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  )٢٠٠٦( ١٧٠١تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن     
  

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨و  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٥خالل الفترة ما بني     
  

  مقدمة  - أوال   

 )٢٠٠٦( ١٧٠١يتضـــمن هـــذا التقريـــر تقييمـــاً شـــامالً لتنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن     - ١
  ).S/2016/931( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٤تقرير سلفي املؤرخ  منذ
سـاعي احلميـدة لألمـم املتحـدة،     وقد واصلت منسـقيت اخلاصـة لشـؤون لبنـان تقـدمي امل       - ٢
يف ذلـك بالتنسـيق مـع فريـق الـدعم الـدويل، ملسـاعدة لبنـان علـى التصـدي للتحـديات الـيت              مبا

يواجهها يف جمايل األمن واالستقرار. وظل الوضع يف منطقة عمليات قوة األمم املتحـدة املؤقتـة   
ــالقرار     ــاً علــى العمــوم. وظــل الطرفــان ملتــزمني ب ، غــري أمــا )٢٠٠٦( ١٧٠١يف لبنــان هادئ

يغتنما اهلدوء السائد إلحـراز تقـدم يف الوفـاء بالتزامامـا املتبقيـة الـواردة يف القـرار والسـعي          مل
  حنو حتقيق وقف إطالق نار دائم.

كـانون   ١٨ويف إجناز سياسي كان موضع ترحيب، شكل رئيس الوزراء احلريـري يف    - ٣
. ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٨كومة جديدة، أقرها الربملـان يف  ح ٢٠١٦األول/ديسمرب 

، مـن املهـم أن   ٢٠١٧ حزيران/يونيـه  ٢٠ومبا أنه من املقرر أن تنتهي والية جملس النواب يـوم  
تتواصل االستعدادات إلجراء انتخابات جديـدة وفقـاً للجـدول الـزمين االنتخـايب مبـا يتفـق مـع         

  طية.دستور البالد واملمارسة الدميقرا
وال يزال استقرار لبنان وأمنه رهيين ما يستجد يف اجلمهورية العربية السورية ااورة.   - ٤

وقد استمر اجليش اللبناين يف القيام بدور حيوي يف احلفاظ على األمن على احلدود مع سورية 
 ويف مجيــع أرجــاء لبنــان، مبــا يف ذلــك دوره يف مواجهــة األخطــار الــيت تشــكلها اجلماعــات         

  اإلرهابية املتطرفة مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة.
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، بلغ عدد الالجـئني السـوريني املسـجلني    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١وإىل غاية   - ٥
. وقــد شــدد كــل مــن الــرئيس ١ ٠١١ ٣٦٦لــدى مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني 

ــون ــري مــ    ع ــوزراء احلري ــيس ال ــى ضــرورة  ورئ ــد     راراً وتكــراراً عل ــدويل املزي ــع ال ــدمي اتم تق
  املساعدة يف هذا الصدد. من
علــى العمــوم، باســتثناء خمــيم   وظــل الوضــع يف خميمــات الالجــئني الفلســطينيني هادئــاً    - ٦

احللوة، حيث أسفرت اشتباكات خطرية دارت بني مسلحني متطرفني وأفراد مـن حركـة    عني
القتلــى وتعطــل اخلــدمات األساســية لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة  فــتح عــن ســقوط عــدد مــن 

ــروا). واســتؤنفت يف أواخــر تشــرين      وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن (األون
أشغال بنـاء طـوق أمـين حـول خمـيم عـني احللـوة كـان قـد بـدأها اجلـيش             ٢٠١٦األول/أكتوبر 
  الحق. ، ولكنها علقت يف وقت٢٠١٤اللبناين يف عام 

    
  )٢٠٠٦( ١٧٠١تنفيذ القرار   - ثانيا   

  
  احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -ألف   

كانت احلالة يف منطقة عمليات القوة املؤقتة مسـتقرة عمومـاً، رغـم وقـوع انتـهاكات        - ٧
ياً للخط األزرق. غري أن التوترات تصـاعدت حـدا عنـدما أزال جـيش الـدفاع      برية قليلة نسب

  ، شــرق موقــع األمــم املتحــدة    ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير   ١٩اإلســرائيلي حــاجزاً ترابيــاً يف    
، بالقرب من العديسة (القطاع الشرقي). وكـان عمـال الشـؤون البلديـة اللبنـانيون قـد       ٦٣-٩

، S/2016/572(انظــــر  ٢٠١٦األزرق يف آذار/مــــارس أقــــاموا هــــذا احلــــاجز جنــــوب اخلــــط  
أيضاً، وصل مدنيون وأفراد من الشرطة البلدية وبعـد  كانون الثاين/يناير  ١٩. ويف )١٠ الفقرة

ي ذلــك أفــراد مــن اجلــيش اللبنــاين إىل عــني املكــان بينمــا كــان أفــراد جــيش الــدفاع اإلســرائيل    
عـني املكـان.    ق. كما حضـر عـدة صـحفيني أيضـاً إىل    يرصدون املنطقة من جنوب اخلط األزر

وعندما وقعت مواجهة بـني اجلـيش اللبنـاين وجنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي، حيـث صـوب          
اجلانبان سالحهما حنو بعضهما البعض، انتشر أفراد القوة املؤقتة على طول اخلط األزرق منعـاً  

الوضع وغادر املكان  ت الحق من ذلك اليوم، وعندما هدألتصعيد. ويف وقحلدوث مزيد من ا
معظم أفراد اجليش اللبناين، قام عمال الشؤون البلدية اللبنانيون، خالفـاً ملشـورة القـوة املؤقتـة،     

  بإعادة بناء احلاجز الترايب جنوب اخلط األزرق. وقد ظل الوضع هادئاً منذ ذلك احلني.
ت القــوة املؤقتــة مجاعــات مــن املــدنيني اللبنــانيني حيملــون كــامريات  وكــثرياً مــا الحظــ  - ٨

وميشون على طول اخلط األزرق، منتهكني إياه يف بعـض األحيـان، وخاصـة يف مـنطقيت حـوال      
، انتهكت حفارة أرسلها جـيش  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨وبليدا (القطاع الشرقي). ويف 

ة علما الشعب (القطاع الغريب) إلزالة الغطاء النبـايت.  الدفاع اإلسرائيلي اخلط األزرق يف منطق
وظل الرعـاة اللبنـانيون مـع قطعـام يعـربون اخلـط األزرق، وذلـك أساسـاً يف مـنطقيت بسـطرة           
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ومزارع شبعا (القطـاع الشـرقي)، علـى الـرغم مـن حتـذيرات أفـراد القـوة املؤقتـة. ويف مـرتني،           
ــم      ــاة قــال إ ــرائيلي رع ــدفاع اإلس ــل جــيش ال ــربوا اخلــط  اعتق ــي املــرة األوىل،   ع األزرق. فف

، اعتقل راع لفترة وجيزة وعاد إىل مشـال اخلـط األزرق   ٢٠١٦عام  /نوفمربتشرين الثاين ٩ يف
، ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير ٦يف حمــيط كفــر شــوبا (القطــاع الشــرقي). ويف املــرة الثانيــة، يف  

الواقعـة جنـوب منطقـة عيتـا الشـعب (القطـاع       اعتقل جيش الدفاع اإلسرائيلي راعياً يف املنطقة 
س النـاقورة بعـد عـدة    أ رالغريب). وقامت القوة املؤقتة بتيسري عودته إىل لبنـان عـن طريـق معـرب    

ذلك. وال يزال حتقيق القوة املؤقتة يف احلادث جارياً. وقد حدثت زيادة ملحوظـة   ساعات من
شـرقي)، حيـث كـان مـدنيون لبنـانيون،      انتهاكات اخلط األزرق يف منطقة بليدا (القطـاع ال  يف

كانوا أحياناً يف جمموعات، يترددون على بئر تقـع جنـوب اخلـط األزرق الـذي كانـت البلديـة       
ــاين/نوفمرب    ــرين الثـ ــه يف تشـ ــاين/نوفمرب  ٢٧و  ٢٥. ويف ٢٠١٦قـــد قامـــت بتنقيتـ ــرين الثـ تشـ

لبنـاين  ، انتـهك جنـود مـن اجلـيش ال    ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٣وكذلك يـوم   ،٢٠١٦
  اخلط األزرق عند موقع هذه البئر.

وقد احترمت إىل حد كبري حرية تنقل القـوة املؤقتـة. ويف مـرات قليلـة ومعزولـة، واجـه         - ٩
ــة    ــت عرقلـ ــدوانياً ومتـ ــلوكاً عـ ــة سـ ــوة املؤقتـ ــود القـ ــع    جنـ ــادث وقـ ــر حـ ــي أخطـ ــهم. ففـ حركتـ

ؤقتـة بـالقرب جمـدل زون    ، أوقفت جمموعة من املدنيني دورية للقوة امل٢٠١٧ شباط/فرباير ٣ يف
(القطاع الغريب) بواسطة شاحنة ودراجة نارية، وضربت مركبات القوة املؤقتة املدرعـة بقضـبان   
حديدية وأعمدة خشبية، بينما امتطى بعضهم املركبة وحاول الوصول إىل املدفع. وبينما سارت 

ام املركبـات، تبعهـا   مركبات القوة املؤقتـة إىل خـارج املوقـع، بعـد تنحيـة حـاجز الطريـق مـن أمـ         
الناس وتعرضت للرشق باحلجارة يف جمدل زون قبل أن خترج الدوريـة بأمـان مـن املنطقـة بعـدما      
قامت مرة أخرى بدفع سيارات مدنية جانباً كانت تسـتخدم كحـواجز. وظـل املـدنيون يتبعـون      

اعـة لتصـب جـام    دورية القوة املؤقتة، وبينما كانت تعرب قرية املنصوري ااورة، اسـتدارت اجلم 
ــة         ــات املدرع ــا املركب ــة، فضــرب أفراده ــل يف املنطق ــة لليونيفي ــة أخــرى تابع ــى دوري ــدواا عل ع

ه حنـو دوريـة القـوة املؤقتـة.     باحلجارة والقضبان، بينما صوب مـدينٌّ كـان يسـتقل سـيارة مسدسـ     
الدوريـة  وغادر املوقع مجيع أفراد القوة املؤقتة بأمان مـن دون وقـوع إصـابات، مـع أن مركبـات      

  .أصيبت بأضرار بالغة. وما زال حتقيق القوة املؤقتة يف هذه احلادثة جارياً
ــى خريطــة        - ١٠ ــان للرشــق باحلجــارة واالســتيالء عل ومــن ضــمن احلــوادث األخــرى حالت

كــانون األول/ديســمرب  ٢٢لليونيفيــل وكســر مرايــا إحــدى مركبــات القــوة املؤقتــة. ففــي يــوم 
عني للقـوة، بينمــا كــانوا حيــاولون ختفيـف حــدة التــوتر بــني   ، واجـه حفظــة الســالم التــاب ٢٠١٦

مـدنيني لبنــانيني وجنـود جــيش الــدفاع اإلسـرائيلي عنــد اخلــط األزرق يف حمـيط مــارون الــراس     
(القطاع الغريب)، سلوكاً عدوانياً مـن جانـب مـدنيني لبنـانيني أخـذوا هاتفـاً حممـوال مـن أفـراد          

ابرات اجلـيش اللبنـاين. وقـد أُعيـد اهلـاتف يف وقـت       القوة املؤقتة، وسـلموه ألفـراد مـن فـرع خمـ     
الحق. ويف حادثني منفصلني وقعا يف العديسة، تف مدنيون حمليون بطريقة غري وديـة جتـاه   صر
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حفظة السالم التابعني للقوة املؤقتة، يف مرة عندما حاولوا وضع علم حزب اهللا على ناقلة جند 
يسوقون بطريقة عدوانية علـى مقربـة مـن مركبـات     مدرعة لليونيفيل، ويف أخرى عندما كانوا 

القــوة. ويف مــرات قليلــة، أظهــر مــدنيون لبنــانيني كــانوا ميشــون يف املنــاطق القريبــة مــن اخلــط    
األزرق موقفــاً غــري ودي جتــاه مــراقبني عســكريني غــري مســلحني مــن فريــق املــراقبني يف لبنــان    

لقـوة املؤقتـة مـع اجلـيش اللبنـاين      وحاولوا عرقلة حركتهم. ويف مجيـع تلـك احلـوادث، عملـت ا    
  لرتع فتيل التوتر وضمان احترام حرية القوة املؤقتة يف التنقل.

وظلت القـوة املؤقتـة تالحـظ وجـود مـدنيني، معظمهـم ميـارس الصـيد، وهـم حيملـون             - ١١
أسلحة غري مأذون ا يف منطقة العمليـات. وزادت مشـاهدات الصـيادين املسـلحني، ال سـيما      

شـباط/فرباير،   ١٦ميس اجلبل وبليدا، على الرغم من حظر لبنان الصيد هناك. ويف يف منطقيت 
أصدر اجليش اللبناين بياناً ذكَّر فيه املـواطنني بـأن الصـيد حمظـور. ويف ثـالث مـرات، الحظـت        
القوة املؤقتة أفراداً حيملون بنـادق هجوميـة. ويف مـرة واحـدة، أطلـق أربعـة رجـال كـانوا علـى          

ريتني صغريتني النار يف اهلواء من بندقية هجومية وبنـدقييت صـيد أثنـاء مـرورهم     منت دراجتني نا
جبوار موقع لألمم املتحدة قرب دير كيفا (القطاع الشرقي). والحظت القوة املؤقتـة يف مـرات   
عــدة وجــود أســلحة صــغرية أو إطــالق النــار منــها، مبــا يف ذلــك خــالل حفــالت الزفــاف            

  أبلغت القوة املؤقتة اجليش اللبناين بتلك االنتهاكات. واجلنازات. ويف مجيع احلاالت،
تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٦ويف حادث إطالق نار ورد أنه وقع عرب اخلط األزرق يـوم    - ١٢

يف منطقة كفركال، أُصيب جندي من جيش الدفاع اإلسرائيلي جبروح طفيفة بالقرب  ٢٠١٦
اجلندي أُطلقت عليـه النـار مـن سـيارة      من السياج التقين. وأوضح جيش الدفاع اإلسرائيلي أن

كانت تسـري علـى الطريـق الواقعـة مشـال اخلـط األزرق. ورد جنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي           
بإطالق النار على السيارة املشـتبه فيهـا. ومل تعـاين القـوة املؤقتـة هـذه احلادثـة. وعملـت البعثـة          

د مـن التصـعيد ولضـمان اهلـدوء.     يـ فوراً مع جيش الـدفاع اإلسـرائيلي واجلـيش اللبنـاين ملنـع مز     
  زال حتقيق القوة املؤقتة يف هذه احلادثة جارياً. وما
وظل جيش الدفاع اإلسرائيلي يزعم بأن حزب اهللا حيتفظ ببنية حتتية ومعدات عسكرية   - ١٣

يف جنوب لبنان. وتراقب القوةُ املؤقتة منطقة العمليات واخلـط األزرق، وتبلـغ جبميـع انتـهاكات     
اليت ترصدها، مبا يف ذلك وجود عناصر مسلحة أو أسلحة غري مـأذون   )٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 

ــادر ب      ــة ال تب ــوة املؤقت ــإن الق ــة املنوطــة ــا، ف ــاً للوالي ــاً   ــا. ووفق ــيش املمتلكــات اخلاصــة حبث تفت
ــديها أدلــ    عــن ــا مل يكــن ل ــوب م ــرار    األســلحة يف اجلن ــهاك للق ــوع انت ــة عــن وق  ١٧٠١ة معقول

ئي انطالقــاً مــن ذلــك املوقــع.    ، مبــا يف ذلــك أي ديــد وشــيك بتنفيــذ نشــاط عــدا      )٢٠٠٦(
وردت معلومات حمددة بشأن وجود غري شرعي لعناصر مسلحة أو أسلحة أو بنية أساسـية   وإذا

ــة  ــاون        داخــل منطق ــة، بالتع ــى اختــاذ اإلجــراءات الالزم ــوة تظــل مصــممة عل ــإن الق ــا، ف عمليا
اجليش اللبناين، جبميع الوسـائل املتاحـة ضـمن حـدود واليتـها وقـدراا. وحـىت اآلن، مل جتـد          عم

القوة دليال على نقلٍ غري مأذون به ألسلحة إىل منطقة عملياا، ومل يقدم إليها مثل هذا الـدليل.  
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قيادة اجليش اللبناين التأكيد على أا ستتخذ إجـراءات فوريـة لوضـع حـد ألي نشـاط      وواصلت 
  .والقرارات احلكومية املتخذة يف هذا الصدد )٢٠٠٦( ١٧٠١غري قانوين خيالف القرار 

للبنـاين بشـكل شـبه يـومي، وكـان      واستمرت االنتهاكات اإلسرائيلية للمجال اجلوي ا  - ١٤
معظمها بواسطة طائرات مسيرة بدون طيار، ولكن أيضاً باسـتخدام طـائرات ثابتـة اجلنـاحني،     

ــرار      ــهاكاً للقـ ــكل انتـ ــا يشـ ــة، ممـ ــاتالت نفاثـ ــها مقـ ــة.   )٢٠٠٦( ١٧٠١منـ ــيادة اللبنانيـ وللسـ
، أبلغ جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي القـوة املؤقتـة بـأن إحـدى        ٢٠١٦الثاين/يناير كانون  ١٦ ففي

طائراتــه املســيرة بــدون طيــار ســقطت علــى األراضــي اللبنانيــة جنــوب علمــا الشــعب (القطــاع  
الغــريب) علــى مقربــة مــن اخلــط األزرق. وأخــربت القــوة املؤقتــة اجلــيش اللبنــاين، الــذي أجــرى 

ادت وسائل اإلعالم اللبنانية حينذاك بأن حزب اهللا كـان قـد عثـر    عملية تفتيش يف املنطقة. وأف
على بقايا الطائرة املسـيرة بـدون طيـار واسـتوىل عليهـا. وأبلـغ اجلـيش اللبنـاين يف وقـت الحـق           

 ال ميلــك أيــة معلومــات مســتقلة القــوة املؤقتــة بأنــه مل يعثــر علــى أي شــيء وأن اجلــيش اللبنــاين
ملؤقتة على مجيع االنتهاكات اجلويـة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي،     احلادث. واحتجت القوة ا عن

ودعــت حكومــة إســرائيل إىل وقفهــا فــوراً. واحتجــت أيضــاً احلكومــة اللبنانيــة علــى تلــك           
  االنتهاكات لدى القوة املؤقتة.

وواصلت إسرائيل احتالل اجلزء الشمايل من قرية الغجر ومنطقة جماورة هلا تقع مشـايل    - ١٥
وللســيادة اللبنانيــة. وحــىت اآلن، مل تجِــب  )٢٠٠٦( ١٧٠١ق، يف انتــهاك للقــرار اخلــط األزر

بغيــة تيســري  ٢٠١١إســرائيل علــى االقتــراح الــذي قدمتــه القــوة إىل كــل مــن الطــرفني يف عــام  
جلــيش اللبنــاين القــوةَ املؤقتــة    اانســحاب جــيش الــدفاع اإلســرائيلي مــن املنطقــة. وقــد أَبلــغ        

  مبوافقته على ذلك االقتراح. ٢٠١١متوز/يوليه  يف
وظلت العالقـات بـني القـوة املؤقتـة والسـكان احمللـيني عالقـات إجيابيـة إىل حـد بعيـد.             - ١٦

وواصل رئيس البعثة وقائد القوة املؤقتة االجتماع بالسلطات احمللية والزعماء الدينيني، يف حني 
د البعثة العسكريني وموظفوها املدنيون اجتماعات منتظمة ومتكررة مع ممثلي اتمـع  عقد أفرا

احمللي يف منطقة العمليات، مما يؤكد على أمهية التعاون بني قوات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم     
املتحدة واتمعات املضيفة يف احلفاظ على اهلـدوء احلـايل والعمـل معـاً يف آن واحـد مـن أجـل        

  سالم دائم.إحالل 
ويف إطــار العمــل مــع املؤسســات احلكوميــة وكــذلك مــع األمــم املتحــدة والوكــاالت     - ١٧

الشــريكة األخــرى، واصــلت البعثــة دعــم بســط ســلطة الدولــة يف منطقــة العمليــات وتلبيــة          
احتياجات السكان احملليني، مبا يف ذلك من خالل املشاريع ذات األثر السريع الـيت تركـز علـى    

الجتماعية واالقتصادية امللحة، مثل إدارة النفايات ومتكني املرأة. ويف إطـار دعـم   االحتياجات ا
قدرة اتمع احمللي على الصمود وتعزيز القدرات احمللية حلماية املدنيني، واصـلت القـوة املؤقتـة    
تنظيم دورات تدريبية منتظمة للشرطة البلدية ومتطوعي الدفاع املدين لتعلُّم أسـاليب مكافحـة   
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مي املسـاعدة الطبيـة واملسـاعدة    رائق وعمليات اإلنقاذ. وواصلت وحـدات القـوة املؤقتـة تقـد    احل
  جمايلْ طب األسنان والطب البيطري للمجتمعات احمللية. يف

وأبقــى اجلــيش اللبنــاين علــى مســتوى انتشــاره البــالغ قوامــه لــواءين يف املنطقــة الواقعــة     - ١٨
ين املتوتر على طـول احلـدود مـع اجلمهوريـة العربيـة      جنوب ر الليطاين. ويف ضوء الوضع األم

السورية، أبقى اجليش اللبناين على وجود معزز يف اجلزء الشمايل الشرقي مـن منطقـة عمليـات    
  القوة (قرية شبعا ومنطقة العرقوب).

ــد علــى     - ١٩ ــة مــا يزي ملتوســط نشــاط تنفيــذي شــهرياً يف ا  ١٣ ٦٠٠وأجنــزت القــوة املؤقت
مجيع أحناء منطقـة العمليـات، ومشـل ذلـك تسـيري دوريـات راكبـة ودوريـات راجلـة وإقامـة            يف

يف املائـة مـن جممـوع     ١٠نقاط تفتيش وإجناز مهام املراقبة. وواصلت القوة أداء ما يقـرب مـن   
األنشطة التنفيذية بتنسـيق وثيـق مـع اجلـيش اللبنـاين. وارتفعـت هـذه النسـبة املئويـة إىل حـوايل           

ئة إذا ما أُخذت يف االعتبار فقط األنشطة التنفيذية الـيت ميكـن للقـوة املؤقتـة إجنازهـا      يف املا ١٦
، الـيت  “)اجلـوالت يف األسـواق  (”باالشتراك مع اجلـيش اللبنـاين. وأتاحـت الـدوريات الراجلـة      

جترى بصـفة مشـتركة بـني اجلـيش اللبنـاين والقـوة املؤقتـة يف القـرى واملنـاطق احلضـرية، فرصـاً            
  التصال املباشر بشكل منتظم مع السكان احملليني.إضافية ل

ويف إطار التقييم الدوري للمخاطر والتهديدات، مل يتبين للقوة املؤقتة وجـود أي خطـر     - ٢٠
وشيك بالعنف البدين يتهدد املدنيني خالل الفترة املشمولة بالتقرير. وقد واصلت القوة جهودها 

اية املدنيني. وأجرت القوة عدداً مـن املنـاورات لتعزيـز    للتخطيط على نطاق البعثة والتدريب حلم
  .مستوى التأهب لدى البعثة، مع أخذ دور اجلهات الفاعلة اإلنسانية أيضاً يف االعتبار

ــراض        - ٢١ ــات االعت ــذ عملي ــة تنفي ــة للقــوة املؤقت ــة التابع وواصــلت الوحــدة اخلاصــة البحري
للبنـاين. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير،      البحري والتدريب للقوات البحرية التابعة للجـيش ا 

ــة    ــة    ١ ٦٤٣اعترضــت الوحــدة اخلاصــة البحري ــها  ٣٣٣ســفينة، فتشــت الســلطات اللبناني من
وأخلت سبيلها. وركز التـدريب علـى أفـراد القـوات البحريـة التابعـة للجـيش اللبنـاين البحريـة          

لبحـر، أجـرت القـوة املؤقتـة     الذين يتولون قيادة عمليات االعتـراض البحـري هـذه. ويف الـرب وا    
مناورات مشـتركة ومنسـقة، ونظمـت حماضـرات ودورات تدريبيـة مـع اجلـيش اللبنـاين لتعزيـز          
القــدرات التنفيذيــة والفعاليــة، مبــا يف ذلــك التــدريب علــى اســتخدام أجهــزة الــرادار الســاحلية   

  وتفتيش السفن والدعم الطيب.
البــارز يف اجلــزء اجلنــويب مــن منطقــة  وأبقــت الوحــدة اخلاصــة البحريــة علــى وجودهــا    - ٢٢

العمليــات البحريــة ملنــع تــوتر العالقــات بــني إســرائيل ولبنــان. ولــيس للوحــدة اخلاصــة البحريــة  
صــورة انفراديــة والــذي ال تعتــرف    تفــويض ملراقبــة خــط العوامــات الــذي أقامتــه إســرائيل ب      

يلي القيام بأنشـطة صـيانة   احلكومة اللبنانية وال األمم املتحدة. وواصل جيش الدفاع اإلسرائ به
متكـررة للعوامـات، مسـتعيناً يف بعـض األحيـان بالغواصـني. ويف عـدة مـرات، أطلقــت زوارق         
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ــة تابعــة جلــيش الــدفاع اإلســرائيلي جنــوب خــط ا       لعوامــات النــار مــن مــدافع رشاشــة     دوري
  مشاعل مضيئة أو ألقت عبوات متفجرة إلبعاد قوارب الصيد اللبنانية. أو
  

  األمن واالتصال ترتيبات  -باء   

ظــل رئــيس بعثــة القــوة املؤقتــة وقائــد القــوة علــى اتصــال مســتمر بالســلطات اللبنانيــة     - ٢٣
واإلسرائيلية على الصعيد الثنائي وقاما بتيسري ثالثة اجتماعـات ثالثيـة مـع وفـود مـن اجلـانبني،       

ني بسـبب  كان الغرض منها تعزيز اهلدوء واالستقرار السائدين ومنع وقوع حوادث بني الطـرف 
ــرار         ــذ الق ــا بتنفي ــراف باســتمرار عــن التزامه ــت األط ــراد. وأعرب ــال األف ــاهم أو أعم ســوء التف

واحتــرام اخلــط األزرق واحلفــاظ علــى االســتقرار علــى طــول اخلــط األزرق   )٢٠٠٦( ١٧٠١
عـدم السـماح للتطـورات املسـتجدة     رصـهما علـى   وعربه. وأكد كـال اجلـانبني للقـوة املؤقتـة ح    

  املنطقة بزعزعة االستقرار يف جنوب لبنان ومشال إسرائيل. يف
ــة مــن اخلــط األزرق، اســتخدمت القــوة       - ٢٤ ــاطق القريب ــوترات يف املن ــدما ظهــرت الت وعن

رة بنشــر عنصــر االتصــال التــابع املؤقتــة القنــوات املفتوحــة مــع كــال اجلــانبني، إىل جانــب املبــاد 
ومراقبيهــا العســكريني ووحــداا يف امليــدان للمســاعدة علــى منــع وقــوع انتــهاكات للخــط   هلــا

األزرق والتخفيف مـن سـوء التفـاهم وسـوء فهـم اإلجـراءات وبنـاء الثقـة بـني الطـرفني. ولقـد            
ثبتت فعالية ذلك بشكل خاص يف املناطق احلساسة مثل بليدا، حيث مر دون وقـوع حـوادث   

  السنوي يف احلقول اليت ميلكها اللبنانيون على جانيب اخلط األزرق. موسم قطف الزيتون
وظلت اجتماعات املنتدى الثالثي تشهد مشاركة فعالـة وبنـاءة مـن جانـب األطـراف        - ٢٥

ــرار    ــهاكات الق ــهاكات الرب  )٢٠٠٦( ١٧٠١يف مناقشــة انت ــا االنت ــا فيه ــة للخــط األزرق  ، مب ي
ــة الغجــر، وكــذلك      ــة اإلســرائيلية واســتمرار احــتالل إســرائيل لشــمال قري واالنتــهاكات اجلوي
األعمال واألنشطة اليت يعتربهـا الطـرف اآلخـر اسـتفزازية. وأعـرب جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي         

 موعـات مـن الرجـال، وهـم حيملـون     عن قلقه مما يعتربه أنشطة اسـتطالع يقـوم ـا أفـراد أو جم    
بعض األحيان أسـلحة، وينتقلـون سـرياً علـى األقـدام أو يف سـيارات علـى مقربـة مـن اخلـط            يف

األزرق وينتهكونــه يف بعــض األحيــان وحيــاولون يف أحيــان أخــرى ختويــف أفــراد القــوة املؤقتــة 
الذين يراقبون أنشطتهم. وقـد اعتـرض اجلـيش اللبنـاين علـى مـا يعتـربه مراقبـة واسـعة مـن قبـل            

ئيلي واقتحامه لألراضي اللبنانية انطالقاً من مواقع ثابتة على طول اخلط األزرق، اجليش اإلسرا
  وكذلك من اجلو مبا يشمل طول األراضي اللبنانية.

موقعــاً  ١٢واســتمر وضــع عالمــات مرئيــة علــى طــول اخلــط األزرق علــى األرض يف    - ٢٦
لغـام مـن ممـرات الوصـول وأقامـت      حيث قامت أفرقة إزالة األلغام التابعة للقوة املؤقتة بإزالة األ
عالمــات ومــا زال هنــاك  ٦تثبيــت  عالمــات فيهــا. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، اكتمــل 

عالمة قيد التثبيت، بينما رممت عالمـات قدميـة كـثرية. ويف الوقـت احلـايل، جيـري قيـاس         ١٥
اإلمجـايل للعمـل   نقطة مل تتحقق األطراف من صحة مكاا بعد. والـرقم   ١٧نقطة وهناك  ٤٦
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و كالتــــايل: أزيلــــت األلغــــام هــــ ٢٠١٧شــــباط/فرباير  ٩احملــــرز علــــى اخلــــط األزرق حــــىت 
عالمـــة ومت التحقـــق مـــن صـــحة  ٢٦٣عالمـــة، وشـــيدت  ٢٧٨مكانـــاً، وقيســـت  ٣٢٦ مـــن

  عالمة. ٢١٥، رممت ٢٠١٦عالمة، ومنذ بداية مشروع الترميم يف شباط/فرباير  ٢٤٦
  اتصال تابع للقوة املؤقتة يف تل أبيب.ومل ينشأ بعد مكتب   - ٢٧
وظــل اجلــيش اللبنــاين والقــوة املؤقتــة يعمــالن باســتمرار مــن خــالل عمليــة احلــوار             - ٢٨

االستراتيجي، الذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من خطة بناء قدرات اجليش اللبناين، وظال يدعوان 
منطقـة عمليـات القـوة املؤقتـة. وإىل     إىل تقدمي املساعدة الدولية لصاحل اجليش اللبناين املنتشر يف 

ــة التنفيذيــة           ــة يف اللجن ــوة املؤقت ــاركت الق ــب املنســق اخلــاص لشــؤون لبنــان، ش ــب مكت جان
ــة وأجــرت مشــاورات منتظمــة مــع ممثلــي اجلهــات املاحنــة       العســكرية للقــوات املســلحة اللبناني

ــن أجــل اجلــيش اللبنــاين          ــة املــوارد م ــة وتســهيل تعبئ دعمــاً ألداء لتشــجيع املســاعدات الدولي
  .)٢٠٠٦( ١٧٠١مسؤولياته مبوجب القرار 

، تعكــف )٢٠١٦( ٢٣٠٥وبنــاء علــى التكليــف الصــادر مــن جملــس األمــن يف قــراره    - ٢٩
نيابة عين، على إجناز استعراض استراتيجي للقوة املؤقتة، سيكون إدارة عمليات حفظ السالم، 

، وذلـك لدراسـة هيكـل عنصـري     ٢٠١٢مبثابة متابعة وحتديث لالستعراض االسـتراتيجي لعـام   
البعثة النظامي واملدين واملوارد ذات الصلة ما، بغية ضمان تشكيل البعثة على النحو األنسب 

ام فريــق متعــدد التخصصــات بقيــادة األمــني العــام املســاعد  لكــي تــؤدي املهــام املنوطــة ــا. وقــ
لقــوة املؤقتــة وبــريوت وتــل أبيــب  لعمليــات حفــظ الســالم، الســيد القاســم واين، بزيــارة مقــر ا 

. وسـأُطلع جملـس األمـن يف أوائـل شــهر     ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢إىل  ١٥الفتـرة مـن    يف
  املنبثقة عن االستعراض االستراتيجي.آذار/مارس على االستنتاجات النهائية والتوصيات 

  
  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   

ــرى با    - ٣٠ ــات أخـ ــاظ حـــزب اهللا ومجاعـ ــزال احتفـ ــة  ال يـ ــيطرة الدولـ ــارج سـ ــالح خـ لسـ
قدرة لبنان على بسط سيادته وسلطته بشـكل كامـل علـى أراضـيه. وقـد تنـاول البيـان         من حيد

ــادر يف    ــوزراء الصـ ــس الـ ــوزاري لـ ــانو ٢٨الـ ــمرب كـ ــاد   ٢٠١٦ن األول/ديسـ ــرورة اعتمـ ضـ
استراتيجية دفاعية وطنية من خالل احلوار، لكن مل تعقـد أي جلسـات للحـوار الـوطين خـالل      

  .الفترة املشمولة بالتقرير
، نشــر جــيش الــدفاع اإلســرائيلي عــرب وســائط  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٦ويف   - ٣١

عنـها طـابع السـرية للبنيـة التحتيـة العسـكرية        التواصل االجتماعي وثيقة يزعم أا خريطة رفـع 
ووصـف هـذا   “ خيتبـئ وراء املـدنيني يف لبنـان   ”حلزب اهللا يف لبنـان، وأكـد فيهـا أن حـزب اهللا     

، أوضــح متحــدث باســم ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٨ويف “. جرميــة حــرب”األمــر بأنــه 
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أن حزب اهللا حيـتفظ   جيش الدفاع اإلسرائيلي أن اخلريطة كانت ذات طابع توضيحي، مؤكداً
  بأعتدة عسكرية بني السكان املدنيني.

لــة مــع وســائل اإلعــالم  ، صــرح الــرئيس عــون، يف مقاب ٢٠١٧ شــباط/فرباير ١١ويف   - ٣٢
ضـرورة لوجـوده   ”معـرض رده علـى سـؤال عـن حـزب اهللا وسـالحه، بـأن هنـاك          املصرية، يف

، ٢٠١٧ شـباط/فرباير  ١٣ويف “. جزء أساسي للدفاع عن لبنان”وأنه “ لتكملة عمل اجليش
ويف مقابلــة مــع وســـائل إعــالم أخــرى، ذكـــر الــرئيس أن مســألة ســـالح حــزب اهللا ختضـــع        

جيب عليه اسـتخدام وسـائل   ”الستراتيجية دفاعية وطنية، جمدداً التأكيد يف آن واحد بأن لبنان 
يـع قـوة   غري قـادر علـى جتم  ”مبا أنه “ خاصة للقتال الذي تشارك فيه القوات الشعبية والنظامية

 شـباط/  ١٤املعادية لبنان. وأعقب ذلك بيانٌ أصدره يف “ عسكرية قادرة على مواجهة القوى
فرباير رئيس جملس الـوزراء سـعد احلريـري مبناسـبة إحيـاء ذكـرى اغتيـال رئـيس الـوزراء رفيـق           
احلريري، وأشار فيـه إىل وجـود خـالف حـاد حـول سـالح حـزب اهللا، وأوضـح أن مـا حيمـي           

توافـــق يف اآلراء بشـــأن اجلـــيش والقـــوات الشـــرعية والدولـــة، وال شـــيء    الـــبالد هـــو وجـــود
  الدولة. غري
، أشـار األمـني العـام حلـزب اهللا     ٢٠١٧ شـباط/فرباير  ١٦ويف بيان تلفزيوين بـث يـوم     - ٣٣

حسن نصر اهللا أن احلزب ميلك ما ميكن أن يغير مسار أي حرب، وكرر حتذيراته السابقة بأن 
لوصـول إىل منشـآت ختـزين الغـاز واملنشـآت النوويـة اإلسـرائيلية. وأكـد         حزب اهللا قادر على ا

ــوم          ــوزراء ي ــس ال ــده جمل ــذي عق ــاع ال ــة لالجتم ــه االفتتاحي ــري يف كلمت ــوزراء احلري ــيس ال رئ
شباط/فرباير، وفقاً ملا جاء يف بيان صحفي صدر عن مكتبه، أن محاية لبنان واللبنانيني من  ١٧

ن السياسـة الـيت ينتـهجها رئـيس اجلمهوريـة واحلكومـة، القائمـة        املخاطر اخلارجية تأيت أيضاً مـ 
  .)٢٠٠٦( ١٧٠١على احترام االتفاقيات والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 

جهتني إىل ورد املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحـدة، يف رسـالتني متطـابقتني مـو      - ٣٤
 ،S/2017/148و  S/2017/133( ٢٠١٧ شـــباط/فرباير ١٧و  ١٣رئـــيس جملـــس األمـــن وإيلّ يف 

، على البيانات املذكورة أعاله اليت أدىل ا كـل مـن الـرئيس عـون واألمـني العـام       التوايل) على
األخري. الذي أدىل به هذا “ التصريح اخلطري والعدواين”حلزب اهللا، مؤكداً على ضرورة إدانة 

بالتهديـدات الصـادرة    ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢٣ائم للبنـان يف رسـالته املؤرخـة    وندد املمثل الـد 
  لبنان. عن كبار املسؤولني اإلسرائيليني بتدمري

ــرارات         - ٣٥ ــان مبوجــب الق ــات لبن ــم املتحــدة بالتزام ــرت األم ــد ذكَّ  )٢٠٠٤( ١٥٥٩وق
، مشـــرية إىل أن التقيـــد ـــا ال يـــزال يكتســـي أمهيـــة  )٢٠٠٦( ١٧٠١و  )٢٠٠٦( ١٦٨٠ و

  حيوية الستقرار لبنان وأمنه.
تشـرين   ١اجلـيش اللبنـاين واألجهـزة األمنيـة منـذ       وأسفرت اجلهود املنسقة الـيت يبـذهلا    - ٣٦

عن إلقاء القبض على عدد كـبري مـن األشـخاص املشـتبه يف انتمـائهم إىل       ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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اجلماعات املتطرفة أو ضلوعهم يف أنشطة إرهابية يف أحناء متفرقة من لبنـان. ومشلـت عمليـات    
، قيـل  ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٣٠وم االعتقال تفكيك خلية إرهابية يف مدينة طرابلس ي

إا كانت ختطط لشن هجمات خالل موسم األعياد، واعتقال شخص منتسب لتنظيم الدولـة  
ورد أنه كـان جيمـع معلومـات     ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٠اإلسالمية يف العراق والشام يوم 

لى لبناين منتسبٍ لتنظـيم  استخباراتية لتنفيذ اعتداء يف وسط بريوت التجاري، وإلقاء القبض ع
  .يعتقد أنه انتحاري يف مقهى يف بريوت ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢١الدولة اإلسالمية يف 

كانون األول/ديسمرب  ٥كما استهدف العنف أفراد اجليش اللبناين وقوى األمن. ويف   - ٣٧
بقاع صـفرين،  ، قتل جندي من اجليش اللبناين يف هجوم على موقع للجيش اللبناين يف ٢٠١٦

ويزعم أن ذلـك حصـل علـى أيـدي مجاعـات منتسـبة إىل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية. ويف وقـت           
الحق من ذلك الشهر، أطلق النار على فرد يف قوى األمن فأردي قتيال يف الشويفات، جنوب 
  شرق بريوت، وأصيب أحد األفراد التابعني لقوات جهاز أمن الدولة جبروح يف منطقة عكار.

مل يحــرز أي تقــدم علــى صــعيد تفكيــك القواعــد العســكرية الــيت حتــتفظ ــا اجلبهــة   و  - ٣٨
القيـادة العامـة وفـتح االنتفاضـة، خالفـا للقـرار الـذي اختـذه احلـوار           -الشعبية لتحرير فلسطني 

. ومـا فتئـت هـذه القواعـد تنـتقص مـن السـيادة اللبنانيـة وتعـوق          ٢٠٠٦الوطين اللبناين يف عام 
  ى رصد ومراقبة أجزاء من أراضيها بفعالية.قدرة الدولة عل

وظلت احلالة غري مستقرة يف خميم عني احللوة لالجئني الفلسطينيني. ووقعت اشتباكات   - ٣٩
عنيفة بني الفصائل ويف سياق العمليات اليت نفذا قوات األمـن الفلسـطينية املشـتركة، بالتنسـيق     

هـذا املخـيم. واسـتمر     ة اليت تنشط انطالقـا مـن  مع اجليش اللبناين، واستهدفت اجلماعات املتطرف
األشخاص املشتبه يف ارتبـاطهم باجلماعـات املسـلحة يف تسـليم أنفسـهم إىل السـلطات اللبنانيـة.        

قتيال على األقل يف خميمات الالجـئني الفلسـطينيني خـالل     ١٧من أصل  ١٥ولقد سجل سقوط 
عن سقوط قتيلني غريمها يف خمـيم امليـة وميـة.     الفترة املشمولة بالتقرير يف خميم عني احللوة، وأفيد

ــة اغتيــال مســؤول أمــين بســفارة فلســطني   ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩ويف  ، أفيــد عــن حماول
، مت رمسيـا حـل قـوات األمـن     ٢٠١٧شـباط/فرباير   ١٨صيدا، مبحاذاة خميم عـني احللـوة. ويف    يف

حلالــة األمنيــة الحقــا بســبب     الفلســطينية املشــتركة علــى إثــر خالفــات داخليــة. وتــدهورت ا      
أسـفر عـن سـقوط مخسـة      االشتباكات املسلحة اليت انـدلعت بـني فـتح واجلماعـات املتطرفـة، ممـا      

قتلى وإصابة عدة أشـخاص جبـروح، والتشـريد، وإحلـاق األضـرار بـالبىن التحتيـة، وتقييـد حريـة          
أول وقف إلطـالق   التنقل. ولقد توقفت خدمات وكالة األونروا يف املخيم مؤقتا. وعقب ايار

شـباط/فرباير اسـتعادة الترتيـب     ٢٨ شباط/فرباير، مشل ثاين وقـف إلطـالق النـار يف    ٢٦النار يف 
  .من الفارين إىل السلطات ١٣٨األمين املشترك، وكذلك تسليم 

وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، اســتأنف اجلــيش اللبنــاين إنشــاء حمــيط أمــين وبنــاء       - ٤٠
ــراج امل   ــن أب ــة م ــام       جمموع ــدأت يف ع ــة ب ــي عملي ــوة، وه ــة حــول خمــيم عــني احلل . ٢٠١٤راقب
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أعقاب املظاهرات اليت نظمها سكان املخيم الفلسطيين، ونتيجـة للمقترحـات الـيت قدمتـها      ويف
  الفصائل الفلسطينية بشأن تدابري أمنية بديلة، أوقفت أعمال البناء.

النـهوض باالسـتراتيجية اللبنانيـة     وواصلت احلكومة اللبنانيـة، بـدعم مـن األمـم املتحـدة،       - ٤١
الوطنية ملنع التطرف العنيف، متشيا مع خطة العمل ملنع التطرف العنيف اليت عرضها األمني العام 

. وتعترب االستراتيجية الوطنية ملنع التطرف العنيف عنصرا مستقال إمنا جزءا ال يتجزأ ٢٠١٦عام 
ن يف البلـد. ويتضـمن البيـان الـوزاري حلكومـة      من النهج العام للحكومة لتعزيـز االسـتقرار واألمـ   

  .رئيس الوزراء احلريري أيضا إشارة إىل ضرورة وضع استراتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب
  

  حظر األسلحة ومراقبة احلدود  - دال  

فيما يتعلق بالشـواغل الـيت تطرحهـا عمليـات نقـل األسـلحة املتواصـلة إىل حـزب اهللا،           - ٤٢
تشـرين   ٢١إلسرائيل لدى األمم املتحدة، يف رسـالتني متطـابقتني مـؤرختني    أعاد املمثل الدائم 

)، تأكيــد S/2016/987مـوجهتني إىل األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن (       ٢٠١٦الثـاين/نوفمرب  
وذكــر املمثــل الــدائم  رأي إســرائيل بــأن حــزب اهللا يقــوم بتعزيــزات عســكرية هائلــة يف لبنــان. 

صاروخ وقذيفة ووضعها وسـط السـكان املـدنيني     ١٢٠ ٠٠٠حزب اهللا قد مجع أكثر من  أن
ــة        ــها الســتهداف أي مدين ــذائف يكفــي نطــاق كــثري من ــان، وهــي صــواريخ وق يف جنــوب لبن

إسرائيل. وأبلغ املمثل الدائم أيضا عن االستخدام املزعوم للرحالت اجلوية التجارية املتجهة  يف
ــدة          ــل األســلحة واألعت ــن أجــل نق ــريوت وإىل دمشــق م ــران اإلســالمية إىل ب ــة إي ــن مجهوري م

  الصلة الحقا إىل حزب اهللا دف تعزيز ترسانته. ذات
، أصدر رئـيس مطـار بـريوت الـدويل بيانـا ينفـي       ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ويف   - ٤٣

تني متطــابقتني مــؤرختني بشــدة مــا قيــل بشــأن اســتخدام مــن هــذا القبيــل للمطــار. ويف رســال   
  مـــــوجهتني إىل األمـــــني العـــــام ورئـــــيس جملـــــس األمـــــن  ٢٠١٧كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ٢٥

)A/71/770-S/2017/80     ذكر املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحـدة أن رسـالة املمثـل الـدائم ،(
. ونقل املمثـل الـدائم للبنـان أيضـا بيانـا صـادرا       “وادعاءات باطلةافتراءات ”إلسرائيل تتضمن 

ــوزارة     ــأن الــ ــد بــ ــة يفيــ ــدفاع اللبنانيــ ــن وزارة الــ ــرار   ”عــ ــق القــ ــا بتطبيــ ــا تامــ ــزم التزامــ تلتــ
نـــت ، وخاصـــة جلهـــة منـــع إدخـــال أو ريـــب األســـلحة إىل أيـــة جهـــة كا  )٢٠٠٦( ١٧٠١

 تشـرين الثـاين/   ٢٢. ويف رسـالتني متطـابقتني مـؤرختني    “املرافق احلكومية للدولة اللبنانيـة  عرب
القــائم  )، أكــدS/2016/992األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن ( مــوجهتني إىل ٢٠١٦نــوفمرب 

ــة الدائمــة جلمهور  ــة للبعث ــدى األمــم املتحــدة بــأن   باألعمــال بالنياب ــة إيــران اإلســالمية ل تلــك  ي
أســاس هلــا مــن الصــحة. ولــئن كانــت األمــم املتحــدة تأخــذ هــذه     االدعــاءات غــري مــربرة وال 

  االدعاءات مأخذ اجلد، فإنه ليس يف وسعها حاليا التحقق منها بطريقة مستقلة.
ــة       - ٤٤ ــدائر يف اجلمهوري ــرتاع ال ــا يف ال ــا زال حــزب اهللا يشــارك علن ــة الســورية.  وم العربي
ــاين/نوفمرب   ١٣ ويف ــرين الثـ ــارير    ٢٠١٦تشـ ــاعي تقـ ــل االجتمـ ــائط التواصـ ــرت يف وسـ ، ظهـ
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العــرض العســكري الــذي قــام بــه حــزب اهللا قــرب منطقــة القصــري يف اجلمهوريــة العربيــة     عــن
السورية، بالقرب من احلدود اللبنانية، تـبني أعـدادا كـبرية مـن املقـاتلني واملركبـات واملعـدات.        

كـــانون   ٢٣د اعتـــرف نصـــر اهللا، األمـــني العـــام حلـــزب اهللا، يف خطـــاب ألقـــاه يـــوم         ولقـــ
األول/ديسمرب، مبشاركة حزب اهللا يف معركة حلب وأثىن على نتائجها بوصـفها تطـورا كـبريا    

، أشــار ٢٠١٧شــباط/فرباير  ١٢علــى املســتوى العســكري والسياســي واملعنــوي جلبهتــه. ويف  
وجود امليـداين حلـزب اهللا يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، ويف      السيد نصر اهللا مرة أخرى إىل ال

شـــباط/فرباير، اعتـــرف بســـقوط شـــهداء يف امليـــدان، يف اخلطـــوط األماميـــة واملواجهـــات  ١٦
اجلماعـات املسـلحة املناهضـة     الدامية. وأفيد أيضا أن عددا من املواطنني اللبنـانيني يقـاتلون مـع   

  رية.للحكومة يف اجلمهورية العربية السو
ــة       - ٤٥ وازداد اخنفــاض عــدد احلــوادث املســجلة إلطــالق النــار عــرب احلــدود مــن اجلمهوري

العربية السورية إىل لبنان. بيد أن احلالـة علـى طـول احلـدود ظلـت متـوترة، وتتطلـب عمليـات         
مســتمرة للجــيش اللبنــاين يف مواجهــة ديــدات املقــاتلني. ومــا زالــت عرســال بقعــة ســاخنة.     

، نفذ اجليش اللبناين عمليـة كـبرية هنـاك، واعتقـل قياديـا      ٢٠١٦ثاين/نوفمرب تشرين ال ٢٥ ويف
وعشرة مسلحني ينتمون إىل تنظيم الدولة اإلسالمية، أفيد بأم على صـلة بـاهلجوم الـتفجريي    

. وواصــل حــزب اهللا أيضــا االخنــراط ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٧الــذي وقــع يف بلــدة القــاع يف 
سالمية وجبهة النصرة يف املنطقة احلدودية. وقتل أربعة من عناصر مكافحة تنظيم الدولة اإل يف

تشـــرين  ١٤تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يف ظـــروف غامضـــة يف حـــوادث منفصـــلة وقعـــت يف  
. ٢٠١٧شـــباط/فرباير  ١٥و  ٧ ، و٢٠١٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٣و  ٢٠١٦الثـــاين/نوفمرب 

بهة النصرة. وأبلغ عن تعرض شخصني واستمر كذلك التناحر بني تنظيم الدولة اإلسالمية وج
علـى يـد تنظـيم     ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٨إلطالق النار واإلصابة جبـروح، أحـدمها يف   

على يد مهامجني جمهولني. واعتقل  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٣الدولة اإلسالمية واآلخر يف 
ل يف ثـالث مناسـبات   أشخاص يزعم بـأم يـوردون األسـلحة إىل املقـاتلني يف ضـواحي عرسـا      

علــى األقــل يف املنطقــة احلدوديــة. واســتمرت اجلهــود الراميــة إىل تــأمني إطــالق ســراح اجلنــود  
  التسعة الذين ما زالوا يف األسر لدى تنظيم الدولة اإلسالمية.

تشــرين  ٩ويف منطقــة البقــاع، أحــبط اجلــيش اللبنــاين حماولــة للتســلل عــرب احلــدود يف     - ٤٦
تشـرين الثـاين/نوفمرب، اعتقـل     ٣٠. ويف بلـدة جمـدل عنجـر احلدوديـة، يف     ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

اجليش اللبناين شخصا يشتبه يف أنه يورد األسلحة وأن لديه صالت باهلجمـات التفجرييـة الـيت    
كــانون الثاين/ينــاير  ١٨. ويف ٢٠١٤حصــلت يف البقــاع والضــاحية اجلنوبيــة يف بــريوت عــام   

مشـال البقـاع    أغلق عددا من املعابر احلدودية غـري الشـرعية يف  ، أفيد بأن اجليش اللبناين ٢٠١٧
  بإزالة جسور مرجتلة.

ومـا زالـت اخلطـط األمنيـة الـيت ينفــذها اجلـيش اللبنـاين يف طـرابلس والبقـاع وجنــوب            - ٤٧
، أفـرج  ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٩بريوت قائمة، ومع ذلك وقعت حوادث متفرقـة. ويف  
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 آب/ ٣١الطــراس املتــهم يف حادثــة الــتفجري الــيت شــهدا زحلــة يف  بكفالــة عــن الشــيخ بســام 
، اعتقلت قوى األمـن الـداخلي مشـتبها    ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٣١؛ ويف ٢٠١٦أغسطس 

، أفيد بأن أسلحة ثقيلة اسـتخدمت  ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٩آخر يف هذه القضية. ويف 
، اسـتهدف  كـانون األول/ديسـمرب   ٢٨يف اشتباكات وقعت يف ضـاحية بـريوت اجلنوبيـة. و    يف

جهاز متفجر مرجتل حافلة للركاب ممـا أدى إىل مقتـل شـخص وإصـابة آخـر جبـروح بليغـة يف        
  بلدة العني مبنطقة البقاع.

ــه علــى احلــدود        - ٤٨ ــز قدرت ــة تعزي ــاين، بغي ــدويل إىل اجلــيش اللبن وتواصــل تقــدمي الــدعم ال
تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٩اج املراقبــة. ويف واســتكمال نشــر الكتائــب احلدوديــة الربيــة وأبــر     

، اجتمع أعضاء اللجنة العسكرية التنفيذية، وهي آلية تنسـيق أنشـئت علـى إثـر الـدعوة      ٢٠١٦
اليت وجهتها جمموعة الدعم الدولية للبنان، لزيادة تنسيق اجلهود الراميـة إىل دعـم خطـة تطـوير     

  قدرات اجليش اللبناين.
  

  لقنابل العنقوديةاأللغام األرضية وا  - هاء  

استمر نشر مخسة أفرقة لإلزالة اليدوية لأللغام وفريق للـتخلص مـن الـذخائر املتفجـرة       - ٤٩
وفريق إلزالة األلغام مبعدات آلية يف منطقة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان للحـد        

أفرقــة إزالــة مـن خطــر األلغــام األرضــية وغريهــا مــن خملفـات احلــرب مــن املتفجــرات. وقامــت   
متـرا مربعـا وبتـدمري سـتة      ٩٣األلغام التابعة للقوة املؤقتة بإزالة األلغام يف أراض تبلغ مساحتها 

ألغــام مضــادة لألفــراد إلتاحــة الوصــول إىل النقــاط الــيت ستوضــع عالمــات عليهــا علــى اخلــط     
ام األزرق. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أجـــرت دائـــرة األمـــم املتحـــدة لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــ  

زيارة لرصد السالمة إىل أفرقة إزالة األلغام التابعة للقـوة   ١٦زيارات للتأكد من اجلودة و  ١٠
املؤقتة، إىل جانب دورتني تدريبيتني عن السالمة فيما يتعلق باأللغـام األرضـية/خملفات احلـرب    

  تحدة.من املتفجرات، وإحاطة واحدة للتوعية بالذخائر املتفجرة موجهة إىل موظفي األمم امل
  

  ترسيم احلدود  - واو  

الســورية أو تعليمهــا خــالل الفتــرة  -مل يحــرز أي تقــدم حنــو ترســيم احلــدود اللبنانيــة   - ٥٠
املشمولة بالتقرير، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الـيت تعتـرب فيهـا احلـدود غـري مؤكـدة أو حمـل نـزاع.            

يـع األراضـي اللبنانيـة،    وهذه اخلطوة ضرورية لتمكني حكومة لبنان من بسط سلطتها علـى مج 
ــل األســلحة          ــع نق ــى احلــدود ومن ــن عل ــن مــن ضــبط األم ــوى األم ــاين وق ومتكــني اجلــيش اللبن

األعتــدة ذات الصــلة. ومل يحــرز أي تقــدم بشــأن مســألة مــزارع شــبعا. ومل تــرد بعــد ردود  أو
لـى  إسرائيل أو اجلمهوريـة العربيـة السـورية بشـأن التحديـد املؤقـت ملنطقـة مـزارع شـبعا ع          من

ــؤرخ   ــري املـ ــرح يف تقريـ ــو املقتـ ــوبر   ٣٠النحـ ــرين األول/أكتـ ــرار   ٢٠٠٧تشـ ــذ القـ ــن تنفيـ عـ
٢٠٠٦( ١٧٠١( )S/2007/641.(  
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  االستقرار السياسي واملؤسسي  - زاي  

ــراع   - ٥١ ــدة يف    شــكل اإلس ــة اجلدي ــانون األول/ديســمرب   ١٨بتشــكيل احلكوم  ٢٠١٦ك
مؤشرا هاما علـى إعـادة تنشـيط املؤسسـات السياسـية يف لبنـان. وعقـب تعـيني رئـيس الـوزراء           
احلريري، اجتمعت جمموعة الدعم الدويل بشـكل منفصـل مـع كـل مـن الـرئيس عـون ورئـيس         

الشراكة بني اتمع الـدويل ولبنـان. ومنـذ    الوزراء احلريري إلعادة تأكيد املبادئ التوجيهية يف 
ــوزاري يف       كــانون األول/ ٢٨تصــويت الربملــان علــى مــنح الثقــة للحكومــة وصــدور بياــا ال

  ديسمرب، اجتمع جملس الوزراء بانتظام وأقر عددا من املراسيم اهلامة.
ن تنتــهي ولقــد أكــد جملــس األمــن مــرارا األمهيــة البالغــة النتخــاب برملــان جديــد قبــل أ  - ٥٢

، وفقـا ألحكـام الدسـتور، ألن ذلـك     ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٢٠والية جملس النواب احلـايل يف  
سيكون أمرا حامسا الستقرار لبنان وإكسابه القدرة الكافيـة علـى الصـمود يف وجـه التحـديات      
اليت تواجه املنطقة. وتتواصـل املناقشـات بشـأن القـانون املناسـب هلـذه االنتخابـات التشـريعية.         

أكـدت   شباط/فرباير، شجعت جمموعة الدعم الدولية اليت يوجد مقرها يف بريوت، إذ ٢٢يف و
جمددا التزامها باستقرار وأمن لبنان، مجيع األطراف على التوصل إىل تفاهم مبكـر وأكـدت أن   
إجراء االنتخابات النيابية يف حينها بشكل سلمي وشـفاف خطـوة هامـة للحفـاظ علـى تقاليـد       

  .طية ولتلبية تطلعات الشعب اللبناينلبنان الدميقرا
وقد تضمن البيان الوزاري حلكومة رئيس الوزراء احلريري تعهدات هامة إزاء السـالم    - ٥٣

واالســتقرار واألمــن يف لبنــان. فقــد أكــد البيــان جمــددا أن احلكومــة حتتــرم املواثيــق والقــرارات    
وأا ستستمر يف دعـم قـوات    )٢٠٠٦( ١٧٠١الدولية كافة وتلتزم بأحكام قرار جملس األمن 

األمـم املتحــدة العاملــة يف لبنــان. وأعـاد رئــيس الــوزراء احلريــري جمـددا تأكيــد التــزام حكومتــه    
كــانون الثاين/ينــاير،   ٢الة وجههــا إيلَّ يف يف رســ  )٢٠٠٦( ١٧٠١الراســخ بأحكــام القــرار   

وكذلك أثناء احملادثات اليت جيريها مع املنسقة اخلاصة بشكل منتظم. ويف الرسـالة الـيت كتبتهـا    
ــرار      ــام القـ ــدت أن أحكـ ــري، أكـ ــوزراء احلريـ ــيس الـ ــالة رئـ ــى رسـ ، )٢٠٠٦( ١٧٠١ردا علـ

جانــب قــرارات جملــس األمــن الرئيســية األخــرى وسياســة النــأي بــالنفس الــيت يتبعهــا لبنــان  إىل
  أمد بعيد، تظل حيوية للحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وسالمته اإلقليمية. منذ
وشدد البيان الوزاري كذلك على ضرورة ابتعاد لبنان عـن الصـراعات اخلارجيـة ليظـل       - ٥٤

شتعلة حوله يف املنطقة. وتضمن البيان أيضا التزاما بتأمني مسـتلزمات األجهـزة   مبنأى عن النار امل
  .العسكرية واألمنية لكي تقوم بواجباا على أكمل وجه حلماية الدولة والشعب واألرض

وشدد البيان الوزاري علـى عـدة أولويـات حتـدد أيضـا جمـاالت التعـاون بـني احلكومـة            - ٥٥
وهي تتضمن احلوكمة الفعالة، والنهوض باالقتصاد، ومكافحة الفقـر،   اللبنانية واألمم املتحدة،

ــلة       ــه سلسـ ــاء حكومتـ ــري وأعضـ ــوزراء احلريـ ــيس الـ ــد رئـ ــد عقـ ــاد. وقـ ــى الفسـ ــاء علـ والقضـ
االجتماعات مع األمم املتحدة يف لبنان لتعزيز الشراكة القائمة منذ مـدة طويلـة بـني األمـم      من
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املتحـدة االسـتراتيجي املتكامـل، اسـتنادا إىل الركـائز      املتحدة ولبنان. وكان تفعيل إطـار األمـم   
الــثالث املتمثلــة يف الســالم واألمــن، واالســتقرار السياســي، وحتقيــق االســتقرار االجتمــاعي         

  .٢٠١٦واالقتصادي، من بني األولويات الرئيسية منذ اعتماد اإلطار يف تشرين األول/أكتوبر 
ن وشـركائه حيويتـه. وتشـكّل الزيـارات الـيت      واستعاد النشـاط الدبلوماسـي لقـادة لبنـا      - ٥٦
، ٢٠١٧ا الرئيس عون إىل اململكة العربية السـعودية وقطـر يف أوائـل كـانون الثاين/ينـاير       قام

وإىل مصر واألردن يف أوائل شباط/فرباير، وكذلك الزيارات اليت قام ا إىل لبنـان عـدة ممـثلني    
البنـاء مـن أجـل احلفـاظ علـى االسـتقرار واألمـن         بلدان املنطقة، أمثلة على استئناف احلوار عن
  البلد. يف

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد جملـس الـوزراء اللبنـاين عـدة مراسـيم للتسـريع         - ٥٧
باستغالل موارد النفط والغاز البحريـة للبلـد. ويف خطـوة إجيابيـة حنـو ضـمان املسـاءلة واإلدارة        

معـايري مبـادرة الشـفافية يف جمـال الصـناعات االسـتخراجية. ولكـن        السليمة، التزم لبنان بتطبيق 
شـباط/فرباير   ٢البعثة الدائمة إلسرائيل لدى األمم املتحدة أعربت، يف مذكرة شـفوية مؤرخـة   

، عن اعتراضها على النشاط االقتصادي اللبناين غري املتفق عليـه يف منـاطق حبريـة تابعـة     ٢٠١٧
ةَ اللبنانيـة إىل االمتنــاع عــن القيــام بأنشـطة غــري متفــق عليهــا   إلسـرائيل. ودعــت البعثــةُ احلكومــ 

هذه املناطق، بينما كررت اإلعراب عـن اسـتعدادها للتحـاور والتعـاون مـع الـدول اـاورة         يف
  املعنية وفقا ملبادئ القانون البحري الدويل.

، تلقـت  ٢٠١٦ومنذ إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تشرين األول/أكتوبر   - ٥٨
احلكومــة اللبنانيــة ترشــيحات لعضــوية هــذه املؤسســة. وسيســمح اختيــار األعضــاء بســرعة         
للمؤسسة ببدء األعمال اليت كُلِّفت ا. ويعترب اعتماد املديرية العامة لألمن العام ملدونة قواعـد  

ثاهلـا  السلوك بشأن معايري حقوق اإلنسان مؤشرا إضافيا مشجعا على التزام الدولة بتحسني امت
ــذيب واالســتعراض         ــة مناهضــة التع ــن جلن ــا للتوصــيات الصــادرة ع ــات وفق ــايري وااللتزام للمع

  الدوري الشامل.
ــف         - ٥٩ ــة للتخفي ــدابري اهلادف ــه عــددا مــن الت ــري وحكومت ــوزراء احلري ــيس ال ــد اختــذ رئ وق
 آثار الرتاع السوري على لبنان. وتشمل هذه التـدابري تعـيني وزيـر دولـة لشـؤون النـازحني       من

السوريني، مت تكليفه ببلورة سياسة وطنية بشأن أزمة الرتوح السوري، وتشكيل جلنة مشتركة 
بني الوزارات. وستضم تلك اللجنـة، الـيت يرأسـها رئـيس الـوزراء، وزراء الداخليـة، والشـؤون        
االجتماعيـة، والعمــل، واخلارجيــة، والتربيـة، والبيئــة، واألشــغال العامـة، واالقتصــاد والتجــارة،    

  ير الدولة لشؤون النازحني السوريني.ووز
ــاء         - ٦٠ ــة للبق ــى املســاعدات الدولي ــان يعتمــدون عل ــون الســوريون يف لبن ــزال الالجئ وال ي
يف املائة من الالجئني السوريني يف لبنان حتت خـط الفقـر.    ٧١قيد احلياة. ويعيش حوايل  على

ف ســكنية غــري آمنــة. ويتعــرض العديــد منــهم النعــدام األمــن الغــذائي وهــم يعيشــون يف ظــرو  
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ويضطر العديد من الالجئني السوريني إىل اللجوء إىل آليات تكيف سلبية، مثل الزواج املبكِّر، 
يف املائــة مــن اللبنــانيني أيضــا حتــت عتبــة    ٣٠أو التســول، أو عمــل األطفــال. ويعــيش حــوايل  

  يف املائة يف فقر مدقع. ١٠الفقر، بينما يعيش حنو  خط
ات املاحنة تقدمي مساعدات سخية لـدعم جهـود لبنـان اهلادفـة للتخفيـف      وتواصل اجله  - ٦١

ــد.       ــرتاع الســوري وملســاعدة الالجــئني الســوريني والفلســطينيني املوجــودين يف البل ــر ال مــن أث
بليـون   ١,٥٤بليون دوالر، أُنفـق   ١,٨٨، بلغت قيمة املوارد املرصودة للبنان ٢٠١٦عام  ويف

بليــون دوالر قُــدم  ١,٢٦لــك الســنة، مبــا يف ذلــك مبلــغ قــدره  دوالر منــها أو مت التعهــد ــا لت
وكاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف إطـار خطـة لبنـان لالسـتجابة ألزمـة            إىل

ــام   ــئني لعـ ــرة     ٢٠١٦الالجـ ــئني للفتـ ــة الالجـ ــتجابة ألزمـ ــان لالسـ ــة لبنـ ــالق خطـ ــد إطـ   . وعنـ
، دعــــا رئــــيس الــــوزراء ٢٠١٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٩يف بــــريوت يــــوم  ٢٠٢٠-٢٠١٧

فضــال  ،مواصــلة تقــدمي الــدعم وشــدد علــى ضــرورة دعــم تنميــة لبنــان علــى املــدى البعيــد    إىل
تقــدمي املســاعدات اإلنســانية. أمــا فيمــا يتعلــق مبتابعــة مــؤمتر لنــدن املعقــود بشــأن ســورية     عــن
إقامـة قـدرها   ، وال سيما مسألة إعفاء الالجئني السوريني مؤقتا من دفـع رسـوم   ٢٠١٦ عام يف

دوالر، مت اإلعالن عـن اختـاذ بعـض التـدابري املؤقتـة بشـأن بعـض الفئـات مـن الالجـئني.            ٢٠٠
  وتواصل احلكومة العمل مع األمم املتحدة من أجل إجياد حل مناسب.

وال يزال الالجئون الفلسطينيون الوافدون من اجلمهورية العربية السـورية مستضـعفني     - ٦٢
ــة   ــغ عــدد الالجــئني الفلســطينيني   ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  بشــكل خــاص. ويف اي ، بل

الجئ. ويبدو أن مزجيا من الفقر وصـعوبة احلصـول    ٣٢ ٠٠٠املسجلني لدى األونروا حوايل 
هــؤالء الالجــئني إىل االنتقــال   “تــدفع”علــى عمــل ووضــعهم القــانوين اهلــش تشــكل عوامــل   

ملائـة مـن الالجـئني الفلسـطينيني يف لبنـان      يف ا ٦٥أماكن أخرى. وتشـري التقـديرات إىل أن    إىل
يف املائــة مــن الالجــئني الفلســطينيني القــادمني مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية يعــانون     ٩٠ و

يف املائـة يف أوسـاط    ٢٣يف املائة منهم يف فقر مدقع. ويبلغ معدل البطالة  ٩الفقر، ويعيش  من
ــاط الالجــئني الفلســطينيني القــادمني    يف املائــة يف ٥٣الالجــئني الفلســطينيني يف لبنــان و     أوس

  اجلمهورية العربية السورية. من
    

  أمن وسالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  - ثالثا   

داومت قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة علـى اسـتعراض خططهـا األمنيـة وتـدابريها الراميـة             - ٦٣
إليهــا بشــأن ديــدات أمنيــة،  التخفيــف مــن املخــاطر، خاصــة يف أعقــاب حتــذيرات وردت إىل

وعملت مع السلطات اللبنانية عن كثب على تنسيق تلك اخلطـط والتـدابري. وال يـزال إطـالق     
النــار أثنــاء املناســبات التذكاريــة أو االحتفاليــة يشــكل خطــرا علــى أفــراد القــوة املؤقتــة وعلــى    

  السكان احملليني يف منطقة عمليات القوة.
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ثالثــة تــدريبات أمنيــة خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير ــدف   وأجــرت القــوة املؤقتــة   - ٦٤
تعزيز التأهب األمين واختبار خطط الطـوارئ يف احلـاالت الطارئـة الـيت قـد تتطلـب إجـالء         إىل

  و/أو نقل املوظفني املدنيني التابعني للقوة ومعاليهم الذين يستوفون الشروط.
ــيت تن     - ٦٥ ــدعوى ال ــة رصــد ال ــة   وواصــلت القــوة املؤقت ظــر فيهــا احملكمــة العســكرية اللبناني
ــراد ي ضــد ــذ     أف شــتبه يف ضــلوعهم يف التخطــيط هلجمــات خطــرية تســتهدف القــوة أو يف تنفي
اهلجمات. وفيما يتعلق باهلجوم الذي تعرض له حفظة سالم تابعني للقوة املؤقتـة يعملـون    هذه

ة العسكرية الدائمة جلسـة  ، كان من املقرر أن تعقد احملكم٢٠٠٧يف الوحدة اإلسبانية يف عام 
أيار/مايو ألسـباب إجرائيـة.    ٢٩ولكن اجللسة أرجئت إىل  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٣استماع يف 

قـدت احملكمـة   ، ع٢٠١٤قضية تتعلق بإبداء نية إرهابيـة فُتحـت يف كـانون الثاين/ينـاير      بشأنو
ــتماع يف   ــة اسـ ــمرب   ٧جلسـ ــانون األول/ديسـ ــة املق  ٢٠١٦كـ ــد اجللسـ ــرر عقـ ــن املقـ ــة ؛ ومـ بلـ

. ويف قضـية حماولـة تنفيـذ هجـوم خطـري ضـد القـوة املؤقتـة يف عـام          ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٠ يف
، اليت طعن يف احلكم فيها أحد اجلناة األربعة احملكوم عليهم، عقدت حمكمة االستئناف ٢٠٠٨

ــد جلســة أخــرى       ١٧العســكرية جلســة اســتماع يف    ــرر أن تعق ــن املق ــاير وم ــانون الثاين/ين ك
وال يزال التحقيق جاريـا يف ثـالث قضـايا تتعلّـق جمـات خطـرية اسـتهدفت         أيار/مايو. ٩ يف

. أمــا قضــية القتــل العمــد الــيت ٢٠١١حفظــة ســالم تــابعني للقــوة مــن فرنســا وإيطاليــا يف عــام  
، عنــدما قُتــل ثالثــة حفظــة ســالم أيرلنــديني تــابعني للقــوة بعــد إطــالق  ١٩٨٩حــدثت يف عــام 

عنـد عـودة اجلـاين     ٢٠١٥لـى القضـاء جمـددا يف عـام     الرصاص عليهم، فقد عرضـت القضـية ع  
لبنــان الــذي صــدر احلكــم عليــه يف الســابق غيابيــا. وعقــدت آخــر جلســة اســتماع بشــأن     إىل

كانون الثاين/يناير، ومن املقرر عقد اجللسـة   ٢٧القضية يف احملكمة العسكرية الدائمة يوم  تلك
  آذار/مارس. ١٧املقبلة يف 

    
  األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان انتشار قوة  - رابعا   

ــباط/فرباير  ٦يف   - ٦٦ ــألف      ٢٠١٧شـ ــان تتـ ــة يف لبنـ ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ــوة األمـ ــت قـ ، كانـ
بلــداً مســـامهاً بقـــوات؛   ٤٠امــرأة، ينتمـــون إىل   ٤١١فـــردا عســكريا، منـــهم   ١٠ ٥٦٤ مــن 

نـت  امرأة. وكا ١٤٤موظفا مدنيا وطنيا منهم  ٥٧٩امرأة؛ و  ٧٣موظفا دوليا منهم  ٢٣٦ و
فرقة العمل البحرية التابعة للقوة تتألف من فرقاطتني وثالثـة طـرادات وسـفينة خلفـر السـواحل      

فردا من جمموع األفراد العسكريني التابعني للقوة، من بينهم  ٨٥٥وزورق سريع للدوريات و 
 مراقبـا عسـكريا تـابعني هليئـة األمـم املتحـدة       ٥٣نساء. وإضافة إىل ذلك، تضم القوة املؤقتة  ٧

  ملراقبة اهلدنة، منهم امرأتان، وخيضع مجيعهم لإلشراف العمليايت للقوة.
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  السلوك واالنضباط  - خامسا   

واصلت القوة املؤقتة ومكتب منسقة األمم املتحدة اخلاصة لشؤون لبنان تعزيز التدابري   - ٦٧
ملتحـدة القطـري   الوقائية القائمة ملكافحة االستغالل و/أو االنتهاك اجلنسي. وقـام فريـق األمـم ا   

ــة      املعــين بشــبكة منــع االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني وفرقــة العمــل باســتعراض التــدابري احلالي
وبتقيــيم مــا إذا كانــت التغــيريات الــيت طــرأت علــى بيئــة املخــاطر تســتدعي إدخــال تعــديالت.  
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، تلقّــت القــوة املؤقتــة ادعــاء واحــدا بــالتعرض لالســتغالل           

االنتهاك اجلنسي متت معاجلته بسرعة. أما املنسـقة اخلاصـة فلـم تتلـق أي ادعـاء بـالتعرض        /أوو
  لالستغالل و/أو االنتهاك اجلنسي.

وإضــافة إىل آليــات تقــدمي الشــكاوى الداخليــة املتاحــة للقــوة املؤقتــة ومكتــب املنســقة     - ٦٨
إلنكليزيـة عـن تقـدمي شـكاوى     اخلاصة، مت تعميم معلومات داخليا وخارجيا باللغتني العربيـة وا 

ــهاك       ــك عــن االســتغالل و/أو االنت ــايري (مبــا يف ذل عــن أي ســلوك ال يرقــى ملســتوى أمســى املع
اجلنسي). ويطلع قسم الشؤون املدنية التابع للقوة املؤقتة الزعماَء الـدينيني والسياسـيني احمللـيني    

عـن أفـراد القـوة قـد يصـل      بانتظام على اإلجراءات املتاحة لإلبالغ عن أي سوء سـلوك صـادر   
  إىل علمهم، من أجل ضمان إطالع قيادة البعثة على هذه احلوادث يف حينها.

    
  مالحظات  - سادسا   

أود أن أرحب بالتقدم السياسي واملؤسسي الـذي أحـرزه لبنـان منـذ انتخـاب الـرئيس         - ٦٩
الـوزراء وعلـى   عون. و أود أن أهنئ رئيس الوزراء احلريري على توليـه منصـب رئـيس جملـس     

ــوزاري، أصــبح         ــان ال ــك. وفضــال عــن البي ــد ذل ــه بع ــة حتــت قيادت الســرعة يف تشــكيل حكوم
الواضح أن احلكومة ملتزمة بالعمل على استعادة ثقة املواطنني اللبنانيني يف مؤسسات البلد  من

ــة         ــات وزاري ــد اجتماع ــتئناف عق ــرب اس ــا يعت وباســتعادة النشــاط السياســي واالقتصــادي. كم
ــان    وجلســات  ــة يف لبن تشــريعية يف الربملــان بانتظــام مؤشــرا مشــجعا علــى أن مؤسســات الدول

  أصبحت تعمل بفعالية من جديد.
ويتيح التقدم احملرز حىت اآلن فرصة أيضا ملواصلة تعزيز وبسط سلطة لبنـان. ويف هـذا     - ٧٠

تها الصــدد، جتــدر اإلشــارة إىل أن اســتمرار حــزب اهللا ومجاعــات أخــرى يف االحتفــاظ بأســلح 
 )٢٠٠٤( ١٥٥٩يقـــوض ســـلطة الدولـــة ويتعـــارض مـــع التزامـــات البلـــد مبوجـــب القـــرارين  

طقـة  . وقد يؤثر ذلـك أيضـا علـى تواصـل البلـد بشـكل بنـاء مـع بلـدان املن         )٢٠٠٦( ١٧٠١ و
إىل التنفيـذ   )٢٠٠٦( ١٧٠١وعلى ثقة الشركاء الدوليني فيه. وقد دعا جملس األمن يف القرار 
 ١٦٨٠و  )٢٠٠٤( ١٥٥٩الكامـــل لألحكـــام ذات الصـــلة مـــن اتفـــاق الطـــائف والقـــرارين  

اليت تطالب بنـزع سالح كـل اجلماعـات املسـلحة يف لبنـان، حـىت ال تكـــون هنـــاك         )٢٠٠٦(
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أي أسلحــة يف لبنان غري أسلحة الدولة اللبنانية أو سـلطة غـري سـلطتها، عمـال مبـا قـرره جملـس        
  .٢٠٠٦ز/يوليه متو ٢٧الوزراء اللبناين يف 

ــد الــذي صــدر عــن األمــني العــام حلــزب اهللا، نصــر اهللا، ضــد إســرائيل      وأُ  - ٧١ ــن التهدي دي
شباط/فرباير، والذي ال ميكن تربيره دف الردع املعلَـن. فخطـاب التهديـد باسـتخدام      ١٦ يف

القوة من قبل أي طرف من األطراف يقوض اهلـدوء واالسـتقرار النسـبيني اللـذين سـادا بينـهم       
ــاقم      حــ ــؤدي إىل تف ــدات، ألــا ت ــع عــن هــذه التهدي ــع األطــراف أن متتن ىت اآلن. وينبغــي جلمي

  التوتر أو احلسابات اخلاطئة، األمر الذي قد ينتج عنه جتدد الرتاع. خطر
، من املهـم للبنـان   ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٨وبناء على البيان الوزاري املؤرخ   - ٧٢

والقــرارات األخــرى ذات  )٢٠١٦( ١٧٠١حقيقــيني بـالقرار  أن يواصـل إظهــار التـزام وتقيــد   
 )٢٠١٦( ١٧٠١الصلة. ويف هذا السياق، أرحب بإشـارة رئـيس الـوزراء اإلجيابيـة إىل القـرار      

اير وإعرابه مـن جديـد عـن التـزام لبنـان الكامـل بـالقرارات ذات الصـلة،         شباط/فرب ١٧املؤرخ 
ــرار   وال ــيما القـ ــان     )٢٠١٦( ١٧٠١سـ ــدائم للبنـ ــل الـ ــن املمثـ ــالة وردت مـ ــك يف رسـ ، وذلـ

بـالقرارات ذات الصـلة ومبطلـب    شباط/فرباير. وتقيد لبنان بالتزامـه   ٢٣األمم املتحدة يف  لدى
نـزع سالح كل اجلماعات املسلحة يف لبنان أمر أساسي، حىت ال تكــون يف لبنان أي أسلحــة 

  غري أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غري سلطتها.
شجع رئيس لبنان على استئناف احلوار الوطين بغية توجيه صياغة اسـتراتيجية دفاعيـة   وأُ  - ٧٣

سألة االحتفاظ باألسلحة خارج سيطرة الدولة وغريها من العناصر ذات الصـلة  وطنية تتصدى مل
. ويبقى أيضـا مهمـا تنفيـذ القـرارات السـابقة الـيت مت التوصـل إليهـا         )٢٠٠٦( ١٧٠١من القرار 

ع سـالح اجلماعـات غـري اللبنانيـة وتفكيـك      احلوار الوطين، وخباصة تلك القرارات املتعلقة برت يف
  .القيادة العامة وفتح االنتفاضة -القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

وتربز االنتهاكات والتوترات اخلطرية اليت حتدث أحيانا على طول اخلط األزرق أمهيـة    - ٧٤
التــوترات، والتصــدي خلطــر ترتيبـات القــوة املؤقتــة لالتصـال والتنســيق يف التخفيــف مــن حـدة    

احلسابات اخلاطئة يف الوقت املناسب، ومنع احلوادث الصغرية من أن تتفاقم وتصري عنفـا علـى   
نطاق أوسع. ويشجعين التفاعل النشط لكال الطرفني مع القوة املؤقتة من أجـل إدارة احلـاالت   

امـل مـع احلـاالت    اليت قد تكون حساسة، وكذلك ضبط النفس الذي أبان عنه الطرفان يف التع
ويف العمل من خالل القوة املؤقتة من أجل احلفاظ على األمن واالستقرار يف اتمعـات احملليـة   

  اليت تعيش على جانيب اخلط األزرق.
ــة         - ٧٥ ــدفاع اإلســرائيلية آللي ــوات ال ــاين وق ــت أن االســتخدام االســتباقي للجــيش اللبن وثب

نشـطة وعمليـات النشـر املقـررة مـع القـوة املؤقتـة        االتصال املنشأة لتقاسـم املعلومـات بشـأن األ   
أمهيــة قصــوى وفائــدة كــبرية للغايــة. وأشــجع كــال مــن إســرائيل ولبنــان علــى أن يواصــال      ذو

االســـتخدام النشـــط لقنـــاة االتصـــال للقـــوة املؤقتـــة ملعاجلـــة املســـائل املـــثرية للقلـــق، وكـــذلك   
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اء لوجهــات والتبـادل املفتـوح والبنـ   االنتـهاكات املزعومـة، بـدال مـن اختـاذ إجــراءات انفراديـة.       
ــة األمــد للقــرار       ــهاكات اخلطــرية والطويل ــها االنت ــي، بشــأن مســائل من النظــر يف املنتــدى الثالث

ــة       )٢٠٠٦( ١٧٠١ ــوة املؤقت ــيت يضــعاا يف الق ــة ال ــزام الطــرفني وكــذلك الثق ــى الت ــل عل ، دلي
  ت االتصال والتنسيق.وترتيبا

ــر      - ٧٦ ــرام اخلـــط األزرق، بصـــرف النظـ ــتمرار احتـ ــة اسـ ــرفني إىل كفالـ ــال الطـ وأدعـــو كـ
ــها يف ســياق الترســيم الرمســي للحــدود، وإىل        عــن ــيت ســيتعني معاجلت حتفظــات كــل طــرف ال
وقوع االنتهاكات اليت قد دد اهلـدوء واالسـتقرار يف جنـوب لبنـان. وأي انتـهاك متعمـد        منع

ــط األ ــري مقبـــول. ومـــا يـــزال         للخـ ــل أفـــراد القـــوات املســـلحة، غـ زرق، وال ســـيما مـــن قبـ
العالمات على اخلـط األزرق يكتسـي أمهيـة اسـتراتيجية لوقـف األعمـال العدائيـة، وإنـين          وضع

  أشجع الطرفني على مواصلة املشاركة بنشاط يف هذه العملية مع القوة املؤقتة.
اليومية تقريبا للمجال اجلوي اللبنـاين الـيت ترتكبـها    ويساورين قلق بالغ إزاء االنتهاكات   - ٧٧

. )٢٠٠٦( ١٧٠١القوات اجلوية اإلسرائيلية، يف جتاهل واضح للسيادة اللبنانيـة وأحكـام القـرار    
مال قرية الغجر ومنطقـة  ويساورين القلق أيضا إزاء استمرار احتالل قوات الدفاع اإلسرائيلية لش

متامخة هلا. ولذلك، أهيب حبكومة إسرائيل أن تعمل بصورة وثيقة مع القوة املؤقتة على سـحب  
  .القوات اإلسرائيلية من مشال قرية الغجر ووقف مجيع انتهاكات اال اجلوي اللبناين

ملنطقـة الواقعـة   وال يزال القلق يساورين إزاء استمرار وجود أسلحة غري مأذون ا يف ا  - ٧٨
. وإضــافة  )٢٠٠٦( ١٧٠١بــني ــر الليطــاين واخلــط األزرق، يف مــا يشــكل خرقــا للقــرار        

ذلك، يشكل إطالق النـار باسـتخدام األسـلحة خطـرا علـى السـكان وأفـراد القـوة املؤقتـة.           إىل
مجيع اإلجراءات الالزمة لكفالة عدم وجود أفراد مسلحني وإنين أهيب حبكومة لبنان أن تتخذ 

  غري مأذون هلم أو معدات أو أسلحة غري مأذون ا يف منطقة عمليات القوة.
وتقع مسؤولية ضمان سالمة أفراد القوة املؤقتة وأمنهم وحريـة تنقلـهم يف مجيـع أحنـاء       - ٧٩

املضـيفة. ومـع أنـين أالحـظ عمومـا      منطقة العمليات على عاتق حكومة لبنان بصفتها احلكومة 
العالقــة اإلجيابيــة بــني القــوة املؤقتــة والســكان احمللــيني الــيت تتجلــى يف تفــاعالم املتعــددة، فــإين 

السلطات اللبنانية على مواصلة التعاون مع القـوة لضـمان تـوفري احلمايـة املناسـبة حلفظـة        أحث
  تهدفهم.السالم، بوسائل منها حماكمة مرتكيب األفعال اليت تس

ويشكل استمرار عمليات االعتراض البحري اليت تقوم ا فرقة العمل البحريـة التابعـة     - ٨٠
، كمــا أنــه ميثــل رادعــا وعامــل  )٢٠٠٦( ١٧٠١للقــوة املؤقتــة إســهاما هامــا يف تنفيــذ القــرار   

  استقرار يف بيئة شديدة التقلب.
ويظل من الضروري بذل جهود متواصلة لتعزيز اهلدوء الـذي سـاد علـى مـدى العقـد        - ٨١

األخري وجتاوز الوضع الراهن غري املستقر حنو وقف دائـم إلطـالق النـار. وأدعـو كـال الطـرفني       
إىل النظر، مع منسقيت اخلاصة ورئيس بعثة القوة املؤقتة وقائد القوة، يف اختاذ تدابري وخطـوات  
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مـن شـأا أن تسـاعد     )٢٠٠٦( ١٧٠١قة املتبادلة كدليل على االلتزام العملي بـالقرار  لبناء الث
  يف احلفاظ على اهلدوء وتعزيز االستقرار.

ومن احليوي الستقرار لبنان وأمنه أن يظل البلد ملتزما بسياسـة النـأي بـالنفس، متشـيا       - ٨٢
االلتزام الذي قطعه على نفسه يف إعالن بعبدا. وإين أردد نداءات جملس األمن، مبا يف ذلك  مع

) وبيانـه الصـحفي املـؤرخ    S/PRST/2016/10( ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٢يف بيانه الرئاسـي املـؤرخ   
ف اللبنانية من أجل جتديـد االلتـزام بسياسـة النـأي     كانون األول/ديسمرب، إىل مجيع األطرا ١٩

ــف         ــة إىل وق ــع األطــراف اللبناني ــان وأكــرر دعــويت حــزب اهللا ومجي ــهجها لبن ــيت ينت ــالنفس ال ب
  مشاركة يف الرتاع السوري. أي
السـورية، فيمـا يشـكل     -وأُدين تنقل املقاتلني ونقل العتاد احلريب عرب احلدود اللبنانيـة    - ٨٣

، وكذلك قصف املناطق احلدودية اللبنانية وإطـالق النـار عليهـا    )٢٠٠٦( ١٧٠١خرقاً للقرار 
السـورية أو تعليمهـا    -انطالقا من اجلمهورية العربيـة السـورية. فعـدم ترسـيم احلـدود اللبنانيـة       

لبنانيـة. وأهيـب جبميـع األطـراف املعنيـة      ليس مربراً النتهاك أي طرف من األطـراف للسـيادة ال  
  تكف عن انتهاك احلدود وأن حتترم سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية. أن

وبروح احلفاظ على التقدم املؤسسي، أدعو القيادة اللبنانيـة إىل املضـي قـدما يف إجـراء       - ٨٤
نيـة، وميزانيـة للـدفاع    االنتخابات النيابية وفقا للجـدول الـزمين االنتخـايب، واعتمـاد ميزانيـة وط     

الوطين. وينبغي دعم اجلهود اجلارية الرامية إىل التوصل إىل اتفاق بشأن إطار انتخـايب سـيمكن   
مــن إجــراء االنتخابـــات النيابيــة يف الوقـــت املناســب. وســيكون إجـــراء االنتخابــات النيابيـــة       

بلد، حامسا الستقرار الوقت املناسب، وفقا للدستور وعلى حنو يعكس التقاليد الدميقراطية لل يف
ــواب          ــس الن ــيس جمل ــري ورئ ــوزراء احلري ــيس ال ــيهم رئ ــن ف ــادة، مب ــالتزام الق ــان. وأرحــب ب لبن

  بري، باعتماد حصة من املقاعد للنساء تكفل التمثيل الكايف للمرأة يف جملس النواب. نبيه
ويشــكل كــل مــن اســتمرار خطــر اإلرهــاب والعمليــات الناجحــة الــيت ينفــذها اجلــيش   - ٨٥
بنــاين ملكافحتــه دلــيال آخــر علــى الــدور احلاســم هلــذا اجلــيش. وتقــع مســؤولية محايــة لبنــان     الل

والدفاع عن سيادته وسالمته اإلقليمية، وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لبسط سلطة الدولة 
يف جمال األمن على عاتق اجليش اللبناين وحده دون غريه. وأشجع اتمع الدويل على مواصلة 

 الدعم من أجـل تعزيـز قـدرات اجلـيش اللبنـاين، الـذي محلتـه التحـديات األمنيـة املتعـددة           تقدمي
طاقتــه. وأثــين علــى اجلــيش اللبنــاين لــدوره الشــجاع يف محايــة لبنــان وأقــدم تعــازي نظــرا   فــوق

  لفقدان جنود لبنانيني حيام أثناء أداء واجبهم.
ملاحنني إىل لبنان بغية تلبية احتياجات وإنين أرحب باستمرار الدعم السخي املقدم من ا  - ٨٦

الالجئني السوريني والفئات الضعيفة األخرى. وعلى الرغم من أن استمرار مسـتويات مرتفعـة   
من متويل األنشـطة اإلنسـانية يظـل ضـروريا، سـيكون مـن املهـم أيضـا تعبئـة املزيـد مـن مـوارد             

شـروط مسـهلة. فلبنـان حباجـة     التنمية على املـدى الطويـل، إمـا مـن خـالل املـنح أو القـروض ب       
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الــدعم لتحقيــق االســتثمار الطويــل األجــل، والنمــو االقتصــادي، وإجيــاد فــرص العمــل الــيت   إىل
يســتفيد منــها الالجــؤون واتمعــات املضــيفة علــى حــد ســواء. وأدعــو مجيــع الــدول األعضــاء  

دمة إىل لبنـان ملسـاندته   الوفاء بتعهداا بالتربع حىت اآلن والزيادة فيها وتعزيز مساعدا املق إىل
  يف التصدي آلثار الرتاع يف اجلمهورية العربية السورية.

وأرحب بقـرار احلكومـة إجـراء حـوار أكثـر تنظيمـا وانتظامـا مـع الشـركاء الـدوليني،             - ٨٧
طريق جلنة توجيهية رفيعة املستوى، من أجل االتفـاق علـى األولويـات املشـتركة وضـمان       عن

  تنسيق اجلهود.
ويظل التعاون بـني السـلطات اللبنانيـة والفصـائل الفلسـطينية هامـا ملنـع وقـوع العنـف            - ٨٨

واحتوائه. وأرحب باالتفاق، يف أعقاب حدوث موجة عنف، على إعادة إنشاء ترتيبات أمنيـة  
مشتركة يف خميم عني احللوة، آمل أن تكفل األمن يف املخيم وحوله. وينبغي أن تكون التـدابري  

ع األوقات متوافقة مع املبادئ اإلنسـانية ومعـايري حقـوق اإلنسـان. ويظـل متويـل       األمنية يف مجي
األونروا أولوية، وأكرر مناشديت اجلهات املاحنة زيـادة الـدعم لألونـروا لتمكينـها مـن مسـاعدة       

  الالجئني الفلسطينيني يف لبنان مساعدة فعالة.
إىل األمام بعملية وضع استراتيجية وإنين أرحب باخلطوات اليت اختذا احلكومة للدفع   - ٨٩

وطنية ملنع التطرف العنيف يف لبنان. وأشجع اجلهـات املعنيـة الوطنيـة والدوليـة علـى املشـاركة       
  هذا اجلهد بالتعاون الوثيق مع األمم املتحدة والشركاء الدوليني. يف

ن اإلقليمـي  إن االستقرار السياسي واالقتصادي للبنان مسألة ـم اجلميـع علـى الصـعيدي      - ٩٠
والـدويل وتتطلـب اهتمامـا مجاعيـا متواصـال. وإين أرحـب بوحـدة الصـف الـيت مـا انفـك جملــس            
األمن يبـديها يف مسـاعيه إىل النـأي بلبنـان عـن األزمـات اإلقليميـة. وأرحـب مبواصـلة املشـاركة           
 القُطريــة موعــة الــدعم الدوليــة للبنــان يف بــريوت وأحــث اموعــة علــى أن تظــل معبــأة لــدعم 

االقتصادي. وأدعو لبنان إىل احلفاظ على هـذه الشـراكة    - استقرار لبنان السياسي واالجتماعي
ــى         ــيني عل ــدويل، وأشــجع الشــركاء اإلقليم ــع ال ــع اتم ــادئ الرئيســية املوضــوعة م ــار املب يف إط

اءة للمساعدة على محاية لبنان من امتداد تأثري الرتاعات اإلقليميةاستخدام نفوذهم بصورة بن.  
وأود أن أعرب عن تقديري جلميع البلدان املسامهة بقوات وعتاد يف قوة األمـم املتحـدة     - ٩١

ــيدة        ــة، السـ ــقيت اخلاصـ ــكر إىل منسـ ــه بالشـ ــان. وأتوجـ ــراقيب لبنـ ــق مـ ــان ويف فريـ ــة يف لبنـ املؤقتـ
كاغ، وموظفي مكتبها؛ وإىل رئيس بعثة القوة املؤقتة وقائد القوة، اللواء مايكـل بـريي؛    سيغريد

  لك إىل األفراد العسكريني واملدنيني يف القوة ملا يبذلونه من جهود متواصلة.وكذ
 


