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تقرير األمني العام عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك للفترة مـن
 ٢٩أيار/مايو إىل  ٢٨آب/أغسطس ٢٠١٥
أوال  -مقدمة
 - ١يقدم هذا التقرير بيانا باألنشطة اليت اضطلعت هبا قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك
(القــوةخ لــألش األشــالر الملألضــة املاضــية ع ــأل بالواليــة امل ـوص عليالــا ق قــرار جملــس األمــن
١٩74( 3٥٠خ اليت جرى متديدها ق قرارات الحقة كان آلرها القرار ٢٠١٥( ٢٢٢٩خ.

ضانيا  -احلالة ق امل طقة وأنشطة القوة
 - ٢لألش الفترة املش ولة بـالتقرير اتـت ر بشـعا عـام وقـق إلـألر ال ـار بـني إتـرا يا
واجل الورية العربية السورية وإن كان ذلك ق بيئة اتسـ ت بتقلبـالا املتواصـا بسـبا ال ــ ا
الدا ر ق اجل الورية العربية السورية ورغم وقو عدد من االنتـالاكات اجلسـي ة التفـار فـض
االشتباك بني القوات اإلترا يلية والقـوات السـورية (اتفـار فـض االشـتباك بـني القـواتخ لعـام
 ١٩74وهــا االنتــالاكات الــيت تــرد أدنــات .وقــد نفــذت القــوات املســلحة الســورية أنشــطة
عسعرية وع ليات أم ية ضد اجل اعات املسلحة وكان ذلك ق كـمل مـن األحيـان ردا علـ
هج ــات قامــت هبــا اجل اعــات املســلحة ق م طقــة الف ــا وم طقــة احلــد مــن األتــلحة علـ
اجلانــا برافــو .ودالــا م طقــة الف ــا يشــعا وجــود القــوات املســلحة الســورية وعتادهــا
العسعري فضأل عـن وجـود أي أفـر اد مسـلحني آلـرين وأعتـدة عسـعرية مـألخي مـا ـ
القوة انتالاكا التفار فض االشـتباك بـني القـوات .فع ـا أكـد جملـس األمـن ق قـرارت ٢٢٢٩
(٢٠١٥خ ي بغا أال يعون ه اك أي نشاط عسعري من أي نو كان ق م طقة الف ا.
 - 3وقد ح ا عدد من احلـواد ااامـة عـط لـف وقـق إلـألر ال ـار ق انتـالاك التفـار
فــض االشــتباك بــني القــوات .وق  ١3ح يران/يوني ـ رصــد أفــراد األمــم املتحــدة ق مرك ـ
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املراقبة  ٥١إلألر تسعة صواريخ من مواقع بالقرب من أم بال ة ومسحرة ق م طقة الف ـا.
وقــد تــقطت ال ــواريخ ق امل طقــة الواقعــة ج ــوب مرك ـ املراقبــة وتــقف مــا ال يقــا عــن
صــارولني غــرب لــف وقــق إلــألر ال ــار .وق الليلــة التاليــة أي ق  ١4ح يران/يونيــ
أُللقت أربعة صواريخ عل أحد املواقع ق مسحرة فسقطت ضألضة م ـالا علـ اجلانـا ا لـر
مــن لــف وقــق إلــألر ال ــار .وق  3آب/أغســطس ــع أفــراد األمــم املتحــدة ق قاعــدة
ع ليات القوة مبعسعر عني زيوان دوي انفجارين قويني من ناحية الشـ اش الغـر  .وق اليـوم
التـا ،أكـد فريـل للتحقيـل تـابع لفريـل املــراقبني ق اجلـوالن تـقوط مـا ال يقـا عـن صــارو
واحد عل اجلانا ألفا عل مسافة تبعد كيلومترا ون ق العيلومتر تقريبا عن معسـعر عـني
زيــوان .وتشـ نتــا ق التحقيــل إىل أن القذيفــة أُللقــت مـن اجلانــا برافــو .وق وقــت الحــل
أبلغت السلطات السورية القـوة بـ ن ”لليـة إرهابيـة“ فلسـطي ية كانـت مسـةولة عـن إلـألر
ال واريخ عط لف وقق إلألر ال ار ق  3آب/أغسطس.
 - 4وق الســاعات األوىل مــن مســا يــوم  ٢٠آب/أغســطس أبلغــت قــوة األمــم املتحــدة
املةقتة ق لب ان قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك ب ن جيش الـدفا اإلتـرا يلا كـان قـد
أبلغالا ب ن صارولني أُللقا من اجلانا برافو ق م طقة ع ليات القوة عط لـف وقـق إلـألر
ال ار مع اجل الورية العربية ال سـورية بااـات لـاش إتـرا يا حيـا تـقطا بـالقرب مـن كريـات
لونة .وبُعيد ذلك أي حوا ،الساعة  ١٨:3٠أبلغ جيش الدفا اإلترا يلا القـوة بسـقوط
صارولني أللقتال ا حركة اجلالاد اإلتألما الفلسطي ية من الق يطرة اجلديدة علـ مقربـة مـن
كريــات لونــة .وبعــد تــاعة تقريبــا ــع أفــراد القــوة عل ـ اجلانــا ألفــا دوي إلــألر ضألضــة
صواريخ من لاش معسعر عني زيوان بي ا رصد أفـراد األمـم املتحـدة ق املوقـع  ٢٢إلـألر
أحد ال واريخ من موقعٍ جليش الدفا اإلترا يلا عل مقربة م الم .ورصد أفـراد القـوة أيضـا
إلألر صارو من اجلانا ألفا بااات الشرر صوب اجلانا برافـو .وق نفـس الوقـت رصـد
أفــراد األمــم املتحــدة ق مرك ـ املراقبــة  ٥١تــقوط قــذيفتني بــالقرب مــن مدي ــة البعــا .وق
 ٢٠آب/أغســطس الســاعة  ٢3:3٠رصــد أفــراد القــوة تــتة تفجــ ات كــب ة ق م طقــة
الف ــا عل ـ مســافة  ١٠كيلــومترات تقريبــا شــرر بقعاتــا أعقبتــالا تلســلة متواصــلة م ـن
الطلقات ال ارية املضادة للطا رات من لان أرنبة ومدي ة البعا .وبعيد ذلك ع أفـراد القـوة
ق مرك املراقبة  ٥١لا رة ع ودية حتلل فور رؤوتالم ورصـدوا إلألقـا لل ـار ق لـان أرنبـة
ومدي ة البعا ق اجل األوتف من م طقة الف ا بي ا رصد أفراد القوة ق نفـس الوقـت ق
مرك األمم املتحدة ج وب جبا الشيخ وق مرك املراقبة  ٥١تسعة انفجارات قويـة ق لـان
أرنبــة .وق صــبام يــوم  ٢١آب/أغســطس قــام جــيش الــدفا اإلتــرا يلا بــأبأل القــوة ب نـ
أللل ال ار عل أحد مواقع حركة اجلالاد اإلتألما الفلسطي ية بـالقرب مـن الق يطـرة اجلديـدة
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ق م طقة الف ا ردا عل ااجوم الذي وقـع ق  ٢٠آب/أغسـطس وتفاديـا لوقـو م يـد مـن
ااج ات .ومل تعن القوة ق وضع يس ح اا برصد اإللـألر امل عـوم لل ـواريخ مـن اجلانـا
برافو أو التحقل مـن م شـ ال ـواريخ أو معـان تـقولالا .وقامـت القـوات املسـلحة السـورية
بأبأل القوة بـ ن ال ـواريخ مل تطلـل مـن مواقعالـا .وأبلـغ امل ـدوب السـوري الرفيـع املسـتوى
القوة ب ن غـارة جويـة شـ الا جـيش الـدفا اإلتـرا يلا اتـتالدفت مقـر لـوا القـوات املسـلحة
الســورية ق تعســع .وليلــة هــذت التطــورات قــا قا ــد القــوة عل ـ ات ــاش مــع الســلطات
السورية وجيش الـدفا اإلتـرا يلا حلملال ـا علـ ةارتـة أق ـ درجـات ضـبف الـ فس وم ـع
ت عيد احلالة.
 - ٥وباإلضـــافة إىل ذلـــك ففـــا  ١3و  ١4ح يران/يونيـــ و  6متوز/يوليـــ و  3و ١7
آب/أغســطس وقعــت تــتة حــواد إلــألر نــار عــط لــف وقــق إلــألر ال ــار مبــا ق ذلــك
بالرشاشـــات الملقيلـــة واملـــدافع الرشاشـــة املضـــادة للطـــا رات واألتـــلحة ال ـــغ ة نتيجـــة
لألشــتباكات عل ـ اجلانــا برافــو .وق أض ــا القتــاش تــقطت عــدة للقــات ملــدافع رشاشــة
وأتلحة صغ ة عل اجلانا ا لر خلف وقق إلألر ال ار.
 - 6ورُصد قيام مدنيني معظ الم من الرعاة بعبور لف وقـق إلـألر ال ـار بشـعا شـب
يوما .وق مخس م اتبات عل األقا ق ح يران/يوني رصـد أفـراد األمـم املتحـدة ق مركـ
املراقبة  ٥4تعامألت أشخاص مـن اجلانـا برافـو مـع جـيش الـدفا اإلتـرا يلا ع ـد بوابـة ق
السياج التقين اإلترا يلا مبا يش ا نقا أشخاص ال تي ا علـ نقـاالت مـن اجلانـا برافـو
إىل اجلانــــا ألفــــا ومــــن اجلانــــا ألفــــا إىل اجلانــــا برافــــو .وباإلضــــافة إىل ذلــــك ففــــا
 ١٢ح يران/يوني رصد أفراد األمم املتحدة ق مرك املراقبة  73دوريـة تابعـة جلـيش الـدفا
اإلتــرا يلا علـ اجلانــا ألفــا م ــحوبة بــاض تني مــن نــاقألت األفــراد امل ــفحة وجرافــة .وقــد
التقت الدورية التابعة جليش الدفا اإلترا يلا مبج وعة صغ ة من األشـخاص املسـلحني مـن
اجلانــا برافــو غــرب لــف وقــق إلــألر ال ــار .وعقــا اللقــا حتــرك أفــراد جــيش الــدفا
اإلتـــرا يلا إىل جانـــا نـــاقليت األفـــراد امل ـــفحتني واجلرافـــة ج وبـــا فغـــابوا عـــن أنظـــار
أفراد القوة.
 - 7وتبذش القوة ق ارى جالـدها للحفـاع علـ وقـق إلـألر ال ـار وحتـرص بشـدة علـ
الت كد من امتملال حبذاف ت عل حنو مـا يـ عليـ اتفـار فـض االشـتباك بـني القـوات وهـا
تبلغ جب يع لروقـات لـف وقـق إلـألر ال ـار .وقـد احتجوـت القـوة لـدى امل ـدوب السـوري
الرفيع املستوى وجيش الدفا اإلترا يلا عل مجيع حواد إلألر ال ـار الـيت الترقـت لـف
وقق إلألر ال ار .وتشـعا مجيـع حـواد إلـألر ال ـار ق م طقـة الف ـا وعـط لـف وقـق
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إلألر ال ـار وكـذلك قيـام األفـراد بعبـور لـف وقـق إلـألر ال ـار انتـالاكات التفـار فـض
االشتباك بني القوات .وواصا قا د القوة ق تيار تعامل بانتظام مع اجلانبني دعوة الطـرفني
ق اتفار فض االشتباك إىل ةارتة أق درجات ضبف ال فس وم ع ت ـعيد احلالـة عـط لـف
وقق إلألر ال ار.
 - ٨ورصدت القوة حتركات شب يومية عط احلـدود ألشـخاص غـ يـددي ااويـة كـان
بعضــالم مســلحا ك ــا رصــدت إلــألر ال ــار مــن حــني لــر ق مواقــع للقــوات املســلحة
السورية وذلك بني لب ان واجل الورية العربية السـورية ق اجلـ الشـ ا ،مـن م طقـة الف ـا
وقامت باإلبأل عن تلك التحركات.
 - ٩وق تيار ال ـ ا السوري وبعد عدة أشالر مـن ااـدو ال سـ ق األجـ ا الشـ الية
مــن م طقــة الف ــا وم طقــة احلــد مــن األتــلحة انــدلع قتــاش ع يــق لــألش الفتــرة املش ـ ولة
بالتقرير ق حَضَـر علـ جـان اخلـف برافـو وجباتـا ق م طقـة الف ـا وبيـت جـن ق م طقـة
احلد من األتلحة .وقد قامت مجاعات مسلحة بااجوم عل مواقع القوات املسـلحة السـورية
شرر ولـاش شـرر حَضَـر .وق  ١6ح يران/يونيـ فـروت مجاعـات مسـلحة ت شـف ق جيـا
بيت جن من تلك امل طقة بااات الغرب واجل وب الغر ق ياولة واضحة لألت ـاش جب اعـات
مســلحة ق جباتــا ق م طقــة الف ــا .وتــيطرت ال وعــات املســلحة ق البدايــة عل ـ مواقــع
القوات املسلحة السورية عل تا يشرخي عل امل الل احمليطة هبـا علـ بُعـد كيلـومترين لـاش
حضَر .وحظـا هـذا ااجـوم بـدعم غـ مباشـر متملـا ق إلـألر قـذا ق ااـاون مـن قبـا
شرر َ
مجاعات مسلحة ت شف ق اجل األوتف من م طقـة الف ـا ج ـوب غـرب لـان أرنبـة .وق
األيـام الــيت تلــت ااجــوم اشــتبعت القــوات املســلحة الســورية مــع مجاعــات مســلحة بواتــطة
ن ان املدفعية الملقيلة والق ق اجلوي بي ا كانت اجل اعات املسلحة تقترب مـن مواقعالـا مـن
الشـ اش واجل ــوب ق آن واحــد علـ مقربــة مــن موقــع األمــم املتحــدة  3١الــذي إ إلــألؤت
بالقرب من تقالع للطـرر يـربف بـني بيـت جـن وجباتـا .واتـت رت امل ـادمات بـني القـوات
املسلحة السورية واجل اعـات املسـلحة هبـدخي السـيطرة علـ التـا الواقـع لـاش شـرر حضـر.
وق الفتــرة مــن  ١٩إىل  ٢١ح يران/يونيـ رصــدت القــوة مــا ال يقــا عــن  ٢7ضــربة جويــة
قامت هبا القوات املسلحة السورية ق لاش ووتف م طقة الف ا وم طقة احلد مـن األتـلحة
ضــر .وحافظــت القــوات املســلحة الســورية عل ـ
ح َ
وذلــك أتاتــا ق امل طقــة احمليطــة بقريــة َ
مواقعالا وها ال ت اش تسيطر عل شبعة الطرر املتجالة ناحية الشـ اش الشـرقا صـوب بيـت
جــن .وق عــدد مــن امل اتــبات لــألش شــالري متوز/يولي ـ وآب/أغســطس قامــت مجاعــات
مسلحة بااجوم عل مواقع للقوات املسلحة السورية ق األج ا الشـ الية مـن م طقـة الف ـا
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وم طقــة احلــد مــن األتــلحة .وواصــلت القــوات املســلحة الســورية إلــألر نــ ان مباشــرة
وغ مباشرة عل اجل اعات املسلحة ق جباتا ولرجنـة وأوفانيـة ق م طقـة الف ـا وق بيـت
جن وم رعة بيت جن ومغر امل ق م طقة احلد من األتلحة.
 - ١٠وق  ٢٢آب/أغسطس رصد أفـراد األمـم املتحـدة ق موقـع ف ـدر جبـا الشـيخ قيـام
فريل من مخسة ع اصر مسلحة بـألألر ال ـار علـ دوريـة للقـوات املسـلحة السـورية ق جبـا
جــرم اض ــان مــن أفــراد القــوات املســلحة
الشــيخ ق اجل ـ الش ـ ا ،مــن م طقــة الف ــا .وقــد ُ
السورية واحتُج ضألضة م الم من قبا اجل اعـة املسـلحة .ورصـد أفـراد األمـم املتحـدة ق موقـع
قاعدة جبا الشيخ قيام الع اصر املسلحة ب لذ أفراد القوات املسلحة السورية احملتجـ ين بااـات
شبعا ق لب ان حيا تركـوا امل ـاَبيبن جبـرام ق عـني املعـان وقـد أجلتـال ا القـوات املسـلحة
السورية ق وقت الحل.
 - ١١وق اجلــ األوتــف مــن م طقــة الف ــا وم طقــة احلــد مــن الســألم قــا الوضــع
دون تغي إىل حد كب  .ورصدت القوة تبادال متقطعا لطلقات املدفعيـة وااـاون والرشاشـات
الملقيلة .ولألش االشتباكات اليت وقعت حـوش حَضَـر ق  ١7ح يران/يونيـ شـ ت مجاعـات
مســلحة هج ــات مت ام ـة تســتالدخي تــا العــروم ق م طقــة الف ــا وتــا الشــعار وتــا البـ ار
وبلدة جبا ق م طقـة احلـد مـن األتـلحة باتـتخدام نـ ان مباشـرة ونـ ان غـ مباشـرة .وقـد
صدت القوات املسلحة السورية هذت ااج ات.
 - ١٢وواصلت اجل اعات املسلحة تيطرهتا عل معظم األج ا اجل وبية من م طقـة الف ـا
وم طقة احلد من األتـلحة علـ اجلانـا برافـو .واتـتالدفت القـوات املسـلحة السـورية بـ ان
املدفعية مواقع عل لوش لف املواجالة مع اجل اعات املسلحة ق مسحرة وكفر ناتـق وكفـر
لس وتا احلارَّة وزمرين و لـني .وق  3ح يران/يونيـ رصـدت القـوة غـارات جويـة لـاش
غرب املعَلَّقة عل لوش اخلف برافو .وق اجل اجل و من م طقة احلد من األتـلحة رصـدت
القوة اشتباكات متقطعة عل مقربة من قرية اللس وأبو ح ر والعرتا وعني ذكـر وتسـيا
والشجرة وعني نافعة .وال متلك األمم املتحـدة الوتـا ا الألزمـة للتحقـل مـن التقـارير ب ـورة
مستقلة إال أن عدة م ادر أشارت إىل أن القتاش اتت ر بـني التحـالق بقيـادة جبالـة ال ـرة
وها مجاعة إرهابية مدرجة ق القا ة ت تسا لت ظيم القاعـدة ولـوا شـالدا ال مـوك الـذي
يذكر أن أعلن وال ت جل اعة الدولة اإلتألمية ق العرار والشام.
ضــر وحواــا وهــا قريــة يقط ــالا بعــض أب ــا
 - ١3وكــرد فعــا عل ـ القتــاش الشــديد ق حَ َ
الطا فة الدرزية عل اجلانـا برافـو نظـم السـعان الـدروز علـ اجلانـا ألفـا عـدة مظـاهرات
نظــرا ملـــا يرونــ هتديـــدا مت ايــدا للـــدروز علــ اجلانــا برافـــو .وقــد نُظ ــت املظـــاهرات ق
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 ١٥و  ١6ح يران/يوني ـ ق جمــدش لــس عل ـ اجلانــا ألفــا وهــا م طقــة قريبــة مــن مرك ـ
املراقبة  73التابع لألمم املتحدة .ولألش املظاهرات الـيت جـرت ق  ١6ح يران/يونيـ قامـت
حنو  ٥٠مركبة وما ي ـاه  3٠٠مـن املتظـاهرين بسـد الطريـل املةديـة إىل بوابـة مركـ املراقبـة
 73التابع لألمم املتحدة .ومل يسـتالدخي املتظـاهرون أفـراد األمـم املتحـدة .ولـألش مظـاهرات
الدروز عل اجلانا ألفا ق  ٢٢ح يران/يوني بالقرب من جمدش لـس هامجـت جم وعـة مـن
الــدروز تــيارة إتــعاخي عســعرية إتــرا يلية كانــت تُقــا اتــت ادا إىل إفــادات جــيش الــدفا
اإلترا يلا اض ني مـن جرحـ املقـاتلني مـن اجلانـا برافـو .وألـرج املتظـاهرون اجلـر يبن مـن
تــيارة اإلتــعاخي وقــاموا بضــرهب ا فقتلــوا أحــدهم وأصــابوا ا لــر جبــروم لطـ ة .وأصــيا
أيضا ج دي آلر تابع جليش الدفا اإلترا يلا جبرام لألش احلاد .
 - ١4ووقعـت عــدة حــواد عرضـت تــألمة أفــراد األمــم املتحـدة ومرافقالــا للخطــر .ففــا
 ١3و  ١7ح يران/يوني احت أفراد األمم املتحدة ق مركـ املراقبـة  ٥١مبألجـ ق مخـس
م اتبات جرا إلألر قـذا ق تـقطت بـالقرب مـن مركـ املراقبـة وقـد اجتـاز بعضـالا لـف
وقــق إلــألر ال ــار .ومل يتعــر األفــراد ألي إصــابة ومل تلحــل أي أضــرار بامل تلعــات ق
مرك املراقبة .وق  ١4ح يران/يوني أللل أفـراد مسـلحون  ١٢للقـة ناريـة بااـات تـتة مـن
أفــراد القــوة كــانوا ق دوريــة راجلــة ق م طقــة جبــا الشــيخ وقــد تــقطت ضألضــة مــن تلــك
القذا ق بالقرب من دوريـة القـوة .وإ إيفـاد فريـل للتع يـ علـ الفـور ملسـاعدة الدوريـة الـيت
تعرضت إللألر ال ار واتتعادهتا .ومل يسفر احلاد عن إصابة األفراد أو اإلضـرار مب تلعـات
األمم املتحدة .ومل يتسن للتحقيل ق احلـاد التحقـل مـن هويـة اجل ـاة .وق م اتـبتني لـألش
الفترة املش ولة بالتقرير تعـر ف ـدر الشـ اتون ق دمشـل الـذي يضـم املقـر املةقـت للقـوة
ويةوي موقفني دولـيني إللـألر نـ ان مـدافع ااـاون .وق  ٢7متوز/يوليـ انفجـرت ضـأل
من قذا ق اااون ق م طقة وقوخي السيارات بالف در ةا أحلـل أضـرارا ماديـة جسـي ة بـملأل
مركبات تابعة للقـوة .ومل ي ـا أي مـن أفـراد األمـم املتحـدة .وقـا مجيـع املـوقفني ق املقـر
املةقـت للقـوة ق امللجـ الـذي عُـني اــذا الغـر ق الف ـدر املـذكور ملـدة تـاعة واحــدة .وق
 3آب/أغســطس أصــابت قذيفــة هــاون واحــدة مُج ــع الف ــدر دون أن ت ــيا أي شــخ
جبروم ودون أن تلحل أي أضرار مب تلعات األمم املتحدة .وق أعقاب احلـواد الـيت وقعـت
ق  ٢7متوز/يولي و  3آب/أغسطس جرى تقييم ف در الشـ اتون ق دمشـل علـ أنـ موقـع
من املواقع املعرضـة خلطـر شـديد .ونتيجـة لـذلك اـري القـوة اتتعراضـا ملـدى أجيـة الـطامق
في ـا ـ املالــام املضـطلع هبــا ق مقــر القـوة ومعتبــالا الت مليلــا بدمشـل ك ــا تقــوم بتحديــد
ليارات االنتقاش إىل معان جديد .وتواصا القوة إجـرا تقيي ـات أم يـة م تظ ـة ملواقعالـا مـن
أجا التخفيق من املخالر اليت هتدد تألمة أفرادها وأم الم.
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 - ١٥وق  ٢ح يران/يونيـ رصـدت القـوة ق حـادضني م ف ـلني تـرقة مـركبتني مــدرعتني
تابعتني لألمم املتحـدة تظالـر عليال ـا عألمـات األمـم املتحـدة بوضـوم وإن كانـت دوشـة
وذلك ق م طقة احلد من األتلحة عل اجلانا برافو .وقد شـوهدت إحـدى املـركبتني ت تقـا
بني صيدا وبئر عجم ق حني شوهدت املركبة األلرى ق غدير البستان.
 - ١6ولألش الفترة املش ولة بالتقرير حافظت القوات املسـلحة السـورية علـ مواقعالـا ق
م طقــة الف ــا ال تــي ا ق يــيف مرك ـ ي البعــا ولــان أرنبــة املــدنيني والطرقــات اجل وبيــة
املةديـة إىل لـان أرنبـة وكـذلك ق م طقـة الويسـية ق م طقـة احلـد مـن األتـلحة علـ لـوش
الطريــل الر يســا الــذي يــربف الق يطــرة بدمشــل .ورُصــد امل يــد مــن أتــلحة القــوات املســلحة
الســورية ومركباهتــا املدرعــة وأتــلحتالا املدفعيــة ق امل ــالل احمليطــة حبَضــر .ونشــرت القــوات
املســلحة الســورية بوج ـ عــام تــت دبابــات ق م طقــة الف ــا مبــا ق ذلــك ق موقعالــا ق
تـــا العـــروم وق مواقـــع عـــدة ألـــرى متامخـــة مل طقـــة الف ـــا .وأض ـــا القتـــاش الـــذي دار ق
ضــر ق  4آب/أغســطس رصــدت القــوة إحــدى الــدبابات املت رك ـ ة شــرر مرك ـ
يــيف حَ َ
املراقبة  73التابع لألمم املتحدة دالا م طقة الف ا .وق  ١7ح يران/يوني ولألش ااجـوم
الذي اتتالدخي مواقع ج وب لان أرنبة شـوهدت مجاعـات مسـلحة وهـا تسـتخدم دبـابتني
عل ـ األقــا ق أم بال ــة ق م طقــة احلــد مــن األتــلحة ومخســة أتــلحة مدفعيــة إ نشــرها ق
رو ي ـــة .وشـــوهدت وحـــدات للقـــوات املســـلحة الســـورية وهـــا تســـتخدم امل ـــالل احمليطـــة
باملوقع  ١٠ومرك املراقبة  7١التابعني لألمم املتحدة ك واقع إللألر ال ار واملراقبة.
 - ١7واحتجـت القــوة علـ وجــود القــوات املســلحة الســورية وأعتــدهتا ق م طقــة الف ــا
وعل إلـألر ال ـار دالـا م طقـة الف ـا وق اااهالـا .وأكـد قا ـد القـوة للسـلطات السـورية
جمددا االلت ام الذي يقع علـ عـاتل القـوات املسـلحة السـورية بوقـق الع ليـات العسـعرية ق
م طقة الف ا وبوقق إلألر ال ـار مـن م طقـة احلـد مـن األتـلحة مشـددا علـ أجيـة امتملـاش
أحعـــام اتفـــار فـــض االشـــتباك بـــني القـــوات وضـ ـ ان تـــألمة وأمـــن أفـــراد األمـــم املتحـــدة
عل األر .
 - ١٨ولألش الفترة املش ولة بالتقرير الحظت القوة ق عدة م اتـبات أشخاصـما مسـلحني
وغ مسلحني فرون حبملام عن األلغام األرضية املط ورة وي يلوهنا من مجيع أحنا موقـع األمـم
املتحدة  ٨٠ق ييف لف وقق إلألر ال ار .وق  ١٩متوز/يولي شـاهد أفـراد األمـم املتحـدة
ق مرك ـ املراقبــة  73انفجــار لغــم مض ـاد لألفــراد بــالقرب مــن مرك ـ املراقبــة .وقبــا وقــو
االنفجار شوهد راعيـان وقطيـع مـن األغ ـام ق امل طقـة الـاورة .وبعـد االنفجـار لـوح أن
الراعيني مل ميسوال ا تو .
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 - ١٩ولألش الفترة املش ولة بـالتقرير رصـدت القـوة مواقـع تلفـة ي ـا عـددها إىل تـتة
مواقع نُ بت فيالا ليام لل شردين دالليا ق م طقـة الف ـا .ورصـدت القـوة حنـو  7٥لي ـة
إىل الشـ اش الغــر مــن قريــة العيشــة علـ جــان لــف وقــق إلــألر ال ــار .ولــوح وجــود
ما يتـراوم عـددهم بـني  ٢٠و  3٠شخ ـا ق املخـيم بشـعا م ـتظم .ولـوح وجـود ضـأل
ليــام ق يــيف قريــة األصــبح والح ـ أفــراد القــوة وجــود أشــخاص بشــعا متقطــع ق هــذا
املخيم .وق قرية كودنة ق م طقة احلـد مـن األتـلحة لـوح وجـود تـت ليـام .ورُصـدت
مخــس ليــام ألــرى ق امل طقــة علــ لــوش لــف وقــق إلــألر ال ــار مقابــا قريــة بريقــة.
وإىل اجل ــوب م ــالا لــوح وجــود  ١7لي ــة .ولــوح وجــود ليــام يتــراوم عــددها بــني
 ١٠ليــام و  ١٥لي ــة ق موقــع متــدالا مــع لــف برافــو إىل الشـ اش الغــر مــن قريــة عــني
القاضا .ومل يألح وجود أشخاص يترددون عل هذت اخليام .وبسبا إغـألر املعـط الر ـا
بني اجلانبني ألفا وبرافو م ذ أوالر آب/أغسطس ليست القوة حاليا ق وضع يسـ ح اـا بـ ن
تقــوم بالتعــاون مــع اللج ــة الدوليــة لل ــليا األمحــر بتيســ عبــور األشــخاص لألغــرا
اإلنسانية مبن فيالم الطألب بني اجلانا ألفا واجلانا برافو.
 - ٢٠واتت رت القوة ق أدا واليتالا بتشعيلتالا احلالية عن لريل الع ا علـ إبقـا م طقـة
الف ــا ولــف وقــق إلــألر ال ــار مــر يوني وإن بشــعا يــدود مــن عــدد مــن املواقــع الــيت
ما زالت القوة حتتف هبا ق م طقة الف ا .وال تـ اش القـوة تُـةمعن ع ـا أربعـة مواقـع ق جبـا
الشــيخ ق اجلـ الشـ ا ،مــن م طقــة الف ــا واملوقــع  ٨٠ق اجلـ اجل ــو واملوقــع  ٢٢ق
اجلانــا ألفــا .وتقــوم القــوة بانتظــام بتســي دوريــات راجلــة وآليــة ق جبــا الشــيخ .وواصــا
املراقبون العسعريون األعضا ق فريل مراق اجلوالن التابع ايئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اادنـة
تقدمي دع الم إىل ع ليات القوة وأمو وا ع ا مخسة مراك مراقبـة ضابتـة وأربعـة ألـرى مةقتـة
عل اجلانا ألفا .وواصَا فريل مراق اجلوالن تركي أنشـطت علـ إجنـاز مالـام املراقبـة الملابتـة
علـ مــدار الســاعة وإجـرا التحقيقــات وحتليــا األوضــا  .وواصـلت القــوة بواتــطة فريــل
مــراق اجلــوالن القيــام بع ليــات تفتــيش ن ــق شــالرية لتفقــد مســتويات املعــدات والقــوات
املوجودة ق م طقة احلد من األتلحة عل اجلانا ألفا .ورافل ضباط ات اش مـن اجلانـا ألفـا
أفرقة التفتيش التابعة لفر يل مراق اجلوالن .واتت ر تعليل ع ليات التفتيش والع ليات املت قلـة
ق م طقة احلـد مـن األتـلحة علـ اجلانـا برافـو بسـبا احلالـة األم يـة السـا دة .وعلـ غـرار
ما حد ق املاضا واجالت القوة قيودا مفروضة عل حرية الت قـا ومُععـت أفرقـة التفتـيش
التابعة اا من الوصوش إىل بعض املواقع عل اجلانا ألفا.
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 - ٢١ولألش الفترة املش ولة بالتقرير الح أفراد القوة عدة مرات وجود مدافع من عيـار
 ١٥٥ميللي تر عل اجلانا ألفا م الا ما هـو مت ركـ ق مـرابض وم ـالا مـا هـو ي ـوش علـ
ناقألت ضقيلة ق امل طقة الواقعة ض ن مسـافة  ١٠كيلـومترات مـن لـف وقـق إلـألر ال ـار.
وق يـــوما  ٢7و  3٠متوز/يوليـ ـ رصـــدت القـــوة نقـــا إحـــدى وحـــدات م ظومـــة إلـــألر
صــواريخ متعــددة علـ مـ إحــدى ال ــاقألت الملقيلــة .وق يــوما  ٢3و  ٢4آب/أغســطس
الح أفراد األمم املتحدة نشـر أ حـدى وحـدات م ظومـة القبـة احلديديـة املضـادة للقـذا ق ق
موقــع تــابع جلــيش الــدفا اإلتــرا يلا علــ اجلانــا ألفــا ق امل طقــة الواقعــة ضــ ن مســافة
 ١٠كيلومترات من لف وقق إلألر ال ار .وما زاش أعضا فريـل مـراق اجلـوالن يواجالـون
قيــودا عل ـ حريــة ت قلــالم ق اجلانــا ألفــا تتعلــل بت ـ لر جــيش الــدفا اإلتــرا يلا ق فــتح
بوابة السياج التقين ع د دلوش املراقبني العسـعريني إىل ولـروجالم مـن مـوقعا املراقبـة ٥4
و  73التـابعني لألمــم املتحــدة اللـذين يقعــان إىل الشــرر مــن السـياج الــتقين اإلتــرا يلا .ومــع
ذلـك فقـد حتسـ ت م ـذ تقريـري األلـ إمعانيـة الوصـوش إىل مواقــع املراقبـة التابعـة لألمــم
املتحدة من اجلانا ألفا .ومن اجلدير بالذكر أن الوصـوش إىل موقـع املراقبـة  73أضـح يُ ـ ح
ا ن عل أتاس يوما ك ا هو مطلوب ولئن كان مقت رما عل فتح البوابـة مـرتني ق اليـوم.
وقــا حَفظــة الســألم التــابعون للقــوة م تشــرين ق مــوقعا املراقبــة  ٥4و  73مــن أجــا تع يـ
محاية املراقبني العسعريني.
 - ٢٢وواصــلت القــوة م ــذ انتقااــا مةقت ـما مــن عــدد مــن مواقعالــا عل ـ اجلانــا برافــو ق
أيلوش/تــبت ط  ٢٠١4القيــام بالتشــاور مــع الطــرفني باتــتعرا احلالــة ق م طقــة الف ــا.
وااــدخي ال ــالا ا امل شــود للقــوة هــو العــودة العاملــة إىل م طقــة الف ــا ع ــدما تس ـ ح احلالــة
بـذلك .وق هـذا ال ـدد رأت القـوة أن احلالـة األم يـة السـا دة ق م طقـة الف ـا غـ مةاتيــة
حاليـما اــذت العــودة .واتــت ادا إىل التخطــيف الــذي اريـ القــوة علـ أتــاس التطــورات األم يــة
السا دة ق م طقة الف ا وم طقة احلد من األتلحة عل اجلانا برافو ومع مراعاهتا لل ـوارد
املاليــة ومــوارد املــوقفني الألزمــة مــا زالــت القــوة ترك ـ جالودهــا عل ـ احلفــاع عل ـ فعاليــة
الع ليات اليت تقوم هبا لدعم القـوة ومواصـلتالا بتشـعيلتالا الراه ـة .وتقـوم القـوة حاليـما بع ليـة
تع يـ مواقعالـا ووجودهـا ق م طقـة جبـا الشــيخ .وق ياولـة لتع يـ قـدرة القـوة علـ تـ مني
مواقعالا ق جبا الشيخ بدأت ق توتيع املوقع  ١٢وتطوير املوقـع  .A١٢وقـد إ نشـر تـرية
االحتياط التابعـة للقـوة وف ـيا املعـدات الملقيلـة والوحـدات األلـرى لـدعم ب ـا املوقـع A١٢
ومتاليد أرضية املوقع .ومبجرد االنتالا من أع ـاش التوتـعة ق املـوقعني تـوخي يتسـعان إليـوا
 ٥٠ج ديام إضافيام .وهذا تيسالا ت مني جم وع جبا الشيخ لألش ف ا الشتا .
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 - ٢3وق غضون ذلك واصلت القوة إشراك الطـرفني بشـ ن الترتيبـات الع ليـة الـيت يـتعني
وضعالا من أجا إنشا تشعيلة مةقتة للقوة من ش هنا أن تتيح اا مواصـلة احلفـاع علـ وقـق
إلــألر ال ــار ورصــد انتــالاكات اتفــار فــض االشــتباك بــني القــوات والتحقــل م ــالا واإلبــأل
ع الا وت دية مالامالا البالغة األجية ق جماش االت اش بالطرفني لعا ت فذ القوة واليتـالا إىل أن
تت عن من العـودة بالعامـا إىل م طقـة الف ـا .وتتواصـا امل اقشـات مـع الطـرفني في ـا يتعلـل
باالتفار عل إجرا ات عبور أفراد القوة بني اجلانا ألفا واجلانـا برافـو مـا دام املعـط الر ـا
املقام ق الق يطرة مغلقا .وتواصا القوة أيضا التعاما مع الطرفني بشـ ن اتـتخدام التع ولوجيـا
للتعويض عن عدم إملامالا باحلالة ق م طقـة الف ـا .وإضـافة إىل ذلـك تسـت ر امل اقشـات مـع
اجلانا ألفا بشـ ن املواقـع اإلضـافية املطلوبـة إلنشـا مواقـع مةقتـة تابعـة لألمـم املتحـدة ملراقبـة
لف وقق إلألر ال ار من اجلانا ألفا.
 - ٢4وتواصا القوة إعادة ت ويد مواقعالا ق جبـا الشـيخ باإلمـدادات انطألقـا مـن دمشـل.
وتس قوافا القوة بني دمشل ومواقعالـا ق جبـا الشـيخ علـ أتـاس شـب يـوما ق مركبـات
مدرعة ومع حراتة أم ية تةم الا القوة ويرافقالـا ضـابف ات ـاش مـن معتـا امل ـدوب السـوري
الرفيع الرتبة .وواصلت القوة االضطأل بالتخطيف للطـوار املت ـا بتـوف التع يـ ات ملواقـع
األمــم املتحــدة ومراكـ املراقبــة التابعــة اــا وبأجأل الــا وحتــديا ع ليــات التخطــيف للطــوار
املت لة ب قا وإجأل أفراد األمم املتحدة العاملني ق اجلـانبني ألفـا وبرافـو وكـذلك ق دمشـل
مــن تلــك امل ــالل .وأجــرت القــوة م ــاورات وتــدريبات م تظ ــة مــن لــألش تــرية القــوات
االحتيالية التابعة اا .وال ت اش هـذت السـرية مت ركـ ة ق مـوقعني تـابعني للقـوة جـا معسـعر
عني زيوان واملوقع .٨٠
 - ٢٥واتــت ر أيضــا ت فيــذ تــداب التخفيــق مــن حــدة املخــالر ق مواقــع ومراك ـ املراقب ـة
وقاعدة الع ليات املوجـودة ق معسـعر عـني زيـوان واملقـر املةقـت ق دمشـل .وشُـيود تـقق
مقووى ملركـ املراقبـة  . ٥4ووُضـعت أكيـاس رمـا إضـافية ق أمـاكن متفرقـة ق معسـعر عـني
زيــوان وق مرك ـ ي املراقبــة  ١٢و  .٨٠وق معســعر عــني زيــوان لُليــت ال وافــذ املواجع َالــة
مل طقة الف ا بطبقة رقيقة مقاومة للتشظا .وق مقـر القـوة املةقـت ق دمشـل لُبوقـت تـداب
التخفيــق مــن حــدة املخــالر مبــا مــن شــ ن تع ي ـ األبــواب األم يــة ومراقبــة الــدلوش ع ــد
مدلا معاتا القوة وأماكن اإلقامة التابعة اا .وإضـر احلـادضني اللـذين وقعـا ق  ٢7متوز/يوليـ
و  3آب/أغســطس اتــذت إجــرا ات احترازيــة إضــافية للحــد مــن إمعانيــة تعــر مــوقفا
األمم املتحدة للخطر .وال ت اش حركة أفراد القوة عل اجلانا برافو يدودة.
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 - ٢6وق  ٢6آب/أغســطس كانــت القــوة تضــم  7٩٩فــردا بي ــالم  ٢4امــرأة وهــم مــن
أيرل دا (١4١خ وبوتان (١خ واجل الوريـة التشـيعية (3خ وفيجـا (3٠٠خ ونيبـاش (١6٠خ
واا ــد (١٩٢خ وهول ــدا (٢خ .وإضــافة إىل ذلــك قـدوم  6٩مراقبــا عســعريا مــن هيئــة األمــم
املتحدة ملراقبة اادنة بي الم ضألضة نسا املساعدة إىل القوة ق ت فيذ مالامالا.

ضالملا  -ت فيذ قرار جملس األمن ١٩73 ( 33٨خ
 - ٢7ع دما قرر جملس األمن ق قرارت ٢٠١٥( ٢٢٢٩خ اديد والية القوة ملدة تـتة أشـالر
ألرى حىت  3١كانون األوش/ديس ط  ٢٠١٥أهـاب بـالطرفني املع ـيني أن ي فـذا فـورا قـرارت
١٩73( 33٨خ وللـا إىل األمــني العــام أن يقـدم كــا  ٩٠يومـما تقريـرا عــن تطــورات احلالــة
وعن التداب املتخذة لت فيـذ ذلـك القـرار .وقـد ت ـاوش تقريـري عـن احلالـة ق الشـرر األوتـف
(A/70/354خ املقدم ع أل بقرارَي اجل عية العامـة  ٢4/6٩املتعلـل بالقـدس و  ٢٥/6٩املتعلـل
باجلوالن السوري البحا عن تسوية تـل ية ق الشـرر األوتـف وال تـي ا اجلالـود املبذولـة
عل تلق املستويات لت فيذ القرار ١٩73( 33٨خ.
 - ٢٨وم ذ أن توقفـت يادضـات السـألم غـ املباشـرة بـني الطـرفني ق شـالر كـانون األوش/
ديس ـ ط  ٢٠٠٨مل اــر أي مفاوضــات بي ــال ا .وي يــد ال ـــ ا الــدا ر ق تــورية مــن تقليــا
إمعانات اتتئ اخي تلك احملادضات وإحراز تقدم حنـو إحـألش السـألم بـني إتـرا يا واجل الوريـة
العربيــة الســورية .وإنــين أتطلــع إىل التوصــا إىل حــا تــل ا لل ـــ ا ق اجل الوريــة العربيــة
الســورية واتــتئ اخي اجلالــود الراميــة إىل إةــاد تســوية تفضــا إىل إحــألش تــألم شــاما وعــادش
ودا ـــم حســـب ا دعـــا إليــ جملـــس األمـــن ق قـــرارت ١٩73( 33٨خ وق القـــرارات األلـــرى
ذات ال لة.

رابعا  -مألحظات
 - ٢٩أالح ببالغ القلـل حـدو انتـالاكات جسـي ة التفـار فـض االشـتباك بـني القـوات.
وإلألرُ ال ـواريخ والعيـارات ال اريـة مـن اجلانـا برافـو وإلـألر جـيش الـدفا اإلتـرا يلا
ن ان املدفعية وشن الغارات اجلوية عط لف وقق إلألر ال ار يعروضان للخطر وققَ إلـألر
ال ا ر الساري م ذ أجا لويا بـني إتـرا يا واجل الوريـة العربيـة السـورية .وتشـعا التطـورات
الــيت حــدضت ق يــوما  ١3و  ١4ح يران/يونيــ وق  ٢٠آب/أغســطس عــط لــف وقــق
إلألر ال ار مملار قلل ع يل .ومن اجلدير بالـذكر أن إلـألر ال ـواريخ امل عـوم علـ إتـرا يا
ق يوم  ٢٠آب/أغسطس قد يعون أوش ضربة موجالة من اجل الورية العربية السـورية صـوب
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إترا يا م ذ  -إبرام اتفار فض االشتباك .وال ي اش من احليوي أن يبق الطرفان علـ ات ـاش
بــالقوة أوال للحيلولــة دون أي ت ــعيد للوضــع عــط لــف وقــق إلــألر ال ــار .وتظــا الواليــة
املس ـ دة إىل القــوة عــامأل هامــا مــن عوامــا ض ـ ان االتــتقرار ق امل طقــة .ولــن تــدلر األمــم
املتحـدة مـن جانبـالا جالـدا لعفالـة اتـت رار وقـق إلـألر ال ـار السـاري م ـذ أمـد لويـا بــني
إترا يا واجل الورية العربية السورية.
 - 3٠وال ي اش يساورين بالغ القلل إزا اتت رار تدهور احلالة األم يـة ق اجل الوريـة العربيـة
السورية وأضر ذلك عل السوريني وتداعيات احملت لة عل االتتقرار ق امل طقـة .ومـا برحـت
هذت التطورات تةضر إىل حد بعيد ق م طقة ع ليات القـوة .ويشـعا وجـود القـوات املسـلحة
السورية واألعتدة العسعرية غ امل ذون هبا ق م طقة الف ا انتالاكني جسي ني التفار فـض
االشــتباك بــني القــوات .واتــتخدا ُم القــواتا املســلحة الســورية واجل اعــات املســلحة كلتيال ــا
بشــعا مت ايــد لألتــلحة الملقيلــة ق تــيار ال ـــ ا الســوري املتواصــا مبــا ق ذلــك اتــتخدام
القوات احلعومية للقوة اجلوية ق م طقة احلد من األتـلحة علـ اجلانـا برافـو يشـعا مملـارا
للقلــل .وقلــت مجاعــاتُ املعارضــة املســلحة واجل اعــات املســلحة األلــرى مســيطر مة علــ
قطاعــات واتــعة ق م طقــة الف ــا وم طقــة احلــد مــن األتــلحة ق اجلـ اجل ــو مــن م طقــة
ي
ع ليات القوة وما زالت موجودة عل لوش ج من الطريل الر يسـية الـيت تـربف معسـعرَ ب
القوة .وال ي اش املعط الر ا بني اجلانبني ألفا وبرافو مغلقا.
 - 3١وي بغا أال توجد ق م طقـة الف ـا أي قـوات عسـعرية باتـتمل ا تلـك التابعـة للقـوة.
وأالح مع القلـل ت ايـد وجـود واتـتخدام دبابـات وأتـلحة ضقيلـة مـن قابـا القـوات املسـلحة
السورية واجل اعات املسلحة ق م طقـة الف ـا .وأحـا حعومـة اجل الوريـة العربيـة السـورية
علـ أن تتوقــق عــن شــن ضــربات جويــة .وأدعــو مجيــع ألــراخي ال ـــ ا الســوري إىل وقــق
األنشــطة العســعرية ق مجيــع أحنــا البلــد مبــا ق ذلــك ق م طقــة ع ليــات القــوة وإزالــة مجيــع
املعدات العسعرية وأفراد القوات املسـلحة السـورية واألفـراد املسـلحني مـن م طقـة الف ـا.
وأحا جيش الدفا اإلترا يلا عل وقق شن ضربات جوية عط لـف وقـق إلـألر ال ـار.
واتت رارُ وجود األتلحة واملعدات غ امل ذون هبا ق م طقة احلد مـن األتـلحة علـ اجلانـا
ألفا يشعا مملارام للقلل.
 - 3٢وأهيــا جب يــع البلــدان ال افــذة توجي ـ رتــالة قويــة وملحــة إىل اجل اعــات املســلحة
املوجودة ق م طقة ع ليات القوة بضـرورة وقـق مجيـع األع ـاش الـيت تشـعا انتـالاكا التفـار
فــض االشــتباك بــني إتــرا يا واجل الوريــة العربيــة الســورية والــيت تع ـرو تــألمة أفــراد األمــم
املتحـــدة وأم ـــالم ق امليـــدان للخطـــر ومــ ح أفـــراد األمـــم املتحـــدة احلريـــة الـــيت متع ـــالم مـــن
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االضــطأل بواليتــالم بســألمة وأمــن .ومــا زلــت أشــعر بــالقلل إزا العديــد مــن احلــواد الــيت
تُعر أفراد األمم املتحدة ومرافقالا للخطر .ومن غ املقبوش قيام أي جالة كانت بـ ي ع ـا
عدا ا ضد أفراد األمم املتحدة مبا ق ذلـك مـا ي طـوي علـ هتديـد لسـألمتالم البدنيـة وتقييـد
حلركتــالم وإلــألر ال ــار بشــعا مباشــر أو غـ مباشــر علـ أفــراد األمــم املتحــدة ومرافقالــا.
وةــا ض ـ ان تــألمة وأمــن أفــراد األمــم املتحــدة .وأكــرر الت كيــد عل ـ أن مجيــع األنشــطة
العسعرية ق امل طقة الفاصـلة أيـا كـان الطـرخي امل فـذ اـا تشـعا لطـرا علـ وقـق إلـألر
ال ار وعل السعان املدنيني احمللـيني فضـأل عـن أفـراد األمـم املتحـدة ق امليـدان .وأدعـو مجيـع
األلراخي إىل اتاذ مجيع التداب الضرورية حل اية املدنيني.
 - 33وتتح ا حعومـة اجل الوريـة العربيـة السـورية املسـةولية الر يسـية عـن ضـ ان تـألمة
وأمن أفراد األمم املتحدة ق م طقة الف ا وق م طقة احلد من األتلحة ق اجلانا برافو.
 - 34وإن اتـــت رار وجـــود القـــوة ق امل طقـــة ال يـ ـ اش ضـــروريا .وقـــد أكـــدت إتـــرا يا
واجل الورية العربيـة السـورية كلتاجـا اتـت رار الت امال ـا باتفـار فـض االشـتباك بـني القـوات
وبوجود القوة .وأهيا بعأل الطرفني القيام هب ة مبساعدة القوة ق إجناز تشـعيلتالا املةقتـة مـن
حيـا اايعـا واالنتشـار ق أتـر وقـت ةعـن مبـا يعفـا أن ت ـبح البعملـة قـادرة علـ ت فيـذ
واليتالا بفعالية إىل أن تتيح احلالة األم ية إمعانية عودة القوة بالعاما إىل م طقة الف ـا .وأود
أن أنوت باملساعدة امل قدمة من حعـوميت إتـرا يا واجل الوريـة العربيـة السـورية ق تيسـ تـوف
اإلمدادات األتاتية دع ام للقوة .وال ت اش العودة العاملة للقوة إىل م طقة الف ا متملا أولويـة
من أولويات البعملة .وق إلار التخطيف والتحض اذت العودة العاملة تتشعا تـألمة وأمـن
موقفا األمم املتحدة االعتبار األوش ق حتديد الطرا ل احملددة.
 - 3٥وال يقا عن ذلك أجية أن يواصا جملس األمـن ةارتـة نفـوذت لـدفع الطـرفني املع ـيني
إىل كفالــة متعــني القــوة مــن الع ــا حبريــة .ومــن الضــروري أن تتــوافر للقــوة باتــت رار مجيــع
الوتــا ا واملــوارد الألزمــة الــيت تتــيح اــا العــودة بشــعا ت ـام إىل م طقــة الف ــا حاملــا يس ـ ح
الوضع بذلك.
 - 36وتظا ضقة البلدان املساجة بقوات ق القوة والت امالا ااهالا عاملني ر يسـيني يسـال ان
ق تع يـ قــدرة البعملــة علـ مواصــلة االضــطأل بواليتــالا .وأود أن أعــرب حلعومــات أيرل ــدا
وفيجا ونيبـاش واا ـد وهول ـدا عـن امت ـاين ملسـاجاهتا ق القـوة .وأود أن أعـرب عـن شـعري
حلعــوميت بوتــان واجل الوريــة التشــيعية لوفا ال ــا بتعالــداهت ا بتقــدمي مســاجات جديــدة للقــوة.
وكذلك أعـرب عـن امت ـاين للـدوش األعضـا الـيت تسـاهم مبـراقبني عسـعريني ق هيئـة األمـم
املتحدة ملراقبة اادنة.
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 - 37ولتاما أود أن أعرب عن تقديري لر يس البعملـة ولقا ـد القـوة اللـوا بورنـا شـاندرا
هتابا ولألفراد العسعريني واملدنيني العاملني حتت قيادت الـذين يواصـلون بعفـا ة والتـ ام وق
قا قروخي صعبة أدا املالام اجلسام اليت أوكلالا إليالم جملس األمن .وإنين واضـل متامـا مـن أن
القوة تتواصا بذش ق ارى جالدها لألضطأل مبال تالا.
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