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 (2006) 1701تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن    
 2016شباط/فرباير  26إىل  2015 فمربون/ثاينتشرين ال 5الفترة من يف   

   
 مقدمة -أوال  

منذ صـدور   (2006) 1701يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - 1
 (.S/2015/837) 2015تشرين الثاين/نوفمرب  4تقريري السابق يف 

لقــد وقــت انتــخاريان لوــ ان لوقــق أعمــاإ القتــاإ بــني إدــراديء ولبنــان هــد ا ا ــدو   - 2
قـوة األمـم املتحـدة املةقتـة يف لبنـان      ا ش السادد على طوإ اخلط األزرق ويف منوقة عمليـا   

ريـانون األوإ/ يسـمرب    20يف  (2006) 1701هذان االنتخاريان للقرار  حدث)القوة(. وقد 
ــدما ُأ2015 ــا   ، عنـ ــة عمليـ ــن منوقـ ــوارية مـ ــة صـ ــال ةالةـ ــراديء،  طلقـ ــائ إدـ ــوة يف ا ـ   القـ
، عندما نفذ حـب  ا  هوومـا اخـاز متفوـر يـدوي ال ـنت       2016الثاين/يناير ريانون  4 ويف

ضد مرريبتني تابعتني جليش الدفاع اإلدراديلي جنـو  اخلـط األزرق يف منوقـة مـبارع شـبعا.      
ويف ريلتــا املنادــبتني، ر  جــيش الــدفاع اإلدــراديلي باملدفعيــة وقــذادق ا ــاون  ــاإ اخلــط          

ــا الــالتني، عم  ــدفاع       األزرق. ويف ريلت ــاين وجــيش ال ــت اجلــيش اللبن ــور م ــى الف ــوة عل ــال الق ل
 يتمنسـق  الاإلدراديلي على ادـتعا ة وقـق أعمـاإ القتـاإ ومنـت أي مبيـد مـن الت ـعيد وعملـ         

مــت األطــرال يف لبنــان وإدــراديء واجلخــا  املعنيــة علــى ال ــعيد اإلقليمــي مــن أجــء     ةاخلاصــ
 أعقـــــا  الـــــا ث الـــــذي احتـــــوا  العنـــــق واليلولـــــة  ون ادـــــتمرارئ يف االنتشـــــار. ويف

ــت ــرار      4 يف وقـ ــذ القـ ــا بتنفيـ ــد التبامخمـ ــان تبرييـ ــراديء ولبنـ ــا   إدـ ــاير، أعـ ــانون الثاين/ينـ ريـ
 وبتحقيق االدتقرار على طوإ اخلط األزرق. (2006) 1701

نـان بشـكء عـام قلـة مناعـة البلـد       وما زالال تعكس هذئ الوا ث والالة األمنيـة يف لب  - 3
ــورية. ويف      ــة السـ ــة العربيـ ــاري يف اجلمخوريـ ــااع اجلـ ــبة  الـ ــتمرار تـ ــبس ادـ ــرين  12بسـ تشـ

الثاين/نوفمرب، وقت هووم إرهـا  ريـب  يف بـ و . وزعـم تناـيم الدولـة اإلدـالمية يف العـراق         

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2015/837
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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آلـرون   200شخ ـا وأصـيس    43عن تفو  انتحاري قتـء فيـه أريثـر مـن      تهوالشام مسةولي
نــان وال دــيما حــوإ بلــدة يف حـي بــرل الرباجنــة يف بــ و . وعلــى طــوإ الـدو  الشــرقية للب  

ــا  ــاين         عردــاإ، م ــني اجلــيش اللبن ــال اشــتباريا  متكــررة ب ــة ســ  مســتقرة. ووقع ــال الال زال
ومجاعا  مسلحة دـورية، منـخا تناـيم جبخـة الن ـرة وتناـيم الدولـة اإلدـالمية، ووقـت قتـاإ           

نايم الدولة اإلدالمية على القر  من الدو  اللبنانيـة السـورية يف منوقـة    جبخة الن رة وت بني
ريـــــانون األوإ/ يســـــمرب، جـــــر  عـــــن طريـــــق لبنـــــان إجـــــال  أريثـــــر  28القلمـــــون. ويف 

شخ ـا، منـخم جرحـى وأفـرا  أدـرهم املرافقـون  ـم، يف إطـار تنفيـذ اتفـاق متعلـق             450 من
ريــانون األوإ/ يســمرب، أفرجــال جبخــة  1 بــبربت بلــدا  يف اجلمخوريــة العربيــة الســورية. ويف

، يف إطـار صـفقة   2014من أفرا  اجليش اللبناين احملتوبين منذ آ /أسسوس  16الن رة عن 
متكاملة تنووي على إطالق دراح بعض السـونا  احملتوـبين يف لبنـان. ومـا زاإ تسـعة جنـو        

 آلرين رهن األدر لد  تنايم الدولة اإلدالمية.
شــخرا مــن شــصور من ــس  20لم السيادــي  ــو إفــا  فتــرة الـــ وقــد ققــق بعــض الــب - 4

آذار/مـارس.   8آذار/مارس وقـالق   14الرديس عقس اختاذ مبا را  متوازية بني قا ة حررية 
وعلى الرسم من تبييد دليمان فرجنية من جانس زعيم حررية املستقبء دـعد الريـري، وتبييـد    

جعوـت، فـ ن الن ـا  القـانوين و يتـوافر       اللبنانيـة يـ    القـوا  ميشيء عون من جانس زعـيم  
جللســة برملانيـــة لامســة وةالةـــني النتخــا  ردـــيس للبلــد بســـبس ادــتمرار مقاطعـــة أع ـــا       

بردادـة ردـيس    “للحـوار الربملـاين  ”ا  والتيـار الـوطا الـر. وعقـد  جلسـا  ألـر         حب 
 الربملان بري، وتواصء أي ا الوار بني حررية املستقبء وحب  ا .

تشــرين الثــاين/نوفمرب، اجتمــت الربملــان يف  ورة ادــتثنادية وأقــر عــد ا     13و  12يف و - 5
مشاريت القوانني االقت ا ية واملالية ال رورية. وعقس اتفاق جر  التوصء إليه عن طريـق   من

 2016ريـانون الثاين/ينـاير    28وداطة قام هبا رديس الربملـان بـري، اجتمـت جملـس الـوزرا  يف      
. ويف تلـ  الـدورة، اعتدمـد عـد  مـن املرادـيم،       2015لة له منذ متوز/يوليه يف أوإ جلسة ريام

ــس ال    ــراال  يف ا لـ ــة جنـ ــيني ةالةـ ــ  تعـ ــا يف ذلـ ــد    مبـ ــر ، عقـ ــة ألـ ــكري. ويف جلسـ عسـ
شباط/فرباير، أقر جملس الوزرا  ميبانية االنتخابـا  البلديـة املقـرر إجرا هـا يف أيار/مـايو       2 يف

دالم جخو ئ الرامية إىل متكـني الكومـة مـن أ ا  مخامخـا      . وواصء رديس الوزرا  متام2016
املـدين  وضمان ادتمرارية بعض مةدسا  الدولة. ولالإ الفترة املشمولة بالتقرير، ظـء ا تمـت   

 قدم من لدما .ينام احتواجا  منتامة حمدو ة تدعو إىل تعبيب الوريمة وقسني ما يد
وظء عد  الالجئني السوريني الذين تسولخم مفوضية األمم املتحـدة لشـةون الالجـئني     - 6

يف لبنان مستقرا لـالإ الفتـرة املشـمولة بـالتقرير بسـبس أنامـة الـدلوإ الـيت اعتمـد ا حكومـة           
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ريـانون   31ظـرول إنسـانية ادـتثنادية. وحـ      والـيت تقيـد الـدلوإ إال يف     2015لبنان يف عـام  
دـــولال   ، ريانـــال مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــةون الالجـــئني قـــد      2015األوإ/ يســـمرب 

الجئــا يف منوقــة عمليــا  القــوة. وشــخد جممــوع   55 833الجئــا، مــن بينــخم  1 069 111
شخ ــا منــذ صــدور تقريــري الســابق،   9 227عــد  الالجــئني املســولني اطفاضــا طفيفــا مــن   

حـــدة، وعمليـــا  العـــو ة وذلـــ  ناـــرا الدـــتمرار عمليـــا  التحقـــق الـــيت تقـــوم هبـــا األمـــم املت
اجلمخورية العربية السورية وبعض حاال  املصا رة إىل بلـدان ةالثـة. ولـالإ الفتـرة املشـمولة       إىل

بــالتقرير، واصــء الســوريون العبــور مــن لبنــان إىل تررييــا أمــال يف الوصــوإ إىل أوروبــا. ويواجــه  
دلوإ جـوا إىل تررييـا   ملتمسو اللوـو  الـذين يعـربون إىل تررييـا عـن طريـق لبنـان قيـو ا علـى الـ          

 .2016ريانون الثاين/يناير  8عقس تصي ا  أ للال على أنامة الدلوإ بدأ نفاذها يف 
وريانــال الالــة يف تيمــا  الالجــئني الفلســوينيني متــوترة لــالإ الفتــرة املشــمولة          - 7

ريــانون األوإ/ يســمرب عــن تنفيــذ التعــديال  الــيت    14بــالتقرير، ال دــيما عقــس اإلعــالن يف  
على ديادة العالل يف املستشفيا  اليت تعتمدها وريالة األمم املتحدة إلساةـة وتشـصيء   أ للال 

ــروا( الالجــئني الفلســوينيني يف الشــرق األ    ــاير    )األون ــارا مــن ريــانون الثاين/ين . 2016اعتب
وأعقبال هذا اإلعالن اعت ـاما  واحتواجـا  دـلمية أمـام منشـو  األونـروا يف املخيمـا .        

اين/ينــاير، حــدث ت ــعيد ريــب  يف االحتواجــا ، إــا تســبس يف إســالق  ريــانون الث 11ومنــذ 
مةقال لعد  من منشو  األونروا، ونامال إضرابا  عامة متقوعة، إا أ   إىل توقق ريامـء  

 لعمليا  األونروا يف املخيما . وتعرض أي ا موظفو األونروا إىل  ديدا .
  

 (2006) 1701تنفيذ القرار  - ةانيا 
 الالة يف منوقة عمليا  قوة األمم املتحدة املةقتة يف لبنان - ألق 

ريـــانون األوإ/ يســـمرب، دـــوء را ار القـــوة إطـــالق ةالةـــة صـــوارية با ـــائ   20يف  - 8
إدراديء من منوقة النية، جنو  مدينة صور )القواع الصر (. ودـقط أحـد هـذئ ال ـوارية     
ــة دــواحء إدــراديء، وو يكــن         ــو  اخلــط األزرق، ودــقط آلــر يف البحــر قبال ــء جن يف حق

املمكــن قديــد موقــت دــقوط ال ــاروو الثالــذ. ويف أعقــا  ذلــ  ا وــوم ال ــارولي،    مــن
أطلق جيش الـدفاع اإلدـراديلي دـبت قـذادق هـاون علـى منوقـة واقعـة قـر  زبقـني )القوـاع            

وو تعلـن أي جخـة مسـةوليتخا عـن إطـالق ال ـوارية       الصر (. وو يدبلغ عن وقـوع إصـابا .   
الذي اعتدرب على نواق وادت مبثابة ر  فعء على مقتء ي  قنوار املقاتء املنتمـي إىل حـب  ا    

 ريانون األوإ/ يسمرب، يف ما زعم حب  ا  أنه سارة جوية إدراديلية يف  مشق. 19يف 

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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اإلدـراديلي القـوة بـتفو  ةالةـة أجخـبة       ريانون الثاين/يناير، أبلغ جـيش الـدفاع   4ويف  - 9
متفورة يدويـة ال ـنت ضـد مـرريبتني تـابعتني جلـيش الـدفاع اإلدـراديلي جنـو  اخلـط األزرق           

قذيفـة   122منوقة مبارع شبعا. وبعد ا ووم، أطلق جيش الدفاع اإلدراديلي مـا جمموعـه    يف
بـالقر  مـن منـاطق    منـخا  ـاإ اخلـط األزرق،     82شديدة االنفوار وقذيفة مدلنة، دـقوال  

جـيش الـدفاع اإلدـراديلي     عر  الوزاين وبسـورة وا يديـة ومـاري )القوـاع الشـرقي(. وأفـا       
ببن جنديني تلقيَّا العالل بسبس ال دما  النامجة عن ا ووم. وأبلغ اجليش اللبناين القوة ببنـه  

حـب  ا    و تقت إصابا  وببنه و قدث دـو  أضـرار طفيفـة علـى اجلانـس اللبنـاين. وأعلـن       
يف إشـارة إىل الصـارة اجلويـة     “مجاعـة الشـخيد يـ  قنوـار    ”مسةوليته عـن ا وـوم، ونسـبه إىل    
 ريانون األوإ/ يسمرب. 19اإلدراديلية املبعومة اليت ندفذ  يف 

ات اال  عن ريثـس مـت األطـرال،     ة اخلاصيتويف ريال الا ةني، أجر  القوة ومنسق - 10
ش الـدفاع اإلدـراديلي، وحثهاهـا علـى إاردـة أق ـى  رجـا         مبا يف ذل  اجليش اللبنـاين وجـي  

ضــبط الــنفس وعلــى ادــتعا ة وقــق أعمــاإ القتــاإ. وبالتعــاون مــت األطــرال، أجــر  القــوة    
 ريــانون األوإ/ 20ققيقــا  لتحديــد وقــادت الــا ةني ومالبســا ما. ويف ردــالتني مــةرلتني    

املمثــء   (، ذريــرS/2016/4) 2016ريــانون الثاين/ينــاير   4( و S/2015/1003) 2015 يســمرب 
ــان ريامــء املســةولية عــن أي أعمــاإ ت ــدر        ــة لبن ــدادم إلدــراديء أن إدــراديء قمــء حكوم ال

ن يوالـس حكومـة لبنــان   أراضـيخا  و عـا جملـس األمـن إىل إ انـة حـب  ا  وا وـومني وأ        مـن 
ريـانون الثاين/ينـاير    26. ويف بيـان مـةرو   (2006) 1701بالوفا  بالتباما ـا يف إطـار القـرار    

(S/PV.7610 صرحال إثلة لبنان ببنه يف ،)ينـاير، ق ـفال إدـراديء دـال قـر       ريانون الثاين 4/
ــة اجلانــس تقــوض م ــداقية      ــة ملــدة دــاعة، والحاــال أن مثــء هــذئ اإلجــرا ا  األحا ي لبناني

ــوة ــة        ق ــاجلخو  الرامي ــخما وت ــر ب ــاين و ــد  أمن ــان واجلــيش اللبن ــة يف لبن ــم املتحــدة املةقت األم
 الفاظ على االدتقرار يف املنوقة. إىل
ا  واخلــط األزرق وتبلــغ عــن مجيــت انتــخاريا  القــرار      وترصــد القــوة منوقــة العمليــ    - 11

اليت تالحاخا، مبا يف ذل  وجو  أفـرا  مسـلحني سـ  مـبذون  ـم أو أدـلحة        (2006) 1701
سـ  مــبذون هبــا. ووفقــا لواليــة القــوة، ال تفــتش القــوة املمتلكــا  اخلاصــة بشــكء ادــتباقي  ثــا  

، (2006) 1701األدلحة يف اجلنو  ما و يتوافر لديخا  ليء موةوق علـى انتـخال للقـرار     عن
يف ذل  وجو  لوـر  اهـم بتنفيـذ نشـاط معـا  انوالقـا مـن ذلـ  املوقـت. ويف الـاال  الـيت             مبا

تر  فيخا معلوما  حمد ة عن وجو  س  شـرعي ألفـرا  مسـلحني أو أدـلحة أو هياريـء أدادـية       
ت الودـادء املتاحـة    الء منوقة عمليا ا، ف ن القـوة تاـء م ـممة علـى التحـرل بادـتخدام مجيـ       
القــوة حــ  الن  ليــء  يف حــدو  واليتــخا وقــدرا ا، بالتعــاون مــت اجلــيش اللبنــاين. وو يقــدَّم إىل

http://undocs.org/ar/S/2015/1003
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http://undocs.org/ar/S/PV.7610
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ــر          ــا و تعث ــا، ريمــا أف ــة عمليا  ــا للدــلحة إىل  الــء منوق ــبذون هب ــء ســ  م ــا  نق ــى عملي عل
 .ذل  الدليء على
مــبذون هبــا يف منوقــة وواصــلال القــوة مالحاــة وجــو  مــدنيني ةملــون أدــلحة ســ    - 12

عمليا ــا، ومعاــم هــذئ األدــلحة أدــلحة صــيد. ويف ريــث  مــن األحيــان، اجتــاز صــيا ون           
ــدا )القوــاع       ــخاريا  امللحوظــة يف منوقــة بلي ــت معاــم االنت مســلحون اخلــط األزرق. وقــد وق

 ريــانون األوإ/  5دــم اخلــط األزرق بشــكء واضــر علــى األرض. ويف      الشــرقي(، حيــذ رد  
ليدا، أطلقال  ورية تابعة جليش الدفاع اإلدراديلي قنبلـة مدلنـة ر ا علـى     يسمرب، يف منوقة ب

انتخال للخط األزرق من جانس أحد ال يا ين املسلحني، وعلـى إةرهـا عـا  ال ـيا  إىل  ـاإ      
ريــانون األوإ/ يســمرب، أطلــق جنــدي تــابت جلــيش   13اخلــط األزرق. ويف نفــس املنوقــة، يف 

بعد أن اجتاز أحد ال يا ين اخلط األزرق. واحتوـال القـوة    الدفاع اإلدراديلي طلقة يف ا وا 
لــد  اجلــيش اللبنــاين بشــبن  ــء أدــلحة ســ  مــبذون هبــا وانتــخال اخلــط األزرق مــن جانــس    
ال ــيا ين، وأريــد  مــن جديــد أن حكومــة لبنــان مســةولة يف املقــام األوإ عــن ضــمان عــدم   

 احترام اخلط األزرق بكامله.وجو  مسلحني س  مبذون  م يف منوقة عمليا  القوة، وعن 
وتقريبــا معاــم االنتــخاريا  الربيــة األلــر  للخــط األزرق ارتكبــخا رعــاة ومبارعــون   - 13

لبنانيون، وذلـ  أدادـا يف مـنوقيت مـبارع شـبعا وبسـورة )القوـاع الشـرقي(. وواصـء أفـرا            
ــو م إىل الر     ــن اخلـــط األزرق و عـ ــون مـ ــذين يقتربـ ــبارعني الـ ــاة واملـ ــه الرعـ ــوة تنبيـ ــوع القـ جـ

، الحاـال القـوة   2016ثاين/يناير ريانون ال 31الحاوا أفم جنو  اخلط األزرق. ويف  ريلما
مدنيا يقـو هم ع ـو حملـي مـن أع ـا  الربملـان، وريـذل  فـر  مـن أفـرا  اجلـيش اللبنـاين،              12
ــربون إىل ي ــوا    ع ــو  اخلــط األزرق   ــة بســورة.      10جن ــا يف منوق ــاعة تقريب ــدة د ــار مل أمت

االنتـخال أةنـا  ماـاهرة ندامـال احتواجـا علـى إزالـة الصوـا  النبـا  مـن جانـس            وقت هـذا   وقد
 جيش الدفاع اإلدراديلي يف منوقة مبارع شبعا.

ريــانون األوإ/ يســمرب حــدوث انتــخاريني بــريني مــن جانــس  15والحاــال القــوة يف  - 14
ط األزرق جيش الدفاع اإلدراديلي، حني انتخكال جرافٌة تابعـة جلـيش الـدفاع اإلدـراديلي اخلـ     

أمتار بعبورها إىل اجلانس اللبناين بالقر  من قرية شبعا )القوـاع الشـرقي(، وحـني     10 وا  
جنــو  تــابعون جلــيش الــدفاع اإلدــراديلي، يف موقــت قريــس، بتوــاوزئ   8انتــخ  اخلــط األزرق 

 مترا تقريبا. وقد احتوال القوة على ريء من االنتخاريني. 30مبسافة 
ــام       ريــانون األوإ 1ويف  - 15 ــدة اخلي ــن بل ــالقر  م ــوة انفوــاران ب ــرا  الق / يســمرب، يــت أف

)القواع الشرقي(. وأبلغ اجليش اللبنـاين القـوة يف وقـال الحـق بـبن جـيش الـدفاع اإلدـراديلي         
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قام حسبما يدعى بتفو  جخاز للتوسس، إا أدفر عن جرح مدنيني لبنانيني ريانـا يف مرريبـة   
 قريبة من موقت التفو .

ين الثـاين/نوفمرب، أبلـغ جـيش الـدفاع اإلدـراديلي القـوة ببنـه ةتوـب مـدنيان          تشر 5ويف  - 16
لبنانيان ذرير أنه عرب اخلط األزرق بـالقر  مـن قريـة مـارون الـراس )القوـاع الصـر (. ويسـر          

 شـباط/  5القوة إعا ته إىل موطنـه يف نفـس اليـوم وفتحـال ققيقـان يف مالبسـا  الـا ث. ويف        
ــر، يســر  القــوة عــو ة   ــة     فرباي مــواطن إدــراديلي دــاملا إىل إدــراديء ريانــال الســلوا  اللبناني

 احتوبته قبء ب عة أيام بعد عبورئ اخلط األزرق. قد

لمواإ اجلوي اللبنـاين، بوادـوة   االنتخاريا  اإلدراديلية لبشكء شبه يومي  وادتمر  - 17
للقــرار  ، يف انتــخاليف معاــم الــاال  مرريبــا  جويــة بــدون طيــار وطــادرا  ةابتــة اجلنــاحني 

ــة.  (2006) 1701 ــراديلي      وللســيا ة اللبناني ــدفاع اإلد ــد  جــيش ال ــوة ل ــد احتوــال الق وق
واحتوـال حكومـة    فـورا.  خـا وقف حكومـة إدـراديء  ، وطلبـال مـن   عمليـا  التحليـق هـذئ    على

 لبنان أي ا لد  القوة على تل  االنتخاريا .
إدــراديء احــتالإ اجلــب  الشــما  مــن قريــة الصوــر ومنوقــة جمــاورة  ــا تقــت  وواصــلال  - 18

وحـــ  الن،  وللســـيا ة اللبنانيـــة. (2006) 1701 ـــا  اخلـــط األزرق، يف انتـــخال للقـــرار 
بشـبن   2011تر  إدراديء علـى االقتـراح الـذي قدمتـه القـوة إىل ريـء مـن الوـرفني يف عـام           و

أبلـغ  قـد  و الترتيبا  األمنية الرامية إىل تيس  انسـحا  جـيش الـدفاع اإلدـراديلي مـن املنوقـة.      
 مبوافقته على االقتراح. 2011اجليش اللبناين القوة يف متوز/يوليه 

ريــانون الثاين/ينــاير، قــام جــيش   4األوإ/ يســمرب و  ريــانون 31ولــالإ الفتــرة بــني  - 19
الدفاع اإلدراديلي بسلسلة من املناورا  اليوميـة ُأطلقـال فيخـا نـ ان املدفعيـة وا ـاون بـالقر         

واحتوــال القــوة علــى أن املنــاورا  ت ــمنال إطــالق   مــن اخلــط األزرق يف القوــاع الشــرقي.
ا شـكء لوـرا علـى أفـرا  حفـال السـالم       ن ان بالقر  من اخلط األزرق ومن مواقت القـوة، إـ  

ــة تنقــء بعــض جنــو  القــوة، الــذين       التــابعني للقــوة وعلــى الســكان اللبنــانيني، وحــد مــن حري
 ريانون الثاين/يناير. 4اضوروا لالحتما  يف مالجئ أةنا  املناورة اليت أجريال يف 

ة تنقـء رياملـة   ادتمر  القـوة يف التمتـت عمومـا  ريـ     ولالإ الفترة املشمولة بالتقرير، - 20
ومت ذل ، وقعال ب عة حوا ث متفرقـة مـن السـلول العـدواين      يف مجيت أ ا  منوقة عمليا ا.

تشـرين الثـاين/نوفمرب، حـني قامـال مرريبتـان       17ضد القـوة. وريـان ألورهـا حـا ث وقـت يف      
مدنيتان على متنخما مخسة رجاإ مسلحني ببنـدقيتني هوـوميتني وموـارق ةقيلـة بسـد الوريـق       

ة مدرعة تابعة للقوة سر  ط  حرفا )القوـاع الصـر (. ولـالإ املواجخـة الـيت تلـال       على مرريب
ذل ، أطلق أحد الرجاإ مخس طلقا  يف ا وا  بينما ادـتخدم آلـر مورقـة النتـباع الرشـا       
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و فت ذلـ  قـوا  القـوة إىل إطـالق أعـ ة       والذل ة املوجو ين على منت املرريبة التابعة للقوة.
عنـوةن معـدا  عسـكرية إضـافية       . وقبء مصا رة املكان، انتـبع أولئـ  الرجـاإ   قذيرية يف ا وا

قامـــال أربـــت دـــيارا  ومـــا يقـــر      تشـــرين الثـــاين/نوفمرب،   15مـــن مرريبـــة القـــوة. ويف   
مدنيان بسد الوريق على  ورية تابعة للقوة بالقر  من زبقني )القواع الصـر (. وهـد     20 من

التابعني للقـوة بسـكني وحـاوإ آلـر ألـذس مسـدس قادـد         أحد املدنيني أحَد أفرا  حفال السالم
الدورية، بينما رشق آلرون الدورية بالوارة. ور ان على ذل ، أطلقـال القـوة أعـ ةن قذيريـة     

تشـرين الثـاين/نوفمرب أعـ ةن     7يف ا وا ، تفرَّق بعدها الشد. ويف وقال دابق، أطلـق صـيف يف   
  حفـال السـالم التـابعني للقـوة ريـان يتـوىل حرادـة        من دالح صيد يف اال ائ العام ألحـد أفـرا  

موقت للمم املتحدة يف القواع الصر ، إا أدفر عن اصودام قذيفة من ذلـ  السـالح بالسـترة    
 الواقية من الشاايا اليت ريان يرتديخا ذل  الفر  لكنه و ي س اروح.

ي حكومـة لبنـان،   واحتوال القوة بقوة على هذئ الوا ث لـد  اجلـيش اللبنـاين وإثلـ     - 21
وطلبال إجـرا  ققيـق ريامـء، وعـو ة مجيـت املعـدا  املسـروقة، واختـاذ تـداب  ملنـت هـذا النـوع             

الــوا ث يف املســتقبء. وأ ان مجيــت املتحــاورين الــوا ث وأعربــوا عــن التــبامخم مبعاجلــة     مــن
الوضـــت، مةريـــدين مـــن جديـــد علـــى أن ا تمعـــا  احملليـــة مـــا زالـــال تقـــدر وجـــو  القـــوة.   

 تشرين الثاين/نوفمرب. 25عيد  املعدا  املسروقة إىل القوة يف أ وقد

وعلى الرسم من هذئ الوا ث املعبولـة، ظلـال عالقـة القـوة بالسـكان احمللـيني إ ابيـة         - 22
إىل حــد ريــب . وواصــلال القــوة االضــوالع ببنشــوة التوعيــة مــت الســلوا  احملليــة والبعمــا      

ا بادتمرار عن تقديرهم للنشوة الـيت ت ـولت هبـا البعثـة،     الدينيني وا تمت املدين، الذين أعربو
 وأريدوا إصرارهم على التعاون مت أفرا ها للمحافاة على ا دو  يف منوقة عمليا ا.

 –وواصلال القوة تنفيذ مشـاريت دـريعة األةـر واالضـوالع مببـا را  للتعـاون املـدين         - 23
مليـا ، وملسـاعدة السـلوا  احملليـة     وذل  لدعم بسط دلوة الدولـة يف منوقـة الع   ،العسكري

على تلبية بعض احتياجا  السكان األشـد إلاحـا. وأجـر  القـوة تـدريبا مشـترريا مـت أفـرا          
الــدفاع املــدين اللبنــاين يف جمــاإ مكافحــة الرادــق وعمليــا  البحــذ واإلنقــاذ. ونامــال القــوة  

ا ، بالتعـاون مـت برنـام     أي ان  ورة تدريبية ألر  مت أفرا  الشرطة البلدية من منوقة العمليـ 
ومسـاعدا    طبيـة وبيوريـة  وحدا  القـوة تقـدم مسـاعدا     وواصلال  األمم املتحدة اإلمنادي.

 .ا تمعا  احملليةيف جماإ طس األدنان إىل 

بانتاام مت السلوا  اللبنانيـة مـن أجـء    التحاور رديس بعثة القوة وقادد قو ا  وواصء - 24
ــا ة ودــعيا إىل ريفالــة اتبــاع فــ  منســق إزا  التحــديا  األمنيــة يف منوقــة عمليــا  القــوة     زي

 حكومة لبنان ووزارا ا ومةدسا ا األمنية يف جنو  لبنان.إشرال 
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منيـة  ويف ضـو  الالـة األ  جنـو  فـر الليوـاين.    ين  لـوا وادتمر اجليش اللبناين يف نشـر   - 25
املتــوترة علــى طــوإ الــدو  الشــرقية مــت اجلمخوريــة العربيــة الســورية، حــافال اجلــيش اللبنــاين    

وجو  معـبَّز يف اجلـب  الشـما  الشـرقي مـن منوقـة عمليـا  القـوة )قريـة شـبعا ومنوقـة             على
ــالتقرير، أجــر  القــوة مــا متودــوه     العرقــو (. نشــاطا  14 000ولــالإ الفتــرة املشــمولة ب

عملياتيــة شــخريا يف مجيـت أ ــا  منوقــة العمليــا ،  ـء تســي   وريــا  وإقامــة   األنشــوة ال مـن 
نقاط تفتيش والقيام مبخام املراقبة. وادتخدفال زيا ة األنشوة العملياتية لالإ الفتـرة املشـمولة   
بالتقرير، مقارنة بالفترة السـابقة، تعبيـب األمـن يف املنـاطق القريبـة مـن اخلـط األزرق، ال دـيما         

م ال ا ، ومنت وقوع الوا ث لالإ فترا  احتدام التوتر، ريالفترة الـيت أعقبـال   لالإ مود
وظء عد  األنشـوة العملياتيـة الـيت    ريانون الثاين/يناير.  4ريانون األوإ/ يسمرب و  20حا ةي 

عنـد نفـس املسـتو  الـذي      يف معامـه  مـت اجلـيش اللبنـاين   الوةيـق  بالتنسـيق  القوة هبا  الضولعا
 السابقة. ريان عليه يف الفترة

وواصلال القوة أي ا القيام مبناورا  وتدريبا  مشتررية مت اجليش اللبناين، من أجـء   - 26
والعملياتيــة، وقســني التنســيق العمليــا  وفعاليــة العمليــا        قدراتــه التكتيكيــة زيــا ة تعبيــب  
مــن املنــاورا    367انــال القــوة قــد أجــر     ريــانون الثاين/ينــاير، ري  31حــ  و املشــتررية.
حريـة اجلـيش   العمـء والـدورا  التدريبيـة املشـتررية مـت اجلـيش اللبنـاين، مبـا يشـمء بَ         وحلقا  
وقدمال فرقة العمـء البحريـة التابعـة للقـوة، وفـق املخـام املنوطـة هبـا، التـدريس لبحريـة            .اللبناين

بـالتقرير،  ولـالإ الفتـرة املشـمولة    اجليش اللبناين ونفذ  أنشوة يف جماإ االعتـراض البحـري.   
، دـفينة  1 632طريـق  انون الثاين/يناير، ريانال فرقة العمء البحرية قـد اعترضـال   ري 31ح  

ان، ل ــمان عــدم إ لــاإ أي أدــلحة  مرريبــ 337 وأجــاز  مــرور الســلوا  اللبنانيــة وفتشــال
 .أعتدة ذا  صلة س  مبذون هبا إىل لبنان أو

إدـراديء   وبالرسم مـن أن واليـة القـوة ال تشـمء مراقبـة لـط الوفافـا ، الـذي أقامتـه          - 27
ــة العمــء       ــد أبقــال فرق ــة، فق ــة اللبناني ــه الكوم ــرل ب ــذي ال تعت ــة وال ــة ب ــورة انفرا ي  البحري

وجو  مردي يف اجلب  اجلنـو  مـن منوقـة العمليـا  البحريـة التابعـة للقـوة مـن أجـء منـت            على
ولـالإ الفتـرة    .التوترا  على مقربة مـن الـدو  البحريـة املتنـازع عليخـا بـني إدـراديء ولبنـان        

ــر،   ــوحال أناملشــمولة هبــذا التقري ــدفاع اإلدــراديلي   ل ــذ أنشــوة متكــررة  واصــء جــيش ال تنفي
يف مـرا  عديـدة، أطلقـال زوارق  وريـة     ذل  اخلط. وعالوةن علـى ذلـ ،   لل يانة على طوإ 

 ةرشاشـ مـن مـدافت   تابعة جليش الدفاع اإلدراديلي، متمرريبة جنو  لط الوفافـا ، طلقـا    
 . ا ائ الصريف وطلقا  م يئة 
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 ترتيبا  األمن واالت اإ -با   

عن ـرا رديسـيا يف اجلخـو  الراميـة     ظلال ترتيبا  القوة لالت اإ والتنسيق مت الوـرفني   - 28
ألمن واالدـتقرار  ا احترام اخلط األزرق وتعبيب وضمان القتاليةوقق األعماإ  إىل الفاظ على
 يف جنو  لبنان.

ــو     - 29 ــر  القـ ــ ، يسـ ــري األلـ ــدم تقريـ ــذ تقـ ــدومنـ ــا يني    ة عقـ ــيني عـ ــاعيثن ةالةـ اجتمـ
ــاين/نوفمرب و   25 يف ــاين       28تشــرين الث ــو اجلــيش اللبن ــا إثل ــام لال م ــاير، ق ــانون الثاين/ين ري

وجيش الدفاع اإلدراديلي مبعاجلـة مسـادء العمليـا  األمنيـة والعسـكرية املت ـلة بتنفيـذ القـرار         
ــة، واحــتالإ جــيش      (2006) 1701 ــة والربي ــخاريا  اجلوي ــى االنت . ورريــب  املناقشــا  عل

الدفاع اإلدراديلي للوب  الشما  من قرية الصوـر، ووجـو  أدـلحة سـ  مـبذون هبـا يف منوقـة        
عمليــا  القــوة، وا عــا ا  جــيش الــدفاع اإلدــراديلي بــبن ميليشــيا حــب  ا  تقــوم ببنشــوة   

األزرق، وعلى تنفيذ تداب  بنا  الثقـة للتقليـء مـن عـد  الـوا ث       ادتوالعية على امتدا  اخلط
ريـــانون الثاين/ينـــاير، نـــاقش الورفـــان أ يـــة   28الـــيت تقـــت علـــى امتـــد  اخلـــط األزرق. ويف  

حدوث املبيد من االنتخاريا  لوقق األعماإ القتالية وأريدا من جديد التبامخمـا مبواصـلة    منت
 حملية عملية. بذإ اجلخو  من أجء التوصء إىل حلوإ

ــة      - 30 وواصــء ردــيس البعثــة وقادــد القــوة أي ــان قــاورا ةناديــا منتامــا مــت القيــا ا  املدني
والعســكرية يف لبنـــان وإدـــراديء مــن أجـــء ريســـس التبييـــد لتنفيــذ التـــداب  الراميـــة إىل الـــد    

، ولفض مستو  التوتر، وبنا  الثقة على امتدا  اخلـط  (2006) 1701انتخاريا  القرار  من
 األزرق. وو يدحَرز أي تقدم صو  إنشا  مكتس ات اإ للقوة يف تء أبيس.

ويف امليـــدان، يســـر  القـــوة التنفيـــذ الســـلس ألنشـــوة ال ـــيانة الروتينيـــة يف املنـــاطق   - 31
ــت ال      ــق مـ ــيق الوةيـ ــط األزرق، بالتنسـ ــن اخلـ ــة مـ ــة القريبـ ــي  السادـ ــرفني. ففـ ــانون  29وـ ريـ

ــتقا اإلدــراديلي يف منوقــة      ــةةر علــى الســيال ال األوإ/ يســمرب، أزالــال القــوة النباتــا  الــيت ت
بني بلد  ريفر ريال والعديسة )القواع الشرقي( بنا  على طلس جيش الـدفاع اإلدـراديلي    تقت

ق مـت الوـرفني   وبالتنسيق الوةيق مـت اجلـيش اللبنـاين. وإضـافةن إىل ذلـ ، واصـلال القـوة التنسـي        
أجء تيس  التنفيذ املنسق ألشصاإ االدتعدا  لف ء الشتا ، من قبيء إزالة النباتا  والوـني   من

 من جماري ال رل، يف مناطق ألر  قريبة من اخلط األزرق.
وواصــلال القــوة العمــء مــت الوــرفني مــن أجــء ردــم اخلــط األزرق ب ــورة واضــحة.  - 32

ــالتقرير،    ــرة املشــمولة ب ــاط      ولــالإ الفت ــاس النق ــوة لقي ــت الق ــة م ــارا  ميداني ــان ببي ــام الورف ق
ريـانون   31اإلضافية والتثبال منخا، واتفقا على نقاط جديدة دتوضت عالمـا  عليخـا. وحـ     

نقوـة مـن جممـوع     314الثاين/يناير، ريان عد  النقـاط الـيت وافـق الورفـان علـى تعليمخـا يبلـغ        

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ط املتفــق عليخـا، متــال إزالـة األلصــام   نقوـة علــى طـوإ اخلــط األزرق. ومـن جممــوع النقـا     528
الـيت   238 نقوـة. ومـن جممـوع العالمـا  الــ      255نقوة وقياس  313طرق الوصوإ إىل  من

 عالمة. 227ن بتخا القوة على اخلط األزرق، بلغ عد  العالما  اليت ققق منخا الورفان 
ــذ لوــة الــوار ا  أي ــان  وواصــلال القــوة - 33  الدــتراتيوي عمخــا للوــيش اللبنــاين يف تنفي

ــء اجلخــا  املا ــة الدوليــة للوــيش اللبنــاين   وتشــويت  يف منوقــة  املســاعدا  العســكرية مــن قجلَب
يت يرأدـخا  للونـة التنفيذيـة العسـكرية الـ     الثـامن شـارريال القـوة يف االجتمـاع    و عمليا  القوة.

  تشـرين الثـاين/نوفمرب، عقـد    27ريـانون األوإ/ يسـمرب. ويف    4يف  اجلـيش اللبنـاين، املعقـو    
 القوة واجليش اللبناين اجتماعا مشترريا للونة الوار االدتراتيوي الفرعية املعنية بالتدريس.

 
 نبع دالح اجلماعا  املسلحة - جيم 

ريـانون األوإ/ يسـمرب الـدليء     20قدمال حـوا ث إطـالق ال ـوارية الـيت وقعـال يف       - 34
مرة ألر  على وجو  أدلحة لـارل نوـاق دـيورة الدولـة اللبنانيـة يف جنـو  فـر الليوـاين.         

ريانون الثاين/ينـاير القـدرة العسـكرية لـب  ا  وادـتعدا ئ       4وقد أةبال ا ووم الذي وقت يف 
. وبقــا  الســالح (2006) 1701رة يف انتــخال أحكــام القــرار ورسبتــه يف توظيــق تلــ  القــد

ــة، يف انتــخال للقــرارا       يف ــة اللبناني أيــدي حــب  ا  ومجاعــا  ألــر  لــارل دــيورة الدول
، مـــا زاإ يقـــوض قـــدرة الدولـــة    (2006) 1701 و (2006) 1680 و (2004) 1559

دـــيا  ا وبســـط دـــلوتخا بشـــكء ريامـــء علـــى أراضـــيخا. ويف بيـــان تلفبيـــوين   علـــى إاردـــة
ة ألر  حسن ن ر ا ، األمني العام لـب  ا ، أن الـب    شباط/فرباير، أريد مر 16 يف بدذ

ةتفال بتردانة صوارية تشكء على حد زعمه را عان ألي عدوان حمتمء من جانس إدـراديء.  
ويف ذلــ  البيــان التلفبيــوين هــد  ن ــر ا  بادــتخدام ال ــوارية لشــن هوــوم علــى منشــو     

املــواطنني اإلدــراديليني. وو تدعقــد   ختــبين إدــراديلية قــد يــة ي إىل وفــاة عشــرا  الالل مــن  
جلسا  للحوار الوطا لالإ الفترة املشمولة هبذا التقريـر، وو تدوـر أي مباحثـا  رييـة      أي

 ألر  بشبن أدلحة حب  ا .
تشــرين الثــاين/نوفمرب علــى بــرل     12ويف أعقــا  ا وــوم اإلرهــا  الــذي شدــن يف      - 35

ــة باعتقــ   ــا   األجخــبة األمني ــة، أف ــدوإ    الرباجن اإ عــد  مــن املشــتبه يف انتمــادخم إىل تناــيم ال
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب،  ا ـــال  20إىل  18اإلدـــالمية يف العـــراق والشـــام. ويف الفتـــرة مـــن  

ــة      ــبوال ريميـ ــان وضـ ــر  يف لبنـ ــاطق ألـ ــرابلس ومنـ ــيدا وطـ ــارين يف صـ ــة أمـ ــبة األمنيـ األجخـ
ريــة. وألقــال القــبض األدــلحة واملتفوــرا  واألحبمــة الــيت تســتخدم يف ا ومــا  االنتحا مــن

 أي ان على مشتبه فيخم يدعتقد ببفم ريانوا يستعدون لتنفيذ هوما  انتحارية ألر .

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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وو يدحرز أةنا  الفترة املشـمولة بـالتقرير أي تقـدم يف تفكيـ  القواعـد العسـكرية الـيت         - 36
، 2006م القيا ة العامة وفتر االنتفاضة. ففـي عـا   -قتفال هبا اجلبخة الشعبية لتحرير فلسوني 

تقرر تفكي  هذئ القواعد يف جلسا  الوار الـوطا. ومـا فتـئ وجـو  هـذئ القواعـد ينـتق         
 من السيا ة اللبنانية ويعرقء قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجبا  من الدو  اللبنانية بفعالية.

 
 حار األدلحة ومراقبة الدو  - اإ  

أن علـــى مجيـــت الـــدوإ أن متنـــت بيـــت  (2006) 1701قـــرر جملـــس األمـــن يف قـــرارئ  - 37
تبويد أي رييـان أو فـر  يف لبنـان ببدـلحة ومـا يت ـء هبـا مـن عتـا ، مـن جانـس مواطنيخـا              أو
 انوالقا مـن أراضـيخا أو بادـتخدام السـفن والوـادرا  الـيت ترفـت علمخـا. ويف نفـس القـرار           أو

طلس ا لس أي ا من الكومة اللبنانية تبمني حدو ها وس ها من نقاط الـدلوإ ملنـت  لـوإ    
 األدلحة وما يت ء هبا من عتا  إىل لبنان  ون موافقته.  

وقـد  أ  إثلــو حكومــة إدــراديء علــى إبــالد األمــم املتحــدة بــبن املعلومــا  املتــوفرة   - 38
 -األدـلحة إىل حـب  ا  عــرب الـدو  اللبنانيــة    لـديخم تفيـد بعمليــا  ريـب ة ومتواصـلة لنقــء     

قذيفـة وصـاروو    100 000السورية وأن الب  قـد أصـبحال لديـه الن تردـانة تبيـد علـى       
وأن معامخا موجو  يف املناطق السكنية املدنية. ويف الونة األل ة، جر  تبرييد هذئ املـباعم  

ــةرلتني   ــاير  4 ( وS/2015/1003ريــانون األوإ/ يســمرب )  20يف الردــالتني امل  ريــانون الثاين/ين
2016 (S/2016/4   ــرة ــا يف الفق ــن     10( املشــار إليخم ــس األم ــان موجــه إىل جمل ــالئ. ويف بي أع

ء أمثلـة علـى املواقـت الـيت تفيـد معلومـا        ريانون الثاين/يناير، قدم املمثء الدادم إلدرادي 26 يف
إدراديء ببن حـب  ا  حو ـا إىل مواقـت قتاليـة. وتتعامـء األمـم املتحـدة مـت تلـ  اال عـا ا            
ادية، مبا يف ذل  يف ضو  البيانا  العامة ال ـا رة عـن حـب  ا ، ولكنـخا ليسـال يف وضـت       

 يسمر  ا بالتحقق من صحتخا بوريقة مستقلة.
ــا زاإ - 39 ــورية.      ومـ ــة السـ ــة العربيـ ــاري يف اجلمخوريـ ــااع اجلـ ــارل يف الـ ــب  ا  يشـ حـ
زالــال اجلنــازا  تقــام يف لبنــان ملقــاتلي حــب  ا  الــذين ُقتلــوا يف اجلمخوريــة العربيــة           ومــا

ــة مــن مقــاتلي   2015تشــرين الثــاين/نوفمرب  14الســورية، وقــد أفــا   التقــارير يف   ــبن ةالة ب
حلــس. وتفيــد األنبــا  أي ــا بــبن أفــرا ان لبنــانيني آلــرين  حــب  ا  أدــروا بــالقر  مــن مدينــة 

ان موا إىل صفول اجلماعا  املسلحة املقاتلة يف الااع السوري. ويتواصـء ورو  تقـارير    قد
تفيــد بان ــمام مــواطنني لبنــانيني إىل صــفول تناــيم الدولــة اإلدــالمية يف اجلمخوريــة العربيــة    

يف هـذا التناـيم مـن بـني مـن اعتقلتـخم قـوا  األمـن         السورية وببن عد  املشتبه يف أفم أع ا  
 لبنان يعكس الدور الذي تة يه ا موعا  املتورفة يف زرع التورل. يف

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2015/1003
http://undocs.org/ar/S/2016/4
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اللبنانيــة مشــوبان بــالتوتر لــالإ الفتــرة   -وريــان الوضــت علــى طــوإ الــدو  الســورية   - 40
يف بلـدة عردـاإ   ، انفوـر  قنبلـة   2015تشرين الثـاين/نوفمرب عـام    6املشمولة بالتقرير. ففي 

تشـرين الثـاين/نوفمرب،    7إا تسبس يف مقتء أربعة أشخاص ووقوع عد  مـن اإلصـابا . ويف   
ادتخدفال قنبلة ةانية  ورية تابعة للويش اللبنـاين يف عردـاإ وأصـابال مخسـة جنـو . وواصـء       

، 2016اجلــيش انتشــارئ بقــوة حــوإ عردــاإ وعلــى طــوإ الــدو . ويف أوادــء شــباط/فرباير   
ــاين موقعــا يف عردــاإ وألقــى القــبض علــى عــد  مــن املشــتبه يف انتمــادخم     هــاجم اجلــي ش اللبن

للدـلحة ةتـو  أي ـا علـى أحبمـة انتحاريـة. وأفـا          بنتنايم الدولة اإلدالمية، وضبط تبـ  إىل
اجلــيش بوقــوع اشــتباريا  متعــد ة مــت مقــاتلني ريــانوا ةــاولون التســلء إىل لبنــان، إــا تســبس  

 وقوع عد  من القتلى. يف
لبنـان   وور   تقارير متواصلة عن حررية املقاتلني واال ار س  املشروع باألدلحة بـني  - 41

تشـرين الثـاين/نوفمرب    17 و 8واجلمخورية العربية السورية لالإ الفترة املشمولة بالتقرير. ففي 
ــلحة. ويف   2015 ــوز م أدـ ــربني يف حـ ــبة األمـــن مخـ ــاير  14، اعتقلـــال أجخـ ــانون الثاين/ينـ ريـ
 .للي دبيء الوزير السابق ميشيء ياحة بكفالة ريثما يدستبنق الكم ال ا ر ب  انته، ُأ2016
ولالإ الفترة املشمولة بالتقرير، ظء هنال عد  من حـوا ث إطـالق النـار عـرب الـدو        - 42

ــان. فقــد ددــولال     ــة الســورية با ــائ لبن ــة العربي ــا مــن حــوا ث إطــالق   31مــن اجلمخوري حا ة
وأطلقال ةالةة صوارية ادتخدفال بلدا  يف لبنـان، وشـنال طـادرا     حا ث ق ق،  32 و نار

الكومة السورية سارتني جويتني على األراضي اللبنانية. وو يدبلسغ عن وقوع إصابا  مـن جـرا    
 .هذئ الوا ث

مليــون  800تشــرين الثــاين/نوفمرب، وافــق الربملــان علــى خت ــي  مبلــغ قــدرئ    12ويف  - 43
ــاين. و  ــد ا ياريــء        والر للوــيش اللبن ــواإ متكــني اجلــيش مــن  دي ــذئ األم ــن ه ريــان الصــرض م

األدادية، وأن تسـتخدم للمعـدا  اللوجسـتية وس هـا مـن املعـدا  سـ  املخلكـة الـيت و تصوخـا           
باليــني  والر لد  ــال لتــوف  األدــلحة   3منحــة مقدمــة مــن اململكــة العربيــة الســعو ية تبلــغ   

علـى قـديذ لوتـه لتنميـة القـدرا  ريـي تعكـس        والعتـا  مـن فرنسـا. ويعكـق اجلـيش اللبنـاين       
النـدا ا    املساعدة الوار ة ح  الن وتربز جماال  االحتيال املتبقية ذا  األولويـة. واتسـاقا مـت   

ــان، يواصــء       ــة للبن الــيت وجخخــا يف وقــال دــابق ريــء مــن جملــس األمــن وجمموعــة الــدعم الدولي
تعبيـب قدرتـه    ين على أداس ةنادي من أجـء الشرريا  الدوليون تقدم الدعم أي ان إىل اجليش اللبنا

 .على تبمني الدو  اللبنانية مت اجلمخورية العربية السورية ومواجخة التخديدا  اإلرهابية
وأدــخم التنفيــذ املتواصــء للخوــط األمنيــة يف طــرابلس والبقــاع يف ققيــق ا ــدو  العــام    - 44
الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. ونتيوـة      تل  املناطق، مت أن حوا ث مث ة للقلق قد وقعال لـالإ  يف
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انتشار اليـازة سـ  املشـروعة للدـلحة، ادـتخدمال أدـلحة ناريـة مـن جديـد علـى يـد جمـرمني             
ويف نباعــا  شخ ــية. وتســببال دلســلة مــن الــوا ث الــيت  لــال ادــتخدام األدــلحة الناريــة   

لبقـاع ويف بعلبـ ،   وقوع عد  من القتلى واجلرحى يف ريء من زحلة وبلدة مقنـة الواقعـة يف ا   يف
شـباط/فرباير   1وريذل  يف  ار الوادـعة حيـذ دـقط ضـحايا يف صـفول اجلـيش اللبنـاين. ويف        

شخ ـا وضـبط ريميـة مـن املتفوـرا  واألدـلحة        39، ألقى اجليش اللبناين القبض على 2016
 .والذلادر بعد أن ُقتء شخ  وأصيس أربعة آلرون يف نباع مسلر نشس بني أدرتني

بليون  والر  1.1، مت اإلدخام مببلغ يبيد على 2015انون األوإ/ يسمرب ري 31وح   - 45
ملواجخــة األزمــة يف لبنــان. ويف   2015بليــون  والر الــالزم خلوــة عــام   1.87مــن أصــء مبلــغ  

ملواجخـة   2016ريانون األوإ/ يسمرب، ادتخلال حكومة لبنـان واألمـم املتحـدة معـان لوـة عـام       
بليون  والر لتقدم املساعدة اإلنسانية وتوف  المايـة لنحـو    2.48األزمة يف لبنان، اليت تستلبم 

 .مليون شخ  من أشد الفئا  ضعفان واالدتثمار يف اخلدما  واالقت ا ا  واملةدسا  2.8
 2016شــباط/فرباير  4الــذي عقــد يف لنــدن يف  مؤؤر دعم ؤؤرعةؤؤاملنطعة     ؤؤطوأدــفر  - 46
ملعاجلـة أزمـة الالجـئني السـوريني. ففـي بيـان النوايـا        قوإ هام يف النخ  الـذي يتَّبعـه لبنـان     عن

الــذي أ لــال بــه حكومــة لبنــان إىل املــةمتر، أقــر  علنــا ببنــه مــن املــرجر أن يبقــى الالجئــون     
السوريون يف البلد لفتـرة طويلـة مـن الـبمن، و ـذا مـن ال ـروري إ ـا  حلـوإ أريثـر ادـتدامة            

اية املوال عندما تسـمر الاـرول بـذل .    ريثما يتمكن الالجئون من العو ة إىل  يارهم يف ف
 ،وتعخد الشرريا  الدوليون بتقدم  عم هام ال يقت ر على تلبية االحتياجا  اإلنسانية العاجلـة 
بء يتناوإ أي ا االدتقرار الوويـء األجـء وأولويـا  التنميـة الـيت حـد  ا الكومـة. والتبمـال         

املتعلقــة باــرول اإلقامــة وت ــارير   الكومــة، بــدورها، بادــتعراض األطــر التنايميــة القادمــة  
العمء لتمكني الالجئني السوريني من ال وإ على فرص العمء. وقـد شـكلال املسـبلتان معـان     
ــى اخلــدما .          ــرزق وال ــوإ عل ــبا  ال ــبمني أد ــوق الالجــئني يف ت ــيت تع ــة الرديســية ال العقب

ــباإ  ــو  وال ــة مــن الالجــئني الســوريني يعيشــون قــال لــط الفقــر،    70ي ويعتمــدون  يف املاد
ب ورة متبايدة على املساعدة الدولية لتلبية احتياجـا م األدادـية. ونتيوـة تـدهور األوضـاع،      
ــبوال املبكــر            ــخا ال ــ  األوضــاع، من ــت تل ــق م ــا  دــلبية للتكي ــن آلي ــا  ع ــر  أنب ــال ت ــا زال م

 والقسري، وإاردة اجلنس من أجء البقا ، وعمء األطفاإ.
، أصـبر الن حـوا    2015يف أيلوإ/دـبتمرب  “ دردـة العـو ة إىل امل ”وبعد بد   لـة   - 47
طفــء مـن الالجـئني الســوريني يسـتفيدون مـن التعلــيم      160 000 طفـء لبنـاين و   249 000

طفــء  300 000ا ــاين يف املــدارس العامــة. وعلــى الــرسم مــن تلــ  اجلخــو ، مــا يــباإ هنــال  
ة التعليم على وضت لوـة  دوري على األقء حمرومني من التعليم الناامي. وتعكق حاليان وزار
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ــة  ــاإ   ”ةاني ــت األطف ــوف  التعلــيم جلمي ــذين       “لت ــئني ال ــت أطفــاإ الالج  ــدل إىل تســويء مجي
دن الدرادـة يف التعلـيم الريـي وسـ  الريـي وضـمان اإلبقـا  علـى األطفـاإ اللبنـانيني            يف هم

 مسولني يف التعليم العام.
ني لبنــان مــن اجلمخوريــة العربيــة وقــد  لــء عــد  قليــء جــدا مــن الالجــئني الفلســويني  - 48

الســورية لــالإ الفتــرة املشــمولة هبــذا التقريــر ألن حكومــة لبنــان طبقــال قيــو ا علــى الــدلوإ  
. وطرأ اطفاض طفيق على جمموع عـد  الالجـئني الفلسـوينيني القـا مني     2014أيار/مايو  يف

الجـئ، وذلـ     42 000من اجلمخورية العربية السورية واملسولني لد  األونـروا  يـذ بلـغ    
يف أعقا  عو ة بعـض الالجـئني إىل اجلمخوريـة العربيـة السـورية ومصـا رة آلـرين البلـد دـعيا          
للوصوإ إىل أوروبا، حسس ما ُذرير. وما زالـوا يواجخـون قيـو ا فيمـا يتعلـق بتوديـد إقامتـخم        

ــة نســانية. وتعليــق املســاعدة ا القانونيــة يف لبنــان إــا يتســبس يف املبيــد مــن التحــديا  اإل   لنقدي
، أ   أي ــا إىل زيــا ة 2015الشــخرية املقدمــة ألســراض اإلدــكان، الــيت بــدأ  يف متوز/يوليــه 

 ضعق هذئ الفئة.
 

 األلصام األرضية والقنابء العنقو ية -ها   
مثلمـا حـدث يف الفتــرة املشـمولة بــالتقرير السـابق، جــر  إأجـازة مخســة أفرقـة إلزالــة        - 49

ــن    ــتخل  م ــق لل ــدويان وفري ــام ي ــة      األلص ــالورق اللي ــام ب ــة األلص ــق إلزال ــذلادر املتفوــرة وفري ال
ــا مســاحتخا         ــة هب ــن أراض ملوة ــام م ــوة األلص ــال الق ــوة. وأزال ــا  الق ــة عملي ونشــر  يف منوق

مترا مربعا من أجء إتاحة الوصوإ إىل نقـاط اخلـط األزرق لـالإ الفتـرة املشـمولة هبـذا        136
ملتحدة لإلجـرا ا  املتعلقـة باأللصـام بثمـاين     التقرير. وعالوة على ذل ، اضولعال  ادرة األمم ا

زيــارا  ل ــمان النوعيــة إىل مواقــت عمليــا  ومواقــت ُأجنــب  فيخــا عمليــا  إزالــة األلصــام           
منوقة العمليا  وأجر  دبت زيارا  لرصد السالمة إىل مواقت  ري فيخـا أعمـاإ  ديـد.     يف

تسـليم مـوا  تثقيفيـة للتوعيـة مبخـاطر      وقامال  ادرة األمم املتحدة لإلجرا ا  املتعلقـة باأللصـام ب  
 لصب لتوزيعخا يف مدارس لبنان. 5 000األلصام إىل املرريب اللبناين ملكافحة األلصام يف شكء 
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 ترديم الدو  - واو 
ــرة        - 50 ــة الســورية لــالإ الفت ــيني أو تردــيم الــدو  اللبناني ــدشم بشــبن تع و يدحــرز أي تق

املشمولة هبذا التقرير، مبا يف ذل  يف املناطق اليت تعترب فيخا الدو  سـ  مةريدـدة أو حمـء نـباع،     
. و ـس  (2006) 1701و  (2006) 1680مثلما  عا إىل ذلـ  جملـس األمـن يف القـرارين     

تعــيني الـــدو  بـــني لبنـــان واجلمخوريـــة العربيــة الســـورية وتردـــيمخا يف أقـــر  وقـــال إكـــن   
الناحية العملية لتمكني الكومة اللبنانية مـن بسـط دـلوتخا علـى مجيـت األراضـي اللبنانيـة،         من

ولــتمكني قــو  األمــن اللبنانيــة واجلــيش اللبنــاين مــن تــبمني الــدو  ملنــت  لــوإ األدــلحة           
 يت ء هبا من عتا . ما أو
 مــن وو يدحـرز أي تقـدم أي ــا بشـبن مســبلة مـبارع شـبعا. وو يــر  أي ر ش حـ  الن ال       - 51

يف تقريـري   الـوار   إدراديء وال من اجلمخورية العربية السورية بشبن التحديد املةقال لتل  املنوقة
 (.S/2007/641) (2006) 1701عن تنفيذ القرار  2007تشرين األوإ/أريتوبر  30املةرو 

  
 أمن ودالمة قوة األمم املتحدة املةقتة يف لبنان   - ةالثا 

راجعــال القــوة لووخــا األمنيــة وتــداب ها الراميــة إىل التخفيــق مــن املخــاطر بتنســيق   - 52
وةيق مت السلوا  اللبنانية، وقـدمال التـدريس يف جمـاإ التوعيـة األمنيـة إىل األفـرا  ومدعـاليخم.        
والعمــء جــارى علــى تنفيــذ أعمــاإ قســني املنشــو  واألصــوإ اخلاصــة  مايــة القــوة. وال تــباإ 

منية ال ارمة دارية يف منوقة العرقـو  )القوـاع الشـرقي(، حيـذ تتولـس تـنقال        التداب  األ
القوة وموظفي األمم املتحدة املدنيني اللرين حرادة أمنية. وقد اختذ  القوة تداب  احترازيـة  

ريانون الثاين/ينـاير،  لـال    4ريانون األوإ/ يسمرب و  20مةقتة أةنا  الا ةني اللذين وقعا يف 
 على الررية يف بعض املناطق واحتما  املوظفني يف بعض مواقت األمم املتحدة.فرض قيو  

وواصــلال القــوة رصــد الــدعاو  اجلاريــة يف احملكمــة العســكرية اللبنانيــة ضــد أشــخاص  - 53
يدشتبه يف ضلوعخم يف التخويط لشن هوما  لو ة علـى القـوة أو يف شـنخم تلـ  ا ومـا .      

ة دالم تـابعني للقـوة يعملـون يف إطـار الوحـدة اإلدـبانية       ويف ق ية هووم لو  شدن على حفا
ــام  ــة يف   2007يف عـ ــة جلسـ ــكرية الدادمـ ــة العسـ ــد  احملكمـ ــوبر   30، عقـ ــرين األوإ/أريتـ تشـ
. ويف ق ــية ا وــوم اخلوــ  2016متوز/يوليــه  1، ومــن املقــرر عقــد اجللســة املقبلــة يف  2015

اجلناة األربعـة احملكـوم علـيخم دـابقا،     ، واليت طعن يف الكم فيخا أحد 2008الذي وقت يف عام 
ــكرية يف    ــتئنال العســ ــة االدــ ــة يف حمكمــ ــد  جلســ ــاين/نوفمرب   25عدقــ ــرين الثــ ، 2015تشــ

. وال يـباإ التحقيـق جاريـا يف ةـالث     2016آذار/مـارس   10املقرر عقد اجللسة املقبلـة يف   ومن
ا  نيــة إرهابيــة . ويف ق ــية تتعلــق ب بــد2011ق ــايا تتعلدــق هبومــا  لوــ ة ارتدكبــال يف عــام  

http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2007/641
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. 2016شـــباط/فرباير  5 ، عدقـــد  جلســة يف 2014بــدأ  إجرا ا ــا يف ريـــانون الثاين/ينــاير    
 .2016حبيران/يونيه  13وقرر  احملكمة عقد اجللسة املقبلة يف 

  
 انتشار قوة األمم املتحدة املةقتة يف لبنان - رابعا 

بلـدا   40عسـكريا ينتمـون إىل   فـر ا   10 528شباط/فرباير، تبلفال القوة من  5ح   - 54
امــرأة،  75موظفــا مــدنيا  وليــا منــخم   252امــرأة، ف ــال عــن  394مســا ا بقــوا ، منــخم 

ــخم   551 و ــا من ــا  56امــرأة. وإضــافة إىل ذلــ ، ت ــم القــوة    145موظفــا مــدنيا وطني مراقب
زيـا ة عـد    نسا . وتعمء القوة على  4عسكريا تابعني  يئة األمم املتحدة ملراقبة ا دنة، منخم 

ــوازن      النســا  املــدنيا  والعســكريا  اللــوا   ــري إيفــا هن، هبــدل التقليــء مــن الــتالإ الت
 اجلنسني يف البعثة. بني
  

 مالحاا  - لامسا 
إين أعر  من جديـد عـن إ انـيت للـخووم الـذي تعرضـال لـه مرريبتـان تابعتـان جلـيش            - 55

ــراديلي يف   ــدفاع اإلدـ ــاير   4الـ ــانون الثاين/ينـ ــ 2016ريـ ــةوليته  والـ ــب  ا  مسـ ــن حـ ذي أعلـ
تنفيـــذئ. وأ يـــن أي ـــا عمليـــا  إطـــالق ال ـــوارية يف ا ـــائ إدـــراديء الـــيت نفـــذ           عـــن
. وقــد شــكء الا ةــان ريال ــا انتــخاريا لوــ ا للقــرار    2015ريــانون األوإ/ يســمرب  20 يف

إ. ويشــكدء أي ــا ر  إدــراديء بــ طالق النــار يف ا ــائ  ولوقــق أعمــاإ القتــا (2006) 1701
ولوقـق أعمـاإ القتـاإ، وال يتوافـق مـت توقعـا         (2006) 1701أرض لبنان انتخاريا للقـرار  

ضـرورة   األمم املتحدة ببن خيوـر الورفـان القـوة بـالوا ث واتنعـا عـن الـر ، إال إذا ات ـحال        
 ذل  يف حالة الدفاع الفوري عن النفس.

ــا يف       - 56 ــذين وقعـ ــا ةني اللـ ــن الـ ــا، ولكـ ــدو  حاليـ ــو ة ا ـ ــس بعـ ــانون  20وإين أرحـ ريـ
ريانون الثاين/يناير يذريدران ببن الالة القادمة على طوإ اخلـط األزرق هشـة    4 األوإ/ يسمرب و

ــال لوــر     ــة. فخن ــة يف املنوق ــار التوــورا  اجلاري ــى إدــا ة تقــدير   ومعرضــة لة ريــب  يوــوي عل
العواقـــس الـــيت ةتمـــء أن تكـــون مـــدمرة بالنســـبة للبنـــان وإدـــراديء. فعلـــى وجـــه اخل ـــوص،  

ريانون الثاين/يناير تاطر حقيقية جدا تنوـوي علـى  ـد  الـااع      4الا ث الذي وقت يف  شكء
 (2006) 1701رار عرب اخلط األزرق. وبالتا  ف ين أهيس بالورفني أن يلتبما التباما تامـا بـالق  

وأن ةترما وقق أعماإ القتـاإ  وققيقـا لـذل ، أحثخمـا علـى اختـاذ التـداب  الالزمـة، بالتنسـيق          
 .الوةيق مت القوة، ملنت أي عمء من شبنه أن خيء با دو  واالدتقرار يف املنوقة

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ــتمرار   - 57 ــس بادـ ــا      وإين أرحـ ــراديلي يف االعتمـ ــدفاع اإلدـ ــيش الـ ــاين وجـ ــيش اللبنـ اجلـ
ترتيبا  االت اإ والتنسيق اليت وضعتخا البعثة باعتبارها عن را أدادـيا يف منـت التـوترا      على

على طوإ اخلط األزرق ونبع فتيلخا واحتوا  الوا ث عند وقوعخـا. ويف هـذا ال ـد ، يـتعني     
نــاورا  املقــررة، ال دــيما حــني تنفــذ علــى مقربــة   علــى الوــرفني ريليخمــا أن خيوــرا القــوة بامل 

اخلط األزرق وتشمء إطالق النار بالـذل ة اليـة. فمثـء هـذئ األنشـوة اكـن أن يتسـبس         من
يف دو  التفاهم بني الورفني أو تعريض األشخاص الـذين يقتربـون مـن اخلـط األزرق للخوـر،      

 .مبن فيخم أفرا  القوة
ــذ    - 58 ــا  ال ــخ  البن ــت الن ــيا م ــرفني     ومتش ــو الو ــي، أ ع ــد  الثالة ــان يف املنت ــدئ اجلانب ي اعتم
ي ــاعفا اجلخــو  الراميــة إىل الوفــا  بالتبامــا  ريــء منــخما بــ حراز املبيــد مــن التقــدم             أن إىل

ادء ملمودـة  ، وب فة لاصة، السـعي إىل إ ـا  ودـ   (2006) 1701التنفيذ التام للقرار  صو 
يتولـائ   مـا   ـو  لتعبيب أدس وقق  ادـم إلطـالق النـار وإ ـا  حـء طويـء األجـء للـااع، علـى         

ذل  القـرار. وإين أحـذ الوـرفني علـى العمـء مـت منسـقيت اخلاصـة ومـت القـوة مـن أجـء الناـر              
 .ا اال  اليت اكن أن ةَرز فيخا تقدم صو  وقق  ادم إلطالق النار يف
الذي أحرزئ الورفان مةلرا بالتعـاون مـت القـوة علـى وضـت عالمـا         وأالحال التقدم - 59

مرديــة علــى امتــدا  اخلــط األزرق، وأهيــس باجلــانبني ريليخمــا أن ي ــاعفا جخو  ــا مــن أجــء   
التوصء إىل نقاط اتفـاق بشـبن أجـبا  اخلـط األزرق الـيت يريـان أن وضـت العالمـا  فيخـا يـث            

ام للخـط األزرق عامـء بـالغ األ يـة يف الفـاظ علـى       اخلالل. وأذريِّـر أي ـا بـبن االحتـرام التـ     
 ا دو  واالدتقرار يف املنوقة، وأن أي انتخال متعمد للخط األزرق أمر س  مقبوإ.

 (2006) 1701ويدعــدش عــدم إحــراز تقــدم بشــبن منوقــة مــبارع شــبعا وفقــا للقــرار     - 60
م درا لقلق متبايد. فخـالإ الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، أظخـر  التوـورا  علـى أرض الواقـت         
مــرة ألــر  احتمــاإ زعبعــة االدــتقرار نتيوــة لعــدم معاجلــة تلــ  املســبلة. وإين أريــرر  عــو   
املوجخـة إىل إدـراديء واجلمخوريـة العربيـة السـورية ريــي تقـدما ر يخمـا علـى التحديـد املةقــال          

 .2007تشرين األوإ/أريتوبر  30شبعا املعروض يف تقريري املةرو ملنوقة مبارع 
وال يباإ جيش الدفاع اإلدراديلي ةتـء  ـاإ قريـة الصوـر واملنوقـة املتامخـة  ـا الواقعـة          - 61

ة ألـر  إدـراديء بالتبامخـا    . وأذريِّـر مـر  (2006) 1701 اإ اخلـط األزرق يف انتـخال للقـرار    
بسحس قوا ا املسلحة من املنوقة، وفقا لذل  القرار. وأحذ السـلوا  اإلدـراديلية علـى اختـاذ     
اخلووا  الالزمة لتحقيق تل  الصاية، وأشوعخا على زيا ة االدتفا ة من وجو  القوة وترتيبا ـا  

 .وآمنة ة ب ورة دلسةاملتعلقة باالت اإ والتنسيق من أجء تيس  االنسحا  من املنوق

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ومن املسادء اليت ال تباإ تشكء م در قلق بالغ ريون إدـراديء تواصـء انتـخال ا ـاإ      - 62
. (2006) 1701اجلــوي للبنــان يوميــا تقريبــا، يف  اهــء تــام لســيا ة لبنــان وألحكــام القــرار 

مـرة ألـر  إىل وقـق مجيـت عمليـا  التحليـق فـوق األراضـي وامليـائ          وأ عو حكومـة إدـراديء   
 اإلقليمية اللبنانية.

ويساورين قلق عميق بشبن وجو  أدـلحة سـ  مـبذون هبـا يف املنوقـة الواقعـة بـني فـر          - 63
، على  و مـا يتـبني بوضـوح    (2006) 1701الليواين واخلط األزرق، إا اثء انتخاريا للقرار 

من عمليا  إطالق ال وارية من منوقة عمليـا  القـوة ومـن ادـتخدام بنـا ق هووميـة ضـد        
، 2015تشـرين الثـاين/نوفمرب    17حفاة السـالم التـابعني للقـوة أةنـا  الـا ث الـذي وقـت يف        

دـلحة صـيد. فادـتمرار    ف ال عن الاال  الكث ة اليت شاهد  فيخا القوة أشخاصا ةملـون أ 
وجو  صيا ين مسلحني يعـربون ريـذل  اخلـط األزرق أحيانـا ينوـوي علـى احتمـاإ التسـبس         
ــا املســةولية الرديســية           ــان، الــيت تقــت عليخ ــرفني. وإين أ عــو حكومــة لبن يف حــوا ث بــني الو

ريفالــة عــدم وجــو  أفــرا  مســلحني ســ  مــبذون  ــم أو معــدا  أو أدــلحة ســ  مــبذون      عــن
 ة عمليا  القوة، إىل أن تتخذ مجيت اإلجرا ا  الالزمة لتحقيق تل  الصاية.منوق يف هبا
ــر          - 64 ــوة. وأذريِّ ــا الق ــرض   ــيت تتع ــدواين ال ــالقلق إزا  حــاال  الســلول الع وإين أشــعر ب
الكومة اللبنانية تتحمء املسةولية الرديسية عن ريفالة دالمة أفرا  القوة وأمنـخم، وأحـذ    ببن

ى مواصلة التعاون مت القوة ل مان توف  الماية املنادبة لفاـة السـالم،   السلوا  اللبنانية عل
 بودادء منخا حماريمة مرتكيف األفعاإ اليت تستخدفخم.

ومت ذل ، إين أشعر باالطمئنان لكـون هـذئ الـوا ث املتفرقـة الـيت وقعـال بـني أفـرا           - 65
لـيني، الـيت تاـء عالقـة إ ابيـة.      حمليني والقوة ال تعكس العالقـة الـيت تـربط البعثـة بالسـكان احمل     

ــة، وأرحــس أي ــا بكــون          ــ  العالق ــب تل ــوة لتعبي ــذ ا الق ــيت تب ــاجلخو  املتواصــلة ال وأرحــس ب
السلوا  اللبنانيـة وا تمعـا  احملليـة املقيمـة يف منوقـة العمليـا  قـد ريـرر  التبامخـا بالعمـء           

 القوة على الفاظ على ا دو  واالدتقرار الساددين. مت
احتفاظ حـب  ا  باألدـلحة ال يـوفر المايـة للبنـان مثلمـا تـدشعي تلـ  اجلماعـة،           وإن - 66

ــد        ــان ويشــكء  دي ــانون يف لبن ــ  بســيا ة الق ــن ذل ــدال م ــه خيــء ب ــان   لوــ ان انولكن لســيا ة لبن
أعوام عن الر  املـدمرة الـيت  ار  بـني حـب  ا  وإدـراديء،       10وادتقرارئ. فبعد مرور  و 

ن تفا يخـا، ال يـباإ احتفـاظ حـب  ا  ومجاعـا  ألـر  بالسـالح لـارل         واليت ريان من املمك
. (2006) 1701و  (2004) 1559ديورة الدولة يناقض التبامـا  البلـد مبوجـس القـرارين     

قلــق عميــق إزا  ادــتعدا  حــب  ا  ورسبتــه يف ادــتخدام قدراتــه يف انتــخال للقــرار  وإين أشــعر ب
ريــانون  4، علــى  ــو مــا يت ــر مــرة ألــر  مــن الــا ث الــذي وقــت يف         (2006) 1701
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ا ،  ، األمــني العــام لــب الثاين/ينــاير عــرب اخلــط األزرق. ويعــدش التخديــد الــذي وجخــه ن ــر ا 
املقبولـة الـيت    شباط/فرباير مثاال تقشـعر لـه األبـدان للبيانـا  سـ       16املدنيني اإلدراديليني يف  إىل

أ ينـــخا. وإذا تســـببال يف نشـــو  نـــباع حيـــازة حـــب  ا  للدـــلحة أو حماولتـــه ال ـــوإ          
لبنـان واملنوقـة.    أدلحة متوورة، فمن احملتمـء أن تكـون لـذل  عواقـس وليمـة جـدا علـى        على

واألدلحة اليت الكخا حب  ا  وس ئ مـن اجلماعـا  مسـبلة ينبصـي أن يتناو ـا الـوار الـوطا،        
وياء من األ ية مبكـان أن يدسـتبنق الـوار الـوطا يف أقـر  وقـال إكـن بعـد انتخـا  ردـيس           

  قلـق ا تمـت الـدو     اجلمخورية للنار يف املسادء ذا  األ ية األدادية بالنسبة للبنان، واليت تـث 
بشــكء مباشــر. ومــا زاإ مــن املخــم تنفيــذ القــرارا  الســابقة املتخــذة يف إطــار الــوار الــوطا،    
وقديدا القرارا  املتعلقة باع دالح اجلماعا  سـ  اللبنانيـة وتفكيـ  القواعـد التابعـة للوبخـة       

   االدــتمرار يف إرجــا  االنتفاضــة. فقــد أ -القيــا ة العامــة وفــتر  -الشــعبية لتحريــر فلســوني 
 .وإدراديء معاجلة هذئ املسادء لفترا  طويلة إىل زيا ة املخاطر اليت  د  لبنان

وأ ين مشاررية مواطنني لبنانيني يف الااع السـوري يف انتـخال لسيادـة النـبي بـالنفس       - 67
يادـية  اليت تنتخوخا حكومة لبنان ومبا ئ إعالن بعبدا الـذي وافقـال عليـه مجيـت األطـرال الس     

، والــذي أعــا  جملــس األمــن التبرييــد علــى أ يتــه. وأهيــس   2012يف البلــد يف حبيران/يونيــه 
اميت األطـرال اللبنانيـة أن تكـق عـن أي مشـاررية يف الـااع السـوري، اتسـاقا مـت التبامخـا           

 الوار  يف إعالن بعبدا، وأن تلتبم جمد ا بسيادة النبي بالنفس.
  تاطر زيا ة التورل يف لبنـان نتيوـة عوامـء حمليـة وبيئـة      وما زاإ القلق يساورين إزا - 68

إقليمية. ومتشيا مت لوـة العمـء العامليـة املتعلقـة مبنـت التوـرل امل ـحو  بـالعنق الـيت بـدأتدخا           
ريانون الثاين/يناير، تقق األمم املتحدة على أهبة االدـتعدا  ملسـاعدة السـلوا  اللبنانيـة      6 يف

جلنــوح إىل التوـــرل والتوــرل امل ــحو  بــالعنق وتعكـــق     يف جخو هــا الراميــة إىل منــت ا   
ــة      علـــى ــا  املعنيـ ــت اجلخـ ــد . وأحـــذ مجيـ ــر يف ذلـــ  ال ـ ــاون املبكـ ــبء التعـ ــال دـ ادتكشـ
ــى ــة         عل ــم املتحــدة ل ــياسة فــ  شــامء بصي ــت األم ــى العمــء م ــدو  عل ــوطا وال ال ــعيدين ال
 ر  به هذا البلد.التورل العنيق يف لبنان هبدل  اية طابت تعد  األ يان الذي ينف منت
وأ ين حرريـة املقـاتلني ونقـء املعـدا  الربيـة عـرب الـدو  السـورية اللبنانيـة يف انتـخال            - 69

ــرار  ــراق ا ــاإ اجلــوي     (2006) 1701للق ــار والت ــا  الق ــق وإطــالق الن ، وريــذل  عملي
عـدم   اللبنانية انوالقا من اجلمخورية العربية السـورية. وأ ريـد مـن جديـد أن    املناطق الدو ية  يف

األطـرال للسـيا ة    وجو  قديد وترديم للحدو  السورية اللبنانية ال يربر انتخال أي طـرل مـن  
اللبنانية. وأهيس  كومـة اجلمخوريـة العربيـة السـورية واجلماعـا  املتحاربـة يف منوقـة القلمـون         

 .الدو  وأن قترم ديا ة لبنان ودالمته اإلقليمية أن تكق عن انتخال

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


 S/2016/189 

 

20/23 16-03111 

 

وأشــ  مــرة ألــر  إىل إفــال  انتشــار األدــلحة مــن دــيورة الدولــة اللبنانيــة. فحيــازة  - 70
األدلحة النارية ب ورة س  مشروعة تشـكء  ديـدا لوـ ا ألمـن املـواطنني يف لبنـان وتقـوض        

 (2006) 1701بامخـا مبوجـس القـرار    ديا ة القانون. وأهيـس بالـدوإ األع ـا  أن تفـي بالت    
 مبنت بيت أو تبويد أي رييان أو فر  يف لبنان ببدلحة وما يت ء هبا من عتا .

وأو  أن أةـــا علـــى الـــدور الـــذي ية يـــه ريـــء مـــن اجلـــيش اللبنـــاين والـــدوادر األمنيـــة    - 71
نيــة العديــدة الــيت يواجخخــا لبنــان، مبــا يشــمء تــبمني الــدو  اللبنانيــة   مواجخــة التحــديا  األم يف
اجلمخورية العربية السورية، والعمء جنبا إىل جنس مت القـوة يف جنـو  لبنـان تنفيـذا للقـرار       مت

ــة   (2006) 1701 ــداللي. وأ ريــد جمــد ا أ ي ــن ال ــوة    ، وضــمان األم ــني الق ــق ب ــاون الوةي التع
. وأشــ  باخل ـــوص إىل أن بنــا  قـــدرا    (2006) 1701واجلــيش اللبنــاين يف تنفيـــذ القــرار    

يف منوقة عمليـا  القـوة مسـبلة     (2006) 1701اجليش على أ ا  املخام املقررة مبوجس القرار 
ذا  أولوية ادتراتيوية وعن ر هـام لتنفيـذ القـرار تنفيـذا ريـامال. وأحـيط علمـا بارتيـاح بتعـيني          

زاإ  ةالةــة أع ــا  يف ا لــس العســكري إــا أدــفر عــن مــء  الشــواسر يف تلــ  الوظــادق. ومــا   
بــا  وأن تاــء العمليــة ســ  مسيَّســة املخــم أن تتســم عمليــة تعــيني قيــا ة اجلــيش اللبنــاين بالث  مــن

ــاين. وأرحــس بالــدعم الــذي مــا زاإ الشــرريا       ل ــمان ةقــة اجلمخــور يف ادــتقاللية اجلــيش اللبن
ــاين، ويف العمــء      ــدريس للوــيش اللبن ــوف  املعــدا  والت ــه يف جمــاإ ت ــاديون الرديســيون يقدمون الثن

ــدوليني  توــوير التعــاون املــدين العســكري وعناصــر حقــوق اإلنســان. وأحــذ     علــى الشــرريا  ال
اجلـيش   واجلخا  املا ة الدولية علـى مواصـلة املبـا رة إىل تقـدم الـدعم مـن أجـء تعبيـب قـدرا          

ــة القــدرا  ولوــة الــوار االدــتراتيوي املســتكملتني، وذلــ        اللبنــاين مبــا يتفــق مــت لوــة تنمي
 .(2006) 1701لتمكني اجليش اللبناين من االضوالع باملخام املنوطة به مبوجس القرار 

وأرحس بتوديد االلتبام السيادي بني الورفني لالإ الفترة املشمولة بـالتقرير والـذي    - 72
، وادــتئنال اجتماعــا  2015أ   إىل إقــرار تشــريعا  يف الربملــان يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  

ية إىل تسوية مسبلة الفراد الردادي. وأةا علـى مـا اـارس    جملس الوزرا  وتكثيق اجلخو  الرام
رديس الوزرا  دالم من قيا ة ويبذإ من جخو  متواصلة لتمكني الكومة مـن العمـء بفعاليـة.    
وما زاإ الفراد الردادي املستمر على مد  عشرين شخرا يـث  قلقـا بالصـا ألنـه يعيـق علـى  ـو        

األمنيـة واالقت ـا ية واالجتماعيـة واإلنسـانية الـيت      لو  قدرة لبنان علـى الت ـدي للتحـديا     
ــبجي          ــيت طــاإ أمــدها أي ــا يف ت ــة السيادــية ال ــد. ومــن احملتمــء أن تتســبس األزم تواجــه البل
اإلحســاس بــاالسترا  وزرع التوــرل لــد  فئــا  مــن الســكان علــى حســا  روح املواطنــة   

بعمــا  اللبنــانيني إىل التقيــد املسـةولة. وإنــا أريــرر الــدعوة الـيت وجخخــا جملــس األمــن جلميـت ال   
بددتور لبنان واتفاق الوادق وامليثاق الوطا، وتصليس ادـتقرار لبنـان وم ـاله الوطنيـة علـى      
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السيادــة الببيــة، والت ــرل بــروح املســةولية والقيــا ة واملرونــة للتعويــء بعقــد  ورة برملانيــة   
لــذين يقــاطعون اجللســا  والشـروع يف انتخــا  ردــيس للبلــد. ولــذا، أهيـس ببع ــا  الربملــان ا  

الربملانية اخلاصة بانتخا  رديس للومخورية أن يشارريوا يف تل  اجللسا  على وجـه السـرعة   
 النتخا  رديس  ون مبيد من التبل .

وأحيط علما بتخ ي  الكومة ميبانية لالنتخابا  البلدية وأرحس بالفرصـة املتاحـة    - 73
انتخــا  إثلــيخم احمللــيني. وأحــذ الســلوا  اللبنانيــة  للمــواطنني اللبنــانيني ملماردــة حقخــم يف 

أن تكفء انعقا  االنتخابا  البلدية يف املوعد احملـد . وأشـوت السـلوا  اللبنانيـة ريـذل        على
على أن ت من اختاذ التـداب  الالزمـة لتحسـني متثيـء املـرأة وأعـرض عليخـا تـوف  الـدعم الـتقا           

 جناز هذئ العملية.الالزم من األمم املتحدة للمساعدة يف إ
ومــا زالــال إجــرا ا  احملكمــة اخلاصــة للبنــان تعكــس التــبام ا تمــت الــدو  مبكافحــة     - 74

اإلفــال  مــن العقــا . ومــن جخــة ألــر ، أحــيط علمــا بــاإلفرال عــن الــوزير الســابق ميشــيء  
ــة ال ــا رة يف حقــه بتخمــة اإلرهــا        ــق باإل ان ــه املتعل ــة يف انتاــار البــال يف طعن ياحــة بكفال

ــايو  يف ــى       2015أيار/م ــرة ألــر  عل ــة م ــة اللبناني ــا أحــذ الســلوا  الق ــادية واألمني . وإن
 مواصلة جخو ها الرامية إىل مكافحة اإلفال  من العقا .

وأشكر الدوإ األع ا  املشاررية يف جمموعة الدعم الدولية للبنان وأرحـس باملشـاررية    - 75
ا ة منسقيت اخلاصة. وقـد اجتمـت الفريـق    املستمرة للفريق، على مستو  العمء، يف ب و ، بقي

لتنسيق اجلخو  املبذولة والردادء املوجخة بشبن السالم واألمن، وققيق االدـتقرار، واملشـاريء   
اليت يواجخخا لبنان يف ا الني اإلنساين واإلمنادي. وياء الفريق منتد  هاما للعمء مت اجلخـا   

اررية الدوليـة يف  عـم قـدرة لبنـان علـى التكيـق       الوطنية املعنية وللدعوة إىل توديت نوـاق املشـ  
 وققيق ادتقرارئ وأمنه.

ويف دياق تباطة النمو االقت ا ي، ما زاإ يساورين القلق إزا  تبايـد أوجـه ال ـعق،     - 76
وارتفــاع معــدال  الفقــر والبوالــة بــني الالجــئني والســكان امل ــيفني يف لبنــان، وال دــيما          

الشعس اللبنـاين والكومـة اللبنانيـة علـى دـخادخما املسـتمر       النسا  والشبا . وإنا أشكر  بني
 ــائ الالجــئني، ريثمــا تســمر الاــرول بعــو ة آمنــة، وأشــ  إىل أ يــة ادــتمرار االلتــبام مببــدأ   

 اإلعا ة القسرية. عدم
وأعر  عن امتناين لبيا ة الدعم املقدم من ا تمت الدو  إىل لبنـان، وااصـة يف إطـار     - 77

بيــا ة بشــكء ريــب  يف الــدعم املقــدم لالدــتوابة للزمــة الســورية الــذي أعلـــن          التبامــا  ال 
ــه ــدن يف       عن ــد يف لن ــذي عق ــة ال ــةمتر  عــم دــورية واملنوق ــالنار   4لــالإ م شــباط/فرباير. وب
ــة إىل الشــرريا  ملواصــلة مشــارريتخم         إىل ــو  املوجخ ــرر  ع ــد، أري حوــم االحتياجــا  يف البل
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سانية الفورية والندخد  الوويلة األجء. فتعبيب ادـتقرار لبنـان   لبنان ويف اجلمت بني اإلساةة اإلن يف
ومنــوئ مــن الناحيــة االقت ــا ية ديســاعد علــى التخفيــق مــن حــدة ال ــعق اللــذ يف التوــذر 

اللبنانيني والالجئني، وديسـخم يف الفـاظ علـى ادـتقرار البلـد. ودـيكون تنفيـذ التبامـا           بني
ــذئ التحــد     ــة للت ــدي   ــة بالص ــدن ذا أ ي ــة     لن ــرص االقت ــا ية املتاح ــاق الف ــيت نو يا  وتود
 للموتمعا  امل يفة والالجئني على السوا .

وأرحس باملناقشا  اليت جـر  مـةلرا بشـبن مبـا رة التمويـء اجلديـدة لـدعم منوقـة          - 78
الشرق األودـط و ـاإ أفريقيـا الـيت يقو هـا البنـ  الـدو ، بـدعم مـن األمـم املتحـدة والبنـ              

واليت دتتير فرصة للبنان ريي ة ء على التمويء الـدو  بشـروط ميسـرة.     اإلدالمي للتنمية،
ومن شبن هذئ الفرصة أن تساعد علـى ختفيـق أعبـا  لبنـان االقت ـا ية واالجتماعيـة والبلـدان        
األلر  اليت تست يق أعدا ا ريـب ة مـن الالجـئني السـوريني والـيت تـوفر مجيعخـا، مـن لـالإ          

 ادتوابتخا، منفعة عامة عاملية.
ــا  الالجــئني         - 79 ــبال تكــون ملخيم ــتمرار القيــا ة الفلســوينية يف االلتــبام ب وأرحــس باد

ــروري الن أريثـــر         ــة. ومـــن ال ـ ــالعنق الـــدادر يف املنوقـ ــان أي صـــلة بـ ــوينيني يف لبنـ الفلسـ
وقال م ـى قسـني األوضـاع املعيشـية لالجـئني الفلسـوينيني يف لبنـان،  ون اإللـالإ          أي من

ياق تسـوية دـلمية شـاملة. ويف هـذا ال ـد ،  ـس أن يلتـبم ا تمـت          ء ق ية الالجئني يف دـ 
ــار  لالجــئني           ــر الب ــا  تــيم ف ــا ة بن ــام أشــصاإ إع ــن أجــء إمت ــوار  إضــافية م ــوف  م ــدو  بت ال

. وتبني االحتواجا  األلـ ة زيـا ة اعتمـا  الالجـئني     2009الفلسوينيني، اليت بدأ  يف عام 
ش  إىل أن األونروا تسخم، عندما تكون إولة علـى  ـو   الفلسوينيني على لدما  األونروا وت

أريثر ادتدامة، يف تعبيب االدتقرار يف لبنان واملنوقة. فبوضاع الالجـئني الفلسـوينيني النـازحني    
إىل لبنان من اجلمخورية العربية السورية تب ا  هشاشة. وأشوت اجلخـا  املا ـة علـى اإلدـراع     

ولـتمكني الوريالـة    2016وث أزمـة متويـء جديـدة يف عـام     بتقدم  عمخا للونروا لتفا ي حد
 من االضوالع بواليتخا وتقدم املساعدة لالجئني الفلسوينيني بفعالية.

ويشكء التنقيس عـن مـوار  الـنفط والصـاز يف عـرض البحـر وادـتصال ا أولويـة وطنيـة           - 80
واصــلة اختــاذ لكـء مــن لبنـان وإدــراديء. وأشــوت مـن جديــد ريــال مـن لبنــان وإدــراديء علـى م     

اخلووا  الالزمة اليت من شبفا أن تتـير تسـوية املنازعـة املتعلقـة باملنوقـة االقت ـا ية اخلاصـة،        
وبــالنار إىل عـــدم إحـــراز أي تقـــدم لـــالإ الفتـــرة املشـــمولة هبـــذا التقريـــر. واألمـــم املتحـــدة  

 ادتعدا  لتقدم املساعدة إذا طلس الورفان ذل . على
من آةار األزما  اليت تشخدها مجيـت أرجـا  املنوقـة ومـن الـااع       وال يباإ لبنان يعاين - 81

السوري على وجه اخل وص. فانتخاريا  وقق أعماإ القتاإ الـيت وقعـال لـالإ هـذئ الفتـرة      
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املشـــمولة بـــالتقرير تعكـــس مـــرة ألـــر  لوـــر وقـــوع تـــداعيا  ألحـــداث العنـــق اجلاريـــة   
شـكله علـى ادـتقرار لبنـان. وال اكـن      اجلمخورية العربية السـورية والتخديـد اخلوـ  الـذي ت     يف

ــان مــا زاإ يواجــه العديــد مــن التحــديا  املعقــدة       اعتبــار ادــتقرار البلــد أمــرا مســلما بــه. فلبن
ودتواصء األمم املتحدة العمء علـى معاجلـة تلـ  املشـاريء مـت شـرريادخا اللبنـانيني والـدوليني         

نسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني.     ي م التبام املنامة  قـوق اإل “ يشمء لبنان برمته”باتباع ف  
ودــادر قــرارا  جملــس األمــن الــيت   (2006) 1701ودــيكون إحــراز تقــدم يف تنفيــذ القــرار  

تنفــذ بعــد عــامال جوهريــا يف إ ــا  حلــوإ طويلــة األجــء ترمــي إىل إفــا  الــااع يف املنوقــة    و
 م عا إ و ادم وشامء يف الشرق األودط.والتوصء إىل دال

وأو  أن أعـــر  عـــن تقـــديري املســـتمر جلميـــت البلـــدان املســـا ة بقـــوا  وعتـــا          - 82
األمم املتحدة املةقتة يف لبنـان ويف فريـق مـراقيف لبنـان التـابت  يئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة           قوة يف

ــوظفي        ــان، الســيدة دــيصريد ريــاد، وم ــة. وأتوجــه بالشــكر ملنســقيت اخلاصــة لشــةون لبن ا دن
ــوا  لوتشــيانو         ــوة، الل ــدة الق ــان وقاد ــة يف لبن ــم املتحــدة املةقت ــوة األم ــة ق ــرديس بعث ــخا  ول مكتب

نو  وللفرا  العسكريني واملدنيني يف القوة ملا ية ونه من  ور هـام يف تعبيـب االدـتقرار    بورتوال
 .واألمن يف لبنان وعرب اخلط األزرق يف مرحلة حرجة بالنسبة للبنان واملنوقة
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