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التقريـــر الـــسادس عـــشر لألمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن     
٢٠٠٦( ١٧٠١(  

  
  مقدمة  -أوال   

منـذ تقـدمي    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملـس األمـن              - ١
  .٢٠١١فرباير / شباط٢٨يف ) S/2011/91(تقرير األمني العام األخري 

الختبــار ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ الــيت تقــررت مبوجــب القــرار وتعرضــت الترتيبــات األمنيــة  - ٢
وقـد سـاهم عـدم      . شديد مـن جـراء وقـوع عـدد مـن احلـوادث خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض                    

وجود حكومة يف لبنان خالل معظم الفترة املشمولة بـالتقرير واالضـطراب الـسياسي يف العـامل          
  .العريب يف تغذية مناخ هش قائم بالفعل

يو، وقع أكثر احلوادث مأسـاوية يف منطقـة اخلـط األزرق منـذ اعتمـاد                ما/ أيار ١٥ويف    - ٣
القرار عندما فتحت قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية، عقـب إطـالق طلقـات حتذيريـة أوليـة، الـنريان                     

ــسياج ا     ــذين وصــلوا إىل ال ــسطينيني ال ــى املتظــاهرين الفل ــة عل ــة   احلي ــتقين اإلســرائيلي يف منطق ل
ــارون ــا أ  هـ ــان، ممـ ــدنيني وجـــرح ٧دى إىل مقتـــل راس يف جنـــوب لبنـ ــرين ١١١ مـ ويف . آخـ

أول هجوم إرهـايب مباشـر      ) اليونيفيل(مايو سجلت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان         /أيار ٢٧
علــى مــدى أكثــر مــن ثــالث ســنوات عنــدما مت زرع قنبلــة علــى الطريــق الرئيــسي الــسريع بــني 

نـة صـيدا وأصـابت عنـد انفجارهـا      الشمال واجلنوب يف منطقة تقع إىل الشمال مباشرة من مدي 
وأصابت ستة من أفراد حفظ السالم جبـراح، وكانـت إصـابة اثـنني              . إحدى مركبات اليونيفيل  

  .منهم خطرية، كما أُصيب اثنني من املدنيني اللبنانيني
وعلــى الــرغم مــن البيئــة املعاديــة، عملــت األطــراف علــى الوفــاء بالتزامهــا بــالقرار            - ٤

وعلـى الـرغم مـن هـذا، فقـد          . فل استمرار وقف األعمال القتالية    ، والذي ك  )٢٠٠٦( ١٧٠١
فشلت األطراف يف إحراز تقدم ملحوظ يف تنفيذ االلتزامات الرئيسية األخرى مبوجـب القـرار               
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وينبغي على األطـراف أن تبـذل       . ، حسبما ورد بتفصيل أكرب يف هذا التقرير       )٢٠٠٦ (١٧٠١
رار إذا ما أريد أن يؤدي التقدم من الوقـف احلـايل            كل جهد ممكن للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الق      

  .لألعمال القتالية إىل حتقيق وقف دائم إلطالق النار، كما دعا القرار إىل ذلك
وكــان لبنــان يف الواقــع بــدون حكومــة خــالل معظــم الفتــرة املــشمولة بــالتقرير عقــب     - ٥

وكـان الغيـاب    . يناير/لثاين كانون ا  ١٢اهنيار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد احلريري يف         
املطـــول حلكومـــة عاملـــة مـــصحوبا بـــشلل مؤســـسي، وســـيادة االســـتقطاب بـــني معـــسكري    

وأدى غيــاب احلكومــة . مــارس وتــدهور األحــوال األمنيــة يف البلــد / آذار١٤مــارس و /آذار ٨
أيــضا إىل وقــف العمليــات الــيت تعــد أساســية بالنــسبة للبنــان إلحــراز املزيــد مــن التقــدم لتنفيــذ   

ــه مبوجــب القــرار  ال ــوزراء املعــني جنيــب   ). ٢٠٠٦ (١٧٠١تزامات وجنحــت حمــاوالت رئــيس ال
يونيـه عنـدما أعلـن    / حزيران١٣يناير لتشكيل حكومة جديدة يف     / كانون الثاين  ٢٥ميقايت منذ   

  .مارس/ آذار٨ وزيرا ينتمون يف معظمهم إىل ائتالف ٣٠حكومة جديدة مشكلة من 
مـن جـراء التطـورات      ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ن وتنفيـذ القـرار      وتأثر أيضا الوضع داخل لبنا      - ٦

فقــد أثــر االضــطراب الــذي وقــع يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية منــذ . الــيت حــدثت يف املنطقــة
مارس، على لبنان بصفة خاصة بطرق خمتلفة، وكـان التـأثري ملحوظـا بـشدة مـن                 /منتصف آذار 

 شخص فـروا مـن      ٤ ٠٠٠ا ُيقدر بـ    مايو مل /خالل التدفق عرب حدوده الشمالية يف منتصف أيار       
  .العنف يف املدن السورية القريبة من احلدود

  
  )٢٠٠٦ (١٧٠١ذ القرار تنفي  -ثانيا   
  الوضع يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -ألف   

ــالقرار     - ٧ ــا ب ــة  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١متــسكت األطــراف بالتزامه ــات القتالي ــف العملي . وبوق
 منطقة عمليات اليونيفيل مـستقرة وهادئـة بالنـسبة ملعظـم الفتـرة، علـى الـرغم                  وظلت احلالة يف  

من االنتهاكات املنتظمة للمجال اجلوي اللبناين وهـو حـدوث عـدد مـن االنتـهاكات األرضـية                  
مــايو خــالل مظــاهرة فلــسطينية  / أيــار١٥ووقــع حــادث مميــت ومأســاوي يف  . للخــط األزرق

  ).لغريببالقطاع ا(بالقرب من مارون الراس 
 متظــاهر، معظمهــم مــن الالجــئني  ١٠ ٠٠٠ و ٨ ٠٠٠وتقــدر اليونيفيــل أن مــا بــني    - ٨

وضـمت اجلهـات املنظمـة منظمـات فلـسطينية ولبنانيـة،            . الفلسطينيني، قد شـاركوا يف احلـدث      
ويف حني أن أغلبية املتظاهرين قد احتفلوا باليوم بطريقـة سـلمية يف املوقـع               . من بينها حزب اهللا   

ــد لل ــإن حنــو     املع ــد عــن اخلــط األزرق، ف ــادروا التجمــع   ١ ٠٠٠مناســبة، بعي ــن احملــتجني غ  م
ــتقين اإلســرائيلي     ــسياج ال . الرئيــسي وحتركــوا، عــرب حقــل لأللغــام، يف اجتــاه اخلــط األزرق وال
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ومتكنت القـوات املـسلحة اللبنانيـة، عـن طريـق عمليـات التطويـق وإطـالق النـار يف اهلـواء مـن                        
جمموعة أصغر لبلوغ السياج التقين ولكنها مل تكن قـادرة علـى منـع              وقف حماولة أوىل بواسطة     

 لغمـا مـضادا     ٢٣وعند السياج الـتقين اسـتخرج املتظـاهرون         . احملاولة الثانية بواسطة املتظاهرين   
ــه       ــسلقه وهدم ــسياج وحــاولوا ت ــتني حــارقتني عــرب ال ــوا باألحجــار وقنبل ــدبابات، وألق ويف . لل

ــدفاع اإلســرائيلية    أعقــاب إطــالق حتــذير شــفوي وإطــالق    ــوات ال ــار يف اهلــواء، وجهــت ق الن
وعقـب وصـول التعزيـزات، قامـت قـوات          . الذخرية احلية مباشـرة إىل املتظـاهرين عنـد الـسياج          

وأبلغــت . االحتيــاط اخلاصــة التابعــة للقــوات املــسلحة اللبنانيــة بإبعــاد املتظــاهرين عــن الــسياج   
وُنقـح هـذا الـرقم يف    . شخصا قـد قتلـوا   ١١ أن القوات املسلحة اللبنانية اليونيفيل بصفة مبدئية  

وعالوة على ذلك، أبلغ كـال الطـرفني اليونيفيـل          .  شخصا ١١١، مع إصابة    ٧وقت الحق إىل    
 جنــود مــن قــوات الــدفاع اإلســرائيلية قــد  ٤ جنــديا مــن القــوات املــسلحة اللبنانيــة و  ٧٠بــأن 

اليونيفيل جبـراح طفيفـة مـن    وأصيب أحد جنود . أصيبوا جبراح طفيفة من جراء إلقاء األحجار      
  . جراء إلقاء األحجار

ــة حتديــد االنتــهاكات       - ٩ وبــدأت اليونيفيــل علــى الفــور يف إجــراء حتقيــق يف احلــادث بغي
ــرار  ــوم، وكـــذلك حتديـــد انتـــشار وأوضـــاع    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١للقـ الـــيت وقعـــت يف ذلـــك اليـ

لليونيفيــل إىل أن وتــشري النتــائج األوليــة   . وإجــراءات مجيــع األطــراف املــشاركة يف احلــادث    
املتظاهرين قاموا، عند إلقاء األحجـار والقنابـل احلارقـة عـرب الـسياج الـتقين اإلسـرائيلي واخلـط                    
األزرق، ويف حماولــة منــهم هلــدم جــزء مــن الــسياج، بعمــل اســتفزازي وعنيــف يــشكل انتــهاكا 

ة يف وحاولــت القــوات التابعــة للقــوات املــسلحة اللبنانيــة املنتــشر      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١للقــرار 
املنطقة منع املتظـاهرين مـن االقتـراب مـن الـسياج الـتقين واخلـط األزرق واتـضح مـع ذلـك أن                        
ــة للتحــول املتوقــع واملخــاطر املتــصورة فيمــا يتعلــق       عــدد القــوات واملعــدات املتاحــة غــري كافي

وفــور نــشرها، عملــت القــوات اخلاصــة التابعــة للقــوات املــسلحة اللبنانيــة علــى دفــع  . باحلــدث
سريعا إىل اخللف باستخدام العصي، والغاز املسيل للدموع وإطالق النـار الكثيـف يف   التجمهر  
وعــدا إطــالق طلقــات ناريــة للتحــذير املبــدئي، مل تــستخدم قــوات الــدفاع اإلســرائيلي   . اهلــواء

األساليب التقليدية للسيطرة على املتجمهرين أو أي أسلوب آخـر عـدا األسـلحة الفتاكـة ضـد                  
طالق قوات الدفاع اإلسرائيلية الذخرية احليـة علـى املتظـاهرين عـرب اخلـط         وشكل إ . املتظاهرين

األزرق، والــذي أدى إىل خــسائر يف أرواح املــدنيني وإىل عــدد كــبري مــن اإلصــابات، انتــهاكا  
  . ومل يكن متناسبا مع التهديد املوجه للجنود اإلسرائيليني) ٢٠٠٦ (١٧٠١للقرار 
مــايو ويف اتــصاالت ثنائيــة مــع اليونيفيــل،     / أيــار١١وخــالل االجتمــاع الثالثــي يف     - ١٠

حذرت قوات الدفاع اإلسرائيلية بأهنا لـن تتـسامح إزاء التـدخل عـرب الـسياج الـتقين، أو عبـور                     
وقامــت اليونيفيــل، قبــل انــدالع املظــاهرات . اخلــط األزرق، أو التهديــدات املوجهــة إىل قواهتــا
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ل قواهتـا علـى األرض خـالل احلـادث اسـتنادا إىل      ومل تنـشر اليونيفيـ  . بتعزيز مواقعها يف املنطقـة    
تقييم القوات املسلحة اللبنانية وطلب جتنب التالحم مع املتظاهرين بغية تاليف التـدهور احملتمـل               

وباســتثناء الطلــب املقــدم إىل اليونيفيــل بالقيــام بــدوريات لطــائرات اهلليكــوبتر ملراقبــة   . للحالــة
وبينما طلبت قـوات    . لحة اللبنانية املساعدة من اليونيفيل    احلالة من اجلو، مل تطلب القوات املس      

الــدفاع اإلســرائيلية مــن اليونيفيــل التــدخل الــربي فــور بلــوغ املتظــاهرين للــسياج الــتقين، فــإن    
القوات املسلحة اللبنانية أصرت على أن تبقـى اليونيفيـل بعيـدة عـن املتظـاهرين بغيـة تـاليف أي                     

  .حزازات إضافية
ــتعداد ألي  - ١١  يف أوائــــل ١٩٦٧ مناســــبات متوقعــــة احتفــــاال بــــذكرى حــــرب     واســ

يونيـه  / حزيـران  ٢يونيه، دعت اليونيفيل إىل عقد اجتمـاع خـاص للمحفـل الثالثـي يف               /حزيران
ــدفاع       ــة وقــوات ال وعقــد اجتماعــات تنــسيقية منفــصلة مــع كــل مــن القــوات املــسلحة اللبناني

سلحة اللبنانيـة منـع املتظـاهرين مـن         يونيـه أيـضا قـررت القـوات املـ         / حزيـران  ٢ويف  . اإلسرائيلية
الــدخول إىل املنطقــة الواقعــة جنــوب هنــر الليطــاين وأعلنــت أن املنطقــة تعــد منطقــة عــسكرية      

وفرضت القوات املسلحة اللبنانية أيضا تدابري أمنية مشددة عـن طريـق االنتـشار علـى           . حمظورة
وقامــت . بوابــة فاطمــةطــول الــسياج املمتــد بــني قــرييت كفــر كــال والعديــسي، وال ســيما عنــد 

اليونيفيل بتوفري تواجد أكرب لقواهتا يف املوقع، وال سيما يف املناطق احلـساسة علـى طـول اخلـط                   
وعقب إعالن قرار القوات املسلحة اللبنانية، ألغـت املنظمـات الفلـسطينية املظـاهرات              . األزرق

ــى طــول اخلــط األزرق  ــران٥ويف . عل ــى طــ   / حزي ــان صــغريان عل ــه، ســار جتمع ول اخلــط يوني
  .األزرق وجرى تفريقهما سريعا بواسطة القوات املسلحة اللبنانية

وواصلت قوات الدفاع اإلسرائيلية احتالهلـا للجـزء الواقـع مشـال قريـة الغجـر ومنطقـة                    - ١٢
مالصـــــقة مـــــن األراضـــــي الواقعـــــة مشـــــال اخلـــــط األزرق، ممـــــا يـــــشكل انتـــــهاكا للقـــــرار 

خلت اليونيفيل يف مناقشات ثنائية مـع كـال   صدور تقريري األخري، د  ومنذ). ٢٠٠٦( ١٧٠١
الترتيبــات األمنيــة املــصاحبة القتــراح تيــسري انــسحاب القــوات اإلســرائيلية مــن   الطــرفني بــشأن

ــواردة، تنــهمك إدارة عمليــات حفــظ الــسالم    . املنطقــة واســتنادا إىل املناقــشات والتعليقــات ال
ــل يف ــراح الر    واليونيفي ــة وضــع االقت ــة يف صــيغته   الوقــت احلــايل يف عملي ــات األمني مســي للترتيب

  .النهائية لكي تعتمده األطراف
ــرائيلي عمليــ      - ١٣ ــدفاع اإلس ــوواصــل جــيش ال ــاةات يومي ــال اجلــوي   ال  تقريب ــراق اجمل خت

وكمـا أشـارت إليـه التقـارير        . ، مبـا يف ذلـك اسـتخدام الطـائرات املقاتلـة بـشكل منـتظم               اللبناين
 لـسيادة اللبنانيـة   لو) ٢٠٠٦ (١٧٠١نتـهاكات للقـرار     اُتعـد   السابقة، فإن هذه الطلعات اجلوية      

وواصلت اليونيفيـل احتجاجهـا علـى مجيـع االنتـهاكات اجلويـة، وناشـدت الـسلطات                 . كذلك
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وواصلت احلكومة اللبنانيـة أيـضا احتجاجهـا علـى االنتـهاكات اجلويـة       . اإلسرائيلية وقفها فورا 
 جانبها على أن هـذه الطلعـات اجلويـة           احلكومة اإلسرائيلية تصر من    ال تزال و. وطالبت بوقفها 

ــاذ احلظــر املفــروض         ــربه عــدم إنف ــا تعت ــة أمــور، مب ــة، متذرعــةً، يف مجل ــدواع أمني ــها ل ــد من ال ب
  .األسلحة على
 اثــنني مــن الرعــاةمــارس، ألقــى جــيش الــدفاع اإلســرائيلي القــبض علــى / آذار٢٢ويف   - ١٤
. م أهنمـا قامـا بـاختراق اخلـط األزرق      زعبـ ) القطـاع الغـريب   (ميش  وبلدة ر بالقرب من   لبنانيني  ال

ــد  ــصاالت إجــراء وبع ــع ات ــلَّ  م ــرفني، س ــرائيلي الشخــصني إىل    كــال الط ــدفاع اإلس م جــيش ال
 إىل الـسلطات    ، بـدورها  ،وسـلمتهما اليونيفيـل   . اليونيفيل يف اليوم التايل يف معـرب رأس النـاقورة         

ن أحـد الـراعيني قـد اختـرق         وخلص التحقيـق الـذي أجرتـه اليونيفيـل إىل أنـه لـئن كـا               . اللبنانية
مشـايل اخلـط، ولـذا فـإن إلقـاء القـبض            متواجـدا    أمتار، فإن اآلخر كان      ١٠ نحواخلط األزرق ب  

وخـالل التحقيـق، أشـار      .  للخط األزرق من جانب جيش الدفاع اإلسـرائيلي        اانتهاكيعد  عليه  
 املنطقــة، زرق بانتظــام يف هــذه  اخلــط األالرعــاة ينتــهكون جــيش الــدفاع اإلســرائيلي إىل أن   

ينــاير الــذي ورد تفــصيله يف تقريــري األخــري  / كــانون الثــاين١٢كــان احلــال يف حــادث   كمــا
)S/2011/91 .(اخلط األزرق يف منطقة احلادثهناك عالمات واضحة وجلية على و.  

يناير، عنـد مـا ألقـى جـيش         / كانون الثاين  ١٢وانتهت اليونيفيل من حتقيقها يف حادث         - ١٥
وخلــص التحقيــق إىل أن األدلــة .  آخــر يف نفــس املنطقــةالقــبض علــى راعٍالــدفاع اإلســرائيلي 

ــهاكاحتمــال املتاحــة تــشري إىل  نتيجــة لعــدد احلــوادث يف هــذه  كو. لخــط األزرقل  الراعــيانت
اليونيفيل بتكثيف دورياهتا اليومية الراجلة والراكبة وزيـادة عـدد مراكـز املراقبـة               املنطقة، قامت 

 إىل اليونيفيـل أيـضا القـوات املـسلحة اللبنانيـة     ودعـت  . ذه املنطقةطول اخلط األزرق يف ه على  
  . وتوعية الرعاة احملليني فيما يتعلق برعي مواشيهم على مقربة من اخلط األزرقازيادة أنشطته

ــة أخــرى للخــط األزرق، معظمهــا غــري مقــصود، مــن رعــاة       - ١٦ وحــدثت انتــهاكات بري
هلم، ال ســيما يف مــنطقيت مــزارع شــبعا وكفــر ومـزارعني يرعــون ماشــيتهم أو يعملــون يف حقــو 

 حفـارة تابعـة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي اخلـط األزرق، عـن                عربتمارس،  / آذار ٣ويف  . شوبا
 على ما يبـدو، وهـي تقـوم بأعمـال صـيانة علـى طـول الـسياج الـتقين يف جـوار                      أيضاغري قصد   

ع اإلسـرائيلي الـسياج الـتقين        دبابة تابعة جليش الـدفا     عربتأبريل،  / نيسان ١٤ويف   .املطلةبلدة  
 وأرسـلت .  اإلنـذار علـى اجلانـب اللبنـاين        أدى إلطـالق وسـائل     ممـا    ،لعديـسة ل منطقة جماورة يف  

ــات إىل املنطقــة،   ــل دوري ــا يف    متركــزتاليونيفي ــز وجوده ــا بتعزي  بــني الطــرفني، وقامــت الحق
ــدان ــراق للخــط األزرق،   أي ومل حيــدث. املي ــوات املــ    اخت ــا الق ــة ســلمت هب ــي حقيق سلحة ه
 مــن كــانو يف التــوتر ة ســريعزيــادةغــري أن عمــل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي أدى إىل . اللبنانيــة
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ويف مجيع احلـاالت، كانـت اليونيفيـل علـى          . يؤدي إىل حادث لوال وجود اليونيفيل     أن   املمكن
ــاين وحتثهمــا علــى تــوخي أقــصى        ــدفاع اإلســرائيلي واجلــيش اللبن ــاديت جــيش ال اتــصال مــع قي

ــال راحلــذدرجــات  ــى  يف أي أعم ــال      عل ــا أعم ــى أهن ــصورها عل ــول اخلــط األزرق ميكــن ت ط
  .استفزازية وتزيد من تفاقم التوترات

احلجارة علـى الـسياج الـتقين       يقومون بإلقاء   وشاهدت اليونيفيل، بضع مرات، مدنيني        - ١٧
، مـارس / آذار ١٦ويف  ). القطـاع الـشرقي   (باملنطقـة املـشاع     اإلسرائيلي يف كفر كال والعديـسة       

، حيث يوجد موقع جلـيش الـدفاع        يإلسرائيلا احلجارة مرتني من جانب السياج التقين        إلقاء مت
يف أثنـاء خدمتـهم بـالقرب       اليونيفيـل الـذين كـانوا       و أفراد القوات املسلحة اللبنانيـة    اإلسرائيلي،  

 أنـه يقـوم   بوأبلـغ جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي اليونيفيـل           .  كفـر كـال    القريبـة مـن    بوابة فاطمـة     من
 مجيـع هـذه     للحـد مـن   وواصـلت اليونيفـل عملـها مـع كـال الطـرفني             . بالتحقيق يف هذا احلادث   
فيـل بـأي    ي مـن االنـضباط وإبـالغ اليون       درجـة هما علـى تـوخي أقـصى        تـ األنشطة العدوانيـة وحث   
  .انتهاك من هذا القبيل

ويف أربـع  . وعاينت اليونيفيل عشر حـاالت مـن تـصويب األسـلحة عـرب اخلـط األزرق            - ١٨
الت، صوب جنود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي أسـلحتهم باجتـاه أفـراد اليونيفيـل؛ ويف مخـس              حا

 باجتــاه املــدنيني اللبنــانيني  مجــيش الــدفاع اإلســرائيلي أســلحته أفــراد  صــوب ،حــاالت أخــرى
يونيــه عنــدما صــوب / حزيــران١ أخطــر حــادث يف ووقــع. القــوات املــسلحة اللبنانيــةأفــراد  أو

رائيلي رشاشا ثقيال حممال على مركبة حنو جنـود يف نقطـة تفتـيش         جنود من جيش الدفاع اإلس    
وأدى هـذا احلـادث إىل      . تابعة للقوات املـسلحة اللبنانيـة علـى اجلانـب الغـريب مـن بلـدة الغجـر                 

حالتـها   اخلـط األزرق، وعـادت األمـور إىل          علـى  كـال اجلـانبني      مـن تصاعد التوتر بصفة مؤقتـة      
، صــوب ويف إحــدى املــرات. دفاع اإلســرائيلي املوقــع عنــدما غــادرت دوريــة جــيش الــاملعتــادة

. وار جنــود جــيش الــدفاع اإلســرائيلي جبــجنــدي مــن اجلــيش اللبنــاين ســالحه باجتــاه إســرائيل   
 ذلـك واحتجت اليونيفيل على مجيع حوادث تصويب األسلحة وأرسـلت جنودهـا، كلمـا لـزم            

ــدفاع اإلســرائيلي ســعي       ــاين وجــيش ال ــني اجلــيش اللبن ــدخل ب ــذه   وأمكــن، للت ــصعيد ه ــع ت ا ملن
وهناك أيضا عـدد مـن االدعـاءات املتعلقـة بتـصويب األسـلحة، ال سـيما يف مـنطقيت                    . احلوادث

  . مركز مراقبة إضافية يف منطقة العديسةإىل إنشاءاليونيفيل دفعت العديسة وكفر كال، 
 كال الطرفني اإلعراب عن التزامه بوضـع عالمـات واضـحة علـى اخلـط        مواصلةورغم    - ١٩
ــؤدي إىل الف مــا زال قائمــا، اخلــرق، فــإن عــدم توافــق اآلراء علــى النقــاط موضــع   األز ممــا ي

، مل حيرز أي تقدم يف قياس اإلحداثيات اجلغرافيـة داخـل            لكلذنتيجة  و.  العملية استمرار تأخري 
ثبـت أيـضا   لوضع العالمـات   كما أن اجلهود الرامية إىل حتديد قطاع جديد      ،القائمةالقطاعات  
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رغم من هذا املأزق، فقـد قـدم كـال الطـرفني إىل اليونيفيـل مـؤخرا، بعـد                  وعلى ال . عدم جناحها 
ــا، قائمــة     ــا معهم ــيت أجرهت ــة ال ــشات الثنائي ــيت يرغبــ  لاملناق ــة ال  يف وضــع انإلحــداثيات اجلغرافي

ــا  ــات عليه ــائمتني    . عالم ــاتني الق ــتعراض ه ــى اس ــل عل ــل اليونيفي ــاط   ،وتعم ــد النق ــد حتدي  وبع
  .رفني الشروع فورا يف وضع العالمات على تلك اإلحداثياتاملشتركة، سيقترح على الط

يشكل حجر األسـاس لتنفيـذ     ة اللبناني القوات املسلحة وال يزال التعاون بني اليونيفيل و       - ٢٠
 لتكثيـف   ة اللبنانيـ  القـوات املـسلحة   واستمرت اجلهود بني اليونيفيل و    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  

وحــافظ كــل منــهما علــى .  التعــاون بينــهمادة تعزيــزلزيــاتنــسيق األنــشطة الــيت يــضطلعان هبــا و
املواقــع اخلاصــة بــه واســتمرا يف االضــطالع بعملياهتمــا اليوميــة الــيت تــشمل القيــام بالــدوريات    

 دوريـة  ٣٠٠وقامـت اليونيفيـل مـن جانبـها مبـا متوسـطه       . وإقامة نقاط التفتيش ومواقع املراقبـة     
ــا، إضــافة إىل الــدوريات املنتظمــة للطــائرات    ــة وعمليــات أخــرى يومي  تكمــا واصــل. املروحي

 عمليــة ١٣يف املتوســط  الــيت مشلــت ، واليونيفيــل عملياهتمــا املــشتركةة اللبنانيــالقــوات املــسلحة
 دوريات راجلـة    ٦ ساعة، و    ٢٤للحيلولة دون إطالق القذائف، على فترات امتدت كل منها          

وحــافظ اجلــيش . اين نقطــة تفتــيش مــشتركة، ســت منــها علــى هنــر الليطــ١٨يوميــا، مــع إقامــة 
اللبنـــاين علـــى انتـــشاره يف منطقـــة عمليـــات اليونيفيـــل مبـــستوى أربعـــة ألويـــة حـــىت منتـــصف   

 إضـافة إىل    ،يونيه عند ما قـام بتعـديل هيكـل انتـشاره مـن أربعـة ألويـة إىل ثالثـة ألويـة                     /حزيران
لتقرير، وخــالل الفتــرة املــشمولة بــا. كتيبــتني مــع االحتفــاظ بالعــدد اإلمجــايل للقــوات املنتــشرة 

، مشلـت   طـالق النـار   إلقامت اليونيفيل واجليش اللبناين بعدة مناورات مـشتركة واسـعة النطـاق             
  .تدرُّب على اإلجالء اجلماعي للمصابني ومناورة واحدة إلطالق نريان املدفعيةال

ومتتعت اليونيفيل عموما حبرية احلركة يف منطقة عملياهتا بأسرها، وقامـت مبـا يتـراوح                 - ٢١
يونيـه،  / حزيـران  ٥ مـايو و  / أيـار  ٣٠ويف مـرتني، يف     .  دوريـة شـهريا    ١٠ ٠٠٠  و ٩ ٠٠٠بني  

نيون  ويف مـرتني، قـام مـد       ، باجتـاه اليونيفيـل    مـسدسات صوب ركاب على منت سيارات مدنيـة        
مارس، اعترضـت مركبتـان مـدنيتان دوريـة تابعـة           / آذار ٢١ويف  . اتحمليون بعرقلة سري الدوري   

وعندما رفـض املـدنيون     . األمام واخللف من  ) القطاع الغريب (نني  احقرية   بالقرب من لليونيفيل  
وأبلـغ اجلـيش اللبنـاين      .  وغادرت املوقـع   االلتفاف حوهلم  مركباهتم، متكنت الدورية من      حتريك

مـارس،  / آذار ٣١ويف  .  طلبـات الدوريـة    أسـاءا فهـم   السائقني  كال  اليونيفيل يف وقت الحق أن      
.  منطقـة بنـت جبيـل      بـالقرب مـن   ريـق املـراقبني يف لبنـان        اعترضت مركبة مدنية دورية تابعـة لف      

 أنه مت إيقـاف دوريـة فريـق املـراقبني ألهنـا             جرى إيضاح ،  املوقعوبعد وصول اجليش اللبناين إىل      
، سـلمت الدوريـة     ة اللبنانيـ  القـوات املـسلحة   وبنـاء علـى طلـب مـن         . ت صورا فوتوغرافية  طالتق

وإضـافة إىل   .  فيمـا بعـد    ة بردهـا   اللبنانيـ  ات املـسلحة  القو قامتاليت  وبطاقة ذاكرة آلة التصوير،     
. ذلك، اقترب أشخاص من مركبـة تابعـة لليونيفيـل، واشـتكوا مـن موقعهـا قـرب هنـر الليطـاين                     
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وغــادروا املكــان عنــد مــا رأوا بقيــة دوريــة اليونيفيــل   . وركلــوا املركبــة وألقــوا عليهــا حجــارة 
جـيش  قوات   ل  تابع قطون صورا ملوقع  ص كانوا يلت  اأبريل، رفض أشخ  / نيسان ١٨ويف  . تقترب

وعنــدما التقطــت اليونيفيــل صــورا .  التوقــف عنــدما طلبــت اليونيفيــل ذلــكيالــدفاع اإلســرائيل
.  آلـة التـصوير  ةوسحبوا بطاقـة الـذاكرة قبـل إعـاد    تصوير الهلؤالء األشخاص، استولوا على آلة  

ويف . اليــومنفــس  بطاقــة الــذاكرة يف وقــت الحــق مــن     ة اللبنانيــوأعــادت القــوات املــسلحة  
جمـدل  مـن  قرب بـال يونيه، أوقفت سيارة تقـل أربعـة مـدنيني دوريـة تابعـة لليونيفيـل           /حزيران ٩
واستوىل األشخاص علـى جهـاز لتحديـد املواقـع بالـساتل وخريطـة وآلـة تـصوير وعـدة                    . ميسل

 علــى مجيــع هــذه بــشدةواحتجــت اليونيفيــل . وثــائق للمركبــة مــن الدوريــة وهربــوا مــن املوقــع
  .القوات املسلحة اللبنانيةادث لدى احلو
وعلى الرغم من احلوادث املذكورة أعاله، فإن موقف السكان احمللـيني جتـاه اليونيفيـل                 - ٢٢

ــة   ــصفة عام ــا ب ــا زال إجيابي ــدين      . م ــسيق امل ــة والتن ــشؤون املدني ــة بال وواصــلت الوحــدات املعني
 االتــصال والتوعيــة العــسكري يف مقــر القيــادة وعلــى مــستوى القطاعــات االضــطالع بأنــشطة 

وسامهت مشاركة اليونيفيل يف املهرجانات احمللية وغري ذلـك مـن املناسـبات يف              . بشكل منتظم 
 الـسكان   إجيابيـا مـن جانـب       تقـبال  تعزيز التعاون والتنسيق مـع منظمـات اجملتمـع املـدين ولقيـت            

ــدان املـــسامهة   . احمللـــيني ــتمر تنفيـــذ املـــشاريع الـــسريعة األثـــر بتمويـــل مـــن البلـ ــالقوات واسـ  بـ
  .ميزانية اليونيفيل ومن
وواصلت اليونيفيل تقـدمي املـساعدة للجـيش اللبنـاين الختـاذ الترتيبـات الالزمـة إلنـشاء                    - ٢٣

أسـلحة،    أومعـدات  أو ،منطقة بني اخلط األزرق وهنـر الليطـاين خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحني         
وأبلـغ اجلـيش    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ر  عدا التابع منها للحكومة اللبنانية واليونيفيل، وفقا للقـرا         ما

 خـارج  اياصـب حب املنطقـة احمليطـة  مايو أنـه قـد اعتـرض وأوقـف، يف          / أيار ٢٣اللبناين اليونيفيل يف    
القطاع الشرقي من منطقة عمليات اليونيفيل، شخصا كان حياول هتريب صاروخ غـري مـسلح               

  .إىل منطقة عمليات اليونيفيل
صادفت اليونيفيل أفرادا حيملون أسلحة صـيد داخـل          الفترة املشمولة بالتقرير،     لوخال  - ٢٤

 عـدة أفـراد     مت العثـور علـى     حفل عودة إىل الوطن وجنازة،        يف ،مناسبتنيويف  . منطقة العمليات 
. اهلـواء يف   الرصـاص الـسالح ويطلقـون     مماثلـة مـن      أو أنـواع     AK-47حيملون بنـادق مـن طـراز        

كومـة اللبنانيـة واليونيفيـل يف جنـوب      التابعـة للح   األسـلحة  ناءثويشكل وجود أي أسـلحة باسـت      
وعمل اجليش اللبناين واليونيفيل معـا علـى احلـد          ). ٢٠٠٦ (١٧٠١هنر الليطاين انتهاكا للقرار     

وأدى هـذا العمـل االسـتباقي إىل قيـام اجلـيش اللبنـاين باحتجـاز عـدة                  . من مجيع أنـشطة الـصيد     
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سلحون وأســلحة داخــل  أفــراد مــيوجــدوإضــافة إىل ذلــك، كــان . أفــراد ومــصادرة أســلحتهم
  .خميمات الالجئني الفلسطينيني يف منطقة العمليات

 معـدات وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تكتشف اليونيفيل أي خمابئ لألسـلحة أو               - ٢٥
وقامــت اليونيفيــل بعمليــات تفقــد روتينيــة ملواقــع، مــن بينــها حتــصينات    . هياكــل عــسكرية أو

ــها ســابقا وكانــت تــ    ــات،   وكهــوف، كُــشف عن ــة العملي ــسلحة يف منطق ستخدمها عناصــر م
ولكنــها مل تعثــر علــى مــا يــشري إىل أهنــا تــستخدم مــن جديــد وال علــى مــا يثبــت إقامــة مواقــع    

فيـد  تمارس، أصـدر اجلـيش اللبنـاين بيانـات     / آذار١٨ويف . عسكرية جديدة يف منطقة عملياهتا 
جتـسس وتـصوير زرعتـها     بأن وحدة متخصصة تابعة للجـيش اللبنـاين قامـت بتفكيـك منظومـة               

مـارس، أرسـل    / آذار ٢١ويف  . إسرائيل وموهتها يف شـكل صـخرة يف منطقـة مشـع قـرب صـور               
وزير اخلارجيـة اللبنـاين املؤقـت رسـالتني متطـابقتني إىل األمـني العـام وإىل رئـيس جملـس األمـن                       

)A/65/805-S/2011/174 ( لقــرار احتجاجــا علــى احلــادث باعتبــاره انتــهاكا للــسيادة اللبنانيــة ول
ــده رغــم      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ ــذا احلــادث وال بع ــل ه ــل قب ــدم أي معلومــات إىل اليونيفي ومل تق

ــع       ــدفاع اإلســرائيلي لتقــدمي مجي ــاين وجــيش ال ــها إىل اجلــيش اللبن الطلبــات املتكــررة الــيت قدمت
  .املعلومات ذات الصلة اليت حتتاج إليها اليونيفيل للتأكد من احلقائق

ز وجـــوده وقدرتـــه يـــعزت يواصـــل علـــى أن حـــزب اهللا ةيلياإلســـرائ وتـــصر احلكومـــة   - ٢٦
وتتـهم حـزب اهللا أيـضا باحلفـاظ علـى           . العسكريني، مبا يف ذلـك يف منطقـة عمليـات اليونيفيـل           

ري نقــل  وأنــه جيــ،مواقعــه ووحداتــه العــسكرية داخــل منــاطق آهلــة بالــسكان يف جنــوب لبنــان
  .عمليات اليونيفيللبنان، مبا يف ذلك إىل منطقة أسلحة غري مأذون هبا إىل 

وتقــوم اليونيفيــل، بالتعــاون مــع اجلــيش اللبنــاين، بــالتحقيق فــورا يف أي ادعــاء بوجــود    - ٢٧
. أفـراد مـسلحني أو أسـلحة بــصفة غـري شـرعية يف منطقـة عملياهتــا إذا تلقـت معلومـات حمــددة        

حـد   أقـصى     واليتـها وإىل   املتاحـة يف إطـار    تزال مصممة على استخدام مجيـع الوسـائل          وهي ال 
وال حيـق هلـا، يف إطـار واليتـها، تفتـيش املنـازل واملمتلكـات        . جتيزه قواعد االشتباك اخلاصة هبـا     

ــوق    ــة موث ــاك أدل ــا مل تكــن هن ــااخلاصــة م ــرار    هب ــهاكا للق ــة انت ــى أن مث ، )٢٠٠٦ (١٧٠١ عل
وحـىت  . بالتحديـد بالقيام بنشاط معادي انطالقا مـن هـذا املوقـع           سيما وجود خطر وشيك      وال

ــا،        اآلن، مل ــة عملياهت ــه لألســلحة إىل منطق ــأذون ب ــى نقــل غــري م ــل عل ــل أي دلي ــق اليونيفي تتل
وما زالت قيـادة اجلـيش اللبنـاين تؤكـد أهنـا سـتتحرك علـى           .  ذلك يثبتتعثر على أي دليل      ومل

الفور ما إن تتلقى أدلة على وجود أفراد مسلحني أو أسلحة غري مأذون هبا يف املنطقـة، لوضـع                   
والقرارات احلكوميـة ذات الـصلة،      ) ٢٠٠٦ (١٧٠١انوين ينتهك القرار    حد ألي نشاط غري ق    
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وعلـى وجــه التحديـد تلــك املتعلقـة بــالوجود غــري الـشرعي ألفــراد مـسلحني وألســلحة جنــويب      
  .الليطاين هنر
وواصــلت فرقــة العمــل البحريــة التابعــة لليونيفيــل تنفيــذ واليتــها املزدوجــة املتمثلــة يف      - ٢٨

. لبحرية يف منطقة العمليات البحريـة وتـدريب القـوات البحريـة اللبنانيـة      ا ظرإجراء عمليات احل  
، بـاعتراض وتفتـيش     ٢٠٠٦أكتوبر  /وقامت فرقة العمل البحرية، منذ إنشائها يف تشرين األول        

سـفينة جتاريـة اعتربهتـا       ١ ٠٧٨سفن، وفتشت البحرية اللبنانية ما جمموعه        ٣٨ ١٠٧أكثر من   
وفتــشت القــوات . فتــيش منــها منــذ صــدور تقريــري األخــري   عمليــة ت٢١٣ذت فِّــمــشبوهة، ُن

البحريــة اللبنانيــة وموظفــو اجلمــارك الــسفن للتأكــد مــن أنــه ال يوجــد علــى متنــها أيــة أســلحة   
ونظمـت فرقـة العمـل      . يتصل هبا من عتاد غري مأذون به، وُسمح جلميعها مبتابعة إحبارهـا            ما أو

ــالتقرير البحريــة والقــوات البحريــة اللبنانيــة خــالل الفتــ    حلقــة عمــل يف الــرب  ٧١رة املــشمولة ب
وواصل أفراد القوات البحرية اللبنانية حتسني قـدراهتم بـإجراء          .  دورة تدريبية يف البحر    ١٨٤ و

وجنمت بعـض القيـود عـن    .  البحريةظرتدريبات أثناء العمل إذ كانوا يتولون قيادة عمليات احل 
  .نها حتمل األحوال اجلوية السيئةعدم كفاية عدد سفن البحرية اللبنانية اليت ميك

واســتمرت احلــوادث علــى طــول خــط العوامــات إذ أطلــق جــيش الــدفاع اإلســرائيلي     - ٢٩
 واليــةتــشمل  وال.  أو قنابــل مــضيئة وطلقــات حتذيريــة علــى طــول هــذا اخلــط األعمــاققنابــل 

تعتـرف   اليونيفيل مراقبة خط العوامات الذي أقامته احلكومة اإلسرائيلية من جانـب واحـد وال             
مـارس، طلـب اجلـيش      /آذار ٧ويف االجتماع الثالثي األطراف املعقـود يف        . به احلكومة اللبنانية  

واتفقـت األطـراف علـى أن    . اللبناين إىل اليونيفيل أن تقيم خط أمن حبري بني لبنـان وإسـرائيل           
عمومـا وقـد    جتري اليونيفيل مناقشات ثنائية متهيدية مع الطرفني بشأن املسائل األمنيـة البحريـة              

  .  هبذا الشأنكتب قائد القوة إىل الطرفني
  

  ترتيبات األمن واالتصال  - باء  
ال تــزال االجتماعــات الثالثيــة الــشهرية، الــيت يترأســها قائــد قــوة اليونيفيــل وحيــضرها      - ٣٠

 وجـيش الـدفاع اإلسـرائيلي، تـشكل عنـصرا ال غـىن              ةاللبنانيـ القوات املـسلحة    ممثلون كبار عن    
ة االتصال والتنسيق املنتظمة بني اليونيفيل والطرفني املعنيني، كمـا ال تـزال تـشكل               عنه يف عملي  

 ١٧٠١آليـــة رئيـــسية ملعاجلـــة القـــضايا العملياتيـــة األمنيـــة والعـــسكرية املتـــصلة بتنفيـــذ القـــرار  
أيــضا التحقيقــات يف احلــوادث وانتــهاكات القــرار  نوقــشت  االجتماعــات خــاللو). ٢٠٠٦(

دي وقوع هذه احلوادث يف املستقبل وحتسني االستقرار يف املناطق الواقعـة            باعتبارها وسيلة لتفا  
غـري أن اسـتمرار اجلمـود       . وحافظ الطرفان على التزاماهتمـا باملنتـدى      . على طول اخلط األزرق   

بشأن وضع عالمات على طول اخلط األزرق وقرار إسـرائيل بعـدم جتديـد اتفـاق إنـساين يتـيح                   
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لوصول إىل أجزاء من بساتني الزيتون الواقعة جنـوب اخلـط األزرق            للمزارعني يف منطقة بليدا ا    
وعقـــد املنتـــدى اجتماعـــا اســـتثنائيا يف  . قـــد يـــؤثر علـــى املـــستوى العـــام للثقـــة بـــني الطـــرفني  

يونيــه نــاقش فيــه تقريــر التحقيــق األويل الــذي قدمتــه اليونيفيــل عــن األحــداث الــيت /حزيــران ٢
ــار١٥جــرت يف  ــايو/ أي ــان عــ . م ــل هــذا احلــادث    وأعــرب الطرف ن التزامهمــا بعــدم تكــرار مث
اتفاق رمسـي بـشأن اإلجـراءات التـشغيلية يف املنـاطق احلـساسة               ورغم عدم إبرام أي   . املأساوي

الواقعة على طول اخلط األزرق، فقد اسـُتنبِط أسـلوب عمـل إجرائـي مـع الطـرفني، وحافظـت                    
العديسة، األمر الـذي أسـهم يف       اليونيفيل من جهتها على انتشارها املعزز يف منطقيت كفركال و         

ــتني    ــسا و. خفــض عــدد احلــوادث يف تلــك املنطق ــر اإلجيــايب  تأسي ــذا األث ــى ه  استعرضــت ،عل
اليونيفيل الترتيبات واقترحت على الطرفني تطبيـق إجـراءات تـشغيلية حمـددة يف تلـك املنطقـتني        

إلجـراءات لتـشمل    وتشارك اليونيفيل مع الطرفني، بغية توسيع نطـاق تلـك ا          . يف األشهر املقبلة  
  . مناطق أخرى أُبلغ عن وقوع حوادث فيها يف األشهر األخرية

ــقــوات املــسلحة ومنــذ صــدور تقريــري األخــري، عقــدت اليونيفيــل وال    - ٣١  ثــالث ةاللبناني
  . اجتماعات للحوار االستراتيجي، ناقش فيها وفدا اجلهتني االختصاصات والنظام الداخلي

 علـى املـستويني     ةاللبنانيـ قـوات املـسلحة     تظمة بني اليونيفيـل وال    وتواصلت احملادثات املن    - ٣٢
، ةاللبنانيـ قوات املـسلحة  العمليايت والتكتيكي من خالل عقد لقاءات تفاعلية منتظمة مع مقر ال          

ومشل هذا األمر وضع ضباط اتصال من اجليش اللبنـاين          . من خالل القيام بأنشطة اتصال يومية     
ستوى القطاعات، وكذلك وضع ضابط اتصال مـن اليونيفيـل يف   يف مقر قوة اليونيفيل وعلى م     

  . مقر اجليش اللبناين لقطاع جنوب هنر الليطاين الواقع يف صور
وواصلت اليونيفيل أيضا اتصاهلا وتنسيقها بصورة فعالة مع جيش الدفاع اإلسـرائيلي،              - ٣٣

 ضـابطْي اتـصال   ُعضْـ وَوبطرق منها إجراء حمادثات منتظمـة بـني قائـد قـوة اليونيفيـل ونظرائـه،              
ومل حيـرز أي تقـدم   . من اليونيفيل يف مقر القيادة الشمالية للجـيش اإلسـرائيلي الواقـع يف صـفد         

  . يف ما خيص إنشاء مكتب لليونيفيل يف تل أبيب
  

  نزع سالح اجلماعات املسلحة  - جيم  
دولـة،  ال يزال بقاء سالح حزب اهللا وغـريه مـن اجلماعـات املـسلحة خـارج سـيطرة ال                 - ٣٤

ــرارات  ، يـــشكل )٢٠٠٦ (١٧٠١ ، و)٢٠٠٦( ١٦٨٠ ، و)٢٠٠٤ (١٥٥٩يف انتـــهاك للقـ
  . حتديا خطريا لقدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادهتا الكاملة على إقليمها

وال يزال حزب اهللا يؤكد امتالكه ترسانة عسكرية كبرية منفصلة عـن ترسـانة الدولـة                  - ٣٥
ويف العديــد مــن التــصرحيات العلنيــة الــيت . دفاعيــة ضــد إسـرائيل اللبنانيـة، يــستخدمها ألغــراض  
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أدىل هبا حسن نصر اهللا األمـني العـام حلـزب اهللا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أشـار إىل أن                 
 حزبه سيواصل التـدّرب وإجـراء املنـاورات والتـسلّح حلمايـة لبنـان ومـوارده الطبيعيـة ممـا أمسـاه                     

  . “ملةاهلجمات اإلسرائيلية احملت”
وتقدمت قضية سـالح حـزب اهللا إىل واجهـة اجلـدل الـسياسي يف لبنـان خـالل حـشد               - ٣٦

مـارس، احتفـاال بالـذكرى الـسنوية        / آذار ١٣مـارس يف    / آذار ١٤سياسي ضخم نظمه حتـالف      
ــة    . لهيالــسادسة لتــشك ونــدد مجيــع املــتكلمني باســتمرار وجــود الــسالح خــارج ســيطرة الدول

  . الساحة احملليةواستخدامه أداة سياسية يف 
ومل حيرز أي تقدم خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير باجتـاه تفكيـك القواعـد العـسكرية                     - ٣٧

ــسطني       ــر فل ــشعبية لتحري ــة ال ــا اجلبه ــسيطر عليه ــيت ت ــتح   -ال ــة وف ــادة العام . االنتفاضــة - القي
نيب ختضع هذه القواعـد العـسكرية لـسيطرة الدولـة اللبنانيـة، مـع وجـود معظمهـا علـى جـا                      وال

يف تقريـري الـسابق، فـإين       دعـويت   وعلـى غـرار     . احلدود بني لبنان واجلمهورية العربيـة الـسورية       
ــر         ــشعبية لتحري ــة ال ــرة أخــرى لتفكيــك القواعــد العــسكرية للجبه ــة م ــسلطات اللبناني أدعــو ال

ــادة العامــة وفــتح - فلــسطني ــسورية     -  القي ــة ال ــة العربي االنتفاضــة، وأدعــو حكومــة اجلمهوري
  .  هذه اجلهودللتعاون يف

 خميمــا ١٢ومل تــسجَّل خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أيــة حــوادث أمنيــة كــبرية يف      - ٣٨
وتواصل السلطات األمنية اللبنانية اإلشارة إىل التعاون اجليـد القـائم بـني             . للفلسطينيني يف لبنان  

الـسلطات الـضوء    وسلطت هذه   . اجليش اللبناين واملسؤولني األمنيني الفلسطينيني يف املخيمات      
ــصاحلة يف        ــاق امل ــإبرام اتف ــا ب ــة إجيابي ــأثر األوضــاع األمني ــى ت ــضا عل ــسان٢٧أي ــني  / ني ــل ب أبري

  . األطراف الفلسطينية حتت رعاية احلكومة املصرية
وُســلط الــضوء علــى وجــود مجاعــات مــسلحة خــارج ســيطرة الدولــة يف لبنــان يف            - ٣٩
يف منطقـة البقـاع، بـالقرب مـن احلـدود           ني  إسـتوني  سبعة سياح    َفِطمارس عندما اختُ  /آذار ٢٣

وحــىت وقــت إعــداد هــذا التقريــر كــان مكــان وجــود هــؤالء  . مــع اجلمهوريــة العربيــة الــسورية
وتواصل األجهزة األمنية اللبنانية بذل جهودها يف سبيل تأمني إطـالق           . الرجال ال يزال جمهوال   

  .سراحهم على الفورالق إط إىل دعووإين أ. سراحهم، بالتعاون مع السلطات اإلستونية
وما زلت مقتنعا بأنه ينبغي نزع سالح اجلماعات املـسلحة مـن خـالل عمليـة سياسـية                - ٤٠

. حملية، لكي ال يكون مثة أسـلحة أو سـلطة يف لبنـان خبـالف أسـلحة الدولـة اللبنانيـة وسـلطتها                 
ا قـرروا دعـوة      عنـدم  ٢٠٠٨مـايو   /وقد التزم الزعماء اللبنانيون بعمليـة مـن هـذا القبيـل يف أيـار              

جلنة احلوار الوطين لالنعقاد مـن أجـل املوافقـة علـى اسـتراتيجية وطنيـة للـدفاع، سـيتعني عليهـا                 
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ومل جتتمــع جلنــة احلــوار . النظــر، بــدورها، يف قــضية األســلحة املوجــودة خــارج ســيطرة الدولــة
  .٢٠١٠نوفمرب /  تشرين الثاين٤الوطين منذ 

  
  حظر توريد األسلحة  - دال  

أن تتخذ مجيع الدول ما يلزم مـن تـدابري          ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لس األمن يف القرار     قرر جم   - ٤١
ملنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطالقاً مـن أراضـيها أو باسـتخدام الـسفن والطـائرات الـيت                     

ــاد      . ترفــع علمهــا، ببيــع أو تزويــد أي كيــان أو فــرد يف لبنــان بأســلحة ومــا يتــصل هبــا مــن عت
ــهاك حلظــر توريــد األســلحة املفــروض مب   تبلِّــغ احلكومــة الل ومل ــة عــن أي انت القــرار وجــب بناني

 أن حزب اهللا يواصل تعزيـز ترسـانته         ، من جهتها  ،وتدَّعي حكومة إسرائيل  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١
ومع أن األمم املتحدة تأخذ هذه االدعاءات علـى حممـل اجلـد، فهـي غـري قـادرة                   . من األسلحة 

  . علوماتعلى أن تتحقق بشكل مستقل من صحة هذه امل
أيضا مـن احلكومـة اللبنانيـة تـأمني حـدودها وغريهـا             ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ويطلب القرار     - ٤٢

. مــن نقــاط الــدخول ملنــع دخــول األســلحة ومــا يتــصل هبــا مــن عتــاد إىل لبنــان دون موافقتــها   
وأبلغت السلطات اللبنانية منسقي اخلاص بأنه مل يطرأ أي تغيري على نـشر عناصـر أمنيـة إلدارة        

ــوارد يف الفقــرة      احلــدود ــاين علــى النحــو ال ، باســتثناء نــشر ســريتني إضــافيتني مــن اجلــيش اللبن
  . أدناه ٤٣
وال تزال مهمة إدارة احلـدود الـشمالية مـع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية منوطـة بـالقوة                  - ٤٣

 قـوات ال( مـن األجهـزة األمنيـة اللبنانيـة األربعـة           فـرد  ٧٠٠املشتركة ملراقبة احلـدود، الـيت تـضم         
ت مـايو، أدَّ  /ويف النصف األول من أيـار     ). ، واألمن الداخلي، واألمن العام، واجلمارك     املسلحة

شـخص إىل لبنـان      ٤ ٠٠٠ السورية القريبة من احلدود مع لبنـان إىل تـدفق حنـو              دناحلالة يف امل  
 سـريتني إضـافيتني،     ت القـوات املـسلحة اللبنانيـة      واسـتجابة لـذلك، نـشر     . عرب حدوده الشمالية  

يونيـه، كـان    /ويف مطلع حزيـران   . املشتركةاحلدود   جنديا، لدعم قوة     ٢٢٠ قرابة   ادمهاعدتغ  يبل
ق األمـم املتحـدة بـشكل وثيـق         وتنسِّ. كثري من املشردين قد عاد إىل اجلمهورية العربية السورية        

مع احلكومة اللبنانية بشأن توفري املساعدة للمشردين، وكذلك بشأن مـسائل محايتـهم وحتديـد               
وأكّد الرئيس سـليمان ملنـسقي اخلـاص أن لبنـان سـيتقيد بالتزاماتـه الدوليـة يف هـذا                    . همأوضاع
  . الصدد
 فـرد   ٢٠٠  جنـدي، و   ٦٠٠وعلى احلدود الشرقية، يواصـل اجلـيش اللبنـاين نـشر حنـو                - ٤٤

 متامخـة ملنطقـة عمليـات قـوة         ، كيلـو متـرا    ٨٠من قـوات األمـن الـداخلي، علـى امتـداد مـسافة              
وخيطـط اجلـيش اللبنـاين لنـشر كتيبـة حدوديـة            .  املوجودة، وصوال إىل عرسال    املشتركةاحلدود  

  .ثالثة ستعمل بني قرية عرسال ونقطة العبور الرئيسية يف املصنع
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ــاع ترأســه منــسقي اخلــاص يف      - ٤٥ ــسان١٤ويف اجتم ، الحــظ ســفراء  ٢٠١١ أبريــل/ ني
 أجـل حتـسني قدرتـه علـى إدارة          البلدان املاحنة اليت تواصل املشاركة يف توفري الـدعم للبنـان مـن            

احلــدود، أن عــدم وجــود اســتراتيجية وطنيــة شــاملة إلدارة احلــدود جيعــل مــن الــصعب حــشد    
ــد احلاجــة إىل اعتمــاد      ــل هــذه اال مــوارد إضــافية، وأعــادوا جمــددا تأكي ــةالســتراتيجية مث . وطني

شاريع اجلاريـة   واتفقت اجلهات املاحنة على االسـتمرار يف تبـادل املعلومـات والتنـسيق بـشأن املـ                
غري أن عدم وجـود حكومـة يف لبنـان حـال دون إحـراز            . خيص إدارة احلدود   لدعم لبنان يف ما   

تقــدم يف اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة شــاملة إلدارة احلــدود علــى أســاس مــشروع االســتراتيجية  
  . ٢٠١٠الذي وضعه املنسق الوطين يف عام 

ان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية تتـأثر سـلبيا           وال تزال اإلدارة الفعالـة للحـدود بـني لبنـ            - ٤٦
، وباسـتمرار وجـود القواعـد العـسكرية للجبهـة الـشعبية             وضع عالماهتا بعدم ترسيم احلدود أو     

  . االنتفاضة على جانيب احلدود بني البلدين -  القيادة العامة وفتح- لتحرير فلسطني
  

  األلغام األرضية والقنابل العنقودية   -اء هـ  
 املركز اللبناين لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وهو وحدة تابعة للجيش اللبنـاين، هـو              دُيع  - ٤٧

السلطة الوطنية لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف لبنـان الـيت تـضطلع باملـسؤولية التامـة عـن إدارة                    
وال يـزال مركـز األمـم املتحـدة لتنـسيق مكافحـة             . مجيع عمليات إزالة األلغام ألغراض إنـسانية      

أللغام يوفر الدعم لليونيفيل وللمركز اللبناين لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف مـا خيـص أنـشطة             ا
ــة األلغــام  ــذخائر غــري املنفجــرة /إزال ــّجلت   . ال ــالتقرير، ُس ــرة املــشمولة ب ــاطق  ٨وخــالل الفت من

  .منطقة ١ ١٣٥ جمموعها وبلغ بذلكاستهدفتها القنابل العنقودية، 
 للقتلـى واجلرحـى يف صـفوف العـاملني يف أنـشطة إزالـة األلغـام،                 ويبلغ العدد اإلمجـايل     - ٤٨

قتــيال  ١٤ شخــصا، منــهم ٦٣ مــا جمموعــه ٢٠٠٦أغــسطس /جــراء تلــك األنــشطة، منــذ آب 
يـوم  ) جـزين (األحداث املدنية، وقـع حـادث يف سـنايا          /يف ما خيص احلوادث    أما.  جرحيا ٤٩ و

وأسـفر حـادث   .  جـرح شـخص  لغـم مـضاد للـدبابات وأسـفر عـن     من انفجار مارس  /آذار ٣١
ويرفــع هــذان . س العــنيبـــرأآخــر تــسببت فيــه قنبلــة عنقوديــة عــن مقتــل مــدين يف ديــر قــانون،  

  . جرحيا٢٦٣  قتيال و٢٩هم  بـين، من٢٩٢احلادثان عدد الضحايا يف صفوف املدنيني إىل 
يف وجتري االستعدادات يف لبنان من أجل استضافة االجتماع الثـاين للـدول األطـراف                 - ٤٩

ومــن املتوقــع أن يــستقطب املــؤمتر ألــف  . ٢٠١١ســبتمرب /اتفاقيــة الــذخائر العنقوديــة يف أيلــول
ــا، مــن  ــدوب تقريب ـــينمن ــة      ب ــون عــن منظمــات دولي ــة، وممثل ــو دول أطــراف يف االتفاقي هم ممثل

  .ومنظمات اجملتمع املدين
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  ترسيم احلدود  - واو  
حكومــة  شـدة ، بــ )٢٠٠٦( ١٦٨٠ مــن قــراره   ٤جملــس األمــن يف الفقــرة    شجـــع  و  - ٥٠

اجلمهورية العربية السورية على االستجابة بشكل إجيايب للطلب الذي قدمتـه احلكومـة اللبنانيـة       
مؤكــدة  بترســيم حــدودمها املــشتركة، وخاصــة يف تلــك املنــاطق الــيت تعتــرب فيهــا احلــدود غــري    

ن سـيادة   ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة هامة حنو حتسني إدارة احلدود وضـما            . حمل نزاع  أو
ووجـه اجمللـس هـذه الـدعوة مـن جديـد يف قـراره               . لبنان وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي    

٢٠٠٦ (١٧٠١.(  
وخالل املرحلـة املـشمولة بـالتقرير، مل ُيحـرز أي تقـدم حنـو ترسـيم احلـدود بـني لبنـان                         - ٥١

ــسورية و  ــة ال ــة العربي ــالرغم مــن االلتزامــات الــيت   وضــع عالماهتــا  واجلمهوري ــها يف ب أعــرب عن
ــذ آب     ــرئيس ســليمان من ــرئيس األســد وال ــدة بــني ال . ٢٠٠٨أغــسطس /اجتماعــات قمــة عدي

وحـىت اآلن، حـدد     . بعد جلنة احلدود اللبنانية السورية املشتركة املكلفة هبذه املـسائل         تمع  جت ومل
  .لبنان وحده املشاركني نيابة عنه يف اللجنة

ي ـوبــالرغم مــن طلباتــ.  مــزارع شــبعاومل ُيحــرز أي تقــدم أيــضا بــشأن مــسألة منطقــة   - ٥٢
من اجلمهورية العربية الـسورية أو إسـرائيل بـشأن حتديـد احلـدود        فعل  أتلق أي رد     املتكررة، مل 

صادر يف الــ) ٢٠٠٦ (١٧٠١املؤقتــة هلــذه املنطقــة كمــا ورد يف تقريــري عــن تنفيــذ القــرار        
  ).S/2007/641 (٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣٠
  

   قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانأمن وسالمة  - ثالثا  
مايو، تعرضت قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان هلجـوم إرهـايب مباشـر                   / أيار ٢٧يف    - ٥٣
قافلـة لوجـستية    ، يف   عدـانفجـار قنبلـة مزروعـة علـى جانـب الطريـق ومـتحكم فيهـا عـن بُـ                    عند

 يربط بريوت جبنوب لبنـان،      على الطريق الرئيسي الساحلي الكبري الذي      مرورها   لليونيفيل عند 
وأسفر اهلجوم عن جرح ستة مـن عناصـر حفـظ الـسالم             . أي طريق اإلمداد الرئيسي لليونيفيل    

با جبروح خطرية فيما تعرض أربعـة جلـروح تتـراوح مـا بـني خفيفـة       ـاإليطاليني، اثنان منهم أصي  
ــسيطة      ووقــع . نينيلبنــاالملــدنيني الثــنني مــن ا ومتوســطة، باإلضــافة إىل التــسبب يف جــروح ب

 ٢٠٠٨ينـاير  /االنفجار بالقرب من مكان وقوع هجوم على مركبة لليونيفيل يف كـانون الثـاين           
.  علــى الفــورالــسلطات اللبنانيــة واليونيفيــل حتقيقــا يف احلــادثأجــرت و). S/2008/135انظــر (
علـى  واألول ) ٢٠٠٦( ١٧٠١كان هذا هو اهلجـوم الرابـع ضـد اليونيفيـل منـذ اختـاذ القـرار               و

ــدى ــنوات    م ــالث س ــن ث ــر م ــسابقة، مل    . أكث ــشأن يف احلــوادث ال ــا كــان ال ــن أحــد   وكم يعل
ونـددت كـل الـسلطات اللبنانيـة العليـا بـاهلجوم وكـذلك فعـل الزعمـاء             . مسؤوليته عن اهلجوم  
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كمــا فتحــت الــسلطات اإليطاليــة كــذلك حتقيقــا   . الــسياسيون مــن كــل التوجهــات الــسياسية 
  .اهلجوم يف
وبـالرغم مـن    .  موظفي اليونيفيل وسالمتهم حتظى بأولويـة عاليـة        وما زالت مسألة أمن     - ٥٤

التزام مجيع األطراف بكفالة سالمة اليونيفيـل وأمنـها، وتـولِّي حكومـة لبنـان مـسؤولية احلفـاظ         
على سيادة القانون وحفظ النظـام، تواصـل اليونيفيـل تطبيـق التـدابري الراميـة إىل التخفيـف مـن                  

ريبية لتوعيـة املـوظفني بـشؤون الـسالمة، وتركيـب جتهيـزات            تد عقد دورات   وتشمل  املخاطر،  
وجتري بصورة منتظمة مراجعة اخلطط األمنية وتدابري ختفيـف         . أمنية حلماية املنشآت واألصول   

. املخاطر اليت تطبقها البعثة، كما نفذت البعثة متارين متعلقة بالتأهب إلجالء املوظفني املـدنيني             
 بـصورة منتظمـة مـن    ةاللبنانيـ قـوات املـسلحة   لطات اللبنانيـة وال ويتعاون كل من اليونيفيل والس   
  .مة للتهديدات األمنيةئالأجل ضمان التصدي بالطريقة امل

اليونيفيل متابعـة القـضايا املرفوعـة يف احملكمـة العـسكرية اللبنانيـة ضـد أفـراد                  صلت  اوو  - ٥٥
صـدرت   ارس،  مـ / آذار ٧ففـي   . عليهـا بتشكيل مجاعات مسلحة بغرض شن هجمـات         متهمني  

 شــهرا ومخــس ١٨تــسعة أحكــام، أحــدها حكــم غيــايب، بــسجن أفــراد لفتــرات تتــراوح بــني     
ــنوات، حل ــازهتم مسـ ــاين    يـ ــيش اللبنـ ــد اجلـ ــة ضـ ــال إرهابيـ ــام بأعمـ ــيط والقيـ ــرات وللتخطـ تفجـ
ــ الو. واليونيفيــل  أشــخاص متــهمني ١٠إمجـــاال زال القــضاء ينظــر يف قــضية واحــدة، تــشمل  ي

 ومت تأجيـل جلـسة كـان         .والتخطـيط لـشن هجمـات ضـد اليونيفيـل          حبيازة أسلحة ومتفجرات    
  .يوليه/مايو إىل أواخر متوز/ أيار٢٣من املقرر أن تعقد يوم 

  
  انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  - رابعا  

 ١١ ٩٢٥ يونيـه / حزيـران ١٥لقوات العسكرية لبعثة اليونيفيل يف      بلغ القوام اإلمجايل ل     - ٥٦
 موظفــاً وطنيــاً مــن ٦٥٧  موظفــاً دوليــاً و٣٥٣وتــضم البعثــة . مــن النــساء منــهم  ٥٧٤فــرداً، 

وتتلقــى اليونيفيــل الــدعم أيــضا مــن  . التــوايل، مــن النــساء  منــهم علــى ١٦٩  و١٠٣املــدنيني، 
املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة، مـن بينـهم           مراقباً عسكرياً من فريق مراقيب لبنان التـابع هليئـة األمـم              ٥٢
  .نساء ٥

وجيري تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض التقين الذي شـاركت يف إجرائـه إدارة             - ٥٧
قـوة  ال واليونيفيل، ومـن بينـها التعـديالت املوصـى بإدخاهلـا علـى هيكـل               عمليات حفظ السالم    
ــة لقائــد اليونيفيــل مــن    /آذار ١ويف . وأصــوهلا واحتياجاهتــا مــارس، أنــشئت القــوات االحتياطي

ومتــت إعــادة رســم جمــاالت املــسؤولية  . ة الفرنــسية مــع قــوة الــرد الــسريع خــالل دمــج الكتيبــ 
مـايو، وصـلت الفرقـة    / أيـار ٣٠ويف . جمـال الكتيبـة الفرنـسية الـسابقة    لتشمـل للكتائب اجملاورة   
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من املقـرر أن يـتم انتـشار القـوة الرئيـسية يف أواخـر           ، يف حني    يرلندية الوافدة ألاملتقدمة للكتيبة ا  
  .يونيه/حزيران

  
  مالحظات  - خامسا 

منــع ) ٢٠٠٦ (١٧٠١القلــق مــن أن الركــود يف التنفيــذ الكامــل للقــرار      يــساورنـي   - ٥٨
ــل األجــل،            ــار والوصــول إىل حــل طوي ــم إلطــالق الن ــف دائ ــو وق ــن التحــرك حن ــراف م األط

بشكل خـاص إزاء احلـادثني اخلطرييـن، األول الـذي           يساورين القلق   و. يطلب القرار ذلك   كما
 والثـاين   ،)٢٠٠٦ (١٧٠١مايو الترتيبات األمنيـة املوضـوعة مبوجـب القـرار           /رأيا ١٥اخترب يف   

وكـون هـذه التطـورات      . غـري معـروفني علـى اليونيفيـل        الذي شنـه مهامجون     هو اهلجوم املباشر  
  .اـهتقع يف سياق إقليمي متوتر يزيد أكثر من خطورت

مـايو،  / أيـار  ١٥يـوم   ويساورين القلق بسبب األحداث اليت وقعت قرب مارون الراس            - ٥٩
والـــيت اســـتعمل خالهلـــا جـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي الـــذخرية احليـــة مباشـــرة ضـــد متظـــاهرين  

ويف نفس الوقـت، كـان املنظمـون مـسؤولني عـن            . مسلحني حاولوا اختراق السياج التقين     غري
أُعــرب عــن و. ضــمان عــدم اقتــراب املتظــاهرين مــن الــسياج الــتقين وعــدم جلــوئهم إىل العنــف  

  .وفياتدوث أسفـي حل
ويتحمل اجليش اللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي املسؤولية الرئيسية يف ما يتعلـق مبنـع       - ٦٠

القـوات املـسلحة    وأدعـو الـسلطات اللبنانيـة و      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١وتصحيح كـل خـرق للقـرار        
 مـن ينطلـق   إىل إنفاذ القـانون والنظـام يف املنطقـة ومنـع أي حـادث علـى اخلـط األزرق                    اللبنانية  

ستخدم اسـتخداما كـامال دعـم       القـوات املـسلحة اللبنانيـة أن تـ        وجيـب علـى     . األراضي اللبنانيـة  
كما أدعـو جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي إىل االمتنـاع عـن              . ومساعدة اليونيفيل، حسب االقتضاء   

الرد بالذخرية احلية يف مثل هذه احلاالت، باستثناء احلاالت اليت تتطلب ذلك بوضـوح للـدفاع                
يف الـدفاع عـن الـنفس، حيتـاج جـيش      األصيل لكـل بلــد   ق احلفبالرغم من . ن النفس عالفوري  

الدفاع اإلسرائيلي دائمـا لتطبيـق التـدابري اإلجرائيـة املناسـبة، مبـا يف ذلـك تـدابري الـسيطرة علـى                  
وأدعــو الطــرفني إىل . يهـومدنيــ الــيت تكــون متكافئــة مــع اخلطــر الوشــيك علــى قواتــه احلــشـود، 

ــا  ــة    اســتعمال ترتيب ــصفة كامل ــا ب ــق عليه ــسيق املتف ــصال والتن ــع   ،ت االت  والعمــل عــن كثــب م
  .اليونيفيل من أجل التخفيف من خطر تزايد العنف

مـوظفي اليونيفيـل وأسـفر عـن جـرح          علــى   مايو  / أيار ٢٧يف   اهلجوم الذي وقع     وأُديُن  - ٦١
 مـن   اثـنني ستة من عناصر حفـظ الـسالم، اثنـان منـهم أصـيبا جبـروح خطـرية، وكـذلك إصـابة                      

وأدعــو الــسلطات اللبنانيــة إىل القيــام بقــصارى جهودهــا مــن أجــل حماكمــة . لبنــانينيالدنيني املــ
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يزال يساورين القلق إزاء أمن موظفي األمم املتحدة وأحث الطرفني علـى             وال. مرتكيب اهلجوم 
  .الوفاء بالتزامهما من أجل احترام سالمتهم وأمنهم

ــالرغم مــن خطــورة هــذه األحــداث،      - ٦٢ ــسبيان يف جمــال   ـاد ســوب االســتقرار واهلــدوء الن
 إسـرائيل   التـزام حكـوميتْ   يـزال    الو. عمليات اليونيفيـل خـالل معظـم الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            

. يف هـذا الـصدد    حيظــى بأمهيــة     ووقف أعمـال القتـال      ) ٢٠٠٦( ١٧٠١ولبنان بأحكام القرار    
ســامهت يف قــد ) ٢٠٠٦( ١٧٠١جملــس األمــن شــك يف أن الترتيبــات الــيت وضــعها قــرار   وال

ومـع ذلـك،    . نوهـذا اإلجنـاز لـيس بـاهليِّ       . احلفاظ على االستقرار واحتـواء التـوترات يف املنطقـة         
تقدم حقيقي يف التنفيذ الكامل للقرار، ستبقى احلالة على طـول اخلـط األزرق              عدم إحراز   فإن  

  .هشة على حنو خطر
سـتراتيجية اجلديـدة    الحـد مـن البيئـة ا      ولذلك أدعـو الطـرفني إىل االسـتفادة إىل أقـصى              - ٦٣

يف منطقـــة القـــوات املـــسلحة اللبنانيـــة، يف التمركــــز الـــيت ســـاعدت اليونيفيـــل، بالتعـــاون مـــع 
، مبــا يف ذلــك )٢٠٠٦( ١٧٠١العمليــات مــن أجــل إحــراز املزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ القــرار 

وصـول إىل وقـف دائـم    واختـاذ اخلطـوات الـضرورية مـن أجـل ال     يف جمملـه  احترام اخلط األزرق    
وباإلضافة إىل ذلك، أدعـو حكومـة إسـرائيل إىل احلفـاظ علـى التزامهـا بالتنفيـذ                  . إلطالق النار 

واختاذ خطوات حقيقية وملموسة من أجل الوصول إىل هـذه          ) ٢٠٠٦( ١٧٠١الكامل للقرار   
إلعـالن  إىل ا ،   اليت يترأسها رئيس الوزراء ميقايت     ،وأدعو كذلك احلكومة اجلديدة للبنان    . الغاية

وجبميـع التزامـات لبنـان الدوليـة،     ) ٢٠٠٦ (١٧٠١عن التزامها القاطع بالتنفيذ الكامل للقـرار      
  .واختاذ اخلطوات الضرورية يف هذا الصدد

 الدفاع اإلسـرائيلي بالعمـل علـى حنـو          جيشويشجعين التزام القوات املسلحة اللبنانية و       - ٦٤
ات العمليات اخلاصة يف املنـاطق احلـساسة علـى طـول            وثيق مع اليونيفيل، مبا يف ذلك يف إجراء       

وقـوع  اخلط األزرق كوسيلة ملنع حدوث سوء فهم مـن شـأنه أن يفـاقم التـوترات ويـؤدي إىل           
ــوثيقني مــع اليونيفيــل، بوســائل منــها املنتــدى      .حــوادث وآمــل أن يــؤدي التعــاون والتنــسيق ال

 .الطرفنيالثالثي، إىل النهوض ببناء الثقة والطمأنينة أيضا بني 

 القلــق إزاء اســتمرار عــدم إحــراز تقــدم ملمــوس يف عمليــة وضــع عالمــات  ينيــساورو  - ٦٥
ثين على اليونيفيـل ملـا تبذلـه مـن جهـود متواصـلة مـع اجلـانبني مـن                    وأُ .مرئية على اخلط األزرق   

اء وعملـي فيمـا      وأحث الطرفني على مواصلة العمل على حنو بنَّـ         ،أجل التغلب على هذا املأزق    
وتشجعين اسـتجابة الطـرفني ألحـدث مبـادرات          . بالنقاط مثار اخلالف على أرض الواقع      يتعلق

 .اليونيفيل واليت آمل أن تعيد الزخم لعملية وضع عالمات على اخلط األزرق



S/2011/406  
 

11-39750 19 
 

) ٢٠٠٦ (١٧٠١ويــساورين القلــق أيــضا إزاء العــدد الكــبري مــن انتــهاكات القــرار          - ٦٦
تقريبـا الــيت يقـوم هبــا جــيش   للطــائرات ليــق اليوميـة  التحعمليـات  لـسيادة اللبنانيــة عـن طريــق   لو

هــذه أن تفــاقم مــن عمليــات التحليــق ومــن شــأن  .الــدفاع اإلســرائيلي فــوق األراضــي اللبنانيــة
وهــي ذات تــأثري ســليب أيــضا علــى موثوقيــة القــوات    .التــوترات يف منطقــة عمليــات اليونيفيــل 

 .ائيل بأن توقف فورا حتليقاهتا تلكوأناشد، مرة أخرى، إسر .املسلحة اللبنانية واليونيفيل

 من مشـال قريـة الغجـر واملنطقـة     يسرائيلاجليش اإلوقد خاب أملي إزاء عدم انسحاب       - ٦٧
وقـد أعـدت اليونيفيـل، بالتعـاون مـع الطـرفني،           .اخلـط األزرق  مـن   شمال  إىل الـ  املتامخة الواقعة   

باع احلاجـات األمنيـة جلميـع       ترتيبات أمنية للمنطقة احمليطـة بـشمال قريـة الغجـر مـن شـأهنا إشـ                
وستؤدي هذه الترتيبـات إىل حتـسني تنفيـذ مقتـرح األمـم املتحـدة الرامـي إىل تيـسري                     .األطراف

ــدفاع اإلســرائيلي إىل جنــوب اخلــط األزرق جــيش انــسحاب  جــيش وسيــشكل انــسحاب  .ال
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١الدفاع اإلسرائيلي خطوة هامة حنو التنفيذ التام للقرار 

ل يساوين القلق إزاء تكرار احلوادث اليت تعوق حريـة تنقـل اليونيفيـل وتعـرض                وال يزا   - ٦٨
وتشكل حرية تنقل اليونيفيـل وأمـن وسـالمة أفرادهـا            .سالمة وأمن أفراد حفظ السالم للخطر     

ــرارين        ــا للق ــال، وفق ــى حنــو فع ــا عل ) ٢٠٠٦ (١٧٠١جــزءا ال يتجــزأ مــن االضــطالع مبهامه
ــسؤولية عــ   ).٢٠٠٧ (١٧٧٣ و ــع امل ــة     وتق ــل يف منطق ــراد اليونيفي ــل ألف ــة التنق ــة حري ن كفال

وباإلضــافة إىل ذلــك، آمــل أن جتــد   .العمليــات يف املقــام األول علــى عــاتق الــسلطات اللبنانيــة 
  .القوات املسلحة اللبنانية واليونيفيل السبل الكفيلة بتعزيز إدارة احلوادث والتحقيق فيها

ــد وت  - ٦٩ انيــة شــريكني اســتراتيجيني يف تنفيــذ القــرار     اليونيفيــل والقــوات املــسلحة اللبن  ع
ويـشجعين اخنـراط    .ويف احلفاظ على االستقرار يف منطقة عمليات اليونيفيـل ) ٢٠٠٦ (١٧٠١

يـتعني   هين أشـعر بأنـ    ن ولكـ  ي،سـتراتيج الوار ا  احلـ  اليونيفيل والقوات املـسلحة اللبنانيـة يف عمليـة        
 .وترية احلوارتسريع 

غمــرين شــعور اللبنانيــة تعمــل بــروح مــن االلتــزام والعــزم ووال تــزال القــوات املــسلحة   - ٧٠
 يف منـــع تكـــرار وقـــوع أي حـــادث يف   بـــهالـــدور الـــذي اضـــطلعت لبـــصفة خاصـــة بالـــسرور 

وأشـعر باالمتنـان لتلـك البلـدان الـيت تقـدم دعمـا جوهريـا يف تزويـد القـوات             .يونيه/حزيران ٥
وأحـث اجملتمـع الـدويل علـى         .ت والتدريب باملعدا املسلحة اللبنانية، مبا يف ذلك قواهتا البحرية،      

زيادة دعمه لكفالة متتع القوات املسلحة اللبنانية بالقدرات واإلمكانيات اليت حتتـاج إليهـا، مـن               
ــو  ــل أن تتــ ــاه      ىلأجــ ــل ويف امليــ ــات اليونيفيــ ــة عمليــ ــسؤولية يف منطقــ ــن املــ ــرب مــ ــدرا أكــ  قــ

 .اللبنانية اإلقليمية
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ن سـيطرة الدولـة هتديـدا مـستمرا لـسيادة           ويشكل وجود مجاعات مـسلحة خارجـة عـ          - ٧١
ــرارين     ــام للقـ ــذ التـ ــوق التنفيـ ــتقراره، ويعـ ــان واسـ  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩لبنـ

وأناشــد القــادة اللبنــانيني علــى احلفــاظ علــى العمليــة الــسياسية احملليــة الراميــة إىل نــزع ســالح    
ق، وبوجــود حكومــة ويف هــذا الــسيا .اجلماعــات املــسلحة العاملــة بعيــدا عــن ســيطرة الدولــة  

جديــدة، أشــجع الــرئيس ســليمان علــى إعــادة عقــد اجتماعــات جلنــة احلــوار الــوطين بأســرع     
 .ممكنة فرصة

ويساوين القلق أيـضا إزاء اسـتمرار وجـود قواعـد عـسكرية يف لبنـان لكـل مـن اجلبهـة                      - ٧٢
حتــديا وتـشكل هـذه القواعـد     .االنتفاضـة  - القيـادة العامـة و فـتح    - الـشعبية لتحريـر فلـسطني   

وأكــرر مناشــديت حلكومــة لبنــان  .لــسيادة اللبنانيــةل اضيــلقــدرة لبنــان علــى إدارة حــدوده وتقو
 ٢٠٠٦بتفكيــك هــذه القواعــد العــسكرية، علــى النحــو املتفــق عليــه يف احلــوار الــوطين يف عــام 

ة الـــسورية بالتعـــاون التـــام مـــع والـــذي جـــرى تكـــراره منذئـــذ، وحلكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــ
 .اجلهود هذه

وأناشد مجيع الدول األعضاء أن متنع نقل األسلحة واألعتـدة ذات الـصلة إىل كيانـات                  - ٧٣
وأشجع احلكومة اجلديدة يف لبنـان       .أو أفراد يف لبنان دون احلصول على موافقة الدولة اللبنانية         

 ملراقبــة حــدودها، بوســائل منــها اعتمــاد     ةسابقاحلكومــة الــ اجلهــود الــيت بذلتــها   دعــم علــى 
وأشـعر باالمتنـان للـدول       .٢٠١٠ية شـاملة إلدارة احلـدود والـيت التزمـت هبـا يف عـام                استراتيج

وأناشـد اجملتمـع    ،  األعضاء اليت تقدم املساعدة من أجل حتسني قدرات لبنان على إدارة احلـدود            
 .الدويل أن يدعم تنفيذ االستراتيجية الشاملة املتعلقة باحلدود اللبنانية مبجرد اعتمادها

ــة      وينبغــي  - ٧٤ ــة العربي ــان واجلمهوري ــشتركة بــني لبن ــستمر جهــود ترســيم احلــدود امل  أن ت
 .الـسورية  - ، بدءا من تفعيل اللجنة املشتركة لترسيم احلدود اللبنانيـة          ووضع عالماهتا  السورية

وأحث حكومة اجلمهوريـة العربيـة    .ويشكل ترسيم احلدود مسألة جوهرية للعالقة بني البلدين 
مع حكومة لبنان يف اختاذ خطوات عملية حنو حتقيـق هـذا اهلـدف، وفقـا                السورية على التعاون    

 ).٢٠٠٥ (١٦٨٠ و) ٢٠٠٦ (١٧٠١للقرارين 

عتزم أيضا مواصـلة جهـودي الراميـة إىل التوصـل إىل حـل دبلوماسـي ملـسألة منطقـة                    أو  - ٧٥
 االعتـراف،   يَّويـتعني علـ    ).٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار    ١٠ وفقا ألحكام الفقرة     ،مزارع شبعا 

مع ذلك، أن هذه اجلهود قد أعاقها عدم رغبـة إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف حـل                     
وأناشـد مـرة أخـرى، هـذين البلـدين علـى تقـدمي رديهمـا علـى                   .هذه املسألة يف الوقت الـراهن     

ــه يف تــشرين األول   ؤالتعريــف امل ــوبر /قــت ملنطقــة مــزارع شــبعا الــذي قدمت انظــر  (٢٠٠٧أكت
S/2007/641(. 
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وال تــزال احلالــة الــيت يواجههــا الالجئــون الفلــسطينيون يف لبنــان تــشكل مــسألة مــثرية    - ٧٦
عـدالت البطالـة،   شـديد مل ويعيش ثلثا هؤالء الالجئون يف حالة فقر ويعانون من ارتفـاع      .للقلق

ــشية     ــة وســوء األحــوال املعي ــصور التغذي ــة وق ــان   .وتفــشي األمــراض املزمن ــة لبن وأدعــو حكوم
 التعــديالت الــيت أُدخلــت علــى قــانون العمــل وقــانون الــضمان االجتمــاعي  اجلديــدة إىل تطبيــق

ــيت  ــرص العمــل لالجــئني     ٢٠١٠أغــسطس /مــدت يف آبعُتاوال ، وذلــك مــن أجــل حتــسني ف
 القلق الشديد أيـضا إزاء الـنقص املـستمر     ينوال يزال يساور   .الفلسطينيني يف لبنان بشكل فعال    
 الـشرق  يف الفلـسطينيني  الالجـئني  وتـشغيل  إلغاثة حدةاملت األمم يف التمويل الذي تواجهه وكالة

ــروا(األدىن  ــيم    )األون ــوفري التعل ــة إىل ت ــة الرامي ــة األساســي ، يف كــل مــن براجمهــا العادي والرعاي
ة األساسية لالجئني الفلـسطينيني وإلعـادة تـشييد خمـيم هنـر البـارد، الـذي جـرى تـدمريه             يالصح
ــذ  ــوام من ــة أع ــا     وأحــث اجلهــات املاحنــة،    .أربع ــى مواصــلة دعمه ــة، عل ــدان املنطق ــا بل ــا فيه مب

التقــدم احملــرز يف كفالــة إعمــال حقــوق يــشكل ولــن  .ن أمكــنإلألونــروا، وزيــادة هــذا الــدعم 
تــسوية مــسألة الالجــئني الفلــسطينيني يف ســياق  مــساسا بقــرار اإلنــسان لالجــئني الفلــسطينيني 

  .اتفاق سالم شامل بني العرب وإسرائيل
اليونيفيـل وقائـد القـوة وجبميـع األفـراد العـسكريني واملـوظفني         بعثـة   يس  أشيد برئ إنين  و  - ٧٧

دور بــالغ األمهيــة يف املــساعدة علــى تعزيــز الــسالم  يواصــلون أداء املــدنيني يف اليونيفيــل الــذين 
 .واالستقرار يف جنوب لبنان، وكذلك باملنسق اخلاص لشؤون لبنان وموظفي مكتبه

 ١٧٠١لتزاماهتمـا مبوجـب القـرار      ال نذ إسـرائيل ولبنـا    مـدركا متامـا أن تنفيـ       وما زلـت    - ٧٨
 ويف األشــهر القليلــة املاضــية، .تــؤثر عليــه الــديناميات الــيت تــوثر علــى املنطقــة برمتــها) ٢٠٠٦(
ــدا ــشعبية والتغــيري الــسياسي   لعن واســتنادا إىل هــذه  .ت يف املنطقــة موجــة مــن االحتجاجــات ال

هوريـة العربيـة الـسورية تـأثري مباشـر      ميـة يف اجل اخللفية، فمن املرجح أن يكون للتطـورات اجلار       
 ولـن يـسلم أيـضا الـرتاع العـريب      ).٢٠٠٦ (١٧٠١على لبنان، وتبعا لذلك، على تنفيذ القـرار      

 .اهلائلة  اإلسرائيلي، والذي يشكل الرتاع بني إسرائيل ولبنان جزءا منه، من هذه التطورات-

ات الالزمــة لتحقيــق مــا اعتــربه القــرار  وأناشــد كــال مــن إســرائيل ولبنــان اختــاذ اخلطــو   - ٧٩
وال ميكـن وال ينبغـي فـصل حتقيـق           .حال حيكم عالقتـهما يف األجـل الطويـل        ) ٢٠٠٦ (١٧٠١

حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم يف الـشرق األوسـط، اسـتنادا إىل          احلاجة إىل   نعذلك احلل   
) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ،)١٩٦٧( ٢٤٢مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيها القـرارات           

وأناشد الطرفني ومجيع الدول األعـضاء علـى العمـل احلثيـث حنـو حتقيـق                 ).٢٠٠٣ (١٥١٥و  
  .هذا اهلدف

 


	التقرير السادس عشر للأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006)
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير تقييما شاملا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) منذ تقديم تقرير الأمين العام الأخير (S/2011/91) في 28 شباط/فبراير 2011.
	2 - وتعرضت الترتيبات الأمنية التي تقررت بموجب القرار 1701 (2006) لاختبار شديد من جراء وقوع عدد من الحوادث خلال الفترة قيد الاستعراض. وقد ساهم عدم وجود حكومة في لبنان خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير والاضطراب السياسي في العالم العربي في تغذية مناخ هش قائم بالفعل.
	3 - وفي 15 أيار/مايو، وقع أكثر الحوادث مأساوية في منطقة الخط الأزرق منذ اعتماد القرار عندما فتحت قوات الدفاع الإسرائيلية، عقب إطلاق طلقات تحذيرية أولية، النيران الحية على المتظاهرين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى السياج التقني الإسرائيلي في منطقة هارون راس في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وجرح 111 آخرين. وفي 27 أيار/مايو سجلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أول هجوم إرهابي مباشر على مدى أكثر من ثلاث سنوات عندما تم زرع قنبلة على الطريق الرئيسي السريع بين الشمال والجنوب في منطقة تقع إلى الشمال مباشرة من مدينة صيدا وأصابت عند انفجارها إحدى مركبات اليونيفيل. وأصابت ستة من أفراد حفظ السلام بجراح، وكانت إصابة اثنين منهم خطيرة، كما أُصيب اثنين من المدنيين اللبنانيين.
	4 - وعلى الرغم من البيئة المعادية، عملت الأطراف على الوفاء بالتزامها بالقرار 1701 (2006)، والذي كفل استمرار وقف الأعمال القتالية. وعلى الرغم من هذا، فقد فشلت الأطراف في إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات الرئيسية الأخرى بموجب القرار 1701 (2006)، حسبما ورد بتفصيل أكبر في هذا التقرير. وينبغي على الأطراف أن تبذل كل جهد ممكن للوفاء بالتزاماتها بموجب القرار إذا ما أريد أن يؤدي التقدم من الوقف الحالي للأعمال القتالية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، كما دعا القرار إلى ذلك.
	5 - وكان لبنان في الواقع بدون حكومة خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير عقب انهيار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/يناير. وكان الغياب المطول لحكومة عاملة مصحوبا بشلل مؤسسي، وسيادة الاستقطاب بين معسكري 8 آذار/مارس و 14 آذار/مارس وتدهور الأحوال الأمنية في البلد. وأدى غياب الحكومة أيضا إلى وقف العمليات التي تعد أساسية بالنسبة للبنان لإحراز المزيد من التقدم لتنفيذ التزاماته بموجب القرار 1701 (2006). ونجحت محاولات رئيس الوزراء المعين نجيب ميقاتي منذ 25 كانون الثاني/يناير لتشكيل حكومة جديدة في 13 حزيران/يونيه عندما أعلن حكومة جديدة مشكلة من 30 وزيرا ينتمون في معظمهم إلى ائتلاف 8 آذار/مارس.
	6 - وتأثر أيضا الوضع داخل لبنان وتنفيذ القرار 1701 (2006) من جراء التطورات التي حدثت في المنطقة. فقد أثر الاضطراب الذي وقع في الجمهورية العربية السورية منذ منتصف آذار/مارس، على لبنان بصفة خاصة بطرق مختلفة، وكان التأثير ملحوظا بشدة من خلال التدفق عبر حدوده الشمالية في منتصف أيار/مايو لما يُقدر بـ 000 4 شخص فروا من العنف في المدن السورية القريبة من الحدود.
	ثانيا - تنفيذ القرار 1701 (2006)
	ألف - الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	7 - تمسكت الأطراف بالتزامها بالقرار 1701 (2006) وبوقف العمليات القتالية. وظلت الحالة في منطقة عمليات اليونيفيل مستقرة وهادئة بالنسبة لمعظم الفترة، على الرغم من الانتهاكات المنتظمة للمجال الجوي اللبناني وهو حدوث عدد من الانتهاكات الأرضية للخط الأزرق. ووقع حادث مميت ومأساوي في 15 أيار/مايو خلال مظاهرة فلسطينية بالقرب من مارون الراس (بالقطاع الغربي).
	8 - وتقدر اليونيفيل أن ما بين 000 8 و 000 10 متظاهر، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، قد شاركوا في الحدث. وضمت الجهات المنظمة منظمات فلسطينية ولبنانية، من بينها حزب الله. وفي حين أن أغلبية المتظاهرين قد احتفلوا باليوم بطريقة سلمية في الموقع المعد للمناسبة، بعيد عن الخط الأزرق، فإن نحو 000 1 من المحتجين غادروا التجمع الرئيسي وتحركوا، عبر حقل للألغام، في اتجاه الخط الأزرق والسياج التقني الإسرائيلي. وتمكنت القوات المسلحة اللبنانية، عن طريق عمليات التطويق وإطلاق النار في الهواء من وقف محاولة أولى بواسطة مجموعة أصغر لبلوغ السياج التقني ولكنها لم تكن قادرة على منع المحاولة الثانية بواسطة المتظاهرين. وعند السياج التقني استخرج المتظاهرون 23 لغما مضادا للدبابات، وألقوا بالأحجار وقنبلتين حارقتين عبر السياج وحاولوا تسلقه وهدمه. وفي أعقاب إطلاق تحذير شفوي وإطلاق النار في الهواء، وجهت قوات الدفاع الإسرائيلية الذخيرة الحية مباشرة إلى المتظاهرين عند السياج. وعقب وصول التعزيزات، قامت قوات الاحتياط الخاصة التابعة للقوات المسلحة اللبنانية بإبعاد المتظاهرين عن السياج. وأبلغت القوات المسلحة اللبنانية اليونيفيل بصفة مبدئية أن 11 شخصا قد قتلوا. ونُقح هذا الرقم في وقت لاحق إلى 7، مع إصابة 111 شخصا. وعلاوة على ذلك، أبلغ كلا الطرفين اليونيفيل بأن 70 جنديا من القوات المسلحة اللبنانية و 4 جنود من قوات الدفاع الإسرائيلية قد أصيبوا بجراح طفيفة من جراء إلقاء الأحجار. وأصيب أحد جنود اليونيفيل بجراح طفيفة من جراء إلقاء الأحجار. 
	9 - وبدأت اليونيفيل على الفور في إجراء تحقيق في الحادث بغية تحديد الانتهاكات للقرار 1701 (2006) التي وقعت في ذلك اليوم، وكذلك تحديد انتشار وأوضاع وإجراءات جميع الأطراف المشاركة في الحادث. وتشير النتائج الأولية لليونيفيل إلى أن المتظاهرين قاموا، عند إلقاء الأحجار والقنابل الحارقة عبر السياج التقني الإسرائيلي والخط الأزرق، وفي محاولة منهم لهدم جزء من السياج، بعمل استفزازي وعنيف يشكل انتهاكا للقرار 1701 (2006). وحاولت القوات التابعة للقوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في المنطقة منع المتظاهرين من الاقتراب من السياج التقني والخط الأزرق واتضح مع ذلك أن عدد القوات والمعدات المتاحة غير كافية للتحول المتوقع والمخاطر المتصورة فيما يتعلق بالحدث. وفور نشرها، عملت القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة اللبنانية على دفع التجمهر سريعا إلى الخلف باستخدام العصي، والغاز المسيل للدموع وإطلاق النار الكثيف في الهواء. وعدا إطلاق طلقات نارية للتحذير المبدئي، لم تستخدم قوات الدفاع الإسرائيلي الأساليب التقليدية للسيطرة على المتجمهرين أو أي أسلوب آخر عدا الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين. وشكل إطلاق قوات الدفاع الإسرائيلية الذخيرة الحية على المتظاهرين عبر الخط الأزرق، والذي أدى إلى خسائر في أرواح المدنيين وإلى عدد كبير من الإصابات، انتهاكا للقرار 1701 (2006) ولم يكن متناسبا مع التهديد الموجه للجنود الإسرائيليين. 
	10 - وخلال الاجتماع الثلاثي في 11 أيار/مايو وفي اتصالات ثنائية مع اليونيفيل، حذرت قوات الدفاع الإسرائيلية بأنها لن تتسامح إزاء التدخل عبر السياج التقني، أو عبور الخط الأزرق، أو التهديدات الموجهة إلى قواتها. وقامت اليونيفيل، قبل اندلاع المظاهرات بتعزيز مواقعها في المنطقة. ولم تنشر اليونيفيل قواتها على الأرض خلال الحادث استنادا إلى تقييم القوات المسلحة اللبنانية وطلب تجنب التلاحم مع المتظاهرين بغية تلافي التدهور المحتمل للحالة. وباستثناء الطلب المقدم إلى اليونيفيل بالقيام بدوريات لطائرات الهليكوبتر لمراقبة الحالة من الجو، لم تطلب القوات المسلحة اللبنانية المساعدة من اليونيفيل. وبينما طلبت قوات الدفاع الإسرائيلية من اليونيفيل التدخل البري فور بلوغ المتظاهرين للسياج التقني، فإن القوات المسلحة اللبنانية أصرت على أن تبقى اليونيفيل بعيدة عن المتظاهرين بغية تلافي أي حزازات إضافية.
	11 - واستعداد لأي مناسبات متوقعة احتفالا بذكرى حرب 1967 في أوائل حزيران/يونيه، دعت اليونيفيل إلى عقد اجتماع خاص للمحفل الثلاثي في 2 حزيران/يونيه وعقد اجتماعات تنسيقية منفصلة مع كل من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية. وفي 2 حزيران/يونيه أيضا قررت القوات المسلحة اللبنانية منع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وأعلنت أن المنطقة تعد منطقة عسكرية محظورة. وفرضت القوات المسلحة اللبنانية أيضا تدابير أمنية مشددة عن طريق الانتشار على طول السياج الممتد بين قريتي كفر كلا والعديسي، ولا سيما عند بوابة فاطمة. وقامت اليونيفيل بتوفير تواجد أكبر لقواتها في الموقع، ولا سيما في المناطق الحساسة على طول الخط الأزرق. وعقب إعلان قرار القوات المسلحة اللبنانية، ألغت المنظمات الفلسطينية المظاهرات على طول الخط الأزرق. وفي 5 حزيران/يونيه، سار تجمعان صغيران على طول الخط الأزرق وجرى تفريقهما سريعا بواسطة القوات المسلحة اللبنانية.
	12 - وواصلت قوات الدفاع الإسرائيلية احتلالها للجزء الواقع شمال قرية الغجر ومنطقة ملاصقة من الأراضي الواقعة شمال الخط الأزرق، مما يشكل انتهاكا للقرار 1701 (2006). ومنذ صدور تقريري الأخير، دخلت اليونيفيل في مناقشات ثنائية مع كلا الطرفين بشأن الترتيبات الأمنية المصاحبة لاقتراح تيسير انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة. واستنادا إلى المناقشات والتعليقات الواردة، تنهمك إدارة عمليات حفظ السلام واليونيفيل في الوقت الحالي في عملية وضع الاقتراح الرسمي للترتيبات الأمنية في صيغته النهائية لكي تعتمده الأطراف.
	13 - وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات يومية تقريبا لاختراق المجال الجوي اللبناني، بما في ذلك استخدام الطائرات المقاتلة بشكل منتظم. وكما أشارت إليه التقارير السابقة، فإن هذه الطلعات الجوية تُعد انتهاكات للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية كذلك. وواصلت اليونيفيل احتجاجها على جميع الانتهاكات الجوية، وناشدت السلطات الإسرائيلية وقفها فورا. وواصلت الحكومة اللبنانية أيضا احتجاجها على الانتهاكات الجوية وطالبت بوقفها. ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تصر من جانبها على أن هذه الطلعات الجوية لا بد منها لدواع أمنية، متذرعةً، في جملة أمور، بما تعتبره عدم إنفاذ الحظر المفروض على الأسلحة.
	14 - وفي 22 آذار/مارس، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على اثنين من الرعاة اللبنانيين بالقرب من بلدة روميش (القطاع الغربي) بزعم أنهما قاما باختراق الخط الأزرق. وبعد إجراء اتصالات مع كلا الطرفين، سلَّم جيش الدفاع الإسرائيلي الشخصين إلى اليونيفيل في اليوم التالي في معبر رأس الناقورة. وسلمتهما اليونيفيل، بدورها، إلى السلطات اللبنانية. وخلص التحقيق الذي أجرته اليونيفيل إلى أنه لئن كان أحد الراعيين قد اخترق الخط الأزرق بنحو 10 أمتار، فإن الآخر كان متواجدا شمالي الخط، ولذا فإن إلقاء القبض عليه يعد انتهاكا للخط الأزرق من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي. وخلال التحقيق، أشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن الرعاة ينتهكون الخط الأزرق بانتظام في هذه المنطقة، كما كان الحال في حادث 12 كانون الثاني/يناير الذي ورد تفصيله في تقريري الأخير (S/2011/91). وهناك علامات واضحة وجلية على الخط الأزرق في منطقة الحادث.
	15 - وانتهت اليونيفيل من تحقيقها في حادث 12 كانون الثاني/يناير، عند ما ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على راعٍ آخر في نفس المنطقة. وخلص التحقيق إلى أن الأدلة المتاحة تشير إلى احتمال انتهاك الراعي للخط الأزرق. وكنتيجة لعدد الحوادث في هذه المنطقة، قامت اليونيفيل بتكثيف دورياتها اليومية الراجلة والراكبة وزيادة عدد مراكز المراقبة على طول الخط الأزرق في هذه المنطقة. ودعت اليونيفيل أيضا القوات المسلحة اللبنانية إلى زيادة أنشطتها وتوعية الرعاة المحليين فيما يتعلق برعي مواشيهم على مقربة من الخط الأزرق.
	16 - وحدثت انتهاكات برية أخرى للخط الأزرق، معظمها غير مقصود، من رعاة ومزارعين يرعون ماشيتهم أو يعملون في حقولهم، لا سيما في منطقتي مزارع شبعا وكفر شوبا. وفي 3 آذار/مارس، عبرت حفارة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي الخط الأزرق، عن غير قصد أيضا على ما يبدو، وهي تقوم بأعمال صيانة على طول السياج التقني في جوار بلدة المطلة. وفي 14 نيسان/أبريل، عبرت دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي السياج التقني في منطقة مجاورة للعديسة، مما أدى لإطلاق وسائل الإنذار على الجانب اللبناني. وأرسلت اليونيفيل دوريات إلى المنطقة، تمركزت بين الطرفين، وقامت لاحقا بتعزيز وجودها في الميدان. ولم يحدث أي اختراق للخط الأزرق، هي حقيقة سلمت بها القوات المسلحة اللبنانية. غير أن عمل جيش الدفاع الإسرائيلي أدى إلى زيادة سريعة في التوتر وكان من الممكن أن يؤدي إلى حادث لولا وجود اليونيفيل. وفي جميع الحالات، كانت اليونيفيل على اتصال مع قيادتي جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش اللبناني وتحثهما على توخي أقصى درجات الحذر في أي أعمال على طول الخط الأزرق يمكن تصورها على أنها أعمال استفزازية وتزيد من تفاقم التوترات.
	17 - وشاهدت اليونيفيل، بضع مرات، مدنيين يقومون بإلقاء الحجارة على السياج التقني الإسرائيلي في كفر كلا والعديسة بالمنطقة المشاع (القطاع الشرقي). وفي 16 آذار/مارس، تم إلقاء الحجارة مرتين من جانب السياج التقني الإسرائيلي، حيث يوجد موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي، أفراد القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل الذين كانوا في أثناء خدمتهم بالقرب من بوابة فاطمة القريبة من كفر كلا. وأبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي اليونيفيل بأنه يقوم بالتحقيق في هذا الحادث. وواصلت اليونيفل عملها مع كلا الطرفين للحد من جميع هذه الأنشطة العدوانية وحثتهما على توخي أقصى درجة من الانضباط وإبلاغ اليونيفيل بأي انتهاك من هذا القبيل.
	18 - وعاينت اليونيفيل عشر حالات من تصويب الأسلحة عبر الخط الأزرق. وفي أربع حالات، صوب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أسلحتهم باتجاه أفراد اليونيفيل؛ وفي خمس حالات أخرى، صوب أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي أسلحتهم باتجاه المدنيين اللبنانيين أو أفراد القوات المسلحة اللبنانية. ووقع أخطر حادث في 1 حزيران/يونيه عندما صوب جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي رشاشا ثقيلا محملا على مركبة نحو جنود في نقطة تفتيش تابعة للقوات المسلحة اللبنانية على الجانب الغربي من بلدة الغجر. وأدى هذا الحادث إلى تصاعد التوتر بصفة مؤقتة من كلا الجانبين على الخط الأزرق، وعادت الأمور إلى حالتها المعتادة عندما غادرت دورية جيش الدفاع الإسرائيلي الموقع. وفي إحدى المرات، صوب جندي من الجيش اللبناني سلاحه باتجاه إسرائيل بجوار جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. واحتجت اليونيفيل على جميع حوادث تصويب الأسلحة وأرسلت جنودها، كلما لزم ذلك وأمكن، للتدخل بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي سعيا لمنع تصعيد هذه الحوادث. وهناك أيضا عدد من الادعاءات المتعلقة بتصويب الأسلحة، لا سيما في منطقتي العديسة وكفر كلا، دفعت اليونيفيل إلى إنشاء مركز مراقبة إضافية في منطقة العديسة.
	19 - ورغم مواصلة كلا الطرفين الإعراب عن التزامه بوضع علامات واضحة على الخط الأزرق، فإن عدم توافق الآراء على النقاط موضع الخلاف ما زال قائما، مما يؤدي إلى استمرار تأخير العملية. ونتيجة لذلك، لم يحرز أي تقدم في قياس الإحداثيات الجغرافية داخل القطاعات القائمة، كما أن الجهود الرامية إلى تحديد قطاع جديد لوضع العلامات ثبت أيضا عدم نجاحها. وعلى الرغم من هذا المأزق، فقد قدم كلا الطرفين إلى اليونيفيل مؤخرا، بعد المناقشات الثنائية التي أجرتها معهما، قائمة للإحداثيات الجغرافية التي يرغبان في وضع علامات عليها. وتعمل اليونيفيل على استعراض هاتين القائمتين، وبعد تحديد النقاط المشتركة، سيقترح على الطرفين الشروع فورا في وضع العلامات على تلك الإحداثيات.
	20 - ولا يزال التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يشكل حجر الأساس لتنفيذ القرار 1701 (2006). واستمرت الجهود بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية لتكثيف تنسيق الأنشطة التي يضطلعان بها ولزيادة تعزيز التعاون بينهما. وحافظ كل منهما على المواقع الخاصة به واستمرا في الاضطلاع بعملياتهما اليومية التي تشمل القيام بالدوريات وإقامة نقاط التفتيش ومواقع المراقبة. وقامت اليونيفيل من جانبها بما متوسطه 300 دورية يوميا، إضافة إلى الدوريات المنتظمة للطائرات المروحية وعمليات أخرى. كما واصلت القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل عملياتهما المشتركة، التي شملت في المتوسط 13 عملية للحيلولة دون إطلاق القذائف، على فترات امتدت كل منها 24 ساعة، و 6 دوريات راجلة يوميا، مع إقامة 18 نقطة تفتيش مشتركة، ست منها على نهر الليطاني. وحافظ الجيش اللبناني على انتشاره في منطقة عمليات اليونيفيل بمستوى أربعة ألوية حتى منتصف حزيران/يونيه عند ما قام بتعديل هيكل انتشاره من أربعة ألوية إلى ثلاثة ألوية، إضافة إلى كتيبتين مع الاحتفاظ بالعدد الإجمالي للقوات المنتشرة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت اليونيفيل والجيش اللبناني بعدة مناورات مشتركة واسعة النطاق لإطلاق النار، شملت التدرُّب على الإجلاء الجماعي للمصابين ومناورة واحدة لإطلاق نيران المدفعية.
	21 - وتمتعت اليونيفيل عموما بحرية الحركة في منطقة عملياتها بأسرها، وقامت بما يتراوح بين 000 9 و 000 10 دورية شهريا. وفي مرتين، في 30 أيار/مايو و 5 حزيران/يونيه، صوب ركاب على متن سيارات مدنية مسدسات باتجاه اليونيفيل، وفي مرتين، قام مدنيون محليون بعرقلة سير الدوريات. وفي 21 آذار/مارس، اعترضت مركبتان مدنيتان دورية تابعة لليونيفيل بالقرب من قرية حانين (القطاع الغربي) من الأمام والخلف. وعندما رفض المدنيون تحريك مركباتهم، تمكنت الدورية من الالتفاف حولهم وغادرت الموقع. وأبلغ الجيش اللبناني اليونيفيل في وقت لاحق أن كلا السائقين أساءا فهم طلبات الدورية. وفي 31 آذار/مارس، اعترضت مركبة مدنية دورية تابعة لفريق المراقبين في لبنان بالقرب من منطقة بنت جبيل. وبعد وصول الجيش اللبناني إلى الموقع، جرى إيضاح أنه تم إيقاف دورية فريق المراقبين لأنها التقطت صورا فوتوغرافية. وبناء على طلب من القوات المسلحة اللبنانية، سلمت الدورية بطاقة ذاكرة آلة التصوير، والتي قامت القوات المسلحة اللبنانية بردها فيما بعد. وإضافة إلى ذلك، اقترب أشخاص من مركبة تابعة لليونيفيل، واشتكوا من موقعها قرب نهر الليطاني. وركلوا المركبة وألقوا عليها حجارة. وغادروا المكان عند ما رأوا بقية دورية اليونيفيل تقترب. وفي 18 نيسان/أبريل، رفض أشخاص كانوا يلتقطون صورا لموقع تابع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي التوقف عندما طلبت اليونيفيل ذلك. وعندما التقطت اليونيفيل صورا لهؤلاء الأشخاص، استولوا على آلة التصوير وسحبوا بطاقة الذاكرة قبل إعادة آلة التصوير. وأعادت القوات المسلحة اللبنانية بطاقة الذاكرة في وقت لاحق من نفس اليوم. وفي 9 حزيران/يونيه، أوقفت سيارة تقل أربعة مدنيين دورية تابعة لليونيفيل بالقرب من مجدل سليم. واستولى الأشخاص على جهاز لتحديد المواقع بالساتل وخريطة وآلة تصوير وعدة وثائق للمركبة من الدورية وهربوا من الموقع. واحتجت اليونيفيل بشدة على جميع هذه الحوادث لدى القوات المسلحة اللبنانية.
	22 - وعلى الرغم من الحوادث المذكورة أعلاه، فإن موقف السكان المحليين تجاه اليونيفيل ما زال إيجابيا بصفة عامة. وواصلت الوحدات المعنية بالشؤون المدنية والتنسيق المدني العسكري في مقر القيادة وعلى مستوى القطاعات الاضطلاع بأنشطة الاتصال والتوعية بشكل منتظم. وساهمت مشاركة اليونيفيل في المهرجانات المحلية وغير ذلك من المناسبات في تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ولقيت تقبلا إيجابيا من جانب السكان المحليين. واستمر تنفيذ المشاريع السريعة الأثر بتمويل من البلدان المساهمة بالقوات ومن ميزانية اليونيفيل.
	23 - وواصلت اليونيفيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين، أو معدات أو أسلحة، ما عدا التابع منها للحكومة اللبنانية واليونيفيل، وفقا للقرار 1701 (2006). وأبلغ الجيش اللبناني اليونيفيل في 23 أيار/مايو أنه قد اعترض وأوقف، في المنطقة المحيطة بحاصبيا خارج القطاع الشرقي من منطقة عمليات اليونيفيل، شخصا كان يحاول تهريب صاروخ غير مسلح إلى منطقة عمليات اليونيفيل.
	24 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صادفت اليونيفيل أفرادا يحملون أسلحة صيد داخل منطقة العمليات. وفي مناسبتين، في حفل عودة إلى الوطن وجنازة، تم العثور على عدة أفراد يحملون بنادق من طراز AK-47 أو أنواع مماثلة من السلاح ويطلقون الرصاص في الهواء. ويشكل وجود أي أسلحة باستثناء الأسلحة التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل في جنوب نهر الليطاني انتهاكا للقرار 1701 (2006). وعمل الجيش اللبناني واليونيفيل معا على الحد من جميع أنشطة الصيد. وأدى هذا العمل الاستباقي إلى قيام الجيش اللبناني باحتجاز عدة أفراد ومصادرة أسلحتهم. وإضافة إلى ذلك، كان يوجد أفراد مسلحون وأسلحة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة العمليات.
	25 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكتشف اليونيفيل أي مخابئ للأسلحة أو معدات أو هياكل عسكرية. وقامت اليونيفيل بعمليات تفقد روتينية لمواقع، من بينها تحصينات وكهوف، كُشف عنها سابقا وكانت تستخدمها عناصر مسلحة في منطقة العمليات، ولكنها لم تعثر على ما يشير إلى أنها تستخدم من جديد ولا على ما يثبت إقامة مواقع عسكرية جديدة في منطقة عملياتها. وفي 18 آذار/مارس، أصدر الجيش اللبناني بيانات تفيد بأن وحدة متخصصة تابعة للجيش اللبناني قامت بتفكيك منظومة تجسس وتصوير زرعتها إسرائيل وموهتها في شكل صخرة في منطقة شمع قرب صور. وفي 21 آذار/مارس، أرسل وزير الخارجية اللبناني المؤقت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام وإلى رئيس مجلس الأمن (A/65/805-S/2011/174) احتجاجا على الحادث باعتباره انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006). ولم تقدم أي معلومات إلى اليونيفيل قبل هذا الحادث ولا بعده رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها إلى الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي لتقديم جميع المعلومات ذات الصلة التي تحتاج إليها اليونيفيل للتأكد من الحقائق.
	26 -  وتصر الحكومة الإسرائيلية على أن حزب الله يواصل تعزيز وجوده وقدرته العسكريين، بما في ذلك في منطقة عمليات اليونيفيل. وتتهم حزب الله أيضا بالحفاظ على مواقعه ووحداته العسكرية داخل مناطق آهلة بالسكان في جنوب لبنان، وأنه يجري نقل أسلحة غير مأذون بها إلى لبنان، بما في ذلك إلى منطقة عمليات اليونيفيل.
	27 - وتقوم اليونيفيل، بالتعاون مع الجيش اللبناني، بالتحقيق فورا في أي ادعاء بوجود أفراد مسلحين أو أسلحة بصفة غير شرعية في منطقة عملياتها إذا تلقت معلومات محددة. وهي لا تزال مصممة على استخدام جميع الوسائل المتاحة في إطار ولايتها وإلى أقصى حد تجيزه قواعد الاشتباك الخاصة بها. ولا يحق لها، في إطار ولايتها، تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة ما لم تكن هناك أدلة موثوق بها على أن ثمة انتهاكا للقرار 1701 (2006)، ولا سيما وجود خطر وشيك بالقيام بنشاط معادي انطلاقا من هذا الموقع بالتحديد. وحتى الآن، لم تتلق اليونيفيل أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل يثبت ذلك. وما زالت قيادة الجيش اللبناني تؤكد أنها ستتحرك على الفور ما إن تتلقى أدلة على وجود أفراد مسلحين أو أسلحة غير مأذون بها في المنطقة، لوضع حد لأي نشاط غير قانوني ينتهك القرار 1701 (2006) والقرارات الحكومية ذات الصلة، وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بالوجود غير الشرعي لأفراد مسلحين ولأسلحة جنوبي نهر الليطاني.
	28 - وواصلت فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل تنفيذ ولايتها المزدوجة المتمثلة في إجراء عمليات الحظر البحرية في منطقة العمليات البحرية وتدريب القوات البحرية اللبنانية. وقامت فرقة العمل البحرية، منذ إنشائها في تشرين الأول/أكتوبر 2006، باعتراض وتفتيش أكثر من 107 38 سفن، وفتشت البحرية اللبنانية ما مجموعه 078 1 سفينة تجارية اعتبرتها مشبوهة، نُفِّذت 213 عملية تفتيش منها منذ صدور تقريري الأخير. وفتشت القوات البحرية اللبنانية وموظفو الجمارك السفن للتأكد من أنه لا يوجد على متنها أية أسلحة أو ما يتصل بها من عتاد غير مأذون به، وسُمح لجميعها بمتابعة إبحارها. ونظمت فرقة العمل البحرية والقوات البحرية اللبنانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 71 حلقة عمل في البر و 184 دورة تدريبية في البحر. وواصل أفراد القوات البحرية اللبنانية تحسين قدراتهم بإجراء تدريبات أثناء العمل إذ كانوا يتولون قيادة عمليات الحظر البحرية. ونجمت بعض القيود عن عدم كفاية عدد سفن البحرية اللبنانية التي يمكنها تحمل الأحوال الجوية السيئة.
	29 - واستمرت الحوادث على طول خط العوامات إذ أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قنابل الأعماق أو قنابل مضيئة وطلقات تحذيرية على طول هذا الخط. ولا تشمل ولاية اليونيفيل مراقبة خط العوامات الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد ولا تعترف به الحكومة اللبنانية. وفي الاجتماع الثلاثي الأطراف المعقود في 7 آذار/مارس، طلب الجيش اللبناني إلى اليونيفيل أن تقيم خط أمن بحري بين لبنان وإسرائيل. واتفقت الأطراف على أن تجري اليونيفيل مناقشات ثنائية تمهيدية مع الطرفين بشأن المسائل الأمنية البحرية عموما وقد كتب قائد القوة إلى الطرفين بهذا الشأن. 
	باء - ترتيبات الأمن والاتصال
	30 - لا تزال الاجتماعات الثلاثية الشهرية، التي يترأسها قائد قوة اليونيفيل ويحضرها ممثلون كبار عن القوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي، تشكل عنصرا لا غنى عنه في عملية الاتصال والتنسيق المنتظمة بين اليونيفيل والطرفين المعنيين، كما لا تزال تشكل آلية رئيسية لمعالجة القضايا العملياتية الأمنية والعسكرية المتصلة بتنفيذ القرار 1701 (2006). وخلال الاجتماعات نوقشت أيضا التحقيقات في الحوادث وانتهاكات القرار باعتبارها وسيلة لتفادي وقوع هذه الحوادث في المستقبل وتحسين الاستقرار في المناطق الواقعة على طول الخط الأزرق. وحافظ الطرفان على التزاماتهما بالمنتدى. غير أن استمرار الجمود بشأن وضع علامات على طول الخط الأزرق وقرار إسرائيل بعدم تجديد اتفاق إنساني يتيح للمزارعين في منطقة بليدا الوصول إلى أجزاء من بساتين الزيتون الواقعة جنوب الخط الأزرق قد يؤثر على المستوى العام للثقة بين الطرفين. وعقد المنتدى اجتماعا استثنائيا في 2 حزيران/يونيه ناقش فيه تقرير التحقيق الأولي الذي قدمته اليونيفيل عن الأحداث التي جرت في 15 أيار/مايو. وأعرب الطرفان عن التزامهما بعدم تكرار مثل هذا الحادث المأساوي. ورغم عدم إبرام أي اتفاق رسمي بشأن الإجراءات التشغيلية في المناطق الحساسة الواقعة على طول الخط الأزرق، فقد استُنبِط أسلوب عمل إجرائي مع الطرفين، وحافظت اليونيفيل من جهتها على انتشارها المعزز في منطقتي كفركلا والعديسة، الأمر الذي أسهم في خفض عدد الحوادث في تلك المنطقتين. وتأسيسا على هذا الأثر الإيجابي، استعرضت اليونيفيل الترتيبات واقترحت على الطرفين تطبيق إجراءات تشغيلية محددة في تلك المنطقتين في الأشهر المقبلة. وتشارك اليونيفيل مع الطرفين، بغية توسيع نطاق تلك الإجراءات لتشمل مناطق أخرى أُبلغ عن وقوع حوادث فيها في الأشهر الأخيرة. 
	31 - ومنذ صدور تقريري الأخير، عقدت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية ثلاث اجتماعات للحوار الاستراتيجي، ناقش فيها وفدا الجهتين الاختصاصات والنظام الداخلي. 
	32 - وتواصلت المحادثات المنتظمة بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية على المستويين العملياتي والتكتيكي من خلال عقد لقاءات تفاعلية منتظمة مع مقر القوات المسلحة اللبنانية، من خلال القيام بأنشطة اتصال يومية. وشمل هذا الأمر وضع ضباط اتصال من الجيش اللبناني في مقر قوة اليونيفيل وعلى مستوى القطاعات، وكذلك وضع ضابط اتصال من اليونيفيل في مقر الجيش اللبناني لقطاع جنوب نهر الليطاني الواقع في صور. 
	33 - وواصلت اليونيفيل أيضا اتصالها وتنسيقها بصورة فعالة مع جيش الدفاع الإسرائيلي، بطرق منها إجراء محادثات منتظمة بين قائد قوة اليونيفيل ونظرائه، ووَضْعُ ضابطيْ اتصال من اليونيفيل في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي الواقع في صفد. ولم يحرز أي تقدم في ما يخص إنشاء مكتب لليونيفيل في تل أبيب. 
	جيم - نزع سلاح الجماعات المسلحة
	34 - لا يزال بقاء سلاح حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، في انتهاك للقرارات 1559 (2004)، و 1680 (2006)، و 1701 (2006)، يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادتها الكاملة على إقليمها. 
	35 - ولا يزال حزب الله يؤكد امتلاكه ترسانة عسكرية كبيرة منفصلة عن ترسانة الدولة اللبنانية، يستخدمها لأغراض دفاعية ضد إسرائيل. وفي العديد من التصريحات العلنية التي أدلى بها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أشار إلى أن حزبه سيواصل التدرّب وإجراء المناورات والتسلّح لحماية لبنان وموارده الطبيعية مما أسماه ”الهجمات الإسرائيلية المحتملة“. 
	36 - وتقدمت قضية سلاح حزب الله إلى واجهة الجدل السياسي في لبنان خلال حشد سياسي ضخم نظمه تحالف 14 آذار/مارس في 13 آذار/مارس، احتفالا بالذكرى السنوية السادسة لتشكيله. وندد جميع المتكلمين باستمرار وجود السلاح خارج سيطرة الدولة واستخدامه أداة سياسية في الساحة المحلية. 
	37 - ولم يحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير باتجاه تفكيك القواعد العسكرية التي تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة. ولا تخضع هذه القواعد العسكرية لسيطرة الدولة اللبنانية، مع وجود معظمها على جانبي الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية. وعلى غرار دعوتي في تقريري السابق، فإني أدعو السلطات اللبنانية مرة أخرى لتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة، وأدعو حكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في هذه الجهود. 
	38 - ولم تسجَّل خلال الفترة المشمولة بالتقرير أية حوادث أمنية كبيرة في 12 مخيما للفلسطينيين في لبنان. وتواصل السلطات الأمنية اللبنانية الإشارة إلى التعاون الجيد القائم بين الجيش اللبناني والمسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في المخيمات. وسلطت هذه السلطات الضوء أيضا على تأثر الأوضاع الأمنية إيجابيا بإبرام اتفاق المصالحة في 27 نيسان/أبريل بين الأطراف الفلسطينية تحت رعاية الحكومة المصرية. 
	39 - وسُلط الضوء على وجود جماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة في لبنان في 23 آذار/مارس عندما اختُطِفَ سبعة سياح إستونيين في منطقة البقاع، بالقرب من الحدود مع الجمهورية العربية السورية. وحتى وقت إعداد هذا التقرير كان مكان وجود هؤلاء الرجال لا يزال مجهولا. وتواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية بذل جهودها في سبيل تأمين إطلاق سراحهم، بالتعاون مع السلطات الإستونية. وإني أدعو إلى إطلاق سراحهم على الفور.
	40 - وما زلت مقتنعا بأنه ينبغي نزع سلاح الجماعات المسلحة من خلال عملية سياسية محلية، لكي لا يكون ثمة أسلحة أو سلطة في لبنان بخلاف أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها. وقد التزم الزعماء اللبنانيون بعملية من هذا القبيل في أيار/مايو 2008 عندما قرروا دعوة لجنة الحوار الوطني للانعقاد من أجل الموافقة على استراتيجية وطنية للدفاع، سيتعين عليها النظر، بدورها، في قضية الأسلحة الموجودة خارج سيطرة الدولة. ولم تجتمع لجنة الحوار الوطني منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.
	دال - حظر توريد الأسلحة
	41 - قرر مجلس الأمن في القرار 1701 (2006) أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، ببيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد. ولم تبلِّغ الحكومة اللبنانية عن أي انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006). وتدَّعي حكومة إسرائيل، من جهتها، أن حزب الله يواصل تعزيز ترسانته من الأسلحة. ومع أن الأمم المتحدة تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، فهي غير قادرة على أن تتحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات. 
	42 - ويطلب القرار 1701 (2006) أيضا من الحكومة اللبنانية تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها. وأبلغت السلطات اللبنانية منسقي الخاص بأنه لم يطرأ أي تغيير على نشر عناصر أمنية لإدارة الحدود، باستثناء نشر سريتين إضافيتين من الجيش اللبناني على النحو الوارد في الفقرة 43 أدناه. 
	43 - ولا تزال مهمة إدارة الحدود الشمالية مع الجمهورية العربية السورية منوطة بالقوة المشتركة لمراقبة الحدود، التي تضم 700 فرد من الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعة (القوات المسلحة، والأمن الداخلي، والأمن العام، والجمارك). وفي النصف الأول من أيار/مايو، أدَّت الحالة في المدن السورية القريبة من الحدود مع لبنان إلى تدفق نحو 000 4 شخص إلى لبنان عبر حدوده الشمالية. واستجابة لذلك، نشرت القوات المسلحة اللبنانية سريتين إضافيتين، يبلغ تعدادهما قرابة 220 جنديا، لدعم قوة الحدود المشتركة. وفي مطلع حزيران/يونيه، كان كثير من المشردين قد عاد إلى الجمهورية العربية السورية. وتنسِّق الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية بشأن توفير المساعدة للمشردين، وكذلك بشأن مسائل حمايتهم وتحديد أوضاعهم. وأكّد الرئيس سليمان لمنسقي الخاص أن لبنان سيتقيد بالتزاماته الدولية في هذا الصدد. 
	44 - وعلى الحدود الشرقية، يواصل الجيش اللبناني نشر نحو 600 جندي، و 200 فرد من قوات الأمن الداخلي، على امتداد مسافة 80 كيلو مترا، متاخمة لمنطقة عمليات قوة الحدود المشتركة الموجودة، وصولا إلى عرسال. ويخطط الجيش اللبناني لنشر كتيبة حدودية ثالثة ستعمل بين قرية عرسال ونقطة العبور الرئيسية في المصنع.
	45 - وفي اجتماع ترأسه منسقي الخاص في 14 نيسان/أبريل 2011، لاحظ سفراء البلدان المانحة التي تواصل المشاركة في توفير الدعم للبنان من أجل تحسين قدرته على إدارة الحدود، أن عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الحدود يجعل من الصعب حشد موارد إضافية، وأعادوا مجددا تأكيد الحاجة إلى اعتماد مثل هذه الاستراتيجية الوطنية. واتفقت الجهات المانحة على الاستمرار في تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المشاريع الجارية لدعم لبنان في ما يخص إدارة الحدود. غير أن عدم وجود حكومة في لبنان حال دون إحراز تقدم في اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الحدود على أساس مشروع الاستراتيجية الذي وضعه المنسق الوطني في عام 2010. 
	46 - ولا تزال الإدارة الفعالة للحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية تتأثر سلبيا بعدم ترسيم الحدود أو وضع علاماتها، وباستمرار وجود القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة على جانبي الحدود بين البلدين. 
	هـاء - الألغام الأرضية والقنابل العنقودية 
	47 - يُعد المركز اللبناني للإجراءات المتعلقة بالألغام، وهو وحدة تابعة للجيش اللبناني، هو السلطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام في لبنان التي تضطلع بالمسؤولية التامة عن إدارة جميع عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية. ولا يزال مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام يوفر الدعم لليونيفيل وللمركز اللبناني للإجراءات المتعلقة بالألغام في ما يخص أنشطة إزالة الألغام/الذخائر غير المنفجرة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجّلت 8 مناطق استهدفتها القنابل العنقودية، وبلغ بذلك مجموعها 135 1 منطقة.
	48 - ويبلغ العدد الإجمالي للقتلى والجرحى في صفوف العاملين في أنشطة إزالة الألغام، جراء تلك الأنشطة، منذ آب/أغسطس 2006 ما مجموعه 63 شخصا، منهم 14 قتيلا و 49 جريحا. أما في ما يخص الحوادث/الأحداث المدنية، وقع حادث في سنايا (جزين) يوم 31 آذار/مارس من انفجار لغم مضاد للدبابات وأسفر عن جرح شخص. وأسفر حادث آخر تسببت فيه قنبلة عنقودية عن مقتل مدني في دير قانون، بـرأس العين. ويرفع هذان الحادثان عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى 292، من بـينهم 29 قتيلا و 263 جريحا.
	49 - وتجري الاستعدادات في لبنان من أجل استضافة الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية في أيلول/سبتمبر 2011. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر ألف مندوب تقريبا، من بـينهم ممثلو دول أطراف في الاتفاقية، وممثلون عن منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني.
	واو - ترسيم الحدود
	50 - وشجـع مجلس الأمن في الفقرة 4 من قراره 1680 (2006)، بشـدة حكومة الجمهورية العربية السورية على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمته الحكومة اللبنانية بترسيم حدودهما المشتركة، وخاصة في تلك المناطق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع. ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة هامة نحو تحسين إدارة الحدود وضمان سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. ووجه المجلس هذه الدعوة من جديد في قراره 1701 (2006).
	51 - وخلال المرحلة المشمولة بالتقرير، لم يُحرز أي تقدم نحو ترسيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية ووضع علاماتها بالرغم من الالتزامات التي أعرب عنها في اجتماعات قمة عديدة بين الرئيس الأسد والرئيس سليمان منذ آب/أغسطس 2008. ولم تجتمع بعد لجنة الحدود اللبنانية السورية المشتركة المكلفة بهذه المسائل. وحتى الآن، حدد لبنان وحده المشاركين نيابة عنه في اللجنة.
	52 - ولم يُحرز أي تقدم أيضا بشأن مسألة منطقة مزارع شبعا. وبالرغم من طلباتـي المتكررة، لم أتلق أي رد فعل من الجمهورية العربية السورية أو إسرائيل بشأن تحديد الحدود المؤقتة لهذه المنطقة كما ورد في تقريري عن تنفيذ القرار 1701 (2006) الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (S/2007/641).
	ثالثا - أمن وسلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	53 - في 27 أيار/مايو، تعرضت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لهجوم إرهابي مباشر عند انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق ومتحكم فيها عن بُـعد، في قافلة لوجستية لليونيفيل عند مرورها على الطريق الرئيسي الساحلي الكبير الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، أي طريق الإمداد الرئيسي لليونيفيل. وأسفر الهجوم عن جرح ستة من عناصر حفظ السلام الإيطاليين، اثنان منهم أصيـبا بجروح خطيرة فيما تعرض أربعة لجروح تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى التسبب في جروح بسيطة لاثنين من المدنيين اللبنانيين. ووقع الانفجار بالقرب من مكان وقوع هجوم على مركبة لليونيفيل في كانون الثاني/يناير 2008 (انظر S/2008/135). وأجرت السلطات اللبنانية واليونيفيل تحقيقا في الحادث على الفور. وكان هذا هو الهجوم الرابع ضد اليونيفيل منذ اتخاذ القرار 1701 (2006) والأول على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وكما كان الشأن في الحوادث السابقة، لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم. ونددت كل السلطات اللبنانية العليا بالهجوم وكذلك فعل الزعماء السياسيون من كل التوجهات السياسية. كما فتحت السلطات الإيطالية كذلك تحقيقا في الهجوم.
	54 - وما زالت مسألة أمن موظفي اليونيفيل وسلامتهم تحظى بأولوية عالية. وبالرغم من التزام جميع الأطراف بكفالة سلامة اليونيفيل وأمنها، وتولِّي حكومة لبنان مسؤولية الحفاظ على سيادة القانون وحفظ النظام، تواصل اليونيفيل تطبيق التدابير الرامية إلى التخفيف من المخاطر، وتشمل عقد دورات تدريبية لتوعية الموظفين بشؤون السلامة، وتركيب تجهيزات أمنية لحماية المنشآت والأصول. وتجري بصورة منتظمة مراجعة الخطط الأمنية وتدابير تخفيف المخاطر التي تطبقها البعثة، كما نفذت البعثة تمارين متعلقة بالتأهب لإجلاء الموظفين المدنيين. ويتعاون كل من اليونيفيل والسلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية بصورة منتظمة من أجل ضمان التصدي بالطريقة الملائمة للتهديدات الأمنية.
	55 - وواصلت اليونيفيل متابعة القضايا المرفوعة في المحكمة العسكرية اللبنانية ضد أفراد متهمين بتشكيل جماعات مسلحة بغرض شن هجمات عليها. ففي 7 آذار/مارس، صدرت تسعة أحكام، أحدها حكم غيابي، بسجن أفراد لفترات تتراوح بين 18 شهرا وخمس سنوات، لحيازتهم متفجرات وللتخطيط والقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني واليونيفيل. ولا يزال القضاء ينظر في قضية واحدة، تشمل إجمـالا 10 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لشن هجمات ضد اليونيفيل. وتم تأجيل جلسة كان من المقرر أن تعقد يوم 23 أيار/مايو إلى أواخر تموز/يوليه.
	رابعا - انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	56 - بلغ القوام الإجمالي للقوات العسكرية لبعثة اليونيفيل في 15 حزيران/يونيه 925 11 فرداً، 574 منهم من النساء. وتضم البعثة 353 موظفاً دولياً و 657 موظفاً وطنياً من المدنيين، 103 و 169 منهم على التوالي، من النساء. وتتلقى اليونيفيل الدعم أيضا من 52 مراقباً عسكرياً من فريق مراقبي لبنان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، من بينهم 5 نساء.
	57 - ويجري تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض التقني الذي شاركت في إجرائه إدارة عمليات حفظ السلام واليونيفيل، ومن بينها التعديلات الموصى بإدخالها على هيكل القوة وأصولها واحتياجاتها. وفي 1 آذار/مارس، أنشئت القوات الاحتياطية لقائد اليونيفيل من خلال دمج الكتيبة الفرنسية مع قوة الرد السريع. وتمت إعادة رسم مجالات المسؤولية للكتائب المجاورة لتشمـل مجال الكتيبة الفرنسية السابقة. وفي 30 أيار/مايو، وصلت الفرقة المتقدمة للكتيبة الأيرلندية الوافدة، في حين من المقرر أن يتم انتشار القوة الرئيسية في أواخر حزيران/يونيه.
	خامسا - ملاحظات
	58 - يساورنـي القلق من أن الركود في التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) منع الأطراف من التحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار والوصول إلى حل طويل الأجل، كما يطلب القرار ذلك. ويساورني القلق بشكل خاص إزاء الحادثين الخطيرين، الأول الذي اختبر في 15 أيار/مايو الترتيبات الأمنية الموضوعة بموجب القرار 1701 (2006)، والثاني هو الهجوم المباشر الذي شنـه مهاجمون غير معروفين على اليونيفيل. وكون هذه التطورات تقع في سياق إقليمي متوتر يزيد أكثر من خطورتـها.
	59 - ويساورني القلق بسبب الأحداث التي وقعت قرب مارون الراس يوم 15 أيار/مايو، والتي استعمل خلالها جيش الدفاع الإسرائيلي الذخيرة الحية مباشرة ضد متظاهرين غير مسلحين حاولوا اختراق السياج التقني. وفي نفس الوقت، كان المنظمون مسؤولين عن ضمان عدم اقتراب المتظاهرين من السياج التقني وعدم لجوئهم إلى العنف. وأُعرب عن أسفـي لحدوث وفيات.
	60 - ويتحمل الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي المسؤولية الرئيسية في ما يتعلق بمنع وتصحيح كل خرق للقرار 1701 (2006). وأدعو السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية إلى إنفاذ القانون والنظام في المنطقة ومنع أي حادث على الخط الأزرق ينطلق من الأراضي اللبنانية. ويجب على القوات المسلحة اللبنانية أن تستخدم استخداما كاملا دعم ومساعدة اليونيفيل، حسب الاقتضاء. كما أدعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الامتناع عن الرد بالذخيرة الحية في مثل هذه الحالات، باستثناء الحالات التي تتطلب ذلك بوضوح للدفاع الفوري عن النفس. فبالرغم من الحق الأصيل لكل بلـد في الدفاع عن النفس، يحتاج جيش الدفاع الإسرائيلي دائما لتطبيق التدابير الإجرائية المناسبة، بما في ذلك تدابير السيطرة على الحشـود، التي تكون متكافئة مع الخطر الوشيك على قواته ومدنيـيه. وأدعو الطرفين إلى استعمال ترتيبات الاتصال والتنسيق المتفق عليها بصفة كاملة، والعمل عن كثب مع اليونيفيل من أجل التخفيف من خطر تزايد العنف.
	61 - وأُدينُ الهجوم الذي وقع في 27 أيار/مايو علـى موظفي اليونيفيل وأسفر عن جرح ستة من عناصر حفظ السلام، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة، وكذلك إصابة اثنين من المدنيين اللبنانيين. وأدعو السلطات اللبنانية إلى القيام بقصارى جهودها من أجل محاكمة مرتكبي الهجوم. ولا يزال يساورني القلق إزاء أمن موظفي الأمم المتحدة وأحث الطرفين على الوفاء بالتزامهما من أجل احترام سلامتهم وأمنهم.
	62 - وبالرغم من خطورة هذه الأحداث، سـاد الاستقرار والهدوء النسبيان في مجال عمليات اليونيفيل خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير. ولا يزال التزام حكومتيْ إسرائيل ولبنان بأحكام القرار 1701 (2006) ووقف أعمال القتال يحظـى بأهميـة في هذا الصدد. ولا شك في أن الترتيبات التي وضعها قرار مجلس الأمن 1701 (2006) قد ساهمت في الحفاظ على الاستقرار واحتواء التوترات في المنطقة. وهذا الإنجاز ليس بالهيِّن. ومع ذلك، فإن عدم إحراز تقدم حقيقي في التنفيذ الكامل للقرار، ستبقى الحالة على طول الخط الأزرق هشة على نحو خطر.
	63 - ولذلك أدعو الطرفين إلى الاستفادة إلى أقصى حد من البيئة الاستراتيجية الجديدة التي ساعدت اليونيفيل، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، في التمركـز في منطقة العمليات من أجل إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ القرار 1701 (2006)، بما في ذلك احترام الخط الأزرق في مجملـه واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وبالإضافة إلى ذلك، أدعو حكومة إسرائيل إلى الحفاظ على التزامها بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة من أجل الوصول إلى هذه الغاية. وأدعو كذلك الحكومة الجديدة للبنان، التي يترأسها رئيس الوزراء ميقاتي، إلى الإعلان عن التزامها القاطع بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) وبجميع التزامات لبنان الدولية، واتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد.
	64 - ويشجعني التزام القوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي بالعمل على نحو وثيق مع اليونيفيل، بما في ذلك في إجراءات العمليات الخاصة في المناطق الحساسة على طول الخط الأزرق كوسيلة لمنع حدوث سوء فهم من شأنه أن يفاقم التوترات ويؤدي إلى وقوع حوادث. وآمل أن يؤدي التعاون والتنسيق الوثيقين مع اليونيفيل، بوسائل منها المنتدى الثلاثي، إلى النهوض ببناء الثقة والطمأنينة أيضا بين الطرفين.
	65 - ويساورني القلق إزاء استمرار عدم إحراز تقدم ملموس في عملية وضع علامات مرئية على الخط الأزرق. وأُثني على اليونيفيل لما تبذله من جهود متواصلة مع الجانبين من أجل التغلب على هذا المأزق، وأحث الطرفين على مواصلة العمل على نحو بنَّاء وعملي فيما يتعلق بالنقاط مثار الخلاف على أرض الواقع. وتشجعني استجابة الطرفين لأحدث مبادرات اليونيفيل والتي آمل أن تعيد الزخم لعملية وضع علامات على الخط الأزرق.
	66 - ويساورني القلق أيضا إزاء العدد الكبير من انتهاكات القرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية عن طريق عمليات التحليق اليومية للطائرات تقريبا التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية. ومن شأن عمليات التحليق هذه أن تفاقم من التوترات في منطقة عمليات اليونيفيل. وهي ذات تأثير سلبي أيضا على موثوقية القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وأناشد، مرة أخرى، إسرائيل بأن توقف فورا تحليقاتها تلك.
	67 - وقد خاب أملي إزاء عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة إلى الشمال من الخط الأزرق. وقد أعدت اليونيفيل، بالتعاون مع الطرفين، ترتيبات أمنية للمنطقة المحيطة بشمال قرية الغجر من شأنها إشباع الحاجات الأمنية لجميع الأطراف. وستؤدي هذه الترتيبات إلى تحسين تنفيذ مقترح الأمم المتحدة الرامي إلى تيسير انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق. وسيشكل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي خطوة هامة نحو التنفيذ التام للقرار 1701 (2006).
	68 - ولا يزال يساوني القلق إزاء تكرار الحوادث التي تعوق حرية تنقل اليونيفيل وتعرض سلامة وأمن أفراد حفظ السلام للخطر. وتشكل حرية تنقل اليونيفيل وأمن وسلامة أفرادها جزءا لا يتجزأ من الاضطلاع بمهامها على نحو فعال، وفقا للقرارين 1701 (2006) و 1773 (2007). وتقع المسؤولية عن كفالة حرية التنقل لأفراد اليونيفيل في منطقة العمليات في المقام الأول على عاتق السلطات اللبنانية. وبالإضافة إلى ذلك، آمل أن تجد القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل السبل الكفيلة بتعزيز إدارة الحوادث والتحقيق فيها.
	69 - وتعد اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية شريكين استراتيجيين في تنفيذ القرار 1701 (2006) وفي الحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل. ويشجعني انخراط اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في عملية الحوار الاستراتيجي، ولكنني أشعر بأنه يتعين تسريع وتيرة الحوار.
	70 - ولا تزال القوات المسلحة اللبنانية تعمل بروح من الالتزام والعزم وغمرني شعور بالسرور بصفة خاصة للدور الذي اضطلعتا به في منع تكرار وقوع أي حادث في 5 حزيران/يونيه. وأشعر بالامتنان لتلك البلدان التي تقدم دعما جوهريا في تزويد القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك قواتها البحرية، بالمعدات والتدريب. وأحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لكفالة تمتع القوات المسلحة اللبنانية بالقدرات والإمكانيات التي تحتاج إليها، من أجل أن تتولى قدرا أكبر من المسؤولية في منطقة عمليات اليونيفيل وفي المياه الإقليمية اللبنانية.
	71 - ويشكل وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة تهديدا مستمرا لسيادة لبنان واستقراره، ويعوق التنفيذ التام للقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). وأناشد القادة اللبنانيين على الحفاظ على العملية السياسية المحلية الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة العاملة بعيدا عن سيطرة الدولة. وفي هذا السياق، وبوجود حكومة جديدة، أشجع الرئيس سليمان على إعادة عقد اجتماعات لجنة الحوار الوطني بأسرع فرصة ممكنة.
	72 - ويساوني القلق أيضا إزاء استمرار وجود قواعد عسكرية في لبنان لكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة و فتح - الانتفاضة. وتشكل هذه القواعد تحديا لقدرة لبنان على إدارة حدوده وتقويضا للسيادة اللبنانية. وأكرر مناشدتي لحكومة لبنان بتفكيك هذه القواعد العسكرية، على النحو المتفق عليه في الحوار الوطني في عام 2006 والذي جرى تكراره منذئذ، ولحكومة الجمهورية العربية السورية بالتعاون التام مع هذه الجهود.
	73 - وأناشد جميع الدول الأعضاء أن تمنع نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى كيانات أو أفراد في لبنان دون الحصول على موافقة الدولة اللبنانية. وأشجع الحكومة الجديدة في لبنان على دعم الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة لمراقبة حدودها، بوسائل منها اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة الحدود والتي التزمت بها في عام 2010. وأشعر بالامتنان للدول الأعضاء التي تقدم المساعدة من أجل تحسين قدرات لبنان على إدارة الحدود، وأناشد المجتمع الدولي أن يدعم تنفيذ الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالحدود اللبنانية بمجرد اعتمادها.
	74 - وينبغي أن تستمر جهود ترسيم الحدود المشتركة بين لبنان والجمهورية العربية السورية ووضع علاماتها، بدءا من تفعيل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود اللبنانية - السورية. ويشكل ترسيم الحدود مسألة جوهرية للعلاقة بين البلدين. وأحث حكومة الجمهورية العربية السورية على التعاون مع حكومة لبنان في اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذا الهدف، وفقا للقرارين 1701 (2006) و 1680 (2005).
	75 - وأعتزم أيضا مواصلة جهودي الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لمسألة منطقة مزارع شبعا، وفقا لأحكام الفقرة 10 من القرار 1701 (2006). ويتعين عليَّ الاعتراف، مع ذلك، أن هذه الجهود قد أعاقها عدم رغبة إسرائيل والجمهورية العربية السورية في حل هذه المسألة في الوقت الراهن. وأناشد مرة أخرى، هذين البلدين على تقديم رديهما على التعريف المؤقت لمنطقة مزارع شبعا الذي قدمته في تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر S/2007/641).
	76 - ولا تزال الحالة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تشكل مسألة مثيرة للقلق. ويعيش ثلثا هؤلاء اللاجئون في حالة فقر ويعانون من ارتفاع شديد لمعدلات البطالة، وتفشي الأمراض المزمنة وقصور التغذية وسوء الأحوال المعيشية. وأدعو حكومة لبنان الجديدة إلى تطبيق التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والتي اعتُمدت في آب/أغسطس 2010، وذلك من أجل تحسين فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل فعال. ولا يزال يساورني القلق الشديد أيضا إزاء النقص المستمر في التمويل الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في كل من برامجها العادية الرامية إلى توفير التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية للاجئين الفلسطينيين ولإعادة تشييد مخيم نهر البارد، الذي جرى تدميره منذ أربعة أعوام. وأحث الجهات المانحة، بما فيها بلدان المنطقة، على مواصلة دعمها للأونروا، وزيادة هذا الدعم إن أمكن. ولن يشكل التقدم المحرز في كفالة إعمال حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين مساسا بقرار تسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين في سياق اتفاق سلام شامل بين العرب وإسرائيل.
	77 - وإنني أشيد برئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة وبجميع الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين في اليونيفيل الذين يواصلون أداء دور بالغ الأهمية في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وكذلك بالمنسق الخاص لشؤون لبنان وموظفي مكتبه.
	78 - وما زلت مدركا تماما أن تنفيذ إسرائيل ولبنان لالتزاماتهما بموجب القرار 1701 (2006) تؤثر عليه الديناميات التي توثر على المنطقة برمتها. وفي الأشهر القليلة الماضية، اندلعت في المنطقة موجة من الاحتجاجات الشعبية والتغيير السياسي. واستنادا إلى هذه الخلفية، فمن المرجح أن يكون للتطورات الجارية في الجمهورية العربية السورية تأثير مباشر على لبنان، وتبعا لذلك، على تنفيذ القرار 1701 (2006). ولن يسلم أيضا النزاع العربي - الإسرائيلي، والذي يشكل النزاع بين إسرائيل ولبنان جزءا منه، من هذه التطورات الهائلة.
	79 - وأناشد كلا من إسرائيل ولبنان اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ما اعتبره القرار 1701 (2006) حلا يحكم علاقتهما في الأجل الطويل. ولا يمكن ولا ينبغي فصل تحقيق ذلك الحل عن الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، و 338 (1973) و 1515 (2003). وأناشد الطرفين وجميع الدول الأعضاء على العمل الحثيث نحو تحقيق هذا الهدف.

