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 االشتباك ضـــف ةـــــملراقب املتحدة مـــــاألم قوة عن امـــــالع األمني رــــتقري  
 )٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول٣١ يونيه إىل / حزيران٧ من للفترة(  

 
 مقدمة -أوال  

 فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  هبـا  اضـطلعت  الـيت  األنـشطة  بيـان  التقريـر  هذا يف يرد - ١
 األمــن جملــس قــرار يف عليهــا املنــصوص بالواليــة عمــال املاضــية الــستة األشــهر خــالل االشــتباك
 املــــؤرخ ،)٢٠٠٧( ١٧٥٩ القــــرار آخرهــــا الحقــــة قــــرارات يف واملمــــددة) ١٩٧٤ (٣٥٠
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٠

 
 يف املنطقة وأنشطة القوةالوضع  -ثانيا  

ــالل - ٢ ــرة خـ ــالتقرير،  الفتـ ــشمولة بـ ــي املـ ــا    بقـ ــار سـ ــالق النـ ــف إطـ ــاع يفريا وقـ  القطـ
ــ فــضراقبــة مل املتحــدة األمــم قــوة عمليــات منطقــة وظلــت ،الــسوري - اإلســرائيلي  اكـاالشتب

 ودوريــاتثابتــة  مواقــع خــالل مــن الفاصــلة املنطقــة علــى قــوةال وأشــرفت. عــام بوجــه ةــــهادئ
 أيـضا  القـوة  واضـطلعت  .املنطقـة  هـذه  عـن  الطـرفني  مـن  ألي العـسكرية  القـوات  إبعـاد  لكفالـة 
احلــد مــن   منــاطق يف والقــوات املعــدات مــستويات لتفقــد شــهرية نــصف تفتــيش تبعمليــا

 وخـالل الفتــرة  .التفتــيش أفرقـة  يرافقــون املعـين  الطــرف مـن  االتــصال ضـباط  وكــان .األسـلحة 
. املشمولة بالتقرير، لوحظت زيادة كبرية يف تدريبات قوات الدفاع اإلسرائيلية على خـط ألفـا              

 بعــض إىل الوصــول مــن التفتــيش أفرقــة اجلــانبني كــال منــع املاضــي، يف حــدث مــا غــرار وعلــى
؛ وفرضـت قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية       القـوة نقـل   ت حريـة  علـى  اقيـود  وفرضـا  املواقع التابعة هلمـا   

وخالل الفترة نفـسها، قـام الطرفـان ببنـاء مواقـع دفاعيـة جديـدة                . قيودا إضافية خالل تدريباهتا   
وأضفت قوات الدفاع اإلسرائيلية مزيـدا      . د من األسلحة  وبتجديد املواقع القائمة يف مناطق احل     

من املرونة علـى طريقتـها يف الرصـد وتـسيري الـدوريات، وكثفـت عملياهتـا للمراقبـة وعملياهتـا                      
وكثفت البعثة أيضا اتـصاالهتا مـع الطـرفني ليتـسىن احلفـاظ علـى االسـتقرار يف                  . املتنقلة والليلية 
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 الـدفاع  قوات موقع يفالدوري   عملهم اإلسرائيليون كاجلمار موظفو واصلو. منطقة عملياهتا 
 إســرائيل حتتلــه الــذي اجلــوالن بــني تقــع الــيت االشــتباك فــض قــوة عبــور بوابــة عنــد اإلســرائيلية
  .السورية العربية واجلمهورية

 مبـرور  يتـصل  فيمـا  الدوليـة  األمحـر  الصليب جلنة مساعدة االشتباك فض قوة وواصلت - ٣
 عبـور  علـى  القـوة  ساعدت املاضية، الستة األشهر فترة وخالل .الفاصلة املنطقة عرب األشخاص

ــا و٦٣٧ وقــدمت القــوة أيــضا خــدمات   .  حــاج ومخــسة مــدنيني وعــروس واحــدة  ٥٠٠ طالب
 . مدنيا١١٦ قرويا يف املنطقة الفاصلة والعالج الطيب لفائدة ٢٤٣صحية إىل 

 يتهـدد  خطـرا  تـشكل  األلغـام  ظلـت  الفاصـلة،  املنطقـة  سيما وال العمليات، منطقة ويف - ٤
 باملنطقـة منـذ     األلغام هذه وجود إىل بالنظر اخلطر هذا  وقد تفاقم  .احملليني والسكان القوة أفراد

 كمـا  .األلغـام  إزالـة  بعمليـات  قيامهـا  القـوة  وواصـلت  .أجهزهتا التفجرييـة  وتدهور وقت طويل
 أنـشطة  مـن  بـه  تـضطلع  فيمـا  للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  لـدعم  اسـتعداد  علـى  القـوة  ظلت

 .األلغام خبطر املدنيني السكانلزيادة وعي 
 إسـرائيل  مـن  كـل ل العـسكرية  بالـسلطات  وثيـق  اتصال على ومعاونوه القوة قائد وظل - ٥

 .مهامها تنفيذ يف القوة مع عام بوجه اجلانبان وتعاون. السورية العربية واجلمهورية
قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك           ، كانت   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف   - ٦

وســلوفاكيا )  جنــديا٣٥٣(ولنــدا ب:  جنــديا يتوزعــون علــى النحــو التــايل  ١ ٠٤٣تتــألف مــن 
ــديا ٩٥( ــدا ) جنـ ــديان(وكنـ ــسا ) جنـ ــديا٣٧٢(والنمـ ــد )  جنـ ــديا١٩١(واهلنـ ــان )  جنـ واليابـ
باإلضـافة إىل   و.  فـردا  ١٥وشكلت اليابان وحدة دعم وطنية تتكون مما جمموعه         ). جنديا ٣٠(

ــة القــوة علــى تنفيــذ      ٧٥ذلــك، ســاعد  ــة اهلدن ــة األمــم املتحــدة ملراقب ــا عــسكريا مــن هيئ  مراقب
 . مهامها

 
 اجلوانب املالية -ثالثا  

 يونيـــه/حزيـــران ٢٩ املـــؤرخ ٦١/٢٨٧ قرارهـــاوجـــب مب العامـــة، اجلمعيـــة اعتمـــدت - ٧
 لإلبقــاءيــني دوالر،  مال٣,٣، مبعــدل شــهري يبلــغ دوالر مليــون ٣٩,٦قــدره  مبلغــاً ،٢٠٠٧
 .٢٠٠٨ يونيـه  /حزيـران  ٣٠ إىل ٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  ١ مـن  الفتـرة  يف االشـتباك  فض قوة على
 ،٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ بعـد  مـا  إىل القـوة  واليـة  متديـد  األمـن  جملـس  قـرر  ما وإذا

 علـى  تقتـصر  سـوف  القـوة  علـى  اإلبقـاء  تكلفـة  فـإن  أدنـاه،  ١٣ الفقرة وفق التوصية الواردة يف   
 . العامةاجلمعية عليها وافقت اليت  الشهريةاملبالغ
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 للحــساب املــسددة غــري املقــررة االشــتراكات بلغــت ،٢٠٠٧أغــسطس / آب٣١ ويف - ٨
 إنــشائها تـاريخ  الــيت بـدأت منــذ  الفتـرة  عـن  االشــتباك فـض  ملراقبــة املتحـدة  األمــم لقـوة  اخلـاص 

 عمليـات  جلميـع  املـستحقة  املقـررة  االشـتراكات  جممـوع  بلغو. دوالر مليون ٢٤,٠ مقداره ما
أكتــوبر /تــشرين األول ٣١ ويف .دوالر ليــون ب٢,٥مــا قيمتــه  التــاريخيف نفــس  الــسالم حفــظ
 ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  يف   بقـوات  املـسامهة  لبلـدان ستحقة ل املـ  املبـالغ  جممـوع  كان ،٢٠٠٧
 اململوكــة واملعــدات اجلنوداملتعلقــة بــ تكــاليف ومت ســداد ال.دوالر مليــون ٢,٠ االشــتباك فــض

 وفقـا  التـوايل،  علـى  ،يونيـه / حزيران٣٠ و ٢٠٠٧أغسطس    / آب ٣١ حىتتني  للفتر للوحدات
 .فصليالالسداد  جلدول

 
 )١٩٧٣ (٣٣٨ األمن جملس قرار تنفيذ - رابعا 

ــدما  - ٩ ــة قــوة األمــم  ب، )٢٠٠٧ (١٧٥٩ يف قــراره ، جملــس األمــنقــضىعن تجديــد والي
، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ك ملدة ستة أشهر أخـرى حـىت         املتحدة ملراقبة فض االشتبا   

، وطلـب إىل األمـني العـام أن         )١٩٧٣ (٣٣٨قراره  أن تنفذ فورا     ةاملعنيباألطراف  أهاب أيضا   
 تنـاول  وقـد . تنفيذ ذلك القرارلتقريرا عن تطورات احلالة والتدابري املتخذة الفترة يقدم يف هناية   

املقـدم عمـال بقـراري اجلمعيـة        ) A/62/327 (األوسـط  الـشرق  يف احلالـة  عـن  العـام  األمـني  تقرير
 ، إجيـــاد تـــسوية ســـلمية يف الـــشرق األوســـطإىل مـــسألة الـــسعي ،٦١/٢٧ و ٦١/٢٦العامـــة 

 ).١٩٧٣ (٣٣٨ من أجل تنفيذ القرار املستوياتسيما اجلهود املبذولة على خمتلف  وال
 
 مالحظات – خامسا 

 األمـم  قـوة  وواصـلت . بوجـه عـام   اهادئ السوري - ياإلسرائيل القطاع يفالوضع   ظل - ١٠
 وقــف علــى ُتــشرف كــيل ١٩٧٤ مــايو/أيــار يف أنــشئت الــيت االشــتباك، فــض ملراقبــة املتحــدة
 الـسورية  القـوات  بني االشتباك بفض املتعلق واالتفاق األمن، جملس إليه دعا الذي النار إطالق

 مـع  بالتعـاون  فعَّـال  بـشكل  هاتـ مهم أداء ،١٩٧٤ مـايو /أيـار  ٣١ يف املُـربم  اإلسرائيلية والقوات
 .الطرفني

 يـتم مـا مل     كـذلك  تظـل  أن احملتمل ومن التوترب تتسم األوسط الشرق يف احلالة أن بيد - ١١
 أن األمـل  وحيـدوين . األوسـط  الـشرق  مـشكلة  جوانـب  مجيـع  تغطـي  شـاملة  تسوية إىل التوصل
 إىل التوصـل  ُبغيـة  جوانبـها  مجيـع  مـن  املـشكلة  ملعاجلـة  حثيثـة  جهـودا  املعنيـة  اجلهات مجيع تبذل
 ).١٩٧٣( ٣٣٨ قراره يف األمن جملس إليه دعا ما حنو على ودائمة عادلة سلمية تسوية

 فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  وجـود  اسـتمرار  أن أرى ،الـسائدة  الظـروف  ِظل يفو - ١٢
 القـوة  واليـة  مـن األ جملس ميدد بأن أُوصي ولذلك. أساسية ضرورة يشكل املنطقة يف االشتباك
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 اجلمهوريــة حكومــةوافقــت  وقــد .٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٣٠ حــىت أخــرى أشــهر ســتة لفتــرة
 علــى موافقتــها عــن إســرائيل حكومــة أعربـت  ذلككــ. املقتــرح التمديــد علــى الــسورية العربيـة 
 .ذلك
 متويــل يف الــنقص إىل االنتبــاهأوجــه  أن علــي لزامــا أرى ،التوصــية هــذه أقــدم إذ وإنــين - ١٣
 يف دوالر مليـــــون ٢٤,٠ حـــــوايل بلغـــــت املـــــسددة غـــــري املقـــــررة فاالشـــــتراكات. وةالقـــــ
 بـالقوات  املـسامهة  األعضاء للدول مستحقة أمواال املبلغ هذا وميثل .٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١
 . القوة منها تتألف اليت
 ةقـو  يف العـاملني  والنساء وبالرجال بالفريق فولفغانغ جيلكه،   أُشيد أن أود اخلتام، ويف - ١٤
 أدوا قـد ف.  وهيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة يف فلـسطني           االشـتباك  فـض  ملراقبة املتحدة األمم
 عـن  ُألعـرب  الفرصـة  هـذه  أغتـنم و. األمـن  جملـس  هبـا  كلفهـم  الـيت  اجلسام املهام وتفان بكفاءة
 وللحكومـات  االشـتباك  فـض  ملراقبة املتحدة األمم قوة يف بقوات املسامهة للحكومات تقديري

 .القوة يف عمللل عسكريني مبراقبني اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة تزود ليتا
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 نشر قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


