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عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك للفترة من          تقرير األمني العام      
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠يناير إىل / كانون الثاين١
  

  مقدمـة  -أوال   
يقــدِّم هــذا التقريــر بيانــا باألنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض   - ١

 بالواليــة املنــصوص عليهــا يف قــرار جملــس األمــن االشــتباك خــالل األشــهر الــستة املاضــية عمــال
  .)٢٠١٠( ١٩٦٥واملمددة يف قرارات الحقة، كان آخرها القرار ) ١٩٧٤ (٣٥٠

  
  احلالة يف املنطقة وأنشطة القوة  -ثانيا   

خــــالل الفتــــرة املــــشمولة باالســــتعراض، اســــتمر وقــــف إطــــالق النــــار يف القطــــاع   - ٢
يات قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك هادئـــة          السوري، وظلت منطقة عمل    - اإلسرائيلي
لكن يف أواخر الفترة املشمولة بالتقرير، امتـدت املظـاهرات املناهـضة للحكومـة يف               . بوجه عام 

ىل عـدة قـرى يف املنطقـة حمـدودة الـسالح علـى اجلانـب الـسوري                  إسورية  اجلمهورية العربيـة الـ    
ة بواســطة مواقــع ثابتــة ودوريــات لكفالــة إبعــاد وأشــرفت القــوة علــى املنطقــة الفاصــل). برافــو(

وأجرت القوة أيضا عمليـات تفتـيش نـصف         . القوات العسكرية لكال الطرفني عن هذه املنطقة      
ورافق أفرقـة التفتـيش     . شهرية لتفقُّد مستويات املعدات والقوات يف املنطقتني حمدوديت السالح        

املاضـي، منـع كـال اجلـانبني أفرقـة       وعلـى غـرار مـا حـدث يف          . ضباط اتصال من الطرف املعـين     
. التفتيش من الوصول إىل بعض املواقع التابعة هلمـا وفرضـا قيـودا حتـد مـن حريـة حركـة القـوة                  

وخبالف القيـود الروتينيـة واملؤقتـة مـن هـذا القبيـل، واجـه فريـق املـراقبني يف اجلـوالن بـدءا مـن                      
قيـودا علـى احلركـة علـى جانـب      بريل واستمرارا إىل وقت صياغة هـذا التقريـر،    أ/واخر نيسان أ

برافو، حيث منعته السلطات السورية من الوصول إىل املناطق احمليطة باألصـبح واحلـارة ونـوى                
  .سالمة وأمن املراقبني العسكرينيبدعوى ضمان وقاسم وطفس وتسيل، 
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ــاهرات الـــــيت قامـــــت يف     - ٣ ــفرت املظـــ ــافة إىل ذلـــــك، أســـ ــار١٥وباإلضـــ ــايو / أيـــ مـــ
 “للنكبـــة”منطقـــة عمليـــات القـــوة مبناســـبة الـــذكرتني الـــسنويتني      يونيـــه يف /حزيـــران ٥ و
 عــن حــدوث عــدد غــري مؤكــد مــن اإلصــابات بــني املــدنيني، وعرضــت للخطــر  “النكــسة” و

  .وقف إطالق النار القائم منذ وقت طويل

 مــن املــدنيني غالبيتــهم مــن    ٤ ٠٠٠مــايو قامــت جمموعــة تــضم حنــو     / أيــار١٥ويف   - ٤
وادي الــصراخ ” مــدى بــضع ســاعات يف مكــان معــروف باســم   الفلــسطنيني، بــالتجمع علــى 

موجـود يف املنطقـة الفاصـلة       هـو مكـان     ، و “مبكـربات الـصوت والـصراخ     بني األهـايل    للتواصل  
انــب برافــو مــن منطقــة عمليــات قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك يف اجلالواقعــة علــى 

 اجلزء الذي حتتله إسرائيل مـن اجلـوالن   مواجهة قرية جمدل مشس يف املنطقة احملدودة السالح يف 
وأشرفت على هذا التجمع قـوات      . ومل يكن لدى القوة إخطار مسبق باملظاهرة      ). جانب ألفا (

ــسورية   ــسطات ال ــسورية وال ــدفاع اإلســرائيلي املظــاهرة مــن وراء    . األمــن ال وراقــب جــيش ال
يف أوائـل  و.  ألفـا السياج التقين للجيش الـذي يقـع بعـد خـط وقـف إطـالق النـار علـى اجلانـب            

 متظاهر يف اجتاه اجلانـب ألفـا وعـربوا خـط وقـف      ٣٠٠اليوم ذاته، حترك فجأة حنو فترة ظهرية  
عــرب حقــل لأللغــام ال حيمــل  ومــروا إطــالق النــار، علــى الــرغم مــن وجــود الــشرطة الــسورية،  

 واسـتخدم جـيش الـدفاع   . عالمات مميـزة، واخترقـوا الـسياج الـتقين جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي            
اإلسرائيلي، الذي عزز وجوده يف املنطقة، الغاز املسيل للدموع وأطلق طلقات حتذيرية أعقبـها              

 حمتج وتظـاهروا    ١٠٠ودخل جمدل مشس حوايل     . بنريان مباشرة لتفريق املتجمعني عند السياج     
  .يف وسط املدينة

لفـور مـع    تـصاال مباشـرا علـى ا      اوأجرى قائد قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك              - ٥
وعـرب أيـضا    . السلطات السورية يف املوقع على جانب برافو، حماوال اقناع املتجمهرين بالتراجع          

ــدان مــن أجــل وضــع حــد      إىل اجلانــب ألفــا ــدفاع اإلســرائيلي يف املي ــد جــيش ال  لالتــصال بقائ
 عـربوا خـط وقـف إطـالق النـار إىل اجلانـب              نوبعد ذلك، عاد غالبيـة املـدنيني الـذي        . للمواجهة

وأشـارت األنبـاء إىل تعـرض     . وري، مث بدأوا عقب ذلك يف مغادرة املنطقـة بـشكل طـوعي            الس
مـن جـراء نـريان جـيش الـدفاع       من املدنيني إلصابات، وقع منـهم أربعـة قتلـى،         ٤٤ما جمموعة   

مـايو، أعـاد جـيش    / أيـار ١٧ويف . مبقـدور القـوة تأكيـد هـذه األعـداد     لـيس  إال أنه   اإلسرائيلي،  
ــدفاع اإلســرائيلي   ــة إىل       اال ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــوة وجلن ــق الق ــدنيني عــن طري ــنني مــن امل ث

وُتجري القوة حتقيقا يف احلادث، وقد وافق الطرفان من حيـث املبـدأ علـى           . السلطات السورية 
  .التعاون مع القوة يف التحقيق الذي جتريه
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 رمسيـة   مايو، وحتسبا لوقوع احتجاجات ترددت أنبـاء غـري        / أيار ١٥وبعد احتجاجات     - ٦
ــام هبــا يف    ــران٥عــن أن مــن املزمــع القي ــسورية    / حزي ــسلطات ال ــد القــوة بال ــه، اجتمــع قائ يوني

وأعلـن جـيش الـدفاع      . واإلسرائيلية يف مسعى لتقليل خطر وقوع مزيد من العنـف يف اجلـوالن            
اإلســرائيلي أنــه ســيتبع قواعــد االشــتباك، الــيت تــسمح بتــصعيد تــدابري الــردع لتــصل إىل ذروهتــا  

لة يف إطالق نريان مباشرة حيـة، وأنـه سـيطبق تـدابري صـارمة ضـد أي شـخص يعـرب خـط              املتمث
وأكد قائـد قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك علـى                 . وقف إطالق النار والسياج التقين    

وقررت جلنة الصليب األمحر الدوليـة التواجـد يف         . ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس     
دة يف حــال حــدوث إصــابات ولتيــسري عــودة أي متظــاهرين مــرة ثانيــة  اجلــوالن لتقــدمي املــساع

  .اجلانب برافو إىل

، جتمـــع ثانيـــةً متظـــاهرون معظمهـــم شـــباب فلـــسطينيون غـــري  يونيـــه/حزيـــران ٥ويف   - ٧
 يف مواجهـة جمـدل مشـس        “بـوادي الـصراخ للتواصـل بـني األهـايل         ”مسلحني يف املنطقة احمليطة     

، مبـا يف ذلـك   ) للقـوة ٢٧  و٢٢املوقعـان  ( بلـدة القنيطـرة     ويف)  للقـوة  ١٦بالقرب مـن املوقـع      (
 القريبــة، وهــي نقطــة العبــور الرمسيــة احملــددة لعبــور القــوة بــني اجلــانبني ألفــا    “بوابــة تــشاريل”

وعلى الرغم من وجود القوات السورية، حاول احملتجون اختـراق خـط وقـف إطـالق                . وبرافو
ــوقعني  ــار يف كــال امل ــدفا . الن ــل    واســتخدم جــيش ال ــدموع وقناب ــسيل لل ــاز امل ع اإلســرائيلي الغ

وأثنـاء هـذه   . الدخان لردع احملتجني، والنريان احلية ملـنعهم مـن عبـور خـط وقـف إطـالق النـار               
األحــداث، انفجــر عــدد مــن األلغــام املــضادة للــدبابات جــراء حريــق يف شــجريات، بــدأ علــى    

ذلك بـالقرب مـن مرافـق القـوة        يبدو بفعل حاويات الغاز املسيل للدموع أو قنابل الدخان و          ما
وعلـى الـرغم مـن أنـه لـيس يف           . أسفر عن وقـوع إصـابات بـني احملـتجني          عند بوابة تشاريل، مما   

يونيـه، فيقـال أن عـددا       / حزيـران  ٥إمكان القوة تأكيد عدد الضحايا الـذين وقعـوا يف أحـداث             
  . شخصا قد قتلوا وعددا أكرب قد أصيب٢٣يصل إىل 

ــد رصــدت األحــداث مــن    وظلــت القــوة علــى مبعــد    - ٨ ة مــن املواجهــات وإن كانــت ق
واتصل قائد القوة جبيش الدفاع اإلسرائيلي والـسلطات الـسورية           .مواقعها وبدوريات مصفحة  

 يف مواجهـة جمـدل مشـس     “وادي الصراخ للتواصل بـني األهـايل      ”يف امليدان، يف القنيطرة وعند      
 للقــوة ١٦ احملــتجني حــوائط املوقــع  مــن٣وأثنــاء األحــداث، تــسلق . يف حماولــة لتهدئــة التــوتر

وأُلقيـت أيـضا    . ودخلوا املوقع لربهة قصرية، بينما ألقى حمتجون آخـرون احلجـارة علـى املوقـع              
ــة املوقــف       ــا كــان حيــاول هتدئ ــوة بينم ــد الق ــى قائ ــع  . حجــارة عل ــي املوق ــوة ٢٢وأُخل  دال للق

 إىل معـسكر زيــواين ومفـرزة قريبــة للـشرطة العـسكرية للقـوة     ) ٢٢خمفـر أمـامي للموقـع     وهـو (
 وتساعد يف هتدئـة     ، لتأكيد الوقائع  ىووقت كتابة التقرير، كانت القوة تسع     . ألغراض السالمة 

  .متقلباالوضع يف املنطقة الذي ظل 
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ــدريب         - ٩ ــشطة الت ــا يتناســب وأن ــات مب ــوة تكييــف وضــعها يف جمــال العملي وتواصــل الق
 الـسالح علـى اجلانـب ألفـا، ومنـو أنـشطة             اجلارية جليش الدفاع اإلسرائيلي يف املنطقـة احملـدودة        

وشـيدت القـوة   . التنمية املدنية السورية بالقرب من خط وقف إطالق النار يف املنطقـة الفاصـلة      
وُشـيدت مواقــع  . مـايو، يف اجلــزء اجلنـويب مــن املنطقـة الفاصــلة   /موقعـا جديــدا، اكتمـل يف أيــار  

واحـتفظ كـال اجلـانبني مبواقعـه        . حدفاعية جديدة على جانب برافـو يف املنطقـة احملـدودة الـسال            
ويواصل موظفـو اجلمـارك اإلسـرائيليون العمـل         . الدفاعية القائمة يف املنطقتني حمدوديت السالح     

بصفة دورية يف موقع قوات الدفاع اإلسـرائيلية عنـد بوابـة عبـور قـوة فـض االشـتباك الـيت تقـع             
  .يةبني اجلوالن الذي حتتله إسرائيل واجلمهورية العربية السور

وواصلت قوة فض االشتباك مساعدة جلنة الصليب األمحـر الدوليـة فيمـا يتـصل مبـرور                   - ١٠
ثـنني  اوخالل األشهر الستة املاضية، ساعدت القوة على عبور         . األشخاص عرب املنطقة الفاصلة   

ويـسرت  .  شخصا ضمن حاالت العبـور ألغـراض إنـسانية         ٣١  طالبا، و  ٢٥٤من احلجاج، و    
ــودة       ــة ع ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــوة وجلن ــدفاع      االق ــا جــيش ال ــدنيني، احتجزمه ــن امل ــنني م ث

طات لمــايو الــذي وقــع يف منطقــة عمليــات القــوة، إىل الــس  / أيــار١٥اإلســرائيلي بعــد حــادث 
 مـــدنيا ويـــسرت نقـــل ٧٠وباإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــدمت القـــوة العـــالج الطـــيب إىل. الـــسورية
  . طن من التفاح١٢ ٠٠٠
، وظلت األلغام يف منطقة العمليات، وال سـيما بـالقرب مـن خـط وقـف إطـالق النـار                     - ١١

وقـد ازداد هـذا اخلطـر بـسبب طـول فتـرة             . تشكِّل خطرا يتهدد أفـراد القـوة والـسكان احمللـيني          
وواصـلت القـوة القيـام بعمليـات إزالـة األلغـام            . وجود هذه األلغام وتدهور أجهزهتا التفجرييـة      

ويـستمر التنـسيق مـع الوكـاالت األخـرى يف           . روعني مـدنيني إلزالـة األلغـام      ودعمت أيضا مش  
بـني  مسعى للمساعدة يف االرتقاء مبستوى الوعي خبطر األلغام بـني الـسكان املـدنيني، وخباصـة                 

وتــستعد . األطفــال، إىل جانــب استكــشاف ســبل ملــساعدة مــن أصــيبوا جــّراء حــوادث األلغــام
تعلـيم   ببـشكل دقيـق وواضـح    مـن أجـل القيـام       خـط برافـو،     علـى طـول     ملواصلة املشروع   القوة  

  .أجزاء اخلطّني اللذين حيّددان املنطقة الفاصلة
وظل قائد القوة ومعاونوه على اتصال وثيـق بالـسلطات العـسكرية لكـل مـن إسـرائيل            - ١٢

  .وتعاون اجلانبان كالمها بوجه عام مع القوة يف تنفيذ مهامها. واجلمهورية العربية السورية
ــتني          - ١٣ ويف ضــو النمــو الــسكاين وأعمــال التــشييد املتعــددة يف املنطقــة الفاصــلة واملنطق

حمدوديت السالح واّتساع رقعة األراضي املزروعة ومناطق رعي املاشية وزيادة األنشطة املدنيـة              
مـن موظـف للـشؤون املدنيـة وفريـق          املؤلفة  عموما، عززت قدرة الشؤون املدنية التابعة للقّوة،        
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اقبني يف اجلوالن، مـن اتـصاالهتا بالـسلطات احملليـة وعملـها مـع املـدنيني احمللـيني بغيـة شـرح                       املر
  .والية البعثة وأنشطتها

النمـسا  :  جنـديا مـن البلـدان التاليـة    ١ ٠٤١مايو، كانت القوة تتكون من    / أيار ١ويف    - ١٤
ــديا٣٧٧( ــبني ) جن ــديا٣٤٦(؛ والفل ــد ) جن ــديا١٩٠(؛ واهلن ــا ) جن ــديا٩٥(؛ وكرواتي ؛ ) جن

ــان  ــديا٣١(والياب ــدا ) جن ــديان(؛ وكن ــا جمموعــه   ). جن ــان م ــشّغل الياب ــا يؤلفــون  ١٥وت  موظف
 مراقبـا عـسكريا مـن هيئـة األمـم املتحـدة             ٧٩وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام        . عنصرا وطنيـا للـدعم    

ومـن أجـل تنفيـذ سياسـات مقـر األمـم املتحـدة         . ملراقبة اهلدنة مبساعدة القـوة يف تنفيـذ مهامهـا         
عـن  خـدمات الـدعم،     إدمـاج    يف   ٢٠١١ينـاير   /القـوة يف كـانون الثـاين      بـدأت    حنو كامل،    على

قسم خدمات الدعم املتكامل يف البعثـة وفقـا         ضمن  وحدة اللوجستيات العسكرية    طريق وضع   
  .إدارة الدعم امليداين بشأن خدمات الدعم املتكامل/لسياسة إدارة عمليات حفظ السالم

  
  اجلوانب املالية  -ثالثا   

امليزانيــة الــيت اقترحتــها لإلنفــاق علــى قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك يف  إن   - ١٥
، والــيت تبلــغ قيمتــها  ٢٠١٢يونيــه /زيــرانح ٣٠ إىل ٢٠١١يوليــه / متــوز١الفتــرة املمتــدة مــن  

على اجلمعية العامة للنظر فيها يف اجلزء الثاين مـن دورهتـا            معروضة حاليا    مليون دوالر،    ٤٩,٦
ومن مث، فإنه إذا ما قرر جملس األمن املوافقة علـى توصـييت الـواردة              . امسة والستني املستأنفة  اخل

 أدناه بشأن متديد والية القوة، فسوف تقتصر تكلفة اإلنفـاق علـى القـوة خـالل                 ١٧يف الفقرة   
  .فترة التمديد على املوارد اليت توافق عليها اجلمعية

ــل/ نيــسان٣٠ويف   - ١٦ ــسددة للحــساب    ، بلغــت ا٢٠١١أبري ــررة غــري امل الشــتراكات املق
وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة جلميــع   .  مليــون دوالر١٨,٣اخلــاص للقــوة 

  . مليون دوالر١ ٧٨٠,٤عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ ما مقداره 
ني وجرى تسديد التكاليف املتعلقـة بـاجلنود واملعـدات اململوكـة للوحـدات عـن الفتـرت                  - ١٧

، علـى التـوايل،   ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ و ٢٠١١فربايـر  / شـباط ٢٨املمتدتني حىت   
  .ربع السنويوفقا جلدول السداد 

  
  )١٩٧٣ (٣٣٨تنفيذ قرار جملس األمن   -رابعا   

، جتديد واليـة قـوة األمـم املتحـدة     )٢٠١٠ (١٩٦٥عندما قرر جملس األمن، يف قراره       - ١٨
، أهــاب أيــضا ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠ ســتة أشــهر أخــرى حــىت ملراقبــة فــض االشــتباك ملــدة

وطلــب إيلَّ أن أقــدم، يف هنايــة الفتــرة، ) ١٩٧٣ (٣٣٨بــاألطراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــراره 
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وقـد تنـاول تقريـري عـن        . تقريرا عن تطورات احلالة وعن التدابري املتخـذة لتنفيـذ ذلـك القـرار             
، املعنـون  ٦٤/٢٠قدم عمال بقـراري اجلمعيـة العامـة    ، امل)A/65/379(احلالة يف الشرق األوسط  

، مـسألة الـسعي إىل إجيـاد تـسوية سـلمية            “اجلوالن السوري ”، املعنون   ٦٤/٢١، و   “القدس”
يف الشرق األوسط، وال سيما اجلهود املبذولـة علـى خمتلـف املـستويات مـن أجـل تنفيـذ القـرار                

١٩٧٣ (٣٣٨.(  
  

  مالحظات  -خامسا  
لفتـرة   الـسوري خـالل ا     -ل هادئا بوجه عام يف القطاع اإلسـرائيلي         رغم أن الوضع ظ     - ١٩

حـداث اخلطـرية الـيت وقعـت يف منطقـة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة                   املشمولة بالتقرير، فـإن األ    
طـرفني  وأدعـو ال  . تسبب قلقا شـديدا   يونيه  / حزيران ٥و  مايو  / أيار ١٥ملراقبة فض االشتباك يف     

 عـن أي أعمـال اسـتفزازية ملنـع تـصاعد التـوتر علـى طـول                 حجامإىل التحلي بضبط النفس واإل    
 لكـي ُتـشرف علـى       ١٩٧٤مايو  /وواصلت القوة، اليت أنشئت يف أيار     . خط وقف إطالق النار   

وقـف إطـالق النـار الـذي دعـا إليـه جملـس األمـن، وعلـى االتفـاق املتعلـق بفـض االشـتباك بـني               
ــؤرخ     ــسورية والقــوات اإلســرائيلية امل ــار٣١القــوات ال ــايو / أي ــشكل  ١٩٧٤م ــا ب ، أداء مهامه

ومع ذلـك، فـإنين يـساورين قلـق إزاء زيـادة القيـود املفروضـة علـى                  . فعَّال، بتعاون من الطرفني   
فحريـة حركـة    . حركة فريق املراقبني يف اجلوالن يف املنطقة احملدودة السالح على جانب برافـو            

 عنـه لكـي تـتمكن البعثـة مـن أداء            القوة وفريق املراقبني يف اجلوالن بال عراقيل تعد أمرا ال غـىن           
  .املهام املوكولة إليها

وتتــسم احلالــة يف الــشرق األوســط بــالتوتر، ومــن املــرجح أن تظــل كــذلك مــا مل يــتم     - ٢٠
وحيـدوين األمـل يف أن   . التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانب مشكلة الشرق األوسـط     

شكلة من مجيع جوانبـها هبـدف التوصـل إىل          تبذل مجيع اجلهات املعنية جهودا حازمة ملعاجلة امل       
ومنـذ  ). ١٩٧٣ (٣٣٨تسوية سلمية عادلة ودائمة على حنو ما دعا إليه جملس األمن يف قـراره           

ــانون األول   ــرة يف كـ ــر أي ٢٠٠٨ديـــسمرب /أن توقفـــت حمادثـــات الـــسالم غـــري املباشـ ، مل جتـ
الـسالم يف أقـرب     وإنـين أشـّجع األطـراف علـى اسـتئناف مفاوضـات             . مفاوضات بني الطـرفني   

وقت ممكن هبدف إحـالل سـالم شـامل وفقـا ملرجعيـة مـؤمتر مدريـد للـسالم ولقـرارات جملـس             
  .األمن ذات الصلة

ويف إطار الظروف السائدة، أرى أن اسـتمرار وجـود قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض                      - ٢١
واليـة القـوة    لـذا، أوصـي بـأن ميـدد جملـس األمـن             . االشتباك يف املنطقة يشكل ضرورة أساسـية      

ــتة أشــهر أخــرى حــىت      ــرة س ــانون األول٣١لفت ــسمرب / ك ــت حكومــة   . ٢٠١١دي وقــد وافق
وأعربت حكومة إسرائيل أيضا عن موافقتـها       . اجلمهورية العربية السورية على التمديد املقترح     
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ويؤمل أن يواصل اجلانبان بذل جهود للتخفيـف مـن القيـود املفروضـة علـى تنقـل القـوة                    . عليه
  .ة إمداداهتاوتيسري حرك

ويف اخلتام، أود أن أشـيد بـاللواء ناتـاليو إيكارمـا الثالـث، وجبميـع األفـراد العـسكريني                   - ٢٢
واملــدنيني العــاملني يف قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك وهيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة     

وأغتـنم  . ا جملـس األمـن  فإهنم ما فتئوا يؤدون بكفاءة وتفان املهام الكبرية اليت كلفهم هبـ     . اهلدنة
هذه الفرصة ُألعرب عـن تقـديري للحكومـات املـسامهة بقـوات يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة                      
فض االشـتباك وللحكومـات الـيت متـد هيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة بـاملراقبني العـسكريني                       

  .املنتدبني للعمل يف القوة
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  خريطة  

  


	تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2011
	أولا - مقدمـة
	1 - يقدِّم هذا التقرير بيانا بالأنشطة التي اضطلعت بها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك خلال الأشهر الستة الماضية عملا بالولاية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 350 (1974) والممددة في قرارات لاحقة، كان آخرها القرار 1965 (2010).
	ثانيا - الحالة في المنطقة وأنشطة القوة
	2 - خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، استمر وقف إطلاق النار في القطاع الإسرائيلي - السوري، وظلت منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك هادئــة بوجه عام. لكن في أواخر الفترة المشمولة بالتقرير، امتدت المظاهرات المناهضة للحكومة في الجمهورية العربية السورية إلى عدة قرى في المنطقة محدودة السلاح على الجانب السوري (برافو). وأشرفت القوة على المنطقة الفاصلة بواسطة مواقع ثابتة ودوريات لكفالة إبعاد القوات العسكرية لكلا الطرفين عن هذه المنطقة. وأجرت القوة أيضا عمليات تفتيش نصف شهرية لتفقُّد مستويات المعدات والقوات في المنطقتين محدودتي السلاح. ورافق أفرقة التفتيش ضباط اتصال من الطرف المعني. وعلى غرار ما حدث في الماضي، منع كلا الجانبين أفرقة التفتيش من الوصول إلى بعض المواقع التابعة لهما وفرضا قيودا تحد من حرية حركة القوة. وبخلاف القيود الروتينية والمؤقتة من هذا القبيل، واجه فريق المراقبين في الجولان بدءا من أواخر نيسان/أبريل واستمرارا إلى وقت صياغة هذا التقرير، قيودا على الحركة على جانب برافو، حيث منعته السلطات السورية من الوصول إلى المناطق المحيطة بالأصبح والحارة ونوى وقاسم وطفس وتسيل، بدعوى ضمان سلامة وأمن المراقبين العسكريين.
	3 - وبالإضافة إلى ذلك، أسفرت المظاهرات التي قامت في 15 أيار/مايو و 5 حزيران/يونيه في منطقة عمليات القوة بمناسبة الذكرتين السنويتين ”للنكبة“ و ”النكسة“ عن حدوث عدد غير مؤكد من الإصابات بين المدنيين، وعرضت للخطر وقف إطلاق النار القائم منذ وقت طويل.
	4 - وفي 15 أيار/مايو قامت مجموعة تضم نحو 000 4 من المدنيين غالبيتهم من الفلسطنيين، بالتجمع على مدى بضع ساعات في مكان معروف باسم ”وادي الصراخ للتواصل بين الأهالي بمكبرات الصوت والصراخ“، وهو مكان موجود في المنطقة الفاصلة الواقعة على الجانب برافو من منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مواجهة قرية مجدل شمس في المنطقة المحدودة السلاح في الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان (جانب ألفا). ولم يكن لدى القوة إخطار مسبق بالمظاهرة. وأشرفت على هذا التجمع قوات الأمن السورية والسطات السورية. وراقب جيش الدفاع الإسرائيلي المظاهرة من وراء السياج التقني للجيش الذي يقع بعد خط وقف إطلاق النار على الجانب ألفا. وفي أوائل فترة ظهيرة اليوم ذاته، تحرك فجأة نحو 300 متظاهر في اتجاه الجانب ألفا وعبروا خط وقف إطلاق النار، على الرغم من وجود الشرطة السورية، ومروا عبر حقل للألغام لا يحمل علامات مميزة، واخترقوا السياج التقني لجيش الدفاع الإسرائيلي. واستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي عزز وجوده في المنطقة، الغاز المسيل للدموع وأطلق طلقات تحذيرية أعقبها بنيران مباشرة لتفريق المتجمعين عند السياج. ودخل مجدل شمس حوالي 100 محتج وتظاهروا في وسط المدينة.
	5 - وأجرى قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك اتصالا مباشرا على الفور مع السلطات السورية في الموقع على جانب برافو، محاولا اقناع المتجمهرين بالتراجع. وعبر أيضا إلى الجانب ألفا للاتصال بقائد جيش الدفاع الإسرائيلي في الميدان من أجل وضع حد للمواجهة. وبعد ذلك، عاد غالبية المدنيين الذين عبروا خط وقف إطلاق النار إلى الجانب السوري، ثم بدأوا عقب ذلك في مغادرة المنطقة بشكل طوعي. وأشارت الأنباء إلى تعرض ما مجموعة 44 من المدنيين لإصابات، وقع منهم أربعة قتلى، من جراء نيران جيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أنه ليس بمقدور القوة تأكيد هذه الأعداد. وفي 17 أيار/مايو، أعاد جيش الدفاع الإسرائيلي اثنين من المدنيين عن طريق القوة ولجنة الصليب الأحمر الدولية إلى السلطات السورية. وتُجري القوة تحقيقا في الحادث، وقد وافق الطرفان من حيث المبدأ على التعاون مع القوة في التحقيق الذي تجريه.
	6 - وبعد احتجاجات 15 أيار/مايو، وتحسبا لوقوع احتجاجات ترددت أنباء غير رسمية عن أن من المزمع القيام بها في 5 حزيران/يونيه، اجتمع قائد القوة بالسلطات السورية والإسرائيلية في مسعى لتقليل خطر وقوع مزيد من العنف في الجولان. وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيتبع قواعد الاشتباك، التي تسمح بتصعيد تدابير الردع لتصل إلى ذروتها المتمثلة في إطلاق نيران مباشرة حية، وأنه سيطبق تدابير صارمة ضد أي شخص يعبر خط وقف إطلاق النار والسياج التقني. وأكد قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقررت لجنة الصليب الأحمر الدولية التواجد في الجولان لتقديم المساعدة في حال حدوث إصابات ولتيسير عودة أي متظاهرين مرة ثانية إلى الجانب برافو.
	7 - وفي 5 حزيران/يونيه، تجمع ثانيةً متظاهرون معظمهم شباب فلسطينيون غير مسلحين في المنطقة المحيطة ”بوادي الصراخ للتواصل بين الأهالي“ في مواجهة مجدل شمس (بالقرب من الموقع 16 للقوة) وفي بلدة القنيطرة (الموقعان 22 و 27 للقوة)، بما في ذلك ”بوابة تشارلي“ القريبة، وهي نقطة العبور الرسمية المحددة لعبور القوة بين الجانبين ألفا وبرافو. وعلى الرغم من وجود القوات السورية، حاول المحتجون اختراق خط وقف إطلاق النار في كلا الموقعين. واستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لردع المحتجين، والنيران الحية لمنعهم من عبور خط وقف إطلاق النار. وأثناء هذه الأحداث، انفجر عدد من الألغام المضادة للدبابات جراء حريق في شجيرات، بدأ على ما يبدو بفعل حاويات الغاز المسيل للدموع أو قنابل الدخان وذلك بالقرب من مرافق القوة عند بوابة تشارلي، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المحتجين. وعلى الرغم من أنه ليس في إمكان القوة تأكيد عدد الضحايا الذين وقعوا في أحداث 5 حزيران/يونيه، فيقال أن عددا يصل إلى 23 شخصا قد قتلوا وعددا أكبر قد أصيب.
	8 - وظلت القوة على مبعدة من المواجهات وإن كانت قد رصدت الأحداث من مواقعها وبدوريات مصفحة. واتصل قائد القوة بجيش الدفاع الإسرائيلي والسلطات السورية في الميدان، في القنيطرة وعند ”وادي الصراخ للتواصل بين الأهالي“ في مواجهة مجدل شمس في محاولة لتهدئة التوتر. وأثناء الأحداث، تسلق 3 من المحتجين حوائط الموقع 16 للقوة ودخلوا الموقع لبرهة قصيرة، بينما ألقى محتجون آخرون الحجارة على الموقع. وأُلقيت أيضا حجارة على قائد القوة بينما كان يحاول تهدئة الموقف. وأُخلي الموقع 22 دال للقوة (وهو مخفر أمامي للموقع 22) ومفرزة قريبة للشرطة العسكرية للقوة إلى معسكر زيواني لأغراض السلامة. ووقت كتابة التقرير، كانت القوة تسعى لتأكيد الوقائع، وتساعد في تهدئة الوضع في المنطقة الذي ظل متقلبا.
	9 - وتواصل القوة تكييف وضعها في مجال العمليات بما يتناسب وأنشطة التدريب الجارية لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة المحدودة السلاح على الجانب ألفا، ونمو أنشطة التنمية المدنية السورية بالقرب من خط وقف إطلاق النار في المنطقة الفاصلة. وشيدت القوة موقعا جديدا، اكتمل في أيار/مايو، في الجزء الجنوبي من المنطقة الفاصلة. وشُيدت مواقع دفاعية جديدة على جانب برافو في المنطقة المحدودة السلاح. واحتفظ كلا الجانبين بمواقعه الدفاعية القائمة في المنطقتين محدودتي السلاح. ويواصل موظفو الجمارك الإسرائيليون العمل بصفة دورية في موقع قوات الدفاع الإسرائيلية عند بوابة عبور قوة فض الاشتباك التي تقع بين الجولان الذي تحتله إسرائيل والجمهورية العربية السورية.
	10 - وواصلت قوة فض الاشتباك مساعدة لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتصل بمرور الأشخاص عبر المنطقة الفاصلة. وخلال الأشهر الستة الماضية، ساعدت القوة على عبور اثنين من الحجاج، و 254 طالبا، و 31 شخصا ضمن حالات العبور لأغراض إنسانية. ويسرت القوة ولجنة الصليب الأحمر الدولية عودة اثنين من المدنيين، احتجزهما جيش الدفاع الإسرائيلي بعد حادث 15 أيار/مايو الذي وقع في منطقة عمليات القوة، إلى السلطات السورية. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت القوة العلاج الطبي إلى70 مدنيا ويسرت نقل 000 12 طن من التفاح.
	11 - وظلت الألغام في منطقة العمليات، ولا سيما بالقرب من خط وقف إطلاق النار، تشكِّل خطرا يتهدد أفراد القوة والسكان المحليين. وقد ازداد هذا الخطر بسبب طول فترة وجود هذه الألغام وتدهور أجهزتها التفجيرية. وواصلت القوة القيام بعمليات إزالة الألغام ودعمت أيضا مشروعين مدنيين لإزالة الألغام. ويستمر التنسيق مع الوكالات الأخرى في مسعى للمساعدة في الارتقاء بمستوى الوعي بخطر الألغام بين السكان المدنيين، وبخاصة بين الأطفال، إلى جانب استكشاف سبل لمساعدة من أصيبوا جرّاء حوادث الألغام. وتستعد القوة لمواصلة المشروع على طول خط برافو، من أجل القيام بشكل دقيق وواضح بتعليم أجزاء الخطّين اللذين يحدّدان المنطقة الفاصلة.
	12 - وظل قائد القوة ومعاونوه على اتصال وثيق بالسلطات العسكرية لكل من إسرائيل والجمهورية العربية السورية. وتعاون الجانبان كلاهما بوجه عام مع القوة في تنفيذ مهامها.
	13 - وفي ضو النمو السكاني وأعمال التشييد المتعددة في المنطقة الفاصلة والمنطقتين محدودتي السلاح واتّساع رقعة الأراضي المزروعة ومناطق رعي الماشية وزيادة الأنشطة المدنية عموما، عززت قدرة الشؤون المدنية التابعة للقوّة، المؤلفة من موظف للشؤون المدنية وفريق المراقبين في الجولان، من اتصالاتها بالسلطات المحلية وعملها مع المدنيين المحليين بغية شرح ولاية البعثة وأنشطتها.
	14 - وفي 1 أيار/مايو، كانت القوة تتكون من 041 1 جنديا من البلدان التالية: النمسا (377 جنديا)؛ والفلبين (346 جنديا)؛ والهند (190 جنديا)؛ وكرواتيا (95 جنديا)؛ واليابان (31 جنديا)؛ وكندا (جنديان). وتشغّل اليابان ما مجموعه 15 موظفا يؤلفون عنصرا وطنيا للدعم. وبالإضافة إلى ذلك، قام 79 مراقبا عسكريا من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بمساعدة القوة في تنفيذ مهامها. ومن أجل تنفيذ سياسات مقر الأمم المتحدة على نحو كامل، بدأت القوة في كانون الثاني/يناير 2011 في إدماج خدمات الدعم، عن طريق وضع وحدة اللوجستيات العسكرية ضمن قسم خدمات الدعم المتكامل في البعثة وفقا لسياسة إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني بشأن خدمات الدعم المتكامل.
	ثالثا - الجوانب المالية
	15 - إن الميزانية التي اقترحتها للإنفاق على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، والتي تبلغ قيمتها 49.6 مليون دولار، معروضة حاليا على الجمعية العامة للنظر فيها في الجزء الثاني من دورتها الخامسة والستين المستأنفة. ومن ثم، فإنه إذا ما قرر مجلس الأمن الموافقة على توصيتي الواردة في الفقرة 17 أدناه بشأن تمديد ولاية القوة، فسوف تقتصر تكلفة الإنفاق على القوة خلال فترة التمديد على الموارد التي توافق عليها الجمعية.
	16 - وفي 30 نيسان/أبريل2011، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للقوة 18.3 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ ما مقداره 780.4 1 مليون دولار.
	17 - وجرى تسديد التكاليف المتعلقة بالجنود والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين الممتدتين حتى 28 شباط/فبراير 2011 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، على التوالي، وفقا لجدول السداد ربع السنوي.
	رابعا - تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973)
	18 - عندما قرر مجلس الأمن، في قراره 1965 (2010)، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر أخرى حتى 30 حزيران/يونيه 2011، أهاب أيضا بالأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) وطلب إليَّ أن أقدم، في نهاية الفترة، تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك القرار. وقد تناول تقريري عن الحالة في الشرق الأوسط (A/65/379)، المقدم عملا بقراري الجمعية العامة 64/20، المعنون ”القدس“، و 64/21، المعنون ”الجولان السوري“، مسألة السعي إلى إيجاد تسوية سلمية في الشرق الأوسط، ولا سيما الجهود المبذولة على مختلف المستويات من أجل تنفيذ القرار 338 (1973).
	خامسا - ملاحظات
	19 - رغم أن الوضع ظل هادئا بوجه عام في القطاع الإسرائيلي - السوري خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن الأحداث الخطيرة التي وقعت في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في 15 أيار/مايو و 5 حزيران/يونيه تسبب قلقا شديدا. وأدعو الطرفين إلى التحلي بضبط النفس والإحجام عن أي أعمال استفزازية لمنع تصاعد التوتر على طول خط وقف إطلاق النار. وواصلت القوة، التي أنشئت في أيار/مايو 1974 لكي تُشرف على وقف إطلاق النار الذي دعا إليه مجلس الأمن، وعلى الاتفاق المتعلق بفض الاشتباك بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية المؤرخ 31 أيار/مايو 1974، أداء مهامها بشكل فعَّال، بتعاون من الطرفين. ومع ذلك، فإنني يساورني قلق إزاء زيادة القيود المفروضة على حركة فريق المراقبين في الجولان في المنطقة المحدودة السلاح على جانب برافو. فحرية حركة القوة وفريق المراقبين في الجولان بلا عراقيل تعد أمرا لا غنى عنه لكي تتمكن البعثة من أداء المهام الموكولة إليها.
	20 - وتتسم الحالة في الشرق الأوسط بالتوتر، ومن المرجح أن تظل كذلك ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب مشكلة الشرق الأوسط. ويحدوني الأمل في أن تبذل جميع الجهات المعنية جهودا حازمة لمعالجة المشكلة من جميع جوانبها بهدف التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في قراره 338 (1973). ومنذ أن توقفت محادثات السلام غير المباشرة في كانون الأول/ديسمبر 2008، لم تجر أي مفاوضات بين الطرفين. وإنني أشجّع الأطراف على استئناف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن بهدف إحلال سلام شامل وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد للسلام ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	21 - وفي إطار الظروف السائدة، أرى أن استمرار وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة يشكل ضرورة أساسية. لذا، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية القوة لفترة ستة أشهر أخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وقد وافقت حكومة الجمهورية العربية السورية على التمديد المقترح. وأعربت حكومة إسرائيل أيضا عن موافقتها عليه. ويؤمل أن يواصل الجانبان بذل جهود للتخفيف من القيود المفروضة على تنقل القوة وتيسير حركة إمداداتها.
	22 - وفي الختام، أود أن أشيد باللواء ناتاليو إيكارما الثالث، وبجميع الأفراد العسكريين والمدنيين العاملين في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. فإنهم ما فتئوا يؤدون بكفاءة وتفان المهام الكبيرة التي كلفهم بها مجلس الأمن. وأغتنم هذه الفرصة لأُعرب عن تقديري للحكومات المساهمة بقوات في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وللحكومات التي تمد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بالمراقبين العسكريين المنتدبين للعمل في القوة.
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