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ــرار جملـــس األمـــن          ــذ قـ ــام عـــن تنفيـ ــر الثالـــث عـــشر لألمـــني العـ التقريـ
٢٠٠٦( ١٧٠١( 

    
 مقدمة  -أوال   

منـذ  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ يقدم هذا التقرير تقييما شامال ملـدى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                - ١
 ).S/2010/105( ٢٠١٠فرباير/ شباط٢٦يف  ألمني العاما السابق الصادر عنالتقرير 

ة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان مـستقرة بـصفة                ظلت احلال قد  و  - ٢
/ يف آب تقـرر   يـزال وقـف األعمـال العدائيـة الـذي            وال .عامة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        

 وهو ما مكن الطرفني من التمتع بـأطول فتـرة مـن             ، ولبنان قائما  إسرائيل بني   ٢٠٠٦أغسطس  
غــري أنــه بــالرغم مــن أن الطــرفني ال يــزاالن ملتــزَمني بالتنفيــذ  .االســتقرار يف تارخيهمــا احلــديث

ــهاكات  ،)٢٠٠٦ (١٧٠١ الكامــل للقــرار  تقــدم  أيإحــراز ومل يــسجل   وقــع عــدد مــن االنت
ووســط ادعــاءات بتواصــل عمليــات نقــل   .يتعلــق بالتزامــات رئيــسية يــنص عليهــا القــرار  فيمــا

جلت زيــادة  ُســ،)٢٠٠٦ (١٧٠١ علــى حنــو يــشكل انتــهاكا للقــرار  األســلحة إىل حــزب اهللا
إزاء وقـد أثـار ذلـك املخـاوف          .ملحوظة يف التوتر بني الطرفني خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير          

أي مـن الطـرفني يفـضي إىل اسـتئناف األعمـال العدائيـة الـيت قـد                  مـن قبـل      سوء تقـدير     حدوث
 .على لبنان وعلى املنطقة عواقب وخيمة يكون هلا

اء حكومة الوحدة الوطنية يف لبنان خالل األشهر الـستة املاضـية            جتسد أد  ورغم ذلك،   - ٣
وأجريــت  .يف توســع التوافــق يف اآلراء بــني قــادة البلــد فيمــا يتعلــق بــصون االســتقرار الــداخلي 

مـايو يف جـو هـادئ وسـلمي بـصفة           /االنتخابات البلدية يف مجيـع أحنـاء لبنـان خـالل شـهر أيـار              
 .وادث املنفصلة ذات الطابع احملليقليل من احل عدد  مل َيُشبه إال،عامة

فقـد   .اتقـدم تـشهد   العالقات الثنائية بني لبنان واجلمهورية العربيـة الـسورية       وما زالت   - ٤
ــرئيس   ــشيل اجتمــع ال ــرئيس   مي ــع ال ــشار ســليمان م ــران١٥دمــشق يف باألســد ب ــه/ حزي  .يوني
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 يــــومياحلريــــري مــــع الــــرئيس األســــد يف دمــــشق ســــعد  رئــــيس الــــوزراء  أيــــضاواجتمــــع
  زار وفد من مسؤولني لبنـانيني رفيعـي املـستوى          ،وعالوة على ذلك   .يونيه/حزيران ٣٠ و ١٨

اسـتعراض لالتفاقـات املوقعـة       العاصمة السورية مرتني خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير إلجـراء            
 .بني البلدين

مــايو التــوتر يف املنطقــة وتــرددت / أيــار٣١يف الــذي وقــع وأثــار حــادث أســطول غــزة   - ٥
 مــع اضــد إســرائيل وتــضامنوقامــت عــدة مظــاهرات عامــة احتجاجــا  .بقــوة يف لبنــان داؤهأصــ

 .الضحايا يف مجيع أحناء البلد
  

 )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ قرار جملس األمن   - ثانيا  
ــسابقمنــذ صــدور تقريــري    - ٦ ــذ القــرار  ال ، واصــلت أجهــزة  )٢٠٠٦ (١٧٠١ عــن تنفي

 وجودهــا ُيــزعمشبكات التجــسس اإلســرائيلية الــيت  األمــن اللبنانيــة تنــسيق حتقيقاهتــا املتعلقــة بــ  
 .لبنان يف

  
 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبناناحلالة يف منطقة عمليات   -ألف   

املـشمولة   وبوجـه عـام، هادئـة خـالل الفتـرة            ،ظلت احلالة يف منطقة العمليات مستقرة       - ٧
ا بوقـف األعمــال العدائيــة  التزامهمــ لبنــان وإســرائيل التأكيـد علــى  وكــررت حكومتـا . بـالتقرير 

 ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ وتنفيذ القرار

احتاللــه للجــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر ومنطقــة  جــيش الــدفاع اإلســرائيلي وواصــل  - ٨
وعلـى الـرغم مـن    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ منتهكا بذلك أحكـام القـرار      ،متامخة مشال اخلط األزرق   

 بعمـل   م املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان       قـوة األمـ    اضـطلعت    ،إسـرائيل باالنـسحاب مـن املنطقـة        لتزاما
أغــسطس /دؤوب مــع الطــرفني لتيــسري هــذا االنــسحاب علــى أســاس مقترحهــا املقــدم يف آب   

ــة   أجــرت ، املاضــيةةوعلــى مــدى األشــهر الثالثــ  . ٢٠٠٨ ــسق  القــوة املؤقت األمــم ومكتــب من
 تكثفـ وت. كـال الطـرفني   عـن   ممثلني كبار    اخلاص لشؤون لبنان عددا من املباحثات مع      املتحدة  

 هبـدف التوصـل إىل نتيجـة بـشأن هـذه القـضية الـيت طـال أمـدها                ،املناقشات يف اآلونـة األخـرية     
القــوة  يونيــه/حزيــران ١٤يف  ويف آخــر تطــور أبلغــت حكومــة لبنــان  .دون مزيــد مــن التــأخري 

 ،القـوة املؤقتـة   حـىت تارخيـه علـى مقتـرح          إسـرائيل الـذي قدمتـه     بشأن الرد     كتابة مبوقفها  املؤقتة
 ،قتــرحامل ورفــضت إجــراء تغــيريات يف ، علــى ســيادة لبنــان علــى املنطقــة كــدت جمــددا أحيــث

 .على استعداد لبنان ملواصلة املناقشات يف إطار املنتدى الثالثي وكررت التأكيد
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 تتـألف يف معظمهـا مـن املركبـات     ،تابعة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي     وواصلت طائرات   - ٩
ــضا    ــة ولكــن أي ــة غــري املأهول ــة  مــن عــ  اجلوي ــد مــن الطــائرات املقاتل ــات  ،دد متزاي ــام بعملي  القي

انتـهاكات للقـرار     وتـشكل عمليـات التحليـق هـذه        .شبه يومية للمجال اجلوي اللبنـاين      اختراق
 ،علـى مجيـع االنتـهاكات اجلويـة    القـوة املؤقتـة   واحتجـت   . وللسيادة اللبنانيـة   )٢٠٠٦ (١٧٠١

 أيــضا علــى االنتــهاكات اجلويــة واحتجــت حكومــة لبنــان. فــورا وطلبــت مــن إســرائيل وقفهــا
ــورا  ــا ف ــة      . وطالبــت بوقفه ــدابري أمني ــق ت ــات التحلي ــى أن عملي ــة إســرائيل عل وأصــرت حكوم

 وذكرت على وجـه اخلـصوص       ،مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة     حني تنفيذ   ضرورية إىل   
 .السبب يف استمرارها بوصفه إنفاذ حظر توريد األسلحة ُيزعم عن عدم ما

عدة حوادث بالقرب من اخلط األزرق وانتهاكات بريـة للخـط األزرق علـى              ووقعت    - ١٠
 حـادة  وقعـت مواجهـة      ،أبريـل / نيـسان  ١٣ففي  . اجلانب اللبناين خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

 ،على مقربة مـن قريـة العباسـية اللبنانيـة          بني القوات املسلحة اللبنانية وجيش الدفاع اإلسرائيلي      
اإلسرائيلي يقوم بالعمـل جنـوب اخلـط األزرق ولكـن مشـال الـسياج               حيث كان جيش الدفاع     

ــتقين ــة الوضــع  . ال ــدخل   وجــرت هتدئ ــسرعة بت ــصاالت مــ   ب ــة وإجــراء ات ــرفنيالبعث ويف . ع الط
ــسان ١٦ ــل/ني ــانيني  ،أبري ــواب  عــضو يف يقودهــا ، قامــت جمموعــة مــن املــدنيني اللبن  جملــس الن

يف املنطقــة يف وقــت  اإلســرائيلي الــدفاع ام هبــا جــيشاألعمــال الــيت قــ  بالتظــاهر ضــد،اللبنــاين
ووضـعوا   الـشائكة  ‘‘كنـسرتينا ’’أسـالك     وعرب املتظاهرون اخلط األزرق وفككوا سياج      .سابق
 وعرب بعد ذلك أفـراد القـوات املـسلحة اللبنانيـة        . عالم اللبنانية على السياج التقين اإلسرائيلي     األ

 . مشال اخلط األزرقاملدنيني اىل اخلط األزرق إلهناء املظاهرة وإعادة

 اللبنـاين   جملـس النـواب     بقيـادة عـضو    ، جتمعـت مظـاهرة أخـرى      ،أبريل/ نيسان ٢٣يف  و  - ١١
وعـربت جمموعـة مـن أربعـة مـدنيني          . بالقرب من اخلط األزرق يف منطقـة مـزارع شـبعا          ،  نفسه

ويف وقــت . ، وقامــت بتــصوير املنطقــةالقــوة املؤقتــةلبنــانيني اخلــط األزرق متجاهلــة حتــذيرات  
 . بالعودة اىل مشال اخلط األزرققنع أفراد من القوات املسلحة اللبنانية املدنينيأ ،حقال

ــة وكانــت   - ١٢ ــوة املؤقت ــصال مــع كــال الطــرفني      الق ــى ات ــدة هــاتني احلــادثتني عل  طــوال م
يف احتـرام اخلـط األزرق بكاملـه علـى النحـو الـذي               وأكدت على املسؤولية األساسية للطرفني    

 واالمتنـاع  ، فضال عن احلاجة إىل العمـل بأقـصى درجـات ضـبط الـنفس             ،دةحددته األمم املتح  
مـسؤولون لبنـانيون،    ويف حـني أقـر      . عن اختاذ أي إجراءات ميكن أن تـثري التـوترات يف املنطقـة            

فإهنم أبلغـوا القـوة    ،أبريل/ نيسان٢٣ و ١٦لبنانيني عربوا اخلط األزرق يف   الدنيني  بعض امل بأن  
 تواجهها القوات املسلحة اللبنانية ملنع املدنيني اللبنانيني مـن الوجهـة الواقعيـة    بالقيود اليت  املؤقتة

ومـع  . من حماولة الوصول إىل مـا يعتربونـه أراض لبنانيـة حتتلـها إسـرائيل جنـوب اخلـط األزرق                   
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  أكدوا جمددا على استمرار التزام حكومة لبنـان بـاحترام اخلـط األزرق بكاملـه وتعهـدوا                 ،ذلك
والقـوات  القـوة املؤقتـة     وتنـاقش   . نع هـذه االنتـهاكات    للبعثة يف سعيها مل   الكامل  دعمهم   بتقدمي

 األمنيـة يف هـذه املنـاطق احلـساسة          والرصدعمليات املراقبة    حاليا كيفية حتسني   املسلحة اللبنانية 
 .وقوع انتهاكات أخرى للخط األزرق ملنع

ط األزرق كـان معظمهـا       وقـع عـدد مـن االنتـهاكات الربيـة للخـ            ،وباإلضافة إىل ذلـك     - ١٣
. من جانب رعاة ومزارعني لبنـانيني يرعـون املاشـية أو يعملـون يف حقـوهلم       أساسا ،غري متعمد 

 بانتـهاك اخلـط   ، جنـوب قريـة الغجـر   ،وقام عمال إنشاء على اجلانب اللبناين من هنـر احلاصـباين      
ووقـع  .  يف املنطقـة   زةلفتـرة وجيـ    ممـا زاد التـوتر       ،األزرق يف مناسبتني مبعدات البناء اخلاصة هبـم       

ــة نفــسها       ــدنيني يف املنطق ــهاكات مــن جانــب م ــة انت ــا ال يقــل عــن أربع ــضا م ــربز .أي  هــذه وُت
ــهاكات ــى اخلــط      إاحلاجــة  االنت ــان عل ــق تقــدم مــستمر يف وضــع عالمــات ظــاهرة للعي ىل حتقي

ان والقـوات املـسلحة اللبنانيـة اختـاذ إجـراءات لتنبيـه الـسك             القوة املؤقتة    وواصل جنود    .األزرق
 وباإلضــافة إىل ذلــك. احمللــيني إىل موقــع اخلــط األزرق ســعيا لــدرء االنتــهاكات غــري املتعمــدة   

 أحـد الرعايـا األجانـب النتهاكـه اخلـط           ،مـارس / آذار ١٧ يف   ،اعتقلت القوات املسلحة اللبنانية   
 أنـه   بداما  إحدى دوريات القوة املؤقتة       اعترضت ،أبريل/ نيسان ٤االزرق قرب العديسة؛ ويف     

إضـافة إىل ذلـك   و.  بعد ذلك إىل القريـة الفاعلفر وقد  .  لبنان إىلولة هتريب من قرية الغجر      حما
بـني اجلـانبني عـرب اخلـط األزرق يف عـدة            اليت تـنم عـن التهديـد        واإلمياءات  الشتائم  تبادل   جرى

 .مناسبات، ومشل ذلك األفراد العسكريني واملدنيني على حد سواء

اخلــط  للعيــان علــى  يف عمليــة وضــع العالمــات الظــاهرة إحــراز تقــدم مطــرديتواصــلو  - ١٤
 وبـذلك  ،وضـع عالمـات يف قطـاع خـامس    اتفاقهمـا علـى     وأكد كال الطرفني مؤخرا  .األزرق

ــصبح  ــايل يـ ــى    إمجـ ــىت اآلن علـ ــق حـ ــذي اتفـ ــط األزرق الـ ــول اخلـ ــه    طـ ــات عليـ ــع عالمـ وضـ
بـتطهري  للقـوة املؤقتـة       تقـوم أفرقـة إزالـة األلغـام التابعـة          ،ويف إطار هذا املـشروع    . كيلومترا ٣٨

الذخائر غـري املنفجـرة مـن أجـل إتاحـة اجملـال لقيـاس اإلحـداثيات وإقامـة                    حقول األلغام وإزالة  
القـوات املـسلحة اللبنانيـة بـدعم      اليت تقوم هبـا التشييد وتتواصل أعمال . عالمات اخلط األزرق  

مـشروع طريـق اخلـط األزرق،        يف املرحلـة األوىل مـن        لقوة املؤقتة من املعدات اهلندسية التابعة ل    
  .من وصالت الطرق وصلة ١١ إنشاءمن خالل  اليت جيري فيها ربط الطرق القائمة

  اجلانبـان والقوات املسلحة اللبنانية على منشآهتما اخلاصة وواصـال   القوة املؤقتة   وأبقت    - ١٥
 الــــدوريات هـــي تــــشمل و ،اخلاصــــة بكـــل منــــها  التنفيذيـــة اليوميــــة  االضـــطالع باألنــــشطة 

باســتخدام القــوة املؤقتــة  فــضال عــن الــدوريات الــيت تنفــذها   ،التفتــيش ونقــاط املراقبــة  قــاطنو
  واصـــلت القوتـــان االضـــطالع بأنـــشطة تنفيذيـــة ، وباإلضـــافة إىل ذلـــك.طـــائرات اهلليكـــوبتر
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،  ساعة للحيلولة دون إطـالق الـصواريخ       ٢٤ عملية كل    ١٥  مبا يف ذلك ما متوسطه     ،مشتركة
ــةاجلــةبتنــسيق دوريــات ر وقامتــا  نقطــة تفتــيش ١٢ وشــغلتا ، علــى طــول اخلــط األزرق  يومي

 ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القــرار وعلــى حنــو مــا دعــا إليــه .  ســت منــها علــى هنــر الليطــاين ،مــشتركة
 وبقـي انتـشار القـوات املـسلحة         .القوتان بذل اجلهود لزيـادة كفـاءة أنـشطتهما املنـسقة           تواصل

وتكّمـل األلويـة بكتيبـة      . ستوى ثالثة ألويـة ثقيلـة     عند م القوة املؤقتة   اللبنانية يف منطقة عمليات     
القـوات املـسلحة اللبنانيـة حـوايل         آلية وسـريتني مـضادتني للـدبابات، حبيـث يبلـغ جممـوع قـوام              

 . جندي٦ ٥٠٠

جـراء منـاورات    إوالقـوات املـسلحة اللبنانيـة       القوة املؤقتـة     واصلت   ،وعالوة على ذلك    - ١٦
منـاورة مـن أجـل حتـسني التنـسيق بـني االحتياطيـات               مبـا يف ذلـك       ، معظمها تكتيكـي   ،مشتركة
وقـد أجريـت أربـع      .  والقـوات املـسلحة اللبنانيـة      القـوة املؤقتـة   كتائـب   ل القطاعيـة التابعـة   املتنقلة  

والقـوة املؤقتـة   دورات تدريبية على مهارات الوساطة لتزويـد ضـباط القـوات املـسلحة اللبنانيـة             
وواصلت فرقـة العمليـات     . ت ومهارات حل الرتاعات   الالزمة ملراعاة ظروف الرتاعا    باملهارات

 .بحرية اللبنانية يف الرب والبحرالبحرية تقدمي تدريب منتظم للقوات ال

 إذ تقــوم ، حبريـة التنقـل يف مجيـع أرجــاء منطقـة عملياهتـا     القـوة املؤقتــة  تتمتـع  ،وعمومـا   - ١٧
أوقفوا دوريـات    لينياحملدنيني  بعض امل غري أن   . كل شهر   دورية ١٠ ٠٠٠بتنفيذ ما يقرب من     

وقـــع يف  وكـــان أخطـــر األحـــداث هـــو مـــا . يف عـــدة مناســـبات لفتـــرة وجيـــزةالقـــوة املؤقتـــة
 ، كانـت تقـوم  تابعـة للقـوة املؤقتـة     بقطـع طريـق دوريـة        نيدنيبعض امل قام  حيث   ،مارس/آذار ٤

  الـصّوانة   بالتحقيق يف إطالق نار من أسلحة آلية يف قرية         ،بالتنسيق مع القوات املسلحة اللبنانية    
 القـوة املؤقتـة   مـن     أصـيبب ثالثـة أفـراد      ،بدورية راجلـة يف القريـة      فأثناء القيام ). القطاع الغريب (

أوقفـوا  الـذين    دنينيعـدد مـن املـ     خـالل شـجار مـع       لألضرار  مركبتان  وتعرضت  جبروح طفيفة   
ت املعلومـا يتولون تـشغيل نظـام        نيعسكري  أفراد ، جرى إيقاف  أبريل/ نيسان ١٥ويف  . الدورية

، وذلـك علـى يـد       )القطاع الغريب (كانوا يعملون يف جوار بلدة قربخيا        القوة املؤقتة اجلغرافية يف   
 مــن البعثـة الطريـق بــسياراهتم ومنعـوا أفـراد     جمموعـة مـن أربعـة أشـخاص غــري مـسلحني قطعـوا      

ووثـائق تتعلـق بالنظـام العـاملي        أخذوا حاسوبا ومعـدات     قد  و. مواصلة عملهم أو التحرك بعيدا    
ويف . أفــراد حفــظ الــسالم ســالمة  وهــددوا القــوة املؤقتــةديــد املواقــع وتعــود ملكيتــها إىل  لتح
للقـوة  مـن الـشرطة العـسكرية التابعـة          فريـق مبواجهـة   جمموعة من املدنيني    قامت   ،مايو/أيار ١٧

 قـام  ،مـايو / أيـار ٢١ويف . آلـة تـصوير   منـه   وأخـذت ،قق يف حادث مرور بـسيط    حي  كان املؤقتة
قـد التقطـت    ) القطـاع الغـريب   ( يف خربة سلم     للقوة املؤقتة ظنون أن دورية تابعة     مدنيون كانوا ي  
 قـام  ،يونيـه / حزيران٨ويف .  بأخذ حاسوبني صغريين حيمالن باليد من الدورية،صورا للمنطقة 

ــة املباشــرة العــسكرية التابعــة      ــة أشــخاص غــري مــسلحني بإيقــاف أفــراد مــن احلماي للقــوة املؤقت
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ــالقرب مــن عــني إبــل يف  ــوا ، القطــاع الغــريبب النظــام العــاملي منــهم أن يــسلموا معــدات   وطلب
 املـدنيني إىل بلديـة عيتـا الـشعب حيـث            القـوة املؤقتـة    ورافق أفـراد     .تحديد املواقع اليت حبوزهتم   ل

 وأخـذت منـها مـواد    القوة املؤقتة جرى تفتيش مركبة  ،وبعد ذلك . وافقوا على تسليم املعدات   
 وقــد متكنــت الــسلطات اللبنانيــة مــن .ووثــائق عمــل كراســات مبــا يف ذلــك خــرائط و،إضــافية

ــا ســليمة إىل     ــواد وإعادهت ــة امل ــة اســترداد كاف ــوة املؤقت ــكوباإلضــافة إىل . الق ــدنيون  ،ذل ــام م  ق
ــانيون ــال وشــباب ،لبن ــهم أطف ــات   ، من ــى دوري ــة  برمــي احلجــارة عل ــوة املؤقت  يف عــدد مــن  الق
ذكـر  حـسب مـا   و. البعثـة  ضـرر مبركبـات   أدى يف بعض األحيان إىل إحلاق    وهو ما  ،املناسبات

 . يف بعض األحيان يف خمتلف املناطقالقوة املؤقتةيف تقارير سابقة، قام مدنيون برصد أنشطة 

 مـع   القـوة املؤقتـة    موضـوع حريـة حركـة        قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان      وأثار قائد     - ١٨
وتلقى تأكيـدات مـن مجيـع       . املستوياتالسلطات اللبنانية والقوات املسلحة اللبنانية على أعلى        

وأكــدت . ا ســتتمتع حبريــة احلركــة دون عوائــق يف منطقــة عملياهتــالقــوة املؤقتــةاملــسؤولني بــأن 
 وهـو مـا قـد ينظـر         ،على حساسية القيام بدوريات يف املنـاطق املأهولـة         القوات املسلحة اللبنانية  

ى حـساسية القيـام بأنـشطة فنيـة          وعلـ  ،إليه بوصفه تطفـال وتعـديا علـى احليـاة اخلاصـة للـسكان             
أفـراد   رافـق أفـراد منـها ي    واقترحت القوات املـسلحة اللبنانيـة أن        . ميكن أن يساء تفسريها    حمددة

 دواعــي قلــق الــسكان املــدنيني القــوة املؤقتــة وتــتفهم.  عنــد قيــامهم هبــذه األنــشطةالقــوة املؤقتــة
أيـضا باحلفـاظ علـى اسـتقالل         مـة  ملز  البعثـة   إال أن  ،وتأخذها يف االعتبار إىل أقصى حـد ممكـن        

 .لتنفيذ واليتها حريتها يف احلركة

 إجيابيـا   القـوة املؤقتـة    ظل موقـف الـسكان احمللـيني مـن           ،وباستثناء احلوادث املبينة أعاله     - ١٩
 بعثـة  التابعتـان لل    العـسكري  - الشؤون املدنيـة والتعـاون املـدين         تاوحافظت وحد . بصورة عامة 

ات احمللية، حيث سعت إىل أن حتل علـى وجـه الـسرعة أي قـضايا                على اتصال وثيق مع اجملتمع    
القــوة  الــيت تقــوم هبــا ختفــف مــن آثــار األنــشطة التنفيذيــة الكــبرية  وأن،قــد تفــضي إىل مــشاكل

  وعــزز تــوفري الــدعم يف جمــاالت املــساعدة اإلنــسانية. احليــاة اليوميــة للــسكان احمللــينياملؤقتــة يف
اليت تضطلع هبـا البلـدان       ت والتدريب املهين من خالل األنشطة     وبناء القدرا  واهلياكل األساسية 

 البعثــةالعالقــات القويــة بــني    القــوة املؤقتــة املــسامهة بقــوات واملــشاريع املمولــة مــن ميزانيــة      
 .احملليني والسكان

 اختــاذ  علــى تقــدمي املــساعدة إىل القــوات املــسلحة اللبنانيــة     القــوة املؤقتــة  وواصــلت  - ٢٠
ــة   ــسلحني        خطــوات حنــو إقام ــراد م ــن أي أف ــو م ــر الليطــاين ختل ــني اخلــط األزرق وهن ــة ب منطق

 وفقـــا للقـــرار  ،القـــوة املؤقتـــة معـــدات أو أســـلحة خبـــالف مـــا خيـــص حكومـــة لبنـــان و       أو
٢٠٠٦( ١٧٠١.( 
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ــز    تــو  - ٢١ ــه العــسكرية وتعزي ــاء قدرات صر حكومــة إســرائيل علــى أن حــزب اهللا يواصــل بن
 اهتامـات   أيـضا  وتـسوق . القـوة املؤقتـة   مليـات    مبـا يف ذلـك داخـل منطقـة ع          ،وجوده العسكري 

 تـشمل مراكـز قيـادة       ، حزب اهللا أقـام بنيـة عـسكرية داخـل القـرى يف جنـوب لبنـان                 مفادها أن 
ك لـ إضـافة إىل ذ   و. وسيطرة ونقاط مراقبة ومرافق لتخزين األسلحة ووحدات قتالية متخصصة        

 مبـا يف ذلـك إىل داخـل         ،انتدعي إسرائيل أنه جيري نقل أسـلحة غـري مـأذون هبـا إىل داخـل لبنـ                 
بـالتحقيق  ،   بالتعـاون مـع القـوات املـسلحة اللبنانيـة          ،البعثـة وتقـوم    .القوة املؤقتة منطقة عمليات   

ــة          ــلحة يف املنطق ــسلحني أو أس ــراد م ــانوين ألف ــري ق ــود غ ــشأن وج ــاءات ب ــوري يف أي ادع الف
غـري مـأذون    أدلة عن نقـل  أي   القوة املؤقتة  مل ُيقدَّم إىل     ،وحىت اآلن . تلقت معلومات حمددة   إذا
 .أدلة من هذا القبيللألسلحة إىل داخل منطقة عملياهتا، ومل جتد هي نفسها  به

 مصممة على العمـل باسـتخدام كـل الوسـائل الـضرورية املتاحـة          القوة املؤقتة وال تزال     - ٢٢
 . قواعد االشـتباك اخلاصـة هبـا       املنصوص عليها يف   وإىل أبعد مدى ممكن،      ،ضمن حدود واليتها  

تفتــيش املنــازل واملمتلكــات اخلاصــة ب إليهــاالواليــة املــسندة البعثــة غــري خمولــة، مبوجــب غــري أن 
، مبا يف ذلك وجود خطـر       )٢٠٠٦ (١٧٠١يتوافر لديها دليل موثوق على انتهاك القرار         مل ما

وأكدت قيادة اجليش اللبناين جمـددا       .داهم بتنفيذ نشاط معاد انطالقا من ذلك املوقع بالتحديد        
أهنا ستتخذ إجراءات فورية عند تلقيها أدلة على وجود أفراد مـسلحني أو أسـلحة غـري مـأذون                

 ،)٢٠٠٦ (١٧٠١هبـــا يف املنطقـــة، وســـتوقف أي نـــشاط غـــري قـــانوين يتعـــارض مـــع القـــرار  
املتعلقـة بـالوجود غـري القـانوين لألفـراد املـسلحني             سـيما   ال ،والقرارات احلكومية ذوات الـصلة    

 بعمليات تفتـيش دوريـة      القوة املؤقتة وعالوة على ذلك، قامت     . ر الليطاين واألسلحة جنوب هن  
ــات، مشلــت مالجــئ حمــصنة    تابعــة ســابقا اكتــشفت ملرافــق  لعناصــر مــسلحة يف منطقــة العملي

تعثر على ما يشري إىل أهنا قد اسُتعملت من جديد أو على أي دليـل يثبـت                 وكهوفا، ولكنها مل  
ــدة   ــران١٨ويف  . يف منطقــة عملياهتــاوجــود هياكــل أساســية عــسكرية جدي ــه/ حزي ــر  ،يوني عث

 علـى  ،أثناء القيام بأعمال على إحدى الطرق على مقربة من قريـة الغجـر     مهندسو القوة املؤقتة    
حالـة   وكانت املتفجرات يف  . كيلوغراما من املتفجرات املدفونة يف األرض      ٣٤٠ما يقرب من    

 ومل تكن املتفجرات معـدة      .٢٠٠٦لعدائية عام   تلف ويبدو أهنا تعود إىل فترة ما قبل األعمال ا         
  بـإبالغ اجلـيش اللبنـاين وتـسليم        القوة املؤقتة  وقامت   .مفجِّراتللتفجري ومل تكن موصولة بأي      

 .ىل السلطات اللبنانيةإاملتفجرات 

اختاذ تدابري منسقة هتـدف حتديـدا إىل        والقوة املؤقتة   وواصلت القوات املسلحة اللبنانية       - ٢٣
 واكتشاف وإزالة مجيع األسـلحة واألعتـدة ذات   ،وجود عناصر مسلحة يف املنطقةضمان عدم  

ويظـل  . عرب هنر الليطـاين   احتمال نقل األسلحة املأذون هبا       ومنع   ،الصلة اليت قد تكون موجودة    
 . يتطلب بذل جهود متواصلة على املدى الطويل حتقيق ذلك هدفا
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 غـــري مـــأذون بوجـــودهم يف منطقـــة   أي أفـــراد مـــسلحنيالقـــوة املؤقتـــةمل تـــصادف و  - ٢٤
كــانوا   باســتثناء أشــخاص مــسلحني ببنــادق صــيد ،العمليــات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

 أصدرت القـوات املـسلحة اللبنانيـة جمـددا بيانـا لتـذكري              ،مايو/ويف أيار . ميارسون أنشطة الصيد  
). ٢٠٠٦ (١٧٠١  وكــذلك القــرار ،املــواطنني بــأن هــذه األنــشطة تنتــهك القــانون اللبنــاين      

واحتجزت القوات املسلحة اللبنانية عددا من األشخاص وصادرت أسـلحتهم؛ ومتكـن الـبعض         
داخــل خميمــات   يوجــد أشــخاص مــسلحون وأســلحة،وباإلضــافة إىل ذلــك. اآلخــر مــن الفــرار

 .الالجئني الفلسطينيني يف منطقة العمليات

القيـام بعمليـات    يف  املتمثلـة    دوجـة وواصلت فرقة العمليـات البحريـة تنفيـذ واليتـها املز            - ٢٥
وواصـلت  . االعتراض البحري يف منطقة العمليات البحريـة وتـدريب القـوات البحريـة اللبنانيـة              

يف العمليات البحرية من خالل اعتـراض الـسفن       اإلسهام بنجاح   حبرية القوات املسلحة اللبنانية     
 هبــا لــسطح البحــر فــوق امليــاه وجتميــع صــورة حمليــة معتــرف الــيت تقتــرب مــن املرافــئ اللبنانيــة،

نـذ بدايـة مهمتـها يف تـشرين         وم. شبكة الرادارات الساحلية اللبنانية    باستخدام اإلقليمية اللبنانية 
 ٣٠ ٥٠٠  قامــت فرقــة العمليــات البحريــة بــاعتراض واســتجواب حنــو ،٢٠٠٦أكتــوبر /األول
عمليـة تفتـيش     ٢٥٩ ،هيونيـ / حزيـران  ٢١ حـىت    ، أجريت ،السابقومنذ صدور تقريري    . سفينة

 وقامـت البحريـة اللبنانيـة ومـسؤولو اجلمـارك بتفتـيش الـسفن               .فيهـا  إضافية للـسفن الـيت اشـتبه      
علـى متنـها ومسحـت هلـا         للتحقق من عدم وجود أسـلحة أو أعتـدة ذات صـلة غـري مـأذون هبـا                 

 أظهـر أفـراد     ،عمليات االعتـراض البحـري     يف جمال  وخالل املناورات املشتركة  . باملرورمجيعها  
 وأن تقـدما كـبريا قـد أحـرز          ،لبحرية اللبنانية أهنم اكتسبوا القدرة علـى إجـراء هـذه العمليـات            ا

غـري أن العمليـات     . املياه اإلقليمية اللبنانية باستخدام أجهزة الـرادار الـساحلية        راقبة  فيما يتعلق مب  
م وجـود   ال تـزال حمـدودة بـسبب عـد         القـوات املـسلحة اللبنانيـة      حبريـة  البحرية اليت تـضطلع هبـا     
 .  مبا يف ذلك السفن اليت ميكنها أن تعمل يف أحوال جوية سيئة،عدد كاف من السفن

ــدة يف األســبوع         - ٢٦ ــرات عدي ــات م ــى طــول خــط العوام ــوع احلــوادث عل . واســتمر وق
يش الدفاع اإلسرائيلي كـثريا إىل إلقـاء قنابـل أعمـاق وإطـالق              تابعة جل وعمدت وحدات حبرية    

وأفـاد جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي        . ة حتذيرية على امتداد خـط العوامـات       قنابل إنارة وأعرية ناري   
ــيت تقتــرب مــن خــط          ــة ال ــصيد اللبناني ــوارب ال ــة ضــد ق ــدابري أمني ــة ت ــه هــو مبثاب ــا يقــوم ب أن م

 مهمة رصد هـذا اخلـط الـذي أقامتـه إسـرائيل مـن               القوة املؤقتة ومع أنه مل ُتسند إىل      . العوامات
احلكومة اللبنانية، أثـريت املـسألة يف إطـار املنتـدى الثالثـي،        جانب واحد، والذي ال تعترف به       

 . تلك احلوادث يف زيادة حدة التوتر بني الطرفنيإزاء إسهام  عن قلقه ةوأعرب قائد القو
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  ترتيبات األمن واالتصال  -باء   
ــة    - ٢٧ ــزال االجتماعــات الثالثي ــيت حيــضرها ،ال ت ــوات      ال ــستوى عــن الق ــي امل ــون رفيع ممثل

مـن   تـشكل آليـة حامسـة        ، اللبنانية وجيش الدفاع اإلسرائيلي والـيت يرأسـها قائـد القـوة            املسلحة
 وكـذلك بنـاء الثقـة بـني         ، والطـرفني  القـوة املؤقتـة    أعمال االتصال والتنسيق املنتظمة بـني      آليات
معاجلـة  يف آليـات   بوصفه اآلليـة الرئيـسية      الثالثي  وقد عول كال الطرفني على املنتدى       . الطرفني
ونوقــشت يف ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ايا التــشغيلية األمنيــة والعــسكرية املتعلقــة بتنفيــذ القــرار  القــض

ــة   ــارير الاالجتماعــات الثالثي ــن تق ــشاف متفجــرات يف   ع ــق يف اكت ــانون األول٢٦التحقي  / ك
 وكـان   ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٣١ واحلادث الذي وقع يف      ، جنوب اخليام  ٢٠٠٩ديسمرب  

وشـددا  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١الطرفان من جديد التزامهما بتنفيـذ القـرار         وأكد  . يتعلق براع لبناين  
 .على أمهية االجتماعات الثالثية يف تعزيز األمن واالستقرار

ــتقين راجعــة كافــة جوانــب االســتعراض  ملاجتمــاع ُعقــد  ،أبريــل/ويف أواخــر نيــسان  - ٢٨ ال
ءات الـيت سـتتخذها    واإلجـرا القـوة املؤقتـة   إدارة عمليـات حفـظ الـسالم و     الـذي جتريـه   املشترك  

 قــادةخاللــه  قــام ،القــوة املؤقتــةالقــوات املــسلحة اللبنانيــة اســتكماال لإلجــراءات الــيت تتخــذها  
 بــإجراء مناقــشات أوليــة بــشأن وضــع آليــة  تــابعون للقــوتني أيــضا املــستوى و رفيعــعــسكريون

قة بـني   للعال إجراء استعراض منتظم  هو  واهلدف من احلوار االستراتيجي     . للحوار االستراتيجي 
احتياجـات   حتديـد    بغيـة  والقـوات املـسلحة اللبنانيـة     القـوة املؤقتـة     قدرات ومسؤوليات كل مـن      

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١لتنفيذ املهام املوكلة إليها يف إطار القرار الالزمة القوات املسلحة اللبنانية 

 املنـتظم    والقـوات املـسلحة اللبنانيـة التفاعـل        القوة املؤقتة  واصلت   ،وباإلضافة إىل ذلك    - ٢٩
ــذي والتكتيكــي   ــصعيدين التنفي ــى ال ــستويات     . عل ــى امل ــومي عل ــصال الي ــان االت وواصــل اجلانب

يف مقـر قيـادة       مبا يف ذلك عن طريق تعيني ضباط اتصال من القوات املـسلحة اللبنانيـة              ،املناسبة
 يف مقـر قيـادة   القـوة املؤقتـة   وتعـيني ضـابط اتـصال مـن       ، وعلى مستوى القطاعـات    القوة املؤقتة 

 .يطاين يف صورالقوات املسلحة اللبنانية يف قطاع جنوب الل

االتــصال والتنــسيق  أيــضا أعمــال  وجــيش الــدفاع اإلســرائيليالقــوة املؤقتــةوواصــلت   - ٣٠
مـع نظرائـه يف جـيش       فعالـة    علـى عالقـات      املؤقتـة قـوة   ال وحـافظ قائـد      .بصورة منتظمة وفعالـة   
 وواصــل ضــباط ، الــرمسيني اإلســرائيلينيومــع غريهــم مــن كبــار املــسؤولني  الــدفاع اإلســرائيلي

ومل يتحقـق   . اإلسـرائيلي  يف مقـر القيـادة الـشمالية جلـيش الـدفاع             وجودهم القوة املؤقتة اتصال  
  . يف تل أبيبللقوة املؤقتةأي تقدم بشأن إقامة مكتب 
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  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   
كامــل لألحكــام ذات الــصلة إىل التنفيـذ ال ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يـدعو قــرار جملــس األمــن    - ٣١

الــيت تطالــب بــرتع  ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ القــرارو) ٢٠٠٤ (١٥٥٩مــن اتفــاق الطــائف والقــرار  
سالح كل اجلماعـات املـسلحة يف لبنـان، حـىت ال تكـون هنـاك أي أسـلحة أو سـلطة يف لبنـان                   

ن حزب اهللا ال يزال ميتلك قدرة عـسكرية كـبرية مـستقلة عـ             غري أن   . الدولة اللبنانية سلطة  عدا  
وقــد ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ القــرارو) ٢٠٠٤ (١٥٥٩الدولــة اللبنانيــة، وذلــك يف انتــهاك للقــرار  

قدمت السلطات العسكرية اإلسرائيلية يف اآلونة األخرية إحاطات إعالمية مفصلة عن قـدرات             
. حـــزب اهللا العـــسكرية املزعومـــة إىل ممـــثلني عـــن القـــوات املـــسلحة اللبنانيـــة واألمـــم املتحـــدة

خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        أدىل هبا   يف تصرحيات علنية    ،  ني العام حلزب اهللا   ينكر األم  ملو
أن حزب اهللا حصل على أسلحة جديدة، وأشار إىل أنه على استعداد للرد علـى أي هجمـات                  

مــايو مبناســبة الــذكرى الــسنوية  / أيــار٢٥ففــي خطــاب ألقــاه يف . تــشنها إســرائيل علــى لبنــان 
ــوات    ــسحاب الق ــام حلــزب اهللا       العاشــرة الن ــد األمــني الع ــان، تعه ــوب لبن ــن جن اإلســرائيلية م

وذكـر أيـضا أن حـزب اهللا سـريد          . بالتصدي ألي هجوم تشنه إسرائيل بـرد عـسكري مناسـب          
 الــسفن املتوجهــة إىل املــوانئ  باســتهدافعلــى أي حــصار حبــري تــضربه إســرائيل علــى لبنــان   

  .على البحر األبيض املتوسطاملطلة اإلسرائيلية 
ــر    وقــعأبريــل، / نيــسان٨ويف   - ٣٢ ــشعبية لتحري  اشــتباك مــسلح بــني عناصــر مــن اجلبهــة ال

شـرق لبنـان، ممـا أسـفر عـن مقتـل شـخص واحـد             الواقعـة    القيادة العامـة يف قوسـايا        -فلسطني  
ة يرى علـى الوضـع الـشاذ للقواعـد العـسك          وقد ألقى هذا احلادث الضوء مـرة أخـر        . على األقل 

 القيادة العامة وفتح االنتفاضـة يف لبنـان، ومـا تـشكله          -ر فلسطني   التابعة للجبهة الشعبية لتحري   
  قاعـدة  فهذه القواعد العسكرية خارجة عن سـيطرة الدولـة، وباسـتثناء          . من هتديد لسيادة لبنان   

بـني لبنـان واجلمهوريـة      الفاصـلة   على جانيب احلـدود     تلك القواعد   الناعمة قرب بريوت، توجد     
ويـشكّل ذلـك مـصدر      ،  هيا إضـافيا لـسيطرة لبنـان علـى حـدود          العربية السورية، مما يشكل حتـد     

وقد طلبت إىل حكومة لبنان تفكيك تلـك القواعـد، وإىل حكومـة اجلمهوريـة العربيـة         . قلق يل 
ويف هــذا الــصدد، أحــيط علمــا بالبيــان الــذي أدىل بــه   . الــسورية أن تتعــاون مــع هــذه اجلهــود 

ــو ــتح االنتفاضــة، يف    أب ــيم ف ــارس، / آذار٣موســى، زع ــل القواعــد شــبه     م ــه ميكــن نق ــائال إن ق
ــسالح        ــه ينبغــي النظــر إىل ال ــة، وإن ــسلطات اللبناني ــسيق مــع ال ــة لتنظيمــه بالتن العــسكرية التابع
الفلسطيين باعتباره جزءا من النقاش الدائر يف إطار احلوار الوطين بشأن االسـتراتيجية الدفاعيـة               

 نـزع سـالح     ضـرورة  ٢٠٠٦أن قرر عـام     واحلقيقة أن احلوار الوطين سبق له       . لبنانيف  الوطنية  
العسكرية الفلسطينية املوجودة خارج املخيمات، وأُعيد تأكيد هذا القرار يف البيـان             اجلماعات
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وأعتقـد أن الوقـت قـد حـان إلحـراز تقـدم             . ٢٠٠٩نوفمرب  / يف تشرين الثاين   املدىل به الوزاري  
  . االلتزامبذلكيف الوفاء 

نــزع ســالح حــزب اهللا وامليليــشيات األخــرى مــن رة بــضرووال تــزال قنــاعيت راســخة   - ٣٣
وقـد اختـذت هـذه العمليـة الـسياسية شـكل احلـوار              . لبنـان حتـت إشـراف     خالل عملية سياسـية     

، يتــوىل الــرئيس ٢٠٠٨مــايو /ووفقــا ملــا ورد يف اتفــاق الدوحــة املــربم يف أيــار. الــوطين اللبنــاين
عتمــاد اســتراتيجية دفاعيــة وطنيــة  ا ذلــك احلــوارة احلــوار الــوطين ويتــضمن جــدول أعمــالقيــاد

مـارس، اسـتأنف الـرئيس      / آذار ٩ويف  . تعاجل عددا مـن األمـور منـها مـسألة أسـلحة حـزب اهللا              
ســليمان عقــد جلــسات احلــوار الــوطين للمــرة األوىل منــذ االنتخابــات الربملانيــة الــيت جــرت يف  

ــرئيس، ا اجلديــدة، إضــاوتــضم جلنــة احلــوار الــوطين بتركيبتــه  . ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران فة إىل ال
ني يف ت جلـستني إضـافي  اللجنةوعقدت . مشاركا ميثلون مجيع الطوائف واألحزاب الرئيسية     ١٩
  .يونيه/ حزيران١٧ أبريل و/نيسان ١٥
مـارس علـى    / آذار ٩واتفق املشاركون يف جلـسة جلنـة احلـوار الـوطين الـيت ُعقـدت يف                   - ٣٤

جلنــة للخــرباء، إىل إجيــاد بواســطة ي، الــسععلــى  و،مناقــشة اســتراتيجية دفاعيــة وطنيــةمواصــلة 
يف وأكـد البيـان الـذي صـدر       . قواسم مشتركة بني املقترحات اليت سـبق أن قـدمها املـشاركون           

أبريـل اتفـاق املـشاركني علـى مواصـلة املناقـشات بـشأن االسـتراتيجية                / نيسان ١٥ جلسة   ختام
 اجللـسة  وأكـدت .  اخلـرباء  يف جلنـة   تعيني ممثلني عنـهم      الدفاعية الوطنية، وشجع املشاركني على    

 وعلـى العمـل   ،٢٠٠٦على االلتزام باالتفاقات اليت توصل إليها احلـوار الـوطين عـام     من جديد   
 للجنـــة احلـــوار الـــوطين يف   إضـــافية قـــدت جلـــسة وُع. مـــن أجـــل تنفيـــذ تلـــك االتفاقـــات    

ى علــ واتفـق املـشاركون  . دفاعيـة الوطنيــة  االسـتراتيجية ال ونوقـشت خالهلــا يونيـه  /حزيـران  ١٧
  .أغسطس/ آب١٩عقد جلسة أخرى يف 

 علـى صـون   ،  ٢٠٠٨مـايو   /وقد ساعد احلوار الـوطين، منـذ اسـتئناف جلـساته يف أيـار               - ٣٥
ــداخلي، وال  ــة الــيت جــرت يف      االســتقرار ال ــة الــيت ســبقت االنتخابــات الربملاني ســيما يف املرحل

ــران ــه /حزيـ ــار   ٢٠٠٩يونيـ ــرت يف أيـ ــيت جـ ــة الـ ــات البلديـ ــايو / واالنتخابـ ــال . ٢٠١٠مـ وعمـ
 اسـتراتيجية دفاعيـة وطنيـة، قـدم عـدد مـن             بوضـع بالصالحيات املمنوحة ملـؤمتر احلـوار الـوطين         

يف مــن ميثلــهم مجيعــا  يرشــحوااملــشاركني مل أن إال . املــشاركني مــواقفهم بــشأن هــذه املــسألة 
متر ومل ينفـذ بعـد القـرار الـذي اختـذه مـؤ      . ال جتتمـع بانتظـام  ا يبدو أهنـ اليت عضوية جلنة اخلرباء،    

خـارج  املوجودة   بشأن نزع سالح اجلماعات العسكرية الفلسطينية        ٢٠٠٦احلوار الوطين عام    
كان أيضا ضمن االلتزامات الـيت تعهـدت   ، وهو ما   واألمن داخل خميمات الالجئني    ،املخيمات

ورفـض عـدد    . ٢٠٠٩نـوفمرب   /هبا احلكومة يف بياهنا الوزاري الذي أدلـت بـه يف تـشرين الثـاين              
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ني، يف جلسات ُعقدت يف اآلونة األخرية، أن يتناول احلوار مـسألة أسـلحة حـزب                من املشارك 
 موضـع   “املقاومـة ”إطار احلوار الـوطين جيـب أال ُيـستغل لوضـع            الدائر يف   اهللا حبجة أن النقاش     

تساؤل، بل ينبغي، بدال من ذلك، أن يركز على التوصـل إىل اتفـاق بـشأن اسـتراتيجية دفاعيـة           
املــشاركني علــى االســتمرار يف التركيــز علــى وضــع اســتراتيجية دفاعيــة   وإنــين أشــجع . وطنيــة

ــة  ــك هبــدف         يكــون وطني ــة، وذل ــسلحة والدول ــات امل ــني اجلماع ــة ب ــأهنا معاجلــة العالق ــن ش م
ــشيات املــسلحة،    ــزع ســالح امليلي ــا دعــا إل حــسب اســتكمال ن ــهم ــرار ي ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ الق

  .)٢٠٠٦ (١٧٠١والقرار 
  

   توريد األسلحةحظر  -دال   
حكومة لبنان بتـأمني حـدوده وغريهـا        ) ٢٠٠٦ (١٧٠١طالب جملس األمن يف القرار        - ٣٦

وقـرر اجمللـس    . من نقاط الدخول ملنع دخول األسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد دون موافقتـها                  
تزويد أي كيـان    أو  بيع أسلحة وما يتصل هبا من عتاد        أيضا أنه يتعني على مجيع الدول أن متنع         

مـــن خـــالل مواطنيهـــا أو انطالقـــا مـــن أراضـــيها أو باســـتخدام الـــسفن   هبـــا فـــرد يف لبنـــان أو
توريـد األسـلحة    ومل تبلـغ احلكومـة اللبنانيـة عـن أي خـرق حلظـر               . والطائرات اليت ترفع علمها   

  .أثناء الفترة املشمولة بالتقرير) ٢٠٠٦ (١٧٠١املفروض مبوجب القرار 
أبريـل أن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     / نيـسان  ١٣ الرئيس اإلسـرائيلي برييـز يف        ادعىو  - ٣٧

ــاء يف       ــذا االدع ــسؤولون إســرائيليون آخــرون ه ــصواريخ ســكود، وردد م زودت حــزب اهللا ب
وأعيـد التأكيـد علـى هـذا األمـر ملنـسقي اخلـاص أثنـاء زيارتـه إسـرائيل يف أواخـر                       . وقت الحق 

 سـوى جـزء   وأكـد املـسؤولون أن صـواريخ سـكود ليـست        . يونيه/أبريل وبداية حزيران  /نيسان
وأثــار مــسؤولون مــن الواليــات املتحــدة     . ممــا اعتــربوه ترســانة ضــخمة راكمهــا حــزب اهللا     

ــة  ــورة إىل حــزب اهللا      األمريكي ــوم ألســلحة متط ــل املزع ــشأن النق ــدورهم خمــاوف ب ونفــت . ب
مـن هـذا القبيـل قـد نقلـت إىل حـزب             قذائف  السلطات اللبنانية والسورية نفيا قاطعا أن تكون        

مني العـام حلـزب اهللا مـن جانبـه أنـه ال ينفـي وال يؤكـد حيـازة حزبـه ملثـل هـذه                          وأعلن األ . اهللا
  .ةوال متلك األمم املتحدة وسائل التحقق من هذه املعلومات بصورة مستقل. األسلحة

ســكود إىل ارتفــاع حــدة التــوتر بــني إســرائيل  قــذائف وقــد أدت االدعــاءات املتعلقــة ب  - ٣٨
وتـــصاعدت حـــدة . ة خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقريرولبنـــان واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسوري

التصرحيات بـسرعة، ممـا خلـف لـدى اجلمهـور انطباعـا بـأن الـرتاع علـى وشـك االنـدالع مـن                         
ويبــدو يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر أن التــوترات قــد خفــت حــدهتا، وذلــك راجــع يف . جديــد

وريني، ومفادهـا عـدم الرغبـة       معظمه إىل اخلطابات اليت نقلت عن املسؤولني اإلسرائيليني والـس         
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يف املواجهة، وإىل اخلطوات الدبلوماسية اليت قام هبا رئيس الوزراء احلريري، وعـدة حكومـات               
  .عربية وأوروبية، فضال عن الواليات املتحدة واألمم املتحدة نفسها

وعلى مستوى السياسة العامة، ال تزال حكومة لبنان ملتزمة بوضع اسـتراتيجية شـاملة         - ٣٩
دارة حدودها، وذلك متشيا مـع توصـيات الفريـق املـستقل لتقيـيم الوضـع فيمـا يتعلـق برصـد                      إل

ــة  ــري يف   . احلــدود اللبناني ــوزراء احلري ــيس ال ــر تعهــده باعتمــاد  / شــباط٢وبعــد إعــالن رئ فرباي
مـارس لإلشـراف   / آذار٣استراتيجية وطنية إلدارة احلدود، عني جملس الوزراء وزير دولـة يـوم        

ضــع بالتــشاور مــع خمتلــف عــد مــشروع أويل لالســتراتيجية، ُووقــد أُ. راتيجيةعلــى هــذه االســت
ــزال   ــة، وال ي ــد مــن  األجهــزة األمني ــوزراء   يف حاجــة إىل مزي ــه إىل جملــس ال البحــث قبــل إحالت

مع سفراء الدول املاحنة الـيت ال تـزال ملتزمـة           اتصاالته الوثيقة   منسقي اخلاص   ويواصل  . إلقراره
ا احلكومــة مــن أجــل حتــسني إدارة حــدودها، مبــا يف ذلــك تنفيــذ        بــدعم اجلهــود الــيت تبــذهل   

اجلهات املاحنة بالتواصـل املبكـر مـع حكومـة لبنـان            سترحب  و. هاناالستراتيجية فور اإلعالن ع   
  .بشأن هذه املسألة على املستوى التقين

ومل حيــدث تغــيري يف نــشر لبنــان ألفــراد األمــن مــن أجــل إدارة حــدوده مــع اجلمهوريــة   - ٤٠
 فـرد مـن     ٧٠٠وواصلت القوة املشتركة ملراقبة احلدود اليت تـضم حنـو           . ربية السورية بفعالية  الع

ــع  أجهــزة  ــة األرب ــام، واجلمــارك   (األمــن اللبناني ــداخلي، واألمــن الع ) اجلــيش، وقــوى األمــن ال
واصــل اجلــيش اللبنــاين نــشر حنــو  يو.  كيلــومترا مــن احلــدود الــشمالية٩٠ طــولعملياهتــا علــى 

قـوى  ، بينمـا تنـشر     كيلـومترات  ٢١٠ متتد علـى مـسافة       احلدود الشرقية اليت  جندي على    ٥٠٠
ــداخلي حنــو   ــرد٢٠٠األمــن ال ــداد  ،  ف ــومترا مبحــاذاة منطقــة عمليــات القــوة   ٨٠علــى امت  كيل

 يف قــوة مــشتركة ثانيــة ملراقبــة   الفــريقنياملــشتركة احلاليــة ملراقبــة احلــدود، وذلــك هبــدف دمــج 
اجلهازان األمنيان اآلخران بدورمها أفرادا للعمـل       نتدب   أن ي  احلدود خترج إىل حيز الوجود فور     

وتتوقع احلكومة أن تتلقى الـدعم مـن اجملتمـع       .  لذلك  الشروط املادية الالزمة   ولدى توافر فيها،  
  . عملها القوة املشتركة الثانية ملراقبة احلدودكي تبدأالدويل 
ــأثرة ب  ســتظل حتمــا  و  - ٤١ ــان مت ــة حلــدود لبن ــان    اإلدارة الفعال ــني لبن ــيني احلــدود ب ــدم تع ع

 وباستمرار وجود قواعد عسكرية فلـسطينية علـى جـانيب احلـدود             ،واجلمهورية العربية السورية  
وعالوة على ذلك، تتوقف إدارة احلـدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية                . بني البلدين 

. زة األمنيـة يف البلـدين     بوجه عام على مدى التعـاون الفعلـي يف جمـال إدارة احلـدود بـني األجهـ                 
وقد طلبت إىل حكومة لبنان تفكيك هذه القواعـد، وإىل حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية          

، ال يـزال هـذا التعـاون يف    ون لبنـانيون مـسؤول مـا ذكـره   وحـسب  . أن تتعاون مع هـذه اجلهـود     
 ستـشهد  قبلـة وإنـين علـى يقـني مـن أن األشـهر امل        . مراحله األوىل وحيتاج إىل مزيد من التطـوير       

  .إحراز تقدم يف هذا الصدد
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  األلغام األرضية والقنابل العنقودية   -هاء   
ــام          - ٤٢ ــة األلغ ــات إزال ــسيق عملي ــام تن ــة باأللغ ــراءات املتعلق ــاين لإلج يواصــل املركــز اللبن

ــة        ــسيق اإلجــراءات املتعلق ــان مــن خــالل املركــز اإلقليمــي لتن ــسانية يف جنــوب لبن ألغــراض إن
وال يـزال مركــز األمـم املتحــدة لتنـسيق اإلجــراءات املتعلقـة باأللغــام يقــوم     . طيــةباأللغـام يف النب 

واملركـز اإلقليمـي فيمـا يتعلـق بالعمليـات          قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان       مبهمة االتصال بني    
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جــرى حتديــد وتــسجيل أربعــة . واالعتمــاد وضــمان النوعيــة

املواقـع إىل  جممـوع  لقنابل العنقودية، وبذلك أصبح   اليت تعرضت ل  من بني املواقع    مواقع جديدة   
  . موقعا١ ١٢١اآلن 
بذخائر غري منفجـرة مـن   تتعلق  حوادث   ةوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقعت سبع       - ٤٣

ــام   ــزاع ع ــام    ٢٠٠٦خملفــات ن ــي األلغ ــدنيني وأحــد مزيل ــا أدى إىل إصــابة ســتة م وهبــذه . ، مم
ــة الــرتاع إىل  ارتفــع العــدد اإلمجــايل للقتلــى واجلرحــى يف صــفوف املــدنيني منــ   احلــوادث ذ هناي

نـشطة منـذ   تلـك األ ، ويف صفوف األفراد القائمني بإزالة األلغام جراء ا جرحي ٢٥٢ و   القتي ٣٠
  .  جرحيا٤٦ قتيال و ١٤ قتيال وجرحيا، منهم ٦٠ إىل ٢٠٠٦أغسطس /آب
  

  ترسيم احلدود  -واو   
 ترسيم احلدود وتعليمها بني لبنان واجلمهورية العربية الـسورية هـي مـسألة     يف حني أن    - ٤٤

ــرة    ــة، شـــجع جملـــس األمـــن بـــشدة، يف الفقـ ــراره ٤ثنائيـ ــة )٢٠٠٦ (١٦٨٠ مـــن قـ ، حكومـ
بترســيم اجلمهوريــة العربيــة الــسورية علــى االســتجابة للطلــب الــذي قدمتــه حكومــة لبنــان          

ترب فيها احلدود غري مؤكدة أو حمل نزاع، مبـا أن           حدودمها املشتركة، وخاصة يف املناطق اليت تع      
ذلك من شأنه أن يشكل خطوة هامة حنو حتسني إدارة احلدود وضـمان سـيادة لبنـان وسـالمته      

  اجمللــــسوكــــرر قــــرار. اإلقليميــــة واســــتقالله الــــسياسي وحتــــسني العالقــــات بــــني البلــــدين 
  .الدعوةتأكيد تلك ) ٢٠٠٦( ١٧٠١
 ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١٤ليمان يف اجتماعهمـا املنعقـد يف   وقرر الرئيسان األسـد وسـ       - ٤٥

ومنــذ أبلغــت . إعــادة تفعيــل جلنــة احلــدود اللبنانيــة الــسورية املكلفــة بترســيم احلــدود وتعيينــها  
حكومة لبنان حكومة اجلمهورية العربية السورية بأمساء ممثليهـا يف اللجنـة، عقـد الوفـد اللبنـاين                  

 يعقــد بعــد اجتمــاع للجنــة بكامــل أعــضائها مــع  عــددا مــن االجتماعــات التحــضريية، لكــن مل
ــسوريني  ــرائهم ال ــران١٥ويف . نظ ــ/ حزي ــا يف    هيوني ــسان ســليمان واألســد اجتماع ــد الرئي ، عق

  .دمشق اتفقا خالله على الشروع يف عملية ترسيم احلدود وتعليمها يف أقرب وقت ممكن
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 من طلبايت املتكـررة،     على الرغم ف. ومل حيرز أي تقدم بشأن مسألة منطقة مزارع شبعا          - ٤٦
مل أتلق أي رد من إسرائيل اليت تواصل احـتالل املنطقـة، وال مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،                     

الـصادر  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١على التحديد املؤقت للمنطقـة الـوارد يف تقريـري عـن تنفيـذ القـرار                 
ن وال يــــزال املــــسؤولون الــــسوريو  ). S/2007/641 (٢٠٠٧أكتــــوبر / تــــشرين األول٣٠يف 

 مـن   يؤكدون إقرارهم بأن منطقة مزارع شبعا لبنانية، ولكنهم يصرون على انسحاب إسـرائيل            
  .املنطقة قبل أن يتم الترسيم

  
  أمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها   -ثالثا   

حتظــى قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان      مــسألة ســالمة وأمــن مــوظفي    ال تــزال  - ٤٧
وعلى الرغم من التزام مجيـع األطـراف بكفالـة سـالمة القـوة املؤقتـة وأمنـها، وتـولِّي                    . باألولوية

تطبيــق احلكومــة اللبنانيــة مــسؤولية احلفــاظ علــى القــانون والنظــام، فقــد واصــلت القــوة املؤقتــة 
أفرادهـا ومعـداهتا ومنـشآهتا، يف الوقـت الـذي عملـت فيـه        لـصاحل  املخـاطر  حـدة   ختفيـف   تدابري  

تتلقـى هتديـدات أمنيـة خـالل الفتـرة املـشمولة       القـوة املؤقتـة     وظلـت   .  واليتها على ضمان تنفيذ  
 مـن   اً غرامـ  ١٥٠أبريل، مت الكـشف عـن كميـة صـغرية تقـدر حبـوايل               / نيسان ٢٣ويف  . بالتقرير

القـوة  وواصـلت  . املتفجرات يف سيارة مدنية كانت متوقفة خارج مقر القطـاع الـشرقي للقـوة          
وبـذل جهـود مـشتركة    فيمـا بينـها   تعاون الوالقوات املسلحة اللبنانية    والسلطات اللبنانية   املؤقتة  
  .لقوةاليت تواجهها الضمان معاجلة التهديدات األمنية مالئمة 

رصــد القــضايا الــيت ترفــع يف احملكمــة العــسكرية اللبنانيــة ضــد  املؤقتــة وواصــلت القــوة   - ٤٨
ات علـى القـوة أو يف حماولـة    األفراد أو اجلماعات املتـهمني بالـضلوع يف التخطـيط لـشن هجمـ             

 مـن املـدعى علـيهم الفلـسطينيني الـذين اهتمـوا،            ١٣واختتمت إحدى املرافعـات ضـد       . تنفيذها
، بتــشكيل مجاعــة مــسلحة ورصــد القــوات املــسلحة اللبنانيــة واهلجــوم عليهــا،   مجلــة أمــورمــن 

 مـن   ١٢وحكـم القاضـي علـى       . بنية مهامجتـها بـأجهزة متفجـرة وبأسـلحة        القوة املؤقتة   ورصد  
ــالغ عــددهم    ــيهم الب ــدعى عل ــردا  ١٣امل ــع األ  ف ــرات ســجن م ــهم   بفت ــسعة من ــشاقة، ت شــغال ال

وحكـم القاضـي أيـضا      . يزالون طلقاء وحوكموا غيابيا، بينما برأ ساحة أحد املدعى علـيهم           ال
 منهم ال يزالون طلقاء وحوكموا غيابيـا، وبـرأ أحـد املـدعى علـيهم              ١١ مدعى عليه،    ١٣على  

يف القــوة املؤقتــة  هجومــا فاشـال بقنبلــة علــى جانـب الطريــق شــن علـى أفــراد    يف قـضية تناولــت 
وبـدأت  . قـضية ثانيـة ذات صـلة باملوضـوع    جتـري  وال تزال . ٢٠٠٧يوليه /مدينة صور يف متوز 

يف خليــة إرهابيــة أفــراد إجــراءات احملكمــة أيــضا ضــد جمموعــة مــن الفلــسطينيني بتهمــة جتنيــد    
ل والقيـام بأعمـال إرهابيـة مـن خـال         القـوة املؤقتـة     ها رصـد     منـ  ملة أمور مسلحة هبدف القيام جب   

  .زرع أجهزة متفجرة وتفجريها
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ــة يف متــوز       - ٤٩ ــابعني للقــوة املؤقت ــراد ت ــه /وفيمــا يتعلــق باهلجمــات الــيت شــنت علــى أف يولي
، ليست هناك أي تطورات يتعني اإلبالغ عنها فيما يتعلـق           ٢٠٠٨يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٧

. دينــوا وحكــم علــيهم بــسبب اهلجمــات ولكنــهم ال يزالــون مطلقــي الــسراح  بــاألفراد الــذين أ
ا، كـل مـن جانبـه، يف اهلجـوم          مـ وتواصل السلطات اإلسبانية واللبنانية يف تعـاون وثيـق حتقيقاهت         

، والذي قتل خالله سـتة مـن حفظـة          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٤يف  القوة املؤقتة   الذي شن على    
وطلب قاضي التحقيق اإلسباين معلومـات إضـافية        . إلسبانيةالسالم الذين يعملون مع الوحدة ا     

  .من السلطات القضائية اللبنانية
  

  نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -رابعا   
يف املؤقتــة األمــم املتحــدة ، بلــغ القــوام العــسكري لقــوة ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٥يف   - ٥٠

 موظفـا مـدنيا   ٣١٧ البعثـة    لـدى و. ساء مـن النـ    ٤٧٧ منـهم  فـردا،    ١١ ٧٦٩مـا جمموعـه     لبنان  
 وحتظـى .  مـن النـساء    ١٦٥منـهم    موظفـا مـدنيا وطنيـا،        ٦٥٥ و    مـن النـساء،    ٨٤، منهم   دوليا

 مراقبــا عــسكريا مــن فريــق مــراقيب لبنــان التــابع هليئــة األمــم  ٥٣بــدعم مــن أيــضا املؤقتــة القــوة 
 قوامهــا  نيباليــة الــيت ووصــلت الــسرية ال . املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة، ال أحــد منــهم مــن النــساء      

 كمــا كــان متوقعــا، يف حــني مــا زال يــتعني وصــول نــاقالت  ٢٠١٠مــايو /فــردا يف أيــار ١٥٠
ــة يف آب  . اجلنــود املدرعــة أغــسطس ســرية ســريالنكية  /ومــن املقــرر أن تنــضم إىل القــوة املؤقت

واردة يف والقوة املؤقتة بـصدد تنفيـذ التوصـيات الـ        . حلماية القوة وسرية كامبودية إلزالة األلغام     
، مبـا يف ذلـك      والقوة املؤقتة إدارة عمليات حفظ السالم     الذي جتريه   االستعراض التقين املشترك    

 ١٣٢٥ووفقــا للقــرار . التعــديالت املوصــى بإجرائهــا علــى هيكــل القــوة وأصــوهلا ومتطلباهتــا   
تعـــىن باملـــسائل يف القـــوة املؤقتـــة بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن، أنـــشئت وحـــدة  ) ٢٠٠٠(

 وأنشئت فرقة عمـل تعـىن باملـسائل اجلنـسانية علـى نطـاق البعثـة وتتكـون مـن أفـراد                       ،سانيةاجلن
  .عسكريني وأفراد مدنيني

، ســـتنهي اخلليـــة العـــسكرية ٦٢/٢٦٥اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا ملـــا قررتـــه ووفقـــا   - ٥١
يــة ج مهــام اخللمد، ويف نفــس الوقــت ســُتهيونيــ/ حزيــران٣٠االســتراتيجية مهامهــا اعتبــارا مــن 

العــسكرية االســتراتيجية بــشكل كامــل يف مكتــب الــشؤون العــسكرية املعــزز التــابع إلدارة         
  .٥٨لفقرة  ا،)S/2008/425انظر (عمليات حفظ السالم 

وقــت كتابــة حــىت و. إيطاليــا قيــادة فرقــة العمــل البحريــة طــوال هــذه الفتــرةواصــلت و  - ٥٢
العمـل البحريـة لكـي ختلـف إيطاليـا          قـة   تتـوىل قيـادة فر    التقرير، مل يكن من املمكن حتديد دولـة         

ومــن مث، ستــضطر فرقــة . هيونيــ/ حزيــران٣٠عنــدما تنتــهي قيادهتــا لفرقــة العمــل املــذكورة يف  
وقـد  . لقيادهتـا دولـة    حـني حتديـد      العمل البحرية مؤقتـا إىل القيـام مبهامهـا حتـت قيـادة حمليـة إىل               
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، ومها تعمـالن    يف هذا الصدد  وإدارة عمليات حفظ السالم خطة طوارئ       القوة املؤقتة   وضعت  
لقيـادة  عـن ا ترتيـب  إعـداد  على تلبية االحتياجات اإلضافية من املوظفني واالتصاالت من أجـل   

، وذلك للتأكد من أن فرقة العمـل البحريـة ميكنـها، كتـدبري مؤقـت، أن تـستمر يف تنفيـذ           الربية
 وزورق دوريـة مـن      مـايو، انـضمت فرقاطـة     /ويف مطلـع شـهر أيـار      . واليتها بصورة آمنة وفعالة   

قوام فرقة العمـل مثـاين سـفن، تتـألف          جمموع  بنغالديش إىل فرقة العمل البحرية، وبذلك أصبح        
 طــرادات واثــنني مــن زوارق الــدوريات الــسريعة وســفينة إمــداد واحــدة، ةمــن فرقــاطتني وثالثــ

  . تكملها طائرة هليكوبتر واحدة
  

  مالحظات  -خامسا  
ــرام املــستمر لوقــف    - ٥٣ ــة وللخــط األزرق مــن جانــب إســرائيل   إن االحت األعمــال العدائي

ومـع ذلـك، فـإن الوضـع     .  املنطقـة يظـل اهلـدوء النـسيب سـائدا يف     ألن  ولبنان هو أفـضل ضـمان       
 القيام باملزيد للمضي قدما يف التنفيذ الكامل للقـرار          الطرفنيفال يزال يتعني على     . يزال هشا  ال

يف هـذا    التقارير السابقة واليت تكرر ذكرها       والختاذ اخلطوات املوصى هبا يف    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١
وتقع على عاتق الطرفني مسؤولية التركيز على مجيع القضايا العالقة من أجل التوصـل              . التقرير

لــى النحــو املتــوخى يف القــرار     إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار وإجيــاد حــل طويــل األجــل ع       
  .ا يكفي يف هذا الصددويف هذه اللحظة، فإن الطرفني ال يقومان مب). ٢٠٠٦( ١٧٠١

الـذي  وتتيح البيئة االستراتيجية اجلديـدة واالسـتقرار النـسيب الـسائد يف جنـوب لبنـان،              - ٥٤
على إرسائه بالتعاون مع القوات املـسلحة اللبنانيـة، فرصـة           قوة األمم املتحدة يف لبنان      ساعدت  

قارير سـابقة، فـإن الفرصـة       وكما ذكرت يف ت   . ام إلحراز تقدم يف الوفاء بالتزاماهت     لطرفنيأمام ا 
وااللتزامات احلالية بتقـدمي األمـوال والقـوات ال ميكـن أن تظـل              القوة املؤقتة   اليت يتيحها وجود    

تفــضي إىل وقــد طلبــت إىل منــسقي اخلــاص إشــراك الطــرفني يف عمليــة . ســاحنة إىل مــا ال هنايــة
وأحـث الطـرفني    . املؤقتـة  قوةالحتقيق وقف دائم إلطالق النار، وذلك بالتنسيق الوثيق مع قائد           

   .على اغتنام الفرصة إلحراز تقدم ملموس يف هذا الصدد يف األشهر املقبلة
ويــتعني علــى إســرائيل ســحب قواهتــا مــن مشــال قريــة الغجــر وإحــدى املنــاطق اجملــاورة    - ٥٥

وأحـث حكومـة إسـرائيل      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١الواقعة مشال اخلـط األزرق، وذلـك وفقـا للقـرار            
وال تـزال   . بسحب جيش الدفاع اإلسرائيلي مـن املنطقـة دون مزيـد مـن التـأخري              على التعجيل   
  .االنسحابذلك مستعدة لتسهيل القوة املؤقتة 

ــرا     - ٥٦ ــدفاع اإلســـ ــوات الـــ ــق ألن قـــ ــساورين القلـــ ــرار   ويـــ ــهك القـــ ــزال تنتـــ ئيلية ال تـــ
مـا تقـوم بـه مـن عمليـات          والسيادة اللبنانية بشكل يـومي تقريبـا مـن خـالل            ) ٢٠٠٦( ١٧٠١
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يف ورمبـا تتـسبب     إىل حالـة مـن التـوتر،        العمليـات    هؤدي هـذ  تـ و. حتليق فوق األراضـي اللبنانيـة     
وجهودهـا املبذولـة    القـوة املؤقتـة     تعارض مـع أهـداف      ي ت وه. حادث قد تتصاعد حدته بسرعة    

وإين . والقـوة املؤقتـة  مـصداقية القـوات املـسلحة اللبنانيـة     يف ؤثر سـلبا  تـ لتخفيف حدة التـوتر، و   
ائيل جمددا إىل احترام سيادة لبنان من خالل الوقف الفوري لكافـة عمليـات التحليـق                أدعو إسر 

  .فوق األراضي اللبنانية
اخلروقــات الربيــة للخــط األزرق الــيت وقعــت يف األشــهر   إزاء ويــساورين القلــق أيــضا    - ٥٧

ذي تنطـوي   مبالغة يف التأكيد على اخلطر الكامن يف تصعيد احلالة األمنية الـ           ليس مثة   و. األخرية
 أنيطــت ٢٠٠٠وأود أن أُذكِّــر بــأن مــسؤولية حتديــد اخلــط األزرق عــام . عليــه هــذه احلــوادث

 الـدفاع   قـوات  بغيـة حتقيـق اهلـدف العملـي املتمثـل يف تأكيـد انـسحاب                 حـصريا باألمم املتحدة   
الـيت قـد تـربم      ، دون اإلخـالل باالتفاقـات       )١٩٧٨ (٤٢٥ مـن لبنـان امتثـاال للقـرار          ةاإلسرائيلي

 ٢٠٠٠وعلــى الــرغم مــن التحفظــات الــيت أبــداها كــال اجلــانبني عــام . احلــدودقبال بــشأن مــست
بشأن اخلط األزرق، فإهنما قد تعهـدا بـاحترام اخلـط علـى النحـو الـذي حددتـه األمـم املتحـدة                       

ومـن مث فـإنين أدعـو كـال الطـرفني إىل بـذل قـصارى جهودمهـا ملنـع وقـوع انتـهاكات                        . بكامله
تصرف بأقصى درجات ضبط النفس واالمتناع عن اختـاذ أي إجـراءات            للخط األزرق، وإىل ال   

على مقربة من اخلط األزرق قد تؤدي إىل سوء الفهـم أو قـد ينظـر إليهـا الطـرف اآلخـر علـى                        
وعلــى وجــه اخلــصوص، جيــب علــى حكومــة لبنــان أن متنــع وقــوع انتــهاكات   .أهنــا اســتفزازية

  .للخط األزرق وأن حتترمه بكامله
. زيـــادة الـــدعم املقـــدم إىل القـــوات املـــسلحة اللبنانيـــة أمـــرا حاســـم األمهيـــةومـــا زال   - ٥٨
تضطلع القوات املسلحة اللبنانية، بالـشراكة مـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان، بـدور                      إذ

وتواصل تلك القوات العمل بعزم وتـصميم شـديدين،         ). ٢٠٠٦ (١٧٠١مهم يف تنفيذ القرار     
وأنا أشعر باالمتنان لتلـك     . ي مبساعدة من اجلهات املاحنة الدولية     وُعززت قدراهتا بشكل تدرجي   

البلدان اليت تساعد على جتهيز وتدريب القوات املسلحة اللبنانيـة، مبـا يف ذلـك قواهتـا البحريـة،                 
وأحث اجملتمع الدويل على مواصلة تقدمي الدعم الذي متـس احلاجـة إليـه لبنـاء قـدرات القـوات                   

ذا الــدعم ال غــىن عنــه يف تزويــد القــوات املــسلحة اللبنانيــة بالقــدرة علــى فهــ. املــسلحة اللبنانيــة
االضطالع بشكل فعال مبسؤوليتها عن األمن يف منطقة عمليات قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف          

وأرحـب بتـصديق الـسلطات اللبنانيـة علـى التوصـية            . لبنان واملنافذ البحريـة إىل لبنـان مـستقبال        
التقين املشترك الذي أجرته إدارة عمليات حفـظ الـسالم وقـوة األمـم              الصادرة عن االستعراض    
إلضــفاء الطــابع الرمســي علــى إجيــاد آليــة للحــوار   ) S/2010/86انظــر (املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان 

االستراتيجي املنتظم بني قوة األمم املتحدة والقوات املسلحة اللبنانية، وأدعو احلكومـة اللبنانيـة              
  .ت اليت يكون من شأهنا بدء العملية يف أسرع وقت ممكنإىل اختاذ القرارا
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ويساورين القلق إزاء األحداث اليت وقعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير الـيت أعاقـت                - ٥٩
حرية التنقل أمام القوة املؤقتة، وأدعـو القـوات املـسلحة اللبنانيـة إىل كفالـة تـوفري حريـة التنقـل                 

وميكـن أن يعـزى بعـض القيـود املفروضـة علـى             .  منطقـة عملياهتـا    التامة أمام القوة املؤقتة داخل    
بيــد أن القيــود األخــرى، . التنقــل إىل املــضايقة الناشــئة عــن وجــود قــوة مــسلحة يف بيئــة مدنيــة 

ما ُنظر إليها جنبـا إىل جنـب مـع اسـتمرار الرصـد الـذي تقـوم هبـا القـوة املؤقتـة مـن خـالل                             إذا
  . دوافع َمن يفرضوهناتدع جماال سوى الشك يف املدنيني، ال

وأشعر باالمتنان جلميع البلدان املسامهة بقـوات إزاء مواصـلة التزامهـا أمـام قـوة األمـم                    - ٦٠
ولــيس مــن قبيــل املبالغــة  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان والتزامهــا بتنفيــذ القــرار   

 املـسامهة يف القـوات      القول بوجود حاجة إىل مواصلة االلتزام والدعم املـذكورين، مبـا يف ذلـك             
واألصــول الالزمــة لــتمكني القــوة املؤقتــة مــن أداء األنــشطة املوكلــة إليهــا بكفــاءة وفعاليــة بــراً   

وأود أن أثين على العمل الذي تقوم به اخللية العسكرية االستراتيجية الـذي تفانـت مـن                 . وحبراً
، ولدّي ثقة تامـة يف      ٢٠٠٦ خالله يف تقدمي الدعم العسكري إىل القوة املؤقتة منذ إنشائها عام          

أن مكتب الشؤون العسكرية التابع إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم سيواصـل أداء مهامـه لـدى                   
وأود أيـضا أن أشـيد بقائـد        . يونيـه / حزيـران  ٣٠انتهاء عمل اخلليـة العـسكرية االسـتراتيجية يف          

يني الـذين يواصـلون     قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وأفـراد حفـظ الـسالم العـسكريني واملـدن               
أداء دور حاسم األمهيـة يف املـساعدة علـى تعزيـز الـسالم واالسـتقرار يف جنـوب لبنـان، فـضال                       

  .عن املنسق اخلاص للبنان والعاملني مبكتبه
وما زلت أعتقد أن أداء حكومة الوحـدة الوطنيـة يف لبنـان ملهامهـا يـوفر فرصـة فريـدة                       - ٦١

، والـيت   ٢٠٠٩نـوفمرب   /يـان الـوزاري الـصادر يف تـشرين الثـاين          تكفل اختاذ التـدابري املبينـة يف الب       
إن الــسعي إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء داخــل احلكومــة أمــر  . تفــضي إىل تعزيــز الدولــة اللبنانيــة 

ويف الوقت ذاته، ال ينبغـي أن يـضر ذلـك           . حاسم األمهية يف صون االستقرار الداخلي يف لبنان       
وغــريه مــن القــرارات ذات الــصلة تنفيــذا ) ٢٠٠٦ (١٧٠١بتنفيــذ االلتزامــات مبوجــب القــرار 

تامــا، األمــر الــذي ال يــزال يــشكل أفــضل ضــمانة الســتمرار االســتقرار بــني لبنــان وإســرائيل      
  .وتقدمهما حنو اتفاقات سلمية وطويلة األجل تنظم عالقاهتما

ــة وتنفيــذ      - ٦٢ ــه إىل بــذل أقــصى اجلهــود لــدعم تعزيــز الدول  وأدعــو أصــدقاء لبنــان وجريان
ــذا تامــا   وأرحــب، علــى وجــه اخلــصوص، بالتحــسن امللحــوظ يف   . قــرارات جملــس األمــن تنفي

وآمــل أن يفــضي هــذا التحــسن إىل حتقيــق . العالقــات بــني لبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسورية
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١تقدم يف املسائل الثنائية اليت تؤثر يف تنفيذ القرار 



S/2010/352
 

20 10-43479 
 

ســرائيلية فيمــا يتعلــق بنقــل قــذائف ســكود مــن  إن املــزاعم الــصادرة عــن الــسلطات اإل  - ٦٣
اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية إىل حـــزب اهللا أفـــضت إىل تزايـــد التـــوتر يف املنطقـــة يف أواخـــر   

إن هذا التوتر يربز من جديد أمهيـة سـيطرة لبنـان علـى حـدوده      . مايو/أبريل وأوائل أيار /نيسان
ســلحة واملــواد ذات الــصلة إىل  واحتــرام مجيــع الــدول األعــضاء للحظــر الــصادر علــى نقــل األ   

الكيانات أو األفراد يف لبنان دون موافقة الدولة اللبنانيـة، ومهـا عنـصران أساسـيان مـن عناصـر                  
وما زال يشجعين التـزام رئـيس الـوزراء احلريـري بوضـع اسـتراتيجية           ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  

يم الوضـع فيمـا يتعلـق       شاملة للحدود من أجل لبنان، حسب ما دعـا إليـه الفريـق املـستقل لتقيـ                
. وأكـرر عـرض تقـدمي املـساعدة مـن األمـم املتحـدة يف هـذا اخلـصوص           . برصد احلدود اللبنانيـة   

وأشعر باالمتنان للـدول األعـضاء الـيت تـوفر املـساعدة علـى زيـادة القـدرة علـى ضـبط احلـدود                        
  .دود ذلك البلداللبنانية، وأدعو اجملتمع الدويل إىل دعم االستراتيجية الشاملة املقبلة بشأن ح

وأرحب بالتزام رئيـسْي لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية بترسـيم احلـدود املـشتركة                    - ٦٤
. بني بلديهما، وأتطلـع إىل اختـاذ خطـوات ملموسـة يف هـذا الـصدد خـالل فتـرة التقريـر املقبـل                       

أدعـو  و. وأعتزم أيضا مواصلة جهودي الدبلوماسية الرامية إىل حل مسألة منطقـة مـزارع شـبعا         
مرة أخرى إسرائيل واجلمهورية العربية السورية إىل تقدمي رد كل منهما على التحديد املؤقـت               

  .ملنطقة مزارع شبعا، الذي قدمته استنادا إىل أفضل املعلومات املتاحة
وتتلقــى األمــم املتحــدة بــشكل منــتظم تقــارير ومــزاعم حمــددة بــأن حــزب اهللا حيــتفظ      - ٦٥

ولـيس لـدى األمـم املتحـدة الوسـائل          . طاق وقـدرة عـسكرية كـبرية      بترسانة عسكرية واسعة الن   
إن وجــود مجاعــات مــسلحة يف لبنــان . الكفيلــة بــالتحقق مــن تلــك املعلومــات بــشكل مــستقل 

تعمــل خــارج نطــاق رقابــة الدولــة مــا زال مــصدر قلــق بالنــسبة يل ويــشكل حتــديا ملــدى قــدرة 
وما زلت أعتقد أن نـزع سـالح   . راضيهاالدولة على ممارسة سيادهتا ورقابتها بشكل تام على أ       

اجلماعات املـسلحة ينبغـي تنفيـذه مـن خـالل عمليـة سياسـية يقودهـا لبنـان وتفـضي إىل وضـع                        
ويف هـذا الـصدد، أرحـب بقيـام الـرئيس سـليمان بإعـادة               . مجيع األسلحة حتـت سـيطرة الدولـة       

وأشــجع . فاععقــد جلــسات جلنــة احلــوار الــوطين املوكــل إليهــا وضــع اســتراتيجية وطنيــة للــد   
املشاركني علـى وضـع عمليـة موثـوق هبـا يف هـذا املـسعى واعتمـاد معـايري ميكـن علـى ضـوئها                          

  .تقييم التقدم احملرز
وأدعــو حكومــة لبنــان إىل تنفيــذ املقــررات الــسابقة الــيت اختــذهتا جلنــة احلــوار الــوطين       - ٦٦
 احلــدود بــني لبنــان خيــتص بإزالــة القواعــد العــسكرية الفلــسطينية، الــيت ميتــد بعــضها عــرب   فيمــا

واجلمهورية العربية السورية، ومعاجلة مسألة وجود األسلحة داخل خميمـات الالجـئني، امتثـاال              
وقــد صــرح بعــض املــسؤولني مــن اجلمهوريــة . للبيــان الــوزاري الــصادر عــن احلكومــة اللبنانيــة
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للبنانية لتحقيـق   العربية السورية بأن حكومتهم على استعداد لدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ا           
  .هذا اهلدف، شريطة أن يتلقوا طلبا من احلكومة اللبنانية يف هذا الصدد

.  الــذين يعيــشون يف لبنــان مــصدر قلــق شــديدومــا زالــت حالــة الالجــئني الفلــسطينيني  - ٦٧
وأعتقد أن مثة حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لتحسني ظروفهم املعيـشية، علـى أن ُيـضمن يف                   

عــايش الــسلمي بــني اجلماعــات اللبنانيــة والفلــسطينية، ودون اإلضــرار بتــسوية   الوقــت ذاتــه الت
ويـساورين  . مسألة الالجئني الفلسطينيني يف إطـار اتفـاق شـامل للـسالم بـني العـرب وإسـرائيل                 

القلــق إزاء النقــصان اخلطــري يف التمويــل الــذي تواجهــه وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل   
ــسطينيني يف  ــشرق األدىن الالجــئني الفل ــروا( ال ــستهدف تقــدمي    ) أون ــيت ت ــة، ال ــا العادي يف براجمه

ــام          ــر ع ــذي ُدم ــارد، ال ــر الب ــيم هن ــار خم ــسطينيني، وإعم ــية إىل الالجــئني الفل اخلــدمات األساس
لذا أدعو حكومة لبنان وجمتمع املاحنني إىل بذل جهود متـضافرة علـى سـبيل األولويـة                 . ٢٠٠٧

وأحــث . تــصادية احلــادة الــيت يعيــشها الالجئــون الفلــسطينيون االق-ملعاجلــة احلالــة االجتماعيــة 
جمتمع املاحنني الدوليني، مبا يف ذلك البلدان اإلقليمية، على مواصلة دعم أنشطة وكالـة أونـروا،     

  .وزيادة ذلك الدعم حيثما أمكن
منصب أساسا على احلالة بني لبنـان وإسـرائيل،         ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ويف حني أن القرار       - ٦٨

 أدرك متام اإلدراك أن هذه احلالـة تتـأثر إىل حـد بعيـد بالعوامـل احملركـة الـيت تـؤثر يف                        فما زلت 
إن تنفيــذ كــال الطــرفني، بوجــه خــاص، اللتزاماهتمــا مبوجــب القــرار جيــري يف   . املنطقــة ككــل

وسـيكون  . نطاق إقليمي خاص إما أن ييسر اإلجراءات املطلوبة للتنفيذ أو جيعلها أكثر صعوبة            
 تقدم ملموس يف عملية الـسالم بالـشرق األوسـط إحـداث أثـر إجيـايب يف تنفيـذ         من شأن إحراز  

  .تنفيذا تاما ويف مدى استقرار لبنان) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
وأدعو كال الطرفني إىل اختاذ اخلطوات الضرورية الكفيلة بتحقيـق حـل طويـل األجـل                  - ٦٩

إن حتقيــق ). ٢٠٠٦( ١٧٠١يــنظم عالقتــهما حــسب الوصــف الــوارد يف قــرار جملــس األمــن    
ــك احلــل ال  ــم          ذل ــادل ودائ ــامل وع ــق ســالم ش ــة إىل حتقي ــن احلاج ــصله ع ــي ف ميكــن وال ينبغ

إىل مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــرارات   الــشرق األوســط، اســتنادا يف
  ).٢٠٠٣ (١٥١٥، و )١٩٧٣ (٣٣٨، و )١٩٦٧ (٢٤٢

  


