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  )٢٠١٢ (٢٠٥٢القرار     
      ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧ املعقودة يف ٦٧٩١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
 أن احلالة يف الشرق األوسط خييم عليها التـوتر وأنـه مـن املـرجح                مع القلق  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 ٥ ــه /حزيـ ــراره  )S/2012/403( ٢٠١٢يونيـ ــد قـ ــضا تأكيـ ــد أيـ ) ٢٠٠٠ (١٣٠٨، وإذ يعيـ

  ،٢٠٠٠يوليه /متوز ١٧املؤرخ 
يـع انتـهاكات اتفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات               إزاء مج  عـن قلقـه البـالغ      يعرب وإذ  

مـارس عنـدما دخلـت املنطقـة        / آذار ١سيما انتهاك القوات املسلحة العربية الـسورية لـه يف            وال
  الفاصلة،
مــارس واللــذين أطلقــت / آذار١٢ و ٥ احلــادثني اللــذين وقعــا يف وإذ يــشجب بــشدة  
مـارس  / آذار ١٢ا احلـادث الـذي وقـع يف          النار على أفرقة املراقبني يف اجلوالن، ال سيم        ماخالهل

  حيث أطلق أحد اجلنود النار من اجلانب برافو يف املنطقة احملدودة السالح،
فربايـر والـذي   / شـباط ٢٦ إزاء احلـادث الـذي وقـع يف      وإذ يعرب كـذلك عـن القلـق         

  أطلق خالله جنود من اجلانب ألفا النار على املنطقة الفاصلة،
يت خلـص إليهـا األمـني العـام بـأن مـا جيـري مـن أحـداث يف                     على النتائج الـ    وإذ يوافق   

  أماكن أخرى يف سورية قد بدأ يقع يف منطقة مسؤولية القوة،
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املــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨املعنيــــة أن ُتنفِّـــذ فــــورا قــــراره   بــــاألطراف يهيـــب   - ١  
  ؛١٩٧٣أكتوبر /تشرين األول ٢٢

ألمـم املتحـدة ملراقبـة       مجيع األطراف إىل التعاون التام مع عمليات قـوة ا          يدعو  - ٢  
فــض االشــتباك، وإىل كفالــة أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة أثنــاء اضــطالعهم بواليــاهتم وكــذلك 

  إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري وفقا لالتفاقات القائمة؛
 لفـض   ١٩٧٤ االلتزام الواقع على الطرفني بـاحترام شـروط اتفـاق عـام              يؤكد  - ٣  

ما تامـا، ويـدعو الطـرفني إىل ممارسـة أقـصى درجـات ضـبط الـنفس         االشتباك بني القوات احترا   
  ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق النار وللمنطقة الفاصلة بني القوات؛

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

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                    

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

  يف احلاالت اليت يتورط فيها أفراد تابعون هلا؛
 التقدم الكـبري احملـرز فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الناشـئة عـن تقيـيم                    يالحظ  - ٥  

وة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك علــى النحــو املطلــوب يف قــراره    القــدرة التــشغيلية لقــ 
  ، وذلك فيما يتعلق بصيانة وحتسني معدات القوة وبنيتها األساسية؛)٢٠١١ (٢٠٢٨

قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك لفتـرة سـتة أشـهر،              جتديد والية   يقرر    - ٦  
  ؛٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول ٣١أي حىت 
إىل األمني العـام أن يقـدم، يف هنايـة هـذه الفتـرة، تقريـرا عـن تطـورات             ب  يطل  - ٧  

  ).١٩٧٣ (٣٣٨احلالة وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار 
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