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 للفتـرة  االشـتباك  فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  عـن  العـام  األمني تقرير    
 ٢٠١٧ آذار/مارس ١ إىل ٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين ١٨  من

    
  مقدمة  -  أوال  

 االشـتباك  فض ملراقبة املتحدة األمم قوة ا اضطلعت اليت باألنشطة بيانا التقرير هذا يقدم  - ١
ــوة) ــة األشــهر خــالل (الق ــة عمــال املاضــية، الثالث ــا املنصــوص بالوالي ــرار يف عليه ــس ق ــن جمل  األم

  .)٢٠١٦( ٢٣٣٠ القرار آخرها كان الحقة قرارات يف مددت اليتو ،)١٩٧٤( ٣٥٠
    

  القوة وأنشطة العمليات منطقة يف الوضع  -  ثانيا  

 القــائم  النــار  إطــالق  وقــف  علــى  احلفــاظ مت التقريــر،  ــذا  املشــمولة  الفتــرة  خــالل  - ٢
 بسـبب  التقلـب  مـن  أجـواء  وسـط  ذلـك  كـان  وإن السـورية،  العربيـة  واجلمهوريـة  إسـرائيل  بني

ــرتاع ــدائر الـ ــة يف الـ ــة اجلمهوريـ ــورية. العربيـ ــان السـ ــك وكـ ــالرغم ذلـ ــن بـ ــدوث مـ ــدد حـ  عـ
 لعـام  السـورية  والقـوات  اإلسـرائيلية  القـوات  بـني  االشـتباك  بفض املتعلق االتفاق انتهاكات من

 تبادلـت  قـد و أدنـاه.  االنتـهاكات  تلـك  بيـان  ويرد القوات)، بني االشتباك فض (اتفاق ١٩٧٤
ــوات ــة املســلحة الق ــة غــري املســلحة املعارضــة ومجاعــات الســورية العربي ــة التابع ــنريان للدول  ال

 اجلماعــات واصــلت كمــا األســلحة. مــن احلــد ومنطقــة الفاصــلة املنطقــة يف الثقيلــة باألســلحة
 النصـرة  (جبهـة  القائمـة  يف املـدرج  اإلرهـايب  الشـام  فـتح  جبهـة  تنظـيم  ومنـها  املختلفة، املسلحة
 الدولـة  لتنظـيم  بـالوالء  يـدين  الـذي  ،)٢(الوليد بن خالد الريموك/جيش شهداء ولواء ،)١(سابقاً)

__________ 

 قطعـت  أـا  قالـت و “الشـام  فـتح  جبهـة ” إىل امسهـا  غـريت  أـا  النصـرة  جبهـة  أعلنـت  ،٢٠١٦ متوز/يوليه يف  )١(  
القاعدة. بتنظيم اعالقا 

ــواء بــني االنــدماج عــن أعلــن  )٢(    .٢٠١٦ نيســان/أبريل ١٢ يف األمــر أول يف املــثىن وحركــة الريمــوك شــهداء ل
 جــامع اســم حتــت اآلن تعمــالن كلتيهمـا  امــوعتني أن مفتوحــة مصــادر أفــادت ،٢٠١٦ أيار/مـايو  ٢٤ ويف
 داعش. تنظيم إىل منتسبة اموعة هذه أن التقييمات وتفيد .“الوليد بن خالد جيش” هو
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 القــوة. عمليــات منطقـة  يف النــار إطـالق  تبــادلَ ،داعـش)  (تنظــيم والشـام  العــراق يف اإلسـالمية 
 وكـذلك  العسكري، وعتادها السورية املسلحة القوات وجود يشكل الفاصلة، املنطقة وداخل
ــراد أي وجـــود ــدة مســـلحني أفـ ــا خبـــالف عســـكرية وأعتـ ــهاكا القـــوة، خيـــص مـ ــاق انتـ  التفـ

 القــرار  يف أخــرى مــرة  األمــن جملــس  عليــه يشــدد  ملــا ووفقــا  القــوات. بــني  االشــتباك فــض
  عسكري.ال نشاطال من نوع أي الفاصلة املنطقة يف يكون أال ينبغي ،)٢٠١٦( ٢٣٣٠

 النـار  إطالق وقف على احلفاظ أجل من وسعها يف ما كل بذل إطار يف القوة، وتقوم  - ٣
 االشــتباك فــض اتفــاق يف عليــه املنصــوص النحــو علــى ،صــارما تقيــدا بــه التقيــد مــن والتأكــد

 وتشــكل .رصـدها ت الــيت النـار  إطــالق وقـف  خــط انتـهاكات  كــل عـن  بــاإلبالغ القـوات،  بـني 
 قيــام وكـذلك  النـار،  إطــالق وقـف  خـط  وعــرب الفاصـلة  املنطقـة  يف النــار إطـالق  حـوادث  كـل 

ــراد ــاز األف ــار، إطــالق وقــف خــط باجتي ــهاكات الن  القــوات. بــني االشــتباك فــض التفــاق انت
 الطــرفني دعــوةَ اجلــانبني،ب ةاملنتظمــ اتصــاالته إطــار يف القــوة، وقائــد البعثــة رئــيس واصــل قــدو

 ينطبـق  وهذا الوضع. تصعيد إىل تؤدي قد خاطئة حسابات أي ومنع النفس بضبط التحلي إىل
  االنتقامية. والنريان النار إطالق رقعة اتساع حوادث على الرد عند خاصة بصفة

 وقـف  خـط  عـرب  االنتقاميـة  والـنريان  النـار  إطـالق  رقعـة  اتسـاع  حوادث عدد واخنفض  - ٤
 جـيش  أَبلغ ،٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٧ ويف بالتقرير. املشمولة الفترة خالل النار إطالق
 باألسـلحة  النـار  إلطـالق  واتعرضـ  اجلـيش  أفـراد  أن القـوة  وقائد البعثة رئيس اإلسرائيلي الدفاع

 سـابقا  التـابع  ٨٦ املوقـع  مـن  بـالقرب  ةصـل االف نطقـة امل من النار إطالق وقف خط عرب الصغرية
 النـار،  إطـالق  وقـف  خـط  عـرب  جويـة  غارة بشن اإلسرائيلي الدفاع جيش ورد املتحدة. لألمم

 قـوات  ذكـرت  يذالـ  الوليـد،  بن خالد جيش أفراد من أربعة مقتل إىل التقارير حسب أدى مما
 غـارة  شـن  عـن  بلـغ وأُ .احلـادث  عـن  املسـؤولة  اجلماعة أنه مفتوحة ومصادر اإلسرائيلي الدفاع
 القـــوة تـــتمكن ومل الثـــاين/نوفمرب. تشـــرين ٢٨ يـــوم مـــن األوىل الســـاعات يف أخـــرى جويـــة

 ثانيتهما أن التقارير تفيد اليت اجلويتني، الغارتني من أي إصابة نقطة أو انطالق نقطة رصد من
  املتحدة. لألمم التابع ٨٦ املوقع قرب مكانا أصابت

ــادت ،٢٠١٧ شــباط/فرباير ٨ ويف  - ٥ ــوع عــن املفتوحــة اإلعــالم وســائط أف  حــادث وق
 اإلســرائيلي الــدفاع جــيش أن وذكــرت احملتــل، اجلــوالن يف النــار إطــالق رقعــة خاللــه اتســعت

 احلـادث  هـذا  القـوة  ترصـد  ومل النار. إطالق وقف خط عرب النار بإطالق الحقا ذلك على رد
 اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  أكـد  البعثـة،  بقيـادة  االتصـال  وبعـد  التقريـر.  تأكيـد  مـن  تتمكن ومل
 رقعـة  اتسـاع  حـادث  علـى  ردا النـار  إطـالق  وقـف  خـط  عـرب  النار أطلق أنه شباط/فرباير ٩ يف

 اإلصـابة  أن املسـتوى  الرفيـع  السـوري  املنـدوب  وأكـد  السابق. اليوم يف وقع الذي النار إطالق
 رقعـة  اتسـاع  يف يتسـبب  مل السـوري  العـريب  اجلـيش  أن على وأصر البعث، مركز قرب وقعت
 بشـأن  أخـرى  تفاصـيل  أي للقـوة  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  يقدم مل اآلن، وحىت النار. إطالق
 وقـف  خـط  عـرب  النـار  إطـالق  أصـاا  الـيت  والنقطـة  منشـأه  أو النـار  إطالق رقعة اتساع حادث
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 تـؤدي  قـد  ألـا  للقـوة  بـالغ  قلـق  مدعاة النار إطالق رقعة اتساع مسألة تزال وال النار. إطالق
  القوات. بني االشتباك فض اتفاق أطراف بني تصعيدال إىل
 طيلـة  للقـوة  قلـق  مصـدر  يشكل ةصلاالف نطقةامل يف الترايب السد أو الساتر وجود وظل  - ٦

 نميكّــ أنــه ويبــدو كيلــومترين مــن أكثــر التــرايب الســاتر طــول ويبلــغ بــالتقرير. املشــمولة الفتــرة
ــني املمــر يف احلركــة تيســري مــن ــة ب ــدة احلميدي ــا اجلدي ــاز اخلشــب. وجبات ــرايب الســاتر وجيت  الت
 جيعـل  ممـا  املسـلحة،  اجلماعـات  وتسـتخدمه  األقـل  علـى  واحد موقع يف النار إطالق وقف خط
 احتمــال علــى ينطــوي ذلــك يــزال وال الســوري. العــريب للجــيش هــدفا ةصــلاالف نطقــةامل مــن

 إطـالق  وقـف  خط من أقرب موقع إىل املباشرة، غري النريان سيما وال النريان، إطالق اجتذاب
  .التقين والسياج النار

 خـط  باجتيـاز  الرعـاة،  مـن  معظمهـم  مـدنيني،  قيـام  يومي شبه بشكل يشاهد يزال وال  - ٧
 جنـود  بـني  التفاعـل  حـاالت  عدد وارتفع ألفا. اجلانب إىل برافو اجلانب من النار إطالق وقف
 السـابق.  بـالتقرير  املشـمولة  بـالفترة  مقارنـة  برافـو  اجلانـب  مـن  وأفـراد  اإلسرائيلي الدفاع جيش

ــيف ــاين/نوفمرب، تشــرين ٣٠ ف ــوة رصــدت الث  جمهولــة بضــائع يشــحنون أشــخاص مخســة الق
 بـالقرب  اإلسـرائيلي  الـتقين  السـياج  بوابـة  شـرق  متـرا  ٤٠ حـوايل  مسـافة  على مركبة منت على
 القــوة شــاهدت األول/ديســمرب، كــانون ٧ ويف املتحــدة. لألمــم التــابع ٥٤ املراقبــة مركــز مــن

 وفتحـوا  مدرعـة،  مركبـة  مـنت  علـى  كانوا اإلسرائيلي الدفاع جيش من أفراد بني قصريا تفاعال
 النـار  إطـالق  وقف خط وعربت قةاملعلّ قرية من انتقلت بيضاء أب بيك لشاحنة التقين السياج

 ،اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  مـع  القصـري  التفاعـل  ذلـك  وبعد ألفا. اجلانب إىل برافو اجلانب من
  قة.املعلّ قرية صوب وتوجهوا ةصلاالف نطقةامل إىل (وركاا) البيضاء املركبة سائق عاد
 وأفـــراد اإلســـرائيلي الـــدفاع جـــيش بـــني التفـــاعالت مـــن عـــددا أيضـــا القـــوة رصـــدتو  - ٨

 ومركبــات اإلسـرائيلي  الـدفاع  جلـيش  تابعــة مدرعـة  مركبـات  ذلـك  مشــل وقـد  برافـو،  اجلانـب  مـن 
 أنـه  ورغـم  برافـو.  اجلانـب  مـن  للمصـابني  نقاالت و/أو إسعاف، وسيارات وشاحنات مدرعة غري
 وقـد  الطبيـة.  املسـاعدة  تقـدمي  حبـاالت  تتعلـق  أـا  يبـدو  التفاعالت، هذه طبيعة من التأكد ميكن ال

  .الثاين/يناير كانون ١٨ و ١٥ و ٩ ويف األول/ديسمرب، كانون ١٣ يف ليال احلوادث هذه وقعت
 اجلانـب  من وأفراد اإلسرائيلي الدفاع جيش جنود بني تالتفاعال عدد كذلك وارتفع  - ٩

 ميتطــون اأفـراد  احلــاالت تلـك  ومشلــت بـالتقرير.  املشــمولة الفتـرة  خــالل الشـيخ  جبــل يف برافـو 
 جــيش مـع  التفاعــل أثنـاء  طبيعتـها  جتهــل أشـياء  ويشــحنون برافـو  اجلانـب  مــن وبغـاال  مركبـات 
ــدفاع ــرائيلي الـ ــانون ٦ يف اإلسـ ــاير كـ ــباط/فرباير. ٢١ و ٥ ويف الثاين/ينـ ــانون ١٧ ويف شـ  كـ

 الــدفاع جــيش مــن طبيعتــها جتهــل أشــياء نقــل إىل وباإلضــافة شــباط/فرباير، ١٧ و الثاين/ينــاير
 علـى  ستلقٍم شخص تسليم التفاعل مشل برافو، اجلانب من القادمني األشخاص إىل اإلسرائيلي

 وشخصــني شــباط/فرباير ٢٠ يف أفــراد مخســة انتقــال أيضــا القــوة ورصــدت .للمصــابني نقالــة
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 الـــدفاع جــيش  مــع  التفاعــل  بعــد  ألفـــا اجلانــب  إىل برافــو  اجلانــب  مــن  شــباط/فرباير  ٢٨ يف
  الشيخ. جبل يف اإلسرائيلي

 جمهولـو  أشخاص ا قام مماثلة تنقالت أيضا الحظوا القوة أفراد أن إىل اإلشارة وجتدر  - ١٠
 ١٩ و ١٢ يف الشـيخ  جبـل  مـن  لـة احملم غـري  البغـال  من متفاوتة أعداد مع مسلحني غريو اهلوية

 لـت حم قـد  البغـال  أن القوة الحظت اخلصوص، وجه وعلى الثاين/يناير. كانون ٢٢ و ٢٠ و
 الـدفاع  وجـيش  اهـولني  األشخاص بني تفاعل أي تالحظ مل القوة أن إال العودة، قيطر على

ــرائيلي ــاعالت تزايــد عــدوي .احلــاالت تلــك يف اإلس  األمهيــة بســبب للقلــق مــثريا منحــى التف
 ،ـا  تقـوم  الـيت  ةراقبـ امل عمليـات  علـى  بناء القوة، بوسع وليس الشيخ. جبل عم االستراتيجية

 الدفاع جيش ويصر منها. تتحقق أن أو أعاله الفقرات يف املذكورة التفاعالت طبيعة تأكد أن
 شـوهدت  احلـاالت،  بعض ويف وطبية. إنسانية طبيعة ذات التفاعالت تلك أن على اإلسرائيلي

 هنـاك  ،سـابقا  القـوة  ذكـرت  وكمـا  التفـاعالت.  تلـك  أثنـاء  اهلويـة  جمهولة مسلحة عناصر أيضا
 اجلماعــات بــني اشــتباكات انــدالع خمــاطر مــن يزيــد التفــاعالت تلــك مثــل كــون إزاء شــواغل
  الشيخ. جبل يف ذلك يف مبا السوري، العريب واجليش املسلحة

 الـيمىن  سـاقه  يف خطـرية  جبـروح  الرعـاة)  (مـن  مدين أصيب الثاين/يناير، كانون ٥ ويف  - ١١
 املتحـدة.  لألمـم  التـابع  ٧٣ املراقبة مركز من بالقرب برافو اجلانب على لغم انفجار حادث يف

 حالتـه،  اسـتقرار  وبعـد  الراعـي  لذلك الفورية األولية اإلسعافات بتقدمي القوة أفراد قام أن وبعد
 اإلجيـايب  الـرد  ويسـتحق  الطبيـة.  الرعايـة  يتلقـى  يـزال  ال حيـث  ألفا، اجلانب إىل طبيا إجالؤه مت

 خـدمات  مـن  اإلسـرائيلية  الطبيـة  الرعايـة  دوائـر  قدمتـه  ومـا  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جلـيش  والسريع
 القـوة  وستشـرف  املـذكور.  املـدين  حيـاة  إنقـاذ  من مكنت أا إذ الثناء، كل الرضحيات عالج
  .بنقله الصحية حالته تسمح عندما برافو اجلانب إىل عودته على
 نطقــةامل مــن الشــمايل اجلــزء يف القتــال تواصــل الســوري، الــرتاع اســتمرار ســياق ويف  - ١٢
 ةاملعروفـ  احلمريـة،  تل منطقة من بالقرب برافو اجلانب على األسلحة من احلد ومنطقة ةصلاالف

 احلمريـة  تـل  علـى  املسـلحة  اجلماعـات  اسـتولت  وقـد  حضر. قضاء ويف ،“القصر” باسم أيضا
ــزال ال هــيو أيلول/ســبتمرب، ١٠ يف ــة ت ــا. متنازعــا منطق ــوتر حــدة وزادت عليه ــومي يف الت  ي

ــاين/نوفمرب تشــرين ٢٠ و ١٩ ــدما الث ــدم عن ــريب اجلــيش تق ــرى عــرب الســوري الع ــة الق  اجلنوبي
 شـهد  كمـا  املسـلحة.  اجلماعـات  يـد  من النقار تل استعاد أنه التقارير وأفادت حضر، قضاء يف

  التقلبات. تسودها ملعارك شدة حدة بأن يوحي طفيفا تزايدا الثاين/يناير كانون ١٥ يف القتال
ــة احلــدود عــرب احلركــة مســتوى واخنفــض  - ١٣ ــالفترة مقارن ــالتقرير املشــمولة ب  الســابق، ب
ــة ١٦ ســجلت إذ ــاين/نوفمرب، تشــرين يف حال ــالث الث  األول/ديســمرب، كــانون يف حــاالت وث

 جممـــع يف واحلركـــة القتـــال تراجـــع أن ويقـــدر الثاين/ينـــاير. كـــانون يف حالـــة أي تســـجل ومل
  اجلوية. وظروفه الشتاء فصل حبلول مرتبط الشيخ جبل
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 برافـو،  اجلانـب  على األسلحة من احلد ومنطقة الفاصلة املنطقة من األوسط اجلزء ويف  - ١٤
 والقــوات املســلحة اجلماعــات بــني منخفضــة مســتويات يف احلركــي العســكري النشــاط ظــل

ــة املســلحة ــارير وردت وإن الســورية، العربي ــة تق ــد منتظم ــإطالق تفي ــار ب ــة الن  مباشــرة بطريق
 مواقـع  مـن  بـالقرب  األماميـة  اخلطوط طول على النار إطالق يالحظ يزال وال مباشرة. غري أو

 جنـوب  يف املسـلحة  اجلماعات عليها تسيطر اليت املواقع باجتاه السورية العربية املسلحة القوات
  عليها. املتنازع الصمدانية ومنطقة باطنة وأم والقنيطرة، الغربية،

 معــداا ومشــاهدة املســلحة اجلماعــات حتركــات عــن متــواترة تقــارير أيضــا ووردت  - ١٥
 صـواريخ  قاذفـة  ونظـام  ،T55 طراز من رئيسية قتال دبابة وجود عن وأبلغ الفاصلة. املنطقة يف

ــة ،BM-21 طــراز مــن متعــددة ــة ومركب ــة وقطــع للطــائرات، مضــاد بســالح جمهــزة تقني  مدفعي
ــاطق يف D-30 طــراز مــن مقطــورة ــة من ــة والقنيطــرة اجلديــدة احلميدي ــرة خــالل والقحطاني  الفت
  بالتقرير. املشمولة

 اجلانــب علــى األســلحة مــن احلــد ومنطقــة الفاصــلة املنطقــة مــن اجلنوبيــة األجــزاء ويف  - ١٦
 جـيش  بـني  االشـتباكات  تواصـلت  املسـلحة،  اجلماعـات  سيطرة حتت معظمها يظل اليت برافو،
 ولـوحظ  أخـرى.  جهـة  مـن  النصـرة  وجبهـة  احلـر  السـوري  واجلـيش  جهـة،  من الوليد بن خالد
 أخـرى  ومـرة  الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٣٠ و ٢٨ بـني  الفتـرة  يف العسكري النشاط يف كبري تزايد

  برافو. اجلانب على األسلحة من احلد منطقة يف الثاين/يناير، كانون ٧ و ٣ بني الفترة يف
 الطـرفني،  لـدى  القـوات  بـني  االشتباك فض اتفاق انتهاكات كل على القوة واحتجت  - ١٧
 داخــل إىل النــار وإطــالق الفاصــلة املنطقــة يف ــا مــأذون غــري أعتــدة وجــود علــى ذلــك يف مبــا

 االتفــاق بأحكــام بالتقيــد بالتزامهمــا الطــرفني القــوة وقائــد البعثــة رئــيس وذكّــر املنطقــة. هــذه
  األرض. على املتحدة األمم أفراد وأمن سالمة وضمان

ــرة وخــالل  - ١٨ ــراد الحــظ بــالتقرير، املشــمولة الفت ــدة يف املتحــدة األمــم أف  مناســبات ع
 املتحــدة. األمـم  مواقـع  مـن  مقربـة  علـى  ألغامـا  ويزيلـون  حيفـرون  برافـو  اجلانـب  علـى  أشخاصـا 

 األمــم أفــراد شــاهد الثاين/ينــاير، كــانون ٢٣ و ٢٢ و ٢٠ و الثــاين/نوفمرب، تشــرين ٢٠ ففــي
 يبحثـــون آخـــرون، مـــدنيون أو رعـــاة أـــم يعتقـــد أشخاصـــا، ٥٤ املراقبـــة مركـــز يف املتحـــدة

 لـوحظ  الثاين/ينـاير،  كـانون  ٢٣ و ٢٢ يف مناسبتني، ويف أشياء. إلخراج وحيفروا األرض يف
 معهــم. الفارغــة احلاويــات ويأخــذون املتفجــرات مــن حمتواهــا مــن ألغامــا يفرغــون األشــخاص

 أربعـة  ٥٣ و ٥١ املراقبـة  مركزي يف املتحدة األمم أفراد الحظ الثاين/نوفمرب، تشرين ٢٢ ويف
 اسـتخرجوها  أشـياء  وجيمعـون  األرض حيفـرون  املـوقعني  مـن  موقـع  كـل  مـن  بـالقرب  أشخاص

 رجلني ٥٣ املراقبة مركز يف املتحدة األمم أفراد الحظ الثاين/يناير، كانون ٢٦ ويف هناك. من
 اللــون وبنيــة الشــكل دائريــة أشــياء ســتة الفــردان وأزال ألغــام. حقــل يف حيفــران مســلحني غــري
  الشرق. باجتاه الفاصلة املنطقة إىل وعادا األرض من
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 خيـام  ٤١٠ فيهـا  نصـبت  مواقع سبعة القوة الحظت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ١٩
 يكـن  ومل املنطقـة.  تلـك  مـن  مقربة وعلى الفاصلة املنطقة يف للنازحني أخرى منشآت وأقيمت

 وارتفـع  مسـتقر.  غـري  أنـه  وبدا املخيمات يف املوجودين األشخاص عدد من التثبت املمكن من
 حـوايل  من الفاصلة املنطقة من األوسط اجلزء يف الربيقة قرية شرق الواقع املخيم يف اخليام عدد

 القنيطـرة  معـرب  إغـالق  وبسـبب  خمتلفـة.  بأحجـام  وحاوية وكوخا خيمة ٢٧٢ إىل خيمة ٢٣٠
 قادرة غري تزال ال القوة فإن ،٢٠١٤ آب/أغسطس أواخر منذ وبرافو ألفا اجلانبني بني الرمسي

 إنسـانية،  ألغـراض  العبـور  عمليات األمحر، للصليب الدولية اللجنة مع بالتعاون تيسر، أن على
  اجلانبني. بني للطالب، ذلك يف مبا

 ٢٠١٤ أيلول/ســبتمرب يف املواقــع مــن عــدد مــن مؤقتــا انتقاهلــا منــذ القــوة، زالــت ومــا  - ٢٠
 املنطقـة  تلـك  تراقـب  أن علـى  بالقـدرة  حتـتفظ  الفاصـلة،  املنطقة إىل بالكامل عودا انتظار ويف

 املنطقـة  من اجلنويب اجلزء يف ٨٠ واملوقع الشيخ، جبل يف مواقعها من النار إطالق وقف وخط
ــع الفاصــلة، ــب يف ٢٢ واملوق ــا. اجلان ــت ألف ــات وظل ــوة عملي ــدعم حتظــى الق ــن ب ــراقبني م  امل

 الـذي  اجلـوالن،  مـراقيب  فريـق  يف األعضـاء  اهلدنـة  ملراقبة املتحدة األمم هليئة التابعني العسكريني
 أنشـطة  وظلـت  ألفـا.  اجلانـب  علـى  مؤقتـة  أخـرى  وأربعـة  ثابتـة  مراقبـة  مواقـع  مخسـة  على أبقى

 دمشـق  - اجلوالن مراقيب فريق وقام باحلالة. واإلملام املستمرة الثابتة املراقبة على مركزة الفريق
 كـانون  يف القاسـية  الشـتاء  ظـروف  بسـبب  الشـيخ  جبـل  يف املؤقتة املراقبة مراكز تشغيل بتعليق

  .٢٠١٧ عام ربيع يف العمليات تستأنف أن ويتوقع .٢٠١٦ األول/ديسمرب
 شـهرية  نصف تفتيش بعمليات القيام القوة واصلت اجلوالن، مراقيب فريق خالل ومن  - ٢١

 أفرقـةَ  وواكـب  ألفـا.  اجلانـب  علـى  األسـلحة  مـن  احلـد  منطقـة  يف والقـوات  األعتـدة  ملسـتويات 
 األسـلحة  مـن  احلـد  منطقة يف التفتيش عمليات وظلت ألفا. اجلانب من اتصال ضباطُ التفتيش

 بعـض  القـوة  واجهت املاضي، يف حدث وكما األمين. الوضع بسبب معلَّقة برافو اجلانب على
 للحــد اإلســرائيلي الــدفاع جــيش مــع التحــاور القــوة وتواصــل حركتــها. حريــة تقييــد حــاالت

 الــتقين الســياج عبــور يف املتحــدة األمــم أفــراد يواجههــا الــيت والتحــديات التــأخري حــاالت مــن
  هلا. التابعة املراقبة ومراكز املتحدة األمم مواقع إىل
 ملم ١٥٥ عيار من مدافع املتحدة األمم أفراد الحظ بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ٢٢
 ٢٣ و ٢٢ يف النـار  إطـالق  وقـف  خـط  مـن  كيلـومترات  عشرة مسافة ضمن ألفا اجلانب على

ــاين/نوفمرب تشــرين ٢٤ و ــرة وطــوال األول/ديســمرب. كــانون ٥ و الث ــالتقرير، املشــمولة الفت  ب
 القبــة” مــن ومنظومـات  متعــددة صــواريخ قاذفـة  منظومــة مــرارا املتحـدة  األمــم موظفــو الحـظ 

 احلــد منطقــة يف كيلـومترا  والعشــرين كيلـومترات  العشــرة مــنطقيت داخـل  مواقــع يف “احلديديـة 
  ألفا. اجلانب على األسلحة من
 أجـل  مـن  الفاصـلة  املنطقـة  يف الوضـع  استعراض الطرفني، مع بالتشاور القوة، وواصلت  - ٢٣

 أخلتـها  كانـت  الـيت  املواقـع  إىل تدرجييـة  بعـودة  تسـمح  األرض على الظروف كانت إذا ما تقييم
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 املراقبـة  ومراكـز  املواقع بعض إىل استطالعية بعثة القوة أجرت الصدد، هذا ويف املنطقة. تلك يف
 الفــوار معســكر فــزارت شــباط/فرباير ٢١ و ١٧ يف برافــو اجلانــب علــى املتحــدة لألمــم الســابقة
 ٥٦ رقــم املتحــدة لألمــم التــابع املراقبــة ومركــز أرنبــة خــان يف ٢٥ رقــم املتحــدة األمــم وموقــع
 تكفلـت  فيمـا  معتـادة،  يوميـة  أنشطة ولوحظت هادئة املنطقة يف احلالة وكانت جبا. من بالقرب
 قبـل  مـن  حمـتال  ٥٦ املراقبـة  مركـز  ووجـد  األمنيـة.  بالتـدابري  السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  حكومة
 متكـرر  بشـكل  القيـام  أيضـا  القـوة  وقائـد  البعثة رئيس ويواصل السورية. العربية املسلحة القوات
  .تفتيشهما عمليات وإجراء برافو اجلانب على الشيخ وجبل الفوار معسكر بزيارة

 احملــدودة العــودة يف التقــدم إحــراز القــوة واصــلت بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة وخــالل  - ٢٤
 انتشـار  إعـادة  ومنـذ  مراحـل.  إىل املقسـمة  خطتـها  مـع  متشـيا  برافـو  اجلانـب  علـى  العمليات إىل

 حتسـنت  كما مرض، بشكل العمل تقدم الثاين/نوفمرب، تشرين ١٤ يف الفوار معسكر يف القوة
 البعثــة. دعــم خطــة مــع متشــيا املعســكر، يف القــوة أفــراد وعــيش عمــل ظــروف مطــردة بصــورة

 وأدجمـت  باملعسـكر  املتعلقـة  والـدفاع  األمـن  إجـراءات  باستمرار نفذت التشغيلي، املنظور ومن
 واضــحة. وحتكــم قيــادة سلســلة لــه وفعــال متماســك مكــون يف نشــرها مت الــيت العناصــر مجيــع

 وحـدات  وركبـت  مطـابخ  وأنشـئت  الرئيسـية،  اإليـواء  وأماكن األساسية اهلياكل بناء وتواصل
 بامليــاه، اإلمــداد يضــمن ممــا الســابق، يف متاحــة كانــت الــيت امليــاه مصــادر جتديــد ومت اغتســال.

 اليوميـة  لالحتياجات االستجابة من ميكن مما واملؤونة لألغذية املنتظمة التسليم عمليات وجتري
  استراتيجية. احتياطيات وبناء املعسكر يف

 معسـكر  يف حاليـا  املنتشـرة  النيباليـة  املصـفحة  األفراد ناقالت ستقوم الشتاء، فصل وبعد  - ٢٥
 إعــادة مث حــديثا، أنشــئت مدرعــة مبركبــات مــزودة مشــاة ســرية إىل املهــام تســليم بعمليــة الفـوار 

 على القدرةَ القوةَ مدرعة مبركبات املزودة السرية وستعطي الشيخ. جبل مركب لتعزيز االنتشار
  .بذلك الظروف مسحت إذا وخارجه، الفوار معسكر حول الدوريات وبدء احلماية حتت التنقل
 القـوة  عودة على سليب فعل رد يالحظ مل النشر، من األوىل اخلمسة األشهر مرور وبعد  - ٢٦
 لتقيــيم ووفقــا املعســكر؛ حــول التهديــد أو القتــال يف زيــادة أي حتــدث ومل الفــوار. معســكر إىل

 برافـو.  اجلانـب  علـى  القـوة  وجـود  لتهديـد  متعمـدة  إجـراءات  مسـلحة  مجاعة أي تتخذ مل القوة،
ــل ــيم هــذا مــن ويقل ــرار اإلجيــايب التقي ــا املتوســطة إىل املنخفضــة باملســتويات اإلق  للنشــاط عموم

 احلالـة  رصـد  البعثـة  وستواصـل  الفتـرة.  هـذه  خـالل  األسـلحة  مـن  احلد الفاصلة/منطقة املنطقة يف
  .األول املقام يف القوة أفراد وسالمة وأمن القوة محاية من لكل االعتبار إيالء يستمر أن وكفالة

ــا  - ٢٧ ــام ووفقـ ــرار ألحكـ ــس قـ ــن جملـ ــتمرت ،)٢٠١٦( ٢٣٣٠ األمـ ــود اسـ ــر اجلهـ  لنشـ
 لالستشـعار  ونظـام  املرجتلـة  الـتفجري  أجهـزة  مكافحـة  قـدرات  ذلـك  يف مبا املناسبة، التكنولوجيا

 أجهـزة  مكافحـة  تكنولوجيـا  وخبصـوص  ومعـداا.  القـوة  أفـراد  وأمـن  سـالمة  لضـمان  واإلنذار
 احلاجـة  إىل اجلديـدة  الوحـدات  أجـل  مـن  القـدرات  من القوة احتياجات تشري املرجتلة، التفجري
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 البعثة تتبعه الذي النهج يشمل ذلك، ومبوازاة املصفحة. املركبات أجل من تشويش أجهزة إىل
 الـتفجري  ألجهـزة  حمـددة  ديـدات  ملكافحـة  واإلجـراءات  والتقنيـات  التكتيكـات  علـى  االعتماد
 استكشــاف بقــوات، مســامهة خمتلفــة بلــدان مــع وجــرى، القــوة. عمليــات منطقــة يف املرجتلــة

 ولكــن للوحــدات، مملوكــة معــدات باعتبارهــا واإلنــذار االستشــعار تكنولوجيــا نشــر خيــارات
 عمليـات  إدارة مـع  بالتشـاور  امليـداين،  الـدعم  إدارة وجتـري  اآلن. حـىت  مثارها تؤت مل املساعي

 التقنيـة  االحتياجـات  لتلبية التجارية اخليارات جلدوى تقييما املتحدة، األمم وقوة السالم حفظ
 حبكومة القوة واتصلت الطرفني. مع املناسبة املشاورات والنشر الشراء وسيتبع بالبعثة. اخلاصة

 واإلنــذار االستشــعار قــدرات بنشــر للســماح إســرائيل وحكومــة الســورية العربيــة اجلمهوريــة
  اجلانبني. كال من رد ينتظَر يزال وال املرجتلة. التفجري أجهزة ومكافحة

 الفـــوار نبـــع معســـكر ويف الشـــيخ جبـــل يف مواقعهـــا متـــوين إعـــادة القـــوة وواصـــلت  - ٢٨
 يـومي  شـبه  بشـكل  املتحـدة  لألمـم  التابعة واملواقع دمشق بني القوة قوافل وانتقلت دمشق. من

 الرفيـع  السـوري  العـريب  املنـدوب  مكتب من اتصال بضابط مصحوبة القوة، من أمنية ومبواكبة
 األمم ملواقع التعزيزات بتوفري يتصل فيما الطوارئ حلاالت التخطيط القوة وواصلت املستوى.

 لنقـل  الطـوارئ  حبـاالت  املتعلقـة  اخلطـط  وحتديث وبإخالئها، هلا التابعة املراقبة ومراكز املتحدة
 تلـك  مـن  دمشـق،  يف وكـذلك  وبرافـو،  ألفـا  اجلـانبني  يف العـاملني  املتحـدة  األمـم  أفـراد  وإجالء
 وتـدريبات  ومتـارين  عمليـةً  حماكـاةً  للقوة، االحتياطية السرية خالل من القوة، ونفَّذت املناطق.

 اجلـوالن  مـراقيب  وفريـق  القـوة  وواصـلت  املتوقعـة.  الطوارئ حاالت لكل تأهبا منتظم حنو على
 وتواصـلَ  منتظمـة.  بصـورة  الطوارئ حلاالت والتخطيط والتعزيز اإلجالء على بتدريبات القيام
 دراســة يف ــا املوصــى القــوة محايــة تــدابري مشلــت املخــاطر، حــدة مــن للتخفيــف تــدابري تنفيــذ

 املراقبــة مراكــز يف ،٢٠١٥ األول/أكتــوبر تشــرين يف أُجريــت الــيت للقــوة العســكرية القــدرات
  ين.زيوا معسكر يف العمالنية القاعدة ويف املواقع ويف
 امــرأة. ٣٣ بينــهم مــن فــردا، ٨٣٠ مــن تتكــون القــوة كانــت آذار/مــارس، ١ وحــىت  - ٢٩

ــود ــا املنتشــرون واجلن ــن هــم حالي ــدا م ــان )١٣٦( أيرلن ــدا )٣( وتشــيكيا )٢( وبوت  )٢( وفنلن
 قـــدم ذلـــك، إىل وإضـــافة ).٢( وهولنـــدا )٢٠٣( واهلنـــد )١٨٣( ونيبـــال )٢٩٩( وفيجـــي

 املسـاعدة  مراقبـات،  ٨ بينـهم  مـن  اهلدنـة،  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  هيئـة  مـن  عسـكريا  مراقبا ٧٢
  مبهامها. تضطلع لكي القوة إىل
    

  )١٩٧٣( ٣٣٨ األمن جملس قرار تنفيذ  -  ثالثا  

 قـراره  فـوراً  تنفذ أن املعنية باألطراف األمن جملس أهاب ،)٢٠١٦( ٢٣٣٠ القرار يف  - ٣٠
 يونيــهحزيران/ ٣٠ حــىت أخــرى، أشــهر ســتة ملــدة القــوة واليــة جتديــد وقــرر )،١٩٧٣( ٣٣٨

ــب ،٢٠١٧ ــني إىل وطلـ ــام األمـ ــدم أن العـ ــل يقـ ــا ٩٠ كـ ــراً يومـ ــن تقريـ ــورات عـ ــة تطـ  احلالـ
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 الشـرق  يف احلالـة  عـن  تقريـري  تنـاول  وقد ).١٩٧٣( ٣٣٨ القرار لتنفيذ املتخذة التدابري وعن
 ٧٠/١٧ و بالقـدس  املتعلق ٧٠/١٦ العامة اجلمعية بقراري عمال املقدم )،A/71/328( األوسط
 اجلهـود  سـيما  وال األوسـط،  الشـرق  يف سـلمية  تسـوية  عـن  البحـثَ  السوري، باجلوالن املتعلق
  ).١٩٧٣( ٣٣٨ القرار لتنفيذ املستويات خمتلف على املبذولة

ــذ  - ٣١ ــف ومنـ ــات توقـ ــالم حمادثـ ــري السـ ــرة غـ ــانون يف املباشـ ــمرب كـ  ،٢٠٠٨ األول/ديسـ
 إمكانيــة مــن أكــرب بقــدر ســورية يف الــدائر النـــزاع وحيــد الطــرفني. بــني مفاوضــات أي جتــرِ مل

 السـورية.  العربيـة  واجلمهوريـة  إسـرائيل  بـني  السـالم  حنـو  تقـدم  وإحـراز  احملادثـات  تلك معاودة
ـــزاع ســلمي حــلٍّ إىل التوصــل إىل أتطلــع وإنــين ــة اجلمهوريــة يف للن  واســتئناف الســورية العربي

 إليـه  دعـا  حسـبما  ودائم، وعادل شامل سالم إحالل إىل تفضي تسوية إجياد إىل الرامية اجلهود
  الصلة. ذات األخرى القرارات ويف )١٩٧٣( ٣٣٨ قراره يف األمن جملس

    
  مالحظات  -  رابعا  

 اإلسـرائيلية  القوات بني االشتباك فض التفاق اجلسيمة االنتهاكات بقلق الحظت لقد  - ٣٢
 .٢٠١٧ شباط/فرباير ٨ ويف ٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٨ و ٢٧ يف وقعت اليت والسورية

 للحالـة  خطـري  تصعيد حيدث فقد العرضية للحوادث حد يوضع مل إذا أنه من بالقلق أشعر وأنا
ــتباك فـــض اتفـــاق طـــريف بـــني مباشـــرة عســـكرية أعمـــال انـــدالع إىل يـــؤدي أن ميكـــن  االشـ

 احلكومـة  محـل  قـد  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  فـإن  القـوة،  ذكـرت  أن سبق وكما القوات. بني
ــار إطــالق حــوادث عــن املســؤولية الســورية ــى العرضــية الن ــب عل ــا، اجلان  النظــر بصــرف ألف

 الـدفاع  جيش نفذها اليت عنها املبلَّغ اهلامة اجلوية الغارات أن ويبدو النريان. إطالق مصدر عن
 ـدف  كانـت  الوليـد  بـن  خالـد  جـيش  ضـد  ربالثـاين/نوفم  تشرين ٢٨ و ٢٧ يومي اإلسرائيلي

 آخـر  حـادث  وقـوع  لآلمـال  املخيـب  ومن أفراده. ضد اهلجمات هذه مثل تنفيذ عن ردعه إىل
 النـار  إطـالق  وقـف  خـط  عـرب  النـار  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  أطلق حيث شباط/فرباير، ٨ يف

 الطرفــان يظــل أن احليــوي مــن يــزال وال مزعومــة. عرضــية نــار إطــالق حــوادث علــى ردا
 إطالق وقف خط عرب الوضع يف تصعيد أي ملنع األول، املقام يف وذلك، القوة مع اتصال على

 اتفاق انتهاك تعمد مدى لتحديد مفتوحة مصادر على القوة تعتمد أن املقبول من وليس النار.
 صمود لكفالة جهودها بذل جانبها، من املتحدة، األمم وستواصل القوات. بني االشتباك فض

  السورية. العربية واجلمهورية إسرائيل بني بعيد أمد منذ الساري النار إطالق وقف
 العربيـة  اجلمهوريـة  يف األمـين  الوضع تدهور استمرار إزاء القلق بالغ يساورين زال وما  - ٣٣

 القتال أن كما عموما. املنطقة يف االستقرار على وتداعياته السوريني على ذلك وأثر السورية،
 بـني  وفيمـا  املسـلحة،  واجلماعـات  السـورية  املسـلحة  القـوات  بـني  برافـو  اجلانـب  على لاملتواص
ــها ومــن املســلحة، اجلماعــات خمتلــف ــة مجاعــات بين ــل اجلــزاءات قائمــة يف مدرجــة إرهابي  مث
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ــة لتنظــيم منتســبة وجمموعــات النصــرة جبهــة ــل والشــام العــراق يف اإلســالمية الدول  جــيش مث
 اجلانـب  علـى  األسـلحة  مـن  احلد ومنطقة الفاصلة املنطقة من اجلنويب اجلزء يف الوليد، بن خالد

 النــار، إطــالق وقــف خــط عــرب صــواريخ اإلســرائيلي الــدفاع جــيش إطــالق عــن فضــال برافــو،
 فتـرة  منـذ  السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  إسـرائيل  بـني  املـربم  النار إطالق لوقف ديدا يشكّالن
  القوة. عمليات منطقة على كبري بشكل يؤثران يزاالن وال طويلة،

 املنطقــة يف ــا املــأذون غــري العســكرية واألعتــدة الســورية املســلحة القــوات وجــود وميثــل  - ٣٤
 الثقيلــة األســلحة اســتخدام زيــادة وتبعــث القــوات. بــني االشــتباك فــض التفــاق انتــهاكا الفاصــلة

 القلـق  علـى  املتواصـل  السـوري  الـرتاع  يف املسـلحة  واجلماعـات  السـورية  املسـلحة  القـوات  قبل من
 إطـالق  مسـتويات  اخنفـاض  رغـم  أنـه  وأالحـظ  بنجـاح.  القـوة  والية تنفيذ تعرقل عقبة أكرب وتظل
 القائمـة  يف املدرجـة  اإلرهابيـة  اجلماعـات  فـإن  القـوة،  عمليـات  منطقـة  مـن  الشـمايل  اجلـزء  يف النار

 احلـد  ومنطقـة  الفاصلة املنطقة من كبرية أجزاء على تسيطر تزال ال املسلحة اجلماعات من وغريها
  .مغلقا وبرافو ألفا اجلانبني بني الرمسي املعرب يزال وال القوة. عمليات منطقة من األسلحة من
 للقـوة.  التابعـة  تلـك  باسـتثناء  عسـكرية  قوات أي الفاصلة املنطقة يف توجد أال وينبغي  - ٣٥

 أحنـاء  مجيـع  يف العسـكرية  األنشـطة  وقـف  إىل السـوري  النــزاع  يف األطـراف  مجيـع  أدعـو  وإنين
 املنطقــة مــن العســكرية املعــدات كــل إزالــة وإىل القــوة، عمليــات منطقــة يف ذلــك يف مبــا البلــد،

  املسلحني. األفراد مجيع من وإخالئها الفاصلة
 إطـالق  وقـف  خـط  عـرب  النـار  إطـالق  عـن  ميتنـع  أن اإلسـرائيلي  الـدفاع  جلـيش  وينبغي  - ٣٦

 يــؤدي قــد النــار إطــالق وقــف خــط عــرب صــواريخ اإلســرائيلي الــدفاع جــيش فــإطالق النــار.
 واملعـدات  األسلحة وجود استمرار أيضا القلق على ويبعث اجلانبني. بني التوتر حدة زيادة إىل
  ألفا. اجلانب على األسلحة من احلد منطقة يف ا املأذون غري
 برافـو،  اجلانـب  من اهلوية جمهويل وأفراد اإلسرائيلي الدفاع جيش بني التفاعل أن كما  - ٣٧
 وقوع إىل يؤدي قد التفاعل هذا وأن سيما وال للقلق، مثري الشيخ، جبل منطقة يف ذلك يف مبا

 طـريف  إىل نـدائي  أكرر وهلذا السورية. العربية املسلحة والقوات مسلحة عناصر بني اشتباكات
 كـل  أن إذ املنطقة. يف االستقرار على احلفاظ بضرورة املتعلق القوات بني االشتباك فض اتفاق

 وقف على خطرا تشكل ا، تقوم اليت اجلهة كانت أيا الفاصلة، املنطقة يف العسكرية األنشطة
 علـى  املوجـودين  املتحدة األمم أفراد على وكذلك احملليني، املدنيني السكان وعلى النار إطالق

  .املدنيني حلماية الالزمة التدابري مجيع اختاذ على األطراف مجيع وأحث املكان. عني
 لتكثيـف  الراميـة  جهودهـا  وتواصـل  الفـوار  نبـع  معسكر يف وجودها القوة تعزز وبينما  - ٣٨

ــة يف املتحــدة األمــم مــوظفي وأمــن ســالمة ضــمان يــزال ال الفاصــلة، املنطقــة يف عملياــا  غاي
ــة. ــل األمهي ــروف وتظ ــيت الظ ــل ال ــود فيهــا يعم ــون اجلن ــدة العســكريون واملراقب  وحمفوفــة معق
 ولـذا  املخـاطر.  حـدة  مـن  للتخفيـف  تـدابري  واختاذ باستمرار باليقظة التحلي وتتطلب بالصعاب
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 سـالمة  عـن  األساسـية  مسـؤوليتها  لتحمل السورية العربية اجلمهورية حكومة إىل دعويت أجدد
 برافـو.  اجلانـب  علـى  األسلحة من احلد ومنطقة الفاصلة املنطقة يف املتحدة األمم موظفي وأمن

 املعارضــة مجاعــات إىل وعاجلــة قويــة رســالة لتوجيــه النافــذة البلــدان إىل دعــويت أيضــا وأجــدد
ــلحة ــة يف املسـ ــات منطقـ ــوة عمليـ ــرورة القـ ــف بضـ ــال أي وقـ ــكل أعمـ ــهاكا تشـ ــاق انتـ  التفـ

 أفـراد  وملـنح  للخطـر،  وأمنـهم  املتحـدة  األمـم  أفـراد  سـالمة  وتعـرض  القوات بني االشتباك فض
 وأمـن.  بسـالمة  واهلامـة  الواضـحة  بواليتـهم  االضـطالع  مـن  متكِّنـهم  الـيت  احلريـة  املتحـدة  األمم
  وأمنهم. املتحدة األمم أفراد سالمة ضمان وجيب

ــة إســرائيل أعلنــت وقــد  - ٣٩ ــة واجلمهوري  باتفــاق التزامهمــا اســتمرار عــن الســورية العربي
 املنطقة يف أُخليت اليت املواقع إىل للعودة بالدعوة القوة وجود ودعم القوات بني االشتباك فض

 وإنـين  للبعثة. بالنسبة أولوية تشكل الفاصلة املنطقة إىل للقوة الكاملة العودة تزال وال الفاصلة.
 ومـن  التخطـيط.  يف املضي من البعثة تتمكن كي القوة مع للطرفني املستمر التعاون على أعول
 واملعـدات  التكنولوجيـا  علـى  حتصـل  أن القـوة  إىل بالنسـبة  احليـوي  مـن  يـزال  ال األولويـة،  باب

 ويف القـوة.  محايـة  ولتحسـني  النـار  إطالق وقف وخط الفاصلة للمنطقة مراقبتها لتعزيز الالزمة
  القوة. تؤديها اليت االتصال مهمة لتعزيز دعمهما الطرفان يواصل أن جيب نفسه، الوقت

 املعنـيني  الطـرفني  لـدفع  نفـوذه  ممارسـة  األمـن  جملس يواصل أن أمهية ذلك عن يقلُّ وال  - ٤٠
 تصـرف  يف تظـلَّ  أن الضـروري  ومـن  وحريـة.  وأمـن  بسـالمة  العمل من القوة متكني كفالة إىل

 الفاصـلة،  املنطقـة  إىل كامـل  بشـكل  العـودة  هلـا  تتـيح  الـيت  الالزمـة  واملـوارد  الوسـائل  كل القوة
  بذلك. الظروف مسحت إذا

 البعثة قدرة يف رئيسيا عامال تشكل بالقوة والتزامها بقوات املسامهة البلدان ثقة وتظل  - ٤١
 وقـت  يف بقـوات  املسامهة البلدان دعم على أعول زلت وما بواليتها. االضطالع مواصلة على

 وذلـك  املطلوبـة،  القـدرات  بزيـادة  يتعلق ما يف ذلك يف مبا خططها، تنفيذ على القوةُ فيه تعمل
 حلكومـات  امتنـاين  عـن  أعـرب  أن وأود الفاصـلة.  املنطقـة  يف ياتالعمل يف املتوقعة للزيادة تأهبا

 وتبديـه  مسـامهات  مـن  تقدمـه  ملا وهولندا واهلند ونيبال وفيجي وفنلندا وتشيكيا وبوتان أيرلندا
 عسـكريني  مبـراقبني  تسـاهم  الـيت  األعضـاء  للـدول  أيضا شاكر وأنا عزم. من وتظهره التزام من
  اهلدنة. ملراقبة املتحدة األمم هيئة يف

 شـانكر  جـاي  اللـواء  القـوة،  وقائـد  البعثـة  لـرئيس  تقـديري  عن أعرب أن أود وختاما،  - ٤٢
 أداء يواصــلون الــذين قيادتــه، حتــت العــاملني املــدنيني واملــوظفني العســكريني ولألفــراد مينــون،
ــدي صــعبة. ظــروف ظــل يف وتفــان بكفــاءة األمــن جملــس ــم أناطهــا الــيت اجلســام املهــام  ول
  مبهمتها. لالضطالع جهدها قصارى بذل ستواصل القوة بأن الثقة ملء
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