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 )٢٠٠٦ (١٧٠١تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن     
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨مارس إىل / آذار١الفترة املشمولة بالتقرير من     

    
  مقدمـة  -أوالً   

منــذ ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يتــضمن هــذا التقريــر تقييمــاً شــامالً لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن    - ١
  ).S/2013/120 (٢٠١٣ير فربا/ شباط٢٧تقدمي تقريري األخري يف 

مـــارس، / آذار١٤فقـــد رحـــب أعـــضاء جملـــس األمـــن، يف بيـــان صـــحفي صـــادر يف     - ٢
باالستقرار السائد عـرب اخلـط األزرق ويف منطقـة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان                      

، وشــددوا علــى ضــرورة أن تكفــل مجيــع األطــراف احتــرام حريــة تنقــل قــوة األمــم )اليونيفيــل(
وأعربـوا بـشدة عـن قلقهـم إزاء تكـرار حـوادث إطـالق               . دة احتراماً كـامالً ودون عوائـق      املتح

وأكد أعضاء اجمللـس علـى ضـرورة أن         . النار عرب احلدود وأثر األزمة السورية يف استقرار لبنان        
حتترم مجيع األطـراف سياسـة النـأي بـالنفس الـيت اعتمـدها لبنـان واالمتنـاع عـن أي تـدخل يف                        

ة، مبا يتسق مع التزام هـذه األطـراف يف إعـالن بعبـدا، ويف هـذا الـصدد، رحبـوا                     األزمة السوري 
وسـلموا  . للحفـاظ علـى وحـدة لبنـان واسـتقراره          باجلهود الـيت يبـذهلا الـرئيس ميـشال سـليمان          

أيضاً بالدور اهلام الذي تؤديه قوات األمن والقوات املـسلحة اللبنانيـة يف احلفـاظ علـى الوحـدة       
وأعــرب . ، ورحبــوا بــاخلطوات الراميــة إىل املــضي قــدما يف تطــوير قــدراهتا والــسيادة الــوطنيتني

أعــضاء اجمللــس عــن قلقهــم البــالغ إزاء التــأثري املتزايــد لتــدفق الالجــئني الفــارين مــن العنــف يف    
اجلمهورية العربية السورية، وأثنوا على اجلهـود الـيت يبـذهلا لبنـان يف استـضافة هـؤالء الالجـئني          

  . ومساعدهتم
ــوترات يف         - ٣ ــصاعد حــدة الت ــسورية وت ــة ال ــة العربي ــدائر يف اجلمهوري ــرتاع ال ويف ظــل ال

أمــاكن أخــرى يف لبنــان، ال يــزال االســتقرار واهلــدوء ســائدين علــى طــول اخلــط األزرق ويف     
ــل  ــدفاع اإلســرائيلية    . منطقــة عمليــات اليونيفي ــوات ال ــة وق وواصــلت القــوات املــسلحة اللبناني



S/2013/381
 

2 13-37560 
 

ومل يتحقـق مـع ذلـك    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١دائية، والتزامهما بـالقرار  التمسك بوقف األعمال الع 
  . تقدم كبري يف تنفيذ التزاماهتما املتبقية مبوجب ذلك القرار

ومنــــذ . الــــسورية -وطــــرأت زيــــادة يف حــــوادث العنــــف عــــرب احلــــدود اللبنانيــــة     - ٤
بب تبـادل   يونيه، قُتل ثالثة مواطنني لبنانيني وطفل سوري بس       / حزيران ١٢مارس حىت   /آذار ١

النار عرب احلدود بني أفـراد مـن اجلـيش الـسوري ومـسلحي املعارضـة أسـفر عـن جـرح                       إطالق
ووقعـت أربعـة حـوادث إطـالق نـار علـى            . ستة آخـرين علـى األقـل وتـسبب يف أضـرار ماديـة             

األراضي اللبنانية من طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية ووقع توغل واحـد عـن طريـق                
وأبلغت القـوات املـسلحة اللبنانيـة عـن اسـتمرار هتريـب األسـلحة عـرب احلـدود                . الرب على األقل  

وال تــزال اجلهــود الراميــة إىل اإلفــراج عــن احلجــاج التــسعة املتــبقني الــذين    . الــسورية اللبنانيــة
  .  متواصلة٢٠١٢مايو / أيار٢٢اختطفوا يف اجلمهورية العربية السورية يف 

جلمهوريــة العربيــة الــسورية يلقــي بظاللــه علــى األحــداث  وال يــزال الــرتاع الــدائر يف ا  - ٥
وأدى تكثيـف املعـارك مـن أجـل الـسيطرة علـى بلـدة القـصري الـسورية يف              . اجلارية داخل لبنان  

مايو إىل جولة عنف جديـدة متواصـلة يف طـرابلس بـني سـكان حـي ذي غالبيـة سـنية          / أيار ١٩
ا أسفر عن وقـوع أكـرب عـدد مـن اإلصـابات             وسكان املنطقة املتامخة له ذات الغالبية العلوية، مم       

مايو، ويف أعقاب اخلطاب الذي أقـّر فيـه حـزب اهللا بـدور احلركـة يف      / أيار٢٦ويف . حىت اآلن 
القتال الدائر يف اجلمهورية العربية الـسورية، أصـاب صـاروخان الـضاحية اجلنوبيـة مـن بـريوت                   

  .خاصذات الغالبية الشيعية أساساً مما أدى إىل مقتل أربعة أش
ــق        - ٦ ــثرية للقل ــدالت م ــان مبع ــسوريني إىل لبن ــدفق الالجــئني ال ــاع ت ويف . ويتواصــل ارتف

ــران ١٤ ــى         /حزي ــد عل ــا يزي ــأن م ــشؤون الالجــئني ب ــم املتحــدة ل ــه، أبلغــت مفوضــية األم يوني
 الجــئ ســوري يف لبنــان يتلقــون املــساعدة أو حيــاولون احلــصول عليهــا مــن األمــم  ٥٠٠ ٠٠٠

  . ص يف السنة املاضية شخ٢٧ ٠٠٠املتحدة مقابل 
ــه يف       - ٧ ــوزراء جنيــب ميقــايت وحكومت ــيس ال ــارس، عــّين  / آذار٢٢وعقــب اســتقالة رئ م

أبريـل، متـام سـالم بوصـفه رئـيس الـوزراء املعـيَّن، بتأييـد واسـع              / نيـسان  ٦الرئيس سـليمان، يف     
خابـات  ومبا أن األطـراف مل تتوصـل إىل اتفـاق تـنظم االنت       . النطاق فيما بني األحزاب السياسية    

ــات يف       ــانون االنتخابـ ــق قـ ــق تطبيـ ــى تعليـ ــرئيس علـ ــق الـ ــد وافـ ــه، فقـ ــى أساسـ ــان علـ يف الربملـ
أبريل لتمكني األطراف من مواصلة املشاورات بـشأن املقترحـات املتعلقـة مبـشروع            /نيسان ١٢

ونظراً لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن قانون جديـد، صـّوت      . مايو/ أيار ١٩القانون اجلديد حىت    
، ٢٠١٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠على قرار يفيد بتمديد واليته حىت        مايو/ أيار ٣١  الربملان يف 

ومـا زال رئـيس الـوزراء ميقـايت         . يونيـه /وبالتايل إرجاء االنتخابات املقـرر إجراؤهـا يف حزيـران         
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وأعضاء حكومته يف مناصـبهم يـؤدون مهـام تـصريف األعمـال بـصفه مؤقتـة، يف حـني واصـل                      
  . ن املشاورات مع مجيع األطراف لتشكيل حكومة جديدةرئيس الوزراء املعيَّ

    
  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ القرار   -ثانياً   
  احلالة يف منطقة عمليات اليونيفيل  -ألف   

ظلــت احلالـــة يف منطقـــة عمليــات اليونيفيـــل هادئـــة عمومــاً خـــالل الفتـــرة املـــشمولة      - ٨
ول اخلط األزرق ولكن أمكـن      وكانت هناك بضع حاالت تصاعد فيها التوتر على ط        . بالتقرير

فيها نزع فتيل التوتر بنجاح عن طريق اسـتمرار اسـتخدام الطـرفني لترتيبـات اليونيفيـل املتعلقـة               
ــسيق  ــصال والتن ــز        . باالت ــل لتعزي ــع اليونيفي ــق م ــشكل وثي ــل ب ــضاً العم ــراف أي وواصــلت األط

ة يف منــاطق وبــسبب اســتمرار التحــديات األمنيــ . الترتيبــات األمنيــة علــى طــول اخلــط األزرق 
أخرى من لبنان، نشرت القوات املسلحة اللبنانية مؤقتاً قـوات إضـافية خـارج منطقـة عمليـات             
اليونيفيل، وحافظت يف نفس الوقت على التعاون الوثيق معها، وقامـت بـصورة دوريـة بتعزيـز                 

 وما فتـئ وجـود الالجـئني الـسوريني يف املنطقـة     . وجودها يف منطقة عمليات القوة عند احلاجة   
ــذين        ــسجلني أو الـ ــئني املـ ــدد الالجـ ــغ عـ ــد، حيـــث بلـ ــاين يف تزايـ ــر الليطـ ــوب هنـ ــة جنـ الواقعـ

ــر ــدى  ُينظـ ــسجليهم لـ ــئني    تـ ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــم املتحـ ــية األمـ ــصاً يف ١٦ ٨٩٩ مفوضـ  شخـ
  . يونيه/حزيران ١٠
وواصل جيش الدفاع اإلسـرائيلي انتـهاك اجملـال اجلـوي اللبنـاين بـالتحليق بـشكل شـبه                 - ٩

وخـالل  . بـال طيـار وطـائرات ذات أجنحـة ثابتـة، مبـا يف ذلـك طـائرات مقاتلـة          يومي لطائرات   
 طـائرة مقاتلـة إسـرائيلية انتـهكت         ٤٩مايو وحدها، أحصت اليونيفيل     / أيار ٥ إىل   ٣الفترة من   

ــاين، ويف الفتــرة مــن    مــايو، مت تكثيــف عمليــات التحليــق  / أيــار٢٩ إىل ٢٧اجملــال اجلــوي اللبن
وقــد احتجــت اليونيفيــل علــى مجيــع . ظمهــا بطــائرات بــال طيــاراجلــوي اإلســرائيلية، جــرى مع

واحتجـت  . االنتهاكات اجلويـة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي، ودعـت الـسلطات إىل وقفهـا فـوراً         
احلكومة اللبنانيـة أيـضاً علـى هـذه االنتـهاكات، يف حـني واصـلت حكومـة إسـرائيل تأكيـد أن                    

  .عمليات التحليق هي تدابري أمنية ضرورية
واصــل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي احــتالل اجلــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر واملنطقــة  و  - ١٠

وعلـى النحـو املـبني      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١املتامخة الواقعـة مشـال اخلـط األزرق، يف انتـهاك للقـرار              
يف تقاريري السابقة خالل السنوات السبع املاضية، سعت اليونيفيل إىل تيسري انسحاب جـيش              

ومل توجه إسرائيل حـىت اآلن ردا علـى أحـدث اقتـراح تقـدمت               .  املنطقة الدفاع اإلسرائيلي من  
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 بشأن الترتيبات األمنية يف مشال قرية الغجر، الـذي أيدتـه          ٢٠١١يونيه  /به اليونيفيل يف حزيران   
  .٢٠١١يوليه /القوات املسلحة اللبنانية يف متوز

يـل بتخطـيط إسـرائيل    ، أبلغ جيش الـدفاع اإلسـرائيلي اليونيف       ٢٠١٣أبريل  /ويف نيسان   - ١١
لتعزيز اهلياكل األساسية لألمن املادي يف قرية الغجر، مبا يف ذلك اجلزء الشمايل، والـيت ترمـي،                 

وتبادلــت اليونيفيــل املعلومــات  . يف مجلــة أمــور، إىل ردع أنــشطة التــهريب املزعــوم مــن لبنــان  
اللبنانيـة الـيت رفـضتها      املتصلة بالتفاصـيل الفنيـة لألعمـال املقـرر إجراؤهـا مـع القـوات املـسلحة                  

انتـهاكاً خطـرياً، وأعربـت عـن قلقهـا مـن أن             ) ٢٠٠٦ (١٧٠١بوصفها أعماالً تنتـهك القـرار       
تلك األعمال قد تؤدي إىل تصعيد التوترات، وأعربت يف الوقت ذاته عـن اسـتعدادها للتعـاون                 

إىل ونقلــت اليونيفيــل ذلــك . مــع اليونيفيــل ملنــع وقــوع حــوادث، وخباصــة أي أنــشطة هتريــب  
جيش الدفاع اإلسرائيلي، مضيفة شواغلها إزاء أي تصعيد حمتمل على طول اخلط األزرق مـع               
التأكيد جمدداً على موقـف األمـم املتحـدة أن علـى جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي أن ينـسحب مـن                 

وقــد نوقــشت هــذه املــسألة يف االجتمــاع الثالثــي   . مجيــع املنــاطق الواقعــة مشــال اخلــط األزرق 
مايو الذي أشار فيه جيش الدفاع اإلسرائيلي إىل أنه سيعيد النظر يف خططـه              / أيار ٨املعقود يف   

وتتابع اليونيفيـل املـسألة مـع الطـرفني هبـدف منـع             . لألعمال املزمع إجنازها يف مشال قرية الغجر      
  .التوترات واحلوادث على طول اخلط األزرق

 ٢١  و ١٩ريخ اليت جـرت يف      وأجنزت اليونيفيل حتقيقاهتا بشأن حوادث إطالق الصوا        - ١٢
ــا يف   ٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين  كــانون ١٧، وكــذلك االنفجــار الــذي وقــع يف طــري حرف

). S/2013/120( وقــد ورد وصــف هــذه احلــوادث يف تقريــري الــسابق ،٢٠١٢ديــسمرب /األول
وفيمـا يتعلـق باحلـادث الـذي وقـع          . وقد عرضت اليونيفيل نتائج هذه التحقيقات على الطرفني       

، أبلغت القوات املسلحة اللبنانية اليونيفيـل بأهنـا اكتـشفت    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩يف  
 ملـــم يف املنطقـــة الواقعـــة بـــني املزرعـــة اإلســـالمية      ١٠٧وفككـــت صـــاروخني مـــن عيـــار    

ولـئن أكـدت اليونيفيـل العثـور علـى الـصاروخني علـى بعـد                ). القطاع الـشرقي  (والدحريجات  
 من اخلط األزرق، غري أنه يتعـذر عليهـا أن تثبـت تـاريخ القيـام           كيلومترات إىل الشمال   ٣,٦٨

وفيمـا يتعلـق باحلـادث الـذي        . مبحاولة إطالق الصاروخني أو أسباب فشل نظام بـدء اإلشـعال          
، عندما مسع دوي انفجار بالقرب من قريـة املنـصورة           ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١وقع يف   

.  أي أثــر ملكــان ســقوط صــواريخ يف منطقــة عملياهتــا  ، مل جتــد اليونيفيــل)مشــال هنــر الليطــاين (
وأبلغــت القــوات املــسلحة اللبنانيــة اليونيفيــل بــأن موقــع اإلطــالق يقــع مشــال هنــر الليطــاين، أي  

  .خارج منطقة عمليات اليونيفيل، وبناًء عليه مل توافق على طلب القوة بزيارة املوقع
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ــق بــ    - ١٣ ــا يتعل ــع تفجريالوفيم ــذي وق ــا   ال ــري حرف ــريب ( يف ط ــاع الغ  كــانون ١٧ يف )القط
، النامجــةاليونيفيــل إىل أن روايــات شــهود العيــان، واألضــرار املاديــة  خلــصت ديــسمرب، /األول

كميـة  اسـتخدام   شظايا معدنية متبقية من الـذخائر، كلـها تـدل علـى             مت مجعه يف املوقع من       ماو
فجــار بــصورة تامــة غــري أن اليونيفيــل مل تــتمكن مــن حتديــد ســبب االن. كــبرية مــن املتفجــرات

ويعـين  بسبب العبث باملوقع قبل وصول أفرقة التحقيـق التابعـة هلـا وللقـوات املـسلحة اللبنانيـة،                   
 ومل تقبل القوات املسلحة اللبنانيـة طلـب اليونيفيـل بالتنقيـب       .األدلةذلك احتمال فقدان بعض     

  .يف موقع االنفجار
ت املـسلحة اللبنانيـة املـسؤولية       تقـع علـى عـاتق القـوا       ،  )٢٠٠٦ (١٧٠١لقرار  لوفقا  و  - ١٤

ومعـدات وأسـلحة بـني اخلـط األزرق          خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحني        منطقـة   الرئيسية يف إنشاء    
 ويف هـذا الـصدد، فـإن قيـام القـوات          .حكومة لبنـان واليونيفيـل     وهنر الليطاين، خبالف ما خيص    

ــهام مهـــم يف تنفيـــذ ا    ــا إسـ ــة باكتـــشاف الـــصواريخ وتفكيكهـ ــرار املـــسلحة اللبنانيـ  ١٧٠١لقـ
ويف الوقت نفسه، مـن الـضروري أن        . ، مبا يف ذلك احلفاظ على وقف أعمال القتال        )٢٠٠٦(

ات أو غــري ذلــك مــن نفجــاراالقــع اموإىل إمكانيــة الوصــول الكامــل والفــوري يونيفيــل تتــاح لل
ع أي انتـهاك    ووقـ مـن   ، وأن يقـدَّم هلـا الـدعم يف إجـراء حتقيقاهتـا للتثبـت                اشتبه فيهـ  امل احلوادث
ــة    )٢٠٠٦ (١٧٠١للقــرار  ــد مــصدر وطبيع ــر كــذلك، حتدي ــة ، وإذا كــان األم ــهاكأي  ات،انت

  . والتدابري الوقائية اليت ينبغي اختاذها يف املستقبل
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظت اليونيفيل زيـادة يف عـدد االنتـهاكات الربيـة                 - ١٥

 توكانـ . يت حـدثت بـشكل يـومي تقريبـا      للخط األزرق الـيت ارتكبـها الرعـاة واملزارعـون، والـ           
ــهاكات   ــا هــذه االنت ــزارع شــبعا  ةغــري متعمــد يف معظمه ــة م ــد .  وحــدثت أساســا يف منطق وق

االنتـــهاكات وأشـــارت إىل تلـــك احتجـــت اليونيفيـــل لـــدى القـــوات املـــسلحة اللبنانيـــة علـــى  
ق املـــسؤولية الرئيـــسية عـــن كفالـــة االحتـــرام التـــام للخـــط األزرق بكاملـــه تقـــع علـــى عـــات أن

  .اللبنانية السلطات
مـدين إسـرائيلي   دخـل  ، )القطـاع الغـريب  (مايو، بالقرب مـن رأس النـاقورة     / أيار ١ويف    - ١٦

وبعـد أن   .  وألقـت القـبض عليـه دوريـة للقـوات املـسلحة اللبنانيـة              ،إىل لبنان عرب السياج الـتقين     
مــايو حتــت /أيــار ٥اســتجوبته القــوات املــسلحة اللبنانيــة، أعيــد الرجــل طوعيــا إىل إســرائيل يف  

ــدعم مـــن اليونيفيـــل    ــر، بـ ــة للـــصليب األمحـ ــة الدوليـ ــة اللجنـ ــادث منفـــصل، يف . رعايـ ويف حـ
 T علـى شـكل حـرف        احلـائط اليونيفيل مـدنيا إسـرائيليا وهـو يتـسلق          شهدت  أبريل،  /نيسان ٦

، ويـصيح يف اجتـاه أفـراد القـوات          )القطـاع الـشرقي   (اخلط األزرق يف كفر كـيال       املنشأ مبحاذاة   
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ــة واملــدنيني يف اجلانــب اآلخــر املــسلحة ــدفاع   .  اللبناني وقــد احتجــت اليونيفيــل لــدى قــوات ال
  .اإلسرائيلية على احلادث

ــسبب   - ١٧ ــوب ــة األسؤوليات امل ــان،   املمني ــاكن أخــرى يف لبن ــددة يف أم ــوات أعــادت تع الق
صيدا قـوات إضـافية مـن منطقـة عمليـات اليونيفيـل إىل املنـاطق اجملـاورة لـ                  نشر  املسلحة اللبنانية   

وبـذلك بلـغ جممـوع قـوام القـوات املـسلحة اللبنانيـة              .  مباشـرة  والنبطية، إىل مشـال هنـر الليطـاين       
ا علـى طـول احلـدود       مـ املوجودة يف منطقة عمليات اليونيفيل ما يقرب من لواءين أعيد تنظيمه          

أهنــا   وطمأنــت قيــادة القــوات املــسلحة اللبنانيــة اليونيفيــل . لقطــاعي اليونيفيــلالتــشغيلية العامــة
ستعيد وحدات القوات املسلحة اللبنانية إىل منطقة عمليات اليونيفيل إذا تطلبت احلالـة األمنيـة            

 االلتـزام، عــززت القـوات املـسلحة اللبنانيـة مؤقتـا وجودهـا باإلســراع       ذلـك ومتـشيا مـع   . ذلـك 
  . همايو وخالل/ أيار١٥ إحياء الفلسطينيني ذكرى  يومبنشر سريتني يف املنطقة قبل

 ،ورغم اخنفاض الوجود الفعلي للقوات املسلحة اللبنانية يف منطقـة عمليـات اليونيفيـل               - ١٨
 واشـتراكهما يف نقــاط التفتــيش، ومنــها  ،واصـلت القوتــان أنــشطتهما التنفيذيـة املنــسقة اليوميــة  

واســتمرت .  وتنــسيق الــدوريات وعمليــات التــدريب املــشتركة،ســبع علــى طــول هنــر الليطــاين
املسلحة اللبنانية يف تنفيذ عمليات مشتركة ملكافحة إطالق الصواريخ، الـيت           اليونيفيل والقوات   

يف علــى اجلمهوريــة العربيــة الــسورية الغــارات اجلويــة التقــارير املتعلقــة بزاد عــددها يف أعقــاب 
ــمــايو، وبعــد إطــالق  / أيــار٥و  ٣ مــايو، وكــذلك / أيــار٢٦صواريخ يف جنــوب بــريوت يف ال

ــسطينيني   ــارس، و / آذار٣٠يف خــالل احتفــاالت الفل ــار١٥م ــايو، و / أي ــران٥م ــه/ حزي . يوني
 انتـهاكات اخلـط    ملنـع  أقامت القوات املسلحة اللبنانية مركزا للمراقبة الدائمة قرب هنـر الـوزاين           
واسـتمرت اليونيفيـل   . األزرق اليت كانت سائدة يف املاضي، وال سـيما خـالل موسـم الـسياحة      

  .لعمودية يف منطقة عملياهتايف القيام بدوريات منتظمة بالطائرات ا
. ومتتعت اليونيفيـل بـصفة عامـة حبريـة احلركـة الكاملـة يف مجيـع أحنـاء منطقـة عملياهتـا                   - ١٩

اليونيفيــل حــاالت واجهــت  ومــع ذلــك، ويف عــدة مناســبات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،
فــــي ف .هـــا أبـــدى فيهـــا املــــدنيون ســـلوكا مناوئـــا أو عــــدوانيا وعرقلـــوا حريـــة تنقــــل أفراد      

ــتني مــن      ،مــارس/آذار ٨ ــدنيون اثن ــل، أوقــف م ــات اليونيفي ــة عملي  يف الغــسانية، خــارج منطق
التـابع لألمـم املتحــدة    ١-٧  رقـم   وقـع  املمركبـات اليونيفيـل كانتـا يف طريقهمـا مـن صــيدا إىل      

، واسـتولوا قـسرا علـى معـدات لليونيفيـل وأمتعـة شخـصية ألفرادهـا، مبـا يف             )القطاع الـشرقي  (
 ويف. ومل يــتم بعــد اســترداد املــسروقات. جهــزة اإللكترونيــة وأجهــزة ختــزين البيانــاتذلــك األ
، أوقفـت جمموعـة مـن املـدنيني     )القطـاع الغـريب  (مارس قرب يـاطر  / آذار ٢٤ أخرى، يف    حادثة

 رفقــة القــوات  يف وطلبــت منــها أن تغــادر املنطقــة وأال تعــود إليهــا إال  لليونيفيــلدوريــة تابعــة 
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ــة  ــسلحة اللبناني ــة       . امل ــدات إلكتروني ــى مع ــتولوا عل ــل واس ــات اليونيفي ــدنيون مركب ــتحم امل واق
مـايو بـالقرب مـن تبـنني        / أيار ٥ويف اآلونة األخرية، يف     . عسكرية وشخصية مل تتم إعادهتا بعد     

 ،، أوقف أربعة مدنيني دورية تابعـة لليونيفيـل بـسد الطريـق بـدراجاهتم الناريـة                )القطاع الغريب (
وعنـدما حـاول   .  القوات املسلحة اللبنانية مرافقةدورية يف املنطقة دونواعترضوا على وجود ال 

أحد املدنيني كسر باب إحدى مركبات دورية اليونيفيل، اخترقـت الدوريـة احلـاجز وغـادرت        
وقد احتجت اليونيفيل على هذه احلوادث لدى القوات املسلحة اللبنانيـة، وطلبـت أن              . املنطقة

  . د األغراض اليت مت االستيالء عليها بصورة غري قانونيةجيرى التحقيق فيها وأن ُتستر
كانت هناك حاالت ُمنعت فيها دوريات اليونيفيل، مبـا فيهـا بعـض             إضافة إىل ذلك،    و  - ٢٠

 أفـراد   بعـد أن اعترضـها     الدوريات املنفذة مـع القـوات املـسلحة اللبنانيـة، مـن مواصـلة طريقهـا               
وقـد وقعـت   . ة أو يقولون أن الطريق ملـك خـاص       عون أهنم يتصرفون باسم السلطات البلدي     يّد

.  زون، وطـري حرفـا  وجمـدل رميري، ورشـاف،  مبـ هذه األحـداث يف منطقـة القطـاع الغـريب قـرب            
وقد احتجت اليونيفيل على مجيع احلوادث لدى القوات املسلحة اللبنانيـة، الـيت أبلغتـها الحقـا                 

فة إىل ذلـك، وقعـت حادثتـان قـرب          وإضـا . ة خاصـ  اكمالكانت فعال أ  أن املناطق املعنية باألمر     
أشـخاص بـالعنف إزالـة حـواجز طرقيـة مؤقتـة وضـعتها             حـاول   ، حيـث    )القطـاع الغـريب   (رامية  

. زالــة األلغــامإل تهاأفرقــة إزالــة األلغــام التابعــة لليونيفيــل يف إطــار تــدابري الــسالمة خــالل أنــشط 
بب يف إحلــاق ووقعــت عــدة حــوادث رشــق باحلجــارة اســتهدفت دوريــات اليونيفيــل، ممــا تــس  

  . أضرار طفيفة مبركباهتا يف حالتني
وعلــى الــرغم مــن هــذه احلــوادث، ظلــت العالقــات بــني الــسكان احمللــيني واليونيفيــل      - ٢١

فمن خالل أنشطة االتصال املنتظم مع اجملتمعات احمللية، سعت اليونيفيل إىل بنـاء الثقـة               . إجيابية
 املثال، يف هضبة الوزاين، عاجلت اليونيفيـل        وعلى سبيل . مع السكان يف حدود منطقة عملياهتا     

سلكها تـ شواغل اجملتمعات احمللية بشأن األضرار اليت حلقت احلقول علـى طـول املـسارات الـيت                 
وواصــلت اليونيفيـل تقـدمي طائفـة مــن اخلـدمات اجملتمعيـة، مبــا يف      . املركبـات العـسكرية الثقيلـة   

أيـضا،   وخالل هذه الفتـرة   . طرة والتعليم ذلك املساعدة يف جماالت الصحة وطب األسنان والبي       
عــت مــذكرة تفــاهم مــع وزارة وقّوأجنــزت اليونيفيــل العديــد مــن املــشاريع ذات األثــر الــسريع  

ــة و       ــدرات احمللي ــاء الق ــن أجــل بن ــاون م ــز التع ــة هبــدف تعزي ــشؤون االجتماعي ــق ال ــة حتقي التنمي
 الصدد، قدمت اليونيفيـل     ويف هذا . االجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب واملرأة       

التدريب أثناء العمل إىل الطالب واملدرسـني ونـسقت بـني طائفـة واسـعة مـن اجلهـات الفاعلـة                     
  . املدنية يف ختطيط وتنظيم األنشطة املشتركة للتوعية
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وواصــلت اليونيفيــل مــساعدة القــوات املــسلحة اللبنانيــة يف اختــاذ خطــوات حنــو إنــشاء   - ٢٢
وأسـلحة غـري    معـدات    و أفـراد مـسلحني   وهنـر الليطـاين خاليـة مـن أي          منطقة بني اخلـط األزرق      

علـى تعزيـز وجـوده    يعمـل  وكررت السلطات اإلسرائيلية مزاعمهـا بـأن حـزب اهللا          . مأذون هبا 
ُتنقـل  العسكري داخل املناطق املأهولة بالسكان يف جنوب لبنـان، وأن أسـلحة غـري مـأذون هبـا         

سيق مــع القــوات املــسلحة اللبنانيــة، تظــل اليونيفيــل وبتنــ. إىل داخــل منطقــة عمليــات اليونيفيــل
  علـى التـصدي     يف إطـار واليتـها وقواعـد االشـتباك،         ،مصممة على العمل بكل الوسائل املتاحة     

معلومات حمددة بشأن الوجود غري الشرعي ألفراد مـسلحني أو أسـلحة   فيها  د  للحاالت اليت تر  
بـشكل اسـتباقي عـن األسـلحة يف اجلنـوب،           غري أن اليونيفيل ال تبحـث       . داخل منطقة عملياهتا  

إذن بـدخول األمـالك اخلاصـة إال إذا كانـت لـديها أدلـة موثوقـة علـى وقـوع انتـهاك               هلـا   فليس  
، مبا يف ذلك وجود خطر داهم بتنفيذ نـشاط معـاد انطالقـا مـن ذلـك             )٢٠٠٦ (١٧٠١للقرار  

ل غري مـأذون بـه لألسـلحة إىل         وحىت اآلن، مل تقدَّم إىل اليونيفيل أدلة على نق        . املوقع بالتحديد 
وواصـلت قيـادة القـوات املـسلحة اللبنانيـة          . أدلة علـى ذلـك    على  منطقة عملياهتا، ومل تعثر هي      

ــرار          ــهك الق ــانوين ينت ــشاط غــري ق ــى وقــف أي ن ــورا عل ــا ســتعمل ف ــى أهن ــد عل  ١٧٠١التأكي
  .والقرارات احلكومية ذات الصلة) ٢٠٠٦(

ــالتقرير   و - ٢٣ ــشمولة ب ــرة امل ــا وجــود    مل تالحــظ، خــالل الفت ــة عملياهت ــل يف منطق  اليونيفي
 اليونيفيـل   إال أن . أسـلحة الـصيد   خبـالف   مسلحني غري مأذون هبم، أو أسلحة غري مـأذون هبـا،            

الفترة بـ الحظت زيادة يف عدد األفراد الذين حيملون أسلحة صـيد يف منطقـة عملياهتـا، مقارنـة                  
). القطـاع الـشرقي   (بـل   اجللبليـدة ومـيس      ا مـنطقيت  هـذه احلـاالت يف       غالبيةلوحظت  و. السابقة
 أبريـل /نيـسان  ٧ يـوم    وقربينـة واحـدة    صيد   بندقية ٢٤ حيملون  فرداً ٢٧ أكرب جمموعة    وضمت

 .واقعةكل القوات املسلحة اللبنانية ب  إبالغ اليونيفيلوتولت. على مقربة من البليدة

يتـها املزدوجـة املتمثلـة      وواصلت فرقة العمل البحرية التابعـة لليونيفيـل االضـطالع بوال            - ٢٤
يف القيــام بعمليــات االعتــراض البحريــة يف منطقــة العمليــات البحريــة وتــدريب أفــراد القــوات    

  موظفو القوات البحرية اللبنانيـة واجلمـارك اللبنانيـة   قامومنذ تقريري السابق،  . البحرية اللبنانية 
مـن عـدم احتوائهـا علـى      مـن أجـل التحقـق     يونيـه / حزيران ١٧ سفينة اعتباراً من     ٣٩١ بتفتيش

وأجـرت فرقـة العمـل البحريـة والقـوات البحريـة       .  ذات صـلة   أعتـده أسلحة غـري مـأذون هبـا أو         
 البحريـة اللبنانيـة يف       القـوات  واستمر أفراد . يف البحر تدريباً   ١٥١  يف الرب و   تدريباً ٤٢اللبنانية  

. عتـراض البحريـة    تتعلـق بعمليـات اال     عمليـة  تـدريبات    تـسعة  مـن خـالل إجـراء     تطوير قـدراهتم    
املالئمــة لــدى الــسفن الــنقص يف  نتيجــة  التنفيذيــةوواجهــت األنــشطة املــشتركة بعــض العوائــق

  .البحرية اللبنانية
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الحظـت اليونيفيـل وحـدات      فقـد   . ووقع عدد من احلوادث على طول خط العوامات         - ٢٥
ابــل مــضيئة،  ثــالث قنوإطــالقعمــاق، األقنابــل قنبلــة مــن  ١٦ تقــوم بــإطالقحبريــة إســرائيلية 
 وذلــك، حــسب ، علــى امتــداد خــط العوامــات ةمناســب ١١ طلقــات حتذيريــة يف باإلضــافة إىل

ــة كانــت تبحــر       ــوارب صــيد لبناني ــاد ق ــارير، إلبع ــه بعــض التق ــالقرب من ــة  . ب ــشمل والي وال ت
إسرائيل بقرار انفـرادي والـذي ال تعتـرف         حكومة  الذي أقامته   العوامات  اليونيفيل مراقبة خط    

  .اللبنانيةبه احلكومة 
  

 ترتيبات األمن واالتصال  -باء   
اء، يف جـو إجيـايب وبنّـ   ، التـصال والتنـسيق مـع الطـرفني    ا  تـضطلع مبهـام    ظلت اليونيفيـل    - ٢٦

ــق  ــا يتواف ــع ا ومب ــواردةألســس م ــسابقة ال ــاريري ال ــراراً  و.  يف تق ــان م ــدى الطرف ا  اســتعدادمهأب
وتواصـلت   .الف وختفيـف حـدة التـوتر    ملعاجلة نقاط اخلـ  املبذولة يف جهود اليونيفيل  للمشاركة

 على املـستوى املرتفـع      والقوات املسلحة اللبنانية  أنشطة التفاعل واالتصال اليومية بني اليونيفيل       
االتـصال والتنـسيق بفعاليـة مـع جـيش          علـى     أيـضاً   اليونيفيـل  وداومـت . والفعال الذي ُحدد هلـا    

  . يف تل أبيبلليونيفيل مكتب  أي تقدم على صعيد إنشاءومل ُيحَرز .الدفاع اإلسرائيلي
 جيتمــع بانتظــام مبــشاركة كاملــة وفعالــة مــن جانــب األطــراف،  وظــل املنتــدى الثالثــي  - ٢٧

زال  ومــا. متــصلة بإدامــة وقــف األعمــال العدائيــة قــضايا تــشغيلية ويعــاجل بفعاليــة مــا ينــشأ مــن
 بناء الثقـة   على   إذ يساعد  ،)٢٠٠٦ (١٧٠١ املنتدى هو عامل االستقرار األهم يف إطار القرار       

ميكـن لليونيفيـل    ويـوفر حمفـالً     ،  بني الطرفني وخيفف من حدة التوتر يف بـؤر االحتكـاك احملتملـة            
 وجــيش القــوات املــسلحة اللبنانيــةبــني ميدانيــة مــن خاللــه تيــسري التوصــل إىل ترتيبــات عمليــة  

مـايو  /أيـار  ٨يف  ُعِقـد   ثالثـي   ال اجتمـاع للمنتـدى   على سبيل املثـال، تنـاول       ف .الدفاع اإلسرائيلي 
الغجــر قريــة تعزيـز البنيــة التحتيــة األمنيـة حــول   ل  القيــام هبــاســرائيلاألعمــال الــيت تزمـع إ مـسألة  

ها املناقـشات الثالثيـة   تـ  األخـرى الـيت تناول  املـسائل ومـن بـني    .   للتـوتر    أي تـصعيد   هبدف جتنـب  
وي اللبنـاين،  خلـط األزرق واجملـال اجلـ     هـا انتـهاكات ا    ، مبا في  )٢٠٠٦ (١٧٠١لقرار  اانتهاكات  

 علـى حريـة تنقـل أفـراد اليونيفيـل يف         املفروضـة  قيودوال ،ونتائج حتقيقات اليونيفيل يف احلوادث    
 .منطقة العمليات

ففـي  . تقـدم علـى مـسار تعلـيم اخلـط األزرق بـصورة ظـاهرة للعيـان                الل إحـراز    اَصَووَت  - ٢٨
 اخلــط األزرق  علــىجديــدة ا الـدفاع اإلســرائيلي نقاطــ جــيش، اقتــرح الفتـرة املــشمولة بــالتقرير 

ووافقـت القـوات املـسلحة      .  اخلـط األزرق بكاملـه     أصالً علـى   املقرر تعليمها باإلضافة إىل تلك    
وبالتــايل، منــذ تقريــري  . تعليمهــامــن هــذه النقــاط اجلديــدة املقتــرح   نقطــة  ٤٩ علــى اللبنانيــة

يونيـه، بلـغ    /ران حزيـ  ١٣وحىت  .  نقطة إضافية  ٥٤ ما جمموعه    على تعليم األخري، اتفق الطرفان    
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اجملمـوع اجلديـد    نقطة من أصل ٣٠٢ عدد النقاط اليت توصل الطرفان إىل اتفاق بشأن تعليمها      
وتولــت أفرقــة تطهــري األلغــام . نقطــة ٥٢٢ علــى اخلــط األزرق والبــالغ  تعليمهــاللنقــاط املقــرر

. منـها نقـاط    ٢٠٧ نقطـة، مت قيـاس       ٢٤٥ليونيفيل حىت اآلن تطهري طريق الوصـول إىل         ل التابعة
  نقطــة١٥٦  عالمــة لنقــاط اخلــط األزرق، وحتقــق كــال الطــرفني مــن  ١٨٤  حــوايلإنــشاءمت و

هـا  عتربي بـشأن النقـاط الـيت        وواصلت اليونيفيل أيضاً مناقشاهتا مع كل طرف علـى حـده          . منها
  .  خالفية أو إشكاليةالطرفان

اع شـــرعت اليونيفيـــل مـــع جـــيش الـــدف ، ة الـــسابقتقـــاريري يف وكمـــا هـــو مـــذكور  - ٢٩
سـتطالع سـبل    ال ، بناًء علـى طلبـهما،      ثنائية اتروالقوات املسلحة اللبنانية يف مشا    اإلسرائيلي و 

، عقدت مشاورات غـري رمسيـة علـى هـذا األسـاس           و. بني البلدين معاجلة مسائل األمن البحري     
إجيابيـاً   اسـتعداداً ،  موقف كـل منـهما     بني    اليت ال تزال قائمة     الفجوة رغم وأبدى كال الطرفني،  

اليونيفيــل مــستعدة لتــسهيل مزيــد مــن و.  مــسألة األمــن البحــريبــشأن تقــدم بــإحراز واهتمامــاً
 .قد يتفق عليها الطرفانحمتملة ترتيبات أية  وتنفيذ اتاملناقش

 القــوات املــسلحة اللبنانيــة مــن   زيــادة قــدرةجهودهــا الراميــة إىلواصــلت اليونيفيــل و  - ٣٠
 الـصيغة   إىلواليونيفيـل   توصُّل القوات املسلحة اللبنانيـة      إىل  وإضافةً  . خالل احلوار االستراتيجي  

يف منطقـــة عمليـــات اليونيفيـــل يف تطـــوير قـــدرات القـــوات املـــسلحة اللبنانيـــة  النهائيـــة خلطـــة 
البلــدان املــسامهة بقــوات والــدول  قــدمت اليونيفيــل إحاطــة ملمثلــي ،٢٠١٣ عــام فربايــر/شــباط

 ولكنـه    منفـصالً  وار االسـتراتيجي عنـصراً    احلـ ويعـد   . لخطـة ل هبـدف التـرويج   األعضاء األخـرى    
 مــع وواصــلت اليونيفيــل. القــوات املــسلحة اللبنانيــةجــزء ال يتجــزأ مــن خطــة تطــوير قــدرات  

الذي تقدمـه اجلهـات     لدعم  ل استطالع إمكانية إنشاء آلية تنسيق       القوات املسلحة اللبنانية أيضاً   
  . احلوار االستراتيجياملاحنة خلطة

  
  املسلحةماعاتاجلنزع سالح   -جيم   

إىل التنفيــذ الكامــل لألحكــام ذات الــصلة مــن اتفــاق  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يــدعو القــرار   - ٣١
ــرارين   ــيت تطالــب بــرتع ســالح كــل   )٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩الطــائف، والق ، ال

اجلماعات املسلحة يف لبنان، حىت ال تكــون هنــاك أي أسلحــة بدون موافقة احلكومة اللبنانيـة               
  .ــة باستثناء سلطة احلكومة اللبنانيةوال سلطـ

ومــا زال بقــاء الــسالح يف يــد حــزب اهللا واجلماعــات األخــرى اخلارجــة عــن ســيطرة     - ٣٢
 ١٧٠١ و) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩الدولة اللبنانيـة، علـى حنـو ينتـهك القـرارات            

. يمهـا ، حيد من قـدرة الدولـة علـى ممارسـة الـسيادة والـسلطة بـشكل كامـل علـى إقل                   )٢٠٠٦(
قـدرة عـسكرية كـبرية مـستقلة عـن           ٢٠٠٦منـذ عـام      ميتلـك     ظـل   بأنـه  حـزب اهللا جهـاراً    ويقر  
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 ورغـم  .عدوان حمتمل من جانب إسـرائيل   أي   ضد   مبثابة رادع  أهنايّدعي  ،  قدرة الدولة اللبنانية  
ــة ا ــوطينأن هيئ ــالتقرير،    مل تعقــدحلــوار ال ــرة املــشمولة ب  فــإن أي اجتماعــات خــالل هــذه الفت
 سـالح حـزب اهللا   وبـضبط  بالدفاع الوطين املتعلقنهج  أعلن جمدداً عن دعمه لل    سليمان  الرئيس  

 كأساس للمناقشة يف احلـوار      ها قدم  اليت  الوطين ستراتيجية الدفاع ا الوارد يف ورقة     ه،واستخدام
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلولالوطين يف 

 وقـع  طـرابلس    فـي ف. انتشار الـسالح خـارج سـيطرة الدولـة يهـدد االسـتقرار            زال   وما  - ٣٣
 ذات األغلبيـة   بـاب التبانـة      منطقـة دورة جديدة من العنف بـني سـكان         اندالع  ستة قتلى نتيجة    

بـدأت فتـرة    و. مـارس /ذارآ  شـهر  ة ومنطقة جبـل حمـسن اجملـاورة ذات األغلبيـة العلويـة يف             يالسن
 علـى األقـل، مـن    قتـيالً  ٣٦ أسـفرت عـن وقـوع   مـايو  /أيـار  ١٩ يف  املتواصـل القتـال أخرى من   

العنـف، وجـرح أكثـر      أعمـال   تـواء   جنود القوات املسلحة اللبنانيـة املنتـشرة الح        اثنان من    منهبي
 حـوادث أخـرى     تورغـم توقـف القتـال، تـسبب       .  شخص من بينهم أفراد من اجلـيش       ٢٠٠من  
. ني آخـر  وإصـابة  أربـع وفيـات أخـرى        عن وقوع القنابل اليدوية يف املدينة     إلقاء  طالق النار و  إل
  بــوادي قتــل ثالثــة جنــود يف هجــوم علــى نقطــة تفتــيش يف بلــدة عرســال  ،مــايو/أيــار ٢٨ ويف

، جنــا شــيخ ســين مــن حماولــة اغتيــال يف  يونيــه/حزيــران ٣ ويف.  مــسلحني جمهــولنيبيــدالبقــاع 
 اشـتباكات مـسلحة يف صـيدا بـني أنـصار رجـل              وقعـت ،  يونيـه / حزيران ٢٤  و ٢٣يف  و. صيدا

 علـى األقـل وإصـابة أكثـر       جنـدياً  ١٦مقتـل    والقوات املسلحة اللبنانية أسفرت عـن     دين سلفي   
القــوات علــى الــيت تــشن  وغريهــا مــن اهلجمــات  اهلجمــات هــذه أدنــُتوقــد. آخــرين ٥٠مــن 

 .املسلحة اللبنانية

ومل ُيحــرز أي تقــدم علــى صــعيد تفكيــك القواعــد العــسكرية الــيت حتــتفظ هبــا اجلبهــة     - ٣٤
، قــررت هيئــة ٢٠٠٦ويف عــام . اضــة القيــادة العامــة وفــتح االنتف -الــشعبية لتحريــر فلــسطني  

 ومـا زال وجـود هـذه القواعـد ينـتقص مـن          .احلوار الـوطين أن هـذه القواعـد ينبغـي أن تفكـك            
 اللبنانيـة   -السيادة اللبنانية ويعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من احلـدود الـسورية               

  .بصورة فعالة
تــوتر ويف عــدد حــدة الادة ملحوظــة يف  زيــُشــهَِدتخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، و  - ٣٥

انـدلعت اشـتباكات يف خمـيم       فقـد   . احلوادث األمنية يف خميمات الالجئني الفلـسطينيني يف لبنـان         
سـفر عـن    أجند الشام وفـتح، ممـا       مجاعيت  عني احللوة يف ثالث مناسبات على األقل بني أعضاء          

مـن   ال يقـل عـن اثـنني         وكان مقتـل مـا    .  آخرين على األقل   ٢٠مصرع أربعة أشخاص وإصابة     
قـد جـاء نتيجـة      يونيـه /حزيـران  ٢٣ يف صـيدا يـوم        الـيت جـرت    العنـف أعمـال   يف سياق   ،  اجلنود

 . على مداخل عني احللوةتابعة للقوات املسلحة اللبنانيةنقاط تفتيش هلجمات على 
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  حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود  -دال   

ــراره     - ٣٦ ــرر جملــس األمــن، يف ق ــع   ،)٢٠٠٦ (١٧٠١ق ــع بي ــدول أن متن ــع ال  أن علــى مجي
تزويد أي كيـان أو فـرد يف لبنـان بأسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد مـن كـل األنـواع، مـن                               أو

. جانب مواطنيهـا أو انطالقـا مـن أراضـيها أو باسـتخدام الـسفن والطـائرات الـيت ترفـع علمهـا                      
ا من نقاط الـدخول     وغريه وطلب اجمللس أيضا يف القرار نفسه من حكومة لبنان تأمني حدوده            
  . ملنع دخول األسلحة أو ما يتصل هبا من عتاد إىل لبنان دون موافقتها

وما انفك ممثلو احلكومة اإلسرائيلية يّدعون أن عمليات كـبرية ومتواصـلة جتـري لنقـل                  - ٣٧
وتأخذ األمم املتحـدة هـذه االدعـاءات    .  السورية-األسلحة إىل حزب اهللا عرب احلدود اللبنانية    

ــشكل مــستقل    علــى  ــها ب ــيس يف وســعها التحقــق من ــار  . حممــل اجلــد، ولكــن ل وقــد أعلــن كب
املسؤولني اإلسرائيليني خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أن إسـرائيل سـتتخذ اخلطـوات الالزمـة               

ويف رسـالة   . للحيلولة دون نقل أسلحة متطورة من اجلمهوريـة العربيـة الـسورية إىل حـزب اهللا               
ــار٥مؤرخــة  ــايو / أي ــف     S/2013/266/67/(A-859(م ــى تكثي ــان عل ــدائم للبن ــل ال ، احــتج املمث

عمليات التوغل اليت تقوم هبا القوات اجلوية اإلسرائيلية فـوق لبنـان يف انتـهاك للمجـال اجلـوي                   
 ٥ و ٣اللبنــاين، وتــزامن ذلــك مــع تقــارير عــن غــارات جويــة علــى أهــداف يف دمــشق يــومي   

خ فيمـا يتعلـق بالتقـارير املتعلقـة بالـضربات اجلويـة             ويف رسـالة مؤرخـة بـنفس التـاري        . مـايو /أيار
)S/2013/267(                   نفى املمثل الـدائم للجمهوريـة العربيـة الـسورية أي نقـل لألسـلحة إىل خـارج ،

ويف حـني لـيس لـدى األمـم املتحـدة أيـة تفاصـيل عـن احلادثـة، وليـست يف                      . األراضي السورية 
وضع ميكنها من التحقق منها بصورة مستقلة، فقـد أشـرُت ببـالغ القلـق إىل التقـارير، وحثثـُت                    

 بأقـصى درجـات اهلـدوء وضـبط الـنفس، وعلـى العمـل يف ضـوء                  مجيع األطـراف علـى التحلـي      
احلس باملسؤولية مـن أجـل احليلولـة دون حـدوث أي تـصعيد، وعلـى احتـرام الـسيادة الوطنيـة                   

ويف . والسالمة اإلقليمية جلميع بلدان املنطقة، والتقيد جبميع قرارات جملـس األمـن ذات الـصلة              
د لتـسلّم أسـلحة جديـدة مـن اجلمهوريـة العربيـة             مايو، أكد حزب اهللا أنـه علـى اسـتعدا         / أيار ٩

  .السورية
وتزايــدت حــوادث القــصف وإطــالق الــصواريخ عــرب احلــدود مــن اجلمهوريــة العربيــة     - ٣٨

يونيـه، أسـفرت قـذائف    / حزيـران ١٢ويف . السورية على لبنان خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      
مـن داخـل أراضـي اجلمهوريـة        أطلقتها قـوات اجلـيش الـسوري ومـسلحون تـابعون للمعارضـة              

العربية السورية باجتاه األراضي اللبنانية عن مقتل ما ال يقل عن ثالثة مـواطنني لبنـانيني وجـرح         
ووردت تقـارير عـن     . وأُبلـغ عـن إصـابة مـواطنني لبنـانيني آخـرين           . ما ال يقل عن سـتة آخـرين       

لمجـال  لة انتـهاكات    قيام طائرات مقاتلة وعمودية تابعة للجـيش الـسوري مبـا ال يقـل عـن سـت                 
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وأطلقت طائرات عموديـة تابعـة للجـيش الـسوري قـذائف علـى بلـدة عرسـال                  . اجلوي اللبناين 
ويف . اللبنانية مخس مرات، مما تسبب يف إصابة واحـدة علـى األقـل ويف حـدوث أضـرار ماديـة                   

يونيه، احتج الرئيس سليمان علـى هـذه االنتـهاكات يف رسـالة معـدة لإلحالـة إىل       / حزيران ١٩
وذكــرت القــوات املــسلحة اللبنانيــة أن وحــداهتا  ). ، املرفــقS/2013/370(رئــيس جملــس األمــن  

ــهاكات       ــورا ألي انت ــة للتــصدي ف ــة الالزم ــدابري الدفاعي ــة اختــذت الت املتمركــزة يف تلــك املنطق
س بعلبـك   أمـايو، أفـادت التقـارير بـدخول قـوات اجلـيش الـسوري قريـة ر                / أيار ٢ويف  . أخرى

مــايو، تعــرض أفــراد مــن قــوى األمــن / أيــار٢٣ويف . بعــض األضــرار املاديــةاللبنانيــة وإحــداث 
وعقــد الــرئيس ســليمان . اللبنــاين إلطــالق نــار مــن داخــل أراضــي اجلمهوريــة العربيــة الــسورية 

أبريــل ملناقــشة اهلجمــات املــستمرة عــرب احلــدود  / نيــسان١٤اجتماعــا جمللــس األمــن اللبنــاين يف 
ــدول    ــة ال ــدعم مــن جامع ــةواللتمــاس ال ــداءات متكــررة إىل   . العربي ــرئيس ســليمان ن ــه ال ووّج

األطراف يف اجلمهورية العربية السورية الحترام سيادة لبنان وجتّنب شّن أعمال عـسكرية ضـد           
  .املناطق احلدودية اللبنانية

ــان تفــصح بــشكل أوضــح عــن       - ٣٩ ويف البيانــات العامــة، أصــبحت بعــض العناصــر يف لبن
مـايو، أقـّر حـزب اهللا       / أيـار  ٢٥ففـي   . يف اجلمهورية العربيـة الـسورية     املشاركة يف القتال الدائر     

مبــشاركة احلركــة يف املواجهــة العــسكرية يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ودافــع عــن تلــك          
ووردت يف وسائط اإلعالم تقارير متكررة عن جنازات ألفراد من حـزب اهللا قتلـوا               . املشاركة

ــَصْير الــ   ــة القْ ــال يف مدين ــاء القت ــاطق احمليطــة هبــا أثن ــسان٢٢ويف . سورية واملن ــل، حــث  / ني أبري
ا على الذهاب للجهـاد يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، وتـشري              مشيخان سلفيان بارزان أتباعه   

تقارير موثوق هبا إىل أن عناصر سنية لبنانية تشارك يف القتال الدائر هناك إىل جانـب املعارضـة                  
رارا وتكرارا عن قلقه إزاء مـشاركة لبنـانيني يف النــزاع            وقد أعرب الرئيس سليمان م    . املسلحة

الدائر يف اجلمهورية العربية السورية، داعيا مجيع اللبنـانيني إىل االمتثـال لـسياسة النـأي بـالنفس                  
ويف مقابلـة  . ٢٠١٢يونيـه  /ومبادئ إعالن بعبـدا الـيت اتفـق عليهـا القـادة اللبنـانيون يف حزيـران         

يــه يف وســائل اإلعــالم اللبنانيــة، دعــا الــرئيس ســليمان مقــاتلي يون/ حزيــران٢٠نــشرت بتــاريخ 
مايو، أعربُت عن القلق العميق إزاء إقـرار حـزب          / أيار ٢٦ويف  .  لبنان إىلحزب اهللا إىل العودة     

ــع الزعمــاء       ــسورية، وكــررُت جلمي ــة ال ــة العربي ــال يف اجلمهوري ــدة يف القت ــشاركة املتزاي اهللا بامل
  .ية القصوى ملنع انتقال تداعيات النـزاع اخلطرية إىل لبناناللبنانيني التأكيد على األمه

وواصلت القوات املسلحة اللبنانية بذل جهودها الرامية إىل احلفاظ على سلطة الدولـة               - ٤٠
وبسطها على طول حدود لبنان الشمالية والشرقية، بوسائل منها منـع هتريـب األسـلحة واحلـد                 

أبريــل، اجتماعــا لــسفراء الــدول / نيــسان٢٥ص، يف وعقــد منــسقي اخلــا. مــن حركــة املقــاتلني
املاحنة يف إطار اجلهود اليت يبذهلا منذ مدة طويلة مـن أجـل تنـسيق املـساعدة املقدمـة إىل قـوات                      
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وواصل منـسقي اخلـاص أيـضا العمـل مـع اجلهـات املاحنـة           . األمن اللبنانية يف جمال إدارة احلدود     
 بليـون دوالر مـن أجـل    ١,٦ النهائيـة خلطـة مببلـغ      ومع القوات املسلحة اللبنانيـة لوضـع الـصيغة        

تطوير قدرات القـوات املـسلحة اللبنانيـة وإمكانياهتـا، وحـشد الـدعم الـالزم هلـذه اخلطـة، الـيت                      
مـايو، استـضافت    / أيـار  ١٥ويف  . التزمت احلكومة بتغطية التمويل هلا خالل الـسنة األوىل منـها          

  . طالق اخلطة اليت أطلعت عليها البلدان املاحنةالقوات املسلحة اللبنانية اجتماعا حتضرييا إل
يونيـه،  / حزيـران ١٤ولغاية . وقد بلغ تدفق الالجئني السوريني إىل لبنان مستوى كبريا         - ٤١

بلــغ عــدد الــسوريني الــذين اتــصلوا مبفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني نــصف مليــون     
توقع أن يبلـغ عـدد األشـخاص الـذين     ومن امل.  يف املائة منهم من النساء واألطفال   ٨٠شخص،  

وتستمر جهود تقـدمي املـساعدة يف       . ٢٠١٣يلتمسون املساعدة مليون شخص حبلول هناية عام        
ــيض          االزديــاد، علــى الــرغم مــن أن مفوضــية شــؤون الالجــئني وشــركاءها اضــطروا إىل ختف

وقـد مت   . مستويات املـساعدة لفتـرة معينـة بـسبب نقـص األمـوال والزيـادة الـسريعة يف األعـداد                   
وتتطلـب  .  يف املائـة مـن خطـة االسـتجابة اإلقليميـة لألشـهر الـستة الـسابقة         ٨٨متويل ما نـسبته     

ــدأت يف     ــدة، الــيت ب ــة اجلدي ــران٧خطــة االســتجابة اإلقليمي ــد علــى   / حزي ــا يزي ــوفري م ــه، ت يوني
 ذلـك   بليون دوالر لتلبية احتياجات الالجئني يف لبنان لفترة األشـهر الـستة املقبلـة، مبـا يف                 ١,٦
وتـشتكي  .  مليون دوالر مـن احلكومـة اللبنانيـة مـن أجـل تقـدمي اسـتجابتها اخلاصـة                  ٤٥٠مبلغ  

اجملتمعات احمللية املضيفة بصورة متزايدة من الضغط على املوارد احمللية، وقد أعرب املـسؤولون              
د واصـل  ومـع ذلـك، فقـ   . اللبنانيون عن القلق إزاء اآلثار االقتصادية والصحية واألمنيـة احملتملـة    

وقد وصف الرئيس سليمان العـبء،      . لبنان تنفيذ التزاماته اإلنسانية باستضافة ملتمسي اللجوء      
حىت يف مستوياته احلالية، بأنه عبء ال ميكن االسـتمرار يف حتّملـه، ودعـا إىل عقـد مـؤمتر دويل                     

  . بشأن قضية الالجئني
 نتيجـة للحـوادث األمنيـة       ولوحظت زيادة التوتر داخل خميمات الالجـئني الفلـسطينيني          - ٤٢

، ولالكتظـاظ املفـرط، والتنـافس علـى فـرص العمـل،             )على الرغم من أنه مت احتواؤها بنجـاح       (
ــذين ُشــردوا مــن        ــد عــدد الالجــئني ال وارتفــاع األســعار، والعوامــل األخــرى النامجــة عــن تزاي

هوريـة العربيـة    فقد بلغ جمموع عدد الالجئني الفلسطينيني مـن اجلم        . اجلمهورية العربية السورية  
غاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق           السورية الذين اتصلوا بوكالة األمم املتحـدة إل       

 ألفـا   ٨٠ومن املتوقـع أن يبلـغ هـذا الـرقم           .  شخص يف لبنان حاليا    ٦١ ٥٠٠) األونروا(األدىن  
  .٢٠١٣حبلول هناية عام 
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  األلغام األرضية والقنابل العنقودية  - هاء  

ــاين،     ُيعــ  - ٤٣ د املركــز اللبنــاين لألعمــال املتعلقــة باأللغــام، وهــو وحــدة تابعــة للجــيش اللبن
السلطة الوطنية لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف لبنـان الـيت تـضطلع باملـسؤولية عـن إدارة مجيـع               

. عمليــات إزالــة األلغــام لألغــراض اإلنــسانية، والبيانــات املتــصلة بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام  
ق األمـم املتحـدة املعـين بـدعم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام هـو برنـامج تـابع لـدائرة األمـم                  وفري

املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وينفذ لدعم أنشطة إزالة األلغام اليت تضطلع هبـا اليونيفيـل               
علــى طــول اخلــط األزرق مــن خــالل تنفيــذ التــدريب وإجــراء التحقــق ورصــد ضــمان اجلــودة  

  . وحدات اليونيفيللصاحل 
ويوجد يف منطقة عمليات اليونيفيل حاليا مثانية أفرقـة عـسكرية إلزالـة األلغـام يـدوياً،                   - ٤٤

وثالثة أفرقـة عـسكرية للـتخلص مـن املعـدات املتفجـرة، وفريـق عـسكري مؤلـل واحـد إلزالـة                       
ــات      ــة العمليـ ــشرها يف منطقـ ــدراهتا ونـ ــن قـ ــت مـ ــام، مت التثبـ ــدة  . األلغـ ــرة املمتـ ــن ويف الفتـ مـ

 ٤ ٧٥٠يونيه، قامت اليونيفيـل بـتطهري مـا يزيـد علـى مـساحة       / حزيران ١٦مارس إىل   /آذار ١
. متــرا مربعــا مــن األراضــي اخلطــرة مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل نقــاط اخلــط األزرق 

ونظّمــت دائــرة .  لغمــا مــضادا لألفــراد ودمرهتــا١٧٧وباإلضــافة إىل ذلــك، كــشفت اليونيفيــل 
ــابعني     األمــم املتحــدة لإل  ــدنيني الت ــراد العــسكريني وامل ــدريب لألف ــام الت ــة باأللغ جــراءات املتعلق

لليونيفيل، وقامت بزيارات لضمان اجلودة إىل مواقـع العمليـات ونظّمـت عروضـا بـشأن إزالـة                  
ومبناســـبة اليـــوم العـــاملي للتوعيـــة باأللغـــام، قامـــت اليونيفيـــل ودائـــرة األمـــم املتحـــدة . األلغـــام

 طالبـا مـن     ٧٤أبريل، بتنظيم مناسبات لـزوار، منـهم        / نيسان ٤ باأللغام، يف    لإلجراءات املتعلقة 
طــالب مــن املــدارس احملليــة، مــن أجــل تــسليط الــضوء علــى املــشكلة العامليــة لأللغــام األرضــية   

  . وللمتفجرات من خملفات احلرب واستجابة األمم املتحدة هلا
  

  ترسيم احلدود  -واو   
 اللبنانية مبا يف ذلـك املنـاطق        -سيم وتعليم احلدود السورية     مل ُيحَرز أي تقدم بشأن تر       - ٤٥

اليت ُتعترب فيها احلدود غري مؤكدة أو حمل خالف، على حنـو مـا يـدعو إليـه قـرارا جملـس األمـن                
كمـــا أن أحـــداث العنـــف والتـــوغالت عـــرب احلـــدود  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠

ة الــسورية قــد أكــدت مــرة أخــرى أمهيــة والــضربات اجلويــة يف املنــاطق احلدوديــة نتيجــة لألزمــ
  . ترسيم احلدود بني لبنان واجلمهورية العربية السورية وتعليمها يف أقرب وقت ممكن

ومل يـصدر كـذلك أي      . ومل حيرز كذلك أي تقدم بـشأن مـسألة منطقـة مـزارع شـبعا                - ٤٦
لــك املنطقــة رد ال مـن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وال مــن إسـرائيل بــشأن التحديــد املؤقــت لت  
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ــؤرخ    ــري امل ــوارد يف تقري ــشرين األول٣٠ال ــوبر / ت ــرار   ٢٠٠٧أكت ــذ الق ــق بتنفي  ١٧٠١ املتعل
)٢٠٠٦) (S/2007/641.(  
  

  أمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسالمتها  -ثالثا   
واصلت اليونيفيل تعاوهنا الوثيق مـع الـسلطات اللبنانيـة مـن أجـل كفالـة سـالمة مجيـع                 - ٤٧

ليونيفيــل وأمنــهم، باإلضــافة إىل تطبيــق تــدابريها اخلاصــة للتخفيــف مــن حــدة املخــاطر،  أفــراد ا
ومواصلة استعراض خططهـا األمنيـة، وإجـراء دورات تدريبيـة هبـدف توعيـة أفرادهـا للمـسائل                   

  . املتعلقة بالسالمة
وواصــلت اليونيفيــل متابعــة القــضايا املعروضــة أمــام احملكمــة العــسكرية اللبنانيــة ضــد      - ٤٨

املشتبه فيهم املتورطني يف قضايا اهلجمات اخلطرية، الفعلية أو املخطط هلا، على حفظة الـسالم               
وأُجلــت جلــسات احملكمــة الدائمــة يف . ٢٠١١التــابعني لليونيفيــل، والــيت وقــع آخرهــا يف عــام 

 ، ويف ٢٠١١القــضية املتعلقــة بــاهلجوم الــذي كــان مــن املعتــزم تنفيــذه علــى اليونيفيــل يف عــام 
، ٢٠١٣سـبتمرب  /يونيـه وأيلـول   / ، إىل حزيـران    ٢٠٠٨وم الذي ُنفّذ على اليونيفيل يف عام        اهلج

ومل يطرأ أي جديد بشأن جلـسات االسـتماع      . على التوايل، من أجل استدعاء شهود إضافيني      
 يف قـضية    ٢٠١٢أكتوبر  /أمام حمكمة االستئناف فيما خيص األحكام الصادرة يف تشرين األول         

  . ٢٠٠٨كان من املعتزم تنفيذه على اليونيفيل يف عام  هبجومأخرى تتعلق 
    

  انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -رابعا   
 فـردا،   ١٠ ٦٨١يونيـه، بلـغ جممـوع قـوام القـوة العـسكرية لليونيفيـل               / حزيران ١٧يف    - ٤٩

ينــهم  موظفــا دوليــا مــن ب٣٣٢ومشــل العنــصر املــدين ).  يف املائــة٣,٥( امــرأة ٣٧٧مــن بينــهم 
ــا وطنيـــا مـــن بينـــهم  ٦٤٩امـــرأة، و  ٩٨ ــا مـــن  .  امـــرأة١٦٤ موظفـ وتتلقـــى اليونيفيـــل دعمـ
مراقبا عسكريا مـن فريـق املـراقبني يف لبنـان التـابع هليئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة، مـن                           ٥١

  .بينهم ثالث نساء
 يف عـدد    وعالوة على ما ذكرته يف تقريـري الـسابق، أجنـزت إسـبانيا التخفـيض املقـرر                  - ٥٠

 / نيـسان ٣وأرسـلت إندونيـسيا يف    . مـايو / فـردا يف أيـار     ٥٥٨قواهتا املـشاركة يف اليونيفيـل إىل        
أبريل طرادة جديدة كجزء من فرقة العمل البحرية، وبذلك عاد قوام فرقـة العمـل البحريـة إىل                

) ةفرقاطتني، وثـالث طـرادات، وثالثـة زوارق خفـر سـريع     (املستوى املطلوب البالغ مثاين سفن    
  .وطائريت هليكوبتر
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  مالحظات  -خامسا  

 إن استمرار اهلدوء علـى طـول اخلـط األزرق وتواصـل االسـتقرار يف منطقـة عمليـات                 - ٥١
اليونيفيل أمر جدير باملالحظة يف خضم األزمة اجلارية يف اجلمهورية العربية الـسورية وتـصاعد               

لـذين أثبتـا التزامـا قويـا باحملافظـة علـى          وإنـين أثـين علـى الطـرفني ال        . التوتر يف بعـض أحنـاء لبنـان       
ــز باســتمرار علــى احلفــاظ علــى اهلــدوء مــن خــالل تعاوهنمــا        ــة والتركي وقــف األعمــال القتالي

  .املتواصل مع اليونيفيل واستخدامها الفعال لترتيبات االتصال والتنسيق
النـار  زال القلق يـساورين إزاء عـدم إحـراز تقـدم حنـو حتقيـق وقـف دائـم إلطـالق                 وما  - ٥٢

). ٢٠٠٦ (١٧٠١وإجيــاد حــل طويــل األجــل للــرتاع، علــى النحــو الــذي يــنص عليــه القــرار     
. زلــت أعتقــد أن املــصلحة املتبادلــة للطــرفني تتمثــل يف العمــل علــى حتقيــق هــذه األهــداف ومــا

ولقد شجع كل من منسقي اخلاص واليونيفيل الطرفني علـى التركيـز مـرة أخـرى علـى هـدف                    
 النار، وأود يف هذا الصدد أن أغتنم هذه الفرصة جمـددا ألحـث كـال     حتقيق وقف دائم إلطالق   

وأحث كذلك مجيـع اجلهـات املعنيـة        . الطرفني على التفكري بصورة إجيابية يف سبل املضي قدما        
على أن تتفادى اختاذ خطوات تصعيدية ميكن أن تعـرض للخطـر اهلـدوء الـسائد حاليـا، وعلـى                 

ــستخدم إىل أقــصى حــد الترتيبــات ا   ــل، واملــساعي    أن ت ــسيق مــع اليونيفي ــصال والتن ــة لالت حلالي
  .احلميدة ملنسقي اخلاص، ملعاجلة التطورات املثرية للقلق

زال بعـضها ينتظـر التنفيـذ ويقتـضي اختـاذ       ولقد نص القرار علـى التزامـات رئيـسية مـا         - ٥٣
 خلـو   وما زالت الضرورة احلتميـة تقتـضي مواصـلة اجلهـود لكفالـة            . إجراءات من كال الطرفني   

املنطقة الواقعة بني اخلط األزرق والنهر الليطاين مـن أي أفـراد مـسلحني أو معـدات أو أسـلحة                    
وتتحمـل الـسلطات اللبنانيـة املـسؤولية الرئيـسية          . خبالف ما خيص احلكومة اللبنانيـة واليونيفيـل       

ــذا الــــصدد ــاون   . يف هــ ــرورة تعــ ــارة إىل ضــ ــرر اإلشــ ــذا الــــسياق، أود أيــــضا أن أكــ ويف هــ
تعاونا تاما مع اليونيفيل يف التحقيقـات الـيت جتريهـا بـشأن االنتـهاكات احملتملـة للقـرار                    الطرفني
٢٠٠٦ (١٧٠١.(  

ويــساورين القلــق إزاء االنتــهاكات اإلســرائيلية للمجــال اجلــوي اللبنــاين الــيت تتواصــل     - ٥٤
قــرار تــواٍن، والــيت زادت كثافــة يف بعــض احلــاالت، علــى حنــو ينتــهك الــسيادة اللبنانيــة وال  بــال

فعمليــات التحليــق شــبه اليوميــة هــذه تتعــارض مــع أهــداف اليونيفيــل ومــع ). ٢٠٠٦ (١٧٠١
 لتخفيف حدة التوترات، وتـؤثر سـلبا يف مـصداقية القـوات املـسلحة اللبنانيـة                 ايبذهلاجلهود اليت   
وإنــين أدعــو احلكومــة اإلســرائيلية جمــددا إىل وقــف مجيــع عمليــات التحليــق فــوق    . واليونيفيــل
  .واملياه اإلقليمية اللبنانيةاألراضي 
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ويشكل استمرار احـتالل جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي للجـزء الـشمايل مـن قريـة الغجـر                      - ٥٥
وأحــث ). ٢٠٠٦ (١٧٠١وللمنطقـة املتامخـة هلـا مشـال اخلــط األزرق انتـهاكا مـستمرا للقـرار        

دون مزيـد  ، )٢٠٠٦ (١٧٠١احلكومة اإلسرائيلية على سحب قواهتا من املنطقة، وفقا للقـرار     
  .وتقف اليونيفيل على أهبة االستعداد لتيسري هذا االنسحاب. من التأخري

ــصورة ظــاهرة        - ٥٦ ــدم احملــرز يف وضــع عالمــات اخلــط األزرق ب ــشجعين اســتمرار التق وي
. للعيــان، علــى حنــو يــسهم يف منــع وقــوع مزيــد مــن االنتــهاكات غــري املقــصودة علــى األرض  

لعمــل مــع اليونيفيــل يف شــىت اجملــاالت، مبــا يف ذلــك النقــاط وســيكون التــزام الطــرفني مبواصــلة ا
وأذكّـر أيـضا بـضرورة أن يعمـل         . اخلالفية أو اإلشكالية، أمـرا حيويـا السـتكمال هـذه العمليـة            

كال الطرفني على منع انتـهاك اخلـط األزرق، وأن ميتنعـا عـن اختـاذ أي تـدابري علـى مقربـة مـن                         
فلقــد . اجلانـب اآلخــر هلــا أو اعتبارهــا اســتفزازية اخلـط األزرق ميكــن أن تــؤدي إىل ســوء فهــم  

تعهد كال اجلانبني، على الرغم من حتفظـات كـل منـهما، بـاحترام اخلـط األزرق بكاملـه علـى                     
  .النحو الذي حددته األمم املتحدة

وال تــزال هنــاك حــوادث تعــوق حريــة تنقــل اليونيفيــل وكــذلك حــاالت مــن الــسلوك    - ٥٧
 الرغم من أن عدد تلك احلوادث هامشي مقارنـة باملـستوى العـام              وعلى. العدواين جتاه أفرادها  

ألنشطة اليونيفيل، فإن بعضاً من تلك احلوادث ينطوي على احتمال هتديد فعاليـة اليونيفيـل يف             
وتتحمـل الـسلطات اللبنانيـة املـسؤولية        ). ٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ مهامها اليت نص عليها القـرار        
  . سمح لليونيفيل بالعمل دون عائق يف منطقة عملياهتاالرئيسية عن كفالة الشروط اليت ت

وإن تأثري الرتاع الدائر يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف أمـن لبنـان واسـتقراره يـزداد                      - ٥٨
ــوم   ــا بعــد ي ــسانية     . وضــوحا يوم ــسياسية واملخــاوف اإلن ــة ال ــة والقلقل ــوترات األمني وباتــت الت

 عميــق إزاء الزيــادة امللحوظــة يف احلــوادث الــيت ويــساورين قلــق. مترابطــة ببعــضها أكثــر فــأكثر
السورية خالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر ومـا جنـم عـن ذلـك                - وقعت عرب احلدود اللبنانية   

وال ميكـن أن يكـون تواصـل عـدم إحـراز تقـدم           . من وفيـات وإصـابات وأضـرار ماديـة إضـافية          
تـهاكات اخلطـرية للـسالمة اإلقليميـة        على مـسار ترسـيم احلـدود وتعليمهـا مـربراً ملثـل هـذه االن               

وإنين إذ أشجب هذه احلوادث، أدعو حكومة اجلمهورية العربية الـسورية ومجيـع مـن        . اللبنانية
يقاتلون يف ذلك البلد إىل وقف انتهاكات احلدود، وإىل احترام سيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة               

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وفقا لقرارات جملس األمن 
وأالحظ أيضا بقلق عميق التطورات اجلديدة فيما يتعلق مبشاركة مـواطنني لبنـانيني يف                - ٥٩

القتال يف اجلمهورية العربية الـسورية، مبـا يف ذلـك مـشاركة حـزب اهللا املعلنـة يف ذلـك القتـال                       
نـان ردا علـى   والتزامه به؛ والتهديدات اليت أصدرهتا جهات فاعلة خارجية بنقل صـراعها إىل لب         
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مشاركة حزب اهللا؛ والدعوات املوجهـة مـن داخـل لبنـان للمـشاركة يف اجلهـاد يف اجلمهوريـة             
وإن اآلثار املترتبة على هذه التطورات بالنسبة الستقرار لبنـان، بـل وللمنطقـة              . العربية السورية 

واملقـاتلني  ولقد عارضُت باستمرار نقل األسـلحة       . كلها يف واقع األمر، ستكون بالغة اخلطورة      
وإنين أحـث مجيـع     . من خارج اجلمهورية العربية السورية إىل أي من اجلانبني داخل ذلك البلد           

وإن إعـالن بعبـدا الـذي اتفـق         . األطراف املعنية يف لبنان على العـدول عـن املـشاركة يف الـرتاع             
 حيـدد املبـادئ     عليه مجيع القادة السياسيني يف البلد يف العام املاضي حتت قيادة الرئيس سليمان،            

ــصدد، وأدعــو القــادة         ــذا ال ــستمرة يف ه ــة م ــالنفس، وهــي ذات أمهي ــأي ب ــاد والن ــة باحلي املتعلق
وإنين أثين على الرئيس سـليمان ملوقفـه القـوي املـستمر            . اللبنانيني أنفسهم إىل االلتزام هبا جمددا     

  .إزاء هذا األمر
مولة بـالتقرير يف بعـض أحنـاء        ويربز العنف غري املقبول الذي نـشب خـالل الفتـرة املـش              - ٦٠

لبنــان، وال ســيما يف طــرابلس، مــدى احلاجــة إىل جتديــد الوحــدة بــني مجيــع القــوى الــسياسية     
ومثة حاجة إىل دعـم سياسـي واسـع ومـستمر للـسلطات             . وعزمها على منع االنزالق يف الرتاع     

مـا أن شـدة     ك. األمنية والقضائية ملكافحة إمكانية إفـالت مـرتكيب أعمـال العنـف مـن العقـاب               
العنــف الــذي شــهدته طــرابلس خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر تــسلط الــضوء علــى مــدى 

وإنين أدعـو يف هـذا الـصدد مجيـع الـدول       . االنتشار اخلطري لألسلحة خارج نطاق سلطة الدولة      
مبنــع بيــع أو توريــد األســلحة ) ٢٠٠٦ (١٧٠١األعــضاء إىل التقيــد بالتزامهــا احملــدد يف القــرار 

  .املواد ذات الصلة إىل كيانات أو أفراد يف لبنان أو
زال احتفــاظ حــزب اهللا واجلماعــات األخــرى باألســلحة خــارج نطــاق ســيطرة     ومــا  - ٦١

الدولة يشكل هتديدا لسيادة لبنـان واسـتقراره، ويتنـاقض مـع التزامـات البلـد مبوجـب القـرارين          
 بإعـادة تأكيـد الرؤيـة       ولقد جاء قيام الـرئيس سـليمان      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩

احملددة يف استراتيجيته املقترحة للدفاع الوطين فيمـا يتعلـق بأسـلحة حـزب اهللا ليـشكل تـذكريا                   
. مهما بسبل املضي قـدما، ومـا زلـت علـى قناعـة بأهنـا ال ميكـن إال أن متـر عـرب احلـوار الـوطين                     

ى احلـوار ملعاجلـة هـذه      وإنين أحث القادة اللبنانيني على النظـر مـرة أخـرى يف اللجـوء إىل منتـد                
فاستئناف احلـوار   . املسائل وغريها من املسائل ذات األمهية احلامسة املتعلقة باستقرار البلد وأمنه          

. سـيكون برهانــا فعـاال علــى اسـتمرار الوحــدة الوطنيـة يف مواجهــة التحـديات األمنيــة املتعــددة     
طين الـسابقة، وال سـيما تلـك    هذا السياق، أكرر أيضا دعويت إىل تنفيذ قرارات احلوار الـو          ويف

املتعلقة برتع سالح اجلماعات غري اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهـة الـشعبية              
  .القيادة العامة وفتح االنتفاضة - لتحرير فلسطني
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ولقد أشار أعضاء الربملان اللبناين إىل احلالة األمنية املتـوترة عنـدما أدلـوا بأصـواهتم، يف                   - ٦٢
ومن املؤسف أن التوصـل إىل اتفـاق علـى قـانون جديـد           . مايو ، لتمديد والية الربملان    / أيار ٣١

وال بــد، لرســوخ الثقــة واالســتقرار يف لبنــان، واحملافظــة علــى التقاليــد   . لالنتخابــات قــد تعــذّر
الدميقراطية الوطنية القدمية العهد وذات األمهية احملوريـة هلـذا البلـد، مـن أن تـستأنف األحـزاب                    

. الــسياسية اجلهــود يف أقــرب وقــت ممكــن لالتفــاق علــى ترتيبــات بــشأن االنتخابــات الربملانيــة  
. وسيقتضي ذلك إذكاء الشعور جمـددا بالطـابع امللـّح لألمـر وبـضرورة االلتـزام يف هـذا الـصدد                   

ــضريية         ــال التحـ ــساعدة يف األعمـ ــعها للمـ ــا يف وسـ ــل مـ ــل كـ ــدة فعـ ــم املتحـ ــل األمـ وستواصـ
ويـساورين القلـق    . مل تقـدمي الـدعم الـتقين وأشـكال الـدعم األخـرى            لالنتخابات، بوسائل تـش   

أيــضا إزاء أي حمــاوالت ترمــي إىل تقــويض املؤســسات الوطنيــة اللبنانيــة أو مقاطعتــها يف وقــت 
  .حتتاج الدولة اللبنانية فيه إىل العمل على تعزيزها ال على إضعافها

 يــستطيع التــصدي للتحــديات ومــن البــديهي أن لبنــان حيتــاج إىل حكومــة فعالــة لكــي   - ٦٣
ولقد أدى توصل األحزاب الـسياسية إىل إمجـاع أويل علـى اختيـار متـام                . املتعددة اليت يواجهها  

سالم، املعّين لشغل منصب رئيس الوزراء، إىل توجيـه إشـارة إجيابيـة جـدا إىل الـشعب اللبنـاين                    
 معـه السـتكمال تـشكيل       وإنـين أشـجع القـادة اللبنـانيني علـى مواصـلة العمـل             . واجملتمع الـدويل  

ويف انتظـار ذلـك، مـن املهـم تقـدمي الـدعم للـرئيس وللـوزراء                 . احلكومة دون مزيد من التـأخري     
املكلفـني بتـصريف األعمـال يف املـساعي الـيت يبــذلوهنا ملعاجلـة املـسائل الناشـئة األكثـر إحلاحــا،          

  . وخباصة فيما يتعلق بالشؤون األمنية واإلنسانية
إلنـسانية سـياقا يعـّد فيـه تـشكيل احلكومـة يف وقـت مبكـر أمـرا حاســم          ومتثـل األزمـة ا    - ٦٤

فلبنان وشعبه يستحقان أعلى درجات الثناء إلبقائهما الباب مفتوحا أمام الفـارين مـن              . األمهية
ويتواصــل ارتفــاع العــدد . العنــف يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية علــى مــدى العــامني املاضــيني

 من تبعات اقتـصادية واجتماعيـة وأمنيـة تتطلـب مـن احلكومـة               باطراد، مع ما يترتب على ذلك     
وإنـين أشـجع    . االهتمام املستمر والتخطيط واختاذ قـرارات تقتـضي مـشاركة وكـاالت عديـدة             

السلطات اللبنانية على كفالة إعداد هياكل مؤسسية ذات صالحية كاملـة لالضـطالع بفعاليـة               
تعلــق بتقــدمي املــساعدة، ورغــم أن املــاحنني   وفيمــا ي. مبــسؤوليات التخطــيط والتنفيــذ والتنــسيق 

الدوليني قد أبدوا سخاء يف االستجابة حىت اآلن للنـداءات الـيت وجهتـها األمـم املتحـدة بـشأن                    
لبنان، فإن مثة حاجة اآلن للمساعدة على نطاق مل يسبق لـه مثيـل، مـن أجـل تلبيـة احتياجـات                      

السلطات اللبنانية الـيت تواجـه حتـديات        الالجئني واجملتمعات املضيفة على حد سواء، وملساعدة        
ولقــد عملــت األمــم املتحــدة واملــسؤولون  . ماليــة وهيكليــة غــري عاديــة نتيجــة لتــدفق الالجــئني 

ــوارد يف خطــة االســتجابة        ــان، ال ــداء مــن أجــل لبن ــق إلعــداد الن ــا يف إطــار وثي ــون مع احلكومي
 أشكر مجيـع اجلهـات يف اجملتمـع    ينوإن. يونيه/ حزيران٧اإلقليمية اجلديدة اليت بدأ العمل هبا يف       
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وأدعـو مجيـع احلكومـات والـصناديق القـادرة          . الدويل اليت ساعدت حىت اآلن على حتقيق ذلك       
على تقدمي املساعدة استجابة للنداء، بـصيغته املنقحـة، إىل القيـام بـذلك بـسخاء ودون تـأخري،                    

. دة حيثمـا أمكـن هلـا ذلـك        وأتطلع بصفة خاصة إىل اجلهات املاحنة اإلقليمية لكي تقدم املـساع          
إن لبنان يواجـه حتـديات هائلـة فعـال، وإن الـشعب اللبنـاين، والالجـئني، يـستحقون كـل دعـم                       

وإنين أشجع اجملتمع الدويل على النظر يف اقتراح الرئيس سليمان الداعي إىل عقد مـؤمتر               . ممكن
 للتخفيــف مــن حــدة معـين بــالالجئني الــسوريني يف لبنــان ملعاجلــة مــسألة الـدعم العاجــل الــالزم  

  .ضغوط األزمة على لبنان
وأود أن أثين على القوات املـسلحة اللبنانيـة اللتزامهـا الراسـخ وتعاوهنـا مـع اليونيفيـل،            - ٦٥
. سيما خالل فترات التوترات الشديدة وبالنظر إىل تعـدد املـسؤوليات األمنيـة الـيت تتحملـها               ال

 ١٧٠١اليونيفيل، دورا رئيسيا يف تنفيـذ القـرار   وتؤدي القوات املسلحة اللبنانية، بالشراكة مع   
ــة أمــر أساســي    ). ٢٠٠٦( ــدرات القــوات املــسلحة اللبناني ــاء ق ــدرات  . وإن بن ــدعم تطــوير ق ف

القوات املسلحة اللبنانية، يف الرب ويف البحر، شرط مسبق لكـي تـضطلع بـشكل تـدرجيي مبهـام                    
ونيفيـل ويف امليـاه اإلقليميـة اللبنانيـة،         السيطرة األمنيـة الفعالـة واملـستدامة يف منطقـة عمليـات الي            

ويف هــذا الــسياق، . وعنــصر رئيــسي لــدعم التحــرك صــوب حتقيــق وقــف دائــم إلطــالق النــار  
أرحب بالتقدم احملرز على مسار إضفاء الطابع الرمسـي علـى آليـة للحـوار االسـتراتيجي املنـتظم         

لبلـدان الـيت تـساعد علـى جتهيـز          وأعـرب عـن امتنـاين ل      . بني القوات املسلحة اللبنانية واليونيفيل    
  . وتدريب القوات املسلحة اللبنانية، مبا يف ذلك القوات البحرية

وجرت اإلشارة أيضا يف أحناء خمتلفة مـن هـذا التقريـر، وكـذلك يف التقـارير الـسابقة،                     - ٦٦
ــة         ــة يف االســتجابة للتحــديات األمني ــسلحة اللبناني ــوات امل ــه الق ــذي تؤدي ــدور احلاســم ال إىل ال

 - سـواء علـى حـدود لبنـان الـشرقية والـشمالية أو يف الـداخل        -ديدة الـيت هتـدد االسـتقرار      اجل
ولقـد تعـّين علـى القـوات املـسلحة اللبنانيـة خـالل              . باعتبارها أحـد الـشواغل األساسـية للقـرار        

. الفترة املشمولة هبذا التقرير أن تستجيب ملزيـد مـن التحـديات الـيت تـضع قـدراهتا علـى احملـك                     
مهيــة مبكــان أن يواصــل القــادة اللبنــانيون مبختلــف انتمــاءاهتم الــسياسية واللبنــانيون مــن ومــن األ

مجيع الطوائف تقدمي كل دعم ممكن للقوات املسلحة اللبنانية بوصفها مؤسـسة وطنيـة حقيقيـة                
  . متثل ركيزة أساسية الستقرار البلد

للبنانيـة، يف املـساعدة     وميكن للمجتمـع الـدويل أن يـؤدي دوره، إىل جانـب احلكومـة ا                - ٦٧
وإنـين أهنـئ    . على تعزيز قدرات القوات املسلحة اللبنانية، اليت تضطلع بأعباء تتزايـد باسـتمرار            

ــا لتطــوير       ــها األوســع نطاق ــه يف إطــار خطت ــة علــى العمــل الــذي أجنزت القــوات املــسلحة اللبناني
ولكنـه جـزء ال يتجـزأ       قدراهتا، ويف إطار خطة احلوار االستراتيجي الذي يعـد عنـصراً منفـصالً              
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ــها ــى       . من ــة علــى أعل ــسلطات اللبناني ــإقرار ال ــة ب ولقــد حظيــت خطــة القــوات املــسلحة اللبناني
وأُبلغت هبا اآلن الدول األعـضاء الـيت سـاعدت          . مستوى، وخصصت احلكومة أمواال لتنفيذها    

ت املـسلحة  وإنين أحث اجملتمع الدويل على زيادة دعمـه لتعزيـز القـوا     . القوات املسلحة اللبنانية  
اللبنانية، وتقدمي املزيد من املساعدة اسـتجابة للخطـة اجلديـدة، إمـا مباشـرة أو عـن طريـق آليـة                      

وستواصـل األمـم املتحـدة تقـدمي كـل دعـم ممكـن هلـذه                . احلوار االستراتيجي، حسب االقتضاء   
  .املبادرات اهلامة بالتنسيق مع القوات املسلحة اللبنانية واجلهات املاحنة

املهـــم أن يواصـــل القـــادة يف املخيمـــات الفلـــسطينية العمـــل مـــع بعـــضهم ومـــع ومـــن   - ٦٨
كمــا أن احلاجــة إىل حتــسني األحــوال املعيــشية  . الــسلطات اللبنانيــة علــى احملافظــة علــى النظــام 

لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، دون املساس مبوضوع تسوية مسألة الالجـئني وبـسياق التـسوية               
حة أكثر من أي وقت مضى حيث يزداد اكتظاظ خميمات الالجـئني            السلمية الشاملة، باتت مل   

الفلسطينيني نتيجـة لألعـداد املتزايـدة مـن الالجـئني الفلـسطينيني الـذين شـردوا مـن اجلمهوريـة                     
وإنـين أشـجع اجلهـات املاحنـة علـى املبـادرة إىل دعـم األونـروا بوسـائل خمتلفـة                     . العربية السورية 

فعالــة لالجــئني الفلــسطينيني الــذين شــردوا مــن اجلمهوريــة تــشمل متكينــها مــن تقــدمي مــساعدة 
  . العربية السورية

 مــن ١٠ولألســف مل ُيحــرز أي تقــدم فيمــا يتعلــق مبنطقــة مــزارع شــبعا، وفقــا للفقــرة   - ٦٩
وإنين أدعو، مـرة أخـرى، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وإسـرائيل إىل       ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  

املؤقـت ملنطقـة مـزارع شـبعا الـذي قدمُتـه يف تقريـري املـؤرخ              أن تقدما ردودمها على التعريف      
  ). S/2007/641انظر  (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠
وظلت فرص التنقيب عن النفط والغاز يف شرق البحر األبـيض املتوسـط حمـط اهتمـام                   - ٧٠

 / أيـار  ٢وإن شـروع لبنـان، يف       . كبري لكل من لبنان وإسرائيل خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           
مايو، يف فترة منح امتيازات التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل، يشكل خطوة هامة علـى                

ويف هــذا الــسياق، . مــسار توصــل البلــد يف هنايــة املطــاف إىل االســتفادة مــن مــوارده الطبيعيــة   
صة أشجع البلدين على مواصلة اجلهـود ملعاجلـة مـسألة تعـيني املنـاطق البحريـة االقتـصادية اخلالـ                

. لكل منهما واستكـشاف مواردهـا الطبيعيـة واسـتغالهلا بطريقـة ال تتـسبب يف إثـارة التـوترات                   
  .وتظل األمم املتحدة مستعدة لتقدمي املساعدة يف هذه املسألة إذا طلب الطرفان ذلك

وعلى مدى األشهر األربعة املشمولة هبذا التقرير، تعرضـت قـدرة لبنـان علـى التحمـل                - ٧١
ــار شــديد  يف مواجهــة الــص ــة الــسورية إىل اختب ــة العربي ــدائر يف اجلمهوري ففــي ظــروف . راع ال

التوترات املتزايـدة الـوارد وصـفها يف هـذا التقريـر، يعـد إبقـاء لبنـان يف مـأمن مـن هـذا الـرتاع،              
واحملافظــة علــى اهلــدوء علــى طــول اخلــط األزرق، هــدفان يتطلبــان يف حــد ذاهتمــا الكــثري مــن    
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ومـن  . ن يتحققا، فإن ذلك سيقتضي دعما موحـدا مـن اجملتمـع الـدويل             وإذا أُريد هلما أ   . اجلهد
املهم جدا، من أجل الـسالم واألمـن اإلقليمـيني والـدوليني، أن تـستمر هـذه الوحـدة يف الفتـرة                      
املقبلــة، وأن ُيكــرس االهتمــام والــدعم املناســبني للتــصدي للتحــديات الــيت مت حتديــدها يف هــذا  

 وإسـرائيل ومجيـع اجلهـات األخـرى صـاحبة املـصلحة ملتزمـة               التقرير، وأن تظل حكومتا لبنـان     
ويقتــضي حتقيــق األمــن . خــالل هــذه الفتــرة املتقلبــة) ٢٠٠٦ (١٧٠١بالتنفيــذ الكامــل للقــرار 

واالستقرار على املدى الطويل الدعوة إىل إهناء الرتاع يف املنطقة، بوسائل تشمل إحراز التقـدم               
  .حنو سالم عادل ودائم وشامل

وأود .  أعرب عن امتناين جلميـع البلـدان املـسامهة بقـوات ومعـدات يف اليونيفيـل                وإنين  - ٧٢
أيضا أن أعرب عن تقديري لرئيس بعثة وقائد قوة اليونيفيل، وملـوظفي حفـظ الـسالم املـدنيني                  
والعــسكريني، وكــذلك ملنــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لــشؤون لبنــان وملــوظفي مكتبــه، الــذين   

بدور حيوي يف املـساعدة علـى تعزيـز االسـتقرار علـى طـول اخلـط                 يواصلون مجيعا االضطالع    
  .األزرق ويف لبنان
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	9 - وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي انتهاك المجال الجوي اللبناني بالتحليق بشكل شبه يومي لطائرات بلا طيار وطائرات ذات أجنحة ثابتة، بما في ذلك طائرات مقاتلة. وخلال الفترة من 3 إلى 5 أيار/مايو وحدها، أحصت اليونيفيل 49 طائرة مقاتلة إسرائيلية انتهكت المجال الجوي اللبناني، وفي الفترة من 27 إلى 29 أيار/مايو، تم تكثيف عمليات التحليق الجوي الإسرائيلية، جرى معظمها بطائرات بلا طيار. وقد احتجت اليونيفيل على جميع الانتهاكات الجوية لجيش الدفاع الإسرائيلي، ودعت السلطات إلى وقفها فوراً. واحتجت الحكومة اللبنانية أيضاً على هذه الانتهاكات، في حين واصلت حكومة إسرائيل تأكيد أن عمليات التحليق هي تدابير أمنية ضرورية.
	10 - وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي احتلال الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701 (2006). وعلى النحو المبين في تقاريري السابقة خلال السنوات السبع الماضية، سعت اليونيفيل إلى تيسير انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة. ولم توجه إسرائيل حتى الآن ردا على أحدث اقتراح تقدمت به اليونيفيل في حزيران/يونيه 2011 بشأن الترتيبات الأمنية في شمال قرية الغجر، الذي أيدته القوات المسلحة اللبنانية في تموز/يوليه 2011.
	11 - وفي نيسان/أبريل 2013، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي اليونيفيل بتخطيط إسرائيل لتعزيز الهياكل الأساسية للأمن المادي في قرية الغجر، بما في ذلك الجزء الشمالي، والتي ترمي، في جملة أمور، إلى ردع أنشطة التهريب المزعوم من لبنان. وتبادلت اليونيفيل المعلومات المتصلة بالتفاصيل الفنية للأعمال المقرر إجراؤها مع القوات المسلحة اللبنانية التي رفضتها بوصفها أعمالاً تنتهك القرار 1701 (2006) انتهاكاً خطيراً، وأعربت عن قلقها من أن تلك الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، وأعربت في الوقت ذاته عن استعدادها للتعاون مع اليونيفيل لمنع وقوع حوادث، وبخاصة أي أنشطة تهريب. ونقلت اليونيفيل ذلك إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، مضيفة شواغلها إزاء أي تصعيد محتمل على طول الخط الأزرق مع التأكيد مجدداً على موقف الأمم المتحدة أن على جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينسحب من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع الثلاثي المعقود في 8 أيار/مايو الذي أشار فيه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أنه سيعيد النظر في خططه للأعمال المزمع إنجازها في شمال قرية الغجر. وتتابع اليونيفيل المسألة مع الطرفين بهدف منع التوترات والحوادث على طول الخط الأزرق.
	12 - وأنجزت اليونيفيل تحقيقاتها بشأن حوادث إطلاق الصواريخ التي جرت في 19 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وكذلك الانفجار الذي وقع في طير حرفا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، وقد ورد وصف هذه الحوادث في تقريري السابق (S/2013/120). وقد عرضت اليونيفيل نتائج هذه التحقيقات على الطرفين. وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أبلغت القوات المسلحة اللبنانية اليونيفيل بأنها اكتشفت وفككت صاروخين من عيار 107 ملم في المنطقة الواقعة بين المزرعة الإسلامية والدحيرجات (القطاع الشرقي). ولئن أكدت اليونيفيل العثور على الصاروخين على بعد 3.68 كيلومترات إلى الشمال من الخط الأزرق، غير أنه يتعذر عليها أن تثبت تاريخ القيام بمحاولة إطلاق الصاروخين أو أسباب فشل نظام بدء الإشعال. وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما سمع دوي انفجار بالقرب من قرية المنصورة (شمال نهر الليطاني)، لم تجد اليونيفيل أي أثر لمكان سقوط صواريخ في منطقة عملياتها. وأبلغت القوات المسلحة اللبنانية اليونيفيل بأن موقع الإطلاق يقع شمال نهر الليطاني، أي خارج منطقة عمليات اليونيفيل، وبناءً عليه لم توافق على طلب القوة بزيارة الموقع.
	13 - وفيما يتعلق بالتفجير الذي وقع في طير حرفا (القطاع الغربي) في 17 كانون الأول/ديسمبر، خلصت اليونيفيل إلى أن روايات شهود العيان، والأضرار المادية الناجمة، وما تم جمعه في الموقع من شظايا معدنية متبقية من الذخائر، كلها تدل على استخدام كمية كبيرة من المتفجرات. غير أن اليونيفيل لم تتمكن من تحديد سبب الانفجار بصورة تامة بسبب العبث بالموقع قبل وصول أفرقة التحقيق التابعة لها وللقوات المسلحة اللبنانية، ويعني ذلك احتمال فقدان بعض الأدلة. ولم تقبل القوات المسلحة اللبنانية طلب اليونيفيل بالتنقيب في موقع الانفجار.
	14 - ووفقا للقرار 1701 (2006)، تقع على عاتق القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الرئيسية في إنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، بخلاف ما يخص حكومة لبنان واليونيفيل. وفي هذا الصدد، فإن قيام القوات المسلحة اللبنانية باكتشاف الصواريخ وتفكيكها إسهام مهم في تنفيذ القرار 1701 (2006)، بما في ذلك الحفاظ على وقف أعمال القتال. وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تتاح لليونيفيل إمكانية الوصول الكامل والفوري إلى مواقع الانفجارات أو غير ذلك من الحوادث المشتبه فيها، وأن يقدَّم لها الدعم في إجراء تحقيقاتها للتثبت من وقوع أي انتهاك للقرار 1701 (2006)، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد مصدر وطبيعة أية انتهاكات، والتدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها في المستقبل. 
	15 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظت اليونيفيل زيادة في عدد الانتهاكات البرية للخط الأزرق التي ارتكبها الرعاة والمزارعون، والتي حدثت بشكل يومي تقريبا. وكانت هذه الانتهاكات في معظمها غير متعمدة وحدثت أساسا في منطقة مزارع شبعا. وقد احتجت اليونيفيل لدى القوات المسلحة اللبنانية على تلك الانتهاكات وأشارت إلى أن المسؤولية الرئيسية عن كفالة الاحترام التام للخط الأزرق بكامله تقع على عاتق السلطات اللبنانية.
	16 - وفي 1 أيار/مايو، بالقرب من رأس الناقورة (القطاع الغربي)، دخل مدني إسرائيلي إلى لبنان عبر السياج التقني، وألقت القبض عليه دورية للقوات المسلحة اللبنانية. وبعد أن استجوبته القوات المسلحة اللبنانية، أعيد الرجل طوعيا إلى إسرائيل في 5 أيار/مايو تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدعم من اليونيفيل. وفي حادث منفصل، في 6 نيسان/أبريل، شهدت اليونيفيل مدنيا إسرائيليا وهو يتسلق الحائط على شكل حرف T المنشأ بمحاذاة الخط الأزرق في كفر كيلا (القطاع الشرقي)، ويصيح في اتجاه أفراد القوات المسلحة اللبنانية والمدنيين في الجانب الآخر. وقد احتجت اليونيفيل لدى قوات الدفاع الإسرائيلية على الحادث.
	17 - وبسبب المسؤوليات الأمنية المتعددة في أماكن أخرى في لبنان، أعادت القوات المسلحة اللبنانية نشر قوات إضافية من منطقة عمليات اليونيفيل إلى المناطق المجاورة لصيدا والنبطية، إلى شمال نهر الليطاني مباشرة. وبذلك بلغ مجموع قوام القوات المسلحة اللبنانية الموجودة في منطقة عمليات اليونيفيل ما يقرب من لواءين أعيد تنظيمهما على طول الحدود التشغيلية العامة لقطاعي اليونيفيل. وطمأنت قيادة القوات المسلحة اللبنانية اليونيفيل أنها ستعيد وحدات القوات المسلحة اللبنانية إلى منطقة عمليات اليونيفيل إذا تطلبت الحالة الأمنية ذلك. وتمشيا مع ذلك الالتزام، عززت القوات المسلحة اللبنانية مؤقتا وجودها بالإسراع بنشر سريتين في المنطقة قبل يوم إحياء الفلسطينيين ذكرى 15 أيار/مايو وخلاله. 
	18 - ورغم انخفاض الوجود الفعلي للقوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل، واصلت القوتان أنشطتهما التنفيذية المنسقة اليومية، واشتراكهما في نقاط التفتيش، ومنها سبع على طول نهر الليطاني، وتنسيق الدوريات وعمليات التدريب المشتركة. واستمرت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة إطلاق الصواريخ، التي زاد عددها في أعقاب التقارير المتعلقة بالغارات الجوية على الجمهورية العربية السورية في 3 و 5 أيار/مايو، وبعد إطلاق الصواريخ في جنوب بيروت في 26 أيار/مايو، وكذلك خلال احتفالات الفلسطينيين في 30 آذار/مارس، و 15 أيار/مايو، و 5 حزيران/يونيه. أقامت القوات المسلحة اللبنانية مركزا للمراقبة الدائمة قرب نهر الوزاني لمنع انتهاكات الخط الأزرق التي كانت سائدة في الماضي، ولا سيما خلال موسم السياحة. واستمرت اليونيفيل في القيام بدوريات منتظمة بالطائرات العمودية في منطقة عملياتها.
	19 - وتمتعت اليونيفيل بصفة عامة بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها. ومع ذلك، وفي عدة مناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واجهت اليونيفيل حالات أبدى فيها المدنيون سلوكا مناوئا أو عدوانيا وعرقلوا حرية تنقل أفرادها. ففي 8 آذار/مارس، في الغسانية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، أوقف مدنيون اثنتين من مركبات اليونيفيل كانتا في طريقهما من صيدا إلى الموقع  رقم 7-1 التابع للأمم المتحدة (القطاع الشرقي)، واستولوا قسرا على معدات لليونيفيل وأمتعة شخصية لأفرادها، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية وأجهزة تخزين البيانات. ولم يتم بعد استرداد المسروقات. وفي حادثة أخرى، في 24 آذار/مارس قرب ياطر (القطاع الغربي)، أوقفت مجموعة من المدنيين دورية تابعة لليونيفيل وطلبت منها أن تغادر المنطقة وألا تعود إليها إلا في رفقة القوات المسلحة اللبنانية. واقتحم المدنيون مركبات اليونيفيل واستولوا على معدات إلكترونية عسكرية وشخصية لم تتم إعادتها بعد. وفي الآونة الأخيرة، في 5 أيار/مايو بالقرب من تبنين (القطاع الغربي)، أوقف أربعة مدنيين دورية تابعة لليونيفيل بسد الطريق بدراجاتهم النارية، واعترضوا على وجود الدورية في المنطقة دون مرافقة القوات المسلحة اللبنانية. وعندما حاول أحد المدنيين كسر باب إحدى مركبات دورية اليونيفيل، اخترقت الدورية الحاجز وغادرت المنطقة. وقد احتجت اليونيفيل على هذه الحوادث لدى القوات المسلحة اللبنانية، وطلبت أن يجرى التحقيق فيها وأن تُسترد الأغراض التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية. 
	20 - وإضافة إلى ذلك، كانت هناك حالات مُنعت فيها دوريات اليونيفيل، بما فيها بعض الدوريات المنفذة مع القوات المسلحة اللبنانية، من مواصلة طريقها بعد أن اعترضها أفراد يدّعون أنهم يتصرفون باسم السلطات البلدية أو يقولون أن الطريق ملك خاص. وقد وقعت هذه الأحداث في منطقة القطاع الغربي قرب بمريمير، ورشاف، ومجدل زون، وطير حرفا. وقد احتجت اليونيفيل على جميع الحوادث لدى القوات المسلحة اللبنانية، التي أبلغتها لاحقا أن المناطق المعنية بالأمر كانت فعلا أملاكا خاصة. وإضافة إلى ذلك، وقعت حادثتان قرب رامية (القطاع الغربي)، حيث حاول أشخاص بالعنف إزالة حواجز طرقية مؤقتة وضعتها أفرقة إزالة الألغام التابعة لليونيفيل في إطار تدابير السلامة خلال أنشطتها لإزالة الألغام. ووقعت عدة حوادث رشق بالحجارة استهدفت دوريات اليونيفيل، مما تسبب في إلحاق أضرار طفيفة بمركباتها في حالتين. 
	21 - وعلى الرغم من هذه الحوادث، ظلت العلاقات بين السكان المحليين واليونيفيل إيجابية. فمن خلال أنشطة الاتصال المنتظم مع المجتمعات المحلية، سعت اليونيفيل إلى بناء الثقة مع السكان في حدود منطقة عملياتها. وعلى سبيل المثال، في هضبة الوزاني، عالجت اليونيفيل شواغل المجتمعات المحلية بشأن الأضرار التي لحقت الحقول على طول المسارات التي تسلكها المركبات العسكرية الثقيلة. وواصلت اليونيفيل تقديم طائفة من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة في مجالات الصحة وطب الأسنان والبيطرة والتعليم. وخلال هذه الفترة أيضا، أنجزت اليونيفيل العديد من المشاريع ذات الأثر السريع ووقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تعزيز التعاون من أجل بناء القدرات المحلية وتحقيق التنمية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة. وفي هذا الصدد، قدمت اليونيفيل التدريب أثناء العمل إلى الطلاب والمدرسين ونسقت بين طائفة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية في تخطيط وتنظيم الأنشطة المشتركة للتوعية. 
	22 - وواصلت اليونيفيل مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات نحو إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة غير مأذون بها. وكررت السلطات الإسرائيلية مزاعمها بأن حزب الله يعمل على تعزيز وجوده العسكري داخل المناطق المأهولة بالسكان في جنوب لبنان، وأن أسلحة غير مأذون بها تُنقل إلى داخل منطقة عمليات اليونيفيل. وبتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، تظل اليونيفيل مصممة على العمل بكل الوسائل المتاحة، في إطار ولايتها وقواعد الاشتباك، على التصدي للحالات التي ترد فيها معلومات محددة بشأن الوجود غير الشرعي لأفراد مسلحين أو أسلحة داخل منطقة عملياتها. غير أن اليونيفيل لا تبحث بشكل استباقي عن الأسلحة في الجنوب، فليس لها إذن بدخول الأملاك الخاصة إلا إذا كانت لديها أدلة موثوقة على وقوع انتهاك للقرار 1701 (2006)، بما في ذلك وجود خطر داهم بتنفيذ نشاط معاد انطلاقا من ذلك الموقع بالتحديد. وحتى الآن، لم تقدَّم إلى اليونيفيل أدلة على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر هي على أدلة على ذلك. وواصلت قيادة القوات المسلحة اللبنانية التأكيد على أنها ستعمل فورا على وقف أي نشاط غير قانوني ينتهك القرار 1701 (2006) والقرارات الحكومية ذات الصلة.
	23 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تلاحظ اليونيفيل في منطقة عملياتها وجود مسلحين غير مأذون بهم، أو أسلحة غير مأذون بها، بخلاف أسلحة الصيد. إلا أن اليونيفيل لاحظت زيادة في عدد الأفراد الذين يحملون أسلحة صيد في منطقة عملياتها، مقارنة بالفترة السابقة. ولوحظت غالبية هذه الحالات في منطقتي البليدة وميس الجبل (القطاع الشرقي). وضمت أكبر مجموعة 27 فرداً يحملون 24 بندقية صيد وقربينة واحدة يوم 7 نيسان/أبريل على مقربة من البليدة. وتولت اليونيفيل إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية بكل واقعة.
	24 - وواصلت فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل الاضطلاع بولايتها المزدوجة المتمثلة في القيام بعمليات الاعتراض البحرية في منطقة العمليات البحرية وتدريب أفراد القوات البحرية اللبنانية. ومنذ تقريري السابق، قام موظفو القوات البحرية اللبنانية والجمارك اللبنانية بتفتيش 391 سفينة اعتباراً من 17 حزيران/يونيه من أجل التحقق من عدم احتوائها على أسلحة غير مأذون بها أو أعتده ذات صلة. وأجرت فرقة العمل البحرية والقوات البحرية اللبنانية 42 تدريباً في البر و 151 تدريباً في البحر. واستمر أفراد القوات البحرية اللبنانية في تطوير قدراتهم من خلال إجراء تسعة تدريبات عملية تتعلق بعمليات الاعتراض البحرية. وواجهت الأنشطة المشتركة بعض العوائق التنفيذية نتيجة النقص في السفن الملائمة لدى البحرية اللبنانية.
	25 - ووقع عدد من الحوادث على طول خط العوامات. فقد لاحظت اليونيفيل وحدات بحرية إسرائيلية تقوم بإطلاق 16 قنبلة من قنابل الأعماق، وإطلاق ثلاث قنابل مضيئة، بالإضافة إلى طلقات تحذيرية في 11 مناسبة على امتداد خط العوامات، وذلك، حسب بعض التقارير، لإبعاد قوارب صيد لبنانية كانت تبحر بالقرب منه. ولا تشمل ولاية اليونيفيل مراقبة خط العوامات الذي أقامته حكومة إسرائيل بقرار انفرادي والذي لا تعترف به الحكومة اللبنانية.
	باء - ترتيبات الأمن والاتصال
	26 - ظلت اليونيفيل تضطلع بمهام الاتصال والتنسيق مع الطرفين، في جو إيجابي وبنّاء، وبما يتوافق مع الأسس الواردة في تقاريري السابقة. وأبدى الطرفان مراراً استعدادهما للمشاركة في جهود اليونيفيل المبذولة لمعالجة نقاط الخلاف وتخفيف حدة التوتر. وتواصلت أنشطة التفاعل والاتصال اليومية بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية على المستوى المرتفع والفعال الذي حُدد لها. وداومت اليونيفيل أيضاً على الاتصال والتنسيق بفعالية مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم يُحرَز أي تقدم على صعيد إنشاء مكتب لليونيفيل في تل أبيب.
	27 - وظل المنتدى الثلاثي يجتمع بانتظام بمشاركة كاملة وفعالة من جانب الأطراف، ويعالج بفعالية ما ينشأ من قضايا تشغيلية متصلة بإدامة وقف الأعمال العدائية. وما زال المنتدى هو عامل الاستقرار الأهم في إطار القرار 1701 (2006)، إذ يساعد على بناء الثقة بين الطرفين ويخفف من حدة التوتر في بؤر الاحتكاك المحتملة، ويوفر محفلاً يمكن لليونيفيل من خلاله تيسير التوصل إلى ترتيبات عملية ميدانية بين القوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، تناول اجتماع للمنتدى الثلاثي عُقِد في 8 أيار/مايو مسألة الأعمال التي تزمع إسرائيل القيام بها لتعزيز البنية التحتية الأمنية حول قرية الغجر بهدف تجنب أي تصعيد  للتوتر. ومن بين المسائل الأخرى التي تناولتها المناقشات الثلاثية انتهاكات القرار 1701 (2006)، بما فيها انتهاكات الخط الأزرق والمجال الجوي اللبناني، ونتائج تحقيقات اليونيفيل في الحوادث، والقيود المفروضة على حرية تنقل أفراد اليونيفيل في منطقة العمليات.
	28 - وتَوَاصَل إحراز التقدم على مسار تعليم الخط الأزرق بصورة ظاهرة للعيان. ففي الفترة المشمولة بالتقرير، اقترح جيش الدفاع الإسرائيلي نقاطا جديدة على الخط الأزرق بالإضافة إلى تلك المقرر تعليمها أصلاً على الخط الأزرق بكامله. ووافقت القوات المسلحة اللبنانية على 49 نقطة من هذه النقاط الجديدة المقترح تعليمها. وبالتالي، منذ تقريري الأخير، اتفق الطرفان على تعليم ما مجموعه 54 نقطة إضافية. وحتى 13 حزيران/يونيه، بلغ عدد النقاط التي توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تعليمها 302 نقطة من أصل المجموع الجديد للنقاط المقرر تعليمها على الخط الأزرق والبالغ 522 نقطة. وتولت أفرقة تطهير الألغام التابعة لليونيفيل حتى الآن تطهير طريق الوصول إلى 245 نقطة، تم قياس 207 نقاط منها. وتم إنشاء حوالي 184 علامة لنقاط الخط الأزرق، وتحقق كلا الطرفين من 156 نقطة منها. وواصلت اليونيفيل أيضاً مناقشاتها مع كل طرف على حده بشأن النقاط التي يعتبرها الطرفان خلافية أو إشكالية. 
	29 - وكما هو مذكور في تقاريري السابقة، شرعت اليونيفيل مع جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية في مشاورات ثنائية، بناءً على طلبهما، لاستطلاع سبل معالجة مسائل الأمن البحري بين البلدين. وعقدت مشاورات غير رسمية على هذا الأساس، وأبدى كلا الطرفين، رغم الفجوة التي لا تزال قائمة بين موقف كل منهما، استعداداً إيجابياً واهتماماً بإحراز تقدم بشأن مسألة الأمن البحري. واليونيفيل مستعدة لتسهيل مزيد من المناقشات وتنفيذ أية ترتيبات محتملة قد يتفق عليها الطرفان.
	30 - وواصلت اليونيفيل جهودها الرامية إلى زيادة قدرة القوات المسلحة اللبنانية من خلال الحوار الاستراتيجي. وإضافةً إلى توصُّل القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل إلى الصيغة النهائية لخطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل في شباط/فبراير عام 2013، قدمت اليونيفيل إحاطة لممثلي البلدان المساهمة بقوات والدول الأعضاء الأخرى بهدف الترويج للخطة. ويعد الحوار الاستراتيجي عنصراً منفصلاً ولكنه جزء لا يتجزأ من خطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية. وواصلت اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية أيضاً استطلاع إمكانية إنشاء آلية تنسيق للدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لخطة الحوار الاستراتيجي.
	جيم - نزع سلاح الجماعات المسلحة
	31 - يدعو القرار 1701 (2006) إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكــون هنــاك أي أسلحــة بدون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطـــة باستثناء سلطة الحكومة اللبنانية.
	32 - وما زال بقاء السلاح في يد حزب الله والجماعات الأخرى الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية، على نحو ينتهك القرارات 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006)، يحد من قدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة بشكل كامل على إقليمها. ويقر حزب الله جهاراً بأنه ظل يمتلك منذ عام 2006 قدرة عسكرية كبيرة مستقلة عن قدرة الدولة اللبنانية، يدّعي أنها بمثابة رادع ضد أي عدوان محتمل من جانب إسرائيل. ورغم أن هيئة الحوار الوطني لم تعقد أي اجتماعات خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، فإن الرئيس سليمان أعلن مجدداً عن دعمه للنهج المتعلق بالدفاع الوطني وبضبط سلاح حزب الله واستخدامه، الوارد في ورقة استراتيجية الدفاع الوطني التي قدمها كأساس للمناقشة في الحوار الوطني في أيلول/سبتمبر 2012.
	33 - وما زال انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة يهدد الاستقرار. ففي طرابلس وقع ستة قتلى نتيجة اندلاع دورة جديدة من العنف بين سكان منطقة باب التبانة ذات الأغلبية السنية ومنطقة جبل محسن المجاورة ذات الأغلبية العلوية في شهر آذار/مارس. وبدأت فترة أخرى من القتال المتواصل في 19 أيار/مايو أسفرت عن وقوع 36 قتيلاً على الأقل، من بينهم اثنان من جنود القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة لاحتواء أعمال العنف، وجرح أكثر من 200 شخص من بينهم أفراد من الجيش. ورغم توقف القتال، تسببت حوادث أخرى لإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية في المدينة عن وقوع أربع وفيات أخرى وإصابة آخرين. وفي 28 أيار/مايو، قتل ثلاثة جنود في هجوم على نقطة تفتيش في بلدة عرسال بوادي البقاع بيد مسلحين مجهولين. وفي 3 حزيران/يونيه، نجا شيخ سني من محاولة اغتيال في صيدا. وفي 23 و 24 حزيران/يونيه، وقعت اشتباكات مسلحة في صيدا بين أنصار رجل دين سلفي والقوات المسلحة اللبنانية أسفرت عن مقتل 16 جندياً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين. وقد أدنتُ هذه الهجمات وغيرها من الهجمات التي تشن على القوات المسلحة اللبنانية.
	34 - ولم يُحرز أي تقدم على صعيد تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة. وفي عام 2006، قررت هيئة الحوار الوطني أن هذه القواعد ينبغي أن تفكك. وما زال وجود هذه القواعد ينتقص من السيادة اللبنانية ويعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود السورية - اللبنانية بصورة فعالة.
	35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شُهِدَت زيادة ملحوظة في حدة التوتر وفي عدد الحوادث الأمنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فقد اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة في ثلاث مناسبات على الأقل بين أعضاء جماعتي جند الشام وفتح، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل. وكان مقتل ما لا يقل عن اثنين من الجنود، في سياق أعمال العنف التي جرت في صيدا يوم 23 حزيران/يونيه قد جاء نتيجة لهجمات على نقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة اللبنانية على مداخل عين الحلوة.
	دال - حظر توريد الأسلحة ومراقبة الحدود
	36 - قرر مجلس الأمن، في قراره 1701 (2006)، أن على جميع الدول أن تمنع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها. وطلب المجلس أيضا في القرار نفسه من حكومة لبنان تأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها. 
	37 - وما انفك ممثلو الحكومة الإسرائيلية يدّعون أن عمليات كبيرة ومتواصلة تجري لنقل الأسلحة إلى حزب الله عبر الحدود اللبنانية - السورية. وتأخذ الأمم المتحدة هذه الادعاءات على محمل الجد، ولكن ليس في وسعها التحقق منها بشكل مستقل. وقد أعلن كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة المشمولة بالتقرير أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون نقل أسلحة متطورة من الجمهورية العربية السورية إلى حزب الله. وفي رسالة مؤرخة 5 أيار/مايو (859-S/2013/266/67/(A، احتج الممثل الدائم للبنان على تكثيف عمليات التوغل التي تقوم بها القوات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان في انتهاك للمجال الجوي اللبناني، وتزامن ذلك مع تقارير عن غارات جوية على أهداف في دمشق يومي 3 و 5 أيار/مايو. وفي رسالة مؤرخة بنفس التاريخ فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بالضربات الجوية (S/2013/267)، نفى الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية أي نقل للأسلحة إلى خارج الأراضي السورية. وفي حين ليس لدى الأمم المتحدة أية تفاصيل عن الحادثة، وليست في وضع يمكنها من التحقق منها بصورة مستقلة، فقد أشرتُ ببالغ القلق إلى التقارير، وحثثتُ جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس، وعلى العمل في ضوء الحس بالمسؤولية من أجل الحيلولة دون حدوث أي تصعيد، وعلى احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجميع بلدان المنطقة، والتقيد بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي 9 أيار/مايو، أكد حزب الله أنه على استعداد لتسلّم أسلحة جديدة من الجمهورية العربية السورية.
	38 - وتزايدت حوادث القصف وإطلاق الصواريخ عبر الحدود من الجمهورية العربية السورية على لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 12 حزيران/يونيه، أسفرت قذائف أطلقتها قوات الجيش السوري ومسلحون تابعون للمعارضة من داخل أراضي الجمهورية العربية السورية باتجاه الأراضي اللبنانية عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين لبنانيين وجرح ما لا يقل عن ستة آخرين. وأُبلغ عن إصابة مواطنين لبنانيين آخرين. ووردت تقارير عن قيام طائرات مقاتلة وعمودية تابعة للجيش السوري بما لا يقل عن ستة انتهاكات للمجال الجوي اللبناني. وأطلقت طائرات عمودية تابعة للجيش السوري قذائف على بلدة عرسال اللبنانية خمس مرات، مما تسبب في إصابة واحدة على الأقل وفي حدوث أضرار مادية. وفي 19 حزيران/يونيه، احتج الرئيس سليمان على هذه الانتهاكات في رسالة معدة للإحالة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2013/370، المرفق). وذكرت القوات المسلحة اللبنانية أن وحداتها المتمركزة في تلك المنطقة اتخذت التدابير الدفاعية اللازمة للتصدي فورا لأي انتهاكات أخرى. وفي 2 أيار/مايو، أفادت التقارير بدخول قوات الجيش السوري قرية رأس بعلبك اللبنانية وإحداث بعض الأضرار المادية. وفي 23 أيار/مايو، تعرض أفراد من قوى الأمن اللبناني لإطلاق نار من داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وعقد الرئيس سليمان اجتماعا لمجلس الأمن اللبناني في 14 نيسان/أبريل لمناقشة الهجمات المستمرة عبر الحدود ولالتماس الدعم من جامعة الدول العربية. ووجّه الرئيس سليمان نداءات متكررة إلى الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاحترام سيادة لبنان وتجنّب شنّ أعمال عسكرية ضد المناطق الحدودية اللبنانية.
	39 - وفي البيانات العامة، أصبحت بعض العناصر في لبنان تفصح بشكل أوضح عن المشاركة في القتال الدائر في الجمهورية العربية السورية. ففي 25 أيار/مايو، أقرّ حزب الله بمشاركة الحركة في المواجهة العسكرية في الجمهورية العربية السورية ودافع عن تلك المشاركة. ووردت في وسائط الإعلام تقارير متكررة عن جنازات لأفراد من حزب الله قتلوا أثناء القتال في مدينة القْصَيْر السورية والمناطق المحيطة بها. وفي 22 نيسان/أبريل، حث شيخان سلفيان بارزان أتباعهما على الذهاب للجهاد في الجمهورية العربية السورية، وتشير تقارير موثوق بها إلى أن عناصر سنية لبنانية تشارك في القتال الدائر هناك إلى جانب المعارضة المسلحة. وقد أعرب الرئيس سليمان مرارا وتكرارا عن قلقه إزاء مشاركة لبنانيين في النـزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية، داعيا جميع اللبنانيين إلى الامتثال لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا التي اتفق عليها القادة اللبنانيون في حزيران/يونيه 2012. وفي مقابلة نشرت بتاريخ 20 حزيران/يونيه في وسائل الإعلام اللبنانية، دعا الرئيس سليمان مقاتلي حزب الله إلى العودة إلى لبنان. وفي 26 أيار/مايو، أعربتُ عن القلق العميق إزاء إقرار حزب الله بالمشاركة المتزايدة في القتال في الجمهورية العربية السورية، وكررتُ لجميع الزعماء اللبنانيين التأكيد على الأهمية القصوى لمنع انتقال تداعيات النـزاع الخطيرة إلى لبنان.
	40 - وواصلت القوات المسلحة اللبنانية بذل جهودها الرامية إلى الحفاظ على سلطة الدولة وبسطها على طول حدود لبنان الشمالية والشرقية، بوسائل منها منع تهريب الأسلحة والحد من حركة المقاتلين. وعقد منسقي الخاص، في 25 نيسان/أبريل، اجتماعا لسفراء الدول المانحة في إطار الجهود التي يبذلها منذ مدة طويلة من أجل تنسيق المساعدة المقدمة إلى قوات الأمن اللبنانية في مجال إدارة الحدود. وواصل منسقي الخاص أيضا العمل مع الجهات المانحة ومع القوات المسلحة اللبنانية لوضع الصيغة النهائية لخطة بمبلغ 1.6 بليون دولار من أجل تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية وإمكانياتها، وحشد الدعم اللازم لهذه الخطة، التي التزمت الحكومة بتغطية التمويل لها خلال السنة الأولى منها. وفي 15 أيار/مايو، استضافت القوات المسلحة اللبنانية اجتماعا تحضيريا لإطلاق الخطة التي أطلعت عليها البلدان المانحة. 
	41 - وقد بلغ تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان مستوى كبيرا. ولغاية 14 حزيران/يونيه، بلغ عدد السوريين الذين اتصلوا بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نصف مليون شخص، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين يلتمسون المساعدة مليون شخص بحلول نهاية عام 2013. وتستمر جهود تقديم المساعدة في الازدياد، على الرغم من أن مفوضية شؤون اللاجئين وشركاءها اضطروا إلى تخفيض مستويات المساعدة لفترة معينة بسبب نقص الأموال والزيادة السريعة في الأعداد. وقد تم تمويل ما نسبته 88 في المائة من خطة الاستجابة الإقليمية للأشهر الستة السابقة. وتتطلب خطة الاستجابة الإقليمية الجديدة، التي بدأت في 7 حزيران/يونيه، توفير ما يزيد على 1.6 بليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين في لبنان لفترة الأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك مبلغ 450 مليون دولار من الحكومة اللبنانية من أجل تقديم استجابتها الخاصة. وتشتكي المجتمعات المحلية المضيفة بصورة متزايدة من الضغط على الموارد المحلية، وقد أعرب المسؤولون اللبنانيون عن القلق إزاء الآثار الاقتصادية والصحية والأمنية المحتملة. ومع ذلك، فقد واصل لبنان تنفيذ التزاماته الإنسانية باستضافة ملتمسي اللجوء. وقد وصف الرئيس سليمان العبء، حتى في مستوياته الحالية، بأنه عبء لا يمكن الاستمرار في تحمّله، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن قضية اللاجئين. 
	42 - ولوحظت زيادة التوتر داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للحوادث الأمنية (على الرغم من أنه تم احتواؤها بنجاح)، وللاكتظاظ المفرط، والتنافس على فرص العمل، وارتفاع الأسعار، والعوامل الأخرى الناجمة عن تزايد عدد اللاجئين الذين شُردوا من الجمهورية العربية السورية. فقد بلغ مجموع عدد اللاجئين الفلسطينيين من الجمهورية العربية السورية الذين اتصلوا بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) 500 61 شخص في لبنان حاليا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرقم 80 ألفا بحلول نهاية عام 2013.
	هاء - الألغام الأرضية والقنابل العنقودية
	43 - يُعد المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو وحدة تابعة للجيش اللبناني، السلطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام في لبنان التي تضطلع بالمسؤولية عن إدارة جميع عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والبيانات المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام. وفريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام هو برنامج تابع لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، وينفذ لدعم أنشطة إزالة الألغام التي تضطلع بها اليونيفيل على طول الخط الأزرق من خلال تنفيذ التدريب وإجراء التحقق ورصد ضمان الجودة لصالح وحدات اليونيفيل. 
	44 - ويوجد في منطقة عمليات اليونيفيل حاليا ثمانية أفرقة عسكرية لإزالة الألغام يدوياً، وثلاثة أفرقة عسكرية للتخلص من المعدات المتفجرة، وفريق عسكري مؤلل واحد لإزالة الألغام، تم التثبت من قدراتها ونشرها في منطقة العمليات. وفي الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس إلى 16 حزيران/يونيه، قامت اليونيفيل بتطهير ما يزيد على مساحة 750 4 مترا مربعا من الأراضي الخطرة من أجل إتاحة إمكانية الوصول إلى نقاط الخط الأزرق. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت اليونيفيل 177 لغما مضادا للأفراد ودمرتها. ونظّمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام التدريب للأفراد العسكريين والمدنيين التابعين لليونيفيل، وقامت بزيارات لضمان الجودة إلى مواقع العمليات ونظّمت عروضا بشأن إزالة الألغام. وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام، قامت اليونيفيل ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في 4 نيسان/أبريل، بتنظيم مناسبات لزوار، منهم 74 طالبا من طلاب من المدارس المحلية، من أجل تسليط الضوء على المشكلة العالمية للألغام الأرضية وللمتفجرات من مخلفات الحرب واستجابة الأمم المتحدة لها. 
	واو - ترسيم الحدود
	45 - لم يُحرَز أي تقدم بشأن ترسيم وتعليم الحدود السورية - اللبنانية بما في ذلك المناطق التي تُعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل خلاف، على نحو ما يدعو إليه قرارا مجلس الأمن 1680 (2006) و 1701 (2006). كما أن أحداث العنف والتوغلات عبر الحدود والضربات الجوية في المناطق الحدودية نتيجة للأزمة السورية قد أكدت مرة أخرى أهمية ترسيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية وتعليمها في أقرب وقت ممكن. 
	46 - ولم يحرز كذلك أي تقدم بشأن مسألة منطقة مزارع شبعا. ولم يصدر كذلك أي رد لا من الجمهورية العربية السورية ولا من إسرائيل بشأن التحديد المؤقت لتلك المنطقة الوارد في تقريري المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 المتعلق بتنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2007/641).
	ثالثا - أمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسلامتها
	47 - واصلت اليونيفيل تعاونها الوثيق مع السلطات اللبنانية من أجل كفالة سلامة جميع أفراد اليونيفيل وأمنهم، بالإضافة إلى تطبيق تدابيرها الخاصة للتخفيف من حدة المخاطر، ومواصلة استعراض خططها الأمنية، وإجراء دورات تدريبية بهدف توعية أفرادها للمسائل المتعلقة بالسلامة. 
	48 - وواصلت اليونيفيل متابعة القضايا المعروضة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية ضد المشتبه فيهم المتورطين في قضايا الهجمات الخطيرة، الفعلية أو المخطط لها، على حفظة السلام التابعين لليونيفيل، والتي وقع آخرها في عام 2011. وأُجلت جلسات المحكمة الدائمة في القضية المتعلقة بالهجوم الذي كان من المعتزم تنفيذه على اليونيفيل في عام 2011 ، وفي الهجوم الذي نُفّذ على اليونيفيل في عام 2008 ، إلى حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2013، على التوالي، من أجل استدعاء شهود إضافيين. ولم يطرأ أي جديد بشأن جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف فيما يخص الأحكام الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية أخرى تتعلق بهجوم كان من المعتزم تنفيذه على اليونيفيل في عام 2008. 
	رابعا - انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	49 - في 17 حزيران/يونيه، بلغ مجموع قوام القوة العسكرية لليونيفيل 681 10 فردا، من بينهم 377 امرأة (3.5 في المائة). وشمل العنصر المدني 332 موظفا دوليا من بينهم 98 امرأة، و 649 موظفا وطنيا من بينهم 164 امرأة. وتتلقى اليونيفيل دعما من 51 مراقبا عسكريا من فريق المراقبين في لبنان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، من بينهم ثلاث نساء.
	50 - وعلاوة على ما ذكرته في تقريري السابق، أنجزت إسبانيا التخفيض المقرر في عدد قواتها المشاركة في اليونيفيل إلى 558 فردا في أيار/مايو. وأرسلت إندونيسيا في 3 نيسان/ أبريل طرادة جديدة كجزء من فرقة العمل البحرية، وبذلك عاد قوام فرقة العمل البحرية إلى المستوى المطلوب البالغ ثماني سفن (فرقاطتين، وثلاث طرادات، وثلاثة زوارق خفر سريعة) وطائرتي هليكوبتر.
	خامسا - ملاحظات
	51 -  إن استمرار الهدوء على طول الخط الأزرق وتواصل الاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل أمر جدير بالملاحظة في خضم الأزمة الجارية في الجمهورية العربية السورية وتصاعد التوتر في بعض أنحاء لبنان. وإنني أثني على الطرفين اللذين أثبتا التزاما قويا بالمحافظة على وقف الأعمال القتالية والتركيز باستمرار على الحفاظ على الهدوء من خلال تعاونهما المتواصل مع اليونيفيل واستخدامها الفعال لترتيبات الاتصال والتنسيق.
	52 - وما زال القلق يساورني إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع، على النحو الذي ينص عليه القرار 1701 (2006). وما زلت أعتقد أن المصلحة المتبادلة للطرفين تتمثل في العمل على تحقيق هذه الأهداف. ولقد شجع كل من منسقي الخاص واليونيفيل الطرفين على التركيز مرة أخرى على هدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وأود في هذا الصدد أن أغتنم هذه الفرصة مجددا لأحث كلا الطرفين على التفكير بصورة إيجابية في سبل المضي قدما. وأحث كذلك جميع الجهات المعنية على أن تتفادى اتخاذ خطوات تصعيدية يمكن أن تعرض للخطر الهدوء السائد حاليا، وعلى أن تستخدم إلى أقصى حد الترتيبات الحالية للاتصال والتنسيق مع اليونيفيل، والمساعي الحميدة لمنسقي الخاص، لمعالجة التطورات المثيرة للقلق.
	53 - ولقد نص القرار على التزامات رئيسية ما زال بعضها ينتظر التنفيذ ويقتضي اتخاذ إجراءات من كلا الطرفين. وما زالت الضرورة الحتمية تقتضي مواصلة الجهود لكفالة خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق والنهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة اللبنانية واليونيفيل. وتتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد. وفي هذا السياق، أود أيضا أن أكرر الإشارة إلى ضرورة تعاون الطرفين تعاونا تاما مع اليونيفيل في التحقيقات التي تجريها بشأن الانتهاكات المحتملة للقرار 1701 (2006).
	54 - ويساورني القلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني التي تتواصل بلا توانٍ، والتي زادت كثافة في بعض الحالات، على نحو ينتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701 (2006). فعمليات التحليق شبه اليومية هذه تتعارض مع أهداف اليونيفيل ومع الجهود التي يبذلها لتخفيف حدة التوترات، وتؤثر سلبا في مصداقية القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وإنني أدعو الحكومة الإسرائيلية مجددا إلى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية.
	55 - ويشكل استمرار احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي للجزء الشمالي من قرية الغجر وللمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق انتهاكا مستمرا للقرار 1701 (2006). وأحث الحكومة الإسرائيلية على سحب قواتها من المنطقة، وفقا للقرار 1701 (2006)، دون مزيد من التأخير. وتقف اليونيفيل على أهبة الاستعداد لتيسير هذا الانسحاب.
	56 - ويشجعني استمرار التقدم المحرز في وضع علامات الخط الأزرق بصورة ظاهرة للعيان، على نحو يسهم في منع وقوع مزيد من الانتهاكات غير المقصودة على الأرض. وسيكون التزام الطرفين بمواصلة العمل مع اليونيفيل في شتى المجالات، بما في ذلك النقاط الخلافية أو الإشكالية، أمرا حيويا لاستكمال هذه العملية. وأذكّر أيضا بضرورة أن يعمل كلا الطرفين على منع انتهاك الخط الأزرق، وأن يمتنعا عن اتخاذ أي تدابير على مقربة من الخط الأزرق يمكن أن تؤدي إلى سوء فهم الجانب الآخر لها أو اعتبارها استفزازية. فلقد تعهد كلا الجانبين، على الرغم من تحفظات كل منهما، باحترام الخط الأزرق بكامله على النحو الذي حددته الأمم المتحدة.
	57 - ولا تزال هناك حوادث تعوق حرية تنقل اليونيفيل وكذلك حالات من السلوك العدواني تجاه أفرادها. وعلى الرغم من أن عدد تلك الحوادث هامشي مقارنة بالمستوى العام لأنشطة اليونيفيل، فإن بعضاً من تلك الحوادث ينطوي على احتمال تهديد فعالية اليونيفيل في تنفيذ مهامها التي نص عليها القرار 1701 (2006). وتتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن كفالة الشروط التي تسمح لليونيفيل بالعمل دون عائق في منطقة عملياتها. 
	58 - وإن تأثير النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية في أمن لبنان واستقراره يزداد وضوحا يوما بعد يوم. وباتت التوترات الأمنية والقلقلة السياسية والمخاوف الإنسانية مترابطة ببعضها أكثر فأكثر. ويساورني قلق عميق إزاء الزيادة الملحوظة في الحوادث التي وقعت عبر الحدود اللبنانية - السورية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وما نجم عن ذلك من وفيات وإصابات وأضرار مادية إضافية. ولا يمكن أن يكون تواصل عدم إحراز تقدم على مسار ترسيم الحدود وتعليمها مبرراً لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة للسلامة الإقليمية اللبنانية. وإنني إذ أشجب هذه الحوادث، أدعو حكومة الجمهورية العربية السورية وجميع من يقاتلون في ذلك البلد إلى وقف انتهاكات الحدود، وإلى احترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية وفقا لقرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006).
	59 - وألاحظ أيضا بقلق عميق التطورات الجديدة فيما يتعلق بمشاركة مواطنين لبنانيين في القتال في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك مشاركة حزب الله المعلنة في ذلك القتال والتزامه به؛ والتهديدات التي أصدرتها جهات فاعلة خارجية بنقل صراعها إلى لبنان ردا على مشاركة حزب الله؛ والدعوات الموجهة من داخل لبنان للمشاركة في الجهاد في الجمهورية العربية السورية. وإن الآثار المترتبة على هذه التطورات بالنسبة لاستقرار لبنان، بل وللمنطقة كلها في واقع الأمر، ستكون بالغة الخطورة. ولقد عارضتُ باستمرار نقل الأسلحة والمقاتلين من خارج الجمهورية العربية السورية إلى أي من الجانبين داخل ذلك البلد. وإنني أحث جميع الأطراف المعنية في لبنان على العدول عن المشاركة في النزاع. وإن إعلان بعبدا الذي اتفق عليه جميع القادة السياسيين في البلد في العام الماضي تحت قيادة الرئيس سليمان، يحدد المبادئ المتعلقة بالحياد والنأي بالنفس، وهي ذات أهمية مستمرة في هذا الصدد، وأدعو القادة اللبنانيين أنفسهم إلى الالتزام بها مجددا. وإنني أثني على الرئيس سليمان لموقفه القوي المستمر إزاء هذا الأمر.
	60 - ويبرز العنف غير المقبول الذي نشب خلال الفترة المشمولة بالتقرير في بعض أنحاء لبنان، ولا سيما في طرابلس، مدى الحاجة إلى تجديد الوحدة بين جميع القوى السياسية وعزمها على منع الانزلاق في النزاع. وثمة حاجة إلى دعم سياسي واسع ومستمر للسلطات الأمنية والقضائية لمكافحة إمكانية إفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب. كما أن شدة العنف الذي شهدته طرابلس خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير تسلط الضوء على مدى الانتشار الخطير للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة. وإنني أدعو في هذا الصدد جميع الدول الأعضاء إلى التقيد بالتزامها المحدد في القرار 1701 (2006) بمنع بيع أو توريد الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى كيانات أو أفراد في لبنان.
	61 - وما زال احتفاظ حزب الله والجماعات الأخرى بالأسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة يشكل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره، ويتناقض مع التزامات البلد بموجب القرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). ولقد جاء قيام الرئيس سليمان بإعادة تأكيد الرؤية المحددة في استراتيجيته المقترحة للدفاع الوطني فيما يتعلق بأسلحة حزب الله ليشكل تذكيرا مهما بسبل المضي قدما، وما زلت على قناعة بأنها لا يمكن إلا أن تمر عبر الحوار الوطني. وإنني أحث القادة اللبنانيين على النظر مرة أخرى في اللجوء إلى منتدى الحوار لمعالجة هذه المسائل وغيرها من المسائل ذات الأهمية الحاسمة المتعلقة باستقرار البلد وأمنه. فاستئناف الحوار سيكون برهانا فعالا على استمرار الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية المتعددة. وفي هذا السياق، أكرر أيضا دعوتي إلى تنفيذ قرارات الحوار الوطني السابقة، ولا سيما تلك المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة.
	62 - ولقد أشار أعضاء البرلمان اللبناني إلى الحالة الأمنية المتوترة عندما أدلوا بأصواتهم، في 31 أيار/مايو ، لتمديد ولاية البرلمان. ومن المؤسف أن التوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات قد تعذّر. ولا بد، لرسوخ الثقة والاستقرار في لبنان، والمحافظة على التقاليد الديمقراطية الوطنية القديمة العهد وذات الأهمية المحورية لهذا البلد، من أن تستأنف الأحزاب السياسية الجهود في أقرب وقت ممكن للاتفاق على ترتيبات بشأن الانتخابات البرلمانية. وسيقتضي ذلك إذكاء الشعور مجددا بالطابع الملحّ للأمر وبضرورة الالتزام في هذا الصدد. وستواصل الأمم المتحدة فعل كل ما في وسعها للمساعدة في الأعمال التحضيرية للانتخابات، بوسائل تشمل تقديم الدعم التقني وأشكال الدعم الأخرى. ويساورني القلق أيضا إزاء أي محاولات ترمي إلى تقويض المؤسسات الوطنية اللبنانية أو مقاطعتها في وقت تحتاج الدولة اللبنانية فيه إلى العمل على تعزيزها لا على إضعافها.
	63 - ومن البديهي أن لبنان يحتاج إلى حكومة فعالة لكي يستطيع التصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها. ولقد أدى توصل الأحزاب السياسية إلى إجماع أولي على اختيار تمام سلام، المعيّن لشغل منصب رئيس الوزراء، إلى توجيه إشارة إيجابية جدا إلى الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وإنني أشجع القادة اللبنانيين على مواصلة العمل معه لاستكمال تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير. وفي انتظار ذلك، من المهم تقديم الدعم للرئيس وللوزراء المكلفين بتصريف الأعمال في المساعي التي يبذلونها لمعالجة المسائل الناشئة الأكثر إلحاحا، وبخاصة فيما يتعلق بالشؤون الأمنية والإنسانية. 
	64 - وتمثل الأزمة الإنسانية سياقا يعدّ فيه تشكيل الحكومة في وقت مبكر أمرا حاسم الأهمية. فلبنان وشعبه يستحقان أعلى درجات الثناء لإبقائهما الباب مفتوحا أمام الفارين من العنف في الجمهورية العربية السورية على مدى العامين الماضيين. ويتواصل ارتفاع العدد باطراد، مع ما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية تتطلب من الحكومة الاهتمام المستمر والتخطيط واتخاذ قرارات تقتضي مشاركة وكالات عديدة. وإنني أشجع السلطات اللبنانية على كفالة إعداد هياكل مؤسسية ذات صلاحية كاملة للاضطلاع بفعالية بمسؤوليات التخطيط والتنفيذ والتنسيق. وفيما يتعلق بتقديم المساعدة، ورغم أن المانحين الدوليين قد أبدوا سخاء في الاستجابة حتى الآن للنداءات التي وجهتها الأمم المتحدة بشأن لبنان، فإن ثمة حاجة الآن للمساعدة على نطاق لم يسبق له مثيل، من أجل تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ولمساعدة السلطات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية وهيكلية غير عادية نتيجة لتدفق اللاجئين. ولقد عملت الأمم المتحدة والمسؤولون الحكوميون معا في إطار وثيق لإعداد النداء من أجل لبنان، الوارد في خطة الاستجابة الإقليمية الجديدة التي بدأ العمل بها في 7 حزيران/يونيه. وإنني أشكر جميع الجهات في المجتمع الدولي التي ساعدت حتى الآن على تحقيق ذلك. وأدعو جميع الحكومات والصناديق القادرة على تقديم المساعدة استجابة للنداء، بصيغته المنقحة، إلى القيام بذلك بسخاء ودون تأخير، وأتطلع بصفة خاصة إلى الجهات المانحة الإقليمية لكي تقدم المساعدة حيثما أمكن لها ذلك. إن لبنان يواجه تحديات هائلة فعلا، وإن الشعب اللبناني، واللاجئين، يستحقون كل دعم ممكن. وإنني أشجع المجتمع الدولي على النظر في اقتراح الرئيس سليمان الداعي إلى عقد مؤتمر معني باللاجئين السوريين في لبنان لمعالجة مسألة الدعم العاجل اللازم للتخفيف من حدة ضغوط الأزمة على لبنان.
	65 - وأود أن أثني على القوات المسلحة اللبنانية لالتزامها الراسخ وتعاونها مع اليونيفيل، لا سيما خلال فترات التوترات الشديدة وبالنظر إلى تعدد المسؤوليات الأمنية التي تتحملها. وتؤدي القوات المسلحة اللبنانية، بالشراكة مع اليونيفيل، دورا رئيسيا في تنفيذ القرار 1701 (2006). وإن بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية أمر أساسي. فدعم تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية، في البر وفي البحر، شرط مسبق لكي تضطلع بشكل تدريجي بمهام السيطرة الأمنية الفعالة والمستدامة في منطقة عمليات اليونيفيل وفي المياه الإقليمية اللبنانية، وعنصر رئيسي لدعم التحرك صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وفي هذا السياق، أرحب بالتقدم المحرز على مسار إضفاء الطابع الرسمي على آلية للحوار الاستراتيجي المنتظم بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وأعرب عن امتناني للبلدان التي تساعد على تجهيز وتدريب القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك القوات البحرية. 
	66 - وجرت الإشارة أيضا في أنحاء مختلفة من هذا التقرير، وكذلك في التقارير السابقة، إلى الدور الحاسم الذي تؤديه القوات المسلحة اللبنانية في الاستجابة للتحديات الأمنية الجديدة التي تهدد الاستقرار - سواء على حدود لبنان الشرقية والشمالية أو في الداخل - باعتبارها أحد الشواغل الأساسية للقرار. ولقد تعيّن على القوات المسلحة اللبنانية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير أن تستجيب لمزيد من التحديات التي تضع قدراتها على المحك. ومن الأهمية بمكان أن يواصل القادة اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم السياسية واللبنانيون من جميع الطوائف تقديم كل دعم ممكن للقوات المسلحة اللبنانية بوصفها مؤسسة وطنية حقيقية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار البلد. 
	67 - ويمكن للمجتمع الدولي أن يؤدي دوره، إلى جانب الحكومة اللبنانية، في المساعدة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، التي تضطلع بأعباء تتزايد باستمرار. وإنني أهنئ القوات المسلحة اللبنانية على العمل الذي أنجزته في إطار خطتها الأوسع نطاقا لتطوير قدراتها، وفي إطار خطة الحوار الاستراتيجي الذي يعد عنصراً منفصلاً ولكنه جزء لا يتجزأ منها. ولقد حظيت خطة القوات المسلحة اللبنانية بإقرار السلطات اللبنانية على أعلى مستوى، وخصصت الحكومة أموالا لتنفيذها. وأُبلغت بها الآن الدول الأعضاء التي ساعدت القوات المسلحة اللبنانية. وإنني أحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية، وتقديم المزيد من المساعدة استجابة للخطة الجديدة، إما مباشرة أو عن طريق آلية الحوار الاستراتيجي، حسب الاقتضاء. وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل دعم ممكن لهذه المبادرات الهامة بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية والجهات المانحة.
	68 - ومن المهم أن يواصل القادة في المخيمات الفلسطينية العمل مع بعضهم ومع السلطات اللبنانية على المحافظة على النظام. كما أن الحاجة إلى تحسين الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، دون المساس بموضوع تسوية مسألة اللاجئين وبسياق التسوية السلمية الشاملة، باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى حيث يزداد اكتظاظ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للأعداد المتزايدة من اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من الجمهورية العربية السورية. وإنني أشجع الجهات المانحة على المبادرة إلى دعم الأونروا بوسائل مختلفة تشمل تمكينها من تقديم مساعدة فعالة للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من الجمهورية العربية السورية. 
	69 - وللأسف لم يُحرز أي تقدم فيما 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 قدمتُه في تقريري المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر S/2007/641). 
	70 - وظلت فرص التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط محط اهتمام كبير لكل من لبنان وإسرائيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وإن شروع لبنان، في 2 أيار/ مايو، في فترة منح امتيازات التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل، يشكل خطوة هامة على مسار توصل البلد في نهاية المطاف إلى الاستفادة من موارده الطبيعية. وفي هذا السياق، أشجع البلدين على مواصلة الجهود لمعالجة مسألة تعيين المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة لكل منهما واستكشاف مواردها الطبيعية واستغلالها بطريقة لا تتسبب في إثارة التوترات. وتظل الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طلب الطرفان ذلك.
	71 - وعلى مدى الأشهر الأربعة المشمولة بهذا التقرير، تعرضت قدرة لبنان على التحمل في مواجهة الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية إلى اختبار شديد. ففي ظروف التوترات المتزايدة الوارد وصفها في هذا التقرير، يعد إبقاء لبنان في مأمن من هذا النزاع، والمحافظة على الهدوء على طول الخط الأزرق، هدفان يتطلبان في حد ذاتهما الكثير من الجهد. وإذا أُريد لهما أن يتحققا، فإن ذلك سيقتضي دعما موحدا من المجتمع الدولي. ومن المهم جدا، من أجل السلام والأمن الإقليميين والدوليين، أن تستمر هذه الوحدة في الفترة المقبلة، وأن يُكرس الاهتمام والدعم المناسبين للتصدي للتحديات التي تم تحديدها في هذا التقرير، وأن تظل حكومتا لبنان وإسرائيل وجميع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) خلال هذه الفترة المتقلبة. ويقتضي تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل الدعوة إلى إنهاء النزاع في المنطقة، بوسائل تشمل إحراز التقدم نحو سلام عادل ودائم وشامل.
	72 - وإنني أعرب عن امتناني لجميع البلدان المساهمة بقوات ومعدات في اليونيفيل. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري لرئيس بعثة وقائد قوة اليونيفيل، ولموظفي حفظ السلام المدنيين والعسكريين، وكذلك لمنسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان ولموظفي مكتبه، الذين يواصلون جميعا الاضطلاع بدور حيوي في المساعدة على تعزيز الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي لبنان.

