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 )٢٠٠٦( ١٧٠١ األمن جملس قرار تنفيذ عن العام لألمني العاشر ريرتقال    
    

  مقدمة  - أوال  
 ).٢٠٠٦( ١٧٠١ األمـن  جملـس  قـرار  تنفيـذ  عـن  العـام  لألمـني  العاشر التقرير هو هذا  - ١

 /ار آذ ٣ يف العـام  لألمـني  الـسابق  التقرير صدور منذ القرار تنفيذ ملدى شامال تقييما يقدم وهو
  ).S/2009/119( ٢٠٠٩ مارس

 سـاريا  ولبنان إسرائيل بني العدائية األعمال وقف ظل بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ٢
 تنفيـذ  لعمليـة  ادعمهـ  عـن  اإلعـراب  تواصـل  األطـراف  مجيـع  أنبـ  اإلبـالغ  ينّرويـس  .عام بشكل
 حتــل مل الــيت املــسائل مــن عــدد هنــاك يــزال ال أنــه غــري .هبــا والتزامهــا )٢٠٠٦( ١٧٠١ القــرار

 اتفـاق  إىل التوصـل  وتعـوق  هـشة  العدائيـة  األعمـال  وقـف  حالـة  جتعـل  التقرير، هذا يف واملفصلة
 أجـل  مـن  أيـضا  املـسائل  هـذه  تـسوية  ويلزم .وإسرائيل لبنان بني النار إلطالق دائم وقف بشأن

 القنابـل ب املتعلقـة  بيانـات ال تـسليم  وكـان  .البلـدين  بـني  األمد طويل حل عن البحث يف الشروع
 املتحــدة األمــم قــوة إىل ٢٠٠٦ حــرب يف اإلســرائيلية العــسكرية القــوات ألقتــها الــيت العنقوديــة
  .بالتقرير املشمولة الفترة شهدهتا اليت البارزة التطورات أحد )اليونيفيل( لبنان يف املؤقتة

 اقبـة رامل بعثـات  اهتـ اعتربو .لبنـان  يف ربملانيةال نتخاباتاال جريتأُ ،يونيه/حزيران ٧ يفو  - ٣
 احلملـة  خـالل  جلتسُـ  الـيت  املتفرقـة  احلـوادث  مـن  وبـالرغم  .بعيد حد إىل ونزيهة حرة دوليةال

 وفقــاو .نــسبيا هــادئ جــو يف عمومــا االنتخابيــة العمليــة جــرت االنتخابــات، ويــوم االنتخابيــة
 فـاز و مقعـدا  ٧١ بــ  آذار ١٤ حتـالف  مرشـحو  فـاز  الداخليـة،  وزارة نـشرهتا  اليت الرمسية للنتائج

 املــشاورات عمليــة كانــت التقريــر، هــذا كتابــة عنــدو .مقعــدا ٥٧ بـــ آذار ٨ حتــالف شــحومر
  .لتول بدأت قد لبنان يف املقبلة احلكومة لتشكيل
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 دبلوماسـية  عالقـات  إقامـة  إىل املؤديـة  عمليـة ال أُجنـزت  ،االسـتعراض  قيد الفترة خاللو  - ٤
 لـدى  لبنـان  سـفري  وصـل  ،أبريـل /يسانن ٢٠ ففي .السورية العربية واجلمهورية لبنان بني كاملة

 الـسورية  العربيـة  اجلمهوريـة  سـفري  وقـّدم  .منـصبه  لتـويل  دمـشق  إىل الـسورية  العربية اجلمهورية
 اآلن وأصـبح  .مـايو /أيـار  ٢٩ يف سـليمان  ميـشال  اللبناين الرئيس إىل اعتماده وراقأ لبنان لدى
  .اآلخر لبلدا لدى سفارة البلدين من لكل
 بنيـامني  ليكـود ال حـزب  زعـيم  برئاسـة  جديـدة  ائتالفيـة  حكومة تسلمت إسرائيل، يفو  - ٥

  .مارس/آذار ٣١ يف الرمسية مهامها نتنياهو
 الـيت  العتيـدة  يـة لبنانال كومـة احلو حـديثا  املـشكّلة  اإلسـرائيلية  احلكومـة  مـن  كـل  التزامو  - ٦

ــشكل ــد ست ــات بع ــسبة احامســ ســيكون األخــرية، االنتخاب ــذ ملواصــلة بالن ــرار تنفي  ١٧٠١ الق
 للبنـان  الـدائم  املمثـل  بتأكيـد  علما وأخذت .الصدد هذا يف التقدم من زيدامل إحرازو )٢٠٠٦(

 املـوجهتني  ٢٠٠٩ يوليـه /متـوز  ١١ املـؤرختني  تطابقتنيامل هرسالتي يف ،جمددا املتحدة األمم لدى
 مبتقيــيو )٢٠٠٦( ١٧٠١ للقــرار الكامــل التنفيــذ لبنــان بــالتزام وإيلّ، األمــن جملــس رئــيس إىل

ــه ــذ احلــايل لوضــعل حكومت ــرار هلتنفي ــر( الق ــا يفو )A/63/882-S/2009/307 انظ ــة لةرس  مؤرخ
 األمـم  لدى إلسرائيل ةالدائم ةاملمثل أيضا كررت ،العامة األمانة إىل موجهة يونيه/حزيران ١٥

 التعليقـات  مـن  املزيـد  قـدمت و )٢٠٠٦( ١٧٠١ القـرار  تنفيـذ  حكومتـها  التـزام  تأكيد املتحدة
  .نشأال ذاهب
  

  )٢٠٠٦( ١٧٠١ األمن جملس قرار تنفيذ  - ثانيا  
 وواصــال )٢٠٠٦( ١٧٠١ األمــن جملــس قــرار املعلــن التزامهمــا علــى الطرفــان حــافظ  - ٧

 عمومـا  التقيـد  ومت .تنفيـذه  أجـل  مـن  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  املتحـدة  األمم مع العمل
 بـسرعة  واحتواؤهـا  تفرقـة امل كاتواالنتـها  حـوادث لل التصدي وجرى .العدائية األعمال وقفب

 ،الطرفـان  وواصـل  .الطـرفني  مـع  املؤقتة القوة تقيمها اليت والتنسيق االتصال ترتيبات طريق عن
 اخلطبـ  سمىاملـ ( االنـسحاب  خط على للعيان ظاهرة عالمات وضع ،املؤقتة القوة مع بالتعاون
ــهاكات حــدوث ملنــع )األزرق ــري انت ــدة غ ــتمرت .متعم ــهاكات واس ــةاجل االنت ــرائيلية وي  اإلس
 عملياتـه  وتـرية  علـى  اللبناين اجليش وحافظ .بالتقرير املشمولة الفترة خالل تقريبا يومي بشكل
 أخـرى  حناءأ يف العمالنية االحتياجات بسبب لبنان جنوب من قواته بعض نقل من الرغم على
 لـه  املتامخـة  طقـة واملن الغجر قرية جزء على سيطري اإلسرائيلي الدفاع جيش زالي الو .دالبل من

 لتـسهيل  اجلهـود  بـذل  واسـتمر  ).٢٠٠٦( ١٧٠١ للقرار اانتهاك األزرق، اخلط مشال نيالواقع
  .املنطقة من لقواتا هلذه التام االنسحاب
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 الفتـرة  يف أجريـت  الـيت  إسـرائيل،  يف النطاق الواسعة الداخلية اجلبهة مناورات وأثارت  - ٨
 توقيتـها  بـسبب  سـيما  وال لبنـان،  يف املخـاوف  ضبعـ  يونيـه، /حزيـران  ٤ إىل مـايو /أيار ٣١ من
 ونقلـت  الطرفنيبـ  وثيـق  اتـصال  علـى  املؤقتـة  القـوة  كانـت و .اللبنانيـة  االنتخابـات  مـن  أيام قبل

 الـدفاعي  الطـابع  عـن  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  مـن  عليها حصلت اليت الضرورية اإليضاحات
 ترتيبـات  تسـاعد و .لبنـان  يف جلاريـة ا األحـداث ب هلـا  عالقة وال سلفا مقررة أهناو للمناورات،
 ميكـن  كـان  تفـاهم  سـوء  أّي جتنب على الطرفني مع املؤقتة القوة تقيمها اليت والتنسيق االتصال

  .التوتر حدة يف هلا مربر ال زيادة إىل ؤديي أن
 رســـالتني يف املتحـــدة، األمـــم لـــدى للبنـــان الـــدائم املمثـــل نقـــل مـــايو،/أيـــار ٢٠ يفو  - ٩

 مشلــت تاعتقــاال سلــسلة عــن معلومــات ،يلّإو األمــن جملــس رئــيس إىل مــوجهتني متطــابقتني
 انظـر ( لبنـان  يف ناشـطة  أهنا ُزعم إسرائيلية جتسس شبكات إىل االنتماءب متهمني لبنان يف اأفراد

A/63/860-S/2009/264(. انتمـائهم  يف املـشتبه  األفـراد  بعـض  تحـاال  أيـضا  لتانالرسا وذكرت 
 علـى  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  من بدعم إسرائيل إىل بفرارهم دأفي الذين ،الشبكات هذه إىل
 املعلومـات  آخـر  للبنـان  الـدائم  املمثـل  قـّدم  ،يونيـه /حزيران ٢ مؤرخة ثانية رسالة ويف .يبدو ما

  .)A/63/870-S/2009/287 انظر( املسألة هبذه املتعلقة
 يونيــه/حزيــران ٧ منــذ اعُتقلــوا شخــصا ٣٥ مــن أكثــر أنّ يــةلبنانال حلكومــةا وذكــرت  - ١٠

ــوم وحــىت ٢٠٠٦ ــباب الي ــصلة ألس ــ مت ــة ةشاركمب ــرائيلية التجــسس شــبكات يف مزعوم  اإلس
 علـى  شخـصا  ١٤ إىل التجـسس  هتمـة  ُوجهـت  ،رمسيـة  مـصادر  إىل اسـتنادا و .لبنان يف الناشطة
 التجــسسب متــهمني أشــخاص ثالثــة أن يــةلبنانال كومــةاحل تؤكــد ذلــك، إىل باإلضــافةو .األقــل

 خمتلفـة  تـواريخ  ثالثـة  يف إسـرائيل  ىلإ لبنـان  جنـوب  مـن  الـتقين  الـسياج  عـربوا  إسـرائيل  حلساب
  .أسرهتما من أفراد منهم اثنني رافق ،ُزعم ما حد على اإلسرائيلي اجليش من وبدعم

  
  املؤقتة للقوة التابعة العمليات منطقة يف احلالة  - ألف  

 خطـرية  خـروق  ُتسجَّل ملو ،تةاملؤق القوة عمليات منطقة يف عموما هادئة احلالة ظلت  - ١١
 يف حتقـق  اللبنانيـة  الـسلطات  تـزال  وال .بـالتقرير  املـشمولة  الفترة خالل العدائية األعمال لوقف

 ينـاير /الثـاين  كـانون  ٨ و ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيران ١٧ يف وقعت اليت الصواريخ إطالق حوادث
 ُيكــشف ومل .٢٠٠٩ فربايــر/شــباط ٢١ و ،٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ١٤ و ٨ و ،٢٠٠٨

  .احلوادث هذه عن مسؤوليتها جهة أي تعلن ومل اآلن حىت مشبوهني أي عن
 األزرق اخلـط  مشـال  الواقـع  الغجر قرية جلزء احتالله اإلسرائيلي الدفاع جيش وواصل  - ١٢
 انــسحاب وجــوب مــن الــرغم علــىو ).٢٠٠٦( ١٧٠١ للقــرار اانتــهاك لــه، متامخــة نطقــةملو

 الكامـل  االنـسحاب  لتـسهيل  مقترحـا  املاضـي  العـام  املؤقتـة  لقـوة ا قـدمت  املنطقـة،  مـن  إسرائيل
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 أبـدت  ،)٩ الفقـرة  ،S/2008/715( الـسابق  تقريري يف ذكرت وكما .اإلسرائيلي الدفاع جليش
 تـشرين  يفو .املؤقتـة  القـوة  اقتـراح  لقبول ااستعداده ٢٠٠٨ أغسطس/آب يف يةلبنانال كومةاحل

 اتمناقــش إجــراء يف للــشروع اســتعدادها ســرائيليةاإل احلكومــة أعلنــت ،٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين
 يف مـسؤولني  مـع  املؤقتة القوة عقدت األخري، تقريري صدور منذو .املؤقتة القوة مقترح بشأن
ــةاخل وزارة ــرائيلية ارجيـ ــاعني اإلسـ ــارس/آذار ٥ يف ،اجتمـ ــسان ٢١ و مـ ــل،/نيـ  نوقـــشت أبريـ

 لبنـان  لـشؤون  اخلـاص  املنـسق  دأب كما .املؤقتة القوة مبقترح املتصلة الرئيسية املسائل خالهلما
 الفتـرة  خـالل  إلسـرائيل  تـه ازيار أثنـاء  ارجيـة اخل وزارة يف مـسؤولني  مـع  املسألة هذه إثارة على

 أقـرب  يف املـسألة  هـذه  حـل  التـزامهم  جمـددا  اإلسـرائيليون  املـسؤولون  وأكـد  .بالتقرير املشمولة
 احلكومـة  ألن املؤقتـة  القـوة  مقترح على هنائي رد تقدمي يسعهم ال إنه قالوا ملكنه ،ممكن وقت

 بعــد املتحــدة األمــم ُتبلَّــغ ومل .املعتمــدة لــسياساتل شــاملة مراجعــة جتــري اجلديــدة اإلســرائيلية
  .املسألة هذه من احلكومة وقفمب

 يونيـه /حزيـران  ٢ يف وإيلّ األمـن  جملـس  رئـيس  إىل املوجهتني تطابقتنيامل رسالتنيال يفو  - ١٣
 املـشتبه  اللبنـانيني  املـواطنني  مـن  عـددا  أن املتحـدة  األمم لدى للبنان لدائما املمثل ذكر ،٢٠٠٩

 ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ١٨ و ٧ بـني  مـا  الفتـرة  يف ُيعتقـد،  مـا  علـى  قـاموا  إسـرائيل  مع تعاوهنم يف
 الـدفاع  جيش من بدعم )أسرهتما من أفراد برفقة منهم اثنان( إسرائيل ىلإ التقين السياج بعبور

 .مـايو /أيـار  ١٩ يف نفـسها  املعلومـات ب املؤقتـة  القـوة  زود قـد  اللبناين اجليش نوكا .اإلسرائيلي
 املـذكورة،  الفتـرة  يف األزرق لخـط ل مـشروع  غـري  عبـور  عمليـات  أّي املؤقتة القوة الحظت ملو

 القـوة  طلبـت  مـايو، /أيـار  ٢٠ يفو .مستقل بشكل هانفي أو االدعاءات هذه تأكيد تستطيع وال
 معلومـات  مـن  لديـه  يتـوافر  قـد  مبـا  عاجـل  بـشكل  تزويدها اإلسرائيلي الدفاع جيش من املؤقتة
 القـوة  طلـب  اسـتلم  بأنـه  هيونيـ /حزيران ٩ يف اإلسرائيلي الدفاع جيش ورّد .املسألة هذه بشأن
  .توافرت إن باملوضوع صلة ذات تفاصيلب سيزودها وبأنه املؤقتة
ــة يف إســرائيلي جنــدي أطلــق ،٢٠٠٩ مــارس/آذار ٣ ويف  - ١٤ ــارين دوري ــاريني عي  علــى ن
 حيـاة  للخطـر  عـرض  مما )الشرقي القطاع( عديسة قرية خراج يف اللبنانية األراضي اجتاهب األقل

ــ يف املتمركــزين اللبنــاين اجلــيش وأفــراد املــدنيني  الناريــان العيــاران هــذا وأصــاب .جمــاور عموق
 فاعالـــد جـــيش وأعلـــن .األرصـــفة وأحـــد ،إلســـرائيل مـــضادة جداريـــة عليـــه ُرمســـت حائطـــا

 أنّ رّد هولكنـ  املعـين،  اجلنـدي  حبـق  تأديبيـة  إجـراءات  واختـذ  احلـادث  عـن  تهمـسؤولي  اإلسرائيلي
  .عدائية نية هناك كنت مل وأنه امقصود يكن مل نارال إطالق
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ــاين اجلــيش اعتقــل مــارس،/آذار ٦ يفو  - ١٥ ــة جــوار يف اللبن  )الغــريب القطــاع( رمــيش قري
 اعتقلـــتو األزرق، اخلـــط عـــرب خمـــدرات ريـــبهت أنـــشطة يف اضـــلوعهم يف ُيـــشتبه شخـــصني
  .األزرق اخلط من اإلسرائيلي اجلانب على بوهامش اإلسرائيلية السلطات

 للخــط بــسيطة وانتــهاكات حــوادث عــدة وقعــت ،بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــاللو  - ١٦
 أراض يف األزرق اخلــط ميـر  حيـث  )الــشرقي القطـاع ( بليـدا  قريــة جـوار  يف سـيما  وال األزرق،

ــةزر ــستغلها اعي ــ ي ــ نومزارع ــ وواصــل .ونحملي ــهكني يضــااألر اســتغالل نواملزارع  اخلــط منت
 ُسـجل و .للمـسألة  حـل  إلجياد الثالثي الفريق إطار يف مستمرة املناقشاتو .مرات ةعد األزرق
 ويواصـل  .مباشـيتهم  األزرق اخلط عربوا رعاة قبل من الطفيفة الربية االنتهاكات من عدد أيضا
 توجيـه  ،األزرق اخلـط  مـن  مقربـة  علـى  املتمركـزة  ،املؤقتة لقوةل التابعة قواتالو اللبناين اجليش
 .املتعمـدة  غـري  االنتـهاكات  لتجنـب  سـعياً  طاخلـ  جوار يف املقيمني احملليني السكان إىل تنبيهات

ــواع ههــذ أن حــني يفو ــشمولة الفتــرة خــالل تتفــاقم مل احلــوادث مــن األن  فــإن بــالتقرير، امل
  .األزرق اخلط على للعيان ظاهرة عالمات وضع يف اإلسراع أمهية لىع يؤكد استمرارها

وحــدث تقــدم مطــرد علــى صــعيد املــشروع الرائــد املتمثــل يف وضــع عالمــات ظــاهرة    - ١٧
.  كيلـومترا ٢٠,٥للعيان على اخلط األزرق، وهو مقسم حاليا إىل ثالثـة قطاعـات يبلـغ طوهلـا                 

وضـعت حـىت اآلن   :  نقطـة ٤٠علـــى إحداثيـــات   وحتـى تارخيــه، جرى االتفاق مـــع الطـرفني     
.  نقطــة١٥ عالمــات قيــد التــشييد كمــا ســيقوم الطرفــان بقيــاس إحــداثيات   ٨ عالمــة، و ١٧

وأكـد الطرفـان   . ووافق الطرفان أيـضا علـى أن تـضع اليونيفيـل مبفردهـا عالمـة إضـافية واحـدة                 
وحتقيقـا  . اإلسـراع فيهـا   جمددا التـزامهما بعملية وضع العالمـات علـى األرض ومـصلحتهما يف             

هلذه الغاية، زادت القوة املؤقتة من عدد سراياها اهلندسية املقاتلـة العاملـة يف املـشروع للتـسريع         
  .يف عجلة نزع األلغام لتأمني معرب يف املناطق اليت تنتشر فيها

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتأنف اجلــيش اللبنــاين العمــل لتنفيــذ خطــة مــن       - ١٨
لتني لشق طريق مـواز للخـط األزرق، ومـن املتوقـع أن يـستغرق إجنـاز املرحلـة األوىل مـن                      مرح

وتقدم الوحدات اهلندسية التابعـة للقـوة املؤقتـة الـدعم األويل لـشق هـذا                . املشروع زهاء عامني  
والغرض الرئيسي من هذا الطريق هو متكـني اجلـيش اللبنـاين والقـوة املؤقتـة مـن القيـام                  . الطريق
ت يف املنطقة املتامخة للخط األزرق ومراقبتها بشكل أفضل والتصدي علـى حنـو أسـرع                بدوريا

  .للحوادث اليت تقع طول اخلط األزرق
الطـائرات اإلسـرائيلية بـال طيـار اختـراق اجملـال اجلـوي              الطائرات اإلسرائيلية و  واصلت    - ١٩

. )٢٠٠٦( ١٧٠١األمـن    للـسيادة اللبنانيـة ولقـرار جملـس          االلبناين بشكل يـومي تقريبـا انتـهاك       
.  عمليـات حتليـق هـذه لـدى جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي              وقد احتجـت القـوة املؤقتـة علـى مجيـع          
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واحتجت احلكومة اللبنانية أيضا عليها، يف حـني أصـرت احلكومـة اإلسـرائيلية علـى أهنـا مبثابـة                    
  .تدابري أمنية ضرورية حبجة أن احلظر املفروض على األسلحة ال ينفذ

كل من القوة املؤقتـة واجلـيش اللبنـاين صـيانة املنـشآت اخلاصـة هبـا وتـضطلعان                   وتتوىل    - ٢٠
ويواصـــالن بـــذل اجلهـــود مـــن أجـــل تعزيـــز فعاليـــة . بأنـــشطة يوميـــة بـــوترية عملياتيـــة ســـريعة

وشـكلت نقـاط    . وأبقيا على ست نقـاط تفتـيش مـشتركة علـى طـول هنـر الليطـاين                . أنشطتهما
 القـائم بـني اجلـيش اللبنـاين والقـوة املؤقتـة عنـد نقـاط                 التفتيش هذه دليال واضحا علـى التنـسيق       

وزاد اجليش اللبناين من معدل عمليـات     . العبور الشمالية اهلامة إىل منطقة عمليات القوة املؤقتة       
وتقـيم القـوة املؤقتـة      . التدقيق يف املركبات وتفتيـشها أثنـاء فتـرات اشـتداد التـوتر أو اإلنـذارات               

تـيش ثـابتتني ومخـس نقـاط تفتـيش يف مواقـع خمتـارة عـشوائيا يف                  واجليش يوميـا أيـضا نقطـيت تف       
وأجريـا  . منطقة العمليات، باإلضافة إىل ثالث دوريات راجلة منسقة على طول اخلـط األزرق          

 ساعة، هنارا وليال علـى حـد سـواء،    ٢٤ عملية مضادة إلطالق الصواريخ كل    ١٥ما متوسطه   
 يف منطقة خمتـارة ويقيمـون مراكـز مراقبـة ونقـاط      يقوم اجلنود أثناءها بدوريات مؤللة أو راجلة   

وسـعيا منـها ملنـع    . تفتيش مؤقتة إليقاف املركبـات واألشـخاص املتـنقلني يف املنطقـة وتفتيـشهم          
إطالق الصواريخ أو أنشطة التهريب عـرب اخلـط األزرق، تقـوم القـوة املؤقتـة بـدوريات خاصـة                   

، تشمل دوريات تـستغرق فتـرات طويلـة تقـوم           وأنشطــة مراقبــة تركز على املناطــق احلساســـة     
  .هبا قوة التدخل السريع وإقامة مراكز مراقبة ليلية ردا على تقييمات مستوى التهديد

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُنفذ عدد من عمليـات التـدريب املـشتركة بـني القـوة         - ٢١
خطـيط لتنفيـذ عمليـة تـدريب مـشتركة          املؤقتة واجليش اللبناين، مبا فيها علـى املدفعيـة؛ وبـدأ الت           

وعلى إثـر قـرار قيـادة اجلـيش اللبنـاين إنـشاء          . على كيفية مواجهة الطوارئ النامجة عن الزالزل      
وحدة تابعة له للتعاون بني املدنيني والعسكريني وتعزيز عالقات العسكريني مع اجملتمع احمللـي،              

نيني والعسكريني ألفـراد معيـنني مـن اجلـيش          قدمت القوة املؤقتة تدريبا يف جمال التعاون بني املد        
 البحرية التابعـة للقـوة املؤقتـة    ياتوتواصلت عمليات التدريب املشتركة بني فرقة العمل    .اللبناين

ويف أثناء فترات التدريب العمليايت يف البحر، ثبتت فعاليـة شـبكة الـرادارات               .والبحرية اللبنانية 
 .ألحـداث املفاجئــة مواجهـة ا لبحريـة اللبنانيـة علـى    قيـادة ا سلـسلة  الـساحلية، فـضال عـن قـدرة     

وعلـى الـرغم مـن    .  اللبنانية يف األنشطة التدريبيةاجلماركمديرية شارك موظفو   وللمرة األوىل،   
 مواصلة القوة املؤقتـة ألنـشطتها التدريبيـة لبنـاء القـدرات داخـل القـوات املـسلحة اللبنانيـة، بـرا                   

تتـوىل    أمرا ال بد منه إذا أريد للقوات املسلحة اللبنانيـة أن           وحبرا، ال يزال للدعم املادي والتقين     
  .تدرجييا مسؤولية منطقة عمليات القوة املؤقتة ونقاط الدخول البحرية إىل لبنان
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وما زالت لدى القوة املؤقتة حرية التنقـل بـشكل كامـل، بـصفة عامـة، يف مجيـع أحنـاء                       - ٢٢
وأوقـف مـدنيون حمليـون مـرات        .  دورية شهريا  ١٠ ٠٠٠منطقة عملياهتا، وتقوم مبا يزيد على       

وكانـت احلـوادث يف كـل حالـة مـن هـذه احلـاالت        . قليلة ولفترة وجيزة دوريات القوة املؤقتـة  
طفيفة وجـرت تـسويتها ميـدانيا مبـساعدة اجلـيش اللبنـاين الـذي سـاعد علـى توضـيح أي سـوء                  

وريـة للقـوة املؤقتـة جتـوب        أبريل، وعندما كانـت د    / نيسان ٢٨ويف  . تفاهم مع السلطات احمللية   
املنطقــة لتــوفري األمــن فيهــا وتلــتقط صــورا وحتــدد علــى اخلــرائط مواقــع الــذخائر غــري املنفجــرة  

، طّوقتــها جمموعــة مــن )القطــاع الــشرقي(بــالقرب مــن إحــدى القــرى إىل الــشمال مــن مركبــا 
ادث آخـر وقـع يف   ويف حـ . املدنيني ومنعتهــا مركبات مدنيــة مــن متابعــة طريقها لفترة وجيزة       

دون مواصــلة ) القطــاع الغــريب(مــارس، حــال مــدنيون حمليــون يف خــراج بنــت جبيــل   / آذار٨
ونتيجـة لـذلك،    . إحــدى دوريات القوة املؤقتــة ملالحقتها مدنيَّـني كانــا حيمـالن بنـــادق صـيد            

فـة إىل  وباإلضـافة إىل ذلـك، عمـد مـدنيون يف منـاطق خمتل     . مل تتمكن من إيقاف هذين املدنيني     
  .مراقبة أنشطة القوة املؤقتة أحيانا

 زيادة نسبية يف احلوادث اليت تعرضت فيها دوريات القوة املؤقتـة إىل القـذف       حدثتو  - ٢٣
ومعظمهم من األطفال والـشباب، يف بعـض املنـاطق القريبـة مـن               باحلجارة من جانب املدنيني،   

مـرور  حـادث   جـراء   بناين الذي تويف    اللاجليش  اخلط الزرق، ويف أثناء تشييع جنازة أحد جنود         
  .مع مركبة تابعة للقوة املؤقتة

وباستثناء احلوادث السالفة الذكر، مـا زال موقـف الـسكان احمللـيني جتـاه القـوة املؤقتـة             - ٢٤
وتضطلع وحدة تعزيز العالقات التابعة للقوة املؤقتة بدور هام يف التحـاور            . إجيابيا بصورة عامة  

وحتظـى  . ضمان فهمهم لوالية القوة املؤقتـة وأنـشطتها العملياتيـة اليوميـة    مع السكان احملليني، و  
 ت عمليــاتومــا زالــ. هــذه األنــشطة بــدعم عــدد مــن القنــوات اإلعالميــة االجتماعيــة اجلديــدة 

تقدمي الدعم يف جماالت الشؤون اإلنسانية والبنية التحتية وبناء القدرات، وال سـيما مـن خـالل          
سريعة األثر املمولة مـن ميزانيـة القـوة املؤقتـة،           القوات وتنفيذ املشاريع    أنشطة البلدان املسامهة ب   

وحـدتا   تاضطلع ويف هذا الصدد،   .تساعد على بناء ثقة السكان احملليني يف البعثة ويف واليتها         
البيئـة خـالل    املتعلقـة ب  ة من املبـادرات     ل بسلس نيالعسكريبني املدنيني و  الشؤون املدنية والتعاون    

دوليــة ومنظمــات حمليــة حكوميــة  بالتعــاون مــع منظمــات عمــالنتمولة بــالتقرير، والفتــرة املــش
  .حكومية وغري
ومضت القوة املؤقتة يف مساعدة اجليش اللبناين يف إقامة منطقة تقع بـني اخلـط األزرق        - ٢٥

وهنــر الليطــاين خاليــة مــن أي أفــراد مــسلحني ومعــدات وأســلحة، باســتثناء مــا يعــود منــها إىل    
وواصل اجلـيش   ). ٢٠٠٦ (١٧٠١لبنانية والقوة املؤقتة، وذلك وفقا ألحكام القرار        احلكومة ال 
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اللبناين والقوة املؤقتة تنفيذ تدابري مكثفة ومنسقة، على النحو الـوارد أعـاله، رمـت حتديـدا إىل                  
كـــشف عـــن مجيـــع األســـلحة واملـــواد منـــع إمكانيـــة هتريـــب األســـلحة عـــرب هنـــر الليطـــاين، وال

تكون ما زالت موجودة يف املنطقـة وإخراجهـا منـها وضـمان عـدم وجـود                 الصلة اليت قد     ذات
  .أي عناصر مسلحة فيها

 ملجـأ حمـصنا     ١٧خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أمثـرت هـذه اجلهـود عـن اكتـشاف                  - ٢٦
 أو مـا قبـل   ٢٠٠٦إضافيا مهجورا وهياكل أساسية عسكرية أخرى يعود تارخيهـا حلـرب عـام           

ومل يكـن   .  املالجئ قنابل عنقودية وغريها مـن األفخـاخ املتفجـرة          ذلك، وكان حول أحد هذه    
وقامـت القـوة املؤقتـة بعمليـات     . هناك ما يدل على أن أيا من هذه املواقع قـد اسـتخدم مـؤخرا    

تفتيش دورية ملواقع تابعة لعناصر مسلحة يف منطقة العمليات، مشلت مالجئ حمـصنة وكهوفـا،     
هنا تستعمل من جديد أو على أي دليل يثبت وجـود هياكـل             ولكنها مل تعثر على ما يشري إىل أ       

مت ومت العثور أيضا على بعـض الـذخائر الـيت ُسـلّ      . أساسية عسكرية جديدة يف منطقة عملياهتا     
أبريـل، اكتـشفت القـوة املؤقتـة جهـاز          / نيـسان  ٤وعـالوة علـى ذلـك، ويف        . إىل اجليش اللبنـاين   

ويف . يدان سبــــاق اخليـل الرومانــــي فــــي صـور    تفجيــر موصـوال بفتيل بطيء االشتعال فــي م      
أبريل، وبالقرب من صور أبلـغ أحـد املـدنيني اللبنـانيني اجلـيش اللبنـاين عـن وجـود                    / نيسان ١٦

جسم مريب على دراجته النارية، واتضح بعد التحقيق أنه فخ متفجر حيتوي على قنبلـة هـاون                 
 غـرام مـن املتفجـرات وبعـض         ٢٥٠هـاء    ملم موصولة جبهازي تفجري حيتويان علـى ز        ٦٠عيار  

مــايو، / أيــار٢٨ويف . ويف كلتــا احلــالتني، مل يكــن اجلهــازان معــدان للــتفجري. عيــدان الكربيــت
وبناء على معلومات تلقتها من أحد املدنيني اللبنانيني، عثرت القوة املؤقتـة علـى حقيبـة حتتـوي       

األســالك إىل جانــب  كيلوغرامــات مــن املتفجــرات، وصــمام صــاروخ وبعــض ١٠علــى زهــاء 
، لكنــها مل تكــن جممعــة يف شــكل )القطــاع الغــريب(أحــد الطــرق إىل الــشرق مــن قريــة معركــة 

  .وبدأ اجليش اللبناين حيقق يف مجيع هذه احلاالت. جهاز
القوة املؤقتة أي أفراد مسلحني غري مأذون هلم يف منطقـة العمليـات خـالل            تشاهد  مل  و  - ٢٧

تثناء مدنيني مـسلحني ببنـادق صـيد، علـى الـرغم مـن احلظـر الـذي          الفترة املشمولة بالتقرير باس   
التـدابري  اللبنـاين    واختـذ اجلـيش      .املنطقـة هـذه   فرضته احلكومة على الصيد ومحل السالح داخـل         

وذكّـر  ضهم مـن الفـرار،   عـ لقبض على الصيادين املـشتبه هبـم، علـى الـرغم مـن متكـن ب             الالزمة ل 
محـل األسـلحة داخـل املنطقـة، وأصـدر          وض علـى الـصيد،      السكان احملليني باحلظر العـام املفـرو      

  .لوسائط اإلعالمعن هذه املسألة بيانات رمسية 
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وجـوده  تعزيـز   أن حـزب اهللا يواصـل بنـاء قدراتـه و          علـى    يةسرائيلاإلكومة  وأصرت احل   - ٢٨
 أيضا داخـل منطقـة عمليـات القـوة املؤقتـة، وعلـى        بلمشال هنر الليطاين،    وال سيما   العسكري،  

كمــا ورد يف التقــارير الــسابقة، تقــوم القــوة  و.ص يف املنــازل الواقعــة يف املنــاطق احلــضريةاألخــ
دعاء بوجود غـري مـشروع ألفـراد        اأي  يف  اللبناين بالتحقيق الفوري    اجليش  املؤقتة، بالتعاون مع    

القـوة   و. معلومات حمـددة هبـذا الـشأن   يف حالة ورودمسلحني أو أسلحة داخل منطقة عملياهتا      
أفـراد مـسلحني غـري مـأذون هلـم          معـدات أو أسـلحة أو       لضمان عـدم وجـود      سعيا منها    ،تةاملؤق

ــزال    ــة عملياهتــا، ال ت ــة املــشمولة   علــى اللجــوء مــصممة داخــل منطق  إىل كــل الوســائل الالزم
غـري أن الواليـة املـسندة إليهـا         . بواليتهــا وإىل أقصــى مدى يف إطار قواعد االشتباك اخلاصة هبا         

يش املنازل واملمتلكات اخلاصة ما مل يتوافر لديها دليل موثوق علـى انتـهاك القـرار      ال ختوهلا تفت  
، وخباصة على وجود خطر داهم بتنفيذ نشاط معاد انطالقا من ذلـك املوقـع            )٢٠٠٦ (١٧٠١
وحىت تارخيه، مل ُيقدم إىل القوة املؤقتة دليـل علـى وجـود هياكـل عـسكرية أساسـية                   . بالتحديد

يــب أسلحة إىل داخـــل منطقــــة عملياهتــــا، ومل تعثـــر علـى أي دليـل مـن                   جديــدة أو على هتر   
  .هذا النوع

ودأبت القوة املؤقتة بالتعاون مع اجليش اللبناين، على تعزيز رصـد نقـاط الـدخول عـرب         - ٢٩
كمــا تــسري دوريــات يف ســائر أحنــاء منطقــة عملياهتــا، مبــا فيهــا املنــاطق  . هنــر الليطــاين وضــبطها

.  وتضطلع بأنشطة املراقبة والرصد، ال سيما عند نقاط الدخول ويف املنطق املـشبوهة             احلضرية،
وإضــافة إىل ذلــك، أكــدت قيــادة اجلــيش اللبنــاين أهنــا ســتحقق يف أي ادعــاءات بوجــود أفــراد   
مسلحني أو أسلحة بدون إذن يف املنطقة، وأهنا ستتخذ إجراءات فوريـة عنـد تلقيهـا أدلـة علـى        

والقـرارات احلكوميـة    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١اط غري مشروع خيـالف القـرار        ذلك، وستنهي أي نش   
  .ذات الصلة، وحتديدا فيما خيص الوجود غري املشروع لألفراد املسلحني واألسلحة

وواصلت فرقة العمليات البحرية التابعة للقـوة املؤقتـة تنفيـذ واليتـها املزدوجـة املتمثلـة                   - ٣٠
ين، وال سـيما بـالقرب مـن حـدود البلـد البحريـة،              يف اعتراض السفن على طول الـساحل اللبنـا        

. ملنع دخول األسلحة غـري املـأذون هبـا ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد، ويف تـدريب البحريـة اللبنانيـة             
ــشرين األول      ــها يف تـ ــدئها مهمتـ ــذ بـ ــة، منـ ــذه الفرقـ ــت هـ ــوبر /وقامـ ــاعتراض ٢٠٠٦أكتـ ، بـ

ر تقريــري األخــري، ومنــذ صــدو.  ســفينة يف منطقــة عملياهتــا٢٥ ٠٠٠واســتجواب أكثــر مــن 
 عملية تفتيش أخرى للسفن اليت اشتبه فيها، مما رفع العدد اإلمجايل هلـذه العمليـات             ٧٢أجرت  

 اليت أجريـت منـذ صـدور    ٧٢ومن بني عمليات التفتيش الـ .  عملية منذ إنشاء الفرقة٣١٢إىل  
 اللبنانيــة وقامــت البحريــة.  عمليــة٤٢التقريــر الــسابق، طلبــت فرقــة العمليــات البحريــة إجــراء  

واجلمــارك اللبنانيــة بتفتــيش الــسفن للتحقــق مــن عــدم وجــود أســلحة أو مــواد ذات صــلة غــري  
وخـــالل تفتـــيش إحـــدى الـــسفن يف . مـــأذون هبـــا علـــى متنـــها ومسحـــت هلـــا مجيعهـــا بـــالعبور
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 لبنــاين اســتقل الــسفينة بــصورة مــايو، كــشفت الــسلطات اللبنانيــة عــن وجــود مــواطن /أيــار ٨
ومنــذ . أجــنيب، فاعُتقــل وُســلم إىل األمــن العــام ملواصــلة التحقيــق معــه  مــشروعة يف مرفــأ  غــري

صدور تقريري السابق، بدأت البحرية اللبنانيـة تتـوىل داخـل امليـاه اإلقليميـة وعلـى حنـو منـتظم                
مسؤولية اعتراض السفن اليت تقترب من املرافئ اللبنانية، بينما تضطلع فرقة العمليـات البحريـة               

  .الرصد بدور
الل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وقعـت أحـداث مبحـاذاة خـط الطفافـات علـى حنـو                     وخ  - ٣١

وألقــى جــيش الــدفاع اإلســرائيلي جنــوب هــذا اخلــط عبــوات متفجــرة يف  . يكــاد يكــون يوميــا
وذكـر جـيش    . املنطقة بوترية متزايدة، وأطلقت مرات عديدة أعرية نارية حتذيرية مبحاذاة اخلط          

م به هو مبثابة تدابري أمنية ضد قوارب الـصيد اللبنـاين الـيت تقتـرب                الدفاع اإلسرائيلي أن ما تقو    
ومــع أنــه مل ُتــسند إىل اليونيفيــل مهمــة رصــد هــذا اخلــط الــذي . مــن خــط الطفافــات أو تعــربه

أقامته إسـرائيل مـن جانـب واحـد، والـذي ال تعتـرف بـه احلكومـة اللبنانيـة، أثـريت املـسألة يف                         
 القـوة عـن قلقـه مـن تلـك األحـداث الـيت تـساهم يف زيـادة                   إطار الفريق الثالثي، وأعـرب قائـد      

واقتــرح جــيش الــدفاع اإلســرائيلي أن ينــاقش الفريــق الثالثــي أيــضا . حــدة التــوتر بــني الطــرفني
. املسائل البحرية، وبالتحديـد األنـشطة والتـدابري األمنيـة علـى كـل مـن جـانيب خـط الطفافـات                     

ــوة امل    ــضا إىل الق ــة أي ــة اللبناني ــت احلكوم ــع      وطلب ــات يتماشــى م ــن الطفاف ــة وضــع خــط م ؤقت
  .الدولية املعايري

  
  ترتيبات األمن واالتصال  -باء   

ما زالت االجتماعات الثالثية الشهرية اليت يرأسها قائد القـوة، مـع ممـثلني عـن اجلـيش                    - ٣٢
اللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي، تشكل اآللية املركزية لالتصال والتنسيق، وإحدى الوسـائل            

ونوقــشت  .  حتــدد يف إطارهــا تــدابري معاجلــة املــسائل األمنيــة والعــسكرية مــع الطــرفني        الــيت
وأيـد الطرفـان مـا توصـلت إليـه حتقيقـات القـوة املؤقتـة يف                 ) ٢٠٠٦ (١٧٠١انتهاكات القـرار    

، والتوصـيات  ٢٠٠٩فربايـر  /ينـاير وشـباط  /اهلجمات الصاروخية اليت حـدثت يف كـانون الثـاين    
وحضر وكيل األمني العام لعمليات حفـظ الـسالم         . لحيلولة دون تكرارها  باختاذ تدابري حمددة ل   

، وشدد على أمهية الفريـق بالنـسبة لتقليـل          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦االجتماع الثالثي الذي ُعقد يف      
خماطر تصاعد األحداث لتتحـول إىل أعمـال عدائيـة أو تـسبب حـاالت سـوء التفـاهم حبـدوث                     

) ٢٠٠٦ (١٧٠١فــان مــن جديــد التزامهمــا بــالقرار  وخــالل االجتمــاع، أكــد الطر . مواجهــة
وشددا على أمهية االجتماعات الثالثية يف توطيد االستقرار وجتنـب األعمـال األحاديـة اجلانـب             

  .التوتر اليت قد تزيد
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وتواصل التشاور املنتظم بني القوة املؤقتة والقيادة العليا للجـيش اللبنـاين خـالل الفتـرة                  - ٣٣
وظـل  . مما كفل اتباع هنج استراتيجي منسق بدقة لتنفيـذ اجلهـتني أنـشطتهما          املشمولة بالتقرير،   

االتصال اليومي بينهما وثيقا على خمتلف املستويات، مما يـسر التنـسيق الفعـال علـى الـصعيدين                  
وما زال للجيش اللبناين ضباط اتصال يف مقـر اليونيفيـل يف النـاقورة ويف               . العمليايت والتكتيكي 
ات، وللقــوة املؤقتــة ضــابط اتــصال يف مقــر اجلــيش اللبنــاين يف صــور، يف مقــر كــل مــن القطاعــ

  .جنوب لبنان
أبريل، أبلغ اجليش اللبنـاين القـوة املؤقتـة بأنـه سـيجري التعـديالت الالزمـة                 /ويف نيسان   - ٣٤

على نشر قواته يف مجيع أحناء البلد، ومن بينها منطقة عمليـات القـوة املؤقتـة، قبـل االنتخابـات                    
ــة املقبلــة، هبــدف نــشر أقــصى عــدد ممكــن مــن جنــوده وتعزيــز قــدرهتم علــى احلركــة     الربملان . ي

أبريل وجوده يف املنطقـة الواقعـة جنـوب    /وكخطوة أوىل، قلص اجليش اللبناين يف أواخر نيسان      
هنـر الليطــاين إىل ثالثـة ألويــة، أحـدهم جمهــز مبعـدات ثقيلــة واآلخـران مبعــدات خفيفـة، وكتيبــة       

مايو، ُعزز أحد اللواءين اجملهزين مبعدات خفيفة بكتيبة مدفعية وكتيبـة           /ارويف أواسط أي  . مؤللة
ويعتزم اجليش اللبناين أيـضا تعزيـز اللـواء         .  فرد ١ ٧٠٠ إىل   ١ ١٠٠دبابات، مما زاد قوامه من      

اخلفيــف الثــاين علــى املنــوال نفــسه يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام، ممــا ســيعيد قــوام جنــوده       
 فــرد مــوزعني علــى ثالثــة ٥ ٥٠٠يــات القــوة املؤقتــة إىل مــا يقــارب املنــشورين يف منطقــة عمل
ويف الوقــت نفــسه، يعــزز اجلــيش اللبنــاين حاليــا وجــوده يف املنــاطق  . ألويــة جمهــزة بألويــة ثقيلــة

ــات         ــة عملي ــدخول إىل منطق ــاط ال ــى نق ــشدد ســيطرته عل ــا سي ــة مشــال هنــر الليطــاين، مم الواقع
 نــشر ألويــة اجلــيش الثالثــة الباقيــة وتعزيزهــا يف منطقــة ومــن املتوقــع لعمليــات إعــادة. اليونيفيــل

عمليات القوة املؤقتة أن متنحه مزيدا مـن اإلمكانيـات واملرونـة للقيـام بعمليـات باالشـتراك مـع                 
  .القوة املؤقتة

. وظلت عملية التنسيق مع جيش الدفاع اإلسرائيلي واالتصال به جتـري بـصورة فعالـة         - ٣٥
 علــى عالقــات وثيقــة ومثمــرة مــع نظرائــه يف اجلــيش املــذكور ومــع وحــافظ قائــد القــوة املؤقتــة

ومــا زال للقــوة املؤقتــة فريــق اتــصال مــن  . غريهــم مــن كبــار املــسؤولني الــرمسيني اإلســرائيليني 
ــادة الــشمالية جلــيش الــدفاع اإلســرائيلي يف زيفــات    ومل يتحقــق خــالل . ضــابطني يف مقــر القي

إقامــة مكتــب القــوة املؤقتــة يف تــل أبيــب، ومــا بــرح الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أي تقــدم بــشأن 
  .جيش الدفاع اإلسرائيلي متمسكا مبوقفه بأنه ال توجد حاجة إىل ذلك املكتب
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  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   
كما أشـرت مـن قبـل، مـا زالـت لـدى حـزب اهللا قـدرة عـسكرية كـبرية مـستقلة عـن                       - ٣٦

). ٢٠٠٦ (١٧٠١و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ا يتنـاىف والقـرارين      القدرة العسكرية للدولة اللبنانية، مب    
وما زالت هذه القدرة العسكرية تشكل حتديا خطرا لقدرة الدولة اللبنانية علـى بـسط سـيادهتا                 

  .أراضيها التامة على
وتعهــد قــادة حــزب اهللا يف مقــابالت أجريــت معهــم وبيانــات أدلــوا هبــا خــالل الفتــرة    - ٣٧

فظون بــسالحهم طاملــا ظــل لبنــان حمــتال وطاملــا ظلــت الدولــة   املــشمولة بــالتقرير، بــأهنم ســيحت 
واجليش غري قادرين على محاية البلـد، وأن لـديهم اآلن ترسـانة أسـلحة مل يـسبق هلـا مثيـل منـذ          

  .١٩٨٢عام 
وأذكر أيضا أن نائب األمني العام حلزب اهللا ذكـر يف إحـدى املقـابالت أن حـزب اهللا                   - ٣٨

ئل الفلـسطينية يف غـزة، مبـا يف ذلـك املـساعدات العـسكرية          قد قـدم مجيـع أنـواع الـدعم للفـصا          
  .على مدى فترة طويلة

 القيـادة العامـة   -وما زال وجود قواعد عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطني              - ٣٩
ووجـود  . وفتح االنتفاضة خارج املخيمات الفلسطينية الرمسية يشكل أيضا انتهاكا لـسيادة لبنـان        

 العسكرية على احلدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية ميثـل مـشكلة                  بعض هذه القواعد  
وقـد طلبـت إىل احلكومـة    . إضافية إىل املشاكل اليت حتول دون السيطرة على احلدود بني البلـدين    

اللبنانية تفكيك تلك القواعد، كما طلبت إىل حكومة اجلمهورية العربية السورية أن تتعاون مـع               
الرسـالتني  يـة الـسورية لـدى األمـم املتحـدة يف            ونقل املمثـل الـدائم للجمهوريـة العرب       هذه اجلهود   

األمــن وإيلَّ،   اللــتني وجههمــا إىل رئــيس جملــس٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣٠املتطــابقتني املــؤرختني 
موقــف بلــده مــن هــذه املــسائل، مــشريا إىل أن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية لــن تتــدخل يف هــذه   

ــك    املواضــيع إال إذ ــصة ذل ــة املخت ــسلطات اللبناني ــا ال ــت إليه ــارت   . ا طلب ــي، أث ــى حــد علم وعل
  . آنذاكمايو مع رئيس أركان اجليش السوري/السلطات اللبنانية هذه املسألة يف شهر أيار

مارس، أسفر انفجار قنبلة على جانب الطريق خارج خميم املّيه ومّيـه يف             / آذار ٢٣ويف    - ٤٠
 التحرير الفلسطينية يف لبنان، الـسيد كمـال مـدحت، وثالثـة        صيدا عن مقتل نائب ممثل منظمة     

ــذا اهلجــوم اإلرهــايب   . أشــخاص آخــرين  ــد أدنــت ه ــسؤوليتها عــن   . وق ــة م ــن أي جه ومل تعل
احلــادث، ومــا زال التحقيــق الــذي تقــوم بــه الــسلطات اللبنانيــة واملــسؤولون يف املخيمــات          

 عني احللوة بـصيدا عـضو مـن الرتـب           يونيه، اغتيل يف خميم   / حزيران ١٦ويف  . الفلسطينية جاريا 
وبــالرغم مــن هــذين االعتــداءين، أســفر التعــاون الوثيــق بــني املــسؤولني يف         . الــدنيا يف فــتح 

املخيمات الفلـسطينية والـسلطات اللبنانيـة عـن حتـسني أمـن املخيمـات خـالل الفتـرة املـشمولة                     
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م هـذه التـدابري، مـا زال    ورغ. بالتقرير، وقد ظهر ذلك من بقاء احلالة هادئة خالل االنتخابات      
  .التوتر داخل خميمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان قابال للتصاعد

وما زلت أعتقد أن نزع سالح مجيع اجلماعات املسلحة يف لبنان جيـب أن جيـري عـن                    - ٤١
ويف هذا الصدد، عقـد املـشاركون يف احلـوار الـوطين     . طريق عملية سياسية يشرف عليها لبنان     

 مــسألة وضــع اســتراتيجية دفاعيــة، وجيمــع قــادة البلــد الــسياسيني برئاســة الــرئيس   الــذي يعــاجل
مــارس / آذار٢ســليمان، ثالثــة اجتماعــات أخــرى خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وذلــك يف 

وبذلك يـصل جممـوع اجتماعاتـه إىل سـبعة منـذ أعيـد              . يونيه/ حزيران ١أبريل و   / نيسان ٢٨ و
  .٢٠٠٨مايو /حة الذي أبرم يف أيارانعقاده بناء على اتفاق الدو

ويف األشهر األخرية، تعهد املشاركون يف احلوار الـوطين بتنفيـذ القـرارات الـيت اختـذت                   - ٤٢
، ومن بينـها تفكيـك القواعـد الفلـسطينية     ٢٠٠٦يف جلسات احلوار الوطين اليت عقدت يف عام      

ــا لعمليــ       ــصرحيات دعم ــن الت ــدد م ــوا بع ــؤدي إىل  املوجــودة خــارج املخيمــات، وأدل ة ســلمية ت
ويف اخلتــام، اتفــق املــشاركون يف احلــوار الــوطين علــى إنــشاء . يونيــه/ حزيــران٧االنتخابــات يف 

آليات تساعد على إجراء مناقشة مستقبال ملسألة وضع استراتيجية للدفاع الوطين، علـى أسـاس               
  .املستقبل يفاملقترحات اليت قدمها أعضاء يف احلوار الوطين من قبل وتلك املتوقع تقدميها 

  
 حظر توريد األسلحة -دال   

ــضي   - ٤٣ ــرار   يقت ــسية يف الق ــة مــن احل) ٢٠٠٦ (١٧٠١أحــد األحكــام الرئي ــة لبنانالكوم ي
ملنـع دخـول األسـلحة أو مـا يتـصل هبـا       عبـور  وغريها من نقـاط ال فرض األمن على حدود لبنان  

 مجيـع الـدول منـع    لـى عكـذلك يف القـرار أن   جملـس األمـن   وقـرر   . دون موافقتـها  يـه من عتاد إل  
، نــان بأســلحة ومــا يتــصل هبــا مــن عتــادبيــع أو تزويــد الكيانــات أو األفــراد يف لبمــن مواطنيهــا 

 .انطالقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات اليت ترفع علمهاالقيام بذلك  أو

ــة احلــدود، ا        - ٤٤ ــشتركة ملراقب ــوة امل ــالتقرير، واصــلت الق ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــزودة وأثن مل
اجلـيش، وقـوى األمـن الـداخلي، واجلمـارك، ودائـرة األمـن           (بعناصر من أربع وكـاالت لبنانيـة        

ــام ــسافة       )الع ــى م ــدة عل ــشمالية املمت ــول احلــدود ال ــى ط ــها عل ــومترا٩٠، عمل ــادت وأ . كيل ف
 القــوة املــشتركة ملراقبــة احلــدود األشــخاص الــذين اعتقلتــهم عــدد بارتفــاع الــسلطات اللبنانيــة 

مـايو، افتـتح رمسيـا      / أيـار  ٢٦ويف  . خـالل الربـع األخـري     صـادرهتا   تجاريـة املهربـة الـيت       السلع ال و
  .املعرب احلدودي بني لبنان واجلمهورية العربية السورية يف البقيعة
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، وضـع   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠وعقب قرار اختذه جملس الوزراء اللبنـاين يف           - ٤٥
لنـشر قـوة ثانيـة مـشتركة ملراقبـة احلـدود         عملياتيـة   خطـة   خالل الفترة املشمولة بالتقرير مـشروع       

على طول اجلزء الواقع يف أقـصى الـشمال مـن احلـدود الـشرقية مـع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                        
وقـد عـيِّن    . كيلـومترا، بـدءا مبرحلـة أوىل يف اجلـزء الـشمايل مـن احلـدود            ٧٠واملمتد على مسافة    

القـوات   ذ هذه اخلطة، ستنـشر يتنففور و .اللبناينيش  اجلبالفعل قائد القوة اجلديدة، وهو لواء يف      
 .السورية  يف املائة من احلدود اللبنانية٥٠يتجاوز نسبة املشتركة ملراقبة احلدود على طول 

 / متـوز  ١٥حـىت   ، ومـن املتوقـع أن تـدوم         لنـشر هـذه القـوة     وبدأت املرحلـة التحـضريية        - ٤٦
 حبلـول يف منطقـة املـسؤولية اجلديـدة    بأكملها  لقوة  انشر  ومن املقرر االنتهاء من     ،  ٢٠٠٩ يوليه
ومتشيا مـع إحـدى التوصـيات الرئيـسية للفريـق املـستقل الثـاين لتقيـيم                  .٢٠١٠أبريل  / نيسان ١

اجلهـات   التنـسيق بـني   تيـسري   الوضع فيمـا يتعلـق برصـد احلـدود اللبنانيـة، قـام منـسقي اخلـاص ب                 
 /حزيـران  ٤ و ٣ويـومي    .باجتـاه الـشرق   للتوسـع بنـشر هـذه القـوة         املاحنة مـن أجـل التخطـيط        

مـسؤولني يف   ضـمت    حلقـة عمـل      ، مبـساعدة مـن منـسقي اخلـاص        ،اللبنـاين يش  يونيه، عقـد اجلـ    
لبنان األمنية ويف الوزارات الرئيسية واجلهـات املاحنـة املعنيـة بغـرض اسـتعراض مـشروع             أجهزة  

 .لشرقنشر القوة املشتركة ملراقبة احلدود باجتاه ااملتعلقة بخطة العمل 

وأبلغــت الــسلطات الــسورية منــسقي اخلــاص بــأن نــشر القــوات الــسورية علــى طــول     - ٤٧
وأبلغـتين   .احلدود متواصـل، مـع اإلشـارة إىل أن النـشر جيـري بالتنـسيق مـع الـسلطات اللبنانيـة                    

احلكومة اللبنانية أيضا بأن التعاون والتنسيق مع اجلمهورية العربية السورية بشأن مـسائل إدارة              
 .د املشتركة يتواصالن بصورة منتظمة ومرضيةاحلدو

تعلــيم احلــدود بــني لبنــان بعــدم تــأثر تزال تــغــري أن اإلدارة الفعالــة للحــدود اللبنانيــة ال   - ٤٨
ر علـى  واجلمهورية العربية السورية وبالوجود املستمر للقواعد العسكرية الفلـسطينية الـيت تنتـش            

 .جانيب احلدود بني البلدين

، مل تبلــغ احلكومــة )٢٠٠٦ (١٧٠١ن تنفيــذ القــرار عــتقريــري األخــري ومنــذ صــدور   - ٤٩
 .هتريـب األسـلحة إىل داخـل لبنـان        االت مـن    األمـم املتحـدة بوقـوع أي حـ        أجهزهتا  اللبنانية وال   

من جهتها ادعـاء وقـوع انتـهاكات كـبرية حلظـر توريـد األسـلحة                ية  سرائيلاإلكومة  احلوتواصل  
ثنـاء الزيـارة الـيت قـام هبـا منـسقي اخلـاص إىل إسـرائيل، أبلغتـه                   وأ .عرب احلـدود اللبنانيـة الـسورية      

ميلـك  أنـه  بنـاء قواتـه، و  عيـد  ادعاءات مفادها أن حزب اهللا ال يزال ي      بأن مثة   احلكومة اإلسرائيلية   
وعلى الرغم من أن األمم املتحدة تأخـذ         .القادرة على ضرب إسرائيل   الصواريخ  عددا هاما من    

 .مستقل د، ليس مبقدورها التثبت من هذه املعلومات بشكلهذه االدعاءات على حممل اجل
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 األلغام األرضية والقنابل العنقودية -هاء   
 املـسؤول الرئيـسي عـن       ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ١اعتبارا من    اللبناينأصبح اجليش     - ٥٠

ملتعلقـة  اعمـال   عن طريق املركز اللبناين لأل    وذلك  تنسيق عمليات إزالة األلغام ألغراض إنسانية       
ن انطالقــا مــن املركــز حاليــا إدارة عمليــات إزالــة األلغــام يف جنــوب لبنــاهــذا ويتــوىل  .باأللغــام

وينحــصر عمــل مركــز األمــم  .املتعلقــة باأللغــام التــابع لــه يف النبطيــةعمــال املركــز اإلقليمــي لأل
ــا يف دعــم    ــة عناصــر املتحــدة لتنــسيق مكافحــة األلغــام حالي ــة األلغــام بإزااملعنــيني القــوة املؤقت ل
املتعلقــة عمــال  االتــصال بــني املركــز اللبنــاين لألوإبطــال املعــدات املتفجــرة، ويف القيــام بوظيفــة

، انتقــل مركــز األمــم املتحــدة لتنــسيق مكافحــة ٢٠٠٩أبريــل /ويف نيــسان .اليونيفيــلباأللغــام و
 .األلغام من قاعدته يف صور إىل الناقورة لدعم القوة املؤقتة على حنو أفضل

املتعلقــة بعــدد القنابــل بيانــات المــن إســرائيل تلقــت القــوة املؤقتــة مــايو، / أيــار١٢ويف   - ٥١
نوعها وموقعها، وما يتـصل هبـا مـن    ب و٢٠٠٦أثناء نـزاع عام العنقودية اليت أطلقتها على لبنان      

الطــائرات ونظــم إطــالق   -معلومــات مفــصلة عــن وســائل اإلطــالق الكــربى  خــرائط تــشمل 
  التابعـة   مم، فضال عن مواقع إطالق النـار املزعومـة         ١٥٥واملدفعية من عيار    الصواريخ املتعددة   

لقيهـا  الـسلطات اللبنانيـة بت  عمـدت اليونيفيـل فـورا إىل إبـالغ     و. زب اهللا داخل جنوب لبنـان     حل
قيـد  ذكورة هذا التقرير، كانت البيانـات املـ     وقت كتابة   و .اللبناينيش  البيانات وسلمتها إىل اجل   

الـصغرية  القنابـل   الـيت حـددت يف امليـدان و       سـقوط القنابـل العنقوديـة،       نـة مبواقـع     التحليل واملقار 
 مركــز األمــم وانتــهى .٢٠٠٦ أغــسطس /ة الــيت متــت إزالتــها منــذ آبوالــذخائر غــري املنفجــر

تقيـيم خـرائط   مـن  املتعلقـة باأللغـام   لألعمـال   املتحدة لتنـسيق مكافحـة األلغـام واملركـز اللبنـاين            
الــذي يعــد مفيــدا، فيمــا جتــرى تقييمــات يف امليــدان بغــرض    العنقوديــة مواقــع ســقوط القنابــل  

 . لقنابل عنقوديةجديدةحمتملة مواقع الكشف عن 

املتعلقــة باأللغــام يف عمــال التقرير، قــام املركــز اإلقليمــي لألوخــالل الفتــرة املــشمولة بــ  - ٥٢
يـدان وبتـسجيلها،     موقعـا إضـافيا مـن مواقـع القنابـل العنقوديـة يف امل              ١٢بالكـشف عـن     النبطية  

ومنـــذ صـــدور  . موقعـــا١ ٠٧٣لمواقـــع املـــسجلة إىل اآلن اإلمجـــايل لعـــدد الوبـــذلك أصـــبح 
قنابـل   مبـا يف ذلـك ال  -األخري، وقعـت سـبع حـوادث مـن جـراء الـذخائر غـري املنفجـرة           التقرير

ــة ــام    - العنقودي ــزاع ع ــا ن ــيت خلفه ــسببت ب، و٢٠٠٦ ال ــاة ت ــتة وإصــابشــخص واحــد  وف ة س
العـدد اإلمجـايل للقتلـى واملـصابني يف صـفوف           وهبذه احلـوادث يـصل       .روحأشخاص آخرين جب  

إضافة إىل ذلك، وقع حادثان مـن جـراء   .  مصابا٢٤٤ قتيال و ٢٨املدنيني منذ هناية الرتاع إىل      
، وهـو مـا أدى إىل إصـابة ثالثـة مـدنيني خـالل               ٢٠٠٠انفجار ألغـام أرضـية زرعـت قبـل عـام            

الـيت متـت يف     إزالـة األلغـام      ومل تقـع أي حـوادث خـالل عمليـات            .الفترة املشمولة هبذا التقريـر    
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هـذه العمليـات، مشلـت       ضـحية بـسبب      ٥٧، وقعـت    ٢٠٠٦أغـسطس   /ومنـذ آب   .هذه الفترة 
 . مصابا٤٣ قتيال و ١٤
  

 ترسيم احلدود -واو   
 ١٦٨٠ مـن القـرار      ٤ة  والفقر) ٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار    ١٠سعياً إىل تنفيذ الفقرة       - ٥٣

إىل ترســيم احلــدود بــني لبنــان واجلمهوريــة العربيــة   ني دعــا فيهمــا جملــس األمــن  لــتال) ٢٠٠٦(
 .السورية، واصلت دعوة حكوميت البلدين للتوصل إىل اتفاق بشأن حدودمها املشتركة

وعقب االتفاق الذي توصل إليه رئيسا لبنان واجلمهورية العربية الـسورية يف اجتمـاع                - ٥٤
ــد  ــذي عقـ ــة الـ ــهر آباهالقمـ ــ/ يف شـ ــدود  ٢٠٠٨سطس أغـ ــة احلـ ــل جلنـ ــادة تفعيـ ــرض إعـ    بغـ

 يــةلبنانالكومــة احلالــسورية املكلفــة بترســيم احلــدود املــشتركة بــني البلــدين، أبلغــت   - اللبنانيــة
 .منسقي اخلاص بـأن وفـدها إىل جلنـة احلـدود املـشتركة يترأسـه األمـني العـام لـوزارة اخلارجيـة                      

لكنـها  السورية بـذلك، و   اجلمهورية العربية    إىل أهنا أشعرت حكومة      يةلبنانالكومة  احلوأشارت  
 منـسقي اخلـاص بـأن       يـة لبنانالكومة  احلويف غضون ذلك، أبلغت      .هاأي رد من  مل تتلق   إىل اآلن   

 .وفدها دأب على عقد اجتماعات حتضريية دورية

، أبلغين رئيس اجلمهوريـة العربيـة الـسورية بـأن حكومتـه             ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٩ويف    - ٥٥
ترسيم احلدود مع لبنان حال اختتام أعماهلا على حـدود اجلمهوريـة العربيـة            ستشرع يف أعمال  
، أبلغـت حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية           ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٧ويف   .السورية مع األردن  

قــد تــصاالت االمنــسقي اخلــاص بــأن األعمــال الفنيــة املتعلقــة باحلــدود األردنيــة أجنــزت وبــأن    
 .هبدف عقد اجتماع للجنة ترسيم احلدود اللبنانية السورية يةلبنانالكومة احلمع أجريت 

 .اومنذ صـدور تقريـري الـسابق، مل حيـرز أي تقـدم بـشأن مـسألة منطقـة مـزارع شـبع                     - ٥٦
 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠الـصادر يف    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ عن تنفيذ القرار     يويف تقرير 

)S/2007/641( اء علـى أفـضل املعلومـات املتاحـة     ملنطقة مزارع شـبعا بنـ  ةدا مؤقتو، قدمت حد. 
التحديد املؤقت باعتباره أساسا معقوال وعمليا لتـذليل إحـدى   هذا   يةلبنانالكومة  احلقبلت  قد  و

. العقبات اليت تقف حجر عثرة يف طريق إرساء وقف دائـم إلطـالق النـار بـني لبنـان وإسـرائيل              
  مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    ال مـن إسـرائيل وال   لـق   وعلى الرغم من طلبايت املتكررة، مل أت      

  . حتديد هذه املنطقة املؤقتأي ردود رمسية على
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 تحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتهاأمن قوة األمم امل  -ثالثا   
ــا زالــت مــس   - ٥٧ ــان وســالمتهم حتظــى      أم ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت ــراد ق لة أمــن أف

وواصـلت الـسلطات   .  الفينـة والفينـة  هديدات بني لتا ىتلقما فتئت ت  القوة املؤقتة    إذ إن . بأولوية
اللبنانيــة واجلــيش اللبنــاين تعاوهنــا وبــذهلا للجهــود املــشتركة لكفالــة التــصدي بالطريقــة املالئمــة 

ورغـم التـزام مجيـع األطـراف بـضمان سـالمة القـوة        . حيتمل أن تواجهـه مـن هتديـدات أمنيـة      ملا
 القانون وحفـظ النظـام، مـضت القـوة يف إعـادة             وأمنها وتويل احلكومة اللبنانية مسؤولية تطبيق     

النظر بانتظام يف إجراءاهتا وركزت على ختفيف املخاطر اليت قد يتعرض هلا موظفوها ومعـداهتا               
ويف هذا الـصدد، تـستطيع القـوة أن تعتمـد،      . ومنشآهتا، ويف الوقت نفسه ضمان تنفيذ واليتها      

 تتبـع لتعطيـل األجهـزة املتفجـرة، علـى الطـائرات             باإلضافة إىل التدابري اإللكترونية املضادة الـيت      
 وهي من املعدات اليت تكتسي أمهية حامسة لتخفيف املخـاطر           - دون طيار بالصغرية اليت تعمل    

 .ة القوة وأمن املوظفني املدنينياستخدامها لتعزيز محايتقدير أمر قائد القوة لواليت يعود 

ــسلطات      - ٥٨ ــا ال ــيت جتريه ــذي   واســتمرت التحقيقــات ال ــة واإلســبانية يف اهلجــوم ال اللبناني
 وراح ضـحيته سـتة أفـراد مـن حفظـة الـسالم              ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ٢٤تعرضت له القـوة يف      

ي هذا اهلجـوم مـا زالـت جمهولـة وبـالنظر إىل       نفذومبا أن هوية م   .  مع الوحدة اإلسبانية   العاملني
يف التحقيقـات األوليـة     القـضية لـدى قاضـي       تبقى  عدم وجود أي مشتبه فيهم رهن االحتجاز،        

 شهودالـ  بالتقرير، عـدداً مـن    خالل الفترة املشمولة،استجوب القاضيقد  و. حملكمة العسكرية ا
 .اهلجومعلى 

جمموعـة مـن    أبريل بـشأن الـدعوى املقدمـة ضـد          /وعقدت جلستان إضافيتان يف نيسان      - ٥٩
ــا ف        ــة، مب ــهم اإلرهابي ــن الت ــسلة م ــذين حيــاكمون الرتكــاهبم سل ــهمني ال ــذي   املت ــا اهلجــوم ال يه

 القوة على جسر القامسية، ومثانية أفـراد مـن هـذه اجملموعـة      ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٦استهدف يف   
وفيمـا يتعلـق بـاهلجوم الـذي        ). سـتة أفـراد مـا زالـوا فـارين مـن وجـه العدالـة               (رهن االحتجاز،   

ستني  بالقرب من صيدا، عقدت احملكمة جلـ       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٨تعرضت له القوة يف     
 حملاكمة جمموعة من املتهمني، أحدهم رهـن االحتجـاز،          ٢٠٠٩يونيه  /مارس وحزيران /يف آذار 

 .يع جلسات احملكمة بصفتها مراقباوحتضر القوة مج. بينما حياكم أربعة آخرون غيابيا
  

  األمم املتحدة املؤقتة يف لبناننشر قوة  - رابعا  
وام العسكري لقوة األمم املتحـدة املؤقتـة        ، بلغ إمجايل الق   ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٥يف    - ٦٠

ــان   امــرأة، باإلضــافة إىل قــوة مدنيــة تتكــون مــن      ٤٤١ فــردا، مــن ضــمنهم   ١٢ ٠٥١يف لبن
.  امـرأة ١٧٢ موظفـا وطنيـا مـن ضـمنهم     ٦٦٤ امـرأة، و  ٨٨موظفا دوليـا مـن ضـمنهم       ٣٢٨
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ان التـابع هليئـة      مراقبا عسكريا، من ضمنهم امرأة واحدة، من فريق مراقيب لبن          ٥٣ويدعم القوة   
وقامت حكومة بولندا، تنفيذا إلخطارها األمـم املتحـدة باعتزامهـا           . األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة   

أبريـل، وسيـستكمل    /سحب قواهتا من القوة، بسحب فصيلتني من القطـاع الـشرقي يف نيـسان             
عثـور  وتتواصل اجلهود من أجـل ال     . ٢٠٠٩أكتوبر  /سحب الوحدة برّمتها حبلول تشرين األول     

على من حيل حمل العاملني يف اللوجستيات والصيانة، وحمل سرايا املشاة الـيت توفرهـا بولنـدا يف                  
ومــن املتوقــع إيفــاد ســرية ماليزيــة إضــافية إىل القــوة املؤقتــة حبلــول هنايــة شــهر  . الوقــت الــراهن

لـى  زد ع. ، وذلك كجزء من عملية تعزيـز القـوة بـأربع سـرايا أخـرى مـن املـشاة            يونيه/حزيران
ذلك أن حكوميت إندونيسيا ونيبال أبلغتا األمم املتحدة بأهنما على استعداد لتعزيـز مـسامهاهتما          

وتتواصل أعمال توسيع مقـر القـوة يف النـاقورة          . احلالية إىل القوة بتقدمي كل منهما سرية مشاة       
 الـيت  ى املـسائل ومـا زال ضـمان حتـسني طـائرات املراقبـة إحـد       . وفق اجلـدول الـزمين احملـدد هلـا        

 .حتظى باألولوية

مـارس بعـدد   /وبدأت فرقـة العمليـات البحريـة التابعـة للقـوة تـضطلع مبهامهـا منـذ آذار              - ٦١
وأفــضى اخنفــاض عــدد الوحــدات العاملــة يف قــوة . خمفــض مــن الــسفن يتكــون مــن مثــاين ســفن

ــة، ألن عمليــات          ــة اللبناني ــشترك مــع البحري ــدريب امل ــل فــرص الت ــة إىل تقلي ــات البحري العملي
كما أن تسليم بلجيكا قيادة قـوة       . اعتراض السفن متثل املهمة الرئيسية لفرقة العمليات البحرية       

مـايو أحـدث تغـيريا يف تـشكيلة الـسفن الثمـاين             /العمليات البحرية إىل إيطاليا يف هناية شهر أيار       
دة فلم تعد هذه القوة متتلـك حاليـا سـوى فرقاطـة واحـ             . اليت تستخدمها قوة العمليات البحرية    

وطــرادة واحــدة ومخــسة زوارق خلفــر الــسواحل وســفينة إمــداد واحــدة عوضــا عــن فرقــاطتني   
كمـا خفـض عـدد الطـائرات العموديـة          . وطرادتني وثالثة زوارق خلفر السواحل وسفينة إمداد      

وبسبب ختفيض عـدد الفرقاطـات مـن اثنـتني          . لدى فرقة العمليات البحرية من ثالث إىل اثنتني       
ل بشكل عام إىل استخدام سفن صغرية يف فرقة العمليـات البحريـة، تـدنت               إىل واحدة واالنتقا  

قدرات قوة العمليات البحرية إىل مستوى اعترب أقل من املستوى الكـايف الـذي يكفـل تنفيـذها                  
على حنو تام لواليتها املزدوجة املتمثلة يف عمليات اعتراض السفن ويف أنشطة تـدريب البحريـة     

 .د لتعزيز قوة العمليات البحريةونة عملياهتا، وتبذل حاليا اجلهواللبنانية، وقد حد من مر
  

 مالحظات  - ساخام 
 لـذي أحـرز   يف حني يتواصل وقف األعمال العدائية بني إسرائيل ولبنان، ورغم التقدم ا             - ٦٢

أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، كـان التقـدم يف           ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يف تنفيذ بعض جوانب القرار      
 . مل يتحقق أي تقدم على اإلطالقيف بعض احلاالتوى أبطأ من املتوقع جماالت أخر
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 الفتـرة املـشمولة   هادئـاً بوجـه عـام أثنـاء     املؤقتـة   وكان الوضع يف منطقة عمليات القـوة          - ٦٣
 هـا علـى   وأحث). ٢٠٠٦ (١٧٠١ بـالقرار    ويسرين أن يكون الطرفان ما زاال ملتزمـان       . بالتقرير

 الــنفس واالســتفادة مــن ترتيبــات االتــصال والتنــسيق مــع أقــصى درجــات ضــبطإبــداء مواصـلة  
أي عبـور  وأشـري إىل أن  . ، وعلـى احتـرام وقـف األعمـال العدائيـة واخلـط األزرق       املؤقتـة القـوة 
اجلـيش اللبنـاين علـى      وأشـجع   ). ٢٠٠٦ (١٧٠١يؤذن به للخط األزرق هو انتـهاك للقـرار           مل

يف املنطقـة الواقعـة بـني       ة بـدون إذن     مواصلة تعزيز قدرته لضمان عدم وجود مـسلحني وأسـلح         
. نــع شــن هجمــات صــاروخية والقيــام بأعمــال عدائيــة أخــرىمل و،هنــر الليطــاين واخلــط األزرق

 انتـهاكٍ  يف األراضـي اللبنانيـة  الكـف فـورا عـن حتليـق مجيـع طائراهتـا فـوق            كما أناشـد إسـرائيل      
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١للسيادة اللبنانية وللقرار 

ن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي يواصـل احتاللـه جلـزء مـن قريـة الغجـر                   وأذكر مع القلق أ     - ٦٤
 ويــتعني علــى إســرائيل أن تنــهي .وملــساحة مــن األراضــي جمــاورة واقعــتني مشــال اخلــط األزرق 

وأناشـد  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القـرار   ملـا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى           انسحاهبا من املنطقـة وفقـاً       
قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان علـى اسـتعداد             تزال   وال. إسرائيل أن تفعل ذلك دون إبطاء     

 .انسحاب جيش الدفاع اإلسرائيلي التام من املنطقةلتيسري عملية 

إليه يف تقريري األخري، تـضطلع القـوة املؤقتـة بـدور هـام وقـد سـاعد                  وحسبما أشرت     - ٦٥
رار إىل جنـوب    تعاوهنا مـع اجلـيش اللبنـاين يف هتيئـة منـاخ اسـتراتيجي جديـد ويف إعـادة االسـتق                    

وقد حتقق ذلك نتيجة لنشر عدد كبري من القوات واملعـدات البحريـة الـيت     . لبنان واحلفاظ عليه  
تــستوجب مــوارد ماليــة كــبرية وتعتمــد علــى التــزام شــديد مــن جانــب بلــدان كــثرية مــسامهة     

أجــل ومــع ذلــك، أؤكــد مــن جديــد أنــه ال ميكــن اإلبقــاء علــى هــذا الوضــع إىل           . بقــوات
لى الطرفني انتهاز الفرصة اليت تتيحها القوة املؤقتة املنتشرة إلعادة التركيز علـى           فع. مسمى غري

مجيع القضايا العالقة يف سبيل حتقيق وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل األمـد وفقـا                        
 .)٢٠٠٦ (١٧٠١يتوخاه القرار  ملا

 األسـلحة غـري املـأذون       وضمان خلو املنطقة الواقعة بني هنر الليطاين واخلط األزرق من           - ٦٦
هتريـب األسـلحة إىل منطقـة       تثبـت    أدلة    على  املؤقتة  القوة عثرومل ت . هبا هو مسعى طويل األجل    

وجـود أسـلحة    على اإلطالق أن يستبعد كلياً      ومبا أنه يستحيل إثبات العدم، ال ميكن        . عملياهتا
اليت شـنت يف املاضـي مـن    وتدل اهلجمات الصاروخية   .  إليها وهتريبهايف املنطقة   غري مأذون هبا    

اسـتمرار  ، علـى احتمـال       املؤقتـة   القوة هلات  تعرضهذه املنطقة، وكذلك اهلجمات السابقة اليت       
والـسلطات  . أسلحة وعناصر مسلحة معادية مستعدة السـتخدامها يف منطقـة العمليـات           وجود  

يطـاين واخلـط   كفالـة خلـو املنطقـة الواقعـة بـني هنـر الل      اللبنانية هي املسؤولة بشكل رئيـسي عـن         
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وتـدعم قـوة    .  هبـا  األزرق من األفراد املسلحني أو املعدات العـسكرية أو األسـلحة غـري املـأذون              
 .يف هذا املسعىاجليش اللبناين األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 

ويضطلع اجلـيش اللبنـاين، بالـشراكة مـع القـوة املؤقتـة، بـدور رئيـسي يف تنفيـذ القـرار                        - ٦٧
ــا. )٢٠٠٦ (١٧٠١ ــدرجييا        وم ــه ت ــزز قدرت ــو يع ــة، وه ــة قوي ــت وعزمي ــالتزام ثاب ــل ب  زال يعم

وأعرب عن امتناين لتلـك البلـدان الـيت تـساعد يف جتهيـز القـوات                . مبساعدة جهات ماحنة دولية   
املسلحة اللبنانية وتدريبها، مبـا يف ذلـك سـالح البحريـة، وأحـث اجملتمـع الـدويل علـى مواصـلة                    

نه لتمكينها من االضطالع يف املستقبل مبـسؤولية أمنيـة فعالـة     تقدمي دعمه الشديد الذي ال بد م      
 .ة ونقاط الدخول حبرية إىل لبنانيف منطقة عمليات القوة املؤقت

يف  ز تقـدم احـر إ،  املؤقتـة ، بالتعاون مع القـوة الطرفني يواصالنويسرين اإلشارة إىل أن       - ٦٨
ــان علــى اخلــط األزرق    ــان و . وضــع عالمــات ظــاهرة للعي إســرائيل علــى مواصــلة  وأشــجع لبن

ظـاهرة للعيـان علـى اخلـط األزرق للحـد مـن       العالمـات  الوضـع  عمليـة   البنـاء وتـسريع     عملهما  
 .بناء الثقةلاالنتهاكات غري املقصودة و

املتواصـل بـالقوة املؤقتـة    وأعرب عن امتناين جلميع البلدان املسامهة بقوات على التزامها    - ٦٩
 من باب املغاالة التشديد على ضرورة تواصـل االلتـزام           وليس). ٢٠٠٦ (١٧٠١وبتنفيذ القرار   

والدعم هذين، مبا يف ذلك املسامهة بالقوات واملعدات الالزمـة لـتمكني القـوة املؤقتـة مـن تنفيـذ                  
وأود أن أشيد إشـادة قويـة بقائـد قـوة           . بكفاءة وفعالية كل ما كلفت به من أنشطة، برا وحبرا،         

وا ئـ  الـذين مـا فت  ، العسكريني منـهم واملـدنيني  ،فراد حفظ السالماألمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وأ     
يف حتقيــق الــسالم واالســتقرار يف جنــوب لبنــان، وكــذلك باملنــسق اخلــاص  يــؤدون دورا حيويــا 

ويف الوقـت ذاتـه، ال يـزال القلـق يـساورين إزاء سـالمة مـوظفي األمـم         . للبنـان ومبـوظفي مكتبـه   
 .وأمنهم  ضمان سالمتهما على التقيد بالتزامه أحث مجيع األطراف، لذااملتحدة وأمنهم

ــة يف وتقــدمي إســرائيل   - ٧٠ ــار ١٢إىل القــوة املؤقت ــة البيانــات  المــايو/أي  املتعلقــةدقيقــة الفني
كانت األمم املتحدة قد طلبتها مـراراً منـذ أن توقفـت األعمـال العدائيـة                اليت  القنابل العنقودية   ب

 . تفاؤيل أن البيانات تبدو مفيدة دواعيومن.  تطور إجيايبهو ٢٠٠٦أغسطس /يف آب

خاليا جتـسس إسـرائيلية تعمـل       مثة  ويساورين القلق إزاء ادعاءات احلكومة اللبنانية بأن          - ٧١
 اجلواسيس املزعومني يف العبور مـن لبنـان إىل          الدفاع اإلسرائيلي قد ساعد   جيش  يف لبنان، وأن    

ألعمـال  اأن يعـرض وقـف        ميكن ،صحته إذا ثبتت    ،إسرائيل عن طريق اخلط األزرق، وهو أمر      
الـيت أعربـت عنـها      باملخاوف الـشديدة    وأحيط علماً   . للخطر بني إسرائيل ولبنان  اهلش  العدائية  

الــسلطات اللبنانيــة يف هــذا الــصدد وبتأكيــدها أن هــذه األعمــال تــشكل انتــهاكاً لــسيادة لبنــان 
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١وألحكام القرار 
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ــالقلق مــن    - ٧٢ ــان تعمــل خــارج    وال أزال أشــعر ب نطــاق وجــود مجاعــات مــسلحة يف لبن
.  علــى أراضــيهاالتامــة ســيطرهتاســيطرة الدولــة، ممــا يــشكل حتــديا لقــدرة الدولــة علــى ممارســة  

تم مـن خـالل   ي أن ينبغي املسلحة اجلماعاتتزال األمم املتحدة تعتقد أن نزع سالح مجيع     الو
أذن هبـا  تـ  الـيت  تلـك و سلطة يف لبنان غـري       أسلحة أ  توجدعملية سياسية بقيادة لبنانية، حبيث ال       

  .الدولة اللبنانية
 حـىت اآلن يف احلـوار       احملـرز  اللبنـانيني للتقـدم      الزعمـاء  أثـين علـى      فإينويف هذا الصدد،      - ٧٣

  ســبع جلــسات منــذ اتفــاق الدوحــةت يف إطــارهقــدُع، الــذي  الــرئيس ســليمانبقيــادةالــوطين، 
ــربم ــارامل ــايو / يف أي ــى ث . ٢٠٠٨م ــين عل ــأن  وإن ــة ب ــاءق ــانيني الزعم ــستوى ســريقون إىل اللبن  م

ــة   ــات العالي ــالعودة إىل  التوقع ــيهم ب ــودة عل ــن     املعق ــزة م ــرة وجي ــد فت ــوطين بع ــهاء  احلــوار ال انت
ــات،  ــكاالنتخاب ــذ ب وذل ــقــرارات التنفي ــيتسابقةال ــبق أن  ال ــإجراء اعتمــدت س ــد مــن  وب  مزي

  .األمهية البالغة املناقشات بشأن مسألة استراتيجية الدفاع الوطين
لجبهــة الــشعبية لتحريــر تابعــة لعــسكرية قواعــد ويــساورين القلــق مــن اســتمرار وجــود   - ٧٤

وإنـين  . بلـد لا وما تشكله من هتديـد السـتقرار         لبنانيف   القيادة العامة وفتح االنتفاضة    -فلسطني  
  .الوطين  اتفق عليه يف احلوارعلى النحو الذيتفكيك هذه القواعد، إىل  ةاللبنانيكومة احلأدعو 
اجلهـود املبذولـة لتحديـد احلـدود املـشتركة بـني لبنـان واجلمهوريـة         وينبغي عدم تـأخري     - ٧٥

أحـث  إين  و.  بـني البلـدين    ةتعزز العالقـ  سـ وأعتقـد أن هـذه اجلهـود        . هاالعربية السورية وترسـيم   
ملموسـة  علـى اختـاذ خطـوات        يـة لبنانالكومـة   احلوجلمهورية العربية الـسورية     ا ةحكوم من   كالً
حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        علـى وجـه خـاص       وأشـجع   . تحقيق هذا اهلـدف   لعملية  و

 وإن.  اجتماعاهتـا عقـد جلنـة احلـدود املـشتركة    لكـي ت  ة اللبنانيـ اهتـ  مـع نظري  امتابعة اتـصاالهت  على  
  . على النحو املطلوبإىل الطرفني لتقدمي املساعدة مستعدةاألمم املتحدة 

 الدبلوماسية الرامية إىل حل قضية منطقة مـزارع شـبعا،           يجهودبذل  وسأواصل أيضا     - ٧٦
أشـجع إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية          و). ٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار    ١٠وفقا للفقرة   

اسـتنادا   هاقدمتـ كنـت قـد     ؤقت ملنطقة مـزارع شـبعا الـيت         امل التحديد بشأنا  تقدمي ردودمه على  
  . أفضل املعلومات املتاحةإىل
و مجيــع الــدول األعــضاء إىل الوفــاء بواجباهتــا عــرب احتــرام حظــر األســلحة    وإنــين أدعــ  - ٧٧

 املفروض على لبنان فوراً ودون شـروط، وهـذا أمـر ال يـزال يـشكل جانبـاً أساسـياً مـن القـرار                        
وتـشكل  . وعنصراً هاماً لتحقيق االستقرار على الصعيدين احمللـي واإلقليمـي          ) ٢٠٠٦ (١٧٠١

وأدعـو احلكومـة اللبنانيـة إىل مواصـلة جهودهـا           . ية جانباً آخر منه   مراقبة احلدود اللبنانية السور   
وجيب االلتزام بكل من هذين اجلانبني بشكل كامـل، ملـا هلمـا             . لفرض األمن على هذه احلدود    



S/2009/330
 

22 09-38640 
 

. من أمهية بالغة يف كفالة عدم تدفق األسـلحة إىل مجاعـات خارجـة عـن نطـاق سـيطرة الدولـة                 
صـة األطـراف الـيت هلـا عالقـة مـع حـزب اهللا واجلماعـات              ويتعني على األطراف اإلقليمية، وخا    

وإن أي خـرق هلـذا احلظـر يـشكل انتـهاكاً            . األخرى يف لبنـان، أن تتقيـد متامـاً حبظـر األسـلحة            
  .للسيادة اللبنانية ويهدد استقرار البلد واملنطقة ككل

لـسيطرة علـى   ويف هذا الصدد، أرحب باجلهود امللموسة اليت تبذهلا احلكومـة اللبنانيـة ل     - ٧٨
حدودها الشمالية من خـالل القـوة املـشتركة ملراقبـة احلـدود ونـشر قـوة مـشتركة ثانيـة ملراقبـة                        

ويشكل نشر هذه القوة الثانية خطوة هامة تتمشى مع مـا عليهـا             . احلدود على احلدود الشرقية   
. ، لكنـــها تتطلـــب قـــدراً كـــبرياً مـــن املـــوارد)٢٠٠٦ (١٧٠١مـــن واجبـــات مبقتـــضى القـــرار 

يشجعين هو عملية التشاور اجلارية بني السلطات اللبنانيـة واجلهـات املاحنـة، مبـساعدة مـن                  ومما
وإين أشكر اجلهات املاحنة على املـسامهات الـيت   . منسقي اخلاص، بشأن ختطيط نشر هذه القوة    

قدمتها للقوة املشتركة ملراقبة احلدود على احلدود الـشمالية وأشـجعها علـى أن تنظـر يف تقـدمي                   
ومتـشياً مـع توصـيات الفريـق        .  من التربعات السخية اجلديـدة هـذه علـى احلـدود الـشرقية             مزيد

املــستقل الثــاين لتقيــيم الوضــع فيمــا يتعلــق برصــد احلــدود ليتــسىن نــشر القــوة اللبنانيــة، أدعــو      
  .احلكومة اللبنانية اجلديدة إىل وضع استراتيجية شاملة إلدارة احلدود

أن التدابري الرامية إىل حتسني الظروف املعيـشية لالجـئني          بشمستمر   تقدم   وجيب إحراز   - ٧٩
 اخلطـوات األوليـة الـيت       أن تبين على  ية العتيدة من    لبنانالحكومة  لل وال بد . الفلسطينيني يف لبنان  

 وكفالــة العــيش بكرامــة، مــناختــذهتا احلكومــة الــسابقة، هبــدف متكــني الالجــئني الفلــسطينيني  
تسوية قضية الالجـئني الفلـسطينيني      بوالفلسطينيني، دون املساس    التعايش السلمي بني اللبنانيني     
  .يف سياق اتفاق سالم شامل

عادة بناء خميم هنر البـارد لالجـئني، أشـكر الـدول املاحنـة الـيت        إل اهلامة املرحلة   ومع بدء   - ٨٠
ــصادرة عــن    ــداءات ال ــةلبنانالكومــة احلاســتجابت بــسخاء للن ــة   و ي ــة األمــم املتحــدة إلغاث وكال

 البلــداتفــضالً عــن عمــار املخــيم، إلعــادة إ يل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىنوتــشغ
 تنفيـذ هـذا   ل ضـرورية تقـدمي تربعـات إضـافية       إىل  أكرر أيضا دعويت    و. اللبنانية اجملاورة املتضررة  

  .البالغ األمهية بنجاحاملشروع 
يونيــه، / حزيــران٧يــة يف وإين أهنــئ، لبنــان، شــعباً وحكومــة، علــى االنتخابــات الربملان  - ٨١

. اليت جرت يف أجواء هادئة نسبياً وخلت إىل حد كبري من أعمال العنف الـسياسي والترهيـب                
. وسيلزم على مجيع األطراف التعاون لتشكيل حكومـة تـستمر يف احلفـاظ علـى اسـتقرار البلـد                  

 وإين على ثقة من أن عمليـة تـشكيل احلكومـة سـتجري علـى أقـصى قـدر ممكـن مـن الـسالسة                    
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وأدعو احلكومة اليت ستـشكل يف لبنـان إىل تأكيـد التزامهـا مـن جديـد بتنفيـذ القـرار             . والسرعة
  .بأكمله، واختاذ اخلطوات امللموسة الالزمة لتنفيذ) ٢٠٠٦ (١٧٠١

 ١٧٠١كمــا أدعـــو احلكومــة يف إســـرائيل إىل احلفــاظ علـــى التزامهــا بتنفيـــذ القـــرار       - ٨٢
  .مللموسة الالزمة لتنفيذهبأكمله، وإىل اختاذ اخلطوات ا) ٢٠٠٦(

 إىل إقامــة عالقــات دبلوماســية كاملــة بــني لبنــان      املفــضيةعمليــة الانتــهاء بأرحــب و  - ٨٣
أتطلـع إىل مزيـد     إين  و.  هـذا اإلجنـاز    قيادة البلدين على   أثين على وواجلمهورية العربية السورية،    

  .بني البلديناملتجدد من التعاون 
، اعتمــاده علــىثــالث ســنوات تقريبــا  مــضي بعــد ، )٢٠٠٦ (١٧٠١لقــرار وال يــزال ا  - ٨٤

األعمــال وقــف املتمثــل يف مــن الوضــع الــراهن االنتقــال  متــاح للطــرفني مــن أجــلأفــضل خمطــط 
 اهلـدفان  ولن يتحقق هـذان   . حل طويل األجل  والتوصل إىل وقف دائم إلطالق النار       إىل   العدائية

  .تفصيل يف هذا التقرير بالأوردهتا  القضايا اليتبشأن شىتإال من خالل اختاذ تدابري ملموسة 
بــذل كــل اجلهــود املمكنــة لتحقيــق ن أنعلينــا  جيــب بأنــه وال أزال علــى قناعــة راســخة  - ٨٥

 ٢٤٢ جملـس األمـن      قـراري سالم عادل ودائم وشـامل يف الـشرق األوسـط علـى أسـاس تنفيـذ                 
إلقليميــة البنــان ســالمة مــع  ازال مترابطــيــ ال الــذيهــذا الــسالم ، )١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧(

 . بشكل تام السياسيه واستقاللوسيادته

  


