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 من للفترة االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة عن   العام األمني تقرير    
 ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١
  

 مقدمـة  - أوال  
ــضمني  - ١ ــر هــذا ت ــا التقري ــيت اضــطلعت هبــا   بيان ــشطة ال ــوة باألن ــة املتحــدة األمــم ق  ملراقب

 جملــس قــرار يف عليهــا املنــصوص بالواليــة مــالع املاضــية الــستة األشــهر خــالل االشــتباك فــض
 املــؤرخ )٢٠٠٨( ١٨٢١ القــرار آخرهــا الحقــة، قــرارات يف واملمــدة )١٩٧٤( ٣٥٠ األمــن
 .٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧
  

 القوة وأنشطة املنطقة يف حلالةا - ثانيا  
 يـشملها  الـيت  الفترة خالل السوري - اإلسرائيلي القطاع يف النار إطالق وقف استمر  - ٢

 علـى  باإلشـراف  القـوة  وقامـت  .عـام  بوجـه  هادئـة  القـوة  عمليـات  منطقـة  وظلت االستعراض،
 ألي التابعـة  العـسكرية  القـوات  إبعـاد  لـضمان  ودوريات ثابتة مواقع مستخدمة الفاصلة املنطقة
 املعـدات  مـستوى  لتفقّـد  شـهرية  نـصف  تفتيش عمليات أيضا القوة وأجرت .عنها الطرفني من

 .املعـين  الطـرف  مـن  اتـصال  التفتيش ضباط  أفرقة ورافق .األسلحة من احلد مناطق يف والقوات
 بعــض إىل الوصــول مــن التفتــيش أفرقــة اجلــانبني كــال منــع املاضــي، يف حــدث مــا غــرار وعلــى
 وضــع تكييــف القــوة وواصــلت .القــوة حركــة حريــة علــى قيــودا وفرضــا هلمــا التابعــة املواقــع
 احلـد  منطقـة  يف هبـا  القيـام  اإلسـرائيلية  الـدفاع  قوات اصلتو اليت التدريبية األنشطة مع عملياهتا

 وقـف  خـط  قـرب  ملناطق السوريني املدنيني استيطان تزايد ومع ألفا، اجلانب على األسلحة من
 جتديــد ويف جديــدة دفاعيــة مواقــع بنــاء يف اجلانبــان واســتمر .الفاصــلة املنطقــة يف النــار إطــالق
 التابعـة  األمـن  قـوات  ، أيـضا،  وقامـت  .اجلانبني على سلحةاأل من احلد منطقة يف القائمة املواقع
 اإلســرائيليون الوطنيــة اجلمــارك موظفــو وواصــل .التــهريب ملكافحــة بعمليــاتاجلــانبني  لكــال
 تقـع  الـيت  االشتباك فض قوة عبور بوابة عند اإلسرائيلية الدفاع قوات موقع يف الدوري عملهم
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ــني ــذي اجلــوالن ب ــه ال ــ إســرائيل حتتل ــة ةواجلمهوري ــسورية العربي ــان واختــذ .ال  خطــوات الطرف
  .وبرافو ألفا بوابيت عرب بالقوة اخلاصة اإلمدادات نقل حركة على القيود لتخفيف

 مبـرور  يتـصل  فيمـا  الدوليـة  األمحـر  الصليب جلنة مساعدة االشتباك فض قوة وواصلت  - ٣
 عبــور علــى لقــوةا ســاعدت املاضــية، الــستة األشــهر وخــالل .الفاصــلة املنطقــة عــرب األشــخاص

 وقـدمت  .واحـد  شـخص  وُرفـات  مـدنيني،  ٥ و واحـدة،  وعروس حاّجا، ٣٨٨ و طالبا ٥٣٦
  .مدنيا ١٨٣ لـ الطيب العالج أيضا القوة

 يتهـدد  خطـرا  تـشكل  األلغـام  ظلـت  الفاصـلة،  املنطقـة  سيما وال العمليات، منطقة ويف  - ٤
 يف األلغـام  هـذه  وجـود  فتـرة  طـول  بـسبب  اخلطـر  هذا ازداد وقد .احملليني والسكان القوة أفراد
 القـوة  ظلـت و .األلغام إزالة بعمليات القيام القوة وواصلت .التفجريية أجهزهتا وتدهور املنطقة
 بـني  الوعي لزيادة أنشطة من به تضطلع فيما للطفولة املتحدة األمم منظمة لدعم استعداد على

 .األلغام خبطر املدنيني السكان

 إسـرائيل  مـن  لكـل  العـسكرية  بالـسلطات  وثيـق  اتصال على ونوهومعا القوة قائد وظل  - ٥
  .مهامها تنفيذ يف القوة مع عام بوجه اجلانبان وتعاون .السورية العربية واجلمهورية

 االشـتباك  فـض  ملراقبة املتحدة األمم قوة كانت ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ ويف  - ٦
 ،)جنـديا  ٩٥( كرواتيـا  ،)جنـديا  ٣٤٣( لنـدا بو :التاليـة  البلـدان  مـن  جنديا ١ ٠٣٩ من مكونة
 وقامـت  ).جنـديا  ٣٠( اليابـان  ،)جنـديا  ١٨٨( اهلنـد  ،)جنـديا  ٣٨١( النمسا ،)جنديان( كندا
 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .وطـين  دعـم  عنـصر  مبثابـة  ليكونـوا  موظفـا  ١٥ جمموعه ما بتعيني اليابان
  .مهامها تنفيذ على القوة دنةاهل ملراقبة املتحدة األمم هيئة من عسكريا مراقبا ٧٥ ساعد

  
 املالية اجلوانب  - ثالثا  

 يونيــه/حزيــران ٢٠ املــؤرخ ٦٢/٢٦٤ قرارهــا مبوجــب العامــة، اجلمعيــة خصــصت - ٧
ــون ٤٥,٧ قــدره مبلغــا ،٢٠٠٨ ــرة يف القــوة علــى لإلنفــاق دوالر ملي ــه/متــوز ١ مــن الفت  يولي
 بعـد  مـا  إىل القوة والية ديدمت األمن جملس قرر ما وإذا .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٨
 تكلفـة  تقتـصر  سـوف  أدنـاه،  ١٢ الفقـرة  يف الـواردة  التوصـية  وفق ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠

  .العامة اجلمعية عليها توافق اليت املوارد على  خالل فترة التمديدالقوة على اإلنفاق

 حــسابلل املــسددة غــري املقــررة االشــتراكات بلغــت ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ٣٠ ويف - ٨
ــوة اخلـــاص ــم لقـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــتباك فـــض ملراقبـ ــون ٢٣,٧ االشـ ــغ .دوالر مليـ ــوع وبلـ  جممـ

ــتراكات ــررة االشـ ــة  املقـ ــعغـــري املدفوعـ ــاريخ حـــىت الـــسالم حفـــظ عمليـــات جلميـ ــسه  التـ نفـ
 املـستحقة  املبالغ جمموع بلغ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣١ ويف .دوالر مليون ٤ ٠١٤,١
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ــدان ــسامهة للبل ــوات امل ــوة يف بق ــم ق ــة املتحــدة األم ــون ٢,٤ االشــتباك فــض ملراقب  .دوالر ملي
 حــــىت للفتــــرتني للوحــــدات اململوكــــة واملعــــدات بــــاجلنود املتعلقــــة التكــــاليف تــــسديد ومت
  .الفصلي السداد جلدول وفقا التوايل، على ،٢٠٠٨ يونيه/وحزيران أغسطس/آب

  
 )١٩٧٣( ٣٣٨ األمن جملس قرار تنفيذ  - رابعا  

ــدما  - ٩ ــ عن ــة بتجديــد ،)٢٠٠٧( ١٨٢١ قــراره يف األمــن، جملــس ضىق  األمــم قــوة والي
 ،٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  ٣١ حـىت  أخـرى  أشهر ستة ملدة االشتباك فض ملراقبة املتحدة
 اتقريـر  أن أقـدم   إيل وطلـب  ،)١٩٧٣( ٣٣٨ قـراره  فورا تنفذ أن املعنية باألطراف أيضا أهاب
 تقريـري  تنـاول  وقـد  .القـرار  ذلـك  لتنفيـذ  املتخـذة  لتـدابري وا احلالـة  تطورات عن الفترة هناية يف

ــن ــة عــ ــشرق يف احلالــ ــدم ،)A/63/361( األوســــط الــ ــال املقــ ــراري عمــ ــة بقــ ــة اجلمعيــ  العامــ
 ســيما وال األوســط، الــشرق يف ســلمية تــسوية إجيــاد إىل الــسعي مــسألة ،٦٢/٨٥ و ٦٢/٨٤

  ).١٩٧٣( ٣٣٨ القرار تنفيذ أجل من املستويات خمتلف على املبذولة اجلهود
  

 مالحظـــات  - خامسا 
 األمــم قــوة وواصــلت .عمومــا هادئــا الــسوري - اإلســرائيلي القطــاع يف الوضــع ظــل  - ١٠

 وقــف علــى ُتــشرف لكــي ١٩٧٤ مــايو/أيــار يف أنــشئت الــيت االشــتباك، فــض ملراقبــة املتحــدة
 الـسورية  قـوات ال بـني  االشـتباك  بفض املتعلق واالتفاق األمن جملس إليه دعا الذي النار إطالق

ــوات ــرائيلية والق ــربم اإلس ــار ٣١ يف املُ ــايو/أي ــها أداء ،١٩٧٤ م ــشكل مهمت ــال ب ــاون فعَّ  بالتع
 .الطرفني مع

مـا هـي     علـى  تظـل  أن املـرجح  ومـن  بـالتوتر،  تتـسم  األوسـط  الـشرق  يف احلالـة  أن بيد  - ١١
حيـدوين   .طاألوس الشرق مشكلة جوانب مجيع تغطي شاملة تسوية إىل التوصل يتم مل ما عليه
 وصـوال  جوانبـها  مجيـع  مـن  املـشكلة  ملعاجلـة  حثيثـة  جهـودا  املعنية اجلهات مجيع تبذل أن األمل
 ).١٩٧٣( ٣٣٨ قـراره  يف األمـن  جملـس  إليـه  دعـا  مـا  حنو على ودائمة عادلة سلمية تسوية إىل
 بــدآها الــيت املباشــرة غــري الــسالم حمادثــات اســتئناف علــى الطــرفني أشــجع الــسياق، هــذا ويف
 .مدريد مؤمتر ملرجعية وفقا شامل سالم إقامة دفهب تركيا، رعايةب

 فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  وجـود  اسـتمرار  أن أرى الـسائدة،  الظـروف  ِظل ويف  - ١٢
 القـوة  واليـة  األمـن  جملس ميدد بأن بالتايل وأُوصي .أساسية ضرورة يشكل املنطقة يف االشتباك
 اجلمهوريــة حكومــة وافقــت وقــد .٢٠٠٩ يونيــه/نحزيــرا ٣٠ حــىت أخــرى أشــهر ســتة لفتــرة
 .عليـه  موافقتـها  عـن  أيـضا  إسـرائيل  حكومـة  وأعربـت  .املقتـرح  التمديـد  علـى  الـسورية  العربية
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 القـوة  تنقـل  حريـة  علـى  املفروضـة  القيـود  مـن  للتخفيـف  جهـودا  اجلانبان يبذل أن املأمول ومن
 .إمداداهتا وحركة

ــين  - ١٣ ــدم إذ وإنـ ــذه أقـ ــية، هـ ــا أرى التوصـ ــي لزامـ ــه أن علـ ــاه أوجـ ــنقص إىل االنتبـ  يف الـ
 يف دوالر مليـــــون ٢٣,٧ بلغـــــت املدفوعـــــة غـــــري املقـــــررة فاالشـــــتراكات .القـــــوة متويـــــل
ــول ٣٠ ــسه، الوقــت ويف .٢٠٠٨ ســبتمرب/أيل ــوال بلغــت نف ــستحقة األم ــسامهة  امل ــدان امل  للبل

ــوات ــوة يف بقـ ــم قـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــتباك فـــض ملراقبـ ــون ٢,٤ االشـ ــشرين ٣١ يف دوالر مليـ  تـ
ــوبر/األول ــدرة تعرقــل املدفوعــة غــري واالشــتراكات .٢٠٠٨ أكت ــة ق  دعــم علــى العامــة األمان

  .فيها بقوات املسامهة األعضاء للدول سدادالو القوة عمليات

 قـوة  يف العـاملني  والنـساء  وبالرجـال  جيلكه، فولفغانغ باللواء أُشيد أن أود اخلتام، ويف -١٤
 وتفـانِ  بكفـاءة  أدوا فقـد  .اهلدنـة  ملراقبة املتحدة األمم وهيئة شتباكاال فض ملراقبة املتحدة األمم
ــام ــيت اجلــسام امله ــم ال ــا كلفه ــس هب ــن جمل ــنم .األم ــذه وأغت ــديري عــن ُألعــرب الفرصــة ه  تق

 متـد  الـيت  وللحكومـات  االشـتباك  فض ملراقبة املتحدة األمم قوة يف بقوات املسامهة للحكومات
  .القوة يف للعمل عسكريني مبراقبني نةاهلد ملراقبة املتحدة األمم هيئة
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