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   (2006) 7107قرار جملس األمن  تقرير األمني العام عن تنفيذ  
 

   2071حزيران/يونيه  26شباط/فرباير إىل  22الفترة املشمولة بالتقرير متتد من   
  

 مقدمة - أوال 
منــذ  (2006) 7107ر جملــس األمــن يعــره اــذا التقريــر تقييمــال شــامقل لتنفيــذ قــرا   - 7

 (.S/2014/130) 2071شباط/فرباير  26تقدمي تقريري السابق يف 
ليونيفيـل( اائاـا   ظل الوضع يف منطقـة عمليـاق قـوة األمـم املتحـدة امليفقتـة يف لبنـان )ا        - 2

آذار/مارس، عندما قصـف   71ومستقرا بشكل عام. وحدث خرق لوقف األعمال القتالية يف 
كـق   زلني يف كفـر ـجيش الدفاع اإلسراايلي لبنـان باملدفعيـة اليقيلـة ووجـه نـبان ئباباتـه إىل منـ       

على انفجار وقـع علـى جانـل الطريـق ف دـاي ئوريـة لـه يف منطقـة مـزارع شـبعا جنـو              رئا
اخلط األزرق. وقد أديل ثقثة من جنوئ جيش الـدفاع اإلسـراايلي وـروف ففيفـة مـن جـرا        

زالن بشــدة بســبل نــبان الــدباباق. وأجــرق اليونيفيــل علــى  ـاالنفجــار، ويف لبنــان تمــرر منــ
الفــور اتصــاالق مــع كــق اتــانبني الحتــوا  اةــائث واســتعائة اىــدو  بســرعة. وأبــد  كــق     

ما علــى افاف ــة علــى اىــدو  علــى فــول اخلــط األزرق، وأكــدا    الطــرفني بشــكل عــام تصــمي 
، رغم عدم إحراز تقدم يف التزاماهتما املتبقيـة ووجـل   (2006) 7107التزامهما بتنفيذ القرار 
 و قحقيق وقف ئاام إلفقق النار.القرار، وعدم التحرك حن

ق اةالة األمنية يف لبنان قحسنا ملحوظا عقل اعتمائ اةكومة اتديـدة خلطـط   وشهد - ٣
أمنية تتعلق بطرابلس والبقـاع. حيـب بـدأ اتـيش اللبنـاذ، منـذ أوااـل نيسـان/أبريل، بالتنسـيق          
الوثيق مع الوكاالق األمنية اللبنانية األخر ، يف تنفيذ خطـط يف فـرابلس الـه شـهدق مقتـل      

لــة األخــبة مــن العنــف، ويف منطقــة شــرق البقــاع. ورغــم مــا تكبــد   شخصــا خــقل اتو ٣2
اتــيش اللبنــاذ مــن خســاار يف األرواف، اســتمر يف نشــر قواتــه بذدــرار. األمــر الــذي أئ  إىل   
النجاف يف منع ئخول األشـخا  واملـوائ املرتبطـة باألنشـطة اإلراابيـة، وإىل اةـد مـن العنـف         

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2014/130
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ــقث اجمــاق     ــ  وقعــم ث ــع ذل ــان. وم ــةف ففــي  يف لبن ــع اجــوم   76إراابي ــارس، وق آذار/م
آذار/مـارس   22انتحاري بسيارة مفخخة يف النيب عيمان أئ  إىل مقتـل أربعـة أشـخا يف ويف    

حزيران/يونيـه، وقــع   20وقـع اجـوم ثاثـل يف عرسـال أسـفر عـن مقتـل ثقثـة أشـخا يف ويف          
 ر البيدر أئ  إىل مقتل شخص واحد.اجوم آخر من اذا القبيل يف ضه

ستمر القصف عرب اةدوئ وإفقق النار من اتمهورية العربية السورية علـى لبنـان،   وا - 1
ثا تسبل يف مصرع شخصني على األقل، وإدابة تسعة أشخا  وروف إىل جانـل األضـرار   

غـارة جويـة علـى     2٣املائية. وشنم فااراق تابعـة للحكومـة السـورية أيمـا مـا ال يقـل عـن        
أربعـة أشـخا  وجـرف ثقثـة آخـرون. وأبلـ  اتـيش اللبنـاذ عـن          األراضي اللبنانية، قتل فيهـا  

 اللبنانية. -استمرار هتريل األسلحة عرب اةدوئ السورية 
وأئ  اســتمرار الــيفاع يف اتمهوريــة العربيــة الســورية إىل تــدفق املزيــد مــن املــوافنني    - ٥

جــ ني الســوريني حزيران/يونيــه، بلــ  عــدئ الق 77الســوريني علــى لبنــان فلبــا للملجــ . وحــ  
ــم املتحــدة الســامية لشــيفون القجــ ني         ــن مفوضــية األم ــون مســاعدة م ــذين يتلق املســجلني، ال

الجــ ني، مــن  7 02٣ 60٣)وشــركا  آخــرين،  )مفوضــية األمــم املتحــدة لشــيفون القجــ ني  
الجـ ني   721 206 أي بزيـائة قـدراا   -الج ال يف منطقة عملياق اليونيفيـل   12 ٥٥2بينهم 

، ئلـذي يـ وي مـا يزيـد علـى مليـون الجـ       ريـري السـابق. واكـذا يشـهد لبنـان، ا     تقريبا منـذ تق 
 أعلى نسبة من القج ني يف العامل مقارنة بعدئ سكانه.

التوافقيـة بقيـائة راـيس الـوزرا  متـام سـقم        “املصـلحة الوفنيـة  ”وقد وافقـم حكومـة    - 6
الـذي جـر  يف الربملـان    آذار/مـارس، وفـازق يف اقتـراع اليقـة      71على بياهنا السياسي امليفرخ 

ــهرين، يف       20يف  ــت رق شــ ــه تســ ــية، الــ ــاق الرااســ ــرة االنتخابــ ــدأق فتــ ــارس. وبــ آذار/مــ
مرشـ  علـى عـدئ كـا  مـن       يآذار/مارس. وبعد ئورة برملانية واحدة مل حيصل خقىا أ 2٥

األدــواق للفــوز يف االنتخابــاق، وثــقث ئوراق مقــررة مل يكتمــل فيهــا النصــاي القــانوذ،    
ترة اله حدئاا الدستور إلجرا  االنتخاباق ئون اختيـار راـيس جديـد للجمهوريـة.     انتهم الف

ــرايس ميشــال ســليمان، انتقلــم الصــقحياق الرااســية إىل جملــس      ــة ال ــها  فتــرة والي وعنــد انت
 الوزرا  بقيائة رايس الوزرا  سقم، وفقا للدستور.

ــان      ٥ويف  - 1 ــة للبن ــدعم الدولي ــة ال ــم جمموع ــارس، اجتمع ــبة  آذار/م ــاريس يف مناس يف ب
استمــافها الــرايس الفرنســي فرانســوا اوالنــد، وحمــراا الــرايس ســليمان ووزرا  اخلارجيــة.   
ــه          ــدوس إىل اوــاالق الرايســية ال ــدعم ال ــن ال ــد م ــدمي مزي ــدعوة إىل تق ــة ال ووادــلم اوموع
ر تمررق من جرا  الـيفاع السـوري يف لبنـان، والت كيـد علـى التوحـد الـدوس لـدعم االسـتقرا         

تشـكيل اةكومـة واالنتخابـاق الرااسـية.      ساق الدولة يف لبنـان أثنـا  عملـيه   واستمرارية ميفس
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ــة مــيفمترا وزاريــا يف رومــا يف          ــة، عقــدق اةكومــة اإليطالي ــار جــدول أعمــال اوموع ويف إف
 حزيران/يونيه لدعم اتيش اللبناذ. 71
  

   (2006) 7107تنفيذ القرار  - ثانيا 
 اةالة يف منطقة عملياق قوة األمم املتحدة امليفقتة يف لبنان   -ألف  

آذار/مــارس، انفجــرق عبــوة ناســفة مزروعــة علــى جانــل الطريــق  71يف مســا  يــوم  - 2
ف دابم مركبـة تابعـة تـيش الـدفاع اإلسـراايلي أثنـا  مشـاركتها يف ئوريـة يف منطقـة مـزارع           

عا )القطـاع الشـرقي(، علـى بعـد حـواس كيلـومتر واحـد جنـو  اخلـط األزرق. وبعـد فتـرة            شب
قصبة من ذل ، أفلق جيش الدفاع اإلسراايلي ما ال يقل عن عشر قـذااف مدفعيـة مـن عيـار     

ملم على منطقة بسطرة اللبنانيـة )القطـاع الشـرقي( الـه تقـع علـى مسـافة ال تزيـد علـى           7٥٥
ملـم مباشـرة علـى ميفلـني يف      720األزرق، وقذيفه ئباباق مـن عيـار    كيلومترين مشاس اخلط

ــد      ــى بعـ ــع علـ ــه تقـ ــرقي( الـ ــاع الشـ ــركق )القطـ ــار.    72كفـ ــان االنفجـ ــن مكـ ــومترا عـ كيلـ
توادلم اليونيفيل بعد اةائثة األوىل مباشرة، مع كق الطرفني، بش  الطرق وـا يف ذلـ     وقد

على ضبط النفس، ونزع فتيل التوتراق وتيسـب   من خقل قنواق االتصال والتنسيق، لتحيهما
 وقف األعمال العدااية جمدئا.  

آذار/مارس، احـت  جـيش الـدفاع اإلسـراايلي      72ويف رسالة موجهة إىل اليونيفيل يف  - 2
قيام حزي اهلل بتفجب عبواق متش ية مركزة االجتا  مسـتهدفال  ”على اةائثة اله ودفها ب هنا 

نيسان/أبريل، أعلـن حسـن نصـر اهلل، زعـيم حـزي اهلل، يف       1. ويف “يجيش الدفاع اإلسراايل
مقابلة إعقمية مسـيفولية اةـزي عـن اىجـوم الـذي اسـتهد  جـيش الـدفاع اإلسـراايلي. ويف          

( S/2014/254نيســان/أبريل، وجــه إسم املميــل الــداام إلســراايل لــد  األمــم املتحــدة رســالة )  2
، ويشـب إىل مسـيفولية   (2006) 7107حيت  فيها على اىجوم باعتبار  انتهاكا خطـبا للقـرار   

نيسـان/أبريل، وجـه إسم املميـل الـداام للبنـان لــد        71اةكومـة اللبنانيـة يف اـذا الصـدئ. ويف     
ــا  ــدة أيمـ ــم املتحـ ــالة ) األمـ ــذفقق    A/68/848-S/2014/278رسـ ــراايل بـ ــام إسـ ــا قيـ ــدين فيهـ ( يـ

ــار ــار   النـ ــحا  ”باعتبـ ــداايا واضـ ــق عـ ــهاكا للقـــرار      “عمـ ــكل انتـ ــراايل يشـ ــل إسـ ــن جانـ مـ
7107 (2006). 
م اليونيفيـل قحقيقاهتـا يف اةـائث وعرضـم النتـاا  الـه تودـلم إليهـا علــى         وقـد أهنـ   - 70

كق الطرفني. ورغم إعقن حزي اهلل مسيفوليته عن عملية التفجب، مل يتودـل التحقيـق الـذي    
أجرتــه اليونيفيــل إىل أي ئليــل مــائي يكشــف اويــة مرتكبيــه أو قحركــاهتم عــرب اخلــط األزرق. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2014/254
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/A/68/848
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ونيفيـل وجـوئ أي دـلة بـني امليفلـني اللـذين اسـتهدفهما جـيش         عقوة على ذلـ ، مل تيفكـد الي  
 الدفاع اإلسراايلي يف منطقة سكنية من كفركق، وانفجار العبوة على جانل الطريق.  

ووادــل جــيش الــدفاع اإلســراايلي احــتقل اتــز  الشــماس مــن قريــة ال جــر ومنطقــة    - 77
وللســيائة اللبنانيــة.  (2006) 7107جمــاورة ىــا تقــع مشــاس اخلــط األزرق، يف انتــهاك للقــرار  

ترئ إسراايل بعد على اقتراف اليونيفيل بش ن الترتيباق األمنية الرامية إىل تسهيل انسـحاي   ومل
 2077حزيران/يونيــه  2٥جــيش الــدفاع اإلســراايلي مــن املنطقــة، الــذي قنيــدم إىل الطــرفني يف 

ووافق عليه اتيش اللبناذ. ووادلم القوة امليفقتة إثارة اذ  املس لة مع السـلطاق اإلسـراايلية،   
اله مل تقدم أي معلومـاق جديـدة. وقـد الح ـم اليونيفيـل قيـام أفـرائ تـابعني تـيش الـدفاع           

 مناسبة، بتنفيذ عملياق يف املنطقة افتلة الواقعة مشاس قرية ال جر.   7٣اإلسراايلي، يف 
وتوادلم بشـكل شـبه يـومي انتـهاكاق اوـال اتـوي اللبنـاذ، الـه تـتم يف مع مهـا            - 72

ــرار      ــهاك للقــ ــاحني، يف انتــ ــة اتنــ ــااراق ثابتــ ــار وفــ ــة بــــدون فيــ بواســــطة مركبــــاق جويــ
لـد  جـيش الـدفاع اإلسـراايلي     وللسيائة اللبنانيـة. وقـد احتجـم اليونيفيـل      (2006) 7107

على مجيع االنتهاكاق، وئعم السلطاق إىل وقفها علـى الفـور. واحتجـم اةكومـة اللبنانيـة      
أيما على االنتهاكاق، يف حـني وادـلم اةكومـة اإلسـراايلية االئعـا  بـ ن عمليـاق التحليـق         

 تدابب أمنية ضرورية.
أيار/مايو بعد قيام حفـارة تابعـة    77وارتفعم حدة التوتر على فول اخلط األزرق يف  - 7٣

تيش الدفاع اإلسراايلي أثنـا  تنفيـذ أعمـال دـيانة علـى فـول السـيا، الـتقع، بتوسـيع نطـاق           
عملها إىل ما ورا  السيا، الـتقع إلزالـة بعـل النباتـاق القريبـة مـن اخلـط األزرق علـى مقربـة          

ا تقارير بيتها وسـااط اإلعـقم   من الناقورة. وشجل مسيفولون لبنانيون يف بياناق عامة، عززهت
ــرار        ــهاكاق للق ــا انت ــراايلي باعتبارا ــدفاع اإلس ــة، أنشــطة جــيش ال . (2006) 7107اللبناني

ــدفاع         ــى الفــور مــع كــق الطــرفني، حيــب ئعــم جــيش ال ــوة األمــم املتحــدة عل وتوادــلم ق
املسـبق قبـل وقـم كـا   مـن إجـرا  أعمـال الصـيانة علـى مقربـة مـن            اإلسراايلي إىل اإلخطـار  

اخلط األزرق، وفالبم اتـيش اللبنـاذ بمـبط الـنفس. وقـد أوقـف جـيش الـدفاع اإلسـراايلي          
أنشطته يف املنطقة، واتفـق الطرفـان منـذ ذلـ  اةـني علـى أن تكمـل اليونيفيـل العمـل يف تلـ            

ايلي علــى إخطــار اليونيفيــل قبــل مــدة أفــول  املنطقــة اةساســة. ووافــق جــيش الــدفاع اإلســرا 
زال مستمرا يف أعمال الصـيانة يف أجـزا     لكفالة التنسيق بالقدر الكايف مع اتيش اللبناذ، وما

أيار/مـايو، ائعـى اتـيش اللبنـاذ      72أخر  من السيا، التقع على امتدائ اخلـط األزرق. ويف  
ايلية انتـهكم األراضـي اللبنانيـة يف منطقـة     جرافـة إسـرا  ”بيان موجه إىل وسااط اإلعقم أن يف 

أيار/مايو، احـت  املميـل الـداام     72. ويف “لبونة حيب امتد ذراعها ملسافة متر واحد يف اىوا 
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 أيـار/  77للبنان لد  األمـم املتحـدة علـى األعمـال الـه قـام  ـا جـيش الـدفاع اإلسـراايلي يف           
أيار/مـايو إىل ئاخـل األراضـي     72يف سـراايل أزاحـم بعـل الركـام     إمايو، وائعى كذل  أن 

اللبنانية مشـاس اخلـط األزرق. ومل تتودـل اليونيفيـل يف لبنـان إىل ئليـل علـى وقـوع أي انتـهاك          
 للخط األزرق يف اذا السياق، واي توادل ردد اةالة بالتنسيق الوثيق مع الطرفني.  

ــالتقرير، أكـــدق اليونيفيـــل يف لبنـــان   - 71 ــرة املشـــمولة بـ ــيش الـــدفاع  وخـــقل الفتـ أن جـ
اإلسراايلي انتـه  اخلـط األزرق ثـقث مـراق، وأن اتـيش اللبنـاذ انتهكـه مـرة واحـدة. ويف          

آذار/مــارس، الح ــم اليونيفيــل قيــام ثقثــة جنــوئ إســراايليني بعبــور اخلــط األزرق لفتــرة   71
لـد    با  املتامخة لقريـة ال جـر. واحتجـم اليونيفيـل علـى اـذا االنتـهاك        71قصبة يف املنطقة 

آذار/مــارس، أبلــ  اتــيش   26جــيش الــدفاع اإلســراايلي، الــذي أنكــر وقــوع االنتــهاك. ويف   
اللبناذ اليونيفيل ب نه الحظ قيـام عـدة جنـوئ إسـراايليني بعبـور اخلـط األزرق علـى مقربـة مـن          

بـــا  )القطـــاع الشـــرقي(. وأكـــد جـــيش الـــدفاع اإلســـراايلي يف رســـالة ميفرخـــة    ٣0املنطقـــة 
 .“غب متعمد وغب مقصوئ”وع االنتهاك، معلنال أنه ايو وقأيار/م 72
نيســان/أبريل، الح ــم اليونيفيــل قيــام أربعــة جنــوئ إســراايليني بعبــور اخلــط  71ويف  - 7٥

األزرق بالقري من بسطرة، اله مل يتم ترسيم اخلط األزرق فيها بشكل واض ، متجهني حنـو  
ألزرق. ومل يسـتجل اتنـوئ لـدعواق    عدئ من رعاة ال نم، قبل أن يعوئوا إىل جنـوي اخلـط ا  

وإشــاراق أفــرائ اليونيفيــل الــذين كــانوا يقفــون علــى مقربــة. واحتجــم اليونيفيــل علــى اــذا     
االنتهاك لـد  جـيش الـدفاع اإلسـراايلي، الـذي أنكـر وقـوع االنتـهاك. ويف وقـم الحـق مـن            

عـاة اللبنـانيني يف   ذل  اليوم، ويف املنطقة نفسها، اعتقل جيش الدفاع اإلسـراايلي اثـنني مـن الر   
عاما، جنو  اخلـط األزرق. وأجـرق اليونيفيـل يف لبنـان اتصـاالق مـع جـيش         71و  7٥سن 

أيار/مــايو،  2الــدفاع اإلســراايلي، وســهلم اإلفــرا، عــن الــراعيني يف مســا  اليــوم نفســه. ويف  
 احت  املميل الداام للبنان لد  األمم املتحدة على عملية االعتقال.

ــل     أيار 7٣ويف  - 76 ــدعواق اليونيفي ــرائ اتــيش اللبنــاذ ل ــان مــن أف /مــايو، مل يســتجل اثن
بــالرجوع، وعــربا إىل جنــوي اخلــط األزرق ةــواس ســبعة أمتــار لفتــرة وجيــزة أثنــا  التقافهمــا  

 دورال يف منطقة الناقورة.  
الح ـــم اليونيفيـــل قيـــام الـــبعل بعبـــور اخلـــط األزرق لفتـــرة وجيـــزة، وال ســـيما   و - 71

عاة املاشـية اللبنـانيون. وقـد حـدثم مع ـم االنتـهاكاق يف منطقـة مـزارع شـبعا،          املزارعون ور
وبليــدا )القطــاع ال ــر (، ورمــيش )القطــاع ال ــر (. وحــذر جنــوئ اليونيفيــل يف تلــ  املواقــع  
املدنيني املعنيني من عبـور اخلـط األزرق. واحتجـم اليونيفيـل لـد  اتـيش اللبنـاذ علـى اـذ           
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ــهاكاق، وأشــارق إىل  ــام للخــط األزرق     االنت ــرام الت ــة االحت  أن املســيفولية الرايســية عــن كفال
 بكامله تقع على عاتق السلطاق اللبنانية.  

كـانون األول/ئيسـمرب    22وأجنزق اليونيفيل قحقيقها يف حائث إفـقق الصـاروخ يف    - 72
ــل، يف إفــار تودــياهتا،        ــه تودــلم إليهــا. وحيــم اليونيفي ــاا  ال ــى النت وأفلعــم الطــرفني عل
الســلطاق اللبنانيــة علــى موادــلة قحقيقاهتــا يف اةــائث،  ــد  قحديــد مرتكبيــه وإلقــا  القــبل  
ــة. وفلبــم اليونيفيــل أيمــا إىل اتــيش اللبنــاذ تكييــف اتهــوئ،      علــيهم، وتقــدإهم إىل العدال
وسـاعدة اليونيفيـل، لكفالـة عـدم وجـوئ مســلحني ومعـداق وأسـلحة بـني اخلـط األزرق وهنــر          

ينا  تلـ  الـه  ـص اةكومـة اللبنانيـة واليونيفيـل. وأودـم اليونيفيـل بمـرورة          الليطاذ، باست
امتناع جيش الدفاع اإلسراايلي عن الرئ يف ميل اذ  اةاالق، باسـتينا  اةـاالق الـه تتطلـل     

 ذل  بوضوف للدفاع الفوري عن النفس.  
غـب مـ ذون  ـا    ويف بعل اةاالق القليلة، رددق اليونيفيل مـدنيني حيملـون أسـلحة     - 72

ــرار    ــهاك للقـ ــاق، يف انتـ ــة العمليـ ــم  (2006) 7107يف منطقـ ــاالق، حاولـ ــع اةـ . ويف مجيـ
أيار/مـايو، ردـدق    ٣اليونيفيل االتصال مع األشخا  املعنـيني وأبل ـم اتـيش اللبنـاذ. ويف     

به فيهــا قحمــل راكبــا ثســكا وســدس بــالقري مــن دــربني  ئوريــة تابعــة لليونيفيــل ســيارة مشــت
أيار/مايو، شهدق اليونيفيل مدنيا خيبـئ سـقحا قحـم حزامـه علـى       72)القطاع ال ر (. ويف 

أيار/مـايو، رفـع راكـل     72ئراجة نارية د بة بالقري من بنم جبيل )القطاع ال ر (. ويف 
( يف املنـافق القريبـة   70-٥م املتحـدة ) يف سيارة مسدسا حنو حـارس باليونيفيـل يف موقـع األمـ    

 من اةنية. كما رفع اةارس مسدسه لتحذير الراكل قبل انصرا  السيارة بعيدا.  
وأثنا  موسم الصيد التقليدي، رددق اليونيفيل زيائةل يف عدئ األفـرائ الـذين حيملـون     - 20

ح ــم مع ــم حالـة. ولو  700أسـلحة دــيد يف منطقـة العمليــاق، حيـب أنيبلكــ  عــن أكيـر مــن     
اةاالق يف مـنطقه مـيس اتبـل )القطـاع الشـرقي( وبليـدا. ويف كـل حالـة، عملـم ئوريـاق           
اليونيفيل على وقف أعمال الصيد. ويتحمل اتيش اللبناذ املسيفولية الرايسية عن كفالـة خلـو   
ــرائ مســلحني ومعــداق وأســلحة       املنطقــة الواقعــة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاذ مــن أي أف

 ما خيص اةكومة اللبنانية واليونيفيل.  خبق  
وباستينا  اةوائث املذكورة أعق ، مل تتلق اليونيفيل معلوماق حمدئة أو أئلـة موثوقـة    - 27

فيما يتعلق بالوجوئ غب املشروع أو النقل غب امل ذون به ألفرائ مسلحني أو أسـلحة يف منطقـة   
تشـا  أي اـابئ أسـلحة أو بنيـة قحتيـة عسـكرية       عملياهتا، كما مل تيفئِّ أنشطة اليونيفيـل إىل اك 

غب م ذون  ـا. وتفيـد تقـارير مفتوحـة املصـدر للحـوائث األمنيـة بوجـوئ أشـخا  مسـلحني           
وأسلحة ئاخل ايماق القجـ ني الفلسـطينيني. وال تبحـب اليونيفيـل، ةكـم واليتـها، بشـكل        
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سـابقة، ال إكـن لليونيفيـل    استباقي عن األسلحة يف اتنوي. وكما جـر  بيانـه يف تقـاريري ال   
 7107أن تط  أمقكا خادة ما مل يكـن انـاك ئليـل موثـوق بـه علـى حصـول انتـهاك للقـرار          

، وا يف ذل  وجـوئ هتديـد وشـي  بـانطقق نشـاط عـدواذ مـن املوقـع عينـه. وعنـد           (2006)
الوجوئ غب الشـرعي ألفـرائ مسـلحني أو ألسـلحة ئاخـل منطقـة       وروئ معلوماق حمدئة بش ن 

عملياهتا، فذن اليونيفيل، بالتعـاون مـع اتـيش اللبنـاذ، ت ـل مصـممة علـى التحـرك باسـتخدام          
 مجيع الوساال املتاحة يف إفار واليتها، وإىل اةد األقصى املنصو  عليه يف قواعد االشتباك.  

 72-ريق أئغال وقع يف املنافق القريبـة مـن املنطقـة بـا     وأجرق اليونيفيل قحقيقا يف ح - 22
أسفر عن تدمب أراٍه مزروعـة تقـدر    207٣كانون األول/ئيسمرب  21)القطاع الشرقي( يف 
ــو  ــاحتها بنحـ ــة    16 000مسـ ــا، ميفرخـ ــالة احتجـ ــع. ويف رسـ ــر مربـ ــانون األول/ 26متـ  كـ

ن على األنشطة التنفيذية الـه  ، ألقى اتيش اللبناذ باملسيفولية عن مصدر النبا207٣ ئيسمرب
يقوم  ا جيش الدفاع اإلسراايلي. ومل ييبم التحقيق الذي أجـرا  اليونيفيـل مشـاركة شـخص     

 .  (2006) 7107أو جمموعة يف إشعال اةريق، وبالتاس مل حيدئ أي انتهاك للقرار 
أيمــا يف تعــريه ســيارة يقوئاــا شــخص مــدذ تبــينن يف وقــم الحــق أنــه  وبــدأ قحقيــق  - 2٣

غــب معــرو ، ي ــزعم أنــه ردادــة، يف   ي شــعــن موظــف وفــع باليونيفيــل، إىل ضــرر نــاجم  
آذار/مــارس بــالقري مــن راميــة )القطــاع ال ــر (. وجنــم عــن ذلــ  قحطــم الزجــا، اخللفــي     2

كانم السـيارة يف وقـم وقـوع اةـائث     للسيارة. ومل ي َصل أي من الركاي اليقثة وروف. و
يف موقع يتوافق بوجه عام مع اجتا  إفقق النار يف حلبة رماية تابعة تـيش الـدفاع اإلسـراايلي    
املتمركز يف اتوار، جنوي اخلـط األزرق. ومل تـتمكن اليونيفيـل، علـى أسـاس األئلـة املتاحـة،        

. وأودــم (2006) 7107 مــن أن قحــدئ بشــكل قــافع مــا إذا كــان قــد وقــع انتــهاك للقــرار  
اليونيفيل ب ن تقوم قواق الدفاع اإلسراايلية باستعراه مجيع املرافق املستخدمة بصـفة حلبـاق   
رمايــة بــالقري مــن اخلــط األزرق مــن أجــل التخفيــف مــن املخــافر وتفــائي احتمــال التســبل 

 نانية.  خبطر يف األراضي اللب
وظــل قــوام اتــيش اللبنــاذ يف املنطقــة الواقعــة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاذ علــى     - 21

تقريبا. ووادلم اليونيفيل واتيش اللبناذ القيام باألنشطة اليومية املنسـقة بـني    لوا ينمستو  
ا نشــاط شــهريا، منــه 70 000اخلــط األزرق وهنــر الليطــاذ. وأجــرق اليونيفيــل يف املتوســط  

 يف املااة متم بالتنسيق الوثيق مع اتيش اللبناذ.   70نسبة حواس 
حالة واجهم فيها ئورياق اليونيفيـل سـلوكا    71منذ تقريري األخب، كانم اناك و - 2٥

حالــة مــن اــذ  اةــاالق، ألقيــم   77غــب وئي أو عــداايا مــن جانــل املــدنيني افلــيني. ويف   
 أضــرار مائيــة ففيفــة ملركبــاق اليونيفيـــل. ويف     اةجــارة، ثــا تســبل يف بعــل األحيــان يف     
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آذار/مارس، أوقفم ثقث مركباق ئورية تابعة لليونيفيل يف شقرا )القطـاع الشـرقي(،      77
ــن    ــري مـ ــا يقـ ــاول مـ ــل. ويف      70حـ ــاق اليونيفيـ ــد  مركبـ ــرك إحـ ــا  حمـ ــت  غطـ ــدنيني فـ مـ

قري من يـارين )القطـاع   نيسان/أبريل، قطع مدنيون الطريق أمام ئورية تابعة لليونيفيل بال 7٣
نيسـان/أبريل، فـوق    21ال ر (، وحطموا إحد  مركباق الدوريـة بالعصـي واةجـارة. ويف    

حشــد مــن املــدنيني مركبــةل تابعــة لدوريــة مــن ئوريــاق اليونيفيــل علــى فريــق ضــيق يف بليــدا     
أةـق  )القطاع الشرقي(، وبـدأوا يف إلقـا  اةجـارة علـى جنـوئ اليونيفيـل واتـيش اللبنـاذ، مـا          

إداباق ففيفة ب ربعة من أفرائ حفـظ السـقم، وأضـرارا ففيفـة باملركبـاق. ويف اليـوم نفسـه،        
بالقري من يارين )القطاع ال ر (، اكتشفم ئورية تابعة لليونيفيل أن موقعا تابعـا لليونيفيـل،   

 غب م اول بصفة ئاامة، قد تعره للتخريل أثنا  الليل.  
آذار/مــارس، أوقــف مــدنيان  20يهــا معــداق. ففــي ووقعــم أربــع حــوائث س ــرقم ف - 26

مركبة تابعـة لدوريـة مـن ئوريـاق اليونيفيـل يف العديسـة )القطـاع الشـرقي(. ووجـرئ أن فـت            
أفرائ اليونيفيل النافذة، اختطف أحد املدنيني جهـاز تصـوير وفـرن بسـيارته. ومل يتسـنن اسـترئائ       

القطـاع ال ـر (، اقتـري مـدنيان مـن      آذار/مارس، بـالقري مـن روميـة )    26ذل  اتهاز. ويف 
ئورية تابعة لليونيفيل، واختطف أحدمها مناظب مكربة من جنـدي تـابع لليونيفيـل قبـل فـرار .      

نيسـان/أبريل، يف منطقــة بسـطرة )القطــاع الشــرقي(، اختطـف مــدذ آلـة تصــوير مــن      71ويف 
ر، ولكـن بطاقـة الـذاكرة    جندي تابع لليونيفيل، ةمور اتيش اللبناذ. واسـت ردئنق آلـة التصـوي   

 مل ت سترئ.
آذار/مــارس، أوقفــم ســيارة مدنيــة قافلــة مــن أربــع مركبــاق ئوريــة تابعــة           6ويف  - 21

لليونيفيل بالقري من مفرق اتـبني )القطـاع ال ـر (. وحـني حاولـم القافلـة م ـائرة املكـان،         
الـذي اقتائاـا إىل    أوقفم جمموعٌة من املدنيني إحد  املركباق إىل حـني قـدوم اتـيش اللبنـاذ    

آذار/مـارس، أوقكفـم ئوريـٌة لفريـق املـراقبني يف لبنـان علـى حـاجز يف          20خار، املنطقة. ويف 
اخليام )القطاع الشـرقي( أقامـه شـرفي مـن أفـرائ الشـرفة البلديـة وجمموعـة مـن املـدنيني، ملنـع            

ــع اةــاالق املــذكورة أعــق ، أبل ــم ال     ــة إىل منطقــة الســوق. ويف مجي ــل ودــول الدوري يونيفي
 اتيش اللبناذ الذي أئ  تدخله يف مع م اةاالق إىل تسوية اةائث.  

وظلم عققاق اليونيفيل مع السكان افليني إجيابية إىل حـد كـبب. وقامـم اليونيفيـل      - 22
ب نشطة توعية واتصال منت مة مع اوتمعاق افليـة يف منطقـة العمليـاق، وـا يف ذلـ  التنسـيق       

م املتحــدة ووكاالهتــا وبراجمهــا واملن مــاق غــب اةكوميــة الدوليــة واللبنانيــة.  مــع دــنائيق األمــ
وجر  تنفيذ مشاريع سريعة األثر، عرب البلدان املسامهة بقواق، ومن خقل ميزانية اليونيفيـل،  
مشلم تقدمي معداق لتوفب امليا  واإلمدائ بالطاقة الكهربااية، وأنشطة بنـا  القـدراق. وقنيـدِّمم    
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ــدمم       إىل الســ ــة وخــدماق فــل األســنان والطــل البيطــري. وقني ــيني املســاعدة الطبي كان افل
 اخلدماق الطبية أيما إىل القج ني السوريني يف منطقة العملياق.

وتوادل فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل االضطقع بواليتها املزئوجـة املتميلـة يف    - 22
قة العملياق البحرية وتدريل أفـرائ القـواق البحريـة    القيام بعملياق االعتراه البحرية يف منط

سـفينة، وفـتش مسـيفولو     7 ٣٣1أيار/مايو، اعترضم فرقة العمل البحرية  7٥اللبنانية. ول اية 
سفينة للتحقق من أهنا ال تنقل على متنها أسـلحة غـب مـ ذون     26٣البحرية واتمارك اللبنانية 

نشـافا تـدريبيا مـع البحريـة      2٥رقة العمل البحرية  ا أو ما يتصل  ا من أعتدة. كما نفذق ف
 اللبنانية يف البحر وعلى الشافئ.  

 
 ترتيباق األمن واالتصال   -با   

ما زالم ترتيباق االتصال والتنسيق اله ا ذهتا اليونيفيل مـع الطـرفني تعمـل بودـفها      - ٣0
ــذ القــرار     ــه عمــل اليونيفيــل يف تنفي ةفــاع علــى وقــف  ، وا(2006) 7107أساســا يقــوم علي

ــتقرار يف         ــن واالس ــة األم ــل للخــط األزرق، والاي ــرام الكام ــة االحت ــة، وكفال ــال العدااي األعم
جنوي لبنان. ووادل الطرفان املشاركة البنا ة مع اليونيفيـل، مـع االضـطقع ب نشـطة اتصـال      

نت مـة  يومي فعالـة علـى املسـتوياق التكتيكيـة والعملياتيـة واالسـتراتيجية، ويف االجتماعـاق امل       
للمنتد  اليقثي. ومـع ذلـ ، مل حيـرز أي تقـدم فيمـا يتعلـق بذنشـا  مكتـل تـابع لليونيفيـل يف           

 أبيل.   تل
ــب )  - ٣7 ــري األخـ ــذ تقريـ ــة يف   S/2014/130ومنـ ــاق اليقثيـ ــن االجتماعـ ــان مـ ــد اثنـ (، انعقـ
متم معاتة مع م اةوائث والقمـايا املـذكورة أعـق .     أيار/مايو، حيب 1آذار/مارس و  21

ــع         ــواق االتصــال، ومن ــى قن ــاع عل ــة للحف ــة اليقثي ــة ايلي ــى أمهي ــان عل ــان يتفق ــا زال الطرف وم
التوتراق والتصعيد يف حالة وقوع حوائث، وال سيما يف ضـو  اةالـة يف املنطقـة، وأعربـا عـن      

 ايـة. ونوقشـم أيمـا أمهيـة التودـل إىل حلـول       استعدائمها للعمل مع اليونيفيل لتحقيق اذ  ال
متفق عليها من أجل قحقيق تفامهاق عملية على الصعيد افلي يف املنافق اةساسـة علـى فـول    

 اخلط األزرق، واستطقع اخلياراق املمكنة يف اذا الصدئ.  
آذار/مــارس، يف ســياق   21وعقــل املناقشــاق الــه جــرق يف االجتمــاع املعقــوئ يف     - ٣2
آذار/مــارس، قامــم اليونيفيــل بزيــائة وجوئاــا علــى فــول اخلــط    71ث الــذي وقــع يف اةــائ

 األزرق يف منطقة مزارع شبعا من أجل رئع األنشطة غب املشروعة افتملة.  

http://undocs.org/ar/S/2014/130
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ــل          - ٣٣ ــي، اضــطلعم اليونيفي ــد  اليقث ــه يف املنت ــابق   التودــل إلي ــاق س ــع اتف ومتشــيا م
 مويميــة يف جمــر  هنــر الــوزاذ علــى فــول اخلــط  بالتنســيق الوثيــق مــع الطــرفني ب عمــال تطهــب 

 األزرق من أجل نزع فتيل التوتراق يف اذ  املنطقة اةساسة.  
ووادـلم اليونيفيــل العمــل مــع الطـرفني مــن أجــل نصــل عقمـاق مرايــة علــى فــول     - ٣1

ــة  ــم اليونيفيــل األل ــام مــن    ٣اخلــط األزرق. ول اي ــه، أزال نقــاط، وقامــم   ٣01حزيران/يوني
 نقطة.   721نقطة، والتحقق من  276نقطة، وإنشا   2٣٥بقياس 
ويف إفار اتهوئ اله تبذىا اليونيفيل من أجل ئعم تنفيـذ خطـة اةـوار االسـتراتيجي،      - ٣٥

ئعا رايس البعية وقااد القـوة مجيـع قـائة وحـداق اليونيفيـل وبلـداهنم إىل تعزيـز عمليـة اةـوار          
هم مـن تقـدمي ئعـم حيـوي للجـيش اللبنـاذ يف منطقـة        االستراتيجي، والن ر يف السبل اله متكن

عملياق اليونيفيل سوا  يف الرب أو يف البحـر. وتعـد خطـة اةـوار االسـتراتيجي جـز ا ال يتجـزأ        
من خطة اتيش اللبناذ اخلمسية لتنمية القدراق، اله تدعمها جمموعـة الـدعم الدوليـة للبنـان.     

نيســان/أبريل مـن أجــل   2٥ســتراتيجي اجتماعـال يف  وعقـدق اللجنــة الداامـة املعنيــة بـاةوار اال   
 استعراه العملية، وقررق أن تعينن تنة فرعية ةرية، وأن ت فعِّل اللجنة الفرعية للتدريل.

 
 نزع سقف اتماعاق املسلحة   -جيم  

وادل حزي اهلل االعترا  علًنا باحتفاظـه بقـدرة عسـكرية كـببة مسـتقلة عـن قـدرة         - ٣6
يــة، قــااقل إهنــا تشــكل رائًعــا ضــد عــدوان حمتمــل مــن جانــل إســراايل. وتيفكمــد     الدولــة اللبنان

اةكومــة اإلســراايلية أن اــذ  األســلحة، الــه تشــمل كميــاق كــببة مــن الصــواري ، تشــكل    
هتديًدا جدًيا. ووادل الرايس سليمان الدعوة إىل انتـها، مقاربـة السـيطرة علـى سـقف حـزي       

ية الدفاع الوفع اله كـان قـدمها يف إفـار جلسـاق اةـوار      اهلل، اله ورئق يف ورقة استراتيج
ــوفع يف أيلول/ســبتمرب   ــتني    2072ال ــوفع الل ــرايس ســليمان جلســه اةــوار ال . وقــد رأس ال

ــيس      ٥ آذار/مــارس و ٣7انعقــدتا يف  ــوزرا  ســقم، ورا ــس ال ــيس جمل ــايو وحمــراا را أيار/م
اهلل والقـواق اللبنانيـة. وأكمــد    جملـس النـواي بـري وزعمـا  آخـرين، ب يــاي ثـيملني عـن حـزي        

ــدفاع      ــرف اســتراتيجية ال ــدًما يف مقت املشــاركون اةاجــة إىل الن ــر يف أفمــل الســبل للممــي ق
ــدا الصــائر           ــذعقن بعب ــقل ب ــان عم ــهجها لبن ــه انت ــالنفس ال ــ ي ب ــة الن ــزام بسياس ــوفع وااللت ال

 .2072 عام
االســتقرار يف لبنــان. وعلــى ومــا زالــم األســلحة غــب اخلاضــعة لســيطرة الدولــة هتــدئ   - ٣1

ــان يف        ــا، أئن  تفجــبان انتحاري ــدنيني وحجمه ــى امل ــدا اق عل ــبة االعت ــن تراجــع وت ــرغم م ال
شباط/فرباير إىل مصرع ستة أشخا  يف جنوي ببوقيف وقد أئن  تفجـب انتحـاري عنـد     72
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ــديني ومـــدذ واحـــد. ويف          ــل إىل مقتـــل جنـ ــة للجـــيش اللبنـــاذ يف اىرمـ ــة تفتـــيش تابعـ نقطـ
آذار/مارس، أسفر اجوم انتحاري بسـيارة مفخخـة يف الـنيب عيمـان، يف البقـاع الشـرقي،        76

آذار/مارس أئن  اجـوم انتحـاري آخـر عنـد نقطـة تفتـيش        22عن مصرع أربعة مدنينييف ويف 
تابعة للجيش خار، عرسال إىل مقتل ثقثة جنوئ. وأعلنم كتااـل عبـد اهلل عـزام مسـيفوليتها     

وق واىرمل، يف حـني أعلـن لـوا  أحـرار السـننة بعلبـ  مسـيفوليته        عن اىجماق يف كل من بب
نيسان/أبريل، قتل جنـديان يف اجـوم علـى إحـد  الـدورياق       2عن اىجمتني األخبتني. ويف 

ــة عكــار. ويف   ــة      20يف منطق ــه، أئن  اجــوم انتحــاري بســيارة مفخخــة يف نقط حزيران/يوني
 قواق األمن الداخلي.   تفتيش أمنية يف ضهر البيدر إىل مقتل أحد أفرائ

ويبدو أن ئرجة أكرب من االستقرار قد سـائق فـرابلس. وقـد أسـفرق جولـة أخـر         - ٣2
من أعمال العنف ئارق بني حـي بـاي التبانـة السـع ومنطقـة جبـل حمسـن العلويـة اوـاورة يف          

شخًصـا، وقـد ورئق تقـارير عـن اسـتخدام       ٣2آذار/مارس عن مقتـل   2٣إىل  7٣الفترة من 
نيســان/أبريل، وبنــا  علــى تودــية اولــس األعلــى للــدفاع، بــدأ   7حة اليقيلــة فيهــا. ويف األســل

اتيش اللبناذ بتنفيذ اخلطة األمنية اتديـدة يف فـرابلس الـه تنطـوي علـى توسـيع نطـاق نشـر         
أفرائ اتيش، وا يف ذل  يف املنافق اله تعذر الودول إليهـا سـابقلايف وإزالـة اةـواجزيف وتوجيـه      

شخًصا مشتبه يف ضلوعهم يف أعمال عنف. وقد أنيلقـي القـبل    720ام إىل ما ال يقل عن االهت
مطلوًبـا أنفسـهم منـذ بـد  تنفيـذ       20فرًئا مطلوًبا، وسـلمم مـا ال يقـل عـن      710على أكير من 

اخلطة األمنيـة. وحـدثم أعمـال عنـف ثـقث مـراق علـى األقـل أثنـا  اجمـاق شـننها اتـيش             
لــى أفــرائ مطلــوبني، إال أن اةالــة األمنيــة يف فــرابلس قــد قحسنــنم  اللبنــاذ مــن أجــل القــبل ع
 قحسنًنا ملحوظلا بصفة عامة.  

نيسان/أبريل أيًما، شرع اتـيش اللبنـاذ واألجهـزة األمنيـة اللبنانيـة يف تنفيـذ        7ومنذ  - ٣2
خطـة أمنيــة يف البقــاع، مـع التركيــز علــى مكافحــة الشـبكاق اإلجراميــة وشــبكاق املخــدراق    

ق هتريــل األســلحة املنتشــرة. ومشــل ذلــ  إدــدار أوامــر بذلقــا  القــبل علــى عشــراق وشــبكا
األشخا  املشتبه يف انتمااهم إىل مجاعاق إراابية أو قيامهم  جماق إراابيـة. ونشـر اتـيش    
اللبنــاذ قــواق إضــافية يف منطقــة عرســال، وقــام بتحرنكــاق رائعــة  ــد  منــع تســلل األفــرائ   

إراابيــة مشــتبه  ــا، وألقــى القــبل علــى عــدئ كــبب مــن الفــارين مــن  والعتــائ املــرتبط ب نشــطة 
العدالــة. ويف املنطقــة اةدوئيــة يف البقــاع، ألقــى اتــيش القــبل علــى أفــرائ حيملــون اتنســية     
السورية ئخلوا لبنان بصورة غب قانونية. وأنيزيلم عـدة نقـاط تفتـيش غـب ريميـة تابعـة ةـزي        

ــان   ــيقني   اهلل يف البقـــاع. ون فمـــذق اخلطتـ ــيق وثـ ــاون وتنسـ ــرابلس بتعـ ــاع وفـ ــان يف البقـ األمنيتـ
 بني األجهزة األمنية اللبنانية، وبدعم سياسي قوي من اةكومة.   ما يف
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ومل ي حــرز أي تقــدم علــى دــعيد تفكيــ  القواعــد العســكرية الــه قحــتفظ  ــا اتبهــة    - 10
ــر فلســطني   ــائة العامــة وفــت  االنتفاضــة. وكــان قــد ت   -الشــعبية لتحري قــرر تفكيــ  اــذ   القي

. وينتقص وجـوئ اـذ  القواعـد مـن     2006القواعد يف جلساق اةوار الوفع اله جرق عام 
ــن اةــدوئ الســورية         ــى ردــد أجــزا  م ــة عل ــدرة الدول ــل ق ــة ويعرق ــة  -الســيائة اللبناني اللبناني

 ومراقبتها بفعالية.  
قجـ ني الفلسـطينيني   آذار/مارس، وقمع قائة الفصاال الفلسطينية يف ايماق ال 22ويف  - 17

يف لبنان على مذكرة تفاام من أجل عزل املخيماق يف لبنان عـن التـوتراق اإلقليميـة وافليـة،     
وا يف ذل  من خقل التعاون يف ما بينها ومع األجهزة األمنية اللبنانية. وعلى الـرغم مـن اـذ     

الفلسـطينيني خـقل   اخلطوة اإلجيابيـة، شـهد عـدئ مـن املخيمـاق زيـائة يف أعمـال العنـف بـني          
نيسـان/أبريل، أئن  إفـقق النـار يف اـيم البـداوي إىل إدـابة        7الفترة املشـمولة بـالتقرير. ويف   

نيسان/أبريل، أسفرق االشتباكاق اله وقعم يف اـيم امليـة وميـة عـن مقتـل       1فلسطيعيف ويف 
ــة أشــخا  يف ويف   ــل مســلمحون مليممــون شخصــني يف حــ    27 و 2مثاني ائثني نيســان/أبريل، قت

أيار/مـايو، انـدلعم اشـتباكاق مـرة أخـر  يف       71 و 77منفصلني يف اـينم عـني اةلـوة. ويف    
أيار/مــايو، جــرق  72اــينم عــني اةلــوة وأئنق إىل مصــرع شــخص واحــد علــى األقــل. ويف   

 حماولة اغتيال أحد قائة حركة فت .
 

 ح ر توريد األسلحة ومراقبة اةدوئ   - ئال 
ــو اةكومــ  - 12 ــل      زعــم ثيل ــاق كــببة متوادــلة لنق ــة عملي ــ ن مث ة اإلســراايلية باســتمرار ب

األسلحة إىل حزي اهلل عرب اةدوئ اللبنانية السورية. وت خـذ األمـم املتحـدة اـذ  املـزاعم علـى       
حممل اتد، ولكن لـيس يف وسـعها التحقـق منـها بشـكل مسـتقل. وقـد وادـل ثيلـو اةكومـة           

 ا  احتمال نقل ن م أسلحة متطورة إىل حزي اهلل.  اإلسراايلية اإلعراي عن بال  القلق إز
ــه يف    21ويف  - 1٣ ــان أن ــداام للبن ــل ال شــباط/فرباير خرقــم   21شــباط/فرباير، أبل ــع املمي

فاارة عسكرية إسراايلية األجوا  اللبنانية، وأغارق على مشار  بلـدة جنطـا، وأفلقـم عـدة     
. ومل يعلـن أي فـر  عـن    (2006) 7107دواري  ضمن األراضي اللبنانية، منتهكـة القـرار   

مسيفوليته عن اذ  المربة، ومل تتوافر لألمـم املتحـدة أي معلومـاق حمـدئة خادـة  ـا يف اـذا        
الصدئ. واعتر  حزي اهلل يف وقم الحق بوقوع المربة ئاخل لبنان، وقـال إنـه سـبئن عليهـا     

نيسان/أبريل، قال حسن نصر اهلل، زعـيم حـزي    1ناسل. ويف مقابلة أنيجريم يف يف الوقم امل
آذار/مـارس، قـد    71من اذا التقرير، واله جـرق يف   2اهلل، إن اةائثة املشار إليها يف الفقرة 

 قام  ا حزي اهلل رًئا على حائثة جنطا.  
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وقصـف عـرب اةـدوئ     وخقل الفترة املشـمولة بـالتقرير، وقعـم حـوائث إفـقق النـار       - 11
وإفقق دواري  بصورة متكررة من اتمهورية العربية السورية باجتا  لبنان، مسـببة عـدئ مـن    
ــى         ــه شــننتها فــااراق ســورية عل ــة ال ــاراق اتوي ــة. وتكــرنرق ال  اإلدــاباق واألضــرار املائي
األراضــي اللبنانيــة حــول عرســال، وــا يف ذلــ  سلســلة مــن المــرباق يف أوااــل آذار/مــارس،     

ــاة مــا ال يقــل عــن أربعــة أشــخا . ويف آذار/مــارس أيمــا، جــرق      ثــا ــة  21أوئ  ةي حائث
قصف على فول حـدوئ لبنـان الشـمالية والشـرقية، ثـا أسـفر عـن مقتـل شخصـني. ويف حـني           
تباف  معدل ال اراق اتوية والقصـف مـن اتمهوريـة العربيـة السـورية منـذ ذلـ  اةـني، وقـع          

رب اةـدوئ، األمـر الـذي يـدل علـى اسـتمرار اخلطـر علـى         حائثـة قصـف عـ    17ال يقـل عـن    ما
 املدنيني اللبنانيني يف املنافق اةدوئية.  

وقــد نشــر اتــيش اللبنــاذ قواتــه يف املنــافق اةدوئيــة مــن أجــل التصــدي لتحركــاق     - 1٥
العنادر املسلحة بني لبنان واتمهورية العربية السورية، وجن  يف منع أنشطة التـهريل، وإلقـا    

قبل على مشـتبه فـيهم مطلـوبني بتـهم تتعلـق باإلراـاي. ويف عـدة مناسـباق، ألقـى اتـيش           ال
اللبناذ القـبل علـى مـوافنني سـوريني حيـاولون الـدخول إىل لبنـان وةـوزهتم أسـلحة وذخـاار           
ــدًئا مــن           ــداخلي ع ــن ال ــاذ وقــو  األم ــداق عســكرية أخــر . وقــد ضــبط اتــيش اللبن ومع

ــتخدامها يف أنشـــطة متعلقـــة باإلراـــاي. ويف    الســـياراق املســـروقة يف البقـــاع،  أنيفيـــد عـــن اسـ
آذار/مارس، قتل اتيش اللبنـاذ سـامي األفـرو، واـو مشـتبه بـه يف العديـد مـن حـوائث           21

يف ضــاحية  207٣متوز/يوليــه  2الــتفجب بالســياراق املفخخــة، وــا فيهــا تلــ  الــه وقعــم يف  
لبناذ القبل على خمـر مشـب املشـتبه يف    نيسان/أبريل، ألقى اتيش ال ٣ببوق اتنوبية. ويف 

نيسان/أبريل، ألقى اتيش اللبنـاذ القـبل علـى علـي خمـر       72ارتبافه ب نشطة إراابية. ويف 
ــان، وأالــد         ــة يف لبن ــى األجهــزة األمني ــننم عل ــه ش  ــر املشــتبه يف ضــلوعه يف اىجمــاق ال جعف

واق األمـن اللبنانيـة الشـي     أيار/مـايو، اعتقلـم قـ    2٥األفرو، املـتنهم بتفخـي  سـياراق. ويف    
أيار/مــايو،    7٥عمـر بكـري فســتق املتـهم باإلراــاي والتحـريل علـى الفتنــة الطاافيـة. ويف       

ــبوق وفــرابلس        ــة إراــاي حصــلم يف ب ــنه عشــرة حائث ــق يف اث تعــيني مخســة قمــاة للتحقي
 .  2071وشباط/فرباير  207٣واىرمل بني متوز/يوليه 

ــا  عنادــر مســلم    - 16 ــن بق ــد ع ــة     وأنيفي ــة العربي ــان واتمهوري ــني لبن حة يف جــوار عرســال ب
آذار/مــارس، قنيتلــم امــرأة   22الســورية وعــن حصــول حــوائث أمنيــة أخــر  يف البلــدة. ويف   

وففل عندما أفلق جنوئ من اتيش اللبنـاذ النـار علـى سـيارة كانـم تقلمهمـا ألهنـا مل تتوقـف         
ــيش يف عرســال. ويف    ــد نقطــة تفت ــانيون جــرنا    نيســان/أبريل، أدــيل مخ  ٣0عن ــوئ لبن ســة جن

أيار/مـايو، أدـيل    76إفقق نـار مـن قبـل مسـلحني سـوريني يف أفـرا  بلـدة عرسـال. ويف         
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ثقثة من رجال الشرفة أثنـا  اجـوم ش ـنن علـى عرسـال. وجـرق عـدنة حـوائث إفـقق النـار           
 عند نقاط التفتيش اةدوئية.  

ــاركته      - 11 ــتمرار مشـ ــا باسـ ــر  علًنـ ــرة أخـ ــزي اهلل مـ ــر  حـ ــداار يف  واعتـ ــال الـ يف القتـ
اتمهورية العربية السورية، وأقـام جنـازاق ملقاتليـه الـذين قمـوا انـاك. وأفـائق تقـارير أيًمـا          
عن مشاركة عنادـر لبنانيـة أخـر  يف القتـال إىل جانـل املعارضـة السـورية. ووادـل الـرايس          

يهــا يف إعــقن سـليمان ئعــوة مجيــع األفـرا  إىل االلتــزام بسياســة النـ ي بــالنفس الــه انيتفـق عل    
، وكذل  يف آخر جلسـتني مـن جلسـاق اةـوار الـوفع اللـتني       2072بعبدا يف حزيران/يونيه 

أيار/مايو. وكانـم حكومـة راـيس الـوزرا  سـقم قـد اعتمـدق         ٥آذار/مارس و ٣7ع قدتا يف 
 آذار/مارس سياسة الن ي بالنفس عن األزماق اإلقليمية.   7٥يف بياهنا الوزاري الصائر يف 

نيسان/أبريل، وبعد أن أئن  القتـال يف اتمهوريـة العربيـة السـورية إىل تـدفق       22ويف  - 12
ــا ئاخــل األراضــي        1 ٥00زاــا   ــه تشــكمل جيًب ــة ال ــل اللبناني ــدة الطفي الجــئ ســوري إىل بل

 6 000السورية، ن ممم السلطاق اللبنانية قافلة إغاثة لتقدمي املسـاعداق اإلنسـانية إىل زاـا     
ودول إىل اذ  املنطقة أمًرا بال  الصـعوبة. وقـد قنيـدنمم مسـاعداق إضـافية منـذ       مدذ. ويعدن ال

 ذل  الوقم، وي سنر تقدإها حملًيا، وا يف ذل  بالتعاون مع حزي اهلل.  
أيار/مايو، وضعم السلطاق اللبنانية مزيـًدا مـن القيـوئ علـى ئخـول القجـ ني        ٣ويف  - 12

ربيــة الســورية. وأبلــ  وزيــر الداخليــة األمــم املتحــدة   الفلســطينيني القــائمني مــن اتمهوريــة الع 
حين ذ ب ن تل  اإلجرا اق ميفقتة. وتوادل األمم املتحدة اإلعراي عن قلقها إزا  اـذ  القيـوئ   
ــة        ــاري  إقامـ ــد تصـ ــف جتديـ ــة توقيـ ــة اللبنانيـ ــزة األمنيـ ــرار األجهـ ــذل  إزا  قـ ــة، وكـ املفروضـ

 رية املوجوئين يف لبنان.الفلسطينيني القج ني من اتمهورية العربية السو
وأنش ق اةكومة تنـة برااسـة راـيس الـوزرا  ضـمم يف عمـويتها وزرا  اخلارجيـة،         - ٥0

والداخلية، والشيفون االجتماعية ملعاتة املساال املتصلة بـالقج ني، وـا يف ذلـ  إمكانيـة إقامـة      
الداخليــة أن أيار/مــايو دــرنف وزيــر  ٣7ايمــاق وفــره قيــوئ علــى الــدخول إىل لبنــان. ويف  

ــد     ــورية بعـ ــة السـ ــة العربيـ ــائوا إىل اتمهوريـ ــذين عـ ــوريني الـ ــ ني السـ ــه  7القجـ حزيران/يونيـ
أبل م املفوضية القجـ ني السـوريني املسـجلني يف لبنـان      سيفقدون دفة القجئ يف لبنان. وقد

لـى   ذا القرار، معربة، يف الوقم نفسه، عن تقديراا الاتمام اةكومـة بذبقـا  دـفة القجـئ ع    
مــن اــم يف حاجــة إىل اةمايــة الدوليــة. وكــررق املفوضــية مــن جديــد ت كيــداا للحكومــة أن 
جمــرئ العــوئة إىل اتمهوريــة العربيــة الســورية ال يعــع يف حــد ذاتــه، وفقــا للقــانون الــدوس، أن  

 الشخص مل يعد خيا  من االضطهائ أو من تعريل حياته خلطر جسيم.  
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القجــ ني الســوريني يف لبنــان مــن النســا  أو األففــال.    يف املااــة مــن 20وانــاك حنــو  - ٥7
وتنش  مشاكل يف ت مني تسجيل أففال القج ني السوريني املولوئين يف لبنـان. وحيـول ضـعف    
ــة ئون حصــول القجــ ني املعرضــني      ــة املــوارئ، والعوااــق االجتماعي اإلفــار القــانوذ، وحمدوئي

ث يف أمـاكن أخـر ، يتعـره القج ـون يف     للخطر على اةماية الكافيـة. وعلـى غـرار مـا حيـد     
لبنــان مــن نســا  وأففــال إىل العنــف اتنســي واتنســاذ بنســل مفرفــة، وــا يف ذلــ  الــزوا،   

 املبكر، وعمل األففال، وثارسة اتنس مقابل لقمة العيش.
موقــٍع، فــذن مــا تقــوم بــه اةكومــة واألمــم  7 100وبســبل تشــتم القجــ ني يف حنــو  - ٥2

ق أخـر  يف جمـال التوعيـة اوتمعيـة، يتطلـل  صـيص قـدر كـبب مـن املـوارئ           املتحدة ووكـاال 
ــع جمــاالق املســاعدة        ــوافرة مشــكلة عويصــة اين يف مجي ــوارئ املت ــة امل ــل حمدوئي والوقــم. ومتي
املقدمة إىل القج ني، وكذل  الاية اوتمعاق افلية املميفة وتوعيتها وئعمها. وحصـة لبنـان   

يف املااــة فقــط. ومــع   22، ال تــزال ثولــة بنســبة  2071ليميــة لعــام مــن خطــة االســتجابة اإلق 
نيسان/أبريل على إنشا  ايكل إئاري يشارك فيه البن  الـدوس، واألمـم املتحـدة     2املوافقة يف 

واةكومة، فذن الصندوق االست ماذ املتعدئ املاحنني الذي أنشئ ملساعدة لبنان يف معاتـة آثـار   
 اين فور العمل.زاع السوري قد ئخل ـالن
 

 األل ام األرضية والقنابل العنقوئية   -اا   
أيار/مـايو   27شـباط/فرباير إىل   22ن شرق يف منطقة عملياق اليونيفيل يف الفترة مـن   - ٥٣

سبعة أفرقة إلزالة األل ام يدويا، وفريـق واحـد للـتخلص مـن الـذخاار املتفجـرة، وفريـق واحـد         
ا، وذلـ  بعـد أن دـائق علـى ذلـ  فريـق األمـم املتحـدة لـدعم          من اليونيفيل إلزالة األل ام آلي

ــر مــن     ــار مربعــة مــن   7 ٣01اإلجــرا اق املتعلقــة باألل ــام. وقامــم اليونيفيــل بــتطهب أكي أمت
ل مـا   776املنافق اخلطرة إلتاحة إمكانية الودول إىل نقاط اخلط األزرق، كمـا عيـرق علـى    

ع نقـاط مـن نقـاط اخلـط األزرق. وأجـر       أرضيا ممـائة لألفـرائ وأعطبتـها، وودـلم إىل سـب     
فريـــق ئااـــرة األمـــم املتحـــدة للجـــرا اق املتعلقـــة باألل ـــام عمليـــاق قحقـــق، وقـــام بزيـــاراق    

ــة        لمــمان ــة إىل التوعي ــة الرامي ــدوراق التدريبي ــة وكــذل  ال ــة العملي ــدوراق التدريبي جــوئة ال
 بالذخاار املتفجرة.  

ــن   وأفــــائ املركــــز اللبنــــاذ للجــــرا اق املتع  - ٥1 ــة باألل ــــام ب نــــه قــــام، يف الفتــــرة مــ لقــ
أمتــار مربعــة مــن املنــافق اخلطــرة،  621 601 نيســان/أبريل، بــتطهب ٣0شــباط/فرباير إىل  7
قطعــة مــن الــذخاار العنقوئيــة،  12٣يف ذلــ  حقــول األل ــام، ومنــافق القتــال، وإعطــاي   وــا
أيار/مـايو، أسـفر    1 ل مـا أرضـيا ممـائا لألفـرائ. ويف     27 من املعداق غـب املنفجـرة و   17 و

 انفجار عرضي إلحد  الذخاار العنقوئية يف منطقة عملياق اليونيفيل عن مقتل مدذ لبناذ.
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 ترسيم اةدوئ   -واو  
اللبنانيـة أو تعليمهـا وـا يف ذلــ      -مل ي حـَرز أي تقـدم بشـ ن ترسـيم اةـدوئ السـورية        - ٥٥
ى حنــو مــا ئعــا إليــه قــرارا جملــس األمــن منــافق اةــدوئ غــب امليفكــدة أو املتنــازع عليهــا، علــ يف

 .  (2006) 7107و  (2006) 7620
ومل يصـدر حـ  اين أي رئوئ فعــل مـن إسـراايل أو مــن اتمهوريـة العربيـة الســورية        - ٥6

ــري املــيفرخ      بشــ ن ــوارئ يف تقري ــزارع شــبعا ال ــة م ــد امليفقــم ملنطق  تشــرين األول/ ٣0التحدي
 (.S/2007/641) (2006) 7107عن تنفيذ القرار  2001أكتوبر 

  
 املتحدة امليفقتة يف لبنان وسقمتها أمن قوة األمم -ثاليا  

وادلم اليونيفيل ردد اإلجرا اق يف افكمة العسكرية اللبنانية ضـد أفـرائ يشـتبه يف     - ٥1
ضـلوعهم،  طيطــال أو تنفيــذا، يف اعتــدا اق ضــد حف ــة الســقم التــابعني لليونيفيــل. وال تــزال  

ت ار اةصول على أئلـة جديـدة.   عالقة يف ان 2001القمية املتصلة باىجوم الذي وقع يف عام 
ــدا ينوبالنســبة إىل  ــام    االعت ــا يف ع ــذين ارت كب ــن الل ــد جلســة   2002اخلطبي ــرر عق ــن املق ، م

ــدة يف  ــاذ/نوفمرب أمــام حمكمــة االســت نا  العســكرية يف إحــد      77اســتماع جدي تشــرين الي
يــة الداامــة يف القمــيتني، أمــا بالنســبة للقمــية األخــر  العالقــة، فقــد أدــدرق افكمــة االبتداا 

ــ ال الشــاقة.           2 ــع األش ــنواق م ــقث س ــدة ث ــاة بالســجن مل ــا ضــد أحــد اتن ــايو حكم أيار/م
، ال يــزال التحقيــق 2077يتعلــق بقمــيهع االعتــدا ين اخلطبيــن اللــذين ارت كبــا يف عــام   وفيمــا

جاريــا يف أحــدمها، أمــا اليــاذ، فســو  يســتمر التحقيــق فيــه حــال ظهــور قــراان جديــدة. ويف  
، 2071قمايا املتعلقة بنية ارتكاي عمـل إراـا ، الـه بـدأق يف كـانون الياذ/ينـاير       إحد  ال

 اعتقل بعل املشتبه فيهم وام اين قيد التحقيق.
  

 نشر قوة األمم املتحدة امليفقتة يف لبنان -رابعا  
عنصــرا،  70 772حزيران/يونيــه،  2بلــ  جممــوع القــوام العســكري لليونيفيــل حــ     - ٥2
بلدا من البلدان املسامهة بقـواق. وتـ لف العنصـر املـدذ      ٣1نسا ، ينتمون إىل  101فيهم  ون
امـرأة.   7٥٥موظفال وفنيـال مـن بينـهم     620امرأة، ومن  27موظفال ئوليال من بينهم  222من 

مراقبـال عسـكريال مـن اي ـة األمـم املتحـدة        ٥2وينموي أيمـا قحـم لـوا  اليونيفيـل مـا جمموعـه       
 ن فيهم امرأتان.ملراقبة اىدنة، و

http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
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ــاك  - ٥2 ــم املتحــدة       ٥1وان ــه األم ــع أخلت ــللم موق ــاق. وس  ــة العملي ــا للعمــل يف منطق موقع
نيســـان/أبريل  1يف القطـــاع ال ـــر ( إىل اتـــيش اللبنـــاذ. ويف  2-2)شـــرفة األمـــم املتحـــدة 

فيــل ميفقتــا فريقــا كمبوئيــا واحــدا إلزالــة األل ــام، مــن أجــل مســاعدة قــوة األمــم  ينشــرق اليون
حزيران/يونيـه، كانـم فرقـة العمـل البحريـة تتـ لف        2املتحدة ةفظ السقم يف قرب . ول ايـة  

، وفـرائة قحمـل علـى متنـها فـاارة      اليكـوبتر من فرقـافتني، قحمـل إحـدامها علـى متنـها فـاارة       
 ، ومن مخسة زوارق ئورية سريعة.اليكوبتر

  
 مقح اق - خامسا 

اادا على فـول اخلـط األزرق ويف جنـوي لبنـان،     أرحل باىدو  العام الذي ما زال س - 60
رغم اليفاع الذي فال أمد  يف اتمهورية العربيـة السـورية. ومـن األمهيـة وكـان اةفـاع علـى        
اــذا اىــدو  واســت قله مــن أجــل اســتقرار لبنــان ومــن أجــل األمــن اإلقليمــي. وأنيشــيد بــاتيش   

ــدفاع اإلســراايلي اللتزامهمــا باةفــاع     ــاذ وجــيش ال ــة رغــم   اللبن علــى وقــف األعمــال العدااي
آذار/مـارس، ولتعاوهنمـا مـع اليونيفيـل، وال سـيما تواهمـا        71اةائثة اخلطبة اله وقعم يف 

ــيب الاســي يف اــذا الصــدئ اــو        ــا ي ــة باالتصــال والتنســيق. وم ــاق املتعلق إىل اســتخدام الترتيب
 ألوضاع افلية.استعدائ الطرفني للعمل مع اليونيفيل على وضع حلول عملية تناسل ا

آذار/مـارس يف منطقـة عمليـاق اليونيفيـل      71ومع ذل ، فذن اةـائث الـذي وقـع يف     - 67
ييفكد أن اىدو  ال إكن أن يكون أمرا مسلما به. وأنيئين اىجوم الذي اسـتهد  ئوريـة تابعـة    
تــيش الــدفاع اإلســراايلي إىل اتنــوي مــن اخلــط األزرق، والــذي أعلــن حــزي اهلل فيمــا بعــد  

ــه،م ــار علــى      ســيفوليته عن ــام جــيش الــدفاع اإلســراايلي عقــل ذلــ  بــذفقق الن كمــا أئيــن قي
األراضي اللبنانية، ومهـا حائثـان يشـكقن كقمهـا انتـهاكاق خطـبة لوقـف األعمـال العداايـة          

ا بكل سهولة إىل مزيـد مـن التصـعيد.    ، وكان إكن أن ييفئي(2006) 7107وألحكام القرار 
وأشب إىل التزامـاق الطـرفني بـاحترام سـقمة اخلـط األزرق واحتـرام وقـف األعمـال العداايـة.          
ومرة أخر ، أايل بـالطرفني احتـرام وقـف األعمـال العداايـة، وأنكـد مـن جديـد مـا تنت ـر            

لــى الفــور بــذل ،  األمــم املتحــدة مــن الطــر  الــذي تعــره لقعتــدا  بــ ن خيطــر اليونيفيــل ع   
يعمد إىل الرئ إال يف حالة الدفاع املباشر عن الـنفس. وأرحـل بـالعوئة السـريعة إىل حالـة       وأال

وقف األعمـال العداايـة الـه متمـم بفمـل تـو  الطـرفني إىل الترتيبـاق الـه وضـعتها اليونيفيـل            
وفــا   يتعلــق باالتصــال والتنســيق. وأحــب الطــرفني علــى موادــلة العمــل مــن أجــل ال          فيمــا

، واإلفـائة الكاملـة مـن أئواق تسـوية املنازعـاق      (2006) 7107بالتزاماهتما ووجـل القـرار   
 اله تمعها اليونيفيل يف متناوىما.

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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تخـذ  وما زال يتعني الوفا  بااللتزاماق الرايسية الـه يـنص عليهـا القـرار وتقتمـي أن ي      - 62
كق الطرفني إجرا اق يف سـبيل ذلـ . وال تـزال ضـرورة إزالـة األسـلحة غـب املـ ذون  ـا مـن           
منطقة عملياق اليونيفيل تشكل مسعى فويل األجل. وال أزال أشـعر بـالقلق إزا  االفتقـار إىل    
ــرار       ــوخى يف القــ ــو املتــ ــى النحــ ــار، علــ ــقق النــ ــم إلفــ ــف ئااــ ــق وقــ ــوي قحقيــ ــدم دــ التقــ

. وقد وادـل منسـقي اخلـا  واليونيفيـل تنبيـه الطـرفني إىل االلتـزام املترتـل         (2006) 7107
عليهمــا، وفقــا للقــرار، بالعمــل علــى قحقيــق اــذا اىــد  مــن خــقل ا ــاذ خطــواق ملموســة    

اإلقليميــة، ســو  ووضــع األســاس الــقزم إلحــراز تقــدم يف املســتقبل. وبــالن ر إىل التحــدياق  
تستفيد كل من إسراايل ولبنان من ترسي  اىدو  عـرب اخلـط األزرق. وأشـجعهما علـى الن ـر      
يف السبل الكفيلـة بـذحراز تقـدم يف قحقيـق اىـد  املتميـل يف التودـل إىل وقـف ئااـم إلفـقق           

 النار وإجيائ حل فويل األمد.  
للمجـــال اتـــوي اللبنـــاذ وال زلـــم أشـــعر بـــالقلق مـــن موادـــلة إســـراايل خروقهـــا    - 6٣
. وأايـــل مـــرة أخـــر  (2006) 7107اـــوائة، يف انتـــهاك للســـيائة اللبنانيـــة وللقـــرار   بـــق

ــة       ــا  اإلقليمي ــا فــوق األراضــي واملي ــق هنااي باةكومــة اإلســراايلية أن توقــف فباهنــا عــن التحلي
تقل جيش الدفاع اإلسراايلي للجـز  الشـماس مـن قريـة ال جـر وللمنطقـة       اللبنانية. ويشكل اح

. وأشـب مـرة أخـر     (2006) 7107املتامخة ىا مشـال اخلـط األزرق انتـهاكا مسـتمرا للقـرار      
ال قريــة ال جــر، وفقــا   إىل االلتــزام املترتــل علــى إســراايل بســحل قواهتــا املســلحة مــن مشــ        

 القرار.   ىذا
وال يزال تعليم اخلط األزرق بصـورة ظـاارة للعيـان يشـكل تـدببا أساسـيا مـن تـدابب          - 61

بنا  اليقة ويسهم يف منع االنتهاكاق الربية غب املتعمدة. وأشجع الطرفني علـى معاتـة النقـاط    
ي إىل إجيـائ حلـول عمليـة تناسـل     امليبة للخق  بطريقة بنا ة وواقعية، وعلـى السـعي الـدنو   

األوضاع افلية يف املنافق اإلشكالية. ولقد تعهد كق اتانبني، رغـم مـا أبـديا  مـن قحف ـاق،      
باحترام اخلط األزرق بكامله على النحو الذي حدئته األمـم املتحـدة. ويسـاورذ القلـق بوجـه      

اق املسلحة. ويشـكل االحتـرام   خا  إزا  انتهاكاق اخلط األزرق اله يقوم  ا أفرائ من القو
الكامل لسقمة اخلط األزرق عامق بال  األمهية يف اةفاع على االستقرار واىـدو  يف املنطقـة.   

 وأي انتهاك متعمد للخط األزرق او أمر مرفوه.  
وال أزال أشــعر بــالقلق إزا  وقــوع حــوائث تعيــق حريــة تنقــل اليونيفيــل وحــاالق          - 6٥

فرائاا. وعلى الرغم مـن أن عـدئ تلـ  اةـوائث يبقـى اامشـيا مقارنـة        السلوك العدواذ جتا  أ
باملستو  العام ألنشطة اليونيفيل، فذن بعمال منها ينطوي علـى إمكانيـة هتديـد فعاليـة اليونيفيـل      

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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. وتتحمـــل الســـلطاق اللبنانيـــة (2006) 7107يف تنفيـــذ مهامهـــا الـــه نـــص عليهـــا القـــرار 
 ستطيع اليونيفيل العمل ئون عااق يف منطقة عملياهتا.املسيفولية الرايسية عن كفالة أن ت

ومــا زال احتفــاع حــزي اهلل واتماعــاق األخــر  باألســلحة خــار، نطــاق ســيطرة      - 66
الدولة يقيد قدرة الدولة على ثارسـة سـلطتها الكاملـة علـى أراضـيها، ويشـكل هتديـدا لسـيائة         

 7107و  (2001) 7٥٥2رارين لبنان واستقرار ، ويتنـاقل مـع التزامـاق البلـد ووجـل القـ      
. وقد شدئ الرايس ميشال سـليمان مـرارا، فـوال فتـرة رااسـته، علـى أمهيـة االتفـاق         (2006)

شـ نه أن يسـاعد علـى معاتـة اـذ  املسـ لة.        على استراتيجية وفنيـة للـدفاع، األمـر الـذي مـن     
ويف حني أن جلساق اةـوار الـوفع األخـبة أشـارق بذجيـاي إىل سياسـة النـ ي بـالنفس وإىل         
ضرورة املمي قدما يف اقتراف االستراتيجية الوفنية للدفاع، فـذن مـن املخيـل للمـال مقافعـة      

املشـاركة يف اةـوار الـوفع     بعل األحزاي للجلساق األخبة. وإنـع أحـل علـى العـوئة إىل    
مشاركة كاملة، وعلى التصدي يف إفار اةوار ملس لة األسـلحة واملسـاال األخـر  للبنـا  علـى      
إعــقن بعبــدا. وأئعــو مــرة أخــر  إىل تنفيــذ القــراراق الســابقة الصــائرة عــن اةــوار الــوفع،   

اعـد العسـكرية التابعـة    سيما تل  املتصلة بيفع سقف اتماعاق غب اللبنانية وتفكي  القو وال
 القيائة العامة وفت  االنتفاضة. -للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

ــع         - 61 ــان. وإن ــيفثر ســلبا يف لبن ــة الســورية ي ــة العربي ــداار يف اتمهوري ــيفاع ال ــزال ال وال ي
أشـجل االنتـهاكاق الـه تتعـره ىـا األراضــي اللبنانيـة عـرب اةـدوئ، انطققـا مـن اتمهوريــة           

السـورية، كمـا أشـجل حركـة املقـاتلني املسـلحني والعتـائ بـني البلـدين. وال إكـن أن           العربية 
يكــون عــدم إحــراز تقــدم علــى مســار ترســيم اةــدوئ بــني لبنــان واتمهوريــة العربيــة الســورية  
وتعليمها مربرال ىذ  االنتهاكاق لسيائة لبنان من جانل أي فر  من األفرا . وإنـع أشـعر   

اةكومة اللبنانية من خطواق لتحسني األمن على فول اةدوئ، وـا يشـمل    بالتفانل ثا ا ذته
نشر القواق واملعداق يف املنافق الرايسية يف شرق ومشال لبنان، وثـا بذلتـه مـن جهـوئ حيييـة      
 لرئع من حياولون تقويل االستقرار يف البلد. وإنع أايل ةكومة اتمهورية العربية السـورية 

ــه  ــع األفــرا  ال ــرم ســيائته       وومي ــان وأن قحت ــهاك حــدوئ لبن ــاك أن تكــفن عــن انت ــل ان تقات
ــن    وســــقمة ــراراق جملــــس األمــ ــا لقــ ــيه وفقــ ، (2006) 7620، و (2001) 7٥٥2أراضــ

 .(2006) 7107 و
وأنيئيــن  اســتمرار مشــاركة املــوافنني اللبنــانيني يف الــيفاع الــداار يف اتمهوريــة العربيــة     - 62

السورية يف انتهاك لسياسة الن ي بالنفس اله اعتمدهتا اةكومـة اللبنانيـة وملبـائع إعـقن بعبـدا      
تفق عليها مجيع القـائة السياسـيني يف لبنـان. وأكـرر ئعـو       اله ا 2072امليفرخ حزيران/يونيه 

ـــع       ـــزاع الســوري، وــا يتســق مـ ــة إىل العــدول عــن املشــاركة يف الن ــع األفــرا  اللبناني إىل مجي

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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التـزامها الوارئ فـــي إعــقن بعبدا، وأحيها  بدال من ذل  على التصر  حردا علـى مصـلحة   
 لبنان وفقا لسياسة الن ي بالنفس.

ــه         - 62 ــة ال ــة أحــد التطــوراق اإلجيابي ــاق اإلراابي ــف واىجم ــال العن ــاه أعم ــد ااف وي ع
ــة، وجتــدر        ــا األمني ــى خططه ــا  عل ــة الين ــالتقرير. وتســتحق اةكوم ــرة املشــمولة ب شــهدهتا الفت
اإلشائة بالقواق األمنية لتنسيقها بني األجهزة األمنية وملا حققتـه مـن إجنـازاق. غـب أن خطـر      

 يزال قااما، ومن األمهية وكـان اةفـاع علـى وحـدة الصـف. ففـي فـرابلس        عدم االستقرار ال
، مــن األمهيــة 2002الــه عانــم علــى وجــه اخلصــو  مــن أعمــال العنــف املتكــررة منــذ عــام  

وكان أن تكـون انـاك متابعـة فيمـا يتعلـق باملصـاةة وعمليـاق إدـقف املمتلكـاق واملسـاعدة           
ــد     ــن أجــل توفي ــة م ــة      االقتصــائية واالجتماعي ــة األمني ــها اخلط ــه أتاحت ــة ال ــدو  امليفقت ــرة اى فت

 اين. ح 
ورغم اذ  النجاحاق، فذن الفترة املشمولة بالتقرير شهدق مزيدا مـن أعمـال العنـف     - 10

ــال         ــاذ. وتعكــس اــذ  األعم ــه اســتهدفم اتــيش اللبن ــدنيني واىجمــاق ال ــة ضــد امل املرتكب
خـار، سـلطة الدولـة. وإنـع أئعـو يف اــذا       واىجمـاق اسـتمرار انتشـار األسـلحة غـب املقبــول     

ونـع بيـع    (2006) 7107الصدئ مجيع الـدول األعمـا  إىل التقيـد بالتزامهـا افـدئ يف القـرار       
ألمنيـة  توريد األسلحة أو ما يتصل  ا من عتائ إىل كياناق أو أفـرائ يف لبنـان. والسـلطاق ا    أو

والقمااية ةاجـة أيمـا إىل اسـتمرار الـدعم السياسـي الواسـع ملكافحـة إفـقق مـرتكيب أعمـال           
العنف من العقاي. وأنيرحنل باتهوئ املتزايدة اله تبذىا السـلطاق مـن أجـل تقـدمي املسـيفولني      
 عن أعمال العنف إىل العدالة، وت عد تلـ  اتهـوئ ميفشـرا علـى التزامهـا وكافحـة اإلفـقق مـن        

 مة اخلادة للبنان برسالة ثاثلة.العقاي. ويبعب استمرار افاكمة اتارية يف افك
ومن األمور اإلجيابية أيمـا اإلجنـاز الـذي حققـه القـائة اللبنـانيون واملتميـل يف تشـكيل          - 17

حكومـة شــاملة تميــع األفــرا  وجنــاف اةكومــة بـدوراا، بقيــائة راــيس جملــس الــوزرا  متــام   
ذ خطواق اامة يف جمال األمن واخلـرو، مـن الطريـق املسـدوئ الـذي فـال أمـد         سقم، يف ا ا

فيمــا خيــص التعيينــاق اةكوميــة مــيق. ويمــم منســقي اخلــا  دــوته إىل أدــواق ايخــرين،    
سيما بالنيابة عن جمموعة الـدعم الدوليـة للبنـان، يف تشـجيع القـائة اللبنـانيني علـى اةفـاع          وال

سـتفائة منــها قبــل انتـها  فتــرة رااســة الـرايس ميشــال ســليمان يف    علـى مشــاركتهم البننــا ة واال 
أيار/مــايو. وقــد حقــق الــرايس ميشــال ســليمان إجنــازاق كــببة خــقل الســنواق الســم     2٥

اةايمة اله قمااا يف منصـبه، وإنـع أشـيد مـرة أخـر  بتعاونـه مـع األمـم املتحـدة، وال سـيما           
 .(2006) 7107فيما يتعلق بقرار جملس األمن 
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ومن ئواعي األسف الشديد أن جملس النواي اللبناذ فشل يف انتخاي خلـف للـرايس    - 12
سليمان ضمن اإلفار الزمع الدستوري. فبقا  أعلى منصل يف الدولة اللبنانيـة شـاغرا ال يعـزز    

يا، إىل جانــل جمموعــة الــدعم الدوليــة للبنــان، اليقــة واالســتقرار يف لبنــان. وقــد حييــم شخصــ
ــي املـــيفرخ    ــه الرااسـ ــن يف بيانـ ــايو  22وجملـــس األمـ ــائة PRST/2014/10) 2071أيار/مـ (، القـ

اللبنانيني على العمل لممان إجرا  االنتخاباق يف أقري وقم ثكن وبـدون تـدخل خـارجي.    
مهية وكان، يف الوقم ذاته، أن يوادـل الـوزرا  العمـل معـا بفعاليـة وأن يـدعم اتميـع        ومن األ

يف لبنان رايس جملس الوزرا  متام سقم لكفالة ا اذ القراراق القزمة وبقا  الدولة قائرة علـى  
التصدي ملا تواجهه من قحدياق كيبة. وأشدئ أيما على ضرورة القيـام باألعمـال التحمـبية    

ها لكفالة إجرا  انتخاباق جملس النواي وفقا لتقاليد اةريـة واملمارسـاق الدإقرافيـة يف    يف وقت
لبنــان. وت ــل األمــم املتحــدة علــى أابــة االســتعدائ للمســاعدة مــن خــقل تقــدمي الــدعم الــتقع  
لعملية انتخاباق جملس النواي. فلبنان ةاجة إىل أن يكون كل من الرااسة واةكومـة وجملـس   

  ةاجة إىل شري  فعال يف لبنان.ئرا على أئا  عمله. واوتمع الدوسالنواي قا
وقد أشائ جملس األمن واوتمع الدوس مرارا وتكرارا بلبنـان النتهاجـه سياسـة اةـدوئ      - 1٣

اىاربني من القتال الداار يف اتمهوريـة العربيـة السـورية وللجهـوئ الـه       املفتوحة أمام القج ني
للبنانية لتلبية احتياجـاق اـيفال  القجـ ني. وئون املسـاس ةـق لبنـان يف إئارة       تبذىا السلطاق ا

حدوئ ، ال بد من السماف للمدنيني اىاربني مـن الـيفاع الـداار يف اتمهوريـة العربيـة السـورية       
وافتــاجني حقــا إىل الســقمة واةمايــة بالــدخول، وعــدم إعــائهتم يف ظــرو  تعــره حيــاهتم    

ذي توادــل فيــه اةكومـة اســتعراه سياســتها املتعلقـة بــالقج ني، فــذن   للخطـر. ويف الوقــم الـ  
األمــم املتحــدة ستوادــل العمــل عــن كيــل مــع افــاورين اةكــوميني  ــد  ضــمان معاتــة       

 ة وفقا للقانون الدوس اإلنساذ.القمايا ذاق الصلة بالقج ني معاتة فعال
بالنســبة لعــدئ ســكانه ئليــل علــى  فاستمــافة لبنــان أكــرب عــدئ مــن القجــ ني يف العــامل  - 11

كرمــه املتميــز يف ظــل ظــرو  دــعبة. ومثــة حاجــة إىل أمــوال إضــافية لتلبيــة احتياجــاق أشــد     
الف اق ضعفا، وال سيما النسا  والفتياق القج اق املعرضـاق للخطـر، وللتخفيـف مـن حـدة      

لـدوس علـى   الم وط على املـدن والقـر  املستمـيفة واخلـدماق العامـة. وإنـع أشـجع اوتمـع ا        
التفكب مليا يف املخافر اله إكن أن ييفئي إليهـا عـدم تقـدمي ئعـم كـا  إىل لبنـان يف تصـديه        
ىذ  التحدياق اىاالة، وأذكمر الدول األعما  وسيفولياهتا عـن تقاسـم األعبـا  بشـكل مجـاعي.      
وقــد بــذل الكــيب مــن اتهــوئ لتيســب اــذا الــدعم، وــا يف ذلــ  وضــع خريطــة فريــق لتحقيــق   
االســتقرار. وإنــع أرحــل بتفعيــل الصــندوق االســت ماذ املتعــدئ املــاحنني وســاعدة مــن البنــ      
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ــاق األخــر  املتاحــة،        ــق ايلي ــه، أو عــن فري ــربع ل ــى الت ــدوس، وأحــل اتهــاق املاحنــة عل ال
 ل تقدمي الدعم الكايف إىل لبنان.يكف وا
تعاونه القوي مع اليونيفيـل يف  وأشيد مرة أخر  باتيش اللبناذ على التزامه املستمر و - 1٥

منطقة عملياهتا، وعلى ئور  القوي والفعال يف التصدي للتحدياق األمنية املاثلة يف أحنا  البلـد  
األخـر . وأرحـل بـاتهوئ املكيفــة املبذولـة مـن أجـل تعزيــز اتـيش اللبنـاذ اسـتجابة للخطــة          

ى التفـانل أن العمـل يف اـذا    اخلمسية لتنميـة القـدراق وللحـوار االسـتراتيجي. وثـا يبعـب علـ       
حزيران/يونيـه، املـيفمتر    71اوال إمي قدما. وإنع أشكر اةكومـة اإليطاليـة الستمـافتها، يف    

الوزاري لدعم اتـيش اللبنـاذ. وأرحـل بالوثيقـة اخلتاميـة للمـيفمتر، وـا يف ذلـ  التقـدم املشـار           
ن اململكـة العربيـة السـعوئية.    اللبناذ الذي ح ي بتمويـل سـخي مـ    - إليه يف االتفاق الفرنسي

وأشجع الدول األعما  على موادلة املسامهة يف تعزيز اتيش اللبنـاذ اسـتنائا إىل خطـة تنميـة     
 اق ومن خقل اةوار االستراتيجي.القدر
ــا        - 16 ــى التزامه ــان عل ــة للبن ــدعم الدولي ــدول األعمــا  املشــاركة يف جمموعــة ال وأشــكر ال

تها يف االجتمـاع الـذي استمـافه الـرايس فرانسـوا اوالنـد يف       املستمر، كما يتجلى يف مشـارك 
آذار/مارس وكـذل  يف اجتمـاع رومـا. فقـد سـاعد حفـاع اوموعـة علـى مهتـها           ٥باريس يف 

ووحدة دفها يف توليد زخم بش ن توفب الدعم واملساعدة األساسيني للبنـان. وإنـع أتطلـع إىل    
 بلة.ق مع أعمااها يف الفترة املقالعمل بشكل وثي

إن اةالة األمنية يف ايم القج ني الفلسطينيني يف عـني اةلـوة تـدعو إىل القلـق. وإنـع       - 11
أرحل بـاتهوئ الـه يبـذىا قـائة املخـيم للعمـل مـع السـلطاق اللبنانيـة يف حفـظ الن ـام. ومثـة             
حاجة ملحـة أكيـر مـن أي وقـم ممـى لتحسـني األوضـاع املعيشـية لقجـ ني الفلسـطينيني يف           

ــع أشــجع     لبنــ ان، ئون املســاس بتســوية قمــية القجــ ني يف ســياق تســوية ســلمية شــاملة. وإن
اتهــاق املاحنــة علــى املبــائرة بتقــدمي الــدعم لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــ يل القجــ ني    
الفلســـطينيني يف الشـــرق األئن )األونـــروا(، وال ســـيما لتمكينـــها مـــن مســـاعدة القجـــ ني        

مــن اتمهوريــة العربيــة الســورية. وتــيب القيــوئ الــه فرضــتها الســلطاق   الفلســطينيني الوافــدين
اللبنانية ميفخرا على ئخول القج ني الفلسطينيني القائمني من اتمهورية العربية السـورية قلقـا   
شديدا بش ن الايتهم. وإنـع أكـرر نـدا  األونـروا مـن أجـل تيسـب املـرور عـرب اةـدوئ، وـا يف            

 األسر والعبور وألسباي إنسانية. ذل  ألغراه ملم مشل
مـن القـرار    70ومل حيرز تقدم لألسـف فيمـا يتعلـق ونطقـة مـزارع شـبعا وفقـا للفقـرة          - 12

. وإنــع أئعــو مــرة أخــر  اتمهوريــة العربيــة الســورية وإســراايل إىل تقــدمي   (2006) 7107
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 التحديـــد امليفقـــم ملنطقـــة مـــزارع شـــبعا، الـــذي عرضـــت ه يف تشـــرين األول/ رئوئمهـــا بشـــ ن 
 (.S/2007/641) 2001 أكتوبر
وي عد است قل احتيافياق النفط وال از أولوية وفنية لكل من لبنـان وإسـراايل. وإنـع     - 12

ملعاتـة مسـ لة تعـيني املنطقـة البحريـة اخلالصـة لكـل        أشجع البلدين على موادـلة بـذل اتهـوئ    
ــوتراق.         ــيب الت ــ  وال ت ــر ذل ــة تيسن ــة واســت قىا بطريق ــهما واستكشــا  موارئمهــا الطبيعي من

تزال األمم املتحدة تتابع اذ  املس لة عن كيل بـالن ر إىل أمهيتـها األمنيـة، وال تـزال علـى       وال
  ن إذا ما فلل منها الطرفان ذل .لشأابة االستعدائ لتقدمي املساعدة يف اذا ا

إن قدرة لبنان على الصموئ واـو يواجـه سـنة رابعـة مـن الـيفاع يف اتمهوريـة العربيـة          - 20
السورية مداشة. ويف حـني ال تنفـ  المـ وط تتزايـد، مـا زال البلـد معرضـا خلطـر شـديد إذا          

اىـدو  السـااد عـرب اخلـط      تستمر اتهوئ الرامية إىل التصدي إىل التحدياق الراانة. ويسـهم  مل
األزرق مسامهة حيوية يف قحقيق استقرار لبنان وأمن شعيب البلدين ورفااهمـا. ويقتمـي قحقيـق    

تقـدم حنـو   األمن واالستقرار على األمـد الطويـل إهنـا  الـيفاع يف املنطقـة، بوسـاال منـها إحـراز         
 سقم عائل وئاام وشامل.

ان املسـامهة بقـواق ومعـداق يف قـوة األمـم      وأوئ أن أعري عـن تقـديري تميـع البلـد     - 27
املتحدة امليفقتة يف لبنان ويف فريق مـراقيب لبنـان التـابع ىي ـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اىدنـة. وأنيثـع          
بصورة خادة على باولو سبا، رايس البعية وقااد القوة، الـذي انتـهم فتـرة واليتـه، ملـا قدمـه       

ــائة يف فتــرة ال     ــازة وحســن قي ــة ثت ــن خدم ــاألفرائ     م ــيد أيمــا ب ــنتني ونصــف املاضــية. وأش س
ــ         ــان، ئيري ــم املتحــدة اخلــا  للبن ــل، وكــذل  ونســق األم ــدنيني يف اليونيفي العســكريني وامل
بقمبلي، وموظفي مكتبه، الذين ما برحوا مجيعهم ييفئون ئورا بال  األمهيـة يف املسـاعدة علـى    

 تعزيز االستقرار على فول اخلط األزرق ويف لبنان.
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