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للفترة من   تقرير األمني العام عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك             
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠١٣أبريل /نيسان ١
      

  مقدمة  -أوال   
يقدِّم هـذا التقريـر سـردا لألنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض                           - ١

 ٢٠١٣ يونيــه/ حزيــران٣٠أبريــل إىل / نيــسان١االشــتباك خــالل األشــهر الثالثــة املاضــية مــن  
، الــيت جــرى متديــدها  )١٩٧٤ (٣٥٠عمــالً بالواليــة املنــصوص عليهــا يف قــرار جملــس األمــن   

  ).٢٠١٢ (٢٠٨٤مبوجب قرارات الحقة كان آخرها القرار 
  

  احلالة يف املنطقة وأنشطة القوة  -ثانيا   
ــة العر       - ٢ ــرائيل واجلمهوري ــني إس ــار ب ــف إطــالق الن ــرة    ظــل وق ــسورية خــالل الفت ــة ال بي

املشمولة بالتقرير ساريا بوجه عام رغم البيئة املتزايدة التوتر بسبب الرتاع الدائر يف اجلمهوريـة               
وواصـلت  . وترد أدناه انتهاكات وقف إطالق النار اليت ارتكبها كال الطرفني         . العربية السورية 

واملعـدات داخـل املنطقـة الفاصـلة،       القوات املـسلحة للجمهوريـة العربيـة الـسورية نـشر األفـراد              
. ونفـذت أنــشطة عــسكرية وعمليـات أمنيــة ضــد مــسلحي املعارضـة يف منطقــة عمليــات القــوة   

املـأذون هبـا داخـل املنطقـة         ويشكل وجود القوات املـسلحة الـسورية واملعـدات العـسكرية غـري            
  . ١٩٧٤ربم يف عام الفاصلة انتهاكا التفاق فض االشتباك بني القوات اإلسرائيلية والسورية امل

ــسورية          - ٣ ــة ال ــة العربي ــسلحة للجمهوري ــوات امل ــني الق ــة ب ــصدامات اجلاري ــياق ال ويف س
ومــسلحي املعارضــة، أطلــق جــيش الــدفاع اإلســرائيلي النــار عــرب خــط وقــف إطــالق النــار يف   
خطــوة اعتربهــا انتقاميــة علــى إثــر إطــالق قــذائف مــن اجلانــب برافــو ســقطت يف اجلانــب ألفــا  

أبريـل، أبلـغ ضـابط االتـصال التـابع للحكومـة            / نيـسان  ١٢  و ٢ويف يـومي    . فيد بـه  حبسب ما أُ  
اإلسرائيلية قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك أن جنـوداً مـن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                       
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كانوا جيرون دورية روتينية ليلية إىل الغرب مـن الـسياج الـتقين قـد تعرضـوا إلطـالق النـار مـن                       
أبريـل  / نيـسان  ٢وأطلـق جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي قـذيفيت دبابـات يف              .  برافو أفراد من اجلانب  

أبريـل يف املنطقـة الفاصـلة معتـربا أهنـا           / نيـسان  ١٢وقذيفتني من القـذائف املـضادة للـدبابات يف          
وبــادر املنــدوب الــسوري الرفيــع املــستوى، وهــو احملــاور الرئيــسي للقــوة علــى  . نــريان انتقاميــة

الغ القــوة بــأن شخــصا واحــدا قــد قُتــل وأن شخــصا آخــر قــد ُجــرح يف اجلانــب برافــو، إىل إبــ
مـايو، أبلـغ جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي      / أيـار ٢٠ويف . أبريـل / نيـسان ١٢احلادث الذي وقـع يف   

القوة بأن دورية ليلية تابعة جليش الدفاع اإلسرائيلي قد تعرضت إلطالق النار مبحاذاة الـسياج               
ومل تـستطع القـوة تأكيـد       . لحة للجمهوريـة العربيـة الـسورية      التقين من موقع تابع للقـوات املـس       

ويف اليوم نفسه، أبلغ جيش الدفاع اإلسرائيلي القـوة أنـه سـريد علـى إطـالق النـار يف           . احلادث
ــستقبل    ــذه احلــوادث يف امل ــن ه ــع     . أي حــادث م ــسوري الرفي ــدوب ال ــن املن ــوة م ــت الق وطلب
م حدوث مزيد من إطالق النار عرب خـط وقـف           املستوى اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة عد      

مـايو، أبلغـت الـسلطات الـسورية        / أيـار  ٢١ويف الساعات األوىل من صـباح يـوم         . إطالق النار 
القوة أن جيش الدفاع اإلسرائيلي قد أطلق قـذيفتني علـى موقـع للقـوات املـسلحة للجمهوريـة                   

 الـدفاع اإلسـرائيلي القـوة       ويف وقت الحق، أبلـغ جـيش      . العربية السورية بالقرب من بري عجم     
أنه أطلـق قـذيفتني علـى موقـع للقـوات املـسلحة للجمهوريـة العربيـة الـسورية بـالقرب مـن بـري               
عجم ردا على إطالق النريان من أسلحة رشاشة ثقيلة من موقع للقـوات املـسلحة للجمهوريـة                  

سرائيلي بـالقرب مـن     العربية السورية، اليت أصابت، للمرة الثانية، دورية تابعة جليش الدفاع اإل          
كمـا أبلـغ جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي          . زبيدة الغربية يف املنطقة احملدودة السالح يف اجلانب ألفا        

يـصب أي مـن      القوة أن مركبة تابعة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي قـد أصـيبت بأضـرار ولكـن مل                  
  . جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي بأذى

مــايو مــوجهتني إىل األمــني العــام ورئــيس /أيــار ٢١ويف رســالتني متطــابقتني مــؤرختني   - ٤
جملــس األمــن، أفــاد املمثــل الــدائم للجمهوريــة العربيــة الــسورية لــدى األمــم املتحــدة بــأن بلــده  

مارس حقه يف الدفاع عن الـنفس ردا علـى مركبـة إسـرائيلية أُفيـد بأهنـا عـربت خـط وقـف                         قد
قــذيفتني مــن منطقــة تــل الفــرس إطــالق النــار، وعلــى قيــام جــيش الــدفاع اإلســرائيلي بــإطالق  

مــايو، بعــث املمثــل الــدائم إلســرائيل لــدى األمــم املتحــدة  / أيــار٢٣ويف ). S/2013/303 انظــر(
برســالتني متطــابقتني مــوجهتني إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن ذكــر فيهمــا أن القــوات 

ى دورية تابعة جلـيش     مايو عل / أيار ٢١املسلحة للجمهورية العربية السورية قد أطلقت النار يف         
الدفاع اإلسرائيلي يف اجلانب ألفا، وأن جيش الدفاع اإلسرائيلي قد قام، يف إطـار الـدفاع عـن                  

ومجيــع ). S/2013/314انظــر (الــنفس، بــالرد بــإطالق النــار علــى املوقــع الــذي أُطلــق منــه النــار  
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تــهاكات حــوادث إطــالق النــار يف املنطقــة الفاصــلة وعــرب خــط وقــف إطــالق النــار تــشكل ان   
  . التفاق فض االشتباك

ــسورية       - ٥ ــة ال ــة العربي وتواصــلت االشــتباكات املكثفــة بــني القــوات املــسلحة للجمهوري
ومسلحي املعارضة يف كل من جباتـا وطرجنـة والعوفانيـة واحلريـة والقنيطـرة وجبـة وبـري عجـم                     

ل املنطقـة  وجـرى يوميـا إطـالق نـريان مـن أسـلحة صـغرية مـن داخـ         . وبريقة يف املنطقة الفاصلة 
الفاصلة وإطالق نريان املدفعية واهلاون والدبابات القتالية الرئيسية، واملدافع الرشاشة، واملـدافع            

ــو      ــب برافـ ــسالح يف اجلانـ ــدودة الـ ــة احملـ ــن املنطقـ ــائرات، مـ ــضادة للطـ ــضا  . املـ ــلت أيـ وتواصـ
رضـة يف   االشتباكات املسلحة بني القـوات املسلحة للجمهورية العربية الـسورية ومـسلحي املعا           

مناطق خان أرنبة والبعث واحلميدية اجلديدة، وجرت بـشكل أساسـي مبحـاذاة طريـق اإلمـداد                  
ولوحظ حدوث قصف مكثف يف اجتاه بيت جن مـع انتقـال القـوات املـسلحة              . الرئيسي للقوة 

ومنـــذ هنايـــة كـــانون . للجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية إىل املنطقـــة ملطـــاردة مـــسلحي املعارضـــة
قيـت يف حـوزة القـوات املـسلحة للجمهوريـة الـسورية يف املنطقـة الفاصـلة دبابـة                  ينـاير، ب  /الثاين

قتالية رئيسية بالقرب من خان أرنبة ومدفع مضاد للطـائرات بـالقرب مـن القنيطـرة، علـى حنـو                   
وباإلضافة إىل ذلك، ظلت ثالث ناقالت جنـود مدرعـة          . يشكل انتهاكا التفاق فض االشتباك    

يو عنـد نقطـة التفتـيش التابعـة للقـوات املـسلحة للجمهوريـة العربيـة                 مـا /متمركزة منذ هناية أيار   
  .السورية على مدخل املنطقة الفاصلة

يونيـه، شـن مـسلحو املعارضـة، الـذين          / حزيران ٦ويف الساعات األوىل من صباح يوم         - ٦
ألـف التـابعني     - ٦٠  و ٦٠كانوا قد جتمعوا يف املناطق الواقعة إىل الـشرق مـن املركـزين رقـم                

ألمم املتحدة، هجوما على مدينة القنيطرة، وقطعوا الطريق الرئيـسي مـن املدينـة وبوابـة برافـو                  ل
نقطة العبور الواقعة على اجلانب برافو من وإىل اجلوالن الـذي حتتلـه إسـرائيل، وتـشرف علـى           (

وعلى الفور، عززت القوات املسلحة للجمهوريـة       . إىل دمشق ) تلك النقطة السلطات السورية   
وعلى إثر ذلـك، مشـل القـصف    . ة السورية وجودها يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة   العربي

واالشــتباكات بــني القــوات املــسلحة للجمهوريــة العربيــة الــسورية ومــسلحي املعارضــة اجلــزء    
األوسط مـن منطقـة العمليـات إىل مشـال وجنـوب الطريـق الرئيـسي، بـني معـسكر عـني زيـوان              

. ، ومعـسكر عــني فـوار علــى اجلانـب برافــو   )الــذي حتتلـه إســرائيل اجلـوالن  (علـى اجلانـب ألفــا   
وأبلغت قوة األمم املتحدة عن حـدوث قـصف بـالقرب مـن خـان أرنبـة والـصمدانية وطرجنـة،                     

 التـــابع لألمـــم املتحـــدة،   ٥٢وســـقوط قـــذائف هـــاون بـــالقرب مـــن مركـــز املراقبـــة رقـــم        
بالقرب من موقع األمـم املتحـدة       وسقطت قذائف الدبابات ومدافع اهلاون      . الفاصلة املنطقة يف

قذيفــة  ٣٤جمموعــه  زيــوان مــا ونتيجــة للقتــال، ســقط علــى معــسكر عــني . ألــف - ٦٠ رقــم
وأُصيب اثنان من األفـراد العـسكريني       . مباشرة من قذائف اهلاون ونريان الرشاشات الثقيلة       غري
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ار خفيفـة بعـدة   وحلقت أضـر . التابعني لقوة األمم املتحدة يف معسكر عني زيوان جبروح طفيفة       
أبنيــة يف املعــسكر، مشلــت أمــاكن اإلقامــة ومكتــب اللوجــستيات؛ وتعطلــت خطــوط االتــصال  

  . وعادت للعمل فيما بعدةلفترة مؤقت
وتوجــه مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة املوجــودين يف املواقــع املتــضررة إىل املالجــئ           - ٧

الواقعة على خـط وقـف   (بة تشاريل فأفراد القوة العاملني على بوا. املوجودة يف مواقع متركزهم 
ومجيــع أفــراد القــوة  . انتقلــوا مؤقتــا إىل اجلانــب ألفــا ) إطــالق النــار والــيت يــديرها أفــراد القــوة  

وخــالل االشــتباكات، ســيطر مــسلحو . املوجــودين يف معــسكر عــني زيــوان احتمــوا يف املخــيم
 القـوات املـسلحة     وبعـد عـدة سـاعات مـن االشـتباكات بـني           . املعارضة مؤقتا علـى بوابـة برافـو       

للجمهورية العربية السورية ومسلحي املعارضة، سيطرت القوات املسلحة للجمهوريـة العربيـة            
يونيـه، خفـت حـدة القتـال يف املنطقـة،           / حزيـران  ٦وحبلول منتصف يـوم     . السورية على البوابة  

بـات ألفـا   يونيـه، أعيـد فـتح البوا      / حزيـران  ٧ويف اليوم التايل،    . رغم استمرار القصف العشوائي   
  .وبرافو وشاريل اليت كانت قد أغلقت خالل االشتباكات

يونيـه، وبعـد ورود تقـارير تفيـد بـأن           / حزيـران  ٦وخالل االشـتباكات الـيت وقعـت يف           - ٨
دبابات تابعة للقوات املسلحة للجمهورية العربية السورية تتحرك يف املنطقة العامة الواقعة بـني              

وة األمـم املتحـدة مـن منـدوب اجلمهوريـة العربيـة الـسورية               خان أرنبة والقنيطرة، طلب قائد قـ      
الرفيـع املـستوى أن ُتــسحب الـدبابات علــى الفـور ألن وجودهــا يـشكل انتــهاكا التفـاق فــض       

ويف وقــت الحــق، أبلــغ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي قائــد قــوة  . ١٩٧٤االشــتباك املــربم يف عــام 
اءات إذا استمر حترك الدبابات بـالقرب       األمم املتحدة أن جيش الدفاع اإلسرائيلي سيتخذ إجر       

وأبلـغ قائـد قـوة األمـم املتحـدة          . من مدينة القنيطرة أو إذا سقطت أي قذيفة على اجلانب ألفـا           
رسالة جيش الدفاع اإلسرائيلي إىل مندوب اجلمهورية العربية السورية الرفيع املـستوى، الـذي              

ابات كـان يهـدف فقـط لقتـال         اختذ إجـراءات لُتـسحب الـدبابات وشـدد علـى أن وجـود الـدب               
ويف وقـت متـأخر مـن       . املعارضة املسلحة وطلب أال يتخذ جيش الدفاع اإلسرائيلي أي إجـراء          

يونيه، ظلت ناقلتا جنود مدرعتان تابعتان للقوات املسلحة للجمهوريـة العربيـة            /حزيران ٦يوم  
  . شتباكالسورية متمركزتني على بوابة برافو على حنو يشكل انتهاكا التفاق فض اال

وأبلغت السلطات السورية قوة األمـم املتحـدة بـأن مخـسة مـن أفـراد القـوات املـسلحة            - ٩
املــسلحني  للجمهوريــة العربيــة الــسورية قــد قتلــوا، مبــن فــيهم اثنــان مــن ضــباط االتــصال غــري   
واختطـف  . اخلمسة التابعني ملندوب اجلمهورية العربية السورية الرفيع املـستوى يف بوابـة برافـو             

. لحو املعارضة ضابط اتصال ثالثا يتبع ملندوب اجلمهورية العربية الـسورية الرفيـع املـستوى              مس
ــدفاع           وأبلــغ ضــابط االتــصال التــابع للحكومــة اإلســرائيلية قــوة األمــم املتحــدة أن جــيش ال
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 شخــصا مــن مــسلحي املعارضــة، ٢٠اإلســرائيلي قــدم العــالج الطــيب الطــارئ إىل مــا جمموعــه  
  . دوا إىل اجلانب برافو حبسب ما أفاد به جيش الدفاع اإلسرائيليوأهنم مجيعا قد أعي

وطوال فترة القتال، ظل قائـد القـوة علـى اتـصال وثيـق بـالطرفني، مـشددا علـى أمهيـة                        - ١٠
ممارسـة أقــصى درجــات ضــبط الــنفس، يف مــسعى ملنــع تــصعيد احلالــة عــرب خــط وقــف إطــالق  

  .همالنار، وكفالة سالمة موظفي األمم املتحدة وأمن
وتبذل قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك قـصارى جهـدها للحفـاظ علـى وقـف                   - ١١

إطــالق النــار والــسهر علــى امتثــال الطــرفني لــه امتثــاال دقيقــا وفقــا ملــا نــص عليــه اتفــاق فــض     
 بــني القــوات اإلســرائيلية والــسورية، وتقــدم تقــارير عــن مجيــع  ١٩٧٤االشــتباك املــربم يف عــام 

ــهاكات خــط و  ــار انت ــك، الحظــت القــوة حــدوث حتركــات    . قــف إطــالق الن وإضــافة إىل ذل
حمــددي اهلويــة، بعــضهم مــن املــسلحني، بــني لبنــان        مــستمرة عــرب احلــدود ألشــخاص غــري    

واجلمهورية العربية السورية يف اجلزء الشمايل من املنطقة الفاصلة، وقامـت بـاإلبالغ عـن تلـك        
ــذ . التحركــات ــسان١ومن ــوة  / ني ــل، الحظــت الق ــدنيني،    أبري ــواتر تنقــل امل ــة يف ت ــادة طفيف زي

  . سيما من النساء واألطفال، على الطريق نفسه ال
وأبقت قوات األمن السورية نقـاط التفتـيش الـيت أنـشئت داخـل املنطقـة الفاصـلة منـذ                      - ١٢

وباإلضــافة إىل ذلــك، أبقــى أفــراد القــوات . شــروعها يف تنفيــذ العمليــات العــسكرية يف املنطقــة
هورية العربية السورية أيضا نقـاط تفتـيش يف املـداخل الـشرقية للمنطقـة الفاصـلة                 املسلحة للجم 

وكثريا ما أعاقت نقاط التفتيش حرية تنقل قـوة األمـم           . من أجل مراقبة حركة املرور وتقييدها     
املتحدة واملراقبني العسكريني التـابعني هليئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة واملـدجمني مـن الناحيـة                     

وازدادت القيــود . فيذيــة ضــمن قــوة األمــم املتحــدة بــصفتهم أعــضاء فريــق مــراقيب اجلــوالن التن
املفروضة على حركة قوة األمم املتحدة وفريـق مـراقيب اجلـوالن يف املنطقـة الفاصـلة واملنطقـتني                 

وأدى . احملدوديت السالح نتيجةً لالشتباكات بني القوات املسلحة السورية ومسلحي املعارضـة          
ع إىل قطـع طريـق اإلمـداد الرئيـسي لقـوة األمـم املتحـدة بـصورة متكـررة، علـى حنـو                     هذا الوض 

أعاق حركة القوة بني معـسكر عـني فـوار يف اجلانـب برافـو ومعـسكر عـني زيـوان يف اجلانـب                        
ــا ــة ال       . ألف ــان إىل ســلك طــرق التفافي ــن األحي ــم املتحــدة يف كــثري م ــوة األم ميكــن  وجلــأت ق

وب الـسوري الرفيـع املـستوى قـوة األمـم املتحـدة بـأن علـى مجيـع                   وأبلغ املند . استخدامها ليالً 
موظفي األمم املتحدة أن يتجنبوا ألسباب أمنية املناطق اليت تشهد اشتباكات، وبـأن علـى قـوة                 

  .األمم املتحدة أال تنفذ دوريات ليلية
رية ويف بعض األحيان، أثناء االشتباكات اليت وقعت بني أفـراد القـوات املـسلحة الـسو       - ١٣

ومسلحي املعارضـة، أصـابت الـنريان املباشـرة وغـري املباشـرة أمـاكن قريبـة مـن منـشآت األمـم                       
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ويف . املتحدة وأجربت موظفي األمم املتحدة على البحـث عـن مـأوى يـوفر احلمايـة والـسالمة                 
أبريـل، الحظـت قـوة األمـم املتحـدة حـوادث إطـالق نـار وتفجـريات عديـدة داخـل            / نيسان ١

.  التـابعني لألمـم املتحـدة      ٧٢ ومركز املراقبـة رقـم       ٣١ بالقرب من املوقع رقم      املنطقة الفاصلة، 
ــسان٢٥ويف  ــل و/ ني ــار٣٠ أبري ــع      / أي ــة مــن املوق ــى مقرب ــة عل ــذائف مدفعي ــايو، انفجــرت ق م
مـايو، أصـابت طلقـات نـريان الرشاشـات الـسور           / أيـار  ١٠ التابع لألمم املتحـدة، ويف       ٣٧ رقم

وأحلقــت الــتفجريات . وظفــو األمــم املتحــدة بــأي ضــرر ومل يــصب م. اخلــارجي للموقــع ذاتــه 
مـايو،  / أيار ٥ أبريل و / نيسان ٢١ويف حادثتني وقعتا يف     . أضرارا باملباين املوجودة داخل املوقع    

أطلقــــت الــــنريان علــــى دوريــــات تنفــــذ أنــــشطتها يف مركبــــات حتمــــل بوضــــوح عالمــــات 
ومل يـــصب أي مـــن . صـــلةيف حـــضر وهنـــود، علـــى التـــوايل، يف املنطقـــة الفا  املتحـــدة األمـــم
  .بأذى املتحدة األمم موظفي

مايو، كان أربعة من أفراد قوة األمم املتحدة مسافرين على مـنت مـركبتني              / أيار ٧ويف    - ١٤
حــني )  التــابع لألمــم املتحــدة ٨٦علــى مقربــة مــن املوقــع رقــم  (مــن مركبــات األمــم املتحــدة  

فت عن نفسها بأهنا لـواء شـهداء        اعترضت طريقهم جمموعة كبرية من األشخاص املسلحني عرّ       
وأخذت اجملموعة أفـراد القـوة عنـوة إىل قريـة اجلملـة يف املنطقـة احملـدودة الـسالح يف                     . الريموك

وخــالل مجيــع فــصول احلــادث، اســتخدمت األمــم املتحــدة وســائر احملــاورين    . اجلانــب برافــو
م املتحـدة اتـصاالت   مـثالً، أجـرت قـوة األمـ    (قنوات خمتلفة لكفالة اإلفراج عـن حفظـة الـسالم        

، يف حماولــة لوقــف القتــال يف )وثيقــة مــع منــدوب اجلمهوريــة العربيــة الــسورية الرفيــع املــستوى
مـايو، أطلـق سـراح حفظـة الـسالم          /أيـار  ١٢ويف  . اجلملة حيث كان حفظـة الـسالم حمتجـزين        

  . وهم بأمان ويف صحة جيدة
جــرب عــشرة مــسلحني أحــد ويف اليـوم نفــسه، بعــد اختطــاف حفظــة الــسالم األربعــة، أ   - ١٥

ألـــف التابعـــة ألحـــد املخـــافر األماميـــة لقـــوة   - ٨٦حفظـــة الـــسالم يف نقطـــة احلراســـة رقـــم  
املتحدة على مغادرة موقعه حتت هتديد السالح وسرقوا جهاز إرسال واستقبال ومنظـارا              األمم
ــة مــن عــشرة      . تني تعــود ملكيتــهما لألمــم املتحــدة   ـعينــ ذا وتوجهــت جمموعــة أخــرى مكون

 التـابع لألمـم املتحـدة وطلبـت مـن األفـراد العـسكريني               ٨٦ص مـسلحني إىل املوقـع رقـم         أشخا
ولقد رفض جنـود قـوة األمـم املتحـدة االنـصياع لـذلك الطلـب،                . الثمانية املتبقني إخالء املوقع   

وبعد التربص عن بعد لفتـرة طويلـة، غـادرت اجملموعـة املـسلحة بعـد أن هـددت بـاهلجوم لـيال                      
 فـردا  ٤٠ويف مساء اليوم ذاته، عززت القـوة موقـع األمـم املتحـدة بإرسـال              . قعُيخل املو  مل إذا

ويف فتــرة الحقــة، أخلــى أفــراد القــوة املوقــع وشــقوا طــوق احلــصار الــذي حاولــت أن . إضــافيا
  . تفرضه عليهم عناصر مسلحة جمهولة اهلوية
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لحا  شخــصا مــس٢٠مــايو، اقتحمــت جمموعــة مؤلفــة مــن حنــو / أيــار١٥وخــالل ليلــة   - ١٦
 التابع لألمم املتحدة الذي كان يعمل فيه ثالثة مراقبني عـسكريني            ٥٢جممع مركز املراقبة رقم     

 مسلحا زعمـوا يف البدايـة       ٢٠وقامت جمموعة أخرى مكونة من      . تابعني لفريق مراقيب اجلوالن   
أهنــم جنــود تــابعون للقــوات املــسلحة للجمهوريــة العربيــة الــسورية بأخــذ املــراقبني العــسكريني 

وردا علـى احلـادث، انتـشر فريـق تـدخل           . الثالثة بالقوة إىل قرية بـري عجـم يف املنطقـة الفاصـلة            
ــة رقــم      ــابع للقــوة مــن معــسكر عــني زيــوان يف مركــز املراقب وبعــد حــوايل أربــع  . ٥٢ســريع ت

. ٥٢ ساعات، أفرج عن املراقبني العسكريني دون املساس هبـم وعـادوا إىل مركـز املراقبـة رقـم                 
اختطــاف حفظــة الــسالم، عمــدت اجلماعــة املــسلحة إىل هنــب وســلب مركــز   وخــالل عمليــة 

  .املراقبة وأحلقت أضرارا بالغة باملرفق ودمرت املعدات اإللكترونية
ويف حــوادث أخــرى تعــرض هلــا موظفــو األمــم املتحــدة، كــان أربعــة مــن أفــراد القــوة    - ١٧

افلـة مـن مـركبتني فـاعترض         التـابع لألمـم املتحـدة يف ق        ٦٠مسافرين من حضر إىل املوقـع رقـم         
وعقـب ذلـك، وجـه املـسلحون بنـادقهم حنـو            . طريقهم أربعـة مـسلحني ملـثمني جمهـويل اهلويـة          

حفظة السالم وأجربوهم على فتح أبواب املركبة، وهو أمر كان حفظة السالم قـد رفـضوه يف             
ة واحـدة  وأطلق أحد املسلحني طلقتني حتذيريتني وسلب من مركبة األمم املتحـدة بندقيـ       . البدء
مـايو، بـالقرب مـن هـانود، أشـهر جنـود            / أيار ٥ويف  .  طلقة نارية  ٣٠٠  خمازن ذخرية و   ١٠ و

ــذين كــانوا       ــراد القــوة ال ــسورية أســلحتهم يف وجــه أف ــة ال ــة العربي القــوات املــسلحة للجمهوري
  . يسافرون على منت مركبات حتمل عالمات واضحة

 املسلحة للجمهورية العربيـة الـسورية       واحتّجت قوة األمم املتحدة على وجود القوات        - ١٨
ومعّداهتا يف املنطقة الفاصلة، وكذلك على حوادث إطالق النار حنو املنطقـة الفاصـلة وداخلـها                

. وإطالق النار على موظفي األمم املتحـدة ومرافقهـا، وعلـى اختطـاف مـوظفي األمـم املتحـدة                  
 الـدفاع ونائـب وزيـر اخلارجيـة،         وأبلغ قائد القوة جمددا السلطات السورية، مبـا يف ذلـك وزيـر            

أن القوات املسلحة للجمهورية العربية الـسورية ملزمـة بوقـف العمليـات العـسكرية يف املنطقـة                  
الفاصلة، وبوقف إطالق النار من املنطقة احملدودة السالح، وشدد على أمهيـة االلتـزام بأحكـام                

ونقــل كبــار .  امليــداناتفــاق فــض االشــتباك وكفالــة ســالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة يف   
ــدى          ــسورية ل ــة ال ــة العربي ــدائم للجمهوري ــل ال ــة إىل املمث ــم املتحــدة رســائل مماثل ــوظفي األم م

  .املتحدة األمم
وبعـــث املمثـــل الـــدائم للجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية رســـالتني متطـــابقتني مـــؤرختني    - ١٩
ا بـأن طـائرات إسـرائيلية       مايو موجهتني إىل األمني العام ورئيس جملس األمن يفيد فيهمـ          /أيار ٥
أطلقــت صــواريخ مــن خــارج اجملــال اجلــوي الــسوري علــى ثالثــة مواقــع للقــوات املــسلحة   قــد
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للجمهورية العربية السورية يف مشال شـرقي مجرايـا وميـسلون ومنطقـة مطـار الـدمياس، فقتلـت                   
). S/2013/267انظـر   (وجرحت العديد من املدنيني السوريني وتسببت يف دمـار واسـع النطـاق              

وأصدر األمني العام بيانا يف اليوم نفسه أعرب فيه عن بالغ القلق مـن ورود تقـارير تفيـد بـشن                     
إسرائيل ضـربات جويـة يف أراضـي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، وأشـار إىل أن األمـم املتحـدة                      

متلـك أي تفاصــيل عــن احلــادث املبلـغ عنــه، وأهنــا ليــست يف وضـع ميكنــها مــن التحقــق مــن     ال
مـايو، بعـث املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة الـسورية              / أيـار  ٨ويف  . بـصورة مـستقلة   احلادث  

برسالتني متطابقتني موجهتني مرة أخرى إىل األمني العام ورئيس جملس األمن يفيد فيهمـا بـأن                
 يف اجلــوالن علــى حنــو “إرهــابيني”مبــا يف ذلــك اخلــدمات الطبيــة، إىل  إســرائيل تقــدم الــدعم، 

ويف األسـابيع   ). S/2013/273انظر  (تفاق فض االشتباك وميثاق األمم املتحدة       يشكل انتهاكا ال  
  .األخرية، أدىل مسؤولون سوريون ببيانات عامة تؤيد العمل ضد إسرائيل بشأن اجلوالن

ويف هذه البيئة العملياتية الزاخرة بالتحديات، أشرفت قوة األمم املتحـدة علـى املنطقـة                 - ٢٠
ابتة يديرها أفراُدها للتأكد من إبعاد القـوات العـسكرية لكـال الطـرفني              الفاصلة بواسطة مواقع ث   

وواصلت القـوة أيـضا، مـن خـالل فريـق مـراقيب اجلـوالن، تنفيـذ عمليـات تفتـيش                     . عن املنطقة 
ورافـق  . نصف شهرية ملستويات املعدات والقوات يف املنطقة احملدودة السالح يف اجلانـب ألفـا              

أمــا علــى . موعــات التفتــيش التابعــة لفريــق مــراقيب اجلــوالنضــباط اتــصال مــن اجلانــب ألفــا جم
اجلانب برافو، فقد توقفـت الـسلطات الـسورية عـن تكليـف ضـباط اتـصال مبرافقـة جمموعـات                     
التفتيش التابعة لفريق مراقيب اجلوالن بعد اختطاف ضابط اتصال سـوري كـان يرافـق املـراقبني                 

 علـى أيـدي مـسلّحني جمهـويل اهلويـة يف املنطقـة              يوليـه / متـوز  ٣٠العسكريني التابعني لـلفريق يف     
وأدى أيضا تدهور احلالة األمنية يف اجلانب برافو إىل التعليق املؤقت، اعتبـارا             . احملدودة السالح 

مــارس، لعمليــات التفتــيش والعمليــات الــيت تقتــضي التحــرك يف املنطقــة احملــدودة    /آذار ٥مــن 
ت القــوة قيــودا حتــد مــن حريــة حتركهــا   وعلــى غــرار مــا حــدث يف املاضــي، واجهــ  . الــسالح

  . ُيسمح ألفرقة التفتيش التابعة هلا بالوصول إىل بعض املواقع يف اجلانب ألفا ومل
وظلــت قــوة األمــم املتحــدة تتواصــل بــشكل وثيــق مــع جــيش الــدفاع اإلســرائيلي             - ٢١

حـة مـن   واملندوب السوري الرفيع املـستوى لـرتع فتيـل التـوترات وإبقـاء قنـوات االتـصال مفتو                 
كما حث قائد قوة األمـم املتحـدة        . أجل منع تصعيد احلالة على جانيب خط وقف إطالق النار         

يتعلــق  جــيش الــدفاع اإلســرائيلي علــى ممارســة أقــصى درجــات ضــبط الــنفس، وخباصــة فيمــا   
  .دث الواقعة بالقرب من اخلط ألفاباحلوا
طة التـدريب اجلاريـة     وواصلت قـوة األمـم املتحـدة تكييـف وضـعها العمليـايت مـع أنـش                  - ٢٢

واإلنــشاءات العــسكرية اجلديــدة جلــيش الــدفاع اإلســرائيلي يف املنطقــة احملــدودة الــسالح علــى  
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اجلانب ألفا، ومـع التطـورات املتعلقـة باملـدنيني الـسوريني علـى مقربـة مـن خـط وقـف إطـالق                        
جمهوريــة النــار يف املنطقــة الفاصــلة وتزايــد األنــشطة العــسكرية مــن مواقــع القــوات املــسلحة لل

وواصل جيش الدفاع اإلسرائيلي تعزيز الـسياج الـتقين،         . العربية السورية على طول خط برافو     
ونصب حواجز مادية إضافية على طول السياج التقين للحيلولة دون عبور األشـخاص انطالقـا         

ودة وحافظ كال اجلانبني على مواقعهمـا الدفاعيـة القائمـة يف املنـاطق احملـد              . من املنطقة الفاصلة  
واسـتمر موظفـو اجلمـارك اإلسـرائيليون يف أداء مهـامهم بـصورة       . الـسالح التابعـة لكـل منـهما    

دورية يف موقع جيش الدفاع اإلسرائيلي عند بوابة العبـور التابعـة لقـوة األمـم املتحـدة، وذلـك                    
  .بني اجلوالن الذي حتتله إسرائيل واجلمهورية العربية السورية

 بالتعــاون مــع جلنــة الــصليب األمحــر     املتحــدة     األمــم  رت قــوة مــايو، يــّس/ أيــار٢١ويف   - ٢٣
وواصـلت القـوة    . طن مـن التفـاح مـن اجلانـب ألفـا إىل اجلانـب برافـو                ١١ ٧٠٠الدولية عبور   

. تقدمي العالج الطيب للمدنيني، مبـا يف ذلـك العـالج الطـيب الطـارئ، علـى أسـاس إنـساين حبـت            
مـارس بـني القـوات املـسلحة للجمهوريـة العربيـة            /روخالل القتـال العنيـف الـذي نـشب يف آذا          

السورية ومسلحي املعارضة على مقربة من قرية الرافد الواقعـة يف املنطقـة الفاصـلة، سـعى حنـو                   
مدين من قـرى الرافـد واألصـبح والعيـشة إىل االحتمـاء بـشكل مؤقـت خـارج املوقـع                      ٣ ٧٠٠
ة مياه الشرب والعالج الطـيب الطـارئ        وقدمت قوة األمم املتحد   . التابع لألمم املتحدة   ٨٠ رقم

ــدنيني   ــى املـ ــن اجلرحـ ــد مـ ــسان٥ويف . إىل العديـ ــراهم  / نيـ ــدنيون إىل قـ ــاد املـ ــل، عـ ويف . أبريـ
مــدين إىل االحتمــاء مــرة أخــرى خــارج املوقــع نفــسه بــسبب    ٨٠٠مــايو، ســعى حنــو  /أيــار ٧

ــة الرافــد   ــالقرب مــن قري اورة للموقــع وغــادر املــدنيون املنطقــة اجملــ . االشــتباكات الــيت دارت ب
  .  التابع لألمم املتحدة يف اليوم نفسه٨٠ رقم
ســيما بــالقرب مــن خــط ألفــا يف املنطقــة الفاصــلة، ظلــت    ويف منطقــة العمليــات، وال  - ٢٤

وتفاقم هذا اخلطـر ألن األلغـام مـضى         . األلغام تشكّل خطراً يهدد أفراد القوة والسكان احملليني       
وواصـلت القـوة القيـام بأعمـال إزالـة األلغـام        . جرييـة عليها وقت طويل فتدهورت أجهزهتا التف     

  . بعد تعزيز قدراهتا يف جمال الكشف عن األلغام وإزالتها
ورغــم القيــود الــيت تفرضــها احلالــة األمنيــة علــى اجلانــب برافــو، واصــلت القــوة بــذل      - ٢٥

 واليــة جهودهــا الراميــة إىل االتــصال بالــسلطات احملليــة والتواصــل مــع الــسكان احمللــيني لــشرح
وهذا األمر مهم أيضا بسبب احلالة األمنية القائمة يف منطقـة عمليـات القـوة،            . البعثة وأنشطتها 

  .وبوصفه جزءا من اجلهود الرامية إىل كفالة سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم يف امليدان
ــايو، كانـــت القـــوة تتـــألف مـــن  / أيـــار٢٥ويف   - ٢٦ :  جنـــدياً علـــى النحـــو التـــايل ٩١١مـ
، ســحبت الوحــدة ٢٠١٣مــارس / آذار١٨ويف . ١٩٣، واهلنــد ٣٤١، والفلــبني ٣٧٧ ساالنمــ
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ووافقت حكومـة   .  من األفراد العسكريني من القوة     ٩٧الكرواتية قواهتا العسكرية املتكونة من      
ــراد العــسكريني لتعــويض   ١٧١فيجــي علــى املــسامهة يف القــوة بوحــدة يبلــغ قوامهــا      مــن األف

مــايو، أدى فريــق مــن فيجــي / أيــار٢١ إىل ١٤ويف الفتــرة مــن . انيــةالوحــدتني الكرواتيــة والياب
ــشهر         ــرر لـ ــدة املقـ ــشر الوحـ ــضري لنـ ــار التحـ ــوة يف إطـ ــارة للقـ ــضاء زيـ ــة أعـ ــن ثالثـ ــألف مـ يتـ

وتبعاً للتوصيات اليت صدرت يف أعقاب دراسة القدرات العسكرية لقوة األمـم            . يونيه/حزيران
، أنـشئ منـصب نائـب       ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثاين املتحدة ملراقبة فض االشتباك اليت أجريت يف        

أبريل، توىل نائب قائد القوة اجلديد، من النمـسا، منـصبه           / نيسان ١٥ويف  . قائد القوة يف البعثة   
ــه، أعلنــت حكومــة النمــسا قرارهــا الــذي يــنص علــى ســحب    / حزيــران٦ويف . يف القــوة يوني

البلد املساهم منـذ زمـن طويـل        وسيؤثر انسحاب النمسا، وهي     . وحدهتا من قوة األمم املتحدة    
بقوات يف قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، تأثريا كبريا يف اجلهود اليت تبذهلا قـوة األمـم        

ويف هـذا الـصدد، تتحـاور األمـم املتحـدة مـع البلـدان املـسامهة                . املتحدة ملواصلة تنفيـذ واليتـها     
باك ومـع عـدد مـن الـدول األعـضاء يف            حاليا بقـوات يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـت               

حماولة عاجلة لطلب مسامهات إضافية ومـسامهات جديـدة يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض                    
مراقباً عـسكرياً مـن هيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة                ٨٠وباإلضافة إىل ذلك، قام     . االشتباك

  . مبساعدة القوة يف تنفيذ مهامها
، تتواصــل بــذل  )٢٠١٢ (٢٠٨٤ األمــن الــوارد يف قــراره   واســتجابة لطلــب جملــس    - ٢٧

. اجلهود لكفالة تزويد القوة بالقدرة الالزمة علـى الوفـاء بواليتـها يف إطـار مـن األمـن واألمـان                    
وتواصــل القــوة . وقـد ُنفِّــذت معظــم التوصــيات املنبثقــة مــن دراسـة القــدرات العــسكرية للقــوة  

. لتهديـدات اجلديـدة الـيت ظهـرت يف بيئـة عملياهتـا            اعتماد تدابري التخفيف واستكماهلا يف ظل ا      
ودأبــت البعثــة علــى تكثيــف جهودهــا لــضمان االحتيــاطي االســتراتيجي الــالزم وقــدرهتا علــى   

وباإلضافة إىل ذلك، واصلت القوة تنفيذ برنـامج إعـادة التأهيـل هبـدف              . حتقيق االكتفاء الذايت  
نــها إىل احلفــاظ علــى قــدراهتا التــشغيلية  صــيانة معــداهتا وهياكلــها األساســية وحتــديثها ســعياً م  

وُجهـز مجيـع أفـراد      . وُزودت القوة مبركبات مدرعـة إضـافية بغيـة تعزيـز محايـة القـوة              . واألمنية
واحلالـة األمنيـة حتمـل أيـضاً القـوة          . القوة مبعدات احلماية الشخصية وقُدم هلم التـدريب املالئـم         

لصلة، يف استخدام نقـاط دخـول ومغـادرة         بالضرورة على النظر، بالتعاون مع السلطات ذات ا       
  .بديلة ألفراد البعثة، مبن فيهم ضباط األركان وأفراد الوحدات

ــادة          - ٢٨ ــة إع ــوة، واصــلت البعث ــات الق ــة عملي ــة يف منطق ــة األمني ــالنظر إىل تطــور احلال وب
. نـة تشكيل العمليات مؤقتاً هبدف كفالة استمرار قدرهتا على تنفيذ واليتها بطريقة آمنة ومأمو            

ووفقا لذلك، واصلت القوة التركيز على العمليات الثابتة يف حماولة للحد من تعرض املـوظفني               
للخطــر، مــع التركيــز علــى تعزيــز حتليــل احلالــة واإلبــالغ واالتــصال بــاألطراف للحيلولــة دون  
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ومشلــت هــذه . وال تــزال العمليــات املتنقلــة للقــوة معلقــة مؤقتــاً علــى اجلانــب برافــو  . التــصعيد
عديالت التشغيلية تغيريا مؤقتا يف تركيز األنشطة اليت يقوم هبا عدد مـن املـراقبني العـسكريني                 الت

التابعني لفريق مراقيب اجلوالن، من دوريات ومهام تفتيش إىل املراقبـة الثابتـة واالتـصال وحتليـل           
يف القـوة   وباإلضافة إىل ذلك، مت نشر ضباط أركان عسكريني من األمانة العامـة مؤقتـاً               . احلالة

وتـسعى إدارة   . ملدة ستة أسابيع لسد الثغرات يف القدرات داخـل قـسم العمليـات التـابع للقـوة                
عمليات حفظ السالم إىل إجياد الُسبل الكفيلة بتعزيز قدرات الـدفاع عـن الـنفس لـدى القـوة،                   

دة يف فـرداً، يف حـدود املعـايري احملـد         ١ ٢٥٠مبا يف ذلك عن طريق زيادة قوام القوة إىل حـوايل            
وتواصـل البعثـة بـذل جهودهـا لكفالـة االحتيـاطي       . الربوتوكول امللحـق باتفـاق فـض االشـتباك      

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن القـوة بـصدد      . االستراتيجي الالزم وقدرة القوة على االكتفاء الذايت      
وضع تدابري التخفيف من حدة املخاطر على أساس تقييم شامل للمخاطر جتريـه البعثـة، بـدعم                 

وتشمل هذه التدابري تعزيز مراكز مراقبة يعمـل فيهـا أفـراد مـن فريـق مـراقيب         . األمانة العامة من  
وتـضطلع البعثـة    . اجلوالن تقـع يف أمـاكن معزولـة، وإجـراء تـدريبات لعمليـات إجـالء منتظمـة                 

باســـتعراض التخطـــيط للطـــوارئ علـــى أســـاس مـــستمر، آخـــذة يف االعتبـــار تطـــور احلالـــة يف  
  . العمليات منطقة
ــهم       - ٢٩ ــم املتحــدة وأمن ــوظفي األم ــز ســالمة م ــستمرة لتعزي ــذ . وتواصــلت اجلهــود امل ومن
وقـد عانـت القـوة مـن     . مارس، مت تعزيز القوة مبوظفي أمن إضافيني ُعّينـا مؤقتـاً بالبعثـة           /آذار ١

ــود الــيت حتــد مــن التنقــل يف منطقــة العمليــات وبــني منطقــة العمليــات        إغــالق الطرقــات والقي
ويؤدي عدد من موظفي القوة الوطنيني عملـهم مـن بيـوهتم لعـدم              . متكررودمشق على أساس    

قدرهتم على احلضور إىل مكان العمل بانتظام بسبب احلالة األمنية، يف حني مت استيعاب بعـض                
. املــوظفني اإلداريــني ومــوظفي األمــن يف مكاتــب جــرى حتويلــها يف مكتــب التمثيــل بدمــشق    

ني مـن معـسكر عـني فـوار إىل معـسكر عـني زيـوان                وجرى نقل بعض مكاتب املوظفني الـدولي      
  .ألفا يف اجلانب

  
  اجلوانب املالية  -ثالثاً   

 مليون دوالر لإلنفاق على القـوة   ٤٦ مبلغ   ٦٦/٢٧٦اعتمدت اجلمعية العامة بقرارها       - ٣٠
أمـا ترتيبـات متويـل القـوة        . ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١يف الفترة من    

ــسه  ــرة نفــ ــن   للفتــ ــرة مــ ــصلة للفتــ ــة ذات الــ ــة املقترحــ ــوز١ا وامليزانيــ ــه / متــ  إىل ٢٠١٣يوليــ
، فهي حالياً قيد نظر اجلمعية العامـة خـالل اجلـزء الثـاين مـن دورهتـا                  ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠

 أدنـاه   ٣٨ وإذا وافق جملـس األمـن علـى التوصـية الـواردة يف الفقـرة              . السابعة والستني املستأنفة  
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ة، فستقتصر تكلفة اإلنفاق على القوة خالل فتـرة التمديـد علـى املـوارد               بشأن متديد والية القو   
  .اليت توافق عليها اجلمعية العامة

املسددة للحـساب اخلـاص      ، بلغت االشتراكات املقررة غري    ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٩ويف    - ٣١
املـسددة عـن مجيـع عمليـات         وبلغ جمموع االشتراكات املقررة غري    .  مليون دوالر  ١٨,٥للقوة  

  .مليون دوالر ١ ٣٨١,٤حفظ السالم يف ذلك التاريخ ما قدره 
، بلغ جمموع املبالغ املـستحقة للبلـدان املـسامهة بقـوات عـن              ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٩ويف    - ٣٢

وُسـددت تكــاليف القــوات واملعــدات والــدعم  .  مليــون دوالر٢,١تكـاليف القــوات مــا قــدره  
ــدتني حــــىت    ــرتني املمتــ ــن الفتــ ــذايت عــ ــباط٢٨الــ ــر فرب/ شــ ــانون األول٣١  و٢٠١٣ايــ  / كــ

  .  على التوايل، وفقاً جلدول السداد الربع سنوي٢٠١٢ ديسمرب
  

  ) ١٩٧٣ (٣٣٨تنفيذ قرار جملس األمن   -رابعاً   
، جتديد واليـة قـوة األمـم املتحـدة     )٢٠١٢ (٢٠٨٤عندما قرر جملس األمن، يف قراره       - ٣٣

، أهــاب أيــضاً ٢٠١٣يونيــه /يــران حز٣٠ملراقبــة فــض االشــتباك ملــدة ســتة أشــهر أخــرى حــىت 
، وطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم، يف     )١٩٧٣ (٣٣٨باألطراف املعنيـة أن تنفـذ فـوراً قـراره        

وقـد تنـاول    . هناية الفترة، تقريراً عن تطورات احلالة وعـن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ ذلـك القـرار                 
ــشرق األوســط    ــة يف ال ــة العامــة  ، املقــدم عمــالً )A/67/342(تقريــري عــن احلال  بقــراَري اجلمعي

، مــسألة البحــث عــن  “اجلــوالن الــسوري” املعنــون ٦٦/١٩ ، و“القــدس” املعنــون ٦٦/١٨
سـيما اجلهـود املبذولـة علـى خمتلـف املـستويات لتنفيـذ               تسوية سـلمية يف الـشرق األوسـط، وال        

  ).١٩٧٣ (٣٣٨القرار 
ــذ أن توقفــت حمادثــات الــسالم غــري    - ٣٤ ، ٢٠٠٨ ديــسمرب/ولاملباشــرة يف كــانون األ  ومن
ُتجــر أي مفاوضــات بــني الطــرفني، وتعيــق األزمــة الــسورية يف الوقــت احلــايل إمكانــات           مل

استئناف تلك املفاوضات وإحراز تقـدم حنـو إحـالل الـسالم بـني إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة                 
 وإنــين أتطلــع إىل التوصــل إىل حــل ســلمي لألزمــة وإىل اســتئناف اجلهــود الراميــة إىل. الــسورية

التوصل إىل تسوية تفضي إىل إحالل سالم شامل وعادل ودائم، حسبما دعا إليه جملس األمـن                
  .ويف القرارات األخرى ذات الصلة اليت اختذها اجمللس) ١٩٧٣ (٣٣٨يف قراره 

  
  مالحظات  -خامساً  

، ال يزال يساورين قلق بـالغ إزاء تـدهور احلالـة األمنيـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                     - ٣٥
وقـد أثـرت احلالـة إىل       . وأثره على السكان السوريني واآلثار احملتملة على االستقرار يف املنطقـة          
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ومن شـأن اسـتمرار األنـشطة العـسكرية اجلاريـة يف املنطقـة       . حد بعيد يف منطقة عمليات القوة     
الفاصــلة أن يــؤجج التــوترات بــني إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وأن يعــّرض للخطــر 

  . قف إطالق النار بني البلدينو
وتــبني التطــورات يف منطقــة عمليــات القــوة، مبــا يف ذلــك االشــتباكات الكثيفــة الــيت       - ٣٦

وأؤكـد جمـدداً أن     . يونيه يف املنطقة الفاصلة، هـشاشة الوضـع يف اجلـوالن          / حزيران ٦وقعت يف   
راً على وقف إطـالق     مجيع األنشطة العسكرية يف املنطقة الفاصلة أّياً يكن مصدرها تشكّل خط          

النار القائم منذ فترة طويلـة وعلـى الـسكان املـدنيني احمللـيني، وكـذلك الـشأن بالنـسبة ملـوظفي                  
وهي تقّوض اتفاق فض االشتباك بـني القـوات اإلسـرائيلية والـسورية             . األمم املتحدة يف امليدان   

اصـل اإلبـالغ عنـها علـى      واجلهود اليت تبذهلا القـوة لتنفيـذ الواليـة، وسيتو   ١٩٧٤املربم يف عام  
ــذا النحــو  ــال       . ه ــداخلي إىل وقــف األعم ــسوري ال ــرتاع ال ــع األطــراف يف ال ــو مجي ــين أدع وإن

وينبغـي أال توجـد يف املنطقـة    . العسكرية يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك منطقة عمليات القـوة    
  .فض االشتباكالفاصلة أي قوات عسكرية باستثناء تلك التابعة لقوة األمم املتحدة ملراقبة 

املـأذون   ووجود القوات املسلحة للجمهورية العربية السورية واملعدات العسكرية غـري           - ٣٧
. ١٩٧٤هبـا يف املنطقــة الفاصـلة يــشكّل انتــهاكاً جـسيماً التفــاق فــض االشـتباك املــربم يف عــام     

اكاً وميثل رد جيش الـدفاع اإلسـرائيلي أيـضاً بـإطالق النـار عـرب خـط وقـف إطـالق النـار انتـه                        
فـأي عمـل عـسكري إسـرائيلي يف داخـل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يعـرض                   . خطرياً لالتفاق 

وإنــين أدعــو إســرائيل إىل ممارســة أقــصى درجــات ضــبط الــنفس   . وقــف إطــالق النــار للخطــر 
وجيـب علــى الطـرفني كليهمــا التقيـد بالتزامهمــا بأحكـام اتفــاق فــض     . للحيلولـة دون التــصعيد 

مث إن هتديدات القادة السوريني بـالتحرك       .  اهلدوء واالستقرار يف اجلوالن    االشتباك حفاظاً على  
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإين علـى ثقـة           . ضد إسرائيل بشأن اجلوالن تقوض اتفاق فض االشتباك       

من أن كال اجلانبني سـيتخذان مجيـع التـدابري الالزمـة حلمايـة املـدنيني ولـضمان احتـرام سـالمة                      
ولـن تـدخر األمـم    . يـة حركـة القـوة يف مجيـع أحنـاء منطقـة عملياهتـا       القوة وأمنها، وكـذلك حر   

املتحـدة مـن جانبـها جهـدا لكفالــة اسـتمرار وقـف إطـالق النـار الــساري منـذ أمـد طويـل بــني            
  .إسرائيل واجلمهورية العربية السورية

ن كما أنين ما زلت أشعر بالقلق العميق إزاء احلوادث الـيت يتعـرض هلـا األفـراد التـابعو                 - ٣٨
ــة اســتقرار    . لألمــم املتحــدة يف امليــدان  ــة املــسندة إىل القــوة تظــل عنــصراً هامــاً يف كفال فالوالي

وجتــب اإلشــارة إىل أن القــوة أنــشأها جملــس األمــن مبوافقــة مــن إســرائيل واجلمهوريــة  . املنطقــة
. العربية السورية، وأن والية القوة يـنص عليهـا اتفـاق فـض االشـتباك والربوتوكـول امللحـق بـه         

والقوة مكلفة مبهمة احملافظة على وقف إطالق النار بني إسرائيل واجلمهورية العربية الـسورية،              
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يتعلـق   وضمان التقيـد بـه تقيـداً صـارماً، ومراقبـة تنفيـذ االتفـاق والربوتوكـول امللحـق بـه فيمـا                      
  .باملنطقة الفاصلة واملنطقتني احملدوديت السالح

ــوظفي األمـــ    - ٣٩ ــة ضـــد مـ ــال عدوانيـ ــة   وأي أعمـ ــدان، مـــن قبيـــل عمليـ ــدة يف امليـ م املتحـ
االختطاف اليت استهدفت مؤخراً أربعة مـن أفـراد القـوة وثالثـة مـراقبني مـن فريـق املـراقبني يف                      
اجلــوالن، وإطــالق القــوات املــسلحة للجمهوريــة العربيــة الــسورية أو مــسلحي املعارضــة النــار   

ة وذخائرها، واملركبات وغريهـا     عليهم بشكل مباشر وغري مباشر، وسرقة أسلحة األمم املتحد        
يظـل مـن     إذ. مقبولـة  من األصول، وهنـب مرافـق األمـم املتحـدة وتـدمريها، كلـها أعمـال غـري                 

الــضروري كفالــة ســالمة أفــراد القــوة وفريــق املــراقبني العــسكريني يف اجلــوالن وأمنــهم لكــي     
  . تستطيع القوة مواصلة تنفيذ واليتها يف هذه الظروف الصعبة

لى عـاتق حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية املـسؤولية الرئيـسية عـن سـالمة                   وتقع ع   - ٤٠
موظفي األمم املتحدة وأمنهم يف املنطقـة الفاصـلة ويف املنطقـتني احملـدوديت الـسالح يف اجلانـب                   
برافو، وإنين أدعو هـذه احلكومـة جمـدداً إىل أن تيـّسر بـصورة كاملـة اجلهـود الـيت تبـذهلا البعثـة                         

بــد مــن ضــمان احتــرام مــا للقــوة مــن    فــال.  واليتــها يف ظــروف آمنــة ومأمونــة ملواصــلة تنفيــذ
فقــدرة القــوة علــى التواصــل مــع الــسكان احمللــيني يف  . امتيــازات وحــصانات وحريــة يف التنقــل

منطقة عملياهتا من أجـل إطـالع النـاس علـى واليتـها وأنـشطتها حمـدودة بـسبب احلالـة األمنيـة                      
 املـسلحني العـاملني يف منطقـة عمليـات القـوة بوضـوح علـى                وجيب إطالع املعارضني  . السائدة

واليــة البعثــة، وجيــب علــيهم الكــف فــوراً عــن القيــام بأيــة أعمــال هتــدد ســالمة مــوظفي األمــم  
ويبقى من األمهية مبكان أن توجه البلـدان ذات النفـوذ دعـوة ملّحـة               . املتحدة وأمنهم يف امليدان   

عمليـات القـوة إىل وقـف مجيـع األنـشطة الـيت تعـرض               إىل مجاعات املعارضة املسلحة يف منطقة       
للخطر سالمة حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة، ومنح مـوظفي األمـم املتحـدة العـاملني يف                  

  . امليدان حرية لالضطالع بالوالية يف إطار من األمن واألمان
فني املعنـيني  وال يقل عن ذلك أمهيةً أن يواصل جملس األمـن ممارسـة نفـوذه جلعـل الطـر          - ٤١

يعمالن على متكني القوة مـن العمـل حبريـة ويف ظـروف آمنـة يف منطقـة عملياهتـا واالضـطالع                      
ومــن الــضروري االســتمرار يف وضــع كافــة الوســائل واملــوارد الالزمــة حتــت    . بواليتــها اهلامــة

ومن املهم جداً أن تـستمر القـوة   . تصرف القوة لكي تضطلع بواليتها يف ظروف آمنة ومأمونة  
ويظــل اســتمرار وجــود قــوة األمــم املتحــدة   .  التمتــع بثقــة والتــزام البلــدان املــسامهة بقــوات  يف

ويؤسفين أن حكومـة    . ومتتعها باملصداقية عنصرا هاما لكفالة االستقرار يف اجلوالن ويف املنطقة         
النمــسا قــد قــررت االنــسحاب مــن قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك، بعــد مــسامهتها  

وتبــذل اجلهــود حاليــا للعثــور بــسرعة علــى مــسامهات  .  األمــد والقيمــة يف هــذه القــوةالطويلــة
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إضافية ومسامهني جدد لقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، ويف ضوء االنسحاب املنتظـر              
للقوات النمساوية املتبقية العاملـة يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك، وكفالـة تنفيـذ                      

وأناشد الـدول األعـضاء أن تـساهم بقـوات يف قـوة األمـم املتحـدة                 . بطريقة منظمة االنسحاب  
  .ملراقبة فض االشتباك لدعم جهود األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز قدرات القوة

ونظرا إىل احلالة األمنية املتغرية يف منطقة عمليات القوة، من الضروري أيضا النظـر يف                 - ٤٢
.  على وضع البعثـة وعملياهتـا، وكـذلك تـدابري التخفيـف اإلضـافية              إدخال مزيد من التعديالت   

وتشمل هذه التعديالت والتدابري، على سبيل األولوية، تعزيز قدرات الدفاع عـن الـنفس لـدى                
فــرداً وحتــسني معــداهتا للــدفاع عــن   ١ ٢٥٠القــوة، مبــا يف ذلــك زيــادة قــوام القــوة إىل زهــاء   

وباإلضـافة إىل   . الربوتوكول امللحق باتفـاق فـض االشـتباك       النفس، يف حدود املعايري احملددة يف       
ــوارئ     ــاالت الطـ ــة حبـ ــا املتعلقـ ــل خططهـ ــو متواصـ ــى حنـ ــوة علـ ــستكمل القـ ــل . ذلـــك، تـ ويظـ

ــدعم ــام          ال ــوة القي ــة مــع مواصــلة الق ــالغ األمهي ــراً ب ــدم مــن الطــرفني ومــن جملــس األمــن أم املق
  .احلامسة التعديالت هبذه
اهنــة تعطيــل مــا تقــوم بــه القــوة مــن أنــشطة دعــم وأنــشطة   وتواصــل احلالــة األمنيــة الر  - ٤٣

لوجستية كل يوم تقريباً، األمر الذي يعقّد إىل حد بعيـد قـدرة البعثـة علـى االضـطالع بفعاليـة                     
ومن املهم للغايـة أن يقـدم الطرفـان الـدعم الـالزم لتـأمني الظـروف املالئمـة                   . باملهام املنوطة هبا  

دان، وأن يتعاونا بصورة كاملة يف تيـسري مـا تقـوم بـه البعثـة                لعمل موظفي األمم املتحدة يف املي     
  . من أنشطة دعم وأنشطة لوجستية

. ويف ظل الظروف الـسائدة، أرى أن اسـتمرار وجـود القـوة يف املنطقـة أمـر ضـروري                     - ٤٤
ولــذا أوصــي بــأن ميــدد جملــس األمــن واليــة القــوة لفتــرة أخــرى مــدهتا ســتة أشــهر، حــىت              

وقد أعطت حكومة اجلمهورية العربيـة الـسورية موافقتـها           . ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ٣١
  .وأعربت حكومة إسرائيل أيضاً عن موافقتها على ذلك. على التمديد املقترح

وختامــاً، أود أن أعــرب عــن تقــديري لــرئيس البعثــة وقائــد القــوة اللــواء إقبــال ســينغ       - ٤٥
فهــؤالء النــساء والرجــال . ت قيادتــهســينغا، ولألفــراد العــسكريني واملــدنيني الــذين يعملــون حتــ 

يواصــلون بكفــاءة وتفــان ويف خــضم ظــروف عــصيبة، أداء املهــام اجلــسام الــيت أوكلــها إلــيهم    
وإنــين واثــق متامــاً مــن أن قــوة األمــم املتحــدة ستواصــل بــذل قــصارى جهودهــا  . جملــس األمــن

ة بقـوات يف    وأغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تقديري للحكومات املـسامه        . لالضطالع مبهمتها 
صفوف قوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك، وللحكومـات الـيت متـد هيئـة األمـم املتحـدة                     

  .ملراقبة اهلدنة باملراقبني العسكريني املنتدبني للعمل يف القوة
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	7 - وتوجه جميع موظفي الأمم المتحدة الموجودين في المواقع المتضررة إلى الملاجئ الموجودة في مواقع تمركزهم. فأفراد القوة العاملين على بوابة تشارلي (الواقعة على خط وقف إطلاق النار والتي يديرها أفراد القوة) انتقلوا مؤقتا إلى الجانب ألفا. وجميع أفراد القوة الموجودين في معسكر عين زيوان احتموا في المخيم. وخلال الاشتباكات، سيطر مسلحو المعارضة مؤقتا على بوابة برافو. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ومسلحي المعارضة، سيطرت القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية على البوابة. وبحلول منتصف يوم 6 حزيران/يونيه، خفت حدة القتال في المنطقة، رغم استمرار القصف العشوائي. وفي اليوم التالي، 7 حزيران/يونيه، أعيد فتح البوابات ألفا وبرافو وشارلي التي كانت قد أغلقت خلال الاشتباكات.
	8 - وخلال الاشتباكات التي وقعت في 6 حزيران/يونيه، وبعد ورود تقارير تفيد بأن دبابات تابعة للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية تتحرك في المنطقة العامة الواقعة بين خان أرنبة والقنيطرة، طلب قائد قوة الأمم المتحدة من مندوب الجمهورية العربية السورية الرفيع المستوى أن تُسحب الدبابات على الفور لأن وجودها يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974. وفي وقت لاحق، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي قائد قوة الأمم المتحدة أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيتخذ إجراءات إذا استمر تحرك الدبابات بالقرب من مدينة القنيطرة أو إذا سقطت أي قذيفة على الجانب ألفا. وأبلغ قائد قوة الأمم المتحدة رسالة جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مندوب الجمهورية العربية السورية الرفيع المستوى، الذي اتخذ إجراءات لتُسحب الدبابات وشدد على أن وجود الدبابات كان يهدف فقط لقتال المعارضة المسلحة وطلب ألا يتخذ جيش الدفاع الإسرائيلي أي إجراء. وفي وقت متأخر من يوم 6 حزيران/يونيه، ظلت ناقلتا جنود مدرعتان تابعتان للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية متمركزتين على بوابة برافو على نحو يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك. 
	9 - وأبلغت السلطات السورية قوة الأمم المتحدة بأن خمسة من أفراد القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية قد قتلوا، بمن فيهم اثنان من ضباط الاتصال غير المسلحين الخمسة التابعين لمندوب الجمهورية العربية السورية الرفيع المستوى في بوابة برافو. واختطف مسلحو المعارضة ضابط اتصال ثالثا يتبع لمندوب الجمهورية العربية السورية الرفيع المستوى. وأبلغ ضابط الاتصال التابع للحكومة الإسرائيلية قوة الأمم المتحدة أن جيش الدفاع الإسرائيلي قدم العلاج الطبي الطارئ إلى ما مجموعه 20 شخصا من مسلحي المعارضة، وأنهم جميعا قد أعيدوا إلى الجانب برافو بحسب ما أفاد به جيش الدفاع الإسرائيلي. 
	10 - وطوال فترة القتال، ظل قائد القوة على اتصال وثيق بالطرفين، مشددا على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في مسعى لمنع تصعيد الحالة عبر خط وقف إطلاق النار، وكفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم.
	11 - وتبذل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار والسهر على امتثال الطرفين له امتثالا دقيقا وفقا لما نص عليه اتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية، وتقدم تقارير عن جميع انتهاكات خط وقف إطلاق النار. وإضافة إلى ذلك، لاحظت القوة حدوث تحركات مستمرة عبر الحدود لأشخاص غير محددي الهوية، بعضهم من المسلحين، بين لبنان والجمهورية العربية السورية في الجزء الشمالي من المنطقة الفاصلة، وقامت بالإبلاغ عن تلك التحركات. ومنذ 1 نيسان/أبريل، لاحظت القوة زيادة طفيفة في تواتر تنقل المدنيين، لا سيما من النساء والأطفال، على الطريق نفسه. 
	12 - وأبقت قوات الأمن السورية نقاط التفتيش التي أنشئت داخل المنطقة الفاصلة منذ شروعها في تنفيذ العمليات العسكرية في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أبقى أفراد القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية أيضا نقاط تفتيش في المداخل الشرقية للمنطقة الفاصلة من أجل مراقبة حركة المرور وتقييدها. وكثيرا ما أعاقت نقاط التفتيش حرية تنقل قوة الأمم المتحدة والمراقبين العسكريين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة والمدمجين من الناحية التنفيذية ضمن قوة الأمم المتحدة بصفتهم أعضاء فريق مراقبي الجولان. وازدادت القيود المفروضة على حركة قوة الأمم المتحدة وفريق مراقبي الجولان في المنطقة الفاصلة والمنطقتين المحدودتي السلاح نتيجةً للاشتباكات بين القوات المسلحة السورية ومسلحي المعارضة. وأدى هذا الوضع إلى قطع طريق الإمداد الرئيسي لقوة الأمم المتحدة بصورة متكررة، على نحو أعاق حركة القوة بين معسكر عين فوار في الجانب برافو ومعسكر عين زيوان في الجانب ألفا. ولجأت قوة الأمم المتحدة في كثير من الأحيان إلى سلك طرق التفافية لا يمكن استخدامها ليلاً. وأبلغ المندوب السوري الرفيع المستوى قوة الأمم المتحدة بأن على جميع موظفي الأمم المتحدة أن يتجنبوا لأسباب أمنية المناطق التي تشهد اشتباكات، وبأن على قوة الأمم المتحدة ألا تنفذ دوريات ليلية.
	13 - وفي بعض الأحيان، أثناء الاشتباكات التي وقعت بين أفراد القوات المسلحة السورية ومسلحي المعارضة، أصابت النيران المباشرة وغير المباشرة أماكن قريبة من منشآت الأمم المتحدة وأجبرت موظفي الأمم المتحدة على البحث عن مأوى يوفر الحماية والسلامة. وفي 1 نيسان/أبريل، لاحظت قوة الأمم المتحدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات عديدة داخل المنطقة الفاصلة، بالقرب من الموقع رقم 31 ومركز المراقبة رقم 72 التابعين للأمم المتحدة. وفي 25 نيسان/أبريل و 30 أيار/مايو، انفجرت قذائف مدفعية على مقربة من الموقع رقم 37 التابع للأمم المتحدة، وفي 10 أيار/مايو، أصابت طلقات نيران الرشاشات السور الخارجي للموقع ذاته. ولم يصب موظفو الأمم المتحدة بأي ضرر. وألحقت التفجيرات أضرارا بالمباني الموجودة داخل الموقع. وفي حادثتين وقعتا في 21 نيسان/أبريل و 5 أيار/مايو، أطلقت النيران على دوريات تنفذ أنشطتها في مركبات تحمل بوضوح علامات الأمم المتحدة في حضر وهنود، على التوالي، في المنطقة الفاصلة. ولم يصب أي من موظفي الأمم المتحدة بأذى.
	14 - وفي 7 أيار/مايو، كان أربعة من أفراد قوة الأمم المتحدة مسافرين على متن مركبتين من مركبات الأمم المتحدة (على مقربة من الموقع رقم 86 التابع للأمم المتحدة) حين اعترضت طريقهم مجموعة كبيرة من الأشخاص المسلحين عرّفت عن نفسها بأنها لواء شهداء اليرموك. وأخذت المجموعة أفراد القوة عنوة إلى قرية الجملة في المنطقة المحدودة السلاح في الجانب برافو. وخلال جميع فصول الحادث، استخدمت الأمم المتحدة وسائر المحاورين قنوات مختلفة لكفالة الإفراج عن حفظة السلام (مثلاً، أجرت قوة الأمم المتحدة اتصالات وثيقة مع مندوب الجمهورية العربية السورية الرفيع المستوى)، في محاولة لوقف القتال في الجملة حيث كان حفظة السلام محتجزين. وفي 12 أيار/مايو، أطلق سراح حفظة السلام وهم بأمان وفي صحة جيدة. 
	15 - وفي اليوم نفسه، بعد اختطاف حفظة السلام الأربعة، أجبر عشرة مسلحين أحد حفظة السلام في نقطة الحراسة رقم 86 - ألف التابعة لأحد المخافر الأمامية لقوة الأمم المتحدة على مغادرة موقعه تحت تهديد السلاح وسرقوا جهاز إرسال واستقبال ومنظارا ذا عينـتين تعود ملكيتهما للأمم المتحدة. وتوجهت مجموعة أخرى مكونة من عشرة أشخاص مسلحين إلى الموقع رقم 86 التابع للأمم المتحدة وطلبت من الأفراد العسكريين الثمانية المتبقين إخلاء الموقع. ولقد رفض جنود قوة الأمم المتحدة الانصياع لذلك الطلب، وبعد التربص عن بعد لفترة طويلة، غادرت المجموعة المسلحة بعد أن هددت بالهجوم ليلا إذا لم يُخل الموقع. وفي مساء اليوم ذاته، عززت القوة موقع الأمم المتحدة بإرسال 40 فردا إضافيا. وفي فترة لاحقة، أخلى أفراد القوة الموقع وشقوا طوق الحصار الذي حاولت أن تفرضه عليهم عناصر مسلحة مجهولة الهوية. 
	16 - وخلال ليلة 15 أيار/مايو، اقتحمت مجموعة مؤلفة من نحو 20 شخصا مسلحا مجمع مركز المراقبة رقم 52 التابع للأمم المتحدة الذي كان يعمل فيه ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لفريق مراقبي الجولان. وقامت مجموعة أخرى مكونة من 20 مسلحا زعموا في البداية أنهم جنود تابعون للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية بأخذ المراقبين العسكريين الثلاثة بالقوة إلى قرية بير عجم في المنطقة الفاصلة. وردا على الحادث، انتشر فريق تدخل سريع تابع للقوة من معسكر عين زيوان في مركز المراقبة رقم 52. وبعد حوالي أربع ساعات، أفرج عن المراقبين العسكريين دون المساس بهم وعادوا إلى مركز المراقبة رقم 52. وخلال عملية اختطاف حفظة السلام، عمدت الجماعة المسلحة إلى نهب وسلب مركز المراقبة وألحقت أضرارا بالغة بالمرفق ودمرت المعدات الإلكترونية.
	17 - وفي حوادث أخرى تعرض لها موظفو الأمم المتحدة، كان أربعة من أفراد القوة مسافرين من حضر إلى الموقع رقم 60 التابع للأمم المتحدة في قافلة من مركبتين فاعترض طريقهم أربعة مسلحين ملثمين مجهولي الهوية. وعقب ذلك، وجه المسلحون بنادقهم نحو حفظة السلام وأجبروهم على فتح أبواب المركبة، وهو أمر كان حفظة السلام قد رفضوه في البدء. وأطلق أحد المسلحين طلقتين تحذيريتين وسلب من مركبة الأمم المتحدة بندقية واحدة و 10 مخازن ذخيرة و 300 طلقة نارية. وفي 5 أيار/مايو، بالقرب من هانود، أشهر جنود القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية أسلحتهم في وجه أفراد القوة الذين كانوا يسافرون على متن مركبات تحمل علامات واضحة. 
	18 - واحتجّت قوة الأمم المتحدة على وجود القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ومعدّاتها في المنطقة الفاصلة، وكذلك على حوادث إطلاق النار نحو المنطقة الفاصلة وداخلها وإطلاق النار على موظفي الأمم المتحدة ومرافقها، وعلى اختطاف موظفي الأمم المتحدة. وأبلغ قائد القوة مجددا السلطات السورية، بما في ذلك وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية، أن القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ملزمة بوقف العمليات العسكرية في المنطقة الفاصلة، وبوقف إطلاق النار من المنطقة المحدودة السلاح، وشدد على أهمية الالتزام بأحكام اتفاق فض الاشتباك وكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في الميدان. ونقل كبار موظفي الأمم المتحدة رسائل مماثلة إلى الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة.
	19 - وبعث الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية رسالتين متطابقتين مؤرختين 5 أيار/مايو موجهتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن يفيد فيهما بأن طائرات إسرائيلية قد أطلقت صواريخ من خارج المجال الجوي السوري على ثلاثة مواقع للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية في شمال شرقي جمرايا وميسلون ومنطقة مطار الديماس، فقتلت وجرحت العديد من المدنيين السوريين وتسببت في دمار واسع النطاق (انظر S/2013/267). وأصدر الأمين العام بيانا في اليوم نفسه أعرب فيه عن بالغ القلق من ورود تقارير تفيد بشن إسرائيل ضربات جوية في أراضي الجمهورية العربية السورية، وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تملك أي تفاصيل عن الحادث المبلغ عنه، وأنها ليست في وضع يمكنها من التحقق من الحادث بصورة مستقلة. وفي 8 أيار/مايو، بعث الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية برسالتين متطابقتين موجهتين مرة أخرى إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن يفيد فيهما بأن إسرائيل تقدم الدعم، بما في ذلك الخدمات الطبية، إلى ”إرهابيين“ في الجولان على نحو يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك وميثاق الأمم المتحدة (انظر S/2013/273). وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى مسؤولون سوريون ببيانات عامة تؤيد العمل ضد إسرائيل بشأن الجولان.
	20 - وفي هذه البيئة العملياتية الزاخرة بالتحديات، أشرفت قوة الأمم المتحدة على المنطقة الفاصلة بواسطة مواقع ثابتة يديرها أفرادُها للتأكد من إبعاد القوات العسكرية لكلا الطرفين عن المنطقة. وواصلت القوة أيضا، من خلال فريق مراقبي الجولان، تنفيذ عمليات تفتيش نصف شهرية لمستويات المعدات والقوات في المنطقة المحدودة السلاح في الجانب ألفا. ورافق ضباط اتصال من الجانب ألفا مجموعات التفتيش التابعة لفريق مراقبي الجولان. أما على الجانب برافو، فقد توقفت السلطات السورية عن تكليف ضباط اتصال بمرافقة مجموعات التفتيش التابعة لفريق مراقبي الجولان بعد اختطاف ضابط اتصال سوري كان يرافق المراقبين العسكريين التابعين لـلفريق في 30 تموز/يوليه على أيدي مسلّحين مجهولي الهوية في المنطقة المحدودة السلاح. وأدى أيضا تدهور الحالة الأمنية في الجانب برافو إلى التعليق المؤقت، اعتبارا من 5 آذار/مارس، لعمليات التفتيش والعمليات التي تقتضي التحرك في المنطقة المحدودة السلاح. وعلى غرار ما حدث في الماضي، واجهت القوة قيودا تحد من حرية تحركها ولم يُسمح لأفرقة التفتيش التابعة لها بالوصول إلى بعض المواقع في الجانب ألفا. 
	21 - وظلت قوة الأمم المتحدة تتواصل بشكل وثيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي والمندوب السوري الرفيع المستوى لنزع فتيل التوترات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة من أجل منع تصعيد الحالة على جانبي خط وقف إطلاق النار. كما حث قائد قوة الأمم المتحدة جيش الدفاع الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبخاصة فيما يتعلق بالحوادث الواقعة بالقرب من الخط ألفا.
	22 - وواصلت قوة الأمم المتحدة تكييف وضعها العملياتي مع أنشطة التدريب الجارية والإنشاءات العسكرية الجديدة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة المحدودة السلاح على الجانب ألفا، ومع التطورات المتعلقة بالمدنيين السوريين على مقربة من خط وقف إطلاق النار في المنطقة الفاصلة وتزايد الأنشطة العسكرية من مواقع القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية على طول خط برافو. وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعزيز السياج التقني، ونصب حواجز مادية إضافية على طول السياج التقني للحيلولة دون عبور الأشخاص انطلاقا من المنطقة الفاصلة. وحافظ كلا الجانبين على مواقعهما الدفاعية القائمة في المناطق المحدودة السلاح التابعة لكل منهما. واستمر موظفو الجمارك الإسرائيليون في أداء مهامهم بصورة دورية في موقع جيش الدفاع الإسرائيلي عند بوابة العبور التابعة لقوة الأمم المتحدة، وذلك بين الجولان الذي تحتله إسرائيل والجمهورية العربية السورية.
	23 - وفي 21 أيار/مايو، يسّرت قوة الأمم المتحدة بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية عبور 700 11 طن من التفاح من الجانب ألفا إلى الجانب برافو. وواصلت القوة تقديم العلاج الطبي للمدنيين، بما في ذلك العلاج الطبي الطارئ، على أساس إنساني بحت. وخلال القتال العنيف الذي نشب في آذار/مارس بين القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ومسلحي المعارضة على مقربة من قرية الرافد الواقعة في المنطقة الفاصلة، سعى نحو 700 3 مدني من قرى الرافد والأصبح والعيشة إلى الاحتماء بشكل مؤقت خارج الموقع رقم 80 التابع للأمم المتحدة. وقدمت قوة الأمم المتحدة مياه الشرب والعلاج الطبي الطارئ إلى العديد من الجرحى المدنيين. وفي 5 نيسان/أبريل، عاد المدنيون إلى قراهم. وفي 7 أيار/مايو، سعى نحو 800 مدني إلى الاحتماء مرة أخرى خارج الموقع نفسه بسبب الاشتباكات التي دارت بالقرب من قرية الرافد. وغادر المدنيون المنطقة المجاورة للموقع رقم 80 التابع للأمم المتحدة في اليوم نفسه. 
	24 - وفي منطقة العمليات، ولا سيما بالقرب من خط ألفا في المنطقة الفاصلة، ظلت الألغام تشكّل خطراً يهدد أفراد القوة والسكان المحليين. وتفاقم هذا الخطر لأن الألغام مضى عليها وقت طويل فتدهورت أجهزتها التفجيرية. وواصلت القوة القيام بأعمال إزالة الألغام بعد تعزيز قدراتها في مجال الكشف عن الألغام وإزالتها. 
	25 - ورغم القيود التي تفرضها الحالة الأمنية على الجانب برافو، واصلت القوة بذل جهودها الرامية إلى الاتصال بالسلطات المحلية والتواصل مع السكان المحليين لشرح ولاية البعثة وأنشطتها. وهذا الأمر مهم أيضا بسبب الحالة الأمنية القائمة في منطقة عمليات القوة، وبوصفه جزءا من الجهود الرامية إلى كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم في الميدان.
	26 - وفي 25 أيار/مايو، كانت القوة تتألف من 911 جندياً على النحو التالي: النمسا 377، والفلبين 341، والهند 193. وفي 18 آذار/مارس 2013، سحبت الوحدة الكرواتية قواتها العسكرية المتكونة من 97 من الأفراد العسكريين من القوة. ووافقت حكومة فيجي على المساهمة في القوة بوحدة يبلغ قوامها 171 من الأفراد العسكريين لتعويض الوحدتين الكرواتية واليابانية. وفي الفترة من 14 إلى 21 أيار/مايو، أدى فريق من فيجي يتألف من ثلاثة أعضاء زيارة للقوة في إطار التحضير لنشر الوحدة المقرر لشهر حزيران/يونيه. وتبعاً للتوصيات التي صدرت في أعقاب دراسة القدرات العسكرية لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2013، أنشئ منصب نائب قائد القوة في البعثة. وفي 15 نيسان/أبريل، تولى نائب قائد القوة الجديد، من النمسا، منصبه في القوة. وفي 6 حزيران/يونيه، أعلنت حكومة النمسا قرارها الذي ينص على سحب وحدتها من قوة الأمم المتحدة. وسيؤثر انسحاب النمسا، وهي البلد المساهم منذ زمن طويل بقوات في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، تأثيرا كبيرا في الجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمواصلة تنفيذ ولايتها. وفي هذا الصدد، تتحاور الأمم المتحدة مع البلدان المساهمة حاليا بقوات في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ومع عدد من الدول الأعضاء في محاولة عاجلة لطلب مساهمات إضافية ومساهمات جديدة في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. وبالإضافة إلى ذلك، قام 80 مراقباً عسكرياً من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بمساعدة القوة في تنفيذ مهامها. 
	27 - واستجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في قراره 2084 (2012)، تتواصل بذل الجهود لكفالة تزويد القوة بالقدرة اللازمة على الوفاء بولايتها في إطار من الأمن والأمان. وقد نُفِّذت معظم التوصيات المنبثقة من دراسة القدرات العسكرية للقوة. وتواصل القوة اعتماد تدابير التخفيف واستكمالها في ظل التهديدات الجديدة التي ظهرت في بيئة عملياتها. ودأبت البعثة على تكثيف جهودها لضمان الاحتياطي الاستراتيجي اللازم وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت القوة تنفيذ برنامج إعادة التأهيل بهدف صيانة معداتها وهياكلها الأساسية وتحديثها سعياً منها إلى الحفاظ على قدراتها التشغيلية والأمنية. وزُودت القوة بمركبات مدرعة إضافية بغية تعزيز حماية القوة. وجُهز جميع أفراد القوة بمعدات الحماية الشخصية وقُدم لهم التدريب الملائم. والحالة الأمنية تحمل أيضاً القوة بالضرورة على النظر، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، في استخدام نقاط دخول ومغادرة بديلة لأفراد البعثة، بمن فيهم ضباط الأركان وأفراد الوحدات.
	28 - وبالنظر إلى تطور الحالة الأمنية في منطقة عمليات القوة، واصلت البعثة إعادة تشكيل العمليات مؤقتاً بهدف كفالة استمرار قدرتها على تنفيذ ولايتها بطريقة آمنة ومأمونة. ووفقا لذلك، واصلت القوة التركيز على العمليات الثابتة في محاولة للحد من تعرض الموظفين للخطر، مع التركيز على تعزيز تحليل الحالة والإبلاغ والاتصال بالأطراف للحيلولة دون التصعيد. ولا تزال العمليات المتنقلة للقوة معلقة مؤقتاً على الجانب برافو. وشملت هذه التعديلات التشغيلية تغييرا مؤقتا في تركيز الأنشطة التي يقوم بها عدد من المراقبين العسكريين التابعين لفريق مراقبي الجولان، من دوريات ومهام تفتيش إلى المراقبة الثابتة والاتصال وتحليل الحالة. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر ضباط أركان عسكريين من الأمانة العامة مؤقتاً في القوة لمدة ستة أسابيع لسد الثغرات في القدرات داخل قسم العمليات التابع للقوة. وتسعى إدارة عمليات حفظ السلام إلى إيجاد السُبل الكفيلة بتعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى القوة، بما في ذلك عن طريق زيادة قوام القوة إلى حوالي 250 1 فرداً، في حدود المعايير المحددة في البروتوكول الملحق باتفاق فض الاشتباك. وتواصل البعثة بذل جهودها لكفالة الاحتياطي الاستراتيجي اللازم وقدرة القوة على الاكتفاء الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوة بصدد وضع تدابير التخفيف من حدة المخاطر على أساس تقييم شامل للمخاطر تجريه البعثة، بدعم من الأمانة العامة. وتشمل هذه التدابير تعزيز مراكز مراقبة يعمل فيها أفراد من فريق مراقبي الجولان تقع في أماكن معزولة، وإجراء تدريبات لعمليات إجلاء منتظمة. وتضطلع البعثة باستعراض التخطيط للطوارئ على أساس مستمر، آخذة في الاعتبار تطور الحالة في منطقة العمليات. 
	29 - وتواصلت الجهود المستمرة لتعزيز سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم. ومنذ 1 آذار/مارس، تم تعزيز القوة بموظفي أمن إضافيين عُيّنا مؤقتاً بالبعثة. وقد عانت القوة من إغلاق الطرقات والقيود التي تحد من التنقل في منطقة العمليات وبين منطقة العمليات ودمشق على أساس متكرر. ويؤدي عدد من موظفي القوة الوطنيين عملهم من بيوتهم لعدم قدرتهم على الحضور إلى مكان العمل بانتظام بسبب الحالة الأمنية، في حين تم استيعاب بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن في مكاتب جرى تحويلها في مكتب التمثيل بدمشق. وجرى نقل بعض مكاتب الموظفين الدوليين من معسكر عين فوار إلى معسكر عين زيوان في الجانب ألفا.
	ثالثاً - الجوانب المالية
	30 - اعتمدت الجمعية العامة بقرارها 66/276 مبلغ 46 مليون دولار للإنفاق على القوة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. أما ترتيبات تمويل القوة للفترة نفسها والميزانية المقترحة ذات الصلة للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014، فهي حالياً قيد نظر الجمعية العامة خلال الجزء الثاني من دورتها السابعة والستين المستأنفة. وإذا وافق مجلس الأمن على التوصية الواردة في الفقرة 38 أدناه بشأن تمديد ولاية القوة، فستقتصر تكلفة الإنفاق على القوة خلال فترة التمديد على الموارد التي توافق عليها الجمعية العامة.
	31 - وفي 29 أيار/مايو 2013، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للقوة 18.5 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة عن جميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ ما قدره 381.4 1 مليون دولار.
	32 - وفي 29 أيار/مايو 2013، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات عن تكاليف القوات ما قدره 2.1 مليون دولار. وسُددت تكاليف القوات والمعدات والدعم الذاتي عن الفترتين الممتدتين حتى 28 شباط/فبراير 2013 و 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012 على التوالي، وفقاً لجدول السداد الربع سنوي. 
	رابعاً - تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973) 
	33 - عندما قرر مجلس الأمن، في قراره 2084 (2012)، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر أخرى حتى 30 حزيران/يونيه 2013، أهاب أيضاً بالأطراف المعنية أن تنفذ فوراً قراره 338 (1973)، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في نهاية الفترة، تقريراً عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك القرار. وقد تناول تقريري عن الحالة في الشرق الأوسط (A/67/342)، المقدم عملاً بقرارَي الجمعية العامة 66/18 المعنون ”القدس“، و 66/19 المعنون ”الجولان السوري“، مسألة البحث عن تسوية سلمية في الشرق الأوسط، ولا سيما الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتنفيذ القرار 338 (1973).
	34 - ومنذ أن توقفت محادثات السلام غير المباشرة في كانون الأول/ديسمبر 2008، لم تُجر أي مفاوضات بين الطرفين، وتعيق الأزمة السورية في الوقت الحالي إمكانات استئناف تلك المفاوضات وإحراز تقدم نحو إحلال السلام بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية. وإنني أتطلع إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة وإلى استئناف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفضي إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم، حسبما دعا إليه مجلس الأمن في قراره 338 (1973) وفي القرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذها المجلس.
	خامساً - ملاحظات
	35 - لا يزال يساورني قلق بالغ إزاء تدهور الحالة الأمنية في الجمهورية العربية السورية، وأثره على السكان السوريين والآثار المحتملة على الاستقرار في المنطقة. وقد أثرت الحالة إلى حد بعيد في منطقة عمليات القوة. ومن شأن استمرار الأنشطة العسكرية الجارية في المنطقة الفاصلة أن يؤجج التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وأن يعرّض للخطر وقف إطلاق النار بين البلدين. 
	36 - وتبين التطورات في منطقة عمليات القوة، بما في ذلك الاشتباكات الكثيفة التي وقعت في 6 حزيران/يونيه في المنطقة الفاصلة، هشاشة الوضع في الجولان. وأؤكد مجدداً أن جميع الأنشطة العسكرية في المنطقة الفاصلة أيّاً يكن مصدرها تشكّل خطراً على وقف إطلاق النار القائم منذ فترة طويلة وعلى السكان المدنيين المحليين، وكذلك الشأن بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة في الميدان. وهي تقوّض اتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية المبرم في عام 1974 والجهود التي تبذلها القوة لتنفيذ الولاية، وسيتواصل الإبلاغ عنها على هذا النحو. وإنني أدعو جميع الأطراف في النزاع السوري الداخلي إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات القوة. وينبغي ألا توجد في المنطقة الفاصلة أي قوات عسكرية باستثناء تلك التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
	37 - ووجود القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والمعدات العسكرية غير المأذون بها في المنطقة الفاصلة يشكّل انتهاكاً جسيماً لاتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974. ويمثل رد جيش الدفاع الإسرائيلي أيضاً بإطلاق النار عبر خط وقف إطلاق النار انتهاكاً خطيراً للاتفاق. فأي عمل عسكري إسرائيلي في داخل الجمهورية العربية السورية يعرض وقف إطلاق النار للخطر. وإنني أدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون التصعيد. ويجب على الطرفين كليهما التقيد بالتزامهما بأحكام اتفاق فض الاشتباك حفاظاً على الهدوء والاستقرار في الجولان. ثم إن تهديدات القادة السوريين بالتحرك ضد إسرائيل بشأن الجولان تقوض اتفاق فض الاشتباك. وبالإضافة إلى ذلك، فإني على ثقة من أن كلا الجانبين سيتخذان جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين ولضمان احترام سلامة القوة وأمنها، وكذلك حرية حركة القوة في جميع أنحاء منطقة عملياتها. ولن تدخر الأمم المتحدة من جانبها جهدا لكفالة استمرار وقف إطلاق النار الساري منذ أمد طويل بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية.
	38 - كما أنني ما زلت أشعر بالقلق العميق إزاء الحوادث التي يتعرض لها الأفراد التابعون للأمم المتحدة في الميدان. فالولاية المسندة إلى القوة تظل عنصراً هاماً في كفالة استقرار المنطقة. وتجب الإشارة إلى أن القوة أنشأها مجلس الأمن بموافقة من إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وأن ولاية القوة ينص عليها اتفاق فض الاشتباك والبروتوكول الملحق به. والقوة مكلفة بمهمة المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وضمان التقيد به تقيداً صارماً، ومراقبة تنفيذ الاتفاق والبروتوكول الملحق به فيما يتعلق بالمنطقة الفاصلة والمنطقتين المحدودتي السلاح.
	39 - وأي أعمال عدوانية ضد موظفي الأمم المتحدة في الميدان، من قبيل عملية الاختطاف التي استهدفت مؤخراً أربعة من أفراد القوة وثلاثة مراقبين من فريق المراقبين في الجولان، وإطلاق القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية أو مسلحي المعارضة النار عليهم بشكل مباشر وغير مباشر، وسرقة أسلحة الأمم المتحدة وذخائرها، والمركبات وغيرها من الأصول، ونهب مرافق الأمم المتحدة وتدميرها، كلها أعمال غير مقبولة. إذ يظل من الضروري كفالة سلامة أفراد القوة وفريق المراقبين العسكريين في الجولان وأمنهم لكي تستطيع القوة مواصلة تنفيذ ولايتها في هذه الظروف الصعبة. 
	40 - وتقع على عاتق حكومة الجمهورية العربية السورية المسؤولية الرئيسية عن سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم في المنطقة الفاصلة وفي المنطقتين المحدودتي السلاح في الجانب برافو، وإنني أدعو هذه الحكومة مجدداً إلى أن تيسّر بصورة كاملة الجهود التي تبذلها البعثة لمواصلة تنفيذ ولايتها في ظروف آمنة ومأمونة. فلا بد من ضمان احترام ما للقوة من امتيازات وحصانات وحرية في التنقل. فقدرة القوة على التواصل مع السكان المحليين في منطقة عملياتها من أجل إطلاع الناس على ولايتها وأنشطتها محدودة بسبب الحالة الأمنية السائدة. ويجب إطلاع المعارضين المسلحين العاملين في منطقة عمليات القوة بوضوح على ولاية البعثة، ويجب عليهم الكف فوراً عن القيام بأية أعمال تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم في الميدان. ويبقى من الأهمية بمكان أن توجه البلدان ذات النفوذ دعوة ملّحة إلى جماعات المعارضة المسلحة في منطقة عمليات القوة إلى وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر سلامة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، ومنح موظفي الأمم المتحدة العاملين في الميدان حرية للاضطلاع بالولاية في إطار من الأمن والأمان. 
	41 - ولا يقل عن ذلك أهميةً أن يواصل مجلس الأمن ممارسة نفوذه لجعل الطرفين المعنيين يعملان على تمكين القوة من العمل بحرية وفي ظروف آمنة في منطقة عملياتها والاضطلاع بولايتها الهامة. ومن الضروري الاستمرار في وضع كافة الوسائل والموارد اللازمة تحت تصرف القوة لكي تضطلع بولايتها في ظروف آمنة ومأمونة. ومن المهم جداً أن تستمر القوة في التمتع بثقة والتزام البلدان المساهمة بقوات. ويظل استمرار وجود قوة الأمم المتحدة وتمتعها بالمصداقية عنصرا هاما لكفالة الاستقرار في الجولان وفي المنطقة. ويؤسفني أن حكومة النمسا قد قررت الانسحاب من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بعد مساهمتها الطويلة الأمد والقيمة في هذه القوة. وتبذل الجهود حاليا للعثور بسرعة على مساهمات إضافية ومساهمين جدد لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وفي ضوء الانسحاب المنتظر للقوات النمساوية المتبقية العاملة في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وكفالة تنفيذ الانسحاب بطريقة منظمة. وأناشد الدول الأعضاء أن تساهم بقوات في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز قدرات القوة.
	42 - ونظرا إلى الحالة الأمنية المتغيرة في منطقة عمليات القوة، من الضروري أيضا النظر في إدخال مزيد من التعديلات على وضع البعثة وعملياتها، وكذلك تدابير التخفيف الإضافية. وتشمل هذه التعديلات والتدابير، على سبيل الأولوية، تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى القوة، بما في ذلك زيادة قوام القوة إلى زهاء 250 1 فرداً وتحسين معداتها للدفاع عن النفس، في حدود المعايير المحددة في البروتوكول الملحق باتفاق فض الاشتباك. وبالإضافة إلى ذلك، تستكمل القوة على نحو متواصل خططها المتعلقة بحالات الطوارئ. ويظل الدعم المقدم من الطرفين ومن مجلس الأمن أمراً بالغ الأهمية مع مواصلة القوة القيام بهذه التعديلات الحاسمة.
	43 - وتواصل الحالة الأمنية الراهنة تعطيل ما تقوم به القوة من أنشطة دعم وأنشطة لوجستية كل يوم تقريباً، الأمر الذي يعقّد إلى حد بعيد قدرة البعثة على الاضطلاع بفعالية بالمهام المنوطة بها. ومن المهم للغاية أن يقدم الطرفان الدعم اللازم لتأمين الظروف الملائمة لعمل موظفي الأمم المتحدة في الميدان، وأن يتعاونا بصورة كاملة في تيسير ما تقوم به البعثة من أنشطة دعم وأنشطة لوجستية. 
	44 - وفي ظل الظروف السائدة، أرى أن استمرار وجود القوة في المنطقة أمر ضروري. ولذا أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية القوة لفترة أخرى مدتها ستة أشهر، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. وقد أعطت حكومة الجمهورية العربية السورية موافقتها على التمديد المقترح. وأعربت حكومة إسرائيل أيضاً عن موافقتها على ذلك.
	45 - وختاماً، أود أن أعرب عن تقديري لرئيس البعثة وقائد القوة اللواء إقبال سينغ سينغا، وللأفراد العسكريين والمدنيين الذين يعملون تحت قيادته. فهؤلاء النساء والرجال يواصلون بكفاءة وتفان وفي خضم ظروف عصيبة، أداء المهام الجسام التي أوكلها إليهم مجلس الأمن. وإنني واثق تماماً من أن قوة الأمم المتحدة ستواصل بذل قصارى جهودها للاضطلاع بمهمتها. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري للحكومات المساهمة بقوات في صفوف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وللحكومات التي تمد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بالمراقبين العسكريين المنتدبين للعمل في القوة.

