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ملراقبة فــ  اشتتبــال للـتـــرة    تقريــر األميــن العــام عـن قــوة األمـم املتحدة   
 ٢٠16تباط/فرباير  ٢9إىل  ٢٠1٥تشرين الثاين/نوفمرب  19من 
  

 مقدمة -أوش  
يقـدمم ذـ ا التقريــر ايانـا ااألنشــاة الـ  ا ــالعأل مـا قــوة األمـم املتحــدة ملراقبـة فــ          - 1

اشتتبال )القوة( خالل األتهر الثالثة املا ـية عمـال االوشيـة املص ـوي عليهـا ر قـرا  جملـس        
 .(٢٠1٥) ٢٢٥7آخرذا القرا  كان ات شحقة ال  ُمددت ر قرا  (1974) 3٥٠األمن 

  
 الو ع ر املصاقة وأنشاة القوة -ثانيا  

خــالل الـتــرة املشــمولة اــالتقريرو ا ــتمر وقــ  إ ــالا الصــا  اــة إ ــرا ي  وا مهو يــة  - ٢
ــة اترــمأل   ــة الرــو يةو وإن كــان بلــ  ر اي  ــدا ر ر    العراي ـــئا  ال ــها املتوا ــ  ارــبز الص اتقلب

ا مهو ية العراية الرو ية و غم وقو  عدد من اشنتهاكات اخلارية شتـاا ف  اشتتبال اـة  
الـ  تـرد أدنـا .     1974القوات الرو ية واإل را يلية )اتـاا فـ  اشتـتبال اـة القـوات( لعـام      

وأمصية  ـد ااعـات مرـلحة غـري تااعـة       وقد نـ ت القوات املرلحة الرو ية عمليات عركرية
للدولةو وأتى بل  ر كثري من األحيان  دا على ذجمات قامأل ما تل  ا ماعات املرلحة ر 

)الرــو .(. وداخــ  املصاقــة   املصاقــة الـا ــلة ومصاقــة ااــد مــن األ ــلحة علــى ا انــز ارافــو   
فضال عن وجود أ. أفراد الـا لةو يشك  وجود القوات املرلحة الرو ية وعتادذا العركر.و 

قوةو انتهاكا شتـاا فـ  اشتـتبال اـة القـوات.     المرلحة وأعتدة عركريةو خبالف ما خيص 
كـون ر املصاقـة الـا ـلة أ.    ي(و يصبغـ  أش  ٢٠1٥) ٢٢٥7وكما يؤكد جملس األمـن ر قـرا     

 عركرية.ال عمالمن أنوا  األنو  
ااــا  علـى وقـ  إ ـالا الصـا       ذا من أجـ   أفض  جهودوتقوم القوةو ر إ ا  ا ل  - 3

اــة تــتبال اشوالتأكــد مــن التقيــد اــت تقيــدا تامــا علــى الصحــو املص ــوي عليــت ر اتـــاا فــ    
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حـواد  إ ـالا الصـا     إن كـ   انتهاكات خط وقـ  إ ـالا الصـا .    ك   و ااإلاالغ عنالقوات
إ ـالا الصـا  مـن     عرب خط وق  إ الا الصا و فضال عن عبو  خط وقـ  ور املصاقة الـا لة 

عا يـت  ر تو قا ـد القـوة  ا ـ   تـاا ف  اشتتبال اة القـوات. وو شانتهاكات ذ  فراد قب  األ
ــوة الاــرفة إىل     ــع ا ــانبةو دع ــت م م ــ  ااملص ــع أ.    التحل ــصـس ومص أق ــى د جــات  ــبط ال

 .  حرااات خا  ة قد تؤد. إىل ت عيد الو ع عرب خط وق  إ الا الصا 
عــرب خــط وقــ  إ ــالا الصــا  ر انتــهال     كرديرة االــااــواد  ا ــمــن عــدد ووقــع  - 4
األمـم املتحـدة ر    اقز أفـراد  كانون الثاين/يصايرو  13تـاا ف  اشتتبال اة القوات. ور ش
يش  اجلـة  ـ  ة دو يـ من املشـا كة ر   جيش الدفا  اإل را يل جصدية من  ٥1 راقبةوقع املم

حنــو املصاقـة الـا ــلة  الن إىل دخومهــا يــإ ــالا الصـا    خـط وقــ  ر حمــيط  الـدفا  اإل ــرا يل  
مــن مخرــة تــاذد أفــراُد القــوة و نـرــت ور اليــوم. إىل ا انــز ألـــاليعــودا اعــد بلــ   متــرا 7٥

اعـد بلـ    ليعـودوا  متـرا   ٢٠و حنـ إىل املصاقـة الـا ـلة    وندخلي جصود جيش الدفا  اإل را يل 
 .اوقأل ق ري إىل ا انز ألـا

مــن و رعــاةمع مهـم مــن ال مــدنيةو مـن قبــ   خلــط وقـ  إ ــالا الصــا   وتـوذد اجتيــا    - ٥
األمـم  تـاذد أفـراد   ر  ـأل مصا ـباتو   ويـوم  تقريبـا.   علـى حنـو    انز ارافو إىل ا انز ألــا ا 

مـن ا انـز   تـااي  اة أفـراد جـيش الـدفا  اإل ـرا يل  وأ    تعا يا  ٥4راقبة وقع املاملتحدة ر م
تـاذدوا  راقبـة  وقـع امل األمـم املتحـدة ر م  اـأن أفـراد    املالح ةا. وجتد  اعضهم مرلحكان  ارافو
ثالثــة أتـــااي  واــة أفـــراد جــيش الــدفا  اإل ـــرا يل     تعا يـــا تشــرين الثــاين/نوفمرب    19ر 

كـانون   ٢1ور وقـع.  متـر مـن امل   ٢٠٠اعـد  علـى  الرـيا  الـتقا اإل ـرا يل     ة عصد اوااة جمهول
ــراد  األول/ديرــمربو  ــاذد أف ــت ــع املم املتحــدة ر ماألم ــة وق ــراد ٥4راقب ــنأف جــيش الــدفا    ا م

لرـيا   نـرـها ل  البوااـة عصـد  مـن ا انـز ارافـو    ة جمهـول تـااي  أيصقلـون حئممـاإ إىل   اإل را يل  
ــرا يل . ور  ــتقا اإل ــ ــايرو  17الــ ــانون الثاين/يصــ ــاذد كــ ــوة ر متــ ــراد القــ ــع املأفــ ــة وقــ راقبــ

ر اجتـا   مركبـة واحـدة عـرب خـط وقـ  إ ـالا الصـا         يقـودون  انـز ارافـو   ا من  اأتاا  ٥4
. الـدفا  اإل ـرا يل   جـيش  جصـد. مـن   حيث فتح هلـم البوااـة   لريا  التقا اإل را يل  ر ااوااة 

ــا ن عصـــد البوااـــةو  1٠اعـــد و علـــى ا انـــز ارافـــو. ور انالقـــأل املركبـــة ر اجتـــا  املعل ـــن  دقـ
اوااــة ر عــرب  ارافــو انــزا ن ةإ متجهــة مــتــاحصتــاذدت القــوة  و أيضــا كــانون الثاين/يصــاير 31

. ٥4راقبـة  ر حمـيط موقـع امل   الـدفا  اإل ـرا يل    يش موقع إىل داخ  الريا  التقا اإل را يل  
ر الرـيا  الـتقا   نـرـها  بوااـة  التوق  عصد وذ  ت تاحصة  غريةو توذدت تباط/فرباير 3ر و

بلـ  ر   اعـد وهنـا أغرا ـا لتصالـن الشـاحصة     حيمملتوذد أ اعـة أفـراد   ودقا ن  1٠حنو اإل را يل  
 .  عة قا   على ا انز ارافواجتا  ارودجوم/
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ــة ااــد مــن          - 6 ــة الـا ــلة ومصاق ــال ر املصاق ــاا  الرــو .و ا ــتمر القت ــياا ال ور  
ــال ر ا ــئأين       ــة مــن ااــدة. ودا  مع ــم القت ــو اــد جات متـاوت األ ــلحة علــى ا انــز اراف

اقة الـا لة ومصاقة ااد مـن األ ـلحة. وحاف ـأل القـوات املرـلحة      األو ط وا صويب من املص
الرو ية على مواقعها ر املصاقة الـا لة وش  يما حول املركئين امل ُدنية البعث وخـان أ نبـة   
ووا لأل تعئيئ مواقعها ر ا ئء الشمايل حول حضـر ومصاقـة القـرل الـثال  جباتـا و ر ـة       

القــوات املرــلحة الرــو ية وااعــات املعا  ــة املرــلحة  وعـانيــة. وكانــأل حــدة القتــال اــة  
ــة ر ا ــئء الشــمايل مــن املصاقــة الـا ــلة خـ ــ   ال غــري أل ر األتــهر األخــرية  غــم  تااعــة للدول

وعـة البيضـة.    ا تمرا  تبادل إ الا الصـا و ش  ـيما ر حضـر وقـرل جباتـا و ر ـة وعـانيـة       
ور كانون الثاين/يصايرو أفـادت الرـلاات الرـو ية وم ـاد  مـتوحـة اأنـت جـرل التو ـ  إىل         

تااعة للدولـة  الترتيز هلدنة حملية اة القوات املرلحة الرو ية وااعات املعا  ة املرلحة غري 
ــأن الاريــن الــ  تــراط تلــ  القــرل خبــان     ــة وعــة البيا ــة وا ــة  ر جباتــا و ر ــة وعـاني أ نب

أعيد فتحها. وا رف الص ر عن ترتيز اهلدنة ال . أ اِلَغ عصـتو فـ ن ا ـتمرا  تبـادل إ ـالا       قد
ــدعو إىل       ــئال ي ــا  يــدل علــى تقلــز الو ــع ر ا ــئء الشــمايل مــن املصاقــة الـا ــلةو وش ي الص

 الترتيز املبل غ عصت.  جدية التشكي  ر 
مهو يـة العرايـة الرـو ية ولبصـانو تـاذدت      وإىل الشمالو ر املصاقة اادوديـة اـة ا    - 7

حتركات عرب اادود ألتااي جمهولة كـان اعضـهم مرـلحاو    تلـة القوة ر ترع مصا بات خم
 وأالغأل عصها.  

ووا لأل القوات املرـلحة الرـو ية تعئيـئ مواقعهـا علـى  ـول الاريـن الر يرـية الـ            - 8
ــرة ادمشــن ونشــرت     ــراط القصيا ــام  ت ــع اشــك  ع ــرة للمصاقــة    داااــات ر مواق متامخــة مبات

الـا ــلة. وتــاذدت القــوة ااعــات مرــلحة ترــتادم داااــات ر املصاقــة الـا ــلة. وخــالل    
تااعـة  الالـترات األخـرية مـن القتـال العصيـ و تـاذدت القـوة ااعـات املعا  ـة املرـلحة غـري           

إىل  و و وحييصــة. وإ ــافةا ديــدة للدولــة ترــتادم داااــات اــالقرح مــن القحاانيــةو وااميــدة
ــة ر حمــيط   البلــ و ا ــتادمأل ااعــات املعا  ــة املرــلحة غــري    ــة الثقيل ــة املدفعي تااعــة للدول

 أل  التااع لألمم املتحدة ال . جرل أخالؤ .   - 6٠ وحييصة وعلى مقراة من املوقع 
ور ا ــئء األو ــط مــن املصاقــة الـا ــلة ومصاقــة ااــد مــن األ ــلحةو اتــتدت حــدة   - 9

 ملرـلحة الرـو ية وا ماعـات املرـلحة ش  ـيما ر أواخـر كـانون األول/       القتال اـة القـوات ا  
كـــانون الثاين/يصـــايرو تـــاذدت القـــوة  تـــقات مـــن  17ديرـــمرب وكـــانون الثاين/يصـــاير. ور 

الر ــاي اخلاــاط ر ا ــوو وإ ــالا نــا  متعــدد مــن أ ــلحة نا يــة  ــغرية عــدةو وعشــرات     
ء الشرقية من املصاقة الـا لة ومصاقة ااـد مـن   اشنـجا ات الكبرية والغا ات ا وية ر األجئا
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تااعـة للدولـة   الكـانون الثاين/يصـايرو تـصأل ااعـات املعا  ـة املرـلحة غـري         ٢9األ لحة. ور 
ذجوما ااملدفعية والداااات والرتاتـات الثقيلـة علـى مواقـع القـوات املرـلحة الرـو ية ر تـ          

ــا ر مصاقــة ااــ   د مــن األ ــلحة. وخــالل اشتــتباكاتو  الكــروم ر املصاقــة الـا ــلة ور جاا
 انـجا  قو.. 1 ٠٠٠غا ة جوية وتوذد وقو   17ُنـ ت حنو 

وخالل الـترة املشمولة االتقريرو توا َ  القتال اة تص يم جبهة الص رة ولـواء تـهداء    - 1٠
الريمول ر األجئاء ا صواية من املصاقة الـا ـلة ومصاقـة ااـد مـن األ ـلحة. واعـد  عـم قتـ          

لواء تهداء الريمول ر الدة ا ملةو أفيد عن وقو  اتتباكات عصيـة اـة لـواء   من ا د وأفراد ق
تــهداء الريمــول وتص ــيم جبهــة الص ــرة ر حمــيط أاــو ح ــر وعبــديل وعــة بكــر وأاــو حــرتن  

تشــرين  3٠وغــدير البرــتان وترــي  ر مصاقــة ااــد مــن األ ــلحة علــى ا انــز ارافــو. ور    
كون  يا ات مـااة اأجهئة تـجري يدوية ال ـصع  ـد   يما يرجح أن  ادممالثاين/نوفمربو ا ُت

 ٥1متـر مـن موقـع املراقبـة      6٠٠قيادية من تص يم جبهة الص رة ر قرية القحاانية علـى اعـد   
العرـكرية علـى مقراـة مـن موقـع       تالتااع لألمم املتحدة. ووا   لـواء تـهداء الريمـول تد يباتـ    

 خالؤ .إلألمم املتحدة ال . جرل  أل  التااع - 8٠املراقبة 
واحتجــأل القــوة علــى وجــود القــوات املرــلحة الرــو ية وعتادذــا ر املصاقــة الـا ــلة     - 11

وعلى إ الا الصا  ر اجتا  املصاقة الـا لة وداخلها. وأكد قا د القوة جمددا للرـلاات الرـو ية   
عمليـات العرـكرية ر املصاقـة    اشلتئام ال . يقـع علـى عـاتن القـوات املرـلحة الرـو ية اوقـ  ال       

الـا ـلةو واوقـ  إ ـالا الصـا  مـن مصاقـة ااـد مـن األ ـلحةو مؤكـدا أمهيـة اشمتثـال ألحكـام              
 األ ض. علىوأمصهم اتـاا ف  اشتتبال اة القوات وكـالة  المة أفراد األمم املتحدة 

 ن األول/كـانو  1٥كانون األول/ديرـمرب ومرتـان ر    ٢ور ثال  مصا بات )مرة ر  - 1٢
ديرــمرب(و تــاذدت القــوة أفــرادا مرــلحة وآخــرين غــري مرــلحة حيـــرون ويئيلــون ألغامــا     

 التااع لألمم املتحدة قرح خط وق  إ الا الصا .   8٠أ  ية على مقراة من املوقع 
وخـالل الـتـرة املشــمولة اـالتقريرو تـاذدت القــوة مـا ي ـ  إىل مخرــة أمـاكن خمتلـــة         - 13

ــام ومص   ــا خي ــو       ُن ــبأل فيه ــوة حن ــاذدت الق ــة الـا ــلة. وت ــا حة ر املصاق شــ ت أخــرل للص
خيمة مشال غرح قرية العيشة املتداخلة اة مصـا ن خـط وقـ  إ ـالا الصـا  اـالقرح مـن         7٠

التااع لألمم املتحـدة. وتـاذدت القـوة خئانـات ميـا  واصيـة حتتيـة حمـدودة ر حمـيط           8٠املوقع 
وعـات  ـغرية مـن املـدنية ر ذـ ا املاـيم. ور       اخليم كما تاذدوا ر كـثري مـن األحيـان جمم   

خميم آخر موجود ر مصاقة على  ول خط وقـ  إ ـالا الصـا  قـرح قريـة اريكـةو تـوذدت        
مصشــ ت خشــبية وحاويــات. كمــا تــوذدت أعــداد  ــغرية مــن  فضــال عــن خيمــة  1٥٠حنــو 

ومصشـأة  خيمـة   13٠املدنية ا و ة متقاعة ر املايم. وإ افة إىل بل و تاذدت القوة حنـو  
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التـااع لألمـم املتحـدة. وتـاذدت القـوة       ٥3خشبية على  ول الارين املؤدية إىل موقع املراقبة 
خيمـة ر موقـع متـداخ  ر خـط ارافـو مشـال غـرح قريـة عـة قا ـ  وادـا ـا ر عـدد              1٥

اخلــيم مــن  ــبعة إىل واحــدة ر مركــئ كودنــة ر مصاقــة ااــد مــن األ ــلحة. وارــبز إغــالا  
و يتعـ   علـى القـوة    ٢٠14  اة ا انبة ألـا وارافو مص  أواخر آح/أغراس املعرب املرتحد

ــراض         ــو  ألغ ــة لل ــليز األرــرو حــاشت العب ــة الدولي ــع اللجص ــاون م ــا أن ترــهم و االتع حالي
 إنرانيةو مبا ر بل  عبو  الاالحو اة ا انبة ألـا وارافو.

ــ  اشنتقــال املؤقــأل للقــوة مــن عــدد مــن مواقعهــا     - 14  ٢٠14ر أيلول/ ــبتمرب عــام   ومص
ظلـأل  انت ا  عودهتا اشك  كام  إىل املصاقة الـا لةو ر حال مسحـأل ال ـروف اـ ل و     ور

. ور ذـ ا الرـيااو ظلـأل القـوة قـاد ة علـى أن       راذصة على حاهلاتشكيلتها الر عمليات القوة 
تشاذدو وإن اشكٍ  معدَّلو املصاقة الـا لة وخط وق  إ ـالا الصـا  اناالقـا مـن مواقعهـا ر      

ر ا ئء ا صويب مصـهاو وكـ ل     8٠جب  الشيخ ر ا ئء الشمايل من املصاقة الـا لة واملوقع 
ة تتلقـى الـدعم مـن املـراقبة العرـكرية      على ا انز ألـا. وظلأل عمليات القو ٢٢املوقع من 

اـرين مراقيب ا وشن التااع هلي ة األمم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة الـ . حـاف  علـى مخرـة مواقـع         
مراقبة ثااتة وأ اعة مواقع مراقبة مؤقتة على ا انز ألـا. وظلأل أنشـاة فريـن مـراقيب ا ـوشن     

التحقيقـات وحتليـ  الو ـع. ومـن خـالل فريـن       مركئة على املراقبة الثااتة على مـدا  الرـاعة و  
مراقيب ا وشنو وا لأل القوة عمليات التـتـيش ن ـ  الشـهرية ملرـتويات األعتـدة والقـوات       
ر مصاقة ااد من األ لحة على ا انز ألـا. وواكـز  ـباط ات ـال مـن ا انـز ألــا أفرقـة        

اد من األ لحة على ا انـز  التـتيش. وظلأل عمليات التـتيش والعمليات املتصقلة ر مصاقة ا
ارافو معلقـة ارـبز الو ـع األمـا. وكمـا حـد  ر املا ـ و واجهـأل القـوة قيـودا ر حريـة            

 تصقلهاو وُمصعأل أفرقة التـتيش التااعة هلا من الو ول إىل اع  املواقع على ا انز أل .  
ألمـم املتحـدة   ور عدد من املصا ـبات خـالل الـتـرة املشـمولة اـالتقريرو تـاذد أفـراد ا        - 1٥

كم من خـط وقـ  إ ـالا     1٠ملم على ا انز ألـا  من مرافة  1٥٥أ لحة مدفعية عيا  
ــة ر مواقــع وعلــى تــاحصات مرــا حة. ور    ــا و مثبت ــاين/نوفمربو تــوذدت   ٢٠الص تشــرين الث

مص ومة إ ـالا  ـوا يخ مضـادة للـداااات ر موقـع  ـيش الـدفا  اإل ـرا يل  جصـوح موقـع           
كـــانون الثاين/يصـــايرو تـــاذد أفـــراد القـــوة  ـــتة مـــدافع )مدفعيـــة عيـــا    1٢ . ور73املراقبـــة 
ــم(  ــرا    1٥٥ ــدفع ور   M109مل ــة ال ــاقالت    ٢٢باتي ــاير تــوذدت مخــس ن كــانون الثاين/يص

كــم مــن خــط وقــ  إ ــالا الصــا . وظــ  أفــراد القــوة وفريــن مــراقيب   1٠ ــوا يخ علــى اعــد 
ركـة ر ا انـز ألــا عصـد دخـول مـراقيب       ا وشن يعانون مـن اعـ  القيـود املـرو ـة علـى اا     

ــة    ــوقع  املراقب ــم املتحــدة إىل م ــتقا      73و  ٥4األم ــن الرــيا  ال ــان إىل الشــرا م ــ ين يقع الل
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اإل را يل و وخروجهم مصهماو نتيجـة لتـأخر جـيش الـدفا  اإل ـرا يل  ر فـتح اوااـة الرـيا          
ــاء الــتقا. و ــرو اُتاــ ت ترتيبــات جديــدة تتعلــن مب  أثص ــة إعــداد التقري و حرَّــصأل 73ركــئ املراقب

الو ع املت   االتأخر ال . يعانيت أفـراد القـوة واملراقبـون العرـكريون التـااعون لـريـن مـراقيب        
ا ــوشن عصــد اوااــة الرــيا  الــتقا. ووا ــلأل قــوات األمــم املتحــدة انتشــا ذا ر مــوقع            

اقبة العرـكرية  مـا وفـر مئيـدا مـن اامايـة األمصيـة مـن جانـز القـوة للمـر           73و  ٥4 املراقبة
التااعة لـرين مراقيب ا وشن. وا ُتكم  نق  مهام املقر املؤقأل للقـوة مـن فصـدا تـرياتون ر     

 دمشن إىل فصدا يعـو  ر  واح  دمشن ر كانون األول/ديرمرب.
ووا لأل القوةو االتشاو  مع الارفةو ا تعراض ااالة ر املصاقـة الـا ـلة. واهلـدف     - 16

ور  ذــو العــودة الكاملــة إىل املصاقــة الـا ــلة عصــدما ترــمح ال ــروف اــ ل .   الصــها   للقــوة 
 غـم ا ـتمرا  الو ـع املتقلـز ر ا ـئء       تاألتهر األخريةو  أت القوة ا ـتصادا إىل تقـديراهتا أنـ   

القتــال اــة القــوات املرــلحة الرــو ية وا ماعــات  حــدة الشــمايل مــن املصاقــة الـا ــلةو فــ ن  
ــ ــاد ت ال ول ــدد. ور ذــ ا األاملرــلحة خـ ــة لميدانإىل إجــراء تقييمــات قــوة ا ألو ــا  ر ي

كــانون الثاين/يصــايرو  19حمتملــة إىل املصاقــة. ور مــدف اــدء عــودة تد  يــة  املصاقــة الـا ــلة 
ــ  ر انـز ارافـوو   ا لتق   ااقـا ن إىل  متهيدية  يا ة تااع للقوة أجرل فرين  اعو و معرـكر ال

 وا ـئء األو ـط مـن املصاقـة الـا ـلة     ر  املتداخلـة أ نبـة   انو وخـ ر مصاقة ااـد مـن األ ـلحة   
. الئيـــا ةهي  ترـــعلـــى  الرـــلاات الرـــو يةوقـــد عملـــأل ر املصاقـــة الـا ـــلة.  3٢املوقـــع و
للقـوة ر  قـر املؤقـأل   املالـريـن مـن    ـلكها    حواد  أمصيـة علـى  ـول الاريـن الـ     رجَّ  ت ومل

ــدا  ــو  فص ــا يعـ ــع  و وعوإىل معرــكر الـ ــة.  خــانو 3٢املوق ــن  أ نب ــد الـري معرــكر أن ووج
القوات املرلحة الرو ية وأن أ ـرا ا االغـة اقـأل    را ة كانا خا عة ا 3٢املوقع   وعوالـا
عركرو ايصها الضر  الصاجم عن اارين ال . أتى على مبانيت كمـا شحـ  وجـود أدلـة علـى      املا

مـا  افـنم   لصهز ول 3٢وقع وجد الـرين أيضا عالمات على تعرض املو. لصهزتعرض املعركر ل
اعو  ر معرــكر الـــعلــى ح ــول قتــال ـريــن مؤتــرات وا ــحة المل  ــد . ودمــا بلــ  مــن 

و كانـأل  د ان ايحمياـة واملالجـل ايحم ـصة   املصشـ تو ايصـها ا ـ   ووجد أن عددا مـن   3٢املوقع  أو
 لـا ـلة ئيد مـن الئيـا ات لتق ـ  ااقـا ن إىل املصاقـة ا     القيام مبالقوة عتئم ر املوقعة. وتاملة  

 .عودة حمتملةأية تقييم ظروف اغية 
ــاٍتعلــى و ــع  ةووا ــلأل القــوة أيضــا العمــ  مــع الاــرف   - 17 ــٍة ترتيب ــيح ت عملي للقــوة ت

انتـهاكات اتــاا فـ  اشتـتبال اـة القـوات        ااـا  على وق  إ الا الصـا  و  ـد  موا لة 
الاـرفة مـن أجـ     مـع  األمهيـة   ةمما  ـة مهـام اشت ـال البالغـ    هاو والتحقن مصـها واإلاـالغ عصـ   و

ــافة إىل بتصـيـــ  وشيتـــها. و ــتادام ة لـــ و وا ـــلأل القـــوة العمـــ  مـــع الاـــرف  إ ـ اشـــأن ا ـ
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مراقبة و  ـد املصاقـة   القد ة على الو ا   التكصولوجية الال مة لتعئيئ مبا ر بل   التكصولوجيا
ااالـة الرـا دة   علـى اإلحا ـة ا  هتا قد  الـا لة وخط وق  إ الا الصا و والتعوي  عن فقدان

األمصيــة و ــا  عــرض لاعاقــة نتيجــة لألتتقــوة العمليــات ش تــئال نتيجــة لتشــكيلتها اااليــة. و
عـدم التو ـ  إىل   ولالرا دة ر املصاقة الـا لة ومصاقة ااد من األ لحة علـى ا انـز ارافـوو    

واقـع  وممعـرب القصياـرة   ظـ  إغـالا   اتـاا اشأن إجراءات عبـو   مسيـة علـى ا انـز ارافـو ر      
 .ا انز ألـا املراقبة املؤقتة للقوة على

مـن أجـ  دعـم    عمالنيـة  ال تـها ااــا  علـى فعالي  ختاياهـا علـى   ئ يركتالقوة وا لأل و - 18
قـد ات  وجـرل تقيـيم   الرـا دة.  و ـا   القوة وااـا  عليها ر تشـكيلتها اااليـة ور ظـ  األ   

د ا ـة القـد ات العرـكرية الـ       ر امل وآِمن وبل  وشيتها على حنو اش اال  االقوة على 
ر املتعلــــن اــــ ل  شــــاو ات والتقريــــر املوقــــد أ  ــــئت  ر تشــــرين األول/أكتــــوارأ عــــدَّت 
رــيارةو ر املقـام األول علــى القيـادة وال  تلـ  الد ا ــة  نتــا   و كـئت   الثــاين/نوفمرب. تشـرين 

للد ا ـة  التو ـيات الر يرـية   . وتضمصأل وراية القوةعلى املراقبةو قد ات القوةو وال ةيذيكلو
ــة    ــتـادة العمالني ــنم اش  ــ ا  حتقي ــاء ال ــع      واشكتـ ــن مواق ــ  م ــى الصحــو األمث ــ عل  الشــيخ جب

تشـكي   إعـادَة  و ومـن وحـدة اللوجرـتيات   جصديا  7٠عديد القوة اصحو  ـ م؛ وخ8٠ واملوقع
يـة ر مواقـع األمـم املتحـدة     املرافن الابوحترة  ر املصاقة الـا لة؛مواقعها  تعئيئمدف القوة 
؛ وتئويـد  مراقبة إ افية وناقالت جصود مد عة اتموص ؛ وم8٠واملوقع  الشيخمصاقة جب   ر

 ةلمــراقب؛ والصشــر األمثــ  لقــد ة علــى الــتالص مــن الــ خا ر املتـجــرة مواقــع جبــ  الشــيخ اال
الريا ـية واألمصيـة   ال روف د ا ة أيضا تصاولأل الـرين مراقيب ا وشن. والتااعة ل ةالعركري

 .  ىل املصاقة الـا لةقوة إللحمتملة لعودة تد  ية متهيدا القوة املتعلقة او
مبــا ر بلــ  حترــة  قــوة جهودذــا لتعئيــئ مواقعهــا ر مصاقــة جبــ  الشــيخالوتوا ــ   - 19

. ألـ   - 1٢و  1٢ر املـوقعة   اختاب التدااري اماية القـوة و أماكن اإلقامةو خدمات اشت ال
ألـ    - 1٢ عوقـ الـ  ُنشـرت ر امل  مـن حـ ـة الرـالم    فـردا   ٥٠ااتأل اجملموعـة املكونـة مـن    و

القـوة ختـئين اشحتياجـات اللوجرـتية واألعمـال       ـئت  وأ الكامـ . قاد ة على القيـام مبهامهـا ا  
اتـدااري إ ـافية    8٠موقـع األمـم املتحـدة    توا ـَ  تعئيـئ   قـع. و االتحضريية لـ ـ  الشـتاء ر املو  

 القد ات على املراقبة.وة وماية القا
ووا لأل القوة إعادة تئويد مواقعها ر جب  الشيخ ااإلمـدادات اناالقـا مـن دمشـن.      - ٢٠
تـبت يـوم  وارا ـة أمصيـة مـن      اشك  قواف  اة دمشن ومواقعها ر جب  الشيخ  ر القوة وتريم

تول. ووا ـلأل  الرو . الرفيـع املرـ  العريب  ااط ات ال من مكتز املصدوح ومبواكبة القوةو 
ــاال م  ــوة اش ـ ــالتاايط اـــ  القـ ــوا   اشت ااـ ــا يلاـ ــع   ر مـ ــئات ملواقـ ــوفري التعئيـ ــ  اتـ ت ـ
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لاــوا   اشت االتااــيط اــ ال هــاو وحتــديَثخاملتحــدة ومراكــئ املراقبــة التااعــة هلــا وا   األمــم
و وكـ ل  ر دمشـنو   املت لة اصق  وإجالء أفراد األمم املتحدة العاملة ر ا انبة ألـا وارافـو 

رية اشحتيا يـة للقـوةو حماكـاة متثيليـة ومتـا ين      قوةو مـن خـالل الرمـ   المن تل  املصا ن. ونـ ت 
 اااشت الاا  ة املتوقعة.ك  وتد يبات على حنو مصت م تأذبا ل

قاعـدة  ر الوراكـئ  املراقبـة وامل واقـع  وا تمر تصـي  تدااري التاـي  من حدة املاا ر ر م - ٢1
 كتـز اإلدا . ر يعــو و وامل  ر فصـدا للقـوة  ؤقـأل  املواملقـر  و ر معركر عة  يـواين ية نالعمال
ر جبـ   ر مواقع األمـم املتحـدة   وأ  ئت تدااري راية إ افية ومكتز التمثي  ر دمشن. املئة 

 .8٠ عواملوقالشيخ 
ــن     ٢6 وحــى - ٢٢ ــوة تتكــون م ــأل الق ــرداو  768تــباط/فربايرو كان ــهم ف ــرأة. ٢3ايص  ام
(و 3٠٠) (و وفيجــ 3(و وا مهو يــة التشــيكية )٢مــن اوتــان )ذــم حاليــا  وناملصتشــرا صــود و

(. إ ـــافة إىل بلـــ و قـــد م ٢(و وذولصـــدا )1٢1(و ونيبـــال )1٥1(و وأيرلصـــدا )189واهلصـــد )
و املرـاعدة إىل القـوة   نرـاء  3مراقبا عركريا من ذي ة األمم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـةو ايصـهم      77
 هامها.اش اال  مبر 
  

 (1973) 338تصـي  قرا  جملس األمن  - ثالثا 
جتديد وشية القوة مدة  ـتة أتـهر    (٢٠1٥) ٢٢٥7عصدما قر  جملس األمن ر قرا    - ٢3

و أذاح اجمللس االارفة املعصـية أن يصــ ا فـو ا    ٢٠1٥كانون األول/ديرمرب  31أخرل حى 
ــرا عــن     1973) 338قــرا    ــرةو تقري ــة تلــ  الـت ( و لــز إىل األمــة العــام أن يقــدمو ر هناي

قريـر. عـن ااالـة ر    وعن التدااري املتاـ ة لتصـيـ  بلـ  القـرا . وقـد تصـاول ت      و ع تاو ات ال
املتعلـن االقـد و    69/٢4ا معيـة العامـة    .(و املقـدم عمـال اقـرا    A/70/353الشرا األو ط )

تعلـــن اـــا وشن الرـــو .و البحـــَث عـــن ترـــوية  ـــلمية ر الشـــرا األو ـــطو   امل 69/٢٥ و
 (.1973) 338 يما ا هود املب ولة على خمتل  املرتويات لتصـي  القرا   وش
و مل جتـر  ٢٠٠8ومص  توق  حمادثات الرـالم غـري املباتـرة ر كـانون األول/ديرـمرب       - ٢4

ــة الاــرفة.    ــدا ر ر  ــ  إن أ. مـاو ــات ا ـــئا  ال ــيو ية الص ــن   قل  ــاودة إمكــان م ــ  مع تل
إىل ايحمادثات وإحرا  تقدم حنو الرالم اة إ را ي  وا مهو ية العراية الرـو ية. وإنـا أتالـع    

 (٢٠1٥) ٢٢٥4و وفقـا لقـرا  جملـس األمـن     ح   لم  للصـئا  ر ا مهو ية العراية الرو ية
ا هـود الراميـة إىل إ ـاد ترـوية تـضـ  إىل إحـالل  ـالم        ايان جصي و وكـ ل  إىل معـاودة   و

و حرـــز مـــا دعـــا إليـــت جملـــس األمـــن ر قـــرا    ر الشـــرا األو ـــط تـــام  وعـــادل ودا ـــم
 ( ور القرا ات األخرل بات ال لة.1973) 338

http://undocs.org/ar/S/RES/2257(2015)
http://undocs.org/ar/A/70/353
http://undocs.org/ar/A/RES/69/24
http://undocs.org/ar/A/RES/ 69/25
http://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 مالح ات -  ااعا 
 انتـهاكات شتــاا فـ  اشتـتبال اـة القـوات.      إنا أتعر اقلن االغ إ اء ما وقـع مـن    - ٢٥
ــوات املرــلحة     إن ــة الق ــال ا ــات املرــلحة الرــو ية القت ــة وا ماع ــات املرــلحة و وا  ا ماع
وقـ  إ ـالا   يهـدد  علـى ا انـز ارافـو     املصاقة الـا لة ومصاقة ااد من األ لحة ر ةاتلـامل

ش يئال من األمهيـة مبكـان   الرو ية. واملدل الاوي  اة إ را ي  وا مهو ية العراية على الصا  
و ـع  لر اصـع أ. ت ـعيد   مل ور املقـام األول حياف  الارفان على اشت ال مع القوة وبلـ و  أن 

 ـمان اش ـتقرا  ر   تشك  عص را ذاما ر قوة وشية الوش تئال عرب خط وق  إ الا الصا . 
ا ـتمرا  وقـ  إ ـالا الصـا       جهـد لكـالـة  أ. املصاقة. ولن تـدخر األمـم املتحـدة مـن جانبـها      

 الرا . مص  أمد  وي  اة إ را ي  وا مهو ية العراية الرو ية.
األمـــا ر ا مهو يـــة العرايـــة و ـــع ويرــاو ين اـــالغ القلـــن إ اء ا ـــتمرا  تـــدذو  ال  - ٢6

الرو يةو وأثر بل  على الرو ية وتداعياتت ايحمتملـة علـى اش ـتقرا  ر املصاقـة. ومـا ارحـأل       
مصاقة عمليات القوة. ويشك   وجود القوات املرـلحة  على و ات تؤثر إىل حد اعيد ذ   التا

الرو ية واألعتدة العركرية غري املأبون ما ر املصاقة الـا ـلة انتـهاكا شتــاا فـ  اشتـتبال      
القــوات املرــلحة الرــو ية وا ماعــات املتئايــد مــن جانــز  ــتادام كمــا أن اشاــة القــوات. 

و مبـا ر بلـ  ا ـتادام    دا رلأل ـلحة الثقيلـة ر الصــئا  الرـو . الـ     ااعة للدولة غري الت املرلحة
يبعـث علـى   القوات ااكومية للقوة ا وية ر مصاقـة ااـد مـن األ ـلحة علـى ا انـز ارافـوو        

قلن وجود وا تادام الـداااات واأل ـلحة الثقيلـة مـن ِقبـ  القـوات املرـلحة        اوأشح   القلن.
ــات امل  ــة   رــلحة الرــو ية وا ماع ــة للدول ــري التااع ــة الـا ــلة. و غ ــئال ر املصاق ــاُت ش ت ااع

املصاقة الـا لة ومصاقة ااـد  أجئاء كبرية من على غري التااعة للدولة تريار املعا  ة املرلحة 
قـوة وذـ  ش تـئال موجـودة علـى  ـول       المن األ لحة ر ا ـئء ا صـويب مـن مصاقـة عمليـات      

تراط معركرم. القوة. وش يئال املعـرب الرمسـ  اـة ا ـانبة ألــا      جئء من الارين الر يرية ال  
 وارافو مغلقا.

ويصبغ  أش توجـد ر املصاقـة الـا ـلة أ. قـوات عرـكرية اا ـتثصاء تلـ  التااعـة لقـوة           - ٢7
غــا ات األمـم املتحـدة. وأحـث حكومــة ا مهو يـة العرايـة الرـو ية علــى التوقـ  عـن تـن ال         

عدا يــة ر عمــال الاألحتتــرم وقــ  أن الصـــئا  الرــو . إىل ر  ــراف األا ويــة. وأدعــو ايــع 
العرــكرية ر األعمــال  و ووقــ (٢٠16) ٢٢68وفقــا لقــرا  جملــس األمــن  ايــع أحنــاء البلــد
مـــن ة املرـــلحعصا ـــر العرـــكرية وايـــع ال عتـــدة قـــوة وإ الـــة كـــ  األ  المصاقـــة عمليـــات  

 الـا لة. املصاقة

http://undocs.org/ar/S/RES/2268(2016)
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غـري املـأبون مـا    عتـدة  األ لحة واألنشر ويصبغ   يش الدفا  اإل را يل  التوق  عن  - ٢8
ُيحتمـ  أن تـؤد. خروقـات    إ ـافة إىل بلـ و   . ور مصاقة ااد من األ لحة على ا انز ألـا

 التـوتر شت حـا ت ـعيد  إىل جصـود جـيش الـدفا  اإل ـرا يل      مـن قبـ     خط وق  إ ـالا الصـا   
 .ا انبة اة
إىل ا ماعـــات عاجلـــة أذيـــز االبلـــدان بات الصــــوب أن توجـــت   ـــالة قويـــة وإنـــا و - ٢9

املرلحة املوجودة ر مصاقة عمليات القوة اضرو ة وقـ  ايـع األعمـال الـ  تشـك  انتـهاكا       
ة والـ  تعـر ض   إ را ي  وا مهو ية العراية الرو ياملربم اة شتـاا ف  اشتتبال اة القوات 

صح أفـراد األمـم املتحـدة ااريـة الـ  متكصـهم مـن        مب المة أفراد األمم املتحدة وأمصهم للاارو و
ــ        ــن يرــاو ين إ اء العديــد مــن ااــواد  ال اش ــاال  اوشيتــهم ارــالمة وأمــن. وي ــ  القل

اـأ. عمـ  عـدا      ض أفراد األمم املتحدة ومرافقها للاار. ومن غري املقبول قيام أية جهة عر ُت
ــد           ــة وتقيي ــد لرــالمتهم البدني ــى هتدي ــا يصاــو. عل ــ  م ــا ر بل ــم املتحــدةو مب ــراد األم  ــد أف
اركتــهمو وإ ــالا الصــا  اشــك  مباتــر أو غــري مباتــر علــى أفــراد األمــم املتحــدة ومرافقهــا.   

عمــال األكــ  . وأكــر  التأكيــد علــى أن  همو ــز  ــمان  ــالمة أفــراد األمــم املتحــدة وأمصــ  
و تشــك  خاــرا علــى وقــ   . يقــوم مــار املصاقــة الـا ــلةو أيــا كــان الاــرف الــ  العرــكرية

املوجـودين علـى   إ الا الصا  وعلى الرـكان املـدنية ايحملـيةو فضـال عـن أفـراد األمـم املتحـدة         
 وأحث ايع األ راف على أن تتا  ك  التدااري الال مة اماية املدنية.األ ض. 

ــم املتحــدة وأمصــ     املرــؤولية الر يرــية عــن إن  - 3٠ ــراد األم ــة  هم ــمان  ــالمة أف ر املصاق
كومـة ا مهو يــة  تقــع علـى عــاتن ح  ا انــز ارافـو علـى  الـا ـلة ومصاقـة ااــد مـن األ ــلحة    

 العراية الرو ية.
أل إ ـرا ي   علصـ وي   ا ـتمرا  وجـود قـوة األمـم املتحـدة ر املصاقـة  ـرو يا. وقـد أ         - 31

ــة الرــو ية   ــة العراي ــن وا مهو ي ــواتو     ا ــتمع ــة الق ــ  اشتــتبال ا ــاا ف ــا ااتـ را  التئامهم
ــة         ــوة ر إ ــا  تشــكيلتها املؤقت ــالارفة مرــاعدة الق ــز ا ــم املتحــدة. وأذي ــوة األم واوجــود ق

ر أ ر  وقأل ممكن مبا يكـ  أن ت بح القوة قاد ة على تصـي  وشيتـها اـعاليـة إىل   وانتشا ذا 
 املصاقة الـا ـلة. وأود أن أنـو  ااملرـاعدة    االكام  إىلهتا  مكان عودااألما يرمح الو ع أن 

تــوفري اإلمــدادات  رــهي  املقدمــة مــن حكــوم  إ ــرا ي  وا مهو يــة العرايــة الرــو ية ر ت      
و هاإعـادة تشـكيل   األ ا ية دعماإ للقـوة. كمـا أذيـز اـالارفة موا ـلة دعـم القـوة ر جهـود        

املؤقتـة الـعالـة   جـراءات  اإلا ر بل  مبعالقة العمالنية ومعا ة ا وانز اإلدا ية واللوجرتية وال
ش يـئال مـن   . والقصياـرة ظـ  إغـالا معـرب    ر  اة ا انبة ألــا وارافـو  أفراد البعثة لعبو  املتبعة 
لقوة أن حت   علـى التكصولوجيـا واملعـدات الال مـة لتعئيـئ مراقبـة املصاقـة        االصربة إىل ايو. اا
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رايـة القـوة. وش تـئال العـودة الكاملـة للقـوة إىل       الـا لة وخط وق  إ الا الصا و ولتحرة 
 ـالمة  ت ـ   . ور إ ا  التاايط والتحضري لتل  العودةو للبعثةأولوية شك  املصاقة الـا لة ت

 .لتل  العودة الارا ن ايحمددةحتديد ر  ا   اشعتبا  األهم مها األمم املتحدة وأمصأفراد 
س األمـن مما  ـة نــوب  لـدفع الاـرفة املعصـية       وش يق  عن بل  أمهية أن يوا   جمل - 3٢

إىل كـالــة متكــة القــوة مــن العمــ  ارــالمة وأمــن وحريــة. ومــن الضــرو . أن تتــوافر للقــوة    
العـودة الكاملـة إىل املصاقـة الـا ـلةو     الـ  متك صـها مـن    الو ـا   واملـوا د الال مـة    ك  اا تمرا  

د ا ـة القـد ات العرـكرية     الـوا دة ر  تصـيـ  التو ـيات  كمـا أن   يرمح الو ع ا ل .إن  ما
رـهم  أن تاااليـة و  تهاتشـكيل عمالنيـة ر  الـعالية الأن حتقن أق ى قد  من  منللقوة  يمك صها 

 .عودة حمتملة إىل املصاقة الـا لة. ال روف املؤاتية أل ر تقييمبعثة ر جهود ال
 والتئامهــا جتاذهــا عــامال  األمــم املتحــدةوت ــ  ثقــة البلــدان املرــامهة اقــوات ر قــوة    - 33

يرـهم ر قـد ة البعثــة علـى موا ـلة اش ــاال  اوشيتـها. وأود أن أعـرح اكومــات       ا   يرـي 
ا تقدمـت مـن   أيرلصدا واوتان وا مهو ية التشيكية وفيج  ونيبال واهلصـد وذولصـدا عـن امتصـاين ملـ     

األعضـاء الـ    للـدول  تـكر.  أعرح عن وتبديت من التئامها وُت هر  من عئم. كما  مرامهات
 تراذم مبراقبة عركرية ر ذي ة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة.

أهنـى فتـرة خدمتـت    وختاماو أود أن أعرح عن تقدير. للواء او نا تاند ا هتاااو الـ .   - 34
خــالل فتــرة توليــت مص ــز   ــيس  تتــباط/فرباير علــى تـانيــت ر القيــادة والتئامــ 7ر القــوة ر 
القــوة. كمــا أود أن أعــرح عــن امتصــاين لألفــراد العرــكرية واملــوظـة املــدنية     البعثــة وقا ــد

جملس األمن اكــاءة وتــاٍن    ممأنا ها العاملة ر القوة ال ين يوا لون أداء املهام ا رام ال  
أن القـوة  توا ـ  اـ ل ق ـا ل جهـدذا لال ـاال        لد. م ء الثقة اـ ر ظ  ظروف  عبة. 

 مبهمتها.
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