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ــن    ال     ــام عـ ــني العـ ــشر لألمـ ــع عـ ــر الرابـ ــن   تقريـ ــرار جملـــس األمـ ــذ قـ تنفيـ
٢٠٠٦( ١٧٠١(  

    
  مقدمة  -أوال   

منـذ  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يقدم هذا التقرير تقييما شامال ملـدى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  - ١
  ).S/2010/352 (٢٠١٠يوليه / متوز١لألمني العام يف سابق صدور التقرير ال

، انـدلع   ٢٠٠٦أغـسطس   /آبف األعمال القتالية بني الطرفني يف       للمرة األوىل منذ وق     - ٢
أغـــسطس، أســـفر / آب٣مباشـــر بـــني اجلـــيش اللبنـــاين وقـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية يف  قتـــال 
وهذا احلـادث، وهـو األخطـر مـن نوعـه منـذ وقـف األعمـال                . وقوع خسائر لدى اجلانبني    عن

تـصعيد حـدة   هـدد ب  اخلـط األزرق و    القتالية، شكل دليال على هشاشة الوضع األمين على طول        
  .التوتر على حنو خطري بني الطرفني

بأكملـه،  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١وما برحت مجيع األطراف تعلن عن متسكها بتنفيذ القرار            - ٣
ــالتقرير، وبــشكل متكــرر ومــستمر مــا عليهــا مــن       ــرة املــشمولة ب ــها انتــهكت، خــالل الفت لكن

دم يف جمال الوفاء بأهم مـا يقتـضيه هـذا القـرار،             ومل ُيحرز أي تق   . التزامات مبقتضى هذا القرار   
مــن ضــمنه االنــسحاب مــن اجلــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر واملنطقــة اجملــاورة هلــا، علــى حنــو    

كما أنه مل يتم االنتقال من مرحلـة وقـف األعمـال       . يوضحه هذا التقرير مبزيد من التفاصيل      ما
  .لى غرار املطلوب يف القرارالقتالية إىل مرحلة الوقف الدائم إلطالق النار، ع

ــشكل        - ٤ ــان ب ــسياسي يف لبن ــوتر ال ــالتقرير، اشــتدت حــدة الت ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
ــصدرها       ــيت ست ــة ال ــالقرارات الظني ــة ب ــة املتعلق ــات والتــصرحيات العلني ــسبب التخمين ملحــوظ ب

مـاع قمـة    يوليـه اجت  / متـوز  ٣١وإزاء هـذه اخللفيـة، عقـد يف بـريوت يف            . احملكمة اخلاصـة بلبنـان    
بارز ضم رئيس اجلمهورية اللبنانية وعاهل اململكة العربية السعودية ورئيس اجلمهورية العربيـة             

. السورية، متكن من خفض حدة التوتر الذي، لألسف، عـاد إىل الظهـور يف األسـابيع األخـرية               



S/2010/565
 

2 10-61540 
 

ويف حني أن مؤسسات الدولـة، مبـا يف ذلـك حكومـة الوحـدة الوطنيـة، ماضـية يف االضـطالع                       
ــذ        بع ــسائد من ــسياسي ال ــق ال ــدهور التواف ــة اخلاصــة أدى إىل ت ــإن اخلــالف إزاء احملكم ــها، ف مل

  .٢٠٠٩تشكيل احلكومة يف عام 
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل لبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسورية توثيــق     - ٥

تــصادية خــالل  اتفاقــا بــشأن قــضايا أمنيــة واق١٧يوليــه، وقّعــا / متــوز١٨ففــي . التعــاون بينــهما
وبعـض هـذه    . زيارة إىل دمشق أجراها وفد وزاري لبناين برئاسة رئيس الوزراء سعد احلريـري            

وعقـدت اجتماعـات الحقـة بـني الـرئيس          . االتفاقات يتعلق مباشرة بإدارة احلدود بـني البلـدين        
بشار األسد ورئـيس الـوزراء سـعد احلريـري، وذلـك أثنـاء اجتمـاع القمـة الثالثـي الـذي عقـد                        

ــسعودية، ومــن مث يف دمــشق     / متــوز٣١بــريوت يف  يف ــة ال ــه اململكــة العربي ــه وشــاركت في يولي
وإن هذه االتصاالت، لئن كانت تتناول العالقات الثنائية بـني البلـدين،            . أغسطس/آب ٢٩ يف

 ١٧٠١تقدم إضايف يف جمـاالت بـارزة هلـا وقـع مباشـر علـى تنفيـذ القـرار                    جسد يف   ُيتوقع أن تت  
  . بأكمله)٢٠٠٦(
  

  والقرارات األخرى ذات الصلة) ٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ القرار   - ثانيا  
ســبتمرب، يف رســالتني / أيلــول١ن لــدى األمــم املتحــدة يف أحــال املنــدوب الــدائم للبنــا   - ٦

، معلومـــات  )A/64/908-S/2010/460(متطـــابقتني مـــوجهتني إىل رئـــيس جملـــس األمـــن وإيلّ      
ــن ــز    ع ــا األجه ــيت جتريه ــات املتواصــلة ال ــشأن شــبكات التجــسس    التحقيق ــة ب ــة اللبناني ة األمني

ذكـرت  و. اإلسرائيلية املزعومة يف لبنان، مؤكدا أهنا تشكل اعتداء صارخا على لبنـان وسـيادته             
لـس  سـيما قـرار جم     وجودهـا يتعـارض مـع القـرارات الدوليـة، وال          ”الرسالة، يف مجلة أمور، أن      

أمســاء أشــخاص زعــم أهنــم  وتــضمنت الرســالة قائمــة ب . “٥، الفقــرة )٢٠٠٦ (١٧٠١األمــن 
  .كات التجسس هذه، وقد حوكم بعضهمضالعون يف شب

  
  )اليونيفيل(احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   - ألف  

مـستقرة  ) اليونيفيل(كانت احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان              - ٧
. بالتقرير، على الـرغم مـن وقـوع عـدة حـوادث أمنيـة كـبرية فيهـا          نسبيا خالل الفترة املشمولة     

، ٢٠١٠أغــسطس / آب١١ رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة وضــّمنت الرســالة الــيت وجهتــها إىل
، معلومات عن عملية تبـادل  )Corr.1  وS/2010/430(اليت أوصيت فيها بتمديد والية اليونيفيل  

أغــسطس / آب٣رائيلي الــيت وقعــت يف  اإلســ الــدفاعجــيشإطــالق النــار بــني اجلــيش اللبنــاين و
وعقــب هــذا احلــادث، أكــد الطرفــان التزامهمــا بوقــف األعمــال   .  يف منطقــة العديــسة٢٠١٠

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١القتالية وبتنفيذ القرار 
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ــا يف حــادث   وأهنــت ال  - ٨ ــل حتقيقاهت ــسه،   / آب٣يونيفي ــشهر نف أغــسطس، ويف أواخــر ال
 وتــبني مــن التحقيقــات املــذكورة .تــائج حتقيقاهتــا هــذهأطلعــت الطــرفني علــى التقريــر املتعلــق بن

املوقع الذي استخدمته إسرائيل لقطع الشجرة واملكان الذي كانت تنتشر فيه قوات جـيش               أن
وكـان أفـراد اجلـيش      .  متـرا جنـويب اخلـط األزرق       ٩٣الدفاع اإلسرائيلي كانا على مـسافة حنـو         

ق الرئيسي يف قرية العديسة الذي يـستخدمه        اللبناين وجنود اليونيفيل منتشرين على طول الطري      
عادة، دون أي اعتراض من جانب قوات جيش الدفاع اإلسـرائيلي، اجلـيُش اللبنـاين واملـدنيون                 
اللبنانيون وقوات اليونيفيل، علـى الـرغم مـن أنـه يقـع علـى بعـد عـدة أمتـار مـن جنـوب اخلـط                           

 مـن اجلـيش اللبنـاين عـدم إطـالق      وإن اليونيفيل، سعيا منها ملنع تفاقم الوضـع، طلبـت        . األزرق
النار واقترحت على قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي إرجـاء قطـع الـشجرة ليـوم وجعلـها تقـوم                   

وإن جنـود اجلـيش اللبنـاين هـم الـذين           . غري أن كال الطرفني رفضا اقتراح اليونيفيل      . هي بذلك 
ــادروا إىل اختــ  ــود اإلســ   اب ــة، مــصوبني أســلحتهم باجتــاه اجلن ــع قتالي وبعــد ذلــك  . رائيلينيذ مواق

مباشرة، اختـذ جنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي مواقـع قتاليـة أيـضا، مـصوبني أسـلحتهم باجتـاه                       
وأظهرت التحقيقات أن أول عيـار نـاري أُطلـق يف اهلـواء كـان مـن قبـل                   . جنود اجليش اللبناين  

 قبـل  جندي لبناين، أعقبه، بعد ثوان، إطـالق عيـارين نـاريني آخـرين ووابـل مـن الرصـاص مـن             
بعدئـذ، أطلـق جنـود مـن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي املوجـود                . جنود آخرين من اجليش اللبناين    

وإن إطـالق جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي النـار علـى             . يف املوقع النار باجتـاه جنـود اجلـيش اللبنـاين          
بـادل  واسـتمر ت . اجليش اللبناين عرب اخلط األزرق جاء بعد إطالق اجليش اللبناين النريان باجتاهه   

ــة ومتقطعــا       ــنريان متفــاوت الكثاف ــا، كــان فيهــا إطــالق ال ــار ثــالث ســاعات تقريب . إطــالق الن
واستخدم اجليش اللبناين أسلحة شخصية ورشاشا من عيـار متوسـط، وأطلـق مـرة علـى األقـل                   

واستخدم جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي أسـلحة شخـصية وثقيلـة وقـذائف             . قذيفة آر يب جي   
وتـــبني . ائرات هليكـــوبتر هجوميـــةدفعيـــة وصـــواريخ أُطلقـــت مـــن طـــ الـــدبابات وقـــذائف امل

التحقيقــات أن جنــود جــيش الــدفاع اإلســرائيلي، أيــا تكــن االحتمــاالت، تعرضــوا لــنريان    مــن
ــق         ــى طري ــاين عل ــع تواجــد عناصــر اجلــيش اللبن ــة املوجــودة خلــف موق اســتهدفتهم مــن املنطق

 الـدفاع اإلسـرائيلي النـار علـى مواقـع           وأثناء تبادل إطالق النار، أطلقت قوات جيش      . العديسة
  .اجليش اللبناين الواقعة على مسافة من مكان احلادث

وخلص التحقيـق الـذي أجرتـه اليونيفيـل إىل أن إطـالق عناصـر اجلـيش اللبنـاين النـار،                       - ٩
وخرقـا  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١الذي تـسبب بتبـادل إطـالق الـنريان، يـشكل انتـهاكا خطـريا للقـرار                  

وإن إطالق اجليش اللبناين النار ورّد جيش الـدفاع اإلسـرائيلي           . ل القتالية فاضحا لوقف األعما  
وقـدم الطرفـان تعليقاهتمـا علـى     . عليه عرضا سالمة املدنيني اللبنانيني وقـوات اليونيفيـل للخطـر     
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 االعتبـار أثنـاء وضـع التقريـر         التقرير الذي أعدتـه اليونيفيـل بـشأن حتقيقاهتـا، وأخـذهتا البعثـة يف              
  .ات مل تغري نتائج هذه التحقيقاتغري أن هذه التعليق. النهائيةصيغته  يف
ســبتمرب، حــدث انفجــار يف الطــابق األول ألحــد املنــازل علــى مــشارف / أيلــول٣ويف   - ١٠

بلــدة الــشهابية الواقعــة يف القطــاع الغــريب، تــسبب بانــدالع حريــق يف غــرفتني مــن املــرتل ويف    
. يـق الـذي أجرتـه اليونيفيـل صـحة هـذه املعلومـات       وأكدت النتائج األولية للتحق  . مرأب جماور 

إال أن التحقيق مل حيدد سبب االنفجار ألنـه مت العبـث باألدلـة املمكـن أن تثبتـه أو أزيلـت قبـل                     
وإن الغـــرض . إىل موقـــع االنفجـــار الـــسماح لفريـــق التحقيـــق التـــابع لليونيفيـــل بالوصـــول      

ا إذا كانـت توجـد يف املوقـع املـذكور           التحقيق الذي ال تزال جتريه اليونيفيل هو التحقـق ممـ           من
أسلحة وما يتصل هبـا مـن عتـاد غـري مـأذون بـه، وممـا إذا كـان املـرتل ُيـستخدم للقيـام بأنـشطة                  

ومل ُتتح لليونيفيـل وللجـيش اللبنـاين        ). ٢٠٠٦ (١٧٠١خمالفة لألحكام ذات الصلة من القرار       
ا مــن دخــول جــزء   يتمكنــفرصــة الوصــول فــورا ودون عــائق إىل املوقــع عقــب االنفجــار، ومل  

املـبىن إال يف املـساء، بعـد مواجهـات طويلـة بـني اجلـيش اللبنـاين والـسكان احمللـيني، كانـت                    من
 علــى أي أدلــة تثبــت وجــود أســلحة  وتعــذر عليهمــا حينئــذ العثــور . عنيفــة يف بعــض األحيــان 

ا للجـيش   وعمدت اليونيفيل، وفقا إلجراءات التشغيل املوحدة والدائمة ودعما منـه         . ذخائر أو
، إىل إبقاء جنود هلا، طوال الليلة الـيت أعقبـت االنفجـار، علـى مـسافة               )احمليط الداخلي (اللبناين  

ومنـع أشـخاص يرتـدون مالبـس        ). احملـيط اخلـارجي   (حول املنطقة الـيت حـدث فيهـا االنفجـار           
. نفجـار مدنية اليونيفيل واجليش اللبناين مرتني من التنقـل حبريـة يف املنطقـة الـيت حـدث فيهـا اال            

ووفقا للمعلومات املتوافرة، من احملتمل أن تكون قد ُنقلت أغراض من أجزاء أخرى مـن املـبىن               
  .سبتمرب/ أيلول٤  و٣خالل الليلة الفاصلة بني يومي 

وما برح جيش الدفاع اإلسرائيلي حيتل اجلزء الشمايل من قرية الغجر ومنطقـة جمـاورة           - ١١
وبـالرغم مـن أن علـى    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١تـهاك منـه للقـرار    هلـا تقـع مشـايل اخلـط األزرق، يف ان    

ــة، واصــلت اليونيفيــ      ــن املنطق ــا م ــذا   إســرائيل ســحب قواهت ــسري ه ــع الطــرفني لتي  ل التحــاور م
/ راح الــذي قدمتــه اليونيفيــل يف آبوبينمــا تتواصــل املباحثــات علــى أســاس االقتــ. االنــسحاب
 نــوع يــل مــع الطــرفنيليونيف، بــدأ يبحــث املنــسق اخلــاص للبنــان وقائــد قــوة ا٢٠٠٨أغــسطس 

دفاع اإلســرائيلي مــن  اخلطــوات االنتقاليــة الــيت ميكــن اختاذهــا لتــسهيل انــسحاب جــيش الــ        
  .املنطقة هذه
واستمر اختراق األجـواء اللبنانيـة بـشكل شـبه يـومي مـن قبـل طـائرات جـيش الـدفاع              - ١٢

لطـائرات بـدون    اإلسرائيلي اليت تـضم عـددا كـبريا مـن الطـائرات احلربيـة، لكـن معظمهـا مـن ا                    
ــار ــهاكا للقــرار    . طي ــة انت ــة ) ٢٠٠٦ (١٧٠١وتــشكل هــذه الطلعــات اجلوي ــسيادة اللبناني . ولل
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. واحتجــت اليونيفيــل علــى مجيــع االنتــهاكات اجلويــة، وطلبــت مــن إســرائيل وقفهــا فــورا          
وتـصر  . واحتجت احلكومة اللبنانية هي أيضا علـى هـذه االنتـهاكات، مطالبـةً بوقفهـا الفـوري                

سرائيلية على أن الطلعات اجلوية هذه ال بد منـها لـدواع أمنيـة، متذرعـةً، يف مجلـة                   احلكومة اإل 
  .نفاذ احلظر املفروض على األسلحةأمور، مبا تعتربه عدم إ

يوليــه، أطلقــت النــار مــن موقــع جلــيش الــدفاع اإلســرائيلي عــرب اخلــط    / متــوز٢٣ويف   - ١٣
وأبلــغ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي ). لغــريبالقطــاع ا(األزرق باجتــاه قريــة عيتــا الــشعب اللبنانيــة 

وأعربــــت اليونيفيــــل . ن وراء ذلــــكاليونيفيــــل الحقــــا أن عطــــال مفاجئــــا يف الــــسالح كــــا 
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١احتجاجها لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي على هذا االنتهاك للقرار  عن
 كـان   يونيه، خطف جنود من جيش الدفاع اإلسـرائيلي راعيـا لبنانيـا           / حزيران ٢٧ويف    - ١٤

وأطلـق سـراحه يف اليـوم التـايل         . يرعى ماشيته يف منطقة مزارع شبعا القريبة مـن اخلـط األزرق           
. يف الناقورة عند نقطـة العبـور إىل مركـز اليونيفيـل الـيت سـلمته بـدورها إىل الـسلطات اللبنانيـة             
عــي وخلــص التحقيــق الــذي أجرتــه اليونيفيــل، اســتنادا إىل كــل مــا تــوافر مــن أدلــة، إىل أن الرا

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١اجتاز اخلط األزرق، يف انتهاك للقرار 
ــة أخــرى للخــط األزرق     - ١٥ ــهاكات بري ــا    وحــدثت انت ــا، أكثره ــصودة مبعظمه ــري مق ، غ
قبل رعاة ومـزارعني يرعـون قطعـاهنم أو يعملـون يف حقـوهلم، ومـدنيني ميارسـون الـسباحة                   من

ين وجوده يف منطقة احلاصـباين وبـدأ        وكثّف اجليش اللبنا  . يف هنر احلاصباين، جنويب قرية الغجر     
لــزوار علــى مكــان اخلــط األزرق، يعمــل عــن كثــب مــع اليونيفيــل لتعريــف الــسكان احمللــيني وا

ــا ــدة التــوتر يف املنطقــة       مم ــذه االنتــهاكات وختفيــف ح وشــاهدت . أدى إىل اخنفــاض عــدد ه
ــشا        ــسياج اإلســرائيلي يف م ــى ال ــون احلجــارة عل ــدنيني يلق ــرات، م ــدة م ــل، ع ــدة اليونيفي ع بل

وتعاونت عناصر من اجليش اللبناين مع أفراد من اليونيفيل لوقف هـذه األعمـال الـيت               . كفركال
  .ترفع مستوى التوتر على طول اخلط األزرق

وحىت اآلن، اتفق الطرفان على وضع عالمات مرئية يف مخس نقاط علـى مـسافة علـى                   - ١٦
ــا    ــغ طوهل ــومترا٣٨اخلــط األزرق يبل ــذ  .  كيل ــد لوضــع ه ــام    وال ب ــزع األلغ ــن ن ــات م ه العالم

ــرقيم          ــدون أي خطــر لت ــة ب ــذه املنطق ــوغ ه ــسىن بل ــذخائر غــري املنفجــرة، ليت ــتخلص مــن ال وال
ويبلغ عـدد العالمـات الـيت ُوضـعت يف هـذه            . اإلحداثيات ووضع العالمات على اخلط األزرق     

. ة عالمــ١٧١ عالمــة مــن أصــل مــا يقــدَّر جمموعــه بـــ ٤٩املــسافة الــيت تــشمل النقــاط اخلمــس 
وبعــد تــأخر .  نقطــة للوصــول إليهــا بأمــان١٢٩ونزعــت اليونيفيــل األلغــام مــن منطقــة تــشمل 

عملية وضـع العالمـات يف األشـهر األخـرية بـسبب خالفـات بـشأن نقـاط كانـت قـد ُوضـعت                   
عليها عالمات، أشار الطرفان إىل اسـتعدادمها السـتئناف عمليـة وضـعها مـن منطلقـات عمليـة                   
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أغسطس لقاء ثالثيا خاصـا كُـرس لبحـث         / آب ١٨ئد القوة يف    س قا ونتيجة لذلك، ترأ  . ومرنة
ونوقشت يف االجتماع الطـرق الكفيلـة       . عملية وضع العالمات املرئية على طول اخلط األزرق       
ــة      ــذه العملي ــة هل ــب الفني ــت اجلوان ــة ب ــسريع عجل ــا     . بت ــضا أهنم ــد أي ــن جدي ــان م وأكــد الطرف
  .٢٠٠٠مم املتحدة يف عام سيحترمان اخلط األزرق على النحو الذي حددته األ

وع اجلــــيش اللبنــــاين املتمثــــل ومــــا زال ُيحــــرز تقــــدم يف املرحلــــة األوىل مــــن مــــشر  - ١٧
طرقات على طول اخلط األزرق، وتساعده اليونيفيـل علـى تنفيـذ املـشروع عـرب وضـع                   شق يف

 وقد مت االنتهاء من شق ست شـبكات طـرق مـن أصـل             . املعدات اهلندسية التابعة هلا يف تصرفه     
  . املقرر شقها، وبدأ العمل على الشبكة السابعة١١ الشبكات الـ

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُسجلت حاالت صوب فيها كل مـن اجلـيش اللبنـاين                 - ١٨
وجيش الدفاع اإلسـرائيلي األسـلحة باجتـاه اآلخـر علـى جـانيب اخلـط األزرق الفاصـل بينـهما،                     

لى حد سواء، سلوكا عدائيا وتلفظـوا بكلمـات بذيئـة           وأبدى األفراد العسكريون واملدنيون، ع    
وقامـت اليونيفيـل، كلمـا سـنحت هلـا الفرصـة، بالتـدخل بـني                . وقاموا حبركات بقصد التهديد   

عناصر اجليش اللبناين وجنود جيش الدفاع اإلسرائيلي لتخفيـف حـدة التـوتر، واحتجـت علـى        
  .هذه األفعال

ــس      - ١٩ ــرارات جمل ــوب يف ق ــى النحــو املطل ــل    وعل ــني اليونيفي ــود ب ــن، اســتمرت اجله األم
وحـافظ  . واجليش اللبناين لتكثيف تنـسيق األنـشطة الـيت يـضطلعان هبـا ولتعزيـز التعـاون بينـهما                  

كل منهما على املواقع اخلاصة به واستمرا يف االضطالع بعملياهتمـا اليوميـة الـيت تـشمل تـسيري            
ت اليونيفيل دورياهتا اجلويـة بالطـائرات     الدوريات وإقامة نقاط التفتيش ومواقع املراقبة، وواصل      

 عمليــة ١٥كمــا واصــل اجلــيش اللبنــاين واليونيفيــل عملياهتمــا املــشتركة الــيت مشلــت . املروحيــة
 سـاعة،  ٢٤ قذيفة وذلك على فترات امتـدت كـل منـها          ١٥للحيلولة دون إطالق ما متوسطه      

ــسقة علــى طــول اخلــط األزرق، وإقامــة      ــا من ــة يومي  نقطــة تفتــيش  ١٦وثــالث دوريــات راجل
أغــسطس، رفــع اجلــيش اللبنــاين عــدد /ويف مطلــع آب.  منــها مبــوازاة هنــر الليطــاين٦مــشتركة، 

  .ألويته يف منطقة عمليات اليونيفيل من ثالثة إىل أربعة ألوية
ــاورات          - ٢٠ ــع من ــاين أرب ــل واجلــيش اللبن ــسابق، أجــرت اليونيفي ــري ال ــذ صــدور تقري ومن

اورة واحدة إلطالق نريان املدفعيـة، وعمليـة تـدّرب واحـدة     مشتركة إلطالق النريان، مشلت من 
والغرض من هذه املنـاورات، فـضال عـن التـدّرب علـى مهـارات حمـددة،                 . على إجالء املصابني  

وتواصلت، طوال الفترة املـشمولة بـالتقرير،       . هو تعزيز آليات االتصال ومعايري العمل للجهتني      
  .ت البحرية اللبنانية، حبرا وبرابة البحرية والقواأنشطة التدريب املشتركة بني القوة الضار
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) Corr.1  وS/2010/430(وضـــّمنت الرســـالة الـــيت وجهتـــها إىل رئـــيس جملـــس األمـــن    - ٢١
أغسطس معلومات عن احلوادث الـيت وقعـت خـالل عمليـة نـشر اليونيفيـل                / آب ١١املؤرخة  و

/  متـوز  ٣ مـن احلركـة يف       ونيفيـل يونيـه، ومنـع دوريـة للي      / حزيـران  ٢٩-٢٨مجيع أفرادها يـومي     
وخلــص التحقيــق الــذي أجرتــه اليونيفيــل بــشأن ). القطــاع الغــريب(يوليــه يف حمــيط قريــة تــولني 

يوليه إىل أن الطريقة اليت منع هبا املدنيون اللبنانيون جنود اليونيفيل مـن التقـدم،        / متوز ٣حادث  
رار منـع اليونيفيـل      وإن تكـ   .دلت على أن هذا احلادث، كـان، علـى مـا يبـدو، منظمـا ومنـسقا                

 / متـوز  ٣ركباهتـا، وسـرقة أسـلحة يف        التنقل حبرية، واالعتـداء الالحـق علـى أفـراد القـوة وم             من
شكل يوليه، اليت حالت دون اضطالع هذه القوة بواجباهتا ومـسؤولياهتا يف منطقـة عملياهتـا، تـ                

نكر انــا اســتوأصــدر جملــس األمــن بي). ٢٠٠٧ (١٧٧٣ و) ٢٠٠٦ (١٧٠١انتــهاكا للقــرارين 
ــه حــادث   ــوز٣في ــسياسية       / مت ــة ال ــادات اللبناني ــع القي ــوة اجتماعــات م ــد الق ــد قائ ــه، وعق يولي

والعسكرية، ومع رؤساء البلديات والـسلطات احملليـة؛ إضـافة إىل ذلـك، وجـه رسـالة مفتوحـة                   
وأصـدرت احلكومـة اللبنانيـة بيانـا أعربـت فيـه عـن دعـم         . إىل سكان منطقة عمليات اليونيفيـل     

تلقى قائد القوة تأكيدات بأن اليونيفيل ستبقى تتمتع حبرية احلركـة دون أي عـائق               اليونيفيل، و 
  .يف منطقة عملياهتا

يونيـــه / حزيـــران٢٩ و ٢٨وإضـــافة إىل عمليـــات إعاقـــة حريـــة حركـــة اليونيفيـــل يف    - ٢٢
 / أيلــول١٤املــذكورة أعــاله، ألقــى مــدنيون احلجــارة يف ســبتمرب / أيلــول٣ يوليــه و/متــوز ٣ و

دة ســيارات تــستخدمها اليونيفيــل  حمــيط جبــال الــبطم، ممــا أحلــق أضــرارا طفيفــة بعــ ســبتمرب يف
ا بأسـرها،   وما خال ذلك، تتمتع اليونيفيل عموما حبرية احلركـة يف منطقـة عملياهتـ             . دورياهتا يف

ــة شــهريا، وإن موقــف   ١٠ ٠٠٠فتــسيِّر مــا يقــرب مــن   الــسكان احمللــيني مــن اليونيفيــل  دوري
  .إجيابياالب، يزال، يف الغ ال

ــسيق املــ      - ٢٣ ــة والتن ــشؤون املدني ــت وحــدة ال ــق    -دين وبقي ــى تواصــل وثي ــسكري عل  الع
السكان احملليني، ساعيةً حلل أي مـسألة حيتمـل أن تتـسبب مبـشاكل، وللتخفيـف ممـا ختلفـه                     مع

وإن تـوفري املـساعدات     . العمليات الواسعة النطاق اليت تنفذها القوة من أثر على حياهتم اليومية          
سانية وتطوير البىن التحتية وبناء القدرات والتدريب املهين من خالل األنـشطة الـيت تنفـذها              اإلن

البلدان املسامهة بقوات واملشاريع املمولة من ميزانية اليونيفيل، أمور ما زالت تساهم يف توثيـق               
  .العالقات بني اليونيفيل والسكان احملليني

 اجلـيش اللبنـاين عـرب الـشروع يف إنـشاء منطقـة              وواصلت اليونيفيل تقدمي املـساعدة إىل       - ٢٤
بني اخلط األزرق وهنر الليطاين خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحني أو معـدات أو أسـلحة، باسـتثناء            
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ويـشكل هـذا    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١التابع منها للحكومة اللبنانية واليونيفيل، وذلك وفقـا للقـرار           
  .ألمر أحد األهداف الطويلة األجلا

حلكومة اإلسرائيلية تؤكد أن حزب اهللا ماضٍ يف تعزيز وجـوده العـسكري             وما زالت ا    - ٢٥
وهي تزعم أن سـبب احلـادث       . وقدراته العسكرية، مبا يف ذلك داخل منطقة عمليات اليونيفيل        

سـبتمرب هـو انفجـار مـستودع لألسـلحة عائـد حلـزب              / أيلـول  ٣الذي وقع يف بلدة الشهابية يف       
 خيزن األسلحة وحيفظها يف قرى تقـع جنـويب هنـر الليطـاين              اهللا، مؤكدة مزاعمها بأن حزب اهللا     

ــه للقــرار   ــهاك من ــه     ). ٢٠٠٦ (١٧٠١يف انت ــضع مواقع ــه ي ــهم إســرائيل حــزب اهللا بأن كمــا تت
وتـزعم أيـضا أنـه جيـري     . ووحداته العسكرية داخل املناطق املأهولة بالـسكان يف جنـوب لبنـان          

  .إىل منطقة عمليات اليونيفيلنقل أسلحة غري مأذون هبا إىل لبنان، مبا يف ذلك 
وتعمــد اليونيفيــل، بالتعــاون مــع اجلــيش اللبنــاين، ولــدى تلقيهــا معلومــات حمــددة، إىل    - ٢٦

التحقيــق فــورا يف أي ادعــاء بوجــود أفــراد مــسلحني أو أســلحة بــصفة غــري شــرعية يف منطقــة    
اليتـها واحلـد    وهي ال تزال مـصممة علـى اسـتخدام مجيـع الوسـائل الـيت جتيزهـا هلـا و                   . عملياهتا

غري أنه ال حيـق هلـا، يف إطـار واليتـها، تفتـيش      . األقصى مما جتيزه هلا قواعد االشتباك اخلاصة هبا 
 ١٧٠١املنازل واملمتلكات اخلاصة ما مل تكـن هنـاك أدلـة موثوقـة علـى أن مثـة انتـهاكا للقـرار                       

وحـىت  . ديـد سيما وجود خطر وشيك بتنفيذ عمل قتايل من هـذه املنـازل بالتح    ، وال )٢٠٠٦(
ــه       ــأذون ب ــى نقــل غــري م ــل عل ــل أي دلي ــق اليونيفي ــا،  اآلن، مل تتل ــة عملياهت لألســلحة إىل منطق

وأكدت قيادة اجليش اللبناين من جديد أهنـا سـتتحرك علـى            . تعثر على أي دليل على ذلك      ومل
 الفور ما إن تتلقى أدلة على وجود أفراد مسلحني أو أسلحة غري مأذون هبا يف املنطقـة، لوضـع                  

والقرارات احلكوميـة ذات الـصلة،      ) ٢٠٠٦ (١٧٠١حد ألي نشاط غري قانوين ينتهك القرار        
. وحتديدا تلك املتعلقـة بـالوجود غـري الـشرعي ألفـراد مـسلحني وألسـلحة جنـويب هنـر الليطـاين                    

ــها حتــصينات         ــع، مــن بين ــة ملواق ــد روتيني ــات تفق ــل بعملي ــك، قامــت اليونيفي ــى ذل وعــالوة عل
بقا وكانت تستخدمها عناصر مسلحة يف منطقة العمليـات، ولكنـها           وكهوف،كُشف عنها سا  

مل تعثـر علـى مـا يـشري إىل أهنـا تـستخدم مـن جديـد وال علـى مـا يثبـت إقامـة مواقـع عـسكرية               
  .جديدة يف منطقة عملياهتا

فــذت انطالقــا مــن منطقــة عمليــات اليونيفيــل وتفجــري وإن اهلجمــات الــصاروخية الــيت ُن  - ٢٧
وذخـائر ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد،            ضد قوات اليونيفيل والكـشف عـن أسـلحة          العبوات الناسفة   

أنــه مل تقــع أي منــها خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، دليــل علــى أن مثــة أســلحة يف املنطقــة   مــع
وواصــل . الواقعــة جنــويب هنــر الليطــاين وأن هنــاك عناصــر مــسلحة معاديــة جــاهزة الســتخدامها   
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 سيق التــدابري الــيت تكفــل، حتديــدا، عــدم وجــود عناصــر مــسلحة يفاجلـيش اللبنــاين واليونيفيــل تنــ 
  .طقة الواقعة جنويب هنر الليطايناملنطقة وإجهاض أي حماولة لنقل أسلحة غري مأذون هبا، إىل املن

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تصادف اليونيفيل أي أفراد مـسلحني غـري مـأذون                 - ٢٨
ــات، باســت   ــة العملي ــصيدون     هلــم يف منطق ــصيد وي ــادق خمصــصة لل ــون بن ــراد كــانوا حيمل ثناء أف

وواصل اجليش اللبناين واليونيفيل العمل لوقف مجيع عمليات الصيد، واحتجز اجلـيش            . الطيور
إضـافة إىل ذلـك، كـان يف داخـل خميمـات الالجـئني              . اللبناين عددا من األفراد وصادر بنـادقهم      

  .راد مسلحون وأسلحةات أفالفلسطينيني الواقعة يف منطقة العملي
ــها الــيت تــشمل مهمــتني أوالمهــا حظــر        - ٢٩ ــة تنفيــذ واليت وواصــلت القــوة الــضاربة البحري

ومـضت هـذه   . املالحة ضمن منطقة العمليات البحرية وثانيهما تدريب القوات البحرية اللبنانية        
اللبنانيــة القــوات يف املــسامهة يف العمليــات البحريــة بــاعتراض الــسفن الــيت تقتــرب مــن املــوانئ     

. وإعداد خرائط للمياه اإلقليمية اللبنانية مبـساعدة مـن العـاملني يف حمطـات الـرادارات الـساحلية                 
ــوة الــضاربة البحر   ــت الق ــشرين األول   وقام ــشائها يف ت ــذ إن ــة، من ــوبر /ي ، بــاعتراض ٢٠٠٦أكت

أكتـوبر،  / تـشرين األول   ١٥يري الـسابق وحـىت      ومنذ صدور تقر  .  سفن ٣٣ ٦٠٣وتفتيش حنو   
وفتـشت القـوات البحريـة اللبنانيـة وموظفـو          .  عملية تفتيش إضافية لسفن اشُتبه فيها      ٩٦ ُنفذت

اجلمارك هذه السفن للتأكد من أنه ال يوجد على متنـها أي أسـلحة أو مـا يتـصل هبـا مـن عتـاد                 
وخـالل التـدريبات املـشتركة علـى اعتـراض          . غري مأذون به، وُسمح هلا مجيعهـا مبتابعـة طريقهـا          

أفــراد القــوات البحريــة اللبنانيــة إظهــار قــدرهتم املتزايــدة علــى إجــراء مثــل هــذه  الــسفن، واصــل 
 غــري أن. خدام الــرادارات الــساحليةالعمليــات ومراقبــة امليــاه اإلقليميــة اللبنانيــة مــن خــالل اســت  

العمليــات الــيت تنفــذها القــوات البحريــة اللبنانيــة ال تــزال حمــدودة، كمــا ذكــرت ســابقا، لعــدم   
  .ايف من السفن، مبا يف ذلك السفن اليت ميكن أن تعمل يف ظروف جوية سيئةوجود العدد الك

وذلــك عــدة مــرات يف األســبوع،   وتواصــلت احلــوادث علــى طــول خــط الطوافــات      - ٣٠
القوات البحرية اإلسرائيلية أطلقت قنابل حتت سطح البحر وقنابـل مـضيئة وأعـرية ناريـة                 إن إذ

نيـة ملنـع سـفن الـصيد اللبنانيـة          ا تقـوم بـذلك كتـدابري أم       حتذيرية على طول هذا اخلط، معلنةً أهنـ       
وال تشمل مهام اليونيفيل مراقبة خط الطوافات الـيت وضـعتها     . االقتراب من اخلط املذكور    من

لكـن الطـرفني ذكـرا    .  اللبنانيـة احلكومة اإلسرائيلية من جانـب واحـد وال تعتـرف هبـا احلكومـة             
 نع احلوادث الـيت تـشهدها منطقـة خـط         نشاء آلية أمنية مل   إطار االجتماعات الثالثية أنه يلزم إ      يف

  .ل موافقتهما، على الشروع يف ذلكواليونيفيل مستعدة ملساعدة الطرفني، يف حا. الطوافات
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  ترتيبات األمن واالتصال  - باء  
ال تــزال االجتماعــات الثالثيــة تــشكل إطــارا بــالغ األمهيــة لالتــصال والتنــسيق بــصورة    - ٣١

ــني الي  ــة ب ــة ومــسائل        دائم ــسائل األمني ــة امل ــسية ملعاجل ــيني، واآلليــة الرئي ــرفني املعن ــل والط ونيفي
وخــالل االجتماعــات الثالثيــة  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١العمليــات العــسكرية املتــصلة بتنفيــذ القــرار  

الدورية، اليت حيـضرها ممثلـون رفيعـو املـستوى عـن اجلـيش اللبنـاين وجـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                      
 تعالَج املسائل األمنية ومسائل العمليـات العـسكرية املتـصلة بتنفيـذ القـرار        ويترأسها قائد القوة،  

ــيت حتــصل ويف      )٢٠٠٦ (١٧٠١ ــل يف احلــوادث ال ــا اليونيفي ــيت جتريه ــاقَش التحقيقــات ال ، وتن
وعقدت األطراف الثالثة، إضافة إىل اجتماعاهتـا الدوريـة، اجتماعـا           . انتهاكات القرار املذكور  

ويف . أغـسطس / آب ٣ل إطـالق النـار الـذي حـدث يف           طس بعـد تبـاد    أغـس / آب ٤تثنائيا يف   اس
هذا االجتماع االستثنائي، ناقش الطرفان املبادرات اليت ميكن اختاذها لضمان عدم تكـرار هـذا               

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١احلادث، وأكدا من جديد متسكهما بتنفيذ القرار 
راح إنـشاء آليـة احلـوار    سبتمرب، صادق جملس الـوزراء اللبنـاين علـى اقتـ         / أيلول ٢١ويف    - ٣٢

االستراتيجي بني اليونيفيل واجليش اللبناين، وأحاله إىل وزارة الدفاع لكـي تنـشئ جلنـة تنـسيق                  
ملـساعدة الالزمـة مـن املـسؤولني        وُخولـت جلنـة التنـسيق الدائمـة التمـاس ا          . دائمة مـع اليونيفيـل    

عقــدت اليونيفيــل واجلــيش وقبــل اختــاذ هــذا القــرار، . الــوزارات واإلدارات العامــة واملعاهــد يف
اللبنــاين اجتماعــات متهيديــة علــى مــستوى العمليــات ركــزت علــى كيفيــة تعزيــز التعــاون بــني   

وبناء على التوصية املنبثقة مـن االسـتعراض الـتقين الـذي            . أفرادمها املنتشرين جنويب هنر الليطاين    
 آليــة احلــوار شــاركت يف إجرائــه إدارة عمليــات حفــظ الــسالم واليونيفيــل، حتــدد الغــرض مــن 

االســتراتيجي الرمسيــة اجلديــدة يف إجــراء حتلــيالت للقــوات الربيــة واألصــول البحريــة، ووضــع    
جمموعــة مــن املؤشــرات املرجعيــة للــربط بــني قــدرات اليونيفيــل ومــسؤولياهتا وقــدرات اجلــيش   

طلوبــة  املاللبنــاين ومــسؤولياته، بغيــة تبيــان املــوارد الــيت حيتــاج إليهــا هــذا اجلــيش إلجنــاز املهــام   
ــرار  يف ــعبة     ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القـ ــة وشـ ــسيق الدائمـ ــة التنـ ــصال بلجنـ ــل االتـ ــزم اليونيفيـ وتعتـ

  .العمليات التابعة للجيش اللبناين، يف أقرب فرصة ممكنة ، لبدء احلوار االستراتيجي معهما
وإضـافة إىل ذلــك، تواصـلت احملادثــات الدوريـة بــني اليونيفيـل واجلــيش اللبنـاين، علــى        - ٣٣

ومشـل ذلـك التواصـل اليـومي علـى املـستويات الالزمـة،              . عمليات والـصعيد التكتيكـي    صعيد ال 
وذلـك عـرب إبقـاء اجلـيش اللبنـاين علـى ضـباط اتـصال يف مقـر اليونيفيـل ومواقـع آمـر القطـاع،              

  .واليونيفيل على ضابط اتصال يف مقر قيادة اجليش اللبناين يف قطاع جنويب الليطاين يف صور
عمليـات التواصـل والتنـسيق املنتظمـة واملثمـرة بـني اليونيفيـل وجـيش          وتواصلت أيـضا      - ٣٤

وحافظ قائد اليونيفيـل علـى عالقـات مثمـرة مـع نظرائـه يف جـيش الـدفاع                   . الدفاع اإلسرائيلي 
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بقـت اليونيفيـل علـى ضـباط اتـصال          وأ. اإلسرائيلي ومع مـسؤولني إسـرائيليني رفيعـي املـستوى         
ومل حيـرز أي تقـدم يف جمـال إنـشاء مكتـب             . ع اإلسـرائيلي  مقر القيادة الشمالية جليش الـدفا      يف

  .لليونيفيل يف تل أبيب
  

  عات املسلحةانزع سالح اجلم  -جيم   
إىل التنفيـذ التـام لألحكـام ذات الـصلة مـن          ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يدعو قرار جملس األمـن        - ٣٥

، اليت تنص علـى نـزع سـالح         )٢٠٠٦ (١٦٨٠و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩اتفاق الطائف وللقرارين    
يع اجلماعات املسلحة يف لبنان حبيث ال تكون يف لبنان أسلحة أو سلطة غري أسـلحة الدولـة                  مج

ومـع ذلـك، ال تـزال ميليـشيات لبنانيـة وغـري لبنانيـة تعمـل يف لبنـان خـارج                      . اللبنانية وسـلطتها  
وال يــزال حــزب ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ســيطرة الدولــة، يف انتــهاٍك للقــرارين 

ل اجلماعة املسلحة األضخم يف لبنان، حيتفظ بقـدرات عـسكرية كـبرية خـارج           اهللا، الذي يشك  
سيطرة الدولة، وأنـا ال أزال أتلقـى تقـارير تؤكـد أنـه طـوَّر ترسـانته العـسكرية وزادهـا بـشكل             

وقادة حزب اهللا ال ينكرون هذه االدعاءات بـإعالهنم مـرارا أن تنظـيمهم ميتلـك قـدرات          . كبري
هنــا لــن تــستخدم إال ألغــراض دفاعيــة، وتــشكل هــذه املــسألة مــادة  عــسكرية كــبرية، يــدَّعون أ

  .خالفية أساسية يف النقاش السياسي الدائر يف لبنان
أغسطس، اندلعت اشـتباكات مـسلحة عنيفـة يف منطقـة بـرج أيب حيـدر           / آب ٢٤ويف    - ٣٦

، وهـي مجاعـة   )األحبـاش (ببريوت بني مناصري حزب اهللا ومجعيـة املـشاريع اخلرييـة اإلسـالمية        
وسرعان ما اتسعت دائرة هـذه االشـتباكات الـيت أدت إىل    . سنية متحالفة سياسيا مع املعارضة   

ــة قتلــى بينــ   ــاطق متامخــة يف بــريوت،    ســقوط ثالث هم مــسؤول كــبري يف حــزب اهللا، لتــشمل من
جـي يف   . يب. وشكل استخدام األسلحة الرشاشة وقذائف من نوع آر       . استمرت ساعات عدة  

علـى  القتال تذكريا صارخا بانتشار األسلحة على نطاق واسع يف لبنان ومبا تشكله مـن خمـاطر                 
  .االستقرار الداخليصون 
اعات مسلحة فلسطينية خارج املخيمات مـا زال ميثـل حتـديا لقـدرة     كما أن وجود مج   - ٣٧

وقد جتلى ذلك أيضا عـرب البيـان الـذي أدىل بـه             . لبنان على ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه      
 القيـادة العامـة،     -أغسطس أمحد جربيـل، زعـيم اجلبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطني               / آب ٣١يف  

وقـد طلبـت مـن احلكومـة       . سالحه إىل السلطات اللبنانيـة    والذي أعلن فيه أن تنظيمه لن يسلم        
 االنتفاضـة، ومـن حكومـة       -اللبنانية تفكيك القواعد العـسكرية للجبهـة الـشعبية ومجاعـة فـتح              

ولكن لألسف، مل ُيحرز أي تقـدم خـالل         . اجلمهورية العربية السورية التعاونَ مع هذه اجلهود      
 اجلماعتني، على حنو ما دعا إليه القـادة اللبنـانيون           الفترة املشمولة بالتقرير يف نزع سالح هاتني      

 وأعـادوا تأكيـده يف جلـسات هيئـة احلـوار الـوطين              ٢٠٠٦يف جلسة هيئـة احلـوار الـوطين لعـام           
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 ويف البيـــان الـــوزاري الـــصادر يف تـــشرين ٢٠٠٨الالحقـــة الـــيت مـــا برحـــت ُتعقـــد منـــذ عـــام 
  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
 الــرمحن عــوض، القائــد املزعــوم لفــتح اإلســالم يف   أغــسطس، قُتــل عبــد / آب١٣ويف   - ٣٨

. لبنان، ونائبه يف مواجهة مع اجليش اللبناين يف سـهل البقـاع لـدى حماولتـهما الفـرار مـن لبنـان                    
ويشار إىل أن عوض حمكوم عليه غيابيا لقيامه باعتـداءات بالقنابـل وارتكابـه جـرائم قتـل علـى                    

أمنيــون لبنــانيون أفــادوا أنــه كــان خمتبئــا يف وكــان مــسؤولون . مــدى الــسنوات الــثالث املاضــية
  .اآلونة األخرية يف خميم عني احللوة قرب صيدا

ــرة          - ٣٩ ــا خــالل الفت ــدوء عموم ــسطينية باهل ــات الفل ــين داخــل املخيم ــسم الوضــع األم وات
املشمولة بالتقرير، ومل يفَد عن حـصول سـوى عـدد قليـل مـن احلـوادث، وذلـك بفـضل تزايـد                  

. األمنيـــــة بـــــني الفـــــصائل الفلـــــسطينية واألجهـــــزة األمنيـــــة اللبنانيـــــة التعـــــاون يف املـــــسائل 
 ،سـبتمرب، ارتفعـت حـدة التـوتر يف خمـيم عـني احللـوة عنـدما هـددت علنـا مجاعـة               /أيلول ٧ ويف

 باغتيـال أحـد قـادة حركـة فـتح احمللـيني املـسؤول عـن                 ،ُيعتقد بأهنا متعاطفة مـع تنظـيم القاعـدة        
  .نيةالتعاون األمين مع السلطات اللبنا

ومن شأن معاجلة األوضـاع املعيـشية املزريـة لالجـئني الفلـسطينيني يف لبنـان أن يكـون                     - ٤٠
هلا وقع إجيـايب علـى الوضـع األمـين داخـل املخيمـات، وخيفـف مـن التهديـدات األمنيـة احملتملـة              

وبالطبع، فإن حتسني األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني يف لبنـان، وهـو أمـر              . للبنان ككل 
أشد ما تكون احلاجة إليه، لن ميـس بإجيـاد حـل ملـسألة الالجـئني الفلـسطينيني يف سـياق اتفـاق                    

أغسطس، أقر اجمللس النيايب اللبناين تعـديالت       / آب ١٧ويف  . سالم شامل بني العرب وإسرائيل    
ــانون الــضمان االجتمــاعي مــن شــأهنا أن حتــسن قــدرة الالجــئني       ــانون العمــل وق هامــة علــى ق

وقـــد رحبـــت .  لبنـــان علـــى الوصـــول إىل ســـوق العمـــل يف القطـــاع اخلـــاص الفلـــسطينيني يف
املتحــدة هبــذه القــرارات باعتبارهــا خطــوة يف االجتــاه الــصحيح وهــي تتطلــع إىل تنفيــذها   األمــم

  .بصورة فعلية
ومن املهم نزع سالح اجلماعات املسلحة يف لبنان مـن خـالل عمليـة سياسـية يقودهـا                    - ٤١

دد، ترأس الرئيس سـليمان جلـسة جديـدة هليئـة احلـوار الـوطين اسـتمع                 ويف هذا الص  . اللبنانيون
خالهلا املشاركون إىل عرض الستراتيجية دفاعية وطنية مقبلة وناقشوها واتفقـوا علـى مواصـلة               

.  على أسـاس االقتراحـات املقدمـة حـىت اآلن وتلـك الـيت ُيتوقـع أن يقـدمها املـشاركون                     هادرس
أمهيــة التوافـق الــوطين وعلــى ترسـيخ االســتقرار الــسياسي   كمـا أعــاد املــشاركون التأكيـد علــى   

وأعربـوا عـن التـزامهم بـالقرارات املتخـذة يف اجللـسات الـسابقة الـيت عقـدهتا                   . واألمين يف البلد  
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واتفقـوا  . هيئة احلوار، ال سيما تلك املتصلة برتع سالح الفصائل الفلسطينية خارج املخيمـات            
  .٢٠١٠نوفمرب /ين تشرين الثا٤على االجتماع جمددا يف 

 حـىت   ٢٠٠٨وقدم املشاركون يف جلسات هيئة احلوار الـوطين منـذ اسـتئنافها يف عـام                  - ٤٢
وقـد كـشف أربعـة مـن        . اآلن ما جمموعه سبعة اقتراحات بشأن االستراتيجية الدفاعيـة الوطنيـة          

ــذه االقتراحــات مــضمون مقترحــاهتم    ــستقبل    . واضــعي ه ــار امل ــدم ممــثال حــزب اهللا وتي ومل يق
ــشأن حــىت اآلن  مقت ــذا ال ــا هب ــة     . رحاهتم ــا يف األوســاط العام ــة حالي ــر املقترحــات املتداول وُتظه

جماالت تقارب، ولكنها ُتربز أيضا يف الوقت عينه تـصورات خمتلفـة اختالفـا كـبريا للتهديـدات                  
 ٢٠٠٩وُشـكلت يف عـام      . اليت يواجههـا لبنـان وللخيـارات االسـتراتيجية لكيفيـة التـصدي هلـا              

ضم ممثلني عن املشاركني يف هيئة احلوار الوطين كُلفت إجياد أرضـية مـشتركة بـني    جلنة خرباء ت 
وحــىت تارخيــه، مل يــسمِّّ مجيــع املــشاركني ممثلــيهم يف جلنــة . املقترحــات الــيت قــدمها املــشاركون

  .وأنا أشجع اللجنة على االجتماع بانتظام وإحراز تقدم يف عملها. اخلرباء هذه
 الوطين أهنا تشكل آلية هامة لبناء التوافـق بـني الزعمـاء اللبنـانيني               وأظهرت هيئة احلوار    - ٤٣

ورغم االختالفات اليت ال تزال تعتـرض التوصـل إىل اتفـاق            . وللحفاظ على االستقرار الداخلي   
بشأن االستراتيجية الدفاعيـة الوطنيـة علـى املـدى القـصري، اتفـق املـشاركون يف احلـوار الـوطين                     

التام التفـاق الطـائف واقترحـوا عـددا مـن املبـادرات اإلصـالحية الـيت                 على أمهية ضمان التنفيذ     
ــة     ــة الوطنيـ ــتراتيجية الدفاعيـ ــوع االسـ ــدم يف موضـ ــن التقـ ــد مـ ــراز مزيـ ــرورية إلحـ ــا ضـ . يروهنـ

أشــجع املــشاركني علــى مواصــلة التركيــز علــى وضــع هــذه االســتراتيجية الــيت ســتحكم      وأنــا
دا الستكمال نزع سـالح امليليـشيات املـسلحة،         العالقات بني اجلماعات املسلحة والدولة، متهي     

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩قراران على حنو ما يدعو إليه ال
  

  حظر األسلحة  -دال   
ــرار   - ٤٤ ــن   )٢٠٠٦ (١٧٠١يف الق ــرر جملــس األم ــع    ، ق ــدابري ملن ــدول ت ــع ال أن تتخــذ مجي

ــا مــن أراضــيها أو باســتخدام ســفن أ    و طــائرات ترفــع القيــام، مــن جانــب مواطنيهــا أو انطالق
كمـا طالـب    . علمها، ببيع أو تزويد أي كيان أو فرد يف لبنان بأسلحة وما يتصل هبا مـن عتـاد                 

احلكومة اللبنانية بتأمني حدودها وغريها من املعابر ملنع دخـول األسـلحة أو مـا يتـصل هبـا مـن                     
  .عتاد إىل لبنان دون موافقتها

ــغ   و  - ٤٥ ــالتقرير، مل تبل ــشمولة ب ــرة امل ــهاك حلظــر    خــالل الفت ــة عــن أي انت ــة اللبناني  احلكوم
 مـن   ،أمـا احلكومـة اإلسـرائيلية فتواصـل       ). ٢٠٠٦ (١٧٠١األسلحة املفـروض مبوجـب القـرار        

ووفقـا للحكومـة اإلسـرائيلية، مـا زال     .  االدعـاء بـأن حـزب اهللا يواصـل إعـادة تـسلحه         ،جهتها
 إىل احلــصول  بــل هــو يــسعى، مــن القــذائف والــصواريخ٥٥ ٠٠٠حــزب اهللا ميلــك أكثــر مــن 
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وخـالل زيـارة قـام هبـا منـسقي اخلـاص لـشؤون لبنـان إىل إسـرائيل،          . على أسلحة أكثـر تطـورا     
نقلت احلكومة اإلسـرائيلية إليـه ادعـاءات حبـصول خروقـات حلظـر األسـلحة عـرب احلـدود بـني                      

ومـع أن األمـم املتحـدة تأخـذ هـذه االدعـاءات علـى حممـل                 . اجلمهورية العربية السورية ولبنان   
  .د، فهي غري قادرة على التحقق من صحة هذه املعلومات بشكل مستقلاجل
وواصلت احلكومة اللبنانية إحـراز تقـدم يف وضـع اسـتراتيجية وطنيـة لـضبط حـدودها                    - ٤٦
مارس لإلشراف علـى وضـع هـذه االسـتراتيجية          /وقدم املنسق الوطين الذي ُعيِّن يف آذار      . الربية

ورئـــيس الـــوزراء هـــو يف صـــدد . أغـــسطس/ يف آبمـــشروع اســـتراتيجية إىل رئـــيس الـــوزراء
وسيتناول مـشروع االسـتراتيجية تطـوير       . استعراض املشروع قبل عرضه على احلكومة إلقراره      

وحتديث املعـابر احلدوديـة القانونيـة بـني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان، مبـا يف ذلـك فـتح                        
إىل ســتة، تبعــاً لالتفاقــات املوقعــة بــني معــرب قــانوين جديــد ســريفع العــدد اإلمجــايل هلــذه املعــابر  

كما سيتناول قضايا مراقبة احلدود الربية مـن قبـل وحـدات خمصـصة              . يوليه/احلكومتني يف متوز  
ويف مـا يتعلـق     . لذلك من اجليش اللبناين، والتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية للمنـاطق احلدوديـة            

نـسقي اخلـاص أن اجلـيش مـستعد لالضـطالع           مبراقبة احلدود الربية، أبلغ قائـد اجلـيش اللبنـاين م          
هبذه املهام اجلديدة بنشر ثالثة أفواج حدودية مكونة من وحدات خمصصة لـذلك، لكنـه أشـار                 

ويف هــذا الــصدد، بقــي  . إىل أن هــذا األمــر ســيتطلب معــدات إضــافية وتطــويرا للبنيــة التحتيــة  
ال ملتزمــة دعــم تنفيــذ منــسقي اخلــاص علــى اتــصال وثيــق مــع ســفراء الــدول املاحنــة الــيت ال تــز

  .استراتيجية ضبط احلدود لدى إقرارها
ــى األرض، تواصــل    - ٤٧ ــضبط احلــدود  وعل ــشتركة ل ــوة امل ــضم حنــو  الق ــيت ت  مــن ٧٠٠، ال

) اجلــيش واألمــن الــداخلي واألمــن العــام واجلمــارك(عناصــر األجهــزة األمنيــة األربعــة يف لبنــان 
أمـا علـى احلـدود الـشرقية     . العربية الـسورية عملياهتا على طول احلدود الشمالية مع اجلمهورية      

 فـرد منتــشرين  ٢٠٠ جنـدي ولقـوى األمـن الـداخلي حنـو      ٦٠٠فمـا زال للجـيش اللبنـاين حنـو     
احلاليـة، وصـوال   القـوة املـشتركة    كيلـومترا مبحـاذاة منطقـة عمليـات     ٨٠على بقعة متتـد بطـول     

متتـد منطقـة عملياتـه بـني        ويعتزم اجليش اللبنـاين حاليـا نـشر فـوج حـدودي ثالـث               . عرسال إىل
  . عرسال واملصنع

ــؤرختني     - ٤٨ ــابقتني م ــشرين األول١٣ويف رســالتني متط ــب    / ت ــن نائ ــوجهتني م ــوبر م أكت
 إلسرائيل لدى األمم املتحدة إىل وكيل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية ووكيـل       ة الدائم ةاملمثل

 أن األطـراف املعنيـة مل تتخـذ    األمني العام لعمليات حفظ السالم، أكدت احلكومـة اإلسـرائيلية     
إجــراءات ُمجديــة ملكافحــة هتريــب األســلحة رغــم اجلهــود املبذولــة مــن األمــني العــام والبلــدان  

  .املاحنة ملعاجلة هذه القضية بشكل فعلي



S/2010/565  
 

10-61540 15 
 

ــسورية يف مــا يتعلــق        - ٤٩ ــسلطات ال ــه ال ــة أن التعــاون الــذي تبدي ــسلطات اللبناني وتعتــرب ال
ولكـن ضـبط احلـدود    . يتـصل بالقـضايا األمنيـة، تعـاون ُمـرضٍ     بضبط احلدود، وال سيما يف مـا       

بشكل فعال مـا زال يف الوقـت نفـسه يتـأثر سـلبا بعـدم ترسـيم احلـدود أو تعليمهـا وباسـتمرار                         
  .وجود قواعد عسكرية فلسطينية متداخلة على احلدود بني البلدين

  
  األلغام األرضية والقنابل العنقودية  -هاء   

ــة    يواصــل املركــز الل  - ٥٠ بنــاين لألعمــال املتعلقــة باأللغــام تنــسيق العمليــات اإلنــسانية إلزال
ــام       ــة باأللغ ــان مــن خــالل املركــز اإلقليمــي لألعمــال املتعلق يف املوجــود األلغــام يف جنــوب لبن

القيــام مبهــام  مكافحــة األلغــامإجــراءات مركــز األمــم املتحــدة لتنــسيق  كمــا يواصــل . النبطيــة
االعتمـاد وضـمان   إصـدار وثـائق   ز اإلقليمـي يف جمـال العمليـات و      االتصال بني اليونيفيل واملركـ    

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ُحـددت ثالثـة مواقـع اسـتهدفتها القنابـل العنقوديـة                    . اجلودة
  . قنبلة١ ١٢٤وُسجل حىت تارخيه ما جمموعه 

، بلغ عدد احلـوادث املـسجلة يف صـفوف          ٢٠٠٦أغسطس  /ومنذ انتهاء الرتاع يف آب      - ٥١
ــدنيني  ــابة  ٣٠، تـــسببت بقتـــل  ٢٨٦املـ  آخـــرين، يف حـــني ظـــل عـــدد    ٢٥٦ شخـــصا وإصـ
املسجلة للفترة نفسها بني األفراد العاملني يف إزالة األلغام نتيجة أنـشطة إزالـة األلغـام                 احلوادث

  .  إصابة٤٦ حالة وفاة و ١٤ حادثا مشلت ٦٠
  

  ترسيم احلدود  -واو   
، على حنو ما أشـري      )٢٠٠٦ (١٦٨٠من القرار    ٤شجع جملس األمن بشدة يف الفقرة         - ٥٢

حكومة اجلمهورية العربية السورية علـى الـرد   ،  )٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار    ١٠إليه يف الفقرة    
ويبـدو أن هنـاك توافقـا متجـددا         . إجيابا على طلب احلكومة اللبنانية ترسيم حدودمها املـشتركة        

رية العربية السورية ورئـيس الـوزراء   برز يف أعقاب االجتماعات اليت ُعقدت بني رئيس اجلمهو      
إن هــذا و. يوليــه، علــى ضــرورة املــضي يف الترســيم / متــوز١٩ و ١٨اللبنــاين يف دمــشق يــومي 

يؤكــد مــن جديــد االلتزامــات الــيت متخــض عنــها اجتماعــا القمــة بــني الــرئيس األســد     التوافــق 
  .٢٠١٠يونيه / وحزيران٢٠٠٨أغسطس /والرئيس سليمان يف آب

.  أي تقدم بشأن قـضية منطقـة مـزارع شـبعا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             ومل حيَرز   - ٥٣
فــرغم طلبــايت املتكــررة، مل أتلــق أي رد مــن إســرائيل الــيت ال تــزال حتتــل تلــك املنطقــة، أو مــن  

 املؤقـت لتلـك املنطقـة الـوارد يف تقريـري            التحديـد اجلغـرايف   اجلمهورية العربية السورية، بـشأن      
ــشرين األول٣٠الـــــصادر يف ) ٢٠٠٦ (١٧٠١عـــــن تنفيـــــذ القـــــرار     ٢٠٠٧أكتـــــوبر / تـــ

)S/2007/641 .(              واستمر املسؤولون السوريون يف تأكيد اعترافهم بلبنانيـة منطقـة مـزارع شـبعا
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ولكنــهم يــصرون علــى وجــوب انــسحاب إســرائيل مــن مــزارع شــبعا قبــل ترســيم احلــدود يف   
  .املنطقة تلك

  
  ؤقتة يف لبنانأمن وسالمة قوة األمم املتحدة امل  -ثالثا   

وبـصرف النظـر عـن التـزام        . ما زال أمن موظفي اليونيفيل وسالمتهم يشكالن أولويـة          - ٥٤
مجيع األطراف ضمان سالمة اليونيفيل وأمنها، ومسؤولية احلكومة اللبنانية عن حفـظ القـانون               
ــا       ــا وموجوداهت ــدابري ختفيــف حــدة املخــاطر احمليطــة بأفراده ــق ت ــة تطبي  والنظــام، واصــلت البعث

واستمر تلقي اليونيفيـل هتديـدات      . ومنشآهتا والعمل يف الوقت نفسه على ضمان تنفيذ واليتها        
كمــا واصــلت اليونيفيــل والــسلطات اللبنانيــة واجلــيش  . أمنيــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

ــصدي       ــضمان التـ ــشتركة لـ ــود مـ ــذل جهـ ــا وبـ ــاين تعاوهنـ ــب  اللبنـ ــشكل مناسـ ــدات بـ للتهديـ
  .للبعثة األمنية
ــل متابعــة  وواصــلت   - ٥٥ ــراد    اليونيفي ــة ضــد أف ــع دعــاوى يف احملكمــة العــسكرية اللبناني أرب

أغـسطس، ديـَن    / آب ١٠ويف  . متهمني بتشكيل مجاعات مسلحة لشن هجمات ضد اليونيفيل       
ــا يف         ــوايل، لتورطهم ــى الت ــالث ســنوات، عل ــسنة وث ــسجن ل ــا بال ــهما وُحكــم عليهم ــان من اثن

ــة لليوني   ــذي اســتهدف مركب ــداء ال ــل مشــال صــيدا يف   االعت ــاين ٨في ــاير / كــانون الث . ٢٠٠٨ين
 ٣٨وكما ورد يف الفقـرة      .  متهما آخرين يف الدعاوى الثالث الباقية      ٢٢وجترى حاليا حماكمة    

وكـان  . أغـسطس / آب ١٣أعاله، فقد أفيد عن مقتل القائد املزعوم لفتح اإلسالم يف لبنـان يف              
  . وُنفذت ضد اليونيفيل واجليش اللبناينيشتبه بتورط عوض يف أغلبية اهلجمات اليت ُخطط هلا

  
  انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -رابعا   

، بلـــغ إمجـــايل القـــوام العـــسكري لليونيفيـــل     ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥يف   - ٥٦
ــردا ١١ ٨٧٧ ــساء ٤٦٥ ف ــهم مــن الن ــة  .  من ــا و  ٣٢٨وتــضم البعث ــا دولي ــا ٦٥١ موظف  موظف

كمـا حتظـى اليونيفيـل بـدعم        .  منهم، على التوايل، من النساء     ١٦٥ و   ٩٢وطنيا، من املدنيني،    
 املوجــودين يف لبنــان، ال نــساء هيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة مراقبــا مــن فريــق مــراقيب ٥٤

ومــن املقــرر وصــول ســرية محايــة مــن القــوة الــسري النكيــة وســرية هندســة كمبوديــة   . بينــهم
توصـيات  الوالعمـل جـار علـى تنفيـذ         . نـوفمرب /ين الثـاين  وسرية شرطة عـسكرية ترتانيـة يف تـشر        

املراجعــة الفنيــة املــشتركة، مبــا يف ذلــك التعــديالت املوصــى هبــا هليكليــة القــوة          املنبثقــة مــن  
  .وموجوداهتا واحتياجاهتا

أغـسطس،  / آب ٣١ورغم متديد فترة تويل إيطاليـا قيـادة القـوة الـضاربة البحريـة حـىت                   - ٥٧
وإىل أن تقـدم إحـدى الـدول القياديـة مرشـحا هلـا، ستـضطلع        .  خلف هلاالعثور علىفقد تعذَّر  
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القــوة الــضاربة البحريــة بواليتــها مؤقتــا بــإمرة قيــادة موجــودة يف الــرب مــن خــالل إناطــة املراقبــة 
وســيظل .  علــى املــدى القــصرياحتياطيــاويــشكل هــذا الترتيــب تــدبريا . العمالنيــة بقائــد القــوة

 الضاربة البحرية سواء انطالقا من سفينة رئيسية يف البحر أو وفـق             موضوع القيادة املقبلة للقوة   
فكمــا ذكــرُت يف رســاليت إىل جملــس . هــذا الترتيــب املؤقــت مــن علــى الــشاطئ، مــدعاة للقلــق 

املشار إليها أعـاله، كـي يتـسىن للقـوة الـضاربة البحريـة التابعـة                ) Corr.1 و   S/2010/430(األمن  
 مــساعدة البحريــة اللبنانيــة يف منــع دخــول -يتــها املزدوجــة لليونيفيــل مواصــلة االضــطالع بوال

األسلحة أو العتاد ذي الصلة غري املأذون به إىل لبنان حبـراً مـن خـالل تنفيـذ عمليـات اعتـراض             
 جيـب تـوفري األعتـدة والقيـادة البحريـة           -حبري، وتوفري التدريب ألفراد البحرية يف ذلـك البلـد           

قــوة الــضاربة البحريــة ســبع ســفن، وهــو مكــون مــن فرقــاطتني ويبلــغ القــوام احلــايل لل. الالزمــة
  .وطّرادة وثالثة زوارق دورية ومركب إمداد، مدعومة بطائرة هليكوبتر

  
  املالحظات  -خامسا  

إن األحداث اليت شهدهتا هذه الفترة املشمولة بالتقرير تشري عموما إىل تدهور الوضـع            - ٥٨
ء تبـادل إطـالق النـار بـني اجلـيش اللبنـاين وجـيش               لقـد أعربـت عـن قلقـي العميـق إزا          . يف لبنان 

. أغـسطس، والـذي ُزهقـت فيـه أرواح مـن اجلـانبني        / آب ٣الدفاع اإلسرائيلي الذي حصل يف      
، وعلـى   عـدم تكـرار هـذا احلـادث       إنين أحث الطرفني علـى بـذل كـل مـا يف وسـعهما لـضمان                 

ويـشجعين أن الطـرفني   . هرالتعاون بشكل وثيق مع اليونيفيل يف جهودها الراميـة إىل منـع تكـرا             
، وأدعومها إىل أن حيترما وقف األعمـال القتاليـة          )٢٠٠٦ (١٧٠١ا القرار   مأكدا جمددا التزامه  

  .احتراما تامابأكمله اخلط األزرق و
 اضـطلعت بـه األمـم املتحـدة     ٢٠٠٠وأود أن أشري إىل أن حتديد اخلط األزرق يف عام        - ٥٩

 التأكـد مـن انـسحاب جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي مـن               حصرا لتنفيـذ الغـرض العملـي املتمثـل يف         
. ، دون املساس بأي اتفاقات حدودية قد ُتـربم يف املـستقبل           )١٩٧٨ (٤٢٥لبنان امتثاال للقرار    

، احتــراَم اخلــط ٢٠٠٠وقــد تعهــد اجلانبــان، رغــم مــا أبــداه كــل منــهما مــن حتفظــات يف عــام  
 أخرى الطرفني على بذل كل مـا يف         وأنا أحث مرة  . األزرق على حنو ما حددته األمم املتحدة      

وسعهما ملنع حصول انتهاكات للخط األزرق، وعلى العمـل مـتحلني بأقـصى درجـات ضـبط                 
النفس واالمتنـاع عـن اختـاذ أي تـدابري قـرب اخلـط األزرق ميكـن أن يـساء فهمهـا أو أن ُتعتـرب                    

  .جيب احترام اخلط األزرق بكامله. استفزازية من اجلانب اآلخر
النظر عن البيئة االسـتراتيجية اجلديـدة واالسـتقرار النـسيب الـسائد يف جنـوب          وبصرف    - ٦٠

لبنان الذي سـاعدت اليونيفيـل يف إشـاعته، بالتعـاون مـع اجلـيش اللبنـاين، فـإن الوضـع ال يـزال                      
تنفيـذا  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١متقلبا ويتعني على الطرفني بذل جهود أكرب للمضي يف تنفيـذ القـرار              
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ود مطردة على املدى الطويل لـضمان خلـو املنطقـة الواقعـة بـني اخلـط                 كما يلزم بذل جه   . تاما
ــة        ــابعني للحكوم ــراد مــسلحني أو معــدات أو أســلحة غــري ت األزرق وهنــر الليطــاين مــن أي أف

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١اللبنانية واليونيفيل، وفقا للقرار 
ئيلي للجـزء  وأنا أعترب أن من األولوية حل قضية استمرار احتالل جيش الدفاع اإلسـرا      - ٦١

لــذا أحــث إســرائيل علــى . الــشمايل مــن قريــة الغجــر واملنطقــة املتامخــة هلــا مشــال اخلــط األزرق 
واليونيفيــل علــى أهبــة . ، دون مزيــد مــن التــأخري)٢٠٠٦ (١٧٠١ســحب قواهتــا وفقــا للقــرار 

وأنـا أتطلـع إىل خـروج املناقـشات اجلاريـة املـشار إليهـا يف               . االستعداد لتسهيل هذا االنسحاب   
 أعاله بنتائج ناجحـة، مـا ميكـن أن يـساعد يف إعـادة إحيـاء الـزخم مـن أجـل تنفيـذ                         ١١لفقرة  ا

  .على نطاق أوسع) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
ــرائيلي القـــرار      - ٦٢ ــهاك جـــيش الـــدفاع اإلسـ ــتمرار انتـ  ١٧٠١ويـــساورين القلـــق إزاء اسـ

 األراضــي والــسيادة اللبنانيــة بــصورة شــبه يوميــة مــن خــالل عمليــات التحليــق فــوق ) ٢٠٠٦(
كمــا أهنــا تــؤثر ســلبا علــى . فهــذه العمليــات تزيــد مــن حــدة التــوتر يف جنــوب لبنــان . اللبنانيــة

وأنـا أدعـو إسـرائيل مــرة أخـرى إىل احتـرام سـيادة لبنــان       . مـصداقية اجلـيش اللبنـاين واليونيفيــل   
  .بوقف مجيع عمليات التحليق فوق األراضي اللبنانية فورا

يك اســتراتيجي لليونيفيــل، يــضطلع بــدور رئيــسي يف تنفيــذ  إن اجلــيش اللبنــاين، كــشر  - ٦٣
وأنا أرحـب بنـشر لـواء إضـايف مـن اجلـيش اللبنـاين يف جنـوب لبنـان                    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  

ــر متـــوز ــه /أواخـ ــوار    . ٢٠١٠يوليـ ــة احلـ ــذ آليـ ــة تنفيـ ــة اللبنانيـ ــإقرار احلكومـ وأرحـــب أيـــضا بـ
يونيفيـل واجلـيش اللبنـاين علـى إطـالق          وأشـجع ال  . االستراتيجي بني اليونيفيـل واجلـيش اللبنـاين       

  .آلية احلوار االستراتيجي اجلديدة هذه يف أقرب فرصة ممكنة
ويواصل اجليش اللبنـاين القيـام بعملـه حيـدوه التـزام وتـصميم راسـخان، وهـو مـا بـرح                        - ٦٤

وأنــا ممــنت للبلــدان الــيت تــساعد يف جتهيــز . يعــزز قدراتــه تــدرجيا مبــساعدة مــن املــاحنني الــدوليني
اجلــيش اللبنــاين وتدريبــه، مبــا يف ذلــك القــوات البحريــة، وأحــث اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة  

ــالغ األمهيــة لبنــاء قــدرات اجلــيش اللبنــاين    فتــوفري هــذا الــدعم  . تقــدمي هــذا الــدعم املطلــوب الب
ــة عــن األمــن يف منطقــة عمليــات       ضــروري لــتمكني اجلــيش اللبنــاين مــن حتمــل مــسؤولية فعلي

  . نقاط الدخول البحرية إىل لبنان يف املستقبلاليونيفيل، وعند
كما يـساورين القلـق إزاء احلـوادث املـسجلة يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـيت أعاقـت                       - ٦٥

ــابعني هلــا للخطــر     ــة حركــة اليونيفيــل وعّرضــت جنــود حفــظ الــسالم الت ــة حركــة . حري فحري
زأ مـن التنفيـذ الفعـال ملهامهـا،         اليونيفيل وأمن أفرادها وسالمتهم تـشكل مجيعهـا جـزءا ال يتجـ            
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واملـسؤولية الرئيـسية عـن ضـمان حريـة      . ١٧٧٣) ٢٠٠٧(و ) ٢٠٠٦ (١٧٠١وفقا للقرارين   
  .تنقل أفراد اليونيفيل يف منطقة العمليات تقع على عاتق السلطات اللبنانية

القـرار  وأنا ممنت جلميـع البلـدان املـسامهة بقـوات اللتزامهـا املـستمر باليونيفيـل وبتنفيـذ                     - ٦٦
ــراد       ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ ــع األفـ ــوة وجبميـ ــد القـ ــل وقائـ ــرئيس اليونيفيـ ــيد بـ ــضا أن أشـ وأود أيـ

العسكريني واملوظفني املدنيني الذين ما زالوا يؤدون دورا بالغ األمهية يف املـساعدة علـى تعزيـز                 
  .السالم واالستقرار يف جنوب لبنان، وكذلك باملنسق اخلاص لشؤون لبنان وموظفي مكتبه

يتعني احلفاظ على االستقرار الداخلي يف لبنان كي تتمكن حكومـة الوحـدة الوطنيـة               و  - ٦٧
من اختاذ التدابري الواردة يف بياهنا الوزاري اهلادفة إىل تعزيز سلطة الدولة اللبنانيـة، وفقـا للقـرار                  

ويف هــذا الــصدد، يــساورين . وغــريه مــن قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة) ٢٠٠٦ (١٧٠١
رتفـاع امللحـوظ يف حـدة التـوتر الـسياسي يف لبنـان ومـن التحـديات األخـرية الـيت                      القلق من اال  

كمـا أقـدر اجلهـود      . تواجهها سلطة مؤسسات الدولة من قبل ممثلي حزب اهللا وبعـض حلفائـه            
اليت تبـذهلا اجلمهوريـة العربيـة الـسورية واململكـة العربيـة الـسعودية لـدعم احلكومـة اللبنانيـة يف                      

ــى االســتق  ــاءة    احلفــاظ عل ــذل هــذه اجلهــود البن ــداخلي، وآمــل يف أن يتواصــل ب وأدعــو . رار ال
ــانيني إىل مواصــلة العمــل مــن أجــل احلــؤول دون حــصول أزمــة سياســية خيــشى       الزعمــاء اللبن

  .البعض يف لبنان إمكان اندالعها يف شكل أعمال عنف
مـا أكدتـه   وهـذا  . وال أزال أشعر بقلق عميق مـن االنتـشار الواسـع لألسـلحة يف لبنـان             - ٦٨

الــــسلطات احلكوميــــة وأثبتتــــه ســــرعة توســــع رقعــــة املواجهــــة املــــسلحة الــــيت حــــصلت يف  
لـذا أطلـب مـن      . أغسطس يف بريوت بني مناصري حزب اهللا واألحباش داخل املدينة         /آب ٢٤

القــادة اللبنــانيني اختــاذ كــل مــا ميكــن مــن تــدابري ملنــع اســتخدام األســلحة مــن قبــل مناصــريهم،  
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩اشر مع قراري جملس األمن يتعارض بشكل مب فهو
إن وجود مجاعات مسلحة يف لبنان تعمل خارج سـيطرة الدولـة يـشكل حتـديا لقـدرة                    - ٦٩

). ٢٠٠٦ (١٧٠١الدولة على ممارسة كامل سيادهتا وسيطرهتا على أراضـيها وانتـهاكا للقـرار         
ة مـن خـالل عمليـة سياسـية يقودهـا          وال أزال أعتقد أنه ينبغـي نـزع سـالح اجلماعـات املـسلح             

وأرحــب، يف هــذا الــصدد، . اللبنــانيون تــؤدي إىل وضــع مجيــع األســلحة حتــت ســيطرة الدولــة 
وأنـا أدرك أن هـذه اآلليـة تـوفر أساسـا ضـروريا لتعزيـز                . مبواصلة هيئة احلـوار الـوطين جلـساهتا       

. وف علـى الـصعيد الـوطين   املخـا الوحدة الوطنية وإجياد توافق بشأن القضايا الرئيسية الـيت تـثري        
ومع ذلك، فأنا أشجع املشاركني على إحـراز مزيـد مـن التقـدم حنـو وضـع اسـتراتيجية دفاعيـة                    

وأعتقــد أنــه مــن . وطنيــة تعــاجل مــسألة اجلماعــات املــسلحة الــيت تعمــل خــارج ســيطرة الدولــة  
. دالــضروري أن يبــذل القــادة اللبنــانيون، بتوجيــه مــن رئيــسهم، جهــودا مطــردة يف هــذا الــصد 
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ومــن شــأن اعتمــاد معــايري ميكــن علــى أساســها تقيــيم التقــدم احملــرز أن يــضفي مــصداقية أكــرب   
  .جهودهم على
وأنــا أطلــب مــن احلكومــة اللبنانيــة تنفيــذ القــرارات الــسابقة الــيت اختــذهتا هيئــة احلــوار     - ٧٠

أغـسطس،  / آب١٩الوطين، على حنو ما أكد املشاركون يف جلـستها األخـرية الـيت ُعقـدت يف            
فالـسلطات اللبنانيـة تـدرك    . يف ما يتعلق بإزالة القواعد العسكرية الفلسطينية خـارج املخيمـات        

أن وجود معظم هذه القواعد يف منـاطق متداخلـة علـى جـانيب احلـدود بـني اجلمهوريـة العربيـة                      
الــسورية لبنــان وإمكــان الوصــول إليهــا مــن األراضــي الــسورية، حيتمــان علــى البلــدين التعــاون  

  .قيقا هلذا اهلدفبينهما حت
كما أشجع لبنان على مواصلة جهوده الرامية إىل مراقبة حدوده، وأدعو مجيـع الـدول                 - ٧١

األعضاء إىل منع نقل األسلحة واألعتدة املتصلة هبا إىل كيانات أو أفـراد يف لبنـان دون موافقـة                   
 للحـدود اللبنانيـة   ومـا أُحـرَز مـن تقـدم حـىت اآلن يف وضـع اسـتراتيجية شـاملة             . الدولة اللبنانيـة  

يعطي مؤشرا إجيابيا، واألمـر سـّيان بالنـسبة إىل اسـتمرار عمـل القـوة احلدوديـة املـشتركة علـى                      
ســتراتيجية الاوأنــا أتطلــع إىل اعتمــاد . طــول احلــدود الــشمالية مــع اجلمهوريــة العربيــة الــسورية

ــ ــةشاملة للحــدودال عــضاء الــيت تقــدم  كمــا أنــين ممــنت للــدول األ .  يف املــستقبل القريــب  اللبناني
املساعدة من أجل حتسني قدرات لبنان على ضـبط احلـدود، وأطلـب مـن اجملتمـع الـدويل دعـم                     

  . لدى إقرارها اللبنانيةشاملة للحدودالستراتيجية الاتنفيذ 
ومع أن ترسيم احلدود وتعليمها بني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان قـضية ثنائيـة،                  - ٧٢

ني لبنـان مـن بـسط سـيطرته وممارسـة سـيادته الكاملـة علـى مجيـع                   فإن الترسـيم ضـروري لـتمك      
وأطلب مـن اجلمهوريـة العربيـة       ). ٢٠٠٦ (١٧٠١أراضيه، طبقا ملا دعا إليه قرار جملس األمن         

السورية ولبنان إحراز مزيد من التقدم يف هذه القضية وأرحب مبا أعربا عنه من نوايا متجـددة                 
وأعـاد تأكيـده    ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ما دعا إليه قرار اجمللس      لترسيم حدودمها املشتركة، على حنو      

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
كمـا  . وأتطلع إىل قيام احلكومتني خبطوات ملموسة يف هـذا الـصدد يف األشـهر املقبلـة                 - ٧٣

وأطلـب مـرة   . أنوي مواصلة بذل جهودي الدبلوماسية من أجل حل قضية منطقة مزارع شبعا  
املؤقـت  التحديد اجلغرايف   عربية السورية تقدمي ردودمها بشأن      أخرى من إسرائيل واجلمهورية ال    

  .ملنطقة مزارع شبعا الذي كنت قدمُته بناء على أفضل املعلومات املتاحة
. وال يــزال وضــع الالجــئني الفلــسطينيني الــذين يعيــشون يف لبنــان مــدعاة للقلــق البــالغ   - ٧٤

 لبنان يتطلب اختاذ إجـراءات حامسـة        فاحترام حقوق اإلنسان األساسية لالجئني الفلسطينيني يف      
وال تـــزال وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني  . لتحـــسني مـــستوياهتم املعيـــشية
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تعاين نقصا كبريا يف متويـل براجمهـا العاديـة اهلادفـة إىل        ) األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن     
ــسطينيني ويف متو    ــارد   تقــدمي اخلــدمات األساســية لالجــئني الفل ــل إعــادة إعمــار خمــيم هنــر الب . ي

 مواصـلة اجلهـود ملعاجلـة الوضـع االجتمـاعي           واجلهـات املاحنـة   أطلب مـن احلكومـة اللبنانيـة         لذا
ــة      ــسألة ذات أولوي ــاره م ــان باعتب ــسطينيني يف لبن ــصادي لالجــئني الفل وأحــث كــذلك  . واالقت

  .يادة، دعمها لألونروااجلهات املاحنة، مبا فيها بلدان املنطقة، على مواصلة، وإذا أمكن ز
وأنا ال أزال أدرك كـل اإلدراك أن تنفيـذ لبنـان وإسـرائيل اللتزاماهتمـا مبوجـب القـرار                      - ٧٥

ومـن شـأن    . يتأثر إىل حد كبري حبركة التطورات اليت تشهدها املنطقة ككل         ) ٢٠٠٦ (١٧٠١
ايب إحــراز تقــدم ملمــوس يف عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط أن يــسهم يف توليــد زخــم إجيــ  

  .واستقرار لبنان) ٢٠٠٦ (١٧٠١بالنسبة إىل تنفيذ القرار 
وأطلب من إسرائيل ولبنان القيام باخلطوات الالزمة للتوصـل إىل وقـف دائـم إلطـالق                  - ٧٦

حــال طويــل األجــل حيكــم  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١النــار وحتقيــق مــا يعتــربه جملــس األمــن يف قــراره   
وال ينبغي فصله عن ضرورة حتقيق سـالم شـامل          إن حتقيق هذا احلل ال ميكن       . العالقات بينهما 

وعــادل ودائــم يف الــشرق األوســط، علــى أســاس مجيــع قــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة،     
وأهيب بـاألطراف   ). ٢٠٠٣ (١٥١٥و  ) ١٩٧٣ (٣٣٨و  ) ١٩٦٧ (٢٤٢فيها القرارات    مبا

  .ومجيع الدول األعضاء العمل بشكل حاسم حتقيقا هلذا اهلدف
  


