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  )٢٠١٢ (٢٠٨٤القرار     
/ األول كـانو  ١٩، املعقـــودة يف     ٦٨٩٣الـذي اختـذه جملـس األمــن يف جلستــه           

  ٢٠١٢ديسمرب 
  

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

ل إىل تـسوية شـاملة تغطـي مـشكلة          أن يستمر هذا الوضع على حاله مـا مل وإىل أن يـتم التوصـ              
  الشرق األوسط من مجيع جوانبها،

 يف تقرير األمني العام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك املـؤرخ                     وقد نظر   
ــاين ٢٧ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــراره   )S/2012/897 (٢٠١٢نـ ــد قـ ــضا تأكيـ ــد أيـ  ١٣٠٨، وإذ يعيـ

  ،٢٠٠٠يوليه / متوز١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠(
 إزاء مجيـع انتـهاكات اتفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات،        ن قلقه البـالغ  وإذ يعرب ع    

يف ذلك وجود القوات املسلحة العربية السورية ومعدات عـسكرية غـري مـرخص هلـا داخـل             مبا
  املنطقة الفاصلة،

 على النتيجة الـيت خلـص إليهـا األمـني العـام بـأن العمليـات العـسكرية الـيت                     وإذ يوافق   
سلحة العربية السورية تـؤثر سـلبا يف اجلهـود الـيت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة                    تقوم هبا القوات امل   

  إلجناز املهام اليت صدر بشأهنا تكليف إجنازا فعاال،
 مـن وجــود عناصـر مـسلحة مــن املعارضـة يف املنطقــة     وإذ يعـرب عـن القلــق الـشديد     
  الفاصلة،
ــشدد   ــيت وقعــت عــرب خــط وقــف إطــال     وإذ ي ــى أن األحــداث األخــرية ال ــار  عل ق الن

أظهرت احتمال تصعيد حدة التوترات بني إسرائيل واجلمهورية العربية السورية، وصار وقـف             
  إطالق النار بني البلدين معرضا للخطر من جرائها،
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نـوفمرب وأسـفر عـن إصـابة مخـسة          / تـشرين الثـاين    ٢٩ احلادث الذي وقـع يف       وإذ يدين   
  أفراد من حفظة السالم،

 لألفـراد العـسكريني واملـدنيني العـاملني يف قـوة األمـم           مروإذ يعرب عن تقديره املـست       
  املتحدة يف بيئة عمل تتسم بتعاظم التحديات،

املــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ بــــاألطراف املعنيــــة أن تنفـــذ فــــورا قــــراره  يهيـــب   - ١  
  ؛١٩٧٣أكتوبر /تشرين األول ٢٢

ملراقبـة   مجيع األطراف إىل التعاون التام مع عمليات قـوة األمـم املتحـدة               يدعو  - ٢  
فض االشتباك، واحترام امتيازاهتا وحصاناهتا وكفالة حرية تنقلها وأمن مـوظفي األمـم املتحـدة               
ــاء اضــطالعهم بواليــاهتم وكــذلك إمكانيــة عبــورهم دون عراقيــل وبــشكل فــوري وفقــا          أثن

   ضرورة تعزيز سالمة أفراد قوة األمم املتحدة وأمنهم؛ويؤكدلالتفاقات القائمة، 
 ١٩٧٤ لتزام الواقـع علـى كـال الطـرفني بـاحترام شـروط اتفـاق عـام            اال يؤكد  - ٣  

 الطــرفني إىل ممارســة أقــصى  ويــدعوبــشأن فــض االشــتباك بــني القــوات احترامــا دقيقــا تامــا،    
ــلة،          ــة الفاصـ ــار وللمنطقـ ــالق النـ ــف إطـ ــهاكات لوقـ ــع أي انتـ ــنفس ومنـ ــبط الـ ــات ضـ درجـ

ــ القيــامعلــى وجــوب االمتنــاع عــن   ويــشدد كــان نوعــه يف املنطقــة أي نــشاط عــسكري أيــا ب
  ذلك أي عمليات عسكرية من جانب القوات املسلحة العربية السورية؛ يف الفاصلة، مبا

 باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك مـن أجـل                 يرحب  - ٤  
تنفيــذ سياســة األمــني العــام القاضــية بعــدم التــسامح إطالقــا إزاء أعمــال االســتغالل واالنتــهاك   
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                    
جملــس األمــن علــى علــم هبــا، وحيــث البلــدان املــسامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة   

ديبية اليت تكفل التحقيق على النحو املناسب يف أي أعمال من هذا القبيـل واملعاقبـة عليهـا                  والتأ
  هلا؛ يف احلاالت اليت يتورط فيها أفراد تابعون

 جتديد والية قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك ملـدة سـتة أشـهر،                    يقرر  - ٥  
أن يكفـل إمـداد القـوة بالقـدرة          إىل األمـني العـام       ويطلب،  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠أي حىت   

  الالزمة للوفاء بالوالية املنوطة هبا؛
 يومـا، تقريـرا عـن تطـورات احلالـة           ٩٠ إىل األمني العام أن يقدم، كـل         يطلب  - ٦  

  ).١٩٧٣ (٣٣٨وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار 
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