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 )2006( 1701خالل الفرتة ادلمتدة من  18شباط/
تنفيذ قرار جملس األمن
فرباير إىل  24حزيران/يونيه 2019
تقرير األمني العام

أوال

 مقدمة )2006( 1701منذ صدور
ٔ  -يتضمن ىذا التقرير تقييما شامبل لتنفيذ قرار ؾبلس األمن
تقريري السابق اؼبؤرخ ٗٔ آذار/مارس  ،)S/2019/237( ٕٜٓٔدبا يف ذلك تنفيذ األحكاـ احملددة الواردة
يف القرارين  )2017( 2373و  .)2018( 2433وقد ظل الوضع يف منطقة عمليات قوة األمم
اؼبتحدة اؼبؤقتة يف لبناف (القوة اؼبؤقتة) ىادائً على وجو العموـ .وظلت القوة اؼبؤقتة ومكتب منسق األمم
اؼبتحدة اػباص لشؤوف لبناف على اتصاؿ مستمر بكبل الطرفُت من أجل نزع فتيل التوتر بينهما ،وواصبل
حثهما على استخداـ القنوات القائمة ؼبعاعبة الشواغل وعلى االمتناع عن أي عمل يهدد وقف األعماؿ
بعد كامل االلتزامات الواقعة عليهما دبوجب القرار  .)2006( 1701ومل
العدائية .ومل ينفذ الطرفاف ُ
حيرز أي تقدـ صوب االتفاؽ على وقف دائم إلطبلؽ النار بُت لبناف وإسرائيل.

اثنيا

 -تنفيذ القرار )2006( 1701

ألف

 احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم ادلتحدة ادلؤقتة يف لبنانٕ  -يف ٕٓ شباط/فرباير و  ٔٚنيساف/أبريل ،أجرت القوة اؼبؤقتة زايريت تقييم ألحد األنفاؽ القريبة
من بلدة زرعيت اإلسرائيلية الواقعة إىل اعبنوب من اػبط األزرؽ قبالة رامية (القطاع الغريب) .وكاف جيش
الدفاع اإلسرائيلي قد أعلن عن اكتشافو ىذا النفق يف ٖٔ كانوف الثاين/يناير ،كما أتى يف تقرير سابق
( ،S/2019/237الفقرة  .)2وأكد اػبرباء التقنيوف يف  ٔٚنيساف/أبريل أف النفق جيتاز اػبط األزرؽ،
ِ
السلطات اللبنانية
فيما ديثل انتهاكاً للقرار  .)2006( 1701وأبلغ رئيس بعثة القوة اؼبؤقتة وقائد قوهتا
دبا توصلت إليو البعثة ،وحثها على ازباذ إجراءات فورية للمتابعة فيما يتعلق جبميع األنفاؽ اليت أتكد
اجتيازىا للخط األزرؽ وفقاً ؼبسؤوليات لبناف دبقتضى القرار  .)2006( 1701وأبلغ اعبيش اللبناين
القوةَ اؼبؤقتة أبنو حي ّقق يف اؼبسألة وسينقل إليها ما خيلُص إليو من نتائج .ويف  ٕٜأاير/مايو ،شرع جيش
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الدفاع اإلسرائيلي يف تعطيل النفق دبلئو ابألظبنت .وقد ربققت القوة اؼبؤقتة من وجود طبسة أنفاؽ،
ِ
السلطات اللبنانية إبحداثيات األنفاؽ الثبلثة.
وأ ّكدت اجتياز ثبلثة منها اػبط األزرؽ .وزودت القوة
ٖ  -ويف ٘ٔ آذار /مارس ،تعهد الرئيس اللبناين ،ميشاؿ عوف ،يف اجتماع مع منسقي اػباص بفتح
ربقيق بشأف األنفاؽ اليت ذبتاز اػبط األزرؽ .مث أ ّكد قائد اعبيش اللبناين ،جوزاؼ عوف ،ؼبنسقي اػباص
يف ٖٕ أاير/مايو ولرئيس بعثة القوة اؼبؤقتة وقائد قوهتا يف ٖ حزيراف/يونيو أف اعبيش اللبناين يتخذ
اإلجراءات البلزمة للوصوؿ إىل تلك اؼبواقع .ويف  ٕٚأاير/مايو ،أكد الرئيس عوف ؼبنسقي اػباص
أف التحقيق جار يف اؼبسألة .وتواصل القوة اؼبؤقتة متابعة الوضع مع السلطات اللبنانية.
جيش الدفاع اإلسرائيلي إىل وقف أعماؿ البناء اليت يقوـ هبا يف
ٗ  -ورغم أف القوة اؼبؤقتة دعت َ
منطقة ”التحفظ“ اللبنانية إىل أف يتم التوصل التفاؽ بُت الطرفُت ،فقد استمرت ىذه األعماؿ.
وواصلت القوة اؼبؤقتة أنشطة االتصاؿ والرصد اليت تقوـ هبا فيما يتعلق أبعماؿ البناء اؼبذكورة .واستمر
جيش الدفاع اإلسرائيلي يف نصب أجزاء اعبدر اػبرسانية اليت على شكل حرؼ  Tاليت بدأ بناءىا يف
 10كانوف الثاين /يناير يف منطقة مسكافعاـ الواقعة جنوب اػبط األزرؽ قُبالة منطقة عديسة (القطاع
الشرقي) إبحدى مناطق ”التحفظ“ اللبنانية .وقد نصبت إسرائيل حىت اآلف جزأين جداريُت منفصلُت
ديتداف قرابة  10كيلومًتات .ويف ٓٔ آذار/مارس ،بدأ جيش الدفاع اإلسرائيلي يف إزالة السياج التقٍت
الواقع جنوب اػبط األزرؽ وإىل الشماؿ من أجزاء اعبدر اػبرسانية اليت على شكل  Tابلقرب من كفركبل
اؼبعزز يف اؼبنطقة اجملاورة ؽبذه األشغاؿ يف مسعى
(القطاع الشرقي) .وحافظت القوة اؼبؤقتة على وجودىا َّ
إىل التخفيف من حدة التوتر .ويف ٕٔ آذار/مارس ،قاـ مهندسو القوة اؼبؤقتة ،بطلب من جيش الدفاع
اإلسرائيلي وابالتفاؽ مع اعبيش اللبناين ،إبزالة آخر أقساـ السياج التقٍت التابع عبيش الدفاع اإلسرائيلي
جيش الدفاع اإلسرائيلي األشغاؿ اليت يقوـ هبا يف اؼبنطقة .ورصدت القوة
يف ذلك اؼبوقع ،ومن مث أهنى ُ
اؼبؤقتة ،يف سياؽ نشاطها يف ٕٔ آذار/مارس ،وجود شبانية من جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي كانوا
يراقبوف عمل مهندسي القوة ،متخذين وضع االنبطاح ِّ
ومصوبُت أسلحتهم كبو منطقة تقع إىل الشماؿ
من اػبط األزرؽ .وكاف جنود من اعبيش اللبناين حاضرين ،لكنهم مل أيتوا أي رد فعل حياؿ تصويب
صوب اعبنود
اعبنود اإلسرائيليُت األسلحة كبو اؼبنطقة اؼبذكورة .وسبركزت القوة اؼبؤقتة بُت الطرفُت إىل أف ّ
أسلحتهم يف اذباه آخر.
٘  -ويف  ٙأاير /مايو ،أبلغ جيش الدفاع اإلسرائيلي القوة اؼبؤقتة ابعتزامو تنفيذ أشغاؿ يف منطقة
ؾباورة ؼبنطقة ربفظ لبنانية تقع إىل اعبنوب من اػبط األزرؽ ،ابلقرب من رأس الناقورة (القطاع الغريب).
جيش الدفاع اإلسرائيلي على عدـ تنفيذ األشغاؿ اؼبذكورة إىل أف يتسٌت التوصل
وقد حثت القوة اؼبؤقتة َ
التفاؽ بُت الطرفُت .ويف ٕٕ أاير/مايو ،بدأ جيش الدفاع اإلسرائيلي بناء رصيف من األظبنت وبرج
للمراقبة .ويف ٕٔ حزيراف /يونيو ،بدأ اعبيش اللبناين أعماال ربضَتية لبناء برج للمراقبة إىل الشماؿ من
اػبط األزرؽ ،يف اؼبنطقة اجملاورة لتلك اليت ينفذ فيها جيش الدفاع اإلسرائيلي أشغالو .والقوة اؼبؤقتة
مستمرة يف مساعيها لبلتصاؿ بكبل الطرفُت بشأف تلك األشغاؿ.
 - ٙويف  ٕٚأاير /مايو ،أطلق جيش الدفاع اإلسرائيلي قنابل دخانية لتفريق صبع من الناس تظاىروا
مشاؿ اػبط األزرؽ احتجاجاً على تلف غبق ٍ
دبلصق يصور اإلماـ موسى الصدر ،زعيم حركة أمل،
من جراء أعماؿ الصيانة اليت أجراىا جيش الدفاع اإلسرائيلي للجدار يف كفركبل .وقد استمر التظاىر يف
اليوـ التايل.
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 - ٚوخرج مدنيوف لبنانيوف يف سبع مظاىرات أخرى يف قرى قريبة من اػبط األزرؽ ،ؿبتجُت أبف
مزارع شبعا وتبلؿ كفر شواب جزءٌ من لبناف وداعُت إىل موقف لبناين موحد يف مواجهة اعًتاؼ الوالايت
اؼبتحدة األمريكية ابعبوالف السوري احملتل كجزء من إسرائيل.
 - ٛويف الفًتة من  18شباط/فرباير إىل  24حزيراف/يونيو ،سجلت القوة اؼبؤقتة وقوع  333انتهاكا
براي للخط األزرؽ ،منها  329ارتكبها مدنيوف غَت مسلحُت عربوا إىل جنوب اػبط األزرؽ ،دبا يف ذلك
 167انتهاكا ارتكبها رعاة ومزارعوف يف منطقة مزارع شبعا بصورة رئيسية ،ومزارعوف كانوا يزرعوف
حقوؽبم ابلقرب من رميش ،عبلوة على  116انتهاكا ارتكبها مدنيوف كانوا يف طريقهم إىل بئر شعيب
ابلقرب من بليدا (تقع كل ىذه اؼبناطق يف القطاع الشرقي) .واجتاز صيادوف مسلحوف اػبط األزرؽ
جنوابً أربع مرات.
)2006( 1701
 - ٜواستمرت إسرائيل يف اخًتاؽ اجملاؿ اعبوي اللبناين منتهكةً بذلك القرار
والسيادة اللبنانية .ويف الفًتة من شباط/فرباير إىل حزيراف/يونيو ،سجلت القوة اؼبؤقتة ما متوسطو
 100انتهاؾ للمجاؿ اعبوي كل شهر ،دبا متوسطو  250.4ساعة ربليق .ومثلت االنتهاكات اليت
مسَتة بدوف طيار نسبة  72يف اؼبائة تقريبا من ىذه االنتهاكات ،يف حُت نُفذت
نُفذت بطائرات ّ
االنتهاكات اؼبتبقية بطائرات مقاتلة أو طائرات مل يتسن ربديد نوعها .وواصلت القوة اؼبؤقتة االحتجاج
لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي على صبيع االنتهاكات اعبوية واغبث على وقفها فورا.
ٓٔ  -واستمر جيش الدفاع اإلسرائيلي يف احتبلؿ اعبزء الشمايل من قرية الغجر ومنطقة ؾباورة ؽبا تقع
إىل الشماؿ من اػبط األزرؽ .ويف حُت رحبت حكومة لبناف ابالقًتاح الذي قدمتو القوة اؼبؤقتة إىل
الطرفُت يف عاـ  2011بشأف تيسَت انسحاب جيش الدفاع اإلسرائيلي من اؼبنطقة احملتلة ،مل ترد حكومة
بعد على االقًتاح.
إسرائيل ُ
ٔٔ  -وعمبل ابلقرار  ،)2006( 1701واصلت القوة اؼبؤقتة مساعدة اعبيش اللبناين يف إنشاء
منطقة بُت اػبط األزرؽ وهنر الليطاين خالية من أي وجود غَت مأذوف بو ألفراد مسلحُت أو أعتدة أو
أسلحة خببلؼ ما ىو اتبع غبكومػػة لبنػػاف والقػػوة اؼبؤقتػػة .واحتفظت القوة اؼبؤقتة ،يف إطار تنسيق وثيق
مع اعبيش اللبناين ،بػ  16نقطة تفتيش دائمة ودبا متوسطو  150نقطة تفتيش مؤقتة وأجرت ما متوسطو
 310عمليات مضادة إلطبلؽ الصواريخ كل شهر.
ٕٔ  -ويف الفًتة من  ٔٛشباط/فرباير إىل ٕٗ حزيراف/يونيو ،رصدت القوة اؼبؤقتة يف منطقة عملياهتا
 ٜٚحالة أسلحة غَت مأذوف هبا .وكاف صبيع ىذه اغباالت يتعلق أبسلحة للصيد ،فيما عدا اغبوادث
األربعة التالية .ففي ٗٔ نيساف/أبريل ،رصدت دوريةٌ اتبعة لفريق اؼبراقبُت يف لبناف مركبةً يستقلها ثبلثة
أفراد معهم بندقية كبلشينكوؼ آلية من طراز  47ابلقرب من ؿبيبيب (القطاع الشرقي) .ويف اليوـ نفسو،
رصدت القوة اؼبؤقتة شخصُت يطلقاف النار دبسدس من مركبة كاان يستقبلهنا ابلقرب من مرجعيوف
(القطاع الشرقي) .ويف  ٕٛأاير/مايو ،رصدت القوة اؼبؤقتة وجود شخص حيمل سبلحاً يدوايً خبلؿ
االحتجاج السابق ذكره الذي وقع يف كفركبل (انظر الفقرة  6أعبله) .ويف  4حزيراف/يونيو ،رصدت القوة
اعبيش اللبناين
اؼبؤقتة شخصاً حيمل بندقيةً رشاشة ابلقرب من حنيّة (القطاع الغريب) .وقد أبلغت القوة َ
هبذه اغبوادث ،وىو حي ّقق يف كل منها.
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ٖٔ  -وحافظت القوة اؼبؤقتة على الوتَتة اؼبرتفعة لعملياهتا سبشيا مع القرار  ،)2017( 2373وعلى
كبو ما أعيد أتكيده يف القرار  .)2018( 2433وخبلؿ الفًتة اؼبشمولة ابلتقرير ،أجرت القوة ما
متوسطو  13 884من األنشطة العملياتية العسكرية شهراي ،دبا يف ذلك  7 458دورية يف اؼبتوسط.
ومشلت نسبة  7.8يف اؼبائة من صبيع األنشطة العملياتية للقوة اؼبؤقتة امرأ ًة واحدة على األقل.
ٗٔ  -وواصلت دورايت القوة اؼبؤقتة الراكبة والراجلة واعبوية أنشطتَها العملياتية يف صبيع البلدايت
والقرى الواقعة يف منطقة عمليات القوة .واستمر تركيز دور ِ
ايت االستطبلع اعبوي على اؼبناطق اليت تكوف
قدرة الدورايت الربية على الوصوؿ إليها ؿبدودة ،دبا يف ذلك األمبلؾ اػباصة واؼبناطق ذات التضاريس
الوعرة واألراضي اؼبلوثة ابؼبتفجرات من ـبلفات اغبرب أو األلغاـ اؼبضادة لؤلفراد .ويف ضوء تسيَت اعبيش
تعُت على القوة اؼبؤقتة
اللبناين طائرات دوف طيار يف وقت متأخر عما ىو مقرر أو بدوف تنسيق مسبقَّ ،
أف تغَت موعد إقبلع عدة رحبلت جوية .ويف أعقاب التطورات اليت حدثت يف غزة يف أوائل شهر
أاير /مايو ،زادت القوة اؼبؤقتة عدد العمليات اؼبنفذة ؼبكافحة إطبلؽ الصواريخ ،دبا يف ذلك على طوؿ
اػبط األزرؽ.
٘ٔ  -وواصلت القوة اؼبؤقتة وفريق اؼبراقبُت يف لبناف دورايهتما يف اؼبناطق احمليطة دبواقع اؼبنظمة اللبنانية
غَت اغبكومية ”أخضر ببل حدود“ ابلقرب من اػبط األزرؽ .كما أجرت القوة ،بتنسيق وثيق مع اعبيش
اللبناين ،زايرات ؼبواقع منظمة ”أخضر ببل حدود “ يف رامية ،وعيتا الشعب ،وعيًتوف (القطاع الغريب)،
1701
وعديسة يف أشهر نيساف/أبريل وأاير/مايو وحزيراف/يونيو .ومل تُرصد أي انتهاكات للقرار
( .)2006وتواصل القوة اؼبؤقتة رصد صبيع مواقع منظمة ”أخضر ببل حدود“.
ِ
احًتمت عموما ،فقد واجهت القوة بعض القيود على النحو
 - ٔٙورغم أف حرية حركة القوة اؼبؤقتة ُ
اؼبفصل يف اؼبرفق األوؿ .ووقعت عدة حوادث مع بعض األىايل الذين ادعوا أف القوة اؼبؤقتة كانت بصدد
دخوؿ فبتلكات خاصة ورأوا أف اعبيش اللبناين ينبغي أف يرافقها يف تلك اؼبواقع .وتعلقت حالتاف بفريق
مراقيب لبناف الذي يطلب اعبيش اللبناين اغبصوؿ مسبقاً على معلومات عن دورايتو .وتتواصل القوةُ اؼبؤقتة
مع اعبيش اللبناين يف ىذا الشأف.
 - ٔٚويف ٕ٘ آذار/مارس ،منع اعبيش اللبناين وفداً من وسائل اإلعبلـ كاف مصحوابً أبفراد القوة
اؼبؤقتة من الوصوؿ إىل مكاف قريب من موق ٍع للقوة من أجل تصوير دورية اتبعة ؽبا ،وذلك رغم موافقتو
اؼبسبقة على ذلك.
 - ٔٛويف ٕٗ نيساف/أبريل ،اعًتض أشخاص يرتدوف مبلبس مدنية فريقاً اتبعاً للقوة خرج عن
غَت قصد من منطقة العمليات على بعد  4كيلومًتات تقريباً إىل الشماؿ من دير سرايف (القطاع
 ،47وقد
الشرقي) ،وأوقفوه .وكاف أحد ىؤالء األشخاص حيمل بندقية آلية من طراز كبلشينكوؼ
استوىل على جهاز لتحديد اؼبواقع وخريطة ووثيقة إشارية كانت صبيعاً يف مركبات القوة اؼبؤقتة .ويف وقت
الحق ،وصلت وحدةٌ من اعبيش اللبناين إىل اؼبوقع واصطحبت الفريق التابع للقوة إىل منطقة عملياهتا.
ويف  ٕٛنيساف/أبريل ،بعثت القوة اؼبؤقتة رسالةً إىل اعبيش اللبناين أعربت فيها عن القلق إزاء ىذا
اغبادث .وقد أعاد اعبيش اللبناين األشياء اؼبفقودة إىل القوة.
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 - ٜٔوال تزاؿ األمم اؼبتحدة تتابع مع السلطات اللبنانية يف اؼبقر ويف لبناف ،دبا يف ذلك عن طريق
وكيل األمُت العاـ إلدارة عمليات السبلـ الذي زار لبناف يف شهر آذار/مارس ،تداعيات اغبادث الذي
أوردت تفاصيلو
وقع يف ٗ آب/أغسطس  ٕٓٔٛيف قرية ؾبدؿ زوف (القطاع الغريب) .وىو اغبادث الذي
ُ
وتعرضت خبللو
يف تقريري اؼبؤرخ ٘ٔ تشرين الثاين/نوفمرب  ،S/2018/1029( ٕٓٔٛالفقرة ّ )16
دوريػ ػ ػ ػ ػ ػةٌ اتبعة للقوة اؼبؤقتة ؽبجوـ من جانب  20شخصاً تقريبا يرتدوف اؼببلبس اؼبدنية .ومل تقدـ
السلطات اللبنانية إيضاحاً ألسباب االختبلؼ الكبَت بُت االستنتاجات اليت توصل إليها اعبيش اللبناين
وتلك اليت خلُصت إليها القوة اؼبؤقتة .ومل تُبلَغ األمم اؼبتحدة حىت اآلف ببدء أي إجراءات جنائية لتقدًن
ِ
السلطات اللبنانية دبعلومات تساعدىا على ربديد ىوية اعبناة.
اعبناة إىل العدالة .وقد زودت القوة اؼبؤقتة
وتواصل األمم اؼبتحدة اتصاالهتا مع السلطات اللبنانية بغية معرفة ما استجد بشأف ىذا اغبادث وما ازبذ
من إجراءات ؼبتابعتو.
ٕٓ  -ودعماً لبناء القدرات العملياتية للجيش اللبناين ،زادت القوة اؼبؤقتة نسبةَ األنشطة العملياتية اليت
ديكن إجراؤىا يف ظل تنسيق وثيق معو ،فارتفعت ىذه النسبة فبا كاف متوسطو  ٜٔيف اؼبائة يف أيلوؿ/
سبتمرب  ٕٓٔٛإىل ٖٕ يف اؼبائة يف حزيراف/يونيو .ٕٜٓٔ
ٕٔ  -ونفذت القوة البحرية التابعة للقوة اؼبؤقتة عمليات حظر يف صبيع أكباء منطقة العمليات البحرية،
فاستوقفت ٘ ٕ ٚٙسفينة قامت السلطات اللبنانية بتفتيش ٔٓ ٛمنها وصرحت ؽبا ابؼبرور .ودعما
لبلستمرار يف بناء قدرات القوات البحرية اللبنانية ،أجرت القوة البحرية ٖٕٖ نشاطا تدريبيا ،دبا يف ذلك
تدريبات على عمليات اغبظر البحري مع زورقي دورايت لبنانيُت ،من أجل ربسُت اؼبعايَت العملياتية
اؼبشًتكة اليت تنظم أنشطة الرصد واستيقاؼ السفن.
ٕٕ  -وعمبل ابلفقرة  ٚمن القرار  ،)2018( 2433أحرز اعبيش اللبناين والقوة اؼبؤقتة ،يف إطار
آلية اغبوار االسًتاتيجي ،تقدماً يف اؼبناقشات اعبارية ضمن الفريق العامل اؼبشًتؾ اؼبنشأ لوضع اسًتاتيجية
تنظم نقل مسؤوليات القوة البحرية إىل اعبيش اللبناين تدرجييا .واشًتؾ كبلمها يف ربديد القدرات الرئيسية
اليت تلزـ القوات البحرية اللبنانية لتيسَت نقل مسؤوليات القوة البحرية إليها .كما نظرا يف إمكانية أف
تضطلع القوات البحرية التابعة للجيش اللبناين اضطبلعا جزئيا ببعض مسؤوليات القوة البحرية ،عند
االنتهاء من العملية اؼبقررة لتحديث وإصبلح نظاـ الرادار اغبايل والسفن .وعرضت القوات البحرية التابعة
للجيش اللبناين على القوة اؼبؤقتة العناصر الرئيسية ػبطة تطوير طويلة األجل ،يف انتظار موافقة قيادة
اعبيش اللبناين عليها.
ٖٕ  -ويف رسالة مؤرخة ٕٔ آذار/مارس إىل وكيل األمُت العاـ إلدارة عمليات السبلـ ،أوضحت
البعثة الدائمة للبناف التزاـ حكومة لبناف بتطوير القدرات البحرية للجيش اللبناين وجهودىا اؼبستمرة يف
ىذا الشأف .وأييت يف الرسالة أف العناصر الرئيسية السًتاتيجية البلد البحرية ىي ربديث شبكة الرادارات
الساحلية ،وإنشاء قواعد لوجستية وأكادديية للقوات البحرية ،وشراء سفن ػبفر السواحل.

ابء

 ترتيبات األمن واالتصال 2نيساف/أبريل و  11حزيراف/يونيو ،نوقشت
ٕٗ  -عقدت القوة اؼبؤقتة اجتماعُت ثبلثيُت يف
خبلؽبما مسائل متصلة آبليات االتصاؿ والتنسيق وانتهاكات القرار  .)2006( 1701وإضافة إىل
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ذلك ،أجرت القوة اؼبؤقتة اتصاالت ثنائية متواترة مع اعبيش اللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي بشأف
مسائل منها الًتتيبات الرامية إىل التخفيف من حدة التوتر على طوؿ اػبط األزرؽ.
ٕ٘  -وال تزاؿ القوة اؼبؤقتة تثَت يف اتصاالهتا مع السلطات اإلسرائيلية مسألة إقامة مكتب اتصاؿ اتبع
ؽبا يف تل أبيب إبسرائيل .فرغم موافقة إسرائيل على مقًتح القوة اؼبؤقتة يف عاـ  ،2008ظلت إقامة ىذا
اؼبكتب مسألة معلقة.
 - ٕٙوتواصل القوة اؼبؤقتة التنسيق مع حكومة لبناف واؼبنظمات غَت اغبكومية ووكاالت األمم اؼبتحدة
فيما يتعلق ببناء قدرات اغبماية اؼبدنية الوطنية ،دبا يف ذلك عن طريق التدريبات على إطباد اغبرائق
وعمليات اإلنقاذ .واستمرت القوة اؼبؤقتة يف تدريب أفرادىا لكفالة أتىبها غبماية اؼبدنيُت اؼبعرضُت ػبطر
العنف البدين الوشيك.
 - ٕٚوشارؾ أكثر من ٓ ٜٛفردا عسكراي ومدنيا ،منهم  ٚٙامرأة ،يف تدريبات أجرهتا القوة اؼبؤقتة
بشأف تعميم مراعاة اؼبنظور اعبنساين .ويف  ٕٛشباط/فرباير ،قامت القوة اؼبؤقتة ،ابلتعاوف مع ىيئة األمم
اؼبتحدة للمساواة بُت اعبنسُت وسبكُت اؼبرأة (ىيئة األمم اؼبتحدة للمرأة) ،ابفتتاح دورة تدريبية عن تسوية
النزاعات والوساطة استفادت منها ٓٗ امرأة من صور (القطاع الغريب) .ويف شهري آذار/مارس
ِ
حلقات عمل يف كل من صور وبنت جبيل (القطاع الغريب) ومرجعيوف بشأف
ونيساف/أبريل ،نظمت القوة
اؼبشاركة السياسية الفعالة للمرأة من خبلؿ التمكُت االقتصادي ،وشارؾ يف حلقات العمل ىذه
 ٕٔٛمنظمة نسائية من منظمات اجملتمع اؼبدين.

جيم

 نزع سالح اجلماعات ادلسلحة - ٕٛمل ُحيرز أي تقدـ فيما يتعلق بنزع سبلح اعبماعات اؼبسلحة .وما زاؿ حزب هللا يعلن على اؼبؤل
أنو حيتفظ بقدرات عسكرية .ويف ٕ أاير/مايو ،أعلن األمُت العاـ غبزب هللا ،حسن نصر هللا،
أف ”ىناؾ تطورا مهما يتحدث عنو اإلسرائيليوف ىو قدرة اؼبقاومة حىت يف العمل الربي ،ىجوماً ودفاعاً.
اؼبقاومة اليت سبلك القدرة على الدخوؿ إىل اعبليل ،وىذا ما يعًتؼ بو العدو “ .ويف ٖٔ أاير/مايو ،قاؿ
السيد نصر هللا” :اليوـ أعيد على مسمع العامل :نعم ،لدينا يف لبناف صواريخ دقيقة وابلعدد الكايف الذي
يستطيع أف يغَت وجو اؼبنطقة واؼبعادلة  ...ليس لدينا أي مصانع صواريخ دقيقة يف لبناف  ...لدينا
القدرات العلمية والبشرية على التصنيع وعلى جلب اؼبعدات اليت سبكننا من التصنيع .وإذا أبقت الوالايت
اؼبتحدة ىذا اؼبلف مفتوحاً ،فسوؼ نؤسس مصانع للصواريخ الدقيقة يف لبناف“.
 - ٕٜويف  ٔٛنيساف/أبريل ،صرح اللواء يوئيل سًتيك ،قائد القوات الربية عبيش الدفاع اإلسرائيلي
أبنو ” يف اغبرب القادمة ،سيكوف من اػبطأ ابلنسبة لنا التمييز بُت الدولة اللبنانية وحزب هللا ،ألف حزب
هللا ىو طرؼ فاعل سياسي وجزء من اغبكومة  ...ويف صراع من ىذا النوع ،لو كاف األمر مًتوكا يل،
سأوصي إبعبلف اغبرب على لبناف وحزب هللا“.
ٖٓ  -واحتفاظ حزب هللا وغَته من اعبماعات ابألسلحة خارج نطاؽ سيطرة الدولة ما زاؿ حيد من
قدرة حكومة لبناف على فبارسة سيادهتا وسلطتها على أراضيها بشكل اتـ.
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ٖٔ  -ويف الزايرة الرظبية األوىل لوزير الدفاع اللبناين ،إلياس بو صعب ،إىل قطاع جنوب هنر الليطاين
ومنطقة عمليات القوة اؼبؤقتة يف ٕٗ نيساف/أبريل ،دعا الوز ُير ”اؼبعنيُت يف الداخل واػبارج إىل التعويل
على اعبيش“ .ورداً على سؤاؿ بشأف أسلحة حزب هللا ،قاؿ الوزير إنو ”ال أحد يطمح يف القياـ دبهمة
نيابة عن اعبيش وىو ما أقر بو األمُت العاـ غبزب هللا السيد [حسن] نصر هللا  ...ىذا حيتاج اسًتاتيجية
دفاعية تُبحث حُت تذىب األخطار اإلسرائيلية“ .ويف  ٕٜنيساف/أبريل ،أشار السيد بو صعب إىل أف
الرئيس عوف سيطلق قريباً مبادرة عبمع اعبهات الفاعلة اللبنانية للتحاور بشأف اسًتاتيجية دفاعية
وطني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة .ويف ٗٔ أاير/مايو ،قالت وزيرة الداخلية والبلدايت ،راي اغبسن ،إف ”رئيس الوزراء كاف واضحاً
يف طلب وضع ىذا اػببلؼ االسًتاتيجي حوؿ نزع األسلحة جانباً حىت حيُت وقت حبث ىذه اؼبسألة
بعمق يف إطار االسًتاتيجية الدفاعية “ ،مشَتةً إىل أف معاعبة ىذه اؼبسألة جيب أف تتم ضمن
إطار إقليمي.
ٕٖ  -وواصل اعبيش اللبناين وقوات األمن تنفيذ عمليات ؼبكافحة اإلرىاب .ويف الفتػ ػ ػػرة من  1آذار/
مارس إىل  10حزيراف/يونيو ،أفيد ابعتقاؿ  38شخصا بتهم تتعلق ابإلرىاب ،دبن فيهم أشخاص يشتبو
يف انتمائهم لتنظيم الدولة اإلسبلمية يف العراؽ والشاـ (تنظيم الدولة اإلسبلمية) .ويف ٖ حزيراف/يونيو،
قتِل اثناف من أفراد قوى األمن الداخلي وآخراف من أفراد اعبيش اللبناين يف ىجوـ انتحاري نفذه يف
اطن لبناين منتسب إىل تنظيم الدولة اإلسبلمية .وأصيب أربعة ؾبندين جبراح ،وأُلقي القبض
طرابلس مو ٌ
على شبانية أفراد مشتبو فيهم على خلفية ىذا اؽبجوـ .ويف  ٔٚحزيراف/يونيو ،ألقت قوى األمن الداخلي
القبض على مواطنَػ ُْت سوريػَ ُْت يف النبطية النتساهبما إىل تنظيم الدولة اإلسبلمية وضلوعهما يف التخطيط
لشن ىجمات ابلقنابل على أماكن دينية مسيحية وإسبلمية.
القبض على ثبلثة سوريُت يف حي سن
ات األمن التابعة للدولة
ٖٖ  -ويف ٘ آذار/مارس ،ألقت قو ُ
َ
الفيل بشرؽ بَتوت وقرية بصوص (جبل لبناف) بدعوى أهنم كانوا من اؼبقاتلُت يف صفوؼ تنظيم الدولة
اإلسبلمية .ويف ٘ٔ آذار /مارس ،ألقى اعبيش اللبناين القبض على لبناين وفلسطيٍت يف صيدا لتورطهما يف
اشتباكات عربا مع اعبيش اللبناين يف عاـ ٖٕٔٓ .ويف ٘ٔ نيساف/أبريل ،داىم اعبيش اللبناين ـبزانً
لؤلسلحة يف حي ابب التبانة بطرابلس ديلكو حسب اؼبزاعم إرىايب لقي حتفو يف غارة وقعت يف
شباط/فرباير  ،ٕٓٔٛوصادر اعبيش  47.5كيلوغراما من اؼبواد اؼبتفجرة.
ٖٗ  -ويف  ٕٙآذار/مارس ،قُتِل ضابط ابعبيش اللبناين يف وادي خالد (مشاؿ لبناف) يف اعتداء أبعَتة
انرية نفذه ؾبهولوف يستقلوف دراجة انرية .وصادر اعبيش اللبناين أسلحة وذخائر يف  ٔٛنيساف/أبريل
يف صيدا (جنوب لبناف) ،ويف ٘ حزيراف/يونيو يف عااب بقضاء الكورة (مشاؿ لبناف) .ويف  ٕٚأاير/مايو،
قُتل أحد اؼبارة بعد إصابتو بعيار انري خبلؿ تبادؿ إلطبلؽ النار وقع خارج مصلى يف السعدايت
(جبل لبناف) .واحتدت بعض اؼبشاجرات الشخصية يف بَتوت ويف مناطق من مشاؿ لبناف وشرقو
فتحولت إىل حوادث إلطبلؽ النار ،تورط فيها ضمن آخرين ؾبندوف خارج أوقات اػبدمة.
ّ

ٖ٘  -وكانت اغبالة األمنية يف ـبيمات البلجئُت الفلسطينيُت يف لبناف مستقرةً ،رغم وقوع بعض
اغبوادث اؼبتفرقة يف ـبيم عُت اغبلوة ابلقرب من صيدا .ويف ٗٔ آذار/مارس ،قاـ منسقي اػباص بزايرة
اؼبخيم اؼبذكور حيث اجتمع دبمثلي اللجاف الشعبية والشباب .ونظرا لتفاقم حدة التوتر ،مل يتمكن من
زايرة حي الطَتة الذي أعيد إعماره بعد أف غبقت بو األضرار يف سياؽ االشتباكات العنيفة يف
عاـ  .ٕٓٔٚوبينما ىو يغادر اؼبخيم ،وقع تبادؿ إلطبلؽ النار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص جبراح.
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عضو يف حركة فتح مصرعو على يد أحد أفراد صباعة فتح اإلسبلـ اؼبتطرفة
ويف  ٕٙنيساف/أبريل ،لقي ٌ
حسب اؼبزاعم .واستقرت اغبالة منذ ذلك التاريخ ،وإف ظل خطر ذبدد العنف قائما.
 - ٖٙويف ٓٔ أاير /مايو ،أعلن اعبيش اللبناين توصلو لتفاىم مع الفصائل الفلسطينية من أجل ربسُت
السبلمة واألمن يف ـبيم اؼبيَّة وميَّة لبلجئُت الفلسطينيُت ابلقرب من صيدا .ومشلت اػبطوات األولية
تفكيك نقطة للتفتيش األمٍت والكف عن ضبل السبلح وعن ارتداء زي عسكري.
 - ٖٚومل حيرز أي تقدـ يف تفكيك القواعد العسكرية اليت ربتفظ هبا اعببهة الشعبية لتحرير
فلسطُت  -القيادة العامة وفتح االنتفاضة ،واليت ما زالت تنتقص من سيادة لبناف وتعرقل قدرة الدولة
على رصد ومراقبة أجزاء من اغبدود بفعالية.
 - ٖٛويف ٕٓ أاير /مايو ،زار لبناف عضو اؼبكتب السياسي غبركة ضباس ،عزت الرشق ،على رأس وفد
ضم مسؤولُت رفيعي اؼبستوى حبماس .والتقى الوفد ابلسلطات اللبنانية ،دبا يشمل رئيس الوزراء سعد
اغبريري ،ورئيس ؾبلس النواب نبيو بري ،ومدير اؼبديرية العامة لؤلمن العاـ عباس إبراىيم .وأفادت التقارير
أبف الوفد انقش اغبالة يف ـبيمات البلجئُت الفلسطينيُت يف لبناف ،دبا يف ذلك اغبالة يف ـبيم اؼبيَّة وميَّة،
وإعادة بناء ـبيم هنر البارد لبلجئُت الفلسطينيُت.

دال

 حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود - ٖٜتواصلت اؼبزاعم اليت تشَت إىل نقل أسلحة إىل جهات مسلحة غَت اتبعة للدولة ،وىي مسألة
تبعث على القلق الشديد .ولئن كانت األمم اؼبتحدة أتخذ مزاعم نقل األسلحة على ؿبمل اعبد،
فهي ليست يف وضع يسمح ؽبا أبف تتحقق منها بشكل مستقل .ويف حاؿ ثبوت صحة ىذه اؼبزاعم،
فإهنا ستشكل انتهاكا للقرار ( )2006( 1701انظر اؼبرفق الثاين).
 - ٗ0وواصل لبناف ،دبساعدة دولية ،تعزيز األمن على طوؿ حدوده الشرقية .وتوجد أربعة أفواج اتبعة
للجيش اللبناين منتشرة ؼبراقبة اغبدود الربية وجاىزة ألداء عملياهتا.
 - ٗ1وخبلؿ الفًتة اؼبشمولة ابلتقرير ،وللمرة الثانية على التوايل ،مل يُبلّغ عن أي حادث إطبلؽ انر
عرب اغبدود من اعبمهورية العربية السورية إىل لبناف .وألقت السلطات اللبنانية القبض على  ٘ٛٚمواطنا
سوراي لدخوؽبم لبناف من اعبمهورية العربية السورية بصورة غَت قانونية ،مقابل ٔٗٔ شخصا يف الفًتة
اؼبشمولة ابلتقرير السابق ( ،S/2019/237الفقرة .)46
 - ٗ2وطلب اؼبجلس ا ألعلى ؿلدفاع يف االجتماع الذي عقده يف نيساف/أبريل ،أف تنشئ وزارة الدفاع
آلية للتعامل ،يف صبلة أمور ،مع عمليات التهريب اليت ذبري بعبور اغبدود بشكل غَت قانوين .وطلب
اجمللس أيضا من السلطات اللبنانية ازباذ التدابَت اؼبناسبة ضد األشخاص الذين يعربوف اغبدود بصورة
غَت قانونية ،دبن فيهم السوريوف اؼبسجلوف بصفة الجئُت.
 - ٗ3ويف الفًتة من ٔ آذار/مارس إىل ٕٗ حزيراف/يونيو ،أوقفت السلطات اللبنانية  25شخصا يف
سياؽ مكافحة عمليات هتريب األفراد ،ومن بينهم أشخاص أوقفوا يف اؼبياه اللبنانية أثناء توجههم إىل
قربص .ويف ٖٔ أاير /مايو ،قاـ اعبيش اللبناين ابعًتاض سبيل شبانية مواطنُت سوريُت يف البحر ،وأُلقي
القبض على ثبلثة منهم وأُبلغ عن اختفاء طبسة منهم يف سياؽ العملية .ويف ٕٔ حزيراف/يونيو ،ألقى
اعبيش اللبناين القبض على ٓٔ مواطنُت سوريُت يف البحر.
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ٕٓٔٛ
 - ٗ4ويف أعقاب اؽبجمات اليت تعرضت ؽبا قوى األمن يف كانوف األوؿ/ديسمرب
(اؼبرجع نفسو ،الفقرة  ،)47استمرت العمليات األمنية يف منطقة بعلبك  -اؽبرمل يف مشاؿ شرؽ لبناف.
تويف جندي متأثرا جبروح أصيب هبا أثناء مدامهة جرت يف ٖٓ تشرين الثاين/نوفمرب
ويف ٓٔ آذار/مارسّ ،
يف بعلبك .ويف ٕٔ آذار /مارس ،أزاؿ اعبيش اللبناين قنبلة يدوية خارج مسكن أحد الشيوخ يف بلدة
القصر يف اؽبرمل مشاؿ شرؽ لبناف .ويف ٕٗ آذار/مارس ،أوقفت قوى األمن الداخلي اللبناين يف بريتاؿ،
شرؽ لبناف ،لبنانيا فارا مطلواب لتورطو يف اعتداء على قوى األمن ،ولدوره اؼبزعوـ يف حادث إطبلؽ انر
أدى إىل مقتل ضابط شرطة يف ٕٕ أاير/مايو ٕ٘ٔٓ .ويف ٔٔ نيساف/أبريل ،أصيب أحد ضباط قوى
األمن الداخلي جبروح يف حادث إطبلؽ انر يف بعلبك .ويف  ٔٙنيساف/أبريل ،صادر اعبيش اللبناين عدة
صناديق من الذخَتة يف عكار (مشاؿ لبناف) .ويف  ٔٛنيساف/أبريل ،ألقت قوى األمن الداخلي القبض
على مواطن لبناين يف بعلبك لضلوعو يف ذبارة األسلحة .ويف ٕٔ نيساف/أبريل ،ألقى اعبيش اللبناين
القبض على شخص فار يزعم أنو جرح اثنُت من ضباط اعبيش يف بريتاؿ يف ٖٔ كانوف األوؿ/ديسمرب
(اؼبرجع نفسو) .ويف ٕٗ نيساف/أبريل ،أطلق مهاصبوف ؾبهولو اؽبوية النار على مبٌت حكومي يف اؽبرمل؛
ويف سياؽ منفصل ،أصيب ثبلثة من أفراد قوى األمن الداخلي جبروح أثناء مدامهة إللقاء القبض على
شخص فار من وجو العدالة ،وأُفيد أبنو قُتل بسبب انفجار إحدى قنابلو .ويف ٓٔ حزيراف/يونيو ،قُتل
مواطناف لبنانياف ومواطن سوري خبلؿ مدامهة نفذىا اعبيش اللبناين يف بلدة الكنيسة يف قضاء بعلبك.
وأُلقي القبض على ٍ
طبسة من اؼبشتبو فيهم.
َ
 - ٗ5ويف  ٜأاير /مايو ،أودع لبناف لدى األمم اؼبتحدة صك تصديقو على معاىدة ذبارة األسلحة،
وىي اتفاؽ دويل بشأف األسلحة التقليدية اعتمدتو اعبمعية العامة يف قرارىا  234/67ابء .ويف  ٚآب/
أغسطس  ، ٕٜٓٔسيغدو لبناف رظبيا دولة طرفا يف ىذه اؼبعاىدة اليت صدؽ عليها الربؼباف يف ٕ٘ أيلوؿ/
سبتمرب .ٕٓٔٛ

هاء

 األلغام األرضية والقنابل العنقودية - ٗ6واصلت القوة اؼبؤقتة بذؿ اعبهود للتخفيف من التهديدات اؼبرتبطة أبخطار اؼبتفجرات يف صبيع
أكباء منطقة عملياهتا ،وطهرت  ٔٗ ٕٗٛمًتا مربعا من األراضي ،ودمرت ٘ ٙٛلغما من األلغاـ اؼبضادة
تسَتىا القوة
لؤلفراد ،وقطعة واحدة من الذخائر غَت اؼبنفجرة ،على طوؿ طرؽ الدورايت الرئيسية اليت ّ
اؼبؤقتة وابلقرب من ايروف (القطاع الغريب) .وأجرت دائرة األمم اؼبتحدة لئلجراءات اؼبتعلقة ابأللغاـ
ٕ ٚزايرة رصد لضماف اعبودة إىل مواقع عمل أفرقة إزالة األلغاـ التابعة للقوة اؼبؤقتة ،ونظمت ٕٔ دورة
تدريبية لتجديد اؼبعارؼ وثبلثة أنشطة للتحقق من التقييمات يف مواقع العمل لفائدة األفرقة اؼبناوبة
القادمة ،هبدؼ ضماف سبلمة وفعالية عمليات إزالة األلغاـ اليت تقوـ هبا القوة اؼبؤقتة .وقدمت أيضا
 10إحاطات عن السبلمة والتوعية فيما يتعلق ابأللغاـ األرضية/ـبلفات اغبرب من اؼبتفجرات واألجهزة
 139من األفراد العسكريُت و اؼبوظفُت اؼبدنيُت التابعُت
اؼبتفجرة اليدوية الصنع ،استفاد منها
لؤلمم اؼبتحدة.

واو

 ترسيم احلدود - ٗ7مل ُحيرز أي تقدـ على مسار تعيُت أو ترسيم اغبدود بُت لبناف واعبمهورية العربية السورية.
ترد بعد اعبمهورية العربية السورية وإسرائيل
ومل ُحيرز أي تقدـ فيما يتعلق دبسألة منطقة مزارع شبعا .ومل ّ
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اقًتح يف تقرير األمُت العاـ اؼبؤرخ
على التحديد اؼبؤقت ؼبنطقة مزارع شبعا ،الذي ُ
أكتوبر  2007عن تنفيذ القرار  ،S/2007/641( )2006( 1701اؼبرفق).

 30تشرين األوؿ/

 - ٗ8وبعد أف عرض الرئيس عوف يف  ٛأاير/مايو اؼبقًتح اللبناين على سفَت الوالايت اؼبتحدة لدى
لبناف ،جددت الوالايت اؼبتحدة دبلوماسيتها اؼبكوكية إلنشاء إطار للتفاوض هبدؼ حل اؼبنازعة على
اغبدود البحرية بُت لبناف وإسرائيل.

زاي

 االستقرار السياسي وادلؤسسي - 49ظل النمو االقتصادي يف لبناف بطيئا ،وظلت مستوايت العجز يف اؼبيزانية ومستوايت الدين
مرتفعة ،واتسعت ىوة العجز التجاري والعجز يف ميزاف اؼبدفوعات .وأقر ؾبلس الوزراء سياسة بشأف قطاع
الكهرابء يف  ٛنيساف/أبريل تسعى  ،يف صبلة أمور ،إىل خفض اإلعاانت اغبكومية اؼبقدمة إىل شركة
كهرابء لبناف اليت تديرىا الدولة .وذبمع تلك السياسة بُت حل قصَت األجل لتوفَت الطاقة بشكل مؤقتة
وخطة أطوؿ أجبل لتوفَت إمدادات الكهرابء بشكل مستمر حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ .ويف  ٔٚنيساف/أبريل،
أقر الربؼباف السياسة ،وجعلها نصا قانونيا .أما تشكيل ىيئة تنظيم إمداد ات الكهرابء واالتفاؽ على
إجراءات اؼبناقصات ،فبل يزاالف قيد النظر .وردا على طعن قدمو عشرة من أعضاء الربؼباف إىل اجمللس
الدستوري يف ٖٕ أاير/مايو ،أصدر اجمللس يف ٖ حزيراف/يونيو قرارا إبلغاء األحكاـ الناظمة إلجراءات
اؼبناقصات ،وألزـ بذلك وزارة الطاقة ابلتقيد ابألطر القانونية القائمة اؼبتعلقة إبجراءات اؼبناقصات.
 - ٘0ويف  ٕٚأاير /مايو ،أقر ؾبلس الوزراء يف جلسة ترأسها الرئيس عوف ،مشروع اؼبيزانية الوطنية
لعاـ  ٕٜٓٔوقدمو إىل الربؼباف .ويُنتظر أف تفضي اؼبيزانية اؼبقًتحة إىل زبفيض العجز اؼبايل الذي ُسجل
يف العاـ اؼباضي ،وقدره  11.5يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل ،إىل  7.6يف اؼبائة ،ويتجاوز ذلك
االلتزاـ خبفض اؼبيزانية بنسبة واحد يف اؼبائة سنواي ،الذي أُعلن عنو يف عاـ  ،ٕٓٔٛيف إطار ”اؼبؤسبر
االقتصادي للتنمية من خبلؿ اإلصبلحات ومع الشركات“ .وأدت تدابَت التقشف اؼبتوقعة ،دبا يف ذلك
خفض االستحقاقات اؼبمنوحة للقطاع العاـ ،والزايدة يف بعض الضرائب ،إىل موجة من االحتجاجات
السلمية اليت نظمها العاملوف يف القطاعُت العاـ واػباص ،دبا يف ذلك العسكريوف ورجاؿ األمن
اؼبتقاعدوف ،وبرزت ؾبددا يف ميداف النقاش السياسي اػبطاابت اغبادة بلهجة ذات طابع طائفي.
 - ٘1ويف ٗٔ نيساف /أبريل ،اعًتض شبانية مرشحُت على االنتخاابت الفرعية اليت نظمت يف طرابلس
ؼبلء مقعد كاف قد شغر على إثر قرار اجمللس الدستوري الصادر يف ٕٔ شباط/فرباير ( ،S/2019/237
الفقرة  .)55وأُعيد انتخاب اؼبرشحة الوحيدة ،دديا صبايل ،من حركة اؼبستقبل ،يف ٘ٔ نيساف/أبريل.
وبلغت نسبة اؼبشاركُت يف التصويت  12.6يف اؼبائة .ويف ٖٔ أاير/مايو ،قدـ مرشح مستقل من
مرشحي اجملتمع اؼبدين شكوى إىل اجمللس الدستوري يزعم فيها وقوع انتهاكات للقوانُت االنتخابية .وينظر
اجمللس الدستوري حاليا يف تلك الشكوى.
 - ٘2ويف ٕٔ أاير /مايو ،قدمت اؽبيئة الوطنية لشؤوف اؼبرأة اللبنانية مشروع خطة العمل الوطنية حوؿ
تنفيذ القرار  )2000( 1325إىل ؾبلس الوزراء .ويف اليوـ نفسو ،قدمت اؽبيئة مقًتحا إىل رئيس الوزراء
اغبريري يدعو إىل تعديل قانوف اعبنسية لبلعًتاؼ دبنح اعبنسية ألوالد اللبنانيات اؼبتزوجات من أجانب.
وينص مشروع خطة العمل الوطنية ،يف صبلة أمور ،على تعهد لبناف بتحقيق زايدة بنسبة واحد يف اؼبائة
سنواي يف عدد النساء العامبلت يف قطاع األمن حىت عاـ ٕٕٕٓ .ويف  ٜٔحزيراف/يونيو ،نظمت اؽبيئة

10/22

19-12199

S/2019/574

الوطنية لشؤوف اؼبرأة اللبنانية ابالشًتاؾ مع األمم اؼبتحدة مناقشة حوؿ مائدة مستديرة حضرىا رئيس
الوزراء اغبريري ووزراء الدفاع والداخلية والشؤوف االجتماعية ،وعدد من الشركاء الدوليُت ،لعرض مشروع
خطة العمل الوطنية.
 - ٘3وهبدؼ ضماف تقدًن الدعم لتطوير اعبيش اللبناين ،سبشيا مع األولوايت اليت مت ربديدىا يف
اجتماع روما الوزاري الثاين الذي ُعقد يف آذار/مارس  ،ٕٓٔٛويف خطة تنمية القدرات ،كثف كل من
اؼبنسق اػباص ورئيس بعثة القوة اؼبؤقتة وقائد قوهتا اتصاالتو مع السلطات اللبنانية للتشجيع على اتباع
هنج منسق حياؿ زايدة وجود اعبيش اللبناين يف منطقة عمليات القوة اؼبؤقتة ،وتطوير القوات البحرية
التابعة للجيش اللبناين .وابؼبثل ،اتفق اؼبنسق اػباص مع السلطات اللبنانية على إنشاء آلية معززة للتنسيق
مع اعبهات اؼباكبة ،هبدؼ تعزيز قوات األمن الداخلي سبشيا مع خطتها االسًتاتيجية اػبمسية السنوات.
 - ٘4ويف ٔٔ أاير/مايو ،تويف اؼبواطن اللبناين السيد حسن توفيق ديكا الذي كاف موقوفا لدى قوات
األمن الداخلي منذ تشرين الثاين/نوفمرب  .ٕٓٔٛومل جير أي ربقيق يف أسباب وفاتو ،خبلفا ألحكاـ
القانوف اللبناين الذي جيرـ التعذيب .وابإلضافة إىل تدخبلت مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف،
وجو ثبلثة من اػبرباء اؼبكلفُت بوالايت يف إطار نظاـ اإلجراءات اػباصة جمللس حقوؽ اإلنساف التابع
ّ
لؤلمم اؼبتحدة رسالة مشًتكة مؤرخة ٕ٘ كانوف الثاين/يناير إىل حكومة لبناف أعربوا فيها عن قلقهم
الشديد حياؿ اؼبزاعم اليت تفيد ابحتجاز ذلك الفرد بشكل تعسفي وإساءة معاملتو منذ اعتقالو .ومل ذبب
اغبكومة على الرسالة اؼبشًتكة اليت نُشرت علنا يف نيساف/أبريل.
 - ٘5ويف ٕٔ أاير /مايو ،أعلنت وزيرة الداخلية والبلدايت ،السيدة راي اغبسن ،أهنا أصدرت تعليمات
إىل قوى األمن الداخلي لفتح ربقيق فوري يف ىذا اؼبوضوع ،وأكد وزير العدؿ السيد ألربت سرحاف أف
وزارتو ملتزمة التزاما اتما أبحكاـ اتفاقات مناىضة التعذيب اليت تضمن حقوؽ اؼبوقوفُت .ويف اليوـ نفسو،
أصدرت قوات األمن الداخلي بياان أنكرت فيو ادعاءات تعرض السيد ديكا للتعذيب.
بعد سبويبل للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف وال لآللية الوقائية الوطنية
 - ٘6ومل زبصص حكومة لبناف ُ
ِ
بعد أعضاء
ؼبناىضة التعذيب اؼبتصلة هبا ،اللتُت َّ
يؤد ُ
عُت ؾبلس الوزراء أعضاءمها يف  7آذار/مارس .ومل ّ
اؼبؤسسة واآللية اليمُت أماـ الرئيس.
اؼبسجلُت لدى مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف البلجئُت
 - ٘7وبلغ عدد البلجئُت وملتمسي اللجوء َّ
(مفوضية شؤوف البلجئُت) يف لبناف بتاريخ ٖٔ أاير/مايو  953 476شخصا ،من بينهم 935 454
الجئا سوراي و  18 022الجئا وطالب عبوء من جنسيات أخرى .ومع وقف اغبكومة تسجيل الجئُت
سوريُت جدد لدى مفوضية شؤوف البلجئُت منذ عاـ ٕ٘ٔٓ ،ال يُعرؼ العدد الفعلي للسوريُت اؼبوجودين
يف لبناف الذين حيتاجوف إىل ضباية دولية .وتقدر اغبكومة أف عدد السوريُت النازحُت يف لبناف يصل إىل
اؼبسجلُت منذ إصدار
 1.5مليوف شخصا .ويُعزى السبب الرئيسي اللبفاض عدد البلجئُت السوريُت َّ
تقريري السابق إىل الوفيات الطبيعية ،والرحيل إىل أماكن أخرى ،وإعادة التوطُت وحاالت عودة األفراد
طوعا إىل اعبمهورية العربية السورية.
 - ٘8ويف الفًتة من كانوف الثاين/يناير إىل أاير/مايو ،عاد ٕٕٔ  ٙمن البلجئُت السوريُت اؼبسجلُت
لدى مفوضية شؤوف البلجئُت إىل بلدىم من تلقاء أنفسهم .وعلمت مفوضية شؤوف البلجئُت بعودة
٘٘ ٕ ٜالجئا إىل اعبمهورية العربية السورية خبلؿ الفًتة نفسها يف عمليات عودة صباعية تولت قوات
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األمن العاـ تيسَت القسم األعظم منها .وأُشَت إىل أف األسباب اليت تدفع البلجئُت إىل العودة مشلت،
يف معظم األحياف ،الظروؼ اؼبعيشية الصعبة يف لبناف ،وربسن اغبالة األمنية يف اعبمهورية العربية السورية،
والرغبة يف مل الشمل مع أفراد أسرىم.
 - 59وديثل وجود عدد كبَت من البلجئُت السوريُت ألجل طويل يف لبناف ربداي متزايدا ،وال سيما يف
سياؽ األزمة االقتصادية ،وارتفاع معدالت البطالة ،وتزايد القلق من التلوث البيئي .وتؤثر ىذه العوامل
أتثَتا سلبيا على حيز اغبماية اؼبتوفر لبلجئُت ،وخباصة مع اقًتاهنا بتصور أف عمليات العودة ال ذبري
ابلسرعة اؼبتوقعة ،وابؼبخاوؼ من أف عددا كبَتا من السوريُت سيظلوف يف لبناف لسنوات طويلة قادمة.
 - ٙ0وعلى النحو اؼبشار إليو يف الفقرة  ٗ2أعبله ،اعتمد اجمللس األعلى للدفاع تدابَت هتدؼ إىل
اؼبكافحة اؼبنهجية لعمليات الدخوؿ غَت القانوين ،والعمل دوف ترخيص ،وعمليات التشييد غَت اؼبرخص
هبا ،فضبل عن ضباية ؾباري اؼبياه .وتزايدت خبلؿ الربع األوؿ من عاـ  ٕٜٓٔعمليات طرد البلجئُت
السوريُت صباعيا ،اليت بُررت بشواغل بيئية وافتقارىم إىل اإلقامة القانونية .ويف عدة حاالت ،مل يتلق
البلجئوف إخطارا مسبقا قبل طردىم.
 - ٙ1ويف مؤسبر بروكسل الثالث بشأف دعم مستقبل سوراي واؼبنطقة اؼبعقود يف آذار/مارس ،الذي
استضافو االرباد األورويب وشاركت يف رائستو األمم اؼبتحدة ،تعهد اؼبشاركوف بدفع كبو  ٚببليُت دوالر
( 6.2ببليُت يورو) لعاـ  ٕٜٓٔللجمهورية العربية السورية واؼبنطقة ،دبا يف ذلك لبناف ،بزايدة قدرىا
 2.5بليوف دوالر مقارنة بعاـ  .ٕٓٔٛوأكد رئيس الوزراء اغبريري ،الذي ترأس الوفد اللبناين ،أف اغبل
الوحيد يتمثل يف العودة اآلمنة لبلجئُت إىل بلداهنم األصلية ،وفقا للقوانُت واؼبعاىدات الدولية ،وأكد من
جديد التزاـ اغبكومة ابلعمل مع مفوضية شؤوف البلجئُت لنجاح أي مبادرة عملية تكفل عودة النازحُت
السوريُت اآلمنة.
ٖٖٗ مليوف دوالر حىت ٖٔ آذار/مارس ،وتعهدت
 - ٙ2وأفادت اعبهات اؼباكبة أهنا صرفت
بتقدًن ٖٓ٘ مليوف دوالر لعاـ  .ٕٜٓٔووصل حجم التمويل الذي التزـ اؼباكبوف بتقدديو لعاـ 2020
وما بعده إىل كبو  298مليوف دوالر .ووصلت نسبة سبويل خطة لبناف لبلستجابة ألزمة البلجئُت
( )ٕٕٓٓ-ٕٓٔٚإىل ٘ٔ يف اؼبائة ،حيث وصلت اؼببالغ اؼبتوفرة إىل ٕٓٗ مليوف دوالر ،من أصل
الطلب اإلصبايل البالغ  2.6بليوف دوالر ،دبا يف ذلك ٖٕٔ مليوف دوالر من األمواؿ الواردة يف
اؼبرحلة من عاـ .ٕٓٔٛ
عاـ  ٕٜٓٔو  ٜٔٛمليوف دوالر من األمواؿ ّ

 - ٙ3ويف ٕ٘ نيساف/أبريل ،وافقت حكومة لبناف واألمم اؼبتحدة على سبديد فًتة تطبيق إطار
األمم اؼبتحدة االسًتاتيجي من أجل لبناف للفًتة  ٕٕٓٓ-ٕٓٔٚحىت عاـ ٕٕٔٓ للسماح بوضع إطار
جديد يتواءـ بدقة مع الرؤية الوطنية لتحقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،اليت يُتوقع إقبازىا يف عاـ ٕٕٓٓ.

اثلثا

 أمن وسالمة قوة األمم ادلتحدة ادلؤقتة يف لبنان - ٙ4واصلت اليونيفيل مراجعة خططها األمنية وتدابَتىا الرامية إىل الوقاية من اؼبخاطر والتخفيف
منها ،ابلتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية .وحافظت القوة اؼبؤقتة على قنوات اتصاؿ وتعاوف قوية مع
قوات األمن اللبنانية  .وأُجريت سبارين أمنية الختبار مدى استعداد اؼبوظفُت اؼبدنيُت واألفراد العسكريُت
لئلجبلء أو االنتقاؿ إىل أماكن أخرى حُت نشوب أزمة .وظلت التدابَت األمنية الصارمة مطبقة يف منطقة
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العرقوب (القطاع الشرقي)  ،ومشلت استخداـ ؾبموعة مرافقة مسلحة أثناء التنقبلت الرظبية ؼبوظفي األمم
اؼبتحدة .ويسرت القوة اؼبؤقتة إيفاد  ٔٔٚبعثة من أعضاء فريق األمم اؼبتحدة القطري إىل منطقة
العرقوب.
 - ٙ5وواصلت القوة اؼبؤقتة رصد سَت الدعاوى اؼبرفوعة أماـ احملاكم العسكرية اللبنانية ضد أشخاص
يُشتبو يف ضلوعهم يف التخطيط لشن ىجمات خطَتة على القوة اؼبؤقتة أو يف ارتكاهبم تلك اؽبجمات.
تعرض لو يف
وعقدت احملكمة العسكرية الدائمة جلسات يف ٘ آذار/مارس بشأف اؽبجوـ الذي ّ
عاـ  2007حفظة سبلـ اتبعوف للقوة اؼبؤقتة يعملوف يف الوحدة اإلسبانية ،وكذلك يف دعوى تتعلق بنية
ارتكاب عمل إرىايب ُرفعت يف كانوف الثاين/يناير ٕٗٔٓ .ومن اؼبقرر عقد اعبلسات اؼبقبلة يف ىاتُت
وعقدت يف  21أاير/مايو  2019جلسةٌ أخرى للنظر يف الطعن الذي قدمو
الدعويُت يف ٘ سبوز/يوليوُ .
أحد اعبناة األربعة اؼبدانُت يف قضية الشروع يف تنفيذ ىجوـ خطَت على القوة اؼبؤقتة يف عاـ .2008
ومن اؼبقرر أف تُعقد اعبلسة اؼبقبلة يف ٕ سبوز/يوليو .وألقي القبض يف ٖ آذار/مارس على شخص يُشتبو
 27أاير/مايو
يف ضلوعو يف القضااي الثبلث اؼبتعلقة هبجمات خطَتة ُشنّت على القوة اؼبؤقتة يف
و  26سبوز/يوليو و  9كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٔٔٓ .ويف ٖ حزيراف/يونيو ،أحيلت القضااي إىل قاضي
التحقيق األوؿ .ومن اؼبقرر أف تُعقد يف  23تشرين األوؿ/أكتوبر اعبلسة اؼبقبلة يف قضية اؽبجوـ الذي
ُش ّن يف عاـ  1980على أفراد اتبعُت للقوة اؼبؤقتة وأدى إىل مقتل اثنُت من حفظة السبلـ األيرلنديُت
وإصابة آخر جبروح جراء إطبلؽ النار عليهم.

رابعا  -انتشار قوة األمم ادلتحدة ادلؤقتة يف لبنان
 - ٙ6يف ٕٗ حزيراف/يونيو ،بلغ قواـ القوة اؼبؤقتة ٕ ٔٓ ٕٜفردا من األفراد العسكريُت ،من بينهم
 ٜ٘ٗامرأة (طبسة يف اؼبائة) من ٖٗ بلدا من البلداف اؼبسامهة بقوات؛ و  235موظفا دوليا ،من بينهم
 83امرأة (  35يف اؼبائة)؛ و  584موظفا مدنيا وطنيا ،من بينهم  157امرأة (  27يف اؼبائة) .وكاف
وطائريت ىليكوبًت ،و  717فرداً من ؾبموع
قواـ القوة البحرية التابعة للقوة اؼبؤقتة مؤلفاً من ست سفن،
َ
األفراد العسكريُت التابعُت للقوة ،بينهم  21امرأة (  3يف اؼبائة) .إضافةً إىل ذلك ،يعمل  53مراقباً
عسكرايً اتبعُت ؽبيئة األمم اؼبتحدة ؼبراقبة اؽبدنة ،من بينهم ثبلث نساء ( 6يف اؼبائة) ،لدى فريق اؼبراقبُت
يف لبناف ،وخيضعوف إلشراؼ القوة اؼبؤقتة من انحية العمليات .وتشغل اؼبرأة األعلى مرتبة يف صفوؼ
األفراد العسكريُت منصبا برتبة مقدـ؛ أما اؼبرأة األعلى مرتبة يف صفوؼ األفراد اؼبدنيُت فإهنا تشغل وظيفة
برتبة ؼ.٘-
 - ٙ7وسبشيا مع أحكاـ القرارين  )2018( 2436و  ،)2018( 2433تواصل القوة اؼبؤقتة
اغبفاظ على آلية للرصد والتقييم واإلببلغ عن أداء صبيع الوحدات العسكرية ،ويشمل ذلك ما يتعلق
بفهم الوالية وتقدًن الدعم لتنفيذىا ،والقيادة والتحكم ،والتدريب واالنضباط ،واإلمداد دبقومات البقاء،
والصحة .وتقيّم القوة اؼبؤقتة استعداد الوحدات وقدرهتا على تنفيذ اؼبهاـ اؼبسندة إليها فيما يتعلق حبماية
اؼبدنيُت .وأُجريت ٘ٔ عملية تقييم لوحدات من تسع بلداف مسامهة بقوات ،وخلص  11تقييما منها إىل
تقديرىا بدرجة فبتازة ،أما التقييمات اؼبتبقية فقد ق ّدرهتا بدرجة ُمرضية أو أعلى .ومن أجل مواصلة ربسُت
أداء ىذه الوحدات ،تعاجل القوة اؼبؤقتة الثغرات احملددة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت وكذلك
اللوجستيات.
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خامسا  -السلوك واالنضباط
 - ٙ8مل تتلق القوة اؼبؤقتة وال مكتب منسق األمم اؼبتحدة اػباص لشؤوف لبناف ،أي ادعاءات تتعلق
ابالستغبلؿ أو االنتهاؾ اعبنسيُت .وواصلت البعثتاف تنفيذ وتعزيز التدابَت الرامية إىل منع االستغبلؿ
واالنتهاؾ اعبنسيُت ،وتقييم التغَتات يف بيئة اؼبخاطر يف لبناف .وواصلتا أيضا تقدًن إحاطات إىل القادة
العسكريُت عن إمكانية مساءلتهم يف مسائل السلوؾ واالنضباط .وواصلت شبكة منع االستغبلؿ
واالنتهاؾ اعبنسيُت يف لبناف اليت يديرىا فريق األمم اؼبتحدة القطري ،والفريق العامل اؼبعٍت ابلعنف اعبنسي
واعبنساين الذي يضم منظمات غَت حكومية دولية ووطنية ،إعبلـ اجملتمعات احمللية دبعايَت السلوؾ اؼبتوقع
أف يتقيّد هبا موظفو األمم اؼبتحدة ،وتعزيز اآللية اجملتمعية لتقدًن الشكاوى هبدؼ التوعية إلجراءات
اإلببلغ عن صبيع أشكاؿ سوء السلوؾ اليت يبديها أفراد األمم اؼبتحدة .وواصلت القوة اؼبؤقتة ومكتب
منسق األمم اؼبتحدة اػباص لشؤوف لبناف الًتويج لبيئة عمل مثمرة تتسم ابلتجانس والشمولية ،مع الًتكيز
على وضع اسًتاتيجية للوقاية هتدؼ إىل اغبماية من التحرش اعبنسي وغَته من أشكاؿ السلوؾ احملظور.

سادسا  -ادلالحظات
 - 69إنٍت أرحب ابػبطوات اإلجيابية األولية اليت ُازبذت ؼبعاعبة اغبالة االقتصادية ،مع التسليم بضرورة
بذؿ مزيد من اعبهود لوضع لبناف على مسار مستداـ .وإف اعتماد خطة الكهرابء وإعداد مشروع اؼبيزانية
الوطنية يدالف على التقدـ الذي ديكن أف ربرزه حكومة لبناف بروح من اؼبسؤولية اؼبشًتكة واغبلوؿ
التوفيقية .وأشيد ابعبهود اؼبكثفة اليت يبذؽبا ؾبلس الوزراء للتوصل إىل اتفاؽ بشأف بعض اجملاالت
ذات األولوية اليت حددىا يف بيانو الوزاري (  ،S/2019/237الفقرة  ،)53وأحثو على معاعبة اعبوانب
اؼبعلقة ،دبا يف ذلك تشكيل اؽبيئات التنظيمية اؼبرتبطة بو ،لكفالة تنفيذه بشكل كامل .وللمضي قدما يف
خطة اإلصبلح ،فإنٍت أشجع الربؼباف على االضطبلع بنشاط بدوره الرقايب البالغ األمهية هبدؼ تعزيز
اؼبساءلة والشفافية .كما أدعو قيادة لبناف إىل االلبراط يف حوار سياسي بنّاء والتقيد ابتفاؽ الطائف.
 - ٚ0وتشكل اغبالة االقتصادية يف لبناف هتديدا كبَتا الستقرار البلد .ويف ىذا السياؽ ،يع ّد تنفيذ
االلتزامات اليت قطعها لبناف على نفسو يف ”اؼبؤسبر االقتصادي للتنمية من خبلؿ اإلصبلحات ومع
ملحة لتجنب تدىور اغبالة أكثر فأكثر وخلق الثقة يف نفوس اؼبستثمرين.
الشركات“ ضرورة ّ

 - ٚ1ويظل استمرار التزاـ صبيع اعبهات ابلقرار  )2006( 1701أساسيا الستقرار لبناف واؼبنطقة.
فاالستمرار يف عدـ االمتثاؿ وارتكاب االنتهاكات يزيداف من ـباطر نشوء حاالت التوتر وخطأ التقدير
وربولوا إىل أعماؿ عدائية .وأحث الطرفُت على مضاعفة جهودمها للتقيد على أكمل
واحتماؿ تصعيدىا ّ
وجو ابلقرار  )2006( 1701من أجل إدامة وتوطيد فًتة اؽبدوء اليت سادت خبلؿ السنوات اؼباضية.
اغتناـ الفرص لبناء
دعم اعبهود الرامية إىل تبديد أجواء التوتر من خبلؿ اغبوار ،و َ
وستواصل األمم اؼبتحدة َ
وخلق بيئة مؤاتية لتسوية اؼبظامل الكامنة ،هبدؼ دعم التوصل إىل وقف دائم إلطبلؽ النار.
الثقةَ ،

بعد الوصوؿ إىل صبيع األماكن ذات الصلة الواقعة مشاؿ اػبط
 - ٚ2وأالحظ أف القوة اؼبؤقتة مل تستطع ُ
األزرؽ فيما يتعلق ابكتشاؼ األنفاؽ اليت تعرب اػبط األزرؽ وتشكل انتهاكا للقرار .)2006( 1701
وأدعو اعبيش اللبناين إىل التعجيل يف فتح وإقباز صبيع التحقيقات الضرورية على اعبانب اللبناين للتأكد
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من أف األنفاؽ مل تعد تشكل هتديدا لؤلمن ،ومنع وقوع أي حوادث فباثلة يف اؼبستقبل .وتظل القوة
اؼبؤقتة ومكتب منسق األمم اؼبتحدة اػباص لشؤوف لبناف على أىبة االستعداد لتقدًن اؼبساعدة عند
الطلب .وأجدد دعويت للسلطات اللبنانية واعبيش اللبناين إىل بذؿ جهود إضافية لكفالة أف تستطيع القوة
اؼبؤقتة تنفيذ واليتها على أكمل وجو.
 - ٚ3وإنٍت أشجع بقوةٍ الطرفُت على التوصل إىل اتفاؽ بشأف كيفية اؼبضي قدما كبو حل نقاط
تصعِد حاالت التوتر
اػببلؼ اغبالية على طوؿ اػبط األزرؽ .فاألعماؿ األحادية اعبانب يف ىذه اؼبناطق ّ
على طوؿ اػبط األزرؽ وجيب تفاديها .وأكرر دعويت الطرفُت إىل االستعانة إىل أقصى حد فبكن بًتتيبات
كل من اؼبنسق اػباص لشؤوف لبناف ورئيس بعثة
االتصاؿ والتنسيق اليت توفرىا القوة اؼبؤقتة .وسيواصل ٌ
القوة اؼبؤقتة وقائد قوهتا جهودمها الستكشاؼ الفرص مع الطرفُت هبدؼ إحراز تقدـ لبلوغ ذلك اؽبدؼ.
 - 74وما زلت أشعر ابلقلق الشديد من استمرار ربليق الطائرات اإلسرائيلية فوؽ األراضي اللبنانية،
دبا يف ذلك ربليق الطائرات اؼبقاتلة ،فبا يسبب الكرب للمدنيُت اللبنانيُت ،ال سيما يف جنوب لبناف.
وتش ّكل عمليات التحليق ىذه انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار  .)2006( 1701ويساورين القلق أيضا
من استمرار احتبلؿ جيش الدفاع اإلسرائيلي لشماؿ قرية الغجر واؼبنطقة اؼبتاطبة ؽبا مشاؿ اػبط األزرؽ،
يف انتهاؾ للقرار .وأكرر إدانيت لكل انتهاؾ للسيادة اللبنانية ،ودعويت إسرائيل إىل أف توقف انتهاكاهتا
للمجاؿ اعبوي اللبناين وتسحب قواهتا من مشاؿ الغجر واؼبنطقة اؼبتاطبة ؽبا مشاؿ اػبط األزرؽ.
 - ٚ5وتكتسي حرية القوة اؼبؤقتة يف التنقل يف صبيع أكباء منطقة عملياهتا وعلى كامل امتداد اػبط
األزرؽ أمهية حيوية .ويؤسفٍت أنو بعد مضي قرابة سنة على اؽبجوـ على حفظة السبلـ يف بلدة ؾبدؿ
زوف ،مل تُبلَّغ األمم اؼبتحدة برفع أي دعوى جنائية ضد أي من اؼبهاصبُت ،وقد واصلت طلب اؼبزيد من
اؼبعلومات اؼبستكملة بشأف ىذه اؼبسألة .وأكرر دعويت السلطات اللبنانية إىل الوفاء ابلتزامها كفالة سبلمة
أفراد القوة اؼبؤقتة وعدـ إعاقة حرية تنقلهم واحملاسبة الكاملة ؼبن يعتدي على حفظة السبلـ.
 - ٚ6وإنٍت أشعر ابلتفاؤؿ من أنو ،على الرغم من أف النزاع البحري بُت لبناف وإسرائيل ال يزاؿ مصدرا
توصلت السلطات اللبنانية إىل موقف موحد هبذا الشأف ،وأرحب دبساعي الدبلوماسية اؼبكوكية
للتوترّ ،
التوصل
اليت تبذؽبا الوالايت اؼبتحدة للحصوؿ على التزامات من الطرفُت للدخوؿ يف مفاوضات يف سبيل ّ
إىل حل هنائي .واألمم اؼبتحدة مستعدة لدعم الطرفُت بناء على طلبهما وتيسَتا ؽبذه اعبهود ،وأان جاىز
مساعي اغبميدة يف سبيل ذلك.
لبذؿ
ّ
 - 77ويش ّكل امتبلؾ أسلحة غَت مأذوف هبا خارج نطاؽ سيطرة الدولة ،ابعًتاؼ متكرر من حزب
هللا نفسو وصباعات مسلحة أخرى من غَت الدوؿ انتهاكا مستمرا للقرار  ،)2006( 1701ويتواصل
أيضا ُورود ادعاءات بشأف عمليات نقل أسلحة بشكل غَت مشروع إىل اعبماعات اؼبسلحة غَت التابعة
للدولة يف لبناف ،وىو أمر يثَت قلقا ابلغاً .ومع أف األمم اؼبتحدة ليس بوسعها التحقق من ىذه التقارير
بصورة مستقلة ،فإف عمليات النقل اؼبذكورة ،إذا ثبتت صحتها ،ديكن أف تشكل انتهاكا خطَتا للقرار
 .)2006( 1701وإنٍت أدعو الدوؿ األعضاء إىل أف تفي ابلتزاماهتا دبوجب القرار )2006( 1701
دبنع بيع أو تزويد أي كياانت أو أفراد يف لبناف أبسلحة وما يتصل هبا من عتاد.
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 - 78وعبلوة على ذلك ،أدعو حكومة لبناف إىل ازباذ صبيع اإلجراءات الضرورية لضماف التنفيذ
الكامل لؤلحكاـ ذات الصلة من اتفاؽ الطائف والقرارين  )2004( 1559و ،)2006( 1680
اليت تطالب بنػزع سبلح كل اعبماعات اؼبسلحة يف لبناف ،حىت ال تكػػوف ىنػػاؾ أي أسلحػػة يف البلد
غَت أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غَت سلطتها.
 - 79وأدعو حكومة لبناف إىل االلتزاـ بسياسة النأي ابلنفس اليت يتبعها لبناف ،دبا يتفق مع إعبلف
الكف عن اؼبشاركة يف النزاع السوري
بعبدا ،كما أدعو صبيع األطراؼ اللبنانية واؼبواطنُت اللبنانيُت إىل ّ
وغَته من النزاعات يف اؼبنطقة .وأدين أي تنقُّل للمقاتلُت ٍ
ونقل للعتاد اغبريب عرب اغبدود اللبنانية -
السورية يف ٍ
انتهاؾ للقرار .)2006( 1701
 - 80وأرحب ابعبهود اليت يبذؽبا اعبيش اللبناين دعما لبسط سلطة الدولة بصورة دائمة .وال ينبغي
للجهود اؼببذولة من أجل تعزيز األمن وبسط سلطة الدولة على طوؿ اغبدود الشمالية والشرقية أف تُثٍت
عن زايدة وجود القوات اؼبنتشرة يف منطقة عمليات القوة اؼبؤقتة .وأشكر الدوؿ األعضاء اليت تعهدت
بدعم نشر الفوج النموذجي سبشيا مع ما جاء يف البياف اؼبشًتؾ الصادر عن االجتماع الوزاري ؼبؤسبر روما
الثاين .ويؤسفٍت عدـ إحراز تقدـ يف مبادرة الفوج النموذجي ،وأدعو حكومة لبناف ،مع استمرار الدعم
اؼبقدـ من القوة اؼبؤقتة واجملتمع الدويل ،إىل إيبلء األولوية لتفعيل الفوج ،هبدؼ زايدة انتشار اعبيش
اللبناين يف جنوب لبناف.
 - 81وأرحب ابستمرار اؼبناقشات بُت اعبيش اللبناين والقوة اؼبؤقتة بشأف النقل التدرجيي ؼبسؤوليات
يتمشى مع أحكاـ القرار  .)2018( 2433وأشجع على
القوة البحرية إىل القوات البحرية اللبنانية ،دبا ّ
أف تتوىل القوات البحرية اللبنانية مسؤوليات القوة البحرية بصورة جزئية يف اؼبدى القصَت دبا يتناسب مع
القدرات اغبالية .وأحث اعبيش اللبناين أيضا على وضع الصيغة النهائية للخطة الطويلة األجل الرامية إىل
الدوؿ األعضاء على دعم خطة انتقاؿ عملية ومستدامة،
تعزيز وتطوير قدراتو البحرية .وأواصل تشجيع َ
سبشيا مع أحكاـ القرار .)2018( 2433
ابزباذ مزيد من التدابَت بغية كبح أنشطة التهريب عرب اؼبعابر غَت الشرعية يف لبناف.
 - 82وأرحب ّ
وأحث اغبكومة على مواصلة ربسُت مراقبة اغبدود ؼبنع التهريب وزايدة اإليرادات اعبمركية .وسيواصل
مكتب اؼبنسق اػباص الدعوة إىل اعتماد اسًتاتيجية متكاملة إلدارة اغبدود ،وتعزيز التنسيق فيما بُت
السلطات اؼبعنية أبمن اغبدود وابلشؤوف التجارية.
 - 83وأثٍت على انضماـ لبناف إىل معاىدة ذبارة األسلحة .وديثل ذلك خطوة ىامة كبو التصدي
لتدفق األسلحة غَت اؼبشروع وانتشارىا يف البلد.
 - 84وأؤكد ؾبددا أمهية اؼبضي قدما يف تنفيذ تعهد الرئيس ابلدعوة إىل عقد حوار وطٍت لتحديد
يتوىل اللبنانيوف زماـ ىذه العملية وأف تكوف بقيادهتم وأف تضم
اسًتاتيجية للدفاع الوطٍت .ومن اؼبهم أف ّ
ومتمشية مع التزامات البلد الدولية .وينبغي تنفيذ القرارات
صبيع األطراؼ وتكوف شاملة ومستدامة
ّ
السابقة اؼبنبثقة عن جلسات اغبوار الوطٍت اؼبتعلقة بنزع سبلح اعبماعات غَت اللبنانية وتفكيك القواعد
العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطُت  -القيادة العامة وفتح  -االنتفاضة.
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 - 85وأشعر ابغبزف لوفاة السيد حساف الضيقة أثناء احتجازه ،وأرحب إبصدار وزيرة الداخلية
والبلدايت تعليمات لفتح ربقيق ،ينبغي لو أف يكوف شامبل وذا مصداقية ،على النحو الذي دعت إليو
فبثليت اؼبفوضة السامية غبقوؽ اإلنساف.
 - 86وأدعو السلطات اللبنانية إىل تقدًن الدعم إىل اؽبيئة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف لبناف وعبنة
الوقاية من التعذيب اؼبرتبطة هبا .وديكن لتفعيل تلك اآللية ،إذا ما توفّرت ؽبا اؼبوارد الكافية ،أف تدعم
السلطات اللبنانية يف ضماف االمتثاؿ ألحكاـ اتفاقية مناىضة التعذيب ،دبا يف ذلك يف أماكن
االحتجاز .وأانشد أيضا الرئيس أف ينظّم اؼبراسم ليؤدي أعضاء ىذين الكيانُت اؽبامُت اليمُت.
 - 87وأشجع ؾبلس الوزراء على النظر على وجو السرعة يف خطة العمل الوطنية اؼبقًتحة بشأف تنفيذ
قرار ؾبلس األمن  )2000( 1325وتقدًن الدعم الكايف ؽبا.
 - 88وحيظى تعامل لبناف بكرـ وحسن ضيافة الفتتُت مع البلجئُت السوريُت الذين يستضيفهم مؤقتاً
ابلتقدير على نطاؽ واسع يف اجملتمع الدويل واألمم اؼبتحدة .وستواصل األمم اؼبتحدة دعم لبناف يف تلك
اعبهود اليت يبذؽبا .ومن اؼبسلّم بو أف ىذه الضيافة مل تكن بدوف تكلفة على لبناف .وأدعو السلطات
والقوى السياسية اللبنانية ،على الصعيدين الوطٍت واحمللي ،إىل ذبنب التصرحيات التحريضية اليت من شأهنا
أف تزيد من حدة التوترات بُت اجملتمعات اؼبضيفة والبلجئُت .ومراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة واغبفاظ
على كرامة البلجئُت أمر مهم فيما تعمل األمم اؼبتحدة والشركاء الدوليُت ؾبتمعُت على هتيئة الظروؼ
يتمشى مع
اؼبواتية لعودة البلجئُت اآلمنة والكردية والطوعية ،على نطاؽ أوسع وعلى كبو مستداـ ،دبا ّ
الرغبات اليت يعرب عنها غالبية البلجئُت السوريُت يف لبناف واؼبنطقة.
 - 89ولوال التزاـ اعبهات اؼباكبة اؼبستمر ،ما كانت استجابة األمم اؼبتحدة ألزمة البلجئُت يف لبناف
فبكنة على مدى السنوات الثمانية اؼباضية .وأشكر السخاء الكبَت الذي أبدتو اعبهات اؼباكبة الدولية مرة
أخرى يف مؤسبر بروكسل الثالث ،دبا يف ذلك من خبلؿ االلتزامات اؼبتعددة السنوات.
 - 90وفيما يتعلق خبطة لبناف لبلستجابة لؤلزمة ،أانشد اعبهات اؼباكبة توفَت التمويل اؼبرف لتمكُت
الشركاء يف اجملاؿ اإلنساين من تلبية االحتياجات اغبيوية اؼبتعلّقة ابغبماية ،وال سيما يف سياؽ اؼبسائل
اػباصة ابلعشوائيات.
 - 91وأرحب ابعبهود الرامية إىل ربسُت اغبالة األمنية يف ـبيم اؼبية ومية لبلجئُت الفلسطينيُت وأشيد
ابلتنسيق بُت اعبيش اللبناين والفصائل الفلسطينية للتوصل إىل اتفاؽ هبذا الشأف .وأشجع الفصائل
الفلسطينية على التقيد بذلك االتفاؽ للحفاظ على أمن سكاف اؼبخيم والبلدات اللبنانية احمليطة بو.
وأشعر ابالمتناف العميق لثقة الدوؿ األعضاء ،وتعهداهتا األخَتة ،والتزامها اؼبستمر ابحًتاـ كرامة البلجئُت
الفلسطينيُت وحقوقهم .وىذا التمويل ابلغ األمهية لضماف االستقرار يف ـبيمات البلجئُت الفلسطينيُت يف
لبناف ،ولتمكُت وكالة األمم اؼبتحدة إلغاثة وتشغيل البلجئُت الفلسطينيُت يف الشرؽ األدىن (األونروا) من
مواصلة تقدًن اػبدمات األساسية دوف انقطاع .ومن شأف ذلك أف يتيح لؤلونروا اغبفاظ على كرامة
البلجئُت الفلسطينيُت وحقوقهم واؼبسامهة يف ربقيق االستقرار يف اؼبنطقة.
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 - 92وأعرب عن تقديري عبميع البلداف اؼبسامهة أبفراد عسكريُت ومعدات يف القوة اؼبؤقتة وفريق
اؼبراقبُت يف لبناف وأشجعها على زايدة عدد النساء يف صفوؼ األفراد العسكريُت يف القوة اؼبؤقتة .وأشكر
منسقي اػباص لشؤوف لبناف ،السيد ايف كوبيتش ،وموظفي مكتبو؛ ورئيس بعثة القوة اؼبؤقتة وقائد قوهتا،
اللواء ستيفانو ديل كوؿ ،واألفراد اؼبدنيُت والعسكريُت يف القوة اؼبؤقتة العاملُت ربت قيادتو؛ وأعضاء فريق
األمم اؼبتحدة القطري.
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ادلرفق األول
القيود ادلفروضة على حرية تنقل قوة األمم ادلتحدة ادلؤقتة يف لبنان يف الفرتة من
 ١٨شباط/فرباير إىل  ٢٤حزيران/يونيه ٢٠١٩
 - 1يف ٔٔ آذار /مارس ،اعًتضت طريق فريق مراقيب لبناف كتلتُت خرسانيتُت ابلقرب من بليدا
(القطاع الشرقي) .ومل يكن ىناؾ أفراد مدنيُت أو عسكريُت يف اؼبنطقة .واستأنفت الدورية مهمتها
ابستخداـ طريق ٍ
ؿباذ .ووفقا للجيش اللبناين ،كاف مالك األرض قد قطع الطريق عقب نشوب نزاع مع
سَتت القوة اؼبؤقتة
السكاف احملليُت الذيف كانوا يستخدموهنا وديروف عرب فبتلكاتو .وعقب ىذا اغبادثّ ،
دورايت يف بليدا  ٔٛمرة يف األسبوع .وتعمل القوة اؼبؤقتة أيضا مع رئيس بلدية بليدا للتوصل إىل حل
دائم فيما يتعلق هبذا الطريق.
 - 2ويف  14آذار/مارس ،اعًتض فرد يرتدي مبلبس مدنية سَت مركبة اتبعة للقوة اؼبؤقتة قرب ُكونُت
(القطاع الغريب) .وبعد ذلك ،قطعت مركبات الطريق أماـ وخلف مركبة القوة اؼبؤقتة .وأبلغ الفرد الذي
كاف يرتدي مبلبس مدنية أفراد القوة اؼبؤقتة أبنو ينبغي ؽبم انتظار اعبيش اللبناين ؼبرافقتهم ليتم ّكنوا من
مواصلة سَتىم .وبعد مضي ثبلثُت دقيقة ،أبلغهم الفرد نفسو أبنو ديكنهم مواصلة سَتىم .وأُبلغ اعبيش
اللبناين دبا وقع .ويف  ٔٛآذار/مارس ،اجتمعت القوة اؼبؤقتة مع رئيس بلدية كونُت الذي قاؿ إنو
لن يتغاضى عن سلوؾ األشخاص الذين قطعوا الطريق .ونصح القوة اؼبؤقتة ابالمتناع عن تسيَت الدورايت
على الطرؽ الضيقة .وعقب ىذا اغبادث ،قامت القوة اؼبؤقتة بتسيَت دورايت بصورة مستقلة يف كونُت
ست مرات يف األسبوع دوف وقوع أي حادث آخر.
 - 3ويف  ٕٚآذار /مارس ،قابلت دورية اتبعة للقوة اؼبؤقتة ؾبموعة أطفاؿ تقف على الطريق قرب
وادي جيلو (القطاع الغريب) .وعندما حاولت الدورية االلتفاؼ توقفت مركبتاف خلف الدورية وقطعتا
الطريق .ومث حاولت الدورية االلتفاؼ مرة أخرى .وقبحت أوىل اؼبركبات الثبلث اليت أتلّفت منها الدورية
يف مغادرة اؼبنطقة ،ولكن اؼبركبتُت الثانيتُت مل تستطيعا اؼبغادرة العًتاض صبع من  20أو  30مدنيا ظهر
بُعيد قياـ اؼبركبتُت بقطع الطريق .والتقط اعبمع صورا للدورية وحاوؿ البعض فتح أبواب مركبات القوة
تفرؽ اعبمع
اؼبؤقتة .وقد ح ّذر أحد الرجاؿ الدورية من العودة إىل القرية .وبعد حوايل
ٓٔ دقائقّ ،
وسبكنت الدورية من مواصلة مهمتها .وأُبلغ اعبيش اللبناين دبا وقع .ويف  ٕٛآذار/مارس ،اتصلت القوة
اؼبؤقتة دبختار وادي جيلو الذي قاؿ إف ”بضعة أوالد“ قد أوقفوا الدورية ألهنم رؤوا بعض أفرادىا
يلتقطوف صورا داخل القرية ،وىو ادعاء تنفيو القوة اؼبؤقتة .وأعرب اؼبختار عن استنكاره تصرؼ األفراد
سَتت القوة اؼبؤقتة دورايت بشكل مستقل
احملليُت ،إال أنو أصر على أف اغبادث كاف اتفها .وبعد ذلكّ ،
يف وادي جيلو تسع مرات يف األسبوع دوف وقوع أي حادث آخر.
 - 4ويف  ٜنيساف /أبريل ،اقًتب أربعة أفراد يرتدوف مبلبس مدنية من مراكز اؼبراقبة اؼبؤقتة التابعة
وعرفوا عن أنفسهم أبهنم عناصر من حزب هللا .وأبلغ
للقوة اؼبؤقتة ابلقرب من رامية (القطاع الغريب)ّ ،
األفراد دورية القوة اؼبؤقتة أبف مراكز اؼبراقبة اؼبؤقتة موجودة على ملكية خاصة ،وؽبذا السبب ،ال يسمح
للقوة اؼبؤقتة أبف تكوف يف ذلك اؼبكاف من دوف مرافقة اعبيش اللبناين أو الشرطة احمللية .وأبلغ األفراد
حفظة السبلـ أهنم يف اؼبنطقة ”على مسؤوليتهم“ .وظلّت الدورية عند مراكز اؼبراقبة اؼبؤقتة وحاولت
االتصاؿ ابعبيش اللبناين دوف أف تنجح يف ذلك؛ مث انتقلت إىل موقع آخر قريب حيث سب ّكنت من
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االستمرار يف مراقبة اؼبنطقة .وعقب ىذا اغبادث ،قامت القوة اؼبؤقتة إبنشاء مراكز مراقبة مؤقتة يف رامية
ست مرات يف األسبوع ،استطاعت منها اإلشراؼ على كامل اؼبنطقة اؼبشار إليها أعبله.
 - 5ويف ٘ أاير /مايو ،أوقف فرد دببلبس مدنية دورية لفريق مراقيب لبناف عند البوابة الشرقية ؼبرفق
منظمة ”أخضر ببل حدود“ يف عيًتوف (القطاع الغريب) .وقاؿ الفرد إنو ،وفقا لتعليمات رئيس بلدية
ماروف الراس (القطاع الغريب)  ،ينبغي للجيش اللبناين أف يرافق فريق مراقيب لبناف على تلك الطريق ربديدا.
واتصلت الدورية برئيس بلدية ماروف الراس الذي أكد أف ىذا الطلب قد ورد من اعبيش اللبناين .وأكد
اعبيش اللبناين تلك التعليمات ،وىي أف القوة اؼبؤقتة حباجة إىل موافقة اعبيش اللبناين اؼبسبقة لتسيَت
دورايت على تلك الطريق .وعقب ىذا اغبادث ،اتصلت القوة اؼبؤقتة برئيس بلدية ماروف الراس ،الذي
قاؿ إنو كاف قد طلب من فريق مراقيب لبناف إاثرة اؼبسائل اؼبتعلقة إباتحة الوصوؿ مع اعبيش اللبناين وليس
مع السلطات احمللية .واتبعت القوة اؼبؤقتة ىذه اؼبسألة مع اعبيش اللبناين ،الذي أوضح أنو يُسمح للقوة
اؼبؤقتة وفريق مراقيب لبناف بتسيَت دورايت يف اؼبوقع وأف اغبادث قد وقع ألف الشخص اؼبوجود عند البوابة
موظف حديثا وتنقصو اػبربة .وعقب ىذا اغبادث ،قامت القوة اؼبؤقتة بتسيَت دورايت على ىذه الطريق
بصورة مستقلة ٖٗ مرة ،وابلتنسيق الوثيق مع اعبيش اللبناين ٘ٔ مرة .وقد قاـ فريق مراقيب لبناف،
ابالشًتاؾ مع القوة اؼبؤقتة واعبيش اللبناين ،بزايرة اؼبوقع يف ٖٕ أاير/مايو.
 - 6ويف ٓٔ أاير/مايو ،أوقف حاجز للجيش اللبناين ابلقرب من كفرا (القطاع الغريب) قافلة
عسكرية اتبعة للقوة اؼبؤقتة تتألف من سيارة مدنية ومركبة ربمل لوحة من لوحات األمم اؼبتحدة تنقل
أفرادا عسكريُت قادمُت حديثا إىل لبناف يف إطار تناوب الوحدات .وأوضح اعبيش اللبناين أف السيارات
اؼبدنية التابعة للقوة اؼبؤقتة ربتاج إىل مرافقة أثناء وجودىا يف اؼبنطقة .وبعد ساعتُت ونصف الساعة،
ربركها مع انقلتُت من انقبلت األفراد اؼبدرعة التابعة للقوة اؼبؤقتة .وعقب ىذا
سب ّكنت القافلة من مواصلة ّ
سَتت القوة اؼبؤقتة دورايت يف كفرا  52مرة يف األسبوع يف اؼبتوسط.
اغبادثّ ،

 - 7ويف  ٕٜأاير/مايو ،أوقف ـبتار ؿبيبب (القطاع الشرقي) دورية كانت تضم فريق مراقيب لبناف
ابلقرب من بليدا (القطاع الشرقي) ومنعها من دخوؿ القرية .وح ّذر اؼبختار أفراد الدورية قائبل إنو كاف من
اؼبمكن أف يكوف رد فعل أىل القرية عدائيا لو أف الدورية دخلت القرية ،وذلك النزعاجهم من سَت
اؼبركبات يف شوارعها الضيقة .وسأؿ أفراد اعبيش اللبناين ،الذين اتّصل هبم اؼبختار ،فريق مراقيب لبناف عن
سبب دخولو القرية دوف إببلغهم ،حبجة أف القوة اؼبؤقتة ىي اؼبسؤولة عن تسيَت دورايت على طوؿ اػبط
األزرؽ ،يف حُت أف اعبيش اللبناين ىو اؼبسؤوؿ عن توفَت األمن يف القرية .وبعد مضي ساعة ،رافق
اعبيش اللبناين دورية فريق مراقيب لبناف إىل خارج القرية .ويف ٖٔ أاير/مايو ،اجتمعت القوة اؼبؤقتة دبمثلُت
عن اعبيش اللبناين وقد شددوا على ضرورة التنسيق معهم مستقببل لتسيَت الدورايت يف ؿبيبب .وعقب
سَتت القوة اؼبؤقتة دورايت يف ؿبيبب ثبلث مرات يف األسبوع يف اؼبتوسط.
ىذا اغبادثّ ،
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ادلرفق الثاين
تنفيذ حظر توريد األسلحة
2433
يتضمن ىذا اؼبرفق تقريرا عن تنفيذ حظر توريد األسلحة وفقا لقرار ؾبلس األمن
ّ -1
( ،)2018الذي أشار فيو ؾبلس األمن إىل الفقرة ٘ٔ من القرار  )2006( 1701اليت تقضي أبف
تتخذ صبيع الدوؿ ما يلزـ من تدابَت ؼبنع قياـ رعاايىا ببيع األسلحة وما يتصل هبا من عتاد إىل أي كياف
أو فرد يف لبناف من غَت من أتذف لو حكومة لبناف أو القوة اؼبؤقتة أو تزويده هبا ،أو استخداـ أراضيها أو
السفن اليت ترفع علمها أو طائراهتا يف ذلك.
 - 2وتواصل األمم اؼبتحدة العمل مع الدوؿ األعضاء بشأف االدعاءات اؼبتعلقة بنقل األسلحة
واعبهود اؼببذولة للتعامل مع انتهاكات للقرار  )2006( 1701من ىذا القبيل.
ٖ  -ووفقا للفقرة ٗٔ من القرار  ،)2006( 1701وعمبل ابلطلب الذي ق ّدمة رئيس الوزراء
اللبناين عاـ  ، 2006واصلت القوة البحرية التابعة للقوة اؼبؤقتة تقدًن اؼبساعدة إىل القوات البحرية
اللبنانية يف رصد اغبدود البحرية واؼبنافذ اغبدودية البحرية اللبنانية عن طريق القياـ بعمليات حظر حبري
واؼبساعدة يف منع الدخوؿ غَت اؼبأذوف بو لؤلسلحة أو ما يتصل هبا من أعتدة إىل لبناف عن طريق البحر.
وخبلؿ القياـ بذلك ،أجرت القوة البحرية أكثر من  2 765إجراء من إجراءات االستيقاؼ ّأدت إىل
قياـ السلطات اللبنانية بزىاء  801عملية تفتيش .ومل تؤد ىذه األنشطة إىل كشف أي ؿباوالت
للتهريب.
ٗ  -وسبشيا مع الفقرة ٘ٔ من القرار  ،)2006( 1701يتعُت على صبيع الدوؿ أف تتخذ ما يلزـ
من تدابَت ؼبنع ،يف صبلة أمور ،بيع أو تزويد أي كياف أو فرد يف لبناف أبسلحة وما يتصل هبا من عتاد من
كل األنواع.
احملسنة من قياـ الدوؿ األعضاء بتزويد األمانة العامة
٘  -وسوؼ تستفيد تقارير األمم اؼبتحدة ّ
دبعلومات ذات صلة ومفصلة عن مبيعات أو إمدادات األسلحة واألعتدة ذات الصلة و/أو تقدًن أي
تدريب تقٍت أو مساعدة إىل أي كياف يف لبناف غَت تلك اليت أتذف هبا حكومة لبناف.
 )2006( 1701جبميع
وتظل األمم اؼبتحدة ملتزمة بدعم امتثاؿ األطراؼ عموما للقرار
ّ -ٙ
أحكامو وبتعزيز تطبيقو .وينطبق ذلك على تنفيذ حظر توريد األسلحة اؼبفروض دبوجب الفقرة ٘ٔ من
القرار  ،)2006( 1701وعلى أي قرار سيعتمده اجمللس يف ىذا الصدد.
 - 7وإنٍت أتطلع إىل مواصلة اغبوار مع اجمللس والدوؿ األعضاء فيو ،من أجل تعزيز ىدفنا اؼبشًتؾ
اؼبتمثل يف التنفيذ الكامل للقرار .)2006( 1701
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ادلرفق الثالث
أوجه الكفاءة والفعالية بني قوة األمم ادلتحدة ادلؤقتة يف لبنان ومكتب منسق األمم
ادلتحدة اخلاص لشؤون لبنان
ٖٔ كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٓٔٛ
ٔ  -عطفا على رساليت اؼبوجهة إىل رئيس ؾبلس األمن اؼبؤرخة
( )S/2018/1182تتخذ قوة األمم اؼبتحدة اؼبؤقتة يف لبناف ومكتب منسق األمم اؼبتحدة اػباص لشؤوف
لبناف خطوات من أجل زايدة التنسيق فيما بينهما وتعزيز أوجو الكفاءة والفعالية سبشيا مع توصيايت.
منسقي اػباص ورئيس البعثة وقائد القوة اؼبؤقتة التنسيق فيما بينهما من خبلؿ آلية
ٕ  -وقد ّ
عزز ّ
رظبية للمضي قدما يف األولوايت االسًتاتيجية للبعثتُت لتنفيذ القرار  ،)2006( 1701وتقييم التقدـ
احملرز ،وإعداد الرسائل اؼبشًتكة واؼبشاركة اؼبتكاملة مع السلطات الوطنية والشركاء الدوليُت .وتشمل
ؾباالت الًتكيز اغبالية التطورات اؼبتعلّقة ابغبدود البحرية واػبط األزرؽ ،وبناء قدرات اعبيش اللبناين
التوصل إىل وقف دائم
وتقدًن الدعم لو ،دبا يف ذلك الدعم اؼبق ّدـ لقواتو البحرية ،وبذؿ اعبهود من أجل ّ
إلطبلؽ النار .وكذلك يواصل مكتب اؼبنسق اػباص لشؤوف لبناف والقوة اؼبؤقتة تنسيق التخطيط غباالت
الطوارئ للتأىب ؽبا.
ٖ  -وعمبل بطلب ؾبلس األمن الوارد يف القرار  )2018( 2433ربسُت فعالية وكفاءة القوة اؼبؤقتة
ومكتب منسق األمم اؼبتحدة اػباص لشؤوف لبناف ،أُجري استعراض رظبي ؼبذكرة التفاىم اؼبوقعة بُت
البعثتُت يف عاـ  ، ٕٓٔٛخلص إىل أف اؼبذكرة ال تزاؿ شاملة وتغطي طائفة واسعة من اجملاالت اؼبتصلة
بتنسيق الدعم .وتنص مذكرة التفاىم على تقدًن الدعم يف اسًتداد تكاليف يف اجملاالت التالية :الشؤوف
اؼبالية (اؼبعامبلت) ،وعمليات الشراء (لدى القوة اؼبؤقتة السلطة اؼبفوضة نيابة عن مكتب اؼبنسق اػباص
لشؤوف لبناف) ،وشطب أصوؿ مكتب اؼبنسق اػباص والتصرؼ فيها ،وتوفَت علب حصص اإلعاشة،
وتقدًن اؼبشورة اؽبندسية ،وتقدًن الدعم فيما يتعلّق ابلتكنولوجيا اؼبيدانية ،من النظم االحتياطية إىل
االتصاالت الصوتية ونقل البياانت ،والتدريب الداخلي ،وتقدًن الدعم للنقل الربي يف أعماؿ الصيانة اليت
تتم خارج إطار العقود ،وتوفَت قطع الغيار ،وإصدار رخص القيادة ،والنقل اعبوي للمنسق اػباص
1701
واؼبوظفُت اؼبرافقُت لو بُت رأس الناقورة وإسرائيل غبضور االجتماعات اؼبتصلة بتنفيذ القرار
( ،)2006والدعم الطيب ،والتخليص اعبمركي.
ٗ  -ووفقا للرسالة اآلنفة الذكر اليت وجهتها إىل رئيس ؾبلس األمن وقبل سبديد عقد إجيار مكتب
اؼبنسق اػباص يف كانوف الثاين/يناير ٕٕٓٓ ،سيق ّدـ مكتب اؼبنسق اػباص تقريرا إىل عبنة اؼبقر للعقود قبل
هناية عاـ  ٕٜٓٔعن جهوده الرامية إىل إعادة تقييم احتياجاتو من اغبيز اؼبكاين ،واستكشاؼ إمكانية
االشًتاؾ يف موقع واحد يف بَتوت مع غَته من كياانت األمم اؼبتحدة ،والنظر يف ما ىو متاح يف السوؽ
اؼبنسق اػباص فريقا
التجارية من أماكن أكثر فعالية من حيث التكلفة .وربقيقا ؽبذه الغاية ،أنشأ مكتب ّ
عامبل معنيا أبماكن العمل وىو حيرز تقدما يف استكشاؼ اػبيارات اؼبتاحة لتحديد جدواىا ،دبا يف ذلك
من الناحية األمنية .ومن اؼبتوقّع أف ُجيرى استعراض داخلي للخيارات لكي يفيد التقييم الذي سيجريو
اؼبنسق اػباص لؤلثر التشغيلي لكل خيار وأثره يف مبلؾ اؼبوظفُت وربديد أقبع سبيل للمضي قدما.
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