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فترة من  ل ل عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك       تقرير األمني العام      
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١
    

 مقدمة  -أوال   
م هــذا التقريــر بيانــا باألنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض يقــدِّ  - ١

ة عمــال بالواليــة املنــصوص عليهــا يف قــرار جملــس األمــن االشــتباك خــالل األشــهر الــستة املاضــي
املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٨واملمــددة يف قــرارات الحقــة، كــان آخرهــا القــرار  ) ١٩٧٤ (٣٥٠
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
  

 احلالة يف املنطقة وأنشطة القوة  -ثانياً   
 يف القطــاع وقــف إطــالق النــار ســاريا اســتمر خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض،    - ٢

وأشـرفت القـوة علـى     .قـوة هادئـــة بوجـه عـام    ال  الـسوري، وظلـت منطقـة عمـل    -ئيلي اإلسرا
 لكـال الطـرفني   مواقع ثابتة ودوريـات لكفالـة إبعـاد القـوات العـسكرية             بواسطة  املنطقة الفاصلة   
 املعـدات  ياتفتيش نصف شـهرية لتفقّـد مـستو   وأجرت القوة أيضا عمليات ت .عن هذه املنطقة

 .ورافق أفرقة التفتيش ضباط اتصال مـن الطـرف املعـين    .وات يف مناطق احلد من األسلحةوالق
وعلــى غــرار مــا حــدث يف املاضــي، منــع كــال اجلــانبني أفرقــة التفتــيش مــن الوصــول إىل بعــض  

وواصلت القـوة تكييـف وضـع     .حرية القوة يف احلركةحتد من املواقع التابعة هلما وفرضا قيودا 
قوات الـدفاع اإلسـرائيلية يف منطقـة احلـد مـن األسـلحة           اجلارية ل شطة التدريبية   عملياهتا مع األن  

 قرب خط وقـف إطـالق النـار يف          املدين السوري النشاط اإلمنائي   على اجلانب ألفا، ومع تزايد      
يف بنــاء مواقــع دفاعيــة جديــدة ويف جتديــد املواقــع   كالمهــا واســتمر اجلانبــان . املنطقــة الفاصــلة
واصـل موظفـو اجلمـارك الوطنيـة        يو. احلد من األسلحة على اجلانبني    مناطق   يف   الدفاعية القائمة 

يف موقع قوات الدفاع اإلسرائيلية عنـد بوابـة عبـور قـوة فـض               ة دورية   فالعمل بص اإلسرائيليون  
  .االشتباك اليت تقع بني اجلوالن الذي حتتله إسرائيل واجلمهورية العربية السورية
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فيمـا يتـصل مبـرور     ك مساعدة جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة   وواصلت قوة فض االشتبا  - ٣
سـاعدت القـوة علـى عبـور     ، وخـالل األشـهر الـستة املاضـية     .األشـخاص عـرب املنطقـة الفاصـلة    

وقـدمت القـوة أيـضا العـالج      . طنـا مـن التفـاح   ٧ ٨٥٠ مدنيني، ويـّسرت نقـل   ٩ طالبا و ٢٤
 . مدنيا١٧٠ لـ الطيب

سيما املنطقة الفاصلة، ظلت األلغـام تـشكل خطـرا يتهـدد       ، وال عمل القوة ويف منطقة     - ٤
وقد ازداد هذا اخلطـر بـسبب طـول فتـرة وجـود هـذه األلغـام يف         .أفراد القوة والسكان احملليني

وظلـت القـوة    . وواصلت القوة القيام بعمليات إزالة األلغام     . املنطقة وتدهور أجهزهتا التفجريية   
لـدى  فولـة فيمـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة لزيـادة الـوعي                 لدعم منظمة األمـم املتحـدة للط      جاهزة  

 .السكان املدنيني خبطر األلغام

وظل قائد القوة ومعاونوه على اتصال وثيـق بالـسلطات العـسكرية لكـل مـن إسـرائيل            - ٥
 .بوجه عام مع القوة يف تنفيذ مهامهاكالمها وتعاون اجلانبان  .واجلمهورية العربية السورية

ــار٢٢ويف   - ٦ ــاي/ أي ــدان  ١ ٠٤٣، كانــت القــوة تتكــون مــن   ٢٠٠٩و م ــديا مــن البل  جن
، ) جنـديا  ٣٨٢(، النمسا   )جنديان(، كندا   ) جنديا ٩٥(، كرواتيا   ) جنديا ٣٤١(بولندا  : التالية
يؤلفـون   موظفـا    ١٥اليابـان مـا جمموعـه       وتـستخدم   . ) جنديا ٣١(، اليابان   ) جنديا ١٩٢(اهلند  
 مراقبـا عـسكريا مـن هيئـة األمـم املتحـدة             ٧٥م  قـا وباإلضـافة إىل ذلـك،      . دعما للـ   وطنيـ  اعنصر

  .تنفيذ مهامهايف  القوةمبساعدة ملراقبة اهلدنة 
  

 اجلوانب املالية  -ثالثا   
امليزانيـة التفـصيلية الـيت قـدَّمُتها والبــالغ     توجـد قيـد العـرض حاليـا علـى اجلمعيــة العامـة         - ٧

 / حزيـران  ٣٠يوليـه إىل    / متـوز  ١ مليـون دوالر لإلنفـاق علـى القـوة للفتـرة مـن               ٤٥,٤إمجاليها  
املوافقـة علـى    إذا مـا قـرر جملـس األمـن          ومن مث فإنه    . للنظر فيها وإقرارها  وذلك  ،  ٢٠١٠يونيه  
متديد والية القـوة، سـوف تقتـصر تكلفـة اإلنفـاق            بشأن   ، أدناه ١٢ الواردة يف الفقرة     ،توصييت

  .معية العامةعلى القوة خالل فترة التمديد على املوارد اليت توافق عليها اجل

للحــساب املــسددة  االشــتراكات املقــررة غــري  ت، بلغــ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣٠ويف  - ٨
جلميــع املــسددة وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري   . مليــون دوالر١٧,٠اخلــاص للقــوة 

 / نيـسان  ٣٠ويف  .  مليـون دوالر   ١ ٦٢٠,٣التـاريخ نفـسه     ذلـك   عمليات حفـظ الـسالم حـىت        
مــوع املبــالغ املــستحقة للبلــدان املــسامهة بقــوات يف قــوة األمــم املتحــدة   ، بلــغ جم٢٠٠٩أبريــل 

وجرى تـسديد التكـاليف املتعلقـة بـاجلنود واملعـدات           . ماليني دوالر  ٥,٠ملراقبة فض االشتباك    
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 وفقا جلـدول الـسداد      ٢٠٠٨ديسمرب  /حىت كانون األول  املمتدة  اململوكة للوحدات عن الفترة     
  .الفصلي

  
 )١٩٧٣ (٣٣٨تنفيذ قرار جملس األمن   -رابعاً   

ــدما قــضى جملــس األمــن، يف قــراره     - ٩ ــة قــوة األمــم  )٢٠٠٨ (١٨٤٨عن ، بتجديــد والي
، أهـاب   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠ حـىت    ،املتحدة ملراقبة فض االشتباك ملدة ستة أشهر أخـرى        

يف هنايــة  ،، وطلــب إيلَّ أن أقــدم)١٩٧٣ (٣٣٨أيــضا بــاألطراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــراره   
وقد تنـاول تقريـري    .التدابري املتخذة لتنفيذ ذلك القرارعن عن تطورات احلالة وتقريرا  ،الفترة

ــة يف الــشرق األوســط    ٦٢/٨٤، املقــدم عمــال بقــراري اجلمعيــة العامــة   )A/63/361(عــن احلال
ــشرق األوســط، وال   ة، مــسأل٦٢/٨٥ و ــسوية ســلمية يف ال ــسعي إىل إجيــاد ت ســيما اجلهــود    ال
  ).١٩٧٣ (٣٣٨ذولة على خمتلف املستويات من أجل تنفيذ القرار املب
  

 مالحظـــات  -خامسا  
وواصـلت قـوة األمـم    .  السوري هادئا بوجـه عـام  -ظل الوضع يف القطاع اإلسرائيلي    - ١٠

 لكــي ُتــشرف علــى وقــف ١٩٧٤مــايو /املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك، الــيت أنــشئت يف أيــار 
ه جملس األمن واالتفاق املتعلق بفض االشـتباك بـني القـوات الـسورية              إطالق النار الذي دعا إلي    

 ن بالتعـاون مـ    ،ا بـشكل فعَّـال    امهـ ، أداء مه  ١٩٧٤مـايو   / أيار ٣١والقوات اإلسرائيلية املُربم يف     
 .الطرفنيجانب 

 ي الـشرق األوسـط تتـسم بـالتوتر، ومـن املـرجح أن تظـل كـذلك،        ــة فـــد أن احلالــبي  - ١١

وحيـدوين   .وصل إىل تـسوية شـاملة تغطـي مجيـع جوانـب مـشكلة الـشرق األوسـط        مل يتم الت ما
ملعاجلــة املــشكلة مــن مجيــع جوانبــها  حازمــة  أن تبــذل مجيــع اجلهــات املعنيــة جهــودا   يفاألمــل

 ٣٣٨وصــوال إىل تــسوية ســلمية عادلــة ودائمــة علــى حنــو مــا دعــا إليــه جملــس األمــن يف قــراره 
رفني على استئناف حمادثات الـسالم غـري املباشـرة الـيت            ويف هذا السياق، أشجع الط    . )١٩٧٣(

  .للسالم برعاية تركيا، هبدف إقامة سالم شامل وفقا ملرجعية مؤمتر مدريد بدآها

ويف ِظل الظـروف الـسائدة، أرى أن اسـتمرار وجـود قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض                        - ١٢
 بأن ميدد جملس األمـن واليـة القـوة    وأُوصي بالتايل .االشتباك يف املنطقة يشكل ضرورة أساسية

ــتة أشــهر أخــرى حــىت      ــرة س ــانون األول٣٠لفت ــسمرب / ك ــت حكومــة   . ٢٠٠٩دي وقــد وافق
وأعربت حكومة إسرائيل أيضا عـن موافقتـها    .اجلمهورية العربية السورية على التمديد املقترح

تنقـل القـوة   ويؤمل أن يواصل اجلانبان بذل جهـود للتخفيـف مـن القيـود املفروضـة علـى        .عليه
 .وتيسري حركة إمداداهتا
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الـذي يـشوب    وإنين إذ أقدم هذه التوصية، أرى لزاما علي أن أوجه االنتباه إىل العجز                - ١٣
 ١٧,٠املـسددة   بلغـت االشـتراكات املقـررة غـري         ،  ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣٠في  ف. متويل القوة 

ملسامهة بقـوات يف قـوة األمـم    ويف الوقت ذاته، بلغت األموال املستحقة للبلدان ا     . مليون دوالر 
وتعرقـــل . ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٣٠ماليـــني دوالر يف  ٥,٠املتحـــدة ملراقبـــة فـــض االشـــتباك 

تـسديد مـستحقات    قدرة األمانـة العامـة علـى دعـم عمليـات القـوة و             املسددة  االشتراكات غري   
  .لدول األعضاء املسامهة بقوات فيهاا

فولفغـانغ جيلكـه وبالرجـال والنـساء العـاملني يف قـوة             ويف اخلتام، أود أن أُشيد باللواء         - ١٤
فهم دائبـون علـى العمـل       . األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة         

وأغتنم هذه الفرصـة ُألعـرب    .املهام اجلسام اليت كلفهم هبا جملس األمنيف تأدية بكفاءة وتفاِن 
بقـــوات يف قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة فـــض االشـــتباك عـــن تقـــديري للحكومـــات املـــسامهة 

للعمـل  املنتـدبني   عـسكريني   الراقبني  املوللحكومات اليت متد هيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة بـ              
  .القوة يف
  


