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تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن )2006 ( 1701
يف الفترة من  2٨شباط/فرباير إىل  26حزيران/يونيه 201٥

أوال  -مقدمة
 - 1يتضـــهن ـــذا التقريـــر تقييهـ ـيا شـــام ي لتنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن )2006( 1701
منذ تقدمي تقريري السابق يف  2٨شباط/فرباير .)S/2015/147( 201٥
 - 2وقــد ــد ا ــدوع ىــيم علــل من قــة عهليــاح قــوة األمــم املتحــدة امل قتــة يف لبنــان
(اليونيفيد) وعلل امتداد اخلط األزرق بصـفة عامـةع علـل الـر م مـن السـياق القليهـمل املتـوتر
يف أعقــــان االنتــــ او اخل ــــل لوقــــ األعهــــا العدائيــــة بــــني لبنــــان وإلــــرائيد الــــذي
وقع يف  2٨كانون الثاين/يناير (انظر  .)S/2015/147وبصفة عامـةع وعلـل الـر م مـن التصـعيد
الك ممل علل اجلانبنيع أ رح السل اح اللبنانية واللرائيلية العزم علل احملـاف علـل ا ـدوع
علل طو اخلط األزرقع والتهرح يف التعاون تعاونا بناع مـع اليونيفيـد مـن ـ الترتيبـاح
القائهــة ل تصــا والتنســيقع وأكــدح مــن مديــد التزام ــا بتنفيــذ القــرار .)2006( 1701
ل أنه مل حيـرز أي تقـدم بنـان االلتزامـاح املتبقيـة للبلـدين ومـا القـرارع ومل يـتم التحـرو
حنو وق دائم لط ق النار.
 - ٣وواصــد منســقمل اخلــان تعاونــه الوكيــق مــع حكــوما إلــرائيد ولبنــان ومــع يــع
األطـــرال اللبنانيـــة يف لاولـــة للحفـــايف علـــل ا ـــدوع يف لبنـــان وةفيــ التـــوتراح السيالـــية
واألمنيـة .وال يــزا القتــا اجلـاري يف من قــة القلهــون ا دوديـةع بــني حــزن ا واجلهاعــاح
املسلحة املت رفة اآلتية من اجله ورية العربية السوريةع ومن ا مب ة النصرة والدولـة اللـ مية
يف العــراق والنــامع ينــكد ــرا علــل ل ـ مة لــكان البقــا ع ال لــيها يف بلــدة عرلــا .
وقـــد انتنـــر اجلـــين اللبنـــاين بكثافـــة يف لـــيط البلـــدة ـ ـ األلـــابيع األ ـــلةع واشـــتب
مع اجلهاعاح املسلحة املت رف ةع ا في ا مب ـة النصـرة وتنظـيم الدولـة اللـ ميةع ونلـ ملنـع
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املزيد من لاوالح التسلد إىل دا د لبنان .وقد ش دح الفترة املنهولة هبـذا التقريـر الـتهرار
حوادث إط ق النار والقص والغاراح اجلوية من اجله ورية العربية السورية إىل لبنان.
 - ٤وعلــل الــر م مــن الت ديــد الــذي ينــكله انعــدام األمــن علــل طــو ا ــدود بــني لبنــان
الفترة
واجله ورية العربية السوريةع لت ا الة األمنية مستقرة نسبيا يف معظم أحناع لبنان
املنهولة هبـذا التقريـر .ويسـتهر تنفيـذ اخل ـط األمنيـة جلنـوا وادي البقـا والضـواحمل اجلنوبيـة
لبلوح .وقد نفذح قواح األمن عـدد ا مـن عهليـاح االعتقـا اـد املقـاتلني الـذين يهنـدعل أ ـم
ى ون جهاح إر ابيةع ا يف نل أفراد ينتبه يف انتهائ م إىل مب ة النصـرة وتنظـيم الدولـة
الل مية .وتستهر املفاوااح الرامية إىل كفالـة الفـراع عـن اجلنـود ومـو فمل األمـن اللبنـانيني
الذين وقعوا يف قبضة مب ة النصرة وتنظيم الدولة الل مية يف آن/أ س س .201٤
 - ٥ويف  2٥أيار/مايوع مر علـل لبنـان عـام واحـد بـدون رئـيس وريـة .وعقـد الربملـان
أربــع وعنــرين دورة النترــان رئــيس مديــد لكن ـ ا مل تســتول النصــان القــانوين بســبا
الــتهرار مقاطعــة أعضــاع حــزن ا والتيــار الــوط ا ــر التــابع لكتلــة  ٨آنار للجلســاح.
ويف لياق شغور منصا الرئالـةع اشـترو منسـقمل اخلـان يف رئالـة امتهـا جملهوعـة الـدعم
الدولية للبنان عهنقد يف السراي الكـبل يف بـلوح يـوم  19أيـار /مـايوع بنـاع علـل دعـوة رئـيس
الوزراع متام ل م .وأعربت اجملهوعـة عـن قلق ـا إزاع الفـرا يف رئالـة اجله وريـة ومـا يتركـه
نل من أكر لليب يف قدرة لبنان علل معاجلة التحدياح األمنية واالقتصـادية واالمتهاعيـة الـا
يوام ـا .ودعـت اجملهوعــة يـع القــادة اللبنـانيني إىل التقيــد بدلـتور لبنــان وباتفـاق ال ــائ
وامليثاق الوط ع وإىل تقدمي التقرار البلد ومصلحته الوطنية علل التحزن السيالـملع والتحلـمل
بالقيــادة واملرونــة ال زمــتني ــد ــذص املســالة بصــورة عاملــة .واتفــق أعضــاع اجملهوعــة أيضــا
علل ا امة إىل مساندة دولية كابتة وموحدة لصون التقرار البلد وأمنه.
 - 6وال يزا السوريون ا اربون من الزنا الدائر يف اجله وريـة العربيـة السـورية يبحثـون
عن م ن يف لبنـان .ويف  ٤حزيران/يونيـهع كـان نـاو  1 171 929المئـا لـوريا مسـجلني
لدى مكتا مفواية األمم املتحدة لن ون ال مئني يف لبنان .ويف أيار/مـايو طلبـت ا كومـة
اللبنانية من املفواية وق تسجيد ال مئني اجلدد.

كانيا  -تنفيذ القرار )2006 ( 1701
أل

 ا الة يف من قة عهلياح قوة األمم املتحدة امل قتة يف لبنان - 7ارتكا الرعاة واملزارعون معظـم االنتـ اكاح الربيـة للرـط األزرقع و ـمل انتـ اكاح
نفس الفترة من العـام السـابق .وقـد وقعـت انتـ اكاح
تتسق مع النهط املومسمل املسجد
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اخلـــط األزرق ألالـــا يف منـــاطق مـــزار شـــبعا والبســـ رة (الق ـــا النـــرقمل) والـــرمين
(الق ــا الغــرا) .وكانــت أ لبيــة االنتـ اكاح الربيــة قصــلة املــدةع ــل أن الرعــاة وق عــا م
واملــزارعني بقــوا أحيانــا لعــدة لــاعاح منــون اخلــط األزرق علــل الــر م مــن النــداعاح الــا
وم ت ا اليونيفيد إلي م بالعودة إىل مشا اخلط.
 - ٨وحــدث أ ــر انتــ او للرــط األزرق يف  10آنار/مــارع عنــدما قــام لــتة رمــا
يرتدون الـزي املـدين  -تـبني الحقـا أ ـم ينتهـون إىل فـر تـابراح اجلـين اللبنـاين  -بـالعبور
إىل منون اخلط األزرق إىل اجلنون من كفر شوبا (الق ا النـرقمل) .وأطلـق مـين الـدفا
اللــرائيلمل عــدة طلقــاح ذيريــة قبــد أن يعــود الرمــا إىل مشــا اخلــط األزرق .وأمــرح
اليونيفيــــد قيقــــا يف ا ــــادث وأطلعــــت اجلــــين اللبنــــاين ومــــين الــــدفا اللــــرائيلمل
علل التنتاماهتا وتوصياهتا يف  17نيسان/أبريد.
 - 9ويف  9حزيران/يونيــه نظهــت جمهوعــة صــغلة مــن املــدنيني من ـ م عضــو يف الربملــان
اللبنــاين وصــحفيون مظــا رة لــلهية علــل اخلــط األزرق احتجام ـا علــل أعهــا التنــييد الــا
قام هبا مين الدفا اللـرائيلمل مـ را علـل مسـار للـدورياحع وعلـل واـع ألـ و شـائكة
منون اخلط األزرق يف من قة مزار شبعا .وعبَـر عـدةم متظـا رين إىل منـون اخلـط األزرق
ورفعوا العلم اللبناين علل السل الواقع علل مسافة لبعة أمتـار تقريبـا منـون اخلـط األزرقع
علل الر م من النـداعاح الـا وم تـ ا اليونيفيـد واجلـين اللبنـاين إىل املتظـا رين بالبقـاع مشـا
اخلــط .وو فــت اليونيفيــد مســاعي ا ا هيــدة لقنــا ال ــرفني بضــرورة كفالــة عــدم تفــاقم
التوتراح أو تصعيد األواا ع وبضرورة منع أي نناط مزعز ل لتقرار.
 - 10والـــتهرح االنتـ ـ اكاح اللـــرائيلية للهجـــا اجلـــوي اللبنـــاين بصـــورة شـــبه يوميـــة
بالــتردام ال ــائراح بــدون طيــارع وكــذل بالــتردام ال ــائراح الثابتــة اجلنــاحني يف أحيــان
كثلةع ا في ا ال ائراح املقاتلة .والحظـت اليونيفيـد أيضـا عـددا مـن املروحيـاح اللـرائيلية
و مل لق يف األمواع اللبنانية .واحتجت ا كومة اللبنانية علل تلـ االنتـ اكاح .واحتجـت
اليونيفيد علـل عهليـاح التحليـق وحثـت السـل اح اللـرائيلية علـل وقـ تلـ االنتـ اكاح
للقرار .)2006( 1701
 - 11وواصــلت إلــرائيد أيضــا احــت اجلــزع النــها مــن قريــة الغجــر ومن قــة جمــاورة
ــا تقــع مشــا اخلــط األزرقع يف انت ـ او للق ـرار  )2006( 1701وللســيادة اللبنانيــة .وبعــد
صدور تقريري السابق مل تتلق اليونيفيد أي رد من إلرائيد علـل االقتـراا الـذي قدمَتـه القـوة
إىل ال رفني يف عام  2011بنان الترتيباح األمنية الراميـة إىل تيسـل انسـحان مـين الـدفا
اللــرائيلمل مــن املن قــة .وأفــاد اجلــين اللبنــاين وافقتــه علــل االقتــراا يف متوز/يوليــه .2011
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ومددح اليونيفيد م ود ا الرامية إىل تيسل التردام املـدنيني اللبنـانيني لل ريـق الواقـع مشـا
املن قة احملتلة بصورة آمنة.
 - 12ومتيز اجلزع األ ل من الفترة املنهولة هبـذا التقريـر ا ابـاح تصـعيدية تتضـهن ادعـاع
كــد مــن حــزن ا وإلــرائيد الــتعدادص ألي الــتئنال لتهــد لععهــا العدائيــة عــرب اخلــط
األزرق .وواصد مين الدفا اللرائيلمل االدعاع بان حزن ا حيـاف علـل ياكـد ألالـية
ومعداح عسكرية دا د املناطق املا ولة بالسكان يف منون لبنانع وبـان ألـلحة ـل مـانون
هبا تهننقد إىل دا د من قة عهلياح اليونيفيد .وأعلن املهثد الـدائم للـرائيد يف رلـالة موم ـة
إ بتــاري  27أيار/مــايو ( )S/2015/382أن حــزن ا يترــذ مــن عنــراح القــرى يف منــون
لبنان قواعد لتنفيـذ عهلياتـه العسـكريةع ومـن مراكز ـا املدنيـة تـاز هن أللـلحتهع ومـن لـكا ا
دروعاي بنرية .وأشارح الرلالة إىل تقارير لولـائط العـ م اعتـربح أ ـا تـبني ”شـ اجل ـود
الــا يبــذ ا حــزن ا ل لتفــال علــل“ القــرار )2006( 1701ع وأكــدح أن ”الت دي ـداح
حقيقية واخل ر وشي “ .وماع يف الرلالة أيضا أن إلرائيد لتهنحهِّد حكومة لبنـان املسـ ولية
عــن أي ج ـوم يننــا مــن أرااــي اع و ــتف ختق ــا يف اةــان يــع التــدابل ال زمــة للــدفا
عــن الــنفس .ويف رلــالة موم ــة إ بتــاري  10حزيران/يونيــه ()S/2015/428ع أشــار املهثــد
الــدائم للبنــان إىل شــكاوى لبنــان بنــان ” ــرق إلــرائيد املتهــادي“ و ”انت ـ اك ا املســتهر“
للقرار  ) 2006( 1701ولسـيادة لبنـان .وتضـهنت الرلـالة كـذل شـكاوى بـان املسـ ولني
اللــرائيليني وم ــوا ”هتديــداح ــلة إىل حكومــة لبنــان“ ولــعوا إىل ”ةوي ـ شــعبه“
وروموا مزاعم ”لتربير ما يسهونه ا رن املستقبلية ا تهية“.
 - 1٣وال تبــادر اليونيفيــد بالبحــع عــن األلــلحة يف اجلنــونع ختكــم الواليــة املنوطــة هبــا.
وال تســت يع الــد و إىل األم ـ و اخلاصــة أو تفتين ـ ا مــا مل يومــد دليــد دام ـ علــل وقــو
انت ـ او للقــرار )2006( 1701ع ــا يف نلــ ومــود هتديــد وشــي بالقيــام بعهــد عــدائمل
مــن نلــ املوقــع .وتظــد اليونيفيــد مصــههة علــل التحــروع بالتعــاون مــع اجلــين اللبنــاينع
يف ا ــاالح الــا تــرد في ــا معلومــاح لــددة بنــان الومــود ــل النــرعمل ألفــراد مســلحني
أو ألللحة أو ياكد دا د من قة عهلياهتاع بالـتردام يـع الولـائد املتاحـة اـهن واليتـ ا
وقدراهتا .ومل يقدَّم إىل اليونيفيد ح اآلن دليد علـل عهليـاح نقـد ـل مـانون هبـا لعلـلحة
إىل دا د من قة عهلياهتاع كها مل تعثر علل نل الدليد.
 - 1٤ورصــدح اليونيفيــد مــدنيني حيهلــون ألــلحة ــل مــانون هبــا يف من قــة العهليــاحع
يف انت او للقرار  .)2006( 1701وكان معظم تل ا ـاالح يتعلـق بـافراد حيهلـون ألـلحة
صـــيد .بيـــد أن ألـــلحة صـــغلة منــ ا بنـــادق  -ومنــ ا قنابـــد صـــارو ية يف منالـــبة واحـــدة
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علل األقد  -أمطلقت يف عدة منالباح من ا منازاح .ويف منالـبتني مـن ـذا القبيـد لـق ت
رصاصــة علــل لــق أمــاكن القامــة دا ــد قاعــدة اليونيفي ـد فا ترقتــه دون وقــو إصــاباح
يف صــــفول املــــو فني .وبالاــــافة إىل نلـــ لــــوح مخســــة رمــــا يف  1٨آنار/مــــارع
و ـــــم حيهلـــــون بنـــــادق جوميـــــة يف منـــــازة بـــــالقرن مـــــن مويـــــا (الق ـــــا الغـــــرا).
ويف  2٥آنار/مـــارع رصـــدح اليونيفيـــد أربعـــة رمـــا حيهلـــون بنـــادق جوميـــة يف صـــريفا
(الق ا الغرا) .ويف  26أيار/مايو الحظت اليونيفيد رملني حيه ن السـ ا ويهن لقـان النـار
يف ا ــــــواع يف مــــــوكبني منــــــائزيني منفصــــــلني يف تبــــــنني ويــــــاطر (الق ــــــا الغــــــرا).
ويف  2حزيران/يونيـــه شـــا دح اليونيفيـــد رمـ ـ واحـ ـدا حيهـــد بندقيـــة جوميـــة بـــالقرن
من مرمعيـون (الق ـا النـرقمل) .وأبلغـت اليونيسـي اجلـين اللبنـاين باالنتـ اكاح يف يـع
تلـ ا ــاالح .ويتحهــد اجلــين اللبنــاين املسـ ولية الرئيســية عـن كفالــة لــو املن قــة الواقعــة
بني اخلـط األزرق و ـر اللي ـاين مـن أي أفـراد مسـلحني أو معـداح أو ألـلحة عـدا مـا ىـ
ا كومة اللبنانية واليونيفيد.
 - 1٥وقد التهرح اليونيفيد بصفة عامة يف التهتع خترية تنقد كاملـة يف يـع أحنـاع من قـة
عهلياهتــا علــل الــر م مــن ا ــوادث اجلــديرة بالتنويــه .ويف  7نيســان/أبريدع رمــت جمهوعــة
مــن املــدنيني دوريــة تابعــة لليونيفيــد با جــارة بــالقرن مــن جمــد زون (الق ــا الغــرا)ع
وصـــدمت مركبـــة أ ـــرى إحـــدى مركبـــاح الدوريـــة .وعنـــدما واصـــلت الدوريـــة لـــل اع
صهند طريق ا يف قرية شيحني اجملـاورة (الق ـا الغـرا)ع وتعـرر أفراد ـا للت ديـد مـن ـور
أكــرب عــددا .وأزيــد ا ــامز عقــا مناقنــاح مــع الســكان احمللــيني ســاعدة اجلــين اللبنــاين.
واحتجت اليونيفيد بندة علل ذا ا ادث لدى اجلين اللبناين .وبالاافة إىل نلـ ع أعاقـت
جمهوعة من املدنيني حرية حركة اليونيفيد يف إحدى املنالباح عنـدما مهننعـت دوريـة مركبـاح
تابعة للبعثة من للوو طريق بالقرن مـن ال ـلي يف  ٥نيسـان/أبريد .وتـد د اجلـين اللبنـاين
لتهكني الدورية من املمضمل يف طريق ا.
 - 16ويف تصرل ل ودي يف  16نيسان/أبريدع اقترن مدين من أفراد النـرطة العسـكرية
لليونيفيد كانوا يراقبون لرعة السل بالقرن من الرمينع فصور م وطالب م بتسليهه كاشـ
السرعة .ورفض أفراد اليونيفيد تسليم اجل از.
 - 17ويف  1٨آنار/مـــارع صـــوبت دبابـــة جلـــين الـــدفا اللـــرائيلمل لــ ح ا الرئيســـمل
حنــو دوريــة راملــة تابعــة لفريــق املــراقبني يف لبنــان عــرب اخلــط األزرق بــالقرن مــن الــرمينع
وتتبعـــت الدبابـــة الدوريـــة الـــا كانـــت علـــل بعـــد حـــوا  60متـــرا .واحتجـــت اليونيفيـــد
لدى مين الدفا اللرائيلمل علل ا ادث.
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 - 1٨و لت ع قاح اليونيفيد مع السكان احملليني إجيابيـة إىل حـد كـبل حيـع لـعت البعثـة
إىل تعهيــق التعــاون مــع اجملتهعــاح احملليــة املومــودة يف من قــة عهلياهتــا .وواصــلت اليونيفيــدع
ــا يف نلـ رئــيس البعثــة وقائــد قوهتــاع التعــاون بصــورة مكثفــة مــع الســل اح احملليــة والزعهــاع
الدينيني وممثلمل اجملتهع املدين من أمد زيادة ف ـم واليـة اليونيفيـد وأننـ ت ا .ووفقـا لعولويـاح
االلتراتيجية لليونيفيـد (انظـر )S/2012/151ع تعاونـت البعثـة مـع برنـامم األمـم املتحـدة الاـائمل
علــل تنظــيم تــدريا لـــ  ٥0فــردا مــن مس ـ و شــرطة البلــدياح ابتغــاع تعزيــز ا كــم الرشــيد
يف منون لبنان .ولعت محلـة لغـرع األشـجارع بالتعـاون مـع وزارة البيئـةع إىل ا ـد مـن األكـر
البيئــمل النــامم عــن ومــود البعثــة .وشــاركت اليونيفيــد أيضــا يف محلــة ”ةضــل اجلنــون“ الــا
رع يف إطار ا آالل األشجار يف كافة أحنـاع من قـة العهليـاح .وبالاـافة إىل املبـادراح الـا
نهنفذح دون تكالي ع تَواصَد العهد علـل تنفيـذ املنـاريع السـريعة األكـرع كهـا قـدمت وحـداح
اليونيفيد للهجتهعاح احمللية مساعداح بي رية وطبية ومساعداح يف جما طا األلنان.
 - 19وقامت اليونيفيد ـا متولـ ه  11 000ننـاط عهليـاش شـ ريع ـا يف نلـ تسـيل
الــدورياح وإقامــة نقــاط التفتــين والقيــام ــام املراقبــة .ونهنفــذ مــا يقــرن مــن  10يف املائــة
من أنن ة اليونيفيد بالتنسيق الوكيق مع اجلين اللبنـاين .و ـد مسـتوى انتنـار اجلـين اللبنـاين
منون ر اللي اين عهو ما علـل مـا كـان عليـهع أي بقـوام ينـا ز اللـواعين .وأمـرح اليونيفيـد
 166من املناوراح وحلقاح العهد والـدوراح التدريبيـة املنـتركة مـع اجلـين اللبنـاين هبـدل
سني قدراته التعبوية والعهلياتية .وزادح م ود التدريا املنترو تعزيز التنسـيق بـني اليونيفيـد
واجلين اللبناين كها حسنت فعالية العهلياح املنتركة علل املستويني العهلياش والتعبوي.
 - 20ونفذح فرقة العهد البحرية التابعـة لليونيفيـدع وفقـا لواليتـ اع أننـ ة اعتـرار ختـري
وأتاحت تدريبيا لبحرية اجلين اللبنـاين .و ـ الفتـرة املنـهولة هبـذا التقريـرع اعتراـت فرقـة
العهــد البحريــة طريــق  1 7٤٥لــفينةع كهــا فتنــت الســل اح اللبنانيــة  ٣6٣مركبـيا لضــهان
عــدم إد ــا أي ألــلحة أو أعتــدة ناح صــلة ــل مــانون هبــا إىل لبنــان .ويف إطــار اجل ــود
املستهرة لتعزيـز قـدرة اجلـين اللبنـاينع أمـرح فرقـة العهـد البحريـة التابعـة لليونيفيـد جمهوعـه
 ٣1٣عهلية للتدريا واملناورة لفائدة خترية اجلين اللبناين.
 - 21وا دود البحرية بـني إلـرائيد ولبنـان متنـاز علي ـا وقـد وقعـت حـوادث يف املن قـة
كان بإمكا ا أن تزيد من حدة التوتر .و ـ الفتـرة املنـهولة هبـذا التقريـرع أبقـت اليونيفيـد
علل حضور مرئمل يف اجلزع اجلنـوا مـن من قـة عهلياهتـا البحريـة .وال تنـهد واليـة اليونيفيـد
مراقبــة ــط العوامــاح الــذي أقامتــه إلــرائيد بصــورة انفراديــة والــذي ال تعتــرل بــه ا كومــة
الفترة املنهولة هبـذا التقريـرع نفـذ مـين الـدفا اللـرائيلمل أننـ ة متكـررة
اللبنانية .و
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للصيانة علل طو ط العواماحع وقد التهرح تلـ األننـ ة عـدة أيـام أحيانـا .ويف مـراح
عديــــدةع أطلقــــت زوارق دوريــــة تابعــــة جلــــين الــــدفا اللــــرائيلملع متهركــــزة منــــون
ط العواماحع طلقاح رشاش وطلقاح مضيئة باجتاص الغرن.

باع  -ترتيباح األمن واالتصا
 - 22لت ترتيباح اليونيفيد ل تصا والتنسيق مع ال رفني مل اآللية الرئيسـية لـزن فتيـد
التوتر يف امليدان وملعاجلة املسائد ناح اال تهام املنتروع حفا ـاي علـل وقـ األعهـا العدائيـة
واــهانيا الحتــرام اخلــط األزرق وتعزيــزيا لعمــن وااللــتقرار يف منــون لبنــان .ومــا زالــت
األطرال تتعاون مع اليونيفيد علل يع املستوياح تعاونـا بنـاع وإجيابيـا للهسـاعدة يف ةفيـ
حدة التوتر .وحثت اليونيفيد األطرال علل زيادة التردام آلية االتصا والتنسيق من ـ
ال ار املسبقع عن طريق اليونيفيدع باي أنن ة يهنزمع القيـام هبـا بـالقرن مـن اخلـط األزرقع
ونلـ ـ تفاديـ ـيا لوقـــو أي لـــوع تفـــا م وتبديـــديا جلهيـــع املرـــاول .ومل يهنحـــرز أي تقـــدم
يف ما يتعلق بإنناع مكتا اليونيفيد يف تد أبيا.
 - 2٣ومـــرح االحتفـــاالح الفلسـ ـ ينية بـــذكرى يـــوم األرر يف  ٣0آنار/مـــارع ويـــوم
”النكبـــة“ يف  1٥أيار/مـــايو ويـــوم ”النكســـة“ يف  ٥حزيران/يونيـــه بنـــكد لـــلهمل بفضـــد
االتصاالح الوكيقـة الـا قامـت هبـا اليونيفيـد مـع ال ـرفنيع علـل املسـتوى الثنـائمل ومـن ـ
اآللية الث كيةع وكذل بفضد مواصلة السل اح اللبنانية مراقبت ا للد و وللتجهعـاح العامـة
بالقرن من اخلط األزرق إبان تل املنالباح.
 - 2٤ومـــا زالـــت اليونيفيـــد تـــنظم امتهاعـــاح منتظهـــة للهنتـــدى الث كـــمل الـــذي ينـــارو
فيه ممثلـون عـن اجلـين اللبنـاين ومـين الـدفا اللـرائيلملع باعتبار ـا أداة االتصـا والتنسـيق
ال رئيسية الا تستردم ا البعثة ملعاجلة يع املسائد العهلياتية األمنية والعسكرية املتعلقة بتنفيـذ
القــرار  .)2006( 1701ومنــذ تقــدمي تقريــري األ ــلع عهنقــد امتهاعــان ك كيــانع أحــد ا
يف  1٨آنار/مارع واآل ر يف  11أيار/مايو.
 - 2٥وان وى االمتها األو علل التعرار لنتائم قيقـاح اليونيفيـد يف ا ـادث الـذي
وقــــع يف  2٨كــــانون الثاين/ينــــايرع و ــــو االلــــتعرار الــــذي أحيــــد يف  17نيســــان/أبريد
إىل مين الدفا اللرائيلمل وإىل اجلـين اللبنـاين .وأعـادح التحقيقـاح الـا أمرهتـا اليونيفيـد
تاكيد الوقائع األوليـة للحـادث كهـا ورد نكر ـا يف الفقـرتني  9و  10مـن تقريـري السـابق.
و ـ االمتهــا الث كــمل أكــدح اليونيفيــد مــن مديــد لل ــرفني توصــياهتا الراميــة إىل قيــق
عدة أمور من ا منـع القيـام بـاي ننـاط عـدائمل آ ـر مـن من قـة عهليـاح اليونيفيـدع وا فـايف
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علــل لــ مة اخلــط األزرقع واةــان املزيــد مــن اخل ــواح لكفالــة عــدم ومــود أي ألــلحة
ل منروعة يف من قة العهلياحع ومحاية ل مة أفراد اليونيفيد وأمن م.
 - 26ومشلت جمـاالح التركيـز األ ـرى يف االمتهـاعني الث كـيني االنتـ اكاح الربيـة للرـط
األزرقع واالنت ـ اكاح اجلويــة اللــرائيليةع وعــدم إحــراز التقــدم يف انســحان مــين الــدفا
اللرائيلمل من مشا قرية الغجـر .ومـا زالـت االدعـاعاح اللـرائيلية بقيـام حـزن ا باننـ ة
بــالقرن مــن اخلــط األزرق مواــو ـ ل يف املناقنــاح بــني ال ــرفني .وأعــرن ال رفــان
عن ا تهام ها املتجدد بالتعاون علل الصعيد الثنائمل مع اليونيفيد مـن أمـد إجيـاد حلـو لليـة
عهلية ملسالة االنت اكاح املومسية للرط األزرق.
 - 27والتهر إحراز التقدم يف واع ع ماح مرئية للرط األزرق .وح  12حزيران/يونيهع
كـان ال رفــان قـد اتفقــا علــل تعلـيم  ٣1٣نق ــة مــن أصـد مــا جمهوعــه  ٥27نق ـة علــل اخلــط
األزرق .وط َّرح أفرقة إزالة األلغام التابعة لليونيفيد طرق الوصـو إىل  ٣12نق ـة حـ اآلنع
ومت قيـــاع  2٤9نق ـــة منــ ا .ومت إننـــاع حـــوا  2٣1ع مـــة لنقـــاط اخلـــط األزرقع و قـــق
ك ال رفني من  216نق ة من ا.
 - 2٨ومتنيا مع األولوياح االلتراتيجية لليونيفيد الرامية إىل زيادة قدراح اجلـين اللبنـاينع
واصلت البعثة دعم ذا اجلين يف تنفيـذ ـة ا ـوار االلـتراتيجملع الـا ـمل مـزع ال يتجـزأ
من ة اجلين اللبناين لتنهية القدراح والا تكهِّد اجل ود الا تبذ ا جمهوعـة الـدعم الدوليـة
للبنــان مــن أمــد تعزيــز قــدراح اجلــين اللبنــاين .وعقــدح اللجنــة التومي يــة املعنيــة بــا وار
االلــتراتيجملع الــا تنــهد ممثلــمل اجلــين اللبنــاين واليونيفيــدع امتهاعــا يف  2٨نيســان/أبريد
لتح ديع قائهـة االحتيامـاح العاملـة للجـين اللبنـاين كـمل يقـوم بامل ـام املوكلـة إليـه ومـا
القرار  )2006( 1701يف من قة العهلياحع ونل ابتغاع إب اجل اح املاحنة الدوليـة بتلـ
االحتياماح .وقررح جلنة ا وار االلتراتيجمل الفرعية املعنية بالتدريا اعتهاد ـم ”تـدريا
املدربني“ من أمد تعزيز التدامة أنن ة التدريا املنتركة بني البعثة واجلين اللبناين.

ميم  -نز ل ا اجلهاعاح املسلحة
 - 29ال يزا احتفايف حزن ا و اعـاح أ ـرى بالسـ ا ـارع لـي رة الدولـة اللبنانيـةع
يف انت او للقراراح  )200٤( 1٥٥9و  )2006( 16٨0و )2006( 1701ع حيد من قـدرة
الفتـرة املنـهولة
الدولة علل ممارلة ليادهتا وبسط لل ت ا بنكد كامد علل أرااي ا .و
هبذا التقريرع مدد حسن نصر ا األمني العام زن ا التاكيد علنـاي أن ا ـزن تتلـ قـدراح
عســكرية كــبلة ومت ــورة منفصـــلة عــن قــدراح الدولــة اللبنانيـــةع قــائ إ ــا تنــكد رادعــيا
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ألي عـدوان لتهــد مــن مانــا إلــرائيد .وأوردح تقــارير صــحفية صــادرة يف اآلونــة األ ــلةع
نق ـ عــن مصــادر مــن حــزن ا ع صــورا ملــا يبــدو أنــه قــدراح عســكرية حيــتف هبــا ا ــزن
يف منون لبنان وإع ن ا ـزن أنـه مسـتعد اللـتردام تلـ القـدراح .و ـ الفتـرة نفسـ اع
مل تعقــد جلنــة ا ــوار الــوط أي امتهــا ومل جتــر أي مباحثــاح رمسيــة أ ــرى بــني األطــرال
اللبنانية بنان ل ا حزن ا .
 - ٣0وأبلغت قـواح األمـن عـن تنفيـذ عـدة عهليـاح نامحـة ملنـع أننـ ة إر ابيـة واعتقـا
إر ــابيني مزعــومني .فقــد ألقــمل القــبض علــل مــواطنني لبنــانيني ولــوريني زعــم أ ــم ينتهــون
إىل عــدد مــن التنظيهــاحع من ـ ا مب ــة النصــرة وتنظــيم الدولــة الل ـ مية يف العــراق والنــامع
ونل ـ يف بلــداح يف يــع أحنــاع لبنــان .ويف  20أيار/مــايوع اكتهنن ـ م ــاز متفجــر مرجتــد
لهو علل مركبة وأمب د مفعوله بالقرن من نق ة تفتين للجين اللبناين يف عرلا .
 - ٣1والتهرح املفاوااح لإلفراع عن الر ـائن الــ  26احملتجـزين مـن قلبـد مب ـة النصـرة
وتنظــيم الدولــة الل ـ مية يف العــراق والنــامع ولــط تــاول مــن أن يكــون بعــض الر ــائن
احملتجزين من قلبـد التنظـيم قـد نقلـوا إىل الرقـة يف اجله وريـة العربيـة السـورية .و ـ الفتـرة
املنهولة هبذا التقريرع ألقمل القبض علل مواطنَني لبنانيَّني ومـواطن لـوري ل شـتباص يف قيـام م
بدور يف ا ت ال اجلنود املعنيني.
 - ٣2ومل يهنحــرز أي تقــدم علــل صــعيد تفكيـ القواعــد العســكرية الــا ــتف هبــا اجلب ــة
النـــعبية لتحريـــر فلسـ ـ ني  -القيـــادة العامـــة وفـــت االنتفااـــة .وكـــان قـــد تقـــرر تفكيـ ـ
ذص القواعد يف ملساح ا وار الوط الا مرح عام  .2006وما زا ومود ـذص القواعـد
ينــتق مــن الســيادة اللبنانيــة ويعرقــد قــدرة الدولــة علــل رصــد ومراقبــة أمــزاع مــن ا ــدود
السورية  -اللبنانية بصورة فعالة.
 - ٣٣أما ا الة يف تيم عني ا لـوة الفلسـ ي فكانـت متـوترة ـ الفتـرة املنـهولة هبـذا
التقريــــر يف أعقــــان قتــــد مــــواطن لبنــــاين منتســــا إىل لــــرايا املقاومــــة التابعــــة ــــزن ا
يف  ٥نيسان/أبريدع وأيضا من مراع ارتكان للسلة مـن لـاوالح اال تيـا  .وواصـلت القـوة
األمنية املنتركة م ود ا الرامية إىل ا فايف علل االلتقرار يف املريم وقد ولـعت اآلن ن ـاق
انتنار ا يف مناطق أ رى دا له.

دا  -حظر األللحة ومراقبة ا دود
 - ٣٤قضـــل جملـــس األمـــن يف قـــرارص  )2006( 1701بـــان علـــل يـــع الـــدو أن متنـــع
بيع أو تزويـد أي كيـان أو فـرد يف لبنـان بالـلحة ومـا يتصـد هبـا مـن عتـاد مـن كـد األنـوا ع
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من مانا مواطني ا أو ان قا من أرااي ا أو بالتردام السفن وال ائراح الا ترفـع عله ـا.
ويف نفس القرار طلـا اجمللـس أيضـا مـن ا كومـة اللبنانيـة تـامني حـدود ا و ل ـا مـن نقـاط
الد و ملنع د و األللحة وما يتصد هبا من عتاد إىل لبنان دون موافقت ا.
 - ٣٥وقد دأن ممثلـو حكومـة إلـرائيد علـل االدعـاع بـان نـاو عهليـاح كـبلة ومتواصـلة
لنقــد األلــلحة إىل حــزن ا عــرب ا ــدود اللبنانيــة  -الســوريةع وأن حــزن ا قــد ــع اآلن
ترلانة تزيد عن  100 000قذيفـة وصـارو ع تـدعمل إلـرائيد أن أ لبـ ا مومـود يف املنـاطق
الســــكنية املدنيــــة .ونكــــر حســــن نصــــر ا األمــــني العــــام ــــزن ا يف ــــان ألقــــاص
يف  2٤أيار/مــايوع أن حــزن ا تل ـ أكــرب قــدرة عســكرية لــه منــذ إننــائه وأن ـه مســتعدع
يف حـــا وقـــو جـــوم مـــن مانـــا إلـــرائيدع اللـــتردام قدراتـــه للـــرد عليـــه مـــن لبنـــان
ومــن اجله وريــة العربيــة الســورية .ولــئن كانــت األمــم املتحــدة تا ــذ ــذص االدعــاعاح ما ــذ
اجلدع فإنه ليس يف ولع ا حاليا التحقق من ا ب ريقة مستقلة.
 - ٣6و ــ الفتـــرة املنــهولة هبـــذا التقريـــرع تَواصَـــد القتـــا الـــدائر يف من قـــة القلهـــون
يف اجله ورية العربية السورية كها التهر ورود تقارير عن حركة املقاتلني واالجتـار باأللـلحة
عرب ا دود بني البلدين .وقد اعتـرل حـزن ا علنـيا نـاركته يف القتـا يف من قـة القلهـون
واد مب ة النصرة يف من قـة ا ـدود ـل املرلـومة بـني لبنـان واجله وريـة العربيـة السـوريةع
ــا يف نلـ قــرن البلــداح اللبنانيــة عرلــا وبريتــا وال فيــد .و ـ الفتــرة املنــهولة هبــذا
التقريرع أقيم عدد مـن اجلنـازاح ملقـاتلمل حـزن ا ممـن قتلـوا يف اجله وريـة العربيـة السـورية.
ووردح أيضــا تقــارير عــن مقتــد مــواطنني لبنــانينيع ومن ـ م أعضــاع يف مب ــة النصــرة وتنظــيم
الدولة الل مية يف العراق والنامع يف القتا الدائر يف لياق الزنا السوري.
 - ٣7و ـ الفتـرة املنــهولة هبـذا التقريــرع ازداد عـدد حــوادث إطـ ق النــار عـرب ا ــدود
مــن اجله وريــة العربيــة الســورية باجتــاص لبنــان .ووقــع  ٨7م ـن حــوادث إط ـ ق النــار وعنــرة
حــوادث قص ـ وأطلقــت عنــرة صــواري باجتــاص لبنــانع وش ـنت طــائراح ا كومــة الســورية
ما ال يقد عن  22ارة موية علل األراامل اللبنانية.
 - ٣٨وانتنر اجلين اللبناين علل طو ا دود اللبنانية  -السـورية هايـة السـكان املـدنيني
الــذين يعينــون يف تل ـ املنــاطق مــن لــاوالح تســلد اعــاح املعاراــة الســورية املســلحة
والعناصـــر املت رفـــة مـــن مب ـــة النصـــرة وتنظـــيم الدولـــة اللـ ـ مية .ويف  16آنار/مـــارع
و  2نيسان/أبريدع اشتب اجلين اللبناين بعناصر مسـلحة يف وادي محيـد ومنعتـ ا مـن د ـو
بلــــدة عرلــــا  .ويف  7نيســــان/أبريدع الــــتولت وحــــداح اجلــــين اللبنــــاين علــــل موقــــع
كان ت لي رة مب ة النصرة يف املرلمة بضـواحمل رأع بعلبـ ع حيـع وقعـت اشـتباكاح
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أ رى يف  16نيسان/أبريد .وقص اجلين اللبناين مناطق لي ة بعرلا للحيلولة دون إقامـة
مواقــع حــو تل ـ البلــدة .ويف  ٤حزيران/يونيــهع أنن جملــس الــوزراع للجــين اللبنــاين باةــان
التدابل الضرورية للدفا عن ليادة البلد ول مة أراايه.
 - ٣9و ـ الفتــرة املنــهولة هبــذا التقريــرع مقــدِّم دعــم دو للجــين اللبنــاين لتعزيــز قدرتــه
علـل محايـة لبنـان مـن الت ديـداح الر ابيـة ولتـامني ا ـدود مـع اجله وريـة العربيـة الســورية.
ويف  20نيســان/أبريدع وصــلت إىل لبنــان أو شــحنة مــن األلــلحة الفرنســية املقتنــاة يف إطــار
املنحــة البــال قــدر ا  ٣ب يــني دوالر الــا قدمت ـ ا املهلكــة العربيــة الســعوديةع وقــدم شــركاع
كنائيون آ رون أيضا معداح وتدريباح عسكرية.
 - ٤0وال يــزا عــدد ال مــئني املســجلني يقــارن املســتوى نفســه املنــار إليــه يف تقريــري
األ ــلع ــل أ ـــم منتنــرون علــل أكثـــر مــن  1 170جمتهعــا لليـــا يف يــع أحنــاع البلـــدع
ا يف نل  ٥٥ ٨٣٣المئا يومدون يف من قة عهلياح اليونيفيد .ويومـد يف لبنـان المئـون
آ ـرون مسـجلون مــن ـل الســوريني يبلـ عــدد م  1٨ ٨٤9المئـاع معظه ــم مـن العــراق.
وجيــري حاليــا تنفيــذ ــة لبنــان ل لــتجابة لعزمــةع ويعهــد  100شــري يف الوقــت الــرا ن
يف  ٥٥يف املائة من األراامل اللبنانية .ولجلت املنظهـة الدوليـة للـ جرة أيضـا حنـو 21 000
مــــن اللبنــــانيني العائــــدين مــــن اجله وريــــة العربيــــة الســــوريةع ــــل أن التقــــديراح تنــــل
إىل أن ما يقرن من  ٥0 000من املواطنني اللبنانيني عادوا إىل لبنان.
 - ٤1وتضع املعايل اجلديدة للد و والقامةع السارية علل املواطنني السوريني منذ كـانون
الثاين/يناير 201٥ع قيودا علل الد و إىل لبنان يف يع ا االح مـا عـدا ا ـاالح النسـانية
االلـتثنائية .وطلبــت ا كومــة اللبنانيـة مــن مفواــية شـ ون ال مــئني يف  ٥أيار/مــايو 201٥
أن توقـ م قتــا تســجيد ال مــئني اجلــدد وأن تنـ ا مــن قاعــدة بياناهتــا لتســجيد ال مــئني
 2 626المئا لهنجلوا منـذ  ٥كـانون الثاين/ينـاير  .201٥وجتـري املفواـية حاليـا مناقنـاح
مع وزارة الن ون االمتهاعية بنـان األلـاليا الـا لـتهنتبع يف املسـتقبد يف مسـاعدة ال مـئني
السوريني املسجلني.
 - ٤2وتنـ ـ د ـــرول ال مـــئني يف لبنـــان تـــد ورا .فهـــا زا ال مئـــون عراـــة لل ـــرد
مـن مسـاكن مع ويوام ـون مصــاعا متزايـدة يف القامـة بنـكد قــانوين يف لبنـانع ممـا جيعلـ م
أكثــر عراــة للتوقي ـ و ــلص مــن أشــكا لــوع املعاملــة .وتنــكد النســاع واألطفــا نســبة
 ٨0يف املائة من ال مئني .وال تزا ترد أنباع عن حـاالح الـزواع املبكـر والقسـريع وممارلـة
البغا ع من أمد البقاع علل قيد ا ياةع ال لـيها يف صـفول النسـاع والفتيـاح ال مئـاح .وكلثـا
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األطفــا البــال جمهــوع م  ٥٣ 000طف ـ الــذين أ ب ـ م المئــون لــوريون منــذ آنار/مــارع
 2011ليست لدي م ش اداح مي د.
 - ٤٣وعلل مدى األش ر اخلهسة األ لةع أدى نق التهويد إىل تقل املساعدة الغذائيـة
املقدمة ل مئني السوريني بنسـبة  60يف املائـةع ومل يعـد أكثـر مـن  10٣ 000مـن السـوريني
يتلقــون املســاعدة النقديــة .ويظــد أكثــر مــن  ٣00 000طفــد المــو لــرومني مــن فــرن
االلتحاق باي برنامم تعليهمل .ويف  16نيسان/أبريد تع دح وزارة التعليم ضـاعفة معـدالح
التسجيد باملدارع عن طريق تسـجيد  200 000طفـد يف التعلـيم النظـامملع وتيسـل التحـاق
املسر ع ونل ر نا بالتهويد الدو .
 100 000طفد آ ر من ال مئني بربامم التعليم َّ
 - ٤٤ود ــد عــدد قليــد مــدا مــن ال مــئني الفلس ـ ينيني إىل لبنــان مــن اجله وريــة العربيــة
الفترة املنهولة هبذا التقريرع بعد فـرر ا كومـة اللبنانيـة يف أيار/مـايو 201٤
السورية
قيودا علل د و م .ويظد العدد الكلمل ل مئني الفلس ينيني يف لبنان القادمني مـن اجله وريـة
العربيــة الســورية مســتقرا عنــد مســتوى  ٤٥ 1٥0المئــا مســج لــدى وكالــة األمــم املتحــدة
ل اكة وتنغيد ال مئني الفلس ينيني يف النرق األدىن (األونروا) .وال يـزا أولئـ ال مئـون
يوام ون قيودا فيها يتعلـق بتجديـد إقامتـ م يف لبنـان .ويف  22أيار/مـايوع أمعلـن عـن ةفـيض
املساعدة املقدمـة ل مـئني الفلسـ ينيني القـادمني مـن اجله وريـة العربيـة السـوريةع ولـتتوق
يف متوز/يوليه  201٥املساعدة النقدية بل  100دوالر الا كانت تهنقدم ـم أل ـرار تـامني
املاوى .ومـا يقـدر بنحـو  ٣ 000مـن األطفـا ال مـئني الفلسـ ينيني ـل ملـتحقني ـدارع
يف الوقت الرا ن.

اع  -األلغام األراية والقنابد العنقودية
 - ٤٥مت التثبت من قدراح مخسة أفرقة لزالة األلغـام يـدويايع وفريـق للـترل مـن الـذ لة
املتفجــرةع وفريــق عســكري لزالــة األلغــام آليــا وفرهتــا البلــدان املســا ة بقــواح يف اليونيفيــدع
ومت ننـــ هنـر ا يف من قــــة عهليــــاح البعثــــة .و ــ ـ الفتــــرة مــــن  2٨شــــباط/فرباير 201٥
إىل  10حزيران/يونيــــه 201٥ع أزالــــت اليونيفيــــد املتفجــــراح املنتنــــرة يف أرار تتجــــاوز
مســـاحت ا  ٤6٨متـــرا مربعـــا هبـــدل إتاحـــة الوصـــو إىل نقـــاط اخلـــط األزرق .وبالاـــافة
إىل نل ـ ع مت ديــد مكــان  1٥مــن األلغــام املضــادة لعفــراد وتــدمل ا .وع ـ وة علــل نل ـ ع
أمــرى فريــق دائــرة األمــم املتحــدة لإلمــراعاح املتعلقــة باأللغــام مــا عــددص  12ننــاطا للتثبــت
من القدراحع و  26زيارة للتحقق من اجلودة إىل مواقع جتري في ا عهلياح أو مواقـع انتـ ت
في ا العهلياحع ولتة أنن ة لدعم التدرياع و  11٣من االمتهاعاح التنسـيقية والحاطـاح
الع مية والعرور اليضاحية.
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 - ٤6و ـ الفتــرة املنــهولة هبــذا التقريــرع وقعــت يف من قــة عهليــاح اليونيفيــد ك كــة
حـــوادث مرتب ـــة رلفـــاح ا ـ ـرن مـــن املتفجـــراح وباأللغـــام األراـــية .ووقـــع انفجـــار
يف  27آنار/مارع بـالقرن مـن زبقـني (الق ـا الغـرا) يبـدو أنـه ـم عـن ن ـلة عنقوديـةع
وألــفر عــن مقتــد طفــد واحــد وإصــابة أربعــة أطفــا ــروا .ويف  1٤نيســان/أبريدع انفجــر
لغـــم مضـــاد لعفـــراد يف حقـــد ألغـــام مولـــوم بـــالقرن مـــن بليـــدا (الق ـــا النـــرقمل) فـــادى
ق مــدينل د ــد نلـ املوقــع .ويف  26أيار/مــايوع أ ــق لغـم مضــاد لعفــراد أاــرارا
إىل بتـر لــا م
بناحنة مدنية كانت تسل علل طريق للية يف مارون الراع (الق ا الغرا).

واو  -ترليم ا دود
 - ٤7مل يهنحــرز أي تقــدم بنــان ترلــيم ا ــدود اللبنانيــة الســورية أو تعليه ــا ـ الفتــرة
املنهولة هبذا التقريرع ا يف نل يف املناطق الا تعترب في ا ا دود ـل م كدـدة أو لـد نـزا ع
علل النحـو الـذي دعـا إليـه جملـس األمـن يف القـرارين  )2006( 16٨0و .)2006( 1701
فلكمل تبسط ا كومة اللبنانية لل ت ا علل يـع األرااـمل اللبنانيـةع ولـتهكني اجلـين اللبنـاين
وقــواح األمــن اللبنانيــة مــن اــبط األمــن علــل ا ــدود ملنــع د ــو األلــلحة أو مــا يتصــد
هبــا مــن عتــادع ال بــد مــن ترلــيم ا ــدود وتعليه ــا بــني لبنــان واجله وريــة العربيــة الســورية
يف أقرن وقت ممكن.
 - ٤٨وكـــذل مل يهنحـــرز أي تقـــدم بنـــان مســـالة مـــزار شـــبعا .ففـــمل رلـــالة م ر ـــة
 16آنار/مــارع موم ــة إ د ()S/2015/184ع نكــر املهثــد الــدائم للجه وريــة العربيــة الســورية
أن ترلـيم ا ــدود يف من قــة مــزار شـبعا ينبغــمل أن يــتم بعــد إ ـاع االحــت اللــرائيلمل لتلـ
املن قة وفقا للقراراح ناح الصلة .ومل يرد أي رد ح اآلن ال من إلرائيد وال مـن اجله وريـة
العربيــة الســورية بنــان التحديــد امل قــت لتل ـ املن قــة الــوارد يف تقريــري امل ـ ر  ٣0تنــرين
األو /أكتوبر  2007املتعلق بتنفيذ القرار .)S/2007/641( )2006( 1701

كالثا  -أمن ول مة قوة األمم املتحدة امل قتة يف لبنان
ــــا األمنيــــة وتــــدابل ا الراميــــة إىل الترفيـــ
 - ٤9رامعـــت اليونيفيــــد بالــــتهرار
مــن حــدة املرــاطرع ونســقت ا بنــكد وكيــق مــع الســل اح اللبنانيــة .والعهــد مــار علــل تنفيــذ
أعها سني املننـتح واألصـو اخلاصـة ختهايـة القـواح .وال تـزا التـدابل األمنيـة الصـارمة
لارية يف مزع من الق ا النرقمل من من قة عهلياح اليونيفيد.
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 - ٥0وواصلت القوة رصد المراعاح اجلارية يف احملكهة العسكرية اللبنانيـة اـد أشـران
يهننتبه بضلوع م يف التر يط لنن جهاح لة علل اليونيفيـد أو شـن م تلـ ا جهـاح.
ففمل قضية ا جوم الذي شهنن علل حفظة ل م إلبانيني يف عام 2007ع انت ل التحقيق بنـان
منتبه فيه أملقمل القبض عليه .ويف قضية تتعلق هبجوم ل آ ر وقع يف عـام 200٨ع عهنقـدح
ملســـة الـــتها يف لكهـــة التهييـــز العســـكرية يف  17آنار/مـــارع 201٥ع ومـــن املقـــرر
عقــد ملســة االلــتها املقبلــة يف  1تنــرين األو /أكتــوبر  .201٥وال يــزا التحقيــق ماريــا
يف ك ـ ث قضــايا تتعدلــق هبجهــاح ــلة ارتهنكبــت يف عــام  .2011ويف قضــية تتعلــق بإبــداع
نية إر ابية فمتحت يف كانون الثاين/ينـاير 201٤ع مـن املقـرر عقـد ملسـة الـتها يف احملكهـة
العســكرية الدائهــة يف  10متوز/يوليــه  .201٥وهبــدل تعزيــز تعــاون البعثــة مــع الســل اح
القضــائية العليــاع التقــل رئــيس بعثــة اليونيفيــد وقائــد قواهتــا مــع رئــيس جملــس القضــاع األعلــل
واملدعمل العام ومس ولني من احملكهة العسكرية يف  22أيار/مايو.

رابعا  -انتنار قوة األمم املتحدة امل قتة يف لبنان
 - ٥1ح  ٣1أيار/مـايو 201٥ع كـان القـوام العسـكري لليونيفيـد يتـال مـن 10 ٤6٣
فردا عسكريا ينتهون إىل  ٣9بلدا مسـا ا بقـواحع منـ م  ٣9٨امـرأةع و  272مو فـا مـدنيا
دوليــا من ـ م  ٨2امــرأةع و  600مو فــا مــدنيا وطنيــا من ـ م  1٥0امــرأة .وتضــم اليونيفيــد
بالاافة إىل نل  ٥2مراقبا عسكريا تابعني يئة األمم املتحـدة ملراقبـة ا دنـة منـ م  ٤نسـاع.
وتعهد اليونيفيد علل زيادة عدد النسـاع الـ ش يـتم إيفـاد ن مـن مـدنياح وعسـكرياحع بغيـة
التقليد من ا ت التوازن بني اجلنسني يف البعثة.

امسا  -م حظاح
 - ٥2أمعــرن عــن التبنــاري با ــدوع وااللــتقرار الســائدين يف الوقــت الــرا ن يف من قــة
عهلياح اليونيفيد وعلـل طـو اخلـط األزرقع و صوصـا أن نلـ يـاش بعـد وقـو االنتـ او
اخل ل التفاق وق األعهـا العدائيـة يف  2٨كـانون الثاين/ينـاير .إال أن القلـق يسـاورين إزاع
ما يصدر عن إلرائيد وحزن الــله مـن تصـرحياح إع ميـة وعلنيـة تصـعيدية تهنسـ م يف إشـاعة
أمواع التوتر .واندال الزنا املسل جمددا ليس أمرا حتهيا .إن تقع علـل كـد مـن ا كـومتني
اللرائيلية واللبنانية مس وليةع بـد وامـاع تعزيـز االلـتقرارع واةـان يـع اخل ـواح املهكنـة
ملنع ر وقو حوادث قد هتدد وق األعها العدائيـةع والوفـاع بالتزام هـا بالتنفيـذ الكامـد
جلهيـــع أحكـــام القـــرار  .)2006( 1701وعليـــهع أكـــرر دعـــوش يـــع األطـــرال املعنيـــة
إىل االمتنـــــا عـــــن اخل ابـــــاح التاميجيـــــة والت ديـــــداح بالـــــتردام القـــــوة الـــــا تزيـــــد
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من ر التصعيد واخل ا يف التقدير .وأ تنم ذص الفرصة اللتحضار آكار الـزنا الـذي انـدلع
عام  2006ع وللتنويه بـان أي موام ـة مديـدة لـيكون ر ـا أكـرب بكـثلع ولتـذكل يـع
األطرال بالتزاماهتا وما القانون الدو النساين.
 - ٥٣وقد دعا جملس األمن مرارا ك من إلرائيد ولبنان إىل اةان واح لددة للتوصـد
إىل وقـ دائــم لط ـ ق النــار ولتنفيــذ القــرار  )2006( 1701تنفيــذا كــام  .ونظــرا لتزايــد
تقدلــا األمــواع القليهيــةع وتص ـاعد تــاطر حــدوث ــا يف التقــديرع فــإن إحــراز تقــدم بنــاع
يف تنفيذ القرار  ) 2006( 1701يكتسـمل أ يـة أكـرب مـن أي وقـت مضـل .وبنـاع علـل الثقـة
الـــا ترلـــرت بفضـــد اجل ـــود الـــا بـــذ ا منســـقمل اخلـــان واليونيفيـــدع أدعـــو ال ـــرفني
إىل بــذ م ــود متجــددة ومتضــافرة ح ـ يتســىل التوصــد إىل تســوية بنــان األحكــام العالقــة
من القرار .وإن علل أ بة االلتعداد ملسـاعدة ال ـرفني يف ـذا املسـعل .كهـا أحـع ال ـرفني
علل مواصلة املناركة بنناط يف اجل ود الا تبذ ا القـوة ملنـع ننـون الزناعـاح ويف مبادراهتـا
لبناع الثقة من أمد ا فايف علل االلتقرار يف منون لبنـان وعلـل امتـداد اخلـط األزرق .فثهـة
ــواح تكــن لل ــرفني اةان ــا لبنــاع الثقــةع وأطلــا إلي هــا أن يغتنهــا الفرصــة للتوصــد
إىل اتفــاق بنــان الترتيبــاح احملليــة العهليــة الــا مــن شــا ا أن ةفـ مــن تــاطر إشــاعة التــوتر
ووقو حوادث علل امتداد اخلط األزرق.
 - ٥٤وأعــرن عــن ألــفمل لعــدم إحــراز أي تقــدم يف مــا يتعلــق ن قــة مــزار شــبعا وفقــا
للفقرة  10مـن القـرار  .) 2006( 1701وقـد أبـرزح الت ـوراح األ ـلة يف امليـدان مـا يـنجم
عن عدم معاجلة ذص املسالة من احتهـاالح زعزعـة االلـتقرارع كهـا أ ـا تثبـت اـرورة إحـراز
تقدم بناع بدال من املزيد من التـا ل .وأطلـا جمـددا مـن اجله وريـة العربيـة السـورية وإلـرائيد
أن يردا علل التحديد امل قت ملن قة مزار شبعا الذي قدمته يف تنـرين األو /أكتـوبر 2007ع
وأشجع ال رفني علل العهد مع منسقمل اخلان ومع اليونيفيد لجياد تسوية ذص املسالة.
 - ٥٥وينــكد احــت مــين الــدفا اللــرائيلمل لنــها قريــة الغجــر واملن قــة املتامخــة
ــا الواقعــة مشــا اخلــط األزرق انت ـ اكا مســتهرا للقــرار  .)2006( 1701وإلــرائيد ملزمــة
بســحا قواهتــا املســلحة مــن املن قــةع وفقــا للقــرار .وأحــع الســل اح اللــرائيلية علــل اةــان
ـــواح لتحقيـــق تلـ ـ الغايـــةع وأشـــجع ا علـــل زيـــادة االلـــتفادة مـــن ومـــود اليونيفيـــد
ومن م از ا للتنسيق واالتصا لتيسل االنسحان من املن قة بنكد للس وآمن.
 - ٥6ومن املسائد الا ال تزا تنكد مصدر قلق بال كون إلـرائيد تواصـد انتـ او اجملـا
اجلــــوي للبنــــان بنــــكد يــــوممل تقريبــــاع يف جتا ــــد تــــام لســــيادة لبنــــان وألحكــــام القــــرار
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 .)2006( 1701وأدعــو حكومــة إلــرائيد مــرة أ ــرى إىل وق ـ
فوق األراامل واملياص القليهية اللبنانية.

يــع عهليــاح التحليــق

 - ٥7وكذل أنكد ر السـل اح اللبنانيـة سـ وليت ا الرئيسـية عـن كفالـة لـو املن قـة الواقعـة
بني ر اللي اين واخلط األزرق من األللحة ل املانون هبا .وا وادث األ لة الـا الـتهنردمت
في ــا ألــلحة جوميــة وألــلحة صــغلة وقنابــد صــارو يةع وا جــوم الــذي شــنه حــزن ا
بالقذائ علل قافلة عسـكرية إلـرائيلية عـرب اخلـط األزرق يف  2٨كـانون الثـاين /ينـايرع تـرب ن
علل أنه ال تزا يف املن قة أللحة ـل مـانون هبـا .و ـذص ا ـوادثع إاـافة إىل قـدراح حـزن
ا املعلنة ناتيا يف اجلنونع تثل قلقا بالغا .وأدعو السل اح اللبنانية مـرة أ ـرى إىل كفالـة عـدم
ومود أللحة ل مانون هبا يف من قة عهلياح اليونيفيدع وفقا للقرار .)2006( 1701
 - ٥٨ويســتهر إحــراز التقــدم يف واــع ع مــاح مرئيــة علــل اخلــط األزرق بفضــد التــزام
كـد مـن اجلــين اللبنـاين ومـين الــدفا اللـرائيلمل .وأشـجع األطــرال علـل مواصـلة العهــد
ا وار البنـاع مـع اليونيفيـدع ـا يف نلـ مـا يتعلـق
من أمد التوصد إىل نقاط اتفاق من
بامزاع اخلط األزرق حيع ترى األطرال أن واع الع ماح مثار ـ ل .ومـن شـان واـع
الع ماح املرئية علل اخلط األزرق أن يعزز رصـد االنتـ اكاح ويسـ م بقـدر كـبل يف اـهان
ل مة اخلط .وأود أيضا أن أنكر يع األطرال بان االحترام التام للرط األزرق عامـد بـال
األ ية يف ا فـايف علـل االلـتقرار وا ـدوع يف املن قـةع وأن أي انتـ او متعهـد للرـط األزرق
أمر ل مقبو .
 - ٥9ويســــاورين قلــــق بــــال مــــن أن الفــــرا يف رئالــــة اجله وريــــة ال يــــزا يقــ ـور
علل حنـو ـل قـدرة لبنـان علـل التصـدي للتحـدياح األمنيـة واالقتصـادية واالمتهاعيـة الـا
يوام ــا .وأكــ علــل روا القيــادة الــا أبــدا ا رئــيس الــوزراع لــ م مــن ــ احملافظــة
علل وحدة ا كومةع وأ يا هيع األطرال أن تعهد بنكد بناع لـتهكني ا كومـة مـن أداع
م ام ا بفعالية .وأدعو يع القادة اللبنانيني إىل التقيد بدلتور لبنان وباتفاق ال ـائ وامليثـاق
الــوط ع وإىل طــرا ليالــاح التحــزن مانبــا بتقــدمي الــتقرار لبنــان ومصــلحته الوطنيــةع وإىل
التحلــمل بالقيــادة واملرونــة ال زمــتني النترــان رئــيس للجه وريــة .وعهليــة ا تيــار رئــيس
اجله ورية عهلية لبنا نية ختتة وجيا أن تظد كذل ع بعيدا عن التـد د األمـنيب .ومـن األ يـة
كــان يف نفــس الوقــت أن يقتــرن الــدعم الــدو للبنــان بــإمراعاح ادفــة يترــذ ا القــادة
السياليون للبلد .فالتهرار أعضاع الربملان يف مقاطعـة اجللسـاح الربملانيـة يقـور تقاليـد لبنـان
الدتقراطيــة .وينبغــمل أن يفــمل أعضـــاع الربملــان بــالتزام م ويعقـــدوا ملســة النترــان رئـــيس
اجله ورية دون مزيد من التا ل.
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 - 60وال يــزا يســاورين قلــق عهيــق إزاع الت ديــد الــذي تنــكله اجلهاعــاح املت رفــة العنيفــة
لسكان لبنان الذين يعينون يف املناطق النرقية املتامخة للحدود مع اجله وريـة العربيـة السـورية.
وأش يد إشادة قوية بتصـهيم اجلـين اللبنـاين وحزمـه يف القيـام بـدورص يف محايـة املنـاطق ا دوديـة
للبلد والدفا عن ليادته ول مته القليهيةع ويف ا فـايف علـل الـتق البلـدع بوصـ اجلـين
امل لسة النـرعية الوحيـدة للدولـة يف نلـ الصـدد .وأكـرر دعـوش أيضـا للج ـاح الـا تجـز
ر ــائن مــن اجلنــود وأفــراد قــواح األمــن اللبنانيــة إىل الفــراع عنـ م علــل الفــور .وأحــع يــع
الزعهاع السياليني اللبنانيني علل الت حم يف دعم اجلين اللبناين وجتنا لـق مزيـد مـن الفـرا
يف املناصا العسكرية واألمنية يف ذص املرحلة ا امسة ألمن البلد والتقرارص.
 - 61وأرحا بالدعم الدو املستهر للجين اللبناين وقواح األمن اللبنانية مـن أمـد تعزيـز
قــــدراهتها علــــل التصــــدي للتحــــدياح األمنيــــة املتعــــددة الــ ـا يوام ــــا لبنــــان .وأالحــ ـ
أن نل الدعم يكفد الن ور باحد العناصر الرئيسية يف عهد جمهوعـة الـدعم الدوليـة للبنـان.
ويف ذا الصددع أرحا بوصو النحنة األوىل من الـدعم الفرنسـمل للجـين اللبنـاين يف إطـار
املنحــة الســرية الــا قدمت ـ ا املهلكــة العربيــة الســعوديةع وبالــتهرار تقــدمي املســاعدة الثنائيــة
من الوالياح املتحدة األمريكية وم ـاح أ ـرى .وأشـجع النـركاع الثنـائيني واجل ـاح املاحنـة
علل مواصلة دعه م للجين اللبناين يف اجملاالح الا حيتاع في ا أشد االحتياع لتزويـدص بـامليزة
التنغيلية ال زمة من أمد التصدي للت ديداح األمنيـة بفعاليـةع ـا يف نلـ يف جمـا مكافحـة
الر ان وزيادة القدرة علـل االنتنـار علـل طـو ا ـدود اللبنانيـةع وكـذل يف لـياق ـة
ا وار االلتراتيجمل باعتبار ا مزعا ال يتجزأ من ة تنهية قدراح اجلين اللبناين.
 - 62وأشجا أعها القص وإط ق النار واالنت اكاح اجلوية يف اجتاص املنـاطق ا دوديـة
اللبنانية ان قا من اجله ورية العربيـة السـوريةع فضـ عـن حركـة املقـاتلني املسـلحني والعتـاد
ا ــرا بــني البلــدين .فعــدم ترلــيم وتعلــيم ا ــدود بــني البلــدين لــيس مــربرا اللــتهرار انتـ او
لــيادة لبنــان .وأدعــو حكومــة اجله وريــة العربيــة الســورية واجلهاعــاح املتحاربــة يف من قــة
القلهون و ل ـا مـن املنـاطق املتامخـة للبنـان إىل الكـ عـن ـذص االنتـ اكاح واحتـرام لـيادة
لبنان ول مته القليهية.
 - 6٣وأديــن منــاركة مــواطنني لبنــانيني يف الــزنا الــدائر يف اجله وريــة العربيــة الســورية
يف انت او لسيالة الناي بالنفس الا تنت ج ا حكومة لبنان ومبادئ إع ن بعبدا الذي وافقـت
عليـه يـع األطـرال السيالــية يف البلـد يف حزيران/يونيـه 2012ع والــذي أعـاد جملـس األمــن
التاكيــد علــل أ يتــه .وأدعــو يــع األطــرال اللبنانيــة إىل العــدو عــن أي تــورط يف الــزنا
السوريع متنيا مع التزاماهتا يف ذا الصدد.
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 - 6٤ويساورين قلق متزايد إزاع اشتداد الت رل يف املن قة وما ينكله نل من ر علـل
لبنـان .وأرحــا بــا وار بــني األطــرال اللبنانيــة لـعيا لترفيـ حــدة التــوتراح بــني ال وائـ
ودا ل اع وأشجع قادة البلد علل املبادرة بالدعوة إىل االعتدا واعتهاد ا لو الولـط ـ
ذص الفترة الصعبة .ويف مو يسودص االلتق انع ينكد انتنار األللحة ارع لـل ة الدولـة
اللبنانية هتديدا لا ل لتقرار واألمـن .وأ يـا بالـدو األعضـاع أن تفـمل بالتزام ـا ومـا
القـــرار  )2006( 1701نـــع بيـــع أو توريـــد األلـــلحة واألعتـــدة ناح الصـــلة للكيانـــاح
أو األفراد يف لبنان.
 - 6٥وال يزا احتفايف حزن ا و اعاح أ رى بالس ا ـارع لـي رة الدولـة ينـكد
هتديدا لسيادة لبنان والتقرارصع ويتناقض والتـزاماح البلد ومـا القـرارين )200٤( 1٥٥9
و  .)2006( 1701فـــ يســـت يع لبنـــان هـــد العواقـــا اخل ـــلة الـــا ال تكـــن التنبـــ
هبا اللتردام تل األللحة إنا تسبا يف ننون نزا  .ومـن األ يـة كـان أن ينعقـد ا ـوار
الوط مرة أ رى علل لبيد األولويةع جرد انتران رئيس ورية مديدع ملعاجلـة القضـايا
ناح األ يــة الوطنيــةع ــا يف نل ـ األلــلحة املومــودة ختــوزة حــزن ا و اعــاح أ ــرى.
ويبقل من امل م تنفيذ القراراح السابقة الا توصد إلي ا ا وار الـوط ع وااصـة تلـ املتصـلة
بــزن ل ـ ا اجلهاعــاح ــل اللبنانيــة وتفكي ـ القواعــد العســكرية للجب ــة النــعبية لتحريــر
فلس ني  -القيادة العامة وفت االنتفااة.
 - 66فضرورة دعم السل اح القضـائية واألمنيـة اللبنانيـة وااـحةع وأحـع ـذص السـل اح
علــل مواصــلة م ود ــا الراميــة إىل مكافحــة الف ـ ح مــن العقــان .وأشــل يف ــذا الصــدد
إىل القــرار الصــادر يف  1٣أيار/مــايو الــذي حهنكــم فيــه علــل الــوزير الســابق مينــيد مساحــة
بالسجن ملناركته يف م امرة لكارة العنـ ال ـائفمل يف لبنـان .وكـذل أدعـو يـع األطـرال
إىل التعاون الكامد مع احملكهة اخلاصة للبنان .فهواصلة احملاكهاح ثابة إع ن بانـه مل يهنسـه
ألحد بالف ح من العقان.
 - 67وأشــكر الــدو األعضــاع املنــاركة يف جمهوعــة الــدعم الدوليــة للبنــان علــل التزام ــا
املتواصدع وأرحا بالبيان الصادر عـن اجملهوعـة عقـا االمتهـا الـذي عقـدص رئـيس الـوزراع
لـ م يف الســراي الكــبل يــوم  19أيار/مــايو واشــترو يف رئالــته منســقمل اخلــان .وبالــتهرار
الدعم من جملـس األمـن علـل النحـو الـوارد يف بيانـه الرئالـمل املـ ر  19آنار/مـارع 201٥
()S/PRST/2015/7ع تظد اجملهوعة تنكد منتدى اما لضهان تقدمي دعم قـوي ومنسـق للبنـان
يكفـد قدرتـه علــل الصـهودع وإع ــاع الدفعـة ال زمــة لتـوفل املســاعدة الـا متــس ا امـة إلي ــا
للحفايف علل االلتقرار واألمن يف البلد .ومن األ ية كان مواصـلة نلـ الـدعم نظـرا لتزايـد
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الضــغوط عل ـل لبنــان وتفــاقم املرــاطر النا ــة عــن الت ــوراح يف املن قــة .وأشــجع اجملهوعــة
علل مواصلة البحع عن فرن عقد امتها علل املستوى املنالا للنرو يف تنفيـذ برنـامم
الدعم الذي واعته.
 - 6٨وبعد مرور مخس لـنواح علـل انـدال األزمـة السـوريةع أقـر بـاجل ود املسـتهرة الـا
يبذ ا لبنـان اللتضـافة ال مـئني ومسـاعدهتم .وأحـيط علهـا بـالقراراح الـا اةـذهتا ا كومـة
م ـ راع وأحــع الســل اح اللبنانيــة علــل مواصــلة التعــاون تعاونــا وكيقــا مــع األمــم املتحــدةع
وال ليها مفواية شـ ون ال مـئني والنـركاعع ـا يف نلـ يف جمـا إعهـا حقـوق النسـان
واملبادئ النسانية .وقد حضـرح يف  ٣1آنار/مـارع املـ متر الـدو الثالـع لعـ ن التربعـاح
لسورية املعقود يف مدينة الكويتع حيع تع ـدح اجل ـاح املاحنـة الدوليـة بتقـدمي  ٣.٨ب يـني
دوالر لتلبيــة االحتيامــاح النســانية النا ــة عــن الــزنا الســوري .وبــالنظر إىل حجــم أزمــة
ال مئني يف لبنان وما قد يترتا علي ا من آكار لة فيها يتعلق بالتقرار البلـد يف املسـتقبدع
أمدد دعـوش اجل ـاح املاحنـة إىل االلـتجابة بسـراع وعلـل ومـه السـرعة لـدعم قـدراح البلـد
علــل إدارة أزمــة ال مــئني الــا يوام ــا .وح ـ  26أيار/مــايوع مل يــتم متويــد لــوى نســبة
 21يف املائة من احتياماح ة لبنان ل لتجابة لعزمة البالغة  2.1بليون دوالر.
 - 69وأرحــا بالــتهرار القيــادة الفلســ ينية يف االلتــزام بــاال يكــون ملريهــاح ال مــئني
الفلس ينيني يف لبنـان أي صـلة بـالعن الـدائر يف املن قـة .وتنـتد ا امـة أكثـر مـن أي وقـت
مضل إىل سـني األواـا املعينـية ل مـئني الفلسـ ينيني يف لبنـانع دون املسـاع ختـد قضـية
ال مئني يف لـياق تسـوية لـلهية شـاملة .نلـ ألن أواـا ال مـئني الفلسـ ينيني النـازحني
إىل لبنــان مــن اجله وريــة العربيــة الســورية تــزداد ناشــة .وأشــجع املــاحنني علــل اللــرا
يف دعم األونروا لكمل تتهكن من تقدمي مساعدة فعالة م.
 - 70وينكد التنقيا عـن مـوا رد الـنفط والغـاز يف عـرر البحـر والـتغ ا أولويـة وطنيـة
الفترة املنهولة هبذا التقريرع أعـرن كـ البلـدين عـن ر بتـه
لكد من لبنان وإلرائيد .و
يف تســـوية املنازعـــة علـــل املن قـــة االقتصـــادية البحريـــة اخلالصـــةع وإن مل يتحقـــق أي تقـــدم
يف نل الصـدد .وأشـجع مـن مديـد كـ مـن لبنـان وإلـرائيد علـل مواصـلة اةـان اخل ـواح
ال زمــة لتســوية ــذص املســالةع وأدكــد مــن مديــد أن األمــم املتحــدة مســتعدة للهســاعدة بنــاع
علل طلا ك ال رفني.
 - 71وقد أصبحت التحدياح الا توامه التقرار لبنـان وأمنـه أكثـر تعقيـداع أللـبان منـ ا
ا الــة يف املن قــة .وتعهــد األمــم املتحــدة ككيــان واحــد مــع النــركاع اللبنــانيني والــدوليني
علل التصدي ملرتل التحدياح الا توامـه السـ م واألمـنع وعلـل قيـق االلـتقرار وتقـدمي
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الدعم النساين والاائمل ا يويع مع التزام قـوي وملهـوع ختقـوق النسـان .وجيـري التركيـز
بنــكد ــان كــذل علــل احتيامــاح اجملتهعــاح املضــيفة اللبنانيــة الضــعيفة .وأشــجع يــع
أصحان املصلحة علل العهد مع منسقمل اخلان واليونيفيد لتحقيق ذص األ دال مـن ـ
ــم كلــمل يســت دل لنبــان ككــد .ولــيكون إحــراز التقــدم يف تنفيــذ قــراراح جملــس األمــن
ناح الصــلة الــا مل تنفــذ بعــدهن عــام مو ريــا يف إجيــاد حلــو طويلــة األمــد ل ــاع الن ــزا
يف املن قة والتوصد إىل ل م عاد ودائم وشامد يف النرق األولط.
 - 72وأود أن أعـــرن عـــن ـــال تقـــديري جلهيـــع البلـــدان املســـا ة بقـــواح ومعـــداح
يف اليونيفيــد ويف فريــق املــراقبني يف لبنــان التــابع يئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة ا دنــة .وأشــكر
منســـقمل اخلـــان لنــ ون لبنـــان ورئـــيس بعثــة اليونيفيـــد وقائـــد قواهتـــاع والعـــاملني يف البعثـــة
ويف مكتــا املنســق اخلــانع الــذين يواصــلون يعــا أداع دور بــال األ يــة يف املســاعدة علــل
تعزيز االلتقرار علل طو اخلط األزرق ويف لبنان يف مرحلة حرمة بالنسبة للبلد واملن قة.
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