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  )٢٠١١ (٢٠٢٨القرار     
/  كــانون األول٢١ املعقــودة يف ٦٦٩٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

 ٢٠١١ ديسمرب
  

 ،إن جملس األمن  

تر ومــن املــرجح أن تظــل  بقلــق أن احلالــة يف الــشرق األوســط تتــسم بــالتو إذ يالحــظ  
  وإىل أن يــــتم التوصــــل إىل تــــسوية شــــاملة تغطــــي مجيــــع جوانــــب مــــشكلةكــــذلك مــــا مل

 األوسط، الشرق

 يف تقرير األمني العام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك املـؤرخ                     وقد نظر    
ــاين ٣٠ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــراره   )S/2011/748 (٢٠١١نـ ــد قـ ــضا تأكيـ ــد أيـ  ١٣٠٨، وإذ يعيـ

  ،٢٠٠٠يوليه / متوز١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠(

ت يف منطقـة عمليـات قـوة     األحداث اخلطرية اليت وقع   إزاء وإذ يعرب عن بالغ القلق      
  للخطـر يونيه والـيت عرضـت  / حزيران٥مايو و / أيار١٥األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف     

  وقف إطالق النار الطويل األمد، 

  أن األوضاع املتطورة يف املنطقة ميكن أن تؤثر على سري عمل القوة، وإذ يالحظ  

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

 مجيع األطراف إىل التعاون التام مع عمليات قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة                يدعو  - ٢  
إمكانيــة وفــض االشــتباك وإىل كفالــة أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة أثنــاء اضــطالعهم بواليــاهتم  

  ت القائمة؛  وفقا لالتفاقا، وذلكعبورهم دون عراقيل وبشكل فوري
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 ١٩٧٤ إىل االلتــزام الواقــع علــى الطــرفني بــاحترام شــروط اتفــاق عــام   يــشري  - ٣  
لفض االشتباك بني القـوات احترامـا تامـا، ويـدعو الطـرفني إىل ممارسـة أقـصى درجـات ضـبط                      

  النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق النار وللمنطقة الفاصلة؛

مم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك مـن أجـل             باجلهود اليت تبذهلا قوة األ     يرحب  - ٤  
تنفيذ سياسة األمني العام الـيت تقـضي بعـدم التـسامح مطلقـا إزاء أعمـال االسـتغالل واالنتـهاك                

ونـة قواعـد الـسلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة،            اجلنسيني، وكفالة امتثـال أفرادهـا امتثـاال تامـا ملد          
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   

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

 بالتقييم الذي أجراه األمني العام للقدرة التشغيلية للقـوة ويطلـب إليـه              يرحب  - ٥  
ــواردة يف الفقــرة       ــصيغتها ال ــذ التوصــيات علــى الفــور ب ــة لتنفي  مــن ١٢اختــاذ اخلطــوات الالزم

 ؛S/2011/748 الوثيقة

 جتديد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك لفتـرة سـتة أشـهر،                 يقرر  - ٦  
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠أي حىت 

 إىل األمني العـام أن يقـدم، يف هنايـة هـذه الفتـرة، تقريـرا عـن تطـورات               يطلب  - ٧  
  ).١٩٧٣ (٣٣٨احلالة وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار 

  


