
 S/2015/147  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

27 February 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

100315    060315    15-03022 (A) 

*1503022*  

 (  2006) 1701تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن   
 2015فرباير شباط/ 27إىل  2014تشرين الثاين/نوفمرب  6يف الفترة من   

 
 مقدمة   -أوال  

( منـذ  2006) 1701يعرض هذا التقرير تقييمًا شاماًل حلالة تنفيذ قرار جملـس األمـن    - 1
 (.S/2014/784) 2014لثاين/نوفمرب تشرين ا 5تقدمي تقريري األخري يف 

كــانو   28لقــد وقــق خــرل خفــري لوقــل األعمــاني العدا يــة ئــني لبنــا  وإ ــرا ي  يف   - 2
الثاين/يناير، عندما أطلق حزب اهلل عدة قذا ل موجهة مضادة للـدئائا  مـن منفقـة عمليـا      

قؤقتة يف لبنا  )اليونيفي ( يف ااجا  قافلة عكررية إ را يلية إىل انجنـوب مـن   قوة األمم املتحدة امل
ــديا  إ ــرا يليا           ــ  يف ائيــوم جن ــزارل شــبعا. وقدت ــة م ــن منفق ــة م ــر مقرئ اخلــا األقرل عل
وأصيب عدد آخر ئني جنود ومدنيني. ويف أثنـا  إطـالل جـيل الـدفال ائ ـرا يلري للـنريا  يف       

جندي من جنود حفظ الكالم التـائعني لليونيفيـ ، وقـد أدا  جملـس      ااجا  لبنا  ئعد ذلك، قدت 
األمـن مقتلــأ ئــاقوب العبــارا . وأدطلقــ  ئعــد ذلــك صــواريا مــن منفقــة عمليــا  اليونيفيــ ،  
وأعقب ذلك مزيد من القصل مـن جانـب جـيل الـدفال ائ ـرا يلري قبـ  أ  يتوقـل إطـالل         

إنـأ كـا  انتقامـا مـن  ـارة جويـة يـدعري         النار. وأعلن حزب اهلل مكقؤوليتأ عن احلادث، وقـاني 
كــانو  الثاين/ينــاير علــر انجــوال  يف انجمهوريــة العرئيــة الكــورية،    18أ  إ ــرا ي  شــنتها يف 

ــرانيني. وأدب        ــار الضــباط العكــرريني ائي ــ  فيهــا  ــتة مــن عناصــر حــزب اهلل وأحــد كب وقدت
 د القوة، لـدب الفـرفني،   التدخ  الفوري من جانب منكقيت اخلاصة ور يس ئعثة اليونيفي ، قا

مبــا يف ذلــك مــن خــالني ترتيبــا  اليونيفيــ  لالتصــاني والتنكــيق، إىل منــق املزيــد مــن التصــعيد     
و اعد علر إعادة وقل األعماني العدا يـة. وقـد تثـ  التفـورا  ئصـورة مباشـرة مـق ر ـيس         

ــاهو، ودعــو      ــامني نتني ــوقرا  ئني ــوقرا  مــام  ــالم ور ــيس ال ــة ال ائــدو ، إىل العــودة إىل حال
ــا ــها         كم ــن جهت ــيني إىل التصــرة مبكــقؤولية. وأجــر  منكــقيت اخلاصــة م ــق املعن دعــو  عي
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اتصاال  مق الشركا  ائقليميني للحصوني علر دعمهم يف هذا الصدد. وعلر الر م مـن هـذا   
ــذ القــرار     ــد التزامهمــا ئتنفي ( 2006) 1701االنتــهاا اخلفــري، كــرر  إ ــرا ي  ولبنــا  تاكي

  منفقة اخلا األقرل.  وتفظ اال تقرار يف
ــوا          - ٣ ــر العمــ  تــزم الحت ــرة املشــمولة اــذا التقري ــاين خــالني الفت وواصــ  انجــيل اللبن

التهديدا  اليت تكببها انجماعا  املكلحة املتفرفـة علـر طـوني احلـدود مـق انجمهوريـة العرئيـة        
ــ  تفيــري الكــيارا          ــل متواصــلة، مــن قبي ــدة عر ــاني أعمــاني عن الكــورية. فقــد شــهد  ئل

ملفخخة وائيوم علر عناصر انجيل اللبناين. وال يـزاني جنـود مـن انجـيل اللبنـاين وأفـراد مـن        ا
قوا  األمن اللبنانية رها ن حتتيزهم ئالقرب من عر اني عاعة جبهـة النصـرة وتنمـيم الدولـة     

 ائ المية يف العرال والشام )داعل(.  
 كـانو  الثـاين/   10ائلس يف ووقق هيوم إرهايب كبري ا تهدة الفا فة العلوية يف طـر  - 4

يناير، األمر الذي أوقق عددا مـن الضـحايا. وتواصـ ل القصـل وإطـالل النـار عـرب احلـدود مـن          
انجمهورية العرئية الكورية يف ااجا  األراضري اللبنانية، األمـر الـذي تكـبب يف ئعـص ائصـائا       

اللبنانيـة. وأئلـ     واألضرار املادية. وشـن الفـريا  الكـوري أيضـا  ـارا  جويـة علـر األراضـري        
 انجيل اللبناين عن ا تمرار هتريب األ لحة عرب احلدود اللبنانية الكورية.  

ونتيية للزنال الدا ر يف انجمهورية العرئيـة الكـورية، ال يـزاني الكـوريو  يبحثـو  ئـم        - 5
شـباط/فرباير، فـال عـدد مـن  مـي  مـن الالجـرني الكـوريني لـدب           1عن مالذ يف لبنا . ففـري  

ــا     مفوضــية ــادة ئنحــو   1 168 000األمــم املتحــدة لشــقؤو  الالجــرني يف لبن الجــ ، أي ئزي
الجــ  منــذ تقريــري األخــري. إال أ  عــدد الالجــرني املكــيلني شــهد ا فاضــا عامــا   ٣0 000

 16و  15ئكبب قيود جديدة فدرضـ  علـر الـدخوني إىل لبنـا . وقـام نا ـب األمـني العـام يف         
بنا  وشارا مق ر يس الـوقرا   ـالم يف إطـالل خفـة لبنـا       كانو  األوني/ديكمرب ئزيارة إىل ل

 لال تيائة لألقمة لفا دة الالجرني واجملتمعا  املضيفة.  
وظل  حرومـة  ـالم مـارل الكـلفة يف ظـ  العراقيـ  الناعـة عـن الفـرا. الر ا ـري.            - 6

تعفلـ   جلكة للميلس النيايب النتخاب ر يس جديد، إال أ  العملية النيائيـة   19فقد عمقد  
آذار. ومل يمحـرق   8ئكبب عدم اكتماني النصاب يف ظ  تغيب أعضا  اجمللس النيـايب مـن كتلـة    

ئعدم أي تقدم يف احملادثا  ئني ممثلري التيار الـوط  احلـر والقـوا  اللبنانيـة ئشـا  االتفـال علـر        
يـد  تشـرين الثـاين/نوفمرب لتمد   5مرشح ملنصـب الر ا ـة. وئعـد تصـوي  النـواب الربملـانيني يف       

ــايب حــ      ــد  احملرمــة الد ــتورية قانونيــة    2017حزيرا /يونيــأ  20واليــة اجمللــس الني ، أك
 تشرين الثاين/نوفمرب.   ٣0التصوي  يف قرار أصدرتأ يف 
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كانو  األوني/ديكمرب، شـرل كـ  مـن كتلـة املكـتقب  وحـزب اهلل يف حـوار         2٣ويف  - 7
إىل تـدائري مـن ئـني مـا يمـراد منـها       حت  رعايـة ر ـيس اجمللـس النيـايب نبيـأ ئـري اـدة التوصـ          

خفــص التــوتر ئــني الفــا فتني الكــنية والشــيعية واالتفــال علــر آليــة النتخــاب ر ــيس جديــد.     
وعمقــد  حــ  اس  لــس جلكــا  للحــوار أ ــفر  عــن االتفــال علــر عــدد مــن اخلفــوا     
لتهد ـــة احلالـــة علـــر األرض عنـــد االقتضـــا ، واالتفـــال علـــر ضـــرورة اضـــفالل الكـــلفا    

ليا  األمنية احلكا ة. ومما اتُّفق عليأ يف هذا الصـدد شـن ةلـة يف  ـين روميـة وتنفيـذ       ئالعم
 خفة أمنية يف البقال الشمايل، وهو ما جيري تنفيذ  ئالفع  يف الوق  احلايل.  

كانو  األوني/ديكمرب، مـدد األمـني العـام واليـة احملرمـة اخلاصـة للبنـا  ملـدة          ٣1ويف  - 8
 (.  2005) 1757، وفقا للقرار 2015آذار/مارل  1ثالث  نوا  اعتبارا من 

  
 (  2006) 1701تنفيذ القرار  -ثانيا  

 احلالة يف منفقة عمليا  قوة األمم املتحدة املقؤقتة يف لبنا  )اليونيفي ( -ألل 
كـانو    28ئادر  اليونيفيـ  ئفـتح حتقيـق للوقـوة علـر وقـا ق ومالئكـا  أحـداث          - 9

هذا التقريـر، كـا  التحقيـق األويل قـد أدوـز، وقدـدم تقريـر مقؤقـ           الثاين/يناير. ويف وق  كتائة
عــن التحقيــق إىل األطــراة. وتشــري املعلومــا  األوليــة إىل أ  حــزب اهلل أطلــق  ــ  قــذا ل   
موجهــة مضــادة للــدئائا  مــن مرــا  قريــب مــن قريــة امليكــا  يف منفقــة عمليــا  اليونيفيــ   

را يلري، علـر مكـافة لكـة كيلـومترا  تقريبـا      )القفال الشرقري( علر قافلة نجيل الدفال ائ 
إىل انجنوب من اخلـا األقرل ئـالقرب مـن منفقـة مـزارل شـبعا. وقدتـ  يف ائيـوم الـذي دمـر           
ثالث مركبا  جنديا  إ را يليا  وأصيب  ـبعة جنـود إ ـرا يليني وأرئعـة مـن املـدنيني. ورد       

  يف منـاطق عـرب اللـويزة،    جيل الدفال ائ را يلري ئفلقا  ئاملدفعية وقذا ل ائـاو   ـقف  
ئــالقرب مــن قــرب الغيــر واجمليديــة وكفــر شــوئا )القفــال الشــرقري(. وقدتــ  يف إطــالل الــنريا    

 .  28-4االنتقامري أحد جنود حفظ الكالم التائعني لليونيفي  يف املوقق 
وئعد الرد ائ را يلري، أطلق  لكة صواريا من منفقـة عمليـا  اليونيفيـ  ئـالقرب      - 10

وئا، و ــقف  جنــوب اخلــا األقرل. ورد جــيل الــدفال ائ ــرا يلري مــن جديــد مــن كفــر شــ
ــدفال        ــام جــيل ال ــها، ق ــرة ئرمت ــة يف ااجــا  كفــر شــوئا. وخــالني الفت ــدئائا  واملدفعي ــنريا  ال ئ

طلقـة هـاو  ولـس     28مـم، و   155قذيفـة مدفعيـة مـن عيـار      90ائ را يلري ئإطالل قهـا   
ــار التحقيــق األويل    ــدئائا . وأش ــا  ئال ــأ اليونيفيــ  أيضــا إىل أ  هــذا الــرد       طلق الــذي أجرت

قذيفــة هــاو  حاملــة للفو ــفور األئــيص. وأئلــ  أفــراد اليونيفيــ  أيضــا أ   20ا ــتمخدم  فيــأ 
علـر منفقـة عمليـا  اليونيفيـ ،      7C-4قذا ل هـاو  أدطلقـ  مـن شـرل موقـق األمـم املتحـدة        
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ــارير عــن  ــ       ــرد أي تق ــر. ومل ت ــن هــذا األم قوط ضــحايا آخــرين.  ولرــن مل يتكــن التاكــد م
و رعا  ما مت احتوا  التصعيد وتوقل إطالل النار من انجـانبني. وكانـ  أعمـاني العنـل هـذ       

( ولوقــل األعمــاني العدا يــة. وظلــ  اليونيفيــ  علــر تواصــ    2006) 1701انتــهاكا للقــرار 
يلـــة التفـــورا ، وحثـــ  انجـــانبني وثيـــق مـــق انجـــيل اللبنـــاين وجـــيل الـــدفال ائ ـــرا يلري ط

ــر ــل       مما عل ــودة إىل وق ــة وللع ــب أي تصــعيد للحال ــنفس لتين ر ــة أقصــر درجــا  ضــبا ال
 األعماني العدا ية.  

كــانو  الثاين/ينـاير مكـقؤوليتأ عــن ائيـوم علــر     28وأعلـن حـزب اهلل يف ئيــا  لـأ يف     - 11
، يف إشـارة إىل  ‘‘فريق شهدا  القنيفـرة ’’القافلة العكررية ائ را يلية، وقاني إهنا نمفذ  ئايدي 

كـانو  الثاين/ينـاير علـر عناصـر مـن حـزب        18ة انجوية اليت يمّدعر أ  إ را ي  شنتها يف الغار
كــانو   28اهلل وأحــد كبــار الضــباط العكــرريني ائيــرانيني يف انجــوال . ويف ر ــالة مقؤرخــة   

 ي  جملــس األمــن علــر إدانــة حــزب اهلل، (، حــا املمثــ  الــدا م ئ ــراS/2015/58الثاين/ينــاير )
( تنفيـذا كـامال. ويف   2006) 1701داعيا إىل نزل  الحأ، وإىل تنفيذ حرومـة لبنـا  القـرار    

 علـر  (، شدد املمث  الـدا م للبنـا   A/69/754-S/2015/69كانو  الثاين/يناير ) 29ر الة مقؤرخة 
( ئاكملها، وتفلب من جملس األمـن إدانـة   2006) 1701أ ملتزمة ئاحرام القرار أ  حرومت

ملــا يشــرلأ ذلــك مــن انتــهاا صــار  للقــرار   ‘‘ القصــل ائ ــرا يلري الــذي تعــرض لــأ لبنــا   ’’
1701 (2006  .) 

كانو  الثاين/يناير وإعال  حزب اهلل مكقؤوليتأ عنأ دليال علـر   28ولقد كا  حادث  - 12
(. 2006) 1701اذو  اا يف منفقة عمليا  اليونيفي  يف انتهاا للقـرار  وجود أ لحة  ري م

ويتحم  انجيل اللبناين املكقؤولية الر يكـية عـن كفالـة خلـو املنفقـة الواقعـة ئـني اخلـا األقرل         
ــها إىل         ــا يعــود من ــراد مكــلحني ومــن أي معــدا  أو أ ــلحة عــدا م وهنــر الليفــاين مــن أي أف

(. فاليونيفيـ ، ترـم الواليـة املنوطـة     2006) 1701وفقا للقـرار  احلرومة اللبنانية واليونيفي  
ــ ،          ــاخر اليونيفي ــوب. وال تت ــن األ ــلحة يف انجن ــة لتبحــا ئشــر  ا ــتباقري ع ــري  ول ــا،   ا
ئالتعاو  مق انجيل اللبناين، يف التدخ  الفوري ئا تخدام كـ  الو ـا   والقـدرا  املتاحـة يف     

واعـد االشـتباا اخلاصـة اـا، لـدب ورود معلومـا        إطـار واليتـها، وإىل أقصـر مـا تكـمح ئـأ ق      
حمددة ئشا  وجود  ري قانوين ألفراد مكلحني أو أل لحة داخ  منفقـة عملياهتـا. فاليونيفيـ ،    
ترم الوالية املنوطة اا، ليس ئا أ  تدخ  إىل األمالا اخلاصـة أو تفتشـها مـا مل يوجـد دليـ       

ا يف ذلك وجـود هتديـد وشـيك ئالقيـام     (، مب2006) 1701وجيأ علر حصوني انتهاا للقرار 
 ئعمٍ  عدا ري من املوقق عينأ.  

http://undocs.org/ar/S/2015/58
http://undocs.org/ar/A/69/754
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وئائضافة إىل ذلك، الحم  اليونيفي  عدة حـاال  ألشـخاحي لملـو  أ ـلحة  ـري       - 1٣
كـانو  الثاين/ينـاير، لـوحظ أ  رجـال      16(. ففري 2006) 1701ماذو  اا يف انتهاا للقرار 

كـانو  الثاين/ينـاير، شـاهد      20ريب(. ويف كا  لمـ  مكد ـا يف ديـر ميمـال )القفـال الغـ      
يف صــور )القفــال  AK-47 القــوة رجلــني لمــ  كــ  واحــد منــهما ئندقيــة هيوميــة مــن طــراق 

الغريب(. ويف اليوم نفكأ شوهد رجال  يف  ردا )القفال الشرقري( ومعهما ئندقيتا  من طـراق  
AK-47       امـ  اليونيفيـ  ئـإئال.    ، ويبدو أهنما كانـا يكـهرا  علـر أمـن قافلـة مـن املركبـا . وق

 انجيل اللبناين ئتلك احلاال  كلها.  
وشاهد  اليونيفي  أيضا ما يمعتقد أنـأ أ ـلحة صـيد، لرـن لـوحظ ا فـاض يف أعـداد         - 14

املدنيني الذين لملو  أ لحة صيد يف املناطق الواقعة جنوب هنـر الليفـاين منـذ صـدور التقريـر      
تشــرين الثــاين/نوفمرب ئيانــا عامــا  25اللبنــاين يف األخــري. ولرــبح هــذا النشــاط، أصــدر انجــيل 

يذكر فيأ الكرا  احملليني ئاحلمر املفروض علر ة  أ لحة الصيد يف املنـاطق الواقعـة جنـوب    
 هنر الليفاين. وظل  اليونيفي  تبل  انجيل اللبناين كلما شاهد  صيادين يف املنفقة.  

اللبنانية ئشر  شـبأ يـومري، مكـتخدمة     ومنذ تقريري األخري وإ را ي  تنتهك األجوا  - 15
يف معمــم احلــاال  مركبــا  طيــارة  ــري ماهولــة وطــا را  ثائتــة انجنــاحني، يف انتــهاا للقــرار  

ــك     2006) 1701 ــر تلـ ــرا يلري علـ ــدفال ائ ـ ــيل الـ ــدب جـ ــ  لـ ــ  اليونيفيـ ــد احتيـ (. وقـ
ــورا. واحتيــ           ــق ف ــا  التحلي ــل عملي ــرا يلية وق ــة ائ  ــن احلروم ــ  م ــهاكا ، وطلب االنت

ــري أ          ا ــة.   ــة يف حــق الكــيادة اللبناني ــهاكا  املرترب ــذ  االنت ــر ه ــة أيضــا عل ــة اللبناني حلروم
 احلرومة ائ را يلية ظل  تدعري أ  عمليا  التحليق ضرورية ألمن البلد.

وواصل  إ را ي  أيضا احتالني انجز  الشمايل من قرية الغير ومنفقة جماورة ئا تقـق   - 16
( وللكيادة اللبنانية. ومل تتلـق اليونيفيـ    2006) 1701اا للقرار مشايل اخلا األقرل، يف انته

ئشـا  الترتيبـا     2011أي رد مـن إ ـرا ي  علـر االقتـراذ الـذي قدمتـأ إىل الفـرفني يف عـام         
األمنية الرامية إىل تكهي  انكحاب جيل الدفال ائ را يلري من املنفقة. وكا  انجيل اللبنـاين  

 .2011راذ يف موق/يوليأ قد أئل  عن موافقتأ علر االقت
وارترَب معمم االنتـهاكا  الربيـة للخـا األقرل مزارعـو  أو رعـاة لفتـرا  قصـرية         - 17

ــة )القفــال الشــرقري(،         ــدة واجمليدي ــر شــوئا وئكــفرا وئلي ــالقرب مــن شــبعا وكف ــ  ئ ــن الوق م
ــيل ــيتهم إىل         ورم ــم ماش ــو  ومعه ــاة يبق ــا  الرع ــص احلــاال ، ك ــريب(. ويف ئع ــال الغ )القف

 ب من اخلا األقرل لبضق  اعا .انجنو
ويف حاال  قليلة، كـا  يقـوم ئانتـهاا اخلـا األقرل شـبكا ، كـانوا أحيانَّـا مكـل حني،          - 18

ويرتدو  قيا مدنيا أو أقيا  عكررية ال ميرن مييزها، ويقومو  ئاعتال  ئراميـ  اخلـا األقرل.   
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ة، الـيت مشلـ  أيضـا االقتـراب     وأعرئ  اليونيفي  للكلفا  اللبنانية عن قلقها من هذ  األنشـف 
من اخلا األقرل، ومراقبـة انجهـة انجنوئيـة مـن اخلـا األقرل ئـاجهزة تكـتخدم النمـام العـاملري          

 ( ومناظري وأجهزة تصوير احترافية.GPSلتحديد املواقق )
ومتع  اليونيفي  عموما ترية كاملة يف احلركة يف عيق أحنا  منفقة عملياهتـا. ووقـق    - 19

ريا  خالني هذ  الفترة حيا تعرض  دوريا  تائعة لليونيفي  ئيوم نّفذ  رجـاني  حادثا  خف
ــرخي . ويف    ــدو  ت ــديهم أ ــلحة ئ ــة )القفــال    ٣0كانــ  ل كــانو  األوني/ديكــمرب، يف رامّي

مـدنيا لملـو     15الغريب(، تعرض  دورية تائعة لليونيفي  ئيوم نفذتأ جمموعة تضـم حـوايل   
ئعــد أ  الحمــ  الدوريــة أهنــم كــانوا  ترقــو  اخلــا  مكد ــا  ورشاشــا مــزدوط الكــبفانة،

األقرل ئـاعتال هم ئــرميال مـن ئراميــ  اخلــا األقرل. وا ـتول  اجملموعــة علـر ئعــص معــدا      
ــوايل       ــة أخــرب تعــد ت ــ  أيضــا جمموع ــ . وقام ــدنيني املكــّلحني     20اليونيفي شخصــا مــن امل

ــيت ك    ــ  ال ــق مركبــا  اليونيفي ــاعتراض طري انــ  يف طريقهــا  مبكد ــا  و ــراكني وعصــري ئ
متــر مــن موقــق احلــادث. وحــاوني رجــ   الــدخوني   100ئتعزيــزا  للدوريــة علــر مكــافة حنــو  

ئالقوة إىل إحدب املركبا  التائعة لليونيفيـ ، وهـّدد أحـد جنـود حفـظ الكـالم ئوضـق  ـرني         
علر عنقـأ ئينمـا هـّدد آخـرو  الدوريـةل مبكد ـا . وقامـ  اليونيفيـ  ئـإطالل طلقـة حتذيريـة            

وحــ  اس ، مل يتكــّن ا ـــترداد   عــة املهــاعني علــر إثرهــا مــن موقــق احلــادث.        تفرقــ  عا 
 املعدا . تلك
كــانو  الثاين/ينــاير، يف منفقــة مــروحني )القفــال الغــريب(، اعتــرض رجــال    2٣ويف  - 20

مكلحا  كانـا علـر مـر مـركبتني مـدنيتني طريـَق مركبـة تائعـة للشـرطة العكـررية لليونيفيـ             
، وا تخدما مكد يهما لضـرب املركبـة عـدة مـرا ، مفـالبني ئاحلصـوني       و ّدا الفريق أمامها

علـر كـامريا تصـوير قاعَمـينن أ  أفـراد اليونيفيـ  قـد ا ـتخدموها. ووصـ  إىل مرـا  احلــادث           
رجال، معممهـم مكـّلحو . وعنـدما حـاوني      15املزيد من املركبا ، وكا  علر متنها حوايل 
مبقـر القـوة املقؤقتـة، انتزعـ  منـأ اجملموعـة هاتفـأ        ضائا الشرطة العكـررية لليونيفيـ  االتصـاني    

ــددا مــن           ــ   ــلك جهــاق االتصــاني الال ــلرري، و ــرق  ع ــة وقفع ــ  املركب ــوي، وهنب اخلل
ــامريا وهـــاتل خلـــوي. واحتيـــ      ــال الكـــرعة وكـ ــن ئينـــها رادار حممـــوني لقيـ األجهـــزة، مـ

حلــوادث علــر هــذ  احلــوادث لــدب الكــلفا  اللبنانيــة وطلبــ  التحقيــق يف عيــق ا    اليونيفيــ 
 مرتربيها. وحما بة

وإضــافة إىل ذلــك، تعرضــ  دوريــا  اليونيفيــ  يف أرئــق منا ــبا  لكــلوا عــدواين.    - 21
تشرين الثاين/نوفمرب، ألق  جمموعة تتالل مـن  ـبعة شـبا  احليـارة علـر مركبـا         21ففري 

ترئـ   كـانو  األوني/ديكـمرب، اق   8دورية تائعة لليونيفي  يف جمدني قو  )القفال الغـريب(. ويف  
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جمموعة من املدنيني من قا د دورية لليونيفي  يف حلو ية الفوقا )القفـال الغـريب( وأخـذوا منـأ     
 كـانو  األوني/  28جهاق حتديد املواقق. وأعيد هذا انجهاق يف وق  الحـق إىل اليونيفيـ . ويف   

يـة  ديكمرب، ئالقرب من عيتا الشعب )القفال الغريب(، انتزل رجال  كانا علر مر دراجة نار
الثاين/ينـاير،   كانو  20 ري مكيكلة جهاقا لتحديد املواقق من إحدب دوريا  اليونيفي . ويف 

 مرل حا وب حمموني يكتخدمأ العكرريو  أل راض املالحة من دورية تائعة لليونيفيـ  أثنـا    
الغــريب(. وتــدخ  انجــيل  مواجهـة مــق جمموعــة مــن املــدنيني ئــالقرب مــن قريــة يــاطر )القفــال 

 ورافق الدورية إىل خارط القرية. اللبناين
ــري      - 22 ــريني. ففــ ــبتني أخــ ــ  يف منا ــ ــة التنقــ ــن حريــ ــة مــ ــوة املقؤقتــ ــر القــ وممنعــــ  عناصــ
الثاين/نوفمرب، منق ثالثة مدنيني كانوا علر مـر  ـيارة جمهـزة اـاتل  ـاتلري دوريـًة        تشرين 28

الغـــريب(. ن جمـــدني قو  )القفـــال راجلـــة تائعـــة لليونيفيـــ  مـــن املـــرور مـــن طريـــق ئـــالقرب مـــ 
ــدن   29 ويف ــة مـــن املـ ــانو  األوني/ديكـــمرب، منعـــ  جمموعـ ــيارا   كـ يني كانـــ  علـــر مـــر  ـ

نارية صغرية مركبةل دورية تائعة لليونيفي  من املرور مـن طريـق ئـالقرب مـن الشـعيتية       ودراجا 
 )القفال الغريب(.

إجيائيـة   ور م احلوادث املذكورة أعال ، ظل  عالقا  اليونيفيـ  مـق الكـرا  احمللـيني     - 2٣
إىل حد كبري. وقام  البعثة، ئالتنكيق مق عدد من انجها  منها منمما   ري حرومية دوليـة  
ولبنانية، ئانشفة توعية واتصاني منتممة، مبا يف ذلك تقدمي املكـاعدا  الفبيـة وخـدما  طـب     
 األ نا  إىل الكرا ، وتنفيذ ئرامج ئشا  الكالمة علر الفرل لفا دة أطفـاني املـدارل، وتـوفري   
خــدما  الفــب البيفــري. وواصــل  اليونيفيــ  تنفيــذ ورصــد املشــاريق الكــريعة األثــر لــدعم    

 واليتها، مبا يف ذلك املشاريق اليت تنفذها البلدا  املكامهة ئقوا .
كــانو  األوني/ديكــمرب، وّجهــ  إحــدب دئائــا  جــيل الــدفال ائ ــرا يلري    ٣0ويف  - 24

ق املـراقبني يف لبنـا  علـر ضـفاة هنـر الـوقاين       مدفعها الر يكري صوب دورية راجلة تائعـة لفريـ  
ــدفعها. ويف    ــة مـ ــة ئفوهـ ــائق الدوريـ ــ  تتـ ــال   14وظلـ ــوال )القفـ ــاير، يف حـ ــانو  الثاين/ينـ كـ

الشــرقري(، ألقــر ثالثــة جنــود مــن جــيل الــدفال ائ ــرا يلري احليــارة علــر اثــنني مــن املــدنيني  
 األقرل.اللبنانيني كانا ئصدد التقاط صور للمنفقة الواقعة جنوب اخلا 

كـانو  الثاين/ينـاير يف عيتـا     18واحتج انجـيل اللبنـاين علـر حـادث قيـ  إنـأ وقـق يف         - 25
الشعب )القفال الغـريب(، حيـا قمع ـم أ  أحـد جنـود جـيل الـدفال ائ ـرا يلري قـام ئـإطالل           
قنائــ  مكــيلة للــدمول أو قنائــ  دخــا  ئــالقرب مــن الكــياط الــتق . وقــاني انجــيل اللبنــاين إ    

ــدخا  ان ــا أدب إىل إصــائة       ال ــانيني املتمركــزين مشــاني اخلــا األقرل مم ــراد اللبن ــا  األف ــ  ئااج تق
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عكرريني ئصعوئا  يف التنفس. ومل ترن اليونيفي  شاهدة علر هذا احلـادث ولرنـها أجـر     
 حتقيقا مل تتوص  فيأ إىل نتا ج قاطعة.

ــني اخلــا األقرل و       - 26 ــة ئ ــة الواقع ــاين يف املنفق ــوام انجــيل اللبن ــ  ق ــر الليفــاين يف  وظ هن
مكتوب لوا ين تقريبا. وواص  انجـيل اللبنـاين تعزيـز قدراتـأ ئـالقرب مـن قريـة شـبعا ومنفقـة          

 العرقوب )القفال الشرقري(.
وواصل  اليونيفي  وانجيل اللبناين القيام ئاألنشفة اليومية املنكـقة ئـني اخلـا األقرل     - 27

نشـاط شـهري ا )دوريـا ، ونقـاط      11 600وهنر الليفاين. فقـد نفـذ  اليونيفيـ  يف املتو ـا     
 تفتيل، ومهام مراقبة(، منها عمليا  نمفِّذ  ئتنكيق وثيق مق انجيل اللبناين.

ــد أجــر     1ويف  - 28 ــ  ق ــاير، كانــ  اليونيفي ــة مشــتركة مــق   ٣48كــانو  الثاين/ين عملي
هتـا فرقـة   منـاورة تريـة أجر   12 نشـاطا تـدريبيا و   160انجيل اللبناين أو ئالتنكـيق معـأ، منـها    

 العم  البحرية التائعة لليونيفي  مق القوا  البحرية اللبنانية.
وواصل  فرقة العم  البحرية التائعة لليونيفيـ  االضـفالل ئواليتـها املزدوجـة املتمثلـة       - 29

يف القيام ئعمليا  االعتراض البحري وتدريب انجيل اللبناين. ومنذ التقرير األخري، اعترضـ   
ــة العمــ  البحر  ــة فرق ــة ومــن انجمــارا      1 285ي ــة اللبناني ــام مكــقؤولو  مــن البحري  ــفينة، وق

  فينة للتحقق من أهنا ال حتم  أ لحة  ري ماذو  اا أو ما يتص  اا من عتاد. 278ئتفتيل 
ووقع  عدة حوادث يف البحر كا  ميرن أ  تقؤدي إىل إثارة التوترا  ئـني الفـرفني.    - ٣0

  اليونيفيــ  وجــوَد قورل دوريــا  تــائق نجــيل الــدفال كــانو  الثاين/ينــاير، الحمــ 20ففــري 
ــا  ائقليميــة اللبنانيــة علــر مكــافة    متــر مشــاني خــا الففافــا .   1 500ائ ــرا يلري داخــ  املي

واجدر ائشارة إىل أ  احلدود البحريـة ئـني إ ـرا ي  ولبنـا  متنـاقله عليهـا، وال تتضـمن واليـة         
حرومـــة إ ـــرا ي  ئصـــورة أحاديـــة  امتـــأاليونيفيـــ  ترليًفـــا ئرصـــد خـــا الففافـــا  الـــذي أق

كــانو  الثاين/ينـاير، دخـ   ّفا ـا  ا ــتخدما قورل     1٣تعتـرة ئـأ حرومـة لبنـا . ويف      وال
دوريا  تائعا للييل اللبناين لفترة وجيزة إىل امليا  من الشماني ئـالقرب مـن خـا الففافـا .     

فقــة نفكــها تقريبــا ويف وقــ  الحــق، قــام  ّفا ــو  مــن جــيل الــدفال ائ ــرا يلري ئزيــارة املن
جنوب خا الففافا . واحتج جيل الدفال ائ را يلري علر هـذا العمـ  لـدب اليونيفيـ  الـيت      
قامـ  ئــإئال. انجــيل اللبنــاين ئــذلك. ويف عــدة منا ــبا ، وّجهــ  قوارل الــدوريا  التائعــة  

و أطلقـ   نجيل الدفال ائ را يلري مصائيحها الرّشافة ئااجا  مراكب الصيد يف امليا  اللبنانيـة أ 
ــة. ويف    ــا  حراري ــا ئالون ــدوريا       8عليه ــن قوارل ال ــق عــدد م كــانو  األوني/ديكــمرب، أطل

التائعة نجـيل الـدفال ائ ـرا يلري نريانـا ئا ـتخدام أ ـلحة آليـة ئينمـا كـا  قورل صـيد لبنـاين            
 متر مشاني خا الففافا . 1 000موجودا علر مكافة 
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 ترتيبا  األمن واالتصاني -ئا   
يفي  تكتخدم ئرثافة ترتيبا  االتصاني والتنكيق الـيت اجمعهـا مـق الفـرفني،     ظل  اليون - ٣1

كـانو  الثاين/ينـاير    28ال  يما يف أوقا  األقما . فعلر إثـر حـادث تبـادني إطـالل النـار يف      
ئني حزب اهلل وجيل الدفال ائ ـرا يلري،  ـاعد  اليونيفيـ  علـر هتد ـة الوضـق، مـن خـالني         

أرض امليدا . وتشرِّ  ترتيبا  االتصاني والتنكيق أ ـال احلفـا    هذ  الترتيبا  وانتشارها يف 
علر وقل األعماني العدا ية، وكفالة االحترام التـام للخـا األقرل، وتعزيـز األمـن واال ـتقرار      

ــا  مــق   2006) 1701يف جنــوب لبنــا  تنفيــًذا للقــرار   (. وواصــ  الفرفــا  العمــ  ئشــر  ئّن
ــر املكــتويا  الترتيرــري والع    ــ  عل ــارين    اليونيفي ــتراتييري، وكــذلك ضــمن ائط ــاو واال  ملي

 الثنا ري والثالثري. ومل يمحَرق أي تقدم صوب إنشا  مرتب اتصاني لليونيفي  يف ت  أئيب.  
وال يزاني املنتدب الثالثري الذي يرأ أ ر يس ئعثة اليونيفي  وقا ـد القـوة، ويشـارا فيـأ      - ٣2

اسليـة الر يكـية ملعانجـة عيـق املكـا        ممثال ك  من جـيل الـدفال ائ ـرا يلري وانجـيل اللبنـاين      
 (.2006) 1701العملياتية األمنية والعكررية املتصلة ئتنفيذ القرار 

كـانو  األوني/ديكـمرب    17ومنذ صدور تقريري األخـري، عمقـد اجتماعـا  ثالثيـا  يف      - ٣٣
 ـتقرار اخلـا   شباط/فرباير. وأقّر الفرفا  يف أثنا  املناقشا  الثالثية ئامهيـة احلفـا  علـر ا    4 و

ــة االنتشــار         ــّم وإمراني ــر الصــعيد ائقليمــري ئوجــأ أع ــة عل ــالنمر إىل الشــوا   األمني األقرل ئ
الكريق للحوادث احمللية. ورّكز االجتمال األوني علر االدعـا ا  ائ ـرا يلية ئقيـام حـزب اهلل     
 ئانشــفة ئــالقرب مــن اخلــا األقرل، وعلــر االنتــهاكا  الربيــة للخــا األقرل، وال  ــيما يف   
منفقة مزارل شبعا املتناقل عليها، وعلـر االنتـهاكا  انجويـة ائ ـرا يلية. أمـا املناقشـا  الـيت        

كـانو    28دار  يف االجتمال الثاين، فركز  علر التفورا  احمليفة ئاحلادث الذي وقـق يف  
 .يناير وعلر  مب  تعزيز وقل األعماني العدا ية لتفادي مث  هذ  احلوادث يف املكتقب  الثاين/

 تشــرين األوني/ 5وأهنــ  اليونيفيــ  حتقيقاهتــا يف حــادث إطــالل النــار الــذي وقــق يف     - ٣4
تشــرين األوني/أكتــوئر عنــدما ضمــرئ   7أكتــوئر عنــد اخلــا األقرل، واحلــادث الــذي وقــق يف 

ــوب اخلــا األقرل،        ــة الصــنق جن ــوة نا ــفة ئدا ي ــدفال ائ ــرا يلري ئعب ــة نجــيل ال ــة تائع مركب
 تا ج حتقيقاهتا.وأطلع  الفرفلني علر ن

ــة للخـــــا األقرل. فحـــــ     - ٣5 ــة وضـــــق عالمـــــا  مر يـــ وواصـــــل  اليونيفيـــــ  عمليـــ
عالمــة تقــّرر  527عالمــة مــن أصــ  مــا جمموعــأ   ٣1٣شــباط/فرباير، وافــق الفرفــا  علــر  9

نقفـة،   ٣1٣وضعها علر امتداد اخلا األقرل. ومن أص  النقـاط املتكفلـق عليهـا البـال  عـددها      
نقفـة وحـدد     ٣12لغام والذخا ر  ري املتفيـرة مـن املكـالك املقؤديـة إىل     أقال  اليونيفي  األ

 نقاط. 208نقفة وحتقق  من  229نقفة وا تحدث   241قيا ا  
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وواصل  اليونيفي  تيكـري ئنـا  قـدرا  انجـيل اللبنـاين للقيـام ئاملهـام الـيت نـ  عليهـا            - ٣6
وار اال ـتراتييري مـق انجـيل    ( يف منفقة العمليا ، من خالني آليـة احلـ  2006) 1701القرار 

اللبناين. وخفـة احلـوار اال ـتراتييري جـز  ال يتيـزأ مـن خفـة تنميـة قـدرا  انجـيل اللبنـاين،            
 أهنا ترمِّ  انجهود اليت تبذئا جمموعة الدعم الدولية لتعزيز قدرا  انجيل اللبناين. كما

 
 نزل  الذ انجماعا  املكلحة -جيم  

 ري  من انجماعا  ئالكالذ خارط نفال  ـيفرة الدولـة   ما قاني احتفا  حزب اهلل و - ٣7
ــهاا للقـــرارا     ــة، يف انتـ (، 2006) 1701 ( و2006) 1680 ( و2004) 1559اللبنانيـ

لد مـن قـدرة الدولـة علـر ممار ـة  ـيادهتا و ـلفتها الرـاملتني علـر أراضـيها. ففـري احلـادث             
 انتــــهاا للقــــرار كــــانو  الثاين/ينــــاير، ا ــــتمخدم  هــــذ  األ ــــلحة يف  28الــــذي وقــــق يف 

( ويف خرل لوقل األعماني العدا ية. وخالني الفتـرة املشـمولة ئـالتقرير، جـّدد     2006) 1701
اهلل، حكــن نصــر اهلل، التاكيــد علنــًا أ  احلــزب ميتلــك قــدرا  عكــررية    األمــني العــام حلــزب

  كـبرية ومتفـورة منفصـلة عـن قـدرا  الدولـة اللبنانيـة، قاعمـًا أهنـا تشـر  رادعَّـا ألي عــدوا           
ي اجتمـال ئيرـة احلـوار الـوط      حمتم  من جانب إ ـرا ي . وخـالني الفتـرة نفكـها، مل يعقـد أ     

  ري  من املباحثا  الرمسية ئشا  مكالة وجود أ لحة خارط  يفرة الدولة.   أو
وظل  احلالة األمنية  ري مكتقرة يف منفقة البقال الشـرقية ويف ئلـدة عر ـاني وحميفهـا.      - ٣8

. ديكـمرب كـانو  األوني/  ٣يب اثنا  جبروذ إثر انفيـار  ـيارة مفخخـة يف    فقد قدت  جندي وأدص
كـانو  األوني/ديكـمرب إىل إصـائة عـدد مـن املـدنيني        8وأدب انفيار  ـيارة مفخخـة أخـرب يف    

جبروذ. ووح انجيل اللبناين يف إئفاني مفعوني أرئق  يارا  مفخخـة أخـرب يف عر ـاني خـالني     
 الفترة املشمولة ئالتقرير.  

ــة         ويف - ٣9 ــال  ــيفرة الدول ــاكن أخــرب، ا ــتمر  األ ــلحة يف االنتشــار خــارط نف أم
كـــانو  األوني/ديكـــمرب مـــثاًل، نشـــب اشـــتباا ئـــني عشـــرية   21وتقـــويص اال ـــتقرار. ففـــري 

كــانو  الثاين/ينــاير،  10جعفـر و ــرا  ئلــدة ديــر األةــر يف منفقـة البقــال الشــرقية. ويف    آني
كــانو   19احي يف منفقــة كفــر دئيــا . ويف انتــهر نــزال شخصــري ئاعتــدا  قاتــ  رميــا ئالرصــ 

يناير، أصيب جندي جبروذ أثنا  مفاردتأ جملرمني يف ئعلبك. ونتيية النتشـار األ ـلحة    الثاين/
املرتبا ئاخلفائا  واملنا با  الكيا ـية،   “االحتفايل”الصغرية، ترّرر  أحداث إطالل النار 

أحــزاب  يا ــية لفرــرة تشــري   ممــا تكــبب يف إصــائا . ويتواصــ  ورود تقــارير عــن تاييــد   
 وتكليح عاعا  للدفال عن النفس يف اجملتمعا  احمللية اليت تعيل يف املناطق احلدودية.  
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وداخ  لبنا ، ا فص عدد ائيما  ائرهائية خالني الفترة املشـمولة ئـالتقرير ئفضـ      - 40
طرائلس، واصـ  انجـيل   جهود انجيل اللبناين وأفراد األمن املبذولة ملنق هذ  االعتدا ا . ففري 

اللبنــاين تنفيــذ اخلفــة األمنيــة حيــا أفضــر ذلــك إىل هــدو  نكــك، مل يلبــا أ  انتمهــك يف          
كانو  الثاين/يناير إثر تفيري انتحاري مزدوط، األمر الذي يبني ا تمرار تـداعيا  األقمـة    10

ن تنفيـذ   الكورية علر لبنا . وقد أ فر ذلك ائيوم الذي أعلن  جبهة النصرة مكقؤوليتها عـ 
آخــرين.  ٣7أشــخاحي وجــرذ  9حمكــن عــن مقتــ   جبــ وا ــتهدة الفا فــة العلويــة مبنفقــة 

وأ هم  مكاعري القادة احملليني يف التخفيل من حدة التوترا  ومنق أعماني العنل االنتقاميـة  
ــة اجملــاورة. ويف أعقــاب ائيــوم، نّفــذ  قــوب األمــن الــداخلري      املوجهــة ضــد اجملتمعــا  احمللي

كانو  الثاين/يناير ا تهدف  تعفيـ  شـبرة لالتصـاال  ئـني      12ال  ائق ئا يف  ئنياذ عملية
 ائرهائيني يف  ين رومية.  

ــيت حتــتفظ اــا انجبهــة الشــعبية       - 41 ومل يمحــرق أي تقــدم يف تفريــك القواعــد العكــررية ال
ط  يف القيادة العامة وفتح االنتفاضة. وكا  املشاركو  يف هيرة احلـوار الـو   -لتحرير فلكفني 

قد قـرروا أ  تلـك القواعـد ينبغـري تفريرهـا. فوجـود هـذ  القواعـد مـا قاني ميـّس            2006عام 
ــة         ــورية اللبنانيـ ــدود الكـ ــن احلـ ــزا  مـ ــد أجـ ــر رصـ ــة علـ ــدرة الدولـ ــ  قـ ــا  ويعرقـ ــيادة لبنـ ئكـ

 ئفعالية.   ومراقبتها
ــرة املشــمولة اــذ      - 42 ــة نكــبيا خــالني الفت ــة يف املخيمــا  الفلكــفينية هاد  ــ  احلال ا وكان

تشرين الثاين/نوفمرب، قدتل  الجرة  ورية خـالني اشـتباا وقـق ئـني عصـائا        24التقرير. ويف 
مكلحة يف  ـيم ئـرط الرباجنـة. أمـا القـوة األمنيـة املشـتركة، الـيت توّلـ  املكـقؤولية عـن ضـبا             
األمن يف  يم عني احللوة، فقد تو ق نفاقها وتـدخل  يف عـدد مـن املنا ـبا  للحفـا  علـر       

كانو  الثاين/يناير، قدت  فلكفي  يف  يم عني احللـوة فانتشـر    28دو  يف املخيم. ويف أجوا  ائ
أفــراد قــوة األمــن املشــتركة ئكــرعة ملنــق مزيــد مــن العنــل. وقــد أّكــد أحــد كبــار املكــقؤولني     

كـانو  الثاين/ينـاير، ضـرورة الفصـ  ئـني       20الفلكفينيني، خـالني قيـارة قـام اـا إىل لبنـا  يف      
 فلكفينية والتفورا  ائقليمية وحفظ اال تقرار واألمن فيها.  املخيما  ال

 
 حمر توريد األ لحة ومراقبة احلدود   -داني  

( أ  علـــر عيـــق الـــدوني أ  منـــق ئيـــق 2006) 1701قـــرر جملـــس األمـــن يف قـــرار   - 4٣
األ لحة وما يتص  اا من عتاد ألي كيا  أو فرد يف لبنا  أو تزويد  اا من جانـب مواطنيهـا   
أو انفالقــا مــن أراضــيها أو ئا ــتخدام الكــفن والفــا را  الــيت ترفــق علمهــا. وطالــب اجمللــس   
ــق دخــوني األ ــلحة           ــدخوني األخــرب ملن ــاط ال ــد ونق ــامني حــدود البل ــا  أيضــا ئت ــة لبن حروم

 يتص  اا من عتاد إىل لبنا  دو  موافقتها.   ما أو
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مكـتمرة لنقـ  األ ـلحة    وقد دأب ممثلو حرومة إ را ي  علـر ادعـا  وجـود عمليـا       - 44
ئرميا  كبرية إىل حزب اهلل عرب احلدود اللبنانية الكورية. ولـرن كانـ  األمـم املتحـدة تاخـذ      
هذ  االدعا ا  ماخذ انجد، فإنأ لـيس يف و ـعها حاليـا التحقـق منـها ئفريقـة مكـتقلة. وظـ          

إىل حـزب  ممثلو حرومة إ را ي  يعربو  عن القلق من احتماني نق  منموما  أ لحة متفورة 
(، أئلغــ  إ ــرا ي  S/2014/878) 2014كــانو  األوني/ديكــمرب  12اهلل. ففــري ر ــالة مقؤرخــة 

ورها من شوا   إقا  ورود تقارير عما حلـزب اهلل مـن قـدرا  وإمـدادا      اجملَس األمن مبا يك
ال ـتخدام قـدراهتم العكـررية ضـد إ ـرا ي        عكررية. وقد أعلـن قـادة حـزب اهلل ا ـتعدادهم    

هري قام  ئاي اعتدا ، مبا يشم  الضرئة انجويـة الـيت قيـ  إ  إ ـرا ي  شـّنتها علـر عناصـر         إذا
كانو  الثاين/ينـاير. وقـد أعرئـ م عـن القلـق مـن العواقـب         18حزب اهلل يف هضبة انجوال  يف 

اعيا  الـزنال الكـوري علـر لبنـا ،     احملتم  أ  تترتب علر ذلك احلادث ئاعتبار  انعرا ـا لتـد  
ودعو م عيق األطراة املعنية إىل التحلـري ئـروذ مـن املكـقؤولية منعـًا ألي تصـعيد، يف احتـرام        
تــام لكـــيادة عيــق البلـــدا  يف املنفقـــة و ــالمتها ائقليميـــة والتقّيـــد ئقــرارا  جملـــس األمـــن     

 الصلة ئاملوضول.   ذا 
املنـاطق احلدوديـة اـدة التصـدي لتحركـا        وقد انتشـر  قـوا  انجـيل اللبنـاين يف     - 45

العناصــر املكــلحة ئــني لبنــا  وانجمهوريــة العرئيــة الكــورية، ووحــ  يف صــد حمــاوال  تكــل   
يف  كــانو  األوني/ديكــمرب، قدتــ   ــتة جنــود لبنــانيني وجــرذ آخــر  1املقــاتلني املكــلحني. ويف 

 كـانو  الثـاين/   2٣اشتباا مق مقاتلني قرب منفقة رأل ئعلبك. وخّلل اشتباا آخـر وقـق يف   
 جنود وإصائة عدد آخر جبروذ. 8يناير يف نفس املوقق مقت  

وخالني الفترة املشمولة ئـالتقرير، احتيـز انجـيل اللبنـاين واألجهـزة األمنيـة عـددا مـن          - 46
تنمـيم الدولـة ائ ـالمية يف العـرال والشـام )داعـل(،        الرعايا الكوريني، مـن ئينـهم أعضـا  يف   

كـانو  األوني/ديكـمرب، تاكـد احتيـاق      6وتنميم جبهة النصرة، وانجـيل الكـوري احلـر. ويف    
امرأتني مرتبفتني ئشخصيا  تائعة لتنميم داعل يكود االعتقاد ئاهنا حتتيز ئعضـا مـن انجنـود    

ــانيني املخــتففني. ومل يمحــرق    ــراد األمــن اللبن ــر   وأف ــة للتفــاوض عل أي تقــدم يف انجهــود املبذول
إطــالل  ــراذ الرهـــا ن الكــتة والعشــرين احملتيـــزين لــدب جبهــة النصـــرة وتنمــيم داعـــل،        

 كانو  األوني/ديكمرب. 5أدعلن عن مقت  رهينة رائعة يف  فيما
ــق    - 47 ــالتقرير، تراجـ ــمولة ئـ ــرة املشـ ــالني الفتـ ــار   وخـ ــالل النـ ــوادث إطـ ــدد حـ ــا عـ عمومـ
مهورية العرئية الكورية ئااجـا  لبنـا . فقـد شـهد  الفتـرة وقـول أكثـر مـن         احلدود من انج عرب
وادث القصـــل عـــرب احلـــدود وإطـــالل مـــن حـــ 7 حادثـــا مـــن حـــوادث إطـــالل النـــار و 40

http://undocs.org/ar/S/2014/878


S/2015/147 
 

 

15-03022 13/23 

 

صــاروخا، األمــر الــذي خّلــل عــددا مــن ائصــائا  وأضــرارا ماديــة. ونّفــذ  الفــا را     16
 الكورية ما مل يق  عن أرئق ضرئا  جوية.

زب اهلل يقـر علنـًا ئا ـتمرار مشـاركتأ يف القتـاني الـدا ر يف انجمهوريـة العرئيـة         وظ  ح - 48
الكورية. وا تمر  خالني الفترة املشمولة ئالتقرير مرا ـم تشـييق جنـاقا  القتلـر مـن جنـود       
حزب اهلل. وقي  إ  رعايا لبنانيني آخرين قد انضموا إىل عاعا  تقات  النمـام الكـوري، مـن    

 وتنميم داعل.ئينها جبهة النصرة 
وتبّين حماوال  التكل  واالعتدا ا  علـر مواقـق انجـيل اللبنـاين يف منـاطق قريبـة مـن         - 49

احلدود مق انجمهورية العرئيـة الكـورية ضـرورة امـتالا انجـيل اللبنـاين قـدرا  أكـرب ممـا لديـأ           
ذا ترف  دفاعـأ عـن  ـيادة لبنـا  و ـالمتأ ائقليميـة. وقـد ومضـع  خـالني الفتـرة املشـمولة اـ            

التقرير الصيغة النها ية لالتفال الذي يقضري ئتقـدمي اململرـة العرئيـة الكـعودية مكـاعدة قـدرها       
ئاليــني دوالر ئالتعــاو  مــق فرنكــا. وقيــ  إ  مبلــ  البليــو  دوالر ائضــايف الــذي تعهــد       ٣

ئتقدميـأ جـار صـرفأ لتزويـد قـوا  انجـيل        2014اململرة العرئيـة الكـعودية يف آب/أ كـفس    
وقــوب األمــن خــالني العــام انجــاري ئالقــدرا  الــيت توجــد لــديها حاجــة ما ــة إليهــا.     اللبنــاين

 ويواص  الشركا  الثنا يو  اسخرو  توفري قدرا  حيوية وفورية دعما للييل اللبناين.  
وريني املكـــيلني لـــدب مفوضـــية شـــباط/فرباير، اجـــاوق عـــدد الالجـــرني الكـــ 12ويف  - 50

جمتمعــا  1 170الجــ  يعيشــو  يف  1 168 000لبنــا   املتحــدة لشــقؤو  الالجــرني يف األمــم
الجرـا يف منفقـة عمليـا  اليونيفيـ . وقـد شـرع         54 846حمليا يف عيق أحنا  البلد، منـهم  

حرومة لبنا  يف تفبيق  لكلة من ائجرا ا  الرامية إىل تقييد تدفق الالجرني إىل لبنـا . ففـري   
ــة العامــ    ٣1 ــة    كــانو  األوني/ديكــمرب، أصــدر  املديري ــوقارة الداخلي ــة ل ــام التائع ــن الع ة لألم

ضــاها دخــوني الالجــرني إىل لبنــا  إال أل ــباب  تجمموعــة جديــدة مــن اللــوا ح الــيت ال جيــوق مبق 
إنكــانية ا ــتثنا ية ئنــا م علــر معــايري تضــعها وقارة الشــقؤو  االجتماعيــة. وتزايــد  ائجــرا ا  

  البلـد، واقداد عـدد حـاال  طـرد     األمنية وحمر التيوني املفروضة علر الالجرني يف ش  أحنـا 
الالجرني الكـوريني مـن مكـاكنهم، تمنّفـذ يف معممهـا علـر أيـدي انجـيل اللبنـاين نمـرا لقـرب            
تلك املكاكن من قواعد  العكـررية. كمـا تكـبب  قكـاوة ظـروة فصـ  الشـتا  يف عـدد مـن          

 الوفيا  ئني الالجرني ئكبب ا فاض حرارة انجكم.
جرني أطفااًل ونكا م مـن جـرا  تشـردهم املفـّوني، األمـر الـذي       وقد ا تفحل  حمنة الال - 51

جيعلهم عرضة للزواط يف  ن مبررة والبغا  وممار ـة انجـنس مقائـ  احلصـوني علـر املكـاعدة،       
وهــري حــاال  يمقــاني إهنــا آخــذة يف االقديــاد. وحــ  اس ، ال يتيــاوق عــدد امللــتحقني ئــالتعليم  



 S/2015/147 

 

14/23 15-03022 

 

 402 000 ـن الدرا ـة االئتدا يـة البـال  عـددهم       النمامري من األطفاني الكوريني ممن هـم يف 
 يف املا ة.   24طف  نكبةل 

كــانو  األوني/ديكــمرب، أعلنــ  حرومــة لبنــا  وشــركا  دوليــو  ئــد  خفــة   15ويف  - 52
ــرة    ــة للفت ــا  لال ــتيائة لألقم ــة    2016-2015لبن ــذ  اخلفــة املشــتركة إىل كفال ــري ه . وترم

والفرــا  الضــعيفة مــن اجملتمعــا  املضــيفة وتــوفري  إيصــاني املكــاعدا  ائنكــانية إىل الالجــرني  
احلمايـة ئـم، مـق احلفــا  علـر قـدرا  نمــم ائيصـاني احملليـة والوطنيــة وتنميتـها اـدة إتاحــة          

 فرحي متكاوية للحصوني علر اخلدما  العامة األ ا ية وضما  نوعية هذ  اخلدما .
هوريـــة العرئيـــة الجـــ  فلكـــفي  قـــد موا مـــن انجم  44 000ويوجـــد يف لبنـــا  حنـــو  - 5٣

قيـودا   2014الكورية. وقد ظ  عددهم مكـتقرا منـذ أ  فرضـ  حرومـة لبنـا  يف أيار/مـايو       
علر دخوئم. وما قال  القيود منق دخوني عيق الالجرني الفلكفينيني ئا تثنا  قلـة منـهم ممـن    
يهرئــو  مــن انجمهوريــة العرئيــة الكــورية، وصــار هــقؤال  الالجــقؤو  يواجهــو  قيــودا متزايــدة    

 .  2014مفروضة علر إجرا ا  اجديد وضعهم القانوين يف لبنا  منذ أيار/مايو 
 

 األلغام األرضية والقنائ  العنقودية   -ها   
خالني الفترة املشمولة اذا التقرير، نمشر  يف منفقة عمليا  اليونيفي   تة أفرقة ئقالة  - 54

فريق واحد ئقالة األلغام آليا، كلـهم  األلغام يدويا وفريق واحد للتخل  من األجهزة املتفيرة و
من اليونيفي ، ئعـد أ  حتققـ  دا ـرة األمـم املتحـدة لاجـرا ا  املتعلقـة ئاأللغـام مـن صـالحيتها           

متـرا مرئعـا لتتـيح ئـذلك      216لذلك. وقام  اليونيفي  ئتفهري مناطق خفرة اجاوق  مكاحتها 
ر لغمــني مــن األلغــام املضــادة  ــب  الوصــوني إىل نقــاط علــر امتــداد اخلــا األقرل، وعثــر  علــ 

صلة ئضـما    قيارة ذا  20أنشفة للدعم التدريك، وأجرب  ٣لألفراد ودّمرهتما. ونّمم الفريق 
 ئرامج تدريبية للتوعية ئاخفار الذخا ر املتفيرة. 7النوعية يف مواقق العمليا ، و 

أيلوني/ ـبتمرب   1لفتـرة مـن   وأفاد املركز اللبناين لألعماني املتعلقة ئاأللغـام ئانـأ قـام يف ا    - 55
ــانو  األوني/ديكــمرب   ٣1إىل  ــرة مكــاحتها     2014ك ــتفهري منــاطق خف أمتــار  54٣ 60٣ئ

قفعة من الذخا ر العنقودية، ولغمـا واحـدا مـن     629مرئعة، هري أ ا ا مناطق معارا، ودمر 
 قفعة من األجهزة  ري املنفيرة. 41 األلغام املضادة لألفراد، و

 
 تر يم احلدود   -واو  

مل يمحــرق أي تقــّدم ئشــا  تر ــيم احلــدود اللبنانيــة الكــورية أو تعليمهــا خــالني الفتــرة    - 56
املشمولة اذا التقرير، مبا يف ذلك يف املناطق اليت تعترب فيها احلدود  ـري مقؤّكـدة أو حمـ  نـزال،     
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(. 2006) 1701 ( و2006) 1680علر النحـو الـذي دعـا إليـأ جملـس األمـن يف القـرارين        
كا احلرومـة اللبنانيـة  ـلفتها علـر عيـق األراضـري اللبنانيـة، ولـتمرني قـوا  األمـن           فلرري تب

اللبنانية وانجيل اللبناين من ضبا األمن علر احلدود ملنق دخوني األ لحة أو ما يتصـ  اـا مـن    
ئد من تر يم احلدود وتعليمها ئني لبنا  وانجمهورية العرئية الكورية يف أقـرب وقـ     عتاد، ال

 لناحية العملية.  ممرن من ا
ومل يمحــرق كــذلك أي تقــدم ئشــا  مكــالة مــزارل شــبعا. ومل يــا  حــ  اس  أي رد   - 57

ــقؤر      ــري املــ ــوارد يف تقريــ ــة الــ ــ  لتلــــك املنفقــ ــد املقؤقــ ــرين األوني/ ٣0علــــر التحديــ  تشــ
مــن  مــن إ ــرا ي  وال (، الS/2007/641( )2006) 1701عــن تنفيــذ القــرار   2007 أكتــوئر

 انجمهورية العرئية الكورية.  
  

 أمن و المة قوة األمم املتحدة املقؤقتة يف لبنا    -ثالًثا  
عملــ  قــوة األمــم املتحــدة املقؤقتــة ئصــورة مكــتمرة علــر ا ــتعراض خففهــا األمنيــة    - 58

ئاملكـا   األمنيـة    وتدائري التخفيل من حـدة املخـاطر، وأجـر  ثـالث دورا  لتوعيـة أفرادهـا      
خالني الفترة املشمولة اـذا التقريـر. والعمـ  جـاٍر يف تنفيـذ أعمـاني التحـديا مـن أجـ  ةايـة           
املنشآ  واألصـوني. وا ـتمر التعـاو  ئـني اليونيفيـ  والكـلفا  اللبنانيـة للتاكـد مـن التصـدي           

تنفيــذ  كــانو  األوني/ديكــمرب، ئــدأ 15نجميــق التهديــدا  األمنيــة علــر النحــو املنا ــب. ويف  
تــدائري أمنيــة أكثــر صــرامة يف منفقــة  تــارة مــن القفــال الشــرقري مــن منفقــة عمليــا  القــوة    
املقؤقتة، وهري تدائري أوجب  تنكيق عيق ئعثا  األمم املتحدة الرمسية ولزوم مرافقتـها مـن قبـ     

نمـر فيمـا   أفراد األمن يف قوة األمم املتحدة املقؤقتة. وئائضافة إىل ذلك، أعاد  القـوة املقؤقتـة ال  
كـانو    28تعم  ئـأ مـن إجـرا ا  وتـدائري وخفـا أمنيـة يف أعقـاب احلـوادث األخـرية. ويف          

الثاين/يناير، نمّفذ تقييد عام للحركة يف منفقة عمليا  القـوة املقؤقتـة طـواني ذلـك اليـوم، ومشـ        
 ائجرا  القوة املقؤقتة ووكاال  األمم املتحدة وصناديقها وئراجمها.  

ألمــم املتحــدة املقؤقتــة رصــد ائجــرا ا  انجاريــة يف احملــاكم العكــررية وواصــل  قــوة ا - 59
اللبنانية ضد أشخاحي يمشتبأ أهنم قاموا ئالتخفيا العتدا ا  خفرية ضد جنـود حفـظ الكـالم    
التــائعني للقــوة املقؤقتــة أو ارتربــوا تلــك االعتــدا ا . ففــري قضــية تتعلــق ايــوم خفــري حصــ    

لكالم العـاملني يف الوحـدة ائ ـبانية، أدلقـري القـبص      ضد عدد من جنود حفظ ا 2007عام  يف
علر أحد املشـتبأ فـيهم، وهـو اس  رهـن التحقيـق. ويف قضـية تتعلـق ايـوم خفـري آخـر وقـق            

، من املقرر أ  تمعقـد جلكـة اال ـتمال التاليـة يف حمرمـة اال ـترناة العكـررية        2008عام  يف
ثــالث حـــاال  تتعّلــق ايمـــا    يــزاني التحقيـــق جاريــا يف    . وال2015آذار/مــارل   17يف 

http://undocs.org/ar/S/2007/641
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. ويف قضــية تتعلــق ئإئــدا  نيــة إرهائيــة فدتحــ  يف كــانو        2011خفــرية ارتمربــ  يف عــام   
ــاير  ــاريا     2014الثاين/ين ، مــن املزمــق عقــد جلكــة ا ــتمال يف احملرمــة العكــررية الدا مــة ئت

 .  2015موق/يوليأ  10
  

 انتشار قوة األمم املتحدة املقؤقتة يف لبنا    -رائعَّا  
ــة، حــ         - 60 ــم املتحــدة املقؤقت ــوة األم ــوام العكــرري لق ــول الق ــ  جمم ــباط/فرباير،  9ئل ش

ئلــدَّا مكــامها ئقــوا . وضــّم العنصــر   ٣7امــرأة، ينتمــو  إىل  ٣66عنصــرَّا، منــهم  10 171
ــدين  ــا و  278امل ــا دوليَّ ــهم     607 موظًف ــن ئين ــيني، م ــوظفني وطن ــر   156 و 82م ــرأة، عل ام

نكـا ،   ٣مراقبَّا عكـرريَّا، مـن ئينـهم     59م املتحدة ملراقبة ائدنة من التوايل. وتتاّلل هيرة األم
وهري أيضَّا جز  من قـوة األمـم املتحـدة املقؤقتـة. وتعمـ  القـوة املقؤقتـة علـر قيـادة عـدد النكـا             
الالو يتم إيفادهن من مدنيا  وعكـرريا ، ئغيـة التقليـ  مـن اخـتالني التـواق  ئـني انجنكـني         

 البعثة.   يف
كـانو  األوني/ديكـمرب،  ـحب      18وظيفة مقؤقتة يف منفقة العمليـا . ويف   57ومّثة  - 61

فـــرد. ويف  100ئلييرـــا  ـــريتها ائند ـــية املتعـــددة املهـــام الـــيت كانـــ  تتـــالل مـــن قهـــا    
مــن جنــود فييــري كــانوا  ــائًقا  146شــباط/فرباير، انضــم إىل قــوة األمــم املتحــدة املقؤقتــة  10

فـــص االشـــتباا، وهـــو متمركـــزو  يف موقـــق األمـــم   جـــز ما مـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة 
 .  45-2 املتحدة

  
   مالحما  -خامكَّا  

ــرا يلية يف       - 62 ــررية إ ـ ــة عكـ ــر قافلـ ــق علـ ــذي وقـ ــدا  الـ ــن االعتـ ــ  أديـ ــانو   28إنـ كـ
ــديني      ــ  جن ــأ، وأّدب إىل مقت ــذي أعلــن حــزب اهلل مكــقؤوليتأ عن ــاير، وهــو احلــادث ال الثاين/ين

روذ. ويشـّر  هـذا ائيــوم انتـهاًكا خفـريَّا لوقـل األعمــاني      إ ـرا يليني وإصـائة عـدد آخــر جبـ    
(. وإ  نشـــاط حـــزب اهلل 2006) 1701العدا يـــة ئـــني لبنـــا  وإ ـــرا ي ، وألحرـــام القـــرار 

ــوة املقؤق    ــا  القـ ــة عمليـ ــن منفقـ ــأ مـ ــام ئـ ــرار   العـــدا ري، الـــذي قـ ــر للقـ ــهاا مباشـ ــو انتـ ــة، هـ تـ
املنفقـة أي أفـراد مكـلحني    (، مبا يف ذلك احلرم الذي يقضـري ئـاال يوجـد يف    2006) 1701

 معدا  أو أ لحة  ري ما    حرومة لبنا  وقوة األمم املتحدة.   أو
( 2006) 1701ويشّر  رد إ را ي  ئإطالل النار علـر أرض لبنـا  انتـهاًكا للقـرار      - 6٣

يتوافق مق توقعا  األمم املتحدة ئا  الفـرفني  ـيخفرا  القـوة     ولوقل األعماني العدا ية، وال
ئاحلادث و يمتنعا  عن الرد، ئا تثنا  حالة الـدفال عـن الـنفس الواضـحة. وإنـ  أديـن        املقؤقتة
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مقتــ  أحــد جنــود حفــظ الكــالم التــائعني لألمــم املتحــدة، الــذي نــتج عــن رد جــيل الــدفال     
ائ را يلري االنتقامري ئإطالل النار يف ااجا  األراضري اللبنانية. وقـد وقـق هـذا احلـادث يف موقـق      

 تحدة يعرة جيل الدفال ائ را يلري إحداثياتأ مام املعرفة.  تائق لألمم امل
ولن جيلـب العنـل الكـالم إىل شـعب لبنـا  أو إ ـرا ي . وأود أ  أشـري إىل الر ـالتني          - 64

، املـوجهتني مـن األمـني العـام إىل كـ  مـن ر ـيس وقرا         2006آب/أ كـفس   12املقؤرختني 
ر توقعـا  األمـم املتحـدة للكـب  الـيت تكـتفيق       إ را ي  ور يس وقرا  لبنا ، واللتني تنّصا  عل

اا عيـق األطـراة املعنيـة الوفـا  ئالتزاماهتـا فيمـا يتعلـق ئوقـل األعمـاني العدا يـة، مبـا يف ذلـك             
تــذيي  الر ــالتني الــذي ورد فيــأ أ  وقــل األعمــاني العدا يــة يرــو  ئعــدم إطــالل النــار علــر     

 ــلحة،  ــوا  مــن األرض أو انجــو  أراضــري الغــري، أو علــر انجانــب اسخــر، ئــاي نــول مــن األ  
 البحر.   أو

كــا  مــن مكــقؤولية  2000وأود كــذلك أ  أذّكــر ئــا  حتديــد اخلــا األقرل يف عــام  - 65
األمم املتحدة وحدها للتاكد عمليَّا مـن انكـحاب جـيل الـدفال ائ ـرا يلري مـن لبنـا  امتثـااًل         

ولقد تعهـد انجانبـا ، ر ـم    (، ئدو  املكال ئاتفاقا  احلدود املكتقبلية. 1978) 425للقرار 
، ئاحترام اخلا األقرل علـر النحـو الـذي حددتـأ األمـم      2000ما أئديا  من حتفما  يف عام 

ــهاكا  اخلــا        ــق انت ــذني قصــارب جهودمهــا ملن ــر ئ املتحــدة. ومــرة أخــرب أحــا الفــرفني عل
 األقرل. وجيب احترام اخلا األقرل ئراملأ.  

دا ية ئعد هذا احلادث. وأحيا علمَّـا ئـا  كـال    وأرّحب ئالعودة إىل وقل األعماني الع - 66
من حرومة لبنا  وحرومة إ را ي   ارعتا إىل منق املزيـد مـن التصـعيد وإىل تاكيـد التزامهمـا      

ــالقرار  ــك، ال   2006) 1701ئ ــة. ومــق ذل ــر اال ــتقرار يف املنفق ــة   ( واحلفــا  عل ــزاني احلال ت
عدا يـة، األمــر الــذي يهــّدد  هشـة. وتكــتفح  هــذ  ائشاشــة  ئكـبب خفــاب متزايــد احلــدة وال  
حتـذيرا مـن أ  أي    2006ئتيدد الزنال. وينبغري أ  ترـو  الـدرول املكـتفادة مـن نـزال عـام       

مواجهة جديدة  ترو  عواقبها أكثر فداحة. ولـذلك تقـق علـر عـاتق عيـق األطـراة املعنيـة        
 (.  2006) 1701مكقؤولية اجنب أي خفاب يثري التوترا  ويتناقص مق روذ القرار 

ويف ظــّ  التــوّتر الــراهن يف البيرــة ائقليميــة والتحــديا  األمنيــة املتعــددة الــيت يواجههــا  - 67
لبنا  نتيية للزنال يف  ورية، يكاورين قلق ئال  من أ  يـقؤدي  ـو  التقـدير إىل نشـوب نـزال      

للمنفقـة حتّمـ  ترلفتـأ. ومـن الضـروري أ  متنـق عيـق         ميرن ألي مـن الفـرفني وال   جديد ال
املعنية عن القيام ئاي عم  آخر من شانأ أ  يهدد وقل األعماني العدا ية أو يزعـزل   األطراة

ا تقرار املنفقة، وأ  تكعر إىل إعادة ائدو  التام علر جانك اخلا األقرل. وأرّحب ئـإعراب  
الفرفني عن رضامها علر الدور احلا م الذي تقـوم ئـأ القـوة املقؤقتـة يف تـوفري األمـن والتنكـيق        
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ــ (، مبــا يف ذلــك نــزل فتيــ  أي تصــعيد نــاجم عــن األحــداث   2006) 1701ذ القــرار يف تنفي
األخــرية. وأدعــو كــال الفــرفني إىل مواصــلة ا ــتخدام ترتيبــا  االتصــاني والتنكــيق القا مــة إىل 
أقصر حد والعم  ئشر  وثيق مق قوة األمم املتحـدة مـن أجـ  التخفيـل مـن خفـر حـدوث        

ني كـذلك علــر التعـاو  الفعلـري مــق منكـقري اخلــاحي     املزيـد مـن أعمــاني العنـل. وأحـا الفــرف    
 لشقؤو  لبنا  وقوة األمم املتحدة ئشا  التدائري الرامية إىل ا تعادة الثقة.  

واألحــداث األخــرية تــذكري قــوي مبكــقؤولية الفــرفني يف الوفــا  ئالتزامــا  كــ  منــهما   - 68
ونتييـة ئـذا احلـادث،    ( تنفيًذا كـاماًل.  2006) 1701وإحراق تقدم حنو تنفيذ أهداة القرار 

يتبّين أ  ضما   المة الشعبني اللبناين وائ ـرا يلري يكـتدعري أ  يكـتفيد الفرفـا  مـن فتـرا        
ائدو  علر جانك اخلا األقرل من أج  تعزيز وقل األعماني العدا ية من خـالني العمـ  علـر    

القــرار  وقــل دا ــم ئطــالل النــار وإجيــاد حــ  طويــ  األمــد للــزنال، علــر النحــو املتــوخر يف    
(. ويشم  هذا ئكا  يفرة حرومة لبنا  علر عيق األراضري اللبنانيـة لرـري   2006) 1701

انجماعـــا  املكـــلحة يف لبنـــا ،  يتكـــا ئـــا أ  مـــارل  ـــيادهتا كاملـــة، ونـــزل  ـــالذ عيـــق
ــرار      ترــو  أي أ ــلحة وال  ال حــ  ــة. ومشــيَّا مــق الق ــة اللبناني ــا  لغــري الدول أي  ــلفة يف لبن

أحــا الكــلفا  اللبنانيــة علــر ااــاذ عيــق ائجــرا ا  الراميــة إىل ضــما   (، 2006) 1701
عدم وجود أفراد مكلحني  ري ماذو  ئم، أو معدا  أو أ لحة يف املنفقـة الواقعـة ئـني اخلـا     

 الليفاين.   األقرل وهنر
كانو  الثاين/يناير الضو  أيضا علر ضـرورة   28وتكّلا أعماني العنل اليت جر  يف  - 69

(. وإنـ   2006) 1701مـن القـرار    10قّدم يف ما يتعّلق مبـزارل شـبعا، وفقـا للفقـرة     إحراق ت
أدعو، مـرة أخـرب، انجمهوريـة العرئيـة الكـورية وإ ـرا ي  إىل تقـدمي ردودمهـا ئشـا  التحديـد           

ــوئر       ــأ يف تشــرين األوني/أكت ــذي قّدمتم ــزارل شــبعا ال ــة م ــ  ملنفق (. S/2007/641) 2007املقؤق
أقاني أشيق الفرفني علر العمـ  مـق منكـقري اخلـاحي وقـوة األمـم املتحـدة املقؤقتـة لتحقيـق           وال

 هذ  األهداة، مبا يف ذلك من خالني إحراق تقدم ئشا  مكالة منفقة مزارل شبعا.  
تالـة  ويشر  احتالني جيل الدفال ائ را يلري املكتمر لشماني قرية الغيـر ومنفقـة م   - 70

(. وعلــر إ ــرا ي  2006) 1701للخــا األقرل مــن جهــة الشــماني انتــهاًكا مكــتمرَّا للقــرار 
االلتزام ئكحب قواهتـا املكـلحة مـن املنفقـة، وفًقـا للقـرار، وإنـ  أحـّا الكـلفا  ائ ـرا يلية           

 علر اااذ اخلفوا  الالقمة للقيام ئذلك.  
قال  تنتهك اجملاني انجوي اللبنـاين كـ     ماومما يدعو إىل القلق البال  أيضا أ  إ را ي   - 71

يــوم تقريبَّــا. فيميــق عمليــا  التحليــق انجــوي الــيت تقــوم اــا إ ــرا ي  فــول األراضــري اللبنانيــة  
( وللكيادة اللبنانية. ويف وق  تزداد فيـأ التـوترا  ائقليميـة    2006) 1701انتهاكا  للقرار 

http://undocs.org/ar/S/2007/641
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 احملافمـة علـر ائـدو  واال ـتقرار علـر      ويم  فيأ احتماني التصـعيد مرتفعَّـا، أدعـو الفـرفني إىل    
طوني اخلا األقرل. وأدعو احلرومة ائ را يلية مرة أخـرب إىل وقـل عيـق عمليـا  التحليـق      

 فول األراضري اللبنانية وامليا  ائقليمية اللبنانية.  
وأحا الفرفني علر مواصلة العمـ  مـق قـوة األمـم املتحـدة املقؤقتـة مـن أجـ  احلفـا            - 72

 ، والتقلي  إىل أدىن حد من االنتهاكا  ووقفها، والبحا عـن حلـوني عمليـة حمليـة     علر ائدو
واال تفادة مما حتّقق مـــن خـالني تعزيـــز ترتيبـا  االتصـاني والتنكـيق، مبـا يف ذلـك مـن خـالني           

يزاني وضق عالما  مر ية علر اخلا األقرل نشاًطا أ ا ـيَّا لبنـا     اسلية الثالثية األطراة. وال
علــر التخفيــل مــن حــدة التــوتر يف ئعــص املنــاطق. وإنــ  أشــيق الفــرفني علــر   الثقــة يكــاعد

مواصلة العمـ  مـق قـوة األمـم املتحـدة املقؤقتـة يف العمليـة انجاريـة لتعلـيم اخلـا األقرل ئراملـأ            
 وإجياد حلوني عملية حملية لألمور اخلالفية.

ليونيفيــ  وتعــرض ويكــاورين القلــق إقا  ا ــتمرار احلــوادث الــيت تقيــد حريــة حركــة ا   - 7٣
 المة وأمن حفمة الكالم للخفر. فبعص هذ  احلوادث ميرـن أ  يمعـزب إىل املضـايقة الناشـرة     
عن عم  قوة عكررية كـبرية احليـم يف ئيرـة مدنيـة. إال أ  مـا يقلقـ  هـو أ  عـددا مـن هـذ            

ا   هـذ إاحلوادث شمن  فيها هيوما  عنيفة علر أفـراد اليونيفيـ ، وأ  ئعضـها ئـدا منممـا. و     
أمــر يــدعو إىل الشــك يف دوافــق الضــالعني يف تلــك احلــوادث. وتقــق املكــقؤولية الر يكــية عــن     
ضما  حرية احلركة ألفراد اليونيفي  يف منفقة العمليا  علر عـاتق الكـلفا  اللبنانيـة. وإنـ      
أدعو الكلفا  اللبنانية إىل اااذ إجرا ا  ضـد انجنـاة تـزم وصـرامة، وأ  اجـد  ـبال للتعـاو         

ليونيفي  علـر تعزيـز الـرد علـر هـذ  احلـوادث والتحقيـق فيهـا. وجيـب ااـاذ تـدائري فعالـة             مق ا
لرـبح ومنــق عيـق احلــوادث الــيت تقيـد حريــة حركـة اليونيفيــ  وتعــرض  ـالمة وأمــن عناصــر      

 حفظ الكالم للخفر.  
وال يزاني احتفا  حزب اهلل وعاعا  أخـرب ئالكـالذ خـارط نفـال  ـيفرة الدولـة        - 74

ــر  هتد ـــ   يشـ ــاقص والتـ ــتقرار ، ويتنـ ــا  وا ـ ــيادة لبنـ ــدا لكـ ــرارين  يـ ــب القـ ــد مبوجـ زاما  البلـ
(. والعواقــب  ــري املنمــورة ال ــتخدام هــذ  األ ــلحة       2006) 1701( و 2004) 1559

خفرية للغاية ئالنكبة إىل لبنا  إذا ما أثار  نزاعا. ومن األمهية مبرا  أ  ينعقد احلوار الـوط   
ا  األمهيـة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك األ ـلحة الـيت تـوقة حـزب اهلل         مرة أخرب ملعانجة القضـايا ذ 

وعاعا  أخرب. وال تزاني ورقة املناقشـة الـيت وضـع  يف  ـيال احلـوار الـوط  ئشـا  وضـق         
ا تراتييية للدفال الوط  تشر  نقفة ئدايـة قيمـة يف هـذا الصـدد. ويبقـر مـن املهـم أ  تنفـذ         

وار الوط ، وخباصة تلك املتصلة ئزنل  الذ انجماعـا   القرارا  الكائقة اليت توص  إليها احل
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القيــادة العامــة  - ــري اللبنانيــة وتفريــك القواعــد العكــررية لليبهــة الشــعبية لتحريــر فلكــفني 
 وفتح االنتفاضة.  

ــة الكــورية علــر طــوني       - 75 ــة العرئي ــدا ر يف انجمهوري ــزنال ال ولقــد كــا  التكــال رقعــة ال
 ـلك عميـق علـر احلالـة األمنيـة األو ـق نفاقـا. وقـد تـاثر ئصـفة            احلدود اللبنانية الكورية أثـر 

خاصــة األشــخاحي الــذين يعيشــو  يف منفقــة البقــال الشــرقري. وإنــ  أدعــم ئقــوة انجهــود الــيت  
يبــذئا انجــيل اللبنــاين املنتشــر هنــاا مــن أجــ  احلفــا  علــر األمــن والــدفال عــن  ــيادة لبنــا   

ية انجارية من أج  تعزيـز انتشـار  علـر طـوني احلـدود      و المتأ ائقليمية، وأشيق انجهود الثنا 
اللبنانية. وأدعو أيضا أولرك الذين لتيزو  أفرادا من قوا  األمن اللبنانية رها ن إىل ائفـراط  
عنهم علر وجأ الكرعة. وإن  أشيب أعماني القصل وإطـالل النـار واالنتـهاكا  انجويـة يف     

ا مــن انجمهوريــة العرئيــة الكــورية، فضــال عــن حركــة   ااجــا  املنــاطق احلدوديــة اللبنانيــة انفالقــ 
املقاتلني املكلحني والعتاد احلريب ئني البلدين. إ  عـدم إحـراق تقـدم يف تر ـيم وتعلـيم احلـدود       
ئني البلدين ال يعفـري مـربرا النتـهاا الكـيادة اللبنانيـة مـن جانـب أي طـرة. وأدعـو حرومـة           

تحارئــة هنــاا إىل الرــل عــن انتــهاا احلــدود  انجمهوريــة العرئيــة الكــورية وعيــق األطــراة امل
 واحترام  يادة لبنا  و المتأ ائقليمية.  

وإن  أدين مشاركة لبنانيني يف الزنال الدا ر يف انجمهوريـة العرئيـة الكـورية يف انتـهاا      - 76
لكيا ة الناي ئـالنفس الـيت تنتـهيها حرومـة لبنـا  ومبـاد  إعـال  ئعبـدا الـذي وافقـ  عليـأ            

، والذي أعاد جملـس األمـن التاكيـد    2012اة الكيا ية يف لبنا  يف حزيرا /يونيأ عيق األطر
علر أمهيتأ. وأهيب جبميق األطـراة اللبنانيـة أ  ترـل عـن أي مشـاركة يف الـزنال الكـوري،        
 مبا ينكيم والتزامها الوارد يف إعال  ئعبدا، وأحثها علر االلتزام جمددا ئكيا ة الناي ئالنفس.  

ــن ا - 77 ــا       وأدي ــ  حمكــن يف طــرائلس، واخلفائ ــق يف حــري جب ــذي وق ئيــوم ائرهــايب ال
الفا فيــة الــيت تكــتخدمها عيــق األطــراة، األمــر الــذي يشــيق علــر أعمــاني عنيفــة مــن هــذا     
القبيــ . وأثــ  علــر أهــايل املنــاطق اجملــاورة نجبــ  حمكــن الــذين رفضــوا حماولــة إيقــا  جــوال   

ويعرـس ذلـك ائيـوم االنتحـاري وأعمـاني العنـل        أخرب من القتاني الفا فري يف تلك املنفقة.
يف أماكن أخرب من البلد انتشار األ لحة خـارط نفـال  ـلفة الدولـة علـر حنـو مـثري للقلـق،         

( 2006) 1701وأدعـو يف هــذا الصـدد الــدوني األعضـا  إىل الوفــا  ئالتزامهـا مبوجــب القــرار     
 كيانا  أو أفراد يف لبنا .   ئا  منق ئيق أو توريد األ لحة أو ما يتص  اا من عتاد إىل

ــة       - 78 ــدعم الكيا ــري الوا ــق النفــال للكــلفا  األمني ــوفري ال ومــن الضــروري مواصــلة ت
والقضا ية ملرافحة ائفال  من العقاب يف ما يتعلق ئر  أعمـاني العنـل. وإ  يف مديـد واليـة     

 ــيس الــوقرا  احملرمــة اخلاصــة للبنــا ، الــذي يتــزامن مــق الــذكرب الكــنوية العاشــرة ال تيــاني ر 
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األ ــبق رفيــق احلريــري، تاكيــدا اللتــزام األمــم املتحــدة ئعمــ  احملرمــة اخلاصــة ئــدعم وتعــاو    
مكتمرين من حرومة لبنا . وال تزاني حماكمة األشخاحي اخلمكة املشتبأ ام يف ائيـوم الـذي   

ــري و      ــق احلري ــوقرا  رفي ــيس ال ــاة ر  ــذ       21أودب تي ــا ه ــتمرة. وتبع ــرين مك شخصــا آخ
 ر الة مفادها أنأ ال جماني لافال  من العقاب.  احملاكمة 

وأشيد ئانجيل اللبناين علر التزامأ املكتمر وتعاونأ القـوي مـق اليونيفيـ ، مبـا يف ذلـك       - 79
مـن خـالني احلـوار اال ـتراتييري. فـإ  لليـيل اللبنـاين وأجهـزة األمـن اللبنانيـة دورا حامسـا يف            

األمنيـة املتعـددة الـيت ال يـزاني البلـد يواجههـا يف       احلفا  علر ا تقرار لبنا  يف ضو  التحديا  
(، وحفـــظ األمـــن علـــر احلـــدود اللبنانيـــة  2006) 1701الوفـــا  ئالتزاماتـــأ مبقتضـــر القـــرار 

الكـورية، ومناهضــة ائجــرام، ومرافحــة ائرهــاب يف البلـد. وأعــرب عــن أ ــل للخكــا ر يف   
هـام. وأرحـب ئـدعم الشـركا      األرواذ اليت وقع  يف صفوة أفراد األمن لدب أدا هم ئـذ  امل 

ــة أو املكــاعدة       ــا يني لليــيل وأجهــزة األمــن يف لبنــا ،  ــوا  مــن حيــا املكــاعدة الفوري الثن
األطوني أجال لتفوير انجيل اللبناين. ويف هذا الصـدد، أرحـب ئوضـق الصـيغة النها يـة التفـال       

مـق فرنكـا، وأشـيق    ئاليـني دوالر، ئالتعـاو     ٣املكاعدة من اململرة العرئيـة الكـعودية ئقيمـة    
التقدم احملرق يف توفري هذ  القـدرة الضـرورية ئـالنمر إىل حيـم ونفـال التحـديا  الـيت تواجـأ         
انجــيل اللبنــاين. وأدعــو انجهــا  املاحنــة الدوليــة األخــرب إىل تقــدمي املكــاعدة ئوصــفها عنصــرا 

ب ( وقــرارا  جملــس األمــن األخــر 2006) 1701أ ا ــيا مــن أجــ  التنفيــذ الرامــ  للقــرار   
 الصلة ئاملوضول.    ذا

وأرحب ئتوافق اسرا  الذي  ـاد دا مـا يف جملـس األمـن يف إئدا ـأ الـدعم ألمـن لبنـا           - 80
وا تقرار ، وأعوني علر ا تمرار وحدة اجمللس ئاعتبارها عامال أ ا يا يف ةاية لبنـا  مـن أثـر    

كمـا أود أ  أشـرر   الزناعا  الدا رة يف املنفقة ومكـاعدتأ علـر التصـدي للتحـديا  الراهنـة.      
املشاركني يف جمموعة الدعم الدولية للبنـا  علـر التـزامهم املتواصـ  ئاجملـاال  الر يكـية الثالثـة        
للدعم املقدم إىل لبنا  وما يقومو  ئأ من أنشفة يف هذا الصدد. وأعتقـد أ  اجملموعـة تضـفلق    

عصـيب الـذي ميـر ئـأ     ئدور هام يف الدعوة إىل املكاعدة وحشد الدعم للبنـا  يف هـذا الوقـ  ال   
البلد، و اطلب من منكقيت اخلاصة التشـاور مـق الشـركا  ئشـا  أفضـ  الكـب  الـيت ميرـن أ          
تتبعها اجملموعة لتحقيق هذ  األهداة يف املكتقب  يف ضو  احتياجا  لبنـا  الـيت مل تملـب ئعـد     

 والتحديا  اليت ال تزاني تواجهأ.  
ا ــب األمــني العــام خفــة لبنــا  لال ــتيائة وميثـ  إطــالل ر ــيس الــوقرا  مــام  ــالم ون  - 81

لألقمة أوني خفة مشتركة ئني األمـم املتحـدة وحرومـة لبنـا  منـذ ئـد  احلـرب يف انجمهوريـة         
كــورية، وائـدة منــها موا مـة أولويــا  األمـم املتحــدة واألولويـا  الوطنيــة املتعلقــة     الالعرئيـة  
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. ويف 2014لتلبيـة احتياجاتـأ يف عـام    يف املا ـة ممـا طلبـأ     54ئا تقرار لبنا . وقـد تلقـر لبنـا     
ضو  أقمة الالجرني يف لبنا ، وهري أقمة فريدة من حيا نفاقهـا وطبيعتـها، ومـا ئـا مـن آثـار       
علر ا تقرار البلد، أدعو انجها  املاحنة إىل اال تيائة ئكخا ، علر  بي  اال ـتعياني، للنـدا    

ــ     ــوفري مبل ــالقم يف   2.14املوجــأ مــن أجــ  ت ــو  دوالر ال ــة   ئلي إطــار خفــة اال ــتيائة لألقم
 آذار/مارل.   ٣0، مبا يف ذلك مقؤمر الروي  للماحنني الذي  يعقد يف 2015 لعام
وأرحب ئتيديد التزام القيـادة الفلكـفينية ئـا  تنـاب ئاملخيمـا  الفلكـفينية يف لبنـا          - 82

امليــدا  عــن العنــل الــدا ر يف املنفقــة. وأرحــب ئــانجهود الــيت يبــذئا الفلكــفينيو  علــر أرض   
للعم  مق الكلفا  اللبنانية للحفا  علر النمام يف  يم عـني احللـوة ويف  ـري  مـن األمـاكن.      
وقد ئات  احلاجـة إىل حتكـني األحـواني املعيشـية لالجـرني الفلكـفينيني يف لبنـا ، دو  املكـال         
مبوضول تكـوية قضـية الالجـرني يف  ـيال تكـوية  ـلمية شـاملة، أكثـر إحلاحـا مـن أي وقـ             

ــن          مضــر ــدة م ــداد املتزاي ــا  الالجــرني الفلكــفينيني نتييــة لألع ــزداد اكتمــا   يم ــا ي حي
الالجرني الفلكفينيني الناقحني مـن انجمهوريـة العرئيـة الكـورية. وإنـ  أشـيق انجهـا  املاحنـة         
علر املبادرة إىل دعـم وكالـة األمـم املتحـدة ئ اثـة وتشـغي  الالجـرني الفلكـفينيني يف الشـرل          

ــن         األدىن )األو ــاقحني م ــة لالجــرني الفلكــفينيني الن ــدمي مكــاعدة فعال ــن تق ــها م ــروا( لتمرين ن
 انجمهورية العرئية الكورية، من ئني أهداة أخرب.  

إ  التنقيب عن موارد النفا والغاق وا تغالئا أولوية وطنية لر  من لبنا  وإ ـرا ي .   - 8٣
بتــأ يف حــ  الــزنال علــر املنفقــة  وقــد أئــدب كــال البلــدين يف الفتــرة املشــمولة اــذا التقريــر ر  

االقتصادية البحرية اخلالصـة. وأنـا أشـيق البلـدين مـرة أخـرب علـر الشـرول يف خفـوا  مـن           
شاهنا أ  تتيح التوص  إىل تكوية ئذ  املكالة، وأؤكد من جديـد أ  األمـم املتحـدة علـر أهبـة      

 اال تعداد لتقدمي املكاعدة إذا طلب الفرفا  ذلك.  
ئــالروذ القياديــة الــيت أئــداها ر ــيس الــوقرا   ــالم يف العمــ  مــق القــادة  وأشــيد ئقــوة  - 84

الكيا يني وحرومة لبنا  للحفا  علر الوحدة الوطنية وضما  ا تمرارية مقؤ كا  الدولـة.  
ومن ائجيايب أ  حركة تيار املكتقب  وحزب اهلل منخرطا  يف احلوار، وأ  مثـة نتـا ج ملمو ـة    

ن الناحية األمنية وا فاض حـدة التـوترا . وئعـد تكـعة أشـهر مـن       ميرن الشعور اا يف البلد م
انتها  واليـة الـر يس الكـائق  ـليما ، أشـعر ئقلـق متزايـد إقا  األقمـة املفولـة املتعلقـة ئشـغور            
منصب الر ا ة. وال تزاني مكالة إهنا  الفرا. الر ا ري حيوية ال تقرار لبنـا  ووحدتـأ الوطنيـة    

ن ائقليمـري والـدويل. ومـن ف، فـإ  مـن املصـلحة الوطنيـة أ  تبـدي         وملرانة البلد علر الصعيدي
عيق األطراة قـدرا أكـرب مـن ائرادة واملرونـة النتخـاب ر ـيس ودعـم املقؤ كـا  املنصـوحي          

 عليها يف اتفال الفا ل.  
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وقــد ئينــ  التفــورا  األخــرية مــرة أخــرب أ  تــاثري األحــداث يف انجمهوريــة العرئيــة   - 85
هدد ئشر  خفري اال تقرار يف لبنـا . فـإ  ا ـتمرار احلـرب يف انجمهوريـة      الكورية ميرن أ  ي

العرئيـــة الكـــورية، مبـــا يف ذلـــك يف انجـــوال ، ال يـــزاني يلحـــق الضـــرر ئـــامن لبنـــا  واقتصـــاد  
وا تقرار  الكيا ري. ولـذلك، ال يـزاني مـن الضـروري إجيـاد حـ   يا ـري ئهنـا  الزناعـا  يف          

 الم عادني ودا ـم وشـام  يف الشـرل األو ـا علـر أ ـال       املنفقة، وإحراق التقدم حنو حتقيق 
(. ويمــ  هــذا مرتبفــا ئكــالمة كامــ   197٣) ٣٣8( و 1967) 242قــراري جملــس األمــن 

 أراضري لبنا  و يادتأ وا تقاللأ الكيا ري.  
ــافراد عكــرريني يف        - 86 ــدوني األعضــا  املكــامهة ئ ــق ال ــاين نجمي ــن امتن ــرب ع وأود أ  أع

ــراقب   ــق امل ــ  وفري ــاألفراد      اليونيفي ــا، وئ ــد قوهت ــ  وقا  ــة اليونيفي ــر يس ئعث ــيد ئ ــا . وأش ني يف لبن
العكرريني واملوظفني املـدنيني يف اليونيفيـ ، وكـذلك مبنكـقيت اخلاصـة انجديـدة لشـقؤو  لبنـا          
ومبــوظفري مرتبــها، الــذين يواصــلو  عيعــا االضــفالل ئــدور حيــوي يف املكــاعدة علــر تعزيــز  

  لبنا .اال تقرار علر طوني اخلا األقرل ويف
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