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  )٢٠١١ (١٩٩٤القرار     
  ٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠، املعقودة يف ٦٥٧٢يف جلسته  األمن جملسالذي اختذه     

  
  ،إن جملس األمن  
 مع القلق أن احلالة يف الشرق األوسط خييم عليهـا التـوتر وأنـه مـن املـرجح                    يالحظ إذ  

مجيــع أوجــه أن يــستمر هــذا الوضــع علــى حالــه مــا مل جيــر التوصــل إىل تــسوية شــاملة تغطــي    
  ،مشكلة الشرق األوسط وإىل أن يتم ذلك

يف تقرير األمني العام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك املـؤرخ                    وقد نظر     
ــران ١٣ ) ٢٠٠٠ (١٣٠٨، وإذ يعيــد أيــضا تأكيــد قــراره    )S/2011/359( ٢٠١١يونيــه /حزي

  ،٢٠٠٠يوليه /متوز ١٧املؤرخ 
ألحــداث اجلــسيمة الــيت وقعــت يف منطقــة عمليــات   عــن قلقــه البــالغ إزاء ايعــرب وإذ  
يونيـه وعرضـت للخطـر وقـف إطـالق النـار القـائم منـذ                / حزيـران  ٥مـايو و    / أيـار  ١٥القوة يف   

  ،وقت طويل
املــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨املعنيــــة أن ُتنفِّـــذ فــــورا قــــراره   بــــاألطراف يهيـــب   - ١  

  ؛١٩٧٣أكتوبر /تشرين األول ٢٢
ون التام مع عمليات قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة             مجيع األطراف إىل التعا    يدعو  - ٢  

فــض االشــتباك، وإىل كفالــة أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة أثنــاء اضــطالعهم بواليــاهتم وكــذلك 
  إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري وفقا لالتفاقات القائمة؛

 ١٩٧٤ إىل االلتــزام الواقــع علــى الطــرفني بــاحترام شــروط اتفــاق عــام   يــشري  - ٣  
فض االشتباك بني القـوات احترامـا تامـا، ويـدعو الطـرفني إىل ممارسـة أقـصى درجـات ضـبط                      ل

  النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق النار وللمنطقة الفاصلة بني القوات؛
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 باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك مـن أجـل                 يرحب  - ٤  
بعـدم التـسامح مطلقـا إزاء أعمـال االسـتغالل واالنتـهاك        تنفيذ سياسة األمني العام الـيت تقـضي         

اجلنسيني، وكفالة امتثـال أفرادهـا امتثـاال تامـا ملدونـة قواعـد الـسلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة،                      
ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ كل اإلجـراءات الـضرورية يف هـذا الـصدد وأن يبقـي                    

 املــسامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة  جملــس األمــن علــى علــم هبــا، وحيــث البلــدان 
والتأديبية اليت تكفل التحقيق على النحو املناسب يف أي أعمال من هذا القبيـل واملعاقبـة عليهـا                  

  يف احلاالت اليت يتورط فيها أفراد تابعون هلا؛
قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك لفتـرة سـتة أشـهر،              جتديد والية   يقرر    - ٥  
  ؛٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١أي حىت 
إىل األمني العـام أن يقـدم، يف هنايـة هـذه الفتـرة، تقريـرا عـن تطـورات             يطلب    - ٦  

، مبـــا يف ذلـــك تقيـــيم مـــشفوع )١٩٧٣ (٣٣٨احلالـــة وعـــن التـــدابري املتخـــذة لتنفيـــذ القـــرار 
، بــشأن القــدرة التــشغيلية لقــوة األمــم املتحــدة وذلــك لــضمان مالءمــة  بتوصــيات، إن وجــدت

  .تشكيلها على أكمل وجه للوفاء باملهام املنوطة هبا
  
  


	القرار 1994 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6572، المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط يخيم عليها التوتر وأنه من المرجح أن يستمر هذا الوضع على حاله ما لم يجر التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع أوجه مشكلة الشرق الأوسط وإلى أن يتم ذلك،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/359)، وإذ يعيد أيضا تأكيد قراره 1308 (2000) المؤرخ 17 تموز/يوليه 2000،
	وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الجسيمة التي وقعت في منطقة عمليات القوة في 15 أيار/مايو و 5 حزيران/يونيه وعرضت للخطر وقف إطلاق النار القائم منذ وقت طويل،
	1 - يهيب بالأطراف المعنية أن تُنفِّذ فورا قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973؛
	2 - يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإلى كفالة أمن موظفي الأمم المتحدة أثناء اضطلاعهم بولاياتهم وكذلك إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري وفقا للاتفاقات القائمة؛
	3 - يشير إلى الالتزام الواقع على الطرفين باحترام شروط اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراما تاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار وللمنطقة الفاصلة بين القوات؛
	4 - يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك من أجل تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح مطلقا إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وأن يبقي مجلس الأمن على علم بها، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية التي تكفل التحقيق على النحو المناسب في أي أعمال من هذا القبيل والمعاقبة عليها في الحالات التي يتورط فيها أفراد تابعون لها؛
	5 - يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر، أي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في نهاية هذه الفترة، تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973)، بما في ذلك تقييم مشفوع بتوصيات، إن وجدت، بشأن القدرة التشغيلية لقوة الأمم المتحدة وذلك لضمان ملاءمة تشكيلها على أكمل وجه للوفاء بالمهام المنوطة بها.

