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ريـــر احلـــادي عـــشر لألمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن    تقال    
٢٠٠٦( ١٧٠١( 

  
  مقدمة  -أوال   

منـذ  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يقدم هذا التقرير تقييما شامال ملـدى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  - ١
  ).S/2009/330 (٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩التقرير األخري لألمني العام، املؤرخ 

ــان     ظلــت احل، وبوجــه عــام   - ٢ ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت ــات ق ــة عملي ــة يف منطق ال
وقف األعمال العدائية بـني     ال يزال   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، و     مستقرة عموما ) يونيفيل(

، وقــع خــالل هــذه الفتــرة عــدد مــن احلــوادث  مــن ذلــكرغم وعلــى الــ. قائمــاإســرائيل ولبنــان 
 املنطقــة الواقعــة بــني يف، عــرب اخلــط األزرق و)٢٠٠٦ (١٧٠١ للقــرار اجلــسيمةواالنتــهاكات 

اســتمرار هــشاشة الوضــع  احلــوادث، جمــددا، علــى  هــذه ودلــت . اخلــط األزرق وهنــر الليطــاين 
تنــسيق التــصال و تعمــل بااليف مجيــع هــذه احلــاالت، ظلــت القــوة املؤقتــة و. يــة تــدهورهوإمكان

 علـى ممارسـة     مـا ثهحلئيـة،   العـسكري مـن خـالل قنـوات ثنا        الـصعيد    علـى    الطـرفني  مع   نيوثيقال
 احلـوادث   عرضـت  ومـن مث  أقصى درجات ضـبط الـنفس، بغيـة احليلولـة دون تـصعيد الوضـع،                

لـشؤون لبنـان علـى      منـسقي اخلـاص      واظـب باإلضـافة إىل ذلـك،      و.  الثالثـي  على الفريـق  املعنية  
  إىل معاجلـة احلـاالت     ىوثيق مع الطـرفني علـى الـصعيد الدبلوماسـي والـسياسي، وسـع             ال هاتصال

 وال يــزال عــدم إحــراز). ٢٠٠٦ (١٧٠١ تنفيــذ القــرار توســيع مــدى وإىلاحلــادة مــن التــوتر، 
 وقــف دائــم التوصــل إىليعــوق ) ٢٠٠٦ (١٧٠١تقــدم يف تنفيــذ جوانــب رئيــسية مــن القــرار  

 .جياد حل طويل األجل بني الطرفنينار وإالطالق إل

ــيت    و  - ٣ ــة ال ــات الربملاني ــد جنــاح االنتخاب ــر٧ يف ُنظمــتبع ــ/ان حزي ــان، هيوني عــني  يف لبن
 يف مكلــــفوزراء رئيس كــــالــــرئيس ســــليمان ســــعد احلريــــري، زعــــيم األغلبيــــة الربملانيــــة، 

إجراء مــشاورات مــع مجيــع الكتــل الربملانيــة هبــدف تــشكيل  بــوعهــد إليــه . هيونيــ/حزيــران ٢٦
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ىل اتفاق على صيغة لتقاسـم الـسلطة بـني األغلبيـة واألقليـة              إهذه املشاورات   وأفضت  . حكومة
ــة   ــة وحــدة وطني ــشكيل حكوم ــد أن . لت ــشأن  إىلالتوصــل عــدم بي ــاق ب ــشكيلة اتف ــة ال الت دقيق

 د الــرئيس ســليماناعــوأ. ســبتمرب/أيلــول ١٠ االســتقالة يف إىللحكومــة دفــع الــسيد احلريــري ل
 احلكومـة رئـيس   كـان   وقت كتابة هـذا التقريـر،       و. سبتمرب/ أيلول ١٥يف  للوزراء  ا  رئيستكليفه  
 يف لبنان، اعُترب عمومـا أن اجتمـاع       و. دف تشكيل حكومة  هبمشاورات   ال يزال جيري  املكلف  

 ،وامللــك عبــد اهللا ة،الــسورياجلمهوريــة العربيــة رئــيس  األســد،بــشار الــذي عقــد بــني  ،قمــةال
مـصدرا لـزخم    يف دمـشق  أكتـوبر /األول تـشرين  ٨ و  ٧ يومي   ،اململكة العربية السعودية   عاهل
ــمإجيــايب ــة  ل  مه ــشكيل احلكوم ــة ت ــاتيف و. عملي ــصادرة عقــب  البيان ــة، اجتمــاع  ال  أكــدالقم

 .شكيل حكومة وحدة وطنية يف لبنانالزعيمان على أمهية التعجيل بت

 ١٧٠١التنفيذ الكامـل للقـرار      ملتزمني ب ال يزاالن   لبنان  و أُفيد بأن إسرائيل  ويسرين أن     - ٤
، واالنتقـال   هماتـ  اللتزا  كل من الطرفني االمتثال     حتقيق هذا اهلدف، جيب على     وبغية). ٢٠٠٦(

، مما ميهـد الطريـق إلقامـة        نارالطالق  دائم إل من احلالة الراهنة لوقف األعمال العدائية إىل وقف         
  . يف املستقبلا عالقاهتمتنظم  أجالأطولترتيبات 

  
  )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ قرار جملس األمن   -ثانيا   

ابعــة لتقريــري ، ومت)٢٠٠٦ (١٧٠١منــذ إصــدار تقريــري العاشــر عــن تنفيــذ القــرار     - ٥
، واصلت وكاالت األمن اللبنانيـة تنـسيق        )٢٠٠٤ (١٥٥٩األخري عن تنفيذ قرار جملس األمن       

   .حتقيقاهتا املتعلقة بشبكات التجسس اإلسرائيلية املُدعى بوجودها يف لبنان
  

  احلالة يف منطقة العمليات التابعة للقوة املؤقتة  -ألف   
، إىل رئـيس جملـس األمـن      املوجهـة    ٢٠٠٩س  أغـسط /آب ٦يف رساليت املؤرخة    أفدت    - ٦

ــوة املؤقتـــة بتمديـــد واليـــة توصـــييتتتـــضمن والـــيت   سلـــسلة مـــن ، بوقـــوع)S/2009/407( القـ
 يف القطـاع    مسـل  قريـة خربـة      علـى مقربـة مـن      يف مـبىن     ٢٠٠٩ يوليـه / متـوز  ١٤ يف   تاالنفجارا
، وســلمت  احلــادثتحقيــق يفال وأكملــت القــوة املؤقتــة. القــوة املؤقتــة نطقــة عمليــاتملالغــريب 

املؤرخـة   الـيت وردت يف رسـاليت        ، األوليـة  االسـتنتاجات متشيا مـع    و. ىل الطرفني تقرير التحقيق إ  
. ذخرية خمزنـة يف املـبىن     تفجر   عن   ت جنم تاالنفجاراأغسطس، خلص التحقيق إىل أن      / آب ٦
 ، بـل  مهجـورا خلص التحقيق أيضا إىل أن املـبىن كـان حتـت سـيطرة حـزب اهللا وأنـه مل يكـن                      و

 للقــرار ا واضــحا انتــهاكممــا يــشكل،  جيــري تعهــده بنــشاطلــذخريةوالــسالح ا لمــستودعكــان 
 كميـة كـبرية     نقلـوا حلزب اهللا   بانتمائهم   امعترف اوأكد التحقيق أن أشخاص   ). ٢٠٠٦ (١٧٠١

 سـياق يف مناسـبتني يف     و.  مدنيـة  مركبـات   باسـتخدام   جهـة جمهولـة     إىل وقعامل من   املخلفاتمن  
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ــق يف احلــادث،  ــشكل   والتحقي ، )٢٠٠٦ (١٧٠١ للقــرار ا واضــحامــرة أخــرى انتــهاك  مبــا ي
اقتـراب فريـق    دون   حـال مـدنيون لبنـانيون     ،   األوىل املـرة فـي   ف.  القوة املؤقتـة    حرية تنقل  قتيعأُ

، مـن موقـع االنفجـارات لعـدة       اللبنـاين اجلـيش   مـن   التحقيق التابع للقـوة املؤقتـة، يرافقـه ضـباط           
مـع  مقـرر     مـشترك  تفتـيش مـن إجـراء     القـوة املؤقتـة     مبنـع   ن  ودنيمقام   الثانية،   املرةيف  و. ساعات
 قـام خـالل هـذا احلـادث،    و.  يف مـرتل مـشبوه يف منطقـة جمـاورة ملوقـع االنفجـار         اللبنايناجليش  
أضـرار  عـن إحلـاق     ، و  جبـروح  أفـراد القـوة   مـن    ١٤ عن إصابة    ، مما أسفر  حلجارةبرمي ا  مدنيون

هـا بعـد ذلـك التـأخري     االتفتـيش الالحقـة، الـيت أجر   ومل ُيعثـر يف عمليـات   . امركباهتـ مـن   ١٨ بــ 
يف يــثري الــشك  شــيء أيعلــى ، القــوة املؤقتــة، وكــذلك باالشــتراك مــع  مبفــردهاللبنــايناجلــيش 
 موقع االنفجـار  اليت ُنقلت من    املواد   لتحديد مكان    جهودهبذل   اجليش اللبناين واصل  يو. املرتل

مـصادرة املـواد غـري املنفجـرة املتبقيـة مـن موقـع               أيـضا جبمـع و     اجليش اللبناين  وقام. هاواسترداد
 . ألسباب أمنيةةستقراملخلفات غري ومت تدمري املاالنفجار؛ 

 أفـدت أيـضا   إىل رئـيس جملـس األمـن،     املوجهـة أغـسطس   / آب ٦ املؤرخـة    يترساليف  و  - ٧
ــسحاب، أو اخلــط األزرق، يف    ب ــهاك خلــط االن ــوع انت ــوز١٧وق ــه/ مت ــة ، ٢٠٠٩ يولي يف املنطق

 ضــد كـانوا حيتجــون الــذين لبنــانيني الدنيني مــن املـ رة لبلــدة كفـر شــوبا علــى يـد جمموعــة   اجملـاو 
ــشييد   ــدفاع اإلســرائيلي قــوم هبــا  يأعمــال ت ــوب مباشــرة مــن اخلــط األزرق  إىل جــيش ال .  اجلن

أقـصى  التـصرف ب  ضـرورة  علـى  للتـشديد على اتـصال مـع كـال الطـرفني،       املؤقتة   وكانت القوة 
 ا عن القيام بأي أعمال من شـأهنا أن تـثري تـوترات ال داعـي هلـ                 درجات ضبط النفس واالمتناع   

، وجودهـا علـى طـول    اجلـيش اللبنـاين  كما كثفت قوات القوة املؤقتة، بالتنسيق مع    . يف املنطقة 
أغـسطس،  / آب ١٧يف  و. كفر شوبا ملنع وقـوع حـوادث أخـرى        على مقربة من    اخلط األزرق   

ومنـذ  . قبة وقاعدة الكتلة اخلرسانية الـيت أقيمـت  برج املرابتفكيك  جيش الدفاع اإلسرائيلي  قام  
  .املنطقةا يف  الوضع هادئظلذلك احلني، 

مـوز  لل ةن عرب اخلط األزرق من مزرعـ      ا، أطلق صاروخ  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١ويف    - ٨
سـقط  و.  جنـوب صـور  إىل كيلـومترات  ٦علـى بعـد   الواقعـة  لبنانيـة،   اليلـة لَبالقرب من قرية القُ   

 الشمال مباشرة من مدينة هناريا اإلسرائيلية، علـى بعـد أربعـة    إىلطقة زراعية    يف من  انخوالصار
اجلـيش  ، بالتنـسيق مـع       علـى الفـور    القـوة املؤقتـة   وقامت  .  جنوب اخلط األزرق   إىلكيلومترات  

 بــإطالق  علـى الفـور      جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي      ردو.  املنطقـة  إىل إضـافية  قـوات    نشرب،  اللبناين
الـصاروخني وال قـذائف     إطـالق   سفر  يومل  . نيخو الصار إطالقموقع  اه  باجت مدفعية   قذيفة ١٢

اجلــيش  بالتنــسيق الوثيــق مــع وأجــرت قــوة األمــم املتحــدة، .  إصــاباتاملدفعيــة عــن وقــوع أيــة
بـدأت الـسلطات    و.  الطـرفني  إىلاالسـتنتاجات   ومت إبـالغ النتـائج      ، حتقيقـا يف احلـادث و      اللبناين

 .يهموإلقاء القبض علهوية مرتكيب اهلجوم د اللبنانية املختصة حتقيقا لتحدي
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، وقــع هجــوم صــاروخي آخــر عنــدما ســقط صــاروخ  أكتــوبر/ تــشرين األول٢٧يف و  - ٩
 حقـل وسـقط الـصاروخ يف   ). القطاع الشرقي( عرب اخلط األزرق من عموم منطقة حوال   أُطلق

 رد تقريبـا،    ساعةبـ  وإثر ذلك . سرائيلإىل الشرق من مستوطنة كريات مشونة يف مشال         إزراعي  
، بـإطالق سـبع قـذائف مدفعيـة،         للقوة املؤقتـة   مسبق   إنذار توفري   ، بعد جيش الدفاع اإلسرائيلي  

ــرة  ع ــى مــدى فت ــة، ٢٥ل ــع باجتــاه دقيق ــصواريخ إ موق ــومل . طــالق ال ــصاروخ  سفر ي إطــالق ال
يف صــباح اليــوم التــايل، عثــرت القــوة املؤقتــة  و.  إصــاباتقــذائف املدفعيــة عــن وقــوع أيــة  وال
 الــضواحي يف تــشييده جيــريخ يف حديقــة مــرتل و الــصارإطــالق علــى موقــع ش اللبنــايناجلــيو
 اجلـيش اللبنـاين    وقـام أربعة صـواريخ أخـرى يف املوقـع،         على  عثر  و. حوالبلدة  ل ة الغربي يةنوباجل

بــدأت و. يــاحتقيــق القــوة املؤقتــة جار وال يــزال  .بتعطيلــها ونقلــها ألغــراض مواصــلة التحقيــق 
 . يهموإلقاء القبض عل مرتكيب اهلجوم هوية  املختصة حتقيقا لتحديدالسلطات اللبنانية

 ١٧٠١ للقـــرار اشكل انتـــهاكا خطـــرييـــ هلقلـــق ألنـــإىل اطـــالق الـــصواريخ يـــدعو إو  - ١٠
أفــراد عــدم وجــود   عــن كفالــة تتحمــل الــسلطات اللبنانيــة املــسؤولية الرئيــسية     و). ٢٠٠٦(

 املنطقـة الواقعـة بـني اخلـط األزرق           يف هبـا غـري مـصرح      بـصورة    مسلحني أو معـدات أو أسـلحة      
 الـصواريخ  إطـالق يف حـوادث  أيضا ال تزال حتقيقات السلطات اللبنانية جارية     و. وهنر الليطاين 

 ١٤و   ٨ و   ،٢٠٠٨ينـاير   /كـانون الثـاين    ٨ و   ،٢٠٠٧ هيونيـ /حزيـران  ١٧اليت وقعت بتـاريخ     
 . حىت اآلن أي مشبوهنيومل يتم حتديد هوية. ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢١يناير و /كانون الثاين

فـي  ف. لقلـق إىل ا إطـالق الـصواريخ      باملدفعية علـى     جيش الدفاع اإلسرائيلي  رد  يدعو  و  - ١١
 التعـرض إلطـالق     الطـرفني، عنـد   كـال    مـن توقع األمـم املتحـدة      تسياق وقف األعمال العدائية،     

ان الــرد الزمــا كــإال إذا رد عــن الــوأن ميتنعــا علــى الفــور بــذلك القــوة املؤقتــة أن خيطــرا ، النــار
لجــيش ل، يف الدرجــة األوىل، للقــوة املؤقتــة وأن يتيحــالــدفاع املباشــر عــن الــنفس، وبوضــوح ل

   .هجوملل فرصة التصدي اللبناين
إطــالق الفتــرة الــيت ســبقت   مبــا يف ذلــك  ســبتمرب، /وخــالل جــزء مــن شــهر أيلــول      - ١٢
اجلـيش  قـوة املؤقتـة و    أكتـوبر، كثفـت ال    /سـبتمرب، ويف تـشرين األول     / أيلـول  ١١لصاروخني يف   ا

 دورياهتما، وأنشطتهما املتعلقة باالستطالع والتفتيش يف منطقة العمليـات، مـع التركيـز              اللبناين
على مواقع إطالق الصواريخ السابقة واحملتملة القريبة من اخلط األزرق، وحافظتا عموما علـى              

فـة كانـت حتـاول      تطرإشـارات حمـددة إىل أن بعـض اجلماعـات امل          يف ضوء   وترية تشغيلية عالية،    
 أيـضا عمليـات التحقـق مـن املركبـات وتفتيـشها خـالل        اجليش اللبناين  وكثف. تنفيذ هجمات 
  .هذه الفترات
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انفجــار حــدث يف رمبــا جنــم عــن أكتــوبر، وقــع حــادث حريــق / تــشرين األول١٢ويف   - ١٣
قـد  و.  مسؤول يف البلدية مـن حـزب اهللا  تعود ملكيته إىلمرآب مبىن سكين يف قرية طريفلسيه،     

 .اللبنـاين ع اجلـيش    شرعت قوة األمم املتحدة املؤقتة على الفور بإجراء حتقيق بالتعاون الوثيق مـ            
إال أن أشخاصاً جمهولني قاموا بإزالة بعض املواد من املوقـع فـور وقـوع احلـادث وقبـل وصـول                     

بـالقرب مـن    نقلـت إىل مكـان آخـر يقـع          يبـدو أهنـا     ، و اللبناينيش  قوة األمم املتحدة املؤقتة واجل    
ملكـانني لكنـهما مل يعثـرا       افحـص   ب اللبنـاين يش  واجلـ املؤقتـة   القوة  قامت  و. قرية دير قانون النهر   

فقـد  . على أية مؤشرات تدل على انفجار أو أسلحة وذخائر غري مرخـصة يف أي مـن املكـانني                 
 . اًمستمر التحقيق الذي جتريه القوةوما زال .  يبدو العبث باألدلة يف كال املكاننيمت على ما

ــشرين األول١٨  و١٧ويف   - ١٤ ــدة     / ت ــة بــني بل ــة الواقع ــع انفجــاران يف املنطق ــوبر، وق أكت
يش بالتعـاون الوثيـق مـع اجلـ       املؤقتـة   زال التحقيـق الـذي جتريـه القـوة           ومـا .  ومـيس اجلبـل    الحو

ن نتجـا عـن عبـوات متفجـرة موجـودة           ينفجـار وتفيد املؤشرات األولية بأن اال    . اًمستمر اللبناين
واكتـشفت  . جيش الدفاع اإلسـرائيلي حتـت األرض      زرعه    نظام جتسس يعمل بدون مراقب     يف

شكل علــى كانــت تــ جمموعــة بطاريــات مدفونــة يف عــني املكــان اللبنــاينيش واجلــاملؤقتــة القــوة 
 عقـائ ولتـيقن مـن صـحة ال     ا التحقيقـات اجلاريـة      حاولوسـت  . مـن هـذا النظـام      اثالثـ جزءا  يبدو   ما

 ومــن الــذي اكتــشفه هفااكتــش  كيــف ومــىت مت تركيبــه وطريقــة هــا، مبــا فياملتعلقــة هبــذا اجلهــاز
ــف مت تفجــريه  ــة جلــ      . وكي ــوات متفجــرة تابع ــزودة بعب ــزة م ــشكل وجــود أجه ــدفاع يش وي ال

، بــصرف النظــر )٢٠٠٦ (١٧٠١ علــى األراضــي اللبنانيــة انتــهاكاً ألحكــام القــرار ياإلســرائيل
 تـشرين  ١٨  و١٧ يـومي ني اللـذين وقعـا   وأثنـاء هـذين احلـادث   . عن تـاريخ زرع هـذه األجهـزة    

أكتــوبر، شــوهدت طــائرات بــدون طيــار حتلــق فــوق منطقــة احلــادث لفتــرة طويلــة مــن    /األول
. أســلحة خفيفــة علــى الطــائرات احمللقــة بــدون طيــار النــار ب اللبنــاينيش وقــد أطلــق اجلــ .الــزمن

انتـهاكاً جويـاً    علـى كوهنـا     عمليات حتليق طـائرات بـال طيـار فـوق منطقـة احلـادث               قتصر  ت الو
 أنـشطة تنفيذيـة وإعاقـةً     مـا تـضطلع بـه القـوة املؤقتـة مـن           كذلك تـدخالً في   تشكل   إمنا   ،فحسب

  .حلرية حركتها

ــدفاع اإلســرائيل جــيش واصــل  - ١٥ ــهي ال ــة     احتالل ــة الغجــر وللمنطق ــشمايل لقري  للجــزء ال
لتــزام الاورغــم ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ بــذلك أحكــام القـرار  ااملتامخـة مشــال اخلــط األزرق، منتـهك  

يونيـه  /يف حزيـران   املؤقتـة    قـدمت القـوة   فقـد    ،إسرائيل باالنـسحاب مـن املنطقـة      الذي يقع على    
. الكامـل مـن مشـال اخلـط األزرق        ي   الـدفاع اإلسـرائيل    جـيش اقتراحاً لتيـسري انـسحاب       ٢٠٠٨

قبول اقتـراح القـوة     لعن استعدادها    ٢٠٠٨أغسطس  /أعربت يف آب  قد  ومع أن حكومة لبنان     
ناقـشات  البدء مب يف   ٢٠٠٨نوفمرب  /أن حكومة إسرائيل أبدت رغبتها يف تشرين الثاين       ، و املؤقتة

 .  حىت اآلن حمددردن إسرائيل أي صدر عي، مل بشأن اقتراح القوة
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من خـرق   الطائرات اإلسرائيلية والطائرات اإلسرائيلية بدون طيار       تواصل ما تقوم به     و  - ١٦
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١نتــهاك للــسيادة اللبنانيــة وللقــرار ايف وترية عاليــة لمجــال اجلــوي اللبنــاين بــل

احلكومـة   احتجـت كمـا   . احتجت قوة األمم املتحدة املؤقتة علـى مجيـع عمليـات التحليـق             وقد
اللبنانيــة علــى عمليــات التحليــق وطالبــت يف ورقــة موقــف قدمتــها إىل األمــم املتحــدة بتــاريخ     

نتهاكات الربية والبحريـة واجلويـة       بالوقف الفوري جلميع اال    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٦
وأكـدت   .للبنان، رافضةً أي حماولـة للـربط بـني هـذه االنتـهاكات وادعـاءات هتريـب األسـلحة             

إنفـاذ احلظـر    تجـة هبـدم     احلكومة اإلسرائيلية أن عمليات التحليق هـي تـدابري أمنيـة ضـرورية، حم             
 . املفروض على توريد األسلحة

القريـب مـن ضـريح الـشيخ عبـاد          التقين   لبناين من السياج     يوليه، دنا مدين  / متوز ٨ويف    - ١٧
غـري  .  الواقعة يف القطاع الشرقي  ال شرق بلدة حو   ٣٣-٨واملوجود جبانب موقع األمم املتحدة      

األراضــي الحنـدار   اًاالتـصال هبـذا الفــرد نظـر   فقــد  و.عنـد اقتــراب أفـراد القـوة    هـرب  املـدين أن 
 ي بــإبالغالــدفاع اإلســرائيلقــام جــيش اليــوم،  ويف فتــرة الحقــة مــن ذلــك .صخريطابعهــا الــو

عنـد نقطـة عبـور    وأثناء الليـل، و . بأهنا اعتقلت مدنياً لبنانياً يف األراضي اإلسرائيلية   املؤقتة  القوة  
 الرجل إىل أفراد القوة الذين سـلموه بـدورهم إىل           يالدفاع اإلسرائيل جيش   رأس الناقورة، سلم  
 عــرب مــدين إســرائيلي اخلــط األزرق بــالقرب مــن  أغــسطس،/ آب٢٤ويف . الــسلطات اللبنانيــة

. قلتـه الـسلطات األمنيـة اللبنانيـة    تمارون الراس واجته حنو عيتـرون يف القطـاع الغـريب، حيـث اع      
إىل أفـراد القـوة     بتـسليمه    اللبنـاين اجلـيش    قـام أغـسطس،   / آب ٢٧ويف أعقاب التحقيق، أي يف      

واســتطاعت القــوة .  رأس النــاقورة عنــديالــدفاع اإلســرائيلجــيش إىل الــذين ســلموه بــدورهم 
 جـيش تيسري العودة السريعة هلذين الفردين إىل بلديهما بالتعـاون والتنـسيق الـوثيقني مـع        املؤقتة  

  .اللبناينيش الدفاع اإلسرائيلي واجل

، اثنتــان منــهما بــالقرب مــن  للتــهريبحبطــت ثــالث حمــاوالتوباإلضــافة إىل ذلــك، أُ  - ١٨
اإلسـرائيلية، مـن خـالل إجـراءات         وبلدة املطلة اللبنانية  كال   ة كفر قرية الغجر وواحدة بني بلد    

 .على التوايلواجليش اللبناين؛ وجيش الدفاع اإلسرائيلي  ،املؤقتةمنسقة اختذهتا القوة 

عـدة انتـهاكات بريـة طفيفـة للخـط األزرق      أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،  وقعت  كما    - ١٩
. لخـط األزرق بـصحبة مواشـيهم   لرعاة لبنانيني عبور  إىل  وال سيما تلك اليت تعزى  ،وحوادث
املتمركزة بالقرب من اخلط األزرق حتذير الـسكان        املؤقتة   وقوات القوة    اللبنايناجليش  وواصل  
وتـشدد هـذه االنتـهاكات      . وقـع اخلـط األزرق منعـاً حلـدوث انتـهاكات غـري متعمـدة              مباحملليني  

 . مات ظاهرة للعيان على اخلط األزرقاملتواصلة على أمهية اإلسراع يف وضع عال
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حترز تقدماً مطرداً يف وضع عالمات ظاهرة للعيـان علـى اخلـط             املؤقتة  وما زالت القوة      - ٢٠
 األطـراف علـى توسـيع       واتفق.  الدفاع اإلسرائيلي  جيش و اللبناينيش  األزرق باالشتراك مع اجل   

.  كيلـومتراً  ٣٦,٥جمموعهـا   لـغ   يب يف أربعـة قطاعـات       جـار املناطق الـيت جيـري تعليمهـا والعمـل          
 مــا زال عالمــة، و٢٤ومت بالفعــل نــصب .  إحداثيــة متفــق عليهــا حــىت اآلن٦٢وأصــبح هنــاك 

 نقطــة علــى األرض مــع ٢٣ إحــداثيات مــن املقــرر أن تقــاس عالمــة قيــد اإلنــشاء؛ و١٥هنــاك 
ــوة . األطــراف ــةووضــعت الق .  مبفردهــا عالمــة إضــافية واحــدة باالتفــاق مــع األطــراف     املؤقت
تنظـر  لوضـع العالمـات كـي      تسع إحـداثيات إضـافية وقطاعـات أخـرى          القوة املؤقتة   واقترحت  

 التزامهمـا بتــسريع  الـدفاع اإلسـرائيلي  جــيش  واللبنـاين يش وأكـد كــل مـن اجلـ    .فيهـا األطـراف  
لقــوة لوتــدعم أفرقــة إزالــة األلغــام التابعــة . تكثيــف العمــل امليــداينال ســيما ضــرورة والعمليــة، 

 .ملشروع من خالل تطهري حقول األلغام والذخائر غري املتفجرةاهذا املؤقتة 

مــن  لــشق طريــق مــواز للخــط األزرق بــدعم اللبنــاينيش واســتمر العمــل مبــشروع اجلــ  - ٢١
مـن أصـل    للطـرق   شـبكات    ٤وقـد بـدأت أعمـال بنـاء         . وحدات اهلندسة التابعـة للقـوة املؤقتـة       

شـبكات قبـل   يـتم إجنـاز ثـالث    توقـع أن  شبكة تشكل املرحلة األوىل من املشروع، ومن امل  ١١
  ستغرق اســتكمال أعمــال إزالــة األلغــام والبنــاء املتعلقــة يــ أن نتظــرومــن امل. بدايــة فــصل الــشتاء

مـن إمكانيـة عبـور      وسـيزيد اإلجنـاز الفعلـي ملـشروع الطريـق هـذا             .  شبكة عـامني تقريبـاً     ١١ بـ
 . على طول اخلط األزرق اللبناينيشلقوة املؤقتة واجلوتنقل ا

بكــل منــهما وتــضطلع  صــيانة املنــشآت اخلاصــة اللبنــاينيش  القــوة املؤقتــة واجلــوىلتــوت  - ٢٢
التنـسيق بـني    فعاليـة    الراميـة إىل حتـسني    ت اجلهـود    تواصلو. بأنشطة يومية بوترية تنفيذية سريعة    

نقطـتني  فـضالً عـن   وأبقتا على ست نقاط تفتيش مشتركة علـى طـول هنـر الليطـاين،              . اأنشطته
قـام  وباإلضـافة إىل ذلـك،      . مخس نقاط يف مواقـع تنتقـى عـشوائياً يف منطقـة العمليـات             وثابتتني  

اضـطلعت  كمـا   . علـى طـول اخلـط األزرق      يوميـا   ثالث دوريات راجلة منسقة     اجلانبان بتسيري   
 سـاعة للحيلولـة دون إطـالق        ٢٤ كـل    يا وسـط  ة عمليـ  ١٥ذ  يـ تنفب اللبنـاين يش  القوة املؤقتة واجل  

 . الصواريخ

 عمليـة تـدريب     اللبنـاين يش  ء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، نفـذت القـوة املؤقتـة واجلـ              وأثنا  - ٢٣
 فيهـا   تدة يومني على مواجهة الطوارئ النامجـة عـن الـزالزل يف جنـوب لبنـان شـارك                 ملشاملة  

جمموعـة واســعة مـن املنظمــات العـسكرية واملدنيــة العاملـة يف ميــادين إدارة الكـوارث والــدفاع      
ومـا زالـت مـشاركة القـوة        . كما نفذت عملية تدريب على املدفعيـة      . ويلاملدين واإلسعاف األ  

وواصـلت فرقـة العمليـات      . ةمـستمر  بشأن املسائل املدنية والعـسكرية       اللبناينيش  املؤقتة مع اجل  
ة الـرادارات  شـبك أفـراد يعملـون مـع    مبا يف ذلـك     البحرية التابعة للقوة املؤقتة والبحرية اللبنانية،       
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 قيــادة البحريــة اللبنانيــة، تنفيــذ تــدريبات وعمليــات مــشتركة ومنتظمــة يف  سلــسلتالــساحلية و
وأثنــاء فتــرات  .توقعــةامللحــوادث غــري لبتركيــز خــاص علــى االســتجابة  وذلــك البحــر والــرب، 

 عـدة أيـام، تلقـى أفـراد البحريـة اللبنانيـة العـاملني يف وحـدات                  تستمراالتدريب يف البحر اليت     
 .  املالحة والصيانةعلى فرقة العمل البحرية التدريب

يف مجيـع أرجـاء منطقـة عملياهتـا          كاملـة اللتنقـل   ا ارس حريـة  متـ القـوة املؤقتـة     ما زالت   و  - ٢٤
م وقـ يو. واليت وقعت بالقرب من بلدة خربة سـلم       اليت سبق بياهنا    بوجه عام، باستثناء احلوادث     

يـزة حمـاولني إعاقـة     مدنيون حمليون، مـن حـني آلخـر، بإيقـاف دوريـات القـوة املؤقتـة لفتـرة وج                  
قـد  وكانـت هـذه احلـوادث طفيفـة و      . حركتها املتمثلة يف مالحقة مدنيني حيملـون بنـادق صـيد          

وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام       .  اللبنـاين  يش تسويتها ميدانياً، ويف أغلب األحيـان مبـساعدة اجلـ          متت
 .  آلخروقتمدنيون يف مناطق خمتلفة برصد أنشطة القوة املؤقتة من 

مـن جانـب     احلجـارة علـى دوريـات القـوة املؤقتـة         قذف  ناك عدد من حاالت     وكان ه   - ٢٥
،  وباإلضافة إىل ذلك، شـاهدت القـوة املؤقتـة         .مدنيني لبنانيني، معظمهم من األطفال والشباب     

مــدنيني بــالقرب مــن اخلــط األزرق يرمــون احلجــارة علــى الــسياج الــتقين    ، يف مناســبات عــدة
 من تواجـدها   اللبناينيش  احلوادث، زادت القوة املؤقتة واجل    هذه  لوقوع مثل    اًمنعو. اإلسرائيلي

  .يف األماكن اليت ترمى فيها احلجارة عموماً

إجيابيـاً بوجـه عـام، فقـد دلـت          ما زال   ومع أن موقف السكان احملليني من القوة املؤقتة           - ٢٦
ل يـسعى   فهـذا االتـصا    . املؤقتـة بـاجلمهور    قـوة حوادث خربة سلم على استمرار أمهية اتـصال ال        

إىل إشراك الصحافة واجملتمعات احمللية وضمان فهمهم لوالية القوة املؤقتة وألنشطتها التنفيذيـة             
 واهلياكـل األساسـية وبنـاء القـدرات         ةاإلنـساني يف جمال الـشؤون     ويتواصل توفري الدعم    . اليومية

  .عن طريق أنشطة البلدان املسامهة بقوات واملشاريع املمولة من ميزانية القوة
وواصلت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان مـساعدة اجلـيش اللبنـاين يف إنـشاء منطقـة                  - ٢٧

 غـري مـأذون      وأسـلحة  معـدات  و أفـراد مـسلحني   بني اخلط األزرق وهنر الليطـاين خاليـة مـن أي            
 مبـا يف ذلـك مـن خـالل اختـاذ تــدابري مكثفـة ومنـسقة هتـدف علـى وجـه التحديـد إىل منــع            هبـا، 

عـرب هنــر الليطـاين وإزالـة وتـدمري أي أســلحة أو مـواد ذات صـلة ُتكتــشف يف       ألسـلحة  اهتريـب  
 .هادم وجود عناصر مسلحة فياملنطقة، وكفالة ع

 إطـالق بـّين   قـد   و .هـذا مـسعى طويـل األجـل       إن   يف تقـاريري الـسابقة،       شـرت وكما أ   - ٢٨
ستعدة سبتمرب أنه ال يزال هنـاك أسـلحة وعناصـر مـسلحة معاديـة مـ               / أيلول ١١ يف   الصاروخني

ويشكّل وجود مستودع لألسـلحة والـذخائر   . الستخدام هذه األسلحة داخل منطقة العمليات   
وال يـزال التحقيـق الـذي جتريـه القـوة           ). ٢٠٠٦ (١٧٠١يف خربة سلم انتهاكاً واضحاً للقرار       
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باإلضـافة  و. أكتـوبر مـستمراً   / تـشرين األول   ١٢املؤقتة يف احلادث الذي وقع يف طري فلـسيه يف           
ــ ــشف ملجــأ حمــّصن وكهفــان  إىل ذل ــالتقرير   ك، اكُت ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــاك   .أثن ومل يكــن هن

ملرافـق  وقامـت القـوة املؤقتـة بعمليـات تفتـيش دوريـة          . يدلّ على أهنا قد اسـُتخدمت مـؤخراً        ما
 تابعــة لعناصــر مــسلحة يف منطقــة العمليــات، مشلــت مالجــئ حمــصنة وكهوفــا، ولكنــها  ســابقة 

جديـد أو علـى أي دليـل يثبـت وجـود هياكـل              ا قد اسـُتعملت مـن        أهن تعثر على ما يشري إىل     مل
 .أساسية عسكرية جديدة يف منطقة عملياهتا

ــصممة علــى اللجــوء إىل كــل الوســائل الالزمــة املــشمولة          - ٢٩ ــزال القــوة املؤقتــة م وال ت
 إىل  وحـىت تارخيـه، مل ُيقـدم       .بواليتهــا وإىل أقصــى مدى يف إطار قواعـد االشـتباك اخلاصـة هبـا             

مل تعثـــر علـى     كمـا أهنـا     القوة املؤقتة دليل على هتريــب أسلحة إىل داخــل منطقــــة عملياهتــــا،             
ومل يكشف التحقيق يف حادث خربة سلم عن وجود أي دليـل يـشري    .أي دليل من هذا النوع  

ــبإىل  ــرار       هتري ــذ اختــاذ الق ــة من ــوة املؤقت ــات الق ــة عملي ــذخرية إىل منطق  ١٧٠١ األســلحة وال
، مت  يف املوقـع    اللبنـاين   املؤقتة واجلـيشُ   ت عليها القوةُ  َرملخلّفات اليت عثَ  استناداً إىل ا  و). ٢٠٠٦(

التأكــد مــن أن األســلحة والــذخائر تعــود أساســاً إىل الفتــرة املمتــدة مــن أواخــر الــسبعينات إىل  
 يف روخني الـصا  بـإطالق فيمـا يتعلـق     أمـا   . أوائل التسعينات، وأن منشأها يعود إىل بلدان خمتلفة       

 مـن   ،اسـتنادا إىل األدلـة املتاحـة      ،  سبتمرب، فإن القوة املؤقتـة ليـست يف وضـع ميكّنهـا           / أيلول ١١
حتديد مـا إذا كانـت الـصواريخ قـد ُهرِّبـت إىل منطقـة العمليـات أو أهنـا كانـت موجـودة فيهـا                          

 .بلق من

يها إىل  ، سـع  )٢٠٠٩ (١٨٨٤ علـى النحـو املطلـوب يف القـرار           ، القوة املؤقتـة   تواصلو  - ٣٠
مواصلة تعزيز أنشطتها التنفيذية مع اجليش اللبناين، وحتسني رصد ومراقبة نقـاط الـدخول عـرب                

 أو أسـلحة غـري مـأذون هبـا يف     معـدات هنر الليطاين، لضمان عدم وجود أي أفـراد مـسلحني أو          
يق  بــالتحق،وتقــوم القــوة املؤقتــة، بالتعــاون مــع اجلــيش اللبنــاين  .منطقــة عمليــات القــوة املؤقتــة 

الفوري يف أي ادعاء بوجود غري مشروع ألفراد مسلحني أو أسلحة داخل منطقـة عملياهتـا يف                 
ــشأن    ــذا ال ــددة هب ــات حم ــة ورود معلوم ــذخائر يف     .حال ــستودع األســلحة وال ــق مب ــا يتعل ويف م

 معلومات عن وجـود هـذا املـستودع قبـل     ، أي من أي طرف   ،سلم، مل تتلق القوة املؤقتة     خربة
غـري أن الواليـة املـسندة إىل         .كما أهنا ال متلك أي معلومـات مـن هـذا القبيـل            وقوع االنفجار،   

القوة املؤقتة ال ختوهلا تفتيش املنازل واملمتلكات اخلاصة ما مل يتـوافر لـديها دليـل موثـوق علـى                    
، مبا يف ذلك وجود خطر داهم بتنفيذ نشاط معاد انطالقـا مـن              )٢٠٠٦ (١٧٠١انتهاك القرار   

اً أهنـا سـتتخذ إجـراءات فوريـة عنـد           دوأكدت قيادة اجلـيش اللبنـاين جمـد       . ديدذلك املوقع بالتح  
 أي ســتوقفيف املنطقــة، و  هبــاغــري مـأذون تلقيهـا أدلــة علــى وجــود أفـراد مــسلحني أو أســلحة   
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، والقـرارات احلكوميـة ذات الـصلة   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ القـرار  يتعـارض مـع  نشاط غري مـشروع     
 .شروع لألفراد املسلحني واألسلحة جنوب هنر الليطاينيتعلق بالوجود غري امل وال سيما فيما

ات، مدنيني مسلحني ببنادق صـيد يف منطقـة         مناسبيف عدة   قد ضبطت القوة املؤقتة،     و - ٣١
محل الـسالح داخـل     على  العمليات، على الرغم من احلظر الذي فرضته احلكومة على الصيد و          

غـري  الـصيادين املـشتبه هبـم،     علـى   زمة للقبض   واختذ اجليش اللبناين اإلجراءات الال     .هذه املنطقة 
 تذكري السكان احملليني بـاحلظر العـام املفـروض           اجليش واصل كما   متكن من الفرار،  أن بعضهم   

وباإلضـافة إىل ذلـك، ال يـزال هنـاك           .على الصيد، وكذلك على محل األسـلحة داخـل املنطقـة          
 . املنطقةلالجئني الفلسطينيني يفأشخاص مسلحون وأسلحة داخل خميمات ا

وواصلت فرقة العمليات البحرية التابعة للقـوة املؤقتـة تنفيـذ واليتـها املزدوجـة املتمثلـة                   - ٣٢
يف اعتراض السفن ملنع دخول األسلحة غري املأذون هبـا ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد، ويف تـدريب            

، ٢٠٠٦أكتــوبر /مهمتــها يف تــشرين األولء وقامــت هــذه الفرقــة، منــذ بــد  .البحريــة اللبنانيــة
ومنــذ صــدور تقريــري  . ســفينة يف منطقــة عملياهتــا٢٧ ٨٠٠بــاعتراض واســتجواب أكثــر مــن 

 عملية تفتيش أخرى للسفن اليت اشتبه فيها، مما رفـع العـدد اإلمجـايل هلـذه       ٧٨ت  َيجراألخري، أُ 
 ومــن بــني عمليــات التفتــيش  . العمليــات البحريــة عمليــة منــذ إنــشاء فرقــة ٣٩٠العمليــات إىل 

 عملية يف حني طلبت فرقة العمليات البحريـة إجـراء           ٢٤ باشرت البحرية اللبنانية      تلك، ٧٨ الـ
وقامت البحرية اللبنانية واجلمارك اللبنانية بتفتيش السفن للتحقق من عـدم وجـود             .  عملية ٥٤

وواصـلت   . ذات صلة غري مأذون هبا على متنـها ومسحـت هلـا مجيعهـا بـالعبور         ةدأعتأسلحة أو   
ــة  ــة اللبناني ــة عــن طريــق     البحري ــاه اإلقليمي ــراض البحــري داخــل املي  املــسامهة يف عمليــات االعت

لسفن اليت تقترب مـن املرافـئ اللبنانيـة، بينمـا تـضطلع فرقـة العمليـات البحريـة بـدور                     ااعتراض  
 تواجهـه البحريـة اللبنانيـة يف إطـار          كـبرياً وميثّل عدم وجود وحدات حبرية كافية حتـديا         . الرصد

 .يدة على أساس مستدامتويل مسؤوليات متزا

وألقـى جـيش    .  يـومي  شـبه  مبحـاذاة خـط الطفافـات علـى حنـو            حوادثاستمر وقوع   و - ٣٣
الدفاع اإلسرائيلي جنوب هذا اخلط عبـوات متفجـرة يف املنطقـة، وأطلـق مـرات عديـدة أعـرية                    

ري وأعلن جيش الـدفاع اإلسـرائيلي أن مـا يقـوم بـه هـو مبثابـة تـداب                   .نارية حتذيرية مبحاذاة اخلط   
أمنية ضد قوارب الصيد اللبنانية الـيت تقتـرب مـن خـط الطفافـات أو تعـربه، وهـو خـط أقامتـه                        

وكـرر جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي         .إسرائيل من جانب واحد، وال تعترف به احلكومـة اللبنانيـة          
تأكيد اقتراحه السابق بأن يناقش الفريـق الثالثـي األنـشطة البحريـة والتـدابري األمنيـة علـى كـل                     

 مـن الـضروري   ين جمـدداً يف املنتـدى الثالثـي أن   وأعلـن اجلـيش اللبنـا    .انيب خط الطفافات  من ج 
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أن حكومـة لبنـان طلبـت إىل األمـم املتحـدة            علـن   أكما   وفقا للمعايري الدولية،     أوال حتديد خطّ  
 ). S/2009/330انظر أيضا (القوة املؤقتة  أن تعهد هبذه املهمة إىل

  
 لترتيبات األمن واالتصا -باء   

مــا زالــت االجتماعــات الثالثيــة الــشهرية الــيت يرأســها قائــد القــوة مــع ممــثلني رفيعــي      - ٣٤
املستوى عن اجليش اللبناين وجيش الـدفاع اإلسـرائيلي تـشكل عنـصراً بـالغ األمهيـة يف اجلهـود               

 أساسـية لتحديـد ومعاجلـة       آليـة اليت تبذهلا القوة املؤقتة يف جمال االتصال والتنسيق، كما تشكل           
ونوقـشت   .سائل التنفيذية األمنية والعسكرية مـع الطـرفني، ولتعزيـز وقـف األعمـال العدائيـة               امل

 الطـــرفني علـــى تقـــارير  بـــإطالعت القـــوة املؤقتـــةقامـــو) ٢٠٠٦ (١٧٠١انتـــهاكات القـــرار 
ــصار         ــالق الـ ــلم وإطـ ــة سـ ــادثي خربـ ــوايل يف حـ ــى التـ ــا علـ ــيت أجرهتـ ــات الـ  يف نيخوالتحقيقـ

اً يف هـذا املنتـدى احلـوادث الـيت وقعـت يف طـري فلـسيه ويف                  كمـا نوقـشت أيـض      .سـبتمرب /أيلول
تنــامى اعتمــاد  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،    . أكتــوبر/منطقــة حــوال يف تــشرين األول  

حلـول  لتوصـل إىل     املنتـدى الثالثـي، ل      علـى  االتـصال والتنـسيق، وخباصـة     آليـات   األطراف على   
الـة يف كفـر شـوبا وكفـركال وبليـدا، وكـذلك             عملية ملعاجلة عدد من القضايا اخلالفية مثـل احل        

، أكـد الطرفـان مـن       اتوخالل االجتماعـ  . إعادة األفراد الذين عربوا اخلط األزرق إىل أوطاهنم       
وشـددا علـى أمهيـة االجتماعـات الثالثيـة يف توطيـد       ) ٢٠٠٦ (١٧٠١جديد التزامهما بـالقرار     
 .ئل قيد املناقشة، على حنو بّناءاملسامجيع   ملعاجلة الفريق الثالثياالستقرار، واستخدما آلية

 التـشاور املنـتظم بـني القـوة املؤقتـة والقيـادة       ،خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       وتواصل  - ٣٥
وخـالل  . اجلهـتني  إزاء أنشطة    العليا للجيش اللبناين، مما كفل اتباع هنج استراتيجي منسق بدقة         

ة املؤقتــة واجلــيش اللبنــاين أيــضا تكثيــف  حالــة االســتنفار األمــين، واصــلت القــواشــتدادفتــرات 
ــة  ــسيقية والتنفيذي ــا علــى خمتلــف الــ    . أنــشطتهما التن ــهما وثيق ــومي بين ، صعدوظــل االتــصال الي

ومـا زال للجـيش اللبنـاين ضـباط         .  والتكتيكـي  تنفيذييسر التنسيق الفعال على الصعيدين ال      مما
ل مــن القطاعـات، وللقــوة املؤقتـة ضــابط    يف النـاقورة ويف مقــر كـ  قـوة املؤقتــة اتـصال يف مقــر ال 

  .اللبناين يف صور، يف جنوب لبناناتصال يف مقر اجليش 
ــول١١ويف   - ٣٦ ــا    / أيل ــة اجتماع ــوة املؤقت ــضافت الق ــبتمرب، است ــدانس ــة للجــيش  للبل  املاحن

 علــى التعــاون بــني القــوة املؤقتــة واجلــيش اللبنــاين علــى االلبنـاين، برئاســة قائــد القــوة، الطالعهــ 
ــ ، مبـــا يف ذلـــك يف جمـــاالت التنـــسيق املـــدين والعـــسكري  تنفيـــذياالســـتراتيجي واليدين صعالـ
دم ممثل عـن اجلـيش اللبنـاين عرضـاً شـامالً بـشأن خطـة اجلـيش           وق. االتصال باجملتمعات احمللية  و

 الـيت تقـدمها     املناوراتعلى الرغم من أن برامج التدريب و      و .اخلمسية لتدريب قواته وجتهيزها   
 للجــيش اللبنــاين تلــيب بعــض االحتياجــات الــيت مت حتديــدها، فــإن مــن الــضروري   القــوة املؤقتــة
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بالنسبة للجيش اللبناين، مبا يف ذلـك البحريـة، احلـصول علـى املزيـد مـن املـواد والـدعم الـتقين،                     
كون يف وضع يسمح له تدرجييا بتحمل مسؤولية أكـرب يف منطقـة عمليـات القـوة املؤقتـة           ي حىت

 . اللبنانيةويف املياه اإلقليمية

 اجليش اللبناين يف منطقة عمليات القوة املؤقتة علـى حالـه إىل             مستوى انتشار ال يزال   و  - ٣٧
، يبلـغ   )لواءان ثقيالن وثالث يف طـور التحـّول إىل لـواء ثقيـل            (حد بعيد، يتألف من ثالثة ألوية       

ة مدفعيــة وعنــدما ُيــستكمل تعزيــز اللــواء الثالــث بكتيبــ  .  جنــدي٥ ٠٠٠قوامهــا حاليــاً قرابــة  
وكتيبة دبابات، ُيتوقع أن يصل قوام اجليش اللبناين املنتشر يف منطقة عمليات القـوة املؤقتـة إىل                 

 وباإلضــافة إىل ذلــك، يــسيطر اجلــيش اللبنــاين مشــال هنــر   . جنــدي٦ ٠٠٠ و ٥ ٥٠٠مــا بــني 
 .الليطاين على نقاط الدخول إىل منطقة عمليات القوة املؤقتة

 .ع جــيش الــدفاع اإلســرائيلي واالتــصال بــه جتــري بــصورة فعالــة  التنــسيق مــال يــزالو  - ٣٨
وحــافظ قائــد القــوة املؤقتــة علــى عالقــات وثيقــة ومثمــرة مــع نظرائــه يف اجلــيش املــذكور ومــع 

ومــا زال للقــوة املؤقتــة فريــق اتــصال مــن  . غريهــم مــن كبــار املــسؤولني الــرمسيني اإلســرائيليني 
ــادة الــشمالية جلــيش الــد   ومل يتحقــق خــالل  .فاع اإلســرائيلي يف زيفــاتضــابطني يف مقــر القي

الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أي تقــدم بــشأن إقامــة مكتــب القــوة املؤقتــة يف تــل أبيــب، ومــا بــرح  
  .جيش الدفاع اإلسرائيلي متمسكا مبوقفه بأنه ال توجد حاجة إىل ذلك املكتب

  
  نزع سالح اجلماعات املسلحة   -جيم   

ــاراكانـــت  - ٣٩ ــه/ متـــوز١٤عـــت يف الـــيت وق ت االنفجـ ــة  يوليـ ــالقرب مـــن قريـ  يف مـــبىن بـ
، يف منطقــة عمليــات قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة، كــان حتــت ســيطرة حــزب اهللا،    مســل خربــة

تــذكري صــارخ كتــوبر، مبثابــة أ/تــشرين األول ٢٧ســبتمرب و / أيلــول١١  يفوإطـالق الــصواريخ 
  سـيادة   سيطرة الدولة على    اجلماعات املسلحة اليت تعمل خارج نطاق      اليت تشكلها لتحديات  با

  . وسلطته لبنان
 رسـالة بعـث هبـا املمثـل الـدائم إلسـرائيل لـدى األمـم                 ويف،  تلك احلوادث يف أعقاب   و  - ٤٠

 إزاءموقفهـا   عـن   حكومـة إسـرائيل     كررت  ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٦ مؤرخةاملتحدة  
املـزاعم  حـزب اهللا يف      ومل يطعـن  .  العـسكرية يف لبنـان     قدرتـه تسلح حزب اهللا وزيـادة      استمرار  
 ترسانته للـدفاع عـن نفـسه        سيستخدمأنه  ب، وأعلن على املأل      وبقدرته العسكريةمبعداته   املتعلقة

 نقـل أسـلحة إىل املنطقـة    بأنـه  ملنسقي اخلـاص املـزاعم  وقد نفى حزب اهللا    .  تعرض هلجوم   ما ذاإ
  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ر  مبتطلبات القرايلتزم وقال إنه ال يزالالواقعة جنوب هنر الليطاين، 
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، )٢٠٠٤ (١٥٥٩ تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  بــشأنكمــا نــوقش يف تقريــري األخــريو  - ٤١
ــشعبية    بــشأنحــرز أي تقــدم ُي مل ــديرها اجلبهــة ال  معاجلــة وجــود قواعــد عــسكرية فلــسطينية ت

عــدا  الــيت تتواجــد مجيعهــا مــا وفــتح االنتفاضــة يف لبنــان، -  القيــادة العامــة- لتحريــر فلــسطني
الرمسيـة   على طول احلدود اللبنانية السورية خـارج خميمـات الالجـئني الفلـسطينيني     منهاواحدة  

ــديرها   ــيت ت ــة األمــم املتحــدة  ال ــةوكال ــشرق األدىن   إلغاث ــسطينيني يف ال ــشغيل الالجــئني الفل  وت
. يـة لبنان ال  سـيادة وسـلطة احلكومـة      يهـدد وجـود هـذه القواعـد العـسكرية         وال يزال   . )ونروااأل(

ية بــــني لبنــــان واجلمهوريــــة فعالــــة علــــى احلــــدود الــــشرقالديا للــــسيطرة كمــــا يــــشكل حتــــ
  . السورية العربية
تــديرها األونــروا هادئــة الــيت الجــئني الفلــسطينيني الاحلالــة األمنيــة يف خميمــات وظلــت   - ٤٢

جيـايب  هذا التطـور اإل ويعزى . حوادث طفيفة إال خالل الفترة املشمولة بالتقرير ومل تقع   نسبيا،  
 األمـن  وأجهـزة  املخيمـات الفلـسطينية   سـلطات   زيـادة التعـاون والتنـسيق بـني          إىلكبري   حد   إىل

عـن األخطـار الـيت هتـدد األمـم املتحـدة مـن            تقـارير   ال بـالقلق إزاء     إال أين ال أزال أشعر    . اللبنانية
 إىلبعــض هــذه العناصــر وقــد جلــأت .  اجملموعــات املــسلحة املتطرفــة املوجــودة يف لبنــانجانــب

 الــذي ال تــستطيععــني احللــوة يف صــيدا،  خمــيم جــئني الفلــسطينيني، مبــا يف ذلــك  خميمــات الال
  . الدخول إليهمن اللبنانية  األأجهزة
ــارإذ أضــع يفإين و  - ٤٣ ــرة  ي اعتب ــرار  ١٠ أحكــام الفق ــة) ٢٠٠٦ (١٧٠١ مــن الق  املتعلق
رب عمليـة   عـ أن هـذا األمـر ينبغـي أن يـتم           بـ  فإين ال أزال أعتقد   رتع سالح اجلماعات املسلحة،     ب

 أراضـيها،  مجيـع  علـى  ية بسطا كاماللبنانالكومة احل سلطة إلعادة بسط ون اللبنانييتوىل زمامها 
كومــة احل ســلطة ســوى وال ســلطة يــةلبنانالكومــة احلوافقــة مب إالهنــاك ســالح ال يكــون حبيــث 

ا إىل دعــ الــذي ،احلــوار الــوطينمــؤمتر   إىلنو الزعمــاء اللبنــانيعهــديف هــذا الــصدد، و. يــةلبنانال
وقــد . اتفــاق علــى اســتراتيجية دفاعيــة وطنيــة أن يتوصــل إىل ســليمان، ل ميــشاعقــده الــرئيس 

تنفيذ االتفاقـات الـسابقة، الـيت يـشري بعـضها إىل نـزع سـالح                باحلوار الوطين أيضا    كُلف مؤمتر   
  . الفصائل الفلسطينية خارج املخيمات املعترف هبا رمسيا

 إجـازة ، يف   هيونيـ / حزيـران  ١يف  عقـد آخـر جلـسة لـه         ، الـذي    احلـوار الـوطين   إن مؤمتر     - ٤٤
 األخـرية، طلـب     جلستهيف  و.  االنتخابات النيابية اللبنانية وعملية تشكيل احلكومة      بسببحاليا  
يف أعقـاب االنتخابـات،   الوطين ثانيـة  وار رئيس اجلمهورية أن يعقد احل احلوار الوطين إىل  مؤمتر

احتمال توسيع نطـاق     جدول األعمال الرمسي و    بشأنبعد إجراء مشاورات مع مجيع األطراف       
  .  نتائج االنتخابات الربملانيةباالعتبار املشاركة حبيث تأخذ
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   األسلحة  توريدحظر  - دال  
ــدمبقتـــضى  - ٤٥ ــسية  أحـ ــام الرئيـ ــرار يف ا األحكـ ــن  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لقـ ــا جملـــس األمـ دعـ
 ملنـع دخـول    األخـرى ولنقاط الدخوعلى   ا حدوده إىل أن تفرض األمن على     يةلبنانالكومة  احل

علـى   ه يـتعني   أيـضا أنـ    وقـرر اجمللـس   . من دون موافقة احلكومة   ما يتصل هبا من عتاد      األسلحة و 
أســلحة  بفــراد يف لبنــان   األكيانــات أو  ال تزويــد بيــع أو   مــن أن متنــع مواطنيهــا  مجيــع الــدول  

 الـــيت أو الطـــائراتباســـتخدام الـــسفن أو  انطالقـــا مـــن أراضـــيها يتـــصل هبـــا مـــن عتـــاد  ومـــا
  . علمها ترفع
، واصـلت   )٢٠٠٦ (١٧٠١منذ تقريري األخري إىل جملس األمن بشأن تنفيـذ القـرار            و  - ٤٦

 الــداخلي األمــن مــن اجلـيش اللبنــاين وقــوى  عناصــرالقـوة املــشتركة ملراقبــة احلــدود، الـيت تــضم   
  احلــدود الــشمالية بــني لبنــان واجلمهوريــةعلــى طــولاألمــن العــام، عملياهتــا دائــرة واجلمــارك و

أن القــوة املــشتركة بــالــسلطات اللبنانيــة وأفــادت .  كيلــومترا٩٠ امتــدادالعربيــة الــسورية علــى 
منتجــات زراعيــة خــالل وجتاريــة ســلع  هتريــب بــسبب اعتقلــت عــدة أشــخاصملراقبــة احلــدود 

  . الفترة هذه
اجلـزء الـشمايل    يف   قطـاع  إىلملراقبة احلـدود    ثانية  التخطيط لنشر قوة مشتركة     واستمر    - ٤٧
 يف الـذي اختـذ  ن احلدود الشرقية مع اجلمهورية العربية السورية، امتثاال لقـرار جملـس الـوزراء        م

الــسلطات اللبنانيـة، بــدعم مـن خــرباء دولــيني،    وواصـلت . ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كـانون األول ٢٠
تنـسيق جهـود اجملتمـع الـدويل        عملية   اخلاص   وواصل منسقي . حتسني خطة العمل هلذا االنتشار    

 اجلـيش   أفـراد من  فردا   ٣٦٥ قرابةخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت نشر       و. مليةدعم هذه الع  ل
وحيـل هـؤالء   .  يف املستقبلملراقبة احلدودالثانية شتركة  املقوة  ال احلدود استعدادا لتعيينهم يف      إىل

 خـارج نطـاق   لكنـها ،  هانفـس   يف منطقـة العمليـة     وضـعها  مت   موازحجم  ذات  كتيبة  األفراد حمل   
مـن أفـراد قـوى    فـرد   ١٠٠ ومت وضـع قرابـة  . ملراقبة احلدودالثانية شتركة املقوة لا ةيادتسلسل ق 

. الثانيـة شتركة  املقوة  قيادة ال  يف املنطقة احلدودية، حتت      أيضا كانوا يتمركزون األمن الداخلي،   
  . قوةيف هذه ال اجلمارك أو األمن العام بعد العاملني يف أحد من ومل يتم تعيني

يـشكل  احلدود بني لبنان واجلمهورية العربيـة الـسورية   أجزاء من  عدم ترسيم   لوال يزا   - ٤٨
لـسيطرة  اهلامـة األخـرى الـيت حتـول دون ا         عوائـق   ال وتتمثـل . عقبة كبرية لتحـسني إدارة احلـدود      

 وجود قواعد عـسكرية فلـسطينية       يفالفعالة على احلدود بني لبنان واجلمهورية العربية السورية         
  .  احلدود بني البلدينيف مواقع على جانيب

  أي حــوادث مــن وقــوعيــةلبنانالكومــة احل تبلــغخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل و  - ٤٩
خــالل و. يــة أو اجلويــة أو البحريــةالرباحلــدود أي مــن عــرب تــهريب األســلحة إىل لبنــان ب تتعلــق
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ين  تــــشر١ســــبتمرب و / أيلــــول٣٠ يف إســــرائيل إىل اخلــــاص منــــسقيالــــيت أجراهــــا زيــــارة ال
 بوقــوع انتــهاكات كــبرية حلظــر توريــد هــامزاعم حكومــة إســرائيل لــه أكتــوبر، كــررت/األول

 تعزيـز القـدرة العـسكرية       هبـدف األسلحة عرب احلدود بني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية،             
 علـى حممـل اجلـد لكنـها ليـست يف وضـع ميكنـها         هذه املزاعم األمم املتحدة   وتأخذ  . حلزب اهللا 

  .  مستقلعلى حنون املعلومات من التحقق م
  

  األلغام األرضية والقنابل العنقودية   - هاء  
املركز اإلقليمـي لألعمـال    من خالل املركز اللبناين لإلجراءات املتعلقة باأللغامال يزال    - ٥٠

يف ألغـراض إنـسانية     مجيع عمليات إزالـة األلغـام       يف النبطية مسؤوال عن تنسيق      املتعلقة باأللغام   
يقـوم   األلغـام ب برنـامج األعمـال املتعلقـة     مركـز األمـم املتحـدة لتنـسيق         وال يـزال    . بنـان جنوب ل 

 املــشمولة بــالتقرير، مت حتديــد خــالل الفتــرةو. اإلقليمــيتــصال بــني اليونيفيــل واملركــز اال مبهمـة 
، ليـصل  اإلقليمـي  املركـز    وسـجلها  األرض القنابـل العنقوديـة علـى        ا من مواقع  إضافيموقعا   ١٤
  .  موقعا١ ٠٨٧لمواقع املسجلة حىت تارخيه لمجايل اإل العدد
لبيانــات ل  يف امليــدانتقييمــهاملركــز اإلقليمــي لألعمــال املتعلقــة باأللغــام  يواصــل كمــا   - ٥١

إىل  البيانــات وتــشري. ٢٠٠٩مــايو /أيــار يف إســرائيل وردت مــن الــيت بالغــاراتالتقنيــة املتعلقــة 
الـشمال  موقعـا منـها إىل       ١٦٦  يقـع  ،ا سـابقا  يده حتد مل يتم  حمتمال ا موقع ٢٨٢ احتمال وجود 

 اإلمجـايل العـدد  يزيـد  ومـن املتوقـع أن   . هنـر الليطـاين  مـن  نـوب   اجل إىل ١١٦من هنر الليطاين، و     
تقيـيم  ال وسـيقدم تقريـر   . قنابل عنقودية عند االنتهاء مـن عمليـة التقيـيم         اليت توجد فيها    للمواقع  

برنــامج األعمــال مركـز األمــم املتحــدة لتنــسيق  وإىل  اليونيفــل إىلاملركــز اإلقليمــي الـذي يعــده  
  . األلغامب املتعلقة
 بقايـا   ذخائر غـري منفجـرة مـن      بـ  يتعلقانوقع حادثان   خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  - ٥٢

وهبـذين  . ات إصـاب  ثـالث  وأسـفرت عـن   ، مبـا يف ذلـك ذخـائر عنقوديـة،           ٢٠٠٦ يف عام    الرتاع
 قتـيال  ٢٨ قتلى واجلرحى يف صفوف املدنيني منـذ هنايـة الـرتاع   للمجايل  اإل العدد احلادثني يصبح 

وقع حادث أثنـاء عمليـات إزالـة األلغـام يف هـذه الفتـرة، وأسـفر عـن إصـابة                     و. جرجيا ٢٤٧و  
ــا تـــسببت بـــه واحـــدة، وبـــذلك يـــصبح العـــدد اإلمجـــايل   ــام منـــذ  ملـ   /آب أنـــشطة إزالـــة األلغـ

  . جرحيا ٤٤ و قتيال ١٤ ضحية مشلت ٥٨  من ضحايا٢٠٠٦أغسطس 
  

  ترسيم احلدود   - واو  
 ١٦٨٠ مـن القـرار      ٤والفقرة  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار    ١٠ تنفيذ الفقرة    سعيا إىل   - ٥٣

 ُت إىل ترسـيم احلـدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، رحبـ                 اندعوتـ  اللتني) ٢٠٠٦(



S/2009/566
 

16 09-59078 
 

ــه   ــة طتنــشيإلعــادة  ٢٠٠٨أغــسطس / يف آبرئيــسا البلــدينباالتفــاق الــذي توصــل إلي  اللجن
 أي تقـدم يف هـذا   حيرز مل إال أنه . بني البلدين ترسيم احلدود املشتركة    باللبنانية السورية املكلفة    

  . الصدد خالل الفترة املشمولة بالتقرير
، أصـرت اجلمهوريـة العربيـة       )S/2009/345 (٢٠٠٩ يوليه/ متوز ٨ املؤرخة   ةرسالاليف  و  - ٥٤

الـسلطات يف اجلمهوريـة     يتوقـف علـى      ثنـائي    شـأن  السورية مرة أخرى على أن ترسيم احلدود      
اسـتعدادها  يف الرسـالة ذاهتـا، كـررت اجلمهوريـة العربيـة الـسورية              و. يف لبنان والعربية السورية   

 عمليـة، ألن اجلـزء    وذلك لـضرورات   اللبنانية، بدءا من الشمال      - لبدء ترسيم احلدود السورية   
مـــزارع شـــبعا، حتـــت االحـــتالل يف ذلـــك  اجلنـــويب مـــن احلـــدود املـــشتركة بـــني البلـــدين، مبـــا

  .  خطوات ملموسة يف هذا الصددأي باختاذتعلم  األمم املتحدة ال إال أن. اإلسرائيلي
 املتكـررة،   على الرغم من طلبايت   و.  تقدم بشأن مسألة مزارع شبعا     ومل حيرز حىت اآلن     - ٥٥

يــد احلــدود املؤقتــة هلــذه بــشأن حتد مــن إســرائيل أو اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مل أتلــق أي رد
تـــشرين   ٣٠ املـــؤرخ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ يف تقريـــري عـــن تنفيـــذ القـــرار    كمـــا ورد  املنطقـــة
بـشأن حتديـد     مها ردود أن يقدما  على   ا أشجعهم وإين إذ  ).S/2007/641( ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
  .ألمم املتحدةل  العامةمانةاألإىل  ملنطقة مزارع شبعا ة املؤقتاحلدود

  
  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها أمن  - ثالثاًًً  

 مـسألة ذات  مقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان وسـالمته        أفراد   أمن   ت مسألة ما زال   - ٥٦
ي  وتــولِّ،قــوة املؤقتــة وأمنــهاالوعلــى الــرغم مــن التــزام مجيــع األطــراف بكفالــة ســالمة  .أولويــة

املؤقتـة  واصـلت القـوة     فقـد   ون وحفظ النظـام،      القان احلفاظ على سيادة  حكومة لبنان مسؤولية    
  ويف الوقـت نفـسه     ،ومعداهتا ومنـشآهتا  أفرادها  التركيز على ختفيف املخاطر اليت قد يتعرض هلا         

 لقـوة املؤقتـة للحفـاظ   اوسـلطت التهديـدات األمنيـة الـضوء علـى حاجـة          . ضمان تنفيذ واليتـها   
بغــرض كفالــة ســالمة مجيــع  للطــوارئ  علــى مــستوى عــال مــن التأهــب والتخطــيط  باســتمرار
 لتعطيل األجهزة املتفجـرة،     اليت تتبع بري اإللكترونية املضادة    اوباإلضافة إىل التد   .وأمنهمأفرادها  

تستطيع القوة أن تعتمد على الطائرات الصغرية اليت تعمل بدون طيار، وهي مـن املعـدات الـيت       
 زتعزيـ مـن أجـل     تقدير استخدامها   أمهية حامسة لتخفيف املخاطر واليت يعود لقائد القوة         ب تتسم

 . محاية القوة وأمن املوظفني املدنيني

ــوز٨ويف   - ٥٧ ــة    / مت ــسكرية اللبناني ــة الع ــه، أصــدرت احملكم ــاًيولي ــى حكم ــهماً،  ١٣ عل مت
ــهماً آخــر، بتهمــ  و ــرأت مت ــة هجمــات    ةب ــشكيل مجاعــة عــسكرية والتخطــيط لثالث ــل ت  بالقناب

 علـى    املؤقتـة   القـوة  ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٦ يف    اهلجـوم الـذي اسـتهدف       ذلـك  وتنفيذها، مبـا يف   
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سبتمرب، أصدرت احملكمة العسكرية حكماً على مخسة متـهمني         / أيلول ١٤ويف   .جسر القامسية 
 قـرب   ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ٨قوة املؤقتة يف    اليشتبه بضلوعهم يف اهلجوم الذي استهدف       

 يــــوم نَّجــــوم الــــذي ُشــــوال تتــــوافر معلومــــات جديــــدة بــــشأن التحقيقــــات يف اهل  .صــــيدا
 وحـدة  ال العـاملني يف  الـسالم ةحفظـ أفـراد مـن    سـتة   وراح ضـحيته    ،  ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ٢٤

يف  عــضواً ١٢  علــىحكمــاًيونيــه، أصــدرت احملكمــة العــسكرية  / حزيــران١٩ويف  .اإلســبانية
 تــشكيل مجاعــة عــسكرية، وحيــازة  ة بتهمــ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٤خليــة كانــت تعمــل بــني عــامي  

، وإطـــالق صـــواريخ علـــى إســـرائيل والتخطـــيط لـــشن ة عـــسكرياتتـــدريبم بالقيـــاأســـلحة، و
وتواصل قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان حـضور مجيـع        .هجمات إرهابية على القوة املؤقتة 

  . مراقبةجلسات احملكمة بصف
  

 نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -رابعا   
حفـظ الـسالم،    ة يف جمـال      اجليـد  ات مع املمارس  ، ومتشياً )٢٠٠٩ (١٨٨٤وفقاً للقرار     - ٥٨

 . بـراً وحبـراً  متطلباهتـا ا وأصـوهل مشـل هيكـل القـوة و      لقدرة التشغيلية للقوة املؤقتـة    ابدأ استعراض   
 . ٢٠١٠ أن ينجز هذا االستعراض يف مطلع عام من املتوقعو

ؤقتـة  العـسكري للقـوة امل     ، بلـغ إمجـايل القـوام      ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٦وحىت    - ٥٩
 موظفــاً ٣٥٥ امــرأة، باإلضــافة إىل قــوة مدنيــة تتكــون مــن ٤٥٥فــرداً مــن ضــمنهم  ١٢ ٣٩٤

ــاً  ــاً، ومــن ضــمنهم   ٦٦١ودولي ــاً وطني ــوايل   امــرأة١٦٩ و ٩٤ موظف ــدعم القــوة   .علــى الت وي
مراقباً عسكرياً، من فريق مراقيب لبنان التابع هليئة األمم املتحدة ملراقبـة اهلدنـة مـن ضـمنهم          ٥٣
 املهـام يف القـوة   ةوقد وافقت حكومة الدامنرك على نـشر سـرية لوجـستية متعـدد             . واحدة امرأة

ومــن املتوقــع أن  .املؤقتــة لالستعاضــة هبــا عــن الــسرية البولنديــة املعنيــة باللوجــستيات والــصيانة 
ووافقـت حكومـة بولنـدا علـى متديـد وجـود             .نـوفمرب /تنتشر السرية يف منتـصف تـشرين الثـاين        

 أن يبــدأ مــن املتوقــع، وتــسليم املــسؤولياتأكتــوبر لــضمان سالســة /ين األولقواهتــا بعــد تــشر
نـوفمرب وأن ينجـز يف منتـصف        / البولنديـة يف مطلـع تـشرين الثـاين         وحـدة االنسحاب التدرجيي لل  

وكجزء من تعزيز القـوة املؤقتـة بـسريات مـشاة إضـافية، نـشرت سـرية         . ديسمرب/كانون األول 
 أن تصل سرية من إندونيـسيا يف        من املتوقع و .يونيه/اية حزيران القوة املؤقتة يف هن    ماليزية ضمن 

 .ديـسمرب /نوفمرب ومن املقرر أن تنـشر سـرية مـن نيبـال يف كـانون األول          /منتصف تشرين الثاين  
 اللوجستية اجلديدة يف موقع مقر القوة املؤقتة املوسع وفقـاً           اهلياكل األساسية وتقدم العمل على    

ــرر  ــة للبعثـــة مـــسألة   يـــزال ضـــمان حتـــسني معـــدات ا وال. للجـــدول الـــزمين املقـ ــة اجلويـ ملراقبـ
  .أولوية ذات
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 أغــسطس، ســلمت إيطاليــا قيــادة فرقـة العمليــات البحريــة التابعــة للقــوة /ويف هنايـة آب   - ٦٠
 مـن   يتـراوح  العمليات البحرية عملها بعدد خمفض مـن الـسفن           فرقةوواصلت   . إىل أملانيا  املؤقتة

ادة فرقاطـة إىل فرقـاطتني، وطـرَّ       يتـراوح بـني    يف تـشكيلة الـسفن       سبع إىل مثاين سفن، مـع تغـيري       
 أربعـة إىل مخـسة زوارق خلفـر الـسواحل وسـفينة إمـداد واحـدة، تكملـها طـائرة                مـن واحدة، و 

وال يــزال الــنقص يف املعــدات يعيــق التنفيــذ الكامــل للواليــة    .عموديــة إىل طــائرتني عمــوديتني 
ــة املتم  ــدريب   املزدوجــة لقــوة العمليــات البحري ــة يف عمليــات اعتــراض الــسفن ويف أنــشطة ت ثل

 .البحرية اللبنانية
  

 مالحظات  - خامسا 
مــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان وعلــى الــرغم مــن أن الوضــع يف منطقــة عمليــات قــوة األ   - ٦١
تـشكل مـصدر قلـق       سلسلة احلوادث اليت جـرت يف اآلونـة األخـرية            فإنيزال هادئاً عموماً،     ال

املزيـد  إال أن هنـاك      ).٢٠٠٦( ١٧٠١ بـالقرار    التزامهمـا الطرفـان     يواصل  أن يسرينو. بالغ يل 
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١يف إطـار تنفيـذ العناصـر املتبقيـة مـن القـرار              من العمل الذي يتعني القيام بـه        

الـيت حـصلت يف هـذه الفتـرة وأدعـو إىل            ) ٢٠٠٦( ١٧٠١وإنين أدين مجيـع انتـهاكات القـرار         
وأحث الطـرفني علـى مواصـلة إبـداء أقـصى درجـات ضـبط الـنفس                  .اليقظةاملزيد من   ب التحلي

ــة واخلــط األزرق   ــرام وقــف األعمــال العدائي ــالقلق  . واحت  إطــالق إزاء خــاصوجــه بوأشــعر ب
رابـع وخـامس هجـوم       ومهـا    -أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٧سبتمرب ويف   / أيلول ١١الصواريخ يف   

وإنـين أشـعر كـذلك       .راضي اللبنانية طالقاً من األ  ن ضد إسرائيل ا   ٢٠٠٩من هذا القبيل يف عام      
  إزاء األســلحة والــذخائر الــذي مت اكتــشافه يف خربــة ســلم، وكــذلك      إزاء مــستودعبــالقلق 

ال تــزال والــيت أكتــوبر، /احلــوادث الــيت جــرت يف مــنطقيت طريفلــسيه وحــوال يف تــشرين األول  
 .التحقيق قيد

املــسؤولية الرئيــسية عــن ، تتحمــل الــسلطات اللبنانيــة )٢٠٠٦ (١٧٠١ووفقــاً للقــرار   - ٦٢
إنشاء منطقة خالية من األفراد املسلحني واملعـدات واألسـلحة غـري تلـك التابعـة حلكومـة لبنـان                    

والقـوة   .قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف املنطقة الواقعة بني اخلط األزرق وهنـر الليطـاين               لو
   .يف إنشاء هذه املنطقة اللبناين اجليشاملؤقتة مكلفة هبذه املهمة وتواصل مساعدة 

املتحـدة املؤقتـة    وإنين أدين اهلجمات اليت شنها مدنيون لبنانيون علـى أفـراد قـوة األمـم              - ٦٣
يف لبنـــان والـــيت أســـفرت عـــن وقـــوع إصـــابات يف صـــفوف حفظـــة الـــسالم وإحلـــاق الـــضرر 

القـوة  ركـة   حاحملاوالت الرامية إىل عرقلـة حريـة        إزاء   قلقي    اإلعراب عن  مبركباهتم، وإنين أكرر  
احترام واليـة القـوة املؤقتـة، مبـا فيهـا حريتـها             بـ وأحث الطـرفني علـى التقيـد بالتزامهمـا           .املؤقتة
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  موظفي األمم املتحدة وأمنهم مـسألة      ةوال تزال سالم   .منطقة عملياهتا  ضمن   الكاملة يف التنقل  
  .أمنهموأحث مجيع األطراف على التقيد بالتزاماهتا لضمان سالمتهم و .فائقة األمهية

 ١٧٠١تنفيـــذ القـــرار لقـــوة املؤقتـــة ال اللبنـــاين، بالتعـــاون مـــع اجلـــيشوال يـــزال دور   - ٦٤
أثنـاء  وال سـيما     ،ثابـت وعزميـة قويـة      بـالتزام    يتصرفاللبناين  ما زال اجليش    و. اًَحامس) ٢٠٠٦(

 ، اللبنــايناجلــيشوإنــين أشــعر باالمتنــان إزاء البلــدان الــيت تواصــل تزويــد   . التــوتر حــدةارتفــاع
وتكثيــف هــذا وأحــث اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة  . باملعــدات والتــدريب،البحريــة اللبنانيــةو

 اللبنـاين املـسؤولية األمنيـة الفعليـة يف منطقـة عمليـات              اجلـيش  بغـرض إتاحـة تـويل        الدعم الالزم 
 .القوة املؤقتة ونقاط الدخول البحرية إىل لبنان مستقبالً

ميــع البلــدان املــسامهة بقــوات اللتزامهــا املــستمر بــدعم أعــرب عــن امتنــاين جلأود أن و  - ٦٥
 ولـسنا حباجـة إىل زيـادة التوكيـد علـى ضـرورة             ).٢٠٠٦ (١٧٠١القوة املؤقتة وبتنفيذ القـرار      

 بـالقوات واملعـدات الالزمـة لـتمكني القـوة      ملـسامهة مواصلة هذا االلتزام والـدعم، مبـا يف ذلـك ا     
 أشــيدوأود أن  .إليهــا بــراً وحبــراً بكفــاءة وفعاليــة    املؤقتــة مــن أداء مجيــع األنــشطة املوكولــة     

ــدب ــدور حيــوي يف       قائ ــام ب ــذين يواصــلون القي ــسالم املــدنيني والعــسكريني ال القــوة وحفظــة ال
املــساعدة علــى إحــالل الــسالم واالســتقرار يف جنــوب لبنــان، وللمنــسق اخلــاص لــشؤون لبنــان 

  .وملوظفي مكتبه

ــالقلق إزاء  زال أوال   - ٦٦ ــان تعمــل خــارج نطــاق    وجــود أشــعر ب ــسلحة يف لبن مجاعــات م
 علــى بــسط ســيادهتا الكاملــة وســيطرهتا التامــة علــى هتا حتــدياً لقــدر، ممــا يــشكلســيطرة الدولــة

، أعتقد أن نزع سـالح مجيـع اجلماعـات املـسلحة ينبغـي أن يـتم                 سابقاًوكما ذكرت   . أراضيها
و سـلطة يف لبنـان غـري تلـك     من خالل عملية سياسـية بقيـادة لبنانيـة، حبيـث ال توجـد أسـلحة أ              

  .اليت تأذن هبا الدولة اللبنانية
ويف هذا الصدد، أدعو القادة اللبنانيني إىل حتقيق تقدم هادف يف مناقشاهتم الراميـة إىل              - ٦٧

وضع اسـتراتيجية دفـاع وطنيـة يف إطـار احلـوار الـوطين الـذي دعـا إليـه الـرئيس سـليمان، وإىل              
بقة، مبـا فيهـا تفكيـك القواعـد العـسكرية الفلـسطينية خـارج        كفالة تنفيـذ قـرارات احلـوار الـسا     

وعلى الـرغم مـن أن اسـتراتيجية الـدفاع الوطنيـة مـا تـزال        .  الالجئني املعترف هبا رمسيا   خميمات
مــسألة حتتــل مكانــة مركزيــة يف النقــاش الــسياسي الــدائر يف لبنــان، فــإن مــن دواعــي أســفي أن  

إجياد مناخ مـوات    مل يفْض إىل    ترة اليت يشملها التقرير     ل الذي شهدته الف   املأزق السياسي املطوّ  
وآمل يف أن ينعقد احلوار الوطين فور االتفاق علـى تـشكيل احلكومـة وأن               . ملعاجلة هذه املسألة  

  .حيقق تقدما ملموسا فيما سيجريه من مناقشات يف الفترة القادمة
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جلمهوريـة العربيـة الـسورية      ويعد التقدم على صعيد ترسيم وتعليم احلدود بني لبنـان وا            - ٦٨
وإنـين أشـجع احلكـومتني علـى مواصـلة جهودمهـا         . أمرا هامـا مـن أجـل حتـسني مراقبـة احلـدود            

وأعــرب عــن أســفي لعــدم حتقيــق أي تقــدم يف ترســيم وتعلــيم احلــدود  . الثنائيــة يف هــذا الــشأن
ي البلـدين علـى     كومَتحل وكيدوأواصل الت .  اللبنانية خالل الفترة اليت يشملها التقرير      -السورية  

. تحديد النـهائي حلـدودمها املـشتركة مـن أمهيـة للتعـايش الـسلمي وحـسن اجلـوار                  يتسم به ال  ما  
. نين عازم على مواصلة جهـودي الدبلوماسـية للتوصـل إىل حـل ملـسألة منطقـة مـزارع شـبعا                    إو

نطقـة  وأهيب بإسرائيل واجلمهورية العربية السورية أن تقدما ردودمها بشأن التحديد املؤقـت مل            
  .  مزارع شبعا الذي قدمُته باالستناد إىل أفضل املعلومات املتاحة

وأهيب بإسرائيل أن توقـف علـى الفـور مجيـع عمليـات التحليـق فـوق األرض اللبنانيـة                  - ٦٩
  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار اليت تشكِّ

فاع اإلســرائيلي يف احــتالل وأعـرُب مــرة أخــرى عـن قلقــي حيــال اســتمرار جـيش الــد     - ٧٠
وأدعـو حكومـة إسـرائيل إىل       . غجر وأرض جماورة هلا تقـع مشـال اخلـط األزرق          الجزء من بلدة    

 ١٧٠١إمتام انسحاهبا من املنطقة دون تـأخري، وفقـا لاللتزامـات املترتبـة عليهـا مبوجـب القـرار                    
د لتـسهيل االنـسحاب     وتقف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان على أهبـة االسـتعدا           ). ٢٠٠٦(

  .الكامل جليش الدفاع اإلسرائيلي
ــرار         - ٧١ ــب القـ ــان مبوجـ ــى لبنـ ــروض علـ ــلحة املفـ ــد األسـ ــر توريـ ــزال حظـ  ١٧٠١وال يـ

ل جانبــا أساســيا مــن هــذا القــرار، عــامال جوهريــا للحفــاظ علــى         ، والــذي يــشكِّ )٢٠٠٦(
 اللتزاماهتـا مـن خـالل       وإين أهيب جبميع الـدول األعـضاء أن متتثـل         . االستقرار احمللي واإلقليمي  

وأهيــب بــاألطراف اإلقليميــة، . التقيــد حبظــر توريــد األســلحة علــى حنــو فــوري وغــري مــشروط
ســيما األطــراف الــيت تربطهــا صــالت حبــزب اهللا وغــريه مــن اجملموعــات يف لبنــان، أن تتقيــد  ال

رار يف البلـد     للسيادة اللبنانية ويشكل هتديدا لالسـتق      فأي خرق له يعترب انتهاكاً    . بأحكام احلظر 
  .ويف املنطقة

. وأرحب مبا اختذته السلطات اللبنانية من خطوات لتحـسني مراقبـة حـدودها وإدارهتـا                - ٧٢
. وسيواصــل منــسقي اخلــاص تنــسيق اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل لــدعم هــذه املبــادرات  

ة إلدارة وعلــى الــرغم مــن أن املبــادرات اجلاريــة تــستحق الثنــاء فــإن عــدم وجــود سياســة عامــ   
وانعدام مثل هـذا اإلطـار يهـدد بتقـويض      . احلدود يقف حجر عثرة أمام حتقيق مزيد من التقدم        

متاشـيا مـع التوصـيات األساسـية الـيت قـدمها            إين  و.  وفعاليتـها  تنسيق املشاريع احلالية واملستقبلية   
، ٢٠٠٨أغــسطس /الفريــق املــستقل لتقيــيم الوضــع فيمــا يتعلــق برصــد احلــدود اللبنانيــة يف آب 

وأود أن .  األولويـة لوضـع اسـتراتيجية شـاملة للحـدود      ويلأهيب باحلكومة اللبنانية املقبلـة أن تـ       
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أتوجه بالشكر أيضا إىل اجلهات املاحنة على ما قدمته من دعـم للقـوة املـشتركة ملراقبـة احلـدود                    
ن يــدعم أهيــب بــاجملتمع الــدويل أولــسائر املــشاريع الراميــة إىل ضــمان أمــن احلــدود اللبنانيــة، و 

ــدها      مــا ــة حــدود بل ــضمان مراقب ــستقبل ل ــة مــن جهــود يف امل ــة اللبناني ــشكل ســتبذله احلكوم  ب
  .مناسب

إزالــة األلغــام ألغــراض إنــسانية  وأحــث اجلهــات املاحنــة علــى مواصــلة دعــم عمليــات     - ٧٣
ــدان    يف ــة يف هــذا املي ــدرة الوطني ــز الق ــان وتعزي ــاين    . لبن وأثــين علــى اجلــيش وعلــى املركــز اللبن

اءات املتعلقة باأللغام والعديد من املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـشارك يف أعمـال إزالـة         لإلجر
  .جملتمعات احمللية األكثر تضررا من دون كلل يف اا الذي ال ينضب وعملهااأللغام، لعزمه

ــشة الالجــئني        - ٧٤ ــة مــن أن تواصــل العمــل لتحــسني ظــروف معي ــة املقبل ــد للحكوم وال ب
ن، دون أن يوثر ذلك علـى حـل مـسألة الالجـئني الفلـسطينيني مبجملـها يف                  الفلسطينيني يف لبنا  

عتقــد اعتقــادا راســخا بــأن معاجلــة ظــروف املعيــشة الــصعبة  أوإنــين . إطــار اتفــاق ســالم شــامل
لالجئني الفلسطينيني يف لبنان سيكون هلا أثر إجيايب على التعايش بـني اللبنـانيني والفلـسطينيني،                

  .ستقرار الوطنينيوبالتايل على األمن واال
 تـزال املهمـة الـضخمة املتمثلـة يف إعـادة بنـاء              الوعلى الرغم من الدعم الدويل الكبري،         - ٧٥

فقـد أدى   .  خميم هنر البارد الواقع يف مشال لبنان، الذي تعـرض للتـدمري، تـشكل حتـديا جـسيما                 
ف الفلـسطينيني مـن     اكتشاف بقايا أثرية يف املوقع إىل مزيد من التـأخري يف العمـل، وأثـار خمـاو                

وإين أرحب، يف هذا الصدد، بالتزام احلكومة املتواصـل بإعـادة بنـاء             . ف أعمال إعادة البناء   توقُّ
، وبالقرار الذي اختذته مؤخرا بالسماح باستئناف العمل، وفقا ملا ميليه القـانون اللبنـاين،               خّيمامل

  . االكتشاف األثريوبانتظار قرار سيصدره جملس شورى الدولة بشأن التماس يتعلق ب
وبعد مرور أكثر من أربعة أشـهر علـى إجـراء االنتخابـات التـشريعية يف لبنـان، مل يـتم               - ٧٦

وإين آمـل أن تفـضي      . مها ملهامهـا  أو تـسلّ  جديـدة   التوصل بعد إىل اتفاق على تشكيل حكومة        
 تـشكيل   عملية املشاورات اليت يقودها حاليا رئيس الوزراء املكلـف سـعد الـدين احلريـري، إىل               

وأتطلع إىل أن تلتزم احلكومة اجلديدة التزاما قاطعـا         . حكومة حتوز على ثقة اجمللس النيايب قريبا      
  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١بالتنفيذ الكامل للقرار 

وكنت قد أشرت يف التقارير السابقة إىل أن التعاون بني قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف                    - ٧٧
جيــاد بيئــة اســتراتيجية جديــدة، وأعــاد االســتقرار إىل   لبنــان واجلــيش اللبنــاين قــد ســاعد علــى إ  

 إىل  التوصـل جنوب لبنان وحافظ عليه، موفرا بذلك األساس الذي ميكـن أن تـبىن عليـه عمليـة                  
بيد أن الفرصة اليت أتاحها وجود قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان               . وقف دائم إلطالق النار   
طــراف أن تركــز علــى مجيــع املــسائل املعلقــة قبــل   مــسؤولية األمــنو. لــن تــدوم إىل مــا الهنايــة
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 ١٧٠١التوصل إىل اتفاق دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـلّ طويـل األجـل وفقـا ملـا ميليـه القـرار              
 ١٧٠١القـــرار املنـــصوص عليهـــا مبوجـــب اللتزامـــات لوســـوف يـــؤدي االمتثـــال ). ٢٠٠٦(
مــة، إىل إجيــاد ظــروف ، حــسبما ورد تفــصيلها يف هــذا التقريــر، خــالل األشــهر القاد)٢٠٠٦(

ــار   ــة للتوصــل إىل وقــف دائــم إلطــالق الن ــة االســتعداد   . مواتي وتقــف األمــم املتحــدة علــى أهب
ملواصلة تقدمي املـساعدة لألطـراف يف سـعيها حنـو حتقيـق هـذا اهلـدف، مـن خـالل مـا يقـوم بـه                           

  .تحدة املؤقتة يف لبنان من عملمنسقي اخلاص املعين بلبنان وقوة األمم امل
 قناعة راسخة بـأن علينـا أن نبـذل قـصارى جهـدنا للتوصـل إىل سـالم                    زالت لديّ  وما  - ٧٨

ــوم علــى تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن           ــادل ودائــم وشــامل يف الــشرق األوســط، يق  ٢٤٢ع
، وهــو أمــر مــا يــزال مرتبطــا بالــسالمة اإلقليميــة للبنــان وســيادته   )١٩٧٣ (٣٣٨ و) ١٩٦٧(

  .واستقالله السياسي
  


