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للفترة من   عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك       تقرير األمني العام      
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١
    

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

 عمــال بالواليــة املنــصوص عليهــا يف قــرار جملــس األمــن االشــتباك خــالل األشــهر الــستة املاضــية
املـؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٥القـرار   يف  واملمددة يف قرارات الحقة، كان آخرها       ) ١٩٧٤ (٣٥٠
 .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٣
  

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

وأشـرفت القـوة علـى      .  السوري، وظلـت منطقـة عمـل القـوة هادئـــة بوجـه عـام               -اإلسرائيلي  
املنطقة الفاصلة بواسطة مواقع ثابتة ودوريـات لكفالـة إبعـاد القـوات العـسكرية لكـال الطـرفني                   

د مـستويات املعـدات     وأجرت القوة أيضا عمليات تفتيش نصف شهرية لتفقُّـ        . عن هذه املنطقة  
. ورافق أفرقة التفتيش ضباط اتصال من الطرف املعـين        . حمدوديت السالح  تنينطقامل يف   والقوات

وعلــى غــرار مــا حــدث يف املاضــي، منــع كــال اجلــانبني أفرقــة التفتــيش مــن الوصــول إىل بعــض  
وواصلت القـوة تكييـف وضـع    . املواقع التابعة هلما وفرضا قيودا حتد من حرية القوة يف احلركة   

حمـدودة الـسالح   نطقـة  املشطة التدريبيـة اجلاريـة لقـوات الـدفاع اإلسـرائيلية يف            عملياهتا مع األنـ   
على اجلانب ألفا، ومع تزايد النشاط اإلمنائي املدين السوري قرب خط وقـف إطـالق النـار يف                   

واســتمر اجلانبــان كالمهــا يف بنــاء مواقــع دفاعيــة جديــدة ويف جتديــد املواقــع    . املنطقــة الفاصــلة
ويواصل موظفو اجلمارك الوطنيـة     . على اجلانبني املنطقتني حمدوديت السالح     يف   الدفاعية القائمة 

اإلسرائيليون العمل بصفة دورية يف موقع قوات الدفاع اإلسرائيلية عنـد بوابـة عبـور قـوة فـض                   
 .االشتباك اليت تقع بني اجلوالن الذي حتتله إسرائيل واجلمهورية العربية السورية
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تباك مساعدة جلنة الصليب األمحـر الدوليـة فيمـا يتـصل مبـرور              وواصلت قوة فض االش      - ٣
وخــالل األشــهر الــستة املاضــية، ســاعدت القــوة علــى عبــور . األشــخاص عــرب املنطقــة الفاصــلة

 . مدنيا١٦٤وقدمت القوة أيضا العالج الطيب لـ .  مدنيني٦ و  حاّجا١ ٠٤٤ طالبا و ٤٦٤

ــات، وال ســي     - ٤ ــة العملي ــام يف منطق ــشكِّ يف ما وظلــت األلغ ــة الفاصــلة، ت ل خطــرا املنطق
وقــد ازداد هــذا اخلطــر بــسبب طــول فتــرة وجــود هــذه  . يتهــدد أفــراد القــوة والــسكان احمللــيني

وظلـت القـوة    . وواصلت القوة القيام بعمليات إزالة األلغام     . األلغام وتدهور أجهزهتا التفجريية   
ترمـي إىل زيـادة     ضطلع به من أنـشطة      جاهزة لتقدمي الدعم ملنظمة األمم املتحدة للطفولة فيما ت        

 . خبطر األلغام لدى السكان املدنينيالوعي

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

فلبني حمل الوحدة البولندية بنفس القوام، وُهيئت مـن أجـل زيـادة         ت وحدة من ال   وحلّ   - ٦
للعناصــر اللوجــستية للقــوة أجــري القــدرة التــشغيلية إىل احلــد األقــصى وفقــا الســتعراض تقــين  

، كانـــت القـــوة تتكـــون مـــن ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٠ويف . ٢٠٠٩مـــايو /أيـــار يف
 كرواتيـــا ،) جنـــديا٣٣٣(الفلـــبني  ،)يانجنـــد(بولنـــدا : مـــن البلـــدان التاليـــة جنـــديا ١ ٠٤٠

ــديا ٩٥( ــدا )جنـ ــديان(، كنـ ــسا )جنـ ــديا٣٨٤(، النمـ ــد ،) جنـ ــديا١٩٣( اهلنـ ــان ) جنـ ، اليابـ
وباإلضـافة  .  موظفا يؤلفون عنـصرا وطنيـا للـدعم        ١٥ اليابان ما جمموعه     شّغلوت. )جنديا ٣١(

ة مبساعدة القـوة يف تنفيـذ        مراقبا عسكريا من هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدن        ٧٥إىل ذلك، قام    
طلعـت البلـدان املـسامهة بقـوات علـى التطـورات واألنـشطة التـشغيلية للقـوة خـالل             أُو. مهامها
 . التقريرفترة

  
 اجلوانب املالية  -ثالثا   

يونيــه / حزيــران٣٠ املــؤرخ ٦٣/٢٩٧صت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا    خّصــ  - ٧
 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ١ق على القوة يف الفتـرة مـن    مليون دوالر لإلنفا٤٥مبلغاً قدره  ،٢٠٠٩

 فإنـه إذا مـا قـرر جملـس األمـن املوافقـة علـى توصـييت،                  ،ومن مث . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠إىل  
سوف تقتــصر تكلفـة اإلنفــاق علــى  فـ  أدنـاه، بــشأن متديـد واليــة القــوة،   ١٢الـواردة يف الفقــرة  

 .ها اجلمعية العامةالقوة خالل فترة التمديد على املوارد اليت توافق علي

بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب ، ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٣٠ويف   - ٨
وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة جلميــع   .  مليــون دوالر١٩,٩اخلــاص للقــوة 

ــداره       ــا مقـــ ــاريخ مـــ ــك التـــ ــسالم يف ذلـــ ــظ الـــ ــات حفـــ ــون دوالر٢ ٤٦٣,٧عمليـــ   . مليـــ
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 جمموع املبالغ املستحقة للبلدان املـسامهة بقـوات         وصل،  ٢٠٠٩توبر  أك/األول تشرين ٣٠ويف  
وجرى تسديد التكـاليف املتعلقـة بـاجلنود واملعـدات اململوكـة      .  دوالرليون م٢,٣إىل يف القوة  

ــدتني حـــىت آب   ــرتني املمتـ ــن الفتـ ــدات عـ ــران٢٠٠٩أغـــسطس /للوحـ ــه / وحزيـ ، ٢٠٠٩يونيـ
 .التوايل، وفقا جلدول السداد الفصلي على

  
 )١٩٧٣ (٣٣٨تنفيذ قرار جملس األمن   -رابعا   

، جتديد واليـة قـوة األمـم املتحـدة     )٢٠٠٩ (١٨٧٥ جملس األمن، يف قراره    ررعندما ق   - ٩
، أهـاب   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ملراقبة فض االشتباك ملدة ستة أشهر أخـرى، حـىت           

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

ــشرق األوســط    ــة يف ال ــة العامــة  ، املقــدم عمــال (A/64/343)عــن احلال  ٦٣/٣٠ بقــراري اجلمعي
ــشرق األوســط، وال ســيم    ٦٣/٣١ و ــسوية ســلمية يف ال ــسعي إىل إجيــاد ت ا اجلهــود ، مــسألة ال

 ).١٩٧٣ (٣٣٨من أجل تنفيذ القرار املبذولة على خمتلف املستويات 
  

 مالحظـــات   - خامسا 
 الـيت  ،وواصـلت القـوة  .  السوري هادئا بوجه عام  -ظل الوضع يف القطاع اإلسرائيلي        - ١٠

 لكي ُتشرف على وقف إطالق النار الذي دعـا إليـه جملـس األمـن     ١٩٧٤مايو  /أنشئت يف أيار  
ــى و ــسوري    اعل ــوات ال ــني الق ــق بفــض االشــتباك ب ــاق املتعل ــؤرخ   التف ــوات اإلســرائيلية امل ة والق

 .، أداء مهامها بشكل فعَّال، بالتعاون من جانب الطرفني١٩٧٤مايو /أيار ٣١

التوتر، ومـن املـرجح أن تظـل كـذلك          بـ احلالة يف الشرق األوسط تتسم      ن   فإ ،مع ذلك   - ١١
. شـاملة تغطـي مجيـع جوانـب مـشكلة الـشرق األوسـط             وإىل أن يـتم التوصـل إىل تـسوية           مل ما

وحيــدوين األمــل يف أن تبــذل مجيــع اجلهــات املعنيــة جهــودا حازمــة ملعاجلــة املــشكلة مــن مجيــع    
جوانبها وصوال إىل تسوية سلمية عادلة ودائمـة علـى حنـو مـا دعـا إليـه جملـس األمـن يف قـراره                         

اف حمادثــــات الــــسالم  علــــى اســــتئنويف هــــذا الــــسياق، أشــــجع الطــــرفني). ١٩٧٣ (٣٣٨
م شــامل وفقـــا ملرجعيـــة مـــؤمتر  برعايـــة تركيـــا، هبــدف إقامـــة ســـال أت املباشـــرة الـــيت بــد  غــري 

 .للسالم مدريد

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

وقــد وافقــت حكومــة اجلمهوريــة . ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠لفتــرة ســتة أشــهر أخــرى حــىت 
. وأعربـت حكومـة إسـرائيل أيـضا عـن موافقتـها عليـه             . العربية الـسورية علـى التمديـد املقتـرح        



S/2009/597
 

4 09-60953 
 

ويؤمل أن يواصل اجلانبان بذل جهود للتخفيف من القيود املفروضة علـى تنقـل القـوة وتيـسري                  
 . ة إمداداهتاحرك

 أن أوجه االنتباه إىل العجز الـذي يـشوب          ّيم هذه التوصية، أرى لزاما عل     وإنين إذ أقدِّ    - ١٣
تراكات املقــررة غــري املــسددة   ، بلغــت االشــ ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول ٣٠ففــي . متويــل القــوة 

 ويف الوقـت ذاتـه، بلغـت األمـوال املـستحقة للبلـدان املـسامهة بقـوات يف                 . مليون دوالر  ١٩,٩
ــوة ال ــون ٢,٣قــ ــشرين األول٣١ دوالر يف مليــ ــوبر / تــ ــتراكات  . ٢٠٠٩أكتــ ــل االشــ وتعرقــ

املسددة قدرة األمانة العامة على دعم عمليات القوة وتسديد مـستحقات الـدول األعـضاء              غري
 .املسامهة بقوات فيها

 قـوة   ويف اخلتام، أود أن أُشيد باللواء فولفغـانغ جيلكـه وبالرجـال والنـساء العـاملني يف                  - ١٤
فمــا فتئــوا يعملــون . األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك وهيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة  

وأغتنم هذه الفرصة ُألعـرب     . بكفاءة وتفان يف تأدية املهام الكبرية اليت كلفهم هبا جملس األمن          
عـــن تقـــديري للحكومـــات املـــسامهة بقـــوات يف قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة فـــض االشـــتباك  

للعمـل  وللحكومات اليت متد هيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة بـاملراقبني العـسكريني املنتـدبني                    
على التزامها ألمد طويـل جتـاه القـوة، وعلـى     وأود أيضا أن أعرب عن امتناين لبولندا     . القوة يف

  .١٩٧٤بسالة وتفاين جنودها الذين عملوا مع البعثة منذ إنشائها يف عام 
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