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  )٢٠١٢ (٢٠٥٩القرار     

  
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٠، املعقودة يف ٦٨١٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
   جبهود بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف سوريا،إذ يشيد  
 يومــا، مــع أخــذ توصــيات  ٣٠ جتديــد واليــة البعثــة لفتــرة هنائيــة مــدهتا   يقــرر  - ١  

ادة تشكيل البعثة يف احلسبان، ومع مراعـاة اآلثـار املترتبـة علـى العمليـات                األمني العام بشأن إع   
  من جراء احلالة األمنية املتزايدة اخلطورة يف سوريا؛

ــهم يف     يهيــب  - ٢   ــساس حبريت ــة دون امل ــراد البعث ــضمن ســالمة أف ــاألطراف أن ت  ب
صدد تقـع علـى      وقدرهتم على الوصول، ويشدد علـى أن املـسؤولية األساسـية يف هـذا الـ                التنقل

  عاتق السلطات السورية؛
ــدم     يعــرب عــن اســتعداده    - ٣   ــك، شــريطة أن يق ــد ذل ــة بع ــة البعث ــد والي  لتجدي
العام تقريرا يؤكده جملس األمن، يفيد فيه بوقـف اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة وباخنفـاض                  األمني

  مستوى العنف من جانب مجيع األطراف مبا يكفي للسماح للبعثة بأداء واليتها؛
 إىل األمني العـام أن يقـدِّم إىل اجمللـس تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف                      يطلب  - ٤  
   يوما؛١٥غضون 
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٥  
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