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 (2006) 1701 األمن جملس قرار تنفيذ عن العام ألمنيا تقرير  
 

 2016 حزيران/يونيه 24 إىل شباط/فرباير 26 من الفترة يف  
  

 مقدمة - أوال 
 صـدور  منذ (2006) 1701 األمن جملس قرار لتنفيذ شامال تقييما التقرير هذا ميقدِّ - 1

 .(S/2016/189) 2016 شباط/فرباير 26 يف السابق تقريري
 لبنــان يف املؤقتــة املتحــدة األمــم قــوة عمليــا  منطقــة يف عمومــا هادئــة احلالــة كانــ  - 2

 املشــمولة الفتــرة خــال  وقعــا اللــذين احلــاد ني أعقــا  يف األزرق، اخلــ  طــو  وعلــ  )القــوة(
 الــذي االســتفزازي اخلطــا  مــن الــر م علــ  نســبيا مســتقرة احلالــة وظلــ . الســابق بــالتقرير
 واإلسـرائيلية  اللبنانيـة  السـلطا   وواصـل  . األزرق اخلـ   طـو   علـ   لالستقرار هتديدا يشكل
 مــ  ُأجريــ  الــي االتصــاال  إطــار يف (2006) 1701 القــرار بتنفيــذ لتــزامالا علــ  التأكيــد
 علـ   احلفـا   علـ   عزمهـا  أبـد   كمـا . القـوة م  و لبنانشؤون ل ةاخلاص املتحدة األمم ةمنسق
 لالتصـا   املنشـأة  اآلليـة  طريـق  عـن  القـوة  مـ   الو يـق  التعـاون  خال  ومن .القتا  أعما  وقف

 حمليـة  ترتيبـا   إىل السـع   وواصـال  احملليـة  التوترا  حدة ختفيف عل  الطرفان عمل ،والتنسيق
ــة ــي التزاماهتمــا بشــأن حمــدودا ظــل التقــدم أن  ــر. األزرق اخلــ  طــو  علــ  عملي ــتم مل ال  ي
 مـرور  وبعـد . النـار  إلطـالق  دائم وقٍف حتقيق حنو تقدم ُيحَرز ومل القرار، مبوجب بعد تنفيذها

 حالــة بــني اخللــ  عــدم جيــدر ،(2006) 1701 القــرار اختــا  علــ  أعــوام 10 مــن يقــر  مــا
. القـرار  يف الـواردة  الرئيسـية  األهـدا   تنفيـذ  حنـو  تقـدم  وإحـراز  لبنان جنو  يف السائدة اهلدوء

 مـن  اسـتباقية  جهـود  وبـذ   الـدو،،  الصـعيد  عل  هلا مستمر اهتمام إيالء املسألة هذه وستتطلب
 .الطرفني جانب

 رئـيس  مـ   لبنـان  إىل أجريتها الي ةزيارال خال  الرئيسية النقاط تلك عل  أكدُ  وقد - 3
 تلــك وخــال . آ ار/مــار  25 و 24 يــوم  للتنميــة اإلســالم  البنــك ورئــيس الــدو، البنــك
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. نينيفلســطيالو الســوريني والالجــ ني والنســاء والشــبا  اللبنانيــة قيــادةال مــ  اجتمعنــا الزيــارة،
 املشــتركة الزيــارة هــذه أتاحـ   وقــد. قــوةال مركــز وإىل والبقـا،،  طــرابلس إىل زيــارة وأجرينـا 
ــبة ــا علــ  للتشــديد مناس ــن، بالســالم التزامن ــتقرار واألم ــداخل  واالس ــقو ،ال  االســتقرار حتقي

 اللبنـا   للشـعب  بـه  نـدين  مبـا  أيضـا  االعترا  وجرى .هبأسر لبنان يف واالقتصادي االجتماع 
 أبـرز    وقـد . وطنـهم  إىل عـودهتم  حـني  إىل الالجـ ني  استضـافة  يف كرمـه  علـ   عظـيم  دْين من
 األَســر، تلــك للقــاء هبــا قمنــا الــي والزيــارا  الضــعيفة، األَســر مــ  أجريناهــا الــي شــاورا امل

 يالـ  اللبنانيـة  ستضـيفة امل للمجتمعـا   امنائيـة واإل اإلنسانية املساعدا  تقدمي إىل احلاجة استمرار
 ضــرورة عــن فضــال ،والفلســطينيني الســوريني لالجــ ني كــذلكو كافيــة،  ــر خــدما  تتلقــ 
 .اللبنا  اجليش  لك يف مبا لبنان، يف الدولة ملؤسسا  قوي دو، دعم توفر مواصلة

 للتـأ ر  معرضـا و هشـا  األمـ   الوضـ   ظـل  ،عمومـا  ةهادئـ  البلـد  يف الةاحل  كان بينماو - 4
 أمــام مفخخــة ســيارة انفجــر  ،هيونيــحزيران/ 12 ففــ . اإلرهابيــة اهلجمــا ب خــا  وجــهب

 عـن  املباشـرة  مسـؤوليتها  جهـة  أي ُتعل ـن  ملو. بـرو   وسـ   يف احمللية املالية املؤسسا  إحدى
 اهتنفـذ  الـي  األخـرة  االمتثـا   بتدابر املتعلق الداخل  نقاشال سياق يف احلادث ووق . االنفجار
 أي وقــو، منــ  إىل الراميــة اجلهــود األمــن قــوا و اللبنــا  اجلــيش واصــلو. اللبنانيــة املصــار 
 الفتـرة  يف والشـام  العـراق  يف اإلسالمية الدولة ظيمتن نفذه الذي اخلطر كاهلجوم إرهايب هجوم

 صــال  تــربطهم ممَّــن فــيهم املشــتبه مــن عــدد علــ  القــب  وُألقــ  .الســابق بــالتقرير املشــمولة
ــيمب ــة تنظ ــا و اإلســالمية الدول ــة جبماع ــ . أخــرى مقات ل ــك وم ــ  ، ل ــةاحل ظل ــاطق يف ال  املن

 ظـيم تن مـن  مقـاتلون   لـك  يف مبـا  فيهـا،  مقـاتلني  وجـود  سـتمرار ال نتيجـة   ةمستقر  ر احلدودية
 .النصرة وجبهة اإلسالمية الدولة

 اإلســالم ، املــؤمتر منظمــة أمـام  ،ســالم متــام الـوزراء  رئــيس قــام /أبريل،نيسـان  15 يفو - 5
 الوزاري والبيان بعبدا إعالنب عمال ينتهجها الي بالنفس النأي بسياسة لبنان التزام تأكيد بإعادة
 أعقـا   يف الـوزراء  جملـس  باسـم  أصـدره  الـذي  بيـان ال مـ   أيضـا  يتفق ومبا حلكومة،ا عن الصادر
اململكــة  قيـام  إ ــر علـ   اخلطـوة  هــذه وجـاء  . شـباط/فرباير  22 يف املعقــودة االسـتثنائية  اجللسـة 

 املـؤمتر  منظمـة العربية السعودية بتعليق جمموعة تدابرها لتقـدمي الـدعم إىل اجلـيش اللبنـا ، وقيـام      
 .اهلل حز  ضد تدابر باختا   اخلليج التعاون وجملس العربية الدو  وجامعة اإلسالم 

ــا  تنظــيم جــرى أيار/مــايو، 29 إىل 8 مــن الفتــرة ويف - 6 ــة االنتخاب  النحــو علــ  البلدي
 منـــذ وىلاأل للمـــرة االنتخابـــا  هـــذه جريـــ وُأ .البلـــد أحنـــاء عـــرب جـــوال  أربـــ  يف املقـــرر
 أمنيــة حــوادث أي وقــو، دون واإلجيــايب الســلم  الطــاب  عليهــا بيغلــ أجــواء يف 2010 عـام 
 خـال   جلسـا   الـوزراء  جملـس  عَقـدَ و .احلكومـة  لقيـادة  جهـوده  سـالم  السـيد  وواصل. ُتذكر
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 حـز   أعلـن  ،حزيران/يونيه 14 ويف. املراسيم من احمدود اعدد وأقرَّ ،بالتقرير املشمولة الفترة
 الداخليـة  ا قـرار ال اختـا   آليـة  علـ   احتجاجـا  احلكومـة  مـن  وزرائـه  من ا نني استقالة الكتائب

 عــن ،ريفــ  أشــر  ،العــد  وزيــر إعــالن أعقــا  يف اخلطــوة هــذه جــاء و. الــوزراء لــسجمل
. الـوزراء  جملـس  علـ   اهلل حـز   هبيمنـة  وصـفه  مـا  عل  احتجاجا فربايرشباط/ 21 يف استقالته
 بــري، نبيــه الربملــان، رئــيس برئاســة الربملــا  احلــوار جلســا  عقــد مواصــلة مــن الــر م وعلــ 

 رئـــيس انتخـــا  بشـــأن تقـــدم حـــَرزُي مل اهلل، وحـــز  املســـتقبل تيـــار بـــني احلـــوار اراســـتمرو
 ،هيونيــ حزيران/ 2 ويف. عــامني  مــن  أكثــر منــذ  اشــا ر  يــزا  ال منصــب  وهــو  لجمهوريــة،ل
ــل مل ــةلل القــانو  النصــا  يكتم ــودة نياألربعــ ربملانيــةال جلس  نتيجــة  ،رئــيس النتخــا  املعق
ــةاجل مقاطعــةلل ــارا جانــب مــن اري ــوط  لتي  املــد  اجملتمــ  شــطاءن وظــّل. اهلل وحــز  احلــر ال

ــن ــد إدارة بتحســني يطــالبون ممَّ  حمــدودة منتظمــة احتجاجــا  ينظمــون اخلــدما  وتقــدمي البل
 .بالتقرير املشمولة الفترة خال  النطاق

 لـدى  سـجلني امل السـوريني  الالجـ ني  عـدد  ظـل  أيضـا،  بالتقرير املشمولة الفترة وخال  - 7
 وضـعتها  الي للسياسة نتيجة  لبنان، يف امستقر الالج ني لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية
 يفو. اإلنسـانية  احلـاال   علـ   البلـد  إىل الـدخو   إمكانيـة  تقتصـر  بأن 2015 عام يف احلكومة

 ،الج ـا  1 048 275 املفوضـية  لـدى  املسـجلني  السـوريني  الالجـ ني  عـدد  بلغ مايو،أيار/ 20
 .القوة عمليا  منطقة يف الج ا 47 138  لك يف مبا
 خميمــا  يف بـالتقرير  املشـمولة  الفتــرة بدايـة  منـذ  واالحتجاجــا  التـوترا   سـتمر  وا - 8

 الـي  املستشـفيا   يف العـال   سياسـة  علـ   دخل أُ الي تعديال ال بشأن الفلسطينيني الالج ني
ــة تعتمـــدها ــغيل إل ا ـــة املتحـــدة األمـــم وكالـ  األدىن الشـــرق يف الفلســـطينيني الالجـــ ني وتشـ
 ماعـا  اجل بـني  القائمـة  اخلالفـا   حلـل  حاد ـا  مب بـدء ال إ ـر  عل  األجواء هدأ و. )األونروا(
 منشــ   إ ــالق حركــا  مــن تخفيــفال إىل اجلــاري احلــوار ىأدو. واألونــروا الفلســطينية
 بـني  خطـرة  اشـتباكا   وقعـ   احللـوة،  عـني  خميم يفو. فيها االعتصاما  تنظيم ومن األونروا
 .القتل  من عدد وقو، إىل أد  ،فتح حركةو متطرفني مقاتلني

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

ــوة جنــز أ - 9 ــَرْي الق ــا  تقري ــة بشــأن التحقيق ــي صــواري ال إطــالق عملي ــذ  ال  يف ُنف
 الصـن   يدوية متفجرة أجهزة باستخدام وق  الذي واهلجوم 2015 األو /ديسمرب كانون 20
 التحقيـق  وأكـد  .نتائجهمـا  عل  الطرفني كال القوة وأطلع . 2016 الثا /يناير كانون 4 يف

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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 صـواري    ال ـة  أن األو /ديسـمرب  كـانون  20 بتاري  وق  الذي احلادث يف القوة أجرته الذي
 وقــ م يف بطاريــا  تشــغيل طريــق عــن مرجتلــة منصــا  مــن ُأطلقــ  قــد ملــم 122 عيــار مــن

 هناريـا  مـن  قريبـة  مزرعـة  يف الثال ـة  واري صال أحد وسق . الغريب( )القطا، احلنية من بالقر 
ــاد أ حــني يف إســرائيل، يف ــارير ف ــا  الصــارو  ســقوط عــن تق ــةقب البحــر يف الث  الســاحل ال
 الــدفا، جــيش وردَّ. الثالــ  الصــارو  ســقوط موقــ  حتديــد باإلمكــان يكــن ومل.  ســرائيلاإل

 جـوار  يف سـقط   ،ملم 122 عيار من اوناهل نران دفعا  من سبٍ  عن يقل ال مبا اإلسرائيل 
 عـن  مسـؤوليتها  جهـة  يأ تعل ن ملو إصابا ، وقو، عن غيبلَّ ومل. الغريب( )القطا، زبقني قرية

 اهلجــوم عــن اإلســرائيل  الــدفا، جــيش مــن املقدمــة املعلومــا  علــ  وبنــاًء. الصــواري  إطـالق 
 الصـن   يدويـة  أجهـزة   ال ـة  تفجـر  جرى أنه إىل القوة خلص  ،ينايرالثا / كانون 4 يف املنفذ
ــر تبعــد منطقــة يف ــومتر مــن أكث  .شــبعا مــزار، منطقــة يف األزرق اخلــ  مــن اجلنــو  إىل كيل

 كـل  يقـود  جنـدي  وكـان  ،اإلسـرائيل   الـدفا،  يشجل تابعتني مركبتني التفجر أجهزة وأصاب 
ــة ــارير وأفــاد . مركب ــديني نقــل عــن تق ــن. الصــدمة مــن العــال  لتلقــ  اجلن  اهلل حــز  وأعل
 نبلـة ق 122 جمموعـه  ما اإلسرائيل  الدفا، جيش أطلق  لك، عل  وردا. اهلجوم عن تهمسؤولي
. فوسـفورية  ومـواد  االنفجـار  شـديدة  مـواد  علـ   بعضـها  حيتـوي  ،ملـم  155 عيـار  مـن  مدفعية
ــة 82 وســق  ــها قنبل ــاطقم يف األزرق اخلــ  مــن الشــما  إىل من ــوزا ، عــر  ن  وبســطرة، ال

 علــ  ينطـوي  مبـا  لكـن  كــبرة، أضـرار  إحلـاق  دون مـن  الشــرق (، )القطـا،  واملـاري  واجمليديـة، 
 .القوة وأفراد احملليني للسكان بالنسبة كبرة خماطر
 63-9 وقــ امل مــن الشــرق إىل ،اإلســرائيل  الــدفا، جــيش قــام مــار ،آ ار/ 15 يفو - 10
 علـ   خرسـانية  أنابيـب  مـن  قطـ   إزالـة ب الشرق (، )القطا، العديسة من بالقر  املتحدة ألممل

 الحـق،  وقـ   ويف. األزرق اخلـ   مـن  اجلنـو   إىل اإلسـرائيل ،  الـتق   السـيا   إىل مـؤد   مسـار 
 يف ارمليــ احــاجز يقيمـون  كــانوا بينمــا األزرق اخلـ   وناللبنــاني ةالبلديــ الشـؤون  عمــا  انتـهك 
ــاء. نفســه املوقــ  ــه ،احلــاجز إنشــاء وأ ن  إىل املتواجــدون اإلســرائيل  الــدفا، جــيش جنــود وجَّ
 مراحـل  مجيـ   قـوة ال رصـد  و. اللبنـانيني  العمـا   اجتاه يف أسلحتهم التق  السيا  من اجلنو 

 اللبنـا   اجلـيش  مـن  وأفـراد  وناللبناني نيوناملد عاد التا،، اليوم يفو. لتصعيدل امنع احلادث هذا
 اجـزء  اإلسـرائيل   الـدفا،  جيش أقام مار ،آ ار/ 21 يفو. األزرق خل ا وانتهكوا املنطقة إىل
 قـوة  لواص ـ وُت. اإلسـرائيل   الـتق   السـيا   مـن  اجلنـو   إىل نطقـة امل يف التجهيز سابق جدار من

 حيـ   األزرق، اخلـ   مـن  املنطقـة  تلـك  يف اهلـدوء  كفالـة ل الطـرفني  م  هتااتصاال املتحدة األمم
 .املاض  يف توترا  نشأ 



S/2016/572 
 

 

16-10765 5/24 

 

 مــرور عنــد أساســا نامجــة وكانــ  ،األزرق لخــ ل أخــرى ةبريَّــ انتــهاكا  وُســجل  - 11
 زراعـة  أ نـاء  مـزارعني  عـن و ،الشـرق (  )القطـا،  بسـطرة و شـبعا  زار،مبـ  وقطعاهنم املاشية رعاة

 السـابق  يف شـوه د   أن وبعـد . الغـريب(  )القطـا،  ورمـيش  الشـرق (  )القطـا،  بليدا يف حقوهلم
 القـوة،  أفراد عن الصادرة املتكررة التحذيرا  ور م عنها، اإلبالغ وجرى مما لة مومسية أامناط
  لـك  إىل باإلضـافة و. الربيـ   فصـل  بدايـة  مـ   واملـزارعني  الرعـاة  جانب من االنتهاكا  زاد 

 رجــا  10 إىل 4 مــن جمموعــاٍ  مناســبا ، ســ  يف ،أبريلنيســان/ شــهر يف القــوة رصــد 
 اجلبـل  ومـيس  حـوال  جـوار  يف األزرق اخلـ   مـن  القريبة املناطق يف يتنقلون وهم مدنية البسمب

 حيملـون  الرجـا   وكـان . مرة كل يف وجيزة لفترة األزرق اخل  ينتهكونو ،الشرق ( )القطا،
ــوة والحظـــ  تصـــوير، آال  ــرا  إحـــدى يف القـ ــٍر رشـــق املـ ــاه يف حجـ ــيا  اجتـ ــتق  السـ  الـ

 الــي املســالك باســتخدام األزرق اخلــ  مــن األفــراد اقتــر  األحيــان، بعــ  ويف. اإلســرائيل 
 اقـب ر مناسـبا ،  عدة يفو. األزرق اخل  عالما  إىل املؤدية األلغام حقو  عرب القوة فتحتها
 علـ   اللبنـا   اجلـيش  املتحـدة  األمـم  قوة وحث . األنشطة هذه اإلسرائيل  الدفا، جيش جنود
 جــيش جنــود أحـد  عَبــَر ،حزيران/يونيــه 2 ويف. األزرق اخلـ   احتــرام كفالــة أجـل  مــن العمـل 
 اجلـيش  جنـود  أطلـق و .وجيـزة  لفترة األزرق اخل  من شما ال إىل األراض  اإلسرائيل  الدفا،
 سـرائيل  اإل نـدي اجل عـاد و ،اهلـواء  يف حتذيريـة  طلقا  مخس قريب موق  يف املوجودون اللبنا 
 جــيش جنــود مــن مثانيــة اجتــاز ،نفســه اليــوم مــن الحــق وقــ  يفو. األزرق اخلــ  جنــو  إىل

 .الشرق ( )القطا، بسطرة منطقة يف وجيزة لفترة األزرق اخل  اإلسرائيل  الدفا،
 يف هبـا  أ ونمـ   ـر  أسـلحة  حيملـون  مـدنيني  وجـود  تالحـ   املتحـدة  األمم قوة وظل  - 12

 بـالتقرير  املشـمولة  الفتـرة  يف إليهـا  املشـار  احلـاال   مـن  كـثرا  أقـل  بعـدد  وإْن العمليا ، منطقة
 مـيس  طقيمـن  يف صـيد  أسـلحة  حيملـون  مـدنيني  تشـمل  معظمهـا  يف وادثاحل وكان . السابق
ــرأ  مــارون يف وكــذلك الشــرق (، )القطــا، وبليــدا اجلبــل  إحــدى يفو. الغــريب( )القطــا، ال

. اجلبـل  مـيس  جـوار  يف األزرق، اخلـ   جنـو   نيسـلح امل الصيادين من انا ن اجتاز ،ناسبا امل
 إطـالق  أو صـغرة  أسـلحة  وجـود  القـوة  فيها الحظ  الي اال احل من دعد أيضا هناك وكان
 يـوم  مسـاء  كـذلك و واجلنـازا ،  الزفـا   حفال  خال   لك يف مبا صغرة، أسلحة من نران
  أبلغـ  احلـاال ،  مجيـ   يفو. لبنـان  جنـو   يف البلديـة  االنتخابـا   ختتـام ا بعـد  مايو،أيار/ 22
 .االنتهاكا  بوقو، اللبنا  اجليش املتحدة األمم قوة
ببنيــة حتتيــة ومبعــدا      ظــل جــيش الــدفا، اإلســرائيل  يؤكــد أن حــز  اهلل حيــتف        - 13

ــوةُ    ــب الق ــان. وتراق ــو  لبن ــا  واخلــ  األزرق  عســكرية يف جن ــة العملي ــ   وُت ،منطق ــغ جبمي بل
ــرار  ــدها (2006) 1701انتـــهاكا  القـ ــي ترصـ ــلحة   الـ ــر مسـ ــود عناصـ ــا يف  لـــك وجـ ، مبـ

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ال تفـتش املمتلكـا  اخلاصـة     فـإن القـوة   ،هبـا  أسلحة  ر مأ ون هبا. ووفقـا للواليـة املنوطـة    أو
عـن وقـو، انتـهاك    أدلة معقولـة   هاديبصورة استباقية حبثا عن األسلحة يف اجلنو  ما مل يكن ل

مـن  لــك  انطالقـا  نشـاط عــدائ   بتنفيـذ   ، مبـا يف  لـك هتديــد وشـيك   (2006) 1701للقـرار  
 شــرع  لعناصــر مســلحة أو أســلحة   ــر املوقــ . وإ ا ورد  معلومــا  حمــددة بشــأن وجــودٍ  

، تظل مصممة عل  اختـا  اإلجـراءا  الالزمـة    داخل منطقة عملياهتا، فإن القوةأساسية بنية  أو
حــ  وواليتــها وقــدراهتا. حــدود اللبنــا ، جبميــ  الوســائل املتاحــة ضــمن اجلــيش  بالتعــاون مــ 

إليهـا  ومل يقـدَّم   ،منطقـة عملياهتـا  إىل  ر مأ ون به ألسـلحة   عل  نقٍل اآلن، مل جتد القوة دليال
تأكيـد علــ  أهنــا سـتتخذ إجــراءا  فوريــة   اجلـيش اللبنــا  ال  . وواصــل  قيــادةدليلالـ  مثـل هــذا 

ــر   ــرار    لوضــ  حــد ألي نشــاط   ــانو  لــالف الق ــة   (2006) 1701ق ــرارا  احلكومي والق
 الصلة.    ا 
واستمر  االنتهاكا  اإلسرائيلية للمجا  اجلوي اللبنـا  بشـكل شـبه يـوم ، وكـان       - 14

طـائرا   ابتـة    اسـتخدام  بدون طيار،  ر أن  لك مشـل أيضـا   مسيَّرة معظمها بواسطة طائرا 
وللسيادة اللبنانيـة.   (2006) 1701للقرار  اانتهاك مما يشكل مقات ال  نفا ة، منهااجلناحني، 

ــدفا، اإلســرائيل  علــ   إىل واحتجــ  القــوة   وأهابــ  حبكومــة   ،عمليــا  التحليــق   جــيش ال
ــها فــــ    ــف عنــ ــرائيل أن تكــ ــان   إســ ــة لبنــ ــ  حكومــ ــا احتجــ ــوة  ورا. كمــ ــدى القــ ــ   لــ علــ

 اجلوية. االنتهاكا 
وواصــل  إســرائيل احــتال  اجلــزء الشــما، مــن قريــة الغجــر ومنطقــة جمــاورة هلــا تقــ    - 15

ة. وحـــ  اآلن، لســـيادة اللبنانيـــول (2006) 1701مشـــا، اخلـــ  األزرق، يف انتـــهاك للقـــرار 
بشـأن   2011إسرائيل عل  االقتراح الذي قدمته القوة إىل كـل مـن الطـرفني يف عـام     ُتِجب  مل

بلـغ  الترتيبا  األمنية الرامية إىل تيسر انسـحا  جـيش الـدفا، اإلسـرائيل  مـن املنطقـة. وقـد أَ       
 االقتراح.   لك مبوافقته عل   2011يف متوز/يوليه  اجليش اللبنا  القوَة

تنقــل يف مجيــ  أحنــاء منطقــة    كاملــة يف الواســتمر  القــوة يف التمتــ  عمومــا حبريــة      - 16
القوة حـاال  مـن السـلوك     أفراد يف القطا، الغريب، واجهمعزولة  عملياهتا. ويف بضعة حوادث

نيســان/أبريل، أوقفــ  جمموعــة مــن مثانيــة أشــخا  يرتــدون   7. ففــ  التنقــل وعرقلــةاملعــادي 
السـالم بالتقـاط    حفظـةَ  اجملموعة واهتم  ،ة للقوة بالقر  من صربنيمالبس مدنية دورية تابع

لـدى اجلـيش    خذ من الدورية جهاز السلك  حممـو  وآلـة تصـوير. واحتجـ  القـوة     صور. وُأ
ــا  علــ    ــتم إرجــا،  اللبن ــة التصــوي اجلاحلــادث. ومل ي ــايو،  7ر حــ  اآلن. ويف هــاز وآل أيار/م

وُأ لقـ  أيضـا   . املكـان  لب منـها أن تغـادر  وُط باتوليه إيقا  دورية تابعة للقوة بالقر  من مت
. وعنـدما  أحـد املـدنيني  بعـد تـدخل    السيارا  أزحي و، الطريق البديلة بواسطة  الث سيارا 
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حيمــل بندقيــة هجوميــة،  يف مركبــة أخــرى رجــل  ــادر  الدوريــة املنطقــة، قــام بإيقافهــا مــرة  
بــاجليش اللبنــا  وبقيــادا  جمتمعيــة  قــوة. واتصــل  الكيلــومتر تقريبــا مســافةوتعقَّــب الدوريــة 

 تكرارمها.منعا لبشأن كل من احلاد ني 
. وحـاف   إىل حـد بعيـد   وظل  العالقا  بني القوة والسـكان احمللـيني عالقـا  إجيابيـة     - 17

ــ  عالقاتــ    ــوة عل ــد الق ــة وقائ ــيس البعث ــة  ال هرئ ــ  الســلطا  احمللي ــة م ــدينيني  ،و يق ــاء ال  ،والزعم
العسـكريون  األفـراد  . وأجـرى املوظفـون املـدنيون و   ةاحملليـ  ا ل  اجملتمعوجمموعة واسعة من ممث

التــابعون للقــوة اتصــاال  بشــكل منــتظم مــ  ممثلــ  البلــديا  واجملتمــ  املــد  حــو  جمموعــة     
 السـكان احمللــيني  متنوعـة مـن املسـائل. واختــذ  القـوة مبـادرا  للتوعيـة هبــد  تنميـة قـدرا         

االحتفـا  بـاليوم    مبـادرا  مبناسـبة   ، ومشـل  لـك  وأنشـطتها بوالية القوة  همى وعيورف  مستو
 .، ويوم التوعية خبطر األلغامالعامل  املياه ويوم ،الدو، للمرأة

وواصل  القـوة تنفيـذ مشـاري   ا  أ ـر سـري  لـدعم بسـ  سـلطة الدولـة يف منطقـة            - 18
ر  احلصـو   العمليا  وتلبية احتياجا  السـكان احمللـيني. وركـز  املشـاري  علـ  حتسـني فـ       

ــاه إمــدادا  علــ  اخلــدما  األساســية، مبــا يف  لــك   ــاء    ،املي ــيم، فضــال عــن بن والصــحة والتعل
القدرا  لتعزيز التمكني االقتصادي واالجتماع  للمجتمعا  احمللية. وقام  القـوة بتـدريبا    

 احلكومـة  الـي تبـذهلا   لجهـود لشـرطة البلديـة دعمـا    المشتركة م  موظف  الدفا، املد  وأفـراد  
طـب األسـنان    يف جمـا،ْ املسـاعدة  . وقـدم  وحـدا  القـوة املسـاعدة الطبيـة و     القدرا  لتعزيز

 والطب البيطري للسكان احملليني.
انتشــاره البــالغ قوامــه لــواءين يف املنطقــة الواقعــة  وأبقــ  اجلــيش اللبنــا  علــ  مســتوى  - 19

لــ  طــو  اخلــ  األزرق يف اللبنــا  مثانيــة أبــرا  مراقبــة عاجلــيش  جنــو  هنــر الليطــا . وشــيد
. ويف علـ  فتـرا  متقطعـة    واجبـا  املراقبـة يف تلـك األبـرا     وبدأ االضطال، بالقطا، الغريب، 

أبقـ    ،اجلمهوريـة العربيـة السـورية    مـ   الشـرقية  احلـدود  طـو   علـ   املتوترضوء الوض  األم  
ــ      القــوة عمليــا  منطقــة مــن الشــرق  الشــما، اجلــزء يف معــزز وجــوداجلــيش اللبنــا  عل

 يف لبنــان جنــو  يف البلديــة االنتخابــا  جــراءواســتعدادا إل(. العرقــو  ومنطقــة شــبعا قريــة)
ــار 22 ــة بقــدر كــبر   مــ/أي ــة نشــر ايو، عــزز  الســلطا  اللبناني قــوا  األمــن يف منطقــة  عملي

. العمليا  لضمان بي ـة تتـوافر فيهـا شـروط السـالمة واألمـن خـال  التصـوي  وبعـده مباشـرة           
 ذكر.  حوادث أمنية ُت وقو، االنتخابا  دونجري  وُأ
كـل شـهر يف مجيـ  أحنـاء منطقـة       تنفيـذيا  نشـاطا  13 650 متوسطه وأجنز  القوة ما - 20

هـام املراقبـة. وظـل    االضطال، مبنقاط التفتيش وإقامة الدوريا  وتسير  لك  ومشلالعمليا ، 
اجلـيش اللبنـا ، إىل حـد كـبر،      مـ  الي تنجزها القوة بالتنسـيق الو يـق   التنفيذية عدد األنشطة 
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الوضــ  اهلــاد  الفرصــة الــي أتاحهــا  كــان عليــه يف الفتــرة الســابقة. وا تنمــ  القــوة علــ  مــا 
وهـو   عموما يف منطقة العمليا  لتوسي  نطاق الدوريا  الراجلة يف القرى واملناطق احلضـرية، 

 االتصا  بني حفظة السالم والسكان احملليني. ما عزز
 ةاسـتمر  فرقــة العمـل البحريــة التابعـة للقــوة، الـي تتــألف مـن أربعــ     لواليتــها،  وفقـا و - 21

ــر الســواحل   طــرادا  وســفينة  ــذ أنشــطة يف جمــا      خلف ــدوريا ، يف تنفي ــني ســريعني لل وزورق
. وخـال  الفتـرة   التابعـة للجـيش اللبنـا     بحريـة قـوا  ال وقدم  التدريب ل، االعتراض البحري

اللبنانيـة   وفتشـ  السـلطا ُ   .سـفينة  1 839 فرقة العمل البحريـة املشمولة بالتقرير، اعترض  
ــا ، 442 ــام        مركب ــوة القي ــي قامــ  بتفتيشــها. وواصــل  الق ــ  الســفن ال ــرور مجي وأجــاز  م

، و لـك  اللبنانيـة  البحريـة قـوا   ، مبـا يف  لـك   اجلـيش اللبنـا    مبناورا  وتدريبا  مشتركة م 
 لتعزيز القدرا  والفعالية التشغيلية.  

ــة  وحافظــ   - 22 ــارز وجودهــا علــ  فرقــة العمــل البحري ــويب مــن منطقــة  الب يف اجلــزء اجلن
العمليــا  البحريــة ملنــ  التــوترا  بــني إســرائيل ولبنــان. وال تشــمل واليــة القــوة مراقبــة خــ     

الــذي أقامتــه إســرائيل بصــورة انفراديــة والــذي ال تعتــر  بــه احلكومــة اللبنانيــة           العوامــا 
متكــررة عنــد  أنشــطة صـيانة تنفيـذ   واصــل جـيش الــدفا، اإلســرائيل   األمـم املتحــدة. وقـد   وال

ــدفا، اإلســرائيل     مناســبا  يف عــدةو. العوامــا  ــة جلــيش ال ــدوريا  التابع ، قامــ  زوارق ال
 والقنابل املضي ة يف اجتاه الغر .الرشاشا  بإطالق نران العواما  املتمركزة جنويب خ  

 
 ترتيبا  األمن واالتصا  - باء 

رئـيس البعثـة وقائـد القـوة علـ  إجـراء اتصـاال          دأ خال  الفترة قيد االسـتعراض،   - 23
يف منطقـة العمليـا  واملسـائل    احلالـة  التركيز عل  بمنتظمة م  السلطا  اللبنانية واإلسرائيلية، 

 . وعمل  القوة بشكل و يق مـ  (2006) 1701واألمنية  ا  الصلة بتنفيذ القرار العملياتية 
ز، ـاللبنا  وجيش الدفا، اإلسرائيل  من خال  ترتيبا  االتصـا  والتنسـيق القائمـة لنـ    اجليش 

با  التــوتر ومنــ  وقــو، حــوادث علــ  طــو  اخلــ  األزرق ويف منطقــة العمليــا .  فتيــل مســبِّ
االجتماعــا  الثنائيــة املعقــودة مــ  الثال ــ  وخــال  االجتمــا، يف  ،وأعــر  الطرفــان باســتمرار

 وعن احترامهما التام لسالمة اخل  األزرق. ،لديهماهجومية عن عدم وجود نوايا  القوة،
 نتـــهاكا ال ومــ   لــك، تصــاعد التــوتر أحيانــا بــالقر  مــن اخلــ  األزرق نتيجــة           - 24
اسـتفزازية.   أعمـا  رها اجلانـب اآلخـر علـ  أهنـا     فسَّـ قـد  أحد اجلـانبني، و صادرة عن  أعما  أو

وللمسـاعدة   ،تصعيد احلـوادث احملليـة مبجـرد وقوعهـا    ملن  م  الطرفني اتصاال  القوة وأجر  
وجـــيش الـــدفا، اجلـــيش اللبنـــا   . كمـــا شـــجع  القـــوُةا علـــ  تضـــييق نطـــاق االحتكاكـــ
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االسـتباقية لتبـاد    أكثـر اتسـاما بالصـفة    اإلسرائيل  عل  استخدام آلية االتصا  القائمة بشـكل  
ما  حو  األنشطة وعمليا  النشر املقـررة، وال سـيما يف املنـاطق احلساسـة علـ  طـو        املعلو

 اخل  األزرق.  
حـدة التـوتر، وقـد عرضـ      تصـاعد  ملنـ   الطـرفني  وتظل القوة علـ  اتصـا  و يـق مـ       - 25

اللبنــانيون جنــو  اخلــ   الشــؤون البلديــة مســاعدهتا إلزالــة احلــاجز الرملــ  الــذي أقامــه عمــا 
وق  حسا  قر  العديسة )القطا، الشرق (. وأجر  القـوة أيضـا اتصـاال  مـ      األزرق يف م

جبـوار اخلــ    بـالزي املــد   لوجــود رجـا  لبنــانيني  الطـرفني هبـد  منــ  وقـو، حــوادث نتيجـة     
الي فتحتها القـوة   املسالك األزرق، حي  انتهكوا اخل  األزرق يف بع  األحيان واستخدموا

 عالما  اخل  األزرق.  إىل للوصو  عرب حقو  األلغام 
يف  للطـرفني مـن اهلـدوء السـائد، واصـل  القـوة تقـدمي املسـاعدة        وسعيا إىل االسـتفادة   - 26

تعزيـز وقـف األعمـا     من أجل تدابر بناء الثقة فضال عن  ُترض  اجلانبني،وض  ترتيبا  أمنية 
ان وإسـرائيل سـعيا   وتيسر احترام اخل  األزرق. وأجر  القوة مشاورا   نائيـة يف لبنـ  القتالية 

الزيتــون يف إىل جتديــد الترتيبــا  املتعلقــة بقيــام املــزارعني اللبنــانيني خــال  املوســم املقبــل جبــ    
الي متتـد إىل اجلنـو  مـن اخلـ  األزرق. وزاد  القـوة مـن عمليـا  املراقبـة الـي           حقو  بليدا

فني مـن أجـل منـ     وواصـل  التنسـيق بشـكل و يـق مـ  الطـر       ،تقوم هبا بالقر  من هنر الوزا 
لــزوار لوقــو، انتــهاكا  للخــ  األزرق يف تلــك املنطقــة، ال ســيما بــالنظر إىل العــدد املتزايــد    

 القادمني إىل املنطقة خال  أشهر الصيف.  
حـاال  التـوتر    وخال  الفترة املشمولة بالتقرير، عمل الطرفان م  القـوة علـ  تفـادي    - 27

عنــد القيــام بأنشــطة الصــيانة االعتياديــة يف املنــاطق احلساســة القريبــة مــن اخلــ  الفهــم أو ســوء 
   وصيانة مضخا  املياه يف منطقة الغجر.والوحل األزرق، مثل إزالة النباتا  

 كـرى  مت إحيـاء  آ ار/مـار ، و  30يف وجر  االحتفـاال  الفلسـطينية بيـوم األرض     - 28
ســلمية يف منطقــة يف أجــواء حزيران/يونيــه،  5 النكســة يف أيار/مــايو، و كــرى 15النكبــة يف 

وقـو، حـوادث يف تلـك    منـ   الطرفني مسـبقا للمسـاعدة علـ     كال العمليا . واتصل  القوة ب
إىل توىل اجلـيش اللبنـا  بفعاليـة عمليـة تنظـيم الـدخو         املناسبا . وبالتنسيق الو يق م  القوة،

 بـــالقر  مـــن اخلـــ  األزرق العامـــةأن التجمعـــا  وكفالـــة  املنـــاطق اجملـــاورة للخـــ  األزرق
 تؤدي إىل وقو، حوادث.   ال
الثال ــ ، الــذي عمــل االجتمــا، ومنــذ تقــدمي تقريــري الســابق، واصــل  القــوة تيســر  - 29
تــهاكا  ، مبـا يف  لـك االن  (2006) 1701تنـاو  االنتـهاكا  املتكـررة لقـرار جملـس األمـن       ي

الربية، واالنتهاكا  اجلوية اإلسرائيلية، واستمرار احتال  مشا  الغجر، وكـذلك ادعـاء جـيش    
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. وقيامها بأنشـطة هنـاك   ز  اهلل بالقر  من اخل  األزرقعناصر حلالدفا، اإلسرائيل  بوجود 
 ا املســتمرمــدان واهتمامهكــذلك التهديــدا  اإلقليميــة الــي يواجههــا البَلــالطرفــان نــاقش قــد و

االجتماعـا  أمهيـة   تلـك  باحلفا  عل  اهلدوء واالستقرار علـ  طـو  اخلـ  األزرق. وأبـرز      
أن تتســبب ملنــ  الثال ـ  و ــره مـن قنــوا  االتصــا  والتنسـيق مــ  القـوة     االجتمــا، اسـتخدام  

 ا.موشوا لهكّل من الطرفني  ولتوضيح مواقف ،املسائل التكتيكية يف تصعيد  ر مقصود
 أي تقدم صو  إنشاء مكتب اتصا  تاب  للقوة يف تل أبيب. ز بعدومل حيَر - 30
اخلـ  األزرق بوضـوح علـ     لرسـم معـامل   وواصل  القوة بذ  جهودهـا مـ  الطـرفني     - 31

حــاال  ومنــ  لبنــاء الثقــة وللمســاعدة علــ  رصــد االنتــهاكا    األرض، باعتبــار  لــك إجــراًء
منفصـلة مـ  القـوة لقيـا  نقـاط جديـدة       وقـام الطرفـان بزيـارا  ميدانيـة      العبور  ر املقصـود. 

م عـ القـوة. وتسـتفيد عمليـة وضـ  العالمـا  مـن د      أنشـأهتا   والتحقق من صـحة العالمـا  الـي   
عـرب حقـو  األلغـام. وخـال  هـذه       مأمونـة  ق إزالـة األلغـام التابعـة للقـوة، الـي تفـتح ممـرا        َرف 

عالمة علـ  اخلـ     249إىل عالمة إضافية، ليصل اجملمو، ح  اآلن  12القوة أنشأ  الفترة، 
علـ   قبوهلما بتوضـيعها  ن بذلك ْيَدق الطرفان من صحتها، مؤكِّعالمة حتقَّ 237األزرق، منها 

القائمة لكفالـة أن   األرض. وبالتنسيق الو يق م  الطرفني، واصل  القوة أيضا جتديد العالما 
 وظيفتها.وأن تؤدي  تكون سليمة متاما

يش اللبنـا ، عـن طريـق تنفيـذ خطـة احلـوار االسـتراتيج         وواصل  القوة دعمها للجـ  - 32
وتشجي  املساعدا  العسكرية الواردة من اجلها  املاحنة الدولية إىل اجليش اللبنـا  يف منطقـة   
عمليــا  القــوة. وخــال  الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، عقــد  القــوة اجتماعــا بشــأن احلــوار           

لبنان من أجل تيسـر تعب ـة املـوارد، يف إطـار السـع        االستراتيج  م  املمثِّلني الدبلوماسيني يف
ام املنصـــو  عليهـــا يف القـــرار إىل معاجلـــة الـــنقر يف قـــدرا  اجلـــيش اللبنـــا  املتعلقـــة باملهـــ 

البعثـة، والـي   . ويسَّر  القوة تقدمي التربعا  من البلدان املسامهة بقوا  يف (2006) 1701
ــدريب للجــيش الل      ــة ومرافــق الت ــد  إىل حتســني أمــاكن اإلقام ــة العمليــا ،   هت بنــا  يف منطق

  لك نظام إضاءة مشسية ومولدا  كهربائية. يف مبا
 

 نز، سالح اجلماعا  املسلحة -جيم  
أكد األمني العام حلز  اهلل حسن نصر اهلل، مرة أخـرى، حيـازة حـز  اهلل لصـواري       - 33
آ ار/مـار .   21عل  ضر  أي مكان يف إسرائيل، و لك يف مقابلة تلفزيونية ُبثَّـ  يف   قادرة

وكــرر نصــر اهلل التهديــدا  الصــادرة خــال  الفتــرة املشــمولة بــالتقرير الســابق، بــأن شــن  أي    
هجوم إسرائيل  عل  لبنان سو  تكـون تكلفتـه علـ  إسـرائيل أعلـ  بكـثر مـن تكلفتـه علـ           
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ــ الح حــــز  اهلل يشــــكل بالتــــا، رادعــــا لعــــدوان حمتمــــل. ويف  لبنــــان، وخلــــر إىل أن ســ
نيسان/أبريل، أفاد  األنباء بأن نائب رئيس أركان جـيش الـدفا، اإلسـرائيل  حـذر علنـا       20

مــن أن رد  إســرائيل علــ  أي هجــوم يشــنه حــز  اهلل ســيؤدي إىل حــر  شــاملة، وســُيلحق     
املنشـــ   املدنيـــة اللبنانيـــة.   رهـــا مـــنكـــبرة بالبنيـــة التحتيـــة اللبنانيـــة، وباملنـــاز  و  أضـــرارا 

حزيران/يونيــه، أفيـــد بـــأن رئــيس مديريـــة االســـتخبارا  العســكرية جلـــيش الـــدفا،     15 ويف
اإلسرائيل  قا  إن إسرائيل ليس  لديها نوايا هجومية خلوض حر ، ولكنها جاهزة هلا أكثـر  

خـار  سـيطرة   من أي وق  مض . وال يزا  احتفـا  حـز  اهلل ومجاعـا  أخـرى بالسـالح      
 الدولة اللبنانية حيد  من قدرة الدولة عل  بس  سيادهتا وسلطتها بشكل كامل عل  أراضيها.

ــانيني       - 34 ــا  وأجهــزة األمــن القــب  علــ  عــدد مــن األشــخا  اللبن وألقــ  اجلــيش اللبن
يف  والسوريني ممَّن ُيشتبه يف أهنـم إرهـابيون وُيـزعم أهنـم منتسـبون إىل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية        

العراق والشام و ره من اجلماعا  املتطرفة العنيفة. كما ألقـ  قـوا  األمـن اللبنانيـة القـب       
عل  فرد يف عصابة ُتَجنِّـد القص ـر لتنفيـذ هجمـا  ضـد اجلـيش اللبنـا  وأهـدا  أخـرى. ويف          

آ ار/مــار ، هــدَّد أفــراد مــن تنظــيم الدولــة اإلســالمية املســؤولني   12تســجيل فيــديو ُنشــر يف 
أيار/مـايو، وجـه املـدَّعون     11بنانيني وحز  اهلل، وحثَّـوا الطائفـة السـنيَّة علـ  التمـرد. ويف      الل

فردا من تنظيم الدولة اإلسالمية، وكان سـبعة منـهم قيـد     11العامون العسكريون اهتاما  إىل 
 االحتجاز بالفعل.

ــالتقرير تقــدم يف تفكيــك القواعــ    - 35 ــرة املشــمولة ب ــاء الفت ــي  ومل ُيحــَرز أ ن د العســكرية ال
القيادة العامـة، وفـتح االنتفاضـة. ومـا فتـد وجـود        -حتتف  هبا اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

هذه القواعد ينتقر من السيادة اللبنانيـة ويعـوق قـدرة الدولـة علـ  رصـد ومراقبـة أجـزاء مـن          
 احلدود بفعالية.

  الفتــرة املشــمولة هبــذا وســاد اهلــدوء عمومــا يف خميمــا  الالجــ ني الفلســطينيني خــال - 36
آ ار/مار ، ُقتل أحد رموز حركـة فـتح برصـا      28التقرير، باستثناء خميم عني احللوة. فف  

إسالم  متشدد، مما أدى إىل اندال، جولة أخرى من العنف يف املخـيم. ويف وقـ  الحـق مـن     
تقاميــة  لــك اليــوم، ُقتــل شــقيق  لــك اإلســالم  املتشــدد علــ  يــد مســلحني يف عمليــة قتــل ان   

ــدى       1واضــحة. ويف  ــل شــخر وُأصــيب عــدة أشــخا  آخــرون جبــراح ل نيســان/أبريل، ُقت
اندال، مزيد من االشتباكا  بني اجلماعـا  املسـلحة يف املخـيم. وُقتـل الحقـا مسـؤو  رفيـ         
يف حركــة فــتح، هــو فتحــ  زيــدان، يف هجــوم جبهــاز تفجــر يــدوي الصــن  اســتهد  ســيارته  

ــدخل خمــيم عــني احللــوة، يف      وأســفر عــن جــرح أربعــة أشــخا  آخــ      رين يف صــيدا قــر  م
 نيسان/أبريل. 12
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 حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود -دا   
علـ  التأكيـد بـأن عمليـا  كـبرة ومتواصـلة جتـري لنقـل          دأ  ممثلو حكومة إسرائيل - 37

 السورية، وعل  القـو  إن احلـز  قـد أصـبح      -األسلحة إىل حز  اهلل عرب احلدود اللبنانية 
قذيفة وصارو ، وتـدَّع  إسـرائيل أن أ لبـها موجـود      100 000لديه اآلن ترسانة تزيد عل  
ام، املؤرخــة املوجهــة إىل األمــني العــ ةرســالاليف  ورد علــ  حنــو مــا  يف املنــاطق الســكنية املدنيــة

األمم املتحدة هذه التقارير عل  حممـل اجلـد،   . وتأخذ (S/2016/153) 2016شباط/فرباير  17
وال سيما بالنظر إىل البيانا  الي أدىل هبا األمني العام حلـز  اهلل بشـأن وجـود ترسـانة حـز       
اهلل الصاروخية االستراتيجية وقدراهتا، بيد أنه ليس يف وس  األمم املتحدة التحقق من التقـارير  

 بشكل مستقل.
يشارك يف الزنا، اجلـاري يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية. وظلـ       وما زا  حز  اهلل  - 38

اجلنازا  تقـام يف لبنـان لقـادة حـز  اهلل ومقاتليـه الـذين ُقتلـوا يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية           
خــال  الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. وتفيــد األنبــاء أيضــا بــأن أفــرادا لبنــانيني آخــرين انضــموا إىل   

أيار/مـايو، أعلـن حـز  اهلل     13املقات لـة يف الـزنا، السـوري. ويف    صفو  اجلماعا  املسـلحة  
 العســــكرية يف اجلمهوريــــة عــــن وفــــاة مصــــطف  بــــدر الــــدين، قائــــد عمليــــا  حــــز  اهلل 

 السورية. العربية
السورية خال  الفتـرة املشـمولة    -وظل  األوضا، متوترة عل  طو  احلدود اللبنانية  - 39

ة لـدعم نشـر أفـوا  احلـدود الربيـة عنـد النقـاط احلرجـة علـ           بالتقرير. وال تزا  اجلهـود جاريـ  
طو  احلدود. وحياف  اجليش اللبنا  عل  وجود يق  حو  بلدة عرسا  واملناطق اجملـاورة هلـا   
ــة        ــة املســلحة، مبــا يف  لــك تنظــيم الدول ــ  حمــاوال  التســلل مــن جانــب اجلماعــا  املتطرف ملن

، شــن اجلــيش اللبنــا  عمليــة ناجحــة لفــرض  آ ار/مــار  10اإلســالمية وجبهــة النصــرة. ويف 
ســيطرته علــ  أراض كانــ  ختضــ   لتنظــيم الدولــة اإلســالمية يف ضــواح  قريــة رأ  بعلبــك   
احلدودية. وأفاد اجليش اللبنا  أن أحد جنوده ومخسة أفراد من تنظيم الدولـة اإلسـالمية ُقتلـوا    

ــة للجــيش  آ ار/مــار ، انفجــر  قنبلــة كانــ    24أ نــاء تلــك العمليــة. ويف   تســتهد  مركب
 اللبنا  يف منطقة عرسا ، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة  ال ة آخرين جبراح.

ــن          - 40 ــرب احلــدود م ــار ع ــدد احلــوادث املســجلة إلطــالق الن ــاض يف ع ــاك ا ف وكــان هن
اجلمهورية العربية السورية إىل لبنان، مبا يف  لك تسعة حـوادث إطـالق نـار، وتسـعة حـوادث      

جوية نفذهتا طائرة تابعة للحكومة السورية علـ  األراضـ  اللبنانيـة. وُأبلـغ عـن       قصف، و ارة
 مقتل شخر ووقو، تس  إصابا  نتيجة  هلذه احلوادث.

http://undocs.org/ar/S/2016/153
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وتواَصَل ورود التقارير عن تنقل املقاتلني عرب احلدود واالجتار باألسلحة خال  الفتـرة   - 41
لطا  اليونانيـة سـفينة متجهـة إىل لبنـان     شباط/فرباير، أوقفـ  السـ   28املشمولة بالتقرير. ويف 

ــة      حتمــل أســلحة ناريــة ومتفجــرا  بشــكل  ــر مشــرو،. ويف لبنــان، ألقــ  الســلطا  األمني
القب  عل  مشتبه فيهم بتهمة االجتـار باألسـلحة يف أربـ  عمليـا  منفصـلة يف منطقـة البقـا،        

 خال  الفترة املشمولة بالتقرير.
قدراتـه عمـال خبطـة تنميـة القـدرا ، علـ  الـر م مـن         وواصـل اجلـيش اللبنـا  حتسـني      - 42

آ ار/مـار ،   25تعليق الدعم الذي كان من املقرر أن تقدمـه اململكـة العربيـة السـعودية. ويف     
التقيُ  م  قيادة اجليش اللبنا  وممثل  جمموعة الدعم الدولية للبنـان يف مقـر اجلـيش اللبنـا  يف     

اجليش اللبنا  عل  أسـا   نـائ  لتعزيـز قدرتـه علـ       برو . ويواصل الشركاء الدوليون دعم 
تأمني احلدود اللبنانية القائمة م  اجلمهورية العربية السورية، ومكافحـة التهديـدا  اإلرهابيـة.    
وعقد  اللجنة العسـكرية التنفيذيـة، الـي تضـم اجلـيش اللبنـا  واجلهـا  املاحنـة، وُتشـارك يف          

حزيران/يونيه لتقييم التقدم احملـرز بشـأن تقـدمي الـدعم      10رئاستها األمم املتحدة، اجتماعا يف 
ــن      ــتراتيج . وُأعـــر  عـ ــوار االسـ ــا يف  لـــك احلـ ــدرا ، مبـ ــة القـ ــتكملة لتنميـ ــة املسـ إىل اخلطـ
االلتزاما  اجلارية بتقدمي الدعم إىل اجليش اللبنـا ، وانضـم   ـالث دو  أعضـاء إضـافية إىل      

 اللجنة رمسيا.
خلطـة األمنيـة يف طـرابلس يف انتشـار حالـة مـن اهلـدوء العـام         وأسهم  مواصلة تنفيذ ا - 43

يف تلــك املنطقــة. وجيــري حاليــا تنفيــذ اخلطــة األمنيــة يف البقــا،، ولكــن الفتــرة املشــمولة هبــذا    
التقرير شهد  وقو، عدد من احلوادث. فف  بريتا  وبعلبك واهلرمل، استخدم جمرمـون ضـد   

ازهتـا بطريقـة  ـر قانونيـة، يف نزاعـا  شخصـية       أفراد من قوا  األمن أسلحة  نارية جـر  حي 
ويف حادث عنف عائل . واسُتخدم  أيضا أسلحة ناريـة جـر  حيازهتـا بطريقـة  ـر قانونيـة       
ــن         ــو، عــدد م ــرو ، أســفر  عــن وق ــو  ب ــة يف جن ــر  الرباجن يف حــوادث يف الليلكــ  وب

اريــة يف اهلــواء أ نــاء اإلصــابا . وخــال  الفتــرة املشــمولة هبــذا التقريــر، تســبَّب إطــالق أعــرة ن
حيازهتـا بطريقـة  ـر قانونيـة،      مناسبا  احتفالية أو تذكاريـة، باسـتخداِم أسـلحة ناريـة جـر      

 مقتل أربعة أشخا  من بينهم طفالن، وإصابة  ال ة أطفا  آخرين جبروح خطرة. يف
يـة  مليون دوالر يف شكل مَنح دولية للبنـان مـن أجـل تلب    671ويتوافر مبلغ يزيد عل   - 44

األولويا  الي حددهتا احلكومة خال  مؤمتر لندن بشأن سورية، الـذي ُعقـد يف شـباط/فرباير.    
يف إطار خطة مواجهة األزمة يف لبنان. وُيتوقـ  تـوافر    2016وتشمل هذه األموا  متويال لعام 

. وباإلضـافة إىل  2016مبلغ إضايف قدره بليون دوالر يف شكل مَنح، ليـتم صـرفه خـال  عـام     
مليـون دوالر مـن التمويـل امليسَّـر الـذي ُيتوقـ  تقد ـه إىل         800سيستفيد لبنان من حنو   لك،
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لبنان واألردن من خال  مرفق التمويل بشروط ميسَّرة الذي أنشـأته األمـم املتحـدة باالشـتراك     
 م  البنك الدو، والبنك اإلسالم  للتنمية.

ــدن بشــأن ســورية،     - 45 ــؤمتر لن ــا  م ــة أعم ــة والشــركاء    ويف إطــار متابع وضــع  احلكوم
الدوليون آلية تتب  مشتركة للمتابعة بشأن إعالن نوايا لبنان. وتتوخ  هـذه اآلليـة إنشـاء فريـق     
توجيه  رفي  املستوى يرأسه السيد سالم، ويضم شـركاء حكـوميني ودولـيني، باعتبـاره املنـرب      

ئج مـؤمتر لنـدن بشـأن    الرئيس  للحوار بشأن السياسـا  ورصـد تنفيـذ االلتزامـا  املعلنـة ونتـا      
سورية. ويف انتظار أن يتم إنشاء هذه اآللية، أجر  احلكومة مناقشا  داخلية بشـأن التزامهـا   
باستعراض اللوائح احلالية الي تنظم دخو  الالج ني السوريني إىل سوق العمل، وإعـادة النظـر   

علـ    نطبـق إال أن هـذا الـدخو  سـيكون  ا طـاب  مؤقـ ، وال ي      فيها. و كر  احلكومة مرارا 
 القطاعا  املتفق عليها، أي الزراعة والتشييد والبي ة.

، شرع  وزارة التربية والتعليم العا، مـ  منظمـة   2016وخال  الرب  األو  من عام  - 46
ــة         ــة الثاني ــن أصــحا  املصــلحة الرئيســيني يف وضــ  املرحل ــا م ــة و ره ــم املتحــدة للطفول األم

، اســتجابة  “تـوفر التعلــيم جلميـ  األطفـا  يف لبنـان    ”( مـن اخلطـة املعنونـة    2021 – 2017)
لالحتياجا  التعليمية الي طا  أمدها النامجـة عـن الـزنا، السـوري. وبالنسـبة للسـنة الدراسـية        

 197 000، يقدم الشركاء الوطنيون والدوليون الـدعم اللتحـاق مـا جمموعـه     2015/2016
اللبنـــانيني جبميـــ  املـــدار  العامـــة  مـــن األطفـــا   ـــر 150 000 مـــن األطفـــا  اللبنـــانيني و

 واستبقائهم فيها. وفتح  مجيُ  املدار  العامة أبواهبا لألطفا   ر اللبنانيني.
وظــل عـــدد الالجـــ ني الفلســـطينيني مـــن اجلمهوريــة العربيـــة الســـورية مســـتقرا عنـــد    - 47
فـا يف  فرد مسجل لدى األونروا يف لبنـان، وهـو مـا  ثـل ا فاضـا طفي      40 000يقر  من  ما

ــ ني          ــ  الالجـ ــودة بعـ ــة  لعـ ــابق، نتيجـ ــالتقرير السـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــذ الفتـ ــا، منـ ــدد اإلمجـ العـ
ــا، حســب       إىل ــد ســعيا للوصــو  إىل أوروب ــادرة آخــرين البل ــة الســورية ومغ ــة العربي اجلمهوري
ــا ــد        م ــق بتجدي ــودا فيمــا يتعل ــون الفلســطينيون يواجهــون قي ــا زا  هــؤالء الالج  ــه. وم ــد ب ُأفي

يف لبنان، ممـا يتسـبب يف بـروز املزيـد مـن التحـديا  علـ  الصـعيد اإلنسـا .           وضعهم القانو 
ويف آ ار/مــار ، جــدد  األونــروا املســاعدا  النقديــة الشــهرية أل ــراض اإلســكان، املموَّلــة   

. وباإلضـافة إىل  لـك، جنحـ  األونـروا يف االنتقـا       2016حاليا حـ  تشـرين األو /أكتـوبر    
إىل تقدمي املساعدة النقدية الـي تـوفر قـدرا أكـرب مـن املرونـة، وتعـا          من اهلبا  الغذائية العينية

 احتما  حتويل وجهة اهلبا  العينية إىل السوق  ر الرمسية.
وقامــ  األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــ  شــركائها، بتنظــيم أنشــطة مكرســة لتعزيــز دور   - 48

األمـم املتحـدة    ةة. وقـاد مكتـب منسـق   املرأة يف العملية الد قراطيـة والتوعيـة بالقضـايا اجلنسـاني    
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لشـؤون لبنـان منظومـَة األمـم املتحـدة يف سلسـلة مـن مثـا  مناسـبا  أقيمـ  يف مجيـ              ةاخلاص
أحناء لبنان، بالتعاون م  الشركاء الدوليني والوطنيني، دعما للجهـود الـي تبـذهلا املـرأة اللبنانيـة      

السياســ ، مبــا يف  لــك تــوفر أنشــطة  للمشــاركة يف احليــاة السياســية واحلصــو  علــ  التمثيــل  
التدريب للمرشحا . ومل تشهد االنتخابا  البلدية سوى زيـادة طفيفـة يف عـدد املرشـحا ،     

ــة إىل  5.6مــن  ــا  مــن     6.4يف املائ ــة، وارتفــ  عــدد النســاء املنتَخب ــة  4.6يف املائ إىل يف املائ
يـة إىل تعزيـز مشـاركة املـرأة     . ويواصل املكتـب اجلهـود الرام  2010يف املائة مقارنة  بعام  5.2

 ومتثيلها حتضرا  لالنتخابا  الربملانية.
ا ـراط منظومـة    لبنـان يف الوقـ  الـراهن أمهيـة    يواجههـا  ُتربز التحديا  املعقدة الـي  و - 49

ل إطــار األمــم املتحــدة   متعــدد األبعــاد. ويكمِّــ  األمــم املتحــدة يف العمــل علــ  حنــو نشــي  و     
(، الذي جيري حاليا وض  صيغته النهائيـة، جهـوَد األمـم    2020-2017االستراتيج  للبنان )

والتنميـة   ،احلوكمـة ، من خـال  دعـم جهـود    املتحدة لتحقيق األهدا  املتعلقة بالسالم واألمن
اإلنسا . والغرض مـن اإلطـار هـو توجيـُه اسـتجابة       يف اجملا  والعمل ،االجتماعية واالقتصادية

، للمســـاعدة يف “لبنـــان ككـــل”متكاملـــة علـــ  نطـــاق املنظومـــة، علـــ  أســـا  اتبـــا، هنـــج   
زاعا ، وحتســــني اآلفــــاق ـاألخطــــار الــــي هتــــدد االســــتقرار، ومنــــ  نشــــو  النــــ  مواجهــــة
 واالقتصادية. االجتماعية

 
   األلغام األرضية والقنابل العنقودية -هاء  

 مخســة أفرقــة إلزالــة األلغــام يــدويا ، وفريــقٍ  جــر  املصــادقة مــن جديــد علــ  أعمــا     - 50
يف منطقـة عمليـا    األفرقـة  إلزالة األلغام آليا، ومت نشـر   املتفجرة، وفريٍقاملعدا  للتخلر من 

متــرا مربعــا إلتاحــة الوصــو  إىل نقــاط اخلــ    136مســاحتها  القــوة أراٍضوأصــلح  القــوة. 
إلجراءا  املتعلقة باأللغـام مبـا عـدده    ا فترة املشمولة هبذا التقرير. وقام  دائرةاألزرق خال  ال

حي  تعمـل الوحـدة اهلندسـية    تصليح املعدا  زيارة من زيارا  رصد السالمة إىل مواق   20
. خبطـر األسـلحة  للتوعيـة   ودورة تدريبيـة  إحاطـة   11م  كـذلك  العسكرية التابعة للقوة، وقـدَّ 

، واد تثقيفية تتعلـق بالتوعيـة مبخـاطر األلغـام    مبجراءا  املتعلقة باأللغام أيضا دائرة اإلوأسهم  
 إىل املركز اللبنا  لألعما  املتعلقة باأللغام. جرى تقد ها

 
 ترسيم احلدود - واو 

الســورية خــال  الفتــرة  -ز أي تقــد م بشــأن ترســيم أو تعلــيم احلــدود اللبنانيــة مل ُيحــَر - 51
عترب فيها احلدود  ـر مؤّكـدة أو حمـل نـزا،،     التقرير، مبا يف  لك يف املناطق الي ُتاملشمولة هبذا 

ــة جملــس األمــن علــ  الــر م مــن الــدعوة الــي وجههــا     (2006) 1680 قراريــه يفهلــذه الغاي

http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
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. فلكــ  تبســ  احلكومــة اللبنانيــة ســلطتها علــ  مجيــ  األراضــ  اللبنانيــة،  (2006) 1701 و
ــتمكن  ــ      وت ــن عل ــن ضــب  األم ــة م ــة اللبناني ــلحة     الســلطا  األمني ــ  دخــو  األس احلــدود ملن

اجلمهوريـة العربيـة   عتـاد، ال بـد مـن ترسـيم احلـدود وتعليمهـا بـني لبنـان و         مـن  يتصل هبا ما أو
 قر  وق  ممكن من الناحية العملية.أ سورية يفال

ــزار، شــبعا.    ومل ُيحــَر - 52 ــِرإ  مل ز أي تقــدم أيضــا بشــأن مســألة م أي رد  حــ  اآلن  ْدي
علـ    سـورية بشـأن التحديـد املؤقـ  لتلـك املنطقـة      اجلمهورية العربية المن إسرائيل وال من  ال

ــو ــرِ  النحـ ــوارد يف تقريـ ــؤر  الـ ــوبر   30ي املـ ــرين األو /أكتـ ــ 2007تشـ ــرار  عـ ــذ القـ ن تنفيـ
1701 (2006) (S/2007/641.) 

  
 أمن وسالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان -  الثا 

آ ـار  القوة باسـتمرار خططهـا األمنيـة وتـدابرها الراميـة إىل التخفيـف مـن        استعرض   - 53
وعملـ   بشأن التهديـدا  األمنيـة،   الواردة املخاطر، مبا يف  لك عل  ضوء التحذيرا  احملددة 

طقـة العرقـو  )القطـا، الشـرق (،     بشـكل و يـق مـ  السـلطا  اللبنانيـة. ويف من     عل  تنسـيقها  
أفـراد  لصارمة سارية، حي  تقتض  أن جتري التـنقال  الرمسيـة جلميـ     تزا  التدابر األمنية ا ال

إطـالق النـار      أعما األمم املتحدة يف ظل حراسة أمنية مسلحة. ويف منطقة العمليا ، شّكل
والتجمعـا ، مبـا يف  لـك اجلنـازا ، خطـرا علـ        إقامـة األنشـطة   خال  يف مناسبا  تذكارية 

ليني. وخـال  أوقـا  اشـتداد التـوتر يف خمـيم عـني احللـوة        أفراد القوة وكذلك عل  السكان احمل
تنقالهتـا بـني منطقـة العمليـا  وبـرو  تبعـا         علـ  تعـديل   القـوة عملـ   لالج ني الفلسطينيني، 
 .والتقارير الواردة يف هذا الصدد، وما تتضمنه من توصيا  للحالة األمنية السائدة

ــوة رصــد    - 54 ــة يف  ســر وواصــل  الق ــدعاوى اجلاري ــة ضــد    ال ــة العســكرية اللبناني احملكم
ارتكـاهبم  أشخا  ُيشـتبه يف ضـلوعهم يف التخطـي  لشـن هجمـا  خطـرة علـ  القـوة أو يف         

كـانوا  جوم خطر ُشـن  علـ  حفظـة سـالم تـابعني للقـوة       ويف القضية املتعلقة هبتلك اهلجما . 
ــون  ــام   يعمل ــبانية يف ع ــن امل2007يف صــفو  الوحــدة اإلس ــد اجللســة   ، م ــرر عق ــة يف ق املقبل

ــَنالــذي ، 2008يف عــام املرتكــب طــر اخلجــوم اهلمتوز/يوليــه. ويف قضــية  1 اجلنــاة  أحــُد طَع
، ُعقـد  جلسـة يف حمكمـة االسـت نا      بشـأنه  الصـادر  يف احلكـم  األربعة احملكوم علـيهم سـابقا  

  أيلو /سـبتمرب. وال تـزا   20املقرر عقد اجللسة املقبلة يف  آ ار/مار ، ومن 10العسكرية يف 
. ويف قضـية  2011التحقيقا  جارية يف  الث قضايا تتعّلق هبجما  خطرة ارُتكب  يف عـام  

، ُعقـد   2014إرهابية بدأ  إجراءاهتـا يف كـانون الثا /ينـاير    للقيام بأعما  تتعلق بإبداء نية 

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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حزيران/يونيه. وقرر  احملكمة عقد اجللسة املقبلـة   13جلسة يف احملكمة العسكرية الدائمة يف 
 األو /ديسمرب.   كانون 7يف 
  

 انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - رابعا 
فــردا عســكريا ينتمــون إىل   10 548مــن  تتــألف القــوةكانــ  حزيران/يونيــه،  7 يف - 55
 ،موظفــا مــدنيا دوليــا 242 عــالوة علــ  امــرأة، 384 مبــا يف  لــك بلــدا مســامها بقــوا ، 40

امــرأة. وإضــافة إىل  لــك، تضــم  133منــهم  ،مــدنيا وطنيــا موظفــا 578امــرأة، و  72منــهم 
 مراقبا عسكريا تابعني هلي ة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة، منهم امرأتان. 54القوة 

  
 السلوك واالنضباط - خامسا 

لشــؤون لبنــان تعزيــز التــدابر  ةاخلاصــ األمــم املتحــدة ةواصــل  القــوة ومكتــب منســق - 56
خـا    واالنتهاك اجلنسيني الي ُوضـع  بعـد إجـراء تقيـيمٍ    القائمة للتصدي لالستغال   الوقائية

، ةاخلاصــ ةبلبنــان بشــأن خمــاطر االســتغال  واالنتــهاك اجلنســيني. وحتــ  إشــرا  نائــب املنســق 
ن  االستغال  واالنتهاك اجلنسيني التابعة لفريق األمم املتحـدة القطـري   مب املعنية شبكةالوضع  

باسـتمرار  والقيـام  ، هـذا اإليـذاء   ل موحدة اهلدُ  منها توحيد االسـتجابة ملخـاطر  إجراءا  عم
وم  السـلطا  احملليـة. وهبـذه     ،بتقييم املخاطر بالتعاون م  منظما   ر حكومية حملية ودولية

املخاطر واألنشطة الوقائيـة علـ  احملاسـبة    آ ار األنشطة الرامية إىل التخفيف من تركز  الطريقة،
الضــحايا يف إطــار سياســة عــدم التســامح إطالقــا. وباإلضــافة إىل   يتمحــور حــو  ج واتبــا، هنــ

علـ  أسـا  جتـريو. وضـمن     لتلقـ  الشـكاوى يف لبنـان      لك، جيري حاليا إعداد آلية جمتمعيـة 
اجلنســيني، وكــذلك فرقــة العمــل واالنتــهاك االســتغال  جهــا مل ملعاجلــة مســائل   القــوة، ُعي نــ
ملسـائل   اجلنسيني، وأنشد فريـق لالسـتجابة الفوريـة   واالنتهاك ستغال  االاملعنية مبسائل الدائمة 

وفقا للشروط الـواردة يف تقريـَرْي    ليقدم خدماته لكلتا البعثتني، واالنتهاك اجلنسيني االستغال 
 .  A/70/729و  A/69/779األمني العام 

  
 مالحظا  - ساساد 

اهلدوء الذي ساد منطقة عمليا  القوة وعل  طـو  اخلـ  األزرق   إزاء أشعر بالتفاؤ   - 57
مـن إسـرائيل    لكـلّ القـوي  إىل االلتزام ُيعزى أساسا  خال  الفترة املشمولة بالتقرير، وهو هدوء

، بي ــة اجلــيش اللبنــا  بالتعــاون الو يــق مــ   القــوة، . وأرَســ، ومــا يبذالنــه مــن جهــود ولبنــان
وقــد  بتــْ  متانتــها ، (2006) 1701اســتراتيجية يف جنــو  لبنــان يف أعقــا  اعتمــاد القــرار 

http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ع  م  مرور السنني يف بي ة إقليمية تغر  تغـرا كـبرا. وكانـ  املسـا    وقدرهتا عل  االستمرار 
 .  بالقدر نفسه يف هذا الصدد عنصرا حامسا ة اخلاصيقمنِسها تالي بذلاحلميدة 

. ونظرا للسـياق  (2006) 1701رحب باستمرار الطرفني يف االلتزام بتنفيذ القرار وُأ - 58
أكثر مـن أي وقـ  مضـ  أن ُيحـرز     املهم  مناالستقرار، أصبح وعدم بالعنف املتسم اإلقليم  

دائم إلطالق النار، عل  النحو املتـوخ  يف القـرار.    وقٍف حتقيق الطرفان تقدما ملموسا صو 
 ، بعـد مـرور  املرحلـة  هذهمن الضروري أن يغتنم الطرفان زاعا  يف املستقبل، ـوملن  نشو  الن

حتقيـق   كـن  ، إلعـادة النظـر يف اجملـاال  الـي     (2006) 1701سنوا  عل  اختا  القـرار   10
قوة األمـم   رئيس بعثةو ،ة اخلاصيقتقدم فيها. وأدعو الطرفني إىل العمل بصورة بناءة م  منِس

لتحقيــق هــذا ، مــن أجــل استكشــا  احللــو  امللموســة  قائــد القــوةو املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان 
الدبلوماسية الوقائيـة مـ  مجيـ  اجلهـا      االضطال، بأنشطة  ة اخلاصيقواصل منِستوس اهلد .

 املعنية، وبذ  املساع  احلميدة لتيسر إحراز تقدم يف هذا الصدد.
 وجـــيش الـــدفا، اإلســـرائيل  يف االعتمـــاد علـــ اجلـــيش اللبنـــا   رحـــب باســـتمراروُأ - 59

نـ  التـوترا  علـ     رئيسـيا مل ترتيبا  االتصـا  والتنسـيق الـي وضـعتها القـوة باعتبارهـا عنصـرا        
ــها. ويشــجع  أيضــا التعــاون    ــز، فتيل ــوة اجلــاري  طــو  اخلــ  األزرق ون ــب   مــ  الق مــن جان

اجلـانبني إىل مضـاعفة جهودمهـا     كـال  ، وأدعوبشأن رسم معامل اخل  األزرق بوضوح الطرفني
بشـأن أجـزاء اخلـ  األزرق الـي يريـان أن وضـ  العالمـا          نقـاط اتفـاقٍ  من أجل التوصـل إىل  

عل  اهلدوء واالسـتقرار  حاسم للحفا  االحترام التام للخ  األزرق عامل ف فيها يثر اخلال .
 أي انتهاك متعمد للخ  األزرق.  ال  كن القبو  بيف املنطقة، و

م الـدعوة الصـادرة هلـذه الغايـة     ، ر ـ عدم إحراز تقدم بشأن منطقة مزار، شبعاويظل  - 60
سـورية  اجلمهوريـة العربيـة ال  مثار قلق. وأكرر دعويت املوجهة إىل ، (2006) 1701يف القرار 

يف علـ  النحـو الـوارد    يهما عل  التحديد املؤقـ  ملنطقـة مـزار، شـبعا     وإسرائيل ك  تقدما رد 
 . وسأواصــل العمــل مــ  الطــرفني لتحقيــق 2007تشــرين األو /أكتــوبر  30املــؤر   يتقريــِر
 .  الغرض هذا
مشـا   تق   وال يزا  جيش الدفا، اإلسرائيل  حيتل مشا  قرية الغجر ومنطقة متامخة هلا - 61

ــ  األزرق ــرار   ،اخلـ ــهاك للقـ ــرائيل،  . (2006) 1701يف انتـ ــذكر إسـ ــرى وأود  تـ ــرة أخـ  ،مـ
بالتزامها بسحب قواهتا املسلحة من املنطقة وفقا لـذلك القـرار. وأحـ  السـلطا  اإلسـرائيلية      

االسـتفادة مـن وجـود القـوة     مواصـلة  الغايـة، وأشـجعها علـ     هلذه عل  اختا  اخلطوا  الالزمة 
االنســحا  مــن املنطقــة بصــورة   ســرترتيباهتــا املتعلقــة باالتصــا  والتنســيق مــن أجــل تي  مــن و

 وآمنة.   سلسة
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ــالغ       - 62 ــق ب ــزا  تشــكل مصــدر قل ــي ال ت ــائل ال ــن املس ــرائيل  اســتمرار وم ــهاك يف إس انت
ــا  بشــكل  اجلــوي  اجملــا  ــلٍ  اللبن ــا، يف جتاه ــوم  تقريب ــرار     ي ــام الق ــان وألحك ــام لســيادة لبن ت
. وأدعو حكومة إسرائيل مرة أخرى إىل وقف مجي  عمليـا  التحليـق فـوق    (2006) 1701

 األراض  واملياه اإلقليمية اللبنانية.
وال يزا  القلق يساور  إزاء استمرار وجود أسلحة  ر مأ ون هبا يف املنطقـة الواقعـة    - 63

. فوجـــود (2006) 1701للقـــرار  مــا يشـــكل خرقـــا  بــني هنـــر الليطـــا  واخلـــ  األزرق، يف 
يف منطقـة العمليـا ، مبـا يف  لـك أ نـاء      من األسلحة الصغرة األسلحة الصغرة أو إطالق النار 

فحسـب، بـل يشـكل أيضـا      (2006) 1701، ال يشـكل انتـهاكا للقـرار    التذكاريـة  املناسبا 
خطرا عل  السكان وأفراد القوة. وأدعـو حكومـة لبنـان، الـي تقـ  عليهـا املسـؤولية الرئيسـية،         

ــ    ــأ ون      اإلجــراءا  إىل اختــا  مجي ــر م ــراد مســلحني   ــة عــدم وجــود أف ــة لكفال ــم، الالزم هب
 منطقة عمليا  القوة.   يف معدا  أو أسلحة  ر مأ ون هبا أو
مسؤولية ضمان سـالمة أفـراد القـوة وأمنـهم علـ  عـاتق حكومـة لبنـان بصـفتها          تق  و - 64

بـني القـوة والسـكان     علـ  وجـه العمـوم    احلكومة املضـيفة. وأرحـب بالعالقـة اإلجيابيـة القائمـة     
 هذه العالقة.  لتقوية اجلهود املتواصلة الي تبذهلا البعثة باحملليني، و

للمـرة  اسـتهد   وحزيران/يونيه  12وإن  أدين اهلجوم بسيارة مفخخة الذي وق  يف  - 65
حيتــل موقعــا وىل إحــدى املؤسســا  املاليــة يف القطــا، املصــريف يف لبنــان، وهــو قطــا، يظــل  األ

حتــ  ســلطة حــاكم املصــر  املركــزي. وأدعــو الســلطا    البلــد، الســتقرار مركزيــا بالنســبة 
 هودها للحفا  عل  األمن يف مجي  أحناء لبنان.  احلكومية إىل مواصلة تكثيف ج

إسـرائيل اختـا  كـال الطـرفني     لبنـان و ويقتض  ضمان إرسـاء سـالم طويـل األجـل بـني       - 66
 ،كـال اجلـانبني  الصـادرة عـن    اخلطابـا  تؤدي قة. وخطوا  استباقية لتسوية مجي  املسائل املعلَّ

يد من احتماال  سوء التقدير الـي  كـن   وتز ،التوترا إىل تصاعد  ،الي هتدد باستخدام القوة
حـز  اللــه   جانب نشو  نزا،. وتشكل حيازة األسلحة والتهديد بالعنف من تتسبب يف أن 

ومجاعا  أخرى خارجة عـن سـيطرة الدولـة هتديـدا  خطـرا  للهـدوء اهلـش السـائد علـ  طـو            
لعـدوان إسـرائيل     أن ترسانته املتطـورة تشـكل عنصـر رد،   بحز  اللـه  اخل  األزرق. وادعاُء

عقـد   للبلـد  أن يتم فور انتخا  رئيٍسالضروري  . ومن(2006) 1701ض القرار حمتمل يقوِّ
ــوط   ــد  احلــوار ال ــدفا،      مــن جدي ــرار، ومســألة اســتراتيجية ال ــة مــن الق ملعاجلــة العناصــر املتبقي

ذ القـرارا  السـابقة املتخـذة يف إطـار احلـوار الـوط ،       أن تنفَّـ أيضـا  الوط . وما زا  من املهـم  
ــة بنــ   ــرارا  املتعلق ــدا الق ــة    ـوحتدي ــك القواعــد التابع ــة وتفكي ز، ســالح اجلماعــا   ــر اللبناني

 االنتفاضة. -وفتح  ،القيادة العامة -لسطني للجبهة الشعبية لتحرير ف
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ــذ       - 67 ــا  يف تنفيــ ــيش اللبنــ ــوة واجلــ ــني القــ ــق بــ ــاون الو يــ ــة التعــ ــددا أمهيــ ــد جمــ وأؤكــ
ــا  االســتراتيجية يف   . و(2006) 1701 القــرار ــل إحــدى األولوي ــدرة  تتمث ــز ق مواصــلة تعزي

بــرا قــوة القــرار يف منطقــة عمليــا  ال املوَكلــة إليــه مبوجــبلــ  القيــام باملهــام اجلــيش اللبنــا  ع
 إىل جمموعة الدعم الدولية للبنان خـال  زيـاريت األخـرة إىل    املوجهة . ومتشيا م  رسائل وحبرا

، أشج  الـدو  األعضـاء علـ  زيـادة املسـاعدة املقدمـة يف إطـار خطـة تنميـة قـدرا            هذا البلد
لـدور احملايـد الـذي    لاجليش اللبنـا   بـ  وأشـيد مبا يف  لـك احلـوار االسـتراتيج .    اجليش اللبنا ، 

عـر  عـن أسـف     وُأ ،به يف معاجلـة العديـد مـن التحـديا  األمنيـة الـي يواجههـا لبنـان        يضطل  
 للخسـائر يف أرواح اجلنـود اللبنــانيني الـي وقعـ  أ نــاء العمليـا  األمنيـة. وقــد أ بتـ  الوحــدة       

أظهرمها اجليش اللبنا  أنه يستحق  قـة اجملتمـ  الـدو، ودعمـه. ولـذا فـإن        ان واالستقاللية اللت
الدو  األعضاء إىل اجلـيش اللبنـا . فـأمن لبنـان     اجلاري تقد ه من سائر أرحب بالدعم الثنائ  

وال بـد أن يسـتمر الشـركاء     ،اجلـيش اللبنـا    مها من مسؤوليا الداخل  والدفا، عن حدوده 
ر املعــدا  والتــدريب، مبــا يف  لــك مــا يتعلــق حبمايــة احلــدود ومكافحــة         الــدوليون يف تــوف 
عناصــــر والعســــكري  - مواصــــلة تنميــــة التعــــاون املــــد    يف العمــــل علــــ   اإلرهــــا ، و

 اإلنسان. حقوق

مي  األطرا  اللبنانيـة أن تعمـل معـا مـن أجـل احلفـا  علـ  اسـتقال  لبنـان          جيب جلو - 68
. ومـن  ةسـوري اجلمهوريـة العربيـة ال  يف  الـدائر  ومحايـة لبنـان مـن أ ـر الـزنا،      ،السياس  وسـيادته 

لسياسـة النـأي    اانتهاكما يشكل دين مشاركة مواطنني لبنانيني يف الزنا، السوري يف فإن  ُأ مث
الـذي   2012حزيران/يونيـه  املـؤر    ومباد  إعالن بعبـدا  ،بالنفس الي تنتهجها حكومة لبنان

، والذي أعاد جملـس األمـن التأكيـد علـ  أمهيتـه.      اللبنانيةألطرا  السياسية وافق  عليه مجي  ا
مبـا يتفـق مـ     وأهيب جبمي  األطرا  اللبنانية أن تكف عـن أي مشـاركة يف الـزنا، السـوري،     

 التزامها الوارد يف إعالن بعبدا، وأن تلتزم جمددا بسياسة النأي بالنفس الي تنتهجها احلكومة.  

ما يشـكل  يف ، السورية -اللبنانية  عرب احلدودالعتاد احلريب  املقاتلني ونقل تنقلدين وُأ - 69
يف  ةاجلويـ ، والغـارا   القصـف وإطـالق النـار   أعمـا   ، وكذلك (2006) 1701للقرار خرقا 

 عـدم  سـورية. وأؤكـد مـن جديـد أن    يـة ال اجلمهوريـة العرب املناطق احلدودية اللبنانية انطالقا من 
األطــرا  للســيادة  ال يــربر انتــهاك أي طــر  مــنالســورية  -ترســيم وتعلــيم احلــدود اللبنانيــة 

الســورية واجلماعــا  املتحاربــة يف القلمــون أن  اجلمهوريــة العربيــة اللبنانيــة. وأهيــب حبكومــة  
 اإلقليمية.تكف عن انتهاك احلدود وأن حتترم سيادة لبنان وسالمته 

التطـر  يف صـفو  السـكان اللبنـانيني،     تغذية نزعة إزاء خطر أشعر بالقلق وما زل   - 70
مجيـ    محايـة لبنـان مـن  لـك اخلطـر. وأحـ ّ      وال بـد مـن   للـديناميا  اإلقليميـة واحملليـة.     نتيجة 
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 اجلها  املعنية عل  الصعيدين الوط  والـدو، علـ  العمـل مـ  األمـم املتحـدة خـال  الشـهور        
ومحايــة الطــاب   يف لبنــاناملصــحو  بــالعنف  نــ  التطــر ملهنــج شــامل مــن أجــل وضــ  املقبلــة 

 .الفريد لتعدد الطوائف الدينية يف هذا البلد

 إىل حـد كـبر،   ،خطر عن تغذية نزعـة التطـر    أ رنشوء  املتمثل يف حتما اال دادويز - 71
. فحيـازة األسـلحة الناريـة بصـورة     يةنتشار األسلحة خار  نطاق سيطرة الدولة اللبنانال نتيجة 

ض ســيادة القــانون. وأهيــب وتقــوِّ ، ــر مشــروعة تشــكل هتديــدا خطــرا ألمــن مــواط  لبنــان  
سـلحة  ـر   األمبنـ  بيـ     (2006) 1701ا مبوجـب القـرار   اهتـ بالدو  األعضـاء أن تفـ  بالتزام  

. كمـا أدعـو   ، أو تزويـده هبـا  أي كيان أو فـرد يف لبنـان  إىل أو ما يتصل هبا من عتاد املأ ون هبا 
  ر املأ ون به.  النار السلطا  اللبنانية إىل إنفا  اللوائح  ا  الصلة الي حتظر ممارسة إطالق 

مـن جهـود متواصـلة لـتمكني      هيبذلـ مـا  مـن قيـادة و   سـالم ما  ارسه السـيد     عل  وُأ - 72
يف احلكومــة ضــمان وحــدة الصــف علــ  مســتوى  احلكومــة مــن العمــل بفعاليــة. وال بــد مــن   

فيـه لبنـان حتـديا  متناميـة.     يواجه ية يف وق  راالستقاال  الوزاأعقا  اإلعالن عن عدد من 
يــة. للدولــة اللبنان التابعــة السياســيةاإلضــعا  املســتمر للمؤسســا   فهــذه اخلطــوا  تســهم يف
وأهيـب   ،اختـا  القـرارا  يف مصـلحة البلـد     عل  احلكومةعدم قدرة وإن  أشعر بقلق بالغ إزاء 

، علـ  الـر م مـن    د صـفوفها مـن أجـل املصـلحة الوطنيـة     السياسية يف لبنـان أن توحِّـ  بالقيادا  
تـتمكن  لكفالـة أن  سـالم  السـيد  قادة األحـزا  أن يعملـوا مـ     ويتعني عل   خالفاهتا السياسية.

جمللــس  الصــحف  . وإ  أشــر إىل البيــانالشــعب كومــة مــن االســتجابة بفعاليــة الحتياجــا  احل
قلقــ  العميــق إزاء شــغور     اإلعــرا  عــن  (، أكــرر SC/12371أيار/مــايو )  24األمــن املــؤر   
 ـر  الربملـان  وجعـل   ،جملـس الـوزراء  توقف عمـل  أدى إىل وهو ما سنتني، منذ منصب الرئاسة 

هـذه احلالـة يف إضـعا     الشـلل السياسـ  النـاجم عـن      تسـبب . ويإصدار التشـريعا  قادر عل  
ــان قـــدرة  ــادية   بشـــكل خطـــر لبنـ ــية واالجتماعيـــة واالقتصـ ــة التحـــديا  السياسـ علـــ  معاجلـ

واإلنسانية واألمنية الي تواجه البلد، ويهدد بتقوي   قة املواطنني اللبنانيني واجملتم  الـدو، يف  
ة تيســر عمــل مؤسســا  الدولــة وتقــدمي  ياألطــرا  مســؤولمجيــ  تقــ  علــ  اســتقرار البلــد. و
ــة.   ــا   اخلــدما  العام ــ  حنــو م ــدعو وعل ــه ي ــ  أحــ ّ   إلي ــن باســتمرار، إن ــس األم ــاء  جمل الزعم

 نتخـــا  رئـــيٍسحتقيـــق توافـــق اآلراء الالسياســـيني مجيعـــا علـــ  التحلـــ  باملرونـــة مـــن أجـــل   
ملــح . فزعمـاء لبنــان  مطلـب  ذا وإهنـاء األزمــة السياسـية واملؤسسـية يف لبنــان. وهـ     ،للجمهوريـة 

أمـام نـاخبيهم واألجيـا     أعمـاهلم  عـن   وهم مسؤولون مباشرة  ،ولية جتاه بلدهمؤساملحملون تي
إىل الوفـاء بواجبـهم الدسـتوري     يةلسا  الربملاناجلاملقبلة. ويف هذا الصدد، أدعو الذين قاطعوا 

 دون إبطاء.   للبلد باملشاركة يف انتخا  رئيٍس
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االنتخابا  البلدية يف موعـدها وبشـكل مـنظم. فقـد     عل  إجراء كومة لبنان شيد حبوُأ - 73
الد قراطيــة ور بــة الشــعب يف  لــك. وأحــ  دعــم العمليــة   لــك قــدرة احلكومــة علــ أظهــر 

 التشــريعيةاملقــرر إلجــراء االنتخابــا   الســلطا  اللبنانيــة علــ  املضــ  قــدما يف إطــار اجلــدو   
فيهـا  ومتثيلـها متثـيال فعـاال     ،زيز مشاركة املرأة يف االنتخابـا  ، وفقا للدستور. وأشج  تعاملقبلة

 موحــدة حكومــةوتشــكيل ، للجمهوريــة انتخــا  رئــيٍس و ثــل ممكنــة. تصــوي  بــأعل  نســبة
ــ    ــادرة عل ــاق ــة يف موعــدها،    أداء مهامه بالغــة األمهيــة  عناصــر ، وإجــراء االنتخابــا  الربملاني

 التحديا  اإلقليمية.مقاومة  الستقرار لبنان وقدرته عل 
التـزام اجملتمـ  الـدو،    تعكـس   احملكمة اخلاصـة للبنـان   املتخذة يف جراءا اإلوما زال   - 74

وأشــج   ،مبكافحــة اإلفــال  مــن العقــا . وأشــر هنــا إىل صــدور حكــم حبــق ميشــيل مساحــة  
ــال       ــة إىل مكافحــة اإلف ــا الرامي ــ  مواصــلة جهوده ــة عل ــة اللبناني   الســلطا  القضــائية واألمني

 العقا .   من

ــاء  - 75 ــدو  األعضـ ــكر الـ ــان   وأشـ ــة للبنـ ــدعم الدوليـ ــة الـ ــاركة يف جمموعـ ــب  ،املشـ وأرحـ
باملشاركة املستمرة للمجموعة عل  املستوى القطري يف برو ، بقيادة منسقي اخلاصة. وقـد  

اجملموعة لتنسيق اجلهـود املبذولـة والرسـائل املوجهـة بشـأن السـالم واألمـن، وحتقيـق          اجتمع  
ــائ . وســو  تســتمر        اال ــان يف اجملــالني اإلنســا  واإلامن ــا لبن ــي يواجهه ســتقرار، واملشــاكل ال

ســـاع  احلميـــدة، يف القيـــام دور املبـــ هاالعطلبنـــان، يف ســـياق اضـــشـــؤون اخلاصـــة لمنســـقي 
أصـحا  املصـلحة الرئيسـيني هبـد  مسـاعدة      والعمل مـ    ،باتصاال  مكثفة م  شركاء لبنان

ة شــغور منصــب الرئاســة. وأحــ  اجملموعــة علــ  مواصــلة عملــها حــل ملســألعلــ  إجيــاد  لبنــان
عن فـر  للمسـاعدة علـ  التصـدي للتحـديا  املتزايـدة الـي        حبثا  ةبالتنسيق م  املنسقة اخلاص
، مبا يف  لك اململكـة العربيـة   اإلقليميني أيضاوتوجد لدى الشركاء  تواجه استقرار لبنان وأمنه.

يف منــ  امتــداد شــرارة األزمــا  اإلقليميــة إىل مصــلحة  ،اإلســالمية إيــرانمجهوريــة الســعودية و
السياسـ  واالقتصـادي يف لبنـان،    يدعم مجاعيا االسـتقرار   لبنان. ويتعني عل  اجملتم  الدو، أن

 بأساليب منها مواصلة تقدمي املساعدا .  

د هبـا للبنـان   الدوليـة الـي مت التعهـ   املسـاعدا   من الكبرة وأرحب باملستويا  السخية  - 76
يف شباط/فرباير. وأود أن أشر إىل التقـدم احملـرز يف إنشـاء     بشأن سورية منذ انعقاد مؤمتر لندن

دعو احلكومة اللبنانية والشركاء الـدوليني إىل احلفـا  علـ     أنوايا لبنان، وبيان آلية لدعم تنفيذ 
ــدن     ــؤمتر لن ــة خــال  م ــذ االلتزامــا  املعلن ــزخم يف تنفي ــة  ال اســتجابة مســتدامة   مــن أجــل كفال

وأود  السـوري علـ  اجملتمعـا  واملؤسسـا  اللبنانيـة.      المتداد األ ر الناجم عن الزنا،  مالئمةو
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مـن   للتنميـة،  اإلسـالم  والبنـك  بالشـراكة بـني البنـك الـدو،، واألمـم املتحـدة،       أن أشيد أيضا 
 دعمه.   مرفق التمويل بشروط ميسرة للبنان، الذي أح  الدو  األعضاء عل أجل إنشاء 

الالجـ ني   خال  زياريت إىل لبنـان، يتمثـل موقـف األمـم املتحـدة يف أنَّ      صرَّحُ وكما  - 77
ســورية عنــدما تكــون الظــرو  مواتيــة،  اجلمهوريــة العربيــة الأن يعــودوا إىل  ينبغــ  الســوريني

ــد أن احلــل املفضــل هــو عــودهتم إىل       أو ــد  الــ . وأكــرر التأكي ــهم يف بل ــتم إعــادة توطين أن ت
لن تدخر األمم املتحدة جهدا يف حشـد الـدعم    م، عندما تسمح الظرو  بذلك، وعندئٍذبلده

يف مـؤمتر  وفقـا اللتزاماهتـا املعلنـة    ، عل  أن تواصـل  احلكومة للعائدين. ويف الوق  نفسه، أحّ 
لنــدن، اســتعراض اإلطــار التنظيمــ  احلــا، الــذي حيكــم دخــو  الالجــ ني الســوريني إىل ســوق  

هبـد  هتي ـة   رعاية احلكومة الي جيري إعدادها حاليا حت  املتنوعة بادرا  حب باملأرالعمل، و
، وهتي ــة فــر  عمــل دائمــة النهائيــة فــر  عمــل مؤقتــة لالجــ ني الســوريني يف انتظــار عــودهتم 

للف ا  الضعيفة من اللبنانيني، وال سـيما املـواطنني اللبنـانيني الـذين يعيشـون حتـ  خـ  الفقـر         
 يف املائة. 30والذين تبلغ نسبتهم 

يف الفلسـطينية   لمخيمـا  لوأرحب باستمرار القيادة الفلسطينية يف االلتزام بأال تكون  - 78
أكثـر مـن أي وقـ  مضـ  حتسـني      امللـح اليـوم   لبنان أي صلة بـالعنف الـدائر يف املنطقـة. ومـن     

ني يف قضـية الالجـ   املسا  بإجيـاد حـل ل  األوضا، املعيشية لالج ني الفلسطينيني يف لبنان، دون 
إىل زيـادة اعتمـاد    الي جر  سياق تسوية سلمية شاملة وعادلة. وتشر االحتجاجا  األخرة

عل  حنو أكثـر اسـتدامة   متويل األونروا ن أن وتبيِّ ،الالج ني الفلسطينيني عل  خدما  األونروا
أن تبـادر إىل تقـدمي    شج  اجلهـا  املاحنـة علـ    إىل تعزيز االستقرار يف لبنان واملنطقة. وُأيؤدي 

ومتكـني الوكالـة    ،2016يف عـام  أخـرى  حدوث أزمة متويـل  من أجل تفادي دعمها لألونروا 
 من االضطال، بواليتها وتقدمي املساعدة الفعالة لالج ني الفلسطينيني.

مـن أجـل إحـراز تقـدم     مـن جديـد   سالم ا السيد يبذهلويسرُّ  أن أشر إىل اجلهود الي  - 79
الـذي  لة ترسيم املنـاطق االقتصـادية اخلالصـة بـني لبنـان وإسـرائيل، علـ  النحـو         بشأن حل مسأ

حتديـد طريقـة مرحبـة بشـكل      آ ار/مـار . ومـن شـأن    24يف موجهة إّ، عنه يف رسالة أعر  
تـدبرا هامـا مـن تـدابر بنـاء       ثـل أن  يـة  البحراملنـاطق  الستغال  موارد النف  والغـاز يف  متباد  

ســالم، فــإ  أعتــزم تكثيــف  الســيد ي علــ  يف رد  رائيل. وكمــا  كــرُ الثقــة بــني لبنــان وإســ 
مجيــ  األطــرا   للقيــام، إىل جانــبمــن خــال  منســقي اخلاصــة الــي أبــذهلا املســاع  احلميــدة 

هـذه املسـألة، والكيفيـة الـي  كـن هبـا        يفللمضـ  قـدما   الظـرو  املتاحـة   استكشـا   ، باملعنية
 اجلهود.لألمم املتحدة تقدمي أفضل دعم هلذه 
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سنوا  تقريبا علـ  اختـا  القـرار     10. وبعد “عامة إقليميةمنفعة ”استقرار لبنان  ثل  - 80
اخلــ  األزرق. وهــذا تطــور إجيــايب.  طــو  علــ يســود ، بــدأ اهلــدوء النســو (2006) 1701

 ولكــن ال ينبغــ  اخللــ  بــني اهلــدوء النســو واالســتقرار الــدائم. فكــثر مــن األســبا  اجلذريــة   
هـذا   الـي ينطـوي عليهـا    . وإن اإلمكانيـا  الوقائيـة  يف جـزء كـبر منـها    مل يتم معاجلتـها  للزنا،
ع  إىل املضــ  قــدما يف أن نســع  بشــكل فعــا  ومجــا منــا تقتضــ علــ  األمــد الطويــل القــرار 
تـدبرا  يشـكل   كـن أن   (2006) 1701األهدا  املتبقيـة مـن القـرار    كما أن حتقيق  تنفيذه.

ــة    ــة يف املنطق ــاء الثق ــا لبن ــن، والشــركاء     .مهم ــس األم ــ  أناشــد جمل ــائ    وإن ــ  الصــعيد الثن عل
إحـراز  مـن لبنـان وإسـرائيل علـ       يضاعفوا اجلهود من أجـل تشـجي  كـلّ   واجلها  املاحنة، أن 

مـن  يف تنفيذ القرار. وسيكون إحراز التقـدم يف تنفيـذ قـرارا  جملـس األمـن  ا  الصـلة       تقدم 
هناء الزنا، يف املنطقـة، والتوصـل إىل   إلاألمن يف لبنان، والعناصر املركزية ملا فيه صاحل السالم و

 شرق األوس .  سالم عاد  وشامل يف ال

ومعـــداٍ   وأود أن أعـــر  عـــن تقـــديري املســـتمر جلميـــ  البلـــدان املســـامهة بقـــوا ٍ  - 81
التـاب  هلي ـة األمـم املتحـدة     املـراقبني يف لبنـان    ويف فريـق  ،األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان    قوة يف

، ومـوظف   ملراقبة اهلدنة. وأتوجه بالشكر ملنسقي اخلاصة لشؤون لبنان، السـيدة سـيغريد كـاغ   
مكتبها عل  جهودهم؛ فضال عن األفراد العسكريني واملدنيني يف قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف    

، رئـيس البعثـة وقائـد القـوة، الـذي انتـه  واليتـه،        بورتوالنولوتشيانو  لبنان. وُأ   عل  اللواء
 السنتني املاضيتني.عل  مدى سن قيادة قدمه من خدمة ممتازة وُح ملا
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