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   )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                        تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن     
  

   /        شـباط   ٢٧     إىل     ٢٠١٣        نـوفمرب   /                  تـشرين الثـاين     ١٤       من                          الفترة املشمولة بالتقرير      
      ٢٠١٤      فرباير 

    
       مقدمة  -     أوال  

ــذ      ي  -   ١ ــا شــامال لتنفي ــر تقييم ــذا التقري ــدم ه ــن                                                      ق ــس األم ــرار جمل ــذ  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                      ق         من
     ). S/2013/650 (      ٢٠١٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣                  تقريري األخري املؤرخ 

         ظلـت         فيـه،                  ور الوضع األمين                                                              يف خضم العملية السياسية اليت طال أمدها يف لبنان وتده           -   ٢
       حــصول       رغــم                   مــستقرة نــسبيا  )          يونيفيــل  ال (          لبنــان           املؤقتــة يف                                       منطقــة عمليــات قــوة األمــم املتحــدة 

   ويف   .  )    ٢٠٠٦ (      ١٧٠١          للقـــرار  و                             وقـــف األعمـــال القتاليـــة    ل            انتـــهاكا         ين شـــكال      خطـــر  ني        حـــادث
            جنــدي مــن         برصــاص                      الــدفاع اإلســرائيلي       جــيش                  تــل جنــدي مــن    ُ ، قُ       ديــسمرب /            كــانون األول   ١٥

   /              كـانون األول   ٢٩   ويف   .  ي     فـرد         حـادث                                   النـار عـرب اخلـط األزرق يف                         أطلـق عليـه                    اجليش اللبناين   
      جــيش           مدفعيــة                جوهبــت بقــذائف                                                     طلقــت علــى إســرائيل صــواريخ مــن جنــوب لبنــان         ُ   ديــسمرب، أُ

                             وقــد جــرى تطويــق تلــك      .         أضــرار          حتــدث أي                 أي إصــابات أو           مل توقــع                       الــدفاع اإلســرائيلي  
ــع                                  اللجــوء املكثــف للطــرفني إىل                   وادث مــن خــالل      احلــ ــشأة م ــسيق املن ــصال والتن ــات االت                                                ترتيب

                                                ا علـى احلفـاظ علـى اهلـدوء علـى طـول                مـ  ه                  َ       وإسـرائيل إظهـار عزمَ                لبنـان          واصـل      كما    .          اليونيفيل
        عالقــة   ا  م                     التزامــات كــل منــه               ، رغــم بقــاء  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١            ا بــالقرار    مــ                     اخلــط األزرق، والتزامه

     .           مبوجب القرار
ــ                        يف احلــوادث اإلرهابيــة امل  ة       مقلقــ                                بــرزت زيــادة حــادة مفاجئــة    -   ٣   يف          الــدائر              صلة بــالرتاع    ت

                مجاعــات مــسلحة               فقــد أعلنــت   .                                                                     اجلمهوريــة العربيــة الــسورية خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  
           االنتحـاري                    ينـها الـتفجري                                      إرهابيـة وقعـت يف لبنـان، ب                 اعتداءات     ن                 مسؤوليتها ع          بالقاعدة        مرتبطة  

  .        نــوفمرب /                 تــشرين الثــاين  ١٩       يــوم                                             ســفارة مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف بــريوت        علــى          املــزدوج 
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     أودت          اهلرمـــل  و        بـــريوت           أخـــرى يف             انتحاريـــة           تفجـــريات        ســـتة         وقعـــت           فربايـــر،  /         شـــباط ٥   ويف
  يف         شـطح                             اغتيل الوزير الـسابق حممـد         ديسمرب،  /            كانون األول  ٢٧    ويف    .        شخصا   ١٥       جمموعه     مبا

   /                 كـانون الثــاين   ١٦   ويف   .                               إىل قتــل مخـسة أشـخاص آخـرين          أيـضا     دى  أ                   بـسيارة ملغومـة،            اعتـداء  
          باغتيـال                        بـأهنم علـى صـلة                 لمتـهمني    ل                   حماكمـة غيابيـة             جلـسة                             احملكمة اخلاصـة للبنـان            بدأت          يناير،  

    .     ٢٠٠٥      يف عام                 بق رفيق احلريري ا                رئيس الوزراء الس
                                                                              صف وإطالق النار عرب احلدود من اجلمهورية العربيـة الـسورية إىل لبنـان،               ق      َ    وتواصلَ ال   -   ٤

ُ      وُسـجل    .        ماديـة                      إصـابات وأضـرارا                           قتلـى كمـا أوقعـت               سـبعة                                  تسبب بسقوط ما ال يقل عـن            ما    
       أفيـد           سـورية،                    وطائرات هليكوبتر          طائرات                         غارات جوية قامت هبا                         ما ال يقل عن مخس            كذلك  

                            اسـتمرار هتريـب األسـلحة            عـن                               وأفـاد اجلـيش اللبنـاين         .     انيني                        اثنني من املواطنني اللبن                بأهنا أودت ب  
    .        السورية  -                    عرب احلدود اللبنانية

   ني  حث ا             لسوريني البـ          مستمر ل                                                         الرتاع الدائر يف اجلمهورية العربية السورية إىل تدفق               وأدى    -   ٥
                  الالجـئني الـذين             مـن       ٩٠٢     ٠٠٠              ، كان هناك      ٢٠١٤       فرباير   /       شباط  ٣    ويف    .                   عن مأوى يف لبنان   

        زيـادة     ، ب          والـشركاء   )        فوضـية   امل (                                 األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني             فوضـية               املـساعدة م      هلم  ت   قدم
     .             تقريري السابق     تقدمي     منذ      ١٠٠     ٠٠٠      ناهزت 

  ،           الــسياسية       طيــاف          خمتلــف األ     بــني                 ب حــوار مكثــف  ا    عقــ    ويف أ         فربايــر،  /        شــباط  ١٥   ويف   -   ٦
      بعـد      را،        وزيـ   ٢٤       مـن                         حكومـة مـصلحة وطنيـة         أليف                   متـام سـالم تـ       َّ     كلَّـف                              أعلن رئـيس الـوزراء امل     

                                      ووفقـا للقـانون اللبنـاين، فـإن          .                           رئـيس الـوزراء ميقـايت              حكومـة              اسـتقالة                   شهرا علـى       ١١        انقضاء  
        ، قبـل      ٢٠١٤        مـارس  /      آذار  ٢٥        بـدأ يف   ت                ختيار رئيس جديد         نيابية ال       جلسات       عقد                  الفترة احملددة ل  

     .    ٢٠١٤     مايو  /      أيار  ٢٥                الرئيس سليمان يف                   انتهاء فترة رئاسة 
         نــوفمرب،  /                 تــشرين الثــاين  ٢٥                         للبنــان يف نيويــورك يف  ة    ليــ            الــدعم الدو          ت جمموعــة         واجتمعــ  -   ٧

        البنــك        أنــشأ          ديــسمرب،  /              كــانون األول  ١٥   ويف   .             دعم للبنــان    الــ              تنــسيق حــشد           أعــضاؤها         وواصــل 
ــتئماني ا                 الـــدويل صـــندوق ــتقرار   جل   ً اً                           متعـــدد املـــاحنني دعمـــ  ا             اسـ    ويف   .         لبنـــان  يف                             هـــود حتقيـــق االسـ

       مبلـغ                                    كـة العربيـة الـسعودية سـتقدم                                               ديـسمرب، أعلـن الـرئيس سـليمان أن اململ      /           كانون األول    ٢٩
    .      فرنسا     من             لجيش اللبناين ل                  شراء معدات عسكرية  ل      ستعمل  ُ ُي          باليني دوالر   ٣
  

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

                       النـار علـى ضـباط                                                     ديسمرب، أطلق جنـدي مـن اجلـيش اللبنـاين          /              كانون األول    ١٥      مساء    -   ٨
ــن  ــدفاع اإلســرائيلي عــرب اخلــط األزرق         م ــاقورة                                                 جــيش ال ــريب  (                        يف حمــيط رأس الن   )                  القطــاع الغ
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                                    اليت أعقبـت ذلـك، أطلـق جـيش             ات          يف الساع     و  ،              إىل املستشفى   ه         قبل وصول    ه              متأثرا جبروح     تويف
ــدفاع اإلســرائيلي أعــرية    ــل                                ال ــة وقناب ــضيئة يف ا                  ناري ــسها،              م ــة نف ــان يف املنطق ــن                                     جتــاه لبن     دون      م

ــار يف وقــت متــأخر     ب   أو           ة أفــراد       إصــاب       ذلــك ب       تــسبب  ي   أن                                                                أضــرار ماديــة، قبــل وقــف إطــالق الن
     .     الليل   من
         اجلــانبني                  ، علــى اتــصال ب                اجلــيش اللبنــاين       مــن        احلــادث                                    وبقيــت اليونيفيــل، فــور علمهــا ب  -   ٩
         للحـؤول                                                      ب التعـاون، وإبقـاء قنـوات االتـصال مفتوحـة              طلـ  و                               ثهما على ممارسة ضبط النفس،       حل

                                                      اللبناين على أعلـى مـستوى التزامـه الكامـل                ُ   اجليشُ                    وقد أكد لليونيفيل    .      تصعيد                 دون مزيد من ال   
        وغـداة    .        منفـرد        جنـدي                            حادث معزول قـام بـه                                                        بوقف األعمال القتالية، وأوضح أن إطالق النار        

           القـبض    ى      وألقـ     ار    فر                    كان قـد الذ بـال                ندي الذي                         اجليش اللبناين على اجل           ، عثر              إطالق النار        حادثة  
ــه ــتح حتقيقــ       علي ــك شــأن    ا                ، وف ــل                         ، شــأنه يف ذل ــل    .            اليونيفي ــي                      ودعــت اليونيفي                     إىل اجتمــاع ثالث

    .                    جيش الدفاع اإلسرائيلي   من             ٍ ديسمرب بطلبٍ /            كانون األول  ١٦  يف          استثنائي 

ــ          ســتثنائي                      االجتمــاع الثالثــي اال        ، ســعى     ٢٠١٠        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٦   ويف   -    ١٠   ي  ذ    ال
                        عـادة وقـف األعمـال       إ                                                          إىل احلفـاظ علـى الثقـة بـني األطـراف مـن أجـل                        عقـده              اليونيفيل    َّ    يسَّرت  
            وتعزيـز    ،                 مالبـسات احلـادث           إجـالء             الوقائع و            ، وإثبات                       على طول اخلط األزرق           الكامل ب          القتالية  

               وجــود منــسقي         قــد دل  و  .               هــذه احلــوادث      مثــل             دون تكــرار     ؤول                                     الترتيبــات األمنيــة القائمــة للحــ
       اجلــيش              وقــد أعــرب   .               ألمــم املتحــدة                الــذي تبديــه ا                               جتمــاع علــى االهتمــام اخلــاص            اخلــاص يف اال

                               ، وقـال إن اجلنـدي املعـين          ول             فـردي معـز                                      وأعـاد التأكيـد أنـه حـادث                           عن أسفه للحادث             اللبناين
    .                              للمساءلة مبوجب القانون اللبناين    خضع   سي
       مـع   ني          مقـابلت      مشلـت       وهـي    ،        سـريعا           التحقيقات      إهناء          ليونيفيل  ل   ني            تعاون الطرف            وقد أتاح     -    ١١

                              الــذي أجرتــه اليونيفيــل أن                           وتــبني بنتيجــة التحقيــق   .            إجراءمهــا                  ر اجلــيش اللبنــاين  َّ   يــسَّ               مطلــق النــار 
        تبعهــا          الــيت ي                 قواعــد االشــتباك              ويف خمالفــة ل                        دون اســتفزاز أو أوامــر     مــن                        اجلنــدي تــصرف مبفــرده 

          يف اجتـاه                    إطـالق النـار                شكل أيضا    و  .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                        اجليش اللبناين ويف انتهاك خطري للقرار       
  .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١             للقـرار     ا                                                               لبنان عرب اخلط األزرق من جانب جيش الدفاع اإلسرائيلي انتهاك         

        قـرارا                      حملكمـة العـسكرية         يف ا     ام                           ، أصـدر املـدعي العـ                                   الذي أجراه اجليش اللبناين                  نتيجة التحقيق  ب و
             القـضية إىل          حـال              ينـاير وأ   /                   كـانون الثـاين      ٢٩                               بارتكاب جرميـة خطـرية يف          ات    اهتام          َّ    اهتاميا تضمَّن   

   .          التحقيق ي   قاض

ــانٍ   و  -    ١٢ ــع               ٍ         يف حــادث خطــري ث ــانون األول  ٢٩  يف         وق ــسمرب، أُ /              ك ــَق        ُ   دي ــى     َ   طل                  صــاروخ عل
   ).                   القطـاع الـشرقي    (             اليونيفيـل       ات                              لبنـان، يف منطقـة عمليـ         يف                 منطقة اخلريبة     من          انطالقا           إسرائيل  

  ،                                                ســقط أحــدها علــى مقربــة مــن كريــات مشونــة                                   معتــدون جمهولــون أربعــة صــواريخ              فقــد أطلــق 
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ــ               ســقط الرابــع               اخلــط األزرق، و      قبــل         اثنــان            حــني ســقط   يف                                حــصل خطــأ يف إطالقــه علــى   ي ذ    ال
                                  أطلــق جــيش الــدفاع اإلســرائيلي                  هــذا االعتــداء،         علــى    ً رداً و  .  ه      إطالقــ       نقطــة                     مــسافة قــصرية مــن 

                   ومل يؤد االعتـداء      .         يف لبنان                 إطالق الصواريخ                                        دفعية عرب اخلط األزرق باجتاه منطقة             يفة م   قذ  ٣ ٣
    .                         أي إصابات أو أضرار مادية                               بالصواريخ أو الرد اإلسرائيلي إىل 

      جـيش             بنظرييـه يف             يونيفيـل   ال                     رئـيس البعثـة يف               بعثـة و                  اتصل قائـد ال           احلادث،              وفور وقوع     -    ١٣
ــدفاع اإلســرائيلي واجلــيش اللب   ــة و                                       ال ــل األزم ــزع فتي ــن أجــل ن ــاين م ــن              احلــؤول دون                                            ن ــد م              مزي

                 ، وهـو أحـدث            الفيديو                        فني عرب تداول متزامن ب         بالطر         يونيفيل    ال    لت                   للمرة األوىل، اتص   و  .        التصعيد
     .            التصال الثالثي          ا ملنظومة ا     تعزيز               ُ  ِ   التحسينات اليت أُدِخلت 

       واريخ       بالـــص         عتـــداء                       وقـــائع ومالبـــسات اال                لوقـــوف علـــى    ل ا       حتقيقـــ           يونيفيـــل   ال         وفتحـــت   -    ١٤
                                                    مدفعيـة جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي يف لبنـان،                                          ها وأمـاكن سـقوط قـذائف                      مواقع إطالق   ت     وتفقد

                          يف مجيـع أحنـاء منطقـة      ا         دورياهت        يونيفيل        كثفت ال  و  .                             الصواريخ يف إسرائيل ولبنان         سقوط          ومواقع  
                           تملـة إلطـالق الـصواريخ،     احمل     واقع   امل                           مع اجليش اللبناين على               ا املنسقة          عملياهت  ت              العمليات وركز 
    .     أخرى         اعتداءات            هبدف منع أي 

   أن                   والذي خلـص إىل        ،             الذي أجراه        تحقيق    ال       نتائج       على           يونيفيل              اللبناين ال     ُ جليُش        وأطلع ا   -    ١٥
  .          كهربـائي                                              بدائيـة الـصنع مـزودة جبهـاز توقيـت                                       اسـتخدام منـصات إطـالق        ب        طلقـت             ُ  الصواريخ أُ 

             خ يف سـاعات        صواري                         ما مركبـة لنقـل الـ             اسـتخد                                              وقد قام بإطالق الصواريخ شخصان على األقل        
                     لليونيفيـل بأهنمـا       ن   ا       الطرفـ          وأفـاد     .   هم ف ا ش   تـ  ك ً   اً ال                     غـري معبـدة جتنبـ            فرعية          طرق     عرب            صباح األوىل     ال

ــسبان  ــصواريخ إىل مجاعــ          ين ــة  ة                           إطــالق ال ــ           متطرف ــام                      زعزعــة االســتقرار     إىل    دف    هت ــشكل ع   يف               ب
    .                                             ومل تعلن حىت تارخيه أي جهة مسؤوليتها عن االعتداء  .       املنطقة
ــي                  ويف االجتمــاع الثال  -    ١٦ ــود يف      ث ــاين   ٢٩           املعق ــاير /                  كــانون الث ــأن     ،        ين ــل ب                            أوصــت اليونيفي

                                     علـى منطقـة العمليـات للتأكـد              يـة       األمن          سـيطرته            تعزيـز      ،                                  اجليش اللبناين، بدعم من البعثة           يواصل  
                      الــسلطات اللبنانيــة                 ، وبــأن تعثــر                 عناصــر املــسلحة  لل                                  مــن أي وجــود غــري مــأذون بــه          خلوهــا      مــن 

        لتجنــب            مــا ميكــن        أقــصى  ب  ن  ا       الطرفــ       يقــوم       بــأن    ، و    لــة        إىل العدا                                 مــرتكيب هــذه احلــوادث وتــسوقهم 
    .                ختفيف حدة التوتر   و       التصعيد

          املــسجل                 ألنــشطة املنــسقة        نفــسه ل                                             اليونيفيــل واجلــيش اللبنــاين علــى املــستوى          وحافظــت   -    ١٧
   ة،       دائمـ           مـشتركة            تفتـيش            حـواجز           عـشرة                    موفرة عناصـر ل                                       الفترة املشمولة بالتقرير السابق،          خالل  

                                         وباإلضــافة إىل ذلــك، أجــرت اليونيفيــل    .                 القطــاع الغــريب    يف  ٣                       يف القطــاع الــشرقي و         منــها  ٧
       نيـــة      العمال            والقـــدرات                                                                      لجـــيش اللبنـــاين، هبـــدف حتـــسني فعاليـــة العمليـــات املـــشتركة      ا ل        تـــدريب
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                               ر اجليش اللبناين جنـوب هنـر        ا ش ت ن ا                تغيري ملحوظ يف                  ومل يسجل أي      .              لجيش اللبناين     ل           والتكتيكية
    .   ئني   لوا         ظل يناهز               الليطاين، الذي 

          بـشكل     ها      رتكبـ  ي                                                                         الحظت اليونيفيل عددا مـن االنتـهاكات الربيـة للخـط األزرق الـيت                و  -    ١٨
       كانـت                             معظـم االنتـهاكات الربيـة             بيـد أن    .             لبنـانيون  ن و                    ن ولكن أيضا مزارع    و                   رئيسي رعاة لبناني  

   الن     رجـ         انتـهك                        وباإلضـافة إىل ذلـك،       ).                   القطـاع الـشرقي    (                         يف منطقة مزارع شـبعا               وتقع     زة ي  وج
      صـيد           أثنـاء                 اخلـط األزرق       ،         ينـاير  /                   كـانون الثـاين      ١١   يف              فتيـان     ٣   و      مرب       نـوف  /               تشرين الثاين    ٢٠   يف  

                  اجلـيش اللبنـاين،         لـدى            نتـهاكات                علـى هـذه اال                            وقـد احتجـت اليونيفيـل      .                   السمك يف هنر الوزاين 
       كامـل          تـام ل                        كفالـة االحتـرام ال       ن                             املـسؤولية الرئيـسية عـ              تتحمـل                        لسلطات اللبنانيـة        ا       إىل أن       مشرية  

   .        خلط األزرق ا
                ينـاير رجـال    /                   كـانون الثـاين     ٥   يف             اللبنـاين            اجلـيش                  أيضا، اعتقـل                  مزارع شبعا          يف منطقة  و  -    ١٩

                                 إنـه مـواطن مـن اجلمهوريـة                           لجـيش اللبنـاين      ل       رجـل     ال        وقـال     .                           اخلط األزرق إىل لبنـان      ه    عبور       أثناء  
   /                 كــانون الثــاين  ١٣   ويف   .          يف لبنــان         الالجــئني         الديــه  و                إىل االنــضمام إىل        يــسعى           الــسورية           العربيــة 
        جـيش    ها       اعتقلـ  ف                                          عمـل يف لبنـان اخلـط األزرق إىل إسـرائيل،                     مرتل أجنبيـة ت             اجتازت عاملة        يناير،  

                                            اللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر ووزارة     ا إىل     الحقــ                       وأحيلــت هــذه احلالــة   .                     الــدفاع اإلســرائيلي
     . ة         اإلسرائيلي          الداخلية

ــاير،  /                 كــانون الثــاين  ١٥  يف                                       يش الــدفاع اإلســرائيلي اخلــط األزرق                     وانتــهك أيــضا جــ   -    ٢٠          ين
  يف        دوريات                      لـــدى القيـــام بـــ                   لفتـــرة وجيـــزة             اخلـــط األزرق                       جنـــود إســـرائيليني   ٨       تـــاز            عنـــدما اج

                           جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي            لـدى         نتـهاك         هـذا اال                                وقد احتجت اليونيفيـل علـى        .   بل       ميس اجل     حميط
     .       االنتهاك            أنكر حصول     الذي
                                                        زء الــشمايل الــذي حتتلــه إســرائيل مــن قريــة الغجــر                 علــى وضــع اجلــ          أي تغــيري       طــرأ     ومل ي  -    ٢١
ــة مشــال اخلــط األزرق       واملن ــة املتامخــة الواقع ــذي ي                                             طق ــشكل             ، وال ــرار               ظــل ي ــهاكا للق       ١٧٠١                    انت

                                                           إسرائيل حىت اآلن على اقتراح اليونيفيـل بـشأن الترتيبـات               ومل ترد     .                    وللسيادة اللبنانية    )    ٢٠٠٦ (
ــة إىل تــ  ــة الرامي ــ         ، الــذي                                دفاع اإلســرائيلي مــن املنطقــة                     انــسحاب جــيش الــ      سهيل                           األمني    إىل     دم ُ قُ

         عليــه يف      تــه     وافق مب                                    أبلــغ اجلــيش اللبنــاين اليونيفيــل      قــد  و  .     ٢٠١١        يونيــه  /          حزيــران  ٢٥           الطــرفني يف 
                                               هـذه املـسألة مـع الـسلطات اإلسـرائيلية                   إثـارة                         واصـلت اليونيفيـل           قـد    و  .     ٢٠١١       يوليه   /   متوز   ١٩

    .            هبذا الصدد                    قدم أي معلومات جديدة ت      اليت مل 
                ولكـــن أيـــضا              دون طيـــار،       مـــن            بطـــائرات    ا                                االنتـــهاكات اجلويـــة، ومعظمهـــ         واصـــلت  ت  -    ٢٢
      ١٧٠١                                 تقريبـا يف انتـهاك للقـرار                يـومي                بـشكل شـبه        ،   ت       مقـاتال          بينـها                           طائرات ثابتة اجلناحني،     ب
      جـيش        لـدى             النتـهاكات      ذه ا        كـل هـ                            احتجـت اليونيفيـل علـى        قد   و  .                    وللسيادة اللبنانية    )    ٢٠٠٦ (
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                                               واحتجـت احلكومـة اللبنانيـة أيـضا علـى            .                             السلطات إىل وقفهـا فـورا              ودعت                    الدفاع اإلسرائيلي 
               أعـرب قائـد                                        نـوفمرب موجهـة إىل اليونيفيـل،         /                 تشرين الثـاين     ١٩                 رسالة مؤرخة       ويف  .         االنتهاكات

     مـن                  ء اللبنانيـة          ألجـوا  ا                                                             هـوجي عـن قلقـه العميـق إزاء اسـتمرار انتـهاكات                       العماد ق                اجليش اللبناين   
                      االسـتطالع والتـدريب                                عمليات التحليـق ألغـراض                  مبا يف ذلك       ،                 اجلوي اإلسرائيلي      سالح    ال     قبل  

                                                وقـد نفـت الـسلطات اإلسـرائيلية القيـام            .                                            األجزاء الشمالية والـشرقية مـن البلـد                رى فوق         اليت جت 
         تـدابري                  اجلـوي هـي                           بأن طلعات االسـتطالع      ي    دع            وما زالت ت              فوق لبنان        جوي                 بأنشطة تدريب   

    .       ضرورية      أمنية 
ُ       ُســجلت           أعــاله،   ين                ديــسمرب املــذكور /              كــانون األول  ٢٩    و   ١٥        حــادثي              باإلضــافة إىل  و  -    ٢٣

                        ينـاير، عنـدما الحظـت     /               كانون الثـاين   ١٨    يف   ها    أخطر      وقع                             حاالت توتر عدة عرب اخلط األزرق  
ــل  ــة مــن اخلــط األزرق            وجــود             اليونيفي ــى مقرب ــشبوه عل ــسة         يف حمــيط                                                  جــسم م          القطــاع  (          العدي
    ته،        اكتـشف          ني مبـا                  أبلغت الطـرف   و        املنطقة                     على فرض األمن يف                اليونيفيل            ما عملت      بعد و   ).       الشرقي
         مواجهـة              أفـضى إىل                                                                         ر أويل للقوات اإلسرائيلية واللبنانية علـى جـانيب اخلـط األزرق              ا ش ت  انُ     ُسجل  

      يقـع                           اليونيفيـل أن اهلـدف       ب                               نظـم املعلومـات اجلغرافيـة                                            وحـددت القياسـات الـيت أجرهتـا           .      توترة م
       أجـرى                                 صـالت التـداول بالفيـديو،        و             مـن خـالل      و  .                              قليلـة جنـوب اخلـط األزرق                           على بعـد أمتـار      

      بعـد                وقـد عمـل       .                                         ومتكـن مـن نـزع فتيـل التـوتر           ني              مع الطـرف    ا                            بعثة وقائد اليونيفيل حوار           رئيس ال 
    .         هذا اجلسم      إزالة     على                      جيش الدفاع اإلسرائيلي      ذلك
                  دفاع اإلسـرائيلي                 جـيش الـ          أجـرى                                      خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،            عدة              يف مناسبات    و  -    ٢٤

ّ               وّجـه اجلنـود                             ويف بعـض احلـاالت،        ،                                              أعمال الصيانة بني اخلط األزرق والسياج التقين           ون          اللبنـاني  
      علــى        تــوتر            فتيــل ال       لــرتع                   أفــراد اليونيفيــل            وقــد عمــل   .       اآلخــر      صــوب             أســلحتهم   ون            واإلســرائيلي

                         علـى اجلانـب الـشمايل                                   تسبب حريـق حرجـي نـشب                ديسمرب،   /              كانون األول    ٢٤    في   ف  .   رض  األ
ــن ا ــط األزرق        مـ ــة              خلـ ــد النقطـ ــدة    B19                  عنـ ــيط بلـ ــارين                  يف حمـ ــريب    (        يـ ــاع الغـ ــبعض   )                      يف القطـ         بـ

          أن جـيش            زاعمـا                   ى اليونيفيـل     د                      احتج اجليش اللبناين ل       قد   و  .             حقول األلغام      أحد                االنفجارات يف   
      صـحة                       اليونيفيـل مل تثبـت             اليت أجرهتا           التحقيقات          بيد أن     .                    هو من أضرم النار                      الدفاع اإلسرائيلي   

    .                             ومل جتد أي انتهاك للخط األزرق         اللبنانية       املزاعم 
                بيد أن قـوات      .                                                                      اليونيفيل عموما حبرية تنقل كاملة يف سائر أحناء منطقة عملياهتا           ت   متتع  -    ٢٥

        مـن    ة             غـري الوديـ             تـصرفات           مـن ال             حـاالت     ٥                                        خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                             اليونيفيل صـادفت    
          يف إحـدى    و          الـسالم،                         جتـاه بعـض حفظـة                عـدواين                                  انطـوى بعـضها علـى سـلوك                          جانب املـدنيني،    

        دوريــة        مــسار    ول         ُ   ديــسمرب، ُحــ /              كــانون األول ٤   ويف   .           ليونيفيــل ل               ســرقة معــدات       علــى          احلــاالت، 
         أوقفــت      حيــث         منطقـة  ُ          ُوجهــت إىل    ، و )                القطـاع الغــريب  (              بلــدة يــاطر   يف       هـا                      ليونيفيـل لــدى مرور  ل
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                 ه لالقتــراب مــن        مركبتــ             دوريــة مــن          قائــد ال        ُّ      ولــدى ترجُّــل   .  ا       شــاب  ٢٠   و   حنــ       مــن      ٌ   جمموعــةٌَ      َتهــا    حرك
ــ            وه جانبــا و       ، دفعــ     وعــة   اجملم               بعــض معــدات             إىل انتــزاع         بــسرعة                 عنــوة وعمــدوا           املركبــات    وا      دخل

       طريـق                اليونيفيـل يف                    كان وواكب دوريـة                      اجليش اللبناين إىل امل               ووصل عندئذ     .       وخريطة        االتصال
           ليونيفيـل   ل                     مـدنيا دوريـة        ١٥               اعتـرض حنـو               ديـسمرب،    /                كـانون األول     ١٠    ويف    .                   العودة إىل موقعها  

   ما       وبعـد   .  )                  القطـاع الـشرقي    (            يف بليـدا        تني           خفيفـ   ني                       فـظ الـسالم ومـركبت      حل              ستة أفـراد               مكونة من   
                                                إىل اجملموعـة، حاولـت اجملموعـة نـزع سـالحه                     للتحـدث             مركبتـه                  الدورية مـن                      ترجل أحد أفراد    
ــد متكــن            الشخــصي، و ــالعودة إ       جتنــب      مــن              ق ــ                  ذلــك ب ــام املــ   مث   .  ه         ىل مركبت ــق ســتة    ن  و   دني           ق                 بتمزي

                مركبـة يف حمــيط      ن يف  و      مـدني         اقتـرب           ينـاير،   /  اين               كـانون الثـ    ١٦   ويف    .                           إطـارات ملركبـات الدوريـة   
         بتـسليم              وطـالبوهم      ،         هلـم                 صور فوتوغرافية                   واهتموهم بالتقاط            يونيفيل                               العديسة من أفراد تابعني لل    

         ينـاير،   /                 كـانون الثـاين    ٢٣   ويف   .                            اليونيفيـل بطاقـة ذاكـرة            جنـود   م          َّ     لتـصعيد، سـلَّ   ل   ً اً     جتنبـ  و  .         معـداهتم 
                                 ليونيفيل وتوقفت علـى مـسافة       ل                  رة مدنية دورية              جتاوزت سيا    ،   )             القطاع الغريب  (     حنني       حميط     ويف

ــة  ــة             وأشــارت إىل   ،         أمامهــا        قريب ــاً           الدوري ــود         َّ       وفيمــا هــمَّ ج   .           للمــساعدة    ً   طلب                       اليونيفيــل ملــساعدة        ن
        حبجـارة            ورشـقوها                     أحاطوا بالدوريـة    ، و      صغرية            دراجات نارية    على            بعض املدنيني        وصل        السائق

    .     ابات ص             من دون وقوع إ                ركبات اليونيفيل    ا مب     أضرار    أحلق    ما      ضخمة 
               مـشددة علـى                                ى الـسلطات اللبنانيـة،          لـد              احلـوادث               كـل هـذه                             واحتجت اليونيفيل علـى       -    ٢٦

            لوضـع حـد                      ل اجلـيش اللبنـاين                    َّ       وعنـد االقتـضاء، تـدخَّ     .                حريـة احلركـة          بكامل             اليونيفيل       متتع        أمهية  
     .       للحوادث     سريع 
                                           عالقــات اليونيفيــل مــع الــسكان احمللــيني          ، ظلــت                 ن هــذه احلــوادث                    وبــصرف النظــر عــ   -    ٢٧
ــ إ ــام،   ة      جيابي ــه                    بوجــه ع ــشهد علي ــا ت ــى حنــو م ــع                                    عل ــصال م ــشطة االت ــة وأن                                                   االجتماعــات العادي

ّ       حـوادث تـنّم                                                     مبادرات خاصة يف القـرى الـيت شـهدت يف املاضـي             ُ       وقد ُنفذت     .               اجملتمعات احمللية           
                                طـرق بالتنـسيق مـع اجلـيش        ُ              ُنصبت إشارات           املثال،        سبيل              بليدا على        ففي    .              سلوك غري ودي      عن  

                                      علـى طــول الطـرق الرئيـسية وجتنــب                 اليونيفيـل                         إرشـاد حركــة مركبـات      يف           للمـساعدة             اللبنـاين،  
     .         مع السكان      حتكاك   اال
                                         واليتـها، وشـاركت يف أنـشطة توعيـة          ل   ً اً             األثـر دعمـ      ة                               اليونيفيـل مـشاريع سـريع            ونفذت    -    ٢٨

            غريهـا مـن                                                                            مشتركة مع جمموعة واسعة من وكاالت األمـم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة و      
                             البيئة احملليـة، مبـا يف ذلـك          بواقع                       الوحدات املنتشرة حديثا       إحاطة       يفيل       اليون        وواصلت    .      نظمات  امل

                       بالتعاون مـع منظمـة   و  .                           يف منطقة عمليات اليونيفيل  ين      املوجود  ني              الالجئني السوري             يف ما يتعلق ب 
            العـسكريني          البعثـة            ألفـراد   ا                                                           الدوليـة غـري احلكوميـة، نظمـت اليونيفيـل تـدريب            “      طفـال        غوث األ  ”



S/2014/130
 

8/23 14-24751 
 

                         طبيـة وبيطريـة ويف                                             أفراد اليونيفيل بصورة مباشرة مساعدة              كما قدم     .    فال              هم حبماية األط   ت   وعي  لت
     .                                                            مشاريع يف جماالت املياه واملرافق الصحية، والتعليم، ومحاية البيئة  وا                عالج األسنان، ونفذ

                                                  اليونيفيل عددا مـن األفـراد حيملـون أسـلحة                 شاهدت                          رة املشمولة بالتقرير،     ت        خالل الف  و  -    ٢٩
ــهاك للقــرار    يف                               صــيد جنــوب هنــر الليطــاين        هــذه          معظــم  ت      لوحظــ     قــد  و  .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                   انت

                                 هـذه احلـاالت، سـعت اليونيفيـل            مـن       ٍ ويف كلٍ  .     اجلبل       وميس    حوال        بسطرة و                  احلاالت يف مناطق    
     .         االنتهاكات   ب            اجليش اللبناين         وأبلغت               وقف نشاط الصيد   إىل 
ــل              وواصــلت اليو  -    ٣٠ ــة       إىل     ساعدة            تقــدمي املــ         نيفي ــاين يف اختــاذ اخلطــوات الالزم                                                 اجلــيش اللبن

ــة مــن    ــة خالي ــشاء منطق ــراد املــسلحني    أي                                إلن ــاد      وال                  األف                                 ســلحة بــني اخلــط األزرق وهنــر      واأل       عت
              الـيت حـصلت                       أظهـرت احلـوادث      و  .                واليونيفيـل      يـة      لبنان  ال         حلكومـة          خيـص ا               عـدا مـا                      الليطاين، فيمـا  

      عماهلا      السـت     ين            مـستعد   ن       معـادي    ني        مـسلح          عناصـر           أسلحة و       وجود                                  خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
    .         العمليات           داخل منطقة

                 بنـــاء وجـــوده                يعمـــل علـــى              أن حـــزب اهللا     بـــ       هـــا     زعم  ية         ســـرائيل  اإل        كومـــة   احل         واصـــلت  و  -    ٣١
   إىل        نقـل  ُ ُت               مـأذون هبـا                                              بالسكان يف جنوب لبنان وأن أسلحة غري             هلة                           العسكري داخل املناطق اآل   

          معلومـات                                  إن اليونيفيل، يف حـال ورود         .                        نطقة عمليات اليونيفيل   م          إىل داخل                       لبنان، مبا يف ذلك     
ــزال         داخــل            أو أســلحة   ني               ألفــراد مــسلح        قــانوين             وجــود غــري      عــن        حمــددة                               منطقــة عملياهتــا، ال ت
     هلـا                          كـل الوسـائل املتاحـة                     مـستخدمة لـذلك                                              بالتعاون مع اجليش اللبنـاين، علـى العمـل        ،       مصممة

          واليتــها،         ، حبكــم            اليونيفيــل         بيــد أن   .   ها       شــتباك         قواعــد ا                          بأقــصى مــا تــأذن بــه                     يف إطــار واليتــها و
  يف               جــرى بيانــه       كمــا  و  .                                                تبحــث بــشكل اســتباقي عــن األســلحة يف اجلنــوب                 قــادرة علــى أن      غــري

                                              مـا مل يكـن هنـاك دليـل موثـوق بـه                ة       خاصـ                 دخـول أمـالك               ليونيفيل           ال ميكن ل                     تقاريري السابقة،   
            ٍ      بالقيـام بعمـلٍ                    هتديـد وشـيك           وجود                 ، مبا يف ذلك      )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١        للقرار                     على حصول انتهاك    

                                  علـى نقـل غـري مـأذون بـه                  دليـل     َّ                    قدَّم إىل اليونيفيـل      ي        مل  ،     تارخيه    حىت   و  .  ه        وقع عين                قتايل مصدره امل  
   يش                      وواصـلت قيـادة اجلـ     .                                 أو تعثر هي على دليل يثبت ذلـك        عملياهتا      منطقة     داخل           لألسلحة إىل 

        لقـرار                         قـانوين يتعـارض مـع ا               نـشاط غـري                                               د علـى أهنـا سـتعمل فـورا علـى وقـف أي            التأكي         اللبناين
    .                            اليت تتخذها احلكومة هبذا الصدد        لقرارات  ا   و )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١

  ت        عمليـا                         واليتـها املزدوجـة يف                 يونيفيـل                                               القـوة الـضاربة البحريـة التابعـة لل                 واصـلت        كما    -    ٣٢
         اعترضـت                       تقريـري الـسابق،             تقـدمي          منـذ    و  .        اللبناين    يش    اجل    من                                  االعتراض البحري وتدريب أفراد     

ــة   ــضاربة البحري ــوة ال ــتش مــسؤولون مــن   و     ينة،     ســف   ١     ٥٢٦                             الق ــة واجلمــارك                        ف ــة اللبناني                                  البحري
        أعتــدة                        مــا يتــصل هبــا مــن     أو           أذون هبــا                                              لتحقــق مــن عــدم وجــود أســلحة غــري مــ    ل        ســفينة     ٤٢٢
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ــى ــ      عل ــة                وباإلضــافة إ  .   ها     متن ــضاربة البحري ــوة ال ــذت الق ــك، نف ــش    ٩٠                                               ىل ذل ــدريب ا ط ا    ن ــع   يا         ت        م
    .          اللبنانية        البحرية
             يش الـدفاع           تابعة جل               زوارق دورية         قيام                   الحظت اليونيفيل              الطفافات،                على طول خط     و  -    ٣٣

                         وذلــك، حــسبما أفيــد،           مــضيئة،                       إطــالق ثــالث قنابــل     ق و ا    عمــ         قنابــل أ                بإلقــاء مثــاين            اإلســرائيلي 
                      وأجـرت إسـرائيل      .       هلـا                       يف املنطقـة اجملـاورة                      كانـت موجـودة        ة       بنانيـ              قوارب صيد ل         إبعاد       أجل     من

        أعمـال                                                                                                  متريين رمايـة باملدفعيـة يف حمـيط خـط الطفافـات علـى اجلانـب اإلسـرائيلي كمـا قامـت ب                  
     تـه        ي ثبت  ذ   لـ            الطفافات ا             مراقبة خط               والية ختوهلا             ليونيفيل         وليس ل   .         الطفافات                     صيانة على عدد من     

   .  ية     لبنان  ال     كومة      به احل      تعترف     ي ال ذ     وال              من جانب واحد  ية      سرائيل  اإل     كومة   احل
  

                      ترتيبات األمن واالتصال  -     باء  
      عمـل     يت           تشكل ركيـز                                                           ترتيبات االتصال والتنسيق بني اليونيفيل والطرفني املعنيني            ظلت    -    ٣٤

ــة  ــرار           البعث ــذ الق ــى وقــف األعمــال ال        احلفــاظ              ، مــن خــالل   )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                    يف تنفي ــة                           عل          قتالي
          ويف هـذا     .                                                                               حترام الكامل للخـط األزرق ومحايـة األمـن واالسـتقرار يف جنـوب لبنـان                 اال        وكفالة  

     .                                         مع اليونيفيل، على املستويني الثنائي والثالثي    اء         ّ على حنو بّن                          الصدد، واصل الطرفان العمل 
  ج                        َ         اآلليـة الرئيـسية الـيت تعـالَ          ميثـل                                    الـذي يرأسـه قائـد اليونيفيـل                                 وال يزال املنتدى الثالثـي        -    ٣٥

      خــالل  و  .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                                 األمنيــة والعــسكرية املتــصلة بتنفيــذ القــرار           عمالنيــة                    فيهــا القــضايا ال
        ديـسمرب   /                كـانون األول     ١٦      و    ٤   يف                                      قـدت ثالثـة اجتماعـات ثالثيـة                                 ُ      الفترة املشمولة بـالتقرير، عُ    

    .      يناير /        ون الثاين     كان  ٢٩  و
ــ و  -    ٣٦ ــصواريخ يف      ت  ززُ  ُع ــاب إطــالق ال ــسيق يف أعق ــصال والتن ــات االت           كــانون   ٢٩                                                                  ترتيب

         وينبغـي    .                                                            عـن طريـق الفيـديو بـني اليونيفيـل والطـرفني املعنـيني                  املتزامن                    ديسمرب، بالتداول    /    األول
ــ ــيح   و     ذه ال   هل ــادل         إجــراء                  صــلة أن تت ــاب     يف         تب ــي يف أعق               حــادث خطــري         حــصول                              الوقــت احلقيق
ــ و ــصعيد                    اعدة اليونيفيــل يف  س   مل ــدم يف إنــشاء مكتــب                يف املقابــل،  و  .                 خفــض الت                                       مل حيــرز أي تق

    .                    لليونيفيل يف تل أبيب
            تتـهم هبـا                                        حلكومة اللبنانية شكوى إىل جملـس األمـن         قدمت ا        يناير،   /               كانون الثاين   ٩   يف   و  -    ٣٧

  .                     معلومــات واالتــصاالت     ته لل                لبنــان وشــبك     علــى                                        اإلســرائيلية بــشن حــرب إلكترونيــة        َ   احلكومــةَ
                                           التــدابري املمكنــة لوقــف هــذا العــدوان       كــل                      اليونيفيــل اختــاذ     مــن                               طلــب أيــضا اجلــيش اللبنــاين   و

   ي                    دول األعمــال العــاد     يف جــ                      الــسلكية والالســلكية            االتــصاالت                    وإدراج انتــهاكات            اإلســرائيلي
     .                الجتماعات الثالثية ل
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       طـول                        عالمـات مرئيـة علـى        ع    وضـ                                 العمـل مـع الطـرفني علـى                 أيـضا                        وواصلت اليونيفيـل      -    ٣٨
          نقطـة      ٣٠٠         مـن                  لـت األلغـام    ا               اليونيفيـل أز          كانـت             ينـاير،    /                   كـانون الثـاين      ٢٩    ويف    .           اخلط األزرق 

   . ة     نقط   ١٨٢   من   ت    حتقق        نقاط و   ٢٠٣                نقطة واستحدثت    ٢٣٠    ات    قياس      وحددت 
                              جلهــود فريــق الــدعم الــدويل    ال ا   تكم    اســ و            لليونيفيــل               االســتراتيجية           ولويــات  األ         يف إطــار  و  -    ٣٩
                      تيــسري بنــاء قــدرات              مــن أجــل        العمــل       بعثــة           واصــلت ال  ،                 اجلــيش اللبنــاين        قــدرات               أجــل تعزيــز      مــن
         املنطقـة                  الـيت تتركـز يف       و  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                  مبوجـب القـرار               أذون هبا          هام امل                 على القيام بامل       جليش   ا

      الـيت           تراتيجي،              لحـوار االسـ     ل                  اللجنـة الدائمـة          وعقـدت    .                                          الواقعة بـني هنـر الليطـاين واخلـط األزرق     
ــضم  ــاين،          تـ ــيش اللبنـ ــن اجلـ ــثلني عـ ــة   و                                    ممـ ــة اللبنانيـ ــة  (                        احلكومـ ــدفاع ووزارة اخلارجيـ   )                                   وزارة الـ

          ينـــاير،  /                   كــانون الثــاين    ١٧    يف  ا    عــ  ا                                                مكتــب املنــسق اخلــاص لــشؤون لبنــان، اجتم      و              واليونيفيــل  
        ناشـئة                           ، يف سـياق املبـادرات ال    ه       أهدافـ     ه و        مقاصـد  و                             نطاق احلـوار االسـتراتيجي            خالله           استعرضت  

                                        اململكــة العربيــة الــسعودية، واخلطــة            ا مــؤخرا    هبــ                      واهلبــة الــيت تعهــدت                       ريــق الــدعم الــدويل  ف     عــن 
    .       منها         ال يتجزأ ا                   حلوار االستراتيجي جزء      يشكل ا    اليت                    لتطوير قدرات اجليش،        اخلمسية 

  
                        نزع سالح اجلماعات املسلحة  -     جيم  

ــراره    -    ٤٠ ــام   )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                       يــــدعو جملــــس األمــــن يف قــ ــذ الكامــــل لألحكــ                                         إىل التنفيــ
ــرارين        ذات ــائف، والقـ ــاق الطـ ــن اتفـ ــصلة مـ ــيت  )    ٢٠٠٦   (    ١٦٨٠    و  )    ٢٠٠٤   (    ١٥٥٩                                                   الـ          ، الـ

                                                                           اجلماعات املسلحة يف لبنـان، حـىت ال تكـون هنـاك أي أسـلحة بـدون                                      تطالب برتع سالح كل     
   .           اللبنانية                                                    موافقة احلكومة اللبنانية وال سلطة باستثناء سلطة احلكومة

                                                                              زال احتفــاظ حــزب اهللا وغــريه مــن اجلماعــات بالــسالح خــارج نطــاق ســيطرة           ومــا  -   ١ ٤
                             سـلطتها بـشكل كامـل علـى                                                                               الدولة اللبنانية حيد من قدرة الدولـة علـى ممارسـة سـيادهتا وبـسط             

                                                                                         وظل حزب اهللا يقر علنا بأنه حيتفظ بقدرة عسكرية كبرية مستقلة عـن قـدرة الدولـة                   .        أراضيها
                  وتؤكـد احلكومـة       .                                                                                          اللبنانية، قـائال إهنـا تـشكل رادعـا ضـد عـدوان حمتمـل مـن جانـب إسـرائيل                    

  .       جـديا    ا                   ، تـشكل هتديـد          صواريخ                     كميات كبرية من الـ               اليت تشمل                                 اإلسرائيلية أن هذه األسلحة،     
                                    الـسيطرة علـى سـالح حـزب اهللا،                                        انتهاج املقاربـة املتعلقـة ب                                 الرئيس سليمان الدعوة إىل            وواصل  

                                                                                                           وردت يف ورقـة اسـتراتيجية الـدفاع الـوطين الـيت كـان قـدمها كأسـاس للمناقـشة يف إطـار                         يت  ال
                     حلــوار الــوطين خــالل        يئــة ا   ُ                    ومل ُيعقــد أي اجتمــاع هل  .     ٢٠١٢        ســبتمرب  /                         احلــوار الــوطين يف أيلــول

    .                      فترة املشمولة بالتقرير  ال
  .        لبنـان    يف                     قـوض االسـتقرار                 منتـشرة وت                       خارج سيطرة الدولة             الواقعة        سلحة              وال تزال األ    -    ٤٢

          إرهابيـة                   بينـها تفجـريات                                                                 وخالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير، وقعت حوادث عنـف متكـررة،    
ــاالت و ــداءات             واغتي ــاين            اعت ــى اجلــيش اللبن ــاين   ١٩     فــي  ف  .                        عل ــشرين الث ــوفمرب،  /                  ت ــع  و         ن        تفجــري      ق
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                          قتـل مـا ال يقـل عـن             ، أدى إىل ة                               بريوت استهدف الـسفارة اإليرانيـ    يف      عبد                مبنطقة بئر ال           انتحاري  
       يـادي   ق        اغتيـل           ديـسمرب،   /              كـانون األول  ٤   ويف   .          آخـرين    ١٤٠                           شخصا وإصابة ما يزيد على    ٢٣
                  حـصل اعتـداءان              ديـسمرب،    /                كـانون األول     ١٥   يف   و  .             يف بـريوت            اللقيس    حسن       هو          حزب اهللا    يف  

                             إىل قتــل جنــدي ومخــسة مــن       يــا                              لجــيش اللبنــاين يف صــيدا، أد                     للتفتــيش تــابعني ل              علــى حــاجزين
         البقـاع          يف سـهل                                ديسمرب، انفجرت سـيارة مفخخـة    /              كانون األول    ١٧    ويف    .  ني      املزعوم         املعتدين  

        كـانون     ٢٧    ويف    .                   أدى إىل قتل شخصني       ما          زب اهللا    حل            خميم تدريب                              قرب من موقع أفيد بأنه         بال
                   رئـيس الـوزراء    ي        مستـشار                   وهـو مـن كبـار      ،        شـطح              لـسابق حممـد           الوزير ا        اغتيل          ديسمرب،   /    األول

ــريوت، أد   ــسيارة مفخخــة يف ب ــري، ب ــضا    ت                                               ســعد احلري ــل مخــسة أشــخاص آخــرين         أي   .                                 إىل قت
       أوقـع                      يف ضـاحية بـريوت                           مبنطقة حارة حريـك                    هجوم انتحاري           ، وقع        يناير /               كانون الثاين   ٢  يف و
ــاير /                 كــانون الثــاين  ١٦  يف  و  .         جرحيــا  ٧٧         قتلــى و    ٥         آخــرون     ٢٦ُ      ُجــرح     اص و       أشــخ ٣     تــل  ُ قُ  ،        ين
                 ينـاير، قتـل يف    /               كانون الثـاين   ٢١    ويف    .      لبقاع            يف سهل ا                  يف مدينة اهلرمل                سيارة مفخخة         انفجار   ب

   ويف   .                   آخـــرون جبـــروح  ٣٥        أصـــيب             أشـــخاص و ٤                     يف حـــارة حريـــك                         تفجـــري انتحـــاري آخـــر
   ويف    ى،     تلـ    ق ٣             دى إىل سـقوط        مـا أ    ،       رمـل   اهل                                انتحـاري سـيارة مفخخـة يف               فجـر           فرباير،   /    شباط  ١
                  قتـل االنتحـاري        إىل              جنوب بريوت                    منطقة الشويفات               انتحاري يف                   ، أدى اعتداء       اير  فرب /    شباط  ٣

       دولـة    ال           النـصرة و                مهـا جبهـة                         تنظـيم القاعـدة                                          وقد أعلنـت مجاعتـان مرتبطتـان ب         .           وجرح شخصني 
    .        عتداءات               ا عن بعض هذه اال م ه ي       مسؤوليت       والشام        العراق   يف         اإلسالمية 

   ب             مـنطقيت بـا                              رة املشمولة بالتقرير بني              خالل الفت                         ، تكررت أعمال العنف              يف طرابلس  و  -    ٤٣
          تـشرين    ٣٠  يف      دارت                   االشـتباكات الـيت          وقعـت    وأ  .         اجملـاورة           العلويـة                 ة وجبـل حمـسن    ي    السن         التبانة  
           كـــانون  ٢   ويف   .          جرحيـــا  ٧٠               أكثـــر مـــن     و                           بينـــهم جنـــدي لبنـــاين          قتـــيال     ١٢         نـــوفمرب  /        الثـــاين
        سـيتوىل             اللبنـاين           اجلـيش                                         حكومة تصريف األعمال جنيب ميقايت أن                           ديسمرب، أعلن رئيس     /    األول

  ة            حتـت إمـر            وتوضـع                          األمنيـة يف املدينـة                                  وأنه سيجرى تعزيز األجهزة                يف طرابلس                  مسؤولية األمن   
         القيـام                    ديـسمرب أثنـاء      /                كـانون األول    ٥               آخـرون يف      ٦                     جندي لبناين وجـرح           الحقا      تل   ُ قُ و  .     اجليش

         دد مـن         يف عـ                    طائفة العلويـة      ال            أفرادا من      ن   و    مسلح       ستهدف  وا  .       املدينة               لفرض األمن يف            دوريات   ب
                            مـسلحون جمهولـون النـار                      أطلـق خاللـه            ديسمرب   /              كانون األول    ١١   يف                           عتداءات، بينها اعتداء      اال

                                  انـدالع العنـف يف طـرابلس خـالل            وأدى    .          ح خطـرية   و    جبـر            أصـابومها    و           العلـويني                      على اثـنني مـن      
             أكثـر مـن                       جنـدي لبنـاين، و            ينـهم       ، ب          قتلـى   ٧                      مـا ال يقـل عـن            سقوط             يناير إىل    /                 شهر كانون الثاين  

     .              جنود لبنانيني ٥            ما ال يقل عن      ينهم    ب ،    جرحيا    ٤٨
         احتـواء              عتـداءات و                                            يف مجيع أحناء البلد من أجل منـع اال          ه ر ا ش ت ن ا                     واصل اجليش اللبناين     و  -    ٤٤

           ، بينـها                    سـيارات مفخخـة                      اجلـيش اللبنـاين           وفكـك   .                  عناصـر املـسلحة              عتقـال ال                    العنف ومواجهة وا  
   .       نـوفمرب  /                   تـشرين الثـاين      ٢٩      يف                       نـوفمرب، ويف زحلـة     /               تشرين الثاين    ٢٢                   يف سهل البقاع يف            سيارة  
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ــسمرب،  /              كــانون األول  ٢٢   ويف  ــ ن ا         دي ــدة     ت ــاين يف بل ــصويري                               شر اجلــيش اللبن ــة       البقاع          ال ــواء      ي          الحت
     يـد              ديـسمرب، أف   /                كـانون األول     ٣٠    ويف    .          قتلـى   ٤                          عـشريتني أدى إىل سـقوط                     مـسلح بـني             اشتباك  

      مجلـة               ؤوليتها عـن                  اليت أعلنـت مـس           املتطرفة                                 ، أحد قياديي كتائب عبد اهللا عزام      اجد  امل      ماجد       بأن  
                                   ، مــريض جــدا وهــو حمتجــز لــدى                      الــسفارة اإليرانيــة                                           تفجــريات بينــها الــتفجري الــذي اســتهدف  

       اجلــيش        واجــه  و  .        ينــاير /                 كــانون الثــاين ٤            االحتجــاز يف       قيــد       اجــد   امل      تــويف       وقــد   .                خمــابرات اجلــيش
ّ           وّجه إليهم                   عبد اهللا عزام و                             مقاتلني آخرين من كتائب              اللبناين      إىل    ن و            ن العـسكري   و        ن العام  و    املدع 

         وهـو          األطـرش   ُ            اعُتقل عمـر            يناير،   /               كانون الثاين    ٢٢   يف   و  .                               هتمة االنتماء إىل هذا التنظيم            املتهمني  
  ُ      اعُتقـل           فربايـر،   /         شـباط    ١٢    ويف    .                                             لدوره يف شن اعتـداءات حـصلت مـؤخرا              مطلوب      سين       مقاتل  

                    اكتـشاف وتفكيـك              ، وجـرى                          كتائب عبد اهللا عـزام       يف       ري  كب                         الذي أفيد بأنه قيادي                  نعيم عباس،   
    زرع           مــسؤولية        تهمــة           املتــهمني ب              علــى أولئــك   ن  و                     حكــم قــضاة عــسكري  و  .   تني        مفخخــ ني       ســيارت

   /                كـانون األول    ٣                              مـن املـشتبه فـيهم يف          ٩                               مبا يف ذلك حكم باإلعدام على          ،                  السيارات املفخخة 
                      الــضاحية اجلنوبيــة                                                        ختطــيط فاشــل لعمليــة تفجــري مبنطقــة املعمــورة يف                           ديــسمرب لــضلوعهم يف  

   .      أكتوبر /          تشرين األول  يف
 ُ                                                                                          ُيحــرز أي تقــدم علــى صــعيد تفكيــك القواعــد العــسكرية التابعــة للجبهــة الــشعبية    ومل  -    ٤٥

                احلـوار الـوطين          هيئـة                       وكـان املـشاركون يف      .                                        القيـادة العامـة وفـتح االنتفاضـة         -               لتحرير فلسطني 
ُ   ِّ    ُيعـرِّض                                 زال وجـود تلـك القواعـد               ومـا   .                    تلـك القواعـد                   وجـوب تفكيـك         ٢٠٠٦                 قرروا يف عـام     

  -             اللبنانيـة                                                                   ويعرقل قدرة الدولة على رصـد ومراقبـة أجـزاء مـن احلـدود                   للخطر                      السيادة اللبنانية   
     .                   السورية بصورة فعالة

        عناصــر                                            يف عــني احللــوة ومنطقــة الــتعمري مــالذا ل                           خمــيم الالجــئني الفلــسطينيني   ُ       واســُتخدم   -    ٤٦
 َ     قَتـل           ديـسمرب،   /              كـانون األول  ١   ويف   .         األسـري    أمحد       ُ                            السنة، ُيزعم أن من بينهم الفار                  متشددة من   

                وخـالل أعمـال      .          جبـروح             اثنني آخرين         أصابوا                  أعضاء فتح و                          َ      ن من مجاعة جند الشام أحدَ      و ل    مقات
           كـانون     ٢٥    ويف    .                        أصـيب آخـران جبـروح               تـاليني،                         على مدى اليـومني ال                     اليت أعقبت ذلك           العنف  
  .                وقـوع إصـابات                                         عـني احللـوة مـن دون التـسبب ب          يف        فخخـة                               ديسمرب، انفجـرت سـيارة م      /    األول
    .         عني احللوة  يف                         ن شخصا على صلة حبركة فتح       ن جمهوال ا ح   مسل    قتل        فرباير،  /      شباط ١   ويف 

  
                                  حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود  -     دال  

                                            أن علــى مجيــع الــدول أن متنــع بيــع      )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                 قــرر جملــس األمــن يف القــرار      -    ٤٧
                                                                    لحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد مـن كـل األنـواع، مـن                                                                  تزويد أي كيـان أو فـرد يف لبنـان بأسـ              أو

  .                                                                                                              جانب مواطنيهـا أو انطالقـا مـن أراضـيها أو باسـتخدام الـسفن والطـائرات الـيت ترفـع علمهـا                      
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                                                                                                 وطالــب اجمللــس أيــضا حكومــة لبنــان بتــأمني حــدوده وغريهــا مــن نقــاط الــدخول ملنــع دخــول  
     .                                                  األسلحة أو ما يتصل هبا من عتاد إىل لبنان دون موافقتها

                                                                                     ودأب ممثلو احلكومة اإلسرائيلية على االدعاء بوجود عمليات مستمرة لنقـل األسـلحة               -   ٨ ٤
ــسورية     ــة ال ــات كــبرية إىل حــزب اهللا عــرب احلــدود اللبناني ــذه     .                                                                   بكمي ــم املتحــدة ه                                 وتأخــذ األم

               وأعـرب ممثلـو     .                                                               االدعاءات على حممل اجلد، ولكن ليس يف وسعها التحقق منها بشكل مستقل 
      حـزب                           أسـلحة متطـورة إىل       ات   مـ  و  نظ م                   من احتمال نقـل             العميق                عن قلقهم      ية      سرائيل  اإل      كومة    احل
                           وقـد دأب حـزب اهللا علـى        .                                         مزاعم نقل األسلحة الكيميائيـة إليـه            ينفي           حزب اهللا            ما برح    و  .   اهللا

   .                   ال يعتزم احلصول عليها            التأكيد أنه 
          ومنـع                                                                                        وواصل اجليش اللبنـاين انتـشاره يف املنـاطق احلدوديـة ملكافحـة هتريـب األسـلحة                  -    ٤٩

                            يف العديـد مـن احلـوادث        و  .                                                                           حتركات العناصر املـسلحة بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية             
ــاين  /            كــانون األول         يف شــهري               الــيت وقعــت   ــاير، اعتقــل   /                         ديــسمرب وكــانون الث ــاين     اجلــ                  ين              يش اللبن

ــسورية ســوريني      ــة ال ــة العربي ــع اجلمهوري ــن احلــدود م ــالقرب م ــضهم أســلحة            يف حــوزة                                                                       ب   .                 بع
                                              عدد من اإلصابات نتيجـة للقتـال بـالقرب مـن                  أفيد عن وقوع        ديسمرب،  /   ألول           كانون ا    ٢١   ويف

                                                        مقـاتلي حـزب اهللا وعناصـر مـسلحة مـن املعارضـة                                      ، علـى مـا يبـدو،            بـني                           بلدة النحلـة يف سـهل       
        أثنـاء                 لـة باألسـلحة     َّ حممَّ        مركبـة                   اجلـيش اللبنـاين           اعتـرض           ينـاير،   /                 كـانون الثـاين    ٣٠     ويف  .         الـسورية 

    .   ية      البقاع                 دخول بلدة عرسال         يف حماولة ل           السورية،                 اجلمهورية العربية      ها من  ر و  عب
        أعمـال   و               إطـالق نـار          مشلـت                                                            وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقعت حوادث متكـررة           -    ٥٠

      عـدد   ب             ، مما تسبب     ة    سوري                         من اجلمهورية العربية ال          لبنان      إىل                            عرب احلدود وإطالق صواريخ          قصف  
               بلـدة عرسـال          علـى             صـواريخ         سقطت         ناير،   ي /               كانون الثاين    ١٧    ويف    .              ألضرار املادية  ا          اإلصابات و 

     تـل          ُ    ينـاير، قُ   /               كانون الثاين    ٣١    ويف    .         آخرين  ٧               أشخاص وإصابة      ٧              دى إىل مصرع        ا أ      ية م      احلدود
                       اجلمهوريــة العربيــة        مــصدره                    عكـار جــراء قــصف                              أصــيب عــدد آخــر جبــروح يف                  مـواطن لبنــاين و 

                     ورية مـا ال يقـل                   لحكومة الـس               التابعة ل                   طائرات اهلليكوبتر          عدد من    و   ة      طائر     شنت       كما    .        السورية
         صـادرين           بيـانني                ويف أعقـاب      .  ن ا           لبنانيـ   ن ال ي    قتـ                سقط جراءهـا               لبنان،       داخل             غارات جوية      ٥    عن  
          ، أطلـق     ته                      من انتـهاكات سـياد           لبنان              الدفاع عن                              تعلنان فيهما عزمها على                            السلطات اللبنانية      عن

   .     ديسمرب /   ألول         كانون ا  ٣٠                           سورية يف األجواء اللبنانية يف                    النار يف اجتاه طائرة              اجليش اللبناين 
َ   وجاهَر    -    ٥١                                                        يف القتـال الـدائر يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        ته                        حزب اهللا باستمرار مشارك       
                          ناصـر لبنانيـة أخـرى                       عـن مـشاركة ع         فيد   أ و  .           تلوا هناك                     ُ     قاتلي حزب اهللا الذين قُ                  نظم جنازات مل   و

ــسورية  ــال إىل جانــب املعارضــة ال ــرئيس ســليمان     .                                         يف القت ــع األطــراف          مناشــدة                            وواصــل ال                  مجي
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                احلـوار الـوطين        هيئة                                      عليها يف إعالن بعبدا خالل جلسة            اتفق                                     االلتزام بسياسة النأي بالنفس اليت      
     .    ٢٠١٢      يونيه  /        يف حزيران

              فربايــر بلــغ  /      شــباط    ١٥     فــي  ف  .                                                          وال يــزال تــدفق الالجــئني الــسوريني إىل لبنــان يف ازديــاد  -    ٥٢
                األمــم املتحــدة          مفوضــية                                                        الــذين تــسجلوا أو ســعوا إىل تــسجيل أنفــسهم لــدى                   عــدد الــسوريني 

  .                     ً                                     يف املائــة منــهم تقريبـــاً مــن النــساء واألطفـــال      ٨٠  ،        ســـوري     ٩٢٧     ٠٠٠                   لــشؤون الالجــئني   
                     وباإلضــافة إىل ذلــك،   .            اليونيفيــل                   يف منطقــة عمليــات               الجــئ مــسجل    ٤٢     ٩٠٠              ويــشمل ذلــك 

            ، ولكنـهم                           اللجـوء إىل لبنـان                                         يف اجلمهورية العربية السورية إىل           فلسطيين     الجئ      ٥٢     ٠٠٠     سعى  
   /                كـانون األول     ١٦    ويف    .                                علـى الـدخول إىل لبنـان        ا         ، قيـود      ٢٠١٣       أغسطس   /  آب     منذ           يواجهون  

               تـدعو تـوفري              ، الـيت               لـسورية    سة د ا س                                                            ديسمرب، أطلقت األمم املتحدة خطة االستجابة اإلقليميـة الـ         
       ويلـيب    .         احلكومـة       مـن                  مليـون دوالر         ١٦٥                      يـشمل نـداء لــ              دوالر،            مليار    ٧ , ١              للبنان قدره         متويل  
ــس      هــذا ــداء االحتياجــات اإلن ــغ                                الن ــع يبل ــسوريني    ٥ , ١                            انية لعــدد متوق                                    ماليــني مــن الالجــئني ال
ــسطيين        الجــئ    ١٠٠     ٠٠٠  و ــسورية           فل ــة ال ــة العربي ــن اجلمهوري ــدين      ٥٠     ٠٠٠  و                                           م ــن العائ                  م

                     بلــغ متويــل خطــة    و  .     ٢٠١٤               نهايــة عــام                                           ماليــني مــن املتــضررين اللبنــانيني ب    ٥ , ١   و            اللبنــانيني 
                 الـذي دعـت         دوالر      يـني        بال  ٦ , ١          هدف الـ                  يف املائة من       ٥١         نسبة                              االستجابة اإلقليمية اخلامسة،  

                                                            يعيشون يف مـساكن دون املـستوى املطلـوب ويفتقـرون إىل                                   العديد من الالجئني        زال ي      وال  .     إليه
           املـأوى         تـوفري                وال يـزال      .                                                                       اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك املياه النقية ومرافـق الـصرف الـصحي            

     .     لبنان          منطقة يف  ١     ٦٠٠                                 بالنظر إىل تشتت الالجئني يف أكثر من                 املناسب يشكل حتديا 
                                                                                     الشركاء يف اجملال اإلنساين تنفيـذ برنـامج االسـتعداد لفـصل الـشتاء للتخفيـف                      واصل   و  -    ٥٣

               وكـاالت األمـم           فـزادت    .                                                 اإلضـافية النامجـة عـن اخنفـاض درجـات احلـرارة                تحـديات              من حدة ال  
                       ه االسـتجابة الوطنيـة       توجي      وبغية   .                                        الرامية إىل دعم اجملتمعات احمللية املضيفة                     من إجراءاهتا          املتحدة

        البنــك        شــارك            لبنــان،      علــى            االقتــصادية   -                                 اآلثــار اإلنــسانية واالجتماعيــة      حــدة                 والتخفيــف مــن 
     مـن                           ألنـشطة ذات األولويـة       ل                 خريطة الطريـق               يف وضع                                     واألمم املتحدة واحلكومة اللبنانية          الدويل

        الـدويل            املـؤمتر                              ، قدمتها حكومـة الكويـت يف                                                      أجل تثبيت االستقرار إزاء الرتاع الدائر يف سورية       
  ني                                        الـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحن              وأنشئ    .  ة                                    للماحنني لدعم الوضع اإلنساين يف سوري            الثاين
    .       ملساعدة            توجيه تقدمي ا           خيار إضايف ل ك

ــسوريات يف      -    ٥٤ ــساء والفتيــات الالجئــات ال ــزال وضــع الن ــان،                                                              وال ي                      كمــا هــي احلــال          لبن
           ، وتقـدمي           البغـاء                                     لتكيـف للحفـاظ علـى بقـائهن                          وتشمل آليـات ا     .                           أماكن أخرى، صعبا للغاية     يف

       مزيــد                             لــذا مــن الــضروري تــوفري   .        فتيــات                      ، والــزواج املبكــر لل         املــساعدة                         اخلــدمات اجلنــسية لقــاء 
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                 إسـاءة معاملـة    و       جنـسي           اسـتغالل        َّ                  مـا يبلَّـغ عنـه مـن                                        احلماية والدعم الالزمة ملكافحـة             آليات     من
     .   حترش   ة و    بدني

  
        ودية                            األلغام األرضية والقنابل العنق  -     هاء  

                                                                                                   فريق األمم املتحـدة لـدعم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام مـن قـدرات مثانيـة أفرقـة                      َ َق  َّ حتقَّ  -    ٥٥
        تـابعني                    ل إلزالة األلغام     ه                                       للتخلص من الذخائر املتفجرة وفريق مؤ            فريقني                    ً      إلزالة األلغام يدوياً، و   

           وعملـت    .    قرير                         الفترة املـشمولة بـالت                       اليونيفيل خالل                    يف منطقة عمليات                          لليونيفيل، جرى نشرها    
                                                        مـن األراضـي اخلطـرة إلتاحـة إمكـان الوصـول إىل                ٢    م  ١     ٦٥٦                    تطهري أكثـر مـن                      اليونيفيل على   

     مـن           املمتـدة               يف الفتـرة   ، ا   هتـ   مر  ود    ً      ً          لغماً مضاداً لألفـراد      ٦٦       على   ت   عثر        ، كما                   نقاط اخلط األزرق  
          زيــارة   ٨٤                  عمليــة حتقــق و  ٧ ٢       فريــق   ال       أجــرى  و  .        فربايــر /        شــباط ٢           نــوفمرب إىل  /                 تــشرين الثــاين ١
      نظــم       كمــا    .              ً       ً      ً         زيــارة واجتماعــاً وبيانــاً عمليــاً    ٨٢   ى                                         ضمان اجلــودة يف مواقــع العمليــات، وأجــر   لــ

        لبنـان                                     عضوا من أعضاء فريق مـراقيب        ١٥    لـ                                       ريبية للتوعية بالذخائر غري املنفجرة             ورة تد  د        الفريق  
    .  “                                 السليمة واآلمنة يف البيئات امليدانية        املقاربة  ”            يف إطار دورة           اليونيفيل            من أفراد   ١١  و

ــاين لألعمــال املتعلقــة باأللغــام      -   ٦ ٥ ــاد املركــز اللبن ــه  ب                                                          وأف ــام       أن ــدة مــن         ق ــرة املمت                                خــالل الفت
ــاين   ١ ــشرين الث ــوفمرب إىل  /                ت ــاين   ٣١           ن ــانون الث ــتطهري  /                  ك ــاير ب ــن   ٢   م   ٥٥٩     ٣٣٤                  ين          األراضــي       م

ــر       ــارك، ودم ــاطق مع ــام ومن ــول ألغ ــت حق ــرة، مشل ــة    ٧٠٩                                                            اخلط ــة            قطع ــذخائر العنقودي ــن ال                                م
     .                    ألغام مضادة لألفراد ٨  و               غري املنفجرة          من الذخائر       قطعة    ٢١٠  و 
  

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

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

                   واجلـيش اللبنـاين                 اللبنانيـة                      القـوى األمنيـة                                              على مجيع األراضي اللبنانية، ومتكـني          ية     لبنان  ال      كومة    احل
                                                                                           احلــدود ملنــع دخــول األســلحة أو مــا يتــصل هبــا مــن أعتــدة يتطلــب ترســيم احلــدود              مــن تــأمني

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

        عـن       ٢٠٠٧          أكتـوبر    /              تشرين األول    ٣٠       املؤرخ                           نطقة الوارد يف تقريري                             للتحديد املؤقت لتلك امل   
   .                        اجلمهورية العربية السورية               قبل إسرائيل أو   ن  م   )S/2007/641 (   )    ٢٠٠٦ (      ١٧٠١             تنفيذ القرار 
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                                          أمن وسالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -       ثالثا  
                                                                         تعاوهنــا الوثيــق مــع الــسلطات اللبنانيــة لــضمان ســالمة وأمــن مجيــع             اليونيفيــل         واصــلت   -    ٥٩

           واملراجعــة                                                                             ، باإلضــافة إىل تطبيــق تــدابري التخفيــف مــن حــدة املخــاطر اخلاصــة هبــا،        بعثــة          أفــراد ال
    .             لتوعية بسالمة         ألفرادها ل              دورات تدريبية       إجراء               طتها األمنية، و         املستمرة خل

                                                                 رصــد اإلجــراءات يف احملــاكم العــسكرية اللبنانيــة ضــد أشــخاص               اليونيفيــل          وواصــلت   -    ٦٠
                                         خطــرية ضــد حفظــة الــسالم التــابعني                 اعتــداءات                                                يــشتبه يف قيــامهم بــالتخطيط أو بارتكــاب    

ــ        ويف قــضي  .            لليونيفيــل ــداءان خطــريان يف عــام      ُ تني ُش        حمكمــة                  ، تنظــر فيهمــا     ٢٠٠٨                                      ن فيهمــا اعت
                                     مــن املقــرر عقــد جلــسات اســتماع                    ، علــى التــوايل،                                            االســتئناف العــسكرية واحملكمــة االبتدائيــة 

      ٢٠٠٧       عـامي  ُ                                  ُشن فيهمـا اعتـداءان خطـريان يف                   يف قضيتني     .    مايو /       أيار  ٢         مارس و    /       آذار   ٢٧  يف
                         االعتـداءات ومـا زالـت                     شتبه يف ارتكـاهبم              حتديـد املـ                بعـد مـن                  التحقيقـات                ، مل تتمكن        ٢٠١١  و

ــدة                                                القــضيتان عــالقتني يف انتظــار احلــصول علــى    ــة جدي ــ  ال       كمــا   .                أدل ــا      زال    ي ــق جاري   يف                    التحقي
ُ                                      قضيتني أخريني ُشن فيهما اعتداءان خطريان يف عـام              حاالت                  حتقيـق جديـد         ُ         وقـد فُـتح       .     ٢٠١١              

ــ      شــخص             باعتقــال        ينــاير /                 كــانون الثــاين  ٢٠  يف          القيــام   ب  ا    عقــ   يف أ            يف اإلعــداد            يف ضــلوعه     شتبه  ُ ُي
    .          اليونيفيل   ضد         إرهابية         عتداءات  ال
    

           يف لبنان     ؤقتة                     ر قوة األمم املتحدة امل ا ش   انت  -  ا     رابع  
    ً    فـرداً،      ١٠     ١١٣             لليونيفيـل                                          ، بلـغ إمجـايل القـوام العـسكري                 ينـاير  /                 كانون الثـاين     ٢٧   يف    -    ٦١
      ً    موظفــاً  ٤ ٣ ٦  و   ني     دولي      ني الــ   وظف         مــن املــ    ٠١ ٣                              وتــألف العنــصر املــدين مــن    .          امــرأة ٥ ٦ ٣   هم    نــ  بي

       ً       ً              مراقبـاً عـسكرياً مـن        ٢ ٥                  مـا جمموعـه           ويـشكل   .                           امرأة، علـى التـوايل      ٢  ١٦      و    ٠ ٩    هم     بين     ً   وطنياً،  
     .           اليونيفيل          ً    أيضا جزءاً من ،   تان       هم امرأ ن                                 هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة، بي

                     ا؛ وباتـت مكونـة             تناوهب  ة        الفنلندي  -         يرلندية         كتيبة األ   ال               نوفمرب، أكملت    /               تشرين الثاين   يف  -    ٦٢
           املاليزيـة            الكتيبـة     زت              ينـاير، أجنـ   /                  ويف كـانون الثـاين    .           أيرلنديـة        سـرية   و   تني         فنلنـدي                ن مـن سـريتني     اآل

     .            القطاع الغريب   إىل                  من القطاع الشرقي                إعادة انتشارها 
                                 البحريـــة تتـــألف مـــن ثـــالث                              كانـــت الفرقـــة الـــضاربة           ينـــاير،  /                   كـــانون الثـــاين  ٢٧  يف  و  -    ٦٣

     .   بتر            وطائريت هليكو                     زوارق دورية سريعة ٤          فرقاطات و 
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           املالحظات  -       خامسا 
      جــرى                                الفتــرة املـشمولة بـالتقرير،                 الـيت شـهدهتا                                  احلـوادث اخلطـرية واالســتفزازات         رغـم    -    ٦٤

ــان وعلــى طــول اخلــط األزرق وهــذا              جــدير       أمــر                                                                                     احلفــاظ علــى اســتقرار نــسيب يف جنــوب لبن
           لــى هــذا        فــاظ ع حل ا        ويتــسم   .         املنطقــة و                                                           باملالحظــة بــالنظر إىل احلالــة يف أمــاكن أخــرى يف لبنــان   

                          شـيد بـاجليش اللبنـاين              إنـين أ    .        اإلقليمي          واألمن                          االستقرار اهلش يف لبنان                   باألمهية يف صون           اهلدوء  
            مـن خـالل              قتاليـة                                      احلفـاظ علـى وقـف األعمـال ال                               لتـصميمهما علـى                               وجيش الدفاع اإلسـرائيلي   

   ضا     أيـ          يـشجعين    و  .                        االتـصال والتنـسيق        ا يف          ترتيباهتـ     من        سيما                                      االستفادة من وجود اليونيفيل، وال    
  .               بنــاء الثقــة                بنــاءة يف جمــال         تــدابري          يف اختــاذ             اليونيفيــل                  يف التعــاطي مــع         لطــرفني                     الرغبــة املــستمرة ل

               علـى ضـرورة                    بـشكل إضـايف                                           مؤخرا يف مجيع أحناء لبنـان يؤكـد               حصلت                    عدد احلوادث اليت       إن
     .                                       منع أي تصعيد للتطورات على طول اخلط األزرق            ني العمل على      الطرف  ة     واصل م

                                    حتقيق وقف دائم إلطـالق النـار يف            حنو        تقدم                    إزاء عدم إحراز                ورين القلق                وال يزال يسا    -    ٦٥
ــرار   ــو املتـــوخى يف القـ           اخلـــاص  ي       منـــسق              قـــد واصـــل    و . )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                                 الـــرتاع، علـــى النحـ

    ددة                 اذ خطـوات حمـ        اختـ      دف ب     اهلـ    ا                           الطرفني على حتقيـق هـذ          عمل                                   واليونيفيل التأكيد على ضرورة     
                                                   وما زلت أشجع الطرفني على االلتزام جمددا بوقـف           .                                      ووضع األساس لتحقيق تقدم يف املستقبل     

   .              تحقيق هذا اهلدف ل                  اخلاص واليونيفيل  ي                لى العمل مع منسق ع                 دائم إلطالق النار و
ــاة    و  -    ٦٦ ــف ملأسـ ــن األسـ ــرب عـ ــصرع                                  أعـ ــي         مـ ــدي يف جـ ــرائيلي يف                   اجلنـ ــدفاع اإلسـ                             ش الـ
       جنــدي                   الــذي قــام بــه       ؤســف         عمــل امل        هــذا ال                        لقــد كــان مــن شــأن    .  رب      ديــسم /            كــانون األول   ١٥
ــاين       مــن ــؤدي                   اجلــيش اللبن ــصعيد كــبري           أن ي ــذهلا                      إىل ت ــيت ب ــة ال ــوال اجلهــود اجلماعي              كــل مــن                                         ل

     . ن ا     الطرف و          اليونيفيل
  ،         قتاليــة                 هـذه األعمـال ال   ف  .        ديـسمرب  /              كـانون األول   ٢٩                              إين أديـن إطـالق الـصواريخ يف     و  -    ٦٧

      أرواح                                      قـف األعمـال القتاليـة، تعـرض               ولو  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١          للقـرار      ا        خطـري   ا      انتهاك           اليت تشكل   
          الــسلطات  ف   .                                  تقــويض الــسالم واألمــن يف املنطقــة                  علــى حنــو جــدي ب       وهتــدد        جــسيم       خلطــر         البــشر 

          صرح هلـم،                                                   كفالـة عـدم وجـود أفـراد مـسلحني غـري مـ                                                  تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن                    اللبنانية  
ــدة    أو ــا              أو أســلحة         أعت ــصرح هب ــري م ــاين،                        غ ــر الليط ــني اخلــط األزرق وهن ــة ب ــة الواقع                                                            يف املنطق
ــ    ّ وأالّ ــة  ُ ُت ــة   يف                            ستخدم األراضــي اللبناني                  ن حــق إســرائيل                    بــصرف النظــر عــ  و  .                       شــن أعمــال عدائي
                                      ال يتفق مع توقعات األمـم املتحـدة                       من جانبها                                                 الدفاع عن النفس، فإن إطالق نريان انتقامية        يف
                                                     هـذه التوقعـات أن يقـوم كـل طـرف بإخطـار                         ومن ضـمن      .       قتالية                           ما يتعلق بوقف األعمال ال      يف

                                                                                                 على الفور إذا أطلقـت النـار عليـه، وأن ميتنـع عـن الـرد، إال يف احلـاالت الـيت تتطلـب                             اليونيفيل  
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                             ليونيفيـل يف املقـام األول       ل            أن يتـيح           ذلـك                مـن شـأن         و  .                                              بوضوح الـدفاع عـن الـنفس علـى الفـور          
   .     تحقيق              يف جمايل األمن وال                    تنسيق استجابة فورية                       ية مع االعتداء عن طريق    عال ف         التعامل ب

                                           القرار معلقة وتتطلـب اختـاذ إجـراءات                     فروضة مبوجب                                    وال تزال االلتزامات الرئيسية امل      -    ٦٨
                                 أذون هبــا مــن منطقــة عمليــات      املــ                               حتميــة إزالــة األســلحة غــري            وال تــزال   .                      مــن جانــب الطــرفني 

                         يف ضــوء االســتقرار اهلــش           إحلاحــا                     يتــسم بطــابع أكــرب     جــل                     شكل مــسعى طويــل األ   تــ            اليونيفيــل 
   .     لبنان  يف
                                           إزاء استمرار إسـرائيل بـشكل شـبه يـومي                                           باإلضافة إىل ذلك، ال يزال القلق يساورين    و  -   ٩ ٦

                     لــسيادة اللبنانيــة  ل                                                                               عمليــات التحليــق فــوق األراضــي وامليــاه اإلقليميــة اللبنانيــة يف انتــهاك             القيــام ب
ــرار  ل و ــرائيلية إىل وقـــف          إنـــين   .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١         لقـ ــة اإلسـ ــرة أخـــرى احلكومـ ــو مـ ــل                                                            أدعـ       كـ

    .        اللبناين                   انتهاكات اجملال اجلوي 
ــ        احــتالل                               جــيش الــدفاع اإلســرائيلي يف                وإن اســتمرار   -    ٧٠                قريــة الغجــر      مــن       شمايل           اجلــزء ال

      ١٧٠١                                         ق يـــشكل انتـــهاكا مـــستمرا للقـــرار                   مشـــال اخلـــط األزر                 هلـــا الواقعـــة                      واملنطقـــة املتامخـــة 
    .      لقرار    ذا ا      وفقا هل           مشال الغجر،                     سحب قواهتا املسلحة من      واجب         إسرائيل        إن على   .  )    ٢٠٠٦ (

ــين   -    ٧١ ــى اخلــط              وإن ــان عل ــدم احملــرز يف وضــع عالمــات ظــاهرة للعي                                                                                    أرحــب مبواصــلة التق
                 التزام الطـرفني      فـ   .                غـري املقـصودة                                       يسهم يف منع االنتـهاكات الربيـة                 ما برح            ر الذي              األزرق، األم 

        حيويـا                      اخلالفيـة، سـيكون                          قـضايا الـشائكة و              بـشأن ال                                                     مبواصلة العمل مـع اليونيفيـل، مبـا يف ذلـك            
       احترام      ا بــ      تعهــد                             كــل مـن الفــريقني، فقــد         حتفظــات                     وبــصرف النظـر عــن    .                       إجنـاز هــذه العمليــة   يف

     .                         حددته األمم املتحدة، بكامله   ما        على حنو        األزرق،     اخلط
ــساورين القلــق إزاء           مــا زال  و  -   ٢ ٧ ــة حركــة             اســتمرار                        ي ــد حري ــل                                       احلــوادث الــيت تقي             اليونيفي
          أفرادهـا                                اليونيفيـل وسـالمة وأمـن                 حرية حركة       إن    .                                     تعرض سالمة وأمن حفظة السالم للخطر      و

      ١٧٧٣    و  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١             للقــرارين       وفقــا                               التنفيــذ الفعــال لواليتــها                            هــي جــزء ال يتجــزأ مــن  
     قــع                                                حريــة حركــة اليونيفيــل يف منطقــة عملياهتــا ت        كفالــة      عــن                       املــسؤولية الرئيــسية    إن    . )    ٢٠٠٧ (

    .                           على عاتق السلطات اللبنانية
ــا   -    ٧٣ ــان       وم ــأثر  ي            زال لبن ــ       ت ــة الــ     ب ــة العربي ــدائر يف اجلمهوري                وإنــين أشــجب    .  ة    سوري                                            الرتاع ال

         انطالقـا                                    املنـاطق احلدوديـة اللبنانيـة                                        واخلروقـات اجلويـة إىل داخـل                     إطالق النار                  أعمال القصف و  
ــة   ــة العربي ــاد احلــريب بــني                                مــن اجلمهوري                                                                           الــسورية، فــضال عــن حركــة املقــاتلني املــسلحني والعت

              النتـهاكات    ا  ربر              ال يعطـي مـ                                   م وتعليم احلدود بني البلدين                   تقدم يف ترسي              عدم إحراز       إن    .        البلدان
                  الـسورية ومجيـع                           اجلمهوريـة العربيـة                        وإنين أدعو حكومة      .                                     لسيادة اللبنانية من جانب أي طرف      ا
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              ته اإلقليميـة                          م سيادة لبنـان وسـالم     ا   حتر     وا                           على وقف انتهاكات للحدود                   املتحاربة فيها           األطراف  
     . )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١    و  )    ٢٠٠٦   (    ١٦٨٠    و  ) ٤   ٢٠٠   (    ١٥٥٩                      وفقا لقرارات جملس األمن 

                                  العربيـة الـسورية يف انتـهاك                                   ع الـدائر يف اجلمهوريـة         رتا                                    نين أدين مشاركة لبنـانيني يف الـ        إ  -   ٤ ٧
  يف          الـصادر                            ومبـادئ إعـالن بعبـدا                             احلكومـة اللبنانيـة            تنتهجها       اليت                            ة احلياد والنأي بالنفس        ياس  لس

ــران ــه  /        حزي ــذي       ٢٠١٢        يوني ــق        ال ــع ال        واف ــه مجي ــادة                 علي ــسياسيني       ق ــان          ال ــع        هيــب جب أ و  .            يف لبن       مي
                  الــوارد يف إعــالن      هــا   ام    التز        نــسجم و        ، مبــا ي   رتاع                املــشاركة يف الــ               االنكفــاء عــن                      األطــراف اللبنانيــة 

     .            النأي بالنفس                      وإعادة االلتزام بسياسة          لبنان ة    مصلح       ملا فيه      عوض            على العمل  ا   حثه    ، وأ     بعبدا
                       لبنان خـالل الفتـرة            شهدها                                                        دان جملس األمن بشدة األعمال اإلرهابية العديدة اليت              لقد    -    ٧٥

                   برية للعديــد مــن              عانــاة كــ          تــسببت مب                       العديــد مــن األرواح و                ، والــيت أودت ب                     املــشمولة بــالتقرير 
     لـيت                          اجلماعـات اإلرهابيـة ا     و  .               ألزمة احلاليـة      ا ل        وخطري  ا    جديد   ا     بعد     ميثل       هذا      إن    .                   اللبنانيني األبرياء 

                                   أكـرر دعـويت مجيـع األطـراف يف                أنـا    و  .           بأسـره                                               رتكب هذه األعمال هتدد أمن الشعب اللبنـاين        ت
                أن يقـف وراء                        الـشعب اللبنـاين                   كما أهيـب ب     .                        يف مواجهة هذا التهديد                   إىل رص الصفوف           لبنان  

  ه                      وســيلة ملواجهــة هــذ                     باعتبــار ذلــك خــري   ،     يــة      األمن ى    قــو  ال        اجلــيش و     هــا        مبــا في  ،                  مؤســسات الدولــة
                                                         لعنـف املتكـررة يف طـرابلس ال تـزال تـثري قلقـا               ا        جـوالت       إن    .  ة      قبولـ   امل      غـري       و          عـشوائية           األعمال ال 

     هـر   ظ                                              اجلـيش اللبنـاين هنـاك ويف أمـاكن أخـرى ي                                  عتـداءات الـيت تطـال                 العنف واال          كما أن     .      بالغا
        الــدول        هيــب ب                   ويف هــذا الــصدد، أ  .                                        نتــشار األســلحة خــارج ســلطة الدولــة ال             غــري مقبــول         واقعــا 

ــضاء  ــي          األع ــرار            أن تف ــا مبوجــب الق ــلحة     )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                              بالتزامه ــد األس ــع أو توري ــع بي                                      مبن
ــ  األ           يانــات أو    للك            ذات الــصلة          األعتــدة  و         الــدعم                                  ومــن الــضروري مواصــلة تــوفري    .   ان              فــراد يف لبن

ــع   ــسياسي الواسـ ــاق ل                      الـ ــسلطات            النطـ ــة   ألمن ا          لـ ــاب    و       يـ ــن العقـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــضائية ملكافحـ                                                  القـ
                    شــطح إىل األذهــان                                 اغتيــال الــوزير الــسابق حممــد             لقــد أعــاد   .                أعمــال العنــف     كــل          يتعلــق ب     مــا  يف

      جيـسد                     ة اخلاصـة للبنـان                          بـدء احملاكمـة يف احملكمـ      إن   .                      مثرية للقلق العميـق          بصورة                   اجلرائم السابقة   
     .               اإلفالت من العقاب             اخلضوع لذهنية             اجملتمع الدويل        لبنان و    رفض 
  ة    لـ                                                                           وال يزال احتفاظ حزب اهللا ومجاعـات أخـرى بالـسالح خـارج نطـاق سـيطرة الدو         -    ٧٦

      ١٥٥٩                    مبوجـب القـرارين              البلـد          زامات  ـ                                                                يشكل هتديدا لـسيادة لبنـان واسـتقراره، ويتنـاقض والتـ           
                                                                كــرر الــرئيس ســليمان التأكيــد علــى الــضرورة امللحــة             لقــد   .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١    و  )    ٢٠٠٤ (

      إنـين    .                                                                                              العتماد استراتيجية للدفاع الـوطين يف ضـوء اسـتخدام حـزب اهللا للـسالح خـارج لبنـان                  
                              إن مـن شـأن العـودة إىل          .    سالح    الـ                                     احلـوار الـوطين ملعاجلـة مـسألة                   معـاودة      ى                   أحث األطراف علـ   

      شـيد           وإنـين أ    .                                                                                                  احلوار أن تكون مفيدة يف معاجلة كـل القـضايا مبـا فيهـا البنـاء علـى إعـالن بعبـدا                     
                 امللفــات اهلامــة      مــن                  ا امللــف وغــريه    هــذ          يف معاجلــة        املــضي     ي يف       قيــاد          لــدوره ال                الرئيس ســليمان    بــ
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                                               املبـادئ املتفـق عليهـا يف إعـالن بعبـدا                                                واليتـه مـن هنايتـها، حظيـت                           ويف ضوء اقتـراب     .      األخرى
  .        فربايـر  /        شـباط  ٩  يف              ة، الـصادرة                      بطريركيـة املارونيـ                       املـذكرة الوطنيـة لل            الـدعم يف                  على مزيد مـن    

   لة  ص            تلـك املتـ               ، وخباصـة                    لحـوار الـوطين    ل   ة  بق ا        رات الس  ا                                           وأود أيضا أن أكرر دعويت إىل تنفيذ القر       
ــر      ال     غــري                        بــرتع ســالح اجلماعــات   ــشعبية لتحري ــة وتفكيــك القواعــد العــسكرية للجبهــة ال                                                                        لبناني

     .                            القيادة العامة وفتح االنتفاضة  -       فلسطني
                     رئيس الـوزراء متـام            شـيد بـ                                 احلكومـة اجلديـدة يف لبنـان، وأ        أليف                      أرحب ترحيبا حارا بت   و  -   ٧ ٧

            الـسياسيني        قـادة           وأحـث ال   .       جلميـع        تـضم ا                       التوصـل إىل نتـائج              من أجل         جهود                ا يبذله من          سالم مل 
ــاء علــى         علــى ال          يف لبنــان  ــة              اخنــراطهم              بن ــة للدول ــاء املؤســسات احليوي ــاء مــن أجــل دعــم وبن                                                                  البن

       نجـاح    ال            االسـتقرار          حفـظ             الثقـة و                       ومن احليوي إلشـاعة       .                         األوضاع العصيبة املستمرة          مواجهة    يف
                       قــل عــن ذلــك أمهيــة  ت   وال   .                         القانونيــة والدســتورية             ضــمن املهــل                        االنتخابــات الرئاســية           يف إجــراء 

            دون تـأخري         مـن                 بعـد ذلـك       ُ       سـُتنظم        اليت          نيابية               االنتخابات ال           ل إجراء     كف ت          ذ خطوات      اختا       ضرورة  
  .                                    جنيـب ميقـايت خلـصاله القياديـة                                                               وأود أن أشيد بـرئيس الـوزراء املنتهيـة واليتـه              .              وفقا للدستور  و

                                                               األمنية واإلنسانية واالقتصادية اليت تواجه لبنان، مـن الـضروري                التحديات         خطورة         إىل     ظر     وبالن
                 هـذه التحـديات            مواجهـة                                                                    تكون قـادرة علـى العمـل بفعاليـة دون إبطـاء مـن أجـل                       للحكومة أن 

                                                           هذا التعاون أساسي أيضا للتنفيذ الفعال لقـرار جملـس األمـن     و  .                          بدعم كامل من مجيع األطراف  
                                    اللتـزام بـإعالن بعبـدا، الـذي                   سـتمرار ا    وال                                      والقرارات األخـرى ذات الـصلة،         )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١

     .             الستقرار لبنان            وثيقة حيوية     يظل 
                                                                                                 وخليق باجملتمع الدويل أن يعـرب عـن امتنانـه السـتمرار سياسـة احلـدود املفتوحـة الـيت                      -    ٧٨

                  الجــئني الــسوريني      ة ال          يف استــضاف               هــذا البلــد                                    لجهــود الــسخية الــيت يبــذهلا     ل                    ينتــهجها لبنــان و 
                                    اجلمهوريـة العربيـة الـسورية           مـن                        ألكـرب مـن الالجـئني                 العـدد ا                            إن لبنـان يستـضيف        .        ومساعدهتم
                       الـذي يلقيـه هـذا             عـبء       إن ال   .                           مقارنـة بعـدد الـسكان                النـسبية      و أ                     حيث األرقام املطلقة              سواء من   

                  علـى بلـد هبـذا      ،                             أي بلـد آخـر يف العـامل                                              ، وهـو األكـرب نـسبيا قياسـا بـ                                    العدد الكبري من الالجـئني    
                     آثــار وخيمــة علــى                   وتترتــب عليــه    رده               يــسترتف مــوا     فهــو  .      ضــخم      عــبء      هــو                   الــصغر واهلــشاشة 

                     املفاجئـة يف تـدفق                       الزيادة احلـادة                                                   شيد برد احلكومة اللبنانية، مبا يف ذلك خالل               إنين أ   .         االستقرار
           يف الفتــرة           املوجــودة        كومــة         تكــن احل       وأيــا   .                 بلــدة عرســال  إىل        نــوفمرب  /                          الالجــئني يف تــشرين الثــاين

                      شـراكة مـع األمـم         يف                          ات قويـة للتنـسيق،           آليـ                تكون لـديها                         من األمهية مبكان أن                   قبلة، سيكون     امل
ــة           املتحــدة،  ــضيفة                       االســتجابة لالجــئني         كيفي ــة امل ــات احمللي ــد أن   .                                    ودعــم اجملتمع ــذا العــبء           بي                ه

           النـداءات                                                                      أعـرب عـن امتنـاين جلميـع اجلهـات املاحنـة الـيت سـامهت يف                          وأنـا     .               يستوجب تشاطره 
                                  شـعر بالتفـاؤل إزاء االلتزامــات    أ            ومـع أنــين    .        تارخيـه                                 الالجئني الـسوريني يف لبنــان حـىت                املتعلقـة بـ  

                          يف الكويـت يف كـانون       ه     ُ   ترأسـتُ         الـذي                                                التعهد هبا يف مـؤمتر إعـالن التربعـات              جرى              اإلضافية اليت   
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  -                هـذا العـام              ُ                         وذاك الـذي ُيحتمـل تـسجيله         -      ٢٠١٣          يف عـام             املـسجل                       يناير، فإن العجز     /     الثاين
ــاء امل  .        جــدا ا            كــون كــبري  ي         ميكــن أن  ــيت قُ  ب      بكــر               إن الوف ــدات ال ــسبة إىل         طعــت              ُ      التعه ــوي بالن                      حي
           وباإلضـافة    .                                               مزيـد مـن املـساعدات يف األشـهر املقبلـة                               من الضروري تقـدمي          كون   ي  وس   .      الالجئني

                                            اخلدمات احلكومية واإلدارة احمللية واجملتمعـات                 رزح حتتها                             بالنظر إىل الضغوط اليت ت     و          إىل ذلك،   
                 ريــق لتحقيــق                                 ربامج املتوخــاة يف خريطــة الط                                        ، ســيكون مــن احليــوي متويــل الــ                     احملليــة املــضيفة 

                                                                                                      االستقرار اليت قدمتها احلكومة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل الـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني                     
                          بفـتح أبواهبـا لتـدبري                                      عـدد مـن الـدول األعـضاء                                         وختاما، مـن املـشجع قيـام          .      مؤخرا            الذي أنشئ   

   دة               تقــدمي املــساع ل                                    وهــذا النــوع مــن الــربامج مهــم    :                   إعــادة التــوطني                             يقــوم علــى احلــد األدىن مــن 
ــر    إىل                         التزام اجملتمــع الــدويل     بــ                                                إشــارة إىل البلــدان اجملــاورة مثــل لبنــان      ك   ، و        ضــعفا        الفئــات       أكث
    .       األعباء      تشاطر ب

                                 بذلـه مـن تعـاون قـوي مـع         ي   ا   مل                     من التزام متواصل و          يبديه     ا   مل               اجليش اللبناين         شيد ب        وإنين أ   -   ٩ ٧
   . )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١                                       التزامـات لبنـان مبوجـب القـرار                                          لدور الذي تضطلع به يف دعـم       ل و           اليونيفيل  

                                                                                        وباإلضافة إىل االضطالع بدور رئيـسي يف احلفـاظ علـى االسـتقرار علـى طـول اخلـط األزرق،            
     قـد   و  .                        يف سائر أحنـاء البلـد   ه              لبنان واستقرار         هتدد أمن                      خاطر املتعددة اليت      امل               اجليش اللبناين          يواجه  
   ،                            اجلمهورية العربية الـسورية       مع       دود    احل                                        لرامية إىل تأمني املناطق الواقعة على               اجلهود ا      ذلك      مشل  

      شكلها                                 التحـديات اهلائلـة الـيت تـ                 يف وجـه                                                        ومكافحة اإلرهاب واحلفاظ على االستقرار يف لبنـان         
      علـى                                              اخلـاص واليونيفيـل مـع اجلـيش اللبنـاين       ي            ويعمل منـسق   .               األزمة السورية           نامجة عن            اآلثار ال 
                                      دعـم إضـايف مـن اجلهـات املاحنـة                  تقـدمي                                           ليـات التنـسيق مـن أجـل تيـسري                   هائية آل          صيغة الن        وضع ال 

       تـوفري            تـسعى إىل        ، اليت                    طة احلوار االستراتيجي خل                تنمية القدرات، و           ه اخلمسي ل                الستجابة لربناجم  ل
  .                                                       املراقبـة األمنيـة يف منطقـة عمليـات اليونيفيـل                  مبهـام          تدرجيا             يف اضطالعه                  لجيش اللبناين    ل     دعم    ال

    إىل                السخي املقـدم             املساعدة            حب بعرض          كما أر   .             يف هذا اجملال                      رؤية التقدم احملرز                ومن املشجع   
               وأرحــب أيــضا   .                             ي أعلنــه الــرئيس ســليمان  ذ                                                          اجلــيش اللبنــاين مــن اململكــة العربيــة الــسعودية الــ  

ــه   ــذي قدمت ــالعرض ال ــة   احل                         ب ــ  اإل       كوم ــضافة مــؤمتر دويل للمــساعدة يف     ة ال       يطالي ــ ف حت                                  ست        تقــدمي   ز    ي
     سامهة                   لى مواصـلة املـ     ع                          وإنين أشجع اجملتمع الدويل       .                     إىل اجليش اللبناين                           وتوجيه املزيد من الدعم   

                 تنمية القـدرات                            ، وفقا للخطة اخلمسية ل              البحرية  ه     قدرات    ها        مبا في    ،               اجليش اللبناين        قدرات            يف تعزيز   
                       جنـوب هنـر الليطـاين،       )    ٢٠٠٦ (      ١٧٠١                   إىل تنفيذ القـرار         ادفة    اهل             صل بأنشطته         ما يت           وكذلك يف 

    .         ليونيفيل ل             االستراتيجي      ُ احلواُر                على حنو ما يسهله 
  .        لبنـان  ب                     لتـزامهم املـستمر      ال                                 كة يف فريـق الـدعم الـدويل                                ِ          أشكر الـدول األعـضاء املـشارِ       و  -    ٨٠
                ، كمـا أنـه                         املـذكورة أعـاله      طط  اخل    إىل         ساعدة          تقدمي امل    يف       هام              توليد زخم                   ها يساعد على         ُ تعاوُن ف
ــ  يؤ   ،            ه العامـــة         ملؤســـسات و   ه                                                           ستمرة علـــى الـــدعم الـــدويل ألمـــن لبنـــان واســـتقرار                    كـــد بـــصورة مـ
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  يف                      معهــا بــشكل وثيــق                           وإنــين أتطلــع إىل العمــل   .                 نتــهجها لبنــان ي      الــيت   س                النــأي بــالنف         لــسياسة و
ــرة ــة          الفت ــات وأرحــب            املقبل ــا للغاي ــضافة االجتمــاع                                 حتقيق ــسا است ــاعتزام فرن ــصدد ب ــذا ال                                                           يف ه

     .                الوزاري للمجموعة
ــسطينيني يف              إن الوضــع   -    ٨١ ــوة                                           األمــين يف خمــيم الالجــئني الفل ــق و               عــني احلل ــ                مــثري للقل   ين     إن

      علــى          للحفــاظ                                   لعمــل مــع الـسلطات اللبنانيــة                مــن أجـل ا                                        أرحـب جبهــود قــادة املخـيم الفلــسطيين  
             دون املـساس         مـن                                                                       واحلاجة إىل حتسني األحوال املعيشية لالجئني الفلـسطينيني يف لبنـان،              .       النظام

                 أكثـر مـن أي              اليـوم           ملحـة      ،                                                     لالجئني يف سياق التوصل إىل تسوية سـلمية شـاملة          ا       مسألة          بتسوية  
                              نتيجـة لألعـداد املتزايـدة                 اكتظاظـا                                                      وال تزال خميمـات الالجـئني الفلـسطينيني أكثـر             .         وقت مضى 

                أشـجع اجلهـات            وأنـا     .                                       مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                نزحـوا                                  من الالجئني الفلسطينيني الذين     
                                                                            ألونـروا، مبـا يف ذلـك لتمكينـها مـن مـساعدة الالجـئني الفلـسطينيني                ل   م       لـدع               على تقـدمي ا          املاحنة  

    .                                    املشردين من اجلمهورية العربية السورية
       مـن    ١٠                                                     مـا يتعلـق مبنطقـة مـزارع شـبعا، وفقـا للفقـرة                  ُ                     ولألسف مل ُيحرز أي تقـدم يف        -    ٨٢

                                      وإسـرائيل إىل أن تقـدما ردودمهـا                 سـورية                                  وإنين أدعـو، مـرة أخـرى،          .  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٠١        القرار  
ــى  ــد       عل ــشرين األول               التحدي ــه يف ت ــذي قدمُت ــبعا ال ــزارع ش ــة م ــت ملنطق ــوبر  /                               ُ                                  املؤق       ٢٠٠٧         أكت

      ).S/2007/641     انظر (
  .                                        نيـة لكـل مـن لبنـان وإسـرائيل                                                                    إن استغالل االحتياطيات من الـنفط والغـاز أولويـة وط            -    ٨٣

                       احلـصرية لكـل منـهما            بحريـة                     لتعـيني املنطقـة ال          اجلهـود         بـذل                                           وإنين أشجع البلـدين علـى مواصـلة         
          وال تـزال    .       تـوتر          يـثري أي    ال           ِّ               علـى حنـو يـسهِّل ذلـك و                  الطبيعيـة     مها                       استكشاف واستغالل موارد   و

    .           ا منها ذلك   طلب   ما    ذا                                                           األمم املتحدة على أهبة االستعداد ملساعدة الطرفني يف هذه املسألة إ
                                                       على الصمود يف وجه التحديات الناشئة عن الـرتاع            ته   قدر و  .      عصيبة                  لبنان مير بفترة        إن    -    ٨٤

                                التهديــدات الــيت يتعــرض هلــا،         ، إال أن                                                          يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية اجملــاورة مــثري لإلعجــاب 
                   ع الـدويل أن يظـل          لمجتمـ         ال بـد ل  و  .                               زيادة حادة يف األشـهر األخـرية   ت            اإلرهاب، شهد       فيها     مبا

                   مجيـع األطـراف يف                       هـو تكـاتف           مهيـة                         يقـل عـن ذلـك أ               ومـا ال    .                    دعمـه للبنـان                     متحدا وملتزما يف  
ــان  ــسائد عــرب اخلــط األزرق يقــدم    و  .  ه                              لتحــديات املتعــددة الســتقرار           ملواجهــة ا        لبن                                               إن اهلــدوء ال

       تقرار   سـ   اال و      مـن            فتحقيـق األ   .           ورفاههمـا                     أمن شـعيب البلـدين     يف  و       لبنان        استقرار                   إسهاما حيويا يف    
                 تقدم حنو حتقيـق                 يشمل إحراز                   يف املنطقة، مبا                 إهناء الرتاع               الدعوة إىل          يتطلب          الطويل             على املدى   

                     بـذل كـل مـا يف                         ليـة، سأواصـل                   الـصعوبات اجل                      وبصرف النظر عـن       .                        سالم عادل ودائم وشامل   
     .          هذه األهداف         ً        وسعي سعياً لتحقيق 
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        وفريـق              اليونيفيـل    يف             وات وعتـاد        بقـ           املـسامهة        بلـدان                           أعرب عن امتناين جلميع ال              وأود أن     -    ٨٥
            العـسكريني        األفراد                                                               وأود أيضا أن أشيد برئيس بعثة وقائـد قـوة اليونيفيـل، وبـ        .      لبنان            املراقبني يف   
                                               اخلاص لشؤون لبنان ومبوظفي مكتبـه، الـذين        ي              ، وكذلك مبنسق                 يف اليونيفيل        املدنيني         واملوظفني  

                                      يـز االسـتقرار علـى طـول اخلـط                                                                     يواصلون مجيعا االضطالع بدور حيوي يف املـساعدة علـى تعز          
   .              األزرق ويف لبنان
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