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 )٢٠٠٦( ١٧٠١رير الثاين عشر لألمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن تقال    
    

  مقدمة  -أوال   
منـذ  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يقدم هذا التقرير تقييما شامال ملـدى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  - ١

  ).S/2009/566 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢صدور التقرير األخري لألمني العام يف 
، ظلـت احلالـة بـني       )٢٠٠٦ (١٧٠١فيد بأنه، منذ اختاذ قرار جملس األمـن         يسرين أن أ    - ٢

لبنان وإسرائيل مستقرة، دون حـدوث مواجهـات أو نزاعـات علنيـة، وإن ظلـت هنـاك درجـة                    
 ١٧٠١ومع ذلك، فـرغم أن مجيـع األطـراف تظـل ملتزمـة بالتنفيـذ الكامـل للقـرار                    . من التوتر 

الـة الراهنـة لوقـف األعمـال العدائيـة إىل وقـف دائـم               مل تنتقل من احل   حىت اآلن   ، فإهنا   )٢٠٠٦(
  .إلطالق النار، كما دعا إىل ذلك القرار

ــان      وبوجــه عــام،    - ٣ ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت ــات ق ــة عملي ــة يف منطق ظلــت احلال
. قائمــاوقــف األعمــال العدائيــة ال يــزال مــستقرة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير و ) يونيفيــل(

 ومل حيـرز أي تقـدم ملحـوظ         )٢٠٠٦ (١٧٠١االنتـهاكات للقـرار     انت هناك بعـض     أنه ك  غري
  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف تنفيذ جوانب رئيسية يف القرار

اليت جـرت   االنتخابات الربملانية   نوفمرب، عقب   / تشرين الثاين  ٩ففي لبنان، مت أخريا يف        - ٤
ها، تــشكيل حكومــة وحــدة وطنيــة جديــدة  واملــشاورات الــيت تلتــ٢٠٠٩ هيونيــ/ حزيــران٧يف 

عــه كــل مــن يرأســها ســعد احلريــري، بــصفته رئيــسا للــوزراء، وكــان ذلــك بواســطة مرســوم وقّ
وعرب الربملان عن ثقتـه يف احلكومـة اجلديـدة وبرناجمهـا            . رئيس الوزراء والرئيس ميشيل سليمان    

ــانون األول١٠يف  ــى    / ك ــة عل ــسمرب إذ حــصلت احلكوم ــن أصــوات  ١٢٢دي ــواب  صــوتا م  ن
  . نائبا١٢٨الربملان البالغ جمموعهم 

ــشار         - ٥ ــسورية، ب ــة ال ــة العربي ــيس اجلمهوري ــني رئ ــيت عقــدت ب وكانــت االجتماعــات ال
ديــسمرب معلمــا / كــانون األول٢٠ و ١٩األســد، ورئــيس الــوزراء احلريــري يف دمــشق يــومي  
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وسـوريون كبـار   وقـد أبلـغ مـسؤولون لبنـانيون     . هاما على طريق تطبيع العالقـات بـني البلـدين        
وأفيـد أن القائـدين     .  بأن هذه العالقات ستقوم على االحترام املتبادل لـسيادهتما         منسقي اخلاص 

ناقــشا عــددا مــن املــسائل املتــصلة بالعالقــات الثنائيــة، الــيت لبعــضها وقــع علــى التزامــات لبنــان   
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١مبوجب القرار 

  
  )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ قرار جملس األمن   -ثانيا   

، واصــلت وكــاالت )٢٠٠٦ (١٧٠١منــذ صــدور تقريــري األخــري عــن تنفيــذ القــرار   - ٦
األمن اللبنانية تنسيق حتقيقاهتا املتعلقـة بـشبكات التجـسس اإلسـرائيلية الـيت يـدعى وجودهـا يف             

  .لبنان، وقامت يف هذا الصدد، وفقا ملصادر حكومية، بعملية اعتقال أخرى على األقل
  

  مليات القوة املؤقتةاحلالة يف منطقة ع  -ألف   
وواصــلت حكومتــا لبنــان وإســرائيل . ظلــت احلالــة يف منطقــة العمليــات هادئــة عمومــا  - ٧

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١التزامهما بوقف األعمال العدائية وبتنفيذ القرار 
واصــل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي احتاللــه للجــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر ومنطقــة و  - ٨

ومنــذ تــشرين ). ٢٠٠٦ (١٧٠١منتــهكا بــذلك أحكــام القــرار  متامخــة مشــايل اخلــط األزرق، 
، جرى عدد من املناقشات بني القوة املؤقتة والسلطات اإلسرائيلية بـشأن            ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
، S/2009/566انظــر (املنطقــة مــن ي  الــدفاع اإلســرائيلجــيشتيــسري انــسحاب  اليونيفيــل اقتــراح

 اللبنانيـــة اجلديـــدة تـــستعرض االقتـــراح  ومبـــوازاة مـــع ذلـــك، كانـــت احلكومـــة ). ١٥الفقـــرة 
  .استأنفت القوة املؤقتة مناقشاهتا مع نظرائها اللبنانيني إذ
واستمر يوميـا تقريبـا خـرق الطـائرات اإلسـرائيلية والطـائرات اإلسـرائيلية بـدون طيـار                  - ٩

 / الثـاين ومتت عمليات التحليق اإلسرائيلية بوترية أقل نوعـا مـا يف تـشرين    . اجملال اجلوي اللبناين  
ديسمرب لكن ذلك أعقبتـه زيـادة ملحوظـة يف النـصف الثـاين مـن الفتـرة                  /نوفمرب وكانون األول  

ــالتقرير  وعمليــات التحليــق اإلســرائيلية فــوق األراضــي اللبنانيــة تــشكل مجيعهــا        . املــشمولة ب
وقـد احتجـت القـوة املؤقتـة علـى مجيـع            ). ٢٠٠٦ (١٧٠١انتهاكات للسيادة اللبنانية وللقـرار      

ــة وطلبــت إىل إســرائيل أن توقفهــا فــورا  اخلر ــها  . وقــات اجلوي وعمليــات التحليــق حبكــم طبيعت
ــضع مناســبات          ــبني يف ب ــا ت ــة، كم ــوع حــوادث أمني ــة وق ــن إمكاني ــد م ــوترات وتزي ــصعد الت ت

. أطلــق اجلــيش اللبنــاين النــار علــى طــائرات إســرائيلية ختتــرق اجملــال اجلــوي اللبنــاين          حينمــا
وأصـرت  . ة على اخلروقـات اجلويـة وطالبـت بوقفهـا دون تـأخري            احتجت احلكومة اللبناني   كما

حكومة إسرائيل على أن عمليات التحليق تدابري أمنية ضرورية، حمتجة بعدم إنفاذ احلظـر علـى            
  .توريد األسلحة
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، وبعــــد أن الحظــــت تــــصرفات مــــشبوهة ٢٠٠٩ديــــسمرب / كــــانون األول٢٦ويف   - ١٠
ــدة ــوة امل    لع ــة للق ــة ليلي ــشفت دوري ــام   رجــال، اكت ــدة اخلي ــوب بل ــة جن ــشرقي (ؤقت ) القطــاع ال
وفــتش اجلــيش اللبنــاين والقــوة املؤقتــة املتفجــرات قبــل قيــام  . كيلوغرامــا مــن املتفجــرات ٢٥٠

ــد مــن التحريــات بــشأهنا     ويف . والتحريــات مــستمرة . اجلــيش املــذكور مبــصادرهتا إلجــراء مزي
لدى األمم املتحدة، يف رسـالتني      رت املمثلة الدائمة إلسرائيل     ، عبّ ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٧

، عن اعتقاد حكومتـها بـأن أنـواع املتفجـرات           متطابقتني وجهتهما إىل رئيس جملس األمن وإيلّ      
ويـشكل وجـود    . والطريقة اليت نشرت هبـا تـدل علـى أن ناشـطي حـزب اهللا هـم مـن زرعوهـا                    

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١متفجرات غري مأذون هبا يف املنطقة انتهاكا للقرار 
يناير، ألقـى جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي القـبض علـى راع لبنـاين                / كانون الثاين  ٣١ ويف  - ١١

ونظـرا النعـدام األدلـة علـى األرض         .  يف منطقة مـزارع شـبعا      ٣٤-٤قرب موقع األمم املتحدة     
وتناقض البيانات الواردة من الطرفني، مل يتسن توصل التحقيقات اليت أجرهتا القـوة املؤقتـة إىل                

دث بالضبط وظلت نتاجهـا بالتـايل غـري قاطعـة خبـصوص طبيعـة انتـهاك اخلـط                   حتديد موقع احلا  
لم الراعـي للقـوة املؤقتـة، الـيت         فرباير، سُ / شباط ١ويف الساعات األوىل من صباح يوم       . األزرق

فربايـر، قـام املمثـل الـدائم للبنـان لـدى       / شـباط ٢ و ١ويف . سـلمته بـدورها للـسلطات اللبنانيـة    
، بنقـل احتجـاج     تني متطـابقتني وجههمـا إىل رئـيس جملـس األمـن وإيلّ            األمم املتحدة، يف رسـال    

حكومته على ما مساه اختطاف دورية إسرائيلية ملواطن لبناين مـن األراضـي اللبنانيـة، أي مشـال           
قريـة  يناير، اقترب شخصان من السياج الـسلكي احملـيط ب        / كانون الثاين  ٢٢ويف  . اخلط األزرق 

ورغـم حتـذير القـوة املؤقتـة هلـم وإطالقهـا       . قا من داخـل القريـة      يف اجلانب الشمايل انطال    الغجر
حتذيرية، رمى أحد الشخصني كيسا إىل اجلانـب اآلخـر مـن الـسياج وعـرب الـسياج        أعرية نارية   

وحدث أيضا عدد قليـل     . وانسحب الشخص الثاين إىل داخل قرية الغجر      . متمكنا من اهلروب  
 وال سـيما مـن جانـب مـزارعني يقومـون برعايـة       من اخلروقـات الربيـة الطفيفـة للخـط األزرق،        

وواصل جنود القـوة املؤقتـة واجلـيش        . املاشية أو يعملون يف حقوهلم، على جانيب اخلط األزرق        
اللبنــاين املتمركــزون علــى مقربــة مــن اخلــط األزرق تنبيــه الــسكان احمللــيني إىل موقــع اخلــط يف   

  .مسعى لدرء خروقات غري متعمدة
 قرب اخلط األزرق يرمـون احلجـارة        نيت، شاهدت القوة املؤقتة مدني    ويف عدة مناسبا    - ١٢

ومنعاً لوقوع مثل هذه احلـوادث، زادت القـوة املؤقتـة واجلـيش        . على السياج التقين اإلسرائيلي   
وإضــافة إىل ذلــك، مت أحيانــا تبــادل  . اللبنــاين وجودمهــا يف األمــاكن الــيت ترمــى فيهــا احلجــارة  

التهديديـة بـني اجلـانبني عـرب اخلـط األزرق، ومشـل ذلـك األفـراد                 اإلساءات اللفظية واحلركـات     
  .العسكريني واملدنيني



S/2010/105
 

4 10-25350 
 

ــع يف       - ١٣ ــذي وقـ ــادث الـ ــا يف احلـ ــة حتقيقاهتـ ــوة املؤقتـ ــت القـ ــشرين األول١٢وأكملـ  / تـ
  ، واالنفجـــارين اللــذين حــدثا يـــومي  )القطــاع الغــريب  ( يف قريــة طــري فلـــسيه   ٢٠٠٩ أكتــوبر 

القطـــاع ( منطقـــة تقـــع بـــني بلـــدة حـــوال ومـــيس اجلبـــل أكتـــوبر يف/ تـــشرين األول١٨  و١٧
أكتـوبر انطالقـا مـن عمـوم       / تـشرين األول   ٢٧، ويف القصف الـصاروخي الـذي مت يف          )الشرقي

وأكـدت نتـائج التحقيقـات االسـتنتاجات األوليـة الـواردة يف             ). القطـاع الـشرقي   (منطقة حوال   
ومل يسمح حتقيق القـوة  ). توايل على ال ٩ و   ١٤ و   ١٣، الفقرات   S/2009/566(تقريري األخري   

املؤقتــة يف االنفجــارين اللــذين وقعــا قــرب بلــدة حــوال بتحديــد مــىت مت تركيــب جهــاز جــيش     
ومــا زالــت جتــري حتقيقــات الــسلطات اللبنانيــة يف  . الــدفاع اإلســرائيلي، وال كيــف مت تفجــريه

 ٢٠٠٧نيــه يو/حــوادث إطــالق الــصواريخ الــسبعة الــيت وقعــت يف الفتــرة املمتــدة بــني حزيــران 
  .٢٠٠٩أكتوبر /وتشرين األول

وضع العالمات الظاهرة للعيـان علـى اخلـط األزرق، مـع            وجيري إحراز تقدم طيب يف        - ١٤
ــف يرجــع بالدرجــة األوىل إىل أحــوال الطقــس القاســية     حــدوث  ــأخر طفي ويف القطاعــات . ت

 إحداثيـة؛  ٦٩ى  كيلـومترا، مت االتفـاق علـ   ٣٦,٥األربعة احلالية للمشروع، اليت يبلغ جمموعهـا        
؛ )منــها واحــدة وضــعتها القــوة املؤقتــة مبفردهــا، باالتفــاق مــع الطــرفني( عالمــة ٤٠ومت نــصب 

.  عالمة؛ وحددت إحداثيات سبع نقـاط لقياسـها علـى األرض مـع الطـرفني               ٢٣وجيري إنشاء   
 وأعاد كـال الطـرفني تأكيـد األمهيـة    . وقدمت القوة املؤقتة للطرفني اقتراحا لتعليم قطاع خامس    

اليت يعلقاهنا على مشروع وضع العالمات، وهي أمهية تؤكـدها أيـضا اخلروقـات غـري املتعمـدة                  
وتـدعم أفرقـة إزالـة      . ، وأعربا عن التزامهما باحلفـاظ علـى الـزخم         )١١الفقرة  (املذكورة أعاله   

األلغــام التابعــة للقــوة املؤقتــة هــذا املــشروع مــن خــالل تطهــري حقــول األلغــام وإزالــة الــذخائر    
  .املنفجرة من أجل إتاحة اجملال لقياس اإلحداثيات وإقامة عالمات اخلط األزرق غري
وتستمر أعمال البناء يف املرحلة األوىل من مشروع طريق اخلط األزرق، حيث جيـري                - ١٥

 وصلة طريق، مع تـأمني وحـدات اهلندسـة          ١١وصل الطرق املوجودة قرب اخلط األزرق ببناء        
وحـــىت اآلن، أجنـــزت وصـــلتان وجيـــري بنـــاء . م للجـــيش اللبنـــاينالتابعـــة للقـــوة املؤقتـــة الـــدع

  .ثالثة وصلة
ــشطتهما          - ١٦ ــشآهتما اخلاصــة وواصــال أن ــى من ــاين عل ــة واجلــيش اللبن ــوة املؤقت وأبقــت الق

التنفيذية اليومية، ومنها الدوريات الـيت تقـوم هبـا القـوة املؤقتـة باسـتخدام الطـائرات العموديـة،                    
وواصــلت القــوة . ة املــسجلة يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابقعلــى نفــس املــستويات العاليــ

املؤقتة واجليش اللبناين تشغيل مراكز تفتيش مشتركة على امتداد هنر الليطاين، وكذلك مراكـز              
وإضـافة إىل ذلـك، اضـطلعا مبـا متوسـطه           . أخرى يف مواقع تنتقى عشوائيا يف منطقـة العمليـات         
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ون إطالق الصواريخ وقاما يوميا بتنسيق دوريات راجلـة          ساعة للحيلولة د   ٢٤ عملية كل    ١٥
وتواصلت اجلهود لزيـادة حتـسني كفـاءة األنـشطة املنـسقة بـني القـوة               . على طول اخلط األزرق   
ومشلـت هـذه اجلهـود اسـتعراض تنفيـذ عمليـات احلـؤول دون إطـالق         . املؤقتة واجلـيش اللبنـاين   

اءات التنفيذية املشتركة بـني اجلهـتني واهلادفـة إىل          الصواريخ، بغية تعزيز التدابري الوقائية واإلجر     
  .مواءمة األنشطة التنفيذية على مستويي التخطيط واإلجناز

ويف مواجهة اشتداد حالة االستنفار األمين أحيانا، كثفت اجلهتان أنـشطتهما التعاونيـة               - ١٧
ــادة وجــود القــوات يف األجــزاء احلــساسة مــن منطقــة ا    . والتنــسيقية لعمليــات، ومشــل ذلــك زي

كمــا زاد اجلــيش اللبنــاين عــدد    . وكــذلك تكثيــف أنــشطة احلــؤول دون إطــالق الــصواريخ     
وقـد  . عمليات التفتيش املادي للمركبات ومعدالت البحث خالل فتـرات اشـتداد التـوتر هـذه              

مت اآلن حتول مجيع ألوية اجليش اللبناين الثالثة مـن ألويـة خفيفـة إىل ألويـة ثقيلـة، ويتـألف قـوام               
 اللبنــاين املنتــشر يف منطقــة عمليــات القــوة املؤقتــة مــن ثالثــة ألويــة ثقيلــة، يبلــغ عــددها    اجلــيش

  . جندي٦ ٤٠٠بالكامل 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامت القـوة املؤقتـة واجلـيش اللبنـاين بعـدد كـبري مـن                     - ١٨

ة املؤقتـة   وعـالوة علـى ذلـك، اشـتركت القـو         . املناورات، معظمها تكتيكي، مبـشاركة اجلهـتني      
. والقوات الربية والبحريـة للجـيش اللبنـاين يف منـاورة برمائيـة ومنـاورة للتـدريب علـى املدفعيـة          

 العـسكرية لـصاحل اجلـيش       -وقد أدى استمرار اشتراك القوة املؤقتة يف دورات التدريب املدنية           
دة تعزيـز الـشراكة     اللبناين، اليت تليها مرحلة تدريب أثناء اخلدمة مع وحدة تابعة للقوة، إىل زيا            

كما واصلت فرقة العمليات البحرية التابعـة للقـوة املؤقتـة تقـدمي            . بني اليونيفيل واجليش اللبناين   
  .تدريب منتظم للبحرية اللبنانية يف البحر والرب

وتسهم التدريبات واملناورات املشتركة املستمرة بني القـوة املؤقتـة واجلـيش اللبنـاين يف                 - ١٩
غري أن من األساسي للجيش اللبناين، لكي يتوىل تدرجييا املزيـد مـن             .  اجليش تعزيز قدرات هذا  

املــسؤوليات األمنيــة يف منطقــة عمليــات القــوة املؤقتــة ويف امليــاه اإلقليميــة اللبنانيــة، أن حتــصل    
  .عناصره الربية والبحرية على املعدات والدعم التقين اللذين متس احلاجة إليهما

يف  كاملـة اللتنقـل   اارس حريـة    متـ يلـة للغايـة، مـا زالـت القـوة املؤقتـة             وعدا استثناءات قل    - ٢٠
وقـام  .  دوريـة يف الـشهر     ١٠ ٠٠٠، إذ تقوم بتـسيري مـا يربـو علـى            مجيع أرجاء منطقة عملياهتا   

وكانـت هـذه احلـوادث      . مدنيون حمليون بإيقاف عدد ضئيل من هذه الـدوريات لفتـرة وجيـزة            
 كـانون  ٢٣ويف حـادث خطـري وقـع يـوم     .  اللبنـاين  يشاجلـ وجيزة ومت تسويتها ميدانيا مبساعدة      

يناير، قامت جمموعة من املدنيني لفتـرة وجيـزة بعرقلـة حركـة دوريـة راجلـة تابعـة للقـوة                     /الثاين
وقـد طلـب قائـد الدوريـة مـن ثالثـة مـدنيني حمـو         ). القطاع الغريب(املؤقتة يف منطقة بنت جبيل     
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ويف . حـة سـيارهتم عنـدما رفـضوا القيـام بـذلك           الصور الـيت التقطوهـا للدوريـة وسـجل رقـم لو           
وقـضبان   شخصا، محل بعضهم مضارب البيـسبول    ٥٠وقت الحق، قام املدنيون حبشد حوايل       

وقام أفراد القـوة املؤقتـة بـإطالق ثالثـة          . الصلب ومحل أحدهم سكينا، وعرقلوا حركة الدورية      
ــا       ــدنيون أمت ــها تراجــع امل ــواء، وحين ــة يف اهل ــة حتذيري ــرية ناري ــد مــن    أع ــد مزي ــوا بع را، مث تفرق

ومل يـسفر   . ووصلت إىل عني املكان دورية تابعـة للجـيش اللبنـاين وهـدأت الوضـع              . املناقشات
وإضـافة إىل ذلـك، كـان املـدنيون بـني           . احلادث عن أي إصـابات واسـتأنفت الدوريـة نـشاطها          

  .الفينة واألخرى يرصدون أنشطة القوة املؤقتة يف مناطق شىت
عدد من حاالت قذف احلجـارة علـى دوريـات القـوة املؤقتـة مـن جانـب                  وكان هناك     - ٢١

ينـاير، وبـالقرب مـن قريـة ديـر      / كـانون الثـاين  ٩ففـي  . مدنيني لبنـانيني، معظمهـم مـن الـشباب      
قــانون النــهر، قامــت جمموعــة مــن املــدنيني بقــذف احلجــارة علــى أفــراد القــوة املؤقتــة واجلــيش   

ووقع هذا احلـادث يف أعقـاب حـادث أسـفر عـن      . ركباتاللبناين، مما أحلق أضرارا بعدد من امل   
مقتل أحد املدنيني عندما سقطت قطعتان من معدات مدفعية القوة املؤقتـة مـن شـاحنات تابعـة       

ويف مناسـبة أخـرى، قـام ثالثـة مـن الـشباب             . وقد هدأ اجليش اللبنـاين الوضـع      . للجيش اللبناين 
  .، ما أدى إىل إصابة أحد اجلنودبرمي دورية تابعة للقوة املؤقتة بقطعة من الصلب

وباستثناء احلوادث املفصلة أعاله، تظل نظرة السكان احمللـيني إىل القـوة املؤقتـة إجيابيـة                  - ٢٢
ووحدة الشؤون املدنية التابعتني للقوة املؤقتة علـى          العسكري -إذ حتافظ وحدة التعاون املدين      

 الــدعم يف جمــاالت املــساعدة اإلنــسانية ومــا زال تــوفري. اتــصاالت وثيقــة مــع اجملتمعــات احملليــة
واهلياكل األساسية وبناء القدرات والتدريب املهين من خـالل أنـشطة البلـدان املـسامهة بقـوات               

وقـد أعربـت   . واملشاريع املمولة من ميزانية القوة املؤقتة يعزز العالقات بني اليونيفيل والـسكان        
 الـيت حلقـت بـالطرق واملمتلكـات مـن جـراء       السلطات احمللية عن شيء من القلـق إزاء األضـرار      

  .األنشطة التنفيذية للقوة املؤقتة
وتواصل القوة املؤقتة مساعدة اجليش اللبنـاين يف إقامـة منطقـة بـني اخلـط األزرق وهنـر             - ٢٣

الليطاين ختلو من أي أفـراد مـسلحني ومـن أي أصـول وأسـلحة غـري أصـول وأسـلحة احلكومـة                
وواصـل اجلـيش اللبنـاين والقـوة املؤقتـة          ). ٢٠٠٦ (١٧٠١وفقـا للقـرار     اللبنانية والقوة املؤقتة،    

اختاذ تدابري مكثفة ومنسقة، على النحو املوصوف أعاله، هتدف حتديدا إىل كفالة عـدم وجـود         
عناصر مسلحة يف املنطقة، وكشف وإزالة مجيع األسلحة واألعتدة ذات الصلة الـيت قـد تكـون            

  .يلولة دون إمكانية هتريب أسلحة عرب هنر الليطاينما زالت موجودة يف املنطقة، واحل
ــه العــسكرية وتعزيــز       - ٢٤ ــاء قدرات وتــصر حكومــة إســرائيل علــى أن حــزب اهللا يواصــل بن

وجوده العسكري، وال سيما مشال هنر الليطاين، بل أيضا داخل منطقة عمليـات القـوة املؤقتـة،             
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التعـاون مـع اجلـيش اللبنـاين، تقـوم      وب. مستخدما على األخص منازل تقـع يف املنـاطق احلـضرية         
القوة املؤقتة على الفور بالتحقيق يف أي ادعاء بوجود غري مشروع ألفراد مـسلحني أو أسـلحة                 

غري أن الوالية املـسندة إىل القـوة املؤقتـة          . يف املنطقة يف حال ورود معلومات حمددة هبذا الشأن        
وافر لديها دليل موثوق علـى انتـهاك القـرار    ال ختوهلا تفتيش املنازل واملمتلكات اخلاصة ما مل يت    

، مبا يف ذلك وجود خطر داهم بتنفيذ نشاط معـاد انطالقـا مـن ذلـك املوقـع                    )٢٠٠٦ (١٧٠١
 أهنـا سـتتخذ إجـراءات فوريـة عنـد تلقيهـا أدلـة           أكدت قيادة اجلـيش اللبنـاين جمـددا       و. بالتحديد

، وســتوقف أي نــشاط غــري علــى وجــود أفــراد مــسلحني أو أســلحة غــري مــأذون هبــا يف املنطقــة
والقـرارات احلكوميــة ذات الـصلة فيمــا يتعلــق   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١مـشروع يتعــارض مـع القــرار   

وحىت تارخيه، مل ُيقـدم     . بالوجود غري املشروع لألفراد املسلحني واألسلحة جنوب هنر الليطاين        
ر علـى أي دليـل      إىل القوة املؤقتة دليل على هتريب أسلحة إىل داخل منطقـة عملياهتـا، ومل تعثـــ               

وعالوة على ذلك، قامت القوة املؤقتة بعمليات تفتيش دورية ملرافـق مكتـشفة             . من هذا النوع  
سابقا لعناصـر مـسلحة يف منطقـة العمليـات، مشلـت مالجـئ حمـصنة وكهوفـا، ولكنـها مل تعثـر                   
على ما يشري إىل أهنا قد اسُتعملت من جديـد أو علـى أي دليـل يثبـت وجـود هياكـل أساسـية                        

  .كرية جديدة يف منطقة عملياهتاعس
وكما أفيد يف تقارير سابقة، يشكل إجياد منطقة خاليـة مـن األسـلحة غـري املـأذون هبـا                      - ٢٥

ــوبر / تــشرين األول٢٧ويــربهن اهلجــوم الــصاروخي الــذي وقــع يف   . جهــدا طويــل األمــد  أكت
نطقــة مــرة أخــرى علــى أنــه مــا زالــت هنــاك أســلحة داخــل م  ) ٩، الفقــرة S/2009/566 انظــر(

كمـا يـدل اكتـشاف      . عمليات القوة املؤقتة وعناصر مسلحة معادية مستعدة الستخدامها فيهـا         
ديــسمرب علــى وجــود / كــانون األول٢٦جنــوب بلــدة اخليــام يف كميــة كــبرية مــن املتفجــرات 

وهــذا يــربز حاجــة القــوة املؤقتــة  . املتفجــرات واألصــول غــري املــأذون هبــا يف منطقــة العمليــات  
  . إىل أن يظال يركزان على زيادة تعزيز املراقبة األمنية يف املنطقةواجليش اللبناين

مـدنيني مـسلحني ببنـادق صـيد يف         القـوة املؤقتـة وجـود       ويف عدة مناسـبات، الحظـت         - ٢٦
محـل الـسالح   على منطقة العمليات، على الرغم من احلظر الذي فرضته احلكومة على الصيد و 

ــة  ــشرين األول  ، وهــو حظــر أعــادت احل داخــل هــذه املنطق ــه يف أواخــر ت ــة إعالن ــوبر /كوم أكت
ولــئن ألقــى اجلــيش اللبنــاين . تــذكري الــسكان احمللــيني بــاحلظراللبنــاين   اجلــيشواصــلو. ٢٠٠٩

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . القبض على عدة أفراد وصادر أسلحتهم، فقد متكن بعضهم من الفـرار           
  .يني يف املنطقةأشخاص مسلحون وأسلحة داخل خميمات الالجئني الفلسطينهناك 
ــذ        - ٢٧ ــة تنفي ــوة املؤقت ــة للق ــة التابع ــات البحري ــة العملي ــات االوواصــلت فرق ــراض عملي عت
ســامهت هــذه و .البحريــة اللبنانيــةبحــري يف منطقــة العمليــات البحريــة، فــضال عــن تــدريب   ال
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اعتراض الــسفن الــيت تقتــرب مــن املرافــئ اللبنانيــة، بينمــا ســامهت شــبكة الــرادارات   البحريــة بــ
. مليـاه اإلقليميـة اللبنانيـة   لـسطح ا  صـورة معتـرف هبـا       احلصول علـى    ساحلية اللبنانية بنجاح يف     ال

غري أن البحرية اللبنانية حيد كثريا من عملياهتا عدم وجود سفن قادرة على البقـاء يف البحـر يف                   
وهـذا االفتقـار إىل األصـول حيـد مـن زيـادة تطـوير               . أحوال جوية غـري مواتيـة ولفتـرات طويلـة         

 فرقـة   وقامـت . لبحرية اللبنانية، مبا يف ذلـك زيـادة مـشاركتها يف عمليـات االعتـراض البحـري                ا
، بـاعتراض واسـتجواب   ٢٠٠٦أكتـوبر  / منذ بداية مهمتها يف تـشرين األول ،العمليات البحرية 

 عمليـة تفتـيش أخـرى      ٨٧ومنذ صـدور تقريـري األخـري، أُجرَيـت          .  سفينة ٢٧ ٦٠٠أكثر من   
 عملية منـذ إنـشاء فرقـة    ٤٧٧ها، مما رفع العدد اإلمجايل هلذه العمليات إىل        للسفن اليت اشتبه في   
 عمليــة يف حــني ٢٠باشــرت البحريــة اللبنانيــة ، عمليــاتهــذه الومــن بــني . العمليــات البحريــة

وقامت البحريـة اللبنانيـة واجلمـارك اللبنانيـة         .  عملية ٦٧  نفسها فرقة العمليات البحرية  باشرت  
 ذات صلة غـري مـأذون هبـا علـى متنـها             ةدأعت من عدم وجود أسلحة أو       بتفتيش السفن للتحقق  

   .ومسحت هلا مجيعها بالعبور
فرقــة العمليــات البحريــة ويف ثــالث مناســبات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، لبــت    - ٢٨

 / كـانون األول   ١٧ و   ١١ففي  . التابعة للقوة املؤقتة طلبات املساعدة يف جمايل البحث واإلنقاذ        
قـربص  مركـز   ، قامت الفرقة، بالتنسيق والتعاون الوثيقني مع البحرية اللبنانيـة و          ٢٠٠٩مرب  ديس
ي، بـإجراء عمليـات حبـث وإنقـاذ هتـم سـفنا انقلبـت يف أحـوال                  البحـر نقـاذ   تنسيق عمليات اإل  ل

ديسمرب، واسـتجابة لنـداء اسـتغاثة ورد مـن سـفينة جتاريـة              / كانون األول  ١١ويف  . جوية قاسية 
مقابل مدينة صور تقريبـا، أرسـلت القـوة املؤقتـة           لعمليات البحرية للقوة املؤقتة،     خارج منطقة ا  

وقـد  . سفينة تابعة لفرقة العمليات البحرية، كانت تبحر بالقرب من املوقع، إىل مكان احلـادث        
ــة شخــصا واحــدا؛ وأنقــذت البحريــة       ــة التابعــة للقــوة املؤقت أنقــذ أفــراد فرقــة العمليــات البحري

ديــسمرب، قامــت فرقــة  / كــانون األول٢٠ إىل ١٧ويف الفتــرة مــن . سة آخــريناإلســرائيلية مخــ
العمليــات البحريــة التابعــة للقــوة املؤقتــة مــرة أخــرى بعمليــات للبحــث عــن أفــراد طــاقم ســفينة 

ووفرت فرقة العمليات البحرية القيـادة للعمليـة   . انقلبت يف املياه مقابل مرفأ طرابلس وإنقاذهم     
وأنقـذت فرقـة العمليـات    . كت فيها أيضا وحدات من البحرية اللبنانية     يف عني املكان وقد شار    

 ناجيــا؛ وأنقــذ اجلــيش اللبنــاين وجهــات أخــرى مــشاركة يف العمليــة ســتة نــاجني   ٣٤البحريــة 
ينــاير بعــد اإلقــالع مــن املطــار الــدويل يف   / كــانون الثــاين٢٥وإثــر ســقوط طــائرة يف  . آخــرين

مليات البحريـة التابعـة للقـوة املؤقتـة دعمـا حامسـا        بريوت بوقت قليل، قدمت وحدات فرقة الع      
ويف البداية، قامـت فرقـة      .  ساعة ٧٢للسلطات اللبنانية يف عمليات البحث واإلنقاذ اليت دامت         
  .العمليات البحرية بقيادة وتنسيق العمليات يف عني املكان
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ــوعواســتمر  - ٢٩ ــدة يف األســبوع      وق ــرات عدي ــات م ــى طــول خــط الطفاف .  احلــوادث عل
عمدت وحدات البحرية اإلسرائيلية كثريا إىل إلقاء قنابل أعماق وإطالق قنابـل إنـارة وأعـرية      و

وأفاد جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي أن مـا يقـوم بـه هـو         . نارية حتذيرية على امتداد خط الطفافات     
 ومـع أنـه  . مبثابة تدابري أمنية ضد قوارب الصيد اللبنانية اليت تقترب من خط الطفافات أو تعربه             

ُتسند إىل اليونيفيل مهمة رصد هذا اخلط الـذي أقامتـه إسـرائيل مـن جانـب واحـد، والـذي                      مل
تعترف به احلكومة اللبنانية، أثريت املسألة يف إطار الفريق الثالثي، وأعـرب قائـد القـوة عـن                   ال

  .قلقه من تلك احلوادث اليت تساهم يف زيادة حدة التوتر بني الطرفني
  

  واالتصالترتيبات األمن -باء   
ما زالت االجتماعات الثالثية اليت يرأسها قائـد القـوة مـع ممـثلني رفيعـي املـستوى عـن                     - ٣٠

أداة ال غىن عنها يف أعمال االتصال والتنـسيق         اجليش اللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي تشكل       
بنـاء الثقـة    لعـسكرية و  عاجلة املسائل التنفيذية األمنيـة وا     مل أساسية   اليت تقوم هبا القوة املؤقتة وآلية     

حـــوادث أخـــرى خـــالل   و) ٢٠٠٦ (١٧٠١ونوقـــشت انتـــهاكات القـــرار   . بـــني الطـــرفني 
سيه، االجتماعات، كما نوقشت تقارير حتقيقات القوة املؤقتة يف احلادث الذي وقع يف طري فلـ              

ــدة   ــهدهتا بلـ ــيت شـ ــتفجريات الـ ــا يف    والـ ــذين وقعـ ــصاروخي اللـ ــصف الـ ــادثي القـ ــوال، وحـ  حـ
اء ومـرن  وواصـل كـال الطـرفني إبـداء هنـج بنّـ      . أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٧و  سبتمرب  /أيلول ١١

وأفضى هذا النهج إىل إجياد حلـول عمليـة لعـدد مـن املـسائل اخلالفيـة،             . لتسوية املسائل العالقة  
وإقامــة مــزارعني ) القطــاع الــشرقي (كفــركالوبــاألخص فيمــا يتعلــق بأعمــال بنــاء الطــرق يف  

أكـد الطرفـان مـن    و. بـساتني الزيتـون جنـوب اخلـط األزرق    ) لشرقيالقطاع ا(لبنانيني يف بليدا   
وشــددا علــى أمهيــة االجتماعــات الثالثيــة يف ) ٢٠٠٦ (١٧٠١القــرار تنفيــذ جديــد التزامهمــا ب

ــن و  ــز األم ــان  . االســتقرارتعزي ــةااســتخدوواصــل الطرف ــي م آلي ــق الثالث ــسائل   ملعاجلــة الفري امل
  .ةبّناء معاجلة قيد املناقشةالعسكرية واألمنية 

اتبـاع   إىل كفالـة     املنتظم بني القوة املؤقتة والقيادة العليا للجـيش اللبنـاين         أدى التفاعل   و  - ٣١
وظــل االتــصال اليــومي بينــهما وثيقــا علــى . اجلهــتني إزاء أنــشطة هنــج اســتراتيجي منــسق بدقــة

 للجـيش  ومـا زال .  والتكتيكـي  تنفيذير التنسيق الفعال على الصعيدين ال     يّس ، مما صعدخمتلف ال 
مـا زال    يف النـاقورة ويف مقـر كـل مـن القطاعـات، و             قوة املؤقتـة  اللبناين ضباط اتصال يف مقر ال     

  . يف مقر اجليش اللبناين يف صور، يف جنوب لبنان يتمركزللقوة املؤقتة ضابط اتصال
. وظلت عملية التنسيق مع جيش الدفاع اإلسرائيلي واالتصال به جتـري بـصورة فعالـة         - ٣٢

ئــد القــوة املؤقتــة علــى عالقــات وثيقــة ومثمــرة مــع نظرائــه يف اجلــيش املــذكور ومــع وحــافظ قا
وما زال للقوة املؤقتـة ضـابطا اتـصال يف مقـر     . غريهم من كبار املسؤولني الرمسيني اإلسرائيليني     
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ــدفاع اإلســرائيلي يف زيفــات    ــشمالية جلــيش ال ــادة ال ــرة املــشمولة   . القي ومل يتحقــق خــالل الفت
  .م بشأن إقامة مكتب القوة املؤقتة يف تل أبيببالتقرير أي تقد

  
  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   

 من املتفجـرات يف القطـاع الـشرقي          كيلوغراما ٢٥٠القوة املؤقتة   يف أعقاب اكتشاف      - ٣٣
رسـالة ممثلتـها الدائمـة لـدى األمـم          سـرائيل، يف    إرت حكومـة     اخليام، كـرَّ    بلدة ، قرب لليونيفيل
 تـسلح   بـشأن ، موقفهـا    )١٠الفقـرة   ( أعـاله    املـشار إليهـا   ينـاير   /كانون الثاين  ٧ة   املؤرخ املتحدة

أنـه مـن احملتمــل    وأكـدت أيـضا  . حـزب اهللا، ووجـوده العـسكري وقدراتـه العـسكرية يف لبنــان     
 أو يف اجلمهوريــة العربيــة  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة  يف عتصــّنتكــون هــذه املتفجــرات قــد  أن

 هـذه االنتـهاكات   كـل  تعتـرب حكومـة لبنـان مـسؤولة بالكامـل عـن           السورية، وأشارت إىل أهنـا    
  .قد يترتب عليها ماو

 قـدرة عـسكرية كـبرية       ميتلـك وكما أشـرت يف تقـاريري الـسابقة، ال يـزال حـزب اهللا                 - ٣٤
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩للقـرارين     عـن القـدرة العـسكرية للدولـة اللبنانيـة، وذلـك يف انتـهاك               مستقلة

ت وبيانات صدرت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، ظل زعمـاء          ويف مقابال  ).٢٠٠٦ (١٧٠١و
ــصرِّ  ــزب اهللا يـ ــأل حون حـ ــى املـ ــن   علـ ــدفاع عـ ــانته للـ ــستخدم ترسـ ــزب اهللا سيـ ــسه أن حـ    نفـ

 يلتــزم مبقتــضياتن حــزب اهللا ال يــزال  علــى أ زعمــاء حــزب اهللاويــصر.  هلجــومإذا مــا تعــرض
 . جنوب هنر الليطايننقل أسلحة إىله  بأنزاعم املوينفون) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 

لبيــان الــوزاري ا أثنــاء إعــدادوأصــبحت قــضية أســلحة حــزب اهللا نقطــة نقــاش رئيــسية   - ٣٥
حـق لبنـان،   ” احلكومـة اللبنانيـة  ويف النسخة النهائية من هـذا البيـان، تؤكـد           .للحكومة اللبنانية 

 مــن قريــة بــشعبه وجيــشه ومقاومتــه، يف حتريــر مــزارع شــبعا وتــالل كفرشــوبا واجلــزء اللبنــاين 
ــدفاع عــن لبنــان    ــة، واســترجاعها، وال ــداء والتمــسك حبقــه يف  يف الغجــر احملتل مواجهــة أي اعت
ويؤكــد البيــان الــوزاري مــن جديــد أيــضا  .“مياهــه، وذلــك بكــل الوســائل املــشروعة واملتاحــة

ويف هـذا الـسياق،      .“مبندرجاتـه كلـها   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١التزام احلكومة بقـرار جملـس األمـن         ”
التنفيـذ الكامـل جلميـع األحكـام         إىل) ٢٠٠٦ (١٧٠١ القـرار     جملس األمن دعا يف    أشري إىل أن  

الــيت  ،)٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ مــن القــرارينذات الــصلة مــن اتفــاق الطــائف، و
بنـــزع ســالح كــل اجلماعــات املــسلحة يف لبنــان، حــىت ال تكــــون هنــــاك أي أسلحــــة  قــضي ت
الــوزراء اللبنــاين قــرار جملــس  ب الدولــة اللبنانيــة، عمــالغــري أســلحة وســلطةسلطـــــة يف لبنــان  أو

  .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧املؤرخ 

 ســالح حــزب اهللا وامليليــشيات األخــرى ينبغــي أن يــتم عــرب   عوال أزال أعتقــد أن نــز  - ٣٦
ويف هــذا الـصدد، عهـد الزعمــاء اللبنـانيون إىل مــؤمتر    .  يتــوىل زمامهـا اللبنـانيون   سياسـية عمليـة 
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. ، بقيادة الرئيس سليمان، أن يتوصـل إىل اتفـاق علـى اسـتراتيجية دفاعيـة وطنيـة                 احلوار الوطين 
يونيـه  /حزيـران  ٧ الـيت جـرت يف       الربملانيـة عقد مؤمتر احلوار الوطين بعـد منـذ االنتخابـات           نومل ي 

مـؤمتر احلـوار   العـودة إىل عقـد      قي اخلـاص عزمـه علـى        ونقل الرئيس سـليمان إىل منـسِّ       .٢٠٠٩
  .الوطين عما قريب

ل  الفلسطينية واجلماعـات املـسلحة األخـرى يـشك         اجلماعات املسلحة وال يزال وجود      - ٣٧
إزاء إبقــاء اجلبهــة إين ال أزال أشــعر بــالقلق و.  للــسيادة اللبنانيــةهتديــدا الســتقرار لبنــان وحتــديا

ــر فلــسطني   ــشعبية لتحري ــى      -ال ــة شــبه عــسكرية عل ــة حتتي ــتح االنتفاضــة بني ــة وف ــادة العام  القي
 بعـض هـذه     امتـداد ويطـرح    . علـى الـسيادة اللبنانيـة      ألن ذلـك يـشكل تعـديا       اللبنانية،   األراضي

 إضــافيا حتــديا علــى جـانيب احلــدود بــني لبنـان واجلمهوريــة العربيــة الـسورية    القواعـد العــسكرية 
ولقــد دعــوت حكومــة لبنــان إىل تفكيــك هــذه القواعــد ودعــوت  . راقبــة احلــدوديتعلــق مب فيمــا

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٧ويف  .بية السورية إىل التعاون مـع هـذه اجلهـود      حكومة اجلمهورية العر  
 خـالل  أبو موسـى، الـذي زار لبنـان للمـرة األوىل            ،، رفض األمني العام لفتح االنتفاضة     ٢٠١٠

 أي حماولــة لتفكيــك القواعــد العــسكرية الفلــسطينية علــى طــول احلــدود  علــى املــألعامــا،  ٢٨
 فـتح االنتفاضـة ردود فعـل        زعـيم وأثـار بيـان      .ة، جنوب بـريوت    السورية ويف الناعم   -اللبنانية  

 للحكومـة اللبنانيـة وللقـرارات الـيت          حتـديا  اعتـربوه قوية مـن جانـب املـسؤولني اللبنـانيني الـذين            
وأكد جملـس الـوزراء اللبنـاين مـن جديـد أن سـيادة لبنـان          .اختذت يف إطار مؤمتر احلوار الوطين     

وبعـد   . تكون هنـاك أي أسـلحة فلـسطينية خـارج املخيمـات            ال وأنه ينبغي أ   غري قابلة للتفاوض  
يومني، أوضح أبو موسى أن جمموعته على اسـتعداد للـدخول يف حـوار مـن أجـل التوصـل إىل                     

ويف هـذا    .مـع احلكومـة أو الدولـة اللبنانيـة        خيمـات   اتفاق بشأن األسلحة الفلسطينية خـارج امل      
تنفيـذ  ”  علـى  يف بياهنـا الـوزاري     شـددت    ديـدة السياق، جتدر اإلشارة أيضاً إىل أن احلكومة اجل       

ومعاجلـة   يمات خارج املخ  وجود السالح الفلسطيين    اخلاصة بإهناء   احلوار الوطين  مقررات هيئة 
 يف عمليـة     ذلـك إىل القـرارات املتخـذة سـابقا         ويشري. “ داخل املخيمات  قضايا األمن والسالح  

 . ٢٠٠٦احلوار الوطين عام 

  مـن  فـتح وأعـضاء   مـن حركـة     انـدلعت اشـتباكات بـني أعـضاء         فرباير،  / شباط ١٥ويف    - ٣٨
ــةحركــات إســالمية   ــسطينيني، قــرب صــيدا    متطرف ــوة لالجــئني الفل ــل  . يف خمــيم عــني احلل وقت

ــل أن      ــال قب ــراء االقتت ــود شــخص واحــد ج ــدوء إىل املخــيم يع ــذا احلــادث   .اهل ــسبب ه   يفوت
ــوال ذلــك اضــطراب الوضــع الــذي كــان   ــا  ل ــا عموم ــزالالو.  يف املخيمــات هادئ ــسلطات  ت  ال

 .بترتيبات التعاون مع السلطات الفلسطينية بشأن املسائل األمنيـة يف املخيمـات            ترحباللبنانية  
، انفجرت قنبلة يف مرفق تستخدمه حركة محـاس وهـو           ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ويف  

يف هـذا احلـادث علـى األقـل شخـصان            وقتـل  .كائن يف ضـاحية حـارة حريـك جنـوب بـريوت           



S/2010/105
 

12 10-25350 
 

 شخصيان ألسامة محدان، وهو ممثل للمكتـب الـسياسي حلركـة            حارسانرف على أهنما    التع مت
، أشـارت مـصادر      جتريـه الـسلطات اللبنانيـة مـستمرا        ويف حـني ال يـزال التحقيـق الـذي         . محاس

  .أمنية إىل أن حادثا قد تسبب هبذا االنفجار
  

 حظر توريد األسلحة  -دال   
قيـام احلكومـة اللبنانيـة بتـأمني حـدود          ) ٢٠٠٦( ١٧٠١  يف القـرار   اهلامـة  األحكام   من  - ٣٩

 ملنــع دخــول األســلحة أو مــا يتــصل هبــا مــن عتــاد إىل لبنــان  لبنــان وغريهــا مــن نقــاط الــدخول 
 أن تتخـذ مجيـع الـدول مـا يلـزم مـن              أيـضا  القـرار، قـرر جملـس األمـن          ذلكويف   .موافقتها دون

اضيها أو باستخدام الـسفن والطـائرات       تدابري ملنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطالقاً من أر         
. أو تزويد أي كيـان أو فـرد يف لبنـان بأسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد                       اليت ترفع علمها، ببيع   

ــغومل  ــة احل تبل ــة عــن كوم ــد األســلحة   اللبناني ــرار املفــروض مبوجــب  أي خــرق حلظــر توري  الق
 اعترفـوا بـسهولة     ينياحلكوم  سؤولنياملغري أن    .أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   ) ٢٠٠٦( ١٧٠١

قي اخلــاص إىل وخــالل زيــارة منــسِّ .التــسلل عــرب احلــدود وإمكانيــة حــدوث هتريــب لألســلحة 
ــومي  إ ــاين ٢٥و  ٢٤ســرائيل ي ــة  / كــانون الث ــاير، كــررت حكوم ــداهتاســرائيل إين ــوع تأكي  وق

 .انانتهاكات كبرية حلظـر توريـد األسـلحة عـرب احلـدود بـني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـ                     
 علـى حممـل اجلـد ولكنـها ليـست يف وضـع ميكنـها مـن                  التأكيـدات وتأخذ األمـم املتحـدة هـذه        

 . التحقق من املعلومات على حنو مستقل

ــةزال تـــوال   - ٤٠ ــة اإلدارة الفعالـ ــدود اللبنانيـ ــدم للحـ ــأثر بعـ ــيم تتـ ــان  تعلـ  احلـــدود بـــني لبنـ
علــى جــانيب متتــد طينية واجلمهوريــة العربيــة الــسورية وباســتمرار وجــود قواعــد عــسكرية فلــس 

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت احلكومـة اللبنانيـة بـذل اجلهـود              .احلدود بني البلدين  
 األمنيـة يف    الوكاالتوأفاد مسؤولون لبنانيون أن التعاون الثنائي بني        . مراقبة حدودها لتحسني  

 على احلـد مـن      ويركزالتقرير،  لبنان واجلمهورية العربية السورية حتسن خالل الفترة املشمولة ب        
قي اخلـاص أن  وأكد املسؤولون اللبنانيون والـسوريون ملنـسِّ   .هتم البلدينالتهديدات األمنية اليت    

الدولتني اتفقتا علـى الـشروع يف معاجلـة مـسألة إدارة حـدودمها املـشتركة يف إطـار شـامل مـن                       
  .التعاون الثنائي

  وكـاالت  مـن أربـع  فـرد  ٧٠٠حنـو    تـضم ود الـيت    وواصلت القوة املشتركة ملراقبة احلد      - ٤١
عملياهتـا علـى طـول     )  واجلمـارك  ،وقـوى األمـن الـداخلي، واألمـن العـام         اجلـيش،   (أمنية لبنانيـة    

 القـوة   بقيـام وأفادت السلطات اللبنانية    . احلدود الشمالية بني لبنان واجلمهورية العربية السورية      
 . بة إىل لبنانلتجارية املهرَّ بعض السلع ا مبصادرةاملشتركة ملراقبة احلدود
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، الـشرقية  احلـدود    اجلـزء التـايل مـن      لكفالة مراقبة    فرد ٥٠٠قرابة   ونشر اجليش اللبناين    - ٤٢
وزادت قوى األمن الـداخلي     .  يف الفترة املشمولة بالتقرير    فردا ٣٥٠  عددهم يبلغ  بعد أن كان  

ــضاأ ــرد٢٠٠إىل  ١٠٠يف هــذه املنطقــة مــن  عــدد أفرادهــا   ي ــادة  مه، ووضــعت ف  حتــت إمــرة قي
 مـن القـوة      جـزءا  ٧٠٠ـ  الـ فراد  الء األ ؤ ه شكلوسي.  اللبناين اجليشموحدة، يرأسها جنرال من     

 مديريـة   قـوم  ت عنـدما  حيـز الوجـود      سـتظهر إىل  املشتركة الثانية ملراقبة احلدود يف املستقبل، اليت        
اج القـوة املـشتركة     وسـوف حتتـ   . بانتداب أفراد للعمل فيهـا     اجلمارك أيضا مديرية  األمن العام و  

املعـدات وإىل إجنـاز أعمـال الـبىن         تـوفري   ، إىل   تعمـل بكامـل طاقتـها     الثانية ملراقبة احلـدود، لكـي       
  ذلــك طلبــت احلكومــة مــن أجــلقــدوة عنــها، ي املــسؤول الــيت تتــوىلالتحتيــة الالزمــة يف املنطقــة

 .مساعدة اجملتمع الدويل

ــادة منــسقي اخلــاص،  ملالبلــدان افربايــر، التقــى ســفراء  /شــباط ٢ويف   - ٤٣ ــاحنــة، بقي رئيس ب
 دعـم اجملتمـع     عـادة تأكيـد   ء احلريري، الذي كان يرافقـه مخـسة أعـضاء مـن حكومتـه، إل              االوزر
أن تتطـور اجلهـود احلاليـة إىل اسـتراتيجية     بـ لمطالبـة  لدارة احلدود و  إلبادرات اللبنانية    للم الدويل

 تعـيني   بـادر إىل   هبـذا االقتـراح و     زراءالوب رئيس   ورحَّ. تعتمدها احلكومة  أوسع إلدارة احلدود  
 . مسؤول كبري لتنسيق عمل احلكومة من أجل اإلشراف على استراتيجية شاملة بشأن احلدود

  
 األلغام األرضية والقنابل العنقودية  -هاء   

ت املتعلقة باأللغام من خالل املركز اإلقليمـي لألعمـال   اال يزال املركز اللبناين لإلجراء   - ٤٤
 عن تنسيق مجيع عمليات إزالـة األلغـام ألغـراض إنـسانية يف              باأللغام يف النبطية مسؤوال   علقة  املت

 ضــمان وال يــزال مركــز األمــم املتحــدة لتنــسيق مكافحــة األلغــام يتــوىل مهمــة   .جنــوب لبنــان
  . واملركز اإلقليميالقوة املؤقتةاالتصال بني و اجلودة

للبيانــات  امليــدايناأللغــام يف النبطيــة تقييمــه وأجنــز املركــز اإلقليمــي لألعمــال املتعلقــة ب   - ٤٥
 . هنـر الليطـاين    جنـوب   الواقعـة  سـرائيل بـشأن املنطقـة     إالتقنية املتعلقة بالغـارات الـيت وردت مـن          

 موقعــا علــى أهنــا مواقــع  ٢٦هنــر الليطــاين، مت تأكيــد   جنــوب موقعــا حمــتمال١١٦ومــن أصــل 
 ١ ١١٣مواقع الـيت مت حتديـدها حـىت اآلن إىل    ، مما يرفع العدد اإلمجايل لل باأللغام غارات ملوثة 

ال الطريـق   قبل مشـ  تعمليات إزالة األلغـام األرضـية يف املـس        بعموما    اللبناين اجليش ويأذن. موقعا
  . على طول اخلط األزرقاليت يتم بناؤها حاليا

 ذخـائر غـري منفجـرة مـن         ينطويـان علـى   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقع حادثان         - ٤٦
وهبـذين   .، مبـا فيهـا ذخـائر عنقوديـة، وأسـفرت عـن وقـوع إصـابتني                ٢٠٠٦  عام فات نزاع خمل

إىل   املــدنيني منــذ هنايــة الــرتاع يف صــفوف العــدد اإلمجــايل للقتلــى واجلرحــى  احلــادثني، يرتفــع
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ــيالً  ٢٨ ــة األلغــام   يف صــفوف  و،جرحيــاً ٢٤٨و قت ــراد القــائمني بإزال ــشطة  األف ــة جــراء أن إزال
 . جرحيا ٤٥ و  قتيال١٤ قتيال وجرحيا، منهم ٥٩ إىل ٢٠٠٦غسطس أ/األلغام منذ آب

  
 ترسيم احلدود  -واو   

 ورئـيس الـوزراء     رئيس اجلمهورية العربية السورية   عقب االجتماعات اليت عقدت بني        - ٤٧
ــومي   ــشق يـ ــاين يف دمـ ــانون األول ٢٠ و ١٩اللبنـ ــسمرب د/كـ ــضريات  ٢٠٠٩يـ ــرت التحـ ، جـ

شأن ترسيم احلـدود املـشتركة وتعليمهـا عـن طريـق عمـل اللجنـة                الستئناف املناقشات الثنائية ب   
ها ا السورية اليت قرر الرئيسان األسد وسليمان إعادة تنـشيطها أثنـاء القمـة الـيت عقـد           -اللبنانية  
إدارهتــا  مــن أجــل هامــا التحديــد النــهائي للحــدود كــونوســوف ي. ٢٠٠٨أغــسطس /يف آب

ــىاحملو ــة علـ ــاتافظـ ــد  عالقـ ــوار بـــني البلـ ــرارين  حـــسن اجلـ ــذاً للقـ ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ين، تنفيـ
 ). ٢٠٠٦( ١٧٠١ و

وعلــى الــرغم مــن  .ومل حيــرز حــىت اآلن أي تقــدم بــشأن مــسألة منطقــة مــزارع شــبعا    - ٤٨
ــسورية أو      ــة ال ــة العربي ــق أي رد مــن اجلمهوري ــايت املتكــررة، مل أتل ــد  إطلب ــشأن حتدي ســرائيل ب

الـصادر  ،  )٢٠٠٦( ١٧٠١فيـذ القـرار     كما ورد يف تقريـري عـن تن        احلدود املؤقتة هلذه املنطقة   
وإين أشجعهما علـى أن يقـدما ردودمهـا          ).S/2007/641 (٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠ يف

ــة لألمــم املتحــدة    ــة العام ــشأن ذلــك إىل األمان ــسقي اخلــاص إىل دمــشق يف   . ب ــارة من ــاء زي وأثن
بية السورية تعتـرب     املسؤولون السوريون من جديد أن اجلمهورية العر        له فرباير، أكد /شباط ١٨

  .أن مزارع شبعا لبنانية
  

 أمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها  - ثالثا  
ما زالت مسألة أمن أفراد قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان وسـالمتهم مـسألة ذات                 - ٤٩

ها، وتــولِّي وعلــى الــرغم مــن التــزام مجيــع األطــراف بكفالــة ســالمة القــوة املؤقتــة وأمنــ .أولويــة
 مــسؤولية احلفــاظ علــى ســيادة القــانون وحفــظ النظــام، فقــد واصــلت القــوة  اللبنانيــةكومــة احل

املؤقتة التركيز على ختفيف املخاطر اليت قد يتعرض هلا أفرادها ومعداهتا ومنـشآهتا، ويف الوقـت                
ــةاال تــزال و .نفــسه ضــمان تنفيــذ واليتــها  ــة والقــوات  لقــوة املؤقت املــسلحة  والــسلطات اللبناني

 املالئــم للتهديـدات األمنيــة  بالـشكل  مـشتركة لكفالــة التـصدي   اجهـود تبــذل  وتتعـاون اللبنانيـة  
وباإلضـافة   . اليت تلقتها البعثة يف عدد من املناسبات خالل الفترة املشمولة بالتقرير           قوة املؤقتة لل

 لقــوة املؤقتــةطيع اإىل التــدابري اإللكترونيــة املــضادة الــيت تتبــع لتعطيــل األجهــزة املتفجــرة، تــست   
تعتمد على الطائرات الصغرية اليت تعمل بدون طيار، وهـي مـن املعـدات الـيت تتـسم بأمهيـة                     أن
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حامسة لتخفيف املخاطر واليت يعود لقائد القوة تقدير استخدامها مـن أجـل تعزيـز محايـة القـوة           
 . وأمن املوظفني املدنيني

 القــبض علــى مقاتــل يــشتبه   اللبنــاينألقــى اجلــيش، ٢٠٠٩نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ٥٠
 مـن  ٢٠٠٩فربايـر  /شـباط ينـاير و /ليت شنت يف كـانون الثـاين  بضلوعه يف اهلجمات بالصواريخ ا    

 بتهمـة ضـلوعه يف اهلجـوم    احكم عليه بالفعل بالسجن غيابيـ قد و .لقوة املؤقتة منطقة عمليات ا  
هـذا الـشخص لـضلوعه    وسـتعاد حماكمـة    .٢٠٠٨يناير /الذي وقع قرب صيدا يف كانون الثاين 

عـدد مـن القـضايا    فيما يتعلـق ب   أن ميثل أمام احملكمة العسكرية        اهلجوم ومن املقرر أيضا    ذلكيف  
 ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ٢٤ يف   القـوة املؤقتـة   وال تزال قضية اهلجوم الـذي شـن علـى            .األخرى

ــدى قاضــ          ــبانية، ل ــاملني يف الوحــدة اإلس ــسالم الع ــة ال ــن حفظ ــراد م ــتة أف ي وراح ضــحيته س
  .التحقيقات األولية يف احملكمة العسكرية

  
   األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانانتشار قوة  -رابعا   

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٥بلغ القوام العـسكري لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان يف             - ٥١
 موظفــا مــدنيا ٣١٩ويف البعثــة  . منــهم مــن النــساء٤٨٩فــردا،  ١١ ٦٥٨ مــا جمموعــه ٢٠١٠

ويـدعم القـوة    . منـهم علـى التـوايل مـن النـساء        ١٦٩  و ٨٧ موظفا مدنيا وطنيا،     ٦٦٠ يا و دول
 هليئة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة، أربعـة            من فريق مراقيب لبنان التابع     مراقبا عسكريا    ٥٣أيضا  

وكما كان متوقعا يف السابق، وصلت السرية اللوجـستية املتعـددة املهـام مـن               . منهم من النساء  
. يــةداللوجــستيات والــصيانة البولن ديــسمرب ســرية/امنرك وخلفــت اعتبــارا مــن كــانون األولالــد

 .ديـــسمرب/نون األولايـــة حبلـــول منتـــصف كـــدواكتمـــل انـــسحاب الوحـــدة العـــسكرية البولن
أكتـوبر ويتوقـع اآلن التحـاق      /ندونيسية إضافية بالقوة يف أواخر تـشرين األول       إوالتحقت سرية   

ق بـالقوة   التحـ إضـافة إىل ذلـك،      و .٢٠١٠أبريـل   /نصف الثـاين مـن نيـسان       يف ال   هبا سرية نيبالية 
 عمليـة رفـع مـستوى مستـشفى القـوة يف املقــر      يف إطـار ندونيـسيا  إتـسعة مـساعدين طبـيني مـن     

ــستوى   ب ــن امل ــاقورة م ــستوى ١الن ــات حفــظ     .٢ إىل امل ــة بلجيكــا إدارة عملي وأبلغــت حكوم
  .٢٠١٠فرباير / مع هناية شباطبناءستسحب مهندسيها املتخصصني يف الالسالم أهنا 

قـوة  ل البحرية التابعة ل  العملياتنوفمرب، تولت إيطاليا قيادة فرقة      / تشرين الثاين  ٣٠ويف    - ٥٢
 الـسفن   خمفـض مـن  بعـدد  البحريـة عملـها   يـات وواصـلت فرقـة العمل   . مـن أملانيـا  انطالقـا املؤقتة  

، وطـرَّادة واحـدة،     فرقـاطتني إىل  مـن فرقاطـة     تتـألف   تشكيلة  مع  سبع سفن،   و ست   يتراوح بني 
ــة زوارق ســريعة ــها  خلفــر الــسواحلوثالث ــان  وســفينة إمــداد واحــدة، تكمل ــان عموديت . طائرت

 دون املــستوى الكــايف، خاصــة يف الفتــرات الــيت يكــون فيهــا الطقــس ســيئا   هــذا العــددويعتــرب 
زورق ومع توقع وصـول فرقاطـة و  . يتمكن من البقاء يف البحر سوى السفن األكرب حجما      فال
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فرقـة قـدرات هـي      الأبريـل، ستـضاف إىل      / من بنغالديش يف أواخر شـهر نيـسان        خلفر السواحل 
  .بأمس احلاجة إليها

ــا بتقريــري الــسابق    - ٥٣ ت إدارة عمليــات حفــظ جنــزأ، )٥٨ الفقــرة ،S/2009/566(وإحلاق
صـوهلا   مبـا يف ذلـك هيكـل قوهتـا وأ           اليونيفيـل،  قـدرة لمـشتركا    ااستعراضـ السالم والقوة املؤقتة    

ــا ــرا ،ومتطلباهت ــرا وحب ــتوأ . ب ــتنتاجات حل ــواردة يف االس ــن يف   ال ــس األم ــتعراض إىل جمل  االس
  ). S/2010/86نظر ا (٢٠١٠فرباير / شباط١٦رساليت املؤرخة 

 اجلنــرال كالوديــو  ،قــوةالم رئــيس البعثــة وقائــد   ينــاير، ســلّ / كــانون الثــاين ٢٨ويف   - ٥٤
  .  اإلسباين ألربتو أسارتا كويفاساللواءؤقتة يف لبنان إىل  قيادة قوة األمم املتحدة امل،غراتسيانو

  
  مالحظات  - خامسا 

 علـى اعتمـاد جملـس األمـن          السنة بعد مرور ثالث سنوات ونصف    أن أفيد أنه،    يسرين    - ٥٥
ــه )٢٠٠٦ (١٧٠١القــرار  ــزال الطرفــان ملتــزمني ب ــرام املــستمر لوقــف   .، ال ي لقــد أدى االحت

 يف العالقـة بـني البلـدين    بنان إىل الفتـرة األكثـر اسـتقرارا   سرائيل ول إ من جانب األعمال العدائية   
ويزيـد مـن هـذه اهلـشاشة اسـتعمال خطـاب            . بيد أن الوضع ال يـزال هـشا        .عشرات السنوات ل

، وتطبيـق    متجـددة   أي مواجهـة    نطـاق  متزايد احلدة والعدائية للتحذير من جتدد الرتاع، وتوسع       
اخلطـاب   كـل ضـروب   إن  . ٢٠٠٦رفان من نـزاع عـام        الط استخلصهاالدروس العسكرية اليت    

  ).٢٠٠٦( ١٧٠١تعارض مع روح القرار ت وا،زيد من حدة التوتر وجيب جتنبههذه ت
ــسرين أن   - ٥٦ ــان وي ــالقرار  يواصــل الطرف ــا ب وبوقــف األعمــال  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ التزامهم

 مـن   املتبقيـة  العناصـر     تنفيـذ  املزيد من العمل الذي يتعني القيام بـه يف إطـار           هناك    إال أن  العدائية
 يف ينوميكن أن يشكل كل من البيئة االسـتراتيجية اجلديـدة واالسـتقرار النـسيب الـسائد         . القرار

إضـافة إىل   بالتعـاون مـع اجلـيش اللبنـاين،     إجيادمهايف املؤقتة جنوب لبنان واللذين سامهت القوة   
تـؤدي إىل بلـوغ وقـف دائـم         اتية الـسائدة يف البلـد ككـل، األسـاس الـالزم لعمليـة               وحوال امل األ

 أتاحهـا  الفرصـة الـيت   لـن تـدوم إىل مـا ال هنايـة    وكما ذكـرت يف تقـارير سـابقة،        .إلطالق النار 
ومـن مـسؤولية الطـرفني التركيـز علـى كافـة املـسائل املعلقـة للتوصـل إىل                   . املؤقتـة وجود القـوة    

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١وقف دائم إلطالق النار وحل طويل األمـد علـى النحـو املنـشود يف القـرار                  
وإن من شأن حتقيق وقف دائـم إلطـالق النـار أن يـساعد يف جعـل الوضـع أكثـر اسـتقرارا مـن                  

 الطـرفني  امتثـال  جمموعة حمددة من االلتزامات لكل طرف وإنشاء آلية ثابتـة لرصـد      إجيادخالل  
يقلل سـ القـوة، ممـا     اللجـوء إىل     احلوار بـدال مـن       بواسطةالتفاق والتصدي لالنتهاكات احملتملة     ل

 أحث الطـرفني علـى اغتنـام الفرصـة          وإين. من خطر حدوث تصعيد عسكري غري مرغوب فيه       
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ملواصــلة تقــدمي املــساعدة  واألمــم املتحــدة مــستعدة. لتحقيــق تقــدم ملمــوس يف األشــهر املقبلــة 
مـن عمـل منـسقي اخلـاص      للطرفني يف سعيهما إىل حتقيق هذا اهلـدف، مـن خـالل مـا يقـوم بـه       

  .  األمم املتحدة املؤقتة يف لبناناملعين بلبنان وقوة
 الــشمايل مــن قريــة الغجــر للجــزءوإين قلــق مــن اســتمرار احــتالل القــوات اإلســرائيلية   - ٥٧

ــ. وملنطقــة متامخــة واقعــة مشــايل اخلــط األزرق   ــة ال اســتئناف املناقــشات بــني  شكلوي قــوة املؤقت
وإين أدعـو حكومـة    .بيـا  مؤشـرا إجيا  ٢٠٠٩ديـسمرب   /واملسؤولني اإلسرائيليني يف كـانون األول     

 مبوجــبإســرائيل إىل إكمــال انــسحاهبا مــن املنطقــة دون مزيــد مــن التــأخري، تنفيــذا اللتزاماهتــا  
  . مستعدة لتسهيل االنسحاباملؤقتة والقوة ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
ــرار    جــيشواصــل يو  - ٥٨ ــان والق ــهاك ســيادة لبن ــدفاع اإلســرائيلي انت ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ ال

ويـؤدي هـذا التحليـق إىل تـوتري      .ن خالل التحليق فوق األراضي اللبنانيـة    بشكل يومي تقريبا م   
 وإين أدعــو . بــسرعةاتتــصاعد حــدهتادث قــد و حــالتــسبب يف وينطــوي علــى إمكانيــة ،الوضــع

 إىل احترام سيادة لبنان من خالل الوقف الفوري لكافـة عمليـات التحليـق فـوق                إسرائيل جمددا 
   .األراضي اللبنانية

 وتعـيني حكومـة     ٢٠٠٩يونيـه   /أن انتخاب برملـان جديـد يف لبنـان يف حزيـران           وأعتقد    - ٥٩
التقرير يعطي لبنان فرصا جديدة للتـصدي للتحـديات         ذا  وحدة وطنية خالل الفترة املشمولة هب     

وإين علــى . املتعــددة اجلوانــب الــسياسية واألمنيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة الــيت تواجــه البلــد  
أعمـال اإلصـالحات الـذي تـضمنه البيـان الـوزاري سـيؤدي إىل دولـة                 اقتناع بأن تنفيذ جدول     

قوية قادرة بشكل أفضل على ممارسـة سـيادهتا وسـلطتها علـى أراضـيها، علـى النحـو املطلـوب                   
   .وأدعو اجملتمع الدويل إىل مواصلة دعم حكومة لبنان ).٢٠٠٦ (١٧٠١يف القرار 

 على أسلحة يف منطقـة عملياهتـا دليـل علـى            األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان     إن عثور قوة    - ٦٠
ــرار    أن إنــشاء منطقــة خاليــة مــن    علــى  ويؤكــد ذلــك  ).٢٠٠٦ (١٧٠١انتــهاك واضــح للق

 بني هنر الليطاين واخلـط األزرق        غري املأذون هلم   األفراد املسلحني من   و املأذون هبا األسلحة غري   
وعـالوة   .األمـد  طويـل  ال يزال يشكل مسعى) ٢٠٠٦ (١٧٠١على النحو املطلوب يف القرار     

 ترســانتهبــسط  ذلــك، تتلقــى األمــم املتحــدة بانتظــام تقــارير تــشري إىل أن حــزب اهللا يعيــد علــى
قوة املؤقتـة وخارجهـا، وهـو مـا ال ينفيـه حـزب اهللا       الضمن منطقة عمليات  وقدراته العسكرية 

ــة مشــال    ــة الواقع ــق باألراضــي اللبناني ــا أن  تذا الل هبــصوفيمــا يتــ  .الليطــاين فيمــا يتعل ــد، ومب أكي
وسـائل  القوة املؤقتة، ليس لدى األمـم املتحـدة         الاألراضي املذكورة تقع خارج منطقة عمليات       

 علنـاً أن تنظـيمهم       صرحوا حزب اهللا من   قادة   بيد أن  . بشكل مستقل  ةللتحقق من هذه املعلوم   
   . ألغراض دفاعيةخداملديه قدرات عسكرية هامة لالست
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 رئيـسيا  دورا   ،باالشتراك مع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان         ،ويؤدي اجليش اللبناين    - ٦١
وقـد واصـل العمـل بـالتزام وعـزم ثـابتني وسـاعده املـاحنون                 ).٢٠٠٦ (١٧٠١يف تنفيذ القـرار     

ــدرجيي     ــشكل ت ــه ب ــز قدرت ــدوليون يف تعزي ــز    . ال ــساعد يف جتهي ــيت ت ــدان ال ــذه البل  وإين ممــنت هل
، وأحـث اجملتمـع الـدويل علـى مواصـلة            اللبنانيـة  لبحريـة  اجلـيش اللبنـاين، مبـا يف ذلـك ا          وتدريب

وهـو دعـم ضـروري       . اجلـيش اللبنـاين    متـس احلاجـة إليـه لبنـاء قـدرات         هـذا الـدعم الـذي       تقدمي  
ليتمكن اجليش اللبناين من حتمل مسؤولياته األمنية بشكل فعال يف منطقـة عمليـات قـوة األمـم                 

  . بحرية إىل لبنان يف املستقبلاملتحدة املؤقتة يف لبنان وعند نقاط الدخول ال
توصيات لتعزيـز فعاليـة عمليـات       ) S/2010/86 نظرا( االستعراض التقين املشترك     ويقدم  - ٦٢

 حنـو    وتوجهـا   وقـدرةً علـى التحـرك       من خالل إنشاء قـوة ذات وضـع أكثـر مرونـة            القوة املؤقتة 
ــام  ــربز كمــا .إجنــاز امله ــىإضــفاء الطــابع الرمســي ع  االســتعراض احلاجــة إىل  ي ــشاور   ل ــة للت آلي

وذلــك إلجــراء نــتظم بــني قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان واجلــيش اللبنــاين املســتراتيجي اال
 املرجعيـة الـيت تعكـس    املقـاييس ، ووضـع جمموعـة مـن     ة البحريـ  واألعتدةلقوات الربية   لحتليالت  
الوضـع األمـين    وكـذلك ألخـذ     قدرات اجليش اللبناين،    و بني قدرات القوة ومسؤولياهتا      الترابط

 نتائج االسـتعراض الـتقين، وطلبـت مـن إدارة عمليـات حفـظ               أؤيد وإين. يف املنطقة يف االعتبار   
   .هانفيذتالسالم وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان مباشرة 

ويتطلـب تنفيـذه    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ يـنص عليـه القـرار        هام التزامومراقبة لبنان حلدوده      - ٦٣
التقارير املتواصلة اليت تشري إىل خروقات للحظـر         وال أزال قلقا من   .  قوية التزاما سياسيا وقدرة  

وإين متفائــل ). ٢٠٠٦ (١٧٠١لقــرار لانتــهاكا يــشكل املفــروض علــى توريــد األســلحة، ممــا  
التزام بـ صفة خاصـة  باجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة اللبنانيـة بـشكل تـدرجيي ملراقبـة حـدودها، وبـ         

 كمـا دعـا إىل ذلـك الفريـق املـستقل            ،جية حدوديـة شـاملة للبنـان       بوضـع اسـتراتي    ءاررئيس الوز 
وأعرب عن امتناين للدول األعضاء الـيت تقـدم        .لتقييم الوضع فيما يتعلق برصد احلدود اللبنانية      

املـــساعدة لزيـــادة قـــدرة لبنـــان علـــى إدارة حـــدوده، وأدعـــو اجملتمـــع الـــدويل إىل دعـــم تنفيـــذ  
 يف العالقـات    امللحـوظ وأعتقـد أن التحـسن      . نان يف املـستقبل    احلدودية الشاملة للب   االستراتيجية

اتية لتحقيق التقـدم يف جمـال إدارة حـدودمها          وبني لبنان واجلمهورية العربية السورية خيلق بيئة م       
وإنين أتطلع إىل اختاذ حكـوميت لبنـان واجلمهوريـة العربيـة            .  وتعليمها وكذا ترسيمها املشتركة،  

  . ذا الصدد يف األشهر املقبلةالسورية خطوات ملموسة يف ه
 علــى مواصــلة جهــودي الدبلوماســية الراميــة إىل حــل مــسألة منطقــة   وإين عــازم أيــضا  - ٦٤

 إىل تقــدمي ردودمهــا علــى اجلمهوريــة العربيــة الــسورية جمــددا وأدعــو إســرائيل و .مــزارع شــبعا
  .علومات املتوفرة أفضل املقمت به استنادا إىلنطقة مزارع شبعا الذي  ملة املؤقتحتديد احلدود
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 مـل خـارج نطـاق سـيطرة الدولـة حتـديا           ويشكل وجـود مجاعـات مـسلحة يف لبنـان تع            - ٦٥
 ١٧٠١لقــرار للقــدرة الدولــة علــى ممارســة ســيادهتا وســيطرهتا الكــاملتني علــى أراضــيها وفقــا   

ــا .  بالنـــسبة يليظـــل مـــصدر قلـــق، و)٢٠٠٦( ــا ذكـــرت آنفـ ، أعتقـــد أن نـــزع ســـالح  وكمـ
وأدعـو بالتـايل رئـيس       . أن يتم يف إطـار عمليـة سياسـية بقيـادة لبنانيـة             نبغيي املسلحة   اجلماعات

ســتراتيجية ا بــشأنملزيــد مــن املناقــشات  ا  إلجــراءمجهوريــة لبنــان إىل اســتئناف احلــوار الــوطين 
 إىل أن    وأشري أيـضا   .دفاعية وطنية هبدف التوصل إىل توافق آراء وطين يف هذه املسألة الرئيسية           

احلـوار  خـالل جلـسات      اختـذا    لـذين  ال ين اجلديدة أعلنت التزامها بتنفيذ القـرار      يةلبنانالكومة  احل
 الفلـــسطينية خـــارج املخيمـــات،  اجلماعـــات بـــرتع ســـالح ٢٠٠٩  و٢٠٠٦الـــوطين عـــامي 

 اختـاذ  يـة إىل لبنانالكومـة  أدعو احلوإين . ومعاجلة مسألة السالح داخل خميمات الالجئني الرمسية   
   .الغرضذا هلتدابري 
علـى مـستويات    قلق   مثارا زال وضع الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون يف لبنان          وم  - ٦٦

التعــاون يف املــسائل األمنيــة بــني  أشــيد بويف حــني  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ تنفيــذ القــرار عــدة منــها
 اللبنانيــة والــسلطات الفلــسطينية داخــل املخيمــات، ينبغــي إحــراز مزيــد مــن التقــدم  الوكــاالت

وأعتقـد أنـه ينبغـي بـذل املزيـد مـن اجلهـود يف         . الفلـسطينيني املعيـشية    لتحسني أحوال الالجئني  
، ويف الوقت نفسه ضمان التعـايش الـسلمي بـني اجملـتمعني اللبنـاين والفلـسطيين دون                  اجملالهذا  

ــامل بـــني العـــرب      املـــساس بتـــسوية قـــضية الالجـــئني الفلـــسطينيني يف إطـــار اتفـــاق ســـالم شـ
عاجلـة  مل بذل جهود متـضافرة       إىل  واجلهات املاحنة  يةلبنانالومة  كاحل بالتايل   وأدعو .واإلسرائيليني

  .  كمسألة ذات أولويةني الفلسطيني الالجئني جملتمعة األليمةاالقتصاديواحلالة االجتماعية 
 أن يتأثر الوضع السائد بني لبنان وإسـرائيل بالـديناميات اإلقليميـة، وهـو وضـع          وال بد   - ٦٧

ــر    ــذ الق ــصوى يف تنفي ــة ق ــو الطــرفني إىل مواصــلة     ).٢٠٠٦ (١٧٠١ار ذو أمهي ويف حــني أدع
واملـضي حنـو التوصـل إىل       ) ٢٠٠٦ (١٧٠١العمل حبزم على تنفيـذ التزاماهتمـا مبوجـب القـرار            

وقــف دائــم إلطــالق النــار وحــل طويــل األمــد، أعتقــد أن وتــرية إحــراز تقــدم يف هــذا الــصدد   
 التقــدم يف عمليــة أن انعــداموجــدير بالــذكر بوجــه خــاص  . ســتتأثر بتطــورات إقليميــة أخــرى 

وعلـى  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ أثـر سـليب علـى التنفيـذ الكامـل للقـرار               لـه  السالم يف الشرق األوسط   
  .االستقرار يف لبنان

فه قرار جملـس األمـن       الالزمة للتوصل إىل ما يعرّ     اخلطواتوإين أدعو الطرفني إىل اختاذ        - ٦٨
 الفـصل بـني    وال ينبغـي وال ميكـن  .ا العالقـات بينـهم  يـنظم حبل طويل األمـد   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١

 ،التوصــل إىل هــذا احلــل واحلاجــة إىل حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الــشرق األوســط   
 ٣٣٨ و) ١٩٦٧( ٢٤٢استنادا إىل مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيهـا القـرارات        

بـشكل  عمـل   وإين أدعو الطرفني والـدول األعـضاء كافـة إىل ال           ).٢٠٠٣ (١٥١٥ و) ١٩٧٣(
  . لتحقيق هذا اهلدفحاسم
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يانو لقيادتـه املثاليـة وتفانيـه يف اخلدمـة يف           سوأود أن أعرب عن تقديري للجنـرال غراتـ          - ٦٩
.  الـسنوات الـثالث املاضـية احملفوفـة بالتحـديات     مـدى قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان علـى      

ــ علــى عالقــااحلفــاظيف لنجاحــه يانو سوأثــين علــى اجلنــرال غراتــ اءة مــع كــل مــن اجلــيش ت بّن
فقــد ســامهت جهــوده يف بنــاء الثقــة مــع الطــرفني وتعزيــز  . اللبنــاين وجــيش الــدفاع اإلســرائيلي

وكلي ثقة بأن قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان ستواصـل تنفيـذ                 . االستقرار يف جنوب لبنان   
  .مهمتها بفعالية بقيادة اجلنرال أسارتا

  


