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االشـتباك للفتـرة   تقرير األمني العـام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض            
  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٠ آذار/مارس إىل ١ من

    
  مقدمة  -  أوال  

 ا قــوة األمـم املتحــدة ملراقبـة فــض  يقـدم هـذا التقريــر بيانـا باألنشــطة الـيت اضــطلعت ـ       - ١
االشتباك (القوة) خالل األشهر الثالثة املاضية، عمال بالواليـة املنصـوص عليهـا يف قـرار جملـس      

  .)٢٠١٥( ٢٢٥٧ اليت مددت يف قرارات الحقة كان آخرها القرار )١٩٧٤(  ٣٥٠األمن 
    

  الوضع يف املنطقة وأنشطة القوة  - ثانياً   
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اسـتمر وقـف إطـالق النـار بـني إسـرائيل واجلمهوريـة           - ٢

الــدائر يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية وإن يف ظــل بيئــة متقلبــة بشــكل دائــم تعــزى إىل النـــزاع 
ــهاكات       ــن االنتـ ــدد مـ ــوع عـ ــم وقـ ــورية ورغـ ــة السـ ــاق   العربيـ ــاه التفـ ــواردة أدنـ ــيمة الـ اجلسـ

ــض ــوا   ف ــني الق ــتباك ب ــوات الســورية  ت االش ــرائيلية والق ــام  اإلس ــوات  ١٩٧٤لع ــت الق . تبادل
املســلحة العربيــة الســورية ومجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابعــة للدولــة الــنريان باألســلحة   
الثقيلة يف املنطقة الفاصلة ومنطقة احلد من األسـلحة. وواصـلت اجلماعـات املسـلحة املختلفـة،      

صــرة املــدرج يف القائمــة ولــواء شــهداء الريمــوك، الــذي يــدين بينــها التنظــيم اإلرهــايب جبهــة الن
بــالوالء لتنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام، تبــادل إطــالق النــار يف منطقــة عمليــات   
القوة. وداخل املنطقة الفاصلة، يشكل وجود القـوات املسـلحة السـورية واألعتـدة العسـكرية،      

سكرية أخرى، خبالف مـا خيـص القـوة، انتـهاكا     فضال عن وجود أي أفراد مسلحني وأعتدة ع
، )٢٠١٥( ٢٢٥٧التفــاق فــض االشــتباك بــني القــوات. وكمــا أكــد جملــس األمــن يف قــراره    

  .العسكرية  ينبغي أال يكون يف املنطقة الفاصلة أي نوع من أنواع األعمال
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ذل قصارى جهودها من أجل احلفاظ على وقف إطـالق النـار   وتقوم القوة، يف إطار ب  - ٣
ص عليـــه يف اتفـــاق فـــض االشـــتباك والتأكـــد مـــن التقيـــد بـــه حبـــذافريه، علـــى النحـــو املنصـــو 

القـوات، بـاإلبالغ عـن كــل انتـهاكات خـط وقـف إطــالق النـار. وتشـكل كـل حــوادث           بـني 
ك قيـام األفـراد باجتيـاز    إطالق النار يف املنطقة الفاصلة وعـرب خـط وقـف إطـالق النـار، وكـذل      

خط وقف إطالق النار، انتهاكات التفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات. وواصـل قائـد القـوة،         
يف إطار تعاطيه املنتظم مع اجلانبني، دعوةَ الطـرفني إىل التحلـي بأقصـى درجـات ضـبط الـنفس       

  .ومنع أي حسابات خاطئة قد تؤدي إىل تصعيد للوضع عرب خط وقف إطالق النار

ووقــع عــدد مــن احلــوادث اجلــديرة بالــذكر عــرب خــط وقــف إطــالق النــار يف انتــهاك       - ٤
التفاق فض االشتباك بني القوات. ففي مناسبتني، أطلق جنود جيش الـدفاع اإلسـرائيلي النـار    

مقربـة مـن خـط وقـف إطـالق النـار       من أسلحة صـغرية علـى أشـخاص يقومـون بأنشـطة علـى       
ثالثــة  ٨٠شــباط/فرباير، شــاهد أفــراد األمــم املتحــدة يف املوقــع   ٢٨. ويف اجلانــب برافــو علــى

الق النــار، يعمــل اثنــان منــهما أشـخاص علــى اجلانــب برافــو، علـى مقربــة مــن خــط وقــف إطـ   
ــى ــدفاع        عل ــدي يف جــيش ال ــام جن ــت الحــق، ق ــن األرض. ويف وق ــة م ــتالع أعمــدة معدني اق

التـابع لألمـم املتحــدة،    ٨٠مـن املوقـع    متـر  ٧٠٠اإلسـرائيلي يف وضـعية راجلـة علـى بعـد حنــو      
بإطالق رصاصة واحدة سـقطت بـالقرب مـن الشـخص الثالـث الـذي عمـد فـورا إىل ركـوب          

آذار/مارس، شاهد أفـراد األمـم    ٢٣مركبة منطلقا ا من املكان مع الشخصني اآلخرين. ويف 
ناريني يف اجتـاه ثالثـة   دورية تابعة جليش الدفاع اإلسرائيلي تطلق عيارين  ٨٠املتحدة يف املوقع 

أشخاص يعملـون يف حقـل يف املنطقـة الفاصـلة بـالقرب مـن خـط وقـف إطـالق النـار. وغـادر            
  األشخاص الثالثة املنطقة على الفور يف اجتاه قرية رفيد.

 وشوهد بشكل شبه يومي عبور خط وقـف إطـالق النـار مـن قبـل مـدنيني، معظمهـم         - ٥
 ٢٨و  ١٠و  ٩نــب ألفــا. ويف عــدد مــن املناســبات يف مــن الرعــاة، مــن اجلانــب برافــو إىل اجلا

ــارس و  ــة       ١١آذار/م ــم املتحــدة يف مركــز املراقب ــراد األم ــا  ٥٤نيســان/أبريل، شــاهد أف تعاطي
الســياج الــتقين اإلســرائيلي بــني أفــراد مــن جــيش الــدفاع اإلســرائيلي وأفــراد مــن اجلانــب    عنــد

انــب برافــو مركبــات مــن اجل برافــو، كــان بعضــهم مســلحا. ويف إطــار هــذا التعــاطي، ســارت 
، ٥١بوابة عند السـياج الـتقين اإلسـرائيلي. وشـاهد أفـراد األمـم املتحـدة يف مركـز املراقبـة           حنو
ــدفاع ا    ٢٠ يف ــود مــن جــيش ال ــون شخصــا أعــزل   نيســان/أبريل، مخســة جن إلســرائيلي يواكب
ص األعـزل  بوابة عند السياج الـتقين اإلسـرائيلي، عمـدوا الحقـا إىل فتحهـا لـتمكني الشـخ        إىل

ــة  مــن العبــور مــن اجلانــب ألفــا إىل داخــل املنطقــة الفاصــلة    . مث صــعد هــذا الشــخص يف مركب
  .ينتظره فيها شخص على اجلانب برافو وانطلقت به يف اجتاه قرية روحيينة  كان
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ويف سياق الرتاع السوري، سجل تبادل متقطـع لـنريان املدفعيـة بـني القـوات املسـلحة         - ٦
ملسلحة استمر بدرجات متفاوتـة مـن احلـدة يف املنطقـة الفاصـلة ومنطقـة       السورية واجلماعات ا

املســلحة الســورية علــى مواقعهــا   احلــد مــن األســلحة علــى اجلانــب برافــو. وحافظــت القــوات  
وال ســيما حــول البعــث وخــان أرنبــة وحــول حضــر ويف املنطقــة احمليطــة    ،املنطقــة الفاصــلة يف

ــا وطرجنــة وعفانيــة. وشــ   ــادال   بــالقرى الــثالث جبات هد اجلــزء الشــمايل مــن املنطقــة الفاصــلة تب
ــار الثقيــل ونــريان األســلحة       ــار علــى مســتوى مــنخفض باملــدافع الرشاشــة مــن العي متقطعــا للن

ســـلحة. ويف األشـــهر األخــــرية،   الصـــغرية بـــني القــــوات املســـلحة الســـورية واجلماعــــات امل    
املتحـدة  التـابع لألمـم    ١٧إطالق نار بشكل خـاص انطالقـا مـن املنطقـة احمليطـة بـاملوقع        سجل

أيار/مــايو،  ٢٢إىل  ٢٠اجتــاه بيــت جــن ومــن منطقــة حضــر صــوب جباتــة اخلشــب. ومــن   يف
ــار بــني القــوات        ــادل املباشــر وغــري املباشــر إلطــالق الن ــادة ملحوظــة يف التب رصــدت القــوة زي

ــري التا    ــلحة غـ ــة املسـ ــات املعارضـ ــورية ومجاعـ ــلحة السـ ــد   املسـ ــافة إىل العديـ ــة، إضـ ــة للدولـ بعـ
النفجارات والتفجريات يف األجزاء الشمالية والوسطى من املنطقة الفاصـلة ومنطقـة احلـد    ا من

من األسلحة على اجلانب برافو، ال سيما بالقرب من حرفا. وخالل تلك الفترة، شـاهد أفـراد   
  .بالقرب من معسكر الفوار تانفجارا  ٤األمم املتحدة يف موقع املراقبة املؤقت 

ملنطقة احلدوديـة بـني اجلمهوريـة العربيـة السـورية ولبنـان، شـاهدت        وإىل الشمال، يف ا  - ٧
مناسـبة، حتركــات عـرب احلــدود ألفـراد جمهــويل اهلويـة، بعضــهم مسـلح بأســلحة       ١٦القـوة، يف  

  أوتوماتيكية ورشاشات خفيفة، وأبلغت عنها.

وحافظت القوات املسلحة السورية على مواقعها على طول الطريق الرئيسية الـيت تـربط     - ٨
القنيطـرة بدمشـق ونشـرت بشـكل عـام دبابــات يف مواقـع متامخـة للمنطقـة الفاصـلة. وشــاهدت          
القوة مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعة للدولة تستخدم دبابات يف املنطقة الفاصلة. وإضـافة  

ومركــز  ٣٢ و ٢٥ت القــوات املســلحة الســورية علــى وجــود هلــا يف املــوقعني  إىل ذلــك، حافظــ
ــة  ــت عناصــر    ٧٢املراقب ــت. وظل ــيت ســبق أن أُخلي ــم املتحــدة ال ــة لألم مســلحة موجــودة   ، التابع

  .إخالؤمها التابعني لألمم املتحدة اللذين سبق ٧١ومركز املراقبة  ١٠املوقع   يف

احلــد مــن األســلحة، ســجل إطــالق ة ومنطقــة ويف اجلــزء األوســط مــن املنطقــة الفاصــل  - ٩
مــدفعي متقطــع مصــحوب بتبــادل كثيــف إلطــالق النــار يف منتصــف شــباط/فرباير عنــدما    نــار

شنت مجاعات املعارضة املسلحة غري التابعـة للدولـة هجمـات علـى القـوات املسـلحة السـورية        
  .واملشارة يف جبا

مفتوحـــة عـــن زيـــادة يف حـــدة   وخـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، أفـــادت مصـــادر   - ١٠
 آذار/مــارس، أفيــد بــأن لــواء ٢١االشـتباكات بــني جبهــة النصــرة ولــواء شـهداء الريمــوك. ويف   
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شهداء الريموك وحركة املـثىن التابعـة لـه شـنا هجومـا ضـد جبهـة النصـرة ومجاعـات املعارضـة           
تـه  جلسالح اسـتوليا بنتي املسلحة غري التابعة للدولة يف اجلزء اجلنويب الغريب من املنطقة احملدودة ا

نيسـان/أبريل   ٣نـه جـرى اسـترداد هـذه املكاسـب يف      على عدد من البلدات والقرى. وأفيـد بأ 
عندما شنت جبهة النصرة واجليش السوري احلر هجوما مضـادا. وحـىت نيسـان/أبريل، واصـل     

التـابع لألمـم    ألـف  ٨٠لواء شهداء الريموك تدريباتـه العسـكرية علـى مقربـة مـن موقـع املراقبـة        
ــم املتحــدة          ــراد األم ــي. وجتــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل أن أف ــد أُخل ــذي كــان ق املتحــدة ال

آذار/مارس، إىل املالجئ نتيجـة وقـوع انفجـار     ٢، يف هرعوا ٥٣ومركز املراقبة  ٨٠املوقع  يف
ضخم على مقربة من مواقع األمم املتحدة. وانفجـرت مركبـة مفخخـة بـأجهزة تفجـري يدويـة       

املنطقـة الفاصـلة،    نع عند حاجز تفتيش أقامتـه عناصـر مسـلحة يف ضـواحي قريـة عيشـة يف      الص
اهلجوم الثاين مـن نوعـه    شخصا. وكان هذا اهلجوم غري املتكافئ هو ١٨أُبلغ يف إثره عن وفاة 

عنــدما وقــع  ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠الــذي تشــاهده القــوة يف املنطقــة الفاصــلة منــذ   
  .التابع لألمم املتحدة ٥١القبيل يف القحطانية بالقرب من مركز املراقبة هجوم آخر من هذا 

لـدى الطـرفني،    اتفاق فض االشتباك بـني القـوات  واحتجت القوة على كل انتهاكات   - ١١
مبــا يف ذلــك علــى وجــود أعتــدة غــري مــأذون ــا يف املنطقــة الفاصــلة وإطــالق النــار يف املنطقــة  

لطـرفني بالتزامهمـا التقيـد بأحكـام االتفـاق وضـمان سـالمة وأمـن         الفاصلة. وذكّر قائد القـوة ا 
  .أفراد األمم املتحدة على األرض

ويف مناسبتني، شاهدت القوة أشخاصا مسلحني وغري مسلحني حيفرون ويزيلون ألغامـا    - ١٢
شـباط/فرباير، شـاهد أفـراد األمـم      ٢٤أرضية على مقربة مباشرة من مواقـع األمـم املتحـدة. ويف    

جمموعتني من األشخاص ينتشـلون ألغامـا مضـادة للـدبابات وألغـام       ٥٣دة يف مركز املراقبة املتح
آذار/مـارس، شـاهد أيضـا     ٢٦متـر مـن موقـع املراقبـة. ويف      ٨٠٠مضادة لألفراد علـى بعـد حنـو    
  .املوقع متر من ٨٠٠شخصني يقتلعان ألغاما على بعد حنو  ٨٠موظفو األمم املتحدة يف املوقع 

ورصدت القوة مخسة أماكن نصبت فيها خيام ومنشآت أخـرى للنـازحني يف املنطقـة      - ١٣
خيمة مشـال غـرب قريـة عيشـة املتداخلـة       ٧٠الفاصلة وعلى مقربة من املنطقة. وشوهدت حنو 

التـابع لألمـم املتحـدة. وشـاهدت      ٨٠بني مناطق خط وقـف إطـالق النـار بـالقرب مـن املوقـع       
ة حمدودة يف حميط اخلـيم كمـا شـاهدوا بشـكل منـتظم جمموعـات       القوة خزانات مياه وبنية حتتي

صغرية من املدنيني يف هذا املخيم. ويف خميم آخر يقع يف منطقة على طول خـط وقـف إطـالق    
خيمة ومنشآت خشبية وحاويات. كمـا شـوهدت    ١٥٠النار قرب قرية بريقة، شوهدت حنو 

خيمــة  ١٣٠وشــاهدت القــوة حنــو مــن وقــت إىل آخــر أعــداد صــغرية مــن املــدنيني يف املخــيم. 
التـــابع لألمــم املتحـــدة.   ٥٣ومنشــأة خشــبية علـــى طــول الطريـــق املؤديــة إىل موقـــع املراقبــة      
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خيمــة أخــرى يف موقــع متــداخل علــى جــانيب خــط برافــو إىل الشــمال الغــريب    ١٥وشــوهدت 
 قرية عني القاضـي. وشـوهدت خيمـة منفـردة يف مركـز كودنـة القريـب مـن اخلـط برافـو.           من

 ب إغــالق معــرب القنيطــرة الرمســي بــني اجلــانبني ألفــا وبرافــو منــذ أواخــر آب/أغســطس    وبســب
، فــإن القــوة غــري قــادرة حاليــا علــى أن تيســر، بالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصــليب     ٢٠١٤

  .األمحر، عمليات العبور ألغراض إنسانية، مبن فيهم الطالب، بني اجلانبني

، ٢٠١٤واقــع يف أيلول/ســبتمرب مؤقتــا مــن عــدد مــن املومــا زالــت القــوة منــذ انتقاهلــا   - ١٤
انتظار عودا بالكامل إىل املنطقة الفاصـلة مـىت مسحـت الظـروف بـذلك، حتـتفظ بالقـدرة         ويف

ط وقـف إطـالق النـار مـن مواقعهـا      على أن تراقب، وإن بطريقـة معدلـة، املنطقـةَ الفاصـلة وخـ     
يف اجلانــب  ٢٢ملنطقــة الفاصــلة، واملوقــع يف اجلــزء اجلنــويب مــن ا ٨٠جبــل الشــيخ، واملوقــع  يف

ألفا. وظلت عمليات القوة حتظى بدعم مـن املـراقبني العسـكريني التـابعني هليئـة األمـم املتحـدة        
ملراقبة اهلدنـة األعضـاء يف فريـق مـراقيب اجلـوالن، الـذي أبقـى علـى مخسـة مراكـز مراقبـة ثابتـة             

يـــق مـــراقيب اجلـــوالن مركـــزة ة فروأربعـــة أخـــرى مؤقتـــة علـــى اجلانـــب ألفـــا. وظلـــت أنشـــط 
ــى ــراقيب         عل ــق م ــل األوضــاع. ومــن خــالل فري ــى حتلي ــى مــدار الســاعة وعل ــة عل ــة الثابت املراقب

رية ملســتويات األعتــدة والقــوات اجلــوالن، واصــلت القــوة القيــام بعمليــات تفتــيش نصــف شــه
فرقــةَ التفتــيش ضــباطُ اتصــال    منطقــة احلــد مــن األســلحة علــى اجلانــب ألفــا. وواكــب أ        يف

لــة يف منطقــة احلــد مــن األســلحة اجلانــب ألفــا. وظلــت عمليــات التفتــيش والعمليـات املتنق  مـن 
اجلانب برافو معلقة بسبب الوضع األمين. وكما حصل يف املاضي، واجهـت القـوة قيـودا     على

يف حرية تنقلها، ومنعت أفرقة التفتيش التابعة هلا مـن الوصـول إىل بعـض املواقـع علـى اجلانـب       
لت الترتيبات اليت وضعها جيش الـدفاع اإلسـرائيلي للحـد مـن حـاالت التـأخري       ألف. وقد سه

 ،٨٠ واملوقـع  ٧٣و  ٥٤ يف تيسري عبور أفراد األمم املتحدة السياج التقين إىل مركـزي املراقبـة  
  .من التحديات اليت يصادفها أفراد األمم املتحدة

املتحدة مرات عـدة وجـود مـدافع    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظ أفراد األمم   - ١٥
كيلـومترات مـن خـط وقـف إطـالق       ١٠ملم علـى اجلانـب ألفـا ضـمن مسـافة       ١٥٥من عيار 

النار، منها ما هـو مثبـت يف مـرابض ومنـها مـا هـو حممـول علـى شـاحنات مسـطحة. وخـالل            
 األشهر املمتدة من شباط/فرباير إىل نيسان/أبريل، سجلت زيادة كبرية يف حامالت الصـواريخ 

منظومــات رامجــات  ٩لقــوة آذار/مــارس، شــاهد أفــراد ا ٣يف منطقــة احلــد مــن األســلحة. ويف 
فاع اإلســـرائيلي يف منطقـــة احلـــد يف منطقـــة تـــدريب جلـــيش الـــد  M270نـــوع  صـــواريخ مـــن

ــن ــى  م ــدد إىل     األســلحة عل ــذا الع ــع ه ــا، وارتف ــب ألف ــارس. وإضــافة   ١١يف  ١٢اجلان آذار/م
ــك، يف إىل ــوة  نيســان/أبريل، شــاه  ١٤ ذل ــراد الق ــوع     ٦د أف ــن ن ــدفع م ــة ال  M109مــدافع ذاتي
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لـم  ك ١٠ملم) يف موقـع جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي داخـل املنطقـة املمتـدة         ١٥٥ (مدفعية عيار
  .على اجلانب ألفا

راض الوضـــع يف املنطقــة الفاصـــلة  وواصــلت القــوة، بالتشـــاور مــع األطـــراف، اســتع      - ١٦
يــة إىل املواقــع الــيت جيرض تســمح بعــودة تدرأجــل تقيــيم مــا إذا كانــت الظــروف علــى األ  مــن

كانــت أخلتــها يف املنطقــة الفاصــلة. واهلــدف النــهائي للقــوة هــو عودــا بالكامــل إىل املنطقــة    
ة، رأت القــوة أن الوضــع األمــين الفاصــلة عنــدما تســمح الظــروف بــذلك. ويف األشــهر األخــري

الوضـع يف املنطقـة الفاصـلة متقلبـا.      اجلزء الشمايل ومعظم اجلزء األوسط قد حتسن وإن ظلَّ يف
إخالؤهـا يف معسـكر الفـوار،    سـبق  وانسجاما مـع النيـة بـالعودة إىل مواقـع األمـم املتحـدة الـيت        

أيار/مـايو، مزيـدا مـن بعثـات      ٢نيسان/أبريل و  ١٢آذار/مارس و  ٣و  ٢أوفد أفراد القوة يف 
التابعـة   ٧٢و  ٧١ املراقبـة ومركزي  ٣٢و  ٣١و  ٢٥و  ١٦و  ١٠ تقصي احلقائق إىل املواقع

معسـكر الفـوار   إىل لألمم املتحدة اليت سبق إخالؤها يف اجلزء الشـمايل مـن املنطقـة الفاصـلة، و    
يف منطقة احلد من األسلحة على اجلانب برافو. ومل تسجل حـوادث أمنيـة علـى طـول الطـرق      

يف مرافــق األمــم  الــيت يســلكها أفــراد القــوة لــدى تــوجههم إىل مرافــق األمــم املتحــدة هــذه أو   
ــادئ. إال أن مصــادر          ــين ه ــوة أن الوضــع األم ــراد الق ــا. ووجــد أف ــيت جــرت زيار املتحــدة ال
ــني القــوات املســلحة الســورية        ــوع اشــتباكات ب ــايو عــن وق ــادت يف أواخــر أيار/م مفتوحــة أف

ــة يف حمــيط معســكر ال      ــة للدول ــداد   ومجاعــات املعارضــة املســلحة غــري التابع ــق اإلم ــوار وطري ف
ــين أيضــا ألفــراد القــوة أ  دمشــ بــني ــزال   ق ومعســكر الفــوار. وتب ن بعــض منشــآت املواقــع ال ت
باديـة عليهــا.  حاهلـا رغــم األضـرار الـيت حلقــت مبواقـع األمــم املتحـدة وعالمـات النــهب ال       علـى 

  .رالعودة إىل تلك املواقع تستلزم قدرا كبريا من عمليات التصليح وإعادة اإلعما  إن

الــيت جــرى التوصــل إليهــا مــن التقييمــات الــيت جتريهــا القــوة،     ويف ضــوء االســتنتاجات  - ١٧
البعثــة التخطــيط للعــودة تــدرجيا إىل منشــآت األمــم املتحــدة الــيت أُخليــت علــى اجلانــب    تواصــلُ

لظـروف السـائدة علـى األرض. وكخطـوة أوليـة، تسـعى القـوة إىل العـودة بصـورة          ، تبعـاً ل برافو
وة القيـام بـبعض أنشـطة املراقبـة والـدوريات يف املنطقـة       حمدودة إىل معسكر الفوار الذي يتيح للق

أهيـــل الالزمـــة يف معســـكر الفـــوار الفاصـــلة. ومـــن املقـــرر أن تبـــدأ أعمـــال التشـــييد وإعـــادة الت
. وســــتتطلب العــــودة احملــــدودة إىل معســــكر الفــــوار نشــــر حنــــو       ٢٠١٦حزيران/يونيــــه  يف

راقبــة ومحايــة القــوة، وقــدرة  جنــدي، ومــا يــرتبط ــم مــن قــدرات القــوة، مبــا يف ذلــك امل   ١٠٠
علـى وضـع تفاصـيل هـذه      ااألمانـة العامـة والقـوة حاليـ    وتعكـف  حمـدودة مـن املـوظفني املـدنيني.     

ــيم القــوة للوضــع األمــين يف اجلــزء       العــودة، مبــا يف ذلــك مــا تســتلزمه مــن قــدرات. ومــع أن تقي
هـو أنـه يتـيح العـودة      علـى اجلانـب برافـو    ومنطقة احلد من األسـلحة الشمايل من املنطقة الفاصلة 
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إىل معسكر الفوار، فإن دعم الطرفني مطلـوب لتسـهيل القيـام باألنشـطة واملهـام املعـززة املـأذون        
ألفـراد القـوة   ، عنـد االقتضـاء،   جـراءات العبـور املؤقتـة   إلا للقوة. وال يزال اسـتحداث الطـرفني   

قـوة األمـم   بني اجلانبني ألفا وبرافو يتسم بأمهيـة حيويـة. كمـا أن اتفـاق الطـرفني علـى اسـتخدام        
للتكنولوجيا، مبـا يف ذلـك عناصـر الـتمكني التكنولـوجي مـن أجـل تعزيـز مراقبـة ورصـد           املتحدة 

مر ال غـىن عنـه.   املنطقة الفاصلة وخط وقف إطالق النار والقدرات الالزمة لتعزيز محاية القوة، أ
  .القوة القدرات املناسبة لزيادة عملياا على اجلانب برافوتلك أن متأيضا ة مبكان يومن األمه

وواصلت القوة إعادة إمداد مواقعها يف جبل الشيخ انطالقا من دمشـق. وتسـير القـوةُ      - ١٨
القــوة،  بــني دمشــق ومواقعهــا يف جبــل الشــيخ بشــكل شــبه يــومي ومبواكبــة أمنيــة مــن    قوافــلَ

مصحوبة بضابط اتصال من مكتب املندوب العريب السوري الرفيع املستوى. وواصـلت القـوة   
االضطالع بـالتخطيط حلـاالت الطـوارئ يف مـا يتصـل بتـوفري التعزيـزات ملواقـع األمـم املتحـدة           
ــة التابعــة هلــا وبإخالئهــا، وحتــديثَ التخطــيط حلــاالت الطــوارئ املتصــلة بنقــل       ومراكــز املراقب

ء أفـراد األمـم املتحـدة العـاملني يف اجلـانبني ألفـا وبرافـو، وكـذلك يف دمشـق، مـن تلـك            وإجال
املناطق. ونفذت القوة، من خالل السرية االحتياطية للقوة، حماكـاةً عمليـةً ومتـارين وتـدريبات     
على حنو منتظم تأهبا لكل حاالت الطوارئ املتوقعـة. وواصـلت القـوة وفريـق مـراقيب اجلـوالن       

  منتظمة على اإلجالء والتعزيز وعمليات والتخطيط للطوارئ.متارين 

القوة جهودها الرامية إىل تعزيز مواقعها ووجودهـا يف منطقـة جبـل الشـيخ.      توواصل  - ١٩
بإدخـال   ألـف  ٢١و  ١٢ وتواصلَت األعمال يف البنية التحتيـة واألشـغال األرضـية يف املـوقعني    

شـؤون  البالطاقـة، واالتصـاالت وتـوفري الـدعم يف      حتسينات على تدابري محايـة القـوة، واإلمـداد   
مشلـت اختـاذ    التـابع لألمـم املتحـدة،    ٨٠ة اليومية. كمـا تواصـلت التحسـينات يف املوقـع     تياحليا

  تدابري إضافية حلماية القوة.

دابري محايـة القـوة املوصـى ـا     تـ  هـا لَ تنفيـذ تـدابري التخفيـف مـن املخـاطر، مبـا في      واصـ تو  - ٢٠
، والقاعـــدة العمالنيـــة  رات العســـكرية للقـــوة، يف مراكـــز املراقبـــة، واملواقـــع    دراســـة القـــد  يف
املرافـق الطبيـة   ومنـها  معسكر زيواين. وحترز األمانة العامة تقدما يف توليـد القـدرات املناسـبة،     يف

دراسـة مـن أجـل دعـم مواقـع القـوة       يف ال ااإلضافية وأفرقة تعطيـل الـذخائر املتفجـرة، املوصـى ـ     
فضـال عـن احلمايـة املتنقلـة اإلضـافية ملواقـع جبـل الشـيخ. وأُجنـزت           ٨٠جبل الشيخ، واملوقـع   يف

ــة وعوا    ــع دفاعي ــة القــوة، تشــمل مواق ــدابري إضــافية حلماي ــة القــوة، يف  ت ــق مشــيدة حــديثا حلماي  ئ
التابعني لألمم املتحدة. وتواصلَ حتديث املقـر الرئيسـي للقـوة يف فنـدق      ألف ١٢و  ١٢ املوقعني
  .مم املتحدة للمخاطر األمنيةوفقا لتدابري التخفيف من املخاطر اليت أوصى ا تقييم األ يعفور
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امــرأة. واجلنــود  ٢٣فــردا، بينــهم  ٧٨٦أيار/مــايو، كانــت القــوة تتكــون مــن  ٨وحــىت   - ٢١
) ١٩١) واهلنـد ( ٢٩٣) وفيجـي ( ٣) واجلمهوريـة التشـيكية (  ٢املنتشرون حاليا هم من بوتـان ( 

ــدا ( ــال ( )١٣٨وأيرلن ــدا (١٥٧ونيب ــدم  ٢) وهولن ــا عســكريا  مرا ٧٧). وإضــافة إىل ذلــك، ق قب
  .املساعدة إىل القوة يف االضطالع مبهامها، بينهم مراقبتان، هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة  من
    

  اجلوانب املالية  - ثالثاً   
ماليـني دوالر   ١,٧مبلغـا قـدره    ٦٩/٣٠١اعتمدت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا       - ٢٢

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٥  متوز/ يوليه ١لتغطية نفقات القوة للفترة من 

ــايو  ١٨ وحــىت  - ٢٣ ــري املســددة للحســاب     ٢٠١٦أيار/م ــررة غ ــتراكات املق ــت االش ، بلغ
دوالر. وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املســددة جلميــع  ماليــني  ١٧,٧اخلــاص للقــوة 

  ماليني دوالر. ٢ ٢٣٣,٨عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ 

 ، فيمـا ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ٣١وردت تكاليف القوات عن الفترة املمتدة حىت   - ٢٤
 ن األول/ديسـمرب كـانو  ٣١ردت تكاليف املعدات اململوكة للوحدات عن الفترة املمتـدة حـىت   

  ، وفقا جلدول السداد ربع السنوي.٢٠١٥
    

  )١٩٧٣( ٣٣٨تنفيذ قرار جملس األمن   - رابعا   
د والية القوة مدة سـتة أشـهر   جتدي )٢٠١٥( ٢٢٥٧عندما قرر جملس األمن يف قراره   - ٢٥

، أهـــاب الـــس بـــالطرفني املعنـــيني أن ينفـــذا فـــورا  ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٣٠أخـــرى حـــىت 
ــراره ــد    )١٩٧٣( ٣٣٨ قـ ــام أن يقـ ــني العـ ــن األمـ ــب مـ ــرا   وطلـ ــرة تقريـ ــك الفتـ ــة تلـ م يف ايـ

تنـاول تقريـري عـن احلالـة     قـد  بري املتخذة لتنفيذ ذلـك القـرار. و  تطورات الوضع وعن التدا عن
املتعلـق بالقـدس    ٦٩/٢٤)، املقدم عمال بقراري اجلمعية العامـة  A/70/353يف الشرق األوسط (

املتعلـــق بـــاجلوالن الســـوري، البحـــثَ عـــن تســـوية ســـلمية يف الشـــرق األوســـط،    ٦٩/٢٥ و
  .)١٩٧٣( ٣٣٨سيما اجلهود املبذولة على خمتلف املستويات لتنفيذ القرار   وال

ــات    - ٢٦ ــف حمادثـ ــذ توقـ ــمرب  ومنـ ــانون األول/ديسـ ــرة يف كـ ــري املباشـ ــالم غـ ، ٢٠٠٨ السـ
أي مفاوضات بني الطرفني. ويزيد النـزاع السوري من تقليـل إمكانـات اسـتئناف تلـك      جتر مل

احملادثـات وإحــراز تقـدم حنــو إحـالل ســالم بـني إســرائيل واجلمهوريـة العربيــة السـورية. وإنــين       
هوريـة العربيــة الســورية واســتئناف اجلهــود  أتطلـع إىل التوصــل إىل حــل ســلمي للنـــزاع يف اجلم 



S/2016/520 

 

16-09112 9/12 

 

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

    
  املالحظات  - خامسا   

إنين أشعر بقلـق بـالغ إزاء انتـهاكات اتفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات. إن اسـتمرار            - ٢٧
تبــادل إطــالق النــار املــدفعي بــني القــوات املســلحة الســورية ومجاعــات املعارضــة املســلحة           

التابعة للدولة، واستمرار القتال بـني اجلماعـات املسـلحة املختلفـة، مبـا فيهـا جبهـة النصـرة          غري
منطقـة احلـد مـن األسـلحة     ودرجة يف القائمة، يف اجلزء اجلنويب من املنطقة الفاصلة اإلرهابية امل

على اجلانب برافو، دد وقف إطالق النـار السـاري منـذ أمـد بعيـد بـني إسـرائيل واجلمهوريـة         
 ضـمان االسـتقرار يف املنطقـة.    العربية السورية. وال تـزال واليـة القـوة تشـكل عنصـرا هامـا يف      

حدة، من جانبها، لن تدخر أي جهد لكفالة استمرار وقف إطـالق النـار السـاري    األمم املت إن
  منذ أمد بعيد بني إسرائيل واجلمهورية العربية السورية.

، عنــدما دعــا إىل نيســان/أبريل ١٧إن البيـان الــذي أدىل بــه رئــيس الـوزراء نتنيــاهو يف     - ٢٨
ن إسرائيل لـن تغـادر اجلـوالن أبـدا،     إ، والذي أعلن فيه لس الوزراء يف اجلوالناجتماع عقد 

نيســان/أبريل، ذكَّــرت إســرائيل بالتزامهــا  ١٨يزيــد مــن احتمــال تصــعيد حــاالت التــوتر. ويف 
نيسـان/أبريل، اسـتنكر أعضـاء جملـس      ٢٦بتنفيذ القرارات ذات الصـلة املتعلقـة بـاجلوالن. ويف    

البيانات العامة اليت تـدعو اتمـع   األمن باإلمجاع انعقاد جملس الوزراء اإلسرائيلي يف اجلوالن و
الدويل إىل االعتراف بضم إسـرائيل للجـوالن، مشـريا يف الوقـت نفسـه إىل اسـتمرار الصـالحية        

  .)١٩٨١( ٤٩٧القانونية للقرار 

يف اجلمهورية العربية السـورية،   ويساورين قلق بالغ إزاء استمرار تدهور الوضع األمين  - ٢٩
وأثــر ذلــك علــى الســوريني وتداعياتــه احملتملــة علــى االســتقرار يف املنطقــة. ومــا برحــت هــذه     
التطورات تـؤثر إىل حـد بعيـد علـى منطقـة عمليـات القـوة. ويشـكل وجـود القـوات املسـلحة            

التفـــاق  نطقـــة الفاصـــلة انتـــهاكات  الســـورية واألعتـــدة العســـكرية غـــري املـــأذون ـــا يف امل     
يــادة اســتخدام األســلحة الثقيلــة    االشــتباك بــني القــوات. ومــا يــدعو لالنزعــاج هــو ز       فــض
ــة       مــن ــا فيهــا اجلماعــات اإلرهابي ــب القــوات املســلحة الســورية واجلماعــات املســلحة، مب جان

املدرجة يف القائمة، يف سياق الرتاع السوري املتواصل. وأشري إىل أنه رغم اخنفـاض مسـتويات   
ن اجلماعـات اإلرهابيـة املدرجـة    ر يف اجلـزء الشـمايل مـن منطقـة عمليـات القـوة، فـإ       إطالق النا

القائمــة وغريهــا مــن اجلماعــات املســلحة ال تــزال تســيطر علــى أجــزاء كــبرية مــن املنطقــة       يف
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ــة عمليــات ال       قــوة. وال يــزال املعــرب الرمســي    الفاصــلة ومنطقــة احلــد مــن األســلحة مــن منطق
  مغلقا.  اجلانبني ألفا وبرافو  بني

ينبغي أال توجد يف املنطقـة الفاصـلة أي قـوات عسـكرية باسـتثناء تلـك التابعـة للقـوة.           - ٣٠
إنين أدعـو مجيـع األطـراف يف النــزاع السـوري إىل وقـف األنشـطة العسـكرية يف مجيـع أحنـاء           و

إزالــة كــل املعــدات العســكرية مــن املنطقــة إىل البلــد، مبــا يف ذلــك يف منطقــة عمليــات القــوة، و
  الئها من مجيع األفراد املسلحني.اصلة وإخالف

وينبغي جليش الدفاع اإلسرائيلي التوقف عن نشر أسلحة وأعتدة غري مأذون ا يف منطقة   -  ٣١
ل أن يــؤدي إطــالق أعــرية ناريــة يحتمــوإضــافة إىل ذلــك، احلــد مــن األســلحة علــى اجلانــب ألفــا. 

ئيلي إىل تصـعيد حـاالت التـوتر    سـرا خط وقف إطـالق النـار مـن قبـل جنـود جـيش الـدفاع اإل         عرب
  اجلانبني.  بني

ــراد األمــم املتحــدة         - ٣٢ ــيت تعــرض أف ــد مــن احلــوادث ال ــق يســاورين إزاء العدي ويظــل القل
ومرافقها للخطر. ومن غري املقبول قيام أية جهة بأي عمـل عـدائي ضـد أفـراد األمـم املتحـدة،       

قييـد حلركتـهم، وإطـالق النـار بشـكل      مبا يف ذلك ما ينطوي علـى ديـد لسـالمتهم البدنيـة وت    
ــع         ــى أن مجي ــد عل ــا. وأكــرر التأكي ــم املتحــدة ومرافقه ــراد األم ــى أف مباشــر أو غــري مباشــر عل

هــة الــيت تقــوم ــا، تشــكل خطــرا      األنشــطة العســكرية يف املنطقــة الفاصــلة، أيــا كانــت اجل     
ألمـم املتحـدة   وقـف إطـالق النـار وعلـى السـكان املـدنيني احمللـيني، وكـذلك علـى أفـراد ا           على

  امليدان. وأحض مجيع األطراف على اختاذ كل التدابري الالزمة حلماية املدنيني.  يف

ويف وقت متضي القوة يف التخطـيط لبـدء عـودة حمـدودة إىل معسـكر الفـوار وتكثيـف          - ٣٣
عملياا يف املنطقة الفاصلة، يصبح مـن احليـوي ضـمان سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة.         

حكومة اجلمهورية العربية السورية إىل حتمل مسؤوليتها األساسـية عـن سـالمة وأمـن      أدعولذا 
مــوظفي األمــم املتحــدة يف املنطقــة الفاصــلة ومنطقــة احلــد مــن األســلحة علــى اجلانــب برافــو.    
ــلحة     ــة املسـ ــة إىل مجاعـــات املعارضـ ــة وعاجلـ ــالة قويـ ــه رسـ ــو البلـــدان النافـــذة إىل توجيـ وأدعـ

منطقة عمليات القوة بضـرورة وقـف أي أعمـال تشـكل انتـهاكا التفـاق        التابعة للدولة يف غري
وتعــرض ســالمة أفــراد األمــم املتحــدة وأمنــهم يف امليــدان للخطــر،  القــواتفــض االشــتباك بــني 

ــهم بســالمة وأمــن.           ــهم مــن االضــطالع بواليت ــيت متكن ــة ال ــم املتحــدة احلري ــراد األم ــنح أف وم
  تحدة وأمنهم.ضمان سالمة أفراد األمم املالواجب   فمن

ــزال ضـــروريا. وقـــد أعلنـــت إســـرائيل          - ٣٤ ــتمرار وجـــود القـــوة يف املنطقـــة ال يـ إن اسـ
واجلمهورية العربية السورية عن استمرار التزامهما باتفاق فض االشتباك بني القـوات، وبـدعم   
وجود القـوة بالـدعوة للعـودة إىل املواقـع الـيت سـبق إخالؤهـا. وال تـزال العـودة الكاملـة للقـوة            
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املنطقة الفاصلة تشكل أولوية للبعثة. ويف إطار التخطيط لتلـك العـودة، تظـل سـالمة أفـراد       إىل
ــوه          ــودة. وأن ــك الع ــق احملــددة لتل ــد الطرائ ــار األساســي يف حتدي ــهم االعتب ــم املتحــدة وأمن األم
بالتطورات اإلجيابية يف ما يتعلق باملقصد االسـتراتيجي للقـوة علـى العـودة تـدرجيا إىل معسـكر       

فاصــلة، مــىت مسحــت الظــروف بــذلك.  عملياــا يف املنطقــة الالتدرجييــة لزيــادة اللفــوار وعلــى ا
ــدعم القــوة يف هــذا املســعى. وأدعــو الطــرفني إىل       إن ــذل قصــارى جهــدها ل ــة العامــة تب األمان

زال تـــمســـاعدة القـــوة حـــىت يتســـىن للبعثـــة املضـــي يف التخطـــيط. وعلـــى ســـبيل األولويـــة، ال 
عبور أفراد القوة بني اجلـانبني ألفـا   تسمة بالكفاءة اليت استحدثت من أجل املجراءات املؤقتة اإل

يف ظــل إغــالق معــرب القنيطــرة وعــدم وجــود التكنولوجيــا واملعــدات الالزمــة   ضــروريةً وبرافــو
 لتحسـني محايـة القـوة. وال يـزال مـن     لتعزيز مراقبة املنطقة الفاصلة وخط وقف إطالق النـار، و 

  مهمة االتصال اليت تؤديها القوة.ان يف الوقت نفسه دعمهما لتعزيز احليوي أن يواصل الطرف

وال يقل عن ذلك أمهية أن يواصل جملس األمـن ممارسـة نفـوذه لـدفع الطـرفني املعنـيني         - ٣٥
إىل كفالة متكني القوة من العمل بسالمة وأمن وحريـة. ومـن الضـروري أن تظـل القـوة تتمتـع       

حاملـا يسـمح    ةصـل انطقـة الف املإىل الكامـل  اليت تتيح هلا العـودة ب بكافة الوسائل واملوارد الالزمة 
  الوضع بذلك.

٣٦ -  هـا بـالقوة يظـالن عـامال رئيسـيا يف قـدرة البعثـة        إن ثقة البلدان املسامهة بقوات والتزام
على مواصلة االضطالع بواليتها. وما زلت أعول على دعم البلدان املسامهة بقـوات يف وقـت   

التخطيط، مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلـق بزيـادة القـدرات املطلوبـة، حتضـريا للعـودة           متضي القوةُ يف
احملدودة املقررة إىل املواقع اليت أُخليت يف املنطقـة الفاصـلة. وأود أن أعـرب حلكومـات أيرلنـدا      

ــد     ــال واهلنـ ــي ونيبـ ــيكية وفيجـ ــة التشـ ــان واجلمهوريـ ــه    وبوتـ ــا تقدمـ ــاين ملـ ــن امتنـ ــدا عـ وهولنـ
مــن التــزام وتظهــره مــن عــزم. وأنــا شــاكر أيضــا للــدول األعضــاء الــيت   مســامهات وتبديــه  مــن

  ة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة.تساهم مبراقبني عسكريني يف هيئ

ويف ظل الظروف السـائدة، أرى أن اسـتمرار وجـود القـوة يف املنطقـة أمـر ضـروري.          - ٣٧
ي تة أشـــهر تنتـــهلـــذا، أوصـــي بـــأن ميـــدد جملـــس األمـــن واليـــة القـــوة فتـــرة أخـــرى مـــدا ســـ

. وقــد أعطــت حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية       ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب    ٣١ يف
  موافقتها على التمديد املقترح. وأعربت حكومة إسرائيل أيضاً عن موافقتها عليه.

ختامــا أود أن أعــرب عــن تقــديري لــرئيس البعثــة وقائــد القــوة، اللــواء جــاي شــانكر     - ٣٨
ســكريني واملــوظفني املــدنيني العــاملني حتــت قيادتــه، الــذين يواصــلون أداء  مينــون، ولألفــراد الع

ــدي   املهــام اجلســام الــيت أناطهــا ــم جملــس األمــن بكفــاءة     وتفــان يف ظــل ظــروف صــعبة. ول
  الثقة بأن القوة ستواصل بذل قصارى جهدها لالضطالع مبهمتها.  ملء
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