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  )٢٠٠٦ (١٧٠١تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن     
ــن        ــالتقرير مـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــران٢٩الفتـ ــه إىل / حزيـ ــاين ١٣يونيـ ــشرين الثـ  / تـ

  ٢٠١٣ نوفمرب
    

  مقدمة  -أوال   
 منــذ )٢٠٠٦ (١٧٠١ جملــس األمــن يتــضمن هــذا التقريــر تقييمــا شــامال لتنفيــذ قــرار   - ١

  .(S/2013/381) ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٦يف لسابق تقدمي تقريري ا
 ٢٠١٣يوليـــه / متـــوز١٠ه جملـــس األمـــن يف اعتمـــدأٌرحـــب بالبيـــان الرئاســـي الـــذي    - ٢

(S/PRST/2013/9).  
يف طوال فترة ختللتها نوبات من التـوترات احلـادة بـشكل ملحـوظ ذات صـلة باألزمـة                     - ٣

السورية، ظلت احلالة يف منطقة عمليات قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان                اجلمهورية العربية   
ــل( ــ) اليونيفي ــان       هادئ ــة أحنــاء لبن ــو احلــال يف بقي ــا ه ــالتوتر كم ــشوبة ب ــت م ــسبيا وإن كان . ة ن

وواصــلت األطــراف تعاوهنــا الوثيــق مــع اليونيفيــل وَســعت إىل تكثيــف اســتخدامها لترتيبــات     
توغـل  : وقد وقع حادثان خطريان جديران باملالحظة مهـا       . االتصال والتنسيق اليت توفرها البعثة    

داخـل األراضـي الواقعـة إىل الـشمال مـن اخلـط          أغـسطس   /آب ٧جيش الـدفاع اإلسـرائيلي يف       
واهلجــوم الــصاروخي مــن لبنــان ضــد  ام حــزب اهللا علــى إثــره بأعمــال عــسكرية؛  يــاألزرق وق

أعقبـه قيـام جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي يف اليـوم             أغسطس والـذي    / آب ٢إسرائيل الذي وقع يف     
  .التايل بضربة انتقامية

لتــدابري الــيت هتــدف إىل منــع وقــوع أي حــادث ممكــن   واختــذت اليونيفيــل عــددا مــن ا   - ٤
ارتفاع يف حدة التوترات عرب اخلط األزرق ميكن أن ينـشأ بفعـل التطـورات اإلقليميـة، وإىل            أو

وعقــــدت اليونيفيــــل اجتماعــــا ثالثــــي األطــــراف يف     . التخفيــــف مــــن كــــال االحتمــــالني   
فيـل وقائـد القـوة إىل    أغسطس تـاله توجيـه رسـالتني منفـصلتني مـن رئـيس بعثـة اليوني             /آب ٢٨
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كـال الطـرفني يؤكـد عليهمـا فيهـا ضـرورة مواصـلة تركيزمهـا علـى تنفيـذ مجيـع أحكـام القــرار             
وواصـل  . يـة عدائ، وال سيما مـا يتعلـق منـها باحملافظـة علـى وقـف األعمـال ال                 )٢٠٠٦ (١٧٠١

ــان وإســرائيل تأكيــد الت  ــالقرار  لبن ــتم إحــراز أي تقــدم   )٢٠٠٦ (١٧٠١زامهمــا ب ، ولكــن مل ي
  .هما اللتزاماته العالقة مبقتضى القرارنصوب تنفيذ أي م

سورية اجلمهوريــة العربيــة الــوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظــل الــرتاع الــدائر يف    - ٥
ــة   ــشكل خلفي ــة كــبرية    ُي ــد وقعــت ثــالث هجمــات إرهابي ــان، وق فقــد حــدث  . للعنــف يف لبن

احية اجلنوبيـة بـبريوت،     ضأغـسطس يف الـ    / آب ١٥يوليـه و    /متـوز  ٩ هجومان بالقنابل يف يومي   
أغسطس وقـع تفجـريان     / آب ٢٣يف  و. تسببا يف عدد من الوفيات واإلصابات واألضرار املادية       

القرب مـن مـسجدين، ممـا تـسبب مبزيـد مـن القتلـى               سيارتني ملغومتني يف طرابلس بـ     متزامنان ب 
  .اإلصابات ومئات من

باجتــاه مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  واســتمر القــصف وإطــالق النــار عــرب احلــدود    - ٦
وحـدثت ضـربة جويـة واحـدة     . لبنان، مما أسفر عن إصابة مواطن لبنـاين وإحلـاق أضـرار ماديـة        

عـن اسـتمرار    اجليش اللبنـاين    وأبلغ  . للحكومة السورية على األقل نفذهتا طائرة هليكوبتر تابعة       
ــسورية     ــة-هتريــب األســلحة عــرب احلــدود ال ــوم  .  اللبناني ــراج يف ي ــشرين األول١٩ومت اإلف /  ت

سورية يف  اجلمهوريـة العربيـة الـ     ختطفـوا يف    ا عن احلجاج املتبقني التـسعة الـذين         ٢٠١٣أكتوبر  
ختطفـوا  اُني يف اخلطوط اجلوية التركية اللـذين        ، وعن الطيارين العامل   ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٢يوم  

  . يف حادثة يبدو أهنا ذات صلة باألوىل٢٠١٣أغسطس / آب٩يف بريوت يف يوم 
سورية إىل تدفق مستمر مـن الالجـئني        اجلمهورية العربية ال  وقد أدت األزمة اجلارية يف        - ٧

مـن اجلمهوريـة   جـئ    ال ٨٠٠ ٠٠٠حيث يوجد ما يزيـد عـن        . الذين يلتمسون املأوى يف لبنان    
 املتحــدة ن ينتظــر التــسجيل لــدى مفوضــية األمــممنــهم مــن ُســجِّل ومنــهم مــالعربيــة الــسورية، 

ــشركاء    ــشؤون الالجــئني وال ــارب    -ل ــادة تق ــدد زي ــذا الع ــل ه ــذ  ٤٠٠ ٠٠٠ وميث  شــخص من
  .لسابقتقريري ا

. جديـدة سـالم املـشاورات بـشأن تـشكيل حكومـة           متـام   واصل رئيس الوزراء املكلف       - ٨
ويواصل رئيس الـوزراء    . يعقد الربملان اللبناين، بعد متديد واليته، أي اجتماعات موضوعية         ومل

  .مهامهم بصفة مؤقتةميقايت وأعضاء حكومته ممارسة جنيب 
 ، للبنـان  ة الـدعم الدوليـ    موعـة  االجتمـاع االفتتـاحي جمل     سـبتمرب ترأّسـتُ   / أيلول ٢٥ويف    - ٩

ضور حبـ لجمعيـة العامـة   الدورة الثامنة والستني ل    الذي ُعقد يف نيويورك على هامش اجتماعات      
 بالعمل معـا علـى حـشد        موعة اجمل توتعهد. سليمانميشال  الرئيس  رئيس اجلمهورية اللبنانية،    

اجلهـود الراميـة إىل      ، وإبـراز وتعزيـز     يف لبنـان   الدعم من أجـل سـيادة لبنـان ومؤسـسات الدولـة           
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األزمة السورية، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها         مساعدة لبنان يف النواحي األكثر تضررا من جّراء         
وتقـدمي املـساعدة إىل الالجـئني واجملتمعـات احملليـة الـضعيفة الـيت               اجليش اللبناين،   بتعزيز قدرات   

  .للحكومة تأثرت باألزمة، وتقدمي الدعم اهليكلي واملايل
    

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

ــوم     - ١٠ ــساعات األوىل مــن صــباح ي ــل ومسعــت   / آب٧يف ال أغــسطس، شــاهدت اليونيفي
 مـضيء ادرة فيمـا يبـدو عـن سـهم      صـ  وإطالق نار فضال عـن ومـضات مـضيئة           ندوّي انفجاري 

 الواقـع يف عمـوم منطقـة اللّبونـة يف           ١٣-١موقع األمم املتحدة ذي الـرقم       لإلشارة بالقرب من    
وأكد جيش الدفاع اإلسرائيلي يف وقـت الحـق أن جنـوده كـانوا يـشاركون يف                 . جنوب لبنان 

إزاء تقارير تفيد بإعـادة تنـشيط هيكـل      بلده  أنشطة عملياتية مشال اخلط األزرق تتعلق بشواغل        
. أفـراد مـسلحني وأسـلحة بـصورة غـري مـأذون هبـا يف املنطقـة                أساسي تابع حلزب اهللا، ووجود      

وأبلغ جيش الدفاع اإلسرائيلي اليونيفيل أيضا أن أربعة من جنـوده أُصـيبوا جبـروح طفيفـة بعـد        
. عبــورهم للخــط األزرق، وأن مجاعــة أخــرى اشــتبكت معهــم، ُيعتقــد بأهنــا تابعــة حلــزب اهللا   

  . جيش الدفاع اإلسرائيليوذكر األخري علنا أنه اختذ إجراءات ضد جنود
وجيش الدفاع اإلسـرائيلي لليونيفيـل جمموعـة إحـداثيات للمكـان            اجليش اللبناين   وقدم    - ١١

وحـددت اليونيفيـل موقـع احلـادث يف مكـان      . الذي زعم كل منـهما أن االنفجـارين وقعـا فيـه          
يهـا يف موقـع    وتؤكد األدلة اليت ُعثر عل    .  مترا إىل الشمال من اخلط األزرق      ٦٢٨يقع على بعد    

كما عثر خـالل التحقيقـات علـى      . احلادث وقوع انفجار فيه وإطالق نريان من أسلحة صغرية        
وُعثـر كـذلك علـى آثـار دمـاء علـى درب             . ونات حيتمل أهنا من عبوة ناسفة مرجتلة الـصنع        ُمك

ــسه        ــع نف ــاء يف املوق ــار دم ــة آث ــع احلــادث، ولكــن ال توجــد أي ــوب موق وأُجنــزت . صــوب جن
  .ت الطرفني على النتائج اليت توصل إليهاعقيقها يف احلادث وأطلاليونيفيل حت

وَخلُص التحقيق الذي أجرته اليونيفيل إىل أن وجود جنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي        - ١٢
ة عدائيــيف األراضــي اللبنانيــة يف انتــهاك للخــط األزرق يــشكل خرقــا خطــريا لوقــف األعمــال ال 

ــها احلكــم القاضــي بوجــوب عــدم وجــود أي أفــراد    )٢٠٠٦ (١٧٠١م القــرار اوألحكــ ، ومن
مسلحني أو أعتدة أو أسلحة، خبـالف مـا خيـص حكومـة لبنـان واليونيفيـل، يف املنطقـة الواقعـة                      

كما ُيشكل وجود أفراد مسلحني تـابعني حلـزب اهللا وأسـلحة            . بني اخلط األزرق وهنر الليطاين    
نفجـارين، انتـهاكا     الـذخائر الـيت تـسببت يف وقـوع اال          عائدة حلـزب اهللا يف املنطقـة، إضـافة إىل         

  .)٢٠٠٦ (١٧٠١للقرار 

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)�


S/2013/650
 

4/23 13-55586 
 

أغسطس، أُطلقت أربعة صواريخ باجتاه إسرائيل من بستان بـالقرب مـن            / آب ٢٢ويف    - ١٣
ــ ــال ــعيربج القبل ــد      ، الواق ــى بع ــل، عل ــات اليونيفي ــة عملي ــة صــور يف منطق ــوب شــرق مدين  جن

ت ثالثــة صــواريخ منــها علــى األقــل يف     ســقطو.  كيلــومترا مشــال اخلــط األزرق  ١٩ حــوايل
، حيث وقع واحد منها يف منطقـة سـكنية يف غيـشر هـازيف الواقعـة علـى                   يةسرائيلاألراضي اإل 

وقـع صـاروخ ثـاٍن بـالقرب مـن فنـدق             كيلومترات إىل اجلنوب من اخلط األزرق، و       ٧بعد حنو   
 كيلـومترا إىل  ١٤,٥بيث إيل الواقع يف منطقة سكنية يف شـيف زيـون، الواقعـة علـى بعـد حنـو                  

ومل ُيبلــغ عــن وقــوع إصــابات جــّراء هــذين الــصاروخني اللــذين    . اجلنــوب مــن اخلــط األزرق 
اإلسـرائيلي   الـدفاع  وأفـادت التقـارير أن نظـام   . تسببا يف إحلاق أضرار مادية باهلياكل األساسية   

وباإلضــافة إىل ذلــك، أبلــغ جــيش الــدفاع . اعتــرض صــاروخا ثالثــا“ القبــة احلديديــة”املــسمى 
اجلـيش اللبنـاين    عتقـد   ياإلسرائيلي أن صاروخا رابعا سقط يف البحـر األبـيض املتوسـط يف حـني                

أغـسطس،  / آب ٢٣ويف  . أن أحد الصواريخ سـقط يف وادي قطيحـه داخـل األراضـي اللبنانيـة              
شّنت إسرائيل ضربة جوية انتقامية على منطقة قريبة مـن الناعمـة الواقعـة بـني بـريوت وصـيدا،          

  .خارج منطقة عمليات اليونيفيل
ت الطــرفني علــى النتــائج الــيت عــوأجنــزت اليونيفيــل منذئــذ حتقيقاهتــا يف احلــوادث وأطل  - ١٤

تـابع لليونيفيـل،   ففي غضون ساعات من وقوع احلادث، أجرى فريق للتحقيـق           . توصلت إليها 
تفتيشا ملوقع إطالق الـصواريخ، وقـام فريـق حتقيـق آخـر تـابع لليونيفيـل،                 اجليش اللبناين،   برفقة  

ــة يف إســرائيل       ــصواريخ الثالث ــع ارتطــام ال ــارة إىل مواق ــدفاع اإلســرائيلي، بزي ــة جــيش ال . برفق
طـالق الـصواريخ    تعثر طائرة هليكوبتر لالستطالع تابعة لليونيفيل على أية مواقع أخرى إل           ومل

وعثــرت اليونيفيــل يف موقــع إطــالق الــصواريخ . أو ارتطــام الــصواريخ داخــل منطقــة العمليــات
على أربع منـّصات إلطـالق الـصواريخ تـشمل كـل واحـدة منـها عارضـتني خـشبيتني أو أكثـر                       

وعثـرت أيـضا علـى    . وعثرت كذلك على آثار ملخلفّـات االنفجـار      . حمروقتني أو تالفتني جزئيا   
  .رة كهربائيةلوحة دا

ويف املواقــع الــيت ســقطت فيهــا الــصواريخ يف إســرائيل، قامــت الــسلطات اإلســرائيلية      - ١٥
ــع        ــل لتلــك املواق ــابع لليونيفي ــق الت ــق التحقي ــارة فري ــل زي ــها قب ــصواريخ من ــا ال ــة بقاي ويف . بإزال

ــا       . أغــسطس/آب ٢٧ ــه بقاي ــل أن ــا قي ــيش مل ــات تفت ــل عملي ــابعون لليونيفي أجــرى احملققــون الت
.  ميليمتـر ١٢٢ يف أحد املخابر يف إسرائيل وتبني هلم أهنا بقايا الـصواريخ مـن عيـار         ،واريخالص

ــصواريخ، غــري أن        ــاد جــراح مــسؤوليتيهما عــن إطــالق ال ــد اهللا عــزام وزي ــا عب وأعلنــت كتيبت
 ويف وقت الحـق، اعتقـل     . اليونيفيل ليست يف وضع ميكنها من حتديد مدى صحة هذا االدعاء          

  .خصني ُيشتبه يف ضلوعهما باحلادثشاجليش اللبناين 
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وخلص التحقيق الذي أجرته اليونيفيل إىل أن إطـالق صـواريخ مـن األراضـي اللبنانيـة                   - ١٦
ــرار         ــام الق ــة وألحك ــال القتالي ــف األعم ــريا لوق ــا خط ــشكل خرق ــرب اخلــط األزرق ي  ١٧٠١ع

ني أو أعتـدة أو أسـلحة يف املنطقـة    حأي وجود غري مـأذون بـه ألفـراد مـسل          كما أن   . )٢٠٠٦(
  .)٢٠٠٦ (١٧٠١الواقعة بني اخلط األزرق وهنر الليطاين ُيشكل حبد ذاته انتهاكا للقرار 

قــبض علــى رعــاة لبنــانيني ويف حــادثتني منفــصلتني، ألقــى جــيش الــدفاع اإلســرائيلي ال  - ١٧
يوليــه، أبلــغ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي  / متــوز٢ففــي . بــزعم العبــور إىل جنــوب اخلــط األزرق

. اليونيفيل أنه ألقى القبض على راعَيـْين لبنـانيني جنـوب اخلـط األزرق يف منطقـة مـزارع شـبعا                    
. يوليــه/ متــوز٨وألقــى جــيش الــدفاع اإلســرائيلي القــبض مــرة أخــرى علــى أحــد الــراعيني يف    

وقـد مت   . تشاهد اليونيفيل بنفسها أيا من احلادثتني اللـتني وقعتـا بعيـدا عـن أنظـار مراكزهـا                  ومل
تسليم الراعيني إىل اليونيفيل يف اليوم التايل، وقامـت اليونيفيـل بـدورها، وبالتنـسيق مـع اللجنـة                   

قيقـا يف احلـادثتني     وأجـرت اليونيفيـل حت    . اجليش اللبناين الدولية للصليب األمحر، بتسليمهما إىل      
ــهك اخلــط األزرق       إذ ال توجــد يف هــذه املنطقــة   . ومل تــتمكن مــن حتديــد الطــرف الــذي انت

  .عالمات تشري بوضوح إىل مكان اخلط األزرق
تتـراوح  ووقعت انتهاكات برية أخرى كان منها حوادث عبـور اخلـط األزرق ملـسافة                 - ١٨
يف منـاطق شـبعا، ومـيس اجلبـل،         األكثـر   يف   وقعت   ، مترا يف معظم احلاالت    ٥٠ أمتار و    ٥بني  
وحيثمــا كانــت اليونيفيــل يف مكــان احلــادث قــام جنودهــا بتحــذير  . يش وعيتــرون وبليــدامــور

ووقعت انتهاكات أخرى من قبل صيادي أمسـاك،        . الرعاة واملزارعني بعدم عبور اخلط األزرق     
لـوزاين بـالقرب مـن      ويف حادثة واحدة من قبـل سـباحني يـافعني، عـربوا اخلـط األزرق يف هنـر ا                  

ــدى      ــل لـ ــت اليونيفيـ ــة، واحتجـ ــودة يف املنطقـ ــات املوجـ ــاين  املنتجعـ ــيش اللبنـ ــذه  اجلـ ــى هـ علـ
االنتهاكات، وأشارت إىل أن املـسؤولية الرئيـسية عـن كفالـة االحتـرام الكامـل للخـط األزرق                    

  .بكامله، تقع على عاتق السلطات اللبنانية
أغسطس، وقعت ثالثـة حـوادث   / آب١٧ونة يف وإضافة إىل احلادثة اليت وقعت يف اللبّ        - ١٩

يوليـه، عـرب مخـسة      / متوز ١٢ففي  . أخرى انتهك خالهلا جيش الدفاع اإلسرائيلي اخلط األزرق       
جنود من جيش الدفاع اإلسرائيلي اخلط األزرق ملـسافة متـر واحـد أو متـرين يف منطقـة قريبـة                     

يني تـزور القـرب علـى اجلانـب         من قرب الشيخ عّباد عندما كانـت جمموعـة مـن احلجـاج اإلسـرائيل              
ــسيا   / آب٢١ويف . اإلســرائيلي ــصيانة لل ــاء أعمــال ال ــالقرب مــن  جأغــسطس، ويف أثن ــتقين ب  ال

ويف . عيترون، انتهك مخسة جنـود مـن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي اخلـط األزرق لفتـرة وجيـزة                    
يش أكتوبر، شاهدت إحدى الدوريات التابعـة لليونيفيـل أربعـة جنـود مـن جـ               /تشرين األول  ١

الدفاع اإلسـرائيلي مشـال اخلـط األزرق يف منطقـة مـزارع شـبعا، وهـم يـصيحون علـى راعـيني                       
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وخلُص حتقيـق أجرتـه اليونيفيـل إىل أن جـيش           . لبنانيني كانا موجودين داخل األراضي اللبنانية     
وقــدمت .  متــرا٢٢٦ط األزرق بعبــوره ملــسافة يبلــغ طوهلــا اخلــالــدفاع اإلســرائيلي قــد انتــهك 

  .جاجات على مجيع هذه االنتهاكات إىل جيش الدفاع اإلسرائيليتاحاليونيفيل 
جملــال اجلــوي ا يفيوميــة القيــام بعمليــات حتليــق شــبه جــيش الــدفاع اإلســرائيلي  واصــل  - ٢٠

يف انتـهاك  ، مبـا فيهـا مقـاتالت   ، طائرات من دون طيار وطائرات ثابتة اجلناحني بإرساله  اللبناين
ــرار  ــة ل و)٢٠٠٦ (١٧٠١للق ــسيادة اللبناني ــشكل خــاص    . ل ــق ب ــات التحلي يف وتكثفــت عملي

 .سـبتمرب /مطلـع أيلـول   أغـسطس و  /آبيف هنايـة    شـديد   تـوتر إقليمـي     اليت سادهتا حـاالت     فترة  ال
لي، جـيش الـدفاع اإلسـرائي     الـيت قـام هبـا       االنتـهاكات اجلويـة     علـى كـل     احتجت اليونيفيل   وقد  
 يف حـني    ،االنتـهاكات علـى    أيـضا    يةلبنانالكومة  احلاحتجت   و .افورها   السلطات إىل وقف   ةداعي

  . ضروريةتدابري أمنية عمليات التحليق أن ب ءدعااال يةسرائيلاإلكومة احلواصلت 
واصــل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي احــتالل اجلــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر ومنطقــة   و  - ٢١

 ال تـزال اليونيفيـل   و. )٢٠٠٦ (١٧٠١يف انتـهاك للقـرار       ال اخلـط األزرق،   واقعة مش  هلا   متامخة
الــدفاع تــسهيل انــسحاب جــيش الراميــة إىل الترتيبــات األمنيــة ن بــشأتنتظــر ردا مــن إســرائيل 

عليهــا اجلــيش افــق الــيت و و٢٠١١الطــرفني عــام ت علــى رحــاقُتالــيت ســرائيلي مــن املنطقــة، اإل
 امـشاوراهت يونيفيـل   ، واصـلت ال   يةسرائيلاإلكومة  احلانتظار رد من    ويف  .  منذ ذلك احلني   اللبناين

   .قوع أي حادث يف املنطقةمن أجل منع ومع الطرفني 
اليونيفيـل عـدة حـوادث      سـجلت   أعـاله،   وارد وصفها   احلوادث اخلطرية ال  إىل جانب   و  - ٢٢

فــي ف. حجــارة وســلوك غــري ودي  رشــق وأســلحة ينــها تــصويب  ب تــوتر عــرب اخلــط األزرق  
متـر جنـوب    اإلسـرائيلي كانـت     يش الدفاع   جلن دورية   ون لبناني ومدنيرشق  أغسطس،  /آب ١١

  . املدنيني من املنطقةخالء اللبناين وإيش احلجارة قبل وصول اجلباخلط األزرق 
ــوزاين،  حمــيط يف وأغــسطس، /آب ٢١يف و  - ٢٣ ــةحــصلت منتجــع ال ــدما مواجه ــشر  عن ن

ومركبات مدرعة بـني الـسياج الـتقين واخلـط األزرق، يف حـني      اإلسرائيلي أفرادا الدفاع  جيش  
قـد اختـذت اليونيفيـل منـذ        و. احملاذيـة لـه    النـهر ضـفة   اللبناين بـدوره تعزيـزات علـى        نشر اجليش   

احلــوادث يف احلــؤول دون إمكــان حـصول هــذه  وتـها  تـدابري إضــافية لتعزيــز مراقب ذلـك الوقــت  
يف حادثـة تـستحق االهتمـام، الحظـت          العديـسة، و   سـبتمرب بـالقرب مـن     /أيلول ٣ويف  . ملنطقةا

جـيش الـدفاع    مـن   جنـدي   يف اجتـاه    أسـلحتهم   من اجليش اللبناين بتصويب     جنود  قيام  اليونيفيل  
يش اجلـ  يف اجتـاه     م أسـلحته  مبـدوره اإلسـرائيلي   الـدفاع   جـيش   وصّوب جنود مـن     . اإلسرائيلي

  .اجلانبنيفّض مجع أن اناللبناين، قبل 
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اللبنــاين يف املنطقــة الواقعــة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاين علــى يش اجلــ عديــد ظــلو  - ٢٤
.  اليونيفيـل  يقطـاع نطقـة عمليـات     ملالعامـة   علـى طـول احلـدود       مـوزَعني   فـوجني   يناهز  مستوى  

 إن مــاليونيفيــل عزمــه علــى إعــادة بعــض وحداتــه إىل املنطقــة    تأكيــده لاللبنــاينيش كــرر اجلــو
  .البلد بذلكيف  ةاألمنيالة واحلالعملياتية قدراته تسمح 
ــاينيش واصــلت اليونيفيــل واجلــ  و  - ٢٥ ــسقة اليوميــة،  املالعملياتيــة تهما أنــشط اللبن فأقامــا ن

ــيش حــواجز  ــشتركةتفت ــها ، م ــسق    بين ــاين، ون ــر الليط ــى طــول هن ــسيري الــ  اســبعة عل دوريات ت
ه حنـو   وسـط قامـت اليونيفيـل مبـا مت      االستعراض،  قيد  خالل الفترة   و. شتركةاملتدريب  ال وأنشطة
ي ذبالتعـــاون مـــع اجلـــيش اللبنـــاين، الـــنفـــذهتا عمليـــات ينـــها ، بايوميـــعملياتيـــا  اطا نـــش٣٥٠
وزادت . الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق       على عديده باملستوى الذي كان عليه خالل         حافظ

إسـرائيل  علـى   الـصاروخي   تـداء   االعصواريخ يف أعقـاب     الـ إطـالق   املشتركة ملكافحة   عمليات  ال
حـىت  أعقبتـه  الـيت  الـشديد يف املنطقـة    التـوتر  اتخـالل فتـر  أغسطس و/ آب٢٢يف الذي حصل  

  .سبتمرب/وليلأمطلع 
يف و. يف مجيـع أحنـاء منطقـة عملياهتـا    تنقـل  ة كاملـة يف ال ريّـ حبمتتعت اليونيفيـل عمومـا     و  - ٢٦

أعـاق حريـة    مـا    اعـدواني ا  ن سـلوك  ومـدني أظهر فيها    اليونيفيل حاالت    صادفتمناسبات عدة،   
اعتـرض  يف منطقـة رشـاف،      يوليـه   / متـوز  ٩فـي   ف. مبمتلكاهتـا  اضرارأحلق أ أفراد اليونيفيل و  تنقل  
التقـاط صـور    بن اجلنـود    ودنياملـ اهتم  و. ليونيفيلل صغرية   حافلةً سيارتنييستقلون   مدنيا   ١٥ حنو

 أغراضـا يـد املواقـع وخريطـة طريـق و    النظام العـاملي لتحد  جهازا يعمل بمن أفراد القوةوا  وانتزع
   .اللبنايناجليش اليونيفيل املنطقة لدى وصول وغادرت مركبة . شخصية

دوريـة  تنقـل   سـيارتني   يستقلون  مخسة مدنيني   منع  ،  ا يف حميط بليد   ه،يولي/متوز ٢٠ويف    - ٢٧
ــل زاعمــ  ــوة  ني لليونيفي ــراد الق ــةا صــورونلتقطــكــانوا يأن أف ــ.  فوتوغرافي ــدنياسمح ومل ي ن ومل

ون آلــة  حيملــاجلــيش اللبنــاين أن أفــراد القــوة ال هلــم أكــد ما بعــدمبواصــلة طريقهــا إال لدوريــة ل
احلجــارة يف لرشــق بليونيفيــل للدوريــات تعرضــت ، هيوليــ/متــوز ٢٧ و ١٣  يــومييفو. تــصوير

  .منطقة بنت جبيل من قبل جمموعات من الشبان احملليني
 انودراجتــمركبــات  ثــالثُرضــت اعتأغــسطس، /آب ٢٨يف وقــت متــأخر مــن ليــل و  - ٢٨

 لليونيفيــل يف حــاجز علــى الطريــق دوريــةًمــتجمعني عنــد  شخــصا ١٥و حنــوناريتــان صــغريتان 
ليونيفيـل  مـا اضـطر مركبـة ل      عـدواين   الدوريـةَ بـشكل     من املركبات   وحلق عدٌد   . منطقة عيترون 

، أوقـف  سـبتمرب /أيلـول  ١يف و. ليونيفيـل لالطريـق بـني مـركبتني    قطعـت  مدنية إىل صدم مركبة   
ا أفـراد آخـرون   الحقـ إلـيهم  ، انضم ابليدمن قرب بالدورية لليونيفيل على طريق  ستة أشخاص   

احلجـارة،  مـن اهلـواء ورشـقوا املركبـة ب        اليونيفيـل   ركبـة    مل ني اخللفـي  يناإلطـار عملوا على إفـراغ     
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 ضابط من اجليش اللبناين يرافقـه رئـيس       إىل املوقع   صل  وو. ني اخللفي هاوضوءزجاجها   واكسرف
  .تجمعق اليتفرعمال على و ،ابلدية بليد

 لليونيفيـــل يف حمـــيط ســـبتمرب، أوقـــف دوريـــةً/أيلـــول ٢يف وقـــت متـــأخر مـــن ليـــل  و  - ٢٩
بـدأ  ا وملـ . اجلـيش اللبنـاين  مواكبـة مـن   دون  مـن   دوريـة   ال من وجود    اكوتشان  وجبيل مدني  بنت

ــال  ــراد ب ــدأاألف ــون أضــرارا مب  واتجمع وب ــل،  يلحق ــات اليونيفي ــة داضــطرت الركب إىل شــق وري
قطـع  سـبتمرب يف بنـت جبيـل،        /أيلـول  ٦ويف  . مركونـة دراجـة ناريـة      تدهسفللخروج   طريقها

عمـود  إىل ات ونـش سـيار  بـربط  جارة كـبرية و حبالطريق أمام دورية لليونيفيل     شخصا   ٢٠حنو  
إىل خـارج   دوريـة   الوصل اجليش اللبناين ورافق     و. التقاط صور بدورية  ال ني، متهم من اإلمسنت 

ت منــه اجلــيش اللبنــاين وطلبــلــدى كــل هــذه احلــوادث علــى احتجــت اليونيفيــل وقــد . ةاملنطقــ
   .التحقيق فيها

. ةكـبري ة إجيابيـ يتـسم ب  رغم هذه احلوادث، ظل موقف السكان احملليني جتاه اليونيفيل          و  - ٣٠
طـب األسـنان   خـدمات   واملـساعدة الطبيـة  ة مشلـت  نتظمـ يـة م  قدمت اليونيفيـل خـدمات جمتمع     و

األثــــر يف مجيــــع أحنــــاء ة  تنفيــــذ املــــشاريع الــــسريعتواصــــلو ،ري والتعلــــيموالطــــب البيطــــ
واســعة مــن اجلهــات  طائفــة تنــسيق أنــشطتها مــع  علــى اليونيفيــل وعملــت . العمليــات منطقــة
   .ةاملدني الفاعلة
احلكومـة  اخنـراط  راجعـة االسـتراتيجية الـيت هتـدف إىل زيـادة      مع توصيات املانسجاما  و  - ٣١

بالتـشاور  و. وثيق مع خمتلف الـوزارات    التنسيق بشكل   بنان، واصلت القوة    اللبنانية يف جنوب ل   
ــيال   ــل دل ــسليمة  ل ا إرشــاديمــع وزارة الزراعــة، وضــعت اليونيفي ــة ال ــدا لممارســات البيطري متهي

تـوفري التـدريب املهـين للمـدارس        يونيفيـل   بالتعاون مع وزارة التربية، واصـلت ال      و. احمليه  لتوزيع
التعـاون مـع    جـرى يف أعقاهبمـا ترسـيخ          نير وزيـر اإلعـالم اليونيفيـل مـرت        زاكما  . العامةهنية  امل
  . ة الوطنية لإلعالموكالال

إنـشاء منطقـة خاليـة    حنو طوات لقيام خبواصلت اليونيفيل مساعدة اجليش اللبناين يف ا      و  - ٣٢
الليطـاين، خبـالف مـا خيـص      من أي أفراد مـسلحني ومعـدات وأسـلحة بـني اخلـط األزرق وهنـر      

وقـد  . علـى املـدى الطويـل     املتـوخى حتقيقـه     اهلـدف   هـو   يظـل هـذا     و.  واليونيفيـل  يةلبنان ال الدولة
 أعــاله، هاليفــصوالــيت جــرى تخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، الــيت ُســجلت احلــوادث أثبتــت 
ــلحة ووجــود  ــسلحعناصــر أس ــاديني م ــستعدنمع ــتين  م ــات  عماهلا الس ــة العملي . داخــل منطق

ن مـن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي         وجنـود مـسلح   اجتـاز   مناسبات  يف أربع   وعلى ذلك،    عالوةو
ــات   ــة العمليــ ــط األزرق يف منطقــ ــتمكن . اخلــ ــة ومل تــ ــن أن البعثــ ــت   مــ ــا إذا كانــ ــدد مــ حتــ

يف منطقـة  أصـال   املـستخدمة يف احلـوادث املـذكورة أعـاله موجـودة        ةواملواد املتفجـر   الصواريخ
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شف اليونيفيـل أي خمـابئ أسـلحة    كتـ تمل و. هـا مـن خارج ُجلبـت  ت قـد  عملياهتا أو مـا إذا كانـ      
عثـر اليونيفيـل    تكمـا مل    . أو بنية حتتية جديدة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير        ة   عسكري ةعتدأ أو

  .أعيد استخدامهاقد اليت اكتشفت سابقا أن املواقع يثبت دليل على 
بنـــاء وجـــوده يعمـــل علـــى أن حـــزب اهللا بـــ هـــا زعميةســـرائيلاإلكومـــة احلواصـــلت و  - ٣٣

إىل  نقـل ُتمـأذون هبـا     بالسكان يف جنوب لبنان وأن أسلحة غري        هلة  ي داخل املناطق اآل   العسكر
معلومـات  إن اليونيفيل، يف حـال ورود       . منطقة عمليات اليونيفيل  إىل داخل   لبنان، مبا يف ذلك     

ــانوينوجــود غــري عــن حمــددة  ــزال  داخــل أو أســلحة ني ألفــراد مــسلح ق منطقــة عملياهتــا، ال ت
هلـا  كـل الوسـائل املتاحـة       مـستخدمة بـذلك     مع اجليش اللبناين، علـى العمـل        بالتعاون  ،  مصممة

غـري  واليتـها،   ، حبكـم    اليونيفيـل بيـد أن    . هاقواعـد اشـتباك   بأقصى ما تأذن به     يف إطار واليتها و   
يف تقـاريري   جرى بيانـه    كما  و. تبحث بشكل استباقي عن األسلحة يف اجلنوب      قادرة على أن    

علــى مــا مل يكــن هنــاك دليــل موثــوق بــه  ة خاصــأمالكــا تطــأ  أن ليونيفيــلال ميكــن لالــسابقة، 
بالقيـام بعمـلٍ قتـايل    هتديد وشـيك  وجود ، مبا يف ذلك    )٢٠٠٦ (١٧٠١للقرار  حصول انتهاك   

ــه  علــى نقــل دليــل قــدَّم إىل اليونيفيــل ي  مل،تارخيــهحــىت و. هوقــع عينــمــصدره امل غــري مــأذون ب
يش وواصـلت قيـادة اجلـ   .  أو تعثر هي على دليل يثبت ذلـك عملياهتا منطقةداخل لألسلحة إىل 

 ١٧٠١لقـرار  منـاٍف ل قـانوين  نـشاط غـري    التأكيد على أهنا ستعمل فورا علـى وقـف أي   اللبناين
  الـذي وقـع يـوم   ادثاحلـ ويف أعقـاب  . ذها احلكومة هبذا الـصدد   اليت تتخ لقرارات  ل و )٢٠٠٦(
إحـــداثيات املواقـــع بجـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي اليونيفيـــل  اللبونـــة، زود أغـــسطس يف/آب ٧

علـى  اليونيفيـل اجلـيش اللبنـاين       أطلعـت   وقـد   .  اللبونـة  يف منطقـة   اهللا   حلـزب ة  العسكرية املزعومـ  
  . تبعةجراءات املوفقا لإلاملسألة  تتابع هياملعلومات وتلك 
لعني جنـوب مدينـة صـور       ارأس  نطقة  يف م  أغسطس، اكتشف اجليش اللبناين   /آبيف  و  - ٣٤

وباإلضـافة  . غـري صـاحلة لالسـتخدام      ملـم    ١٢٢ عيـار     من سبعة صواريخ وتسع قذائف مدفعية    
وقــد . ســبتمرب علــى قنبلــة يدويــة داخــل حمــرك ســيارة يف صــور  /أيلــول ٢٨يف ُعثــر إىل ذلــك، 

خـالل الفتـرة املـشمولة      و.  التحقيـق  ت مكان احلـادث وباشـر     إىل اللبنانية   يةاألمنى  قوالوصلت  
ــادةً   ــالتقرير، الحظــت اليونيفيــل زي ــذين حيملــون أســلحة صــيد يف منطقــة    ب ــراد ال  يف عــدد األف

يف مناسـبات   و. الـصيد أعمـال   وقـف   علـى   يف كل حالة، عملت دوريات اليونيفيـل        و. عملياهتا
ت واصـل و. اليت كانت يف حـوزهتم    لصيادين وصادر أسلحة الصيد     اجليش اللبناين ا  أوقف  عدة،  

ــسيري    مراكـــز املراقبـــة يف منـــاطق   علـــىاحلفـــاظ عـــدد كـــبري مـــن الـــدوريات و   اليونيفيـــل تـ
  .املعروفة الصيد
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يونيفيــل عمليــات االعتــراض البحــري يف التابعــة للفرقــة العمــل البحريــة واصــلت كمــا   - ٣٥
تقريــري تقــدمي منــذ و. القــوات البحريــة اللبنانيــةمــن   وتــدريب أفــرادةمنطقــة العمليــات البحريــ

 ،ســفن ٢ ٣٠٧فرقــة العمــل البحريــة اعترضــت أكتــوبر، /تــشرين األول ٣٠أي منــذ الــسابق، 
لتحقـق مـن عـدم وجـود أسـلحة          ل سفينة   ٥٣٢البحرية اللبنانية واجلمارك    فتش مسؤولون من    و

 ١٩٤فرقـة العمـل البحريـة    ذت كمـا نفـ  . هاأعتـدة علـى متنـ   ما يتصل هبا من     أو  أذون هبا   غري م 
   . مع البحرية اللبنانية يف البحر وعلى الشاطئيا تدريباطانش
يش الـدفاع   تابعة جل زوارق دورية   قيام  الحظت اليونيفيل   العّوامات،  على طول خط    و  - ٣٦

مـن  وذلـك، حـسبما أفيـد،       مضيئة واحـدة،    إطالق قنبلة   ق و اعمقنابل أ مخس  بإلقاء  اإلسرائيلي  
زورق دوريـة   وأجـرى  . هلـا يف املنطقـة اجملـاورة  كانـت موجـودة    ةارب صيد لبناني قوإبعاد  أجل  

واليـة  ليونيفيـل   ولـيس ل  . العّوامـات أعمال صيانة علـى عـدد مـن         ي  سرائيلاإلدفاع  تابع جليش ال  
ــا  ــة خــط  ختوهل ــات مراقب ــاالعّوام ــه احلي ثبتذل ــة ت ــرائيلاإلكوم ــب واحــد والــ   يةس ــن جان ي ذ م

  .يةنلبناالكومة به احلتعترف  ال
  

  ترتيبات األمن واالتصال  -باء   
ــاريري         - ٣٧ ــبني يف تق ــى النحــو امل ــع الطــرفني، عل ــسيقها م ــصاهلا وتن ــل ات واصــلت اليونيفي

ــسابقة ــى        . ال ــا عل ــاين يومي ــل واجلــيش اللبن ــني اليونيفي ــصال ب ــل واالت ــشطة التعام وتواصــلت أن
وتنـسيق فعـالني مـع جـيش        وحافظت اليونيفيل على اتـصال      . هلا املستوى الرفيع والفعال املقرر   

  .ومل ُيحرز أي تقدم يف إنشاء مكتب لليونيفيل يف تل أبيب. الدفاع اإلسرائيلي
وأبدى الطرفـان مـراراً اسـتعدادمها للمـشاركة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا اليونيفيـل ملعاجلـة              - ٣٨

إلقليمـي  وكان هلذا األمر أمهية خاصة خـالل فتـرة التـوتر ا           . نقاط اخلالف وختفيف حدة التوتر    
ــهاكات اخلطــرية للقــرار    وتعــاون .  الــيت أُشــري إليهــا آنفــاً  )٢٠٠٦ (١٧٠١املتزايــد وبعــد االنت

الطرفان تعاونا وثيقا مع اليونيفيل خالل هذه الفتـرة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تأكيـد التزامهمـا                   
  . بوقف األعمال العدائية

ــان        - ٣٩ ــل والطرف ــسية الــيت تعــاجل فيهــا اليونيفي ــة الرئي ــزال املنتــدى الثالثــي ميثــل اآللي وال ي
، )٢٠٠٦ (١٧٠١القضايا التشغيلية املتعلقة باملسائل األمنية والعسكرية املتـصلة بتنفيـذ القـرار             

ــرام    ــة االحت ــك كفال ــا يف ذل ــه  مب ــام للخــط األزرق بكامل ــسيق   . الت ــة التن ــدى إمكاني ــوفر املنت وي
أن تيــّسر التوصــل إىل ترتيبــات لليونيفيــل واالتــصال علــى املــستوى االســتراتيجي، ومنــرباً يتــيح 

عمليــة وتفامهــات حــول املــسائل احملليــة علــى أرض الواقــع بــني اجلــيش اللبنــاين وجــيش الــدفاع 
كــاك احملتملــة، وتــرتع فتيــل التــوتر يف بــؤر االضــطراب  اإلســرائيلي ميكــن أن تزيــل نقــاط االحت

  .احملتملة، وتؤدي إىل استقرار احلالة وبناء الثقة
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ومن األمثلة علـى ذلـك أن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي قـد وافـق، بنـاء علـى طلـب مـن                 - ٤٠
رق اليونيفيل، على تأخري األشغال اليت كان قد قرر إجراءها يف املنطقـة الواقعـة بـني اخلـط األز                  

والــسياج الــتقين يف مــوقعني حــّساسني يف العباســية وعيتــرون، إىل مــا بعــد املوعــد املقــرر لعقــد  
 تـشرين   ٩وعقب املناقـشات الـيت جـرت يف االجتمـاع الثالثـي الـذي ُعقـد يف                  . اجتماع ثالثي 

. أكتوبر، أكمل جيش الدفاع اإلسـرائيلي األشـغال يف العباسـية دون وقـوع أي حـادث                /األول
 توىل اجليش اللبناين طالء قاعدة أُنشئت سابقا لُتنصب عليها عالمة من عالمـات              ويف عيترون، 

وتواصـل اليونيفيـل احلـوار      . اخلط األزرق تقع يف مزرعة لبنانية متتـد علـى جـانيب اخلـط األزرق              
مــع الطــرفني للتوصــل إىل ترتيبــات ذات طــابع حملــي ملعاجلــة الــشواغل اإلنــسانية واألمنيــة ذات  

جتماع الثالثي، أبدى الطرفان اهتماما متجددا مبعاجلـة النقـاط املـثرية للمـشاكل        ويف اال . الصلة
ادة مـن هـذا الـزخم       ـــ ى اليونيفيـل إىل االستف    ــوتـسع . ط األزرق ـــ ول اخل ـــ ى ط ــأو اخلالفات عل  

ر اختاذ تدابري ملموسة على أرض الواقع ميكن أن تعزز بناء الثقة بني الطرفني وتساعد علـى                 ــعب
  .ليةدعم العم

ففـي  . واستمر التقـدم املطـرد يف وضـع عالمـات اخلـط األزرق بـصورة ظـاهرة للعيـان                    - ٤١
ــان إىل االتفــاق علــى وضــع      / تــشرين األول٢٣ ــغ عــدد النقــاط الــيت توصــل الطرف ــوبر، بل أكت

.  نقطـة  ٥٢٢ نقطة من جممـوع النقـاط الـيت يـتعني وضـع عالمـات هلـا وهـو                    ٣١١عالمات هلا   
 نقطــة حــىت اآلن، ومت ٢٨٣طــرق الوصــول إىل لليونيفيــل لغــام التابعــة فرقــة إزالــة األأت روطهَّــ

 عالمــة لتحديــد اخلــط األزرق، ومت التحقــق مــن  ١٩٩وأُنــشئ حنــو .  نقطــة منــها٢٢١قيــاس 
  . عالمة من قبل الطرفني كليهما١٨٠
وواصــلت اليونيفيــل بــذل اجلهــود الراميــة إىل املــساعدة علــى تطــوير قــدرات اجلــيش       - ٤٢

ــاين عــن  ــق احلــوار االســتراتيجي اللبن ــة وعمــال بتوصــيات  .  طري ، أجنــزت ةاالســتراتيجياملراجع
وبالتـشاور مـع    . اليونيفيل دراسة داخلية تتعلق بزيادة مشاركتها يف بناء قدرات اجليش اللبنـاين           

منسقي اخلاص، أعدت اليونيفيل مـع اجلـيش اللبنـاين آليـة للتنـسيق بـشأن التربعـات املقدمـة يف                     
يوليـه برئاسـة مـشتركة بـني        / متـوز  ٢٩ويف اجتمـاع ُعقـد يف       . ار االسـتراتيجي  إطار عملية احلـو   

منــسقي اخلــاص واليونيفيــل، وحــضور ممثلــي البلــدان املــسامهة بقــوات يف اليونيفيــل واألعــضاء   
الدائمني يف جملس األمن، قدم اجليش اللبناين إحاطة عن خطته اخلمـسية لتنميـة القـدرات، الـيت       

جي بني اجليش اللبناين واليونيفيل بوصفه جزءا ال يتجزأ منها، وذلـك            تضمنت احلوار االستراتي  
وشّجع املشاركون يف االجتماع االفتتاحي جملموعة الدعم الدوليـة         . هبدف حشد الدعم الدويل   

سبتمرب يف مقر األمم املتحدة، منسقي اخلاص واليونيفيل علـى       / أيلول ٢٥للبنان، الذي ُعقد يف     
تفعيـل آليـات التنـسيق لـدعم اخلطـة اخلمـسية لتنميـة القـدرات                علـى    العمل مـع اجلـيش اللبنـاين      

  .واحلوار االستراتيجي
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  نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم   
ــن يف قــراره      - ٤٣ ــس األم ــدعو جمل ــل لألحكــام ذات   )٢٠٠٦ (١٧٠١ي ــذ الكام  إىل التنفي

ــاق    ــن اتف ــصلة م ــرارين  ال ــب  )٢٠٠٦ (١٦٨٠ و )٢٠٠٤ (١٥٥٩الطــائف، والق ــيت تطال ، ال
ـــة بــدون       ـــاك أي أسلحـ ـــون هنـ ــان، حــىت ال تكـ بــرتع ســالح كــل اجلماعــات املــسلحة يف لبن

  .ة اللبنانية وال سلطـــة باستثناء سلطة احلكومةموافقة احلكوم
زال احتفــاظ حــزب اهللا وغــريه مــن اجلماعــات بالــسالح خــارج نطــاق ســيطرة     ومــا  - ٤٤

الدولة اللبنانية حيد من قدرة الدولـة علـى ممارسـة سـيادهتا وبـسط سـلطتها بـشكل كامـل علـى                 
رية مستقلة عـن قـدرة الدولـة        وظل حزب اهللا يقر علنا بأنه حيتفظ بقدرة عسكرية كب         . أراضيها

وخــالل الفتــرة . اللبنانيــة، قــائال إهنــا تــشكل رادعــا ضــد عــدوان حمتمــل مــن جانــب إســرائيل    
املشمولة بالتقرير، أدىل الرئيس سليمان ببيان علين ذكّر فيه باملوقف مـن مـسألة الـسيطرة علـى            

فاع الـوطين الـيت   سالح حزب اهللا واستخدامه، الذي وردت تفاصـيله يف ورقـة اسـتراتيجية الـد            
. ٢٠١٢سـبتمرب   /كان قد قدمها لتستخدم كأساس للمناقشة يف إطار احلـوار الـوطين يف أيلـول              

ومل ُيعقد أي اجتماع للحوار الوطين خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير رغـم أن الـرئيس سـليمان       
لـتفجري  ويف بـريوت، عقـب ا     . وعددا آخر من الزعماء السياسيني اللبنـانيني قـد دعـوا إىل ذلـك             

أغسطس يف حي الـرويس الـشيعي، أقـام حـزب اهللا نقـاط تفتـيش علـى                / آب ١٥الذي وقع يف    
ــشيعية   ــضواحي ال ــا عناصــره وَوَزَع الطــرق يف ال ــى نقــاط    . فيه ــسيطرة عل وســلم حــزب اهللا ال

  .سبتمرب/ أيلول٢٣التفتيش إىل قوات األمن اللبنانية واجليش اللبناين يف 
ر، وقعت تفجريات وأعمال عنـف أخـرى يف طـرابلس،        لتقريوخالل الفترة املشمولة با     - ٤٥

ــوادث أخـــرى      ــة، وكـــذلك حـ ــر اإلجراميـ ــاين وبعـــض العناصـ ــتباكات بـــني اجلـــيش اللبنـ واشـ
استخدمت فيهـا أسـلحة أو متفجـرات، وأظهـرت تلـك احلـوادث مجيعهـا أن انتـشار األسـلحة               

 ٧نيــه و يو/ حزيــران٢٩ويف . خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة يــشكل هتديــدا خطــريا لالســتقرار 
يوليه، انفجرت ثالث قنابل مستهدفة مركبات علـى الطـرق الـسريعة وتـسببت يف               / متوز ١٦ و

يوليـه، انفجـرت سـيارة ملغومـة يف بـري العابـد يف ضـاحية                / متـوز  ٩ويف  . جرح مخسة أشـخاص   
ويف الفتـــرة مـــن .  شخـــصا وإحلـــاق أضـــرار ماديـــة٥٣بـــريوت اجلنوبيـــة، وتـــسببت يف جـــرح 

يوليه، أدى تبادل إطالق النار يف طرابلس بني سكان حـي بـاب             / متوز ٢يونيه إىل   /حزيران ٢٩
التبانة ذي األغلبية السنية وسكان منطقة جبـل حمـسن اجملـاورة ذات األغلبيـة العلويـة إىل مقتـل                     

أغسطس، سـقط صـاروخان علـى       / آب ١ويف  . ثالثة أشخاص وإصابة عشرة أشخاص جبروح     
وأدى انفجـار الـسيارة امللغومـة يف    . اق أي أضـرار مقربة من القصر الرئاسي يف بعبـدا دون إحلـ        

 شخـصا  ٢٤أغسطس إىل قتـل مـا ال يقـل عـن       / آب ١٥ضاحية الرويس اجلنوبية يف بريوت يف       

http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)�
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أغـسطس، وقـع يف طـرابلس تفجـريان متزامنـان      / آب٢٣ويف .  شـخص ٣٠٠وجرح أكثر من    
علـــى  شخـــصا وجـــرح مـــا يزيـــد ٤٠بـــسيارتني ملغـــومتني وتـــسببا يف قتـــل مـــا ال يقـــل عـــن  

وعقب اإلنفجارين، نصبت عناصر مسلحة نقـاط تفتـيش يف شـوارع طـرابلس              . شخص ٥٠٠
 لكنـها انـسحبت نتيجـة للمعارضـة الواسـعة           “األمـن الـذايت   ”ملدة يوم كامل يف حماولـة لفـرض         

 تـشرين   ١٤ويف  . النطاق اليت أبداها وجهاء املدينة، وانتشر اجليش اللبناين للحفاظ على األمـن           
علن مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية عن توجيه الئحة اهتـام إىل سـبعة              أكتوبر، أ /األول

أشخاص مشتبه فيهم ُيزعم أهنـم تورطـوا يف تفجـريي طـرابلس، وكـان قـد أُلقـي القـبض علـى                       
أكتـوبر، انـدلعت أعمـال العنـف مـرة أخـرى بـني مـنطقيت                / تـشرين األول   ٢١ويف  . ثالثة منهم 

 شخـصا وجـرح أكثـر    ١٦أدت إىل قتل مـا ال يقـل عـن          باب التبانة وجبل حمسن يف طرابلس و      
ووقعت أيضا خالل الفترة املشمولة بالتقرير حوادث إطالق نـار وتفجـريات            .  شخصا ٥٠من  

  .أخرى وتسببت يف قتل ما ال يقل عن أربعة أشخاص وإصابة تسعة أشخاص آخرين جبروح
ويف . ومنـع أعمـال العنـف     الفـارِّين وواصل اجليش اللبناين انتشاره إللقاء القـبض علـى       - ٤٦
أغسطس، وقعـت اشـتباكات بـني اجلـيش اللبنـاين وعناصـر فـارة        / آب٨ و ٣يوليه و   / متوز ٣١

جنـدي واحـد، وإصـابة مثانيـة أشـخاص          بينـهم   من العدالة أدت إىل مقتل أربعة أشـخاص، مـن           
ي قـضاء الـشوف علـى سـيارة حتمـل           ـــ أغسطس، عثـر اجلـيش اللبنـاين ف       / آب ١٨ويف  . روحــجب

أكتـوبر، فككـت قـوات    / تـشرين األول ٥ويف . أخـرى   كيلوغراما من املتفجرات ومـوادَّ     ٢٥٠
قيـادة  يف  ستمرارية  االلت  ِفوكُ. لالنفجارُمجهزة  األمن يف اجلزء الشمايل من قضاء عكار قنبلة         

تمديـد فتـرة خدمـة كـل مـن قائـد        يقـضي ب  أغـسطس   / آب ٢بإصدار مرسـوم يف     اجليش اللبناين   
  .، ملدة سنتني اجليشهوجي، ورئيس أركاناجليش، العماد جان ق

ومل ُيحــرز أي تقــدم علــى صــعيد تفكيــك القواعــد العــسكرية التابعــة للجبهــة الــشعبية    - ٤٧
وكــان املــشاركون يف احلــوار الــوطين قــد . القيــادة العامــة وفــتح االنتفاضــة - لتحريــر فلــسطني

ُيعـرِّض  تلـك القواعـد     زال وجـود     وما.  أن تلك القواعد جيب أن تفكك      ٢٠٠٦قرروا يف عام    
 -ويعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجـزاء مـن احلـدود الـسورية             للخطر  السيادة اللبنانية   

  . اللبنانية بصورة فعالة
زيارتـه لبنـان علـى    خـالل  يوليه، شدد رئيس دولة فلـسطني حممـود عبـاس           / متوز ٣ويف    - ٤٨

مهوريــة العربيــة الــسورية وعــن أي ضــرورة أن ينــأى الفلــسطينيون بأنفــسهم عــن الــرتاع يف اجل
أكتـوبر، قُتـل يف خمـيم عـني احللـوة أحـد أعـضاء               / تـشرين األول   ٢٧ويف  . نزاع داخلي يف لبنان   

  . حركة فتح العاملني يف القوة األمنية املشتركة
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  حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود  -دال   
 أن علــى مجيــع الــدول أن متنــع بيــع     )٢٠٠٦ (١٧٠١قــرر جملــس األمــن يف القــرار      - ٤٩
تزويد أي كيـان أو فـرد يف لبنـان بأسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد مـن كـل األنـواع، مـن                               أو

. جانب مواطنيهـا أو انطالقـا مـن أراضـيها أو باسـتخدام الـسفن والطـائرات الـيت ترفـع علمهـا                      
نــان بتــأمني حــدوده وغريهــا مــن نقــاط الــدخول ملنــع دخــول  وطالــب اجمللــس أيــضا حكومــة لب

  .األسلحة أو ما يتصل هبا من عتاد إىل لبنان دون موافقتها
ودأب ممثلو احلكومة اإلسرائيلية على االدعاء بوجود عمليات مستمرة لنقـل األسـلحة               - ٥٠

ــسورية     ــة ال ــات كــبرية إىل حــزب اهللا عــرب احلــدود اللبناني ــم امل . بكمي ــذه  وتأخــذ األم تحــدة ه
وأعـرب ممثلـو   . االدعاءات على حممل اجلد، ولكن ليس يف وسعها التحقق منها بشكل مستقل 

ــن احتمــال نقــل أســلحة ك      ــم م ــة إســرائيل عــن قلقه ــة أو نظــم أســلحة متطــورة   حكوم يميائي
 حبـــر وقـــذائف -رض، وقـــذائف أرض  أ–حـــزب اهللا، مبـــا يف ذلـــك نظـــم قـــذائف أرض  إىل

ولقـد نفـى حــزب اهللا   .  بالنــسبة إلسـرائيل “خطـا أمحـر  ”تـشكل   جـو، الـيت قـالوا إهنــا    - أرض
  .مزاعم نقل األسلحة الكيميائية إليه، وقال إنه ال يعتزم احلصول عليها

وواصل اجليش اللبنـاين انتـشاره يف املنـاطق احلدوديـة ملكافحـة هتريـب األسـلحة ومنـع                     - ٥١
أغــسطس، / آب٢١ويف . ريةحتركــات العناصــر املــسلحة بــني لبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسو 

صـواريخ  حتمل على متنـها     اللبنانية قد أوقفت شاحنة     القوى األمنية   وردت تقارير تشري إىل أن      
سبتمرب، قُتل مـواطن سـوري حـني أطلـق اجلـيش      / أيلول٢٥ويف .  ملم إىل لبنان ١٠٧من عيار   

 مشـال وادي  اللبناين النار على سيارة رفضت التوقف عند نقطة تفتيش بالقرب مـن عرسـال يف           
 قذيفــة تســبتمرب، أصــيب ثالثــة جنــود لبنــانيون جبــروح عنــدما ســقط / أيلــول٢٨ويف . البقــاع

. أُطلقت من اجلمهورية العربية السورية بالقرب من مكان متركزهم يف منطقـة عكـار الـشمالية           
سبتمرب، أعلـن اجلـيش اللبنـاين عـن مـصادرة شـاحنة حتمـل ذخـائر بـالقرب مـن                     / أيلول ٢٩ويف  

واســتمر تبــادل إطــالق الــنريان عــرب احلــدود خــالل الفتــرة املــشمولة، وأدى ذلــك إىل . عرســال
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٧ويف  . يوليه يف منطقة عكـار    / متوز ١٩إصابة مواطن لبناين جبروح يف      

ُسّجل قصف جوي من طائرة هليكوبتر تابعـة للجـيش الـسوري أطلقـت مـا ال يقـل عـن أربـع              
ودان الــرئيس ســليمان اهلجمــات املرتكبــة انطالقــا مــن  . القــذائف يف موقــع قريــب مــن عرســ 

  .اجلمهورية العربية السورية يف اجتاه لبنان
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أغسطس، أقّر حزب اهللا علنا مرة أخـرى باسـتمرار مـشاركته يف القتـال            / آب ١٧ويف    - ٥٢
ــدائر يف ــسورية ال ــة ال ــة العربي ــع األطــراف إىل    .  اجلمهوري ــرئيس ســليمان دعــوة مجي وواصــل ال
م بسياسة النأي بالنفس اليت اُتفق عليها يف إعـالن بعبـدا خـالل جلـسة احلـوار الـوطين يف             االلتزا
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

ــاد    - ٥٣  تـــــشرين ٢٩ويف . وال يـــــزال تـــــدفق الالجـــــئني الـــــسوريني إىل لبنـــــان يف ازديـــ
أكتــوبر، بلــغ عــدد الــسوريني الــذين اتــصلوا مبفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   /األول
ويــشمل ذلــك . الـــــاء واألطفــن النــســــة منــهم تقريبــاً مــــي املائــــ ف٨٠ ،اًــــ سوري٨٠٥ ٧٤١
وبلـغ متويـل   .  الجئاً مسجالً يف منطقـة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان         ٣٤ ٣٤٠

 بليـون دوالر لتلبيــة  ١,٦خطـة االسـتجابة اإلقليميــة اخلامـسة، الــيت دعـت إىل متويــل أكثـر مــن      
ويعــيش العديــد مــن .  يف املائــة٤٤ الالجــئني يف لبنــان حــىت هنايــة الــسنة، مــا نــسبته احتياجــات

الالجئني يف مـساكن دون املـستوى املطلـوب ويفتقـرون إىل اخلـدمات األساسـية، مبـا يف ذلـك                     
وبدأ الشركاء يف اجملال اإلنساين تنفيذ برنـامج االسـتعداد          . املياه النقية ومرافق الصرف الصحي    

. للتخفيف من حدة الـصعوبات اإلضـافية النامجـة عـن اخنفـاض درجـات احلـرارة                لفصل الشتاء   
وقــد بــدأت املفوضــية وبرنــامج األغذيــة العــاملي والــشركاء توجيــه مــساعداهتم إىل أشــد النــاس  

  .وجه الضعف أجري مؤخراًألاحتياجاً وضعفاً، استنادا إىل تقييم 
فلـسطينيني بـسبب شـدة االكتظـاظ،      وال تزال ُتالحظ توترات يف خميمـات الالجـئني ال           - ٥٤

والتنــافس علــى فــرص العمــل وارتفــاع األســعار والعوامــل األخــرى النامجــة يف جــزء منــها عــن  
ووفقــا لوكالــة األمــم .  اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةتــدفق الالجــئني الفلــسطينيني املــشردين مــن

سـبتمرب، قُـدِّر العـدد      /ولاملتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، خالل شهر أيل         
املوجـودين يف لبنـان    اجلمهورية العربية السورية    ن  ــن م ــن الفلسطينيني القادمي  ــي لالجئي ــاإلمجال

ونظراً للقيود املتزايدة اليت فرضتها السلطات اللبنانيـة علـى الـدخول علـى              .  الجئ ٤٨ ٠٠٠بـ  
اجلمهوريـة العربيــة  يني القـادمني مــن  احلـدود، فقـد ُعــدِّل العـدد املتوقــع مـن الالجـئني الفلــسطين     

  . شخص٦٠ ٠٠٠حبلول هناية العام واخنفض إىل قرابة السورية 
  

  األلغام األرضية والقنابل العنقودية   - هاء  
مت التحقق حاليا من قدرات مثانيـة أفرقـة إلزالـة األلغـام يـدوياً، وثالثـة أفرقـة للـتخلص                      - ٥٥

زالة األلغـام مـن القـوة املؤقتـة، بواسـطة فريـق األمـم           من الذخائر املتفجرة وفريق مؤلل واحد إل      
أعدته دائرة األمم املتحدة لإلجـراءات      املتحدة لدعم اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وهو مشروع        

يقوم مكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع بتنفيـذه يف جنـوب لبنـان وينتـشر            املتعلقة باأللغام   
ــرة مــن ويف .  اليونيفيــليف منطقــة عمليــات ــه إىل / متــوز١الفت ــوبر، / تــشرين األول٣٠يولي أكت
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 متــراً مربعــاً مــن األراضــي اخلطــرة إلتاحــة إمكانيــة ٧ ٦٧٥بــتطهري أكثــر مــن اليونيفيــل قامــت 
 لغماً مـضاداً لألفـراد   ١٥٦باإلضافة إىل ذلك، مت العثور على . الوصول إىل نقاط اخلط األزرق 

كمـا أجـرى فريـق األمـم املتحـدة لـدعم اإلجـراءات              . رومت تدمريها يف الفتـرة املـشمولة بـالتقري        
 ى زيارة لضمان اجلـودة يف مواقـع العمليـات، وأجـر           ١٣٩ عملية حتقق، و     ٢٦املتعلقة باأللغام   

  . زيارة واجتماعاً وبياناً عمليا٩٢ًوعقد 
 املمتـدة مـن   الل الفتـرة ــــ خقـــام ه ــام أن ــي لألعمال املتعلقة باأللغ   ــاد املركز اللبنان  ـــوأف  - ٥٦
ــه إىل / متــوز١ ــتطهري / تــشرين األول٢٢يولي ــراً مربعــاً مــن األراضــي  ٤٩٠ ٤٩١أكتــوبر، ب  مت

ن الذخائر العنقوديـة    ــمصنفا   ٨٤٩ر  ــارك، ودم ــق مع ـــام ومناط ـــول ألغ ــت حق ــرة، مشل ــاخلط
  .من الذخائر غري املنفجرةصنفا  ١٢٥و 
  

  ترسيم احلدود  - واو  
الــسورية خــالل الفتــرة   - قــدم بــشأن ترســيم أو تعلــيم احلــدود اللبنانيــة  مل حيــرز أي ت  - ٥٧

املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك يف املناطق غري املؤكدة أو اليت هي حمل نزاع، على النحـو الـذي                   
ــه جملــس األمــن يف القــرارين    إن بــسط ســلطة  . )٢٠٠٦ (١٧٠١ و )٢٠٠٦ (١٦٨٠دعــا إلي

واجليش اللبنـاين   اللبنانية  القوى األمنية   حكومة لبنان على مجيع أحناء األراضي اللبنانية، ومتكني         
مــن تــأمني احلــدود ملنــع دخــول األســلحة أو مــا يتــصل هبــا مــن أعتــدة يتطلــب ترســيم احلــدود   

  .يف أقرب وقت ممكن من الناحية العمليةواجلمهورية العربية السورية بني لبنان وتعليمها 
وال توجـد حـىت اآلن أي اسـتجابة       . ومل حيرز أي تقدم أيضاً بشأن مسألة مزارع شبعا          - ٥٨

 عـن   ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠املؤرخ  للتحديد املؤقت لتلك املنطقة الوارد يف تقريري        
اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      قبـل إسـرائيل أو      من   )S/2007/641( )٢٠٠٦(١٧٠١تنفيذ القرار   

  .على حد سواء
    

  )اليونيفيل (أمن وسالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  - ثالثا  
تعاوهنــا الوثيــق مــع الــسلطات اللبنانيــة لــضمان ســالمة وأمــن مجيــع نيفيــل اليوواصــلت   - ٥٩

ــا           ــا، فإهن ــن حــدة املخــاطر اخلاصــة هب ــف م ــدابري التخفي ــق ت ــوة، وباإلضــافة إىل تطبي ــراد الق أف
  .تستعرض خطتها األمنية باستمرار، وجتري دورات تدريبية للتوعية بسالمة األفراد

يف احملــاكم العــسكرية اللبنانيــة ضــد أشــخاص   رصــد اإلجــراءات اليونيفيــل وواصــلت   - ٦٠
ــسالم       ــضلوعهم بارتكــاب هجمــات خطــرية ضــد حفظــة ال ــالتخطيط أو ب ــامهم ب ــشتبه يف قي ي

، ٢٠١٠ويف قضية يعود تارخيهـا إىل عـام         . ٢٠١١، اليت كان آخرها يف عام       لليونيفيلالتابعني  
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 أسـلحة عـسكرية     ميـازهت فـيهم شـكلوا جمموعـة ذات نوايـا إرهابيـة ويف ح            أفراداً مشتبهاً   وتضم  
سبتمرب حكماً غيابياً، حكمت فيـه علـى        / أيلول ١٨غري مشروعة، أصدرت احملكمة الدائمة يف       

ويف القـضية الـيت ارتكـب     . ثالثة أفراد باألشغال الـشاقة املؤبـدة وجـردهتم مـن حقـوقهم املدنيـة              
 /ين الثـاين   تـشر  ١١يـوم   ، حددت احملكمـة االبتدائيـة الدائمـة         ٢٠٠٨فيها هجوم خطري يف عام      

والتحقيـق جـار يف أربـع قـضايا أخـرى           .  موعـداً لعقـد جلـسة للنظـر يف القـضية           ٢٠١٣نوفمرب  
وحـددت حمكمـة االسـتئناف      . ٢٠١١ و   ٢٠٠٧ن  ـــ ي العامي ـــ فُشّنت  جمات خطرية   تتعلــق هب 

أكتـوبر  /صـادر يف تـشرين األول     إدانة  حكم  لعقد جلسة للنظر يف      ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٧يوم  
  .٢٠٠٨يف عام اليونيفيل شن هجوم على التآمر ل  يف قضية٢٠١٢

    
  )اليونيفيل (نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -رابعاً   

فـرداً،   ١١ ١١٤لليونيفيـل   أكتوبر، بلغ إمجايل القوام العسكري      / تشرين األول  ٢٣يف    - ٦١
وظفـاً وطنيـاً،    م٦٣٧ موظفـاً دوليـاً و    ٣١٣وتـألف العنـصر املـدين مـن         .  امـرأة  ٣٣٥مبن فيهم   

 مراقباً عسكرياً من هيئـة األمـم   ٥٣  ما جمموعهويشكل.  امرأة، على التوايل  ١٦٢ و   ٩٤منهم  
  . اليونيفيلاملتحدة ملراقبة اهلدنة، مبن فيهم امرأة واحدة، أيضا جزءاً من

ــن        - ٦٢ ــا مـ ــة هلـ ــية التابعـ ــشاءات اهلندسـ ــرية اإلنـ ــا سـ ــحبت تركيـ ــل وسـ ــة اليونيفيـ يف هنايـ
 فـرداً مـن   ١٣٠يوليه، سـحبت نيبـال سـرية مـشاة تتـألف مـن حـوايل        / متوز ويف. أغسطس/آب

 قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباكلــدى ، بغيــة نــشرها مفرزهتــا العاملــة لــدى اليونيفيــل
خـــالل تنـــاوب قواهتـــا يف أوائـــل وذلـــك ســـرية بديلـــة لليونيفيـــل وقـــدمت نيبـــال . )انـــدوف(

ــول ــشرت ســرية صــربية يف أ . ســبتمرب/أيل ــاين وُن ــشرين الث ــل ت ــشرقي  /وائ ــوفمرب يف القطــاع ال ن
  .كجزء من الكتيبة اإلسبانيةلليونيفيل 

كـانون  الـيت أجريـت يف     ومتشيا مع التوصـيات الـواردة يف دراسـة القـدرات العـسكرية                - ٦٣
سـبعة مواقـع،   بـإخالء  خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،     قامت اليونيفيل   ،  ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .اللبناين أو إىل أصحاب األراضي املعنينياجليش ىل سيجري تسليمها إ
ــشرين األول٣ويف   - ٦٤ ــائرة     / تـ ــراد وطـ ــة الطـ ــصفة مؤقتـ ــسيا بـ ــحبت إندونيـ ــوبر، سـ أكتـ

إىل سـبع سـفن     العمـل   اهلليكوبتر التابعني هلا من فرقة العمل البحريـة، ليـصل بـذلك قـوام فرقـة                 
ــات وأربعـــ ( ــالث فرقاطـ ــريعة ةثـ ــة سـ ــائريت هل) زوارق دوريـ ــوبتر، وطـ ــشرين ١٦ويف . يكـ  تـ

أكتــوبر، ســامهت إيطاليــا بــصفة مؤقتــة يف تقــدمي فرقاطــة مــع طــائرة هليكــوبتر إىل فرقــة  /األول
  .العمل البحرية
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  املالحظات  -خامسا  
أرحــب باهلــدوء الــسائد علــى طــول اخلــط األزرق، علــى الــرغم مــن احلــوادث الــوارد    - ٦٥

زاع اجلــاري يف ـمــاكن أخــرى يف لبنــان والنــوصــفها يف هــذا التقريــر، والتــوترات احلاصــلة يف أ 
خـالل هـذه الفتـرة      اليونيفيـل   وإين أثين على الطرفني لتعاوهنمـا مـع         . اجلمهورية العربية السورية  

فــاظ علــى اهلــدوء اليونيفيــل علــى احلوإنــين أحــث الطــرفني علــى مواصــلة العمــل مــع  . الــصعبة
البحث عن حلول عملية والبنـاء علـى        احلايل، والتقليل إىل أدىن حد من االنتهاكات ووقفها، و        

ز ترتيبــات االتــصال والتنــسيق، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اآلليــة ــــن خــالل تعزيــــه مــــمــا مت حتقيق
  . األطرافالثالثية
وقف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل       صوب إرساء تقدم عدم إحراز وال يزال    - ٦٦

ومـا زلـت   . ، أمـراً يـثري القلـق   )٢٠٠٦ (١٧٠١زاع، على النحـو املتـوخى يف القـرار          ـاألجل للن 
وقف دائـم إلطـالق النـار والعمـل         إرساء  أشجع الطرفني على جتديد التزامهما بتحقيق أهداف        

جملـس  الـيت وجههـا   دعوة بالـ وإين أرحـب  . لتحقيـق هـذه الغايـة   واليونيفيـل  مع منسقي اخلـاص   
 يوليــــه/ متــــوز١٠يف اعتمــــده الرئاســــي الــــذي بيانــــه هبــــذا الــــشأن يف مــــن جديــــد ن األمــــ

)S/PRST/2013/9(.  
أغـسطس يف اللبونـة، عنـدما توغلـت قـوات           / آب ٧وإنين أدين احلادث الـذي وقـع يف           - ٦٧

ويشكل هـذا احلـادث   . هللا عمليات عسكريةالدفاع اإلسرائيلية عرب اخلط األزرق ونفذ حزب ا     
. خرقــاً خطــرياً التفــاق وقــف األعمــال العدائيــة، الــذي ينطــوي علــى احتمــال أن يتــصاعد         

وباإلضــافة إىل حادثــة اللبونــة، وقعــت ثالثــة انتــهاكات أخــرى للخــط األزرق مــن قبــل قــوات  
ن احتـرام اخلـط األزرق      إ. ويعد هذا تطوراً مزعجـاً وأمـراً يـدعو إىل القلـق           . الدفاع اإلسرائيلية 

 فحسب، بل هـو كـذلك عامـل حاسـم           )٢٠٠٦ (١٧٠١ليس شرطاً منصوصاً عليه يف القرار       
  .للحفاظ على االستقرار واهلدوء يف املنطقة

ــة إطــالق صــاروخ يف      - ٦٨ ــضاً حادث ــن أي ــات  . أغــسطس/ آب٢٢وإين أدي ــى ع ــع عل ق ويق
السلطات اللبنانية املسؤولية األساسية عن كفالة عدم وجود أفـراد مـسلحني غـري مـصرح هلـم،             

ة الواقعـة بـني اخلـط األزرق وهنـر الليطـاين،          ـــ ي املنطق ــفغري مصـــرح هبا    ة  ـــأو أسلح أعتــدة  أو  
 وعلــى الــرغم مــن حــق إســرائيل يف . شــن أعمــال عدائيــةيف وأالّ تــستخدام األراضــي اللبنانيــة 

الدفاع عن النفس، فإن إطـالق نـريان انتقاميـة، كمـا حـدث يف وقـت مبكـر مـن صـباح اليـوم                         
هـذه  وتـشمل  . التايل، ال يتفق مع توقعات األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بوقـف األعمـال العدائيـة         

علـى الفـور إذا أطلقـت النـار عليـه، وأن ميتنـع              اليونيفيـل   التوقعات أن يقوم كل طرف بإخطار       
  . يف احلاالت اليت تتطلب بوضوح الدفاع عن النفس على الفورعن الرد، إال
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وال تزال بعض االلتزامات الرئيسية اليت يفرضها القرار معلقة وتتطلب اختاذ إجـراءات               - ٦٩
ويــساورين القلــق بأنــه ال تــزال هنــاك أســلحة غــري مــصرح هبــا يف منطقــة . مــن جانــب الطــرفني

وقد أثبتت احلـوادث الـيت وقعـت خـالل الفتـرة            . ار، بشكل يتعارض مع القر    اليونيفيلعمليات  
 من التقـدم حنـو بـسط        اًمزيدأن حيقق   وجيب على لبنان    . استمرار وجود أسلحة غري مصرح هبا     

لقيــام بأنــشطة يف امينــع اســتخدام أراضــيه أن ســلطته الفعليــة علــى كامــل األراضــي اللبنانيــة، و 
ــة وأحكــام القــ     ــرارات احلكوم ــذ ق ــل تنفي ــة، وأن يكف ــق  )٢٠٠٦ (١٧٠١رار عدائي ــا يتعل  فيم

  . واليونيفيلبإنشاء منطقة خالية من املسلحني واألصول واألسلحة سوى اليت ختص احلكومة
كما أشعر بالقلق الستمرار انتهاكات اجملال اجلوي اللبناين اليت ترتكبـها إسـرائيل كـل                 - ٧٠

وأدعــو مــرة أخــرى احلكومــة اإلســرائيلية إىل وقــف مجيــع عمليــات التحليــق فــوق  . بــاًيــوم تقري
  .األراضي اللبنانية واملياه اإلقليمية اللبنانية

احـتالل مشـال قريـة الغجـر واملنطقـة املتامخـة            جيش الدفاع اإلسرائيلي يف     وإن استمرار     - ٧١
ويقع علـى عـاتق     . )٢٠٠٦ (١٧٠١لشمال اخلط األزرق يشكل أيضا انتهاكا مستمرا للقرار         

  .)٢٠٠٦ (١٧٠١إسرائيل االلتزام بسحب قواهتا املسلحة من املنطقة، وفقا للقرار 
ثــل نــشاطاً أساســياً لبنــاء الثقــة  وال يــزال وضــع عالمــات مرئيــة علــى اخلــط األزرق مي    - ٧٢
وإنـين أشـجع الطـرفني علـى مواصـلة          . ساعد على التخفيف من حدة التـوتر يف بعـض املنـاطق           ي

يف العملية اجلاريـة لتعلـيم اخلـط األزرق بكاملـه، مبـا يف ذلـك إجيـاد حلـول                    اليونيفيل  العمل مع   
  . اخلالفيةعملية يف املناطق

وحــاالت الــسلوك اليونيفيــل لــيت تقيــد حريــة حركــة ويــساورين القلــق إزاء احلــوادث ا  - ٧٣
 )٢٠٠٦ (١٧٠١ذه احلـوادث انتـهاكا للقـرارين       ــــ ويشكل بعض ه  . هـــااه أفراد ــي جت ــالعدوان

وتعــد حريــة .  اليونيفيــلي علــى إمكانيــة تــصعيد وهتديــد عمليــات  وتنطــو)٢٠٠٧ (١٧٧٣و 
جزءا ال يتجزأ من التنفيذ الفعال لواليتها ويقع علـى عـاتق الـسلطات اللبنانيـة                اليونيفيل  حركة  
بعملـها مـن دون عوائـق مـن أجـل حتقيـق             اليونيفيـل   ة اضـطالع    ـــكفالعــن  ة الرئيسية   ــاملسؤولي

  .هذه الغاية
ُيحـدث أثـرا بالغـا يف لبنـان مـن           اجلمهورية العربيـة الـسورية      زاع الدائر يف    ـنوال يزال ال    - ٧٤

عدة نواح، منها أعمال العنـف املباشـرة العـابرة للحـدود، واألخطـار األوسـع نطاقـا الـيت هتـدد                      
ــضغوط       ــة والـ ــة املاليـ ــد، والتكلفـ ــسياسي يف البلـ ــتقطاب الـ ــادة االسـ ــن، وزيـ ــتقرار واألمـ االسـ

قـــصف وإطـــالق النـــار عمليـــات ال ومـــا زال يـــساورين القلـــق إزاء .االقتـــصادية واالجتماعيـــة
، اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةاملنــاطق احلدوديــة اللبنانيــة مــن علــى والغــارات اجلويــة الــيت ُتــشن 

اجلمهوريـة العربيـة    وأهيـب حبكومـة     . وأديُن استمرار انتهاكات سيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة       
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لــة هنــاك أن تكــف عــن انتــهاكاهتا للحــدود وأن حتتــرم ســيادة وجبميــع األطــراف املقاتالــسورية 
 )٢٠٠٦ (١٦٨٠ و   )٢٠٠٤ (١٥٥٩ة وفقا لقرارات جملـس األمـن        ـه اإلقليمي ـــان وسالمت ــلبن
  .)٢٠٠٦ (١٧٠١و 
ــانيني يف النــ      - ٧٥ ــواطنني لبن ــتمرار ضــلوع م ــدائر يف ـويبعــث اس ــة  زاع ال ــة العربي اجلمهوري

علـى قلـق بـالغ، مبـا يف ذلـك الـدور البـارز الـذي أقـر حـزب اهللا بالقيـام بـه يف القتـال                             السورية  
. ة يف الــرتاع الــسوري آثــار سياســية وأمنيــة خطــريةويترتــب علــى هــذه املــشارك. الــدائر هنــاك

زاع الـسوري، مبـا يتـسق       ـلعدول عن املشاركة يف الن    اوأكرر دعويت إىل مجيع األطراف اللبنانية       
رى علـى االلتـزام جمـددا بـسياسة         ــــ رة أخ ــــ الن بعبـدا، وأحثهـا م     ـــ ي إع ــــ زامها الـوارد ف   ـع الت ــم

  .النأي بالنفس
 جانــب جملــس األمــن، بأشــد العبــارات أعمــال العنــف العــشوائي الــيت ، إىلدنــُتوقــد أَ  - ٧٦

. استهدفت املدنيني يف الضواحي اجلنوبية لبريوت وطرابلس خالل الفترة املشمولة هبذا التقريـر            
وتؤكــد هــذه األعمــال اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف خمتلــف أحنــاء البلــد ضــرورة أن تعمــل مجيــع     

كمـا أهنـا تعكـس انتـشار األسـلحة خـارج نطـاق              . ارهاألطراف معا على وحـدة لبنـان واسـتقر        
سلطة الدولة على حنو مثري للقلق، وأدعو يف هـذا الـصدد الـدول األعـضاء إىل الوفـاء بالتزامهـا                     

عتـاد إىل    بأن متنع بيع أو توريد األسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن                 )٢٠٠٦ (١٧٠١مبوجب القرار   
علـى مالحقـة    وقد أظهرت السلطات األمنية إصـرارا جـديرا بالثنـاء           . كيانات أو أفراد يف لبنان    

لكـن مـن الواضـح      . املسؤولني عن ارتكاب هذه األعمال اإلرهابية وغريهـا مـن أعمـال العنـف             
أن هناك حاجة إىل استمرار الدعم السياسي علـى نطـاق واسـع إذا مـا أريـد للـسلطات األمنيـة         

قـضائية أن تكــافح ظــاهرة اإلفـالت مــن العقــاب يف مـا يتعلــق جبميــع أعمـال العنــف، مبــا يف     وال
سن قبل أكثر من عام، وغـري ذلـك مـن       اللواء وسام احل  ذلك إحراز تقدم يف التحقيق يف اغتيال        

  .٢٠١٢حماوالت اغتيال الشخصيات السياسية اليت وقعت يف عام 
خـرى بالـسالح خـارج نطـاق سـيطرة الدولـة       وال يزال احتفاظ حزب اهللا ومجاعـات أ    - ٧٧

 ١٥٥٩مبوجـب القـرارين     البلد  زامات  ـان واستقراره، ويتناقض والت   ـــدا لسيادة لبن  ـــيشكل هتدي 
رر الرئيس سليمان التأكيد علـى الـضرورة امللحـة العتمـاد         وك. )٢٠٠٦ (١٧٠١ و   )٢٠٠٤(

وإنـين أحـث    . استراتيجية للـدفاع الـوطين يف ضـوء اسـتخدام حـزب اهللا للـسالح خـارج لبنـان                  
األطراف على استئناف احلوار الوطين ملعاجلة مسألة سـالح حـزب اهللا، وعلـى حماولـة اخلـروج                

دعـويت إىل تنفيـذ قـرارات احلـوار الـوطين الـسابقة،           وأكـرر   . دــــ ي البل ـــي ف ــن املأزق السياس  ــم
وال سيما تلك املتعلقة برتع سالح اجلماعات غري اللبنانية وتفكيك القواعـد العـسكرية التابعـة                

  . القيادة العامة وفتح االنتفاضة-للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)�
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/1559(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)�


S/2013/650  
 

13-55586 21/23 
 

تحــديات األمنيــة ويــزداد تــشكيل حكومــة هلــا صــالحيات إحلاحــا بــالنظر إىل تعــدد ال    - ٧٨
وقـد مـرت اآلن سـبعة أشـهر علـى اسـتقالة رئـيس               . واإلنسانية واإلمنائية اليت تواجه لبنان حاليا     

وعلـى  دم مـصاحل الـشعب اللبنـاين        العمـل مبـا خيـ     وأحـث مجيـع األطـراف علـى         . الوزراء ميقـايت  
صدي تشكيل حكومة جديدة قادرة على التـ      على  تعاون مع رئيس الوزراء املكلف متام سالم        ال

ووفقــا لإلطــار القــانوين والدســتوري ومتــشيا مــع التقاليــد الدميقراطيــة . بفعاليــة هلــذه التحــديات
املرعيــة منــذ زمــن بعيــد يف لبنــان، ال يــزال يتحــتم علــى األحــزاب الــسياسية اســتئناف اجلهــود    

ن وال يقــل أمهيــة عــن ذلــك اآل. الراميــة إىل االتفــاق علــى اختــاذ ترتيبــاٍت لالنتخابــات الربملانيــة 
النجـاح يف تــشكيل حكومــة وإحــراز تقــدم يف التحــضري لالنتخابــات الربملانيــة يف الفتــرة املقبلــة  

  .٢٠١٤مايو /بالنظر إىل أن االنتخابات الرئاسية من املقرر إجراؤها أيضا يف أيار
وخليق باجملتمع الدويل أن يعـرب عـن امتنانـه السـتمرار سياسـة احلـدود املفتوحـة الـيت                      - ٧٩

الجـــئني الـــسوريني بالنـــسبة ل تهمنـــان وللجهـــود الـــسخية الـــيت يبـــذهلا يف استـــضافينتـــهجها لب
ــصغر        . ومــساعدهتم ــد هبــذا ال ــى بل ــدد الكــبري مــن الالجــئني عل ــه هــذا الع ــذي يلقي والعــبء ال

إنــشاء هياكــل ألن تقــوم الــسلطات اللبنانيــة ب وال تــزال هنــاك حاجــة  . واهلــشاشة عــبء كــبري 
قيام مبا يلزم مـن ختطـيط وتنفيـذ وتنـسيق للجهـود الراميـة               للمتاما  مؤسسية مكتملة الصالحيات    

ــان   ــدويل يف اختــاذ    . إىل مواجهــة هــذا التحــدي يف لبن ومــن املهــم أن يــشرع أعــضاء اجملتمــع ال
خطوات صوب االعتراف باحلاجة إىل تقاسم األعباء، كمـا تـدل علـى ذلـك مجلـة أمـور منـها                     

ايــة مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون االجتمــاع الــوزاري الرفيــع املــستوى الــذي عقــد حتــت رع
وإنين أثين على اخلطوات اليت اختذها الـبعض بالفعـل   . سبتمرب/ أيلول٣٠الالجئني يف جنيف يف     

وأعرب عن امتنـاين جلميـع اجلهـات        . لتقاسم األعباء، وأشجع اآلخرين على أن حيذوا حذوهم       
جئني السوريني يف لبنـان حـىت       املاحنة اليت أسهمت يف االستجابة للنداءات املوجهة من أجل الال         

. اآلن، وأشري إىل استمرار النقص احلاصل يف خطـة االسـتجابة اإلقليميـة اخلامـسة املتبعـة حاليـا                  
وأود أن . ديــسمرب/وأشــري إىل أن خطــة االســتجابة اإلقليميــة الــسادسة ســتبدأ يف كــانون األول 

لبيــة احتياجــات أشــدد مــرة أخــرى علــى ضــرورة تقــدمي املــساعدة علــى نطــاق غــري مــسبوق لت  
  .الالجئني واجملتمعات احمللية املضيفة، وضرورة مساعدة السلطات اللبنانية

، علـى    بوجـه خـاص    وجود الالجئني الـسوريني   ووبات أثر األزمة السورية بوجه عام،         - ٨٠
وعمل كـل مـن البنـك    . خدمات الدولة وماليتها واقتصادها، واضحا أكثر من أي وقت مضى         

بـصيغتها  الوثيقـة   ووضـعوا   دة وحكومة لبنان على تقيـيم ذلـك األثـر كّمـاً،             الدويل واألمم املتح  
. اجتماع جمموعة الدعم الدولية للبنان، الذي دعوت إىل عقـده يف نيويـورك       النهائية قبل موعد    

وعقب ذلـك االجتمـاع، قـدمت احلكومـة خريطـة طريـق إلحـالل االسـتقرار مـن أجـل تقـدمي                       



S/2013/650
 

22/23 13-55586 
 

قـدما هبـذا الربنـامج وعلـى احلاجـة املاسـة إىل كفالـة تـوفري                 وأشدد على أمهية املـضي      . املساعدة
  .املساعدة يف وقت مبكر دعما للربامج احلكومية األساسية املتأثرة باألزمة

وإنين أثين على اجليش اللبناين على مـا أبـداه مـن التـزام متواصـل ومـا بذلـه مـن تعـاون                - ٨١
علــى الــرغم مــن تعــدد املــسؤوليات ) فيــلاليوني(قــوي مــع قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان  

وأود أن . األمنيــة امللقــاة علــى عاتقــه يف أحنــاء لبنــان، وال ســيما خــالل فتــرات اشــتداد التــوتر    
أعرب عن امتناين للبلدان اليت ال تزال تقدم مساعدة بالغة األمهية إىل اجلـيش اللبنـاين، وأشـجع               

  .رات اجليش اللبناين، مبا يف ذلك البحريةاجملتمع الدويل على مواصلة إظهار التزامه ببناء قد
وخالل الفترة املشمولة هبذا التقريـر ومنـذ بدايـة األزمـة الـسورية، قـام اجلـيش اللبنـاين                      - ٨٢

بدور بالغ األمهية يف منع أعمـال العنـف واحلفـاظ علـى االسـتقرار علـى طـول احلـدود اللبنانيـة                       
ز الـضغط الواقـع علـى مـوارد اجلـيش اللبنـاين            وال تزال هـذه األدوار املتعـددة تـرب        . وداخل البلد 

وقدراته على الرغم من الدعم احلكومي والـدعم الـسخي الـذي تقدمـه بالفعـل بعـض اجلهـات                    
ويتعاون منسقي اخلاص وقوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان مـع اجلـيش اللبنـاين بـشأن          . املاحنة

حنـة اسـتجابة للربنـامج اخلمـسي لتنميـة          آليات التنسيق لتيسري تقدمي دعم إضايف من اجلهـات املا         
صـــيغته النهائيـــة يف وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام وخطـــة احلـــوار  يف القـــدرات الـــذي وضـــع 

وأشــجع مــرة .  اليونيفيــلاالســتراتيجي املــستقلة الــيت ختــتص بتلبيــة احتياجــات منطقــة عمليــات
هذه اآلليـات علـى     أخرى أعضاء اجملتمع الدويل الذين مبقدورهم تعزيز الدعم املقدم من خالل            

  .أن يفعلوا ذلك
وإنــين أرحــب بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا القيــادة الفلــسطينية يف لبنــان بتعاوهنــا مــع   - ٨٣

وقــد باتــت احلاجــة إىل حتــسني األحــوال املعيــشية  . الــسلطات اللبنانيــة للمحافظــة علــى النظــام 
سـياق تـسوية    يف  الالجـئني   ة  قـضي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، دون املساس مبوضوع تـسوية          

ــزداد اكتظــاظ خميمــات الالجــئني      ســلمية شــاملة، ملحـّـ  ــر مــن أي وقــت مــضى حيــث ي ة أكث
.  اجلمهورية العربيـة الـسورية     الفلسطينيني نتيجة ألعداد الالجئني الفلسطينيني الذين شردوا من       

ــادرة إىل دعــم     ــة األمــم املتحــدة إلغاثــ  وإنــين أشــجع اجلهــات املاحنــة علــى املب ــشغيل وكال ة وت
 ألغـراض منـها متكينـها مـن تقـدمي مـساعدة            )األونـروا (الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدين       

  . اجلمهورية العربية السوريةفعالة لالجئني الفلسطينيني الذين شردوا من
 مــن ١٠ولألســف مل ُيحــرز أي تقــدم فيمــا يتعلــق مبنطقــة مــزارع شــبعا، وفقــا للفقــرة   - ٨٤

وإسـرائيل إىل  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    وإنين أدعو، مـرة أخـرى،   . )٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  
املؤقـــت ملنطقـــة مـــزارع شـــبعا الـــذي قدمُتـــه يف تـــشرين   التحديـــد أن تقـــدما ردودمهـــا علـــى 

  ).S/2007/641انظر  (٢٠٠٧أكتوبر /األول
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البحرية االقتصادية اخلالصة لكل مـن لبنـان وإسـرائيل          حدود املناطق   وبديهي أن تعيني      - ٨٥
على حنو يتيح هلما استكشاف مواردمها الطبيعية واستغالهلا دون إثارة أسباب التـوتر أمـر مهـم          

مي املــساعدة يف هــذه وتظــل األمــم املتحــدة مــستعدة لتقــد . بالنــسبة للرفــاه االقتــصادي للبلــدين 
  .املسألة إذا طلب الطرفان ذلك

سبتمرب، دعوت إىل عقد اجتماع رفيع املستوى ملساعدة لبنـان علـى حتمـل              /ويف أيلول   - ٨٦
ومــا فتــئ لبنــان يظهــر قــدرة علــى التكيــف حــىت اآلن، بيــد أن  . الــضغوط الــيت يواجههــا حاليــا

 وال يكتـسي اسـتقرار لبنـان وأمنـه أمهيـة      .الضغوط الواقعة عليه آخذة يف االزدياد يوما بعد يوم       
بالنسبة للشعب اللبناين فحسب، بـل إهنمـا مهمـان أيـضا للمحافظـة علـى الترتيبـات املنـصوص                    

 وعلــى اهلــدوء علــى امتــداد اخلــط األزرق، وهــو مــا أســهم  )٢٠٠٦ (١٧٠١عليهــا يف القــرار 
ويف الوقـت   . هاما رئيسيا يف السالم واألمن اإلقليميني خالل السنوات السبع املاضـية          بدوره إس 

ــة ملعاجلــة النــ      ــود املبذول ــه أخــريا اجله ــذي اســتؤنفت في ــسورية   زاع يف ـال ــة ال ــة العربي اجلمهوري
وإلحياء حمادثـات الـسالم يف املنطقـة، مـن األمهيـة مبكـان أن نـستمر يف بـذل كـل جهـد ممكـن                          

ستقرار واألمن يف لبنان وأن نتخذ من وقف األعمال العدائيـة أساسـا لتحقيـق               للحفاظ على اال  
ويقتـضي حتقيـق األمـن واالسـتقرار علـى املـدى الطويـل الـدعوة إىل             . وقف دائم إلطـالق النـار     

  .إهناء الرتاع يف املنطقة، بوسائل تشمل إحراز التقدم حنو سالم عادل ودائم وشامل
لـدول األعـضاء املـسامهة بـأفراد عـسكريني يف قـوة األمـم               وأعرب عـن امتنـاين جلميـع ا         - ٨٧

وأود أيـضا أن أشـيد بـرئيس بعثـة وقائـد قـوة              . لبنـان املـراقبني يف    املتحدة املؤقتة يف لبنان وفريق      
اليونيفيل، ومبوظفي حفظ السالم املدنيني والعسكريني، وكذلك مبنسق األمـم املتحـدة اخلـاص              

يواصـلون مجيعـا االضـطالع بـدور حيـوي يف املـساعدة             لشؤون لبنان ومبـوظفي مكتبـه، الـذين         
  .على تعزيز االستقرار على طول اخلط األزرق ويف لبنان
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