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  جملس األمن    اجلمعية العامة
  السنة الثامنة والستون    الدورة الثامنة والستون

       من جدول األعمال٣٥البند 
            احلالة يف الشرق األوسط

 موجهتـــان ٢٠١٣أكتـــوبر /ن األول تـــشري١١رســـالتان متطابقتـــان مؤرختـــان     
  ى األمم املتحدةاألمني العام ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم للبنان لد إىل
  

  :بناء على تعليمات من حكوميت، أفيدكم مبا يلي  
ــاريخ   -   ــول٣٠بت ــساعة٢٠١٣ســبتمرب / أيل ــدو   ١٤:١٥ ، ال ــابع للع ــدم زورق حــريب ت ، أق

متـرا   ٢٠اإلسرائيلي مقابل رأس الناقورة على خرق املياه اإلقليمية اللبنانية مبـسافة حـوايل              
  . إىل داخل املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلةبني الطفافني الرابع والسادس، مث عاد

الـرادار   ، بـالقرب مـن مركـز      ١٦:٣٦ أكتوبر، حـوايل الـساعة    / تشرين األول  ١بتاريخ    -  
للعـدو    عناصـر تـابعني    ٤التابع للعدو اإلسرائيلي يف مزارع شبعا اللبنانيـة احملتلـة، أقـدم             

 اإلحـــداثيات اإلســـرائيلي علـــى خـــرق خـــط االنـــسحاب وصـــوال حـــىت النقطـــة ذات 
، خـارقني بـذلك األراضـي اللبنانيـة ملـسافة حــوايل      )٦٩٢١٨٦:  ن- ٧٥٨٠٧٠ :ق(

مترا، وقد حاولوا خطف الراعي اللبناين عبد اهللا زهرة أثناء قيامه برعـي املاشـية                ٢٩٦
يف احمللة املـذكورة، وقـد أكـدت عناصـر الكتيبـة اهلنديـة التابعـة لقـوات األمـم املتحـدة            

  .حصول هذا اخلرقاملؤقتة يف لبنان 
 زوارق حربيـة  ٤، أقـدمت  ١٠:٥٠، الـساعة    ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢بتاريخ    -  

ــرائيلي علـــى ترك   ــدو اإلسـ ــة للعـ ــاق  تابعـ ــل رأس النـ ــامس مقابـ ــاف اخلـ ورة، يـــب الطفـ
ــة اللبنانيــة مبــ    حيــث ــزوارق امليــاه اإلقليمي ــار، ١٠سافة حــوايل خــرق أحــد هــذه ال  أمت

  .يمية الفلسطينية احملتلةداخل املياه اإلقل إىل عاد مث
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تــشكل هــذه األعمــال خرقــا فاضــحا لــسيادة بــالدي وللقــرارات الدوليــة ذات الــصلة     
، كمـا متثـل انتـهاكا واضـحا مليثـاق األمـم املتحـدة ومبـادئ القـانون                   )٢٠٠٦ (١٧٠١وللقرار  

ــه  ــدويل وأحكام ــين . ال ــات بأشــ   وإن ــذه اخلروق ــة ه ــب بإدان ــإلزام إســرائيل   أطال ــارات، وب د العب
  .)٢٠٠٦ (١٧٠١خرقها لسيادة لبنان وتنفيذ كافة موجباهتا وفق القرار  وقف

ئق اجلمعيــة العامــة يف إطــار  أرجــو ممتنــا تعمــيم هــذه الرســالة بوصــفها وثيقــة مــن وثــا     
  .ومن وثائق جملس األمن،  من جدول األعمال٣٥ لبندا

  
  سالمنواف .  د) توقيع(

  السفري
  املمثل الدائم
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