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التقرير نصف السنوي الثالـ  االشرـرال لنيمـل الشـاق املقـدق س  جملـس األمـن          
 (2004) 1559عن تنفيذ قرار جملس األمن 

  
 مشلومات أساسية -أاال  

فيـذ قـرار   هذا التقرير هو التقرير نصف السنوي الثال  االشررال الـذي أقدمـع عـن تن    - 1
. ايرد فيع استشراض اتقييم ملا ُأجنز من أجـ  تنفيـذ القـرار منـذ     (2004) 1559جملس األمن 

(. S/2015/764) 2015ترـرين األا/أأتتـوبر    7صدار تقريري السابق عن هذا املوضـو     
اأالحظ احلالة املستمرة لشدق سحراز تقدق فيمـا يتشلـق بكحمـاق أساسـية يتاـمنقا القـرارُّ اأاد        
أل ألقي الاوء على الرـوال  الـال ال تـزا/ قا مـة برـكل الاـتوا املتزايـدة علـى سـيادة ل نـال           

 اسالمتع اإلقليمية ااستقاللع السياسي.
ل نــال غــالرا منــذ عــامل تقري ــاُّ علــى الــرلم مــن اال يــزا/ منصــي ر ــيس  قوريــة  - 2

احملااالت اجلديـدة امل ذالـة مـن أجـ  االتفـا  علـى حـ ل ضـذا الوضـا. ايرـم  الفـرا  القـا م             
اأثره على سا ر املؤسسات الل نانية مدعاًة لقلق عميقُّ على حنو ما أغار سليـع جملـس األمـن      

(. ارلم الزخم النـات    أعقـات تقـد     SC/12287آذارأمارس ) 17بيانع الصحفي الصادر   
مقترحات متشلقة باملرغحل الر اسيلُّ ظ  التيار الوطين احلر احـزت ا  يقاطشـال اجللسـات    
الربملانيةُّ اهو ما أدى س  عدق اتتما/ النصات القـانو    الربملـال للمـرة السـابشة االـثالثل.      

علــى انتبــات ر ــيس نتيدــًة لشــدق اســتيفاء   اأعــرت اسلــس عــن قلقــع سزاء عــدق قــدرة الربملــال 
النصات القانو . اأتـد جمـددا دعوتـع املوجقـة س   يـا القـادة الل نـانيل س  التصـر  بـرا           
املسؤالية االقيادة ااملرانة من أج  عقـد جلسـة برملانيـة علـى اجـع االسـتشدا/ االرـرا           

 انتبات الر يس.
ــتق        - 3 ــار املسـ ــل تيـ ــوار بـ ــ  احلـ ــات     اتواَصـ ــة ا  ـ ــتداد ضدـ ــم اغـ ــزت ا  رلـ احـ

ال ــرفلُّ تمــا اســتمر احلــوار الربملــا . ااــري تــال احلــوارين برعايــة ر ــيس الربملــالُّ      لــدى

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/2015/764
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تــانول الثا أينــايرُّ اســتكنف جملــس الــوزراء جلســاتع للمــرة األا  منــذ     14بــري. ا   ن يــع
 .2015 متوزأيوليع

ُتلقــي بــكثر تــ أ علــى أمــن ل نــال       اظلــا احلــرت   اجلمقوريــة الشربيــة الســورية     - 4
ااســـتقراره. ففـــي حـــادق يـــذت ر بقـــوة تـــكثر ل نـــال بتقديـــد اإلرهـــاتُّ تم ـــدت بـــأات    

غبصـا اسصـابة أتثـر     43تررين الثا أنوفمرب هدوما انتحاريا مزداجا أسفر عن مقتـ    12
ل نانيـةُّ  غبص جبرا ُّ   ما يرم  أغد احلوادق دموية منذ هناية احلرت األهلية ال 200من 

اقــد أعلــن تناــيم الدالــة اإلســالمية   الشــرا  االرــاق مســؤاليتع عنــع. اسنــين أدنــُا اضدــوقُّ  
اتررُت التكتيد على ضرارة أل ُتواِص  األطرا  تافة الشم  من أج  احلفاظ على اسـتقرار  
ــى اجــع        ــُا بتقــد  املســؤالل عــن هــذا الشمــ  اإلرهــاه س  احملاتمــة عل ــعُّ انادي ــال اأمن ل ن

 ترــرين الثــا أنوفمربُّ أدال جملــس األمــن أياــا اضدــوق بكغــد الش ــارات        13ســرعة. ا  ال
 (.SC/12120)انار 

 (2006) 1701اعلــى النحــو الــوارد   تقريــري املتشلــق بتنفيــذ قــرار جملــس األمــن    - 5
(S/2016/189      ُّــال ــة   ل نـ ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ــوة األمـ ــد  رادار قـ ــانول األا/أ 20(ُّ سـ  تـ

تــانول  4ديســمربُّ سطــال  ثالثــة صــواريق مــن من قــة عمليــات القــوة با ــاه سســرا ي . ا     
الثا أينايرُّ أبلغ جـي  الـدفا  اإلسـرا يلي القـوةف بـتفدأ ثالثـة أجقـزة متفدـرة يدايـة الصـنا           
ضد مرت تل تابشتل جلي  الدفا  اإلسرا يلي جنـوت ا ـا األزر    من قـة مـزار  غـ شا.      
ا  تلتا املناسـ تلُّ رد جـي  الـدفا  اإلسـرا يلي باسـتبداق سـال  املدفشيـة اقـذا ف اضـاال          
مشا/ ا ا األزر . امل يسدَّ  اقو  قتلى. اُيَشّد احلادثال من االنتـقاتات ا  ـأة للقـرارين    

ــاير  4. اسنــين أدنــُا اضدــوق املنفــذ    (2006) 1701ا  (2004) 1559 تــانول الثا أين
ــ ُّ أغــرُت س  أل رد     20اسطــال  الصــواريق     تــانول األا/أديســمرب. اباإلضــافة س  ذل

. (2006) 1701سسرا ي  بإطال  النار با اه األراضي الل نانيـة يرـم  أياـا انتـقاتا للقـرار      
اناغدُت ال رفل أل حيترما اقف أعما/ القتا/ احتراما تاماُّ اقمُا حب    يـا املشنـيل علـى    

 ممارسة أقصى درجات ض ا النفس االتشاال ما القوة منشا للتصشيد.
غــ ااأفربايرُّ أعلنــا اململمــة الشربيــة الســشودية عــن تشليــق سســقامقا لــدعم    19ا   - 6

باليل داالر امساعدهتا املقررة س  أجقـزة األمـن الل نانيـة مبـا قـدره       3ره اجلي  الل نا  مبا قد
آذارأمــارسُّ أعلــن جملــس التشــاال ا ليدــي حــزت ا  تنايمــا سرهابيــاُّ   2بليــول داالر. ا  

 آذارأمارس. 11تما فشلا جامشة الدا/ الشربية   
دة لسـيادة ل نـال اسـالمتع    اااص  اجلي  الل نـا  الـرد علـى التقديـدات األمنيـة املتشـد       - 7

اإلقليمية. اظلا قوات األمن ترـار    القتـا/ ضـد الشناصـر املسـلحة امتيـة مـن اجلمقوريـة         

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2016/189
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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الشربية السورية   املن قة الواقشة على احلداد الررقيةُّ اال سيما   جوار بلـدة عرسـا/. ا    
لل نـا  اأفـراد   ُّ أطلقـا ج قـة النصـرة سـرا  جنـود اجلـي  ا      2015تانول األا/أديسمرب  1

ُّ   حـل ظـ  أفـراد    2014قوى األمن الـداخلي الـذين تانـا زتدـزهم منـذ آتأألسـ س       
 قوات األمن الل نانيل الذين اخت فقم تنايم الدالة اإلسالمية   الشرا  االراق حمتدزين.

اظ  ل نـال يستاـيف أتـرب عـدد مـن الالجـجل املسـدلل نسـ ًة س  الفـرد الواحـد              - 8
غبصـا. ابلـغ عـدد الالجـجل الفلسـ ينيل       1 069 111اقد بلغ عدد الالججل لديع  الشاملُّ

ــة الســورية    ــة الشربي ــل مــن اجلمقوري غــ ااأفربايرُّ اغــترتا   4غــبص. ا   41 000امت
اململمة املتحدة لربي انيا الشامى اأيرلندا الرمالية اأملانيا االمويا االنـراي  ااألمـم املتحـدة    

  لنـدل جلمـا األمـوا/ مـن أجـ  تل يـة االحتياجـات الفوريـة اعلـى األمـد             استاـافة مـؤمتر   
ال وي  لم  من الالججل ااستمشات الل نانية الال تستايفقمُّ ما الترتيـز بوجـع خـال علـى     
التشليم اسااد فـرل الشمـ . ا  سعـالل نوايـا صـادر   املـؤمترُّ قـدما حمومـة ل نـال برناجمـا           

با ال ويـ  األمـد لنيزمـة اباحلاجـة س  تـدخالت أتثـر فشاليـة مـن         مخسيا يتامن اعترافا بال ـا 
 حي  التملفة   الفترة املق لة.

آذارأمارسُّ أجريُا زيارة مرترتة س  ل نال س  جاني ر يس ال نـ    25ا  24ا   - 9
الدايل ار ـيس ال نـ  اإلسـالمي للتنميـة. اتانـا الزيـارة هتـد  س  التـراي  للمرفـق اجلديـد           

برــراا ميسَّــرة مــن أجــ  املســاعدة علــى التبفيــف مــن أثــر األزمــة الســورية علــى     للتمويــ  
االقتصاد الل نا . امشلا الزيارة زيـارتل ميـدانيتل س  طـرابلس اسـق  ال قـا . اأتاحـا لنـا        
أل نـــرى م اغـــرًة مواقـــا الالجـــجل الســـوريل اســـيم الالجـــجل الفلســـ ينيل   هنـــر ال ـــارد.  

 مقر قوة األمم املتحدة   جنـوت ل نـال. اتناالـُا املسـا   السياسـية      اأجريُا أياا زيارة س 
ااألمنيــة ال اعثــة علــى القلــق   اجتماعــاا مــا ر ــيس الــوزراءُّ متــاق ســالقُّ ار ــيس الربملــالُّ   
اال  رير  برارة الراعيُّ اتذل    اجتما  مرتر  مشقود ما قيادة اجلي  الل نـا  اممـثلل   

 لل نال. عن جمموعة الدعم الدالية
  

 (2004) 1559تنفيذ القرار  -ثانيا  
منـــــذ ايفـــــاذه    (2004) 1559لقـــــد ي تنفيـــــذ الشديـــــد مـــــن أحمـــــاق القـــــرار  - 10
بينُتع   تقاريري السابقة. فقد سح ا اجلمقوريـة  ُّ على النحو الذي 2004أيلو/أس تمرب  2

. اُأجرِيـــا 2005الشربيــة الســورية قواهتــا اأعتــدهتا الشســـمرية مــن ل نــال   نيســالأأبري         
. اأقـاق ل نـال   2009ا  2008االنتبابات الر اسية االربملانية ب ريقـة حـرة انزيقـة   عـامي     

 .2009لة   عاق ااجلمقورية الشربية السورية عالقات دبلوماسية تام

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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اخــال/ الفتــرة املرــمولة بــالتقريرُّ ااصــ  ر ــيس الــوزراء تكتيــد احتــراق بلــده جلميــا   - 11
القــرارات الصــادرة عــن األمــم املتحــدة. لــأ أل الــ ا    اجلمقوريــة الشربيــة الســورية ااألثــر  

 مل تنفذ بشـد مـن   الناجم عنع على ل نال ال يزاالل حيدَّال من التقدق احملرز   تنفيذ األحماق الال
 الأه من القرارات املتشلقة بل نال. (2004) 1559القرار 
الل نانيـة الـذي غـدَّا عليـع جملـس األمـن        –امل يتم حىت امل ترسيم احلداد السـورية   - 12

. اعالاة على ذلـ ُّ ال يـزا/ اجـود ميليرـيات ل نانيـة الـأ       (2006) 1680بقوة   قراره 
ل نانية على طو/ احلدادُّ اما تقـوق بـع هـذه امليلرـيات مـن أنرـ ةُّ يرـم  هتديـدا السـتقرار          
ال لد ااملن قة. ايواص  اجلي  الل نا  نرر ثالثة أفـوا  علـى احلـداد الرـرقيةُّ حمتفاـًا بـذل        

ااضـ  لسـل ة الدالـة   تلـ  املن قـة اضرـة. اي قـى مـن الاـراري أل  شـ  الدالـة             بوجود
حيــازة األســلحة ااســتبداق القــوة مســكلًة زــا ســي رهتا التامــة    يــا أحنــاء ل نــال. اياــ     

 استمرار الدعم املقدق من استما الدايل   هذا الصدد من ضمن األالويات.
ورة منتامة ما  يـا األطـرا    ل نـال خـال/ الفتـرة      اتنُا اممثليَّ على اتصا/ بص - 13

املرمولة بالتقريرُّ بسـ   منـقا الزيـارة الـال قمـُا  ـا س  ل نـال. ايتواصـ  االتصـا/ أياـا مـا            
 القادة اإلقليميل االداليل املشنيل.

  
 سيادة ل نال اسالمتع اإلقليمية ااحدتع ااستقاللع السياسي -ألف  

تشزيــز ســيادة ل نـــال    (2004) 1559تــال اضــد  مــن ايفــاذ قـــرار جملــس األمــن        - 14
اسالمتع اإلقليمية ااحدتع ااستقاللع السياسي زا سل ة احلمومــة الل نــانية احدها برـم   

االـال التزمـا  ـا     1989مـة   عـاق   حصري    يا أحناء ال لدُّ افقا التفاقات ال ـا ف املرب 
 يا األطرا  السياسية   ل نال. اال يزا/ هذا اضد  على رأس أالويات اجلقود الـال أبـذضا   

 لتيسأ تنفيذ  يا القرارات املتشلقة بل نال.
ايرم  الفرا  املستمر على مستوى ر اسة ال لـد مـدعاة للقلـق الرـديد. ا  تـانول       - 15

أيَّد ر يس تيار املستق  ُّ سـشد احلريـريُّ ر ـيَس تيـار املـردةُّ سـليمال فرجنيـةُّ        األا/أديسمربُّ 
تمرغ  للر اسة. ا  اقا الحقُّ أيَّد ر ـيس حـزت القـوات الل نانيـةُّ عـأ جشدـاُّ ر ـيَس        
التيــار الــوطين احلــرُّ ميرــا/ عــولُّ تمرغــ  للر اســة. اعلــى الــرلم مــن قيــاق اثــنل مــن قــادة  

آذارأمـارس تمرغـَحي،نُّ ااصـ  التيـار      8غبصيتل من زالف آذارأمارس بتكييد  14حرتة 
 الوطين احلر احزت ا  مقاطشة عملية التصويا   الربملال.

ترـرين   13ا  12امن اجلـدير بالـذتر أل الربملـال اجتمـا   جلسـة اسـتثنا ية يـومي         - 16
مـا يـد/ علـى الـدار      الثا أنوفمربُّ اأقرَّ عددا من مرـاريا القـوانل االقتصـادية ااملاليـةُّ اهـو     

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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اضاق الذي ين تي أل ُيتا  ضذه املؤسسة ألداء الوظا ف املتشلقة بالترريشات اامليزانيـة. اااصـ    
ر يس الربملال اجلقود الـال ي ـذضا س  جانـي ر ـيس الـوزراء لمـي تسـتشيد املؤسسـات الل نانيـة          

احلـر احـزت ا  للدلسـات    الر يسية القدرة على أداء اظا فقا. لأ أل مقاطشـة التيـار الـوطين    
الربملانية ظلا تؤدي س  عـدق اتتمـا/ النصـات القـانو ُّ اهـو مـا حـا/ دال انتبـات ر ـيس          

 للدمقورية.
اتواَص  احلوار بل تيار املستق   احزت ا ُّ بقيادة ر يس الربملال. اُعقـدت اجللسـة    - 17

فيقا علـى أييـة تشزيـز دار    نيسالأأبري ُّ ارتز املرارتول  13السابشة االشررال للحوار   
 الدالة ااملؤسسات   المرف عن الفساد اممافحتع.

اظ  ر يس الوزراء ُياقر قيادة قوية   توجيع ل نال   الوقـا الـذي يواجـع فيـع هـذا       - 18
ال لــد زــديات علــى الصــشيد األمــين ااالقتصــادي ااإلنســا . امــن الاــراري تمملــة جقــوده  

ــود جملــس ازراءر ابرملــال    ــا. اقــد اجتمــا جملــس الــوزراء         جبق قــادرين علــى أداء اظا فقم
. اال تـزا/  2015  أا/ جلسة بمام  هيجتـع منـذ متوزأيوليـع     2016تانول الثا أيناير  28

احـــدة جملـــس الـــوزراء هرـــة. ا  ســـيا  يرـــقد غـــل  املؤسســـات الل نانيـــة األخـــرىُّ مـــن 
ع مصلحة ل نـال الوطنيـة. ا  جلسـة    الاراري أل يتَّحد هذا اسلس حو/ ر يس الوزراء مبا في

غــ ااأفربايرُّ أقــرَّ جملــس الــوزراء ميزانيــة االنتبابــات ال لديــةُّ الــال مــن املقــرر     2مشقــودة   
 أيارأمايو. 8سجراؤها بدءا من 

ــة الســشوديةُّ        - 19 ــع اململمــة الشربي ــذي ايفذت ــرار ال ــف   19ابشــد الق غــ ااأفربايرُّ بوق
غـ ااأفربايرُّ اأصـدر بيانـا     22لـوزراء اجتماعـا طار ـا      دعمقا لقوات األمنُّ عقد جملـس ا 

باإل ا  أعاد فيع التكتيد علـى متسـمع باإل ـا  الشـره. اتـرر ر ـيس الـوزراء اإلعـرات عـن          
تانول الثا أيناير ضد سفارة اململمـة الشربيـة السـشودية       2سدانة احلمومة للقدوق املنفذ   

ــة ا      ــدال من ق ــن بل ــدد م ــرال. احــ  ع ــال. ا      طق ــدق الســفر س  ل ن ــى ع ــع عل ــي  مواطني ل
آذارأمارسُّ أعلنا ال حرين عن طرد عدد من املـواطنل الل نـانيل مـن أراضـيقا لصـالهتم       14

ــدا/ األعاــاء   جملــس       ــاق بشــ  ال ــاء لــأ مؤتــدة عــن قي املزعومــة حبــزت ا . ااردت أن 
 نيل لصالهتم املزعومة حبزت ا .التشاال ا ليدي بايفاذ املزيد من التدابأ ضد مواطنل ل نا

اما زا/ أثر األحداق اإلقليمية على ل نال س  ا   زيـادة سـاطر التـوتر   ال لـد. اقـد       - 20
غدد ت ٌّ من األمل الشاق حلزت ا ُّ حسن نصر ا ُّ ار يس تيار املستق  ُّ على أيية  نـي  

يــد التزامقمــا بــاحلوار الثنــا ي. ا  التــوترات ال ا فيــة علــى الصــشيد الــوطين. اتــررا أياــا تكت
آذارأمـــارسُّ دعـــا ر ـــيُس الـــوزراء حســـن نصـــر ا  س  اقـــف التـــقدمات اللفايـــة علـــى   7
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الشربية السشودية ادا/ ا لي  األخرىُّ ادعا أياـا س  احتـراق سعـالل بش ـدا اسياسـة       اململمة
 النكي بالنفس.

الضــا أنصــار حــزت ا   غــ ااأفربايرُّ قــاق خ 28ا  27اجــرت احتداجــات يــومي   - 21
بسّد طر    جنوت بأات اغر  ل نال ردا على برنـام  سعالمـي متلفـز ُزعـم أنـع يسـتقز        
حبسـن نصــر ا . اأثــارت هــذه االحتداجــات ســاا  مــن زيــادة التصــشيد. اردا علــى ذلــ ُّ  

آذارأمــارسُّ دعيــا فيــع س   1أصــدر ر ــيس الربملــال ار ــيس تيــار املســتق   بيانــا مرــترتاُّ    
التحلي برا  القيادة املسؤالة ضد حمااالت التحري  على الفتنة ال ا فية. ادعـا حسـن نصـر    
ــكل       ــَ  أي سحيــاءات ب ــاق بكعمــا/   الرــوار ُّ ارفف ــا  عــن القي ــع س  االمتن ا  أنصــار حرتت

ُّ عنـدما نزلـا عناصـر مسـلحة مـن حـزت ا        2008احلزت يشتزق تمرار أحـداق أيارأمـايو   
 اسا بأات. س  الروار  ااحتلا

عامـا مـا    13نيسالأأبري ُّ ُحمم على الوزير السابق ميرا/ عاحـة بالسـدن    8ا   - 22
األغــتا/ الرــاقة لقيامــع بتــقريي متفدــرات مــن اجلمقوريــة الشربيــة الســورية  ــد  ارتمــات   
أعما/ سرهابية   ل نالُّ   سطار مـؤامرة ُدبـرت ضـد أهـدا    ال لـد إلثـارة الفتنـة ال ا فيـةُّ         

غـ ااأفربايرُّ   21تـانول الثا أينـاير. ا     14ل  بشد أل تـال قـد ُأفـر  عنـع بمفالـة        اذ
آذارأمـارسُّ   14استقا/ ازير الشد/ أغر  ريفي من منص عُّ اهو غبصية بارزة   حرتة 

اُتشزى خ وتـع   جـزء منـقا س  االحتدـا  علـى اإلفـرا  عـن ميرـا/ عاحـة بمفالـة اعلـى            
 على جملس الوزراء.“ هيمنة حزت ا ”أعاه  ما

ــراره     - 23 ــوةُّ   قـ ــة الســـورية بقـ ــة اجلمقوريـــة الشربيـ اقـــد غـــدا جملـــس األمـــن حمومـ
(ُّ على االستدابة برم  ساـاه لل لـي الـذي قدمتـع حمومـة ل نـال لترسـيم        2006) 1680

حداديا املرترتة. اما زلـُا أدعـو اجلمقوريـة الشربيـة السـورية ال نـال س  ترسـيم حـداديا         
تة بالمام . بيد أنع منذ بداية الـ ا    اجلمقوريـة الشربيـة السـوريةُّ لـدا سحـراز تقـدق        املرتر

  هذا ا صول أمرا أتثـر صـشوبةُّ تمـا أل أيـا مـن اجلـان ل مل يتبـذ خ ـوات ملموسـة            
 هذا الصدد خال/ الفترة املرمولة بالتقرير.

اسية لاـمال السـيادة الوطنيـة    اال يزا/ ترسيم حداد ل نال اتشليمقا من الشناصر األس - 24
االســالمة اإلقليميــة. اياــ  هــذال الشنصــرال يمتســيال أييــة حاعــة لتســقي  مراق ــة احلــداد     

الل نانية   ظـ  الاـرا     -بالرم  السليم. فالوضا األمين املشقد على طو/ احلداد السورية 
لنيسـلحة ازرتـات    الراهنةُّ مبا   ذل  استمرار اراد تقارير عن أعما/ قتا/ اعمليات نق 

لنيغبال عرب احلدادُّ يؤتد تذل  احلاجـة امللحـة س  تشلـيم احلـداد. امـا اإلقـرار بال ـابا        
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الثنا ي لشملية ترسيم احلدادُّ فإل سحراز تقدق بركل هـذه املسـكلة ياـ  التزامـا يقـا علـى تـال        
 .(2004) 1559ا  (2006) 1680ال لدين افقا لقراَري، جملس األمن 

ااستمر تنفيذ أنر ة عرب احلداد ُتَشد  انتقاتات للسيادة االسـالمة اإلقليميـة الل نانيـةُّ     - 25
جلمقوريـة الشربيـة   زديدا على احلـداد الرـرقية االرـماليةُّ تنتيدـةا م اغـرة للـ ا  الـدا ر   ا       

 -السورية. اخال/ الفترة املرمولة بالتقريرُّ اقشا عـدة حـوادق أمنيـة عـرب احلـداد الل نانيـة       
السورية أا داخ  األراضي الل نانية بـالقرت مـن احلـداد. اأفـادت التقـارير بوقـو  مـا ال يقـ          

ة حـادق قصـفُّ اسـ ش    40حادق سطال  نار عرب احلدادُّ اثالق لارات جويةُّ ا  55عن 
ــاتلولُّ          ــا مق ــاق  م ــي الســوري للحــدادُّ احمــاالال، اقتحــاق ق ــن اجلان ــات صــاراخية م هدم

سصـابة   األراا . اااصـلا حمومـة     28أسفرُّ حسي التقاريرُّ عن اقـو  مـا جمموعـع     مما
ــة   ل نــال مبــا يرــم  انتــقاتا لســيادة ال لــد      ــة الســورية غــن التــارات اجلوي اجلمقوريــة الشربي

 اسالمتع اإلقليمية.

اميث  استمرار احـتال/ سسـرا ي  للدـزء الرـمايل مـن قريـة التدـر امن قـة متامخـة ضـا            - 26
. (2006) 1701ا  (2004) 1559مشــا/ ا ــا األزر  انتــقاتا لســيادة ل نــال اللقــرارين 

اما زلُا ما ممثِليَّ أبـذ/ جقـود التواصـ  عـن تثـي مـا تـال ال ـرفل بتيـة تيسـأ انسـحات            
 .(2006) 1701جي  الدفا  اإلسرا يلي من املن قة عمال بالقرار 

يتشلــق مبســكلة من قــة مــزار  اخــال/ الفتــرة املرــمولة بــالتقريرُّ مل ُيحــرز تقــدق فيمــا   - 27
غ شا. اعالاة علـى ذلـ ُّ فـال اجلمقوريـة الشربيـة السـورية اال سسـرا ي  ردت علـى التشريـف          

ترـرين   30ُّ الصـادر    (2006) 1701املؤقا للمن قة الوارد   تقريري عن تنفيذ القرار 
 (.S/2007/641) 2007األا/أأتتوبر 

اخال/ الفترة املرمولة بالتقريرُّ استمرت برم  غـ ع يـومي االنتـقاتات اإلسـرا يلية      - 28
للمدــا/ اجلــوي الل نــا ُّ بواســ ة مرت ــات جويــة بــدال طيــار اطــا رات ثابتــة اجلنــاحل      

 1701ا  (2004) 1559لسيادة الل نانيـة اللقـرارين   مشام احلاالتُّ   ما يرم  انتقاتا ل
. اقــد احتدــا حمومــة ل نــال بانتاــاق علــى هــذه االنتــقاتات. اتــزعم الســل ات    (2006)

اجلوي  ـري ألسـ ات أمنيـة. اقـد غـد ُا تلـ  االنتـقاتات        اإلسرا يلية أل عمليات التحليق 
 اطال ُا بوقفقا فورًا.

 
 بسا سي رة حمومة ل نال على  يا األراضي الل نانية -باء  

أتدت حمومة ل نال جمددًا لنيمم املتحدة عزمقا على بسا سـل ة الدالـة علـى  يـا      - 29
. اقـد  (2004) 1559األراضي الل نانيةُّ علـى حنـو مـا دعـا سليـع اتفاقـات ال ـا ف االقـرار         

http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2007/641
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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ــداخلي بــدار حاســم     ــا  اقــوى األمــن ال ــزاق   ظــ   اضــ لا اجلــي  الل ن ــذ هــذا االلت   تنفي
ظــرا  صــش ةُّ لــأ أنــع مــا زالــا هنــا  زــديات تشتــرض قــدرة الدالــة الل نانيــة علــى ممارســة 

 سل تقا الماملة على  يا أراضيقا.

اما زالا الروال  قا مة بركل توّرا مقاتلل ل نانيل   الـ ا  السـوري. امـا بـر       - 30
قتــا/ الــدا ر   اجلمقوريــة الشربيــة الســوريةُّ اهــو      حــزت ا  يشتــر  علنــًا مبرــارتتع   ال   

يتشارض ما التزامع مبوجي سعالل بش دا اسياسة النكي بالنفس الال ينتقدقا ل نال. ااسـتمر   ما
تنايم اجلنازات   ل نال ألفـراد حـزت ا  الـذين ُقتلـوا   الـ ا  الـدا ر   اجلمقوريـة الشربيـة         

قرير. اقـد غـار  مواطنـول ل نـانيول آخـرال   القتـا/         السورية خال/ الفترة املرـمولة بـالت  
اجلمقورية الشربية السورية س  جاني قوات املشارضة السـورية اج قـة النصـرة اتناـيم الدالـة      
اإلسالمية   الشرا  االراق. اتؤدي مرارتة حـزت ا  اعناصـر ل نانيـة أخـرى   القتـا/        

 تقرار ل نال اأمنع على حنو خ أ.اجلمقورية الشربية السورية س  هتديد اس

اأسفر اضدومال االنتحاريال اللـذال أعلـن تناـيم الدالـة اإلسـالمية مسـؤاليتع عنـقما         - 31
ترــرين الثــا أنوفمربُّ عــن مقتــ   12ااســتقدفا من قــة بــر  الرباجنــة   جنــوت بــأاتُّ   

دمويـة منـذ   غبص جبرا . اتال هذا اضدوق هو األتثـر   200غبصا اسصابة أتثر من  43
هنايـة احلــرت األهليــة الل نانيــة. ااســتقد  الــتفدأ من قــة تق نــقا ألل يــة غــيشيةُّ األمــر الــذي  
غـــم  هتديـــدا بانـــدال  أعمـــا/ عنـــف بـــل ال وا ـــف   ل نـــال. اأدال الزعمـــاء السياســـيول  
االدينيول   ل نال ذل  الـتفدأ ادعـوا س  التاـامن   أعقابـع. ا  خ ـات تلفزيـو  جـرى        

بشد مرار يومل على اقو  اضدوقُّ حذَّر حسن نصر ا  مـن مت ـة االنقسـامات ال ا فيـة     بثع 
 اأثىن على الشم  الذي تقوق بع قوى األمن الداخلي.

ــة ضــد عناصــر مســلحة       - 32 ــات قتالي ــة املرــارتة   عملي ــوات األمــن الل ناني اااصــلا ق
ترـرين   6/ بلـدة عرسـا/. ففـي    سورية   املن قة الواقشة على احلداد الرـرقيةُّ ال سـيما حـو   

الثا أنوفمربُّ انفدرت قن لة   عرسا/ مما تس ي   مقتـ  أربشـة أغـبال ااقـو  عـدد مـن       
ترــرين الثــا أنوفمربُّ أصــيي مخسـة جنــود   انفدــار اســتقد  دبابــة     7اإلصـابات. ا   

ــن    ــرة م ــاير   29س   25عرســا/. ا  الفت ــانول الثا أين ــت اتات بــ  2016ت ــدلشا اغ ل ُّ ان
ج قة النصرة اتنايم الدالة اإلسالميةُّ اتذل  بل اجلي  الل نا  اتل  الشناصر املسـلحة    
ضــــواحي بلــــدة عرســــا/ُّ ممــــا أســــفر عــــن سصــــابات   صــــفو  الشناصــــر املســــلحة. ا  

غ ااأفربايرُّ تدخ  اجلي  الل نا  لوقف اغت اتات بل أفراد حملـيل   بلـدة السـشديات     20
حيــ  اســُتبدما قنابــ  صــاراخية. اتانــا هــذه املن قــة قــد غــقدت مواجقــات مماثلــة      

آذارأمارسُّ لقي جنـدي ل نـا     10ُّ مما أدى س  اقو  عدة سصابات. ا  2015متوزأيوليع 
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اصر مسلحةُّ اُقت  مخسة من تل  الشناصـر بـالقرت مـن بشل ـ .     مصرعع   اغت اتات ما عن
آذارأمارسُّ ُقت  جندي ل نا  اأصيي ثالثة آخرال جبرا    انفدـار قن لـة بـالقرت     24ا  

ــراد مرــت ع   انتمــا قم س          ــى أف ــاء القــ   عل ــا  سلق مــن عرســا/. تمــا ااصــ  اجلــي  الل ن
رت اطقم بـالتب يا للـقدوق الـذي اسـتقد        غ مات سرهابيةُّ مبا   ذل  أفراد مرت ع   ا

السفارة اإليرانية   بأات اتفدأ بر  الرباجنة الـذي اقـا    2013تررين الثا أنوفمرب  19
مؤخرا. اجرت احملافاة على التوافق السياسي الذي يؤيد قياق القـوات الوطنيـة اقـوات األمـن     

قا ُّ االااحية اجلنوبيـة لـ أات. ا    بتنفيذ ا  ا األمنية   عرسا/ُّ اطرابلسُّ امن قة ال 
ُّ ُأطلق سرا  أفراد قوات األمـن الـذين تانـا ج قـة النصـرة      2015تانول األا/أديسمرب  1

 7فـرداُّ علـى النحـو املـذتور   الفقـرة       16ُّ اعـددهم  2014زتدزهم منـذ آتأألسـ س   
 أعاله. اما زا/ تنايم الدالة اإلسالمية حيتدز تسشة أفراد آخرين.

ــا . ا     ااا - 33 ــاء قــدرات اجلــي  الل ن ــدايل دعــم بن ــا أ 12صــ  استمــا ال  ترــرين الث
ــدره     ــغ ق ــى يفصــيص م ل ــق الربملــال عل ــوفمربُّ ااف ــا . ا    800ن ــول داالر للدــي  الل ن ملي

آذارأمارسُّ دعا جملس األمن س  مواصلة تقد  الـدعم الـدايل س  اجلـي  الل نـا ُّ مبـا         17
ــة احلــداد )اناــر  ذلــ    جمــالفي، ممافحــة   (. اااصــلا عــدة دا/ SC/12287اإلرهــات اياي

أعااء جقودها امل ذالة لدعم اجلي  الل نا ُّ تما يتاـ  مـن مـذترة التفـاهم املوقشـة مـؤخرا       
بـل ل نــال ااململمــة املتحــدة اتنــدا لتقــد  الـدعم س  أفــوا  احلــداد الربيــة   ال لــد. ااســتمر   

ة احوادق عرب احلدادُّ مما يسلا الاوء علـى األييـة   اراد تقارير عن عمليات هتريي أسلح
ــة. ا           ــة احلــداد بفشالي ــى سدارة امراق  ــن عل ــوات األم ــدرة ق ــة لتحســل ق ــزا/ قا م ــال ال ت ال
االجتما  الذي عقدُتع   بأات ما قيادة اجلي  الل نا  اممثلي جمموعة الدعم الداليـة لل نـال   

اجـة املاسـة س  اسـتمرار الرـرتاء الـداليل        آذارأمارسُّ تال هنا  س ا  بركل احل 24  
 تقد  الدعم س  اجلي  الل نا    جقوده الرامية س  ياية سيادة ل نال اسالمتع اإلقليمية.

ــأ     19ا   - 34 ــدعى عـ ــزت ا ُّ ُيـ ــي س  حـ ــ  ينتمـ ــ  مقاتـ ــمربُّ ُقِتـ ــانول األا/أديسـ تـ
را يلية ُنفـذت   دمرـق. اأعلـن حـزت     القن ارُّ   عملية زعم حزت ا  أهنا لارة جويـة سسـ  

تـانول الثا أينـاير علـى مـرت تل تـابشتل جلـي  الـدفا          4ا  مسؤاليتع عـن هدـوق ُغـنَّ      
ــة اإلســرا يلية      اإلســرا يلي جنــوت ا ــا األزر . اَنَســَي اضدــوقُّ   سغــارة س  التــارة اجلوي

لـدفا  اإلسـرا يلي علـى الفـور     اأطلـق جـي  ا  “. جمموعة الرقيد عأ القن ـار ”املزعومةُّ س  
موادا غديدة االنفدار اقذا ف مدّخنة عرب ا ا األزر . ايرد اصف مفصـ  ضـذه احلـوادق    

 (.S/2016/189) (2006) 1701اما أعق قا   تقريري عن تنفيذ القرار 
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 ح  امليليريات الل نانية الأ الل نانية انز  سالحقا -جيم  

ُّ س  ح   يا امليليريات الل نانية الـأ  (2004) 1559دعا جملس األمنُّ   قراره  - 35
الر يسية للقرار الال مل تنفَّذ بشـد. ايشمـس   الل نانية انز  سالحقاُّ اهو ما ميث  أحد األحماق 

ذل  قرارا التزق بع  يا الل نـانيل   اتفاقـات ال ـا ف الـال أفاـا   ذلـ  الوقـا س  يفلـي         
امليليريات الل نانية عن سالحقاُّ باستثناء حـزت ا ُّ ايشيـد تكتيـد ذلـ  القـرار. ابـالنار س        

لــى ل نــالُّ مــن الاــراري احلفــاظ علــى هــذه  الســيا  الــوطين الــراهن اأثــر األزمــة الســورية ع 
االتفاقات اتنفيذها من جاني اجلميا  ن ًا لر   مواجقة جديـدة   ل نـالُّ اسـشيا س  تقويـة     

 مؤسسات الدالة.
اال تزا/ ميليريات ل نانية الأ ل نانية تشم    ال لد خـار  ن ـا  سـي رة احلمومـةُّ      - 36

ــرار   ــقا  خ ــأ للق . امــا أل عــدة  اعــات مــن ستلــف االنتمــاءات    (2004) 1559  انت
السياسية   ل نال متتل  أسلحة خار  سي رة احلمومةُّ فإل اجلنا  الشسمري حلـزت ا  هـو   
أتــرب امليليرــيات الل نانيــة اأتثرهــا تســللحًا   ال لــد. ايرــمل  احتفــاظ حــزت ا  ا اعــات    

خرى بالسال  زديًا خ أًا لقدرة الدالة على ممارسة سيادهتا ابسـا سـل تقا برـم  تامـ      أ
على أراضـيقا. اباإلضـافة س  ذلـ ُّ ال يـزا/ هنـا  عـدد مـن اجلماعـات املسـللحة الفلسـ ينية           
الناغ ة   ال لد داخ  سيمات الالججل اخارجقا. امما ي ش  على القلق ال ـالغ أياـا اجـود    

ة مت رفــة   ل نــالُّ ال ســيما   جــوار عرســا/ امن قــة ال قــا . ا  غــريا    اعــات مســلح
آذارأمــارسُّ أنــذر تناــيم الدالــة اإلســالمية   الشــرا  االرــاق الســل اِت    14فيــديو ُنرــر   

 الل نانية بكهنا لن تست يا منا اصو/ التنايم س  ل نال.
الـأ الل نانيـة انـز  سـالحقا      امل ُيحَرز تقـدق ملمـوس حنـو حـ ل امليليرـيات الل نانيـة       - 37

. فمنـذ ايفـاذ ذلـ  القـرارُّ     (2004) 1559على حنو ما دعا سليع اتفاقـات ال ـا ف االقـرار    
مل ُتشتمد خ وات حمددة ملشاجلة هذه املسكلة األساسية الال متّس صميم سـيادة ل نـال ااسـتقاللع    

ــانيل اــاهرال مبشارضــتقم       السياســي ــراد الل ن ــة ااألف ــات الل ناني ــن اجلماع ــدد م ــزا/ ع . اال ي
الحتفــاظ حــزت ا  بترســانة عســمريةُّ ايشتــربال هــذا األمــر مــن عوامــ  زعزعــة االســتقرار    
اتقوي  الدميقراطيـة   ال لـد. ايـرى المـثأ مـن الل نـانيل   اسـتمرار اجـود هـذه األسـلحة           

 ية استبدامقا داخ  ل نال ألس ات سياسية.هتديدًا ضمنيًا بإممان
اقد أعرب،ُا مرارًا للقادة الل نانيل عن قلقي ال الغ سزاء املباطر اجلسـيمة الـال ترـملقا     - 38

اجلماعات املسلحة على استقرار ال لد ااملن قة. ادَعو،ُتقم بإحلا  س  مشاجلة هـذه املسـكلة دال   
مزيـد مــن التـكخأُّ ملــا يرـملع ذلــ  مـن التــزاق يقـا علــى عـاتققم مبوجــي قـرار جملــس األمــن        

. ففي أي دالة دميقراطيـةُّ ُيشـد احتفـاظ حـزت سياسـي مبيليرـيا خاصـة بـع         (2004) 1559

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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خلاًل جوهريًا. امـا ذلـ ُّ ظـ  حـزت ا  يفـاخر عالنيـًة بـكل قدرتـع الشسـمرية مسـتقلة عـن            
 أي عداال حمتم  من جاني سسرا ي . قدرة الدالة الل نانية ابكل أسلحتع هي مبثابة راد  ضد

تــانول الثا أينــاير  4اأتَّــد سعــالل حــزت ا  مســؤاليتع عــن اضدــوق الــذي اقــا     - 39
استمرار احتفاظ حزت ا  بكسلحة لـأ مـكذال  ـاُّ خـار  ن ـا  سـي رة الدالـةُّ ااسـتشداد         

علـى اسـتقرار   حزت ا  الستبداق هذه األسلحة ضد سسرا ي ُّ امـا ي رحـع ذلـ  مـن سـاطر      
غـ ااأفربايرُّ احتفـاظ    16ل نال اأمنع. اأتد حسن نصر ا  مرة أخرىُّ   خ ات ألقاه   

حزت ا  بترسانة من الصواريق هدَّد باستبدامقا لرن هدوق على منرآت يفزين سسـرا يليةُّ  
نيـة  اهو ما قد يؤدي س  افـاة عرـرات امال  مـن املـواطنل اإلسـرا يليل. ا  مقابلـة تلفزيو      

آذارأمارسُّ ذتر أياا أل حزت ا  على مشرفة مبواقا املصانا الميميا يـة ااملفـاعالت    20  
ااملستودعات   سسرا ي ُّ الال يقا بشاـقا داخـ  املـدل أا بـالقرت منـقاُّ اهـدَّد بـكل احلـزت         
لديع القدرة على ضرت تل  األهدا  ردا على أي هدـوق حمتمـ  ترـنع سسـرا ي  ضـد ل نـال.       

آذارأمـــارس  23لة موجَّقـــة س  األمـــل الشـــاق اس  ر ـــيس جملـــس األمـــنُّ مؤرخـــة  ا  رســـا
(S/2016/277          دعا املمث  الـدا م إلسـرا ي  جملـس األمـن جمـددا س  الـرد حبـزق علـى هتديـدات ُّ)

حــزت ا . اعــالاة علــى  حــزت ا ُّ ادعــا استمــا الــدايل س  الشمــ  مــن أجــ  نــز  ســال  
نيسـالأأبري ُّ بـكل سسـرا ي      11ذل ُّ أقر ر يس الوزراء اإلسرا يلي بنيـامل نتنيـاهو علنـاُّ      

تال الترض منقا منا حزت ا  مـن احلصـو/   ”نفذت ضربات   اجلمقورية الشربية السورية 
 .“على أسلحة تؤدي س  تتيأ جوهري   احلالة القا مة

مرــارتة حــزت ا    الــ ا  الــدا ر   اجلمقوريــة الشربيــة الســوريةُّ    اباإلضــافة س  - 40
آذارأمــارس أل أفــرادًا مــن حــزت ا  مــن ل نــال   6ذتــر حســن نصــر ا    خ ــات ألقــاه    

ااجلمقورية الشربية السورية ُأرسلوا س  الشرا  للقتا/ ضـد تناـيم الدالـة اإلسـالمية   الشـرا       
لغ القلقُّ خصوصا   سيا  التوترات احلاليـة   املن قـةُّ أل يرـار     االراق هنا . امما يثأ با

حزت ا    نزاعات سقليمية مبا ين وي على خ ِر هتديد استقرار ل نـال اأمنـع. امـن املقـم أل     
 .2012تلتزق  يا األطرا  الل نانية بسياسة النكي بالنفس ابإعالل بش دا لشاق 

املقدمة س  جملس األمـن علـى الـدار الر يسـي الـذي      اقد غددُت   تقاريري السابقة  - 41
أسقم فيع احلوار الوطين فيما ماى ملشاجلـة مسـكلة نـز  سـال  اجلماعـات املسـلحة. اُيـذت رنا        
ليـات احلــوار الـوطين باــرارة انتبـات ر ــيس مـن أجــ  اسـتجنا  مناقرــة اضـا اســتراتيدية       

 دفاعية اطنية.
ــة   سيمــات الالجــجل    - 42 ــوترة خــال/ الرــقور األخــأةُّ   اتانــا احلال الفلســ ينيل مت

تانول األا/أديسمرب عن تشـديالت   سياسـة الشـال    املسترـفيات      14عقي اإلعالل   

http://undocs.org/ar/S/2016/277
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الــال تشتمــدها اتالــة األمــم املتحــدة إللاثــة اترــتي  الالجــجل الفلســ ينيل   الرــر  األد    
ادت الوتالـة مبوج ـقا النسـ ة املجويـة     ُّ االـال ز 2016)األانراا( اعت ارا من تانول الثا أيناير 

لتت ية نفقات الرعاية الصحية الشالية التبصصُّ اأدخلا ناـاق تقاسـم التمـاليف فيمـا يتشلـق      
ــة أياــا       ــقا بالمامــ . اأنرــكت الوتال ــ ش  النفقــات الــال تانــا املنامــة   الســابق تتحمل ب

شــديالت املدخلــة علــى صــنداقا تمميليــا لصــان الــذين يشــانول مــن الفقــر املــدقا. اأســفرت الت
السياسة الصحية عن عمليات سلال  قسرية متمررة اااسشة الن ا  ملنرآت األانراا من ِقَ ـ   
فصا   سياسية امقاِتلة ستلفةُّ اهتديداتا للمـوظفلُّ امنـِا نقـ  ال اـا ا ازرتـات األفـراد.       

ا/ الستشراضـقا.  آذارأمارسُّ علقا الوتالة هذه السياسة مؤقتا ملدة غقر إلتاحة اس 21ا  
ترـــرين  13امـــن ناحيـــة أخـــرىُّ ُقتـــ  الجـــا فلســـ يين   ســـيم املّيـــع امّيـــع لالجـــجلُّ     

تانول الثا أينايرُّ ُقِت  عاو   تنايم فت  االنتفاضة رميا بالرصـال   28األا/أأتتوبر. ا  
آذارأمارسُّ اقشـا مواجقـة    28على يد فرد فلس يين   نزا  غبصي   سيم غاتيال. ا  

مســلحة بــل حرتــة فــت  اعناصــر مت رفــة   عــل احللــوةُّ ممــا أدى س  مقتــ  ثالثــة مقــاتلل   
اترريد س ا ُأَسر. اغرعا قوة األمـن املرـترتة الفلسـ ينية   سجـراء زقيقـات   احلـوادق       
اااصلا اإلسقاق   احلفاظ على األمن   املبيماتُّ بوسا   من بينقا االنترـار المثيـف     

نيســالأأبري ُّ  12آذارأمــارسُّ االــدعوة س  اضــداء   أعقا ــا. ا    28ادثــة املبــيم بشــد ح
ُقت  مسـؤا/ تـ أ   حرتـة فـت    سـيم املّيـع امّيـع   انفدـار سـيارة مفببـة بـالقرت مـن             

 احللوة. عل
ااألاضــا  اإلنســانية لالجــجل الفلســ ينيل   ل نــال تــزداد ســوءاُّ   ظــ  تــدفق حنــو  - 43

ن اجلمقورية الشربية السورية س  ل نال حاليا. ايرم  ذلـ  ضـت ا سضـافيا    الجا م 41 000
ها ال على الوضا الشاق   املبيمات االتدمشاتُّ اعلى اجلقود الـال ت ـذضا األانـراا ملسـاعدة     
الالججل. اقد ايفذت األانراا تدابأ لتبفيـف حـدة التـوتر بـل الالجـجل الفلسـ ينيل الـذين        

نـال أصـال اأالجـ  الـذين جـاءاا مـن اجلمقوريـة الشربيـة السـوريةُّ اذلـ            تانوا يقيمـول   ل  
بوسا   منقاُّ على س ي  املثا/ُّ اضا أطفا/ الالججل   الصفو  الشاديـة مبـدارس األانـراا.    

آذارأمـارسُّ رّح ـُا بـالتزاق احلمومـة بإمتـاق سعـادة        25اخال/ زيارا س  سـيم هنـر ال ـارد      
استمــا الــدايل علــى تــوفأ التمويــ  ضــذا التــرض. اااصــلُا حــ     بنــاء املبــيم اقمــُا حبــ  

السل ات الل نانية على زسـل الاـرا  املشيرـية لالجـجل. اين تـي مواصـلة هـذه اجلقـود مـا          
عــدق اإلخــال/ بتســوية قاــية الالجــجل الفلســ ينيل   هنايــة امل ــا    ســيا  اتفــا  ســالق     

 غام    املن قة.
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اعات مسلحة فلس ينية خار  املبيمـات ميثـ  زـديا لقـدرة ل نـال      اال يزا/ اجود   - 44
علــى ممارســة ســيادتع الماملــة علــى أراضــيع. ارلــم القــرار املتبــذ   سطــار احلــوار الــوطين      

ُّ االذي جرى تكتيده   جلسات احلوار الـوطين الالحقـةُّ مل ُيحـرز تقـدق خـال/      2006 عاق
تفميـ  القواعـد الشسـمرية املوجـودة   ال لـد لمـ  مـن        الفترة املرمولة بالتقرير   ما يتشلـق ب 

القيـادة الشامــةُّ اتناــيم فــت  االنتفاضـة. اتقــا  يــا هــذه    -اجل قـة الرــش ية لتحريــر فلســ ل  
الل نانيـة. اال يـزا/ اجودهـا     -القواعدُّ باستثناء ااحـدة منـقاُّ علـى امتـداد احلـداد السـورية       

يزيد من صشوبة ترسيم احلداد. اهو يرـم  زـديا   يقّوض السيادة الل نانية اسل ة احلمومةُّ ا
خ ــأا للســي رة الفشليــة علــى احلــداد الرــرقية بــل ل نــال ااجلمقوريــة الشربيــة الســورية. اقــد  
تررت دعواا س  السل ات الل نانية من أج  تنفيذ القرارات السابقة الال أفاى سليقـا احلـوار   

د الشســمرية املرــار سليقــا أعــالهُّ اتــذل  الـوطينُّ اال ســيما مــا يتصــ  منــقا بتفميــ  القواعــ 
 دعواا س  حمومة اجلمقورية الشربية السورية تي تتشاال ما هذه اجلقود حبسن نية.

  
 املالحاات -ثالثا  

ما زلا أغشر خبي ة أم  سزاء عدق سحراز املزيد من التقدق امللمـوس صـوت تنفيـذ بقيـة      - 45
. امـا زا/ ل نـال يواجـع زـديات هتـدد اسـتقراره اأمنـعُّ سـواء         (2004) 1559أحماق القرار 

  الداخ  أا على طو/ حداده ما اجلمقوريـة الشربيـة السـوريةُّ مبـا   ذلـ  مـن اجلماعـات        
ر  القلـق مـن أل اسـتمرار    اإلرهابية ااجلماعات املت رفة امن جـراء هتريـي األسـلحة. ايسـاا    

حالة اجلمود   تنفيـذ القـرار ميمـن أل يـؤدي س  اضـمحال/ أثـر األحمـاق الـال سـ ق تنفيـذها           
ايسقم   مزيد من التدهور لالستقرار   ل نال. اسنين أؤتد مـن جديـد اقتنـاعي الراسـق بكنـع      

ُّ مـن  (2004) 1559من مصلحة ل نـال االل نـانيل سحـراز تقـدق حنـو التنفيـذ المامـ  للقـرار         
 أج  زقيق استقرار ال لد ااملن قة على األمد ال وي .

ايساار  قلق متزايد سزاء استمرار غتور املقشـد الر اسـيو اقري ـا سـيمول قـد ماـى        - 46
جـ  التصـدي علـى النحـو     عامال على غتور هذا املنصي. احيتا  ل نال س  ر ـيس دالـة مـن أ   

املال م للتحـديات األمنيـة ااالقتصـادية ااالجتماعيـة ااإلنسـانية الـال يواجققـا. اي يـي يل أل         
أثين على قيادة ر ـيس الـوزراء   احلفـاظ علـى احـدة جملـس الـوزراء اتوجيـع ال لـد   سـيا            

ادرة   امانــة سقليمــي متزايــد التــوتر. اعلــى هــذه ا لفيــةُّ يثــور القلــق سزاء التصــرحيات الصــ   
األخأة عن بش  األطرا  الل نانيـة االـال تن ـوي علـى خ ـر اسـتأاد التـوترات اإلقليميـة س          
الساحة الوطنية الل نانية. اين تي عدق االستبفا  بامثـار الاـارة الـال ميمـن أل ُتلِحققـا هـذه       

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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ــةُّ ال ســيما   ظــ  عــدق قــدرة املؤ    ــة الل ناني ــديناميات ال ا في ــة التصــرحيات بال سســات الل ناني
 اضامةُّ   الوقا الراهنُّ على أداء اظيفتقا التنايمية.  

ــتملل         - 47 ــق امراء برــكل مرغــحل حم ــق تواف ــة س  زقي ــادرات الرامي ــا بامل  اأحــيا علم
للر اســةُّ ابــكل الربملــال اجملــس الــوزراء اســتكنفا عملــقما عــن طريــق عقــد بشــ  اجللســات.     

يل يســت يشول أل ياــشوا جان ــًا خالفــاهتم السياســية األ  ايــربهن ذلــ  علــى أل القــادة الل نــان 
ــى االســتناد س  را  الوحــدة       يّت ــين ألحــثقم عل ــة. اسن حــداا إلتاحــة عمــ  املؤسســات الل ناني

ااملسـؤالية هـذه   عقــد جلسـة عاجلــة للربملـال مـن أجــ  انتبـات ر ــيس. ا  هـذا الصــددُّ        
املرانــة االتصــر  افقــا ملــا تقتاــيع   أدعــو الــذين قــاطشوا هــذا النــو  مــن اجللســات س  سبــداء  

املصلحة الوطنية. امن األيية مبمال السما  لمـ  املؤسسـات الل نانيـة بـكداء مقامقـا بالمامـ        
 حبي  يست يا ال لد التصدي للتحديات الال تواجع احدتع ااستقراره.

ذلــ  اسنــين أرحــي بقــرار جملــس الــوزراء تناــيم امتويــ  االنتبابــات ال لديــة باعت ــار    – 48
فرصـًة الســتجنا  الشمليـة الدميقراطيــة. امــن املقـم سجــراء هــذه االنتبابـات   حينــقا. اأتــرر     

 مناغدا القادة الل نانيل تشزيز مرارتة املرأة   االنتبابات امتثيلقا متثيال فشاال فيقا.
اأاد الترحيي باستمرار احلوار بل تيار املستق   احـزت ا ُّ اتـذل  بـدار ر ـيس      – 49
ربملال   هـذا الصـدد. ففـي سـيا  سقليمـي متـوترُّ مـن املرـدعا أل  يـا األطـرا  حافاـا            ال

علــى التزامقــا بــاحلوار الــذي أســقم   دعــم التوافــق السياســي برــكل أييــة تفالــة األمــن            
ااالســـتقرار   ال لـــد. اآمـــ  أل ُتســـقم عمليـــات احلـــوار املتواصـــلةُّ سضـــافًة س  نـــز  فتيـــ    

 لة غتور منصي الر اسة.التوتراتُّ   سهناء حا
افيما يتشلق باالنتـقاتل ا  أيـن لوقـف أعمـا/ القتـا/ بـل سسـرا ي  ال نـال اللـذين           - 50

اقشا   تانول األا/أديسـمرب اتـانول الثا أينـايرُّ اتمـا ارد   تقريـري عـن تنفيـذ القـرار         
1701 (2006) (S/2016/189       ــذرُت مــرارا مــن أل احتفــاظ حــزت ا  بســالحع (ُّ فقــد ح

ااستشداده الواض  الستبدامع ميمن أل يزيدا من ساطر نروت نزا ُّ اهو مـا سـتترتي عليـع    
حسـن نصـر   عواقي ضارة على حنو غديد لل نال. اسنين أديـن ال يـال التقديـدي الـذي أد  بـع      

غــ ااأفرباير.  16آذارأمــارسُّ   أعقــات الملمــة الــال ألقاهــا    20ا    مقابلتــع املؤرخــة 
اخال/ زيارا س  بأاتُّ غددُت على حاجـة تـ  مـن ل نـال اسسـرا ي  س  التصـر  بـرا         
املسؤالية اافقا لاللتزامات املنصول عليقا   القرارات ذات الصلة اتوقشـات استمـا الـدايل    

 هذا الصدد. اقد أتَّد حماِاريَّ الل نانيول التزامقم باحلفاظ علـى االسـتقرار   ل نـالُّ مبـا        
 ذل  على طو/ ا ا األزر .

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2016/189
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اال تــزا/ االنتــقاتات املتواصــلة الــال ترتم ــقا سســرا ي  فيمــا يتشلــق بســيادة ل نــال           - 51
را يلي للمدــا/ اجلــوي اســالمتع اإلقليميــةُّ مبــا   ذلــ  اختــرا  طــا رات جــي  الــدفا  اإلســ 

الل نا ُّ ترم  مدعاة للقلق الرديد. اسنـين أتـرر دعـوا إلسـرا ي  للتقيـد بالتزاماهتـا مبوجـي        
قرارات جملس األمن ذات الصلةُّ اسحي قواهتا من اجلـزء الرـمايل مـن قريـة التدـرُّ ااقـف       

 زليق طا راهتا فو  األراضي الل نانية.

قو  االنتـقاتل ا  أيـن   تـانول األا/أديسـمرب     اسنين أرحي بشودة اضداء منذ ا - 52
اتانول الثا أينايرُّ اتذل  بالتزاق ت  مـن ل نـال اسسـرا ي  جمـددا بوقـف األعمـا/ القتاليـة.        
اعــالاة علــى ذلــ ُّ أدعــو  يــا األطــرا  س  اإلحدــاق عــن ا  ــات االســتفزازي االتقيــد     

ماق القرارات ذات الصلة أفا  اقايـة مـن   بااللتزامات املشلنة. اي قى التنفيذ المام  جلميا أح
 خ ر سساءة تقدير الشواقي أا اندال  توترات.

ايؤدي انترار األسلحة على ن ـا  ااسـا خـار  سـي رة الدالـة ااجـود ميليرـيات         - 53
مدجدة بالسال  س  تقوي  أمـن املـواطنل الل نـانيل. امـا زا/ احتفـاظ حـزت ا  بقـدرات        

ر  سي رة حمومة ل نال يرم  مصدر قلق بـالغ. سذ يرـيا ذلـ     عسمرية ت أة امت ورة خا
جــوا مــن الترهيــي ايرــم  زــديا ر يســيا لســالمة املــدنيل الل نــانيل االنفــراد احلمومــة حبــق   
االستبداق الررعي للقوة. اسنين أترر دعوا س  حزت ا  اتافة اجلماعـات األخـرى املشنيـة    

خ  ل نال أا خارجعُّ مبـا يتمرـى مـا غـراا اتفاقـات      باالمتنا  عن القياق بكي نراا قتايل دا
 .(2004) 1559ال ا ف االقرار 

ايؤسفين أل يمول عدق اجود ر يس للدمقورية قد حا/ دال انشقاد احلـوار الـوطين    - 54
ز تقـدق   تنفيـذ القـرارات املتبـذة       خال/ الفترة املرمولة بـالتقريرُّ ابالتـايل س  عـدق سحـرا    

سطار ذلـ  احلـوارُّ أا مواصـلة مشاجلـة مسـكلة نـز  سـال  اجلماعـات الل نانيـة الـأ الل نانيـة.            
اسيمول من املقم أل يقوق الر يسُّ بشد انتبابـعُّ بـالنار   سـ   املاـي قـدما   تنفيـذ هـذه        

 القرارات على س ي  األالوية.

ارا االنتـقاتات املسـتمرة لسـيادة ل نـالُّ مبـا   ذلـ  احلـوادق        اقد أدنُا مرارا اتمـر  - 55
الال اقشا عرب احلداد اأسفرت عن خسا ر بل قتلى اجرحى   صـفو  املـدنيل االقـوات    
املسـلحة الوطنيـة علــى اجلانـي الل نـا  مــن احلـدادُّ بســ ي األعمـا/ الـال تقــوق  ـا األطــرا          

اال بــد أل تتوقـــف أعمــا/ القصـــف ااضدمـــات   املتحاربــة   اجلمقوريـــة الشربيــة الســـورية.   
الصاراخية الال ترـنقا عـرب احلـداد ستلـف اجلماعـات   اجلمقوريـة الشربيـة السـوريةُّ فاـال          
عن التارات اجلوية الال يقوق  ا سال  اجلو السوري على األراضـي الل نانيـةو فقـذه احلـوادق     

يـا األطـرا ُّ مبـا فيقـا حمومـة      ترم  انتـقاتا ااضـحا للسـيادة الل نانيـة. امـا زلـا أدعـو         
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اجلمقورية الشربية السوريةُّ س  احتراق سيادة ل نال اسالمتع اإلقليمية افقا لقرار جملـس األمـن   
1559 (2004). 

ة الســورية اترــم  مرــارتة مــواطنل ل نــانيل   الــ ا  الــدا ر   اجلمقوريــة الشربيــ   - 56
نقاا لسياسة النكي بالنفس امل اد  سعالل بش دا الذي اافقا عليع  يا األطرا  الل نانيـة    

. فمرــارتة حــزت ا  الــأه مــن الشناصــر الل نانيــة   القتــا/ الــدا ر   2012حزيرالأيونيــع 
غـشر بقلـق   اجلمقورية الشربية السورية ُتشرعض أمن ل نال ااستقراره لتقديـد خ ـأ. امـا زلـا أ    

بالغ سزاء التقديد املستمر الذي يرملع اإلرهات االت ر  بالنسـ ة س  ل نـالُّ مبـا   ذلـ  مـن      
جانـي  اعــات مــن ق يـ  تناــيم الدالــة اإلسـالمية   الشــرا  االرــاق اج قـة النصــرة. اسنــين     

ترــرين الثــا أنوفمربُّ اأغــيد باســتدابة   12أغــدي اأديــن اضدــوق اإلرهــاه الــذي اقــا    
عمــاء الل نــانيل الــذين اجتمشــوا بــرا  مــن التاــامن اأســقموا   منــا حــداق املزيــد مــن    الز

الشنف   سيا  تال ال خيلو من ساطر اندال  الشنـف ال ـا في. ايسـاار  القلـق سزاء األن ـاء      
الـال تفيــد مبرــارتة حــزت ا  اعناصــر ل نانيــة أخـرى   القتــا/ الــدا ر   أمــاتن أخــرى مــن   

 يقا الشرا ُّ مما ين وي على احتما/ تشري  ل نال ملزيد من التقديدات األمنية.املن قةُّ مبا ف

ايا  الدعم الـذي يقدمـع استمـا الـدايل س  القـوات املسـلحة الوطنيـة اقـوى األمـن           - 57
ضـراريا ل نــاء قــدرات تلـ  القــوات علــى التصـدي للتحــديات األمنيــة املتشـددة الــال يواجققــا     

مــن غــكنع أل ي شــ  برســالة خاطجــة س  اجلماعــات أا الشناصــر الــال   ال لــد. فالقيــاق بتــأ ذلــ 
زاا/ زعزعة االسـتقرار   ل نـال. امـن املقـم أياـا أل تواصـ  قـوات األمـن الل نانيـة احلفـاظ           
على حيادها   املنازعات السياسية على الصشيد الوطين اياية استقالضا بوصفقا قـوة للـدفا    

ألساسُّ جمقزة مبا فيع المفاية ملنا التقديدات األمنيـة. اأرحـي   الوطينُّ األ تمولُّ على هذا ا
مبــذترة التفــاهم املوقشــة بــل اململمــة املتحــدة اتنــدا لــدعم الفــو  احلــدادي التــابا للقــوات     
املسلحةُّ فاـال عـن مواصـلة تقـد  املسـاعدة مـن جانـي الواليـات املتحـدة األمريميـة خـال/            

اِص  قوات األمن الل نانية مواجقة التقديـدات املتشلقـة بـكمن    الفترة املرمولة بالتقرير. ابينما ُتو
ال لد ااستقرارهُّ فإل قدرهتا علـى مواجقـة هـذه التقديـدات سـتا  متوقفـة علـى تـوافر الـدعم          

 الدايلُّ الذا فإنين أدعو الررتاء الداليل س  زيادة دعمقم افقا لذل .

الل نا  حلماية حداد ال لـد اأمنـع اسـالمتع    اأغيد باجلقود املتواصلة الال ي ذضا اجلي   - 58
اإلقليمية من احملااالت املتمررة الرامية س  تقوي  االستقرار الوطين. اال يزا/ باإلممـال ملـس   
األثر اإلااه الناجم    يا أحناء ال لـد عـن نرـر األفـوا  احلداديـةُّ اال سـيما   استمشـات        

شرضة للمحااالت الال تقوق  ا اجلماعـات املت رفـةُّ مثـ     احمللية الواقشة بالقرت من احلداد اامل
 تنايم الدالة اإلسالمية   الشرا  االراق اج قة النصرةُّ للتسل  س  ال لد.
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اسنين أعرت عن عميق ارتياحي إلطال  سرا  اجلنود الذين احتدزهتم ج قـة النصـرة    - 59
قـوات األمـن الـواقشل   األسـر      ألتثر من سنة. اأدين استمرار احتدـاز سـا ر اجلنـود اأفـراد    

 لدى تنايم الدالة اإلسالميةُّ اأدعو س  سطال  سراحقم فورا.

ــة االقــوات املســلحة       - 60 ــاال املســتمر بــل ستلــف أجقــزة األمــن احلمومي اأرحــي بالتش
ــقا         ــدُّ بســ   من ــدق   جمــا/ ممافحــة اإلرهــات   ال ل ــا أدى س  سحــراز تق ــةُّ اهــو م الوطني

د من املت رفلُّ ابشاقم لع صلة  دـوق بـر  الرباجنـة. اأغـدا التوافـق      احتداز اتوقيف عد
السياســي الــذي أتــا  احلفــاظ علــى ا  ــا األمنيــةُّ ناــرا ألنــع عامــ  أساســي لاــمال الــدعم  
الالزق لقوات األمن الال تسقم   صول أمن ل نـال ااسـتقراره. اياـ  الـدعم السياسـي املقـدق       

منيـةُّ مبـا   ذلـ  عمليـات املالحقـة القاـا ية الالحقـةُّ        على ن ا  ااسا لتنفيـذ الشمليـات األ  
 يرم  رسالة ضرارية اااضحة بكنع لن ُيسم  بارتمات الشنف ما اإلفالت من الشقات.

اما زلا أح ل احلمومة الل نانية ااجلي  الل نا  على ايفاذ  يا التدابأ الالزمـة ملنـا    - 61
حزت ا  ااجلماعات املسلحة األخرى من اقتناء األسلحة ابناء قدرات غ ع عسـمرية خـار    

ــرار    ــقا  للق ــة   انت ــال ُأعــّدت      (2004) 1559ســل ة الدال ــة املناقرــة ال ــزا/ ارق . اال ت
سيا  احلوار الوطين بركل اضا استراتيدية للدفا  الوطين ترم  نق ة ان ـال  قّيمـة   هـذا    
الصـدد. اسنــين أناغــد أياــا بلـدال املن قــة الــال زــافظ علـى عالقــات اثيقــة مــا حــزت ا  أل    

فحسـيُّ اعلـى نـز  سـالحقاُّ     تردا على زو / هـذه اجلماعـة املسـلحة س  حـزت سياسـي      
ُّ اهــو مــا خيــدق علــى أفاــ  اجــع (2004) 1559افقــا لرــراا اتفاقــات ال ــا ف االقــرار 
 مصلحة ل نال االسالق ااألمن   املن قة.

ملتاحـة لوتالـة األمـم    اال يزا/ اضا الالججل الفلس ينيل   ل نالُّ ااملوارد احملدادة ا - 62
ــ         ــن أجـ ــراا( مـ ــر  األد  )األانـ ــ ينيل   الرـ ــجل الفلسـ ــتي  الالجـ ــة اترـ ــدة إللاثـ املتحـ
مساعدهتمُّ مسكلة ترم  م ش  قلقُّ ال سيما   ظـ  اسـتمرار اجـود الالجـجل الفلسـ ينيل      

ات من اجلمقورية الشربية السوريةُّ الذين فراا من أعما/ الشنف هنا . ايؤدي اسـتمرار عمليـ  
سلال  املناطق الال تقوق  ا اجلماعات السياسية ااملقاتلة س  تشري  قدرة الوتالـة علـى الوفـاء    
بالتزاماهتا سزاء ت  من الالججل ااستما الدايل. اسنين أعوع/ على حمومة ل نال ملواصـلة دعـم   

الجـجل  اياية خدمات األانراا اموظفيقا حبي  تاـ  الوتالـة قـادرة علـى مسـاعدة جمتمـا ال      
الفلسـ ينيل   ل نـال. اياــ  تقـد  الـدعم املــايل لنيانـراا أمـرا حاعــا   السـما  ضـا بتقــد          
ا ــدمات احليويــة لالجــجل الفلســ ينيل   ل نــال. اسنــين أناغــد اجلقــات املاحنــة أل تزيــد مــن    

لسـ ينية  دعمقا للوتالة. اأاد أل ُأغـأ س  الشمـ  الـذي قامـا بـع القـوة األمنيـة املرـترتة الف        
ــزاق القــادة       ملنــا تصــشيد الــ ا    عــدة مناســ ات   ســيم عــل احللــوةُّ اُأرّحــي بتدديــد الت
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الفلس ينيل بكال يمول للمبيمات الفلس ينية   ل نال أي صـلة بـالشنف الـدا ر   اجلمقوريـة     
 الشربية السورية ا  املن قة عامًة.

يم احلـداد مـا اجلمقوريـة الشربيـة     ايؤسفين عـدق سحـراز أي تقـدق برـكل ترسـيم اتشلـ       - 63
السوريةُّ اهو ما يؤثر تكثأًا ت أًا على مراق ة احلداد. اأترر التكتيـد علـى رأيـي بـكل اإلدارة     
املتماملة للحداد سترم  على األمد ال وي  سسقاما تـ أا   زسـل مراق ـة احلـداد الل نانيـة      

املقاتلل   تـال اال ـاهلُّ اهـو أمـر     اعامال مساعدا على منا النق  لأ املررا  لنيسلحة ا
 بات أغّد سحلاحًا   سيا  األحداق اجلارية   اجلمقورية الشربية السورية.

اقـد جنــم عـن الت ــورات األمنيـة األخــأةُّ اال سـيما   املن قــة الواقشـة علــى احلــداد       - 64
 تستاـيفقم اعلـى   الررقية لل نـالُّ املزيـد مـن الاـتوا علـى الالجـجل ااستمشـات احملليـة الـال         

ال لد تم ُّ اهو مـا يسـتلزق تقـد  مزيـد مـن الـدعم مـن استمـا الـدايل. اأغـيد مـرة أخـرى             
باملساية الفريدة الال يقدمقا ل نال خدمـًة للصـان الشـاق باستاـافة الالجـجلُّ اأرحـي جبقـود        

ويـ  األمـدُّ   احلمومة الرامية س  اضا ُنق  مستدامة ملشاجلة األزمة على حنو يشمس طابشقا ال 
ااحلاجة س  النار   سااد حلو/ أتثر استدامة   انتاار عودة الالججل النقا ية افقا للقـانول  
الدايل. اأح ل على مواصلة التنسيق برم  اثيق بـل احلمومـة ااألمـم املتحـدة   جقوديـا      

اامل ــاد  الراميــة س  استاــافة الالجــجل امســاعدهتم ايايتــقم افقــا مل ــاد  حقــو  اإلنســال   
اإلنسانية. فاألزمة السورية ترم  ليس فقا زديا ر يسيا على الصشيد اإلنسـا  ااالجتمـاعي   
ااالقتصادي بالنس ة س  ل نالُّ ب  سهنا متث  أياا زديا السـتقرار ال لـدُّ ااـي أل ُتشـالفَ  علـى      

 هذا األساس.

ــةُّ علــى الوفــاء  اأغــدا بقــوة الــدا/ األعاــاءُّ مبــا   ذلــ  اجلقــات املاحنــة اإل    - 65 قليمي
مبسـؤالياهتا   تقاســم األع ــاء عــن طريــق التشديــ  بتنفيــذ عمليــة صــر  امل ــالغ املتشقــد  ــا    

ُّ اااللتزامـــات الســـابقة املشلنـــة   مـــؤمتر 2016غـــ ااأفرباير  4املـــؤمتر املشقـــود   لنـــدل   
حقـا املرفــق  . اأرحـي بالفرصـة الـال يتي   2015آذارأمـارس   31المويـا للمـاحنل املشقـود      

اجلديــد للتمويــ  برــراا ميسَّــرة الــذي أنرــكتع األمــم املتحــدة باالغــترا  مــا ال نــ  الــدايل      
اال ن  اإلسالمي للتنميةُّ اأح ل ل نال ااجلقات املاحنة على املسارعة س  تيسأ عمليـة التنفيـذ   

د متابشــة املتشلقــة  ــذا املصــدر اضــاق مــن مصــادر دعــم اســتقرار ل نــال. اأت لــا س  رؤيــة جقــو  
ااضــحة للمــؤمتر املشقــود   لنــدل الزيــارا املرــترتة األخــأة س  ل نــالُّ مبــا   ذلــ  اجلقــود  

 امل ذالة زا رعاية جمموعة الدعم الدالية لل نال.

ايتشرض أمن ل نال ااستقراره ااحدتع لاتوا مستمرة   اقا يواجع فيع ال لد بيجـة   - 66
فســع مــن األثــر الناغــا عــن ذلــ  علــى اضــشع الــداخلي.  سقليميــة متــوترةُّ احيتــا  س  يايــة ن
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. الـذل ُّ فـإنين أعـوع/ علـى     (2004) 1559زلـا ملتزمـا التزامـا راسـبا بتنفيـذ القـرار        اما
التقيـد   استمرار التـزاق احلمومـة بتشقـداهتا الداليـةُّ اأهيـي جبميـا األطـرا  ااجلقـات الفاعلـة         

. اأهيــي تــذل  (2006) 1701ا  (2006) 1680ا  (2004) 1559التـاق بــالقرارات  
يـد اجلقـود الراميـة س  دعـم ل نـال لمفالـة الوفـاء بالتزاماتـع مبوجـي تلــ           بالـدا/ األعاـاء  د  

القراراتُّ باعت ار ذل  الوسيلة املثلـى للنـقوض بازدهـار ال لـد ااسـتقراره علـى األمـد ال ويـ          
تدالة دميقراطية. اسكااص  بذ/ جقودي الرامية س  التنفيذ المام  لتلـ  القـرارات اجلميـا    

 لقة بل نال.القرارات األخرى املتش
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