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  )٢٠٠٦ (١٧٠١قرار جملس األمن  تقرير األمني العام عن تنفيذ    
  

  ٢٠١٢  رأكتوب/تشرين األول ٣٠إىل  هيوني/حزيران ٢٩  منلفترة املشمولة بالتقريرا    
    

  مقدمة  -أوال   
منــذ ) ٢٠٠٦ (١٧٠١هــذا التقريــر تقييمــا شــامال لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن  تــضمن ي  - ١

  ).S/2012/502 (٢٠١٢يونيه /يران حز٢٨تقريري األخري يف تقدمي 
جملـس األمـن    أعـضاء   ، رحـب    )SC/10712(يوليه  / متوز ١٨يف  صادر  يف  اصحبيان  يف  و  - ٢
قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          منطقـة عمليـات     ستقرار السائد عـرب اخلـط األزرق ويف         باال

جمــددا وطين احلــوار الــ عقــد جلــسات هيئــة   رئيس ميــشال ســليمان  الــبــادرة ومب؛ )يونيفيــلال(
 يـة يف  لبنانالكومـة   بتحويـل احل   و ؛هذه العملية واصلة  إعالنات حىت اآلن، حتسبا مل    اعُتمد من    مباو

 عـن قلقهـم     واكمـا أعربـ   . لبنـان ل مـسامهتها الـسنوية يف ميزانيـة احملكمـة اخلاصـة             هيولي/متوز ١١
ت وعمليـــاعمليـــات التوغـــل طـــالق الـــصواريخ عـــرب احلـــدود وإالبـــالغ إزاء تكـــرار حـــوادث 

الــسورية، فــضال عــن االنتــهاكات     - األســلحة عــرب احلــدود اللبنانيــة   االجتــار باالختطــاف و
ته اإلقليميــة لــسيادة لبنــان ووحدتــه وســالمتــام حتــرام الاالاحلدوديــة األخــرى، ممــا يؤكــد أمهيــة 

  .سلطة الدولة اللبنانية وفقا لقرارات جملس األمنلو
 علــى طــول اهلـدوء مســستتبا بــشكل عـام  ظــل املنطقــة، الــيت تـشهدها  رغـم التقلبــات  و  - ٣

ــالتقرير       ــشمولة ب ــرة امل ــل خــالل الفت ــات اليونيفي ــة عملي ــد . اخلــط األزرق ويف منطق جــرى وق
االتـصال  قنـوات  مـن خـالل   ستجدة وذلـك  املـ القليلـة  لحوادث الطفيفـة   لبشكل فعال   التصدي  
، )٢٠٠٦ (١٧٠١ القراربـ ا  مـ  تأكيـد التزامه   انواصـل الطرفـ   و. اليونيفيل اليت توفرها    والتنسيق
ا مبوجــب هــذا مكــل منــهاملتبقيــة للتزامــات االيف تنفيــذ جــوهري تقــدم حــَرز أي مل ُيبيــد أنــه 
ء منـها وليـدة   جـز التصرحيات املهددة واملتوعدة اليت أتـت يف  موجة مقلقة من  وُسجلت  . القرار

  . نطاقاالتوتر اإلقليمية األوسعحاالت 
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عـرب  أعمـال قـصف متكـررة     مـسؤولة عـن   وكانت قـوات اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         - ٤
جويـة خـالل الفتـرة املـشمولة     يـة؛ وعـن غـارة     لبنانالدود  احلـ عـرب   وعن عمليات توغـل     احلدود؛  
أكثــر مــن قتــيال و ١١مــا ال يقــل عــن  كــان ســقط أكتــوبر/تــشرين األول ٢٣وحــىت . بــالتقرير

 عـن   اللبنـاين  اجليش   وأفاد. القصف عرب احلدود  ني جّراء   لبنانيال نيواطنجرحيا يف صفوف امل    ٤٠
مواجهـة  عـن حـصول   أسلحة متجهـة إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، و      عمليات نقل   اعتراض  
 القـبض علـى     لقـيَ وأُ.  مـن املعارضـة الـسورية      أفـراد احلدود اللبنانيـة مـع      ند  على األقل ع  واحدة  

جلمهوريـة   ميشال مساحة لتورطـه يف هتريـب متفجـرات مـن ا            يةلبنانالكومة  احلسابق يف   الوزير  ال
احلجـاج  وأُفـرَج عـن اثـنني مـن         . ضد أهداف يف لبنان   مزعومة  ؤامرة  يف إطار م  العربية السورية   

يف لبنـان  ُشـيع  أكتـوبر،   /تـشرين األول  يف  و. مـايو /أيـار  ٢٢ يف   واطفـ ُتخالـذين ا   ١١ الـاللبنانيني  
ن يف منــاطق قريبــة مــا ســوريداخــل علــى مــا يبــدو يف قتــال ســقطوا  حــزب اهللا أفــرادعــدد مــن 

  .احلدود اللبنانية
انــدلع فقــد . ســوريا بالوضــع يف لعنــف املتــصلبــشكل خــاص بــؤرة لوظلــت طــرابلس   - ٥
ذات بـاب التبانـة   أغـسطس بـني منطقـة    / آب٢٥ إىل ١٩ددا مـن    وجمـ  هيولي/ متوز ٢٨يف   قتالال

ــ ذات األغلبيــة جبــل حمــسنومنطقــة  ةياألغلبيــة الــسن ال يقــل عــن مــا العنــف وخلَّــف . ةالعلوي
حزمـا  دعم سياسـي، موقفـا أكثـر    بـ ، واختـذت القـوى األمنيـة   .  جرحيـا ٨٠أكثر من   و قتيال ١٨
 إلطـالق سـراح     ةجحا ن ت عمليات شنو.  طرابلس إعادة اهلدوء إىل  الحتواء العنف و  ت  شروانت

  .طفوا يف موجة من عمليات اخلطف يف أحناء البالدعدد من األشخاص الذين اخُت
 إىل ١٤ىل لبنــان مــن إ الــسادس عــشر وسا بنــديكتالزيــارة الــيت قــام هبــا البابــوشــكلت   - ٦
وواصـلت  . بني اللبنـانيني مـن خمتلـف الطوائـف    لفة ألمرَحباً هبا لتوطيد ا سبتمرب فترةً /أيلول ١٦

اجلمهوريـة  اليت تشهدها   احتواء تأثري األزمة    اهلادفة إىل    “النأي بالنفس ”سياسة  اتباع  احلكومة  
اليت تتعـرض   ، رغم الضغوط املتزايدة     ه واستقالل هاستقرارو  ومحاية سيادة لبنان   ،العربية السورية 

يف أعقـاب   حلـوار الـوطين     جلستني هليئـة ا   ن  ون اللبناني وقد الزعماء السياسي  وع.  هذه السياسة  هلا
  .هيوني/ حزيران١١يف إعالن بعبدا صدور 

 حـىت و. يف لبنـان  احملتـاجني إىل مـساعدة      عـدد الالجـئني الـسوريني       بشكل حاد   ارتفع  و  - ٧
ــوبر، قــدرت مفوضــية  /تــشرين األول ٢٣ ــشؤون الالجــئني أن   أكت ــر مــن األمــم املتحــدة ل  أكث

مــا يعــين أن عــددهم زاد بنــسبة تفــوق يتلقــون املــساعدة يف لبنــان،  الجــئ ســوري ١٠٠ ٠٠٠
  .يف تقريري األخري الوارد التقديرضعفي 
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ــة االســتعدادات لالنتخابــات الوتواصــلت   - ٨ أقــرت و. ٢٠١٣عــام  إجراؤهــا املقــررنيابي
جملـــس ىل إهـــذا املوضـــوع أغـــسطس وانتقلـــت مناقـــشة / آب٧مـــشروع قـــانون يف احلكومـــة 
  .النواب

سبتمرب، التقيت رئيس الوزراء جنيب ميقـايت يف نيويـورك علـى هـامش              /أيلول ٢٧يف  و  - ٩
ــة  ــة العام ــان واســتقرار    و. اجلمعي ــى أمــن لبن ــى ضــرورة احلفــاظ عل ــار  هأكــدنا عل  يف ضــوء اآلث

مزيـد مـن    تـوفري   احلاجـة إىل    علـى   األزمـة الـسورية، و    تـساع رقعـة     اترتبة على   تلك امل اإلقليمية و 
تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية الالزمـة إىل األعـداد املتزايـدة مـن               علـى   الدعم الدويل ملساعدة لبنـان      

  .ةسورياجلمهورية العربية المن  الوافدين الالجئني
وسـام احلـسن،    أودى بـاللواء    إرهـايب   اعتـداٌء    لبنـان    أكتوبر، هزَّ /تشرين األول  ١٩يف  و  - ١٠

املعلومـات يف قـوى األمـن الـداخلي املـسؤولة عـن التحقيـق يف اإلرهـاب الـداخلي                شعبة  رئيس  
ــارزة  مكافحــة واخلــارجي و وأودى أيــضا . التجــسس وضــمان أمــن الشخــصيات الــسياسية الب

عـشرات   وأوقـع    بأحـد املـارة   سن و لواء احلـ  ساعد ال مببريوت  باألشرفية  منطقة  قنبلة يف   الانفجار  
إطـالق دعـوات   عنـف خطـرية وإىل   أعمـال   إىل انـدالع هذا االغتيال السياسي    وأدى   .اجلرحى

 أكتــوبر/ تــشرين األول١٩يف صــادر يف بيــان و. ىل االســتقالةإكومــة رئــيس الــوزراء ميقــايت حل
)SC/10799(      سياسيةالـ شخـصيات   البـشدة اسـتخدام العنـف ضـد         االعتـداء   ، دان جملس األمـن 

حتـدثت مـع الـرئيس سـليمان ورئـيس      قد وبشدة  نفجار   وإنين أدين هذا اال    .ا فور هقفوطالب بو 
أمن لبنـان واسـتقراره يف      بـ اللتزام القوي من جانب اجملتمع الدويل       التأكيد على   لالوزراء ميقايت   

  .هذا الوقت احلرج
ن ما ال يقـل عـ   الذي خلف   القتال يف طرابلس   بتزايد حدة سن  تسببت وفاة اللواء احل   و  - ١١
قـام هبـا    عمليـات   آخـرون يف    تـل مـسلح وجـرح       يف بـريوت، قُ   و.  جرحيـا  ٢٠ قتلى وأكثر من     ٧

 علـى  نواملتظـاهر العوائـق الـيت أقامهـا    شر بكثافة لـضمان اهلـدوء وإزالـة         تنا اللبناين الذي    اجليش
أكتــوبر، حــاول متظــاهرون  /تــشرين األول ٢١سن يف احلــاللــواء ويف أعقــاب تــشييع . الطــرق

هــذا العنــف مل يــدم طــويال بعــد دعــوات  بيــد أن . يف بــريوتي سراي احلكــوماقتحــام مــبىن الــ
 إىل اســتقالة احلكومــة  تدعــ املعارضــة بيــد أن .تفريــق املتظــاهرين آذار ل ١٤ أطلقتــها قيــادة 

الـرئيس  مـا بـرح     و. نيـايي الالعمـل   أيـضا مـن     ت  سحبانـ حوار معهـا و   دخل يف   وأعلنت أهنا لن ت   
ــانيني  سلـــسلة مـــشاورات مـــ ئـــذ منذجيـــري ســـليمان  ــادة الـــسياسيني اللبنـ حـــول كيفيـــة ع القـ

  . قدما املضي
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   )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ القرار   -ثانيا   
  )يونيفيلال(قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان منطقة عمليات الوضع يف   -ألف   

يف منطقـــة عمليـــات اليونيفيـــل خـــالل الفتـــرة املـــشمولة  ربى حـــوادث كـــسجَّل مل تـــ  - ١٢
اجلـيش اللبنـاين   تعـيَّن علـى   أخـرى يف لبنـان،      الـيت تـشهدها منـاطق       للتطـورات   نتيجة  و. بالتقرير

 اجلـيش   ومـع ذلـك، حـافظ     . منطقـة عمليـات اليونيفيـل     خـارج   إعادة نـشر كتائـب إضـافية إىل         
  . مع اليونيفيللقويا تعاونهعلى اللبناين 

 ةنطقــ احــتالل اجلــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر واملالــدفاع اإلســرائيليواصــل جــيش و  - ١٣
 ،وباإلضـافة إىل ذلـك    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١املتامخة الواقعة مشال اخلط األزرق، يف انتهاك للقـرار          

 إىل تـسهيل انـسحاب      ةدفـ اعلى اقتراح اليونيفيل بشأن الترتيبات األمنيـة اهل       بعد   إسرائيل   ردت  مل
. ٢٠١١ هيونيـ /حزيـران  ٢٥ إىل الطـرفني يف      تدمقُـ الـيت   سرائيلي من املنطقة،    اإلالدفاع  جيش  
  . ٢٠١١ه يولي/متوز ١٩االقتراح يف هذا على وافق اجليش اللبناين وكان 
. للمجـال اجلـوي اللبنـاين     خروقاتـه شـبه اليوميـة       سـرائيلي   إلاالدفاع  جيش   واصلكما    - ١٤
الـيت  دون طيـار    طائرات مـن    كبري من ال  العدد  الباإلضافة إىل   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و

تـشكيالت  مشلـت   مناورات جوية عدة،    إجراء   اليونيفيل   تبنانية، الحظ حتلق فوق األراضي الل   
ــاتال  ــن مق ــمت تم ــرار     إن . دةدع ــهاكات للق ــي انت ــة ه ــات اجلوي ــذه الطلع  )٢٠٠٦ (١٧٠١ه

 ودعــت  االنتــهاكات اجلويــةكــلحتجــاج علــى االاصــلت اليونيفيــل قــد وو. وللــسيادة اللبنانيــة
ــرائيلية إىل وقف  ــسلطات اإلسـ ــاالـ ــوراهـ ــضا    اتاحتجـــو.  فـ ــة أيـ ــة اللبنانيـ ــى هـــذه  حلكومـ علـ

هـي تـدبري   هـذه  عمليـات التحليـق   التأكيـد أن  حكومـة إسـرائيل     واصلت  االنتهاكات، يف حني    
  .أمين ضروري

على احلفـاظ علـى اهلـدوء علـى طـول اخلـط األزرق،       ها منصبا   زيل ترك ياليونيفأبقت  و  - ١٥
ــارت       ــيت أث ــل مــن احلــوادث ال ــدد قلي ــا يف ذلــك اســتجابة لع ــحــاالت مب  / آب١٦فــي ف. وترت

علـى الطريـق   وا معـ  الـذين جت ن جمموعـة مـن املـدنيني   أسـرائيلي   اإلالدفاع  ، زعم جيش    أغسطس
. حجارة عرب السياج الـتقين اإلسـرائيلي مـا أدى إىل إصـابة أفـراده              ألقوا   العديسةبني كفركال و  

سيل يش الــدفاع اإلســرائيلي أطلقــت قنابــل غــاز مــجلــن دوريــة أ ااجلــيش اللبنــاين الحقــوزعــم 
ــدموع  ــدنيني باجتــاه لل ــتجمعني م ــةم ــسهايف املنطق ــشاهد مل و.  نف ــل ت  ني احلــادثهــذيناليونيفي

أجـرت اليونيفيـل حتقيقـا      و. د ذلـك  يبعاجلمع  ق  يفريعمل على ت  اجليش اللبناين   ها شاهدت   ولكن
جتمعـات علـى    حـصلت   جـده كلمـا     اوتاجليش اللبنـاين    يضمن   بأن   ت، وأوص نياحلادثهذين  يف  

أي مقـذوفات عـرب اخلـط       إطـالق   اإلسرائيلي عن   الدفاع  جيش  ميتنع  أن  برق، و طول اخلط األز  
  .دفاع عن النفسال ه نابعا منتصرفإال مىت كان األزرق 



S/2012/837  
 

12-59018 5 
 

عدد من االنتهاكات غري املقصودة يف منطقة عمليات اليونيفيل خـالل الفتـرة             وحصل    - ١٦
 املنـاطق الواقعـة علـى طـول      يفبـشكل أساسـي     املـدنيني اللبنـانيني     من جانب   املشمولة بالتقرير،   

رعــاة مــن ِقبــل يف منطقــة مــزارع شــبعا املــسجلة معظــم االنتــهاكات وحــصلت . اخلــط األزرق
الـدفاع  اعتقـل جـيش     ،  هيونيـ /حزيـران  ٢٩يف  و. على مقربة من اخلـط األزرق     ماشيتهم   ونرعي

، سـبتمرب /أيلـول  ٩يف  و.  يف اليوم التـايل    هعادأ و  أنه اجتاز اخلط األزرق،    مزَعراعيا يُ اإلسرائيلي  
الدفاع اإلسـرائيلي   جيش  عاده  أو. سرائيلداخل إ ىل  إمدين لبناين السياج التقين من لبنان       اجتاز  

خلـط  قريب من ا  حقل ألغام   يف  يب لبناين   تاه ص سبتمرب،  /أيلول ١٣يف  و. بوابة رأس الناقورة  عرب  
 إىل  دخلـه أ و ينالدفاع اإلسـرائيلي الـسياج الـتق       له جيش    فتحف. األزرق من جانب عيتا الشعب    

املـدنيني اللبنـانيني يف مناسـبات عـدة         شـوهد عـدد مـن       و. األراضي اإلسرائيلية وأعاده إىل لبنـان     
 الزيتــون جنـوب اخلــط  ونصدحيـ و  فاكهـة بريــة جنـوب اخلــط األزرق يف مـيس اجلبــل   ونقطفـ ي

ــد توقعــو. ااألزرق قــرب بليــد هم أطفــال، يف هنــر نــن، بيومــدنيما ســبح  انتــهاكات أيــضا عن
. علـى ضـفته   ن  واملـدني وقـف   احلاصباين بالقرب من الضفة الشرقية، مبا يف ذلـك عنـدما            /الوزاين

جـوار الطريـق    حيرثون بستانا يف    مدنيني لبنانيني   قبل   اليونيفيل انتهاكات متكررة من      تالحظو
فـر خنـادق    حبالـدفاع اإلسـرائيلي أيـضا اخلـط األزرق          وانتـهك جـيش     . قرب العديـسة   ةالرئيسي

ي حتتلـه  ذيف مناسـبة أخـرى، انتـهك راع مـن اجلـوالن الـ      و. شرق من العباسـية الإىل عرب طريق   
 لفتــرة وجيــزة اخلــط يف  اإلســرائيليجــيش الــدفاع كمــا انتــهك أفــراد  ســرائيل اخلــط األزرق إ

  . اخلطعربة الراعي عادإ تهمحماول
األطراف ملنع حدوث انتهاكات للخط األزرق، باسـتخدام        مجيع  تعمل اليونيفيل مع    و  - ١٧
ىل زيــادة وجــوده إ اليونيفيــل اجلــيش اللبنــاين تعـ َدو.  الــيت توفرهــااالتــصال والتنــسيقتيبـات  تر

صل علــى االنتــهاكات الــيت حتــكــل  عــن منــع تهماسؤوليمبــ الطــرفني تروأنــشطة الرصــد وذكَّــ
وضـع عالمـات اخلـط      أن  وافـق الطرفـان علـى       و. مـن اخلـط األزرق     حـدود كـل منـهما        جانب

. املتفـق عليهـا  عالمـات  ال أوىلقـد ُوضـعت اآلن   أولويـة، و يشكل  األزرق يف منطقة ميس اجلبل  
 طُلــب مــنواجلــيش اللبنــاين وجــوده، ويونيفيــل  ال كــل مــناحلاصــباين، زاد/ منطقــة الــوزاينويف

 اليونيفيـل   ما تثبَّـت كـل مـن      بعـد و. بعـدم الـسباحة عـرب النـهر       رتالء  بالغ ال املنتجعات إ أصحاب  
تقـع إىل   سـرائيلي بـالقرب مـن العباسـية         اإلالـدفاع   جـيش   أن اخلنادق اليت حفرها     من    نيوالطرف

ــاون الطرفـــ    ــط األزرق، تعـ ــال اخلـ ــل لـــ  امشـ ــع اليونيفيـ ــادق وردم ن مـ ــع  إاخلنـ ــادة الوضـ إىل عـ
  .عليه كان ما
 احلاصـباين جنـويب  /أجرت اليونيفيل حتقيقا يف أعمال بناء على طول جمرى هنر الوزاين      و  - ١٨

للخـط  حـصول انتـهاكات     ليونيفيـل   تبـيَّن ل  و. عليها احتج الغجر كان جيش الدفاع اإلسرائيلي    
شييدها ري تـ ااملنتجعات اجلـ  على طول   سباحة يف النهر    قامة أحواض   األزرق يف بناء السدود إل    
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اجلـيش اللبنـاين    أفـاد   وقد نوقشت هذه املسألة يف االجتماعات الثالثيـة، و        . على اجلانب اللبناين  
دون مـن   جمـرى النـهر      أعمـال علـى      أيقيـام بـ   بالالـسماح   بعـدم   األعمـال و  بوقـف كـل     أنه أمـر    

التنـسيق الـالزم مـع      إجـراء   و اللبنـاين يف اجلـيش    كبـار املـسؤولني     تقدم أوالً بطلب لذلك لدى      ال
  .اليونيفيل

ــادل جــيش     و  - ١٩ ــالتقرير، تب ــشمولة ب ــرة امل ــدفاع خــالل الفت ــع   اإلال ــات م ســرائيلي معلوم
قريـة الغجـر، بتهمـة    مـن   سـكان   ينـهم   ، ب ا مـدنيا إسـرائيلي    ١٢توقيـف   بالتفـصيل   تـورد   اليونيفيل  

إسـرائيل مـن لبنـان يف أوائـل     داخـل  وأسـلحة إىل   وأنظمة تفجري حمليـة الـصنع   هتريب متفجرات 
ــران ــ/حزي ــغو. هيوني ــدفاع اإلســرائيلي  جــيش أبل ــل  ال ــالاليونيفي ــب احق ع حــادث آخــر يف  ووق

 خمـدرات   على اجلانب اإلسـرائيلي كـان حيـاول هتريـب         شخص  ل  ااعتقلدى  أغسطس  /آب ٣١
جــيش الــدفاع اإلســرائيلي، هــرب شــريكه واســتنادا إىل . إىل داخــل إســرائيلأصــناف أخــرى و

نـد ختـوم    عوقعتـا   تـهريب   ال يتسـرائيلي أن حـادث    اإلالدفاع  جيش  وزعم  .  لبنان عائدا إىل اللبناين  
. اليونيفيــل أي نــشاط هتريــب خــالل هــذه الفتــرة تــسجل ومل. اجلــزء اجلنــويب مــن قريــة الغجــر

الطرفني ضمان تبادل املعلومات يف الوقـت املناسـب مـن خـالل ترتيبـات               من  ليونيفيل  وطلبت ا 
  .ةالقائم التنسيقواالتصال 

 إىل ةثــالث كتائــب إضــافي نــشر تقريــري األخــري، أعــاد اجلــيش اللبنــاين  وعطفــا علــى   - ٢٠
 عـاد أمواجهـة حتـديات أمنيـة أخـرى، و    هبـدف  لبنان خارج منطقة عمليات اليونيفيل      يف  مناطق  

العمــاد اجلــيش اللبنــاين قائــد حــافظ و.  يف وقــت ســابقهاعــاد نــشركــان أالــثالث الــيت الــسرايا 
. مـسبقا إعـادة االنتـشار   عمليـات  اتصال وثيق مع قائد اليونيفيـل لـشرح وتنـسيق    على قهوجي  

يف الـسيطرة األمنيـة   على اإلمـساك بزمـام   اليونيفيل افظ اللبناين، حتيش اجلتقليص عدد  يف ظل   و
. عـن اجلـيش اللبنـاين     مبعـزل   ، مبـا يف ذلـك دورياهتـا،         عمالنيـة زيـادة أنـشطتها ال    بياهتـا   منطقة عمل 

  .ني وكتيبة واحدةئلواحنو اللبناين يف منطقة العمليات جيش القوام احلايل للويبلغ 
حنــو الــيت مشلــت مــا متوســطه ا اليوميــة مــواصــلت اليونيفيــل واجلــيش اللبنــاين عملياهتو  - ٢١
سبع نقـاط تفتـيش علـى طـول هنـر           اإلدارة املشتركة لـ   يوم، باإلضافة إىل     يف ال  ا منسق اطانش ٣٤

طــالق إاليونيفيــل واجلــيش اللبنــاين تنفيــذ عمليــات مــشتركة ملكافحــة  كمــا واصــلت . الليطــاين
 كـذلك ومشلـت     واصـلت األنـشطة املـشتركة     وت. الصواريخ يف املناطق القريبة من اخلط األزرق      

، كمـا هـو موضـح يف تقريـري األخـري      اوحبـر ا  بـر يـة دريب وأنـشطة ت  اتلقدرعلى تطوير ل  متارين  
)S/2012/502 .(يـة  عمالنترتيبـات   وضـع   اجلـيش اللبنـاين مـن أجـل         تعمل مع    اليونيفيل   تظلوس

ــة    ــروف الراهنـ ــل الظـ ــا يف ظـ ــة عملياهتـ ــستدامة يف منطقـ ــل  . مـ ــيَّرت اليونيفيـ ــها  وسـ ــن جانبـ مـ
ــ ــيارة و ٣٠٠ همتوســط ام ــة س ــا، باإلضــافة إىل    دوري ــة يومي ــات راجل ــائرات  دوري ــة لط منتظم

  .أخرىعمالنية نشطة تنفيذ أاهلليكوبتر و
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رية كاملة يف التنقـل يف مجيـع أحنـاء منطقـة عملياهتـا خـالل                حبمتتعت اليونيفيل عموما    و  - ٢٢
. اليونيفيـل تنقـل  عدد حمدود من القيـود علـى حريـة    فُرض ومع ذلك،  . الفترة املشمولة بالتقرير  

فـــي ف. عيتـــا الـــشعبمـــشاع بلـــدة ثـــالث حـــوادث يف  جتـــدر اإلشـــارة بـــشكل خـــاص إىل و
أفـراد مـن    وانتشل  . دورية لليونيفيل  وحشد من املدنيني  اعترضت مركبتان   أغسطس،  /آب ١٠

اعترضــت أكتــوبر، /تــشرين األول ١١يف و. ليونيفيــلمركبــة لمــن ظهــر حقيبــة ا الحقــ احلــشد
مــرة أخــرى يف و. اضغــرعــدد مــن األأُخــذ يونيفيــل وللوجمموعــة مــن املــدنيني قافلــة مركبتــان 

ليونيفيـل  لقافلـة   الطريـق علـى     سـيارة وجمموعـة مـن املـدنيني         قطعت  أكتوبر،  /تشرين األول  ١٣
اجلـيش  ورغـم اسـترداد     . يونيفيـل للمعـدات    وأخـذت جمموعـة مـن املـدنيني          مركبـات  مخسمن  

 قائـد   زارو. امفقـود ها  بعـض ، ال يـزال     اليونيفيلوإعادهتا إىل    االحقغراض  اللبناين العديد من األ   
اليونيفيــل متتــع أمهيــة بالغهــا بعيتــا إليف اجلــيش اللبنــاين الــسلطات البلديــة  كــذلك  ونيفيــلويال
  .تنقللاكامل حرية ب

باإلضـافة  و. يونيفيـل للدوريـات   أُخذت آالت تصوير من     يف ثالث مناسبات أخرى،     و  - ٢٣
ريـة يف كـثري   دراجـات نا ون ركبـ  يأفـراد ، تعقَّـب فيهـا     عدد قليل من احلـوادث    ُسجل  إىل ذلك،   

ممــا تــسبب حجــارة، رمــوا غــري وديــة أو وقــاموا حبركــات ليونيفيــل، لمــن األحيــان، دوريــات 
لفتــرة وجيــزة الطريــق أمــام قطــع جــرار ، إحــدى املــراتيف و. مؤقتــا لــدورياتبإيقــاف مــسري ا

ن الطـرق   وحمتجـ قطـع   أكتـوبر،   /تـشرين األول   ١٩سن يف   اللواء احلـ  اغتيال  ويف أعقاب   . دورية
فرديـة غالبـا   ة راحـوادث رمـي حجـ   وُسـجلت  . اناخلـ كفرشوبا وسوق  وشبعاناطق  ممؤقتا يف   

 حلـوادث هنـاء ا  إلما طُلـب منـه ذلـك،        تـدخل اجلـيش اللبنـاين عنـد       وقد  . أطفالا كان يقوم هبا     م
  . مواصلة أنشطة دورياهتامناليونيفيل متكنت يف مجيع احلاالت، و. اسريع
. مومـا اليونيفيل والـسكان احمللـيني إجيابيـة ع       بني  رغم هذه احلوادث، ظلت العالقات      و  - ٢٤

وتـوفري   وتـدابري بنـاء الثقـة     الفـات   علـى إدارة اخل   نتظمة  توعية امل االتصال وال أنشطة  وقد ركزت   
ــة ــةأيــضا مناســبات نظمــت اليونيفيــل و. اخلــدمات اجملتمعي ــة وثقافي اجملتمعــات  مشلــت اجتماعي

ومـن خـالل    البلـدان املـسامهة بقـوات        جانـب     مـن  األثرة  املشاريع السريع تنفيذ   واصلَوت. احمللية
ــة تعكــف الســتراتيجي، ســتعراض االتوصــيات الــواردة يف اال صــدور بعــد و. اليونيفيــل ميزاني

ن خـالل  ء خالفـات، مـ  وات لـدى نـش   ساسيمراعـاة احلـ    و ة الثقافيـ  ةوعيـ تتعزيـز ال  اليونيفيل علـى    
  .م داخليا لقوات حفظ السالمبرامج تنظَّ

طوات إلقامـة منطقـة     لقيام خب ايف  قدمي املساعدة إىل اجليش اللبناين       ت اليونيفيلواصلت  و  - ٢٥
باســتثناء واألســلحة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاين،  األعتــدة خاليــة مــن األفــراد املــسلحني و

نظـرا  ل هدفا طويـل األجـل       شكيوما زال ذلك    . لحكومة اللبنانية واليونيفيل  هو عائد منها ل    ما
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الــصاروخية، كاالعتــداءات ، )٢٠٠٦ (١٧٠١ القــرار ذااختــعــدد مــن احلــوادث منــذ حلــصول 
 ة موجـود  تستعدة الستخدامها ما زالـ    املدائية  العسلحة  املعناصر  الدل على أن األسلحة و    اليت ت 

  .داخل منطقة العمليات
ه  ووحداتـــهمواقعـــكـــان يـــبين أن حـــزب اهللا هـــا بـــواصـــلت حكومـــة إســـرائيل زعمو  - ٢٦

أســلحة غــري مرخــصة إىل بنقــل سكان يف جنــوب لبنــان وهلــة بالــالعــسكرية داخــل املنــاطق اآل
معلومـات  ت الـيت تـرد فيهـا    االاحلـ يف و.  منطقة عمليـات اليونيفيـل  إىل داخللبنان، مبا يف ذلك     

 يف منطقـة عملياهتـا، ال تـزال         ةأسـلحة غـري مـشروع     أو وجود   ن وجود عناصر مسلحة     عحمددة  
الوسـائل  مـستعملة يف ذلـك كـل    لبنـاين،  ، بالتعاون مع اجلـيش ال  تحرك على ال   مصممة اليونيفيل
إال أن .  اخلاصــة هبــاقواعــد االشــتباك نص عليــهتــيف إطــار واليتــها وإىل أقــصى حــد هلــا املتاحــة 
ورود تـزور املواقـع بعـد       بـل هـي     . استباقي بشكل   بحث عن األسلحة يف اجلنوب    تال   اليونيفيل

تـدخل ملكيـة     أن    إطـار واليتـها،     يف ،ليونيفيـل لميكـن   وال  . تنبيه وبالتنـسيق مـع اجلـيش اللبنـاين        
، مبـا يف  )٢٠٠٦ (١٧٠١ خـرق للقـرار     بـه علـى حـصول     خاصة ما مل يكن هناك دليل موثوق        

يقـدَّم   ملوحـىت تارخيـه،     .  املوقـع  كمـن ذا  انطالقـاً    نشاط معـادٍ  تنفيذ  هتديد وشيك ب  وجود  ذلك  
منطقـة  داخـل    إىل   لألسـلحة مـأذون بـه      دليل على نقـل غـري        كما أهنا مل جتد، أي     ،اليونيفيلإىل  

لتحـرك فـورا لوضـع حـد     على اسـتعداد ل  أنه سيكون   اإلعالن ب واصل اجليش اللبناين    و. عملياهتا
  .والقرارات احلكومية ذات الصلة) ٢٠٠٦ (١٧٠١لقرار يتناىف واألي نشاط غري قانوين 

 يف مناســبات عــدة وجــوداً غــري  اليونيفيــلخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، الحظــتو  - ٢٧
 ١٧٠١ذون به ألفراد مـسلحني وأسـلحة يف منطقـة عملياهتـا، يف مـا يـشكل انتـهاكاً للقـرار                      مأ
ــن       / آب٧ويف ). ٢٠٠٦( ــناديق مـــ ــة صـــ ــى ثالثـــ ــاين علـــ ــيش اللبنـــ ــر اجلـــ ــسطس، عثـــ أغـــ

صواعق تفجري داخل سيارة ميلكها أحد املـدنيني احمللـيني          على  املتفجرات الصناعية و  /الديناميت
بأنـه ألقـى القـبض علـى الرجـل املعـين، وهـو              اليونيفيـل   ش اللبناين   وأبلغ اجلي . يف جوار النفاخية  

ــة فحـــسب    ــراض جتاريـ ــان ألغـ ــديناميت كـ ــم أن التحقيـــق كـــشف أن الـ ــيحاكَم رغـ ويف . سـ
 فتيـل  على لغم مضاد للـدبابات و      يونيفيلأغسطس، عثر خرباء إزالة األلغام التابعون لل      /آب ١٦

 اجلـيش   سارعو.  األزرق يف منطقة رميش    مؤّد إىل نقطة على طول اخلط     مزروع يف ممر    تفجري  
كــان موصــوالً بــسبعة ألغــام إضــافية مــضادة للــدبابات وأربعــة  الــذي اجلهــاز إىل إزالــة اللبنــاين 

أغسطس، شـوهد عـدد مـن األفـراد وهـم يطلقـون             / آب ١٨ويف  . أجهزة متفجرة يدوية الصنع   
أيـضاً مـدنيني حيملـون      اليونيفيـل   وشـاهدت   .  بـالقرب مـن بنـت جبيـل        النار ممـا بـدا أهنـا بندقيـة        

ويف كـل حالـة، تـدخلت       ). ٢٠٠٦ (١٧٠١أسلحة صيد جنويب هنر الليطاين يف انتهاك للقرار         
واحتجز اجليش اللبناين الصيادين وصادر أسـلحتهم يف        . لوقف نشاط الصيد  اليونيفيل  دوريات  
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يفيـل   اليون داخـل خميمـات الالجـئني الفلـسطينيني يف منطقـة عمليـات            ال يـزال    و. مناسبات عـدة  
  .أشخاص مسلحون وأسلحة

 تنفيـذ واليتـها املزدوجـة املتمثلـة يف     يونيفيـل  البحريـة التابعـة لل   القوة الـضاربة  وواصلت    - ٢٨
ومنـذ صـدور تقريـري    . إجراء عمليات االعتـراض البحـري وتـدريب القـوات البحريـة اللبنانيـة            

تحقـق مـن أنـه ال يوجـد          سـفينة لل   ٥٠١األخري، فتَّش مسؤولون يف البحرية واجلمارك اللبنانيـة         
  .على متنها أسلحة أو ما يتصل هبا من أعتدة غري مأذون هبا

 دورة تدريبيـة لطـالب      ١١والقوات البحرية اللبنانية حلقـة عمـل و         اليونيفيل  ونظَّمت    - ٢٩
 نـشاطاً تـدريبياً لـصغار الـضباط اللبنـانيني، يف عـرض البحـر،                ٣١الكلية احلربيـة، باإلضـافة إىل       

وباإلضافة إىل ذلك، أُجريت يف ثالث مناسبات خـالل         . قوة الضاربة البحرية  العلى منت سفن    
ــة        ــوات البحري ــراض البحــري مــع الق ــات االعت ــى عملي ــدريبات عل ــالتقرير ت ــرة املــشمولة ب الفت

  .يوماناللبنانية، امتد كل منها 
وألقى جيش الدفاع اإلسرائيلي شحنات ناسفة يف األعمـاق، وأطلـق طلقـات حتذيريـة           - ٣٠

على طـول خـط الطفافـات يف عـدد مـن املناسـبات لـدرء قـوارب الـصيد اللبنانيـة املوجـودة يف                         
والية لرصد خـط الطفافـات الـذي أقامتـه حكومـة إسـرائيل            اليونيفيل  وليس لدى   . جوار اخلط 

  .ال تعترف بهاللبنانية كومة احلمن جانب واحد يف حني أن 
  

  ترتيبات األمن واالتصال  -باء   
.  االتـــصال والتنــسيق مــع الطـــرفني تعمــل جيـــداً    يف جمــايل يونيفيـــلبــات ال ظلــت ترتي   - ٣١

واجليش اللبناين على أنشطة التعامل واالتصال الفعالة القائمة بينـهما يوميـاً            اليونيفيل  وحافظت  
 أيـضاً علـى أنـشطة االتـصال والتنـسيق الفعالـة مـع               يونيفيـل وحافظـت ال  . على مجيع املـستويات   

  .  يف تل أبيبيونيفيل ومل حيَرز أي تقدم بشأن إنشاء مكتب لل.جيش الدفاع اإلسرائيلي
 الراميـة   يونيفيـل وواصل الطرفان إبداء استعدادمها للمـشاركة بـشكل بنـاء يف جهـود ال               - ٣٢

 بــذل هــذه اجلهــود يف االجتماعــات الثالثيــة  ليونيفيــلوواصــلت ا. إىل خفــض حــدة التــوترات 
وال يزال املنتدى الثالثي يشكل اآلليـة       . ستوى الثنائي الشهرية اليت يرأسها قائد القوة، وعلى امل      

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ األمنية والعسكرية املتصلة بتنفيذ القرار النيةالرئيسية ملعاجلة املسائل العم
يوليـه، اإلعـراب عـن    / متـوز ٤وكرر اجلـيش اللبنـاين، يف االجتمـاع الثالثـي املعقـود يف              - ٣٣

 خـارج منطقـة الغجـر الـيت حيتلـها جـيش             ة الواقعـ  SD1ريـق   طلبه تولِّي السيطرة األمنية على الط     
وضــوع بطــرح مناقــشاهتا الثنائيــة وهــي تتــابع هــذا املاليونيفيــل وستواصــل . الــدفاع اإلســرائيلي

يهدف إىل نقل السيطرة األمنية على الطريق إىل اجليش اللبنـاين، علـى حنـو يتـيح               اقتراح مفصل   
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. يكفــل يف آن معــاً تطبيــق التــدابري األمنيــة املناســبة  مــن جانــب املــدنيني اللبنــانيني وااســتخدامه
يزال اهلدف العام يتمثل يف االنسحاب الكامل جليش الدفاع اإلسـرائيلي مـن مشـال منطقـة                  وال

  .الغجر واملنطقة املتامخة الواقعة إىل مشال اخلط األزرق
يلي اإلعـراب   ويف االجتماع الثالثي نفسه، كرر اجليش اللبناين وجيش الدفاع اإلسـرائ            - ٣٤

 إجـراء   يف أعقـاب  و. عن استعدادمها للمضي يف املناقشات األولية بشأن مـسألة األمـن البحـري            
بعــض النقــاط املــشتركة الــيت تأمــل يف  اليونيفيــل جولــة أوليــة مــن املناقــشات الثنائيــة، حــددت  

  .مواصلة تطويرها يف جوالت مقبلة
يونيـه بـني اجلـيش      / حزيـران  ٢٠يف  وأفاد جيش الدفاع اإلسرائيلي بأن مواجهة وقعت          - ٣٥

هـذا  اليونيفيـل  حـظ  الومل ت.  الـوزاين احلاصـباين   هنراللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة     
ُتجري مشاورات مع الطرفني هبـدف وضـع تـدابري حمـددة ملنـع وقـوع مثـل هـذه                     وهي   احلادث

  .احلوادث يف املستقبل
 تــشرين ٢٥ويف . األزرق تعليمــاً واضــحاًوأُحــرز تقــدم مطــرد يف عمليــة تعلــيم اخلــط    - ٣٦

ــا     /األول ــرر تعليمه ــاط املق ــغ جممــوع النق ــوبر، بل ــام   .  نقطــة٢٥٧أكت ــة األلغ ــام خــرباء إزال وق
.  منـها ١٩٣ نقطـة ُحـددت قياسـات      ٢٢٨ بإزالة األلغام لتأمني الوصول إىل       يونيفيلالتابعون لل 

.  منــها١٣٨لطرفــان مــن  عالمــة مــن عالمــات اخلــط األزرق، حتقَّــق ا ١٥٠وجــرى بنــاء حنــو 
ومتشياً مع توصيات االستعراض االسـتراتيجي، بـدأت القـوة تنـاقش مـع الطـرفني مـسألة تعلـيم                

وأبدى الطرفان استعدادمها ملناقـشة هـذه النقـاط         . النقاط اليت اعُتربت مثرية للخالف حىت اآلن      
 أداة قيِّمـة لبنـاء الثقـة،        وأكدا جمدداً التزامهما بعملية تعليم اخلط األزرق اليت يريان أهنـا تـشكل            

  . وللسكان احملليني بشأن حتديد موقع اخلطِّ بدقةاألرضووسيلة لتوفري الوضوح للقوات على 
ومتشيا مـع األولويـات االسـتراتيجية الـيت حـددها االسـتعراض االسـتراتيجي، واصـلت              - ٣٧

اتيجي هبـدف تعزيـز      العمل على حنو وثيق مع اجليش اللبناين من خالل احلـوار االسـتر             اليونيفيل
 باعتبـار ذلـك شـرطاً أساسـياً لبـسط الـسيطرة األمنيـة تـدرجيياً علـى                   القدرات اجلـيش اللبنـاين،      

، وإمنـا أيـضاً لـدعم املـضي حنـو وقـف دائـم                فحـسب  منطقة العمليـات وامليـاه اإلقليميـة اللبنانيـة        
  .إلطالق النار

  
  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   

إىل التنفيــذ الكامــل لألحكــام ذات الــصلة مــن اتفــاق  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يــدعو القــرار   - ٣٨
الــيت تطالــب بنـــزع ســالح كـــل     ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩الطــائف والقــرارين   
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اللبنانيـة  كومـة   احلاجلماعات املسلحة يف لبنان، حىت ال تكــون هنــاك أي أسلحــة دون موافقـة              
  . اللبنانيةكومةاحلوال سلطـــة عدا سلطة 

ال يزال احتفاظ حزب اهللا ومجاعات أخرى بالسالح خارج سيطرة الدولة اللبنانيـة،             و  - ٣٩
ــرارات  ــهاك للقـ ــن )٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يف انتـ ــّد مـ ، حيـ

ــشكل كامــل علــى أراضــيها       ــة علــى ممارســة ســيادهتا وبــسط ســلطتها ب ــدرة الدول وواصــل . ق
ويف . رية كبرية مستقلة عن قدرة الدولـة اللبنانيـة        اهللا إقراره علناً بأنه حيتفظ بقدرة عسك       حزب

أكتــوبر، قُتــل ثالثــة مقــاتلني مــن حــزب اهللا وأُصــيب عــدة أشــخاص آخــرين   /تــشرين األول ٣
وأكـد  .  يف مـستودع للـذخرية يف بلـدة الـنيب شـيت مبنطقـة البقـاع                اتجبروح إثر وقوع انفجار   

ال تــشكل رادعــاً ولــن ُتــستخدم   ال تــزهــذا التنظــيمممثلــون عــن حــزب اهللا تكــراراً أن أســلحة  
لتسديد الضربة األوىل ضد إسـرائيل، لكنـهم هـددوا بـشن هجمـات بالـصواريخ علـى أهـداف                

واعتـرف حـزب اهللا بأنـه    .  على لبنـان باالعتداءمتعددة عرب أحناء إسرائيل يف حال قيام إسرائيل   
 تـشرين   ٦رائيل يف   وراء إطالق الطائرة بال طيار اليت أسقطها سالح اجلو اإلسـرائيلي فـوق إسـ              

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، طلبــت الــسلطات اللبنانيــة توضــيحات مــن   . أكتــوبر/األول
ممثلي مجهورية إيران اإلسالمية بشأن بيان أدىل به رئيس احلرس الثوري اإليـراين وكـان يـوحي             

  .  من قوات القدس التابعة للحرس الثوري يف لبنانأفرادبوجود 
تــشار األســلحة خــارج ســيطرة الدولــة يــشكل هتديــداً لالســتقرار الــداخلي وال يــزال ان  - ٤٠

. أغـسطس /يوليـه وآب  / يف طرابلس يف متـوز     داروالسالمة العامة، على حنو ما بيَّنه القتال الذي         
وتـــشمل احلـــوادث األخـــرى املـــسجلة حماولـــة االغتيـــال الفاشـــلة ضـــد بطـــرس حـــرب يف          

أغــسطس، أُلقــي القــبض علــى وزيــر / آب٩ويف . يوليــه، وهــو عــضو بــارز يف الربملــان/متــوز ٥
يف اإلعالم السابق ميشال مساحة لتورطه يف هتريب متفجرات من اجلمهورية العربيـة الـسورية،                

وورد أيــضاً يف التحقيــق . ضــد أهــداف يف لبنــان إلثــارة الــرتاع الطــائفيإطــار مــؤامرة مزعومــة 
ــشار     ــسوريني ومستـ ــسكريني الـ ــضباط العـ ــار الـ ــن كبـ ــنني مـ ــاء اثـ ــيةأمسـ ــورية رئاسـ ويف . ة سـ

أغسطس، اخُتطف عشرات املواطنني السوريني ورجل أعمـال تركـي علـى يـد أفـراد                /آب ١٥
مـــسلحني ينتمـــون إىل عـــشرية بـــارزة، رداً حـــسبما ُزعـــم علـــى اختطـــاف أحـــد أقربـــائهم يف  

  .اجلمهورية العربية السورية
ذكــر رئــيس كتلــة  أكتــوبر، / تــشرين األول١٩ احلــسن يف اللــواء اغتيــال ويف أعقــاب  - ٤١

 لــن يــشارك يف اجللــسات املقبلــة هليئــة احلــوار الــوطين الــيت  تيــارهاملــستقبل، فــؤاد الــسنيورة، أن 
 اجللـسة األوىل املعقـودة    ويف  . اجتمعت مرتني يف غضون ذلك، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير          

الـرئيس  أغسطس، عمل املشاركون من خمتلـف االنتمـاءات الـسياسية معـاً برئاسـة               / آب ١٦يف  



S/2012/837
 

12 12-59018 
 

 اجللـسة ويف  .  األخـرية  موجة عمليات اخلطـف   سليمان ملعاجلة احلالة األمنية يف البلد، مبا يشمل         
املة سبتمرب، قدم الرئيس سليمان ورقة حتدد رؤية أوليـة السـتراتيجية شـ    / أيلول ٢٠ يف   ةاملعقود

وتضع الورقـة املـشار     . للدفاع الوطين، مبا يف ذلك ما يتعلق باألسلحة اليت حيتفظ هبا حزب اهللا            
 ١٧٠١إليها هذه االستراتيجية يف إطـار الـصكوك القانونيـة الوطنيـة والدوليـة، مبـا فيهـا القـرار                     

مبـدأ  وتركِّز على ضرورة تقوية اجليش اللبنـاين، وتـسعى للتوصـل إىل اتفـاق بـشأن               ). ٢٠٠٦(
احلــق احلــصري للجــيش اللبنــاين يف اســتعمال القــوة واألطــر واآلليــات للــسيطرة علــى أســلحة     

واتفـق املـشاركون علـى النظـر يف ورقـة           . حزب اهللا واستعماهلا إىل حـني تقويـة اجلـيش اللبنـاين           
  .الرئيس باعتبارها نقطة انطالق للمناقشة

 الـيت حتـتفظ هبـا اجلبهـة الـشعبية           ومل حيَرز أي تقـدم بـشأن تفكيـك القواعـد العـسكرية              - ٤٢
 القيادة العامة وفتح االنتفاضة خارج سيطرة الدولة اللبنانيـة، وهـو مـا كـان                -لتحرير فلسطني   

وتقـع  . ، ومـا دعـت إليـه األمـم املتحـدة تكـراراً            ٢٠٠٦قد تقرر يف هيئة احلوار الوطين يف عـام          
 الــسورية الــشرقية، -بنانيــة مجيــع هــذه القواعــد باســتثناء واحــدة منــها علــى طــول احلــدود الل   

ُيخل بالسيادة اللبنانيـة ويعـوق قـدرة الدولـة علـى رصـد جـزء مـن تلـك احلـدود والـسيطرة                         مما
  . بفعالية عليها
ــرة         - ٤٣ ــسطينيني يف الفت ــات الالجــئني الفل ــة كــربى يف خميم ــسجَّل أي حــوادث أمني ومل ت

مكانيـة الوصـول إىل خمـيم هنـر البـارد      وُحلت إىل حد كبري املسائل املتعلقـة بإ      . املشمولة بالتقرير 
يوليــه، عيَّنــت احلكومــة / متــوز٢ويف . يونيــه/الــيت كانــت وراء إشــعال فتيــل العنــف يف حزيــران

اجلهـات املعنيـة الـيت تتعـاطى         الفلسطيين للعمـل مـع مجيـع         -رئيساً جديداً للجنة احلوار اللبناين      
  . امللف الفلسطيين يف لبنانب

  
  اقبة احلدودحظر األسلحة ومر  -دال   

أن تقوم مجيع الـدول مبنـع بيـع أو تزويـد     ) ٢٠٠٦ (١٧٠١قرر جملس األمن يف القرار      - ٤٤
أي كيان أو فرد يف لبنان بأسلحة وما يتصل هبا من عتاد مـن جانـب مواطنيهـا أو انطالقـا مـن                 

 سهنفـ القرار  طلب اجمللس أيضا يف     و. أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات اليت ترفع علمها       
 بتأمني حدوده وغريها من نقـاط الـدخول ملنـع دخـول األسـلحة أو مـا يتـصل            اللبنانيةكومة  احل

  .هبا من عتاد إىل لبنان دون موافقتها
وزعــم ممثلــون عــن حكومــة إســرائيل باســتمرار أن عمليــات كــبرية لنقــل األســلحة إىل   - ٤٥

ذ األمــم املتحــدة هــذه    وتأخــ .  الــسورية -حــزب اهللا ال تــزال جاريــة عــرب احلــدود اللبنانيــة       
وأعربـت  . التحقـق منـها بـشكل مـستقل    غـري قـادرة علـى     االدعاءات علـى حممـل اجلـد، لكنـها          

السلطات اإلسرائيلية أيضاً، يف سياق األزمة الـدائرة يف سـوريا، عـن قلقهـا إزاء إمكانيـة القيـام                    
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وأصـرَّ كبـار    . بنـان بعملية مقبلة لنقل األسلحة الكيميائية مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية إىل ل              
  .ممثلي حزب اهللا على أن ليس يف نيتهم امتالك هذه األسلحة

ــؤرختنيويف ر  - ٤٦ ــالتني مــ ــوز٩ ســ ــه / متــ ــوز١٧ و) S/2012/525(يوليــ ــه و/ متــ  ٢٦ يوليــ
، قـدَّمت حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية مزيـداً مـن التأكيـدات            )S/2012/586(يوليه  /متوز
عمليات نقل لألسـلحة تـؤثر علـى الـسيادة الـسورية، وذلـك         وقوع حوادث عرب احلدود و     على

ويف عــدد مــن املناســبات، ألقــى اجلــيش اللبنــاين القــبض علــى   . انطالقــاً مــن األراضــي اللبنانيــة 
  . ن لألسلحة وصادر أسلحةوأشخاص ُزعم أهنم مهرِّب

 مـن   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقع قصف عرب احلدود بـصورة منتظمـة انطالقـاً               - ٤٧
مـن القـوات املـسلحة الـسورية داخـل          أفـراد   اجلمهورية العربية السورية يف اجتاه لبنـان، وتوغَّـل          

بنانيـة يف منطقـة عكـار    اللقـرى  الوتسببت القذائف السورية اليت سـقطت يف      . األراضي اللبنانية 
واليت سـقط بعـضها علـى مـسافة بـضعة كيلـومترات مـن احلـدود، يف              الشمالية أو بالقرب منها     

إصابات وخـسائر   أوقعت  تشريد مؤقت للمواطنني احملليني والالجئني، وأحلقت أضراراً مادية و        
ويف .  ووقعــــت أيـــــضاً هجمــــات عـــــرب احلــــدود يف منطقـــــة البقــــاع الـــــشرقي    .يف األرواح

سبتمرب، ألقت طائرة سورية قنابل يف منطقة خربة داوود بالقرب مـن بلـدة عرسـال        /أيلول ١٧
سبتمرب، أفـاد اجلـيش اللبنـاين عـن وقـوع حـوادث يف منطقـة البقـاع                 / أيلول ٢١ويف  . يف البقاع 

 ومل يبلَّــغ عــن وقــوع  ؛الــشرقي بــني اجلــيش اللبنــاين وعناصــر مــسلحة مــن املعارضــة الــسورية    
يوليــه، قــررت احلكومــة اللبنانيــة نــشر وحــدات إضــافية تابعــة للجــيش   / متــوز٩ويف . إصــابات

ش اللبناين سـعيه إىل تـشديد املراقبـة علـى طـول احلـدود               وواصل اجلي . اللبناين يف املناطق املتأثرة   
ــة       ــضاريس املنطق ــك ت ــا يف ذل ــة، مب ــصعوبات القائم ــه رغــم ال ــصى إمكانات ــصعيد  . بأق ــى ال وعل

 القنـوات الدبلوماسـية يف بـريوت        عـرب السياسي، احتج الرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقايت،        
ــت يف     ــيت وقعـ ــدود الـ ــهاكات احلـ ــى انتـ ــشق، علـ ــوز٢٣ودمـ ــه و / متـ ــول٤يوليـ ــبتمرب / أيلـ سـ

  .التوايل على
 -وتــشدد التقــارير الــواردة باســتمرار بــشأن االجتــار باألســلحة عــرب احلــدود اللبنانيــة      - ٤٨

السورية وتكرار احلوادث عرب احلدود واهلجمات اليت ُتشن انطالقاً مـن سـوريا، علـى ضـرورة                 
. تـصرفها إلدارة احلـدود ومراقبتـها   ة يف يـ  فعال أكثـر  أن تكون للسلطات األمنية اللبنانية قـدرات      

وقــد ســعى املــاحنون، بــدعم مــن األمــم املتحــدة، إىل مــساعدة احلكومــة يف هــذا الــصدد، مــع     
التركيز بوجه خاص على ضرورة وضـع اسـتراتيجية شـاملة إلدارة احلـدود تـشارك فيهـا مجيـع                    

 التحــديات اجلديــدة ويف ســياق االســتجابة هلــذه . الوكــاالت املعنيَّــة التابعــة للحكومــة اللبنانيــة 
الناشـــئة حمليـــاً وعلـــى احلـــدود مـــع اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، وافـــق جملـــس الـــوزراء، يف    
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ــول ٢٠ ــدره         /أيل ــغ ق ــة مببل ــة يف امليزاني ــطة األجــل، مدرج ــدة متوس ــة جدي ــى خط ــبتمرب، عل س
وأشـارت الـسلطات اللبنانيـة إىل       . بليون دوالر، لزيـادة قـدرات وطاقـات اجلـيش اللبنـاين            ١,٦
ا ستسعى للحصول على مساعدة األمم املتحـدة ودعـم املـاحنني هلـذه اخلطـة يف سـياق تنفيـذ                   أهن

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
وتسببت األزمة السورية يف زيادة كبرية يف تـدفقات الالجـئني إىل لبنـان خـالل الفتـرة             - ٤٩

ــالتقرير  ــشمولة ب ــشرين األول٢٣وحبلــول . امل ــديرات مفوضــية األ   / ت مــم أكتــوبر، أشــارت تق
 الجـئ ممـن يتلقـون املـساعدات يف لبنـان مـن              ١٠٠ ٠٠٠املتحدة لشؤون الالجئني إىل وجـود       

لمفوضـية إىل أن مـا قـد        احلاليـة ل  تقـديرات   الوتشري  . املفوضية وشركائها ومن احلكومة اللبنانية    
، ٢٠١٢ سوري سـيحتاجون إىل املـساعدات يف لبنـان حبلـول هنايـة عـام                 ١٢٠ ٠٠٠يصل إىل   

وهنـاك حاجـة    . أضعاف العدد الذي كان متوقعـاً يف وقـت سـابق مـن هـذا العـام                أي حنو ثالثة    
أيـــضاً لتـــأمني املـــساعدات للمجتمعـــات احملليـــة اللبنانيـــة الـــيت تستـــضيف الالجـــئني الـــسوريني 

اقتراب فـصل الـشتاء،   بـ  و.ةسوريالـ   اجلمهوريـة العربيـة  وللمواطنني اللبنـانيني الـذين نزحـوا مـن       
 دعم دويل إضايف يف سياق خطتها لالستجابة اإلقليمية املؤرخـة           تسعى املفوضية للحصول على   

 ماليـني دوالر لالجـئني الـسوريني يف    ١٠٦سبتمرب، اليت تـضمنت نـداء جلمـع مبلـغ       / أيلول ٢٧
  . يف املائة٣٩لبنان، مل ميوَّل حىت اآلن إال بنسبة 

ــك،    - ٥٠ ــادمون مــن  الذوباإلضــافة إىل ذل ــسطينيون الق ــون الفل ــة   اجلمهور الالجئ ــة العربي ي
ــسورية ــاهتم يف ســوريا       ال ــد أن تعرضــت خميم ــان بع ــسطينيني يف لبن  إىل خميمــات الالجــئني الفل
 أســرة فلــسطينية ١ ٩٣٠أبلــغ مــا يقــرب مــن  أكتــوبر، / تــشرين األول٢٣وحبلــول . لالعتــداء

قــدمت مــن ســوريا إىل لبنــان وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف  
وجودها يف البلد، وتسعى األونروا إىل توفري املساعدات هلـذه األسـر            ب )األونروا(ألدىن  الشرق ا 

  .بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية
  

  األلغام األرضية والقنابل العنقودية  - هاء  
ميثــل املركــز اللبنــاين لألعمــال املتعلقــة باأللغــام، وهــو وحــدة تابعــة للجــيش اللبنــاين،       - ٥١

ة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف لبنان اليت تضطلع مبسؤولية إدارة مجيـع عمليـات     السلطة الوطني 
وواصــل فريــق األمــم . إزالــة األلغــام لألغــراض اإلنــسانية وبيانــات اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام

 يف أنــشطة إزالــة اليونيفيــلاملتحــدة املعــين بــدعم اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام تقــدمي الــدعم إىل  
غام على طول اخلط األزرق من خالل توفري التدريب للوحدات، فضال عن إجـراء التحقـق      األل

مثانية أفرقة عـسكرية إلزالـة   اليونيفيل حاليا وتنتشر يف منطقة عمليات  . والرصد لضمان اجلودة  
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األلغام يدوياً، وثالثة أفرقة عسكرية للتخلص من املعـدات املتفجـرة، وفريـق عـسكري لإلزالـة                 
  . البلدان املسامهة بقواتاآللية من

ســبتمرب، قُتلــت امــرأة إثــر انفجــار لغــم قــدمي مــضاد للــدبابات كــان يف    / أيلــول٤ويف   - ٥٢
  .وأُصيب أيضاً جندي يف اجليش اللبناين يف هذا احلادث. حوزهتا

  
  ترسيم احلدود  -واو   

م وتعلـيم   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل حيَرز، مـرة أخـرى، أي تقـدم بـشأن ترسـي                  - ٥٣
 املنــاطق الــيت ُتعتــرب فيهــا احلــدود غــري مؤكــدة أو حمــل يف ذلــك اللبنانيــة مبــا -احلــدود الــسورية 

ــرارا جملــس األمــن       ــه ق ــدعو إلي ــا ي ــزاع، علــى حنــو م ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ن
 اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ُيـربز       زال األثر الناجم على احلدود نتيجةً لألزمـة املـستمرة يف             وما

  . أمهية توضيح هذه املسألة
ومل يـصدر أي رد مـن   . ومل حيَرز كذلك أي تقـدم بـشأن مـسألة منطقـة مـزارع شـبعا         - ٥٤

اجلمهورية العربية السورية أو إسرائيل بشأن التحديد املؤقت لنطاق املنطقـة الـوارد يف تقريـري         
ــوبر / تـــــشرين األول٣٠املـــــؤرخ  ــرار  ٢٠٠٧أكتـــ ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ واملتعلـــــق بتنفيـــــذ القـــ

)S/2007/641 .(  

  أمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها   -ا ثالث  
 باســتمرار، علــى ســبيل األولويــة القــصوى، مبراجعــة مــا وضــعته مــن   يونيفيــلقامــت ال  - ٥٥

خطط أمنيـة واختذتـه مـن تـدابري لتخفيـف املخـاطر، وكفالـة توعيـة أفرادهـا بـشؤون الـسالمة،                       
. جــالء واإليــواء وإطفــاء احلرائــق والتــدريبات األمنيــة األخــرى      وإجــراء التــدريبات علــى اإل  

ــلوواصــلت  ــشآهتا       اليونيفي ــة من ــذة حلماي ــادي يف ســياق األعمــال املنفَّ ــن امل ــدابري األم ــز ت  تعزي
 والسلطات اللبنانيـة التعـاون لكفالـة التـصدي للتهديـدات األمنيـة              يونيفيلوواصلت ال . وأصوهلا

 تطبيـق   يونيفيـل ، واصـلت ال   اللبنانيـة كومـة   احلابري اليت اختذهتا    واستكماالً للتد . بالشكل املناسب 
 علـى   يونيفيـل ويف حماولـة للحـد مـن حركـة مـرور ال           . تدابريها الرامية إىل التخفيف من املخاطر     

ــستخدم       ــريوت، ت ــان إىل ب ــوب لبن ــسي مــن جن ــداد الرئي ــق اإلم ــلطري  ســفينة ســاحلية  اليونيفي
. د العسكريني واملعـدات بـني مرفـأي بـريوت والنـاقورة            األمم املتحدة لنقل األفرا    ت معها تعاقد
 حىت اآلن من احلصول علـى قطعـة أرض مالئمـة لتكـون منطقـة جتمـع يف                   ليونيفيلتتمكن ا  ومل

ــان،صــور ــ.  ملــوظفي األمــم املتحــدة وأســرهم يف حــاالت الطــوارئ  ، لبن   احلــايلاملوقع املعــيَّنف
  .يفي باملعايري األمنية املطلوبة ال
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 القـضايا املرفوعـة يف احملـاكم    املرحلـة الـيت بلغتـها   أ سـوى تطـورات قليلـة علـى      ومل تطر   - ٥٦
. ٢٠١١، وآخرهــا وقــع يف عــام اليونيفيــلاللبنانيــة بــشأن اهلجمــات اخلطــرية الــيت ُشــنت علــى  

 باسـتخدام  اليونيفيـل التحقيقـات اجلاريـة بـشأن عرقلـة أنـشطة        علـى   تطرأ تطورات كـذلك      ومل
ــة ســالمة وأمــن أفــراد   وتقــع علــى عــاتق الــسلط . العنــف  اليونيفيــلات اللبنانيــة مــسؤولية كفال

  . إىل احملاكمةاملخالفة للقانونومعداهتا ومبانيها، وتقدمي مرتكيب األعمال 
  

   ر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبناناشتنا  -رابعا   
 ١١ ٥٢٨ ليونيفيــل لعــسكريال امقــوالإمجــايل بلــغ ، ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول ٣٠يف   - ٥٧
، اوطنيـ ا  مـدني ا   موظف ٦٥٧ و   ادوليموظفا   ٣٣٧العنصر املدين   وضمَّ  .  امرأة ٤٣٧ينهم  ب،  فردا
فـراده  أالـذي كُلـف     وتـألف فريـق املـراقبني يف لبنـان،          . علـى التـوايل    امرأة   ١٦٦ و ١٠٠ينهم  ب
ا عـسكري ا   مراقبـ  ٥٣، مـن    نوطة هبـا مبوجـب واليتـها      املاالضطالع باملهام   ساعدة اليونيفيل يف    مب

  . اهلدنةاألمم املتحدة ملراقبةهيئة من 
يـشكلون جـزءا    هـذه األخـرية     الـيت كـان أفـراد       ،  ليـشيت  - تيموروأفراد الربتغال   وأهنى    - ٥٨

سـبانيا  إسـحبت   كما  . هيوني/ من اليونيفيل حبلول هناية حزيران     ممن الوحدة الربتغالية، انسحاهب   
ا مـسامهتها يف اليونيفيـل إىل       يفـض تـدرجي   أن خت تعتـزم   هـي   والتابع هلـا    فريق إزالة األلغام     قدرات

. ٢٠١٢نــوفمرب /قواهتــا يف تــشرين الثــاينقبلــة لاملعمليــة التنــاوب مــن اعتبــاراً  فــردا، ٥٥٨حنــو 
للقــوة البحريــة مجــايل بــات القــوام اإل، هيوليــ/مــداد أملانيــة يف متــوزإســحب ســفينة أعقــاب  ويف

  .طائريت هليكوبترين سفن ومثايبلغ ، ةبرازيليبقيادة حاليا العاملة ، الضاربة لليونيفيل
  

   الحظاتامل  –خامسا  
ــام الــ  بأرحــب   - ٥٩ ــدوء الع ــي ال ذاهل ــل  ازال ســائدي ــات اليونيفي ــة عملي شــيد وأ.  يف منطق
ــلتزامهاللطرفني بـــا ــة وقـــف األعمـــال البا املـــستمر مـ ــرار بوقتاليـ  ،)٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيـــذ القـ

ــل  ــا برحــت  . بالتعــاون مــع اليونيفي ــشراكة االســتراتيجية بــني وم ــاين  ال ــل واجلــيش اللبن  اليونيفي
لــذا . البيئــة األمنيــة احلاليــةتــسهم يف إشــاعة قويــة مــع الطــرفني الوترتيبــات االتــصال والتنــسيق 

احلـؤول دون نـشوء      علـى طـول اخلـط األزرق و        ا علـى مواصـلة محايـة إجنازاهتمـ        نيأحث الطـرف  
  .خطرتعرضها للإقليمي  توترحاالت 

ــدة     - ٦٠ ــة متزاي ــك بأمهي ــسم ذل ــان،    املاوالت احملــوء يف ضــويت ــة اســتقرار لبن ــدة لزعزع تعم
ــتفجري اإلرهــايب  ســيما مــن خــالل   الو ــذي  يفال ــريوت ال ــ ب يف آخــرين سن واحلــاللواء أودى ب

إىل أؤكـد دعـوة جملـس األمـن         ويف هذا الصدد،    . بشدةينه   والذي أد  أكتوبر/تشرين األول  ١٩
وضـع حـد السـتخدام الترهيـب        ىل  وإ هتـا،  ورعا ها وممولي هامرتكيب هذه اجلرمية ومنظمي   حماكمة  
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الـذي   نـداءَ الأؤكد أيـضا    و. سياسية ولإلفالت من العقاب يف لبنان     الشخصيات  الوالعنف ضد   
 الوطنية يف مواجهة هـذه احملاولـة        تهلشعب اللبناين للحفاظ على وحد    إىل ا لس  اجملأعضاء  وجهه  

ىل مواصـلة   إاألطـراف اللبنانيـة      هم مجيعَ  ودعوتَ ،زعزعة االستقرار يف البلد   الرامية إىل   اإلجرامية  
القيـادة الـسياسية املـسؤولة      إىل  لرئيس سليمان و  لقوية  القيادة  الوأتطلع إىل   . يف احلوار شاركة  امل

البالغــة احلاليــة ومعاجلــة القــضايا  الــضبابية الفتــرةيف هــذه توجيــه الــبالد بغيــة طــراف األجلميــع 
ألمـم املتحـدة    إال أن ل  لبنانيـة،   هـي عمليـة     عمليـة   الهـذه   ومـع أن    . غتيـال االرة اليت أثارها    واخلط

.  مؤسـسات الدولـة     عمـل  اسـتمرار يف  واجملتمع الدويل مـصلحة قويـة يف دعـم الدولـة اللبنانيـة و             
مجيـع األطـراف اللبنانيـة      تقـضي بـأن تعمـل       لبنان  يف  ستقرار  المصلحة استمرار ا  من  وأؤكد أنه   

حــرة ونزيهــة نيابيــة خابــات انتتنظــيم ضــمان يف ضــوء ضــرورة ســيما  بــروح مــن التعــاون، ال
  . ٢٠١٣ عام يفيف املوعد احملدد  على النحو الواجب وإجرائها صدقية وذات
 يـد دكـون لـصدور تـصرحيات هت      اخلط األزرق، يـساورين القلـق مـن أن ي         بـ وفيما يتعلق     - ٦١

سـبق أن أعربـت     لقـد   .  هـذا اخلـط    القدرة على التأثري على اهلدوء السائد عـرب       يف أماكن أخرى    
مـزودة  غـري   دون طيـار بإطالقـه طـائرة مـن    إزاء اعتـراف حـزب اهللا     دي  عن قلقـي اجلـ    ح  ووضب

حلفــاظ علــى اهلــدوء  وكــي يكــون يف وســع الطــرفني ا  . يف اجملــال اجلــوي اإلســرائيلي بأســلحة 
ممارسـة أقـصى    واحلايل، من الضروري جتنب األعمال االستفزازية واخلطاب امللهب للمـشاعر،           

 نيينبغـي للطـرف   و. من أراضـي كـل منـهما      ق أي عمل قتايل     انطالدرجات ضبط النفس، ومنع     
ليونيفيـل يف املقـام   لح اسم والـ ترتيبات االتصال والتنسيق مع اليونيفيل إىل أقصى حـد    عمال  است

  .الوضعمبعاجلة األول 
تقدم حنو حتقيق وقف إطالق نـار دائـم      مل حيرز    التقارير السابقة، وعلى حنو ما ورد يف        - ٦٢

ومع ذلـك،   ). ٢٠٠٦ (١٧٠١، على النحو املتوخى يف القرار       رتاعألجل لل وإجياد حل طويل ا   
علــى طــول اخلــط األزرق،  ني قوسب غــري املــبعــد ســت ســنوات مــن االســتقرار واهلــدوء  ، آمــل
اهلـدف يف   حتقيـق ذلـك     لتركيـز مـن جديـد علـى         ا املتبادلة   امصلحتهممن  ن أنه   ايدرك الطرف  أن

علــى حنــو  االســتفادة نيالطــرف زال يــتعني علــى ومــا). ٢٠٠٦ (١٧٠١التنفيــذ الكامــل للقــرار 
من الـضروري   و. ت من خالل عمل اليونيفيل واجليش اللبناين      يعمن البيئة األمنية اليت أش    كامل  
ن وقــف مــكــون بــديال يال ميكــن أن اليونيفيــل يف جنــوب لبنــان  أن نــشر بــر الطــرفني أن أذكِّــ

  .إجياد حل طويل األجلمن إطالق نار دائم و
خفــض  ويــةنقــاط اخلالفالل الطــرفني العمــل مــع اليونيفيــل ملعاجلــة تقبُّــببــشدة أرحــب و  - ٦٣

جيــب علــى الطــرفني مواصــلة التزامهــا بوقــف و. التــوتر علــى األرض علــى طــول اخلــط األزرق
مواصــلة العمــل مــع اليونيفيــل علــى وخلــط األزرق؛ كامــل اام لتــحتــرام الوااليــة؛ قتالاألعمــال ال
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عالمـات  البنـاء الثقـة علـى طـول اخلـط األزرق، مبـا يف ذلـك وضـع                   لاءة  تـدابري عمليـة وبنّـ     اختاذ  
  .والعمل على تعزيز ترتيبات االتصال والتنسيق؛ خلط األزرقتحديد ابشكل واضح ل

تتطلب اختاذ إجـراءات    هي  االلتزامات الرئيسية مبوجب القرار و    وما زال يتعني الوفاء ب      - ٦٤
 تسحب قواهتـا مـن اجلـزء الـشمايل مـن قريـة              جيب على إسرائيل أن   و. نيطرفمن ال  من قبل كلٍ  

لمجـال اجلـوي    ا ل انتـهاكاهت كـل   قـف   أن تو  املتامخة الواقعة مشال اخلـط األزرق و       ةالغجر واملنطق 
تـسبب   تالـيت مـن شـأهنا أن   اللبناين، اليت تؤدي إىل تفـاقم التـوتر يف منطقـة عمليـات اليونيفيـل و           

 ممارسـة سـلطة فعليـة علـى كـل         يفتقـدم    مـن ال   امزيـد أن حيـرز    لبنان  على  جيب  و. ادث خطري حب
ــتخدام أراضــي    ــع اس ــة، ومن ــام بأهاألراضــي اللبناني ــة  للقي ــال قتالي ــرارات   عم ــذ ق ، وضــمان تنفي

منطقــة خاليــة مــن األفــراد املــسلحني بإنــشاء مــا يتعلــق  يف) ٢٠٠٦ (١٧٠١احلكومــة والقــرار 
  .لحكومة واليونيفيل عدا تلك العائدة لاألسلحةعتاد العسكري ووال
امللقــاة علــى تعــددة املاملــسؤوليات األمنيــة جــّراء تحمــل عبئــا ثقــيال ياجلــيش اللبنــاين إن   - ٦٥

اسـتلزمت عمليـات    أحناء لبنان، مبـا يف ذلـك علـى طـول احلـدود الـسورية، الـيت                  مجيع  يف  عاتقه  
، حـافظ اجلـيش   ومـع ذلـك  . اللبنـاين مـن منطقـة عمليـات اليونيفيـل     انتشار جلنود اجلـيش  إعادة  

عينـه مـن   املـستوى  احلفـاظ علـى     مواصلة  إىل  سعى  هو ي مع اليونيفيل و  قوي  تعاون  لى  عاللبناين  
اجليش اللبناين اختاذ إجراءات لوقف احلـوادث علـى          واصلكما  . قة مع اليونيفيل  األنشطة املنسَّ 

 وزيــادة اراســتمرومــع ذلــك، مــن األساســي . جــدير بالثنــاء، وهــو جمهــود طــول اخلــط األزرق
اللبنـاين علـى مواصـلة احلفـاظ علـى وجـود         اجلـيش   وإنـين أحـث     . ل والبعثـة  بني اليونيفي التنسيق  

مـع التزامـات   ها انسجاما تنفيذعليه جيب اليت أمهية املهام ويف جنوب لبنان مبا يتناسب   له  كبري  
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١لبنان مبوجب القرار 

 للخطـر   ضـت اليونيفيـل وعرَّ  تنقل  عدد قليل من احلوادث اليت أعاقت حرية        لقد ُسجل     - ٦٦
 اليونيفيـل تنقـل أفـراد   حريـة  إن . سالمة حفظة السالم وأمنـهم خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      

املـسؤولية الرئيـسية عـن ضـمان        و. مجزء ال يتجزأ من التنفيذ الفعال ملهـامه       هم   وأمن تهمسالمو
الـسلطات  إنين أدعـو  . اليونيفيل يف منطقة عملياهتا تقع على عاتق السلطات اللبنانية    تنقل  حرية  

رتكيب اجلرائم، والعمل مع اليونيفيـل لتعزيـز   يف حق محازمة صارمة اللبنانية إىل اختاذ إجراءات  
احلـوادث  كـل  وجيـب اختـاذ تـدابري فعالـة للحـد مـن          .  يف هذه احلـوادث    اتاالستجابة والتحقيق 

 حـصول  نـع مل و،للخطـر  اليونيفيل وتعرض سالمة حفظـة الـسالم وأمنـهم       تنقل  ق حرية   واليت تع 
  .مثل هذه احلوادث

ــالتقرير، تركَّــ  األكــرب زء وطــوال اجلــ   - ٦٧ ــرة املــشمولة ب ــان علــى  مــن الفت ز االهتمــام يف لبن
هـي  هـذه التحـديات     إن  . التحديات النامجة عن األزمة املستمرة يف اجلمهورية العربية الـسورية         
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ــق مــدعاة لل ــالغ لألمــم املتحــدة ألن  القل ــؤثر  ب ــى أمــن   مــن شــأهنا أن ت ــشكل خطــري عل ــانب  لبن
ــذين يــشكالن هاجــسا أساســيا ل  ، هواســتقرار ــرارات  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لقــرار الل وغــريه مــن ق

الـسورية   -  حـدة علـى طـول احلـدود اللبنانيـة          اتتـأثري هـذه ال  أكثر  وقد تركزت   . جملس األمن 
ا جنـم عنـها مـن       سـف ملـ   آتلـك األحـداث و    كـل    إنين أدين    .طريةاخلنتهاكات  تكررت اال حيث  

كومـة اجلمهوريـة    هيـب حب  أو. لممتلكـات لتـشريد وتـدمري     ات و إصـاب مـن   وخسائر يف األرواح    
لبنـان وسـالمته اإلقليميـة    ة  للحـدود واحتـرام سـياد    اانتـهاكاهت الكـف عـن كـل       العربية الـسورية    

). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠  و)٢٠٠٤ (١٥٥٩وفقــــا لقــــرارات جملــــس األمــــن 
، سألةهـذه املـ   مـن   س الوزراء ميقايت    لرئيس سليمان ورئي  لواضح  الوقف  اجملال بامل ا  ذهيف  وأنوه  

احلكومة لتعزيز وجـود اجلـيش اللبنـاين علـى احلـدود مـع اجلمهوريـة                قامت هبا   اخلطوات اليت   بو
  .العربية السورية

طــراف الــرتاع يف اجلمهوريــة ألدعــم قــوى سياســية لبنانيــة الــيت تفيــد عــن تقــارير إن ال  - ٦٨
لبنـان  عـدم الـسماح بـاجنرار    التزاماهتا املعلنة ب رض و يتعابالغ و القلق  و مدعاة لل  العربية السورية ه  

كـانوا  حـزب اهللا  مـن   أعـضاء  سقوطتقارير عن إىل يف هذا السياق شري وأ. األزمة السورية إىل  
ال بـــد جلميـــع القـــوى اللبنانيـــة أن متتنـــع عـــن  .  داخـــل اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسوريةونتلاقـــي

ــدخل أي ــسياق وغــريه و. ت ــوه باأل ،يف هــذا ال ــةأن ــا    مهي ــسم هب ــيت يت ــستمرة ال ــدا،  امل إعــالن بعب
دعـو مجيـع األطـراف      أاخلارجية، و رتاعات  الإزاء  ياد لبنان   حبالتزام  ما ينص عليه من     ذلك   يف مبا

  .ىل العمل وفقا لذلكإيف لبنان 
اخلطـف يف أمـاكن أخـرى       موجة عمليـات    يف طرابلس و  شهدهتا  أعمال العنف اليت    إن    - ٦٩

الـرتاع  إثـارة   بزعزعـة اسـتقرار لبنـان       لتعمـدة   املاوالت  واحملـ . عميـق للقلـق ا  هي مدعاة ل  يف البالد   
لبنـاين بغيـة احلـؤول    اليش الدعم الـدويل للدولـة اللبنانيـة واجلـ       مواصلة تقدمي   أمهية  ذهيب تؤكد   امل

 ىقـو قامـت هبـا ال    الـيت   احلازمـة   رحـب بـاخلطوات     وأ. ىل األحداث اإلقليمية  إاجنرار البالد   دون  
كمـا أن لعمليـات التوقيـف الـيت     . السـتقرار اواسـع، ملواجهـة هتديـدات    ، بـدعم سياسـي     يةاألمن

. وبـسط سـلطة الدولـة     ضرورة ترسـيخ املـساءلة      ، نظرا ل  تهادالل يف العديد من احلاالت   حصلت  
طـوات ملموسـة إضـافية ملواجهـة        القيـام خب  يؤكد تكرار حوادث العنف مدى حاجة لبنان إىل         و

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ للقرار ين التنفيذ الفعلانتشار السالح خارج سلطة الدولة، وضما
شكل يـ السالح خـارج سـيطرة الدولـة        بفاظ حزب اهللا ومجاعات أخرى      احتزال  يال  و  - ٧٠

) ٢٠٠٤ (١٥٥٩التزامات البالد مبوجب القـرارين      و، ويتناقض   ههتديدا لسيادة لبنان واستقرار   
 يف ينقــرارلهــذين امنــذ فتــرة طويلــة أن حتقيــق هــدف مــا برحــت أرى و). ٢٠٠٦ (١٧٠١و 

أنفـسهم يكـون   ميكن أن يتحقق إال من خالل عملية سياسـية يقودهـا اللبنـانيون          ال  هذا الصدد   
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مـا زلـت أعتقـد أن    و. يف لبنـان الدولـة   النهائي ضمان عدم وجود سـالح خـارج سـلطة        هاهدف
مبـادرة الـرئيس سـليمان طـرح رؤيتـه         ثـين علـى     وأ. ل للمـضي قـدما    يسـب هو خري   احلوار الوطين   

ــق     الســترات ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــة وطني ــها يجية دفاعي ــيت  عمال باســتمن ــا األســلحة ال ميتلكه
إنـين أدعـو مجيـع القـادة        و. لمناقـشة بـدء ل   ل اهامـ منطلقـا   يـشكل    والسيطرة عليها، مما     اهللا حزب

هــذه وضــع يف هــذه العمليــة لفعاليــة الــسياسيني اللبنــانيني إىل اغتنــام هــذه الفرصــة واملــشاركة ب 
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ ينلقراراعزز مبا ياالستراتيجية 

حلـوار الـوطين، وحتديـدا      يئـة ا  رات الـسابقة هل   اوأكرر يف هذا السياق ضرورة تنفيذ القـر         - ٧١
الـشعبية  لجبهـة    ل قواعـد العـسكرية   العات غري اللبنانية وتفكيـك      الة برتع سالح اجلم   صتلك املت 

رحـب بـاخلطوات املتخـذة لتنـشيط جلنـة          أو. ةوفـتح االنتفاضـ    القيادة العامـة     -لتحرير فلسطني   
إىل دعم  اجلهـات املعنيـة علـى تقـدمي الـ         شـجع احلكومـة ومجيـع       أالفلـسطيين، و   - احلوار اللبنـاين  
حتـسني الظـروف املعيـشية لالجـئني الفلـسطينيني يف لبنـان،        وال يزال مـن امللـّح       . رئيسها اجلديد 

ــ بإطــار إجيــاد و أل قــضية الالجــئنيحبــمــن دون املــساس  األمــر ســّيان و سوية ســلمية شــاملة،ت
وإن من شـأن عـدم      . دعم ممكن لعمل األونروا   أقوى  الدول األعضاء   بالنسبة إىل ضرورة تقدمي     

هـود إعـادة إعمـار خمـيم هنـر البـارد             جل متـويالً بـشكل عاجـل     ألونـروا   يـوي ل  دعم ح تقدمي  ترمجة  
  .حلايلمزعزع لالستقرار يف السياق اله أثر كون يأن ة له، غاثتقدمي اإلو

ــادة احلــادة يف عــدد الالجــئني الــسوريني   إن   - ٧٢ ثــل متيف لبنــان  مــساعدةاحملتــاجني إىل الزي
 ئهـا لوفايـة   لبنانالكومـة   احلأثـين علـى     إنـين   و. هعبئـا ثقـيال علـى مـوارد       تلقي  حتديا متزايدا للبلد و   

جلريانــه  أبــواب بيوتــه الــذي فــتح لبنــاينالشعب علــى الــبالتزاماهتــا اإلنــسانية يف هــذا الــصدد، و
واجهة إمكانية تدفق أعداد إضـافية منـهم         مل طَيتخطالاملهم أن تواصل احلكومة     ومن  . نيالسوري

 بــشكل فعــال مــع الــشركاء ع يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، واإلعــداَدرتااســتمرار الــيف ظــل 
ــة  ــر األحتياجــات االلتلبي ــساعدإحلاحــا إىل اكث ــل  اتمل ــشتاء املقب د أود أن أشــيو.  يف موســم ال

 دعـم قـوي   ملـا قدمتـه مـن       وغريها من الوكاالت واملنظمات الشريكة      فوضية شؤون الالجئني    مب
املفوضـية إىل   الـذي أطلقتـه     لنـداء   لاالستجابة الدولية احملدودة حىت اآلن      أشري إىل   ، و حىت تارخيه 

شــجع الــدول أوأؤكــد أن احلاجــة تبــدو اآلن أكــرب بكــثري ممــا كــان متوقعــا و  . اجلهــات املاحنــة
  .لبنانإىل دعم تقدمي اليف أن تنظر جمددا بشكل عاجل ضاء على األع
  لحــــدودني لكــــاملوالتعلــــيم الترســــيم العــــدم إن كمــــا ورد يف تقريــــري األخــــري، و  - ٧٣

ومـع ذلـك،   . غ عنـها  ربر ملعظـم االنتـهاكات املبلَّـ      مـ  أو   ريفـس ال يعطـي أي ت    الـسورية    - اللبنانية
ا إزاء  زال قلقـ  علـى غـرار ذلـك ال أ       و. مستعـصيني والتعلـيم   ترسـيم   يظـل هـذا ال    مـن أن     قلق أناف

ــة مــزارع شــبعا    يفمقــدتز احــرعــدم إ ــا يتعلــق مبنطق ــا للفقــرة  ،م ــرار  ١٠ وفق  ١٧٠١ مــن الق
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ــو،  ). ٢٠٠٦( ــين أدع ــرة أخــرى وإن ــة الــ  م ــة العربي ــرائيل ة سوري، اجلمهوري ــدمإىل وإس  اأن تق
 /شرين األولتـــ يف هي قدمتـــذا علـــى التعريـــف املؤقـــت ملنطقـــة مـــزارع شـــبعا الـــ      ردودمهـــ
إعــادة التركيــز علــى  إمكانيــة الظــروف تتــيح وآمــل أن ). S/2007/641انظــر ( ٢٠٠٧ أكتــوبر

  .يف أقرب وقت ممكناتني املسألتني ه
اجليش اللبناين يف ضمان االسـتقرار الـداخلي     يضطلع به   الدور القوي الذي    ثين على   وأ  - ٧٤

ظـى وحيـب أن   مـا بـرح حي  ي ذلقـوي الـ  ا الدعم السياسيعلى خالل الفترة املشمولة بالتقرير، و  
اجلـيش اللبنـاين   دور  أمهيـة   شدد بـشكل أكـرب علـى        أن نـ  وقد يكون مـن العـسري       . يظل حيظى به  

نـــب اليونيفيـــل يف اجلنـــوب ايف العمـــل إىل جو ؛الوحـــدة يف لبنــان ترســـيخ اهلـــدوء وحتقيــق   يف
يف احلفــاظ علــى  و؛لــبالد لدود الــشرقية والــشماليةاحلــلــسيطرة علــى حماولــة ا ويف ؛البحــر يفو

ت اجملتمـع الـدويل علـى       ثـ اللبنـاين، وحث  يش  اجلقدرات  تعزيز  إىل   دعوُتوطاملا  . داخليالاألمن  
التــدرجيي للتــسلم  ا مــسبقاشــرطومــن املهــم تــوفري ذلــك باعتبــاره  . تقــدمي املعــدات والتــدريب

 االلبنانيـة، وعنـصر   ستدامة ملنطقة عمليات اليونيفيل وامليـاه اإلقليميـة         املفعالة و المنية  األلسيطرة  ل
وأنا ممنت للبلدان اليت تـساعد بالفعـل     . وقف إطالق نار دائم   حتقيق  حنو  طوات   لدعم اخل  اأساسي

أرحـب ترحيبـا حـارا بقـرار        و. جتهيز وتدريب اجليش اللبناين، مبـا يف ذلـك القـوات البحريـة            يف  
. مـس املقبلـة   علـى مـدى الـسنوات اخل      طاقاتـه   اللبنـاين و  يش  اجلـ قـدرات   تعزيز  مواصلة  احلكومة  

، بالـشكل املناسـب، يف سـعيهما        اللبنـاين واحلكومـة اللبنانيـة     يش  أنا على استعداد ملساعدة اجلـ     و
بالفعل يف احلـوار    اجلاري  على العمل   يف الوقت نفسه    اخلطة اجلديدة، مع احلفاظ     إىل املضي يف    
  .ما يتعلق بإدارة احلدود ويف والبناء عليه، االستراتيجي،

مــن دول أســوة بغــريه  التركيــز يف لبنــان، َديــا، تزتــرة املــشمولة بــالتقريرخــالل الفويف   - ٧٥
استكـشاف املــوارد  اإلفــادة منـها مــن  شـرق البحـر األبــيض املتوسـط، علــى الفـرص الــيت ميكـن      

 الســتغالل املــوارد يف انستعديــإســرائيل  وومــن األمــور اإلجيابيــة أن لبنــان. اواســتغالهل البحريــة
القيــام بــذلك بطريقــة تهما  مــصلحمــنمــا زلــت أؤكــد أنــه و. امهمنــلكــل االقتــصادية ة نطقــامل
جهـود حـىت اآلن،   كل ما ُبـذل مـن    على  بناًء،يف هذا السياق، آمل   و. توتر نشوء   تؤدي إىل  ال

ــة عــيني  تيف ربأكــجــوهري ق تقــدم يــحتقيف  ــاطق االقتــصادية البحري علــى األمــم املتحــدة و. املن
  .حال طلباهايف الطرفني إىل ساعدة تقدمي املاستعداد ل

 ه الوطنيـة واسـتقالل    تهسـياد يف  بنـان و  للـسالمة اإلقليميـة ل    ااهتمام اجملتمـع الـدويل يف       إن    - ٧٦
ــسياسي ــرار   امل ،ال ــه يف الق ــصوص علي ــق و)٢٠٠٦ (١٧٠١ن ــدمي العهــد ، عمي ــد أشــر . ق ت وق

ئـم  تحقيق سالم عـادل ودا    مرتبطان ارتباطا وثيقا ب    هواستقرار أن أمن لبنان  إىل  تقارير سابقة    يف
ــشرق األوســط   ــشكل كــبري   . وشــامل يف ال ــدان ب ــضا ومهــا يعتم ــى أي ــة  عل التطــورات اإلقليمي
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يف اآلونـة األخـرية،     و. األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        بلة  صلـك املتـ   مبـا فيهـا ت    األخرى،  
إىل مرونـة وتـصميم يف الـسعي    ةً، عـن    اديـ  وق اًشـعب ،  لبنـان بـرهن   على خلفية األزمة الـسورية،      و

 القـرار  ذامنـذ اختـ  املمتـدة  شـهدت الفتـرة     قـد   و.  عـصيبة  االسـتقرار يف ظـل ظـروف       ذلـك محاية  
ــدوء ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ ــضا هـ ــسبوق  أيـ ــري مـ ــرائيل    اً غـ ــان وإسـ ــني لبنـ ــط األزرق بـ ــرب اخلـ . عـ
لبنـان   اوللـسالم واألمـن يف املنطقـة ككـل، أن تظـل حكومتـ              لـشعوب املعنيـة   األساسـي، ل   ومن
يف الفتــرة ) ٢٠٠٦ (١٧٠١للقــرار تــام التنفيــذ البة ملتزمــســائر اجلهــات املعنيــة   و ســرائيلوإ

  . الضبابية املقبلة
. اومعــداهت اليونيفيــليف أود أن أعــرب عــن تقــديري جلميــع البلــدان املــسامهة بقــوات و  - ٧٧

وظفي مكتـب منـسق     مبـ اليونيفيـل، و  يف  العـسكريني واملـوظفني املـدنيني       األفراد  وأثين أيضا على    
يف يـوي  دور حاالضـطالع بـ   ا علـى  مجيعـ الـذين يواظبـون     ان،  لبنـ شؤون  األمم املتحدة اخلاص لـ    

  .يف لبنانواملساعدة على تعزيز االستقرار على طول اخلط األزرق 
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	11 - وتسببت وفاة اللواء الحسن بتزايد حدة القتال في طرابلس الذي خلف ما لا يقل عن 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا. وفي بيروت، قُتل مسلح وجرح آخرون في عمليات قام بها الجيش اللبناني الذي انتشر بكثافة لضمان الهدوء وإزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون على الطرق. وفي أعقاب تشييع اللواء الحسن في 21 تشرين الأول/أكتوبر، حاول متظاهرون اقتحام مبنى السراي الحكومي في بيروت. بيد أن هذا العنف لم يدم طويلا بعد دعوات أطلقتها قيادة 14 آذار لتفريق المتظاهرين. بيد أن المعارضة دعت إلى استقالة الحكومة وأعلنت أنها لن تدخل في حوار معها وانسحبت أيضا من العمل النيايي. وما برح الرئيس سليمان يجري منذئذ سلسلة مشاورات مع القادة السياسيين اللبنانيين حول كيفية المضي قدما. 
	ثانيا - تنفيذ القرار 1701 (2006) 
	ألف - الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)
	12 - لم تسجَّل حوادث كبرى في منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ونتيجة للتطورات التي تشهدها مناطق أخرى في لبنان، تعيَّن على الجيش اللبناني إعادة نشر كتائب إضافية إلى خارج منطقة عمليات اليونيفيل. ومع ذلك، حافظ الجيش اللبناني على تعاونه القوي مع اليونيفيل.
	13 - وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي احتلال الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701 (2006). وبالإضافة إلى ذلك، لم ترد إسرائيل بعد على اقتراح اليونيفيل بشأن الترتيبات الأمنية الهادفة إلى تسهيل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة، التي قُدمت إلى الطرفين في 25 حزيران/يونيه 2011. وكان الجيش اللبناني وافق على هذا الاقتراح في 19 تموز/يوليه 2011. 
	14 - كما واصل جيش الدفاع الإسرائيلي خروقاته شبه اليومية للمجال الجوي اللبناني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالإضافة إلى العدد الكبير من الطائرات من دون طيار التي تحلق فوق الأراضي اللبنانية، لاحظت اليونيفيل إجراء مناورات جوية عدة، شملت تشكيلات من مقاتلات متعددة. إن هذه الطلعات الجوية هي انتهاكات للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية. وقد واصلت اليونيفيل الاحتجاج على كل الانتهاكات الجوية ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقفها فورا. واحتجت الحكومة اللبنانية أيضا على هذه الانتهاكات، في حين واصلت حكومة إسرائيل التأكيد أن عمليات التحليق هذه هي تدبير أمني ضروري.
	15 - وأبقت اليونيفيل تركيزها منصبا على الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، بما في ذلك استجابة لعدد قليل من الحوادث التي أثارت حالات توتر. ففي 16 آب/ أغسطس، زعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن مجموعة من المدنيين الذين تجمعوا على الطريق بين كفركلا والعديسة ألقوا حجارة عبر السياج التقني الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة أفراده. وزعم الجيش اللبناني لاحقا أن دورية لجيش الدفاع الإسرائيلي أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه مدنيين متجمعين في المنطقة نفسها. ولم تشاهد اليونيفيل هذين الحادثين ولكنها شاهدت الجيش اللبناني يعمل على تفريق الجمع بعيد ذلك. وأجرت اليونيفيل تحقيقا في هذين الحادثين، وأوصت بأن يضمن الجيش اللبناني تواجده كلما حصلت تجمعات على طول الخط الأزرق، وبأن يمتنع جيش الدفاع الإسرائيلي عن إطلاق أي مقذوفات عبر الخط الأزرق إلا متى كان تصرفه نابعا من الدفاع عن النفس.
	16 - وحصل عدد من الانتهاكات غير المقصودة في منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من جانب المدنيين اللبنانيين بشكل أساسي في المناطق الواقعة على طول الخط الأزرق. وحصلت معظم الانتهاكات المسجلة في منطقة مزارع شبعا من قِبل رعاة يرعون ماشيتهم على مقربة من الخط الأزرق. وفي 29 حزيران/يونيه، اعتقل جيش الدفاع الإسرائيلي راعيا يُزعَم أنه اجتاز الخط الأزرق، وأعاده في اليوم التالي. وفي 9 أيلول/سبتمبر، اجتاز مدني لبناني السياج التقني من لبنان إلى داخل إسرائيل. وأعاده جيش الدفاع الإسرائيلي عبر بوابة رأس الناقورة. وفي 13 أيلول/سبتمبر، تاه صبي لبناني في حقل ألغام قريب من الخط الأزرق من جانب عيتا الشعب. ففتح له جيش الدفاع الإسرائيلي السياج التقني وأدخله إلى الأراضي الإسرائيلية وأعاده إلى لبنان. وشوهد عدد من المدنيين اللبنانيين في مناسبات عدة يقطفون فاكهة برية جنوب الخط الأزرق في ميس الجبل ويحصدون الزيتون جنوب الخط الأزرق قرب بليدا. ووقعت انتهاكات أيضا عندما سبح مدنيون، بينهم أطفال، في نهر الوزاني/الحاصباني بالقرب من الضفة الشرقية، بما في ذلك عندما وقف المدنيون على ضفته. ولاحظت اليونيفيل انتهاكات متكررة من قبل مدنيين لبنانيين يحرثون بستانا في جوار الطريق الرئيسية قرب العديسة. وانتهك جيش الدفاع الإسرائيلي أيضا الخط الأزرق بحفر خنادق عبر طريق إلى الشرق من العباسية. وفي مناسبة أخرى، انتهك راع من الجولان الذي تحتله إسرائيل الخط الأزرق كما انتهك أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي لفترة وجيزة الخط في محاولتهم إعادة الراعي عبر الخط.
	17 - وتعمل اليونيفيل مع جميع الأطراف لمنع حدوث انتهاكات للخط الأزرق، باستخدام ترتيبات الاتصال والتنسيق التي توفرها. ودَعت اليونيفيل الجيش اللبناني إلى زيادة وجوده وأنشطة الرصد وذكَّرت الطرفين بمسؤوليتهما عن منع كل الانتهاكات التي تحصل على جانب حدود كل منهما من الخط الأزرق. ووافق الطرفان على أن وضع علامات الخط الأزرق في منطقة ميس الجبل يشكل أولوية، وقد وُضعت الآن أولى العلامات المتفق عليها. وفي منطقة الوزاني/الحاصباني، زاد كل من اليونيفيل والجيش اللبناني وجوده، وطُلب من أصحاب المنتجعات إبلاغ النزلاء بعدم السباحة عبر النهر. وبعدما تثبَّت كل من اليونيفيل والطرفين من أن الخنادق التي حفرها جيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من العباسية تقع إلى شمال الخط الأزرق، تعاون الطرفان مع اليونيفيل لردم الخنادق وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
	18 - وأجرت اليونيفيل تحقيقا في أعمال بناء على طول مجرى نهر الوزاني/الحاصباني جنوبي الغجر كان جيش الدفاع الإسرائيلي احتج عليها. وتبيَّن لليونيفيل حصول انتهاكات للخط الأزرق في بناء السدود لإقامة أحواض سباحة في النهر على طول المنتجعات الجاري تشييدها على الجانب اللبناني. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماعات الثلاثية، وأفاد الجيش اللبناني أنه أمر بوقف كل الأعمال وبعدم السماح بالقيام بأي أعمال على مجرى النهر من دون التقدم أولاً بطلب لذلك لدى كبار المسؤولين في الجيش اللبناني وإجراء التنسيق اللازم مع اليونيفيل.
	19 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تبادل جيش الدفاع الإسرائيلي معلومات مع اليونيفيل تورد بالتفصيل توقيف 12 مدنيا إسرائيليا، بينهم سكان من قرية الغجر، بتهمة تهريب متفجرات وأنظمة تفجير محلية الصنع وأسلحة إلى داخل إسرائيل من لبنان في أوائل حزيران/يونيه. وأبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي اليونيفيل لاحقا بوقوع حادث آخر في 31 آب/أغسطس لدى اعتقال شخص على الجانب الإسرائيلي كان يحاول تهريب مخدرات وأصناف أخرى إلى داخل إسرائيل. واستنادا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، هرب شريكه اللبناني عائدا إلى لبنان. وزعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن حادثتي التهريب وقعتا عند تخوم الجزء الجنوبي من قرية الغجر. ولم تسجل اليونيفيل أي نشاط تهريب خلال هذه الفترة. وطلبت اليونيفيل من الطرفين ضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب من خلال ترتيبات الاتصال والتنسيق القائمة.
	20 - وعطفا على تقريري الأخير، أعاد الجيش اللبناني نشر ثلاث كتائب إضافية إلى مناطق في لبنان خارج منطقة عمليات اليونيفيل بهدف مواجهة تحديات أمنية أخرى، وأعاد السرايا الثلاث التي كان أعاد نشرها في وقت سابق. وحافظ قائد الجيش اللبناني العماد قهوجي على اتصال وثيق مع قائد اليونيفيل لشرح وتنسيق عمليات إعادة الانتشار مسبقا. وفي ظل تقليص عدد الجيش اللبناني، تحافظ اليونيفيل على الإمساك بزمام السيطرة الأمنية في منطقة عملياتها بزيادة أنشطتها العملانية، بما في ذلك دورياتها، بمعزل عن الجيش اللبناني. ويبلغ القوام الحالي للجيش اللبناني في منطقة العمليات نحو لوائين وكتيبة واحدة.
	21 - وواصلت اليونيفيل والجيش اللبناني عملياتهما اليومية التي شملت ما متوسطه نحو 34 نشاطا منسقا في اليوم، بالإضافة إلى الإدارة المشتركة لسبع نقاط تفتيش على طول نهر الليطاني. كما واصلت اليونيفيل والجيش اللبناني تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة إطلاق الصواريخ في المناطق القريبة من الخط الأزرق. وتواصلت الأنشطة المشتركة كذلك وشملت تمارين على تطوير للقدرات وأنشطة تدريبية برا وبحرا، كما هو موضح في تقريري الأخير (S/2012/502). وستظل اليونيفيل تعمل مع الجيش اللبناني من أجل وضع ترتيبات عملانية مستدامة في منطقة عملياتها في ظل الظروف الراهنة. وسيَّرت اليونيفيل من جانبها ما متوسطه 300 دورية سيارة وراجلة يوميا، بالإضافة إلى دوريات منتظمة لطائرات الهليكوبتر وتنفيذ أنشطة عملانية أخرى.
	22 - وتمتعت اليونيفيل عموما بحرية كاملة في التنقل في جميع أنحاء منطقة عملياتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، فُرض عدد محدود من القيود على حرية تنقل اليونيفيل. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى ثلاث حوادث في مشاع بلدة عيتا الشعب. ففي 10 آب/أغسطس، اعترضت مركبتان وحشد من المدنيين دورية لليونيفيل. وانتشل أفراد من الحشد لاحقا حقيبة ظهر من مركبة لليونيفيل. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت مركبتان ومجموعة من المدنيين قافلة لليونيفيل وأُخذ عدد من الأغراض. ومرة أخرى في 13 تشرين الأول/أكتوبر، قطعت سيارة ومجموعة من المدنيين الطريق على قافلة لليونيفيل من خمس مركبات وأخذت مجموعة من المدنيين معدات لليونيفيل. ورغم استرداد الجيش اللبناني العديد من الأغراض لاحقا وإعادتها إلى اليونيفيل، لا يزال بعضها مفقودا. وزار قائد اليونيفيل وكذلك الجيش اللبناني السلطات البلدية في عيتا لإبلاغها بأهمية تمتع اليونيفيل بكامل حرية التنقل.
	23 - وفي ثلاث مناسبات أخرى، أُخذت آلات تصوير من دوريات لليونيفيل. وبالإضافة إلى ذلك، سُجل عدد قليل من الحوادث، تعقَّب فيها أفراد يركبون دراجات نارية في كثير من الأحيان، دوريات لليونيفيل، وقاموا بحركات غير ودية أو رموا حجارة، مما تسبب بإيقاف مسير الدوريات مؤقتا. وفي إحدى المرات، قطع جرار لفترة وجيزة الطريق أمام دورية. وفي أعقاب اغتيال اللواء الحسن في 19 تشرين الأول/أكتوبر، قطع محتجون الطرق مؤقتا في مناطق شبعا وكفرشوبا وسوق الخان. وسُجلت حوادث رمي حجارة فردية غالبا ما كان يقوم بها أطفال. وقد تدخل الجيش اللبناني عندما طُلب منه ذلك، لإنهاء الحوادث سريعا. وفي جميع الحالات، تمكنت اليونيفيل من مواصلة أنشطة دورياتها.
	24 - ورغم هذه الحوادث، ظلت العلاقات بين اليونيفيل والسكان المحليين إيجابية عموما. وقد ركزت أنشطة الاتصال والتوعية المنتظمة على إدارة الخلافات وتدابير بناء الثقة وتوفير الخدمات المجتمعية. ونظمت اليونيفيل أيضا مناسبات اجتماعية وثقافية شملت المجتمعات المحلية. وتواصلَ تنفيذ المشاريع السريعة الأثر من جانب البلدان المساهمة بقوات ومن خلال ميزانية اليونيفيل. وبعد صدور التوصيات الواردة في الاستعراض الاستراتيجي، تعكف اليونيفيل على تعزيز التوعية الثقافية ومراعاة الحساسيات لدى نشوء خلافات، من خلال برامج تنظَّم داخليا لقوات حفظ السلام.
	25 - وواصلت اليونيفيل تقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني في القيام بخطوات لإقامة منطقة خالية من الأفراد المسلحين والأعتدة والأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء ما هو عائد منها للحكومة اللبنانية واليونيفيل. وما زال ذلك يشكل هدفا طويل الأجل نظرا لحصول عدد من الحوادث منذ اتخاذ القرار 1701 (2006)، كالاعتداءات الصاروخية، التي تدل على أن الأسلحة والعناصر المسلحة العدائية المستعدة لاستخدامها ما زالت موجودة داخل منطقة العمليات.
	26 - وواصلت حكومة إسرائيل زعمها بأن حزب الله كان يبني مواقعه ووحداته العسكرية داخل المناطق الآهلة بالسكان في جنوب لبنان وبنقل أسلحة غير مرخصة إلى لبنان، بما في ذلك إلى داخل منطقة عمليات اليونيفيل. وفي الحالات التي ترد فيها معلومات محددة عن وجود عناصر مسلحة أو وجود أسلحة غير مشروعة في منطقة عملياتها، لا تزال اليونيفيل مصممة على التحرك، بالتعاون مع الجيش اللبناني، مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة لها في إطار ولايتها وإلى أقصى حد تنص عليه قواعد الاشتباك الخاصة بها. إلا أن اليونيفيل لا تبحث عن الأسلحة في الجنوب بشكل استباقي. بل هي تزور المواقع بعد ورود تنبيه وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولا يمكن لليونيفيل، في إطار ولايتها، أن تدخل ملكية خاصة ما لم يكن هناك دليل موثوق به على حصول خرق للقرار 1701 (2006)، بما في ذلك وجود تهديد وشيك بتنفيذ نشاط معادٍ انطلاقاً من ذاك الموقع. وحتى تاريخه، لم يقدَّم إلى اليونيفيل، كما أنها لم تجد، أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى داخل منطقة عملياتها. وواصل الجيش اللبناني الإعلان بأنه سيكون على استعداد للتحرك فورا لوضع حد لأي نشاط غير قانوني يتنافى والقرار 1701 (2006) والقرارات الحكومية ذات الصلة.
	27 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظت اليونيفيل في مناسبات عدة وجوداً غير مأذون به لأفراد مسلحين وأسلحة في منطقة عملياتها، في ما يشكل انتهاكاً للقرار 1701 (2006). وفي 7 آب/أغسطس، عثر الجيش اللبناني على ثلاثة صناديق من الديناميت/المتفجرات الصناعية وعلى صواعق تفجير داخل سيارة يملكها أحد المدنيين المحليين في جوار النفاخية. وأبلغ الجيش اللبناني اليونيفيل بأنه ألقى القبض على الرجل المعني، وهو سيحاكَم رغم أن التحقيق كشف أن الديناميت كان لأغراض تجارية فحسب. وفي 16 آب/أغسطس، عثر خبراء إزالة الألغام التابعون لليونيفيل على لغم مضاد للدبابات وفتيل تفجير مزروع في ممر مؤدّ إلى نقطة على طول الخط الأزرق في منطقة رميش. وسارع الجيش اللبناني إلى إزالة الجهاز الذي كان موصولاً بسبعة ألغام إضافية مضادة للدبابات وأربعة أجهزة متفجرة يدوية الصنع. وفي 18 آب/أغسطس، شوهد عدد من الأفراد وهم يطلقون النار مما بدا أنها بندقية بالقرب من بنت جبيل. وشاهدت اليونيفيل أيضاً مدنيين يحملون أسلحة صيد جنوبي نهر الليطاني في انتهاك للقرار 1701 (2006). وفي كل حالة، تدخلت دوريات اليونيفيل لوقف نشاط الصيد. واحتجز الجيش اللبناني الصيادين وصادر أسلحتهم في مناسبات عدة. ولا يزال داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة عمليات اليونيفيل أشخاص مسلحون وأسلحة.
	28 - وواصلت القوة الضاربة البحرية التابعة لليونيفيل تنفيذ ولايتها المزدوجة المتمثلة في إجراء عمليات الاعتراض البحري وتدريب القوات البحرية اللبنانية. ومنذ صدور تقريري الأخير، فتَّش مسؤولون في البحرية والجمارك اللبنانية 501 سفينة للتحقق من أنه لا يوجد على متنها أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة غير مأذون بها.
	29 - ونظَّمت اليونيفيل والقوات البحرية اللبنانية حلقة عمل و 11 دورة تدريبية لطلاب الكلية الحربية، بالإضافة إلى 31 نشاطاً تدريبياً لصغار الضباط اللبنانيين، في عرض البحر، على متن سفن القوة الضاربة البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، أُجريت في ثلاث مناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدريبات على عمليات الاعتراض البحري مع القوات البحرية اللبنانية، امتد كل منها يومان.
	30 - وألقى جيش الدفاع الإسرائيلي شحنات ناسفة في الأعماق، وأطلق طلقات تحذيرية على طول خط الطفافات في عدد من المناسبات لدرء قوارب الصيد اللبنانية الموجودة في جوار الخط. وليس لدى اليونيفيل ولاية لرصد خط الطفافات الذي أقامته حكومة إسرائيل من جانب واحد في حين أن الحكومة اللبنانية لا تعترف به.
	باء - ترتيبات الأمن والاتصال
	31 - ظلت ترتيبات اليونيفيل في مجالي الاتصال والتنسيق مع الطرفين تعمل جيداً. وحافظت اليونيفيل والجيش اللبناني على أنشطة التعامل والاتصال الفعالة القائمة بينهما يومياً على جميع المستويات. وحافظت اليونيفيل أيضاً على أنشطة الاتصال والتنسيق الفعالة مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم يحرَز أي تقدم بشأن إنشاء مكتب لليونيفيل في تل أبيب. 
	32 - وواصل الطرفان إبداء استعدادهما للمشاركة بشكل بناء في جهود اليونيفيل الرامية إلى خفض حدة التوترات. وواصلت اليونيفيل بذل هذه الجهود في الاجتماعات الثلاثية الشهرية التي يرأسها قائد القوة، وعلى المستوى الثنائي. ولا يزال المنتدى الثلاثي يشكل الآلية الرئيسية لمعالجة المسائل العملانية الأمنية والعسكرية المتصلة بتنفيذ القرار 1701 (2006).
	33 - وكرر الجيش اللبناني، في الاجتماع الثلاثي المعقود في 4 تموز/يوليه، الإعراب عن طلبه تولِّي السيطرة الأمنية على الطريق SD1 الواقعة خارج منطقة الغجر التي يحتلها جيش الدفاع الإسرائيلي. وستواصل اليونيفيل مناقشاتها الثنائية وهي تتابع هذا الموضوع بطرح اقتراح مفصل يهدف إلى نقل السيطرة الأمنية على الطريق إلى الجيش اللبناني، على نحو يتيح استخدامها من جانب المدنيين اللبنانيين ويكفل في آن معاً تطبيق التدابير الأمنية المناسبة. ولا يزال الهدف العام يتمثل في الانسحاب الكامل لجيش الدفاع الإسرائيلي من شمال منطقة الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة إلى شمال الخط الأزرق.
	34 - وفي الاجتماع الثلاثي نفسه، كرر الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي الإعراب عن استعدادهما للمضي في المناقشات الأولية بشأن مسألة الأمن البحري. وفي أعقاب إجراء جولة أولية من المناقشات الثنائية، حددت اليونيفيل بعض النقاط المشتركة التي تأمل في مواصلة تطويرها في جولات مقبلة.
	35 - وأفاد جيش الدفاع الإسرائيلي بأن مواجهة وقعت في 20 حزيران/يونيه بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة نهر الوزاني الحاصباني. ولم تلاحظ اليونيفيل هذا الحادث وهي تُجري مشاورات مع الطرفين بهدف وضع تدابير محددة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
	36 - وأُحرز تقدم مطرد في عملية تعليم الخط الأزرق تعليماً واضحاً. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ مجموع النقاط المقرر تعليمها 257 نقطة. وقام خبراء إزالة الألغام التابعون لليونيفيل بإزالة الألغام لتأمين الوصول إلى 228 نقطة حُددت قياسات 193 منها. وجرى بناء نحو 150 علامة من علامات الخط الأزرق، تحقَّق الطرفان من 138 منها. وتمشياً مع توصيات الاستعراض الاستراتيجي، بدأت القوة تناقش مع الطرفين مسألة تعليم النقاط التي اعتُبرت مثيرة للخلاف حتى الآن. وأبدى الطرفان استعدادهما لمناقشة هذه النقاط وأكدا مجدداً التزامهما بعملية تعليم الخط الأزرق التي يريان أنها تشكل أداة قيِّمة لبناء الثقة، ووسيلة لتوفير الوضوح للقوات على الأرض وللسكان المحليين بشأن تحديد موقع الخطِّ بدقة.
	37 - وتمشيا مع الأولويات الاستراتيجية التي حددها الاستعراض الاستراتيجي، واصلت اليونيفيل العمل على نحو وثيق مع الجيش اللبناني من خلال الحوار الاستراتيجي بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لا باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لبسط السيطرة الأمنية تدريجياً على منطقة العمليات والمياه الإقليمية اللبنانية فحسب، وإنما أيضاً لدعم المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار.
	جيم - نزع سلاح الجماعات المسلحة
	38 - يدعو القرار 1701 (2006) إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006) التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكــون هنــاك أي أسلحــة دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطـــة عدا سلطة الحكومة اللبنانية.
	39 - ولا يزال احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالسلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية، في انتهاك للقرارات 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006)، يحدّ من قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها. وواصل حزب الله إقراره علناً بأنه يحتفظ بقدرة عسكرية كبيرة مستقلة عن قدرة الدولة اللبنانية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ثلاثة مقاتلين من حزب الله وأُصيب عدة أشخاص آخرين بجروح إثر وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة في بلدة النبي شيت بمنطقة البقاع. وأكد ممثلون عن حزب الله تكراراً أن أسلحة هذا التنظيم لا تزال تشكل رادعاً ولن تُستخدم لتسديد الضربة الأولى ضد إسرائيل، لكنهم هددوا بشن هجمات بالصواريخ على أهداف متعددة عبر أنحاء إسرائيل في حال قيام إسرائيل بالاعتداء على لبنان. واعترف حزب الله بأنه وراء إطلاق الطائرة بلا طيار التي أسقطها سلاح الجو الإسرائيلي فوق إسرائيل في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلبت السلطات اللبنانية توضيحات من ممثلي جمهورية إيران الإسلامية بشأن بيان أدلى به رئيس الحرس الثوري الإيراني وكان يوحي بوجود أفراد من قوات القدس التابعة للحرس الثوري في لبنان. 
	40 - ولا يزال انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة يشكل تهديداً للاستقرار الداخلي والسلامة العامة، على نحو ما بيَّنه القتال الذي دار في طرابلس في تموز/يوليه وآب/أغسطس. وتشمل الحوادث الأخرى المسجلة محاولة الاغتيال الفاشلة ضد بطرس حرب في 5 تموز/يوليه، وهو عضو بارز في البرلمان. وفي 9 آب/أغسطس، أُلقي القبض على وزير الإعلام السابق ميشال سماحة لتورطه في تهريب متفجرات من الجمهورية العربية السورية، في إطار مؤامرة مزعومة ضد أهداف في لبنان لإثارة النزاع الطائفي. وورد أيضاً في التحقيق أسماء اثنين من كبار الضباط العسكريين السوريين ومستشارة رئاسية سورية. وفي 15 آب/أغسطس، اختُطف عشرات المواطنين السوريين ورجل أعمال تركي على يد أفراد مسلحين ينتمون إلى عشيرة بارزة، رداً حسبما زُعم على اختطاف أحد أقربائهم في الجمهورية العربية السورية.
	41 - وفي أعقاب اغتيال اللواء الحسن في 19 تشرين الأول/أكتوبر، ذكر رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، أن تياره لن يشارك في الجلسات المقبلة لهيئة الحوار الوطني التي اجتمعت مرتين في غضون ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الجلسة الأولى المعقودة في 16 آب/أغسطس، عمل المشاركون من مختلف الانتماءات السياسية معاً برئاسة الرئيس سليمان لمعالجة الحالة الأمنية في البلد، بما يشمل موجة عمليات الخطف الأخيرة. وفي الجلسة المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر، قدم الرئيس سليمان ورقة تحدد رؤية أولية لاستراتيجية شاملة للدفاع الوطني، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة التي يحتفظ بها حزب الله. وتضع الورقة المشار إليها هذه الاستراتيجية في إطار الصكوك القانونية الوطنية والدولية، بما فيها القرار 1701 (2006). وتركِّز على ضرورة تقوية الجيش اللبناني، وتسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن مبدأ الحق الحصري للجيش اللبناني في استعمال القوة والأطر والآليات للسيطرة على أسلحة حزب الله واستعمالها إلى حين تقوية الجيش اللبناني. واتفق المشاركون على النظر في ورقة الرئيس باعتبارها نقطة انطلاق للمناقشة.
	42 - ولم يحرَز أي تقدم بشأن تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وهو ما كان قد تقرر في هيئة الحوار الوطني في عام 2006، وما دعت إليه الأمم المتحدة تكراراً. وتقع جميع هذه القواعد باستثناء واحدة منها على طول الحدود اللبنانية - السورية الشرقية، مما يُخل بالسيادة اللبنانية ويعوق قدرة الدولة على رصد جزء من تلك الحدود والسيطرة عليها بفعالية. 
	43 - ولم تسجَّل أي حوادث أمنية كبرى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الفترة المشمولة بالتقرير. وحُلت إلى حد كبير المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول إلى مخيم نهر البارد التي كانت وراء إشعال فتيل العنف في حزيران/يونيه. وفي 2 تموز/يوليه، عيَّنت الحكومة رئيساً جديداً للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني للعمل مع جميع الجهات المعنية التي تتعاطى بالملف الفلسطيني في لبنان. 
	دال - حظر الأسلحة ومراقبة الحدود
	44 - قرر مجلس الأمن في القرار 1701 (2006) أن تقوم جميع الدول بمنع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها. وطلب المجلس أيضا في القرار نفسه الحكومة اللبنانية بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها.
	45 - وزعم ممثلون عن حكومة إسرائيل باستمرار أن عمليات كبيرة لنقل الأسلحة إلى حزب الله لا تزال جارية عبر الحدود اللبنانية - السورية. وتأخذ الأمم المتحدة هذه الادعاءات على محمل الجد، لكنها غير قادرة على التحقق منها بشكل مستقل. وأعربت السلطات الإسرائيلية أيضاً، في سياق الأزمة الدائرة في سوريا، عن قلقها إزاء إمكانية القيام بعملية مقبلة لنقل الأسلحة الكيميائية من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان. وأصرَّ كبار ممثلي حزب الله على أن ليس في نيتهم امتلاك هذه الأسلحة.
	46 - وفي رسالتين مؤرختين 9 تموز/يوليه (S/2012/525) و 17 تموز/يوليه و 26 تموز/يوليه (S/2012/586)، قدَّمت حكومة الجمهورية العربية السورية مزيداً من التأكيدات على وقوع حوادث عبر الحدود وعمليات نقل للأسلحة تؤثر على السيادة السورية، وذلك انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. وفي عدد من المناسبات، ألقى الجيش اللبناني القبض على أشخاص زُعم أنهم مهرِّبون للأسلحة وصادر أسلحة. 
	47 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقع قصف عبر الحدود بصورة منتظمة انطلاقاً من الجمهورية العربية السورية في اتجاه لبنان، وتوغَّل أفراد من القوات المسلحة السورية داخل الأراضي اللبنانية. وتسببت القذائف السورية التي سقطت في القرى اللبنانية في منطقة عكار الشمالية أو بالقرب منها والتي سقط بعضها على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود، في تشريد مؤقت للمواطنين المحليين واللاجئين، وألحقت أضراراً مادية وأوقعت إصابات وخسائر في الأرواح. ووقعت أيضاً هجمات عبر الحدود في منطقة البقاع الشرقي. وفي 17 أيلول/سبتمبر، ألقت طائرة سورية قنابل في منطقة خربة داوود بالقرب من بلدة عرسال في البقاع. وفي 21 أيلول/سبتمبر، أفاد الجيش اللبناني عن وقوع حوادث في منطقة البقاع الشرقي بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة من المعارضة السورية؛ ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات. وفي 9 تموز/يوليه، قررت الحكومة اللبنانية نشر وحدات إضافية تابعة للجيش اللبناني في المناطق المتأثرة. وواصل الجيش اللبناني سعيه إلى تشديد المراقبة على طول الحدود بأقصى إمكاناته رغم الصعوبات القائمة، بما في ذلك تضاريس المنطقة. وعلى الصعيد السياسي، احتج الرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي، عبر القنوات الدبلوماسية في بيروت ودمشق، على انتهاكات الحدود التي وقعت في 23 تموز/يوليه و 4 أيلول/سبتمبر على التوالي.
	48 - وتشدد التقارير الواردة باستمرار بشأن الاتجار بالأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية وتكرار الحوادث عبر الحدود والهجمات التي تُشن انطلاقاً من سوريا، على ضرورة أن تكون للسلطات الأمنية اللبنانية قدرات أكثر فعالية في تصرفها لإدارة الحدود ومراقبتها. وقد سعى المانحون، بدعم من الأمم المتحدة، إلى مساعدة الحكومة في هذا الصدد، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لإدارة الحدود تشارك فيها جميع الوكالات المعنيَّة التابعة للحكومة اللبنانية. وفي سياق الاستجابة لهذه التحديات الجديدة الناشئة محلياً وعلى الحدود مع الجمهورية العربية السورية، وافق مجلس الوزراء، في 20 أيلول/سبتمبر، على خطة جديدة متوسطة الأجل، مدرجة في الميزانية بمبلغ قدره 1.6 بليون دولار، لزيادة قدرات وطاقات الجيش اللبناني. وأشارت السلطات اللبنانية إلى أنها ستسعى للحصول على مساعدة الأمم المتحدة ودعم المانحين لهذه الخطة في سياق تنفيذ القرار 1701 (2006).
	49 - وتسببت الأزمة السورية في زيادة كبيرة في تدفقات اللاجئين إلى لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبحلول 23 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود 000 100 لاجئ ممن يتلقون المساعدات في لبنان من المفوضية وشركائها ومن الحكومة اللبنانية. وتشير التقديرات الحالية للمفوضية إلى أن ما قد يصل إلى 000 120 سوري سيحتاجون إلى المساعدات في لبنان بحلول نهاية عام 2012، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد الذي كان متوقعاً في وقت سابق من هذا العام. وهناك حاجة أيضاً لتأمين المساعدات للمجتمعات المحلية اللبنانية التي تستضيف اللاجئين السوريين وللمواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من الجمهورية العربية السورية. وباقتراب فصل الشتاء، تسعى المفوضية للحصول على دعم دولي إضافي في سياق خطتها للاستجابة الإقليمية المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر، التي تضمنت نداء لجمع مبلغ 106 ملايين دولار للاجئين السوريين في لبنان، لم يموَّل حتى الآن إلا بنسبة 39 في المائة.
	50 - وبالإضافة إلى ذلك، لاذ اللاجئون الفلسطينيون القادمون من الجمهورية العربية السورية إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد أن تعرضت مخيماتهم في سوريا للاعتداء. وبحلول 23 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ ما يقرب من 930 1 أسرة فلسطينية قدمت من سوريا إلى لبنان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بوجودها في البلد، وتسعى الأونروا إلى توفير المساعدات لهذه الأسر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
	هاء - الألغام الأرضية والقنابل العنقودية
	51 - يمثل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو وحدة تابعة للجيش اللبناني، السلطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام في لبنان التي تضطلع بمسؤولية إدارة جميع عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وبيانات الإجراءات المتعلقة بالألغام. وواصل فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام تقديم الدعم إلى اليونيفيل في أنشطة إزالة الألغام على طول الخط الأزرق من خلال توفير التدريب للوحدات، فضلا عن إجراء التحقق والرصد لضمان الجودة. وتنتشر في منطقة عمليات اليونيفيل حاليا ثمانية أفرقة عسكرية لإزالة الألغام يدوياً، وثلاثة أفرقة عسكرية للتخلص من المعدات المتفجرة، وفريق عسكري للإزالة الآلية من البلدان المساهمة بقوات.
	52 - وفي 4 أيلول/سبتمبر، قُتلت امرأة إثر انفجار لغم قديم مضاد للدبابات كان في حوزتها. وأُصيب أيضاً جندي في الجيش اللبناني في هذا الحادث.
	واو - ترسيم الحدود
	53 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يحرَز، مرة أخرى، أي تقدم بشأن ترسيم وتعليم الحدود السورية - اللبنانية بما في ذلك المناطق التي تُعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع، على نحو ما يدعو إليه قرارا مجلس الأمن 1680 (2006) و 1701 (2006). وما زال الأثر الناجم على الحدود نتيجةً للأزمة المستمرة في الجمهورية العربية السورية يُبرز أهمية توضيح هذه المسألة. 
	54 - ولم يحرَز كذلك أي تقدم بشأن مسألة منطقة مزارع شبعا. ولم يصدر أي رد من الجمهورية العربية السورية أو إسرائيل بشأن التحديد المؤقت لنطاق المنطقة الوارد في تقريري المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمتعلق بتنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2007/641). 
	ثالثا - أمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسلامتها 
	55 - قامت اليونيفيل باستمرار، على سبيل الأولوية القصوى، بمراجعة ما وضعته من خطط أمنية واتخذته من تدابير لتخفيف المخاطر، وكفالة توعية أفرادها بشؤون السلامة، وإجراء التدريبات على الإجلاء والإيواء وإطفاء الحرائق والتدريبات الأمنية الأخرى. وواصلت اليونيفيل تعزيز تدابير الأمن المادي في سياق الأعمال المنفَّذة لحماية منشآتها وأصولها. وواصلت اليونيفيل والسلطات اللبنانية التعاون لكفالة التصدي للتهديدات الأمنية بالشكل المناسب. واستكمالاً للتدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، واصلت اليونيفيل تطبيق تدابيرها الرامية إلى التخفيف من المخاطر. وفي محاولة للحد من حركة مرور اليونيفيل على طريق الإمداد الرئيسي من جنوب لبنان إلى بيروت، تستخدم اليونيفيل سفينة ساحلية تعاقدت معها الأمم المتحدة لنقل الأفراد العسكريين والمعدات بين مرفأي بيروت والناقورة. ولم تتمكن اليونيفيل حتى الآن من الحصول على قطعة أرض ملائمة لتكون منطقة تجمع في صور، لبنان، لموظفي الأمم المتحدة وأسرهم في حالات الطوارئ. فالموقع المعيَّن الحالي لا يفي بالمعايير الأمنية المطلوبة.
	56 - ولم تطرأ سوى تطورات قليلة على المرحلة التي بلغتها القضايا المرفوعة في المحاكم اللبنانية بشأن الهجمات الخطيرة التي شُنت على اليونيفيل، وآخرها وقع في عام 2011. ولم تطرأ تطورات كذلك على التحقيقات الجارية بشأن عرقلة أنشطة اليونيفيل باستخدام العنف. وتقع على عاتق السلطات اللبنانية مسؤولية كفالة سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومعداتها ومبانيها، وتقديم مرتكبي الأعمال المخالفة للقانون إلى المحاكمة.
	رابعا - انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
	57 - في 30 أيلول/سبتمبر 2012، بلغ إجمالي القوام العسكري لليونيفيل 528 11 فردا، بينهم 437 امرأة. وضمَّ العنصر المدني 337 موظفا دوليا و 657 موظفا مدنيا وطنيا، بينهم 100 و 166 امرأة على التوالي. وتألف فريق المراقبين في لبنان، الذي كُلف أفراده بمساعدة اليونيفيل في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب ولايتها، من 53 مراقبا عسكريا من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
	58 - وأنهى أفراد البرتغال وتيمور - ليشتي، التي كان أفراد هذه الأخيرة يشكلون جزءا من الوحدة البرتغالية، انسحابهم من اليونيفيل بحلول نهاية حزيران/يونيه. كما سحبت إسبانيا قدرات فريق إزالة الألغام التابع لها وهي تعتزم أن تخفض تدريجيا مساهمتها في اليونيفيل إلى نحو 558 فردا، اعتباراً من عملية التناوب المقبلة لقواتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي أعقاب سحب سفينة إمداد ألمانية في تموز/يوليه، بات القوام الإجمالي للقوة البحرية الضاربة لليونيفيل، العاملة حاليا بقيادة برازيلية، يبلغ ثماني سفن وطائرتي هليكوبتر.
	خامسا – الملاحظات 
	59 - أرحب بالهدوء العام الذي لا يزال سائدا في منطقة عمليات اليونيفيل. وأشيد بالطرفين لالتزامهما المستمر بوقف الأعمال القتالية وبتنفيذ القرار 1701 (2006)، بالتعاون مع اليونيفيل. وما برحت الشراكة الاستراتيجية بين اليونيفيل والجيش اللبناني وترتيبات الاتصال والتنسيق القوية مع الطرفين تسهم في إشاعة البيئة الأمنية الحالية. لذا أحث الطرفين على مواصلة حماية إنجازاتهما على طول الخط الأزرق والحؤول دون نشوء حالات توتر إقليمي تعرضها للخطر.
	60 - ويتسم ذلك بأهمية متزايدة في ضوء المحاولات المتعمدة لزعزعة استقرار لبنان، ولا سيما من خلال التفجير الإرهابي في بيروت الذي أودى باللواء الحسن وآخرين في 19 تشرين الأول/أكتوبر والذي أدينه بشدة. وفي هذا الصدد، أؤكد دعوة مجلس الأمن إلى محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها ومموليها ورعاتها، وإلى وضع حد لاستخدام الترهيب والعنف ضد الشخصيات السياسية وللإفلات من العقاب في لبنان. وأؤكد أيضا النداءَ الذي وجهه أعضاء المجلس إلى الشعب اللبناني للحفاظ على وحدته الوطنية في مواجهة هذه المحاولة الإجرامية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلد، ودعوتَهم جميعَ الأطراف اللبنانية إلى مواصلة المشاركة في الحوار. وأتطلع إلى القيادة القوية للرئيس سليمان وإلى القيادة السياسية المسؤولة لجميع الأطراف بغية توجيه البلاد في هذه الفترة الضبابية الحالية ومعالجة القضايا البالغة الخطورة التي أثارها الاغتيال. ومع أن هذه العملية هي عملية لبنانية، إلا أن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مصلحة قوية في دعم الدولة اللبنانية وفي استمرار عمل مؤسسات الدولة. وأؤكد أنه من مصلحة استمرار الاستقرار في لبنان تقضي بأن تعمل جميع الأطراف اللبنانية بروح من التعاون، لا سيما في ضوء ضرورة ضمان تنظيم انتخابات نيابية حرة ونزيهة وذات صدقية على النحو الواجب وإجرائها في الموعد المحدد في عام 2013. 
	61 - وفيما يتعلق بالخط الأزرق، يساورني القلق من أن يكون لصدور تصريحات تهديد في أماكن أخرى القدرة على التأثير على الهدوء السائد عبر هذا الخط. لقد سبق أن أعربت بوضوح عن قلقي الجدي إزاء اعتراف حزب الله بإطلاقه طائرة من دون طيار غير مزودة بأسلحة في المجال الجوي الإسرائيلي. وكي يكون في وسع الطرفين الحفاظ على الهدوء الحالي، من الضروري تجنب الأعمال الاستفزازية والخطاب الملهب للمشاعر، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع انطلاق أي عمل قتالي من أراضي كل منهما. وينبغي للطرفين استعمال ترتيبات الاتصال والتنسيق مع اليونيفيل إلى أقصى حد والسماح لليونيفيل في المقام الأول بمعالجة الوضع.
	62 - وعلى نحو ما ورد في التقارير السابقة، لم يحرز تقدم نحو تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع، على النحو المتوخى في القرار 1701 (2006). ومع ذلك، آمل، بعد ست سنوات من الاستقرار والهدوء غير المسبوقين على طول الخط الأزرق، أن يدرك الطرفان أنه من مصلحتهما المتبادلة التركيز من جديد على تحقيق ذلك الهدف في التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006). وما زال يتعين على الطرفين الاستفادة على نحو كامل من البيئة الأمنية التي أشيعت من خلال عمل اليونيفيل والجيش اللبناني. ومن الضروري أن أذكِّر الطرفين بأن نشر اليونيفيل في جنوب لبنان لا يمكن أن يكون بديلا من وقف إطلاق نار دائم ومن إيجاد حل طويل الأجل.
	63 - وأرحب بشدة بتقبُّل الطرفين العمل مع اليونيفيل لمعالجة النقاط الخلافية وخفض التوتر على الأرض على طول الخط الأزرق. ويجب على الطرفين مواصلة التزامها بوقف الأعمال القتالية؛ والاحترام التام لكامل الخط الأزرق؛ ومواصلة العمل مع اليونيفيل على اتخاذ تدابير عملية وبنّاءة لبناء الثقة على طول الخط الأزرق، بما في ذلك وضع العلامات بشكل واضح لتحديد الخط الأزرق؛ والعمل على تعزيز ترتيبات الاتصال والتنسيق.
	64 - وما زال يتعين الوفاء بالالتزامات الرئيسية بموجب القرار وهي تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل كلٍ من الطرفين. ويجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق وأن توقف كل انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني، التي تؤدي إلى تفاقم التوتر في منطقة عمليات اليونيفيل والتي من شأنها أن تتسبب بحادث خطير. ويجب على لبنان أن يحرز مزيدا من التقدم في ممارسة سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية، ومنع استخدام أراضيه للقيام بأعمال قتالية، وضمان تنفيذ قرارات الحكومة والقرار 1701 (2006) في ما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأفراد المسلحين والعتاد العسكري والأسلحة عدا تلك العائدة للحكومة واليونيفيل.
	65 - إن الجيش اللبناني يتحمل عبئا ثقيلا جرّاء المسؤوليات الأمنية المتعددة الملقاة على عاتقه في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك على طول الحدود السورية، التي استلزمت عمليات إعادة انتشار لجنود الجيش اللبناني من منطقة عمليات اليونيفيل. ومع ذلك، حافظ الجيش اللبناني على تعاون قوي مع اليونيفيل وهو يسعى إلى مواصلة الحفاظ على المستوى عينه من الأنشطة المنسَّقة مع اليونيفيل. كما واصل الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات لوقف الحوادث على طول الخط الأزرق، وهو مجهود جدير بالثناء. ومع ذلك، من الأساسي استمرار وزيادة التنسيق بين اليونيفيل والبعثة. وإنني أحث الجيش اللبناني على مواصلة الحفاظ على وجود كبير له في جنوب لبنان بما يتناسب وأهمية المهام التي يجب عليه تنفيذها انسجاما مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701 (2006).
	66 - لقد سُجل عدد قليل من الحوادث التي أعاقت حرية تنقل اليونيفيل وعرَّضت للخطر سلامة حفظة السلام وأمنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إن حرية تنقل أفراد اليونيفيل وسلامتهم وأمنهم جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامهم. والمسؤولية الرئيسية عن ضمان حرية تنقل اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية. إنني أدعو السلطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة حازمة في حق مرتكبي الجرائم، والعمل مع اليونيفيل لتعزيز الاستجابة والتحقيقات في هذه الحوادث. ويجب اتخاذ تدابير فعالة للحد من كل الحوادث التي تعوق حرية تنقل اليونيفيل وتعرض سلامة حفظة السلام وأمنهم للخطر، ولمنع حصول مثل هذه الحوادث.
	67 - وطوال الجزء الأكبر من الفترة المشمولة بالتقرير، تركَّز الاهتمام في لبنان على التحديات الناجمة عن الأزمة المستمرة في الجمهورية العربية السورية. إن هذه التحديات هي مدعاة للقلق البالغ للأمم المتحدة لأن من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على أمن لبنان واستقراره، اللذين يشكلان هاجسا أساسيا للقرار 1701 (2006) وغيره من قرارات مجلس الأمن. وقد تركزت أكثر هذه التأثيرات حدة على طول الحدود اللبنانية - السورية حيث تكررت الانتهاكات الخطيرة. إنني أدين كل تلك الأحداث وآسف لما نجم عنها من خسائر في الأرواح ومن إصابات وتشريد وتدمير للممتلكات. وأهيب بحكومة الجمهورية العربية السورية الكف عن كل انتهاكاتها للحدود واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية وفقا لقرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006). وأنوه في هذا المجال بالموقف الواضح للرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي من هذه المسألة، وبالخطوات التي قامت بها الحكومة لتعزيز وجود الجيش اللبناني على الحدود مع الجمهورية العربية السورية.
	68 - إن التقارير التي تفيد عن دعم قوى سياسية لبنانية لأطراف النزاع في الجمهورية العربية السورية هو مدعاة للقلق البالغ ويتعارض والتزاماتها المعلنة بعدم السماح بانجرار لبنان إلى الأزمة السورية. وأشير في هذا السياق إلى تقارير عن سقوط أعضاء من حزب الله كانوا يقاتلون داخل الجمهورية العربية السورية. لا بد لجميع القوى اللبنانية أن تمتنع عن أي تدخل. وفي هذا السياق وغيره، أنوه بالأهمية المستمرة التي يتسم بها إعلان بعبدا، بما في ذلك ما ينص عليه من التزام بحياد لبنان إزاء النزاعات الخارجية، وأدعو جميع الأطراف في لبنان إلى العمل وفقا لذلك.
	69 - إن أعمال العنف التي شهدتها في طرابلس وموجة عمليات الخطف في أماكن أخرى في البلاد هي مدعاة للقلق العميق. والمحاولات المتعمدة لزعزعة استقرار لبنان بإثارة النزاع المذهبي تؤكد أهمية مواصلة تقديم الدعم الدولي للدولة اللبنانية والجيش اللبناني بغية الحؤول دون انجرار البلاد إلى الأحداث الإقليمية. وأرحب بالخطوات الحازمة التي قامت بها القوى الأمنية، بدعم سياسي واسع، لمواجهة تهديدات الاستقرار. كما أن لعمليات التوقيف التي حصلت في العديد من الحالات دلالتها، نظرا لضرورة ترسيخ المساءلة وبسط سلطة الدولة. ويؤكد تكرار حوادث العنف مدى حاجة لبنان إلى القيام بخطوات ملموسة إضافية لمواجهة انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، وضمان التنفيذ الفعلي للقرار 1701 (2006).
	70 - ولا يزال احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالسلاح خارج سيطرة الدولة يشكل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره، ويتناقض والتزامات البلاد بموجب القرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). وما برحت أرى منذ فترة طويلة أن تحقيق هدف هذين القرارين في هذا الصدد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية يقودها اللبنانيون أنفسهم يكون هدفها النهائي ضمان عدم وجود سلاح خارج سلطة الدولة في لبنان. وما زلت أعتقد أن الحوار الوطني هو خير سبيل للمضي قدما. وأثني على مبادرة الرئيس سليمان طرح رؤيته لاستراتيجية دفاعية وطنية، بما في ذلك ما يتعلق منها باستعمال الأسلحة التي يمتلكها حزب الله والسيطرة عليها، مما يشكل منطلقا هاما لبدء للمناقشة. وإنني أدعو جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة بفعالية في هذه العملية لوضع هذه الاستراتيجية بما يعزز القرارين 1559 (2004) و 1701 (2006).
	71 - وأكرر في هذا السياق ضرورة تنفيذ القرارات السابقة لهيئة الحوار الوطني، وتحديدا تلك المتصلة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة. وأرحب بالخطوات المتخذة لتنشيط لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وأشجع الحكومة وجميع الجهات المعنية على تقديم الدعم إلى رئيسها الجديد. ولا يزال من الملحّ تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من دون المساس بحل قضية اللاجئين أو بإطار إيجاد تسوية سلمية شاملة، والأمر سيّان بالنسبة إلى ضرورة تقديم الدول الأعضاء أقوى دعم ممكن لعمل الأونروا. وإن من شأن عدم ترجمة تقديم دعم حيوي للأونروا بشكل عاجل تمويلاً لجهود إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتقديم الإغاثة له، أن يكون له أثر مزعزع للاستقرار في السياق الحالي.
	72 - إن الزيادة الحادة في عدد اللاجئين السوريين المحتاجين إلى مساعدة في لبنان تمثل تحديا متزايدا للبلد وتلقي عبئا ثقيلا على موارده. وإنني أثني على الحكومة اللبنانية لوفائها بالتزاماتها الإنسانية في هذا الصدد، وعلى الشعب اللبناني الذي فتح أبواب بيوته لجيرانه السوريين. ومن المهم أن تواصل الحكومة التخطيطَ لمواجهة إمكانية تدفق أعداد إضافية منهم في ظل استمرار النزاع في الجمهورية العربية السورية، والإعدادَ بشكل فعال مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا إلى المساعدات في موسم الشتاء المقبل. وأود أن أشيد بمفوضية شؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات والمنظمات الشريكة لما قدمته من دعم قوي حتى تاريخه، وأشير إلى الاستجابة الدولية المحدودة حتى الآن للنداء الذي أطلقته المفوضية إلى الجهات المانحة. وأؤكد أن الحاجة تبدو الآن أكبر بكثير مما كان متوقعا وأشجع الدول الأعضاء على أن تنظر مجددا بشكل عاجل في تقديم الدعم إلى لبنان.
	73 - وكما ورد في تقريري الأخير، إن عدم الترسيم والتعليم الكاملين للحدوداللبنانية - السورية لا يعطي أي تفسير أو مبرر لمعظم الانتهاكات المبلَّغ عنها. ومع ذلك، فأنا قلق من أن يظل هذا الترسيم والتعليم مستعصيين. وعلى غرار ذلك لا أزال قلقا إزاء عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا، وفقا للفقرة 10 من القرار 1701 (2006). وإنني أدعو، مرة أخرى، الجمهورية العربية السورية وإسرائيل إلى أن تقدما ردودهما على التعريف المؤقت لمنطقة مزارع شبعا الذي قدمته في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 (انظر S/2007/641). وآمل أن تتيح الظروف إمكانية إعادة التركيز على هاتين المسألتين في أقرب وقت ممكن.
	74 - وأثني على الدور القوي الذي يضطلع به الجيش اللبناني في ضمان الاستقرار الداخلي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الدعم السياسي القوي الذي ما برح يحظى ويحب أن يظل يحظى به. وقد يكون من العسير أن نشدد بشكل أكبر على أهمية دور الجيش اللبناني في تحقيق الهدوء وترسيخ الوحدة في لبنان؛ وفي العمل إلى جانب اليونيفيل في الجنوب وفي البحر؛ وفي محاولة السيطرة على الحدود الشرقية والشمالية للبلاد؛ وفي الحفاظ على الأمن الداخلي. وطالما دعوتُ إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وحثثت المجتمع الدولي على تقديم المعدات والتدريب. ومن المهم توفير ذلك باعتباره شرطا مسبقا للتسلم التدريجي للسيطرة الأمنية الفعالة والمستدامة لمنطقة عمليات اليونيفيل والمياه الإقليمية اللبنانية، وعنصرا أساسيا لدعم الخطوات نحو تحقيق وقف إطلاق نار دائم. وأنا ممتن للبلدان التي تساعد بالفعل في تجهيز وتدريب الجيش اللبناني، بما في ذلك القوات البحرية. وأرحب ترحيبا حارا بقرار الحكومة مواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني وطاقاته على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأنا على استعداد لمساعدة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، بالشكل المناسب، في سعيهما إلى المضي في الخطة الجديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على العمل الجاري بالفعل في الحوار الاستراتيجي، والبناء عليه، وفي ما يتعلق بإدارة الحدود.
	75 - وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تزايدَ التركيز في لبنان، أسوة بغيره من دول شرق البحر الأبيض المتوسط، على الفرص التي يمكن الإفادة منها من استكشاف الموارد البحرية واستغلالها. ومن الأمور الإيجابية أن لبنان وإسرائيل يستعدان لاستغلال الموارد في المنطقة الاقتصادية لكل منهما. وما زلت أؤكد أنه من مصلحتهما القيام بذلك بطريقة لا تؤدي إلى نشوء توتر. وفي هذا السياق، آمل، بناءً على كل ما بُذل من جهود حتى الآن، في تحقيق تقدم جوهري أكبر في تعيين المناطق الاقتصادية البحرية. والأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة إلى الطرفين في حال طلباها.
	76 - إن اهتمام المجتمع الدولي في السلامة الإقليمية للبنان وفي سيادته الوطنية واستقلاله السياسي، المنصوص عليه في القرار 1701 (2006)، عميق وقديم العهد. وقد أشرت في تقارير سابقة إلى أن أمن لبنان واستقراره مرتبطان ارتباطا وثيقا بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. وهما يعتمدان بشكل كبير أيضا على التطورات الإقليمية الأخرى، بما فيها تلك المتصلة بالأزمة في الجمهورية العربية السورية. وفي الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الأزمة السورية، برهن لبنان، شعباً وقيادةً، عن مرونة وتصميم في السعي إلى حماية ذلك الاستقرار في ظل ظروف عصيبة. وقد شهدت الفترة الممتدة منذ اتخاذ القرار 1701 (2006) أيضا هدوءاً غير مسبوق عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. ومن الأساسي، للشعوب المعنية وللسلام والأمن في المنطقة ككل، أن تظل حكومتا لبنان وإسرائيل وسائر الجهات المعنية ملتزمة بالتنفيذ التام للقرار 1701 (2006) في الفترة الضبابية المقبلة. 
	77 - وأود أن أعرب عن تقديري لجميع البلدان المساهمة بقوات في اليونيفيل ومعداتها. وأثني أيضا على الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين في اليونيفيل، وبموظفي مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، الذين يواظبون جميعا على الاضطلاع بدور حيوي في المساعدة على تعزيز الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي لبنان.

