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خالل الفترة ما بني  25حزيران/يونيه و  4تشرين الثاين/نوفمرب 2016

أوال  -مقدمة
 - 1يتضــمن اــذا التقريــر تقييمـال نــامالل لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن  )2006( 1701منــذ
تقريري السابق املؤرخ  24حزيران/يونيه .)S/2016/572( 2016
 - 2احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان (القوة املؤقتة) ظلت اادئـة
عمومــامب ــا يف يفلــا يف لــيا الــذةرا الســنوية العانــرة ل ـ ا و /يوليــه  -آب/أغســطس
 2006وما يتصل به من تصرحيات صدرت عن اجلـانبني وارتفعـت حـدة التـوتر بـني لـ ان
منطقة نبعا أثناء أعمال البناء اليت قـام اـا شـيل الـدفا ائلـرائيلب شنـوب ارـ األ ر يف
مــزار نــبعا وأةــدت الســلطات ائلــرائيلية واللبنانيــة التزامقــا بــالقرار )2006( 1701مب
وبوقــا األعمــال العدائيــةمب وبااللــتقرار علــا زــول ارـ األ ر وتابعـت منســقيت اراصـة
لشــؤون لبنــان والقــوة املؤقتــة التنســيق بينــقما وفقــا لــذلا غـ أنــه مل حيــر أي تقــدم بش ـ ن
االلتزامات املتبقية للطرفني وشب القرار وبش ن التوصل إىل وقا دائم ئزال النار
 - ٣وبات االلـتقرار يف لبنـان مراونـا بصـورة متزايـدة بـال ا السـوري وعررـة لل طـر
بسببه وال تزال احلالة األمنيـة اادئـة نسـبيا بفضـل الـتمرار األداء القـوي لل ـيل اللبنـاين إىل
حد ةب علا زول احلدود مع لورية وألشقزة األمن األخـرا الـيت تقـوم بعمليـات م افحـة
ائراــاب يف عيــع أاــاء البلــد ومــع يفلــامب الــتمر خطــر اع مــات ائراابيــةمب علــا غــرار
التف ين االنتحاريني اللذين وقعا يف بلدة القـا يف  27حزيران/يونيـهمب والـتف الـذي وقـع
يف حلـة يف  ٣1آب/أغسـطس وال يـزال الورـع يف املنـازق احلدوديـة غـ مسـتقرمب واجلـيل
اللبناين مستمر يف القيام بعمليات رد مقاتلب تنظيم الدولة ائلالمية وشبقة النصرة
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 - 4ونقدت الفترة املشمولة بالتقرير إجنا ا ةـب ا يف حـل مشـ لة الفـرار الرئالـب الـذي
التمر لنتني ونصا السـنةمب وباتـت ح ومـة رئـيس الـو راء ـام لـالم مـن شـراء اـذا احلـل
ح ومــة تصــريا أعمــال ول ــن مل يــتم التوصــل إىل اتفــا بشـ ن تشـ يل احل ومــة اجلديــدة
وبياهنا الو اريمب يف حني جتري األعمـال التحضـ ية لالنت ابـات النيابيـة يف عـام  2017ويف
االشتمــا الــذي عقدتــه مــع رئــيس الــو راء لــالم يف  20أيلول/لــبتمرب علــا اــامل دورة
اجلمعيــة العامــةمب أعربــت عــن أملــب يف انت ــاب رئــيس لل مقوريــة وتش ـ يل ح ومــة تقــوم
ب عماعــا وانت ــاب جملــس نــواب للبنــان وناقشــنا األثــر املســتمر للـ ا الســوري علــا لبنــانمب
ورحبــت بائعــا الــدود علــا دعــم أمــن البلــد والــتقرار مب ــا يف يفلــا عــن زريــق تقــد
املساعدة إىل اجليل اللبناين ةما ن رت لبنان علـا رـيافته ال ر ـة لالشـنني مـن اجلمقوريـة
العربيــة الســوريةمب ونــددت علــا رــرورة أن يقــوم ا تمــع الــدود باملزيــد مــن أشــل تقالــم
املسؤولية عن مساعدة الالشنني املوشودين يف لبنان
 - 5وظــل عــدد الالشــنني الســوريني املســ لني لــدا مفورــية األمــم املتحــدة لشـــؤون
الالشنني مستقرا يف لبنانمب نتي لة للسيالة الـيت اعتمـد ا احل ومـة يف عـامب  2014و 2015
بعــدم الســما عــم بال ـدخول إال يف احلــاالت ائنســانية االلــتثنائية ويف  ٣1تشــرين األول/
أةتـــوبرمب بلـــا عـــدد الالشـــنني الســـوريني املسـ ـ لني لـــدا املفورـــية  1 0٣٣ 51٣الشنـــامب
ــا يف يفلــا  47.1٣8الشنــا يف منطقــة عمليــات القــوة املؤقتــة ويف االشتمــا العــام الرفيــع
املســـــتوا املعـــــزن حرةـــــات الـــ ـ و ال ـــــربا لالشـــــنني واملقـــــاشرين الـــــذي عقـــــد يف
 20أيلول/لبتمربمب لل رئيس الو راء لالم الضـوء علـا املشـاةل احلـادة الـيت خلقتـقا أ مـة
الالشـنني بالنسـبة اللــتقرار البلـد وأمنــه واقتصـاد مب وارــدمات العامـة الــيت يقـدمقامب وأةــد أن
لبنان ال يستطيع أن يتحمل لوحد اذا ”التحدي الوشودي“
 - 6وظلــت احلالــة يف تيمــات الالشــنني الفلســطينيني اادئــة عمومــا بالــتثناء تــيم عــني
احللوة الذي انتدت فيه حدة التوتر بعـد التسـالم عشـرات الفلسـطينيني املشـتبه يف رـلوعقم
يف أنشــطة قتاليــة منــذ  24و /يوليــه إىل اجلــيل اللبنــاين ويف  22أيلول/لــبتمربمب قــام اجلــيل
اللبناين بعملية التثنائية داخل تيم عني احللوة من أشل اعتقال مـوازن فلسـطيزن يشـتبه يف أنـه
عضو بار يف تنظيم الدولة ائلالمية ةـان ططـ للقيـام ا مـات إراابيـة يف لبنـان وقامـت
منسقيت اراصة بزيارة امل يم لدعم اجلقود الرامية إىل احملافظة علا االلتقرار اناك
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ثانيا  -تنفيذ القرار )2006 ( 1701

ألا  -احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
 - 7يف  19آب/أغســــطسمب بعــــد انــــتداد حــــدة التــــوتر لعــــدة أيــــاممب احتشــــد حــــواد
 200ن صمب ن فيقم عدد من الصحفينيمب بالقرب مـن موقـع األمـم املتحـدة  4-7Cشنـوب
قرية نـبعا احت اشـا علـا األعمـال الـيت يقـوم اـا شـيل الـدفا ائلـرائيلبمب والـيت بـدأت يف
 7آب/أغسطسمب لشق زريق للسيارات يف منطقـة مـزار نـبعا املتنـا عليقـا شنـوب ارـ
األ ر وقبل املظاارةمب تدخل أفراد من اجليل اللبناين والقوة املؤقتة لـدا أاـاد املنطقـة ب يـة
الت فيــا مــن حــدة التــوتر ومنــع وقــو حــوادق عنــد ارــ األ ر وخــالل التظــاارةمب
عرب  100فردمب بقيادة نائب عن امل نطقـةمب إىل شنـوب ارـ األ ر علـا الـرغم مـن ـذيرات
اجليل اللبناين والقـوة املؤقتـة وظـل أفـراد اجلـيل اللبنـاين وشـيل الـدفا ائلـرائيلب بعيـدين
بعــا الشــبء عــن ارـ األ ر وعــاد املتظــاارون إىل قــال ارـ األ ر بعــد يفلــا بفتــرة
وشيــزةمب دون وقــو أي حــادق ويف وقــت الحــقمب رةــزت أنشــطة القــوة املؤقتــة واجلــيل
اللبناين يف املنطقة علا مواصلة نز فتيل التوتر
 - 8وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقريرمب ةانــت االنتــقاةات الربيــة لل ـ األ ر يرت بــقا
الرعاة بالدرشة الرئيسـية الـذين يرعـون أغنـامقم يف مـنطقيت مـزار نـبعا والبسـطرة (القطـا
الشرقب) واملزارعون الذي ةانوا يزرعـون حقـوعم يف منطقـة الـرميل (القطـا ال ـر)،مب علـا
الرغم من ذيرات القوة املؤقتة ويف  16و /يوليهمب أزلق شيل الـدفا ائلـرائيلب زلقـات
ذيرية يف اعواء وصادر لفترة قص ة قطيع أحد الرعاة ةان قد عرب إىل شنـوب ارـ األ ر
يف منطقة مزار نبعا وبعد يفل ا أفـر شـيل الـدفا ائلـرائيلب عـن القطيـع وعلـا غـرار
األمنــاا املوةيــة الــيت لوحظــت لــابقامب انتــقا مــدنيون لبنــانيون ار ـ األ ر عنــدما ةــانوا
يسبحون يف هنر الـو اين ويف منالـبتنيمب عـربت جمموعـات مؤلفـة مـن ثالثـة ولـتة أنـ ا مب
علا التوادمب إىل شنـوب ارـ األ ر والتقطـت صـورا بـالقرب مـن العديسـةمب ومـيس اجلبـل
وحوال (القطا الشرقب) وعرب عمال بناء مدنيون لبنانيون إىل شنـوب ارـ األ ر يف عـدة
منالبات عندما ةانوا يقومون د أنابيب الصرف الصحب وتعبيـد زريـق الوصـول إىل بنـر يف
منطقة بليدا (القطا الشرقب) ويف  18آب/أغسطسمب الحظت القوة املؤقتة أربعـة أفـراد مـن
فر تابرات اجليل اللبناين يعربون مسافة  10أمتار تقريبـا شنـوب ارـ األ ر ملـدة ـس
دقائق تقريبا جبوار الرميل
 - 9وةانــت القــوة املؤقتــة تتمتــع عمومــا حريــة ةاملــة يف احلرةــة يف عيــع أاــاء منطقــة
عمليا ــا ويف بعــا احلــوادق املعزولــةمب عوملــت القــوة املؤقتــة معاملــة غ ـ وديــة وعرقلــت
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حرةتقامب ال ليما يف القطا ال ر ،ويف أخطـر حـادق وقـع خـالل ليلـة  28آب/أغسـطسمب
أوقفت دورية تابعة للقوة املؤقتة من قبل جمموعة مؤلفة من أةثر مـن  40فـردا يف بنـت شبيـل
(القطا ال ر )،وادعا اؤالء أن الدورية التقطت صورا ألاـاد املنطقـة وتطـور املوقـا مـع
ا موعة إىل مواشقة تعررت الدورية خالعا إىل ديدات للوةية وشرا تنفيس اواء بعـا
ع الت املرةبات وشرا حل املش لة ساعدة اجليل اللبناين
 - 10ويف حادق آخر وقع يف  28أيلول/لبتمربمب رصـدت دوريـة لفريـق املـراقبني يف لبنـان
من علا بعد تسعة رشـال بـالزي املـدينمب حيملـون ةـام ات وعصـب خشـبيةمب ينتـق ون ارـ
األ ر قال نر ةفر ةيال ويف وقـت الحـقمب رةـا الرشـال الـذين عـربوا ارـ األ ر
اــو مرةبــة الفريــق وزوقواــامب وأحلقــوا أرــرارا بالســيارة نتي ــة رنــققا باحل ــارة ورــراا
بالعصب ومل يصـب أحـد مـن أفـراد الفريـق بـ يفا و نـت الدوريـة مـن م ـادرة امل ـان ويف
وقت الحق من اليوم نفسهمب أصيب بعا الرشال التسعة جبـرو عنـدما انف ـر اـم ل ـم علـا
بعـــد اـــو ةيلـــومترين إىل الشـــمال مـــن موقـــع األمـــم املتحـــدة  64-9يف منطقـــة قريبـــة مـــن
ار األ ر
 - 11وأةد رئيس بعثة القـوة املؤقتـة وقائـد القـوة للمحـاورين مـن اجلـيل اللبنـاين علـا أن
والية القوة املؤقتة تقتضب حرية التنقل يف عيع أااء منطقـة عمليا ـا ويسـعا اجلـيل اللبنـاين
إىل رمان أن يفقـم السـ ان احملليـون أن القـوة املؤقتـة ـب أن تسـ دوريـات فرداـا ودون
عوائق يف منطقة العمليات
 - 12وظلت القوة املؤقتة تالحظ وشود مـدنيني حيملـون ألـلحة غـ مـ يفون اـامب معظمقـا
بناد صيد يف منطقة العمليات ومع بـدء مولـم الصـيدمب ا داد عـدد احلـوادق يـادة ةـب ةمب
وال ليما يف منازق البسطرة وميس اجلبل وبليـدا (القطـا الشـرقب) ويف  16أيلول/لـبتمربمب
دعا اجليل اللبناين املوازنني اللبنانيني إىل التقيد حظر الصيد واالمتنا عـن لـل األلـلحة مـن
أي نــو يف املنطقــة الواقعــة شنــوب هنــر الليطــاين ويف  18أيلول/لــبتمربمب الحظــت القــوة
املؤقتة اثنني من الصيادين املسلحني يف دبل (القطا ال ـر )،اللـذين ألقـب القـبا عليقمـا مـن
شانـب أفــراد مــن اجلــيل اللبنــاين ويف عــدة منالـباتمب الحظــت القــوة املؤقتــة وشــود ألــلحة
ص ة أو إزال نار اذ األللحةمب ا يف يفلـا أثنـاء األعـرايف ويف مرالـم الـدفن ويف عيـع
احلاالتمب أبل ت القوة املؤقتة اجليل اللبناين بوقو االنتقاةات
 - 1٣وظــل شــيل الــدفا ائلــرائيلب يؤةــد أن حــزب ا حيــتفظ ببنيــة تيــة و عــدات
عس ـ رية يف شنــوب لبنــان وتراقــب القــوةع منطقــة العمليــات وار ـ األ ر مب وتبلــا جبميــع
انتـــقاةات القـــرار  )2006( 1701الـــيت ترصـــداامب ـــا يف يفلـــا وشـــود عناصـــر مســـلحة
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أو أللحة غ م يفون اا ووفقـا للواليـ ة املنوزـة اـامب فـان القـوة ال تفـتل املمتل ـات اراصـة
بصورة التباقية حثا عن األللحة يف اجلنوب ما مل ي ن لديقا أدلة معقولـة عـن وقـو انتـقاك
للقـرار )2006( 1701مب ـا يف يفلـا ديــد ونـيا بتنفيـذ نشـاا عــدائب انطالقـا مـن يفلــا
املوقــع وإيفا وردت معلومــات ــددة بش ـ ن وشــود غ ـ نــرعب لعناصــر مســلحة أو ألــلحة
أو بنية ألالية داخل منطقة عمليا امب فـان القـوة املؤقتـة تظـل مصـممة علـا ا ـايف ائشـراءات
الال مةمب بالتعاون مع اجليل اللبنـاينمب جبميـع الولـائل املتاحـة رـمن حـدود واليتـقا وقـدرا ا
نقـل غـ مـ يفون بـه أللـلحة إىل منطقـة عمليا ـامب
وحىت اآلنمب مل جتد القوة املؤقتة دلـيال علـا ري
ومل يقــدم إليقــا مثــل اــذا الــدليل وواصــلت قيــادة اجلــيل اللبنــاين الت ةيــد علــا أهنــا لــتت ذ
إشراءات فورية لورع حد ألي نشاا غ قانوين طالا القـرار  )2006( 1701والقـرارات
احل ومية يفات الصلة
 - 14وواصــلت إلــرائيل انتــقاك ا ــال اجلــوي اللبنــاين بش ـ ل نــبه يــومبمب وةــان معظــم
انتقاةا ا بوالطة زائرات مسيرة بدون زيارمب وبالت دام زائرات ثابتة اجلناحني أيضـامب منـقا
مقاتِالت نفاثةمب مما يش ل انتقاةا للقـرار  )2006( 1701وللسـيادة اللبنانيـة وقـد احت ـت
القـوة لـدا شـيل الـدفا ائلـرائيلب علـا اـذ االنتـقاةاتمب وزلبـت مـن ح ومـة إلـرائيل
وقفقا فورا ةما احت ت ح ومة لبنان لدا القوة علا اذ االنتقاةات
 - 15وواصــلت إلــرائيل احــتالل اجلــزء الشــماد مــن قريــة ال ــر ومنطقــة جمــاورة عــا تقــع
قـــاد ارــ األ ر مب يف انتـــقاك للقـــرار  )2006( 1701وللســـيادة اللبنانيـــة وحـــىت اآلنمب
مل ت ِب إلرائيل علا االقترا الذي قدمته القوة إىل ةـل مـن الطـرفني يف عـام  2011بشـ ن
ترتيبات أمنية ترمب إىل تيس انسحاب شيل الدفا ائلرائيلب من املنطقـة احملتلـة وقـد أغبلـا
اجليل اللبناين القوةغ املؤقتة يف و /يوليه  2011وافقته علا االقترا
 - 16وظلت العالقات بني القوة املؤقتة والس ان احملليني عالقة إ ابية وةانت البعثـة تلتقـب
بانتظــام مــع ممثلــيقم وبائرــافة إىل عقــد اشتماعــات منفصــلة مــع املمــثلني الــدينيني وممثلــب
البلدياتمب واصلت القـوة املؤقتـة تنفيـذ مشـاريع لـريعة األثـر ترةـز علـا سـني الوصـول إىل
اردمات األلاليةمب وتيس التنمية االقتصادية واالشتماعية للم تمعات احملليةمب وتعزيـز ـني
املــرأة وواصــلت القــوة املؤقتــة دعــم بنــاء قــدرات الــدفا املــدين اللبنــاين يف م افحــة احلرائــق
والتعــاون املــدين  -العسـ ري مــع اجلــيل اللبنــاين وقــدمت وحــدات القــوة املؤقتــة املســاعدة
الطبية واملساعدة يف جمادْ زب األلنان والطب البيطري للس ان احملليني
 - 17ولدا اجلي ل اللبنـاين لـواءان متمرةـزان يف املنطقـة الواقعـة شنـوب هنـر الليطـاين ويف
روء احلالة األمنية املتوترة علـا زـول احلـدود الشـرقية مـع اجلمقوريـة العربيـة السـوريةمب عـز
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اجليل اللبناين تواشد يف اجلزء الشماد الشرقب من منطقة عمليـات القـوة املؤقتـة (قريـة نـبعا
ومنطقـة العرقـوب) وأثنـاء انـتداد حـدة التـوتر يف منطقـة مـزار نـبعامب نشـر اجلـيل اللبنـاين
تعزيزات مؤقتة ويف إزار تناوب القوات يف البلدمب الـتبدل اجلـيل اللبنـاين اللـواء املتمرةـز يف
القطا الشرقب من منطقة عمليات القوة املؤقتة يف تشرين األول/أةتوبر
 - 18وقامــت القــوة ــا متولــطه  1٣ ٣٣7نشــازال عملياتي ـال نــقريا يف عيــع أاــاء منطقــة
العملياتمب وقل يفلا تسي الدوريات وإقامة نقاا التفتيل واالرطال قـام املراقبـة وظلـت
نسبة األنشطة العملياتية اليت تقوم اـا القـوة املؤقتـة بالتنسـيق الوثيـق مـع اجلـيل اللبنـاينمب حـواد
 10يف املائة وواصلت القوة املؤقتة واجليل اللبنـاين تسـي دوريـات راشلـة يف القـرا واملنـازق
احلضريةمب مما أتا فرصا لالتصال املبانر املنتظم بني حفظة السالم والس ان احملليني
 - 19ووفقا لواليتقامب التمرت فرقة العمل البحرية التابعـة للقـوة املؤقتـةمب الـيت تتـ لا حاليـا
من فرقازتني وثالثة زرادات و ورقـني لـريعني مـن وار خفـر السـواحلمب يف تنفيـذ أنشـطة
يف جمــال االعتــراب البحــريمب وقــدمت التــدريب للقــوات البحريــة التابعــة لل ــيل اللبنــاين
وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقريرمب اعتررــت فرقــة العمــل البحريــة  2 0٣9لــفينة وقامــت
الســلطات اللبنانيــة بتفتــيل  516لــفينة وإخــالء لــبيلقا وأشــرت القــوة املؤقتــة مــا جمموعــه
 ٣12رينا وحلقـة عمـل ودورة تدريبيـة باالنـتراك مـع اجلـيل اللبنـاينمب مـن بينـقا  209مـع
البحرية اللبنانيةمب مما ألـقم يف تعزيـز القـدرات العملياتيـة والفعاليـةمب ـا يف يفلـا رينـات علـا
احلظــر البحــريمب والــت دام الــرادارات الســاحلية وتفتــيل الســفن والــدعم الطـ مب فضــال عــن
الفقم املتبادل للعمليات
 - 20وحافظــت فرقــة العمــل البحريــة علــا وشوداــا البــار يف اجلــزء اجلنــو ،مــن منطقــة
العمليات البحرية ملنع توتر العالقات بني إلرائيل ولبنان وال تشمل والية القوة املؤقتة مراقبـة
خ العوامات الـذي أق امتـه إلـرائيل بصـورة انفراديـة والـذي ال تعتـرف بـه احل ومـة اللبنانيـة
وال األمم املتحدة وواصل شيل الدفا ائلرائيلب القيام ب نشطة صـيانة مت ـررة للعوامـاتمب
مستعينا يف بعا األحيان بال واصني ويف عدة منالباتمب أزلقـت وار دوريـة تابعـة جلـيل
الدفا ائلرائيلب شنوب خ العوامات النار من مـدافع رنانـة أو مشـاعل مضـينة أو ألقـت
عبوات متف رة ئبعاد قوارب صيد لبنانية

باء  -ترتيبات األمن واالتصال
 - 21ظل رئيس بعثة القوة املؤقتـة وقائـد القـوة علـا اتصـال مسـتمر مـع السـلطات اللبنانيـة
وائلرائيلية علا الصعيد الثنائب وقاما بتيس اشتماعني من االشتماعات الثالثيةمب ـا يف يفلـا
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لبل إ اد حلول ملمولة ملصادر التوتر احمللية وبالتاد املسامهة يف بناء الثقة بـني اجلـانبني ويف
املنتــدا الثالثــب ويف االشتماعــات الثنائيــة مــع القــوة املؤقتــةمب أعربــت األزــراف بالــتمرار عــن
التزامقــا ةمــا برانــت علــا اــذا االلتــزام بتنفيــذ القــرار  )2006( 1701واحتــرام االلــتقرار
واحلفــاع عليــه علــا امتــداد ارـ األ ر وأةــد ةــال اجلــانبني للقــوة املؤقتــة حرصــقما علــا
عدم السما لألحداق اليت جتري يف اجلمقورية العربية السورية بزعزعة االلتقرار يف شنـوب
لبنان وقال إلرائيل
 - 22ومـــع يفلـــامب ا دادت حـــدة التـــوتر يف بعـــا األحيـــان بـــالقرب مـــن ارــ األ ر مب
وال ليما ردا علا األعمال الـيت يقـوم اـا شـيل الـدفا ائلـرائيلب يف منطقـة مـزار نـبعامب
شنـوب ارـ األ ر وبعـدما أرلــل شـيل الـدفا ائلـرائيلب بالغــا أوليـا إىل القـوة املؤقتــة
ئبالغقا بعزمه البدء ب عمال تشييد يف  7آب/أغسطسمب زلبت القوة علا الفور تفاصـيل عـن
زبيعــة األعمــال املقترحــة وال ــرب منــقا ونطاققــامب وزلبــت مــن شــيل الــدفا ائلــرائيلب أن
يعطيقا الوقت للتنسيق مع اجلـيل اللبنـاين وقـدم اجلـيل اللبنـاين احت اشـا نـديد اللق ـة إىل
القوة املؤقتة علا أعمال البناءمب واعترباا ”جتري داخل مزار نبعا اللبنانيـة احملتلـة“ و ”تـؤثر
علا زبيعة األرب وت تضاريسقا“ وظل رئيس بعثة القوة املؤقتة وقائد القـوة علـا اتصـال
مستمر مـع اجلـانبنيمب ب يـة إ ـاد حـل منسـق ومتفـق عليـهمب فضـال عـن فيـا حـدة التـوتر يف
املنطقة الواقعة علا اجلانب اللبناين ومنع وقو حوادق وقد نوقشـت اـذ املسـ لة مـرتني يف
االشتماعــات الثالثيــة يف  25آب/أغســطس و  22أيلول/لــبتمربمب بينمــا ظلــت أعمــال البنــاء
شارية وعز ت القوة املؤقتة تواشداا يف املنطقة ب مور من بينقا يادة عدد املراقبني مـن فريـق
املراقبني يف لبنانمب وةثفت مـن نشـازقا الرصـدي وقـام اجلـيل اللبنـاين أيضـا برصـد الورـعمب
ــا يف يفلــا عــن زريــق إرلــال تعزيــزات إىل املنطقــة قبــل مظــاارة أعلــن عــن خروشقــا يف
 21آب/أغســطسمب واــذا منــع ارت ــاب املزيــد مــن االنتــقاةات لل ـ األ ر وحــافظ علــا
اعدوء بني الس ان قدر ائم ان
 - 2٣وواصــلت األزــراف اال ــراا بنشــاا وبطريقــة بنــاءة يف االشتماعــات الثالثيــة الــيت
قامـــت القـــوة املؤقتـــة بتيســـ اا بانتظـــام وحثـــت خالعـــا انتـــقاةات قـــرار جملـــس األمـــن
)2006( 1701مب ا يف يفلا االنتقاةات الربية واالنتـقاةات اجلويـة ائلـرائيليةمب والـتمرار
احتالل قال قرية ال ر وأثارت األزراف أيضـا مسـ لة األنشـطة الـيت تعتـرب الـتفزا ات مـن
شانب الطرف اآلخر وأحد األاـداف الر ئيسـية مـن مشـارةة القـوة املؤقتـة مـن خـالل اآلليـة
الثالثية وعلا الصعيد الثنائب او مساعدة األزراف يف التوصل إىل ترتيبات أمنيـة وتـداب لبنـاء
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الثقة منالـبة لل ـانبني للحـد مـن إم انيـة نشـوء تـوتر أو وقـو حـوادق يف املنـازق احلسالـة
علا زول ار األ ر مب ا يف يفلا احلوادق املرتبطة باألنشطة الزراعية املوةية
 - 24ةمــا ن ـ عت القــو عة املؤقتــة اجلــيل اللبنــاين وشــيل الــدفا ائلــرائيلب علــا يــادة
الت دام آلية االتصال القائمة بصفة التباقية لتبادل املعلومـات عـن األنشـطة وعمليـات النشـر
املقررةمب وال ليما يف املنازق احلسالـة علـا زـول ارـ األ ر وأبلـا اجلـيل اللبنـاين القـوة
املؤقتــة لــلفا عــن ــرين لــي ري يف منطقــة العرقــوب يف  15أيلول/لــبتمربمب ممــا ةــة للقــوة
املؤقتة بابالر شيل الدفا ائلـرائيلب علـا النحـو الواشـب وأن ت ـون حارـرة علـا شـان
ار األ ر زوال التمرين
 - 25وواصــلت القــوة شقوداــا لــدا األزــراف لتحديــد عالمــات ار ـ األ ر بش ـ ل
وارة علا األرب وقـدمت أفرقـة إ الـة األل ـام التابعـة للقـوة املؤقتـة الـدعم يف عمليـة ورـع
العالمات من خالل تطق ممرات الوصول عرب حقول األل ـام إىل لـتة مواقـع لـي ري ورـع
عالمات فيقا واةتمل تثبيت أربع عالماتمب وما ال انـاك  20عالمـة قيـد التثبيـت وانـاك
 51نقطة يف مرحلة القيايف و  15نقطة مل تتحقق األزراف من صحة م اهنا بعـد وواصـلت
القـوة املؤقتــة أيضــا تــرميم العالمــات القائمــة ل فالــة لــالمتقا وأداء وظيفتــقا ونتي ــة لــذلامب
فيمـــا يلـــب الـــرقم ائعـــاد للعمـــل احملـــر علـــا ارـــ األ ر حـــىت  17تشـــرين األول/
أةتــوبر  :2016أ يلــت األل ــام مــن  ٣25م انــا لتثبيــت العالمــاتمب وقيســت  27٣عالمــةمب
ونيدت  255عالمة وشرا التحقق من صحة  2٣8عالمة ورممت  184عالمة
 - 26ومل حي َر بعد أي تقدم صوب إنشاء م تب اتصال تابع للقوة املؤقتة يف تل أبيب
 - 27وة ــزء مــن عمليــة احلــوار االلــتراتي ب مــع اجلــيل اللبنــاينمب واصــلت القــوة املؤقتــة
اجلقــود الراميــة إىل تعزيــز املســاعدة املقدمــة مــن اجلقــات املااــة الدوليــة إىل اجلــيل اللبنــاين يف
منطقــة عمليــات القــوة املؤقتــة وبالتعــاون مــع م تــب منســقة األمــم املتحــدة اراصــة لشــؤون
لبنــانمب نــارةت القــوة املؤقتــة يف الل نــة العسـ رية التنفيذيــة التابعــة لل ــيل اللبنــاين وأشــرت
مشاورات مع ممثلـب اجلقـات املااـة الدوليـة يف بـ وتمب اـدف تيسـ تعبنـة املـوارد مـن أشـل
اجليل اللبناين دعما للمسؤوليات اليت يضطلع اا وشب القرار )2006( 1701
 - 28وإيف يضع يف اعتبار األولويات االلتراتي ية والتوصيات اليت حـدداا األمـني العـام يف
رلالته املؤرخة  12آيفار/ماريف  )S/2012/151( 2012نتي ة لاللتعراب االلـتراتي ب للقـوة
املؤقتــةمب أعــرب جملــس األمــن يف قــرار  )2016( 2٣05عــن احلاشــة إىل متابعتــقا و ــديثقا
وبائرافة إىل يفلامب زلب إد جملس األمـنمب وفقـا ألفضـل املمارلـات العامليـة حلفـظ السـالممب
إشراء التعراب التراتي ب للقوة املؤقتةمب ودرالة اي ل العناصـر العسـ رية واملدنيـة واملـوارد
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يفات الصلةمب يف اولة لضمان أن ت ـون القـوة مشـ لة علـا أنسـب وشـه لالرـطال باملقـام
املوةلة إليقـا ويف اـذا الصـددمب لـتقوم إدارة عمليـات حفـظ السـالم بالتشـاور مـع عـدد مـن
الدول األعضاء والبلدان املسامهة بقواتمب فضال عن القوة املؤقتةمب بش ن أفضل السـبل للمضـب
قدما وتعتزم إدارة عمليات حفظ السالممب بالتنسيق الوثيق مع القوة املؤقتةمب إ ـام االلـتعراب
حلــول نــباا/فرباير  2017وإين أعتــزم تقــد النتــائت وااللــتنتاشات الرئيســية املنبثقــة عــن
االلتعراب إىل جملس األمن فور االنتقاء منه

شيم  -نز لال اجلماعات املسلحة
 - 29ال يزال احتفاع حزب ا وعاعـات أخـرا بالسـال خـار لـيطرة لبنـان حيـد مـن
قدرة الدولة علا بسـ لـياد ا ولـلطتقا بشـ ل ةامـل علـا أرارـيقا ويفةـر املمثـل الـدائم
ئلرائيل يف بيـان أدىل بـه أمـام جملـس األمـن يف  12و /يوليـهمب أن حـزب ا مل يتوقـا قـ
عن احلشد العس ري وتعزيز ترلـانته العسـ رية منـذ ا ـايف القـرار )2006( 1701مب مؤةـدا
أن احلزب تلا حاليا أةثر من  120 000من الصـواري والقـذائامب باملقارنـة مـع 7 000
صــاروخ يف عــام  2006ةمــا أةــد أن ”حــزب ا قــد حــول قــرا شنــوب لبنــان إىل بــؤر
لإلراــاب“ بورــع قايففــات الصــواري و ــزين القــذائا يف املنــازق املدنيــةمب وحــذر مــن أن
إلــرائيل لــوف تــدافع عــن موازنيقــا ب ـ ةثر الطــر املم نــة عزمــا وقــوة مــن أي ”حســابات
خازنة“ حلزب ا ويف خطاب ألقـا يف  1٣آب/أغسـطسمب ـدق األمـني العـام حلـزب ا
حسن نصر ا عن التمرار الرد املتبادل بـني حـزب ا وإلـرائيلمب وأةـد جمـددا أن ”لـيس
اناك نقطة واحـدة يف فلسـطني احملتلـة ال ـن الـتقدافقا بصـواري املقاومـة يف لبنـان“ ويف
 6تشرين األول/أةتوبرمب أعلن مد رعدمب رئيس ال تلة النيابيـة حلـزب ا مب ”اـن يف املقاومـة
نزداد قوة وعدة وعتادامب ونتدرب علا أللحة شديدة مل نست دمقا من قبل“
 - ٣0ومنــذ  1آب/أغســطسمب أفــادت تقــارير أن اجلــيل اللبنــاين واألشقــزة األمنيــة قامــت
باعتقــال  217فــردا يشــتبه يف انتمــائقم إىل عاعــات متطرفــة أو ةــانوا رــالعني يف أنشــطة
إراابيــة يف عيــع أاــاء لبنــانمب وبــذلا بلــا جممــو عــدد االعتقــاالت املتصــلة بائراــاب منــذ
ةانون الثاين/يناير أةثر من  1 700ويف  2أيلول/لبتمربمب ا ـم اثنـان مـن رـباا امل ـابرات
الســورية لتــورزقم املزعــوم يف الــتف ين االنتحــاريني رــد مس ـ دين مــن مســاشد املســلمني
السنة يف زرابلس يف عام  201٣ويف  14تشرين األول/أةتوبرمب أفادت التقـارير بـ ن اجلـيل
اللبناين ومديرية األمن العام ألقيا القبا علا عشر خاليـا إراابيـة نائمـة يف تتلـا أاـاء البلـد
بشبقة الت طي ع مات خالل عانوراءمب ا يف يفلا اثنان من املف رين االنتحاريني التـابعني
لتنظيم الدولة ائلالمي ة ةانا حيضران ع مات رد مواقـع دينيـة يف رـاحية بـ وت اجلنوبيـة
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وتفيد التقارير أيضا ب ن للطات األمن ف ت خلية إراابية وعثرت علا مسـتود لأللـلحة
يف حمدون ةان تنظـيم الدولـة ائلـالمية وشبقـة النصـرة يتـزودان منـه باأللـلحةمب وصـادرت
ةميـات ةــب ة مـن األلــلحة ويف  18تشــرين األول/أةتـوبرمب ألقــت السـلطات القــبا علــا
أحد ةبار أعضـاء شبقـة النصـرة يف عرلـال ويف  20تشـرين األول/أةتـوبرمب أعلنـت مديريـة
األمن العام القبا علا مثانية مـوازنني لـوريني ينتمـون إىل عاعـات إراابيـة بتقمـة التحضـ
لسلسلة من اع مات االنتحارية رد دوريات القوة املؤقتة وةذلا يف املنازق السياحية
 - ٣1ومل حير أي تقدم يف تف يا القواعد العس رية اليت تفظ اا اجلبقة الشعبية لتحريـر
فلسطني  -القيادة العامة وفتة االنتفارةمب واليت ما الت تنتقص مـن السـيادة اللبنانيـة وتعرقـل
قدرة الدولة علا رصد ومراقبة أشزاء من احلدود بفعالية
 - ٣2ويف  9تشــرين األول/أةتـــوبرمب أعلـــن حـــزب التوحيــد العـــر ،عـــن تشــ يل ”ألويـــة
التوحيد“ لتعمل يف عيع املنازق اللبنانية إىل شانـب اجلـيل اللبنـاين واألشقـزة األمنيـة وشـاء
ائعالن بعدما أفادت تقارير عن القيام بـادرة ليـة للـدفا عـن الـنفس يف تتلـا األمـاةنمب
ا يف يفلا يف أعقاب اع مات اليت وقعت يف القا
 - ٣٣وال يــزال الورــع يف تــيم عــني احللــوة لالشــنني الفلســطينيني يتســم بــالتوتر يف لــيا
اجلقــود االلــت باراتية املســتمرة مــن شانــب اجلــيل اللبنــاين والفصــائل الفلســطينية للحــد مــن
وشــود اجلماعــات املتطرفــة ويف  26و /يوليــهمب أفــاد اجلــيل اللبنــاين ب نــه أفشــل تططــات
لتنظــيم الدولــة ائلــالمية وشبقــة النصــرة للقيــام ا مــات إراابيــة داخــل امل ــيم وخارشــهمب
ا يف يفلا يف صيدا وب وت واعتبارا من  24و /يوليـه فصـاعدامب لـلم اـو  60فـردامب مـن
بينــقم  10ن صــيات بــار ة يشــتبه يف انتمــائقم لل ماعــات املتطرفــةمب أنفســقم إىل اجلــيل
اللبنــاين يف إزــار اتفــا بــني الســلطات اللبنانيــة والفصــائل الفلســطينية ويف  19أيلول/لــبتمرب
اندلعت ارطرابات يف امل يم عقب اغتيال فلسطيزن متقم ب نـه تـرب لل ـيل اللبنـاين وتسـببت
االرــطرابات بــاغال املؤلســات املرتبطــة بوةالــة األمــم املتحــدة ئغاثــة وتش ـ يل الالشــنني
الفلسطينيني يف الشر األدىن ملدة يومني ويف  22أيلول/لبتمربمب اعتقل اجليل اللبناين داخـل
تيم عني احللوة عماد يالـني أحـد األمـراء املزعـومني لتنظـيم الدولـة ائلـالميةمب واـو مـوازن
فلسطيزن يشتبه يف أنه قام حملة تف يف عيع أااء لبنان بت ليا من منظمات إراابية
 - ٣4ويف  14أيلول/لبتمربمب أشرت ح ومة لبنانمب بدعم من منسـقيت اراصـةمب مشـاورات
علا نطا البلد لورع خطة عمل وزنية من أشل منع التطرف املصـحوب بـالعنا والـتنادا
إىل التراتي ية األمم املتحدة ملنع التطرف املصحوب بالعنا يف لبنـانمب مـن املتوقـع أن يشـارك
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يف املشــاورات زائفــة والــعة مــن أصــحاب املصــلحةمب ــا يف يفلــا ا تمــع املــدينمب لــتم ني
السلطات اللبنانية من ا ايف تداب وقائية عملية

دال  -حظر األللحة ومراقبة احلدود
 - ٣5التمرت املزاعم اليت تفيد بالـتمرار نقـل األلـلحة إىل حـزب ا ويف خطـاب ألقـا
يف  24حزيران/يونيهمب يفةر عيم حزب ا حسن نصر ا أن ”ميزانيـة حـزب ا مب ومرتباتـه
ونفقاته وترلانة أللحته ةلقا من عقورية إيران ائلالمية“ وأن ”األمـوال تصـل إىل حـزب
ا مثلمــا يســتلم الصــواري الــيت يقــدد اــا إلــرائيل“ ونـ ر إيــران علــا دعمقــا ويف رلــالة
موشقة إد مؤرخة  5و /يوليهمب التشقد املمثل الدائم ئلرائيل اـذ البيانـاتمب وزلـب مـزن
أن أزالب عقورية إيران ائلـالمية باالمتثـال ألح ـام القـرارين  )2006( 1701و 1559
( )2004و ”ال ا عن نقل ألـلحة إىل منظمـات إراابيـة“ وتنظـر األمـم املتحـدة إىل اـذ
االدعــاءات نظــرة شديــةمب وال لــيما يف رــوء البيانــات الصــادرة عــن األمــني العــام حلــزب ا مب
ول نقا ليست يف ورع يسمة عا بالتحقق من صحتقا بطريقة مستقلة
 - ٣6وال يزال حزب ا يشارك علنا يف ال ا الدائر يف اجلمقورية العربيـة السـورية وتفيـد
التقارير ب ن اناك لبنانيني آخرين انضموا أيضا إىل عاعات مسلحة تقاتل اناك وقـال حسـن
نصر ا أيضا يف ارطاب الذي ألقا يف  24حزيران/يونيهمب إن حزب ا لـيزيد مـن تواشـد
”ال ب “ يف حلبمب ولوف يظل يشارك يف القتال اناكمب وأنار إىل أنه ال ـن فصـل لبنـان
عن التطورات يف املنطقةمب وال ليما يف اجلمقورية العربية السورية والعرا
 - ٣7وزرأ ا فاب آخـر علـا حـوادق إزـال النـار املسـ لة عـرب احلـدود مـن اجلمقوريـة
العربيــة الســورية إىل لبنــانمب ــا يف يفلــا تســعة حــوادق إزــال نــار وتســع حــوادق قصــا
مــدفعب ول ــن الورــع علــا زــول احلــدود ال يــزال متــوترامب ويقــوم اجلــيل اللبنــاين بعمليــات
مستمرة للتصدي للتقديدات و اوالت تسلل املتطرفني املسلحني وترةزت االنـتباةات مـع
املقاتلنيمب ا يف يفلا مقاتلو تنظيم الدولة ائلالمية وشبقـة النصـرةمب يف ـي بلـدات عرلـال
ورأيف بعلبـا والقـا ويف  15آب/أغسـطسمب انف ـرت قنبلـة مزروعـة علـا شانـب الطريــق
رةبة لل يل اللبناين خار عرلالمب مما ألـفر عـن إصـابة سـة شنـود جبـرو زفيفـة ويف
 16تشرين األول/أةتوبرمب قام مقاتلون يشتبه يف أهنم من تنظيم الدولة ائلالمية بقتـل رـاب
يف اجلــيل اللبنــاين يف عرلــال ةمــا واصــل حــزب ا املشــارةة يف القتــال مــع تنظــيم الدولــة
وشبقـة النصــرة يف املنطقـة احلدوديــةمب وا داد عـدد االنــتباةات الـيت وقعــت بـني املقــاتلني مــن
ااتني ا موعتني
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 - ٣8ويســتمر تنفيــذ ارطــ األمنيــة لطــرابلس و افظــة البقــا وشنــو ،بــ وت ففــب
 27حزيران/يونيهمب ف ر مثانية من املف رين االنتحاريني أنفسـقم يف احلـدود الشـمالية الشـرقية
لبلدة القا مب مما ألفر عن مقتل سـة أنـ ا آخـرين ومل تعلـن أيـة شقـة مسـؤوليتقا عـن
اــذا اع ــوم األول مــن نوعــه يف قريــة مســيحية يف لبنــان منــذ بدايــة الـ ا الســوري وزلــب
رئيس الو راء لالم علنا من الس ان االمتنا عن ”الدفا الفورـوي عـن الـنفس“ وصـر
و ير الداخلية هنـاد املشـنو أن املقـاعني ليسـوا مـن الالشـنني السـوريني احمللـينيمب ومل تتحقـق
امل اوف من نن ا مات انتقامية علا الالشنني ويف  14و /يوليهمب ا م ثالثـة مـن املشـتبه
فــيقم باملشــارةة يف اع ــوم ويف  ٣1آب/أغســطسمب انف ــرت قنبلــة مزروعــة علــا شانــب
الطريــق يف مدينــة حلــة القريبــةمب وألــفر االنف ــار عــن مقتــل امــرأة ويف  11تشــرين األول/
أةتوبرمب وشه املدعب العام العس ري مة إىل الشي بسام الطرايف فيما يتعلق بالتف بشـبقة
االرتباا قاتلب تنظيم الدولـة ويف  19تشـرين األول/أةتـوبرمب ارت منسـقيت اراصـة اجلـزء
الشماد الشرقب من املنطقة احلدوديةمب ا يف يفلـا بلـدة القـا و حلـة واعرمـل واللبـو لـدعم
االعتدال الذي أبدا الس ان احملليون بعد اع مات ولدعم أعمال اجليل اللبناين
 - ٣9وواصلت القوات املسلحة اللبنانية ديث خطتقا لتطـوير القـدرات مـن أشـل سـني
االلت ابة للتحديات األمنيـة والـتمر تقـد املسـاعدة الدوليـة إىل القـوات املسـلحة اللبنانيـةمب
ـا يف يفلـا تسـليمقا معـدات مـن الواليـات املتحـدة األمري يـة تزيـد قيمتـقا علـا  50مليــون
دوالر والتمرار املساعدة املقدمة إليقا من اململ ة املتحدة لربيطانيا العظما وأيرلنـدا الشـمالية
وشقات أخرا من أشل تعزيـز قـدر ا علـا مراقبـة احلـدود والـتمر إحـرا تقـدم يف اجلقـود
الرامية إىل إةمال نشر ال تائـب احلدوديـة الربيـة وأبـرا املراقبـة علـا زـول املنطقـة احلدوديـة
ب لراا وحلول  ٣0أيلول/لبتمربمب ةانت تعيينات عس رية رفيعة املسـتوا قـد أعةـدت بعـد
أن ظلت معلقةل لفترة من الوقتمب ا يف يفلـا ديـد فتـرة خدمـة شـان ققـوشبمب قائـد القـوات
املسلحة اللبنانيةمب ملدة لنة أخرا
 - 40ويف متابعـة لنتــائت مـؤ ر لنــدن املعقـود بشـ ن لـوريةمب التعررــت السـلطات اللبنانيــة
ائزار الذي ينظم قدرة الالشنني السوريني علا االنضمام إىل لو العمـل والتعارـت عـن
”التعقـد باالمتنــا عــن العمــل“ الــذي ةــان مـن املقــرر أن يطلــب إىل عيــع الالشــنني توقيعــه
بوثيقــة أخــرا اــب ”التعقــد بالتقيــد بالقــانون اللبنــاين“مب ويفلــا ئتاحــة الــت دام الالشــنني
الســوريني بصــورة قانونيــة يف القطاعــات امل ـ يفون عــم بالعمــل فيقــا وال تــزال املناقشــات الــيت
تتناول ائل اء املؤقت لرلوم ائقامة شاريةل وتعمل مفورية نؤون الالشنني وو ارة الشـؤون
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االشتماعية علا إعداد ”نقادة توثيق“ من نـ هنا أن تورـة املرةـز القـانوين لالشـنني وتتـية
عم قدرا أةرب من حرية احلرةة يف لبنان
 - 41وعلا الرغم من ةثافة املساعدة الدوليةمب مل يتسن لالشنني بعـد االعتمـاد علـا الـنفس
وام يعيشون علا حد ال فاف بعد أن التنفدوا مواردام احملدودة ويعيل اـو  71يف املائـة
مــن الالشــنني الســوريني يف لبنــان دون خـ الفقــر يف أورــا ري تتســم بعــدم الــتقرار املــدخول
ال ذائب والت ذيـة وبصـعوبات يف قطـا ائلـ ان ويعـيل حـواد  ٣0يف املائـة مـن اللبنـانيني
أيضا دون خ الفقرمب بينما تعيل نسبة  10يف املائة يف فقر مدقِع
 - 42ويف  ٣0آب/أغسطسمب بل ت املـوارد املتاحـة للبنـان  1.57بليـون دوالرمب علمـلا بـ ن
مبلا  1.22بليون دوالر ةان قـد صـرف بالفعـل أو شـرا التعقـد بـه لعـام  2016وتشـمل
اـــذ املـــوارد مبلـــا  979مليـــون دوالر مقـــدملا إىل وةـــاالت األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات
غ ـ احل وميــة لصــاة خطــة لبنــان لاللــت ابة أل مــة الالشــنني لعــام  2016الــيت يتــوافر عــا
التمويل حاليال بنسـبة  47يف املائـة و ثـل يفلـا يـادة بنسـبة  48يف املائـة يف التمويـل الـدود
لصــاة لبنــان منــذ نــقر حزيران/يونيــه ويف االشتمــا األول الــذي عقدتــه الل نــة التوشيقيــة
آلليــة القــروب امليســرة يف ب ـ وت يف  28و /يوليــهمب قــدم لبنــان ثالثــة مشــاريع يفات أولويــة
وزلب دعمال قيمته  29٣مليون دوالر يقدم يف ن ل قرب بشروا ميسرة
 - 4٣وا فـــا عـــدد الالشـــنني الفلســـطينيني القـــادمني مـــن اجلمقوريـــة العربيـــة الســـورية
من  40 000إىل  ٣0 000ن ص ومن املقدر أن  65يف املائـة مـن الالشـنني الفلسـطينيني
يف لبنــان و  90يف املائــة مــن الالشــنني الفلســطينيني القــادمني مــن اجلمقوريــة العربيــة الســورية
يعــانون مـــن الفقـــرمب ويبلـــا معـــدل البطالـــة يف صـــفوف ا موعـــة األوىل نســـبة  2٣يف املائـــة
ونسبة  5٣يف املائـة يف صـفوف ا موعـة الثانيـة ويف  6تشـرين األول/أةتـوبرمب أعلـن اال ـاد
األورو ،صيص اعتماد شديد قدر  1٣مليون دوالر ئعادة إعمار تيم هنر البارد
 - 44ويف  5تشــرين األول/أةتــوبرمب اعتمــدت ح ومــة لبنــان رةي ـلا إزــار األمــم املتحــدة
االلـــتراتي ب ارـــا بلبنـــان للفتـــرة  2020-2017ويســـتند ائزـــار إىل هنـــت يـــدعو إىل
”لبنــان موحــد“مب واــو يضــع ملنظومــة األمــم املتحــدة يف لبنــان الــت ابةل مت املــة مــن أشــل
املسـاعدة علـا التصــدي للم ـازر الـيت ــدد االلـتقرار ومنـع نشــوب الـ ا و سـني اآلفــا
االشتماعية واالقتصادية
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ااء  -األل ام األررية والقنابل العنقودية
 - 45التمر نشر سة أفرقة لإل الة اليدوية لألل ام وفريق للـت لص مـن املعـدات املتف ـرة
وفريق لإل الة اآللية لألل ام يف منطقة عمليا ت قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة وقامـت أفرقـة إ الـة
األل ــام التابعــة للقــوة املؤقتــة بــتطق  1 208أمتـار مربعـة مــن األرارــب ئتاحــة الوصــول إىل
النقــاا الواقعــة علــا زــول ارـ األ ر مب ودمــرت  2٣صــنفال وأشــرت دائــرة األمــم املتحــدة
لإلشراءات املتعلقة باألل ام  56يارة للت ةد من اجلودة يف مواقع إ الة األل ام وتسـع يـارات
لرصد السالمة يف مواقع الصيانةمب ةما عقدت س دورات تدريبية عـن السـالمة فيمـا يتعلـق
باألل ام األررية/تلفات احلـرب مـن املتف ـرات ولـلمت الـدائرةع معـدات ئ الـة األل ـام إىل
املرةــز اللبنــاين لألعمــال املتعلقــة باألل ــام ويف أعقــاب حــادق انف ــار الل ــم الــذي وقــع يف
 14أيلول/لبتمربمب حددت القـوة املؤقتـة تـداب إرـافية للت فيـا مـن تـازر وقـو حـوادق
تتعلق باألل ام األررية/تلفات احلرب من املتف رات يف املستقبل

واو  -ترليم احلدود
 - 46مل يح ـرَ أي تقــدم اــو ترلــيم أو تعلــيم احلــدود اللبنانيــة  -الســورية خــالل الفتــرة
املشمولة بالتقريرمب ا يف يفلا يف منازق احلـدود غـ املؤةـدة أو الـيت اـب ـل نـزا وباملثـل
مل يتحقــق أي تقــدم بشـ ن مسـ لة مــزار نــبعا ويف بيــان أدىل بــه املمثــل الــدائم للبنــان أمــام
جملس األمن يف  12و /يوليهمب أعرب املمثـل جمـددال عـن الـتعداد بلـد للعمـل مـن أشـل زـب
صفحة االحتالل ائلرائيلب ملـزار نـبعا وتـالل ةفـر نـوبامب مشـ ال إىل أن ح ومتـه رحبـت
بالتحديد املؤقت ملنطقة مزار نـبعا الـذي اقترحـت اعتمـاد يف تقريـري املـؤرخ  ٣0تشـرين
األول/أةتـــوبر  2007بشـ ـ ن تنفيـــذ القـــرار  )S/2007/641( )2006( 1701لي ـــون نقطـــة
انطال حلل تلا املس لة ول ن أيا من إلرائيل واجلمقورية العربيـة السـورية مل يبـ ِد ردلا علـا
اذا االقترا

اي  -االلتقرار السيالب واملؤلسب
 - 47اتســاقال مــع بيــان رئــيس جملــس األمــن املــؤرخ  22و /يوليــه ()S/PRST/2016/10مب
أشرت منسقيت اراصة اتصاالت م ثفة مع األزراف اللبنانية وائقليمية والدوليةمب ـا يف يفلـا
من خالل جمموعة الدعم الدوليـة للبنـان يف بـ وتمب اـدف مسـاعدة لبنـان علـا الت لـب علـا
األ مــة السيالــية واملؤلســية الــيت يعــاين منــقا وواصــلت منســقيت اراص ـة عقــد اشتماعــات
منتظمة مع ممثلب جمموعة الـدعم يف بـ وت ويف أعقـاب اشتمـا مشـترك مـع رئـيس الـو راء
لــالم يف  15أيلول/لــبتمربمب أاــاب ةــل مــن منســقيت اراص ـة وممثلــب أعضــاء جملــس األمــن
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الــدائمني يف بـ وت جبميــع األزــراف اللبنانيــة أن ـن املؤلســات احل وميــة مــن أداء عملــقا
ب فــاءة وأن تشـــر يف انت ــاب رئـــيس لل مقوريــةمب ةمـــا رحبــوا بـــاعتزام احل ومــة ا ـــايف
ارطوات الال مة لضمان إشراء االنت ابات النيابية لعام  2017يف موعداا املقرر
 - 48ومثلمــا الحــظ رئــيس الــو راء لــالم يف ةلمتــه الــيت ألقااــا أمــام اجلمعيــة العامــة يف
 22أيلول/لبتمربمب يشقد لبنـان أ مـةل ليالـية حـادة عنوانقـا األبـر اـو ع ـز جملـس النـواب
عـن انت ــاب رئــيس لل مقوريــة وأةــد رئـيس الــو راء أن األ مــة أدت إىل نــلل نــبه ةامــل
للسلطة التشريعية وتبـازؤ عمـل السـلطة التنفيذيـةمب فضـال عـن انع الـقا السـل علـا الورـع
االقتصادي للدولة
 - 49وقد داوم بعا األزراف علا ورـع العراقيـل السيالـية وقرَهنـا يف ةـث مـن األحيـان
خبطاب ريضبمب واـو هنـت نـديد الضـرر إيف إنـه يشـ ع االنقسـام علـا ألـايف زـائفب ففـب
 25آب/أغسطسمب أعلن التيار الوززن احلـر مقازعتـه الشتماعـات احل ومـة واحلـوار الربملـاينمب
واــدد بتنظــيم احت اشــات حانــدة يف الشــوار والــتمر احلــوار املعقــود بــني تيــار املســتقبل
وحزب ا وتواصلت عمليـة احلـوار الربملـاين برعايـة رئـيس جملـس النـواب نبيـه بـريمب غـ أن
احلوار الربملاين تعطل بعد انعقاد آخر شلسـاته يف  5أيلول/لـبتمرب ومل تعقـد احل ومـة لـوا
اثــزن عشــر اشتماعــا تنــاول أغلبــقا مســائل فنيــةمب ويفلــا بســبب ارــالف املعلــن بــني أعضــائقا
و ديد بعا الو راء بااللتقالة أو بتعليق مشارةتقم يف االشتماعات
 - 50ويف  ٣1تشرين األول/أةتوبرمب انت ب جملـس النـواب اللبنـاين ميشـيل عـونمب مؤلـس
التيار الوززن احلرمب رئيسال للبنـانمب وعـني لـعد احلريـريمب عـيم تيـار املسـتقبلمب رئيسـال للـو راء
يف  ٣تشـــرين الثـــاين/نوفمربمب عقـــب إعـــالن الســـيد احلريـــري يف  20تشـــرين األول/أةتـــوبر
ت ييد لترنية السيد عون رئيسا لل مقورية والتمر رئيس الـو راء لـالم يف قيـادة احل ومـة
احلالية اليت أعبقب عليقا ةح ومة لتصريا األعمـال ريثمـا يـتم االتفـا علـا تشـ يل ح ومـة
شديــدة وال تــزال املشــاورات شاري ـةل للتوصــل إىل اتفــا بش ـ ن تش ـ يل احل ومــة اجلديــدة
وفحوا بياهنا الو اري
 - 51وبعد أةثر مـن عـام مـن ارمـولمب عقـد جملـس النـواب اللبنـاين يف  19تشـرين األول/
أةتوبر شلسة تشريعية التثنائية ئقرار مشاريع قوانني مالية عاشلة عـالوة علـا قـانون ئنشـاء
أول مؤلسة وزنيـة حلقـو ائنسـان يف لبنـان وال يـزال العمـل شاريـال للتحضـ لالنت ابـات
النيابية املزمع إشراؤاا يف أيار/مايو 2017
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ثالثا  -أمن ولالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
 - 52داومت قوة األمم املتحدة املؤقتة علا التعراب خططقا األمنية وتـداب اا الراميـة إىل
الت فيــا مــن امل ــازرمب خاصــة يف أعقــاب ــذيرات وردت إليقــا بشــ ن ديــدات أمنيــةمب
وعملــت مــع الســلطات اللبنانيــة عــن ةثــب علــا تنســيق تلــا ارط ـ والتــداب ويف منطقــة
العرقوب (القطا الشرقب)مب ال تزال التداب األمنية الصـارمة مفرورـة علـا التـنقالت الرةيـة
ألفــراد األمــم املتحــدة الــيت يــتعني أن تــتم يف ظــل حرالــة أمنيــة مســلحة ومــا برحــت أعمــال
إزـال النـار خـالل الت معــات االحتفاليـة واجلنـا ات تشـ ل خطــرال علـا أفـراد القـوة املؤقتــة
والس ان احمللـيني وخـالل أوقـات انـتداد التـوتر يف تـيم عـني احللـوة لالشـنني الفلسـطينينيمب
عدلت القوة املؤقتة رةا ا بني منطقة العمليات وب وت
 - 5٣ويف  14أيلول/لبتمربمب اصطدمت مرةبةٌ آلية مدرعة تابعة للقوة املؤقتة بل م أررـبمب
وةانت املرةبة مل آنذاك  5أفراد عس ريني تابعني للقـوة وقـد وقـع احلـادق بينمـا ةانـت
املرةبة يف ورعية الرشو إىل ارلا جبانب زريق ترابية ي ثر الـت دامقامب تقـع بـالقرب مـن
قرية إبل السقب (القطا الشرقب) وقد لت املرةبةع املدرعة رةااـا الـذين جنـوا مـن احلـادق
لاملنيمب غ أن املرةبة حلق اا رررٌ ةب وقدمت القـوات املسـلحة اللبنانيـة الـدعم يف تـ مني
املوقع ويف أعقاب اذا احلـادقمب أع وعـز إىل عيـع األفـراد العسـ ريني واملـدنيني التـابعني للقـوة
املؤقتة بالت دام الطر الرئيسية دون لوااا يف تنقال م داخل منطقة العمليات
 - 54وواصلت القوة املؤقتة رصد الدعوا الـيت تنظـر فيقـا احمل مـة العسـ رية اللبنانيـة رـد
أفــراد يشــتبه يف رــلوعقم بطريــق الت طــي أو التنفيــذ يف نــن ا مــات خطـ ة علــا حفظــة
السالم التابعني للقوة يف أعوام  2007و  2008و  2011و 2014

رابعا  -انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
 - 55يف  16تشرين األول/أةتوبرمب ةانت قوة األمم املتحـدة املؤقتـة تتـ لا مـن 10 561
فـــردا عسـ ـ ريامب منـــقم  ٣87امـــرأةمب ينتمـــون إىل  40بلـــدال مســـامهال بقـــواتمب عـــالوة علـــا
 2٣8موظفــا مــدنيا دوليــا منــقم  72امــرأةمب و  579موظفــا مــدنيا وزنيــا منــقم  144امــرأة
وإرـافة إىل يفلــامب تضــم القــوة املؤقتــة  48مراقبــا عسـ ريا تــابعني عينــة األمــم املتحــدة ملراقبــة
اعدنةمب منقم ثالق نساءمب طضعون عيعا ئنراف القوة
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خامسا  -السلوك واالنضباا
 - 56واصــلت القــوة املؤقتــةمب بالتعــاون مــع م تــب منســقة األمــم املتحــدة اراص ـة لشــؤون
لبنــانمب تعزيــز التــداب الوقائيــة القائمــة مل افحــة االلــت الل واالنتــقاك اجلنســيني أمــا فريــق
األمــم املتحــدة القطــري املعــزن بشــب ة منــع االلــت الل واالنتــقاك اجلنســيني الــذي يشــدد علــا
املساءلة وعلا اتبا هنت ور مساعدة الضحايا عند تنفيـذ ليالـة عـدم التسـامة مطلقـال مـع
االلت الل واالنتقاك اجلنسينيمب ف قـد اشتمـع اللـتعراب التـداب القائمـة وتقيـيم تـازر وقـو
مثل اذ احل وادق يف لبنـان ومل يتلـق أي مـن القـوة املؤقتـة وم تـب املنسـقة اراصـة لشـؤون
لبنــان ادعــاءات بوقــو حــوادق الــت الل و/أو انتــقاك شنســيني وريثمــا تورــع آليــة منالــبة
لتلقــب الش ـ اوامب تعمــل الشــب ة ةمنتــدا فعــال للتص ـدي ألي ادعــاءات بالــاءة الســلوكمب
ـــا يف يفلـــا االلـــت الل واالنتـــقاك اجلنســـيانمب مـــن شانـــب أي مـــن أفـــراد األمـــم املتحـــدة
جبميع فنا م

لادلا  -مالحظات
 - 57إنزن أرحب بانت اب جملس النواب اللبناين رئيسال لل مقوريةمب واو األمر الـذي قـق
بفضل اجلقود الدؤوبة الـيت بـذعا تت لـا الزعمـاء السيالـيني للتوصـل إىل حـل لبنـاين لأل مـةمب
ةما أعرب عن اين للسيد ميشيل عـون علـا توليـه منصـب الرئالـة وقـد ةـان مـلء نـ ور
اــذا املنصــب خطــوةل زــال انتظاراــا علــا زريــق الت لــب علــا األ مــة السيالــية واملؤلســية
وحيدوين األمل يف أن تفضب تلا ارطوة إىل قيد الطريق ئحرا تقدم ليالـب أولـع نطاقـال
يف لبنانمب فبدون اـذا التقـدم لـيظل البلـد يعـاين مـن حالـة الشـلل الـيت أصـابت مؤلسـاته إن
تش يل ح ومة موحدة وقادرة علا أداء عملقا وإشراءَ االنت ابات النيابية يف موعـداا املقـرر
نـرزان ألالــيان لتـ مني مقومــات الن ـا واملصــداقية ألي شقـد يبــذل للت لـب علــا األ مــة
الراانة وشوار اذا األمر او حق املساءلة الذي يعود إىل املوازنني اللبنانيني ومسـؤولية لبنـان
جتا نرةائه الدوليني فوشود ح ومة نـ لت وةعلفـت قامقـا علـا ألـايف احتـرام االلتـزام
الواقــع علــا ةااــل لبنــان بامتثــال املبــادو والتعقــدات الــيت يرت ــز عليقــا الــتقرار وم انتــه
لـي ون مطلبـال مقمـال لورــع البلـد علــا مسـار وارــة مـع الــتمرار الـدعم املقــدم مـن ا تمــع
الدود وشدير بالذةر أن انت اب رئيس لل مقورية وتش يل ح ومـة موحـدة وقـادرة علـا
أداء عملقا وإشراء انت ابـات نيابيـة حلـول أيار/مـايو  2017عوامـل لـت ترب قـدرة األقطـاب
اللبنانية علا العودة بلبنان إىل العملية الدلتورية والد قرازية وعلا الـتعادة الثقـة يف الـتقرار
البلد علا الصعيدين احمللب والدود
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 - 58ويف يفلا السيا مب أود أن أثزن علا نبيه بريمب رئيس جملس النـواب اللبنـاينمب ملـا يبذلـه
من شقود مـن أشـل تعزيـز احلـوار السيالـب وأود أن أوشـه الشـ ر أيضـال إىل رئـيس الـو راء
لــالم ملــا أبــدا مــن حــس قيــادي زــوال تلــا الفتــرة العصــيبة الــيت عانــقا لبنــان دون رئــيس
لل مقوريةمب واللتمرار ب ـل تفـان يف توشيـه دفـة احل ومـة يف مرحلـة حسالـة ـاريف فيقـا
مقام ح ومة لتصريا األعمال وإنزن أحث األزراف اللبنانيةمب ةمـا حثقـا جملـس األمـن مـن
قبلمب علـا التقيـد بدلـتور الدولـة وميثاققـا الـوززن وأايـب جبميـع الزعمـاء اللبنـانيني االلتـزام
بنــقت احلــوار البنــاءمب ــا يف يفلــا مــن خــالل اآلليــات القائمــةمب يف إزــار التفــاوب علــا اتفــا
تــوفيقب ئهنــاء األ مــة السيالــية واملؤلســية يف لبنــان وأحــث عيــع األزــراف ةــذلا علــا
االمتنــا عــن تش ـ يع أي خطــاب ــن أن يــؤشت التــوترات السيالــية أو الطائفيــة يف اــذ
املرحلة احلسالة وعلا ائح ام عن اال راا فيه
 - 59وانطالقــا مــن التــزام لبنــان وإلــرائيل الثابــت بتنفيــذ القــرار )2006( 1701مب أنـ ع
الطـرفني علــا النظــرمب مــع منسـقيت اراصـة ومــع رئــيس بعثــة قـوة األمــم املتحــدة املؤقتــة وقائــد
قو امب يف ورع تداب وا ايف خطوات ترمب إىل بناء الثقـة بينـقما علـا اـو يسـاعد يف احلفـاع
علا اعـدوء وااللـتقرار اللـذين لـادا خـالل السـنوات العشـر األخـ ة ويف السـيا ائقليمـب
احلاد الذي طـيم عليـه العنـا وي يـب عنـه االلـتقرارمب أحـث ةـال مـن لبنـان وإلـرائيل علـا
أال ي فال عن اعدف احملوري املتمثل يف التوصل إىل اتفا دائـم لوقـا إزـال النـار علـا اـو
ما يتوخا القرارمب ففب اذا االتفا أفضل رمان لاللتقرار يف األمد الطويل
 - 60وأرحب باعدوء النس الذي ظل لائدا يف منطقة عمليـات القـوة املؤقتـة وعـرب ارـ
األ ر مب فيما يعزا يف األغلب إىل التزام ةل من لبنان وإلرائيل واجلقود الـيت يبـذعا اجلانبـان
وإىل تنسيققما وتعاوهنما الوثيق عمومال مع القوة املؤقتة وقد ثبت علا مـر السـنوات الـتقرار
وصــالحية البينــة االل ـتراتي ية الــيت أنش ـ ا القــوة املؤقتــةمب يف ظــل تعــاون وثيــق مــع القــوات
املســلحة اللبنانيــةمب يف شنــوب لبنــان عقــب اعتمــاد القــرار )2006( 1701مب ويفلــا يف لــيا
إقليمب نقد ت لا ةب ال
 - 61وأرحــب شــارةة الطــرفني ائ ابيــة يف املنتــدا الثالثــبمب غ ـ أنــزن أايــب امــا أن
يســت ال آليــة االتصــال والتنســيق التابعــة للقــوة املؤقتــة بش ـ ل الــتباقب حيــث يتس ـ تبــادل
املعلومات علا او آين يساام يف منع حاالت لوء الفقـم أو ا ديـاد حـدة التـوتر علـا شـان
ار األ ر وأثزن علا القوات املسلحة اللبنانية ئخطاراا القـوة املؤقتـة يف توقيـت منالـب
باعتزامقا إشراء مناورات عس ريةمب واو ما م ن البعثة من التواصـل بشـ ل فعـال مـع شـيل
الـدفا ائلـرائيلب وةـة عـا ب نشـر أفراداـا يف املنطقـة وي تسـب يفلـا أمهيـة ةـب ة يف رــوء
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تفاقم التوتر يف املنطقة من شراء األعمال اليت يقـوم اـا شـيل الـدفا ائلـرائيلب إىل اجلنـوب
من ار األ ر وأايب جبيل الدفا ائلرائيلب أن يسـت دم قنـوات االتصـال الـيت توفراـا
القــوة املؤقتـــة أفضـــل الــت دام لتم ينـــقا مـــن االتصـــال بــالقوات املســـلحة اللبنانيـــة والقيـــام
ا تقتضيه الضرورة ملنع تصاعد التوتر يف املنازق احلسالة الواقعة علا زول ار األ ر
 - 62وإنـزن أنــعر بالتفــاؤل اللــتمرار تعــاون الطــرفني مــع القــوة املؤقتــة يف ورــع عالمــات
مرئيــة علــا زــول ار ـ األ ر وأايــب ب ـال اجلــانبني أن يضــع األمهيــة االلــتراتي ية عــذ
العملية نصب عينيه ملـا عـا مـن دور يف احلفـاع علـا وقـا األعمـال العدائيـة فـاالحترام التـام
لل األ ر عامل حالم للمحافظـة علـا اعـدوء وااللـتقرار يف املنطقـةمب وال ـن القبـول
ب ي انتقاك متعمد عذا ار
 - 6٣وي ستمر احـتالل شـيل الـدفا ائلـرائيلب لل ـزء الشـماد مـن قريـة ال ـر ومنطقـة
متا ة له إىل الشمال من ار األ ر مب فيمـا يشـ ل انتـقاةا للقـرار  )2006( 1701وأود
أن أيفةــر الســلطات ائلــرائيلية مــرة أخــرا بالتزامقــامب وفقــا للقــرار املــذةورمب بســحب قوا ــا
املســلحة مــن املنطقــةمب وأحثقــا علــا العمــل مــع القــوة املؤقتــة عــن ةثــب مــن أشــل قيــق
تلا ال اية
 - 64وال لــت أنــعر بقلــق بــالا إ اء الــتمرار إلــرائيل يف انتــقاك ا ــال اجلــوي اللبنــاين
ـل تـــام لســـيادة لبنـــان وألح ـــام القـــرار )2006( 1701
بشـ ـ ل يـــومب تقريبـــامب يف جتااــ ري
وأايب ح ومة إلرائيل مرة أخـرا أن توقـا عيـع عمليـات التحليـق فـو األرارـب وامليـا
ائقليمية اللبنانية
 - 65وتقـع مســؤولية رــمان لـالمة أفــراد القــوة املؤقتـة وأمنــقم علــا عـاتق ح ومــة لبنــان
بصــفتقا احل ومــة املضــيفة وإنــزن أرحــب بالعالقــة ائ ابيــة عمومــا القائمــة بــني القــوة املؤقتــة
والس ـ ان احمللــيني وبــاجلقود املنســقة الــيت تبــذعا البعثــة والقــوات املســلحة اللبنانيــة للتواصــل
مــع ا تمعــات احملليــة والتوعيــة حــق القــوة يف حريــة التنقــل يف عيــع أاــاء منطقــة العمليــات
واحتياشقا لذلا
 - 66لقد ةان انف ار ل م يف مرةبة تابعـة للقـوة املؤقتـة تـذة ا صـارخا بامل ـازر الطويلـة
األمد لألل ام املزروعة إبـان نزاعـات لـابقة ويـرب اـذا احلـادق أمهيـة تـوافر املعـدات ال افيـة
للقواتمب واو ما أنقذ األروا يف احلالة املذةورة
 - 67وأود أن أؤةد جمددال أمهية التمرار التعاون الوثيق بني القوة املؤقتة والقـوات املسـلحة
اللبنانيــة يف تنفيــذ القــرار  )2006( 1701وتعتــرب مواصــلةع تعزيــز قــدرة القــوات املســلحة
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اللبنانيــة علــا االرــطال يف الــرب ويف البحــر باملقــام املو غةــل إليقـا تنفيــذاا يف منطقــة عمليــات
القوة املؤقتة وشب القرار أولويةل التراتي ية
 - 68وش ـدير بالــذةر أن اعتمــاد أي مــن الطــرفني خطــاب التقديــد بالــت دام القــوة أم ـ ٌر
يقــوب اعــدوء وااللــتقرار النســبيني اللــذين لــادا بــني لبنــان وإلــرائيل يف الســنوات العشــر
املارــيةمب فقــو خطــاب ال يــؤدي إال لتفــاقم التــوتر أو إلــاءة تقــدير األمــور ممــا قــد يفضــب إىل
نشوب ال ا ويتعارب اذا ارطاب أيضال مع احلاشة إىل جتـاو الورـع الـراان الـذي يتسـم
باعشانـة و إن إقـرار حـزب ا عالنيــة حيا تـه ترلـانة متناميـة مــن األلـلحة املتطـورة يــدعب
احلـزب أنــه يتلقااــا مـن عقوريــة إيــران ائلـالمية وأهنــا تشـ ل رادعـال ألي عــدوان إلــرائيلب
تمــلمب عــو أمــر يتعــارب مــع أح ــام القــرار  )2006( 1701ويظــل باعث ـال علــا االنزعــا
الشــديد ولســوف ي ــون مــن احليــوي أن ي فــل تن ـاول مس ـ لة الــتراتي ية الــدفا الوزنيــة
وغ اا من العناصر املعلقة الـيت نـص عليقـا القـرار يف إزـار احلـوار الـوززن ولقـد تـ خر أيضـلا
تنفيـــذ القـــرارات الســـابقة املت ـــذة يف إزـــار احلـــوار الـــوززن املـــذةورمب و ديـــدال القـــرارات
املتعلقة بنـز لال اجلماعات غ اللبنانية وتف يـا القواعـد التابعـة لل بقـة الشـعبية لتحريـر
فلسطني  -القيادة العامةمب وفتة  -االنتفارة
 - 69واآلن وقد مرت عشر لنوات علـا اعتمـاد القـرار )2006( 1701مب ومـع الـتمرار
خطــر ائراــابمب تت ةــد احلاشــة إىل تعزيــز القــوات املســلحة اللبنانيــة بتقــد املســاعدة الفعالــة
إليقا وبينما تتنافس اجلقات املسلحة من غ الدول علـا تقـويا ألـس االلـتقرار ائقليمـب
يف عيـع أاـاء املنطقــةمب تظـل القــوات املسـلحة اللبنانيـة رةيــزة مـن رةــائز االلـتقرار يف لبنــان
وأداة رئيسية لبس للطة الدولـة يف عيـع أاـاء البلـد ولـذلامب فـانزن أرحـب بتوافـق تتلـا
األزياف السيالية اللبنانية علا دعـم دور اجلـيل واألشقـزة األمنيـة ول ـن القـوات املسـلحة
اللبنانية ال تزال تنوء ب عباء تنقا قدرا ا وإنزن أرحب باملساعدة املقدمة علا الصعيد الثنـائب
إىل القــوات املســلحة اللبنانيــة باعتباراــا عالمــةل علــا الثقــة يف دور تلــا القــواتمب وأنــ ع
الشرةاء الدوليني علا احلفاع علا التثمارام من خـالل تقـد الـدعم املسـتمر رطـة تطـوير
قــدرات القــوات املســلحة اللبنانيــةمب ــا يف يفلــا تعزيــز وشوداــا يف شنــوب لبنــان علــا النحــو
احملدد يف احلوار االلتراتي بمب و االت التعاون املدين  -العس ري وحقو ائنسان
 - 70وال يزال القلق يساورين إ اء التمرار وشود أللحة غ م يفون اا يف املنطقـة الواقعـة
بني هنر الليطاين وار األ ر مب فيما يش ل خرقال للقرار  )2006( 1701فوشود األلـلحة
الص ة أو إزال النار من األللحة الص ة يف منطقة العملياتمب ا يف يفلـا أثنـاء املنالـبات
االحتفاليــةمب ال يعتــرب انتــقاةا للقــرار  )2006( 1701فحســبمب بــل اــو يشـ ل أيضــا خطــرال
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علا الس ان وعلا أفراد القوة املؤقتة وإنزن أايـب ح ومـة لبنـانمب الـيت تقـع عليقـا املسـؤولية
الرئيسية يف اذا الش نمب أن تت ذ عيع ائشراءات الال مة ل فالة عـدم وشـود أفـراد مسـلحني
غ م يفون ام أو معدات أو أللحة غ م يفون اا يف منطقة عمليات القوة
 - 71وأرحب بالتشريع املتعلـق بانشـاء مؤلسـة وزنيـة حلقـو ائنسـانمب تضـم آليـة وقائيـة
وزنية ملنااضة التعذيب فقذ خطوة اامة صوب قيق مزيد من املساءلة والشفافية و سـني
االمتثال ملعـاي حقـو ائنسـان وبـالنظر إىل الصـلة املعروفـة بـني انتـقاةات حقـو ائنسـان
وتازر ت ذية نزعة التطرفمب أن ع القوات املسلحة اللبنانية والسلطات اللبنانيـة علـا رـمان
أن ت ون تـداب م افحـة ائراـاب وغ اـا مـن التـداب األمنيـة متسـقةل مـع واشبـات الدولـةمب
ــا فيقــا واشبا ــا يف إزــار اتفاقيــة منااضــة التعــذيب وغ ـ مــن رــروب املعاملــة أو العقوبــة
القالية أو الالإنسانية أو املقينة
 - 72وإنزن أع دين مشارةة مـوازنني لبنـانيني يف الـ ا السـوري فيمـا يشـ ل خرقـلا لسيالـة
الن ي بالنفس اليت اتفقت عليقا عيع األحزاب السيالية اللبنانيـة فالتـدخل العسـ ري حلـزب
ا وغ من العناصر اللبنانية يعرب لبنان رطر شسيم يف وقـت ينب ـب فيـه أن تتضـافر عيـع
اجلقود من أشل لاية البلد من عواقـب األ مـات ائقليميـة ولـذلا أةـرر دعـو حـزب ا
وعيع األزراف اللبنانية إيقـاف أي مشـارةة عـم يف الـ ا السـوري فالتقيـد بسيالـة النـ ي
بالنفس اليت ينتق قا لبنان عمالل باعالن بعبـدا يظـل اـو املسـار الوحيـد الصـاة للبلـد يف البينـة
ائقليمية احلالية
 - 7٣ةمــا أعديــن تنقــل املقــاتلني ونقــل العتــاد احلــر ،عــرب احلــدود اللبنانيــة  -الســوريةمب
فيمــا يش ـ ل خرق ـال للقــرار )2006( 1701مب وةــذلا أعمــال القصــا وإزــال النــار علــا
املنـازق احلدوديـة اللبنانيــة انطالقـال مــن اجلمقوريـة العربيـة الســورية فـان عــدم ترلـيم احلــدود
اللبنانية  -السورية أو تعليمقا ليس مـربرال النتـقاك أي زـرف مـن األزـراف للسـيادة اللبنانيـة
وأايـــب جبميـــع األزـــراف املعنيـــة أن ت ـــا عـــن انتـــقاك احلـــدود وأن تـــرم لـــيادة لبنـــان
ولالمته ائقليمية
 - 74وأنعر بقلق بالا إ اء تردي احلالـة يف اجلمقوريـة العربيـة السـورية وتـداعيا ا ارطـ ة
علــا مســتقبل االلــتقرار يف لبنــان وال ــن اعتبــار الــتقرار لبنــان أمــرال مســلمال بــه فانتفــاء
القدرة علا تبني ما لينتقب إليه ال ا يف اجلمقورية العربية السورية علا وشه الـيقني يعـرب
لبنان رطر السقوا رحيةل عذ األ مة ائقليميـة بالتبعيـة ويزيـد مـن إحلـا احلاشـة إىل لايتـه
من عواقبقا
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 - 75إن خطر تفشب نزعة التطرف بني قطاعات من املوازنني اللبنانيني ومن الالشـننيمب إىل
شانب توافر األللحة يف البلد بش ل خار عن ليطرة الدولـةمب يشـ ل ديـدال لاللـتقرار يف
لبنان فحيا ة األللحة النارية بصورة غ قانونية تش ل ديـدا ألمـن مـواززن لبنـان وتقـوب
لــيادة القــانون يف البلــد وأود أن أيفة ـر الــدول األعضــاء بالتزاما ــا وشــب القــرار 1701
( )2006اليت تقتضب منقا منع بيع األللحة غ امل يفون اا أو ما يتصـل اـا مـن عتـاد إىل أي
ةيان أو فرد يف لبنانمب أو تزويد اا
 - 76وأرحب بقرار احل ومة التعاون مع األمم املتحدة علـا ورـع خطـة عمـل وزنيـة مـن
أشل منع التطرف العنيا يف لبنان و شيال مع خطة العمل اليت ورعتقا ملنع التطرف العنيـامب
لتواصل منسقيت اراصة وألرة األمم املتحدة يف لبنان املشـارةة يف تلـا املبـادرة الـيت أنـ ع
أصــحاب املصــلحة الــوزنيني والــدوليني علــا دعمقــا لت ــون الــتثمارا يف منــع نشــوب الـ ا
يف املنطقة
 - 77وبعد جنا االنت ابات البلدية اليت انعقدت يف نقر أيار/مايو املاربمب أنـعر بالتفـاؤل
إ اء الــتعداد احل ومــة املبــدئب ال ــايف خطــوات مــن أشــل ةفالــة إشــراء االنت ابــات النيابيــة
لعام  2017يف موعداا املقررمب وفقا ألح ام الدلتور فبعـد ت شيـل تلـا االنت ابـات مـرتني
متتاليتنيمب يستحق نعب لبنان أن تتا لـه فرصـة ممارلـة حقـه الـد قرازب يف انت ـاب ممثليـه
وأن ـ ع بشــدة تعزيــز مشــارةة املــرأة يف االنت ابــات و ثيلــقا فيقــا ثــيال فعــاال ب ـ علا نســبة
تصويت مم نة وتظل األمم املتحدة علا أابة االلتعداد لتقد أي مساعدة تقنية علـا النحـو
الذي تطلبه احل ومة اللبنانية
 - 78إن االلتقرار السيالب واالقتصادي للبنان مس لة م اجلميع علا الصـعيدين ائقليمـب
والدود وتتطلب ااتماما عاعيا ال ينقطع وإين أرحـب بوحـدة الصـا الـيت مـا انفـا جملـس
األمــن يبــديقا يف مســاعيه إىل الن ـ ي بلبنــان عــن األ مــات ائقليميــة ةمــا أرحــب بالنشــاا
القطري املستمر موعة الدعم الدولية للبنان يف ب وتمب وأحث ا موعـة علـا أن تظـل علـا
أابة االلتعداد لتقد الدعم إىل لبنان وأنـ ع أيضـال الشـرةاء ائقليمـينيمب ـن فـيقم اململ ـة
العربية السعودية وعقورية إيران ائلالميةمب علـا الـت الل نفـويفام بصـورة بنـاءة للمسـاعدة
علا لاية لبنان من تداعيات ال اعات ائقليمية
 - 79وإثر تبادل للرلـائل بـيزن وبـني رئـيس الـو راء لـالم بشـ ن زلـب لبنـان إد أن أبـذل
املســاعب احلميــدة مــن أشــل ا ملســاعدة علــا تعــيني املنطقــة االقتصــادية ارالصــة بــني لبنــان
وإلــرائيلمب أشــرت منســقيت اراص ـة االتصــاالت مــع عيــع األزــراف املعنيــة وإنــزن أن ـ ع
ةال مـن لبنـان وإلـرائيل علـا النظـر يف اـذ املسـ لة باعتباراـا فرصـةل للتوصـل ملـا حيقـق عمـا
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املنفعة املتبادلة يف الت الل موارد الـنف وال ـا يف املنـازق البحريـة وبوصـفقا تـدب ال اامـال مـن
تداب بناء الثقة بني البلدين
 - 80وأرحــب بالــتمرار تــوف اجلقــات املااــة مســتوا عاليـال مــن الـدعم للبنــان مــن أشــل
مســاعدته علــا التصــدي ألثــر األ مــة الســوريةمب غ ـ أنــزن أنــدد علــا رــرورة احلفــاع علــا
التمرارية اذا الدعم فلبنان حبيس اجلبقة األمامية ل ا لتترتب عليه عواقب زويلـة األشـل
تؤثر يف اقتصاد وبنـا التحتيـة وترةيبتـه الد وغرافيـة وال يـزال انـاك ال ـث ممـا ينب ـب عملـه
اتساقال مع التعقـدات املقدمـة حـىت اآلن ولـنن ةانـت ا تمعـات احملليـة املضـيفة قـد تفانـت يف
تقد املساعدة إىل الالشنني بش ل أثار ائع ابمب فـان مسـؤولية التصـدي لتلـا األ مـة اـب
يف الواقع مسؤولية عاعية وةما اشتمع قادة العامل يف اجلمعية العامة ملناقشة مسـ لة الالشـنني
واملقاشرين الشديدة ائحلا مب أدعو عيع الدول األعضاءمب ـا يف يفلـا دول املنطقـةمب أن تعـز
مساعد ا ملعاونة لبنان علا مل آثار األ مة
 - 81وال يزال القلـق البـالا يسـاورين إ اء تعنـت ارطـاب فيمـا يتعلـق بوشـود الالشـنني يف
لبنانمب ا يف يفلا من شانب بعا ممثلب احل ومة تعليقال منقم علا عـودة الالشـنني السـوريني
إىل بلدام إن موقا األمم املتحدة يف اذا الش ن ثابتٌ مل يت مب واـو يتمثـل يف أنا الالشـنني
السوريني ينب ب أن يعودوا إىل اجلمقورية العربية السورية عندما ت ـدو الظـروف مواتيـة لـذلا
أو أن يعاد توزينقم يف بلـد ثالـث وينب ـب أال يتوقـع مـن البلـدان املضـيفة أن تـوزن الالشـنني
فيقا بش ل دائم ولوف تقوم األمم املتحدة حشد الدعم للعائدين إىل الوزنمب عندما تسـمة
الظروف بذلا وإنزن أحث احل ومة علـا التنديـد علنـال بـردود الفعـل املعاديـة لألشانـب الـيت
تصور الالشنني علا أهنم يش لون ديدا للبلد
 - 82وأرحب بقرار احل ومة التعراب ائزار الذي يـنظم قـدرة الالشـنني السـوريني علـا
االنضمام إىل لو العمل واناك حاشة إىل بذل شقـود متضـافرة لتيسـ خلـق فـر العمـل
للبنانيني والسوريني علا السواء وأحـث ح ومـة لبنـان علـا إعفـاء السـوريني بصـورة مؤقتـة
من رلوم ائقامة حسـبما شـاء يف إعـالن النوايـا الصـادر عنـقا فـاحرا تقـدم يف اـذ املسـ لة
لي ون يفا أمهية حاةة للتنفيذ الناشة اللتزامات لندن
 - 8٣وأرحب بالتعاون القائم بني السلطات اللبنانية وفصائل امل يمات الفلسـطينية لضـمان
األمــن املســتمر يف امل يمــات وقــد انــتدت أةثــر مــن أي وقــت مضــا احلاش ـ عة إىل ســني
األورا املعيشية لالشنني الفلسطينيني يف لبنانمب دون املسايف با ـاد حـل لقضـية الالشـنني يف
لــيا تســوية لــلمية نــاملة وعادلــة وال يــزال الع ــز اعي لــب يف مــوارد األونــروا مــدعاةل
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لالنزعا الشديد وإنزن أةـرر دعـو إىل اجلقـات املااـة أن تقـدم قـدرال أةـرب مـن الـدعم إىل
الوةالة لتم ينقا من مساعدة الالشنني الفلسطينيني يف لبنان بش ل فعال
 - 84إن ا تمع الدود مدينٌ للبنان بالش ر والعرفان ملا أبدا مب ح ومـ لة ونـعبامب مـن لـ اء
نــادر يف التضــافة اــذا العــدد غ ـ املســبو مــن الالشــنني الفــارين مــن ويــالت احلــرب يف
اجلمقورية العربية السورية ومن املسلم به عموملا أن لبنانمب اذا البلد املضـيا لالشـنني الـذي
يعد منويفشال للتعددية والتعايل والد قرازية يف منطقـة زققـا الصـرا الطـائفبمب اـو بلـد طـدم
صــاة البشــرية ععــاء بيــد أن منــويف لبنــان يعــاين مــن الضــعا السيالــب ومــن اعشانــة إ اء
الصدمات ارارشية ويف ديناميات ال ا ارط ة يف اجلمقورية العربية السورية ما حيـتم علـا
ا تمــع الــدود أن يســاعد دومنــا ةلــل علــا تعزيــز أمــن لبنــان والــتقرار وباملثــلمب يقتضــب
القرار  )2006( 1701منا أن نسعامب بصـورة عاعيـةمب إىل املضـب قـدما بتنفيـذ واآلن وقـد
انقضت عشـر لـنوات مـن اعـدوء النسـ علـا زـول ارـ األ ر مب أصـبة للبنـان وإلـرائيل
مصــلحة والتــزام مشــترةان ليــان علــا اجلــانبني أن يت ــذا ارطــوات الال مــة لت ــاو ورــع
الرد املتبادل الذي يتسم اشانته وعود ومن املرشة أن ةال اجلانبني لـي زن مـن التنفيـذ
ال امل للقرار فوائد تفـو مـا ةـان لـه أن ي سـبه إيفا مـا الـتمرت العمليـات العسـ رية علـا
احلدود بني البلدين ملدة عشر لنوات أخرا ولي ون إحرا التقدم يف تنفيـذ قـرارات جملـس
األمــن يفات الصــلة مــن العناصــر احملوريــة ئهنــاء ال ـ ا يف املنطقــة والتوصــل إىل لــالم عــادل
ونامل يف الشر األول
 - 85وأود أن أعـــرب عـــن تقـــديري املســـتمر جلميـــع البلـــدان املســـامهة بقـــوات وعتـــاد
يف قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان ويف فريـق مـراق لبنـان ةمـا أرحـب بـرئيس بعثـة قـوة
األمم املتحدة املؤقتة وقائد قو امب اللواء ماي ل ب ي من أيرلندامب الذي التحق بالبعثة يف اآلونـة
األخ ة متم نيلا له الن ا مب وأثزن علـا العمـل الـذي يقـوم بـه األفـراد العسـ ريون واملـدنيون يف
البعثة وأتوشه بالش ر ملنسقيت اراصة لشؤون لبنانمب السيدة لي ريد ةارمب ومـوظفب م تبـقا
ملا يبذلون من شقود
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