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ــرار جملـــس األمـــن          ــام عـــن تنفيـــذ قـ التقريـــر الـــسابع عـــشر لألمـــني العـ
٢٠٠٦( ١٧٠١(  

  
  مقدمة  -أوال   

صـدور  منذ  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن            - ١
  . ٢٠١١يوليه / متوز١يف ) S/2011/406(التقرير األخري لألمني العام 

ــان          - ٢ ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــات ق ــة عملي ــة يف منطق ــت احلال ــل(وظل ) اليونيفي
وتواصل سريان وقـف األعمـال العدائيـة الـذي          . مستقرة عموما خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

 خطـــري يف  بـــني الطـــرفني، علـــى الـــرغم مـــن وقـــوع حـــادث ٢٠٠٦أغـــسطس /تقـــرر يف آب
وجيش الـدفاع اإلسـرائيلي إطـالق النـار         من اجليش اللبناين    أغسطس حيث تبادل أفراد     /آب ١

  . الوزاين على جانيب اخلط األزرقلفترة قصرية عند هنر
لليونيفيل إىل انفجار نـاجم     تابعة  ، تعرضت قافلة لوجستية     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٦ويف    - ٣

رح ســتة مــن عناصــر حفــظ وُجــ.  بلــدة صــيداعــن قنبلــة مزروعــة علــى جانــب الطريــق جنــوب
وكـان  . السالم الذين خيدمون يف الوحدة الفرنسية، نقـل ثالثـة منـهم إىل فرنـسا لتلقـي العـالج                

  .هذا ثاين هجوم إرهايب ضد اليونيفيل يف غضون شهرين
يوليــه، فــازت حكومــة رئــيس الــوزراء ميقــايت بالتــصويت علــى الثقــة         / متــوز٧ويف   - ٤
ــان اللب يف ــاينالربملـ ــا بالتنفيـــذ الكامـــل    . نـ ــوزاري عـــن التزامهـ ــا الـ ــة يف بياهنـ وأعربـــت احلكومـ

هــذا االلتــزام، زار رئــيس الــوزراء ميقــايت جنــوب لبنــان متــشيا مــع و). ٢٠٠٦ (١٧٠١ للقــرار
  . ومقر اليونيفيل بعد بضعة أيام فقط من أداء حكومته لليمني

  
 
  

 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فنية يف أُعيد إصدارها ألسباب   *  
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يضمن استمرار سريان وقـف     ، ما   )٢٠٠٦ (١٧٠١ ويؤكد الطرفان التزامهما بالقرار     - ٥
إال أهنما مل حيرزا تقدما كبريا يف تنفيذ االلتزامات الرئيسية األخـرى مبوجـب              . األعمال العدائية 

وينبغـي للطـرفني    . ، كما هو موضح مبزيد من التفصيل يف هذا التقرير         )٢٠٠٦ (١٧٠١ القرار
حتقيـق تقـدم حنـو وقـف        ريـد   أأن يبذال كل جهد ممكن للوفاء بالتزاماهتما مبوجب القرار إذا ما            

  . القرارا يدعو إليه دائم إلطالق النار وإجياد حل طويل األمد بينهما وفقا مل
واســـتمرت االضـــطرابات اجلاريـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية منـــذ منتـــصف          - ٦

رئيـسيا  شـاغال  وال تـزال األزمـة يف سـوريا تـشكل         . مارس بالتأثري يف لبنـان بطـرق خمتلفـة        /آذار
ــستقط ــة   ب اي ــسياسية اللبناني ــة ال ــات الفاعل ــن األشــخاص احلــدود     . جله ــضعة آالف م ــرب ب وع

األشهر الستة املاضـية، حيـث فـروا مـن العنـف يف البلـدات الـسورية القريبـة                   يف  الشمالية للبنان   
ونفذ اجليش السوري أيضا عددا من اإلجراءات عرب احلدود، مبـا يف ذلـك إطـالق      . من احلدود 

  . نفيذ عدد من الغارات داخل األراضي اللبنانيةالنار عرب احلدود وت
  

  )٢٠٠٦ (١٧٠١ تنفيذ القرار  -ثانيا   
  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبناناحلالة يف منطقة عمليات   -ألف   

أغــسطس، فــتح جنــود جــيش الــدفاع اإلســرائيلي  / آب١يف الــصباح البــاكر مــن يــوم   - ٧
اجلـيش اللبنـاين    ورصـد جنـود     .  جمرى هنـر الـوزاين     السياج التقين ونفذوا دورية راجلة يف وادي      

وجـود جنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي          ووفقا للجيش اللبناين، رصـد أحـد جنـوده          . حركتهم
أفـاد  و. عند مـدخل جممـع أحـد املنتجعـات علـى الـضفة الغربيـة مـن النـهر مشـال اخلـط األزرق                       

األراضـي اللبنانيـة،    داخـل   توغـل   للتـصدي ل  طلقات حتذيرية يف اهلواء     اجليش اللبناين إنه أطلقت     
وإن إطالق النار التحذيري توقف عندما اتضح أن جنود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي عـادوا إىل                  

جـيش الـدفاع    دى إطـالق النـار مـن جانـب           دقـائق، أ   ١٠وبعد حنو   . اجلانب الشرقي من النهر   
ش الــدفاع وأكــد جــي. جــيش اللبنــاينخزانــات ميــاه علــى موقــع قريــب للإىل ثقــب اإلســرائيلي 

. اإلســرائيلي أن جنــوده مل يعــربوا ال النــهر وال اخلــط األزرق يف أي نقطــة خــالل هــذا النــشاط
عنــدما أكملــوا صــعودهم اجلــيش اللبنــاين وتعرضــوا بــاألحرى إىل إطــالق نــار مــن جنــدي مــن 

  . عائدين على التل حنو السياج التقين، وردوا على إطالق النار باملثل على الفور
اليونيفيل حاضرة يف املوقع عند وقوع احلادث، ومل يبلغها الطرفان باحلـادث            ومل تكن     - ٨

ىل املوقـع لرصـد     إوعند استالم اإلخطار، أرسلت اليونيفيل علـى الفـور دوريـة            . إال بعد وقوعه  
. واتصل نائب قائد القـوة مـع نظرائـه داعيـا إىل اسـتعادة اهلـدوء               . احلالة والتدخل عند االقتضاء   

 يف إجراء حتقيق على الفور وتعـاون كـال الطـرفني يف تـوفري املعلومـات ذات       وشرعت اليونيفيل 
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وخلص حتقيـق اليونيفيـل إىل   . الصلة على الرغم من أهنما أعطيا روايتني متناقضتني عن احلادث        
وجــيش الــدفاع اإلســرائيلي يــشكل خرقــا لوقــف   اجلــيش اللبنــاين أن تبــادل إطــالق النــار بــني  

غــري أن اليونيفيــل مل تكــن قــادرة علــى  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١  للقــرارعمــال العدائيــة وانتــهاكا ألا
ويف أعقــاب احلــادث، زادت   . حتديــد مــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك بــري للخــط األزرق       

  . يف املنطقةااليونيفيل عدد دورياهت
وواصــل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي احتاللــه للجــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر ومنطقــة       - ٩

ويف ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ واقعـة مشـال اخلـط األزرق، منتـهكا بـذلك القـرار      متامخة مـن األراضـي ال   
اللمــسات األخــرية اليونيفيــل وضــعت ســرائيلية مــن املنطقــة، إلمــسعى لتيــسري انــسحاب القــوات ا

يونيــه للموافقــة / حزيــران٢٥الترتيبــات األمنيــة، وأرســلته إىل الطــرفني يف علــى مقترحاهتــا بــشأن 
 وافق على الترتيبـات، مـع التأكيـد يف          هاليونيفيل بأن اجليش اللبناين    يوليه، أبلغ / متوز ١٩ويف  . عليه

نفس الوقت على أهنا ال متثل إال مرحلـة أوىل يف عمليـة مـن شـأهنا أن تـؤدي إىل أن ميـارس لبنـان              
وأبلــغ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي اليونيفيــل بــأن الترتيبــات تتطلــب . ســيادته الكاملــة علــى املنطقــة

  .  اإلسرائيليةكومةاحلومل تتلق األمم املتحدة حىت اآلن أي رد من . يةسرائيلاإلكومة احلموافقة 
ــا للمجــال اجلــوي       - ١٠ ــة تقريب ــام باختراقــات يومي ــدفاع اإلســرائيلي القي وواصــل جــيش ال

وتـشكل هـذه    . اللبناين، بالطائرات الصغرية بال طيار بشكل أساسي وأيـضا بالطـائرات املقاتلـة            
وتواصــل . وكــذلك للــسيادة اللبنانيــة  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١  للقــرارالطلعــات اجلويــة انتــهاكات  

اليونيفيــل االحتجــاج علــى مجيــع االنتــهاكات اجلويــة، داعيــة الــسلطات اإلســرائيلية إىل وقفهــا  
احلكومـة اإلسـرائيلية    أيضا على االنتـهاكات، بينمـا واصـلت         احلكومة اللبنانية   واحتجت  . فورا

  .بريا أمنيا ضرورياالطلعات اجلوية تشكل تدأن التأكيد على 
وكان هناك عـدد مـن االنتـهاكات الربيـة للخـط األزرق، معظمهـا غـري مقـصود، مـن                       - ١١

شــوبا، ومــن جانــب   جانــب رعــاة لبنــانيني يرعــون ماشــيتهم يف مــنطقيت مــزارع شــبعا وكفــر   
يوليــه وأوائــل  /ويف متــوز. بليــداقريــة بــالقرب مــن  يف بــساتينهم مــزارعني يقطفــون الزيتــون   

الحظت اليونيفيل حـادثني علـى األقـل قامـت خالهلمـا نفـس املركبـة بـاختراق                  أغسطس،  /آب
وزعــم جــيش . اخلــط األزرق إىل اجلنــوب مــن العديــسة بينمــا كــان ركاهبــا يــصورون املنطقــة  

ــدفاع اإلســرائيلي أن ركــاب الــ   ــابع حلــزب اهللا، يف حــني أن    سيارة ال كــانوا فريــق اســتطالع ت
 ،أغــسطس/ آب٣١ويف .  مـساحي أراضـي علـى األرجـح    اليونيفيـل بــأهنم يش اللبنـاين أبلـغ   اجلـ 

ــا األجانــب الــذين يعملــون يف لبنــان اخلــط ا    زرق عنــدما قــام هــذا الفــرد  ألانتــهك أحــد الرعاي
  .بالعبور إىل داخل إسرائيل بشكل غري قانوين على مقربة من مارون الراس
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ــة حــوادث يف آب    - ١٢ ــن    /ووقعــت ثالث ــودا م ــل أن جن ــث الحظــت اليونيفي  أغــسطس، حي
أو جيش الدفاع اإلسرائيلي يصوبون أسـلحتهم عـرب اخلـط األزرق علـى جنـود يف                 اجليش اللبناين   
قنبلـــة ذات دفـــع اجلـــيش اللبنـــاين أغـــسطس، صـــوب جنـــدي مـــن / آب٢ويف . اجلانـــب اآلخـــر

صاروخي علـى دبابـة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي أثنـاء قيامهـا بدوريـة بـني الـسياج الـتقين واخلـط                         
ــالقرب مــن   ــل األزرق ب ــدفاع    / آب٢٤ويف . مــيس اجلب ــود مــن جــيش ال أغــسطس، صــوب جن

اجلـيش  كال، ورد جنود مـن       يف كفر جيش اللبناين   اإلسرائيلي أسلحتهم على مركز مراقبة تابع لل      
كال، بادر بـه هـذه املـرة جنـود           أغسطس، وقع حادث مماثل يف كفر     / آب ٢٨ويف  . باملثلاللبناين  
م علـى جنـود مـن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي كـانوا يف                عنـدما صـوبوا أسـلحته     يش اللبناين   من اجل 

ويف كلتـا احلـالتني، تـدخل أفـراد اليونيفيـل           . يش اللبنـاين  دورية وردوا بالتصويب باجتاه جنـود اجلـ       
  .احلالة  الدفاع اإلسرائيلي لتدارك تدهوروجنود جيشيش اللبناين بني جنود اجلللفصل 

حظتــها اليونيفيــل علــى طــول اخلــط وكــان هنــاك عــدد مــن احلــوادث األخــرى الــيت ال   - ١٣
كال، مبـا يف ذلـك عـدد مـن حـاالت تبـادل األلفـاظ املـسيئة                   األزرق، وال سيما يف منطقة كفر     

وأفراد من جيش الدفاع اإلسرائيلي، وبـني مـدنيني لبنـانيني وأفـراد             يش اللبناين   بني أفراد من اجل   
 رمـي احلجـارة علـى       ث مـن حـواد    من جيش الـدفاع اإلسـرائيلي، وأربعـة حـوادث علـى األقـل             

. السياج التقين اإلسرائيلي ودوريات جيش الـدفاع اإلسـرائيلي املـارة قـام هبـا مـدنيون لبنـانيون                  
ويف عدد من املناسـبات، الحظـت اليونيفيـل مركبـات دوريـة تابعـة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                     

 اليونيفيــل وواصــلت. متمركــزة يف املنطقــة وهــي توجــه أبــراج مــدافعها حنــو األراضــي اللبنانيــة 
تعزيز انتشارها يف املنطقة، وحثت الطرفني على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعتـهما              
ــة االتــصال التابعــة هلــا بــدال مــن الــشروع يف أي شــكل مــن أشــكال العمــل       إىل اســتخدام آلي

  . االنفرادي اليت قد تزيد من حدة التوتر
ــالتقرير، ألقــت الــسلطات    - ١٤  اللبنانيــة القــبض علــى شخــصني  وخــالل الفتــرة املــشمولة ب

بــإطالق صــاروخ مــن حــوال يف متــهمني ســالم املتــشددة إللبنــانيني هلمــا صــالت جبماعــة فــتح ا
ــشرين األول    ــان إىل داخــل إســرائيل يف ت ــوب لبن ــوبر /جن ــل الشخــصان إىل  . ٢٠٠٩أكت وأحي

ن  تـــشري٢٥وحـــدد موعـــد إجـــراء احملاكمـــة يف . احملاكمـــة أمـــام احملكمـــة العـــسكرية اللبنانيـــة
  .٢٠١١نوفمرب /الثاين
التعـاون الوثيـق بينـهما، وسـعتا إىل مواصـلة           قوات اجليش اللبناين    وواصلت اليونيفيل و    - ١٥

علــى يش اللبنــاين واليونيفيــل وحــافظ اجلــ. ضطلعان هبــاتــتوســيع وتعزيــز األنــشطة املنــسقة الــيت 
انتـشار ثابـت لثالثـة    علـى  يش اللبناين خطط االنتشار واملواقع اخلاصة بكل منهما، مع إبقاء اجل   

اليونيفيـل أنـشطتهما   و  اجلـيش اللبنـاين  وواصـل . الفتـرة املـشمولة بـالتقرير    ألوية وكتيبتني طـوال     
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 نــشاطا منــسقا يف اليــوم الواحــد، وأجريــا  ٣٥اليوميــة، مبــا يف ذلــك مــا ال يقــل عــن  العملياتيــة 
). S/2011/406(مناورات مشتركة للقـدرات، بـنفس املـستويات املوضـحة يف تقريـري الـسابق                 

وباإلضافة إىل ذلك، بدأت اليونيفيل بتشغيل نقطة تفتيش سابعة يف موقـع مـشترك علـى طـول                   
  . هنر الليطاين

وتتمتــع اليونيفيــل حبريــة التنقــل عمومــا يف مجيــع أرجــاء منطقــة عملياهتــا، حيــث تقــوم    - ١٦
 تلـك وتعـرض عـدد قليـل مـن         .  دوريـة كـل شـهر      ١٠ ٠٠٠ إىل   ٩ ٠٠٠بتنفيذ ما يقـرب مـن       

، مشلــت قيــام أفــراد مــن الــسكان احمللــيني برمــي   لتنقــلعلــى حريــة افرضــت الــدوريات لقيــود 
ممتلكـات األمـم املتحـدة، مـن قبيـل آالت التـصوير ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة                   أخـذ   احلجارة و 

ــصال واخلــرائط   ــدات االت ــراد ال ،ومع ــن أف ــل م ــاد. يونيفي ــاين   وأع ــدات  اجلــيش اللبن معظــم املع
حـاالت اعتـداء جـسدي علـى        على  عدد قليل من احلوادث     انطوى  و. حقاملسروقة يف وقت ال   

  . أفراد اليونيفيل
هـددوا أفـراد   ودورية لليونيفيل بالقرب من شـقرا  أفراد يونيه، أوقف / حزيران ٢٦ويف    - ١٧

اليونيفيــل، ونفــذوا عمليــات تفتــيش ترافقــت بالــشدة، وغــادروا املوقــع آخــذين معهــم أجهــزة   
وراقـب ضـابط مـن    . م العاملي ومعدات اتصال وخرائط خاصة باليونيفيـل       لتحديد املواقع بالنظا  

يونيـه، اعتـرض حـشد      / حزيـران  ٢٧ويف  . كان حاضرا احلادث دون أن يتـدخل      اجليش اللبناين   
مــن املــدنيني بــالقرب مــن صــريفا ســبيل قافلــة لوجــستية لليونيفيــل مكونــة مــن مثــاين مركبــات   

وبعـد ذلـك رميـت حجـارة        . الحتـواء املوقـف     اجليش اللبناين ووصل  . كانت قادمة من بريوت   
ىل إصـابة جنـديني مـن اليونيفيـل جبـروح طفيفـة            إ ممـا أدى     اجلـيش اللبنـاين   على أفراد اليونيفيل و   

يونيه، أطلق أفراد النار من مـسدسات مـن سـيارة           / حزيران ٢٩ويف  . وإحلاق أضرار مبركبتيهما  
ونظـرا إىل   . رديل علـى هنـر الليطـاين      كانت متر عند نقطة تفتيش لليونيفيل بالقرب من جسر اخل         

أن اليونيفيـــل مل تـــتمكن مـــن حتديـــد موقـــع أي آثـــار، فقـــد رجحـــت أن تكـــون املـــسدسات   
. املستخدمة مسدسات هوائية غري حمشوة، حاكت صوت إطالق النـار مـن األسـلحة الـصغرية               

فـراد  يوليـه، تعـرض أفـراد مـن اليونيفيـل كـانوا يتحققـون مـن مـشاهدة ألحـد األ                 / متوز ٣١ويف  
املــسلحني مبــسدس يف وقــت ســابق بــالقرب مــن حــانني إىل اعتــداء قــام بــه حــشد مــن املــدنيني  

اجلـيش اللبنـاين   ومل يتـدخل أفـراد   . وأصيبت مركبات الدورية اليت كـانوا يـستخدموهنا بأضـرار      
ــصاعد املوقــف       ــه، وت ــى احلــشد وتفريق ــسيطرة عل ــوا إىل مكــان احلــادث لل ــذين دعي ــتح . ال وف

ركبيت دورية تابعتني لليونيفيل عنوة، وأخذوا جهازين لتحديد املواقع بالنظـام           املدنيون أبواب م  
وشـوهد عـدد مـن األفـراد يف احلـشد وهـم حيملـون مـسدسات                 . العاملي وآلـة تـصوير وخريطـة      

. يف ثيـاب مدنيـة  اجلـيش اللبنـاين    يف وقت الحق أهنم مـن ضـباط خمـابرات       جليش اللبناين وأكد ا 
حـشد مـن املـدنيني بـاعتراض سـبيل دوريـة لليونيفيـل بـالقرب مـن              سبتمرب، قام   / أيلول ١٣ويف  
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، يش اللبنـاين  ورفـض املـدنيون الـسماح للدوريـة مبتابعـة طريقهـا قبـل وصـول اجلـ                 . عيتا الشعب 
ــديا مــن       ــه اليونيفيــل حــول املركبــات وأصــاب جن واختــرق أحــد املــدنيني الطــوق الــذي أقامت

اجلـيش   وعنـدما وصـل   . اقـع بالنظـام العـاملي     اليونيفيل جبروح طفيفـة وأخـذ جهـازا لتحديـد املو          
ــاين  ــوري هلـــ   اللبنـ ــترجاع الفـ ــأمني االسـ ــن تـ ــراده مـ ــتمكن أفـ ــع، مل يـ ــازإىل املوقـ ويف . ذا اجلهـ

ســبتمرب، قــام أفــراد مــن اليونيفيــل كــانوا يــستقلون ناقلــة جنــد مدرعــة بعبــور هنــر     /أيلــول ٢٦
وبينمـا كـانوا خـارج      . نالليطاين بطريـق اخلطـأ وخرجـوا مـن منطقـة العمليـات يف جـوار أرنـو                 

ــات، قامــت مخــس ســيارات تقــل حنــو     ــة   ١٥منطقــة العملي ــادق هجومي  شخــصا مــسلحني ببن
وصـوب األفـراد أسـلحتهم علـى ناقلـة اجلنـد املدرعـة وفتـشوا املركبـة                  . بإيقاف أفراد اليونيفيـل   

ودهتـا  مبرافقة املركبة يف طريـق ع اجليش اللبناين وبعد ذلك قام . وأخذوا بعض اخلرائط والوثائق 
  .إىل داخل منطقة عمليات اليونيفيل

 بشدة علـى القيـود املفروضـة علـى حريـة التنقـل وحـاالت االعتـداء                  اليونيفيلاحتجت    - ١٨
اجلسدي اليت تتعرض هلا قوات اجليش اللبناين وطلبت إىل الـسلطات اللبنانيـة اختـاذ اإلجـراءات            

 أهنـا تأخـذ هـذه       لليونيفيـل سلطات  وأكدت الـ  . الالزمة ضد األفراد املتورطني يف هذه احلوادث      
  . بنتائج التحقيقات اليت ستجريهااليونيفيلاحلوادث على حممل اجلد وتعهدت بتزويد 

 اليونيفيـل وبالرغم من احلـوادث املبلّـغ عنـها أعـاله، ظـل موقـف الـسكان احمللـيني إزاء                    - ١٩
ــا  ــا عموم ــسيق املــدين  مكتــبوعمــل . إجيابي ــة التن ــة وأفرق ــشؤون املدني ــة   ال-  ال عــسكري التابع

 االحتكاكات بني السكان احملليني والقوة وكفالـة االسـتجابة           حدة  من  التخفيف  على يونيفيللل
-  الـشؤون املدنيـة وأفرقـة التنـسيق املـدين          مكتـب وواصـل   . ألي شواغل أو شكاوى يف حينها     

ا العاديــة يف جمــايل االتــصال والتواصــل مــع الــسكان احمللــيني خــالل عطلــة مالعــسكري أنــشطته
الصيف، وذلك من خالل سلسلة من املهرجانـات الرياضـية والثقافيـة واملهرجانـات املخصـصة             

ســتمر تنفيــذ املــشاريع الــسريعة األثــر بواســطة البلــدان املــسامهة بقــوات وميزانيــة    او. لألطفــال
 البلـــدان املـــسامهة بقـــوات يف تـــوفري الـــربامج التثقيفيـــة واملـــساعدة يف جمـــال تالقـــوة، وواصـــل
  .بية وخدمات طب األسنان والطب البيطرياخلدمات الط

 نـشاء  توفري املـساعدة للجـيش اللبنـاين يف اختـاذ اخلطـوات الالزمـة إل               اليونيفيلوتواصل    - ٢٠
أســلحة  وأ  معــداتوأ أفــراد مــسلحني  أي خاليــة مــن بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاينمنطقــة
املــشمولة بــالتقرير، صــادفت  وخــالل الفتــرة . اليونيفيــل مــا خيــص احلكومــة اللبنانيــة و خبــالف
 عددا من األفـراد الـذين حيملـون أسـلحة الـصيد داخـل منطقـة العمليـات، مبـا يـشكل                       اليونيفيل

ــرار   ــة للق ــذكِّ     ). ٢٠٠٦ (١٧٠١خمالف ــا ي ــاين بيان ــك، أصــدر اجلــيش اللبن ــى ذل ــه وردا عل ر في
عمــل ، و)٢٠٠٦ (١٧٠١الــسكان احمللــيني بــاحلظر املفــروض علــى الــصيد ومبقتــضيات القــرار 
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 يف  يونيفيـل ومل تكتـشف ال   . حلـد مـن مجيـع أنـشطة الـصيد         علـى ا   معـا    اليونيفيلاجليش اللبناين و  
 أو هياكــل أساســية ةعتــد هبــا أي خمــابئ جديــدة لألســلحة أو أ إطــار األنــشطة الــيت اضــطلعت 

 مل جتد أي دليل على إعـادة تنـشيط          اليونيفيلعسكرية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كما أن        
  .واليت كان قد سبق اكتشافهاتابعة لعناصر مسلحة اليت كانت ع واقامل

 اهللا يعـزز مواقعـه ووحداتـه العـسكرية          حـزب وال تزال احلكومة اإلسـرائيلية تـدعي أن           - ٢١
داخل املناطق املأهولة بالـسكان يف جنـوب لبنـان وأن أسـلحة غـري مـأذون هبـا ُتنقـل إىل لبنـان،                

ــاين،  اليونيفيــلوتقــوم . يفيــلاليونيف ذلــك إىل منطقــة عمليــات   مبــا ، بالتعــاون مــع اجلــيش اللبن
بالتحقيق يف أي ادعاء يتصل بوجود غري قانوين ألفراد مسلحني أو أسـلحة يف منطقـة عملياهتـا                  

 مــصممة علــى اســتخدام مجيــع الوســائل  اليونيفيــلوال تــزال . يف حــال ورود معلومــات حمــددة
زه قواعد االشتباك اخلاصة هبا، على النحو املـبني         املتاحة هلا يف إطار واليتها وإىل أقصى حد جتي        

 أي دليل على نقل غري مأذون بـه لألسـلحة           اليونيفيلوحىت اآلن، مل تتلق     . يف تقاريري السابقة  
وما زالت قيادة اجلـيش اللبنـاين تؤكـد         . إىل منطقة عملياهتا، ومل تعثر على أي دليل يثبت ذلك         

) ٢٠٠٦ (١٧٠١ري قانونية تتناىف وأحكام القـرار       أهنا ستتحرك على الفور لوقف أي أنشطة غ       
  .وقرارات احلكومة ذات الصلة

وواصلت فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل تنفيـذ واليتـها املزدوجـة املتمثلـة يف إجـراء             - ٢٢
ومنــذ . عمليــات احلظــر البحريــة يف منطقــة العمليــات البحريــة وتــدريب القــوات البحريــة اللبنانيــة

 سـفينة اعُتـربت أهنـا       ٣٤٤ي األخري، فّتش مسؤولون يف اجلمارك والبحريـة اللبنانيـة           صدور تقرير 
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عقـدت          . قد تكون موضع اهتمام ومسحـوا هلـا مبتابعـة إحبارهـا           

  .البحر  دورة تدريبية يف٣٠٠ حلقة عمل و ٢٢اليونيفيل والقوات البحرية اللبنانية 
دث على طول خط العوامات إذ أطلق جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي قنابـل               واستمرت احلوا   - ٢٣

وال تــشمل واليــة اليونيفيــل . أعمــاق أو قنابــل مــضيئة وطلقــات حتذيريــة علــى طــول هــذا اخلــط  
مراقبة خط العوامات الذي أقامته احلكومة اإلسرائيلية من جانب واحد وال تعتـرف بـه احلكومـة                 

ني، تقوم اليونيفيل مبناقشات ثنائية متهيدية مـع اجلـانبني بـشأن            وبناء على طلب من الطرف    . اللبنانية
مسائل األمن البحري عموما وقد وافق الطرفان على مناقشة هذه املسائل مـن خـالل آليـة ثالثيـة                   

وتظــل اليونيفيــل مــستعدة ملــساعدة الطــرفني فيمــا يتعلــق  . مــع إمكانيــة اللجــوء إىل خــرباء حبــريني
  ). ٢٠٠٦( ١٧٠١لوالية املنوطة هبا مبوجب القرار مبسائل األمن البحري وفقا ل

  
  ترتيبات األمن واالتصال  -باء   

طالع بأنــشطة االتــصال والتنــسيق مــع الطــرفني، علــى النحــو ضــ االاليونيفيــلواصــلت   - ٢٤
ــسابقة) S/2011/406( يف تقريــري الــسابق احملــدد ــز أنــشطة  . وتقــاريري ال وجــرى مــؤخرا تعزي
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  إضـافيني  واجليش اللبناين من خالل نشر ضـباط اتـصال  اليونيفيلبني التفاعل واالتصال اليومية  
طالع بفعاليـة   ضـ  اال اليونيفيـل كمـا واصـلت     .  الليطـاين   هنر تابعني للجيش يف مجيع أحناء جنوب     

ومل حيرز أي تقدم فيما يتعلـق بإنـشاء         . بأنشطة االتصال والتنسيق مع جيش الدفاع اإلسرائيلي      
  .بيب يف تل ألليونيفيلمكتب تابع 

 اليونيفيـل   ةال تزال االجتماعات الثالثية الشهرية، اليت يترأسها رئيس البعثة وقائد قـو           و  - ٢٥
 تــوفر الفرصــة ،وحيــضرها ممثلــون كبــار عــن قــوات اجلــيش اللبنــاين وجــيش الــدفاع اإلســرائيلي

ــسية ملعاجلــة        ل ــة رئي ــشكل آلي ــزال ت ــا ال ت ــستوى االســتراتيجي كم ــى امل ــسيق عل ــصال والتن الت
والقيام بـدور هـام     ) ٢٠٠٦ (١٧٠١العملياتية األمنية والعسكرية املتصلة بتنفيذ القرار        االقضاي

  .يف بناء الثقة
ــالتقرير، عقــدت      - ٢٦ ــشمولة ب ــرة امل ــلوخــالل الفت ــار   اليونيفي ــشات يف إط ــان مناق  والطرف

 مـايو وتبـادل الـنريان الـذي حـصل يف     / أيـار ١٥املنتدى الثالثي تتعلق باألحداث اليت وقعت يف    
وتعــاون . أغــسطس بــني أفــراد مــن قــوات اجلــيش اللبنــاين وجــيش الــدفاع اإلســرائيلي   / آب١

وانتـهت  .  يف حتقيقاهتا يف احلادثني ووفرا معلومـات ذات صـلة          اليونيفيلالطرفان تعاونا تاما مع     
تقريرهـا   مـايو وقـدمت إىل الطـرفني      / أيـار  ١٥ من حتقيقها يف احلوادث اليت وقعـت يف          اليونيفيل
مـايو،  / أيـار  ١٥أمـا فيمـا يتعلـق حبـوادث         . أغسطس/ آب ١علق بتبادل النار يف     املتقيق  عن التح 

 مـن تقريـري   ٩ مـن جديـد االسـتنتاجات الـواردة يف الفقـرة       لليونيفيـل أكد التقرير النهائي    فقد  
  ).S/2011/406(األخري 
/  آب١ أيضا بتوصـيات هامـة فيمـا يتعلـق باحلـادث الـذي وقـع يف                  اليونيفيلوتقدمت    - ٢٧

ودعـا  . أغسطس هبدف منع وقـوع مثـل هـذه احلـوادث يف املـستقبل علـى طـول اخلـط األزرق                    
، أوال. قائـد قـوة اليونيفيـل الطـرفني يف املنتـدى الثالثـي إىل االلتـزام بـثالث نقـاط بالغـة األمهيــة          

لطرفني ممارسة أقصى درجات ضـبط الـنفس واالمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراء انفـرادي،                   ينبغي ل 
ثانيـا، ينبغـي للطـرفني     . اسـتفزازيا  أي إجـراء قـد يعتـربه اجلانـب اآلخـر حـساسا أو                يف ذلـك   مبا

 إىل أقــصى حــد ومعاجلــة مجيــع مــسائل  لليونيفيــلاســتخدام آليــات االتــصال والتنــسيق التابعــة  
ثالثا، ينبغي للطرفني االمتناع عـن اسـتخدام النـار يف أي ظـرف              . اليونيفيلالتوترات من خالل    
دا يف احلاالت اليت يتضح أنه من الضروري القيام بذلك للـدفاع الفـوري              من الظروف، فيما ع   

ه التـدابري يف   يـدان هـذ   امل على ضـرورة أن يطبـق كافـة اجلنـود يف             اليونيفيلوأكدت  . عن النفس 
  .مجيع األوقات

 أيضا الطرفني على تنفيـذ التوصـيات احملـددة الـواردة يف تقريرهـا عـن                اليونيفيلوحثت    - ٢٨
ورد الطرفــان علــى ذلــك بتنفيــذ عــدة   . مــايو/ أيــار١٥ألحــداث الــيت وقعــت يف  التحقيــق يف ا



S/2011/715  
 

11-59332 9 
 

، اختــذ اجلــيش اللبنــاين تــدابري ملنــع حــدوث  األخــريوكمــا أُفيــد يف تقريــري . توصــيات رئيــسية
/  آب٢٦ويف . يونيـــه/مظـــاهرات مماثلـــة علـــى طـــول اخلـــط األزرق يف أوائـــل شـــهر حزيـــران

 “يـوم القـدس   ”ـ   يف مـارون الـراس بـ       احتفـاال الـة أن    أغسطس، اختذ اجلـيش اللبنـاين تـدابري لكف        
كل مـا يف وسـعها      بم  احلكومة اللبنانية أيضا أهنا ستقو    وأكدت  .  أي حوادث  وقوعدون  جرى  

 للحـد مـن إمكانيـة   مـايو، مبـا يف ذلـك فـرض تـدابري      / أيـار ١٥ملنع تكرار احلادث الذي وقع يف  
ا، أبلــغ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي وخــالل الفتــرة نفــسه. وصــول املتظــاهرين إىل اخلــط األزرق

 بأنــه وّجــه إىل جنــوده تعليمــات مالئمــة أعــدها آخــذا يف االعتبــار مــا حــدث يف          اليونيفيــل
وأكـد  . مايو، وأن جنوده خيضعون للتدريب على معدات وأساليب مكافحة الـشغب          /أيار ١٥

ولــة جــيش الــدفاع اإلســرائيلي أيــضا أنــه، يف حــال وقــوع أي حــادث آخــر، لــن يقبــل بــأي حما
  . التقين وسيتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع أي فرد من عبورهسياجتدخل تتصل بال

ــسائل ع       - ٢٩ ــشأن م ــشات ب ــضا مناق ــي أي ــدى الثالث ــة وعــسكرية   موأجــرى املنت ــة أمني لياتي
ه والسعي إىل التوصـل إىل    لأخرى، مبا يف ذلك كفالة االحترام التام لسالمة اخلط األزرق بأكم          

. وترات املتقطعة بني أفراد القوات املسلحة من الطـرفني يف منطقـة كفـركال   حلول للحد من الت   
 إىل تنفيـذ إجـراءات عملياتيـة حمـددة يف مـنطقيت كفـركال والعديـسة وتوسـيع          اليونيفيلوتسعى  

وســعى املنتــدى أيــضا إىل كفالــة .  ليــشمل منــاطق أخــرى حيــث تقــع احلــوادث أحيانــا هــانطاق
 اخلط األزرق بصورة واضـحة وتـشجيع التفـاهم بـشأن عـدد              مترسيإحراز املزيد من التقدم يف      

. من التدابري العملية والبناءة للحد من التوترات يف املنـاطق احلـساسة علـى طـول اخلـط األزرق                  
ويواصل قائـد قـوة اليونيفيـل تواصـله مـع جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي هبـدف التوصـل إىل اتفـاق                     

ة بليـدا   قريـ م املاضـي والـيت تـسمح للمـزارعني مـن            لتجديد الترتيبات الـيت كانـت قائمـة يف العـا          
  .بالوصول إىل أجزاء من بساتني الزيتون اليت ميلكوهنا والواقعة جنوب اخلط األزرق

ــصورة     شــهدتبعــد التوقــف الــذي  و  - ٣٠ ــة ترســيم اخلــط األزرق ب ــا عملي ــدة عــام تقريب ه مل
 النقـاط  يف وضـع العالمـات      الرامية إىل الشروع يف    اليونيفيلواضحة، استجاب الطرفان ملبادرة     

ــة علــى طــول اخلــط األزرق بأك   ــهمغــري اخلالفي وخــالل األشــهر األربعــة األخــرية، متكنــت   . ل
 نقطــة مــن هــذه النقــاط جيــري حاليــا قياســها ووضــع  ١٣٥ مــن وضــع قائمــة تــشمل اليونيفيــل

 نيفيـل يو أخصائيو إزالة األلغـام التـابعون لل       كان،  أكتوبر/تشرين األول  ٣١ويف  . العالمات فيها 
 تلـك  املقـرر وضـع العالمـات فيهـا؛ ومـن       مـن  نقطـة  ١٧٦ األلغام لتأمني الوصول إىل      قد أزالوا 

 نقـــاط علـــى اخلـــط األزرق ١٠٦ نقطـــة ووضـــعت العالمـــات يف ١٣٥النقـــاط جـــرى قيـــاس 
  . عالمة من جانب الطرفني٩٧التحقق من  ومت
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 جماالت تركيز رئيـسية      واجليش اللبناين  اليونيفيلومنذ صدور تقريري األخري، حددت        - ٣١
 األصـول واألعتـدة احليويـة    ، علـى وجـه التحديـد،   اجلـيش اللبنـاين  عـّدد  و .للحوار االستراتيجي 

 وتيـــسري النقـــل التـــدرجيي اليونيفيـــليـــادة وتعزيـــز قدرتـــه داخـــل منطقـــة عمليـــات  زالالزمـــة ل
تقييمــات وتقــوم جلــان فرعيــة حاليــا بــإجراء  .  إىل اجلــيش اللبنــايناليونيفيــلللمــسؤوليات مــن 

 مع اجلـيش اللبنـاين      اليونيفيلوستعمل  . لتحديد العملية الالزم االضطالع هبا حتقيقا هلذا اهلدف       
 مــن بــدعم القــدرات يكــون مــن شــأهنا،  تــدابري تعزيــزسلــسلة مــناختــاذ  الــشروع يفمــن أجــل 

منطقـة  املاحنني، أن تساعد اجليش اللبناين على أن ميارس تدرجييا الـسيطرة األمنيـة الفعالـة علـى                  
ــة       ــاليت املؤرخــ ــوخى يف رســ ــو املتــ ــى النحــ ــة علــ ــة اللبنانيــ ــاه اإلقليميــ ــوة وامليــ ــات القــ عمليــ

  ).S/2009/407(واملوجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٩أغسطس /آب ٦
، طلب إيلّ جملـس األمـن أن أقـوم باسـتعراض اسـتراتيجي            )٢٠١١ (٢٠٠٤ويف قراره     - ٣٢
لة علــى أنــسب وجــه لالضــطالع باملهــام  مــشكّفيــليوني ســعيا إىل كفالــة أن تكــون اليونيفيــللل

 مـع عـدد مـن        مـشاورات   إدارة عمليات حفظ الـسالم     عقدت،  ذلك الصدد ويف  . املوكلة إليها 
ل، بـشأن أفـضل الـسبل للمـضي         يـ  فـضال عـن اليونيف     ،الدول األعضاء والبلدان املسامهة بقـوات     

ــدما ــسالم،    . ق ــظ ال ــات حف ــزم إدارة عملي ــع   بوتعت ــق م ــسيق الوثي ــلاالتن ــن  ليونيفي ــهاء م ، االنت
وأنـــوي تقـــدمي النتـــائج واالســـتنتاجات الرئيـــسية     . ٢٠١١ االســـتعراض حبلـــول هنايـــة عـــام   

  .٢٠١٢لالستعراض إىل جملس األمن يف أوائل عام 
  

  نزع سالح اجلماعات املسلحة  - جيم  
على النحو املبني يف تقاريري السابقة، ال يـزال احتفـاظ حـزب اهللا بقـدرات عـسكرية                  - ٣٣
مبـا ميثـل    الدولة اللبنانيـة،    سيطرة  رية واحتفاظ مجاعات مسلحة أخرى بأسلحة خارج نطاق         كب

ــهاكا ل ــرارات انتـ ــشك)٢٠٠٦ (١٧٠١، و )٢٠٠٦ (١٦٨٠، و )٢٠٠٤ (١٥٥٩لقـ  الن، يـ
   .أراضيهاسيادهتا بشكل كامل على بسط حتديا خطريا لقدرة الدولة اللبنانية على 

نـه حيـتفظ بترسـانة عـسكرية كـبرية منفـصلة عـن تلـك         واستمر حزب اهللا يف اإلقـرار بأ      - ٣٤
ويف رســالة مؤرخــة .  ضــد إسـرائيل دم أغراضــا دفاعيـة ختــ ااخلاصـة بالدولــة اللبنانيـة، مــدعيا أهنـ   

التأكيد علـى شـواغلها     اإلسرائيلية  كومة  احل، أعادت   (S/2011/537) ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٥
  . رة العسكرية يف لبنانالبالغة املتعلقة باستمرار تسلح حزب اهللا وزيادة القد

، ٢٠٠٦خالل احلوار الـوطين للقـادة اللبنـانيني يف عـام     ذ خوبالرغم من القرار الذي اتُ   - ٣٥
 تقــدم حيــرز أي والــذي جــرى التأكيــد عليــه يف االجتماعــات الالحقــة للحــوار الــوطين، مل        

 القيـادة   -لسطني  يتعلق بتفكيك القواعد العسكرية اليت حتتفظ هبا اجلبهة الشعبية لتحرير ف           فيما
متـداد احلـدود بـني لبنـان        علـى ا  باسـتثناء واحـدة     وتوجد مجيع القواعـد     .  وفتح االنتفاضة  العامة
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وهــي تــشكل . لطة احلكوميــة ينــتقص مــن الــسيادة اللبنانيــة والــسهــاوال يــزال وجود. وســوريا
 العربيـة   الفعالـة علـى احلـدود الـشرقية بـني لبنـان واجلمهوريـة             الـسيطرة   حتديا أيـضا أمـام حتقيـق        

تفكيــك القواعــد العــسكرية التابعــة  إىل الــسلطات اللبنانيــة دأبــت علــى دعــوة  وقــد . الــسورية
 القيادة العامة وفتح االنتفاضـة، ودعـوة حكومـة اجلمهوريـة            -للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني     

  .تعاون مع هذه اجلهودإىل الالعربية السورية 
ويف . نيني يف عني احللوة غـري مـستقرة      جئني الفلسطي وال تزال احلالة األمنية يف خميم الال        - ٣٦

أغسطس، وعقب حماولة اغتيـال القائـد العـسكري لفـتح يف لبنـان، انـدلعت                / آب ٦ و   ٥يومي  
طـالق النـار بعـد      وقـف إل   واتفـق علـى      .عنيفة بني الفصائل املـسلحة يف عـني احللـوة         اشتباكات  

بت إحــدى املــدارس التابعــة وأصــي .ســاعات مــن القتــال الــذي جنــم عنــه إصــابة عــدة أشــخاص 
بقنبلـة صـاروخية،   لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      

وال تــزال مثــة خمــاوف مــن أن تــؤدي الظــروف الــصعبة الــيت تــسود  .ممــا جنــم عنــه أضــرار ماديــة
تلــك وبــالرغم مــن  .املخــيم إىل تعزيــز موقــع اجلماعــات املــسلحة املتــشددة الــيت تعمــل بداخلــه 

 يف نياملــسؤولني األمنــيني الفلــسطيني  مــع  الــسلطات اللبنانيــة أن التعــاون   اعتــربت  احلــوادث، 
وقــام حممــود عبــاس، رئــيس الــسلطة  .أمــن املخيمــات ال يــزال مرضــياكفالــة املخيمــات بــشأن 

أغـــسطس، وشـــدد علـــى   / آب١٩ إىل ١٦الفلـــسطينية، بزيـــارة لبنـــان خـــالل الفتـــرة مـــن      
ــالقوانني    الالجــئني  أن ــان ليــسوا يف حاجــة إىل أســلحة وجيــب أن يلتزمــوا ب الفلــسطينيني يف لبن

  .اللبنانية احمللية
وحــدثت زيــادة يف عــدد احلــوادث األمنيــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مبــا يــربز     - ٣٧

الدولـة  سـيطرة   التهديدات اليت تشكلها على أمن لبنان اجلماعات املسلحة اخلارجة عـن نطـاق              
سبتمرب، ونتيجة لـرتاع شخـصي، وقعـت صـدامات          / أيلول ١٢ويف  . وانتشار األسلحة يف البلد   

حــزب اهللا وفلــسطينيني مــسلحني مــن اســتخدام أســلحة ثقيلــة فيمــا بــني  انطــوت علــى عنيفــة 
مــسلحني علــى مــشارف خمــيم بــرج الرباجنــة لالجــئني يف بــريوت، ممــا أســفر عــن إصــابة عــدة   

 شخـصا يف صـدام مـسلح انـدلع بـني            ١٦إصـابة   بأيضا  أفيد  بتمرب،  س/ أيلول ١٩ويف  . أشخاص
الرعايــا يوليــه ســراح / متــوز١٤طلــق يف ويف تطــور إجيــايب، أُ. عــائلتني حمليــتني يف منطقــة صــيدا

سـبتمرب،  / أيلـول  ٢٠ ويف وقت الحـق، يف       .مارس/ن كانوا قد اختطفوا يف آذار     اإلستونيني الذي 
الرعايــا األشــخاص الــذين يــدعى قيــامهم باختطــاف  واجهــت قــوات األمــن الــداخلي اللبنانيــة  

غــرب البقــاع، وقتلــت اثــنني منــهم وألقــت القــبض علــى أربعــة يف اإلســتونيني الــسبعة يف قريــة 
  . أشخاص آخرين
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أنـه ينبغـي نـزع سـالح اجلماعـات املـسلحة عـن طريـق عمليـة يتـوىل             أعتقـد   زلـت   ما  و  - ٣٨
 لسلطة حكومة لبنان علـى كامـل أراضـيها، حـىت            قيادهتا اللبنانيون تؤدي إىل االستعادة الكاملة     

 والتـزم القـادة اللبنـانيون     .الدولـة تلـك اخلاصـة ب    ال يكون يف لبنان أي أسلحة أو سلطة خبـالف           
، عنـدما قـرروا عقـد جلنـة للحـوار الـوطين مـن أجـل االتفـاق               ٢٠٠٨مـايو   /هبذه العملية يف أيار   

سـيطرة   األسـلحة اخلارجـة عـن نطـاق          على استراتيجية وطنية للـدفاع تنظـر بـدورها يف مـسألة           
وإنـين أرحـب    . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤إال أن جلنة احلوار الوطين مل جتتمع منذ          .الدولة

ــورك يف      ــه يف نيوي ــدما التقيــت ب ــرئيس ســليمان عن ــد ال ــول٢٢بتأكي ــه ٢٠١٠ســبتمرب / أيل  بأن
   .يف أقرب وقت ممكنحلوار الوطين اسيدعو من جديد إىل عقد 

  
  حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود   -دال   

، أنـه يــتعني علــى مجيــع الــدول أن  )٢٠٠٦ (١٧٠١قــراره وجــب قـرر جملــس األمــن مب   - ٣٩
كيـان أو فـرد يف لبنـان بأسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد          أي متنع مواطنيهـا مـن بيـع أو تزويـد           

ومل تبلــغ حكومــة  .انطالقــا مــن أراضــيها أو باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــيت ترفــع علمهــا 
وخـالل   ).٢٠٠٦ (١٧٠١حلظـر توريـد األسـلحة الـذي يفرضـه القـرار             انتـهاك   لبنان عـن أي     

ادعاءاهتـا  تأكيـد   اإلسرائيلية  كومة  احلإسرائيل، كررت   إىل  زيارة أجراها مؤخرا منسقي اخلاص      
واجلمهوريــة العربيــة لبنــان بــني حبــدوث انتــهاكات كــبرية حلظــر توريــد األســلحة عــرب احلــدود  

علــى حممــل اجلــد، فهــي ليــست يف االدعــاءات ويف حــني تأخــذ األمــم املتحــدة هــذه  .لــسوريةا
   .وضع يتيح هلا التحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل

حكومـة لبنـان بتـأمني حـدوده       ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ هقـرار ويطالب جملس األمن أيضا يف        - ٤٠
مــن عتــاد إىل لبنــان دون  وغريهــا مــن نقــاط الــدخول ملنــع دخــول األســلحة أو مــا يتــصل هبــا     

 ٢٠١٠ينــاير /ورغــم االلتــزام الــذي أعربــت عنــه احلكومــة اللبنانيــة يف كــانون الثــاين .موافقتــها
بإقرار استراتيجية وطنية شاملة إلدارة احلدود، مل حيرز أي تقـدم يف هـذا الـصدد خـالل الفتـرة                    

سيق الـدعم الـذي تقدمـه       املعلومـات وتنـ   تبـادل   واستمرت اجلهات املاحنة يف      .املشمولة بالتقرير 
ومـع ذلـك، يـؤدي عـدم وجـود      . إىل الوكاالت األمنية يف لبنان من أجل حتـسني إدارة احلـدود           

  .اجلهدأموال إضافية لذلك استراتيجية وطنية إىل إعاقة ختصيص 
نـشر أفـراد األمـن إلدارة احلـدود         عملية  وأبلغت السلطات اللبنانية منسقي اخلاص بأن         - ٤١

احلدود الـشمالية مـع     جهة مراقبة   وال تزال   . تقريري األخري صدور  تغيري منذ   ي  أ امل يطرأ عليه  
وعلـى احلـدود الـشرقية،    . إىل القوة املـشتركة ملراقبـة احلـدود   موكلة  اجلمهورية العربية السورية    
وتنظـر اجلهـات املاحنـة يف تقـدمي تـدريب            . الثانيـة  يـة كتيبـة احلدود  اليواصل اجليش اللبناين نـشر      

 الثانيــة وإىل وكــاالت األمــن الــيت تقــوم بتــشغيل نقــاط العبــور   يــةكتيبــة احلدودال ومعــدات إىل
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نشر كتيبـة حدوديـة ثالثـة سـتعمل بـني قريـة عرسـال               خيطط ل اللبناين  اجليش  زال  يوال   .القانونية
  .ونقطة العبور الرئيسية يف املصنع

اجلمهوريــة العربيــة يف  األمــم املتحــدة بــأن تــدهور احلالــة األمنيــة اللبنــايناجلــيش  وأبلــغ  - ٤٢
احلـدود منعـا لـدخول األسـلحة        مراقبـة   اعتماد تدابري متزايدة مـن أجـل        دفع هبا إىل    قد  السورية  

 عن حوادث هتريـب أسـلحة مـن سـوريا           اللبنايناجليش  بلغ  يومل  . واألفراد العسكريني إىل لبنان   
أســلحة وبــالرغم مــن ذلــك، صــرح مــسؤولون آخــرون علنــا حبــدوث حــاالت نقــل  . إىل لبنــان

  .ووقود عرب احلدود يف االجتاهني
السورية قرب احلدود مع لبنان إىل تدفق ما يزيـد عـن       البلدات  وأدى العنف املندلع يف       - ٤٣
ويف أواخــر . ٢٠١١أبريــل /نيــسانمطلــع شــخص عــرب احلــدود الــشمالية للبنــان منــذ   ٥ ٠٠٠

ن العنـف، بتـسجيل    مواطن سوري ممن فروا مـ      ٣ ١٠٠أكتوبر، قام ما يزيد عن      /تشرين األول 
 ومفوضــية األمــم اللبنانيــةلحكومــة لالتابعــة لإلغاثــة العليــا اهليئــة أمســائهم بــشكل مــشترك لــدى 

بـشأن تقـدمي    احلكومة اللبنانية   وتنسق األمم املتحدة بشكل وثيق مع        .املتحدة لشؤون الالجئني  
   .املساعدة إىل النازحني، وكذلك بشأن املسائل املتعلقة حبمايتهم

دة حـوادث عـرب احلـدود اشـترك فيهـا           عـ الفترة املشمولة بـالتقرير، وقعـت       لى مدى   وع  - ٤٤
ويف بعض احلاالت، أطلـق اجلـيش الـسوري النـار عـرب احلـدود حنـو األراضـي                    .اجليش السوري 

اللبنانيـة، مـستهدفا أفـرادا حــاولوا الفـرار مـن ســوريا، ممـا جنـم عنـه مقتــل شـخص واحـد علــى           
 كل من احلـدود     عرب ن اجليش السوري بعمليات توغل يف لبنا      أخرى، قام مناسبات  ويف   .األقل

الــشرقية والــشمالية علــى حــد ســواء، وامتــدت بعــضها ملــسافة ثالثــة كيلــومترات يف األراضــي   
ــة ــشرين األول٤، يف املناســباتويف إحــدى . اللبناني ــراد مــصفحة   / ت ــة أف ــوبر، أغــارت ناقل أكت
أضرار كبرية باملمتلكـات    إحلاق  ا أسفر عن    على املنطقة احلدودية قرب قرية عرسال، مم      سورية  
اللبنــاين وحكومــة لبنــان تــشاورت معهــم األمــم املتحــدة   يف اجلــيش  نوأقــر مــسؤولو .اخلاصــة
الــيت اشــترك فيهــا اجلــيش الــسوري قــرب املنــاطق احلدوديــة، ولكنــهم    احلــوادث هــذه بوقــوع 

بـل  ، مـة أو مرسـومة  ليست احلـدود فيهـا معلَ  أشاروا إىل أن هذه احلوادث قد وقعت يف مناطق     
للجـيش  تيجة لذلك، أصدر الـرئيس سـليمان تعليماتـه          نو. نزاع يف بعض األماكن   وهي موضع   

كـي ُتحتـرم     بإجراء اتـصاالت مـع اجلـيش الـسوري فيمـا يتعلـق بعمليـات التوغـل هـذه                     اللبناين
  . سيادة لبنان

لـسورية متـأثرة سـلبا    وال تزال اإلدارة الفعالة للحـدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة ا        - ٤٥
، وباسـتمرار وجـود القواعـد العـسكرية التابعـة للجبهــة      غـري معلَمـة أو مرسـومة   بكـون احلـدود   
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ــادة العامــة وفــتح االنتفاضــة  -الــشعبية لتحريــر فلــسطني   احلــدود واملوجــودة علــى جــانيب   القي
   .البلدين بني
  

  األلغام األرضية والقنابل العنقودية   - هاء  
ــاين،    لألعمــال اللبنــاين ُيعــد املركــز   - ٤٦ املتعلقــة باأللغــام، وهــو وحــدة تابعــة للجــيش اللبن

السلطة الوطنية لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف لبنـان الـيت تـضطلع باملـسؤولية التامـة عـن إدارة                    
سـبتمرب، غـري مركـز األمـم املتحـدة       /ويف أيلـول   .نسانيةاإلألغراض  لمجيع عمليات إزالة األلغام     

فريق األمم املتحـدة املعـين بـدعم اإلجـراءات املتعلقـة            ليصبح   األلغام امسه رمسيا     لتنسيق مكافحة 
باأللغـام، كـي يعكــس بـشكل أفــضل دوره بعـد تــسليمه لواجبـات التنــسيق إىل املركـز اللبنــاين       

األمـم املتحـدة املعـين    وال يـزال فريـق   . ٢٠٠٩ينـاير  /املتعلقة باأللغـام يف كـانون الثـاين   لألعمال  
املتعلقة باأللغام يف تعبئة املـوارد      لألعمال  يدعم املركز اللبناين    ءات املتعلقة باأللغام    بدعم اإلجرا 

  .يف حدود قدراتهواالتصال 
ويستمر فريق األمم املتحدة املعين بـدعم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف تقـدمي الـدعم                    - ٤٧
 الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، لوخــال. يف أنــشطة إزالــة األلغــام علــى اخلــط األزرق اليونيفيــل إىل 
ــسجيل  مت ــصف  ١٢ت ــا إضــافيا قُ ــع إىل     ت موقع ــدد املواق ــوع ع ــصل جمم ــة، لي ــل العنقودي  بالقناب

ــدعم اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام    وقــدم فريــق  . موقعــا ١ ١٤٧ ــضا األمــم املتحــدة املعــين ب أي
كمــا قــدم  الــضحايا املتعلقــة باأللغــام يف جمــال مــساعدة لألعمــال املــساعدة إىل املركــز اللبنــاين 

يف اتفاقية الـذخائر العنقوديـة الـذي استـضافه لبنـان      إىل االجتماع الثاين للدول األطراف الدعم  
أعمــال  وفــدا يف ١٣٠وشــارك . ســبتمرب/ أيلــول١٦ إىل ١٢خــالل الفتــرة مــن والــذي انعقــد 

  . دولة غري موقعة حضرت املؤمتر بصفة مراقب٣٠، من ضمنهم ما يزيد على االجتماع
  

  ترسيم احلدود  - واو  
، حكومـــة )٢٠٠٦ (١٦٨٠ مـــن قـــراره ٤يف الفقـــرة بـــشدة، شجــــع جملـــس األمـــن   - ٤٨

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

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ووجه اجمللس من جديد هذه الدعوة يف قراره  .ل نزاعحم أو
وتعليمهـا  احلـدود   ترسـيم   ومل يتحقق أي تقدم خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير صـوب               - ٤٩

  . تقريري األخريصدور بني لبنان واجلمهورية العربية السورية منذ 
. الفتــرة املــشمولة بــالتقريرومل حيــرز أي تقــدم يف مــسألة منطقــة مــزارع شــبعا خــالل     - ٥٠

وبالرغم من طلبايت املتكررة، مل أتلق أي رد من اجلمهورية العربية الـسورية أو إسـرائيل بـشأن                  
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 (S/2007/641)) ٢٠٠٦ (١٧٠١ يف تقريري عـن تنفيـذ القـرار          لمنطقة الوارد ل املؤقتتحديد  ال
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠الصادر يف 

  
   األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانأمن وسالمة قوة  -ثالثا   

عليهـا  شن   لثاين هجوم إرهـايب مباشـر يُـ        اليونيفيل، تعرضت   ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٦يف    - ٥١
قافلــة إىل إصــابة قنبلــة مزروعــة علــى جانــب الطريــق أدى انفجــار يف غــضون شــهرين، عنــدما 

حلي الـذي   مرورهـا علـى الطريـق الرئيـسي الـسا         عنـد   لوجستية لليونيفيـل جنـوب بلـدة صـيدا،          
رح ستة من عناصر حفـظ الـسالم بـالقوة يعملـون مـع الوحـدة                وُج. يربط بريوت جبنوب لبنان   

ووقـع اهلجـوم علـى بعـد سـبعة كيلـومترات            . الفرنسية، تعني نقل ثالثة منهم إىل فرنسا للعالج       
مـايو وأسـفر عـن إصـابة سـتة مـن عناصـر حفـظ         / أيـار ٢٧تقريبا جنوب اهلجوم الذي وقـع يف        

ــالـــسالم  وأجـــرت ). S/2011/406انظـــر (يعملـــون مـــع الوحـــدة اإليطاليـــة  ابعني لليونيفيـــل التـ
وجتـري الـسلطات الفرنـسية أيـضا        . السلطات اللبنانية واليونيفيل حتقيقا يف احلادث علـى الفـور         

ونددت كل السلطات اللبنانيـة العليـا       . ومل يعلن أحد مسؤوليته عن اهلجوم     . حتقيقا يف احلادث  
  . الزعماء السياسيون من كل التوجهات السياسية أيضا كما ندد بهباهلجوم 

ــوط يف            - ٥٢ ــن اخلي ــدد م ــع ع ــا بتتب ــوم حالي ــا تق ــل أهن ــة اليونيفي ــسلطات اللبناني وأبلغــت ال
ــذين   ــساحلي  تعرضــت هلمــا  التحقيقــات يف اهلجــومني الل ــق الرئيــسي ال ــل علــى الطري . اليونيفي

  .ي شخصتزال التحقيقات مستمرة ولكن مل يلق القبض على أ وال
اسـتمرار التهديـد اإلرهـايب ضـد اليونيفيـل،      يوليه / متوز٢٦الذي وقع يف ويبني اهلجوم     - ٥٣

وردا علــى . وخــصوصا علــى طــول طريــق اإلمــداد الرئيــسي لليونيفيــل خــارج منطقــة عملياهتــا 
ذلك، عقدت اليونيفيـل والـسلطات اللبنانيـة عـدة اجتماعـات ملناقـشة احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري                     

بتعزيــز وجــوده يف مواقــع رئيــسية علــى طــول طريــق   اجلــيش اللبنــاين قــام قــد إضــافية، وأمنيــة 
وإضـافة  . رافق مجيع قوافـل اليونيفيـل مشـال هنـر الليطـاين        ياإلمدادات الرئيسي لليونيفيل وأصبح     

إىل ذلك، تقوم اآلن دوريات قوات األمن الـداخلي بتركيـز أنـشطتها علـى الطريـق الـساحلي،                   
وقامـت اليونيفيـل مـن جانبـها بتطبيـق تـدابريها اخلاصـة الراميـة إىل          . ن صيدا ال سيما بالقرب م   

وعلـى الـرغم مـن      .  احلكومة اللبنانيـة   التدابري اليت اختذهتا  لة  ختفيف املخاطر، واليت وضعت لتكم    
التزام مجيع األطراف بكفالـة سـالمة وأمـن اليونيفيـل، وتـولِّي حكومـة لبنـان مـسؤولية احلفـاظ                     

اليونيفيـل باسـتمرار مبراجعـة مـا وضـعته مـن خطـط         قامـت   ون وحفظ النظـام،     على سيادة القان  
أمنية وتدابري ختفيف املخاطر، وعقد دورات تدريبية لتوعيـة أفرادهـا بـشؤون الـسالمة، وتنفيـذ               

اليونيفيـل والـسلطات اللبنانيـة التعـاون مـن          واصلت  و. حلماية القوة أصوهلا  أعمال يف منشآهتا و   
  .يقة املالئمة جلميع التهديدات األمنيةأجل ضمان التصدي بالطر
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وواصـــلت اليونيفيـــل متابعـــة القـــضايا املرفوعـــة يف احملكمـــة العـــسكرية اللبنانيـــة ضـــد    - ٥٤
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ١٠ويف  . بـالتخطيط لـشن هجمـات علـى اليونيفيـل          أشخاص متـهمني    

لــشن والتخطــيط   أشــخاص متــهمني حبيــازة أســلحة ومتفجــرات     ١٠علــى بالــسجن كــم ُح
ــل    ــة واليونيفي ــاين واملنــشآت األمني ــام   . هجمــات ضــد اجلــيش اللبن ويف قــضية مــشاهبة، مثُــل أم

 تـــشرين ١٨إىل رفعـــت جلـــسة احملكمـــة و. ســـبتمرب/ أيلـــول٢٩احملكمـــة ثالثـــة أشـــخاص يف 
  .نوفمرب/الثاين

  
  انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -رابعا   

 فـرداً،   ١٢ ٤٨٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١يونيفيـل يف    للالعسكري  إمجايل القوام   بلغ    - ٥٥
 موظفـــاً دوليـــاً، ٣٥٣اليونيفيـــل ويف نفـــس هـــذا التـــاريخ، ضـــمت . مـــن النـــساء  منـــهم ٥٢٢
وتتلقـى  .  منـهم مـن النـساء      ١٧٠ موظفـاً وطنيـاً مـن املـدنيني،          ٦٦٣منهم من النساء؛ و      ١٠٠

املتحـدة   قيب لبنـان التـابع هليئـة األمـم           مراقباً عسكرياً من فريق مرا     ٥٣اليونيفيل الدعم أيضا من     
  . نساء٧ملراقبة اهلدنة، من بينهم 

اليونيفيل معظم التوصـيات الرئيـسية املنبثقـة عـن االسـتعراض الـتقين الـذي                قد نفذت   و  - ٥٦
واســتكملت الكتيبــة األيرلنديــة . واليونيفيــل شــاركت يف إجرائــه إدارة عمليــات حفــظ الــسالم 

. مـسؤوليتها ضـمن جمـال   يونيـه وبلغـت قـدرهتا العملياتيـة الكاملـة      /نانتشارها يف أواخـر حزيـرا     
النشر إىل متكني الكتيبـة الفرنـسية مـن اسـتكمال انـدماجها يف القـوات االحتياطيـة                  ذلك  وأدى  

  .لقائد القوة، وهو ما أصبح مكسبا مهما رهن تصرف رئيس البعثة وقائد القوة
 أهنـا سـتخفض مـسامهتها يف اليونيفيـل يف           وأبلغت إيطاليا إدارة عمليات حفظ الـسالم        - ٥٧

نوفمرب، األمر الذي يقتضي إعادة تشكيل انتـشار اليونيفيـل، ال سـيما يف القطـاع          /تشرين الثاين 
. أكتـوبر /ويف الوقت نفسه، ُنشر أفراد عسكريون آخرون من ماليزيـا يف تـشرين األول             . الغريب

نـوفمرب بكتيبـة    /منركية يف تشرين الثاين   وسيستعاض عن كتيبة اللوجستيات املتعددة األدوار الدا      
ــساوية   ــددة األدوار من ــل      . لوجــستيات متع ــة العم ــسية أخــرى إىل فرق ــفينة إندوني ــضمت س وان

ــة يف تــشرين األول ــادة ضــمن فرقــة العمــل     /البحري ــوبر، وســتقوم الربازيــل بنــشر ســفينة قي أكت
  .نوفمرب/البحرية حبلول منتصف تشرين الثاين

ألغـراض  بنانيـة وضـع األراضـي واملرافـق رهـن تـصرف اليونيفيـل               وتواصل احلكومة الل    - ٥٨
إال أن مسألة متـأخرات اإلجيـار، املـستحقة علـى احلكومـة ملـالك األراضـي اخلاصـة،                   . انتشارها

ونتيجـة لـذلك، تعرضـت اليونيفيـل        . أثارت لدى اجلمهور بعض املشاعر السلبية ضد اليونيفيل       
سبتمرب، وافقـت احلكومـة اللبنانيـة علـى         / أيلول ٢١يف  و. لبعض القيود احملدودة يف حرية تنقلها     



S/2011/715  
 

11-59332 17 
 

ملالك العقارات اليت تستخدمها اليونيفيل، يعـود بعـضها         مستحقة عليها   تسديد متأخرات إجيار    
  .إىل سنوات كثرية

  
  مالحظات  -خامسا  

يشجعين استمرار احلالة مـستقرة بوجـه عـام يف لبنـان، وخـصوصا يف منطقـة عمليـات                     - ٥٩
 ١٧٠١يوليــه التزامهــا بــالقرار / متــوز٧رحــب بــإعالن حكومــة لبنــان املــشكَّلة يف وأ. اليونيفيــل

اإلسـرائيلية  كومـة   احلوأرحب أيضا باسـتمرار التـزام       . لليونيفيلدعمها  ، وإعراهبا عن    )٢٠٠٦(
علـى  احلكومتني اللبنانية واإلسرائيلية باحلفاظ     ويشجعين أيضا التزام    . لليونيفيلدعمها  بالقرار و 

ل القتاليـة واالحتـواء الـسريع للحـوادث مـن خـالل الترتيبـات األمنيـة املوضـوعة،                   وقف األعمـا  
ومـع ذلـك، فـال يـزال القلـق يـساورين مـن            . ليونيفيـل التابعـة ل  سيما آليـة االتـصال والتنـسيق         ال

، وأدعــو كــال مــن إســرائيل ولبنــان إىل )٢٠٠٦ (١٧٠١الركــود يف تنفيــذ قــرار جملــس األمــن 
  . زاماهتما مبوجب هذا القرارالوفاء بصورة كاملة بالت

يوليه على أفـراد اليونيفيـل وأسـفر    / متوز٢٦يف شن  وأكرر إدانيت القوية للهجوم الذي        - ٦٠
ــل وســالمتهم مــن    . عــن جــرح ســتة مــن عناصــر حفــظ الــسالم    ــراد اليونيفي ــزال أمــن أف وال ي

يونيفيـل، بـسبل    التـزام بـضمان أمـن وسـالمة ال        احلكومة اللبنانيـة    ويقع على   . األولويات احلامسة 
وأرحــب . تــشمل تــدابري مــضادة فعالــة، وتقــدمي مــرتكيب اهلجمــات علــى اليونيفيــل إىل العدالــة 

ــة طريــق اإلمــداد اللوجــسيت الرئيــسي       ــة مــع اليونيفيــل لتحــسني محاي بتعــاون الــسلطات اللبناني
 سـتبمرب الـرئيس سـليمان ورئـيس    /، وكذلك االلتزامات اليت أعرب عنـها يل يف أيلـول          يونيفيللل

  .الوزراء ميقايت ببذل ما يف وسعهما حلماية موظفي األمم املتحدة
أغـــسطس / آب٥وكمـــا كـــررت يف الرســـالة الـــيت وجهتـــها إىل جملـــس األمـــن يف         - ٦١

(S/2011/488)                     ويف تقاريري الـسابقة، فـإن حريـة تنقـل اليونيفيـل وسـالمة وأمـن أفرادهـا جـزء
م مــن اضــطالع اليونيفيــل مبعظــم أنــشطتها وعلــى الــرغ. يتجــزأ مــن تنفيــذها الفعــال ملهامهــا ال

، فإنــه يــساورين القلــق إزاء اســتمرار وقــوع احلــوادث الــيت تعــوق   مــن دون حــوادثالعملياتيــة
وأشـعر بـالقلق بوجـه      . حرية تنقل اليونيفيل وتعرض سالمة وأمن عناصر حفظ السالم للخطـر          

 اليونيفيـل، وأنـه   إذ أن عدة من هذه احلوادث انطوت على هجوم عنيف شن على أفراد         خاص  
. تلـك احلــوادث ويلقـي ذلــك بالـشك علـى دوافــع الـضالعني يف     . طـابع مــنظم يف بعـضها  ظهـر  

 عن كفالة حرية التنقل ألفراد اليونيفيل يف منطقـة العمليـات يف املقـام               األساسية وتقع املسؤولية 
 حازمــة وأناشــد الــسلطات اللبنانيــة أن تتخــذ إجــراءات . األول علــى عــاتق الــسلطات اللبنانيــة

وحامسة ضد اجلنـاة، وإجيـاد سـبل للتعـاون مـع اليونيفيـل علـى تعزيـز الـرد علـى هـذه احلـوادث              
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وجيب اختاذ تدابري فعاليـة لتقييـد ومنـع مجيـع احلـوادث الـيت تعـوق حريـة تنقـل                     . والتحقيق فيها 
  .اليونيفيل وتعريض سالمة وأمن عناصر حفظ السالم للخطر

 خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــان أخطرهــا  ووقعــت تــوترات وحــوادث متفرقــة   - ٦٢
لفتـرة قـصرية بـني جنـود اجلـيش اللبنـاين وجنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                    تبادل إطالق النـار     

وأشعر بالقلق إذ أن الوضع ال يـزال هـشا علـى طـول اخلـط األزرق وأنـه                 . أغسطس/ آب ١ يف
 لبنـان وإسـرائيل وفقـا للقـرار         املـسائل العالقـة بـني     من املرجح أن يظل كـذلك إىل أن يـتم حـل             

٢٠٠٦( ١٧٠١ .(  
ويف هذا الصدد، فإنين أكرر دعويت إىل الطـرفني إىل اسـتغالل البيئـة االسـتراتيجية الـيت          - ٦٣

، واملـضي قـدما حنـو تنفيـذ اهلـدفني          جلـيش اللبنـاين   ساعدت اليونيفيل على إنشائها بالتعاون مع ا      
وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل        ، ومهـا تـأمني   )٢٠٠٦ (١٧٠١الرئيسيني للقرار  

وسيكون من الصعب احلفاظ على البيئة االستراتيجية الراهنة وعلى الترتيبـات           . األجل للصراع 
  . األمنية ما مل يتم املضي قدما حنو حتقيق هذين اهلدفني

ويف الوقت نفسه، يتعني على كـال الطـرفني مواصـلة االلتـزام الكامـل بوقـف األعمـال                     - ٦٤
قتاليــة؛ واالحتــرام التــام للخــط األزرق بكليتــه؛ ومواصــلة العمــل مــع اليونيفيــل لوضــع تــدابري ال

لبناء الثقة، على طول اخلط األزرق، مبا يف ذلك تعليمـه بـشكل واضـح؛ والعمـل                 عملية وبناءة   
ــة االتــصال والتنــسيق   ــز آلي وأود علــى وجــه اخلــصوص التــشديد علــى ضــرورة أن   . علــى تعزي

ذلـك  يف احلـاالت الـيت تتطلـب    لجـوء إىل إطـالق النـار حتـت أي ظـرف، إال       يتجنب الطرفان ال  
يف مجيـع األوقـات بأقـصى    التحلـي  وأناشـد كـال الطـرفني     . عن النفس للدفاع الفوري   بوضوح  

  . درجات ضبط النفس واملسؤولية فيما يتعلق بوقف األعمال القتالية
ففيمــا يتعلــق . الطــرفنيوهنــاك أيــضا إجــراءات أخــرى جيــب أن يــضطلع هبــا كــلٌ مــن    - ٦٥

بإسرائيل، تشمل اإلجراءات انسحاب جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي مـن اجلـزء الـشمايل مـن                
قريــة الغجــر واملنــاطق املتامخــة الواقعــة مشــال اخلــط األزرق والوقــف الكامــل النتــهاكات اجملــال 

ــاين  ــة ع    . اجلــوي اللبن ــسلطة الفعلي ــشمل اإلجــراءات بــسط ال ــان، ت ــق بلبن ــع  وفيمــا يتعل لــى مجي
فيمـا يتعلـق    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١األراضي اللبنانية وكفالة تنفيذ قرارات احلكومة وأحكام القـرار          

إنشاء منطقة خالية مـن أي أفـراد مـسلحني أو معـدات أو أسـلحة خبـالف مـا خيـص احلكومـة                 ب
  . واليونيفيل

يف حجــم أنــشطتها وعــدد أفرادهــا  الكــبري ليونيفيــل اوبعــد مخــس ســنوات مــن توســع    - ٦٦
ــ ــن القــرار    عق ــس األم ــاذ جمل ــت   ، )٢٠٠٦ (١٧٠١ب اخت ــان الوق ــد ح ــراء اســتعراض  فق إلج

 مـن  جلـيش اللبنـاين  وأتطلع إىل إجراء عملية احلوار االستراتيجي لتمكني ا    . يونيفيلاستراتيجي لل 
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ويهـدف  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١البدء يف تويل قدر أكرب من املسؤوليات األمنية املنبثقة عـن القـرار              
ــة لل احلــوار االســتراتيج  ــات الالزم ــد املتطلب ــاين  ي إىل حتدي ــيت صــدر   جــيش اللبن ــذ املهــام ال لتنفي

 ، وتيــسري نقــل املــسؤوليات تــدرجييا مــن اليونيفيــل إىل)٢٠٠٦ (١٧٠١تكليــف هبــا يف القــرار 
، يش اللبنـاين  وأشـعر باالمتنـان للبلـدان الـيت تقـدم دعمـا جوهريـا يف تزويـد اجلـ                  . اجليش اللبناين 

. ريــة، باملعــدات والتــدريب وأحــث اجملتمــع الــدويل علــى زيــادة دعمــه  يف ذلــك قواتــه البح مبــا
  .إىل اجليش اللبناين لبناء قدراتهيزال من الضروري أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة  وال
ومن األمور املشجعة االسـتقرار الـسياسي الـذي سـاد لبنـان منـذ تـشكيل احلكومـة يف                      - ٦٧
 بإصـدار  يونيـه / حزيـران ٣٠ام احملكمـة اخلاصـة للبنـان يف         يوليه، مبا يف ذلك يف ضوء قيـ       /متوز ٧

علـى أن تـبني     اللبنانيـة   كومـة   احلوأحـث   . يونيه/ حزيران ٣٠أربعة أشخاص يف    ضد  لوائح اهتام   
التزامهــا جبميــع قــرارات جملــس األمــن بطريقــة ملموســة وذلــك باختــاذ اإلجــراءات ذات الــصلة  

  .بتلك القرارات على أرض الواقع
ــان، وهــو مــا يــسلط الــضوء علــى     وأالحــظ بق  - ٦٨ ــة يف لبن ــادة وقــوع حــوادث أمني لــق زي

التهديد املستمر الذي تشكله اجلماعات املسلحة اخلارجة عن سيطرة الدولة وانتشار األسـلحة             
  .يف البلد

ويشكل وجود حزب اهللا وغريه من اجلماعـات املـسلحة اخلارجـة عـن سـيطرة الدولـة             - ٦٩
ــان وا   ــسيادة لبن ــستمرا ل ــدا م ــرارين    هتدي ــام للق ــذ الت ــوق التنفي ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ســتقراره، ويع

وأناشد الزعماء اللبنانيني املثابرة يف العملية السياسية الداخلية الراميـة إىل           ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ و
وأعـرب عـن األسـف    . نزع سالح اجلماعات املسلحة اليت تعمل خـارج نطـاق سـيطرة الدولـة          

ويف هــذا الــسياق، ومــع وجــود  . كثــر مــن عــامالــشديد لتعليــق أعمــال جلنــة احلــوار الــوطين أل 
، أشجع الرئيس سليمان على دعوة جلنة احلوار الوطين إىل االنعقـاد مـرة               اآلن ديدةاجلكومة  احل

الزعماء اللبنـانيني إىل إحـراز تقـدم حنـو اعتمـاد اسـتراتيجية               أخرى يف أقرب وقت ممكن وأدعو       
ة خـارج نطـاق سـيطرة الدولـة وتـؤدي إىل            املـسلحة العاملـ    دفاع وطنية تعاجل مسألة اجلماعات      

وأدعو أيضا حكومة رئيس الوزراء ميقايت إىل تنفيذ القرارات الـيت اختـذهتا جلنـة               . نزع سالحها 
  .احلوار الوطين يف املاضي

ويساورين القلق أيضا إزاء استمرار وجود قواعـد عـسكرية يف لبنـان لكـل مـن اجلبهـة                     - ٧٠
فهـذه القواعـد تـشكل حتـديا لقـدرة        .  العامة وفتح االنتفاضـة     القيادة -الشعبية لتحرير فلسطني    

بتفكيـك  اللبنانيـة   حكومة  لوأكرر مناشديت ل  . لبنان على إدارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية      
 والذي جـرى    ٢٠٠٦هذه القواعد العسكرية، على النحو املتفق عليه يف احلوار الوطين يف عام             

  .لعربية السورية بالتعاون التام مع هذه اجلهودتكراره منذئذ، وحلكومة اجلمهورية ا
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وأناشد مجيع الدول األعضاء أن متنع نقل األسلحة واألعتـدة ذات الـصلة إىل كيانـات                  - ٧١
اجلديـدة  احلكومـة اللبنانيـة     وأحـث   . أو أفراد يف لبنان دون احلصول على موافقة الدولة اللبنانية         

ئل منـها اعتمـاد االسـتراتيجية الـشاملة إلدارة         على تكثيف جهودها ملراقبـة حـدود البلـد، بوسـا          
وأشـعر باالمتنـان للـدول األعـضاء        . ٢٠١٠احلدود اليت التزمـت احلكومـة الـسابقة هبـا يف عـام              

اليت تقدم املساعدة من أجل حتسني قـدرات لبنـان علـى إدارة احلـدود، وأناشـد اجملتمـع الـدويل                     
  . باحلدود مبجرد اعتمادها الشاملة املتعلقة لبنانأن يدعم تنفيذ استراتيجية

ــة         - ٧٢ ــة العربي ــان واجلمهوري ــشتركة بــني لبن ــستمر جهــود ترســيم احلــدود امل وينبغــي أن ت
دون تـأخري، بـدءا مـن تفعيـل اللجنـة املـشتركة لترسـيم احلـدود               العالمات فيها   السورية ووضع   

. ة بـني البلـدين   ويشكل ترسيم احلدود عنـصرا حامسـا يف بنـاء عالقـة إجيابيـ             .  السورية -اللبنانية  
ــة   ــة الــ  وأحــث حكوم ــة العربي ــع   اجلمهوري ــاون م ــى التع ــة احلسورية عل ــة كوم ــاذ اللبناني يف اخت

ــة حنــو ترســيم حــدودها املــشتركة مــع لبنــان ووضــع    حمــددة خطــوات  ، العالمــات فيهــاوعملي
  ).٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٦ (١٧٠١للقرارين  وفقا
ل إىل حـل دبلوماسـي ملـسألة منطقـة          وأعتزم أيضا مواصـلة جهـودي الراميـة إىل التوصـ            - ٧٣

ويـتعني علـيَّ االعتـراف،      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار    ١٠مزارع شبعا، وفقا ألحكام الفقرة      
ل حلـ إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية         اسـتعداد   مع ذلك، أن هذه اجلهود قد أعاقها عدم         

ن تقــدمي رده علــى هــذين البلــديكــل مــن وأناشــد مــرة أخــرى . هــذه املــسألة يف الوقــت الــراهن
 ٢٠٠٧أكتــــوبر /املؤقــــت ملنطقــــة مــــزارع شــــبعا الــــذي قدمتــــه يف تــــشرين األولالتحديــــد 

  ).S/2007/641 انظر(
. وال تــزال احلالــة الــيت يواجههــا الالجئــون الفلــسطينيون يف لبنــان مــسألة مــثرية للقلــق    - ٧٤

قـانون الـضمان    وأدعو حكومة لبنـان إىل تطبيـق التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى قـانون العمـل و                   
، وذلــك مــن أجــل حتــسني فــرص العمــل ٢٠١٠أغــسطس /االجتمــاعي والــيت اعُتمــدت يف آب

ويـساورين القلـق الـشديد إزاء الـنقص املـستمر يف            . لالجئني الفلسطينيني يف لبنان بشكل فعـال      
التمويل الذي تواجهه وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق                   

، ســواء إلعــادة تــشييد خمــيم هنــر البــارد أو لرباجمهــا العاديــة الراميــة إىل تــوفري   )األونــروا( األدىن
وأحـث اجلهـات املاحنــة،   . التعلـيم األساسـي والرعايـة الـصحية األساســية لالجـئني الفلـسطينيني      

ولــن . فيهــا بلــدان املنطقــة، علــى مواصــلة دعمهــا لألونــروا، وزيــادة هــذا الــدعم إن أمكــن  مبــا
لتقدم احملرز يف كفالـة اإلعمـال الكامـل حلقـوق الالجـئني الفلـسطينيني مـساسا بـالقرار             يشكل ا 

  .املتعلق مبسألة الالجئني الفلسطينيني يف سياق اتفاق سالم شامل بني العرب وإسرائيل
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وأعــرب عــن شــكري ملنــسقي اخلــاص الــسابق لــشؤون لبنــان، الــسيد مايكــل وليــامز،    - ٧٥
بنان، لعمله القيـادي وجهـوده املخلـصة يف االضـطالع بالعمـل             الذي استكمل مدة خدمته يف ل     

وأود اإلشـادة بـرئيس بعثـة اليونيفيـل وقائـد القـوة             . املهم الذي تقوم به األمم املتحـدة يف لبنـان         
ــالغ       ــذين يواصــلون أداء دور ب ــل ال ــدنيني يف اليونيفي ــراد العــسكريني واملــوظفني امل ــع األف وجبمي

ز الـسالم واالسـتقرار يف جنـوب لبنـان، وكـذلك جبميـع مـوظفي                األمهية يف املساعدة على تعزي    
  .مكتب املنسق اخلاص لشؤون لبنان

 ١٧٠١وال أزال أدرك متامــا أن تنفيــذ إســرائيل ولبنــان اللتزاماهتمــا مبوجــب القــرار         - ٧٦
ويف األشـهر األخـرية، انـدلعت       . تؤثر عليه الديناميات اليت تؤثر علـى املنطقـة برمتـها          ) ٢٠٠٦(

  . طقة موجة من االحتجاجات الشعبية والتغيري السياسييف املن
ــه األزمــة الواقعــة يف       - ٧٧ ــأثري الــذي حتدث ــالغ إزاء الت ــزال يــساورين قلــق ب ــة وال ي اجلمهوري

وأشـجب بقـوة التـوغالت والغـارات     . سورية علـى احلالـة الـسياسية واألمنيـة يف لبنـان         العربية ال 
لـى البلـدات والقـرى اللبنانيـة، والـيت أسـفرت عـن              العنيفة الـيت تـشنها قـوات األمـن الـسورية ع           

وأدعــو حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل أن توقــف فــورا تلــك . وقــوع قتلــى وجرحــى
 ١٥٥٩لقـــرارات جملـــس األمـــن وفقـــا التـــوغالت وأن حتتـــرم ســـيادة لبنـــان وســـالمة أراضـــيه 

ك وقـــد تفـــضي هـــذه التـــوغالت وكـــذل). ٢٠٠٦ (١٧٠١ و )٢٠٠٦( ١٦٨٠و ) ٢٠٠٤(
ــعال فتيــل املزيــد مــن           ــوق اإلنــسان املتواصــلة يف ســورية إىل إش ــة الــسياسية وأزمــة حق األزم

  .التوترات داخل لبنان وخارجه
وأناشــد كــال مــن إســرائيل ولبنــان اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتحقيــق مــا يــسميه القــرار    - ٧٨

 حتقيــق وال يــزال اعتقــادي الراســخ أن. حــال طويــل األجــل حيكــم عالقتــهما) ٢٠٠٦ (١٧٠١
 أراضـيه واسـتقالله الـسياسي بـشكل كامـل ال ميكـن              ةذلك احلل وضمان سـيادة لبنـان وسـالم        

ينبغي فصلهما عن ضرورة بذل مجيع اجلهود املمكنة لتحقيـق سـالم عـادل ودائـم وشـامل                    وال
 ٣٣٨و ) ١٩٦٧ (٢٤٢يف الــــشرق األوســــط، اســــتنادا إىل تنفيــــذ قــــرارات جملــــس األمــــن 

  ).٢٠٠٣ (١٥١٥و ) ١٩٧٣(
  


	التقرير السابع عشر للأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006)
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير تقييما شاملا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) منذ صدور التقرير الأخير للأمين العام (S/2011/406) في 1 تموز/يوليه 2011. 
	* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	2 - وظلت الحالة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مستقرة عموما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتواصل سريان وقف الأعمال العدائية الذي تقرر في آب/أغسطس 2006 بين الطرفين، على الرغم من وقوع حادث خطير في 1 آب/أغسطس حيث تبادل أفراد من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق النار لفترة قصيرة عند نهر الوزاني على جانبي الخط الأزرق.
	3 - وفي 26 تموز/يوليه 2011، تعرضت قافلة لوجستية تابعة لليونيفيل إلى انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق جنوب بلدة صيدا. وجُرح ستة من عناصر حفظ السلام الذين يخدمون في الوحدة الفرنسية، نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا لتلقي العلاج. وكان هذا ثاني هجوم إرهابي ضد اليونيفيل في غضون شهرين.
	4 - وفي 7 تموز/يوليه، فازت حكومة رئيس الوزراء ميقاتي بالتصويت على الثقة في البرلمان اللبناني. وأعربت الحكومة في بيانها الوزاري عن التزامها بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006). وتمشيا مع هذا الالتزام، زار رئيس الوزراء ميقاتي جنوب لبنان ومقر اليونيفيل بعد بضعة أيام فقط من أداء حكومته لليمين. 
	5 - ويؤكد الطرفان التزامهما بالقرار 1701 (2006)، ما يضمن استمرار سريان وقف الأعمال العدائية. إلا أنهما لم يحرزا تقدما كبيرا في تنفيذ الالتزامات الرئيسية الأخرى بموجب القرار 1701 (2006)، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في هذا التقرير. وينبغي للطرفين أن يبذلا كل جهد ممكن للوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار إذا ما أريد تحقيق تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد بينهما وفقا لما يدعو إليه القرار. 
	6 - واستمرت الاضطرابات الجارية في الجمهورية العربية السورية منذ منتصف آذار/مارس بالتأثير في لبنان بطرق مختلفة. ولا تزال الأزمة في سوريا تشكل شاغلا رئيسيا يستقطب الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية. وعبر بضعة آلاف من الأشخاص الحدود الشمالية للبنان في الأشهر الستة الماضية، حيث فروا من العنف في البلدات السورية القريبة من الحدود. ونفذ الجيش السوري أيضا عددا من الإجراءات عبر الحدود، بما في ذلك إطلاق النار عبر الحدود وتنفيذ عدد من الغارات داخل الأراضي اللبنانية. 
	ثانيا - تنفيذ القرار 1701 (2006)
	ألف - الحالة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	7 - في الصباح الباكر من يوم 1 آب/أغسطس، فتح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي السياج التقني ونفذوا دورية راجلة في وادي مجرى نهر الوزاني. ورصد جنود الجيش اللبناني حركتهم. ووفقا للجيش اللبناني، رصد أحد جنوده وجود جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عند مدخل مجمع أحد المنتجعات على الضفة الغربية من النهر شمال الخط الأزرق. وأفاد الجيش اللبناني إنه أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء للتصدي لتوغل داخل الأراضي اللبنانية، وإن إطلاق النار التحذيري توقف عندما اتضح أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عادوا إلى الجانب الشرقي من النهر. وبعد نحو 10 دقائق، أدى إطلاق النار من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ثقب خزانات مياه على موقع قريب للجيش اللبناني. وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي أن جنوده لم يعبروا لا النهر ولا الخط الأزرق في أي نقطة خلال هذا النشاط. وتعرضوا بالأحرى إلى إطلاق نار من جندي من الجيش اللبناني عندما أكملوا صعودهم عائدين على التل نحو السياج التقني، وردوا على إطلاق النار بالمثل على الفور. 
	8 - ولم تكن اليونيفيل حاضرة في الموقع عند وقوع الحادث، ولم يبلغها الطرفان بالحادث إلا بعد وقوعه. وعند استلام الإخطار، أرسلت اليونيفيل على الفور دورية إلى الموقع لرصد الحالة والتدخل عند الاقتضاء. واتصل نائب قائد القوة مع نظرائه داعيا إلى استعادة الهدوء. وشرعت اليونيفيل في إجراء تحقيق على الفور وتعاون كلا الطرفين في توفير المعلومات ذات الصلة على الرغم من أنهما أعطيا روايتين متناقضتين عن الحادث. وخلص تحقيق اليونيفيل إلى أن تبادل إطلاق النار بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي يشكل خرقا لوقف الأعمال العدائية وانتهاكا للقرار 1701 (2006). غير أن اليونيفيل لم تكن قادرة على تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك بري للخط الأزرق. وفي أعقاب الحادث، زادت اليونيفيل عدد دورياتها في المنطقة.
	9 - وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي احتلاله للجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة من الأراضي الواقعة شمال الخط الأزرق، منتهكا بذلك القرار 1701 (2006). وفي مسعى لتيسير انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وضعت اليونيفيل اللمسات الأخيرة على مقترحاتها بشأن الترتيبات الأمنية، وأرسلته إلى الطرفين في 25 حزيران/يونيه للموافقة عليه. وفي 19 تموز/يوليه، أبلغ الجيش اللبناني اليونيفيل بأنه وافق على الترتيبات، مع التأكيد في نفس الوقت على أنها لا تمثل إلا مرحلة أولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى أن يمارس لبنان سيادته الكاملة على المنطقة. وأبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي اليونيفيل بأن الترتيبات تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية. ولم تتلق الأمم المتحدة حتى الآن أي رد من الحكومة الإسرائيلية. 
	10 - وواصل جيش الدفاع الإسرائيلي القيام باختراقات يومية تقريبا للمجال الجوي اللبناني، بالطائرات الصغيرة بلا طيار بشكل أساسي وأيضا بالطائرات المقاتلة. وتشكل هذه الطلعات الجوية انتهاكات للقرار 1701 (2006) وكذلك للسيادة اللبنانية. وتواصل اليونيفيل الاحتجاج على جميع الانتهاكات الجوية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى وقفها فورا. واحتجت الحكومة اللبنانية أيضا على الانتهاكات، بينما واصلت الحكومة الإسرائيلية التأكيد على أن الطلعات الجوية تشكل تدبيرا أمنيا ضروريا.
	11 - وكان هناك عدد من الانتهاكات البرية للخط الأزرق، معظمها غير مقصود، من جانب رعاة لبنانيين يرعون ماشيتهم في منطقتي مزارع شبعا وكفر شوبا، ومن جانب مزارعين يقطفون الزيتون في بساتينهم بالقرب من قرية بليدا. وفي تموز/يوليه وأوائل آب/أغسطس، لاحظت اليونيفيل حادثين على الأقل قامت خلالهما نفس المركبة باختراق الخط الأزرق إلى الجنوب من العديسة بينما كان ركابها يصورون المنطقة. وزعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن ركاب السيارة كانوا فريق استطلاع تابع لحزب الله، في حين أن الجيش اللبناني أبلغ اليونيفيل بأنهم مساحي أراضي على الأرجح. وفي 31 آب/أغسطس، انتهك أحد الرعايا الأجانب الذين يعملون في لبنان الخط الأزرق عندما قام هذا الفرد بالعبور إلى داخل إسرائيل بشكل غير قانوني على مقربة من مارون الراس.
	12 - ووقعت ثلاثة حوادث في آب/أغسطس، حيث لاحظت اليونيفيل أن جنودا من الجيش اللبناني أو جيش الدفاع الإسرائيلي يصوبون أسلحتهم عبر الخط الأزرق على جنود في الجانب الآخر. وفي 2 آب/أغسطس، صوب جندي من الجيش اللبناني قنبلة ذات دفع صاروخي على دبابة لجيش الدفاع الإسرائيلي أثناء قيامها بدورية بين السياج التقني والخط الأزرق بالقرب من ميس الجبل. وفي 24 آب/أغسطس، صوب جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي أسلحتهم على مركز مراقبة تابع للجيش اللبناني في كفر كلا، ورد جنود من الجيش اللبناني بالمثل. وفي 28 آب/أغسطس، وقع حادث مماثل في كفر كلا، بادر به هذه المرة جنود من الجيش اللبناني عندما صوبوا أسلحتهم على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي كانوا في دورية وردوا بالتصويب باتجاه جنود الجيش اللبناني. وفي كلتا الحالتين، تدخل أفراد اليونيفيل للفصل بين جنود الجيش اللبناني وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي لتدارك تدهور الحالة.
	13 - وكان هناك عدد من الحوادث الأخرى التي لاحظتها اليونيفيل على طول الخط الأزرق، ولا سيما في منطقة كفر كلا، بما في ذلك عدد من حالات تبادل الألفاظ المسيئة بين أفراد من الجيش اللبناني وأفراد من جيش الدفاع الإسرائيلي، وبين مدنيين لبنانيين وأفراد من جيش الدفاع الإسرائيلي، وأربعة حوادث على الأقل من حوادث رمي الحجارة على السياج التقني الإسرائيلي ودوريات جيش الدفاع الإسرائيلي المارة قام بها مدنيون لبنانيون. وفي عدد من المناسبات، لاحظت اليونيفيل مركبات دورية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي متمركزة في المنطقة وهي توجه أبراج مدافعها نحو الأراضي اللبنانية. وواصلت اليونيفيل تعزيز انتشارها في المنطقة، وحثت الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعتهما إلى استخدام آلية الاتصال التابعة لها بدلا من الشروع في أي شكل من أشكال العمل الانفرادي التي قد تزيد من حدة التوتر. 
	14 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ألقت السلطات اللبنانية القبض على شخصين لبنانيين لهما صلات بجماعة فتح الإسلام المتشددة متهمين بإطلاق صاروخ من حولا في جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وأحيل الشخصان إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. وحدد موعد إجراء المحاكمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	15 - وواصلت اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني التعاون الوثيق بينهما، وسعتا إلى مواصلة توسيع وتعزيز الأنشطة المنسقة التي تضطلعان بها. وحافظ الجيش اللبناني واليونيفيل على خطط الانتشار والمواقع الخاصة بكل منهما، مع إبقاء الجيش اللبناني على انتشار ثابت لثلاثة ألوية وكتيبتين طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وواصل الجيش اللبناني واليونيفيل أنشطتهما العملياتية اليومية، بما في ذلك ما لا يقل عن 35 نشاطا منسقا في اليوم الواحد، وأجريا مناورات مشتركة للقدرات، بنفس المستويات الموضحة في تقريري السابق (S/2011/406). وبالإضافة إلى ذلك، بدأت اليونيفيل بتشغيل نقطة تفتيش سابعة في موقع مشترك على طول نهر الليطاني. 
	16 - وتتمتع اليونيفيل بحرية التنقل عموما في جميع أرجاء منطقة عملياتها، حيث تقوم بتنفيذ ما يقرب من 000 9 إلى 000 10 دورية كل شهر. وتعرض عدد قليل من تلك الدوريات لقيود فرضت على حرية التنقل، شملت قيام أفراد من السكان المحليين برمي الحجارة وأخذ ممتلكات الأمم المتحدة، من قبيل آلات التصوير ونظم المعلومات الجغرافية ومعدات الاتصال والخرائط، من أفراد اليونيفيل. وأعاد الجيش اللبناني معظم المعدات المسروقة في وقت لاحق. وانطوى عدد قليل من الحوادث على حالات اعتداء جسدي على أفراد اليونيفيل. 
	17 - وفي 26 حزيران/يونيه، أوقف أفراد دورية لليونيفيل بالقرب من شقرا وهددوا أفراد اليونيفيل، ونفذوا عمليات تفتيش ترافقت بالشدة، وغادروا الموقع آخذين معهم أجهزة لتحديد المواقع بالنظام العالمي ومعدات اتصال وخرائط خاصة باليونيفيل. وراقب ضابط من الجيش اللبناني كان حاضرا الحادث دون أن يتدخل. وفي 27 حزيران/يونيه، اعترض حشد من المدنيين بالقرب من صريفا سبيل قافلة لوجستية لليونيفيل مكونة من ثماني مركبات كانت قادمة من بيروت. ووصل الجيش اللبناني لاحتواء الموقف. وبعد ذلك رميت حجارة على أفراد اليونيفيل والجيش اللبناني مما أدى إلى إصابة جنديين من اليونيفيل بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بمركبتيهما. وفي 29 حزيران/يونيه، أطلق أفراد النار من مسدسات من سيارة كانت تمر عند نقطة تفتيش لليونيفيل بالقرب من جسر الخردلي على نهر الليطاني. ونظرا إلى أن اليونيفيل لم تتمكن من تحديد موقع أي آثار، فقد رجحت أن تكون المسدسات المستخدمة مسدسات هوائية غير محشوة، حاكت صوت إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة. وفي 31 تموز/يوليه، تعرض أفراد من اليونيفيل كانوا يتحققون من مشاهدة لأحد الأفراد المسلحين بمسدس في وقت سابق بالقرب من حانين إلى اعتداء قام به حشد من المدنيين وأصيبت مركبات الدورية التي كانوا يستخدمونها بأضرار. ولم يتدخل أفراد الجيش اللبناني الذين دعيوا إلى مكان الحادث للسيطرة على الحشد وتفريقه، وتصاعد الموقف. وفتح المدنيون أبواب مركبتي دورية تابعتين لليونيفيل عنوة، وأخذوا جهازين لتحديد المواقع بالنظام العالمي وآلة تصوير وخريطة. وشوهد عدد من الأفراد في الحشد وهم يحملون مسدسات وأكد الجيش اللبناني في وقت لاحق أنهم من ضباط مخابرات الجيش اللبناني في ثياب مدنية. وفي 13 أيلول/سبتمبر، قام حشد من المدنيين باعتراض سبيل دورية لليونيفيل بالقرب من عيتا الشعب. ورفض المدنيون السماح للدورية بمتابعة طريقها قبل وصول الجيش اللبناني، واخترق أحد المدنيين الطوق الذي أقامته اليونيفيل حول المركبات وأصاب جنديا من اليونيفيل بجروح طفيفة وأخذ جهازا لتحديد المواقع بالنظام العالمي. وعندما وصل الجيش اللبناني إلى الموقع، لم يتمكن أفراده من تأمين الاسترجاع الفوري لهذا الجهاز. وفي 26 أيلول/سبتمبر، قام أفراد من اليونيفيل كانوا يستقلون ناقلة جند مدرعة بعبور نهر الليطاني بطريق الخطأ وخرجوا من منطقة العمليات في جوار أرنون. وبينما كانوا خارج منطقة العمليات، قامت خمس سيارات تقل نحو 15 شخصا مسلحين ببنادق هجومية بإيقاف أفراد اليونيفيل. وصوب الأفراد أسلحتهم على ناقلة الجند المدرعة وفتشوا المركبة وأخذوا بعض الخرائط والوثائق. وبعد ذلك قام الجيش اللبناني بمرافقة المركبة في طريق عودتها إلى داخل منطقة عمليات اليونيفيل.
	18 - احتجت اليونيفيل بشدة على القيود المفروضة على حرية التنقل وحالات الاعتداء الجسدي التي تتعرض لها قوات الجيش اللبناني وطلبت إلى السلطات اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد المتورطين في هذه الحوادث. وأكدت السلطات لليونيفيل أنها تأخذ هذه الحوادث على محمل الجد وتعهدت بتزويد اليونيفيل بنتائج التحقيقات التي ستجريها.
	19 - وبالرغم من الحوادث المبلّغ عنها أعلاه، ظل موقف السكان المحليين إزاء اليونيفيل إيجابيا عموما. وعمل مكتب الشؤون المدنية وأفرقة التنسيق المدني - العسكري التابعة لليونيفيل على التخفيف من حدة الاحتكاكات بين السكان المحليين والقوة وكفالة الاستجابة لأي شواغل أو شكاوى في حينها. وواصل مكتب الشؤون المدنية وأفرقة التنسيق المدني -العسكري أنشطتهما العادية في مجالي الاتصال والتواصل مع السكان المحليين خلال عطلة الصيف، وذلك من خلال سلسلة من المهرجانات الرياضية والثقافية والمهرجانات المخصصة للأطفال. واستمر تنفيذ المشاريع السريعة الأثر بواسطة البلدان المساهمة بقوات وميزانية القوة، وواصلت البلدان المساهمة بقوات في توفير البرامج التثقيفية والمساعدة في مجال الخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان والطب البيطري.
	20 - وتواصل اليونيفيل توفير المساعدة للجيش اللبناني في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة اللبنانية واليونيفيل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صادفت اليونيفيل عددا من الأفراد الذين يحملون أسلحة الصيد داخل منطقة العمليات، بما يشكل مخالفة للقرار 1701 (2006). وردا على ذلك، أصدر الجيش اللبناني بيانا يذكِّر فيه السكان المحليين بالحظر المفروض على الصيد وبمقتضيات القرار 1701 (2006)، وعمل الجيش اللبناني واليونيفيل معا على الحد من جميع أنشطة الصيد. ولم تكتشف اليونيفيل في إطار الأنشطة التي اضطلعت بها أي مخابئ جديدة للأسلحة أو أعتدة أو هياكل أساسية عسكرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما أن اليونيفيل لم تجد أي دليل على إعادة تنشيط المواقع التي كانت تابعة لعناصر مسلحة والتي كان قد سبق اكتشافها.
	21 - ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تدعي أن حزب الله يعزز مواقعه ووحداته العسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان في جنوب لبنان وأن أسلحة غير مأذون بها تُنقل إلى لبنان، بما في ذلك إلى منطقة عمليات اليونيفيل. وتقوم اليونيفيل، بالتعاون مع الجيش اللبناني، بالتحقيق في أي ادعاء يتصل بوجود غير قانوني لأفراد مسلحين أو أسلحة في منطقة عملياتها في حال ورود معلومات محددة. ولا تزال اليونيفيل مصممة على استخدام جميع الوسائل المتاحة لها في إطار ولايتها وإلى أقصى حد تجيزه قواعد الاشتباك الخاصة بها، على النحو المبين في تقاريري السابقة. وحتى الآن، لم تتلق اليونيفيل أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل يثبت ذلك. وما زالت قيادة الجيش اللبناني تؤكد أنها ستتحرك على الفور لوقف أي أنشطة غير قانونية تتنافى وأحكام القرار 1701 (2006) وقرارات الحكومة ذات الصلة.
	22 - وواصلت فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل تنفيذ ولايتها المزدوجة المتمثلة في إجراء عمليات الحظر البحرية في منطقة العمليات البحرية وتدريب القوات البحرية اللبنانية. ومنذ صدور تقريري الأخير، فتّش مسؤولون في الجمارك والبحرية اللبنانية 344 سفينة اعتُبرت أنها قد تكون موضع اهتمام وسمحوا لها بمتابعة إبحارها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اليونيفيل والقوات البحرية اللبنانية 22 حلقة عمل و 300 دورة تدريبية في البحر.
	23 - واستمرت الحوادث على طول خط العوامات إذ أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قنابل أعماق أو قنابل مضيئة وطلقات تحذيرية على طول هذا الخط. ولا تشمل ولاية اليونيفيل مراقبة خط العوامات الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد ولا تعترف به الحكومة اللبنانية. وبناء على طلب من الطرفين، تقوم اليونيفيل بمناقشات ثنائية تمهيدية مع الجانبين بشأن مسائل الأمن البحري عموما وقد وافق الطرفان على مناقشة هذه المسائل من خلال آلية ثلاثية مع إمكانية اللجوء إلى خبراء بحريين. وتظل اليونيفيل مستعدة لمساعدة الطرفين فيما يتعلق بمسائل الأمن البحري وفقا للولاية المنوطة بها بموجب القرار 1701 (2006). 
	باء - ترتيبات الأمن والاتصال
	24 - واصلت اليونيفيل الاضطلاع بأنشطة الاتصال والتنسيق مع الطرفين، على النحو المحدد في تقريري السابق (S/2011/406) وتقاريري السابقة. وجرى مؤخرا تعزيز أنشطة التفاعل والاتصال اليومية بين اليونيفيل والجيش اللبناني من خلال نشر ضباط اتصال إضافيين تابعين للجيش في جميع أنحاء جنوب نهر الليطاني. كما واصلت اليونيفيل الاضطلاع بفعالية بأنشطة الاتصال والتنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بإنشاء مكتب تابع لليونيفيل في تل أبيب.
	25 - ولا تزال الاجتماعات الثلاثية الشهرية، التي يترأسها رئيس البعثة وقائد قوة اليونيفيل ويحضرها ممثلون كبار عن قوات الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، توفر الفرصة للاتصال والتنسيق على المستوى الاستراتيجي كما لا تزال تشكل آلية رئيسية لمعالجة القضايا العملياتية الأمنية والعسكرية المتصلة بتنفيذ القرار 1701 (2006) والقيام بدور هام في بناء الثقة.
	26 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اليونيفيل والطرفان مناقشات في إطار المنتدى الثلاثي تتعلق بالأحداث التي وقعت في 15 أيار/مايو وتبادل النيران الذي حصل في 1 آب/أغسطس بين أفراد من قوات الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي. وتعاون الطرفان تعاونا تاما مع اليونيفيل في تحقيقاتها في الحادثين ووفرا معلومات ذات صلة. وانتهت اليونيفيل من تحقيقها في الحوادث التي وقعت في 15 أيار/مايو وقدمت إلى الطرفين تقريرها عن التحقيق المتعلق بتبادل النار في 1 آب/أغسطس. أما فيما يتعلق بحوادث 15 أيار/مايو، فقد أكد التقرير النهائي لليونيفيل من جديد الاستنتاجات الواردة في الفقرة 9 من تقريري الأخير (S/2011/406).
	27 - وتقدمت اليونيفيل أيضا بتوصيات هامة فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 1 آب/ أغسطس بهدف منع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل على طول الخط الأزرق. ودعا قائد قوة اليونيفيل الطرفين في المنتدى الثلاثي إلى الالتزام بثلاث نقاط بالغة الأهمية. أولا، ينبغي للطرفين ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراء انفرادي، بما في ذلك أي إجراء قد يعتبره الجانب الآخر حساسا أو استفزازيا. ثانيا، ينبغي للطرفين استخدام آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل إلى أقصى حد ومعالجة جميع مسائل التوترات من خلال اليونيفيل. ثالثا، ينبغي للطرفين الامتناع عن استخدام النار في أي ظرف من الظروف، فيما عدا في الحالات التي يتضح أنه من الضروري القيام بذلك للدفاع الفوري عن النفس. وأكدت اليونيفيل على ضرورة أن يطبق كافة الجنود في الميدان هذه التدابير في جميع الأوقات.
	28 - وحثت اليونيفيل أيضا الطرفين على تنفيذ التوصيات المحددة الواردة في تقريرها عن التحقيق في الأحداث التي وقعت في 15 أيار/مايو. ورد الطرفان على ذلك بتنفيذ عدة توصيات رئيسية. وكما أُفيد في تقريري الأخير، اتخذ الجيش اللبناني تدابير لمنع حدوث مظاهرات مماثلة على طول الخط الأزرق في أوائل شهر حزيران/يونيه. وفي 26 آب/ أغسطس، اتخذ الجيش اللبناني تدابير لكفالة أن احتفالا في مارون الراس بـ ”يوم القدس“ جرى دون وقوع أي حوادث. وأكدت الحكومة اللبنانية أيضا أنها ستقوم بكل ما في وسعها لمنع تكرار الحادث الذي وقع في 15 أيار/مايو، بما في ذلك فرض تدابير للحد من إمكانية وصول المتظاهرين إلى الخط الأزرق. وخلال الفترة نفسها، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي اليونيفيل بأنه وجّه إلى جنوده تعليمات ملائمة أعدها آخذا في الاعتبار ما حدث في 15 أيار/مايو، وأن جنوده يخضعون للتدريب على معدات وأساليب مكافحة الشغب. وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي أيضا أنه، في حال وقوع أي حادث آخر، لن يقبل بأي محاولة تدخل تتصل بالسياج التقني وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي فرد من عبوره.
	29 - وأجرى المنتدى الثلاثي أيضا مناقشات بشأن مسائل عملياتية أمنية وعسكرية أخرى، بما في ذلك كفالة الاحترام التام لسلامة الخط الأزرق بأكمله والسعي إلى التوصل إلى حلول للحد من التوترات المتقطعة بين أفراد القوات المسلحة من الطرفين في منطقة كفركلا. وتسعى اليونيفيل إلى تنفيذ إجراءات عملياتية محددة في منطقتي كفركلا والعديسة وتوسيع نطاقها ليشمل مناطق أخرى حيث تقع الحوادث أحيانا. وسعى المنتدى أيضا إلى كفالة إحراز المزيد من التقدم في ترسيم الخط الأزرق بصورة واضحة وتشجيع التفاهم بشأن عدد من التدابير العملية والبناءة للحد من التوترات في المناطق الحساسة على طول الخط الأزرق. ويواصل قائد قوة اليونيفيل تواصله مع جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق لتجديد الترتيبات التي كانت قائمة في العام الماضي والتي تسمح للمزارعين من قرية بليدا بالوصول إلى أجزاء من بساتين الزيتون التي يملكونها والواقعة جنوب الخط الأزرق.
	30 - وبعد التوقف الذي شهدته لمدة عام تقريبا عملية ترسيم الخط الأزرق بصورة واضحة، استجاب الطرفان لمبادرة اليونيفيل الرامية إلى الشروع في وضع العلامات في النقاط غير الخلافية على طول الخط الأزرق بأكمله. وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة، تمكنت اليونيفيل من وضع قائمة تشمل 135 نقطة من هذه النقاط يجري حاليا قياسها ووضع العلامات فيها. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، كان أخصائيو إزالة الألغام التابعون لليونيفيل قد أزالوا الألغام لتأمين الوصول إلى 176 نقطة من المقرر وضع العلامات فيها؛ ومن تلك النقاط جرى قياس 135 نقطة ووضعت العلامات في 106 نقاط على الخط الأزرق وتم التحقق من 97 علامة من جانب الطرفين.
	31 - ومنذ صدور تقريري الأخير، حددت اليونيفيل والجيش اللبناني مجالات تركيز رئيسية للحوار الاستراتيجي. وعدّد الجيش اللبناني، على وجه التحديد، الأصول والأعتدة الحيوية اللازمة لزيادة وتعزيز قدرته داخل منطقة عمليات اليونيفيل وتيسير النقل التدريجي للمسؤوليات من اليونيفيل إلى الجيش اللبناني. وتقوم لجان فرعية حاليا بإجراء تقييمات لتحديد العملية اللازم الاضطلاع بها تحقيقا لهذا الهدف. وستعمل اليونيفيل مع الجيش اللبناني من أجل الشروع في اتخاذ سلسلة من تدابير تعزيز القدرات يكون من شأنها، بدعم من المانحين، أن تساعد الجيش اللبناني على أن يمارس تدريجيا السيطرة الأمنية الفعالة على منطقة عمليات القوة والمياه الإقليمية اللبنانية على النحو المتوخى في رسالتي المؤرخة 6 آب/أغسطس 2009 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2009/407).
	32 - وفي قراره 2004 (2011)، طلب إليّ مجلس الأمن أن أقوم باستعراض استراتيجي لليونيفيل سعيا إلى كفالة أن تكون اليونيفيل مشكّلة على أنسب وجه للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها. وفي ذلك الصدد، عقدت إدارة عمليات حفظ السلام مشاورات مع عدد من الدول الأعضاء والبلدان المساهمة بقوات، فضلا عن اليونيفيل، بشأن أفضل السبل للمضي قدما. وتعتزم إدارة عمليات حفظ السلام، بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل، الانتهاء من الاستعراض بحلول نهاية عام 2011. وأنوي تقديم النتائج والاستنتاجات الرئيسية للاستعراض إلى مجلس الأمن في أوائل عام 2012.
	جيم - نزع سلاح الجماعات المسلحة
	33 - على النحو المبين في تقاريري السابقة، لا يزال احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة واحتفاظ جماعات مسلحة أخرى بأسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية، بما يمثل انتهاكا للقرارات 1559 (2004)، و 1680 (2006)، و 1701 (2006)، يشكلان تحديا خطيرا لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها بشكل كامل على أراضيها. 
	34 - واستمر حزب الله في الإقرار بأنه يحتفظ بترسانة عسكرية كبيرة منفصلة عن تلك الخاصة بالدولة اللبنانية، مدعيا أنها تخدم أغراضا دفاعية ضد إسرائيل. وفي رسالة مؤرخة 25 آب/أغسطس 2011 (S/2011/537)، أعادت الحكومة الإسرائيلية التأكيد على شواغلها البالغة المتعلقة باستمرار تسلح حزب الله وزيادة القدرة العسكرية في لبنان. 
	35 - وبالرغم من القرار الذي اتُخذ خلال الحوار الوطني للقادة اللبنانيين في عام 2006، والذي جرى التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة للحوار الوطني، لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بتفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة. وتوجد جميع القواعد باستثناء واحدة على امتداد الحدود بين لبنان وسوريا. ولا يزال وجودها ينتقص من السيادة اللبنانية والسلطة الحكومية. وهي تشكل تحديا أيضا أمام تحقيق السيطرة الفعالة على الحدود الشرقية بين لبنان والجمهورية العربية السورية. وقد دأبت على دعوة السلطات اللبنانية إلى تفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، ودعوة حكومة الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع هذه الجهود.
	36 - ولا تزال الحالة الأمنية في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة غير مستقرة. وفي يومي 5 و 6 آب/أغسطس، وعقب محاولة اغتيال القائد العسكري لفتح في لبنان، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة في عين الحلوة. واتفق على وقف لإطلاق النار بعد ساعات من القتال الذي نجم عنه إصابة عدة أشخاص. وأصيبت إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بقنبلة صاروخية، مما نجم عنه أضرار مادية. ولا تزال ثمة مخاوف من أن تؤدي الظروف الصعبة التي تسود المخيم إلى تعزيز موقع الجماعات المسلحة المتشددة التي تعمل بداخله. وبالرغم من تلك الحوادث، اعتبرت السلطات اللبنانية أن التعاون مع المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في المخيمات بشأن كفالة أمن المخيمات لا يزال مرضيا. وقام محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بزيارة لبنان خلال الفترة من 16 إلى 19 آب/أغسطس، وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا في حاجة إلى أسلحة ويجب أن يلتزموا بالقوانين اللبنانية المحلية.
	37 - وحدثت زيادة في عدد الحوادث الأمنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما يبرز التهديدات التي تشكلها على أمن لبنان الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق سيطرة الدولة وانتشار الأسلحة في البلد. وفي 12 أيلول/سبتمبر، ونتيجة لنزاع شخصي، وقعت صدامات عنيفة انطوت على استخدام أسلحة ثقيلة فيما بين مسلحين من حزب الله وفلسطينيين مسلحين على مشارف مخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. وفي 19 أيلول/سبتمبر، أفيد أيضا بإصابة 16 شخصا في صدام مسلح اندلع بين عائلتين محليتين في منطقة صيدا. وفي تطور إيجابي، أُطلق في 14 تموز/يوليه سراح الرعايا الإستونيين الذين كانوا قد اختطفوا في آذار/مارس. وفي وقت لاحق، في 20 أيلول/سبتمبر، واجهت قوات الأمن الداخلي اللبنانية الأشخاص الذين يدعى قيامهم باختطاف الرعايا الإستونيين السبعة في قرية في غرب البقاع، وقتلت اثنين منهم وألقت القبض على أربعة أشخاص آخرين. 
	38 - وما زلت أعتقد أنه ينبغي نزع سلاح الجماعات المسلحة عن طريق عملية يتولى قيادتها اللبنانيون تؤدي إلى الاستعادة الكاملة لسلطة حكومة لبنان على كامل أراضيها، حتى لا يكون في لبنان أي أسلحة أو سلطة بخلاف تلك الخاصة بالدولة. والتزم القادة اللبنانيون بهذه العملية في أيار/مايو 2008، عندما قرروا عقد لجنة للحوار الوطني من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع تنظر بدورها في مسألة الأسلحة الخارجة عن نطاق سيطرة الدولة. إلا أن لجنة الحوار الوطني لم تجتمع منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وإنني أرحب بتأكيد الرئيس سليمان عندما التقيت به في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2010 بأنه سيدعو من جديد إلى عقد الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن. 
	دال - حظر توريد الأسلحة ومراقبة الحدود 
	39 - قرر مجلس الأمن بموجب قراره 1701 (2006)، أنه يتعين على جميع الدول أن تمنع مواطنيها من بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها. ولم تبلغ حكومة لبنان عن أي انتهاك لحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه القرار 1701 (2006). وخلال زيارة أجراها مؤخرا منسقي الخاص إلى إسرائيل، كررت الحكومة الإسرائيلية تأكيد ادعاءاتها بحدوث انتهاكات كبيرة لحظر توريد الأسلحة عبر الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية. وفي حين تأخذ الأمم المتحدة هذه الادعاءات على محمل الجد، فهي ليست في وضع يتيح لها التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. 
	40 - ويطالب مجلس الأمن أيضا في قراره 1701 (2006) حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها. ورغم الالتزام الذي أعربت عنه الحكومة اللبنانية في كانون الثاني/يناير 2010 بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الحدود، لم يحرز أي تقدم في هذا الصدد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واستمرت الجهات المانحة في تبادل المعلومات وتنسيق الدعم الذي تقدمه إلى الوكالات الأمنية في لبنان من أجل تحسين إدارة الحدود. ومع ذلك، يؤدي عدم وجود استراتيجية وطنية إلى إعاقة تخصيص أموال إضافية لذلك الجهد.
	41 - وأبلغت السلطات اللبنانية منسقي الخاص بأن عملية نشر أفراد الأمن لإدارة الحدود لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدور تقريري الأخير. ولا تزال جهة مراقبة الحدود الشمالية مع الجمهورية العربية السورية موكلة إلى القوة المشتركة لمراقبة الحدود. وعلى الحدود الشرقية، يواصل الجيش اللبناني نشر الكتيبة الحدودية الثانية. وتنظر الجهات المانحة في تقديم تدريب ومعدات إلى الكتيبة الحدودية الثانية وإلى وكالات الأمن التي تقوم بتشغيل نقاط العبور القانونية. ولا يزال الجيش اللبناني يخطط لنشر كتيبة حدودية ثالثة ستعمل بين قرية عرسال ونقطة العبور الرئيسية في المصنع.
	42 - وأبلغ الجيش اللبناني الأمم المتحدة بأن تدهور الحالة الأمنية في الجمهورية العربية السورية قد دفع بها إلى اعتماد تدابير متزايدة من أجل مراقبة الحدود منعا لدخول الأسلحة والأفراد العسكريين إلى لبنان. ولم يبلغ الجيش اللبناني عن حوادث تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان. وبالرغم من ذلك، صرح مسؤولون آخرون علنا بحدوث حالات نقل أسلحة ووقود عبر الحدود في الاتجاهين.
	43 - وأدى العنف المندلع في البلدات السورية قرب الحدود مع لبنان إلى تدفق ما يزيد عن 000 5 شخص عبر الحدود الشمالية للبنان منذ مطلع نيسان/أبريل 2011. وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، قام ما يزيد عن 100 3 مواطن سوري ممن فروا من العنف، بتسجيل أسمائهم بشكل مشترك لدى الهيئة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتنسق الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم المساعدة إلى النازحين، وكذلك بشأن المسائل المتعلقة بحمايتهم. 
	44 - وعلى مدى الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت عدة حوادث عبر الحدود اشترك فيها الجيش السوري. وفي بعض الحالات، أطلق الجيش السوري النار عبر الحدود نحو الأراضي اللبنانية، مستهدفا أفرادا حاولوا الفرار من سوريا، مما نجم عنه مقتل شخص واحد على الأقل. وفي مناسبات أخرى، قام الجيش السوري بعمليات توغل في لبنان عبر كل من الحدود الشرقية والشمالية على حد سواء، وامتدت بعضها لمسافة ثلاثة كيلومترات في الأراضي اللبنانية. وفي إحدى المناسبات، في 4 تشرين الأول/أكتوبر، أغارت ناقلة أفراد مصفحة سورية على المنطقة الحدودية قرب قرية عرسال، مما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة. وأقر مسؤولون في الجيش اللبناني وحكومة لبنان تشاورت معهم الأمم المتحدة بوقوع هذه الحوادث التي اشترك فيها الجيش السوري قرب المناطق الحدودية، ولكنهم أشاروا إلى أن هذه الحوادث قد وقعت في مناطق ليست الحدود فيها معلَمة أو مرسومة، بل وهي موضع نزاع في بعض الأماكن. ونتيجة لذلك، أصدر الرئيس سليمان تعليماته للجيش اللبناني بإجراء اتصالات مع الجيش السوري فيما يتعلق بعمليات التوغل هذه كي تُحترم سيادة لبنان. 
	45 - ولا تزال الإدارة الفعالة للحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية متأثرة سلبا بكون الحدود غير معلَمة أو مرسومة، وباستمرار وجود القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة والموجودة على جانبي الحدود بين البلدين. 
	هاء - الألغام الأرضية والقنابل العنقودية 
	46 - يُعد المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو وحدة تابعة للجيش اللبناني، السلطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام في لبنان التي تضطلع بالمسؤولية التامة عن إدارة جميع عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية. وفي أيلول/سبتمبر، غير مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام اسمه رسميا ليصبح فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام، كي يعكس بشكل أفضل دوره بعد تسليمه لواجبات التنسيق إلى المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في كانون الثاني/يناير 2009. ولا يزال فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام يدعم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في تعبئة الموارد والاتصال في حدود قدراته.
	47 - ويستمر فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام في تقديم الدعم إلى اليونيفيل في أنشطة إزالة الألغام على الخط الأزرق. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل 12 موقعا إضافيا قُصفت بالقنابل العنقودية، ليصل مجموع عدد المواقع إلى 147 1 موقعا. وقدم فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام أيضا المساعدة إلى المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في مجال مساعدة الضحايا كما قدم الدعم إلى الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية الذي استضافه لبنان والذي انعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر. وشارك 130 وفدا في أعمال الاجتماع، من ضمنهم ما يزيد على 30 دولة غير موقعة حضرت المؤتمر بصفة مراقب.
	واو - ترسيم الحدود
	48 - شجـع مجلس الأمن بشدة، في الفقرة 4 من قراره 1680 (2006)، حكومة الجمهورية العربية السورية على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمته الحكومة اللبنانية بترسيم حدودهما المشتركة، وخاصة في تلك المناطق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع. ووجه المجلس من جديد هذه الدعوة في قراره 1701 (2006).
	49 - ولم يتحقق أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير صوب ترسيم الحدود وتعليمها بين لبنان والجمهورية العربية السورية منذ صدور تقريري الأخير. 
	50 - ولم يحرز أي تقدم في مسألة منطقة مزارع شبعا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبالرغم من طلباتي المتكررة، لم أتلق أي رد من الجمهورية العربية السورية أو إسرائيل بشأن التحديد المؤقت للمنطقة الوارد في تقريري عن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2007/641) الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
	ثالثا - أمن وسلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	51 - في 26 تموز/يوليه 2011، تعرضت اليونيفيل لثاني هجوم إرهابي مباشر يُشن عليها في غضون شهرين، عندما أدى انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق إلى إصابة قافلة لوجستية لليونيفيل جنوب بلدة صيدا، عند مرورها على الطريق الرئيسي الساحلي الذي يربط بيروت بجنوب لبنان. وجُرح ستة من عناصر حفظ السلام بالقوة يعملون مع الوحدة الفرنسية، تعين نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا للعلاج. ووقع الهجوم على بعد سبعة كيلومترات تقريبا جنوب الهجوم الذي وقع في 27 أيار/مايو وأسفر عن إصابة ستة من عناصر حفظ السلام التابعين لليونيفيل يعملون مع الوحدة الإيطالية (انظر S/2011/406). وأجرت السلطات اللبنانية واليونيفيل تحقيقا في الحادث على الفور. وتجري السلطات الفرنسية أيضا تحقيقا في الحادث. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم. ونددت كل السلطات اللبنانية العليا بالهجوم كما ندد به أيضا الزعماء السياسيون من كل التوجهات السياسية. 
	52 - وأبلغت السلطات اللبنانية اليونيفيل أنها تقوم حاليا بتتبع عدد من الخيوط في التحقيقات في الهجومين اللذين تعرضت لهما اليونيفيل على الطريق الرئيسي الساحلي. ولا تزال التحقيقات مستمرة ولكن لم يلق القبض على أي شخص.
	53 - ويبين الهجوم الذي وقع في 26 تموز/يوليه استمرار التهديد الإرهابي ضد اليونيفيل، وخصوصا على طول طريق الإمداد الرئيسي لليونيفيل خارج منطقة عملياتها. وردا على ذلك، عقدت اليونيفيل والسلطات اللبنانية عدة اجتماعات لمناقشة الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وقد قام الجيش اللبناني بتعزيز وجوده في مواقع رئيسية على طول طريق الإمدادات الرئيسي لليونيفيل وأصبح يرافق جميع قوافل اليونيفيل شمال نهر الليطاني. وإضافة إلى ذلك، تقوم الآن دوريات قوات الأمن الداخلي بتركيز أنشطتها على الطريق الساحلي، لا سيما بالقرب من صيدا. وقامت اليونيفيل من جانبها بتطبيق تدابيرها الخاصة الرامية إلى تخفيف المخاطر، والتي وضعت لتكملة التدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية. وعلى الرغم من التزام جميع الأطراف بكفالة سلامة وأمن اليونيفيل، وتولِّي حكومة لبنان مسؤولية الحفاظ على سيادة القانون وحفظ النظام، قامت اليونيفيل باستمرار بمراجعة ما وضعته من خطط أمنية وتدابير تخفيف المخاطر، وعقد دورات تدريبية لتوعية أفرادها بشؤون السلامة، وتنفيذ أعمال في منشآتها وأصولها لحماية القوة. وواصلت اليونيفيل والسلطات اللبنانية التعاون من أجل ضمان التصدي بالطريقة الملائمة لجميع التهديدات الأمنية.
	54 - وواصلت اليونيفيل متابعة القضايا المرفوعة في المحكمة العسكرية اللبنانية ضد أشخاص متهمين بالتخطيط لشن هجمات على اليونيفيل. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، حُكم بالسجن على 10 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لشن هجمات ضد الجيش اللبناني والمنشآت الأمنية واليونيفيل. وفي قضية مشابهة، مثُل أمام المحكمة ثلاثة أشخاص في 29 أيلول/سبتمبر. ورفعت جلسة المحكمة إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
	رابعا - انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	55 - بلغ إجمالي القوام العسكري لليونيفيل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 488 12 فرداً، 522 منهم من النساء. وفي نفس هذا التاريخ، ضمت اليونيفيل 353 موظفاً دولياً، 100 منهم من النساء؛ و 663 موظفاً وطنياً من المدنيين، 170 منهم من النساء. وتتلقى اليونيفيل الدعم أيضا من 53 مراقباً عسكرياً من فريق مراقبي لبنان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، من بينهم 7 نساء.
	56 - وقد نفذت اليونيفيل معظم التوصيات الرئيسية المنبثقة عن الاستعراض التقني الذي شاركت في إجرائه إدارة عمليات حفظ السلام واليونيفيل. واستكملت الكتيبة الأيرلندية انتشارها في أواخر حزيران/يونيه وبلغت قدرتها العملياتية الكاملة ضمن مجال مسؤوليتها. وأدى ذلك النشر إلى تمكين الكتيبة الفرنسية من استكمال اندماجها في القوات الاحتياطية لقائد القوة، وهو ما أصبح مكسبا مهما رهن تصرف رئيس البعثة وقائد القوة.
	57 - وأبلغت إيطاليا إدارة عمليات حفظ السلام أنها ستخفض مساهمتها في اليونيفيل في تشرين الثاني/نوفمبر، الأمر الذي يقتضي إعادة تشكيل انتشار اليونيفيل، لا سيما في القطاع الغربي. وفي الوقت نفسه، نُشر أفراد عسكريون آخرون من ماليزيا في تشرين الأول/أكتوبر. وسيستعاض عن كتيبة اللوجستيات المتعددة الأدوار الدانمركية في تشرين الثاني/نوفمبر بكتيبة لوجستيات متعددة الأدوار نمساوية. وانضمت سفينة إندونيسية أخرى إلى فرقة العمل البحرية في تشرين الأول/أكتوبر، وستقوم البرازيل بنشر سفينة قيادة ضمن فرقة العمل البحرية بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
	58 - وتواصل الحكومة اللبنانية وضع الأراضي والمرافق رهن تصرف اليونيفيل لأغراض انتشارها. إلا أن مسألة متأخرات الإيجار، المستحقة على الحكومة لملاك الأراضي الخاصة، أثارت لدى الجمهور بعض المشاعر السلبية ضد اليونيفيل. ونتيجة لذلك، تعرضت اليونيفيل لبعض القيود المحدودة في حرية تنقلها. وفي 21 أيلول/سبتمبر، وافقت الحكومة اللبنانية على تسديد متأخرات إيجار مستحقة عليها لملاك العقارات التي تستخدمها اليونيفيل، يعود بعضها إلى سنوات كثيرة.
	خامسا - ملاحظات
	59 - يشجعني استمرار الحالة مستقرة بوجه عام في لبنان، وخصوصا في منطقة عمليات اليونيفيل. وأرحب بإعلان حكومة لبنان المشكَّلة في 7 تموز/يوليه التزامها بالقرار 1701 (2006)، وإعرابها عن دعمها لليونيفيل. وأرحب أيضا باستمرار التزام الحكومة الإسرائيلية بالقرار ودعمها لليونيفيل. ويشجعني أيضا التزام الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بالحفاظ على وقف الأعمال القتالية والاحتواء السريع للحوادث من خلال الترتيبات الأمنية الموضوعة، لا سيما آلية الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل. ومع ذلك، فلا يزال القلق يساورني من الركود في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006)، وأدعو كلا من إسرائيل ولبنان إلى الوفاء بصورة كاملة بالتزاماتهما بموجب هذا القرار. 
	60 - وأكرر إدانتي القوية للهجوم الذي شن في 26 تموز/يوليه على أفراد اليونيفيل وأسفر عن جرح ستة من عناصر حفظ السلام. ولا يزال أمن أفراد اليونيفيل وسلامتهم من الأولويات الحاسمة. ويقع على الحكومة اللبنانية التزام بضمان أمن وسلامة اليونيفيل، بسبل تشمل تدابير مضادة فعالة، وتقديم مرتكبي الهجمات على اليونيفيل إلى العدالة. وأرحب بتعاون السلطات اللبنانية مع اليونيفيل لتحسين حماية طريق الإمداد اللوجستي الرئيسي لليونيفيل، وكذلك الالتزامات التي أعرب عنها لي في أيلول/ستبمبر الرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي ببذل ما في وسعهما لحماية موظفي الأمم المتحدة.
	61 - وكما كررت في الرسالة التي وجهتها إلى مجلس الأمن في 5 آب/أغسطس (S/2011/488) وفي تقاريري السابقة، فإن حرية تنقل اليونيفيل وسلامة وأمن أفرادها جزء لا يتجزأ من تنفيذها الفعال لمهامها. وعلى الرغم من اضطلاع اليونيفيل بمعظم أنشطتها العملياتية من دون حوادث، فإنه يساورني القلق إزاء استمرار وقوع الحوادث التي تعوق حرية تنقل اليونيفيل وتعرض سلامة وأمن عناصر حفظ السلام للخطر. وأشعر بالقلق بوجه خاص إذ أن عدة من هذه الحوادث انطوت على هجوم عنيف شن على أفراد اليونيفيل، وأنه ظهر طابع منظم في بعضها. ويلقي ذلك بالشك على دوافع الضالعين في تلك الحوادث. وتقع المسؤولية الأساسية عن كفالة حرية التنقل لأفراد اليونيفيل في منطقة العمليات في المقام الأول على عاتق السلطات اللبنانية. وأناشد السلطات اللبنانية أن تتخذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد الجناة، وإيجاد سبل للتعاون مع اليونيفيل على تعزيز الرد على هذه الحوادث والتحقيق فيها. ويجب اتخاذ تدابير فعالية لتقييد ومنع جميع الحوادث التي تعوق حرية تنقل اليونيفيل وتعريض سلامة وأمن عناصر حفظ السلام للخطر.
	62 - ووقعت توترات وحوادث متفرقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان أخطرها تبادل إطلاق النار لفترة قصيرة بين جنود الجيش اللبناني وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في 1 آب/أغسطس. وأشعر بالقلق إذ أن الوضع لا يزال هشا على طول الخط الأزرق وأنه من المرجح أن يظل كذلك إلى أن يتم حل المسائل العالقة بين لبنان وإسرائيل وفقا للقرار 1701 (2006). 
	63 - وفي هذا الصدد، فإنني أكرر دعوتي إلى الطرفين إلى استغلال البيئة الاستراتيجية التي ساعدت اليونيفيل على إنشائها بالتعاون مع الجيش اللبناني، والمضي قدما نحو تنفيذ الهدفين الرئيسيين للقرار 1701 (2006)، وهما تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع. وسيكون من الصعب الحفاظ على البيئة الاستراتيجية الراهنة وعلى الترتيبات الأمنية ما لم يتم المضي قدما نحو تحقيق هذين الهدفين. 
	64 - وفي الوقت نفسه، يتعين على كلا الطرفين مواصلة الالتزام الكامل بوقف الأعمال القتالية؛ والاحترام التام للخط الأزرق بكليته؛ ومواصلة العمل مع اليونيفيل لوضع تدابير عملية وبناءة لبناء الثقة، على طول الخط الأزرق، بما في ذلك تعليمه بشكل واضح؛ والعمل على تعزيز آلية الاتصال والتنسيق. وأود على وجه الخصوص التشديد على ضرورة أن يتجنب الطرفان اللجوء إلى إطلاق النار تحت أي ظرف، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك بوضوح للدفاع الفوري عن النفس. وأناشد كلا الطرفين التحلي في جميع الأوقات بأقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية. 
	65 - وهناك أيضا إجراءات أخرى يجب أن يضطلع بها كلٌ من الطرفين. ففيما يتعلق بإسرائيل، تشمل الإجراءات انسحاب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمناطق المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق والوقف الكامل لانتهاكات المجال الجوي اللبناني. وفيما يتعلق بلبنان، تشمل الإجراءات بسط السلطة الفعلية على جميع الأراضي اللبنانية وكفالة تنفيذ قرارات الحكومة وأحكام القرار 1701 (2006) فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة واليونيفيل. 
	66 - وبعد خمس سنوات من توسع اليونيفيل الكبير في حجم أنشطتها وعدد أفرادها عقب اتخاذ مجلس الأمن القرار 1701 (2006)، فقد حان الوقت لإجراء استعراض استراتيجي لليونيفيل. وأتطلع إلى إجراء عملية الحوار الاستراتيجي لتمكين الجيش اللبناني من البدء في تولي قدر أكبر من المسؤوليات الأمنية المنبثقة عن القرار 1701 (2006). ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى تحديد المتطلبات اللازمة للجيش اللبناني لتنفيذ المهام التي صدر تكليف بها في القرار 1701 (2006)، وتيسير نقل المسؤوليات تدريجيا من اليونيفيل إلى الجيش اللبناني. وأشعر بالامتنان للبلدان التي تقدم دعما جوهريا في تزويد الجيش اللبناني، بما في ذلك قواته البحرية، بالمعدات والتدريب وأحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه. ولا يزال من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة إلى الجيش اللبناني لبناء قدراته.
	67 - ومن الأمور المشجعة الاستقرار السياسي الذي ساد لبنان منذ تشكيل الحكومة في 7 تموز/يوليه، بما في ذلك في ضوء قيام المحكمة الخاصة للبنان في 30 حزيران/يونيه بإصدار لوائح اتهام ضد أربعة أشخاص في 30 حزيران/يونيه. وأحث الحكومة اللبنانية على أن تبين التزامها بجميع قرارات مجلس الأمن بطريقة ملموسة وذلك باتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتلك القرارات على أرض الواقع.
	68 - وألاحظ بقلق زيادة وقوع حوادث أمنية في لبنان، وهو ما يسلط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وانتشار الأسلحة في البلد.
	69 - ويشكل وجود حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة تهديدا مستمرا لسيادة لبنان واستقراره، ويعوق التنفيذ التام للقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). وأناشد الزعماء اللبنانيين المثابرة في العملية السياسية الداخلية الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة. وأعرب عن الأسف الشديد لتعليق أعمال لجنة الحوار الوطني لأكثر من عام. وفي هذا السياق، ومع وجود الحكومة الجديدة الآن، أشجع الرئيس سليمان على دعوة لجنة الحوار الوطني إلى الانعقاد مرة أخرى في أقرب وقت ممكن وأدعو الزعماء اللبنانيين إلى إحراز تقدم نحو اعتماد استراتيجية دفاع وطنية تعالج مسألة الجماعات المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة وتؤدي إلى نزع سلاحها. وأدعو أيضا حكومة رئيس الوزراء ميقاتي إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنة الحوار الوطني في الماضي.
	70 - ويساورني القلق أيضا إزاء استمرار وجود قواعد عسكرية في لبنان لكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة. فهذه القواعد تشكل تحديا لقدرة لبنان على إدارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية. وأكرر مناشدتي للحكومة اللبنانية بتفكيك هذه القواعد العسكرية، على النحو المتفق عليه في الحوار الوطني في عام 2006 والذي جرى تكراره منذئذ، ولحكومة الجمهورية العربية السورية بالتعاون التام مع هذه الجهود.
	71 - وأناشد جميع الدول الأعضاء أن تمنع نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى كيانات أو أفراد في لبنان دون الحصول على موافقة الدولة اللبنانية. وأحث الحكومة اللبنانية الجديدة على تكثيف جهودها لمراقبة حدود البلد، بوسائل منها اعتماد الاستراتيجية الشاملة لإدارة الحدود التي التزمت الحكومة السابقة بها في عام 2010. وأشعر بالامتنان للدول الأعضاء التي تقدم المساعدة من أجل تحسين قدرات لبنان على إدارة الحدود، وأناشد المجتمع الدولي أن يدعم تنفيذ استراتيجية لبنان الشاملة المتعلقة بالحدود بمجرد اعتمادها.
	72 - وينبغي أن تستمر جهود ترسيم الحدود المشتركة بين لبنان والجمهورية العربية السورية ووضع العلامات فيها دون تأخير، بدءا من تفعيل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود اللبنانية - السورية. ويشكل ترسيم الحدود عنصرا حاسما في بناء علاقة إيجابية بين البلدين. وأحث حكومة الجمهورية العربية السورية على التعاون مع الحكومة اللبنانية في اتخاذ خطوات محددة وعملية نحو ترسيم حدودها المشتركة مع لبنان ووضع العلامات فيها، وفقا للقرارين 1701 (2006) و 1680 (2006).
	73 - وأعتزم أيضا مواصلة جهودي الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لمسألة منطقة مزارع شبعا، وفقا لأحكام الفقرة 10 من القرار 1701 (2006). ويتعين عليَّ الاعتراف، مع ذلك، أن هذه الجهود قد أعاقها عدم استعداد إسرائيل والجمهورية العربية السورية لحل هذه المسألة في الوقت الراهن. وأناشد مرة أخرى كل من هذين البلدين تقديم رده على التحديد المؤقت لمنطقة مزارع شبعا الذي قدمته في تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر S/2007/641).
	74 - ولا تزال الحالة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مسألة مثيرة للقلق. وأدعو حكومة لبنان إلى تطبيق التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والتي اعتُمدت في آب/أغسطس 2010، وذلك من أجل تحسين فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل فعال. ويساورني القلق الشديد إزاء النقص المستمر في التمويل الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سواء لإعادة تشييد مخيم نهر البارد أو لبرامجها العادية الرامية إلى توفير التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأحث الجهات المانحة، بما فيها بلدان المنطقة، على مواصلة دعمها للأونروا، وزيادة هذا الدعم إن أمكن. ولن يشكل التقدم المحرز في كفالة الإعمال الكامل لحقوق اللاجئين الفلسطينيين مساسا بالقرار المتعلق بمسألة اللاجئين الفلسطينيين في سياق اتفاق سلام شامل بين العرب وإسرائيل.
	75 - وأعرب عن شكري لمنسقي الخاص السابق لشؤون لبنان، السيد مايكل وليامز، الذي استكمل مدة خدمته في لبنان، لعمله القيادي وجهوده المخلصة في الاضطلاع بالعمل المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة في لبنان. وأود الإشادة برئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة وبجميع الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين في اليونيفيل الذين يواصلون أداء دور بالغ الأهمية في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وكذلك بجميع موظفي مكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان.
	76 - ولا أزال أدرك تماما أن تنفيذ إسرائيل ولبنان لالتزاماتهما بموجب القرار 1701 (2006) تؤثر عليه الديناميات التي تؤثر على المنطقة برمتها. وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت في المنطقة موجة من الاحتجاجات الشعبية والتغيير السياسي. 
	77 - ولا يزال يساورني قلق بالغ إزاء التأثير الذي تحدثه الأزمة الواقعة في الجمهورية العربية السورية على الحالة السياسية والأمنية في لبنان. وأشجب بقوة التوغلات والغارات العنيفة التي تشنها قوات الأمن السورية على البلدات والقرى اللبنانية، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. وأدعو حكومة الجمهورية العربية السورية إلى أن توقف فورا تلك التوغلات وأن تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006). وقد تفضي هذه التوغلات وكذلك الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان المتواصلة في سورية إلى إشعال فتيل المزيد من التوترات داخل لبنان وخارجه.
	78 - وأناشد كلا من إسرائيل ولبنان اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ما يسميه القرار 1701 (2006) حلا طويل الأجل يحكم علاقتهما. ولا يزال اعتقادي الراسخ أن تحقيق ذلك الحل وضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي بشكل كامل لا يمكن ولا ينبغي فصلهما عن ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، استنادا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 1515 (2003).

