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  )٢٠١٦( ٢٣٣٠القرار     

كــــانون   ١٩املعقــــودة يف   ٧٨٤٣الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلســــته         
  ٢٠١٦األول/ديسمرب 

  
  ،إن جملس األمن  

أن احلالة يف الشرق األوسط خيـيم عليهـا التـوتر وأن مـن املـرجح       مع القلقإذ يالحظ   
أن تظـــل علـــى هـــذه احلـــال مـــا مل جيـــر التوصـــل إىل تســـوية شـــاملة جلميـــع أوجـــه مشـــكلة   

  األوسط،  الشرق

يف تقرير األمني العام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك املـؤرخ          وقد نظر  
ــراره  S/2016/1037( ٢٠١٦كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٧ )، وإذ يعيــــــد أيضــــــا تأكيــــــد قــــ

  ،٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٧، املؤرخ )٢٠٠٠(  ١٣٠٨

ــام    وإذ يشـــدد   ــام اتفـــاق عـ  ١٩٧٤علـــى أن كـــال الطـــرفني جيـــب أن يلتزمـــا بأحكـ
اك بني القوات املربم بـني إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة السـورية وأن يتقيـدا تقيـداً        االشتب لفض

  تاماً بوقف إطالق النار،

مــع األمــني العــام فيمــا توصــل إليــه مــن اســتنتاجات مفادهــا أن األنشــطة          وإذ يتفــق  
 العسكرية املستمرة الـيت تضـطلع ـا أي جهـة فاعلـة يف املنطقـة الفاصـلة مـا زالـت تنطـوي علـى           

إمكانية تصعيد التوترات بني إسرائيل واجلمهورية العربية السورية، وديد استمرار وقف إطالق 
  ،النار بني البلدين، وتعريض السكان املدنيني احملليني وأفراد األمم املتحدة يف امليدان للخطر

  إزاء مجيع انتهاكات اتفاق فض االشتباك بني القوات، عن قلقه البالغوإذ يعرب   

على أنه ال ينبغي أن تكون هنـاك أي قـوات عسـكرية يف املنطقـة الفاصـلة       ذ يشددوإ  
  بني القوات سوى أفراد قوة مراقبة فض االشتباك،
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اســتمرار القتــال يف املنطقــة الفاصــلة، وإذ يــدعو مجيــع األطـــراف        وإذ يــدين بقــوة    
ــات      يف ــة عملي ــف األعمــال العســكرية يف منطق ــداخلي الســوري إىل وق ــرتاع ال ــة  ال ــوة مراقب ق

  االشتباك واحترام القانون الدويل اإلنساين،  فض

اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة مـن جانـب كـل مـن القـوات املسـلحة السـورية            وإذ يدين  
واجلماعات املسلحة يف املنطقة الفاصلة يف إطار الرتاع السوري اجلاري، مبا يف ذلك اسـتخدام  

  الل االشتباكات،القوات املسلحة السورية واملعارضة للدبابات خ

ــ   ــف      رددوإذ ي ــداخلي الســوري إىل وق ــرتاع ال ــع أطــراف ال ــام جلمي دعــوة األمــني الع
  العمليات العسكرية يف مجيع أحناء البلد، مبا يشمل منطقة عمليات قوة مراقبة فض االشتباك،

اســــتعداده للنظــــر يف إدراج األفــــراد واجلماعــــات واملؤسســــات   وإذ يعيــــد تأكيــــد  
قدم الدعم إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (املعروفة أيضا باسـم  والكيانات اليت ت

داعــش) أو إىل جبهــة النصــرة يف قائمــة اجلــزاءات، مبــا فيهــا اجلهــات الــيت تتــوىل التمويــل           
التسليح أو التخطـيط أو التجنيـد لفائـدة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية أو جبهـة النصـرة وسـائر           أو

املؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام  األفراد واجلماعات و
وتنظيم القاعدة واملدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق   
والشــام (داعــش) وتنظــيم القاعــدة، مبــا يف ذلــك اجلهــات الــيت تشــارك يف شــن اهلجمــات          

  قوة مراقبة فض االشتباك أو تدعم تلك اهلجمات،حفظة السالم التابعني ل  على

بضــرورة بــذل جهــود لتعــديل وضــع قــوة مراقبــة فــض االشــتباك مبرونــة           وإذ يقــر  
أساس مؤقت للتقليل إىل أدىن حد من احتمال تعـرض أفـراد القـوة للخطـر أثنـاء مواصـلة        على

ة السالم إىل مواقعهم القوة تنفيذ واليتها، مع التشديد على أن الغاية القصوى هي عودة حفظ
  يف منطقة عمليات قوة مراقبة فض االشتباك يف أقرب وقت ممكن عمليا،

علـى أمهيـة حصـول جملـس األمـن والبلـدان املسـامهة بقـوات علـى التقـارير            وإذ يؤكد  
ــة فــض االشــتباك، وإذ يشــدد علــى      ــة لقــوة مراقب ــة احلالي واملعلومــات املتعلقــة بالتشــكيلة املؤقت

ت تساعد جملس األمن يف تقيـيم القـوة وتكليفهـا مبهامهـا واسـتعراض عملـها،       هذه املعلوما أن
  ويف التشاور الفعال مع البلدان املسامهة بقوات،

على ضرورة أن تتوافر لقوة مراقبة فـض االشـتباك مجيـع الوسـائل واملـوارد       وإذ يشدد  
عـدات الالزمـة لتعزيـز    الالزمة لالضطالع بواليتها يف أمن وأمان، مبا يف ذلك التكنولوجيـا وامل 

ــوات، حســب         ــة الق ــار، ولتحســني محاي ــف إطــالق الن ــة الفاصــلة وخــط وق ــها للمنطق مراقبت
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االقتضاء، وإذ يشري إىل أن سرقة األسـلحة والـذخائر واملركبـات وغريهـا مـن األصـول التابعـة        
  لألمم املتحدة وب مرافق األمم املتحدة وتدمريها أمر غري مقبول،

ألفـراد قـوة مراقبـة فـض االشـتباك العسـكريني واملـدنيني،         تقـديره عن بالغ وإذ يعرب   
مبن فيهم أفراد فريـق املـراقبني يف اجلـوالن، خلدمتـهم يف بيئـة عمـل حمفوفـة مبصـاعب متزايـدة،          

يشـدد علـى أن اســتمرار وجـود القـوة يســهم إسـهاما هامـا يف الســالم واألمـن يف الشــرق         وإذ
تعزيز سالمة وأمن أفراد قـوة مراقبـة فـض االشـتباك،     األوسط، وإذ يرحب باخلطوات املتخذة ل

مبن فـيهم أفـراد فريـق املـراقبني يف اجلـوالن، وإذ يشـدد علـى ضـرورة تـوخي اليقظـة باسـتمرار            
  لكفالة سالمة أفراد القوة والفريق وأمنهم،

  بشدة احلوادث اليت دد سالمة أفراد األمم املتحدة وأمنهم، دينوإذ ي  

ــرب    ــدير وإذ يع ــك فريــق املــراقبني        هعــن تق ــتباك، مبــا يف ذل ــة فــض االش لقــوة مراقب
ــل الشــيخ،       يف ــه مــن جهــود مــن أجــل تطــوير وتوســيع مواقعهــا علــى جب ــا يبذالن اجلــوالن، مل
  ذلك إنشاء مواقع جديدة،  يف  مبا

خبطة األمني العام املتعلقـة بعـودة القـوة إىل املواقـع الـيت أخلتـها، بـدءا         وإذ حييط علما  
ــيم املســتمر لألمــن يف املنطقــة    مــن معســكر نبــع ا  لفــوار علــى اجلانــب برافــو، اســتنادا إىل التقي

  الفاصلة واملناطق احمليطة به، ومبواصلة النقاش والتنسيق مع األطراف،

ــب  - ١   ــوراً قـــراره      يهيـ ــة أن تنفـــذ فـ ) املـــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨بـــاألطراف املعنيـ
  ؛١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر   ٢٢

ع علــى كــال الطــرفني بــاحترام أحكــام اتفــاق عــام  علــى االلتــزام الواقــ يشــدد  - ٢  
لفض االشتباك بني القوات احتراماً دقيقاً وتامـاً، ويهيـب بـالطرفني إىل ممارسـة أقصـى       ١٩٧٤

درجات ضبط الـنفس ومنـع أي انتـهاكات لوقـف إطـالق النـار وللمنطقـة الفاصـلة، ويشـجع          
تقــوم ـا القــوة مـن أجــل    الطـرفني علــى االسـتفادة بصــورة منتظمـة مــن وظيفـة االتصــال الـيت     

معاجلة املسائل ذات االهتمام املشترك، حسب االقتضاء، ويشدد علـى أنـه ال ينبغـي أن يكـون     
ــات        ــك العملي ــا يف ذل ــة الفاصــلة، مب ــوع كــان يف املنطق ــن أي ن ــاك أي نشــاط عســكري م هن

  العسكرية اليت تقوم ا القوات املسلحة العربية السورية؛

ــه ال ين  يؤكــد  - ٣   ــى أن ــاك أي نشــاط عســكري جلماعــات    عل ــي أن يكــون هن بغ
املعارضة املسـلحة يف املنطقـة الفاصـلة، وحيـث الـدول األعضـاء علـى أن تعبـر بقـوة جلماعـات           
املعارضـــة املســـلحة الســـورية املوجـــودة يف منطقـــة عمليـــات قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة         

ة السـالم التـابعني   االشتباك عن ضـرورة وقـف مجيـع األنشـطة الـيت تعـرض للخطـر حفظـ         فض
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لألمم املتحدة يف امليدان وأن متنح أفراد األمم املتحدة املوجـودين يف امليـدان حريـة أداء الواليـة     
  املنوطة م يف أمن وأمان؛

مجيع اجلماعات باسـتثناء قـوة مراقبـة فـض االشـتباك إىل مغـادرة مجيـع         يدعو  - ٤  
  مواقع القوة ومعرب القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعدام األخرى؛

ــة        يطلــب  - ٥   ــوة مراقب ــات ق ــا مــع عملي ــا تام ــاون تعاون ــع األطــراف أن تتع إىل مجي
ضمان حريـة حركتـها، وكـذلك أمـن أفـراد األمـم       االشتباك، واحترام امتيازاا وحصاناا و فض

املتحـــدة الـــذين يضـــطلعون بالواليـــة املنوطـــة ـــم، وقـــدرم علـــى العبـــور فـــورا ودون عوائـــق،  
ذلـــك إيصـــال معـــدات القـــوة دون عوائـــق واالســـتخدام املؤقـــت ملنافـــذ بديلـــة للـــدخول   يف مبـــا

اإلمـداد يف أمـن وأمـان،    واخلروج، حسب االقتضاء، لضمان سري أنشـطة تنـاوب اجلنـود وإعـادة     
طبقا لالتفاقات القائمة، وحيث األمني العام على اإلسراع بإبالغ جملس األمـن والبلـدان املسـامهة    

  بقوات بأي إجراءات تعوق قدرة قوة مراقبة فض االشتباك على الوفاء بالوالية املنوطة ا؛

ة بـني اجلـانبني   باحلاجة إىل إنشاء معرب مؤقـت جديـد لعبـور أفـراد القـو      يسلّم  - ٦  
ألفا وبرافو يف حاالت الطوارئ، يف غياب معرب القنيطـرة، ويهيـب بـاألطراف يف هـذا الصـدد      
إىل التعاون البناء مع القوة، على أساس أن معرب القنيطرة سـيعاد فتحـه حاملـا تسـمح الظـروف      

  األمنية بذلك؛

ــوار      حــبير  - ٧   ــع الف ــوة إىل معســكر نب ــن وحــدات الق ــة م ــودة وحــدة أولي ، بع
وكــذلك بتعــاون األطــراف علــى تيســري هــذه العــودة، إىل جانــب اجلهــود املتواصــلة مــن أجــل  
التخطيط للعودة السريعة للقوة إىل املواقع الـيت أخلتـها يف املنطقـة الفاصـلة، مبـا يف ذلـك تـوفري        

  احلماية الكافية للقوة، استنادا إىل تقييم مستمر لألمن يف املنطقة؛

كنولوجيا املناسـبة، مبـا يف ذلـك قـدرات مكافحـة أجهـزة       أمهية نشر الت يؤكد  - ٨  
التفجري اليدوية الصنع ونظام لالستشعار واإلنذار، لضمان سالمة وأمن أفراد القـوة ومعـداا،   

  بعد إجراء املشاورات املناسبة مع األطراف؛

األطراف يف اتفاق فض االشتباك على التعاون البناء مع القـوة الختـاذ    يشجع  - ٩  
  يبات الالزمة لعودا إىل املواقع اليت أخلتها، مع مراعاة االتفاقات القائمة؛الترت

باجلهود اليت تبـذهلا قـوة مراقبـة فـض االشـتباك لتنفيـذ سياسـة األمـني          يرحب  - ١٠  
مطلقا مع االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني، ولكفالـة امتثـال أفرادهـا ملدونـة         العام لعدم التهاون 

صة باألمم املتحدة امتثاال تامـا، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ       السلوك اخلا قواعد 
الالزمة يف هذا الصدد وإبقاء جملس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان        مجيع اإلجراءات 
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على اختاذ إجراءات وقائية وتأديبيـة لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال ومعاقبـة        املسامهة بقوات 
  الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا؛ حو مرتكبيها على الن

حزيران/يونيـــه  ٣٠جتديـــد واليـــة القـــوة ملـــدة ســـتة أشـــهر، أي حـــىت  يقـــرر  - ١١  
، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يكفــل تــوافر مــا يلــزم مــن قــدرات ومــوارد لــدى القــوة ٢٠١٧

  للوفاء بالوالية املنوطة ا يف أمن وأمان؛

يومـا تقريـراً عـن تطـورات احلالـة       ٩٠ني العـام أن يقـدم كـل    إىل األمـ  يطلب  - ١٢  
  ).١٩٧٣( ٣٣٨وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار 

  


