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  )٢٠١٢ (٢٠٤٣القرار     
     ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢١ املعقودة يف ٦٧٥٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

 ،إن جملس األمن  

أغـسطس  /آب ٣، وإىل بياناتـه الرئاسـية املؤرخـة        )٢٠١٢ (٢٠٤٢ إىل قراره    إذ يشري   
 إىل مجيـــع وإذ يـــشري أيـــضا، ٢٠١٢أبريـــل /نيـــسان ٥و  ٢٠١٢مـــارس /آذار ٢١و  ٢٠١١

 قرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة،ال

ــد    ــد تأكي ــدول     وإذ يعي ــة ال ــشترك لألمــم املتحــدة وجامع  دعمــه للمبعــوث اخلــاص امل
 املـؤرخ  A/RES/66/253 العربية، كويف عنان، وللعمل الذي يقوم به، وفقا لقرار اجلمعية العامة       

 ة الدول العربية،وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامع ٢٠١٢فرباير /شباط ١٦

 التزامه القوي بسيادة سورية واسـتقالهلا ووحـدهتا وسـالمة أراضـيها،             وإذ يعيد تأكيد    
 ومبقاصد امليثاق ومبادئه،

 االنتــهاكات الواســعة االنتــشار حلقــوق اإلنــسان مــن جانــب الــسلطات        وإذ يــدين  
 إىل  إذ يـشري  والسورية، وكذلك أي انتهاكات حلقوق اإلنسان ترتكبـها اجلماعـات املـسلحة،             

 عــن أســفه البــالغ ملــوت آالف عديــدة     وإذ يعــرب وجــوب حماســبة املــسؤولني عــن ذلــك،     
  األشخاص يف سورية، من

الـدول املتامخـة لـسورية ملـساعدة        تبـذهلا   للجهـود الكـبرية الـيت        وإذ يعرب عن تقـديره      
ملتحـدة  السوريني الفارين عرب احلدود الـسورية نتيجـة للعنـف، وإذ يطلـب إىل مفوضـية األمـم ا                  

  لشؤون الالجئني تقدمي املساعدة حسب طلب الدول األعضاء اليت تستقبل هؤالء املشردين، 
ــديره      ــن تقـ ــضا عـ ــرب أيـ ــيت   وإذ يعـ ــسانية الـ ــساعدة اإلنـ ــدمهاتللمـ ــرى  قـ دول أخـ

 سورية، إىل
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بتنفيـذ اقتـراح     ٢٠١٢مـارس   /آذار ٢٥  بـالتزام احلكومـة الـسورية يف       وإذ حييط علمـا     
ث اخلــاص املــشترك لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، وبالتنفيــذ    النقــاط الــست للمبعــو 

 العاجــل والواضــح لاللتزامــات الــيت وافقــت علــى الوفــاء هبــا يف رســالتها إىل املبعــوث املؤرخــة  
وقـف  ) ب(وقف حتركات القـوات حنـو املراكـز الـسكانية،           ) أ(وهي  ،  ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١

املراكـز   بدء سحب احلـشود العـسكرية يف  ) ج(املراكز،  لألسلحة الثقيلة يف تلك كل استخدامٍ 
حيــيط  وإذ، ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ١٠الــسكانية وحوهلــا، وتنفيــذ كــل ذلــك يف موعــد أقــصاه 

تفعــل   بـالتزام املعارضــة الـسورية املعلــن بــاحترام وقـف أعمــال العنـف، شــريطة أن    علمـا أيــضا 
  احلكومة نفس الشيء،

ــد بــسقوط ضــحايا،  لعنــف وورود إزاء اســتمرار ا وإذ يعــرب عــن القلــق    تقــارير تفي
ــصاعد   ــوترية تـ ــك بـ ــرية   توذلـ ــام األخـ ــرى يف األيـ ــرة أخـ ــوث   مـ ــيم املبعـ ــاب تقيـ  يف  يف أعقـ

أن الطرفني حيترمان على ما يبدو وقفـا إلطـالق النـار وأن احلكومـة            ب ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٢
أن العنـف املـسلح       بالتـايل مـن الواضـح      إىل أن    يـشري وإذ  السورية شـرعت يف تنفيـذ التزاماهتـا،         
 جبميع أشكاله مل يتوقف بشكل كامل،

ــةَ وإذ يؤيـــد   ــوة املبعـــوث احلكومـ ــورا وبـــشكل واضـــح   الـــسوريةَ دعـ  إىل أن تنفـــذ فـ
عناصــر اقتــراح املبعــوث ذي النقــاط الــست بأكملــها للتوصــل إىل حتقيــق وقــف مــستمر     كــل
 لعنف املسلح جبميع أشكاله من جانب كل األطراف،عمال األ

بعثة مراقبة تابعة لألمـم املتحـدة       إيفاد  األمني العام بأن من شأن      تقييم   ب  علما وإذ حييط   
ُتنشر بسرعة يف ظل ظـروف مواتيـة وبواليـة واضـحة وتتـوافر هلـا القـدراُت املطلوبـة وظـروُف                      

سهم إسهاما كـبريا يف مراقبـة وتعزيـز التـزام الطـرفني بوقـف العنـف املـسلح                   يأن  املالئمة  العمل  
 يف دعم تنفيذ خطة النقاط الست،جبميع أشكاله و

) S/2012/250( ٢٠١٢ أبريــل/نيــسان ١٩املــؤرخ التفــاهم األويل بيط علمــا وإذ حيــ  
ــق عليــه   ــم املتحــدة      املتف ــة الــسورية واألم ــني اجلمهوريــة العربي ــذي يــوفر  ب ــوال  لوضــع اًأساس
 ها،م الفريق املتقدم، وآلية اإلشراف التابعة لألمم املتحدة، بعد نشربروتوكول ينظّ

 ،)S/2012/238( يف الرسالة املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن وقد نظر  

 تأييــده الكامــل جلميــع عناصــر اقتــراح النقــاط الــست املقــدم        يعيــد تأكيــد   - ١  
 إىل تنفيذها العاجل والـشامل والفـوري   ويدعو ،)٢٠١٢ (٢٠٤٢املبعوث واملرفق بالقرار    من

عمــال العنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وتــأمني وصــول       هبــدف اإلهنــاء الفــوري لكــل أ   
 سياسي بقيادة سورية تفضي إىل إقامة نظام سياسـي          املساعدات اإلنسانية وتيسري عملية انتقالٍ    

تعددي دميقراطي يتمتع فيه املواطنون باملساواة بصرف النظر عن انتماءاهتم أو أصـوهلم العرقيـة               



S/RES/2043 (2012)  
 

12-30589 3 
 

ياسـي شـامل بـني احلكومـة الـسورية ومجيـع أطيـاف        أو معتقداهتم، بوسـائل منـها بـدء حـوار س      
  املعارضة السورية؛

ــدعو   - ٢   ــسورية  ي ــة ال ــيت    إىل احلكوم ــشكل واضــح كــل االلتزامــات ال أن تنفــذ ب
، )٢٠١٢ (٢٠٤٢التفـاهم األويل وعلـى حنـو مـا يـنص عليـه القـرار                وافقت على الوفاء هبـا يف       

وقـف كـل اسـتخدام لألسـلحة        ) ب(وقف حتركات القـوات حنـو املراكـز الـسكانية،            )أ(وهي  
سـحب احلـشود العـسكرية يف املراكـز الـسكانية وحوهلـا،             إكمال  ) ج(الثقيلة يف تلك املراكز،     

وكذلك سحب قواهتا وأسلحتها الثقيلة مـن املراكـز الـسكانية لتعـود إىل ثكناهتـا أو إىل مواقـع                     
   إلطالق النار؛مرنشر مؤقتة لتسهيل وقف مست

الوقـف الفـوري    إىل  يف ذلـك املعارضـة،       مبـا  يف سـورية،     مجيع األطراف يدعو    - ٣  
  جلميع أعمال العنف املسلح بكل أشكاله؛

ــدعو   - ٤   ــة     ي ــسلحة والعناصــر املعني ــسورية امل ــات املعارضــة ال ــرم إىل مجاع أن حتت
  األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاق األويل؛

م املتحــدة للمراقبــة يف بعثــة األمــ يومــا ٩٠ أن ينــشئ لفتــرة أوليــة مــدهتا يقــرر  - ٥  
 مــن ٣٠٠تــشمل نــشرا أوليــا يــصل إىل  العــسكريني علــى أن رئــيس للمــراقبني ســورية بقيــادة 

املراقبني العسكريني غري املسلحني إضافة إىل عنـصر مـدين مالئـم حـسب مـا حتتـاج إليـه البعثـة                       
ــيم األمــني       ــا بتقي ــسرعة رهن ــة علــى وجــه ال ــشر البعث ــضا أن تن ــها، ويقــرر أي ــذ واليت  العــام لتنفي

  قع، مبا يف ذلك توطيد وقف العنف؛للتطورات ذات الصلة على أرض الوا
ــف البعثــة ب يقــرر أيــضا   - ٦   ــسلح جبميــع       أن تكل ــف امل ــف أعمــال العن رصــد وق
األطراف، ورصد ودعم التنفيـذ الكامـل القتـراح النقـاط الـست الـذي               كل  من جانب    أشكاله
  املبعوث؛ قدمه

اتفـاق   تـأخري بـإبرام    احلكومة السورية القيام دونوإىل إىل األمني العام   يطلب  - ٧  
نطــاق احلمايــة القانونيــة املتعلــق ب ٥٨/٨٢بــشأن مركــز البعثــة مــع مراعــاة قــرار اجلمعيــة العامــة 

 وحيـيط علمـا  ، مبوجب االتفاقية املتعلقة بـسالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا            
املتحــدة علــى أن يطبــق، منــوذج اتفــاق حتديــد مركــز  االتفــاق بــني احلكومــة الــسورية واألمــم ب

، ريثما يتم التوصل التفاق بـشأن       )A/45/594 (١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ٩القوات املؤّرخ   
  مركز البعثة؛

: أن تكفل عمل البعثة بفعالية، وذلـك مـن خـالل         إىل   احلكومة السورية    يدعو  - ٨  
هتا حـسب مـا يلـزم لتنفيـذ واليتـها؛ وكفالـة             تيسري النشر السريع بدون عراقيل ألفرادهـا وقـدرا        
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هـو ضـروري     متكينها من التحرك والوصـول بـشكل كامـل وفـوري ودون عراقيـل حـسب مـا                 
لتنفيذ واليتها مشددا يف هذا الصدد على ضـرورة أن تتفـق احلكومـة الـسورية واألمـم املتحـدة                

 للمراقبـة يف سـورية؛   على وجه السرعة على أصول النقـل اجلـوي املالئمـة لبعثـة األمـم املتحـدة         
وعدم إعاقة اتصاالهتا؛ ومتكينها من االتصال حبرية ويف إطار مـن اخلـصوصية بـاألفراد يف مجيـع                  

  البعثة؛ أرجاء سورية دون االنتقام من أي شخص بسبب تواصله مع
أن تكفـــل ســـالمة أفـــراد البعثـــة دون املـــساس حبريتـــهم إىل  األطـــراف يـــدعو  - ٩  

 أن املــسؤولية الرئيــسية عــن ذلــك تقــع علــى عــاتق ويؤكــدهــاهتم، التنقــل والوصــول إىل وج يف
  السلطات السورية؛

 إىل األمــني العــام أن يبلــغ جملــس األمــن فــورا عــن أي عراقيــل توضــع   يطلــب  - ١٠  
  طريق أداء البعثة لعملها بصورة فعالة من جانب أي طرف؛ يف

في اهليئـات   دعوته السلطات السورية إىل الـسماح بوصـول مـوظ    يكرر تأكيد   - ١١  
اإلنــسانية فــورا وبــشكل كامــل ودون عراقيــل إىل كــل الــسكان احملتــاجني إىل املــساعدة وفقــا    
ــع األطــراف       ــدعو مجي ــسانية، وي ــة للمــساعدة اإلن ــادئ التوجيهي ــدويل واملب ــانون ال ألحكــام الق

ــسلطات الــسورية، إىل أن تتعــاون بــشكل كامــل مــع األمــم املتحــدة      يف ســورية، وال ســيما ال
  ت اإلنسانية املعنية لتيسري توفري املساعدة اإلنسانية؛واملنظما
ــدعو  - ١٢   ــة      ي ــدمي إســهامات مناســبة للبعث ــدول األعــضاء إىل النظــر يف تق ــع ال  مجي
   األمني العام؛هطلبما يحسب 
ــذ هــذا القــرار     يطلــب  - ١٣   ــرا عــن تنفي  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس تقري

 أيـضا   ،يقـّدم إىل اجمللـس     يوما بعد ذلـك، وأن       ١٥ه وكل    يوما من تاريخ اّتخاذ    ١٥غضون   يف
  ؛لوالية البعثةحمتملة بشأن أي تعديالت  مقترحات ،حسب االقتضاء

 عن اعتزامه تقيـيم تنفيـذ هـذا القـرار والنظـر يف اختـاذ خطـوات أخـرى                   يعرب  - ١٤  
  حسب االقتضاء؛

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٥  
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	وإذ يعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول المتاخمة لسورية لمساعدة السوريين الفارين عبر الحدود السورية نتيجة للعنف، وإذ يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم المساعدة حسب طلب الدول الأعضاء التي تستقبل هؤلاء المشردين، 
	وإذ يعرب أيضا عن تقديره للمساعدة الإنسانية التي تقدمها دول أخرى إلى سورية،
	وإذ يحيط علما بالتزام الحكومة السورية في 25 آذار/مارس 2012 بتنفيذ اقتراح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالتنفيذ العاجل والواضح للالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2012، وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) وقف كل استخدامٍ للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) بدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وتنفيذ كل ذلك في موعد أقصاه 10 نيسان/أبريل 2012، وإذ يحيط علما أيضا بالتزام المعارضة السورية المعلن باحترام وقف أعمال العنف، شريطة أن تفعل الحكومة نفس الشيء،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار العنف وورود تقارير تفيد بسقوط ضحايا، وذلك بوتيرة تصاعدت مرة أخرى في الأيام الأخيرة في أعقاب تقييم المبعوث في 12 نيسان/أبريل 2012 بأن الطرفين يحترمان على ما يبدو وقفا لإطلاق النار وأن الحكومة السورية شرعت في تنفيذ التزاماتها، وإذ يشير إلى أن من الواضح بالتالي أن العنف المسلح بجميع أشكاله لم يتوقف بشكل كامل،
	وإذ يؤيد دعوة المبعوث الحكومةَ السوريةَ إلى أن تنفذ فورا وبشكل واضح كل عناصر اقتراح المبعوث ذي النقاط الست بأكملها للتوصل إلى تحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف،
	وإذ يحيط علما بتقييم الأمين العام بأن من شأن إيفاد بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة تُنشر بسرعة في ظل ظروف مواتية وبولاية واضحة وتتوافر لها القدراتُ المطلوبة وظروفُ العمل الملائمة أن يسهم إسهاما كبيرا في مراقبة وتعزيز التزام الطرفين بوقف العنف المسلح بجميع أشكاله وفي دعم تنفيذ خطة النقاط الست،
	وإذ يحيط علما بالتفاهم الأولي المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2012 (S/2012/250) المتفق عليه بين الجمهورية العربية السورية والأمم المتحدة والذي يوفر أساساً لوضع بروتوكول ينظّم الفريق المتقدم، وآلية الإشراف التابعة للأمم المتحدة، بعد نشرها،
	وقد نظر في الرسالة الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2012/238)،
	1 - يعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست المقدم من المبعوث والمرفق بالقرار 2042 (2012)، ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقالٍ سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أصولهم العرقية أو معتقداتهم، بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية؛
	2 - يدعو الحكومة السورية إلى أن تنفذ بشكل واضح كل الالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في التفاهم الأولي وعلى نحو ما ينص عليه القرار 2042 (2012)، وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) وقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) إكمال سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وكذلك سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية لتعود إلى ثكناتها أو إلى مواقع نشر مؤقتة لتسهيل وقف مستمر لإطلاق النار؛
	3 - يدعو جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك المعارضة، إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله؛
	4 - يدعو جماعات المعارضة السورية المسلحة والعناصر المعنية إلى أن تحترم الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاق الأولي؛
	5 - يقرر أن ينشئ لفترة أولية مدتها 90 يوما بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية بقيادة رئيس للمراقبين العسكريين على أن تشمل نشرا أوليا يصل إلى 300 من المراقبين العسكريين غير المسلحين إضافة إلى عنصر مدني ملائم حسب ما تحتاج إليه البعثة لتنفيذ ولايتها، ويقرر أيضا أن تنشر البعثة على وجه السرعة رهنا بتقييم الأمين العام للتطورات ذات الصلة على أرض الواقع، بما في ذلك توطيد وقف العنف؛
	6 - يقرر أيضا أن تكلف البعثة برصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف، ورصد ودعم التنفيذ الكامل لاقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث؛
	7 - يطلب إلى الأمين العام وإلى الحكومة السورية القيام دون تأخير بإبرام اتفاق بشأن مركز البعثة مع مراعاة قرار الجمعية العامة 58/82 المتعلق بنطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحيط علما بالاتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة على أن يطبق، نموذج اتفاق تحديد مركز القوات المؤرّخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (A/45/594)، ريثما يتم التوصل لاتفاق بشأن مركز البعثة؛
	8 - يدعو الحكومة السورية إلى أن تكفل عمل البعثة بفعالية، وذلك من خلال: تيسير النشر السريع بدون عراقيل لأفرادها وقدراتها حسب ما يلزم لتنفيذ ولايتها؛ وكفالة تمكينها من التحرك والوصول بشكل كامل وفوري ودون عراقيل حسب ما هو ضروري لتنفيذ ولايتها مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تتفق الحكومة السورية والأمم المتحدة على وجه السرعة على أصول النقل الجوي الملائمة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية؛ وعدم إعاقة اتصالاتها؛ وتمكينها من الاتصال بحرية وفي إطار من الخصوصية بالأفراد في جميع أرجاء سورية دون الانتقام من أي شخص بسبب تواصله مع البعثة؛
	9 - يدعو الأطراف إلى أن تكفل سلامة أفراد البعثة دون المساس بحريتهم في التنقل والوصول إلى وجهاتهم، ويؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية؛
	10 - يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن فورا عن أي عراقيل توضع في طريق أداء البعثة لعملها بصورة فعالة من جانب أي طرف؛
	11 - يكرر تأكيد دعوته السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي الهيئات الإنسانية فورا وبشكل كامل ودون عراقيل إلى كل السكان المحتاجين إلى المساعدة وفقا لأحكام القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف في سورية، ولا سيما السلطات السورية، إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة الإنسانية؛
	12 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم إسهامات مناسبة للبعثة حسب ما يطلبه الأمين العام؛
	13 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوما من تاريخ اتّخاذه وكل 15 يوما بعد ذلك، وأن يقدّم إلى المجلس، أيضا حسب الاقتضاء، مقترحات بشأن أي تعديلات محتملة لولاية البعثة؛
	14 - يعرب عن اعتزامه تقييم تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ خطوات أخرى حسب الاقتضاء؛
	15 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

