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  ) ٢٠١٣ (٢١٠٨القرار     
      
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧ املعقودة يف ٦٩٩١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
ــوترة ومــن املــرجح أن تظــل    إذ يالحــظ مــع القلــق    ــة يف الــشرق األوســط مت  أن احلال

ــشكلة       ــع جوانـــب مـ ــي مجيـ ــاملة تغطـ ــسوية شـ ــل إىل تـ ــا مل وحـــىت يتـــسىن التوصـ ــذلك، مـ كـ
  األوسط، شرقال

 يف تقريــر األمــني العــام عــن قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك          وقــد نظــر   
، وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد أيـــضا قـــراره     )S/2013/345 (٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران١٢ املـــؤرخ
  ،٢٠٠٠يوليه / متوز١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٠٨

 لفـض   ١٩٧٤ علـى أن كـال الطـرفني جيـب أن يلتزمـا بأحكـام اتفـاق عـام                    وإذ يشدد   
االشتباك بني القوات املربم بـني إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية وأن يتقيـدا متامـا بوقـف                    

  إطالق النار،
 مــع األمــني العــام فيمــا توصــل إليــه مــن اســتنتاجات وهــي أن األنــشطة          وإذ يتفــق  

العسكرية املستمرة من جانب أي جهة فاعلة يف منطقة الفصل بـني القـوات مـا زالـت تنطـوي                    
لــى إمكانيــة تــصعيد التــوترات بــني إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وتعــريض وقــف    ع

إطالق النار بني البلدين للخطر، وتشكل خطورة علـى الـسكان املـدنيني احمللـيني وأفـراد األمـم             
  املتحدة يف امليدان،

   عن قلقه البالغ إزاء مجيع انتهاكات اتفاق فض االشتباك بني القوات،وإذ يعرب  
 إىل أنــه ينبغــي أال تكــون هنــاك أي قــوات عــسكرية يف منطقــة الفــصل بــني وإذ يــشري  

  القوات سوى جنود قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،
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 مجيع األطراف يف الـرتاع الـداخلي الـسوري إىل وقـف األعمـال العـسكرية                 وإذ يدعو   
  يف منطقة عمل قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،

 احلــوادث الــيت هــددت ســالمة أفــراد األمــم املتحــدة وأمنــهم يف     يــشجب بــشدةوإذ  
 من حفظة السالم التابعني لقوة األمم املتحـدة ملراقبـة           ٢١األشهر األخرية، مبا يف ذلك احتجاز       

مــارس مــن قبــل عناصــر تابعــة  / آذار٦فــض االشــتباك داخــل منطقــة احلــد مــن األســلحة يــوم    
عة من حفظـة الـسالم التـابعني للقـوة داخـل منطقـة احلـد مـن                  للمعارضة السورية، واحتجاز أرب   

مايو مـن ِقبـل عناصـر مـسلحة تابعـة للمعارضـة الـسورية،        / أيار٧األسلحة يف حميط اجلَْملة يوم      
مـايو مـن    / أيـار  ١٥ة اهلدنة يف فلـسطني يـوم        واحتجاز ثالثة من مراقيب هيئة األمم املتحدة ملراقب       

  ملناهضة للحكومة، قبل جمموعة من العناصر املسلحة ا
 القتـال املكثّـف الـذي دار مـؤخرا يف منطقـة الفـصل، مبـا يف ذلـك                    وإذ يشجب بشدة    

اهلجوم الذي أدى إىل إصابة اثنني من حفظة الـسالم التـابعني لقـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض                
  يونيه، / حزيران٦االشتباك يوم 

ة ملراقبة فـض االشـتباك مجيـع       على ضرورة أن تتوافر لدى قوة األمم املتحد        وإذ يشدد   
  الوسائل واملوارد الالزمة لالضطالع بواليتها على حنو سامل وآمن، 

 عن بالغ تقديره ألفراد قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك العـسكريني    وإذ يعرب   
ــهم       ــوالن، خلدمتـ ــراقبني يف اجلـ ــق املـ ــون إىل فريـ ــذين ينتمـ ــهم أولئـــك الـ ــن بينـ ــدنيني، ومـ واملـ

هم املستمرة، يف ظل بيئة عمل تزداد صعوبتها، وإذ يشدد على ما يقدمه وجود القـوة                ومسامهت
  املستمر من مسامهة هامة يف السالم واألمن يف الشرق األوسط، 

املــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ بــــاألطراف املعنيــــة أن تنفـــذ فــــورا قــــراره  يهيـــب   - ١  
  ؛ ١٩٧٣أكتوبر /تشرين األول ٢٢

 علــى كــال الطــرفني بــاحترام شــروط اتفــاق عــام   علــى االلتــزام الواقــعيــشدد  - ٢  
 الطـرفني إىل ممارسـة أقـصى        ويـدعو  لفض االشتباك بني القـوات احترامـا دقيقـا وتامـا،             ١٩٧٤

درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق النار يف املنطقة الفاصـلة بـني القـوات،              
ــشدد ــوع كــا     وي ــشاط عــسكري مــن أي ن ــاك أي ن ــى وجــوب أال يكــون هن ــة  عل ن يف منطق

الفـــصل، مبـــا يف ذلـــك العمليـــات العـــسكرية مـــن قبـــل القـــوات املـــسلحة التابعـــة للجمهوريـــة 
  السورية؛ العربية

 على وجوب أال يكون هناك أي نـشاط عـسكري جلماعـات املعارضـة               يؤكد  - ٣  
الــدول األعــضاء علــى أن تعّبــر بقــوة جلماعــات املعارضــة  وحيــث املــسلحة يف منطقــة الفــصل، 
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املسلحة الـسورية املوجـودة يف منطقـة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك عـن                        
ضــرورة وقــف مجيــع األنــشطة الــيت تعــرِّض للخطــر حفظــة الــسالم التــابعني لألمــم املتحــدة يف   

 ميـــدانيا حريـــة أداء واليتـــهم علـــى حنـــو  امليـــدان وأن متـــنح أفـــراد األمـــم املتحـــدة املوجـــودين 
  وآمن؛ سامل

 جبميع األطراف أن تتعاون متاما مع عمليات قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة               يهيب  - ٤  
فض االشتباك، وأن حتترم امتيازاهتا وحصاناهتا، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمـن أفـراد           

م بـدون عوائـق وفـورا، مبـا يف ذلـك            األمم املتحدة الذين يضطلعون بواليتـهم وإمكانيـة عبـوره         
النظــر يف االســتخدام املؤقــت لنقطــة دخــول ومغــادرة بديلــة، حــسب االقتــضاء، لــضمان ســري   

 بقيـام األمـني     ويرحـب أنشطة تناوب اجلنود علـى حنـو سـامل وآمـن، طبقـا لالتفاقـات القائمـة،                  
قـدرة قـوة األمـم      العام فورا بإبالغ جملس األمن والدول املـسامهة بقـوات بـأي إجـراءات تعيـق                 

  املتحدة ملراقبة فض االشتباك على الوفاء بواليتها؛
قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض          أفـراد    على ضرورة تعزيز سالمة وأمن       يشدد  - ٥  

 يف هــذا الــصدد توصــية األمــني العــام ويقــراالشــتباك، مبــا يف ذلــك فريــق املــراقبني يف اجلــوالن، 
 وضع البعثة وعملياهتا، فضال عن تنفيـذ تـدابري ختفيفيـة           بالنظر يف إجراء مزيد من التعديالت يف      

إضافية لتعزيز قدرات القوة على الدفاع عن الـنفس، مبـا يف ذلـك زيـادة قـوام القـوة إىل أقـصى           
حد ممكن وحتسني معداهتا للدفاع عن النفس، يف حدود املعايري احملددة يف الربوتوكـول امللحـق                

  باتفاق فض االشتباك؛
هود الـيت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك بغـرض                   باجل يرحب  - ٦  

ــداء         ــشأن االســتغالل واالعت ــا ب ــسامح مطلق ــدم الت ــيت تقــضي بع ــام ال ــذ سياســة األمــني الع تنفي
اجلنسيني، وكفالة امتثـال أفرادهـا امتثـاال تامـا ملدونـة قواعـد الـسلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة،                      

 اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية يف هذا الصدد وإبقـاء جملـس            ويطلب إىل األمني العام مواصلة    
األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائيـة والتأديبيـة               
الالزمة لكفالة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا علـى الوجـه الـسليم يف احلـاالت الـيت                        

  تشمل أفرادا تابعني هلا؛
 جتديد والية قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك ملـدة سـتة أشـهر،                    يقرر  - ٧  

 إىل األمــني العــام أن يكفــل أن يتــوافر  ويطلــب، ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٣١أي حــىت 
لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بواليتها، وكذلك لتعزيز قدرة القـوة علـى القيـام      

  من؛بذلك على حنو سامل وآ
 يومــا تقريــرا عــن تطــورات احلالــة ٩٠ إىل األمــني العــام أن يقــدم كــل يطلــب  - ٨  

  .)١٩٧٣ (٣٣٨وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار 
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	4 - يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تماما مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأن تحترم امتيازاتها وحصاناتها، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بولايتهم وإمكانية عبورهم بدون عوائق وفورا، بما في ذلك النظر في الاستخدام المؤقت لنقطة دخول ومغادرة بديلة، حسب الاقتضاء، لضمان سير أنشطة تناوب الجنود على نحو سالم وآمن، طبقا للاتفاقات القائمة، ويرحب بقيام الأمين العام فورا بإبلاغ مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات بأي إجراءات تعيق قدرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الوفاء بولايتها؛
	5 - يشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بما في ذلك فريق المراقبين في الجولان، ويقر في هذا الصدد توصية الأمين العام بالنظر في إجراء مزيد من التعديلات في وضع البعثة وعملياتها، فضلا عن تنفيذ تدابير تخفيفية إضافية لتعزيز قدرات القوة على الدفاع عن النفس، بما في ذلك زيادة قوام القوة إلى أقصى حد ممكن وتحسين معداتها للدفاع عن النفس، في حدود المعايير المحددة في البروتوكول الملحق باتفاق فض الاشتباك؛
	6 - يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بغرض تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية اللازمة لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه السليم في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛
	7 - يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها، وكذلك لتعزيز قدرة القوة على القيام بذلك على نحو سالم وآمن؛
	8 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل 90 يوما تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973).

