أخرى، على أن تشمل العملية االنتقالية إقامة         
كامــل هيئــة احلكــم االنتقاليــة   ارس متــبيئــة حمايــدة تتحــرك يف ظلــها العمليــة االنتقاليــة، وأن      

مـن احلكومـة احلاليـة واملعارضـة ومـن اجملموعـات            أعـضاء    ضمتـ وميكن أن   . السلطات التنفيذية 
  .على أساس املوافقة املتبادلة لشكَّتاألخرى، وينبغي أن 

أكدت جمموعة العمل جمدداً على أن الشعب السوري هو من يقـرر مـستقبل              بعد أن   و  - ٤٥
ل  على أن عملية احلوار الوطين جيب أال تكـون شـاملة للجميـع فحـسب، بـ                 فقد شددت  ،البلد

نتوقـع جمموعـة    و. جيب أيـضاً أن تكـون جمديـة وأن حتـرص علـى تنفيـذ مجيـع نتائجهـا الرئيـسية                    
تعـرض نتـائج    أن  ، و املنظومـة القانونيـة   العمل بأنـه ميكـن أن يعـاد النظـر يف النظـام الدسـتوري و               

إقامة النظام الدستوري اجلديـد، مـن الـضروري         وبعد  االستفتاء العام،   الصياغة الدستورية على    
وأكـدت جمموعـة العمـل أن املـرأة جيـب أن متثـل متثـيالً                . ء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية    إجرا

  . كامالً يف مجيع جوانب العملية االنتقالية
وتعهد أعـضاء جمموعـة العمـل لبعـضهم الـبعض وللمبعـوث اخلـاص املـشترك مبمارسـة                     - ٤٦

تنفيـذ أحكـام البيـان،      ل ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ     علـى األطـراف يف      ومطـردة   ضغوط منـسقة    
األمــم  وســيتوىل املبعــوث اخلــاص املــشترك إطــالع. أي زيــادة يف عــسكرة الــرتاعمعارضــتهم و

وقـد تعقـد جمموعـة العمـل اجتماعـات        . املتحدة وجامعـة الـدول العربيـة علـى كـل مـا يـستجد              
أخــرى الســتعراض التقــدم الفعلــي احملــرز وحتديــد مــا يقتــضيه التــصدي لألزمــة مــن خطــوات     

  . ات أخرى إضافية تتخذها جمموعة العملوإجراء
وسيواصل املبعوث اخلاص املشترك وفريقه إشراك األطراف وكـذلك اجلهـات الفاعلـة             - ٤٧

األخرى، لتحقيـق األهـداف العاجلـة الـيت تتمثـل يف التوصـل إىل إهنـاء العنـف، ومتهيـد الطريـق                       
احلكــم هيئــة بــشكل إلجــراء مفاوضــات يقودهــا الــسوريون وميــسكون بزمامهــا يف مــا يتعلــق   

  .  والعملية االنتقالية األوسع نطاقاً، كما بينت جمموعة العملةاالنتقالي
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 يوليـه / متـوز  ٢وقد سافر نائب املبعوث اخلاص املشترك، ناصر القدوة، إىل القـاهرة يف               - ٤٨
حلضور اجتماع للمعارضـة عقـد برعايـة جامعـة الـدول العربيـة، واجلهـود جاريـة وقـت إعـداد                      

  .ير إلحراز تقدم على الصعيدين التنظيمي والسياسيهذا التقر
  

  بعثة وعملياهتا النشر   -رابعاً   
، باشـر فريـق      مباشـرة  أبريـل / نيسان ١٢يف  ) ٢٠١٢( ٢٠٤٢اعتماد القرار   يف أعقاب     - ٤٩

حتضريي مشترك بني إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين مناقشات مع احلكومـة              
. عمليـة حلفـظ الـسالم     لوجـود   بشأن إمكانية    اجلمهورية العربية السورية    ومجاعات املعارضة يف  

، أذن جملس األمن بإنشاء بعثة األمم املتحـدة للمراقبـة يف سـوريا              ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢١ويف  
ني ، كـــبري املـــراقب)النـــرويج(مـــود روبـــرت اللـــواء باشـــر و). ٢٠١٢ (٢٠٤٣مبوجـــب القـــرار 

  . ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩يف  العسكريني ورئيس البعثة قيادهتا
وبفضل سـرعة قياسـية يف االنتـشار، أصـبحت بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف سـوريا                    - ٥٠

ــاً يف    ــل متام ــار٣٠جــاهزة للعم ــايو/ أي ــران٣٠ويف . م ــة   / حزي ــان للبعث ــه، ك ــاً ٢٧٨يوني  مراقب
اه ومحـص   عسكرياً يف مقرها بدمشق، ومثانية مواقع لألفرقة يف حلب ودمشق ودير الزور ومحـ             

 موظفـاً مـدنياً يتولـون الـشؤون الـسياسية واملدنيـة ومـسائل               ١٢١ وإدلب ودرعا وطرطوس؛ و   
حقوق اإلنسان، واإلدارة والدعم يف مقر البعثة، مع وجـود أفرقـة خمتلطـة عـسكرية ومدنيـة يف                   

ئل وتلقى مجيع العـاملني الوافـدين إىل البعثـة تـدريباً توجيهيـاً علـى مـسا                . مخسة من هذه املواقع   
حقوق اإلنسان، وعلى املهارات املتعلقة مبكافحة األجهزة املتفجرة املرجتلـة، وتقـدمي اإلسـعاف      
ــة االجتماعيــة والثقافيــة، إىل جانــب املهــارات املتعلقــة باالتــصاالت     األويل للمــصابني، والتوعي

  . واملراقبة واإلبالغ اخلاصة بالبعثات
اجلمهوريـة  ة يف سوريا بفضل ما أبدته حكومة        وتيسر إنشاء بعثة األمم املتحدة للمراقب       - ٥١

ــة وحوهلــا    العربيــة الــسورية  وقــد . مــن تعــاون كــبري، مبــا يف ذلــك تــوفري األمــن يف مواقــع البعث
واجهت البعثـة الحقـاً صـعوبات يف مـا يتعلـق باسـترياد معـدات االتـصاالت الالزمـة، وإصـدار                

، علـى النحـو املطلـوب يف        احلكومـة  و التأشريات، وإبرام اتفاق مركز البعثـة بـني األمـم املتحـدة           
  .تفاق قيد التفاوضاالوال يزال ). ٢٠١٢ (٢٠٤٣القرار 
يف املراكـز الـسكانية وحوهلـا فيمـا يتعلـق باملراقبـة العـسكرية               بعثـة   العمليات  وتركَّزت    - ٥٢

  دوريـات   جـرى تـسيري    وقـف العنـف،   وسـعياًً إىل توطيـد      . على حد سواء   والتفاعل مع املدنيني  
 تلك املناطق إىل جانب تنظيم زيارات إىل املناطق املعرضة للرتاع أو لوقـوع حـوادث           معزَّزة يف 

لإلبـالغ عـن   يتـسم بالـشفافية     وُوضـع نظـام     . معيَّنة، ألغراض تقصي احلقائق ونزع فتيل التـوتر       
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االنتهاكات، القى ردود فعل أولية إجيابية، مث خضع لتصحيح من اجلـانبني، ولـو أن أيـاً منـهما                   
  .  للطلبات اخلطية املوجهة من البعثة بشأن املتابعة والتحققمل يستجب

ومع نـشر املـوظفني املـدنيني، عملـت األفرقـة املختلطـة علـى توسـيع نطـاق تفاعالهتـا،                       - ٥٣
ــاون     ــهزت كــل الفــرص املتاحــة للتع ــيني وانت ــسكان احملل ــع ال ــا   م ــسيطر عليه ــيت ت ــاطق ال  يف املن
ارضــة، وأنــشأت شــبكة مؤلفــة مــن جهــات اتــصال   احلكومــة واملنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا املع 

 احمللـي مـن األدوات اهلامـة        الـصعيد وكان االتصال والتعـاون علـى       . جمتمعية ومسؤولني وطنيني  
وكـان ُيتـوخى مـن    . علـى ذلـك  تـشجع  لتعـاون   لعالمـات   كان هنـاك    إلرساء االستقرار حيثما    

 بـني اجلـانبني إلعـادة اخلـدمات         املشروع التجرييب للتعاون يف محص التوسُّط يف املـسائل التقنيـة          
، وباعتبار ذلك خطوة يف بناء الثقة يف سياق اجلهـود املبذولـة للحـد        سابق عهدها األساسية إىل   

  .من الرتاع
م أخــصائيني لــدى البعثــة يف دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــاونــشرت   - ٥٤

وفروا للمراقبني العسكريني تدريباً متهيـدياً      ع، وقد    الصن ةيدويال املتفجرة جمال مكافحة األجهزة  
وأجـرى األخـصائيون أيـضاً تقييمـات لآلثـار النامجـة عـن              . مواقـع األفرقـة   صـعيد   وتدريباً علـى    

ة، وحققـوا يف األضـرار الالحقـة مبركبـات البعثـة مـن جـراء األسـلحة                  يدويـ الاملتفجـرة    األجهزة
يف دوريــات جلمــع احلقــائق عقــب وقــوع الــصغرية ونــريان الرشاشــات، ورافقــوا مــراقيب البعثــة  

حوادث، هبدف حتديد طبيعة واجتاه ونوع األسلحة املـستخدمة أثنـاء اهلجمـات املزعومـة علـى                 
  .املراكز السكانية

 فقـد كـان   . أنـشطة البعثـة يف جمـايل املراقبـة واإلبـالغ          أعاقـت    عوامل عـدة     كان هناك و  - ٥٥
ــع احلــوادث وا    ــددة إىل مواق ــرتاع الوصــول يف مناســبات متع ــأخر ل ــة يت ــشواغل األمني  نتيجــةً لل

عـى  وباإلضـافة إىل ذلـك، ادَّ     . لتحذيرات احلكومة، أو جهات املعارضة وجمموعات املـدنيني        أو
 بــأهنم تعرضــوا ألعمــال انتقاميــة مــن جانــب    يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا املعارضــة مــدنيون

انتقـدوا عـدم قيـام البعثـة بتـوفري          القوات احلكومية على إثر زيارات البعثة للمناطق املـذكورة، و         
ويف ظــل تــدهور األحــوال املعيــشية . احلمايــة، وأصــبحوا معــادين للمــراقبني يف مناســبات عــدة 

مـن  وجـود مـراقيب األمـم املتحـدة العـسكريني           يـسفر   للمدنيني، تنامـت التوقعـات الـشعبية بـأن          
.  غيـاب املـراقبني    يف  حـىت  احلمايـة للمـدنيني   إىل تـوفري     هـذا الوجـود   يـؤدي   بـأن   لعنف، و اوقف  

ــ ستمر االســتفادة مــن الفــرص اإلعالميــة لتأكيــد التزامهــا املــ  علــى ودأبــت البعثــة شعب جتــاه ال
  .دود واحتواء التوقعاتاحملالسوري، وشرح دورها 

.  القتـال   أعمـال   تـصاعد  مـع بـالتزامن     عرضـة هلـا     املراقبـون   كان  املخاطر اليت  وازدادت  - ٥٦
ه، اسـُتهدف مراقبـو البعثـة عـشر مـرات علـى األقـل،               يونيـه وحـد   / حزيـران  ١١خالل أسبوع   و
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خـالل الفتـرة    و. ريان على مقربة مباشرة منـهم أو مـن جانـب حـشود معاديـة هلـم                إطالق ن ب إما
غــري مباشــرة يف املنــاطق اجملــاورة بــصورة ، ازداد عــدد حــوادث إطــالق النــار املــشمولة بــالتقرير

 أصــابت نــريان األســلحة فيهــا مواقــع للمــراقبني أو يف مواقــع األفرقــة، وُســجلت عــدة حــوادث
ــشكل مباشــر  ــة ب ــضاً احلــوادث  . األفرق ــة،   وازدادت أي ــسببت بأضــرار يف مركبــات البعث ــيت ت ال

تعرضت تـسع مركبـات للـضرر مـن جـراء نـريان األسـلحة الـصغرية أو أُصـيبت هبـا مباشـرة                         إذ
مـع اجملتمعـات    ن  وقوَّض تصاعد العنف أيضاً قدرة البعثة علـى التعـاو         . خالل األسبوع املذكور  

. يف ظل التداعيات ذات الصلة بتوقعات املدنيني املتعلقـة باضـطالع البعثـة بـدور احلمايـة                احمللية  
وكانــت هنــاك توقعــات موازيــة مــن جانــب مؤيــدي احلكومــة، ومفادهــا بأنــه ينبغــي للبعثــة أن  

تراً وازدادت الـصدامات مـع احلـشود املعاديـة تـوا         . تكشف عـن االعتـداءات الـيت ُتنفـذ ضـدهم          
يونيـه خـارج احلفـة، حيـث اعتـرض حـشد       / حزيـران  ١٢وخطورة، على حنو ما أظهره حادث       

مــن النــاس ســبيل مركبــات البعثــة وأحلقــوا هبــا أضــراراً، مث أطلــق جمهولــون النــار عليهــا خــالل   
  . البلدةلوصول إىلاحماوالت املراقبني 

قبـو البعثـة يف مـواقعهم     مراظـل  أعـاله،  ١٦  و٨وعلى النحـو املـشار إليـه يف الفقـرتني        - ٥٧
يونيه، على خفض أنشطة التعاون، ما عـدا زيـارات الرصـد املتـصلة              / حزيران ١٥وعملوا، منذ   

 علـى    املرافـق الطبيـة والتعليميـة      يونيـه إىل  / حزيران ٢٦بالعمل اإلنساين اليت جيري القيام هبا منذ        
عراض، تعزيـز مواقـع     وقررت البعثة، باالستناد إىل مزيد مـن االسـت        . أساس كل حالة على حدة    

احلفـاظ علـى    أفرقتها يف أربعة مواقع إقليمية يف حلب ودير الزور ومحـص وريـف دمـشق، مـع                  
تقـصي احلقـائق    ل املدنية املـشتركة     -عمليات العسكرية   الأحناء البلد، وتقوية    وجود جغرايف عرب    

 املـراقبني   وبالتزامن مع ذلك، سـيجري خفـض عـدد        . يوليه/اعتباراً من األسبوع األول من متوز     
  . العسكريني مؤقتاً

  
  بعثةاخليارات املتعلقة مبستقبل ال  –خامساً  

ــة والر الــسريع لنتــشاالل قــدمُت وصــفاً  - ٥٨ ــرة الــيت حتققــتكاســب الــيت ملبعث ــه يف الفت  تلَت
وقــد بلغــت الزيــادة الكــبرية واملفاجئــة الــيت ُســجلت الحقــاً علــى صــعيدي التحــريض  . مباشــرة

الطرفني املستويات السابقة للوقف األويل للعنـف، بـل وجتاوزهتـا يف      والعنف املسلح من جانب     
وإذا قررت احلكومـة وجمموعـات املعارضـة املـسلحة االسـتمرار يف اتبـاع الـرد                 . بعض األماكن 

 هـذا التقريـر،   ووقـت إعـداد  . العسكري يف الرتاع احلايل، سيتعني حينئٍذ استعراض فعالية البعثة       
 املتوقـع   األثـر  تشري إىل تغري وشيك يف هذه املواقف، يف انتظار           اليت كان هناك القليل من األدلة    

يونيــه، والــذي دعــا إليــه  / حزيــران٣٠ جمموعــة العمــل خــالل اجتمــاع  اختــذهتاللقــرارات الــيت 
  .املبعوث اخلاص املشترك
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 اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     نشر بعثة مراقبة حلفـظ الـسالم يف         ب قرار اجمللس    قد اُتخذ و  - ٥٩
وقـف  با  مـ  التزامه ُيحافظان علـى  الـرتاع سـ   طـريف    أن   مـن أبرزهـا   ساس افتراضـات معينـة،      على أ 

، أُنشئت البعثـة علـى أساسـها    الفرضية اليت   قد بدَّل استمرار العنف   لكن  . ميع أشكاله جبالعنف  
  هـذه االلتزامـات والعمـل علـى أساسـها،     ، إعـادة تأكيـد   على وجه السرعة،تمت مل حبيث أنه ما 

وجيـري  . أرض الواقـع   علـى    حالـة القائمـة   لل اسـتجابةً هـد   اجل تقـومي إعـادة   سـب   سيكون من املنا  
 والعيـوب احملتملـة     املزايـا  مبا يف ذلك  ن أدناه،   جمموعة من اخليارات، على النحو املبيَّ     استكشاف  

يف  ة متوقعـ  ت كانـ  عـن تلـك الـيت      خمتلفـة  البعثـة يف ظـروف       كة تعزيز مشار  منها، من أجل  كل  ل
  .ستالنقاط ال خطة يف سياق دعم املوكلة إليها  ملمارسة املهاماألصل
ــاول  - ٦٠ ــاراتاخل وتتن ــسحاب   املعروضــةي ــة    ان ــة يف اجلمهوري ــم املتحــدة للمراقب ــة األم بعث

ــسورية  ــة ال ــسلحة     ؛العربي ــة م ــصر محاي ــسكرية أو إضــافة عن ــة الع ــدرة املراقب ــا؛ وتوســيع ق   إليه
يف ظـل   ىل دمـشق    إ واالنتقالدنية  امل  املهام  والتحول إىل  الوضع احلاليني؛ جم و احلواحلفاظ على   

 تطــور كليــاًعكــس ت وال ليــست شــاملة هــذه املقترحــات  و. هدونــ  أووجــود ميــداين إضــايف  
 الالحقـة  والـسياسية    عملياتيـة لتطـورات ال  ا تأخـذ يف احلـسبان    ، وال    الواقـع  األوضاع علـى أرض   

  .تقدمي هذا التقريرل
وكلـة إليهـا وإقامـة تفاعـل مثمـر مـع مجيـع           وإذا تعذَّر على البعثـة االضـطالع باملهـام امل           - ٦١

. األطــراف بــسبب الظــروف الــسياسية واألمنيــة، فقــد تنــشأ حاجــة إىل النظــر يف انــسحاهبا         
ومـن  . وسيؤدي االنسحاب إىل إزالة املخاطر اليت هتدد املراقبني العسكريني واملـوظفني املـدنيني            

إلهناء القتال، والتـشديد علـى أن اتبـاع         شأنه اإلشارة أيضاً إىل املسؤولية اليت يتحملها الطرفان         
فقــدان الثقــة يف لكــن هــذا القــرار سيــشري إىل  . االســتراتيجيات العــسكرية لــيس باحلــل اجملــدي 

للرصـد املـستقل لتنفيـذ خطـة       املـصدر الوحيـد      سـُيزيل  للعنـف و   دائموقف  إىل  عودة  التعجيل بال 
للجهـود املبذولـة    ربة أخـرى    ويرجَّح أن ُيفضي إىل توجيـه ضـ       . النقاط الست على أرض الواقع    

استقرار الوضع على األرض، وأن يزيد من صـعوبة التوصـل إىل عمليـة انتقاليـة          حتقيق  من أجل   
وحـدة  الجمموعة العمل، ممـا يهـدد       ذي حددته    على النحو ال   بقيادة سورية عن طريق التفاوض،    

شعب الـسوري،   لن يكون لدى الـ    وعالوة على ذلك،    . للمضي قدماً يف هذا السبيل    نيت  ُباليت  
يف حــوار هبــدف التوصــل إىل مــن خالهلــا دون وجــود البعثــة، أي آليــة حمليــة إلتاحــة الــدخول  

  .تسوية دائمة
املـراقبني  فمـن شـأن زيـادة عـدد     . تعزيـز البعثـة    يف إمكانية     ميكن النظر   من ذلك،  بدالًو  - ٦٢

  عـدد زيـادة ضا من الـضروري أيـ   كونسيو. تأثريهامن  وقدرة املراقبة أن يوسع من   العسكريني
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ــدنيني  ــى حنــو متناســب املــوظفني امل ــدعم  ، عل ــة  - العــسكرية املهــامواإلضــايف وجــود الل املدني
  . يف مجيع أحناء البلداملنطقة اليت تغطيها البعثة حجم مما سيضاعف، املختلطة

 مبهـام املراقبـة     ضـطالع قـدرة البعثـة علـى اال      باالسـتناد إىل    وينبغي النظر يف هذا التـدبري         - ٦٣
  علــىعتمــد يممــا،  الــستنقــاطالقــصي احلقــائق عــن احلــوادث واإلبــالغ عــن االمتثــال خلطــة وت

العـودة إىل وقـف العنـف       ستتبع  وهـذا يـ   . ذلك، وهـي بيئـة ال تتـوفر حاليـاً         تـسمح بـ   بيئـة    وجود
ويعـاجل خيـار التوسـيع أيـضاً        . تنفيـذ الواليـة   حتد مـن    اليت  كبري يف العوامل احلالية     حتقيق حتسن   و

إذ أن . من منظور احلـلّ الكمـي ال النـوعي   ستراتيجية والسياسية اليت تواجه البعثة   التحديات اال 
ــات       ــب التوقع ــع التوســع، إىل جان ــالتزامن م ــةالغــري التعــرض للخطــر ســيزداد ب ــة واقعي  املتعلق

علـن بالفعـل    أُ يف الـسياق احلـايل،    و .بقدرات البعثة على احلمايـة والتـدخل لـدى الفئـات املعنيَّـة            
هجمـات مباشـرة ضـد      شـن   وأدَّى عـدم تلبيتـها إىل مواقـف عدوانيـة وإىل            قعـات،   هذه التو عن  
حتقيـق  دون بالتعرض ملخاطر أمنية عالية بشكل غري مقبـول    البعثةع  ي توس  وبالتايل، يهدد  .البعثة

  .وائد متناسبةف
قـوة مـسلحة كـبري      نـشر عنـصر     ومثة خيار ثاٍن لتعزيز البعثة وهـو يـستلزم، بالـضرورة،              - ٦٤

 هذا سـيتيح  و. لألمن يف عمل املراقبني غري املسلحني واملوظفني املدنيني       باعتباره ضامناً   ة  للحماي
فـضالً عــن  اجملتمعـات احملليـة،   بوثيـق  التـصال  واال يف امليـدان  فرقـة حلفـاظ علـى مواقـع األ   البعثـة  ل

 بلــــد موافقــــة العنـــصر احلمايــــة املــــسلحة أيـــضاً  ســــيتطلب و. وطينالــــمـــن  األزيـــادة تــــوفري  
ــدور   ســتعداد او املــضيف ــذا ال ــوات ألداء ه ــسامهة بق ــدان امل ــدو يوال. البل ــاك احتمــاالً   ب أن هن

 ني سـالم مـسلح  ةوعـالوة علـى ذلـك، فـإن نـشر حفظـ         .  الشروط املـسبقة   تلك من   تحقيق أي ل
  .تواصل امل الشديدماية املدنيني يف سياق العنفاملتعلقة حبالتوقعات من  سيزيد على الفور

وهــذا . ها احلــالينيجمهــا وتكوينــحب علــى البعثــة فــاظ احل يفوهنــاك خيــار آخــر يتمثــل  - ٦٥
 تعـاون ، وتعزيز العالقـات وأمنـاط ال       الست نقاطال مجيع جوانب خطة     يفاجلهود  سيتيح مواصلة   

وقـف  العـودة إىل     العـزم علـى       أيـضاً  وسـيعكس هـذا اخليـار     .  احمللـي  الصعيد على    بالفعل ةالقائم
وبنـاء  . غري أكيدة ال تزال    حتقيق وقف العنف     أن آفاق تشري إىل     التقييمات احلالية   لكن .العنف

ويف هــذه احلالــة، لــن . تنفيــذهاتــتمكن مــن عليــه، ســتبقى البعثــة مكوَّنــة لالضــطالع مبهــام ال  
 وســتظل فــرص. يتراجــع مــستوى التعــرض للمخــاطر وال التوقعــات بالتوصــل إىل حــل ســلمي 

 الوضـع   مما سـيعزز بقـاء     حمدودة،   تالسنقاط  الطة  خللجوانب غري العسكرية    ل البعثةتعزيز دعم   
  .راهن على حالهال
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واملثبطات املتوقعة يف حال بقاء املواجهة املسلحة علـى         اآلثار السلبية احملتملة    أن   ويبدو  - ٦٦
يف ضـوء   و. كـل مـن املقترحـات املـذكورة أعـاله         ب اصـة  اخل يـزات املاملستوى احلايل تغلـب علـى       

  .هاعثة وتركيزل يف هيكل البحتّوإحداث ذلك، ميكن تصور 
العنـف الواسـع النطـاق      سـياق   البعثة حىت اآلن ويف     اكتسبتها   اليت   ربةاخلىل  إ وباالستناد  - ٦٧

 األطـراف   حـوار مـع     إلقامة دعمال اليت تعزز     املتاحة  اخليارات النظر يف على أرض الواقع، ميكن     
 املبيَّنــة يفق قــواحل مــسائللمــسار الــسياسي و لالــذي يــوىل  االهتمــامزيــدتالــيت ، ووفيمــا بينــها

بقــدرة املــراقبني  وبــاالقتران مــع ذلــك، ميكــن للبعثــة أن حتــتفظ   .النقــاط الــستعناصــر خطــة 
 نطـاق وإن كـان ذلـك ب     هـام تقـصي احلقـائق،       االضطالع مب إجراء حتقق فعال و   العسكريني على   

 فـرد،  ٣٠٠وضـمن القـوام املـأذون بـه والبـالغ         . الظروف احلاليـة   يف حال استمرار      حمدود عمل
 مسحـت الظـروف بـذلك، وإال، توسـيع نطـاق            إذان تكييـف قـدرة املـراقبني بدرجـة كـبرية            ميك

  .اتصال البعثة
 الـيت ميكـن حتقيقهـا يف ظـل           الواليـة  نـشطة وسريكِّز وجود البعثـة يف هـذه احلـال علـى أ             - ٦٨

تكون مفيــدة يف بنــاء الــدعم للجهــود الــيت يبــذهلا املبعــوث اخلــاص   ســ، والــيت اليــةالظــروف احل
 شجيعتــمــن أجــل  الغتنــام الفــرص “املــساعي احلميــدة”تعزيــز قــدرات جري وســي. كاملــشتر

هتدئــة التــوترات وتعزيــز وقــف هبــدف  اتفاقــات علــى املــستوى احمللــي والتوســط لعقــداحلــوار، 
حنـو   خطـوات    إضـافةً إىل اختـاذ    ،   ذلـك  تعـاون كلمـا أمكـن     إطالق النار بني اجلانبني، وتعميـق ال      

هـذه  اعتمـاد    علـى  اجلـانبني     الـواردة مـن    شـارات اإل حيثمـا تـشجع    االسـتقرار إرساء  بناء الثقة و  
  .التدابري
علـى  بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية الـسورية          ويف حالة إعادة توجيه       - ٦٩

ــشر  ســتجري  هــذا النحــو،  ــة مــن  الإعــادة ن ــدان إبعث مــع ىل العاصــمة للحــد مــن املخــاطر،   املي
املبـادرات  طائفـة    للتركيز علـى     ني والعسكري ني املدني نياملراقبمن   القدرات األساسية بفاظ  تحاال

ــسياسية   ــة ال ــيت تــصب يف العملي ــسي  مــن مو. ال ــصر املــدين  سيواصــل يف دمــشق، ركــز رئي العن
ــه الظــروف  حــسبما االتــصال واحلــوار مــع املعارضــة وممثلــي احلكومــة يف احملافظــات    تــسمح ب

 للتـرويج  كرسـا ميكـون   املتحـدة يف املوقـع       ألمـم لهـذا النمـوذج علـى وجـود         سـيبقي   و. منيةاأل
 مـع الـسلطات     ةاملباشـر  نطـاق املـشاركة      سيوسـع و. مجيـع األطـراف   الـست لـدى     نقاط  الخلطة  

. أهــداف اخلطــةحتقيــق رير عــن التقــدم احملــرز حنــو اتقــالقدم ســيالــسورية ومجاعــات املعارضــة و
كون ســـيين، ونطـــاق احملـــاورسيـــشمل ، وطائفـــة املـــسائل املطروحـــةوجـــود الهـــذا وســـيغطي 

 املكاســب الــيت حتققــت يف هــذه العمليــةمتاحــا بغيــة االســتفادة مــن بــسرعة اه مــستومــن  لرفــعا
 .اإلضافة إليها أو
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تـصال  االشـبكة عالقـات     تعهـد   يف إطار هذا اخليار، سـتكرس قـدرات مدنيـة كافيـة ل            و  - ٧٠
ن طريـق  الـست عـ  نقـاط  الخطـة  إىل املـضي قـدما يف   على الـصعيدين الـوطين واحمللـي، والـسعي        

العناصـر الفاعلـة احملليـة يف احملافـل األوسـع          إشـراك   ، و  علـى حنـو مكثـف      تيسري احلـوار الـسياسي    
االحتجـاز  املتواصـلة ملعاجلـة املـسائل املتـصلة ب        اجلهـود   وسـتؤدي   . العمليـة يف  نطاقا، وبناء الثقـة     

تفيد مـن   الـيت تـضطلع هبـا البعثـة وستـس         األساسية  املشاركة السياسية   مهام  إىل إكمال   قوق  احلو
هــذه األنــشطة الــيت يقودهــا دعــم املــراقبني العــسكريني قليــل مــن عنــصر وســيتوىل . هــذه املهــام
مواقــع إىل زيــارات بكمــا هــو احلــال اآلن،   ســيقوم، العــسكري، واالتــصال بتــوفري مــدنيون 

هـذا اهليكـل    نطـاق   وميكـن توسـيع     . تقـصي احلقـائق والتحقـق     مهـام   إجـراء   مـن أجـل     ادث  واحل
هــذه تعمل وســالظــروف احملليــة واألمنيــة، حــسبما تــسمح بــه انيــة خمتــارة، شمل مكاتــب ميديــل

غرافية والوصول إىل منـاطق     اجلتغطية  توسيع ال يتيح  ساإلطار التشغيلي، مما    نفس  ضمن  املكاتب  
 .حمورية خارج العاصمة

وتوســيع أنــشطتها تعزيــز ا هلــســيتيح واإلبقــاء علــى العناصــر اهليكليــة األساســية للبعثــة    - ٧١
 الـست   نقـاط الخلطـة   فائـدهتا   ، وتعزيز القدرات اليت تثبت       يف األوضاع  حتسنإذا حدث   ا  نطاقه

عــزز يعــاد جــود م هــو ويف ظــل الظــروف الراهنــة وعلــى مــا يبــداألفــضل و. واملــسار الــسياسي
تقليـل  احلـوار الـسياسي و    البعثـة مـن أجـل تيـسري         قـدرات    القـصوى مـن      ةتوجيهه حنو االسـتفاد   

تغـري  حـسب  مرونة هيكلية وتشغيلية    نفسه  القدر  ب، ويعكس   الوالية تنفيذإىل معوقات   التعرض  
 ال خيلـو مـن   هلكنـ الست، نقاط الطة الدعم خلوبناء التوفيق هذا النموذج هنج  ويعزز  . الظروف
أمرا متوقـع احلـدوث     ليس  لعنف   دائم ل   وقف إرساءأن    ضمنيا، على أقل تقدير،    يعينو. عيوب

بانتــهاكات القـدرة علـى املراقبــة واإلبـالغ يف مـا يتعلـق      مـن  د بالتـايل حيــ يف القريـب العاجـل، و  
بأهنـا  الرأي العام تفسري الدعوة املكثفة على املـستوى املركـزي           يسيء  قد  و. لعنفمعلن ل وقف  
الوصـول إىل مجاعـات   سـبل  مـن  نفـسه  يف الوقـت   حـدٌّ واحلكومـة  ختصاصات  اللألولوية  إيالء  

بقــدر  ةقبولــمخــاطر املرتبطــة هبــذا النــهج املتكــون ومــع ذلــك، قــد . املعارضــة خــارج العاصــمة
 .البدائلب الشكوك احمليطةوتعزيز املشاركة فوائد زيادة بمقارنة أكرب 

  
 مالحظات  - سادسا 

ســـببها أزمــة سياســـية عميقـــة  سم الـــرتاع الـــدائر يف اجلمهوريــة العربيـــة الـــسورية ب يتــ   - ٧٢
املفـرط الـذي تقـوم      وحشي و الع  قمالإلصالح السياسي، و  اليت تنشد ا  بطة  احملشعبية  ال التطلعات

. حقـــوق اإلنـــسانمـــن للـــشعب الـــسوري ملـــا لمعارضـــة والتجاهـــل املـــستمر لحلكومـــة بـــه ا
هـو إجيـاد     إذا كـان املـراد  األزمـة منـذ بدايتـها   صـلب  يف معاجلة هذه املسائل الـيت توجـد     وجيب
 .جمدحل  أي
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ــ ورتاعالــذي يــسري فيــه الــ طــري اخلسار وإين مرتعــج غايــة االنزعــاج مــن املــ   - ٧٣ ديناميات ال
 ١٦منـذ   حتولت االنتفاضة الشعبية السلمية الـيت بـدأت         فقد  . على أرض الواقع  السائدة  املدمرة  
زاد بــشكل مكثــف  و.  إىل مواجهــة عنيفــة بــني احلكومــة ومجاعــات املعارضــة املــسلحة   اشــهر

بتر ليكـو اهلطـائرات   مـن   دبابات و بالـ استخدام األسلحة الثقيلة، مبا يف ذلك القـصف العـشوائي           
أيــضا اهلجمــات الــيت تــشنها املعارضــة ضــد القــوات    وتــضاعفت. يف منــاطق الــسكان املــدنيني

واجلمهوريــة العربيــة الــسورية  . احليويــةواهلياكــل األساســية احلكــوميني احلكوميــة واملــسؤولني 
آثـار وخيمـة    مـن   ترتـب عليهـا     مبـا ي  شـاملة،   أهليـة   خلطر حـرب    ة  العنف ومعرض ة اليوم يف    غارق

 .شعوب املنطقةعلى لسوري وعلى الشعب ا

العديـد مـن   زال ال يـ بينمـا  القتلى واجلرحـى،    جراء تزايد أعداد      من زعأشعر باجل إنين  و  - ٧٤
ــاطق الــرتاع   العــيش تنــاقص ســبل الوصــول إىل أســباب  مــع اجلــاري، املــدنيني حماصــرين يف من

أدعـو إىل   ، و ميـع أشـكاله   جبأديـن العنـف املـسلح       وإين  . اخلدمات الطبية احليوية  احلصول على   و
). ٢٠١٢ (٢٠٤٣و  ) ٢٠١٢ (٢٠٤٢ ين والقـرار   الست نقاطال على الفور، وفقا خلطة      هوقف

ــ ــراف   وأذكِّ ــع األط ــضا مجي ــأن ر أي ــشوائية و ب ــة واهلجمــات الع ــدنيني   املفرط ــستهدف امل ــيت ت ال
 . للقانون اإلنساين الدويل جيب أن تتوقفتشكل انتهاكاواهلياكل األساسية 

حلقـوق  النطـاق  انتهاكات واسعة بوقوع  ق اإلنسان يف التدهور،     حالة حقو استمرت  و  - ٧٥
االعتقـال واالحتجـاز التعـسفي      وعمليـات   ،  املـشروعة اإلنسان، مبا يف ذلك عمليات القتل غـري         

أديـن  وإين  . والتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة والعنف اجلنسي واالعتداء على األطفال          
ومـستقل، وجيـب     علـى حنـو تـام        التحقيق فيها  جيبو. نةاملمكعبارات  الشد  هذه االنتهاكات بأ  

 .مرتكبيهامساءلة كفالة 

علــى وقــف طــراف األآليــة ملــساعدة أول األمــر خطــة النقــاط الــست يف وقــد وفــرت   - ٧٦
اغتنام مجيع األطـراف    وأدى عدم   .  تنفذ بأي طريقة جمدية    أهنا مل ومما يؤسف له    . تصعيد الرتاع 

 اآلن،  وحـىت .  املـشهودة  عنـف العمـال   أامات يف البلـد وتكثيـف       االنقـس إىل تعميق   ذه الفرصة   هل
ــدو أن  ــة يب ــة الــ  حكوم ــة العربي ــار    ةسورياجلمهوري ــى حــد ســواء اخت ــسلحة عل  ا واملعارضــة امل

 بــشأنحــوار شــامل بــني الطــرفني  أفــق إجــراء ضيق ممــا يــاحلــايل، رتاع  للــاعــسكرياالســتجابة 
 .حتقيقهية  وكيفابلدمهاملنشود لستقبل امل

الراميـة  اجلهود  من  مرحلة جديدة   يونيه  /حزيران ٣٠العمل يف   جمموعة  هد اجتماع   شو  - ٧٧
لطـرفني لتنفيـذ خطـة    ة علـى ا  ومـستمر ةط مـشترك وضغكفالة ممارسة   و دوليةالوحدة  البناء  إىل  
 بقيـادة   انتقاليـة لعمليـة   توجيهيـة   خطـوط   االتفاق على مبادئ و    ، واألهم من ذلك    الست نقاطال

أن ، أن يـدركوا      مـن جهـة أخـرى      ، واجملتمـع الـدويل    ، مـن جهـة    ،نيجيب علـى الطـرف    و. سورية
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طـة  خب إلعـادة االلتـزام   ح مـن خـالل اسـتعداد حقيقـي          ووضـ ببـسرعة و  جيـب أن يتحقـق       اعدهو
 . عليهاتفاوضم ية، والشروع يف عملية انتقال من جديدوقف العنفإرساء النقاط الست، و

الـيت مل   املهمـة   البلـدان   يـشمل    قريبـا، مبـا      املبعوث اخلاص املشترك زيارة املنطقـة     ويعتزم    - ٧٨
كـل مـن     الـصادرة عـن   وليـة   األبيانـات   الأظهـرت   قـد   العمـل، و  جمموعـة   اجتمـاع   تكن ممثلـة يف     

العمـل  جمموعـة    إليهـا    تاليت توصـل  نتائج  الواملعارضة بشأن   اجلمهورية العربية السورية    حكومة  
مـن  وأتوقـع   . ي قدما بشكل جـدي    ملضهو ا لطرفني  ا إذا كان مراد  جهود كبرية   أنه سيلزم بذل    

الـذي  سار اتبـاع املـ  ا علـى    مـ وأحثه.  تعاونا تاما مع املبعوث اخلاص املشترك      اتعاون ي أنالطرفني  
مـستقبل  يـة حنـو   انتقالعمليـة   لتفـاوض واالتفـاق علـى       اد  وجهـ ملسك زمام   العمل  جمموعة  ه  ترمس

ــة الــ  أفــضل ل ــة العربي ــوة  وأود . ةسوريلجمهوري ــة جمموأعــضاء أن أناشــد بق ــدول  ع العمــل وال
وأحــيط علمــا بــأن األعــضاء . الفــردي واملــشتركذات النفــوذ أن تــسهم بإلقــاء ثقلــها األخــرى 

ه واصـلة دعـم هـذ     مب واالعمـل تعهـد   جمموعـة    اجتمـاع    حـضروا الدائمني يف جملـس األمـن الـذين         
ويف حـال   . تنفيـذ قراراتـه   كفالـة   عـن   ، يف هذا الصدد، على مسؤوليات اجمللس        أشدد، و وداجله
 مأدعو أعـضاء اجمللـس إىل ممارسـة مـسؤولياهت         ، فـس  قـرارات اجمللـس   تمرار الطـرفني يف انتـهاك       اس

 .املشتركة عن طريق اختاذ اإلجراءات اجلماعية الالزمة

 علـى الـصعيد     ؤدي دورا قيمـا يف دعـم احلـوار الـسياسي وبنـاء الثقـة              تأن  وميكن للبعثة     - ٧٩
. جملتمـع الـدويل  إىل ا ةح وموضـوعي وضـ وبلتقـارير   تقـدمي ا   و امليـدان وقـائع علـى     وإثبات ال ،  احمللي

وضــعت قــد فلحــوار الــسياسي الــداخلي، ل فــرص ظهــورأعمــال العنــف أو ويف حــال اســتمرار 
للحالــة يف تقيــيم اخليــارات إىل وتــستند هــذه . الــسياقذلــك يف البعثــة عــادة توجيــه إلخيــارات 

 التطـورات الـسياسية والتنفيذيـة     عـد هـذا التقريـر، يف انتظـار        أ عندما   ةسورياجلمهورية العربية ال  
يف  الــــصادرالعمــــل جمموعــــة بيــــان  وفقــــا لة احملليــــةالــــسورياملــــصاحبة للعمليــــات املتوقعــــة 

 .يونيه/حزيران ٣٠

منـهاج  وجـود  دون بأنـه  يـدرك  املـشاركة  إىل  ي الـذي ينقـل التركيـز األساسـ    وجودوال  - ٨٠
علـى   نيحلـث الطـرف   ن تفعلـه البعثـة      لـيس مثـة الكـثري ممـا ميكـن أ          ،  هـا لعملية الـسياسية والثقـة في     ل

ــاإلجــراءات يف ســياق و. عمــال العنــفألالتوصــل إىل وقــف   اميكــن أن يتخــذهة الــيت اجلماعي
املبعـوث  الـيت وضـعها     ا مبوجب خطة النقاط الست      م بالتزاماهت ءوفابال اناجلانبيلتزم  قد  ،  اجمللس

أود لــذلك، و. ةحاخلــاص املــشترك، بــدءا بوقــف فــوري وغــري مــشروط ألعمــال القتــال املــسل  
لبعثة قادر علـى    لوجود  على  احملافظة  ن طريق   االحتمال ع اإلبقاء على هذا    على  اجمللس  تشجيع  

ــالتركيز علــى . ل سياســيحلــالطــرفني ظهــر يف حــال قبــول  التكيــف مــع الفــرص الــيت قــد ت   وب
تنفيـذ خطـة    ه البعثـة أن تواصـل رصـد ودعـم           ذميكـن هلـ   املشاركة السياسية مع كـل احملـاورين،        
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العنف املسلح عنـدما يكـون ذلـك ممكنـا، واالسـتجابة            أعمال  قاط الست، مبا يف ذلك وقف       الن
 .وقوعهايف سياق جيابية على أرض الواقع اإلمبرونة للتغيريات 

فيهـا،  املتعمقـة باسـتمرار الـيت دخـال     واجهـة  املعـن  خلى الطرفـان  تيمن الضروري أن  و  - ٨١
حبـسن نيـة مـع      أن يعمـال    ا، و مـ  التزاماهت انفـذ يأن  طـة النقـاط الـست، و      وأن يلتزما مـن جديـد خب      

 مـع انعـدام الثقـة الـسائد       و. العمـل جمموعـة    تـه ذي حدد املبعوث اخلاص املشترك على املـسار الـ       
 مـن جمتمـع دويل      ا إال إذا كـان مـدعوم      هـذا النـهج فعـاال     ال ميكن أن يكون     حاليا بني الطرفني،    

العمـل  جمموعـة   ثـل   متو. هادفةاسية  عملية سي دعم وتيسري   على  بنشاط  ويعمل  متماسك وملتزم   
يـضمن  قـدم الـدعم الـالزم و      حاليا أن ي  مسؤولية جملس األمن    ومن  . جهدا مهما يف هذا الصدد    

االمتثــال لقراراتــه تحقيــق موحــد وفعــال علــى مجيــع األطــراف املعنيــة لمــستمر وضــغط ممارســة 
 .العملالذي توخته جمموعة نحو اللنجاح حل سياسي على املواتية وهتيئة الظروف 

يف علـيهم تـسويته      بـني الـسوريني، وجيـب        ةسورياجلمهورية العربية ال  يف  ويدور الرتاع     - ٨٢
حنـو  الطريـق   بتحديـد   شعب اجلمهورية العربية الـسورية      أن يقوم   ومن الضروري   . هناية املطاف 

العواقـب  معاجلـة  تطلعاتـه املـشروعة، فـضال عـن     يلـيب  تنفيذ رؤية لنظام سياسي جديد ومتوازن     
 .الرتاعطرية هلذا اخل

باإلصــالح مــن الــسوريني عديــد اســتمرار القمــع مــن املطالــب املــشروعة لل لــن يقلــل و  - ٨٣
شـعب اجلمهوريـة   قـد وضـع    ف،  املرحلـة نتـائج يف هـذه      ورغم عدم وضـوح ال    . التغيري السياسي و

 مسؤولية مـساعدته يف تنفيـذ     حنن نتحمل    على طريق تغيري ال رجعة فيه، و       بلدهالعربية السورية   
 .التغيري بطريقة سلمية

علــى اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  أي طــرف يف أن تــشجيع أكــرر يف هــذا الــصدد، و  - ٨٤
 ٢٠٤٢ القـرارين استخدام العنف والوسائل العسكرية ال يتفـق مـع نـص وروح              ب حتقيق أهدافه 

دعـم أي   يف  فكـر   وجيـب علـى مـن قـد ي        .  وخطة النقاط الـست    )٢٠١٢ (٢٠٤٣و  ) ٢٠١٢(
أن عــسكرية الساعدات غــري ذلــك مــن املــالعــسكري أو  التــدريبأو األســلحة  بواســطةنــب اج

العنــف املــسلح بكافــة أشــكاله مــن مجيــع  وأن يتــصرف لوقــف النظــر يف هــذه اخليــارات يعيــد 
 .زيد من القمع مللسكانتعرض انع مي، واألطراف

انتقـال  دعـم املـسار حنـو       يف   بأمهيـة بالغـة     مـن أجـل سـورية       العمـل   جمموعة  دور  يتسم  و  - ٨٥
وأدعـو الـدول األعـضاء يف جملـس         . تعدديةو دميقراطية   إىل مجهورية عربية سورية    ةسوريبقيادة  

التعـاون علـى     وعدم ادخار أي جهـد يف        االوفاء مبسؤولياهت نفوذ إىل   ذات ال األمن ومجيع الدول    
 ٢٠٤٢ ينالتوصــل إىل تـــسوية ســلمية وشـــاملة لألزمــة وفقـــا خلطــة النقـــاط الــست والقـــرار     
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، ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٣٠العمــل الــصادر يف جمموعــة بيــان و) ٢٠١٢( ٢٠٤٣و  )٢٠١٢(
 .التقريرالذي يرد نصه يف مرفق هذا 

ــوات و     و  - ٨٦ ــسامهة بق ــدان امل ــع البل ــديري جلمي ــام، أود أن أعــرب عــن تق ــدات مبيف اخلت ع
نت للغايـة   ممـ إين  بعثـة، و  الاجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص املشترك ورئـيس         أشيد ب كما  . لبعثةل
ــة  أل ــراد البعث ــشجعان و  ف ــسكريني ال ــدنيني والع ــامل ــشترك،    مل ــوث اخلــاص امل ــب املبع وظفي مكت

  . يف ظل ظروف صعبة للغايةالدؤوب هملتفانيهم وعمل
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  املرفق
  البيان اخلتامي الصادر عن جمموعة العمل من أجل سورية    

  )٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠(
  

 ، اجتماعـاً  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ف، يف   استضاف مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـ          - ١
 من األمني العام لألمم املتحدة واألمـني العـام جلامعـة الـدول العربيـة ووزراء خارجيـة                   ضّم كالً 
وفرنــسا ) رئــيس مــؤمتر قمــة جامعــة الــدول العربيــة(روســي وتركيــا والــصني والعــراق االحتــاد ال

رئيـسة جملـس   (والكويـت  )  يف سـوريا رئيسة جلنـة جامعـة الـدول العربيـة ملتابعـة الوضـع        (وقطر  
ــة   ــدول العربي ــابع جلامعــة ال ــة الت ــدا  واململكــة املتحــدة) وزراء اخلارجي ــا العظمــى وأيرلن  لربيطاني

ــشمالية  ــات املتحــدة  ال ــة والوالي ــسامية  األمريكي ــة االحتــاد األورويب ال ــة  وممثل ــشؤون اخلارجي لل
رئاسـة املبعـوث اخلـاص املـشترك        ، ب ةلسياسة األمنية، بوصفهم جمموعة العمل من أجل سـوري        وا

 .ةلألمم املتحدة وجامعة الدول العربية لسوري

خطـورة احلالـة يف   البـالغ إزاء    جـزعهم   مـن منطلـق     اجتمع أعـضاء جمموعـة العمـل        قد  و  - ٢
ــة الــسورية  ــة العربي ــدين أعــضاء اجملموعــة بــشدة تواصــل وتــصعيد أعمــال القتــل    .اجلمهوري  وُي

ويساورهم بالغ القلق إزاء عـدم محايـة املـدنيني واشـتداد            . نوالتدمري وانتهاكات حقوق اإلنسا   
فطبيعـة  . العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة الرتاع يف البلد، وإزاء األبعاد اإلقليميـة للمـشكلة        

 . مشتركاً دولياً وعمالً موحداًاألزمة وحجمها غري املقبولني يتطلبان موقفاً

 واسـتقالهلا ووحـدهتا     جلمهورية العربيـة الـسورية    اويلتزم أعضاء جمموعة العمل بسيادة        - ٣
وهـم عـازمون علـى العمـل علـى حنـو مـستعجل ومكثّـف مـن أجـل                    . الوطنية وسالمة أراضـيها   

بــدء عمليــة سياســية بقيــادة ســورية  تيــسري وضــع حــد للعنــف والنتــهاكات حقــوق اإلنــسان و 
ــة تلــيب التطلعــات املــشروعة للــشعب الــسوري ومتكّ    ــة انتقالي ــه مــن أن حيــدّ تفــضي إىل عملي د ن

 .مستقبله بصورة مستقلة ودميقراطية

حـّدد أعـضاء جمموعـة العمـل خطـوات وتـدابري            ) أ( ، هلذه األهـداف املـشتركة     وحتقيقاً  - ٤
 ٢٠٤٢تتخــذها األطــراف لتــأمني التنفيــذ الكامــل خلطــة النقــاط الــست وقــراري جملــس األمــن 

 اتفقـوا علـى   )ب(افة أشكاله؛  للعنف بك  فورياً ، مبا يشمل وقفاً   )٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢(
عمليــة انتقاليــة سياســية تلــيب التطلعــات املــشروعة للــشعب   لقيــام بمبــادئ وخطــوط توجيهيــة ل 

 جلهــود ميكنــهم اختاذهــا لتنفيــذ مــا تقــّدم دعمــاً  الــيت جــراءات اإل اتفقــوا علــى )ج(الــسوري؛ 
 وهـم مقتنعـون   .عمليـة سياسـية بقيـادة سـورية    القيـام ب املبعوث اخلاص املشترك من أجـل تيـسري      
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بأن ذلك ميكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقـدم يف امليـدان وسيـساعد علـى تيـسري ودعـم عمليـة              
 .انتقالية بقيادة سورية

  
اخلطوات والتـدابري الـيت حـددهتا األطـراف لتـأمني التنفيـذ الكامـل خلطـة النقـاط الـست                         

 فوريـاً  ، مبـا يـشمل وقفـاً      )٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢( ٢٠٤٢وقراري جملـس األمـن      
 للعنف بكافة أشكاله

ــن        - ٥ ــراري جملــس األم ــست وق ــاط ال ــذ خطــة النق ــى األطــراف أن تنف  ٢٠٤٢ جيــب عل
 : هلذه الغايةوحتقيقاً.  كامالً تنفيذاً)٢٠١٢ (٢٠٤٣و) ٢٠١٢(

 بوقـف دائـم للعنـف املـسلّح بكافـة           جيب على مجيع األطـراف أن تلتـزم جمـدداً           )أ(  
.  وبــدون انتظــار إجــراءات مــن األطــراف األخــرىراًأشــكاله وبتنفيــذ خطــة النقــاط الــست فــو

وجيب على احلكومة وجمموعات املعارضة املسلحة أن تتعاون مع بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة                  
 ة البعثة؛ لوالي وفقاًاخلطة بتنفيذ دماًهبدف املضي قُاجلمهورية العربية السورية يف 

وريـة وذات مـصداقية وباديـة       جيب أن ُيعزَّز وقف العنـف املـسلح بـإجراءات ف            )ب(  
 لتنفيــذ البنــود األخــرى مــن خطــة النقــاط اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةللعيــان تتخــذها حكومــة 

 :الست، مبا يشمل

ــسفاً       ‘١’   ــراج عــن األشــخاص احملتجــزين تع ــرية اإلف ــف وت ــه وتوســيع تكثي ، نطاق
يشمل على وجه اخلصوص الفئات الضعيفة، واألشـخاص الـذين شـاركوا              مبا

شطة سياســية ســلمية؛ ووضــع قائمــة جبميــع األمــاكن الــيت ُيحتجــز فيهــا  يف أنــ
هؤالء األشخاص وتقدميها دون تـأخري عـن طريـق القنـوات املناسـبة؛ والعمـل           

 على تنظيم الوصول إىل هذه املواقع؛ والـرد بـسرعة عـن طريـق القنـوات                 فوراً
ت بـشأن  املناسبة على مجيع الطلبات املكتوبـة املتعلقـة باحلـصول علـى معلومـا             

 بالوصول إليهم أو اإلفراج عنهم؛ هؤالء األشخاص أو

كفالة حرية التنقل يف مجيع أرجاء البلد للصحفيني وكفالـة مـنحهم تأشـريات                ‘٢’  
 وفق سياسة غري متييزية؛

علــى النحــو الــذي  اجلمعيــات وحــق التظــاهر الــسلمي تــشكيلاحتــرام حريــة   ‘٣’  
 .يكفله القانون

 االحتــرام الكامــل تبــديف، يف مجيــع الظــروف، أن جيــب علــى مجيــع األطــرا  )ج(  
لسالمة وأمن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية الـسورية وأن تتعـاون مـع البعثـة                  

 ؛وتسهل مهمتها بصورة كاملة يف مجيع اجملاالت
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جيب على احلكومة، يف مجيـع الظـروف، أن تتـيح جلميـع املنظمـات اإلنـسانية                   )د(  
وجيـب علـى   . ورة كاملـة الوصـول لـدواع إنـسانية إىل مجيـع املنـاطق املتـأثرة بالقتـال               وبـص  فوراً

احلكومــة ومجيــع األطــراف أن تتــيح إخــالء اجلرحــى، وأن تتــيح مغــادرة مجيــع املــدنيني الــذين    
وجيب على مجيع األطراف أن تتقّيد بالكامل بالتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل،             . يوّدون ذلك 

 .اهتا املتعلقة حبماية املدنينيمبا يشمل التزام
  

 عملية انتقالية بقيادة سوريةلقيام باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتفق عليها ل    

عمليــة انتقاليــة للقيــام باملبــادئ واخلطــوط التوجيهيــة ”اتفــق أعــضاء فريــق العمــل علــى   - ٦
 :الوارد أدناه، على النحو “بقيادة سورية

 :يةًانتقالعملية  اجلمهورية العربية السوريةقدِّم لشعب أي تسوية سياسية جيب أن ت  - ٧

اجلمهوريـــة العربيـــة  ميكـــن أن يتـــشاطره اجلميـــع يف  مـــستقبلياًتـــيح منظـــوراًت  )أ(  
 ؛السورية

 حدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمين مؤكد حنو حتقيق ذلك املنظور؛ُت  )ب(  

 الستقرار واهلدوء؛نفَّذ يف جو يكفل السالمة للجميع ويتسم باتميكن أن   )ج(  

 . بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، ويكون ذا مصداقيةاميكن بلوغه  )د(  

أعربــت الــشرحية العريــضة مــن الــسوريني الــذين اسُتــشريوا عــن   - منظــور للمــستقبل  - ٨
 :ومثة رغبة جاحمة يف إقامة دولة. اجلمهورية العربية السوريةتطلعات واضحة لشعب 

 للجهات الفاعلة الـسياسية القائمـة      وتعددية حبق، وتتيح حيزاً   تكون دميقراطية     )أ(  
ويعـين هـذا   . وتلك اليت نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية يف االنتخابات        

 يتجــاوز مرحلــة  دائمــاً أن االلتــزام بدميقراطيــة متعــددة األحــزاب جيــب أن يكــون التزامــاً أيــضاً
 ؛جولة أوىل من االنتخابات

ــة   مت  )ب(   ــايري الدوليـ ــل للمعـ ــساءلة    حلتثـ ــضاء، ومـ ــتقالل القـ ــسان، واسـ ــوق اإلنـ قـ
 أن يقتـصر األمـر علـى جمـرد صـياغة التـزام مـن هـذا         ولـيس كافيـاً  . احلاكمني، وسـيادة القـانون    

 ؛فمن الالزم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء احلاكمني بتلك االلتزامات. القبيل

فــال جمــال للطائفيــة أو التمييــز علــى .  متــساوية للجميــع وحظوظــاًتتــيح فرصــاً  )ج(  
 بــأن وجيــب أن تتأكــد الطوائــف األقــل عــدداً . أســاس عرقــي أو ديــين أو لغــوي أو غــري ذلــك  

 .حقوقها ستحترم
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ــة لــن ينتــهي الــرتاع يف   - خطــوات واضــحة يف العمليــة االنتقاليــة   - ٩ اجلمهوريــة العربي
تقبل مـشترك للجميـع يف      حىت تتأكد كل األطراف مـن وجـود سـبيل سـلمي حنـو مـس                السورية
ومن مثّ، فمن اجلـوهري أن تتـضمن أيـة تـسوية خطـوات واضـحة ال رجعـة فيهـا تّتبعهـا                       . البلد

وتــشمل اخلطــوات الرئيــسية أليــة عمليــة انتقاليــة  . العمليــة االنتقاليــة وفــق جــدول زمــين حمــدد 
 :يلي ما

رك يف ظلــها إقامــة هيئــة حكــم انتقاليــة باســتطاعتها أن ُتهّيــئ بيئــة حمايــدة تتحــ  )أ(  
وميكـن أن تـضم   . هيئة احلكم االنتقالية كامل السلطات التنفيذيـة   متارس  وأن  . العملية االنتقالية 

 وجيب أن ُتشكّل علـى أسـاس        ،واملعارضة ومن اجملموعات األخرى   احلالية  أعضاء من احلكومة    
 ؛املوافقة املتبادلة

كـني مجيـع فئـات      وال بـد مـن مت     . هو من يقرر مستقبل البلـد     السوري  الشعب    )ب(  
وجيـب  .  من املشاركة يف عمليـة احلـوار الـوطين          ومكوناته يف اجلمهورية العربية السورية     اجملتمع

 أي أن مـن     - أن تكـون جمديـة       للجميع فحسب، بـل جيـب أيـضاً        أال تكون هذه العملية شاملة    
 ؛الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية

ــاد النظــر يف الن      )ج(   ــذا األســاس، ميكــن أن يع ــى ه ــة   عل ظــام الدســتوري واملنظوم
 ؛ُتعرض نتائج الصياغة الدستورية على االستفتاء العامأن و. القانونية

بعد إقامة النظام الدستوري اجلديد، من الـضروري اإلعـداد النتخابـات حـرة                )د(  
 ؛ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل املؤسسات واهليئات اجلديدة املنشأة

 . يف مجيع جوانب العملية االنتقالية كامالًة متثيالًمن الواجب أن ُتمثّل املرأ  )هـ(  

بيـد أن   . ما من عملية انتقالية إال وتنطوي على تغيري        - السالمة واالستقرار واهلدوء    -١٠
من اجلوهري احلرص على تنفيذ العملية االنتقاليـة علـى حنـو يكفـل سـالمة اجلميـع يف جـو مـن             

 :ويتطلب ذلك. االستقرار واهلدوء

فيجـب علـى مجيـع األطـراف أن تتعـاون           .  اهلدوء واالستقرار الكـاملني    توطيد  )أ(  
ويـشمل ذلـك إكمـال      . مع هيئـة احلكـم االنتقاليـة لكفالـة وقـف أعمـال العنـف بـصورة دائمـة                  

عمليات االنسحاب وتناول مسألة نـزع سـالح اجملموعـات املـسلحة وتـسريح أفرادهـا وإعـادة                  
 ؛إدماجهم

ايــة الفئــات الــضعيفة واختــاذ إجــراءات فوريــة اختــاذ خطــوات فعليــة لكفالــة مح  )ب(  
 كفالــة التعجيــل بإكمــال ومــن الــضروري أيــضاً. ملــسائل اإلنــسانية يف املنــاطق احملتاجــةاملعاجلــة 

 ؛عملية اإلفراج عن احملتجزين
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فمـن الواجـب    . استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني مـن ذوي الكفـاءات          )ج(  
ويشمل ذلك فيمـا يـشمل قـوات اجلـيش          . عادة سري عملها  احلفاظ على اخلدمات العامة أو است     

ــن  ــر األمـ ــر       . ودوائـ ــا دوائـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــسات احلكوميـ ــع املؤسـ ــى مجيـ ــّين علـ ــك، يتعـ ــع ذلـ ومـ
تعمـل   االستخبارات، أن تتصرف مبا يتماشى مع معايري حقـوق اإلنـسان واملعـايري املهنيـة، وأن               

 ؛االنتقالية ة احلكم، وختضع لسلطة هيئاجلمهور ثقة لحتت قيادة عليا تكون حم

ــة   )د(   ــزام باملـــساءلة واملـــصاحلة الوطنيـ ــة  و. االلتـ ــر يف اجلوانـــب املتعلقـ جيـــب النظـ
 إعـداد جمموعـة شـاملة مـن         ومـن الـالزم أيـضاً     . باملساءلة عن األفعال املرتكبة خالل هذا الرتاع      

ــيهم،    ــار إل ــة االنتقاليــة، تــشمل تعــويض ضــحايا هــذا الــرتاع أو رّد االعتب  واختــاذ أدوات العدال
 .خطوات من أجل املصاحلة الوطنية والعفو

اجلمهوريـة  شـعب  إن  - خطوات سريعة للتوصـل إىل اتفـاق سياسـي ذي مـصداقية        - ١١
ومـن  . هو من يتعّين عليـه التوصـل إىل اتفـاق سياسـي، لكـن الوقـت بـدأ ينفـد                    العربية السورية 

 :الواضح

 ؛يها جيب أن حتترمأن سيادة سوريا واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراض  )أ(  

ومـن  . أن الرتاع جيب أن ُيحلّ باحلوار السلمي وعـن طريـق التفـاوض حـصراً                )ب(  
 ؛الواجب اآلن هتيئة الظروف املفضية إىل تسوية سلمية

وجيب علـى مجيـع األطـراف أن تعيـد تأكيـد      . أن إراقة الدماء جيب أن تتوقف    )ج(  
وجيــب أن يــشمل ذلــك وقــف العنــف  . التزامهــا علــى حنــو ذي مــصداقية خبطــة النقــاط الــست 

 ٢املسلح بكافة أشكاله، واختاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنـود مـن                
 ؛ من خطة النقاط الست٦إىل 

أن مــن واجــب مجيــع األطــراف أن تتعامــل اآلن بــصدق مــع املبعــوث اخلــاص   )د(  
اورين فعليني للتعجيـل بالعمـل حنـو        وجيب على األطراف أن تكون جاهزة لتقدمي ُمح       . املشترك

ومـن الواجـب أن تكـون       . التوصل إىل تسوية بقيادة سورية تلـيب التطلعـات املـشروعة للـشعب            
العمليـة شـاملة للجميـع كيمـا يتـسىن إمســاع آراء مجيـع مكونـات اجملتمـع الـسوري فيمـا يتعلــق           

 .بصوغ التسوية السياسية املمهدة للعملية االنتقالية

 الدويل املنظّم، مبـا فيـه أعـضاء جمموعـة العمـل، علـى أهبـة االسـتعداد               واجملتمع  )هـ(  
يـشمل ذلـك الـدعم      ميكـن أن    و.  إليـه األطـراف    تتوصـل لتقدمي دعم كبري لتنفيذ االتفـاق الـذي         

وسـُيتاح قـدر كـبري مـن        . األمم املتحدة إن طُلب ذلك    من  والية   دولية مبوجب    ةوجود مساعد 
  .هيلالتأ األموال لدعم اإلعمار وإعادة
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  اإلجراءات املتفق عليها    
 جلهـود   تخذها أعضاء جمموعة العمل لتنفيذ ما تقدم، دعماً       يعلى أن   اإلجراءات املتفق     - ١٢

 :هي كما يليعملية سياسية بقيادة سورية القيام باملبعوث اخلاص املشترك لتيسري 

 منـسقة  سيتحرك أعضاء جمموعة العمل، حسب االقتضاء، وميارسون ضـغوطاً         )أ(  
 الختــاذ اخلطــوات والتــدابري املبّينــة يف  اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومطــردة علــى األطــراف يف  

   أعاله؛٥الفقرة 

 ؛يعارض أعضاء جمموعة العمل أي زيادة يف عسكرة الرتاع  )ب(  

 أمهيـة تعـيني     اجلمهورية العربيـة الـسورية    يؤكد أعضاء جمموعة العمل حلكومة        )ج(  
، للعمـل علـى أسـاس        ذلـك  ا َيطلب إليها املبعـوث اخلـاص املـشترك        فّوض، عندم ُمحاور فعلي مُ  

 ؛خطة النقاط الست وهذا البيان معاً

مزيد من االتـساق وعلـى أن       حتقيق  حيث أعضاء جمموعة العمل املعارضة على         )د(  
تكــون جــاهزة للخــروج مبحــاورين فعلــيني هلــم متثيــل وازن للعمــل علــى أســاس خطــة النقــاط    

 ؛معاً الست وهذا البيان

ــشترك          )هـ(   ــوث اخلــاص امل ــل للمبع ــدعم الكام ــل ال ــة العم ــضاء جمموع ســيقدم أع
وفريقه يف سياق حتركهما على حنو فوري إلشـراك احلكومـة واملعارضـة والتـشاور علـى نطـاق                  

 عن سائر اجلهـات الدوليـة الفاعلـة، مـن أجـل مواصـلة متهيـد          واسع مع اجملتمع السوري، فضالً    
 ؛األمام الطريق حنو

حــب أعــضاء جمموعــة العمــل بأيــة دعــوة مــن املبعــوث اخلــاص املــشترك إىل  ير  )و(  
 السـتعراض التقـدم الفعلـي املُحـرز         عقد اجتماع آخر جملموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً        

بشأن مجيع البنود املتفق عليها يف هذا البيان، وحتديد ما يقتضيه التصدي لألزمـة مـن خطـوات              
 وســيتوىل املبعــوث اخلــاص املــشترك أيــضاً. جمموعــة العمــلوإجــراءات أخــرى إضــافية تتخــذها 

  . ما ُيستجدطالع األمم املتحدة وجامعة الدول العربية علىإ
  


