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 (2006) 1701تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن   
  2017تشرين الثاين/نوفمرب  6حزيران/يونيه و  22خالل الفرتة ما بني   

 مقدمة - أوال 
 
منذ صدور تقريري  (2006) ١70١يتضمن هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - ١

قـــرار ، مبـــا ل  لـــ  تيمـــا يتذلـــا  تنفيـــذ    ـــا   ـــد ة مـــن (S/2017/591) 20١7متوز/يوليـــ   ١١املـــ ر  
ل منطقــر لمليــاة قــوة األمــم  ت احلالــر. وخــالا الفــملة املةــمولر رلتقريــر،  لــ(20١7) 2373 اجمللــس

 تيمـا يتذلـا رلتمامـاة الطـرتق القائمـر وجـ  لـا .  أ   ـ  ر  ـرز  ي تقـد   ها ئـر  املتحدة امل قتـر ل لننـا  
 توصل  ىل وقف  ائم إلطالق النار.رجتاه ال  و (2006) ١70١مبوجب القرار 

 
 (2006) 1701تنفيذ القرار  - اثنيا 
 احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - ألف 

ووقـف  (2006) ١70١واصلت السلطاة اإلسرائيلير واللننا يـر  لـا ة يديـد التمام مـا رلقـرار  - 2
 ق لننا   اةاأللماا الذدائير. وللى الرغم من اهلدوء النسيب للى طوا اخلط األزرق،  ل مستوى التوتر 

الســـ ا    ـــق  ى  ىل زاي ة القلـــا، مبـــا ل  لـــ   خلطـــا تخدا  دـــال ابـــا نق و ســـرائيل مرتفذـــا، مـــ  اســـ
احملليــق. وواصــلت األمــم املتحــدة  ــني دــال الطــرتق للــى اأمتنــا  لــن التذليقــاة الــ  مــن شــ  ا يجــي  

 ذابر الةواغل.ملاأستفا ة من قنواة اأتصاا املنة ة للى املةالر و 
اة لرب اخلط األزرق للـى وـو اقتضـى تـدخل قـوة األمـم املتحـدة ول مناسنتق، تصالدة التوتر  - 3

 يلوا/ســـنتمرب،  خطـــر ابـــي  اللننـــات القـــوة امل قتـــر  9امل قتـــر واتصـــاهلا ربـــا نق لتفـــا ي التصـــذيد. تفـــ  
 وجــو  قطذــر مذــداة مةــنوهر رلقــر  مــن دفــر شــور )القطــا  الةــرق ( ل منطقــر مــمار  شــنذا. ولنــدما 

. و ــق جمئيــا   ، قــد جــرى تف ي ــ  و قلــ لنــوة شــانااي  ســفرمل ــا ، دــا  اب ــاز، وهــو وصــلت القــوة  ىل ا
التحقيــا الــذي  جرتــ  القــوة    ابــي  اللننــات ا ت ــ  اخلــط األزرق لنــدما  زاا اب ــاز مــن جنــو  اخلــط 

 قاهــا لل دلمــر رلتحــذير األزرق. و  ى هــذا احلــا    ىل قيــا  األمــق الذــا  حلــم  ،،  ســن  صــر ،، 
لــن لــم   ورإللــرا ل، غــم مقنولــر، ي ىل  ســرائ لماهــامبناســنر يــو  لاشــوراء، مــن    هــذه األلمــاا، الــ  

 ،   ا ر حتل رلوسائل السياسير. م  ، للى النحني لن وسائل ملذابر هذه املس لر
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ــــــدتا  اإلســــــرائيل  القــــــوة   ١9ول  - ٤ ــــــداي لن  يلوا/ســــــنتمرب،  خطــــــر جــــــي  ال ــــــر اي  جن نا يــــــا امل قت
 جــارة للــى الســياين التقــي اإلســرائيل  رلقــر  مــن   ــد مواقذــ  جنــو  غــر  منطقــر ليتــا الةــذب   لقــى

حتسـنا لـر  تذـل مـن جـي  الـدتا  اإلسـرائيل .  إلطـالق النـار)القطا  الغريب(. واختذ ابندي وض  يهب 
 يب ابندي املذدور.وتدخلت القوة  سرلر ملن  التصذيد. و لا  ابي  اللننات ا تةاره وقا   ت  

ــــات، يذقــــو  راي  - ٥ ــــدتا  اللنن ــــر ال ــــ  صــــرا ، ل زايرة ال و لــــر  وزي ــــر ل  ىل مقــــر ال لقــــوة امل قت
وأايهتــا والتــما  احل ومــر رلتذــاو  والتنســيا  ل تنفيــذامل قتــر للقــوة    ومتــ ، لــن يييــد  يلوا/ســنتمرب ١١

 يضــا اي  تـــوين التـــدخل اخلــامس التـــا   للجـــي   الـــوزير القـــوة   و  لــ الــوقيقق  ـــق النذجلــر وابـــي  اللننـــات. 
 ،اللننــات سينتةــر ل جنــو  لننــا  خــالا تــملة وشــي ر. وخــالا الــمايرة الــ  قــا   ــا قائــد ابــي  اللننــات

 يلوا/ســنتمرب،  للــن ابــي  اللننــات رايــا ا تةــار الفــوين،  22 ىل القــوة امل قتــر ل  ،جوزيــف لــو  الذمــا 
 وجـو ه ل ابنـو  مبجـر     تسـم  سـي جلف  ابـي  اللننـات ايالسـلطاة اللننا يـر  يديـداةمتاشيا م  

وقائـد القـوة  قوة األمـم املتحـدة امل قتـراألوضا  األمنير للى طوا احلدو  الةرقير. واتفا رئيس  ذجلر   ذل 
ة تذميـم تنفيـذ امل ـا  وقائد ابي  اللننـات  يضـا  للـى   ةـاء بنـر تنسـيا أست ةـا  السـنل ال فيلـر  ـماي 

وجو  ابي  اللننات، رلتنسيا م  القوة امل قتر، ل جنو   ر    راز ومن ش   زاي ةالصا ر  ا ت ليف. 
ل ختفيـف  ـدة     تسـ ماحملتملر رلقر  مـن اخلـط األزرق،  وأ سيما للى طوا مناطا التوتر الليطات،

 خماطر وقو   وا   خطمة. 
ا ت ادــا  ٤20تةــرين األوا/ دتــو ر، ســجلت القــوة امل قتــر  30متوز/يوليــ   ىل  ١ول الفــملة مــن  - 6

 . 20١6لا   راي للخط األزرق، وهو مستوى مياقل املستواية امللحو ر خالا الفملة  فس ا من 
ل املائــــر مــــن اأ ت ادــــاة الربيــــر امللحو ــــر قــــد ارت ن ــــا رلــــاة يرلــــو   غنــــام م  90و دجلــــر مــــن  - 7
و   قـوهلم  وارت ـب  غلن ـا رلقـر  مـن منطقـ  مـمار  شـنذا و سـطرة )القطـا  الةـرق ( ممارلـو  يمرلـ  و

ل املائر من اأ ت اداة حباأة لنور للوصوا  ىل  ئـر  9ومنطقر رمي  )القطا  الغريب(. وتذلقت  سنر 
 شذيب )القطا  الةرق ( رلقر  من  ليدا.

الق النار لرب اخلـط األزرق ل منطقـر دفـردال  ط  ا  وا ت ت القوة امل قتر من التحقيقاة ل  - ٨
مســ لر ول   (١2الفقــرة  ،S/2017/201)ا انــر  20١6تةــرين األوا/ دتــو ر  26، ل )القطــا  الةــرق (

 20١7 يســــــــــا /  ريل  27ل  ســــــــــرائيل رلقــــــــــر  مــــــــــن دفــــــــــردال،  اخــــــــــل لنــــــــــور مــــــــــواطن لننــــــــــات  ىل 
ل ، اب ــاز املةــنوه الــذي لجلــر لليــ  ل منطقــر دفــر شــور(  ول مســ لر ١0الفقــرة  ،S/2017/591  انــرا)
ضـرورة للـى ت  لي ا التحقيقاة، جـرى الت ديـد اأستنتاجاة والتوصياة ال  ا ت  ول  يلوا/سنتمرب. 9

 . رلقوة امل قتر وتذاو ما مذ ا  صورة وقيقر ول الوقت املناسبقيا  الطرتق رأتصاا 
واســــــــتمرة  ســــــــرائيل ل ا ت ــــــــا  اجملــــــــاا ابــــــــوي اللننــــــــات  ةــــــــ ل يــــــــوم ، ل ا ت ــــــــا  للقــــــــرار  - 9

تةرين األوا/ دتو ر، سجلت  30متوز/يولي   ىل  ١ف  الفملة من وللسيا ة اللننا ير. ت (2006) ١70١
ل املائـر  ٨0سالر حتليـا،  ـماي ة  سـنت ا  3 ١٨٨ا ت ادا جواي، مبا يذا ا ما جممول   7٥٨القوة امل قتر 

ل املائــر  93. وشــاردت طــائراة مســمة  ــدو  طيــار ل  دجلــر مــن 20١6مقار ــر رلفــملة  فســ ا مــن لــا  
  و طائراة ر يتسن حتديد هويت ا.قير  طائراة مقاتلر اأ ت اداة  وتذلقت النسنر املتن تل من ( 707)

الـــدتا  اإلســـرائيل  و لـــت جـــي  وا تجـــت القـــوة امل قتـــر للـــى تيـــ  اأ ت ادـــاة ابويـــر لـــدى  - ١0
. وهذه اأ ت اداة دما ا تجت احل ومر اللننا ير لدى القوة للى ا ت اداة اجملاا ابوي  وقف ا تورا.  ىل

ــــر  ىل التوصــــل  للســــيا ة اللننا يــــر تقــــو  و  ىل اتفــــاق  ائــــم لوقــــف قــــف األلمــــاا الذدائيــــر واب ــــو  الرامي
 النار.  طالق

https://undocs.org/ar/S/2017/201
https://undocs.org/ar/S/2017/591
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الةـــمان مـــن قريــر الغجـــر ومنطقـــر متا ـــر هلـــا  ـــاا اخلـــط  واســتمر اأ ـــتالا اإلســـرائيل  للجـــمء - ١١
ب  سرائيل للـى اأقـملا   (2006) ١70١األزرق، ل ا ت ا  للقرار  وللسيا ة اللننا ير. و ىت اآل ، ر جتِج

 غير تيسم ا سـحا  جـي  الـدتا  اإلسـرائيل  مـن  20١١الذي قدمت  القوة  ىل دل من الطرتق ل لا  
  . للى اأقملا  مبواتقر لننا  20١١. وقد    ل  ابي  اللننات القوة  امل قتر ل متوز/يولي  احملتلر املنطقر
وا ت  لننا   يضا  للـى اأ ت ادـاة اململومـر لسـيا ت  مـن جا ـب سـفن  سـرائيلير تذمـل رلقـر   - ١2

ويـرى لننـا     خـط   ـل  ـما  ـق النلـدين  ترسيم احلـدو  النحريـرمن خط الذواماة اإلسرائيل . وأ يماا 
الذواماة، الذي  قامت   سرائيل  صورة ا فرا ير، جيتـاز مياهـ  اإلقليميـر وهـو أ يذـمل   ـ . واألمـم املتحـدة 

النحرير التا ذر للقـوة امل قتـر، امل لفـر مبسـالدة   ومـر  ترقر الذمل يضا  أ تذمل  خبط الذواماة. و  قت 
خوا، للـــى وجـــو  ررز هلـــا ل ابـــمء ابنـــويب مـــن منطقـــر لننـــا  ل يمـــق  ـــدو ه وغمهـــا مـــن  قـــا  الـــد

  ق  سرائيل ولننا . التوتراةالذملياة النحرير ملن  
و دــد لننــا   يضــا      ســرائيل تواصــل ا ت ــا  ســيا ت  لــن طريــا  جــراء مراقنــر  ل ملو يــر مــن لــرب  - ١3

 . من خالا  ج مة موضولر ل األراض  اللننا يردذل  األزرق و اخلط 
القـوة امل قتـر مسـالدة ابـي  اللننـات ل   ةـاء منطقـر  واصـلت، (2006) ١70١ووتقا للقـرار  - ١٤

مــــــ  و   ــــــ  ألتــــــرا  مســــــلحق  و  لتــــــدة وجــــــو  غــــــم  ــــــق اخلــــــط األزرق و ــــــر الليطــــــات خاليــــــر مــــــن  ي 
األسـلحر التـا ذق حل ومـــر لننـــا  وقـــوة األمـم املتحـدة امل قتـــر. وتقـف و  واأللتـدةخبال  األتـرا    سلحر  و

دا ـت هنـا    لـر مـا   القوة امل قتر للى  هنـر اأسـتذدا  للذمـل ضـمن النطـاق ال امـل لوأيت ـا وقـدراهتا   ا
نةـا  لــدائ   وشـي   وجـو  هتديـدمذلومـاة  اة مصـداقير تـدلم وجـو   سـلحر غـم مـ  و   ـا،  و   و
 تلقيــ مـن منطقـر الذمليــاة. وقـد دـرر ابـي  اللننــات ر تانـا  يديـد التمامـ  القــوي رلتصـر  تـور  القـاا ط

ل املنطقـــر، للـــى وـــو اـــالف القـــرار   ي وجـــو  غـــم مـــ  و   ـــ  ألتـــرا  مســـلحق  و  ســـلحر  لـــر  ةـــ   
١70١ (2006). 

 الــر ألتــرا   ملــو   ســلحر غــم مــ  و   ــا ل منطقــر الذمليــاة،  2٥١وأ انـت القــوة امل قتــر  - ١٥
( 2٤0هـذه احلـاأة ) غالنيـر وتتذلـا. 20١6 فس ا من لـا  وهو لد  مقار  للذد  املسجل ل الفملة 

طرة ســــــمبـــــد يق  ملــــــو   ســــــلحر صـــــيد، رلقــــــر  مــــــن اخلـــــط األزرق ل منــــــاطا مــــــيس ابنـــــل و ليــــــدا و 
تيـ  الصـيد ووجـو    انـر يلوا/سنتمرب،  لا  ابي  اللننات  صدار  يـا  لـا   2٥الةرق (. ول  طا )الق

سياســـيو   ر را طـــر للصـــيا ين احملليـــق يـــدلم ا ســـلحر جنـــو   ـــر الليطـــات. وا تجـــت للـــى هـــذا احلانـــ
 .(2006) ١70١ ليو ، متة  ر  ل قا و يت  مبوجب القرار 

ايسلحر  خـرى،  غلن ـا  نـا ق هجوميـر، لو انـت ل منطقـر الذمليـر   ما احلوا   املتنقير تتتذلا - ١6
 ليــ     يتخــذ التــدا م  ت)ا انــر املرتــا األوا(. ول دــل  الــر،  خطــرة القــوة امل قتــر ابــي  اللننــات وطلنــ

 .هاملن  ت رر  متا ذر تل  احلوا  ابي  اللننات  يواصلو املناسنر ملن  وجو   سلحر غم م  و   ا. 
حتتيـر  و نيـرو ضاتر   ىل  ل ،   ل  جي  الـدتا  اإلسـرائيل  القـوة امل قتـر  وجـو  مملـو  ألسـلحر  - ١7

آ / غسطس،  شار املمجلل الدائم  9ل مواق   د ة ل منطقر لملياة النذجلر. و ات ذر حلم  ، ل قالقر 
 “املنةـــاة الـــجلال  التا ذـــر حلـــم  ،”، ل رســـالر موج ـــر  نن،  ىل  فـــس األمـــم املتحـــدةلـــدى  إلســـرائيل
 منطقر   املواق  املذدورة جراءاة املتا ذر ال  تتخذها القوة امل قتر. وتةمل مذلوماة مست ملر لن وطلب 

ذـا مفتو ـا ل قريـر. ، وجمممل يـر خاصـراحلدو  الةمالير ملنطقر لملياة القـوة امل قتـر، ومنـمأ كلودـا  للى
و طلذــت القــوة امل قتــر قيــا ة ابــي  اللننــات للــى هــذه املذلومــاة. وقامــت القــوة، ضــمن  ــدو  وأيت ــا، 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/1701 (2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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 ســــنل  لــــت اأســــتطال  ابــــوي، والصــــور املرســــلر مــــن الســــواتل،  رصــــدا  قيقــــا،الجلالقــــر  املواقــــ  رصــــد 
وحتققــت مــ  ابــي  اللننــات مــن صــحر  والــدوراية. و طلذــت القــوة قيــا ة ابــي  اللننــات للــى املذلومــاة

النتائ  ال  خلصت  لي ا. ول وقت أ ا، جرى  طال  جي  الدتا  اإلسرائيل  للى النتائ . ور مي ن 
 املناطا  صورة منتانمر. تل لت ديد املمالم. وتواصل القوة امل قتر رصد   لر  قامر  ي 

حتـــت األر  رلقـــر  مـــن اخلـــط  م جـــورا  آ / غســـطس، ادتةـــفت القـــوة امل قتـــر منـــ   2٤ل و  - ١٨
ملنــ  ل  الــر صــاحلر للذمــل. ويدــد مــن األزرق ل  ــيط منطقــر ايرو  )القطــا  الغــريب(. ور ي ــن هــذا ا

للـى وجـو   سـلحر رمل ـا .  توجـد   لـرابـي  اللننـات   ـ  أ تنقيب املوق  الذي قامت  ـ  القـوة امل قتـر و 
 منذ تملة طويلر وقا   تدممه. ور  م جوقرر ابي  اللننات    املني 

تواصل قنائ  م  القوة امل قتر،  اثرة  سرائيل  وخالامناقةاة  جريت ل منتدى قالق   وخالا - ١9
يرتـدو  مال ـس مد يـر، يـملم   ـم لناصـر ات ذـر حلـم  ،، يقومـو   ذمليـاة  “مـرينق”مسـ لر  شـخا  

 شخاصــــا وأ انــــت القــــوة ورصــــدة لــــن دجلــــب لمنــــاطا الواقذــــر جنــــو  اخلــــط األزرق. ل “اســــتطال ”
الــذي تقــو   ــ  منانمــر  يئيــر غــم  للمنــاطا الواقذــر جنــو  اخلــط األزرق والذمــل   يلتقطــو  صــورا توتوغراتيــر

 ميرا /يو يــــ ،  دــــر املمجلــــل الــــدائم  20وتذمــــل ل املنطقــــر. ول  “ خضــــر  ــــال  ــــدو ”  وميـــر تــــدلى 
لر وترت ـــــــب ا ت ادــــــــاة، رســــــــم  ــــــــم  ، املنانمــــــــر تقـــــــو  اي ةــــــــطر غــــــــم مةــــــــرو  تلــــــــ إلســـــــرائيل    

، وتلقــت التمــا  املنانمــروحتققــت القــوة امل قتــر مــ  الســلطاة اللننا يــر مــن واثئــا  .(S/2017/526 ا انــر)
أ انــت ، آ / غســطس 29ل و . ورلغــر  النيئــ  هلــا صــورة ســليمر يديــدا رايــا اي  املنانمــر مذتمــدة 

لالماة اخلط األزرق    دىقد لنجلوا رألسال  الةائ ر رلقر  من  هذه املنانمرالقوة امل قتر     لضاء 
و  الت املس لر  ىل السلطاة اللننا ير ملن  ت رر هذه احلوا  . ور تال ظ القوة امل قتر،  قناء اضطالل ا 

ملنانمـر، مبـا ل  لـ  ل سـياق رهتا، وجو   ي  سلحر غم م  و   ـا  و  ي ا ت ادـاة تيمـا يتذلـا  ذمليا
 . ر تانا . وتواصل القوة امل قتر رصد املناطا  اة اأهتما  احلا   املذدور  لاله

ا ـــملا   ريـــر  ردـــر القـــوة امل قتـــر، لـــدا ل فـــات مـــراة )ا انـــر املرتـــا الجلـــات(.   وجـــ  لـــا  وجـــرى - 20
دل مرة من تل  املراة، ر ة القوة ل  دو  وأيت ا، رلتنسيا الوقيا م  ابي  اللننات والسلطاة  ول

 احمللير، ودفلت أ قا  رير  ردت ا ل  مادن احلوا  .
واحلساسـياة  الطـرقضـيا  اقتضىالةذب )القطا  الغريب(،  ول لد  من القرى، مجلل قرير ليتا - 2١

مـا  ـد  ل قريـر . ول  ـاأة  خـرى، مجللسـما  للـى األقـدا الـدوراية   جراء، املتصلر رجملتمذاة احمللير
، الرئيسـيرالطـرق   أ للـىالدوراية الـ  جتـرى مبردنـاة مدرلـر ققيلـر  لد  مرور زلماء القرير ليدا، طلب 

تذلا  سالمر الطرق. ول  ذض املناطا، ية ل ا تماا وجو   خائر غم منفجرة خطرا و ل  لةواغل ت
وولورهتا من  م ا يـر وصـوا  وراية القـوة  التضاريس منيا. دما حتد احليازاة الذقارير اخلاصر  و صذو ر 

اأتصــاا، امل قتــر. ول احلــاأة الــ  يتذــذر تي ــا تســيم  وراية مبردنــاة ققيلــر، يــتم  ةــر ضــنا  مــن تــر  
  ترا   و هيئر األمم املتحدة ملراقنر اهلد ر،  و من  ومراقنق لس ريق غم مسلحق من تريا املراقنق ل لننا 

ــــاة خفيفــــر و وراية راجلــــر، للوصــــوا  ــــدو  لوائــــا  ىل  ــــ   وــــاءمــــن القــــوة امل قتــــر ل مردن منطقــــر  تي
 وراية منتانمـــر  طـــائراة اهللي ـــو مل. الذمليـــاة. و ضـــاتر   ىل  لـــ ، يـــتم رصـــد هـــذه املنـــاطا رســـتخدا  

اجملتمذاة احمللير وابي  اللننات لتذميم اإلملا  رحلالر ومذابر   قا ةتماا القوة امل قتر للى اتصاا وقيا  وأ
 ي  ساسياة  لير  و  املساس رمل ا  املنوطر  ا. وليس مبقدور النذجلر الوصـوا  ىل ابـمء الةـمان مـن 

 جي  الدتا  اإلسرائيل .    أ يماا  تل ما قر املتا ر هلا، قرير الغجر واملنط

https://undocs.org/ar/S/2017/526
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، زا ة القــوة امل قتــر   ــراز وجو هــا و  ةــطت ا، (20١7) 2373مــن القــرار  ١٥ولمــال رلفقــرة  - 22
اث تر للـى  مواق احلالر من لن دجلب القوة وقف األلماا الذدائير. ورصدة  احلفاظ للىم  الملديم للى 

متوز/يوليـــ   ىل  ١الفـــملة مـــن  خـــالا  ججنـــم    ســـرلر  يقـــا  الذمليـــاة طـــوا اخلـــط األزرق و اتانـــت للـــى 
منطقــــر تيــــ   وــــاء  وريــــر متنقلــــر راجلــــر ورملردنــــاة ل  22 6٨6تةــــرين األوا/ دتــــو ر  دجلــــر مــــن  26

دجلفت  ورايهتـا، مبـا ل  لـ  الـدوراية الراجلـر والليليـر الذملياة. ولدلت القوة  ولياهتا الذملياتير،  يني  
ل املائـــر ل متوز/يوليــــ   ىل  27.٥مـــن لتميـــد  ســــنت ا املئويـــر للــــى طـــوا اخلـــط األزرق،  للـــى  ـــد ســـواء،

سالر من الدوراية  طائراة  ١٤١من  القوة  يضا   دجلر و فذةتةرين األوا/ دتو ر.  لل املائر  ٥.33
. تضـــاريس ولـــرة وصـــذنراهللي ــو مل ل الفـــملة مـــن متوز/يوليـــ   ىل تةـــرين األوا/ دتـــو ر، مبـــا ل  لـــ  تـــوق 

النذجلـر، وأ سـيما رلقـر  مـن اخلـط األزرق ول وجـو  و س مت هذه التذـديالة الذملياتيـر ل زاي ة   ـراز 
 املناطا احلساسر.

 غيـــر زاي ة حتســـق تذاو مـــا   ســـاليب لمل مـــااللننـــات والقـــوة امل قتـــر ر تانـــا   ويســـتذر  ابـــي  - 23
ل املائـر مـن لملياهتـا مـ  ابـي  اللننـات. وزا  ابـي  اللننـات  يضـا  مةـاردت  ل  ١9الوقيا. وجتري القـوة 

 الدوراية للى طوا اخلط األزرق.  
ر لمليــاة األـملا  النحــري للـى مــدار الســالر النحريــر التا ذـر للقــوة امل قتـ ترقــر الذمـلو فـذة  - 2٤
ترقر  وقفت وخالا الفملة املةمولر رلتقرير،   ناء القدراة للقواة النحرير التا ذر للجي  اللننات.   ةطر  و 

من ـا وحتققـت مـن خلوهــا  70٨سـفن،  يـني قامـت السـلطاة اللننا يـر  تفتـي   2 90٨النحريـر  الذمـل
 من املخالفاة. 

  تقد اسـتمرة القـوة ل القاة  ق القوة امل قتر والس ا  احملليق  جيا ير  ىل  د  ذيدو لت الذ - 2٥
التواصـــل والتفالـــل مـــ  اجملتمذـــاة احملليـــر. وواصـــلت النذجلـــر حتديـــد وتنفيـــذ املةـــاري  الســـريذر األقـــر لتلنيــــر 

القـوة. و ضـاتر   ىل اأ تياجاة امللحر للمجتمذاة احمللير، و لم  سط سلطر الدولير، واملسامهر ل قنوا 
مةــرولا تردــم للــى ال  ــررء  30املةــاري  الســريذر األقــر الــ  متوهلــا القــوة امل قتــر،  فــذة تــرا ى الو ــداة 
 والتذليم واملياه والنيئر واملسالدة اأجتمالير واأقتصا  احملل  والصحر. 

ة الدولــر، مجلــل وواصــلت النذجلــر الذمــل مــ  طائفــر مــن  صــحا  املصــلحر لننــاء قــدراة م سســا - 26
 ،وقـــوى األمـــن الـــداخل  ،الـــدتا  املـــدتمتطـــول  و  ،الذســـ ري للجـــي  اللننـــات - قـــدراة التذـــاو  املـــدت

 وشرطر النلدير، مبا ل  ل  ل تنفيذ اسملاتيجير النذجلر حلماير املد يق. 
لقـوة امل قتــر ومتاشـيا  مـ  األولـواية الـ   ـد ها ابــي  اللننـات خـالا اأسـتذرا  اأسـملاتيج  ل - 27
 -تذمــل القــوة  ةــ ل وقيــا مــ  ابــي  اللننــات للــى   ةــاء مردــم للتذــاو  املــدت  ،(S/2017/202ا انــر )

 الذس ري ات   للجي  اللننات ل مرجذيو  )القطا  الةرق (.
 

 ترتيبات األمن واالتصال - ابء 
تســـليم  يلوا/ســـنتمرب. ومـــ   ١9متوز/يوليـــ  و  3١ل  ،ر ســـت القـــوة امل قتـــر اجتمـــالق قالقيـــق - 2٨

لـن  تقـد  لـر رستقرار الوض  للى طوا اخلط األزرق للى مدى تملة متصلر،  جي  الدتا  اإلسرائيل 
سـالف الـذدر حلـم  ،، املتذلـا  قيـا   شـخا  يرتـدو  مال ـس مد يـر رلتقـا   املريبالقلا  زاء النةا  

. وا ــت  ابــي  اللننــات “ خضــر  ــال  ــدو ”صــور توتوغراتيــر للــى طــوا اخلــط األزرق و  ةــطر منانمــر 
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للــى اســتمرار اأ ت ادــاة ابويــر اإلســرائيلير وا ــتالا  ســرائيل للجــمء الةــمان مــن قريــر الغجــر. وخــالا 
، مبـا ل  لـ  ا ـملا  (2006) ١70١لق دلي ما،  دد الطرتا  التمام ما املتواصل  تنفيذ القرار اأجتما

اخلــط األزرق، واحلفــاظ للــى اأســتقرار، دمــا  لــرر لــن اســتذدا مها لتقصــ  الســنل ال فيلــر رلتوصــل  ىل 
 .وقف  ائم إلطالق النار

األخـرى واستفا ة القوة امل قتر والطرتا   صورة موسـذر مـن ترتينـاة اأتصـاا والتنسـيا القائمـر  - 29
لتنــا ا املذلومــاة وتيســم منــ   ةــو  النــما . و ات ــت   ةــطر اأتصــاا والتنســيا الــ  تضــطل   ــا القــوة 

الطرتق للى تقص  السنل  التوتراة للى طوا اخلط األزرق. وواصلت القوة الذمل م  هتدئرامل قتر سرلر 
جريــت مناقةــاة مــ  الســلطاة اإلســرائيلير  ةــ   ال فيلــر مبواصــلر حتســق تذاليــر اأتصــاا والتنســيا. و ج 

. وأ تــماا مواتقــر  ســرائيل للــى اقــملا  إبســرائيل  قامــر م تــب لالتصــاأة ات ــ  للقــوة امل قتــر ل تــل   يــب
 القوة امل قتر مذلقر. 

تـــر ج و هـــا الراميـــر  ىل  تـــ  لجلـــر التقـــد  ل وضـــ  لالمـــاة مرئيـــر للخـــط وواصـــلت القـــوة امل ق - 30
، واصــلت القــوة تةــجي  الطــرتق اأ ت ــاء مــن تذلــيم غالنيــر النقــا  الــ  اتفــا للي ــا الطرتــا األزرق. ومــ  

اخلــط األزرق لامــ  الذاشــر، تانــل لمليــر وضــ    خــواللــى   ــراز تقــد  ل تذلــيم النقــا  املتنقيــر. و ذــد 
 لنناء الجلقر ينطوي للى قيمر اسملاتيجير دنمة.  م ما     ةاطا لالماة ل

ودمـا  دـر  لـاله، لــمز ابـي  اللننـات وجــو ه ل قطـا  جنـو   ـر الليطــات  نةـر تـوين التــدخل  - 3١
اللتــق تــر   ىل ال تينتــق  ١ 000تــر ا  ىل  9٥0اخلــامس. وقــد ا ضــم هــذا الفــوين الــذي يــملاو  قوامــ  مــن 

القطـالق الةـرق   ل منطقـر تتـاخم ـر الليطـات. وقـد  ةـر الفـوين ل موقـ  مردـمي  جنويبتذمال  رلفذل 
 اليـا  تذـديل القـوة امل قتـر وابـي  اللننـات  تقـو والغريب ملنطقر لملياة القوة امل قتر. وم  وصوا الفـوين، 

 التنسيا الذمليايت تيما  ين ما إل ماين الوجو  املذمز للجي  اللننات. 
اصــل القــوة امل قتــر الذمــل لــن دجلــب مــ  القــواة النحريــر التا ذــر للجــي  اللننــات ل لمليــاة وتو  - 32

ولـــيس القـــواة النحريـــر. هـــذه  اولـــر لننـــاء قـــدراة  لاألـــملا  النحـــري  اخـــل امليـــاه اإلقليميـــر اللننا يـــر 
. ومي ـــن  ةـــر  اللننا يـــر  أ  قـــدر  ـــدو ل امليـــاه اإلقليميـــر   ةـــر و ـــداةالقـــواة النحريـــر  إبم ـــا  هـــذه

و داة صغمة،  اة قدراة  دو ة مـن األطقـم وقـا رة للـى الذمـل ل الطقـس اهلـا  ، لفـملة تصـل  ىل 
ســالر. وحتــتفظ القــواة النحريــر التا ذــر للجــي  اللننــات  صــورة حبريــر  اليــر ملياه ــا مــن خــالا  انــا   2٤

 ترقـر الذمـلقـل ل النحـر تذمـل مـ  الرا ار السا ل . وللت دد مـن    هنـا  سـفينر لننا يـر وا ـدة للـى األ
النحريـر التا ذـر للجـي  اللننـات  ىل مـا أ يقـل لـن  القـواةالنحرير التا ذر للقـوة ل تيـ  األوقـاة، حتتـاين 

قـــال  ســـفن و طقـــم مدر ـــر، وهـــو مـــا أ يتـــواتر ل الوقـــت احلـــان. وللـــى النحـــو الـــذي  دـــده اأســـتذرا  
 ىل  ســـفنالنحريـــر مـــن ســـن  لفرقـــر الذمـــل   التخفـــيض املذتــم  ومتاشـــيا مـــ 20١7اأســملاتيج  للقـــوة لذـــا  

، تســذى الســلطاة اللننا يــر  ىل اقتنــاء ســفينر مناســنر مــن ســفن 20١٨ســفن ل دــا و  الجلات/ينــاير  ســت
 خفر السوا ل.

 ةاطا تدرينيا ل جماا املسائل املتذلقر رلذملياة النحرير، كـا  سـ م  ١9٤و فذة القوة امل قتر  - 33
 سق املذايم التةغيلير املةملدر  ق القوة وابي  اللننات.ل حت
وواصل ابي  اللننات والقوة امل قتر املةاردر ل لملير احلوار اأسـملاتيج ، الـ  هتـد   ىل  لـم  - 3٤

تطوير قدراة ووجو  ابي  اللننات ل جنو  لننا  واملياه اإلقليمير اللننا ير، وتة ل جـمءا أ يتجـم  مـن 
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املنســقر اخلاصـر لةــ و   م تـب طـر تطـوير قــدراة ابـي  اللننــات. وواصـلت القــوة امل قتـر، رلتذـاو  مــ خ
اللننات ل منطقـر  أ تةار ابي  لما  الدة الدولير م  النلدا  املاورلننا ، اب و  الرامير  ىل تذميم املس

نــر التنفيذيــر الذســ رير املذقــو  ل لمليــاة القــوة، مبــا ل  لــ  ل اأجتمــا  التنســيق  احلــا ي لةــر للج
  ميرا /يو ي .  29
ن خـــالا احلــــوار ومـــ، تيج  للقـــوة امل قتـــرومتاشـــيا مـــ  التوصـــياة الـــوار ة ل اأســـتذرا  اأســـملا - 3٥

تــوين ”   ةــاء خبصــو اأســملاتيج ، دجلفــت القــوة امل قتــر املةــاوراة مــ    ومــر لننــا  وابــي  اللننــات 
، خــالا زايرة قــا   ــا  ىل نتمرب،  لــر  قائــد ابــي  اللننــات يلوا/ســ 22 ول .“منــو ج  للجــي  اللننــات

مقـــر القـــوة امل قتـــر، لـــن التمامـــ  التـــا  إب ةـــاء الفـــوين النمـــو ج ، الـــذي ســـيتذاو   صـــورة وقيقـــر مـــ  القـــوة، 
 سيما للى طوا اخلط األزرق. وهذا الفوين النمو ج  متمايم لن توين التدخل اخلامس املذدور  لاله.  وأ
واستنا ا  ىل األولواية ال   جدِن ة والتوصياة ال  طجر ت ل سـياق اأسـتذرا  اأسـملاتيج   - 36

، قامــــت القـــوة امل قتــــر، (20١7) 2373و  (2006) ١70١للقـــوة امل قتـــر، ومــــن  جـــل تنفيــــذ القـــرارين 
اخلاصر لة و  لننا ،  تذميم لمل ا م  السلطاة اللننا ير صو   سط سلطر  املنسقررلتنسيا الوقيا م  

، مبا ل  ل  من خالا اللننا يرالدولر ووجو  ابي  اللننات و ناء قدرات  ل جنو  لننا  واملياه اإلقليمير 
من  ول هذا الصد ، استمرة املةاوراة م  الدوا األلضاء و  ومر لننا  جممولر الدلم الدولير للننا .

الــدلم الــدون للم سســاة األمنيــر اللننا يــر، وأ ســيما تيمــا يتذلــا رلقــدراة الربيــر والنحريــر   ةــد  جــل
 األولوير.   اة
للوتاء  وأيت ا دة ومتاشيا م  األولوير اأسملاتيجير للقوة امل قتر املتمجللر ل ضما     ت و  مستذ - 37

املــد يق املذرضــق لت ديــد وشــي  رلذنــف النــدت، ا ت ــت القــوة مــن  لــدا  خطــط الطــوار  للــى حلمايــر 
ميـ   تـرا  النذجلـر. ب احملـد  األهـدا  ل جمـاا ةايـر املـد يقتقدمي التـدريب املستوى الت تي   و د ة ل 

للــى اهلــدوء للــى طــوا اخلــط األزرق ومنطقــر  وردــمة القــوة للــى طائفــر مــن اإلجــراءاة الوقائيــر للحفــاظ
 الذمليـاة. وتــر  ل املرتــا الجلالــني مذلومــاة مســت ملر لـن تنفيــذ التوصــياة الــ  ا ت ــى  لي ــا اأســتذرا 

 .اأسملاتيج 
 

 نزع سالح اجلماعات املسلحة - جيم 
الدولر أ يـماا    استمرار  م  ، وغمه من ابمالاة ل  يازة السال  خارين  طاق سيطرة  - 3٨

يقــــو  قــــدرة   ومــــر لننــــا  للــــى كارســــر ســــيا ت  وســــلطت  للــــى  قليمــــ   ةــــ ل دامــــل. وقــــد اســــتذر  
، ما حبوزت  من  سلحر ومذداة لسـ رير خـالا الذمليـاة الذسـ رير، مبـا تي ـا املذردـر الـ   ارة   م 

متوز/يوليــ   27و  2١ ــق   ينــ  و ــق مقــاتلق منتمــق بن ــر تــت  الةــا  ل ضــوا   لرســاا ل الفــملة مــا
 من مقاتل  ابن ر، ودذل  من خالا النيا ة ال   صدرها. ١٥0من مقاتلي  و وان  2٨وقتل تي ا 

ومــن األمجللــر الــ  تــربهن للــى تصــالد  ــدة اخلطــا  خــالا الفــملة املةــمولر رلتقريــر    األمــق  - 39
األجواء قد تفت  لذةراة ”ميرا /يو ي       23الذا  حلم  ،  سن  صر ،  در ل خطا   لقاه ل 

اآلأ   ل مئاة اآلأ  من اجملاهدين واملقاتلق من دل  واء الذار الذريب واإلسالم  لي و وا شـرداء ل 
متوز/يوليـ ،  جقـل لـن رئـيس اجمللـس التنفيـذي حلـم  ،  ١3  ا هاتـت  سـرائيل لننـا . ول  “هذه املذردر

 ـــم  ، لديـــ  قـــدرة دنـــمة للـــى    ـــار ال جلـــم مـــن القـــدراة ” ـــ  قـــاا    الســـيد هاشـــم صـــف  الـــدين  
آ / غســطس،  طلــا  صــر ،  ١3ل ســياق  ي مواج ــر مســتقنلير  تملــر مــ   ســرائيل. ول  “ابديــدة
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تةـــرين األوا/ دتـــو ر، هـــد   صـــر ، اي ـــ   ١ل هتديـــدا منطنـــا للمفالـــل النـــووي اإلســـرائيل  ل  ميو ـــر. و 
   ا وق  لدوا   سرائيل . “هنا   ي م ا  آمن ل تلسطق احملتلري و   لن”

 يلوا/ســنتمرب،  جقــل لــن الــرئيس ميةــيل لــو    ــ  قــاا ل مقا لــر مــ  وســائط اإللــال   23ول  - ٤0
أ مي ننا    منن   م  ، من سال   طاملا     سرائيل أ حتمل  قراراة جملس األمن التا   ”الفر سير     

 .“ليست  أ لضما  مقاومتنا لل يا  اإلسرائيل ”و    سلحر  م  ، “ تحدةلألمم امل
و قلت وسائل اإللال  تصر اة ملسـ ولق  سـرائيليق  ةـ   اسـتخدا  القـوة مل اتـر  هـدا  ل  - ٤١

 لننــا ، والذالقـــر  ــق لننـــا  وابــي  اللننـــات و ــم  ،، ومراتـــا األســلحر اإليرا يـــر الــ  يجـــملم وجو هـــا ل
 ســرائيل ”آ / غســطس،  جقــل لــن وزيــر الــدتا  اإلســرائيل   تيغــدور ليربمــا    ــ  قــاا     2٨لننــا . ول 

 يلوا/سنتمرب،  قلت  2٤يج اجم تي ا مواطنو   سرائيليو . ول  “ستتصر   قوة دنمة خالا  ي مواج ر
ستستخد  قوهتا ال املر ” وسائل اإللال  لن وزير التذليم وش و  الةتاة  فتان  ينيت قول      سرائيل

  ا تذرضت لل جو . و  ىل الـوزير  ينيـت  يضـا  نيـا ة  شـار تي ـا  “ضد احل ومر اللننا ير والننير التحتير
تةـرين األوا/ دتـو ر،  جقـل لـن الـوزير ليربمـا    ـ   ١0 ىل    لننا  و م  ،  صـنحا شـيئا وا ـدا. تفـ  

 . “يتجم  من هي ل قيا ة  م  ،ابي  اللننات حتوا  ىل جمء أ ”زلم    
. تفــــ  رســــالتق متطــــا قتق (2006) ١70١واســــتمر تنــــا ا اأهتامــــاة  ةــــ   ا ت ــــا  القــــرار  - ٤2

الدائمر  و ىل جملس األمن،  للنت القائمر رأللماا رلنيا ر للنذجلر آ / غسطس موج تق  نن  9م رختق 
للننــــا  لــــدى األمــــم املتحــــدة رتضــــ ا لال لــــاءاة الــــ  قــــدم ا املمجلــــل الــــدائم إلســــرائيل ل رســــالت  امل رخــــر 

النيئير غم احل وميـر،  “ خضر  ال  دو ”( تيما يتذلا مبنانمر S/2017/526) 20١7 ميرا /يو ي   20
. ول (2006) ١70١مذيـــر تذمـــل  ملخـــيل مـــن الدولـــر اللننا يـــر ور تنت ـــ  القـــرار  يـــني  دـــرة    اب

آ / غســـطس، زلـــم املمجلـــل الـــدائم إلســـرائيل    ضـــا طا ل ابـــي  اللننـــات  رتنـــر رائـــد  3١رســـالر م رخـــر 
مجلـــل الـــدائم للننـــا  هـــذا اأ لـــاء ل رســـالر م رخـــر و  ـــض امل “يتواصـــل مـــ   ـــم  ،  ةـــ ل مســـتمر”
ـــــــــو ر تةـــــــــرين األوا/ 9 ـــــــــس األمـــــــــن ل 20١7 دت  يلوا/ســـــــــنتمرب  ٨. ول رســـــــــالتق مـــــــــوج تق  ىل جمل
(،  ــــد  املمجلــــل الــــدائم A/72/553-S/2017/915و  S/2017/772)) 20١7 تةــــرين األوا/ دتــــو ر 30 و

ـــــا  خبـــــرق  ســـــرائيل لأل لضـــــر   هـــــدا  ل ابم وريـــــر الذر يـــــر ” يلوا/ســـــنتمرب  7جـــــواء اللننا يـــــر ل للنن
س جملــس و ىل رئــي مــوج تق  نن  20١7 يلوا/ســنتمرب  ١١. ول رســالتق متطــا قتق مــ رختق “الســورير

 يلوا/سنتمرب، وقيام ا  ١0األمن،  د  املمجلل الدائم للننا   تحليا طائراة  سرائيلير توق مدينر صيدا ل 
رلطــما  للــى للــو مــنخفض ودســر  ــاجم الصــوة. ووصــفت قــواة الــدتا  اإلســرائيلير حتليــا طائرهتــا ل 

 . “لمل روتيي”تةرين األوا/ دتو ر اي    ١6األجواء اللننا ير ل 
ودجلفــت قــواة ابــي  واألمــن اللننا يــر  جــراءاة التقــاا األتــرا  املةــتن  ل ا تمــائ م  ىل ابمالــاة  - ٤3

املتطرتــــــر  و ضــــــلول م ل   ةـــــــطر  رها يــــــر ل شـــــــىت  وــــــاء لننـــــــا . ول الفــــــملة مـــــــن متوز/يوليــــــ   ىل تةـــــــرين 
ي م  شــخا  يةــتن  ل شخصـا  ــت م تتذلــا رإلرهـا ، مبــن تـ 226األوا/ دتـو ر، ور ة   نــاء لـن التقــاا 

 ا تمائ م لتنانيم الدولر اإلسالمير ل الذراق والةا  وجن ر تت  الةا . وادتجةفت  يضا لدة خما ئ  سلحر. 
ـــــر  - ٤٤ ـــــ  حتـــــتفظ  ـــــا ابن ـــــر الةـــــذنير لتحري ـــــ  القوالـــــد الذســـــ رير ال  ور  ـــــرز  ي تقـــــد  ل تف ي

ت تنتقل من السيا ة اللننا ير وتذرقل قدرة الدولـر القيا ة الذامر وتت  اأ تفاضر، وال  ما زال -تلسطق 
 للى رصد ومراقنر  جماء من احلدو   فذالير. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2017/526
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2017/772
https://undocs.org/ar/A/72/553
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ولـــئن دا ـــت احلالـــر األمنيـــر ل مذانـــم خميمـــاة الالجئـــق الفلســـطينيق ل لننـــا  قـــد  لـــت مســـتقرة  - ٤٥
در ل خمـيم لـق احللـوة لموما، تإ  الذنف الذي يق   ق ابمالاة املتطرتـر وقـواة األمـن الفلسـطينير املةـمل 

آ / غســطس، قجتــل فا يــر  شــخا  و صــيب  23و  ١7أ يــماا ينذــني للــى قلــا رلــ . ول الفــملة مــا  ــق 
 سرة تقرينا لقب اشتناداة لنيفر. وور ة   ناء لن اسـتخدا  األسـلحر الجلقيلـر  ٤00شخصا و م ت  ٨6

لـــر   ســـا ير مضـــطر ر  ســـنب األضـــرار تي ـــا، مبـــا ل  لـــ  قـــذائف اهلـــاو  والقنا ـــل الصـــاروخير. و ةـــ ة  ا
ابســيمر الــ  حلقــت رلننيــر التحتيــر، وخاصــر  املالجــئ. وتوقفــت م قتــا  اخلــدماة األساســير الــ  تقــدم ا ل 
املخـــيم ودالـــر األمـــم املتحـــدة إلغاقـــر وتةـــغيل الالجئـــق الفلســـطينيق ل الةـــرق األ   )األو ـــروا(. وشـــد ة 

متوز/يوليــ  ل لــق احللــوة، للــى  2٥لقدتــ  مــ  الفصــائل السياســير ل املنســقر اخلــا ، ل اأجتمــا  الــذي 
 ضرورة قيا  هذه الفصائل رلذمل م   ذض ا  ذضا من  جل حتقيا اأستقرار ل املخيم.

ووقذت  و ا  لنف متفرقر، مذانم ا مرتنط اي ةطر  جرامير، ل خميماة  خرى من ا النداوي  - ٤6
م  ـــــر النـــــار  ل  ـــــاا لننـــــا ، ت ـــــررة اأ تجاجـــــاة منـــــذ منتصـــــف و ـــــرين الرباجنـــــر وشـــــاتيال. ول خمـــــي

آ / غســـطس ملطالنـــر األو ـــروا رســـتئنا  صـــر   لـــا ة اإلجيـــار لألســـر الـــ   م ـــت  ســـنب اشـــتناداة 
  سنب  قل التمويل. 20١٥، وال   جوقف صرت ا منذ تةرين األوا/ دتو ر 2007 لا 
 

 حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود - دال 
تـر  ة ر تانـا  مـمالم  ةــ    قـل  سـلحر  ىل  ــم  ،. ولـئن دا ـت األمــم املتحـدة يخـذ هــذه  - ٤7

 اأ لاءاة م خذ ابد، ت   ليست ل وض  يسم  هلا    تتحقا من ا  طريقر مستقلر. 
مالم متوز/يولي ،  اثر رئيس وزراء  سرائيل  نيامق  تنيـاهو مسـ لر املـ 2٨و قناء زايريت إلسرائيل ل  - ٤٨

لــدي ا النيــر لننــاء مصــا   ل ســوراي ولننــا  إل تــاين صــواري  موج ــر ”املتذلقــر اي  ت وريــر  يــرا  اإلســالمير 
خبـرق القـا و  الـدون رسـتخدا  املـد يق  ”. واهتم رئيس الوزراء ت ورير  يرا  اإلسالمير و ـم  ، “ دقر

 .“ددرو   ةرير و طالق النار للى املد يق
 ميرا /يو يــ ، اقــتحم ابــي  اللننــات املنــاطا الــ  يســتوطن ا الالجئــو  الســوريو   صــفر  30ول  - ٤9

غـم رايــر ل لرسـاا. وخــالا الذمليــر، وقذـت  ســر تفجــماة ا تحاريـر وا فجــرة قننلــر يدويـر كــا  ســفر 
مـن  ـق لن  صا ر سنذر جنو  لننا يق جبرو  طفيفر. و تا ة تقارير مبقتل طفل سوري خالا الذمليـر. و 

 شـخا   قنـاء  ٤الذين  لق  القنض للي م  قناء الذمليـر مـن  جـل اسـتجوا م، تـول  3٥6 األشخا  الـ
ا تجــازهم لــدى ابــي  اللننــات. ومتةــيا مــ  التمامــاة لننــا  مبوجــب اتفاقيــر مناهضــر التذــذيب وغــمه مــن 

س وزراء لننــا  سـذد احلريــري إبجــراء ضـرو  املذاملــر  و الذقو ــر القاسـير  و الال  ســا ير  و امل ينــر،  مـر رئــي
متوز/يوليـــــ ، خلـــــل املـــــدل  الذـــــا  الذســـــ ري  ىل    احملتجـــــمين توتـــــوا  2٤متوز/يوليـــــ . ول  ٥حتقيـــــا ل 

. و   ــرة صــور متداولــر للــى وســائل “ ليــل للــى تذرضــ م لذنــف”و  ــ  أ يوجــد  “ألســنا  طنيذيــر”
لم   ــا ججلــني الســوريق األر ذــر. ور يجنةــر التواصــل اأجتمــال  وجــو  جــرو  ودــدماة دجلــمة ل ججلــني يجــم 

 التقرير  و تنةر تفاصيل التحقيا للنا  ىت اآل . 
ول ســياق الذمليــاة الذســ رير الــ  تســت د  املقــاتلق املنتةــرين للــى طــوا احلــدو  الةــمالير  - ٥0

السـورير  ىل  الةرقير،  د  ارتفا  م قت ل لد   وا    طالق النار لرب احلدو  من ابم وريـر الذر يـر
لننــا . و ذــد    قــا  ابــي  اللننــات حبمايــر  لــدة لرســاا مــن تســلل املقــاتلق، شــن لمليــر لســ رير ضــد 

آ / غســطس. ول الوقــت  فســ ،  ١9مســلح  تنانــيم الدولــر ل ضــوا    لــديت راس  ذلنــ  والقــا  ل 
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م الدولر للى ابا ب السوري قامت القواة املسلحر الذر ير السورير وقواة  م  ، مب اتر مقاتل  تناني
آ / غســطس. ول  2٨مـن احلــدو . وا ت ـت الذمليــر  وقـف  طــالق النــار الـذي  للنــ  ابـي  اللننــات ل 

آ / غســــطس، اســــتذا  ابــــي  اللننــــات رتــــاة ابنــــو  اللننــــا يق التســــذر الــــذين  29 ىل  27الفــــملة مــــن 
بي  اللننات قوات  للى طوا احلدو  م  . و ذد ر يل املقاتلق،  ةر ا20١٤اختطفوا ل آ / غسطس 

 ابم ورير الذر ير السورير. وتذترب األج مة األمنير اللننا ير    الوض  األمي للى طوا احلدو  قد حتسن.
و سفرة اأتفاقاة املربمر  ق ابمالاة املسلحر من غم الدوا لن ر يل مقاتلق سوريق م   - ٥١

لننا   ىل ابم ورير الذر ير السورير، ويملاو  جممو  األشخا  الذين ر لوا   سرهم من املناطا احلدو ير ل
آ / غســــطس، ر ــــل  2شــــخل وتقــــا ملــــا ور  ل التقــــارير اإللالميــــر. ول  7 000و  6 000مــــا  ــــق 

  الةــا  مــ   ســرهم  ىل   لــب ل ابم وريــر الذر يــر الســورير. ولقــب استســال  مقــاتلو  ات ذــو  بن ــر تــت  
متوز/يوليــ ،  تــا ة التقــارير اي  مئــاة املقــاتلق ر لــوا مــ   ســرهم ل  22الةــا   و  قتــاا ل ســرااي  هــل 

آ / غسطس. ولالوة للى  ل ،  جدر    مئاة املقاتلق املنتمق  ىل تنانيم الدولر اإلسالمير ر لوا  ١٤
ـــر الـــمور ل ابم وريـــر الذر يـــر الســـورير. ور 2٨مـــ   ســـرهم يـــو   تةـــار  األمـــم  آ / غســـطس ل اجتـــاه  ي

املتحـــدة ل لمليـــاة الذـــو ة ور تـــتم ن مـــن يديـــد  ـــوااي األشـــخا  الـــذين ر لـــوا  ىل ابم وريـــر الذر يـــر 
شخصـا مـن املـرتنطق  سـرااي  23٥ لدا هم. ورصدة األمـم املتحـدة جمئيـا ر يـل مـا جممولـ   السورير  و

  .20١7 هل الةا  للى مر لتق ل  ميرا /يو ي  ومتوز/يولي  
وما زاا  م  ، يةار  ل النما  اباري ل ابم ورير الذر ير السورير. و تـا ة تقـارير  لالميـر  - ٥2

اي  لد ا من املواطنق اللننا يق أ يماا  يضا يقاتل ل صفو  ابمالاة املسلحر غم التا ذر للدولـر ل 
 ابم ورير الذر ير السورير. 

وزراء لننـــا  منـــا رة للحـــد مـــن خمـــاطر اأســـتخدا  املت ـــور  يلوا/ســـنتمرب،  طلـــا رئـــيس  2٥ول  - ٥3
 لألسلحر النارير، مبا ل  ل  استخدام ا ل  طالق النار ل املناسناة  و اأ تفاأة.

 
 األلغام األرضية والقنابل العنقودية - هاء 

   صـــنحت  ذـــض املنـــاطا ل ضـــوا   لرســـاا مليئـــر رأللغـــا  األرضـــير  ذـــد  قـــا  تي ـــا مقـــاتلو  - ٥٤
مســــلحو . وقجتــــل ســــنذر مــــن جنــــو  ابــــي  اللننــــات رأللغــــا  خــــالا الذمليــــر الذســــ رير الــــ   فــــذوها ل 

 يلوا/سنتمرب  سنما  تـا ة التقـارير. وأ يـماا  2٨آ / غسطس، وقتل مدت وا د قتل وجر  آخر ل 
  ا  ة ل دامل.ابي  اللننات يذترب تط م املنطقر من األلغا  جمءا من خطت  إللا ة  ةر قوات  تي

مــمل مر ــ  مــن  779.3وقامــت ســتر مــن  ترقــر  زالــر األلغــا  التا ذــر للقــوة امل قتــر  تط ــم مســا ر  - ٥٥
األلغــا  ل األراضــ  ل منطقــر لمليــاة القــوة. و جــرة  ائــرة األمــم املتحــدة للجــراءاة املتذلقــر رأللغــا  

ـــر األلغـــا  التا ذـــر للقـــوة امل قتـــر لضـــم 22 زايرة للتـــدريب ورصـــد  ـــرو   2٥ ا  ابـــو ة وزايرة ألترقـــر  زال
مـــن  تــرا  األمــم املتحــدة املـــد يق والذســ ريق  وراة تدرينيــر وجلســاة توليـــر  6١الســالمر. وقـجـدمت لـــ 

 ة   متطلناة السالمر ل التذامـل مـ  األلغـا  األرضـير وغمهـا مـن خملفـاة احلـر  املتفجـرة. وقـا  املردـم 
لغــا ، رلتنســيا مــ  القــوة امل قتــر،  تنانــيم مناســنتق للتوليــر مبخــاطر األلغــا  اللننــات لأللمــاا املتذلقــر رأل

 طفل. ٤00استفا  من ما  دجلر من 
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ـــجل  ـــا اث  متذلقـــا  رأللغـــا  األرضـــير والـــذخائر غـــم املنفجـــرة ل منطقـــر لمليـــاة القـــوة  - ٥6 وسج
ل  لــدة راميـر )القطــا  الغــريب(، متوز/يوليــ   2امل قتـر،  يــني قتـل مــمار   تيجــر ا فجـار  خــائر لنقو يـر ل 

 يلوا/سـنتمرب رلقـر  مــن  6و صـيب مو ـف ات ـ  ملنانمــر غـم   وميـر  تيجــر ا فجـار قننلـر لنقو يــر ل 
 طم  رتا )القطا  الغريب(  قناء قيا  املنانمر  تط م املنطقر من الذخائر.

 
 ترسيم احلدود - واو 

ر ز  ي تقد  وو ترسيم احلدو   ق  - ٥7 لننا  وابم ورير الذر ير السورير  و تذليم ا، مبا ل  ل  ر  ج
ل املنـــاطا الـــ  لـــيس هلـــا  ـــدو  مســـتقرة  و املنـــاطا املتنـــاز  للـــى  ـــدو ها، مجلـــل ضـــوا   لرســـاا الـــ  
ــر ز  ي تقــد  ل مذابــر مســ لر مــمار  شــنذا. ور تــر   ذــد ر و  مــن  شــ دة قتــاأ ل الفــملة األخــمة. ور  ج

 ير السورير و سرائيل  ةـ   التذلـيم امل قـت حلـدو  منطقـر مـمار  شـنذا للـى النحـو املقـمل  ل ابم ورير الذر 
 (.S/2007/641) (2006) ١70١لن تنفيذ القرار  2007تةرين األوا/ دتو ر  30تقريري امل ر  

 
 االستقرار السياسي واملؤسسي - زاي 

تةرين الجلات/ وتمرب ل الراي ،  للن رئيس وزراء لننا  استقالت . و صدر رئيس ابم ورير  ٤ل  - ٥٨
اللننا ير أ قا  يا  قاا تي      سينتانر لو ة رئيس الوزراء  ىل لننا  لتحديد اخلطواة املقنلر، م  الت ديد 

تةـــرين الجلـــات/ وتمرب،  صـــدرة  يـــا    لـــر  تيـــ  لـــن قلقـــ   زاء هـــذا  ٥الو ـــدة الوطنيـــر. ول للـــى  مهيـــر 
التطــور، و  ــني تيــ  األطــرا  للــى  لــم اســتقرار لننــا  واســتمرارير م سســاة الدولــر ل القيــا   ذمل ــا، 

 و ؤدد من جديد التما  األمم املتحدة ايمن لننا  وسيا ت  وسالمت  اإلقليمير.
. ووتقا للجدوا 20١٨ماا التحضم جاراي  لال تخارة النيا ير املقرر  جراؤها ل  اير/مايو وأ ي - ٥9

 يلوا/سنتمرب والتجمدة ميما يت ـا ل  ١٤الممي لال تخارة، شج لت بنر اإلشرا  للى اأ تخارة ل 
  يلــــــوا/ ١7 تةــــــرين األوا/ دتــــــو ر. ور يذتمــــــد الربملــــــا   ــــــىت اآل  قــــــرار جملــــــس الــــــوزراء الصــــــا ر ل 6

لتم ـق النـاخنق  “مرادـم اقـملا  ضـخمر” الذي يقض  رستحدا   انا  للنطاقاة النيوممليـر، و سنتمرب
من التصويت ل املناطا ال  يقيمو  تي ا ولـيس ل املنـاطا املسـجلق تي ـا، ومت ـق املقيمـق خـارين النلـد 

اللننا يــــر ل تةــــغيل  انــــا  لتســــجيل  تةــــرين األوا/ دتــــو ر،  ــــد ة وزارة اخلارجيـــر 2مـــن التصــــويت. ول 
تةــرين األوا/ دتــو ر، التمــد  ١2النــاخنق للــى اإل مل ــت ليســتفيد منــ  اللننــا يو  املقيمــو  رخلــارين. ول 

مليـــو   وأر. وتيمـــا يتذلـــا رأ تخـــارة النلديـــر، صـــدر ل  ٤6.٥جملـــس الـــوزراء ميما يـــر ا تخا يـــر قـــدرها 
     يذمز مةاردر املتموجاة لن طريا السما  هلـن رلملشـ  ل  يلوا/سنتمرب مةرو  قا و  من ش   ١9

 مسقط ر س ن، وليس تقط مسقط ر س  زواج ن.
ـــر لذـــا   20ول  - 60 ـــو ر، التمـــد الربملـــا  ميما يـــر الدول ة ا. وصـــدرة قـــرار 20١7تةـــرين األوا/ دت

 يــر، رأقــملا  مــ  زاي ة  خــرى مــن جملــس الــوزراء والربملــا  من ــا زاي ة جــدوا املرتنــاة ملــو ف  اخلدمــر املد
 الضرائب. و قر  يضا تةري  ضرييب يست د  األ ةطر املتصلر رلنفط. 

ــــــــ  اجتمالــــــــ  ل  - 6١ ــــــــدتا  للــــــــى لقــــــــد اأجتمالــــــــاة، مبــــــــا ل  ل ــــــــى لل ــــــــس األلل ووا ــــــــب اجملل
آ / غســـطس إلقـــرار الذمليـــر الـــ  شـــن ا ابـــي  اللننـــات ضـــد مقـــاتل  تنانـــيم الدولـــر ل ضـــوا   ر س  ٨

 يلوا/سنتمرب إلقرار  ةر ابي  اللننات للى احلـدو  الةـرقير. وشـد  دـل  ٨لقا ، واجتمال  ل  ذلن  وا
 من رئيس الوزراء والرئيس للى  مهير اليقانر املستمرة ملواج ر الت ديداة اإلرها ير. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/2007/64
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وتواصـــل   ومـــر لننـــا ،  ـــدلم مـــن األمـــم املتحـــدة،  ـــذا اب ـــو  لوضـــ  اســـملاتيجير وطنيـــر ملنـــ   - 62
. 20١6طر  الذنيف، متةيا مـ  خطـر لمـل األمـق الذـا  ملنـ  التطـر  الذنيـف، الـ  طجر ـت ل لـا  الت

و ذد  جراء  وار كتد  ق الوزاراة، جيري صـياغر اأسـملاتيجير، رلتـوازي مـ  التحضـم إلجـراء مةـاوراة 
 شاملر م   صحا  املصلحر الوطنيق.

جديــدا لتجــرمي التذــذيب، لمــال  توصــير بنــر مناهضــر   يلوا/ســنتمرب،  قــر لننــا  قــا و  ١9ول  - 63
التذـــــذيب املنةـــــ ة مبوجـــــب اتفاقيـــــر مناهضـــــر التذـــــذيب وغـــــمه مـــــن ضـــــرو  املذاملـــــر  و الذقو ـــــر القاســـــير 

الال  ســا ير  و امل ينــر. وا تقــد  ذــض الفــاللق ل اجملتمــ  املــدت القــا و  ل و ــ  أ يســتول متامــا املذــايم   و
مـن القـا و   ٥22آ / غسطس املـا ة  ١6م اتحر الذنف ابنسات،  لغى الربملا  ل الدولير. ول جماا 

 ابنائ ، ال  دا ت تسم  إبلفاء املغتصب من احملادمر   ا تموين ضحيت . 
،  20١7 ميرا /يو يـ   30وأ يماا لننا  مت قرا رلنما  الدائر ل ابم ورير الذر ير السورير  تف   - 6٤

أجئا  سوراي  مسجلق لدى م تـب مفوضـير األمـم املتحـدة لةـ و  الالجئـق.  ١ 00١ 0٥١دا  هنا  
واســـــتمر تفـــــاقم الضـــــذف اأقتصـــــا ي لالجئـــــق الســـــوريق ل لننـــــا . وتنـــــق النتـــــائ  األوليـــــر لالستقصـــــاء 
اأجتمال  واأقتصا ي الذي  جرت  مفوضير األمـم املتحـدة لةـ و  الالجئـق مـ   ـر م  األغذيـر الذـامل  

ل املائـــر مـــن الالجئـــق يذيةـــو  ل تقـــر مـــدق   ٥٨    20١7مـــر األمـــم املتحـــدة للطفولـــر ل لـــا  ومنان
ل املائــــر مــــن م يذيةــــو  حتــــت خــــط الفقـــــر. ول  7٤( و   20١6ل املائــــر لــــن لــــا   ٥) ــــماي ة تتجــــاوز 

اوزة تةـــــرين األوا/ دتـــــو ر، ر ت ـــــن املـــــوار  املتـــــواترة لتمويـــــل خطـــــر لننـــــا  لالســـــتجا ر لألزمـــــر قـــــد جتـــــ 3
(. وي ــد   قــل 20١6ل املائــر ل الوقــت  فســ  مــن لــا   ٤3مــن املطلــو  )مقار ــر   نســنر  املائــر ل 33

 التمويل احلان  رام  رلغر األمهير ل قطالاة الصحر والتذليم واملياه والصر  الصح .
السـورير، تـإ    وأر منـذ  دايـر األزمـر  ليـو  ٥.٨وللى الرغم من    مسامهاة املاوق جتـاوزة  - 6٥

ـــــد     ـــــاة الضـــــذيفر مـــــن اللننـــــا يق.  ي ـــــر تتجاهـــــل الفئ مذانـــــم اللننـــــا يق يةـــــذرو     املســـــالداة الدولي
اأستقصـاء املةـمل   ـق الودـاأة الــ   جرتـ  األمـم املتحـدة لرصــد اأسـتقرار ينـق    املسـالداة الدوليــر 

 .خففت  دة التوتر ل النلداية ال  تستفيد من مسالداة مناشرة
وتصـــالدة  ـــدة املةـــالر املذا يـــر للســـوريق ل وســـائل اإللـــال  ول اخلطـــا  السياســـ . تفـــ   - 66
ل املائـــر مـــن اجملينـــق للـــى اأستقصـــاء الـــذي  جـــري ل  وســـا  الالجئـــق واجملتمذـــاة  ٤0، 20١٤ لـــا 

. 20١7ل لــا  ل املائــر  2املضــيفر  فــوا وجــو  تــوتر  ــق هــذه اجملتمذــاة،  ينمــا ر تتجــاوز هــذه النســنر 
و تا ة تقارير حبدو  زاي ة ملحو ر ل املاناهراة ال  خترين ل تي   واء لننا  ا تجاجا للى مناتسر 
الذمالر السورير للننا يق، كا   ى  ىل موجر من  غالق متاجر وتر   انر التجوا ل النلداية. وتذمـل 

سائل للحد من ماناهر التوتر  ق اجملتمذاة اللننا ير األمم املتحدة والوزاراة اللننا ير املختلفر للى توجي  ر 
 املضيفر والالجئق السوريق.

تةـــرين األوا/ دتـــو ر،  ـــذر الـــرئيس مـــن  ١6ول الرســـالر الـــ  وج  ـــا  ن رئـــيس لننـــا   تـــاري   - 67
الذي يفرض  الالجئو  السوريو  للـى لننـا ، و ـني األمـم املتحـدة واجملتمـ  الـدون  “التحدي الوجو ي”

، وطالـــب “ ـــذا دـــل اب ـــو  املم نـــر وتـــوتم الانـــرو  املالئمـــر الذـــو ة اآلمنـــر لالجئـــق الســـوريق”للـــى 
. وتذــر  احل ومــر لــن شــذور رلتةــن  ولــن ضــرورة “مرتنطــر ايي  ــل سياســ ” ت ــو  هــذه الذــو ة ايأ

 و  الـــدون، التج يـــم لذـــو ة الالجئـــق تـــدرجييا، رلتنســـيا مـــ  اجملتمـــ  الـــدون ول  ـــل ا ـــملا  منـــا   القـــا
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تي ا مند  لد  جواز اإللا ة القسرير. وتان ر اأستقصاءاة املت ررة الـ  جتري ـا املفوضـير ل لننـا      مبا
 مذانم الالجئق السوريق ل لننا  يرغنو  ل    يذو وا  ىل  لدهم لندما تتواتر الانرو  اآلمنر للذو ة.

ــينم للــى اآلتــاق اأقتصــا ير للننــا  للــى ووتقــا لتوقذــاة الننــ  الــدون، تــال يــماا شــن  ا - 6٨ لردــو  اج
املــــدى املتوســـــط  ســـــنب األقـــــر املســـــتمر للنـــــما  الســـــوري، الـــــذي يقـــــمل   ضـــــذف التقـــــد  احملـــــرز ل تنفيـــــذ 
اإلصــال اة. وقــد ســلطت احل ومـــر الضــوء للــى خطــر اأســـتجلماراة الر االيــر الــ  ســتنفذها رلتنارهـــا 

ر ملواج ـر احملـر  الرئيسـ  للتـوتر ل النلـد. وهـذه اخلطـر الـ   جللـن وسيلر إلجيا  تر  لمل، ورلتـان وسـيل
لن ــــا ل  طــــار رؤيــــر احل ومــــر ل مــــ متر  رودســــل  ةــــ    لــــم مســــتقنل ســــورير واملنطقــــر، الــــذي لقــــد ل 

 ليو   وأر لتحسق الننير التحتير واخلدماة وتسذى  ىل متويل ا  ١3، حتد  مةاري   قيمر 20١7   ريل
اداة  ق القطالق الذا  واخلا ، والقرو  امليسرة، واملسالدة الجلنائير. و لا املاوو   ىل من خالا الةر 

 تذضيد هذه اخلطر إبصال اة هي لير.
ل املائــر مــن الالجئــق الفلســطينيق املســجلق واملقيمــق ل لننــا   6٥وتةــم التقــديراة  ىل     - 69
 مق مـــن ابم وريـــر الذر يـــر الســـورير يذيةـــو  حتـــت خـــط ل املائـــر مـــن الالجئـــق الفلســـطينيق القـــا 90 و

الفقر. ويذتمد تي  ه أء الالجئق  ةدة للى مسالداة األو روا،  انرا  ىل القيو  ال نمة املفروضر للى 
 ق م ل الذمل والتمل  وللى قدرهتم للى الوصوا  ىل اخلدماة الذامر ل لننـا . ويجنتانـر صـدور  تـائ  

متوز/يوليــ ،  ةــرة  20جئــق الفلســطينيق ل لننــا  حبلــوا دــا و  األوا/ يســمرب. ول التذــدا  الراــ  لال
رؤيــر لننا يــر مو ــدة لقضــااي اللجــوء الفلســطيي ”بنــر احلــوار اللننــات الفلســطيي ورقــر اســملاتيجير  ذنــوا  

 . “لننا  ل
  

 أمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها - اثلثا 
قــوة األمــم املتحــدة امل قتــر للــى اســتذرا  خطط ــا األمنيــر وتــدا مها الراميــر  ىل ختفيــف  وا نــت - 70

املخاطر، م  مرالـاة التحـذيراة املتذلقـر رلت ديـداة األمنيـر، و سـقت مـ  السـلطاة اللننا يـر لـن دجلـب. 
 ف  األمــم ول منطقـر الذرقـو  )القطـا  الةـرق (، اسـتمر تطنيـا تـدا م  منيـر مةـد ة لتـ مق تـنقالة مـو 

املتحــــدة، مبــــا تي ــــا اســــتخدا  احلراســــاة املســــلحر. ول الوقــــت  فســــ ،  ــــل  طــــالق النــــار ل املناســــناة 
واأ تفــاأة يةــ ل هتديــدا للســ ا  احملليــق و تــرا  القــوة امل قتــر للــى الســواء. ولــالوة للــى  لــ ، تقــد 

د  مســــاراة  ديلــــر،  ســــنب اضــــطرة القــــوة امل قتــــر  ىل    تجذــــدنا املســــاراة الــــ  تتحــــر  للي ــــا وتســــتخ
آ / غسـطس ل خمـيم لـق احللـوة لالجئـق  23و  ١7اأشتناداة املسلحر ال  وقذت ل الفملة ما  ـق 

 الفلسطينيق ل صيدا، للى طوا طريا اإلمدا  الرئيس  الذي ير ط منطقر لملياة القوة  نموة. 
 مــر الذســ رير اللننا يــر ضــد  شــخا  وواصــلت القــوة امل قتــر رصــد ســم القضــااي املقامــر ل احمل - 7١

يجةــتن  ل ضــلول م ل التخطــيط لةــن هجمــاة خطــمة للــى القــوة  و ل ارت ــا  تلــ  اهلجمــاة. تفــ  
 فانـــر ســـال  ات ذـــو  للقـــوة امل قتـــر  قنـــاء لمل ـــم ل  2007يتذلـــا رهلجـــو  الـــذي تذـــر  لـــ  ل لـــا   مـــا

تةــــرين الجلــــات/ وتمرب ل احمل مــــر  27وليــــ   ىل متوز/ي ٥الو ـــدة اإلســــنا ير،  جرجــــئ النانــــر ل القضــــير مــــن 
 الذســـــ رير الدائمـــــر. ول القضـــــير املتذلقـــــر  نيـــــر ارت ـــــا  لمـــــل  رهـــــايب، الـــــ   جقيمـــــت ل دـــــا و  الجلـــــات/

تةـرين  27متوز/يوليـ ، وتقـرر لقـد ابلسـر املقنلـر ل  ٥، لقدة احمل مر جلسر اسـتما  ل 20١٤ يناير
، الـ  200٨لقر رلةرو  ل تنفيذ هجو  خطم ضـد القـوة امل قتـر ل لـا  الجلات/ وتمرب. ول القضير املتذ

لـت جلسـتا  دـا   قا  تي ا   د ابناة األر ذر احمل و  للي م رلسجن رستئا  احل ـم الصـا ر ضـده،  ججِن
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 مــا    مــر اأســتئنا  الذســ رير   20١7تةــرين الجلــات/ وتمرب  2 اير/مــايو و  9مــن املقــرر لقــدمها ل 
. ول قالقــر حتقيقــاة جاريــر  ةــ   اهلجمــاة 20١٨شــنا /ترباير  6املقــرر لقــد جلســر جديــدة ل ومــن 

 دــــــــا و  األوا/  9متوز/يوليــــــــ  و  26 اير/مـــــــايو و  27اخلطـــــــمة الــــــــ  ارت نــــــــت ضـــــــد القــــــــوة امل قتــــــــر ل 
قذت ، صدرة تذليماة قضائير  ضاتير. ول القضير املتذلقر جبرمير القتل رلرصا  ال  و 20١١  يسمرب
يرلندا ل القوة امل قتر، لجقدة  ورا  ضحيت ا قالقر من  فانر السال  الذين  س مت  م  ١9٨0ل لا  

ــــر ل  26جلســــاة اســــتما  ل  ــــ  ل احمل مــــر الذســــ رير الدائمــــر، وتقــــرر لقــــد ابلســــر املقنل  ميرا /يو ي
  .20١٨شنا /ترباير  2
  

 نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - رابعا 
لسـ راي مقـدمق مـن  ١0 693تةرين األوا/ دتو ر، دا  قوا  القوة امل قتر يت لف من  30ل  - 72
مو فــا  وليــا  2٤6ل املائــر مــن القــوة  و  ٤امــر ة،  ي  نســنر  ٤٥7 لــدا  مســامها   قــواة، مــن  يــن م  ٤١

مـل النحريـر التا ذـر امـر ة. ودا ـت قـوا  ترقـر الذ ١٥0مو فا مـد يا وطنيـا، مـن م  ٥٨٥امر ة  و  ٨2من م 
للقوة يت لف من  س سفن  ر ير، وزورق  وراية سري  وا د، وسفينر وا دة خلفر السـوا ل، وطـائريت 

تر ا  من جممو  الذس ريق التا ذق للقوة، من  ين م امر ات . و ضاتر  ىل  ل ، يذمل  7٥6هلي و مل، و 
 ســاء، مــ  تريــا املــراقنق ل لننــا   ٥ر اهلد ــر، مــن م مراقنــا  لســ راي  ات ذــو  هليئــر األمــم املتحــدة ملراقنــ ٥١

 واضذو  لسيطرة القوة من النا ير الذملياتير.
  

 السلوك واالنضباط - خامسا 
ر تــر   ي ا لــاءاة متذلقــر رأســتغالا واأ ت ــا  ابنســيق  ىل القــوة امل قتــر  و م تــب منســا  - 73

قيد اأستذرا . واستمر دالمها ل   فا  التـدا م املذمـوا  األمم املتحدة اخلا  لة و  لننا  خالا الفملة
 ــا ملنــ  اأســتغالا واأ ت ــا  ابنســيق. ووتقــا أســملاتيجير اأتصــاأة الداخليــر واخلارجيــر الــ  تنفــذها 

وديفيـر القوة امل قتر،  ج ل  تي   ترا  القوة واجملتمذاة احمللير مبذـايم السـلو  املتوقذـر ملـو ف  األمـم املتحـدة 
اإل ـال  لـن سـوء الســلو ، وأ سـيما تيمـا يتذلــا رأسـتغالا واأ ت ـا  ابنســيق. وواصـلت شـن ر تريــا 
ـــا   لـــدا   روتودـــوأة لتيســـم تنـــا ا  األمـــم املتحـــدة القطـــري ملنـــ  اأســـتغالا واأ ت ـــا  ابنســـيق ل لنن

 املذلوماة و تضل املمارساة.
 

 مالحظات - سادسا 
ولـــد  وتـــاء لننـــا   (2006) ١70١مـــا زلـــت  شـــذر رلقلـــا مـــن لـــد  التنفيـــذ ال امـــل للقـــرار  - 7٤

و سرائيل مبا التمما   . وي  ي لد  اأمتجلاا  ىل زاي ة خطر التوتراة وا تماا وقو   لماا لدائير. و  لو 
، تذميـــما لالســـتقرار ومنذـــا (2006) ١70١ ـــو  ا تغـــاء التقيـــد التـــا  رلقـــرار الطـــرتق مذـــا  ىل مضـــالفر اب

وتذــال، ي تســ   ، قــوأ(2006) ١70١لنةــو  النــما . و   اســتمرار لننــا  و ســرائيل ل األتــما  رلقــرار 
  مهير قصوى.

وأ يماا وجو   سلحر غم م  و   ا ل  يدي  م  ، مصـدر قلـا رلـ . تذمليـاة  ـم  ،  - 7٥
ل املنــاطا احلدو يــر الةــرقير تان ــر مــدى ا تةــار األســلحر خــارين  طــاق ســلطر الدولــر، و  ــي  أ ــظ مــ  

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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يقر  ذل  هو  فس . ووجو  تل  األسلحر،  القلا استخدا   م  ، لتل  األسلحر ولرض   ايها، دما
 ضـاتر  ىل خطــا  الت ديــد الــذي يسـتخدم  ابا نــا  مذــا، يميــد مــن خمـاطر ســوء التقــدير وتصــذيد الوضــ  

  ىت يتحوا  ىل  ما . و  لو الطرتق  ىل كارسر ضنط النفس ل تي  األوقاة.
ة السلطاة اللننا ير للى   ةاء منطقر  ـق وتواصل القوة امل قتر تنفيذ وأيت ا املتمجللر ل مسالد - 76

 ر الليطات واخلط األزرق ختلو من  ي  ترا  مسلحق  و لتـا   و  سـلحر مـا لـدا لتـا  و سـلحر   ومـر 
ــــذ القــــرار  لننــــا   ــــ  تتخــــذها القــــوة امل قتــــر لتنفي ــــر واأســــتناقير ال والقــــوة امل قتــــر. و ر ــــب رخلطــــواة الفوري
،  وسائل تةمل اإل قاء للى سرلر  سا الذملياة وت ييف وض  القوة وطريقر لمل ا (20١7) 2373

ا تغاء تذميم لملياهتـا مـن  يـني الان ـور والفذاليـر. وقـد اختـذة  يضـا   ارة لمليـاة  فـظ السـال  التا ذـر 
ن لألما ـــر الذامـــر والقـــوة امل قتـــر خطـــواة لضـــما  تمويـــد جملـــس األمـــن إبتـــا اة توريـــر و قيقـــر ومفصـــلر لـــ

. وســتنقى األما ــر الذامــر للــى اتصــاا وقيــا مــ  الطــرتق ومــ   لضــاء (2006) ١70١ا ت ادــاة القــرار 
 .(20١7) 2373جملس األمن والنلدا  املسامهر  قواة تيما يتذلا  تنفيذ القرار 

،   لــو   ومــر لننــا   ىل اختــا  تيــ  (2006) ١70١وللــى النحــو املنصــو  لليــ  ل القــرار  - 77
ــــــذ ال امــــــل لأل  ــــــا   اة الصــــــلر مــــــن اتفــــــاق الطــــــائف والقــــــرارين  اإلجــــــراءاة الالزمــــــر لضــــــما  التنفي

ال  تطالب  نــم  سـال  دـل ابمالـاة املسـلحر ل لننـا ،  ـىت  (2006) ١6٨0و  (200٤) ١٥٥9
، لمــال مبــا قــرره أ ت ــــو  هنــــا   ي  سلحــــر ل لننــا  غــم  ســلحر الدولــر اللننا يــر  و ســلطر غــم ســلطت ا

. و دـــرر طلـــيب  ىل الســـلطاة اللننا يـــر اي  يجســـت  ف 2006متوز/يوليـــ   27جملـــس الـــوزراء اللننـــات املـــ ر  
احلوار الوطي  د  صياغر اسملاتيجير  تـا  وطنيـر تذـاج وجـو   تـرا  مسـلحق وتالـاة مسـلحر خـارين 

 يـد لـن األمـن والسـيا ة والسـالمر اإلقليميـر  طاق سيطرة الدولر. وابي  اللننـات هـو املـدات  الةـرل  الو 
للجم ورير اللننا ير. ويننغ  تنفيذ القراراة السا قر املننجلقر لن احلوار الوطي، وأ سيما تل  املتذلقر  نم  

القيــا ة  -ســال  ابمالــاة غــم اللننا يــر وتف يــ  القوالــد الذســ رير للجن ــر الةــذنير لتحريــر تلســطق 
 فاضر.اأ ت -الذامر وتت  

ويســاورت القلــا  يضــا مــن اســتمرار لمليــاة التحليــا ابــوي اإلســرائيلير تــوق األراضــ  اللننا يــر.  - 7٨
يــماا جــي  الــدتا  اإلســرائيل   تــل  ــاا قريــر الغجــر واملنطقــر املتا ــر هلــا  ــاا اخلــط األزرق. وهــذه  وأ

. و دــرر   ا ــ  ل ــل ا ت ــا  للســيا ة اللننا يــر، و دــرر  لــويت (2006) ١70١ا ت ادــاة صــر ر للقــرار 
 ســرائيل  ىل    توقــف ا ت اداهتــا للمجــاا ابــوي اللننــات وتســحب قواهتــا مــن  ــاا قريــر الغجــر واملنطقــر 

 املتا ر هلا  اا اخلط األزرق.
وتذترب ترتيناة اأتصاا والتنسيا ال  تنفذها القوة امل قتر  ساسير لتخفيف آاثر و دَّة احلوا    - 79

واأ ت ادــاة والتــوتراة للــى طـــوا اخلــط األزرق. وأ يننغــ  التنــار اهلـــدوء للــى طــوا اخلــط األزرق  مـــرا 
دـال الطـرتق  ىل مواصـلر مفروغا من ، وأ سـيما للـى خلفيـر  الـر األتنـاس الـ  تةـ دها املنطقـر. و  لـو  

تذاو ما الفذاا م  القوة امل قتـر، و  ارة احلـاأة احلساسـر، واحلفـاظ للـى اأسـتقرار واألمـن للمجتمذـاة 
احملليــر الــ  تذــي  للــى  ي مــن جــا يب اخلــط األزرق. والتنــا ا املفتــو  والنننــاء لوج ــاة النانــر ل املنتــدى 

،  ليل للى التما  الطرتق (2006) ١70١ويلر األمد للقرار الجلالق ،  ة   مسائل من ا اأ ت اداة الط
 وللى الجلقر ال  يضذا ا ل القوة امل قتر ول ترتيناة اأتصاا والتنسيا.

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2373(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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وقائ  ضد اخلطـر املتمجلـل  وأ يماا تذميم امل سساة الوطنير اللننا ير وابي  اللننات  تضل تد م - ٨0
ل  ةو   ما . وقد  قنت ابي  اللننات     ج ر تاللـر  منيـر  اة مصـداقير. و قـي للـى  جنازاتـ  وللـى 
التمامــ  املســتمر خبدمــر  مــن لننــا  واســتقراره. و شــيد رألتــرا  الذســ ريق الــذين جــا وا ايروا  ــم ل ســياق 

 م اتحر اإلرها  وايسرهم.
اللننــات للــى طــوا احلــدو  مــ  ابم وريــر  ابــي الــ  تةــذرت رلتفــاؤا تذميــم  ةــر ومــن األمــور  - ٨١

الذر يـر الســورير وقـرار احل ومــر  نةــر قـواة  ضــاتير ل املنطقــر الواقذـر جنــو   ــر الليطـات تنفيــذا للقــرارين 
 .(20١7) 2373و  (2006) ١70١

وسيم ِنن  ةر توين التدخل اخلامس ل جنو  لننا  من زاي ة تنسيا األ ةطر  ق ابـي  اللننـات  - ٨2
والقوة امل قتـر، وسيسـالد للـى  سـط سـلطر الدولـر ل تيـ   وـاء األراضـ  اللننا يـر. و تطلـ   ىل   ـراز تقـد  

 ةاء الفوين النمو ج  وزاي ة قدراة ابي  اللننات ل جنـو  لننـا ، للـى النحـو احملـد  خـالا ملموس ل  
 اأستذرا  اأسملاتيج  للقوة امل قتر. تاأستجلمار ل ابي  اللننات استجلمار ل استقرار لننا .

وة تيمـا يتذلـا وستواصل األمم املتحدة،  وسائل تةـمل جممولـر الـدلم الدوليـر للننـا ،   ةـطر الـدل - ٨3
 تقدمي الدلم الدون للجي  اللننات وللم سساة األمنير اللننا ير. وستواصل األمم املتحدة، ل هذا الصد ، 
تةجي  احل ومر وابي  اللننات للى املض  قدما ل القيا   ذملياة  ةر  ضاتير جنو   ر الليطات وللى 

 املساءلر واأستقاللير و قوق اإل سا  الدولير.حتديني خطر تنمير القدراة، م  األتما  مبنا   
الســـــورير، ا ت ادـــــا للقـــــرار  -و ج يـــــن تنقـــــل املقـــــاتلق و قـــــل الذتـــــا  احلـــــريب لـــــرب احلـــــدو  اللننا يـــــر  - ٨٤

للي ـا ا طالقــا مـن ابم وريــر ، ودـذل  قصـف املنــاطا احلدو يـر اللننا يـر و طــالق النـار (2006) ١70١
الســـورير  و تذليم ــا لـــيس مـــربرا  أ ت ــا   ي طـــر  مـــن  -الذر يــر الســـورير. تذــد  ترســـيم احلـــدو  اللننا يــر 

األطرا  للسيا ة اللننا ير. و هيـبج جبميـ  األطـرا  املذنيـر    ت ـف لـن ا ت ـا  احلـدو  و   حتـمل  سـيا ة 
 لننا  وسالمت  اإلقليمير.

اســـتقرار لننـــا  يذـــو  رلنفـــ  للـــى املنطقـــر لمومـــا، وهـــو مـــا جيـــب    يجصـــا . وأ تـــماا  وأ يـــماا - ٨٥
اأضطرارة ل املنطقر تة ل خماطر جسيمر ل هذا الصد . وللى الرغم مـن اب ـو  الـ  ينـذهلا ابـي  

ةــاردر ل النــما  اللننــات لتــ مق احلــدو  مــ  ابم وريــر الذر يــر الســورير، تــإ  املــواطنق اللننــا يق يواصــلو  امل
الســـوري. وتةـــ ل مةـــاردر  ي مـــواطن لننـــات ل النـــما  الســـوري خرقـــا لسياســـر النـــ ي رلـــنفس، حبســـب 

جاء ل  لال   ذندا الذي واتقت للي  األ ما  السياسير اللننا ير داتر. و درر  لويت تي  األطـرا   ما
 اللننا ير  ىل وض   د ملةاردت ا ل النما  السوري.

د النيئر اإلقليمير امللتنسر  مهير    يسذى الطرتا   فذالير  ىل   راز تقد  وـو الوقـف الـدائم وت د - ٨6
إلطالق النار. وتانل األمم املتحدة مستذدة لـدلم اب ـو  املنذولـر ل هـذا الصـد ، و شـج  الطـرتق للـى 

  وم  رئيس  ذجلر القـوة    يست ةفا تدا م ت فل  ناء الجلقر، م  منسا األمم املتحدة اخلا  لة و  لننا
 امل قتر وقائد القوة.

و  ــني دــال الطـــرتق مــرة  خـــرى للــى املضـــ  قــدما ل اختــا  اخلطـــواة الــ  مـــن شــ  ا    تتـــي   - ٨7
تسوير املنازلر للى املنطقر اأقتصا ير اخلالصر. و ليد الت ديد للى    األمم املتحدة تانل للـى اسـتذدا  

اأقتصا ير اخلالصر  ق لننا  و سرائيل،   ا طلب الطرتـا   لـ  مذـا.  للمسالدة ل ترسيم  دو  املنطقر
وما زلت   ني الطرتق للى اتنا      ناء مي د الطريا  ىل اأ تفا  من موار  النفط والغاز النحريـر للـى 

 وو متنا ا، وهو ما قد ية ل تد ما لنناء الجلقر تقتضي  احلاجر امللحر.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


S/2017/964 
 

 

17-20415 17/24 

 

ــ مــا وجيــب احلفــاظ للــى - ٨٨ رز مــن تقــد  وــو  لــا ة تفذيــل تيــ  م سســاة الدولــر اللننا يــر. ول  ج
سياق الوض  امللتنس الذي  لقب ما لرض  رئيس الوزراء سذد احلريري من تقـدمي لالسـتقالر،  لـوا للـى 
تي  األطرا  ل   تردم ج و ها للى  لم استمرارير م سساة الدولر اللننا ير، وتقا ملا يقتضي  الدستور 

ألمن النلد واستقراره. ول هذا الصد ،   شد تي  اب اة السياسير املذنير    حتاتظ للى المخم وصو  
اإلجيايب الذي تة ده األلماا التحضمير لال تخارة الربملا ير. والقا و  اأ تخايب ابديد، الذي واتقت 

طنير،  منا هو  جناز ها . تاألتما  للي  األ ما  السياسير ل لننا   رو  من التواتا وترجيحا للمصلحر الو 
إبجــراء اأ تخــارة الربملا يــر ل وقت ــا مســ لر اســتقرار سياســ  وتقاليــد  ميقراطيــر ومســ ولير  زاء املــواطنق 
اللننــا يق. و ت للــى ققــر اي   ي مســائل ا تخا يــر تقنيــر ســتذاج   طريقــر أ تذــر  للخطــر األتــما    تنانــيم 

. وتانــل املســالدة التقنيــر الــ  تقــدم ا األمــم 20١٨حملــد  هلــا،  أ وهــو  اير/مــايو اأ تخــارة ل املولــد ا
 املتحدة للذملير اأ تخا ير متا ر.

واملةــاردر اجملديــر للمــر ة ل الذمليــر اأ تخا يــر  مــر ضــروري. وأل  القــا و  اأ تخــايب أ يتضــمن  - ٨9
در للـى التـما  األ ـما  السياسـير رلتمـا     اما تقـرر  لمـاا التحصـيل ابنسـات، تتوقـف تلـ  املةـار 

 صـل و ــواتم جنسـا ير طوليــر. والـدلم الــذي  لـر  لنــ  ل هـذا الصــد  لـد  مــن الملمـاء السياســيق 
ينذــني للــى اأطمئنــا . و  ــني صــنا  القــرار املذنيــق للــى ضــما  التمجليــل ال ــال للمــر ة ل اأ تخــارة 

 .2030قر خبطر التنمير لذا  املقنلر، مبا يتمةى والتماماة لننا  املتذل
و دوت األمـل ل    يتسـ  قرينـا اختـا  اخلطـواة الالزمـر ل فالـر تمويـد امل سسـر الوطنيـر حلقـوق  - 90

اإل ســا  ل لننــا  رلذــد  ال امــل مــن املــو فق وضــما    ائ ــا مل ام ــا. و ر ــب رلتةــري  الــذي التمــد 
 ـي  شـج  للـى القيـا  مبميـد مـن الذمـل لسـد الجلغـراة  ديجلا  ة   دـل مـن التذـذيب و قـوق املـر ة،  يـد  

 القا و ير القائمر.
ومـــن احملتمـــل    تت ـــرر التـــوتراة الذنيفـــر ل خمـــيم لـــق احللـــوة مـــا  امـــت ر تذـــاج   ذـــد الـــدوات   - 9١

ال امنر وراءها، املتمجللر ل الصذورة اأجتمالير واأقتصا ير والتطر  وا تةار األسـلحر. و شـج  للـى 
اب ــو ،  وســائل تةــمل زاي ة الــدلم املقــد  مــن اب ــاة املاوــر، ا تغــاء احلفــاظ للــى اأســتقرار ل   ــذا

 املخيماة واملناطا احمليطر  ا ودفالر  رو  الذي  ال رمي لالجئق الفلسطينيق ل لننا .
يةــ ال  حتــداي  ومــا زاا النــما  الــدائر ل ابم وريــر الذر يــر الســورير ووجــو  الالجئــق النــات  لنــ  - 92

هـــائال للننـــا . و و      لـــر  لـــن تقـــديري للننـــا  و  ومتـــ  ملـــا ينداي ـــ  مـــن  ســـن الضـــياتر وال ـــر  ل 
حتمل ما لبء هذا الوجو . ويساورت القلا مـن تذـا م اخلطـا  الـذي قـد يـ ج  منـا  الذدوا يـر والذنـف 

    لننا  من رو  التسام  والتذاي .ضد الالجئق. و  لو لننا ، شذنا وقيا ة،  ىل احلفاظ للى ما يتميم 
وجيــب ضــما  ةايــر ودرامــر الالجئــق ل لننــا   ىل    يتم نــوا مــن  جيــا   لــوا  ائمــر خارجــ .  - 93

وســي و  اســتمرار تقــدمي املســالدة الدوليــر لالجئــق واجملتمذــاة املستضــيفر  ساســيا ل هــذا الصــد . ومــن 
ومـــا  ذـــده،  20١٨لألزمـــر وإلم ا يـــر التننـــ   تمويل ـــا ل لـــا  امل ـــم زاي ة الـــدلم خلطـــر لننـــا  لالســـتجا ر 

و ةد موار   منائيـر طويلـر األجـل، وأ سـيما ل سـياق التـوتراة اأجتماليـر وتنـام  اإل ـا  الـذي يلحـا 
 اجملتم  املستضيف.

 تجةـر   ولملياة الذو ة املنانمر تيمـا  ـق ابمالـاة املسـلحر للمقـاتلق واملـد يق املـراتقق هلـم ر - 9٤
تي ـــا األمـــم املتحـــدة ور حتـــدِن  مذيـــار لمليـــاة لـــو ة الالجئـــق املقنلـــر. وللـــى الـــرغم مـــن  ـــدو   ذـــض 
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التحسُّــن ل احلالــر األمنيــر ل ابم وريــر الذر يــر الســورير، أ تــماا  الــر الالجئــق متقلنــر،  يــني سجــجل ل 
املتحدة لة و  الالجئق لملير مليو  مةر   اخل  جد . وسي و  استئنا  مفوضير األمم  20١7لا  

التسجيل  مرا م مـا ل ـ  يتسـ  اإللـدا  املالئـم لذـو ة املةـر ين،  طريقـر طوليـر وم مو ـر حتفـظ دـرامت م، 
 ول   تتس   لا ة   ماج م  ة ل مستدا .

ـــدلم اســـتقرار لننـــا ، مـــن  جـــل  ات ـــر الفرصـــر  - 9٥ و شـــج  املناقةـــاة املتذلقـــر رملـــ متراة الدوليـــر ل
مر ل   تتقاسم تفاصيل  قيقر لن رؤيت ا للنمو اأقتصا ي والتنمير املسـتدامر ل لننـا ، ولضـما  للح و 

 تقدمي اجملتم  الدون املميد من الدلم.
و ر ـــب رلتقـــد  املســـتمر الـــذي حتـــرزه   ومـــر لننـــا  ل وضـــ  اســـملاتيجير وطنيـــر ملنـــ  التطـــر   - 96

  الصيغر الن ائير لتل  اأسملاتيجير رلتذاو  الوقيا الذنيف. و شج  للى  ذا ج و   دجلر استدامر لوض
 م  األمم املتحدة والةرداء الوطنيق والدوليق.

وأ يــماا منــ   ةــو  النــما  ولــد  اأســتقرار والتــ زُّ  اأجتمــال  واأقتصــا ي الذنصــر  األساســ   - 97
خلــا   ــذا املســال  احلميــدة الــذي تننــي لليــ  تيــ  ج ــو  األمــم املتحــدة ل لننــا . وسيواصــل املنســا ا

رلنيا ر لي، م  السذ   ىل حتقيا هدتق مها  م  تتيل التوتراة وحتديد الفر  املتا ر أختـا  تـدا م  نـاء 
الجلقر و  راز التقد  وو حتقيا اأستقرار. وتتحمل األطرا  مس ولير  ورير ل هذا الصـد . و  لوهـا  ىل 

نــما  وحتقيــا اأســتقرار، و ىل اأســتفا ة مــن الــدلم الــذي تتيحــ  ت جليــف اب ــو  ســذيا  ىل منــ   ةــو  ال
 األمم املتحدة ل هذا الصد .

و لر  لـن تقـديري بميـ  النلـدا  املسـامهر  قـواة ومذـداة ل القـوة امل قتـر ولفريـا املـراقنق ل  - 9٨
ملـــت مـــدة لننـــا . و لـــر  لـــن شـــ ري ملنســـق  اخلاصـــر الســـا قر لةـــ و  لننـــا ، ســـيغريد دـــا ، الـــ   د

خــدمت ا، لذمل ــا القيــا ي ولتفا ي ــا ل اأضــطال  رلذمــل امل ــم الــذي تقــو   ــ  األمــم املتحــدة ل لننــا . 
و قي للى رئيس النذجلر وقائد القوة، اللواء ماي ل  ـمي، وللـى األتـرا  املـد يق والذسـ ريق التـا ذق للقـوة 

 و   من ج و  متواصلر.امل قتر، ودذل  للى مو ف  م تب املنسا اخلا  ملا ينذل
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 املرفق األول

األسلحة غري املأذون هبا يف منطقة العمليات، اليت ال تشمل أسلحة الصيد اليتيت   
حزيران/يونييته ىل   22الحظتها قوة األمم املتحدة املؤقتيتة يف لبنيتان يف الفيترتة ميتن 

  2017تشرين الثاين/نوفمرب  6
 
للقــوة امل قتــر وجــو  جممولــر مــن املــد يق رلقــر  مــن متوز/يوليــ ، أ انــت  وريــر ات ذــر  23ل  - ١

 جمدا سليم )القطا  الغريب(، ودا    دهم  مل مسدسا.
آ / غسطس،  تـا ة القـوة امل قتـر لـن وجـو  مـد يَّق رلقـر  مـن قليـا )القطـا  الةـرق (  9ل  - 2

 يردنا  مردنر ومذ ما  ندقير هجومير.

قتر لـن وجـو  مـدت يردـب مردنـر تسـم رلقـر  مـن  ـرين آ / غسطس،  تا ة القوة امل   ١3ل  - 3
 قالوير )القطا  الةرق ( ومذ   ندقير هجومير.

آ / غسطس، لر   ـني  ـ  لـربام  تلفميو يـر اسـتذرا   سـلحر غـم مـ  و   ـا  قنـاء  ١3ل  - ٤
ا تر. ل اخليا  )القطا  الةرق (، ومن ضمن ا لدة  نا ق هجومير وق 2006اأ تفاا  ذدرى  ما  لا  

 وا تجت القوة امل قتر رايا للى هذا احلا   لدى ابي  اللننات.

آ / غسـطس، أ انـت القـوة امل قتـر تـر ا ميــر رلقـر  مـن سـر ا )القطـا  الةـرق ( وهــو  ١9ل  - ٥
  مل مسدسا ل مردنت .

مردنـــر رلقـــر  مـــن  60آ / غســـطس، رصـــدة القـــوة امل قتـــر قاتلـــر تت ـــو  مـــن  ـــوان  29ل  - 6
 يل )القطا  الغريب(. و طلا مدت النار ل اهلواء رستخدا   ندقير هجومير. ار 

 يلوا/سنتمرب، أ انت القوة امل قتر وجو  تـر ين رلقـر  مـن شـاما )القطـا  الغـريب( ومهـا  ١ل  - 7
 يطلقا  النار من سال  ر يجتذرَّ  للي .

سال ا  وتوماتي يـا ر يجتذـرَّ  لليـ   يلوا/سنتمرب، أ انت القوة امل قتر شخصق  مال   2ل  - ٨
 و ندقير قصمة ل مردنر رلقر  من لق لر  )القطا  الةرق (.

تةرين األوا/ دتو ر، أ انت القوة امل قتر تر ا  مل  ندقير هجومير  وتوماتي ير رلقر   ١ل  - 9
 من   ق )القطا  الةرق (.

امل قتر شخصق  مال   ندقير هجوميـر  وتوماتي يـر تةرين األوا/ دتو ر، أ انت القوة  9ل  - ١0
 ل مردنر مد ير رلقر  من لر  الوزات )القطا  الةرق (.

تةــرين األوا/ دتــو ر، أ انــت القــوة امل قتــر شخصــا  مــل مسدســا رلقــر  مــن  ليــدا  ١6ل  - ١١
 لــ  الةــخل ل )القطــا  الةــرق (. و دــدة شــرطر النلديــر ل اليــو   فســ    ــ  قــد  لقــ  القــنض للــى 

 سياق لملير سطو.
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 املرفق الثاين 
القيود املفروضة على حرية تنقل قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف الفرتة ميتن   

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  6حزيران/يونيه ىل   22
 
للتحقيــا ل متوز/يوليــ ، الــمل  مــد يو  ســم  وريــر ات ذــر للقــوة امل قتــر دا ــت قــد  رســلت  6ل  - ١

  ةطر مد يق لو انت رلقر  من ايرو  )القطا  الغريب(. وتدخلت  ورير ات ذر للجي  اللننات  ذد     
دــا  املــد يو  قــد اســتولوا للــى ال ــامما اخلاصــر  دوريــر القــوة امل قتــر. و قــا ابــي  اللننــات ل احلــا   

ة  سنوليا ل القرى  و  وقو   وا  .واستذا  ال امما ل اليو  التان. واست  فت الدوراية املس  مَّ

متوز/يوليــ ، و ســنب التقــا   وريــر ات ذــر للقــوة امل قتــر لصــور توتوغراتيــر،  ــاوا مــد يو   ١7ل  - 2
الصذو   ىل مردنر ات ذر للنذجلر دا ت متوقفر رلقر  من الذديسر )القطا  الةرق (. ول  لقا  احلا  ، 

ـــنت القـــوة امل قتـــر   ةـــطر التذـــاو  املـــدت اســـت  فت األ ةـــطر الذملياتيـــر  و  ت الذســـ ري  -ذطيـــل، و سَّ
 و  ةطر التواصل م  اجملتمذاة والسلطاة احمللير.

متوز/يولي ، رلقر  من اخليا  )القطا  الةرق (، استوىل مد يو  للى دامما دا ت حبوزة  2٤ل  - 3
ابي  اللننات رحلا   واستجذيدة ال امما. مو ف مدت ات   للقوة امل قتر دا  يراتا  ورير راجلر. و ج ل  

ول  لقـــــــــا  احلـــــــــا  ، اجتمذـــــــــت القـــــــــوة امل قتـــــــــر وابـــــــــي  اللننـــــــــات  قـــــــــا ة  ليـــــــــق، واســـــــــت  فت ل 
ة  سنوليا ل القرى  و  وقو   وا    خرى.  3١  آ / غسطس الدوراية املسمَّ
 ذــر للقــوة امل قتــر رلقــر  آ / غســطس،  وقفــت  راجــر  ريــر وشــا نر ســم  وريــر رادنــر ات 3ل  - ٤

مـن  ليـدا )القطـا  الةـرق (. وتذامـل مـد يو   ذنـف مـ  الدوريـر واسـتولوا للـى  ذـض املذـداة اإلل ملو يـر 
الــ  دا ــت حبــوزة  تــرا  القــوة امل قتــر. واســتذا  ابــي  اللننــات اهلــدوء مبجــر  وصــول   ىل املوقــ . ومنــذ  لــ  

جذت املذداة وتواصلت   ةطر  القوة امل قتر  و  وقو   ـوا  ، مـ  قيـا  القـوة امل قتـر  تذميـم احلق، اسملج
 الذس ري و  ةطر التواصل ل املنطقر.  -  ةطر التذاو  املدت 

آ / غسـطس،  اولــت مردنــاة مد يــر  يقــا  ســم  وريـر ات ذــر للقــوة امل قتــر رلقــر  مــن   ٥ل  - ٥
قــوة امل قتــر الدوريــر   ــىت لــا ة  ىل موقذ ــا. دفــردال )القطــا  الةــرق (. وراتــا تريــا للــر  الســري  ات ــ  لل

واست  فت الدوراية الراجلر ل القرير  و  وقو   وا  . وتواصل القوة امل قتر اأتصاا رلسلطاة احمللير 
  ة   طائفر من املسائل، مبا ل  ل  مةاري  تتذلا  تقدمي املسالدة ملرتا طيب  ل .

 رلقر  من ليتا الةذب )القطا  الغريب( قاتلر مدت ١00آ / غسطس، طوق  وان  ١9ل  - 6
ات ذــر للقــوة امل قتــر واســتولوا للــى لــدة مذــداة. وغــا رة القاتلــر املنطقــر  ذــد تــدخل ابــي  اللننــات. ول 
 لقا  احلا  ، اجتمذت القوة امل قتر وابي  اللننات م  السلطاة احمللير لنـم  تتيـل التـوتراة. واسـتذيد 

دا ت قد  جخذة. و ذد  ل  اياي  قليلر، لق  اجملتمـ  احمللـ   وريـر راجلـر ات ذـر للقـوة   مذانم املذداة ال 
ــمة  وراية مةــملدر  ــق ابــي  اللننــات والقــوة امل قتــر  و   امل قتــر  ةــ ل  جيــايب  ومنــذ  لــ  احلــق، سج

 وقو   وا  .
ة امل قتـــر دا ـــت قـــد  يلوا/ســـنتمرب، الـــمل  جممولـــر مـــن األتـــرا  ســـم  وريـــر ات ذـــر للقـــو  ١2ل  - 7

 جرسلت  ىل صر ق )القطا  الغريب( للتحقيا ل ممالم  وقو  لملير  طـالق  ر. و ذـد التفـاو  مـ  تلـ  
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اجملمولـــر، غـــا رة  وريـــر القـــوة امل قتـــر املنطقـــر. و ج لـــ  ابـــي  اللننـــات مبـــا وقـــ . و وِضـــ   يضـــا اي  األمـــر 
الا   ــد ا تفــاأة األهــان. وتواصــل القــوة تذلــا ايصــواة صــدرة لــن  لذــا   ريــر اســتجخدمت خــ  منــا

 امل قتر املتا ذر م  السلطاة احمللير ملناقةر اخلطواة ال فيلر  تفا ي وقو   وا   كاقلر. 
 يلوا/ســنتمرب، رلقــر  مــن تيجمــر )القطــا  الغــريب(، طالنــت جممولــر مــن األشــخا   23ل  - ٨

 ــد ســ ا ا قــد  لــاهم  ىل منملــ . وقنــل مغــا رة جنــو  القريــر  ذــد    دــا    اي  يغــا ر جنــو  القــوة امل قتــر
القــوة امل قتــر، اســتولت اجملمولــر للــى  ذــض دــامماهتم. ووصــل ابــي  اللننــات  ذــد  ضــ   قــائا مــن  لــ  
وراتا الدورير  ىل خارين القرير حلراست ا. ول اليو  التان،  ليد ما دا  قد استون لليـ  مـن مذـداة. وقـد 

 تر   ةطت ا الذملياتير الذا ير ل القرير،  و  وقو   وا  .است  فت القوة امل ق

تةــرين األوا/ دتــو ر، اقــمل  شخصــا  يردنــا  مردنــر مــن  وريــر ات ذــر لفريــا املــراقنق ل  ١9ل  - 9
لننا  وه  تذ س سمها لائدة  ىل الطريا الرئيس  رلقر  من ليتا الةذب )القطا  الغريب(. وتت   ترا  

ل لننـا  ر  مـردنت م املدرلـر للتحـد   ىل الةخصـق اللـذين قامـا رسـتجوا م ملـدة وجيـمة تريا املـراقنق 
قنل  خذ  ذض مذداة اأتصاا من  اخل املردنر. و ذد    شر   ترا  الفريا ما يقومـو   ـ  مـن   ةـطر، 

ت مبــا وقــ .  ليــدة املذــداة  لــي م واســتمرة الدوريــر تســم للــى طــوا املســار املقــرر. و ج لــ  ابــي  اللننــا
ا  الـدوراية ل ليتـا الةـذب  ةـ ل روتيـي ل األسـا ي   واستمر تريا املراقنق ل لننا  والقوة امل قتر يسـمِن

 الال قر،  و  وقو   ي  وا  .
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 ملرفق الثالثا
معلوميتيتات مسيتيتت ملة عيتيتن تنفييتيتذ توتيتيتيات االسيتيتتعرال االسيتيترتاتي ي لقيتيتوة األميتيتم   

 2017املتحدة املؤقتة يف لبنان لعام 
 
املوج ــر مــن األمــق الذــا   ىل رئــيس جملــس األمــن  20١7آ ار/مــارس  ٨ حلاقــا رلرســالر امل رخــر  - ١
(S/2017/202  ـــــ   ـــــد ها اأســـــتذرا ـــــواية اأســـــملاتيجير والتوصـــــياة الرئيســـــير ال ـــــ  تجنلـــــ  رألول (، ال

املتحدة امل قتر ل لننا ، تقد  هذه النانـرة الذامـر مذلومـاة مسـت ملر لـن التقـد  اأسملاتيج  لقوة األمم 
 احملرز ل تنفيذ تل  التوصياة.

 
 محاية املدنيني  

دجلفت القوة امل قتر   ةطر اأتصاا م   اورين من احل ومر اللننا ير  ة   ةاير املد يق، وه   - 2
املتحــدة اخلــا  لةــ و  لننــا . وقــد اتفقــت القــوة امل قتــر  تواصــل التنســيا الوقيــا مــ  م تــب منســا األمــم

وم تــب تنســيا الةــ و  اإل ســا ير التــا   لألما ــر الذامــر  يضــا للــى منــا   توجي يــر للتنســيا  ــق النذجلــر 
 والفريا القطري للذمل اإل سات.

ريق واستذرضـــــت القـــــوة امل قتـــــر ختطيط ـــــا للطـــــوار ، وقيَّمـــــت يهـــــب األتـــــرا  املـــــد يق والذســـــ  - 3
ولمليـــــاة  “مردـــــم القيـــــا ة”لالســـــتجا ر حلمايـــــر املـــــد يق ل  ـــــاأة األزمـــــاة ل سلســـــلر مـــــن متـــــارين 

، وقـدمت   اطـاة منتانمـر لقـا ة 20١7الـ   جفـذة ل  ميرا /يو يـ  وتةـرين الجلـات/ وتمرب ‘‘ احملاداة’’
لو داة لن تنفيـذ الو داة  ة   متطلناة ةاير املد يق، ويددة من لد  وجو  قيو  وطنير تذوق ا

الوأير املتذلقر حبماير املد يق. ول  طار دفالر الت هـب الذـا  للنذجلـر، صـممت القـوة امل قتـر منـا ين لـدوراة 
تدرينيــر مــدهتا يــو  وا ــد  ةــ   تنفيــذ وأيــر ةايــر املــد يق لفائــدة تيــ  األتــرا  ل املقــر ول القطالــاة، 

ر الن ائيـر خلطـر الـدلم اللوجسـ  للنذجلـر وجـرى حتـديني . ووجضـذت الصـيغالـدوراةوشرلت ل تنفيـذ تلـ  
 تي  الواثئا  اة الصلر.

 
 آلية احلوار االسرتاتي ي  

اســتمر تذــاو  القــوة امل قتــر مــ  ابــي  اللننــات ل تيــ  ابوا ــب األساســير املتذلقــر  ننــاء قــدراة  - ٤
ر للــى وــو مةــمل  مــ  ابــي   لــ  ابــي . ولمــل دــل مــن  ئــب قائــد القــوة امل قتــر و ئــب رئــيس النذجلــ

 اللننات  ة   طائفر من املسائل املتذلقر رلتنسيا و ناء القدراة. 
وجيــري  لــدا  مف ــو  لذمليــاة الفــوين النمــو ج ، مبــا يةــمل جممولــر  وليــر مــن النقــا  املرجذيــر  - ٥

 وابداوا الممنير لقياس التقد  احملرز.
اللننــــات،  فضــــل اســــتخدا   طــــاة منانومــــر را اراهتــــا وتتــــوىل القــــواة النحريــــر التا ذــــر للجــــي   - 6

الســا لير، قيــا ة لمليــاة األــملا  النحــري ل امليــاه اإلقليميــر اللننا يــر،  ســنل من ــا اإل قــاء للــى وجــو  
سالر ل األسـنو . ورإلضـاتر  ىل  لـ ، تقـو  القـواة النحريـر التا ذـر للجـي   72مستمر ل النحر ملدة 
سالر ل األسنو  رلتنسـيا الوقيـا  2٤، ر تانا ،  نةر سفينر وا دة ملدة 20١7  اللننات منذ مطل  لا

مــ  القـــوة النحريـــر التا ذـــر للقـــوة امل قتـــر ل املنـــاطا القرينــر مـــن املـــوا ئ اللننا يـــر تنفيـــذا لذمليـــاة األـــملا  
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اتر للــى ســفن النحــري. والوجــو  النحــري للقــواة النحريــر التا ذــر للجــي  اللننــات مقيــد  ســنب لــد  التــو 
  ضاتير مالئمر.

و تضــى التــدريب الــذي قدمتــ  القــوة النحريــر التا ذـــر للقــوة امل قتــر ل الــرب ول النحــر مــن   ةـــاء  - 7
جممولــر مــن املــدر ق ل صــفو  القــواة النحريــر التا ذــر للجــي  اللننــات يتولــو   ــدورهم تــدريب و ــداة 

ر. وسجتضــا   وراة ل اهلندســر ترمــ   ىل تذميــم تلــ  القــواة النحريــر تيمــا يتذلــا  ســت  وراة يسيســي
 القدراة ل جماا الصيا ر  ىل املناه  التدرينير األساسير ل املر لر املقنلر.

الذسـ ري ل ابنــو   -ويدَّـد    املوقـ  الـذي سيجنةــ  تيـ  مردـم ابـي  اللننــات للتذـاو  املـدت  - ٨
ســـي و  ل مرجذيـــو  )القطـــا  الةـــرق (، وجيـــري  اليـــا  جنـــاز الذمـــل التقـــي املتذلـــا إب ةـــاء هـــذا املردـــم. 

ويــل يتــ تى مــن ويســرة القــوة امل قتــر احلصــوا للــى التمويــل مــن  لــد مســاهم  قــواة، ويجســت مل  لــ   تم
 املةاري  السريذر األقر ا تغاء جتديد األمادن. 

واملناقةاة جارير، رلتنسيا الوقيا م  م تب منسا األمم املتحدة اخلا  لة و  لننـا ، لذقـد  - 9
اجتما  جملمولر الدلم الدولير للننا  ي رَّس لتذميم قدراة ابي  اللننات. وأ يـماا اقتنـاء القـواة النحريـر 

ذر للجي  اللننات لسـفينر مـن سـفن خفـر السـوا ل  ولويـر  ااـر ل ـ  تـتم ن تلـ  القـواة مـن    التا 
 تتوىل تدرجييا السيطرة للى املياه اإلقليمير اللننا ير. 

 
 االتصال والتنسيق مع الطرفني  

ن التا  جيري  اليا حتديني تي  التوجي اة الداخلير اخلاصر رلقوة امل قتر من  جل ضما  التمام - ١0
للجـــــراءاة الـــــ  تتخـــــذها  صـــــوا النذجلـــــر ل  الـــــر مـــــن  ـــــاأة األزمـــــر  و ل  ـــــاا وقـــــو   ـــــا   ل 

 الذملياة. منطقر
، دا ـــت القـــوة امل قتـــر قـــد لـــمزة تـــر  اأتصـــاا التـــا   هلـــا،  يـــني 20١7و ـــىت آ / غســـطس  - ١١

ةـــطر الـــدلوة مـــ   ةـــرة تريـــا اتصـــاا اث   ةـــ ل  ائـــم جنـــو  اخلـــط األزرق. وتواصـــل القـــوة امل قتـــر   
 السلطاة اإلسرائيلير إلقنال ا  ضرورة   ةاء م تب اتصاا ل تل   يب.

 
 هي ل العنصرين النظامي واملدين يف القوة املؤقتة  
 القواة الربير  

ل ســياق  ةــر تــوين التــدخل اخلــامس التــا   للجــي  اللننــات ل منطقــر لمليــاة القــوة امل قتــر ل  - ١2
، واتا دل من رئيس  ذجلر القوة امل قتر وقائد القوة وقائـد ابـي  اللننـات للـى 20١7 واخر  يلوا/سنتمرب 

  ةـــاء بنـــر تنســـيا لتذميـــم األ ةـــطر املةـــملدر، ومتا ذـــر احلـــوا   ل منطقـــر الذمليـــاة، ومذابـــر املســـائل 
 ياتير األخرى ال  تذي القوتق.لالذم
لقـــر رملذـــداة اململودـــر للو ـــداة اخلاصـــر و ـــد  اســـتذرا   ججـــري بميـــ  مـــذدراة التفـــاهم املتذ - ١3

ماليق  وأر. وجيري الذمل املةمل   ق القوة امل قتر ومقر األمم املتحدة  ٥رلقوة امل قتر  وج  دفاءة تنل  
 لضما  تذديل تي  مذدراة التفاهم ا تغاء حتقيا الوتوراة املتوقذر.

جتري القوة امل قتر لملياة استذرا  ملدى  ،20١7واستنا ا  ىل  راسر القدراة الذس رير لذا   - ١٤
 مالءمر قوا  القواة أل اء امل ا ، سذيا  ىل دفالر وتاء القوة امل قتر رمل ا  املنوطر  ا للى النحو األمجلل.
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 القوة النحرير  
جتــري األلمــاا التحضــمير إللــا ة تةــ يل القــوة النحريــر التا ذــر للقــوة امل قتــر ل ــ  تةــتمل للــى  - ١٥

ـــاير  ســـطو  ـــارا مـــن دـــا و  الجلات/ين . وخجفضـــت 20١٨ا م لـــف مـــن ســـت ســـفن مـــن طـــراز دورتيـــت التن
سـالر ل الةـ ر ل  طـار  ورة امليما يـر احلاليـر. ومـن املتوقـ      2٥سالاة طما  طائراة اهللي ـو مل  ىل 

 دـــا و  يـــدخل ختفـــيض لـــد  األتـــرا  النحـــريق  يـــم التنفيـــذ رلتـــمامن مـــ   لـــا ة تةـــ يل القـــوة النحريـــر ل
 .20١٨الجلات/يناير 

 
 أنشطة التوعية اجملتمعية  

  ــرزة القــوة امل قتــر تقــدما ل تيــ  التوصــياة  اة الصــلر اي ةــطر التوليــر اجملتمذيــر. و ج ةــئ  - ١6
جملس التولير اجملتمذير ولقـد اجتمالاتـ  األوىل  رةسـر  ئـب رئـيس النذجلـر ملذابـر  ولـواية النذجلـر ل جمـاا 

املســـتوى اأســـملاتيج . و جلـــدة الصـــيغر الن ائيـــر أختصاصـــاة جملـــس التوليـــر واللجنتـــق  التوليـــر للـــى
الفرليتق املذنيتق رأتصاأة اأسملاتيجير ورأل ةطر الرب جمير/املةاري . وقد شرلت اللجنتا  الفرليتا  

ليــا اســتذرا  مف ــو  مذــا ل اأضــطال  ايلماهلمــا الذا يــر، وتقــد   ما ــر  الــدلم هلمــا ل  لــ . وجيــري  ا
 الدراسر اأستقصائير للتصوراة احمللير.

والذمل جار لضـما  ختطـيط   ةـطر التوليـر اجملتمذيـر وتنفيـذها للـى  طـاق النذجلـر دل ـا،  طريقـر  - ١7
 -منسقر متمامنر. وحتقيقا هلذه الغاير، جرى حتسق آلير التنسيا املةملدر  ق الفر  املذـي رلتذـاو  املـدت 

الذســ ري التا ذــر لقائــد القــوة، ويقــد  رئــيس  -( التــا   للنذجلــر وو ــدة التذــاو  املــدت J9الذسـ ري )الفــر  
   اطاة يومير لرئيس األردا . J9الفر  
ويــتم  اليــا   ــراز التقــد  ل حتديــد مــا يناســب مــن مةــاري  ســريذر األقــر خاصــر رلقــوة امل قتــر،  - ١٨

. واهلــد  مــن هــذه الذمليــر هــو  يضــا دفالــر 20١9-20١٨للفــملة  ضــمن  طــار التخطــيط لــدورة امليما يــر
 التوزي  الذا ا، قدر اإلم ا ، لألمواا للى اجملتمذاة احمللير ل منطقر لملياة القوة امل قتر.

ول  ميرا /يو ي ،   ة ة القوة امل قتر و دة اأتصاأة اأسملاتيجير/م تب اإللـال  ل النذجلـر  - ١9
تنليـ  اأتصـاأة اأسـملاتيجير اخلاصـر رلقـوة، ويـر س هـذه الو ـدة/امل تب مو ـف  لتذميم اتساق و سن

( يذمل حتت  شرا   ئب رئيس النذجلر. وخجفض قوا  الو دة الذس رير للتولير اجملتمذير من ٥- قد  ) 
 تر ا، و ججمت م  و دة اأتصاأة اأسملاتيجير التا ذر/م تب اإللال  ل النذجلر. 2٥تر ا  ىل  ٥٥
 

 امليزانية ومالك املوظفني  
للمضـــ  ل اســـتغالا مـــال  املــــو فق للـــى  مجلـــل وجـــ ،  ــــد ة القـــوة امل قتـــر قـــال  و ــــائف  - 20

ل الو ــدة  2-)و يفتــا  مــن الفئــر الفنيــر الوطنيــر ل قســم الةــ و  املد يــر، وو يفــر وا ــدة مــن الرتنــر  
 اؤها.املذنير  فموس  قل املنالر النةرير/اإليدز( ل   يتم  لغ

 
 دمج البعثة وتنسيقها  

  ة ة القوة امل قتر، ل  دو  املوار  القائمر، و يفر رئيس  ردا  النذجلر ل م تـب رئـيس النذجلـر  - 2١
  .20١9-20١٨. وسيجري تنفيذ هذا الملتيب امل قت ل  طار ميما ير الفملة ١-وقائد القوة  رتنر مد


