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

 مقدمة -أوال  
 
، وخباصـة عـن    )٢٠٠٦ (١٧٠١هذا هو التقرير اخلامس لألمني العام عن تنفيذ القرار           - ١

اجلهود الرامية للتوصل إىل وقف دائم إلطالق النار بني إسرائيل ولبنان وإىل حـل طويـل األمـد         
ويتـضمن التقريـر تقييمـا شـامال        .  مـن القـرار    ٨ادئ والعناصر الـواردة يف الفقـرة        استنادا إىل املب  

منـــذ إصـــدار تقريـــري الـــسابق يف ) ٢٠٠٦ (١٧٠١للخطـــوات الـــيت اختـــذت لتنفيـــذ القـــرار  
، وهــو يــربز تواصــل إحــراز تقــدم يف تنفيــذ القــرار   )S/2007/392 (٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٢٨

حــل ل الطــرفني إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار ووكــذلك الــشواغل الــيت مــا زالــت تعيــق توصــ 
 .األمد طويل

 ١٧٠١ويــسرين أن أشــري إىل تواصــل التــزام حكــوميت لبنــان وإســرائيل بتنفيــذ القــرار    - ٢
 اللبنـاين العمـل علـى كفالـة         يش واجل قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان     وقد واصلت   ). ٢٠٠٦(

 ةمــن أيــاين للقيــام بأنــشطة معاديــة، وخلوهــا عــدم اســتخدام املنطقــة الواقعــة جنــوب هنــر الليطــ
وبعـد مـرور أربعـة أشـهر علـى اهلجـوم            . غـري مـرخص هلـا      أو أعتـدة أو أسـلحة        ةمسلحعناصر  

سالم مـن الوحـدة اإلسـبانية، ال تـزال          الـ حفظـة   مـن   الذي تعرضت له القوة وراح ضحيته ستة        
 .قوة حفظ السالم تواجه حتديات أمنية يف جنوب لبنان

احلثيثة، حتققت مؤخرا أول خطـوة مـشجعة متثلـت          املنسق   ونيف من جهود     وبعد عام  - ٣
وآمــل أن تفــضي هــذه . يف املبــادرات اإلنــسانية املتبادلــة بــني إســرائيل واجلهــات اللبنانيــة املعنيــة

التطورات إىل إطالق سراح اجلنديني املختطفني، إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر، وإجيـاد حـل              
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١ية من القرار جلميع اجلوانب اإلنسان

 مـسألة ، مبـا فيهـا       يف لبنـان   ويساورين قلق بالغ إزاء استمرار األزمـة الـسياسية الداخليـة           - ٤
االنتخابات الرئاسية، على الرغم من اجلهود احملليـة والدوليـة لتـسويتها، وهـو مـا يعرقـل بـشدة                    
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كمــا أن احلــوادث . )٢٠٠٦ (١٧٠١تقــدم حنــو تنفيــذ اجلوانــب الرئيــسية مــن القــرار   إحــراز 
 وأدى إىل مقتـل     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩لذي وقع يف    األمنية اخلطرية، مثل اهلجوم اإلرهايب ا     

وســبعة أشــخاص آخــرين ووقــوع الكــثري مــن اجلرحــى وإحــداث خــسائر أنطــوان غــامن النائــب 
، وكـان هـذا اهلجـوم     . مادية جسيمة، ما زالت هتدد سيادة لبنان وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله            

ــق         ــسابق رفي ــوزراء ال ــيس ال ــاة رئ ــذي أودى حبي ــتفجري ال ــذ ال ــذي يعــد األكــرب مــن نوعــه من ال
 . آذار١٤ ينتمي إىل حتالف نائبااحلريري، رابع عملية اغتيال تستهدف 

أهنئهمــا علــى االنتــصار الــذي أن اللبنــاين واللبنانيــة واجلــيش  باحلكومــة أن أشــيدوأود  - ٥
ــة،     ــة دامي ــاه، بعــد معركــة طويل ــارد      حقق ــتح اإلســالم يف خمــيم هنــر الب ــابيي تنظــيم ف ــى إره عل

ومـن  . الفلسطيين مشال لبنان، وجناحهما بالتايل يف التصدي هلذا التحـدي اخلطـري لـسيادة لبنـان               
 .مبزيد من اليقظة ضمانا ألمن البلدكالمها الضروري أن يتحليا 

 سائل بــشأن املــوســتكون تطــورات األشــهر املقبلــة حامســة يف حتقيــق مزيــد مــن التقــدم  - ٦
، والتوصل إىل وقف دائم إلطـالق النـار وحـل           )٢٠٠٦ (١٧٠١الرئيسية املتعلقة بتنفيذ القرار     
 .طويل األمد بني لبنان وإسرائيل

 
  األمم املتحدة املؤقتة يف لبناناهلجمات اليت تعرضت هلا قوة - ثانيا 

للـتحكم عـن بعـد،       بواسـطة جهـاز      مرجتلـة عبـوة   ، مت تفجري    ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٦يف   - ٧
، يف حملـة القامسيـة علـى         األمم املتحدة  لقوةرطة العسكرية الترتانية التابعة     قرب نقطة تفتيش للش   
يف املركبــة، لكنـه مل يــسفر عـن وقــوع   وخلــف االنفجـار خــسائر ماديـة   . ضـفاف هنــر الليطـاين  

الفـور  وشـرعت الـسلطات اللبنانيـة علـى     . ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن احلادث   . إصابات
يف إجراء حتقيق أدى إىل إلقاء القبض على شخـصني يـشتبه بـضلوعهما يف احلـادث، ومطـاردة                   

ــيهم   ــة أشــخاص آخــرين مــشتبه ف ــذ اهلجــوم    . ثالث ــه مت تنفي ــة للتحقيــق بأن ــائج األولي ــد النت وتفي
فـتح اإلسـالم وكـان هـدفها إحـداث          بتنظـيم   والتخطيط له على يد جمموعة مقاتلني هلا صالت         

وقيــل إن مــصدر املتفجــرات املــستخدمة يف اهلجــوم، ووســائل الــدعم   .  فادحــةخــسائر بــشرية
. اللوجسيت األخرى، هو خميمـات الالجـئني الفلـسطينيني يف املنطقـة الواقعـة بـني صـيدا وصـور                   

تني أجـرت هبمـا التحقيـق وآمـل أن          لـ وأود اإلشادة بالـسلطات اللبنانيـة علـى الـسرعة والدقـة ال            
 .ذي اهلجوم وتقدميهم إىل العدالةتستطيع حتديد هوية مجيع منف

أكتــوبر، اعتقلــت الــسلطات اللبنانيــة ســتة مقــاتلني فلــسطينيني مــن  /ويف تــشرين األول - ٨
األمـم  خميم برج الشمايل لالجئني يف منطقة صور بتهمة التخطـيط هلجمـات إرهابيـة ضـد قـوة                   

سبت إىل هـذه    ونـ . تفجريأجهزة  ومتفجرات  وصادرت السلطات أيضا    . وحماولة شنها املتحدة  
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ــان خــالل شــهر آب    ــة حماولت ــق      /اجملموع ــى الطري ــوة عل ــة للق ــات تابع أغــسطس ملهامجــة دوري
وتفيـد النتـائج األوليـة      . الساحلية بني هنر الليطاين وصـور، لكـن احملـاولتني فـشلتا ألسـباب فنيـة               

فـتح  بتنظـيم   للتحقيق بأن اخللية كانت خاضعة إلمـرة نفـس جمموعـة املقـاتلني الـيت هلـا صـالت                    
وتـربز هـذه احلـوادث اخلطـر الـذي تـشكله العناصـر املـسلحة                ).  أعـاله  ٧انظر الفقرة   (اإلسالم  

 . األمم املتحدةاملتطرفة داخل خميمات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان على قوة

 الـسلطات الوطنيـة اللبنانيـة واإلسـبانية بـشأن      جانـب وما زالت التحقيقات جارية مـن       - ٩
يونيه، وأودى حبياة ستة أفراد مـن الوحـدة اإلسـبانية التابعـة             / حزيران ٢٤اهلجوم الذي وقع يف     

غـري أن منفـذي     . وجتري الـسلطات اللبنانيـة مـشاورات منتظمـة مـع القـوة            .  األمم املتحدة  لقوة
، كمــا مل تعلــن أي جهــة عــن مــسؤوليتها عــن  مطــارديناهلجــوم مــا زالــوا حــىت اآلن جمهــولني  

قـوة  جهـود   ود الـسلطات اللبنانيـة واإلسـبانية وكـذلك          وأملي وطيـد يف أن تـسفر جهـ        . اهلجوم
 .عن حتديد هوية املسؤولني عن هذا اهلجوم اإلرهايب وتقدميهم إىل العدالةاألمم املتحدة 

 
 )٢٠٠٦ (١٧٠١تنفيذ قرار جملس األمن  - ثالثا 
 احترام اخلط األزرق - ألف 

 األمـم   قة العمليات التابعة لقـوة    ساد اهلدوء بوجه عام احلالة العسكرية واألمنية يف منط         - ١٠
ومل يقـع أي    ). S/2007/392 (٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٨ منذ تقدمي تقريري األخـري يف        املتحدة

مــا بالتقيــد باالتفــاق   إعالهن، كمــا يواصــل الطرفــان   يــةعمــال القتالاألانتــهاك التفــاق وقــف   
 خــط ويــسرين أن أشــري إىل اخنفــاض عــدد احلــوادث علــى طــول      . وتــصميمهما علــى ذلــك  

بــــني قــــوات الــــدفاع اإلســــرائيلية    ) املعــــروف أيــــضا باســــم اخلــــط األزرق   (االنــــسحاب 
 األمـم   اللبناين، كنتيجة مباشرة لتحسن ترتيبات االتصال والتنسيق بـني الطـرفني وقـوة             اجليشو

 .املتحدة
ــرائيل       - ١١ ــى إسـ ــا علـ ــصواريخ الكاتيوشـ ــوم بـ ــشأن اهلجـ ــا بـ ــق جاريـ ــا زال التحقيـ يف ومـ
 بـأن لـديها دالئـل     األمم املتحـدة قوة، وقد أبلغت السلطات اللبنانية    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٧

 .ملموسة وأهنا تأمل يف التوصل إىل حتديد هوية املسؤولني عن اهلجوم

 عن وقوع عدد كبري من اخلروقات اإلسرائيلية شبه اليوميـة            األمم املتحدة  قوةوأبلغت   - ١٢
وقــد جــرت بعــض تلــك . لطــائرات بــدون طيــارللمجــال اجلــوي اللبنــاين بالطــائرات النفاثــة وا

الطلعات على علو منخفض، خمترقة جدار الـصوت يف منـاطق مأهولـة بالـسكان جنـوب لبنـان                   
د هذه اخلروقات اجلوية مـن حـدة التـوتر وتـضاعف            وتصّع. ومشيعة الذعر والقلق يف صفوفهم    

 اجلـيش   أطلـق  ر، عنـدما  أكتـوب / تشرين األول  ٢٥احتماالت وقوع حوادث أمنية، كما وقع يف        
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وقـد أعـرب قائـد القـوة وكبـار ممثلـّي يف املنطقـة، فـضال عـن           .اللبناين النار على طائرة إسرائيلية    
عدد من الدول األعضاء املهتمـة، عـن القلـق إزاء هـذا الوضـع ودعـوا إسـرائيل إىل وقـف هـذه                        

 وتواصـل حكومـة لبنـان االحتجـاج علـى هـذه اخلروقـات بوصـفها انتـهاكا                 . اخلروقات اجلويـة  
، يف حـــني تـــدافع عنـــها حكومـــة إســـرائيل )٢٠٠٦ (١٧٠١جـــسيما لـــسيادة لبنـــان وللقـــرار 

بوصـــفها تـــدابري أمنيـــة ضـــرورية ستتواصـــل إىل أن يـــتم اإلفـــراج عـــن اجلنـــديني اإلســـرائيليني  
 ١٧٠١ مـــن القـــرار ١٥  و١٤تنفـــذ التـــدابري املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرتني أن املخـــتطفني و

 .تنفيذا تاما) ٢٠٠٦(

الـيت قـام   الـصغرية   عن وقوع عدد مـن اخلروقـات الربيـة          األمم املتحدة  قوةأبلغت  ا  كم - ١٣
وكمـا أشـرت يف تقـارير    . هبا رعاة وصيادون لبنانيون حمليون، السـيما يف منطقـة مـزارع شـبعا       

سابقة، قد تؤدي هذه اخلروقات، اليت رمبا كانت غري مقـصودة يف بعـض األحيـان، إىل وقـوع                   
سيما وأن الرعـاة والـصيادين       ود للتوتر على طول اخلط األزرق، ال      حوادث وتصعيد غري مقص   

 اللبنـاين إىل    اجلـيش  و  األمـم املتحـدة    قـوة وتـسعى   . حيملون أسـلحة شخـصية يف بعـض األحيـان         
احلــد مــن أنــشطة الــصيادين احمللــيني، بــالنظر إىل أن وجــود أفــراد مــسلحني غــري مــرخص هلــم     

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١جنوب هنر الليطاين يتناىف والقرار 

 علـى اخلـط األزرق، وعلـى    مرئيـة وقد أبرزت يف تقريري السابق أمهية وضع عالمات          - ١٤
اخلصوص يف املناطق احلساسة وعندما تكـون هنـاك مـسافة كـبرية بـني اخلـط األزرق والـسياج                  

 اللبنــاين وقــوات الــدفاع اجلــيش تعمــل، مــع  األمــم املتحــدةقــوةومــا زالــت . الــتقين اإلســرائيلي
ة على وضع صيغة هنائية لإلجراءات الفنية املتعلقة بوضع عالمات أرضية علـى اخلـط               اإلسرائيلي
ــذ مــشروع     . األزرق ــدأت تنفي ــسرين أن أشــري إىل أن القــوة ب ــك، ي  مــع جتــرييبويف انتظــار ذل
 علـى جـزء مـن اخلـط األزرق       مرئيـة  اللبناين وقوات الدفاع اإلسـرائيلية لوضـع عالمـات           اجليش

ــومت    ــتة كيل ــسافة س ــد مل ــرب  ميت ــريب ق ــاع الغ ــشعب رات يف القط ــا ال ــل  .  علم ووضــع أول برمي
، وجيــري أخــذ قياســات لوضــع مزيــد مــن   ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٦اخلــط األزرق يف  علــى

 .الرباميل
 ترتيبات األمن واالتصال -بـاء  

قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف     أضحت االجتماعات الثالثية املنتظمة الـيت يعقـدها قائـد          - ١٥
ع كبــار ممثلــي اجلــيش اللبنــاين وقــوات الــدفاع اإلســرائيلية آليــة هامــة لبنــاء الثقــة بــني     لبنــان مــ
إذ يبدي الطرفان التزامـاً قويـاً هبـذه اإلجـراءات الـيت ترمـي إىل معاجلـة قـضايا تنفيذيـة              . الطرفني

هامــة علــى الــصعيدين األمــين والعــسكري للحيلولــة دون وقــوع احلــوادث واالنتــهاكات وإىل   
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بيد أن الطابع املعقـد للمـسائل املدرجـة يف جـدول األعمـال              . بات االتصال والتنسيق  تعزيز ترتي 
 . جيعل أحياناً التقدم يف وضع صيغة تفاهم مشترك تدرجيياً وبطيئاً

ويف هذا الصدد، ال تزال ورقة العمل املتعلقة باإلجراءات التقنيـة لتعلـيم اخلـط األزرق                 - ١٦
 جنب مع املشروع التجـرييب اجلـاري لوضـع عالمـات مرئيـة              قيد النظر ويؤمل إجنازها جنباً إىل     
ويف الوقـت ذاتـه، ال تـزال املناقـشات بـشأن ترتيبـات األمـن           . حتدد اخلـط األزرق علـى األرض      

وجيـري قائـد    . املؤقتة لشمايل قرية الغجر يف حالة مجود فيما يتعلق مبـسألة مـدة هـذه الترتيبـات                
وال تـزال قـوات الـدفاع       . تملة للتغلب على هذا املأزق    القوة مشاورات ثنائية لتحديد النُهج احمل     

اإلسرائيلية تسيطر على جزء من قرية الغجر الواقعة مشال اخلط األزرق وعلى املنطقـة الـصغرية                
. اجملــاورة الواقعــة داخــل األراضــي اللبنانيــة، مــع أهنــا ال حتــتفظ بوجــود عــسكري دائــم هنــاك    

يسّير اجليش اللبناين دوريات على الطريق الواقعـة        ،  ٢٠٠٧سبتمرب  /واعتباراً من منتصف أيلول   
، فـإن   )S/2007/392(وحسبما أشرت إليه يف تقريري األخري       . خارج السور احمليط هبذه املنطقة    

 ١٧٠١انسحاب إسرائيل من جنوب لبنـان لـن يكـون مكـتمالً وفـق التزاماهتـا مبقتـضى القـرار                    
 .  مشال قرية الغجرما دامت قوات الدفاع اإلسرائيلية باقية يف) ٢٠٠٦(

واستمر تطوير وتعزيز التنـسيق واالتـصال بـني قـوة األمـم املتحـدة واجلـيش اللبنـاين يف                     - ١٧
وقـد أطلعـت    . تنفيـذاً فعـاالً   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١جوانب كثرية، وهو أمـر أساسـي لتنفيـذ القـرار            

 خمتلــف اجمللــس يف تقــاريري الــسابقة علــى االتــصاالت الواســعة بــشأن املــسائل التنفيذيــة علــى   
سـبتمرب  /وباإلضـافة إىل ذلـك، باشـر اجلـيش اللبنـاين وقـوة األمـم املتحـدة يف أيلـول           . املستويات
 تـــشرين ٢ويف .  تـــسيري دوريـــات منـــسقة يف أمـــاكن شـــىت داخـــل منطقـــة العمليـــات  ٢٠٠٧
ــة هتريــب مــن مرتفعــات     /األول أكتــوبر، اعترضــت واحــدة مــن هــذه الــدوريات املنــسقة عملي

وثبـت فيمـا بعـد أن املهـربني كـانوا حيـاولون نقـل سـلع جتاريـة                   . ة شـبعا  اجلوالن يف منطقـة قريـ     
كمـا أنـشأت قـوة األمـم املتحـدة نقـاط تفتـيش يف مواقـع مـشتركة مـع اجلـيش              . ووقود الديزل 

وجيـري دوريـاً    . اللبناين يف نقطيت دخول شديديت األمهية إىل منطقة العمليات على هنر الليطـاين            
سقة بني قـوة األمـم املتحـدة واجلـيش اللبنـاين ملـضاعفة اجلاهزيـة                استعراض وتعديل األنشطة املن   

التنفيذية للوحـدات وفعاليتـها وقابليـة تـشغيلها املـشترك، مـع مراعـاة هياكـل القيـادة والـتحكم                     
 .القائمة
 دورية بني دوريات مركبات وراجلـة       ٤٠٠وتتوىل قوة األمم املتحدة حالياً تسيري حنو         - ١٨

ــهار والليــ   ســاعة ويف مجيــع أرجــاء منطقــة عملياهتــا يف   ٢٤ل، وخــالل أي فتــرة وجويــة يف الن
وباإلضـافة إىل ذلـك، حتـتفظ قـوة األمـم املتحـدة مبـا يزيـد علـى                   . املناطق الريفية واحلضرية معـاً    

.  موقعاً وبعدد من نقاط التفتيش واملراصد املؤقتة، مبا يف ذلـك يف القـرى واملنـاطق املأهولـة        ٦٠
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وقـد  . اجليش اللبناين االحتفاظ بأربع كتائب وبوحدة مدفعيـة واحـدة  ويف الوقت ذاته، يواصل   
استمرت عملية النشر اهلامة هذه رغم األعباء اإلضافية الـيت ألقيـت علـى عـاتق اجلـيش اللبنـاين                    

ولـدى  . يف أجزاء أخرى من البلد أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، وال سيما يف منطقة هنـر البـارد    
 نقطة تفتيش وموقع دائم ويقوم بتسيري حنـو         ١٠٠لوقت احلايل ما يزيد على      اجليش اللبناين يف ا   

 .  ساعة٢٤ دورية خالل كل فترة ٦٠
واستمر أيضاً توسع نطاق التعـاون والتنـسيق بـني قـوة األمـم املتحـدة واجلـيش اللبنـاين                     - ١٩

ــدة لــضمان خلــو املنطقــة الواقعــة بــني اخلــط األزرق وهنــر الليطــاين مــن عناصــر مــسلحة وأع      ت
وقد أفضت العمليـات املنـسقة أثنـاء الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر إىل                 . وأسلحة غري مصرح هبا   

اكتشاف أسلحة وذخائر وأجهزة متفجرة مت التخلي عنها، ومنها عشر قذائف مع مثانية فتائـل               
إشعال ورامجة عثر عليها يف منطقة مرجعيون، ومخس رامجات صواريخ مضادة للـدبابات عثـر             

. كما عثر على عدٍد من املخابئ حيتوي بعضها على رامجـات صـواريخ            .  يف منطقة اخليام   عليها
. غري أنه مل يكن هناك أية إشـارات تـدل علـى أن املنـشئات قـد اسـتخدمت يف اآلونـة األخـرية                       

ويواصل اجليش اللبناين تدمري أو مصادرة مجيع مـا عثـر عليـه مـن أسـلحة وذخـائر جنـوب هنـر                       
 .الليطاين

كــد إســرائيل أن حــزب اهللا قــد أعــاد بنــاء وجــوده العــسكري وقدرتــه العــسكرية،  وتؤ - ٢٠
وهو يقدم هبذا أساساً مشايل هنر الليطاين، ولكن أيـضاً يف منطقـة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة،                     

بيـد أهنـا مل تـزود القـوة بـأي معلومـات اسـتخباراتية               . وذلك جبلـب األسـلحة عـرب هنـر الليطـاين          
القــوة، مــن جانبــها، وبالتعــاون مــع اجلــيش اللبنــاين،  وتتــوىل.  مــصادرهاحمــددة نظــراً حلــساسية

ــرار       ــة للق ــهاكات مزعوم ــق بانت ــوراً يف أي شــكاوى تتعل ــق ف داخــل ) ٢٠٠٦ (١٧٠١التحقي
 .منطقة عملياهتا إذا تلقت معلومات وأدلة حمددة

هلـا  وضمان خلو منطقة جنوب الليطاين من العناصر املسلحة واألسلحة غـري املـرخص               - ٢١
وتـــدل اهلجمـــات األخـــرية ضـــد قـــوة األمـــم املتحـــدة وهجـــوم  . هـــو مـــسعى طويـــل األجـــل

يونيه الصاروخي ضد إسرائيل على وجود عناصر مسلحة معادية يف منطقـة العمليـات       /حزيران
وباإلضافة إىل ذلـك، توجـد العناصـر املـسلحة يف           . أو أن هذه العناصر مازالت جتد طريقاً إليها       

ــوة األمــم املتحــدة وعلــى االســتقرار يف     خميمــات الالجــئني يف   املنطقــة وتــشكل خطــراً علــى ق
وهــذه احلــوادث تؤكــد أمهيــة مواصــلة وتكثيــف جهــود اجلــيش اللبنــاين وقــوة األمــم     . املنطقــة

وتعتزم القوة يف الوقـت احلـايل اختـاذ         . املتحدة، واستمرار توفري الدعم الالزم من اجملتمع الدويل       
ق مع اجليش اللبناين وبالتركيز علـى نقـاط العبـور الرئيـسية علـى هنـر             تدابري أمنية إضافية بالتنسي   

الليطاين، مبا يف ذلك حتقيق زيادة تدرجيية يف عدد الدوريات املنسقة ونقـاط التفتـيش يف مواقـع          
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وجيري استعراض وتعديل أسلوب العمل، كلما دعت الضرورة إىل ذلك، مـن أجـل              . مشتركة
ــو من    ــة يف ضــمان خل ــضاعفة الفعالي ــسلحة وأســلحة غــري      م ــن أي عناصــر م ــات م ــة العملي طق

 .هلا مرخص
وال تزال فرقـة العمـل البحريـة التابعـة لقـوة األمـم املتحـدة تركـز علـى تنفيـذ عمليـات                 - ٢٢

ضــبط حبريــة يف امليــاه اإلقليميــة اللبنانيــة ملنــع دخــول األســلحة غــري املــرخص هلــا واملــواد ذات     
ــصلة ــة العمــل البحر  . ال ــسلمت فرق ــذ أن ت ــشرين األول  ومن ــصف ت ــها يف منت ــة مهمت ــوبر /ي أكت
ــر مــن   ٢٠٠٦ ــة يف  .  ســفينة١٠ ٠٠٠، اعترضــت واســتجوبت أكث ــسلطات اللبناني وقامــت ال

ومل تـرد أيـة تقـارير عـن هتريـب لألسـلحة عـرب               .  سـفينة مـشبوهة    ٣٩امليناء بتفتيش ما جمموعـه      
 .البحر
 يف ذلــك عناصــره الربيــة  وينبغــي اإلشــارة إىل أن حتــسني قــدرات اجلــيش اللبنــاين، مبــا   - ٢٣

ــرار        ــال للق ــذ الفع ــة للتنفي ــر حاســم األمهي ــاً، هــو أم ــة مع ــذا ). ٢٠٠٦ (١٧٠١والبحري ويف ه
الصدد، فإن اهلدف العام لقوة األمم املتحدة هو مساعدة اجلـيش اللبنـاين وقواتـه البحريـة علـى                   

. لبنانيـة، علـى التـوايل     االضطالع مبراقبة أمنيـة فعالـة ملنطقـة عمليـات البعثـة وللميـاه اإلقليميـة ال                
ومراعــاة هلــذا اهلــدف، نظمــت قــوة األمــم املتحــدة واجلــيش اللبنــاين عــدداً مــن حلقــات العمــل  
والعمليات التدريبية املشتركة خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف جماالت منها البحث واإلنقـاذ،             

وضـعتا خطـة تدريبيـة      واإلصابات اجلماعية، والدعم اللوجيسيت البحري والدوريات املنسقة، و       
وأخـذ تنفيـذ أنـشطة التـدريب الـيت تـضطلع هبـا فرقـة العمـل          . مشتركة ملنـاورات منـسقة قادمـة      

وينبغـي أن ميكّـن حتـسني قـدرات         . البحرية للتدريب مـع البحريـة اللبنانيـة يـؤيت نتـائج مـشجعة             
حاليــاً فرقــة البحريــة اللبنانيــة مــن اضــطالعها تــدرجيياً بــبعض املــسؤوليات واملهــام الــيت تؤديهــا   

 .العمل البحرية
وحسبما ذكرُت يف تقارير سابقة، فإن اجليش اللبناين سيحتاج إىل دعم دويل هـام إذا                - ٢٤

ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، تلقـت       . ما أريد له أن يصبح قوة أكثر مقدرةً وأفضل جتهيزاً         
 فيهـا الـذخائر واملركبـات، علـى         عناصر اجليش والبحريـة اللبنانيـة بعـض املـساعدة الدوليـة، مبـا             

ومــن الــضروري تقــدمي املزيــد مــن املــساعدة بــشأن التزويــد بــالوقود واملركبــات  . أســاس ثنــائي
واألســلحة والــذخائر والــرادارات والطــائرات العموديــة ومعــدات املراقبــة، مبــا يف ذلــك أجهــزة  

ة، تــشمل زوارق خفــر وســتحتاج البحريــة اللبنانيــة إىل جتهيــزات حبريــة مناســب  . الرؤيــة الليليــة
 .تنظيم ملعلومات الرادار الساحلي، وكذلك زيادة التدريبإقامة السواحل والقدرة على 

وكان التنسيق العام مع قوات الدفاع اإلسرائيلية جيداً وُتبقي قوة األمـم املتحـدة علـى              - ٢٥
ئيلية يف مكتــب اتــصال يعمــل مبــوظفني اثــنني يف مقــر القيــادة الــشمالية لقــوات الــدفاع اإلســرا   
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وجيري اآلن تشغيل خط مباشر يربط بني قائـد قـوة األمـم املتحـدة ونظرائـه يف قـوات                   . زيفات
وأحـث علـى إنـشاء    . الدفاع اإلسرائيلية، مع أنه مل جير بعد إنشاء مكتب لالتصال يف تل أبيب   

مكتب االتصال هذا يف أسرع وقـت ممكـن لتيـسري االتـصال والتنـسيق مـع مقـر قـوات الـدفاع                   
 .ائيلية ووزارة الدفاع اإلسرائيلية والسلطات املعنية األخرىاإلسر
وحتتفظ قـوة األمـم املتحـدة بـصالت وثيقـة مـع الـسكان احمللـيني وتـزودهم باملـساعدة                      - ٢٦

اإلنسانية، مبا فيها اخلدمات الطبية وخدمات طـب األسـنان، وباملـساعدة البيطريـة، وباألعمـال          
وباإلضـافة إىل ذلـك، تتـوىل قـوة األمـم           . غام ألغراض إنسانية  اهلندسية وأعمال البناء وإزالة األل    

ويقــيم كــل مــن العنــصرين  . املتحــدة تنفيــذ عــدد مــن املــشاريع اجملتمعيــة املمولــة مــن ميزانيتــها  
العــسكري واملــدين يف قــوة األمــم املتحــدة صــالت منتظمــة مــع الــسلطات احملليــة وزعمـــاء           

عمليـات الـيت ُتكلـف قـوة األمـم املتحـدة بتنفيـذها         اجملتمعات احمللية لزيادة تفهمهم لألنـشطة وال      
ويف الوقت ذاته، ُتدخل القوة التعديالت الالزمـة        . على األرض، وملعاجلة ما لديهم من شواغل      

فاحلفـاظ علـى   . على أسلوب عملها هبدف التقليل إىل احلد األدىن من إزعاج الـسكان املـدنيني         
مهيـة إذا مـا أرادت القـوة أن تنفـذ بنجـاح          صالت جيـدة مـع الـسكان احمللـيني هـو أمـر بـالغ األ               

ومــن املتوقــع أن يواصــل النــشر املقــرر لكــل مــن وحــدات التعــاون    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القــرار 
 .العسكري ووحدات التوعية اجملتمعية تعزيز صالت القوة بالسكان احملليني - املدين

 
 نزع سالح اجلماعات املسلحة - جيم 

ــام عناصــر     أشــرت يف تقريــري األخــري إىل   - ٢٧ ــه مــن قي مــا ورد مــن تقــارير عمــا يــشتبه ب
مسلحة من حزب اهللا بإنشاء مرافق جديدة مشال هنر الليطاين ويف سهل البقـاع حيـث تـضطلع      

ويبـدو أن إنـشاء هـذه اهلياكـل األساسـية مـستمر             . احلكومة اللبنانية مبسؤولية كاملة عن األمـن      
ومل ينـف حـزب اهللا أيـاً        . اهي إليهـا مـؤخرا    حسب التقارير اليت لفتت احلكومة اإلسـرائيلية انتبـ        

 .من هذه االهتامات
ــذا         - ٢٨ ــستوى ه ــي مب ــسه لريتق ــسليح نف ــاد حــزب اهللا ت ــة اإلســرائيلية، أع ــا للحكوم ووفق

وهـي تـدعي أن قـوة حـزب         . التسليح إىل أعلى ما كان عليه قبل انـدالع صـراع العـام املاضـي              
ق مشــال هنــر الليطــاين، وأن معظــم إمداداتــه اهللا مــن الــصواريخ البعيــدة املــدى تتمركــز يف منــاط 

 كـم،   ٢٥٠اجلديدة بالصورايخ، مبا فيها املئات من صواريخ زلزال وفجر اليت يصل مـداها إىل               
كمــا تــزعم إســرائيل أن حــزب اهللا قــد . ميكنــها مــن الوصــول إىل تــل أبيــب وإىل نقــاط جنوهبــا

نشأ وحـدة دفـاع جـوي     وأC-802 حبر من طراز - ضاعف ثالث مرات من عدد قذائفه أرض    
وتقول إسرائيل إن طبيعة األسلحة اليت يسيطر عليها حـزب اهللا           . جو - مسلحة بقذائف أرض  

 . وعددها يشكالن هتديداً استراتيجياً ألمنها ولسالمة مواطنيها
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ويبدو أن العديد من اخلطابات الـيت ألقاهـا حـسن نـصر اهللا، األمـني العـام حلـزب اهللا،                     - ٢٩
والتقـارير عـن إعـادة التـسلح هـي          . لة الفائتة تؤكد هذه االدعـاءات اإلسـرائيلية       يف األشهر القلي  

مــدعاة قلــق كــبري مــن أن يــشكل ذلــك حتــديات خطــرية لــسيادة لبنــان واســتقراره واســتقالله     
ويقــول كبــار املــسؤولني يف حــزب اهللا إن تعليقــات حــسن  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ولتنفيــذ القــرار 

 . ة رادع للعدوان وليس هتديدا إلسرائيلنصر اهللا قد أدىل هبا لتكون مبثاب
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وقــد ذكــرت يف تقريـــري األخــري عـــن تنفيــذ قـــرار جملــس األمـــن       - ٣٠

)S/2007/629 (    التحــدي املباشــر، الــذي متثــل يف أعمــال تنظــيم فــتح اإلســالم، لــسيادة الدولــة
لبنـاين وغـري لبنـاين       مقاتـل    ٢٠٠وأفادت احلكومة اللبنانيـة بـأن أكثـر مـن           . اللبنانية واستقرارها 

ويعترب اعتزامهم اجللـي شـن هجمـات أخـرى         . من تنظيم فتح اإلسالم قد احتجزوا واستجوبوا      
يف مجيع أرجاء البلد، مبا يف ذلك ضد قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان ومواصـلتهم تقـويض                     

جملموعـة وغريهـا    استقرار البلد السياسي، مبثابة رسالة تذكري قوية بالتهديد الذي تـشكله هـذه ا             
من اجملموعات على سيادة لبنان املعرضة للتحديات أصـال، حـسبما يـرد بالتفـصيل يف تقريـري                  

وأشـري إىل املوقـف اإلجيـايب ملمثـل منظمـة           ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩املذكور أعاله، عن تنفيذ القـرار       
 البـارد   التحرير الفلسطينية يف لبنان املتمثل يف شـجب أعمـال تنظـيم فـتح اإلسـالم يف خمـيم هنـر                    

 .لالجئني، ويف دعمه التام الستقرار الدولة اللبنانية وسيادهتا
 ١٥٥٩وكمـــا ورد أيـــضا يف تقريـــري األخـــري إىل جملـــس األمـــن عـــن تنفيـــذ القـــرار    - ٣١

ــسلح ضــمن صــفوف         )٢٠٠٤( ــدريب امل ــة والت ــيم والتعبئ ــاد التنظ ــد بازدي ــارير تفي ــاك تق ، هن
ويف هذا الصدد، أحـيط علمـاً بالتـصميم    . ملتدهوراألطراف اللبنانية يف سياق الوضع السياسي ا 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٨الذي أبداه رئيس جملس الوزراء، فؤاد الـسنيورة، يف رسـالته املؤرخـة              
 واملوجهة إيلَّ، على أن تظل مجيع الوكاالت األمنية احلكومية يقظة وعاقدة العزم علـى               ٢٠٠٧

 . السياسية على قدم املساواةوقف هذه األنشطة يف صفوف كل الفئات واألطراف 
، فـإين ال أزال أعتقـد أن نـزع    )٢٠٠٦ (١٧٠١ مـن القـرار   ١٠وباإلشارة إىل الفقـرة    - ٣٢

سالح حزب اهللا وامليليشيات األخرى عرب عملية سياسية يتـوىل زمامهـا اللبنـانيون وتـؤدي إىل                 
 خيلـو مـن الـسالح       إعادة بسط سلطة احلكومة اللبنانية بالكامل على مجيع أراضـي لبنـان حبيـث             

فيما عدا السالح املوجود مبوافقة احلكومـة اللبنانيـة، وحبيـث ال تقـوم فيـه سـلطة سـوى سـلطة                      
ويف حني تبقـى مـسألة نـزع سـالح حـزب اهللا مفتوحـة وحمـور نقـاش سياسـي،                    . هذه احلكومة 

ــالتقرير     ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــشأهنا أثن ــه مل حيــرز أي تقــدم ب ــسياس . فإن ــد زادت األزمــة ال ية وق
 .املستمرة من تعقيد فرص توفري زخم هلذه املسألة
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 األسلحة على املفروض احلظر - دال 
 املفـروض  للحظـر  خروقـات  حبـدوث  املتعلقـة  املـستمرة  االدعاءات إزاء القلق يساورين - ٣٣
 إسـرائيل  حكومـة  وزعمـت  .الـسورية بني لبنان واجلمهوريـة العربيـة        احلدود عرب األسلحة على
 حـزب  إىلاجلمهوريـة العربيـة الـسورية       واإلسـالمية    إيـران   مجهورية من تطورةم أسلحة نقل أن
 أوسـع  نطـاق  علـى  قواتـه  تـسليح  أعـاد  قـد  اهللا حزب أن درجة إىل مستمر احلدود هذه عرب اهللا
  .املاضي يف عليه كان مبا مقارنة تطوراً أكثر بدرجةو

ــشري - ٣٤ ــيس ويــ ــوزراء رئــ ــاين، الــ ــالته يف اللبنــ ــة رســ ــة إيل املوّجهــ ــشرين ٨ واملؤرخــ  تــ
 خـالل  سـورية  مـن  األسـلحة  مـن  كـبرية  كميات نقل عن أفيد” أنه إىل ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول
 األطـراف  بعـض  متنـاول  يف وضعها ليتّم تلتها اليت الفترة خالل ورمبا ٢٠٠٦ يوليه/متوز حرب
 اهلـ  ضـلوع  أي إنكـار  يف سوريةاجلمهوريـة العربيـة الـ      حكومة واستمرت .“سورية من القريبة

 .األسلحة على املفروض للحظر خروقات ارتكاب يف

 علـى  سيطرهتا بسط كفالةب األساسي اهتمامها على التأكيد اللبنانية احلكومة وكررت - ٣٥
 وزيـر  وأعلـن  .البالد إىل واألفراد والذخائر لألسلحة املشروع غري التدفق ومنع حدودها كامل
 بتـهريب  تفيـد  الـيت  االدعـاءات  يف التحقيـق  مهماتصمي عن اللبناين اجليش وقائد اللبناين الدفاع
 هـذه  قـدمي ت أو املـزاعم  هـذه  تـدعم  الـيت  األدلـة  علـى  احلكومـة  إطالعأخرى   مرة وطلبا أسلحة
  .املتحدة األمم طريق عن األدلة

 تنفيــذ بــشأن األمــن جملــس إىل مــؤخراً قُــّدم الــذي يتقريــر يف اإلشــارة وردت وكمــا - ٣٦
ــرار ــ ال ،)٢٠٠٤ (١٥٥٩ الق ــشعبية اجلبهــة زالت ــر ال ــسطني لتحري ــادة - فل ــة القي ــتح العام  وف

 الـسورية بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة       احلـدود  طـول  على عسكرية مبواقع تفظانحت االنتفاضة
 .قـانوين  غـري  بـشكل  لبنـان  إىل عربهـا  دخلوا اإلسالم فتحتنظيم    مقاتلي من عدداً بأن أُفيد اليت
 سـيادة  حساب على احلدود على فعلية سيطرة اجلماعات ذههل عمليا   يعطي الشاذالوضع   وهذا
 كامـل  بـسط  لبنـان  كفـل ي ألن لبنـان  حاجـة  علـى    أخرى مرة يدلل   كما ه،أراضي وسالمة لبنان

  .حدوده على سيطرته

ــد و - ٣٧ ــبقـ ــس رّحـ ــه يف األمـــن، جملـ ــي بيانـ ــؤرخ الرئاسـ  ٢٠٠٧ أغـــسطس/آب ٣ املـ
)S/PRST/2007/29( األمـني  إىل طلـب  ، كمـا  اللبنانيـة  احلـدود  قيـيم لت املستقل الفريق بتوصيات 

 اجمللـس  وموافـاة  التوصـيات  هـذه  تنفيـذ  بتقيـيم  ،يـة لبنانال كومـة احل مـع  بالتـشاور  يقوم، أن العام
  .أضعه يف هذا الشأن تقييم أول التقرير هذا يعطيو .ذلك عن مستكملة مبعلومات بانتظام

 املـستقل  الفريـق  توصيات تنفيذ يفأويل  تقدمألجد بوادر مشجعة فيما أُحرز من    وإين - ٣٨
 مـشتركة  قـوة  إنـشاء  اللبنـاين  الـوزراء  جملـس  قـرر  يوليـه، /متـوز  ٢٨ فـي ف .اللبنانية احلدود لتقييم
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 لبنــان حــدود طــول علــى التجــرييب الــذي تتــوىل أملانيــا قيادتــه شروعســياق املــ يف احلــدود علــى
 مـن  عناصـر  بـني  احلـدود  علـى  ملـشتركة ا القـوة  وجتمع .السورية العربية اجلمهورية مع الشمالية
 الـذي  اللبنـاين  اجليش وهي ،هاوأمن احلدود إدارة عن املسؤولة األربعة الرئيسية األمنية األجهزة
 ،العـام  واألمـن  ،هاقائـد  نائـب  سـتعني  الـيت  الـداخلي  األمن وقوى ، للقوة املشتركة  قائداًً سيعّين

 املـستقل  الفريـق  عـن  الـصادرة  الرئيـسية  يةالتوصـ  مـع  املتكامل اهليكل هذا ويتماشى .واجلمارك
 التنـسيق  تعزيـز  زاد أنـه  كمـا  متعـددة،  أجهـزة  مـن  عناصـر  تـضم  متنقلة وحدة بإنشاء والقاضية
  .اللبنانية األمنية األجهزة بني املعلومات وتبادل

 الـشمالية  لبنـان  حـدود  وضبط مراقبة مبسؤولية احلدود على املشتركة القوة وستضطلع - ٣٩
 ،وحـدها  القانونيـة  املعـابر ب البـضائع  مجيـع  مـرور حـصر    لكفالـة  الـسورية  العربيـة  وريةاجلمه مع
 وحتقيقـاً  .ومتنقلـة  دائمـة  مراقبـة  نقاط إنشاءب احملظورة واملواد والذخائر األسلحة هتريب مينع مما
 بنـاء  والتحليـل،  االسـتخبارات  جمال يف معززة تقنيات على املشتركة   القوة ستعتمد الغاية، هلذه
 سـريع   تـدّخل  قـوة  ستستخدم كما الشمالية احلدود مراقبة لكفالة املستقل، الفريق توصية لىع

 التوجيـه   هلـا  تقدم كمـا سـ    للعمليـات  مركـز  عملـها  يف الـدعم  هلـا  سـيقدم و .مبهمتها لالضطالع
 بـشكل  عملـها  املـشتركة  القـوة  تبـدأ  أن املتوقـع  ومـن  .والتحليـل  لالستخبارات مشتركة وحدة
ــة مــع كامــل ــشرين شــهر بداي ــاين ت ــوفمرب/الث ــدما ٢٠٠٧ ن ــة تكــون عن ــذ مرحل  املــشروع تنفي

 يف والتوسـع  اللبنانيـة  األمنيـة  األجهـزة  بـني  للتكامل التعزيز هذا ويعد .متاماً ُنفِّذت قدالتجرييب  
 متكامـل  نظـام  نـشاء إل ضـرورية  أمـوراً  الـسريع  التـدخل  علـى  والقـدرة  املخـاطر  حتليل استخدام

 قــوةال أداء اســتعراض خالهلــا ســيجري تقيــيم مرحلــة إثــرمــن املتوقــع، و .احلــدود إلدارة متامــاً
 اجلمهوريـة  مـع  الـشرقية  لبنـان  حـدود  تـشمل  لكـي  واليتـها توسـيع نطـاق      جيـري  أن املشتركة،
  .السورية العربية

 تـدريب  وبرنـامج  الـتقين  الـدعم  تقـدمي  أملانيـا  بقيـادة  الـدوليني  اخلـرباء  من فريق وواصل - ٤٠
 لتعزيـز  والـشاملة  الدوليـة  اجلهود من جزءاً هذا ويشكل .األربعة األمنية جهزةلأل النطاق واسع
 .حدوده إدارة على لبنان قدرة

ــد - ٤١ ــذ جــرى وق ــة التحــسينات بعــض تنفي ــى التقني ــان حــدود طــول عل ــشرقية لبن  مــع ال
 املعـرب  عنـد  ،٢٠٠٧ يوليه/متوز يف ضوئي، ماسح تركيب طريق عن السورية العربية اجلمهورية

 علـى  انتشاره على اللبناين اجليش حافظ نفسه، الوقت ويف .املصنع منطقة يف الرمسي دودياحل
  .ومتنقلة ثابتة بدوريات قومي حيث السورية العربية اجلمهورية مع الشرقية لبنان حدود طول

 يف قــدماً املـضي  علــى اللبنانيـة  احلكومـة  تــصميمأين أجـد بــوادر مـشجعة يف    حـني  ويف - ٤٢
 وأشـري،  .املستقل الفريق توصيات من أساسية جوانب تنفيذ يتعّين يزال ال أنه إال ة،املسأل هذه
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 واختـاذ  احلدوديـة،  املعـابر  علـى  واملطلقـة  الكاملـة  الـسيطرة  بـسط  إىل احلاجـة  إىل خـاص،  بوجه
 األساسـية،  اهلياكـل  وتعـديل  الفـساد،  ملكافحـة  آليـات  واعتمـاد  للتـدقيق،  موّحـدة  إلزامية تدابري

 احلــدودي، اخلــط إىل املوجــودة احلدوديــة املعــابر ونقــل إضــافية، حمليــة حدوديــة ابرمعــ وإنــشاء
 األمهيـة  بـالغ  ألمـر  وإنـه  .التهريب على األسر العتماد كبديل اقتصادية اجتماعية برامج وتقدمي

 علــى األمنيــة الترتيبــات تعزيــز بغيــة بالكامــل املــستقل الفريــق توصــيات تنفيــذ لبنــان يواصــل أن
  .احلدود إلدارة متكامل نظام استخدام طريق نع هحدود طول

هنـا   وأشـري  .ثنائيـة  عمليـة  طريـق  عن وجه أفضل على للحدود الفعالة اإلدارة وتتحقق - ٤٣
 فيهـا  يـصف  الـيت  أكتـوبر /األول تـشرين  ١٨ املؤرخـة  الـسوري  اخلارجية وزير نائب رسالة إىل

 تتـوفر  ال على أنـه   .لبنان مع حدودها ولط على سوريةاجلمهورية العربية ال   اختذهتا اليت التدابري
 يف الـواردة  املعلومـات  مـن  مستقل، بشكل التأكّد، من متكّنها اليت الوسائل املتحدة األمم لدى

  .الرسالة
 

 العنقودية والقنابل األرضية األلغام - هاء 
 املتعلقـة  اإلجـراءات  تنـسيق  مركـز  حـّدد  األمـن،  جملـس  إىل األخـري  تقريـري  تقـدمي  منذ - ٤٤

لقنيبالت بــا  قُــصفت الــيت  املواقــع مــن جديــدا  إضــافيا موقعــا ٢٥ لبنــان  جنــوب يف باأللغــام
نشر هـذه القنابـل      مما العنقودية، نابلبالق قُصف موقعاً ٩٥١ جمموعه ما تسجيل ومت .العنقودية

 اللبنـاين  اجليش بني املشتركة للجهود ونتيجة .مربع متر مليون ٣٨ مساحتها تجاوزت منطقةيف  
 األمـم  معهـا  تعاقـدت لـتطهري منـاطق القتـال        فريقـا  ٦١ و املتحدة األمم لقوة تابعاً فريقاً ١٦ و

 املتعلقـة  اإلجـراءات  تنـسيق  مركـز  يتـواله  الـذي  التنسيق إطار يف وتعمل ثنائي، بتمويل املتحدة
 املائـة  يف ٢١ وإمجـايل الـذخائر الـسطحية       مـن  املائـة  يف ٤٠ تطهري متّ لبنان، جنوب يف باأللغام

 العنقوديـة  الـذخائر  مـن  ١٣٢ ٠٠٠ مـن  أكثـر  تدمري متوقد  ،الذخائر املدفونة دون السطح  من
 .املتفجرة غري

 جــّراءمــن  مــدنيني مخــسةأصــيب  األمــن، جملــس إىل األخــري تقريــري قــّدمت أن ومنــذ - ٤٥
ــة ذخــائر ــان، وقتــل عنقودي ــهما اثن ــ الطفــل بين ــالغ دقــدوق يعل  .ســنوات ســت العمــر مــن الب

 التابعـة  الفرنـسية  ةوحـد ال مـن  األلغـام  إزالـة  يف خـبري  قُتـل ،  الفتـرة نفس   خالل، و إضافة لذلك و
 الـذخائر  يزيلـون  كانوا بينماالقتال   ساحة تطهري خرباء من مدنيني وثالثة املتحدة األمم لقوات

مـن   ٣٢ و اًمـدني  ١٨٥ جمموعـه  مـا أصـيب    ،٢٠٠٦ يوليـه /متـوز  حـرب  هنايـة  ومنـذ  .العنقودية
  .األلغام إزالةمن عاملي  ١٣ و مدنياً ٢٥ وقُتل اماأللغ إزالةعاملي 

 املتكـررة  للطلبـات  بعـد  تـستجب  مل إسـرائيل  حكومة أن أخرى مرة أبلغ أن ويؤسفين - ٤٦
مواقـع   بـشأن البيانـات    معلومـات  على للحصول املتحدة األمم يف املسؤولني كبار هبا تقدم اليت
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 البيانـات  هذه وتتسم .٢٠٠٦ عام يف لصراعا أثناء اسُتخدمت اليت العنقودية الذخائرضربات  
 يفهـذه الـذخائر      إزالـة  عمليـات مـن وتـائر      كـبرية  درجـة  إىل تعـزز  أن شأهنا ومن كربى بأمهية
 حـد  علـى  األلغـام  إزالـة  وخـرباء  املـدنيون  هلا يتعرض اليت احلوادث عدد تقلل وأن لبنان جنوب
 الـضرورية  املعلومات هبذه املتحدة األمم تزّود أن أخرى، مرة إسرائيل، حكومة وأناشد .سواء
  .رواحاأل تنقذ أن ميكن اليت
 

 املعتقلنيو نا املخطوفدياناجلن - واو 
 بـأن  ُيـزعم  لبنـاين  مـدين  سـراح  إسرائيل أطلقت ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ١٥ يف - ٤٧
 حـزب  أعـضاء  مـن  اثـنني  رفات سلّمت كما احلرب، أثناء اعُتقل قد كان اهللا حبزب صالت له
 البحــر يف غــرق إســرائيلي واطنمــ رفــات فــإن اللبنــاين، اجلانــب وعلــى .املعــارك أثنــاء قــتال هللا

 مشـاالً،  الـشاطئ  إىل التيـار  جرفـه  أن بعـد  اهللا حـزب  مـن  عناصـر  انتشله  مث حيفا مقابل املتوسط
 إنـسانية مـسائل    بـشأن  أوليـة  معلومـات  اهللا حـزب  قدم ذلك، إىل باإلضافة .عائلته إىل ُسلّم قد
  .الترتيبات ههبذ صلة ذات ىأخر

 تعكـس  مـشّجعة  خطوات تشكّل أهنا اعتبار على واسعاً ترحيباً اخلطوات هذه القتو - ٤٨
 املزيـد  بـذل علـى    اخلطوات هذهتشجع   بأن الراسخة وتوقعايت أملي عن عرُبوأُ .النوايا حسن
 ١٧٠١ القــرار يف اإلنــسانية اجلوانــب تلبيــة املطــاف، هنايــة يف تــتم، لكــي احلامســة اجلهــود مــن

)٢٠٠٦.(  

 مطالـب  علـى  لإلصـرار  تربيـر  مثـة  لـيس  الشأن، هبذا السابقة تقاريري يفأكدت   وكما - ٤٩
 إجيـاد  تـأخري، مزيـد مـن ال     وبـدون  جيب، ذلك، إىل باإلضافة .القرار هذا إطار بوضوح تتخطى
  .إسرائيل يف اللبنانيني باملعتقلني املتصلة حساسية األكثر للقضايا حل

 يف الـواردة  اإلنـسانية  املطالـب  تلبيـة  وقـت،  أي مـن  أكثر بشدة، الدويل اجملتمع يتوقّعو - ٥٠
 حنـو  علـى  املخطـوفني اإلسـرائيليني    اجلنـديني  سراح إطالق سيما وال ،)٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار

 .بشدة بذلك ويطالببل  السرعة،
 

  ترسيم احلدود   - زاي 
ــراره     - ٥١  ــن يف ق ــصال   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١طلــب إيل جملــس األم ــن خــالل االت أن أضــع، م

لتنفيذ األحكام ذات الـصلة مـن    الرئيسية الدولية واألطراف املعنية، مقترحات      بالعناصر الفاعلة   
ــراري   ــائف، وق ــاق الط ــساتف ــزع   )٢٠٠٦(   ١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩    اجملل ــك ن ــا يف ذل ، مب

ــيما يف     ــان، ال سـ ــة للبنـ ــدود الدوليـ ــيم احلـ ــسالح، ولترسـ ــاطق  الـ ــدود  منـ ــا  احلـ ــازع عليهـ املتنـ
  .املؤكدة، مبا يف ذلك معاجلة مسألة منطقة مزارع شبعا غري أو
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واصلت التأكيد حلكوميت اجلمهورية العربية السورية ولبنـان أن التحديـد النـهائي             قد  و  - ٥٢ 
ودعـوت احلكـومتني علـى      .املـشتركة مهـم للتعـايش الـسلمي وحـسن اجلـوار بينـهما              حلدودمها  

ــسواء إىل  ــل ال ــاذ التعجي ــدابريال باخت ــدويل   ،ت ــانون ال ــع الق ــشيا م ــشأن   ، مت ــاق ب  للتوصــل إىل اتف
ــة       .املــشتركة حــدودمها  ــة احلــدود اللبناني ــشيط جلن ــشكل إعــادة تن ــسورية علــى حنــو   - وست ال

أبريـل خطـوة يف االجتـاه     / نـسيان  ٢٤اجتمـاعي معـه يف دمـشق يف          اقترحه الـرئيس األسـد يف        ما
ــدائم    .الــــصحيح ــل الــ ــّرح املمثــ ــة    وصــ ــالته املؤرخــ ــسورية، يف رســ ــة الــ ــة العربيــ للجمهوريــ

مــسؤويل مراقبــة احلــدود الــسوريني واللبنــانيني اجتمعــوا يف اثــنيت  ، بــأن ٢٠٠٧يوليــه /متــوز ١٦
أبريـــل /انيـــس ن٣٠ إىل ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٦مـــن  خـــالل الفتـــرة عـــشرة مناســـبة 

 االجتماعـات مل تتنـاول مـسألة        أبلغتين بأن جـداول أعمـال هـذه        لبنان أن حكومة  إال  . ٢٠٠٧
   .احلدود تعيني 

ــه الرئاســية املؤرخــة  وأحــاط جملــس األمــن علمــا يف     - ٥٣  ديــسمرب / كــانون األول١٢بيانات
   S/PRST/2006/52  (٢٠٠٧أغــــــــسطس / آب٣ و ٢٠٠٧أبريــــــــل /نيــــــــسان ١٧ و ٢٠٠٦

بـدء عمليـة ترمـي إىل       ها من أجل    ُت باجلهود اليت بذل     )S/PRST/2007/29  و   S/PRST/2007/12 و
القتـراح  والـيت تترتـب علـى ا      واآلثـار القانونيـة والـسياسية        دراسة اآلثار املتعلقـة برسـم اخلـرائط         

منطقـة مـزارع شـبعا،       املؤقت الوارد يف خطـة النقـاط الـسبع املقدمـة مـن حكومـة لبنـان بـشأن                     
رسـام  أبلـغ بـأن    أن ويسرين   . أعمل يف هذا الصددُتزل وما  .وأعرب عن تقديره لتلك اجلهود 

ملنطقـة   ، بناء على أفضل املعلومات املتاحة، قـد توصـل إىل وضـع حتديـد مؤقـت         اخلرائط األقدم 
 إىل يترمـ   الللمجلـس أن يالحـظ أن هـذه العمليـة     وينبغـي    .مزارع شبعا، ويـرد تفـسريه أدنـاه       

اجلمهوريـة  نـان و  لب يتعلـق مبـزارع شـبعا بـل ُيتوقـع منـها أن تـساعد                 ترسيم احلدود الدولية فيمـا    
  .يف جهودمها الرامية إىل االتفاق بشأن حدودمها املشتركةالعربية السورية 

 
 منطقة مزارع شبعا  

يتــوىل الريـــادة يف  رســام خــرائط أقــدم    كمــا ذكــر ســابقا، عينــت يف العــام املاضـــي        - ٥٤ 
 اللبنانيـة  وحتليل جمموعة شاملة من وثائق وخـرائط احملفوظـات الـيت قدمتـها احلكومـة               استعراض  

ز عمـل   وتركَّـ . ١وتـرد قائمـة بـاملواد الـواردة يف التقريـر اللبنـاين يف املرفـق                   .بشأن مزارع شبعا  
   .اخلرائط على التوصل إىل حتديد دقيق ملنطقة مزارع شبعا رسام 

وأود اإلشــارة هنــا إىل أن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مل تــرد بعــد علــى طلــيب املقــدم     - ٥٥ 
، لوثائق معينة من شـأهنا أن تـساعد يف          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣مؤرخة   سالة  رمسيا يف ر  

 .اجلغرافية للخط ذي الصلة باملوضوع اإلحداثيات رسم دقة 



S/2007/641  
 

07-57268 15 
 

ــشأن        - ٥٦  ــن ب ــدم إىل جملــس األم ــري األخــري املق ــذ والحظــت يف تقري ــرار تنفي  ١٧٠١الق
علـى طلـيب املتمثـل يف متكـني         إسـرائيل أعربـت عـن اسـتعدادها للموافقـة            أن حكومة   ) ٢٠٠٦(

، اوخالهلـ   .سـبتمرب / أيلـول  ٥وجـرت هـذه الزيـارة يف          .بزيـارة  القيـام   رسام اخلرائط األقدم مـن      
من تكوين انطباع قائم على الرؤية لفيزيوغرافية املنطقة، وال سـيما             رسام اخلرائط األقدم  متكن  

 املرئـي يـث أن االسـتعراض      هـذه العمليـة مفيـدة مـن ح         وكانـت     .تشكيلة منحدر وادي العـسل    
   .البيانات اليت قدمتها احلكومة اللبنانية كان متسقا مع نتائج حتليل 

وتـسود يف      .ومن الناحية اإلدارية، تقع قرية شـبعا يف الطـرف الـشرقي لقـضاء حاصـبيا       - ٥٧ 
وتقـع القريـة      .فـسكاهنا قليلـون    املنطقة بيئة قاسية، تتسم بفقر التربة وشح موارد املياه؛ وبالتايل           

هذا الصدع مـن الـشمال الـشرقي     وميتد   .قرب خط صدع يشكل معلما ماديا كبريا يف املنطقة   
 الغربيــة جلبــل الــسفوحمشــال القريــة وجنوهبــا علــى   كيلــومترا ٢٠حنــو اجلنــوب الغــريب، حــوايل 

ففـي مشـال شـبعا يوجـد وادي عيـون       .ويتسم املسار الرئيـسي للـصدع بوجـود واديـني         .الشيخ
واعتبـارا مـن هـذه    .  حنو اجلنوب الغريب مث يتجـه غربـا جنـوب القريـة مباشـرة           ميتد عم، الذي   جن

يبـدأ  جنـوب شـبعا وادي العـسل الـذي          يوجـد   و. وادي شـبعا    النقطة يتغري اسم الوادي ليـصبح     
الـسابقة،   الغربية جلبل الشيخ وجيـري غربـا حنـو بلـدة مزرعـة برعـشيت             من املنحدرات اجلنوبية    

  . ى بعد حوايل أربعة كيلومترات جنوب شبعاالواقعة عل
ــا إىل       - ٥٨  ــبعا عموم ــزارع ش ــصطلح م ــشري م ــرى وي ــي وبعــض    الق ــاطق الرع ــسابقة ومن ال

الواقعــة جنــوب غـرب قريــة شــبعا، علــى املنحـدرات الغربيــة لــوادي العــسل    األراضـي الزراعيــة  
ومـات املتاحـة، خلـص    وبنـاء علـى املعل    .روس وجبـل الـسماق    وعلى املنحدرات اجلنوبية جلبـل      

إىل أن منطقة مزارع شبعا متتد حنو الشمال الـشرقي مـن قريـة مغـر                 األقدم   اخلرائط   رساممؤقتا  
وبالتايل، من املمكن التأكيـد أن اسـتعراض األدلـة        .الشمال الغريب من وادي العسل شبعا وحنو 

غـرايف ملنطقـة مـزارع      وحتليلها ميكن أن يشكل أساسا لوضـع حتديـد مؤقـت للنطـاق اجل              األخرية  
 الواقـع جنـوب     ١٩٢٠تبدأ من النقطـة الفاصـلة للخـط الفرنـسي لعـام               :شبعا على النحو التايل   

 ملغـر   ١٩٤٦مباشرة؛ ومتتد من هناك حنو اجلنوب الشرقي على طـول حـدود عـام                قرية اجمليدية   
ال الـشرقي  الـشم  شبعا إىل أن تصل إىل حمور وادي العسل؛ ومن هناك تتبـع حمـور الـوادي حنـو                   

ــة اجلبـــل الواقـــع مشـــال   ــة إىل أن تـــصل إىل قمـ الـــسابقة وتتـــصل خبـــط   مزرعـــة برعـــشيت قريـ
   .١٩٢٠ عام
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  نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  -رابعا  
قــوة األمـم املتحــدة   ، بلغـت  )  S/2007/392  (يف تقريــري الـسابق  الحظـُت  علـى حنـو مــا     - ٥٩ 

مـن    القـوات    ان وميكِّن القـوام والنـشر احلاليـ        يا من اجلاهزية التنفيذية   املؤقتة يف لبنان مستوى عال    
     .منطقة العملياتيف كامل االضطالع بفعالية باملهام املوكولة إليها 

ويف ضـوء اسـتمرار التهديـدات      األمم املتحدة   خلفية اهلجمات املرتكبة ضد قوة      وعلى    - ٦٠ 
إين أويل أقــصى األمهيــة الســتخدام تــدابري احلــد مــن اجملموعــات املقاتلــة، فــ الــيت تــشكلها بعــض 

وقـد أيـد      .البعثـة العـسكريني وموظفيهـا املـدنيني ومنـشآهتا          املخاطر لتعزيـز أمـن وسـالمة أفـراد          
فـضال  )   S/PRST/2007/29 (أغسطس  / آب ٣الرئاسي املؤرخ    جملس األمن هذه التدابري يف بيانه       

     ).٢٠٠٧(   ١٧٧٣قراره عن 
منطقـة عملياهتـا،   يف كامـل  تعزيز منشآهتا األمم املتحدة  الوقت نفسه، تواصل قوة    ويف  - ٦١ 

خاصـة  وهـي بـصدد تنفيـذ إجـراءات أمنيـة معـززة ونـشر معـدات إضـافية              وكذلك يف بريوت،    
وتنكـب حاليـا     .مجيع أفرادهـا العـسكريني واملـدنيني       ماية القوة وأمن املوظفني املدنيني لصاحل       حب

املتحدة، بالتشاور مـع البلـدان املـسامهة بقـوات، علـى              السالم وقوة األمم     إدارة عمليات حفظ  
بالعتاد اإلضايف الكايف الذي حتتاجه علـى وجـه الـسرعة، مبـا يف              قوة األمم املتحدة     إمدادكفالة  
وبالقـدرة   املعدات اخلاصة بكـشف األجهـزة املتفجـرة املـتحكم فيهـا مـن بعـد وتعطيلـها،                    ذلك  

طـائرات بـال طيـار، ميكـن أيـضا           يف إمكانيـة نـشر       تنظرانكما   .ات اخلاصة على إجراء التحقيق  
 . كوسيلة إضافية للحد من املخاطر احملدقةأن يستخدمها اجليش اللبناين، 

املوسـع حـديثا     األمـم املتحـدة بـشكلها        قـوة وقد استلزمت الظروف اليت أُنـشئت فيهـا           - ٦٢  
ستراتيجية يف مقر األمم املتحـدة وفرقـة   ة العسكرية اإل اخللي ت إىل إنشاء    اختاذ تدابري ابتكارية أد   

 يف جنـاح تنفيـذ واليـة        هلـذين العـاملني أثرمهـا احلاسـم        نوكـا   .العمل البحرية قبالة ساحل لبنـان     
وبنــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة، قــدمت يف    .القــوة علــى مــدى اإلثــىن عــشر شــهرا األخــرية 

ــ ٢٦ ــا للخليــــة  ٢٠٠٧أبريــــل /انسنيــ ــا مؤقتــ ــتراتيجية  العــــسكرية  تقييمــ ، )A/61/883 (االســ
     .كمل يف أوائل العام املقبل باستعراض أكثر مشوليةستسي

يتعلق مبـدى تـوافر العـدد    جري إدارة عمليات حفظ السالم حتليال    ويف الوقت نفسه، تُ     - ٦٣ 
لبعثـة  األصـول البحريـة ل     لكفالـة جتهيـز      وذلك   فرقة العمل البحرية  الكايف من السفن ألداء مهام      

عقـب اختـاذ      يـة لبنانالكومـة   احلطلع مبهامها البحرية، على حنـو مـا طلبتـه           تضعلى النحو األمثل ل   
     ). ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
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ــدم        - ٦٤  ــوة األمــم املتحــدة أن تق ــدان املــسامهة بقــوات يف ق ــصدد، أهيــب بالبل ويف هــذا ال
األمــم  ىل ذلــك، غــادرت قــوة وباإلضــافة إ  .للقــوةحتياجــات املعلقــة الالزمــة  االتبقــى مــن   مــا

األشهر األخرية عدة جهات مسامهة بالقوات واألصول البحريـة أو قلـصت             على مدى   املتحدة  
 هبـا،  ورغم أين أعرب هلا عن امتنـاين لـألدوار الـيت اضـطلعتْ      .أو أعلنت عن مغادرهتا وجودها  
 .ة األمم املتحدة لقووارد الربية والبحريةاملمن أن مغادرهتا ستترك فجوة يف  فإين قلق 

 
 مالحظات -ا خامس 

 جنـوب لبنـان    يف   املعـززة اللبنـاين قـوة األمـم املتحـدة         اجلـيش   لقد جلـب نـشر وأنـشطة         - ٦٥
 حيث حال دون تكرار األعمـال القتاليـة علـى طـول اخلـط         املنطقةقدرا هاما من االستقرار إىل      

قـوة  لقـد كانـت     .  هـذا ممكنـا    وأنا ممنت للبلـدان الـثالثني املـسامهة بقـوات الـيت جعلـت             . األزرق
 ١٧٠١ ناجحـــة يف تنفيـــذ عـــدد مـــن األهـــداف األساســـية الـــواردة يف القـــرار األمـــم املتحـــدة

، مبـا يف ذلـك   قوة األمم املتحدة استمرار دعم   ضرورة  شدد على   أُويف هذا السياق،    . )٢٠٠٦(
األنـشطة املتـصلة    ميـع   القيـام جب  االلتزام باملسامهة بالقوات واملعدات الالزمـة لـتمكني القـوة مـن             

ــاءة    ــشكل يتــسم بالكف ــرب والبحــر ب ــها يف ال ــراره   قــد و. بواليت  ١٧٧٣أكــد جملــس األمــن يف ق
 مجيع الوسـائل واملعـدات      قوة األمم املتحدة  أيضا على ضرورة أن تكون رهن إشارة        ) ٢٠٠٧(

 مـع توسـع نطـاق   درك الطلـب املتزايـد علـى املـسامهني بقـوات       إنـين أل  و. الالزمة لتنفيذ واليتـها   
 هجهود األمم املتحدة حلفظ السالم يف أماكن أخرى من العـامل، لكـنين أشـدد علـى أنـ                  وحجم  

 . يتسم بأمهية حامسة االحتفاظ بقدراهتا احلالية والبقاء يف كامل قوهتالقوة األمم املتحدة

ــدويل لل   - ٦٦ ــدعم الـ ــسه، يبقـــى الـ ــذ  جـــيش ويف الوقـــت نفـ ــيا لتنفيـ ــاين أساسـ ــرار االلبنـ لقـ
 اللبنـاين جمموعـة حامسـة       اجلـيش  هـذا القـرار، نفـذ        اختـاذ فمنذ  . فيذا ناجحا  تن )٢٠٠٦( ١٧٠١

بنانيــة الــسورية؛ لانتــشاره التــارخيي يف جنــوب لبنــان؛ ودوره علــى طــول احلــدود ال :مــن املهــام
 بفعالية هلـذه الطلبـات املتزامنـة    اجليش ىلقد تصد. لبنانعصفت بوالتصدي لعدة أزمات أمنية     

وأحـث اجملتمـع الـدويل علـى زيـادة دعمـه            . ارد وحتميلـه فـوق طاقتـه       نقص املو  تقييداتيف ظل   
لعمـــــود الفقـــــري لتنفيـــــذ القـــــرار  ا بـــــصفته يف دورهاللبنـــــاين ملـــــساعدتهللجـــــيش الثنـــــائي 
٢٠٠٦( ١٧٠١.( 

 اللبنـاين تعـزز أكثـر       واجلـيش  قـوة األمـم املتحـدة     ومن دواعي تشجيعي أن التعاون بني        - ٦٧
 وتنـسيق   ة مـشترك  مواقـع  بطـرق منـها إنـشاء نقـاط تفتـيش يف             خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،     

وينبغـي زيـادة هـذه      . الدوريات واختاذ تدابري لزيادة سرعة االستجابة لألنشطة العدائيـة احملتملـة          
 .األنشطة عددا ونطاقا
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 هنــر  وضــعتها يف اللبنــاين، عــرب مواجهــة داميــةاجلــيشوخــالل الــشهور املاضــية، أحلــق  - ٦٨
. تهوسـياد  فتح اإلسـالم، اهلزميـة بتهديـد كـبري السـتقرار البلـد            تنظيم  إرهابيي   يف مواجهة البارد  

 التقلـب    فيه  يف وقت تزايد   رض لالستقرار والدفاع عن األ    كدعامة اللبناين   اجليشوبذلك، برز   
وأود أن أوجه التحية للجنود املائة والثمانية والستني الذين دفعوا أرواحهـم            . السياسي يف لبنان  

 اللبنـاين خـالل هـذه    للجـيش م واإلعـراب عـن امتنـاين للبلـدان الـيت قـدمت الـدعم           خدمة لبلده 
 اجلـيش بيد أنه من األساسي، كما ثبت خالل القتال يف هنر البـارد، تعزيـز قـدرات           . التحديات

 . اللبناين باملعدات واألسلحة ذات الصلة

اصـر حفـظ الـسالم      بعد أربعة أشهر من اهلجوم اإلرهايب الذي أودى حبياة ستة من عن            - ٦٩
أحـث  و.  سـالمة وأمـن أفـراد البعثـة    إزاء، ال يزال يساورين قلـق بـالغ        لقوة األمم املتحدة  التابعة  

غريهــم مــن والقــوة مجيــع أفــراد مجيــع األطــراف علــى أن تفــي بالتزامهــا بــاحترام ســالمة وأمــن 
تحـدة  األمـم امل مـوظفي  ا تفـادي أي مـسار عمـل قـد يعـّرض        طرق منه ألمم املتحدة، ب  موظفي ا 

وأحــث . امنطقـة عملياهتـ  داخـل   حريـة كاملـة للتنقـل    قـوة األمـم املتحـدة    للخطـر وكفالـة مـنح   
لقـــوة الـــدعم  مـــا يلـــزم مـــن  اللبنـــاين علـــى مواصـــلة تقـــدمي مجيـــعواجلـــيشاحلكومـــة اللبنانيـــة 

 .املتحدة األمم

قـوات   مـن  اللبنـاين و اجلـيش  مـن  قوة األمم املتحدة لقيتهوأشري إىل التعاون اجليد الذي    - ٧٠
 يف إطـــار اجتماعـــات اآلليـــة الثالثيـــة األطـــراف، وال ســـيما فيمـــا يتـــصل  ةالـــدفاع اإلســـرائيلي

 ومـن دواعــي ســروري التقــدم األويل . بــصورة مرئيــة اخلـط األزرق  تعلــيمباملـشروع التجــرييب ل 
وسيــساعد القيــام بــذلك علــى بنــاء .  علــى األرضبــصورة مرئيــة اخلــط األزرق تعلــيماحملــرز يف 

. اهم يف احلد من احلوادث واالنتهاكات غري املقـصودة للخـط األزرق           يسف التوتر و  فخيالثقة و 
قـوة األمـم    على مواصلة هذا املسعى اهلام مع ة اللبناين وقوات الدفاع اإلسرائيلي اجليشوأشجع  
 . بطريقة بناءة ومرنةاملتحدة

قـة للمـضي     ال يـزال يـساورين القلـق مـن عـدم قـدرة الطـرفني علـى إجيـاد طري                    على أنه  - ٧١
 احتالهلــا ةقــدما يف قــضية اجلــزء الــشمايل لقريــة الغجــر الــيت تواصــل قــوات الــدفاع اإلســرائيلي   

وميكــن أن يــصبح عــدم إحــراز تقــدم يف . )٢٠٠٦ (١٧٠١ اللتزاماهتــا مبوجــب القــرار اانتــهاك
كـال  وأحـث   . توتر وينطـوي علـى احتمـال وقـوع حـوادث يف املـستقبل             لل اهذه القضية مصدر  

قـوة األمـم    بطريقـة بنـاءة مـع قائـد     العمـل  علـى    ةلبنـاين وقـوات الـدفاع اإلسـرائيلي        ال من اجلـيش  
 .  من أجل إجياد حل هلذه القضيةاملتحدة

 اللبنــاين ليــست جمــرد انتــهاكات  اجلــويإن االنتـهاكات اإلســرائيلية املــستمرة للمجــال  - ٧٢
 اجلــيش وكــذلك متكــررة لقــرارات جملــس األمــن، وإمنــا تقــوض أيــضا مــصداقية األمــم املتحــدة
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 يف عيـون الـسكان احمللـيني وتـضر بـاجلهود الراميـة إىل التخفيـف مـن التـوتر وبنـاء الثقـة                      اللبناين
وأدعو إسرائيل مرة أخرى إىل وقف انتهاكاهتا اجلويـة         . وتوطيد استقرار احلالة يف جنوب لبنان     

 .زرق برمتهواحترام اخلط األ) ٢٠٠٦ (١٧٠١وأهيب جبميع األطراف التنفيذ الكامل للقرار 

 )٢٠٠٤ (١٥٥٩ شــددت عليــه يف تقريــري األخــري عــن تنفيــذ القــرار  مــاحنــو وعلــى  - ٧٣
)S/2007/629(           ال يزال يساورين القلق بشأن الظروف الـيت تواجـه املـشردين الفلـسطينيني مـن ،

الظـروف املعيـشية يف خميمـات الالجـئني الفلـسطينيني يف لبنـان بـشكل                بـشأن    و ،خميم هنر البارد  
 بــني منظمــة التحريــر الفلــسطينية اســتقرإنــه ملــن الــالزم اســتمرار التعــاون الوثيــق الــذي  و. عــام

احلكومــة اللبنانيــة كــل مــن وأشــيد ب.  الالجــئني الفلــسطينينيتوخيــا لــصاحلوالــسلطات اللبنانيــة 
 األمـن يف املخيمـات، لكـنين أهيـب هبمـا            اسـتعادة ومنظمة التحرير الفلسطينية علـى دورمهـا يف         

 الـيت يعـيش يف ظلـها الـسكان          كـبري يف األحـوال    تحـسني   ل حتقيقـا ري ملموسـة وفوريـة      تـداب ختاذ  ا
الالجئــون دون املــساس بتــسوية مــسألة الالجــئني الفلــسطينيني يف إطــار اتفــاق ســالم إســرائيلي 

 وكالــة األمــم وأدعــو الــدول األعــضاء إىل التــربع بــسخاء لنــداءات. فلــسطيين يف هنايــة املطــاف
 واحلكومـة اللبنانيـة،     )األونـروا ( ل الالجئ الفلسطيين يف الـشرق األوسـط       املتحدة إلغاثة وتشغي  

هنـر  مـن خمـيم   فوريـة للـسكان املـشردين    الغوثيـة ال ساعدة املـ  يف متويل، تقدمي خطري  نقص فهناك
 . ئهالبارد وإعادة بنا

 ٢٠٠٧ أغـــــسطس/ آب٣ؤرخ وأعـــــرب جملـــــس األمـــــن، يف بيانـــــه الرئاســـــي املـــــ  - ٧٤
)S/PRST/2007/29( قلقــه إزاء أي ادعــاءات بإعــادة تــسليح مجاعــات ومليــشيات لبنانيــة  ، عــن

 ومــا يتــصل هبــا مــن مــواد للبنــان وغــري لبنانيــة وكــرر التأكيــد علــى أنــه ال ينبغــي بيــع األســلحة
عـن قلقـه إزاء البيـان     اجمللـس   ويف هذا الـصدد، أعـرب       . إمداده هبا إال بترخيص من حكومته      أو

زال حيتفظ بالقدرة العـسكرية الـيت متكّنـه مـن إصـابة             ي  البأنه  الذي أدىل به حزب اهللا وأفاد فيه        
ــام        ــات وعــن القي ــاع عــن اإلدالء ببيان ــع األطــراف إىل االمتن ــا مجي ــة يف إســرائيل، ودع أي بقع

يــساورين القلـق بـشأن التقــارير   ال يـزال  و. بأنـشطة مـن شــأهنا أن هتـدد وقـف األعمــال القتاليـة     
عد انتهاكا جـسيما لقـرار      ب مما األسلحة    املفروض على  رحظللاملتواصلة اليت تشري إىل خروقات      

، وخباصــة اجلمهوريــة   يف املنطقــةوجلميــع الــدول األعــضاء  . )٢٠٠٦ (١٧٠١جملــس األمــن  
ــذا الـــصدد    ــية يف هـ ــالمية، مـــسؤولية أساسـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــة الـــسورية ومجهوريـ ــذه ف. العربيـ هـ

وللجمهوريـة العربيـة   .  برمتـها أن تزيـد مـن زعزعـة اسـتقرار لبنـان واملنطقـة        بـ   هتـدد  االنتهاكات
 مــن القــرار  ١٥الــسورية مــسؤولية مــشتركة يف مراقبــة حــدودها مــع لبنــان وتنفيــذ الفقــرة         

وأوصـي بـأن تتخـذ اجلمهوريـة العربيــة الـسورية خطـوات ملموسـة للعمــل        . )٢٠٠٦( ١٧٠١
 لعمــل مــع احلكومــات األوروبيــة يف جمــال حتــسني أمــن احلــدود وخباصــة   ل هــا املعلنــةايواوفــق ن
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 لتعزيز املرافق والترتيبات التقنيـة      ، إما مع االحتاد األورويب أو األمم املتحدة       ،مواصلة تطوير آلية  
 .هذه الترتيبات ستكون مفيدة ألمن كال البلدينف. لبلدينبني اعلى طول احلدود املشتركة 

ر الحتفاظ حزب اهللا هبياكل أساسية يف جمال األسلحة مبعـزل عـن الدولـة أثـ               قد كان   و - ٧٥
سليب على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية يف تأكيد سيطرهتا احلصرية علـى مجيـع األراضـي          

فمــع . )٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩اللبنانيــة، وفقــاً ألحكــام قــراري جملــس األمــن      
 بأن التقـدم بـشأن هـذه القـضية ينبغـي أن حيـرز مـن خـالل عمليـة سياسـية بقيـادة                      ا مقتنع كوين

وتظل معاجلة مـسألة نـزع سـالح حـزب اهللا           .  يتأخر  ينبغي أال  التصدي هلذا العامل  لبنانية، فإن   
 .بسط سلطة احلكومة اللبنانية على مجيع أراضيهل من األمهية بالنسبةحامسة على درجة 

مـن أجـل    وسيبقى أمن وسـيادة لبنـان، مـن دون نظـام فعـال ومتكامـل إلدارة احلـدود                    - ٧٦
يت أدت إىل الــعتــداءات لحة والــذخائر واألفــراد، عرضــة لال لألســقــانوين منــع التــهريب غــري ال 

 اخلطـوات األوىل  ةعشجاملـ  البـوادر مـن  فـإن  ويف هذا الـصدد،    . فتح اإلسالم تنظيم  املواجهة مع   
وأوصــي بــأن . إدارة احلــدوديف جمــال الرائعـة الــيت اختــذهتا احلكومــة اللبنانيــة حنــو تعزيــز قــدراهتا  

ــق املــستق   ــذ توصــيات الفري ــد مــن     تكمــل تنفي ــق اختــاذ مزي ــة عــن طري ــيم احلــدود اللبناني ل لتقي
وأكــرر تأكيــد . اللبنانيــة احلــدود  كامــلاخلطــوات امللموســة حنــو نظــام فعــال ومتكامــل ملراقبــة 

استعداد األمم املتحدة ملواصلة العمل عن كثب مع احلكومة اللبنانيـة، بطـرق منـها إيفـاد مزيـد           
وأحــث كــذلك اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة .  حــسب احلاجــة، لبنــانإىلمــن البعثــات التقنيــة 

الزم لتحقيـق هـذا   ، وهو أمـر  املعدات، مبا يف ذلك ب الثنائي الضروري للبنان التقين تقدمي الدعم 
 عـــن تقــديري العميــق للقيــادة األملانيــة للمـــشروع     أعــرب  أنخــريا، أود  أو. اهلــدف احلاســم  

دمت الــدعم الثنــائي للبنــان يف الــيت قــالتجـرييب يف مشــال لبنــان وجلميــع البلــدان املاحنــة األخـرى   
 .الصدد هذا

، ال يـزال علـى إسـرائيل أن تقـدم بيانـات             ة يف التقـارير الـسابق     يـه مـا أُشـري إل    على حنو   و - ٧٧
مـن شـأهنا أن حتـدد بدقـة مكـان وكميـة ونـوع              الـذخائر العنقوديـة     ضـربات   مواقـع   مفصلة عن   

العدد املتزايـد للوفيـات واإلصـابات    ف.  الصيف املاضيصراع خالل   هاستخدمتمما  الذخائر  هذه  
 والتهديـد املتواصــل لـسبل عــيش النــاس يف   ،يف صـفوف املــدنيني اللبنـانيني وأفــراد إزالـة األلغــام   

 إسـرائيل   تزويـد  الذخائر العنقودية تقوم كلها بدور املذكر القاسـي ألمهيـة            بسببجنوب لبنان   
ومن شأن هذا أن يساعد كـثريا       . ضربات ال  الالزمة ملواقع  لبياناتبا  لقوة األمم املتحدة   الفوري

الذي يقوم به مركز األمـم املتحـدة لتنـسيق مكافحـة األلغـام يف تطهـري املنطقـة              بار  يف العمل اجل  
 ه قـد مت اختـاذ  وبالرغم من التطمينات اإلسرائيلية بأن .  عنقودية غري منفجرة   قنبلةمما يقدر مبليون    

وأدعـو مـن جديـد    .  حـىت اآلن  تصللومات مل، فإن املع   مواقع الضربات  خطوات لتوفري بيانات  
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ــرى   ــرة أخـ ــذه املعل   مـ ــدمي هـ ــرائيلية إىل تقـ ــة اإلسـ ــى    احلكومـ ــية علـ ــسانية األساسـ ــات اإلنـ ومـ
 .االستعجال وجه

 تــــشرين ١٥وآمــــل وأتطلــــع بقــــوة إىل أن تــــشجع اللفتــــات اإلنــــسانية املتبادلــــة يف  - ٧٨
ويتطلـع  . )٢٠٠٦ (١٧٠١نية للقـرار    أكتوبر عمال حامسا يليب يف النهاية املطالب اإلنسا       /األول

، وال سـيما إطـالق سـراح        )٢٠٠٦ (١٧٠١اجملتمع الدويل االمتثال للمطالب اإلنسانية للقرار       
 . اجلنديني اإلسرائيليني املختطفني، ويطالب به

وأدعــو مــرة أخــرى اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل اختــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات مــع    - ٧٩
) ٢٠٠٦ (١٦٨٠  جملـــس األمـــندمها املـــشتركة وفقـــا لقـــراريحكومـــة لبنـــان لترســـيم حـــدو

 لـن وأع. وإىل التفعيل الفوري للجنة اللبنانية السورية للحدود هلذا الغرض        ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ و
 .أيضا استعداد األمم املتحدة للمساعدة باخلربة بأي طريقة يراها الطرفان مالئمة

ب وقت يف عمليـة بـني لبنـان واجلمهوريـة          وأكرر أيضا تأكيد إمياين بأمهية البدء يف أقر        - ٨٠
 ،)٢٠٠٦ (١٦٨٠العربية السورية تفضي إىل إقامة عالقات دبلوماسـية كاملـة، تنفيـذا للقـرار               

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١أكثر الترتيبات املنصوص عليها يف القرار وطد وهو ما سي

 إىل حتديـد   الوصـول  سبيل يف األقدم  عمل رسام اخلرائط    احملرز يف  تقدملوإنين ملسرور ل   - ٨١
وأود أن أشكر احلكومة اللبنانية على تقدمي الوثائق يف هـذا الـصدد     . مؤقت ملنطقة مزارع شبعا   

 .واحلكومة اإلسرائيلية على تيسري زيارة رسام اخلرائط للمنطقة

  اخلـرائط   رسـام  وضعهول مرة تنشر فيها األمم املتحدة حتديدا مؤقتا         أوهذا التقرير هو     - ٨٢
.  املقبلـة عـضاء جملـس األمـن بـشأن التطـورات     ألتـشاور مـع األطـراف املعنيـة و    وأعتـزم ا  . األقدم

ويف هذا الصدد، أشري إىل أملـي يف أن يعـزز هـذا املـسعى عمليـة دبلوماسـية هتـدف إىل تـسوية                        
بيـد أن التقـدم    . )٢٠٠٧ (١٧٠١هذه املسألة احملوريـة وفقـا لألحكـام ذات الـصلة مـن القـرار                

كن فصله عـن املبـادئ والعناصـر الالزمـة لوقـف إطـالق نـار دائـم            على صعيد هذه املسألة ال مي     
 . )٢٠٠٦ (١٧٠١وإجياد حل طويل األجل على حنو ما حدده القرار 

 علــى رســالته  ، موراتينــوسل، ميغيــل أخنيــ وأود أن أشــكر وزيــر اخلارجيــة اإلســباين    - ٨٣
 مــع سألةاملــتبــادل لــآلراء بــشأن هــذه  عــن هــا في الــيت يبلــغ ٢٠٠٧أغــسطس / آب٩املؤرخــة 

احلكومـة الـسورية     وأن أعـرب عـن عزمـي مناقـشتها مـع             ،حكومة اجلمهورية العربيـة الـسورية     
 .بشكل مباشر

عاقت األزمة السياسية املتواصلة يف لبنـان الـيت تعـيش اآلن شـهرها احلـادي عـشر                  ألقد   - ٨٤
 ملؤســسات البلــد وحالــت دون إحــراز مزيــد مــن التقــدم بــشأن  الطبيعــيبــشكل خطــري العمــل 
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اليت تتطلب معاجلتـها عـرب      و) ٢٠٠٦( ١٧٠١لقرار   املطروحة يف ا    األساسية املسائللعديد من   ا
 / تــشرين الثــاين٢٤ حلــود يف  إميــلفانتخــاب رئــيس قبــل هنايــة واليــة الــرئيس . احلــوار الــوطين

نوفمرب معلم هام سيمهد الطريـق لعـودة احليـاة الـسياسية يف لبنـان إىل الوضـع الطبيعـي بـشكل                       
 ولعمـــل املؤســـسات اللبنانيـــة    االهتمـــام الـــوطين، مـــسائلوار الفعـــال بـــشأن  أكـــرب، وللحـــ 

 . عراقيل دومنا

ويف هــذا الــسياق، أناشــد مجيــع القــادة اللبنــانيني حتمــل مــسؤولياهتم يف حتقيــق الوحــدة  - ٨٥
ن مـن انتخـاب رئـيس يتمتـع بأوسـع قبـول ممكـن،               واملصاحلة من خالل حوار سياسي بناء ميكّـ       

ويـساورين القلـق مـن      . تورية وداخـل اإلطـار الـزمين ودون تـدخل خـارجي           وفقا للقواعد الدسـ   
وجيـب تفـادي   . فـراغ دسـتوري  ب إدارتـني متنافـستني يف لبنـان أو    نذر بقيام السيناريوهات اليت ت  

 .  متثالن هتديدا خطريا الستقرار لبنان وسيادته واستقالله السياسيفهماكلتا احلالتني 
م فيمــــا يتعلــــق بتنفيــــذ القــــرار  اســــية إلحــــراز تقــــدوســــتكون الــــشهور املقبلــــة أس - ٨٦

ــذا كــامال ) ٢٠٠٦( ١٧٠١ ــدم أكــرب يف    . تنفي ــراز تق ــزم إح ــسائلويل ــد   امل ــيت تع ــية ال  األساس
، من قبيل إطالق سـراح اجلنـديني   ىمدل طوأل حلمركزية يف حتقيق وقف دائم إلطالق النار و   

املفــروض علــى األســلحة، ووقــف اإلســرائيليني املخــتطفني واألســرى اللبنــانيني، وإنفــاذ احلظــر 
االنتهاكات اجلوية اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية، وترسيم احلدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة               
السورية، ومعاودة إطالق احلوار الوطين الذي ستعاجل من خالله املسائل املتصلة باالسـتراتيجية             

ويعـد  . ة اخلارجـة عـن سـيطرة الدولـة        الدفاعية الوطنية وأسلحة حزب اهللا واجملموعـات املـسلح        
ــسياسية اخلطــرية،    التوصــل إىل  ــة ال ا مــن شــأنه أن يفــضي إىل االســتقرار   ممــحــل ســريع لألزم

 . األساسيةاملسائلالسياسي الداخلي، عنصرا أساسيا يف إحراز تقدم فيما يتعلق ببعض هذه 
لبنـان  ، كمـا أن ل لبنـان  علـى احلالـة الداخليـة يف      ها املنطقة تأثري  أن لكامل ومن الواضح    - ٨٧

وإنـين ألومـن إميانـا عميقـا بوجـوب بـذل مجيـع اجلهـود املمكنـة مـن أجـل                      . على املنطقـة  تأثريه  
ــشرق األوســط        ــع شــعوب ال ــامل جلمي ــم وش ــادل ودائ ــذا،  . التوصــل إىل ســالم ع ــيظل ه وس

 وسـيادته واسـتقالله الـسياسي، متوقفـا          هدف االستعادة التامة لسالمة أراضي لبنـان       جانب إىل
 .عضه على بعضب
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 مرفق 
 املقدمة من لبنان  حدود مزارع شبعاإثباتات  

 
 من العهد العثماين

 الوثيقة التاريخ
 -١ ٠٧٧ ١٢٠: ١، مقيـاس    ‘‘فلسطني املعاصـرة  ’’خريطة   ١٨٥١

  نيويورك،J & F Tallisمن األطلس الذي نشره 
 خريطــــة -١ ٢٠٠ ٠٠٠: ١، مقيــــاس ‘‘خريطـــة لبنــــان ’’ ١٨٦٢

 من إعداد النقيـب جيلـيس، مـن منـشورات           عسكرية فرنسية 
 حـدود   ١٩٢٤أضـيفت إىل طبعـة سـنة        . لومريسيي، بـاريس  

 .االنتداب
 وثيقة عثمانية جمهول
 ١٩٤٣-١٩١٨:  االنتداب الفرنسيمرحلةمن 
 الوثيقة التاريخ

 ٢٩٩املرسوم رقم  ١٩٢٠أغسطس / آب٣
 ٣١٨املرسوم رقم  ١٩٢٠أغسطس / آب٣١
 ٣٠٦٦رسوم رقم امل ١٩٢٥أبريل / نيسان٩

 الدستور اللبناين ١٩٢٦مايو / أيار٢٣
 خريطة ختطيطية للمخاتري ١٩٣٢

 ١١٥املرسوم رقم  ١٩٣٣سبتمرب / أيلول٨
 اتفاق بركة مرج املن ١٩٣٤يونيه / حزيران١٢
 اتفاق حرج كرم الشمر ١٩٣٤يونيه / حزيران١٢
 ٥املرسوم رقم  ١٩٣٥فرباير / شباط٣
  الصادر عن اجلمهورية اللبنانية٢٧ملرسوم رقم ا ١٩٣٥فرباير / شباط٤

رسالة مـن بـيري بـارت، القنـصل اإلداري جلنـوب لبنـان، إىل                ١٩٣٧نوفمرب /تشرين الثاين ١٠
رئــيس األجهــزة اخلاصــة يف القنيطــرة؛ مــع خريطــة ختطيطيــة  

 ١٠٠ ٠٠٠: ١مبقياس 
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س رســـالة موجهـــة مـــن منـــدوب املفـــوض الـــسامي إىل رئـــي ١٩٣٨يونيه / حزيران٣
 الوزراء الفرنسي

) مرجعيـون (والنقيـب مـاي     ) القنيطـرة (تقرير املالزم الكروا     ١٩٣٨يونيه / حزيران١٥
 .بشأن حل الصراع بني شبعا وُجبَّاتا الزيت

رسالة من النقيب دي برينانفيل، رئيس األجهـزة اخلاصـة يف            ١٩٣٩يونيه / حزيران٢٥
مـع  القنيطرة، إىل رئـيس مفتـشي حمـافظيت دمـشق وحـوران؛             

 ١٠٠ ٠٠٠: ١ خريطة ختطيطية مبقاس
رســالة مــن شــوفلر، حــاكم املــستعمرات، إىل بيــو، املفــوض    ١٩٣٩

 السامي يف سورية ولبنان
 ١٩٦٧-١٩٤٣: من استقالل لبنان إىل االحتالل

 الوثيقة التاريخ
رســالة مــن رئــيس بلديــة شــبعا، خالــد اخلطيــب، إىل رئــيس    ١٩٤٤فرباير / شباط٢١

 لبنان
رســالة مــن الــسلطات احلكوميــة تطلــب عقــد اجتمــاع جلنــة   ١٩٤٤بريل أ/ نيسان٣

 احلدود اللبنانية السورية
 ٢ ٠٠٠: ١اخلريطة املساحية لقرية النخيلة، مقياس  ١٩٤٥

ــبعا، مقيـــــــاس   ١٩٤٦فرباير / شباط٢٠ ــة مغـــــــر شـــــ اخلريطـــــــة املـــــــساحية ملنطقـــــ
٥ ٠٠٠: ١ 

 كةوقائع اجتماع جلنة األمالك املشتر ١٩٤٦مارس / آذار٢٦
 ١٠٤املرسوم رقم  ١٩٤٩

 إذن مرور صادر عن مدير مجارك بنياس اجلنوب ١٩٥١يناير / كانون الثاين١٨
 رخصة بناء موقعة من مفوض مرجعيون جمهول 
 )مل تقدم نسخة منه (٦٩٣٦املرسوم رقم  ١٩٦١يونيه / حزيران٢٩
 )همل تقدم نسخة من (١٤ ٥٣٩املرسوم رقم  ١٩٦٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥
  للجنة األراضي اللبنانية السورية٣التقرير رقم  ١٩٦٤فرباير / شباط٢٧
ــشتركة        ١٩٦٦يونيه / حزيران١٧ ــة احلــدود امل ــن أشــغال جلن ــوزراء ع ــس ال ــر جمل تقري

 اللبنانية السورية
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  للجنة الفنية املشتركة٣التقرير رقم  ١٩٦٧فرباير / شباط٢١
 ٧٠٠٨املرسوم رقم  ١٩٦٧مارس / آذار٣٠
 تقرير جلنة احلدود املشتركة اللبنانية السورية ١٩٧٠فرباير /طشبا

  
 ســجال مللكيــة األراضــي يف شــبعا والنخيلــة، ١٦٩وتتــضمن الوثــائق األخــرى املقدمــة  

 .٢٥ ٠٠٠: ١ مبقياس، وخريطة للمنطقة ٢٠٠٠ إىل ١٨٩٨ تارخيها إىل الفترة من يعود
 
 


