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التقرير نصف السنوي العشرون لألمني العام إىل جملس األمن عـن ننيذـ
قرار جملس األمن )4002 ( 9551
أوال  -معلومات أساسذة
 - 9ه ا التقرير هو نقريري نصف السنوي العشرون عن ننيذ قرار جملـس األمـن 9551
( .)4002وهــو يقــدم استعراتــا ونقذذلــا لعللذــة ننيذـ القــرار منـ نقريــري الســا عــن هـ ا
املوتــــوص الصــــا ر  42نذســــانيأ ري  .)S/2014/296( 4092وأشــــه هــ ـ ا التقريــــر
إىل ا ستلرار عدم إحراز نقـدم شـ ن األحمـام األساسـذة الـن ن ـلنرا القـرار وأسـل ال ـو
علــا الشــوامل املتةايــدة ش ـ ن ال ــاوة علــا ســذا ة لقنــان وســتمتل ا قلذلذــة واســتقتلل
السذاسي .و حني أسـلم ـاورو املق ولـة مـن انـس رلـذس الـوزرا ـام سـتم وا مومـة
فـنن أسـل ال ــو علـا تـرورة انتاــائ رلـذس ديــد وأشـد علـا اســتلرار نـ ه الـ اص
اولرورية العر ذة السورية علـا لقنـان وعلـا التحـديات الـن نوا ـل اورـو املق ولـة علـا
لسذاسة الن ي النيس الن ينترجرا لقنان إزا األزمة السورية.
ذــان رلاســي اعتلــد
 - 4و اســتجا ة للحالــة السذاســذة لقنــان فــنن جملــس األمـن
اجمللــس  41أياريمــايو  )S/PRST/2014/10( 4092أعــرئ عــن ذقــة األم ـ والقل ـ لعــدم
إ ــرا ا نتاا ــات الرلاســذة تــلن ا ينــار الــةم ارــد الدســتور .وناشــد اجمللــس ذ ـ
األينراف اللقنانذة العل علا ا ياظ علا الوحدة الويننذة و ـل ارـاوالت الرامذـة إىل النذـ
من اسـتقرار القلـد انسـجاما مـ التةامرـا ـنعتن عقـدا واحتـرام سذاسـذة النـ ي ـالنيس الـن
ينترجرا لقنان .و  42أيلوليسقتلرب أعر ت جملوعـة الـدعم الدولذـة للقنـان عـن ن لعرـا إىل
أن يقدي قا ة لقنان مـا يلـةم مـن شـعور ا ـار واملرونـة مـن أ ـ فـتأ ال ريـ أمـام إ ـرا
االنتاا ات الرلاسذة ون مةيد من الت ه.
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 - ٣و إ ر مرحلـة مـن اوـدو النسـأ أعقـائ نشـمذ ا مومـة شـرد لقنـان ـتل
اليترة املشلولة التقرير مةيدا من التحديات الـن وا رـت وتـعل األمـ ـا لـ سـس
هجلــات إرها ذــة اســتادمت فذرــا األ رــةة املتيجــرة يدويــة الصــن والســذارات امليااــة
أسيرت عن مقت ت ة أشااص علا األق وإصا ة العشرات جبـرور .وشـردت اليتـرة أي ـا
وقوص  95هجوما علا األق قام هبا ستر اوـو السـوري علـا املن قـة ارذ ـة قلـدة عرسـال
اللقنانذــة قــرئ ا ـدو الســورية اللقنانذــة .ووقعــت صــورة منتثلــة حــوا رب إينــت نــار عــرب
ا دو وحوا رب قصف وهجلات الصواريخ مـن ا ـ اولروريـة العر ذـة السـورية علـا
لقنان مما أ ى إىل وقوص وفذات وإصا ات .وواص مذشال سـلذلان حـا انتـرا فتـرة واليتـل
كرلذس للقنان  45أياريمايو عوانل إىل ذ األينراف اللقنانذة الن ي نيسرا عـن ا ـرئ
اولرورية العر ذة السورية واحترام التةامرا قا ئ إعتن عقدا.
 - 2و تل اليترة املشلولة التقرير كـان للـ اص اولروريـة العر ذـة السـورية أ ـر ـذن
علا أمن لقنان واستقرار  .و القذان الصحيي الصـا ر عـن جملـس األمـن  2آئيأملسـ س
( )SC/11507أ ان اجمللس هجومـا ـدأ  4آئيأملسـ س قامـت ـل اعـات عنـف مت رفـة
تــد القــوات املســلحة اللقنانذــة وقــوى األمــن الــدا لي من قــة عرســال أســير عــن مقت ـ
قرا ــة  900شــاو وعــن العديــد مــن ا صــا ات لــدى انتــرا اوجــوم  7آئيأملس ـ س.
و قت قوات اوذش واألمن اللقنانذة سـالر إتـافذة األروار هجلـات أ ـرى وقعـت
تدها لمنرا ظلت حمتيثة صت ترا وقدرهتا علا الصلو موا رة العديـد مـن التحـديات
األمنذــة .وكانــت هنــاا عــا الت ــورات ا با ذــة املرنق ــة تنيذـ اب ـ األمنذــة ينــرا لس
والققاص.
 - 5و  97حةيرانييونذل است افت حمومة إي الذا مؤ را وزاريا شـ ن الـدعم الـدو
للقـــوات املســـلحة اللقنانذـــة وـــت رعـــاين و ســـذا جملوعـــة الـــدعم الدولذـــة للقنـــان .وأقـــر
املشـاركون ال ـاوة ملـه العا يـة علـا القــوات املسـلحة و ـرورة نقـد املةيـد مـن الــدعم
ة ننلذة قدرات اوذش.
الدو ا تا وا شذا م
 - 2ولقنـــان الـــ ي يعتـــرب مـــن حذـــل املســـاحة أصـــار القلـــدان اجملـــاورة للجلروريـــة
العر ذة السورية ال يةال يست ذف أكـرب عـد مـن الت ـاني النسـقة لليـر الواحـد العـا
ــا لـ  9.4ملذــون مــن الت ــاني املســجلني مــن اولروريــة العر ذــة الســورية .و حــني
يوا ص ـ لقنــان ولــا كلــ نقــد الــدعم لت ــاني فننــل ال يــةال يوا ــل وــديات إنســانذة
وا تلاعذة  -اقتصا ية كقهة نتذجة لألزمة السـورية مـ نعرتـل لللةيـد مـن ال ـاوة نتذجـة
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للت ـورات األمنذـة األ ــهة .ومـا رحـت األمــم املتحـدة وحمومـة لقنــان نواصـتن العلـ معــا
شم و ذ من أ حشد املةيد من العون من أ مساعدة لقنان علا جماهبة األزمة.

انذا  -ننيذ القرار )4002 ( 9551
 - 7منـ ـ ا ـــا القـــرار  4 )4002( 9551أيلوليســـقتلرب  4002مت ننيذـ ـ العديـــد
مما نو علذل من أحمام علا النحو املقني نقاريري السا قة .فقد أُ ريت انتاا ـات رلاسـذة
و رملانذـــة صـــورة حـــرة ونةيرـــة عـــامي  4002و  .4001وســـحقت اولروريـــة العر ذـــة
السورية قواهتا وأعتدهتا العسمرية من لقنان نذسـانيأ ري  .4005وأقـام لقنـان واولروريـة
العر ذة السورية عتقات لوماسذة كاملة عام .4001
 - 2و ــتل اليتــرة املشــلولة ــالتقرير واصــ رلــذس الــوزرا ن كذدانــل ــاحترام لقنــان
للقـــرارات الصـــا رة عـــن األمـــم املتحـــدة .ذـــد أن الـ ـ اص اولروريـــة العر ذـــة الســـورية
وما يواكقل من أ ر علا لقنان ال يةاالن حيدان من التقدم اررز ننيذ أحمـام القـرار 9551
( )4002ومله من القرارات املتعلقة لقنان.
 - 1و يتم حا اآلن نرسذم ا دو السورية اللقنانذة ال ي شج علذل جملـس األمـن قـوة
قرار  .)4002( 9220وعتوة علا ل فنن و ـو املذلذشـذات اللقنانذـة وملـه اللقنانذـة
واألنش ة الن نقوم هبا علا ه ا دو ال يـةاالن يشـمتن هتديـدا السـتقرار القلـد واملن قـة
ويــربزان ا ا ــة إىل قذــام حمومــة لقنــان واوــذش اللقنــا تم ذــف رو مهــا لتــوفه االســتقرار
ذ أحنا لقنان.
والتوص إىل احتمار كام المتتا األسلحة واستادام القوة
ت ومم لـي علـا انصـال صـورة منتثلـة مـ ذـ األينـراف لقنـان ـتل
 - 90وما رح ُ
اليترة املشلولة ـالتقرير وكـ ل مـ القـا ة ا قلذلـذني والـدولذني وي الصـلة .وقـد وـد ت
م الرلذس  45أياريمايو لمي أ علا قذا نل ـتل فتـرة واليتـل وأشـذد التةامـل وحـدة
لقنان واستقرار ا ل من ـتل جملوعـة الـدعم الدولذـة للقنـان وننيذـ قـرارات األمـم
املتحــدة ات الصــلة .ويؤســي أن لســات ا ــوار الــوين ننعقــد من ـ ا تلاعرــا األ ــه
املعقــو  5أياريمــايو إ ال زلــت مقتنعــا ـ ن نــةص ســتر اولاعــات املســلحة لقنــان
وال ســذلا حــةئ ا ال حتمــن وقذقــل علــا أف ـ حنــو إال مــن ــتل عللذــة سذاســذة قذــا ة
لقنانذــة نمــون شــاملة ولذــ األينــراف .وأشــج القــا ة اللقنــانذني علــا مواصــلة مناقشــترم
السترانذجذة للدفاص الوين ووقذ نقدم مللوس ه ا الصـد  .وقـد ا تلعـت أي ـا ـرلذس
الوزرا  42أيلوليسقتلرب وأ رزت أمهذة الدعم الدو املتواص واملت افر ألمـن واسـتقرار
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لقنان وا ا ة املاسة إىل املةيد من املساعدة لتلمني لقنان من التصدي ملا يوا رل مـن وـديات
است نالذة.

ألف  -سذا ة لقنان وستمتل ا قلذلذة ووحدنل واستقتلل السذاسي
 - 99يردف القـرار  )4002( 9551إىل نوينذـد سـذا ة لقنـان وسـتمتل ا قلذلذـة ووحدنـل
ذـ أحنـا القلـد
واستقتلل السذاسي وـت سـل ة ا مومـــة اللقنـــانذة الوحذـدة وا صـرية
ا ينسجم م انيا ال الف املربم عام  9121ال ي التةمـت ـل ذـ األينـراف السذاسـذة
لقنان .وال يةال ه ا اودف علا رأس أولويات اورو الن أ وا لتذسه ننيذ ذـ القـرارات
املتعلقة لقنان.
 - 94وأشعر القل لعدم انتاائ الرلذس اوديد .فقد انترت والية الرلذس مذشال سـلذلان
 45أياريمايو مما أ ى إىل نرا منصس رلذس الدولة شـاملرا ألك ـر مـن أر عـة أشـرر وزا
من تعف الدولة موا رـة التحـديات األمنذـة واالقتصـا ية وا نسـانذة املتةايـدة .وإنـ أ ـ
علا اورو الن يق وا رلذس الوزرا وا مومة من أ تلان استلرارية مؤسسـات الدولـة
وأ عو السذاسذني اللقنانذني إىل انتاائ الرلذس اوديـد ون مةيـد مـن التـ ه وقذقـا ملصـلحة
ك ال والف لقنان.
 - 9٣وقــد شــج جملــس األمــن قــرار  )4002( 9220حمومـــة اولروريــة العر ذــة
الســورية قــوة علــا االســتجا ة شــم إبــا لل لــس ال ـ ي قدمتــل حمومــة لقنــان لترســذم
حدو مها املـشتركة  .وما زلت أ عـو اولروريـة العر ذـة السـورية ولقنـان إىل نرسـذم حـدو مها
املشتركة المامـ  .ذـد أنـل ـالنثر إىل اسـتلرار الـ اص الـدالر اولروريـة العر ذـة السـورية
فقــد ملــدا إحــراز نقــدم ه ـ ا ابصــوص أك ــر صــعو ة كلــا أن أيــا مــن اوــانقني يتا ـ
وات مللوسة ه ا الصد تل اليترة املشلولة التقرير.
 - 92وال يــةال نرســذم ونعلــذم حــدو لقنــان يشــمتن عنصــرين أساســذني ل ــلان الســذا ة
الويننذة والستمة ا قلذلذة .كلا أهنلا حت تن ونني حذويتني لتسرذ مراققـة ا ـدو شـم
مناسس .فالوت األم املعقد علا ينول ا دو السورية  -اللقنانذة ظ الثروف الراهنـة
ا ل نوانر التقارير عن انـدالص القتـال ونقـ األسـلحة ووـرشا األشـااص عـرب ا ـدو
إلا ي اعف من أمهذة التشديد علا اسـتلرار ا ا ـة امللحـة إىل نعلـذم ا ـدو  .ورملـم ا قـرار
ال ا ال نالي لعللذة نرسذم ا دو فنن إحراز نقدم ش ن ه املس لة يث التةاما يق علـا
كت القلدين قت ا قرار جملس األمن  )4002( 9220املنق من القرار .)4002( 9551
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 - 95و  4آئيأملس ـ س و أ ــر هتديــد حــا اآلن لســذا ة لقنــان وســتمتل ا قلذلذــة
نتذجة لل اص اولرورية العر ذة السورية قامت جملوعة من املقانلني السوريني ا لـ
عناصر مت رفة من قرة النصرة وننثـذم الدولـة ا سـتمذة العـرا والشـام ( اعـش) شـن
عرسـال .وقـد وقـ ا ـا رب إ ـر قذـام اوـذش اللقنـا
هجوم علـا مواقـ اوـذش اللقنـا
وقت سا من ل الذوم ـالققا علـا علـا عـة وهـو قالـد سـوري حـدى اولاعـات
املقانلــة .واســتلر القتــال حــا  7آئيأملس ـ س حذنلــا اســتعا ت القــوات املســلحة اللقنانذــة
وقوى األمن الدا لي السذ رة علـا املدينـة عـد االنيـا علـا وقـف ينـت النـار .وال يـةال
مـن ملــه املعلـوم علــا و ـل الدقــة عـد ابســالر األروار رملـم أن نقــارير نشـه إىل ســقوة
قرا ــة  900مــن القتلــا مــن ذنــرم  91مــن اونــو واملقــانلني وعــد مــن املــدنذني .وأ ن ـا
انســـــــحائ املقـــانلني قـــــــاموا ـ ـ  91نـــديا و  92مـــن أفـــرا قـــوى األمـــن الـــدا لي
كرهالن .وقام املقانلون من انسحاهبم ا فــراج عن  90من أفــــرا قـوى األمــــن الـدا لي
و  2نو  .وإن أ ين ق رأس ا نني من الرهالن ومهـا نـديان علـا يـد أفـرا مـن ننثـذم
اعــش حســقلا زُعــم كلــا أ يــن إعــدام نــدي الــل علــا يــد أفــرا قرــة النصــرة ســس
ما أور نل التقارير.
 - 92و ـــتل اليتـــرة املشـــلولة ـــالتقرير مت ا ـــتي عـــن وقـــوص مـــا ال يقـ ـ عـــن 4٣
من حوا رب القصـف عـرب ا ـدو واوجلـات الصـواريخ رـال شـر لقنـان ممـا نسـقس
عــد مــن ا صــا ات واألتــرار املا يــة .و  97حةيرانييونذــل ات ـ ر الت اــون الســوريون
واملقذلون اللقنانذون ال ين فروا سقس أعلال العنف الن اندلعت عـرب ا ـدو إىل الـ ور عـن
قريــة ينيذ ـ ــرا أعلــال قصــف صــا رة عــن اوانــس الســوري مــن ا ــدو  .و ــتل اليتــرة
نيسرا أفا ت التقارير وقوص  44ملارة وية قام هبا الستر اووي السـوري علـا األراتـي
اللقنانذـــة ممـــا أ ى إىل مقتــ سســـة أشـــااص علـــا األقــ وإصـــا ة أك ـــر مـــن  40جبـــرور.
وقد أكدت السـل ات اللقنانذـة ومـا علـا تـرورة لايـة لقنـان مـن هـ اوجلـات و 45
وزييولذل ر ت القوات املسـلحة اللقنانذـة ـنينت النـار علـا ينـالرة سـورية انتـرمت السـذا ة
اللقنانذة.
 - 97وحت ـ اســتلرار احــتتل ــذش الــدفاص ا ســرالذلي للجــة الشــلا مــن قريــة الاجــر
ومن قة متا ـــلة وا رال اب األزر انتـراكا لســـــذا ة لقنـان وللقـرارين )4002( 9551
و  . )4002( 9709وال زلت أوا م مم لـي التواصـ الو ذـ مـ كـت ال ـرفني اذـة نذسـه
انسحائ القوات ا سرالذلذة من املن قة ننيذ ا للقرار .)4002( 9709
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 - 92و تل اليترة املشلولة التقرير حيـرز أي نقـدم فذلـا يتعلـ سـ لة من قـة مـةارص
شقعا .فت اولرورية العر ذة السورية وال إسرالذ ر ت علا التعريف املؤقـت لللن قـة الـوار
نقريري عن ننيذ القـرار  )4002( 9709الصـا ر  ٣0نشـرين األوليأكتـو ر 4007
(.)S/2007/641
 - 91وواصــلت ال ــالرات ــدون ينذــار وال ــالرات ا تــة اونــاحني ــا لـ املقــانتت
النيا ة التا عة وذش الدفاص ا سرالذلي القذام لعات ويـة فـو لقنـان صـورة يومذـة نقريقـا
ــتل اليتــرة املشــلولة ــالتقرير مــا يشــم انتــراكا لســـــــــذا ة لقنــان وللقــــــــرارين 9551
( )4002و  .)4002( 9709وقــد احتجــت حمومــة لقنــان مــرارا علــا ه ـ االنتــراكات.
وقد شجقتُ نل االنتراكات وينلقت وقيرا فوراً .ونـةعم السـل ات ا سـرالذلذة ـدورها أن
ه ال لعات اووية جترى ألسقائ أمنذة.

ا  -س سذ رة حمومة لقنان علا ذ األراتي اللقنانذة
 - 40أكدت حمومة لقنان جمد اً لألمم املتحدة عةمرا علا س سـل ة الدولـة علـا ذـ
األراتـــي اللقنانذـــة علـــا حنـــو مـــا عـــا إلذـــل انيـــا ال ـــالف والقـــرار .)4002( 9551
وقـد اتـ لعت القــوات املسـلحة وقـوى األمــن الـدا لي ـدور حاســم ننيذـ هـ ا االلتــةام
ظ ظروف صعقة .مله أن قـدرة الدو لـة اللقنانذـة علـا ممارسـة سـل ترا الماملـة علـا ذـ
أراتــذرا مــا زالــت نوا ــل صــعو ات .وأرحــس ــالتةام ا مومــة قنــا قــدرات اوــذش اللقنــا
وقوى األمن و ا مت التعرد ل حا اآلن من مساعدة ولذة ا ل مقلغ  ٣تيـني والر
ال ي نعرـدت املللمـة العر ذـة السـعو ية آ اريمـارس  4092تقدحتـل التعـاون مـ فرنسـا
وأؤكد من ديد ترورة استلرار الدعم الدو للسل ات والقوات املسلحة.
 - 49و ــتل اليتــرة املشــلولة ــالتقرير أ لــت حــوا رب عــدة ــاألمن الــوين ومعثلرــا
يرنق ارنقايناً مقاشرًا أو ملـه مقاشـر ـا رئ الـدالرة اولروريـة العر ذـة السـورية .ونسـتلر
مـــا بـــري
املاـــاوف إزا تـــلوص مقـــانلني لقنـــانذني ـــن فـــذرم املنتلـــون ـــةئ ا
اولرورية العر ذة السورية .و  5أياريمايو ـتل أحـدرب لسـة للحـوار الـوين أعـا
املشاركون ا وار ن كذد التةامرم نعتن عقدا و سذاسة الن ي النيس الن ينتـرجرا لقنـان.
مله أن حةئ ا والقوات اللقنانذة حي را نل اولسة .ويواص حـةئ ا االعتـراف علنـًا
مناسـقات آ رهـا
استلرار مشاركتل القتال الدالر اولرورية العر ذة السورية و ل
 95آئيأملس س .وأقام حـةئ ا أي ـا
اب ائ ال ي ألقا زعذم ا ةئ حسن نصر ا
نازات ملقانلذل ال ين قتلوا اولرورية العر ذة السورية.
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 - 44و تل اليترة املشلولة التقرير وقعت علا األقـ سـس حـوا رب إرها ذـة لقنـان.
فيــي  ٣9أياريمــايو انيجــر رــاز متيجــر مرجت ـ عرســال ممــا أ ى إىل ــرر شاصــني
علا األق  .وأسير هجوم انتحاري سذارة ميااة شُنَّ علا نق ة نيتـذش نا عـة لقـوى األمـن
الـــدا لي تـــرر القذـــدر  40حةيرانييونذـــل عـــن قتـــ شـــريني و ـــرر مـــا ال يقـــ
عــن  ٣0آ ــرين .و  42حةيرانييونذــل أ ت عللذــة نيجهيــة انتحاريــة من قــة ال ذونــة
ــاحذة ــهوت اونو ذــة إىل قت ـ أحــد ال ــقاة مديريــة األمــن العــام و ــرر  40مــدنذًا
من قــة
علــا األق ـ  .و  45حةيرانييونذــل وأ نــا مدامهــة قــوات األمــن ألحــد الينــا
راس هوت العاصلة فجَّر أحد املقـانلني نيسـل ممـا أف ـا إىل ـرر  90أفـرا علـا األقـ .
و  2آئيأملسـ س قُت ـ شــاو واحــد علــا األق ـ و ُــرر  90آ ــرون انيجــار قنقلــة
م نقارير أفا ت ن االنيجار استردف ورية للجـذش .ونعمـس حـوا رب
ينرا لس
العنف ه االنتشار الواس الن ا لألسلحة املو و ة حوزة رات فاعلة مـن ملـه الـدول
والترديد المقه ال ي نشمّلل ه األسلحة للستم واألمن علا الصعذد الوين .
 - 4٣ونعرتت القوات املسلحة وأ رةة أمنذة أ رى وجلات مقاشـرة شُـنَّت تـد أفرا هـا
تل اليترة املشلولة التقرير ا ل أحـدارب عرسـال الـن وقعـت اليتـرة مـن  4إىل
 7آئيأملس ـ س .و  42نذســانيأ ري ُــرر سســة نــو كلــني نصــقل وــم مقــانلون
مســلحون ــارج عرســال .و  92أياريمــايو ُــرر ت ــة أفــرا مــن قــوى األمــن الــدا لي
هجــوم القنا ــ عرســال .و ُـــرر انذــة نـــو ينــرا لس  40أياريمـــايو عنـــدما
هــا رم ر ــال مســلحون ــنينت النــار ونيجــه القنا ـ  .وأُينلقــت النــار علــا حافلــة نا عــة
للقــوات املســلحة اللقنانذــة ينــرا لس  5آئيأملســ س و الذــوم التــا انيجــر رــاز
متيجر مرجت استردف نق ة نيتـذش نا عـة للجـذش ممـا أسـير عـن مقتـ مـد واحـد و ـرر
 99آ ــرين .و اآلونــة األ ــهة  91أيلوليســقتلرب قتــ نــديان و ــرر مــا ال يقــ
عن ت ة آ رين هجوم قنقلة زرعت علا انس ال ري القرئ من عرسال.
 - 42وقد نعاملت األ رـةة األمنذـة قـوة ور اينـة ـ ب مـ عـا الترديـدات األمنذـة الـن
نوا ل القلد .وأف ا ننيذ اب األمنذة مدينة ينـرا لس رـال لقنـان و منـاين الققـاص
إىل النجار نوقذف عد من األفرا امل لو ني ترم خمتلية منرا نل املرنق ة اندالص أعلـال
عنــف ســا قة ينــرا لس .ور ـ نوقذــف أفــرا آ ــرين ســذا ممافحــة ا رهــائ اعتقــال
الشـــذخ علـــر مـــري فســـت  45أياريمـــايو وعلـــا عـــة  4آئيأملســ س .وعـــتوة
علــا ل ـ فيــي حــني ال يــةال الوت ـ هش ـًا ننــدل أي أعلــال عنــف كــقهة ينــرا لس
من نقريري األ ه.
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 - 45ونواصــلت اورــو الرامذــة إىل زيــا ة قــدرات القــوات املســلحة وإمماناهتــا جمــال
موا رة وديات متعد ة ا فذرا نل املتعلقة األمن الدا لي .وأعرئ جملس األمـن القذـان
الصـــحيي املـــؤر  2آئيأملسـ ـ س عـــن علـــل للقـــوات املســـلحة وقـــوى األمـــن الـــدا لي
رو هــا الرامذــة إىل ممافحــة ا رهــائ ومن ـ ارــاوالت الرامذــة إىل نقــويا أمــن لقنــان
وشــد ك ـ ل علــا تــرورة امل ــي نــا قــدرات قــوى األمــن ملمافحــة ا رهــائ وملــه
مــن التحــديات األمنذــة .وأرحــس ــنعتن عــد مــن الــدول األع ــا التةامرــا تقــد مةيــد
مــن الــدعم لقــوى األمــن ألملــراك منــرا ممافحــة ا رهــائ ولايــة ا ــدو  .وأرحــس صــية
اصة قذام املللمة العر ذة السعو ية تقد مقلغ إتـا قـدر لذـون والر علـا سـقذ اوقـة
وال ـ ي أعلــن عنــل رلــذس الــوزرا األســق ســعد ا ريــري قق ـ يــومني مــن زيارنــل إىل لقنــان
 2آئيأملس س عد ملذا ل ال وي عنل.
 - 42و النسقة إىل ا الة من قة عللذات قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة لقنـان فقـد ظلـت
مســتقرة و ــل عــام رملــم ا ــوا رب األ ــهة الــوار كرهــا التيصــذ نقريــري األ ــه
عــن ننيذـ القــرار  .)S/2014/438( )4002( 9709وسـ قدم نياصــذ عــن ا ــوا رب التحقــة
نقريــري املققـ عــن هـ ا املوتــوص ــا لـ عللذــات إينــت الصــواريخ ور إســرالذ
علذرا نينت النار.
 - 47وفذلا يتعلـ ـدو لقنـان مـ اولروريـة العر ذـة السـورية ال نـةال نـر نقـارير نيذـد
دورب اجتار األسلحة كت االجتاهني .وال نـةال عـدة ول أع ـا نعـرئ عـن ـالغ قلقرـا
إزا نق األسلحة مله املشروص عرب هـ ا ـدو الربيـة .وصـرر مسـؤولون إسـرالذلذون ـ هنم
سذعللون علـا منـ نقـ منثومـات األسـلحة املت ـورة إىل حـةئ ا ان تقـًا مـن اولروريـة
العر ذة السورية .أما حةئ ا فقد كرر من انقل علا لسان كقار مم لذل موقيل ـ ن ال نذـة
لديل ذازة أسلحة كذلذالذ ة .وأشارت السل ات اللقنانذة إىل أن مراققة ا دو الربية ني لقنـان
واولرورية العر ذة السورية ال نةال أمراً صعقاً وإىل أن القوات املسلحة اللقنانذة رملـم لـ
منتشرة علا ينووا ونق ل ما وسعرا من أ نشديد مراققتـرا وـا .ومـ أن األمـم املتحـدة
ال تل أي وسذ لة مستقلة للتحق من مـدى صـحة مـا يـر مـن نقـارير عـن عللذـات هتريـس
األسلحة عرب ا دو فقد أعر تُ مراراً عن قلقي إزا أ ار ل علا القلدين كلذرلا.
 - 42و اذــة التصــدي الســتلرار وقــوص ا ــوا رب عــرب ا ــدو و ســذا وُرو نقــارير
عن عللذات هتريس األسلحة ال نةال هناا حا ة ماسـة إىل وسـني إ ارة حـدو لقنـان الربيـة
ومراققترا .وه ا أمر تروري أي اً ملن اولاعـات املسـلحة واملذلذشـذات لقنـان مـن نوسـذ
ن ا نرسانة أسلحترا النثر إىل أن ه ا التوس يشمّ هتديدًا للسـلم علـا الصـعذدين الـوين
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وا قلذ لي .وال يةال التنسـذ مسـتلرًا ـني اورـات املاحنـة والسـل ات شـ ن ا ارة املتماملـة
ت مناشـد ذـ الـدول األع ـا معـاو ة ـ ل اورـو الرامذـة إىل الوفـا
للحدو  .وقد كرر ُ
ت قـــرارات جملـــس األمـــن ا ـــا التـــدا ه ال ـــرورية ملنـ ـ نقـ ـ األســـلحة
التةاماهتـــا علـ ـ ً
إىل اولاعات ابار ة عن سذ رة حمومة لقنان.

ذم  -ح املذلذشذات اللقنانذة ومله اللقنانذة ونةص ستحرا
 - 41عا جملس األمن قـرار  )4002( 9551إىل حـ ذـ املذلذشـذات اللقنانذـة وملـه
اللقنانذــة ونــةص ســتحرا .وال يــةال يــتعني ننيذ ـ ه ـ ا ا مــم األساســي مــن أحمــام القــرار.
وهو يعمس ويعذد ن كذد قرار التةم ل ذ اللقنـانذني انيـا ال ـالف الـ ي أ ى لـ
الوقــت إىل لــي املذلذشــذات اللقنانذــة اســت نا حــةئ ا عــن أســلحترا .و ظ ـ الســذا
الــوين الــراهن املتل ـ ننــامي آ ــار األزمــة الســورية علــا لقنــان أصــقأ مــن األمهذــة مــان
أن وافظ األينراف كافة علا ه ا االنيا وأن نن ّي جتنقاً لشقأ جتد املوا رة ني اللقنانذني.
القلـد ـارج ن ـا سـذ رة ا مومـة
 - ٣0وال نةال مذلذشذات لقنانذة ومله لقنانذة نعلـ
انتــراا ــه للقــرار  .)4002( 9551وم ـ أن عــدة اعــات مــن خمتلــف االنتلــا ات
السذاسذة لقنـان تلـ أسـلحة ـارج سـذ رة ا مومـة فـنن اونـار العسـمري ـةئ ا
هو أكرب املذلذشذات اللقنانذة وأك رها نسـلّحًا القلـد .ويشـمّ احتيـاظ حـةئ ا و اعـات
أ رى الستر ودياً هاً لقدرة الدولة علا ممارسة سذا هتا و سـ سـل ترا شـم كامـ
علا أراتـذرا .و ا تـافة إىل لـ ال يـةال عـد مـن اولاعـات املسـلّحة اليلسـ ذنذة يعلـ
القلد ا خمذلات الت اني و ار را.
يُحـرز أي نقـدم مللـوس حـ املذلذشـذات اللقنانذـة وملـه
 - ٣9ومن نقريـري السـا
اللقنانذة ونةص ستحرا علا حنو ما عـا إلذـل انيـا ال ـالف والقـرار  .)4002( 9551فلنـ
ــوات حمــد ة ملعاوــة هـ املسـ لة ا ذويــة الــن ــس صــلذم
ا ــا لـ القــرار نُتاـ
سذا ة لقنـان واسـتقت لل السذاسـي .وال يـةال عـد مـن اولاعـات واألفـرا اللقنـانذني بـاهرون
ت
عارتــترم الحتيــاظ حــةئ ا ترســانة عســمرية فرــم يعتــربون أن لــ يشــ ّم عــام ً
من عوام زعةعـة االسـتقرار القلـد وأمـرًا مناق ـًا للدحتقراينذـة .ويـرى المـ ه مـن اللقنـانذني
استلرار و و ه األسلحة هتديداً تلنذاً استادامرا ا لقنان ألسقائ سذاسذة.
 - ٣4وقد أعرْتُ مراراً للقا ة اللقنانذني عن قلقي القالغ إزا املااينر اوسـذلة الـن نشـملرا
ه اولاعات املسلحة علا استقرار القلد واملن قة .وقد عوهتم إىل معاوة هـ املسـ لة ون
مةيــد مــن الت ـ ه إ أن ل ـ التــةام يق ـ علــا عــانقرم و ــس قــرار جملــس األمــن 9551
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ت
( . )4002فيي أي ولـة حتقراينذـة يشـم احتيـاظ حـةئ سذاسـي ذلذشـذا اصـة ـل لـ ً
وهريـاً .ومـ لـ يواصـ حــةئ ا االعتــراف علنـًا نــل حيــتيظ قــدرة عســمرية كــقهة
مســتقلة عــن قــدرة الدولــة اللقنانذــة و نــل يعلـ علــا نوســذ ن اقرــا .وهــو يــدعي كـ ل أن
األسلحة هـي ا ـة را ص تـد العـدوان ارتلـ مـن انـس إسـرالذ  .وقـد اسـتلر املسـؤولون
ا ســرالذلذون ا عــرائ عــن القل ـ إزا اال عــا ات املتعلقــة احتيــاظ حــةئ ا ســلحة
نوئ لقنان.
مله م ون هبا أو إزا و و أفرا مسلحني املناين املدنذة
 - ٣٣وإن من واعل القل القـالغ و ـو مقـانلني مت ـرفني مسـلحني لقنـان كلـا يشـرد
علــا ل ـ ا ــا رب ال ـ ي وق ـ عرســال وكلــا يــربز اعتقــال قــوى األمــن اللقنانذــة لعــد
مــن األفــرا امل لــو ني تــرم ات صــلة ا رهــائ .وق ـد حصــدت أعلــال العنــف واألعلــال
ا رها ذة تل اليترة املشلولة هب ا التقرير أروار العديد من الناس ونسـققت معانـاة كـقهة
للعديـد مـن اللقنـانذني األ ريــا ممـا يـؤّر علــا ذـ ال والـف كـ أحنــا القلـد .وممـا يقعــل
علا القلـ الشـديد أي ـا التقـارير الـن نيذـد تشـمذ جملوعـات مـن األفـرا تـلن ال والـف
اللقنانذة ول الستر لاية نيسرا خمافـة التعـرك للـرجوم مـن اعـات منـرا قرـة النصـرة
وننثذم الدولذة ا ستمذة العرا والشام.
ت منـ فتـرة ينويلـة علـا عـم ا ـوار الـوين اعتقـار أف ـ ينريقـة ملعاوـة
 - ٣2وقد أ ـ ُ
أال يمون هناا أي أسلحة أو قوات مسـلحة
مس لة األسلحة ووقذ اودف النرالي املتل
لقنان است نا نلـ التا عـة للدولـة اللقنانذـة .ويسـاور القلـ مـن أنـل ظـ عـدم و ـو
رلـذس للدولــة سـذُيقد الــة م الـ ي يت لقــل نـا نوافـ اآلرا وصـذاملة رؤيــة موحـدة وـ
املس لة اليترة املققلة .فلن هناية والية الرلذس مذشـال سـلذلان يتقـرر عقـد أي لسـات
للحوار الوين .
 - ٣5و تل اليترة املشلولة التقرير ظلت ا الة األمنذـة خمذلـات الت ـاني اليلسـ ذنذني
مســتقرة علومــًا اســت نا وقــوص عــد قلذــ مــن حــوا رب العنــف .و اليتــرة مــن  94إىل
 92أياريمايو أ ت االشتقاكات املتق عـة ـني اليصـال خمـذم عـني ا لـوة إىل مقتـ شـاو
واحد .و  91أياريمايو انيجرت قنقلة حماولة املتذال أحد مسـؤو حركـة فـتأ املاـذم
مما أ ى إىل رر ت ـة أشـااص .و  ٣0حةيرانييونذـل وقعـت اشـتقاكات مسـلحة خمـذم
شــــانذت أف ــــت إىل مقتـــ شاصــــني و ــــرر أك ــــر مــــن  90آ ــــرين .و ن ــــور إبــــا
 2وزييولذل دأت قوة أمنذة فلس ذنذة مشتركة نت لف مـن حـوا  950ع ـواً مـن خمتلـف
اجمللوعات نني أول انتشار وا ا خمذم عني ا لوة لت اني اليلس ذنذني.
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 - ٣2ونـــة ا األوتـــاص ا نســـانذة لت ـــاني اليلســ ذنذني لقنـــان ســـو ا ظــ نـــدف
 22 000ال ئ فلس ذ إتا من اولرورية العر ذة السورية من داية األزمـة ممـا يشـم
تا ا إتـافذا هـالت علـا الوتـ العـام خمذلـات الت ـاني اليلسـ ذنذني وجتلعـاهتم ا الذـة
وك ل علا اورو الن نق وا وكالة األمم املتحدة ملا ة ونشـاذ الت ـاني اليلسـ ذنذني
الشــر األ ( (األونــروا) اذــة مســاعدهتم .وقــد ا ـ ت األونــروا نــدا ه للتايذــف مــن حــدة
التونر ني الت اني اليلس ذنذني ال ين كانوا مقذلني لقنان وأولا القا مني مـن اولروريـة
العر ذة السورية و ل وسال منرا علـا سـقذ امل ـال وتـ أينيـال الت ـاني اليلسـ ذنذني
الصيوف العا ية دارس األونروا .وواصـلت األمـم املتحـدة حـل السـل ات اللقنانذـة علـا
وسني الثروف الـن يعـذش فذرـا الت اـون اليلسـ ذنذون لقنـان .وينقاـي القذـام ـ ل ون
املساس تسوية ق ذة الت اني اليلسـ ذنذني هنايـة امل ـاف سـذا انيـا سـتم شـام
املن قة وأ ـ ًا االعتقـار ملـا للثـروف املعذشـذة املةريـة مـن آ ـار مـدمرة علـا ا الـة األمنذـة
و ل عام.
 - ٣7وال يةال و و اعات مسلحة فلس ذنذة ارج املاذلـات حت ـ وـديا لقـدرة لقنـان
علا ممارسة سذا نل الماملة علا أراتذل .فقالرملم من القـرار الـ ي ا نـل هذاـة ا ـوار الـوين
عــــام  4002والــ ـ ي ــــرى ن كذــــد اولســــات التحقــــة حيــــرز أي نقــــدم
مــا يتعل ـ تيمذ ـ القواعــد العســمرية املو ــو ة القلــد لم ـ مــن اوقرــة الشــعقذة لتحريــر
فلس ني  -القذا ة العامة وفتأ االنتياتة .ونو ـد ذـ هـ القواعـد اسـت نا واحـدة فقـ
علا امتـدا ا ـدو السـورية  -اللقنانذـة .وال يـةال و و هـا يقـوك السـذا ة اللقنانذـة وسـل ة
ا مومة وبع نرسذم ا دو أك ر صعو ة .وهو يشم أي ا وديا ـها للسـذ رة اليعلذـة
علا ا دو الشرقذة ني لقنان واولرورية العر ذة السورية .وقد كررت عـو إىل السـل ات
اللقنانذة من أ ننيذ القرارات السا قة الن ا هتا هذاـة ا ـوار الـوين وال سـذلا مـا يتصـ
منــرا تيمذـ القواعــد العســمرية املشــار إلذرــا آنيــا و عــو إىل حمومــة اولروريــة العر ذــة
السورية كي نتعاون م ه اورو سن نذة.

ال ا  -متحثات
 - ٣2ما زلت أشعر خبذقة أم إزا عدم إحراز املةيد من التقدم املللـوس صـوئ ننيذـ قذـة
أحمام القرار  .)4002( 9551وما زال لقنان يوا ل وـديات ـهة هتـد اسـتقرار وأمنـل
سوا علا الصعذد الدا لي أو علا ينول حدو م اولرورية العر ذـة السـورية ـا لـ
ــرا ا رهــائ وأنش ـ ة اولاعــات املت رفــة وهتريــس األســلحة واســتلرار نــدف الت ــاني.
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ويساور القل أي ا من أن استلرار املراوحة ننيذ القـرار حتمـن أن يـؤ ي إىل اتـلحتل
ن ه األحمام الن سق ننيذـ ها ويسـرم املةيـد مـن التـدهور لتسـتقرار لقنـان .ذـد أنـ
أؤكد من ديد اقتنـ اعي الراسـخ نـل مـن مصـلحة لقنـان واللقنـانذني إحـراز نقـدم حنـو التنيذـ
المام و ا القرار من أ استقرار القلد واملن قة علا املدى ال وي .
 - ٣1وقد أ نت مرارا االنتراا املستلر لسذا ة لقنان ا ل العديـد مـن ا ـوا رب الـن
ســق را هــا قتلــا و رحــا صــيوف املــدنذني اوانــس اللقنــا مــن ا ــدو ســقس
األعلــال الــن نقــوم هبــا األينــراف املتحار ــة اولروريــة العر ذــة الســورية .وشــردت اليتــرة
املشلولة هب ا التقرير أ ر هتديد لسـذا ة لقنـان وسـتمتل ا قلذلذـة مـن ـرا الـ اص الـدالر
اولرورية العر ذة السورية ال سذلا سذا اوجـوم علـا القـوات املسـلحة وقـوى األمـن
عرسال اليترة من  4إىل  7آئيأملسـ س الـ ي شـنتل اعـات مت رفـة مسـلحة تـالعة
القتال الدالر اولرورية العر ذة السورية .ونعد التقارير الن نشه إىل اسـتلرار نشـاة قرـة
النصرة وننثذم اعش املن قة اوقلذة ارذ ة عرسال مصدر قل ـالغ .وإنـ أ يـن اسـتلرار
أعلـــال القصـــف واوجلـــات الصـــارو ذة الـــن نشـــنرا عـــرب ا ـــدو خمتلـــف اولاعـــات
اولرورية العر ذة السورية ف ت عن الاارات اووية الن يقوم هبا سـتر اوـو السـوري علـا
األراتــي اللقنانذــة وهــو مــا يشــم انتــراكا آ ــر للســذا ة اللقنانذــة .ومــا زلــت أ عــو ذ ـ
األينــراف ــا فذرــا حمومــة اولروريــة العر ذــة الســورية إىل احتــرام ســذا ة لقنــان وســتمتل
ا قلذلذة وفقا لقرار جملس األمن .)4002( 9551
 - 20ومن  42نذسانيأ ري وقعت سس هجلـات إرها ذـة أ ـرى لقنـان ـا لـ
اولروريــة
ا ــوا رب الــن قامــت هبــا اعــات نــدَّعي أهنــا نتصــدى ـ ل لقتــال حــةئ ا
العر ذــة الســورية .ومــا زلــت أشــعر قلـ ــالغ إزا عــدم المــف مــن انــس عناصــر شــا عــن
املشاركة ه ا القتال وال سذلا املشاركة املعترف هبا من انـس حـةئ ا و ور هـ
املشاركة .وقد كان ملشاركة حةئ ا وعناصر لقنانذة أ ـرى القتـال الـدالر اولروريـة
العر ذة السورية واألعلال الـن نقـوم هبـا لقنـان اعـات مسـلحة مت رفـة يو ـد مقرهـا
اولرورية العر ذة السورية ا ل ننثذم اعـش و قرـة النصـرة كـقه األ ـر علـا األمـن
واالستقرار القلد .ونُربز ه الت ورات استلرار ا ا ة إىل التلسـ قـا ئ إعـتن عقـدا
و سذاسة الن ي النيس وترورة نرا األينراف اللقنانذة عن نورينرا الش ن السوري.
 - 29ونــة ا املاــاوف مــن و ــو املقــانلني املســلحني القــا مني مــن اولروريــة العر ذــة
الســورية لقنــان .أمــا األعلــال الوحشــذة املؤســية الــن نرنمقــرا م ـ هـ اولاعــات ــا
لـ ق ـ رأس نــديني لقنــانذني علــا يــد ننثــذم اعــش وإعــدام فــر الــل مــن ققـ قرــة
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النصرة حسقلا أفا ت التقارير والعنـف ال ـاليي أمـاكن أ ـرى مـن املن قـة فنهنـا نقعـل
املااوف صيوف ال والف اللقنانذة  .ونعـد التقـارير الـوار ة عـن نشـمذ اعـات مسـلحة
مــن أ ـ لايــة ال والــف ارلذــة مصــدر قل ـ ــالغ وهــي نتنــاقا م ـ رور القــرار 9551
( . )4002وحيــدو األمــ أن يســرم وقذــ مةيــد مــن الوحــدة واالعتــدال ــني خمتلــف
ال والف لقنان نعةية قوة القلد وقدرنل علا الصلو .
 - 24وقد ح رت مرارا من أن انتشار األسـلحة علـا ن ـا واسـ ـارج سـذ رة الدولـة
إىل انــس اســتلرار و ــو مذلذشــذات ل ـ كلذــات تــالة مــن الســتر يقوتــان أمــن
اللقنانذني .وال يةال احتياظ حةئ ا قدرات عسمرية كقهة ومت ـورة ار ـة عـن سـذ رة
ا مومة اللقنانذة مقع ا للقل القالغ ال سذلا ألنل خيل وا من الترهذس ويشم وديا رلذسـذا
لستمة املدنذني اللقنانذني و الدولة ون سواها االسـتادام الشـرعي للقـوة .وإنـ أكـرر
عو ةئ ا وسالر األينراف املعنذة عدم القذام ي نشاة قتا ا لقنـان أو ار ـل
ا يتلشا م مت لقات انيا ال الف وقرار جملس األمن .)4002( 9551
 - 2٣وما زلت أحل ا مومة والقوات املسلحة لقنان علـا ا ـا ذـ التـدا ه التزمـة
ملنـ حــةئ ا واولاعــات املســلحة األ ــرى مــن ا صــول علــا أســلحة و نــا قــدرات شــقل
عسمرية ارج ن ا سل ة الدولة انتراا للقرار  .)4002( 9551وأناشـد أي ـا لـدان
املن قة الن نقذم عتقات و ذقة م حةئ ا أن نشج علا ووي ه اولاعـة املسـلحة إىل
حةئ سذاسي صِرف وعلا نةص ستحل شذا م مت لقـات انيـا ال ـالف والقـرار 9551
( )4002و ا خيدم مصلحة الستم واألمن لقنان واملن قة علا أف و ل.
 - 22وإنــ أ ــ علـــا اورـــو الـــن نقــ وا القـــوات املســلحة اللقنانذـــة التصـــدي ـــةم
ذـ أحنــا القلــد و لايــة اســتقرار لقنــان وأمنــل .فقــد أحــرز
للتحــديات األمنذــة املتعــد ة
نقدما التصدي للترديدات ا رها ذة علا الرملم من ابسالر الـن نمقـدها وانتشـر قـوة
ـة أمنذـة ينـرا لس والققـاص عـن نتــال
ذـ املنـاين املت ـررة مـن الـ اص .وأسـير ننيذـ
إبا ذة جماالت منـرا ممافحـة ا رهـائ علـا أن نلـ النتـال يـتعني نوينذـدها واالسـتيا ة
منــرا .وأرحــس التيــاف خمتلــف االنتلــا ات السذاســذة حــول رلــذس الــوزرا وا مومــة لــدعم
اوذش اللقنا وقـوات األمـن إ ـر أزمـة عرسـال .وأشـج أي ـا اسـتلرار الـدعم املقـدم مـن
اجملتل الدو ا لـ عـن ينريـ جملوعـة الـدعم الدولذـة للقنـان وأنـو تقـد املسـاعدة
واملعدات للقوات املسلحة .وأرحس أي ا تعرد املللمة العر ذة السـعو ية  2آئيأملسـ س
تقــد مقلــغ لذــون والر لللســاعدة علــا نــا قــدرات لقنــان جمــال ممافحــة ا رهــائ
ا تافة إىل إعتهنا التربص قلغ  ٣تيني والر آ اريمارس .4092
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 - 25ويســـاور قلـ ـ ـــالغ إزا حالـــة الت ـــاني اليلسـ ـ ذنذني املاذلـــات وإزا نةايـــد
ال اوة علا املوار اردو ة املتاحة لللاذلات ظ و و الت اني اليلس ذنذني القـا مني
من اولرورية العر ذة ا لسـورية هر ـا مـن العنـف هنـاا .وأكـرر عـو للجرـات املاحنـة نقـد
الدعم لألونروا ولألنش ة ا ذوية الن نقوم هبا لتوفه دمات لتّ ـاني اليلسـ ذنذني لقنـان.
وأالحـظ نشــمذ القــوة األمنذـة املشــتركة اليلسـ ذنذة خمـذم عــني ا لــوة .ومـا ــرر التعــاون
الو ذ ني السل ات اللقنانذة وقوات األمن اليلس ذنذة املاذلـات أمـرا ـالغ األمهذـة ل ـلان
سرعة السذ رة علا ا وا رب األمنذة.
 - 22ويؤسي عدم إحراز أي نقـدم شـ ن نرسـذم ا ـدو مـ اولروريـة العر ذـة السـورية
ونعلذلرا وهو ما يؤ ر ن هاً كـقهاً علـا مراققـة ا ـدو  .وال أزال أعتقـد أن ا ارة املتماملـة
للحدو ستسرم األ ال وي إسراما كقها وسني مراققـة ا ـدو اللقنانذـة وستسـاعد
علــا منـ النقـ ملــه املشــروص لألســلحة واملقــانلني االجتــاهني .وقــد ــات هـ ا األمــر أك ــر
إ احاً سذا األحدارب اوارية اولرورية العر ذة السـورية .وإنـ أناشـد اورـات املاحنـة
أن نواص علرا ارة ا دو .
 - 27ونشم انتراكات إسرالذ املتواصلة لسذا ة لقنان وسـتمتل ا قلذلذـة وأ رزهـا ولذـ
ال الرات ا سرالذلذة فو األراتي اللقنانذة مدعاة لألسف الشديد .وأكـرر عـو سـرالذ
أن نيــي التةاماهتــا قت ــا قــرارات جملــس األمــن ات الصــلة وأن نســحس قواهتــا مــن اوــة
الشلا من قرية الاجر ومن املن قة املتاسة وا رال اب األزر وأن نوقف ولذـ ينالراهتـا
األ وا اللقنانذـة الـ ي ي ـر صـداقذة األ رـةة األمنذـة اللقنانذـة ويشـذ القلـ صـيوف
السمان املدنذني .ونؤكد ا وا رب األ هة الن وقعـت علـا ينـول ابـ األزر علـا النحـو
امليص ـ نقــاريري عــن ننيذ ـ القــرار  )4002( 9709أمهذــة كيالــة ا يــاظ علــا هــدو
الوتـ هنــاا .وإنـ أ ـ علــا القــوات املســلحة اللقنانذــة وا ســرالذلذة ملــا نق النــل مــن رــو
للتايذف من حدة التونرات ولدعم قوة األمم املتحدة املؤقتـة لقنـان والتنسـذ معرـا هـ ا
الصد .
انتاائ رلـذس ديـد تـلن ا ينـار الـةم ارـد
 - 22وأشعر خبذقة األم را اليش
الدستور وأشعر القل ألن منصس الرلاسة ظ شاملرا ألك ر من أر عـة أشـرر .وإنـ أ ـ
علا ما أ دا مذشال سلذلان من قذا ة نو ذل لقنان عرب العديد من التحديات صـوئ وقذـ
الوحــدة الويننذــة .ومــن شـ ن نــرا منصــس رلــذس الدولــة شــاملرا أن بعـ القلــد أك ــر عرتــة
للا ر موا رة التحديات األمنذـة واالقتصـا ية وا نسـانذة املتصـاعدة .و حـني أ ـ علـا
اورـو الــن يقـ وا رلـذس الــوزرا وا مومــة مـن أ ـ تــلان اسـتلرارية مؤسســات الدولــة
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أ عو السذاسذني اللقنـانذني إىل انتاـائ الـرلذس اوديـد ون مةيـد مـن التـ ه وقذقـا ملصـلحة
ك ـ ال والــف لقنــان .لـ أن إ ــرا انتاا ــات حــرة ونةيرــة وفقــا لــرور القــرار 9551
( )4002إلا يشم عنصرا أساسذا ا ياظ علا املؤسسات الدحتقراينذة.
 - 21وال ــد مــن نالذــس أمــن لقنــان وكـ ل ســتمل الــوين ون نرهذــس مــن اولاعــات
املسلحة .فاحتياظ اولاعات املسلحة ا ل حةئ ا األسلحة ارج ن ـا سـذ رة
الدولة يتعارك مـ انيـا ال ـالف ويتنـاع مـ العللذـة الدحتقراينذـة .وإنـ أنـو وافقـة جملـس
الوزرا  91آئيأملس س علا مرسوم ن را انتاا ات رملانذة.
 - 50و ظ است افة لقنان أكرب عـد مـن الت ـاني العـا النسـقة لعـد سـمانل فقـد
سققت الت ورات األمنذة األ هة ال سـذلا املن قـة ا دو يـة الشـرقذة املةيـد مـن ال ـاوة
النسقة لت اني واجملتلعات ارلذة امل ذية وم ولقنان شم أعم مما يستلةم مةيدا مـن الـدعم
من اجملتل الدو  .وأرحس تيعذـ الصـندو االسـتالا املتعـد املـاحنني سـاعدة مـن القنـ
الــدو وأشــج قــوة الــدول األع ــا علــا الوفــا ســؤولذاهتا جمــال نقاســم األعقــا عــن
ينري املسامهة ساا من تل ه اآللذة وآلذات أ رى.
 - 59ومــا زلــت ملتةمــا التةامــا راســاا تنيذ ـ القــرار  )4002( 9551مــن أ ـ إحــتل
السـتم واألمـن ـتل هـ اليتــرة الـن يشـرد فذرـا لقنــان واملن قـة صـعو ات ووـديات ــة.
ول ل فنن أعول علا استلرار التةام ا مومـة تعرـداهتا الدولذـة وأهذـس جبلذـ األينـراف
واورـــات الياعلـــة التقذـــد التـــام ـــالقرارات  )4002( 9551و  )4002( 9220و 9709
( . )4002وأهذس كـ ل جبلذـ الـدول األع ـا أن جتـد اورـو الرامذـة إىل عـم لقنـان
كيالة احترام الوفـا التةامانـل و ـس هـ القـرارات اعتقـار لـ الوسـذلة امل لـا للنـروك
از هار القلد واستقرار األ ال وي كدولة حتقراينذة .وس واص ل اورو مـن أ ـ
التنيذ المام و القرارات وسالر القرارات املتعلقة لقنان.
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