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  مذكرة من األمني العام     

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل طيــه إىل جملــس األمــن التفــاهم األويل الــذي أُبــرم يف     
 يف دمشق بني حكومة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية واألمـم املتحـدة،               ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٩

هوريـــة ممـــشفوعاً مبرفقـــه، بـــشأن ترتيبـــات عمـــل مـــراقيب األمـــم املتحـــدة العـــسكريني يف اجل  
  .السورية العربية
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  التفاهم األويل    
  آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة    
  اجلمهورية العربية السورية    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٩    

      
  مقدمة    

تأكيد متسكه القـوي بـسيادة اجلمهوريـة    ) ٢٠١٢ (٢٠٤٢يعيد جملس األمن يف قراره        - ١
  .ة أراضيها، ومببادئ امليثاقالعربية السورية واستقالهلا ووحدهتا وسالم

ــنظم عمــل الفريــق        - ٢ ــه بروتوكــولٌ ي ويهــدف هــذا االتفــاق إىل وضــع أســاسٍ يقــوم علي
املتقدم، وكذلك آلية املراقبة التابعة لألمـم املتحـدة، بعـد نـشرها، هبـدف رصـد وتوطيـد وقـف                

حهـا املبعـوث    مجيع األطراف العنَف املسلح جبميع أشكاله، وتنفيذ خطة النقاط الست اليت اقتر           
ويــبني هــذا االتفــاق األمــور )). ٢٠١٢ (٢٠٤٢وأقرهــا جملــس األمــن مبوجــب قــراره (اخلــاص 

واملسؤوليات واإلجراءات الضرورية لعمل الفريـق املتقـدم وللنـشر الفعلـي آلليـة املراقبـة التابعـة                  
  .لألمم املتحدة بعد صدور واليتها من جملس األمن

رات ذات الــصلة باملوضــوع الــيت يتخــذها جملــس  وهــذا االتفــاق خاضــع جلميــع القــرا   - ٣
األمــن، وال خيــل باتفــاق مركــز البعثــة النمــوذجي وباالتفــاق الــذي ســُيربم مــع احلكومــة بــشأن  

ومـن املفهـوم أن   . مركز آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة يف أراضي اجلمهورية العربية السورية       
  .اتفاق بشأن مركز آلية املراقبةاتفاق مركز البعثة يظل سارياً إىل حني إبرام 

  
  افتراضات أساسية  -ألف   

ــة بــني املبعــوث        - ٤ اســتناداً إىل خطــة النقــاط الــست للمبعــوث اخلــاص والرســائل املتبادل
  :اخلاص والسلطات السورية، ُيفترض ما يلي

 ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٠أن حكومة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية قامـت اعتبـاراً مـن                 - ٥
  : ا يليبتنفيذ م
  وقف حتركات القوات حنو املراكز السكانية؛  )أ(  
  إهناء استخدام األسلحة الثقيلة يف املراكز السكانية؛  )ب(  
  .البدء بسحب احلشود العسكرية يف املراكز السكانية وحوهلا  )ج(  
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  مهام األطراف ومسؤولياهتا  -باء   
  مهام احلكومة السورية ومسؤولياهتا   ١-باء  

  :٢٠١٢أبريل / نيسان١٢ن اعتباراً م  - ٦
  وقف العنف املسلح جبميع أشكاله؛  )أ(  
إمتام سحب احلشود العسكرية التابعة للجيش السوري وأسلحتها الثقيلـة مـن              )ب(  

  املراكز السكانية ومن حميطها، وإعادهتا إىل ثكناهتا، أو إىل أماكن انتشارها املؤقت؛
  متاشياً مع الوالية؛مسؤوليات أخرى نابعة من خطة النقاط الست   )ج(  
  .أنشطة أخرى يتفق عليها كبري املراقبني العسكريني مع األطراف/أي مهام  )د(  

  :وتكفل حكومة اجلمهورية العربية السورية ما يلي  - ٧
ــانون يف          )أ(   ــاذ الق ــزة إنف ــشرطة وأجه ــتخدام ال ــام باس ــام الع ــن والنظ ــظ األم حف

  دويل حلقوق اإلنسان؛انسجام مع القانون اإلنساين الدويل والقانون ال
سالمة وأمن مراقيب األمم املتحدة العسكريني، وضباط األركـان التـابعني هلـا،               )ب(  

وموظفيها الـدوليني والـوطنيني، وأمـاكن عملـها، وممتلكاهتـا، وهياكلـها األساسـية، مـىت طلـب                  
ق كــبري املــراقبني العــسكريني ذلــك وحيثمــا طلــب ذلــك، دون املــساس حبريــة تنقــل أفــراد الفريــ

  املتقدم وآلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة، بعد نشرها؛
وصول موظفي املساعدة اإلنسانية بـشكل كامـل ومـن دون عوائـق إىل مجيـع              )ج(  

الــسكان احملتــاجني إىل املــساعدة، وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت أنــشأها قــرار اجلمعيــة العامــة    
٤٦/١٨٢.  
ة التابعة لألمم املتحدة العتـاَد اجلـوي فـيمكن مناقـشتها          وأما مسألة استخدام آلية املراقب      - ٨

  .واالتفاق بشأهنا يف وقت الحق
تسمح حكومة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية لألفـراد التـابعني لألمـم املتحـدة بالوصـول                - ٩

بدون عوائق إىل أي منشأة أو مكان أو فرد أو مجاعـة، مـىت رأى الفريـق املتقـدم وآليـة املراقبـة                       
 لألمم املتحدة، بعد نشرها، فائدة يف ذلـك، مبـا يتفـق واملهـام املوكولـة إليهمـا وينـسجم                     التابعة

  .والوالية املنوطة هبما
تــسهل حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــنح التأشــريات عنــد الوصــول، وُتــسرِّع    - ١٠

بـالغ  إصدار وثائق عبور احلدود للسماح بـدخول أفـراد األمـم املتحـدة ومعـداهتا، وسـيجري إ                 
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وتـسمح حكومـة اجلمهوريـة    . السلطات الـسورية بأمسـاء هـؤالء األفـراد وطبيعـة هـذه املعـدات            
العربية السورية أيضا، وفقـا للقـانون الـسوري، بـأن تـدخل يف الوقـت املناسـب مجيـع املعـدات                
الالزمة للرصد واألمن واالتصاالت والوقاية اليت حيتاج إليها مراقبو األمم املتحـدة العـسكريون              

املـراقبني العـسكريني، مـن قبيـل     كي يضطلعوا باملهام املوكولة إلـيهم، حـسب مـا حيـدده كـبري          ل
  :يلي ما

  العربات املصفحة؛  )أ(  
  ؛)اخلوذ والسترات الواقية من الشظايا(األلبسة الواقية الشخصية   )ب(  
  نظم املالحة؛  )ج(  
  الية؛تكنولوجيا املعلومات ومعدات االتصاالت الالزمة لتنفيذ الو  )د(  
  .جمموعة اإلسعافات األولية  )هـ(  

  : املطلوب من اجليش السوري من حيث العمليات  - ١١
إمتام سحب حـشود اجلـيش الـسوري وأسـلحته الثقيلـة مـن املراكـز الـسكانية                    )أ(  

  ومن حميطها؛
ــسكانية وداخلــها       )ب(   ــه العمليــات والتحركــات حنــو املراكــز ال الكــف عــن توجي

  ؛حميطها ويف
  عنف املسلح جبميع أشكاله؛وقف ال  )ج(  
سحب مجيع احلشود التابعـة للجـيش الـسوري وأسـلحتها الثقيلـة مـن املراكـز                   )د(  

  السكانية ومن حميطها، وإعادهتا إىل ثكناهتا، أو إىل أماكن انتشارها املؤقت؛
  .أنشطة أخرى ُيتفق عليها مع األطراف/أي مهام  )هـ(  

متلكات واملنشآت االسـتراتيجية، كـاملوانئ   وللجيش السوري أن يواصل حفظ أمن امل      - ١٢
  .واملطارات والطرق الرئيسية ومصايف النفط، وما إىل ذلك

  
املهـــام واملـــسؤوليات الـــيت ينبغـــي للمبعـــوث اخلـــاص أن يؤكـــدها مـــع مجاعـــات   ٢-باء  

  املعارضة املسلحة والعناصر املعنية، وبشأن هذه اجلماعات والعناصر 
  :٢٠١٢ريل أب/ نيسان١٢اعتباراً من   - ١٣

  الوقف التام للقتال والوقف املستمر للعنف املسلح جبميع أشكاله؛  )أ(  
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  املسؤوليات األخرى النابعة من خطة النقاط الست؛  )ب(  
  .أنشطة أخرى يتفق عليها كبري املراقبني العسكريني مع األطراف/أي مهام  )ج(  

  :ن تكفل ما يلييتعني على مجاعات املعارضة املسلحة والعناصر املعنية أ  - ١٤
عدم هتديد أمن مراقيب األمـم املتحـدة العـسكريني، وضـباط األركـان التـابعني                  )أ(  

ــاكن عملـــها، وممتل   ــوطنيني، وأمـ ــدوليني والـ ــا الـ ــا، وموظفيهـ ــية،  هلـ ــها األساسـ ــا، وهياكلـ كاهتـ
ُوجـــدت مجاعـــات املعارضـــة املـــسلحة والعناصـــر املعنيـــة، مـــىت طلـــب كـــبري املـــراقبني   حيثمـــا

لــك وحيثمــا طلــب ذلــك، دون املــساس حبريــة تنقــل أفــراد الفريــق املتقــدم وآليــة   العــسكريني ذ
  املراقبة التابعة لألمم املتحدة، بعد نشرها؛

ــسلحة         )ب(   ــا مجاعــات املعارضــة امل ــيت توجــد هب ــاطق ال ــع املن ــل يف مجي ــة التنق حري
  والعناصر املعنية؛

ئـق إىل مجيـع   وصول موظفي املساعدة اإلنسانية بـشكل كامـل ومـن دون عوا           )ج(  
  .السكان احملتاجني إىل املساعدة

وينبغي جلماعات املعارضة املسلحة والعناصر املعنية أن تـسمح لألفـراد التـابعني لألمـم                 - ١٥
املتحــدة بالوصــول بــدون عوائــق إىل أي منــشأة أو مكــان أو فــرد أو مجاعــة، مــىت رأى الفريــق  

  .د نشرها، فائدة يف ذلكاملتقدم وآلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة، بع
  :املطلوب من مجاعات املعارضة املسلحة والعناصر املعنية من حيث العمليات  - ١٦

وقف مجيع أعمال العدوان على وحـدات اجلـيش الـسوري وقواعـده وقوافلـه                 )أ(  
  وهياكله األساسية؛

ــها          )ب(   ــا وهياكل ــة ومبانيه ــى وكــاالت احلكوم ــدوان عل ــال الع ــع أعم ــف مجي وق
   وعلى املمتلكات العامة واخلاصة، واالمتناع عن عرقلة استئناف اخلدمات العامة؛األساسية،
ونيـــة حـــسب القـــانون الـــسوري، االلتـــزام بوقـــف مجيـــع األنـــشطة غـــري القان   )ج(  

ذلك عمليات االغتيال واالختطاف والتخريب؛ وإعادة مجيع املمتلكات العامة واخلاصـة            يف مبا
  كيها الشرعيني؛املسروقة باستعمال العنف إىل مال

االمتنــاع عــن تــدريب الوحــدات العــسكرية وعــن إعــادة تــسليحها وجتميعهــا    )د(  
  وتنظيمها؛
  التوقف عن استعراض األسلحة يف األماكن العامة واخلاصة؛  )هـ(  
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االلتزام، وفقا للقانون الـسوري، بعـدم تنفيـذ أو اسـتحداث أنـشطة مـن قبيـل                    )و(  
   وتنفيذ أعمال حفظ األمن؛إقامة نقط التفتيش وتسيري الدوريات

  .السماح بالعودة اآلمنة جلميع املتضررين من األحداث إىل أماكن إقامتهم  )ز(  
  

  آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة  -جيم   
اجلمهورية العربية السورية بتكليف من جملـس األمـن،          عند نشر بعثة مراقبة يف أراضي       - ١٧

يع األطراف العنف جبميع أشـكاله وتنفيـذ خطـة النقـاط            تقوم هذه البعثة برصد ودعم وقف مج      
وتنفّذ آليـة املراقبـة التابعـة لألمـم املتحـدة أنـشطتها وفقـا للواليـة الـيت          . الست للمبعوث اخلاص  

  .أنشأها جملس األمن، وتقوم، عند االقتضاء، بالتنسيق مع السلطات السورية
سـيربم مـع احلكومـة بـشأن مركـز          ودون املساس باتفاق مركـز البعثـة واالتفـاق الـذي              - ١٨

آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة يف أراضي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، حتتـرم األطـراف حـق                   
  :الفريق املتقدم وآلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة فيما يلي

  القيام باألنشطة املنوطة هبما؛  )أ(  
بطريقـة مـستقلة وحمايـدة والتثبـت        مراقبة احلقائق والظروف على أرض الواقع         )ب(  

  منهما وتقييمهما؛
  االتصال جبميع األطراف املعنية وإشراكها؛  )ج(  
ــا لل     )د(   ــد، وفقــ ــاء البلــ ــع أحنــ ــة يف مجيــ ــل حبريــ ــتثناء  التنقــ ــددة، باســ ــة احملــ واليــ
  احملتل؛ اجلوالن

العمل دون أي ختويـف أو مـضايقة أو هتديـد لـسالمة وأمـن أفرادمهـا وحلرمـة                     )هـ(  
  مباين األمم املتحدة ومرافقها؛

االتصال حبرية وسـرية بـأي فـرد أو مجاعـة أفـراد أو بـأي هيئـة أو مؤسـسة يف                        )و(  
  اجلمهورية العربية السورية دون التهديد مبضايقة هؤالء أو االنتقام منهم؛

ــصاال   )ز(   اصـــر األمـــم املتحـــدة ومـــع مقـــر     ت دون عوائـــق بـــني عن تـــأمني االتـ
  .املتحدة األمم
حـدة يف مواقـع أفرقـة يكـون هلـا           وكإجراء عملي، تعمـل آليـة املراقبـة التابعـة لألمـم املت              - ١٩
وتقـدَّم هلـا خـدمات الـدعم والـتمكني الالزمـة            . مركزي ومقار إقليمية يف مجيع أحناء البلد       مقر

  .لتنفيذ عملياهتا
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  تزامات أفراد آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدةال  -دال   
باإلضافة إىل احلقوق والتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املـذكورة يف اتفـاق مركـز           - ٢٠

البعثة النموذجي ويف االتفاق الذي سيربم مع احلكومة بـشأن مركـز آليـة املراقبـة التابعـة لألمـم             
ورية، يتمتع الفريق املتقدم وآلية املراقبـة التابعـة لألمـم           املتحدة يف أراضي اجلمهورية العربية الس     

املتحدة وأفرادمها باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة                
وبصفة خاصة، يتمتع مراقبو األمـم املتحـدة العـسكريون مبركـز خـرباء موفـدين يف         . وحصاناهتا

  . السادسة من االتفاقيةمهام باملعىن املقصود يف املادة
ويتمتع مراقبو األمـم املتحـدة العـسكريون أيـضا، يف إطـار الواليـة الـيت حـددها جملـس                       - ٢١

األمن، باحلريات التالية فيما يتعلق بالعمليـات، مـع إبـالغ احلكومـة الـسورية أو التنـسيق معهـا                    
  :عند االقتضاء

  والية؛التحرك ألداء مهامهم دعما لتنفيذ ال/حرية التنقل  )أ(  
حرية القيام بأي نوع من العمليات الـصادر هبـا تكليـف، يف أي وقـت كـان،                    )ب(  

  سواء بالسيارة أو سريا على األقدام؛
  حرية نقل موظفي األمم املتحدة وإجالئهم طبيا؛  )ج(  
حرية التقاط صور للوحدات العسكرية واملعدات العـسكرية لغـرض التحقيـق              )د(  

  يف االنتهاكات؛
أو البقاء قرب املواقع العسكرية للحكومة الـسورية وأمـاكن          /الوقوف و حرية    )هـ(  
  ملعارضة املسلحة وفقا للوالية؛متركز ا

حريــة اســتخدام املعــدات التقنيــة لرصــد االمتثــال لوقــف إطــالق النــار وخطــة    )و(  
النظـــام العـــاملي لتحديـــد املواقـــع،    (النقـــاط الـــست والتفـــاهم األويل وأي اتفاقـــات الحقـــة     

  ؛)ت، التصويراالتصاال
  حرية إقامة مراكز مراقبة مؤقتة داخل املراكز السكانية؛  )ز(  
  حرية رصد قوافل املركبات العسكرية اليت تقترب من املراكز السكانية؛  )ح(  
ــاز و    )ط(   ــز االحتجــ ــدخول إىل مراكــ ــة الــ ــع   حريــ ــسيق مــ ــة بالتنــ ــز الطبيــ املراكــ

ريب الــسوري يف ســياق تنفيــذ املهــام الــصليب األمحــر الدوليــة ومنظمــة اهلــالل األمحــر العــ  جلنــة
  املوكلة إليهم؛

  حرية التحقيق يف أي انتهاك حمتمل؛  )ي(  
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ــراء يـــصدر عـــن أي طـــرف ومينـــع الفريـــق املتقـــدم    - ٢٢ ــة  وأي إجـ ــة التابعـ ــة املراقبـ  أو آليـ
  .املتحدة من تنفيذ املهام املوكلة إليهما يشكل انتهاكا لألمم

  
  اتاالتصال والتنسيق وحل املنازع  -هاء   

ــة،        - ٢٣ ــع األفرق ــد احلاجــة يف كــل موقــع مــن مواق ــديات اتــصال أســبوعيا أو عن ــد منت ُتعقَ
ــابعون للفريــق وممثلــو احلكومــة احملليــون       ــو األمــم املتحــدة العــسكريون الت ويــشارك فيهــا مراقب

أو نــشطاء املعارضــة احملليــون وغريهــم مــن ممثلــي اجملتمــع املــدين مــن أجــل توضــيح   /وزعمــاء و
  .ة للقلقاملسائل املثري

ــار مــسؤويل احلكومــة       - ٢٤ ويعقــد كــبري املــراقبني العــسكريني اجتماعــات منتظمــة مــع كب
  .السورية وشخصيات املعارضة

  
  إجراءات التنسيق واإلبالغ  -واو   

ــالغ          - ٢٥ ــسيق واإلب ــسكريني إجــراءات حمــددة للتن ــراقبني الع ــضع كــبري امل ــة، ي ــصفة عام ب
م التوصــل إىل اتفــاق يف هــذا الــشأن خــالل فتــرة ويف حــال عــد. بالتــشاور مــع مجيــع األطــراف

تــا يظــل ســاريا إىل حــني التوصــل  زمنيــة معقولــة، يــصدر كــبري املــراقبني العــسكريني قــرارا مؤق 
  .اتفاق إىل
ويقوم كبري املراقبني العسكريني، بالتنـسيق مـع سـلطات احلكومـة الـسورية ومجاعـات                  - ٢٦

 يوما مـن اعتمـاد اتفـاق معـني، بوضـع            ٢٠ن  املعارضة املسلحة والعناصر ذات الصلة، يف غضو      
قائمــة بكــل املعلومــات اجلغرافيــة ذات الــصلة الــيت حتــدد علــى خــرائط األمــم املتحــدة املراكــز    

  .وترَسل هذه اخلريطة إىل جملس األمن. السكانية وغريها من املواقع املشمولة بالوالية
حلكومـة الـسورية ومجاعـات      ويقوم كبري املراقبني العسكريني، بالتنـسيق مـع سـلطات ا            - ٢٧

املعارضة املسلحة والعناصر ذات الصلة، بوضـع قائمـة بكـل املعلومـات ذات الـصلة الـيت حتـدد                    
  ).١انظر املرفق (منظومات األسلحة املستخدمة يف الرتاع /األسلحة الثقيلة

وتقوم احلكومة السورية ومجاعـات املعارضـة املـسلحة والكيانـات ذات الـصلة بـإبالغ                - ٢٨
ة املراقبــة التابعــة لألمــم املتحــدة خطيــا عــرب إحــدى قنــوات االتــصال باألنــشطة الــيت تطلــب  آليــ

وتقوم آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة بإشعار اجلهة املعنيـة باسـتالم طلبـها يف               . التنسيق بشأهنا 
  . أيام كحد أقصى٣غضون 
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املراقبــة التابعــة لألمــم ويف حــال حــدوث انتــهاك مزعــوم، يقــوم الفريــق املتقــدم وآليــة     - ٢٩
املتحــدة، عنــد نــشرها، بــالتحقيق يف مالبــسات االنتــهاك وإبــالغ الطــرف املعتــدي خطيــا، مــع  

  .حتديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة
ويوجَّــه علــى الفــور انتبــاه مراقــب األمــم املتحــدة العــسكري األقــدم ضــمن الوحــدات    - ٣٠

ــع    ــة إىل مجي ــة معين ــى األرض يف منطق ــشرة عل ــاهم وطلــب    املنت  املنازعــات وحــاالت ســوء التف
ــراقبني        . التوضــيحات ــاه كــبري امل ــه انتب ــشاورات، يوجَّ ــن امل ــد م ــر إجــراء مزي ــب األم وإذا تطل

  .العسكريني إىل املسألة على الفور
ــة      - ٣١ ــز البعثـ ــاق مركـ ــرارات جملـــس األمـــن ذات الـــصلة، ودون املـــساس باتفـ ــا بقـ ورهنـ

كومة بشأن مركز آلية املراقبة التابعة لألمـم املتحـدة يف   النموذجي واالتفاق الذي سيربم مع احل   
ــوفري أســاس          ــو ت ــاهم األويل ه ــذا التف ــن ه ــإن اهلــدف م ــسورية، ف ــة ال ــة العربي ــيم اجلمهوري إقل

  .لربوتوكول ترفَق به قائمة توضيحية لالنتهاكات والتعاريف املتفق عليها
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  املرفق
  ية العربية السورية اجلمهور-آلية املراقبة التابعة لألمم املتحدة     
  :تعريف املصطلحات    

هــي القــوات العــسكرية الوطنيــة، وتتــألف مــن القــوات الربيــة،        : اجلــيش الــسوري   - ١
والقــوات اجلويــة وقــوات الــدفاع اجلــوي، والقــوات البحريــة مبــا فيهــا مــشاة البحريــة، وقــوات  

 الـشعيب، وغريهـا    األمن الداخلي والقوات اإلضافية املؤلفة من قوات االحتيـاط وقـوات اجلـيش            
  .من القوات اليت تشكّلها حكومة اجلمهورية العربية السورية عند اللزوم

هي املنشآت العسكرية الدائمة اليت تأوي وحـدات وتـشكيالت          : الثكنات العسكرية   - ٢
  .اجليش السوري وقوات األمن السورية أو تدرهبا أو حتتفظ هبا

فريـق ويفـوق   /شّغلها فـرد واحـد أو جمموعـة      هي كل األسلحة اليت ي    : األسلحة الثقيلة   - ٣
ــا  ــم١٤,٥عياره ــة        .  مل ــال ال احلــصر، قطــع املدفعي ــبيل املث ــى س ــذه األســلحة، عل ــشمل ه وت

والــدبابات ومــدافع اهلــاون والقنابــل الــصاروخية واألســلحة املــضادة للــدبابات ومنظومــات         
ــراد املــصفحة ســالحا ث  . األســلحة املــضادة للطــائرات  ــاقالت األف ــرب ن قــيال إذا ُعطّلــت  وال تعت

  . ملم٧,٦٢األسلحة املثبتة عليها اليت يفوق عيارها 
ــا حجــم      : حــشود اجلــيش   - ٤ ــدى حجمه ــن اجلــيش يتع ــشكيالت م هــي وحــدات أو ت

  .السرية، تنتشر خارج الثكنات العسكرية ألغراض تكتيكية أو عملياتية
فاظ علـى   هي وحدات تعمل حتت سلطة وزارة الداخلية للح       : وحدات إنفاذ القانون    - ٥

وعـادة مـا حيمـل أفرادهـا أسـلحة صـغرية            . القانون والنظام العام من خالل أنشطة حفظ األمـن        
  .ويرتدون بزة نظامية، وقد ُينقَلون على منت ناقالت أفراد مصفحة

هي قوات حكومية تقوم بأنـشطة حفـظ األمـن، مبـا يف ذلـك خفـارة                 : قوات الشرطة   - ٦
ويرتــدي أفرادهــا بــزة نظاميــة، ولــديهم . ة ومهــام التحقيــقاجملتمعــات احملليــة والــدوريات األمنيــ

  .بطاقة هوية حكومية، وقد حيملون سالحا جانبيا أو صغريا
يعـين ذلــك حتـرك حـشود اجلــيش،    : االنـسحاب مـن داخــل املراكـز الـسكانية ومــن حوهلـا       - ٧

مؤقـت تقـع علـى      املنتشرة مؤقتـا داخـل املراكـز الـسكانية وحوهلـا، إىل ثكناهتـا أو إىل أمـاكن انتـشار                     
وال ينطبـق ذلـك علـى       .  كلم كحد أدىن خارج حميط هذه املراكز الـسكانية         ٣ إىل   ٢األقل على بعد    

  .الثكنات املوجودة أصال يف املدن والبلدات، واليت تعترب املوقع الدائم هلذه الوحدات أو التشكيالت
نطــاق حــدود هــو منطقــة جغرافيــة يقــيم فيهــا عــدد مــن النــاس يف   : املركــز الــسكاين  - ٨

  .وتقسيمات إدارية واضحة املعامل، مبا يف ذلك القرى والبلدات واملدن
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	(ب) إتمام سحب الحشود العسكرية التابعة للجيش السوري وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية ومن محيطها، وإعادتها إلى ثكناتها، أو إلى أماكن انتشارها المؤقت؛
	(ج) مسؤوليات أخرى نابعة من خطة النقاط الست تماشياً مع الولاية؛
	(د) أي مهام/أنشطة أخرى يتفق عليها كبير المراقبين العسكريين مع الأطراف.
	7 - وتكفل حكومة الجمهورية العربية السورية ما يلي:
	(أ) حفظ الأمن والنظام العام باستخدام الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في انسجام مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ب) سلامة وأمن مراقبي الأمم المتحدة العسكريين، وضباط الأركان التابعين لها، وموظفيها الدوليين والوطنيين، وأماكن عملها، وممتلكاتها، وهياكلها الأساسية، متى طلب كبير المراقبين العسكريين ذلك وحيثما طلب ذلك، دون المساس بحرية تنقل أفراد الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بعد نشرها؛
	(ج) وصول موظفي المساعدة الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين إلى المساعدة، وفقا للمبادئ التوجيهية التي أنشأها قرار الجمعية العامة 46/182.
	8 - وأما مسألة استخدام آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة العتادَ الجوي فيمكن مناقشتها والاتفاق بشأنها في وقت لاحق.
	9 - تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية للأفراد التابعين للأمم المتحدة بالوصول بدون عوائق إلى أي منشأة أو مكان أو فرد أو جماعة، متى رأى الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بعد نشرها، فائدة في ذلك، بما يتفق والمهام الموكولة إليهما وينسجم والولاية المنوطة بهما.
	10 - تسهل حكومة الجمهورية العربية السورية منح التأشيرات عند الوصول، وتُسرِّع إصدار وثائق عبور الحدود للسماح بدخول أفراد الأمم المتحدة ومعداتها، وسيجري إبلاغ السلطات السورية بأسماء هؤلاء الأفراد وطبيعة هذه المعدات. وتسمح حكومة الجمهورية العربية السورية أيضا، وفقا للقانون السوري، بأن تدخل في الوقت المناسب جميع المعدات اللازمة للرصد والأمن والاتصالات والوقاية التي يحتاج إليها مراقبو الأمم المتحدة العسكريون لكي يضطلعوا بالمهام الموكولة إليهم، حسب ما يحدده كبير المراقبين العسكريين، من قبيل ما يلي:
	(أ) العربات المصفحة؛
	(ب) الألبسة الواقية الشخصية (الخوذ والسترات الواقية من الشظايا)؛
	(ج) نظم الملاحة؛
	(د) تكنولوجيا المعلومات ومعدات الاتصالات اللازمة لتنفيذ الولاية؛
	(هـ) مجموعة الإسعافات الأولية.
	11 - المطلوب من الجيش السوري من حيث العمليات: 
	(أ) إتمام سحب حشود الجيش السوري وأسلحته الثقيلة من المراكز السكانية ومن محيطها؛
	(ب) الكف عن توجيه العمليات والتحركات نحو المراكز السكانية وداخلها وفي محيطها؛
	(ج) وقف العنف المسلح بجميع أشكاله؛
	(د) سحب جميع الحشود التابعة للجيش السوري وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية ومن محيطها، وإعادتها إلى ثكناتها، أو إلى أماكن انتشارها المؤقت؛
	(هـ) أي مهام/أنشطة أخرى يُتفق عليها مع الأطراف.
	12 - وللجيش السوري أن يواصل حفظ أمن الممتلكات والمنشآت الاستراتيجية، كالموانئ والمطارات والطرق الرئيسية ومصافي النفط، وما إلى ذلك.
	باء-2 المهام والمسؤوليات التي ينبغي للمبعوث الخاص أن يؤكدها مع جماعات المعارضة المسلحة والعناصر المعنية، وبشأن هذه الجماعات والعناصر 
	13 - اعتباراً من 12 نيسان/أبريل 2012:
	(أ) الوقف التام للقتال والوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله؛
	(ب) المسؤوليات الأخرى النابعة من خطة النقاط الست؛
	(ج) أي مهام/أنشطة أخرى يتفق عليها كبير المراقبين العسكريين مع الأطراف.
	14 - يتعين على جماعات المعارضة المسلحة والعناصر المعنية أن تكفل ما يلي:
	(أ) عدم تهديد أمن مراقبي الأمم المتحدة العسكريين، وضباط الأركان التابعين لها، وموظفيها الدوليين والوطنيين، وأماكن عملها، وممتلكاتها، وهياكلها الأساسية، حيثما وُجدت جماعات المعارضة المسلحة والعناصر المعنية، متى طلب كبير المراقبين العسكريين ذلك وحيثما طلب ذلك، دون المساس بحرية تنقل أفراد الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بعد نشرها؛
	(ب) حرية التنقل في جميع المناطق التي توجد بها جماعات المعارضة المسلحة والعناصر المعنية؛
	(ج) وصول موظفي المساعدة الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين إلى المساعدة.
	15 - وينبغي لجماعات المعارضة المسلحة والعناصر المعنية أن تسمح للأفراد التابعين للأمم المتحدة بالوصول بدون عوائق إلى أي منشأة أو مكان أو فرد أو جماعة، متى رأى الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بعد نشرها، فائدة في ذلك.
	16 - المطلوب من جماعات المعارضة المسلحة والعناصر المعنية من حيث العمليات:
	(أ) وقف جميع أعمال العدوان على وحدات الجيش السوري وقواعده وقوافله وهياكله الأساسية؛
	(ب) وقف جميع أعمال العدوان على وكالات الحكومة ومبانيها وهياكلها الأساسية، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، والامتناع عن عرقلة استئناف الخدمات العامة؛
	(ج) الالتزام بوقف جميع الأنشطة غير القانونية حسب القانون السوري، بما في ذلك عمليات الاغتيال والاختطاف والتخريب؛ وإعادة جميع الممتلكات العامة والخاصة المسروقة باستعمال العنف إلى مالكيها الشرعيين؛
	(د) الامتناع عن تدريب الوحدات العسكرية وعن إعادة تسليحها وتجميعها وتنظيمها؛
	(هـ) التوقف عن استعراض الأسلحة في الأماكن العامة والخاصة؛
	(و) الالتزام، وفقا للقانون السوري، بعدم تنفيذ أو استحداث أنشطة من قبيل إقامة نقط التفتيش وتسيير الدوريات وتنفيذ أعمال حفظ الأمن؛
	(ز) السماح بالعودة الآمنة لجميع المتضررين من الأحداث إلى أماكن إقامتهم.
	جيم - آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة
	17 - عند نشر بعثة مراقبة في أراضي الجمهورية العربية السورية بتكليف من مجلس الأمن، تقوم هذه البعثة برصد ودعم وقف جميع الأطراف العنف بجميع أشكاله وتنفيذ خطة النقاط الست للمبعوث الخاص. وتنفّذ آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة أنشطتها وفقا للولاية التي أنشأها مجلس الأمن، وتقوم، عند الاقتضاء، بالتنسيق مع السلطات السورية.
	18 - ودون المساس باتفاق مركز البعثة والاتفاق الذي سيبرم مع الحكومة بشأن مركز آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أراضي الجمهورية العربية السورية، تحترم الأطراف حق الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة فيما يلي:
	(أ) القيام بالأنشطة المنوطة بهما؛
	(ب) مراقبة الحقائق والظروف على أرض الواقع بطريقة مستقلة ومحايدة والتثبت منهما وتقييمهما؛
	(ج) الاتصال بجميع الأطراف المعنية وإشراكها؛
	(د) التنقل بحرية في جميع أنحاء البلد، وفقا للولاية المحددة، باستثناء الجولان المحتل؛
	(هـ) العمل دون أي تخويف أو مضايقة أو تهديد لسلامة وأمن أفرادهما ولحرمة مباني الأمم المتحدة ومرافقها؛
	(و) الاتصال بحرية وسرية بأي فرد أو جماعة أفراد أو بأي هيئة أو مؤسسة في الجمهورية العربية السورية دون التهديد بمضايقة هؤلاء أو الانتقام منهم؛
	(ز) تأمين الاتصالات دون عوائق بين عناصر الأمم المتحدة ومع مقر الأمم المتحدة.
	19 - وكإجراء عملي، تعمل آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة في مواقع أفرقة يكون لها مقر مركزي ومقار إقليمية في جميع أنحاء البلد. وتقدَّم لها خدمات الدعم والتمكين اللازمة لتنفيذ عملياتها.
	دال - التزامات أفراد آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة
	20 - بالإضافة إلى الحقوق والتسهيلات والامتيازات والحصانات المذكورة في اتفاق مركز البعثة النموذجي وفي الاتفاق الذي سيبرم مع الحكومة بشأن مركز آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أراضي الجمهورية العربية السورية، يتمتع الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة وأفرادهما بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وبصفة خاصة، يتمتع مراقبو الأمم المتحدة العسكريون بمركز خبراء موفدين في مهام بالمعنى المقصود في المادة السادسة من الاتفاقية.
	21 - ويتمتع مراقبو الأمم المتحدة العسكريون أيضا، في إطار الولاية التي حددها مجلس الأمن، بالحريات التالية فيما يتعلق بالعمليات، مع إبلاغ الحكومة السورية أو التنسيق معها عند الاقتضاء:
	(أ) حرية التنقل/التحرك لأداء مهامهم دعما لتنفيذ الولاية؛
	(ب) حرية القيام بأي نوع من العمليات الصادر بها تكليف، في أي وقت كان، سواء بالسيارة أو سيرا على الأقدام؛
	(ج) حرية نقل موظفي الأمم المتحدة وإجلائهم طبيا؛
	(د) حرية التقاط صور للوحدات العسكرية والمعدات العسكرية لغرض التحقيق في الانتهاكات؛
	(هـ) حرية الوقوف و/أو البقاء قرب المواقع العسكرية للحكومة السورية وأماكن تمركز المعارضة المسلحة وفقا للولاية؛
	(و) حرية استخدام المعدات التقنية لرصد الامتثال لوقف إطلاق النار وخطة النقاط الست والتفاهم الأولي وأي اتفاقات لاحقة (النظام العالمي لتحديد المواقع، الاتصالات، التصوير)؛
	(ز) حرية إقامة مراكز مراقبة مؤقتة داخل المراكز السكانية؛
	(ح) حرية رصد قوافل المركبات العسكرية التي تقترب من المراكز السكانية؛
	(ط) حرية الدخول إلى مراكز الاحتجاز والمراكز الطبية بالتنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في سياق تنفيذ المهام الموكلة إليهم؛
	(ي) حرية التحقيق في أي انتهاك محتمل؛
	22 - وأي إجراء يصدر عن أي طرف ويمنع الفريق المتقدم أو آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة من تنفيذ المهام الموكلة إليهما يشكل انتهاكا.
	هاء - الاتصال والتنسيق وحل المنازعات
	23 - تُعقَد منتديات اتصال أسبوعيا أو عند الحاجة في كل موقع من مواقع الأفرقة، ويشارك فيها مراقبو الأمم المتحدة العسكريون التابعون للفريق وممثلو الحكومة المحليون وزعماء و/أو نشطاء المعارضة المحليون وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني من أجل توضيح المسائل المثيرة للقلق.
	24 - ويعقد كبير المراقبين العسكريين اجتماعات منتظمة مع كبار مسؤولي الحكومة السورية وشخصيات المعارضة.
	واو - إجراءات التنسيق والإبلاغ
	25 - بصفة عامة، يضع كبير المراقبين العسكريين إجراءات محددة للتنسيق والإبلاغ بالتشاور مع جميع الأطراف. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن خلال فترة زمنية معقولة، يصدر كبير المراقبين العسكريين قرارا مؤقتا يظل ساريا إلى حين التوصل إلى اتفاق.
	26 - ويقوم كبير المراقبين العسكريين، بالتنسيق مع سلطات الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة، في غضون 20 يوما من اعتماد اتفاق معين، بوضع قائمة بكل المعلومات الجغرافية ذات الصلة التي تحدد على خرائط الأمم المتحدة المراكز السكانية وغيرها من المواقع المشمولة بالولاية. وترسَل هذه الخريطة إلى مجلس الأمن.
	27 - ويقوم كبير المراقبين العسكريين، بالتنسيق مع سلطات الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة، بوضع قائمة بكل المعلومات ذات الصلة التي تحدد الأسلحة الثقيلة/منظومات الأسلحة المستخدمة في النزاع (انظر المرفق 1).
	28 - وتقوم الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والكيانات ذات الصلة بإبلاغ آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة خطيا عبر إحدى قنوات الاتصال بالأنشطة التي تطلب التنسيق بشأنها. وتقوم آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة بإشعار الجهة المعنية باستلام طلبها في غضون 3 أيام كحد أقصى.
	29 - وفي حال حدوث انتهاك مزعوم، يقوم الفريق المتقدم وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، عند نشرها، بالتحقيق في ملابسات الانتهاك وإبلاغ الطرف المعتدي خطيا، مع تحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
	30 - ويوجَّه على الفور انتباه مراقب الأمم المتحدة العسكري الأقدم ضمن الوحدات المنتشرة على الأرض في منطقة معينة إلى جميع المنازعات وحالات سوء التفاهم وطلب التوضيحات. وإذا تطلب الأمر إجراء مزيد من المشاورات، يوجَّه انتباه كبير المراقبين العسكريين إلى المسألة على الفور.
	31 - ورهنا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودون المساس باتفاق مركز البعثة النموذجي والاتفاق الذي سيبرم مع الحكومة بشأن مركز آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة في إقليم الجمهورية العربية السورية، فإن الهدف من هذا التفاهم الأولي هو توفير أساس لبروتوكول ترفَق به قائمة توضيحية للانتهاكات والتعاريف المتفق عليها.
	المرفق
	آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة - الجمهورية العربية السورية
	تعريف المصطلحات:
	1 - الجيش السوري: هي القوات العسكرية الوطنية، وتتألف من القوات البرية، والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية بما فيها مشاة البحرية، وقوات الأمن الداخلي والقوات الإضافية المؤلفة من قوات الاحتياط وقوات الجيش الشعبي، وغيرها من القوات التي تشكّلها حكومة الجمهورية العربية السورية عند اللزوم.
	2 - الثكنات العسكرية: هي المنشآت العسكرية الدائمة التي تأوي وحدات وتشكيلات الجيش السوري وقوات الأمن السورية أو تدربها أو تحتفظ بها.
	3 - الأسلحة الثقيلة: هي كل الأسلحة التي يشغّلها فرد واحد أو مجموعة/فريق ويفوق عيارها 14.5 ملم. وتشمل هذه الأسلحة، على سبيل المثال لا الحصر، قطع المدفعية والدبابات ومدافع الهاون والقنابل الصاروخية والأسلحة المضادة للدبابات ومنظومات الأسلحة المضادة للطائرات. ولا تعتبر ناقلات الأفراد المصفحة سلاحا ثقيلا إذا عُطّلت الأسلحة المثبتة عليها التي يفوق عيارها 7.62 ملم.
	4 - حشود الجيش: هي وحدات أو تشكيلات من الجيش يتعدى حجمها حجم السرية، تنتشر خارج الثكنات العسكرية لأغراض تكتيكية أو عملياتية.
	5 - وحدات إنفاذ القانون: هي وحدات تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية للحفاظ على القانون والنظام العام من خلال أنشطة حفظ الأمن. وعادة ما يحمل أفرادها أسلحة صغيرة ويرتدون بزة نظامية، وقد يُنقَلون على متن ناقلات أفراد مصفحة.
	6 - قوات الشرطة: هي قوات حكومية تقوم بأنشطة حفظ الأمن، بما في ذلك خفارة المجتمعات المحلية والدوريات الأمنية ومهام التحقيق. ويرتدي أفرادها بزة نظامية، ولديهم بطاقة هوية حكومية، وقد يحملون سلاحا جانبيا أو صغيرا.
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