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

أوال  -مقدمة
 - ١يتضمن هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  )2006( ١70١منذ صدور تقريري
امل ـ ر  ١١متوز/يولي ـ  ،)S/2017/591( 20١7مبــا ل ل ـ تيمــا يتذلــا تنفيــذ ــا ــد ة مــن ق ـرار
اجمللــس  .)20١7( 2373وخــالا الفــملة املةــمولر رلتقريــر ،ل ـت احلالــر ل منطقــر لمليــاة قــوة األمــم
املتحدة امل قتـر ل لننـا ها ئـر وجـ لـا  .أ ـ ر ـرز ي تقـد تيمـا يتذلـا رلتمامـاة الطـرتق القائمـر
مبوجب القرار  )2006( ١70١و رجتاه التوصل ىل وقف ائم إلطالق النار.

اثنيا  -تنفيذ القرار )2006( 1701
ألف  -احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
 - 2واصلت السلطاة اإلسرائيلير واللننا يـر لـا ة يديـد التمام مـا رلقـرار  )2006( ١70١ووقـف
األلماا الذدائير .وللى الرغم من اهلدوء النسيب للى طوا اخلط األزرق ،ل مستوى التوتراة ق لننا
و س ـرائيل مرتفذ ــا ،م ـ اس ـتخدا د ــال اب ــا نق خلط ــا ى ىل زاي ة القل ــا ،مب ــا ل ل ـ ــق الس ـ ا
احملليــق .وواصــلت األمــم املتحــدة ــني دــال الطــرتق للــى اأمتنــا لــن التذليقــاة الـ مــن شـ ا يجــي
املةالر وللى اأستفا ة من قنواة اأتصاا املنة ة ملذابر الةواغل.
 - 3ول مناسنتق ،تصالدة التوتراة لرب اخلط األزرق للـى وـو اقتضـى تـدخل قـوة األمـم املتحـدة
امل قتــر واتصــاهلا ربــا نق لتفــا ي التصــذيد .تف ـ  9يلوا/ســنتمرب ،خطــر ابــي اللننــات القــوة امل قتــر
وجــو قطذــر مذــداة مةــنوهر رلقــر مــن دفــر شــور (القطــا الةــرق ) ل منطقــر مـمار شــنذا .ولنــدما
وصــلت القــوة ىل امل ــا  ،دــا اب ــاز ،وهــو لنــوة شــانااي ســفر ،قــد جــرى تف ي ـ و قلـ جمئيــا .و ــق
التحقيــا الــذي جرتـ القــوة ابــي اللننــات ا ت ـ اخلــط األزرق لنــدما زاا اب ــاز مــن جنــو اخلــط
األزرق .و ى هــذا احلــا ىل قيــا األمــق الذــا حلــم  ،،ســن صــر  ،،رلتحــذير ل دلمــر لقاهــا
مبناســنر يــو لاشــوراء ،مــن هــذه األلمــاا ،ال ـ لماهــا ىل س ـرائيل ،غــم مقنولــر ،ورإلل ـرا لــن لــم
م  ،للى النحني لن وسائل ملذابر هذه املس لر ،ا ر حتل رلوسائل السياسير.
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 - ٤ول  ١9يلوا/س ـ ــنتمرب ،خط ـ ــر ج ـ ــي ال ـ ــدتا اإلس ـ ـ ـرائيل الق ـ ــوة امل قت ـ ــر اي جن ـ ــداي لننا يـ ـ ــا
لقــى جــارة للــى الســياين التقــي اإلسـرائيل رلقــر مــن ــد مواقذـ جنــو غــر منطقــر ليتــا الةــذب
(القطا الغريب) .واختذ ابندي وض يهب إلطـالق النـار حتسـنا لـر تذـل مـن جـي الـدتا اإلسـرائيل .
وتدخلت القوة سرلر ملن التصذيد .و لا ابي اللننات ا تةاره وقا ت يب ابندي املذدور.
 - ٥و ل ــر وزي ــر ال ــدتا اللنن ــات ،يذق ــو راي الص ـ ـرا  ،ل زايرة ل ـ ـ ىل مق ــر الق ــوة امل قت ــر ل
 ١١يلوا/ســنتمرب ،لــن يييــد ومتـ للقــوة امل قتــر ل تنفيــذ وأايهتــا والتـما احل ومــر رلتذــاو والتنســيا
الــوقيقق ــق النذجلــر وابــي اللننــات .و ل ـ الــوزير القــوة يضــا اي تــوين التــدخل اخلــامس التــا للجــي
اللننــات سينتةــر ل جنــو لننــا خــالا تــملة وشــي ر .وخــالا ال ـمايرة ال ـ قــا ــا قائــد ابــي اللننــات،
الذمــا جوزيــف لــو  ،ىل القــوة امل قتــر ل  22يلوا/ســنتمرب ،للــن ابــي اللننــات رايــا ا تةــار الفــوين،
متاشيا م يديـداة السـلطاة اللننا يـر اي ابـي اللننـات سـي جلف وجـو ه ل ابنـو مبجـر تسـم
ذل األوضا األمنير للى طوا احلدو الةرقير .واتفا رئيس ذجلر قوة األمـم املتحـدة امل قتـر وقائـد القـوة
وقائد ابي اللننـات يضـا للـى ةـاء بنـر تنسـيا أست ةـا السـنل ال فيلـر ـماي ة تذميـم تنفيـذ امل ـا
الصا ر ا ت ليف .ومن ش زاي ة راز وجو ابي اللننات ،رلتنسيا م القوة امل قتر ،ل جنو ر
الليطات ،وأ سيما للى طوا مناطا التوتر احملتملر رلقر مـن اخلـط األزرق ،تسـ م ل ختفيـف ـدة
خماطر وقو وا خطمة.
 - 6ول الفــملة مــن  ١متوز/يولي ـ ىل  30تةـرين األوا /دتــو ر ،ســجلت القــوة امل قتــر  ٤20ا ت ادــا
راي للخط األزرق ،وهو مستوى مياقل املستواية امللحو ر خالا الفملة فس ا من لا .20١6
 - 7و دجل ــر م ــن  90ل املائ ــر م ــن اأ ت اد ــاة الربي ــر امللحو ــر ق ــد ارت ن ــا رل ــاة يرل ــو غن ــام م
و ممارلـو يمرلـو قـوهلم وارت ـب غلن ـا رلقـر مـن منطقـ مـمار شـنذا و سـطرة (القطـا الةـرق )
ومنطقر رمي (القطا الغريب) .وتذلقت سنر  9ل املائر من اأ ت اداة حباأة لنور للوصوا ىل ئـر
شذيب (القطا الةرق ) رلقر من ليدا.
 - ٨وا ت ت القوة امل قتر من التحقيقاة ل ا طالق النار لرب اخلـط األزرق ل منطقـر دفـردال
(القطــا الةــرق ) ،ل  26تة ـرين األوا /دتــو ر ( 20١6ا انــر  ،S/2017/201الفقــرة  )١2ول مس ـ لر
لن ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ـ ـواطن لنن ـ ـ ـ ــات ىل اخ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـرائيل رلق ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن دف ـ ـ ـ ــردال ،ل  27يس ـ ـ ـ ــا  /ريل 20١7
(ا انــر  ،S/2017/591الفقــرة  )١0ول مس ـ لر اب ــاز املةــنوه الــذي لجلــر للي ـ ل منطقــر دفــر شــور ،ل
 9يلوا/سنتمرب .ول اأستنتاجاة والتوصياة ال ا ت ت لي ا التحقيقاة ،جـرى الت ديـد للـى ضـرورة
قيا الطرتق رأتصاا رلقوة امل قتر وتذاو ما مذ ا صورة وقيقر ول الوقت املناسب.
 - 9واس ـ ـ ــتمرة سـ ـ ـ ـرائيل ل ا ت ـ ـ ــا اجمل ـ ـ ــاا اب ـ ـ ــوي اللنن ـ ـ ــات ةـ ـ ـ ـ ل ي ـ ـ ــوم  ،ل ا ت ـ ـ ــا للقـ ـ ـ ـرار
 )2006( ١70١وللسيا ة اللننا ير .تف الفملة من  ١متوز/يولي ىل  30تةرين األوا /دتو ر ،سجلت
القوة امل قتر  7٥٨ا ت ادا جواي ،مبا يذا ا ما جممول  3 ١٨٨سالر حتليـا ،ـماي ة سـنت ا  ٨0ل املائـر
مقار ــر رلفــملة فسـ ا مــن لــا  .20١6وشــاردت طــائراة مســمة ــدو طيــار ل دجلــر مــن  93ل املائــر
( )707من تل اأ ت اداة وتذلقت النسنر املتنقير طائراة مقاتلر و طائراة ر يتسن حتديد هويت ا.
 - ١0وا تجــت القــوة امل قتــر للــى تي ـ اأ ت ادــاة ابويــر لــدى جــي الــدتا اإلس ـرائيل و لــت
ىل وقف ا تورا .دما ا تجت احل ومر اللننا ير لدى القوة للى ا ت اداة اجملاا ابوي .وهذه اأ ت اداة
للس ــيا ة اللننا ي ــر تق ــو وق ــف األلم ــاا الذدائي ــر واب ــو الرامي ــر ىل التوص ــل ىل اتف ــاق ائ ــم لوق ــف
طالق النار.
2/24

17-20415

S/2017/964

 - ١١واســتمر اأ ــتالا اإلس ـرائيل للجــمء الةــمان مــن قريــر الغجــر ومنطقــر متا ــر هلــا ــاا اخلــط
األزرق ،ل ا ت ا للقرار  )2006( ١70١وللسيا ة اللننا ير .و ىت اآل  ،ر جِجتب سرائيل للـى اأقـملا
الذي قدمت القوة ىل دل من الطرتق ل لا  20١١غير تيسم ا سـحا جـي الـدتا اإلسـرائيل مـن
املنطقر احملتلر .وقد ل ابي اللننات القوة امل قتر ل متوز/يولي  20١١مبواتقر لننا للى اأقملا .
 - ١2وا ت لننا يضا للـى اأ ت ادـاة اململومـر لسـيا ت مـن جا ـب سـفن سـرائيلير تذمـل رلقـر
خـط
من خط الذواماة اإلسرائيل  .وأ يماا ترسيم احلـدو النحريـر ـق النلـدين ـل ـما ويـرى لننـا
الذواماة ،الذي قامت سرائيل صورة ا فرا ير ،جيتـاز مياهـ اإلقليميـر وهـو أ يذـمل ـ  .واألمـم املتحـدة
يضا أ تذمل خبط الذواماة .و قت ترقر الذمل النحرير التا ذر للقـوة امل قتـر ،امل لفـر مبسـالدة ومـر
لنن ــا ل يم ــق ــدو ه وغمه ــا م ــن ق ــا ال ــدخوا ،لل ــى وج ــو ررز هل ــا ل اب ــمء ابن ــويب م ــن منطق ــر
الذملياة النحرير ملن التوتراة ق سرائيل ولننا .
 - ١3و دــد لننــا يضــا سـرائيل تواصــل ا ت ــا ســيا ت لــن طريــا جـراء مراقنــر ل ملو يــر مــن لــرب
اخلط األزرق ودذل من خالا ج مة موضولر ل األراض اللننا ير.
 - ١٤ووتقا للقـرار  ،)2006( ١70١واصـلت القـوة امل قتـر مسـالدة ابـي اللننـات ل ةـاء منطقـر
ـ ــق اخل ـ ــط األزرق و ـ ــر الليط ـ ــات خالي ـ ــر م ـ ــن ي وج ـ ــو غ ـ ــم مـ ـ ـ و ـ ـ ـ ألتـ ـ ـرا مس ـ ــلحق و لت ـ ــدة
و سلحر خبال األتـرا واأللتـدة واألسـلحر التـا ذق حل وم ــر لنن ــا وق ــوة األمـم املتحـدة امل قت ــر .وتقـف
القوة امل قتر للى هنـر اأسـتذدا للذمـل ضـمن النطـاق ال امـل لوأيت ـا وقـدراهتا ا مـا دا ـت هنـا لـر
و مذلومـاة اة مصـداقير تـدلم وجـو سـلحر غـم مـ و ـا ،و وجـو هتديـد وشـي نةـا لــدائ
ا طالقـا مـن منطقـر الذمليــاة .وقـد دـرر ابـي اللننــات ر تانـا يديـد التمامـ القــوي رلتصـر تـور تلقيـ
ل ــر ة ـ ي وج ــو غ ــم م ـ و ـ ألت ـرا مس ــلحق و س ــلحر ل املنطق ــر ،لل ــى و ــو ا ــالف الق ـرار
.)2006( ١70١
 - ١٥وأ انـت القــوة امل قتــر  2٥١الــر ألتـرا ملــو ســلحر غــم مـ و ــا ل منطقــر الذمليــاة،
وهو لد مقار للذد املسجل ل الفملة فس ا من لـا  .20١6وتتذلـا غالنيـر هـذه احلـاأة ()2٤0
مب ـ ــد يق مل ـ ــو س ـ ــلحر ص ـ ــيد ،رلق ـ ــر م ـ ــن اخل ـ ــط األزرق ل من ـ ــاطا م ـ ــيس ابن ـ ــل و لي ـ ــدا و سـ ـ ـطرة
(القطا الةرق ) .ول  2٥يلوا/سنتمرب ،لا ابي اللننات صدار يـا لـا انـر تيـ الصـيد ووجـو
س ــلحر جن ــو ــر الليط ــات .وا تج ــت لل ــى ه ــذا احلان ـر را ط ــر للص ــيا ين احمللي ــق ي ــدلم ا سياس ــيو
ليو  ،متة ر ل قا و يت مبوجب القرار .)2006( ١70١
 - ١6ما احلوا املتنقير تتتذلا ايسلحر خـرى ،غلن ـا نـا ق هجوميـر ،لو انـت ل منطقـر الذمليـر
(ا انــر املرتــا األوا) .ول دــل الــر ،خطــرة القــوة امل قتــر ابــي اللننــات وطلنـت ليـ يتخــذ التــدا م
املناسنر ملن وجو سلحر غم م و ا .ويواصل ابي اللننات متا ذر تل احلوا ملن ت ررها.
 - ١7و ضاتر ىل ل  ،ل جي الـدتا اإلسـرائيل القـوة امل قتـر وجـو مملـو ألسـلحر و نيـر حتتيـر
ات ذر حلم  ،ل قالقر مواق د ة ل منطقر لملياة النذجلر .ول  9آ  /غسطس ،شار املمجلل الدائم
ن ،ىل فــس ”املنةــاة ال ـجلال التا ذــر حلــم “،
إلس ـرائيل لــدى األمــم املتحــدة ،ل رســالر موج ــر ن
وطلب مذلوماة مست ملر لن جراءاة املتا ذر ال تتخذها القوة امل قتر .وتةمل املواق املذدورة منطقر
للى احلدو الةمالير ملنطقر لملياة القـوة امل قتـر ،ومنـمأ كلودـا مل يـر خاصـر ،وجممذـا مفتو ـا ل قريـر.
و طلذــت القــوة امل قتــر قيــا ة ابــي اللننــات للــى هــذه املذلومــاة .وقامــت القــوة ،ضــمن ــدو وأيت ــا،
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رص ــد املواق ـ ـ الجلالق ــر رص ــدا قيق ــا ،س ــنل ل ــت اأس ــتطال اب ــوي ،والص ــور املرس ــلر م ــن الس ـ ـواتل،
والــدوراية .و طلذــت القــوة قيــا ة ابــي اللننــات للــى املذلومــاة وحتققــت مـ ابــي اللننــات مــن صــحر
النتائ ال خلصت لي ا .ول وقت أ ا ،جرى طال جي الدتا اإلسرائيل للى النتائ  .ور مي ن
قامر ي لر لت ديد املمالم .وتواصل القوة امل قتر رصد تل املناطا صورة منتانمر.
 - ١٨ول  2٤آ  /غســطس ،ادتةــفت القــوة امل قتــر من ـ م جــورا حتــت األر رلقــر مــن اخلــط
األزرق ل ــيط منطقــر ايرو (القطــا الغــريب) .ور ي ــن هــذا املنـ ل الــر صــاحلر للذمــل .ويدــد مــن
تنقيب املوق الذي قامت ـ القـوة امل قتـر وابـي اللننـات ـ أ توجـد لـر للـى وجـو سـلحر رمل ـا .
وقرر ابي اللننات املني م جور منذ تملة طويلر وقا تدممه.
 - ١9وخالا مناقةاة جريت ل منتدى قالق وخالا تواصل قنائ م القوة امل قتر ،اثرة سرائيل
مسـ لر شـخا ”مـرينق“ يرتـدو مال ـس مد يـر ،يـملم ـم لناصـر ات ذـر حلـم  ،،يقومـو ذمليـاة
”اس ــتطال “ للمن ــاطا الواقذ ــر جن ــو اخل ــط األزرق .وأ ان ــت الق ــوة ورص ــدة ل ــن دجل ــب شخاص ــا
يلتقطــو صــورا توتوغراتيــر للمنــاطا الواقذــر جنــو اخلــط األزرق والذمــل الــذي تقــو ـ منانمــر يئيــر غــم
ومي ــر ت ــدلى ” خض ــر ــال ــدو “ وتذم ــل ل املنطق ــر .ول  20ميرا /يو يـ ـ  ،د ــر املمجل ــل ال ــدائم
إلسـ ـ ـ ـرائيل تلـ ـ ـ ـ املنانم ـ ـ ــر تق ـ ـ ــو اي ة ـ ـ ــطر غ ـ ـ ــم مة ـ ـ ــرولر وترت ـ ـ ــب ا ت اد ـ ـ ــاة ،رس ـ ـ ــم ـ ـ ــم ،
(ا انــر  .)S/2017/526وحتققــت القــوة امل قتــر م ـ الســلطاة اللننا يــر مــن واثئــا التمــا املنانمــر ،وتلقــت
يديــدا رايــا اي املنانمــر مذتمــدة صــورة ســليمر ورلغــر النيئـ هلــا .ول  29آ  /غســطس ،أ انــت
القوة امل قتر لضاء هذه املنانمر قد لنجلوا رألسال الةائ ر رلقر من دى لالماة اخلط األزرق
و الت املس لر ىل السلطاة اللننا ير ملن ت رر هذه احلوا  .ور تال ظ القوة امل قتر ،قناء اضطالل ا
ذمليا هتا ،وجو ي سلحر غم م و ـا و ي ا ت ادـاة تيمـا يتذلـا رملنانمـر ،مبـا ل لـ ل سـياق
احلا املذدور لاله .وتواصل القوة امل قتر رصد املناطا اة اأهتما ر تانا .
 - 20وجــرى وج ـ لــا ا ـملا ريــر ردــر القــوة امل قتــر ،لــدا ل فــات م ـراة (ا انــر املرتــا الجلــات).
ول دل مرة من تل املراة ،ر ة القوة ل دو وأيت ا ،رلتنسيا الوقيا م ابي اللننات والسلطاة
احمللير ،ودفلت أ قا رير ردت ا ل مادن احلوا .
 - 2١ول لد من القرى ،مجلل قرير ليتا الةذب (القطا الغريب) ،اقتضى ضـيا الطـرق واحلساسـياة
املتصلر رجملتمذاة احمللير ،جراء الـدوراية سـما للـى األقـدا  .ول ـاأة خـرى ،مجللمـا ـد ل قريـر
ليدا ،طلب زلماء القرير لد مرور الدوراية الـ جتـرى مبردنـاة مدرلـر ققيلـر أ للـى الطـرق الرئيسـير،
و ل لةواغل ت تذلا سالمر الطرق .ول ذض املناطا ،ية ل ا تماا وجو خائر غم منفجرة خطرا
منيا .دما حتد احليازاة الذقارير اخلاصر و صذو ر التضاريس وولورهتا من م ا يـر وصـوا وراية القـوة
امل قتــر .ول احلــاأة الـ يتذــذر تي ــا تســيم وراية مبردنــاة ققيلــر ،يــتم ةــر ضــنا مــن تــر اأتصــاا،
ومراقنق لس ريق غم مسلحق من تريا املراقنق ل لننا و من هيئر األمم املتحدة ملراقنر اهلد ر ،و ترا
م ــن القـ ــوة امل قتـ ــر ل مردن ــاة خفيفـ ــر و وراية راجلـ ــر ،للوص ــوا ـ ــدو لوائـ ــا ىل تي ـ ـ وـ ــاء منطقـ ــر
الذمليــاة .و ضــاتر ىل ل ـ  ،يــتم رصــد هــذه املنــاطا رســتخدا وراية منتانمــر طــائراة اهللي ــو مل.
وأ تماا القوة امل قتر للى اتصاا وقيا قا ة اجملتمذاة احمللير وابي اللننات لتذميم اإلملا رحلالر ومذابر
ي ساسياة لير و املساس رمل ا املنوطر ا .وليس مبقدور النذجلر الوصـوا ىل ابـمء الةـمان مـن
قرير الغجر واملنطقر املتا ر هلا ،أ يماا تل ما جي الدتا اإلسرائيل .
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 - 22ولمــال رلفقــرة  ١٥مــن القـرار  ،)20١7( 2373زا ة القــوة امل قتــر ـراز وجو هــا و ةــطت ا،
م الملديم للى احلفاظ للى وقف األلماا الذدائير .ورصدة القوة لن دجلب احلالر من مواق اث تر للـى
طــوا اخلــط األزرق و اتانــت لل ــى ســرلر يقــا الذمليــاة ججن ــم خــالا الفــملة مــن  ١متوز/يولي ـ ىل
 26تةـ ـرين األوا /دت ــو ر دجل ــر م ــن  22 6٨6وري ــر متنقل ــر راجل ــر ورملردن ــاة ل تيـ ـ و ــاء منطق ــر
الذملياة .ولدلت القوة ولياهتا الذملياتير ،يني دجلفت ورايهتـا ،مبـا ل لـ الـدوراية الراجلـر والليليـر
لل ــى ــد سـ ـواء ،لل ــى ط ــوا اخل ــط األزرق ،لتمي ــد س ــنت ا املئوي ــر م ــن  27.٥ل املائ ــر ل متوز/يوليـ ـ ىل
 33.٥ل املائر ل تةرين األوا /دتو ر .و فذة القوة يضا دجلر من  ١٤١سالر من الدوراية طائراة
اهللي ــو مل ل الفــملة مــن متوز/يولي ـ ىل تة ـرين األوا /دتــو ر ،مبــا ل ل ـ تــوق تضــاريس ولــرة وصــذنر.
و س مت هذه التذـديالة الذملياتيـر ل زاي ة ـراز وجـو النذجلـر ،وأ سـيما رلقـر مـن اخلـط األزرق ول
املناطا احلساسر.
 - 23ويســتذر ابــي اللننــات والقــوة امل قتــر ر تانــا ســاليب لمل مــا غيــر زاي ة حتســق تذاو مــا
الوقيا .وجتري القـوة  ١9ل املائـر مـن لملياهتـا مـ ابـي اللننـات .وزا ابـي اللننـات يضـا مةـاردت ل
الدوراية للى طوا اخلط األزرق.
 - 2٤و فـذة ترقــر الذمـل النحريــر التا ذـر للقــوة امل قتـر لمليــاة األـملا النحــري للـى مــدار الســالر
و ةطر ناء القدراة للقواة النحرير التا ذر للجي اللننات .وخالا الفملة املةمولر رلتقرير ،وقفت ترقر
الذمـل النحريـر  2 90٨سـفن ،يـني قامـت السـلطاة اللننا يـر تفتـي  70٨من ـا وحتققـت مـن خلوهــا
من املخالفاة.
 - 2٥و لت الذالقاة ق القوة امل قتر والس ا احملليق جيا ير ىل د ذيد تقد اسـتمرة القـوة ل
التواص ــل والتفال ــل مـ ـ اجملتمذ ــاة احمللي ــر .وواص ــلت النذجل ــر حتدي ــد وتنفي ــذ املة ــاري السـ ـريذر األق ــر لتلني ــر
اأ تياجاة امللحر للمجتمذاة احمللير ،و لم سط سلطر الدولير ،واملسامهر ل قنوا القـوة .و ضـاتر ىل
املةــاري السـريذر األقــر الـ متوهلــا القــوة امل قتــر ،فــذة تـرا ى الو ــداة  30مةــرولا تردــم للــى ال ــررء
والتذليم واملياه والنيئر واملسالدة اأجتمالير واأقتصا احملل والصحر.
 - 26وواصــلت النذجلــر الذمــل مـ طائفــر مــن صــحا املصــلحر لننــاء قــدراة م سســاة الدولــر ،مجلــل
قــدراة التذــاو املــدت  -الذس ـ ري للجــي اللننــات ،ومتطــول الــدتا املــدت ،وقــوى األمــن الــداخل ،
وشرطر النلدير ،مبا ل ل ل تنفيذ اسملاتيجير النذجلر حلماير املد يق.
 - 27ومتاشـيا مـ األولـواية الـ ـد ها ابــي اللننـات خـالا اأسـتذرا اأسـملاتيج للقـوة امل قتــر
(ا انــر  ،)S/2017/202تذمــل القــوة ة ـ ل وقيــا م ـ ابــي اللننــات للــى ةــاء مردــم للتذــاو املــدت -
الذس ري ات للجي اللننات ل مرجذيو (القطا الةرق ).

ابء  -ترتيبات األمن واالتصال
 - 2٨ر س ــت الق ــوة امل قت ــر اجتم ــالق قالقي ــق ،ل  3١متوز/يولي ـ و  ١9يلوا/س ــنتمرب .وم ـ تس ــليم
جي الدتا اإلسرائيل رستقرار الوض للى طوا اخلط األزرق للى مدى تملة متصلر ،تقـد لـر لـن
القلا زاء النةا املريب سـالف الـذدر حلـم  ،،املتذلـا قيـا شـخا يرتـدو مال ـس مد يـر رلتقـا
صــور توتوغراتيــر للــى طــوا اخلــط األزرق و ةــطر منانمــر ” خضــر ــال ــدو “ .وا ــت ابــي اللننــات
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للــى اســتمرار اأ ت ادــاة ابويــر اإلس ـرائيلير وا ــتالا س ـرائيل للجــمء الةــمان مــن قريــر الغجــر .وخــالا
اأجتمالق دلي ما ،دد الطرتا التمام ما املتواصل تنفيذ القرار  ،)2006( ١70١مبـا ل لـ ا ـملا
اخلــط األزرق ،واحلفــاظ للــى اأســتقرار ،دمــا لــرر لــن اســتذدا مها لتقص ـ الســنل ال فيلــر رلتوصــل ىل
وقف ائم إلطالق النار.
 - 29واستفا ة القوة امل قتر والطرتا صورة موسـذر مـن ترتينـاة اأتصـاا والتنسـيا القائمـر األخـرى
لتنــا ا املذلومــاة وتيســم منـ ةــو النـما  .و ات ــت ةــطر اأتصــاا والتنســيا الـ تضــطل ــا القــوة
امل قتر سرلر هتدئر التوتراة للى طوا اخلط األزرق .وواصلت القوة الذمل م الطرتق للى تقص السنل
ال فيلــر مبواصــلر حتســق تذاليــر اأتصــاا والتنســيا .وججريــت مناقةــاة م ـ الســلطاة اإلس ـرائيلير ة ـ
قامــر م تــب لالتصــاأة ات ـ للقــوة امل قتــر ل تــل يــب إبسـرائيل .وأ تـماا مواتقــر سـرائيل للــى اقـملا
القوة امل قتر مذلقر.
 - 30وواصــلت القــوة امل قتــر ج و هــا الراميــر ىل ت ـ لجلــر التقــد ل وض ـ لالمــاة مرئيــر للخــط
األزرق .ومـ اأ ت ــاء مــن تذلــيم غالنيــر النقــا الـ اتفــا للي ــا الطرتــا  ،واصــلت القــوة تةــجي الطـرتق
للــى ـراز تقــد ل تذلــيم النقــا املتنقيــر .و ذــد خــوا اخلــط األزرق لام ـ الذاشــر ،تانــل لمليــر وض ـ
لالماة ل ةاطا م ما لنناء الجلقر ينطوي للى قيمر اسملاتيجير دنمة.
 - 3١ودمـا دـر لـاله ،لــمز ابـي اللننـات وجــو ه ل قطـا جنـو ـر الليطــات نةـر تـوين التــدخل
اخلــامس .وقــد ا ضــم هــذا الفــوين الــذي يـملاو قوامـ مــن  9٥0تــر ا ىل  ١ 000تــر ىل ال تينتــق اللتــق
تذمال رلفذل جنويب ـر الليطـات .وقـد ةـر الفـوين ل موقـ مردـمي ل منطقـر تتـاخم القطـالق الةـرق
والغريب ملنطقر لملياة القوة امل قتر .وم وصوا الفـوين ،تقـو القـوة امل قتـر وابـي اللننـات اليـا تذـديل
التنسيا الذمليايت تيما ين ما إل ماين الوجو املذمز للجي اللننات.
 - 32وتواصــل القــوة امل قتــر الذمــل لــن دجلــب مـ القـواة النحريــر التا ذــر للجــي اللننــات ل لمليــاة
األ ـملا النح ــري اخــل املي ــاه اإلقليميــر اللننا ي ــر ل اولــر لنن ــاء قــدراة ه ــذه الق ـواة النحري ــر .ول ــيس
إبم ــا ه ــذه الق ـواة النحري ــر ة ــر و ــداة ل املي ــاه اإلقليمي ــر اللننا ي ــر أ ق ــدر ــدو  .ومي ــن ة ــر
و داة صغمة ،اة قدراة دو ة مـن األطقـم وقـا رة للـى الذمـل ل الطقـس اهلـا  ،لفـملة تصـل ىل
 2٤ســالر .وحتــتفظ القـواة النحريــر التا ذــر للجــي اللننــات صــورة حبريــر اليــر ملياه ــا مــن خــالا انــا
الرا ار السا ل  .وللت دد مـن هنـا سـفينر لننا يـر وا ـدة للـى األقـل ل النحـر تذمـل مـ ترقـر الذمـل
النحرير التا ذر للقـوة ل تيـ األوقـاة ،حتتـاين القـواة النحريـر التا ذـر للجـي اللننـات ىل مـا أ يقـل لـن
قــال ســفن و طقــم مدر ــر ،وهــو مــا أ يت ـواتر ل الوقــت احلــان .وللــى النحــو الــذي دــده اأســتذرا
اأس ـملاتيج للقــوة لذــا  20١7ومتاشــيا م ـ التخفــيض املذتــم لفرقــر الذمــل النحريــر مــن ســن ســفن ىل
ســت ســفن ل دــا و الجلات/ينــاير  ، 20١٨تســذى الســلطاة اللننا يــر ىل اقتنــاء ســفينر مناســنر مــن ســفن
خفر السوا ل.
 - 33و فذة القوة امل قتر  ١9٤ةاطا تدرينيا ل جماا املسائل املتذلقر رلذملياة النحرير ،كـا سـ م
ل حتسق املذايم التةغيلير املةملدر ق القوة وابي اللننات.
 - 3٤وواصل ابي اللننات والقوة امل قتر املةاردر ل لملير احلوار اأسـملاتيج  ،الـ هتـد ىل لـم
تطوير قدراة ووجو ابي اللننات ل جنو لننا واملياه اإلقليمير اللننا ير ،وتة ل جـمءا أ يتجـم مـن
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خطـر تطـوير قــدراة ابـي اللننــات .وواصـلت القــوة امل قتـر ،رلتذـاو مـ م تـب املنســقر اخلاصـر لةـ و
لننا  ،اب و الرامير ىل تذميم املسالدة الدولير م النلدا املاور لما أ تةار ابي اللننات ل منطقـر
لمليــاة القــوة ،مبــا ل ل ـ ل اأجتمــا التنســيق احلــا ي لةــر للجنــر التنفيذيــر الذس ـ رير املذقــو ل
 29ميرا /يو ي .
 - 3٥ومتاش ــيا مـ ـ التوص ــياة الـ ـوار ة ل اأس ــتذرا اأسـ ـملاتيج للق ــوة امل قت ــر ،ومـ ـن خ ــالا احلـ ـوار
ومــر لننــا وابــي اللننــات خبصــو ةــاء ”تــوين
اأس ـملاتيج  ،دجلفــت القــوة امل قتــر املةــاوراة م ـ
منــو ج للجــي اللننــات“ .ول  22يلوا/سـنتمرب ،لــر قائــد ابــي اللننــات ،خــالا زايرة قــا ــا ىل
مقــر القــوة امل قتــر ،لــن التمام ـ التــا إب ةــاء الفــوين النمــو ج  ،الــذي ســيتذاو صــورة وقيقــر م ـ القــوة،
وأ سيما للى طوا اخلط األزرق .وهذا الفوين النمو ج متمايم لن توين التدخل اخلامس املذدور لاله.
 - 36واستنا ا ىل األولواية ال ج نِد ة والتوصياة ال طجر ت ل سـياق اأسـتذرا اأسـملاتيج
للق ــوة امل قت ــر ،وم ــن ج ــل تنفي ــذ القـ ـرارين  )2006( ١70١و  ،)20١7( 2373قام ــت الق ــوة امل قت ــر،
رلتنسيا الوقيا م املنسقر اخلاصر لة و لننا  ،تذميم لمل ا م السلطاة اللننا ير صو سط سلطر
الدولر ووجو ابي اللننات و ناء قدرات ل جنو لننا واملياه اإلقليمير اللننا ير ،مبا ل ل من خالا
جممولر الدلم الدولير للننا  .ول هذا الصد  ،استمرة املةاوراة م الدوا األلضاء و ومر لننا من
جــل ةــد الــدلم الــدون للم سســاة األمنيــر اللننا يــر ،وأ ســيما تيمــا يتذلــا رلقــدراة الربيــر والنحريــر
اة األولوير.
ت و مستذدة للوتاء وأيت ا
 - 37ومتاشيا م األولوير اأسملاتيجير للقوة امل قتر املتمجللر ل ضما
حلمايــر املــد يق املذرضــق لت ديــد وشــي رلذنــف النــدت ،ا ت ــت القــوة مــن لــدا خطــط الط ـوار للــى
املستوى الت تي و د ة ل تقدمي التـدريب احملـد األهـدا ل جمـاا ةايـر املـد يق بميـ تـرا النذجلـر.
وردــمة القــوة للــى طائفــر مــن اإلج ـراءاة الوقائيــر للحفــاظ للــى اهلــدوء للــى طــوا اخلــط األزرق ومنطقــر
الذمليـاة .وتــر ل املرتــا الجلالــني مذلومــاة مســت ملر لـن تنفيــذ التوصــياة الـ ا ت ــى لي ــا اأســتذرا
اأسملاتيج .

جيم  -نزع سالح اجلماعات املسلحة
استمرار م  ،وغمه من ابمالاة ل يازة السال خارين طاق سيطرة الدولر أ يـماا
- 3٨
يق ــو ق ــدرة وم ــر لنن ــا لل ــى كارس ــر س ــيا ت وس ــلطت لل ــى قليمـ ـ ةـ ـ ل دام ــل .وق ــد اس ــتذر
م  ،ما حبوزت من سلحر ومذداة لسـ رير خـالا الذمليـاة الذسـ رير ،مبـا تي ـا املذردـر الـ ارة
ين ـ و ــق مقــاتلق منتمــق بن ــر تــت الةــا ل ض ـوا لرســاا ل الفــملة مــا ــق  2١و  27متوز/يولي ـ
وقتل تي ا  2٨من مقاتلي و وان  ١٥0من مقاتل ابن ر ،ودذل من خالا النيا ة ال صدرها.
 - 39ومــن األمجللــر ال ـ تــربهن للــى تصــالد ــدة اخلطــا خــالا الفــملة املةــمولر رلتقريــر األمــق
الذا حلم  ،سن صر  ،در ل خطا لقاه ل  23ميرا /يو ي ”األجواء قد تفت لذةراة
اآلأ ل مئاة اآلأ من اجملاهدين واملقاتلق من دل واء الذار الذريب واإلسالم لي و وا شـرداء ل
هذه املذردر“ ا هاتـت سـرائيل لننـا  .ول  ١3متوز/يوليـ  ،جقـل لـن رئـيس اجمللـس التنفيـذي حلـم ،
الســيد هاش ــم ص ــف الــدين ـ ق ــاا ” ــم  ،لدي ـ ق ــدرة دنــمة لل ــى ــار ال جلــم م ــن الق ــدراة
ابديــدة“ ل ســياق ي مواج ــر مســتقنلير تملــر م ـ س ـرائيل .ول  ١3آ  /غســطس ،طلــا صــر ،
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هتديــدا منطنــا للمفالــل النــووي اإلس ـرائيل ل ميو ــر .ول  ١تة ـرين األوا /دتــو ر ،هــد صــر  ،اي ـ
”لن ي و هنا ي م ا آمن ل تلسطق احملتلر“ ا وق لدوا سرائيل .
 - ٤0ول  23يلوا/ســنتمرب ،جقــل لــن ال ـرئيس ميةــيل لــو ـ قــاا ل مقا لــر م ـ وســائط اإللــال
الفر سير ”أ مي ننا منن م  ،من سال طاملا سرائيل أ حتمل قراراة جملس األمن التا
لألمم املتحدة“ و سلحر م ” ،ليست أ لضما مقاومتنا لل يا اإلسرائيل “.
 - ٤١و قلت وسائل اإللال تصر اة ملسـ ولق سـرائيليق ةـ اسـتخدا القـوة مل اتـر هـدا ل
لننــا  ،والذالقــر ــق لننــا وابــي اللننــات و ــم  ،،ومراتــا األســلحر اإليرا يــر ال ـ يـجـملم وجو هــا ل
لننــا  .ول  2٨آ  /غســطس ،جقــل لــن وزيــر الــدتا اإلس ـرائيل تيغــدور ليربمــا ـ قــاا ” س ـرائيل
ستتصر قوة دنمة خالا ي مواج ر“ يج اجم تي ا مواطنو سرائيليو  .ول  2٤يلوا/سنتمرب ،قلت
سرائيل ”ستستخد قوهتا ال املر
وسائل اإللال لن وزير التذليم وش و الةتاة فتان ينيت قول
ضد احل ومر اللننا ير والننير التحتير“ ا تذرضت لل جو  .و ىل الـوزير ينيـت يضـا نيـا ة شـار تي ـا
ىل لننا و م  ،صـنحا شـيئا وا ـدا .تفـ  ١0تةـرين األوا /دتـو ر ،جقـل لـن الـوزير ليربمـا ـ
زلم ”ابي اللننات حتوا ىل جمء أ يتجم من هي ل قيا ة م .“،
 - ٤2واس ــتمر تن ــا ا اأهتام ــاة ةـ ـ ا ت ــا الق ـ ـرار  .)2006( ١70١تفـ ـ رس ــالتق متط ــا قتق
ن و ىل جملس األمن ،للنت القائمر رأللماا رلنيا ر للنذجلر الدائمر
م رختق  9آ  /غسطس موج تق ن
للنن ــا ل ــدى األم ــم املتح ــدة رتضـ ـ ا لال ل ــاءاة الـ ـ ق ــدم ا املمجل ــل ال ــدائم إلسـ ـرائيل ل رس ــالت امل رخ ــر
 20ميرا /يو ي  )S/2017/526( 20١7تيما يتذلا مبنانمر ” خضر ال دو “ النيئير غم احل وميـر،
يــني دــرة ابمذيــر تذمــل ملخــيل مــن الدولــر اللننا يــر ور تنت ـ الق ـرار  .)2006( ١70١ول
رســالر م رخــر  3١آ  /غســطس ،زلــم املمجلــل الــدائم إلس ـرائيل ضــا طا ل ابــي اللننــات رتنــر رائــد
”يتواصــل م ـ ــم  ،ة ـ ل مســتمر“ و ــض املمجلــل الــدائم للننــا هــذا اأ لــاء ل رســالر م رخــر
 9تة ـ ـ ـ ـرين األوا /دت ـ ـ ـ ــو ر  .20١7ول رس ـ ـ ـ ــالتق م ـ ـ ـ ــوج تق ىل جمل ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ــن ل  ٨يلوا/س ـ ـ ـ ــنتمرب
و  30تة ـ ـرين األوا /دتـ ــو ر  S/2017/772(( 20١7و  ،)A/72/553-S/2017/915ـ ــد املمجلـ ــل الـ ــدائم
للنن ـ ــا خب ـ ــرق س ـ ـرائيل لألجـ ـ ـواء اللننا ي ـ ــر ل  7يلوا/س ـ ــنتمرب ”لض ـ ــر ه ـ ــدا ل ابم وري ـ ــر الذر ي ـ ــر
ن و ىل رئــيس جملــس
الســورير“ .ول رســالتق متطــا قتق م ـ رختق  ١١يلوا/ســنتمرب  20١7مــوج تق ن
األمن ،د املمجلل الدائم للننا تحليا طائراة سرائيلير توق مدينر صيدا ل  ١0يلوا/سنتمرب ،وقيام ا
رلطـما للــى للــو مــنخفض ودســر ــاجم الصــوة .ووصــفت قـواة الــدتا اإلسـرائيلير حتليــا طائرهتــا ل
األجواء اللننا ير ل  ١6تةرين األوا /دتو ر اي ”لمل روتيي“.
 - ٤3ودجلفــت ق ـواة ابــي واألمــن اللننا يــر ج ـراءاة التقــاا األتـرا املةــتن ل ا تمــائ م ىل ابمالــاة
املتطرتـ ـ ــر و ضـ ـ ــلول م ل ةـ ـ ــطر رها يـ ـ ــر ل شـ ـ ــىت وـ ـ ــاء لننـ ـ ــا  .ول الفـ ـ ــملة مـ ـ ــن متوز/يولي ـ ـ ـ ىل تة ـ ـ ـرين
األوا /دتـو ر ،ور ة نــاء لـن التقــاا  226شخصـا ــت م تتذلــا رإلرهـا  ،مبــن تـي م شــخا يةــتن ل
ا تمائ م لتنانيم الدولر اإلسالمير ل الذراق والةا وجن ر تت الةا  .وادتجةفت يضا لدة خما ئ سلحر.

 - ٤٤ور ـ ــرز ي تق ـ ــد ل تف ي ـ ـ القوال ـ ــد الذس ـ ـ رير ال ـ ـ حت ـ ــتفظ ـ ــا ابن ـ ــر الة ـ ــذنير لتحري ـ ــر
تلسطق  -القيا ة الذامر وتت اأ تفاضر ،وال ما زالت تنتقل من السيا ة اللننا ير وتذرقل قدرة الدولـر
للى رصد ومراقنر جماء من احلدو فذالير.
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 - ٤٥ولــئن دا ــت احلالــر األمنيــر ل مذانــم خميمــاة الالجئــق الفلســطينيق ل لننــا قــد لــت مســتقرة
لموما ،تإ الذنف الذي يق ق ابمالاة املتطرتـر وقـواة األمـن الفلسـطينير املةـملدر ل خمـيم لـق احللـوة
أ ي ـماا ينذــني للــى قلــا رل ـ  .ول الفــملة مــا ــق  ١7و  23آ  /غســطس ،قجتــل فا يــر شــخا و صــيب
 ٨6شخصا و م ت  ٤00سرة تقرينا لقب اشتناداة لنيفر .وور ة ناء لن اسـتخدا األسـلحر الجلقيلـر
تي ــا ،مب ــا ل لـ ـ ق ــذائف اهل ــاو والقنا ــل الص ــاروخير .و ةـ ـ ة ال ــر س ــا ير مض ــطر ر س ــنب األضـ ـرار
ابســيمر ال ـ حلقــت رلننيــر التحتيــر ،وخاصــر املالجــئ .وتوقفــت م قتــا اخلــدماة األساســير ال ـ تقــدم ا ل
املخــيم ودالــر األمــم املتحــدة إلغاقــر وتةــغيل الالجئــق الفلســطينيق ل الةــرق األ (األو ــروا) .وشــد ة
املنســقر اخلــا  ،ل اأجتمــا الــذي لقدت ـ م ـ الفصــائل السياســير ل  2٥متوز/يولي ـ ل لــق احللــوة ،للــى
ضرورة قيا هذه الفصائل رلذمل م ذض ا ذضا من جل حتقيا اأستقرار ل املخيم.
 - ٤6ووقذت و ا لنف متفرقر ،مذانم ا مرتنط اي ةطر جرامير ،ل خميماة خرى من ا النداوي
و ـ ـرين الرباجنـ ــر وشـ ــاتيال .ول خمـ ــيم ـ ــر النـ ــار ل ـ ــاا لننـ ــا  ،ت ـ ــررة اأ تجاجـ ــاة منـ ــذ منتصـ ــف
آ  /غســطس ملطالنــر األو ــروا رســتئنا صــر لــا ة اإلجيــار لألســر ال ـ م ــت ســنب اشــتناداة
لا  ،2007وال جوقف صرت ا منذ تةرين األوا /دتو ر  20١٥سنب قل التمويل.

دال  -حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود
 - ٤7تـر ة ر تانـا مـمالم ةـ قـل سـلحر ىل ــم  .،ولـئن دا ـت األمــم املتحـدة يخـذ هــذه
اأ لاءاة م خذ ابد ،ت ليست ل وض يسم هلا تتحقا من ا طريقر مستقلر.
 - ٤٨و قناء زايريت إلسرائيل ل  2٨متوز/يولي  ،اثر رئيس وزراء سرائيل نيامق تنيـاهو مسـ لر املـمالم
املتذلقــر اي ت وريــر يـرا اإلســالمير ”لــدي ا النيــر لننــاء مصــا ل ســوراي ولننــا إل تــاين صـواري موج ــر
دقر“ .واهتم رئيس الوزراء ت ورير يرا اإلسالمير و ـم ” ،خبـرق القـا و الـدون رسـتخدا املـد يق
ددرو ةرير و طالق النار للى املد يق“.
 - ٤9ول  30ميرا /يو يـ  ،اقــتحم ابــي اللننــات املنــاطا الـ يســتوطن ا الالجئــو الســوريو صــفر
غـم رايــر ل لرسـاا .وخــالا الذمليــر ،وقذـت ســر تفجـماة ا تحاريـر وا فجــرة قننلــر يدويـر كــا ســفر
لن صا ر سنذر جنو لننا يق جبرو طفيفر .و تا ة تقارير مبقتل طفل سوري خالا الذمليـر .ومـن ـق
األشخا الـ  3٥6الذين لق القنض للي م قناء الذمليـر مـن جـل اسـتجوا م ،تـول  ٤شـخا قنـاء
ا تجــازهم لــدى ابــي اللننــات .ومتةــيا مـ التمامــاة لننــا مبوجــب اتفاقيــر مناهضــر التذــذيب وغــمه مــن
ضـرو املذاملــر و الذقو ــر القاسـير و الال ســا ير و امل ينــر ،مـر رئــيس وزراء لننــا سـذد احلريــري إبجـراء
حتقيـ ــا ل  ٥متوز/يولي ـ ـ  .ول  2٤متوز/يولي ـ ـ  ،خلـ ــل املـ ــدل الذـ ــا الذس ـ ـ ري ىل احملتج ـ ـمين توت ـ ـوا
”ألســنا طنيذيــر“ و ـ أ يوجــد ” ليــل للــى تذرض ـ م لذنــف“ .و ــرة صــور متداولــر للــى وســائل
التواصــل اأجتمــال وجــو جــرو ودــدماة دجلــمة ل ججلــني يـجـملم ــا ججلــني الســوريق األر ذــر .ور يجنةــر
التقرير و تنةر تفاصيل التحقيا للنا ىت اآل .
 - ٥0ول ســياق الذمليــاة الذس ـ رير ال ـ تســت د املقــاتلق املنتة ـرين للــى طــوا احلــدو الةــمالير
الةرقير ،د ارتفا م قت ل لد وا طالق النار لرب احلدو من ابم وريـر الذر يـر السـورير ىل
لننــا  .و ذــد قــا ابــي اللننــات حبمايــر لــدة لرســاا مــن تســلل املقــاتلق ،شــن لمليــر لس ـ رير ضــد
مســلح تنانــيم الدولــر ل ض ـوا لــديت راس ذلن ـ والقــا ل  ١9آ  /غســطس .ول الوقــت فس ـ ،
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قامت القواة املسلحر الذر ير السورير وقواة م  ،مب اتر مقاتل تنانيم الدولر للى ابا ب السوري
مـن احلــدو  .وا ت ـت الذمليــر وقـف طــالق النــار الـذي للنـ ابـي اللننــات ل  2٨آ  /غســطس .ول
الف ــملة م ــن  27ىل  29آ  /غس ــطس ،اس ــتذا اب ــي اللنن ــات رت ــاة ابن ــو اللنن ــا يق التس ــذر ال ــذين
اختطفوا ل آ  /غسطس  .20١٤و ذد ر يل املقاتلق ،ةر ابي اللننات قوات للى طوا احلدو م
ابم ورير الذر ير السورير .وتذترب األج مة األمنير اللننا ير الوض األمي للى طوا احلدو قد حتسن.
 - ٥١و سفرة اأتفاقاة املربمر ق ابمالاة املسلحر من غم الدوا لن ر يل مقاتلق سوريق م
سرهم من املناطا احلدو ير ل لننا ىل ابم ورير الذر ير السورير ،ويملاو جممو األشخا الذين ر لوا
م ــا ــق  6 000و  7 000ش ــخل وتق ــا مل ــا ور ل التق ــارير اإللالمي ــر .ول  2آ  /غس ــطس ،ر ــل
مقــاتلو ات ذــو بن ــر تــت الةــا م ـ ســرهم ىل لــب ل ابم وريــر الذر يــر الســورير .ولقــب استســال
سـرااي هــل الةــا و قتــاا ل  22متوز/يوليـ  ،تــا ة التقــارير اي مئــاة املقــاتلق ر لـوا مـ ســرهم ل
 ١٤آ  /غسطس .ولالوة للى ل  ،جدر مئاة املقاتلق املنتمق ىل تنانيم الدولر اإلسالمير ر لوا
م ـ س ــرهم ي ــو  2٨آ  /غس ــطس ل اجت ــاه ي ــر ال ــمور ل ابم وري ــر الذر ي ــر الس ــورير .ور تة ــار األم ــم
املتحــدة ل لملي ــاة الذ ــو ة ور ت ــتم ن م ــن يدي ــد ـوااي األش ــخا ال ــذين ر ل ـوا ىل ابم وري ــر الذر ي ــر
السورير و لدا هم .ورصدة األمـم املتحـدة جمئيـا ر يـل مـا جممولـ  23٥شخصـا مـن املـرتنطق سـرااي
هل الةا للى مر لتق ل ميرا /يو ي ومتوز/يولي .20١7
 - ٥2وما زاا م  ،يةار ل النما اباري ل ابم ورير الذر ير السورير .و تـا ة تقـارير لالميـر
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.
 - ٥3ول  2٥يلوا/س ــنتمرب ،طل ــا رئ ــيس وزراء لنن ــا من ــا رة للح ــد م ــن خم ــاطر اأس ــتخدا املت ــور
لألسلحر النارير ،مبا ل ل استخدام ا ل طالق النار ل املناسناة و اأ تفاأة.

هاء  -األلغام األرضية والقنابل العنقودية
 - ٥٤ص ــنحت ذ ــض املن ــاطا ل ضـ ـوا لرس ــاا مليئ ــر رأللغ ــا األرض ــير ذ ــد ق ــا تي ــا مق ــاتلو
مس ــلحو  .وقجت ــل س ــنذر م ــن جن ــو اب ــي اللنن ــات رأللغ ــا خ ــالا الذملي ــر الذسـ ـ رير الـ ـ ف ــذوها ل
آ  /غسطس ،وقتل مدت وا د قتل وجر آخر ل  2٨يلوا/سنتمرب سنما تـا ة التقـارير .وأ يـماا
ابي اللننات يذترب تط م املنطقر من األلغا جمءا من خطت إللا ة ةر قوات تي ا ة ل دامل.
 - ٥٥وقامــت ســتر مــن ترقــر زالــر األلغــا التا ذــر للقــوة امل قتــر تط ــم مســا ر  779.3مــمل مر ـ مــن
األلغــا ل األراض ـ ل منطقــر لمليــاة القــوة .و جــرة ائــرة األمــم املتحــدة للج ـراءاة املتذلقــر رأللغــا
 22زايرة ألترق ــر زال ــر األلغ ــا التا ذ ــر للق ــوة امل قت ــر لض ــما اب ــو ة و  2٥زايرة للت ــدريب ورص ــد ــرو
الســالمر .وقجــدمت لـ ـ  6١مــن ت ـرا األمــم املتحــدة املــد يق والذس ـ ريق وراة تدرينيــر وجلســاة توليــر
ة متطلناة السالمر ل التذامـل مـ األلغـا األرضـير وغمهـا مـن خملفـاة احلـر املتفجـرة .وقـا املردـم
اللننــات لأللمــاا املتذلقــر رأل لغــا  ،رلتنســيا م ـ القــوة امل قتــر ،تنانــيم مناســنتق للتوليــر مبخــاطر األلغــا
استفا من ما دجلر من  ٤00طفل.
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وس ــجل ــا اث متذلق ــا رأللغ ــا األرض ــير وال ــذخائر غ ــم املنفج ــرة ل منطق ــر لملي ــاة الق ــوة
 - ٥6ج
امل قتـر ،يــني قتـل مـمار تيجــر ا فجـار خــائر لنقو يـر ل  2متوز/يوليـ ل لــدة راميـر (القطــا الغــريب)،
و صـيب مو ـف ات ـ ملنانمــر غـم وميـر تيجــر ا فجـار قننلـر لنقو يــر ل  6يلوا/سـنتمرب رلقـر مــن
طم رتا (القطا الغريب) قناء قيا املنانمر تط م املنطقر من الذخائر.

واو  -ترسيم احلدود
 - ٥7ر ج رز ي تقد وو ترسيم احلدو ق لننا وابم ورير الذر ير السورير و تذليم ا ،مبا ل ل
ل املنــاطا ال ـ لــيس هلــا ــدو مســتقرة و املنــاطا املتنــاز للــى ــدو ها ،مجلــل ض ـوا لرســاا ال ـ
شـ دة قتــاأ ل الفــملة األخــمة .ور ج ــرز ي تقــد ل مذابــر مسـ لر مـمار شــنذا .ور تــر ذــد ر و مــن
ابم ورير الذر ير السورير و سرائيل ةـ التذلـيم امل قـت حلـدو منطقـر مـمار شـنذا للـى النحـو املقـمل ل
تقريري امل ر  30تةرين األوا /دتو ر  2007لن تنفيذ القرار .)S/2007/641( )2006( ١70١

زاي  -االستقرار السياسي واملؤسسي
 - ٥٨ل  ٤تةرين الجلات /وتمرب ل الراي  ،للن رئيس وزراء لننا استقالت  .و صدر رئيس ابم ورير
اللننا ير أ قا يا قاا تي سينتانر لو ة رئيس الوزراء ىل لننا لتحديد اخلطواة املقنلر ،م الت ديد
للــى مهيــر الو ــدة الوطنيــر .ول  ٥تة ـرين الجلــات /وتمرب ،صــدرة يــا لــر تي ـ لــن قلق ـ زاء هــذا
التطــور ،و ــني تيـ األطـرا 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.
 - ٥9وأ يماا التحضم جاراي لال تخارة النيا ير املقرر جراؤها ل اير/مايو  .20١٨ووتقا للجدوا
الممي لال تخارة ،جش لت بنر اإلشرا للى اأ تخارة ل  ١٤يلوا/سنتمرب والتجمدة ميما يت ـا ل
 6تةـ ـ ـرين األوا /دت ـ ــو ر .ور يذتم ـ ــد الربمل ـ ــا ـ ــىت اآل قـ ـ ـرار جمل ـ ــس ال ـ ــوزراء الص ـ ــا ر ل  ١7يل ـ ــوا/
سنتمرب الذي يقض رستحدا انا للنطاقاة النيوممليـر ،و ”مرادـم اقـملا ضـخمر“ لتم ـق النـاخنق
من التصويت ل املناطا ال يقيمو تي ا ولـيس ل املنـاطا املسـجلق تي ـا ،ومت ـق املقيمـق خـارين النلـد
م ــن التص ــويت .ول  2تةـ ـرين األوا /دت ــو ر ،ــد ة وزارة اخلارجي ــر اللننا ي ــر ل تة ــغيل ان ــا لتس ــجيل
النــاخنق للــى اإل مل ــت ليســتفيد منـ اللننــا يو املقيمــو رخلــارين .ول  ١2تةـرين األوا /دتــو ر ،التمــد
جملــس الــوزراء ميما يــر ا تخا يــر قــدرها  ٤6.٥مليــو وأر .وتيمــا يتذلــا رأ تخــارة النلديــر ،صــدر ل
يذمز مةاردر املتموجاة لن طريا السما هلـن رلملشـ ل
 ١9يلوا/سنتمرب مةرو قا و من ش
مسقط ر س ن ،وليس تقط مسقط ر س زواج ن.
 - 60ول  20تة ـرين األوا /دت ــو ر ،التم ــد الربمل ــا ميما ي ــر الدول ــر لذ ــا  .20١7وص ــدرة قـ ـراراة
خــرى مــن جملــس الــوزراء والربملــا من ــا زاي ة جــدوا املرتنــاة ملــو ف اخلدمــر املد يــر ،رأقـملا م ـ زاي ة
الضرائب .و قر يضا تةري ضرييب يست د األ ةطر املتصلر رلنفط.
 - 6١ووا ـ ـ ــب اجملل ـ ـ ــس األلل ـ ـ ــى لل ـ ـ ــدتا للـ ـ ـ ــى لق ـ ـ ــد اأجتمال ـ ـ ــاة ،مب ـ ـ ــا ل ل ـ ـ ـ ـ اجتمال ـ ـ ـ ـ ل
 ٨آ  /غســطس إلق ـرار الذمليــر ال ـ شــن ا ابــي اللننــات ضــد مقــاتل تنانــيم الدولــر ل ض ـوا ر س
ذلن والقا  ،واجتمال ل  ٨يلوا/سنتمرب إلقرار ةر ابي اللننات للى احلـدو الةـرقير .وشـد دـل
من رئيس الوزراء والرئيس للى مهير اليقانر املستمرة ملواج ر الت ديداة اإلرها ير.
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 - 62وتواصــل ومــر لننــا  ،ــدلم مــن األمــم املتحــدة ،ــذا اب ــو لوض ـ اس ـملاتيجير وطنيــر ملن ـ
التطر الذنيف ،متةيا مـ خطـر لمـل األمـق الذـا ملنـ التطـر الذنيـف ،الـ طجر ـت ل لـا .20١6
و ذد جراء وار كتد ق الوزاراة ،جيري صـياغر اأسـملاتيجير ،رلتـوازي مـ التحضـم إلجـراء مةـاوراة
شاملر م صحا املصلحر الوطنيق.
 - 63ول  ١9يلوا/ســنتمرب ،قــر لننــا قــا و جديــدا لتجــرمي التذــذيب ،لمــال توصــير بنــر مناهضــر
التذـ ــذيب املنة ـ ـ ة مبوجـ ــب اتفاقيـ ــر مناهضـ ــر التذـ ــذيب وغـ ــمه مـ ــن ضـ ــرو املذاملـ ــر و الذقو ـ ــر القاسـ ــير
و الال ســا ير و امل ينــر .وا تقــد ذــض الفــاللق ل اجملتمـ املــدت القــا و ل و ـ أ يســتول متامــا املذــايم
الدولير .ول جماا م اتحر الذنف ابنسات ،لغى الربملا ل  ١6آ  /غسطس املـا ة  ٥22مـن القـا و
ابنائ  ،ال دا ت تسم إبلفاء املغتصب من احملادمر ا تموين ضحيت .
 - 6٤وأ يماا لننا مت قرا رلنما الدائر ل ابم ورير الذر ير السورير تف  30ميرا /يو يـ ،20١7
دا هنا  ١ 00١ 0٥١أجئا سوراي مسجلق لدى م تـب مفوضـير األمـم املتحـدة لةـ و الالجئـق.
واسـ ــتمر تفـ ــاقم الضـ ــذف اأقتصـ ــا ي لالجئـ ــق السـ ــوريق ل لننـ ــا  .وتنـ ــق النتـ ــائ األوليـ ــر لالستقصـ ــاء
اأجتمال واأقتصا ي الذي جرت مفوضير األمـم املتحـدة لةـ و الالجئـق مـ ـر م األغذيـر الذـامل
ومنانم ــر األم ــم املتح ــدة للطفول ــر ل ل ــا  ٥٨ 20١7ل املائ ــر م ــن الالجئ ــق يذية ــو ل تق ــر م ــدق
( ـ ـماي ة تتجـ ــاوز  ٥ل املائـ ــر لـ ــن لـ ــا  )20١6و  7٤ل املائـ ــر مـ ــن م يذيةـ ــو حتـ ــت خـ ــط الفقـ ــر .ول
 3تةـ ـ ـرين األوا /دت ـ ــو ر ،ر ت ـ ــن املـ ـ ـوار املتـ ـ ـواترة لتموي ـ ــل خط ـ ــر لنن ـ ــا لالس ـ ــتجا ر لألزم ـ ــر ق ـ ــد جتـ ـ ـاوزة
 33ل املائــر مــن املطلــو (مقار ــر نســنر  ٤3ل املائــر ل الوقــت فسـ مــن لــا  .)20١6وي ــد قــل
التمويل احلان رام رلغر األمهير ل قطالاة الصحر والتذليم واملياه والصر الصح .
 - 6٥وللى الرغم من مسامهاة املاوق جتـاوزة  ٥.٨ليـو وأر منـذ دايـر األزمـر السـورير ،تـإ
مذان ـ ــم اللنن ـ ــا يق ية ـ ــذرو املس ـ ــالداة الدولي ـ ــر تتجاه ـ ــل الفئ ـ ــاة الض ـ ــذيفر م ـ ــن اللنن ـ ــا يق .ي ـ ــد
اأستقصـاء املةـمل ـق الودـاأة الـ جرتـ األمـم املتحـدة لرصــد اأسـتقرار ينـق املسـالداة الدوليــر
خففت دة التوتر ل النلداية ال تستفيد من مسالداة مناشرة.
 - 66وتصــالدة ــدة املةــالر املذا يــر للســوريق ل وســائل اإللــال ول اخلطــا السياس ـ  .تف ـ
لــا  ٤0 ،20١٤ل املائــر مــن اجملينــق للــى اأستقصــاء الــذي جــري ل وســا الالجئــق واجملتمذــاة
املضــيفر ف ـوا وجــو تــوتر ــق هــذه اجملتمذــاة ،ينمــا ر تتجــاوز هــذه النســنر  2ل املائــر ل لــا .20١7
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
األمم املتحدة والوزاراة اللننا ير املختلفر للى توجي رسائل للحد من ماناهر التوتر ق اجملتمذاة اللننا ير
املضيفر والالجئق السوريق.
 - 67ول الرســالر ال ـ وج ــا ن رئــيس لننــا تــاري  ١6تة ـرين األوا /دتــو ر ،ــذر ال ـرئيس مــن
”التحدي الوجو ي“ الذي يفرض الالجئو السوريو للـى لننـا  ،و ـني األمـم املتحـدة واجملتمـ الـدون
للــى ” ــذا د ــل اب ــو املم ن ــر وت ــوتم الان ــرو املالئم ــر الذ ــو ة اآلمن ــر لالجئ ــق الس ــوريق“ ،وطال ــب
ايأ ت ــو هــذه الذــو ة ”مرتنطــر ايي ــل سياسـ “ .وتذــر احل ومــر لــن شــذور رلتةــن ولــن ضــرورة
التج يــم لذــو ة الالجئــق تــدرجييا ،رلتنســيا م ـ اجملتم ـ الــدون ول ــل ا ـملا منــا القــا و الــدون،
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مبا تي ا مند لد جواز اإللا ة القسرير .وتان ر اأستقصاءاة املت ررة الـ جتري ـا املفوضـير ل لننـا
مذانم الالجئق السوريق ل لننا يرغنو ل يذو وا ىل لدهم لندما تتواتر الانرو اآلمنر للذو ة.
 - 6٨ووتقــا لتوقذــاة الننـ الــدون ،تــال يـماا شــن الردــو جاــينم للــى اآلتــاق اأقتصــا ير للننــا للــى
املـ ــدى املتوسـ ــط سـ ــنب األقـ ــر املسـ ــتمر للن ـ ـما السـ ــوري ،الـ ــذي يقـ ــمل ضـ ــذف التقـ ــد احملـ ــرز ل تنفيـ ــذ
اإلصــال اة .وقــد ســلطت احل ومــر الضــوء للــى خطــر اأس ـتجلماراة الر االيــر ال ـ ســتنفذها رلتنارهــا
وسيلر إلجيا تر لمل ،ورلتـان وسـيلر ملواج ـر احملـر الرئيسـ للتـوتر ل النلـد .وهـذه اخلطـر الـ جللـن
لن ــا ل ط ــار رؤي ــر احل وم ــر ل مـ ـ متر رودس ــل ةـ ـ ل ــم مس ــتقنل س ــورير واملنطق ــر ،ال ــذي لق ــد ل
ريل  ،20١7حتد مةاري قيمر  ١3ليو وأر لتحسق الننير التحتير واخلدماة وتسذى ىل متويل ا
من خالا الةراداة ق القطالق الذا واخلا  ،والقرو امليسرة ،واملسالدة الجلنائير .و لا املاوو ىل
تذضيد هذه اخلطر إبصال اة هي لير.
 - 69وتةــم التقــديراة ىل  6٥ل املائــر مــن الالجئــق الفلســطينيق املســجلق واملقيمــق ل لننــا
و  90ل املائــر مــن الالجئــق الفلســطينيق القــا مق مــن ابم وريــر الذر يــر الســورير يذيةــو حتــت خــط
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
التذــدا الراـ لالجئــق الفلســطينيق ل لننــا حبلــوا دــا و األوا /يســمرب .ول  20متوز/يوليـ  ،ةــرة
بنــر احل ـوار اللننــات الفلســطيي ورقــر اس ـملاتيجير ذن ـوا ”رؤيــر لننا يــر مو ــدة لقضــااي اللجــوء الفلســطيي
ل لننا “.

اثلثا  -أمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها
 - 70وا نــت قــوة األمــم املتحــدة امل قتــر للــى اســتذرا خطط ــا األمنيــر وتــدا مها الراميــر ىل ختفيــف
املخاطر ،م مرالـاة التحـذيراة املتذلقـر رلت ديـداة األمنيـر ،و سـقت مـ السـلطاة اللننا يـر لـن دجلـب.
ول منطقـر الذرقـو (القطـا الةـرق ) ،اسـتمر تطنيـا تـدا م منيـر مةـد ة لتـ مق تـنقالة مـو ف األمــم
املتح ــدة ،مب ــا تي ــا اس ــتخدا احلراس ــاة املس ــلحر .ول الوق ــت فس ـ ـ  ،ــل ط ــالق الن ــار ل املناس ــناة
واأ تفــاأة يةـ ل هتديــدا للسـ ا احملليــق و تـرا القــوة امل قتــر للــى السـواء .ولــالوة للــى لـ  ،تقــد
اض ــطرة الق ــوة امل قت ــر ىل تجذـ ـ ندا املس ــاراة الـ ـ تتح ــر للي ــا وتس ــتخد مس ــاراة ديل ــر ،س ــنب
اأشتناداة املسلحر ال وقذت ل الفملة ما ـق  ١7و  23آ  /غسـطس ل خمـيم لـق احللـوة لالجئـق
الفلسطينيق ل صيدا ،للى طوا طريا اإلمدا الرئيس الذي ير ط منطقر لملياة القوة نموة.
 - 7١وواصــلت القــوة امل قتــر رصــد ســم القضــااي املقامــر ل احمل مــر الذس ـ رير اللننا يــر ضــد شــخا
يجةــتن ل ضــلول م ل التخطــيط لةــن هجمــاة خطــمة للــى القــوة و ل ارت ــا تلـ اهلجمــاة .تفـ
مــا يتذلــا رهلجــو الــذي تذــر ل ـ ل لــا  2007فانــر ســال ات ذــو للقــوة امل قتــر قنــاء لمل ــم ل
الو ــدة اإلس ــنا ير ،جرج ــئ النان ــر ل القض ــير م ــن  ٥متوز/يوليـ ـ ىل  27تةـ ـرين الجل ــات /وتمرب ل احمل م ــر
الذس ـ ـ رير الدائمـ ــر .ول القضـ ــير املتذلقـ ــر نيـ ــر ارت ـ ــا لمـ ــل رهـ ــايب ،ال ـ ـ جقيمـ ــت ل دـ ــا و الجلـ ــات/
يناير  ،20١٤لقدة احمل مر جلسر اسـتما ل  ٥متوز/يوليـ  ،وتقـرر لقـد ابلسـر املقنلـر ل  27تةـرين
الجلات /وتمرب .ول القضير املتذلقر رلةرو ل تنفيذ هجو خطم ضـد القـوة امل قتـر ل لـا  ،200٨الـ
ِ
ججلـت جلسـتا دـا
قا تي ا د ابناة األر ذر احمل و للي م رلسجن رستئا احل ـم الصـا ر ضـده ،ن
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مــن املقــرر لقــدمها ل  9اير/مــايو و  2تةـرين الجلــات /وتمرب  20١7مــا مــر اأســتئنا الذسـ رير
ومــن املقــرر لقــد جلســر جديــدة ل  6شــنا /ترباير  .20١٨ول قالقــر حتقيقــاة جاريــر ةـ اهلجمــاة
اخلط ـ ـ ــمة الـ ـ ـ ـ ارت ن ـ ـ ــت ض ـ ـ ــد الق ـ ـ ــوة امل قت ـ ـ ــر ل  27اير/م ـ ـ ــايو و  26متوز/يوليـ ـ ـ ـ و  9د ـ ـ ــا و األوا/
يسمرب  ، 20١١صدرة تذليماة قضائير ضاتير .ول القضير املتذلقر جبرمير القتل رلرصا ال وقذت
ل لا  ١9٨0ورا ضحيت ا قالقر من فانر السال الذين س مت م يرلندا ل القوة امل قتر ،جلقدة
جلس ــاة اس ــتما ل  26ميرا /يو ي ـ ـ ل احمل م ــر الذس ـ ـ رير الدائم ــر ،وتق ــرر لق ــد ابلس ــر املقنل ــر ل
 2شنا /ترباير .20١٨

رابعا  -نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
 - 72ل  30تةرين األوا /دتو ر ،دا قوا القوة امل قتر يت لف من  ١0 693لسـ راي مقـدمق مـن
 ٤١لــدا مســامها قـواة ،مــن يــن م  ٤٥7امــر ة ،ي نســنر  ٤ل املائــر مــن القــوة و  2٤6مو فــا وليــا
من م  ٨2امر ة و  ٥٨٥مو فا مـد يا وطنيـا ،مـن م  ١٥0امـر ة .ودا ـت قـوا ترقـر الذمـل النحريـر التا ذـر
للقوة يت لف من س سفن ر ير ،وزورق وراية سري وا د ،وسفينر وا دة خلفر السـوا ل ،وطـائريت
هلي و مل ،و  7٥6تر ا من جممو الذس ريق التا ذق للقوة ،من ين م امر ات  .و ضاتر ىل ل  ،يذمل
 ٥١مراقنــا لسـ راي ات ذــو هليئــر األمــم املتحــدة ملراقن ـر اهلد ــر ،مــن م  ٥ســاء ،مـ تريــا املـراقنق ل لننــا
واضذو لسيطرة القوة من النا ير الذملياتير.

خامسا  -السلوك واالنضباط
 - 73ر تــر ي ا لــاءاة متذلقــر رأســتغالا واأ ت ــا ابنســيق ىل القــوة امل قتــر و م تــب منســا
األمم املتحدة اخلا لة و لننا خالا الفملة قيد اأستذرا  .واستمر دالمها ل فا التـدا م املذمـوا
ــا ملن ـ اأســتغالا واأ ت ــا ابنســيق .ووتقــا أس ـملاتيجير اأتصــاأة الداخليــر واخلارجيــر ال ـ تنفــذها
القوة امل قتر ،ج ل تي ترا القوة واجملتمذاة احمللير مبذـايم السـلو املتوقذـر ملـو ف األمـم املتحـدة وديفيـر
اإل ـال لـن سـوء الســلو  ،وأ سـيما تيمـا يتذلــا رأسـتغالا واأ ت ـا ابنســيق .وواصـلت شـن ر تريــا
األم ــم املتح ــدة القط ــري ملن ـ اأس ــتغالا واأ ت ــا ابنس ــيق ل لنن ــا ل ــدا روتود ــوأة لتيس ــم تن ــا ا
املذلوماة و تضل املمارساة.

سادسا  -مالحظات
 - 7٤م ــا زل ــت ش ــذر رلقل ــا م ــن ل ــد التنفي ــذ ال ام ــل للقـ ـرار  )2006( ١70١ول ــد وت ــاء لنن ــا
و سرائيل مبا التمما  .وي ي لد اأمتجلاا ىل زاي ة خطر التوتراة وا تماا وقو لماا لدائير .و لو
الط ـرتق مذــا ىل مضــالفر اب ــو ا تغــاء التقيــد التــا رلق ـرار  ،)2006( ١70١تذمي ـما لالســتقرار ومنذــا
لنةــو الن ـما  .و اســتمرار لننــا و س ـرائيل ل األت ـما رلق ـرار  ،)2006( ١70١قــوأ وتذــال ،ي تس ـ
مهير قصوى.
 - 7٥وأ يماا وجو سلحر غم م و ا ل يدي م  ،مصـدر قلـا رلـ  .تذمليـاة ـم ،
ل املنــاطا احلدو يــر الةــرقير تان ــر مــدى ا تةــار األســلحر خــارين طــاق ســلطر الدولــر ،و ــي أ ــظ مـ
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القلا استخدا م  ،لتل األسلحر ولرض ايها ،دما يقر ذل هو فس  .ووجو تل األسلحر،
ضـاتر ىل خطــا الت ديــد الــذي يسـتخدم ابا نــا مذــا ،يميــد مــن خمـاطر ســوء التقــدير وتصــذيد الوضـ
ىت يتحوا ىل ما  .و لو الطرتق ىل كارسر ضنط النفس ل تي األوقاة.
 - 76وتواصل القوة امل قتر تنفيذ وأيت ا املتمجللر ل مسالدة السلطاة اللننا ير للى ةاء منطقر ـق
ر الليطات واخلط األزرق ختلو من ي ترا مسلحق و لتـا و سـلحر مـا لـدا لتـا و سـلحر ومـر
لنن ــا والق ــوة امل قت ــر .و ر ــب رخلط ـ ـواة الفوري ــر واأس ــتناقير ال ـ ـ تتخ ــذها الق ــوة امل قت ــر لتنفي ــذ الق ـ ـرار
 ، )20١7( 2373وسائل تةمل اإل قاء للى سرلر سا الذملياة وت ييف وض القوة وطريقر لمل ا
ا تغاء تذميم لملياهتـا مـن يـني الان ـور والفذاليـر .وقـد اختـذة يضـا ارة لمليـاة فـظ السـال التا ذـر
لألما ــر الذامــر والقــوة امل قتــر خط ـواة لضــما تمويــد جملــس األمــن إبتــا اة توريــر و قيقــر ومفصــلر ل ـن
ا ت ادــاة القـرار  .)2006( ١70١وســتنقى األما ــر الذامــر للــى اتصــاا وقيــا مـ الطـرتق ومـ لضــاء
جملس األمن والنلدا املسامهر قواة تيما يتذلا تنفيذ القرار .)20١7( 2373
 - 77وللــى النحــو املنصــو لليـ ل الق ـرار  ،)2006( ١70١لــو ومــر لننــا ىل اختــا تي ـ
اإلج ـ ـ ـراءاة الالزم ـ ــر لض ـ ــما التنفي ـ ــذ ال ام ـ ــل لأل ـ ــا اة الص ـ ــلر م ـ ــن اتف ـ ــاق الط ـ ــائف والق ـ ـ ـرارين
 )200٤( ١٥٥9و  )2006( ١6٨0ال تطالب نــم سـال دـل ابمالـاة املسـلحر ل لننـا  ،ـىت
أ ت ــو هن ــا ي سلح ــر ل لننــا غــم ســلحر الدولــر اللننا يــر و ســلطر غــم ســلطت ا ،لمــال مبــا قــرره
جملــس ال ــوزراء اللننــات امل ـ ر  27متوز/يولي ـ  .2006و دــرر طل ــيب ىل الســلطاة اللننا ي ــر اي يجس ــت ف
احلوار الوطي د صياغر اسملاتيجير تـا وطنيـر تذـاج وجـو تـرا مسـلحق وتالـاة مسـلحر خـارين
طاق سيطرة الدولر .وابي اللننـات هـو املـدات الةـرل الو يـد لـن األمـن والسـيا ة والسـالمر اإلقليميـر
للجم ورير اللننا ير .ويننغ تنفيذ القراراة السا قر املننجلقر لن احلوار الوطي ،وأ سيما تل املتذلقر نم
ســال ابمالــاة غــم اللننا يــر وتف ي ـ القوالــد الذس ـ رير للجن ــر الةــذنير لتحريــر تلســطق  -القيــا ة
الذامر وتت  -اأ تفاضر.
 - 7٨ويســاورت القلــا يضــا مــن اســتمرار لمليــاة التحليــا ابــوي اإلسـرائيلير تــوق األراضـ اللننا يــر.
وأ يـماا جــي الــدتا اإلسـرائيل تــل ــاا قريــر الغجــر واملنطقــر املتا ــر هلــا ــاا اخلــط األزرق .وهــذه
ا ت ادــاة صــر ر للق ـرار  .)2006( ١70١و دــرر ا ـ ل ــل ا ت ــا للســيا ة اللننا يــر ،و دــرر لــويت
سـرائيل ىل توقــف ا ت اداهتــا للمجــاا ابــوي اللننــات وتســحب قواهتــا مــن ــاا قريــر الغجــر واملنطقــر
املتا ر هلا اا اخلط األزرق.
 - 79وتذترب ترتيناة اأتصاا والتنسيا ال تنفذها القوة امل قتر ساسير لتخفيف آاثر و دَّة احلوا
واأ ت ادــاة والتــوتراة للــى طــوا اخلــط األزرق .وأ يننغ ـ التنــار اهلــدوء للــى طــوا اخلــط األزرق م ـرا
مفروغا من  ،وأ سـيما للـى خلفيـر الـر األتنـاس الـ تةـ دها املنطقـر .و لـو دـال الطـرتق ىل مواصـلر
تذاو ما الفذاا م القوة امل قتـر ،و ارة احلـاأة احلساسـر ،واحلفـاظ للـى اأسـتقرار واألمـن للمجتمذـاة
احملليــر ال ـ تذــي للــى ي مــن جــا يب اخلــط األزرق .والتنــا ا املفتــو والنننــاء لوج ــاة النانــر ل املنتــدى
الجلالق  ،ة مسائل من ا اأ ت اداة الطويلر األمد للقرار  ،)2006( ١70١ليل للى التما الطرتق
وللى الجلقر ال يضذا ا ل القوة امل قتر ول ترتيناة اأتصاا والتنسيا.
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 - ٨0وأ يماا تذميم امل سساة الوطنير اللننا ير وابي اللننات تضل تد م وقائ ضد اخلطـر املتمجلـل
ل ةو ما  .وقد قنت ابي اللننات ج ر تاللـر منيـر اة مصـداقير .و قـي للـى جنازاتـ وللـى
التمامـ املســتمر خبدمــر مــن لننــا واســتقراره .و شــيد رألتـرا الذسـ ريق الــذين جــا وا ايروا ــم ل ســياق
م اتحر اإلرها وايسرهم.
 - ٨١ومــن األمــور الـ تةــذرت رلتفــاؤا تذميــم ةــر ابــي اللننــات للــى طــوا احلــدو مـ ابم وريــر
الذر يـر الســورير وقـرار احل ومــر نةــر قـواة ضــاتير ل املنطقــر الواقذـر جنــو ــر الليطـات تنفيــذا للقـرارين
 )2006( ١70١و .)20١7( 2373
 - ٨2وسيم نِن ةر توين التدخل اخلامس ل جنو لننا من زاي ة تنسيا األ ةطر ق ابـي اللننـات
والقوة امل قتـر ،وسيسـالد للـى سـط سـلطر الدولـر ل تيـ وـاء األراضـ اللننا يـر .و تطلـ ىل ـراز تقـد
ملموس ل ةاء الفوين النمو ج وزاي ة قدراة ابي اللننات ل جنـو لننـا  ،للـى النحـو احملـد خـالا
اأستذرا اأسملاتيج للقوة امل قتر .تاأستجلمار ل ابي اللننات استجلمار ل استقرار لننا .
 - ٨3وستواصل األمم املتحدة ،وسائل تةـمل جممولـر الـدلم الدوليـر للننـا  ،ةـطر الـدلوة تيمـا يتذلـا
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
حتديني خطر تنمير القدراة ،م األتما مبنا املساءلر واأستقاللير و قوق اإل سا الدولير.
 - ٨٤وج يـ ــن تنقـ ــل املقـ ــاتلق و قـ ــل الذتـ ــا احلـ ــريب لـ ــرب احلـ ــدو اللننا يـ ــر  -السـ ــورير ،ا ت ادـ ــا للق ـ ـرار
 ،)2006( ١70١ودـذل قصـف املنــاطا احلدو يـر اللننا يـر و طــالق النـار للي ـا ا طالقــا مـن ابم وريــر
الذر يــر الســورير .تذــد ترســيم احلــدو اللننا يــر  -الســورير و تذليم ــا لــيس مــربرا أ ت ــا ي طــر مــن
ـب جبميـ األطـرا املذنيـر ت ـف لـن ا ت ـا احلـدو و حتـمل سـيا ة
األطرا للسيا ة اللننا ير .و هي ج
لننا وسالمت اإلقليمير.
 - ٨٥وأ ي ـماا اســتقرار لننــا يذ ــو رلنف ـ للــى املنطق ــر لمومــا ،وهــو م ــا جيــب يجصــا  .وأ ت ـماا
اأضطرارة ل املنطقر تة ل خماطر جسيمر ل هذا الصد  .وللى الرغم مـن اب ـو الـ ينـذهلا ابـي
اللننــات لتـ مق احلــدو مـ ابم وريــر الذر يــر الســورير ،تــإ املـواطنق اللننــا يق يواصــلو املةــاردر ل النـما
الس ــوري .وتة ـ ل مة ــاردر ي م ـواطن لنن ــات ل الن ـما الس ــوري خرق ــا لسياس ــر الن ـ ي رل ــنفس ،حبس ــب
ما جاء ل لال ذندا الذي واتقت للي األ ما السياسير اللننا ير داتر .و درر لويت تي األطـرا
اللننا ير ىل وض د ملةاردت ا ل النما السوري.
 - ٨6وت د د النيئر اإلقليمير امللتنسر مهير يسذى الطرتا فذالير ىل راز تقد وـو الوقـف الـدائم
إلطالق النار .وتانل األمم املتحدة مستذدة لـدلم اب ـو املنذولـر ل هـذا الصـد  ،و شـج الطـرتق للـى
يست ةفا تدا م ت فل ناء الجلقر ،م منسا األمم املتحدة اخلا لة و لننا وم رئيس ذجلر القـوة
امل قتر وقائد القوة.
 - ٨7و ــني دــال الط ـرتق مــرة خــرى للــى املض ـ قــدما ل اختــا اخلط ـواة ال ـ مــن ش ـ ا تتــي
تسوير املنازلر للى املنطقر اأقتصا ير اخلالصر .و ليد الت ديد للى األمم املتحدة تانل للـى اسـتذدا
للمسالدة ل ترسيم دو املنطقر اأقتصا ير اخلالصر ق لننا و سرائيل ،ا طلب الطرتـا لـ مذـا.
ناء مي د الطريا ىل اأ تفا من موار النفط والغاز النحريـر للـى
وما زلت ني الطرتق للى اتنا
وو متنا ا ،وهو ما قد ية ل تد ما لنناء الجلقر تقتضي احلاجر امللحر.
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 - ٨٨وجيــب احلفــاظ للــى مــا ج ـ رز مــن تقــد وــو لــا ة تفذيــل تي ـ م سســاة الدولــر اللننا يــر .ول
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
وصو ألمن النلد واستقراره .ول هذا الصد  ،شد تي اب اة السياسير املذنير حتاتظ للى المخم
اإلجيايب الذي تة ده األلماا التحضمير لال تخارة الربملا ير .والقا و اأ تخايب ابديد ،الذي واتقت
للي األ ما السياسير ل لننا رو من التواتا وترجيحا للمصلحر الوطنير ،منا هو جناز ها  .تاألتما
إبج ـراء اأ تخــارة الربملا يــر ل وقت ــا مس ـ لر اســتقرار سياس ـ وتقاليــد ميقراطيــر ومس ـ ولير زاء امل ـواطنق
اللننــا يق .و ت للــى ققــر اي ي مســائل ا تخا يــر تقنيــر ســتذاج طريقــر أ تذــر للخطــر األتـما تنانــيم
اأ تخــارة ل املولــد احملــد هلــا ،أ وهــو اير/مــايو  .20١٨وتانــل املســالدة التقنيــر الـ تقــدم ا األمــم
املتحدة للذملير اأ تخا ير متا ر.
 - ٨9واملةــاردر اجملديــر للمــر ة ل الذمليــر اأ تخا يــر مــر ضــروري .وأل القــا و اأ تخــايب أ يتضــمن
اما تقـرر لمـاا التحصـيل ابنسـات ،تتوقـف تلـ املةـاردر للـى التـما األ ـما السياسـير رلتمـا
صـل و ـواتم جنسـا ير طوليــر .والـدلم الــذي لـر لنـ ل هـذا الصــد لـد مــن الملمـاء السياســيق
ينذــني للــى اأطمئنــا  .و ــني صــنا الق ـرار املذنيــق للــى ضــما التمجليــل ال ــال للمــر ة ل اأ تخــارة
املقنلر ،مبا يتمةى والتماماة لننا املتذلقر خبطر التنمير لذا .2030
 - 90و دوت األمـل ل يتسـ قرينـا اختـا اخلطـواة الالزمـر ل فالـر تمويـد امل سسـر الوطنيـر حلقـوق
اإل ســا ل لننــا رلذــد ال امــل مــن املــو فق وضــما ائ ــا مل ام ــا .و ر ــب رلتة ـري الــذي التمــد
ديجلا ة دـل مـن التذـذيب و قـوق املـر ة ،يـد ـي شـج للـى القيـا مبميـد مـن الذمـل لسـد الجلغـراة
القا و ير القائمر.
 - 9١وم ــن احملتم ــل تت ــرر الت ــوتراة الذنيف ــر ل خم ــيم ل ــق احلل ــوة م ــا ام ــت ر تذ ــاج ذ ــد ال ــدوات
ال امنر وراءها ،املتمجللر ل الصذورة اأجتمالير واأقتصا ير والتطر وا تةار األسـلحر .و شـج للـى
ــذا اب ــو  ،وســائل تةــمل زاي ة الــدلم املقــد مــن اب ــاة املاوــر ،ا تغــاء احلفــاظ للــى اأســتقرار ل
املخيماة واملناطا احمليطر ا ودفالر رو الذي ال رمي لالجئق الفلسطينيق ل لننا .
 - 92ومــا زاا النـما الــدائر ل ابم وريــر الذر يــر الســورير ووجــو الالجئــق النــات لنـ يةـ ال حتــداي
ل ــر ل ــن تق ــديري للنن ــا و ومت ـ مل ــا ينداي ـ م ــن س ــن الض ــياتر وال ــر ل
ه ــائال للنن ــا  .و و
حتمل ما لبء هذا الوجو  .ويساورت القلا مـن تذـا م اخلطـا الـذي قـد يـ ج منـا الذدوا يـر والذنـف
ضد الالجئق .و لو لننا  ،شذنا وقيا ة ،ىل احلفاظ للى ما يتميم لننا من رو التسام والتذاي .
 - 93وجيــب ضــما ةايــر ودرامــر الالجئــق ل لننــا ىل يتم نـوا مــن جيــا لــوا ائمــر خارجـ .
وســي و اســتمرار تقــدمي املســالدة الدوليــر لالجئــق واجملتمذــاة املستضــيفر ساســيا ل هــذا الصــد  .ومــن
امل ــم زاي ة الــدلم خلطــر لننــا لالســتجا ر لألزمــر وإلم ا يــر التنن ـ تمويل ــا ل لــا  20١٨ومــا ذــده،
و ةد موار منائيـر طويلـر األجـل ،وأ سـيما ل سـياق التـوتراة اأجتماليـر وتنـام اإل ـا الـذي يلحـا
اجملتم املستضيف.
 - 9٤ولملياة الذو ة املنانمر تيمـا ـق ابمالـاة املسـلحر للمقـاتلق واملـد يق املـراتقق هلـم ر تجةـر
تي ــا األم ــم املتح ــدة ور حت ـ نِد مذي ــار لملي ــاة ل ــو ة الالجئ ــق املقنل ــر .ولل ــى ال ــرغم م ــن ــدو ذ ــض
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التحســن ل احلالــر األمنيــر ل ابم وريــر الذر يــر الســورير ،أ تـماا الــر الالجئــق متقلنــر ،يــني جســجل ل
ُّ
لا  20١7مليو مةر اخل جد  .وسي و استئنا مفوضير األمم املتحدة لة و الالجئق لملير
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 .
 - 9٥و ش ــج املناقة ــاة املتذلق ــر رملـ ـ متراة الدولي ــر ل ــدلم اس ــتقرار لنن ــا  ،م ــن ج ــل ات ــر الفرص ــر
للح ومر ل تتقاسم تفاصيل قيقر لن رؤيت ا للنمو اأقتصا ي والتنمير املسـتدامر ل لننـا  ،ولضـما
تقدمي اجملتم الدون املميد من الدلم.
 - 96و ر ــب رلتقــد املســتمر الــذي حتــرزه ومــر لننــا ل وض ـ اس ـملاتيجير وطنيــر ملن ـ التطــر
الذنيف .و شج للى ذا ج و دجلر استدامر لوض الصيغر الن ائير لتل اأسملاتيجير رلتذاو الوقيا
م األمم املتحدة والةرداء الوطنيق والدوليق.
 - 97وأ يـماا منـ ةــو النـما ولــد اأســتقرار والتـ ُّز اأجتمــال واأقتصــا ي الذنصــر األساسـ
الــذي تننــي للي ـ تي ـ ج ــو األمــم املتحــدة ل لننــا  .وسيواصــل املنســا اخلــا ــذا املســال احلميــدة
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
ت جليــف اب ــو ســذيا ىل من ـ ةــو الن ـما وحتقيــا اأســتقرار ،و ىل اأســتفا ة مــن الــدلم الــذي تتيح ـ
األمم املتحدة ل هذا الصد .
 - 9٨و لر لـن تقـديري بميـ النلـدا املسـامهر قـواة ومذـداة ل القـوة امل قتـر ولفريـا املـراقنق ل
لنن ــا  .و ل ــر ل ــن شـ ـ ري ملنس ــق اخلاص ــر الس ــا قر لةـ ـ و لنن ــا  ،س ــيغريد د ــا  ،ال ـ دمل ــت م ــدة
خــدمت ا ،لذمل ــا القيــا ي ولتفا ي ــا ل اأضــطال رلذمــل امل ــم الــذي تقــو ـ األمــم املتحــدة ل لننــا .
و قي للى رئيس النذجلر وقائد القوة ،اللواء ماي ل ـمي ،وللـى األتـرا املـد يق والذسـ ريق التـا ذق للقـوة
امل قتر ،ودذل للى مو ف م تب املنسا اخلا ملا ينذلو من ج و متواصلر.
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املرفق األول
األسلحة غري املأذون هبا يف منطقة العمليات ،اليت ال تشمل أسلحة الصيد اليتيت
الحظتها قوة األمم املتحدة املؤقتيتة يف لبنيتان يف الفيترتة ميتن  22حزيران/يونييته ىل
 6تشرين الثاين/نوفمرب 2017
 - ١ل  23متوز/يولي ـ  ،أ انــت وريــر ات ذــر للقــوة امل قتــر وجــو جممولــر مــن املــد يق رلقــر مــن
جمدا سليم (القطا الغريب) ،ودا دهم مل مسدسا.
 - 2ل  9آ  /غسطس ،تـا ة القـوة امل قتـر لـن وجـو مـد يَّق رلقـر مـن قليـا (القطـا الةـرق )
يردنا مردنر ومذ ما ندقير هجومير.
 - 3ل  ١3آ  /غسطس ،تا ة القوة امل قتر لـن وجـو مـدت يردـب مردنـر تسـم رلقـر مـن ـرين
قالوير (القطا الةرق ) ومذ ندقير هجومير.
 - ٤ل  ١3آ  /غسطس ،لر ـني ـ لـربام تلفميو يـر اسـتذرا سـلحر غـم مـ و ـا قنـاء
اأ تفاا ذدرى ما لا  2006ل اخليا (القطا الةرق ) ،ومن ضمن ا لدة نا ق هجومير وقا تر.
وا تجت القوة امل قتر رايا للى هذا احلا لدى ابي اللننات.
 - ٥ل  ١9آ  /غسـطس ،أ انـت القـوة امل قتـر تـر ا ميــر رلقـر مـن سـر ا (القطـا الةـرق ) وهــو
مل مسدسا ل مردنت .
 - 6ل  29آ  /غســطس ،رصــدة القــوة امل قتــر قاتلــر تت ــو مــن ـوان  60مردنــر رلقــر مــن
اريل (القطا الغريب) .و طلا مدت النار ل اهلواء رستخدا ندقير هجومير.
 - 7ل  ١يلوا/سنتمرب ،أ انت القوة امل قتر وجو تـر ين رلقـر مـن شـاما (القطـا الغـريب) ومهـا
تذر للي .
يطلقا النار من سال ر يج َّ
 - ٨ل  2يلوا/سنتمرب ،أ انت القوة امل قتر شخصق مال سال ا وتوماتي يـا ر يجتذ َّـر لليـ
و ندقير قصمة ل مردنر رلقر من لق لر (القطا الةرق ).
 - 9ل  ١تةرين األوا /دتو ر ،أ انت القوة امل قتر تر ا مل ندقير هجومير وتوماتي ير رلقر
من ق (القطا الةرق ).
 - ١0ل  9تةرين األوا /دتو ر ،أ انت القوة امل قتر شخصق مال ندقير هجوميـر وتوماتي يـر
ل مردنر مد ير رلقر من لر الوزات (القطا الةرق ).
 - ١١ل  ١6تة ـرين األوا /دتــو ر ،أ انــت القــوة امل قتــر شخصــا مــل مسدســا رلقــر مــن ليــدا
(القطــا الةــرق ) .و دــدة شــرطر النلديــر ل اليــو فس ـ ـ قــد لق ـ القــنض للــى ل ـ الةــخل ل
سياق لملير سطو.
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املرفق الثاين
القيود املفروضة على حرية تنقل قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف الفرتة ميتن
 22حزيران/يونيه ىل  6تشرين الثاين/نوفمرب 2017
 - ١ل  6متوز/يوليـ  ،الــمل مــد يو ســم وريــر ات ذــر للقــوة امل قتــر دا ــت قــد رســلت للتحقيــا ل
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
واستذا ال امما ل اليو التان .واست فت الدوراية املس َّمة سنوليا ل القرى و وقو وا .
 - 2ل  ١7متوز/يولي ـ  ،و ســنب التقــا وريــر ات ذــر للقــوة امل قتــر لصــور توتوغراتيــر ،ــاوا مــد يو
الصذو ىل مردنر ات ذر للنذجلر دا ت متوقفر رلقر من الذديسر (القطا الةرق ) .ول لقا احلا ،
اس ــت فت األ ة ــطر الذملياتي ــر و تذطي ــل ،و َّس ــنت الق ــوة امل قت ــر ة ــطر التذ ــاو امل ــدت  -الذس ـ ري
و ةطر التواصل م اجملتمذاة والسلطاة احمللير.
 - 3ل  2٤متوز/يولي  ،رلقر من اخليا (القطا الةرق ) ،استوىل مد يو للى دامما دا ت حبوزة
مو ف مدت ات للقوة امل قتر دا يراتا ورير راجلر .وج ل ابي اللننات رحلا واستجذيدة ال امما.
ول لقـ ـ ـ ــا احل ـ ـ ـ ــا  ،اجتمذ ـ ـ ـ ــت القـ ـ ـ ــوة امل قت ـ ـ ـ ــر واب ـ ـ ـ ــي اللننـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ــا ة لي ـ ـ ـ ــق ،واس ـ ـ ـ ــت فت ل
املسمة سنوليا ل القرى و وقو وا خرى.
 3١آ  /غسطس الدوراية َّ
 - ٤ل  3آ  /غســطس ،وقفــت راجــر ريــر وشــا نر ســم وريــر رادنــر ات ذــر للقــوة امل قتــر رلقــر
مـن ليـدا (القطـا الةـرق ) .وتذامـل مـد يو ذنـف مـ الدوريـر واسـتولوا للـى ذـض املذـداة اإلل ملو يـر
الـ دا ــت حبــوزة تـرا القــوة امل قتــر .واســتذا ابــي اللننــات اهلــدوء مبجــر وصــول ىل املوقـ  .ومنــذ لـ
اسملجذت املذداة وتواصلت ةطر القوة امل قتر و وقو ـوا  ،مـ قيـا القـوة امل قتـر تذميـم
احلق ،ج
ةطر التذاو املدت  -الذس ري و ةطر التواصل ل املنطقر.
 - ٥ل  ٥آ  /غسـطس ،اولــت مردنــاة مد يــر يقــا ســم وريـر ات ذــر للقــوة امل قتــر رلقــر مــن
دفــردال (القطــا الةــرق ) .وراتــا تريــا للــر الس ـري ات ـ للقــوة امل قتــر الدوريــر ــىت لــا ة ىل موقذ ــا.
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 .
 - 6ل  ١9آ  /غسطس ،طوق وان  ١00مدت رلقر من ليتا الةذب (القطا الغريب) قاتلر
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
مذانم املذداة ال دا ت قد جخذة .و ذد ل اياي قليلر ،لق اجملتمـ احمللـ وريـر راجلـر ات ذـر للقـوة
امل قتــر ة ـ ل جيــايب ومنــذ ل ـ احلــق ،جســمة وراية مةــملدر ــق ابــي اللننــات والقــوة امل قتــر و
وقو وا .
 - 7ل  ١2يلوا/س ــنتمرب ،ال ــمل جممول ــر م ــن األت ـرا س ــم وري ــر ات ذ ــر للق ــوة امل قت ــر دا ــت ق ــد
جرسلت ىل صر ق (القطا الغريب) للتحقيا ل ممالم وقو لملير طـالق ر .و ذـد التفـاو مـ تلـ
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اجملمولــر ،غــا رة وريــر الق ــوة امل قتــر املنطقــر .وج ل ـ ابــي اللننــات مبــا وق ـ  .و ِ
وض ـ يضــا اي األم ــر
منــا تذلــا ايصـواة صــدرة لــن لذــا ريــر اســتجخدمت خـالا ــد ا تفــاأة األهــان .وتواصــل القــوة
امل قتر املتا ذر م السلطاة احمللير ملناقةر اخلطواة ال فيلر تفا ي وقو وا كاقلر.
 - ٨ل  23يلوا/ســنتمرب ،رلقــر مــن تيجمــر (القطــا الغــريب) ،طالنــت جممولــر مــن األشــخا
اي يغــا ر جنــو القــوة امل قتــر القريــر ذــد دــا ــد سـ ا ا قــد لــاهم ىل منملـ  .وقنــل مغــا رة جنــو
القــوة امل قتــر ،اســتولت اجملمولــر للــى ذــض دــامماهتم .ووصــل ابــي اللننــات ذــد ضـ قــائا مــن لـ
وراتا الدورير ىل خارين القرير حلراست ا .ول اليو التان ،ليد ما دا قد استون لليـ مـن مذـداة .وقـد
است فت القوة امل قتر ةطت ا الذملياتير الذا ير ل القرير ،و وقو وا .
 - 9ل  ١9تةـرين األوا /دتــو ر ،اقــمل شخصــا يردنــا مردنــر مــن وريــر ات ذــر لفريــا املـراقنق ل
لننا وه تذ س سمها لائدة ىل الطريا الرئيس رلقر من ليتا الةذب (القطا الغريب) .وتت ترا
تريا املـراقنق ل لننـا ر مـردنت م املدرلـر للتحـد ىل الةخصـق اللـذين قامـا رسـتجوا م ملـدة وجيـمة
قنل خذ ذض مذداة اأتصاا من اخل املردنر .و ذد شر ترا الفريا ما يقومـو ـ مـن ةـطر،
ليــدة املذــداة لــي م واســتمرة الدوريــر تســم للــى طــوا املســار املقــرر .وج ل ـ ابــي اللننــات مبــا وق ـ .
واستمر تريا املراقنق ل لننا والقوة امل قتر يس ِنـما الـدوراية ل ليتـا الةـذب ةـ ل روتيـي ل األسـا ي
الال قر ،و وقو ي وا .
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املرفق الثالث
معلوميتيتات مسيتيتت ملة عيتيتن تنفييتيتذ توتيتيتيات االسيتيتتعرال االس يترتاتي ي لقيتيتوة األميتيتم
املتحدة املؤقتة يف لبنان لعام 2017
 - ١حلاقــا رلرســالر امل رخــر  ٨آ ار/مــارس  20١7املوج ــر مــن األمــق الذــا ىل رئــيس جملــس األمــن
( ،)S/2017/202ال ـ ـ تجنلـ ـ ـ رألول ـ ــواية اأسـ ـ ـملاتيجير والتوص ـ ــياة الرئيس ـ ــير ال ـ ـ ـ ــد ها اأس ـ ــتذرا
اأسملاتيج لقوة األمم املتحدة امل قتر ل لننا  ،تقد هذه النانـرة الذامـر مذلومـاة مسـت ملر لـن التقـد
احملرز ل تنفيذ تل التوصياة.
محاية املدنيني
 - 2دجلفت القوة امل قتر ةطر اأتصاا م اورين من احل ومر اللننا ير ة ةاير املد يق ،وه
تواصــل التنســيا الوقيــا مـ م تــب منســا األمــم املتحــدة اخلــا لةـ و لننــا  .وقــد اتفقــت القــوة امل قتــر
وم تــب تنســيا الة ـ و اإل ســا ير التــا لألما ــر الذامــر يضــا للــى منــا توجي يــر للتنســيا ــق النذجلــر
والفريا القطري للذمل اإل سات.
 - 3واستذرضـ ــت الق ـ ــوة امل قت ـ ــر ختطيط ـ ــا للط ـ ـوار  ،وقيَّم ـ ــت يهـ ــب األت ـ ـرا امل ـ ــد يق والذس ـ ـ ريق
لالسـ ــتجا ر حلمايـ ــر املـ ــد يق ل ـ ــاأة األزمـ ــاة ل سلسـ ــلر مـ ــن متـ ــارين ”مردـ ــم القيـ ــا ة“ ولمليـ ــاة
’’احملاداة‘‘ الـ جفـذة ل ميرا /يو يـ وتةـرين الجلـات /وتمرب  ،20١7وقـدمت اطـاة منتانمـر لقـا ة
الو داة ة متطلناة ةاير املد يق ،ويددة من لد وجو قيو وطنير تذوق الو داة لن تنفيـذ
الوأير املتذلقر حبماير املد يق .ول طار دفالر الت هـب الذـا للنذجلـر ،صـممت القـوة امل قتـر منـا ين لـدوراة
تدرينيــر مــدهتا يــو وا ــد ة ـ تنفيــذ وأيــر ةايــر املــد يق لفائــدة تي ـ األت ـرا ل املقــر ول القطالــاة،
ووضـذت الصـيغر الن ائيـر خلطـر الـدلم اللوجسـ للنذجلـر وجـرى حتـديني
وشرلت ل تنفيـذ تلـ الـدوراة .ج
تي الواثئا اة الصلر.
آلية احلوار االسرتاتي ي
 - ٤اســتمر تذــاو القــوة امل قتــر مـ ابــي اللننــات ل تيـ ابوا ــب األساســير املتذلقــر ننــاء قــدراة
لـ ابــي  .ولمــل دــل مــن ئــب قائــد القــوة امل قتــر و ئــب رئــيس النذجل ـر للــى وــو مةــمل م ـ ابــي
اللننات ة طائفر من املسائل املتذلقر رلتنسيا و ناء القدراة.
 - ٥وجيــري لــدا مف ــو لذمليــاة الفــوين النمــو ج  ،مبــا يةــمل جممولــر وليــر مــن النقــا املرجذيــر
وابداوا الممنير لقياس التقد احملرز.
 - 6وتت ــوىل القـ ـواة النحري ــر التا ذ ــر للج ــي اللنن ــات ،فض ــل اس ــتخدا ط ــاة منانوم ــر را اراهت ــا
الســا لير ،قيــا ة لمليــاة األـملا النحــري ل امليــاه اإلقليميــر اللننا يــر ،ســنل من ــا اإل قــاء للــى وجــو
مستمر ل النحر ملدة  72سالر ل األسـنو  .ورإلضـاتر ىل لـ  ،تقـو القـواة النحريـر التا ذـر للجـي
اللننات منذ مطل لا  ،20١7ر تانا  ،نةر سفينر وا دة ملدة  2٤سالر ل األسنو رلتنسـيا الوقيـا
م ـ القــوة النحريــر التا ذــر للقــوة امل قتــر ل املنــاطا القرينــر مــن امل ـوا ئ اللننا يــر تنفيــذا لذمليــاة األ ـملا
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النحــري .والوجــو النحــري للقـواة النحريــر التا ذــر للجــي اللننــات مقيــد ســنب لــد التــواتر للــى ســفن
ضاتير مالئمر.
 - 7و تضــى التــدريب الــذي قدمت ـ القــوة النحريــر التا ذــر للقــوة امل قتــر ل الــرب ول النحــر مــن ةــاء
جممولــر مــن املــدر ق ل صــفو القـواة النحريــر التا ذــر للجــي اللننــات يتولــو ــدورهم تــدريب و ــداة
وستضــا وراة ل اهلندســر ترمـ ىل تذميــم
تلـ القـواة النحريــر تيمــا يتذلــا ســت وراة يسيســير .ج
القدراة ل جماا الصيا ر ىل املناه التدرينير األساسير ل املر لر املقنلر.
َّ
ويدـد املوقـ الـذي سيجنةـ تيـ مردـم ابـي اللننــات للتذـاو املـدت  -الذسـ ري ل ابنــو
-٨
س ــي و ل مرجذي ــو (القط ــا الة ــرق ) ،وجي ــري الي ــا جن ــاز الذم ــل التق ــي املتذل ــا إب ة ــاء ه ــذا املرد ــم.
ويســرة القــوة امل قتــر احلصــوا للــى التمويــل مــن لــد مســاهم قـواة ،ويجســت مل لـ تمويــل يتـ تى مــن
املةاري السريذر األقر ا تغاء جتديد األمادن.
 - 9واملناقةاة جارير ،رلتنسيا الوقيا م م تب منسا األمم املتحدة اخلا لة و لننـا  ،لذقـد
اجتما جملمولر الدلم الدولير للننا ي َّرس لتذميم قدراة ابي اللننات .وأ يـماا اقتنـاء القـواة النحريـر
التا ذر للجي اللننات لسـفينر مـن سـفن خفـر السـوا ل ولويـر ااـر ل ـ تـتم ن تلـ القـواة مـن
تتوىل تدرجييا السيطرة للى املياه اإلقليمير اللننا ير.
االتصال والتنسيق مع الطرفني
 - ١0جيري اليا حتديني تي التوجي اة الداخلير اخلاصر رلقوة امل قتر من جل ضما التمامن التا
للج ـ ـراءاة ال ـ ـ تتخ ـ ــذها ص ـ ــوا النذجل ـ ــر ل ال ـ ــر م ـ ــن ـ ــاأة األزم ـ ــر و ل ـ ــاا وق ـ ــو ـ ــا ل
منطقر الذملياة.
 - ١١و ــىت آ  /غســطس  ،20١7دا ــت القــوة امل قتــر قــد لــمزة تــر اأتصــاا التــا هلــا ،يــني
ة ــرة تري ــا اتص ــاا اث ةـ ـ ل ائ ــم جن ــو اخل ــط األزرق .وتواص ــل الق ــوة امل قت ــر ة ــطر ال ــدلوة مـ ـ
السلطاة اإلسرائيلير إلقنال ا ضرورة ةاء م تب اتصاا ل تل يب.
هي ل العنصرين النظامي واملدين يف القوة املؤقتة

القواة الربير
 - ١2ل ســياق ةــر تــوين التــدخل اخلــامس التــا للجــي اللننــات ل منطقــر لمليــاة القــوة امل قتــر ل
واخر يلوا/سنتمرب  ،20١7واتا دل من رئيس ذجلر القوة امل قتر وقائد القوة وقائـد ابـي اللننـات للـى
ة ــاء بن ــر تنس ــيا لتذمي ــم األ ة ــطر املة ــملدر ،ومتا ذ ــر احل ـوا ل منطق ــر الذملي ــاة ،ومذاب ــر املس ــائل
الذملياتير األخرى ال تذي القوتق.
 - ١3و ــد اســتذرا ججــري بمي ـ مــذدراة التفــاهم املتذلقــر رملذــداة اململودــر للو ــداة اخلاصــر
رلقوة امل قتر وج دفاءة تنل  ٥ماليق وأر .وجيري الذمل املةمل ق القوة امل قتر ومقر األمم املتحدة
لضما تذديل تي مذدراة التفاهم ا تغاء حتقيا الوتوراة املتوقذر.
 - ١٤واستنا ا ىل راسر القدراة الذس رير لذا  ،20١7جتري القوة امل قتر لملياة استذرا ملدى
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
 - ١٥جتــري األلمــاا التحضــمير إللــا ة تةـ يل القــوة النحريــر التا ذــر للقــوة امل قتــر ل ـ تةــتمل للــى
وخفض ــت
س ــطوا م ل ــف م ــن س ــت س ــفن م ــن ط ـراز دورتي ــت التن ــارا م ــن د ــا و الجلات/ين ــاير  .20١٨ج
سالاة طما طائراة اهللي ـو مل ىل  2٥سـالر ل الةـ ر ل طـار ورة امليما يـر احلاليـر .ومـن املتوقـ
يــدخل ختفــيض لــد األت ـرا النح ـريق يــم التنفيــذ رلت ـمامن م ـ لــا ة تة ـ يل القــوة النحريــر ل دــا و
الجلات/يناير .20١٨
أنشطة التوعية اجملتمعية
 - ١6ــرزة القــوة امل قتــر تقــدما ل تي ـ التوصــياة اة الصــلر اي ةــطر التوليــر اجملتمذيــر .وج ةــئ
جملس التولير اجملتمذير ولقـد اجتمالاتـ األوىل رةسـر ئـب رئـيس النذجلـر ملذابـر ولـواية النذجلـر ل جمـاا
التولي ــر لل ــى املس ــتوى اأسـ ـملاتيج  .وجل ــدة الص ــيغر الن ائي ــر أختصاص ــاة جمل ــس التولي ــر واللجنت ــق
الفرليتق املذنيتق رأتصاأة اأسملاتيجير ورأل ةطر الرب جمير/املةاري  .وقد شرلت اللجنتا الفرليتا
مذــا ل اأضــطال ايلماهلمــا الذا يــر ،وتقــد ما ــر الــدلم هلمــا ل لـ  .وجيــري اليــا اســتذرا مف ــو
الدراسر اأستقصائير للتصوراة احمللير.
 - ١7والذمل جار لضـما ختطـيط ةـطر التوليـر اجملتمذيـر وتنفيـذها للـى طـاق النذجلـر دل ـا ،طريقـر
منسقر متمامنر .وحتقيقا هلذه الغاير ،جرى حتسق آلير التنسيا املةملدر ق الفر املذـي رلتذـاو املـدت -
الذسـ ري (الفــر  )J9التــا للنذجلــر وو ــدة التذــاو املــدت  -الذسـ ري التا ذــر لقائــد القــوة ،ويقــد رئــيس
الفر  J9اطاة يومير لرئيس األردا .
 - ١٨ويــتم اليــا ـراز التقــد ل حتديــد مــا يناســب مــن مةــاري س ـريذر األقــر خاصــر رلقــوة امل قتــر،
ضــمن طــار التخطــيط لــدورة امليما يــر للفــملة  .20١9-20١٨واهلــد مــن هــذه الذمليــر هــو يضــا دفالــر
التوزي الذا ا ،قدر اإلم ا  ،لألمواا للى اجملتمذاة احمللير ل منطقر لملياة القوة امل قتر.
 - ١9ول ميرا /يو ي  ،ة ة القوة امل قتر و دة اأتصاأة اأسملاتيجير/م تب اإللـال ل النذجلـر
لتذميم اتساق و سن تنليـ اأتصـاأة اأسـملاتيجير اخلاصـر رلقـوة ،ويـر س هـذه الو ـدة/امل تب مو ـف
وخفض قوا الو دة الذس رير للتولير اجملتمذير من
قد (  )٥-يذمل حتت شرا ئب رئيس النذجلر .ج
 ٥٥تر ا ىل  2٥تر ا ،وججمت م و دة اأتصاأة اأسملاتيجير التا ذر/م تب اإللال ل النذجلر.
امليزانية ومالك املوظفني
 - 20للمضـ ـ ل اس ــتغالا م ــال امل ــو فق لل ــى مجل ــل وجـ ـ  ،ــد ة الق ــوة امل قت ــر ق ــال و ــائف
(و يفتــا مــن الفئــر الفنيــر الوطنيــر ل قســم الةـ و املد يــر ،وو يفــر وا ــدة مــن الرتنــر  2-ل الو ــدة
املذنير فموس قل املنالر النةرير/اإليدز) ل يتم لغاؤها.
دمج البعثة وتنسيقها
 - 2١ة ة القوة امل قتر ،ل دو املوار القائمر ،و يفر رئيس ردا النذجلر ل م تـب رئـيس النذجلـر
وقائد القوة رتنر مد .١-وسيجري تنفيذ هذا الملتيب امل قت ل طار ميما ير الفملة .20١9-20١٨
24/24

17-20415

