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 من للفترة االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة عن العام األمني تقرير    

 ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ إىل يناير/الثاين كانون ١
  

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

 األمــن جملــس قــرار يف عليهــا املنــصوص بالواليــة عمــال املاضــية الــستة األشــهر خــالل االشــتباك
 .)٢٠٠٩( ١٨٩٩ القرار آخرها كان الحقة، قرارات يف واملمددة )١٩٧٤( ٣٥٠

  
 القوة وأنشطة املنطقة يف احلالة   - ثانيا  

 القطــــاع يف النــــار إطــــالق وقــــف اســــتمر باالســــتعراض، املــــشمولة الفتــــرة خــــالل  - ٢
 علـى  القـوة  وأشـرفت  .عـام  بوجه هادئــة القوة لياتعم منطقة وظلت السوري، - اإلسرائيلي

 الطـرفني  لكـال  العـسكرية  القـوات  إبعـاد  لكفالـة  ودوريـات  ثابتة مواقع بواسطة الفاصلة املنطقة
 املعـدات  مـستويات  دلتفقُّـ  شهرية نصف تفتيش عمليات أيضا القوة وأجرت .املنطقة هذه عن

 .املعـين  الطرف من اتصال ضباط التفتيش رقةأف ورافق .السالح حمدوديت تنينطقامل يف والقوات
 بعــض إىل الوصــول مــن التفتــيش أفرقــة اجلــانبني كــال منــع املاضــي، يف حــدث مــا غــرار وعلــى
 وضـع  تكييـف  القـوة  وواصـلت  .القـوة  حركـة  حريـة  مـن  حتـد  قيـودا  وفرضا هلما التابعة املواقع
 الـسالح  حمـدودة  نطقـة امل يف ليةاإلسـرائي  الـدفاع  لقـوات  اجلاريـة  التدريبيـة  األنـشطة  مع عملياهتا
 يف النـار  إطـالق  وقـف  خط قرب السوري املدين اإلمنائي النشاط تزايد ومع ألفا، اجلانب على

 .الـسالح  حمـدودة  املنطقـة  يف برافـو  اجلانـب  علـى  جديدة دفاعية مواقع وبنيت .الفاصلة املنطقة
 موظفـو  ويواصـل  .الـسالح  دوديتحم املنطقتني يف القائمة الدفاعية مبواقعه اجلانبني كال واحتفظ
 عنــد اإلســرائيلية الــدفاع قــوات موقــع يف دوريــة بــصفة العمــل اإلســرائيليون الوطنيــة اجلمــارك
ــة ــور بواب ــوة عب ــتباك فــض ق ــيت االش ــع ال ــني تق ــذي اجلــوالن ب ــه ال ــرائيل حتتل ــة إس  واجلمهوري
 .السورية العربية
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ــوة وواصــلت  - ٣ ــساعدة االشــتباك فــض ق ــة م ــصليب جلن ــة راألمحــ ال ــا الدولي ــصل فيم  يت
 علـى  القـوة  سـاعدت  املاضـية،  الـستة  األشـهر  وخـالل  .الفاصـلة  املنطقـة  عـرب  األشـخاص  مبرور
 الــسوريني أحــد تـسليم  علــى وأشـرفت  واحــد، شـخص  ورفــات مـدنيا  ١٤ و طالبــا ٢٣ عبـور 
 ٨ ٥٠٣ نقـل  القـوة  سـّهلت  ذلك، على وعالوة .إسرائيل حتتلّه الذي اجلوالن إىل عرب قد كان
 .مدنيا ٨٥ لـ الطيب العالج وقدمت التفاح من نأطنا

ــام وظلــت  - ٤ ــة يف األلغ ــات، منطق ــة يف ســيما وال العملي ــشكِّ الفاصــلة، املنطق  خطــرا لت
 هــذه وجــود فتــرة طــول بــسبب اخلطــر هــذا ازداد وقــد .احمللــيني والــسكان القــوة أفــراد يتهــدد
 وجيــري .األلغــام إزالــة مليــاتبع القيــام القــوة وواصــلت .التفجرييــة أجهزهتــا وتــدهور األلغــام
 لـدى  األلغـام  خبطـر  الـوعي  مبـستوى  االرتقـاء  علـى  للمـساعدة  األخـرى  الوكـاالت  مع التنسيق
 جـّراء  مـن  أصيبوا من مساعدة سبل استكشاف جانب إىل األطفال، وخباصة ،املدنيني السكان
 إطـار  يف ميليـة بر عالمـات  إلقامـة  مبشروع القّوة تضطلع ذلك، إىل وباإلضافة .األلغام حوادث
 املنطقـة  حيّددان اللذين وبرافو، ألفا خطّي بتعليم وواضح قيدق بشكل القيام إىل الرامي جهدها
 اخلطـني  كـال  تعليم يستلزمه حسبما جديدة براميل وضع على املشروع هذا وينطوي .الفاصلة
 .واضحا تعليما األرض على

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

 حمــدوديت واملنطقــتني الفاصــلة املنطقــة يف عديـدة  مبــاٍن وإقامــة الــسكّان زيــادة ظـل  ويف  - ٦
 ،عمومـا  املدنيـة  األنـشطة  ةوزياد املاشية رعي ومناطق املنـزرعة األراضي رقعة واّتساع السالح
 مــع والتفاعــل املدنيــة الــسلطات مــع التواصــل أجــل مــن املدنيــة لــشؤونل قــدرةً القــّوة أنــشأت
 الـيت  الـصالت  املدنية الشؤون قدرة وتكمل .وأنشطتها البعثة والية شرح بغية احمللية اجملتمعات
 واملنطقـتني  الفاصـلة  قـة نطامل يف واألمنيـة  العـسكرية  الـسلطات  مـع  اعتيادي بشكل القوة تقيمها
 سـوريني  مزارعني قيام ةالقّو جهود يسرت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل .السالح حمدوديت
  .ألفا اخلط من مقربة على مزارع بزراعة

 :التاليـة  البلـدان  مـن  جنديا ١ ٠٤٣ من تتكون القوة كانت ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣ ويف  - ٧
 كرواتيــــاو ؛)جنــــديا ١٩٣( اهلنــــدو ؛)جنــــديا ٣٤٣( الفلــــبنيو ؛)جنــــديا ٣٧٩( النمــــسا

 موظفـا  ١٥ جمموعـه  ما اليابان شّغلوت .)جنديان( كنداو ؛)جنديا ٣١( اليابانو ؛)جنديا ٩٥(
 األمـم  هيئـة  مـن  عـسكريا  مراقبـا  ٧٩ قـام  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .للـدعم  وطنيـا  عنـصرا  يؤلفون
 علـى  بقـوات  املـسامهة  البلـدان  طلعـت أُو .مهامهـا  تنفيـذ  يف القوة مبساعدة اهلدنة ملراقبة املتحدة

 .التقرير فترة خالل للقوة التشغيلية واألنشطة التطورات
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 املالية اجلوانب  - ثالثا  
 علــى لإلنفــاق رصــدها اقترحــُت الــيت دوالر مليــون ٤٧,٩ حجمهــا البــالغ امليزانيــة إن - ٨

 نظــر قيــد اآلن هــي ٢٠١١ يونيــه/حزيــران ٣٠ إىل ٢٠١٠ يوليــه/متــوز ١ مــن الفتــرة يف القــوة
 قـرر  ما إذا فإنه ،مث ومن .املستأنفة والسّتني الرابعة دورهتا من الثاين اجلزء خالل العامة اجلمعية
 القــوة، واليــة متديــد بــشأن أدنــاه، ١٤ الفقــرة يف الــواردة توصــييت، علــى املوافقــة األمــن جملــس

ــ ــصر سوفف ــة تقت ــاق تكلف ــى اإلنف ــوة عل ــرة خــالل الق ــد فت ــى التمدي ــوارد عل ــيت امل ــق ال  تواف
 .اجلمعية عليها

 للحــساب املــسددة غــري املقــررة االشــتراكات بلغــت ،٢٠١٠ أبريــل/نيــسان ٣٠ ويف - ٩
 جلميــع املــسددة غــري املقــررة االشــتراكات جممــوع وبلــغ .دوالر مليــون ١٣,٥ للقــوة اخلــاص
  .دوالر مليون ١ ٢٤٠ مقداره ما التاريخ ذلك يف السالم حفظ عمليات

 الفتـرتني  عـن  للوحـدات  اململوكـة  واملعـدات  بـاجلنود  املتعلقـة  لتكاليفا تسديد وجرى  - ١٠
 التـوايل،  علـى  ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٣١ و ٢٠١٠ فربايـر /شـباط  ٢٨ حىت املمتدتني

 .الفصلي السداد جلدول وفقا
  

 )١٩٧٣( ٣٣٨ األمن جملس قرار تنفيذ  - رابعا  
 املتحـدة  األمـم  قـوة  واليـة  جتديد ،)٢٠٠٩( ١٨٩٩ قراره يف األمن، جملس ررق عندما  - ١١

 أيـضا  أهـاب  ،٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٣٠ حـىت  أخـرى،  أشـهر  سـتة  ملـدة  االشـتباك  فض ملراقبة
 الفتــرة، هنايــة يف أقــدم، أن إيلَّ وطلــب )١٩٧٣( ٣٣٨ قــراره فــورا تنفــذ أن املعنيــة بــاألطراف

 وقــد ).١٩٧٣( ٣٣٨ القــرار ذلــك لتنفيــذ املتخــذة التــدابري وعــن احلالــة تطــورات عــن تقريــرا
 العامـة  اجلمعيـة  بقـراري  عمال املقدم ،(A/64/343) األوسط الشرق يف احلالة عن تقريري تناول
 ســيما وال األوســط، الــشرق يف ســلمية تــسوية إجيــاد إىل الــسعي مــسألة ،٦٣/٣١ و ٦٣/٣٠

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

 حظـــاتمال   - خامسا 
 الـيت  ،القـوة  وواصـلت  .عام بوجه هادئا السوري - اإلسرائيلي القطاع يف الوضع ظل  - ١٢

 األمـن  جملـس  إليـه  دعـا  الذي النار إطالق وقف على ُتشرف لكي ١٩٧٤ مايو/أيار يف أنشئت
ــىو ــاق عل ــق االتف ــني االشــتباك بفــض املتعل ــوات ب ــسورية الق ــوات ال ــؤرخ اإلســرائيلية والق  امل

 .الطرفني من بتعاون فعَّال، بشكل مهامها أداء واصلت ،١٩٧٤ ايوم/أيار ٣١
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 كـذلك  تظـل  أن املـرجح  ومـن  التوتر،بـ  تتسم األوسط الشرق يف احلالة فإن ذلك، مع  - ١٣
 .األوسـط  الـشرق  مـشكلة  جوانـب  مجيـع  تغطـي  شـاملة  تـسوية  إىل التوصـل  يـتم  أن وإىل مل ما

 مجيــع مــن املــشكلة ملعاجلــة حازمــة جهــودا يــةاملعن اجلهــات مجيــع تبــذل أن يف األمــل وحيــدوين
 قـراره  يف األمـن  جملـس  إليـه  دعـا  مـا  حنـو  علـى  ودائمـة  عادلة سلمية تسوية إىل وصوال جوانبها
ــذ ).١٩٧٣( ٣٣٨ ــسمرب/األول كــانون يف توقفــت أن ومن ــات ٢٠٠٨ دي ــسالم حمادث  غــري ال
 علـى  الطـرفني  أشـّجع  وإّنـي  .الطرفني بني مفاوضات أي جتر مل تركيا، هبا بادرت اليت املباشرة
 ملرجعيـة  وفقـا  شـامل  سـالم  إحـالل  هبـدف  ممكـن  وقـت  أقـرب  يف الـسالم  مفاوضات استئناف
 .للسالم مدريد مؤمتر

 فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  وجـود  اسـتمرار  أن أرى الـسائدة،  الظـروف  ِظل ويف   - ١٤
 القـوة  واليـة  األمـن  جملس ددمي بأن بالتايل وأُوصي .أساسية ضرورة يشكل املنطقة يف االشتباك
ــرة ــتة لفت ــانون ٣١ حــىت أخــرى أشــهر س ــسمرب/األول ك ــت وقــد .٢٠١٠ دي  حكومــة وافق

 موافقتـها  عن أيضا إسرائيل حكومة وأعربت .املقترح التمديد على السورية العربية اجلمهورية
 لقـوة ا تنقـل  علـى  املفروضـة  القيـود  مـن  للتخفيـف  جهود بذل اجلانبان يواصل أن ويؤمل .عليه

  .إمداداهتا حركة وتيسري

 القـّوة  قيـادة  مهـام  تـولّى  الذي الثالث، إيكارما ناتاليو باللواء أُشيد أن أود اخلتام، ويف  - ١٥
ــارس/آذار ١ يف ــساء وبالرجــال ،٢٠١٠ م ــاملني والن ــوة يف الع ــم ق ــة املتحــدة األم  فــض ملراقب

 الـيت  الكـبرية  املهـام  وتفـان  بكفاءة دونيؤ فتئوا فما .اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم وهيئة االشتباك
 املــسامهة للحكومــات تقــديري عــن ُألعــرب الفرصــة هــذه وأغتــنم .األمــن جملــس هبــا كلفهــم
 املتحـدة  األمـم  هيئـة  متـد  الـيت  وللحكومـات  االشـتباك  فـض  ملراقبة املتحدة األمم قوة يف بقوات
  .ةالقو يف للعمل املنتدبني العسكريني باملراقبني اهلدنة ملراقبة

  


