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 بيان مشترك
 

ب نونس د ، المنعق ن"أصندقا  ونوريا"دولنة، نندعو منر مر  02 أكثنر مة غير حكومية دولية وعربية، مننمنظ 411، ممثمو هالموقعون أدنانحن 
فمن   ننامي الموناو  . دولينة ننينا  ان ياكنات حقنون اننونان فني ونوريا ون را يجيةل وصن  للنا امن أجن  ا موعيل ،فبراير الجاري 01في 
غينر لقنوة لة عنن اون وداا االجماعنات المون و  قومنوا بالغن ع عمنا كافنةأن ي" أصندقا  ونوريا"، ي عين عمنا في ووريا حرب أىميةوقوع من 

 . ح را حقون اننوان و  حاشا وقوع عن  عا فيينب ي عما ك  الجماعات أن  ، كماالمدنيين لوق  أعما  العن  فوًراغد القانوني 
 

والجنرا ا ل شكي  لجماع دولني حنو  امزمنة الونورية، يندعا لنينا  ان ياكنات حقنون اننونان " أصدقا  ووريا"ندعو مر مر  وفي ىذا الصدد،
، وعمنا وجنو الوصنو . 44026وقرار الجمعية العامة لألما الم حندة رقنا  ،6117قرار الجامعة العربية رقا  الدولية، وذلك او ناَدا عما

 :عمانحث المر مر 
 

  ديسومبر الموقةو، موا مامةو، الودول الةربيو، 11اتفاقيو، بروتوكوول دعوة السمطات السووري،  باجممواع  إلوى ازلتوزام ب جديد  .4
نينا   -حقنون اننونان فني ذلنك المندافعين عنن بمنا-لينوا بداينة انن فاغنة وح نا ا وذلك بانفراج الفوري عن ك  المع قمين مننذ وا 

فنني كنن  المنندن والمننناعن الوننكنية،  ،مصنندرىا أيننًا كننان ،وقنن  كنن  أشننكا  العننن و اونن وداا ووننا   ال عننذيب وانو فننا  القوننري، 
 .النظاا لم ظاىرات الوممية شبيحةوغمان عدا مياجمة قوات اممن الوورية و 

 
، وغنمان  بنني بمندان أونرق لعقوبنات مشنابية و نفينذىا، السمطات السووري،من أمل تنفيذ الةقوبات التي تم إقرارىا ضد  الضغط .0

 .غد الومعات والمنورعين في ان ياكات حقون اننوان والجرا ا الدولية، بما في ذلك حظر  صدير الوالح
 

بموا يمبوى المستقم، وغير المنحوازة قديم مساعدات الطوارئ تعمميات لمسمح، عمى تسييل ا والمماعاتحث الحكوم، السوري،  .3
لممنظمننات  دوننو  فعمننيوغننمان لجننال  المصننابين عننن المننناعن المعرغننة لمقصنن ، والنندعوة للننا  الشووةب السوووري  حتياموواتا

شننفيات النفنناذ انمننن لممو كننذلك حمايننة . ننوننان لمراقبننة الوغنن  عمننا امر ، وكننذلك الصننحفيين، ومناصننري حقننون ااننوننانية
 .م  القانون الدولي ي ون شك  مال االعبية بالمدنية و قديا الرعاية 

 
انحالنة للنا المحكمنة الجنا ينة الدولينة عنن عرينن مجمنس ي غنمن ، بمنا الضغط من أمل المحاسب، عمى المورامم ضود اجنسواني، .1

 .اممن
 
 د العرينننمي نند فنني  ننونس يجننب أن ي  نعق نننننرمن بننلن المننر مر الم  فإننننا منن   قننديرنا الفننا ن لمجيننود المكثفننة الجاريننة لمعالجننة امزمننة الوننورية، و 

ننفمقد  .دف  مجمس اممن ل حرك فعا قادر عما  ،نجماع دولي أكثر صالبة  ا نناشدكا أن  حرصوا عمنا أندف  الووريون ثمًنا باىًظا، وا 
 .في وبي  لنيا  المزيد من انن ياكات والجرا افعالة  المر مر وعوةً  يوعو
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