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ــن           ــرار جملـــس األمـ ــذ قـ ــن تنفيـ ــام عـ ــشر لألمـــني العـ ــامن عـ ــر الثـ التقريـ
٢٠٠٦( ١٧٠١(  

    
  ةــمقدم  -أوال   

منذ صـدور   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن            - ١
  ).S/2011/715 (٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤التقرير األخري لألمني العام يف 

شـهر األربعـة املاضـية، واصـلت األطـراف احلفـاظ علـى التزامهـا بـالقرار          على مدى األ   - ٢
فظلَّ وقف األعمال القتالية صـامدا، كمـا ظـل الوضـع يف منطقـة عمليـات                 ). ٢٠٠٦ (١٧٠١

إال أن هــذه الفتــرة شــهدت . مــستقرا بــشكل عــام) القــوة(قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان 
  .إىل استمرار هشاشة الوضع واحتمال تدهورهعددا من احلوادث اخلطرية، ما يشري 

ــانون األول٩ويف   - ٣ ــوة هلجــوم إرهــايب هــ     / ك ــسمرب، تعرضــت الق ــث يف عــام  ودي  الثال
فقـد اسـُتهدفت مركبـة للقـوة        . ٢٠٠٧يونيـه   / واألول يف منطقة عملياهتـا منـذ حزيـران         ٢٠١١

وأدى . بانفجــار نــاجم عــن قنبلــة موضــوعة علــى جانــب الطريــق علــى مــشارف مدينــة صــور   
االنفجــار إىل إصــابة مخــسة مــن حفظــة الــسالم العــاملني يف القــوة الفرنــسية واثــنني مــن املــارة    

  . املدنيني اللبنانيني جبروح
نوفمرب أنه حـوَّل حـصة      / تشرين الثاين  ٣٠وأهنى إعالن رئيس الوزراء جنيب ميقايت يف          - ٤

وقـد  . ة مـن الـضبابية الـسياسية      ، فترة طويلـ   ٢٠١١لبنان من ميزانية احملكمة اخلاصة للبنان لعام        
رحبُت هبذه اخلطوة وأنا أتطلع إىل مواصلة احلكومة اللبنانية تعاوهنا مع احملكمـة اخلاصـة للبنـان                 

  .وفقا اللتزاماهتا الدولية
وما برحت األزمة املتفاقمة اليت تشهدها اجلمهوريـة العربيـة الـسورية تـؤثر علـى لبنـان            - ٥

ب الــسياسي والقلــق مــن مغبــة انعكــاس االضــطرابات يف  علــى حنــو يزيــد مــن حــدة االســتقطا 
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وال تزال قوات األمن الـسورية تقـوم        . اجلمهورية العربية السورية سلبا على االستقرار يف لبنان       
ــة الــيت لُغــم   - بعمليــات علــى طــول احلــدود الــسورية   . جــزء منــها يف األشــهر األخــرية اللبناني

اه احلدود أو عربها إىل سقوط قتلى أو جرحـى          عدد من احلاالت، أدى إطالق النار يف اجت        ويف
وقـد سـجلت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني              . بني املدنيني داخل األراضـي اللبنانيـة      
  . نازح سوري حاليا٦ ٠٠٠واهليئة العليا لإلغاثة وجود أكثر من 

 ، انـدلع قتـال يف مدينـة طـرابلس علـى خلفيـة مظـاهرات          ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٠ويف    - ٦
ويف تبـادل إلطـالق النـار، قُتـل ثالثـة أشـخاص             . متصلة بالوضع يف اجلمهورية العربية الـسورية      

وقـد عـاد اهلـدوء يف       .  آخرين جبروح بينهم عدد من أفراد اجليش اللبناين        ٢٠وأصيب أكثر من    
فربايــر بعــد تــدخُّل اجلــيش اللبنــاين ونــواب حملــيني مــن الربملــان ومــسؤولني أمنــيني    / شــباط١١

  . رمسيني آخرينومسؤولني
ــان مــن    - ٧ ــاين ١٥ إىل ١٣وزرُت لبن ــاير / كــانون الث ــات مــع  ٢٠١٢ين ، وأجريــت حمادث

الــرئيس ســليمان ورئــيس الــوزراء ميقــايت ورئــيس الربملــان بــري، فــضال عــن عــدد مــن ممثلــي      
وأكـدُت يف مجيـع املناقـشات    . كما قمت بزيـارٍة إىل مقـر القـوة يف النـاقورة       . األحزاب اللبنانية 

أجريتــها مــع احملــاورين اللبنــانيني، أنــين أتوقــع مــن لبنــان الوفــاء بالتزاماتــه الدوليــة مبــا فيهــا  الــيت 
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١التزاماته مبوجب القرار 

فرباير حيث التقيت الرئيس برييـس ورئـيس الـوزراء          / شباط ٢ و   ١وزرُت إسرائيل يف      - ٨
ُت يف لقـاءايت علـى أمهيـة وفـاء       وشـدد . نتنياهو ووزيـر الـدفاع بـاراك ووزيـر اخلارجيـة ليربمـان            

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١إسرائيل بالتزاماهتا مبوجب القرار 
يناير، نقل قائد القـوة اللـواء ألربتـو أسـارتا كويبـاس سـلطته إىل                / كانون الثاين  ٢٨ويف    - ٩

فربايــر، وصــل املنــسق اخلــاص اجلديــد  / شــباط٤ويف . القائــد اجلديــد للقــوة اللــواء بــاولو ســريا 
  .يك بالمبلي إىل بريوت وتوىل مهامهلشؤون لبنان دير

  
  )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ القرار   -ثانيا   
  الوضع يف منطقة عمليات القوة  -ألف   

وقعت حوادث عـدة يف خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير كـان أخطرهـا انفجـار أوقـع                       - ١٠
 كـانون   ٩مخسة جرحى يف صفوف حفظة السالم التابعني للقوة على مشارف مدينة صور يف              

  . أدناه٥٧ويرد وصف مفصل هلذه احلادثة يف الفقرة . ديسمرب/األول
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نوفمرب، أُطلق صاروخان عـرب اخلـط األزرق مـن منطقـة رمـيش              / تشرين الثاين  ٢٩ويف    - ١١
 كلـم إىل الـشمال مـن     ٥داخـل منطقـة عمليـات القـوة، مـن موقـع يبعـد حنـو                 ) القطاع الغـريب  (

 يف مزرعـة للـدواجن يف حمـيط نيتـوا، علـى بعـد               وأحلق أحد الصاروخني أضـرارا    . اخلط األزرق 
 م إىل اجلنوب من اخلط األزرق، يف حـني سـقط الـصاروخ الثـاين علـى تلـة بـالقرب                      ٥٠٠حنو  

وقــد رد جــيش .  كلــم إىل اجلنــوب مــن اخلــط األزرق١٠مــن كيفــار فــريادمي، علــى بعــد حنــو  
 داخـل لبنـان، يف اجتـاه        الدفاع اإلسرائيلي بـإطالق أربـع قـذائف مدفعيـة عـرب اخلـط األزرق إىل               

  .ومل تقع أي إصابات جراء هذه احلادثة. موقع إطالق الصاروخني
ديــسمرب، أُطلــق صــاروخ يف اجتــاه إســرائيل مــن منطقــة وادي   / كــانون األول١١ويف   - ١٢

يف منطقـة عمليـات القـوة، علـى         ) القطـاع الغـريب   (القيسية الواقعة بني خربـة سـلم واجلميجمـة          
ــد  ــا مــ  ١٠بع ــم تقريب ــة     . ن اخلــط األزرق كل ــة حــوال اللبناني ــرتال يف قري ــصاروخ م وأصــاب ال

 كلـم مـن اخلـط األزرق، مـا أدى إىل إصـابة امـرأة كانـت                 ٢، على بعد حنـو      )القطاع الشرقي (
  .داخل املرتل إصابة بالغة

وقامــت القــوة علــى الفــور، بالتعــاون مــع األطــراف، بفــتح حتقــيقني يف االعتــدائني            - ١٣
وباإلضـافة  . وال تـزال هـذه التحقيقـات جاريـة        . لى الوقـائع واملالبـسات    خ للوقوف ع  يبالصوار

ــة عــرب تــسيري       ــة، قــام اجلــيش اللبنــاين والقــوة خبطــوات فوري إىل ذلــك، ويف أعقــاب كــل حادث
. سـيما يف املنـاطق الـيت ُيمكـن إطـالق الـصواريخ منـها        دوريات مكثفة يف منطقة العمليات، ال   
ــة وغ   ــذه احلــوادث األمني ــى ه ــة إضــافية   ورداً عل ــدابري عمالني ــا، اُتخــذت ت ــا فتحــت  . ريه كم

  .السلطات اللبنانية املختصة حتقيقاهتا اخلاصة هبا لتحديد املرتكبني وإلقاء القبض عليهم
، عثــر مـــزارع لبنــاين علــى أربعــة صـــواريخ     ٢٠١١ديــسمرب  / كــانون األول ١٩ويف   - ١٤

ــشا     ــة وادي خن ــون بأرضــه يف منطق ــستان الزيت ــة يف ب ــشرقيالقطــاع(مدفون فقــام اجلــيش  ).  ال
وتعكف القـوة حاليـا، بالتنـسيق       . اللبناين بنقل الصواريخ وأبلغ القوة بأنه سيعمل على تدمريها        

  .مع اجليش اللبناين، على التحقيق يف العثور على هذه الصواريخ
نوفمرب حماكمة متهمني اثنني بإطالق صاروخ مـن قريـة   / تشرين الثاين ٢٥وأُجريت يف     - ١٥

ــوال  ــريب الق(حــ ــاع الغــ ــشرين األول ) طــ ــرائيل يف تــ ــل إســ ــوبر /إىل داخــ ــر ا (٢٠٠٩أكتــ نظــ
S/2011/715 وأديـــَن املتـــهمان وُحكـــم عليهمـــا بالـــسجن ثـــالث ســـنوات مـــع ). ١٤، الفقـــرة

  .األشغال الشاقة
ففي الـصباح البـاكر مـن       . وباإلضافة إىل ذلك، وقعت ثالثة انفجارات يف مدينة صور          - ١٦
ستهدف انفجاران منفصالن باراً يف فندق ومتجـَر مخـور، مل يوقعـا             نوفمرب، ا / تشرين الثاين  ١٦

إصــابات إال أن أضــرارا حلقــت مبــركبتني تــابعتني لألمــم املتحــدة كانتــا مركــونتني بــالقرب مــن 
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ديسمرب، وقع انفجـار آخـر يف مطعـم         / كانون األول  ٢٨ويف الصباح الباكر من     . أحد املوقعني 
ــة     ــضا خــسائر مادي ــة صــور، أحلــق أي ــة  . دون إيقــاع إصــابات مبدين ــسلطات اللبناني وتواصــل ال

  .حتقيقاهتا يف هذه االنفجارات
ديـسمرب يف واد علـى مقربـة مـن قريـة صـريفا              / كـانون األول   ٢ووقع انفجـار آخـر يف         - ١٧

ويــدعي . نــاجم عــن عبــوات ناســفة موضــوعة يف أجهــزة مدفونــة يف األرض ) القطــاع الغــريب(
. ت جـزءا مـن منظومـة اتـصال جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي          لبنان أن هذه األجهزة والعبوات كان     

  .ومل يبلَّغ عن وقوع إصابات
ويواصــل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي احتاللــه اجلــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر وأرضــا     - ١٨

ــرار      ــهاك للق ــن اخلــط األزرق، يف انت ــشمال م ــا إىل ال ــى ). ٢٠٠٦ (١٧٠١متامخــة هل ورداً عل
يونيه باختاذ ترتيبات أمنية، أبلـغ جـيش        / حزيران ٢٥ الطرفني يف    االقتراح الذي قدمته القوة إىل    

ومل يـرد حـىت     . الدفاع اإلسرائيلي القوة بأن تلك الترتيبات تتطلب موافقة احلكومة اإلسـرائيلية          
يش اللبنــاين موافقتــه عليهــا يف ونقــل اجلــ. اآلن رٌد مــن إســرائيل بــشأن تلــك الترتيبــات األمنيــة 

  .٢٠١١يوليه /متوز ١٩
ــاين،        - ١٩ ــة للمجــال اجلــوي اللبن ــه شــبه اليومي ــدفاع اإلســرائيلي خروقات وواصــل جــيش ال
إن هـذه الطلعـات     . سيما بواسطة الطائرات من دون طيار وأيضا بواسطة الطـائرات املقاتلـة            ال

ــرار    ــهاكات للق ــشكل انت ــة ت ــة ) ٢٠٠٦ (١٧٠١اجلوي ــسيادة اللبناني ــوة  . ولل ــد واصــلت الق وق
. ات اجلويـة داعيـة الـسلطات اإلسـرائيلية إىل الكـف عنـها فـورا               احتجاجها علـى كـل االنتـهاك      

واحتجـــت احلكومـــة اللبنانيـــة أيـــضا علـــى هـــذه االنتـــهاكات، يف حـــني اســـتمرت احلكومـــة    
  .اإلسرائيلية على موقفها بأن تلك الطلعات هي تدبري أمين ضروري

، مـن قبـل     وُسجل العديد من االنتهاكات الربية للخط األزرق، معظمهـا غـري مقـصود              - ٢٠
ــانيني يرعــون ماشــيتهم يف مــنطقيت مــزارع شــبعا وكفــر     ــزارعني    رعــاة لبن ــل م شــوبا، ومــن قب

وقـد اخنفـض عـدد هـذه االنتـهاكات بـشكل            . يقطفون الزيتـون يف حقـوهلم بـالقرب مـن بليـدا           
ــة فــصل الــشتاء   وشــوهد مــرةً أفــراد جيتــازون اخلــط األزرق ويلتقطــون صــورا   . كــبري مــع بداي

  .للمنطقة
 هذه االنتهاكات، شهدت الفترة املشمولة بالتقرير حتسنا يف الوضع األمين علـى           ورغم  - ٢١

ومل ُتــسجل . كــال احلــساسة طــول اخلــط األزرق واخنفاضــا يف عــدد احلــوادث يف منطقــة كفــر 
حوادث وجَّه فيها اجلنود اللبنانيون واإلسرائيليون أسلحتهم حنـو اآلخـر، ورغـم حـصول عـدد                 

فيها مدنيون السياج التقين اإلسرائيلي باحلجـارة، فقـد اختـذ أفـراد             قليل من احلوادث اليت رشق      
  .سرائيلي إجراءات تكفل احتواءهااجليش اللبناين وجيش الدفاع اإل
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وعملــت القــوة واجلــيش اللبنــاين علــى االســتفادة مــن التعــاون الوثيــق بينــهما، وذلــك      - ٢٢
. نتــشار ثالثــة ألويــة وكتيبــتني وأبقــى اجلــيش اللبنــاين علــى ا . هبــدف تعزيــز أنــشطتهما املنــسقة 

وواصــلت القــوة واجلــيش اللبنــاين أنــشطتهما العمالنيــة اليوميــة، مبــا يف ذلــك القيــام مبــا ال يقــل  
ــيش       ٣٨متوســطه عــن   ــاط تفت ــة ســبع نق ــوم الواحــد، باإلضــافة إىل إقام ــسقا يف الي ــشاطا من  ن

راءات أمنيــة ويف خــالل الفتــرات الــيت تــستدعي اختــاذ إجــ  . مــشتركة علــى طــول هنــر الليطــاين 
مشددة يف منطقة العمليات، نشر اجليش اللبناين قوات إضافية للقيام بعدد متزايد مـن األنـشطة       

ويف أعقـاب إطـالق الـصاروخني مـن منطقـة           . العمالنية، سواء باالشـتراك مـع القـوة أو وحـده          
ان عمليات القوة، زادت القوة واجليش اللبناين عمليات مكافحـة إطـالق الـصواريخ الـيت يقومـ                

كمــا واصــلت القــوة واجلــيش اللبنــاين تنفيــذ متــارين  . هبــا يف املنــاطق القريبــة مــن اخلــط األزرق
لزيادة قدراهتما املشتركة وأجريا تدريبات مـشتركة يف الـرب والبحـر، مشلـت رمايـة باملدفعيـة يف                
حني ركزت أنشطة أخرى على قدرات قـوات اجلـانبني يف جمـاالت مواجهـة العبـوات الناسـفة                   

ــصاالت      احملل ــم االتـ ــر، ونظُـ ــاذ يف البحـ ــات البحـــث واإلنقـ ــى عمليـ ــرُّس علـ ــصنع، والتمـ ــة الـ يـ
  .واملعلومات، وإجراءات التنبه األمين

وبشكل عام، متتعت القوة حبّرية احلركة للقيام باملهام املنوطة هبا يف مجيع أحنـاء منطقـة                  - ٢٣
تنقُّـل القـوة قُيـدت يف       إال أن حريـة     . دوريـة كـل شـهر      ١٠ ٠٠٠عملياهتا، فـسيَّرت أكثـر مـن        

 مـدنيا لبنانيـا يف      ١٥ديسمرب، اعترضت القوةَ جمموعة من حنـو        / كانون األول  ٩ففي  . مناسبتني
اهتموا أفراد القوة بالتقاط صـور وانتزعـوا منـهم جهـازا السـلكيا              ) القطاع الغريب (حميط الرامية   

وعملـت علـى هتدئـة      ووصلت دورية للجـيش اللبنـاين إىل مكـان احلـادث            . حمموال وآلة تصوير  
 كــــانون ٢٧ويف . وأعــــاد اجلــــيش اللبنــــاين الغرضــــني إىل القــــوة يف اليــــوم التــــايل  . الوضــــع
) القطــاع الــشرقي(ديــسمرب، حلقــت أضــرار طفيفــة مبركبــة للقــوة يف حمــيط بــرج امللــوك  /األول

عندما أعاق مدنيون لبنانيون يف سيارتني حركة القوة زاعمني أن دورية للقوة كانـت التقطـت                
وبينمـا كانـت مركبـة القـوة حتـاول مغـادرة املكـان، صـدمت إحـدى                  . رهم يف وقت سابق   صو

ينـاير، ويف خـالل نـشاط عمـالين يف        / كـانون الثـاين    ٢٦ويف  . السيارتني املـدنيتني مركبـةَ القـوة      
قـرب اخلـط األزرق، انتـزع مـدين لبنـاين آلـة تـصوير مـن                 ) القطاع الغـريب  (منطقة عيتا الشعب    

واحتجـت القـوة بـشدة علـى هـذه احلـوادث            . أعيدت آلة التـصوير الحقـا     و. جندي تابع للقوة  
لدى اجليش اللبناين، وطلبت من الـسلطات اللبنانيـة اختـاذ إجـراءات يف حـق األفـراد املتـورطني         

وقــد أكــدت الــسلطات للقــوة أهنــا تأخــذ هــذه احلــوادث علــى حممــل اجلــد  . يف هــذه احلــوادث
  .يقات اليت ستجريهاوتعهدت بأن تطلع القوة على نتائج التحق
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ورغم احلوادث املبلَّغ عنها أعاله، ظل موقف السكان احملليني من القوة إجيابيـا بـشكل           - ٢٤
وقد تطرقـت وحـدات الـشؤون املدنيـة ووحـدة تنـسيق             . عام يف خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

 أثارهتــا الــشؤون املدنيــة والعــسكرية يف املقــر وعلــى مــستوى القطاعــات إىل اهلــواجس الــيت        
السلطات احمللية يف ما يتصل باألنـشطة العمالنيـة للقـوة، مثـل األضـرار الـيت ُتلحقهـا املركبـات                     

وواصــل مكتــب الــشؤون . الثقيلــة بطــرق منطقــة العمليــات، ورّدت عليهــا يف الوقــت املناســب
العسكري االضطالع بأنـشطة االتـصال والتواصـل بـشكل منـتظم            /املدنية وأفرقة التنسيق املدين   

ا يف ذلك من خالل تـسهيل محـالت التوعيـة البيئيـة والـصحية واألنـشطة الثقافيـة يف املـدارس            مب
وما زال العمل مـستمرا علـى تنفيـذ املـشاريع           . الرمسية ومع اجملموعات الشبابية والنسائية احمللية     

  .السريعة األثر بتمويل من البلدان املسامهة بقوات وكذلك من ميزانية القوة
ل الفتــرة املـشمولة بــالتقرير، غالبــا مـا صــادفت القــوة أفـرادا حيملــون أســلحة    ويف خـال   - ٢٥

وواصـلت اجلـيش اللبنـاين      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١صيد داخل منطقـة العمليـات، يف انتـهاك للقـرار            
ويف معظـم احلـاالت،   . والقوة العمل معاً لكبح كل أنشطة الصيد اليت يقوم هبا أفراد مـسلحون        

ويف مناسـبتني،   . ادرة املنطقة لدى وصول القوة أو اجليش اللبناين       كان األفراد يسارعون إىل مغ    
أوقفت دورية للجيش اللبنـاين صـيادا ويف ثـالث مناسـبات أخـرى صـادرت أسـلحة صـيد مـع                      

  .ذخائرها
وواصلت القوة تقدمي املساعدة إىل اجلـيش اللبنـاين يف إقامـة منطقـة بـني اخلـط األزرق                     - ٢٦

اد مــسلحني أو عتــاد أو أســلحة خبــالف مــا خيــص احلكومــة   وهنــر الليطــاين خاليــة مــن أي أفــر 
وقــد أثبتــت . إال أن حتقيــق هــذا اهلــدف مــا زال يــشكل عمليــة طويلــة األجــل. اللبنانيــة والقــوة

احلوادث املفصلة أعاله الـيت وقعـت يف خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير وجـود أسـلحة وأفـراد                       
ومل تـؤِد عمليـات القـوة إىل        . ة العمليـات  مسلحني عدائيني مستعدين الستخدامها داخل منطقـ      

اكتشاف أي خمابئ جديدة لألسلحة أو أعتدة أو بنية حتتية عسكرية يف خالل الفتـرة املـشمولة             
وال تـزال  . كما مل تعثر القوة على دليل يبني إعـادة اسـتخدام املواقـع املكتـشفة سـابقا             . بالتقرير

ــة    ــسطينيني املوجــودة يف منطق ــسلحني    خميمــات الالجــئني الفل ــرادا م ــوة حتــوي أف ــات الق  عملي
  .وأسلحة

وواصلت احلكومـة اإلسـرائيلية االدعـاء بـأن حـزب اهللا كـان يعمـل علـى بنـاء مواقعـه                        - ٢٧
ووحداته العسكرية داخل املناطق اآلهلة بالـسكان يف جنـوب لبنـان وبـأن أسـلحة غـري مـأذون                    

ويف حـال تلقـي معلومـات حمـددة     . هبا كانت ُتنقل إىل لبنان، مبا يف ذلك منطقة عمليات القـوة       
عن وجود غري شرعي ألفراد مسلحني أو أسلحة يف منطقة عمليات القـوة، فـإن هـذه األخـرية                   
ال تزال مصممة، بالتعاون مع اجليش اللبناين، على اختاذ إجراءات بكل الوسائل املتاحـة ضـمن         
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ا جـرى إيـضاحه يف   واليتها وإىل أقصى ما تسمح به قواعد االشـتباك اخلاصـة هبـا، علـى حنـو مـ       
وحىت تارخيه، مل تتلق القوة أو جتد دلـيال علـى حـصول نقـل غـري مـأذون بـه                     . تقاريري السابقة 

  .لألسلحة إىل منطقة العمليات
ومل تتمكن البعثة من حتديد ما إذا كانت الـصواريخ واملـواد املتفجـرة الـيت اسـتخدمت         - ٢٨

ــا إذا  يف االعتـــداءات واحلـــوادث املـــذكورة أعـــاله موجـــودة أصـــ   ــا أو مـ ال يف منطقـــة عملياهتـ
وواصلت قيادة اجليش اللبنـاين اإلعـالن بأهنـا سـتتخذ إجـراءات علـى               . اسُتحضرت من اخلارج  

وقـرارات احلكومـة    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١الفور لوضع حد ألي نشاط غري قانوين يتناىف مع القرار           
  .ذات الصلة

ع بواليتـها املزدوجـة يف القيـام        وواصلت القوة الضاربة البحرية التابعة للقـوة االضـطال          - ٢٩
ومنـذ تقريـري األخـري، فتـشت        . بعمليات االعتراض البحري وتدريب القوات البحرية اللبنانية      

 سـفينة ُحـددت بأهنـا قـد تكـون ذات أمهيـة، قبـل أن              ٢٩٣البحرية اللبنانيـة وموظفـو اجلمـارك        
ات الــسلطات البحريــة ويف خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واســتجابة لطلبــ. مسحــوا مبرورهــا

اللبنانية، كثفـت القـوة الـضاربة البحريـة التابعـة للقـوة أنـشطة الرصـد الـيت كانـت تقـوم هبـا يف                    
ونظمــت القــوة . أجــزاء معينــة مــن منطقــة العمليــات البحريــة ملنــع عمليــات هتريــب مــشتبه هبــا  

حــر  مراحــل تدريبيــة يف عــرض الب ١٠٦ حلقــة عمــل ونفــذت  ١٦والقــوات البحريــة اللبنانيــة  
  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير

وال تزال تقـع حـوادث علـى طـول خـط الطفافـات، بإلقـاء جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                      - ٣٠
ــى طــول خــط         ــة عل ــات حتذيري ــضيئة وطلق ــل م ــه قناب شــحنات ناســفة يف األعمــاق أو بإطالق

بعـام   مقارنـةً  ٢٠١١بيد أن عدد هذه احلوادث اخنفض إىل حد كبري يف خالل عام    . الطفافات
وال تفـــويض للقـــوة يـــأذن هلـــا مبراقبـــة خـــط الطفافـــات الـــذي اســـتحدثته احلكومـــة   . ٢٠١٠

وبطلــب مــن الطــرفني، . اإلســرائيلية مــن طــرف واحــد والــذي ال تعتــرف بــه احلكومــة اللبنانيــة
جتري القوة مناقشات ثنائية استكشافية مع كل منهما على حدة بشأن قـضايا األمـن البحـري،          

مناقشة هذه القضايا من خـالل اآلليـة الثالثيـة، مـع إمكانيـة إشـراك خـرباء                  واتفق الطرفان على    
وال تزال القوة مستعدة ملساعدة الطرفني فيما يتعلق بقضايا األمن البحـري، وفقـا              . حبريني فيها 

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١لواليتها مبوجب القرار 
  

  الترتيبات األمنية واملتعلقة باالتصال  -باء   
. هلا وتنسيقها مع الطرفني، علـى النحـو املـبني يف تقـاريري الـسابقة            واصلت القوة اتصا    - ٣١

فقد استمر التعامل واالتصال يوميـا بـني القـوة واجلـيش اللبنـاين علـى املـستوى الرفيـع والفعـال                      
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كمـا حافظـت القـوة أيـضا علـى اتـصال وتنـسيق فعـالني مـع جـيش الـدفاع                      . الذي أنـشئت بـه    
  .إنشاء مكتب للقوة يف تل أبيبومل ُيحَرز أي تقدم يف . اإلسرائيلي

وظلت االجتماعات الثالثية الشهرية، برئاسة رئيس قـوة البعثـة وقائـد القـوة وحبـضور                  - ٣٢
كبار املمثلني عن اجليش اللبناين وجـيش الـدفاع اإلسـرائيلي، تـوفر منتـدى لالتـصال والتنـسيق                   

ة القضايا العمالنيـة األمنيـة      على املستوى االستراتيجي، كما بقيت تشكل اآلليةَ الرئيسية ملعاجل        
  .، وأدت دورا هاما يف بناء الثقة)٢٠٠٦ (١٧٠١والعسكرية املتصلة بتنفيذ القرار 

وناقش املنتدى الثالثي بانتظام قضايا عمالنية أمنية وعسكرية مشلـت ضـمان االحتـرام                - ٣٣
 منـاطق  التام لسالمة اخلط األزرق بأسـره، والبحـث عـن حلـول للتخفيـف مـن حـدة التـوتر يف            

ويف هذا الصدد، واصلت القوة تنفيـذ إجـراءات         . متفرقة ومنع وقوع حوادث على طول اخلط      
كـال والعديـسة يف أعقـاب إجنـاز مـشروع جتـرييب اسـتمر ثالثـة                  عمالنية حمددة يف منطقيت كفر    

أشهر، وشجَعت الطرفني على مواصلة احترام اإلجراءات املعمول هبا، وسعت إىل اختـاذ مزيـد               
واتفق الطرفان على تعزيز اإلجراءات األمنية علـى        . اطرخبري امللموسة للتخفيف من امل    من التدا 

ــر   ــة كف ــوع       طــول اخلــط األزرق يف منطق ــع وق ــوتر ومن كــال، هبــدف التخفيــف مــن حــدة الت
والقوة على اتصال وثيق مع اجليش اللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي لتحديد طبيعـة             . حوادث

وسـعى املنتـدى الثالثـي أيـضا إىل تـشجيع التفـاهم علـى خفـض           . دهأي حاجز أمين ُيزمع تـشيي     
وظل قائـد القـوة علـى تواُصـل         . حدة التوتر يف مناطق حساسة أخرى على طول اخلط األزرق         

مع جيش الدفاع اإلسرائيلي هبدف التوصل إىل اتفاق لتجديد الترتيبـات املعمـول هبـا منـذ عـام            
ىل أجزاء من حقول الزيتـون الـيت ميلكوهنـا الواقعـة       اليت تسمح ملزارعي بليدا بالوصول إ      ٢٠١٠

  .جنوب اخلط األزرق
فربايـر، كـان    / شـباط  ١٣وحـىت   . وتواصلت عملية تعليم اخلط األزرق تعليمـا واضـحا          - ٣٤

كمـا نظـف    .  املقرر تعليمهـا   ٤٧٠ نقطة من النقاط الـ      ٢٥٣الطرفان قد وافقا على ما جمموعه       
وقـد  .  منـها  ١٤٠ نقطة ُحـددت قياسـات       ١٩٢الوصول إىل   مزيلو األلغام التابعون للقوة سبل      

  .  منها١٠٠ عالمة من عالمات اخلط األزرق حتقَّق الطرفان من ١٢٦اسُتحدثَت حنو 
فقــد واصــال وضــع . وأحــرزت القــوة واجلــيش اللبنــاين تقــدما يف احلــوار االســتراتيجي   - ٣٥

ما وشـرعا يف وضـع خطـة جلَـسرها     املعايري لتقييمهما املشترك للفجوة يف القدرات القائمـة بينـه     
هبدف تعزيز قدرات القوات املسلحة اللبنانية تدرجيا يف منطقة عمليـات القـوة وامليـاه اإلقليميـة                 
اللبنانية، حبيث تصبح قادرة على االضطالع بشكل متزايد باألنشطة العمالنيـة مبوجـب القـرار               

  .، اليت تقوم هبا القوة حاليا)٢٠٠٦ (١٧٠١
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رة عمليات حفظ الـسالم بتكليـف مـين استعراضـا اسـتراتيجيا للقـوة وفقـا                 وأجرت إدا   - ٣٦
وقد أُبلغ أعضاء جملس األمـن والبلـدان املـسامهة بقـوات            ). ٢٠١١ (٢٠٠٤لقرار جملس األمن    

 يف جلـسة إحاطـة      ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥يف القوة باختصاصات هذا االستعراض يف       
ــ. غــري رمسيــة قــدمها مــسؤولو اإلدارة  ام فريــق متعــدد االختــصاصات تــابع لــإلدارة، بقيــادة   وق

جوليان هارستون، وهو أمني عام مساعد متقاعد لألمـم املتحـدة، بزيـارة القـوة وبـريوت وتـل                   
وأجرى الفريق تقييمـا لتنفيـذ واليـة القـوة        . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٨أبيب من   

ويف بـريوت، التقـى     . رئيـسية البعثـة   ركز فيه بشكل خاص علـى الوظـائف واملهـام واألنـشطة ال            
الفريق كبار املمثلني عن اجليش اللبناين والسلطات السياسية اللبنانية، فضال عـن الـسفراء، مبـن                

ويف تـل أبيـب، التقـى الفريـق ممـثلني عـن جـيش               . فيهم سفراء البلدان املسامهة بقوات يف القـوة       
 بــشكل منفــصل وفــدا عــن كــلٍ مــن كمــا التقــى الفريــق. الــدفاع اإلســرائيلي ووزارة اخلارجيــة

والتقى الفريـق كـذلك املنـسق       . اجليش اللبناين وجيش الدفاع اإلسرائيلي إىل االجتماع الثالثي       
اخلاص بالنيابة لشؤون لبنان ورئيس بعثة هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة ورئـيس هيئـة أركاهنـا     

  .يف خالل زيارهتما
 تــشرين ٢٧دارة عمليــات حفــظ الــسالم مــن  وأجــرى مكتــب الــشؤون العــسكرية بــإ   - ٣٧
 دراسة للقدرات العـسكرية للقـوة مـن أجـل           ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧نوفمرب إىل   /الثاين

حتليل قدرة العنصر العسكري إزاء املهام املنوطة بالبعثة والوضع الراهن، مبا يعود بالفائدة علـى               
ه الدراسة على البلدان املـسامهة      وقد ُعرضت اختصاصات هذ   . إجراء االستعراض االستراتيجي  

وجرى تنسيق هذه الدراسة بشكل وثيق مـع فريـق          . بقوات قبل إيفاد القيمني عليها إىل امليدان      
  .االستعراض االستراتيجي والقوة

، عقد السيد هارستون إحاطة غري رمسية أبلغ فيهـا          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف    - ٣٨
ــس    ــدان املـ ــن والبلـ ــس األمـ ــضاء جملـ ــتعراض    أعـ ــسية لالسـ ــة الرئيـ ــائج األوليـ ــوات بالنتـ امهة بقـ

وأنا أعتزم إدراج االستنتاجات الرمسية هلذا االستعراض، اليت جيرى العمـل حاليـا             . االستراتيجي
  .على وضع صيغتها النهائية، يف رسالة توجَّه إىل جملس األمن يف األسابيع املقبلة

  
  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   

إىل التنفيـذ التـام لألحكـام ذات الـصلة     ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لـس األمـن يف القـرار    دعـا جم   - ٣٩
ــرارين     ــاق الطــائف وللق ــن اتف ــزع   )٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩م ــدعو إىل ن ــيت ت ، ال

سالح كل اجلماعات املـسلحة يف لبنـان، حبيـث ال يكـون هنـاك سـالح دون موافقـة احلكومـة                      
  .نانيةاللبنانية وال سلطة غري سلطة احلكومة اللب
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وما زال حفاظ حزب اهللا ومجاعات أخرى على الـسالح اخلـارج عـن سـيطرة الدولـة              - ٤٠
ــرارات    ــهاك للقـ ــة، يف انتـ ، )٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩اللبنانيـ

يــشكل حتــديا جــديا لقــدرة الدولــة علــى ممارســة ســيادهتا وبــسط ســلطتها بــشكل كامــل علــى  
ينـاير، كـررت تأكيـد قلقـي العميـق إزاء      /لبنان يف كانون الثاين  ويف خالل زياريت إىل     . أراضيها

) ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩هذا األمـر وجـددت دعـويت القويـة إىل تنفيـذ القـرارين          
بيــد أن حــزب اهللا واصــل رغــم ذلــك اعترافــه بأنــه حيــتفظ بقــدرة . يف مــا يتعلــق هبــذه األســلحة

ــة، مــدعي    ــة اللبناني ــة ضــد إســرائيل  ا بأهنــعــسكرية كــبرية مــستقلة عــن الدول . ا ألغــراض دفاعي
تصرحيات علنية، أكد األمني العام حلزب اهللا أن اإلمكانات املسلحة للحزب ستتزايد قـوةً               ويف

  .وقدرةً وأسلحته حتديثا
 االنتفاضـة حتتفظـان     - القيادة العامة وفـتح      -وال تزال اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني         - ٤١

وتقــع كــل تلــك القواعــد . ارجــة عــن ســيطرة الدولــة اللبنانيــةبعــدد مــن القواعــد العــسكرية اخل
 اللبنانيــة ممــا يعــرض الــسيادة اللبنانيــة وســلطة  -باســتثناء واحــدة علــى طــول احلــدود الــسورية  

الدولة، ويعوق قدرهتا على رصد وضبط احلدود الربية الشرقية بني اجلمهورية العربية الـسورية              
، الـذي أعيـد تأكيـده يف    ٢٠٠٦ر احلوار الوطين يف عام ورغم قرار مؤمت. ولبنان على حنو فعال   

ــدم حنــو         ــَرز أي تق ــة، مل حي ــة احلالي ــة اللبناني ــوزاري للحكوم ــان ال ــة ويف البي ــه الالحق اجتماعات
وقــد طلبــت مــرارا مــن الــسلطات  . تفكيــك هــذه القواعــد يف خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

 - القيـادة العامـة وفـتح     -بية لتحريـر فلـسطني      اللبنانية تفكيك القواعد العسكرية للجبهة الـشع      
  .االنتفاضة، ومن حكومة اجلمهورية العربية السورية التعاون مع هذه اجلهود

فقـد اسـتمر وقـوع      . وما برح الوضع يف خميمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان حـذرا            - ٤٢
 خمــيم عــني حـوادث أمنيــة مـن وقــت إىل آخـر وحــصول اشــتباكات بـني الفــصائل، وخباصـة يف     

وأدت حماوالت متتالية الغتيال أحد كبار القادة العـسكريني مـن حركـة فـتح إىل وفـاة             . احللوة
  .اثنني من مسؤويل األمن املرتبطني به يف خالل الفترة املشمولة بالتقرير

وُيظهِر تكرار احلوادث األمنية يف مجيع أحناء لبنـان يف خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                 - ٤٣
 الـذي مـا زالـت تـشكله األسـلحة اخلارجـة عـن سـيطرة الدولـة وانتـشاُر األسـلحة علـى                         اخلطر

ورداً علـى اسـتمرار وقـوع       . سيادة لبنان ووحدتـه واسـتقراره الـسياسي وعلـى الـسالمة العامـة             
ــشطة حلظــر          ــة ن ــان محل ــسياسيني يف لبن ــادة ال ــانيني والق ــق عــدد مــن الربمل هــذه احلــوادث، أطل

  . املدن، مبا فيها بريوت وطرابلساألسلحة يف
لقد دأبُت على دعم احلوار الوطين يف لبنان باعتباره عمليـة سياسـية يقودهـا اللبنـانيون             - ٤٤

من أجل نزع سالح اجلماعـات املـسلحة حبيـث ال يكـون هنـاك سـالح دون موافقـة احلكومـة                      
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دات اللبنانيـة هبـذه العمليـة يف        وقد التزمت القيـا   . اللبنانية وال سلطة غري سلطة احلكومة اللبنانية      
، مل ُتعقـد أي اجتماعـات هليئـة احلـوار           ٢٠١٠نـوفمرب   /ومنـذ تـشرين الثـاين     . ٢٠٠٨مـايو   /أيار

ويف خالل زياريت األخرية إىل لبنان، شجعت حمـاوريَّ بقـوة علـى معـاودة عقـد مـؤمتر          . الوطين
طنيــة تعــاجل مــسألة احلــوار الــوطين وعلــى إحــراز تقــدم ملمــوس يف وضــع اســتراتيجية دفاعيــة و 

وأنــا أرحــب تطمينــات الــرئيس ســليمان بــشأن التزامــه   . الــسالح اخلــارج عــن ســيطرة الدولــة 
  .وعزمه املستمرين إلعادة إطالق عملية احلوار الوطين

  
  حظر األسلحة  -دال   

أن متنـع مجيـُع الـدول بيـع أو تزويـد أي        ) ٢٠٠٦ (١٧٠١قرر جملس األمـن يف القـرار           - ٤٥
 لبنـان بأسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد مـن جانـب مواطنيهـا أو انطالقـا مـن                كيان أو فـرد يف    

  .أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات اليت ترفع علمها
واســتمرت احلكومــة اإلســرائيلية يف تأكيــد ادعاءاهتــا حبــصول عمليــات نقــل كــبرية           - ٤٦

ب اهللا يف خـالل الفتـرة       لألسلحة عـرب احلـدود بـني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان إىل حـز                 
إن األمم املتحدة تأخذ هذه املزاعم على حممل اجلد لكنها ال متلك الوسـائل              . املشمولة بالتقرير 

ومل تبلِّـغ احلكومـة     . للتحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل كما مل تقدَّم إليها أدلة ملموسة           
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ اللبنانية عن أي انتهاكات حلظر األسلحة املفروض مبوجب القرار

 بتــأمني انيــةلبنالكومــة احل) ٢٠٠٦ (١٧٠١ويطالــب جملــس األمــن أيــضا يف قــراره       - ٤٧
وغريها من نقـاط الـدخول ملنـع دخـول األسـلحة أو مـا يتـصل هبـا مـن عتـاد إىل لبنـان                           حدوده  

كومـة  احلويف مناقشايت مع احملاورين خالل زياريت األخـرية إىل لبنـان، شـجعت            . دون موافقتها 
.  مـــرة أخـــرى علـــى اعتمـــاد وتنفيـــذ اســـتراتيجية شـــاملة إلدارة حـــدود لبنـــان الربيـــة انيـــةنلبال

 األمنيـة  األجهـزة واستمرت اجلهات املاحنة يف تبادل املعلومات وتنسيق الدعم الـذي تقدمـه إىل      
يثـبط عزميـة   بيـد أن عـدم إقـرار اسـتراتيجية حكوميـة       . يف لبنان مـن أجـل حتـسني إدارة احلـدود          

  . على تعبئة موارد إضافية لدعم هذا املسعىة املاحناجلهات
 نشر القوة املشتركة ملراقبة احلدود على طول احلدود الشمالية مـع            ومل يطرأ تغيري على     - ٤٨

 ونـشر فـوج احلـدود الربيـة الثـاين للجـيش علـى طـول الكيلـومترات               ةسورياجلمهورية العربية ال  
وملواجهـة األزمـة    . ح يف التقـارير الـسابقة      التالية من احلدود إىل الشرق، كمـا هـو موضـ           ٧٠ الـ

 وتـداعياهتا علـى لبنـان، اجتمـع اجمللـس األعلـى للـدفاع               ةسورياجلمهورية العربية الـ   املستمرة يف   
ديسمرب لبحث الوضع علـى طـول احلـدود ويف القـرى احلدوديـة،      / كانون األول٢٩اللبناين يف   

 يف جملـس الـوزراء اللبنـاين        ا نظـر  كمـ .  وإليـه  وشدد على ضرورة منع هتريب السالح مـن لبنـان         
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وسعى اجليش اللبناين إىل إحكام السيطرة على طـول احلـدود مـن خـالل نـشر مؤقـت                   . املسألة
  .لوحدة خاصة على احلدود الشمالية يف منطقة وادي خالد لفرض ضوابط إضافية

وعلى خلفية ذلـك، دعـت الـسلطات الـسورية، مبـا يف ذلـك سـفري اجلمهوريـة العربيـة                - ٤٩
 ةلسورية يف لبنان، احلكومة اللبنانية إىل اختاذ إجراءات حازمة لوقـف هتريـب الـسالح، مؤكـد             ا

واّتخذ اجليش السوري أيـضا     . أن املسؤولية يف هذا الصدد تقع بشكل رئيسي على عاتق لبنان          
 زرع األلغــام علــى امتــداد بــسبل تــشمل علــى احلــدود، أكثــر صــرامةإجــراءات لفــرض رقابــة 

  . حيث عربت احلدود إىل لبنان غالبية النازحني السوريني طلبا للمساعدةاحلدود الشمالية
.  مـن أعمـال العنـف املـستمرة يف بلـدهم           هربـا وواصل مدنيون سوريون عبور احلـدود         - ٥٠

ــاين ٢٧وحــىت  ــانون الث ــاير / ك ــت ، ٢٠١٢ين ــم امل كان ــشؤون الالجــئني   مفوضــية األم تحــدة ل
 مـن النـازحني الـسوريني، جلـأ معظمهـم           ٦ ١٣٣  مـا يزيـد علـى      انيـة قـد سـجلتا     لبنالكومة  احلو

وتواصل األمم املتحدة التنسيق بشكل وثيق مع احلكومة اللبنانيـة لتـوفري           . لدى أقارهبم يف لبنان   
وعلى مدى األشـهر القليلـة املاضـية، أُدِخـل عـدد مـن األفـراد املـصابني                  . ماملساعدة هل احلماية و 

وقـد تـويف   . ل العنف على اجلانب السوري من احلـدود إىل املرافق الصحية اللبنانية نتيجة ألعما   
  . حهوبعضهم متأثرا جبر

  
  األلغام األرضية والقنابل العنقودية   - هاء  

األلغـام، وهـو وحـدة تابعـة للجـيش اللبنـاين،            رتع  ُيعد املركز اللبناين لألعمال املتعلقة ب       - ٥١
 تـضطلع باملـسؤولية التامـة عـن إدارة         السلطة الوطنية لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف لبنـان الـيت           

وال يــزال فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــدعم . مجيــع عمليــات إزالــة األلغــام لألغــراض اإلنــسانية
األلغـام يف تعبئـة املـوارد       رتع  اإلجراءات املتعلقة باأللغام يدعم املركز اللبناين لألعمال املتعلقة بـ         

 يف أنـــشطة إزالــة األلغـــام ألغـــراض إنـــسانية  مـــساعدة الــضحايا يف املـــستقبل و الالزمــة لـــدعم 
  .٢٠١٢ عام
ويستمر فريق األمم املتحدة املعين بـدعم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف تقـدمي الـدعم                    - ٥٢
 اخلط األزرق من خالل توفري التدريب للوحـدات،          طول  يف أنشطة إزالة األلغام على     القوةإىل  

املركــز اللبنــاين لألعمــال ووفقــا لتقــارير . دةفــضال عــن إجــراء التحقــق والرصــد لــضمان اجلــو  
 موقعـــــا اســـــتهدفتها القنابـــــل العنقوديـــــة منـــــذ  ١ ١٣٨، ُســـــجِّل املتعلقـــــة بـــــرتع األلغـــــام

وقد اخنفـض هـذا العـدد عـن عـدد املواقـع املـذكورة آنفـا والبالغـة                   . ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٤
   جمموعـــهط مـــاعـــن ســـقووأُبلـــغ .  موقعـــا مـــستهدفا نتيجـــة إزالـــة التقـــارير املكـــّررة ١ ١٤٧
 فـردا  ٤٣وكـان بـني هـؤالء      . ٥١وقُتل  شخصا   ٣٥٧ ضحايا حىت تارخيه، أصيب منهم       ٤٠٨

  .آخرون ٧وقتل جبراح  شخصا ٣٦من العاملني يف أنشطة إزالة األلغام، أصيب منهم 
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  ترسيم احلدود  -واو   
، حكومــة اجلمهوريــة )٢٠٠٦ (١٦٨٠ مــن قــراره ٤ جملــس األمــن يف الفقــرة  شــجع  - ٥٣
ة السورية بشدة على االستجابة للطلب الذي قدمته احلكومـة اللبنانيـة بترسـيم حـدودمها                العربي

ووجـه اجمللـس    . اصة يف املناطق اليت تعترب فيها احلدود غـري مؤكـدة أو حمـل نـزاع               خباملشتركة، و 
  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١من جديد هذه الدعوة يف قراره 

داد احلـدود الـسورية اللبنانيـة يف         املعقـد علـى امتـ      مـين الوضـع األ  بشكل إضـايف    ويؤكد    - ٥٤
 اإلدارة الفعالــة احلــدود تواجــه ســتظلو. وتعليمهــاظــل الظــروف الراهنــة أمهيــة تعــيني احلــدود  

 قواعـد   حـل قـضية    بـشكل كامـل و     وتعليمهـا  احلـدود    ترسيمصعوبات ما مل يتمَّ، وإىل أن يتمَّ،        
 علـــى املتداخلـــةضـــة  االنتفا- القيـــادة العامـــة وفـــتح   -اجلبهـــة الـــشعبية لتحريـــر فلـــسطني    

  .احلدود جانيب
إال أن أيا من لبنان واجلمهورية العربية السورية مل يتخذ أي خطوات ملموسـة خـالل                  - ٥٥

  . بني اجلانبنيوتعليمها احلدود ترسيمالفترة قيد االستعراض حنو 
 أي رد مـــن يـــردومل .  يف مـــسألة منطقـــة مـــزارع شـــبعاكـــذلكومل حيـــرز أي تقـــدم   - ٥٦

ملنطقـة الـوارد يف     نطـاق تلـك ا    عربية الـسورية أو إسـرائيل بـشأن التحديـد املؤقـت ل            اجلمهورية ال 
 تــــشرين ٣٠الــــصادر يف ) S/2007/641) (٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيــــذ القــــرار ب املتعلــــقتقريــــري 

  .٢٠٠٧أكتوبر /األول
  

   وسالمتهاأمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  - ثالثا  
 انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة على جانب الطريـق          ديسمرب، وقع / كانون األول  ٩يف    - ٥٧

اعتـداء تتعـرض لـه      وكـان هـذا أول      .  صـور  للقـوة علـى مـشارف     استهدفت مركبة غري مدرعة     
 اختـاذ  منـذ     القـوة   على اعتداء، وهو عموما سادس     ٢٠٠٧ منذ عام    ا داخل منطقة عملياهت   القوة

 قـوة  تـابعني لل ظـة الـسالم  مـن حف  وتسّبب االنفجار يف إصـابة مخـسة        ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  
 على بعد عـدة مئـات       االعتداءووقع  . ح طفيفة والفرنسية واثنني من املدنيني اللبنانيني املارة جبر      

ومل تعلـن أي جهـة مـسؤوليتها عـن     . احلـوش املكتظـة بالـسكان    - من األمتار من منطقة صـور     
عمـاء الـسياسيون مـن     ، الذي أدانـه بـشدة كبـار املـسؤولني اللبنـانيني وكـذلك فعـل الز                االعتداء

 حتقيقـا يف احلـادث علـى الفـور؛          والقـوة وأجـرت الـسلطات اللبنانيـة       .  الـسياسية  األطيافمجيع  
ويف . االعتـداء كمـا فتحـت الـسلطات الفرنـسية حتقيقـا يف            . تارخيـه  توقيـف أحـد حـىت        جير ومل

اللبنـاين  ديسمرب يرافقه وزيـر الـدفاع   / كانون األول ٢٢أعقاب اهلجوم، قام الرئيس سليمان يف       
  .االعتداء للجنود املصابني يف وبعيادةقوة القائد اجليش العماد قهوجي بزيارة مقر وغصن 
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 ال يقتــصر علــى القــوةتعــرض لــه ت األخــري أن التهديــد اإلرهــايب الــذي  وبــيَّن االعتــداء  - ٥٨
 أيـضا  يطـال املناطق الواقعة على طول طريق اإلمداد الرئيسي خـارج منطقـة العمليـات، ولكنـه            

 مجيـع   وعلـى . نطقة عمليات البعثة، مبا يف ذلك مناطق واقعة على مقربة مـن املراكـز الـسكنية               م
احلفـاظ  عـن    مـسؤولة    يـة لبنانالكومـة   ها كمـا أن احل     وأمنـ   القـوة   بكفالة سالمة   االلتزام األطراف

 مـرتكيب   حاكمـة على القانون والنظام، بوسائل تشمل اختاذ تدابري فعالة ملواجهة التهديدات ومب          
وقامـت  .  األولويات  أوىل  وسالمتهم من  القوةفال يزال أمن أفراد     . ةقوال على   االعتدءاتيع  مج

تدابري لتخفيف املخـاطر، وعقـد   اختذته من  باستمرار مبراجعة ما وضعته من خطط أمنية و   القوة
منـــشآت القـــوة  دورات تدريبيـــة لتوعيـــة أفرادهـــا بـــشؤون الـــسالمة، وتنفيـــذ أعمـــال حلمايـــة 

 والــسلطات اللبنانيــة التعــاون مــن أجــل ضــمان التــصدي بالطريقــة   القــوةلت وواصــ. أصــوهلاو
واصـلت  ، يـة لبنانالكومـة   احلواستكماال للتـدابري الـيت اختـذهتا        . املالئمة جلميع التهديدات األمنية   

  . تطبيق تدابريها الرامية إىل التخفيف من املخاطرالقوة
كمة العسكرية اللبنانية ضـد أشـخاص        احمل لدى متابعة القضايا املرفوعة     القوةوواصلت    - ٥٩

 ينـاير / كـانون الثـاين    ٣ففـي   .  عليهـا  اعتـداءات بتشكيل مجاعـات مـسلحة بغـرض شـن           متهمني  
ــ٢٠١٢ ــة ت، قبل ــز حمكم ــيهم       التميي ــذين ُحكــم عل ــراد ال ــه األف ــذي قدم ــن ال ــسكرية الطع  الع

ن  حليــازة أســلحة ومتفجــرات والتخطــيط لــش  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٠بالــسجن يف 
ومـن املقـرر عقـد جلـسة        . القـوة  على اجلـيش اللبنـاين واملنـشآت األمنيـة، فـضال عـن               اعتداءات
ويف قضية أخرى اتُّهم فيها ثالثة مدعى علـيهم بتـشكيل           . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٤ يف   حماكمة

 علـى منـشآت عـسكرية حكوميـة         واالعتـداء  إرهابيـة،    اعتـداءات عصابة مـسلحة هبـدف تنفيـذ        
 أرجئـت إىل   ولكنـها    ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٨ يف   حماكمة جلسة   ، ُعقدت القوةوعلى  

  . ٢٠١٢مارس / آذار٢
  

  انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   - رابعا  
 فــرداً، ١٢ ٠٩١ قــوة، بلــغ إمجــايل القــوام العــسكري لل٢٠١٢فربايــر / شــباط١٤ يف   - ٦٠
ــهم ٤٧٠ ــساء   من ــاريخ،  . مــن الن ــة كانــتويف نفــس هــذا الت ــضمالبعث ــا،  ٣٤٨  ت ــا دولي  موظف
 القـوة وتتلقـى   .  منـهم مـن النـساء      ١٦٨ موظفـا مـدنيا وطنيـا،        ٦٥٧ منهم من النساء؛ و    ١٠٠

املتحـدة ملراقبـة     مراقبـاً عـسكرياً مـن فريـق مـراقيب لبنـان التـابع هليئـة األمـم                  ٥٢الدعم أيضا من    
  .  نساء٥اهلدنة، بينهم 

. نـوفمرب /ن القطـاع الغـريب يف تـشرين الثـاين         وأكملت إيطاليا سـحب كتيبـة واحـدة مـ           - ٦١
ــددة األدوار حمــل   النمــساوية اللوجــستياتســريةوحلّــت  ــة  اللوجــستيات ســرية املتع الدامنركي

  / شـــــــــباط١ويف . ٢٠١١ نـــــــــوفمرب/املتعـــــــــددة األدوار يف أواخـــــــــر تـــــــــشرين الثـــــــــاين



S/2012/124  
 

12-24614 15 
 

ــر  ــسامه  ٢٠١٢فرباي ــبانيا م ــائريت هليكــوبتر  ، أهنــت إس ــوة بط ــتني عــسكريتني خفتها يف الق . يف
 بعض التعديالت األوليـة علـى تـشكيلتها مـن أجـل التكيـف مـع الـتغري الطفيـف                     بعثةفأجرت ال 

وتعكـف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم         . الذي طرأ على القـوات واألصـول املنتـشرة يف امليـدان           
ــسيق مــع   ــصميم خمطــط القــوة واحتياجاهتــا    القــوةاآلن، بالتن ــة لت ــصيغة النهائي . ، علــى وضــع ال

، ليصل بذلك إمجايل قـوام      ٢٠١١نوفمرب  /رجة برازيلية يف منتصف تشرين الثاين      با واستقدمت
 طــرادات وثالثــة زوارق دوريــة ة البحريــة إىل تــسع ســفن، بينــها فرقاطــة وأربعــ القــوة الــضاربة
ووافقــت الربازيــل علــى متديــد نــشر بارجتــها . طــائريت هليكــوبترباإلضــافة إىل ، وســفينة إمــداد

  .٢٠١٢نوفمرب /لغاية منتصف تشرين الثاين
  

 مالحظات  - خامسا 
يشجعين أنه على الرغم من وقوع عدد من احلـوادث واالنتـهاكات املتكـررة ألحكـام                  - ٦٢

، مــا زال االســتقرار واهلــدوء العامــان مييــزان احلالــة علــى طــول اخلــط  )٢٠٠٦ (١٧٠١القــرار 
ا للقـدرة علـى التنبـؤ    وما زال وقف األعمال القتالية يـوفر للطـرفني إطـار   . األزرق وداخل لبنان  

 .بهوأرى ضرورة مواصلتهما االلتزام الكامل . واالستقرار

ــالقرار          - ٦٣ ــزام ب ــن الت ــان وإســرائيل م ــا لبن ــه يل جمــددا حكومت ــا أكدت  ١٧٠١وأرحــب مب
ويف الوقت ذاته، يساورين القلـق إزاء عـدم قيـام           . ، خالل زيارايت األخرية إىل املنطقة     )٢٠٠٦(

  كــل منــهما، بتحقيــق املزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ التزامــات رجــا عليــهملــا دالطــرفني، مواصــلةً 
تقدم حنو بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق وقـف دائـم إلطـالق النـار               فعدم إحراز   . مبوجب القرار 

 مبوجــب القــرار املوضــوعةوحــل طويــل األجــل بــني الطــرفني يزيــد إمكانيــة تقــويض الترتيبــات  
ــايل، أدعــو كــال مــ  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ ــاء   وبالت ــان وإســرائيل إىل مــضاعفة جهودمهــا للوف ن لبن

 .تنفيذا كامال) ٢٠٠٦ (١٧٠١بالتزاماهتما وتنفيذ القرار 

. وأشـــري أيـــضا إىل هـــشاشة احلالـــة يف ظـــل املنـــاخ اإلقليمـــي احلـــايل املـــتغري وامللتـــبس   - ٦٤
تملـة   قلـق شـديد إزاء اسـتمرار األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وتـداعياهتا احمل                   ينويساور

ويف هـذا الـسياق، مـن األمهيـة مبكـان احلفـاظ بالكامـل               ). ٢٠٠٦ (١٧٠١على لبنـان والقـرار      
 ١٧٠١على وقف األعمال القتالية بني لبنان وإسرائيل والترتيبات اليت تقررت مبوجـب القـرار               

 مـن أجـل ضـمان عـدم         حـىت تارخيـه    مـن جهـود      بذلتـه  ملـا    يـة لبنانالكومة  احلوأشيد ب ). ٢٠٠٦(
 . سلبا بتداعيات األزمة يف اجلمهورية العربية السوريةانلبنتأثر 

ــارات االعتــــداءوأديــــن بأشــــد   - ٦٥ ــتهدف الــــذي العبــ ــراد اســ ــوة أفــ ــانون ٩ يف القــ  كــ
 وأدعو الـسلطات اللبنانيـة إىل أن تبـذل كـل مـا يف وسـعها لتقـدمي مرتكبيـه إىل              .ديسمرب/األول
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. سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة وأمنـهم     وأُذكر بـالتزام مجيـع األطـراف باحلفـاظ علـى            . العدالة
 يتوقـف علـى سـالمة أفرادهـا وأمنـهم      القـوة ويف هذا الصدد، أشري إىل أن التنفيـذ الفعـال ملهـام         

 مجيـع احلـوادث الـيت تعـرض     للحـد مـن   اختـاذ تـدابري فعالـة    وجيـب . وعلى حرية تنقلـهم املطلقـة   
وأشـدد علـى    . ذه احلـوادث  ، ومنع هـ   سالمة وأمن حفظة السالم للخطر أو تعوق حرية تنقلهم        

 . أن املسؤولية عن ذلك تقع، يف املقام األول، على عاتق السلطات اللبنانية

 كــانون ١١نــوفمرب و / تــشرين الثــاين٢٩ يف حــصلوأديــن إطــالق الــصواريخ الــذي    - ٦٦
 / األوَّالن مــــن نوعهمــــا منــــذ تــــشرين األول   االعتــــداءات ، ومهــــا  ٢٠١١ديــــسمرب /األول

ــوبر ــات االســتعداد لــه، أنــشطة معاديــة       وميثــل . ٢٠٠٩ أكت إطــالق الــصواريخ، وكــذا عملي
ودلَّـت هـذه احلـوادث      . ولوقـف األعمـال القتاليـة     ) ٢٠٠٦ (١٧٠١وانتهاكات خطرية للقرار    

ــاد غــري        ــى وجــود مــسلحني وأســلحة وعت ــذكورة أعــاله عل ــأذونوغريهــا مــن احلــوادث امل  م
ــات   مبوجــوده ــة عملي ــوة داخــل منطق ــسلطات ا  . الق ــى ال ــع عل ــام األول،  وتق ــة، يف املق للبناني

مــسؤولية كفالــة خلــو املنطقــة الواقعــة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاين مــن أي مــسلحني           
، ومنــع األنــشطة املعاديــة انطالقــا مــن األراضــي  م بوجــودهمــأذونمعــدات أو أســلحة غــري  أو

. دم يف هـذا الـصدد     وأكرر دعوايت السابقة للسلطات اللبنانية إىل حتقيق املزيد من التقـ          . اللبنانية
 جـيش الـدفاع     ردويساورين أيضا القلـق إزاء      .  تساعد السلطات اللبنانية يف هذا املسعى      والقوة

فـي سـياق وقـف األعمـال القتاليـة،          ف.  جنوب لبنان  على مصادر إطالق النار داخل    اإلسرائيلي  
 عـن   اجمـ حي ا إلطـالق النـار وأن     م مبجـرد تعرضـه    الطرفني إبالغ القـوة   تتوقع األمم املتحدة من     

، يف املقـام    والـسماح للقـوة   الرد عليه إال يف حال اسـتدعى ذلـك الـدفاع الفـوري عـن الـنفس،                  
 .االعتداء ذلك  معاجلةاألول، بأن تتوىل

وهــذا يــدل علــى مواصــلة  . وأشــيد بــالطرفني حليلولتــهما دون تــصعيد هــذه احلــوادث   - ٦٧
، القـوة  والتنسيق اليت تـضطلع هبـا        وبأمهية ترتيبات االتصال  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١التزامهما بالقرار   

ومع ذلك، حيتاج لبنان إىل بذل أقصى مـا يف وسـعه ملنـع وقـوع حـوادث                  . ومنها اآللية الثالثية  
وينبغــي أن يتحلــى الطرفــان بأقــصى درجــات . مــن هــذا النــوع مــستقبال، انطالقــا مــن أراضــيه 

ب يف اتـساع نطـاق   ضبط النفس ملنع العناصـر املـسلحة مـن تقـويض االسـتقرار الـسائد والتـسب               
 . املواجهة والتصعيد

ويــساورين القلــق أيــضا إزاء االنفجــارات الــيت وقعــت يف مؤســسات جتاريــة يف مدينــة     - ٦٨
تلـك  وأحث السلطات اللبنانية على بذل كل جهـد إللقـاء القـبض علـى مـرتكيب مجيـع                   . صور

 . وتقدميهم للعدالةاالعتداءات
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 استفادة كاملة من البيئة االستراتيجية الـذي        ويظل من الضروري أن تستفيد األطراف       - ٦٩
ــشائها اجلــيش، بالتعــاون مــع  القــوةســاعدت  ــاين، علــى إن ــد أن تواصــل األطــراف  .  اللبن وال ب

؛ وتواصل العمـل مـع   تاماً احتراما   بكاملهالتزامها بوقف األعمال القتالية؛ وحتترم اخلط األزرق        
ــوة ــة ومفيــ    الق ــدابري براغماتي ــاذ ت ــق باخت ــا يتعل ــول اخلــط األزرق،     ، فيم ــى ط ــة عل ــاء الثق دة لبن
ــا ــق    يف مب ــن طري ــك ع ــيمذل ــدابري      تعل ــز ت ــى تعزي ــل عل ــصورة واضــحة؛ وتعم  اخلــط األزرق ب

 .والتنسيق االتصال

. وهنـــاك أيـــضا تـــدابري أخـــرى يـــتعني علـــى الطـــرفني أن يتخـــذاها، كـــل مـــن جانبـــه   - ٧٠
سـرائيلي مـن اجلـزء      جانب إسرائيل، تشمل تلك التـدابري سـحب جنـود جـيش الـدفاع اإل               فمن

الــشمايل مـــن قريـــة الغجــر واملنـــاطق املتامخـــة الواقعـــة مشــال اخلـــط األزرق والوقـــف الكامـــل    
 والـيت مـن     القـوة النتهاكات اجملال اجلوي اللبناين، اليت تزيد حدة التوترات يف منطقـة عمليـات              

 .شأهنا أن تتسبب يف حادث خطري

دم باجتــاه بــسط ســلطته الفعليــة علــى مجيــع  ومــن املهــم أن حيــرز لبنــان املزيــد مــن التقــ   - ٧١
األراضي اللبنانية، ومنع استعماهلا لألنشطة املعاديـة، وكفالـة تنفيـذ قـرارات احلكومـة وأحكـام                 

ــة مــن أي أفــراد مــسلحني أو    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١القــرار   عقــارفيمــا يتعلــق بإنــشاء منطقــة خالي
 . والقوةأسلحة خبالف ما خيص احلكومة  أو

 ه اللبنــاين إىل حتديــد احتياجاتــالقــوة واجلــيشاحلــوار االســتراتيجي بــني وهتــدف عمليــة   - ٧٢
وتيــسري النقــل التــدرجيي   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لتنفيــذ املهــام الــيت صــدر هبــا تكليــف يف القــرار       

 جـزأً   الـدويل يـشكل   وال يزال الدعم الذي يقدمـه اجملتمـع         .  اللبناين اجليش إىل   القوةملسؤوليات  
 للقـوات   احليويـة لبلدان اليت تواصل تقـدمي املـساعدة        لوأنا ممنت   . ةال يتجزأ من جناح هذه العملي     

وأحـث اجملتمـع الـدويل علـى إبـداء املزيـد مـن االلتـزام ببنـاء                  . املسلحة اللبنانيـة، ومنـها البحريـة      
 الـضروري   العتـاد قدرات القوات املسلحة اللبنانية، ومنـها البحريـة، وخباصـة مـن خـالل تـوفري                 

 .والتدريب

لبنــان مــصدر قلــق كــبري بالنــسبة يل ويــربز  يف أحنــاء ر احلــوادث األمنيــة ا تكــرومــا زال  - ٧٣
إزالـة األسـلحة    وأرحـب باملبـادرات الراميـة إىل        . التهديد الذي ميثله انتـشار األسـلحة يف الـبالد         

 . احلياة العامة يف لبنانمن

 سـيطرة الدولـة    عـن  خـارج  بـسالح  حـزب اهللا وغـريه مـن اجلماعـات      احتفـاظ ويعوق    - ٧٤
ويــشكل ذلــك هتديــدا مــستمرا  .  مــن قبــل الدولــة الســتخدام املــشروع للقــوة ا تثبيــت حــصرية

ــرارين     ــه مبوجـــب القـ ــذَه اللتزاماتـ ــوق تنفيـ ــتقراره، ويعـ ــان واسـ ــسيادة لبنـ ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لـ
 ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩ و
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رتع ســالح بــ  إجــراء عمليــة سياســية داخليــة هــو وحــده الكفيــل ومــا زلــت أعتقــد أن  - ٧٥
ــسلحة  ــدراهتا      اجلماعــات امل ــسياسي وق ــة واســتقرارها ال ــة اللبناني ــزز وحــدة الدول ــى حنــو يع  عل
 منـذ   ا واحـد  اعقد ولو اجتماعـ   ت احلوار الوطين مل      هيئة  وبالتايل، يؤسفين أن   .املؤسسية وسلطتها 

. ويشجعين مواصلة الرئيس سليمان تصميمه على إعـادة إطـالق احلـوار الـوطين             . سنةأكثر من   
ية يف لبنـان إىل أن جتتمـع مـن جديـد وحتقـق تقـدما ملموسـا حنـو                  وأدعو مجيع األحزاب السياس   

وأجـدد  . وضع استراتيجية للدفاع الوطين تتصدى ملـسألة الـسالح اخلـارج عـن سـيطرة الدولـة                
أيــضا دعــويت القويــة للحكومــة اللبنانيــة إىل تنفيــذ القــرارات الــسابقة للحــوار الــوطين، وخباصــة 

 اللبنانيـة وتفكيـك القواعـد العـسكرية التابعـة للجبهـة        تعلق منها برتع سالح اجملموعات غري      ما
 .  االنتفاضة، وهو أمٌر طال انتظار حتقيقه- القيادة العامة وفتح - الشعبية لتحرير فلسطني

ــشؤون ا    - ٧٦ ــر ال ــارة وزي ــاين إىل خمــيم الالجــئني الفلــسطينيني   الوأرحــب بزي ــة اللبن جتماعي
، وهـي أول زيـارة يقـوم هبـا أحـد أعـضاء              ٢٠١٢ ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٤برج الرباجنـة يف      يف

احلكومة منذ ست سنوات، وتوقيعه ملـذكرة تفـاهم مـع وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل               
 اجملموعـات لتيـسري تقـدمي اخلـدمات لـبعض         ) األونـروا (الالَّجئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن        

بنانيـة علـى إعـادة إحيـاء اجلهـود      ويف هـذا الـصدد، أحـث احلكومـة الل        . األضعف يف املخيمـات   
الرامية إىل حتسني األحـوال املعيـشية لالَّجـئني الفلـسطينيني يف لبنـان، دون املـساس حبـل مـسألة                     

وكمــا قلــت خــالل زيــاريت األخــرية للبنــان،  . الالجــئني يف ســياق اتفــاق ســالم إقليمــي شــامل 
املــشاركني األساســيني هــذا البلــد، بوصــفه مــن األعــضاء املؤســسني لألمــم املتحــدة وأحــد  فــإن
ــرام       يف ــة الكــافلني لالحت ــسان، ينبغــي أن يكــون يف طليع ــاملي حلقــوق اإلن صــياغة اإلعــالن الع

 .الكامل حلقوق اإلنسان وكرامته

النـازحني  تـوفري املـأوى واملـساعدة للـسوريني         ب على قيـام لبنـان    وينطبق هذا املبدأ أيضا       - ٧٧
 مــأوى هلــم عنــد ومــع أن معظمهــم وجــدوا. لي مــن العنــف املتواصــل يف بلــدهم األصــاهلــاربني

ــارهبم يف ــات     أق ــذه الترتيب ــإن ه ــان، ف ــستقبالً يف حــال   لبن ــي م ــد ال تكف ــدادهم ق ــدت أع .  تزاي
وأرحب بشدة بالعمل الذي تضطلع به اهليئة العليـا لإلغاثـة اللبنانيـة، وأنـا علـى ثقـة بـأن لبنـان                  

 .ازحنيللنسيواصل تقدمي املساعدة اإلنسانية والدعم الضروريني 

وأهيب جبميع الدول األعضاء منَع نقل األسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن أعتـدة للكيانـات               - ٧٨
وأشدد جمـددا علـى أمهيـة تعجيـل احلكومـة           . األشخاص يف لبنان دون موافقة الدولة اللبنانية       أو

أهبـة  واألمـم املتحـدة واجلهـات املاحنـة علـى           . اللبنانية باعتماد استراتيجية شاملة إلدارة احلـدود      
 يف مسعاها الرامـي إىل محايـة الـبالد وحـدودها الربيـة يف ظـل        اللبنانيةاالستعداد لدعم احلكومة  
 .بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة
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ويساورين بالغ القلق إزاء األعمال اليت تقوم هبـا سـلطات اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                   - ٧٩
سائر يف األرواح أو عـن إصـابات   السورية والـيت أسـفرت عـن خـ     - على طول احلدود اللبنانية   

وأهيب حبكومة اجلمهورية العربية السورية اإلحجاَم عن القيام بـأي أعمـال مـن هـذا             . يف لبنان 
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القبيــل واحتــراَم ســيادة لبنــان وســالمة أراضــيه وفقــا لقــرارات جملــس األمــن  

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ و
ل ترســيم احلــدود مــع اجلمهوريــة العربيــة الــسورية   أن إحــراز التقــدم يف جمــاينويؤســف  - ٨٠
 حـل بـشأن مـسألة منطقـة مـزارع            إىل  وأن العملية السياسية الراميـة إىل التوصـل        متعذراًزال   ما

ــالفقرة    ــبعا، عمــال ب ــرار  ١٠ش ــن الق ــت  )٢٠٠٦ (١٧٠١ م ــا زال ــة، م ــددا  . متوقف ــو جم وأدع
 منطقـة    لنطـاق  ى التحديـد املؤقـت    اجلمهورية العربيـة الـسورية وإسـرائيل إىل تقـدمي رديهمـا علـ             

 ).S/2007/641 (٢٠٠٧أكتوبر /مزارع شبعا الذي قدمته يف تشرين األول
 املنــاطق البحريـة والتنقيــب عـن املــوارد   بتعـيني وقـد واصـلت رصــد التطـورات املتــصلة      - ٨١

واستغالهلا يف منطقة شرق البحر األبيض املتوسط وناقشت املـسائل ذات الـصلة مـع احملـاورين                 
وأرحب باخلطوات املتخذة لتيسري التنقيب عـن املـوارد         . عنيني خالل زياريت األخرية للمنطقة    امل

 جبهـود   القيـام وأشـجع إسـرائيل ولبنـان علـى مواصـلة           . واستغالهلا يف املناطق غري املتنازع عليها     
دة وتظـل األمـم املتحـ     . التنقيب عن املوارد واستغالهلا على حنو ال يفـضي إىل املزيـد مـن التـوتر               

 . ذلكعند طلبهاعلى أهبة االستعداد ملساعدة األطراف يف ما خيص هذه املسألة، 
وأود أن أشيد باللواء ألربتو أسارتا كويبـاس، الـذي أكمـل مـدة سـنيت تعيينـه كـرئيس                      - ٨٢

، ملــا بذلــه مــن جهــود مــن أجــل  ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٨ يف البعثــةللبعثــة وقائــد لقــوة 
ــذ القــرار   احلفــاظ علــى االســتقرار  ــان ومواصــلة تنفي وأشــيد ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ يف جنــوب لبن

املـــدنيني، الــذين يواصـــلون االضــطالع بـــدور أساســـي   موظفيهـــا  العــسكريني و القـــوةبــأفراد  
نـسق  املاملساعدة علـى تعزيـز الـسالم واالسـتقرار يف جنـوب لبنـان، وأيـضا مبـوظفي مكتـب                    يف

 .اخلاص لشؤون لبنان
 )٢٠٠٦ (١٧٠١مية اليت تتطـور يف سـياقها جهـود تنفيـذ القـرار              إلقلياوتكتسي البيئة     - ٨٣

وهــذا األمــر ال ينطبــق فقــط علــى التطــورات الــيت   . أمهيــة حيويــة بالنــسبة لنجــاح هــذا التنفيــذ 
ــان، ورمبــا علــى طــول اخلــط األزرق      ــداعياهتا يف لبن ــسورية وت ــة ال ــة العربي ــشهدها اجلمهوري . ت

 ١٧٠١ مـا يـدعوه القـرار    خلطـوات الـضرورية إلجيـاد   وأدعو كال من إسرائيل ولبنان إىل اختاذ ا  
 ومـا زلـت أعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن             .طويل األجـل الـذي حيكـم عالقاهتمـا        ال احلل   )٢٠٠٦(

لبنان وسيادته واستقالله الـسياسي مـسألة ال ميكـن    ل  اإلقليمية سالمةالحتقيق ذلك احلل وكفالة     
 كل جهد ممكن لتحقيق سالم عـادل ودائـم   وال ينبغي أن ينظر إليها مبعزل عن احلاجة إىل بذل     

  .وشامل يف الشرق األوسط
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	22 - وعملت القوة والجيش اللبناني على الاستفادة من التعاون الوثيق بينهما، وذلك بهدف تعزيز أنشطتهما المنسقة. وأبقى الجيش اللبناني على انتشار ثلاثة ألوية وكتيبتين. وواصلت القوة والجيش اللبناني أنشطتهما العملانية اليومية، بما في ذلك القيام بما لا يقل متوسطه عن 38 نشاطا منسقا في اليوم الواحد، بالإضافة إلى إقامة سبع نقاط تفتيش مشتركة على طول نهر الليطاني. وفي خلال الفترات التي تستدعي اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في منطقة العمليات، نشر الجيش اللبناني قوات إضافية للقيام بعدد متزايد من الأنشطة العملانية، سواء بالاشتراك مع القوة أو وحده. وفي أعقاب إطلاق الصاروخين من منطقة عمليات القوة، زادت القوة والجيش اللبناني عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ التي يقومان بها في المناطق القريبة من الخط الأزرق. كما واصلت القوة والجيش اللبناني تنفيذ تمارين لزيادة قدراتهما المشتركة وأجريا تدريبات مشتركة في البر والبحر، شملت رماية بالمدفعية في حين ركزت أنشطة أخرى على قدرات قوات الجانبين في مجالات مواجهة العبوات الناسفة المحلية الصنع، والتمرُّس على عمليات البحث والإنقاذ في البحر، ونظُم الاتصالات والمعلومات، وإجراءات التنبه الأمني.
	23 - وبشكل عام، تمتعت القوة بحرّية الحركة للقيام بالمهام المنوطة بها في جميع أنحاء منطقة عملياتها، فسيَّرت أكثر من 000 10 دورية كل شهر. إلا أن حرية تنقُّل القوة قُيدت في مناسبتين. ففي 9 كانون الأول/ديسمبر، اعترضت القوةَ مجموعة من نحو 15 مدنيا لبنانيا في محيط الرامية (القطاع الغربي) اتهموا أفراد القوة بالتقاط صور وانتزعوا منهم جهازا لاسلكيا محمولا وآلة تصوير. ووصلت دورية للجيش اللبناني إلى مكان الحادث وعملت على تهدئة الوضع. وأعاد الجيش اللبناني الغرضين إلى القوة في اليوم التالي. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر، لحقت أضرار طفيفة بمركبة للقوة في محيط برج الملوك (القطاع الشرقي) عندما أعاق مدنيون لبنانيون في سيارتين حركة القوة زاعمين أن دورية للقوة كانت التقطت صورهم في وقت سابق. وبينما كانت مركبة القوة تحاول مغادرة المكان، صدمت إحدى السيارتين المدنيتين مركبةَ القوة. وفي 26 كانون الثاني/يناير، وفي خلال نشاط عملاني في منطقة عيتا الشعب (القطاع الغربي) قرب الخط الأزرق، انتزع مدني لبناني آلة تصوير من جندي تابع للقوة. وأعيدت آلة التصوير لاحقا. واحتجت القوة بشدة على هذه الحوادث لدى الجيش اللبناني، وطلبت من السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات في حق الأفراد المتورطين في هذه الحوادث. وقد أكدت السلطات للقوة أنها تأخذ هذه الحوادث على محمل الجد وتعهدت بأن تطلع القوة على نتائج التحقيقات التي ستجريها.
	24 - ورغم الحوادث المبلَّغ عنها أعلاه، ظل موقف السكان المحليين من القوة إيجابيا بشكل عام في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد تطرقت وحدات الشؤون المدنية ووحدة تنسيق الشؤون المدنية والعسكرية في المقر وعلى مستوى القطاعات إلى الهواجس التي أثارتها السلطات المحلية في ما يتصل بالأنشطة العملانية للقوة، مثل الأضرار التي تُلحقها المركبات الثقيلة بطرق منطقة العمليات، وردّت عليها في الوقت المناسب. وواصل مكتب الشؤون المدنية وأفرقة التنسيق المدني/العسكري الاضطلاع بأنشطة الاتصال والتواصل بشكل منتظم بما في ذلك من خلال تسهيل حملات التوعية البيئية والصحية والأنشطة الثقافية في المدارس الرسمية ومع المجموعات الشبابية والنسائية المحلية. وما زال العمل مستمرا على تنفيذ المشاريع السريعة الأثر بتمويل من البلدان المساهمة بقوات وكذلك من ميزانية القوة.
	25 - وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، غالبا ما صادفت القوة أفرادا يحملون أسلحة صيد داخل منطقة العمليات، في انتهاك للقرار 1701 (2006). وواصلت الجيش اللبناني والقوة العمل معاً لكبح كل أنشطة الصيد التي يقوم بها أفراد مسلحون. وفي معظم الحالات، كان الأفراد يسارعون إلى مغادرة المنطقة لدى وصول القوة أو الجيش اللبناني. وفي مناسبتين، أوقفت دورية للجيش اللبناني صيادا وفي ثلاث مناسبات أخرى صادرت أسلحة صيد مع ذخائرها.
	26 - وواصلت القوة تقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني في إقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة اللبنانية والقوة. إلا أن تحقيق هذا الهدف ما زال يشكل عملية طويلة الأجل. وقد أثبتت الحوادث المفصلة أعلاه التي وقعت في خلال الفترة المشمولة بالتقرير وجود أسلحة وأفراد مسلحين عدائيين مستعدين لاستخدامها داخل منطقة العمليات. ولم تؤدِ عمليات القوة إلى اكتشاف أي مخابئ جديدة للأسلحة أو أعتدة أو بنية تحتية عسكرية في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما لم تعثر القوة على دليل يبين إعادة استخدام المواقع المكتشفة سابقا. ولا تزال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الموجودة في منطقة عمليات القوة تحوي أفرادا مسلحين وأسلحة.
	27 - وواصلت الحكومة الإسرائيلية الادعاء بأن حزب الله كان يعمل على بناء مواقعه ووحداته العسكرية داخل المناطق الآهلة بالسكان في جنوب لبنان وبأن أسلحة غير مأذون بها كانت تُنقل إلى لبنان، بما في ذلك منطقة عمليات القوة. وفي حال تلقي معلومات محددة عن وجود غير شرعي لأفراد مسلحين أو أسلحة في منطقة عمليات القوة، فإن هذه الأخيرة لا تزال مصممة، بالتعاون مع الجيش اللبناني، على اتخاذ إجراءات بكل الوسائل المتاحة ضمن ولايتها وإلى أقصى ما تسمح به قواعد الاشتباك الخاصة بها، على نحو ما جرى إيضاحه في تقاريري السابقة. وحتى تاريخه، لم تتلق القوة أو تجد دليلا على حصول نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة العمليات.
	28 - ولم تتمكن البعثة من تحديد ما إذا كانت الصواريخ والمواد المتفجرة التي استخدمت في الاعتداءات والحوادث المذكورة أعلاه موجودة أصلا في منطقة عملياتها أو ما إذا استُحضرت من الخارج. وواصلت قيادة الجيش اللبناني الإعلان بأنها ستتخذ إجراءات على الفور لوضع حد لأي نشاط غير قانوني يتنافى مع القرار 1701 (2006) وقرارات الحكومة ذات الصلة.
	29 - وواصلت القوة الضاربة البحرية التابعة للقوة الاضطلاع بولايتها المزدوجة في القيام بعمليات الاعتراض البحري وتدريب القوات البحرية اللبنانية. ومنذ تقريري الأخير، فتشت البحرية اللبنانية وموظفو الجمارك 293 سفينة حُددت بأنها قد تكون ذات أهمية، قبل أن سمحوا بمرورها. وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واستجابة لطلبات السلطات البحرية اللبنانية، كثفت القوة الضاربة البحرية التابعة للقوة أنشطة الرصد التي كانت تقوم بها في أجزاء معينة من منطقة العمليات البحرية لمنع عمليات تهريب مشتبه بها. ونظمت القوة والقوات البحرية اللبنانية 16 حلقة عمل ونفذت 106 مراحل تدريبية في عرض البحر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	30 - ولا تزال تقع حوادث على طول خط الطفافات، بإلقاء جيش الدفاع الإسرائيلي شحنات ناسفة في الأعماق أو بإطلاقه قنابل مضيئة وطلقات تحذيرية على طول خط الطفافات. بيد أن عدد هذه الحوادث انخفض إلى حد كبير في خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010. ولا تفويض للقوة يأذن لها بمراقبة خط الطفافات الذي استحدثته الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد والذي لا تعترف به الحكومة اللبنانية. وبطلب من الطرفين، تجري القوة مناقشات ثنائية استكشافية مع كل منهما على حدة بشأن قضايا الأمن البحري، واتفق الطرفان على مناقشة هذه القضايا من خلال الآلية الثلاثية، مع إمكانية إشراك خبراء بحريين فيها. ولا تزال القوة مستعدة لمساعدة الطرفين فيما يتعلق بقضايا الأمن البحري، وفقا لولايتها بموجب القرار 1701 (2006).
	باء - الترتيبات الأمنية والمتعلقة بالاتصال
	31 - واصلت القوة اتصالها وتنسيقها مع الطرفين، على النحو المبين في تقاريري السابقة. فقد استمر التعامل والاتصال يوميا بين القوة والجيش اللبناني على المستوى الرفيع والفعال الذي أنشئت به. كما حافظت القوة أيضا على اتصال وتنسيق فعالين مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم يُحرَز أي تقدم في إنشاء مكتب للقوة في تل أبيب.
	32 - وظلت الاجتماعات الثلاثية الشهرية، برئاسة رئيس قوة البعثة وقائد القوة وبحضور كبار الممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، توفر منتدى للاتصال والتنسيق على المستوى الاستراتيجي، كما بقيت تشكل الآليةَ الرئيسية لمعالجة القضايا العملانية الأمنية والعسكرية المتصلة بتنفيذ القرار 1701 (2006)، وأدت دورا هاما في بناء الثقة.
	33 - وناقش المنتدى الثلاثي بانتظام قضايا عملانية أمنية وعسكرية شملت ضمان الاحترام التام لسلامة الخط الأزرق بأسره، والبحث عن حلول للتخفيف من حدة التوتر في مناطق متفرقة ومنع وقوع حوادث على طول الخط. وفي هذا الصدد، واصلت القوة تنفيذ إجراءات عملانية محددة في منطقتي كفر كلا والعديسة في أعقاب إنجاز مشروع تجريبي استمر ثلاثة أشهر، وشجعَت الطرفين على مواصلة احترام الإجراءات المعمول بها، وسعت إلى اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة للتخفيف من المخاطر. واتفق الطرفان على تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الخط الأزرق في منطقة كفر كلا، بهدف التخفيف من حدة التوتر ومنع وقوع حوادث. والقوة على اتصال وثيق مع الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي لتحديد طبيعة أي حاجز أمني يُزمع تشييده. وسعى المنتدى الثلاثي أيضا إلى تشجيع التفاهم على خفض حدة التوتر في مناطق حساسة أخرى على طول الخط الأزرق. وظل قائد القوة على تواصُل مع جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق لتجديد الترتيبات المعمول بها منذ عام 2010 التي تسمح لمزارعي بليدا بالوصول إلى أجزاء من حقول الزيتون التي يملكونها الواقعة جنوب الخط الأزرق.
	34 - وتواصلت عملية تعليم الخط الأزرق تعليما واضحا. وحتى 13 شباط/فبراير، كان الطرفان قد وافقا على ما مجموعه 253 نقطة من النقاط الـ 470 المقرر تعليمها. كما نظف مزيلو الألغام التابعون للقوة سبل الوصول إلى 192 نقطة حُددت قياسات 140 منها. وقد استُحدثَت نحو 126 علامة من علامات الخط الأزرق تحقَّق الطرفان من 100 منها. 
	35 - وأحرزت القوة والجيش اللبناني تقدما في الحوار الاستراتيجي. فقد واصلا وضع المعايير لتقييمهما المشترك للفجوة في القدرات القائمة بينهما وشرعا في وضع خطة لجَسرها بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية تدريجا في منطقة عمليات القوة والمياه الإقليمية اللبنانية، بحيث تصبح قادرة على الاضطلاع بشكل متزايد بالأنشطة العملانية بموجب القرار 1701 (2006)، التي تقوم بها القوة حاليا.
	36 - وأجرت إدارة عمليات حفظ السلام بتكليف مني استعراضا استراتيجيا للقوة وفقا لقرار مجلس الأمن 2004 (2011). وقد أُبلغ أعضاء مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات في القوة باختصاصات هذا الاستعراض في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جلسة إحاطة غير رسمية قدمها مسؤولو الإدارة. وقام فريق متعدد الاختصاصات تابع للإدارة، بقيادة جوليان هارستون، وهو أمين عام مساعد متقاعد للأمم المتحدة، بزيارة القوة وبيروت وتل أبيب من 8 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2011. وأجرى الفريق تقييما لتنفيذ ولاية القوة ركز فيه بشكل خاص على الوظائف والمهام والأنشطة الرئيسية البعثة. وفي بيروت، التقى الفريق كبار الممثلين عن الجيش اللبناني والسلطات السياسية اللبنانية، فضلا عن السفراء، بمن فيهم سفراء البلدان المساهمة بقوات في القوة. وفي تل أبيب، التقى الفريق ممثلين عن جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الخارجية. كما التقى الفريق بشكل منفصل وفدا عن كلٍ من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي إلى الاجتماع الثلاثي. والتقى الفريق كذلك المنسق الخاص بالنيابة لشؤون لبنان ورئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ورئيس هيئة أركانها في خلال زيارتهما.
	37 - وأجرى مكتب الشؤون العسكرية بإدارة عمليات حفظ السلام من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 دراسة للقدرات العسكرية للقوة من أجل تحليل قدرة العنصر العسكري إزاء المهام المنوطة بالبعثة والوضع الراهن، بما يعود بالفائدة على إجراء الاستعراض الاستراتيجي. وقد عُرضت اختصاصات هذه الدراسة على البلدان المساهمة بقوات قبل إيفاد القيمين عليها إلى الميدان. وجرى تنسيق هذه الدراسة بشكل وثيق مع فريق الاستعراض الاستراتيجي والقوة.
	38 - وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012، عقد السيد هارستون إحاطة غير رسمية أبلغ فيها أعضاء مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات بالنتائج الأولية الرئيسية للاستعراض الاستراتيجي. وأنا أعتزم إدراج الاستنتاجات الرسمية لهذا الاستعراض، التي يجرى العمل حاليا على وضع صيغتها النهائية، في رسالة توجَّه إلى مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة.
	جيم - نزع سلاح الجماعات المسلحة
	39 - دعا مجلس الأمن في القرار 1701 (2006) إلى التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وللقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، التي تدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية.
	40 - وما زال حفاظ حزب الله وجماعات أخرى على السلاح الخارج عن سيطرة الدولة اللبنانية، في انتهاك للقرارات 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006)، يشكل تحديا جديا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها. وفي خلال زيارتي إلى لبنان في كانون الثاني/يناير، كررت تأكيد قلقي العميق إزاء هذا الأمر وجددت دعوتي القوية إلى تنفيذ القرارين 1559 (2004) و 1701 (2006) في ما يتعلق بهذه الأسلحة. بيد أن حزب الله واصل رغم ذلك اعترافه بأنه يحتفظ بقدرة عسكرية كبيرة مستقلة عن الدولة اللبنانية، مدعيا بأنها لأغراض دفاعية ضد إسرائيل. وفي تصريحات علنية، أكد الأمين العام لحزب الله أن الإمكانات المسلحة للحزب ستتزايد قوةً وقدرةً وأسلحته تحديثا.
	41 - ولا تزال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة تحتفظان بعدد من القواعد العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية. وتقع كل تلك القواعد باستثناء واحدة على طول الحدود السورية - اللبنانية مما يعرض السيادة اللبنانية وسلطة الدولة، ويعوق قدرتها على رصد وضبط الحدود البرية الشرقية بين الجمهورية العربية السورية ولبنان على نحو فعال. ورغم قرار مؤتمر الحوار الوطني في عام 2006، الذي أعيد تأكيده في اجتماعاته اللاحقة وفي البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية، لم يحرَز أي تقدم نحو تفكيك هذه القواعد في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد طلبت مرارا من السلطات اللبنانية تفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة، ومن حكومة الجمهورية العربية السورية التعاون مع هذه الجهود.
	42 - وما برح الوضع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حذرا. فقد استمر وقوع حوادث أمنية من وقت إلى آخر وحصول اشتباكات بين الفصائل، وبخاصة في مخيم عين الحلوة. وأدت محاولات متتالية لاغتيال أحد كبار القادة العسكريين من حركة فتح إلى وفاة اثنين من مسؤولي الأمن المرتبطين به في خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	43 - ويُظهِر تكرار الحوادث الأمنية في جميع أنحاء لبنان في خلال الفترة المشمولة بالتقرير الخطر الذي ما زالت تشكله الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وانتشارُ الأسلحة على سيادة لبنان ووحدته واستقراره السياسي وعلى السلامة العامة. ورداً على استمرار وقوع هذه الحوادث، أطلق عدد من البرلمانيين والقادة السياسيين في لبنان حملة نشطة لحظر الأسلحة في المدن، بما فيها بيروت وطرابلس.
	44 - لقد دأبتُ على دعم الحوار الوطني في لبنان باعتباره عملية سياسية يقودها اللبنانيون من أجل نزع سلاح الجماعات المسلحة بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية. وقد التزمت القيادات اللبنانية بهذه العملية في أيار/مايو 2008. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لم تُعقد أي اجتماعات لهيئة الحوار الوطني. وفي خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان، شجعت محاوريَّ بقوة على معاودة عقد مؤتمر الحوار الوطني وعلى إحراز تقدم ملموس في وضع استراتيجية دفاعية وطنية تعالج مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. وأنا أرحب تطمينات الرئيس سليمان بشأن التزامه وعزمه المستمرين لإعادة إطلاق عملية الحوار الوطني.
	دال - حظر الأسلحة
	45 -  قرر مجلس الأمن في القرار 1701 (2006) أن تمنع جميعُ الدول بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها.
	46 - واستمرت الحكومة الإسرائيلية في تأكيد ادعاءاتها بحصول عمليات نقل كبيرة للأسلحة عبر الحدود بين الجمهورية العربية السورية ولبنان إلى حزب الله في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إن الأمم المتحدة تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد لكنها لا تملك الوسائل للتحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل كما لم تقدَّم إليها أدلة ملموسة. ولم تبلِّغ الحكومة اللبنانية عن أي انتهاكات لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006).
	47 - ويطالب مجلس الأمن أيضا في قراره 1701 (2006) الحكومة اللبنانية بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها. وفي مناقشاتي مع المحاورين خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان، شجعت الحكومة اللبنانية مرة أخرى على اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة حدود لبنان البرية. واستمرت الجهات المانحة في تبادل المعلومات وتنسيق الدعم الذي تقدمه إلى الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل تحسين إدارة الحدود. بيد أن عدم إقرار استراتيجية حكومية يثبط عزيمة الجهات المانحة على تعبئة موارد إضافية لدعم هذا المسعى.
	48 - ولم يطرأ تغيير على نشر القوة المشتركة لمراقبة الحدود على طول الحدود الشمالية مع الجمهورية العربية السورية ونشر فوج الحدود البرية الثاني للجيش على طول الكيلومترات الـ 70 التالية من الحدود إلى الشرق، كما هو موضح في التقارير السابقة. ولمواجهة الأزمة المستمرة في الجمهورية العربية السورية وتداعياتها على لبنان، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني في 29 كانون الأول/ديسمبر لبحث الوضع على طول الحدود وفي القرى الحدودية، وشدد على ضرورة منع تهريب السلاح من لبنان وإليه. كما نظر مجلس الوزراء اللبناني في المسألة. وسعى الجيش اللبناني إلى إحكام السيطرة على طول الحدود من خلال نشر مؤقت لوحدة خاصة على الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد لفرض ضوابط إضافية.
	49 - وعلى خلفية ذلك، دعت السلطات السورية، بما في ذلك سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف تهريب السلاح، مؤكدة أن المسؤولية في هذا الصدد تقع بشكل رئيسي على عاتق لبنان. واتّخذ الجيش السوري أيضا إجراءات لفرض رقابة أكثر صرامة على الحدود، بسبل تشمل زرع الألغام على امتداد الحدود الشمالية حيث عبرت الحدود إلى لبنان غالبية النازحين السوريين طلبا للمساعدة.
	50 - وواصل مدنيون سوريون عبور الحدود هربا من أعمال العنف المستمرة في بلدهم. وحتى 27 كانون الثاني/يناير 2012، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة اللبنانية قد سجلتا ما يزيد على 133 6 من النازحين السوريين، لجأ معظمهم لدى أقاربهم في لبنان. وتواصل الأمم المتحدة التنسيق بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير الحماية والمساعدة لهم. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أُدخِل عدد من الأفراد المصابين إلى المرافق الصحية اللبنانية نتيجة لأعمال العنف على الجانب السوري من الحدود. وقد توفي بعضهم متأثرا بجروحه. 
	هاء - الألغام الأرضية والقنابل العنقودية 
	51 - يُعد المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بنزع الألغام، وهو وحدة تابعة للجيش اللبناني، السلطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام في لبنان التي تضطلع بالمسؤولية التامة عن إدارة جميع عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ولا يزال فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام يدعم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بنزع الألغام في تعبئة الموارد اللازمة لدعم مساعدة الضحايا في المستقبل وأنشطة إزالة الألغام لأغراض إنسانية في عام 2012.
	52 - ويستمر فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام في تقديم الدعم إلى القوة في أنشطة إزالة الألغام على طول الخط الأزرق من خلال توفير التدريب للوحدات، فضلا عن إجراء التحقق والرصد لضمان الجودة. ووفقا لتقارير المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بنزع الألغام، سُجِّل 138 1 موقعا استهدفتها القنابل العنقودية منذ 14 آب/أغسطس 2006. وقد انخفض هذا العدد عن عدد المواقع المذكورة آنفا والبالغة 147 1 موقعا مستهدفا نتيجة إزالة التقارير المكرّرة. وأُبلغ عن سقوط ما مجموعه408 ضحايا حتى تاريخه، أصيب منهم 357 شخصا وقُتل 51. وكان بين هؤلاء 43 فردا من العاملين في أنشطة إزالة الألغام، أصيب منهم 36 شخصا بجراح وقتل 7 آخرون.
	واو - ترسيم الحدود
	53 - شجع مجلس الأمن في الفقرة 4 من قراره 1680 (2006)، حكومة الجمهورية العربية السورية بشدة على الاستجابة للطلب الذي قدمته الحكومة اللبنانية بترسيم حدودهما المشتركة، وبخاصة في المناطق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع. ووجه المجلس من جديد هذه الدعوة في قراره 1701 (2006). 
	54 - ويؤكد بشكل إضافي الوضع الأمني المعقد على امتداد الحدود السورية اللبنانية في ظل الظروف الراهنة أهمية تعيين الحدود وتعليمها. وستظل الإدارة الفعالة الحدود تواجه صعوبات ما لم يتمَّ، وإلى أن يتمَّ، ترسيم الحدود وتعليمها بشكل كامل وحل قضية قواعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة المتداخلة على جانبي الحدود.
	55 - إلا أن أيا من لبنان والجمهورية العربية السورية لم يتخذ أي خطوات ملموسة خلال الفترة قيد الاستعراض نحو ترسيم الحدود وتعليمها بين الجانبين.
	56 - ولم يحرز أي تقدم كذلك في مسألة منطقة مزارع شبعا. ولم يرد أي رد من الجمهورية العربية السورية أو إسرائيل بشأن التحديد المؤقت لنطاق تلك المنطقة الوارد في تقريري المتعلق بتنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2007/641) الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
	ثالثا - أمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسلامتها
	57 - في 9 كانون الأول/ديسمبر، وقع انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدفت مركبة غير مدرعة للقوة على مشارف صور. وكان هذا أول اعتداء تتعرض له القوة داخل منطقة عملياتها منذ عام 2007، وهو عموما سادس اعتداء على القوة منذ اتخاذ القرار 1701 (2006). وتسبّب الانفجار في إصابة خمسة من حفظة السلام تابعين للقوة الفرنسية واثنين من المدنيين اللبنانيين المارة بجروح طفيفة. ووقع الاعتداء على بعد عدة مئات من الأمتار من منطقة صور - الحوش المكتظة بالسكان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، الذي أدانه بشدة كبار المسؤولين اللبنانيين وكذلك فعل الزعماء السياسيون من جميع الأطياف السياسية. وأجرت السلطات اللبنانية والقوة تحقيقا في الحادث على الفور؛ ولم يجر توقيف أحد حتى تاريخه. كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الاعتداء. وفي أعقاب الهجوم، قام الرئيس سليمان في 22 كانون الأول/ديسمبر يرافقه وزير الدفاع اللبناني غصن وقائد الجيش العماد قهوجي بزيارة مقر القوة وبعيادة للجنود المصابين في الاعتداء.
	58 - وبيَّن الاعتداء الأخير أن التهديد الإرهابي الذي تتعرض له القوة لا يقتصر على المناطق الواقعة على طول طريق الإمداد الرئيسي خارج منطقة العمليات، ولكنه يطال أيضا منطقة عمليات البعثة، بما في ذلك مناطق واقعة على مقربة من المراكز السكنية. وعلى جميع الأطراف الالتزام بكفالة سلامة القوة وأمنها كما أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام، بوسائل تشمل اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة التهديدات وبمحاكمة مرتكبي جميع الاعتدءات على القوة. فلا يزال أمن أفراد القوة وسلامتهم من أولى الأولويات. وقامت القوة باستمرار بمراجعة ما وضعته من خطط أمنية واتخذته من تدابير لتخفيف المخاطر، وعقد دورات تدريبية لتوعية أفرادها بشؤون السلامة، وتنفيذ أعمال لحماية منشآت القوة وأصولها. وواصلت القوة والسلطات اللبنانية التعاون من أجل ضمان التصدي بالطريقة الملائمة لجميع التهديدات الأمنية. واستكمالا للتدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، واصلت القوة تطبيق تدابيرها الرامية إلى التخفيف من المخاطر.
	59 - وواصلت القوة متابعة القضايا المرفوعة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية ضد أشخاص متهمين بتشكيل جماعات مسلحة بغرض شن اعتداءات عليها. ففي 3 كانون الثاني/يناير 2012، قبلت محكمة التمييز العسكرية الطعن الذي قدمه الأفراد الذين حُكم عليهم بالسجن في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لشن اعتداءات على الجيش اللبناني والمنشآت الأمنية، فضلا عن القوة. ومن المقرر عقد جلسة محاكمة في 24 نيسان/أبريل 2012. وفي قضية أخرى اتُّهم فيها ثلاثة مدعى عليهم بتشكيل عصابة مسلحة بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية، والاعتداء على منشآت عسكرية حكومية وعلى القوة، عُقدت جلسة محاكمة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ولكنها أرجئت إلى 2 آذار/مارس 2012. 
	رابعا - انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
	60 -  في 14 شباط/فبراير 2012، بلغ إجمالي القوام العسكري للقوة 091 12 فرداً، 470 منهم من النساء. وفي نفس هذا التاريخ، كانت البعثة تضم 348 موظفا دوليا، 100 منهم من النساء؛ و 657 موظفا مدنيا وطنيا، 168 منهم من النساء. وتتلقى القوة الدعم أيضا من 52 مراقباً عسكرياً من فريق مراقبي لبنان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بينهم 5 نساء. 
	61 - وأكملت إيطاليا سحب كتيبة واحدة من القطاع الغربي في تشرين الثاني/نوفمبر. وحلّت سرية اللوجستيات النمساوية المتعددة الأدوار محل سرية اللوجستيات الدانمركية المتعددة الأدوار في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي 1 شباط/فبراير 2012، أنهت إسبانيا مساهمتها في القوة بطائرتي هليكوبتر عسكريتين خفيفتين. فأجرت البعثة بعض التعديلات الأولية على تشكيلتها من أجل التكيف مع التغير الطفيف الذي طرأ على القوات والأصول المنتشرة في الميدان. وتعكف إدارة عمليات حفظ السلام الآن، بالتنسيق مع القوة، على وضع الصيغة النهائية لتصميم مخطط القوة واحتياجاتها. واستقدمت بارجة برازيلية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ليصل بذلك إجمالي قوام القوة الضاربة البحرية إلى تسع سفن، بينها فرقاطة وأربعة طرادات وثلاثة زوارق دورية وسفينة إمداد، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر. ووافقت البرازيل على تمديد نشر بارجتها لغاية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	خامسا - ملاحظات
	62 - يشجعني أنه على الرغم من وقوع عدد من الحوادث والانتهاكات المتكررة لأحكام القرار 1701 (2006)، ما زال الاستقرار والهدوء العامان يميزان الحالة على طول الخط الأزرق وداخل لبنان. وما زال وقف الأعمال القتالية يوفر للطرفين إطارا للقدرة على التنبؤ والاستقرار. وأرى ضرورة مواصلتهما الالتزام الكامل به.
	63 - وأرحب بما أكدته لي مجددا حكومتا لبنان وإسرائيل من التزام بالقرار 1701 (2006)، خلال زياراتي الأخيرة إلى المنطقة. وفي الوقت ذاته، يساورني القلق إزاء عدم قيام الطرفين، مواصلةً لما درجا عليه، بتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ التزامات كل منهما بموجب القرار. فعدم إحراز تقدم نحو بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل بين الطرفين يزيد إمكانية تقويض الترتيبات الموضوعة بموجب القرار 1701 (2006). وبالتالي، أدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى مضاعفة جهودهما للوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ القرار 1701 (2006) تنفيذا كاملا.
	64 - وأشير أيضا إلى هشاشة الحالة في ظل المناخ الإقليمي الحالي المتغير والملتبس. ويساورني قلق شديد إزاء استمرار الأزمة في الجمهورية العربية السورية وتداعياتها المحتملة على لبنان والقرار 1701 (2006). وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان الحفاظ بالكامل على وقف الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل والترتيبات التي تقررت بموجب القرار 1701 (2006). وأشيد بالحكومة اللبنانية لما بذلته من جهود حتى تاريخه من أجل ضمان عدم تأثر لبنان سلبا بتداعيات الأزمة في الجمهورية العربية السورية.
	65 - وأدين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف أفراد القوة في 9 كانون الأول/ديسمبر. وأدعو السلطات اللبنانية إلى أن تبذل كل ما في وسعها لتقديم مرتكبيه إلى العدالة. وأُذكر بالتزام جميع الأطراف بالحفاظ على سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم. وفي هذا الصدد، أشير إلى أن التنفيذ الفعال لمهام القوة يتوقف على سلامة أفرادها وأمنهم وعلى حرية تنقلهم المطلقة. ويجب اتخاذ تدابير فعالة للحد من جميع الحوادث التي تعرض سلامة وأمن حفظة السلام للخطر أو تعوق حرية تنقلهم، ومنع هذه الحوادث. وأشدد على أن المسؤولية عن ذلك تقع، في المقام الأول، على عاتق السلطات اللبنانية. 
	66 - وأدين إطلاق الصواريخ الذي حصل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر و 11 كانون الأول/ديسمبر 2011، وهما الاعتداءات الأوَّلان من نوعهما منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2009. ويمثل إطلاق الصواريخ، وكذا عمليات الاستعداد له، أنشطة معادية وانتهاكات خطيرة للقرار 1701 (2006) ولوقف الأعمال القتالية. ودلَّت هذه الحوادث وغيرها من الحوادث المذكورة أعلاه على وجود مسلحين وأسلحة وعتاد غير مأذون بوجودهم داخل منطقة عمليات القوة. وتقع على السلطات اللبنانية، في المقام الأول، مسؤولية كفالة خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي مسلحين أو معدات أو أسلحة غير مأذون بوجودهم، ومنع الأنشطة المعادية انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وأكرر دعواتي السابقة للسلطات اللبنانية إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد. والقوة تساعد السلطات اللبنانية في هذا المسعى. ويساورني أيضا القلق إزاء رد جيش الدفاع الإسرائيلي على مصادر إطلاق النار داخل جنوب لبنان. ففي سياق وقف الأعمال القتالية، تتوقع الأمم المتحدة من الطرفين إبلاغ القوة بمجرد تعرضهما لإطلاق النار وأن يحجما عن الرد عليه إلا في حال استدعى ذلك الدفاع الفوري عن النفس، والسماح للقوة، في المقام الأول، بأن تتولى معالجة ذلك الاعتداء.
	67 - وأشيد بالطرفين لحيلولتهما دون تصعيد هذه الحوادث. وهذا يدل على مواصلة التزامهما بالقرار 1701 (2006) وبأهمية ترتيبات الاتصال والتنسيق التي تضطلع بها القوة، ومنها الآلية الثلاثية. ومع ذلك، يحتاج لبنان إلى بذل أقصى ما في وسعه لمنع وقوع حوادث من هذا النوع مستقبلا، انطلاقا من أراضيه. وينبغي أن يتحلى الطرفان بأقصى درجات ضبط النفس لمنع العناصر المسلحة من تقويض الاستقرار السائد والتسبب في اتساع نطاق المواجهة والتصعيد. 
	68 - ويساورني القلق أيضا إزاء الانفجارات التي وقعت في مؤسسات تجارية في مدينة صور. وأحث السلطات اللبنانية على بذل كل جهد لإلقاء القبض على مرتكبي جميع تلك الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.
	69 - ويظل من الضروري أن تستفيد الأطراف استفادة كاملة من البيئة الاستراتيجية الذي ساعدت القوة، بالتعاون مع الجيش اللبناني، على إنشائها. ولا بد أن تواصل الأطراف التزامها بوقف الأعمال القتالية؛ وتحترم الخط الأزرق بكامله احتراما تاماً؛ وتواصل العمل مع القوة، فيما يتعلق باتخاذ تدابير براغماتية ومفيدة لبناء الثقة على طول الخط الأزرق، بما في ذلك عن طريق تعليم الخط الأزرق بصورة واضحة؛ وتعمل على تعزيز تدابير الاتصال والتنسيق.
	70 - وهناك أيضا تدابير أخرى يتعين على الطرفين أن يتخذاها، كل من جانبه. فمن جانب إسرائيل، تشمل تلك التدابير سحب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمناطق المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق والوقف الكامل لانتهاكات المجال الجوي اللبناني، التي تزيد حدة التوترات في منطقة عمليات القوة والتي من شأنها أن تتسبب في حادث خطير.
	71 - ومن المهم أن يحرز لبنان المزيد من التقدم باتجاه بسط سلطته الفعلية على جميع الأراضي اللبنانية، ومنع استعمالها للأنشطة المعادية، وكفالة تنفيذ قرارات الحكومة وأحكام القرار 1701 (2006) فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو عقار أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة والقوة. 
	72 - وتهدف عملية الحوار الاستراتيجي بين القوة والجيش اللبناني إلى تحديد احتياجاته لتنفيذ المهام التي صدر بها تكليف في القرار 1701 (2006) وتيسير النقل التدريجي لمسؤوليات القوة إلى الجيش اللبناني. ولا يزال الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي يشكل جزأً لا يتجزأ من نجاح هذه العملية. وأنا ممتن للبلدان التي تواصل تقديم المساعدة الحيوية للقوات المسلحة اللبنانية، ومنها البحرية. وأحث المجتمع الدولي على إبداء المزيد من الالتزام ببناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ومنها البحرية، وبخاصة من خلال توفير العتاد الضروري والتدريب.
	73 - وما زال تكرار الحوادث الأمنية في أنحاء لبنان مصدر قلق كبير بالنسبة لي ويبرز التهديد الذي يمثله انتشار الأسلحة في البلاد. وأرحب بالمبادرات الرامية إلى إزالة الأسلحة من الحياة العامة في لبنان.
	74 - ويعوق احتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات بسلاح خارج عن سيطرة الدولة تثبيت حصرية الاستخدام المشروع للقوة من قبل الدولة. ويشكل ذلك تهديدا مستمرا لسيادة لبنان واستقراره، ويعوق تنفيذَه لالتزاماته بموجب القرارين 1701 (2006) و 1559 (2004). 
	75 - وما زلت أعتقد أن إجراء عملية سياسية داخلية هو وحده الكفيل بنزع سلاح الجماعات المسلحة على نحو يعزز وحدة الدولة اللبنانية واستقرارها السياسي وقدراتها المؤسسية وسلطتها. وبالتالي، يؤسفني أن هيئة الحوار الوطني لم تعقد ولو اجتماعا واحدا منذ أكثر من سنة. ويشجعني مواصلة الرئيس سليمان تصميمه على إعادة إطلاق الحوار الوطني. وأدعو جميع الأحزاب السياسية في لبنان إلى أن تجتمع من جديد وتحقق تقدما ملموسا نحو وضع استراتيجية للدفاع الوطني تتصدى لمسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. وأجدد أيضا دعوتي القوية للحكومة اللبنانية إلى تنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني، وبخاصة ما تعلق منها بنزع سلاح المجموعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة، وهو أمرٌ طال انتظار تحقيقه. 
	76 - وأرحب بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إلى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة في 24 كانون الثاني/يناير 2012، وهي أول زيارة يقوم بها أحد أعضاء الحكومة منذ ست سنوات، وتوقيعه لمذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاَّجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتيسير تقديم الخدمات لبعض المجموعات الأضعف في المخيمات. وفي هذا الصدد، أحث الحكومة اللبنانية على إعادة إحياء الجهود الرامية إلى تحسين الأحوال المعيشية للاَّجئين الفلسطينيين في لبنان، دون المساس بحل مسألة اللاجئين في سياق اتفاق سلام إقليمي شامل. وكما قلت خلال زيارتي الأخيرة للبنان، فإن هذا البلد، بوصفه من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وأحد المشاركين الأساسيين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يكون في طليعة الكافلين للاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته.
	77 - وينطبق هذا المبدأ أيضا على قيام لبنان بتوفير المأوى والمساعدة للسوريين النازحين الهاربين من العنف المتواصل في بلدهم الأصلي. ومع أن معظمهم وجدوا مأوى لهم عند أقاربهم في لبنان، فإن هذه الترتيبات قد لا تكفي مستقبلاً في حال تزايدت أعدادهم. وأرحب بشدة بالعمل الذي تضطلع به الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، وأنا على ثقة بأن لبنان سيواصل تقديم المساعدة الإنسانية والدعم الضروريين للنازحين.
	78 - وأهيب بجميع الدول الأعضاء منعَ نقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة للكيانات أو الأشخاص في لبنان دون موافقة الدولة اللبنانية. وأشدد مجددا على أهمية تعجيل الحكومة اللبنانية باعتماد استراتيجية شاملة لإدارة الحدود. والأمم المتحدة والجهات المانحة على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة اللبنانية في مسعاها الرامي إلى حماية البلاد وحدودها البرية في ظل بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة.
	79 - ويساورني بالغ القلق إزاء الأعمال التي تقوم بها سلطات الجمهورية العربية السورية على طول الحدود اللبنانية - السورية والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح أو عن إصابات في لبنان. وأهيب بحكومة الجمهورية العربية السورية الإحجامَ عن القيام بأي أعمال من هذا القبيل واحترامَ سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006).
	80 - ويؤسفني أن إحراز التقدم في مجال ترسيم الحدود مع الجمهورية العربية السورية ما زال متعذراً وأن العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل بشأن مسألة منطقة مزارع شبعا، عملا بالفقرة 10 من القرار 1701 (2006)، ما زالت متوقفة. وأدعو مجددا الجمهورية العربية السورية وإسرائيل إلى تقديم رديهما على التحديد المؤقت لنطاق منطقة مزارع شبعا الذي قدمته في تشرين الأول/أكتوبر 2007 (S/2007/641).
	81 - وقد واصلت رصد التطورات المتصلة بتعيين المناطق البحرية والتنقيب عن الموارد واستغلالها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وناقشت المسائل ذات الصلة مع المحاورين المعنيين خلال زيارتي الأخيرة للمنطقة. وأرحب بالخطوات المتخذة لتيسير التنقيب عن الموارد واستغلالها في المناطق غير المتنازع عليها. وأشجع إسرائيل ولبنان على مواصلة القيام بجهود التنقيب عن الموارد واستغلالها على نحو لا يفضي إلى المزيد من التوتر. وتظل الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمساعدة الأطراف في ما يخص هذه المسألة، عند طلبها ذلك.
	82 - وأود أن أشيد باللواء ألبرتو أسارتا كويباس، الذي أكمل مدة سنتي تعيينه كرئيس للبعثة وقائد لقوة البعثة في 28 كانون الثاني/يناير 2012، لما بذله من جهود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومواصلة تنفيذ القرار 1701 (2006). وأشيد بأفراد القوة العسكريين وموظفيها المدنيين، الذين يواصلون الاضطلاع بدور أساسي في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأيضا بموظفي مكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان.
	83 - وتكتسي البيئة الإقليمية التي تتطور في سياقها جهود تنفيذ القرار 1701 (2006) أهمية حيوية بالنسبة لنجاح هذا التنفيذ. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية وتداعياتها في لبنان، وربما على طول الخط الأزرق. وأدعو كلا من إسرائيل ولبنان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإيجاد ما يدعوه القرار 1701 (2006) الحل الطويل الأجل الذي يحكم علاقاتهما. وما زلت أعتقد اعتقادا راسخا بأن تحقيق ذلك الحل وكفالة السلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي مسألة لا يمكن ولا ينبغي أن ينظر إليها بمعزل عن الحاجة إلى بذل كل جهد ممكن لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

