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*1463831*  

 (  6772) 1071تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن   
 

 6712تشرين الثاين/نوفمرب  5حزيران/يونيه إىل  60للفترة املشمولة بالتقرير من   
 

 مقدمة   -أوال  
ــن      - 1 ــس األمـ ــرار جملـ ــذ قـ ــامجمي لتنفيـ ــاي  ـ ــر تقييمـ ــذا التقريـ ــرذ  ـ ( 6772) 1071يعـ
 .  (S/2014/438) 6712حزيران/يونيه  62خ تقدمي تقريري السابق املؤر منذ
يف اجلزء األول من الفترة املشمولة بالتقرير، كان االسـتقرار السـا د علـو  ـول ا ـ        - 6

األزرق ويف منطقــة عمليــاة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لفنــان )اليونيفيــ ( عر ــة للت ديــد   
ــه        جــ ــشاة يف وــزة يــجمل  ــ ري  وز/يولي ــدالة ال ــد ان ــة بع ــوتر يف املنطق ــد حــدة الت راء تزاُي

. ويجمل  ذه الفترة ُأ لقت صـواري  يف تسـم مناسـفاة مـن لفنـان يف      6712وآب/أوسطس 
اجتاه إسرا ي ، انفجرة ستة من ا وراء ا   األزرق يف إسرا ي ، ورّدة إسـرا ي  علـو ةسـة    

 .  من ا بنريان املدفعية
ــفعا )القطـــاة     -.3 ــزارة  ـ ــة مـ ــان يف منطقـ ــان يطريتـ ــافة إىل ،لـــت، وقعـــت حاداتـ وإ ـ

تشرين األول/أكتوبر، أصـي  جنـدي مـن اجلـيل اللفنـاين يفـرود يف حاداـة         5الشرقي(. ففي 
ــدفاة ا ســرا يلي. ويف      ــود جــيل ال ــ  أحــد جن ــار مــن قف ــوبر،   0إ ــجمق ن تشــرين األول/أكت

مركفـة تابعـة جلـيل الـدفاة ا سـرا يلي بانفجـار عفـوة         منطقة مـزارة  ـفعا أي،ـا، أصـيفت     يف
ناسفة بدا ية الصنم جنوب ا   األزرق، ُأفيد أنه أدى إىل إصابة جنديني إسـرا يليني يفـرود.   

 ـوبا )القطـاة    وقد رد جيل الدفاة ا سرا يلي بإ جمق نريان املدفعية يف اجتـاه لفنـان يف كفـر   
 الشرقي(.

ساعد التدي  السريم لليونيفي  والتحرُك ا جيـا  مـن قفـ     ويف ك  من  ذه احلاالة  - 2
لفنان وإسرا ي  من يجمل قنواة االتصال والتنسيق اليت توفر ا اليونيفي  علو احتـواء الو ـم.   
وروــم  ــاتني احلــاداتني ا طريتــني، أعــاد الطرفــان مــن جديــد تتكيــد التزام مــا بتنفيــذ القــرار    
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في  للتخفيف من حدة حاالة التـوتر واحلفـاع علـو    ( ومها يعمجمن مم اليوني6772) 1071
 اهلدوء العام علو  ول ا   األزرق.  

وواجـه الو ـم األمــا يف الفلـد  ـدياة كــفرية يـجمل الفتـرة املشــمولة بـالتقرير جــراء         - 5
ــة ا ســجممية يف العــراق      ــ ا تنالــيم الدول اهلجمــاة الــيت  ــنت ا اجلماعــاة املتطرفــة العنيفــة، بين

( وجف ـة النصـرة، يف منـا ق متاةـة للجم وريـة العربيـة السـورية. وقـد انتشـر          والشام )داعل
اجلــيل اللفنــاين والقــوى األمنيــة ملواصــلة تنفيــذ ا طــ  األمنيــة يف  ــرابلس والفقــاة، واحتــواء  
أعمــال العنــف ومواج ــة الت ديــداة املســتجدة يف لفنــان. ويف  ــرابلس،   يســج  مزيــد مــن  

ملسلحة يف جف  حمسن وباب التفانة ب  وقعـت ا ـتفاكاة يطـرية    اال تفاكاة بني اجلماعاة ا
يف أوايــر تشــرين األول/أكتــوبر بــني اجلــيل اللفنــاين واملقــاتلني. ويف أمــاكن أيــرى اكتشــفت 
القوى األمنية مواد متفجرة واعتقلـت يجميـا مقـاتلني كانـت لطـ  للقيـام إجمـاة إر ابيـة.         

مـن ال،ـرباة اجلويـة أدة إىل سـقول قتلـو       و نت  ـا راة تابعـة للحمومـة السـورية مزيـدا     
وجرحو كما استمر القصف عرب احلدود وإ جمق النار باألسلحة الصغرية والصواري  انطجمقـا  

 من اجلم ورية العربية السورية يف اجتاه لفنان.
ــاة وقعــت أحــدات يطــرية متمــررة. ففــي      - 2 آب/أوســطس،  ــنت   6ويف ســ   الفق

عا مـن اجلم وريـة العربيـة السـورية يف اجتـاه مواقـم اجلـيل        مجاعاة متطرفة عنيفة  جومـا واسـ  
اللفنــاين يف منطقــة عرســال. فــديلت الفلــدةن مجاعــاة، مــن املقــاتلني، بينــ م عناصــر مــن جف ــة   
النصرة وداعل، وأعق  ،لت قتاٌل  اٍر دام ةسـة أيـام مـم اجلـيل اللفنـاين انتـ و بانسـحاب        

مـن أفـراد األمـن الـذين وقعـوا يف األسـر. وقـد        املقاتلني إىل لـوم عرسـال آيـذين مع ـم عـددا      
تالــا رة ُأس ــر الر ــا ن وقطعــت الطــرق مطالفــة بتمثيــف اجل ــود الراميــة إىل ا فــرا  عنــ م.    
وانتشر اجليل اللفناين بقوة حول عرسال من أج  احتواء املقـاتلني يف املنـا ق الدايليـة للفلـدة     

ــاة التووــ . وقــد و    ــد مــن عملي ــة دون حصــول مزي ــذ ،لــت احلــني عــدد مــن   وللحيلول قــم من
اال تفاكاة بني اجليل اللفناين واملقاتلني، ف،جم عن  جماة  ن ا مقاتلو جف ة النصـرة علـو   

 مواقم حلزب اهلل.  
آب/أوسطس، وافقت احلمومة اللفنانية علو  فة بقيمـة بليـون دوالر مقدمـة     12ويف  - 0

نيـة وممافحـة ا ر ـاب. وإ ــافة إىل    مـن اململمـة العربيـة السـعودية لـدعم القــوى األمنيـة اللفنا      
 ،لت كثفت الدول األع،اء مساعدهتا إىل اجليل اللفناين يف أعقاب اهلجوم علو عرسال.

مليون الجئ سوري مسـج  فـروا مـن احلـرب يف اجلم وريـة       12162ويف لفنان اآلن  - 8
كـرب عـدد   الجئ منذ تقريري األيري. ويست،يف لفنان أ 37 777العربية السورية، أي بزيادة 

 من الجمجئني السوريني كما أن نسفة عدد الجمجئني إىل عدد املوا نني  ي األعلو يف العا .
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جلسـة   12أيار/مايو ُدعـي  إىل عقـد    65ومنذ انت اء والية الر يس ميشال سليمان يف  - 9
ــ ا   ُيعقــد لعــدم اكتمــال النصــاب.       ــا من ــد، إال أن أي للمجلــس النيــا  النتخــاب ر ــيس جدي

اب ر يس اجلم ورية انتقلت سلطاة ر اسة اجلم ورية إىل جملـس الـوزراء جمتمعـا بر اسـة     وبغي
تشـرين   67ر يس الوزراء سجمم، وفقا للدستور. ومن املقرر أن تنت ي والية اجمللـس النيـا  يف   

الثاين/نوفمرب، وجتـري األحـزاب السياسـية حاليـا مناقشـاة بشـتن  ديـد إ ـايف لواليـة اجمللـس           
 تشرين الثاين/نوفمرب. 12 حال عدم حصول االنتخاباة النيابية املقرر إجراه ا يف النيا  يف

ــورك      - 17 ــان يف نيويـــ ــة للفنـــ ــدعم الدوليـــ ــة الـــ ــوزاري جملموعـــ ــاة الـــ ــُت االجتمـــ ترأســـ
ــوزراء ســجمم. وأكــد       62 يف ــيس ال ــة العامــة يف ح،ــور ر  ــو  ــامل اجلمعي أيلول/ســفتمرب عل

ــذكرى الســنوية األوىل  ــزام م  شــد     املشــاركون، يف ال ــتليف اجملموعــة اســتمرار ووحــدة الت لت
الدعم للسيادة اللفنانية وملؤسساة الدولة وبتعزيز اجل ود املفذولة ملساعدة لفنان علـو التصـدي   
للتحــدياة االقتصــادية االجتماعيــة واألمنيــة الــيت يواج  ــا نتيجــة للــشاة الــدا ر يف اجلم وريــة  

قلق م من أن التحدياة الـيت يواج  ـا لفنـان ازدادة    العربية السورية. وأعرب املشاركون عن 
حدة يف يجمل العام املا ي و ددوا علـو  ـرورة ت،ـافر اجل ـود مـن أجـ  مواج ـة تتاري ـا.         
ونا دوا القادة اللفنانيني   يد الطريق النتخاب ر يس للجم ورية من دون مزيد مـن التـتيري.   

ــة الـــ     ــت جمموعـ ــة، التتمـ ــة األملانيـ ــن احلمومـ ــدعوة مـ ــددا يف  وبـ ــة جمـ ــرين  68دعم الدوليـ تشـ
 األول/أكتوبر يف برلني يف ح،ور ر يس الوزراء سجمم للتركيز علو و م الجمجئني يف لفنان.

  
 (6772) 1071تنفيذ القرار  -اانيا  
 الو م يف منطقة عملياة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لفنان   -ألف  

ــان    - 11 ــاة إ ــجمق صــواري  مــن لفن  16و  11يف اجتــاه إســرا ي  )يف   وقعــت تســم عملي
 63و  1 وز/يوليـــه، وكـــذلت يف  65و  12 وز/يوليـــه الـــذي  ـــ د حـــاداتني، ويف  12 و
آب/أوسطس(. وقد ُأ لقت ك  الصواري ، ما عدا ااـنني، مـن دايـ  منطقـة عمليـاة       65 و

 اليونيفيـــ  يف اجتـــاه إســـرا ي . وســـقطت ســـتة منـــ ا دايـــ  إســـرا ي ، أمـــا الصـــواري  الفاقيـــة 
سقطت قفـ  بلوو ـا ا ـ  األزرق دايـ  منطقـة عمليـاة اليونيفيـ . وأصـي  اانـان مـن            فقد

ــذين ُأ لقــا يف      ــة جــراء الصــارويني الل ــدنيني ا ســرا يليني يفــرود  فيف آب/أوســطس  63امل
 واللذين تسففا بت رار مادية.

سـقول  وقد رد جيل الدفاة ا سرا يلي بإ جمق قذا ف مدفعية إىل داي  لفنان لـدى   - 16
 وز/يوليه، عنـدما   ُتطلنـق سـوى قنابـ  م،ـيئة،       12صواري  جنوب ا   األزرق، باستثناء 
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آب/أوســـطس، عنـــدما   يصـــدر أي رد. و  ُيفـــد عـــن وقـــوة إصـــاباة جـــراء الـــرد  63 و
 ا سرا يلي بإ جمق النار.  

د ـة  ويجمل  ذه األحدات، بقيت اليونيفيـ  علـو اتصـال وايـق باجلـانفني مـن أجـ  هت        - 13
األو اة وإعـادة وقـف األعمـال العدا يـة، والتخفيـف مـن الت ديـداة ااتملـة واحليلولـة دون          
حصــول مزيــد مــن األنشــطة العدا يــة. وقــد عملــت ترتيفــاة االتصــال والتنســيق،  ــا يف ،لــت   
االتصـال بــالزمن احلقيقـي عــن  ريـق التــداول بالفيـديو، بشــم  جيـد وأافتــت دور ـا احليــوي       

 إممان حصول مزيد من التصعيد.   احليلولة دون يف
وأجرة اليونيفي   قيقا يف ك  احلـوادت وأ لـم الطـرفني علـو مـا توصـلت إليـه مـن          - 12

ــذه          ــذي   ــم ا  ــجمق أن منف ــة مواق ــذا الشــتن. وكشــفت معاين ــو توصــياهتا يف   ــا و وعل نت
رى االعتداءاة كانوا من اهلواة، مـا يفسـر يف بعـحل احلـاالة عـدم وصـول الصـواري  الـيت جـ         

إ جمق ا إىل أ داف ا الالا رة أو احنرافن ا عن ا. وألقت السلطاة اللفنانية القفحل علو ااـنني مـن   
ــق بتلــت األحــدات. وروــم عــدم إعــجمن أي ج ــة مســؤوليت ا عــن        ــا يتعل املشــتفه في مــا يف م
عملياة إ جمق أي من تلت الصواري ، فإن املعلومـاة املتاحـة لليونيفيـ  تفيـد بـتن اهلجمـاة       

اجلـر   ”األرجح أعمال فردية جرى القيام إا ت،امنا مم قطـاة وـزة يـجمل عمليـة       ي علو
 آب/أوسطس. 62 وز/يوليه إىل  8العسمرية اليت أ لقت ا إسرا ي  من  “الصامد
آب/أوسـطس، احـتوا املمثـ  الـدا م  سـرا ي  علـو        62و  65 وز/يوليه و  12ويف  - 15

(، مشـريا إىل أن إسـرا ي    6772) 1071للقـرار    ذه األحدات باعتفار ا انتـ اكاة صـارية  
 وز/يوليـه، احـتوا املمثـ      10 مِّ  احلمومة اللفنانية املسـؤولية عـن مجيـم  ـذه األعمـال. ويف      

 وز/يوليـه بوصـف ا انتـ اكا     12إىل  17الدا م للفنـان علـو الـنريان الـيت أ لقتـ ا إسـرا ي  مـن        
 (.  6772) 1071صاريا للقرار 

التطــوراة يف وــزة، زادة اليونيفيــ  عمليــاة ممافحــة إ ــجمق الصــواري    ويف  ــوء - 12
مجيم أحناء منطقة عملياهتا، سواء كانـت تقـوم إـا بصـورة مسـتقلة أو بالتنسـيق مـم اجلـيل          يف

 وز/يوليـه. ونشـر اجلـيل     16اللفناين، واليت عززهتا بشم  إ ايف بعـد اهلجـوم بالصـواري  يف    
من ج ته، وحداة جديدة من فو  التـدي  تعزيـزا لقواتـه جنـوب      وز/يوليه،  15اللفناين يف 

آب/أوسطس يف أعقـاب ا ـتفاكاة عرسـال الواقعـة يـار        5هنر الليطاين؛ ولمنه سحف ا يف 
ــز وجود ــا           ــددا التزام ــا تعزي ــاة اليونيفيــ . وأكــدة قيــادة اجلــيل اللفنــاين جم ــة عملي منطق

 رورة.منطقة عملياة اليونيفي  بقواة إ افية عند ال، يف
تشرين األول/أكتوبر، أصي  جندي من اجلـيل اللفنـاين يفـرود جـراء إ ـجمق       5ويف  - 10

النــار عليــه مــن قفــ  أحــد جنــود جــيل الــدفاة ا ســرا يلي يــجمل حاداــة وقعــت قــرب ا ــ    
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تشــرين  0األزرق علــو مقربــة مــن موقــم مراقفــة تــابم لليونيفيــ  يف منطقــة مــزارة  ــفعا. ويف  
جنــوده يف  جــوم  مــن يُل الــدفاة ا ســرا يلي اليونيفيــ  بإصــابة ااــننياألول/أكتــوبر، أبلــ  جــ

بعفوة ناسفة بدا ية الصنم يف املنطقة العامة عين ا الواقعة جنوب ا ـ  األزرق. وقـد رد جـيل    
قذيفــة مدفعيــة إىل دايــ  لفنــان يف منطقــة متاةــة ملركــز   62الــدفاة ا ســرا يلي بــإ جمق حنــو 

)القطـاة الشـرقي(. و  ُيفنـد عـن التسـف  بـتي أ ـرار أو إصـاباة.         مراقفة تابم لألمم املتحدة 
واعتر  حزب اهلل علنا  سؤوليته عن االنفجار الذي ربطه بقت  أحد أفـراده يف تفجـري ج ـاز    

أيلول/ســفتمرب يف عــدلون يف لفنــان، يــار  منطقــة عمليــاة       5مراقفــة إســرا يلي مزعــوم يف   
ــ . ويف  ــوبر، ا  8اليونيفي ــة     تشــرين األول/أكت ــو  ــذه احلادا ــدا م  ســرا ي  عل ــ  ال حــتو املمث

( مشريا إىل أن إسرا ي   مِّ  احلمومة اللفنانيـة  6772) 1071باعتفار ا يرقا صاريا للقرار 
تشـرين األول/أكتـوبر، احـتو املمثـ  الـدا م للفنـان        15املسؤولية عن ك   ـذه األعمـال. ويف   

باعتفار ـا انتـ اكا صـاريا للقـرار عينـه.       تشـرين األول/أكتـوبر   5علو احلاداـة الـيت وقعـت يف    
ويف املناسفتني، اتصلت اليونيفيـ  علـو الفـور باجلـانفني وحّ،ـت ما علـو  ـف  الـنفس وجتن ـ           

 علو إجراء  قيقاة يف احلاداتني.تصعيد يف الو م. وتعمف اليونيفي  حاليا  أي
طقة متاةـة هلـا لـال    وواص  جيل الدفاة ا سرا يلي احتجمله لشمال قرية الغجر وملن - 18

(. وال تــزال اليونيفيــ  يف انتالــار رد إســرا ي  6772) 1071ا ــ  األزرق يف انتــ اك للقــرار 
يف ما يتعلق بالترتيفاة األمنية من أج  تيسري انسحاب جيل الـدفاة ا سـرا يلي مـن املنطقـة؛     

ــه  65وقــد اقُترحــت الترتيفــاة علــو الطــرفني يف    ا اجلــيل ، ووافــق علي ــ6711حزيران/يوني
. وإىل أن يتم التوص  إىل اتفاق إذا الشتن، جتـري اليونيفيـ    6711 وز/يوليه  19اللفناين يف 

مشــاوراة انا يــة مــم الطــرفني ســعيا إىل تيســري االســتخدام اآلمــن مــن قفــ  الســمان اللفنــانيني   
 االيني للطرق الواقعة لال املنطقة ااتلة.

ي اللفناين من قف  جيل الـدفاة ا سـرا يلي بعمليـاة    وتواصلت انت اكاة اجملال اجلو - 19
 ليق  فه يومية لطا راة مـن دون  يـار وللطـا راة الثابتـة اجلنـاحني، بينـ ا مقـاتجمة نفااـة.         

ــة ســردا )القطــاة       67ويف  ــار يف منطق ــن دون  ي أيلول/ســفتمرب، ســقطت  ــا رة إســرا يلية م
م  اجلـيل اللفنـاين علـو مجـم أجـزاء      الشرقي( من دون التسف  بوقوة إصاباة أو أ رار. وع

الطا رة. وقد احتجـت اليونيفيـ  علـو االنتـ اكاة اجلويـة جلـيل الـدفاة ا سـرا يلي، ودعـت          
ــ اكاة، يف حــني         ــو االنت ــة عل ــة اللفناني ــورا. واحتجــت أي،ــا احلموم ــا ف الســلطاة إىل وقف 

 أمنية  رورية.التحليق  ي تدابري استمرة احلمومة ا سرا يلية يف ادعا  ا بتن عملياة 
ــ اكاة ا ــ          - 67 ــدد انت ــادة كــفرية يف ع ــ  زي ــري األيــري، الحالــت اليونيفي ــذ تقري ومن

 ن ا واجليل اللفناين بواحد من ا.األزرق، قام أفراد من جيل الدفاة ا سرا يلي بتربعة م
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ــدفاة ا ســرا يلي لــال ا ــ  األزرق      5ويف  - 61 ــاز جنــود مــن جــيل ال ــه، اجت  وز/يولي
متـرا تقريفــا حنـو ســاعة واحـدة روــم     157بلــدة  ـفعا )القطــاة الشـرقي( مســافة    بـالقرب مـن  

التحــذيراة الــيت وج  ــا هلــم أفــراد اليونيفيــ  علــو األرذ. وعــرب أي،ــا عــدد مــن اجلنــود           
ــة نفســ ا يف      ــد م أي،ــا ا ــ  األزرق يف املنطق ــرا يليني وقا   68آب/أوســطس. ويف  3ا س

ني ا ــ  األزرق فتــرة وجيــزة بــالقرب مــن بلــدة   آب/أوســطس، اجتــاز اجماــة جنــود إســرا يلي 
أيلول/سفتمرب، اجتاز ةسـة جنـود إسـرا يليني ا ـ  األزرق      13رميل )القطاة الغر (. ويف 

 وز/يوليه، اجتاز جنود من اجليل اللفناين جنـوب ا ـ  األزرق مرتـان     15فترة وجيزة. ويف 
علـو كـ  االنتـ اكاة     يفيـ  بشـدة  يف حمي  بلدة رميل )القطـاة الغـر (. وقـد احتجـت اليون    

 لدى الطرفني.
ويف مناسفاة عدة يجمل الفترة املشمولة بالتقرير،  ا دة اليونيفي  مزارعني ورعـاة   - 66

لفنانيني يعربون مم ما يت م ا   األزرق، لفترة وجيـزة يف أولـ  األحيـان، يف حمـي  بسـطرة      
لقطـاة الغـر ( بشـم  ر يسـي.     وكفر وبا وميس اجلف  و فعا )القطـاة الشـرقي( ورمـيل )ا   

آب/أوســـطس، ألقـــو جـــيل الـــدفاة   19 وز/يوليـــه و  69ويف مناســـفتني علـــو األقـــ ، يف 
ا ســرا يلي القــفحل علــو الرعــاة الــذين عــربوا ا ــ  األزرق يف منطقــة كفر ــوبا و ــفعا، قفــ   

حـتو  آب/أوسـطس، ا  11تسليم م إىل اليونيفي . وفتحت اليونيفي   قيقا يف احلـاداتني. ويف  
 وز/يوليـه. كمـا انتـ ت سـا ون وصـيادو       69املمث  الدا م للفنان علو احلاداة اليت وقعت يف 

مست ا   األزرق يف هنر الـوزاين )القطـاة الشـرقي(. وُسـج  أي،ـا مـا ال يقـ  عـن حـاداتني          
اجتاز في ا مدنيون ا   األزرق أاناء تشـغيل م حفاـارةي علـو  ـول النـ ر. ويف حـاالة قليلـة،        

ازة ا  ن األزرق ،راُة حفاارة لدى تشـغيل ا يف اجل ـةن اجلنوبيـة مـن ا ـ  أانـاء اقتجمع ـا        اجت
آب/أوسطس، أعيد رج  إىل و نه من لفنان إىل إسـرا ي ، يف عمليـة قـدمت     66نفاتاة. ويف 

آب/أوسـطس   67يف اليونيفي  الدعم هلـا، بعـدما اجتـاز احلـدود إىل لفنـان قادمـا مـن إسـرا ي          
 زاين.حمي  الو يف
ــزارعني،       - 63 ــ  الرعــاة وامل ــ اكاة ا ــ  األزرق مــن قف ــد مــن انت ويف  ــوء العــدد املتزاي
سيما يف القطاة الشرقي، أديلت اليونيفيـ ، بتعـاون وايـق مـم اجلـيل اللفنـاين، تعـديجمة         وال

 غية احلد من تمرار  ذه األعمال.علو انتشار ا و ركز ا ب
مه بتن حزب اهلل حيافظ علو بنية  تيـة ومعـداة   وواص  جيل الدفاة ا سرا يلي زع - 62

عسـمرية، بينـ ا أســلحة، دايـ  املنـا ق اآل لــة بالسـمان، يف جنـوب لفنــان. وُتال ـر حــوادت        
إ ـجمق الصــواري  الـيت حصــلت يف اآلونــة األيـرية وجــود أســلحة وعناصـر مســلحني معــادين     

إىل اليونيفي  كما   تعثـر   مستعدين الستخدام ا، داي  منطقة العملياة. ومم ،لت،   تقدام
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علو أية أدلة علو نق  وري مـت،ون بـه لألسـلحة إىل منطقـة عملياهتـا. بيـد أن اليونيفيـ ،  مـم         
واليتــ ا، وــري  ولــة الفحــس بشــم  اســتفاقي عــن األســلحة يف اجلنــوب. ففموجــ  واليتــ ا،    

صـول انتـ اك   ميمن لليونيفي  ديول أمجمك ياصة ما   يمن  ناك دلي  مواوق بـه علـو ح   ال
(، يشــم  هتديــدا و ــيما بالقيــام بعمــٍ  عــدا ي مصــدره املوقــم عينــه.   6772) 1071للقــرار 

ولــدى ورود معلومــاة حمــددة بشــتن وجــود وــري  ــرعي ألفــراد مســلحني أو ألســلحة دايــ   
منطقــة عملياهتــا، فــإن اليونيفيــ ، بالتعــاون مــم اجلــيل اللفنــاين، تالــ  مصــممة علــو التحــرك      

ا   املتاحـة يف إ ـار واليتـ ا، وإىل أقصـو مـا تسـمح بـه قواعـد اال ـتفاك          باستخدام كـ  الوسـ  
 ا اصة إا.  

و ا دة اليونيفي  مدنيني حيملون أسلحة صيد جنوب هنر الليطاين يف انتـ اك للقـرار    - 65
( يف مناسفاة عدة. ويف ك  حالة، كانت دورياة اليونيفيـ  تتحـرك لوقـف    6772) 1071

يل اللفناين الـذي كـان يفـادر إىل التحـرك. ودايـ   يمـاة الجمجـئني        أعمال الصيد، وُتفل  اجل
 عملياة اليونيفي  مسلحون وأسلحة.الفلسطينيني يف منطقة 

ويــجمل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، وقعــت أحــدات مــثرية للقلــق الشــديد صــواب في ــا   - 62
اه جنود حفـظ السـجمم.   أفراد من جيل الدفاة ا سرا يلي ومن اجليل اللفناين أسلحت م يف اجت

آب/أوسـطس قـام إمـا جنـود      3 وز/يوليـه و   15وقد ُسـجلت حاداتـان مـن  ـذا القفيـ  يف      
إسرا يليني، وحاداة واحدة للت رجلني بلفاس مدين ُعـرِّ  عنـ ما الحقـا بتهنمـا مـن عناصـر       
 مديرية  ابراة اجليل اللفنـاين. وقـد احتجـت اليونيفيـ  بشـدة علـو كـٍ  مـن  ـذه األحـدات          

 لدى الطر  املعا.
ويف مناسفتني،   دة اليونيفي  إ ـجمق نـار يف اجتـاه أفراد ـا أو مواقع ـا مـن جنـوب         - 60

)القطــاة  B46(2) وز/يوليــه، تعر ــت دوريــة لليونيفيــ  عنــد النقطــة   17ا ــ  األزرق. ويف 
الغر ( للخطر جراء تعر  م لطلقـاة ناريـة مـن أسـلحة صـغرية أ لقـت فـوق رهوسـ م مـن          

ب ا ـــ  األزرق. وقـــد فتحـــت اليونيفيـــ   قيقـــا يف احلـــادت تتكـــدة يف أعقابـــه مـــن  جنـــو
جـــيل الـــدفاة ا ســـرا يلي كـــان جيـــري  ـــارين رمايـــة يف املنطقـــة يف ،لـــت الوقـــت. ويف   أن
 وز/يوليه، مسعـت اليونيفيـ  إ ـجمق أعـرية ناريـة مـن أسـلحة صـغرية وعثـرة علـو  لقـة             15

. وقــد دعــت اليونيفيــ  جــيل الــدفاة ا ســرا يلي واحــدة ســقطت بــالقرب مــن أحــد مواقع ــا
 ون وقوة حوادت ك ذه يف املستقف .احليلولة د إىل
ووقعت أربعة حوادت عرب ا   األزرق بني مدنيني لفنانيني وأفراد من جـيل الـدفاة    - 68

ــي   ــدي      66ا ســرا يلي. فف ــة حــوال )القطــاة الشــرقي(، صــواب جن آب/أوســطس، يف منطق
ــدفاة        إســرا يلي ســجمحه يف  ــة جلــيل ال ــتق  صــورا لدوري اجتــاه رجــٍ  لــال ا ــ  األزرق يل
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أيلول/ســفتمرب، ورداي علــو هتجــم كجممــي مــن قفــ  مــدنيني لفنــانيني، صــلنو   2ا ســرا يلي. ويف 
عدد من جنود جيل الدفاة ا سرا يلي أسلحت م من دون تصـويف ا حنـو مـدنيني بـالقرب مـن      

احلــاالة، تــديلت اليونيفيــ  مــن أجــ  احليلولــة كفــركجم )القطــاة الشــرقي(. ويف مجيــم  ــذه 
دون احتمال تد ور الو م. ويف سفم مناسفاة علـو األقـ ، أ لـق جـيل الـدفاة ا سـرا يلي       
عياراة  ذيرية أو ألقـو قنابـ  يدويـة صـوتية مـن أجـ  منـم قطعـان احليوانـاة أو الرعـاة مـن            

ــازه، وال    ــن ا ــ  األزرق أو اجتي ــراب م ــز   االقت ــة م ــد ح،ــت   ســيما يف منطق ــفعا. وق ارة  
 المتناة عن القيام إذه األعمال.اليونيفي  جيل الدفاة ا سرا يلي علو ا

و تعــت اليونيفيــ  عمومــا  ريــة كاملــة يف احلركــة يف أحنــاء منطقــة عملياهتــا. بيــد           - 69
ــ  يف تســم مناســفاة.      أن ــدوا ســلوكا عــدوانيا أو وــري ودي جتــاه دوريــاة اليونيفي مــدنيني أب
 يف بلد ي زبقني )القطاة الغر ( و قرا )القطاة الشرقي(، أعيقت حريـة حركـة   مناسفتني ويف

اليونيفيــ . واســتوى علــو معــداة لليونيفيــ  يف مناســفتني يف صــفد الفطــي  )القطــاة الغــر (     
آب/أوسـطس   37و قرا. وجتدر ا  ارة بوجه ياص إىل أن جمموعـة مـن املـدنيني قامـت يف     

ن اليونيفيــ  قفــ  أيــذ موجــوداة إلمترونيــة لألمــم املتحــدة   يف  ــقرا بتفتــيل بــدين جلنــود مــ 
أيلول/سـفتمرب، حـاول مـدنيان     3وأوراذ  خصية حلفالة السجمم، أعيد معالم ا الحقـا. ويف  

يف عيناتا )القطاة الغر ( إعاقة دورية لليونيفي  ور قا مركفاة الدوريـة باحلجـارة، مـا أحلـق      
ي  علو ك   ذه احلوادت لـدى السـلطاة اللفنانيـة    أ رارا  فيفة  ركفة. وقد احتجت اليونيف
 و لفت من ا إلقاء القفحل علو الفاعلني.  

وروم  ذه احلوادت، ظلت عجمقة اليونيفي  مم السمان االيني إجيابية إىل حـد كـفري.    - 37
فقد ا طلعت اليونيفي  بتنشطة توعيـة واتصـال منتالمـة مـم السـلطاة االيـة املدنيـة ووج ـاء         

االيـة،  ـا يف ،لـت بالتنسـيق مـم املنالمـاة وـري احلموميـة الدوليـة واللفنانيـة. ومـن             اجملتمعاة
أيلول/سفتمرب، عقدة اليونيفيـ  بالتعـاون مـم برنـامو األمـم املتحـدة ا حـا ي، حلقـة          3إىل  1

دراســية يف إ ــار ج ود ــا اجلاريــة مــن أجــ  تنميــة قــدراة اجلــيل اللفنــاين يف جمــال التنســيق     
ســمري. كمــا اســتمرة املشــاريم الســريعة األاــر يف دعــم بنــاء القــدراة وإديــال  الع - املــدين

ــة         ــ  أي،ــا املســاعدة الطفي ــود اليونيفي ــدم جن ــة. وق ــة االجتماعي ــة التحتي ــو الفني التحســيناة عل
 ط  الفيطري إىل السمان االيني.جماى    األسنان وال ويف
ق وهنـر الليطـاين ينـا ز اللـواءين. ويف     وظ  قوام اجليل اللفناين املنتشر بني ا ـ  األزر  - 31

ــاة          ــة العملي ــن منطق ــر  م ــن اجلــزء الغ ــريتني م ــاين نشــر س  ــاد اجلــيل اللفن أيلول/ســفتمرب، أع
 العامة علو  ول احلدود السورية. املنطقة الشرقية يف العرقوب يف إ ار التعزيزاة إىل



S/2014/784 
 

 

14-63831 9/22 

 

فقـد قامـت اليونيفيـ      وواصلت اليونيفي  واجليل اللفناين اال طجمة بتنشطة منسـقة.  - 36
نشال يف الش ر )تشم  تسيري دورياة وإقامـة حـواجز تفتـيل والقيـام      11 777 ا متوسطه 

يف املا ة من ا بتنسيق وايق مم اجليل اللفناين. وقـد ُعلقـت األنشـطة     17  ام مراقفة( ُنفذ حنو 
اللفنــاين  التدريفيــة املشــتركة مــدة أســفوعني يف  ــ ر آب/أوســطس بســف  احلاجــة إىل اجلــيل  

 عرسال. يف
ــ ا املزدوجــة         - 33 ــ  اال ــطجمة بواليت ــة لليونيفي ــة التابع ــوة ال،ــاربة الفحري وواصــلت الق
القيــام بعمليــاة االعتــراذ الفحــري دعمــا للســلطاة اللفنانيــة، وتــدري  الفحريــة اللفنانيــة.   يف

 220سـفينة وأحالـت    6 635ومنذ صدور تقريري األيري، اعتر ت القوة ال،اربة الفحريـة  
ســفينة لتفتيشــ ا مــن قفــ  الفحريــة اللفنانيــة ومــوظفي اجلمــارك بغيــة التحقــق مــن يلو ــا مــن     

نشـا ا   152أسلحة أو أعتدة ،اة صلة وري مت،ون إـا. وأجـرة القـوة ال،ـاربة الفحريـة       أي
 نانية يف عرذ الفحر وعلو الشا ئ.تدريفيا مم الفحرية اللف

 
 رتيفاة األمن واالتصالت -باء  

ترتيفاة االتصال والتنسيق بني اليونيفي  والطرفني املعنيني تشـم  ركيـزة عمـ      ظلت - 32
(. وواص  الطرفان العم  يوميا مم اليونيفيـ  علـو كـ     6772) 1071الفعثة يف تنفيذ القرار 

من املستوياة االستراتيجي والتمتيمي والعمليا ي، وكذلت  من ا  ارين الثنـا ي والثجماـي.   
 أي تقدم يف إنشاء ممت  اتصال لليونيفي  يف ت  أبي .   بيد أنه   ُيحر ز

وال يزال املنتدى الثجماي الذي يرأسه قا د اليونيفي  ور يس الفعثة ميثـ  اآلليـة الر يسـية     - 35
(. 6772) 1071اليت تعالنو في ا الق،ايا العمجمنية األمنيـة والعسـمرية املتصـلة بتنفيـذ القـرار      

أمهيـة املنتـدى الثجماـي، ف ـو يتـيح هلمـا ا عـراب عـن اهلـواجس          وقد  دد الطرفان مـرارا علـو   
(، والذي كـان دوره يف التنسـيق   6772) 1071املتصلة باستقرار ا   األزرق وتنفيذ القرار 

(. وُعقــد اجتماعــان 6712) 6106ووقــف التصــعيد مو ــم ترحيــ  يف قــرار جملــس األمــن   
مرب. كمـا أجـرى ر ـيس اليونيفيـ  وقا ـد      أيلول/سـفت  10 وز/يوليه و  63اجمايان منتالمان يف 

 آب/أوسطس. 65لتداول بالفيديو يف القوة مناقشة اجماية ياصة عن  ريق ا
وركزة املناقشاة الثجماية إىل حد كفري علو عملياة إ جمق الصـواري  وبوجـه أعـّم     - 32

ورية، سـيما يف اجلم وريـة العربيـة السـ     علو  واجس ك  من الطرفني يف السياق ا قليمـي وال 
وتفعاهتا علو لفنان وإسرا ي . و حـورة  ـذه املناقشـاة علـو دور اليونيفيـ  يف احلفـاع علـو        
االستقرار يف منطقة عملياهتا وعلو  ـول ا ـ  األزرق ويف الوقـت نفسـه علـو تعزيـز التعـاون        

 ومنم تصعيد حاالة التوتر بني األ را ، وبناء الثقة.  
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ثنا يــة مــم كــ  مــن الطــرفني بشــتن إجيــاد حلــول حمليــة  وتواصــ  اليونيفيــ  مناقشــاهتا ال - 30
حــدة  عمليــة ملنــا ق حمــددة علــو  ــول ا ــ  األزرق، و،لــت إــد  مواصــلة التخفيــف مــن   

 حاالة التوتر وتعزيز األمن.
كما واصلت اليونيفي  إحراز تقدم مـم الطـرفني يف و ـم عجممـاة مر يـة علـو  ـول         - 38

ــطة الر    ــد األنشـ ــاره أحـ ــ  األزرق باعتفـ ــة. ويف     ا ـ ــاء الثقـ ــة يف بنـ ــية للفعثـ تشـــرين  12 يسـ
نقطـة وحـددة    311األول/أكتوبر كانت اليونيفي  أزالت األلغام والذيا ر وري املتفجرة مـن  

 نقال. 673نقطة و ققت من  665ات نقطة واستحد 638قياساة 
دوليـة  ويف إ ار األولوياة االستراتيجية لليونيفي  واستمماال جل ود جمموعـة الـدعم ال   - 39

مـن أجــ  تعزيـز قــدراة اجلـيل اللفنــاين، واصـلت الفعثــة العمـ  مــن أجـ  تيســري بنـاء قــدراة        
( يف منطقـة العمليـاة.   6772) 1071اجليل علـو القيـام بامل ـام املـت،ون إـا  وجـ  القـرار        

ــود، مــن يــجمل احلــوار         ــذل اجل  ــاين ب ــ  واجلــيل اللفن ــة، واصــلت اليونيفي ــا هلــذه الغاي و قيق
، من أج  تعزيز التنسيق مم اجل اة املاحنة اليت تقدم املساعدة إىل اجلـيل اللفنـاين   االستراتيجي

 (.6772) 1071ة به  وج  القرار لتممينه من اال طجمة بامل ام املنو 
 

 نزة سجمد اجلماعاة املسلحة -جيم  
ما زال احتفاع حزب اهلل ووريه من اجلماعاة بالسجمد يار  نطـاق سـيطرة الدولـة     - 27
(، 6772) 1071( و 6772) 1287( و 6772) 1559للفنانيـــة، يف انتـــ اك للقـــراراة   ا

حيد من قدرة الدولة علو ممارسة سيادهتا وبسـ  سـلطت ا بشـم  كامـ  علـو أرا ـي ا. وظـ         
حزب اهلل يقر علنا بتنه حيتفظ بقدرة عسمرية كفرية مستقلة عن قدرة الدولـة اللفنانيـة، زاعمـاي    

دوان حمتم  من جان  إسرا ي . وبعد انت اء والية الـر يس سـليمان،   بتهنا تشم  رادعا  د ع
 جلساة أيرى هليئة احلوار الو ا.  تعقد أي 

املشـتفه فـي م ُيـزعم بـتهنم      مـن  وألقو اجليل اللفناين والقوى األمنية القـفحل علـو عـدد    - 21
ان/يونيــه، حزير 68كــانوا يعــّدون هلجمــاة إر ابيــة و ــفطا منــ م مــواد لصــنم القنابــ . ويف   

اكتشف اجليل اللفناين ك فـا يف فنيـدق  نطقـة عمـار حيـوي أج ـزة متفجـرة معـّدة للـتفجري.          
حزيران/يونيه، اعتقلت القوى األمنية اجمت جمموعاة من األفراد ُيزعم بتهنم ينتمـون   69 ويف

إىل يجميا تعد مفجرين انتحاريني لشن  جماة يف لفنان. وواصلت السـلطاة الق،ـا ية اهتـام    
ــي      ــة. فف ــة أع،ــاء اجلماعــاة املتطرف ــه، اُت ــم   0وحماكم  خصــا باالنتمــاء إىل   68 وز/يولي

آب/أوسـطس كشـف تنالـيم     12داعل، سفعة من م موجودون أصجم يف ع ـدة الق،ـاء. ويف   
ــّنة ” الـــذي كـــان أعلـــن مســـؤوليته عـــن عـــدد مـــن اهلجمـــاة    “بعلفـــت –لـــواء أحـــرار السـ
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ة بتنـه حسـاب علـو موقـم تـويتر يـديره  ـخ  مـن         رسا    ريحل تثري النعراة املذ في ونشر
 بعلفت. مدينة
ــة        - 26 ــة األمنيـ ــذ ا طـ ــلة تنفيـ ــرابلس ومواصـ ــوةم يف  ـ ــاين بقـ ــيل اللفنـ ــار اجلـ وأدى انتشـ
و ـعت ا احلمومـة لتلـت املدينـة إىل التخفيـف مـن حـدة حـاالة التـوتر إال أن ا ـتفاكاة            اليت

لة بـالتقرير. وانفجـرة عفـوة ناسـفة بدا يـة      عنيفة وقعت مـم املقـاتلني يف أوايـر الفتـرة املشـمو     
 وز/يوليـه،   توقـم إصـاباة. ويف أعقـاب بـدء       1الصنم است دفت دورية للجيل اللفنـاين يف  

آب/أوسـطس ُقتـ   فـ  بـإ جمق نـار       2أحدات عرسال، حصـ  تصـعيد يف حـدة التـوتر ويف     
آب/أوسـطس،   5اتلني. ويف عشوا ي يف باب التفانة أاناء اال تفاكاة بني اجليل اللفناين واملقـ 

تعر ــت حافلــة تقــ  جنــودا لفنــانيني يف امللولــة هلجــوم أوقــم ســفعة جرحــو يف صــفوف م.           
آب/أوسطس، حص  اعتداء آير بعفوة ناسفة بدا ية الصنم بالقرب من موقـم للجـيل    2 ويف

ن أيلول/سـفتمرب ُقتـ  فـواز ب ـزي و ـو  ـيعي مـن سـما         9اللفناين أوقم قتيجم مـن املـدنيني. ويف   
ــاء إىل حــزب اهلل. ويف       ــه باالنتم ــا بالرصــاص الهتام ــة رمي ــاب التفان ــ    63ب ــفتمرب، ُقت أيلول/س

جندي بعدما أ لق مسلحون النار علو امنـة للجـيل اللفنـاين يف الفـداوي. وُقتـ  أي،ـا فيصـ         
تشــرين  0األســود، و ــو مقاتــ  مــن بــاب التفانــة، برصــاص ُأ لــق مــن ســيارة مــارة. ويف          

ــ ــوبر، ُقت ــة الصــنم ُعثــر علي ــا     األول/أكت ــوة ناســفة بدا ي ــه تفميــت عف ــاء حماولت   جنــدي يف أان
تشـرين األول/أكتـوبر برصـاص     9املدينة. ويف أماكن أيرى يف لال لفنان، ُقت  جندي يف  يف

تشـرين األول/أكتـوبر،    10ُأ لق من سيارة مارة يف عمار. ويف عمـار أي،ـا، ُقتـ  جنـدي يف     
تشـرين األول/أكتـوبر، قـام     63ار علو حافلة للجيل. ويف عندما أ لق مسلحون جم ولون الن

اجليل اللفناين بعمليـة توقيـف يف ال،ـنية تسـففت بانـدالة ا ـتفاكاة اسـتمرة اجماـة أيـام مـم           
مقاتلني إسجمميني متطرفني يف  رابلس ويف أماكن أيرى يف لال لفنان. وأدة أعمـال العنـف   

جنديا وعدد من املقـاتلني، وجـرد    16نيني و قتلو من املد 17 ذه إىل سقول ما ال يق  عن 
مدنيا. و ف  اجليل اللفناين اـجمت عفـواة ناسـفة بدا يـة      27 جنديا و 97أصي  أكثر من و

الصــنم مو ــوعة يف مركفــاة، وأنــواة  تلفــة مــن الــذيا ر واملتفجــراة، وأوقــف أكثــر مــن    
 مقاتجم.   127
ســمرية التابعــة للجف ــة الشــعفية و  ُيحــرز أي تقــدم علــو صــعيد تفميــت القواعــد الع - 23

القيـادة العامـة وفـتح االنتفا ـة. وكـان املشـاركون يف  يئـة احلـوار الـو ا           -لتحرير فلسطني 
ــام   ــرروا يف عـ ــد      6772قـ ــت القواعـ ــود تلـ ــا زال وجـ ــد. ومـ ــت القواعـ ــت تلـ ــوب تفميـ وجـ

احلــدود السـيادة اللفنانيـة للخطــر ويعرقـ  قـدرة الدولــة علـو رصـد ومراقفــة أجـزاء مـن          ُيعـرِّذ 
 السورية بصورة فعالة. -للفنانية ا
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وكانت احلالة يف املخيماة الفلسطينية مستقرة نسفيا يجمل الفترة املشـمولة بـالتقرير.    - 22
حزيران/يونيه، وقـم ا ـتفاك بـني تنالـيم فـتح االنتفا ـة وتنالـيم مسـلح آيـر يف  ـيم            37ويف 

. وانتشـرة قـوة أمنيـة جديـدة ممونـة       اتيجم لجمجئني أدى إىل سقول اجماة قتلو مـن املقـاتلني  
 وز/يوليـه يف  ـيم عـني     8يف  “القـوة األمنيـة املشـتركة   ”من فصا   فلسـطينية  تلفـة ُتسـمو    

تشـرين األول/أكتـوبر، قتـ      8احللوة لجمجئني الفلسطينيني، بدعم من السلطاة اللفنانيـة. ويف  
حون النـار علـو مـدنيني     خصان وأفيد عـن إصـابة عـدد مـن املـارة يفـرود عنـدما أ لـق مسـل         

 عزال يف املخيم.  
ــالتقرير، وال  - 25 ــرة املشــمولة ب ــادة تقــارير     ويــجمل الفت ســيما بعــد أحــدات عرســال، أف
قيام جمتمعاة حمليـة يف بعـحل املنـا ق بتشـمي  جمموعـاة للـدفاة عـن الـنفس وقـد جـرى            عن

 توفري السجمد لفع، ا هلذا الغرذ.
 

 يد األسلحة ومراقفة احلدود  حالر تور -دال  
دأب ممثلو احلمومة ا سرا يلية علو االدعاء بوجـود عمليـاة مسـتمرة لنقـ  األسـلحة       - 22

بمميــاة كــفرية إىل حــزب اهلل عــرب احلــدود اللفنانيــة الســورية. إن األمــم املتحــدة تتيــذ  ــذه    
وواصـ  ممثلـو   االدعاءاة علو حمم  اجلد، ولمن ليس يف وسع ا التحقق من ا بشم  مستق . 

احلمومة ا سرا يلية ا عراب عن قلق م العميـق مـن احتمـال نقـ  منالومـاة أسـلحة متطـورة        
 إىل حزب اهلل.  

آب/أوسطس، يف أعقاب إلقاء القفحل علو قا د يف تناليم سوري تـابم لتنالـيم    6ويف  - 20
داعـــل، القاعـــدة يف لفنـــان، عف ـــر  مقـــاتلون مـــن اجلماعـــاة املتطرفـــة، بينـــ ا جف ـــة النصـــرة و 

منطقة القلمون يف اجلم ورية العربية السورية و امجوا مواقم للجيل اللفناين يف حمي  بلـدة   من
ــيل       ــاتلني واجلــ ــني املقــ ــاة بــ ــتمرة املواج ــ ــد اســ ــة. وقــ ــو املدينــ ــيطروا علــ ــال وســ عرســ

مقـاتجم.   57جنـديا وحنـو    19 مـدنيا و  26أيـام ُقتـ  يف يجمهلـا مـا ال يقـ  عـن        ةسـة  اللفناين
ــن      آب/أ 0 ويف ــر م ــروا أكث ــم دايــ  عرســال وأس  ــاتلون إىل مواق  37وســطس، انســح  املق
ــدايلي كر ــا ن. ومــا زال مــا ال يقــ         مــن ــوى األمــن ال ــراد ق ــاين ومــن أف ــود اجلــيل اللفن جن
ر ينــة قيــد االحتجــاز لــدى جف ــة النصــرة أو داعــل. وقــد ُأفــر  عــن ســفم ر ــا ن      61 عــن
ا بقتــ  ر ــا ن أيــرى. وانتشــر اجلــيل حــني قتلــت  اتــان اجلماعتــان اــجمت ر ــا ن و ــددت يف

اللفناين بقوة الحتواء املقاتلني يـار  عرسـال ومـنع  م مـن العـودة إلي ـا أو اسـتخدام ا لتقـدمي         
ــاتلني،          ــو يف صــفو  املق ــن ســقول قتل ــد ع ــدة، وأفي ــت ا ــتفاكاة ع ــم لوجســيت. ووقع دع

 ة للجيل اللفناين وقتلوا جنديني.أيلول/سفتمرب  اجم مسلحون دوري 19 ويف
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و امجــت مجاعــاة مــن املقــاتلني الســوريني مواقــم حلــزب اهلل يف الفقــاة بــالقرب مــن    - 28
أيلول/ســفتمرب، أعلنــت جف ــة النصــرة مســؤوليت ا عــن    67الســورية. ويف  - احلــدود اللفنانيــة

انفجار عفوة ناسفة بدا ية الصنم مو وعة يف مركفة عند حاجز تفتيل حلزب اهلل بالقرب مـن  
ــادة ال  ــة أف ــة أ ــخاص. ويف   ا ريف ــارير بتهنــا أودة بثجما ــوبر،  ــاجم   5تق تشــرين األول/أكت

مقــاتلون مــن جف ــة النصــرة قــد موا مــن بلــدة عســ  الــورد الســورية موقعــا حمصــنا حلــزب اهلل     
ال يقـ  عـن   بالقرب من بريتال أدى إىل سقول ما ال يق  عن مثانية من مقاتلي حزب اهلل ومـا  

 مقات  من جف ة النصرة.
الفتـرة املشـمولة بـالتقرير تمـررة حـوادت إ ـجمق النـار والقصـف بالقـذا ف           ويجمل - 29

والصواري  عرب احلدود إىل داي  لفنان انطجمقا من اجلم ورية العربيـة السـورية، تسـففت بعـدد     
وـارة أودة   28من ا صاباة وأحلقت أ ـرارا ماديـة. و ـّنت الطـا راة السـورية أكثـر مـن        

آيــرين يفــرود.  38حــول عرســال وأصــابت أكثــر مــن  بســتة ســوريني يف حــوادت منفصــلة  
حـادت إ ـجمق نـار يف اجتـاه لفنـان انطجمقـا مـن اجلم وريـة العربيـة           177ُسج  أكثر مـن   كما

صارويا يف اجتـاه لفنـان، مـا سـل  ال،ـوء       10عملية قصف وإ جمق  25السورية، وأكثر من 
 علو ا طر الذي يتعرذ له املقيمون يف املنا ق احلدودية.  

ــة         - 57 ــة العربي ــدا ر يف اجلم وري ــال ال ــتمراره مشــاركته يف القت ــد جــا ر  حــزب اهلل باس وق
السورية ونالم جنازاة ملقاتلي حزب اهلل الذين ُقتلوا  ناك. وأفيد أي،ا عـن مشـاركة لفنـانيني    
ــة الســـورية         ــ  املعار ـ ــورية إىل جانـ ــة العربيـــة السـ ــدا ر يف اجلم وريـ ــال الـ ــرين يف القتـ آيـ

 أي،ا.ن  داعل جا وإىل
ــد عــن اجتــاٍر وــري       - 51 ــيت تفي ــان، والتقــارير  ال ــة العنيفــة يف لفن إن تووــ ن اجلماعــاة املتطرف

السـورية، ُتـربز احلاجـة     - مشروة باألسلحة، وحركةن املقاتلني املسلحني عـرب احلـدود اللفنانيـة   
دود. إىل زيادة قـدراة السـلطاة األمنيـة اللفنانيـة علـو مواج ـة  ـذه الت ديـداة ومراقفـة احلـ          

آب/أوسطس علو  فة قـدر ا بليـون    12واستجابةي ألزمة عرسال وافقت احلمومة اللفنانية يف 
دوالر مقدمة من اململمة العربية السعودية كمساعدة فورية للجـيل اللفنـاين واألج ـزة األمنيـة     
األيـــرى، ت،ـــا  إىل التع ـــد الســـابق للمملمـــة العربيـــة الســـعودية بتقـــدمي مســـاعدة قـــدر ا 

دوالر بالتعاون مم فرنسا. وقد قدمت الـدول األع،ـاء مسـاعدة مفا ـرة إىل اجلـيل       بجميني 3
اللفنــاين، ســواء علــو الصــعيد الثنــا ي أو يف إ ــار  ــذا الربنــامو اجلديــد، ومــا زال تقــدمي مزيــد   

 املساعدة قيد املناقشة. من
و ناة ومنذ مواج اة عرسال، قامت القوى األمنية بسلسلة مـن املـدامهاة يف املسـت    - 56

وري الرمسية لجمجئني من أج  القفحل علو مقـاتلني مشـتفه إـم يف أعقـاب  جمـاة  ـد قـوى        
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أيلول/ســفتمرب، دا ــم اجلــيل اللفنــاين     65ن. ويف وســوري األمــن، اعُتقــ  بنتيجتــ ا الجئــون    
مستو نة وري رمسية قرب عرسال. وأعقفت  ذه املدامهة، اليت ُأحرقت في ا أماكن إيواء عـدة،  

 دنيني وبسقول إصاباة يف صفوف م.ل إساءة يف حق املمزاعم  صو
ومــم أن معالــم اجملتمعــاة االيــة مــا زالــت تــوفر مــجم،ا آمنــا لجمجــئني الســوريني،            - 53
زادة حاالة التوتر إىل حد كفري يف بعحل األماكن،  ا في ـا منطقـة عمليـاة اليونيفيـ .      فقد

ــية األمــــم املتحــــدة لشــــؤون الجمجــــئني   ــتنادا إىل مفو ــ ــو واســ الجــــئ  1 677، ُأجلــــي  حنــ
املسـتو ناة وـري الرمسيـة يف سـ   الفقـاة. وقـد زادة تم نـاة وسـا   ا عـجمم بإممـان            من

جلف ة النصرة وداعل يف منـا ق الجمجـئني مـن الشـعور بانعـدام األمـن،        “يجميا نا مة”وجود 
ايـد عـن   ما أاار  واجس تتعلق بتوفري احلماية. ووقعت حوادت عنف متفرقة وأفيد بشـم  متز 

 فرذ حالر جتول حملي علو الجمجئني.
مليون الجـئ بينـ م أكثـر مـن      12162ويفل  العدد احلاى لجمجئني السوريني يف لفنان  - 52

ــذ تقريــري األيــري ويف أعقــاب      53 777 ــاة اليونيفيــ . ومن الجــئ مســج  يف منطقــة عملي
الجـئ عراقـي.    8 577سقول مدينة املوص ، العراق، ُسج  يف لفنان أي،ـا يف حزيران/يونيـه   

وُتطفاـق منــذ أوايـر أيلول/ســفتمرب قيـود علــو ديـول الســوريني ومعـاودة ديــوهلم عنـد املعــابر       
احلدوديــة الرمسيــة، علــو حنــو مينــم يف الواقــم ديــول مجيــم الســوريني الــذين يلتمســون اللجــوء   

قـت نفسـه،   يف احلاالة ا نسانية احلرجـة لغـرذ املـرور العـابر للسـفر إىل ا ـار . ويف الو       إال
الذة احلمومة قراراة بتسـ ي  جتديـد ا قامـة مـن دايـ  لفنـان، لفتـرة حمـدودة، بغيـة إعفـاء           
املوجودين بشم  وـري  ـرعي أو الـذين جتـاوزوا مـدة إقامتـ م، مـن دفـم الغرامـاة. وال يـزال           
ــربامو.      ــي  لل ــنق  أدة إىل تقل ــان كــفريا إال أن أوجــه ال ــدفق املســاعداة ا نســانية إىل لفن ت

مليـاراة   120 يف املا ـة مـن مفلـ  الــ     32 حلالة إعداد  ذا التقرير   يمن قد ور د  سوى وحىت
 يطة االستجابة ا قليمية لسورية.يف إ ار  6712دوالر املطلوب للفنان منذ مطلم عام 

وال يزال و م الجمجئـاة السـورياة مـن النسـاء والفتيـاة يف وايـة الصـعوبة. فنسـفة          - 55
لجمجئني  م من النساء واأل فال، وال تزال الجمجئاة ال،عيفاة ُتستغ  مـن  يف املا ة من ا 86

، وممارسـة اجلـنس   يجمل وسا   التمي ف للحفاع علـو بقـا  ن، ومنـ ا الفغـاء، والـزوا  املفمـر      
 مقاب  املساعدة.

الجئ فلسطيا قند موا من اجلم ورية العربيـة السـورية،    23 777ويف لفنان حاليا حنو  - 52
الجئ مقارنة بالعدد املسج  سابقا. وما زالت القيـود الـيت تفر ـ ا     17 777ذ قدره باخنفا

 نـم ديـول أولفيـة الجمجـئني الفلسـطينيني اهلـاربني مـن         6712احلمومة اللفنانية منذ أيار/مايو 
اجلم وريــة العربيــة الســورية،  ــن فــي م مــن يســعو منــ م إىل   لــ  أســرته املوجــودة أصــجم     
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ــا   يف ــان. أم ــتيري        لفن ــق وت ــا يواج ــون عوا  ــان فمــثريا م ــرور عــرب لفن ــ م إىل امل ــن يســعو من م
 احلدود.   عند
 

 األلغام األر ية والقناب  العنقودية   - اء  
تشـرين   12حزيران/يونيـه إىل   62نشرة اليونيفي  يف منطقـة عملياهتـا يف الفتـرة مـن      - 50

لــتخل  مــن الــذيا ر وــري املنفجــرة  األول/أكتــوبر ســفعة أفرقــة  زالــة األلغــام يــدوياي وفريقــا ل  
وفريقا ميمانيميا  زالـة األلغـام تابعـا لليونيفيـ ،  قفـق  فريـُق األمـم املتحـدة لـدعم ا جـراءاة           

مـن املنـا ق    6م 535املتعلقة باأللغـام مـن قـدراهتا. وعملـت اليونيفيـ  علـو تط ـري أكثـر مـن          
لغمــاي  12، كمــا عثــرة علــو  ا طــرة  تاحــة القــدرة علــو الوصــول إىل نقــال ا ــ  األزرق  

م،اداي لألفراد ودمرهتا. كما نالم فريـق دعـم ا جـراءاة املتعلقـة باأللغـام سـفعة أنشـطة لـدعم         
دوراة تدريفية للتوعية بالـذيا ر وـري املنفجـرة وأجـرى      17نشا ا للتحقق و  13التدري  و 

 ىل مواقم العملياة ل،مان اجلودة.زيارة إ 33
ــا  - 58 ــز اللفنــ ــاد املركــ ــني   وأفــ ــام بــ ــه قــ ــام بتنــ ــة باأللغــ ــال املتعلقــ ــايو  1ين لألعمــ أيار/مــ
مــن املنــا ق ا طــرة، للــت بشــم  ر يســي       6م 282 876آب/أوســطس بــتط ري   31 و

ــارك، ودمــ   ــا ق املع ــة    963ر من ــذيا ر العنقودي ــن ال ــة م ــري     00و  قطع ــذيا ر و ــن ال ــة م قطع
 ملنفجرة ولغم واحد م،اد لألفراد.ا
 

 ترسيم احلدود   -واو  
الســورية يــجمل الفتــرة   -  حيــرز أي تقــدم بشــتن ترســيم أو تعلــيم احلــدود اللفنانيــة    - 59

املشمولة بالتقرير،  ا يف ،لت يف املنـا ق وـري املؤكـدة أو الـيت  ـي مو ـم نـزاة، علـو النحـو          
ــرارين      ــن يف الق ــس األم ــه جمل ــا إلي ــذي دع (. إن بســ  6772) 1071( و 6772) 1287ال

و مجيـم األرا ـي اللفنانيـة، و مـني القـوى األمنيـة اللفنانيـة واجلـيل         سلطة احلمومة اللفنانية عل
اللفناين من  ف  األمن علو احلدود ملنم ديـول األسـلحة أو مـا يتصـ  إـا مـن أعتـدة يتطلـ          

رب وقــت مممــن مــن ترســيم احلــدود وتعليم ــا بــني لفنــان واجلم وريــة العربيــة الســورية يف أقــ  
 الناحية العملية.

رز أي تقــدم بشــتن مســتلة مــزارة  ــفعا. و  تصــدر حــىت اآلن أي ردة    كمــا   ُيحــ  - 27
فع ، سواء من قف  إسرا ي  أو مـن اجلم وريـة العربيـة السـورية، علـو التحديـد املؤقـت لتلـت         

 1071عـن تنفيـذ القـرار     6770تشـرين األول/أكتـوبر    37املنطقة الوارد يف تقريري املـؤرخ  
(6772( )S/2007/641  .) 
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 وسجممة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لفنان  أمن  -االثا  
واصلت اليونيفي  مراجعـة يطط ـا األمنيـة وتـدابري ا الراميـة إىل التخفيـف مـن حـدة          - 21

املخــا ر وأجــرة تــدريفا يف جمــال التوعيــة بالســجممة ألفراد ــا وحلمايــة منشــ هتا وموجوداهتــا.    
للتتكـد مـن التصـدي جلميـم الت ديـداة      تواص  التعاون بني اليونيفي  والسلطاة اللفنانية  كما

 األمنية علو النحو املناس .  
وواصــلت اليونيفيــ  رصــد ا جــراءاة يف ااــاكم العســمرية اللفنانيــة  ــد أ ــخاص     - 26

يشــتفه يف قيــام م بــالتخطي  أو بارتمــاب اعتــداءاة يطــرية  ــد حفالــة الســجمم التــابعني          
مفتوحـة ر ـن احلصـول     6770م يف عـام  لليونيفي . وال تزال ق،ـية متعلقـة إجـوم يطـري وقـ     

من املقرر أن ُتعقـد   ،6778جوم يطري آير وقم يف عام علو أدلة جديدة. ويف ق،ية تتعلق إ
. 6712تشـرين الثـاين/نوفمرب    11جلسة االستماة التالية يف حمممة االسـتئنا  العسـمرية يف   

علـق بإبـداء نيـة إر ابيـة     . ويف ق،ية تت6711والتحقيق جاٍر يف  جومني يطريين وقعا يف عام 
ــاير   ــم      6712ُفتحــت يف كــانون الثاين/ين ــن املشــتفه إ ــام يف حــق عــدد م ــوا ح اهت ، صــدرة ل

 أمام ااممة العسمرية الدا مة. وأحيلوا إىل اااكمة
  

 انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لفنان -رابعا  
فـرداي،   17 519سمري لليونيفيـ   تشرين األول/أكتوبر، بل  إمجاى القوام الع 61يف  - 23

ــ م  ــن   217بينـ ــرأة، مـ ــدين       38امـ ــر املـ ــّم العنصـ ــواة. و ـ ــامهة بقـ ــدان املسـ ــن الفلـ ــدا مـ بلـ
امـرأة، علـو التـواى.     152و  86مـن املـوظفني الـو نيني، بينـ م      272موظفا دوليـا و   600

نــة، بينــ م مراقفــاي عســمرياي مــن  يئــة األمــم املتحــدة ملراقفــة اهلد 55ويشــم  أي،ــا مــا جمموعــه 
  يف لفنان، جزءاي من اليونيفي .امرأة، املنتشرين بوصف م فريق املراقفني

موقعا عمجمنيـا. وإـد  تفسـي  االحتياجـاة مـن القـوة        59و وي منطقة العملياة  - 22
الفحريــة ال،ــاربة، مــم احلفــاع علــو قــدرهتا التشــغيلية، أجــرة إدارة عمليــاة حفــظ الســجمم     

بالتنسيق مم اليونيفي ،  ليجم نالريا لتوزيم امل ام علو السـفن، وأوصـت    التابعة لألمانة العامة،
ــق االســتفدال التــدرجيي للفرقا ــاة       ــة عــن  ري بإعــادة تشــميٍ  ممرحــ  للقــوة ال،ــاربة الفحري
بطراداة، ر نا بو م رسا   التوريـد مـم كـٍ  مـن الفلـدان املسـامهة بقـواة. وميمـن لدراسـة          

توصـي   ، أن6712زمـم إجراه ـا يف الربـم األيـري مـن عـام       بشتن القدراة العسـمرية، مـن امل  
 بإديال مزيد من التعديجمة.
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 املجمحالاة   -يامسا  
روم تزايد اهلواجس األمنية ا قليمية، وحصول عدد من احلوادت ا طـرية عـرب ا ـ      - 25

نـان إىل  األزرق، ظ  الو م يف منطقة عملياة اليونيفي  مستقرا نسفيا، وأنا أدعو إسـرا ي  ولف 
بذل ك  اجل ود للتتكد  بقاء الو م علو حاله. وُيعزى  ذا االستقرار النسيب يفزء كـفري منـه   
إىل وجود اليونيفي  وترتيفاة االتصال والتنسيق اليت تّتفع ا مم اجليل اللفنـاين وجـيل الـدفاة    

ر باحلفاع علـو  ا سرا يلي. وأ يد باجليل اللفناين وجيل الدفاة ا سرا يلي اللتزام ما املستم
وقف األعمال العدا ية من يجمل مشاركت ما النشطة مم اليونيفي  واسـتعدادمها للمشـاركة يف   
آلياة نزة فتيـ  التـوتر وبنـاء الثقـة علـو حنـو بّنـاء. وسـيمون مـن امل ـم إبقـاء الو ـم مسـتقرا              

 قة كم .وآمنا يف جنوب لفنان يف مواج ة الت ديداة األمنية اليت يتعرذ هلا لفنان واملنط
إن عــدد احلــوادت ا طــرية الــيت حصــلت علــو  ــول ا ــ  األزرق يــجمل الفتــرة           - 22

املشـمولة بــالتقرير، والــيت ميمــن أن تــؤدي بســ ولة إىل مزيــد مــن التصــعيد، ُتــربز الطــابم  اهلــل  
لوقف األعمال العدا ية ولل ـدوء السـا د علـو  ـول ا ـ  األزرق. وبعـد انق،ـاء أ ـ ر عـدة          

آ،ار/مـارس علـو جـيل الـدفاة ا سـرا يلي يف ظـرو  مماالـة،         12ي ُ ـن يف  علو اهلجوم الذ
أدين االعتداَء اجلديد علو دورية جلـيل الـدفاة ا سـرا يلي جنـوب ا ـ  األزرق الـذي أعلـن        
حزُب اهلل مسؤوليت ه عنه، وإ جمق  النار االنتقـامي مـن قفـ  جـيل الـدفاة ا سـرا يلي يف اجتـاه        

ــر    ــذين يشــمجمن ي ــان، الل ــرار     لفن ــة وللق ــال العدا ي ــف األعم ــاق وق ــن التف  1071قني يطريي
ــاحترام ســجممة ا ــ  األزرق     6772) (. ومــرة أيــرى، أود أن أ ــري إىل التزامــاة الطــرفني ب

وباحلفــاع علــو وقــف األعمــال العدا يــة. وإىل حــني انتــ اء اليونيفيــ  مــن التحقيــق يف حــادت  
أدين أي،ا حادت إ جمق النـار بـني اجلنـود    تشرين األول/أكتوبر،  5إ جمق النار الذي وقم يف 

ــرار       ــ اكا لســجممة ا ــ  األزرق وللق ــاره انت ــرا يليني باعتف ــانيني وا س (. 6772) 1071اللفن
عودة السريعة إىل وقف األعمال العدا ية بف،  اسـتفادة الطـرفني مـن ترتيفـاة     الوإنا أرح  ب

ــود يفــرود يف   اليونيفيــ  لجمتصــال والتنســيق. وأود أن أعــرب عــن األســف     ــة جن صــابة اجما
 احلوادت.    ذه
وإنــا أ ــج  إ ــجمق الصــواري  مــن جنــوب لفنــان يف اجتــاه إســرا ي  يف الفتــرة مــن     - 20
آب/أوســــطس، باعتفــــاره يرقــــا يطــــريا لوقــــف األعمــــال العدا يــــة  65 وز/يوليــــه و  11

 اجتـاه لفنـان   (. إن الرد االنتقامي  سرا ي  بإ جمق قـذا ف املدفعيـة يف  6772) 1071 وللقرار
 ـو يف الوقـت نفسـه عمـ  يطـري ومنـاقحل لتوقعـاة األمـم املتحـدة يف سـياق وقـف األعمـال             
العدا ية. وينفغي  سرا ي  أن لطر اليونيفي  علو الفور لـدى تعر ـ ا   ـجمق نـار وأن  تنـم      
ــوري،        ــنفس بشــم  ف ــدفاة عــن ال ــرد إال إ،ا كــان الو ــم يســتدعي بشــم  وا ــح ال عــن ال
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الي لليونيفي  واجليل اللفناين التعام  مم  ذه اهلجمـاة. وأ ـري إىل القـرار ا جيـا      تتيح أو وأن
ــاب اهلجــوم           ــنريان يف أعق ــو ال ــرد عل ــن ال ــاة ع ــدفاة ا ســرا يلي االمتن ــ  جــيل ال ــن جان م

 آب/أوسطس روم وقوة إصاباة يف صفو  املدنيني.   63بالصواري  يف 
طـواة امللموسـة حنـو االمتثـال المامـ  للقـرار       وأحس الطرفني علو القيام  زيد من ا  - 28

( ألن انتشـار اليونيفيـ  يف جنــوب لفنـان ال ميمـن أن يمــون بـديجم مـن وقــف       6772) 1071
دا م   جمق النار وحٍ   وي  األج . وأ،كر الطـرفني مـن جديـد بتمهيـة  ـد   قيـق وقـف        

لـو االلتـزام جمـددا بتنفيـذه     دا م   جمق النار، علو النحو املتويو يف  ذا القرار وأ ـجع ما ع 
وعلــو النالــر مــم منســقي ا ــاص واليونيفيــ  يف أف،ــ  الســف  اآليلــة إىل إحــراز تقــدم يف  ــذا  
الصدد. ويف الوقت نفسه، جي  علـو الطـرفني احلفـاع علـو التزام ـا بوقـف األعمـال العدا يـة         

تدابري بّناءة وعمليـة  وباالحترام التام لمام  ا   األزرق. و واصلة العم  مم اليونيفي  لو م 
لفنـــاء الثقـــة، تشـــم  و ـــم عجممـــاة مر يـــة علـــو ا ـــ  األزرق ومواصـــلة تعزيـــز ترتيفـــاة   

 والتنسيق. االتصال
ــفة        - 29 ــم ، بالنسـ ــا تشـ ــر  الا، ـ ــ   ـ ــو كـ ــ  علـ ــا جيـ ــرى أي،ـ ــراءاة أيـ ــة إجـ ومثـ
هلــا إسـرا ي ، انسـحاب جــيل الـدفاة ا ســرا يلي مـن لـال قريــة الغجـر واملنطقــة املتاةـة         إىل

الواقعـة لـال ا ـ  األزرق، و ـو انسـحاب واجــ  التنفيـذ منـذ أمـد بعيـد، والوقـف المامــ            
ي  وميمـن  النت اكاة اجملال اجلوي اللفناين، اليت تزيد من حدة التوتر يف منطقة عملياة اليونيف

 أن تتسف  يف حادت يطري.
ه الفعليـة علـو كامـ     ومن امل م أن حيرز لفنان مزيـدا مـن التقـدم يف اجتـاه بسـ  سـلطت       - 07

ــراراة         ــذ ق ــة تنفي ــة، وكفال ــام بتنشــطة عدا ي ــم اســتخدام أرا ــيه للقي ــة، ومن األرا ــي اللفناني
ــرار    ــة وأحمــام الق ــراد     6772) 1071احلموم ــن األف ــة م ــة يالي ــق بإنشــاء منطق ــا يتعل ( يف م

   احلمومة اللفنانية واليونيفي .املسلحني والعتاد واألسلحة عدا ما خي
القلق بوجه ياص إزاء انت اكاة ا   األزرق اليت يقوم إـا أفـراد القـواة     ويساورين - 01

أن  إ، املسلحة، ال سيما من جان  جيل الدفاة ا سرا يلي، يجمل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.   
 ــذه األعمــال الــيت ميمــن أن تــؤدي إىل حــوادت يطــرية،  ــي أعمــال وــري مقفولــة. كمــا أن     

منطقـة مـزارة    اكاة ا   األزرق اليت يرتمف ا مدنيون لفنانيون يفالزيادة المفرية يف عدد انت 
 فعا تشم   ي أي،ا مدعاة للقلق. إن االحتـرام التـام لمامـ  ا ـ  األزرق عامـ  حيـوي يف       
احلفاع علو االستقرار واهلدوء يف املنطقة. وإنا أدعو الطـرفني إىل بـذل مزيـد مـن اجل ـد ملنـم       

 ج ة ك  من ما. اة للخ  األزرق منحصول انت اك
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ويجمل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت تسجا  حـاالة إعاقـة حلريـة حركـة اليونيفيـ        - 06
ــود         ــ  اجلن ــو وجــه ا صــوص مــن قف ــت عل وظــ  أفراد ــا عر ــة لســلوك عــدواين،  ــا يف ،ل
ل ا سرا يليني واللفنانيني. وأود أن أ،كار الطرفني بالتزاماهتما  مان السماد لليونيفي  بالوصـو 

اآلمـــن ودون إعاقـــة يف القيـــام بعملياهتـــا. ومـــم أن عـــدد األحـــدات ال يـــزال  امشـــيا مقارنـــةي 
باملستوى العام ألنشطة اليونيفي ، فإن بع، ا ميمن أن يعـرذ فعاليـة اليونيفيـ  وسـجممة وأمـن      

(. إن املســؤولية الر يســية 6772) 1071موظفي ــا للخطــر يف تنفيــذ م ــام م  وجــ  القــرار 
 ة حركة أفراد اليونيفي  يف منطقة العملياة تقم علو عاتق السلطاة اللفنانية.عن  مان حري

ــا       - 03 ــة يشــم  عا ق ــزال احتفــاع حــزب اهلل بالســجمد يــار  نطــاق ســيطرة الدول وال ي
ويتنــاقحل مــم  اوا ــحا أمــام قــدرة الدولــة علــو  ــمان ممارســة كامــ  ســلطت ا علــو أرا ــي    

ــرارين     ــد  وجــ  الق ـــزاماة الفل ــو   6772) 1071( و 6772) 1559الت ــس عل ــا يفع (. وم
القلق احلقيقي والوا ح  ـو أنـه يف الالـرو  احلاليـة باتـت أعمـال  يئـة احلـوار الـو ا جممـدة           
وأن املقرراة الـيت الـذهتا اهليئـة سـابقا، وبينـ ا نـزة سـجمد اجلماعـاة اللفنانيـة ووـري اللفنانيـة            

ــر      ــزة ســجمد القواعــد العســمرية للجف ــة الشــعفية لتحري ــتح   -فلســطني ون ــة وف ــادة العام القي
 االنتفا ة، ال تزال وري مطفقة.  

واليــوم، وبعــد انق،ــاء أربــم ســنواة علــو بــدء الــشاة الســوري،   يمــن تــتاري تلــت    - 02
األزمة علو لفنان أ ـد و ـتة ممـا  ـو عليـه اليـوم. فاهلجمـاة الـيت تشـن ا علـو اجلـيل اللفنـاين             

ــ ا دا  ــة    اجلماعــاة املتطرفــة العنيفــة، وبين ــة العربي عــل وجف ــة النصــرة، انطجمقــا مــن اجلم وري
السورية، وتوول ا داي  األرا ي اللفنانية، واحتجاز ا للر ـا ن وأعمـال القتـ  الوحشـي الـيت      
 ي مسؤولة عن ارتماإا، تشم  مجيع ا تطوراة مثرية للقلق بشم  يـاص. إنـا أهكـد مـن     

ا فـرا  املفمـر عـن مجيـم عناصـر األمـن       جديد إدانة األمـم املتحـدة هلـذه األعمـال وأتطلـم إىل      
اللفنانيني ااتجـزين كر ـا ن. كمـا أ ـج  أعمـال القصـف وإ ـجمق النـار وعمليـاة التووـ            
ــة الســورية. وأدعــو       ــة العربي ــا مــن اجلم وري ــة انطجمق ــة اللفناني ــا ق احلدودي ــة يف اجتــاه املن اجلوي

ــرا  املتحاربــة       ــم األ  ــة الســورية ومجي ــة العربي ــة اجلم وري ــد إىل المــف   حموم ــت الفل يف ،ل
انت اكاة احلدود واحترام سيادة لفنان وسجممته ا قليمية. وأنـوه بـا طواة ا جيابيـة الـيت      عن

قام إـا اجلـيل اللفنـاين بتعزيـز انتشـاره لـاال ويف أجـزاء مـن احلـدود الشـرقية للفنـان، وأ ـجم             
ن أجــ  توســيم نطــاق  ــذا احلمومـة اللفنانيــة، مدعومــةي مــن الشــركاء الثنــا يني، علــو العمــ  مــ 

 اللفنانية. - االنتشار علو  ول احلدود السورية
إنا أدين مشاركة لفنـانيني يف الـشاة الـدا ر يف اجلم وريـة العربيـة السـورية يف انتـ اك         - 05

لسياسـة احليــاد والنــتي بـالنفس الــيت تنتــ ج ا احلمومـة اللفنانيــة ومفــادص إعـجمن بعفــدا الصــادر     
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الذي وافق عليه مجيم القادة السياسيني يف لفنـان. وأدعـو مـرة أيـرى      6716حزيران/يونيه  يف
حزب اهلل ووريه من العناصر اللفنانيني إىل التراجم عن املشاركة يف الـشاة السـوري، انسـجاما    

 مم تلت االلتزاماة وحرصا علو االستقرار يف لفنان.  
فاع علو األمن يف معالـم املنـا ق   إن اجل ود اليت تفذهلا احلمومة والقوى األمنية يف احل - 02

ــة          ــن أزم ــوتر النامجــة ع ــة وحــاالة الت ــا ق احلدودي ــم التطــوراة ا طــرية يف املن ــة، رو اللفناني
الر ا ن، جديرة بالثناء. إال أن ال،غول املمار سة حقيقية،  ـا يف ،لـت اهلجمـاة علـو اجلـيل      

أعـرب عــن األســف للخســا ر   اللفنـاين واحلــوادت املذ فيــة الطـابم يف جممــ  األمــاكن. وأود أن  
األرواد يف صفو  اجليل اللفناين والقوى األمنيـة يف أداء واجفـاهتم. ومـن احليـوي  ـمان       يف

استمرارية وحدة احلمومة اجلامعة لر يس الوزراء سجمم يف وجه  ذه التحدياة وتقـدمي الـدعم   
والـدينيون اللفنـانيون الـذين     للقوى األمنية. وأنوه باجل ود ا جيابية اليت يفذهلا القادة السياسيون

عملـــوا مـــن أجـــ  ممافحـــة التحـــريحل وتعزيـــز الوحـــدة يف مواج ـــة االنقســـاماة السياســـية  
واملذ فيــة، وأ ــجم علــو مواصــلة  ــذه اجل ــود. إن التقــارير الــيت تفيــد عــن تشــمي  مجاعــاة  
و مسلحة للدفاة عن النفس  ي مدعاة للقلـق. إنـا أ ـجم اجلميـم يف لفنـان علـو التركيـز علـ        

ــرار        ــد بالتزام ــا  وجــ  الق ــدول األع،ــاء التقي ــ  بال ــة وأ ي ــز مؤسســاة الدول  1071تعزي
 (  نم بيم أو توريد األسلحة واملواد ،اة الصلة إىل المياناة أو األفراد يف لفنان.  6772)

وإنا أاا علو اجليل اللفناين لتعاونه القوي مم اليونيفيـ . وأنـوه أكثـر مـن أي وقـت       - 00
ور احليوي الذي ي،طلم به يف مواج ة التحدياة األمنية املتشـابمة يف الفلـد،  ـا يف    م،و بالد

اللفنانيـة.   - ،لت ممافحة ا ر اب والصمود يف وجـه ال،ـغول القويـة عنـد احلـدود السـورية      
سـيما املسـاعدة الفوريـة     وأرح  بالدعم الذي تلقتـه القـوى األمنيـة مـن الـدول األع،ـاء، وال      

،لت من يجمل تع د اململمة العربية السعودية بالتزامـاة إ ـافية. وأنـا أ ـدد     الو يمة،  ا يف 
علــو الطــابم امللــح هلــذه املســاعدة. وأ ــجم الــدول األع،ــاء الــيت يف وســع ا مواصــلة تقــدمي      
املساعدة إىل اجليل اللفناين علو نطاق أوسم، مسـتفيدة يف ،لـت مـن يطتـه لتنميـة القـدراة،       

ي يف الوفــاء بالتع ــداة الــيت ســفق هلــا أن قطعتــ ا،  ــا يف ،لــت علــو القيــام بــذلت وعلــو امل،ــ
االجتماة الـوزاري املعقـود يف رومـا و ـمن أ ـر التنسـيق الـيت أنشـت ا اجلـيل اللفنـاين مـم             يف

 تراتيجي.األمم املتحدة واجل اة املاحنة،  ا يف ،لت يف سياق احلوار االس
ام بالعـ ء الفريـد الـذي يتحملـه لفنـان      إنا أنا د اجملتمم الـدوى أن يعتـر  بشـم  تـ     - 08
است،افة أكرب عدد من الجمجئني القادمني من اجلم وريـة العربيـة السـورية، وب،ـرورة بـذل       يف

ج ود دولية دهوبة من أج  مساعدهتم واملشاركة يف  مـ   ـذا العـ ء. وأنـوه بـاجل ود الـيت       
كاء األمـم املتحـدة. ومـن امل ـم     تفذهلا احلمومة يف التعام  مم  ذا الو م، بتعاون وايق مم  ر
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لــدى القيــام بــذلت احتــرام االســتثناءاة ألســفاب إنســانية مــن القيــود املفرو ــة علــو ديــول    
ــة األليمــة الــيت يعيشــ ا عــدد كــفري مــن الجمجــئني الســوريني،       ــرار باان احلــدود، ومواصــلة ا ق

ليت نشـتة يف بعـحل   واحترام حقوق م وسجممت م يف لفنان بالمام . إن حاالة التوتر الشديد ا
ــنق  ا طــري        ــق، وكــذلت  ــي احلــال بالنســفة إىل ال ــدعو إىل القل ــة امل،ــيفة ت اجملتمعــاة االي

التموي  وتفعاته علو برامو الجمجئني واجملتمعاة اليت تست،يف م. وأرحـ  بالعمـ  اجلـاري     يف
املاحنـة مـن   بني وكاالة األمـم املتحـدة والشـركاء يف التعـاون مـم احلمومـة اللفنانيـة واجل ـاة         

أج  و م يطـة متماملـة لجمسـتجابة لألزمـة يف لفنـان يف العـام املقفـ  تركـز علـو احتياجـاة           
الفئاة ال،عيفة و قيق االستقرار. وأنا أتطلـم إىل اجملتمـم الـدوى كـي يـوفر للفنـان مـا حيتاجـه         

ملـاحنني الـذي   من دعم عرب  تلف األقنية املتاحة، اليت تشم  اآلن الصندوق االستئماين املتعدد ا
 يديره الفنت الدوى.

وأرحـ  يف ــود الفلســطينيني الراميــة إىل العمــ  مــم الســلطاة اللفنانيــة للحفــاع علــو   - 09
ــزال  ــرورة  ســني الالــرو  املعيشــية       النالــام دايــ   يمــاة الجمجــئني الفلســطينيني. وال ت

ق أي تسـوية سـلمية   لجمجئني الفلسطينيني يف لفنان، من دون املس    ق،ية الجمجـئني يف سـيا  
سيما بالنالر إىل تزايـد االكتالـاع يف املخيمـاة. وأ ـجم اجل ـاة املاحنـة         املة، أمرا ملحا ال

علــو املفــادرة إىل تقــدمي الــدعم لوكالــة األمــم املتحــدة  وااــة وتشــغي  الجمجــئني الفلســطينيني    
فعالة إىل الجمجـئني  الشرق األدىن )األونروا(  ا يف ،لت من أج   مين ا من تقدمي مساعدة  يف

الفلسطينيني النازحني من اجلم ورية العربية السـورية ومواصـلة إعـادة إعمـار  ـيم هنـر الفـارد،        
 .  6770نالراي الستمرار تشرد نصف سمان املخيم منذ عام 

وأ مر الدول األع،اء املشـارهكة يف جمموعـة الـدعم الدوليـة للفنـان اللتزام ـا املسـتمر         - 87
تقــوم بــه مــن أنشــطة يف  ــذا الصــدد،  ــا في ــا االجتماعــان الرفيعــا املســتوى   بــدعم لفنــان وملــا

نيويورك وبرلني. إن التحدياة الـيت يواج  ـا لفنـان ال يسـت ان إـا وأنـا أتطلـم إىل مواصـلة          يف
 لو احتياجاة الفلد العاجلة.العم  يف الفريق لدعم استقرار لفنان وتسلي  ال،وء ع

ة من الـنف  والغـاز أولويـة و نيـة لمـ  مـن لفنـان وإسـرا ي .         إن استغجمل االحتيا يا - 81
وأنا أ جم احلمومتني علو مواصلة بذل اجل ود لتعـيني املنطقـة الفحريـة احلصـرية لمـ  منـ ما       
تس يجم لذلت. وال تزال األمم املتحدة علو أ فـة االسـتعداد ملسـاعدة الطـرفني يف  ـذه املسـتلة       

 إ،ا ما  لفا من ا ،لت.  
وحــدة الــيت تعمســ ا احلمومــة اللفنانيــة عامــ  ر يســي يف احلفــاع علــو اســتقرار    الإن  - 86
يف الالــرو  احلاليــة، وأنــا أ ــيد يف ــود ر ــيس الــوزراء ســجمم وزمجم ــه يف  ــذا الصــدد.    الفلــد
أن الوحدة الو نية ال تمتم  من دون ر يس للجم ورية. وأنـا أعـرب عـن أسـفي العميـق       وري
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ــا  ا   ــس الني ــدم انتخــاب اجملل ــر مــن ةســة أ ــ ر.      لع ــذ أكث ــر يس ســليمان من ــا لل ــاين يلف للفن
فالتحدياة اليت يواج  ا لفنان يف  ذا الوقت، تستلزم وجود ر اسة للجم وريـة وجملـس نيـا     
وحمومة، فاعلة  قق  مصلحة مجيم الطوا ف اللفنانية. بيد أن  ذه املسـتلةن عمليـٌة لفنانيـة تقـم     

فنــانيني الــذين ال ميمنــ م  م ــ  انتالــار مــا ستف،ــي إليــه   في ــا املســؤولية علــو عــاتق القــادة الل 
التطوراة ا قليمية األوسـم نطاقـا. إنـا أحـس جمـددا القـادة اللفنـانيني علـو إظ ـار ا حسـاس           

املرونة الجمزمني مـن أجـ    يـد الطريـق أمـام انتخـاب ر ـيس مـن دون         ببدقة املرحلة والتحلي 
 يم أصدقا  م يف اجملتمم الدوى أي،ا علو ،لت.  مزيد من التتيري، وآم  يف أن يشجع م مج

إن قدرة لفنان علو مواج ة العديد من التحـدياة ال تـزال مـثرية لاعجـاب. واهلـدوء       - 83
النســيب الســا د عــرب ا ــ  األزرق  ــو عنصــر اســتقرار للجــانفني وللســجمم واألمــن ا قليمــيني.  

اة اليت وقعت يف لفنـان،  ـا يف ،لـت    أن مشاركة داعل وجف ة النصرة مؤيرا يف االعتداء إال
 د اجليل اللفناين، تفني ا طر احلقيقي فعجم  ممان انتقال عدوى الشاة السوري إىل لفنـان.  
إن الشركاء الدوليني يستجيفون للمساعدة يف تلفية االحتياجاة األمنية امللحـة للفنـان. واليـوم،    

أهنـو احلـرب األ ليـة، أ ـجم القـادة       سـنة علـو توقيـم اتفـاق الطـا ف الـذي       65وبعد انق،اء 
اللفنـانيني مــن  تلــف االنتمــاءاة السياسـية إىل أن يفــذلوا كــ  مــا يف وسـع م مــن أجــ   ايــة    

ُأجنز منذ ،لت احلني، وعلو السعي إىل الفناء علو مفادص التعـايل السـلمي الـيت يـدعو إلي ـا       ما
  يف لفنـان، ويف أي ممـان آيـر،     ذا االتفاق. إن  قيق االستقرار واألمـن علـو املـدى الطويـ    

يستلزم و م حد للشاعاة يف املنطقة،  ا يف ،لت إحراز تقدم حنـو  قيـق سـجمم عـادل ودا ـم      
و ام . وـري أنـا أهمـن أن لفنـان وأصـدقاءه يف اجملتمـم الـدوى قـادرون علـو مواصـ  احلفـاع            

 علو سجممة الو م.  
ــديري جلميــم الفلــدان امل     - 82 ســامهة بقــواة وعتــاد يف اليونيفيــ     وأود أن أعــرب عــن تق

ولفريق املراقفني يف لفنان التابم هليئة األمم املتحدة ملراقفة اهلدنة. وأ مر اللواء باولو سـريا، مـن   
 وز/يوليـه، لقيادتـه    62إيطاليا، الذي أمت مدة يدمته بصـفته ر ـيس اليونيفيـ  وقا ـد القـوة يف      

ظــ  ســياق إقليمــي صــع ، وأرحــ  بــر يس   املــا رة يف توجيــه دفــة  ــؤون الفعثــة بنجــاد يف 
اليونيفيــ  وقا ــد القــوة اجلديــد اللــواء لوتشــيانو بورتوالنــو، مــن إيطاليــا أي،ــا، وأ ــ  لــه كــ     
النجاد. كما أ يد باألفراد العسمريني واملوظفني املدنيني يف اليونيفي ، وكذلت  نسـق األمـم   

فـه، ألدوار ـم اهلامـة يف مسـاعدة     املتحدة ا اص لشؤون لفنـان ديريـت بجمملـي، ومـوظفي ممت    
 لفنان يف وقت بال  األمهية للفلد واملنطقة.
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