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ملراقبـة فـض االشـتباك للفتـرة         املتحـدة    األمـم عـن قـوة      العام   األمنيتقرير    
 ٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ٣١إىل يوليه /متوز ١ من

    
 ةمقدم  - 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

  ).٢٠١٢ (٢٠٥٢ واملمددة يف قرارات الحقة كان آخرها القرار ،)١٩٧٤ (٣٥٠
  

 احلالة يف املنطقة وأنشطة القوة  - ثانيا  
 يف قطـاع إسـرائيل       إطـالق النـار عمومـاً      خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، اسـتمر وقـفُ            - ٢

بيـد أن القـوات املـسلحة العربيـة         . غـم وقـوع انتـهاكات متفرقـة       واجلمهورية العربية الـسورية ر    
 افـذهت نعت نطـاق انتـشارها واضـطلعت بأنـشطة عـسكرية مشلـت عمليـات أمنيـة،               السورية وسّ 

احتـواء القالقـل الداخليـة      دعوى  يف منطقة عمليات قوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك بـ              
ــسلحة  ــشطة العناصــر امل ــل اســتمرار وجــو . وأن عــدات العــسكرية غــري  واملالقــوات تلــك د وميث

ــصرح ــهاكا   امل ــة الفاصــلة انت ــا يف املنطق ــاق جــسيما هب ــام  التف ــني فــض االشــتباك  ل١٩٧٤ع  ب
ــوات ــالث  . الق ــي ث ــل، حــاالتفف ــى األق ــسورية    أطلقــت عل ــسلحة ال ــوات امل ــريان الق ــرب ن   ع

ع اإلسـرائيلي   ورّد جـيش الـدفا    . الذي حتتله إسـرائيل    ألفا يف اجلوالن  )  إطالق النار  وقف( خط
عـرب خـط    بـإطالق الـذخرية       مـن كـال اجلـانبني      القـوات وقيـام   .  بـإطالق النـار    حاالتيف ثالث   

 .لالتفاق  خطريوقف إطالق النار هو أيضا انتهاٌك

 إلطالق النار بني القوات املسلحة السورية وعناصر مسلحة من املعارضـة            لٍتبادأثناء  و  - ٣
من أحـد   ذائف اهلاون   من ق   أربع ألمم املتحدة إطالقَ   ا سبتمرب، سجلت قوةُ  / أيلول ٢٥وقع يف   

ويف  .حتتلـه إسـرائيل   الـذي  اجلـوالن يف اَرهـا   إطالق النـار وانفج   وقف  خط  عرب  واقع السورية   امل
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ذائف قـ  ئيلي قـوة األمـم املتحـدة بـأن ثـالث           الـدفاع اإلسـرا    نوفمرب، أبلغ جيشُ  / تشرين الثاين  ٨
سلحة الـسورية سـقطت يف قريـة آلـوين هاباشـان      هـاون أو قـذائف مدفعيـة أطلقتـها القـوات املـ      

وعنـد زيـارة أعـضاء      . يف املنطقة احمليطة هبـا     من خط وقف إطالق النار و      ألفاانب  اجلالواقعة يف   
، اصـطحبهم أفـراد جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي ملعاينـة             ألفـا لموقع يف اجلانـب     لقوة األمم املتحدة    

ــة ــق    قنبل ــة س ــة احلركي ــل بالطاق ــدبابات تعم ــضادة لل ــة دون أن تنفجــر و  م ــة طت يف القري معاين
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ١١ويف  . حفرتني حديثتني جنمتا عن انفجار قذيفتني أخريني يف اجلوار        

 بتعــرض غــرب خــط وقــف إطــالق النــار   أبلــغ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي قــوة األمــم املتحــدة  
ة األمـم املتحـدة     وعاينـت قـو   .  قذائف اهلاون   إحدى سقوطلأسلحة صغرية و   إلطالق نريان من  

. التعرف عليها من قذيفـة مدفعيـة سـورية   سهل املوقع وتبني هلا وجود حفرة حديثة هبا شظايا ي  
عجـم  ئـر   بقذيفـة باجتـاه  أبلـغ جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي القـوة بعـد ذلـك بأنـه رّد بـإطالق          وقد  

قوط نــوفمرب، ســجلت قــوة األمــم املتحــدة ســ / تــشرين الثــاين١٢ويف . داخــل املنطقــة الفاصــلة
 وإن ؛ متـرا تقريبـا مـن مركـز مراقبـة تـابع جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي              ٧٠قذيفة هاون على بعد     

وبعد حوايل سـاعة، سـجلت القـوة        .  إىل الشرق من خط وقف إطالق النار       ت قد سقط  تكان
 خـط وقـف إطـالق        عـرب  مـدافع الـدبابات   طلقـات   مـن   دفعتني  إطالق جيش الدفاع اإلسرائيلي     

جـــيش الـــدفاع نـــريان ة وقـــوع أي إصـــابات أو خـــسائر مـــن جـــراء ومل تـــسجل القـــو. النـــار
ــسلطاتُ  ،هــذه التطــورات يف أحــدث و. اإلســرائيلي ــسورية القــوة يف  أبلغــت ال ــشرين ١٨ ال  ت

ــاين ــديني  /الث ــوفمرب مبقتــل جن ــريان   إلطــالقن نتيجــةْي وإصــابة آخــرَ نيســورين ــدفاع  ن جــيش ال
ــار  خــطَ عــرباإلســرائيلي ــادت مــص .  وقــف إطــالق الن ــدفاع اإلســرائيلي  ادر مــوأف ن جــيش ال

 للقـوات املـسلحة    مـضادة للـدبابات مـستهدفة هبـا موقعـاً     قذائفالقوات اإلسرائيلية أطلقت     أن
 مبركبـة دوريـة تابعـة جلـيش      بعـد أن حلقـت أضـرارٌ   ، عجم يف املنطقة الفاصلة   ئرالسورية قرب ب  
 النـار  إطالقامهـا بـ  قيت القوات املسلحة الـسورية   فون. سورية  التعرض لنريان  الدفاع من جراء  

 واهتمــت عناصــر مــسلحة بالقيــام بــذلك الســتفزاز جــيش الــدفاع ،علــى دوريــة جــيش الــدفاع
 تابعـة جلـيش      دوريةٍ وأكدت قوة األمم املتحدة أن مركبةَ     .  بدوره اإلسرائيلي للرّد بإطالق النار   
ديد هويـة   إال أن القوة مل تتمكن من حت       ،ناريةطلقات   بستبالفعل  الدفاع اإلسرائيلي أصيبت    

ــرائيلية      ــة اإلس ــى الدوري ــار عل ــإطالق الن ــام ب ــن ق ــدفاع     . م ــضا أن جــيش ال ــوة أي وأكــدت الق
 احلالـة األمنيـة     غـري أن  ،   عجـم  ئـر  عرب خط وقـف إطـالق النـار باجتـاه ب           قذائفاإلسرائيلي أطلق   

 . وقوع ضحاياسقطت فيها تلك القذائف منعتها من التحقق مناملنطقة اليت  يف

بــني قــوات األمــن كــثرية اشــتباكات كانــت هنــاك ملــشمولة بــالتقرير، وطــوال الفتــرة ا  - ٤
دودة الــسالح، احملــيف عــدة قــرى يف املنطقــة وقعــت الــسورية وعناصــر مــسلحة مــن املعارضــة  

 متفرقـة جـرى   حـوادث وشهدت املنطقة الفاصلة أيضا . جزئيها اجلنويب واألوسطسيما يف   وال
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األحيــان كثيفــا، بــني القــوات املــسلحة الــسورية  إلطــالق النــار، كــان يف كــثري مــن فيهـا تبــادلٌ 
جنـة واحلريـة وأوفانيـة الواقعـة        وعناصر مسلحة مـن املعارضـة وقـع أغلبـها يف منـاطق جباتـا وطر               

 إىل ١٨  الفتــرة مــن  يف املــذكورة وقــع   املنــاطق الــيت شــهدهتا    احلــوادث أخطــر  و. الوســط يف
ــوز ٢٣ ــه /متـ ــول ٢٦ و ٢٥ ويوليـ ــةَ   /أيلـ ــل املنطقـ ــا دخـ ــبتمرب حينمـ ــرب  سـ ــا يقـ ــلة مـ    الفاصـ
لقـوات املـسلحة    ل تـابعون   منـهم جنـودٌ    ، املـسلحة  قـوات األمـن الـسورية     من أفراد    ١ ٧٦٠من  

نـوفمرب  / شـهر تـشرين الثـاين      خاللأكتوبر و / هناية تشرين األول    الفترة من  ويف. العربية السورية 
ــسع  ــضا، ات ــة تركــز   تأي ــسورية والعنا   منطق ــسلحة ال ــشطة العــسكرية بــني القــوات امل صــر األن

 عجــم والغابــات الواقعــة إىل ئــرريقــة وبشمل قــرى جاســم وْبلتــاملــسلحة املنتميــة إىل املعارضــة 
أكتـوبر، شـنت القـوات املـسلحة        /تـشرين األول   ٣١ويف  . الغرب حىت خط وقف إطالق النـار      

عنــصر  ٤٠٠هــدف إىل شــل حركــة مــا يــصل إىل   يواســع النطــاق قيــل إنــه  هجومــا الــسورية 
. يف ذلك اجلزء مـن املنطقـة الفاصـلة   وا عمتمية إىل املعارضة كانوا قد جت     العناصر املسلحة املن   من

هجومـا بريـا ضـد عناصـر     جمـدداً   نوفمرب، شنت القوات املـسلحة الـسورية        / تشرين الثاين  ٣ويف  
مـسلحة مـن املعارضـة اسـتخدمت فيـه مـا ال يقـل عـن أربـع دبابـات قتاليـة رئيـسية إىل جانــب             

ــاقلتني مــدرعتني ل قــذائف هــاون و  ــراد ألن ــالمطليــتني ف لون األبــيض حبــروف ســوداء، وذلــك   ب
 .ر عجم داخل املنطقة الفاصلةئريقة وباملنطقة املتامخة لقرييت ْب يف

فـض االشـتباك قـصاراها للحفـاظ علـى وقـف إطـالق              راقبة  وتبذل قوة األمم املتحدة مل      - ٥
ــال    ــى امتثـ ــسهر علـ ــار والـ ــرفنيالنـ ــه يف   الطـ ــا للمنـــصوص عليـ ــا وفقـ ــاال دقيقـ ــه امتثـ ــاق  لـ  اتفـ

 واسلحني غـري حمـددي اهلويـة عـرب        ملـ   القـوة حتركـاتٍ    سـجلت ويف هذا اإلطـار،     . االشتباك فض
وقامـت  يف اجلـزء الـشمايل مـن املنطقـة الفاصـلة،         اجلمهورية العربية السورية    احلدود بني لبنان و   

، حتركــــت جمموعــــة راجلــــة ســــبتمرب/أيلــــول ٢٧فــــي ف. تلــــك التحركــــاتبــــاإلبالغ عــــن 
 تعــرب و الــشمالصــوبنــة داخــل املنطقــة الفاصــلة  ْرمــن وادي َعة متجهــأشــخاص  ١٠ مــن

 رجـال ملثمـا     ١٣ قامت بتسليم أسلحة جملموعة من     ، مث  الشيخ منطقة جبل  لبنان يف    إىلاحلدود  
واجتهـت اجملموعـة األخـرية هـذه جنوبـا عائـدة إىل املنطقـة الفاصـلة، حيـث                   .  أسود زياًيرتدون  

ــوة األمــم املتحــدة أن أفرادهــا    ــّدالحظــت ق ــدوا لوا زيهــم ب ــَسوارت ــةمالب ــاموا علــى  ، مدني  وق
 .شرقا خارجني من املنطقة الفاصلةيبدو بتخزين أسلحتهم مث اجتهوا  ما

سبتمرب، شهدت قوة األمم املتحدة مقتل تسعة من أفـراد قـوات األمـن            / أيلول ٢٩ويف    - ٦
ر موقـع جنـوب    مسلحا من املعارضة داخل املنطقة الفاصـلة، جبـوا         ١٣السورية يف كمني نصبه     

 .الشيخمنطقة جبل التابع لألمم املتحدة والكائن يف جبل الشيخ 
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وقد تضرر مـن األنـشطة العـسكرية املـستمرة يف املنطقـة الفاصـلة املئـاُت مـن الـسكان                       - ٧
يوليه فقط، غـادر جباتـا   / متوز ١٩ففي  . شيوخلبهم من النساء واألطفال وال    ، أغ  احملليني املدنيني
حـاملني أغراضـهم الشخـصية      مدين تقريبا من السكان احمللـيني        ٩٠٠ و ٨٠٠ يتراوح بني    عدٌد

ومتجهني إىل قرى يف األجـزاء اجلنوبيـة مـن املنطقـة الفاصـلة، وذلـك يف أعقـاب عمليـة كـربى               
 كـانوا مـسلحني      يف اجليش،  جنود بينهم    من ، من أفراد قوات األمن السورية     ٤٦٦اشترك فيها   

ــة ومــدافع رشاشــة  ــاءيف و. ببنــادق هجومي ــا  اشــتباكات الحقــة وقعــت  أثن بــني جنــود يف جبات
ــسورية وعناصــر مــسلحة مــن املعارضــة يف      ــول٢٥القــوات املــسلحة ال ــام  / أيل و حنــســبتمرب، ق

 بنـصب خيـام قـرب خـط وقـف           ن،أطفـاهل الالئـي اصـطحنب      معظمهم من النـساء      ،مدنيا ٢٥٠
 .النريانمن قيهم  يمسعى إىل االحتماء مبالذإطالق النار يف 

الـتمس مـصابون، منـهم جنـود مـن القـوات املـسلحة العربيـة الـسورية           مرات عدة    ويف  - ٨
وعناصر من املعارضة املسلحة، املساعدة الطبيـة مـن قـوة األمـم املتحـدة يف مواقـع تابعـة لألمـم          

والعـالج  الفوريـة   وقد قامت القوة، قدر اإلمكـان، بتقـدمي خـدمات اإلسـعاف األويل              . املتحدة
 املـساعدة عـدة مـرات إىل اهلـالل     وقـدمت القـوةُ  . ةنـساني لالعتبـارات اإل مراعـاة  الطـيب العاجـل   

الـسوري مـن أجـل معاجلـة مـصابني مـن أفـراد املعارضـة املـسلحة أو نقـل جثـث                العـريب   األمحر  
قـوة األمـم املتحـدة      ل رئيـسيا    ن حمـاوراً  بعد إبـالغ كـبري املنـدوبني الـسوريني املعـيّ          وذلك  املوتى،  

الــذي حتتلــه  اجلــوالنقــف إطــالق النــار وضــابط االتــصال يف   مــن خــط وبرافــوانــب اجلعلــى 
لـب إىل القـوة   وإضـافة إىل ذلـك، طُ  . مع جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة      صالتوبعد اال ،  إسرائيل

تقــدمي عــدد مــن اخلــدمات اإلنــسانية األخــرى الــيت تنوعــت مــن تقــدمي املــاء والغــذاء إىل تيــسري  
نـوفمرب، حـضر إىل     / تشرين الثـاين   ٥ويف  . ي قصفها اخلروج اآلمن للمدنيني من القرى اليت جير      

شخـصا وطلبـوا إىل    ٥٠  و٤٠ألمم املتحـدة عـدٌد مـن املـدنيني يتـراوح بـني               التابع ل  ٦٩وقع  امل
ــن         ــرب م ــا يق ــن مل ــسري اخلــروج اآلم ــم املتحــدة تي ــوة األم ــة   ١ ٠٠٠ق ــة بريق ــن قري ــدين م .  م

هيئة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة         /دةحاول املراقبون العسكريون التابعون لقوة األمم املتح       وقد
 حني أصابت نريان القناصـة الزجـاج األمـامي    باءت بالفشلدخول القرية إال أن حماولتهم تلك    

 عجـم، حاولـت القـوة       ئـر نـوفمرب وبعـد اشـتباكات يف ب       / تشرين الثاين  ٨ويف  . ةاميملمركبة األ ل
مكني املـدنيني مـن اخلـروج        اهلـالل األمحـر الـسوري لـت        حركـة  تيـسري     حمـض  على أساس إنساين  

 تبادل إلطالق النار بـني القـوات املـسلحة العربيـة            هااعترضلكن القافلة   . بشكل آمن من القرية   
القافلـة   اسـتوقف  ،وبعـد ذلـك بقليـل   . هادراجالسورية وعناصر مسلحة من املعارضة، فعادت أ    

وكـان جنـود    .  اهلالل األمحر السوري مـن مركبـاهتم بـالقوة         ي وأخرجوا موظف  ون،سوريجنود  
بتـصويب أسـلحتهم حنـو مـوظفي     سوريني  نـود الـ   اجل عيـان علـى قيـام        شـهودَ األمم املتحـدة    قوة  

 . وبعد مخس دقائق تقريبا، ُسمح للقافلة باملرور.طروحني أرضااهلالل األمحر السوري امل
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وقد طالت نريان القوات املسلحة العربيـة الـسورية يف بعـض األحيـان منطقـة عمليـات             - ٩
ففــي الفتــرة . املتحــدة وأفرادهــاألمــم املتحــدة واقتربــت اقترابــا شــديدا مــن مرافــق األمــم  قــوة ا

  نــريانإطــالقعــدة تفجــريات ووقــوع أكتــوبر، ســجلت القــوة / تــشرين األول١٧ إىل ١٥ مـن 
ــوار      يف ــسكر الف ــا يف مع ــر قيادهت ــة احمليطــة مبق ــومترات الثالث ــة الكيل يف بعــض طلقــت أُو. منطق

وهـم  على املـراقبني العـسكريني التـابعني هليئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة                   األحيان أعريةٌ نارية  
 حتمـل بوضـوح شـعار األمـم     مركبـاتٍ مـستقلني   ،املنطقـة احملـدودة الـسالح   نـشطة يف  أينفـذون  
واملراقبون العسكريون هليئة مراقبة اهلدنة مدجمون من الناحيـة العملياتيـة يف قـوة األمـم                . املتحدة

 إلشـراف    وخيـضعون  ،فريـق حيمـل اسـم فريـق مـراقيب اجلـوالن           كبة فـض االشـتباك      املتحدة ملراق 
 بــشكل  مــدافعهم القــوات املــسلحة الــسورية أفــرادويف حــوادث أخــرى صــّوب. قائــدة القــوة

ســبتمرب يف نقطــة /أيلــول ٢٥هتديــدي باجتــاه أفــراد قــوة األمــم املتحــدة، ومنــها حــادث وقــع يف 
وكـان آخـر هـذه      . ني بنادقهم حنـو مركبـة قائـد القـوة         للمراقبة حينما صوب أربعة جنود سوري     

نوفمرب عندما تعـرض مراقبـان عـسكريان تابعـان لفريـق            / تشرين الثاين  ٢١األحداث ما وقع يف     
 عمليـة تفتـيش مقـررة    أثناء نيسوري مراقيب اجلوالن لالحتجاز والتهديد بالسالح من قبل جنودٍ     

 بوجـه   القلـق علـى   وممـا يبعـث     . برافـو انـب   اجلملوقع سـوري يف املنطقـة احملـدودة الـسالح علـى             
 نــاقليت نــوفمرب/يف أوائــل شــهر تــشرين الثــايناســتخدمت  أن القــوات املــسلحة الــسورية خــاص
داخــل املنطقــة الواقعــة عجــم ئــر يف املنطقــة اجملــاورة لبمطليــتني بــاللون األبــيض  مــدرعتني أفــراد

). ٤انظـر الفقـرة     (مـم املتحـدة     مكن أن يعتقد خطأ أهنما من مركبـات األ        من امل كان  ،  الفاصلة
األمني العـام املـساعد لعمليـات    من جانب وبعد احتجاج شديد من جانب قوة األمم املتحدة و      

اجلمهورية العربية السورية، جرى سـحب دبـابتني        يف  دفاع  المع وزير   له  حفظ السالم يف لقاء     
وســقطت . بــاللون األبــيضتني املطليــتني املــدرعنــاقليت األفــراد  إضــافة إىلمــن املنطقــة الفاصــلة 

 مترا من مـوقعي األمـم املتحـدة       ٥٠اون على بعد    اهلدبابات وقذائف   المدافع  دفعات من نريان    
 .صغريةالسلحة األ  بنريانمرافق املوقعني بتيصوأُ. ٦٩ و ٦٨

ومنــذ بــدء الـــعمليات األمنـــية الــسورية داخــل املنطقــة الفاصــلة، أقيمــت نقــاط تفتــيش   - ١٠
قة الفاصلة يشرف عليها أفـراد مـن قـوات األمـن الـسورية والقـوات املـسلحة                  دائمة داخل املنط  

 قــاط تفتــيش يف املــداخل الــشرقية إىلوأقــام جنــود القــوات املــسلحة الــسورية أيــضا ن. الــسورية
ويف األسابيع األخرية، أصـبح إطـالق النـار         . املنطقة الفاصلة للتحكم يف حركة املرور وتقييدها      

 الفاصلة باستخدام املدفعيـة وقـذائف اهلـاون والرشاشـات والـدبابات       من داخل وخارج املنطقة   
ضادة للطـائرات باجتـاه جباتـا وطُرجنــة وأوفانيـة           واملـدافع املـ   واملـدافع الرشاشـة     القتالية الرئيـسية    

وقــد قــام كــبُري املندوبـــني  . ايــ أمــراً يـــقع يوم أو أي منــهاواحلريــة وبئــر عجــم وبريقــة وجاســم 
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صر مسلّحة من املعارضة بإخطار قوةَ األمم املتحـدة يف عـدة مناسـبات               وكذلك عنا  ،السوريني
  . ألسباب أمنيةبـضرورة أن يتفادى مجيع أفراد األمم املتحدة املناطق املذكورة

وقد بذل قائد القوة قصاراه مؤكـداً لـلـسلطات الـسورية أن العمليـات العـسكرية الـيت                   - ١١
 الفاصـــلة تـــشكل انتـــهاكا التفـــاق  ة يف املنطقـــةتقـــوم هبـــا القـــوات املـــسلحة العربيـــة الـــسوري 

كما احتجت القـوةُ علـى دخـول جنـود القـوات املـسلحة العربيـة الـسورية إىل                    . االشتباك فض
. املنطقة الفاصلة وعلى إطالقهم النار على املنطقة ومن داخلها يف كـل مـرٍة حـَدث فيهـا ذلـك                   

ملياهتــا، اســتمر قائــد القــوة  ة عواصــلمب ذلــك رغــمت القــوات املــسلحة الــسورية  امــوعنــدما ق
تــذكري الــسلطات الــسورية بالتزامهــا بوقــف أنــشطة قواهتــا املــسلحة يف املنطقــة الفاصــلة           يف

لـــسالح وبالــــتقيد بأحكـــام اتفـــاق    وبـــالتوقف عـــن إطـــالق النـــار مـــن املنطقـــة احملـــدودة ا      
 وأكد قائد القـوة للـسلطات الـسورية أن إطـالق النـار عـرب خـط وقـف إطـالق               . االشتباك فض

  .النار يشكل انتهاكا التفاق فض االشتباك
وقــد ظــلّ قائــد القــوة علــى اتــصال وثيــق أيــضا مــع قــوات جــيش الــدفاع اإلســرائيلي      - ١٢
ــة الفاصــلة، وح   فيمــا ــة يف املنطق ـــالتطورات األمني ــق ب ــنفس إىل أقــصى   يتعل ـــها علــى ضــبط ال ثّ
نتـهاكا التفـاق    ق النـار يـشكل ا     وشـدد أيـضا علـى أن إطـالق النـار عـرب خـط وقـف إطـال                   حد
وخالل العمليات األمنية الـسورية، عـّزز جـيُش الـدفاع اإلسـرائيلي قواتـه علـى                . االشتباك فض

وظلـت قـوة األمـم املتحـدة علـى اتـصال وثيـق مـع جـيش          . امتداد السياج التقين كتدبري وقـائي     
  . طوال هذه املدة كبري املندوبني السورينيالدفاع اإلسرائيلي ومع

ــها خــرُق طــائرة مد  ووقعــت حــوادث  - ١٣ ــار    أخــرى من ــة صــغرية خــط وقــف إطــالق الن ني
 ويف. قــت قــصري فــوق مدينــة القنيطــرةأغــسطس حيــث حلَّقــت لو/ آب٢٩اجلانــب ألفــا يف  مــن
 جنديا من جيش الـدفاع اإلسـرائيلي خـط وقـف إطـالق النـار           ١٣أكتوبر، َعَبر   /تشرين األول  ٣

وقد احتجت قوة األمم املتحدة .  الفاصلةبعد أن الحظوا وجود عدة مدنيني مسلحني يف املنطقة        
  .االشتباك لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي على هذين احلادثني باعتبارمها انتهاكا التفاق فض

ويف هذه البيئة العملياتية اليت تزداد صـعوبة، أشـرفت قـوة األمـم املتحـدة علـى املنطقـة                      - ١٤
 تسّيرها لكفالة إبعـاد القـوات العـسكرية         الفاصلة بواسطة مواقع ثابتة يديرها أفراُدها ودورياتٍ      

وأجرت القوة أيضا عمليات تفتيش نصف شهرية لتفقُّـد مـستويات           . لكال الطرفني عن املنطقة   
ورافق ضباط اتصال مـن اجلانـب ألفـا جمموعـات           .  مناطق حتديد األسلحة   املعدات والقوات يف  

فو، فقد توقفـت الـسلطات الـسورية        أما على اجلانب برا   . التفتيش التابعة لفريق مراقيب اجلوالن    
ــد         ــراقيب اجلــوالن بع ــق م ــة لفري ــيش التابع ــة جمموعــات التفت ــصال مبرافق عــن تكليــف ضــباط ات

 العــــسكريني التــــابعني لـــــلفريق اختطــــاف ضــــابط اتــــصال ســــوري كــــان يرافــــق املــــراقبني 
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ــوز ٣٠ يف ــة يف    /متـ ــويل اهلويـ ــسلّحني جمهـ ــدي مـ ــى أيـ ــه علـ ــسالح  يوليـ ــدودة الـ ــة احملـ .  املنطقـ
حـدث يف املاضـي، منـع اجلانبـان جمموعـات التفتـيش مـن الوصـول إىل بعـض مواقعهمـا                       اوكم

وباإلضافة إىل هذه القيود الروتينية واملؤقتة، ال يزال فريـق          . وفرضا قيوداً على حرية تنقل القوة     
مــراقيب اجلــوالن يواجــه قيــودا حتــد مــن تنقالتــه يف اجلــزء اجلنــويب واجلــزء األوســط مــن املنطقــة  

 كلٌ من القـوات املـسلحة الـسورية وعناصـر            تدخل ة السالح على اجلانب برافو، حيث     احملدود
ومنعــت الــسلطات الــسورية  .  دوريــات فريــق مــراقيب اجلــوالن  يف ســريمــسلحة مــن املعارضــة 

منـاطق الـشجرة واحلـاّرة     حمـيط   املراقبني العسكريني من الوصول إىل عدة مواقـع، وال سـيما يف             
 وتـــسيل، وذلـــك بـــدعوى احلـــرص علـــى ســـالمة املـــراقبني  وجاســـم وكنـــاكر ونــــامر ونـــوى

  .العسكريني وأمنهم
وقد اختذت قوة األمم املتحدة عددا من التدابري األمنيـة الالزمـة لـضمان سـالمة أفرادهـا                    - ١٥

املخـــاطر، يف مجلـــة أمـــور، احلـــّد  ومشلـــت التـــدابري الراميـــة إىل التخفيـــف مـــن حـــدة  . وأمنــــهم
يلة، واحلّد من العمليات املتنقلة عند االقتضاء، واشـتراط نقـل           التحركات واستخدام طرق بد    من

شخصني يف الـسيارة الـواحدة كقاعدة لتنظـيم احلركـة، واسـتخدام مركبـات مدرعـة يف املنـاطق                  
لـى امتـداد خـط وقـف إطـالق النـار            وعـززت القـوةُ أيـضا الـدورياِت الـيت تقـوم هبـا ع              . احلساسة

وة األمم املتحـدة بـفـصيلة تابعـة هلـا يف معـسكر عـني زيـوان                 وحتتفظ ق . سّرية مقر قيادة القوة    مع
 التـابع لــألمم املتحـدة علـى اجلانـب برافـو، حيـث أقـيم                 ٦٠كقوة احتياطية جاهزة لتعزيز املوقع      

ـــكتائب     ـــقيادة ال ــديل ل ــم ب ــٌز دائ ــن     . مرك ــارا م ــشئت اعتب ــك، أن ــشرين ١٩وباإلضــافة إىل ذل  ت
  . مقر قيادة القوة من خالل جتميع القوى املتوافرةيةأكتوبر فصيلةٌ ثالثة تابعة لسر/لاألو
مـع أنـشطة التـدريب اجلاريـة        وضـعها العمليـايت     ف  يـ تكياألمـم املتحـدة     واصلت قـوة    و  - ١٦

واإلنــشاءات العــسكرية اجلديــدة جلــيش الــدفاع اإلســرائيلي يف املنطقــة احملــدودة الــسالح علــى  
 بـالقرب مـن خـط وقـف إطـالق النـار             وري تزايد النشاط اإلمنائي املدين الـس      اجلانب ألفا، ومع  
وُشيدت مواقع دفاعية جديدة يف املنطقتني احملدوديت السالح على اجلـانبني           . يف املنطقة الفاصلة  

وأقــام عوائــق ماديــة علــى طــول  الــتقينوعــزز جــيش الــدفاع اإلســرائيلي الــسياج . ألفــا وبرافــو
دفاعيـة القائمـة   الواقـع  علـى امل ن انبـ  اجلا وأبقـى . السياج ملنع حركة العبـور مـن املنطقـة الفاصـلة          

وواصل موظفو اجلمـارك الوطنيـة اإلسـرائيليون العمـل بـصورة            . املنطقتني احملدوديت السالح   يف
دوريــة يف موقــع جــيش الــدفاع اإلســرائيلي عنــد بوابــة عبــور قــوة األمــم املتحــدة الواقعــة بــني     

  .اجلوالن الذي حتتله إسرائيل واجلمهورية العربية السورية
  



S/2012/897
 

8 12-61067 
 

وواصـلت قـوة األمـم املتحــدة مـساعدة جلنـة الـصليب األمحــر الدوليـة يف تيـسري مــرور           - ١٧
وخالل األشهر الـستة املاضـية، قـدمت القـوة مـساعدهتا يف عبـور               . املدنيني عرب املنطقة الفاصلة   

ــاً وعــروس واحــدة وســبع حركــات عبــور ألغــراض إنــسانية   ١٣٧ ويــسَّرت القــوة، إىل .  طالب
ألمحر الدوليـة، اإلفـراج عـن أربعـة مـدنيني سـوريني كـان جـيش الـدفاع                   جانب جلنة الصليب ا   

اإلسرائيلي قد اعتقلهم واحتجزهم على اجلانب ألفـا إثـر عبـورهم املزعـوم خلـط وقـف إطـالق                    
ــار ــالج الطــيب إىل    . الن ــوة الع ــدمت الق ــوفري اإلســعاف األويل    ٢٤٥وق ــدنياً، باإلضــافة إىل ت  م

  ).٨انظر الفقرة ( حمضساس إنساين الفوري والعالج الطيب العاجل على أ
ــة         - ١٨ ــار يف املنطق ــالقرب مــن خــط وقــف إطــالق الن ــات، وال ســيما ب ــة العملي ويف منطق

وقــد ازداد هــذا  .الفاصــلة، ظلــت األلغــام تــشكل خطــراً يتهــدد أفــراد القــوة والــسكان احمللــيني 
قـوة األمـم    وواصـلت   . التهديد نظـراً لوجـود األلغـام منـذ زمـن طويـل وتلـف أجهـزة تفجريهـا                  

  .املتحدة تنفيذ عمليات إزالة األلغام بقدرات حمسَّنة يف جمال إزالة األلغام وكشفها
ظـل قائـد القـوة ومعـاونوه علـى اتـصال وثيـق بالـسلطات                كـر أعـاله،      ذُ وعلى حنـو مـا      - ١٩

  .العسكرية لكل من إسرائيل واجلمهورية العربية السورية
ــال      - ٢٠ ــو الــسكاين وأعم ــالنظر إىل النم ــددة يف املنطقــة الفاصــلة واملنطقــة     وب التــشييد املتع

ــادة      احملــدودة الــسالح واتــساع رقعــة األراضــي املزروعــة ومنــاطق رعــي املاشــية إضــافة إىل الزي
األنشطة املدنية بوجه عام، واصلت قوة األمم املتحدة، كما هو متوقع، جهودها اهلادفـة إىل                يف

ويكتـسي هـذا األمـر أمهيـة        . يـة البعثـة وأنـشطتها     االتصال بالسلطات احمللية واملدنيني لـشرح وال      
أيضاً بالنظر إىل احلالة األمنية يف منطقة عمليات القـوة ويف إطـار اجلهـد املبـذول لكفالـة سـالمة                    

قـدرة الـشؤون املدنيـة التابعـة لقـوة األمـم املتحـدة              غـري أن    . يف امليـدان   وأمن أفراد األمم املتحدة   
 وفريـق مـراقيب اجلـوالن كانـت مقيَّـدة نتيجـةً لعـدم تعـاون            واملؤلفة من موظـف للـشؤون املدنيـة       

  .ب برافويف تيسري االتصال بالسلطات احمللية والسكان املدنيني على اجلانالسلطات السورية 
 جنـدياً مـن البلـدان       ١ ٠٣٥، كانـت القـوة تتـألف مـن          نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٠يف  و  - ٢١
). ٣١(، واليابـان    )٩٥(، وكرواتيـا    )١٩٢(هلنـد   ، وا )٣٤٠(، والفلـبني    )٣٧٧(النمسا  : التالية

وقـد غـادر ثالثـة أفـراد      .  فرداً يف إطار العنـصر الـوطين للـدعم         ١٥وتستخدم اليابان ما جمموعه     
ــول٦عــسكريني كنــديني القــوة يف   ــهم  ٢٠١٢ســبتمرب / أيل ــاًء علــى تعليمــات مــن حكومت .  بن

 املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة مبـساعدة          مراقبـاً عـسكرياً مـن هيئـة األمـم          ٧٧وباإلضافة إىل ذلك، قـام      
  .القوة يف تنفيذ مهامها
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االحتيـــاطي عـــززت القـــوة اجلهـــود املبذولـــة لكفالـــة     ، ة األمنيـــالـــةوبـــالنظر إىل احل  - ٢٢
وواصـلت القـوة تنفيـذ برنـامج إعـادة         . الالزم وقـدرة القـوة علـى االكتفـاء الـذايت          االستراتيجي  

ا األساسية، يف حماولة للحفاظ على قـدرهتا علـى          هتاينالتأهيل من أجل صيانة وحتسني معداهتا وب      
وجرى شراء ونشر معدات مراقبـة جديـدة بعيـدة املـدى وأجهـزة              .  واألمين العمليايتالصعيدين  

وقـد تـوفَّر للقـوة تـدريب متخـصص          تعزيز محاية القـوة،     للرؤية الليلية ومركبات مدرعة هبدف      
ب جديدة يف مقر القوة، وجيري حاليـاً تنفيـذ          وباإلضافة إىل ذلك، ُشيدت مكات    . عند االقتضاء 

  .برنامج إعادة التأهيل يف قاعدة اللوجستيات التابعة للقوة مبعسكر عني زيوان
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عملـت قـوة األمـم املتحـدة باسـتمرار علـى حتـديث                    - ٢٣

وواصــلت  . عملياهتــاختطيطهــا حلــاالت الطــوارئ حتــسباً ملختلــف االحتمــاالت املمكنــة يف بيئــة
إجراء االستعدادات الوافية على األمدين القـصري واملتوسـط مبـا يتفـق مـع سياسـات مقـر األمـم                     

واستعرضـت البعثـة باسـتمرار      . املتحدة املتعلقة بـسالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة وأصـوهلا             
االت االحتمـ ، على حنـو يـشمل       طيط حلاالت الطوارئ  ما يتصل بذلك من خت    أمنها العسكري و  

ــدات نتيجــةً ل    ــاد التهدي ــصلة بازدي ــة املت ــداخلي يف  املمكن ــدم االســتقرار ال ــة  ع ــة العربي اجلمهوري
ونظراً للحالة األمنية، ُنقل املوظفون الدوليون وأعضاء فريق مراقيب اجلوالن التـابعون            . السورية

سورية بأنـه   وقام ممثلـّي بـإبالغ الـسلطاِت الـ        . للقوة من دمشق إىل معسكر الفوار واجلانب ألفا       
يف حــال تــدهور الوضــع ونــشوء ظــروف ال تــسمح للقــوة مبواصــلة اســتخدام مطــار دمــشق،      

 يـشمل ألفراد البعثـة، مبـا      مغادرة بديلة   اط دخول و  سيصبح من الضروري أن تستخدم القوة نق      
  .ضباط األركان وأفراد الوحدات

  
  اجلوانب املالية  -ثالثاً   

قـوة    دوالر لإلنفاق علـى  مليون٤٦مبلغ ، ٦٦/٢٧٦قرارها   ب اجلمعية العامة اعتمدت    - ٢٤
 يونيـه /حزيـران  ٣٠ إىل ٢٠١٢ يوليـه /متـوز  ١لفترة مـن    ا األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف     

 أدنـاه فيمـا يتعلـق       ٣٣ جملس األمن علـى توصـييت الـواردة يف الفقـرة             يف حالة موافقة  و. ٢٠١٣
 القـوة خـالل فتـرة      تكـاليف اإلنفـاق علـى     ستقتـصر     فإنه، بناء علـى ذلـك،      بتمديد والية القوة،  

  .التمديد على املوارد اليت وافقت عليها اجلمعية العامة
، بلغـــت االشـــتراكات املقــررة غـــري املـــسددة  ٢٠١٢ نــوفمرب / تــشرين الثـــاين ١٦ ويف  - ٢٥

بلغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري         و.  مليون دوالر  ١٥,٩ ما قدره لقوة  باللحساب اخلاص   
  .مليون دوالر ١ ٦٩٢,٢عمليات حفظ السالم يف التاريخ نفسه املسددة جلميع 
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 للبلــــدان، بلــــغ جممـــوع املبــــالغ املــــستحقة  ٢٠١٢ نــــوفمرب/ تـــشرين الثــــاين ١٦ ويف  - ٢٦
القـوات    تكـاليف  ُردَّتوقـد   .  مليـون دوالر   ١,١ ا مـا قـدره    تكاليف قواهتـ  بقوات عن    املسامهة

ــذايت  وتكــاليف  ــدة عــن ا املعــدات واالكتفــاء ال ــراملتكب ــهيتني تنيلفت ــول ٣٠يف  املنت ســبتمرب /أيل
  . جلدول السداد الفصلي، على التوايل، وفقا٢٠١٢ً يونيه/حزيران ٣٠ و ٢٠١٢

  
  )١٩٧٣ (٣٣٨تنفيذ قرار جملس األمن   -رابعاً   

والية قوة األمم املتحدة ملراقبـة      ) ٢٠١٢ (٢٠٥٢يف قراره    حني جّدد    جملس األمن، إن    - ٢٧
 بـاألطراف   أهاب أيضاً ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١شهر حىت   فض االشتباك لفترة ستة أ    

  الفتـرة، تقريـراً    تلـك قـدم، يف هنايـة      أ أن   يلَّإب  لَـ ، وطَ )١٩٧٣ (٣٣٨ قـراره    املعنية أن ُتنفِّذ فوراً   
 تقريـري عـن احلالـة يف      وقـد تنـاول     . القرارذلك  عن تطورات احلالة وعن التدابري املتخذة لتنفيذ        

، “القـدس ” املعنـون   ٦٦/١٨ اجلمعيـة العامـة      بقراري املقدم عمالً ) A/67/342(الشرق األوسط   
البحث عن تسوية سلمية يف الشرق األوسـط،        ، مسألةَ   “اجلوالن السوري ” املعنون  ٦٦/١٩و  

  .)١٩٧٣ (٣٣٨وال سيما اجلهود املبذولة على خمتلف املستويات لتنفيذ القرار 
 ُتجـر ، مل ٢٠٠٨ديـسمرب  /كـانون األول  يف وقف حمادثات السالم غـري املباشـرة    تمنذ  و  - ٢٨

 مـن تعقيـد اجلهـود الراميـة         يف الوقت احلايل  األزمة السورية   تزيد  أي مفاوضات بني الطرفني، و    
 سـلمي   حـل وإين أتطلـع إىل التوصـل إىل        . السوري و اإلسرائيليبني اجلانبني   السالم  إحالل  إىل  

عـادل ودائـم،    وشـامل   لتحقيق سالم    استئناف اجلهود من أجل التوصل إىل تسوية      إىل  لألزمة و 
  . األخرى ذات الصلةهقراراتيف و) ١٩٧٣ (٣٣٨عا إليه جملس األمن يف قراره حسبما د

  
  مالحظات  - خامساً 

  ذلـك الـرتاع    ، وأثـر  اجلمهورية العربية الـسورية    قلق بالغ إزاء تطور الرتاع يف        يساورين  - ٢٩
ؤثر علـى منطقـة عمليـات       يـ  وهـو . قـة برمتـها    وآثاره احملتملـة علـى املنط      ني السوري السكانعلى  

 عـسكرية غـري املـصرح     العـدات   وامل  القوات املسلحة العربية السورية    وجودف. القوة بشكل كبري  
فـض االشـتباك بـني القـوات        ل ١٩٧٤التفاق عام    اً جسيم اًانتهاكيشكل   هبا يف املنطقة الفاصلة   
 القــوات املــسلحة العربيــة جتريهــايت رت العمليــات العــسكرية الــأثّــوقــد . اإلســرائيلية والــسورية

 أدعـو الـسلطات   وإين. مبهام واليتـها  لالضطالع  املبذولة  القوة    على جهود  تأثرياً سلبياً السورية  
  .السورية إىل وقف هذه األنشطة يف منطقة عمليات القوة

ــة وقــد أظهــرت األحــداث األخــرية     - ٣٠ ــار احتمــاال   اجلاري  تعــرب خــط وقــف إطــالق الن
وقـف   اتفـاق    تعـرض وهـي   توترات بـني إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية،            الحدة  تصاعد  

ــار إ والواقــع أن مجيــع األنــشطة  . اســتقرار املنطقــةوهتــدد للخطــر  بــني البلــديناملــربم طــالق الن
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منـذ فتـرة طويلـة      القـائم    علـى وقـف إطـالق النـار          العسكرية يف املنطقـة الفاصـلة تـشكل خطـراً         
ــسكان املــدنيني احمل علــى او ــيني، فــضالً ل ــراد عــن ل ــدان األمــم املتحــدة  أف وإنــين أخــشى   .يف املي
الـيت تـضطلع هبـا      العـسكرية األنـشطة واسـتمرار  عناصر مسلحة من املعارضة  يتسبب وجود    أن

 بــني إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة  أوســع نطاقــا فتيــل نــزاع إشــعال يفاألمــن الــسورية قــوات 
ــسورية  ــه ال ــوع    ُيجــرىأالينبغــي و.  عواقــب وخيمــة تكــون ل ــشاط عــسكري مــن أي ن  أي ن

  .املنطقة الفاصلة يف
ــسائدة يف  و  - ٣١ ــة الــ ــسورية  احلالــ ــة الــ ــة العربيــ ــسورية  تال اجلمهوريــ ــة الــ ــي احلكومــ عفــ
حكومــة علــى   وتقــع أيــضاً. محايــة املــدنينيمبــا فيهــامــسؤولياهتا مبوجــب القــانون الــدويل،  مــن

 األمـم املتحـدة يف املنطقـة        أفـراد سالمة وأمن   املسؤولية الرئيسية عن    اجلمهورية العربية السورية    
مـا للقـوة    ال بـد مـن ضـمان احتـرام          فـ  .انب برافو اجل على   السالحويف املنطقة احملدودة    الفاصلة  

  . يف التنقل وحريةوحصاناتامتيازات من 
أدعو اجلمهوريـة   و. اتفاق فض االشتباك  بأحكام   هماالتزامبقيد  التعلى الطرفني   جيب  و  - ٣٢

ــة ا ــاء بالتزاماهت العربي وقــف إىل  االشــتباك و فــضاتفــاقا مبوجــب مــلــسورية وإســرائيل إىل الوف
 أن كـال اجلـانبني       مـن   علـى ثقـة    ينإو. إطالق النار مـن أي نـوع عـرب خـط وقـف إطـالق النـار                

 وكـذلك   ،وأمنـها ضمان احتـرام سـالمة القـوة        لـ تخذ مجيع التدابري الالزمة حلمايـة املـدنيني و        سي
  . مجيع أحناء منطقة عملياهتايفة حركة أفرادها حري
يف املنطقـة أمـر     األمم املتحـدة    يف ظل الظروف السائدة، أرى أن استمرار وجود قوة          و  - ٣٣

قـوة لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى، حـىت       ولذلك أوصـي بـأن ميـدد جملـس األمـن واليـة ال             . ضروري
ديــد حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية علــى التموقــد وافقــت . ٢٠١٣ يونيــه/حزيــران ٣٠

  . عليه عن موافقتهاحكومة إسرائيل أيضاًوأعربت . املقترح
ألفــراد العــسكريني ول، أود أن أعــرب عــن تقــديري للــواء إقبــال ســينغ ســينغا  وختامــاً  - ٣٤

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك وهيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة        يفواملدنيني الذين يعملون    
 وأود أيـضاً .  جملـس األمـن إلـيهم   الـيت أوكلـها    اهلامـة   املهـام  صوإخـال قـد أدوا بكفـاءة      ف. اهلدنة
  على مـدى    املتفانية يف القوة   ته لقيادته املثالية وخدم   كارماي إ  ناتاليو للواء أعرب عن تقديري   أن

 تنفيذ مهمتـها بفعاليـة حتـت    األمم املتحدة ستواصلأن قوة  يف   تامةلدي ثقة   و. أكثر من عامني  
ديري للحكومــات املــسامهة بقــوات غتــنم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن تقــوأ.  ســينغا اللــواءقيــادة
وتلـك الـيت متـد هيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة              األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك      قوة  صفوف   يف

  .اهلدنة باملراقبني العسكريني املنتدبني للعمل يف القوة
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