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 مـن  للفترة االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة عن العام األمني تقرير  
 ٢٠١٦ آب/أغسطس ٢٩ إىل أيار/مايو ٢١
  

 مقدمة - أوال 
 فــض ملراقبـة  املتحــدة األمـم  قــوة هبـا  اضــطلع  الـ   باألنشــطة بيانـا  التقريــر هـاا  يقـدمم  - ١

 جملـس  قـرار  يف عليهـا  املنصـو   بالواليـة  عمال، املاضية الثالثة األشهر خالل )القوة( االشتباك
   .(٢٠١٦) ٢٢٩4 القرار آخرها كان الحقة قرارات يف ُمددت ال  (١٩74) 35٠ األمن
  

 القوة وأنشطة العمليات منطقة يف الوضع - ثانيًا 
 واجلمهوريـة  إسـرايي   بـني  النـار  إطـال   وقـ   اسـتمر ، بـالتقرير  املشمولة الفترة خالل - ٢

 يف الــداير النـــعا  بســب  املتواصــ  بتقلبــها اتســم  بيئــة يف ذلــ  كــان وإن، الســورية العربيــة
 التفـا   أدنـا   الـواردة  االنتـهاكات  مـن  كـب   عـدد  حصـول  ورغـم  السـورية  العربيـة  اجلمهورية

ــني االشــتباك فــض ــام الســورية قــواتوال اإلســراييلية القــوات ب  القــوات وتبادلــ  .١٩74 لع
 باألســلحة الــن ان للدولــة التابعــة غــ  املســلحة املعارضــة ومجاعــات الســورية العربيــة املســلحة
، املختلفـة  املسـلحة  اجلماعـات  وواصـل   األسـلحة.  من احلد ومنطقة الفاصلة املنطقة يف الثقيلة
 يـدين  الـا   ال مـوك  شـهدا   ولـوا   القايمـة  يف املـدر   اإلرهـا   (١)النصـرة  جبهـة  تنظيم ومنها
 إطـال   تبـاُدل  ، اإلسـالمية(  الدولـة  )تنظـيم  والشـام  العـرا   يف اإلسـالمية  الدولـة  لتنظـيم  بالوال 
ــار ــات منطقــة يف الن ــوة. عملي ــة وداخــ  الق  املســلحة القــوات وجــود يشــ  ، الفاصــلة املنطق

 خبـال  ، عسـ رية  وأعتـدة  مسـلحني  أفـراد  أ  وجـود  وكـال  ، العسـ ر   وعتادهـا  السورية
 األمـن  جملـس  عليـ   يشـدد  ملا ووفقا القوات. بني االشتباك فض التفا  انتهاكا، القوة خيص ما

__________ 

وأغـا قطعـ  العالقـات    “ جبهـة فـت  الشـام   ”يف متوز/يولي ، أعلنـ  جبهـة النصـرة أغـا غياـرت ايهـا ليصـب          (١) 
 بتنظيم القاعدة.
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 أ  مـن  عسـ ر   نشـا   أ  الفاصـلة  املنطقـة  يف ي ون أال ينبغي، (٢٠١٦) ٢٢٩4 القرار يف
   كان. نو 
 إطـال   وقـ   علـ   احلفـا   أجـ   مـن  وسـعها  يف مـا  كـ   بـال  إطـار  يف، القوة وتقوم - 3

 بـني  االشـتباك  فـض  اتفـا   يف عليـ   املنصـو   النحـو  علـ   حبـااف    بـ   التقيد من والتأكد النار
 إطـال   حـواد   كـ   وتشـ    النـار.  إطـال   وق  خط انتهاكات ك  عن باإلبالغ، القوات
 خـط  األفـراد  اجتيـاز  وكـال  ، النـار  إطـال   وقـ   خـط  وعـ   الفاصـلة  املنطقة داخ  إىل النار
 إطـار  يف، القـوة  قايد وواص  القوات. بني االشتباك فض التفا  انتهاكات، النار إطال  وق 
ــ  ــتظم تعاطي ــنفس بضــبط التحلــي إىل الطــرفني دعــوة ، اجلــانبني مــع املن  حســابات أ  ومنــع ال
 النار. إطال  وق  خط ع  للوضع تصعيد إىل تؤد  قد خاطئة
 انتــهاك يف النــار إطــال  وقــ  خــط عــ  بالــاكر اجلــديرة احلــواد  مــن عــدد ووقــع - 4

 القـوة   اإلسـراييلي  الـدفا   جـي ُ  أبلـ  ، متوز/يوليـ   3 ففـي  القـوات.  بـني  االشتباك فض التفا 
 الــتقي الســيا  علــ  ســقط  برافــو اجلانــ  مــن ُأطلقــ  االنفجــار شــديدة هــاون قايفــة بــأن

 كيلـومتر  بعـد  علـ  ، النـار  إطـال   وقـ   خـط  مـن  الغـرب  إىل، أضـرارا  ب  وأحلق  اإلسراييلي
 أبلغـوا  22 املوقـع  يف املتحـدة  األمم أفراد وكان املتحدة. لألمم التابع 22 املوقع من تقريبا واحد
 ول نــهم اإلســراييلي الــدفا  جــي  إليهــا أشــار الــ  املنطقــة تلــ  أحنــا  يف انفجــار وقــو  عــن
ــ . ُأطلقــ  الــا  االجتــا  أو القايفــة ســقو  موقــع يشــاهدوا مل ــدفا  جــيُ  أبلــ  كمــا من  ال

 كـرد   برافـو  اجلانـ   عل  السورية املسلحة للقوات مواقع عل  النار أطلق بأن  القوة  اإلسراييلي
 اجلانـ   علـ   القايفة لسقو  املععوم املوقع من القوة وحتقق  النار. إطال  رقعة اتسا  عل 
   مباشرة. غ  بن ان إصابت  جرا  اإلسراييلي التقي السيا  تضرُّر وأكدت ألفا
 يف مـدفعا  شـاهدوا  جنـود   بـأن  القوة اإلسراييلي الدفا  جي  أبل ، متوز/يولي  5 ويف - 5

 التـابع  73 املراقبـة  موقـع  مـن  كيلـومترين  بعـد  علـ   ألفا اجلان  عل  النار يطلق الفاصلة املنطقة
 القـوة   املسـتو   الرفيـع  السـور   املنـدوب  أبل ، اليوم ذل  من الحق وق  ويف املتحدة. لألمم
 تقـع  منطقـة  علـ   صـاروخا  وأطلقـ   النـار  إطـال   وقـ   خط ع  حلق  إسراييلية طايرة بأن
 أفـراد  أفـاد ، املععومـة  اجلويـة  الغـارة  وقو  وق  ويف الفاصلة. املنطقة يف البعث مدينة حميط يف

 أ  يشــاهدوا مل ول ــن، البعــث مدينــة حمــيط يف قــو  انفجــار دو  يــا  عــن املتحــدة األمــم
   برافو. اجلان  عل  جوية غارات بأ  قيام  اإلسراييلي الدفا  جي  ونف  جو . نشا 
 خـط  عـ   حتلقـان  ألفا اجلان  من نفاثتني طايرتني القوة شاهدت، متوز/يولي  ١7 ويف - ٦

 وأبلـ   ألفـا.  اجلانـ   إىل الحقـا  عادتـا ، الفاصـلة  املنطقـة  يف القنيطـرة  وفـو   النـار  إطـال   وق 
 عـ   النفـاثتني  الطـايرتني  أرسـ   اإلسـراييلي  الـدفا   جـي   بـأن  القـوة  اإلسـراييلي  الدفا  جي 
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 برافــو اجلانــ  مــن انطلقــ  طيــار دون مــن طــايرة حتليــق علــ  ردا النــار إطــال  وقــ  خــط
 عـادت  طيـار  دون مـن  الطـايرة  أن مفتوحـة  مصـادر  وأفـادت  النـار.  إطال  وق  خط وع ت

 طيـار  دون مـن  طـايرة  حتليـق  عـن  أفـادت  تقارير تأكيد من القوة تتم ن ومل برافو. اجلان  إىل
 قطـا   يف انفجــــارات  شاهـــدت  أغـــا  إال، النـــار  إطال  وقــ  خط عبــر صواريخ وإطــــال 

   ألفا. اجلان  عل  األسلحة من احلد منطقة من كيلومترات ١٠ الـ
 البعث. مدينة حميط يف كب ين انفجارين املتحدة األمم أفراد شاهد، متوز/يولي  ٢5 ويف - 7

 مـن  هـاون  قـايف   إطـال   علـ   ردًا، قـام  بأنـ   القـوة  اإلسـراييلي  الدفا  جي  أبل ، ذل  وُبعيد
 أن ُيـععم  البعث مدينة مشار  يف موقع عل  النار بإطال ، ألفا اجلان  يف سقطتا برافو اجلان 
 شـنها  جويـة  غـارة  بـأن  القـوة   املسـتو   الرفيـع  السور  املندوب وأبل  من . ُأطلقتا اهلاون قايف 
 وفتحـ   البعـث.  مدينـة  يف السـورية  املسـلحة  للقوات موقعا استهدف  اإلسراييلي الدفا  جي 
 فـور   حتقيـق  إجرا  تعاُّر ورغم ألفا. اجلان  يف اهلاون لقايف  املععوم السقو  يف حتقيقا القوة
 القـوة   اإلسراييلي الدفا  جي  من ، املنطقة يف اإلسراييلي الدفا  جلي  األمنية الشواغ  بسب 
 طـول  عل  املمتدة الدوريات طريق عل  الواقعة املنطقة إىل الوصول إم انية آب/أغسطس ١ يف

 اهلـاون  قـايف   سـقو   عـن  أفيـد  الـ   النقطـة  مـن  متـر  8٠٠ بعد عل ، اإلسراييلي التقي السيا 
 سـقو   تأكيـد  القـوة  علـ   وتعـارر  الـدوريات.  طريـق  جـان   علـ   ُحف ـر  أ  علـ   ُيعثر ومل فيها.
 التابع التحقيق فريق قب  من املوقع زيارة فترة وطوال ألفا. اجلان  يف عنهما املبلر  اهلاون قايف 
 تلـ   خالل نار  عيار إطال  وُسمع القوة. أفراد يراقبان برافو اجلان  من مسلحان كان للقوة
 املسـلحيينن  وجـود  يشـ ل   الـا   واخلطـر  ألغام حق  وجود بسب  حمدودا التحقيق وكان الفترة.
 اإلسـراييلي  الـدفا   جـي ي  القـوة  قايـد  وحـث  املتحدة. األمم أفراد إىل بالنسبة برافو اجلان  عل 
 احلواد . من التثب  بغية حتقيق إجرا  يف املسارعة تسهي  ضمان عل 
 ُأطلقـ   هـاون  قايفة بأن القوة اإلسراييلي الدفا  جي  أبل ، آب/أغسطس ٢٢ ويف - 8
 ذلـ   علـ   وردًا، ألفـا  اجلانـ   يف سـقط   الفاصـلة  املنطقـة  يف البعـث  مدينة أحنا  يف موقع من
 م ــان اســتهدف  طيــار دون مــن طــايرة بواســطة جويــة غــارة اإلســراييلي الــدفا  جــي  نفــا

ــد اهلــاون. قايفــة إطــال  ــع الســور  املنــدوب وأك  الــدفا  جــي  أن للقــوة املســتو  الرفي
 القـوة  فتحـ  ، آب/أغسطس ٢3 ويف البعث. مدينة يف موقع عل  جوية غارة شن اإلسراييلي
 إىل للقــوة التـابع  التحقيـق  فريــق وصـول  اإلسـراييلي  الـدفا   جــي  وسـها   احلـاد .  يف حتقيقـا 
 يقـع  ألنـ   اهلـاون  سقو  نم ا ومعاينة بلوغ من يتم ن مل الفريق أن إال، التقي السيا  طريق
 أ  علـ   العثـور  للقـوة  التـابع  الفريـق  علـ   تعـارر  لـاا  اإلسـراييلي.  الـدفا   جلي  ألغام حق  يف

   سقوطها. م ان أو وجهتها أو اهلاون قايفة عيار عن يفيد أن مي ن دلي 
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 وقـ   خـط  باجتيـاز ، الرعـاة  مـن  معظمهـم ، مـدنيني  قيـام ، يـومي  شب  بش   وشوهد - ٩
 أفــراد شــاهد، املناســبات مــن عــدد ويف ألفــا. اجلانــ  إىل برافــو اجلانــ  مــن النــار إطــال 
 ٢٢ ويف برافـو.  اجلانـ   مـن  وأفـراد  اإلسـراييلي  الـدفا   جـي   جنود بني تعاطيًا املتحدة األمم
 موقــع يف القــوة أفــراد شــاهد، آب/أغســطس 3 و متوز/يوليــ  ٢7 و 7 و حعيران/يونيــ  ٢3 و

 جبـ   يف اإلسـراييلي  الـدفا   جـي   مواقـع  يف تعاطيـا  املتحـدة  لألمـم  التابع اجلنو  الشيخ جب 
ــني الشــيخ ــدفا  جــي  مــن أفــراد ب ــو. اجلانــ  مــن أفــراد وجمموعــات اإلســراييلي ال  ويف براف
 الـدفا   جـي   إىل جرحـ   تسـليم  علـ   ينطو  كان التعاطي هاا أن للقوة بدا، عدة مناسبات

 أمــام بغــاال يركبــون مســلحني غــ  أفــرادا القــوة دتشــاه، املناســبات إحــد  ويف اإلســراييلي.
 ذلـ   بعـد  األفـراد  انتق ، املوقع ذل  من أكياس ستة يستردون اإلسراييلي الدفا  جلي  موقع
   برافو. اجلان  إىل
 يف 54 املراقبــــــة موقــــــع يف املتحــــــدة األمــــــم أفــــــراد شــــــاهد، جنوبــــــا وباالنتقــــــال - ١٠
 وقـ   خـط  إىل ألفا اجلان  من تنتق  اإلسراييلي الدفا  جلي  مركبات حعيران/يوني  ٢٩ و ١

 وضـعوها  أغراضـا  وأفرغوا املركبات من اإلسراييلي الدفا  جي  أفراد ترجا  حيث النار إطال 
 امل ـان  إىل ووصـ   ألفـا.  اجلانـ   إىل ذلـ   بعـد  وعـادوا  مباشـرة  النـار  إطـال   وقـ   خط شر 
 علـ   فحمالوهـا ، األغـرا   ُتركـ   حيـث  إىل برافـو  اجلانـ   مـن  شـاحنات  يف عـدة  أفـراد  الحقا

 املتحـدة  األمـم  أفـراد  شـاهد ، متوز/يولي  ١4 ويف شرقا. باملركبات ذل  بعد لينطلقوا الشاحنات
 إىل جرحيـا  يسـلممون  اإلسـراييلي  الـتقي  السـيا   عنـد  برافـو  اجلان  من أفرادا 55 املراقبة موقع يف

 اإلسراييلي. الدفا  جي  أفراد
 السـورية  املسـلحة  القـوات  بني املدفعية بن ان تبادل ُسج ، السور  الزنا  سيا  ويف - ١١

 مـن  احلـد  ومنطقـة  الفاصـلة  املنطقـة  يف احلـدة  من متفاوتة بدرجات استمر املسلحة واجلماعات
 حـول  سـيما  ال مواقعهـا  عل  السورية املسلحة القوات وحافظ  برافو. اجلان  عل  األسلحة
 وطرجنـة  اخلشـ   جباتـا  الـثال   القر  منطقة من الشر  وإىل وحضر أرنبة وخان البعث مدن

 تبــادل ُســج ، األســلحة مــن احلــد ومنطقــة الفاصــلة املنطقــة مــن الشــماي اجلــع  ويف وأوفانيــا.
 وُسـمع  املسـلحة  واجلماعـات  السـورية  املسـلحة  القـوات  بـني  الثقيلـة  بالرشاشـات  النار إلطال 
 لألمـم  التـابع  17 واملوقع جن بي  وحرفا حضر بلدات حميط يف وخباصة قوية انفجارات دو 
 بـالقرب  جويـة  غارات حصول القوة شاهدت، أيار/مايو 3٠ ويف إخالؤ . سبق الا  املتحدة
ــن ــ  م ــة يف جــن بي ــن احلــد منطق ــاي النصــ  ويف األســلحة. م ــن الث ــ  م ــجل  متوز/يولي  ُس

 أفــراد شــاهد، عــدة مناســبات ويف الفاصــلة. املنطقــة مــن الشــماي اجلــع  يف خفيفــة اشــتباكات
 يف الصــغ ة باألســلحة نــار إطــال  ويعــوا اجلنــو  الشــيخ وجبــ  12 املوقــع يف املتحــدة األمــم
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ــ  ــ  حعيران/يونيـ ــطس. ومتوز/يوليـ ــال وآب/أغسـ ــاال وباالنتقـ ــة يف، مشـ ــة املنطقـ ــني احلدوديـ  بـ
 عــدة حــواد  وقــو  يــومي شــب  بشــ   القــوة شــاهدت، ولبنــان الســورية العربيــة اجلمهوريــة

 إطـال   حـواد   وتعامن  مسل . غ  معظمهم اهلوية جمهوي أفراد قب  من احلدود ع  للتنق 
 بـني  تعـا    ومـع  لبنان داخ  إىل احلدودية املعابر الجتياز عدة عمليات مع الشيخ جب  يف النار
 إطـال   وقـ   خـط  عـ   اإلسراييلـــي  الدفــا   جيــ   مـــن  وأفـــراد  برافـــو  اجلانـ   مـــن  أفــراد
ــابيع وشـــهدت النـــار. ــاودة األخـــ ة األسـ ــتباكات معـ ــة لالشـ ــع  يف اخلفيفـ  مـــن الشـــماي اجلـ
   الفاصلة. املنطقة
 متقطعـا  تبـادال  املتحـدة  األمـم  أفـراد  شـاهد ، الفاصـلة  املنطقة من الوسط  األجعا  ويف - ١٢

ــة بالرشاشــات للــن ان ــة وتفجــ ات وانفجــارات، الثقيل  يف مســلحة عناصــر بــني ســيما ال قوي
 والصــمدانية والقحطانيــة القنيطــرة مــدن حمــيط يف وكــال   اجلديــدة ومحاديــة البعــث مــدين 
ــة ــا الغربيــ ــة. وأم وجبــ ــة وزادت باطنــ ــال  كثافــ ــار إطــ ــر يف النــ ــ  أواخــ ــع متوز/يوليــ  ومطلــ

   آب/أغسطس.

 يف ظلـ   الـ  ، األسـلحة  مـن  احلـد  ومنطقـة  الفاصـلة  املنطقـة  مـن  اجلنوبية األجعا  ويف - ١3
 عاليــة وتــ ة  القــوة شــاهدت، للدولــة التابعــة غــ  املســلحة اجلماعــات ســيطرة حتــ  معظمهــا

 وأفـادت  خمتلفـة.  مسـلحة  مجاعـات  بـني  الثقيلـة  بالرشاشـات  النـار  إطـال   وتبـادل  لالنفجارات
 ضـد ، النصرة جبهة بينها، املسلحة اجلماعات من حتال  بني قتال نشوب عن مفتوحة مصادر
 الوليــد. بــن خالــد جــي  املســماة املشــتركة مظلــة حتــ ، املــثى وحركــة ال مــوك شــهدا  لــوا 

 وأبـو  ذكـر  عـني  يف الثقيلـة  بالرشاشـات  النـار  إلطـال   وتبـادال  عدة انفجارات القوة وشاهدت
 أواخـر  يف النـار  إطـال   كثافـة  وخّف  األسلحة. من احلد منطقة يف والب ر حرطن وأبو حصر

 آب/أغسطس. ومطلع متوز/يولي 
 األوسط اجلع  يف النار إطال  حواد  من عدد ُسج ، بالتقرير املشمولة الفترة وخالل - ١4
ــن ــة مـ ــلة املنطقـ ــ  الفاصـ ــع عرضـ ــم مواقـ ــدة األمـ ــا املتحـ ــر. وأفرادهـ ــبتني ويف للخطـ  يف مناسـ
 وأفــراد 22 املوقــع يف املتحــدة األمــم أفــراد ُأجــ ي، آب/أغســطس ١١ و ١٠ ويف، أيار/مــايو ٢٢
 موقعيهم. حميط يف النار إلطال  نتيجة ملجأ يف االحتما  عل  51 املراقبة موقع يف املتحدة األمم
 يف مواقعهـا  علـ   السـورية  املسـلحة  القـوات  حافظ ، بالتقرير املشمولة الفترة وطوال - ١5

 الطريـق  طـول  علـ   وكـال   واحلضـر  أرنبـة  وخـان  البعـث  مـدن  يف سيما وال، الفاصلة املنطقة
 للمنطقـة  متامخـة  أمـاكن  يف دبابـات  عـام  بشـ    ونشـرت  بدمشـق  القنيطرة تربط ال  الرييسية
 تســتعم  للدولــة تابعــة غــ  مســلحة مجاعــات القــوة شــاهدت، عــدة مناســبات ويف الفاصــلة.
 املسـلحة  القـوات  حافظـ  ، ذلـ   إىل وإضافة الفاصلة. املنطقة يف مدفعية وقطع دبابات وتنق 
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 الـ   املتحـدة  لألمـم  التابعـة ، 72 املراقبـة  وموقـع  3٢ و ٢5 املـوقعني  يف هلا وجود عل  السورية
 وموقـع  10 املوقـع  حمـيط  يف نـار  إطـال   حـواد   املتحـدة  األمـم  أفـراد  وشـاهد  إخالؤهـا.  سبق
 القـوة  شـاهدت ، حعيران/يوني  8 ويف إخالؤمها. سبق اللاين املتحدة لألمم التابعني 71 املراقبة
 واحتجــ  ســابينا يف الفاصـلة  املنطقــة داخــ  اإلسـراييلي  الــدفا  جلــي  دايـم  موقــع يف دبـابتني 
   أخر . مرة املوقع ذل  يف دبابات القوة تشاهد ومل اإلسراييلي. الدفا  جي  لد 
، الطـرفني  لـد   القـوات  بـني  االشتباك فض اتفا  انتهاكات ك  عل  القوة واحتج  - ١٦
 داخــ  إىل النــار وإطــال  الفاصــلة املنطقــة يف هبــا مــأذون غــ  أعتــدة وجــود علــ  ذلــ  يف مبــا

 سـالمة  وضـمان  االتفـا   بأح ـام  التقيـد  بالتعامهمـا  الطرفني القوة قايُد وذّكر الفاصلة. املنطقة
 األر . عل  املتحدة األمم أفراد وأمن
 اجلانـ   علـ   مسـلحني  غ  وآخرين مسلحني أشخاصا القوة شاهدت، مناسبتني ويف - ١7
ــو ــرون براف ــون حيف ــا وينقل ــ  أرضــية ألغام ــة عل ــن مباشــرة مقرب ــع م ــم مواق  ويف املتحــدة. األم
 النتشــال حيفــرون شخصــني 54 املراقبــة موقــع يف املتحــدة األمــم أفــراد شــاهد، متوز/يوليــ  ٢7
 صـخور.  حت  األلغام إخفا  إىل ذل  بعد عمدا صواعقها ويزنعون لألفراد مضادة ألغام تسعة

 لغمـا  4٠ حنـو  جيمعون آب/أغسطس ٩ يف برافو اجلان  من مسلحني أشخا  أربعة وشوهد
ــراد مضــادا ــون لألف ــ  صــواعقها ويزنع ــار إطــال  وقــ  خــط ع ــ  الن ــة عل ــن مقرب ــع م  موق
 .54 املراقبة
 يف للنـازحني  أخـر   منشآت وأقيم  خيام فيها ُنصب  أماكن مخسة القوة وشاهدت - ١8

 قريـة  غرب مشال خيمة 7٠ حنو تف ي  وجر  املنطقة. تل  من مقربة وعل  الفاصلة املنطقة
 املتحـدة.  لألمـم  التابع 80 املوقع من بالقرب النار إطال  وق  خط مناطق بني املتداخلة عيشة
 .٢٠٠ ينــاهع مــا إىل ١55 مــن بريقـة  قريــة مــن الشــر  إىل الواقـع  املخــيم يف اخلــيم عـدد  وزاد

 خـرا   يف 80 املوقـع  شـرقي  واحـد  كيلـومتر  بعـد  علـ   الواقـع  املخـيم  يف إضـافية  خـيم  وُنصب 
 الشـمال  إىل برافو خط جان  عل  متداخ  موقع يف أخر  خيم س  وشوهدت الرفيد. بلدة
 تلـ   حمـيط  يف حمـدودة  حتتية وبنية امليا  خعانات القوة وشاهدت القاضي. عني قرية من الغر 
 إغـال   وبسـب   املخـيم.  يف املدنيني من صغ ة أعداد آخر إىل وق  من شوهدت كما اخليام.
 علـ   يتعـار ، ٢٠١4 آب/أغسـطس  أواخـر  منـا  وبرافـو  ألفا اجلانبني بني الريي القنيطرة مع 
، إنسـانية  ألغـرا   العبور عمليات، األمحر للصلي  الدولية اللجنة مع بالتعاون، تيسمر أن القوة
 اجلانبني. بني، الطالب فيهم مبن
 ويف، ٢٠١4 أيلول/سـبتم   يف املواقـع  مـن  عدد من مؤقتا انتقاهلا منا القوة زال  وما - ١٩

ــة وإن، تراقــ  أن علــ  بالقــدرة حتــتف ، الفاصــلة املنطقــة إىل بال امــ  عودهتــا انتظــار  بطريق
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 يف 80 واملوقـع ، الشـيخ  جبـ   يف مواقعهـا  مـن  النـار  إطـال   وق  وخط الفاصلة املنطقة ، معدالة
 حتظـ   القـوة  عمليـات  وظلـ   ألفـا.  اجلانـ   يف 22 واملوقـع ، الفاصـلة  املنطقة من اجلنو  اجلع 
 فريــق يف األعضــا  اهلدنــة ملراقبــة املتحــدة األمــم هليئــة التــابعني العســ ريني املــراقبني مــن بــدعم
 اجلانـ   علـ   مؤقتـة  أخـر   وأربعـة  ثابتـة  مراقبـة  مواقع مخسة عل  أبق  الا ، اجلوالن مراق 
 حتليـ   وعلـ   املسـتمرة  الثابتـة  املراقبـة  علـ   مركـعة  اجلـوالن  مـراق   فريـق  أنشـطة  وظلـ   ألفا.

 املقـر  إىل عسـ ريني  مـراقبني   نشـري  اجلوالن مراق  فريُق أعاد، آب/أغسطس 7 ويف األوضا .
 اجلـع   يف الشـيخ  جبـ   مـن  املراقبـة  وتععيـع  العمليـات  اسـتئنا   هبـد   دمشـق  يف للقوة املؤق 
 اصـل  و، اجلـوالن  مـراق   فريـق  خـالل  ومـن  األسـلحة.  مـن  واحلـد  الفص  منطقة من الشماي
 مـن  احلـد  منطقـة  يف والقـوات  األعتـدة  ملسـتويات  شـهرية  نصـ   تفتـي   بعمليـات  القيام القوة

 وظلـ   التفتـي .  أفرقـة   ألفـا  اجلانـ   مـن  اتصـال  ضـبا ُ  وواكـ   ألفـا.  اجلانـ   عل  األسلحة
 األمـي.  الوضـع  بسـب   معلقة برافو اجلان  عل  األسلحة من احلد منطقة يف التفتي  عمليات
 التفتـي   أفرقـة  وُمنعـ  ، تنقلـها  حريـة  يف قيـودا  القـوة  واجهـ   فقـد ، املاضـي  يف حصـ   وكما
 القـوة  بـني  القـايم  االلتـعامُ  وسـاعد   ألـ .  اجلان  عل  املواقع بعض إىل الوصول من هلا التابعة
 األمـم  أفـراد  يصـادفها  الـ   والتحـديات  التـأخ   حاالت من احلد يف اإلسراييلي الدفا  وجي 
   .80 واملوقع 73 و 54 املراقبة موقعي إىل التقي السيا  عبور تيس  يف املتحدة
 مـدافع  وجـود  عـدة  مـرات  املتحدة األمم أفراد شاهد، بالتقرير املشمولة الفترة وخالل - ٢٠
، النـار  إطـال   وقـ   خـط  مـن  كيلومترات ١٠ مسافة ضمن ألفا اجلان  عل  ملم ١55 عيار
 شـاحنات  علـ   حممـول  هـو  مـا  ومنـها  اإلسـراييلي  الـدفا   جلـي   مواقـع  يف مثباـ   هـو  مـا  منها

ــ  يف مناســبتني ويف مســطحة. ــة ُنشــرت، ومتوز/يوليــ  حعيران/يوني ــع إىل صــواريخ حامل  موق
 يف صـواريخ  رامجـات  أربـع  القـوة  أفـراد  شـاهد ، متوز/يوليـ   ٢3 ويف اإلسراييلي. الدفا  جلي 
 وبـني  األسـلحة.  مـن  احلد منطقة يف كيلومترا ٢٠ مسافة داخ  اإلسراييلي الدفا  جلي  موقع
، آب/أغسـطس  ٢ ويف املوقـع.  ذلـ   يف صـواريخ  رامجـات  ثال  ظل ، متوز/يولي  3١ و ٢٦

 اإلسـراييلي.  الـدفا   جـي   موقـع  مـن  قريـ   م ـان  يف مرابطـة  صـواريخ  رامجات تسع كان 
 مواقـع  يف “احلديديـة  القبـة ” من منظومتان شوهدت، آب/أغسطس ١١ يف، ذل  إىل وإضافة
 األسلحة. من احلد منطقة يف اإلسراييلي الدفا  جلي  خمتلفة
 أجـ   مـن  الفاصلة املنطقة يف الوضع استعرا ، الطرفني مع بالتشاور، القوة وواصل  - ٢١
 أخلتـها  كانـ   الـ   املواقـع  إىل تدرجييـة  لعودة مؤاتية األر  عل  الظرو  كان  إذا ما تقييم
 هـو  للقـوة  النـهايي  واهلـد   الفـوار.  معس ر إىل حمدودة بعودة بد ًا وذل ، الفاصلة املنطقة يف

 رأت، األخـ ة  األشـهر  ويف بال . الظرو  تسم  عندما الفاصلة املنطقة إىل بال ام  عودهتا
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ــ  حتســن قــد الشــماي اجلــع  يف األمــي الوضــع أن القــوة  إىل للقــوة حمــدودة لعــودة مــؤات وأن
 إىل بــالعودة النيـة  مـع  وانسـجاما  متقلبـا.  الفاصـلة  املنطقـة  يف الوضـع  ظـ ر  وإن، الفـوار  معسـ ر 
 متوز/يوليــــ  ١4 و حعيران/يونيــــ  ١4 و ١3 و 3 يف القــــوة أفــــراد أوفــــد، الفــــوار معســــ ر

 32 و 31 و 25 و 16 و 10 املواقــع إىل احلقــايق تقصــي بعثــات مــن معيــدا، آب/أغســطس 4 و
 املنطقـة  من الشماي اجلع  يف إخالؤها سبق ال  املتحدة لألمم التابعة 72 و 71 املراقبة وموقعي
 تســجا  ومل برافـو.  اجلانــ  علـ   األســلحة مـن  احلــد منطقـة  يف الفــوار معسـ ر  وإىل، الفاصـلة 
 األمــم مرافــق إىل تــوجههم لــد  القــوة أفــراد يســل ها الــ  الطــر  طــول علــ  أمنيــة حــواد 
 الوضــع أن القــوة أفــراد ورأ  زيارهتــا. جــرت الــ  املتحــدة األمــم مرافــق يف أو هــا  املتحــدة
 األمـم  مبواقـع  حلقـ   الـ   البالغـة  األضـرار  إىل بالنظر أن  القوة ألفراد أيضا وتبيان هادئ. األمي
 يف سـتتطل   زيارهتـا  جـرت  الـ   املواقع إىل العودة فإن، عليها البادية النه  وعالمات املتحدة
 بنا . وإعادة تصلي  أعمال املطا  غاية
 النظـر  بعـد ، الفوار معس ر إىل املقررة احملدودة عودهتا  أج  من العم  القوة وتواص  - ٢٢
 إسـرايي   وكـررت  العـودة.  هلـا   حتقيقـاً  واللوجسـتية/الدعم  والعس رية األمنية االحتياجات يف

 وجـود  لتحقيق  خططها يف القوة مبساعدة  منها ك  التعام تأكيد السورية العربية واجلمهورية
 املنطقــة يف عملياهتــا وزيــادة، الفــوار معســ ر إىل العــودة مــن بــد ا، برافــو اجلانــ  علــ  أكــ 

 إجـرا ات  وضـع  علـ   الطرفـان  اتفـق ، املبـدأ  حيـث  ومـن  بال . الظرو  يح  إذا، الفاصلة
 تنقلـهم  تسـهي   الضـرورة  اقتضـ   وإذا مـ   القـوة  ألفـراد  وبرافـو  ألفـا  اجلانبني بني مؤقتة عبور
   اجلانبني. بني
ــلة املنطقـــة إىل عـــودة أل  مســـبق شـــر  الفـــوار معســـ ر وإعـــداد تأهيـــ  إن - ٢3  الفاصـ

ــ  وســتجر  ــ  تلبيت ــال  عل ــة وتشــم  مراحــ . ث ــ ، األوىل املرحل ــن ال ــرر م ــدأ أن املق  يف تب
 املتعاقـــدين قبـــ  مـــن أوي بشـــ   وتنظيفـــ  املعســـ ر مـــن األلغـــام إزالـــة، القريـــ  املســـتقب 

 علـ   العمـ   الثانيـة  املرحلـة  وستسـتلعم  وبرافـو.  ألفا اجلانبني بني مؤقتة عبور نقطة واستحدا 
 القـوة.  حلمايـة  تـداب   واختـاذ  القـوات  إلقامـة  أساسـية  أمـاكن  بنـا   ذلـ   يف مبا، املعس ر مرافق

 لنقـ   مصـفحة  مبركبـات  جمهـعة  سـرياة  حبجـم  عسـ رية  حراسـة  قـوة  األمن توف  عل  وستعم 
 حلمايـة  الفـوار  معسـ ر  إىل ُتنشـر  إضـافية  مم ننـة  سـرية  إنشـا   الثالثة املرحلة وستشم  األفراد.
   املخيم. يف األعمال واست مال القوة
 ذلـ   يف مبـا ، للت نولوجيـا  القـوة  باسـتخدام  يتعلـق  مـا  يف الطـرفني  اتفا  األساسي ومن - ٢4

 إطـال   وقـ   وخـط  الفاصـلة  املنطقـة  ورصد مراقبة تععيع أج  من الت نولوجي التم ني عناصر
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 الصـدد.  هـاا  يف الطـرفني  مـع  العمـ   القـوة  وتواصـ   القـوة.  محاية لتععيع الالزمة والقدرات النار
 برافو. اجلان  عل  عملياهتا زيادة بغية نفسها حلماية املناسبة القدرات القوة متتل  أن املهم ومن
القـوُة  وتواص  القوة إعادة إمداد مواقعها يف جب  الشيخ انطالقـا مـن دمشـق. وتسـيمر      - ٢5

قوافــ   بــني دمشــق ومواقعهــا يف جبــ  الشــيخ بشــ   شــب  يــومي ومبواكبــة أمنيــة مــن القــوة،     
مصحوبة بضابط اتصال من م ت  املندوب العر  السور  الرفيع املستو . وواصـل  القـوة   
االضطال ي بـالتخطيط حلـاالت الطـوارئ يف مـا يتصـ  بتـوف  التععيـعات ملواقـع األمـم املتحـدة           

ــة التابعــة هلــا وبإخاليهــا، وحتــديث  التخطــيط حلــاالت الطــوارئ املتصــلة بنقــ      ومراكــع املر اقب
وإجــال  أفــراد األمــم املتحــدة العــاملني يف اجلــانبني ألفــا وبرافــو، وكــال  يف دمشــق. ونفــات  
القوة، من خالل السيرية االحتياطية للقوة، عمليات حماكاة عملية ومتارين وتدريبات عل  حنـو  

احلــاالت الطاريــة املتوقعــة. وواصــل  القــوة وفريــق مــراق  اجلــوالن القيــام   منــتظم تأهبــا ل ــ  
 بتمارين منتظمة عل  اإلجال  والتععيع والتخطيط حلاالت الطوارئ.

وتواصي   تنفيا تداب  للتخفي  من املخاطر، مشل  تـداب  محايـة القـوة املوصـ  هبـا يف       - ٢٦
اقبـة، واملواقـع، والقاعـدة العمالنيـة يف معسـ ر      دراسة القدرات العس رية للقوة، يف مراكع املر

زيواي. وحترز األمانة العامة تقدما يف توليد القدرات املناسـبة، مبـا يف ذلـ  إنشـا  مرافـق طبيـة       
إضافية وأفرقة تعطيـ  الـاخاير املتفجـرة وتـوف  قـدرة تنقُّـ  إضـافية حمميـة ملواقـع جبـ  الشـيخ            

ة حلمايـة القـوة، تشـم  مواقـع دفاعيـة وعوايـق مشـيدة        . وبوشر اختاذ تداب  إضـافي 8٠واملوقع 
ــوقعني    ــوة، يف امل ــة الق ــم املتحــدة. وتواصــ   أيضــا     ١٢و  ١٢حــديثا حلماي ــابعني لألم ــ  الت أل

حتديُث املقر الرييسي للقوة يف فند  يعفور وفقا لتداب  التخفيـ  مـن املخـاطر املوصـ  هبـا يف      
ل  القــوة جهودهــا الراميــة إىل تععيــع مواقعهــا  تقيــيم األمــم املتحــدة للمخــاطر األمنيــة. وواصــ 

ووجودها يف منطقة جب  الشيخ. وتواصل  أعمال البنية التحتيـة واألشـغال يف أر  املـوقعني    
التابع لألمم املتحدة، وهـي مشلـ     8٠أل . وتواصل  أيضا التحسينات يف املوقع  ١٢و  ١٢

 اختاذ تداب  إضافية حلماية القوة.
فــــردا، بينــــهم  8٦5، كانــــ  القــــوة م ونــــة مــــن ٢٠١٦طس آب/أغســــ ١٢ويف  - ٢7
( وفنلنـدا  3( وتشـي يا ) ٢( وبوتان )١3٦امرأة. واجلنود املنتشرون حاليا هم من أيرلندا ) ٢١
ــال )3٠١( وفيجــي )٢) ــدا )٢١٩( واهلنــد )٢٠٠( ونيب (. وإضــافة إىل ذلــ ، قــد م  ٢( وهولن

مراقبــات، املســاعدة إىل  ٦دنــة، بينــهم مراقبــا عســ ريا مــن هيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهل ٦7
 القوة يف االضطال  مبهامها.

  



 S/2016/803 

 

10/14 16-16093 

 

 (١٩73) 338تنفيا قرار جملس األمن  -ثالثا  
ــرار  - ٢8 ــورا      (٢٠١٦) ٢٢٩4ويف الق ــاا ف ــيني أن ينف ــالطرفني املعن ــن ب ــس األم أهــاب جمل

ــة القــوة ملــدة ســتة أشــهر أخــر ، حــ     ١٩73) 338قــرار   كــانون  3١( وقــرر جتديــد والي
يومـًا تقريـرا عـن تطـورات      ٩٠، وطل  من األمني العـام أن يقـدم كـ     ٢٠١٦األول/ديسم  

تنـاول تقريـر  عـن احلالـة يف     (. وقـد  ٢٠١٦) 338الوضع وعن التداب  املتخاة لتنفيا القرار 
املتعلـق بالقـدس    7٠/١٦(، املقـدم عمـال بقـرار  اجلمعيـة العامـة       A/71/328الشر  األوسط )

املتعلـــق بـــاجلوالن الســـور ، البحـــث  عـــن تســـوية ســـلمية يف الشـــر  األوســـط،    7٠/١7 و
   .(١٩73) 338تل  املستويات لتنفيا القرار سيما اجلهود املباولة عل  خم وال
، مل جتـر  ٢٠٠8ومنا توق  حمادثات السـالم غـ  املباشـرة يف كـانون األول/ديسـم        - ٢٩

ــ          ــات اســتئنا  تل ــ  إم ان ـــعا  الســور  مــن تقلي ــد الن ــني الطــرفني. ويعي أ  مفاوضــات ب
ات وإحراز تقدم حنـو إحـالل السـالم بـني إسـرايي  واجلمهوريـة العربيـة السـورية. وإنـي          احملادث

أتطلــع إىل التوصــ  إىل حــ  ســلمي للنـــعا  يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ومعــاودة اجلهــود    
الرامية إىل إجياد تسوية تفضي إىل إحالل سالم شام  وعادل ودايـم، حسـبما دعـا إليـ  جملـس      

 ويف القرارات األخر  ذات الصلة. (١٩73) 338األمن يف قرار  
  

 املالحظات -رابعا  
أالح  بقلق حصول  انتهاكات جسيمة التفا  فض االشتباك بني القوات. إن القتـال   - 3٠

ــني القــوات املســلحة الســورية واجلما       ــو ب ــ  اجلانــ  براف عــات املســلحة، وبــني   املتواصــ  عل
اجلماعـات املسـلحة املختلفـة، مبـا فيهـا تنظـيم جبهـة النصـرة اإلرهـا  املـدر  يف القايمــة، ويف           
اجلع  اجلنو  من املنطقة الفاصلة ومنطقـة احلـد مـن األسـلحة علـ  اجلانـ  برافـو، فضـال عـن          

ال  إطال  جي  الـدفا  اإلسـراييلي صـواريخ عـ  خـط وقـ  إطـال  النـار، هتـدد وقـ  إطـ           
النار الطوي  األج  بني إسرايي  واجلمهورية العربية السورية. وتش   التطورات ال  ُسـجل   

آب/أغسـطس عـ  خـط وقـ  إطـال  النـار مـدعاة للقلـق          ٢٢متوز/يولي  و  ٢5و  5و  3يف 
العميــق. وال يــعال مــن احليــو  أن حيــاف  الطرفــان علــ  االتصــال مــع القــوة وذلــ ، يف املقــام  

أ  تصعيد يف الوضع ع  خط وقـ  إطـال  النـار. وال تـعال واليـة القـوة تشـ          األول، ملنع 
عنصــرا هامــا يف ضــمان االســتقرار يف املنطقــة. وستواصــ  األمــم املتحــدة، مــن جانبــها، بــال    
اجلهــود ل فالــة صــمود وقــ  إطــال  النــار الســار  منــا أمــد بعيــد بــني إســرايي  واجلمهوريــة 

 العربية السورية.

http://undocs.org/ar/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ar/A/70/353
http://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
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بـــال  القلـــق إزا  اســـتمرار تـــدهور الوضـــع األمـــي يف اجلمهوريـــة العربيـــة ويســاوري   - 3١
السورية، وأثر ذل  عل  السوريني وتداعيات  احملتملـة علـ  االسـتقرار يف املنطقـة. ومـا برحـ        
ها  التطورات تؤثر إىل حد بعيد عل  منطقة عمليات القوة. ويش   وجود القوات املسـلحة  

ــدة العســ رية غــ   ــض     الســورية واألعت ــا  ف ــهاكات التف ــة الفاصــلة انت ــا يف املنطق ــأذون هب   امل
االشــتباك بــني القــوات. ومــا يــدعو لالنععــا  هــو زيــادة اســتخدام األســلحة الثقيلــة مــن قبــ      
ــة املدرجــة يف        ــا اجلماعــات اإلرهابي ــا فيه ــوات املســلحة الســورية واجلماعــات املســلحة، مب الق

ىل أن  رغم اخنفـا  حـدة إطـال  النـار يف اجلـع       القايمة، يف الزنا  السور  املتواص . وأش  إ
الشماي من منطقة عمليات القـوة، فـإن اجلماعـات اإلرهابيـة املدرجـة يف القايمـة وغ هـا مـن         
اجلماعات املسلحة ال تعال تسيطر علـ  مسـاحات واسـعة مـن املنطقـة الفاصـلة ومنطقـة احلـد         

 لريي بني اجلانبني ألفا وبرافو مغلقا.من األسلحة من منطقة عمليات القوة. وال يعال املع  ا
وينبغي أال توجد يف املنطقة الفاصلة أ  قوات عسـ رية باسـتثنا  تلـ  التابعـة للقـوة.       - 3٢

وإني أدعـو مجيـع األطـرا  يف النــعا  السـور  إىل وقـ  األنشـطة العسـ رية يف مجيـع أحنـا            
املعــدات العســ رية مــن املنطقــة  البلــد، مبــا يف ذلــ  يف منطقــة عمليــات القــوة، وإىل إزالــة كــ 

 الفاصلة وإخاليها من مجيع األفراد املسلحني.
وينبغي جلـي  الـدفا  اإلسـراييلي أن ميتنـع عـن إطـال  النـار عـ  خـط وقـ  إطـال              - 33

النار. وإضافة إىل ذل ، ُيحتم  أن يؤد  إطال  الصواريخ عـ  خـط وقـ  إطـال  النـار مـن       
ي إىل تصعيد حاالت التـوتر بـني اجلـانبني. كمـا أن اسـتمرار      قب  جنود جي  الدفا  اإلسراييل

وجود األسلحة واملعدات غ  املأذون هبا يف منطقة احلد من األسلحة عل  اجلان  ألفا يشـ    
 أيضا مدعاة للقلق.

ومــا زال يســاوري القلــق إزا  العديــد مــن احلــواد  الــ  ُتعــر   أفــراد األمــم املتحــدة   - 34
ومن غ  املقبول قيام أية جهة بأ  عمـ  عـدايي ضـد أفـراد األمـم املتحـدة،       ومرافقها للخطر. 

مبا يف ذل  ما ينطو  علـ  هتديـد لسـالمتهم البدنيـة وتقييـد حلركتـهم، وإطـال  النـار بشـ            
مباشر أو غ  مباشر عل  أفراد األمم املتحدة ومرافقها. وأكرر التأكيد علـ  أن كـ  األنشـطة    

اصلة، أيا كان  اجلهة ال  تقوم هبا، تش   خطرا علـ  وقـ  إطـال     العس رية يف املنطقة الف
النار وعل  الس ان املدنيني احملليني، وكال  علـ  أفـراد األمـم املتحـدة علـ  األر . وأحـث       

 مجيع األطرا  عل  أن تتخا ك  التداب  الالزمة حلماية املدنيني.
ة إىل معسـ ر الفـوار وت ثيـ     ويف وق   متضي القوة يف التخطـيط لبـد  عـودة حمـدود     - 35

عملياهتا يف املنطقة الفاصلة، يصب  مـن احليـو  ضـمان سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة.         
لاا أدعو ح ومة اجلمهورية العربية السورية إىل حتمُّ  مسؤوليتها األساسـية عـن سـالمة وأمـن     
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  اجلانــ  برافــو. مــوظفي األمــم املتحــدة يف املنطقــة الفاصــلة ومنطقــة احلــد مــن األســلحة علــ  
وأدعــو أيضــا البلــدان النافــاة إىل توجيــ  رســالة قويــة وعاجلــة إىل مجاعــات املعارضــة املســلحة  

التابعة للدولة يف منطقة عمليات القوة بضـرورة وقـ  أ  أعمـال تشـ   انتـهاكا التفـا         غ 
خطــر، فــض االشــتباك بــني القــوات وتعــر   ســالمة أفــراد األمــم املتحــدة وأمنــهم يف امليــدان لل

ومن  أفراد األمم املتحدة احلرية ال  مت نـهم مـن االضـطال  بواليتـهم بسـالمة وأمـن. وجيـ         
 ضمان سالمة أفراد األمم املتحدة وأمنهم.

ــرايي          - 3٦ ــ  إسـ ــد أعلنـ ــروريا. لقـ ــعال ضـ ــة ال يـ ــوة يف املنطقـ ــتمر للقـ ــود املسـ إن الوجـ
فض االشتباك بني القـوات وبوجـود   واجلمهورية العربية السورية عن استمرار التعامهما باتفا  

القوة. وأشـ  إىل أن القـوة أحـرزت تقـدما يف خططهـا الراميـة إىل العـودة بصـورة حمـدودة إىل          
معس ر الفوار وإىل زيادة عملياهتا تدرجيا يف املنطقة الفاصلة، باعتبار  خطوة أوىل علـ  طريـق   

اصـلة. إن األمانـة العامـة تـدعم القـوة يف      العودة التدرجيية إىل املواقع الـ  ُأخليـ  يف املنطقـة الف   
هاا املسع . وال تعال العودة ال املة للقـوة إىل املنطقـة الفاصـلة تشـ   أولويـة للبعثـة. وأشـ         
ــودة إىل        ــدعم القــوة وهــي متضــي يف حتضــ اهتا للع ــا عــن التعامهــا ب أيضــا إىل أن الطــرفني أعلن

اد األمـم املتحـدة وأمنـهم مهـا االعتبـار      معس ر الفوار. وحتض ا لتل  العودة، تظـ  سـالمة أفـر   
سـيما قبوهلمـا، مـن حيـث      األساسي. وأود أن أنو  بالدعم املقـدم إىل القـوة مـن الطـرفني، وال    

املبدأ، بأن توضع، عل  سـبي  األولويـة، إجـرا ات مؤقتـة لعبـور أفـراد القـوة بـني اجلـانبني ألفـا           
التعـاون املسـتمر للطـرفني مـع القـوة كـي        وبرافو يف ظ  أقفال مع  القنيطرة. وأنـا أعـومل علـ    

تتم ن من املضي يف التخطيط. ومن باب األولوية، ال يعال مـن احليـو  بالنسـبة إىل القـوة أن     
ــها للمنطقــة الفاصــلة وخــط وقــ       ــع مراقبت ــا واملعــدات الالزمــة لتععي حتصــ  علــ  الت نولوجي

 إطال  النار وحتسني محاية القوة.
أن يواص  جملس األمـن ممارسـة نفـوذ  لـدفع األطـرا  املعنيـة        وال يق  عن ذل  أمهية - 37

إىل كفالة مت ني القوة من العم  بسـالمة وأمـن وحريـة. ومـن الضـرور  أن تظـ  يف تصـر         
القوة ك  الوساي  واملوارد الالزمـة الـ  تتـي  هلـا بـالعودة بشـ   كامـ  إىل املنطقـة الفاصـلة،          

 حسبما يسم  ب  الوضع.
لدان املسامهة بقوات والتعاميهـا بـالقوة يظـالن عـامال رييسـيا يف قـدرة البعثـة        إن ثقة  الب - 38

عل  مواصلة االضطال  بواليتها. وما زل  أعومل عل  دعم البلدان املسامهة بقـوات يف وقـ    
متضي القوُة يف التخطيط، مبـا يف ذلـ  يف مـا يتعلـق بعيـادة القـدرات املطلوبـة، حتضـ ا للعـودة          

ة إىل معســ ر الفــوار وللعمليــات املتعايــدة يف املنطقــة الفاصــلة. وأود أن أعــرب احملـدودة املقــرر 
حل ومات أيرلندا وبوتان وتشي يا وفنلندا وفيجي ونيبال واهلند وهولندا عن امتناي ملـا تقدمـ    
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من مسامهات وتبدي  من التعام وُتظهـر  مـن عـعم. كمـا أعـرب عـن شـ ر  للـدول األعضـا           
 س ريني يف هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة.ال  تساهم مبراقبني ع

ختامــا، أود أن أعــرب عــن تقــدير  لــرييس البعثــة وقايــد القــوة، اللــوا  جــا  شــان ر  - 3٩
مينــون، ولألفــراد العســ ريني واملــوظفني املــدنيني العــاملني حتــ  قيادتــ ، الــاين يواصــلون أدا    

وتفـان  يف ظـ  ظـرو  صـعبة. لـد  مـ         املهام اجلسام ال  أناطهـا هبـم جملـس األمـن ب فـا ة      
 الثقة بأن القوة ستواص  بال قصار  جهدها لالضطال  مبهمتها.
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