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ــه  ٣١رســالة مؤرخــة       ــيس     ٢٠١٤متوز/يولي ــام إىل رئ ــني الع ــن األم ــة م وموجه
  جملس األمن  

    
 )٢٠٠٦( ١٧٠١إحلاقا بتقريـري األخـري املقـدم إىل جملـس األمـن بشـأن تنفيـذ القـرار           

)S/2014/438(        أوّد أن أطلب إىل اجمللس مبوجـب هـذه الرسـالة أن ينظـر يف جتديـد واليـة قـوة ،
ــهي يف      ــرر أن تنتــ ــن املقــ ــيت مــ ــل)، الــ ــان (اليونيفيــ ــة يف لبنــ ــدة املؤقتــ ــم املتحــ  آب/ ٣١األمــ

، موجهة إيلّ مـن وزيـر اخلارجيـة    ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٥. ويف رسالة مؤرخة ٢٠١٤ أغسطس
اجلمهورية اللبنانية، طلـب أن يقـوم اجمللـس بتمديـد واليـة اليونيفيـل لفتـرة أخـرى         واملغتربني يف 

  مدهتا سنة واحدة، دومنا تعديل.
وتواصل اليونيفيل االضـطالع بـدور حيـوي يف ضـمان إحـالل السـالم واالسـتقرار يف          

 جنوب لبنان، وكذلك يف كفالة احترام كل من لبنـان وإسـرائيل للخـط األزرق احترامـا تامـا.     
وتشكل حوادث إطالق الصواريخ يف اآلونـة األخـرية مـن جنـوب لبنـان باجتـاه اسـرائيل والـرد         

مصـدراً للقلـق. ففـي     االنتقامي عليها من جانـب جـيش الـدفاع االسـرائيلي عـرب اخلـط األزرق      
ــني   ــرة ب ــه  ١٦ و ١١الفت ــا ال يقــل عــن   ٢٠١٤متوز/يولي ــق م ــة   ١١، أُطل صــاروخاً مــن منطق

اه اسـرائيل يف مخـس حـوادث متفرقـة. وسـقطت الصـواريخ اخلمسـة يف        عمليات اليونيفيل باجتـ 
ســرائيل. ورد جــيش الــدفاع االســرائيلي علــى مجيــع احلــوادث بــإطالق عــدة قــذائف مدفعيــة    إ
قنابل ضوئية عرب اخلـط األزرق باجتـاه منـاطق اإلطـالق. وإضـافة اىل ذلـك، عثـرت القـوات          أو

ــة يف   ــه  ١١املســلحة اللبناني ــزين لإلطــالق باجتــاه     ع ٢٠١٤متوز/يولي ــا جمه ــى صــاروخني كان ل
سرائيل، وفككتهما. ومل ُيبلَّـغ عـن وقـوع أي إصـابات او أضـرار ُتـذكر يف أي مـن اجلـانبني.         إ

سـرائيلي  إلويف كل حادثة من احلوادث املذكورة، اتصلت اليونيفيل على الفور جبيش الـدفاع ا 
ة مـن ضـبط الـنفس والتعـاون مـع      والقوات املسلحة اللبنانيـة حلثهمـا علـى ممارسـة أقصـى درجـ      

عـادة وقـف األعمـال القتاليـة. وتقـوم اليونيفيـل       إاليونيفيل للحيلولة دون مزيـد مـن التصـعيد، و   
  حالياً بإجراء التحقيقات الالزمة هبدف حتديد حقائق ومالبسات هذه احلوادث.
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ومسـاعدة  وتواصل اليونيفيل، وفقا للوالية املنوطة هبا، مراقبـة وقـف األعمـال العدائيـة       
القوات املسلحة اللبنانية يف اختاذ خطـوات حنـو إنشـاء منطقـة بـني اخلـط األزرق وهنـر الليطـاين         
خالية من أي عناصر مسلحة وأي عتـاد وأسـلحة غـري مـرخص هلـا. وتواصـل اليونيفيـل العمـل         
 مع الطرفني لتسوية املسألة املعلقة املتصلة بـاجلزء الشـمايل مـن قريـة الغجـر، ومـا زالـت ترصـد        

  يف اجملالني الربي واجلوي، وتبلِّغ عنها. )٢٠٠٦( ١٧٠١مجيع انتهاكات القرار 
وحترص اليونيفيل أيضا علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الـيت بوسـعها لـدرء اسـتخدام منطقـة            

ــا كــان نوعــه. وتواصــل     ــة    عملياهتــا يف شــن أي نشــاط عــدائي، أي ــة التابع ــة العمــل البحري فرق
لليونيفيل االضطالع بواليتها املزدوجة املتمثلة يف القيام بعمليات االعتراض البحريـة يف منطقـة   

  العمليات البحرية وتدريب أفراد القوات البحرية اللبنانية.
ــرار         ــذ الق ــهج شــامل يف تنفي ــود لضــمان األخــذ بن ، )٢٠٠٦( ١٧٠١وتتواصــل اجله

تتوحــد يف ظلــه اجلهــود الــيت تبــذهلا اليونيفيــل، ومكتــب منســق األمــم املتحــدة اخلــاص لشــؤون  
 ١٧٠١لبنان، وفريق األمم املتحدة القطري، وزيادة إشـراك احلكومـة اللبنانيـة يف تنفيـذ القـرار      

ــذا العنصــر األخــري تيســري         )٢٠٠٦( ــة. ويقصــد هب ــوات املســلحة اللبناني ــدرات الق ــز ق ، وتعزي
اضطالع القوات املسلحة اللبنانية بشكل تدرجيي مبهـام السـيطرة األمنيـة الفعالـة واملسـتدامة يف      
ــدعم       ــار ذلــك عنصــرا رئيســيا ل ــة، باعتب ــة اللبناني ــاه اإلقليمي ــل ويف املي ــات اليونيفي ــة عملي  منطق

  التحرك صوب حتقيق وقف دائم إلطالق النار.
وإنـين أشـدد علـى مــا دعـا إليـه اجمللــس مـن زيـادة الــدعم الـدويل إىل القـوات املســلحة            

وكــذلك يف  ،اللبنانيــة، اســتجابةً خلطــة تنميــة القــدرات الــيت أطلقتــها القــوات املســلحة اللبنانيــة 
واليونيفيـل. ويف هـذا الصـدد، أشـعر      سياق احلوار االسـتراتيجي بـني القـوات املسـلحة اللبنانيـة     

بالتفاؤل إزاء استعداد اجملتمع الدويل لدعم القـوات املسـلحة اللبنانيـة مـن خـالل إنشـاء أدوات       
لتنسيق املساعدة الدولية الـيت تشـمل احلـوار االسـتراتيجي. ولقـد تأكـد ذلـك مـؤخراً مـن قبـل           

م للقــوات املســلحة اللبنانيــة، الــذي  املشــاركني يف املــؤمتر الــوزاري الــدويل املعــين بتقــدمي الــدع  
يف اطــار جمموعــة   ٠١٤حزيران/يونيــه  ١٧استضــافته حكومــة ايطاليــا، وانعقــد يف رومــا يف     

  الدعم الدولية للبنان.  
وال يزال التعاون بني اليونيفيل والقوات املسلحة اللبنانيـة يف الـرب والبحـر ضـرورياً مـن        

ن إعــادة نشــر بعــض الوحــدات التابعــة للقــوات  أجــل تنفيــذ واليــة اليونيفيــل. وعلــى الــرغم مــ 
املسلحة اللبنانية بشكل مؤقت من القطاع اجلنويب من هنر الليطاين إىل مناطق أخـرى يف البلـد،   

ل جيــري االضــطالع بتنســيق عــدد كــبري مــن أنشــطة العمليــات بــني اليونيفيــل والقــوات   ال يــزا
املســلحة اللبنانيــة. ونتيجــة حلــوادث إطــالق الصــواريخ يف اآلونــة األخــرية، حتــتفظ اليونيفيــل،    
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بالتنسيق مع القوات املسلحة اللبنانية بوجود عمليـايت معـزز يف امليـدان وكثّفـت دورياهتـا علـى       
  عمليات ملنع وقوع مزيد من احلوادث.  صعيد منطقة ال

وبفضل ترتيبات االتصال والتنسيق الراسخة الـيت اختـذهتا اليونيفيـل واألطـراف املعنيـة،        
مبا يف ذلك اآلليـة الثالثيـة، تيّسـر تنفيـذ عـدد مـن التـدابري البنـاءة والعمليـة. وتواصـل اليونيفيـل            

أرض الواقــع وتعزيــز التفــاهم بــني  تعزيــز جهودهــا يف العمــل علــى إجيــاد ترتيبــات عمليــة علــى 
القوات املسلحة اللبنانية وجيش الـدفاع اإلسـرائيلي بغـرض زيـادة اسـتقرار احلالـة علـى امتـداد         
اخلــط األزرق، والقضــاء علــى مجيــع الــذرائع ونقــاط التــوتر احملتملــة، ودرء وقــوع حــوادث يف  

  املستقبل، وكذلك بناء جو من الثقة.
األزرق عن طريـق وضـع عالمـات مرئيـة يف النقـاط غـري       وتتواصل عملية ترسيم اخلط   

املتنــازع عليهــا. وواصــلت البعثــة العمــل علــى إضــفاء أكــرب قــدر ممكــن مــن املرونــة علــى اآلليــة 
  الثالثية لكي تتيح للطرفني دراسة عدد أكرب من املسائل بناء على طلبهما.  

وإن كفالة حريـة تنقـل    وظل موقف السكان احملليني حيال اليونيفيل إجيابيا بوجه عام.  
أفراد اليونيفيل وضمان أمنهم وسالمتهم أمران ال غىن عنهما مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للمهـام      
املنوطة بالبعثة. وتقع املسؤولية عن كفالـة حريـة التنقـل ألفـراد اليونيفيـل منطقـة عملياهتـا علـى         

  عاتق السلطات اللبنانية يف املقام األول.
فـردا.   ١٠ ١٥٩، بلغ جمموع عدد أفراد القـوة العسـكرية   ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٥ويف   

  من املوظفني الوطنيني. ٦٠٧موظفا دوليا و  ٢٧٨وبلغ عدد موظفي العنصر املدين لليونيفيل 
بلـدا،   ٣٨، وعـددها  اليونيفيـل وأود أن أعرب عن امتناين للبلدان املسـامهة بقـوات يف     

االلتــزام، مقرونــا بشــراكة اســتراتيجية مــع  علــى مــا أبدتــه مــن التــزام متواصــل. فقــد أتــاح هــذا
. )٢٠٠٦( ١٧٠١القوات املسلحة اللبنانية، التنفيذ النـاجح لعـدة جوانـب رئيسـية مـن القـرار       

مبزيـد مـن    إال أنه مع اقتراب هناية والية اليونيفيل، يبـدو مـن الواضـح أنـه ال يـزال يـتعني القيـام       
  العمل.

ــواء لوســيانو            ــل، الل ــد قــوة اليونيفي ــة وقائ ــديري لــرئيس البعث ــن تق ــرب ع وأود أن أع
بورتوالنو، وجلميع األفراد العسكريني واملدنيني يف القوة، ملا يقومـون بـه مـن عمـل يف جنـوب      
ــه يف          ــذي أجنــز مهمت ــيريا، ال ــاولو س ــواء ب ــاين الل ــوه بتف ــا أود أن أن ــةً للســالم. كم ــان خدم  لبن

  يف قيادته لليونيفيل خالل السنتني ونصف املاضيتني.   ،٢٠١٤متوز/يوليه   ٢٤
ــا            ــة، يف قراره ــة العام ــررت اجلمعي ــد ق ــل، فق ــة لليونيفي ــب املالي ــق باجلوان ــا يتعل ويف م

اص لليونيفيـل للفتـرة   أن تعتمـد يف احلسـاب اخلـ    ،٠١٤حزيـران /يونيـه    ٣٠املؤرخ  ٦٨/٢٩٢
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ماليـني دوالر   ٥٠٩,٦، مبلغـا إمجاليـه   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٤متوز/يوليه  ١من 
ــد       ــا بعـ ــة إىل مـ ــة البعثـ ــد واليـ ــن متديـ ــرر جملـــس األمـ ــة. وإذا قـ ــاق علـــى البعثـ  آب/ ٣١لإلنفـ

 ، فسوف تقتصر كلفة اإلنفاق على اليونيفيل علـى املبـالغ الـيت وافقـت عليهـا     ٢٠١٤ أغسطس
  اجلمعية العامة.

ــه  ٢٣وحــىت    ، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املســددة للحســاب    ٢٠١٤متوز/يولي
مليون دوالر. وبلغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري املسـددة جلميـع        ١٩,٢اخلاص لليونيفيل 

 متـــــوز/ ٢٣مليـــــون دوالر. ويف  ٣ ٢٦٧,١عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم يف نفـــــس التـــــاريخ 
الغ املستحقة للدول األعضاء املسامهة بقوات يف اليونيفيل مـا جمموعـه   ، كانت املب٢٠١٤ يوليه

ــرتني       ٢٤,١ ــدات اململوكــة للوحــدات للفت ــوات واملع ــون دوالر. ومت تســديد تكــاليف الق ملي
، علـى التـوايل، وفقـا جلـدول     ٢٠١٤آذار/مـارس   ٣١و  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣٠املنتهيتني يف 

  السداد الفصلي.
وصي بأن ميّدد جملـس األمـن واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف        ويف ضوء ما تقدم، أُ  

  .٢٠١٥آب/ أغسطس  ٣١شهرا، تنتهي يف  ١٢لبنان ( اليونيفيل) لفترة أخرى مدهتا 
  وأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة.    

  مون - كي  بان) توقيع(
  


