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يف الفترة م  2٨شباط/فرباير إىل  26حزيران/يونيه 201٥

أوال  -مقدمة
 - 1يتضـــه ـــذا التقريـــر تقييهـ ـيا شـــام ي لتنفيـــذ قـــرار جمسلـ ـ األمـ ـ )2006( 1701
منذ تقدمي تقريري السابق يف  2٨شباط/فرباير .)S/2015/147( 201٥
 - 2وقد ظل اهلدوء خييم عسلى منطقـة عهسليـاق قـوة األمـم املتحـدة امليفقتـة يف لبنـان (القـوة
امليفقتــة) وعسلــى امتــداط األــق األفر بمــفة عامــة عسلــى الــر م م ـ الســيا امقسليهــت املتــوتر
يف أعقــــان االنتــــ او األطــــ لوقــــ األعهــــال العدائيــــة بــــني لبنــــان وإلــــرائيل الــــذي
وقع يف  2٨كانون الثاين/يناير (انظر  .)S/2015/147وبمفة عامـة وعسلـى الـر م مـ التمـعيد
الك مت عسلى اجلانبني أظ رق السسلطاق السلبنانية واملرائيسلية العزم عسلى احملـاف عسلـى اهلـدوء
عسل ـى طــول األــق األفر والــتهرق يف التعــاون تعاونــا بنــاء مــع القــوة امليفقتــة م ـ ل ـ ل
الترتيبــاق القائهــة ل تمــال والتنســيق وأكــدق م ـ اديــد التزام ــا بتنفيــذ القــرار 1701
( .)2006أنه مل حيرف أي تقدم بشأن االلتزاماق املتبقية لسلبسلدي مبواـا القـرار ومل يـتم
التحرو حنو وق طائم مط النار.
 - ٣وواصــل منســقت األــان تعاونــه الوكيــق مــع حكــوما إلــرائيل ولبنــان ومــع يــع
األطـــرال السلبنانيـــة يف لاولـــة لسلحفـــايف عسلـــى اهلـــدوء يف لبنـــان وةفيــ التـــوتراق السيالـــية
واألمنيـة .وال يــزال القتــال اجلـاري يف منطقــة القسلهــون ا دوطيـة بــني حــزن ا واجلهاعــاق
املس سلحة املتطرفة اآلتية م اجله ورية العربية السورية ومن ا اب ة النمرة والدولـة املـ مية
يف العــرا والشــام يشــكل لطــرا عسلــى ل ـ مة لــكان البقــا ال لــيها يف بسلــدة عرلــال.
وقـــد انتشـــر اجلـــين السلبنـــاين بكثافـــة يف لـــيق البسلـــدة لـ ـ ل األلـــابيع األلـ ـ ة واشـــتب
مع اجلهاعاق املسسلحة املتطرفة مبا في ا اب ـة النمـرة وتنظـيم الدولـة املـ مية ونلـ ملنـع
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املزيد م لاوالق التسسلل إىل طالل لبنان .وقد ش دق الفترة املشهولة هبـذا التقريـر الـتهرار
حواطث إط النار والقم والغاراق اجلوية م اجله ورية العربية السورية إىل لبنان.
 - ٤وعسلــى الــر م م ـ الت ديــد الــذي يشــكسله انعــدام األم ـ عسلــى طــول ا ــدوط بــني لبنــان
واجله ورية العربية السورية ظسلت ا الة األمنية مستقرة نسبيا يف معظم أحناء لبنان ل ل الفترة
املشهولة هبـذا التقريـر .ويسـتهر تنفيـذ األطـق األمنيـة جلنـوا واطي البقـا والضـواحت اجلنوبيـة
لب وق .وقد نفذق قواق ا ألم عـدطا مـ عهسليـاق االعتقـال ملـد املقـاتسلني الـذي يمـدعى أ ـم
خيططون هلجهاق إر ابية مبا يف نل أفراط يشتبه يف انتهائ م إىل اب ة النمـرة وتنظـيم الدولـة
امل مية .وتستهر املفاوملاق الرامية إىل كفالـة امفـراع عـ اجلنـوط ومـوظفت األمـ السلبنـانيني
الذي وقعوا يف قبضة اب ة النمرة وتنظيم الدولة امل مية يف آن/أ سط .201٤
وريـة .وعقـد الربملـان
 - ٥ويف  2٥أيار/مايو مر عسلـى لبنـان عـام واحـد بـدون رئـي
أربــع وعشــري طورة النترــان رئــي اديــد لكن ـ ا مل تســتول النمــان القــانوين بســبا
الــتهرار مقاطعــة أعضــاء حــزن ا والتيــار الــوط ا ــر التــابع لكتسلــة  ٨آنار لسلجسلســاق.
ويف ليا شغور منما الرئالـة اشـترو منسـقت األـان يف رئالـة ااتهـا جملهوعـة الـدعم
الدولية لسلبنان عمقد يف السراي الكـب يف بـ وق يـوم  19أيـار /مـايو بنـاء عسلـى طعـوة رئـي
الوفراء متام ل م .وأعربت اجملهوعـة عـ قسلق ـا إفاء الفـرا يف رئالـة اجله وريـة ومـا يتركـه
نل م أكر لسليب يف قدرة لبنان عسلى معاجلة التحدياق األمنية واالقتمـاطية واالاتهاعيـة الـا
يواا ـا .وطعـت اجملهوعــة يـع القــاطة السلبنـانيني إىل التقيــد بدلـتور لبنــان وباتفـا الطــائ
وامليثا الوط وإىل تقدمي التقرار البسلد وممسلحته الوطنية عسلى التحزن السيالـت والتحسلـت
بالقيــاطة واملرونــة ال فمــتني ــل ــذص املســألة بمــورة عااسلــة .واتفــق أعضــاء اجملهوعــة أيضــا
عسلى ا ااة إىل مساندة طولية كابتة وموحدة لمون التقرار البسلد وأمنه.
 - 6وال يزال السوريون اهلاربون م الزنا الدائر يف اجله وريـة العربيـة السـورية يبحثـون
ع م ن يف لبنـان .ويف  ٤حزيران/يونيـه كـان نـاو  1 171 929الائـا لـوريا مسـجسلني
لدى مكتا مفوملية األمم املتحدة لشيفون ال ائني يف لبنان .ويف أيار/مـايو طسلبـت ا كومـة
السلبنانية م املفوملية وق تسجيل ال ائني اجلدط.

كانيا  -تنفيذ القرار )2006 ( 1701
أل

 ا الة يف منطقة عهسلياق قوة األمم املتحدة امليفقتة يف لبنان - 7ارتكا الرعاة واملزارعون معظـم االنتـ اكاق الربيـة لسلرـق األفر و ـت انتـ اكاق
تتسق مع النهق املومست املسجل ل ل نف الفترة م العـام السـابق .وقـد وقعـت انتـ اكاق
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األـــق األفر ألالـــا يف منـــاطق مـــزار شـــبعا والبســـطرة (القطـــا الشـــرقت) والـــرمين
(القطــا الغــرا) .وكانــت أ سلبيــة االنتـ اكاق الربيــة قمـ ة املــدة ـ أن الرعــاة وقطعــا م
واملــزارعني بقــوا أحيانــا لعــدة لــاعاق انــون األــق األفر عسلــى الــر م م ـ النــداءاق الــا
وا ت ا القوة امليفقتة إلي م بالعوطة إىل مشال األق.
 - ٨وحــدث ألطــر انتــ او لسلرــق األفر يف  10آنار/مــارع عنــدما قــام لــتة راــال
يرتدون الـزي املـدين  -تـبني الحقـا أ ـم ينتهـون إىل فـر تـابراق اجلـين السلبنـاين  -بـالعبور
إىل انون األق األفر إىل اجلنون م كفر شوبا (القطا الشـرقت) .وأطسلـق اـين الـدفا
املرائيسلت عدة طسلقاق حتذيرية قبل أن يعوط الراـال إىل مشـال األـق األفر  .وأاـرق القـوة
امليفقتة حتقيقا يف ا اطث وأطسلعت اجلين السلبنـاين واـين الـدفا املـرائيسلت عسلـى الـتنتااااا
وتوصيااا يف  17نيسان/أبريل.
 - 9ويف  9حزيران/يونيــه نظهــت جمهوعــة صــغ ة م ـ املــدنيني من ـ م عضــو يف الربملــان
السلبنــاين وصــحفيون مظــا رة لــسلهية عسلــى األــق األفر احتجاا ـا عسلــى أعهــال التشــييد الــا
قام هبا اين الدفا املـرائيسلت مـيفلرا عسلـى مسـار لسلـدورياق وعسلـى وملـع ألـ و شـائكة
انون األق األفر يف منطقة مزار شبعا .وعبَـر عـدةم متظـا ري إىل انـون األـق األفر
ورفعوا العسلم السلبناين عسلى السسل الواقع عسلى مسافة لبعة أمتـار تقريبـا انـون األـق األفر
عسلى الر م م النداءاق الا وا ت ا القوة امليفقتة واجلين السلبناين إىل املتظـا ري بالبقـاء مشـال
األـق .ووظفــت القــوة امليفقتــة مســاعي ا ا هيــدة مقنـا الطــرفني بضــرورة كفالــة عــدم تفــاقم
التوتراق أو تمعيد األوملا وبضرورة منع أي نشاط مزعز ل لتقرار.
 - 10والـــتهرق االنتـ ـ اكاق املـــرائيسلية لسلهجـــال اجلـــوي السلبنـــاين بمـــورة شـــبه يوميـــة
بالــتردام الطــائراق بــدون طيــار وكــذل بالــتردام الطــائراق الثابتــة اجلنــاحني يف أحيــان
كث ة مبا في ا الطائراق املقاتسلة .والحظت القوة امليفقتة أيضا عدطا م املروحياق املـرائيسلية
و ت حتسلق يف األاواء السلبنانية .واحتجت ا كومة السلبنانية عسلى تسلـ االنتـ اكاق .واحتجـت
القوة امليفقتة عسلى عهسلياق التحسليق وحثت السسلطاق املرائيسلية عسلـى وقـ تسلـ االنتـ اكاق
لسلقرار .)2006( 1701
 - 11وواصــسلت إلــرائيل أيضــا احــت ل اجلــزء الشــها م ـ قريــة الغجــر ومنطقــة جمــاورة
هلــا تقــع مشــا األــق األفر يف انت ـ او لسلقــرار  )2006( 1701ولسلســياطة السلبنانيــة .وبعــد
صدور تقريـري السـابق مل تتسلـق القـوة امليفقتـة أي رط مـ إلـرائيل عسلـى االقتـراذ الـذي قدمَتـه
القوة إىل الطـرفني يف عـام  2011بشـأن الترتيبـاق األمنيـة الراميـة إىل تيسـ انسـحان اـين
الــدفا املــرائيسلت م ـ املنطقــة .وأفــاط اجلــين السلبنــاين مبوافقتــه عسلــى االقتــراذ يف متوف/يوليــه
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 .2011وادطق القوة امليفقتة ا وط ا الرامية إىل تيسـ الـتردام املـدنيني السلبنـانيني لسلطريـق
الواقع مشال املنطقة احملتسلة بمورة آمنة.
 - 12ومتيز اجلزء األل م الفترة املشهولة هبـذا التقريـر اطابـاق تمـعيدية تتضـه اطعـاء
كــل م ـ حــزن ا وإلــرائيل الــتعداطص ألي الــتئنال لتهــل ل عهــال العدائيــة عــرب األــق
األفر  .وواصل اين الدفا املرائيسلت االطعاء بأن حزن ا حيـاف عسلـى ياكـل ألالـية
ومعداق عسكرية طالل املناطق املأ ولة بالسكان يف انون لبنان وبـأن ألـسلحة ـ مـأنون
هبــا تمنقــل إىل طالــل منطقــة عهسليــاق القــوة امليفقتــة .وأعسل ـ املهثــل الــدائم ملــرائيل يف رلــالة
موا ــة إ بتــاري  27أيار/مــايو ( )S/2015/382أن حــزن ا يترــذ مـ عشــراق القــرى يف
انون لبنان قواعـد لتنفيـذ عهسلياتـه العسـكرية ومـ مراكز ـا املدنيـة تـافنل أللـسلحته ومـ
لكا ا طروعاي بشرية .وأشارق الرلالة إىل تقـارير لولـائق امعـ م اعتـربق أ ـا تـبني ”شـ
اجل ـــوط الـــا يبـــذهلا حـــزن ا ل لتفـــال عسلـــى“ القـــرار  )2006( 1701وأكـــدق أن
”الت ديداق حقيقية واألطر وشي “ .واـاء يف الرلـالة أيضـا أن إلـرائيل لـتمحهلل حكومـة
لبنان املسيفولية ع أي جوم ينشأ م أراملي ا وحتتف حبق ا يف اةان يع التـداب ال فمـة
لسلــدفا عـ الــنف  .ويف رلــالة موا ــة إ بتــاري  10حزيران/يونيــه ( )S/2015/428أشــار
املهثــل الــدائم لسلبنــان إىل شــكاوى لبنــان بشــأن ”لــر إلــرائيل املتهــاطي“ و ”انتــ اك ا
املســتهر“ لسلقــرار  )2006( 1701ولســياطة لبنــان .وتضــهنت الرلــالة كــذل شــكاوى بــأن
املســيفولني املــرائيسليني وا ــوا ”اديــداق لطـ ة إىل حكومــة لبنــان“ ولــعوا إىل ”ةويـ
شعبه“ ورواوا مزاعم ”لتربير ما يسهونه ا رن املستقبسلية ا تهية“.
 - 1٣وال تباطر القوة امليفقتة بالبحـ عـ األلـسلحة يف اجلنـون حبكـم الواليـة املنوطـة هبـا.
وال تســتطيع الــدلول إىل األم ـ و األاصــة أو تفتيش ـ ا مــا مل يواــد طليــل طام ـ عسلــى وقــو
انت ـ او لسلقــرار  )2006( 1701مبــا يف نلــ واــوط اديــد وشــي بالقيــام بعهــل عــدائت
مـ نل ـ املوقــع .وتظــل القــوة امليفقتــة ممــههة عسلــى التحــرو بالتعــاون مــع اجلــين السلبنــاين
يف ا ــاالق الــا تــرط في ــا معسلومــاق لــدطة بشــأن الواــوط ـ الشــرعت ألفــراط مســسلحني
أو أللسلحة أو ياكل طالل منطقة عهسليااا بالـتردام يـع الولـائل املتاحـة ملـه واليتـ ا
وقدرااا .ومل يقدَّم إىل القوة امليفقتة ح اآلن طليل عسلى عهسلياق نقل مأنون هبا ل لـسلحة
إىل طالل منطقة عهسليااا كها مل تعثر عسلى نل الدليل.
 - 1٤ورصدق القـوة امليفقتـة مـدنيني حيهسلـون ألـسلحة ـ مـأنون هبـا يف منطقـة العهسليـاق
يف انت او لسلقرار  .)2006( 1701وكان معظم تسل ا ـاالق يتعسلـق بـأفراط حيهسلـون ألـسلحة
صـــيد .بيـــد أن ألـــسلحة صـــغ ة منــ ا بنـــاط  -ومنــ ا قنابـــل صـــارولية يف منالـــبة واحـــدة
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عسلى األقل  -أمطسلقت يف عدة منالباق من ا انافاق .ويف منالـبتني مـ ـذا القبيـل لـقطت
رصاصة عسلى لق أماك امقامـة طالـل قاعـدة القـوة امليفقتـة فالترقتـه طون وقـو إصـاباق
يف صــــفول املــــوظفني .وبامملــــافة إىل نلـــ لــــوح مخســــة راــــال يف  1٨آنار/مــــارع
و ـــــم حيهسلـــــون بنـــــاط جوميـــــة يف انـــــافة بـــــالقرن مــــ اويـــــا (القطـــــا الغـــــرا).
ويف  2٥آنار/مــارع رصــدق القــوة امليفقتــة أربعــة راــال حيهسلــون بنــاط جوميــة يف صــريفا
(القطا الغرا) .ويف  26أيار/مايو الحظـت القـوة امليفقتـة راسلـني حيهـ ن السـ ذ ويمطسلقـان
النــــار يف اهلــــواء يف مــــوكبني انــــائزيني منفمــــسلني يف تبــــنني ويــــاطر (القطــــا الغــــرا).
ويف  2حزيران/يونيــه شــا دق القــوة امليفقتــة راــ واح ـدا حيهــل بندقيــة جوميــة بــالقرن
م مراعيون (القطا الشرقت) .وأبسلغـت القـوة امليفقتـة اجلـين السلبنـاين باالنتـ اكاق يف يـع
تسلـ ا ــاالق .ويتحهــل اجلــين السلبنــاين املســيفولية الرئيســية عـ كفالــة لسلــو املنطقــة الواقعــة
بني األـق األفر و ـر السليطـاين مـ أي أفـراط مسـسلحني أو معـداق أو ألـسلحة عـدا مـا خيـ
ا كومة السلبنانية والقوة امليفقتة.
 - 1٥وقـد الــتهرق القــوة امليفقتــة بمـفة عامــة يف التهتــع حبريــة تنقـل كامسلــة يف يــع أحنــاء
منطقة عهسليااا عسلى الر م م ا واطث اجلديرة بالتنويه .ويف  7نيسـان/أبريل رمـت جمهوعـة
مـ املــدنيني طوريــة تابعــة لسلقــوة امليفقتــة با جــارة بــالقرن مـ جمــدل فون (القطــا الغــرا)
وصـــدمت مركبـــة ألـــرى إحـــدى مركبـــاق الدوريـــة .وعنـــدما واصـــسلت الدوريـــة لـ ـ ا
ـور
صمد طريق ا يف قرية شيحني اجملـاورة (القطـا الغـرا) وتعـرر أفراط ـا لسلت ديـد مـ
أكــرب عــدطا .وأفيــل ا ــااز عقــا مناقشــاق مــع الســكان احملسلــيني مبســاعدة اجلــين السلبنــاين.
واحتجت القـوة امليفقتـة بشـدة عسلـى ـذا ا ـاطث لـدى اجلـين السلبنـاين .وبامملـافة إىل نلـ
أعاقــت جمهوعــة م ـ املــدنيني حريــة حركــة القــوة امليفقتــة يف إحــدى املنالــباق عنــدما ممنعــت
طورية مركباق تابعة لسلبعثة م لسلوو طريق بالقرن م الط ي يف  ٥نيسـان/أبريل .وتـدلل
اجلين السلبناين لتهكني الدورية م املمضت يف طريق ا.
 - 16ويف تمرل وطي يف  16نيسان/أبريل اقترن مدين م أفراط الشـرطة العسـكرية
لسلقـوة امليفقتــة كــانوا يراقبــون لـرعة السـ بــالقرن مـ الـرمين فمــور م وطالبـ م بتســسليهه
كاش السرعة .ورفض أفراط القوة امليفقتة تسسليم اجل اف.
 - 17ويف  1٨آنار/مـــارع صـــوبت طبابـــة جلـــين الـــدفا املـــرائيسلت لــ ح ا الرئيســـت
حنــو طوريــة رااسلــة تابعــة لفريــق املــراقبني يف لبنــان عــرب األــق األفر بــالقرن م ـ الــرمين
وتتبعــت الدبابــة الدوريــة الــا كانــت عسلــى بعــد حــوا  60متــرا .واحتجــت القــوة امليفقتــة
لدى اين الدفا املرائيسلت عسلى ا اطث.
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 - 1٨وظسلـت ع قـاق القـوة امليفقتـة مـع الســكان احملسلـيني إةابيـة إىل حـد كـب حيـ لــعت
البعثــة إىل تعهيــق التعــاون مــع اجملتهعــاق احملسليــة املواــوطة يف منطقــة عهسليااــا .وواصــسلت القــوة
امليفقتــة مبــا يف نل ـ رئــي البعثــة وقائــد قواــا التعــاون بمــورة مكثفــة مــع الس ـسلطاق احملسليــة
والزعهاء الدينيني وممثسلت اجملتهع املدين م أال فياطة ف م والية القوة امليفقتـة وأنشـطت ا .ووفقـا
ل ولويــاق االلــتراتيجية لسلقــوة امليفقتــة (انظــر  )S/2012/151تعاونــت البعثــة مــع برنــام األمــم
املتحــدة امئــائت عسلــى تنظــيم تــدريا لـــ  ٥0فــرطا م ـ مســيفو شــرطة البسلــدياق ابتغــاء تعزيــز
ا كم الرشيد يف انـون لبنـان .ولـعت سلـة لغـرع األشـجار بالتعـاون مـع وفارة البيئـة إىل
ا د م األكر البيئت الناام عـ واـوط البعثـة .وشـاركت القـوة امليفقتـة أيضـا يف سلـة ”ةضـ
اجلنون“ الا رع يف إطار ا آالل األشجار يف كافـة أحنـاء منطقـة العهسليـاق .وبامملـافة إىل
املبـاطراق الــا نمفــذق طون تكــالي تَواصَــل العهــل عسلــى تنفيــذ املشــاريع الســريعة األكــر كهــا
قدمت وحداق القوة امليفقتة لسلهجتهعاق احملسليـة مسـاعداق بيطريـة وطبيـة ومسـاعداق يف جمـال
طا األلنان.
 - 19وقامت القوة امليفقتة مبا متولطه  11 000نشاط عهسليايت ش ري مبا يف نلـ تسـي
الــدورياق وإقامــة نقــاط التفتــين والقيــام مب ــام املراقب ـة .ونمفــذ مــا يقــرن م ـ  10يف املائــة
مـ أنشــطة القــوة امليفقتــة بالتنســيق الوكيــق مــع اجلــين السلبنــاين .وظــل مســتوى انتشــار اجلــين
السلبناين انون ر السليطاين عهوما عسلى ما كان عسليه أي بقوام ينا ز السلواءي  .وأاـرق القـوة
امليفقتة  166م املناوراق وحسلقاق العهـل والـدوراق التدريبيـة املشـتركة مـع اجلـين السلبنـاين
هبدل حتسني قدراته التعبويـة والعهسلياتيـة .وفاطق ا ـوط التـدريا املشـترو تعزيـز التنسـيق بـني
القوة امليفقتة واجلين السلبنـاين كهـا حسـنت فعاليـة العهسليـاق املشـتركة عسلـى املسـتويني العهسليـايت
والتعبوي.
 - 20ونفذق فرقة العهل البحرية التابعة لسلقوة امليفقتة وفقا لواليت ا أنشطة اعترار حبـري
وأتاحت تدريبيا لبحرية اجلين السلبنـاين .ولـ ل الفتـرة املشـهولة هبـذا التقريـر اعترملـت فرقـة
العهــل البحريــة طريــق  1 7٤٥لــفينة كهــا فتشــت الســسلطاق السلبنانيــة  ٣6٣مركبـيا لضــهان
عــدم إطلــال أي ألــسلحة أو أعتــدة ناق صــسلة ـ مــأنون هبــا إىل لبنــان .ويف إطــار اجل ــوط
املستهرة لتعزيز قدرة اجلين السلبناين أارق فرقة العهل البحريـة التابعـة لسلقـوة امليفقتـة جمهوعـه
 ٣1٣عهسلية لسلتدريا واملناورة لفائدة حبرية اجلين السلبناين.
 - 21وا دوط البحرية بـني إلـرائيل ولبنـان متنـاف عسلي ـا وقـد وقعـت حـواطث يف املنطقـة
كــان بإمكا ــا أن تزيــد مـ حــدة التــوتر .ولـ ل الفتــرة املشــهولة هبــذا التقريــر أبقــت القــوة
امليفقتة عسلى حضور مرئت يف اجلزء اجلنوا م منطقة عهسليااا البحرية .وال تشهل واليـة القـوة
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امليفقتــة مراقبــة لــق العوامــاق الــذي أقامتــه إلــرائيل بمــورة انفراطيــة والــذي ال تعتــرل بــه
ا كومة السل بنانية .ول ل الفترة املشهولة هبذا التقريـر نفـذ اـين الـدفا املـرائيسلت أنشـطة
متكررة لسلميانة عسلى طول لق العواماق وقد التهرق تسل األنشطة عدة أيـام أحيانـا .ويف
مــراق عديــدة أطسلقــت فوار طوريــة تابعــة جلــين الــدفا املــرائيسلت متهركــزة انــون
لق العواماق طسلقاق رشاش وطسلقاق مضيئة باجتاص الغرن.

باء  -ترتيباق األم واالتمال
 - 22ظسلت ترتيباق القوة امليفقتة ل تمال والتنسـيق مـع الطـرفني ـت اآلليـة الرئيسـية لـزن
فتيـل التـوتر يف امليــدان وملعاجلـة املســائل ناق اال تهـام املشــترو حفاظـيا عسلــى وقـ األعهــال
العدائية وملهاناي الحترام األق األفر وتعزيزاي ل م وااللتقرار يف انون لبنـان .ومـا فالـت
األطــرال تتعــاون مــع القــوة امليفقتــة عسلــى يــع املســتوياق تعاونــا بنـاء وإةابيــا لسلهســاعدة يف
ةفي حدة التوتر .وحثت القوة امليفقتة األطرال عسلى فياطة التردام آلية االتمال والتنسـيق
م ل ل املطار املسبق ع طريق القوة امليفقتة بـأي أنشـطة يمزمـع القيـام هبـا بـالقرن مـ
األق األفر ونل تفاطياي لوقـو أي لـوء تفـا م وتبديـديا جلهيـع املرـاول .ومل يمحـرف أي
تقدم يف ما يتعسلق بإنشاء مكتا القوة امليفقتة يف تل أبيا.
 - 2٣واـــرق االحتفـــاالق الفسلســـطينية بـــذكرى يـــوم األرر يف  ٣0آنار/مـــارع ويـــوم
”النكبـــة“ يف  1٥أيار/مـــايو ويـــوم ”النكســـة“ يف  ٥حزيران/يونيـــه بشـــكل لـــسلهت بفضـــل
االتماالق الوكيقة الا قامت هبا القوة امليفقتة مع الطـرفني عسلـى املسـتوى الثنـائت ومـ لـ ل
اآللية الث كية وكذل بفضل مواصسلة السسلطاق السلبنانية مراقبت ا لسلدلول ولسلتجهعـاق العامـة
بالقرن م األق األفر إبان تسل املنالباق.
 - 2٤ومــا فالــت القــوة امليفقتــة تــنظم ااتهاعــاق منتظهــة لسلهنتــدى الث كــت الــذي يشــارو
فيه ممثسلـون عـ اجلـين السلبنـاين واـين الـدفا املـرائيسلت باعتبار ـا أطاة االتمـال والتنسـيق
الرئيسية الا تستردم ا البعثة ملعاجلة يع املسائل العهسلياتية األمنية والعسكرية املتعسلقة بتنفيـذ
القــرار  .)2006( 1701ومنــذ تقــدمي تقريــري األلــ عمقــد ااتهاعــان ك كيــان أحــد ا
يف  1٨آنار/مارع واآللر يف  11أيار/مايو.
 - 2٥وانطــوى االاتهــا األول عسلــى الــتعرار لنتــائ حتقيقــاق القــوة امليفقتــة يف ا ــاطث
الــذي وقــع يف  2٨كــانون الثاين/ينــاير و ــو االلــتعرار الــذي أحيــل يف  17نيســان/أبريل
إىل اــين الــدفا املــرائيسلت وإىل اجلــين السلبنــاين .وأعــاطق التحقيقــاق الــا أاراــا القــوة
امليفقتــة تأكيــد الوقــائع األوليــة لسلحــاطث كهــا ورط نكر ــا يف الفقــرتني  9و  10م ـ تقريــري
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السابق .ول ل االاتها الث كت أكدق القوة امليفقتة م اديد لسلطرفني توصيااا الراميـة إىل
حتقيق عدة أمور من ا منـع القيـام بـأي نشـاط عـدائت آلـر مـ منطقـة عهسليـاق القـوة امليفقتـة
وا فايف عسلى ل مة األق األفر واةان املزيد م األطواق لكفالة عدم واـوط أي ألـسلحة
مشروعة يف منطقة العهسلياق و اية ل مة أفراط القوة امليفقتة وأمن م.
 - 26ومشسلت جمـاالق التركيـز األلـرى يف االاتهـاعني الث كـيني االنتـ اكاق الربيـة لسلرـق
األفر واالنت ـ اكاق اجلويــة املــرائيسلية وعــدم إحــراف التقــدم يف انســحان اــين الــدفا
املرائيسلت م مشال قرية الغجـر .ومـا فالـت االطعـاءاق املـرائيسلية بقيـام حـزن ا بأنشـطة
بــالقرن م ـ األــق األفر موملــو ل ـ ل يف املناقشــاق بــني الطــرفني .وأعــرن الطرفــان
ع ا تهام ها املتجدط بالتعاون عسلـى المـعيد الثنـائت مـع القـوة امليفقتـة مـ أاـل إةـاط حسلـول
لسلية عهسلية ملسألة االنت اكاق املومسية لسلرق األفر .
 - 27والتهر إحراف التقدم يف وملع ع ماق مرئية لسلرق األفر  .وح  12حزيران/يونيه
كـان الطرفــان قـد اتفقــا عسلــى تعسلـيم  ٣1٣نقطــة مـ أصـل مــا جمهوعــه  ٥27نقطـة عسلــى األــق
األفر  .وط َّرق أفرقة إفالـة األلغـام التابعـة لسلقـوة امليفقتـة طـر الوصـول إىل  ٣12نقطـة حـ
اآلن ومت قياع  2٤9نقطة من ا .ومت إنشـاء حـوا  2٣1ع مـة لنقـاط األـق األفر وحتقـق
ك الطرفني م  216نقطة من ا.
 - 2٨ومتشــيا مــع األولويــاق االلــتراتيجية لسلقــوة امليفقتــة الراميــة إىل فيــاطة قــدراق اجلــين
السلبناين واصسلت البعثة طعم ذا اجلين يف تنفيذ لطة ا وار االلـتراتيجت الـا ـت اـزء ال
يتجزأ م لطة اجلين السلبناين لتنهية القدراق والا تكهلل اجل ـوط الـا تبـذهلا جمهوعـة الـدعم
الدولية لسلبنان م أال تعزيز قدراق اجلين السلبناين .وعقدق السلجنة التواي يـة املعنيـة بـا وار
االلتراتيجت الا تشـهل ممثسلـت اجلـين السلبنـاين والقـوة امليفقتـة ااتهاعـا يف  2٨نيسـان/أبريل
لتحدي قائهـة االحتيااـاق الع ااسلـة لسلجـين السلبنـاين كـت يقـوم بامل ـام املوكسلـة إليـه مبواـا
القرار  )2006( 1701يف منطقة العهسلياق ونل ابتغاء إب اجل اق املاحنة الدوليـة بتسلـ
االحتياااق .وقررق جلنة ا وار االلتراتيجت الفرعية املعنية بالتدريا اعتهاط ـ ”تـدريا
املدربني“ م أال تعزيز التدامة أ نشطة التدريا املشتركة بني البعثة واجلين السلبناين.

ايم  -نز ل ذ اجلهاعاق املسسلحة
 - 29ال يزال احتفايف حزن ا و اعـاق ألـرى بالسـ ذ لـارع لـيطرة الدولـة السلبنانيـة
يف انت او لسلقراراق  )200٤( 1٥٥9و  )2006( 16٨0و  )2006( 1701حيد م قـدرة
الدولة عسلى ممارلة لياطاا وبسق لسلطت ا بشكل كامل عسلى أراملي ا .ول ل الفتـرة املشـهولة
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هبذا التقرير ادط حس نمر ا األمني العام زن ا التأكيد عسلنـاي أن ا ـزن تتسلـ قـدراق
عســكرية كــب ة ومتطــورة منفمــسلة عــ قــدراق الدولــة السلبنانيـــة قــائ إ ــا تشــكل راطعــيا
ألي عـدوان لتهــل مـ اانــا إلــرائيل .وأورطق تقــارير صــحفية صــاطرة يف اآلونــة األلـ ة
نق ـ ع ـ ممــاطر م ـ حــزن ا صــورا ملــا يبــدو أنــه قــدراق عســكرية حيــتف هبــا ا ــزن
يف انون لبنان وإع ن ا ـزن أنـه مسـتعد اللـتردام تسلـ القـدراق .ولـ ل الفتـرة نفسـ ا
مل تعقــد جلنــة ا ــوار الــوط أي ااتهــا ومل جتــر أي مباحثــاق رمسيــة ألــرى بــني األطــرال
السلبنانية بشأن ل ذ حزن ا .
 - ٣0وأبسلغت قـواق األمـ عـ تنفيـذ عـدة عهسليـاق نااحـة ملنـع أنشـطة إر ابيـة واعتقـال
إر ــابيني مزعــومني .فقــد ألقــت القــبض عسلــى مــواطنني لبنــانيني ولــوريني فعــم أ ــم ينتهــون
إىل عــدط م ـ التنظيهــاق من ـ ا اب ــة النمــرة وتنظ ـيم الدولــة امل ـ مية يف العــرا والشــام
ونل ـ يف بسلــداق يف يــع أحنــاء لبنــان .ويف  20أيار/مــايو اكتمش ـ ا ــاف متفجــر مرجتــل
لهول عسلى مركبة وأمبطل مفعوله بالقرن م نقطة تفتين لسلجين السلبناين يف عرلال.
 - ٣1والتهرق املفاوملاق لإلفراع ع الر ـائ الــ  26احملتجـزي مـ قبـل اب ـة النمـرة
وتنظــيم الدولــة امل ـ مية يف العــرا والشــام ولــق تــاول م ـ أن يكــون بعــض الر ــائ
احملتجزي م قبـل التنظـيم قـد نقسلـوا إىل الرقـة يف اجله وريـة العربيـة السـورية .ولـ ل الفتـرة
املشهولة هبذا التقرير ألقت القبض عسلى مواطنَني لبنانيَّني ومـواط لـوري ل شـتباص يف قيـام م
بدور يف التطال اجلنوط املعنيني.
 - ٣2ومل يمحــرف أي تقــدم عسلــى صــعيد تفكيـ القواعــد العســكرية الــا حتــتف هبــا اجلب ــة
الشـــعبية لتحريـــر فسلســـطني  -القيـــاطة العامـــة وفـــت االنتفاملـــة .وكـــان قـــد تقـــرر تفكيـ ـ
ذص القواعد يف اسلساق ا وار الوط الا ارق عام  .2006وما فال واوط ـذص القواعـد
ينــتق م ـ الســياطة السلبنانيــة ويعرقــل قــدرة الدولــة عسلــى رصــد ومراقبــة أاــزاء م ـ ا ــدوط
السورية  -السلبنانية بمورة فعالة.
 - ٣٣أما ا الة يف تيم عني ا سلـوة الفسلسـطي فكانـت متـوترة لـ ل الفتـرة املشـهولة هبـذا
التقريــــر يف أعقــــان قتــــل مــــواط لبنــــاين منتســــا إىل لـــرايا املقاومــــة التابعــــة ــــزن ا
يف  ٥نيسان/أبريل وأيضا م اراء ارتكان لسلسسلة مـ لـاوالق اال تيـال .وواصـسلت القـوة
األمنية املشتركة ا وط ا الرامية إىل ا فايف عسلى االلتقرار يف املريم وقد ولـعت اآلن نطـا
انتشار ا يف مناطق ألرى طالسله.
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طال  -حظر األلسلحة ومراقبة ا دوط
 - ٣٤قضـــى جمسلـ ـ األمـ ـ يف قـــرارص  )2006( 1701بـــأن عسلـــى يـــع الـــدول أن متنـــع
بيع أو تزويـد أي كيـان أو فـرط يف لبنـان بألـسلحة ومـا يتمـل هبـا مـ عتـاط مـ كـل األنـوا
م اانا مواطني ا أو انط قا م أراملي ا أو بالتردام السف والطائراق الا ترفـع عسله ـا.
ويف نف القرار طسلـا اجملسلـ أيضـا مـ ا كومـة السلبنانيـة تـأمني حـدوط ا و ـا مـ نقـاط
الدلول ملنع طلول األلسلحة وما يتمل هبا م عتاط إىل لبنان طون موافقت ا.
 - ٣٥وقد طأن ممثسلـو حكومـة إلـرائيل عسلـى االطعـاء بـأن نـاو عهسليـاق كـب ة ومتواصـسلة
لنقــل األلــسلحة إىل حــزن ا عــرب ا ــدوط السلبنانيــة  -الســورية وأن حــزن ا قــد ــع اآلن
ترلانة تزيد ع  100 000قذيفـة وصـارو تـدعت إلـرائيل أن أ سلبـ ا مواـوط يف املنـاطق
الســــكنية املدنيــــة .ونكــــر حســ ـ نمــــر ا األمــــني العــــام ــــزن ا يف لطــــان ألقــــاص
يف  2٤أيار/مــايو أن حــزن ا تسل ـ أكــرب قــدرة عســكرية لــه منــذ إنشــائه وأن ـه مس ـتعد
يف حـــال وقـــو جـــوم مـ ـ اانـــا إلـــرائيل اللـــتردام قدراتـــه لسلـــرط عسليـــه مـ ـ لبنـــان
ومـ اجله وريــة العربيــة الســورية .ولــئ كانــت األمــم املتحــدة تألــذ ــذص االطعــاءاق مألــذ
اجلد فإنه لي يف ولع ا حاليا التحقق من ا بطريقة مستقسلة.
 - ٣6ولــ ل الفتـــرة املشـــهولة هبـــذا التقريـــر تَواصَــل القتـــال الـــدائر يف منطقـــة القسلهـــون
يف اجله ورية العربية السورية كها التهر وروط تقارير ع حركة املقاتسلني واالجتـار باأللـسلحة
عرب ا دوط بني البسلدي  .وقد اعتـرل حـزن ا عسلنـيا مبشـاركته يف القتـال يف منطقـة القسلهـون
وملد اب ة النمرة يف منطقـة ا ـدوط ـ املرلـومة بـني لبنـان واجله وريـة العربيـة السـورية
مبــا يف نلـ قــرن البسلــداق السلبنانيــة عرلــال وبريتــال والطفيــل .ولـ ل الفتــرة املشــهولة هبــذا
التقرير أقيم عدط مـ اجلنـافاق ملقـاتسلت حـزن ا ممـ قتسلـوا يف اجله وريـة العربيـة السـورية.
وورطق أيضــا تقــارير ع ـ مقتــل مــواطنني لبنــانيني ومن ـ م أعض ـاء يف اب ــة النمــرة وتنظــيم
الدولة امل مية يف العرا والشام يف القتال الدائر يف ليا الزنا السوري.
 - ٣7ولـ ل الفتـرة املشــهولة هبـذا التقريــر افطاط عـدط حــواطث إطـ النــار عـرب ا ــدوط
م ـ اجله وريــة العربيــة الســورية باجتــاص لبنــان .ووقــع  ٨7م ـ حــواطث إط ـ النــار وعشــرة
حــواطث قم ـ وأطسلقــت عشــرة صــواري باجتــاص لبنــان وش ـنت طــائراق ا كومــة الســورية
ما ال يقل ع  22ارة اوية عسلى األراملت السلبنانية.
 - ٣٨وانتشر اجلين السلبناين عسلى طول ا دوط السلبنانية  -السـورية هايـة السـكان املـدنيني
الــذي يعيشــون يف تسل ـ املنــاطق م ـ لــاوالق تســسلل اعــاق املعارملــة الســورية املســسلحة
والعناصـــر املتطرفـــة مـ ـ اب ـــة النمـــرة وتنظـــيم الدولـــة املـ ـ مية .ويف  16آنار/مـــارع
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و  2نيسان/أبريل اشتب اجلين السلبناين بعناصر مسـسلحة يف واطي يـد ومنعتـ ا مـ طلـول
بسلــــدة عرلــــال .ويف  7نيســــان/أبريل الــــتولت وحــــداق اجلــــين السلبنــــاين عسلــــى موقــــع
كان حتت ليطرة اب ة النمرة يف املر مة بضـواحت رأع بعسلبـ حيـ وقعـت اشـتباكاق
ألرى يف  16نيسان/أبريل .وقم اجلين السلبناين مناطق ليطة بعرلال لسلحيسلولة طون إقامـة
مواقــع حــول تسل ـ البسلــدة .ويف  ٤حزيران/يونيــه أنن جمسل ـ الــوفراء لسلجــين السلبنــاين باةــان
التداب الضرورية لسلدفا ع لياطة البسلد ول مة أرامليه.
 - ٣9ولـ ل الفتــرة املشــهولة هبــذا التقريــر مقـدلم طعــم طو لسلجــين السلبنــاين لتعزيــز قدرتــه
عسلـى ايـة لبنـان مـ الت ديـداق امر ابيـة ولتـأمني ا ـدوط مـع اجله وريـة العربيـة الســورية.
ويف  20نيســان/أبريل وصــسلت إىل لبنــان أول شــحنة مـ األلــسلحة الفرنســية املقتنــاة يف إطــار
املنحــة البــال قــدر ا  ٣ب يــني طوالر الــا قدمت ـ ا املهسلكــة العربيــة الســعوطية وقــدم شــركاء
كنائيون آلرون أيضا معداق وتدريباق عسكرية.
 - ٤0وال يــزال عــدط ال اــئني املســجسلني يقــارن املســتوى نفســه املشــار إليــه يف تقريــري
األلــ ــ أ ـــم منتشــرون عسلــى أكثـــر مــ  1 170جمتهعــا لسليـــا يف يــع أحنــاء البسلـــد
مبــا يف نل ـ  ٥٥ ٨٣٣الائــا يواــدون يف منطقــة عهسليــاق القــوة امليفقتــة .ويواــد يف لبنــان
الائون آلـرون مسـجسلون مـ ـ السـوريني يبسلـ عـدط م  1٨ ٨٤9الائـا معظه ـم مـ
العرا  .وةري حاليـا تنفيـذ لطـة لبنـان ل لـتجابة ل فمـة ويعهـل  100شـري يف الوقـت
الــرا يف  ٥٥يف املائــة م ـ األراملــت السلبنانيــة .ولــجسلت املنظهــة الدوليــة لسل ـ جرة أيضــا حنــو
 21 000مـ السلبنــانيني العائــدي م ـ اجله وريــة العربيــة الســورية ـ أن التقــديراق تش ـ
إىل أن ما يقرن م  ٥0 000م املواطنني السلبنانيني عاطوا إىل لبنان.
 - ٤1وتضع املعاي اجلديدة لسلدلول وامقامة السارية عسلى املواطنني السوريني منذ كـانون
الثاين/يناير  201٥قيوطا عسلى الدلول إىل لبنان يف يع ا االق مـا عـدا ا ـاالق امنسـانية
االلـتثنائية .وطسلبــت ا كومــة السلبنانيـة مـ مفوملــية شـيفون ال اــئني يف  ٥أيار/مــايو 201٥
أن توقـ ميفقتــا تســجيل ال اــئني اجلــدط وأن تشــطا مـ قاعــدة بيانااــا لتســجيل ال اــئني
 2 626الائا لمجسلوا منـذ  ٥كـانون الثاين/ينـاير  .201٥وجتـري املفوملـية حاليـا مناقشـاق
مع وفارة الشيفون االاتهاعية بشـأن األلـاليا الـا لـتمتبع يف املسـتقبل يف مسـاعدة ال اـئني
السوريني املسجسلني.
 - ٤2وتشـ ـ د ظـــرول ال اـــئني يف لبنـــان تـــد ورا .فهـــا فال ال ائـــون عرملـــة لسلطـــرط
مـ مسـاكن م ويواا ـون ممــاعا متزايـدة يف امقامـة بشـكل قــانوين يف لبنـان ممـا ةعسلـ م
أكثــر عرملــة لسلتوقي ـ و ـ ص م ـ أشــكال لــوء املعامسلــة .وتشــكل النســاء واألطفــال نســبة
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 ٨0يف املائة م ال ائني .وال تزال ترط أنباء ع حـاالق الـزواع املبكـر والقسـري وممارلـة
البغاء م أال البقاء عسلى قيد ا ياة ال لـيها يف صـفول النسـاء والفتيـاق ال ائـاق .وكسلثـا
األطفــال البــال جمهــوع م  ٥٣ 000طف ـ الــذي أ ب ـ م الائــون لــوريون منــذ آنار/مــارع
 2011ليست لدي م ش اطاق مي ط.
 - ٤٣وعسلى مدى األش ر األهسة األل ة أطى نق التهويل إىل تقسل املساعدة الغذائيـة
املقدمة ل ائني السوريني بنسـبة  60يف املائـة ومل يعـد أكثـر مـ  10٣ 000مـ السـوريني
يتسلقــون املســاعدة النقديــة .ويظــل أكثــر مــ  ٣00 000طفــل الاــو لــرومني م ـ فــرن
االلتحا بأي برنام تعسليهت .ويف  16نيسان/أبريل تع دق وفارة التعسليم مبضـاعفة معـدالق
التسجيل باملدارع ع طريق تسـجيل  200 000طفـل يف التعسلـيم النظـامت وتيسـ التحـا
املسر ونل ر نا بالتهويل الدو .
 100 000طفل آلر م ال ائني بربام التعسليم َّ
 - ٤٤وطلــل عــدط قسليــل اــدا م ـ ال اــئني الفسلســطينيني إىل لبنــان م ـ اجله وريــة العربيــة
السورية ل ل الفترة املشهولة هبذا التقرير بعد فـرر ا كومـة السلبنانيـة يف أيار/مـايو 201٤
قيوطا عسلى طلوهلم .ويظل العدط الكسلت ل ائني الفسلسطينيني يف لبنان القاطمني مـ اجله وريـة
العربيــة الســورية مســتقرا عنــد مســتوى  ٤٥ 1٥0الائــا مســج لــدى وكالــة األمــم املتحــدة
م اكة وتشغيل ال ائني الفسلسطينيني يف الشر األطىن (األونروا) .وال يـزال أولئـ ال ائـون
يواا ون قيوطا فيها يتعسلـق بتجديـد إقامتـ م يف لبنـان .ويف  22أيار/مـايو أمعسلـ عـ ةفـيض
املساعدة املقدمـة ل اـئني الفسلسـطينيني القـاطمني مـ اجله وريـة العربيـة السـورية ولـتتوق
يف متوف/يوليه  201٥املساعدة النقدية مببسل  100طوالر الا كانت تمقدم هلـم أل ـرار تـأمني
املأوى .ومـا يقـدر بنحـو  ٣ 000مـ األطفـال ال اـئني الفسلسـطينيني ـ مسلـتحقني مبـدارع
يف الوقت الرا .

اء  -األلغام األرملية والقنابل العنقوطية
 - ٤٥مت التثبت م قدراق مخسة أفرقة مفالة األلغـام يـدوياي وفريـق لسلـترسل مـ الـذل ة
املتفجرة وفريق عسكري مفالة األلغام آليـا وفراـا البسلـدان املسـا ة بقـواق يف القـوة امليفقتـة
ومت نشــ ـ مر ا يف منطقــــة عهسليــــاق البعثــــة .ولــ ـ ل الفتــــرة مــ ـ  2٨شــــباط/فرباير 201٥
إىل  10حزيران/يونيــه  201٥أفالــت القــوة امليفقتــة املتفجــراق املنتشــرة يف أرار تتجــاوف
مســـاحت ا  ٤6٨متـــرا مربعـــا هبـــدل إتاحـــة الوصـــول إىل نقـــاط األـــق األفر  .وبامملـــافة
إىل نل ـ مت حتديــد مكــان  1٥م ـ األلغــام املضــاطة ل فــراط وتــدم ا .وع ـ وة عسلــى نل ـ
أاــرى فريــق طائــرة األمــم املتحــدة لإلاــراءاق املتعسلقــة باأللغــام مــا عــدطص  12نشــاطا لسلتثبــت
م القدراق و  26فيارة لسلتحقق م اجلوطة إىل مواقع جتري في ا عهسلياق أو مواقـع انتـ ت
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في ا العهسلياق ولتة أنشطة لدعم التدريا و  11٣م االاتهاعاق التنسـيقية وامحاطـاق
امع مية والعرور اميضاحية.
 - ٤6ولـ ل الفتــرة املشــهولة هبـذا التقريــر وقعــت يف منطقــة عهسليـاق القــوة امليفقتــة ك كــة
حـــواطث مرتبطـــة مبرسلفـــاق ا ـــرن مـ ـ املتفجـــراق وباأللغـــام األرملـــية .ووقـــع انفجـــار
يف  27آنار/مارع بـالقرن مـ فبقـني (القطـا الغـرا) يبـدو أنـه ـم عـ نلـ ة عنقوطيـة
وألــفر عـ مقتــل طفــل واحــد وإصــابة أربعــة أطفــال ــروذ .ويف  1٤نيســان/أبريل انفجــر
لغـــم مضـــاط ل فـــراط يف حقـــل ألغـــام مولـــوم بـــالقرن مــ بسليـــدا (القطـــا الشـــرقت) فـــأطى
إىل بتـر لــا م مــدينل طلــل نلـ املوقــع .ويف  26أيار/مــايو أ ــق لغـم مضــاط ل فــراط أملــرارا
بشاحنة مدنية كانت تس عسلى طريق لسلية يف مارون الراع (القطا الغرا).

واو  -ترليم ا دو ط
 - ٤7مل يمحــرف أي تقــدم بشــأن ترلــيم ا ــدوط السلبنانيــة الســورية أو تعسليه ــا ل ـ ل الفتــرة
املشهولة هبذا التقرير مبا يف نل يف املناطق الا تعترب في ا ا دوط ـ ميفكدـدة أو لـل نـزا
عسلى النحـو الـذي طعـا إليـه جمسلـ األمـ يف القـراري  )2006( 16٨0و .)2006( 1701
فسلكت ت بسق ا كومة السلبنانية لسلطت ا عسلى يـع األراملـت السلبنانيـة ولـتهكني اجلـين السلبنـاين
وقــواق األم ـ السلبنانيــة م ـ ملــبق األم ـ عسلــى ا ــدوط ملنــع طلــول األلــسلحة أو مــا يتمــل
هبــا م ـ عتــاط ال بــد م ـ ترلــيم ا ــدوط وتعسليه ــا بــني لبنــان واجله وريــة العربيــة الســورية
يف أقرن وقت ممك .
 - ٤٨وكـــذل مل يمحـــرف أي تقـــدم بشـــأن مســـألة مـــزار شـــبعا .ففـــت رلـــالة ميفرلـــة
 16آنار/مــارع موا ــة إ د ( )S/2015/184نكــر املهثــل الــدائم لسلجه وريــة العربيــة الســورية
أن ترلـيم ا ــدوط يف منطقــة مــزار شـبعا ينبغــت أن يــتم بعــد إ ـاء االحــت ل املــرائيسلت لتسلـ
املنطقة وفقا لسلقراراق ناق المسلة .ومل يرط أي رط ح اآلن ال م إلرائيل وال مـ اجله وريـة
العربيــة الســورية بشــأن التحديــد امليفقــت لتسل ـ املنطقــة الــوارط يف تقريــري املــيفر  ٣0تشــري
األول/أكتوبر  2007املتعسلق بتنفيذ القرار .)S/2007/641( )2006( 1701

كالثا  -أم ول مة قوة األمم املتحدة امليفقتة يف لبنان
 - ٤9رااعــت القـــوة امليفقتـــة بالـــتهرار لطط ــا األمنيـــة وتـــداب ا الراميـــة إىل الترفيــ
مـ حــدة املرــاطر ونســقت ا بشــكل وكيــق مــع الســسلطاق السلبنانيــة .والعهــل اــار عسلــى تنفيــذ
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أعهال حتسني املنشـتق واألصـول األاصـة حبهايـة القـواق .وال تـزال التـداب األمنيـة المـارمة
لارية يف ازء م القطا الشرقت م منطقة عهسلياق القوة امليفقتة.
 - ٥0وواصسلت القوة رصد اماراءاق اجلارية يف احملكهة العسكرية السلبنانيـة ملـد أشـران
يمشــتبه بضــسلوع م يف الترطــيق لشــ جهــاق لطــ ة عسلــى القــوة امليفقتــة أو شــن م تسلــ
اهلجهاق .ففت قضية اهلجـوم الـذي شمـ عسلـى حفظـة لـ م إلـبانيني يف عـام  2007انتـ ى
التحقيق بشأن مشتبه فيه أملقت القبض عسليه .ويف قضية تتعسلـق هبجـوم لطـ آلـر وقـع يف عـام
 200٨عمقــدق اسلســة الــتها يف لكهــة التهييــز العســكرية يف  17آنار/مــارع 201٥
ومــ املقــرر عقــد اسلســة االلــتها املقبسلــة يف  1تشــري األول/أكتــوبر  .201٥وال يــزال
التحقيق ااريا يف كـ ث قضـايا تتعسلدـق هبجهـاق لطـ ة ارتمكبـت يف عـام  .2011ويف قضـية
تتعسلق بإبداء نية إر ابية فمتحت يف كانون الثاين/يناير  201٤م املقـرر عقـد اسلسـة الـتها
يف احملكهــة العســكرية الدائهــة يف  10متوف/يوليــه  .201٥وهبــدل تعزيــز تعــاون البعثــة مــع
السسلطاق القضائية العسليا التقى رئي بعثة القوة امليفقتة وقائد قوااا مـع رئـي جمسلـ القضـاء
األعسلى واملدعت العام ومسيفولني م احملكهة العسكرية يف  22أيار/مايو.

رابعا  -انتشار قوة األمم املتحدة امليفقتة يف لبنان
 - ٥1ح  ٣1أيار/مايو  201٥كان القوام العسكري لسلقوة امليفقتة يتأل مـ 10 ٤6٣
فرطا عسكريا ينتهون إىل  ٣9بسلدا مسـا ا بقـواق منـ م  ٣9٨امـرأة و  272موظفـا مـدنيا
طوليـا منـ م  ٨2امــرأة و  600موظفــا مــدنيا وطنيـا منـ م  1٥0امــرأة .وتضــم القــوة امليفقتــة
بامملافة إىل نل  ٥2مراقبا عسكريا تابعني هليئة األمم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة منـ م  ٤نسـاء.
وتعهل القوة امليفقتة عسلى فياطة عدط النساء ال يت يتم إيفاط م مدنياق وعسـكرياق بغيـة
التقسليل م الت ل التوافن بني اجلنسني يف البعثة.

لامسا  -م حظاق
 - ٥2أمعــرن ع ـ التبشــاري باهلــدوء وااللــتقرار الســائدي يف الوقــت الــرا يف منطقــة
عهسلياق القوة امليفقتة وعسلى طول األق األفر ولموصا أن نل يأيت بعـد وقـو االنتـ او
األط التفا وق األعهـال العدائيـة يف  2٨كـانون الثاين/ينـاير .إال أن القسلـق يسـاورين إفاء
ما يمدر ع إلرائيل وحزن الــسله مـ تمـرحياق إع ميـة وعسلنيـة تمـعيدية تمسـ م يف إشـاعة
أاواء التوتر .واندال الزنا املسسل جمدطا لي أمرا حتهيا .إن تقع عسلـى كـل مـ ا كـومتني
املرائيسلية والسلبنانية مسيفولية بـل وااـا تعزيـز االلـتقرار واةـان يـع األطـواق املهكنـة
ملنع لطر وقو حواطث قد ادط وق األعهال العدائيـة والوفـاء بالتزام هـا بالتنفيـذ الكامـل
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جلهيـــع أحكـــام القـــرار  .)2006( 1701وعسليـــه أكـــرر طعـــويت يـــع األطـــرال املعنيـــة
إىل االمتنـــــا عـــ ـ األطابـــــاق التأايجيـــــة والت ديـــــداق بالـــــتردام القـــــوة الـــــا تزيـــــد
م لطر التمعيد واألطأ يف التقدير .وأ تنم ذص الفرصة اللتحضار آكار الـزنا الـذي انـدلع
عام  2006ولسلتنويه بـأن أي مواا ـة اديـدة لـيكون لطر ـا أكـرب بكـث ولتـذك يـع
األطرال بالتزامااا مبواا القانون الدو امنساين.
 - ٥٣وقد طعا جمسل األم مرارا ك م إلرائيل ولبنان إىل اةان لطواق لدطة لسلتوصـل
إىل وقـ طائــم مط ـ النــار ولتنفيــذ القــرار  )2006( 1701تنفيــذا كــام  .ونظــرا لتزايــد
تقدسلــا األاــواء امقسليهيــة وتمــاعد تــاطر حــدوث لطــأ يف التقــدير فــإن إحــراف تقــدم بنــاء
يف تنفيذ القرار  ) 2006( 1701يكتسـت أ يـة أكـرب مـ أي وقـت مضـى .وبنـاء عسلـى الثقـة
الــا ترلـــرت بفضـــل اجل ـــوط الـــا بـــذهلا منســـقت األـــان والقـــوة امليفقتـــة أطعـــو الطـــرفني
إىل بــذل ا ــوط متجــدطة ومتضــافرة ح ـ يتســىل التوصــل إىل تســوية بشــأن األحكــام العالقــة
م القرار .وإن عسلى أ بة االلتعداط ملسـاعدة الطـرفني يف ـذا املسـعى .كهـا أحـ الطـرفني
عسلى مواصسلة املشاركة بنشاط يف اجل وط الا تبذهلا القـوة ملنـع نشـون الزناعـاق ويف مباطرااـا
لبناء الثقة م أال ا فايف عسلى االلتقرار يف انون لبنـان وعسلـى امتـداط األـق األفر  .فثهـة
لطــواق تكــ لسلطــرفني اةان ــا لبنــاء الثقــة وأطسلــا إلي هــا أن يغتنهــا الفرصــة لسلتوصــل
إىل اتفــا بشــأن الترتيبــاق احملسليــة العهسليــة الــا مـ شــأ ا أن ةفـ مـ تــاطر إشــاعة التــوتر
ووقو حواطث عسلى امتداط األق األفر .
 - ٥٤وأعــرن ع ـ ألــفت لعــدم إحــراف أي تقــدم يف مــا يتعسلــق مبنطقــة مــزار شــبعا وفقــا
لسلفقرة  10مـ القـرار  .) 2006( 1701وقـد أبـرفق التطـوراق األلـ ة يف امليـدان مـا يـنجم
ع عدم معاجلة ذص املسألة م احتهـاالق فعزعـة االلـتقرار كهـا أ ـا تثبـت ملـرورة إحـراف
تقدم بناء بدال م املزيد م التـأل  .وأطسلـا جمـدطا مـ اجله وريـة العربيـة السـورية وإلـرائيل
أن يرطا عسلى التحديد امليفقت ملنطقة مزار شبعا الذي قدمته يف تشـري األول/أكتـوبر 2007
وأشجع الطرفني عسلى العهل مع منسقت األان ومع القوة امليفقتة مةاط تسوية هلذص املسألة.
 - ٥٥ويشــكل احــت ل اــين الــدفا املــرائيسلت لشــهال قريــة الغجــر واملنطقــة املتامخــة
هلــا الواقعــة مشــال األــق األفر انت ـ اكا مســتهرا لسلقــرار  .)2006( 1701وإلــرائيل مسلزمــة
بســحا قوااــا املســسلحة مـ املنطقــة وفقــا لسلقــرار .وأحـ الســسلطاق املــرائيسلية عسلــى اةــان
لطــواق لتحقيــق تسل ـ الغايــة وأشــجع ا عسلــى فيــاطة االلــتفاطة م ـ واــوط القــوة امليفقتــة
وم ا اف ا لسلتنسيق واالتمال لتيس االنسحان م املنطقة بشكل لسل وآم .
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 - ٥6وم املسائل الا ال تزال تشكل ممدر قسلق بال كون إلـرائيل تواصـل انتـ او اجملـال
اجلــــوي لسلبنــــان بشــــكل يــــومت تقريبــــا يف جتا ــــل تــــام لســــياطة لبنــــان وألحكــــام القــــرار
يــع عهسليــاق التحسليــق
 .)2006( 1701وأطعــو حكومــة إلــرائيل مــرة ألــرى إىل وق ـ
فو األراملت واملياص امقسليهية السلبنانية.
 - ٥7وكذل أنكد ر السـسلطاق السلبنانيـة مبسـيفوليت ا الرئيسـية عـ كفالـة لسلـو املنطقـة الواقعـة
بني ر السليطاين واألق األفر م األلسلحة املأنون هبا .وا واطث األل ة الـا الـتمردمت
في ــا ألــسلحة جوميــة وألــسلحة صــغ ة وقنابــل صــارولية واهلجــوم الــذي شــنه حــزن ا
بالقذائ عسلى قافسلة عسـكرية إلـرائيسلية عـرب األـق األفر يف  2٨كـانون الثـاين /ينـاير تـرب
عسلى أنه ال تزال يف املنطقة ألسلحة ـ مـأنون هبـا .و ـذص ا ـواطث إملـافة إىل قـدراق حـزن
ا املعسلنة ناتيا يف اجلنون تث قسلقا بالغا .وأطعو السسلطاق السلبنانية مـرة ألـرى إىل كفالـة عـدم
واوط ألسلحة مأنون هبا يف منطقة عهسلياق القوة امليفقتة وفقا لسلقرار .)2006( 1701
 - ٥٨ويســتهر إحــراف التقــدم يف وملــع ع مــاق مرئيــة عسلــى األــق األفر بفضــل التــزام
كـل مـ اجلــين السلبنـاين واـين الــدفا املـرائيسلت .وأشـجع األطــرال عسلـى مواصـسلة العهــل
م أال التوصـل إىل نقـاط اتفـا مـ لـ ل ا ـوار البنـاء مـع القـوة امليفقتـة مبـا يف نلـ مـا
يتعسلق بأازاء األق األفر حي ترى األطرال أن وملع الع ماق مثـار لـ ل .ومـ شـأن
وملع الع ماق املرئية عسلـى األـق األفر أن يعـزف رصـد االنتـ اكاق ويسـ م بقـدر كـب يف
ملهان لـ مة األـق .وأوط أيضـا أن أنكـر يـع األطـرال بـأن االحتـرام التـام لسلرـق األفر
عامل بال األ ية يف ا فايف عسلى االلتقرار واهلدوء يف املنطقة وأن أي انتـ او متعهـد لسلرـق
األفر أمر مقبول.
 - ٥9ويســــاورين قسلــــق بــــال مــ ـ أن الفــــرا يف رئالــــة اجله وريــــة ال يــــزال يقــــور
عسلى حنـو لطـ قـدرة لبنـان عسلـى التمـدي لسلتحـدياق األمنيـة واالقتمـاطية واالاتهاعيـة الـا
يواا ــا .وأكــ عسلــى روذ القيــاطة الــا أبــدا ا رئــي الــوفراء لــ م مــ لــ ل احملافظــة
عسلى وحدة ا كومة وأ يا هيع األطرال أن تعهل بشكل بناء لـتهكني ا كومـة مـ أطاء
م ام ا بفعالية .وأطعو يع القاطة السلبنانيني إىل التقيد بدلتور لبنان وباتفا الطـائ وامليثـا
الــوط وإىل طــرذ ليالــاق التحــزن اانبــا بتقــدمي الــتقرار لبنــان وممــسلحته الوطنيــة وإىل
التحسلــت بالقيــاطة واملرونــة ال فمــتني النترــان رئــي لسلجه وريــة .وعهسليــة التيــار رئــي
اجله ورية عهسلية لبنانية حبتة وةا أن تظل كذل بعيدا ع التـدلل األاـنيب .ومـ األ يـة
مبكــان يف نفــ الوقــت أن يقتــرن الــدعم الــدو لسلبنــان بــإاراءاق اطفــة يترــذ ا القــاطة
السياليون لسلبسلد .فالتهرار أعضاء الربملان يف مقاطعـة اجلسلسـاق الربملانيـة يقـور تقاليـد لبنـان
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الدتقراطيــة .وينبغــت أن يفــت أعضـــاء الربملــان بــالتزام م ويعقـــدوا اسلســة النترــان رئـــي
اجله ورية طون مزيد م التأل .
 - 60وال يــزال يســاورين قسلــق عهيــق إفاء الت ديــد الــذي تشــكسله اجلهاعــاق املتطرفــة العنيفــة
لسكان لبنان الذي يعيشون يف املناطق الشرقية املتامخة لسلحدوط مع اجله وريـة العربيـة السـورية.
وأشيد إشاطة قوية بتمـهيم اجلـين السلبنـاين وحزمـه يف القيـام بـدورص يف ايـة املنـاطق ا دوطيـة
لسلبسلد والدفا ع لياطته ول مته امقسليهية ويف ا فـايف عسلـى الـتق ل البسلـد بوصـ اجلـين
امليفلسة الشـرعية الوحيـدة لسلدولـة يف نلـ المـدط .وأكـرر طعـويت أيضـا لسلج ـاق الـا حتتجـز
يــع
ر ــائ م ـ اجلنــوط وأفــراط قــواق األم ـ السلبنانيــة إىل امفــراع عنـ م عسلــى الفــور .وأح ـ
الزعهاء السياليني السلبنانيني عسلى الت حم يف طعم اجلين السلبناين وجتنا لسلـق مزيـد مـ الفـرا
يف املناصا العسكرية واألمنية يف ذص املرحسلة ا امسة ألم البسلد والتقرارص.
 - 61وأرحا بالدعم الدو املستهر لسلجين السلبناين وقواق األم السلبنانية مـ أاـل تعزيـز
قــــدرااها عسلــــى التمــــدي لسلتحــــدياق األمنيــــة املتعــــدطة الــ ـا يواا ــــا لبنــــان .وأالحــ ـ
أن نل الدعم يكفل الن ور بأحد العناصر الرئيسية يف عهل جمهوعـة الـدعم الدوليـة لسلبنـان.
ويف ذا المدط أرحا بوصول الشحنة األوىل م الـدعم الفرنسـت لسلجـين السلبنـاين يف إطـار
املنحــة الســرية الــا قدمت ـ ا املهسلكــة العربيــة الســعوطية وبالــتهرار تقــدمي املســاعدة الثنائيــة
م الوالي اق املتحدة األمريكية وا ـاق ألـرى .وأشـجع الشـركاء الثنـائيني واجل ـاق املاحنـة
عسلى مواصسلة طعه م لسلجين السلبناين يف اجملاالق الا حيتاع في ا أشد االحتياع لتزويـدص بـامليزة
التشغيسلية ال فمة م أال التمدي لسلت ديداق األمنيـة بفعاليـة مبـا يف نلـ يف جمـال مكافحـة
امر ان و فياطة القدرة عسلـى االنتشـار عسلـى طـول ا ـدوط السلبنانيـة وكـذل يف لـيا لطـة
ا وار االلتراتيجت باعتبار ا ازءا ال يتجزأ م لطة تنهية قدراق اجلين السلبناين.
 - 62وأشجا أعهال القم وإط النار واالنت اكاق اجلوية يف اجتاص املنـاطق ا دوطيـة
السلبنانية انط قا م اجله و رية العربيـة السـورية فضـ عـ حركـة املقـاتسلني املسـسلحني والعتـاط
ا ــرا بــني البسلــدي  .فعــدم ترلــيم وتعسلــيم ا ــدوط بــني البسلــدي لــي مــربرا اللــتهرار انتـ او
لــياطة لبنــان .وأطعــو حكومــة اجله وريــة العربيــة الســورية واجلهاعــاق املتحاربــة يف منطقــة
القسلهون و ـا مـ املنـاطق املتامخـ ة لسلبنـان إىل الكـ عـ ـذص االنتـ اكاق واحتـرام لـياطة
لبنان ول مته امقسليهية.
 - 6٣وأطي ـ مشــاركة مــواطنني لبنــانيني يف الــزنا الــدائر يف اجله وريــة العربيــة الســورية
يف انت او لسيالة النأي بالنف الا تنت ج ا حكومة لبنان ومباطئ إع ن بعبدا الذي وافقـت
عسليـه يـع األطـرال السيالــية يف البسلـد يف حزيران/يونيـه  2012والــذي أعـاط جمسلـ األمـ
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التأكيــد عسلــى أ يتــه .وأطعــو يــع األطــرال السلبنانيــة إىل العــدول ع ـ أي تــورط يف الــزنا
السوري متشيا مع التزامااا يف ذا المدط.
 - 6٤ويساورين قسلق متزايد إفاء اشتداط التطرل يف املنطقة وما يشكسله نل م لطر عسلـى
لبنـان .وأرحــا بــا وار بــني األطــرال السلبنانيــة لـعيا لترفيـ حــدة التــوتراق بــني الطوائـ
وطالسل ا وأشجع قاطة البسلد عسلى املباطرة بالدعوة إىل االعتدال واعتهاط ا سلول الولـق لـ ل
ذص الفترة المعبة .ويف او يسوطص االلتقطان يشكل انتشار األلسلحة لارع لـسلطة الدولـة
السلبنانية اديدا لط ا ل لتقرار واألمـ  .وأ يـا بالـدول األعضـاء أن تفـت بالتزام ـا مبواـا
القـــرار  )2006( 1701مبنـــع بيـــع أو توريـــد األلـــسلحة واألعتـــدة ناق المـــسلة لسلكيانـــاق
أو األفراط يف لبنان.
 - 6٥وال يزال احتفايف حزن ا و اعاق ألرى بالس ذ لـارع لـيطرة الدولـة يشـكل
اديدا لسياطة لبنان والتقرارص ويتناقض والتـزاماق البسلد مبواـا القـراري )200٤( 1٥٥9
و  .)2006( 1701فـــ يســـتطيع لبنـــان حتهـــل العواقـــا األطـــ ة الـــا ال تكـــ التنبـــيف
هبا اللتردام تسل األلسلحة إنا تسبا يف نشون نزا  .ومـ األ يـة مبكـان أن ينعقـد ا ـوار
ورية اديد ملعاجلـة القضـايا
الوط مرة ألرى عسلى لبيل األولوية مبجرط انتران رئي
ناق األ يــة الوطنيــة مبــا يف نل ـ األلــسلحة املواــوطة حبــوفة حــزن ا و اعــاق ألــرى.
ويبقى م امل م تنفيذ القراراق السابقة الا توصل إلي ا ا وار الـوط وااصـة تسلـ املتمـسلة
بــزن ل ـ ذ اجلهاعــاق ـ السلبنانيــة وتفكي ـ القواعــد العســكرية لسلجب ــة الشــعبية لتحريــر
فسلسطني  -القياطة العامة وفت االنتفاملة.
 - 66فضرورة طعم السسلطاق القضـائية واألمنيـة السلبنانيـة واملـحة وأحـ ـذص السـسلطاق
عسلــى مواصــسلة ا وط ــا الراميــة إىل مكافحــة امف ـ ق م ـ العقــان .وأش ـ يف ــذا المــدط
إىل القــرار المــاطر يف  1٣أيار/مــايو الــذي حمكــم فيــه عسلــى الــوفير الســابق ميشــيل مساحــة
بالسج ملشاركته يف ميفامرة مكارة العنـ الطـائفت يف لبنـان .وكـذل أطعـو يـع األطـرال
إىل التعاون الكامل مع احملكهة األاصة لسلبنان .فهواصسلة احملاكهاق مبثابة إع ن بأنـه مل يمسـه
ألحد بامف ق م العقان.
 - 67وأشــكر الــدول األعضــاء املشــاركة يف جمهوعــة الــدعم الدوليــة لسلبنــان عسلــى التزام ــا
املتواصل وأرحا بالبيان الماطر عـ اجملهوعـة عقـا االاتهـا الـذي عقـدص رئـي الـوفراء
لـ م يف الســراي الكــب يــوم  19أيار/مــايو واشــترو يف رئالــته منســقت األــان .وبالــتهرار
الدعم م جمسلـ األمـ عسلـى النحـو الـوارط يف بيانـه الرئالـت املـيفر  19آنار/مـارع 201٥
( )S/PRST/2015/7تظل اجملهوعة تشكل منتدى اما لضهان تقدمي طعم قـوي ومنسـق لسلبنـان
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يكفـل قدرتـه عسلــى المـهوط وإعطــاء الدفعـة ال فمــة لتـوف املســاعدة الـا متـ ا ااـة إلي ــا
لسلحفايف عسلى االلتقرار واألم يف البسلد .وم األ ية مبكان مواصـسلة نلـ الـدعم نظـرا لتزايـد
الضــغوط عسلــى لبنــان وتفــاقم املرــاطر النا ــة ع ـ التطــوراق يف املنطقــة .وأشــجع اجملهوعــة
عسلى مواصسلة البح ع فرن عقد ااتها عسلى املستوى املنالا لسلشرو يف تنفيـذ برنـام
الدعم الذي وملعته.
 - 6٨وبعد مرور مخ لـنواق عسلـى انـدال األفمـة السـورية أقـر بـاجل وط املسـتهرة الـا
يبذهلا لبنـان اللتضـافة ال اـئني ومسـاعدام .وأحـيق عسلهـا بـالقراراق الـا اةـذاا ا كومـة
مــيفلرا وأح ـ الســسلطاق السلبنانيــة عسلــى مواصــسلة التعــاون تعاونــا وكيقــا مــع األمــم املتحــدة
وال ليها مفوملية شـيفون ال اـئني والشـركاء مبـا يف نلـ يف جمـال إعهـال حقـو امنسـان
واملباطئ امنسانية .وقد حضـرق يف  ٣1آنار/مـارع املـيفمتر الـدو الثالـ معـ ن التربعـاق
لسورية املعقوط يف مدينة الكويت حي تع ـدق اجل ـاق املاحنـة الدوليـة بتقـدمي  ٣.٨ب يـني
طوالر لتسلبيــة االحتيااــاق امنســانية النا ــة ع ـ الــزنا الســوري .وبــالنظر إىل حجــم أفمــة
ال ائني يف لبنان وما قد يترتا عسلي ا م آكار لط ة فيها يتعسلق بالتقرار البسلـد يف املسـتقبل
أادط طعـويت اجل ـاق املاحنـة إىل االلـتجابة بسـراء وعسلـى واـه السـرعة لـدعم قـدراق البسلـد
عسلــى إطارة أفمــة ال اــئني الــا يواا ــا .وح ـ  26أيار/مــايو مل يــتم متويــل لــوى نســبة
 21يف املائة م احتياااق لطة لبنان ل لتجابة ل فمة البالغة  2.1بسليون طوالر.
 - 69وأرحــا بالــتهرار القيــاطة الفسلســطينية يف االلتــزام بــأال يكــون ملريهــاق ال اــئني
الفسلسطينيني يف لبنـان أي صـسل ة بـالعن الـدائر يف املنطقـة .وتشـتد ا ااـة أكثـر مـ أي وقـت
مضى إىل حتسـني األوملـا املعيشـية ل اـئني الفسلسـطينيني يف لبنـان طون املسـاع حبـل قضـية
ال ائني يف لـيا تسـوية لـسلهية شـامسلة .نلـ ألن أوملـا ال اـئني الفسلسـطينيني النـافحني
إىل لبنــان م ـ اجله وريــة العربيــة الســورية تــزطاط شاشــة .وأشــجع املــاحنني عسلــى املــرا
يف طعم األونروا لكت تتهك م تقدمي مساعدة فعالة هلم.
 - 70ويشكل التنقيا عـ مـوارط الـنفق والغـاف يف عـرر البحـر والـتغ هلا أولويـة وطنيـة
لكل م لبنان وإلرائيل .ول ل الفترة املشهولة هبذا التقرير أعـرن كـ البسلـدي عـ ر بتـه
يف تســـوية املنافعـــة عسلـــى املنطقـــة االقتمـــاطية البحريـــة األالمـــة وإن مل يتحقـــق أي تقـــدم
يف نل المـدط .وأشـجع مـ اديـد كـ مـ لبنـان وإلـرائيل عسلـى مواصـسلة اةـان األطـواق
ال فمــة لتســوية ــذص املســألة وأدكــد مـ اديــد أن األمــم املتحــدة مســتعدة لسلهســاعدة بنــاء
عسلى طسلا ك الطرفني.
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 - 71وقد أصبحت التحدياق الا توااه التقرار لبنـان وأمنـه أكثـر تعقيـدا أللـبان منـ ا
ا الــة يف املنطقــة .وتعهــل األمــم املتحــدة ككيــان واحــد مــع الشــركاء السلبنــانيني والــدوليني
عسلى التمدي ملرتسل التحدياق الا توااـه السـ م واألمـ وعسلـى حتقيـق االلـتقرار وتقـدمي
الدعم امنساين وامئائت ا يوي مع التزام قـوي ومسلهـوع حبقـو امنسـان .وةـري التركيـز
بشــكل لــان كــذل عسلــى احتيااــاق اجملتهعــاق املضــيفة السلبنانيــة الضــعيفة .وأشــجع يــع
أصحان املمسلحة عسلى العهـل مـع منسـقت األـان والقـوة امليفقتـة لتحقيـق ـذص األ ـدال مـ
ل ل كسلت يست دل لنبان ككل .وليكون إحراف التقدم يف تنفيذ قـراراق جمسلـ األمـ
ناق المــسلة الــا مل تنفــذ بع ـدم عــام او ريــا يف إةــاط حسلــول طويسلــة األاــل م ــاء الن ــزا
يف املنطقة والتوصل إىل ل م عاطل وطائم وشامل يف الشر األولق.
 - 72وأوط أن أعرن ع لال تقديري جلهيع البسلدان املسا ة بقواق ومعـداق يف القـوة
امليفقتــة ويف فريــق املــراقبني يف لبنــان التــابع هليئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة .وأشــكر منســقت
األان لشيفون لبنان ورئي بعثـة القـوة امليفقتـة وقائـد قوااـا والعـامسلني يف البعثـة ويف مكتـا
املنسق األان الذي يواصسلون يعا أطاء طور بال األ ية يف املساعدة عسلـى تعزيـز االلـتقرار
عسلى طول األق األفر ويف لبنان يف مرحسلة حراة بالنسبة لسلبسلد واملنطقة.
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