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  املرفق
مقتـــرح النقـــاط الـــست للمبعـــوث اخلـــاص املـــشترك لألمـــم املتحـــدة وجامعـــة        

  ةالعربي الدول
 لتلبيـة الطموحـات     سوريةااللتزام بالعمل مع املبعوث يف عملية سياسية شاملة تقودها            )١(

واالهتمامــات املــشروعة للــشعب الــسوري، وحتقيقــا هلــذه الغايــة االلتــزام بتعــيني مفــاوض ذي   
  صالحيات عندما يدعوها املبعوث لذلك؛

ــق وقــف عاجــل وفعــال ألعمــال الع      )٢( ــال وحتقي ــزام بوقــف القت ــع  االلت نــف املــسلح جبمي
أشكاله من قبل مجيع األطراف حتت إشراف األمم املتحدة محايـة للمـدنيني ولبـسط االسـتقرار                 

  يف البلد؛
وحتقيقــا هلــذه الغايــة ينبغــي للحكومــة الــسورية أن توقــف فــورا حتركــات القــوات حنــو   

عـسكرية يف   املراكز السكانية وإهناء اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة فيهـا والبـدء بـسحب احلـشود ال                 
  املراكز السكانية وحوهلا؛

ويف أثناء القيام هبذه اإلجراءات على أرض الواقع، ينبغي للحكومة الـسورية أن تعمـل                
ــع         ــع أشــكاله مــن قبــل مجي ــق وقــف مــستمر ألعمــال العنــف املــسلح جبمي مــع املبعــوث لتحقي

  . األطراف مبوجب آلية إشراف فعالة لألمم املتحدة
ات مشاهبة من املعارضة ومجيـع العناصـر املعنيـة لوقـف القتـال           وسيطلب املبعوث التزام    

ــع        ــع أشــكاله مــن قبــل مجي والعمــل معــه لتحقيــق وقــف مــستمر ألعمــال العنــف املــسلح جبمي
  األطراف مبوجب آلية إشراف فعالة لألمم املتحدة؛

ــسانية يف حينــ     )٣( ــساعدات اإلن ــدمي امل ــة تق ــال،    هاكفال ــضررة مــن القت ــاطق املت ــع املن  جلمي
سـاعتني ولتنـسيق      ملـدة  ة إنـساني  هدنـة قيقا هلذه الغايـة، قبـول وتنفيـذ، كخطـوتني فـوريتني،             وحت

يف ذلـك علـى الـصعيد      من خالل آليـة فعالـة، مبـا   هدنة اليومية التوقيت والطرائق بشكل دقيق لل    
  احمللي؛

يف ذلـك     تعسفيا، مبـا   تجزين احتجازا تكثيف سرعة ونطاق اإلفراج عن األشخاص احمل        )٤(
خاص الفئات الضعيفة من األشخاص، واألشخاص الـذين شـاركوا يف أنـشطة سياسـية               بشكل  

 هـؤالء األشـخاص فيهـا، دون تـأخري     حتجـاز سلمية، وتقدمي قائمة جبميع األماكن الـيت جيـري ا         
من خـالل القنـوات املعنيـة، والبـدء فـورا بتنظـيم الوصـول إىل هـذه األمـاكن والـرد علـى وجـه               

اإلفـراج   الوصـول أو   عنية على مجيع طلبات االسـتعالم اخلطيـة أو        السرعة من خالل القنوات امل    
  املتعلقة هبؤالء األشخاص؛
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يـة بـشأن    متييز لصحفيني واعتمـاد سياسـة غـري      نقل يف مجيع أحناء البالد ل     كفالة حرية الت    )٥(
   الدخول؛منحهم تأشريات

 الــذي احتــرام حريــة إنــشاء اجلمعيــات واحلــق يف التظــاهر بــشكل ســلمي علــى النحــو    )٦(
  .يكفله القانون

  


