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ومنظمــــات إقليميــــة أخــــرى ــــدف حتســــني قــــدرا علــــى  
ــية    ــديات الرئيســ ــة التحــ ــة ملعاجلــ ــرعة وفعاليــ ــتجابة بســ االســ

حلـايل للمجلـس   السياق، أكـد الـرئيس ا   ذلك. ويف )٦(املعاصرة
دعــم املنظمــة التــام للمبــادئ والتوصــيات الــواردة يف القــرار       

) اليت دف إىل تعزيز التعاون والتشـاور بـني   ٢٠٠٥( ١٦٣١
ــه إدراك    األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، ويف الوقــت ذات

__________ 

  )٦(  S/PV.4964 ،؛ و ٢صفحة الS/PV.5134٣و  ٢ان ، الصفحت.  

ــن   ــية لــــس األمــ ــؤولية األساســ ــن املســ ــن عــ ــلم واألمــ الســ
  .)٧(الدوليني

 عـن تقــديرهم للتعــاون بــني  وأعـرب معظــم املــتكلمني   
املنظمــة واألمــم املتحــدة، وأعربــوا عــن تأييــدهم بصــورة عامــة 
لألولويــات الــيت حــددها الــرئيس احلــايل خــالل الفتــرة قيــد        

  .االستعراض
__________ 

  )٧(  S/PV.5346 ،٥صفحة ال.  
  
  

  الشرق األوسط

  احلالة يف الشرق األوسط - ٣٣

  
  قبة فض االشتباكاقوة األمم املتحدة ملر  -ألف 

) ٢٠٠٤( ١٥٧٨) و ٢٠٠٤( ١٥٥٠رات القـــــــــرا   

 ١٦٨٥و  )٢٠٠٥( ١٦٤٨) و ٢٠٠٥( ١٦٠٥  و

) ٢٠٠٧( ١٧٥٩) و ٢٠٠٦( ١٧٢٩) و ٢٠٠٦(

) اليت اختذها جملس األمن والبيانات ٢٠٠٧( ١٧٨٨و 

ــيت أدىل ـــا الـــرئيس يف الفتـــرة مـــن       حزيـــران/  ٢٩الـ

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤إىل  ٢٠٠٤  يونيه

ــات      ــن اجللســ ــة مــ ــل جلســ  ٥١٠١و  ٤٩٩٨يف كــ
 ٥٦٩٨و  ٥٥٩٦ و ٥٤٥٦و  ٥٣٣٩و  ٥٢٠٥ و
دون مناقشة قـراراً  بجملس األمن باإلمجاع و ، اختذ)١(٥٨٠٢ و

__________ 

 كــــــــــانون األول/ ١٥ن/يونيــــــــــه و حزيرا ٢٩عقــــــــــدت يف   )١(  

 كــــانون األول/ ٢١حزيران/يونيــــه و  ١٧و  ٢٠٠٤ ديســــمرب

 كــــانون األول/ ١٥حزيران/يونيــــه و  ١٣، و ٢٠٠٥ديســــمرب 

 كــــانون األول/ ١٤ حزيران/يونيــــه و ٢٠ و ٢٠٠٦ديســــمرب 

عقـد الـس،   الفتـرة،   تلكعلى التوايل. وخالل  ٢٠٠٧ديسمرب 
عددا من اجللسات اخلاصة مع البلدان اجللسات، تلك افة إىل إض

ــة فــض االشــتباك،     املســامهة بقــوات يف قــوة األمــم املتحــدة ملراقب
ألـــــف وبـــــاء مـــــن القـــــرار   اجلـــــزأنعمـــــال بـــــاملرفق الثـــــاين، 

 

ــة فــض االشــتباك       ــم املتحــدة ملراقب ــوة األم ــة ق ــراراً ميــدد والي ق
ــام   ــارير األمـــني العـ . )٢(لفتـــرات ســـتة أشـــهر علـــى أســـاس تقـ

أن احلالـــــة يف القطـــــاع يف تقـــــاريره األمـــــني العـــــام  ذكـــــرو
زال هادئة بشـكل عـام. وأشـار إىل    السوري ال ت - اإلسرائيلي

ــه، يف الفتـــرة مـــن    آب/أغســـطس  ١٤متوز/يوليـــه إىل  ١٢أنـ
ــوة األمــم    ٢٠٠٦ ــات ق ، انطلقــت صــواريخ مــن منطقــة عملي

املتحدة املؤقتة يف لبنان وسقطت بالقرب من مواقع قوة األمـم  
. )٣(املتحـــدة ملراقبـــة فـــض االشـــتباك يف منطقـــة مـــزارع شـــبعا 

__________ 

اجللســــــــــــات يف   تلــــــــــــك). وعقــــــــــــدت ٢٠٠١( ١٣٥٣
ــه  ٢٤ ــانون  ١٠)، و ٤٩٩٦( ٢٠٠٤حزيران/يونيـــــــــــ كـــــــــــ

ــمرب  ــه  ١٥) و ٥٠٩٨( ٢٠٠٤األول/ديسـ  ٢٠٠٥حزيران/يونيـ

) ٥٣٣٠( ٢٠٠٥انون األول/ديســـــمرب كـــــ ١٦)، و ٥ ٢٠٠(
ــه  ٦ و ــانون األول/ ١٣) و ٥٤٥٢( ٢٠٠٦حزيران/يونيــــ  كــــ

ــمرب  ــه  ١٢)، و٥٥٨٧( ٢٠٠٦ديســـــــ  ٢٠٠٧حزيران/يونيـــــــ

  ).٥٧٩٧( ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١) و ٥٦٩٢(

  )٢(  S/2004/499  وS/2004/948  وS/2005/379  وS/2005/767 
  .S/2007/698 و S/2007/331و  S/2006/938و  S/2006/333 و

  .S/2006/938انظر   )٣(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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ــوة األ   ــلت قـ ــام، واصـ ــكل عـ ــة فـــض   وبشـ ــدة ملراقبـ ــم املتحـ مـ
االشتباك أداء دورهـا كمشـرف علـى وقـف إطـالق النـار بـني        

احلالـــة يف قــال إن  القــوات الســـورية والقــوات اإلســـرائيلية. و  
، تتســـم الســـائد علـــى الـــرغم مـــن اهلـــدوء، الشـــرق األوســـط

ومــن املــرجح أن تظــل كــذلك مــا مل يــتم التوصــل إىل   بــالتوتر
  تسوية شاملة.

الفترة، دعـا الـس    تلكتخذة خالل ويف القرارات امل  
) ١٩٧٣( ٣٣٨مجيــع األطــراف املعنيــة ألن تنفــذ فــورا قــراره  

، وجـدد واليـة قـوة    ١٩٧٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢املؤرخ 
األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك لفتـرات مـدا سـتة أشـهر       

حزيران/يونيــه  ٣٠متتاليــة، وقــد انتــهت الواليــة األخــرية يف     
إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تطـورات  ؛ وطلب ٢٠٠٨

  .)٤(احلالة وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرارات

ــرئيس، ورد   أيضــا وصــدرت    ــة عــن ال ــات تكميلي بيان
ــدوء احلــايل الســائد يف القطــاع        ــن اهل ــرغم م ــى ال ــه عل ــا أن فيه

ــة يف الشــرق األوســط     -اإلســرائيلي  ــزال احلال الســوري، ال ت
ن املرجح أن تظـل كـذلك مـا مل وإىل    تشكل خطرا حمتمال وم

أن يتم التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانـب مشـكلة   
  .)٥(الشرق األوسط

  
__________ 

ــرارات   )٤(    ١٦٠٥) و ٢٠٠٤( ١٥٧٨) و ٢٠٠٤( ١٥٥٠القـــــــــ

 ١٧٢٩) و ٢٠٠٦( ١٦٨٥) و ٢٠٠٥( ١٦٤٨) و ٢٠٠٥(

  ).٢٠٠٧( ١٧٨٨) و ٢٠٠٧( ١٧٥٩ و )٢٠٠٦(

  )٥(  S/PRST/2004/23  وS/PRST/2004/47  وS/PRST/2005/24 
 S/PRST/2006/26و  S/PRST/2005/65 و
  .S/PRST/2007/48و  S/PRST/2007/20 وS/PRST/2006/54  و

قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان والتطــورات    -باء 
  لبنان - إسرائيل املستجدة يف قطاع

  

) ٢٠٠٤( ١٥٥٣) و ٢٠٠٤( ١٥٢٥القـــراران   

يه املعقـودتني  اللذان اختـذمها جملـس األمـن يف جلسـت    

 ٢٠٠٤كـــــــــــــــــــانون الثاين/ينـــــــــــــــــــاير   ٣٠يف

  ٢٠٠٤متوز/يوليه   ٢٩  و

اختـــذ جملـــس  )٦(٥٠١٢واجللســـة  ٤٩٠٧يف اجللســـة   
ــاألمــن باإلمجــاع و  ــرار ب ) ٢٠٠٤( ١٥٢٥ين دون مناقشــة الق

واليــة قــوة    امــدداللــذين  ) علــى التــوايل،  ٢٠٠٤( ١٥٥٣ و
قدمـة مـن   األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان على أساس التقـارير امل 

ذكـر األمـني   . و)٨(، والطلبات املقدمة مـن لبنـان  )٧(األمني العام
ــام  ــوة خــالل    الع ــات الق ــة يف منطقــة عملي ــاريره أن احلال يف تق
الفترة اتسمت بالعديد من املواجهات املسلحة عرب اخلـط   تلك

ــدفاع      ــني حــزب اهللا وجــيش ال ــيت كــان معظمهــا ب األزرق، ال
ــرائيلي، ومشــل بعضــها عناصــر غــري      معروفــة أو جهــات  اإلس

فلســطينية. وأشــار إىل أن التــوتر كــان عاليــاً يف أحيــان كــثرية، 
وكانت احلالة هشة. وقال أيضـا إن دائـرة االنتـهاكات اجلويـة     

__________ 

ــدتا يف   )٦(   ــاير   ٣٠عقــــ ــانون الثاين/ينــــ ــ ٢٩و  ٢٠٠٤كــــ  وز/متــــ

ــه ــوايل. وخــالل    ٢٠٠٤ يولي ــى الت ــكعل ــرة،  تل إضــافة إىل والفت
هــاتني اجللســتني، عقــد الــس عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع  

مـم املتحــدة املؤقتـة يف لبنــان،   البلـدان املســامهة بقـوات يف قــوة األ  
ألـــــف وبـــــاء مـــــن القـــــرار  زأينعمـــــال بـــــاملرفق الثـــــاين، اجلـــــ

كــــانون   ٢٣عقــــدت اجللســــات يف   قــــد  ). و٢٠٠١( ١٣٥٣
ــاير  ــه  ٢٣)، و ٤٩٠١( ٢٠٠٤الثاين/ينـــــــ  ٢٠٠٤متوز/يوليـــــــ

ــانو ٢٤ )، و٥٠٠٨( ــاير كــــــــ ) ٥١١٥( ٢٠٠٥ن الثاين/ينــــــــ
 كــــــانون الثــــــاين/ ٢٥) و ٥٢٣٣( ٢٠٠٥متوز/يوليــــــه  ٢٥ و

)، ٥٤٩٥( ٢٠٠٦متوز/يوليــــه  ٢٥و  )،٥٣٥٥( ٢٠٠٦ ينــــاير
  ).٥٧٣١( ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٦ و

  )٧(  S/2004/50 و S/2004/572 و corr.1 و ،Add.1.  

  )٨(  S/2004/35  وS/2004/560.  
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ــادة   مـــن جانـــب  ــدافع املضـ ــرائيل، وإطـــالق النـــار مـــن املـ إسـ
للطـائرات مــن جانــب حــزب اهللا، وعمليــات القصــف اجلــوي  

د أضــافت أبعــادا جديــدة اإلســرائيلية ضــد مواقــع حــزب اهللا قــ
األمــني العــام أن احلالــة علــى طــول   ذكــرخطــرية يف الــرتاع. و

اخلط األزرق عرضة للتطورات اإلقليمية املتقلبـة، وشـدد علـى    
ســــــالم شــــــامل وعــــــادل ودائــــــم يف  احلاجــــــة إىل حتقيــــــق

  األوسط.    الشرق

االنتباه إىل وثائق  )٩(اجللسات، وجه الرئيس تلكويف   
ــان  ــن لبنـ ــة مـ ــرائيلو )١٠(مقدمـ ــهاكات  )١١(إسـ ــن انتـ ــغ عـ ، تبلـ

  األزرق.  للخط

 ١٥٥٣) و ٢٠٠٤( ١٥٢٥وجدد الس بـالقرارين    

تنتـهي  حبيـث  ) والية القـوة مـرتني لفتـرة سـتة أشـهر،      ٢٠٠٧(
؛ وشـدد علـى   ٢٠٠٥كانون الثاين/ينـاير   ٣١الوالية الثانية يف 

أمهية اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومـة لبنـان لكفالـة إعـادة     
سلطتها الفعلية على كافـة أرجـاء اجلنـوب، مبـا يف ذلـك      بسط 

نشر قوات مسلحة لبنانية. وكـرر الـس أيضـا تأكيـد دعوتـه      
بـأن حيترمـا   الوفاء بااللتزامات اليت قدماها  واصالأن يللطرفني 

االنسحاب الذي حددته األمم املتحدة، وأن ميارسـا  متاما خط 
كامـل مـع    بشـكل  اتعاونـ أن يأقصى درجة من ضبط الـنفس و 

األمــم املتحــدة والقــوة. وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن       
يواصل مشاوراته مع حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنيـة  

  تنفيذ هذين القرارين.شأن مباشرة ب
  

__________ 

 شيلي ورومانيا، على التوايل.    )٩(  

  )١٠(  S/2004/6  وS/2004/15  وS/2004/54  وS/2004/55 
  .S/2004/577و  S/2004/575و  S/2004/574 و

  )١١(  S/2004/61  وS/2004/465.  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٨٣القرار   

 كــانون الثــاين/ ٢٨املعقــودة يف  ٥١١٧يف جلســته 

  ٢٠٠٥يناير 

ــ   كــــــــانون  ٢٨، املعقــــــــودة يف ٥١١٧ة يف اجللســــــ
، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر ٢٠٠٥الثاين/ينـــاير 

املـؤرخ   )١٢(األمني العام عن قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان  
قـال األمـني العـام يف تقريـره     . و٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٠
ــرة مــن اهلــدوء النســيب،   منطقــة عمليــات القــوة  إن  شــهدت فت
حــوادث خطــرية وقعــت يف األســابيع األخــرية مــن   ة مثــأن  إال

كـانون الثاين/ينـاير، أصـابت     ٩الفترة املشمولة بالتقرير. ففـي  
قنبلة مزروعة علـى جانـب الطريـق قافلـة تابعـة جلـيش الـدفاع        
اإلسـرائيلي، ممـا أسـفر عـن مقتـل جنـدي وجـرح ثالثـة جنـود          
آخــرين. ويف احلــادث نفســه، قتــل مراقــب مــن األمــم املتحــدة  

مـــواطن فرنســـي وجـــرح مـــواطن ســـويدي. وأعقـــب ذلـــك و
حبياة أحد عناصر حـزب  النار بشكل انتقامي مما أودى إطالق 

أن اخلـــط إىل األمـــني العـــام أيضـــا أشـــار اهللا وجـــرح آخـــر. و
األزرق اتسم بفترات طويلة من اهلدوء النسـيب غالبـا مـا تعقبـه     
ــر أن اســتئناف التــدابري       ــال العدائيــة. وذك ــلة مــن األعم سلس

عســــكرية، الــــيت أعلــــن حــــزب اهللا مســــؤوليته عنــــها، وأن  ال
ــم املتحــدة العســكريني       ــراقيب األم ــن م االســتهانة بســالمة وأم

  أمر يثري القلق. ،العزل

ووجه الرئيس (األرجنتني) االنتباه إىل رسائل موجهة   
 )١٤(وحكومـة إسـرائيل   )١٣(إىل األمني العـام مـن حكومـة لبنـان    

رق. ويف رسـالة أخـرى   تبلغ عن وقـوع انتـهاكات للخـط األز   
__________ 

  )١٢(  S/2005/36.  

  )١٣(  S/2005/23  وS/2005/24  وS2005/25  وS/2005/26.  

  )١٤(  S/2005/14  وS/2005/40.  
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، طلــب ممثــل لبنــان أن ميــدد  إليهــا انتبــاه الــسالــرئيس  وجــه
  .)١٥(أخرى  الس والية القوة لفترة ستة أشهر

ــرار      ــاه الــس إىل مشــروع ق ــرئيس انتب  )١٦(مث وجــه ال
للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار بعــد ذلــك رح طُــ

منـــها قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور   )، الــذي  ٢٠٠٥( ١٥٨٣
  يلي:  ما

  ؛  ٢٠٠٥  يوليه متوز/ ٣١الية احلالية حتـى قرر متديد الو  

دعا حكومة لبنان إىل بسط سلطتها التامـة الوحيـدة والفعليـة    و  
على كافة أرجاء اجلنوب، مبا يف ذلك من خـالل نشـر عـدد كـاف مـن      
القـوات املسلحة وقـوات األمـن اللبنانيـة، لكفالـة أجـواء هادئـة يف مجيـع        

  نطقة؛أرجاء امل

إىل الطرفني أن يكفال متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة       تطلبو  
  يف لبنان حبرية تنقل كاملة يف سائر أحناء منطقة عملياا؛

أدان مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا األحــداث األخــرية الــيت   و  
جرت عرب اخلط األزرق وأسـفرت عـن قتـل وجـرح مـراقبني عسـكريني       

  لألمم املتحدة،

ود الدؤوبة اليت تبـذهلا قــوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف      أيد اجلهو  
لبنان للحفاظ على وقف إطالق النار على امتداد خـط االنسـحاب عـن    
 طريــق الــدوريات املتنقلــة وأعمــال املراقبــة مــن مواقــع ثابتــة وعــن طريــق 

  ؛إقامة اتصاالت وثيقة مع الطرفني

ــا     و   ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــه ق ــا تقدم ــن رحــب مب ن م
مســامهة مســـتمرة يف عمليـــات إزالـــة األلغــام، ويشـــجع علـــى مواصـــلة   
املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة إىل حكومـة لبنـان يف جمـال األعمـال     
املتعلقة باأللغـام دعمـا لالسـتمرار يف تطـوير قـدرا الوطنيـة علـى القيـام         

لـذخائر  أللغـام وا ذه األعمال ويف إزالة التهديـد املتبقـي الـذي تشـكله ا    
  اجلنوب.  غري املنفجرة يف

__________ 

  )١٥(  S/2005/13.  

  )١٦(  S/2005/53.  

وبعـــــد التصـــــويت، أدىل ببيانـــــات ممثلـــــو اجلزائـــــر،   
واألرجنتني، والربازيل، والصني، وفرنسا، واليونان، واليابـان،  

  ولبنان، واالحتاد الروسي، والواليات املتحدة األمريكية.

ــط األزرق،      ــهاكات للخـ ــثلني االنتـ ــم املمـ وأدان معظـ
و، وشددوا علـى أن املسـؤولية تقـع    سواء عن طريق الرب أو اجل

على عاتق الطرفني الختاذ التدابري الالزمة لكفالة احتـرام اخلـط   
األزرق بكاملـــه، واحليلولـــة دون وقـــوع مجيـــع االنتـــهاكات.  

عيد لبنـان بسـط سـلطته يف    يوأكد عدة ممثلني على ضرورة أن 
ــزع        ــه املســلحة ون ــق نشــر قوات ــن طري ــيما ع ــوب، وال س اجلن

ــي  ــالح امليليشـ ــوة   سـ ــثلني أن القـ ــن املمـ ــد مـ ــر العديـ ات. وذكـ
ــة، وأن اســتمرار احلــوادث       ســامهت يف اســتقرار وأمــن املنطق

ــى طــول اخلــط األزرق    ــهاكات عل ــة  يالعنيفــة واالنت ؤكــد أمهي
  الوجود امليداين لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.  

ــذي        ــف ال ــات املتحــدة أن املوق ــة الوالي وأضــافت ممثل
اخلــط األزرق وهــو أن  - كومــة اللبنانيــةتؤكــده باســتمرار احل

ال يتســق مــع قــرارات  -يســري علــى منطقــة مــزارع شــبعا  ال
جملس األمن، وال يشـكل، بـأي حـال، مـربراً للسـماح حلـزب       
اهللا بالضـــلوع يف أعمـــال العنـــف علـــى طـــول اخلـــط األزرق.  

أيضا أن عدم نشر احلكومة اللبنانيـة لقواـا املسـلحة     ذكرتو
مان يئـة بيئـة هادئـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة       بأعداد كافيـة لضـ  

  .)١٧(هناك  يشكل ديدا خطريا للسالم واألمن

ــزال غــري        ــنص ال ي ــه رغــم أن ال ــل الصــني إن ــال ممث وق
مرض متاما، فإن الوفد الصيين، آخذاً يف اعتباره احلالـة العامـة،   

  .)١٨(قد صوت لصاحل مشروع القرار
__________ 

  )١٧(  S/PV.5117 ٤و  ٣، الصفحتان.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
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قـوات األمـم   وذكر ممثل االحتـاد الروسـي أن واليـات      
املتحــدة حلفــظ الســالم حظيــت علــى مــدى تارخيهــا بتصــويت 
باإلمجاع، وال نريـد أن خنـالف هـذا التقليـد. وقـال إن االحتـاد       
الروسي ليس راضياً عن هذا القرار ألن السياسة أقحمـت فيـه   

يسـتهدف حتسـني طـابع عمليـة األمـم       أكثر مما ينبغـي، وأنـه ال  
سـتهدف ممارسـة الضـغط    املتحدة يف جنوب لبنـان، بقـدر مـا ي   

علــى بــريوت وإجبارهــا علــى الســعي حلــل مســائل ال ميكنــها    
ببساطة حلها، وذلك لدواع موضوعية، وبسبب احلالة العامـة  
يف الشرق األوسط. وأشار إىل أن االحتـاد الروسـي قـدم عـددا     
من التعـديالت املدخلـة للسـعي إىل جعلـه أكثـر توازنـا وذلـك        

  .)١٩(رباءخالل النظر فيه على مستوى اخل

ــا أور   ــل لبنـ ــدار   ى ممثـ ــب إصـ ــن املناسـ ــان مـ ــه كـ ن أنـ
ين لتمديـد واليـة القـوة، مـن دون االقتبـاس انتقائيـاً مـن        فـ  قرار

ــن دون إدخـــال      ــني العـــام، ومـ ــر األمـ ــر سياســـية  تقريـ عناصـ
  .)٢٠(القرار  على

  
) ٢٠٠٦( ١٦٥٥) و ٢٠٠٥( ١٦١٤القـــراران   

اللذان اختذمها جملـس األمـن يف جلسـته املعقـودة يف     

ــه  ٢٩ ــاين/  ٣١ و ٢٠٠٥متوز/يوليـــ ــانون الثـــ  كـــ

  ٢٠٠٦ يناير

ــذ الــــس، )٢١(٥٣٦٢و  ٥٢٤١يف اجللســــتني    ، اختــ
واليـة قـوة األمـم املتحـدة     ميدد  دون مناقشة، قرارابباإلمجاع و

وبنـاء علـى    )٢٢(املؤقتة يف لبنان على أساس تقارير األمني العـام 
__________ 

  .٦و  ٥ تانصفحاملرجع نفسه، ال  )١٩(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

ــدتا يف   )٢١(   ــه  ٢٩عقــــ ــاين/ ٣١ و ٢٠٠٥متوز/يوليــــ ــانون الثــــ  كــــ

  ، على التوايل.٢٠٠٦  يناير

  )٢٢(  S/2005/460 ،ــا امل ــال بــــــ ــدم عمــــــ )؛ ٢٠٠٥( ١٥٨٣لقرار قــــــ
  ).٢٠٠٥( ١٦١٤قدم عمال بالقرار امل، S/2006/26 و

 اريرهيف تقـ قد ذكر األمني العام . و)٢٣(طلب من حكومة لبنان

إطالق النار حدثت بني جيش الـدفاع   تأن سلسلة من تبادال
حزيران/يونيـه   ٢٩اإلسرائيلي وحزب اهللا. يف حادث وقـع يف  

، قتل جندي إسرائيلي واحـد وأصـيب أربعـة جبـروح،     ٢٠٠٥
ــائرات    ــلت الطـ ــزب اهللا. وواصـ ــاتلي حـ ــن مقـ ــان مـ وقتـــل اثنـ

قـوة عـدداً   االسرائيلية انتهاك اال اجلوي اللبناين، وسجلت ال
نيـــة. وأشـــار أيضـــا إىل أنـــه، يف  مـــن االنتـــهاكات الربيـــة اللبنا

ــه  ٩ و ٦ ــاين نقطــيت   ٢٠٠٥حزيران/يوني ــى اجلــيش اللبن ، أخل
تفتيش مـن نقـاط التفتـيش الـثالث يف منطقـة عمليـات القـوة،        

ذكــرت حكومــة لبنــان أنــه جــزء مــن إعــادة انتشــار     وهــو مــا
ــف   ــد. ويف حــا  شــاملة للجــيش يف خمتل دث آخــر يف أحنــاء البل

، قتـــل أربعـــة مـــن مقـــاتلي ٢٠٠٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢١
حــزب اهللا وأصــيب مــدين إســرائيلي واحــد. ويف رد انتقــامي،  

دة ملـ استمر القصـف اجلـوي مـن قبـل سـالح اجلـو اإلسـرائيلي        
طلقـة وقذيفـة صـاروخية     ٨٠٠تسع ساعات، أطلقت خالهلـا  

نـدياً  ج ١٢من أسـلحة املدفعيـة والـدبابات واهلـاون؛ وأصـيب      
إســرائيلياً، ومــدين إســرائيلي واحــد، وعــدد غــري معــروف مــن   

  مقاتلي حزب اهللا جبروح.

االنتبــاه إىل   )٢٤(ويف هــاتني اجللســتني، وجــه الــرئيس     
فـــادت بوقـــوع أ، )٢٦(وإســـرائيل )٢٥(وثــائق مقدمـــة مـــن لبنــان  
  انتهاكات للخط األزرق.

__________ 

  )٢٣(  S/2006/15  وS/2005/444.  

  ومجهورية ترتانيا املتحدة، على التوايل. اليونان  )٢٤(  

  )٢٥(  S/2005/58 ،S/2005/105 ،S/2005/106 ،S/2005/168 ،
S/2005/242 ،S/2005/304 ،S/2005/339 ،S/2005/369 ،
S/2005/424، S/2005/435 ،S/2005/526 ،S/2005/568، 
S/2005/641 ،S/2005/746  ،S/2005/715 ،S/2005/747 ،
S/2005/755 ،S/2005/836  وS/2006/5.  
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ــالقرارين    )، ٢٠٠٦( ١٦٥٥) و٢٠٠٥( ١٦١٤وبـــــ
ــة ال  ــة،    جــدد الــس والي ــدة ســتة أشــهر متتالي ــرات مل قــوة لفت

. وأدان مجيــع ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٣١تنتــهي الواليــة الثانيــة يف 
ــرب اخلــط        ــع ع ــيت تق ــك احلــوادث ال ــا يف ذل ــف، مب ــال العن أعم
األزرق والـيت أسـفرت عــن سـقوط قتلـى وجرحــى. كمـا أيــد      
الـس اجلهــود الــيت تبـذهلا القــوة للحفــاظ علـى وقــف إطــالق    

اصل األمني العـام العمـل مـع حكومـة لبنـان      النار وطلب أن يو
لبسط سلطتها يف اجلنوب ومواصلة املشـاورات مـع األطـراف    

  املعنية بشأن تنفيذ القرارات.  
  

 ٥٤٩٧الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة    بيــان ال  

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف 

 ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٢برسالتني متطابقتني مؤرختني   
مــني العــام ورئــيس جملــس األمــن، أبلــغ ممثــل   مــوجهتني إىل األ

أطلقــوا وابــالً مــن  “إرهــابيي حــزب اهللا”إســرائيل الــس أن 
املدفعيـــة الثقيلـــة والصـــواريخ علـــى إســـرائيل، ممـــا تســـبب يف   

ــن القتلــى    ــدد م ــابيون أيضــا إىل   )٢٧(ســقوط ع . وتســلل اإلره
ــديني   ــوا جن ــان.  إإســرائيل وخطف ســرائيليني وأخــذوهم إىل لبن

أعمـال  العمل احلريب مـن  ”أن املسؤولية عن هذا  وذكر املمثل
تقـــع علـــى احلكومـــة اللبنانيـــة الـــيت انطلقـــت هـــذه   “احلـــرب

حكومــة إســرائيل وتعتــرب األعمــال مــن أراضــيها إىل إســرائيل. 
وانتـــهاكا للخـــط األزرق   “إعـــالن حـــرب واضـــح  ”ذلـــك 

) ٢٠٠٤( ١٥٥٩) و ١٩٧٨( ٤٢٥ولقــرارات جملــس األمــن 
قــرارات األخــرى ذات الصــلة. )، ومجيــع ال٢٠٠٦( ١٦٨٠ و

لــذلك، فــإن إســرائيل حتــتفظ حبقهــا يف التصــرف وفقــا للمــادة  
مـن ميثــاق األمـم املتحــدة وممارسـة حقهــا يف الـدفاع عــن      ٥١

__________ 

  )٢٦(  S/2005/312 ،S/2005/352 ،S/2005/423 ،S/2005/546 ،
S/2005/731  وS/2005/837.  

  )٢٧(  S/2006/515.  

النفس. وستتخذ اسـرائيل اإلجـراءات املناسـبة لتـأمني االفـراج      
  عن اجلنود املخطوفني ووضع حد لعمليات القصف.  

موجهــة إىل  ٢٠٠٦ه متوز/يوليــ ١٣رســالة مؤرخــة بو  
رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــل لبنــان عقــد اجتمــاع عاجــل  
لس األمن للنظـر يف احلالـة اخلطـرية النامجـة عـن االعتـداءات       

  .  )٢٨(األخرية من جانب اسرائيل على لبنان

متوز/يوليـــــه  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٤٨٩ويف اجللســـــة   
رخـة  ، استجابة لطلب لبنان، أدرج الس الرسـالة املؤ ٢٠٠٦

يف جــــدول أعمالـــه. وأدىل ببيانــــات   ٢٠٠٦متوز/يوليـــه   ١٣
إضافة إىل مجيع أعضـاء الـس، وكيـل األمـني العـام لعمليـات       
 حفظ السالم، ووكيل األمني العام للشـؤون السياسـية، وممـثال   

  إسرائيل ولبنان.

ووجه الرئيس (فرنسـا) االنتبـاه إىل الرسـالة املـذكورة       
ئيل ورسـالتني مـوجهتني مـن ممثـل     أعاله املوجهة من ممثل إسرا
ــام  ــني العــ ــان إىل األمــ ــة  )٢٩(لبنــ ــالة األوىل املؤرخــ . ويف الرســ

، أبلــغ ممثــل لبنــان األمــني العــام بــأن      ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٣
 متـــوز/ ١٢اجتماعـــا طارئـــا يف  جملـــس الـــوزراء اللبنـــاين عقـــد

، ذكرت فيه احلكومة أـا ليسـت علـى بينـة مـن      ٢٠٠٦ يوليه
ــيت وقعــت  ــا     األحــداث ال ــة؛ وأ ــة الدولي ــى احلــدود اللبناني عل

ليست مسـؤولة عـن هـذه األحـداث وال تؤيـدها؛ وأـا تـدين        
ــة، املؤرخــة أيضــاً   “العــدوان اإلســرائيلي ” . ويف الرســالة الثاني

ــه  ١٣ ــام    ٢٠٠٦متوز/يولي ــان األمــني الع ــة لبن ، أبلغــت حكوم
  على لبنان. “االعتداءات االسرائيلية”بآخر 

ــل األمــني ا    ــع وكي ــات حفــظ الســالم   وأطل لعــام لعملي
قـال إن األزمـة بـني    فاحلالة يف الشـرق األوسـط.    بشأنالس 

__________ 

  )٢٨(  S/2006/517.  

  )٢٩(  S/2006/518  وS/2006/522.  
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منـذ انسـحاب القـوات    أخطر أزمة بينـهما  إسرائيل ولبنان هي 
ــام      ــوب لبنــان يف ع ــن جن ــرائيلية م ــد بــدأت  ٢٠٠٠االس . وق

عندما أطلق حـزب اهللا عـدة    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢األزمة يف 
ــن األراضــي اللبن   ــة صــواريخ م ــل اني اخلــط األزرق باجتــاه  مقاب

، ممــا أســفر عــن مقتــل ثالثــة ةالــدفاع اإلســرائيلي مراكــز قــوات
جنود وإصابة اثنني، وأسر اثنني. وأعقب ذلك تبادل إلطـالق  

ــدفاع االســرائيلي قــواتالنــار بــني  وحــزب اهللا، امتــد علــى   ةال
ــر    ــد ظهـ ــط األزرق. وبعـ ــول اخلـ ــت   ١٢طـ ــه، طلبـ متوز/يوليـ

ســط القــوة لوقــف إطــالق النــار. وردت حكومــة لبنــان أن تتو
حكومــة إســرائيل بــأن وقــف إطــالق النــار ســيكون مشــروطا   
ــة أن      ــداءات وحقيق ــديني األســريين. ونتيجــة االعت ــودة اجلن بع

النــار  ا ســتطلقمــن أــ تقــد حــذر ةالــدفاع اإلســرائيلي قــوات
ــالقرب مــن اخلــط األزرق، مبــا يف    علــى أي شــخص يتحــرك ب

كانـت قـدرة القـوة علـى مراقبـة      األمـم املتحـدة،    وذلك موظفـ 
  .  )٣٠(منطقة العمليات حمدودة

وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون السياســـية قـــدم كمـــا   
ــال  إحاطــة لل ــس ق ــا مجل ــع حتــت    فيه ــان تق ــن لبن إن أجــزاء م

احلصار واإلجراءات العسكرية اإلسـرائيلية الثقيلـة. وأشـار إىل    
ــع   ــيت تســتهدف املــدنيني أن األمــني العــام أدان مجي  األعمــال ال

اليت تعرضهم خلطر دون مربر بسبب طابعها غـري املتناسـب    أو
ــا     ــع األطــراف إىل التمســك بالتزاما أو العشــوائي، ودعــا مجي
مبوجــب القــانون الــدويل واالتفاقــات الدوليــة، وحــث علــى       
ــذي يــؤدي إىل عــدم     ــة دون التصــعيد ال ــنفس للحيلول ضــبط ال

 العـام  السيطرة على األوضاع. كما أبلـغ الـس بقـرار األمـني    
ــة إىل الشــرق األوســط ملمارســة املســاعي احلميــدة    إرســال بعث

  .  )٣١(واملساعدة يف نزع فتيل األزمة الرئيسية يف املنطقة
__________ 

  )٣٠(  S/PV.5489٤إىل  ٢ ت، الصفحا.  

  .٥و  ٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )٣١(  

 “وحشــيالعــدوان الواســع وال”وقــال ممثــل لبنــان إن    
التحتيـة للبنـان ويقتـل     الذي تشنه حكومة إسرائيل يـدمر الـبىن  

رائيل عمليـات  قد شنت قوات حكومـة إسـ  فلاملدنيني األبرياء. 
عسكرية واسعة النطـاق، عمـدت خالهلـا إىل قصـف املنشـآت      

دمرت معظم اجلسور األساسية، ومسـتودعات  حيث احليوية، 
النفط حملطـات الكهربـاء، واملـدرجات الثالثـة واملـبىن الرئيسـي       
ملطار بريوت الدويل، واستهدفت العديـد مـن املنشـآت املدنيـة     

اســرائيل حتمــل حكومــة واألبنيــة الســكنية. وقــال إن حكومــة  
ــع أن       ــديني، مـ ــف اجلنـ ــوم وخطـ ــن اهلجـ ــؤولية عـ ــان املسـ لبنـ

 ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٢احلكومـــة اللبنانيـــة أصـــدرت بيانـــا يف 
ــل     ــة ومل تتحمـ ــم باحلادثـ ــى علـ ــن علـ ــا مل تكـ ــه أـ أعلنـــت فيـ

ــال إن   ــدها. وق  )٣٢(“العــدوان اإلســرائيلي ”مســؤوليتها أو تؤي
ني الدميقراطيــة ويقــوض يعرقــل اجلهــود الــيت يبــذهلا لبنــان لتمــت 

ســيادة لبنــان الــذي يســعى إىل بســط نفــوذه علــى أراضــيه.        
ورحب مببادرة األمني العام القاضية بإرسال وفـد للعمـل علـى    
التخفيف من حدة التوتر، وإعادة االسـتقرار، ومحايـة املـدنيني    
واملنشــآت املدنيــة. وشــدد علــى أن جتاهــل إســرائيل للنــداءات  

ــة ا  ــها احلكومـ ــل  الـــيت أطلقتـ ــتعدادها الكامـ ــأن اسـ ــة بشـ للبنانيـ
للتفاوض من خالل األمم املتحدة وأطراف أخـرى ملعاجلـة مـا    

هو دليل قاطع على النوايـا  ”، يهجرى من أحداث وما آلت إل
ــب اإلســرائيلي   ــدى اجلان . وأخــريا، دعــا جملــس  “التصــعيدية ل
إطـالق نـار فـوري ورفـع      األمن إىل اختاذ قرار يدعو إىل وقـف 

البحــري املفــروض علــى لبنــان ووضــع حــد   احلصــار اجلــوي و
  .“للعدوان اإلسرائيلي”

ن انسحاب إسـرائيل مـن جنـوب    إممثل إسرائيل  قالو  
)، الــذي أقــر بــه الــس يف ١٩٧٨( ٤٢٥لبنــان، وفقــا للقــرار 
__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  
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، قــد مت )٣٣(٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ١٨البيــان الرئاســي املــؤرخ 
ــات      ــدف  ــن اهلجم ــد م ــوع مزي ــع وق ــة ملن ــة أمني ــة منطق إقام

إلرهابيــة علـــى املـــدن والقــرى اإلســـرائيلية. إال أن احلكومـــة   ا
تـدع اإلرهــاب حيتـل منطقتـها اجلنوبيــة    ”اللبنانيـة اختـارت أن   
، وأن تتخلى عن السـيطرة علـى بلـدها    “بدال من نزع سالحه

بدالً من ممارسة سيادا الكاملة. ونتيجة لـذلك، شـن إرهـابيو    
، جنـوب لبنـان   حزب اهللا، حتت مظلة اإلفالت من العقـاب يف 

دون أي اسـتفزاز،  بـ مفاجئاً على األراضي اإلسـرائيلية   اهجوم
أمام إسـرائيل أي خيـار سـوى الـرد. وكانـت      بذلك ترك يفلم 

عمل مـن أعمـال احلـرب مـن      ىعل ارداً مباشر”هذه األعمال 
، وعلـى الـرغم مـن أن إسـرائيل حتمـل حكومـة       “جانب لبنـان 

ركز ردها حبـذر وبشـكل   لبنان املسؤولية عن اهلجمات، فإا ت
رئيســي ضــد معاقــل حــزب اهللا. وشــدد علــى أمهيــة أن يــدرك  
اتمـع الـدويل أنــه يف حـني ميـارس حــزب اهللا هـذا اإلرهــاب،      

جمرد خملب القط، أو االصبع امللطـخ بالـدم، إنـه الـذراع     ”فإنه 
. وأخرياً، دعـا جملـس األمـن واتمـع     “الطويلة لسورية وإيران

بلــوغ  دفســاعدة إىل الشــعب اللبنــاين ــ الــدويل إىل تقــدمي امل
  .)٣٤(اهلدف املتمثل يف إقامة لبنان احلرية والرخاء والدميقراطية

ــده يــرى أن         ــد بل ــاد الروســي إن وف ــل االحت ــال ممث وق
األعمـال العسـكرية اإلســرائيلية متثـل اســتخداماً للقـوة بطريقــة     
ــان وســالمته      غــري متناســبة وغــري مالئمــة ممــا يهــدد ســيادة لبن

يميـة والســلم واألمــن يف املنطقــة بأســرها. ودعــا إىل اختــاذ  اإلقل
ســرائيل إخطــوات عاجلــة لوقــف التصــعيد العســكري وحــث  

ــدمريها اهلياكــل األساســية      ــان، وت ــى لبن ــى إــاء غاراــا عل عل
رفع احلصـار املفـروض علـى    على األراضي اللبنانية و يفاملدنية 

 ذلـــك البلـــد. وأكـــد أيضـــاً علـــى أنـــه جيـــب علـــى حـــزب اهللا 
__________ 

  .٩-٦ت املرجع نفسه، الصفحا  )٣٣(  

  )٣٤(  S/PV.5489 ٩-٧، الصفحات.  

ــام بأعمــال ضــد إســرائيل، وإطــالق ســراح     االمتنــاع عــن القي
اجلنود اإلسرائيليني، ووقف اهلجوم بالصواريخ واحتـرام اخلـط   
األزرق. وقـــال إنـــه يتوقـــع أن تقـــدم احلكومـــة اللبنانيـــة كـــل   
ــاعدة ممكنــة لتســوية هــذه القضــايا. وأضــاف أن االحتــاد        مس

ىل الروســـي يؤيـــد قـــرار األمـــني العـــام إرســـال بعثـــة خاصـــة إ 
النـار   إطـالق اختذ خطـوات فعالـة لتحقيـق وقـف     أنه املنطقة، و

  .  )٣٥(إرسال املمثل اخلاص لوزير اخلارجية إىل املنطقةب

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إن عمليــات االختــراق    
متوز/يوليــه  ١٢الــيت قــام ــا حــزب اهللا عــرب اخلــط األزرق يف   

ــتقرار    تكانــــ ــتهدف تقــــويض االســ ــدا يســ ــتفزازا متعمــ اســ
إلقليمي. وتؤكد هـذه العمليـات االسـتفزازية ضـرورة امتثـال      ا

ســورية وحــزب اهللا الكامــل والفــوري لقــرارات جملــس األمــن  
ــا فيهــا    ١٥٨٣) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩القــرارات ذات الصــلة، مب

). وأوضــح ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٦( ١٦٥٥) و ٢٠٠٥(
ضرورة مسـاءلة اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة إيـران       

دعمهما لإلرهاب اإلقليمي ودورمهـا يف األزمـة    عن اإلسالمية
ن اجلمهورية العربية السورية تقدم املأوى للجنـاح  أاحلالية، إذ 

العسكري حلركة محاس، وتقدم دعما ماديا حلـزب اهللا، بينمـا   
تقـدم مجهوريــة إيـران اإلســالمية الرعايـة والــدعم املـايل وغــريه     

ة البيان الرئاسـي  من أشكال الدعم حلزب اهللا. وأكد على أمهي
 ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ١٨الصــــادر عــــن جملــــس األمــــن يف 

إسـرائيل، منـذ    وهـي أن والنتيجة اليت خلص إليها األمني العام 
، قد سحبت مجيع قواـا مـن لبنـان    ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٦

)، وأوفـــت جبميـــع ١٩٧٨( ٤٢٥وفقـــا لقـــرار جملـــس األمـــن 
املـــــؤرخ يف   تقريـــــر األمـــــني العـــــام  التزاماـــــا احملـــــددة يف  

. ونتيجة لذلك، قال إنـه جيـب علـى    )٣٦(٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٢
__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  

  )٣٦(  S/2000/460.  
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مجيع امليليشيات يف لبنـان، مبـا فيهـا حـزب اهللا، نـزع سـالحها       
ــة      ــة اللبناني ــور، وجيــب أن تبســط احلكوم ــى الف ــا عل وتفكيكه

  .)٣٧(راضي لبنانأسلطتها على مجيع 

حبـق مجيـع الـدول يف    إنـه مـع تسـليمه    ممثل قطـر   الوق  
ن نفسـها، مبــا فيهـا لبنـان، فــإن شـن محلـة عســكرية      الـدفاع عـ  

تستهدف املدنيني مباشرة وتضرب الـبىن التحتيـة الـيت ختـدمهم     
ال يتناســب بــأي حــال مــع اهلــدف املعلــن هلــا. وأكــد علــى أن 

يف الدفاع عـن الـنفس يتوقـف عنـدما      “حق إسرائيل املزعوم”
يتخــذ جملــس األمــن التــدابري الالزمــة حلفــظ الســلم واألمــن         

ــد ــاء     الـ ــبة إلـ ــدابري املناسـ ــاذ التـ ــس إىل اختـ ــا الـ وليني، ودعـ
  .)٣٨(“العدوان”

، “العدوان اإلسـرائيلي املسـلح  ”واستنكر ممثل الصني   
وطالب إسرائيل بأن توقف العمليـات العسـكرية احلاليـة، وأن    
ــى       ــذي فرضــته عل ــربي ال ــع احلصــار اجلــوي والبحــري وال ترف

 ممارســاتتــرفض يف الوقــت نفســه، قــال إن الصــني، لبنــان. و
طالـــب حـــزب اهللا بـــإطالق ســـراح    تميليشـــيا حـــزب اهللا، و 
  .)٣٩(اإلسرائيليني املختطفني

وحث ممثل اململكة املتحدة مجيع البلدان اليت هلا تـأثري    
ــورية     ــة الســ ــة العربيــ ــة اجلمهوريــ ــزب اهللا، وخاصــ ــى حــ علــ

. وأكــد أن “أداء دورهــا”لــى عومجهوريــة إيــران اإلســالمية، 
لتصرف دفاعا عن الـنفس، لكنـها جيـب أن    إلسرائيل احلق يف ا

ــبة      ــا متناسـ ــون أفعاهلـ ــل أن تكـ ــنفس، وتكفـ ــبط الـ ــارس ضـ متـ
تجنــب قتــل املــدنيني  توحمســوبة، تتفــق مــع القــانون الــدويل، و 

__________ 

  )٣٧(  S/PV.5489١٣و  ١٢تان ، الصفح.  

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  

  .١٤حة املرجع نفسه، الصف  )٣٩(  

ــاة.  ــذ    واملعان ــائال إن األزمــة تــربز ضــرورة تنفي ــه ق ــتم بيان واخت
  .تنفيذا كامال وقابال لالستمرار )٤٠()٢٠٠٤( ١٥٥٩ القرار

فرنســا إن حــزب اهللا يتحمــل مســـؤولية    وقــال ممثــل     
اندالع األعمال العدائية. وقد نـأت احلكومـة اللبنانيـة بنفسـها     
عن هذا االستفزاز، وينبغـي أن تتحمـل مسـؤولياا وأن تتقيـد     
بااللتزامــات الــيت قطعتــها علــى نفســها أمــام هــذا الــس وفقــا 

إلســرائيل قــال إن التفــاق الطــائف وقــرارات جملــس األمــن. و 
ــا يتعرضــون      احلــق  ــا حينم ــن أراضــيها ومواطنيه ــدفاع ع يف ال

ن الطابع غري املتناسب لالستجابة. وشـدد  يديلكنه وللهجوم، 
ــى  ــاد     وجــوب عل ــة، وأن تع ــاين رهين عــدم أخــذ الشــعب اللبن

  .)٤١(حرية احلركة للسكان وكذلك لألجانب يف لبنان

ــام إرســال        ــرار األمــني الع ورحــب معظــم املمــثلني بق
إىل وقف األعمال العدائية على الفـور.  مبعوث خاص، ودعوا 

ــف      ــرائيل وخطـ ــى اسـ ــوم علـ ــثلني اهلجـ ــن املمـ ــدد مـ وأدان عـ
اجلنديني اإلسرائيليني، لكنهم شددوا على أن الـرد اإلسـرائيلي   
مل يكن متناسباً، وأن على إسرائيل أن تتصرف وفقـا ألحكـام   

احتــرام االلتزامــات  قــال إنــه جيــبالقــانون الــدويل اإلنســاين. و
 ١٥٥٩اقات السابقة وقرارات جملس األمـن، وال سـيما   واالتف

  .)٤٢() بشكل كامل وتنفيذها٢٠٠٤(

 متــــــــوز/  ٢٠املعقــــــــودة يف   ٥٤٩٢ يف اجللســــــــة و  

، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن األمــني العــام      ٢٠٠٦ يوليــه
__________ 

  .١٦و  ١٥تان املرجع نفسه، الصفح  )٤٠(  

  .٢٣و  ٢٢ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )٤١(  

 ١١تان الصــفحو(غانــا)؛  ١١و  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٢(  
(اليابـــــــان)؛  ١٥و  ١٤الصـــــــفحتان و(األرجنـــــــتني)؛  ١٢ و
(مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة)؛  ١٧و  ١٦تان الصـــــفحو
الصـفحتان  و(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛     ١٨و  ١٧الصفحتان و

 تالصــــفحاو(الـــدامنرك)؛   ١٩صــــفحة الو(بـــريو)؛   ١٩و  ١٨
  (اليونان). ٢١ة (سلوفاكيا)؛ والصفح ؛٢١-١٩
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إىل مقتــل فيهــا أشــار قــد بشـأن الــرتاع بــني اســرائيل ولبنـان. و  
جبـروح وتـدمري    ٦٠٠لبناين وإصابة أكثـر مـن    ٣٠٠أكثر من 

قـال  جزء كبري من البنية التحتية يف بريوت ويف أرجاء البلـد. و 
حماصــــراً حبــــرا وجــــوا مــــن قبــــل اجلــــيش مــــا زال لبنــــان  إن

طـــالق النـــار بصـــورة عاجلـــة إاإلســـرائيلي. ودعـــا اىل وقـــف 
وفورية ملنـع وقـوع مزيـد مـن اخلسـائر يف األرواح؛ والسـماح       

ــة إىل ا    ــانية كاملـ ــاعدات إنسـ ــول مسـ ــنح  بوصـ ــاجني؛ ومـ حملتـ
الدبلوماسية فرصة للتوصل إىل جمموعة من اإلجراءات العملية 
تـــؤدي إىل التوصـــل إىل حـــل دائـــم لألزمـــة احلاليـــة. ونتيجـــة  
الستمرار القتـال، مل تكـن لـدى قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف        

حباجــة إىل قــدر مــن الوقــت جللــب هــي لبنــان حريــة احلركــة و
وامليـاه والوقـود مـن إسـرائيل حـىت      خمزونات من املواد الغذائية 

ملوظفيها. وقـال إن إسـرائيل قـد أكـدت علـى أن للعمليـة الـيت        
تقوم ا يف لبنان أهدافاً أوسع وأبعد مدى من عـودة جنـدييها   
األسريين وعلى أـا ترمـي إىل وضـع حـد للتهديـد الـذي ميثلـه        
 حزب اهللا مبهامجة بنيته التحتية وقوتـه املاديـة. إال أن احلكومـة   
اللبنانية، اليت تريد إسرائيل أن تبسط سيطرا على مجيع أحنـاء  

فســـها رهينـــة وأقـــل قـــدرة اآلن مـــن  أصـــبحت هـــي ن لبنـــان،
وقت مضى على نشر قواا يف املناطق الضرورية إلحكـام   أي

السيطرة على حزب اهللا. وأوصـى بعـدة عناصـر ضـرورية مـن      
أجــل وضــع األســاس ألي وقــف دائــم إلطــالق النــار، تشــمل  
إطــالق ســراح اجلنــديني اإلســرائيليني األســريين، وإنشــاء قــوة   
حفظ سالم موسعة للمساعدة على استقرار الوضـع، والتنفيـذ   

)، ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و٢٠٠٤( ١٥٥٩ نلقـــــــراريلالكامـــــــل 
وإنشاء آلية تتألف من جهـات فاعلـة إقليميـة ودوليـة رئيسـية،      

ــار. و      ــف إطــالق الن ــاق وق ــذ اتف ــة وضــمان تنفي ــال إن ملراقب ق
ــه   جم ــن جيــب علي ــس األم ــو لأيضــا، نظــراً  ل ــدم ت فر الشــروط اع

الالزمة حلفظ السالم، أن يبت يف ما سيفعله حيال قـوة األمـم   
متوز/يوليـه.   ٣١املتحدة املؤقتة يف لبنان اليت تنتـهي واليتـها يف   

القــوة بتشــكيلها  تلــكورأى أنــه مل يعــد مــن املمكــن اســتمرار 
  احلايل وواليتهــا احلاليــة.

 متــــــــوز/ ٢٧، املعقــــــــودة يف ٥٤٩٧لســــــــة ويف اجل  

وفنلنـدا للمشـاركة    ،وكنـدا  ،عي ممثلو النمسـا ، د٢٠٠٦ يوليه
، )٤٣(يف املناقشـة. مث أدىل الــرئيس (فرنسـا) ببيــان باسـم الــس   

  يف مجلة ما أورده الس فيه أنه:

أعرب عن صدمته وأساه الشديدين من إطالق جـيش الـدفاع     
ــز مرا    ــى مرك ــار عل ــوب    اإلســرائيلي الن ــم املتحــدة يف اجلن ــابع لألم ــة ت قب

أدى إىل مقتـل أربعـة مـن مـراقيب      ، ممـا ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ٢٥ناين يف اللب
  األمم املتحدة العسكريني؛

ــذا        ــامل يف هـ ــق شـ ــراء حتقيـ ــرائيل إىل إجـ ــة إسـ ــا حكومـ ودعـ
احلــادث آخــذة يف االعتبــار أي مــواد ذات صــلة باملوضــوع تتلقاهــا مــن  

  تعلن نتائجه يف أقرب وقت ممكن؛سلطات األمم املتحدة، وأن 

وشــدد علــى ضــرورة امتثــال إســرائيل ومجيــع األطــراف املعنيــة   
امتثاال كامال اللتزامام مبوجب القانون اإلنساين الدويل املتعلقـة حبمايـة   
موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا، وأكـد أمهيـة كفالـة عـدم          

  استهداف أفراد األمم املتحدة باهلجوم.
  

 ٥٤٩٩ اجللســةالــرئيس يف  الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣٠املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ٣٠، املعقــــــودة يف ٥٤٩٨يف اجللســــــة   
ــثال٢٠٠٦ ــان  ، أدىل ممــ ــرائيل ولبنــ ــانني إســ ــة   ببيــ ــن احلالــ عــ

(فرنسـا) انتبـاه الـس إىل     الـرئيس ووجه الشرق األوسط.  يف
موجهة من األمني العـام   ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩رسالة مؤرخة 

 يف رســالته أشـار األمـني العـام   و .)٤٤(إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة   

 على فريـق املـراقبني يف لبنـان    ةاهلجمات املسلحة اإلسرائيليإىل 
__________ 

  )٤٣(  S/PRST/2006/34.  

  )٤٤(  S/2006/595.  
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أربعـة   ، الـيت قتـل خالهلـا   األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة التابع هليئة
ــم املتحــدة يف     ــابعني لألم ــراقبني عســكريني ت ــ ٢٥م ه متوز/يولي

مـوظفي األمـم   سـالمة وأمـن    بشأن. وأعرب عن قلقه ٢٠٠٦
ــانيني، وكــرر    املتحــدة  ــدنيني اإلســرائيليني واللبن فضــال عــن امل

  دعوته إىل وقف األعمال القتالية فورا.  

ــام   وأدىل   ــني العــ ــس باألمــ ــام الــ ــة أمــ ــذكر كلمــ  فــ
القوات اجلويـة  قصفت  ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩ليلة خالل  أنه

قـوة  منطقـة عمليـات   ضـمن  قانا، الـيت مل تعـد    اإلسرائيلية قرية
أي مـن  لذلك، مل يكن يوجـد  واألمم املتحدة املؤقتة يف لبنان. 

نقــاض وتقــدمي يف إزالــة األللمســاعدة  مــوظفي األمــم املتحــدة 
 ٥٤مقتـــل التقـــارير األوليـــة إىل أشـــارت لنـــاجني. ولالعـــالج 

ــهم    ــن بين ــاً، م ــن ٣٧لبناني ــن   األ م ــرب ع ــال. وأع ــتيائه طف اس
ألعمـــال لالوقـــف الفـــوري ديد ألن دعواتـــه الســـابقة إىل الشـــ

عـدة   لقي يف حنيوشدد على أنه . العدائية مل تلق آذاناً صاغية
، فضــال عــن أكثــر مــن  حــتفهممــن املــواطنني اللبنــانيني مئــات 

، كــبريةمســؤولية  نتحمالكــال اجلــانبني يــ فــإن، إســرائيليا ٥٠
ني ارتكبــا كــال اجلــانب علــى أنيــة قويــة ظاهر ه توجــد أدلــةوأنــ

للتوافق علـى  الس  القانون اإلنساين الدويل. ودعلانتهاكات 
ــاط   ــد النقــ ــاًأشــ ــي إحلاحــ ــوري  وهــ ــف الفــ ــال  الوقــ لألعمــ

  .)٤٥(العدائية

ن إســرائيل ارتكبــت جمــازر حــرب إممثــل لبنــان  وقــال  
ــتم   لكــن ــد يف   لألســف مل ي ــا بع ــل معه ــس  التعام ــرارات جمل ق

باســـم  ، عـــرض  رئـــيس وزراء لبنـــان   وأشـــار إىل أن األمـــن. 
 يبـدأ مـن سـبع نقـاط،     تصور لبنان حلـل مكـون  حكومة لبنان، 

النظــر يف ميكــن  ألنــه الطــالق النــار، فــوري وشــامل إلبوقــف 
الـس  وقـال إن بلـده يـدعو    أي حلول قبل أن يتحقـق ذلـك.   

، وإجـراء حتقيـق فعـال وجـدي     النـار إلطـالق   وقف فـوري إىل 
__________ 

  )٤٥(  S/PV.5498 ٤-٢، الصفحات. 

إسـرائيل  كبتـها  الـيت ارت خـرى  األ “اازر” و “ازرة” لتلك
    .)٤٦(الثالثة السابقةخالل األسابيع 

ــبواعتــرف ممثــل إســرائيل     نســاء  هنــاك كــونيه قــد أن
احلادث املأساوي، لكنه شـدد   ذلكوأطفال لقوا مصرعهم يف 

علــــى أن إســــرائيل  وأكــــدعلــــى أــــم ضــــحايا حــــزب اهللا. 
قـد تعرضـوا   النسـاء واألطفـال   أن ، وقـط  األبريـاء  ستهدفت مل

 أكـد أيضـا  بشـرية. و  اًدروعيستخدمهم  اهللا ألن حزبلألذى 
جملـس  لـو كـان    نشر قواته يف اجلنـوب أو قد لبنان  أنه لو كان
احلـرب.  ملـا انـدلعت   )، ٢٠٠٤( ١٥٥٩القـرار  نفـذ  األمن قد 

 بالكامـــل، حـــزب اهللا  ضـــرورة نـــزع ســـالح  علـــى  وشـــدد

رأسـه  ب سـيطل ”فإنـه  طالق النار، وقف إل جرىحىت لو  وإال،
االرهـاب  ”بـأن  واختـتم كلمتـه بـالقول     .“القبيح مـرة أخـرى  

يـتم ذلـك، سـتكون     إىل أنألنـه   “ياوحزب اهللا جيـب أن ينتـه  
املزيـد مـن   سـيدفع  ”لنـار و  لطـالق  إو هناك عمليات عسكرية

    .)٤٧(“األبرياء الثمن

ــالو   ــان  ق ــة   ممثــل لبن ــان مــن  إنــهيف مداخلتــه الثاني  ك

ــذ  ال ــح منـ ــاعات األوىل واضـ ــانالسـ ــتهدف  أن لبنـ ــو املسـ ، هـ
أطلقـت  قـد  الصـواريخ   تكون ونفى االدعاء بأن ،حزب اهللا ال

  .)٤٨(قرب املوقع الذي قصفمن 

ــة    / متـــــوز ٣٠، املعقـــــودة يف )٤٩(٥٤٩٩ويف اجللســـ
، )٥٠(الــس باسـم  بيــانبرئيس (فرنسـا)  الــ، أدىل ٢٠٠٦ يوليـه 

  :يف البيان أنه السويف مجلة ما أورده 
__________ 

 .٦-٤حات املرجع نفسه، الصف  )٤٦(  

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧(  

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

يف بـالقرار الـذي اختـذ    ، عمـال  اجللسةإسرائيل ولبنان  حضر ممثال  )٤٩(  
 .٥٤٩٨اجللسة 

  )٥٠(  S/PRST/2006/35. 
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الــدفاع  أعــرب عــن صــدمته وأملــه البــالغني إزاء قصــف قــوات    
ــرائيلية ملــبىن ســكين يف قانــا يف جنــوب لبنــان، ممــا أدى إىل مقتــل        اإلس
العشرات من املـدنيني معظمهـم مـن األطفـال، وجـرح كـثريين غريهـم.        

  وأعرب عن أعمق تعازيــه ألسر الضحايا وللشعب اللبناين؛

وأعـــرب عـــن أســـفه الشـــديد إزاء هـــذه اخلســـائر يف األرواح    
ني يف الصــراع الــدائر حاليــا، وطلــب إىل األمــني  الربيئــة وإزاء قتــل املــدني

العــام أن يقــدم تقريــرا إليــه يف غضــون أســبوع واحــد عــن ظــروف هــذا  
وشــجب أي عمــل يســتهدف أفــراد األمــم املتحــدة  ؛ احلــادث املأســاوي

ــراد وأمــاكن األمــم      ــع أف ــرام الكامــل لســالمة وأمــن مجي ودعــا إىل االحت
  ؛املتحدة

يد مـن التـأخري علـى اختـاذ     العمل دون أي مز على وأكد عزمه  
ــاجلهود        ــتعانة بـ ــة، باالسـ ــة لألزمـ ــوية دائمـ ــاد تسـ ــل إجيـ ــن أجـ ــرار مـ قـ

  الدبلوماسية اجلارية حاليا.
  

ــرار    ــس   ) ٢٠٠٦( ١٦٩٧القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

ــن ــته  األمـــــــــ ــودة يف ٥٥٠١يف جلســـــــــ  املعقـــــــــ

    ٢٠٠٦ هيوليمتوز/  ٣١

 /متـــــــــوز ٣١، املعقـــــــــودة يف ٥٥٠١يف اجللســـــــــة   

لــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ا، أدرج ٢٠٠٦ يوليــه
عــن قــوة األمــم املتحــدة   ٢٠٠٦ /يوليــهمتوز ٢١العــام املــؤرخ 
األعمـال  إن  يف تقريـره  األمـني العـام   وقال. )٥١(املؤقتة يف لبنان

أدت إىل بـــني إســـرائيل وحـــزب اهللا     القتاليـــة الـــيت انـــدلعت   
ففـي  ، فيـه القـوة  السياق الـذي تعمـل   يف  جذريإحداث تغيري 

ــة تفضــي الــيت  احلاليــة ال تتــوافر الظــروف  ظــل البيئــة إىل عملي
ــا      ــظ ســالم تقــوم ــر أنــه يوصــى،   و. ةاألمــم املتحــد حف ذك

لفتـرة  القـوة  واليـة   متديـد الرغم مـن أن ممثـل لبنـان طلـب      على
شـهر   الس والية القوة لفترةميدد أن ب، )٥٢(أخرى ستة أشهر

__________ 

  )٥١(  S/2006/560 ،١٦٥٥ بأحكام القرار عمال املقدم )٢٠٠٦.( 

  )٥٢(  S/2006/496. 

 كما كان عليـه، الوضع آخر يف ظل عدم إمكانية عودة  واحد
  على ما يبدو.

موجهة من نتباه إىل رسائل االوجه الرئيس (فرنسا) و  
ــرائيل ــان )٥٣(إسـ ــأن  )٥٤(ولبنـ ــال األبشـ ــةعدوانالعمـ ــه يـ . ووجـ

 ،)٥٥(فرنسـا  مقدم مـن نتباه إىل مشروع قرار االالرئيس كذلك 
دون مناقشـة  بـ للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و    بعد ذلـك  طرح

لـس مجلـة   ا بـه  )، الـذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٩٧بوصـفه القـرار   
  :ما يلي منها أمور

حــث مجيــع األطـــراف املعنيــة علــى أن تفـــي بدقــة بالتزامهـــا        
باحترام سالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسـائر األفـراد التـابعني    

  لألمم املتحدة؛

وطلــب منــها أن تســمح للقــوة بإعــادة إمــداد مواقعهــا والقيــام    
فرادها واختـاذ أي تـدابري أخـرى    ما يتصل بأ بعمليات البحث واإلنقاذ يف

  تراها القوة ضرورية لكفالة سالمة أفرادها؛  

  .  ٢٠٠٦أغسطس آب/ ٣١قرر متديد والية القوة حىت و  
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   

 آب/ ١١، املعقــــــــــودة يف  ٥٥١١يف جلســــــــــته 

    ٢٠٠٦أغسطس 

 /متـــــــــوز ٣١املعقـــــــــودة يف ، ٥٥٠٣ ةلســـــــــاجليف   

لس يف جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة     اأدرج  ،٢٠٠٦ يوليه
ــه ٣١ ــل     ٢٠٠٦ متوز/يولي ــن ممث ــس م ــيس ال ــة إىل رئ موجه
 آخـر ملناقشـة   ةعاجلـ جلسـة  لبنـان عقـد   طلـب فيهـا   ، )٥٦(لبنان

__________ 

  )٥٣(  S/2006/515. 

  )٥٤(  S/2006/496 ،S/2006/518، S/2006/522، S/2006/531 ،S/2006/536، 
S/2006/537 ،S/2006/550 ،S/2006/565  وS/2006/575. 

  )٥٥(  S/2006/583. 

  )٥٦(  S/2006/596. 
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ــها إســرائيل جمــزرة  ــرتاع.    ارتكبت ــا والتصــعيد املســتمر لل يف قان
  إسرائيل ولبنان.  كل من، أدىل ببيانات ممثالاجللسة  يفو

ــان وأكـــد    ــه جمـــدداًممثـــل لبنـ ــة  يف بيانـ دعـــوة احلكومـ
وإجــراء نــار، الطــالق إلشــامل الفــوري والوقــف ال إىلاللبنانيــة 
ــة ــق دويل  عملي ــزرة أيضــا      بشــأنحتقي ــت جم ــث وقع ــا، حي قان

حكومة إسـرائيل  قدمته التربير الذي  قال إن. و١٩٩٦عام  يف
الســكان املــدنيني يف وســط مقــاتلي حــزب اهللا كــانوا  وهــو أن
مــن   ٥٠نتــهاكا للقــانون الــدويل، مشــريا اىل املــادة     يشــكل ا

تفاقيـــات جنيـــف ال ١٩٧٧ الصـــادر عـــاماألول  الربوتوكـــول
نــص  إىل أيضــا  أشــار  و. ١٩٤٩ /أغســطس آب ١٢ ؤرخــةامل

ــاين،     ــوزراء اللبن ــس ال ــه جمل ــق علي ــدعوواف ــف  ي ــوري إىل وق ف
ــراج عــن   وشــامل إل ــار، واإلف ــدى  طــالق الن ــان الســجناء ل لبن

اخلــط إىل مــا وراء اجلــيش اإلســرائيلي  وإســرائيل، وانســحاب
التزام جملس األمن بوضع مزارع شـبعا وتـالل كفـر    واألزرق، 

مجيـع   بتسـليم  إسـرائيل  وقيـام  ،املتحـدة والية األمم شوبا حتت 
لقـوة الدوليـة   تعزيـز ا خرائط األلغام املتبقية يف جنـوب لبنـان؛ و  

 ونطــاق مــن حيــث أعــدادها ومعــداا  التابعــة لألمــم املتحــدة  
  .)٥٧(مليااع

ــرائيل  وو   ــل إسـ ــق ممثـ ــة  افـ ــدم إمكانيـ ــى عـ ــودة لاعلـ عـ
ــل  الوضــع  إىل ــن قب ــائم م ــال إن . الق ــرائيلوق ــديها  إس ــيس ل  ل
ــان  خصــام  أي ــع لبن ــلم ــع  ب ــة  ”م ــوى الفظيع ــوات والق  “الق

 قـال إنـه أتيحـت   . وارهينـة هلـ  كـون  يلنفسـه أن   لبنان مسح اليت

أن عـد  فرصـة ب  مـن بينـها  ملمارسة سـيادته،   ةعديدفرص لبنان ل
ق عليـه الــس.  صـد  و أمـر ، وهــكليـة إسـرائيل لبنـان   غـادرت  

مــن حلمايــة نفســها   ال حتــارب إالســرائيل إن أكــد جمــددا  أو
  .)٥٨(أعمال احلرب
__________ 

  )٥٧(  S/PV.5503 ٤-٢، الصفحات. 

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

 أشـار فيهمـا  ثالثـة،  مداخلة ثانية ومثل لبنان مل وكانت  
ىل إ أشـار فيـه   يف روما والذي أصدر بياناًالذي عقد املؤمتر  إىل

ــرار جملــس األمــن   ــال إن). ١٩٧٨( ٤٢٥ق ــان وق ــمن البي تض 

) ١٩٧٨( ٤٢٥القـــرار أنـــه مل يــتم تنفيـــذ  حقيقـــة إىل إشــارة  
منطقـة مـزارع    يطالـب بإعـادة  لبنـان   قولـه إن كـرر  وبالكامل. 

شــــبعا، واإلفــــراج عــــن األســــرى اللبنــــانيني مــــن الســــجون  
ــرائيلية، و ــليم اإلسـ ــرائط تسـ ــوب اخـ ــية يف جنـ ــام األرضـ  أللغـ

  .)٥٩(لبنان

 إنـه كـان ينبغـي   يف مداخلته الثانية  لممثل إسرائي وقال  
منطقـة  إعـادة  ال إىل إسـرائيل،   ،السـوريني  إىلطلب ي أن بنانلل

تـدعي  مـزارع شـبعا ألن حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية       
    .)٦٠(أن هذه املنطقة هلا

ــة    ــودة يف ٥٥٠٨ويف اجللسـ ــطس آب/ ٨، املعقـ أغسـ
ــات ممثلــــ ٢٠٠٦ ــن ، أدىل ببيانــ ــل مــ ــان إ و كــ ــرائيل ولبنــ  ســ

    .)٦١(قطرو

مشـروع القـرار املعـروض     يف بيانـه إن ممثل قطـر   وقال  
يف خطـة  علـى النحـو الـوارد    املوقف العـريب  بشأن لس اعلى 

 يفجملس وزراء جامعـة الـدول العربيـة     أقرها النقاط السبع اليت
 وأن يؤخــذبعنايــة ينبغــي أن يــدرس  ٢٠٠٦أغســطس آب/ ٧

االعتبــار يف ذ أخــيلمجلــس أيضــا أن لينبغــي وبعــني االعتبــار. 
ــة ال ــة االبني ــن    لسياســية والجتماعي ــاين، فضــال ع ــع اللبن لمجتم

ــاحل  ــان مصــ ــهووحدلبنــ ــتقرار تــ ــالم هواســ ــة.  تهوســ اإلقليميــ
لفـت انتبـاه الـس إىل تـداعيات تـبين      يوفقـا لـذلك   أنـه   ذكرو

__________ 

 .٦صفحة املرجع نفسه، ال  )٥٩(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

ولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وأمـني عـام       خارجيـة د وزيـر  دعي   )٦١(  
يــدليا ا مل ملكنــهو اجللســة، لمشــاركة يفلجامعــة الــدول العربيــة 
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تعقيد الوضـع علـى األرض   سيؤدي إىل قرار غري قابل للتنفيذ، 
دول وعلــى لــى لبنــان، تــداعيات خطــرية عكون لــه تأكثــر وســ

  .  )٦٢(على بلدان املنطقة مجيعاًعربية أخرى، و

العديــد ال يلــيب ممثــل لبنــان أن مشــروع القــرار  وذكــر  
اتمـع  الـيت يأملـها   النتـائج  أيضـاً  من طلبات لبنـان ولـن حيقـق    

ــرار    ــدويل. وأشــار إىل أن مشــروع الق ــدعو إىل  الال ــف ”ي وق
، “ال العدائيــةوقــف األعمــ” بــل إىل، “نــارالطــالق فــوري إل

التوضــيح بشــأن  يطلــب قــدراً أكــرب مــنوشــدد علــى أن لبنــان 
إىل اللغــة  مشــرياً كــذلك،قــال و. الكــثري مــن املســائل األخــرى

دعو إسـرائيل إىل وقـف مجيـع    اليت تـ قرار اليف مشروع الواردة 
تعتــرف قــط بــأن أيــا مــن إســرائيل مل إن العمليــات اهلجوميــة، 

فقـد تـرك   ، ويف هـذا الصـدد،   اًدفاعيـ مل يكـن  يف لبنـان   أعماهلـا 
ــرار   ــان لمشــروع الق ــ”ضــعيفاً معرضــاً  بن إســرائيل.  “رتواتل

ــا إىل ــور  ودعـ ــرائيل فـ ــد و، اًانســـحاب اسـ ــد أكـ ــن جديـ أن مـ
فـــرد مـــن القـــوات  ١٥ ٠٠٠شـــر حكومـــة لبنـــان مســـتعدة لن

املســــلحة اللبنانيــــة يف اجلنــــوب عنــــدما ينســــحب اجلــــيش      
 جيـب معاجلـة  إنـه  قـال  و اإلسرائيلي إىل ما وراء اخلـط األزرق، 

يعكــس اســتعداد  االقتــراح مل ، وإنمســألة مــزارع شــبعا أيضــا
  .  )٦٣(املسألة تلكمبا يكفي ملعاجلة اتمع الدويل 

ــالو   ــل إســرائيل   ق ــا إذا املســألة  إنممث كــان  ليســت م
ــتطاعة  ــس باسـ ــذالـ ــرار أن يتخـ ــل  اً أم ال،قـ ــا إذابـ ــان  مـ كـ
ــدويل  باســتطاعة  ــاعالــس واتمــع ال ــهي   مســار اتب عمــل ين

علــى الشــعب يف  التهديــد الــذي يفرضــه حــزب اهللا ورعاتــه     
املنطقــة ككــل. وأكــد أن حكومــة إســرائيل  وإســرائيل ولبنــان 

أن مواطنيهــا، وأرواح حلمايــة  يلــزمستواصــل القيــام بكــل مــا  
ــدفاع عــن نفســها ضــد عــدو      عليهــا ــى ال ــادرة عل أن تكــون ق

__________ 

  )٦٢(  S/PV.5508 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٥-٣فسه، الصفحات املرجع ن  )٦٣(  

بشـــكل متعمـــد فحســـب،    املـــدنيني  يكتفـــي باســـتهداف   ال
األمـم املتحـدة.    معـات بينـهم ويف املسـاجد وجم  خيتبئ أيضاً  بل
واهلياكـل  جزء كبري مـن القـدرة العسـكرية     ه مت تدمريأنيرى و

حلزب اهللا، والسماح حلكومة لبنان واتمـع الـدويل   األساسية 
أدت إىل  مـا سـبق إغفالـه مـن أمـور     من جديد وإصالح  بالبدء
وجــود  األمــر يسـتدعي حتقيــق ذلــك،  ـدف و. الراهنــة األزمـة 

تفكيــك اجلماعــات اإلرهابيــة  تكفــل قــوة دوليــة قويــة وفعالــة  
ــرار  هاونــــزع ســــالح ــذ القــ ــع جب) ٢٠٠٤( ١٥٥٩وتنفيــ ميــ

لإلنفـــاذ تتســـم تـــدابري قابلـــة اختـــاذ أيضـــا ويقتضـــي أجزائـــه. 
ــلة  ــة دون مواصـ ــة للحيلولـ ــداد  بالفعاليـ ــل اإلمـ ــادة التسـ ح يوإعـ

 تفـي فيجب أن  بالنسبة حلكومة لبنانأما األسلحة والذخائر؛ ب

القــانون الــدويل والــس يفرضــها االلتزامــات األساســية الــيت ب
قاعـدة لتهديـد أراضـي     ضهوضع حد الستخدام أربعلى لبنان 
لوقـــف القتـــال علـــى اســـتعداد ســـرائيل إ وقـــال إن. اآلخـــرين

  .)٦٤(فعالةالهذه التدابري ما اختذت وسحب قواا إذا 

القـول   ةالثانيـ  اهمييف مـداخلت  قطـر ولبنـان   كرر ممثالو  
أخـــذ يف االعتبـــار واقـــع لبنـــان  تقـــرارات نـــه جيـــب اعتمـــاد بأ

 أن أكـدا أيضـاً  واتمـع الـدويل حربـا أهليـة هنـاك.      واجه  وإال

 دمــرتيف تــدمري الــبىن التحتيــة حلــزب اهللا،  إســرائيل، برغبتــها

 نه يوجـد مبـدآن يتعلقـان   قال إويف الواقع البنية التحتية للبنان. 

مبـدأ التمييـز ومبـدأ التناسـب،      اا، مهملتزام االجيب املدنيني ب
منــــذ هــــذين املبــــدأين بصــــورة منتظمــــة إســــرائيل تنتــــهك و

  .)٦٥(٢٠٠٦ متوز/يوليه  ١٢

 آب/ ١١ املعقــــــــــــودة يف، ٥٥١١اجللســــــــــــة يف و  

نتبـاه إىل عـدد مـن    اال، وجـه الـرئيس (غانـا)    ٢٠٠٦ أغسـطس 
يت قوائم اهلجمـات الـ  ا من ممثل لبنان، حييل املوجهة الرسائل 

__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٤(  

 (لبنان). ٩(قطر) والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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ــدعو إىلوها إســرائيل تشــن ــار  ي ولفــت  .)٦٦(وقــف إلطــالق الن
مث اسـتمع الـس إىل    .)٦٧(خـرى ة وثـائق أ االنتباه أيضا إىل عد

معظم أعضـاء الـس    أدىل ا إحاطة من األمني العام وبيانات
  .)٦٨(ولبنان فضال عن ممثلي إسرائيل

ــام ورحـــب   ــني العـ ــه األمـ ــرار مب يف إحاطتـ ــروع القـ شـ
كامـــل الوقـــف العلـــى نص يـــالـــذي  لـــساملعـــروض علـــى ا

أن مشـروع القـرار    وقال إنه يـرى فوري لألعمال العدائية. الو
مستدام ودائم إلطـالق  لوقف برام اتفاق هذا سيتيح الفرصة إل

يف املنطقـة.   الكامنـة  ل املشاكل السياسيةحلعملية  بدايةنار وال
مل يصـل إىل هـذه املرحلـة    الـس  ألن وأعرب عـن خيبـة أملـه    

التحـرك بشـكل   عـن  الـس   عجـز ، وأن نذ وقت أبكر بكثريم
نــه منــذ قــال إ. وتــهونزاه تهســلطيف العــامل ثقــة  قــد هــز أســرع

، عنــدما شــن حــزب اهللا هجومــا علــى  ٢٠٠٦ هيوليــمتوز/ ١٢
ــل إســرائيل، ــن   قُت ــر م ــاين ١ ٠٠٠أكث ــن   لبن ــر م وأصــيب أكث

ــل، وجبــراح ٣ ٦٠٠ ــدنياً ٤١ قُت ــم  و. إســرائيلياً م ــت األم كان
__________ 

  )٦٦(  S/2006/571  وS/2006/578  وS/2006/599  وS/2006/621 
 .S/2006/639و  S/2006/630 و S/2006/625 و

موجهـة مـن األمـني العـام،      ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩مؤرخة رسالة   )٦٧(  
مـن املـراقبني العسـكريني    قتل فيهـا أربعـة   إىل اهلجمات اليت تشري 

مؤرخـــــة ؛ ورســـــالة )S/2006/595(مـــــم املتحـــــدة التـــــابعني لأل
ــام   ٢٠٠٦غســطس آب/أ ٧ ــدم فيهــا  موجهــة مــن األمــني الع  يق

الذي قتـل فيـه عـدد مـن      ومات عن مالبسات احلادث يف قانامعل
ــدنيني  ــام   )S/2006/626(املـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ ــ؛ ومـ  ةمؤرخـ

الـيت قـدمها   نسخة من اإلحاطـة   ال ي، حي٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٨
مني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثـة يف حـاالت   وكيل األ

إىل أعضـاء   الطـوارئ بشـأن احلالـة اإلنسـانية يف الشـرق األوسـط      
 .)S/2006/593الس (

وزراء خارجيـــة الـــدامنرك ومثّـــل ممثـــل الكونغـــو ببيـــان. مل يــدلِ    )٦٨(  
وزير الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون و ،نوفرنسا وقطر واليونا

ــر   ــدة، ووزيـ ــة املتحـ ــث يف اململكـ ــات   الكومنولـ ــة الواليـ خارجيـ
 بلدام يف هذه اجللسة.املتحدة 

لالحتجــاج والعنــف، علــى الــرغم مــن      هــدفاًأيضــاً حــدة املت
اجلهـود الـيت   اجلهود اإلنسانية اليت تبذهلا املنظمـة، مبـا يف ذلـك    

تعـني عليهـا أن   الـيت   األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     قـوة تبذهلا 
حـدد األمـني   و. تواجه حالة مل تكن مكلفة ا وال مستعدة هلا

 مشـروع القـرار فعـاالً    جتعل العام اإلجراءات اليت من شأا أن
القوافـل اإلنسـانية   إعطـاء   أوالً، جيـب  علـى أرض الواقـع.   متاماً

لمــرور اآلمــن   ل اً حقيقيــاً اإلغاثــة ضــمان  العــاملني يف ميــدان و
ــن   ــاجون إىل املســاعدة والوصــول إىل م ــاًحيت جيــب أن ، ؛ وثاني

حـىت   حكومـة لبنـان كـل دعـم ممكـن     إىل تمـع الـدويل   يقدم ا
 ٤٢٥لـس  اسيادا الفعلية، عمال بقرارات  ارسةيتسىن هلا مم

أكــــــد  و). ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩ و )١٩٧٨(
ــة هــي  لبنانالكومــة احل ضــرورة أن تكــون األمــني العــام علــى   ي

علـى أراضـيها،    اجلهة الوحيدة الـيت ميكنـها أن تسـتخدم القـوة    
انســــحاب كامــــل وســــريع للقــــوات  حــــدوث وهــــذا يعــــين

. وأكـد  القـوة وزيـادة عـدد أفرادهـا    يـة  اإلسرائيلية، وتعزيز وال
الـــدعم مـــن األمـــم املتحـــدة يف كـــل علـــى أن لبنـــان يســـتحق 

للــتخلص مــن أغــالل التــدخل اخلــارجي والصــراع  ” اجهودهــ
ــداخلي ــب و، “ال ــق  يتطل ــك حتقي ــق ذل ــتواف ــني اآلراء ال وطين ب

اللبنانيني والتعاون البناء من مجيـع األطـراف واجلهـات الفاعلـة     
ــى امل  ــك حكوم   ذات الصــلة عل ــا يف ذل ــي، مب ــســتوى اإلقليم ا ت

  .)٦٩(اإلسالمية إيران اجلمهورية العربية السورية ومجهورية

 الشـــديدعـــن تأييـــدهم   املـــتكلمنيمعظـــم أعـــرب و  
إلطـالق النـار    إىل وقف فوري وكامل واملشروع القرار، ودع

 توسـيع سـلطته  على مساعدة لبنان وركز على محاية املدنيني؛ ي
نطـاق   ها ومنحهـا وحتسـين للقـوة  ة جديدة واليومنح السيادية؛ 
ــات  ــرب، عمليـ ــا مبأكـ ــل، و وجتهيزهـ ــدات أفضـ ــدد عـ ــادة عـ  زيـ

، وال ســيما اجلمهوريــة العربيــة مجيــع الــدولتعــاون و؛ أفرادهــا
__________ 

  )٦٩(  S/PV.5511 ٦-٢، الصفحات. 
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حتــرام ســيادة لبنــان. الالســورية ومجهوريــة إيــران اإلســالمية،  
ــم   ــتكلمنيوأكــد معظ ــى  امل ــه العل ــاك  ي  ميكــن أنأن كــون هن

 ، سـوى أسلحة، وال سـلطة يف لبنـان  وال ة قوات أجنبيود لوج
ــان.     ــة لبن ــة حلكوم ــك التابع ــواوتل ــرار   أيضــاً دع ــذ الق إىل تنفي

ــان،   ٢٠٠٦( ١٦٨٠ ــدود لبنـــ ــيم حـــ ــاول ترســـ ــذي تنـــ ) الـــ
ذلــك مــزارع شــبعا. وشــدد عــدد مــن املمــثلني علــى أن  يف مبــا

السـبب  هو تسوية شاملة يف الشرق األوسط التوصل إىل عدم 
ــة وأنــ   ــ هالرئيســي لألزم شــاملة النظــر بصــورة  ن الضــروري م

  يف الشرق األوسط. حلالةمجيع جوانب ا  يف

 أن بـدأ الـرتاع   نـه منـذ  إالواليات املتحـدة   ةممثل وقالت  

 وقــفأن  أكــدت ها، لكنــإــاء القتــال فــوراًبلــدها إىل يســعى 
لوضـع الـراهن   لحاسـم   تغـيري إجراء دائم يتطلب النار الإطالق 

، علــى مجيــع األطــراف جيــب إنــه الــذي أنــتج احلــرب. وقالــت
إىل مــن دعــوة  مشــروع القــرار مــا يتضــمنهإضــافة إىل احتــرام 

ــات    ــل للعملي ــف كام ــةوق ــة   العدائي ــاذ اإلجــراءات الالزم ، اخت
االلتـزام  على حثت حكوميت لبنان وإسرائيل وحلماية املدنيني. 

يواجـه  حـزب اهللا  وقالـت إن  إاء العنف علـى نطـاق واسـع.    ب
أن يسـاعد  العـامل  وعلـى  والسـالم،  بـني احلـرب    واضـحاً  خياراً

ــة أن   ــى كفال ــارعل ــة . وأشــارت أيضــاً صــائب االختي ، يف مجل
علـى   ملزمـاً  اتمع الدويل حظـراً إىل ضرورة أن يفرض أمور، 

مجيع األسلحة املتوجهـة إىل لبنـان مـن دون موافقـة احلكومـة،      
ــع الــ ودعــ ــران اإلســالمية   ســيما  الدول، وت مجي ــة إي مجهوري

بية السورية، إىل احترام سـيادة حكومـة لبنـان    واجلمهورية العر
    .)٧٠(اتمع الدويل وإرادة

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠(  

حـاجتني  التسـوية   ه جيب أن حتترموأكد ممثل فرنسا أن  
علـى كـل    أن تتـيح للبنـان اسـتعادة سـيادته    ضروريتني. وجيب 

    .)٧١(األمن حق إسرائيل يفأرضه، وجيب أن تضمن 

ــل قطــر      ــى وأكــد ممث ــعل ــاألحرى أن ــس مب ه كــان ب جل
 ذنـار منـ  الطـالق  فـوري إل وقف ب يقضي قراراًيعتمد ألمن أن ا

، عـالوة علـى   مشروع القـرار  وقال إن. األعمال العدائيةبداية 
لبنــان االعتبــار مصــاحل  يف وال يأخــذيفتقــر إىل التــوازن  ذلــك،
ــة.  تهوســالم هواســتقرار تــهووحد بشــكل يتطــرق  الواإلقليمي

العــدوان ”الــيت تســبب فيهــا    “الــدمار ويــالت”إىل واضــح 
ــى  “اإلســرائيلي ــة؛    عل ــة اللبناني ــبىن التحتي ــاء وال ــدنيني األبري امل

سـرائيل  إللمسؤولية القانونية واإلنسانية لبوضوح يتعرض  الو
ــذا عـــن  ــدمار، هـ ــاجل  والالـ ــألة يعـ ــرىمسـ ــانيني يف  األسـ اللبنـ

 ممثـــل قطـــر مبـــا يتضـــمنهرحـــب و. بشـــكل متـــوازن إســـرائيل

األمـم املتحـدة املؤقتـة يف    بتعزيز قوة  اكتفاءمن مشروع القرار 
الفصل السادس مـن   أن واليتها سوف تستمر يف إطاربلبنان و

ــاق. و ــالامليثـ ــا  قـ ــة يف   إنأيضـ ــوات الدوليـ ــارة إىل القـ أي إشـ
مقــدموه، قــوة األمــم   لــه، حســبما أكــد تعــين مشــروع القــرار

  .)٧٢(املتحدة املؤقتة يف لبنان

وأكــد ممثــل اململكــة املتحــدة أنــه كــان يــتعني علــى         
لس اختاذ قرار يتطلـع إىل مـا وراء املـدى القصـري، وينطـوي      ا

على إمكانيات حل دائم، وهذا يعين االتفاق على نـص يأخـذ   
يف االعتبار الكايف مواقف كال الطرفني. وقال إنه علـى الـرغم   
من أن ذلك تطلّب وقتـا وجهـداً، فـإن اململكـة املتحـدة تـؤمن       

  .)٧٣(بأن ما مت هو الصحيح
__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

 .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  
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ــل ا   ــوة   وأدان ممثـــ ــرط للقـــ ــتخدام املفـــ ــني االســـ لصـــ
واهلجمات على املـدنيني وعلـى املرافـق املدنيـة وعلـى مـوظفي       
األمـم املتحـدة. وأشـار إىل أن وفـد بلـده قـد دعـا بقـوة إىل أن         
يتخذ الس إجراء يف وقت مبكـر لتحقيـق وقـف إطـالق نـار      
فوري وشـامل، ووقـف الـرتاع احلـايل، واحلفـاظ علـى السـالم        

شـرق األوسـط، وختفيـف الكارثـة اإلنسـانية.      واالستقرار يف ال
كما أعرب عن أمله يف أن تنفِّذ األطراف القرار والتوصـل إىل  
توافـــق يف اآلراء بشـــأن إطـــار شـــامل ودائـــم وعـــادل لتســـوية 
سياسية للرتاع واستعادة السـالم واالسـتقرار احمللـيني يف أقـرب     

  .)٧٤(وقت ممكن

ــرار      ــل االحتــاد الروســي إن صــياغة ق الــس وقــال ممث
ــه ”اســتغرقت  ــا طــويال ال مــربر ل وقــد فعــل بلــده كــل  “. وقت

ــا ــع       م ــواء يف االتصــال م ــة، س ــذه العملي ــل ه يف وســعه لتعجي
األطراف أو حول مائدة التفاوض. وقد وجه ذلـك وفـد بلـده    
عندما اقتـرح البارحـة مشـروع قـراره، الـذي يـدعو إىل وقـف        

ــذل جهــود دبلو    ــان وإىل ب ــار يف لبن ماســية إنســاين إلطــالق الن
عاجلة حلل األزمـة. لكـن عنـدما اتضـح أنـه ميكـن تقـدمي نـص         
ــرر االحتــاد        ــان، ق ــرار أوســع بشــأن لبن ــه ملشــروع ق ــق علي متف
الروسي تأييد ذلك النص. فهو يعكس طلب روسـيا الرئيسـي   
الرامي إىل الوقف الفـوري لألعمـال العدائيـة ويراعـي مطالـب      

ــرا     ــاحل إسـ ــيب مصـ ــا تلـ ــمن أحكامـ ــروعة ويتضـ ــان املشـ ئيل لبنـ
  .)٧٥(األمنية

ومجهوريـة   ،واليابـان  ،واألرجنتني ،ممثلو اليونانوقال   
طـالق النـار عنـد    فـوري إل إىل وقـف   دعـوا م إ ترتانيا املتحدة
__________ 

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

ألن دعـوام مل   معن أسـفه  وااندالع األعمال العدائية، وأعرب
  .)٧٦(أسرع بشكل قرار تخذومل يتلق آذانا صاغية 

تقـول  إسـرائيل   أنمن  نه على الرغمإممثل لبنان  وقال  
إسـرائيل  اسـتراتيجية   إنضد حـزب اهللا، فـ   هياحلرب إن هذه 
قـال إن السـبب   واللبنـانيني.  مجيـع  يف الواقـع  ية تضـرب  اإلرهاب
للبنيـة  السـافر  والتدمري  شخص ١ ١٠٠أكثر من ملقتل املباشر 

تناسـب  املالتحتية واالقتصاد يف لبنان كان الرد اإلسرائيلي غري 
ــوغــري  ــى  ربر. امل ــاً عل ــدهوتعليق ــيس  أن بل ــاًل ــن واثق ــز  م التميي

، شـدد  “هجـومي ” هـو ومـا   “دفاعي”اإلسرائيلي بني ما هو 
ــى أن  ــاء علـــ ــكرية  إـــ ــات العســـ ــب أن يالعمليـــ ــون جيـــ كـــ

 فــــوراًجيــــب أن حيــــدث رفــــع احلصــــار أن مشــــروط و غــــري
وقـف األعمـال العدائيـة. وأكـد أن هـذا الـنمط مـن غـزو          عند

هـا واجهياملسـتمرة الـيت    اتالتهديد يبنيبل إسرائيل لبنان من ق 
القــانون يســتند إىل لبنــان وضــرورة التوصــل إىل حــل سياســي  

معاجلـة األسـباب    جيـب ، هذا احلـل قـدماً  ولكي ميضي الدويل. 
اجلذرية للحرب، مبا يف ذلك استمرار احتالل إسرائيل ملـزارع  

سـيادته الكاملـة    مـن أجـل بسـط   شبعا، وكـذلك نضـال لبنـان    
التـزام  عليـه  تمـع الـدويل   ا. وشدد علـى أن  على مجيع أراضيه
وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحـدة وقواعـد    ،أخالقي وسياسي

وسـالمة أراضـي    ةلـدفاع عـن سـياد   با ،القانون الـدويل املقبولـة  
حكـــام أالشـــعب اللبنـــاين مبوجـــب فضـــال عـــن محايـــة لبنـــان، 

ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك اتفاقيــات  القــانون اإلنســاين الــدويل  
ــ ــاف وبروتوكوالجنيــ ــيت هــ ــها ، الــ ــرائيل مــــراراً انتهكتــ  إســ

  .)٧٧(مداوع
__________ 

 ١٩ والصــفحة(اليونــان)؛  ١٣-١٢الصــفحتان املرجــع نفســه،   )٧٦(  
ــتني)؛ ــفحتان  (األرجنـ ــان)؛ ٢١-٢٠والصـ ــفحتان  (اليابـ والصـ

 زانيا املتحدة).(مجهورية تنـ ٢٢و  ٢١

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٧٧(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

863/1582 11-02856 
 

لتحاشـــي  الســـبيل الواضـــحن إممثـــل إســـرائيل  قـــالو  
لتزامــات غــري االنفيــذ يتمثــل يف تبــني إســرائيل ولبنــان  األزمــة 

ــروط ــواردةاملشـ ــرارين  ة الـ  ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩يف القـ

ــبيلف). ٢٠٠٦( ــام املفضــــي الواضــــح  الســ يتطلــــب إىل األمــ
ــزع ــال نـ ــزب اهللا وسـ ــه وح حـ ــذلك حلـ ــل كـ ــياتحـ  امليليشـ

علـــى مجيـــع ببســـط رقابتـــه وســـلطته لبنـــان قيـــام ، واألخـــرى
ــاق  أراضــيه.  ــالنظر إىل اإلخف ــذ  يفوب ــات  ضــمان تنفي االلتزام

مـن  سـرائيل  مل يكن لـدى إ القرارات،  هذهاملنصوص عليها يف 
. ونتيجة لـذلك،  القيام بهعن لبنان القيام مبا عجز خيار سوى 

مت تفكيـك   إذ ،كـبرية ت حـزب اهللا الفتاكـة ضـربة    قدراتلقت 
جنـوب   وأصبح “اإليرانيةالقذائف خمزونات ”تدمري و هقواعد
. وشـدد  “هياكـل اإلرهـاب  ”بصورة أساسـية مـن    ياخاللبنان 
ــى  ــا إل   إل نأعل ــرائيل احلــق يف مواصــلة جهوده ــامس ــة  مت املهم

مـا يشـكلونه مـن    اإلرهـابيني وإزالـة   شأفة املتمثلة يف استئصال 
ومهمـا يكـن عليـه األمـر     اإلسـرائيلي واللبنـاين.    نيديد للشعب

الــس وإعطــاء للتجــاوب مــع نــداءات  مســتعدةإســرائيل  فــإن
ــق      ــدويل خلل ــان واتمــع ال ــة لبن ــع ”فرصــة أخــرى حلكوم واق

، يف مجلــة فــرض. وأشــار إىل أن القــرار “جديــد علــى األرض
 مجيــعمــن طلــب وســلحة األعلــى توريــد  اً ملزمــاًأمــور، حظــر

لميليشـيات واإلرهـابيني   ل توريـد األسـلحة  عـدم القيـام ب  الدول 
ــان؛ ووضــع ترتيبــات لضــمان   ــة يف نشــر يف لبن القــوات اللبناني

مجيــع أحنــاء األراضــي اللبنانيــة، مبــا يف ذلــك علــى طــول اخلــط  
لــيس لـــديها  ”علــى أن إســـرائيل  واختــتم بالتشـــديد  األزرق. 

ــة  ــم مـــن رغبـ ــيش أعظـ ــوار أن تعـ ــة يف جـ ــان املدولـ ــاملة لبنـ سـ
ــارس  زدهــرةاملو ــيت مت ــل   اومســؤوليا ااســتقالهل ال الســيادية مث

  .)٧٨(“دولة أخرى  أي
__________ 

 .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٨(  

ــ   ــرئيس ه ووج ــاه إىل مشــروع قــرار  االال مقــدم مــن نتب
ــدامنرك، ــاو ،فرنســاو ال ــانو ،غان اململكــة و ،ســلوفاكياو ،اليون

بعــد ذلــك للتصــويت   طــرح ،)٧٩(املتحــدة والواليــات املتحــدة 
 لذي قـرر )، ا٢٠٠٦( ١٧٠١رار واعتمد باإلمجاع بوصفه الق

أن احلالــة يف لبنــان تشــكل ديــدا     ، بعــد أن رأىلــس ابــه 
  ما يلي: منها ، مجلة أمورالدوليني للسالم واألمن

دعا إىل وقف تام لألعمال القتالية، يسـتند بصـورة خاصـة إىل      
وقــف حــزب اهللا الفــوري جلميــع اهلجمــات، ووقــف إســرائيل الفــوري   

  كرية اهلجومية؛  جلميع العمليات العس

وطالــب حكومــة لبنــان وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان،    
ــه      ــة بشــكل تــام، بالقيــام، وفــق مــا أذنــت ب عنــد توقــف األعمــال القتالي

، بنشر قوامـا معـا يف مجيـع أحنـاء اجلنـوب وطالـب حكومـة        ١١الفقرة 
إسرائيل بسحب مجيع قواا من جنوب لبنـان بشـكل مـواز عنـدما يبـدأ      

  النشر؛   ذلك

ــة ملــد الشــعب       ــدويل إىل اختــاذ خطــوات فوري ودعــا اتمــع ال
ــق تســهيل       ــك عــن طري ــا يف ذل ــة واإلنســانية، مب ــاين باملســاعدة املالي اللبن
العودة اآلمنة للمشـردين، وإعـادة فـتح املطـارات واملـوانئ، حتـت سـلطة        

  حكومة لبنان؛  

 وقرر، كي يتسىن تكميل وتعزيز قوة األمم املتحدة مـن حيـث    
ــات، أن يــأذن بزيــادة حجــم        ــدد واملعــدات والواليــة ونطــاق العملي الع

 ١٥ ٠٠٠قــوات األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان إىل حــد أقصــى قوامــه  
  جندي؛

وطالــب حكومــة لبنــان بتــأمني حــدوده وغريهــا مــن نقــاط          
الدخول ملنع دخول األسـلحة أو مـا يتصـل ـا مـن عتـاد إىل لبنـان دون        

  موافقتها؛

 ٣١د والية قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان لغايـة    وقرر متدي  
  .٢٠٠٧آب/أغسطس 

  
__________ 

  )٧٩(  S/2006/640. 
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 ٥٥٨٦لســة اجلالــرئيس يف البيــان الــذي أدىل بــه     

  ٢٠٠٦ديسمرب كانون األول/ ١٢ املعقودة يف

 كـــانون األول/ ١٢املعقـــودة يف  ،٥٥٨٦يف اجللســـة   

، أدرج فيهـا  لمشـاركة للبنـان  ممثل عي داليت ، ٢٠٠٦ديسمرب 
من األمـني العـام   من يف جدول أعماله رسالة موجهة جملس األ

بـأن  يف رسـالته  وأفاد األمـني العـام   . )٨٠(إىل رئيس جملس األمن
 قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     منطقة عمليات يف  الوضع

ــتقر ــة  ، وأن مس ــال العدائي ــف األعم ــتمر توق ــك،  اس ــع ذل . وم
 نلكــســرائيلية، إلالطــائرات احــدثت انتــهاكات جويــة مــن    

 بـل إجـراء   انتـهاكات تصـر علـى أـا ليسـت     حكومة إسرائيل 
الطلعـات اجلويـة   أن تلـك  األمـني العـام    ذكـر أمين ضـروري. و 

ــهاك لل ــيادة هـــي انتـ ــةلبنانالسـ ــع ا تتنـــاىفو ،يـ ــرار مـ  ١٧٠١لقـ

 تزويــد القــوة ســرائيل أيضــاًإ وال يــزال يــتعني علــى). ٢٠٠٦(

 مت فيهـا تخداسالنار اليت طالق التفصيلية لعمليات إالبيانات ب

األمــر الــذي سيســاعد العــاملني يف امليــدان  ،لــذخائر العنقوديــةا
ملــدنيني األبريــاء. كمــا واصــلت اخلطــر احملــدق باختفيــف  علــى

 مشلـت املرحلة األوىل اليت  وأت القوةإسرائيل سحب قواا، 
درة القـوة يف امليـدان   االستجابة، وتعزيز ق اً سريعاً يف إطارنشر

قــوات  وتيســري انســحاب ةاألمنيــاحلالــة  اســتقرار علــى حتقيــق
 مـن لبنـان ونشـر القـوات املسـلحة اللبنانيـة       ةاالسـرائيلي الدفاع 

املرحلـة الثانيـة    أمـا اجلنـوب.  أرجـاء  يف مجيـع   املتزامن مع ذلك
أنـه  ب أبلـغ األمـني العـام الـس أيضـاً     و. فتتمثل يف تعزيـز القـوة  

ــع ــديني اإلســـرائيل     يضـ ــن اجلنـ ــروط عـ ــري املشـ ــراج غـ يني اإلفـ
أنــه و ،أولوياتــهيف ســلم األســريين ومســألة الســجناء اللبنــانيني  

 ويظــل إجيــاد). ٢٠٠٦( ١٧١٠يتوقــع احتــرام أحكــام القــرار 
ــألة رهنـــا بحـــل دائـــم هلـــ  ــان  ذه املسـ ــيم احلـــدود بـــني لبنـ ترسـ
__________ 

  )٨٠(  S/2006/933. 

ــورية،   ــة الســ ــة العربيــ ــذاواجلمهوريــ ــرارات  تنفيــ  ١٥٥٩للقــ

  ).٢٠٠٦( ١٧٠١) و ٢٠٠٦( ١٦٨٠ و )٢٠٠٤(

يف مجلـة  ، )٨١(بيان باسـم الـس  بئيس (قطر) رالأدىل و  
  :ما أورده الس فيه أنه

الشــــرعية واملنتخبــــة لبنــــان أكــــد دعمــــه الكامــــل حلكومــــة    
للمؤسســات الدميوقراطيــة يف البلــد، التــام دميقراطيــا، ودعــا إىل االحتــرام 

  لزعزعة استقرار لبنان؛  جهود لدستور، وأدان أي مبا يتفق مع ا

)، وحــث ٢٠٠٦( ١٧٠١الكامــل للقــرار  دعــا إىل التنفيــذ  و  
مجيع األطراف املعنية على التعاون التـام مـع جملـس األمـن واألمـني العـام       

  من أجل حتقيق هذا اهلدف؛  

الكامـل لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف      دعمه  من جديد وأكد  
  ؛  لبنان وتطلعه إىل استكمال انتشارها

ة جــدا مــن إزاء وجــود أعــداد كــبري قلقــه العميــقوأعـرب عــن    
  الذخائر غري املنفجرة يف جنوب لبنان، مبا يف ذلك الذخائر العنقودية؛

سـراح اجلنـديني   املاسـة إىل إطـالق   على احلاجـة  وأعاد التأكيد   
  اإلسرائيليني املختطفني دون أية شروط.

  
 ٥٦٦٤ البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة      

  ٢٠٠٧أبريل نيسان/ ١٧املعقودة يف 

ــان ١٧املعقــــودة يف ، ٥٦٦٤ اجللســــةيف     /أبريلنيســ

، أدرج الـس  فيهـا  ممثـل لبنـان للمشـاركة    يدعـ اليت ، ٢٠٠٧
مـارس  آذار/ ١٤يف جدول أعماله تقريـر األمـني العـام املـؤرخ     

ورحـــب . )٨٢()٢٠٠٦( ١٧٠١بشـــأن تنفيـــذ القـــرار  ٢٠٠٧
االلتزام املتواصل من جانـب كـل مـن    باألمني العام يف تقريره، 

كومة إسرائيل، فضال عـن التـزام اجلمهوريـة    حكومة لبنان وح
ــة الســورية،   ــرار  بالعربي ــذ الق ــال إن و). ٢٠٠٦( ١٧٠١تنفي ق

ــد إســرائيل  ــا تتزاي ــادات االفيه ــأن  نتق ــة ب ــرار القائل  ١٧٠١الق
__________ 

  )٨١(  S/PRST/2006/52. 

  )٨٢(  S/2007/147 ،ــه   قــدمامل ــان الــذي أدىل ب ــاســتجابة للبي يف  رئيسال
 .)S/PRST/2006/52( ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٢
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بالنسـبة  يتطرق للقضـايا موضـع االهتمـام األكـرب     ) مل ٢٠٠٦(
ــدييها األســريين لإلســرائيليني، وهــي   ــه  و إعــادة جن ــد ب ــا تفي م

ــان وارير عــن اســتمرار عمليــات نقــل األ التقــ يف ســلحة إىل لبن
. وحــث األمــني العــام حكومــة إســرائيل علــى مواصــلة   داخلــه
أن و ،دون انتقائيـة و هجوانبـ القرار من مجيـع   تنفيذعلى العمل 
اــال فــوق بشــأن عمليــات التحليــق النظــر يف سياســتها تعيــد 

لبنـان   رئـيس وزراء أعـرب عنـه   وأشـار إىل مـا   اللبنـاين.  اجلوي 
حتليــق الطــريان اإلســرائيلي،   إزاء اســتمرار إحبــاط بلــده  مــن 

ــد  ــة      وتزاي ــل العنقودي ــن القناب ــاجم ع ــدنيني الن ــى امل ــدد القتل ع
مــزارع شــبعا.  مســألة  احملــرز يف  التقــدم ، وبــطءاالســرائيلية

املقدم لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة     لدعم بارحب األمني العام و
ت عنـه  أعربـ علـى حنـو مـا     )٢٠٠٦( ١٧٠١لقـرار  لويف لبنان 

لكنه أعرب عـن قلقـه مـن أن    ومجيع األطراف اللبنانية،  عالنية
طغـى علـى تنفيـذ القـرار.     تاألزمة السياسـية املسـتمرة يف البلـد    

مببـادئ خطـة   جتديـد التزامهـا   ىل إودعا مجيع األطراف اللبنانية 
على طـول   األحداث اليت وقعتيف إشارة إىل و. السبع نقاطال

فرباير، شـدد علـى أن املسـؤولية    أوائل شباط/رق يف اخلط األز
ــيت لتجنــب األعمــال االســتفزازية  تقــع علــى عــاتق الطــرفني   ال

التـوتر علـى طـول اخلـط األزرق.     تؤدي إىل تصـعيد  أن حيتمل 
رئيسـية يف  ال تـزال مسـألة   وأكد على أن منطقة مـزارع شـبعا   

ــرار   ــذ الق ــها )، و٢٠٠٦( ١٧١٠تنفي ــاون  أن حل ــب التع يتطل
لبنـــان واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية  كـــل مـــن مـــل مـــنالكا

  وإسرائيل.

نتبــاه إىل رســالة االالــرئيس (اململكــة املتحــدة) ه ووجــ  
مـن   موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٧أبريل نيسان/ ١١مؤرخة 

ــار)٨٣(ممثــل إســرائيل ــر  املســائل املتعلقــةمــن  عــدداً ت، أث بتقري
__________ 

  )٨٣(  S/2007/199. 

تنفيـــذ  بشـــأن ٢٠٠٧مـــارس آذار/ ١٤املـــؤرخ األمـــني العـــام 
  ).  ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 

ــان و   ــرئيس ببيــ ــمأدىل الــ ــة ، )٨٤(الــــس باســ يف مجلــ
  أورده الس فيه أنه:  ما

الشرعية واملنتخبـة   لبنان الكامل حلكومة هدعممن جديد أكد   
  دميقراطيا؛  

ــة الثانيــة مــن نشــر قــوة األمــم املتحــدة   برحــب و    انتــهاء املرحل
  ؛  املؤقتة يف لبنان

ــرائيلاإل نيكــومتاحلوحــث    ــى يــةلبنانالو يةس املوافقــة علــى   عل
زيـادة  جلزء الشـمايل مـن قريـة الغجـر و    بـا  اخلاصة الترتيبات األمنية املؤقتة

ــات االتصــال   ــق ترتيب ــة يف    والتنســيق الوثي ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــع ق م
  ؛  لبنان

ــان إلنشــاء منطقــة        ــيت اختــذا حكومــة لبن ــدابري ال ورحــب بالت
  الليطاين؛     بني اخلط األزرق ورأي أفراد مسلحنيخالية من 

ســـتمرار االنتـــهاكات القلقـــه العميـــق اإلعـــراب عـــن كـــرر و  
  اإلسرائيلية للمجال اجلوي اللبناين؛  

ــواردة املعلومــات زايــد إزاء تالعميــق وأعــرب عــن قلقــه      مــنال

النقل غري املشروعة لألسـلحة عـرب   بشأن عمليات إسرائيل ودولة أخرى 
  )؛  ٢٠٠٦( ١٧٠١لقرار انتهك ي مماسورية ال -احلدود اللبنانية 

  احلدود؛    امتدادعلى احلالة ورحب باعتزام األمني العام تقييم   

مجيـع الـدول األعضـاء علـى اختـاذ مجيـع التـدابري        جمـدداً  وحث   
الراميـة إىل إنفـاذ   ) ٢٠٠٦( ١٧٠١من القـرار   ١٥الالزمة لتنفيذ الفقرة 

  حظر توريد األسلحة؛  

حكومــة لبنــان للحصــول علــى     تقدمــهرحــب بــأي طلــب   و  
  دود؛  احل نيأملبنان على تتعزيز قدرات يف املساعدة 

نــداءه حلــلّ مجيــع امليليشــيات واجلماعــات املســلحة يف   وكــرر   
  ؛  لبنان ونزع أسلحتها

ــن          ــداد كــبرية جــدا م ــق لوجــود أع ــق العمي ــن القل ــرب ع وأع
  الذخائر غري املنفجرة يف جنوب لبنان؛  

__________ 

  )٨٤(  S/PRST/2007/12. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــق  بوالحــظ    ــالغ القل مســألة إعــادة  يف أي تقــدم  إحــرازعــدم ب
  اجلنديني اإلسرائيليني؛  

تسوية عاجلة ملسـألة السـجناء    إجياد شجع اجلهود الرامية إىلو  
  اللبنانيني احملتجزين يف إسرائيل؛  

على أمهية وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم        وأكد  
    يف الشرق األوسط.

  
 ٥٧٠٤ البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة      

  ٢٠٠٧ حزيران/يونيه ٢٥املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٧٠٤يف اجللسـ ــهحزيران ٢٥، املعقـ  /يونيـ

 ممثلو كولومبيـا ولبنـان وإسـبانيا للمشـاركة     يدعاليت ، ٢٠٠٧
يف مجلـة  ، )٨٥(بيـان باسـم الـس   برئيس (بلجيكا) ال، أدىل فيها

  ما أورده الس فيه أنه:

ــايب الـــذ    ــارات اهلجـــوم اإلرهـ ــع يف أدان بأشـــد العبـ  ٢٤ي وقـ
قـوة  الـذي اسـتهدف   وقرب بلدة اخليام يف جنوب لبنـان،   /يونيهحزيران

ــان    ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــل واألم ــن  أدى إىل مقت ــراد اســتة م ــم أف ألم
  فظ السالم؛  حلاملتحدة 

  خالص تعازيه ألسر هؤالء الضحايا؛  وأعرب عن   

م وأشـاد بتصـمي  هلجوم ذا اإدانة حكومة لبنان هلوأحاط علما ب  
  إىل العدالة؛   همرتكبي إحالةحكومة لبنان على 

واجلــيش  ةلبنانيــالحكومــة لدعمــه الكامــل لمــن جديــد أكــد و  
رجـاء  األمـن واالسـتقرار يف مجيـع أ    من أجـل كفالـة  ا يف جهودمهاللبناين 
  لبنان؛  

بدقـة بالتزامهـا بـاحترام    فـي  ناشد مجيع األطـراف املعنيـة أن ت  و  
  م املتحدة اآلخرين؛  سالمة أفراد القوة وأفراد األم

لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف     دعمه الكامـل  من جديد أكد و  
ــان  ــها وفائهــا بيف لبن ــرار  مــن أجــل ا واليت ــذ الق  ١٧٠١ملســاعدة يف تنفي

    )، وأعرب عن تقديره البالغ للدول األعضاء املسامهة بقوات.٢٠٠٦(
  

__________ 

  )٨٥(  S/PRST/2007/21. 

 ٥٧٢٨الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة    بيــان ال  

  ٢٠٠٧ آب/أغسطس ٣املعقودة يف 

ــةيف    ــودة يف آب، ٥٧٢٨ اجللســــ ــطس /املعقــــ أغســــ
ــيت ، ٢٠٠٧ ــثال ال ــي مم ــان للمشــاركة   دع ــرائيل ولبن ــا إس ، فيه

ــام      ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال ــؤرخأدرج ال  امل

ــه ٢٨ ــرار   ٢٠٠٧ حزيران/يونيـــ ــذ القـــ ــأن تنفيـــ  ١٧٠١بشـــ

ــره،  . و)٨٦()٢٠٠٦( ــام يف تقريـ ــار األمـــني العـ ــوم إىل اأشـ هلجـ
ــه ١٧يف صــاروخي ال ــان   ٢٠٠٧ حزيران/يوني مــن جنــوب لبن

ل خرقـا خطـريا لوقـف    يشـكِّ وصـفه بأنـه   ضد إسـرائيل، الـذي   
األعمال العدائية. ورحب بقرار حكومـة إسـرائيل عـدم الـرد.     

الــذي شــن علــى قــوة األمــم املتحــدة جــوم اهلوأشــار أيضــا إىل 
الـذي أدى إىل  ، ٢٠٠٧ /يونيـه حزيران ٢٤يف  املؤقتة يف لبنـان 

وقــال إن . اثــنني آخــرينالقــوة وجــرح مــن ســتة أفــراد قتــل م
حــدوث إىل الــيت تشــري باســتمرار التقــارير  يســاوره إزاء القلــق

بـــني لبنـــان ظـــر األســـلحة علـــى طـــول احلـــدود  حل اتانتـــهاك
قلقـــه مـــن أن احلـــدود ليســـت آمنـــة ، وأعـــرب عـــن وســـورية

قدرات اللبنانيـة. وأكـد علـى أن ترسـيم     يكفي لعدم توفر ال مبا
 ١٧٠١تنفيـذ القـرار   يف رئيسـية   مسألةود ال يزال يشكل احلد

)٢٠٠٦  .(  

موجهــة كمــا أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة   
حييـل ـا   ، ٢٠٠٧يونيـه  /حزيـران  ٢٦ مؤرخةمن األمني العام 

ذكر األمـني  و .)٨٧(الفريق املستقل لتقييم احلدود اللبنانية تقرير
احلــدود الــة أمــن حفريــق خلــص إىل أن اليف الرســالة أن العــام 

ــي ت ال ــلحة، إىل أي    كف ــب األس ــهريب، ال ســيما ري ــع الت ملن
جــود املخيمــات الفلســطينية املســلحة عقبــة  ويشــكل مــدى. و
ترســيم احلــدود مــع اجلمهوريــة ويعيــق عــدم اكتمــال رئيســية، 

__________ 

  )٨٦(  S/2007/392. 

  )٨٧(  S/2007/382. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

867/1582 11-02856 
 

هنـــاك حاجـــة ماســـة إىل والعربيـــة الســـورية مراقبـــة احلـــدود. 
قـدم الفريـق   وود. احلدمسألة اتفاق سياسي بشأن التوصل إىل 

 متنقلــة مشــتركة بــني األجهــزة التوصــيات التاليــة: إنشــاء قــوة  
ــى ريــب االســلحة   الســتخبارات لعنصــر  ؛ وإنشــاءتركــز عل

وإنشـاء  أمـن احلـدود؛   دولـيني يف جمـال   خـرباء  نشـر  والتحليل و
ــاز مكــرس حلراســة   ــراءات تشــغيل ووضــع ؛ داحلــدو جه ية إج

نقــاط العبــور علــى  الكاملــة واملطلقــةلتحقيــق املراقبــة  موحــدة
 ءنظــراال؛ وإقامـة تعــاون مـع   يــةوضــع بـرامج تدريب واحلدوديـة؛  
إدارة أمــن احلــدود جهــدا مشــتركا لتــأمني  لتصــبح الســوريني، 

  عرب احلدود.املشروعة غري األنشطة احلدود ومنع 

يف  ،)٨٨(بيــان باســم الــسبرئيس (الكونغــو) الــأدىل و  
  مجلة ما أورده الس فيه أنه:

دعمه القـوي لسـيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة      ديد من جأكد   
ــي، وأدان أي   ــتقالله السياسـ ــه واسـ ــدف إىل ووحدتـ ــل يهـ ــة  عمـ زعزعـ

  استقرار لبنان؛  

اجلـيش اللبنـاين   يبـذهلا  دعمه الكامل للجهود اليت تأكيد  وكرر  
مـن جديـد   أحناء لبنان، وأكد سائر األمن واالستقرار يف من أجل كفالة 

ــه  ــي أن ال أن ــيينبغ ــاك ك ــان  ســالح ون هن ــلطة يف لبن ــري ســالح  أو س غ
  الدولة اللبنانية؛  وسلطة 

، وأدان مجيـع اهلجمـات   للقـوة دعمه الكامـل  من جديد أكد و  
ــة  ميــع األطــراف التقيــد بالتزامهــا  أهــاب جب، والــيت تشــن عليهــا اإلرهابي

  باحترام سالمة موظفي األمم املتحدة؛  

ــه ال و   ــد  شــديد إزاء اســتمرار ورود ت أعــرب عــن قلق ــارير تفي ق
 -يـة  لبنانالاألسـلحة علـى احلـدود    املفـروض علـى وجـود    حلظر اانتهاك ب

  السورية؛  

مجيــع امليليشــيات   أســلحةوكــرر دعوتــه إىل تفكيــك ونــزع      
  واجلماعات املسلحة يف لبنان؛  

ــل طلـــبو   ــذ    أن يواصـ ــات لتنفيـ ــع مقترحـ ــام وضـ ــني العـ األمـ
)، ٢٠٠٤( ١٥٥٩األحكام ذات الصلة من اتفـاق الطـائف، والقـرارين    

  السالح؛   )، مبا يف ذلك نزع٢٠٠٦( ١٦٨٠
__________ 

  )٨٨(  S/PRST/2007/29. 

على أمهية وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم        أكدو  
  الصلة.  يف الشرق األوسط، استنادا إىل مجيع قراراته ذات

  
الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   

  آب/ ٢٤يف املعقــــــــــــودة  ٥٧٣٣يف جلســــــــــــته 

  ٢٠٠٧أغسطس 

ــةيف    ــودة ا، ٥٧٣٣ اجللسـ ــطسآب ٢٤يف ملعقـ  /أغسـ

 ،وغانــــا ،وفرنســــا ،بيانــــات ممثلــــو بلجيكــــا  ب، أدىل ٢٠٠٧
وجنــوب  ،وقطــر، واالحتــاد الروســي   ،وإيطاليــا ،وإندونيســيا

الـــس يف جـــدول أدرج ، و)٨٩(والواليـــات املتحـــدة ،أفريقيـــا
مــن موجهــة  ٢٠٠٧أغســطس آب/ ٢أعمالــه رســالة مؤرخــة 

بتمديـد واليـة قـوة    ا فيهـ ، يوصي إىل رئيس الساألمني العام 
 /آب ٣١، الـــيت ســـتنتهي يف يف لبنـــان األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة

  .)٩٠(شهراً ١٢ مدا، لفترة مؤقتة أخرى ٢٠٠٧ أغسطس

موجهـة  نتبـاه إىل رسـالة   االوجه الـرئيس (الكونغـو)   و  
حزيران/يونيــه  ٢٥رســالة مؤرخــة ــا مــن األمــني العــام حييــل 

 .)٩١(س وزراء لبنــانمــن رئــي العــام إىل األمــنيموجهــة  ٢٠٠٧
ــة     تلــكومبوجــب  ــد والي ــان متدي الرســالة، طلبــت حكومــة لبن

  .شهراً ١٢القوة لفترة أخرى مدا 

أن حيبـذ   كـان  بلـده  ممثل جنوب أفريقيا إن وفـد  وقال  
سـبب  فمـا مـن   . فـين طـابع   يينظر الس يف مشـروع قـرار ذ  

ال صلة ا باملوضـوع وسـبق   حساسة يدعو إىل إدراج مسائل 
القـرارات والبيانـات الرئاسـية     الكـثري مـن  الـس يف   وهلاأن تنا

علـى الـرغم   نه إقال و. أمام السيف مشروع القرار املعروض 
مـن أنـه لـيس راضـيا متامـا عـن مجيـع عناصـر مشـروع القـرار،           

__________ 

ا ملكنـــهواجللســـة لمشــاركة يف  لإســرائيل ولبنـــان   ممـــثالدعــي    )٨٩(  
 .بياناتيدليا ب  مل

  )٩٠(  S/2007/470. 

  )٩١(  S/2007/396. 
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ــرار سيصــوت لصــاحل   ــم املتحــدة     الق ــوة األم ــد أن ق ــه يعتق ألن
لسـالم واألمـن   جيابيـا يف إحـالل ا  إدورا تـؤدي   يف لبنـان  املؤقتة

    .)٩٢(يف لبنان على املدى الطويل

 ،وفرنســا ،مث طــرح مشــروع قــرار مقــدم مــن بلجيكــا  
والواليــات  ،واململكــة املتحــدة ،وســلوفاكيا ،وبــريو ،وإيطاليــا
 ١٧٧٣للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار    )٩٣(املتحدة

ــ٢٠٠٧( ــس، بعــد أن رأى   ي ذ)، ال ــه ال ــرر ب ــة يف ق أن احلال
ــان تشــ  ــن  لبن ــدا للســالم واألم ــدوليني كل دي ــور  ال ــة أم ، مجل

  :ما يلي  منها

قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان      لمتديد الواليـة احلاليـة   قرر   
  ؛  ٢٠٠٨أغسطس  آب/ ٣١ حىت

مجيع األطراف على أن تتعاون تعاونا كامال مـع األمـم   حث و  
ــة يف لبنــان وأن تفــي بدقــة ب    التزامهــا املتحــدة وقــوة األمــم املتحــدة املؤقت

وسائر األفراد التـابعني لألمـم املتحـدة، مبـا يف      ةوقباحترام سالمة أفراد ال
ض أفــراد األمــم املتحــدة للخطــر يعــرمــن شــأنه تذلــك تفــادي أي عمــل 

  ؛  امنطقة عمليا داخلحرية كاملة للتنقل  قوةوكفالة منح ال

مواصلة تقدمي تقـارير إىل جملـس األمـن     إىل األمني العامطلب و  
ــرار  ت عــن ــذ الق ــة أشــهر، أو كل ٢٠٠٦( ١٧٠١نفي ــا ) كــل أربع ى أرم

  .ذلك مالئما

بعــــد  ، متحــــدثنيمــــن املــــتكلمنيالعديــــد  وأعــــرب  
 )٢٠٠٧( ١٧٧٣عتمــاد القــرار  ال عــن رضــائهم التصــويت، 

قـوة األمـم املتحـدة    أن علـى   كلمنيباإلمجاع. وأكد معظم املـت 
ســاعدت علــى يئــة بيئــة عســكرية وأمنيــة      املؤقتــة يف لبنــان  

ــان.    ــوب لبنــ ــدة يف جنــ ــتراتيجية جديــ ــدوا أن اســ ــن وأكــ مــ
قــادرة علــى االعتمــاد علــى تعــاون  تكــون القــوة الضـروري أن 

ــها، خاصــة يف لمجيــع األطــراف  مــا يتعلــق بوقــف   تنفيــذ واليت
  األعمال العدائية واخلط األزرق بكامله.

__________ 

  )٩٢(  S/PV.5733 ٢، الصفحة. 

  )٩٣(  S/2007/506. 

نـاول  ن القـرار مل يت أل هأسفعن أعلن ممثل إندونيسيا و  
  .)٩٤(ستمرة للمجال اجلوي اللبناينمسألة االنتهاكات امل

الـذي  نـه علـى الـرغم مـن التحسـن      إممثل فرنسا قال و  
 يف تعمـل  القـوة  ظلت لبنان، جنوب طرأ على احلالة األمنية يف

ويف ظـل تلـك الظـروف، ال بـد أن     . مسـتقرة  وغـري  صعبة بيئة
يكون مبقدور القوة أن تعول على تعـاون كـل األطـراف لكـي     

يتطلب متابعـة وتعزيـز آليـات التعـاون      تضطلع بواليتها. وهذا
ني ملطالـب الـس،   الطـرف  كـال  مـن  الكامـل  والتنفيذ يف امليدان

قتاليـة واحتـرام   احترام وقـف األعمـال ال  يف ما يتعلق بـ  خاصةو
ته وســــالم  ة لبنــــان واحتــــرام ســــياد   رمتــــه، اخلــــط األزرق ب

  .)٩٥(اإلقليمية

 أعرب ممثل الواليات املتحـدة عـن قلقـه العميـق إزاء    و  

اللبنانيـة الـذي    -السـورية  نقل األسلحة عـرب احلـدود   استمرار 
ــا حكـــوميت و). ٢٠٠٦( ١٧٠١انتـــهاكا للقـــرار يشـــكل  دعـ

ــران اإلســالمية      ــة إي ــة الســورية ومجهوري ــة العربي إىل اجلمهوري
مبوجـب حظـر األسـلحة املفـروض مبوجـب      الوفاء  بالتزاماما 

  .)٩٦()٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 

ــل االحتــاد الرو    ــوفيقي القــرار  نــص ســي أنورأى ممث ت
وأن بعض املسائل األخرى اليت أثريت، وخاصة مسألة ريب 
األسلحة، ال صلة هلا بالنص الذي اعتمـد للتـو. وقـال إن وفـد     
بلــده يســتطيع أيضــاً االســتطراد يف تقــدمي قائمــة باملشــاكل،       

  .)٩٧(فيها املشاكل املتعلقة بالقنابل العنقودية  مبا
  

__________ 

  )٩٤(  S/PV.5733 ٤، الصفحة. 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٦(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  
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    )٢٠٠٤( ١٥٥٩ قرار جملس األمن -جيم 

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٠٢٨يف جلســــــ ــول/ ٢املعقــــــ   أيلــــــ

  ٢٠٠٤سبتمرب 

ســــبتمرب  أيلول/ ٢، املعقــــودة يف ٥٠٢٨يف اجللســــة   
نتبــاه إىل مشــروع قــرار    اال، وجــه الــرئيس (إســبانيا)   ٢٠٠٤

والواليـــات  ،واململكـــة املتحـــدة ،وأملانيـــا ،فرنســـامقـــدم مـــن 
مــوجهتني إىل جممــوعتني مــن رسـالتني متطــابقتني  و )٩٨(ةاملتحـد 

وإىل األمـني العـام مـن ممثـل لبنـان ومـن ممثـل         السإىل رئيس 
ان رسـالت وأبلغـت ال اجلمهورية العربيـة السـورية، علـى التـوايل.     

 املوجهتان مـن  ٢٠٠٤أغسطس آب/ ٣٠املؤرختانن اتطابقتامل
قرار قيـد النظـر   أن املضي يف مشروع الب، الس )٩٩(ممثل لبنان

ممثـــل لبنـــان يف قـــال ومـــن شـــأنه أن يشـــكل ســـابقة خطـــرية. 
االنتخابــات  مــع خلاإن توقيــت مشــروع القــرار تــدالرسـالتني  

ــأنه أن   ــن شـ ــة، ومـ ــية املقبلـ ــالرئاسـ ــة  يـ ــى العمليـ ــلبا علـ ؤثر سـ
أداة للتـدخل يف  كجملس األمن ألنه ميكن النظر إىل االنتخابية، 

كومــة اجلمهوريــة العربيــة أن دور حوالداخليــة؛ لبنــان شــؤون 
دعم وتعزيـز املؤسسـات األمنيـة    لـ  السورية يف لبنان كان دائماً

الرمسية يف لبنان؛ وأن وجود القوات السـورية يف لبنـان مـرتبط    
اتفاق الطائف واالتفاقات الثنائية األخرى بني حكومـة لبنـان   ب

حيـــق ألي كيـــان ال واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وبالتـــايل  
ــارجي  ــاليب يأن خـ ــدخل يف أسـ ــها تـ ــرض يأو  عملـ ــا فـ عليهـ

  تغيريات.  إجراء

ــت     ١ ان املؤرختــــــانتطابقتــــــاملن ارســــــالتالوأبلغــــ

مـن ممثـل اجلمهوريـة العربيـة     املوجهتـان   ٢٠٠٤سـبتمرب  أيلول/
__________ 

  )٩٨(  S/2004/707. 

  )٩٩(  S/2004/699. 

رفض تـ أن اجلمهوريـة العربيـة السـورية    بـ لس ا ،)١٠٠(السورية
مــن حيــث املبــدأ أي مناقشــة ملشــروع القــرار املقتــرح. وأشــار 

ــة الســـورية  مم ــة العربيـ ــة: أن ثـــل اجلمهوريـ ــباب التاليـ إىل األسـ
ن النقــاش يف وأوضــوع؛ املاحلكومــة اللبنانيــة رفضــت طــرح    

ــادة    ــع املـ ــاقض مـ ــن يتنـ ــاق، و٧( ٢جملـــس األمـ ــن امليثـ أن ) مـ
نزاعـــات وال تشـــكل ديـــدا املســـائل املثـــارة ال تـــرتبط بـــأي 

  للسالم واألمن الدوليني.

 ،شـيلي و ،بـنن و ،وأنغوال ،رأدىل ببيانات ممثلو اجلزائو  
واالحتـاد   ،والفلـبني  ،باكسـتان و )١٠١(لبنـان و ،فرنسـا و ،الصنيو

  والواليات املتحدة. ،الروسي

نه علـى  إشروع القرار، قال ممثل لبنان مب ويف ما يتعلق  
ــرغم مــن  ــه فرنســا    بلــده وفــدأن ال يقــدر االهتمــام الــذي أبدت

علـى   هاوتأكيـد وأملانيا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة،     
 فــإن ســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة واســتقالله السياســي،      

املسـائل.   تلكيف الفصل ميلك سلطة هو الذي الشعب اللبناين 
أجـزاء  ال يـزال حيتـل   وهاجم لبنان، الذي البلد وشدد على أن 
ــن أراضــيه و  ــدد اســتقالله السياســي   يم ــو  -ه  –إســرائيل وه

علـى يـد   ع الغـريب واجلنـوب   البقامنطقة على مغادرة رغم أُ قد
ــة. و  ــة اللبناني ــة الوطني ــه ال توجــد  املقاوم ــال إن ميليشــيات يف ق

ــة ظهــــرت يف أعقــــاب  ن إلبنــــان و ــة الوطنيــــة اللبنانيــ املقاومــ
االحــــتالل اإلســــرائيلي لألراضــــي اللبنانيــــة وســــتبقى هنــــاك  

قـوى املقاومـة   وتقف أجزاء من لبنان. حتتل إسرائيل دامت  ما
السـلطات   حتـدد وى الوطنيـة اللبنانيـة، و  جنبا إىل جنب مع القـ 

الحتياجـات لبنـان. وأكـد     وفقـاً  هاوحجموجودها العسكرية 
__________ 

)١٠٠(  S/2004/706 

اخلارجيـــة لبنـــان األمـــني العـــام لـــوزارة  مثّـــل، ه اجللســـةيف هـــذ  )١٠١(
 لـــــدىاملغتــــربني ونائـــــب رئــــيس الوفـــــد اللبنــــاين    وشــــؤون  

 العامة.  اجلمعية
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األراضــي تبســط ســلطتها علــى مجيــع  أن حكومــة لبنــان علــى 
ــد أن      ــرائيل. وأكـ ــها اسـ ــيت حتتلـ ــاطق الـ ــتثناء املنـ ــة باسـ اللبنانيـ

لــط بــني  خينــه ألــط بــني مســألتني. األوىل   خيمشــروع القــرار  
دة بني لبنان واجلمهورية العربيـة السـورية، الـيت    العالقات الفري

ــة هــي  ــان.  مــع ودي ــة لبن ــة الســورية  فحكوم ــة العربي اجلمهوري
احلفــاظ علــى األمــن واالســتقرار داخــل حــدود   علــى ســاعد ت

لبنـان   جـاءت إىل لبنان. وشـدد علـى أن القـوات السـورية قـد      
مبوجــب ا جودهــو أن، وشــرعي مــن بلــدهطلــب اســتجابة إىل 

لـذلك  جملـس األمـن.    تأييـد الـذي حصـل علـى     اتفاق الطـائف 
دعم احلركــات تــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية بــقــول فــإن ال

 املتعلقــة املســألة الثانيــةأمــا الراديكاليــة يف لبنــان غــري صــحيح. 
داخليـة حبتـة. وأكـد    هـي مسـألة   فبالعملية االنتخابية الرئاسية، 
ي لــس يثــاق، والنظــام الــداخلاملأن شــرعية األمــم املتحــدة، و

تقدم تربيـرا ملشـروع القـرار الـذي يشـكل تـدخال يف        الاألمن 
عالوة على ذلـك،  والشؤون الداخلية لدولة عضو يف املنظمة. 

ــاول  ــدين   يتن ــني البل ــة ب ــات الثنائي ــرار أيضــا العالق  مشــروع الق
ــذين مل يقــدم أحــدمها   ــات. حــول هــذه  أي شــكوى الل العالق
ــه،   ــان إنـ ــ لكلـــذوقـــال ممثـــل لبنـ  ب مشـــروعإىل ســـح ودعيـ

  .)١٠٢(القرار

 ٩عتمـد بأغلبيـة   أُطرح مشـروع القـرار للتصـويت و   و  
 ،(اجلزائــرعــن التصــويت  ٦أصــوات مقابــل ال شــيء وامتنــاع 

االحتـاد الروسـي)   و ،الفلـبني و ،باكسـتان و ،الصنيو ،الربازيلو
الـس مجلـة    بـه )، الـذي قـرر   ٢٠٠٤( ١٥٥٩بوصـفه القـرار   

  :ما يلي منها أمور

لسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة     التامحترام دعوته إىل اال كرر  
  ووحدته واستقالله السياسي يف لبنان؛  

  االنسحاب من لبنان؛  بمجيع القوات األجنبية املتبقية  وطالب  

__________ 

)١٠٢(  S/PV.5028 ٣و  ٢، الصفحتان. 

ــزع   حبــ وطالــب   ــة ون ــة وغــري اللبناني ل مجيــع امليليشــيات اللبناني
  ؛  هاسالح

  ة؛  حكومة لبنان على مجيع األراضي اللبنانيسيطرة بسط وأيد   

ــده  أعلــنو   ــة حــرة ونزيهــة يف    عــن تأيي ــة انتخابي الكامــل لعملي
ــات الرئاســية   ــةاالنتخاب ــان املرتقب ــا لقواعــد الدســتور    ،يف لبن جتــري وفق

  من غري تدخل أو نفوذ أجنيب؛   ،اللبناين املوضوعة

دعا مجيع األطراف املعنية إىل التعاون بشكل كامـل وعاجـل   و  
  امل لقراراته؛  مع جملس األمن من أجل التنفيذ الك

ــب أن و   ــدم طل ــام  يق ــني الع ــرا األم ــس يف غضــون  تقري إىل ال
    يوما عن تنفيذ األطراف هلذا القرار.  ٣٠

بعـد التصـويت،   ، متكلما ممثل الواليات املتحدةوقال   
حيـدد مسـتقبله ويتـوىل السـيطرة     أن بـ لبنـان  لإنه ينبغي السماح 

رسـة حقوقـه.   مماغري قادر علـى  الشعب اللبناين فعلى أراضيه. 
، ألن عليـه  تصـويت إجـراء  مشـروع القـرار   قد طلب مقـدمو  و

ــان  الوضــع ــة ســوري و. شــديدةيتحــرك بســرعة  يف لبن  ةحكوم
جملــس  تجــربأ”و  “إرادــا السياســية علــى لبنــان  تفرضــ”

 تعــديل دســتور علــى الــوطين اللبنــاينالــس النيــايب الــوزراء و
ــان ــة   لبنـ ــة االنتخابيـ ــاض العمليـ ــد بوإجهـ ــة تمديـ ــيس واليـ رئـ

 مــن الواضــح أنو. “أخـرى  احلــايل ثـالث ســنوات اجلمهوريـة  
ــد  ءســورية وعمال ــى “ضــغطوا”هــا ق ــانيني  عل ــانالالربمل يني لبن

بسـط  بقـوة  ؤيـد  نه يإ. وقال “هددوهم لكي ينصاعواوحىت ”
ــان  ــة لبنــ ــيطرا حكومــ ــى ســ ــلعلــ ــة كــ ــي اللبنانيــ  ،األراضــ

جـــود العناصـــر ون اســـتمرار إو ،ذلـــك جنـــوب لبنـــان يف مبـــا
اجلـيش السـوري وقـوات    كـذلك وجـود   وحة حلـزب اهللا  املسل

  .)١٠٣(اهلدفذلك يعيق حتقيق  يرانيةإ

ــال   ــل فرنســا   وق ــان  إممث ــدد بشــكل ن مســتقبل لبن  مه
لبلـد،  ا لـذلك خطري بسبب تـدخل سـورية يف احليـاة السياسـية     

بـالغ إزاء  قلـق   فرنسـا  يساوريف العملية االنتخابية. وسيما  الو
__________ 

 .٥و  ٤، الصفحتان املرجع نفسه  )١٠٣(
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اتمـع الـدويل   يعيـد  داف الـيت  عـن األهـ  لبنـان  تراجـع  احتمال 
اسـم مـن   احلرد الـ وهلذا السبب يبـدو أن  ، على الدوام هاتأكيد

ه ينبغــي أن متضــيأنــ وأكــد. أمــر جــوهريجملــس األمــن بــل ق 
وأن الـــس  ،أجـــنيبدون أي تـــدخل بـــالعمليـــة االنتخابيـــة  

ن اختـاذ إجـراء،   عـ لـس  ا إذا تقاعس، لكن تدخالًيرتكب  ال
ــة بالفإنــه يســمح بــذلك لدو  قبــول يف الشــؤون املتــدخل غــري ل

    .)١٠٤(ةيأخرى سيادلدولة  الداخلية

لبنـان  سـيادة  تدعم بثبات ن الصني إممثل الصني  وقال  
ــةســالمو هواســتقالل ــرى و. ته اإلقليمي ــدي ــده أن وف املســائل  بل

الشـؤون  تقـع يف نطـاق   املتعلقة باالنتخابات الرئاسـية يف لبنـان   
رغبات احلكومـة اللبنانيـة، الـيت    الصني وحتترم الداخلية للبنان. 

علـى  و. تلـك املسـائل  يف الس اعتراضها على نظر أوضحت 
عـــن التصـــويت علـــى الصــني  امتنعـــت ، أســاس هـــذا املوقـــف 

    .)١٠٥(القرار مشروع

التصـويت  امتنـع عـن    بلـده  ن وفـد إممثل اجلزائـر   وقال  
ــدو أنــ الســائد ، الوضــع أوال :مســة أســباب خل ــان ال يب ه يف لبن
ــدا ي ــكل ديـ ــدوليني  شـ ــن الـ ــالم واألمـ ــا ؛للسـ ــة ثانيـ ، حكومـ

قـد  واليت تشكل ديدا للسالم واألمن الـدوليني،  هي إسرائيل 
إسرائيل نفـس احلـزم   يظهر حنو  جملس األمنيرى أن كان يود 

ــق   ــا يتعل ــره فيم ــذي يظه ــان. ب ال ــلبن ــى ، اثالث ــس ا جيــب عل ل
ــدول     أالّ ــة للـ ــؤون الداخليـ ــدخل يف الشـ ــات وال يتـ يف العالقـ

بـدأ،  من حيـث امل  بلده فدال ميكن لو، ائية بني الدول. رابعالثنا
ــرار  أن يؤيــد  ــو كانــت  حــىت ” ديــدات تضــمنيمشــروع ق ل

ســالم  ال ميكــن حتقيــق، أخــرياًو. “شــقيقةبلــدان مبطنــة ضــد 
ــم يف   ــع أحنــاء  عــادل ودائ بالتوصــل إىل تســوية   إالّ املنطقــةمجي

ويل ومبـدأ  احترام القـانون الـد   شاملة وعادلة ودائمة تستند إىل
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٥(

األرض مقابل السالم وانسحاب إسـرائيل مـن مجيـع األراضـي     
  .)١٠٦(الفلسطينية والعربية احملتلة

إن باكســـتان امتنعـــت عـــن    ممثـــل باكســـتان    وقـــال   
ــه ال  التصـــويت علـــى  ــرار ألنـ ــام يتســـق مشـــروع القـ مـــع مهـ

ــن،   ــى وجــود  أوال يقــدم أي ومســؤوليات جملــس األم ــة عل دل
تصــــدر ى ذلـــك، مل  عـــالوة علــــ وللســــلم. ملـــح  ديـــد   أي
ــشــكوى  أي ــذي  ع ــد ال ــد صــون    ن البل ــه يري ــرار أن ــزعم الق ي

ــرار . وســالمة أراضــيه و تهســياد ــي  ال يعــاجل الق ــد الفعل ، التهدي
القـوات  تعين اإلشـارة إىل   ٢ أحكام الفقرة بلده أن وفديرى و

 القــوة. دون دعــوة وباســتخدامبــاألجنبيــة الــيت دخلــت لبنــان  
الداخليـة للبنـان، وهـو أمـر     تدخل يف الشؤون يالقرار  وقال إن
ــاقض ويت مرفــوض ــاق ) مــن٧( ٢مــع املــادة ن ــال .)١٠٧(امليث  وق

ألنــه عـن التصـويت    اامتنعــ امـ إالربازيـل والفلــبني أيضـا    ممـثال 
لـس األمـن   املمنـوح  جـزء مـن الـدور    كقـرار  ميكن تربير ال ال

ــاق، امليف  ــهويثـ ــاول ألنـ ــور يتنـ ــع يفأمـ ــلطان   اً تقـ ــميم السـ صـ
مل يتضــح يف  )، و٧( ٢ملــادة  يتنــاقض مــع ا  ولبنــان  لالــداخلي  

لســـلم ل هديــ دجــود نــزاع حيتمـــل   الــنص بصــورة مالئمـــة و  
  .)١٠٨(واألمن الدوليني

ــل االحتــاد الروســي    وأكــد   ــه ميكــن ألي خطــوة   ممث أن
يف املنطقـة  احلالـة  تفـاقم  تزيد من  أننان، لبب خاطئة فيما يتعلق

م االســـتقرار اعـــدانؤدي إىل ظهـــور جيـــب جديــد مـــن  أن تــ و
ــر اإلخــالل بــ   أو ــان   خط ــش يف لبن ــهالتوازن السياســي اهل . ذات

__________ 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٦(

ولالطالع على مزيد مـن املعلومـات   . ٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(
ــيت دارت يف    ــات الــ ــن املناقشــ ــلة   عــ ــة ذات الصــ ــذه اجللســ هــ

ــادة ــن ) ٧( ٢ باملــ ــااملمــ ــر قيثــ ــل، انظــ ــر،   الفصــ ــاين عشــ الثــ
 .األول  اجلزء

 (الفلبني). ٩(الربازيل)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(
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لس مـن أجـل   ام التعديالت لينظر فيها قد بلده وفدقال إن و
يف للحالـــة تســـوية شـــاملة يف ســـياق قـــرار الوضـــع مشـــروع 

 التركيز منعجانب واحد و ذا كونيالشرق األوسط ومنع أن 

ات ومبــا أن اقتراحــ. فحســب علــى الشــؤون اللبنانيــة الداخليــة
مل تعتمــــــد فقــــــد امتنــــــع وفــــــد بلــــــده  االحتــــــاد الروســــــي

  .)١٠٩(التصويت  عن

معياراً مزدوجـاً  ظهر ين القرار إ ممثل شيلي أيضاًقال و  
االنعـدام احملـزن   ”مثلما يتبدى مـن  يف صراع الشرق األوسط، 

لضـفة الغربيـة   لالحـتالل إسـرائيل    للتصدي “إلرادة السياسيةل
ذكـر  يرد أي مل  هأنأيضاً ق القل ومما يدعو إىل ،وغزة واجلوالن
ممثــل  وقـال  .)١١٠(اإلســرائيلي الفلسـطيين زاع ـللنـ خلطـة السـالم   

أن  هـذا القـرار لكنـه يـرى    صـوت لصـاحل   إن وفـد بلـده   أنغوال 
ومراعيـا  توازنـا   كان مـن املمكـن أن يكـون أكثـر    جملس األمن 

وأكــد  .)١١١(للوقــائع اجليوســتراتيجية الدقيقــة جــدا يف املنطقــة  
جلهـود  مـن أجـل ا   بلده صـوت لصـاحل القـرار    وفدن أممثل بنن 

الراميــة إىل حتقيــق تســوية سياســية شــاملة يف الشــرق األوســط  
من خالل انسحاب مجيع القوات األجنبية املوجـودة يف بلـدان   

  .)١١٢(املنطقة
  

 ٢٠٠٤األول/أكتــوبر  تشــرين ١٩املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس ٥٠٥٨(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٩ املعقــــــــودة يف ٥٠٥٨يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

ــؤرخ   ــام امل ــوبر   ١األمــني الع  .)١١٣( ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت
__________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٩(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١١(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 ).٢٠٠٤( ١٥٥٩املقدم عمال بالقرار  S/2004/777التقرير   )١١٣(

أيلول/ســبتمرب  ٣٠والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه حــىت   
مل يـــتم ســـحب اجلهـــاز العســـكري واالســـتخبارايت      ٢٠٠٤

ثـل اجلماعـة   السوري املوجود يف لبنـان. وقـال إن حـزب اهللا مي   
املسلحة املتبقية األكثر أمهية. ورفضـت حكومـة لبنـان وصـف     

مجاعــة ”حــزب اهللا بامليليشــيا اللبنانيــة وأشــارت إليــه باعتبــاره  
وفيمــا يتعلــق بعمليــة االنتخابــات الرئاســية،  “. مقاومــة وطنيــة

أبلــغ األمــني العــام الــس بــأن جملــس النــواب أقــر القــانون         
واليـة الـرئيس اللبنـاين لثالثـة     القاضـي بتمديـد    ٥٨الدستوري 

أعوام. ورغم أن احلكومة أبلغت األمني العام بـأن القـانون قـد    
اعتمد وفقا لقواعد الدستور اللبناين، كان هناك اقتنـاع واسـع   

ــان،  ــرار  ”النطــــاق يف لبنــ ــا مقــــدمو القــ  ١٥٥٩أكــــده أيضــ

، بــأن التمديـــد كــان نتيجـــة لتــدخل مباشـــر مـــن    “)٢٠٠٤(
ربية السورية. وقـدم عشـرة مـن أعضـاء     حكومة اجلمهورية الع

جملس النـواب دفعـا يف الـس مـن أجـل إلغـاء القـانون. وقـال         
األمــني العــام إنــه ال ميكنــه تأكيــد الوفــاء باملتطلبــات املفروضــة  

ــرار   ــك، أشــار إىل أن  ٢٠٠٤( ١٥٥٩مبوجــب الق ــع ذل ). وم
احلكومة اللبنانية وحكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية أكـدتا     

  رامهما للمجلس وأما لن تقوما بالطعن يف القرار.له احت

ــس إىل        ــاه ال ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ووجــه ال
جـاء فيـه    )١١٥(. مث أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس  )١١٤(وثيقتني

  ضمن مجلة أمور أن الس:
__________ 

ــة    )١١٤( ــالة مؤرخـ ــوبر   ٥رسـ ــرين األول/أكتـ ــة إىل  ٢٠٠٤تشـ موجهـ
ــان (   ــل لبن ــل ــا  Corr.1و  S/2004/794األمــني العــام مــن ممث ) حيي

مالحظــات علــى تقريــر األمــني العــام؛ ومــذكرة شــفوية مؤرخــة   
موجهــة إىل رئــيس الــس مــن  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٦

) حتيــل S/2004/796الســورية ( البعثــة الدائمــة للجمهوريــة العربيــة
 ا مالحظات على تقرير األمني العام.

)١١٥(  S/PRST/2004/36. 
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تشــرين األول/ أكتــوبر    ١رحــب بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ        
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٥٩بشأن تنفيذ القرار  ٢٠٠٤

ــيادته       ــة وسـ ــان اإلقليميـ ــالمة لبنـ ــوي لسـ ــه القـ ــددا دعمـ ــد جمـ أكـ
  واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف ا دوليا؛

الحظ مـع القلـق أنـه مل يـتم الوفـاء باملتطلبـات الـواردة يف القـرار           
  العام؛    ) حسبما جاء يف تقرير األمني٢٠٠٤( ١٥٥٩

ــذ       ــى أن تنف ــراف ذات الصــلة عل ــذا   حــث األط ــام ه ــع أحك مجي
القرار تنفيذا تاما، ورحب باستعداد األمـني العـام ملسـاعدة األطـراف يف     

  ذلك الصدد.
  

ــرر   ــؤرخ  املقـ ــايو   ٤املـ ــار/ مـ ــة  ٢٠٠٥أيـ (اجللسـ

  ): بيان من الرئيس ٥١٧٥

نيســـــان/أبريل  ٢٩املعقـــــودة يف  ٥١٧٢يف اجللســـــة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه التقريــــر نصــــف  ٢٠٠٥

 ٢٠٠٥نيسـان/أبريل   ٢٦ل لألمني العـام املـؤرخ   السنوي األو
ــن    ــس األمــ ــرار جملــ ــذ قــ ــأن تنفيــ . )١١٦()٢٠٠٤( ١٥٥٩بشــ

والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره، أنــه مل تســتوف حــىت ذلــك 
). وأشـار إىل االلتـزام   ٢٠٠٤( ١٥٥٩الوقت متطلبات القرار 

الذي قطعته حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـى نفسـها      
اا وعتادهـا العسـكري وأجهـزة اسـتخباراا     بسحب مجيع قو

، على حنـو  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٣٠من لبنان يف موعد أقصاه 
. كمــا ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٦مــا ورد يف الرســالة املؤرخــة  

أبلغ الس أنه مت التوصل إىل اتفـاق حـول إرسـال بعثـة حتقـق      
فنيـــة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة لتتحقـــق مـــن صـــحة االنســـحاب 

كامــل. وشــدد علــى أنــه أعطــى أولويــة قصــوى       الســوري ال
النسحاب القوات األجنبية من لبنان. وذكر أيضـا أنـه ينـاقش    
مـــع احلكومـــة اللبنانيـــة إمكانيـــة قيـــام األمـــم املتحـــدة بتقـــدمي  

__________ 

املقــــدم عمــــال ببيــــان الــــرئيس املــــؤرخ      S/2005/272التقريــــر   )١١٦(
 ).S/PRST/2004/36( ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر   ١٩

مساعدة تقنية هلـا بنـاء علـى طلبـها لكفالـة إجـراء االنتخابـات        
  بشكل حر تتوافر فيه املصداقية.

ــس إىل إحاطــة     ــدمها املبعــوث اخلــاص   واســتمع ال ق
 ٢٠٠٥نيسـان/أبريل   ٢٦. وقال املبعـوث إن  )١١٧(لألمني العام

هــو يــوم تــارخيي للشــعبني اللبنــاين والســوري حيــث أنــه ميثــل    
االنسحاب الواضح للقوات السورية مـن لبنـان وتلقـي إشـعار     
رمسي من حكومة اجلمهورية العربية السـورية بـأن اجلمهوريـة    

ل قواــا وأصــوهلا العســكرية العربيــة الســورية قــد ســحبت كــ 
وجهاز استخباراا من لبنان. ومثل انسحاب سوري تـام مـن   
لبنان أيضا إجراء رئيسيا هاما حنو إاء التدخل األجـنيب الـذي   
اتسمت به األوضاع السياسية اللبنانية طوال عقـود. ورأى أن  
ــة شــرط مســبق الســتعادة الســيادة      ــوات األجنبي انســحاب الق

وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله السياسـي. ومتثـل      الكاملة للبنان 
ــة حــرة وذات      ــات برملاني شــرط مســبق آخــر يف إجــراء انتخاب
مصداقية. وشدد على أن األمـني العـام أوفـد بعثـة حتقـق تابعـة       
ــام والكامــل      ــة التحقــق مــن االنســحاب الت لألمــم املتحــدة بغي
ــة      ــة وحكوم ــة اللبناني ــد أكــدت احلكوم للقــوات الســورية. وق

يــة العربيــة الســورية لألمــم املتحــدة أمــا ستســاعدان   اجلمهور
البعثة يف مهمتها اهلامـة. وأبلـغ الـس أنـه يف أعقـاب املناقشـة       

ن تقـدم األمـم   أاليت جرت مع احلكومة اللبنانية بشأن إمكانيـة  
ــات برملانيــة        ــراء انتخاب ــن أجــل إج ــة م املتحــدة مســاعدة تقني

ال االنتخابـات  بطريقة حرة وموثـوق ـا، أرسـل خـرباء يف جمـ     
تــابعون لألمــم املتحــدة ملســاعدة لبنــان يف التحضــري هلــا. ولقــد  
شجع األمني العام أيضا فكرة دعـوة مـراقيب انتخابـات دولـيني     

  .)١١٨(لرصد االنتخابات
__________ 

 شارك األمني العام يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )١١٧(

)١١٨(  S/PV.5172٤-٢صفحات ، ال. 
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، ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٤املعقودة يف  ٥١٧٥ويف اجللسة   
ــر نصــف       ــه التقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ــس م أدرج ال

ــنوي األول ل ــرار    السـ ــذ القـ ــأن تنفيـ ــام بشـ ــني العـ  ١٥٥٩ألمـ

 )١١٩(). مث أدىل الرئيس (الـدامنرك) ببيـان باسـم الـس    ٢٠٠٤(
  جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس:

ــذ       ــالتقرير نصــف الســنوي األول لألمــني العــام عــن تنفي رحــب ب
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٥٩قرار جملس األمن 

وجهــة امل ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٦أفــاد بتســلم الرســالة املؤرخــة   
إىل األمــني العــام مــن وزيــر خارجيــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية والــيت   
تفيـــد بـــأن ســـوريا قـــد أجنـــزت االنســـحاب التـــام لقواـــا وموجوداـــا  

  لبنان؛    العسكرية وأجهزا االستخبارية من

طلب من حكومة اجلمهورية العربية السـورية واحلكومـة اللبنانيـة      
  املتحدة؛  التابع لألمم التعاون التام مع فريق التحقق

ــن        ــارا م ــات اعتب ــة إجــراء االنتخاب ــة اللبناني ــرار احلكوم رحــب بق
  ؛٢٠٠٥أيار/مايو   ٢٩

شجع األمني العام واحلكومـة اللبنانيـة علـى التوصـل إىل ترتيبـات        
ــة، مبــا يف ذلــك املســاعدة املقدمــة مــن األمــم     مــن أجــل املســاعدة الدولي

  ت بطريقة حرة وذات مصداقية.املتحدة، لكفالة إجراء هذه االنتخابا
  

(اجللســة  ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٧املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥١٩٧

ــة    ــودة يف  ٥١٩٧يف اجللســـ ــه  ٧املعقـــ حزيران/يونيـــ
ــه   ٢٠٠٥ ، أدىل الــرئيس (فرنســا) ببيــان باســم الــس جــاء في

  :)١٢٠(ن السأضمن مجلة أمور 

ــريوت      ــدث يف بـــــ ــذي حـــــ ــايب الـــــ ــتفجري اإلرهـــــ يف  أدان الـــــ
وأودى حبيــاة صــحفي لبنــاين، وأعــرب ألســرة  ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٢

  ومواساته؛  الضحية ولشعب لبنان عن عميق تعاطفه

رحــب بتصــميم والتــزام احلكومــة اللبنانيــة بــأن تقــدم إىل العدالــة     
مــرتكيب الــتفجري إذ أن هــذا االغتيــال هــو مســعى خبيــث لتقــويض أمــن   

__________ 

)١١٩(  S/PRST/2005/17. 

)١٢٠(  S/PRST/2005/22. 

ـــه واستقالل  ـــي واجلهــود الراميــة إ لبنــان واســتقراره وسيادتـ ـــه السياسـ ىل ـ
  صون الوفاق الوطين يف البلد؛  

ــة       أعــرب عــن قلقــه ملــا لالغتيــاالت السياســية واألعمــال اإلرهابي
لالسـتقرار، وحـذر مـن السـماح ملـن       مزعـزع األخرى يف لبنان من أثـــر  

رعـوا األعمــال اإلرهابيـة األخــرية املرتكبـــة بــأن يعرضـوا للخطــر إجــراء     
    الربملانية؛   االنتخابات

) وكـرر دعوتـه إىل االحتـرام    ٢٠٠٤( ١٥٥٩أعاد تأكيـد قـراره     
  التام لسيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي؛

  اإلرهاب.  حث كافة الدول على التعاون التام يف مكافحة  
  

(اجللسـة   ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٢املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥٢١٢

ــة يف ا   ــه  ٢٢املعقــــودة يف  ٥٢١٢جللســ حزيران/يونيــ
ــه   ٢٠٠٥ ، أدىل الــرئيس (فرنســا) ببيــان باســم الــس جــاء في

  :)١٢١(ضمن مجلة أمور أن الس

أثــىن علــى احلكومــة اللبنانيــة لنجاحهــا يف إجــراء االنتخابــات؛          
وأعــرب عــن تقــديره لشــعبة املســاعدة االنتخابيــة التابعــة لألمــم املتحــدة   

ــدول  ــراقبني الـ ــدموه إىل    يني، الواملـ ــا قـ ــاد األورويب، ملـ ــن االحتـ ــيما مـ سـ
  السلطات اللبنانية من مشورة ودعم تقين؛

تطلـع إىل تشـكيل حكومــة جديـدة يف املســتقبل القريـب، وشــدد       
علــى أن تشــكيل هــذه احلكومــة وفقــا للقواعــد الدســتورية ودون أي       
تـــدخل أجـــنيب ســـيعد عالمـــة أخـــرى علـــى اســـتقالل لبنـــان السياســـي  

  ه؛وسيادت

ــة       ــان يف اآلون ــيت حــدثت يف لبن ــة ال أدان بشــدة األعمــال اإلرهابي
األخــرية، وخباصــة االغتيــال الشــنيع جلــورج حــاوي، الــزعيم الســابق        

  للحزب الشيوعي، وطالب بإحالة مرتكبيها إىل العدالة؛  

ــة االســتعداد للنظــر يف        ــى أهب ــدويل أن يقــف عل ناشــد اتمــع ال
انيـة املنتخبـة حـديثا بغيـة تعزيـز املسـاعدة       املطالب احملتملة للسـلطات اللبن 

  والتعاون؛

ــرار       ــواردة يف القــ ــروط الــ ــع الشــ ــذ مجيــ ــه إىل تنفيــ ــرر دعوتــ كــ
)، وحث مجيـع األطـراف املعنيـة علـى أن تتعـاون علـى       ٢٠٠٤( ١٥٥٩

__________ 

)١٢١(  S/PRST/2005/26. 
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حنو كامل لتحقيـق هـذا اهلـدف؛ ودعـا أيضـا إىل التنفيـذ الكامـل للقـرار         
  )؛٢٠٠٥( ١٥٩٥

لســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة  أكــد مــن جديــد دعمــه القــوي  
ووحدتــه واســتقالله السياســي داخــل احلــدود املعتــرف ــا دوليــا حتــت    

  سلطة احلكومة اللبنانية وحدها دون سواها.
  

 ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٢املقرر املـؤرخ    

  ): بيان من الرئيس٥٣٢٠(اجللسة 

كــــــــانون   ١٢املعقــــــــودة يف   ٥٣٢٠يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــاركة يف   ٢٠٠٥األول/ديسـ ــان إىل املشـ ــل لبنـ ــي ممثـ ، دعـ

املناقشة. وأدىل الرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان باسـم الـس      
  :)١٢٢(مور أن السأجاء فيه ضمن مجلة 

ــذي حــدث يف ضــواحي         ــايب ال ــتفجري اإلره ــة ال أدان أشــد اإلدان
وأودى حبيـــاة عضـــو   ٢٠٠٥كـــانون األول/ديســـمرب   ١٢بـــريوت يف 

حملرر والصـحفي جـربان تـويين، وهـو وطـين كـان ميثـل        الربملان اللبناين وا
رمزا من الرموز الـيت تنـادي حبريـة لبنـان وسـيادته واسـتقالله السياسـي،        
ــى         ــع أســر القتل ــه م ــن تعاطف ــرب ع ــراد آخــرين. وأع ــة أف وكــذلك ثالث

  واجلرحى؛  

أكــد جمــددا اإلعــراب عــن قلقــه العميــق إزاء تــأثري االغتيــاالت         
يــة األخــرى يف لبنــان واملتمثــل يف زعزعــة     السياســية واألعمــال اإلرهاب 

  االستقرار؛

أكد جمددا أيضا على التحذير الصـادر عنـه والـذي يفيـد بأنـه لـن         
يسمح بنجاح أولئك الذين يرعون اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت متـت اليـوم      
وقبــل ذلــك ضــد القــادة السياســيني واألفــراد مــن قــادة اتمــع املــدين يف  

أـا تسـتهدف تقـويض أمـن لبنـان واسـتقراره        لبنان، واليت يبدو واضـحا 
وسيادته ووحدته الوطنيـة واسـتقالله السياسـي وحريـة صـحافته، وأـم       

  سوف يساَءلون عن جرائمهم يف اية األمر؛

) وكــرر مــرة أخــرى دعوتــه ٢٠٠٤( ١٥٥٩أعــاد تأكيــد قــراره   
ه إىل االحتـرام التــام لسـيادة لبنــان وسـالمته اإلقليميــة ووحدتـه واســتقالل    

  السياسي.
  

__________ 

)١٢٢(  S/PRST/2005/61. 

ــرر املـــؤرخ     ــانون الثاين/ينـــاير   ٢٣املقـ  ٢٠٠٦كـ

  ): بيان من الرئيس ٥٣٥٢(اجللسة 

كــــــــانون   ٢٣املعقــــــــودة يف   ٥٣٥٢يف اجللســــــــة   
، دعي املبعوث اخلـاص لألمـني العـام املعـين     ٢٠٠٦الثاين/يناير 

ــرار   ــذ القـ ــة.  ٢٠٠٤( ١٥٥٩بتنفيـ ــاركة يف املناقشـ ) إىل املشـ
تشــرين  ٢٦الــه رســالة مؤرخــة وأدرج الــس يف جــدول أعم

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 
الــس، حييــل ــا تقريــره نصــف الســنوي الثــاين بشــأن تنفيــذ   

. والحظ األمني العـام يف تقريـره   )١٢٣()٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار 
ــدات     ــوات واملعـ ــحاب القـ ــيات انسـ ــاء مبقتضـ ــد مت الوفـ ــه قـ أنـ

أنــه قــد بــرزت تعقيــدات   العســكرية الســورية. والحــظ أيضــا 
ناشئة عن عدم وجود حدود متفق عليها ومعينة بوضـوح بـني   
لبنـــان واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. وكانـــت هنـــاك أيضـــا   
صعوبات متعلقة مبراقبة اخلط احلدودي بني لبنان واجلمهوريـة  
العربيــة الســورية ومســألة نقــل األســلحة واألشــخاص بصــورة  

ملسلحة يف لبنان. وأشـار إىل أن  غري قانونية صوب اجلماعات ا
اخلطــوة التاليــة يف العمليــة هــي قيــام القــوات املســلحة اللبنانيــة  
بتــوفري األمــن املتواصــل والفعلــي يف كــل أحنــاء البلــد يف وقــت  
جيري فيه تقليص حجم اجليش بشكل ملمـوس. وقـال األمـني    
العــام إنــه يعتــزم كخطــوة مقبلــة التركيــز بشــكل خــاص علــى   

ات اللبنانيــة بشــأن ممارســة ســيطرة وســلطة  العمــل مــع الســلط
احلكومة بشكل تام علـى مجيـع أرجـاء لبنـان، دومنـا حتـد ميثلـه        
وجود مجاعات مستقلة ال ختضع ألي إشراف، لبنانيـة كانـت   

  أو غري لبنانية.
__________ 

املقدم عمـال بالبيـان الصـادر عـن الـرئيس يف       S/2005/673التقرير   )١٢٣(
 ).S/PRST/2004/36( ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٩
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وأدىل الرئيس (مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة) ببيـان باسـم        
  :)١٢٤(الس جاء فيه ضمن مجلة امور أن الس

 ١٥٥٩حظ إحراز مزيـد مـن التقـدم امللحـوظ يف تنفيـذ القـرار       ال  

)، غري أنـه الحـظ أيضـا أن أحكامـا أخـرى مـن القـرار مل تنفَّـذ         ٢٠٠٤(
  حىت ذلك احلني؛

ــة لقيامهـــا بفـــتح حـــوار يف تشـــرين      أثـــىن علـــى احلكومـــة اللبنانيـ
مــع ممثلــي امليليشــيات والختاذهــا تــدابري ملكافحــة   ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

  األسلحة واألفراد إىل األراضي اللبنانية؛ حركة نقل

  أدان استمرار اهلجمات اإلرهابية يف لبنان؛  

 ١٥٥٩كرر دعوته إىل التنفيـذ الكامـل جلميـع مقتضـيات القـرار        

)، وحــث مجيــع األطــراف املعنيــة علــى التعــاون الكامــل مــع        ٢٠٠٤(
  الس واألمني العام لبلوغ ذلك اهلدف.

  

(اجللســـة   ٢٠٠٦مـــايو أيار/ ١٧املقـــرر املـــؤرخ    

  )٢٠٠٦( ١٦٨٠): القرار٥٤٤٠

  
نيســان/أبريل  ٢١املعقــودة يف  )١٢٥(٥٤١٧يف اجللســة   
، أدىل ببيــان كــل مــن ممثــل لبنــان وممثــل اجلمهوريــة       ٢٠٠٦

  .)١٢٦(العربية السورية

أعرب ممثل لبنان عـن شـكره لـس األمـن علـى كـل         
 الــدعم الــذي قدمــه لتعزيــز ســيادة لبنــان وازدهــاره. وذكــر أن 

، ٢٠٠٦مــؤمتر احلــوار الــوطين، الــذي اســتهِلَّ يف آذار/مــارس   
حقق بالفعـل تقـدما كـبريا. وقـد مت التوصـل إىل توافـق لـآلراء        
بشأن مسائل هامة من قبيـل العالقـات مـع اجلمهوريـة العربيـة      
السورية؛ وترسيم كل احلدود املشتركة بني لبنان واجلمهوريـة  

__________ 

)١٢٤(  S/PRST/2006/3. 

ــة   )١٢٥( جلســـــــــة خاصـــــــــة يف ، املعقـــــــــودة ك ٥٤١٨يف اجللســـــــ
، جرى تبادل لآلراء بني أعضاء الس ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢١

 ورئيس الوزراء اللبناين.

كان لبنان ممثال يف هذه اجللسـة بـرئيس الـوزراء. وشـارك األمـني        )١٢٦(
 العام يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.

زارع شبعــا؛ والسياسـة   العربية السورية، مبا يف ذلـك منطقـة مـ   
العامة جتـاه الفلسطينيـني يف لبنـان؛ والتحقيـق الـدويل والعمليـة     
القضـــائية املتعلقــــة باغتيـــال رئــــيس الـــوزراء الســــابق رفيــــق    
احلريري. ومت بالفعل االتفاق باإلمجاع على أن العالقـات بـني   
احلكومة اللبنانية وحكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية ينبغـي      

تينـة وإجيابيـة تقوم على االحترام املتبـادل واملساواة أن تكون م
ــة     ــة العربي وعــدم التــدخل. وســيكون رد إجيــايب مــن اجلمهوري
السورية على اخلطوات الـيت اتفقـت عليهـا مجيـع األطـراف يف      

مبـــا يف ذلـــك إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية   -احلـــوار الوطنــــي 
ــدين    ــني البلـ ــدود بـ ــيم احلـ ــة  -وترسـ ــى أن حكومـ ـــة علـ  داللـ

اجلمهورية العربية السورية بدأت تقبل فكرة أن قيـام عالقـات   
طيبـــة بينــها ولبنــان املســتقل أمـــر ممكـــن. وقــال إن ترسيـــم        
احلدود يف منطقة مزارع شبعـا أمــر هام يف ذلك السياق ألنــه  

 “حتريـــر”يــؤثر تأثيـــرا كــبريا يف قــدرة احلكومــة اللبنانيــة علــى 
كـذلك إىل أنـه سـينتظر تأكيـد      تلك املنطقة. وأشار ممثل لبنان

ــراف     ــدة لالعتـ ــم املتحـ ــها األمـ ــيت تتطلبـ ــددة الـ ــوات احملـ اخلطـ
ــه       ــار إىل أن ـــا. وأش ــزارع شبع ــى أرض م ــة عل بالســيادة اللبناني
باإلضافة إىل تنفيذ القرارات الـيت اختـذها بالفعـل مـؤمتر احلـوار      
الــوطين، يتمثــل التحــدي اآلخــر يف التوصــل إىل اتفــاق بشـــأن  

ـــني  ــة.    مسـألت ـــن. املســـألة األوىل هــي رئاســة اجلمهوري متبقيتي
اعتــربت األغلبيــة الربملانيــة أن متديــد واليــة الــرئيس إميــل        إذ

حلــود كـان نتيجة لتدخل اجلمهوريـة العربيـة السـورية تـدخال     
قســريا. ومــع ذلــك، وألن األغلبيــة الربملانيـــة ال تكفــي للقيــام   

ة الــرئيس الــيت علــى حنــو موافــق للدســتور بتقصيـــر فتــرة رئاســ 
جرى متديدها، أحيلت القضية إىل مـؤمتر احلـوار الـوطين بأمـل     
ــك    ــىت ذلـ ــر حـ ــذر األمـ ــق يف اآلراء، وإن تعـ ــل إىل توافـ التوصـ
احلــني. أمــا املســألة الثانيــة، فهــي أســلحة حــزب اهللا ودوره يف  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

877/1582 11-02856 
 

ــان. وأعــرب أيضــا عــن تقــديره للعمــل الــذي     الــدفاع عــن لبن
  .)١٢٧(ملستقلةتضطلع به جلنة التحقيق الدولية ا

وأكد ممثل اجلمهورية العربية السورية من جديد على   
العالقــات املتميــزة القائمــة بـــني لبنــان وبلــده. وأعــرب عـــن       
اعتقاده بأنه ال توجد أي مشـاكل تتعلـق بترسـيم احلـدود بـني      
البلدين؛ ومع ذلك، فـإن حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية      

ــد بعثــت رســالة    خبصــوص هــذه   مســتعدة لترســيم احلــدود وق
املســألة إىل احلكومــة اللبنانيــة. وشــدد علــى أن ترســيم حــدود  
منطقة مزارع شبعا ال ميكن أن حيدث قبل انسـحاب إسـرائيل   
ــة الســورية       ــة العربي ــة اجلمهوري ــال إن حكوم ــة. وق ــن املنطق م
نفــــذت األحكـــام املتعلقـــة ــــا يف إطـــار قـــرار جملـــس األمـــن  

ـــت كــل قواــا و  ٢٠٠٤( ١٥٥٩ ــدما سحب ــن  ) عن ــا م أفراده
. وأعــــرب عــــن رفضــــه ٢٠٠٥نيســــان/أبريل  ٢٦لبنــــان يف 

ــأن مسألتـَـــي ترســيم        ــدمها أطــراف آخــرون ب ــرة الــيت ق للفك
 ١٥٥٩احلدود و إقامة العالقات الدبلوماسية جزء مـن القـرار   

ــية   ٢٠٠٤( ــات الدبلوماســ ــة العالقــ ــى أن إقامــ ــددا علــ ) مشــ
 وترســـيم احلـــدود مهـــا مســــألتان تقعـــان يف صـــميم الســـلطان 
الداخلي لكل من اجلمهورية العربية السورية ولبنـان وال جيـوز   

من املـادة   ٧للمجلس التدخل يف هاتيـن املسـألتني وفقا للفقرة 
الثانية من ميثاق األمم املتحدة. واختتم قائال إن بعـض الـدول   
ــض      ــق بعـ ــن لتحقيـ ــس األمـ ـــا يف جملـ ــتغالل موقعهـ ــوم باسـ تقـ

الســلم واألمــن   األهــداف، وهــو مــا ال خيـــدم هــدف حتقيــق     
ــة عـــــــدم      يف ــاقم حالــــ ـــم يف تفــــ ــل سيساهــــ ـــة، بــــ املنطقــــ

  .)١٢٨(والتوتر  االستقرار

ــة    ــودة يف  ٥٤٤٠ويف اجللســــ ــايو  ١٧املعقــــ أيار/مــــ
، الــــيت أدىل فيهــــا ممثلــــو األرجنــــتني والصــــني وقطــــر ٢٠٠٦

__________ 

)١٢٧(  S/PV.5417 ٦-٢، الصفحات. 

 .٧و  ٦ تاناملرجع نفسه، الصفح  )١٢٨(

، أدرج الس يف جدول أعمالـه  )١٢٩(واالحتاد الروسي ببيانات
موجهــة مــن األمــني  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٨رســالة مؤرخــة 

العــام إىل رئــيس الــس، حييــل ــا التقريــر نصــف الســنوي        
ــرار     ــذ الق ــث بشــأن تنفي . والحــظ )١٣٠()٢٠٠٤( ١٥٥٩الثال

األمني العام يف تقريره أنه أُحرِز مزيد من التقـدم امللمـوس حنـو    
). لكن لن يتم بعـد  ٢٠٠٤( ١٥٥٩تنفيذ مجيع أحكام القرار 

ــع امليليشــيات ا    ــق حــلِّ مجي ــزع    حتقي ــة ون ــري اللبناني ــة وغ للبناني
سالحها وبسط سيطرة احلكومة اللبنانية على كامل األراضـي  
ــة     ــان وســالمته اإلقليمي ــرام الصــارم لســيادة لبن ــة واالحت اللبناني
ــراف إىل     ــع األطـ ــا مجيـ ــي. ودعـ ــتقالله السياسـ ــه واسـ ووحدتـ

). ٢٠٠٤( ١٥٥٩التعاون يف تطبيق تلك األحكام من القـرار  
وريــة العربيــة الســورية إىل قبــول العــرض  ودعــا حكومــة اجلمه

الذي اقترحته احلكومة اللبنانيـة، والـذي يـنص علـى أن يعمـل      
  البلدان معا من أجل إنشاء سفارتني وترسيم احلدود بينهما.

ووجــه الــرئيس (الكونغــو) انتبــاه الــس إىل رســالة        
. ووجــه  )١٣١(موجهــة مــن ممثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية     

لــس إىل نــص مشــروع قــرار قدمتــه الــدامنرك  الــرئيس انتبــاه ا
؛ )١٣٢(وسلوفاكيا وفرنسا واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة   

ــة    ــد بأغلبيـ ــويت واعتمـ ــرح للتصـ ــد طُـ ــل   ١٣وقـ ــوتا مقابـ صـ
شيء، مع امتناع عضـوين عـن التصـويت (االحتـاد الروسـي       ال

__________ 

 دعي ممثل لبنان إىل املشاركة يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )١٢٩(

)١٣٠(  S/2006/248. 

املوجهـة   ٢٠٠٦نيسـان/أبريل   ٢٤املؤرخـة   S/2006/259الرسالة   )١٣١(
إىل األمــني العــام، الــيت ورد فيهــا أن التقريــر املتعلــق بتنفيــذ قــرار   

 ) جتاوز الوالية اليت نص عليها هـذا ٢٠٠٤( ١٥٥٩جملس األمن 
القــرار وركــز علــى قضــايا مــن صــميم االختصــاص احمللــي لكــال   
البلــدين. وجــرى التأكيــد مــن جديــد أيضــا أنــه مت ســحب مجيــع  
قوات اجلمهورية العربية السـورية ومعـداا العسـكرية وجهازهـا     

 .٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦األمين من لبنان يف 

)١٣٢(  S/2006/298. 
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)، الــــذي قــــرر ٢٠٠٦( ١٦٨٠والصــــني)، بوصــــفه القــــرار 
  أمور منها: مبوجبه الس مجلة

التــــــام جلميــــــع متطلبــــــات القــــــرار  كــــــرر دعوتــــــه للتنفيــــــذ   
  )؛٢٠٠٤(  ١٥٥٩

كــرر أيضــا طلبــه إىل مجيــع الــدول واألطــراف املعنيــة أن تتعــاون     
تعاونا كامال مـع احلكومـة اللبنانيـة وجملـس األمـن واألمـني العـام لبلـوغ         

  ذلك اهلدف؛

ــى       ــورية علــ ــة الســ ــة العربيــ ــة اجلمهوريــ ــدة حكومــ ــجع بشــ شــ
جابة بشــكل إجيــايب للطلــب الــذي قدمتــه احلكومــة اللبنانيــة بشــأن االســت

ترسيم حدودمها املشتركة وإقامة عالقات دبلوماسـية ومتثيـل دبلوماسـي    
  كاملني؛

أثىن على احلكومة اللبنانية الختاذها إجـراءات ضـد عمليـات نقـل       
األســلحة إىل األراضــي اللبنانيــة، وأهــاب حبكومــة اجلمهوريــة العربيــة       

  أن تتخذ تدابري مماثلة هلا؛ السورية

أكد من جديد تأييده لألمني العام وملبعوثـه اخلـاص فيمـا يبذالنـه       
ــرار        ــع أحكــام الق ــذ مجي ــان لتيســري تنفي ــه مــن تف ــا يبديان مــن جهــود وم

  ) واملساعدة على تنفيذها.  ٢٠٠٤( ١٥٥٩

وبعد التصويت، أدىل ممثل االحتاد الروسـي ببيـان قـال      
االســتقرار يف لبنــان وتطبيــع الوضــع يف فيــه إنــه دعــا إىل تعزيــز 

اجلمهورية العربية السورية. وأعرب عـن يقينـه مـن أن السـبيل     
الوحيد لتعزيز سيادة لبنان ووحدته وسالمة أراضـيه يتمثـل يف   

 ١٦٨٠احلــوار بــني دمشــق وبــريوت. وأكــد علــى أن القــرار    

ــام   ”) ٢٠٠٦( ــن مهـ ــره مـ ــبق ذكـ ــا سـ ــع مـ ــى مـ . “ال يتماشـ
أي حاجة يف هذه املرحلة بصـفة خاصـة    الوفد الروسي ير ومل

إىل أي رد فعل رئيسي آخر من جانب الـس بشـأن املسـائل    
اللبنانية. وذكر أيضـا أن االحتـاد    -املتصلة بالعالقات السورية 

ــتم        ــه مل ي ــرار ألن ــك الق ــد ذل ــه تأيي ــه ال ميكن الروســي وجــد أن
  .)١٣٣(األخذ بالتعديالت اليت اقترح إدخاهلا على القرار

__________ 

)١٣٣(  S/PV.5440 ،٣و  ٢ الصفحتان. 

ممثـل األرجنـتني إن حكومـة األرجنـتني ال تـرى      وقال   
ــرار     ــوق القــ ــرات منطــ ــل فقــ ــادة تأويــ ــرورة إلعــ  ١٥٥٩ضــ

ــرى    ٢٠٠٤( ــد مــن االلتزامــات. وي ــزام األطــراف باملزي ) أو إل
وفده أن لغـة القـرار ينبغـي أن تفسـر يف ضـوء أحكـام القـانون        
الدويل ذات الصلة فيمـا يتعلـق بالشـؤون الدبلوماسـية. وتقـرر      

ــة ف ــه جيــب     اتفاقي ــات الدبلوماســية بشــكل حمــدد أن ــا للعالق يين
إنشاء العالقات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي املتبـادل مـن   
خالل رضا الدول املعنيـة املتبـادل. وال يعتقـد بلـده أنـه ينبغـي       
ــة      ــة الثنائي ــدخل يف هــذه املســائل ذات الطبيع ــن الت ــس األم ل

ـــ   ــرة ذات الصـ ــتني أن الفقــ ــة. ورأت األرجنــ ــذلك البحتــ لة بــ
املوضــوع ال تشــكل ســابقة ميكــن االســتناد إليهــا يف املســتقبل  

  .)١٣٤(بشأن هذه القضية أو أي قضايا أخرى

وقــال ممثــل الصــني إن حكومــة الصــني تــتفهم وتؤيــد     
متاما رغبة لبنان يف إقامة عالقات دبلوماسية مع جريانه ورسـم  
حدوده معهم ومطالبته بذلك، وحيـدوها األمـل يف أن يواصـل    

ان واجلمهورية العربية السورية حوارمها الثنـائي. ويف ضـوء   لبن
ذلـك، كـان يأمـل أيضـا يف أن يـدخل مقـدمو مشـروع القـرار         
ــق يف اآلراء .     ــل إىل توافـ ــل التوصـ ــن أجـ ــبة مـ ــيريات مناسـ تغـ

أنه مل يتم إدخال هذه التغيريات، امتنعت حكومـة الصـني    ومبا
  .)١٣٥(عن التصويت

ــل قطــر عــن األســف ألن      ــر  وأعــرب ممث شالقــرار مل ي
ــط األزرق،     إىل ــرائيل للخــ ــهاكات إســ ــن انتــ ــهاك مــ أي انتــ
العوامــــل الــــيت تعيــــق التنفيــــذ الكامــــل للقــــرار   مــــن أــــا إذ

١٣٦()٢٠٠٤(  ١٥٥٩(  .  
  

__________ 

 .٤-٣الصفحتان رجع نفسه، امل  )١٣٤(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٦(
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 ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥٥٥٩(اجللسة 

تشــــــــرين  ٣٠املعقــــــــودة يف  ٥٥٥٩يف اجللســــــــة   
، الــيت دعــي ممثــل لبنــان إىل املشــاركة     ٢٠٠٦األول/أكتــوبر 

فيها، أدرج الس يف جـدول أعمالـه التقريـر نصـف السـنوي      
 ٢٠٠٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩الرابع لألمني العـام املـؤرخ   

ــن    ــس األمــ ــرار جملــ ــذ قــ ــأن تنفيــ . )١٣٧()٢٠٠٤( ١٥٥٩بشــ
والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره، أنــه يف الشــهور الســتة الــيت  

ر تقريـره الســابق، شـهد لبنـان بدايـة أزمــة     انقضـت منـذ صـدو   
سياسية أعقبها تدهور حـاد وانعـدام لالسـتقرار طويـل األمـد،      
مبــا يف ذلــك األعمــال العدائيــة بــني إســرائيل وحــزب اهللا الــيت   

. ومـع ذلـك، الحـظ أنـه حـدث      )١٣٨(متوز/يوليـه  ١٢بدأت يف 
). وأجريـت  ٢٠٠٤( ١٥٥٩تقدم كـبري صـوب تنفيـذ القـرار     

ــات تشــريع  ــام صــوب     انتخاب ــدم ه ــق تق ــة وحتق ية حــرة ونزيه
البسط التام لسيطرة احلكومة اللبنانية علـى األراضـي اللبنانيـة.    
ومع ذلك، فإن حـل امليليشـيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع       
ســالحها مل ينفــذا بعــد بالكامــل. وشــدد علــى أن هــذا األمــر    
يشكل عنصرا ضروريا إلكمـال توطيـد دعـائم لبنـان باعتبـاره      

ــ ــة، وال ميكــن أن يتحقــق إال عــن   دول ة ذات ســيادة ودميقراطي
طريق عملية شاملة تعاجل املصاحل السياسية واالقتصادية جلميـع  
اللبنانيني وللـذين يعيشـون يف لبنـان. وأشـار أيضـا إىل أنـه مـن        
شأن إنشاء عالقات دبلوماسـية كاملـة بـني لبنـان واجلمهوريـة      

بـني البلـدين، مبـا يف     العربية السورية وترسيم احلدود املشـتركة 
__________ 

)١٣٧(  S/2006/832. 

بــــاء مــــن  - ٣٣، أو الفــــرع S/2006/730و  S/2006/670انظــــر   )١٣٨(
الفصــل بشــأن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان والقــرار    هــذا

٢٠٠٦( ١٧٠١.( 

ذلك منطقة مزارع شبعا عـن طريـق اتفـاق ثنـائي، أن يشـكّال      
  خطوتني هامتني يف طريق تعزيز السالم واألمن يف املنطقة.  

مث أدىل الرئيس (اليابان) ببيـان باسـم الـس جـاء فيـه        
  :)١٣٩(ضمن مجلة أمور أن الس

)، ٢٠٠٤( ١٥٥٩الحظ إحراز تقـدم هـام صـوب تنفيـذ القـرار        
غري أنـه الحـظ أيضـا أن أحكامـا أخـرى مـن القـرار مل تنفـذ حـىت ذلـك           

  احلني؛

أشــاد باحلكومــة اللبنانيــة لبســطها ســلطتها علــى مجيــع أراضــيها؛    
ــذ القــرار    ــه لتنفي ــد دعوت ) حبــذافريه وحــث  ٢٠٠٤( ١٥٥٩وكــرر تأكي

  مجيع األطراف املعنية على التعاون بشكل تام لتحقيق هذا اهلدف.

ــه اخلــاص يف مــا    أعــاد التأكيــد    علــى دعمــه لألمــني العــام ومبعوث
ــن         ــد م ــي املزي ــع إىل تلق ــان وتطل ــن تف ــه م ــود ويظهران ــن جه ــه م يبذالن

  التوصيات من األمني العام بشأن املسائل املتعلقة ذات الصلة.
  

(اجللسـة   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١املؤرخ  املقرر  

  ): بيان من الرئيس٥٦٩١

حزيران/يونيـه   ١١املعقودة يف  )١٤٠(٥٦٩١يف اجللسة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه التقريــــر نصــــف  ٢٠٠٧

ــؤرخ     ــام امل ــني الع ــايو  ٧الســنوي اخلــامس لألم  ٢٠٠٧أيار/م
ــن    ــس األمــ ــرار جملــ ــذ قــ ــأن تنفيــ . )١٤١()٢٠٠٤( ١٥٥٩بشــ

والحظ األمـني العـام، يف تقريـره، أنـه علـى الـرغم مـن إحـراز         
امــل ) بالك٢٠٠٤( ١٥٥٩مزيــد مــن التقــدم، مل ينفــذ القــرار  

حىت ذلك الوقـت. وأشـار إىل أن حكومـة لبنـان ظلـت تشـهد       
انعــداما متواصــال لالســتقرار السياســي. وفشــلت املشــاورات    

تشـرين   ٦فيما بني الزعماء السياسيني اللبنانيني اليت بـدأت يف  
لتســوية خالفــام، واســتقال األعضــاء     ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
__________ 

)١٣٩(  S/PRST/2006/43. 

ممثــل لبنــان واملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام يف اجللســة       شــارك   )١٤٠(
 ولكنهما مل يدليا ببيان.

)١٤١(  S/2007/262. 
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كومة. وذكـر  الشيعة وأعضاء آخرون يف جملس الوزراء من احل
أن املعارضة، اليت تتألف من حركـة أمـل وحـزب اهللا وحركـة     
الـــوطنيني األحـــرار وكـــذلك الـــرئيس حلـــود، رأت أن جملـــس 
ــة       ــري أن احلكوم ــتورية. غ ــع بشــرعية دس ــد يتمت ــوزراء مل يع ال
ــة    ــا ألـــا حتظـــى بـــدعم األغلبيـ واصـــلت اجتماعاـــا وأعماهلـ

نـه بـالنظر إىل أن   الربملانية. وعالوة على ذلك، رأت احلكومة أ
رئيس الوزراء مل يقبل بصـفة رمسيـة االسـتقاالت املقدمـة إليـه،      
فإا ال تعترب سارية. وبينت حالة املواجهة اليت طال أمـدها أن  
لبنــان حباجــة إىل إطــار سياســي يكــون شــامال وقائمــا علــى        
التراضي. وقـال إن التوصـل إىل حـل لألزمـة ينبغـي أن يشـمل       

لة رئاسـة اجلمهوريـة اللبنانيـة. وأكـد     مناقشة اتفاق بشأن مسـأ 
ــى احلاجــة إىل التصــدي لالدعــاءات بشــأن حــدوث      أيضــا عل
عمليات نقل أسلحة عرب احلدود بصورة غري مشروعة، وكـرر  
التأكيـــد علـــى أمهيـــة إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية رمسيـــة بـــني  

  اجلمهورية العربية السورية ولبنان.

  لـس جـاء فيـه    مث أدىل الرئيس (بلجيكا) ببيان باسم ا
  :)١٤٢(ضمن مجلة أمور أن الس

ــة لبنــان الشــرعية واملنتخبــة          ــرر تأكيــد دعمــه الكامــل حلكوم ك
ــة يف البلــد،    ــرام التــام للمؤسســات الدميقراطي دميقراطيــا، ودعــا إىل االحت

يتفـــق ودســـتوره، وأدان أي حماولـــة تســـتهدف زعزعـــة اســـتقراره،   مبـــا
ــة   ــى باملســؤولية مــن   وأهــاب جبميــع األحــزاب السياســية اللبناني أن تتحل

  أجل احليلولة، من خالل احلوار، دون تدهور احلالة يف لبنان؛

أكــد مــن جديــد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســيادته    
ــال      ــتمرار األعمــ ــس اســ ــي؛ وأدان الــ ــتقالله السياســ ــه واســ ووحدتــ

ح اإلجراميـة واإلرهابيــة يف لبنــان، مبــا فيهــا تلــك الــيت يرتكبــها تنظــيم فــت 
اإلسالم، وأيد تأييدا تامـا اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة اللبنانيـة واجلـيش        

  اللبناين لضمان األمن واالستقرار يف مجيع أحناء لبنان؛  

ــئني       ــدنيني، والالجــ ــكان املــ ــة الســ ــرورة محايــ ــى ضــ ــدد علــ شــ
  الفلسطينيني على وجه اخلصوص، وتقدمي املساعدة هلم؛

__________ 

)١٤٢(  S/PRST/2007/17. 

يف لبنـان دون موافقـة    أكد جمـددا عـدم جـواز وجـود أي أسـلحة       
حكومتــه؛ كــرر اإلعــراب عــن قلقــه العميــق إزاء تزايــد املعلومــات الــيت    
تفيــد ــا إســرائيل ودول أخــرى عــن عمليــات النقــل غــري املشــروعة          

السـورية،   -سـيما عـرب احلـدود اللبنانيـة      لألسلحة إىل داخـل لبنـان، وال  
  نانية؛وتطلع إىل استنتاجات الفريق املستقل لتقييم احلدود اللب

ــه اخلــاص يف جهودمهــا       ــد دعمــه لألمــني العــام ومبعوث أعــاد تأكي
ــرارين       ــام القـ ــع أحكـ ــذ مجيـ ــري تنفيـ ــل تيسـ ــن أجـ ــا مـ  ١٥٥٩وتفانيهمـ

ــع إىل   ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ــذها، وتطلـــ ــاعدة يف تنفيـــ ) واملســـ
) وإىل ٢٠٠٦( ١٧٠١التقريــر املقبــل لألمــني العــام عــن تنفيــذ القــرار       

  ائل العالقة ذات الصلة.توصياته اإلضافية بشأن املس
  

 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ١١املقرر املـؤرخ    

  ): بيان من الرئيس ٥٧٩٩(اجللسة 

كــــــــانون   ١١املعقــــــــودة يف   ٥٧٩٩يف اجللســــــــة   
، أدىل الــرئيس (إيطاليــا) ببيــان باســـم    ٢٠٠٧األول/ديســمرب  

  :)١٤٣(الس جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس

  لبنان؛  تأجيل االنتخابات الرئاسية يف أكد قلقه العميق إزاء تكرار  

شدد على أن املأزق السياسي املسـتمر ال خيـدم مصـلحة الشـعب       
  اللبناين، وقد يؤدي إىل مزيد من التدهور يف احلالة بلبنان؛  

ــة،      ــية حــــرة ونزيهــ ــراء انتخابــــات رئاســ ــه إىل إجــ كــــرر دعوتــ
خل أو تـأخري، مبـا يتفـق مـع قواعـد الدسـتور اللبنـاين وبـدون أي تـد          بال

  نفوذ أجنيب، ويف ظل االحترام التام للمؤسسات الدميقراطية؛

شدد على أمهية املؤسسات الدستورية اللبنانية، مبا فيهـا احلكومـة     
اللبنانية، وكذلك على أمهيـة وحـدة الشـعب اللبنـاين، وال سـيما اسـتنادا       

  إىل املصاحلة واحلوار السياسي؛

ة أن تواصل ضـبط الـنفس   أهاب جبميع األحزاب السياسية اللبناني  
وأن تبدي روح املسؤولية بغية احليلولـة، مـن خـالل احلـوار، دون مزيـد      

  من التدهور يف احلالة بلبنان؛

أشــاد بالنــهج الــذي تنتهجــه احلكومــة اللبنانيــة املنتخبــة دميقراطيــا    
واجليش اللبناين لالضطالع مبسؤولياما يف تلك الفتـرة إىل حـني إجـراء    

  اسية؛االنتخابات الرئ

  تاما.  كرر دعوته إىل تنفيذ مجيع قراراته بشأن لبنان تنفيذا  
  

__________ 

)١٤٣(  S/PRST/2007/46. 
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  )  ٢٠٠٥( ١٥٩٥قرار جملس األمن  - دال
  

(اجللســة  ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٥املقـرر املـؤرخ     

  ): بيان من الرئيس٥١٢٢

شـــــباط/فرباير  ١٥املعقـــــودة يف  ٥١٢٢يف اجللســـــة   
اء فيـه  ، أدىل الرئيس (بنن) ببيان باسم جملس األمـن جـ  ٢٠٠٥

  :)١٤٤(ضمن مجلة أمور أن الس

أدان إدانــــــة قاطعــــــة الــــــتفجري اإلرهــــــايب الــــــذي وقــــــع يف        
يف بـريوت، وأسـفر عـن مصـرع رئـيس وزراء       ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٤

لبنان السابق رفيق احلريري وآخرين، وأحـدث إصـابات بالغـة بعشـرات     
  األشخاص ومن بينهم الوزير السابق باسل فليحان؛  

ــق    ــن عميـ ــرب عـ ــة     أعـ ــعبا وحكومـ ــان شـ ــه للبنـ ــه وتعازيـ تعاطفـ
  وللضحايا وأسرهم؛

دعا احلكومة اللبنانية إىل أن تقدم إىل العدالة مرتكيب هـذا العمـل     
اإلرهايب الشنيع ومن قاموا بتنظيمه ورعايته؛ وقال إنه سـاوره قلـق بـالغ    

ــا    ــان الســابق وم ــيس وزراء لبن ــل رئ ــل يف     إزاء مقت ــر حمتم ــن أث ــذلك م ل
اليت يبـذهلا الشـعب اللبنـاين مـن أجـل توطيـد الدميقراطيـة         اجلهود اجلارية

يف لبنــان، كمــا ســاوره القلــق إزاء احتمــال حــدوث مزيــد مــن زعزعــة    
  لبنان؛  االستقرار يف

طلــب إىل األمــني العــام أن يتــابع عــن كثــب احلالــة يف لبنــان وأن    
يقدم على وجه السرعة تقريرا عـن املالبسـات واألسـباب الـيت أحاطـت      

  مل اإلرهايب وما ترتب عليه من عواقب.ذا الع
  

(اجللســة   ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٧املقــرر املــؤرخ    

  )٢٠٠٥( ١٥٩٥): القرار ٥١٦٠
  

آذار/مـارس   ٢٤أحـال األمـني العـام، برسـالة مؤرخـة        
، إىل الس تقرير بعثة تقصي احلقـائق املوفـدة إىل   )١٤٥(٢٠٠٥

لبنــان لتحــري أســباب ومالبســات وعواقــب اغتيــال رئــيس       
  وزراء السابق رفيق احلريري.ال

__________ 

)١٤٤(  S/PRST/2005/4. 

املقدم عمـال بالبيـان الصـادر عـن الـرئيس يف       S/2005/272التقرير   )١٤٥(
 ).S/PRST/2005/4( ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٥

وقدم تقرير بعثة تقصي احلقائق تفاصيل عـن احلـادث     
، عنــدما وقــع انفجــار ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٤الــذي وقــع يف 

ــل    ــهم   ٢٠يف وســط بــريوت أســفر عــن مقت شخصــا، مــن بين
ــات الــيت تلــت ذلــك. وشــدد     ــوزراء الســابق والتحري رئــيس ال

ــالرغم مــن أن التأكــد بشــك   ــه ب ل موثــوق مــن التقريــر علــى أن
احملددة الغتيال السـيد احلريـري لـن يكـون ممكنـا      “ األسباب”

إال بعــد أن جيــري إحضــار مقتــريف هــذه اجلرميــة أمــام العدالــة،  
ــين      ــال جــرى يف ســياق سياســي وأم فمــن الواضــح، أن االغتي
شــابه اســتقطاب حــاد حــول مســألة النفــوذ الســوري يف لبنــان 

ة الكافيــة ملواطنيهــا. وعجــز الدولــة اللبنانيــة عــن تــوفري احلمايــ 
ولدى تقدمي تفاصيل عن اخللفية السياسية هلذا احلادث، أشـار  
التقريــر إىل أن رئــيس الــوزراء قــدم اســتقالته يف أعقــاب متديــد  
فترة والية الرئيس اللبناين لثالث سنوات. وأشار التقرير أيضـا  

ــه يعتقــد علــى نطــاق واســع أن الســيد احلريــري        آزر ”إىل أن
). وحبلـــول  ٢٠٠٤( ١٥٥٩القـــرار  “نشـــطة (...) مـــؤازرة 

كتلــة منيعــة ”، كانــت هنــاك ٢٠٠٥ايــة كــانون الثاين/ينــاير 
تضم معـا ألول مـرة، ممـثلني جلميـع      “من القوى تربز يف لبنان

ــتثناء    ــا، باسـ ــة تقريبـ ــية و الطوائـــف الدينيـ التجمعـــات السياسـ
ملحوظ يتعلق باموعتني الشيعيتني أمل وحـزب اهللا. وبـدت   

لــة مــن القــوى واثقــة مــن الفــوز بأغلبيــة واضــحة يف  هــذه الكت
قدرا على إجبار اجلمهورية العربيـة  ” ناالنتخابات املقبلة وم

الســورية علــى تنفيــذ التزامهــا املعلــق مبوجــب اتفــاق الطــائف    
. وكــان رئــيس  “)٢٠٠٤( ١٥٥٩و/أو قــرار جملــس األمــن   

ه الوزراء احلريري الرجل الذي ينظر إليه باعتباره مهنـدس هـذ  
ــة واملخــابرات      ــن اللبناني ــزة األم ــة أن أجه ــة. ورأت البعث الكتل
العسكرية السورية تتحمل املسؤولية األوىل عـن انعـدام األمـن    
واحلمايــة والقــانون والنظـــام يف لبنــان. ومـــع ذلــك، حتملـــت     
حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية املســؤولية الرئيســية عــن   

لــوزراء الســابق. التــوتر السياســي الــذي ســبق اغتيــال رئــيس ا  
وأشــار اســتعراض مــا أجــري مــن حتقيقــات إىل افتقــار واضــح  
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لاللتزام من جانـب السـلطات اللبنانيـة بـإجراء حتقيـق فعـال يف       
اجلرمية وأظهر أيضا أن هـذه التحقيقـات مل جتـر وفقـا للمعـايري      
ــزة       ــة أيضــا أن اســتعادة أجه ــا. واســتنتجت البعث ــة دولي املقبول

ومصـداقيتها تكتسـي أمهيـة حيويـة مـن      األمن اللبنانية لرتاهتـها  
أجل بسط األمن واالستقرار يف البلد. وأخريا، تـرى البعثـة أن   
الدعم الدويل واإلقليمي سيكونان ضـروريان لضـمان الوحـدة    
الوطنية للحكومة اللبنانية، والصد عن هشاشة مؤسسة احلكـم  
فيه إزاء الضغوط اليت ال لزوم هلا. ونتيجـة لـذلك، أيـد األمـني     

ام يف رسالته استنتاج البعثة الذي يفيد بضرورة إنشـاء جلنـة   الع
  حتقيق مستقلة من أجل كشف احلقيقة.  

ــة    ــان/أبريل  ٧املعقـــــودة يف  ٥١٦٠ويف اجللســـ نيســـ
ــالة املـــذكورة أعـــاله يف جـــدول  ٢٠٠٥ ، أدرج الـــس الرسـ

أعمالـــه. ووجـــه الـــرئيس (الصـــني) انتبـــاه الـــس إىل رســـالة  
موجهـة إىل األمـني العـام مـن      ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩مؤرخة 

، حتمل املوافقـة علـى القـرار الـذي اختـذه جملـس       )١٤٦(ممثل لبنان
األمــن بإنشــاء جلنــة حتقيــق دوليــة حــول جرميــة اغتيــال رئــيس   
الــوزراء احلريــري؛ ورســالة موجهــة إىل األمــني العــام ورئــيس   

يعلـن   ،)١٤٧(جملس األمن مـن ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية     
؛ ورسـالة  “تبتعـد عـن املوضـوعية   ”جات التقريـر  ا أن اسـتنتا 

موجهـة إىل رئــيس جملـس األمــن مـن ممثلــي لبنـان واجلمهوريــة     
ــة الســورية  ــق     )١٤٨(العربي ــى تعمي ــدولتني عل ــد تصــميم ال ، تؤك

مســرية التعــاون والتنســيق بينــهما. ووجــه الــرئيس أيضــا انتبــاه  
الس إىل مشروع قرار مقدم مـن الـدامنرك ورومانيـا وفرنسـا     

ـــدا   وال فلــــبني واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنـــ
ــان     ــة واليابــــ ــدة األمريكيــــ ـــات املتحــــ ـــة والواليـــــ الشماليـــــ

__________ 

)١٤٦(  S/2005/208. 

)١٤٧(  S/2005/209. 

)١٤٨(  S/2005/219. 

. وطُـــرح مشـــروع القــرار للتصـــويت، واعتمـــد  )١٤٩(واليونــان 
ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٥( ١٥٩٥باإلمجــاع وب
  الذي قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:  

قلة دولية للتحقيق تتخذ من لبنان مقرا هلا قرر إنشاء جلنة مست  
ملساعدة السلطات اللبنانية يف التحقيق الذي جتريه يف مجيع جوانب 
هذا العمل اإلرهايب، مبا يف ذلك املساعدة يف حتديد هوية مرتكبيه 

  ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهم؛

ت طلب إىل احلكومة اللبنانيـة أن تكفـل مراعـاة نتـائج واسـتنتاجا       
  حتقيقات اللجنة مراعاة تامة؛

قرر أنه ينبغـي للجنـة أن تلقـى تعاونـا تامـا مـن جانـب السـلطات           
اللبنانيــة؛ وأن تكــون هلــا ســلطة مجــع أي معلومــات وأدلــة إضــافية؛ وأن  
تتمتــع حبريــة التنقــل يف مجيــع أحنــاء األراضــي اللبنانيــة؛ وأن يــوفر هلــا         

  يلزم من تسهيالت وموظفني ألداء مهامها؛  ما

إىل األمــني العــام التشــاور بشــكل عاجــل مــع احلكومــة        طلــب  
اللبنانيـة بغيــة تسـهيل إنشــاء وعمــل اللجنـة، وطلــب إليـه أيضــا أن يقــدم     

بتــاريخ شــروع اللجنــة يف    خيطــرهتقريــرا إىل الــس وفقــا لــذلك وأن    
  كامل عملياا؛

طلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يتخــذ دون تــأخري اخلطــوات          
تيبـات الالزمــة للتعجيـل يف إنشـاء اللجنــة وقيامهـا بعملــها     والتـدابري والتر 
  على حنو تام؛

ــة        ــراءات املتعلقــ ــد اإلجــ ــة بتحديــ ــه إىل اللجنــ ــى توجيهاتــ أعطــ
  باالضطالع بتحقيقها؛

طلب إىل اللجنة أن تنجز أعماهلـا يف غضـون ثالثـة أشـهر، وأذن       
ر، لألمني العام بأن ميدد عمـل اللجنـة فتـرة أخـرى ال تتعـدى ثالثـة أشـه       

  وطلب إليه أن يبلّغ جملس األمن وفقا لذلك؛

إىل اللجنة أن تقـدم تقريـرا إىل الـس عـن نتـائج حتقيقهـا،        طلب  
وطلب إىل األمـني العـام أن يطلـع الـس شـفويا علـى آخـر مسـتجدات         
التقدم الـذي حتـرزه اللجنـة وذلـك كـل شـهرين خـالل عمليـات اللجنـة          

  بشكل أكثر تواترا إذا لزم األمر.  أو
  

__________ 

)١٤٩(  S/2005/227. 
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 ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١املقــرر املــؤرخ   

  )٢٠٠٥( ١٦٣٦): القرار ٥٢٩٧(اجللسة 

تشــــــــرين  ٢٥املعقــــــــودة يف  ٥٢٩٢يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

موجهـة مـن األمـني     ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠مؤرخة 
ــة التحق   ــر األول للجنــ ــا التقريــ ــل ــ ــام حييــ ــة  العــ ــق الدوليــ يــ

ــتقلة ــوم   )١٥٠(املسـ ــا إىل أن اهلجـ ــة يف تقريرهـ ــارت اللجنـ . وأشـ
نفذتــــه  ٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ١٤وقــــع يف  ياإلرهــــايب الــــذ

جمموعة على درجة فائقة من التنظيم وذات موارد كبرية وأنـه  
ــدة أشــهر. ووصــفت        ــدى ع ــى م ــة عل ــداد للجرمي جــرى اإلع

سـوري، علـى   تورط لبناين و”اللجنة التقاء يف األدلة يشري إىل 
مــن  ”يف هــذا العمــل اإلرهــايب. وأشــارت إىل أنــه      “الســواء

أن املخــابرات العســكرية للجمهوريــة العربيــة  “املعــروف متامــا
السورية متغلغلة يف لبنان، على األقـل حـىت انسـحاب القـوات     

)، وأا هي اليت تولـت  ٢٠٠٤( ١٥٥٩السورية تنفيذا للقرار 
ــيني الســ    ــار املســؤولني األمن ــيني كب ــت  تع ــان. وقال ابقني يف لبن

مـــع تغلغـــل أجهـــزة االســـتخبارات الســـورية     ”اللجنـــة إنـــه  
ــة،واللب ــة    نانيـ ــات اللبنانيـ ــب، يف املؤسسـ ــا إىل جنـ ــة جنبـ عاملـ

ــؤامرة      ــن الصــعب تصــور ســيناريو مل ــإن م ــاين، ف واتمــع اللبن
اغتيال على هذه الدرجة من التعقيـد مـن دون أن تكـون علـى     

ن أدلـة كـثرية تشـري بشـكل     . وخلصـت اللجنـة إىل أ  “علم ـا 
 يـال مباشر إىل ضلوع مسؤولني أمنيني سوريني يف عملية االغت

والحظت أن عدة أشخاص من اجلمهورية العربية السـورية مت  
ــيهم حــاولوا تضــليل التحقيــق بإعطــاء معلومــات     االســتماع إل
مغلوطـــة. وخلصـــت اللجنـــة إىل أنـــه ينبغـــي املضـــي قـــدما يف  

طات القضائية واألمنية املختصـة  مواصلة التحقيق على يد السل
للـتفجري   واضـح يف لبنان. وكانت مثة حاجـة إىل القيـام بتقيـيم    

__________ 

)١٥٠(  S/2005/662. 

شـباط/فرباير يف سـياق تسلسـل الـتفجريات      ١٤الذي وقع يف 
اليت سبقته واليت حلقته، إذ رمبا تكون هناك روابط بني بعضـها  

  إن مل يكن مجيعها.

خـة  وأدرج الس أيضا يف جدول أعمالـه رسـالة مؤر    
ــوبر   ١٤ ــام    ٢٠٠٥تشــرين األول/أكت ــني الع ــة إىل األم موجه

مــن ممثــل لبنــان يطلــب فيهــا متديــد واليــة اللجنــة حــىت كــانون 
. واستمع الس إىل إحاطة قـدمها  )١٥١(٢٠٠٥األول/ديسمرب 

رئيس اللجنة وبيانني أدىل ما ممثال لبنان واجلمهوريـة العربيـة   
  السورية.

اللجنة أـا أصـبحت    ويف جلسة اإلحاطة، أفاد رئيس  
. وعــدد ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ١٦تعمــل بصــورة كاملــة منــذ 

رئيس اللجنة أيضا خمتلف بعثات تقصي احلقائق، واملقـابالت،  
وعمليات املدامهـة والبحـث الـيت أجرـا اللجنـة منـذ إنشـائها.        
ــع       ــة مـ ــل وثيقـ ــات عمـ ــأت عالقـ ــة أنشـ ــار إىل أن اللجنـ وأشـ

تيبات لتيسـري العمـل ولتقـدمي    اللبنانية وأنه اختذت تر لطاتالس
الــدعم الــالزم إىل اللجنــة. ومــع ذلــك، أشــار إىل أن التحقيــق   

ميكــن أن يعتــرب كــامال وأنــه ســيكون مــن الطبيعــي متامــا أن   ال
يستغرق التحقيق يف قضـية مـن هـذا النـوع أشـهرا أو سـنوات       

ملفــات  ادللتــيقن مــن تغطيــة مجيــع جوانــب التحقيــق وإعــد      
  .)١٥٢(دعي العامالقضية لتقدميها إىل امل

ورحــب ممثــل لبنــان بإنشــاء اللجنــة ومبــا أحرزتــه مــن     
كانون األول/ديسـمرب   ١٥تقدم. ودعا إىل متديد واليتها حىت 

ــاون   ٢٠٠٥ ــة أن تتعــــ ــراف املعنيــــ ــع األطــــ ــد مجيــــ . وناشــــ
  .)١٥٣(اللجنة  مع

__________ 

)١٥١(  S/2005/651. 

)١٥٢(  S/PV.5292 ٥-٢، الصفحات. 

 .٦و  ٥الصفحتان املرجع نفسه،   )١٥٣(
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ــل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية االغتيـــال        وأدان ممثـ
ــر  ”وأشــار إىل أن  تســتحق التعليــق  كــل فقــرة مــن هــذا التقري

. وقــال إن التقريــر متــأثر بشــكل “عليهــا وتفنيــد مــا ورد فيهــا
واضــح بــاألجواء السياســية الــيت ســادت لبنــان ورفــض القــول   

مــع تغلغــل أجهــزة االســتخبارات الســورية  ”الــذي يفيــد بأنــه 
ــة،وال ــة    لبنانيـ ــات اللبنانيـ ــب، يف املؤسسـ ــا إىل جنـ ــة جنبـ عاملـ

ــن الصــعب     ــإن م ــاين، ف ــؤامرة  واتمــع اللبن تصــور ســيناريو مل
اغتيال على هذه الدرجة من التعقيـد مـن دون أن تكـون علـى     

. وأوضـح املمثـل أن هـذا االـام ميكـن أن يوجـه إىل       “علم ا
كل جهاز أمـن يف أي بلـد مـن العـامل تقـع علـى أرضـه جرميـة         

ــة إرهابيــة. وأعــرب املمثــل أيضــا عــن رفضــه لتلــك        أو عملي
ــر الـــيت   ــام  االســـتنتاجات يف التقريـ ــرة االـ تضـــع بلـــده يف دائـ

ــا علــى    شــهادات أشــخاص هلــم  ”والشــبهة، ألــا تعتمــد كلي
. وقــال إن بعــض “مواقــف سياســية معلنــة بقــوة ضــد ســورية 

 ضـع الشهادات تتناقض مـع بعضها البعض، وأن هـذا التقريـر ي  
اجلمهورية العربية السـورية يف دائـرة االـام قبـل أن يسـتكمل      

ــرب املمثـــل أ  ــر   التحقيـــق. وأعـ ــام التقريـ ــه اـ ــن رفضـ ــا عـ يضـ
للجمهورية العربية السورية بأا مل تتعـاون بشـكل كـاف مـع     
ــا     جلنــة التحقيــق وعــدد عــدة حــاالت تعــاون بلــده فيهــا تعاون
كــامال مــع اللجنــة. وقــال إنــه كــان يــتعني أن جيمــع التحقيــق    
ــة      ــه أكــد أن اجلمهوري ــة عضــو، لكن ــل اــام أي دول ــة قب األدل

  .)١٥٤(اصل تعاوا مع جلنة التحقيقالعربية السورية ستو

تشـــــــرين   ٣١املعقـــــــودة يف   ٥٢٩٧ويف اجللســـــــة   
ــوبر  ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول   ٢٠٠٥األول/أكت

 ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتـــوبر   ٢٠أعمالــه الرســالة املؤرخــة    
ولفـت الـرئيس (رومانيـا) انتبـاه      .)١٥٥(املوجهة من األمني العام

__________ 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٤(

)١٥٥(  S/2005/662. 

ــال   ــذكورة أعـ ــالة املـ ــس إىل الرسـ ــة الـ ــرين  ١٤ه املؤرخـ تشـ
املوجهة من ممثل لبنان، اليت يطلب فيها  ٢٠٠٥ وبراألول/أكت

 .)١٥٦(٢٠٠٥متديد واليـة اللجنـة حـىت كـانون األول/ديسـمرب      

وبعد ذلك، طُرح للتصويت مشـروع قـرار مقـدم مـن فرنسـا،      
واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  

 بوصـفه واعتمـد باإلمجـاع    .)١٥٧(والواليات املتحـدة األمريكيـة  
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفا      ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار 

مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   
  منها:  أمور

أحاط علما مع بالغ القلق باالستنتاج الـذي خلصـت إليـه اللجنـة       
ــانيني    ــة يشــري إىل ضــلوع مســؤولني لبن ــاك التقــاء يف األدل  ومفــاده أن هن

  وسوريني على السواء يف هذا العمل اإلرهايب؛

أن ينشـئ جلنـة تابعـة لـس األمـن تتـألف مـن مجيـع أعضـاء           قرر  
  الس من أجل االضطالع باملهام املنصوص عليها يف مرفق القرار؛  

كـانون   ١٥بقرار األمني العام بأن ميدد والية اللجنة حـىت   رحب  
ــمرب  ــه ا٢٠٠٥األول/ديســ ــبما أذن بــ ــراره ، حســ  ١٥٩٥لــــس يف قــ

)، وقرر أنه سيمدد هذه الوالية مـرة أخـرى إذا أوصـت اللجنـة     ٢٠٠٥(
  بذلك وطلبته احلكومة اللبنانية؛

ــرر   ــل      قـ ــورية أن تعتقـ ــة السـ ــة العربيـ ــى اجلمهوريـ ــب علـ ــه جيـ أنـ
ــتبه     ــه يشـ ــة أنـ ــذين تعتـــرب اللجنـ ــوريني الـ ــخاص السـ املســـؤولني أو األشـ

ــه أو تنظيمــه أو  بضــلوعهم يف التخطــيط هلــذا العمــل اإلرهــا   يب أو رعايت
ارتكابــه، وأن تضــعهم يف تصــرف اللجنــة بالكامــل؛ ويكــون للجنــة، يف  

ـــ  ــة العربي ــها باجلمهوريـ ــها   ةعالقتـ ــلطات نفسـ ــوق والسـ ــورية، احلقـ السـ
ــرة   ــذكورة يف الفقـ ــرار   ٣املـ ــن القـ ــى  ٢٠٠٥( ١٥٩٥مـ ــب علـ )، وجيـ

رط اجلمهورية العربية السورية أن تتعـاون مـع اللجنـة بالكامـل ودون شـ     
اســتنادا إىل ذلــك؛ وتكــون للجنــة ســلطة تقريــر مكــان وأســاليب إجــراء  

أن هلــم صــلة  رتـأي املقـابالت مــع املســؤولني واألفـراد الســوريني الــذين ت  
  بالتحقيق؛

ــة الســورية يف الشــؤون     أصــر   ــة العربي ــدخل اجلمهوري ــى أال تت عل
الداخليـة للبنــان، ســواء بصـورة مباشــرة أو غــري مباشـرة، وأن متتنــع عــن    

__________ 

)١٥٦(  S/2005/651. 

)١٥٧(  S/2005/684. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

885/1582 11-02856 
 

ــاحترام     أي ــة ب ــد بدق ــان، وأن تتقي ــة ترمــي إىل زعزعــة اســتقرار لبن حماول
  سيادة ذلك البلد وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي.

التصــويت، أدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء الــس   وبعــد  
. وأعـرب معظـم   )١٥٨(وممثال لبنان واجلمهورية العربية السـورية 
اللجنـة ملـدة سـتة أشـهر     املتكلمني عـن تأييـدهم لتمديـد واليـة     
  ودعوا إىل التعاون الكامل مع اللجنة.

عدد من املتكلمني اجلمهورية العربيـة السـورية    وانتقد  
ــاون       ــوا إىل التعـ ــة ودعـ ــع اللجنـ ــة مـ ــن نيـ ــا حبسـ ــدم تعاوـ لعـ

. وأكـد ممثلـو فرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات       )١٥٩(الكامل
ضـلوع مسـؤولني   املتحدة والدامنرك على األدلة الـيت تشـري إىل   
وزراء لبنـان   ئـيس لبنانيني وسوريني يف اهلجوم اإلرهايب على ر

. وأشـــاروا إىل أنـــه مـــن ٢٠٠٥شـــباط/فرباير  ١٤الســـابق يف 
الصعب ختيل طريقة ميكن فيها ملؤامرة اغتيـال معقـدة أن تنفّـذ    
بـــــدون معرفـــــة كبـــــار املســـــؤولني يف اجلمهوريـــــة العربيـــــة  

ــورية ــة   )١٦٠(السـ ــل اململكـ ــد ممثـ ــه إذا   . وأكـ ــى أنـ ــدة علـ املتحـ
ــة الســـ   مل ــة العربيـ ــاون اجلمهوريـ ــينظر   وريةتتعـ ــل، فسـ بالكامـ

وفدها يف اختاذ تدابري إضافية لضـمان أن يـتمكن الـس، عـن     
__________ 

جللســـة، كـــان االحتـــاد الروســـي، والربازيـــل واجلزائـــر  يف هـــذه ا  )١٥٨(
واجلمهورية العربية السورية والدامنرك ورومانيا والصـني وفرنسـا   
واليونــان ممثلــة بــوزراء خارجيتــها؛ ومثــل اململكــة املتحــدة وزيــر  
الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث؛ ومثلت الواليـات  

وزيـر الشـؤون اخلارجيـة؛    ومثل الفلـبني   املتحدة وزيرة اخلارجية؛
ــة لــوزارة اخلارجيــة واملغتــربني        ــل لبنــان األمــني العــام بالنياب ومث

 اللبنانية.

)١٥٩(  PV.5297ٍS/ اململكـــــة  ٥(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة)
(الواليـــــات املتحـــــدة)؛ والصـــــفحة   ٧املتحـــــدة)؛ والصـــــفحة 

ــفحة  ١١ ــدامنرك)؛ والصـــــ ــفحة  ١٣(الـــــ ــبني)؛ والصـــــ (الفلـــــ
 (رومانيا). ١٩نيا املتحدة)؛ والصفحة (مجهورية ترتا  ١٧

ــفحة     )١٦٠( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٣املرجـ ــا)؛ والصـ ــة  ٤(فرنسـ اململكـ
ــفحة   ــدة؛ والصـــ ــفحة    ٦املتحـــ ــدة)؛ والصـــ ــات املتحـــ (الواليـــ

 (الدامنرك).  ١٠

طريـــق اللجنـــة، مـــن االضـــطالع بـــدوره يف تقـــدمي املســـاعدة  
ــة    ــق العدالـ ــى حتقيـ ــميمها علـ ــة يف تصـ ــة اللبنانيـ . )١٦١(للحكومـ

أن عــدم االمتثــال ملطالــب  وأوضــحت ممثلــة الواليــات املتحــدة
ــة ســيؤدي إىل   ــة   “عواقــب وخيمــة ”اللجن بالنســبة للجمهوري

العربية السورية. وقالت إن اجلمهورية العربية السورية عزلـت  
بياناا الزائفة، ودعمهـا  ”نفسها عن اتمع الدويل من خالل 

لإلرهاب، وتدخلها يف الشـؤون الداخليـة جلرياـا، وسـلوكها     
. وقالـت إن حكومـة   “رار يف الشـرق األوسـط  املزعزع لالستق

الســورية حتتــاج إىل اختــاذ قــرار اســتراتيجي  العربيــةاجلمهوريــة 
  .)١٦٢(بإحداث تغيري جذري يف سلوكها

عـدة مـتكلمني علـى أن تقريـر اللجنـة مل يكـن        وشدد  
كـامال وأنــه ينبغــي افتــراض بــراءة اجلمهوريــة العربيــة الســورية  

أعلنت عنه اجلمهورية العربيـة  من العمل املرتكب، ورحبوا مبا 
وشــدد ممثلــو  .)١٦٣(الســورية مــن اســتعداد للتعــاون مــع اللجنــة 

ــر والصــني أيضــ     ــل واجلزائ ــاد الروســي والربازي ــى أن  ااالحت عل
القرار ال يعين ضمنا أو يـأذن بتطبيـق تـدابري أو جـزاءات علـى      
ــاعي     ــرار مجـــ ــاب قـــ ــورية يف غيـــ ــة الســـ ــة العربيـــ اجلمهوريـــ

  .)١٦٤(للمجلس

االحتاد الروسي أن الصيغة األوىل ملشـروع  وذكر ممثل   
ــه مــن شــأنه أن يفــرض     القــرار نصــت علــى إجــراء ال ســابق ل
تلقائياً جزاءات على املشتبه فيهم استناداً إىل استنساب اللجنـة  

مت منع حدوث هذه السابقة اخلطـرية  ”وحدها. وأشار إىل أنه 
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦١(

 .٦و  ٥الصفحتان املرجع نفسه،   )١٦٢(

(الربازيـل)؛ و   ٩فحة (اجلزائـر)؛ و الصـ   ٧املرجع نفسه، الصفحة  )١٦٣(
(االحتـــاد الروســــي)؛   ١٤(الصـــني)؛ والصــــفحة   ١٠الصـــفحة  
 (اليابان). ١٧والصفحة 

(الربازيــل)؛  ٩(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٦٤(
 (االحتاد الروسي). ١٤(الصني)؛ والصفحة  ١٠والصفحة 
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ق جلنة التحقيـ  طىورأى ممثل اجلزائر أن الس أع .)١٦٥(“جداً
ــنص وروح القـــرار      ” ــق بـ ــة فيمـــا يتعلـ ــلطة مفرطـ  ١٥٩٥سـ

ــة متلـــك القـــدرة علـــى أن تقـــدم    “)٢٠٠٥( حيـــث أن اللجنـ
للمجلــس مباشــرة أمســاء املشــتبه فــيهم بغــرض فــرض جــزاءات 
عليهم أو حىت البت يف مكان وطرائق التحقيـق مـع املسـؤولني    

  .)١٦٦(السوريني وغريهم

نــة يف ورحــب ممثــل لبنــان بالتقــدم الــذي أحرزتــه اللج  
الكشف عن احلقيقة يف ما يتعلق باغتيال احلريري ودعـا مجيـع   
ــة       ــة لتأخــذ العدال ــع اللجن ــاون اجلــدي م ــة للتع األطــراف املعني

  .)١٦٧(جمراها الكامل

وانتقد ممثل اجلمهورية العربيـة السـورية تقريـر اللجنـة       
ــة العربيــة        ــن افتــراض أن اجلمهوري ــه انطلــق م ــى أســاس أن عل

هذه اجلرمية بـدال مـن أن ينطلـق مـن      السورية متهمة بارتكاب
افتــراض الــرباءة. وردا علــى اــام اجلمهوريــة العربيــة الســورية  

أن  دبالتعاون مـن حيـث الشـكل ال مـن حيـث املضـمون، أكـ       
حكومته تعاملت حبسن نية؛ غري أن اللجنة تصرفت بعيدا عـن  

 “أصـبع االـام  ”حسن النية، وكانت هناك نيـة مبيتـة لتوجيـه    
ــدا لصــدو  ــاق.     متهي ــن امليث ــرار يف إطــار الفصــل الســابع م ر الق

ــع       ــة الســورية م ــة العربي ــاون اجلمهوري ــى تع ــة عل وســاق األدل
املــــؤرخ  ٩٦اللجنــــة، مــــن بينــــها املرســــوم التشــــريعي رقــــم 

ــوبر   ٢٩ ــة قضــائية    ٢٠٠٥تشــرين األول/أكت ــذي أنشــأ جلن ال
خاصة للتعـاون مـع اللجنـة، وكـذلك مـع السـلطات القضـائية        

ع املسائل املتعلقة بالتحقيق. وذكر أن اهلـدف  يف لبنان، يف مجي
مــن القــرار مل يكــن الكشــف عــن حقيقــة جرميــة االغتيــال،        

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٥(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٦(

 .٢٠و  ١٩الصفحتان املرجع نفسه،   )١٦٧(

اســتهداف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ومواقفهــا إزاء       وإمنــا
  .)١٦٨(مسائل متس حاضر ومستقبل املنطقة

  
 ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املقرر املـؤرخ    

  )٢٠٠٥( ١٦٤٤): القرار ٥٣٢٩(اجللسة 
  

كــــــــانون   ١٣املعقــــــــودة يف   ٥٣٢٣يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعماله رسـالة  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

موجهة من األمـني   ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٢مؤرخة 
العام إىل رئيس الس، حييل ا التقريـر الثـاين للجنـة التحقيـق     

والحـظ رئـيس اللجنـة مجلـة أمـور منـها        .)١٦٩(الدولية املسـتقلة 
ن االستنتاجات الواردة يف التقرير السابق ال تزال سـارية وأن  أ

التحقيقات اليت جرت خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير عـززت    
ــن        ــددا م ــاك ع ــأن هن ــه ب ــى رأي ــك االســتنتاجات. وظــل عل تل
ــال الســيد احلريــري      ــية وراء اغتي ــدوافع الشخصــية والسياس ال

  أشهر. وأوصى بتمديد والية اللجنة لفترة ال تقل عن ستة

ببيانات أمام الس رئـيس اللجنـة وممـثال لبنـان      وأدىل  
ــة أن     ــيس اللجنـ ــح رئـ ــورية. وأوضـ ــة السـ ــة العربيـ واجلمهوريـ
التحقيق جيري على مسارين، أحـدمها لبنـاين واآلخـر سـوري.     
ــن الســلطات       ــة م ــها اللجن ــيت تلقت ــاون ال ورحــب بدرجــة التع

 يــةجلمهوراللبنانيــة، لكنــه أكــد علــى أن التعــاون الــذي أبدتــه ا 
  .)١٧٠(العربية السورية اتسم بإشارات متناقضة

ورحـب ممثـل لبنـان بعمـل اللجنـة وطلـب متديـد فتــرة          
واليتها. والحـظ أيضـا أن السـوابق الدوليـة أظهـرت أن احلـل       
األفضل حملاكمة املتورطني يف مثل هذه اجلرائم اخلطـرية يتمثـل   

اكمـة  يف إنشاء حمكمة ذات طابع دويل لتحقيق العدالـة عـرب حم  
__________ 

 .٢٠و  ١٩الصفحتان املرجع نفسه،   )١٦٨(

)١٦٩(  S/2005/775. 

)١٧٠(  S/PV.5323 ٤-٢، الصفحات. 
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 للفقــرةعادلــة بعيــدا عــن الضــغوط والعوائــق. ولــذلك، ووفقــا  

) الذي أعرب فيه الـس عـن   ٢٠٠٥( ١٦٣٦من القرار  ١٤
أي طلب آخـر للمسـاعدة تقدمـه احلكومـة      يفاستعداده للنظر 

طلـب وفـده مـن الـس أن ينشـئ حمكمـة ذات طـابع         اللبنانية
ــوىل حماكمــة كــل   ــان أو خارجــه، وتت مــن  دويل، تنعقــد يف لبن

يف جملــس النــواب،  عضــواتورطــوا يف اجلرميــة. وإذ الحــظ أن  
جــربان تــويين، قُتــل يف هجــوم إرهــايب وقــع يف اليــوم الســابق،   
لفت االنتباه إىل حقيقة أن حكومتـه قـد طلبـت إىل الـس أن     
يقوم بتوسيع نطاق والية اللجنـة أو بإنشـاء جلنـة حتقيـق دوليـة      

ســـائر اجلـــرائم   أخـــرى ملســـاعدة الســـلطات يف التحقيـــق يف   
ــيت أدت إ ــة ال ــال شخصــيات    ىلاإلرهابي ــة اغتي ــال أو حماول اغتي

ــروان       ــال م ــة اغتي ــن حماول ــداء م ــة، ابت ــة لبناني سياســية وإعالمي
  .)١٧١(٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١محادة يف 

وكرر ممثل اجلمهوريـة العربيـة السـورية إدانـة سلسـلة        
ر يف لبنـان  التفجريات اليت رأى أا تستهدف زعزعة االسـتقرا 

وتوتري العالقات بني لبنان واجلمهورية العربية السـورية ضـمن   
خطة أكـرب ترمـي إىل اسـتهداف االسـتقرار يف املنطقـة. وكـرر       

ستواصـل التعـاون    ةالتأكيد على أن اجلمهورية العربية السـوري 
مــع اللجنــة، علــى الــرغم مــن أنــه اشــتكى مــن أن اللجنــة قــد     

ريب التقـارير إىل وسـائط   انتهكت مبدأ السرية من خـالل تسـ  
 “العبـارات غـري الدقيقـة   ”اإلعالم. وقال أيضا إنه ال يتفق مـع  

الــواردة يف تقريــر اللجنــة، وخاصــة تلــك الــيت تشــري إىل رغبــة   
ــة الســورية   ــة العربي ــاون الكامــل مــع    عــناجلمهوري تقــدمي التع

اللجنة. وساق عـدة أمثلـة علـى تعاوـا، وأكـد مـن جديـد أن        
خلـص إليهـا التقريـر تـثري الريبـة ألـا بنيـت        االستنتاجات اليت 

على افتراض الشبهة وقامت باالـام املسـبق قبـل إقامـة الـدليل      
على هذا االام. كمـا اسـترعى االنتبـاه إىل عـدة جتـاوزات يف      

__________ 

 .٥و  ٤الصفحتان املرجع نفسه،   )١٧١(

ــق،الت ــهادم يف    حقيـ ــريوا شـ ــذين غـ ــهود الـ ــا يف ذلـــك الشـ مبـ
  .)١٧٢(الحق  وقت

كــــــــانون  ١٥املعقــــــــودة يف  ٥٣٢٩ويف اجللســـــــة    
، الــيت أدىل فيهــا ببيانــات ممثلــو اجلزائــر  ٢٠٠٥األول/ديســمرب 

والصــني واالحتــاد الروســي، وكــذلك ممــثال لبنــان واجلمهوريــة  
العربية السـورية، أدرج الـس مـرة أخـرى يف جـدول أعمالـه       

املوجهــة  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ١٢الرســالة املؤرخــة 
ووجـه   .)١٧٣(ين للجنةالعام، اليت حييل ا التقرير الثا منيمن األ

الرئيس (اململكة املتحدة) انتباه الـس إىل رسـالتني مـؤرختني    
كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٣كـــــانون األول/ديســـــمرب و  ٥

ففــي  ؛)١٧٤(مــوجهتني إىل األمــني العــام مــن ممثــل لبنــان ٢٠٠٥
ملـدة سـتة أشـهر     للجنـة الرسالة األوىل طلب لبنان متديد والية ا

ــة إىل الــس إنشــاء حمكمــة   أخــرى، وطلــب يف الرســالة ال  ثاني
ذات طابع دويل من أجل حماكمـة كـل املسـؤولني عـن اغتيـال      
رفيــق احلريــري. وطُــرح للتصــويت مشــروع قــرار مقــدم مــن    

والواليـــات املتحـــدة؛ واعتمـــد  )١٧٥(فرنســـا واململكـــة املتحـــدة
)، الـذي قـرر مبوجبـه    ٢٠٠٥( ١٦٤٤باإلمجاع بوصفه القرار 

ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل    ــم     ال ــاق األم ــن ميث الســابع م
  املتحدة، مجلة أمور منها:

ــة، أن    قــرر،   ــه احلكومــة اللبناني ــه اللجنــة وطلبت حســبما أوصــت ب
) ٢٠٠٥( ١٥٩٥ميــدد واليــة اللجنــة علــى النحــو املــبني يف القــرارين       

 ٢٠٠٦حزيران/يونيـــــه  ١٥)، إىل موعـــــد غايتـــــه  ٢٠٠٥( ١٦٣٦ و
  مبدئية؛    بصفة

الـس تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف      إىل اللجنة أن تقدم إىل  طلب  
التحقيق، مبا يف ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السـلطات السـورية،   

__________ 

 .٧-٥ اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٧٢(

)١٧٣(  S/2005/775. 

)١٧٤(  S/2005/762  وS/2005/783. 

)١٧٥(  S/2005/788. 
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وذلك كـل ثالثـة أشـهر اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، أو يف أي          
وقــــت قبــــل ذلــــك املوعــــد إذا ارتــــأت اللجنــــة أن ذلــــك التعــــاون        

) ٢٠٠٥( ١٥٩٥القـــــــرار والقـــــــرارين  امبتطلبـــــــات هـــــــذ يفـــــــي ال
  )؛  ٢٠٠٥(  ١٦٣٦ و

للجنة بأن تقوم، حسب االقتضاء، بناء على طلـب احلكومـة    أذن  
ــة باملســـاعدة التقنيـــة يف حتقيقاـــا يف       ــة، مبـــد الســـلطات اللبنانيـ اللبنانيـ

تشـرين األول/أكتـوبر    ١اهلجمات اإلرهابية اليت ارتكبت يف لبنـان منـذ   
ــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، بالتشـــاور مـــع      ٢٠٠٤ اللجنـــة ، وطلـ

بتقدمي توصيات بتوسيع نطـاق واليـة اللجنـة لتشـمل      انية،واحلكومة اللبن
  إجراء حتقيقات يف تلك اهلجمات األخرى؛

إىل األمني العام أن يواصل تزويد اللجنة مبـا يلـزم مـن دعـم      طلب  
  ومن موارد لالضطالع مبهامها.

وأدىل ممثل اجلزائر ببيان بعد التصويت أكـد فيـه علـى      
تاجات اليت خلـص إليهـا التقريـر الثـاين ليسـت ائيـة       أن االستن

ــر ألي      ــه جيــب أال ختضــع دراســة التقري ــدها، وأن ــتعني تأكي وي
تأثري ميكن أن يضر بطـرف أو بـآخر. ومـع ذلـك، أوضـح أنـه       

 نقــد صــوت لصــاحل متديــد الواليـــة ألنــه صــادر مباشــرة عـــ       
احلكومـة اللبنانيـة. وأشـار أيضــا إىل أن وفـده قـد حصـل علــى       

مفــاده أن الــس ســيمتنع عــن اختــاذ أي إجــراء ســابق   تأكيــد 
وأكـد ممثـل الصـني     .)١٧٦(ألوانه أو غري مناسب يف هـذا الشـأن  

ــاك       ــزال هن ــه ال ي ــى أن ــة مل يكتمــل، وعل ــى أن عمــل اللجن عل
مـن القـرار    سيالكثري الذي ينبغي عمله. وقال إن الغرض الرئي

ــة ٢٠٠٥( ١٦٤٤ ــة اللجن ــد والي ــل   .)١٧٧() هــو متدي وذكــر ممث
حتـاد الروسـي أنـه اقتـرح تعـديال علـى نـص مشـروع القــرار         اال

جيعله أكثر توازناً وأن االحتاد الروسي سـيظل يعـارض ممارسـة    
الضــغط الــذي ال داعــي لــه علــى دمشــق، وكــذلك التــأويالت 
املتعلقة مبدى وطبيعـة تعـاون اجلمهوريـة العربيـة السـورية الـيت       

  .)١٧٨(تتفق مع استنتاجات اللجنة  ال
__________ 

)١٧٦(  S/PV.5329 ٣، الصفحة. 

 .٤و  ٣الصفحتان املرجع نفسه،   )١٧٧(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

وأكـد   .)١٧٩(نان باختاذ القرار باإلمجـاع ورحب ممثل لب  
ممثل اجلمهورية العربية السـورية جمـددا موقفـه الـذي مفـاده أن      
بعــض الــدول أصــرت علــى حنــو ال داعــي لــه بــأن اجلمهوريــة   
العربية السورية مل تتعاون مع اللجنة. وأكد املمثل مـن جديـد   

ـــ   ــاه اللجن ــة الســـورية جتـ ــة العربيـ ــال إن  ة،التـــزام اجلمهوريـ وقـ
ــت مســؤولياا و   اجلم ــة الســورية حتمل ــة العربي ــت ” هوري كان

  .)١٨٠(“خملصة يف ذلك
  

 ٢٠٠٦ آذار/مـــــــــارس ٢٩ املـــــــــؤرخ املقـــــــــرر  

    )٢٠٠٦( ١٦٦٤ القرار ):٥٤٠١  (اجللسة

 آذار/ ١٦ يف املعقــــــــــــــودة ٥٣٨٨ اجللســــــــــــــة يف  

 مؤرخـة  رسالة أعماله جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٦ مارس

ــاما األمــني مــن موجهــة ٢٠٠٦ آذار/مــارس ١٤ ــل لع  ــا حيي

 .)١٨١(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنـة  مـن  املقدم الثالث التقرير

 كـبريا  تقـدما  أن أمـور،  مجلـة  يف تقريرها، يف اللجنة والحظت

 بظـروف  يتعلـق  فيمـا  بـالتقرير  املشـمولة  الفترة خالل أحرز قد

 يف اجلديــدة اخليــوط مــن كــبري عــدد حتديــد مت وأنــه اهلجــوم
 اللبنانيـة  احلكومـة  جانب من تعاونال أيضا ووصفت التحقيق.

 مـع  التعـاون  لتحسـني  الالزمـة  العمـل  أرضـية  وأرسـت  باملمتـاز 

    السورية. العربية اجلمهورية حكومة

 اللجنـة  رئـيس  مـن  إعالميـة  إحاطة إىل الس واستمع  

 ولبنـان.  السـورية  العربية اجلمهورية ممثال ما أدىل بيانني وإىل

 التقـدم  بالتفصـيل  وبـني  بالشـرح  التقريـر  اللجنـة  رئيس وتناول

ــذي ــه الـ ــة، أحرزتـ ــار اللجنـ ــدد إىل وأشـ ــن عـ ــينات مـ  التحسـ
__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٠(

)١٨١(  S/2006/161   ــالقرارات ــال بــــ ــدم عمــــ  )٢٠٠٥( ١٥٩٥، املقــــ
  ).٢٠٠٥( ١٦٤٤ ) و٢٠٠٥( ١٦٣٦ و
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 التوصـل  جيب أنه وأوضح التحقيق. على أدخلت اليت املنهجية

 إىل واحلاجـة  الشـفافية  تـوفري  إىل احلاجـة  بـني  تـوازن  حتقيق إىل

 وحســن التعــاون حتســني أن وأكــد التحقيــق، يف الســرية محايــة

ــه ــب مــن توقيت  بــالغ عامــل الســورية العربيــة مهوريــةاجل جان

  .)١٨٢(بنجاح عملها اللجنة مواصلة يف األمهية

 الـذي  للعمـل  تقـديره  عـن  اإلعـراب  لبنـان  ممثل وكرر  

 عــن بالكشـف  لبنــان التـزام  جديـد  مــن وأكـد  اللجنــة بـه  تقـوم 

 حمكمـة  إنشـاء  موضـوع ” أن إىل أيضا وأشار االغتيال. حقيقة

 اإلرهابيــــة اجلرميــــة يف املتــــورطني حملاكمــــة دويل طــــابع ذات

  .)١٨٣(“كافة اللبنانيني من ومطلوب عليه متفق  أمر

 بلـده  أن تأكيد السورية العربية اجلمهورية ممثل وكرر  

ــاون سيواصــل ــع التع ــة م ــا أخطــر” وأن اللجن ــه م ــذا واجه  ه

 جمرياتـه  وعلـى  عليـه  بـالقفز  األطـراف  بعـض  قيـام  هـو  التحقيق

 بــراهني إىل تندتســ ال مســبقة اســتنتاجات إىل التوصــل ــدف

 هـــذه يف الشـــهود مـــن عـــددا إن أيضـــا وقـــال “.ثابتـــة وأدلـــة

 لتضـليل  كاذبـة  بإفـادات  اللجنة أمام إدالؤهم ثبت التحقيقات

 سياسـية  أغـراض ” علـى  مبنيـة  اسـتنتاجات  إىل ودفعـه  التحقيق

 روعيـت  الـيت  للطريقـة  االرتيـاح  عـن  أعرب أنه غري .“معروفة

  .)١٨٤(التحقيق سرية فيها

 آذار/ ٢٩املعقــــــــــــودة يف  ٥٤٠١ة ويف اجللســــــــــــ  

، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني      ٢٠٠٦ مارس
ووجــه الـــرئيس   .)١٨٥(٢٠٠٦آذار/مـــارس  ٢١العــام املــؤرخ   

(األرجنتني) انتباه الس إىل نص مشروع قـرار قدمتـه فرنسـا    
__________ 

)١٨٢(  S/PV.5388 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٣(

  .٧، الصفحة املرجع نفسه  )١٨٤(

)١٨٥(  S/2006/176مـــــــن القـــــــرار   ٦م عمـــــــال بـــــــالفقرة  ، املقـــــــد
٢٠٠٥(  ١٦٤٤.(  

ومـــن مث طـــرح  ؛)١٨٦(واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة 
)، ٢٠٠٦( ١٦٦٤بوصفه القـرار  للتصويت واعتمد باإلمجاع 

  الذي قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:  

طلب إىل األمني العام أن يتفـاوض مـع احلكومـة اللبنانيـة علـى        
اتفاق يرمي إىل إنشاء حمكمة ذات طابع دويل، استنادا إىل أعلـى املعـايري   

  الدولية يف جمال العدل اجلنائي؛

لمحكمة وإطار عملـها لـن   وأقر بأن اعتماد األساس القانوين ل  
حيـدد مسـبقاً توقيـت بـدء      ميس بالتشغيل التدرجيي ملكوناا املختلفة ولن

  عملياا، وهو ما سيتوقف على تقدم سري التحقيق؛  

وطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يطلـــع الـــس أوال بـــأول علـــى   
التقـدم احملــرز يف املفاوضــات، حســب مـا يرتئيــه ضــروريا، وأن يقــدم يف   

ت املناسب تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار لينظـر فيـه الـس، وخاصـة      الوق
بشأن مشروع االتفاق املتفاوض عليه مع احلكومة اللبنانية، مبـا يف ذلـك   
اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية متويل مناسبة لضمان اسـتمرار سـري أعمـال    

  احملكمة بكفاءة؛

  وقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.    

تصويت، رحب ممثـل لبنـان بـالقرار ألنـه ميـنح      وبعد ال  
األمني العـام واليـة ختولـه بـدء التفـاوض مـع لبنـان فيمـا يتعلـق          
بإنشاء حمكمة دولية. ووصـف القـرار بأنـه إشـارة واضـحة إىل      
التــزام اتمــع الــدويل وتصــميمه القــويني علــى معاقبــة كــل        
 املتورطني يف تلك اجلرمية اإلرهابيـة، والحـظ أن ذلـك سـيعود    
بأثر إجيايب يتمثل يف ردع ارمني وإشاعة االسـتقرار يف لبنـان   

  .)١٨٧(واملنطقة
  

__________ 

)١٨٦(  S/2006/186.  

)١٨٧(  S/PV.5401 ٢، الصفحة.  
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 (اجللسـة  ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ١٥ املؤرخ املقرر  

    )٢٠٠٦( ١٦٨٦ القرار ):٥٤٦١

ــة يف   ــودة ٥٤٥٨ اجللســـــ ــران/ ١٤ يف املعقـــــ  حزيـــــ

 مؤرخـة  رسـالة  أعمالـه  جـدول  يف الس أدرج ،٢٠٠٦ يونيه

 رئـيس  إىل العـام  األمني من موجهة ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ١٠

 التحقيـق  جلنـة  مـن  املقـدم  الرابـع  التقريـر  ـا  حييـل  األمن جملس

 الـس  انتبـاه  (الـدامنرك)  الـرئيس  ووجـه  .)١٨٨(املستقلة الدولية

 األمـــني إىل موجهـــة ٢٠٠٦ أيار/مـــايو ٥ مؤرخـــة رســـالة إىل

ــة مــن العــام ــة متديــد فيهــا تطلــب لبنــان ممثل ــة والي  حــىت اللجن

 يف تقريرهـا،  يف اللجنـة  والحظت .)١٨٩(٢٠٠٧ ان/يونيهحزير
 اجلرميـة  مبسـرح  يتعلـق  فيمـا  كـبري  تقـدم  أحـرز  أنـه  أمـور،  مجلة

ــوزراء رئــيس وموكــب ــة وذكــرت الســابق. ال  أن أيضــا اللجن

 اإليصــال ووســائل واحلاوية/الناقلــة بــالتفجري، املتصــلة املســائل

 صـــدور املتوقـــع مـــن وأنـــه كـــبري حـــد إىل مفهومـــة أصـــبحت

ــة ســتنتاجاتاال ــا النهائي ــهاء حــال قريب ــة حتليــل مــن االنت  األدل

 هيكلـــها وعـــززت تقـــدما اللجنـــة أحـــرزت وقـــد اجلنائيـــة.

 مـن  التحديات بعض تواجه تزال ال ولكنها وقدراا التنظيمي

 الكافيــة. املــوارد وتــأمني القضــايا مجيــع بــني فيمــا الــربط قبيــل

ــة ورحبــت ــادرة اللجن ــة مبب ــة احلكوم ــد يةللتوصــ اللبناني  بتمدي

 علـى  اللبنانيـة  احلكومـة  أيضا وشكرت واحد عام ملدة واليتها

    املستمر. واللوجسيت الفين دعمها

 اللجنـة،  رئـيس  من إعالمية إحاطة إىل الس واستمع  

 السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  ممثال ما أدىل بيانني إىل باإلضافة

 بالتفصـيل  وبـين  بالشـرح  التقريـر  اللجنة رئيس وتناول ولبنان.

 أن وأوضـح  االغتيـال.  قضية يف التحقيق يف أحرز الذي التقدم

 االسـتنتاجات  إىل املتاحـة،  األدلـة  إىل اسـتنادا  توصلت، اللجنة
__________ 

)١٨٨(  S/2006/375.  

)١٨٩(  S/2006/278.  

ــة: ــع التاليـ ــار وقـ ــد انفجـ ــوق واحـ ــباط/ ١٤ يف األرض فـ  شـ

ــر ــدا ٢٠٠٥ فرباي  تفجــري وجــرى ؛٥٥/١٢ الســاعة يف وحتدي

 طـراز  من نةشاح يف موضوع الصنع يدوي كبري منفجر جهاز

 وقـــام احلريـــري؛ موكـــب مـــرور أثنـــاء وذلـــك ميتسوبيشـــي،

 داخــل إمــا األفــراد أحــد الظــن أغلــب يف اجلهــاز ذلــك بــتفجري

 االنفجـار  ضـخامة  وإن مباشرة. أمامها أو امليتسوبيشي شاحنة

ــة  ١ ٢٠٠ عــن يقــل ال (مــا املســتخدمة يت.إن.يت مــادة وكمي

 اهلجــوم وىمســت رفعتــا يت.إن.يت) مــادة معــادل مــن كيلــوغرام

 كـان  االنفجـار  حجـم  أن أي :“املضـمون  األثـر ” مصاف إىل

 إصــابة عــدم حالــة يف حــىت العمليــة جنــاح لضــمان مقصــودا

 عمـل  فرضييت أيضا اللجنة واعتمدت مباشرة. احلريري مركبة

 كيانــات ونفذتــه لــه خططــت قــد اهلجــوم يكــون أن إمــا مهــا:

 خمتلفـــون أشـــخاص تـــوىل الفرضـــية هـــذه وحبســـب منفصـــلة،

ــؤوليةا ــن ملسـ ــذ عـ ــف تنفيـ ــل خمتلـ ــوم مراحـ ــيط( اهلجـ  التخطـ

ــاء واالســتطالع ــاحنة واقتن ــا امليتسوبيشــي، ش ــك)، إىل وم  ذل

 بواسـطة  وتنفيذها برمتها للعملية التخطيط جرى يكون أن أو

ــغري واحـــد فريـــق ــبيا. صـ ــة رئـــيس ووصـــف نسـ ــا اللجنـ  أيضـ

 بأـــا الســـورية العربيـــة اجلمهوريـــة مـــن املقدمـــة املســـاعدة

ــية” ــر .“مرضــ ــة أن وذكــ ــة اجلمهوريــ ــورية العربيــ ــد الســ  قــ

 الوقـت  يف بـذلك  قامـت  وأـا  اللجنة طلبات جلميع استجابت

 باملمتاز اللبنانية السلطات مع اللجنة تفاعل ووصف املناسب.

 ومالبســاته اهلجــوم طرائــق أن وذكــر املســتويات، مجيــع علــى

  .)١٩٠(كبري حد إىل اآلن مفهومة أصبحت

 واليـة  متديـد  حكومتـها  طلـب  جمـددا  لبنان ممثل وأكد  

 يوليـه  الـذي  الشـديد  باالهتمام ورحب أخرى سنة ملدة اللجنة

 املشــاورات إىل أيضــا وأشــار لبنــان. ــم الــيت للقضــايا الــس
__________ 

)١٩٠(  S/PV.5458 ٥-٢، الصفحات.  
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األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

891/1582 11-02856 
 

 النظـام  صـياغة  بشـأن  املتحـدة  لألمـم  العامـة  األمانة مع اجلارية

  .)١٩١(دولية حملكمة األساسي

 وضــوعيةمب الســورية العربيــة اجلمهوريــة ممثــل ورحــب  

 مـع  السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  تعـاون  أن على وشدد التقرير

ــة ــق اللجن ــن ينطل ــى حرصــها م ــة كشــف عل ــال. حقيق  االغتي

 بعـض  حماولـة  هـو  التحقيـق  يواجهـه  مـا  أخطر أن تأكيد وأعاد

 أغـراض  يف الستخدامها اللجنة استنتاجات استغالل األطراف

 لتحقيقـه.  اللجنـة  هذه أنشئت الذي اهلدف عن تكون ما أبعد

 مـن  التقريـر  إليه خلص مبا السورية العربية اجلمهورية ورحبت

 ومرضــيا وشـامال  التوقيــت حسـن  كــان اللجنـة  مــع تعاوـا  أن

 الكـايف  الوقـت  إتاحة أمهية مع أيضا اتفاقه وأبدى عام. بشكل

ــة ومجــع التحقيقــات إلجنــاز ــة كاف  الضــرورية والشــواهد األدل

  .)١٩٢(التالية وةاخلط إىل االنتقال قبل والدامغة

ــة ويف   ــودة ٥٤٦١ اجللســــ ــران/ ١٥ يف املعقــــ  حزيــــ

ــه ــس أدرج ،٢٠٠٦ يوني ــرة ال ــه جــدول يف أخــرى م  أعمال

 مـــن املوجهـــة ٢٠٠٦ حزيران/يونيـــه ١٠ املؤرخـــة الرســـالة

 اللجنـة.  مـن  املقـدم  الرابـع  التقريـر  ـا  حييـل  والـيت  العام األمني

 الرسـالة  إىل سالـ  انتبـاه  أخرى مرة (الدامنرك) الرئيس ووجه

ــة ــة ٢٠٠٦ أيار/مــايو ٥ املؤرخ ــام األمــني إىل املوجه  مــن الع

 منتصـف  حـىت  اللجنـة  والية متديد فيها تطلب واليت لبنان ممثلة

 أيضـا  الـس  انتبـاه  الرئيس ولفت .)١٩٣(٢٠٠٧ حزيران/يونيه

 باإلمجـاع  واعتمـد  للتصـويت  وطـرح  ؛١٩٤ قرار مشروع إىل

 قـــرر الـــذي )٢٠٠٦( ١٦٨٦ القـــرار بوصـــفه مناقشـــة ودون

  :)١٩٤(منها أمور مجلة الس مبوجبه
__________ 

  .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩١(

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٢(

)١٩٣(  S/2006/278.  

)١٩٤(  S/2006/392.  

  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٥مدد والية اللجنة حىت   

ــة إىل         ــن املســاعدة التقني ــد م ــدمي مزي ــة تق ــد اســتعداد اللجن وأي
ــيت      ــة ال ــق بتحقيقاــا يف اهلجمــات اإلرهابي ــة فيمــا يتعل الســلطات اللبناني

ــذ   ــان من ــت يف لبن ــوب تشــرين األول/ ١ارتكب ــب إىل ٢٠٠٤ رأكت ، وطل
  يلزم من دعم وموارد يف هذا الصدد؛    األمني العام أن يزود اللجنة مبا

واصــــل تقــــدمي تقــــارير إىل الــــس  وطلــــب إىل اللجنــــة أن ت  
ل فصــلي، أو يف أي وقــت آخــر   التقــدم احملــرز يف التحقيــق بشــك    عــن

  مناسبا؛  ترتأيه

  وأبقى املسألة قيد نظره.    
  

ــاينا تشــرين ٢١ املــؤرخ املقــرر    ٢٠٠٦ /نوفمربلث

   الرئيس من بيان ):٥٥٦٩ (اجللسة

 أيلــــــــول/  ٢٩ يف املعقــــــــودة  ٥٥٣٩ اجللســــــــة يف  

 رســــالة أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٦ ســــبتمرب

 العــام األمــني مــن موجهــة ٢٠٠٦ أيلول/ســبتمرب ٢٥ مؤرخــة

ــل ــر ــا حيي ــدم اخلــامس التقري ــة مــن املق ــق جلن ــة التحقي  الدولي

 أمــور، مجلــة يف تقريرهــا، يف اللجنــة والحظــت .)١٩٥(املســتقلة

 الفتــرة أن رغــم جتريــه الــذي التحقيــق يف تقــدما أحــرزت أــا

ــالتقرير املشــمولة  ،)١٩٦(لبنــان شــهده الــذي بالصــراع متيــزت ب
 واالنتقـال  مؤقتـا  لبنـان  مبغادرة الدوليون اللجنة موظفو أُلزم مما

ــة وبفضــل قــربص. إىل ــة األدل ــيت اجلنائي  مســرح يف جمعــت ال

 الــيت الســابقة االســتنتاجات إثبــات مــن اللجنــة متكنــت ميــةاجلر

 الصـنع  اليدوي املنفجر اجلهاز فجر الذي الشخص بأن أفادت

 أســـنانه بيانـــات وأن العمـــر مـــن العشـــرينات أوائـــل يف كـــان

ــه إىل أشــارت ــيس أن ــاين ل ــت األصــل. لبن ــة ورحب  مــرة اللجن
__________ 

)١٩٥(  S/2006/760.  

بـاء مـن هـذا    -٣٣لالطالع علـى مزيـد املعلومـات انظـر الفـرع        )١٩٦(
ــرار       ــان والق ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــق بق الفصــل ا ملتعل

٢٠٠٦( ١٧٠١.(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 892/1582 
 

 واحلكومـة  السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  حكومة بتعاون أخرى

    التحقيق. يف اللبنانية

ــس واســتمع   ــة إىل ال ــن إحاط ــيس م ــة رئ  وإىل اللجن

    ولبنان. السورية العربية اجلمهورية ممثال ما أدىل بيانني

 أحــرز التحقيـق  أن إحاطتـه  يف اللجنــة رئـيس  وأوضـح   

 الطـب  حتقيقات وهي أوىل، أمهية ذات جماالت ثالثة يف تقدما

 أيضـا  وأشـار  املقـابالت.  وإجـراء  االتصـاالت  وحتليـل  الشرعي

ــان تعــاون أن إىل ــة مــع لبن ــاز اللجن ــة تعــاون وأن ممت  اجلمهوري

ــة ــة مــع الســورية العربي  وفعــال التوقيــت حســن يــزال ال اللجن

  .)١٩٧(بالتقرير املشمولة الفترة خالل عامة بصفة ومرضيا

 التحقيــــق يف احملــــرز بالتقــــدم لبنــــان ممثلــــة ورحبــــت  

 وكيــل مــع بالتعــاون مــل،تع اللبنانيــة احلكومــة أن وأوضــحت

 حمكمـة  إنشـاء  علـى  ومساعديه، القانونية للشؤون العام األمني

 حتظــى احملكمــة هــذه فكــرة أن إىل وأشــارت دويل طــابع ذات

  .)١٩٨(“لبنان يف واألكيد الواسع باإلمجاع”

 إليـه  خلص ما السورية العربية اجلمهورية ممثل وأوجز  

 بصــورة لجنـة ال مـع  التعـاون  واصـلت  حكومتـه  أن مـن  التقريـر 

 بـالتقرير.  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  املسـتويات  مجيـع  علـى  فعالة

 قيـام  مـن  السـورية  العربيـة  اجلمهورية ختوف أيضا جمددا وأكد

 تنشـده  عمـا  ختتلـف  ألغـراض  التحقيق باستخدام ثالثة أطراف

 مـن  كـثري  وعـدد  بلـده.  علـى  الضـغط  ممارسـة  قبيـل  مـن  اللجنة

ــة وريــةاجلمه فيهــا تعاونــت الــيت احلــاالت  مــع الســورية العربي

 املخصصـة  القضـائية  اللجنـة  املثـال،  سـبيل  على ومنها، اللجنة،

ــة مـــع والتنســـيق التعـــاون علـــى لإلشـــراف أنشـــئت الـــيت  جلنـ
__________ 

)١٩٧(  PV.5539 ٥-٢، الصفحات.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٨(

 الوثـائق  وتقـدمي  املقـابالت  إجراء لطلبات واالستجابة التحقيق

  .)١٩٩(حينها يف

ــودة ٥٥٦٩ اجللســة ويف   ــاين/ تشــرين ٢١ يف املعق  الث

 فيهــا، املشــاركة إىل لبنــان ممثلــة دعيــت الــيت ،٢٠٠٦ نــوفمرب

 مجلـة  ضـمن  فيـه  جـاء  الـس  باسـم  ببيـان  (بـريو)  الرئيس أدىل

  :)٢٠٠(الس أن أمور

أدان بشـــكل قـــاطع اغتيـــال وزيـــر الصـــناعة بيـــار اجلميـــل يف     
، وهـو رجـل وطـين كـان     ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢١بريوت يوم 

   لبنان؛  رمزا للحرية واالستقالل السياسي يف

وأدان أي حماولة دف لزعزعة االستقرار يف لبنان مـن خـالل     
  االغتيال السياسي أو غريه من أعمال اإلرهاب؛

ودعـــا مجيـــع األطـــراف يف لبنـــان واملنطقـــة إىل ضـــبط الـــنفس   
والتحلي باملسـؤولية عمـال علـى تفـادي املزيـد مـن تـدهور األوضـاع يف         

  لبنان؛

ن بشـكل كامـل يف احلـرب    وحث مجيع الدول علـى أن تتعـاو    
) ٢٠٠٤( ١٥٦٦ ) و٢٠٠١( ١٣٧٣علـــى اإلرهـــاب وفقـــا لقراراتـــه  

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٢٤ و

ورحب بتصميم حكومة لبنان والتزامها بـأن تقـدم إىل العدالـة      
ــاالت،       ــال وغــريه مــن االغتي ــوا ونظمــوا ودعمــوا هــذا االغتي مــن ارتكب

  ض.  وأكد تصميمه على دعم حكومة لبنان يف مساعيها هلذا الغر
  

ــارس  ٢٧املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ     ٢٠٠٧آذار/مـــــــ

  )  ٢٠٠٧( ١٧٤٨): القرار ٥٦٤٨  (اجللسة

ــة يف    األول/ كـــانون ١٨ يف املعقـــودة ٥٥٩٧ اجللسـ

 رســـالة  أعمالـــه  جـــدول يف الـــس  أدرج ،٢٠٠٦ ديســـمرب

 األمـني  من موجهة ٢٠٠٦ األول/ديسمرب كانون ١٢ مؤرخة
__________ 

  .٧-٥الصفحات   )١٩٩(

)٢٠٠(  S/PRST/2006/46.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

893/1582 11-02856 
 

 املقـدم  لسـادس ا التقريـر  ـا  حييـل  األمـن  جملس رئيس إىل العام

 يف اللجنـة  والحظـت  .)٢٠١(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنة من
 املشــمولة الفتــرة خــالل عــادت أــا أمــور، مجلــة يف تقريرهــا،

 قـربص  إىل مؤقتـا  انتقلـت  قـد  كانـت  أن بعد لبنان إىل بالتقرير

ــرة يف ــن الفتــــ ــه ٢٢ مــــ ــرين ١٣ إىل متوز/يوليــــ  األول/ تشــــ

 سياسـية  بيئـة  يف عملـت  وأـا  أمنيـة،  ألسـباب  ٢٠٠٦ أكتوبر

 تشــرين ٢١ يف اجلميــل بيــار الــوزير اغتيــال شــهدت متقلبــة

 اللجنـة  عملت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل الثاين/نوفمرب.

 يف والتحقيـق  اجلرميـة،  مسـرح  مـن  اموعـة  األدلـة  بلورة على
 املتصـلة  القضـية  جبوانـب  املتعلقـة  األدلـة  ومجـع  احملتملني، اجلناة

 إىل التقنيـة  املسـاعدة  أيضـا  اللجنـة  وقدمت لسياق.وا بالروابط

    اجلميل. بقضية يتعلق فيما اللبنانية السلطات

 تالهـا  اللجنـة،  رئـيس  مـن  إحاطـة  إىل الـس  واستمع  

 ولبنــان. الســورية العربيــة اجلمهوريــة ممــثال مــا أدىل بيانــان

 خـــروج إىل وأشـــار بالشـــرح التقريـــر اللجنـــة رئـــيس وتنـــاول

ــاهرات ــبرية مظـ ــب كـ ــال عقـ ــيد اغتيـ ــل السـ ــل اجلميـ  وتواصـ

 خاصــة حمكمــة بإنشــاء حيــيط الــذي املعقــد السياســي اخلطــاب

ــان. ــة رئـــيس وأكـــد للبنـ ــية يف التحقيـــق أن جمـــددا اللجنـ  قضـ

 والتحقيـق  اجلرميـة  مسـرح  أدلة بلورة على مركزا ظل احلريري

 رئـيس  ورحب ببعض. بعضهم وارتباط احملتملني اجلناة أمر يف

 أن إىل وأشــار اللبنانيــة احلكومــة جانــب مــن بالتعــاون اللجنــة

 تنظـر  وأـا  اجلميـل  السـيد  اغتيال يف التحقيق بدأت قد اللجنة

 أخــرى. وقضــايا القضــية تلــك بــني حمتملــة صــالت وجــود يف

 السـورية  العربية اجلمهورية بتعاون أيضا اللجنة رئيس ورحب

ــذي ــه وصــفه ال ــال التوقيــت حســن بأن ــرضٍ وفع ــا. وم  عموم

 منــها طلــب الــيت الــدول معظــم أن مــن بــالرغم أنــه إىل وأشــار

 قـدم  الـدول  بعض فإن إجيايب، بشكل ردت اللجنة مع التعاون
__________ 

)٢٠١(  S/2006/962.  

 اللجنـة  عمـل  إبطـاء  أو إعاقـة  إىل أدت ناقصة أو متأخرة ردود

ــى ــدة علــ ــهات. عــ ــن وأعــــرب جبــ ــه عــ  تتلقــــى أن يف ثقتــ

 خــالل الــدول مجيــع مــن والعاجــل الكامــل التعــاون اللجنــة

  .)٢٠٢(القادمة  الفترة

 اللجنـة  عمـل  يف التامـة  ثقتـها  عـن  لبنان ممثلة وأعربت  

 وقــد للتحقيــق الالزمــة املســاعدة مجيــع قــدم لبنــان إن وقالــت

 هويــة عــن الكشــف إىل سـيقود  الــذي اهلــام املفتــرق إىل وصـل 

 أنـه  والحظـت  دوليـة.  حمكمـة  أمـام  العدالـة  إىل وجلبـهم  اجلناة

  .)٢٠٣(ةاحملكم لتلك األساسي النظام مشروع إعداد مت قد

ــدد   ــل وشــ ــة ممثــ ــة اجلمهوريــ ــورية العربيــ ــى الســ  علــ

 اجلاريــة اجلهــود بشــأن التقريــر يف الــواردة اإلجيابيــة املعلومــات

ــيت ــذهلا الـ ــة تبـ ــة اجلمهوريـ ــورية العربيـ ــاء السـ ــا للوفـ  بالتزاماـ

 انطالقـا  يـأيت  بلـده  تعاون أن جمددا وأكد اللجنة. مع والتعاون

 مــن وحــذر غتيــالاال جرميــة يف احلقيقــة كشــف يف رغبتــه مــن

 لتســـــييس ثالثـــــة أطـــــراف عـــــن بالنيابـــــة املبذولـــــة اجلهــــود 

 أيضــا وطلــب بــالتحقيق. أبــدا هلــا صــلة ال الــيت االســتنتاجات

 لطلبــات بالكامــل متتثـل  مل الــيت العشــر األعضـاء  الــدول معرفـة 

  .)٢٠٤(اللجنة مع الكامل التعاون إىل ودعاها اللجنة

 آذار/ ٢١ يف املعقــــــــــــودة ٥٦٤٢ اجللســــــــــــة ويف  

 مؤرخـة  رسالة أعماله جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٧ ارسم

ــام األمــني مــن موجهــة ٢٠٠٧ آذار/مــارس ١٥ ــل الع  ــا حيي

 .)٢٠٥(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنـة  مـن  املقدم السابع التقرير

ــالة إىل الـــس انتبـــاه أفريقيـــا) (جنـــوب الـــرئيس ووجـــه  رسـ
__________ 

)٢٠٢(  PV.5597 ٥-٢، الصفحات.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٣(

  .٧-٦ع نفسه، الصفحتان املرج  )٢٠٤(

)٢٠٥(  S/2007/150.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 894/1582 
 

 نمـ  العـام  األمـني  إىل موجهـة  ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٠ مؤرخة
ــة ــان ممثل ــد فيهــا تطلــب لبن ــة متدي ــة والي ــران/ حــىت اللجن  حزي

 مجلــة يف تقريرهــا، يف اللجنــة والحظــت .)٢٠٦(٢٠٠٨ يونيــه

 يف املتمثـل  الرئيسـي  هـدفها  علـى  تركـز  ظلـت  أا الحظته، ما
 التقنيــة املســاعدة تقــدمي وكــذلك احلريــري، قضــية يف التحقيــق

ــلطات إىل ــة السـ ــق يف اللبنانيـ ــت يف التحقيـ ــرة سـ ــية عشـ  قضـ

 اللجنـة  أحـرزت  وقـد  اجلميـل.  بيار اغتيال ذلك يف مبا أخرى،

 امعـة  األدلـة  أشـكال  توسـيع  ويف جديـدة  أدلة مجع يف تقدما

ــات ويف ــدافع أن إثب ــة وراء الكــامن ال  باألنشــطة يتصــل اجلرمي

 يف احلالــة اللجنــة رئــيس ووصــف احلريــري. للســيد السياســية
 متديــد اللبنانيــة احلكومــة بطلــب ورحــب املســتقرة بغــري لبنــان

    واحدة. سنة ملدة اللجنة والية

 لبنـــان. وممثلـــة اللجنـــة رئـــيس مـــن كـــل ببيـــان وأدىل  

 اهلـام  التقـدم  علـى  وشدد بالشرح التقرير اللجنة رئيس وتناول

 املزيـد  مجـع  مواصـلة  خـالل  مـن  عديدة جماالت يف أحرز الذي

 املتعلقـة  األدلـة  أشـكال  وتوسـيع  اجلرميـة،  مسـرح  يف األدلة من

 وقـال  والسـياق.  بـالروابط  املتعلقة القضية نواحي وبناء باجلناة

 يتعلـق  فيمـا  اللبنانيـة  للسلطات الدعم تقدمي واصلت اللجنة إن

 إفــادات وحتليــل مقــابالت إجــراء طريــق عــن اجلميــل باغتيــال

ــهود ــطالع الشــ ــال واالضــ ــرعي الطــــب بأعمــ ــل الشــ  وحتليــ

 حليــلالت وإجــراء اجلرميــة مســرح أحــداث ومتثيــل االتصــاالت

 مــن املثمــر بالتعــاون أيضــا اللجنــة رئــيس ورحــب التســياري.

 السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  مـع  التعاون ووصف لبنان جانب

ــا. باملُرضــي ــة أن إىل وأشــار عموم ــادت، اللجن ــا يف أف  تقريره

 مــن متــأخرة جــاءت قــد الطلبــات علــى الــردود بــأن الســابق،
__________ 

)٢٠٦(  S/2007/159.  

 مجيـع  نوأ الطلبـات  هـذه  متابعة متت ولكن أعضاء دول عشر

    .)٢٠٧(اللجنة يرضي مبا تسويتها متت قد املتبقية املسائل

 الــيت الســنتني فتــرة يف أنــه إىل لبنــان ممثلــة وأشــارت  

 القتــل جــرائم اســتمرت احلريــري، رفيــق اغتيــال منــذ انقضــت

 وكــل لبنــان، يف اإلرهابيــة واهلجمــات السياســية واالغتيــاالت

 احلقيقــة ةمعرفــ علــى وإصــرارهم اللبنــانيني عــزم مــن زاد ذلــك

ــاء ــة. وإرسـ ــدم ورحبـــت العدالـ ــذي بالتقـ ــه الـ ــة أحرزتـ  اللجنـ

  .)٢٠٨(واحدة سنة ملدة اللجنة والية متديد وطلبت

ــة    ــودة يف  ٥٦٤٨ويف اجللسـ ــارس آذار/ ٢٧املعقـ ، ٢٠٠٧ مـ
جــــدول أعمالــــه الرســــالة املؤرخــــة     أدرج الــــس مــــرة أخــــرى يف  

ــارس  ١٥ ــد    ٢٠٠٧آذار/مـ ــابع املقـ ــر السـ ــا التقريـ ــل ـ ــيت حييـ ــن الـ م مـ
)٢٠٩(اللجنــة

ووجــه الــرئيس (جنــوب أفريقيــا) انتبــاه الــس إىل رســالة   .
موجهة إىل األمني العام مـن ممثلـة لبنـان     ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٠مؤرخة 

٢٠٠٨تطلب فيها متديد والية اللجنة حـىت حزيران/يونيـه   
)٢١٠(

ووجـه   .
ــرار؛      ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه الـ ــا انتبـ ــرئيس أيضـ ــرح   ٢١١الـ ــد طـ وقـ

مـــــد باإلمجــــــاع ودون مناقشـــــة بوصـــــفه القــــــرار    للتصـــــويت، واعت 
)٢١١(منها  ) الذي قرر مبوجبه الس مجلة أمور٢٠٠٧(  ١٧٤٨

:  

ــة حــىت      ــة اللجن ــه  ١٥مــدد والي ــن ٢٠٠٨حزيران/يوني ، وأعل
أفـادت اللجنـة بأـا     استعداده إلـاء هـذه الواليـة قبـل ذلـك التـاريخ إذا      

  أمتت تنفيذ واليتها؛  

ــة أن تواصــل ت    ــب إىل اللجن ــس عــن   وطل ــارير إىل ال ــدمي تق ق
  وقت تراه مناسبا.    التقدم احملرز يف التحقيق كل أربعة أشهر، أو يف أي

  
__________ 

)٢٠٧(  S/PV.5642 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦-٥ن املرجع نفسه، الصفحتا  )٢٠٨(

)٢٠٩(  S/2007/150.  

)٢١٠(  S/2007/159.  

)٢١١(  S/2007/171.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

895/1582 11-02856 
 

 ٢٠٠٧أيار/مـــــــــــايو  ٣٠املقـــــــــــرر املـــــــــــؤرخ    

  )  ٢٠٠٧( ١٧٥٧): القرار ٥٦٨٥  (اجللسة

 أيــــــــــار/ ٣٠ يف املعقــــــــــودة ٥٦٨٥ اجللســــــــــة يف  

 الـس  انتبـاه  املتحـدة)  (الواليـات  الـرئيس  وجه ،٢٠٠٧ مايو

 ٢٠٠٧ أيار/مـايو  ١٦ و أيار/مـايو  ١٥ مؤرختني رسالتني إىل

 األمــني مــن األمــن جملــس رئــيس إىل مــوجهتني التــوايل، علــى

ــام ــرار مشــروع وإىل ،)٢١٢(الع ــن مقــدم ق  وبلجيكــا إيطاليــا م

ــلوفاكيا ــا وسـ ــة وفرنسـ ــدة واململكـ ــدة والواليـــات املتحـ  املتحـ

  .)٢١٣(األمريكية

 أيـــار/ ١٤ مؤرخـــة رســـالة األوىل الرســـالة وأحالـــت  

 أن فيهـا  يـذكر  اللبناين الوزراء رئيس من موجهة ٢٠٠٧ مايو

 مـرده  لبنـان  يف حمكمـة  بإنشـاء  يتعلـق  فيمـا  حدث الذي املأزق

 برملانيــة جلســة عقــد إىل الــدعوة النــواب جملــس رئــيس رفــض

 االتفـاق  وعلى للمحكمة األساسي النظام على رمسيا للتصديق

 عـن  أعربت الربملانية بيةاألغل أن رغم املتحدة األمم مع الثنائي

 مسـاع  مـن  بذل ما إن الوزراء رئيس وقال للمحكمة. تأييدها

 مسـدود  طريق إىل العملية الناحية من وصل قد للتصديق حملية

ــه ــرغم علــى وإن ــد مــن ال  إلنشــاء املعلــن املعارضــة أعضــاء تأيي

 إزاء حتفظـات  مـن  لـديهم  مـا  يناقشـوا  أن رفضـوا  فقد احملكمة،

 احلكومـة  أن علـى  شدد فقد ولذا عليه. ملتفقا األساسي النظام

 أن االسـتعجال،  سـبيل  علـى  األمـن،  جملـس  إىل تطلب اللبنانية

 جملــس اختـاذ  أن إىل وأشــار واقعـا.  أمــرا اخلاصـة  احملكمــة جيعـل 

 أولتـها  الـيت  األمهيـة  مع سيتفق احملكمة بشأن ملزما قرارا األمن

 التـأخري  مـن  يـدا مز وأن البداية، منذ املسألة هلذه املتحدة األمم
__________ 

)٢١٢(  S/2007/281   وS/2007/286.  

)٢١٣(  S/2007/315.  

 وبالسـلم  لبنـان  باستقرار الضرر أشد سيلحق احملكمة إنشاء يف

  .)٢١٤(املنطقة يف واألمن

 مؤرخـــــة رســــالة  فأحالــــت  الثانيــــة،  الرســــالة  أمــــا   

 فيهـا  يشـري  اللبنـاين  الـرئيس  مـن  موجهة ٢٠٠٧ أيار/مايو ١٥

 ألنـه  أسـفه  عـن  فيهـا  ويعرب اللبناين، الوزراء رئيس رسالة إىل

 األمــن جملــس لــزج احلقــائق علــى والتمويــه الطــاتاملغ إىل جلــأ

 تـوخى  الـوزراء  رئـيس  أن ويفيـد  ،“أهدافـه  عـن  خيرج ما يف”

ــق نصــرة إىل الســعي” ــانيني مــن فري ــى اللبن ــق عل  .“آخــر فري

 طالـب  مـن  أول كـان  أنـه  مـن  الـرغم  على أنه الرئيس وأوضح

 ألحكــام وفقــا يــتم مل احملكمــة إقــرار فــإن دويل، حتقيــق إجــراء

 الدوليـــة، املعاهـــدات علـــى باملوافقـــة الصـــلة ذات الدســـتور

 سـواه  دون اجلمهوريـة  بـرئيس  ينـيط  الـذي  احلكـم  ذلك يف مبا

 أن وأضـــاف النـــواب. جملـــس إىل القـــوانني مشـــاريع إحالـــة

 عنــدما والدســتورية امليثاقيــة شــرعيتها فقــدت احلاليــة احلكومــة

 أن علـى  وشـدد  .“وازنـة  طائفـة  مـن  كامل فريق” عنها غاب

 جتـاوزا ” يشـكل  األمـن  جملـس  قبـل  مـن  مباشـرة  كمـة احمل إقرار

 علــى العواقــب بــأوخم” يهــدد مــا وهــذا “الدســتورية لآلليــة

  .)٢١٥(“األهلي والسلم البالد استقرار

ــان وأدىل    الــس أعضــاء معظــم اجللســة تلــك يف ببي

  .)٢١٦(لبنان  وممثلة

 اخلاصـة  احملكمـة  إنشـاء  يؤيد وفده أن قطر ممثل وذكر  

ــع ــك وم ــرى ذل ــرار روعمشــ أن ي ــروض الق ــى املع ــس عل  ال

 علـى  كـان  وفـده  أن وأكـد  .“قانونية جتاوزات” على ينطوي

ــرار مشـــروع يف للنظـــر اســـتعداد  مقـــدمي إصـــرار ولكـــن القـ
__________ 

)٢١٤(  S/2007/281.املرفق ،  

)٢١٥(  S/2007/286.املرفق ،  

  مل يدل ممثلو غانا وبنما والكونغو ببيانات.  )٢١٦(
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ــى املشــروع ــه عل ــن الســابع الفصــل مبوجــب تقدمي ــاق، م  امليث

 املتخـذة  األمـن  جملـس  قـرارات  جلميـع  امللـزم  الطابع من بالرغم

 وهــو لــه احملــدد اهلــدف يتجــاوز أمــر ،)٢١٧(٢٥ املــادة مبوجــب

 االســتقرار  يهــدد  أن وميكــن  احملكمــة، إنشــاء  علــى  املصــادقة

  .)٢١٨(البلد  يف

 التصـويت  عـن  باالمتنـاع  قـراره  إندونيسـيا  ممثل وعلّل  

 احلكومـة  مـن  طلـب  إىل فعـال  يسـتند  القـرار  مشروع بأن قائال

 صـوت  وجـود  عـدم  يراعـي  أن للمجلـس  ينبغي أنه إال اللبنانية

 القـرار  مشـروع  أن إىل أيضـا  وذهـب  اللبنـانيني.  ادةللقـ  موحد

 الدســـتورية اإلجـــراءات يتجـــاوز أن ميكـــن احلاليـــة بصـــيغته

ــة والعمليـــات ــة الوطنيـ  امليثـــاق مـــن )٧( ٢ املـــادة وأن اللبنانيـ

ــوفر ال ــة األســس للمجلــس ت ــز الــيت القانوني ــه جتي ــاول أن ل  يتن

 أن علــى وشــدد .)٢١٩(طابعهــا يف داخليــة أساســا هــي مســائل

 املصـاحل  خيـدم  ال الوطنيـة  الدسـتورية  العملية يف القوي تدخلال

  .)٢٢٠(اللبناين للشعب الكربى

 تـتمكن  أن يف األمـل  عـن  أفريقيا جنوب ممثل وأعرب  

ــراف ــة األط ــن اللبناني ــتخدام م ــرة اس  مشــروع يف احملــددة الفت

 مـن  بـدال  حمكمـة  إنشـاء  بشـأن  اتفاق إىل طوعا للتوصل القرار

 املناسـب  غـري  مـن  إن قـال  أنـه  بيـد  م.علـيه  الس يفرضها أن

 يف ســيما ال لبنــان، علــى القــرار هــذا يفــرض أن األمــن لــس
ــار ــابع الفصـــل إطـ ــاق، مـــن السـ ــه امليثـ ــاوز ذلـــك يف ألنـ  يتجـ

 بالتــايل ويغفــل اللبنــاين، الدســتور يقتضــيها الــيت اإلجــراءات
__________ 

مـن امليثـاق،    ٢٥لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن املادة   )٢١٧(
  انظر الفصل السابع، اجلزء الثاين.

)٢١٨(  S/PV.5685 ٣-٢، الصفحتان.  

لالطالع على مزيد من املعلومـات عمـا دار مـن نقـاش يف هـذه        )٢١٩(
) من امليثاق، انظر الفصـل الثـاين   ٧( ٢اجللسة فيما يتعلق باملادة 

  دال. -عشر، اجلزء أوال 

)٢٢٠(  S/PV.5685 ٤، الصفحة.  

 لـس  ينبغـي  أنـه  إىل أيضا وأشار لبنان. سيادة احترام ضرورة

 السياســة  يف اآلخــر  دون طــرف  إىل منحــازا  يبــدو  أال األمــن 

 موافقــة دون مــن احملكمــة بفــرض قــرارا وأن اللبنانيــة الداخليــة

 باالسـتقرار  بشـدة  املسـاس  إىل سـيؤدي  املعنيـة  األطـراف  مجيـع 

 سريســيها الــيت الســابقة مــن أيضــا وحــذر لبنــان. يف السياســي

  .)٢٢١(القرار مشروع

 تـؤدي  لـن  اصةاخل احملكمة أن على الصني ممثل وشدد  

ــا دورا ــهام يف حقيقـ ــة يف اإلسـ ــة إقامـ ــون العدالـ ــالم وصـ  السـ

ــت إذا إال واالســتقرار ــدعم حظي ــامل ب ــن ش ــع م ــات مجي  الفئ

ــة. ــن اللبناني ــاء أن وأعل ــة إنش ــو احملكم ــا ه ــأن أساس  لبنــاين ش

 مـن  السـابع  بالفصـل  االحتجـاج  من قلقه عن وأعرب داخلي.

 اختــاذ خـالل  مـن  ةالتشـريعي  لبنـان  أجهـزة  يتجـاوز  ألنـه  امليثـاق 

 القـــرار. مشـــروع نفـــاذ بـــدء تـــاريخ بشـــأن تعســـفي قـــرار

ــدخل ســابقة القــرار مشــروع يشــكل أن مــن أيضــا وحــذر  لت

 لـدول  التشريعي واالستقالل الداخلية الشؤون يف األمن جملس

  .)٢٢٢(سيادة  ذات

 مـن  القـرار  مشـروع  يف الروسـي  االحتـاد  ممثل وشكك  

ــة ــة الناحي ــدة ألن نظــرا القانوني ــة املعاه ــني املربم ــانني ب  - الكي

 نفاذهـا  يبـدأ  أن طبيعتها حبكم ميكن ال - املتحدة واألمم لبنان

 أن وذكـر  فقـط.  واحـد  طـرف  يتخـذه  قـرار  جمـرد  أسـاس  على

 وأن امليثـاق  مـن  السـابع  الفصـل  إىل لإلشـارة  مـربرا  هناك ليس

 أن إىل وأشـــار لبنــان.  بســيادة  مساســـا ميثــل  القــرار  مشــروع 

 بالنســبة  إال يــتم  مل امليثــاق  مــن  لســابع ا الفصــل  إىل االســتناد

 وروانـدا  السـابقة  ليوغوسالفيا الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني

 احلـرب،  وجـرائم  اجلماعيـة  اإلبـادة  جبـرائم  تتعلقان أما حيث

 اخلاصـة  احملكمـة  واختصـاص  الـدويل.  الطـابع  ذات اجلرائم أي
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

  .٥نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٢٢(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 ةخمتلطــ هيئــة عــن عبــارة ألــا اجلــرائم تلــك يشــمل لــن للبنــان
 اجلنائيـة  اإلجـراءات  أسـاس  علـى  وتعمل احلكومة فيها تشارك

 مجيـع  آراء إىل االستماع ضرورة على وشدد لبنان. يف املطبقة

 رسـالة  إىل أيضـا  اإلشـارة  املستصـوب  مـن  أنه مؤكدا اللبنانيني

  .)٢٢٣(الوزراء رئيس رسالة إىل إضافة اللبناين، الرئيس

ــرح مث   ــا) (جنــوب الــرئيس ط  رارالقــ مشــروع أفريقي

 شـــيء، ال مقابـــل أصـــوات ١٠ بأغلبيـــة واعتمـــد للتصـــويت؛

 وإندونيسـيا  الروسـي  (االحتاد التصويت عن أعضاء ٥ وامتناع

 القــــــرار بوصــــــفه وقطــــــر)، والصــــــني أفريقيــــــا وجنــــــوب

    منها: أمور مجلة الس مبوجبه قرر الذي )٢٠٠٧(  ١٧٥٧

ــم       ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــرفا مبوجـــب الفصـ ــرر، متصـ قـ
يبــدأ ســريان أحكــام الوثيقــة املرفقــة املتعلقــة بإنشــاء حمكمــة  املتحــدة، أن

ميمة امللحقــــة ــــا، اعتبــــارا مــــن خاصــــة للبنــــان، مبــــا يف ذلــــك الضــــ
ذلـك التـاريخ    ، ما مل تقدم حكومة لبنان قبـل ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٠

  املرفقة؛    ) من الوثيقة١( ١٩إخطارا مبوجب املادة 

شــاور مــع احلكومـــة   وينبغــي حتديــد موقــع مقــر احملكمــة بالت       
ــة ويكــون ذلــك رهنــا بــإبرام اتفــاق للمقــر بــني األمــم املتحــدة          اللبناني

  والدولة اليت تستضيف احملكمة؛  

وطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ، بالتنســيق مــع احلكومــة         
اللبنانيــة عنــد االقتضــاء، اخلطــوات والتــدابري الالزمــة إلنشــاء احملكمــة        

م تقريـرا إىل الـس عـن تنفيـذ هـذا      اخلاصة يف الوقت املناسـب وأن يقـد  
    .ذلك بشكل دوري  يوما، وبعد ٩٠القرار يف غضون 

ــم التصــويت، وبعــد   ــل تكل  باختــاذ فرحــب فرنســا ممث

ــه الحــظ الــذي القــرار  احلكومــة مــن لطلــب اســتجابة أتــى أن

 حزيـــران/ ١٠ يف النفـــاذ حيـــز يـــدخل ســـوف وأنـــه اللبنانيـــة

ــه ــا ،٢٠٠٧ يوني ــتم مل م ــيد حــل إىل التوصــل ي ــة. اخل  لألزم

 العدالــة هــي: ثالثــة ألســباب هــام القــرار أن أيضــا وأوضــح
__________ 

  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٢٣(

 أن ميكنــه الـس  أن وأكــد األمـن.  جملــس ومصـداقية  والسـالم 

  .)٢٢٤(املأزق باستمرار يقبل مل بأنه يفخر

 مـدروس  رد بأنـه  القرار املتحدة اململكة ممثل ووصف  

 قدمتـــه لطلـــب اســـتجابة الصـــحيحة بالطريقـــة الـــس اختـــذه

 املسـتمر  املـأزق  مـن  للخروج إجراءات باختاذ اللبنانية مةاحلكو

 مبوجـب  اختـذ  القـرار  أن وأضـاف  الداخلية. لبنان إجراءات يف

 جعلــه أجــل مــن املتحــدة األمــم ميثــاق مــن الســابع الفصــل

 علـــــى ينطـــــوي ال الســـــابع الفصـــــل اســـــتعمال وأن ملزمـــــا

  .)٢٢٥(أخرى  داللة  أي

ــل ووصــف   ــريو ممث ــرار ب ــق بوصــفه الق ــدالو الطري  حي

 اخلاصـة  احملكمـة  بإقامـة  املتعلـق  التشـريعي  املـأزق  مـن  للخروج

 إىل لبنـان  يف األطـراف  يتوصـل  أن يف أمله عن وأعرب للبنان.

ــول قبــــل داخلــــي حــــل ــرار دخــ ــاذ، حيــــز القــ ــدد النفــ  وشــ

 هــذه نطــاق تتجــاوز ســابقة القــرار يشــكل أال ضــرورة علــى

  .)٢٢٦(بعينها احلالة

 جملـــس إن يكيـــةاألمر املتحـــدة الواليـــات ممثـــل وقــال   

ــر األمـــن ــاذه أظهـ ــرار باختـ ــه القـ ــة التزامـ ــع بالعدالـ ــد ووضـ  حـ

 يف السياســـــية االغتيـــــاالت وردع العقـــــاب مـــــن لإلفـــــالت
 بأنفسـهم  صـدقوا  اللبنانيني أن لو األفضل من وكان املستقبل.

 مجيـع  جربـت  ولكـن  األساسـي،  ونظامهـا  احملكمـة  اتفـاق  على

 بتحمــــل بالنــــوا جملـــس  رئــــيس إلقنـــاع  املمكنــــة الوســـائل 

 إجـراء  اختاذ ميكن حبيث الربملان عقد عن الدستورية مسؤوليته

  .)٢٢٧(طائل بال ولكن احملكمة، بشأن ائي
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٥(

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٦(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٧(
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ــرب   ــا إيطاليـــا ممثلـــو وأعـ  عـــن وســـلوفاكيا وبلجيكـ

  .)٢٢٨()٢٠٠٧( ١٧٥٧ للقرار تأييدهم

 عـن  بـالقرار،  ترحيبـه  معـرض  يف لبنـان،  ممثـل  وأعـرب   

 الـيت  والـدول  القـرار  لصاحل صوتت اليت الدول من لكل شكره

ــع أكــد إذ التصــويت، عــن امتنعــت ــذلك اجلمي ــن ب ــد م  جدي

 حبريــة اإلضــرار دون وباحليلولــة العدالــة مبــدأ بأمهيــة التــزامهم

ــه جديــد مــن وأكــد ســيادته. وتقــويض لبنــان  أي تــدخر مل أن

 أن إال اللبنـاين  الدسـتوري  ألحكـام  وفقـا  احملكمة إلقرار فرصة

 احملكمــة إنشــاء ملناقشــة نعقــاداال مــن يــتمكن مل النــواب جملــس

ــم ــم رغ ــة دغ ــذلك. األغلبي ــى وشــدد ل ــرار أن عل ــين ال الق  يع

 سـيادة  تعزيز على سيساعد ولكن ،“آخر على فريق انتصار”

 رادعــــا  ويشــــكل الدميقراطيــــة، دعــــائم  ويوطــــد القــــانون،

  .)٢٢٩(اإلرهابية  لألعمال
  

ــؤرخ     ــرر املــــــ ــه  ١٣املقــــــ  ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــ

  الرئيس  بيان من :)٥٦٩٤  (اجللسة

ــة    ، ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ١٣املعقـــودة يف  ٥٦٩٤يف اجللسـ
)٢٣٠(أدىل الــرئيس (بلجيكــا) ببيــان باســم الــس 

جــاء فيــه ضــمن مجلــة   
  ن الس:  أأمور 

م اإلرهـــايب الـــذي وقـــع يف بـــريوت أدان إدانـــة قاطعـــة اهلجـــو  
وأودى حبيـــاة مـــا ال يقـــل عـــن تســـعة      ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ١٣ يف

وتسـبب يف إصـابة عـدة    عضـو الربملـان وليـد عيـدو،     أشخاص من بينهم 
  أشخاص آخرين؛

وأدان أي حماولة لزعزعة استقرار لبنان بوسائل منـها االغتيـال     
  السياسي أو غريه من األعمال اإلرهابية؛

__________ 

  .٨املرجع نفسه الصفحة   )٢٢٨(

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٩(

)٢٣٠(  S/PRST/2007/18.  

وأهـاب جبميــع األطــراف يف لبنـان واملنطقــة أن تتحلــى بضــبط     
  احلالة يف لبنان؛النفس وباملسؤولية من أجل احليلولة دون زيادة تدهور 

الـــــدول علـــــى أن تتعـــــاون  وحـــــث جملـــــس األمـــــن مجيـــــع  
) ٢٠٠١( ١٣٧٣فقــــا لقراراتـــــه  مكافحــــة اإلرهــــاب و   يف بالكامــــل 

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٢٤) و ٢٠٠٤(  ١٥٦٦ و

وطلب إىل األمني العام أن يواصـل متابعـة احلالـة يف لبنـان عـن        
  كثب وأن يقدم له تقارير منتظمة عن ذلك.  

  
املعقـودة   ٥٧١٩رت يف اجللسـة  املـداوالت الـيت دا    

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٩يف 

 متـــــــــوز/ ١٩ يف املعقـــــــــودة ٥٧١٩ اجللســـــــــة يف  

 مؤرخـة  رسـالة  أعمالـه  جـدول  يف الس أدرج ،٢٠٠٧ يوليه

ــه ١٢ ــن موجهــة ٢٠٠٧ متوز/يولي ــام األمــني م ــيس إىل الع  رئ

ــس ــل ال ــا حيي ــر فيه ــامن التقري ــدم الث ــن املق ــة م ــق جلن  التحقي

ــة ــر، هــذا ويف .)٢٣١(قلةاملســت الدولي ــة، ذكــرت التقري  يف اللجن
 مـن  لـديها  مـا  لكـل  شـامال  استعراضـا  أجـرت  أـا  أمور، مجلة

 التحقيقــات بكــل تتعلــق واســتنتاجات وحتلــيالت معلومــات

 اخلصـوص،  وجـه  علـى  اللجنة، أحرزت وقد واحلالية. السابقة

 الـذي  االنتحـاري  اهلجـوم  منفـذ  ويـة  يتعلق فيما التقدم بعض

 أيضــا اللجنــة ورحبــت الصــنع. اليــدوي املنفجــر ازاجلهــ فجــر

    التحقيق. يف ولبنان السورية العربية اجلمهورية بني بالتعاون

ــس واســتمع   ــة إىل ال ــن إحاط ــيس م ــة رئ  وإىل اللجن

 بالشـرح  التقريـر  اللجنة رئيس وتناول لبنان. ممثل به أدىل بيان

 بنوع يتعلق فيما اللجنة إليها خلصت اليت االستنتاجات وأكد

ــة ــرات وكميــ ــتخدمة املتفجــ ــداء يف املســ ــى االعتــ ــق علــ  رفيــ

ــري، ــوع احلري ــذي اجلهــاز ون ــة لتفجريهــا اســتخدم ال  واحلاوي

 عــن فضــال الصــنع، اليــدوي املنفجــر اجلهــاز لنقــل املســتخدمة
__________ 

)٢٣١(  S/2007/424.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

899/1582 11-02856 
 

 مـن  امليتسوبيشـي  شـاحنة  بـأن  وأفاد للتفجري. الدقيقة الظروف

 يف سـرقت  املتفجـر  اجلهـاز  لنقـل  استخدمت اليت Canter طراز
 نقلـت  مث ومن املتحدة العربية اإلمارات إىل شحنها قبل اليابان

ــان. مشــال إىل ــة رئــيس وأشــار لبن  التحقيــق أن إىل أيضــا اللجن

 األنشـطة  على التركيز يف لالغتيال احملتملة الدوافع نطاق ضيق

 واألحـداث  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القـرار  اختـاذ  قبيـل  من السياسية

 نتـائج  وتصـور  حلـود  إميـل  رئيسالـ  واليـة  بتمديد أحاطت اليت

ــات ــة االنتخاب ــام الربملاني ــاد .٢٠٠٥ لع ــأن أيضــا وأف ــة ب  اللجن

 وليـد  النائـب  باغتيـال  يتعلق فيما اللبنانية السلطات مع تتعاون

ــدو ــبعة عيـ ــخاص وسـ ــرين أشـ ــط يف آخـ ــريوت وسـ  ١٣ يف بـ

ــه ــب .٢٠٠٧ حزيران/يونيـ ــاون ورحـ ــني بالتعـ ــة بـ  اجلمهوريـ

 مـن  العديـد  إىل باإلضـافة  التحقيـق،  يف ولبنـان  السورية العربية

 املشـــمولة الفتـــرة خـــالل الـــدعم تـــوفر الـــيت األخـــرى الـــدول

 حلــها مت قــد التحقيــق جمــاالت مــن عــددا أن وذكــر بــالتقرير.

 بأمســاء وضــعت قــد قائمــة وأن اللجنــة عنــه ترضــى حنــو علــى

ــذين األشــخاص ــد ال ــون ق ــورطني يكون ــب بعــض يف مت  جوان

ــة. ــال اخلتــام، ويف اجلرمي ــة سرئــي ق ــأن مــن إن اللجن  هــذه ش

 مرحلـة  مـن  االنتقـال  يف مفيدة بداية نقطة تكون أن املعلومات

  .)٢٣٢(للبنان اخلاصة احملكمة مرحلة إىل اللجنة

 ورحـب  للجنـة  العالية باملهنية لبنان ممثل أشاد مث ومن  

 بالشــكر وتوجــه التحقيــق. يف أحرزتــه الــذي الواضــح بالتقــدم

 بشـأن  اللبنانية السلطات إىل عدةاملسا لتقدميها اللجنة إىل أيضا

 رفيـــق اغتيـــال أعقبـــت الـــيت اإلرهابيـــة واالغتيـــاالت اجلـــرائم

  .)٢٣٣(احلريري
  

__________ 

)٢٣٢(  PV.5719 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٣(

ـــ    ــرر املـــــ ــبتمرب  ٢٠ ؤرخاملقــــــ  ٢٠٠٧أيلول/ســــــ

  بيان من الرئيس  ):٥٧٤٧  (اجللسة

 أيلول/سبتمرب ٢٠ يف املعقودة ٥٧٤٧ رقم اجللسة يف  

ــه  الــس باســم ببيــان (فرنســا) الــرئيس أدىل ،٢٠٠٧ جــاء في
    :)٢٣٤(ضمن مجلة امور ان الس

ــع     ــذي وقــ ــايب الــ ــوم اإلرهــ يف بــــريوت يف  أدان بشــــدة اهلجــ
وأودى حبياة ما ال يقل عن سـبعة أشـخاص،    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩

  من ضمنهم النائب أنطوان غامن؛  

ــع االغتيــاالت الــيت      اســتهدفت الزعمــاء اللبنــانيني،   وأدان مجي
، وطالــب بــالكف فــورا ٢٠٠٤أكتــوبر يف ذلــك منــذ تشــرين األول/ مبــا

عــــن اللجــــوء إىل التخويــــف والعنــــف ضــــد ممثلــــي الشــــعب اللبنــــاين  
  واملؤسسات اللبنانية؛  

  ودعا إىل إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؛  

وأكــد مــن جديــد دعمــه الكامــل لكــل اجلهــود الــيت تبــذل يف     
ــائم املؤسســـات        ــيخ دعـ ــاب، وترسـ ــل مكافحـــة اإلرهـ ــن أجـ ــان مـ لبنـ

راطية عرب احلوار الوطين، ومواصـلة بسـط سـلطة احلكومـة اللبنانيـة      الدميق
  على مجيع أحناء األراضي اللبنانية.  

  
املعقـودة   ٥٧٩٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥يف 

 كــــــــــانون ٥ يف املعقــــــــــودة ٥٧٩٠ اجللســــــــــة يف  

 لةرسـا  أعماله جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٧ األول/ديسمرب

 األمـني  مـن  موجهـة  ٢٠٠٧ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٢٨ مؤرخة

 مـن  املقـدم  التاسع التقرير ا حييل األمن جملس رئيس إىل العام

 ذكـرت  التقريـر،  هـذا  ويف .)٢٣٥(املسـتقلة  الدولية التحقيق جلنة

 كـان  وتقـدمها  اللجنـة  أنشـطة  وترية أن أمور، مجلة يف اللجنة،
__________ 

)٢٣٤(  S/PRST/2007/34.  

)٢٣٥(  S/2007/684.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 900/1582 
 

 عـدد  بشـأن  مـرضٍ  فهـم  إىل بالتوصـل  للجنـة  ومسحـا  مشجعني

 النتـائج  مـن  الكـثري  التاسـع  التقريـر  وأكد التحقيق. جماالت من

 عـن  تفصـيال  أكثر وصفا وقدم السابق التقرير إليها توصل اليت

 أساسـية  فرضـية  حـددت  فقـد  االنتحـاري؛  اهلجـوم  منفـذ  هوية

 اهــول الرجــل أن يعتقــد األوســط الشــرق مــن معينــة منطقــة

 لنـوع  االنتحـاري  اهلجـوم  منفذ تعرض وقد إليها؛ ينتمي اهلوية

 ذخــائر قــرب وجــوده بســبب رمبــا الرصــاص مــادة مــن حمــدد

 مـن  إمـا  قريبـا  يعـيش  كـان  أنـه  إىل يشري الذي األمر عسكرية،

ــزاع منطقــة  بشــكل األســلحة فيهــا تســتخدم منطقــة مــن أو ن

ــتظم. ــا اللجنـــة وبينـــت منـ  إىل تقـــدمها الـــيت املســـاعدة أيضـ

 تتـرابط  الـيت  والطريقـة  أخـرى  ضـية ق ١٨ يف اللبنانية السلطات

 قـدرات  لـديهم  يـزال  ال اجلنـاة  بأن وأفادت القضايا، هذه فيها

    بريوت. يف النطاق وواسعة متطورة عملياتية

ــس واســتمع   ــة إىل ال ــن إحاط ــيس م ــة رئ  وإىل اللجن

 بالشـرح  التقريـر  اللجنة رئيس وتناول لبنان. ممثل به أدىل بيان

 القائمـــة بـــني الـــربط يف نشـــطة كانـــت اللجنـــة أن إىل فأشـــار

 يف غـامن  أنطـوان  النائـب  اغتيـال  قبيـل  مـن  القضـايا  من املتزايدة
 لبنـان  يف قتـل  الـذي  السـادس  النائـب  وهو أيلول/سبتمرب، ١٩

 احلريـري  قضـية  بـني  بـالروابط  يتصـل  وفيمـا  .٢٠٠٥ عام منذ

 إىل اللجنــة رئــيس أشــار األخــرى، عشــرة الثمــاين والقضــايا

 وطريقـة  اهلجمـات،  طـابع  بـني  مشتركة قواسم وجود احتمال

ــذ، ــات التنفي ــدوافع الضــحايا وخلفي ــة. وال  أن وأوضــح املمكن

 قضـية  مـن  رئيسـية  جماالت عدة يف أيضا تقدما أحرزت اللجنة

 اشـتريا  اللـذين  بـالرجلني  احمليطـة  الوقـائع  ذلـك  يف مبا احلريري،

 واملنطقــة  اهلجــوم؛  يف اســتخدمت  الــيت  امليتسوبيشــي  شــاحنة 

ــ ــة االنتحــاري؛ اهلجــوم منفــذ هلــا ينتمــي الــيت ةاجلغرافي  وكيفي

 املنفجـــر اجلهــاز  حباويــة  املتعلقـــة والوقــائع  لبنــان؛  إىل دخولــه 

ــة الصــــنع اليــــدوي ــتفجري؛ إطــــالق يف املســــتخدمة واآلليــ  الــ

 اللجنــة رئــيس ورحــب احملــتملني. باجلنــاة املتعلقــة واملعلومــات

 أن أوضــحو ولبنــان الســورية العربيــة اجلمهوريــة بــني بالتعــاون

ــة ــل اللجن ــى تعم ــأمني عل ــة ت ــال عملي ــب إىل سلســة انتق  مكت

  .)٢٣٦(للبنان اخلاصة للمحكمة العام املدعي

ــل ورحــب   ــان ممث ــدم لبن ــذي بالتق ــه ال ــة. أحرزت  اللجن

 التحقيقــات يف تكمــن نقطــة أخطــر أن علــى خصوصــا وشــدد

 يف السـريع  التنقـل  علـى  قـادرين  يزالون ال اجلناة أن أثبتت اليت
 واســــعة عملياتيــــة قــــدرات لــــديهم تــــزال ال كمــــا بــــريوت

  .)٢٣٧(ومتطورة
  

 ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب  ١٢ املقــرر املــؤرخ  

  من الرئيس  بيان ):٥٨٠٠(اجللسة 

 كـــانون األول/ ١٢املعقـــودة يف  ٥ ٨٠٠يف اجللســـة   

ــمرب ــم   ٢٠٠٧ ديســـ ــان باســـ ــا) ببيـــ ــرئيس (إيطاليـــ ، أدىل الـــ
  :جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس )٢٣٨الس(

ــدا،       ــارات اهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــع يف بعب أدان بأشــد العب
، وأدى إىل مصـرع العميـد   ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٢لبنان، يف 

فرنســوا احلــاج يف اجلــيش اللبنــاين وإىل مقتــل وإصــابة عــدة أشــخاص       
  آخرين؛  

وأعــرب عــن عميــق تعاطفــه وتعازيــه ألســر الضــحايا واجلــيش    
؛ وأعــرب عــن إدانتــه الشــديدة هلــذه احملاولــة   اللبنــاين واحلكومــة اللبنانيــة 

الراميــة إىل زعزعــة اســتقرار املؤسســات اللبنانيــة، ويتعلــق األمــر يف هــذه  
  احلالة اخلاصة باجليش اللبناين؛

وأكد من جديد إدانته مجيع االغتياالت اليت اسـتهدفت القـادة     
ــوبر      ــذ تشــرين األول/أكت ــيت حصــلت من ــانيني، وخباصــة ال ، ٢٠٠٤اللبن

ب باإلاء الفوري الستخدام الترهيب والعنف ضـد ممثلـي الشـعب    وطال
  اللبناين واملؤسسات اللبنانية؛  

__________ 

)٢٣٦(  PV.5790 ٦-٢، الصفحات.  

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٧(

)٢٣٨(  S/PRST/2007/47.  
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وشدد على أن حماكمة مرتكيب هذه اجلرمية البشـعة ومنظميهـا     
ومموليها تكتسي أمهية بالغـة، وأعـرب عـن عزمـه علـى تقـدمي الـدعم إىل        

د حتقيقـا هلـذه   احلكومة اللبنانية يف مـا تبذلـه مـن جهـود وتبديـه مـن تعهـ       
  الغاية؛  

وأشار إىل دعمه جهود األمني العام الراميـة إىل إنشـاء احملكمـة      
اخلاصة للبنان يف موعدها باعتبارها وسـيلة إلـاء اإلفـالت مـن العقـاب      

  يف لبنان وملنع حصول مزيد من االغتياالت فيه؛

وشدد على أنه ال ينبغي ألي حماولة لزعزعة اسـتقرار لبنـان أن     
 ون إجراء انتخابات رئاسية حـرة ونزيهـة، دون إبطـاء، مبـا يتفـق     حتول د

تـــدخل أو تـــأثري أجـــنيب ويف ظـــل  وقواعـــد الدســـتور اللبنـــاين، دون أي
  االحترام الكامل للمؤسسات الدميقراطية.  

    
  تقرير األمني العام عن الشرق األوسط    - هاء
  

 ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٢املقــرر املــؤرخ   

  من الرئيس  بيان ):٥٥٨٤(اجللسة 

 كــــــــانون  ١٢ يف املعقــــــــودة  ٥٥٨٤ اجللســــــــة يف  

 أعمالـه  جـدول  يف األمـن  جملس أدرج ،٢٠٠٦ األول/ديسمرب

 األمـني  والحـظ  .)٢٣٩(األوسـط  الشـرق  عـن  العام األمني تقرير

 يف السـائد  االسـتقرار  عـدم  أن أمـور،  مجلة يف تقريره، يف العام
 مـــنواأل للســـلم إقليمـــي حتـــد أكـــرب شـــكل األوســـط الشـــرق

 للصـراع  وشـاملة  عادلة تسوية إىل التوصل عدم وأن الدوليني،

 يشــكل اخلصـوص،  وجـه  علـى  يـزال،  ال اإلسـرائيلي  - العـريب 

 املنطقـــة. يف االســـتقرار وعـــدم لإلحبـــاط الرئيســـي املصـــدر

 )٢٤٠(الرباعيـة  اموعـة  أعـدا  الـيت  الطريق خريطة أن وأوضح

 الـيت  األخـرية  تالسـنوا  مدار على الوحيدة الوثيقة هي تزال ال

 ســواء، حــد علــى واإلســرائيليون الفلســطينيون القــادة قبلــها
__________ 

)٢٣٩(  S/2006/956.  

)٢٤٠(  S/2003/529.املرفق ،  

 العـام  األمني وناشد األمن. وجملس العربية الدول إىل باإلضافة

 الـــذي للتحـــدي بنـــاءة اســتجابة  إىل التوصـــل الـــدويل اتمــع 

 إىل ودعــا املنطقــة، يف للشــعوب الدميقراطيــة اخليــارات تطرحــه

 إىل باإلشـارة  تقريـره  واختـتم  امليـدان.  يف الدويل الوجود تعزيز

ــة أن ــة مث ــة تنــاول إىل حاج  أن رغــم ككــل وشــواغلها املنطق

ــا يكــون أال ينبغــي مــا مســار يف احملــرز التقــدم  بالتقــدم مرهون

    آخر.  يف

ــتمع   ــة إىل الـــس واسـ ــدمها إحاطـ ــني قـ ــام، األمـ  العـ

 يف األعضــاء الــدول مجيــع ــا أدىل بيانــات أعقاــا يف قــدمت
    لفلسطني. الدائم واملراقب إسرائيل ممثل عن فضال الس،

 يف احلالـة  إن قائال بالشرح تقريره العام األمني وتناول  
 جـدا.  طويلـة  لفتـرة  عليه كانت مما أخطر هي األوسط الشرق

 بلـــغ والفلســـطينيني اإلســـرائيليني بـــني الثقـــة انعـــدام إن وقـــال

ــتويات ــدة، مســ ــة جديــ ــبب وخباصــ ــتمرار بســ ــاط اســ  النشــ

 الصــاروخية اهلجمــات وكــذلك الغربيــة الضــفة يف يطايناالســت

 لبنـان  يف الوضـع  أن إىل وأشـار  إسـرائيل.  جنـوب  إىل غـزة  من

 العوامــل مــن متنوعــة جمموعــة إىل بــالنظر مســتقر غــري يــزال ال

 يــزال ال احملتــل الســوري اجلــوالن وأن واخلارجيــة؛ الداخليــة

 يف” ختبطــه يواصــل العــراق وأن اإلســرائيلي؛ االحــتالل حتــت
 جلمهوريـة  النوويـة  األنشطة وأن ؛“فيه هوادة ال عنف أوحال

 والحـظ  املنطقة. يف جديد قلق مصدر تشكل اإلسالمية إيران

 يف تتمثــل السـالم  جهــود مـن  القصـوى  الغايــة أن العـام  األمـني 
 آمنـــة حـــدود داخـــل وفلســـطني، إســـرائيل دولـــتني، إنشـــاء”

 كانـت  يتالـ  احلدود أساس على بشأا ومتفاوض ا ومعترف

 باإلشـارة  كلمتـه  واختتم .“١٩٦٧ حزيران/يونيه ٤ يف قائمة

ــان” أن إىل ــق باإلمك ــامح بــني التوفي ــية املط  للشــعبني األساس

ــق، خريطــة وأن “كليهمــا ــيت الطري ــدها ال  يف األمــن جملــس أي
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 يركـز  أن جيب الذي املرجع تزال ال )،٢٠٠٣( ١٥١٥ قراره

  .)٢٤١(سياسي جهد تنشيط إلعادة مسعى أي عليه

 السـالم  القتـراح  تأييدا ببيانات املتكلمني معظم وأدىل  

ــوارد ــة يف الـ ــذي الطريـــق خريطـ ــود يتـــوخى الـ ــتني، وجـ  دولـ

 داخــل ســالم يف جنــب إىل جنبــا تعيشــان وفلســطني، إســرائيل

 املـتكلمني  معظـم  اتفـق  كمـا  دوليـا.  ـا  ومعتـرف  آمنـة  حدود

 يكـون  أن جيب األوسط الشرق يف املشكلة حل أن على أيضا

    وشواغلها. املنطقة يف الدول مجيع مصاحل ويراعي الشام

 للسـالم،  دويل مؤمتر لعقد اقتراحا متكلمني عدة وأيد  

 الـدفع  مواصـلة  ـدف  ،١٩٩١ لعـام  مدريـد  مـؤمتر  غـرار  على

 عــدة وأعــرب .)٢٤٢(األوســط الشــرق يف الســالم بعمليــة قــدما

 تســوية مــن اجلــانبني متكــن لعــدم األســف عــن أيضــا مــتكلمني

 اإلســرائيليني اجلنــديني عــن بــاإلفراج املتعلقــة احلساســة املســألة

 عـدة  ورحـب  .)٢٤٣(إسـرائيل  يف فلسـطينيني  واعتقـال  األسريين

 بــني  إليــه التوصــل مت النــار إطــالق  لوقــف باتفــاق مــتكلمني
__________ 

)٢٤١(  S/PV.5584 ٧-٢، الصفحات.  

(مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة)؛  ١٥ املرجــــع نفســــه، الصــــفحة  )٢٤٢(
(األرجنـتني)؛   ٢٣ (االحتاد الروسـي)؛ والصـفحة   ١٧والصفحة 

(فرنســـــــا)؛  ٢٧(الكونغـــــــو)؛ والصـــــــفحة  ٢٦والصـــــــفحة 
  نا).(غا ٣٠-٢٨والصفحات 

ــه، الصـــفحة   )٢٤٣( ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ١٦املرجـــع نفسـ (االحتـ
ــفحة ١٩ ــلوفاكيا)؛ والصـــ ــفحة  ٢٣(ســـ ــتني) ؛ والصـــ (األرجنـــ
 ٣٢(الـــــدامنرك)؛ والصـــــفحة   ٢٨(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة ٢٦

)، ٢٥-٢٣(اليابـان). ودعـا ممثــل اململكـة املتحـدة (الصــفحتان     
ن ) إىل اإلفـراج عـ  ٢١-١٩وممثل الواليات املتحدة (الصفحتان 

أســرى احلــرب اإلســرائيليني املخــتطفني، ولكنــهما مل يشــريا إىل  
  الفلسطينيني املعتقلني يف إسرائيل.

 توسـيع  ينبغي أنه وذكروا غزة قطاع يف والفلسطينيني إسرائيل

  .)٢٤٤(الغربية الضفة ليشمل نطاقه

ــدد   ــب وع ــ املراق  األساســية العناصــر لفلســطني دائمال

 األمــن جملــس قــرارات يلـي:  كمــا األوســط الشــرق يف للسـالم 

 ومبـدأ  الطريـق،  وخريطة العربية، السالم ومبادرة الصلة، ذات

 هـــي الرئيســـية املشـــكلة أن وأوضـــح الســـالم. مقابـــل األرض

 بتطبيــق يتعلـق  فيمــا الـدويل  للمجتمــع السياسـية  اإلرادة انعـدام 

ــذها. لصــلةا ذات القــرارات  اســتمرار” أن أيضــا وذكــر وتنفي

 أجـج  انفجار عامل يشكل “العربية لألراضي إسرائيل احتالل

 اإلرهــاب، ذلــك يف مبــا العنــف أشــكال كــل إىل وأدى الــرتاع

 النـار  إطـالق  وقف ملراقبة املنطقة إىل دولية قوة إيفاد إىل ودعا

 أن إىل باإلشــارة حديثــه واختــتم والفلســطينيني. إســرائيل بــني

 إىل التوصــل إىل الراميــة اجلهــود صــلب يف الفلســطينية القضــية

  .)٢٤٥(الفلسطينية للمشكلة وشامل ودائم عادل حل

 الصـراع  بوصف أخطأ البعض أن إسرائيل ممثل وذكر  

ــه الفلســطيين - اإلســرائيلي ــدام مصــدر بأن  يف االســتقرار النع
 الفلســطيين - اإلســرائيلي الصــراع أن وأوضــح كلــها. املنطقــة

 يف والراديكاليـة  للتطـرف  نتيجـة  ذلـك،  من العكس على جاء،
 وردت كمـا  السـالم  بصـيغة  ورحـب  هلما. سببا وليس املنطقة

ــة يف ــق خريط ــه الطري ــى شــدد ولكن ــرق عل ــني الف ــدلني ب  املعت

 الشـروط  جمـددا  أكـد  السـياق،  هذا ويف املنطقة. يف واملتطرفني

 فاالعتــرا وهــي: حلمــاس الــدويل اتمــع وضــعها الــيت الثالثــة
 وشــدد الســابقة. باالتفاقــات وااللتــزام العنــف ونبــذ بإســرائيل

__________ 

 ١٧(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٤٤(
  (األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحتان   ٢٣(ســـــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة  

ــفحة   ٢٧-٢٦ ــا)؛ والصــ ــفحة   ٢٧(فرنســ ــدامنرك)؛ والصــ (الــ
  (بريو). ٣٥(اليابان)؛ والصفحة ٣٢فحة (غانا)؛ والص٢٩

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٥(
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 التــام التنفيــذ علــى الــدويل اتمــع إصــرار ضــرورة علــى أيضــا

 إــاء لضــمان )٢٠٠٦( ١٧٠١ و )٢٠٠٤(١٥٥٩ للقــرارين

 رغـم  أنـه  إىل وخلـص  “.الدولـة  داخـل  متاما اهللا حزب دولة”

 أثبـت  يالـذ  األمـر  املاضـي،  العـام  غزة قطاع من االرتباط فك

 احلــايل املــأزق يف الســبب فــإن الســالم، بعمليــة إســرائيل التــزام

 شــريك وجــود عــدم” هــو الســالم مفاوضــات بــه متــر الــيت

ــة اآلخــــر اجلانــــب علــــى مناســــب  التطــــرف بــــذور ملواجهــ

  .)٢٤٦(“االعتدال والحتضان

 األوضـاع  لتـدهور  أسـفه  الروسـي  االحتاد ممثل وأبدى  

 علـى  جدا سلبيا ثراأ خلف ذلك إن وقال األوسط، الشرق يف

ــتقرار ــن االسـ ــدوليني. واألمـ ــال الـ ــا وقـ ــاع إن أيضـ  يف األوضـ
 يتزايـد  املنحـى  هـذا  وأن خطـري،  خبلـل  تتسم” األوسط الشرق

 متكامــل ــج إىل حتتــاج املنطقــة أن وذكــر “.مؤســفة بصــورة

ــدد ــن األطــراف ومتع ــق أجــل م  اخلطــوات وأن الســالم، حتقي

ــة  القــوة اســتخدام علــى تنطــوي الــيت تلــك ســيما وال األحادي

ــا. الصـــراع تزيـــد أن إالّ يســـعها ال ــا تفاقمـ  تشـــكيل إىل ودعـ

ــة ــتالف حكومـ ــطينية ائـ ــدة فلسـ ــد جديـ ــادئ تؤيـ ــة مبـ  خريطـ

 يتمثـل  السـالم  لعمليـة سـتراتيجي  اال اهلـدف  أن وأكد الطريق،

 ومتصــــلة ودميقراطيــــة ســــيادية فلســــطينية دولــــة” إنشــــاء يف

  .)٢٤٧(“موسال بأمن إسرائيل جانب إىل تتواجد جغرافيا،

 باحلـل  بلـده  التـزام  جمـددا  املتحدة الواليات ممثل وأكد  

 أملـه  خيبـة  عن وأعرب فلسطني، يف دولتني وجود على القائم

 األمـن  جملـس  ناقشـها  اليت “واملتحيزة املسيسة” القرارات إزاء

 حنـو  تقـدم  أي إحراز من ميكن مل الذي األمر العامة، واجلمعية

 وشـدد  الطريـق.  خلريطـة  وفقـا  دولـتني  وجود على القائم احلل

ــدويل، اتمــع دور أن علــى ــا ال  أن جيــب الــس، ذلــك يف مب
__________ 

  .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٦(

  .١٧-١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٧(

 االجتمـاع  مـن  الطـرفني  ميكـن  مناخ يئة على املساعدة يكون

ــا. حلـــل معـــا ــها الـــيت العديـــدة اجلهـــود وأبـــرز خالفامـ  بذلتـ

 الســلطة يف األمــن قطــاع إصــالح لتيســري املتحــدة الواليــات

 الغربيــة والضــفة غــزة قطــاع إىل وصــولال وحتســني الفلسـطينية 

ــهما. وفيمــا ــدأها الــيت احلــرب أن وأوضــح بين  يف اهللا حــزب ب
 امليليشـيات  سالح نزع ضرورة على الضوء سلطت متوز/يوليه

 علـى  للتـأثري  أداة اخلارجيـة  الـدول  تسـتخدمها  الـيت  - لبنان يف

ــة يف الوضـــع  تؤيـــد املتحـــدة الواليـــات أن وأضـــاف - املنطقـ

 علـى  سـيادا  بسط إلعادة اللبنانية احلكومة تبذهلا اليت اجلهود

  .)٢٤٨(أراضيها كامل

 اإلسـرائيلية  املمارسات بعض إن األرجنتني ممثل وقال  

 هـــذه ومشلـــت املنطقـــة. يف الســـالم آفـــاق علـــى ســـلبا أثـــرت

 يف فصـل  جـدار  وبنـاء  املسـتوطنات،  نطـاق  توسيع املمارسات
 لقــانون، ا نطــاق خــارج اإلعــدام  وعمليــات الغربيــة، الضــفة

 ملســؤولني التعســفية واالعتقــاالت للقــوة، املفــرط واالســتخدام

 يف االقتصـاد  وخنـق  التشـريعي،  الـس  يف وأعضـاء  فلسطينيني
 الفلســطينيني عجـز  أن ذكـر  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  غـزة.  قطـاع 

 ومنـع  غزة، يف والنظام السالم على احلفاظ يف رغبتهم عدم أو

 وإطــالق رائيل،إســ علــى الصــاروخية اهلجمــات شــن مواصــلة

 وإصـــــالح شــــاليط،  جلعـــــاد اإلســــرائيلي  اجلنـــــدي ســــراح 

 العنيــف التطــرف ومكافحــة الفســاد، واستئصــال مؤسســام،

 بضــرورة يتعلــق فيمــا إســرائيل يف الثقــة إجيــاد علــى تســاعد ال

  .)٢٤٩(فلسطيين نظري مع التفاوض

 إىل الرباعيـة  اموعـة  دعوة املتحدة اململكة ممثل وأيد  

 نبـذ  يف املتمثلة الثالثة باملبادئ تلتزم سطينيةفل حكومة تشكيل

ــف ــراف العنـ ــرائيل واالعتـ ــول بإسـ ــات وقبـ ــابقة. االتفاقـ  السـ
__________ 

  .٢١-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٨(

  .٢٣-٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٩(
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 يف وقعـت  الـيت  األخـرية  األحـداث  إزاء البالغ قلقه عن وأعرب
ــل حــانون بيــت ــا وقُت ــد فيه ــن العدي ــدنيني م  الفلســطينيني، امل

ــذلك ــالق وكـــ ــواريخ إطـــ ــام صـــ ــن القســـ ــزة مـــ ــى غـــ  علـــ

ــوب ــرائيل. جن ــاك إس ــار م ــى أش ــرائيل عل ــد إس ــع بتجمي  مجي

  .)٢٥٠(االستيطان أنشطة

 فلسـطينية  حكومـة  تشكيل إىل أيضا فرنسا ممثل ودعا  

 وقــف علــى إســرائيل وشــجع الرباعيــة، اموعــة مببــادئ تقبــل

 أحـادي  عمـل  بـأي  القيـام  عـن  واالمتناع االستيطانية أنشطتها

 هلــا فلســطينية دولــة إنشــاء إمكانــات ينســف أن ميكــن اجلانـب 

 واالقتصـــــادي السياســـــي الصـــــعد علـــــى البقـــــاء مقومـــــات

  .)٢٥١(واجلغرايف

 األوســط الشــرق يف األحــداث إن الصــني ممثــل وقــال  

 التصـدي  بلـد  ألي ميكـن  وال باآلخر منها كل ويؤثر متشابكة

 الفلســطينية الســلطة تبــذهلا الــيت بــاجلهود ورحــب مبفــرده. هلــا

 يف ولللـدخ  إسـرائيل  واستعداد وطنية وحدة حكومة لتشكيل
 إجيــاد يف األمــن جملــس فشــل أن إىل وأشــار الســالم. حمادثــات

 املدرجـة  البنـود  أقـدم  مـن ” األوسـط  الشرق يف للمشاكل حل

 أثـر  ،“األمـن  لـس  للصـداع  مسبب وأكرب أعماله جدول يف

  .)٢٥٢(وهيبته الس دور على سلبية بصورة
__________ 

  .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٠(

  .٢٧-٢٦حتان املرجع نفسه، الصف  )٢٥١(

  .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٢(

 جــاء )٢٥٣(الــس باســم ببيــان (قطــر) الــرئيس أدىل مث  

    الس: أن أمور لةمج ضمن فيه

أعــرب عــن قلقــه البــالغ إزاء احلالــة يف الشــرق األوســط وإزاء     
ــف        ــى ضــرورة تكثي ــن، وشــدد عل ــى الســلم واألم ــها اخلطــرية عل عواقب

  اجلهود الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم وشامل يف املنطقة؛

وأكد عدم إمكانية إجيـاد حـل عسـكري ملشـاكل املنطقـة وأن        
يـق الوحيـد الـذي تصـلح إلحـالل السـالم واالزدهـار        التفاوض هـو الطر 

  لشعوب الشرق األوسط؛  

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تـدهور احلالـة اإلنسـانية ودعـا إىل       
توفري املساعدة يف حـاالت الطـوارئ إىل الشـعب الفلسـطيين مـن خـالل       

  اآللية الدولية املؤقتة واملنظمات الدولية وغريها من القنوات الرمسية؛  

كــد مــن جديــد دعوتــه حلكومــة الســلطة الفلســطينية قبــول    وأ  
املبادئ الثالثة للجنـة الرباعيـة؛ وأكـد جمـددا الـدور اهلـام للجنـة الرباعيـة         

  وتطلع إىل استمرار مشاركتها الفعالة؛

ــن أمه    ــددا عـ ــرب جمـ ــادل    وأعـ ــالم عـ ــق سـ ــرورة حتقيـ ــة وضـ يـ
مجيـــــع قراراتـــــه  ودائـــــم يف الشـــــرق األوســـــط اســـــتنادا إىل وشـــــامل

) ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ٢٤٢ ذلــك القــرارات يف مبــا لصــلة،ا ذات
  ) ومرجعيات مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم.٢٠٠٣(  ١٥١٥ و

__________ 

)٢٥٣(  S/PRST/2006/51.  

    




