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

 مقدمة -أوال  
 
، وخباصـة عـن     )٢٠٠٦ (١٧٠١هذا هو التقرير الرابع لألمني العام حول تنفيذ القرار           - ١

اجلهــود الراميــة للتوصــل إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار بــني إســرائيل ولبنــان وإىل حــل طويــل    
ويطـرح التقريـر تقييمـا      .  مـن القـرار    ٨بـادئ والعناصـر الـواردة يف الفقـرة          األجل اسـتنادا إىل امل    

 الفـصلي   يمنذ إصـدار تقريـر    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١شامال للخطوات اليت اختذت حنو تنفيذ القرار        
 ).S/2007/147 (٢٠٠٧مارس / آذار١٤السابق يف 

 األوىلويــأيت إصــدار هــذا التقريــر يف الوقــت الــذي نقتــرب فيــه مــن الــذكرى الــسنوية  - ٢
فبتـاريخ  .  حـزب اهللا وإسـرائيل   بـني ٢٠٠٦للصراع الـذي نـشب خـالل الربـع الثـاين مـن عـام               

ــه /متــوز ١٢ ــداد ريغيــف     ٢٠٠٦يولي ــة جنــود إســرائيليني واختطــف جنــديان مهــا إل ، قتــل مثاني
وقـد دفـع هـذا احلـدث إسـرائيل          . وإيهود جولدواسر، وما زاال حمتجزين من جانب حـزب اهللا         

هللا صــواريخ علــى مشــال  اتــه بــشن أعمــال عــسكرية انتقاميــة فــأطلق حــزب ا  للقيــام يف اليــوم ذ
ــا،إســـرائيل ــاة حنـــو     ممـ  ١٦٠ لبنـــاين و ١ ٢٠٠أشـــعل صـــراعا أدى يف هنايـــة املطـــاف إىل وفـ

ــرائيلي، وإىل ــة وأحلــق أضــرارا جــسيمة         إس ــية  اللبناني ــة األساس ــن البني ــبرية م ــدمري أجــزاء ك ت
 ١٧٠١ الضوء على التقدم املتواصـل يف تنفيـذ القـرار            ويسلط هذا التقرير  . ات البلدين يباقتصاد

 وكــذلك علــى النــواحي املــثرية للقلــق، الــيت أعاقــت حــىت اليــوم ترســيخ وقــف دائــم ،)٢٠٠٦(
ولقـد تـشجعت   . إلطالق النار والتوصل إىل حل طويل األجـل علـى النحـو املتـوخى يف القـرار            

حـدة املؤقتـة يف لبنـان علـى نطـاق واسـع يف          إزاء انتشار القوات املسلحة اللبنانية وقوة األمم املت       
املنطقـة مـن     الليطاين، حيث تستهدف أنشطة هذه القوات التأكـد مـن خلـو               هنر املنطقة جنوب 

لتأكـد مـن عـدم وجـود أي مواقـع           أسلحة غري مصرح هبا، وا     وأأي عناصر مسلحة وإمكانات     
املؤقتـة يف لبنـان علـى طـول      تلك التابعة للقـوات املـسلحة اللبنانيـة وقـوة األمـم املتحـدة         خبالف

ــة دون اســتئناف      . اخلــط األزرق ــة الــيت هتــدف إىل احليلول ــات األمني ــل ذلــك دعمــا للترتيب وميث
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ويـسرين أيـضا أن أبلـغ عـن     . األعمال القتالية يف املنطقة الواقعة بني اخلط األزرق وهنر الليطـاين     
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١االلتزام املستمر للحكومة اللبنانية وحكومة إسرائيل بالقرار 

 حيـث يواجـه     ،ومع ذلك يساورين قلق بالغ إزاء بقاء لبنان وسط أزمة سياسية منهكة            - ٣
. هجمات مـستمرة تـستهدف زعزعـة اسـتقراره وتقـويض سـيادته وسـالمة أراضـيه واسـتقالله                  

وقد شـهد البلـد خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير قتـاال، بـني مقـاتلني مـن مجاعـة فـتح اإلسـالم                           
مــن اللبنانيــة، وهــو أســوأ اقتتــال داخلــي منــذ احلــرب األهليــة الــيت دامــت مــن عــام    وقــوات األ
تفجريات بالقنابــــل داخــــل بــــريوت وإضــــافة إىل سلــــسلة مــــن الــــ. ١٩٩٠ إىل عــــام ١٩٧٥

حوهلا، حيث أدى آخرها إىل مقتل وليد عيدو، وهو عضو يف جملس النـواب اللبنـاين، مـع                   وما
ة هلجـوم بالقنابـل ضـد قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف                يونيه؛ باإلضـاف  / حزيران ١٣ آخرين يف    ٩

. يونيه قتل فيه ستة مـن مـراقيب حفـظ الـسالم التـابعني للوحـدة اإلسـبانية                 / حزيران ٢٤لبنان يف   
ان علــى مشــال نــجنــوب لبويــضاف إىل ذلــك إطــالق عناصــر جمهولــة صــواريخ كاتيوشــا مــن    

ــه يف أخطــر خــرق لوقــف األعمــال  / حزيــران١٧إســرائيل يف  ــة منــذ هنايــة احلــرب يوني .  القتالي
وتشكل حوادث من هذا النوع حتديا مباشرا للترتيبات األمنية اجلديدة يف جنوب لبنان وأيـضا               

 .الستقرار البلد ككل
ويف ضــوء هــذه املعطيــات، أشــعر بــالقلق مــن احتمــال تعــرض اســتمرار تنفيــذ القــرار     - ٤

ائل رئيــسية  يف معاجلــة مــسلــصعوبات متكــررة، ممــا يــستلزم مواصــلة اخلطــى) ٢٠٠٦ (١٧٠١
صـل إىل حـل علـى األجـل الطويـل،           دور حمـوري يف حتقيـق وقـف دائـم إلطـالق النـار والتو               هلا
مسألة إطـالق سـراح اجلنـديني اإلسـرائيليني املخـتطفني واإلفـراج عـن الـسجناء اللبنـانيني،               مثل

اللبنانيـــة وتعزيـــز احلظـــر املفـــروض علـــى األســـلحة ووقـــف االنتـــهاكات اإلســـرائيلية للـــسيادة 
 .شبعا مزارع ألةومس

 
 اهلجوم على قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان -ثانيا  

ــي   - ٥ ــر أصـــ ــذا التقريـــ ــاز هـــ ــة إجنـــ ــبانية يف  خـــــالل مرحلـــ ــدة اإلســـ ــة للوحـــ بت دوريـــ
وأكــدت . يونيــه، بانفجــار علــى الطريــق الرئيــسي بــني بلــديت مرجعيــون واخليــام  /حزيــران ٢٤

تــل يف احلادثــة ســتة مــن أفــراد وقُ. ر نــتج عــن ســيارة مفخخــةالتحقيقــات األوليــة بــأن االنفجــا
جهـة   ومل تعلن أي  . نن وجرح اثنان آخرا   الوحدة اإلسبانية يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنا        

 .مسؤوليتها عن اهلجوم
وقد أدانت هذا اهلجوم القيادة السياسية اللبنانية، مبن يف ذلك السنيورة، رئـيس جملـس         - ٦

ــوزراء، و ــدول     ال ــان وإىل حكومــات ال ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت تقــدمت بتعازيهــا إىل ق
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ــة ــه ال يــضر ســوى بالــشعب اللبنــاين    . املعني ــائال بأن وأنــشأت . كمــا أدان حــزب اهللا اهلجــوم ق
احلكومة اللبنانية جلنة عليا للتحقيق يف اهلجوم، فيما تعكف قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان                  

 .لتحقيق من جانبهاعلى مباشرة ا
بـأقوى العبـارات، علـى     الذي أدينه    ،نين أشعر حبزن عميق إزاء هذا اهلجوم اإلرهايب       إو - ٧

وأحث احلكومة اللبنانيـة علـى تقـدمي املـسؤولني عـن هـذا       . جنود جاؤوا إىل لبنان باسم السالم    
 .اهلجوم إىل احملاكمة بأسرع وقت ممكن

األشهر األخرية لعدد مـن التهديـدات مـن جانـب           ولقد تعرضت قوة األمم املتحدة يف        - ٨
واختذت القوة عددا مـن التـدابري املخففـة هبـدف ضـمان سـالمة وأمـن مجيـع                   . مجاعات متطرفة 

مث عــززت منــشآهتا يف . العـاملني يف البعثــة العـسكريني واملــدنيني وســالمة وأمـن منــشآت القـوة    
، وكمــا اختــذت إجــراءات أمنيــة مجيــع أحنــاء منطقــة عملياهتــا جنــوب هنــر الليطــاين ويف بــريوت

ــدنيني     ــسكريني واملـ ــوة العـ ــر القـ ــة عناصـ ــززة لكافـ ــوم    . معـ ــق يف هجـ ــهي التحقيـ ــا أن ينتـ ومـ
يونيه، حىت يتم إدخال تعديالت إضافية على الترتيبات األمنية حسب مـا تقتـضيه              /حزيران ٢٤

الوقـت  ويف  . احلاجة هبدف التخفيف من احتمـاالت التعـرض ملثـل هـذه احلـوادث يف املـستقبل                
ذاته، سيستمر اختاذ كافة التدابري لـضمان تنفيـذ األنـشطة املوكلـة للقـوة دون عوائـق مـع إيـالء              

 .العناية الواجبة للحالة األمنية السائدة
 

 )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ قرار جملس األمن  -ثالثا  
 احترام اخلط األزرق - ألف 

تحـدة املؤقتـة   ت قـوة األمـم امل   يف منطقة عمليا احلالة العسكرية واألمنية عموما شهدت - ٩
ومــع ذلــك، فقــد  ).S/2007/147 (٢٠٠٧مــارس / آذار١٤ منــذ تقريــري يف يف لبنــان اســتقرارا

ــة احلــرب يف        ــذ هناي ــهاك للخــط األزرق من ــة وانت حــدث أخطــر خــرق لوقــف األعمــال القتالي
ــن من    ٢٠٠٦ ــا م ــة صــورايخ كاتيوش ــث أطلقــت ثالث ــان يف   ، حي ــوب لبن ــسة يف جن ــة العدي طق

وبــالرغم مــن بدائيــة آليــات اإلطــالق، فــإن اثــنني مــن الــصورايخ   . ٢٠٠٧يونيــه /رانحزيــ ١٧
 .بلدة كريات مشونة اإلسرائيلية متسببني بأضـرار طفيفـة ولكـن دون وقـوع إصـابات               سقطا يف   

أعلنت مجاعة تطلق على نفسها اسم ألوية بـدر         كما  . فذ هذا اهلجوم أشخاص غري معروفني     ون
 .دعائهـا ا أنه مل يتسن بعد التحقق من صـحة          ليتها عن اهلجوم، إال    فرع لبنان مسؤو   - اجلهادية

ــا صــحفي  وفــور وقــوع اهلجــوم، نفــى حــزب اهللا أي مــسؤولية أ   ــاهلجوم وأصــدر بيان  او علــم ب
 .املعىن هبذا
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وسارعت القوات املسلحة اللبنانية إىل نـشر عناصـرها يف املنطقـة إىل جانـب وحـدات                  - ١٠
ومل يعثـر    .إطالقـه يتـسن   لبنـان وأبطلـت مفعـول صـاروخ رابـع مل            قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف       
 .على أي مشتبه هبم يف املوقع

وقامــت القــوات املــسلحة اللبنانيــة بعــد هــذا اهلجــوم بنــشر عناصــر إضــافية يف املنطقــة    - ١١
 . شـخص للتحقيـق معهـم     ٢٠٠ من نقاط التفتـيش اجلديـدة واعتقلـت أكثـر مـن              اوأقامت عدد 

وثيـق  تحدة املؤقتة يف لبنان من دورياهتا يف املنطقة وأخـذت تنـسق بـشكل             وزادت قوة األمم امل   
القوات املسلحة اللبنانية وقائد القوة وأبقـت علـى خطـوط اتـصال مفتوحـة مـع كبـار قـادة             مع  

وسـارع كـل مـن رئـيس جملـس الـوزراء ورئـيس جملـس النـواب واجلـيش                     .انبنياجليش مـن اجلـ    
 .بشدة بإصدار بيانات تدين اهلجوم اللبناين

ات الـدفاع  قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان علـى اتـصال مباشـر مـع قـو              كما ظلت    - ١٢
وقـد   . وقوع احلادثة حلث إسرائيل علـى ممارسـة أقـصى قـدر مـن ضـبط الـنفس                 اإلسرائيلية فور 

 .أي عمل انتقاميالقيام بن عامتنعت إسرائيل حىت اآلن 

 هبا كل من القوات املـسلحة اللبنانيـة وقـوة    تاملأود هنا أن أثين على الطريقة اليت تع و - ١٣
ممـا يـربهن علـى أنـه إذا          .األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان وقـوات الـدفاع اإلسـرائيلية مـع احلادثـة               

 يصبح من املمكن تفـادي التـصعيد يف   ،فر التنسيق وترتيبات االتصال على املستوى املناسب اتو
شـن  نـه حـىت اليـوم ميكـن لعناصـر غـري معروفـة               ومـع ذلـك، فحقيقـة أ       .حوادث من هذا النـوع    

يـثري القلـق الـشديد ويـشدد علـى احلاجـة       أمـر  انطالقـا مـن جنـوب لبنـان     من هذا القبيل    هجوم  
القـوات املـسلحة اللبنانيـة بالتعـاون مـع قـوة األمـم             تتخـذها   لزيادة تدعيم الترتيبات األمنية الـيت       

 .املتحدة املؤقتة يف لبنان
ــا زالــت األوضــاع   - ١٤ ــشة    وم ــى طــول اخلــط األزرق متــوترة وه ففــي العديــد مــن   .  عل

 صــوبت قــوات الــدفاع اإلســرائيلية ودوريــات مــن القــوات املــسلحة اللبنانيــة نــريان  ،املناســبات
ويف كل مرة، كانت قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة           . أسلحتها ضد بعضها بعضا عرب اخلط األزرق      

. دث لتهدئــة األوضــاع واحليلولــة دون اجملاهبــةع احلــاة إىل موقــيف لبنــان تبــادر إىل إرســال دوريــ
مـايو، أقـدمت    / أيـار  ٢٨ففـي   . ومما زاد مـن التـوتر قيـام الطـرفني بعـدد مـن االنتـهاكات الربيـة                 

 متـرا بـالقرب مـن موقـع األمـم          ٦٠قوات الدفاع اإلسرائيلية على انتهاك اخلـط األزرق حبـوايل           
وصــرحت قــوات الــدفاع   . ابيــة باســتخدام دبابــة وآليــات إنــشاء ســدود تر    ٣١-٤املتحــدة 

ــة مل يكــن واضــحا، وأن        ــع احملــدد للخــط األزرق يف هــذه املنطق ــأن املوق ــا ب اإلســرائيلية الحق
وحدث أيضا عدد من االنتـهاكات البـسيطة مـن          . االنتهاك الذي حصل مل يكن بالتايل متعمدا      

ة يف مناسـبتني    وألقـت قـوات الـدفاع اإلسـرائيلي       . اجلانب اللبناين، قام مبعظمها رعـاة وصـيادون       
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وتـثري عمليـات   . القبض على أشخاص عـربوا اخلـط األزرق مث أطلقـت سـراحهم بعـد سـاعات               
العبور غري املتعمدة القلق بشكل خاص يف منطقة مزارع شبعا حيث األرض جبليـة وال يوجـد                 

وقــد حــث قائــد قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان  . ســور إســرائيلي مــزود بتجهيــزات تقنيــة
 على ضبط النفس واإلحجام عن القيام بأنشطة من شـأهنا املـسامهة يف تـوتري األوضـاع                  الطرفني

 .على طول اخلط األزرق
ــة وضــع عالمــات واضــحة لتحــدد اخلــط األزرق يف       - ١٥ ــة أمهي ــهاكات الربي وتؤكــد االنت

ــدة بــني اخلــط األزرق       ــاطق احلــساسة، وال ســيما يف األمــاكن الــيت يوجــد فيهــا مــسافة بعي املن
مـارس  / آذار١٤ولقـد أشـرت يف تقريـري املـؤرخ     .  اإلسرائيلي املزود بتجهيزات تقنيـة     والسور

إىل أن الطرفني قد وافقا شفويا على اقتراح قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان اخلـاص بوضـع                      
وبعـد املزيـد مـن النقاشـات املكثفـة الـيت دارت يف اجتماعـات                . عالمات لتحديد اخلط األزرق   

ه املسألة، وافق لبنان رمسيا على الطريقة الفنية اليت اقترحتها قوة األمـم املتحـدة               ثالثية حول هذ  
املؤقتــة يف لبنــان مــن أجــل وضــع عالمــات لتحديــد اخلــط األزرق، بينمــا طلبــت احلكومــة           

أنـا أحـث الطـرفني علـى املـضي قـدما وبـصورة عاجلـة يف         و. اإلسرائيلية توضيحات هبذا الشأن 
بـق علـى األرض تطبيقـا      وة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ألنه إذا مـا طُ          تناول هذا االقتراح مع ق    

 فسيساعد على بناء الثقة وخيفض التـوتر ويـساهم بـشكل كـبري بتقلـيص عـدد احلـوادث                    كامال
 .واالنتهاكات العشوائية للخط األزرق

اجلويــة وقــد أبلغــت قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان عــن تزايــد كــبري لالنتــهاكات   - ١٦
 .اإلسرائيلية من خالل حتليق طائرات نفاثة ومركبات جويـة بـال طيـار فـوق األراضـي اللبنانيـة                  

، بـل وصـلت     حتليقـا  ٢٠  و ١٥ تـصل إىل مـا بـني          االنتهاكات بوترية يومية تقريبا    وحتدث هذه 
ت التحليـق   وتواصل احلكومة اللبنانية اعتراضها على عمليـا       .ا جوي ا حتليق ٣٢يف يوم واحد إىل     

وتقــول احلكومــة  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ للــسيادة اللبنانيــة وللقــرار هــذه باعتبارهــا انتــهاكا خطــريا
اإلسرائيلية بـأن عمليـات التحليـق هـذه هـي تـدبري أمـين ضـروري وأهنـا ستـستمر حـىت إطـالق                         

 مـن القـرار   ١٥  و١٤سراح اجلنديني اإلسـرائيليني والتنفيـذ التـام للتـدابري الـواردة يف الفقـرتني            
هــو ) ٢٠٠٦ (١٧٠١وبــالرغم مــن أن التنفيــذ التــام جلميــع أحكــام القــرار  ).٢٠٠٦ (١٧٠١

 لقـرار   انتـهاكا متكـررا   فحـسب   مطلب أساسي، إال أن عمليات التحليق اإلسرائيلية ال تـشكل           
مصداقية قـوة األمـم   أيضا  بل تقوض ،جملس األمن املذكور أعاله وقراراته األخرى ذات الصلة   

 الـسكان احمللـيني، كمـا تـؤثر     مصداقية القـوات املـسلحة اللبنانيـة لـدى        املتحدة املؤقتة يف لبنان و    
 .إلضفاء االستقرار يف امليدان على اجلهود املبذولة سلبا
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 ترتيبات األمن واالتصال - باء 
يواصل قائد قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان عقد اجتماعـات ثالثيـة مـع كبـار ممثلـي          - ١٧

 هـــذه ُتنـــاقش يف و،بـــصورة منتظمـــة وقـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية القـــوات املـــسلحة اللبنانيـــة
 عـدد   يفتقدم مطرد   ستوى  هذا امل من خالل   أُحرز  وقد   .اجلوهريةمنية  األقضايا  الاالجتماعات  

 لدعم اجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة مـن      ا أساسياأمرما يعد هو  الرئيسية و االت  من اجمل 
 .ع أحداث عرب اخلط األزرقمنع وقوأجل تعزيز االستقرار و

بأن ترتيبات االتصال والتنسيق الـيت أشـرت إليهـا يف تقريـري الـسابق               أن أفيد   ويسرين   - ١٨
شـعار  يف الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض علـى إثـر إ           دخلـت حيـز النفـاذ       حازت قبـول الطـرفني و     

وتـنص   .وافقتـهما القوات املسلحة اللبنانية وقوات الدفاع اإلسرائيلية أفـاد مب        من كل من    خطي  
القــوات املــسلحة اللبنانيــة وقــوات الــدفاع اإلســرائيلية إمكانيــة  تكفــل هــذه الترتيبــات علــى أن 

 وذلـك   ،بنائـب لـه    يع األوقات بضابط برتبة لواء أو     اتصال قائد قوة األمم املتحدة املؤقتة يف مج       
اتـضحت  وكمـا لـوحظ أعـاله، فقـد         . ة تقـع قبـل تفاقمهـا      دثـ اتـسوية أي ح   بسرعة  حىت يتسىن   

ــار وجــــود ترتيبــــات   ــة للجبــــالء مثــ ــاالتنــــسيق وقويــ ــاء احلــــادث الــــذي وقــــع يف  تــ صال أثنــ
ــران ١٧ ــوة مــن     /حزي ــد الق ــه حيــث متكــن قائ ــادل     يوني ــستمر ملواصــلة تب ــصال م ــتح خــط ات ف
. ملعلومات مع ضباط رفيعي املستوى من قوات الدفاع اإلسـرائيلية والقـوات املـسلحة اللبنانيـة       ا
دة املؤقتـة اآلن علـى إنـشاء خـط سـاخن بـني قائـد القـوة ونظرييـه مـن                قوة األمم املتح  عكف  وت

 .القوات املسلحة اللبنانية وقوات الدفاع اإلسرائيلية
 الغجـر  قرية من الشمايل اجلزء على سيطرهتا تفرض اإلسرائيلية الدفاع قوات تزال وال - ١٩

 دائـم  عـسكري  بوجـود  تفظحتـ  ال أهنـا  إال ،اللبنانيـة  األراضـي  داخل األزرق اخلط مشال الواقعة
ــة االجتماعــات  يفوتتواصــل. فيهــا ــة الترتيبــات بــشأن املناقــشات الثالثي ــة األمني ــ املؤقت  شمالل

 مـن  املؤقتـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  مع اتفاق إىل بالتوصل نملتزما أهنما إىل الطرفان ويشري القرية،
 املؤقتـة  األمنيـة  الترتيبـات  راسـتمرا  مدة أن بيد .املنطقة من اإلسرائيلي االنسحاب تسهيل شأنه
 لتخطـي  حماولـة  يف اجلـانبني  مـع  بنـشاط  املتحدة األمم قوة قائد ويعمل. خالف موضع تزال ال

 تـسوية  يف التـأخري  من املزيديسهم   أن من القلق ويساورين. الترتيبات من واالنتهاء العقبة تلك
 بقيـت  طاملا أنه إىل اإلشارةر  وجتد .األزرق اخلط طول على التوتر حدة زيادة يف ،املسألة تلك
 مـن  انـسحاهبا  اسـتكمال  إسـرائيل  علـى فـسيظل     الغجـر  قريـة  مشال يف اإلسرائيلية الدفاع قوات
 ).٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار مبوجب اللتزاماهتا وفقا لبنان جنوب
قـوات  آلية التخطيط والتنسيق القائمة بني قوة األمم املتحدة املؤقتـة وقيـادة ال            ال تزال   و - ٢٠
ــس ــلحة املـ ــة  ةاللبنانيـ ــشطة امليدانيـ ــسيق األنـ ــية لتنـ ــد زاد . أداة أساسـ ــسقة  توقـ ــات املنـ  العمليـ



S/2007/392  
 

07-40400 7 
 

مـن تعزيـز التعـاون بـني قـوة           أثناء الفترة املشمولة هبـذا التقريـر      اليت أُجريت   ومبادرات التدريب   
ن للقـوات  وضـباط اتـصال تـابع    مثـة   و. األمم املتحـدة املؤقتـة واجلـيش اللبنـاين والبحريـة اللبنانيـة            

ملــسلحة اللبنانيــة منتــدبون يف مركــز العمليــات املــشتركة ومركــز العمليــات البحريــة مبقــر قــوة  ا
ولقـوة األمـم املتحـدة      . مجيـع كتائـب املـشاة     يف   وأيف مقـر القطـاع      سواء  األمم املتحدة املؤقتة،    

 جيـر    غـري أنـه مل     ،املؤقتة ضابطان يف مقر القيادة الشمالية لقوات الدفاع اإلسرائيلية مبدينة صفد          
  متكامــلبعــد التوصــل إىل اتفــاق بــني حكومــة إســرائيل واألمــم املتحــدة بــشأن إنــشاء مركــز    

 . املتحدة ويرأسه مدنيونلالتصال يف تل أبيب يتبع قوة األمم
ــسلحة  تفظ حتــو - ٢١ ــوات امل ــالق ــة  بةاللبناني ــر الليطــاين    أربع ــويب هن ــة للمــشاة جن ــدير ألوي ت

ة وتعزيــز أبــراج ومواقــع املراقبــة التابعــة للقــوات  بــذل اجلهــود مــن أجــل زيــاد وُت. موقعــا ١٤٥
قـوات املـسلحة    قـوم ال  تو.  وتقع علـى طـول اخلـط األزرق        ٤٧ والبالغ عددها    ،املسلحة اللبنانية 

 وذلـك  ، برصد ومراقبة الدخول إىل منطقة عمليات قوة األمم املتحدة عرب هنـر الليطـاين      ةاللبناني
مـن   أيضا مساعدة قوة األمم املتحـدة        تطلب وقد   ،عن طريق نقاط التفتيش الدائمة والدوريات     

ويتوقـف  .  حتسني قدراته على الرصد    كفليا  طريق عسكري مواز للخط األزرق مب     إنشاء   أجل
 .إنشاء هذا الطريق على وضع العالمات على اخلط األزرق

 مبوجبـها املـساعدة إىل  الـيت تقـدم    و،وتواصل قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة تنفيـذ واليتـها        - ٢٢
لــضمان خلــو املنطقــة الواقعــة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاين مــن   القــوات املــسلحة اللبنانيــة 

 غري املـسموح     األساسية واملعدات ذات الصلة    واألسلحة والبىن إلمكانات  األفراد العسكريني وا  
 دوريـة يوميـا يف أحنـاء        ٤٠٠وحتقيقا هلـذه الغايـة، تقـوم القـوة بـأكثر مـن              . بوجودها يف املنطقة  

منطقــة عملياهتــا، وبأعمــال املراقبــة الليليــة للكــشف عــن أي أنــشطة مــشبوهة تنفــذها عناصــر     
ك، تقـوم وحـدات القـوة باســتيقاف    إضــافة إىل ذلـ  و.مـسلحة، وبعمليـات يف املنـاطق املفتوحـة    

لــديها أســباب تــدعوها إىل االشــتباه يف قيامــه بــأي نــشاط يعــد انتــهاكا للقــرار  فــرد تتــوافر  أي
٢٠٠٦( ١٧٠١.( 

 وقـوة األمـم   ةاللبنانيـ قـوات املـسلحة     هبـا ال   توقد متخضت العمليات املنـسقة الـيت قامـ         - ٢٣
املتحدة املؤقتة يف الفترة املشمولة باالستعراض عن اكتشاف أسلحة وذخـائر وأجهـزة متفجـرة               

وكـان  . أساسـية مهجورة وما يتصل هبـا مـن هياكـل          خمابئ حمصنة و  إضافة إىل    ،مت التخلي عنها  
 صـاروخا قـرب قريـة الفريـديس،         ١٧ تشافات الكشف عن مستودع للذخرية و     أهم هذه االك  
 مــن قنابــل اهلــاون قــرب املزرعــة اإلســالمية، وقــاذفتني للــصواريخ يف  ١٠٠يــضم وعــن كهــف 

رشــاف، وكهــف حيتــوي علــى ألغــام ومــدافع هــاون وأجهــزة تفجــري يف منطقــة كفــر شــوبا،     
 عدمي االرتـداد مـضاد  وتشمل مدفع  عموما يف املنطقة نفسها ُعثر عليها   وخبيئة أسلحة وذخائر    
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تدمري مجيـع   صادرة أو   تقوم القوات املسلحة اللبنانية مب     و .ائر للصواريخ وذخ  نيللدبابات وقاذفت 
 .األسلحة والذخائر املكتشفة جنوب هنر الليطاين

وباســتثناء حــادثني مــثريين لالنزعــاج الــشديد وقعــا يف هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  - ٢٤
يونيـه واهلجـوم علـى      / حزيـران  ١٧ن بالـصواريخ علـى كريـات مشونـه يف           مها اهلجوم الذي شُـ    و

عـن  معلومـات  يونيـه، مل تتكـشف للقـوة أو تـصلها     / حزيـران ٢٤قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف     
ــا      ــة عملياهت ــسلحة داخــل منطق ــدا العناصــر   وجــود عناصــر م ــا ع ــسلحفيم ــسكرات ةامل  يف مع

ــسطينيني والــص  ــينيالالجــئني الفل ويف الوقــت نفــسه، مل تكــشف القــوات املــسلحة    .يادين احملل
اللبنانية وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة عـن أي عمليـات نقـل غـري مـشروع لألسـلحة جنـويب هنـر               

وقــوع اهلجــومني األخرييــن واســتمرار اكتــشاف قــوة األمــم املتحــدة والقــوات  لكــن  .الليطــاين
أن منطقـة عمليـات القـوة ال تـزال هبـا أسـلحة           ء  يوضحان جبـال   ،أسلحةوجود  املسلحة اللبنانية   

أمهية األنشطة الـيت تقـوم هبـا القـوات املـسلحة         ، مما يؤكد    وأشخاص على استعداد الستخدامها   
ي إمكانـات   مـسلحني أو أ   فراد  اللبنانية وقوة األمم املتحدة لضمان إخالء هذه املنطقة من أي أ          

وتفـرض قـوة األمـم املتحـدة        . ا مـن الوقـت     مزيـد   وهو األمر الذي سيستغرق إجنازه     ،أو أسلحة 
نقـاط  مـن    و ، مـن املواقـع    ا كـبري  اعـدد تـشمل   والقوات املسلحة اللبنانية ضـوابط أمنيـة صـارمة،          

علــى الــدوريات بعــدد كــبري مــن قــوة األمــم املتحــدة قيــام و، التفتــيش التابعــة للقــوات املــسلحة
جومني األخرييـن، تتخـذ القـوات        ويف أعقاب اهل   ،إضافة إىل ذلك   .املناطق املفتوحة يف  الطرق و 

ــاطق املــش      ــة يف أي مــن املن ــة إضــافية ملواجهــة احلال ــة اآلن خطــوات أمني هبــا به تاملــسلحة اللبناني
 .وستقوم قوة األمم املتحدة بدعم تلك اجلهود

عي أن حزب اهللا يقـوم بإعـادة بنـاء قدراتـه العـسكرية يف      وال تزال حكومة إسرائيل تدّ     - ٢٥
قـوة األمـم املتحـدة، باالشـتراك مـع        ومـا برحـت     . نهر أيـضا  الا ويف جنوب    أساسالليطاين  مشال  

ا يف أي ادعـاءات مـن هـذا النـوع           القوات املسلحة اللبنانية، على أهبة االسـتعداد للتحقيـق فـور          
ــ) ٢٠٠٦( ١٧٠١أي مــزاعم بانتــهاك القــرار  يف  أو ــة احملــددة   باملواىفوحاملــا ُت علومــات واألدل

قـوي بـني صـفوف الـسكان احمللـيني وحيـتفظ بوجـود          يتمتع بتأييد     حزب اهللا يزال  ال  و. الالزمة
يف رصد أنشطة القوة عـن كثـب طـوال           عضويتهمأفراد ُيشتبه يف    واستمر   .غري عسكري كبري  

 .التقاط الصور وتصوير األفالمما يتم ب مبا يف ذلك ،الفترة املشمولة باالستعراض
، تعزيـز مراقبـة      يف البحرية اللبنانيـة  مشاركة  ،  وتواصل فرقة العمل البحرية التابعة للقوة      - ٢٦

 املياه اإلقليمية اللبنانية ملنع دخول األسلحة غري املأذون هبا أو مـا يتـصل هبـا مـن عتـاد إىل لبنـان               
 ٣ ٠٠٠ أكثـر مـن      ، منـذ تـاريخ تقريـري الـسابق        ،وقد اعترضت فرقة العمل    .بحرعن طريق ال  

تأكد منها، وقام مـسؤولو البحريـة واجلمـارك         وجرى التحقق من هوية السفن كافة وال      . سفينة
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ــيش   ــة بتفت ــاء   ٢٥اللبناني ــد وصــوهلا إىل املين ــا عن ــشتبه فيه ــالغ عــن أي  .  ســفينة م ومل جيــر اإلب
وإنين أعرب عن امتناين حلكومة أملانيا ملنحها سـفينتني إىل البحريـة   . حماوالت لتهريب األسلحة 

ل املزيـد مـن     مّـ حتعلـى   ا البحريـة ومـساعدة      اللبنانية، وهو ما يعـد خطـوة هامـة حنـو بنـاء قـدرهت              
 .املسؤولية يف جمال تأمني حدوده البحرية

وتؤسفين اإلفادة بأن الفترة املـشمولة بـالتقرير قـد ختللتـها عـدة مناسـبات كانـت فيهـا                     - ٢٧
ففـي  . أفعال أفراد قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية تعـرض أمنـهم وأمـن أفـراد األمـم املتحـدة للخطـر           

أبريل، اقترب بسرعة فائقة زورق دورية سريع تابع لقوات الـدفاع           / نيسان ٣٠حادث وقع يف    
 زورق  من فرقاطة تابعـة لفرقـة العمـل البحريـة للقـوة املؤقتـة وكـاد يـصطدم هبـا، ومل يـستجب                      

رقاطـة تفـادي التـصادم بـالزورق        لفيتـسن ل  ومل  .  حملاولة الفرقاطـة االتـصال بـه السـلكيا         الدورية
ويف مناســـبتني أخـــريني، حلـــق الطـــريان  .ل ســـرعتها إىل حـــد كـــبريتقليـــبـــأن بـــادرت إىل  إال

اإلســرائيلي علــى ارتفــاع مــنخفض فــوق فرقاطــات تابعــة لقــوة العمــل البحريــة خمالفــا بــذلك     
ويف اجتمـــاع بـــني قائـــد فرقـــة العمـــل البحريـــة ونظـــريه مـــن البحريـــة   . اإلجـــراءات املعتمـــدة

األمم املتحدة املؤقتـة أهنـا سـتلتزم بالترتيبـات     قوة ل قوات الدفاع اإلسرائيلية    أكدتاإلسرائيلية،  
 . التابعة للقوةبينها وبني فرقة العمل البحريةاملعمول هبا التشغيلية 

ــة والــسكان احمللــيني يف    تواســتمرت الــصال - ٢٨ ، تطورهــا بــني قــوة األمــم املتحــدة املؤقت
العــسكري  - ملـدين  الوحــدات املعنيـة بالتعــاون ا اتقـوم هبـ  إلجـراءات الــيت  سـيما مـن خــالل ا   ال

 ةيـ مهذات أويتـبني أن تنفيـذ املـشاريع الـسريعة األثـر أداة           . لقـوة ل التابعـة    ةوأفرقة الشؤون املدنيـ   
وبدأ قائد القـوة أيـضا يف عقـد سلـسلة مـن االجتماعـات مـع                 .  ملساعدة اجملتمعات احمللية   حامسة

وسـيع  تمرار بنـاء الثقـة وت     اسـ علـى   مما ساعد   عمليات القوة،    احملليني يف مجيع أحناء منطقة       قادةال
ومـع ذلـك، فقـد      . واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة         بالنـسبة ل  اجملتمعات احمللية   لدى  فهم  الآفاق  

 احلــوادث ذلــك مــن واجهــت دوريــات القــوة عــددا مــن حــوادث إلقــاء احلجــارة عليهــا وغــري  
باملبـادرة إىل  قي دور اسـتبا بـ اجلـيش اللبنـاين   قـد اضـطلع   و. املنطقـة  قام هبا أساسا شباب     الفردية

 .باحتجاز مرتكبيهااالت منع هذه احلوادث والتصدي هلا وقام يف بعض احل
 

 نزع سالح اجلماعات املسلحة -جيم  
 ،األنـشطة الـيت تقـوم هبـا عناصـر مـسلحة مشـال هنـر الليطـاين                 بزيـادة   أنبـاء عـدة     فادت  أُ - ٢٩

ــة تتوالهــا  حيــث  . دون غريهــاملــسلحة اللبنانيــة الــسلطات اللبنانيــة والقــوات ا املــسؤولية األمني
مرافـق جديـدة يف وادي      بأن عناصر مسلحة ُيشتبه يف انتمائها إىل حزب اهللا تقـوم ببنـاء              وُيقال  

طـالق الـصواريخ، وتقـوم كـذلك     إمكانيـات إل يف ذلـك مراكـز للقيـادة واملراقبـة، و         البقاع، مبـا  
 .ومل ينكر حزب اهللا هذه األنباء. بأنشطة تدريب عسكري
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ــران١٢ تني مــؤرختني متطــابقتنيرســالويف  - ٣٠ ــه / حزي ــيس جملــس  تنيمــوجهويوني  إىل رئ
  األمــم املتحــدةلــدىبعثــة لبنــان الدائمــة  ل باألعمــال بالنيابــة ةمــن القائمــوإيلَّ شخــصيا األمــن 

)S/2007/348-A/61/953( قــدمت احلكومــة اللبنانيــة معلومــات مفــصلة مجعهــا اجلــيش اللبنــاين ،
سلحة فلــسطينية خــارج معــسكرات الالجــئني الفلــسطينيني   ن أنــشطة عناصــر ومجاعــات مــ عــ

ــان  ــة يف لبن ــأحــدث ويف . الكائن ــسنوي اتق ــصف ال ــيت  يف و، )S/2009/262( ةريري ن ــة ال اإلحاط
 للمــستجدات  شــامالا عرضــُتمقــد ،)٢٠٠٤( ١٥٥٩عــن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن ها متــدق

 .شيات اللبنانية وغري اللبنانيةامليلياملتعلقة بأوضاع 
شعبية بهــة الــاجلوقــد أُبلغنــا، علــى وجــه التحديــد، مــن جانــب احلكومــة اللبنانيــة بــأن    - ٣١

يف أعقـاب  أحنـاء لبنـان   نتفاضـة عززتـا مواقعهمـا يف    فـتح اال و القيـادة العامـة      - لتحرير فلـسطني  
ــتح اإلســالم     ــيت شــنتها مجاعــة ف ــى اهلجمــات ال ــة يف مشــال  عل ــسلحة اللبناني ــوات امل ــان لبالق . ن

يف امـة   القيـادة الع - الـشعبية ت تفاصيل عن التعزيزات اليت قامت هبـا اجلبهـة         وتضمنت املعلوما 
 فـرد   ١٠٠  مـا يقـرب مـن       حيـث جـرى نـشر      ،مناطق مثل املواقع األماميـة جببيلـة وعـني البيـضا          

 قوسايا األمامي، وضـعت     ويف موقع . قوات املسلحة اللبنانية  يرتدون زيا عسكريا شبيها بزي ال     
وتـشري  . مطـار ريـاق   صـوب   ُوجهـت   ) ماسـورة  ٤٠  و ١٢(واريخ  من قاذفات الص   ٨اجلماعة  

املعلومــات كــذلك إىل كيفيــة تعزيــز فــتح االنتفاضــة مواقعهــا يف وادي األســود وبلطــة وحلــوة  
 فـرد تقريبـا جمهـزين بأسـلحة متطـورة، مبـا يف             ٥٠٠وتُُقدر هذه التعزيزات بعدد     . ريودير العشا 

 ملـم،   ١٠٦  عيار الرتدادمدافع عدمية ا  (بات  ذلك صواريخ ومدافع هاون ومدافع مضادة للدبا      
 . مضادة للطائراتمدافع، و)١٠مدافع باء و

االنتفاضــة  ويــسود االعتقــاد يف لبنــان، مبــا يف ذلــك أوســاط احلكومــة، أن تعزيــز فــتح    - ٣٢
مل يكـن ليقـع   لكـل منـهما   مواقـع األماميـة   للامـة  القيـادة الع  - واجلبهة الشعبية لتحرير فلـسطني  

صـرح رئـيس    قـد   و. الـسورية اجلمهوريـة العربيـة     حكومـة   جانـب    ضمنيني من     ودعم علمدون  
هذه املواقع األمامية عززهتا اجلمهوريـة العربيـة الـسورية           أن ب ، وعلى املأل  ،أخرياالوزراء اللبناين   

ووصــفتها بأهنــا دعــاءات أنكــرت احلكومــة الــسورية هــذه اال وقــد. بــذخائر وأســلحة ومقــاتلني
 األحـزاب الـسياسية     مجيـع  رك فيـه  اتـش أن احلوار الوطين اللبناين الـذي       وجتدر املالحظة   . مضللة

 وافـق علـى ضـرورة نـزع سـالح           ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  - أبريـل /اللبنانية الرئيسية وُعقد يف نيسان    
.  يف غـضون سـتة أشـهر    نيالفلـسطيني الالجـئني   يمـات   اجلماعات الفلسطينية املـسلحة خـارج خم      

 .بالذاتالسورية يف هذه املسألة جلمهورية العربية اوإنين أتوقع الدعم من جانب حكومة 
إضافة إىل ذلك، قدمت إلينا حكومة لبنان معلومات عن قيامها أخريا مبـصادرة محولـة                - ٣٣

ــة واملــدافع  ااون، وذخــائر اهلــ، ومــدافع طــراز غــرادشــاحنة مــن صــواريخ   لبنــادق األوتوماتيكي
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 يف ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٥ يف وقــد صــودرت هــذه احلمولــة اململوكــة حلــزب اهللا   .الرشاشــة
 بــدوريس الواقعــة قــرب بعلبــك يف وادي البقــاع قــوات املــسلحة اللبنانيــةنقطــة تفتــيش تابعــة لل

ويبـدو   .، كانت األسـلحة ُتنقـل يف نطـاق البلـد          يةلبنانالكومة  احلووفقا ملا ذكرته    . بشرق لبنان 
ــان  ــشهد  أن لبنـ ــدأ يـ ــق آراء بـ ــاده توافـ ــادث  ومفـ ــذا احلـ ــأن هـ ــشـ ــع يف  ك ذلبيه بـ ــذي وقـ الـ

القــــرار بــــشأن تنفيــــذ  إىل اجمللــــس أحــــدث تقــــاريري واملوثــــق يف ٢٠٠٧فربايــــر /شــــباط ٨
٢٠٠٦( ١٧٠١) (S/2007/147(. 
انتـهاكا  تـشكل  وتبعث على القلق الشديد فضال عن كوهنـا         االرتباك  وتثري هذه األنباء     - ٣٤

 ).٢٠٠٤( ١٥٥٩ و) ٢٠٠٦( ١٧٠١واضحا لنص وروح قراري جملس األمن 
ــرة   - ٣٥ ــارة إىل الفقـ ــرار  ١٠وباإلشـ ــن القـ ــسالح،  ) ٢٠٠٦( ١٧٠١ مـ ــزع الـ ــسألة نـ ومـ
ليـشيات األخـرى ينبغـي أن يـتم مـن           قـادي بـأن نـزع سـالح حـزب اهللا وامل           زلـت علـى اعت     ماف

خالل عملية سياسية يتوىل زمامها اللبنانيون وتـؤدي إىل إعـادة بـسط سـلطة احلكومـة اللبنانيـة                   
ــان مــن الــسالح فيمــا   بالكامــل علــى مجيــع أراضــيه   عــدا الــسالح املوجــود يف  حبيــث خيلــو لبن

 .طاتهلس أيدي
ــ - ٣٦ امليليــشيات األخــرى أســلحة  احلكومــة اللبنانيــة أن مــسألة أســلحة حــزب اهللا و رىوت
بيــد أنــه مل حيــرز أي تقــدم يف هــذه    .الــسياسي يف لبنــانوار حلــحمــور اتــزال مفتوحــة وهــي   ال

احلــوار قــضايا مناقــشة ول بــني األطــراف وبــني  احملتدمــة حتــوال تــزال األزمــة الــسياسية .املــسألة
 /متــوز ٢٧دهــا احلكومــة يف ااعتممت سبع الــيت تقــدم بــشأن خطــة النقــاط الــ إحــراز الــوطين أو 

 .٢٠٠٦ يوليه
 

 احلظر املفروض على األسلحة -دال  
عـن   املعلومات املستكملة اليت قدمتها يف تقريري نصف السنوي اخلامس           باإلضافة إىل  - ٣٧

مكنــة املروقــات اخلفيمــا يتعلــق بو، )S/2007/262 ()٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيــذ قــرار جملــس األمــن 
الباعثـة علـى    للحظر املفروض على األسلحة، تلقيـت مـن حكومـة لبنـان مزيـدا مـن املعلومـات                   

يونيـه  / حزيران ٦، يف   ت قد شاهد  ةاللبنانيالقوات املسلحة   فقد أبلغتين حكومة لبنان أن      . القلق
ع حـــامالت شـــاحنات، تقـــل كـــل منـــها عـــربتني جمهـــزتني برامجـــات صـــواريخ   ، أربـــ٢٠٠٧

متجهـة مـن الكفـري يف اجلمهوريـة العربيـة           )  رامجـات صـواريخ    ٨أي ما جمموعـه      (ماسورة ٤٠
 تـابع للجبهـة   متقـدم السورية عرب احلدود السورية اللبنانية إىل قلعة إدريـس، ومـن مث إىل مركـز     

 .العامة يف جبل امليسرة القيادة - الشعبية لتحرير فلسطني
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 عديـدة للحظـر   انتـهاك ، من جانبها، وقـوع حـاالت   يعوما فتئت حكومة إسرائيل تدّ  - ٣٨
، هتديدا اسـتراتيجيا    كما تقول املفروض على السالح عرب احلدود اللبنانية السورية، مما يشكل،          

ريــة العربيــة اجلمهوعـت أن نقــل األسـلحة املتطــورة مـن    واّد. خطـريا ألمــن إسـرائيل ومواطنيهــا  
ــة إيــران اإلســالمية   الــصواريخ عــرب احلــدود اللبنانيــة الــسورية، مبــا يف ذلــك   الــسورية ومجهوري

ونظم الـدفاع املـضادة للـدبابات والطـائرات، يـتم           )  ميال ٢٥٠اليت يصل مداها    (الطويلة املدى   
ن عليهـا  ن حزب اهللا من إعادة تسليح نفسه بـنفس املـستويات الـيت كـا              بوترية أسبوعية، مما ميكّ   

تقــدم أدلــة حمــددة إضــافية لــدعم  لكنــها مل . ، بــل وأكثــر مــن ذلــك الــسنة املاضــيةقبــل حــرب 
 .املزاعم تلك
ــسورية أي دور هلــا يف خروقــات احلظــر    قــد أنكــرت و - ٣٩ ــة ال ــة العربي  حكومــة اجلمهوري

 ٢٠٠٧مــايو / أيــار٤وقــدمت يف رســالتني متطــابقتني مــؤرختني    . املفــروض علــى األســلحة  
 وإىل رئيس جملس األمـن جـدوال يتـضمن قائمـة باألسـلحة والـذخائر املهربـة مـن                   وجهتهما إيلّ 

 ومتـت مـصادرهتا علـى يـد قـوات األمـن الـسورية خـالل                 اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     لبنان إىل   
، تـــاريخ انـــسحاب اجلـــيش الـــسوري مـــن لبنـــان، إىل  ٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٢٦الفتـــرة مـــن 

 الــسورية، بواســطة رســالتيها املتطــابقتني املــؤرختني  وأبلغــتين الــسلطات. ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٤
 املــوجهتني إيلّ وإىل رئــيس جملــس األمــن، ومــا تالمهــا مــن مراســالت،   ٢٠٠٧مــايو /أيــار ١١

 الواقعة على جانيب احلـدود اللبنانيـة الـسورية لالتفـاق علـى       املناطقدعمها الجتماعات حمافظي    
أبلغتنــا حكومــة  كمــا . ا عــرب احلــدود  التــهريب والتحركــات غــري املــأذون هبــ    لوقــفتــدابري 

ــات ا     ــؤخرا إىل احلكوم ــت م ــا طلب ــسورية بأهن ــة ال ــة العربي ــساعدة   اجلمهوري ــدمي امل ــة تق ألوروبي
احلدودية إليهـا، مبـا يـشمل تزويـدها باملعـدات اخلاصـة باحلـدود، وتـدريب أفـراد حـرس                      التقنية

 .احلدود السوري
ــصل    - ٤٠ ــديها م ــة إن ل ــة اللبناني ــع   وأوضــحت يل احلكوم ــة يف ضــبط حــدودها ملن حة حيوي

وكررت طلبها بـأن يـتم مباشـرة مـع حكومـة            . هتريب األسلحة والذخائر واألفراد إىل أراضيها     
 حبـوزة بلـد ثالـث        تكـون  لبنان، إن أمكـن، أو عـن طريـق األمـم املتحـدة، تبـادل أي معلومـات                 

ما زالـت تـرابط      نيةالقوات املسلحة اللبنا  وأبلغتين بأن   . تتعلق بتهريب األسلحة أو األشخاص    و
وعــالوة علــى ذلــك، أبلغــتين . اجلمهوريــة العربيــة الــسورية علــى طــول احلــدود مــع ا مواقعهــيف

الـيت نـشبت أثنـاء فتـرة اإلبـالغ قـد أثقلـت كاهـل                املختلفـة   حكومة لبنان بأن األزمات األمنيـة       
سة مثـل مقاتلـة   القوات املسلحة اللبنانية، اليت يطلب إليها اآلن تنفيـذ مهـام خمتلفـة لكنـها حـسا          

ــارد لالجــئني،   املتطــرفني ــدفاع التقليــدي عــن   إضــافة إىل  يف خمــيم هنــر الب ــداخلي، وال األمــن ال
ويف هذا السياق، أوضحت حكومة لبنان بـأن        .  واالضطالع بأنشطة مكافحة التهريب    األرض
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ــا      ــسؤولية تتقامسه ــشرقية م ــشمالية وال ــسورية  ضــبط حــدودها ال ــة ال ــة العربي ــان اجلمهوري  ولبن
 .)٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار ١٥مها، وفقا للفقرة كال
فيـه  ، الـذي شـجعين      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٧وعمال ببيان رئيس جملس األمن املؤرخ        - ٤١

على إنشاء فريق مستقل لتقييم رصد احلدود اللبنانية السورية بشكل كامل وتقـدمي تقريـر عـن                 
م احلـدود اللبنانيـة   يـق املـستقل لتقيـي   ين أن أفيد بـأن الفر ر هذا التقرير، يس   تقدمي ذلك قبل موعد  

 ويتـضمن تقييمـا مهنيـا وتقنيـا         جـوهري  أن ذلك التقريـر      ويف رأيي . تقريرهقدم   و قد أجنز عمله  
وأالحـظ، علـى وجـه التحديـد،        . مفصال للحالـة الـصعبة علـى طـول احلـدود اللبنانيـة الـسورية              

ل، بقـدرات لبنـان علـى    التوصيات املقدمة للنهوض، على وجه االسـتعجال، ويف األجـل الطويـ        
ويظهـر التقريـر    . اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     تأمني نظام احلـدود علـى طـول حـدود لبنـان مـع               

مة اليت يقدمها املشروع النمـوذجي األملـاين علـى طـول      باإلضافة إىل املساعدة القيّ ،بوضوح أنه 
نيــة، يلــزم تقــدمي مزيــد د اللبنااحلــدود الــشمالية واملقترحــات املتعلقــة بــاإلدارة املتكاملــة للحــدو 

 خروقـات كفالـة عـدم وقـوع       ل الدولية بصورة عاجلة لتعزيز القدرات اللبنانيـة و        اتاملساعد من
 .حلظر األسلحة

 
 األلغام األرضية والقنابل العنقودية -هاء  

 مــا يقــدر مبليــون مــن الــذخائر العنقوديــة غــري  إزالــةيف جنــوب لبنــان، ال تــزال عمليــة   - ٤٢
 إىل جملـس األمـن، حـّدد مركـز تنـسيق            الـسابق ومنذ تقريري   . لى قدم وساق  املتفجرة جارية ع  

صفت  موقعا إضافيا جديـدا مـن املواقـع الـيت قُـ            ٥٠اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف جنوب لبنان       
ــة  ــالقنيبالت العنقودي ــة . ب ــار٣١وإىل غاي ــايو / أي ــسجيل ٢٠٠٧م ــع قُــ ٩٠٤، مت ت صفت  مواق

 . مليون متر مربع٣٦,٦ بالتلوث منطقة تصل مساحتها إىل بالقنيبالت العنقودية، مما أصاب
األمـم    فريقـا تابعـا لقـوة   ٢٢ ونتيجة للجهود املشتركة بني القوات املـسلحة اللبنانيـة و         - ٤٣

 فريقا إلزالة األلغام تعاقدت معها األمم املتحدة بتمويـل ثنـائي،            ٧٥املتحدة املؤقتة يف لبنان، و      
مركــز تنــسيق اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف جنــوب  يتــواله الــذي لتنــسيق ا يف إطــاروتعمــل 

 يف املائـة    ١٥  مليـون متـر مربـع، و       ٣٦,٦ يف املائة من سطح الرقعة البالغة        ٢٨لبنان، مت تطهري    
 من أصل ما يقدر مبليون من الـذخائر العنقوديـة           ١١٧ ٨٧٢من باطنها، كما مت إبطال مفعول       

 .غري املتفجرة
، الـسابق م اإلصـابات يف األشـهر األخـرية، فقـد وقـع، منـذ تقريـري              ورغم تراجع أرقـا    - ٤٤
.  شخصا جبـروح   ٢١صيب  تل أثناءها شخص واحد وأُ     املدنيني، قُ   صفوف  بني آخر حادثا   ٢٢

 مـدنيني إمـا لإلصـابة    ٢٠٣ومنذ دخول وقف األعمال القتالية حيز التنفيذ، تعرض ما جمموعـه    
ويؤسـفين أن أضـطر لإلبـالغ بأنـه         . لعنقوديـة بـسبب الـذخائر ا    ) ٢٣(أو للقتل   ) ١٨٠(جبروح  
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 األمـم املتحـدة بعـدد مـن احملـاوالت للحـصول علـى املعلومـات املتعلقـة          موظفيرغم قيام كبار    
، ٢٠٠٦الربع الثاين من عـام      خدمت أثناء الصراع يف     ببيانات قذف الذخائر العنقودية اليت استُ     

 أدعو، مـن جديـد، حكومـة إسـرائيل أن      أناو. فإن إسرائيل مل تقدم بعُد هذه البيانات اجلوهرية       
 .تقدم هذه املعلومات إىل األمم املتحدة

 السجناءاجلنود املختطفون و -واو  
يــّسر، واملرونــة الــيت اتــسمت هبــا إســرائيل  املالطــرف رغــم اجلهــود الكــبرية الــيت بــذهلا   - ٤٥
وانـب اإلنـسانية    تنفيـذ اجل فلم يتسن بعـد ، )٢٠٠٧ (١٧٠١يتجاوز إطار قرار جملس األمن       مبا

 .لقرارمن ا
فاملـسائل اخلالفيـة الـيت أثارهــا حـزب اهللا تتطلـب جهــودا دؤوبـة ومعقـدة للتوصــل إىل         - ٤٦
ومن املؤسـف أن ثبـات حـزب اهللا         .  وإن كان مستمرا   ، فإن التقدم يتسم بالبطء    ،وبالتايل. حل
 فـإن  ،وهكـذا . فاقمـا  على قيـد احليـاة يزيـد احلالـة ت         أن اجلنديني ما زاال    رفضه إعطاء دليل     على

 مـن جديـد     هيـب ، وأ اوإنـين مـن أعمـاق قلـيب أشـاطر األسـر قلقهـ             . مهاالقلق يزداد بشأن مصري   
 . مع القيم اإلنسانية األساسيةناىف النظر يف هذا املوقف الذي يتأن يعيدزب اهللا حب

ورغــم الــصعوبات القائمــة، فــإن اجلــانبني يطلبــان إىل األمــم املتحــدة أن تزيــد جهــود     - ٤٧
ويف هــذا الــصدد، أعــرب حــزب اهللا عــن أملــه يف   . لتيــسري مــن أجــل تــذليل العقبــات املتبقيــة  ا

سـبتمرب  /إىل جملس األمن يف أيلول     املقرر تقدميه     قبل موعد التقرير املقبل    حل وسط التوصل إىل   
 وعلى أسـاس  .  اللبنانيني سجناءوال تزال إسرائيل مستعدة إلبداء املرونة فيما يتعلق بال        . ٢٠٠٧
التقيــد  أن يــتم التوصــل قريبــا إىل حــل علــى أســاس االعتــدال و يف آمــلمــا زلــتاخللفيــة، هــذه 

 .)٢٠٠٦ (١٧٠١املطالب، وفقا لقرار جملس األمن طرح ضبط النفس يف ب
 

 ترسيم احلدود -زاي  
واصــلت، أنــا وممثلــي، التــشديد لــدى حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وحكومــة   - ٤٨

وسـوف  . م النهائي حلدودمها من أجل التعايش الـسلمي وحـسن اجلـوار          لبنان على أمهية الترسي   
يتــيح إبــرام اتفــاق ثنــائي بــشأن احلــدود حــال دائمــا ملــسألة ترســيم احلــدود الدوليــة للبنــان مــع    

قـــد و. )٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ للقـــرارين تنفيـــذا اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية 
ى حنــو مــا ورد مفــصال يف تقــاريري نــصف  أصــّرت حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، علــ 

 إال أنــه. ، علــى أن ترســيم احلــدود مــسألة ثنائيــة )٢٠٠٤ (١٥٥٩الــسنوية عــن تنفيــذ القــرار  
 جلنــة عــادة تنــشيطيبلّــغ عــن أي حتــرك مــن جانــب حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إل   مل
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 أحـدث اجتماعاتـه معـي     احلدود السورية اللبنانية، على حنو ما أملح إليـه الـرئيس األسـد خـالل                
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤يف 
ــداوفيمــا يتعلــق  - ٤٩ ــسورية، وإن     حتدي ــة ال ــة العربي  مبــزارع شــبعا، فــإن حكومــة اجلمهوري

أن حـل هـذه     بـ كانت تتفق مع املوقف اللبناين القائل بأن مزارع شبعا لبنانية، قد أبلغتين رأيهـا               
 أشـجع حكومـة اجلمهوريـة    وإين. سـرائيل مـع إ سـالم  املسألة لـن يتـسىن إال بعـد إبـرام معاهـدة             

) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ مـع القـرارين   تتنـاىف  هـذه الـيت      سياسـتها  العربية السورية على إعادة النظر يف     
ويف الوقـت نفـسه، أواصــل حبـث اآلثـار اخلرائطيــة والقانونيـة والــسياسية      . )٢٠٠٦ (١٧٠١ و

 املؤلفة مـن سـبع نقـاط، وهـو          املترتبة على املسار البديل الذي اقترحته حكومة لبنان يف خطتها         
 .وضع مزارع شبعا حتت والية األمم املتحدة إىل أن يتم ترسيم حدود بشكل دائم

فر مـن   اين أن أفيد بأن كبري رسامي اخلرائط قد أحرز، استنادا إىل أفـضل مـا يتـو                رويس - ٥٠
قـدمت  وقـد  .  حنو حتديد مؤقت للنطاق اجلغـرايف ملنطقـة مـزارع شـبعا           موثوقامعلومات، تقدما   

مـا توصـل    وآمل أن يتفهم اجمللس احلاجـة إىل مناقـشة          . حكومة لبنان إلينا مواد جديدة ومفيدة     
 املوافقـة علـى طلـيب بـتمكني        اسـتعدادها أبـدت إسـرائيل     قـد   و. تاليـة  مع األطراف كخطـوة      إليه

ن وإين أتطلـع إىل أ    . كبري رسامي اخلرائط من زيارة املنطقة يف غضون األسابيع القليلـة القادمـة            
، تقريـــرا مفـــصال عـــن )٢٠٠٦ (١٧٠١ أقـــدم، يف إطـــار تقريـــري املقبـــل عـــن تنفيـــذ القـــرار 

 مــع األطــراف املعنيــة، مبــا يف ذلــك  نا وعــن مناقــشات،االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا يف عملــه 
 .حكومة إسرائيل وحكومة لبنان وحكومة اجلمهورية العربية السورية

  يف لبناننشر قوة األمم املتحدة املؤقتة -ثالثا  
ــري   - ٥١ ــذ تقري ــسابق، زاد من ــررا     ال ــان مق ــا ك ــو م ــوة علــى حن ــوام الق ويبلــغ اآلن، يف  .ق
ويـشمل هـذا العـدد      . ١٣ ٣١٣، جممـوع قـوام األفـراد العـسكريني          ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ١٩
 مــن أفــراد القــوات الربيــة التابعــة للقــوة املنتــشرين يف قطــاعني، مقرمهــا يف تبــنني          ١١ ١١٣

 ضـابط   ١٧٩ من األفراد العـاملني يف مرفـق العـالج الطـيب، إضـافة إىل                ٢ ٠٠٠ ومرجعيون، و 
ويـساند قـوة األمـم املتحـدة      . مـن عناصـر الـدعم الوطنيـة    ٢١قـر القـوة يف النـاقورة و    مبأركـان  

 مراقبا عسكريا من مراقيب هيئة األمم املتحـدة ملراقبـة        ٥١املؤقتة يف لبنان يف االضطالع مبهامها       
عشرون من ضباط األركان يف اخلليـة العـسكرية االسـتراتيجية املوجـودة     ة وتسعويعمل  .اهلدنة

وفقـا  كوريـا  مجهوريـة   فـردا مـن قـوات    ٣٤٠وعندما يتم نشر ما ينـاهز   .يف مقر األمم املتحدة
بلـدا مـن     ٣٠ فـردا عـسكريا مـن        ١٣ ٧٠٠يوليه، سيصل قوام القوة حنـو       /هو مقرر يف متوز    ملا

وصــلت القــوات التابعــة لقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان   وقــد  .البلــدان املــسامهة بقــوات
الرد الفوري علـى أي حـوادث تقـع يف عمـوم            مبا يتيح هلا    مستوى عاليا من اجلاهزية التنفيذية،      
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ويف  .ومــا فتــئ العنــصر املــدين يتــدعم أيــضا علــى نطــاق مجيــع عناصــر البعثــة .منطقــة عملياهتــا
ــران ٥ ــه /حزيــ ــو ٢٠٠٧يونيــ ــوام املــ ــغ قــ ــوة  ، بلــ ــابعني للقــ ــدنيني التــ ــه  ظفني املــ ــا جمموعــ مــ

 ). من املوظفني الوطنيني٤٥٢من املوظفني الدوليني، و  ٢٥٤( ٧٠٦
املرافـق الكافيـة   وجـود  وتنفذ البعثة برناجما لتوسيع مقرها يف الناقورة وجتديـده لـضمان     - ٥٢

وستقوم القـوة أيـضا    .نياجلميع األفراد، يف إطار االمتثال التام ملتطلبات معايري العمل األمنية الد
مـن   امبـ بتجديد ميناء الناقورة احملاذي ملقر القوة لتحسني فـرص الوصـول البحـري أمـام القـوة،                  

ــة      شــأنه حتــسني  أمــن القــوة يف حــال نــشوب أزمــة، فــضال عــن دعــم القــوات املــسلحة اللبناني
 .واألنشطة املدنية البحرية احمللية

 
 مالحظات -رابعا  

ــا    - ٥٣ ــام تقريب ــدالع  مــضى ع ــى ان ــة  عل ــال القتالي ــوز  األعم ــان، يف مت ــوب لبن ــه /يف جن يولي
بيئـة  إرسـاء   وساعد النشر السريع والفعال لقوة حفظ سالم موسعة بشكل كبري على            . ٢٠٠٦

ــان    ــوب لبن ــدة يف جن ــة اســتراتيجية جدي ــسامهة    .عــسكرية وأمني ــثالثني امل ــدان ال وإين ممــنت للبل
فالـسرعة الـيت جتاوبـت هبـا مـع       .ؤقتة اجلديدة يف لبنان   بالقوات اليت تشكل قوة األمم املتحدة امل      

واألنشطة اليت تضطلع هبا قواهتا يوميا سامهت بـشكل حاسـم يف منـع             ) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  
احلافلـة  ويف الوقـت نفـسه، ال بـد لنـا أن نقـر باملـسامهة        .جتدد أعمال القتال عـرب اخلـط األزرق  

وعلـى   .ساعدة علـى اسـتقرار احلالـة يف جنـوب لبنـان     والتارخيية للقوات املـسلحة اللبنانيـة يف املـ   
مدى األشهر العشرة املاضية، أقامـت القـوات املـسلحة اللبنانيـة وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف          

يف قـرار جملـس األمـن،    الـواردة  عـدد مـن األهـداف الرئيـسية     حتقـق علـى أساسـها      لبنان شراكة   
 .ساعد على تثبيت وقف األعمال القتالية مما
ــّن يف    - ٥٤ ــران١٧ويــشكل اهلجــوم الــصاروخي، الــذي ُش ــه / حزي مــن علــى إســرائيل يوني

ومل يكن ذلك اهلجوم مفاجـأة بالكامـل نظـرا     .خرقا خطريا لوقف أعمال القتال، جنوب لبنان
ــة إىل أن جمموعــات  ــرار     معادي ــذ الق ــا عــن معارضــتها تنفي ــد أعربــت علن  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ق

 أن تتمسك كافـة األطـراف بالتزامهـا القـوي وتـستمر يف إبـداء                وجملاهبة هذه التهديد، من املهم    
 .أحكام القرارمجيع العزم على احترام اتفاق و قف أعمال القتال وتنفيذ 

وعلــى حنــو مــا فعلــت يف تقــاريري الــسابقة، فــإين أحــث اجملتمــع الــدويل علــى إمــداد      - ٥٥
 ومناسـب مـن حيـث التوقيـت         القوات املسلحة اللبنانية مبا يلزم من مساعدة ودعـم ثنـائي مهـم            

لكــي تبــسط حكومــة لبنــان و. )٢٠٠٦ (١٧٠١إلســنادها يف تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب القــرار  
أن تكـون هلـا قـوات مـسلحة         يظل مـن اجلـوهري      سلطتها على إقليمها ومتارس سيادهتا كاملة،       



S/2007/392  
 

07-40400 17 
 

 خطـر  ومثـة  .هلا مصداقية وشرعية وقدرة على ضـمان األمـن واالسـتقرار يف شـىت أحنـاء إقليمهـا      
ــا باحلالــة املــضطربة      ــا يف خمــيم الالجــئني بنــهر البــارد، مقرون بــأن يتــسبب القتــال اجلــاري حالي

قـدرة القـوات    علـى   قـد يـؤثر سـلبا       ممـا   خيمات أخرى، يف حاالت نقـص إضـافية يف املـوارد،            مب
ومـــع أين أقـــدر  ).٢٠٠٦ (١٧٠١املـــسلحة اللبنانيـــة علـــى تنفيـــذ التزاماهتـــا مبوجـــب القـــرار  

أنظــر جلمــة الــيت تواجــه القــوات املــسلحة اللبنانيــة يف هــذا الوقــت بالــذات، إال أين الــصعوبات ا
األمـم  البارز للجيش والتنسيق الوثيق مع قـوة  الوجود تعهد احلكومة باحلفاظ على     بالتقدير إىل   

االعتــداء مث يونيــه / حزيــران١٧اهلجــوم الــصاروخي ليــوم ومل يــأت . يف جنــوب لبنــاناملتحــدة 
علـى أمهيـة تـوخي      بعد ذلـك بأسـبوع إال ليؤكـدا         قوة األمم املتحدة يف لبنان      الذي تعرضت له    

 .أقصى درجات احليطة واحلذر
وإين أقّدر أيضا ما قدمته حكومة إسرائيل وقوات الدفاع اإلسرائيلية من دعم إىل قـوة                - ٥٦

تقـدير الـيت   البعبـارات  على وجـه التحديـد   أنوه ويف هذا الصدد،  .ة يف لبنانتاألمم املتحدة املؤق
عدد من كبار املـسؤولني الـسياسيني       من جانب   أنا وغريي من موظفي األمم املتحدة،       القيتها،  

والعــسكريني اإلســرائيليني، واعتــرافهم باحلقــائق االســتراتيجية اجلديــدة الــيت خلقهــا نــشر قــوة    
بقــرار وأرحــب . األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان والقــوات املــسلحة اللبنانيــة يف جنــوب لبنــان   

ومـع  . يونيـه / حزيـران  ١٧حكومة إسرائيل عـدم الـرد علـى اهلجـوم الـصاروخي الـذي شـن يف                  
ذلــك، أعــرب عــن األســف الســتمرار قــوات الــدفاع اإلســرائيلية يف تنفيــذ طلعــات جويــة شــبه 
ــهاكاهت      ــد، حكومــة إســرائيل أن توقــف انت ــة، وأدعــو، مــن جدي ــة فــوق األراضــي اللبناني ا يومي

 .لمجال اجلويل
أن أفيــد بــأن اجملتمــع  رين ، يــس)٢٠٠٦ (١٧٠١ مــن القــرار ٦اإلشــارة إىل الفقــرة وب - ٥٧

الـذي  ؤمتر مـن خـالل املـ   و. الدويل واصل تقدمي املساعدة مـن أجـل إعـادة تعمـري لبنـان وتنميتـه          
 ٣عن طريـق عمليـة بـاريس    مث على املساعدة الطارئة وإعادة التأهيل،     وركز  ستكهومل  عقد يف   

املعلومـات  أحـدث   بيـد أن     .قى لبنان قدرا كبريا مـن الـدعم املـايل الـدويل           ، تل ةيف اآلونة األخري  
املتعلقة بالتزامات اجلهات املاحنة وأرقـام املـدفوعات، ُتـربز أمهيـة أن تفـي اجلهـات املاحنـة كافـة                     

 .بالتزاماهتا املتعلقة بربامج املساعدة املالية واإلعمار
زال يـتعني علـى إسـرائيل        ، ما  أيضا  السابقة وعلى حنو ما أشري إليه أعاله ويف تقاريري        - ٥٨

كـشف املوقـع    يأن  نريان األسلحة، مبا مـن شـأنه        عمليات إطالق   عن  أن تقدم البيانات املفصلة     
 وعـن   ٢٠٠٦الربـع الثـاين مـن عـام         احملدد للذخائر العنقودية اليت اسـتخدمت أثنـاء الـصراع يف            

 األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان أن     ومـن شـأن تقـدمي تلـك املعلومـات إىل قـوة       .تها ونوعهاكمي
إلزالـة   يف اجلهـود الـيت يبـذهلا         مركز األمم املتحدة لتنسيق مكافحـة األلغـام       يساعد بشكل كبري    
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ومـع أن القـوات املـسلحة اللبنانيـة واألمـم       .ا يقدر مبليون من الذخائر العنقودية غـري املتفجـرة  م
 تطهـري  ٢٠٠٨م، إال أنه لن يتم قبل حلـول عـام   املتحدة واألفرقة املمولة ثنائيا حترز بعض التقد      

تـؤدي  ولـن   . مليون متـر مربـع وامللوثـة بالـذخائر العنقوديـة     ٣٦,٦تقدر مساحتها بنحو الرقعة 
يف صفوف املدنيني اللبنانيني بـسبب هـذه الـذخائر، ناهيـك     خسائر األرواح ووقوع اإلصابات   

علــى لــسكان احمللــيني زيــادة ســخط اعــن خــسارة احملــصول الزراعــي يف املنــاطق املتــضررة، إال  
يف أقـرب وقـت ممكـن،    إىل األمـم املتحـدة   علـى أن تقـدم،   جمـددا  وإين أحث إسرائيل  .سرائيلإ

 .البيانات التفصيلية املتعلقة باستخدامها للذخائر العنقودية
أشــعر باالنزعــاج إزاء اســتمرار ورود تقــارير تــشري إىل وقــوع خروقــات    علــى أنــين و - ٥٩

فهـذه التقـارير تـشكل     .وض علـى األسـلحة علـى طـول احلـدود اللبنانيـة الـسورية       للحظـر املفـر  
يتوخـاه  وقف دائم إلطالق النار وإجياد حل طويل األجل، علـى حنـو مـا          إقرار  عائقا كبريا أمام    

ممكنــا، ومــع أن اإلغــالق احملكــم الــشامل للحــدود لــن يكــون أمــرا   ).٢٠٠٦ (١٧٠١القــرار 
بـأن  يف تقريـره  الفريـق املـستقل لتقيـيم احلـدود اللبنانيـة      ا خلص إليـه  مأنين أشعر بالقلق إزاء    إال

 يف هـذا  احلدود اللبنانية السورية ليـست آمنـة مبـا فيـه الكفايـة، وبـأن لبنـان يفتقـر إىل القـدرات                    
متاحـة بالفعـل    بـأن مثـة فرصـة       يف تقريـره    وأحيط علمـا أيـضا مبالحظـة الفريـق املـستقل            . الشأن

ودي، وبأن حكومـة لبنـان تـستطيع القيـام بـأكثر مـن ذلـك اسـتنادا إىل                   لتعزيز نظام األمن احلد   
ــة  ــدرات القائم ــل        .الق ــشكل كام ــر ب ــتنتاجات التقري ــان اس ــة لبن ــذ حكوم ــأن تنف  .وأوصــي ب

توصــيات الفريــق املــستقل، أود أيــضا أن أهيــب بالــدول األعــضاء وباملنظمــات   وباإلضــافة إىل 
والتــدريب ىل تقــدمي املــساعدة التقنيــة الالزمــة إبــصورة عاجلــة أن تبــادر اإلقليميــة ذات الــصلة 

واملعدات الـيت حتتاجهـا حكومـة لبنـان لتعزيـز نظـام األمـن احلـدودي علـى طـول حـدودها مـع                        
تنفيــذا ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ مــن القــرار ١٥ولكفالــة تنفيــذ الفقــرة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، 

 .كامال، مبا يف ذلك احلظر املفروض على األسلحة
األخـرى ومجهوريـة إيـران      اإلقلـيم   على عاتق اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ودول          وتقع   - ٦٠

ــة اال    ــق بكفالــ ــا يتعلــ ــة فيمــ ــسؤولية خاصــ ــالمية مــ ــرار   اإلســ ــام القــ ــل ألحكــ ــرام الكامــ حتــ
عـن  املـشتركة   وتتحمل اجلمهورية العربية السورية بوجـه خـاص املـسؤولية            ).٢٠٠٦( ١٧٠١

، مبـا يف ذلـك احلـؤول        )٢٠٠٦ (١٧٠١ن القرار    م ١٥ضبط حدودها مع لبنان وتنفيذ الفقرة       
ويف هــذا الــصدد، أحــث اجلمهوريــة  .دون وقــوع أي خــرق للحظــر املفــروض علــى األســلحة

العربيــة الــسورية علــى القيــام باملزيــد مــن أجــل ضــبط حــدودها مــع لبنــان، وأتطلــع إىل تلقــي     
القـرار  تنفيـذ  عـن  مقترحات حمـددة مـن الـسلطات الـسورية قبـل تقـدمي التقريـر الفـصلي املقبـل                   

باالسـتعداد الـذي   وقـد أحطـت علمـا     .سـبتمرب /الذي حيـل موعـده يف أيلـول   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١
النظر يف العمـل مـع احلكومـات األوروبيـة مـن أجـل             بـ أعربت عنه اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         
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ء وأرحـب أيـضا، بـل سـوف أشـجع، إنـشا       .وإين أرحب هبـذا التطـور   .حتسني األمن احلدودي
 واالحتـاد   ةسورياجلمهورية العربية الـ   أيضا حكومة   تضم  اقترحته حكومة لبنان     و ما آلية على حن  

علـى طـول حـدود      املتخـذة   املرافـق التقنيـة والترتيبـات       حتـسني   األورويب واألمم املتحـدة هبـدف       
 .لبنان مع اجلمهورية العربية السورية

 منطقــة مــزارع ، فــإن ترســيم احلــدود، مبــا يف ذلــكالــسابق ييف تقريــرذكــرت وكمــا  - ٦١
الـصدد، أشـعر   هـذا  ويف  ).٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيـذ القـرار   بالنـسبة ل شـبعا، يظـل مـسألة رئيـسية     

خبيبة األمل إزاء عدم إحـراز أي تقـدم إضـايف بـني حكومـة لبنـان وحكومـة اجلمهوريـة العربيـة                      
ختـاذ  وأدعو جمددا اجلمهورية العربية الـسورية إىل ا  .السورية يف جمال ترسيم حدودمها املشتركة

ــدود     ــيم حـ ــان لترسـ ــة لبنـ ــع حكومـ ــوات مـ ــن خطـ ــزم مـ ــا يلـ ــرارين  مـ ــا للقـ ــشتركة وفقـ مها املـ
وينبغي اإلقـرار بـأن اللجـان املـشتركة املعنيـة باحلـدود        ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦( ١٦٨٠

اإلجــراءات املتعلقــة واتفاقــا علــى اللبنانيــة الــسورية قــد أظهــرت خــالل الــستينيات تعاونــا طيبــا 
نــة حدوديــة مــشتركة قتــراح املطــروح إىل أن مــن املمكــن إعــادة إنــشاء جل ويــشري اال .باحلــدود

 .املتحدة مبساعدة األمم
وأود أن أثين علـى كـبري رسـامي اخلـرائط ملـا قـام بـه حـىت اآلن مـن عمـل فيمـا يتعلـق                             - ٦٢

وأعتقــد أن التحديــد املؤقــت للنطــاق  .دقيــق ملنطقــة مــزارع شــبعاحمــدد وإقليمــي إطــار بوضــع 
قة مزارع شبعا  اسـتنادا إىل أفـضل مـا يتـوفر مـن معلومـات، يرسـي أساسـا جيـدا                   اجلغرايف ملنط 

حكومـة لبنـان   أبدتـه  التعـاون الـذي   أنـوه ب وأود أن  .األمامإىل املسألة املضي بميكن انطالقا منه 
سـيما اجلمهوريـة العربيـة     كبري رسامي اخلرائط أثناء عمله، وأشـجع الـدول األعـضاء، وال    إزاء  

صــنوف قــدمي مــا حبوزهتــا مــن وثــائق ذات صــلة باملوضــوع وغــري ذلــك مــن    الــسورية، علــى ت
ويف هذا الشأن، أشعر باالرتياح لكون حكومة إسرائيل قد وافقت على زيارة يقـوم   .املساعدة

وحيدوين األمل بأن عقد مزيد مـن املناقـشات    .هبا كبري رسامي اخلرائط إىل منطقة مزارع شبعا
فهــا اإلقليمــي، بــني حكومــات لبنــان وإســرائيل واجلمهوريــة   بــشأن املنطقــة، مبــا يف ذلــك تعري 

عملية دبلوماسية هـدفها تـسوية هـذه املـسألة احملوريـة            االضطالع ب العربية السورية، سيعزز قيام     
بيـد أن التقـدم علـى     ).٢٠٠٦ (١٧٠١وفقا لألحكام ذات الـصلة املنـصوص عليهـا يف القـرار     

 والعناصر الالزمة لوقف إطـالق نـار دائـم وإجيـاد            صعيد هذه املسألة ال ميكن فصله عن املبادئ       
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١حدده القرار على حنو ما حل طويل األجل 

تـشكلها  ويساورين القلق إزاء نـشاط العناصـر واجملموعـات املـسلحة والتحـديات الـيت                 - ٦٣
ولـيس   ).٢٠٠٦ (١٧٠١بالنـسبة لتنفيـذ القـرار     وأبالنـسبة السـتقرار لبنـان واسـتقالله،     سـواء  

يونيـه إال آخـر مثـال       / حزيـران  ٢٤االعتداء املروع ضد قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان يـوم              
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األمـم  مـوظفي  مجيـع  وأمـن  وإين أشـعر ببـالغ القلـق إزاء سـالمة      .على التهديد الـذي يـشكلونه  
ومن الـالزم تقـدمي مزيـد مـن املـساعدة إىل حكومـة لبنـان وقواهتـا                   . يف لبنان  يناملتحدة املوجود 

منية لكفالة متكنها، حسبما ورد يف اخلطة املؤلفـة مـن سـبع نقـاط، مـن بـسط سـلطتها علـى                      األ
إقليمها بواسطة قواهتا املسلحة الشرعية، ولكفالة عدم وجود أي سالح آخر أو سـلطة أخـرى                

 .ما متلكه الدولة اللبنانيةخبالف 
الــيت انــدلعت يف عــام وباقترابنــا مــن موعــد الــذكرى الــسنوية األوىل لألعمــال القتاليــة   - ٦٤

 .أشعر باألسف لعجزنا عن التوصل إىل وقف دائم إلطالق النار بني إسـرائيل ولبنـان              ،  ٢٠٠٦
ــضا   ــدم عــدم إحــراز  ويؤســفين أي ــديني اإلســرائيليني    آخــر أي تق يف ســبيل إطــالق ســراح اجلن

ــهاكات اإلســرائيلية للمجــال       ــل وقــف االنت ــى صــعيد املــسائل األخــرى مث املخــتطفني، وال عل
ومع ذلك، فإين آمل أن يتم التوصل إىل حل طويـل األجـل، لـو قمنـا، حتديـدا،       .وي اللبنايناجل

بتوطيــد التغــيري االســتراتيجي الــذي وقــع يف جنــوب لبنــان، وتعزيــز النظــام األمــين علــى طــول    
، وإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق مبـسألة مـزارع         ةسورياجلمهورية العربية ال  حدود لبنان مع    

اجلمهوريـة العربيـة   بل كل شيء، أوجه نداء إىل لبنان وإسرائيل والدول احملوريـة مثـل   وق .شبعا
فـضال عـن اجملتمـع الـدويل، مـن أجـل دعـم تنفيـذ القـرار                  مجهورية إيـران اإلسـالمية،       و ةسوريال

االسـتقرار والتـوتر يف املنطقـة، يبقـى     زعزعـة  ويف ظل اشتداد  .جبميع جوانبه) ٢٠٠٦ (١٧٠١
عنصرا حيويا للمساعدة على تسوية املسائل اليت تتـسم بأمهيـة حامسـة             ) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  

ومن واجبنـا أال نتراخـى يف التزامنـا بتنفيـذ هـذا القـرار تنفيـذا         .بالنسبة للسالم واألمن الدوليني
بتحقيـق سـالم عـادل ودائـم وشـامل      ويف الوقـت نفـسه، جيـب علينـا أن نظـل ملتـزمني        .كـامال 

 .املنطقة يف
تنتــهي يف قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان  فــإن واليــة جملــس األمــن، يعلــم وكمــا  - ٦٥
يونيـه، جتديـد    / حزيـران  ٢٥وقد طلب جملـس الـوزراء اللبنـاين، يف          . ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٣١

رسـالة  أثناء اجتماعي برئيس الوزراء الـسنيورة يف بـاريس   ويف نفس اليوم، تلقيت  .والية القوة
ويف هـذا   .مـدهتا سـنة واحـدة، دون تعـديل    أخـرى  يـة القـوة لفتـرة    لـس متديـد وال  اجملتطلب إىل 

فيهـا أن   إليـه   أغـسطس أطلـب     /الصدد، فـإين أعتـزم توجيـه رسـالة إىل اجمللـس خـالل شـهر آب                
 .ينظر يف جتديد والية القوة

 لألمـم  التـابعني  املـدنيني  واملـوظفني  العـسكريني  األفـراد  جبميع أشيد أن أود اخلتام، ويف ‐ ٦٦
 إىل تعــازّي أحــر عــن أعــرب أن وأود .لبنــان يف الــصعبة الظــروف هــذه يف والعــاملني املتحــدة
 هنايــة عطلــة يفلقــوا مــصرعهم  الــذين الــستة الــسالم حفــظ أفــراد ذوي وإىل إســبانيا حكومــة
 لــن لبنــان يف املؤقتــة املتحــدة األمــم قــوة ضــد اإلرهــايباهلجــوم  أن وأضــيف. املاضــي األســبوع
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 إن بـل  .األمـن  جملـس  مـن  تكليـف  هبـا  صـدر  اليت بأنشطتها ضطالعاال عن املتحدة األمم يردع
 كـامال  تنفيـذا ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ القـرار  تنفيـذ  بكفالة التزامنا مضاعفة إىل يدفعنا االعتداء ذلك
 واالسـتقرار  بالـسالم  املتعلقةاألمشل   املتحدة األمم أهداف وبتحقيق األطراف، مجيع جانب من

الوقت احلـايل احلفـاظ    يف اجلوهري من فسيكون الصدد، اهذ ويف .األوسط الشرق يف والعدل
 جنــوب عملياهتــا منطقــةيف  ســتقرارمــن أجــل احلفــاظ علــى اال    القــوة قــدرات كامــلعلــى 
 .الليطاين هنر
 
 


