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 تقرار األمين العام  

  
 مقدمة - أ ال 

منذ صدور تقريري  (2006) 1701يتضمن هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - 1
ددة الــحكــا  بــاأل(، مبــا ذ كلــم  يمــا يت ل  S/2018/1029) 2018تشـــــــــــــــرين ال ــا     م   15املؤرخ 

. وقد ظل ال ضــيف ذ منةقع لملياق ق ة األمم (2018) 2433و  (2017) 2373 ينقرار ال اردة ذ ال
جيش الد اع وإن كا ت الت تراق قد زادق بســــبت اكتشــــا  املتحدة املؤقتع ذ لبنان هادئًا بشــــكل لا ، 

جيش الد اع اإلســـرائيل  جن خل اخلط  فذها وألمال البناء اليت أ فاقا بُنيت ل  اخلط األزرق، اإلســـرائيل  
مســـكا  ا . وظلت الق ة املؤقتع ومكتت منســـ   بالقرخل مناللبنا يع  “التحفظ”إحدى مناط  األزرق ذ 

 تراق، وواصــــال األمم املتحدة اخلاص لشـــــؤون لبنان للا اتاـــــال دائم بكال الةر ز من أجل  تع  تيل الت
ح هما للا اســـــــــــــــتقدا  القن اق القائمع مل اتع الشـــــــــــــــ ا ل واامتناع لن أي لمل يهدد وق  األلمال 

تقد  ذ حيرز ومل  (2006) 1701القرار مب جت  ال دائيع. وما زالت للا الةر ز التتاماق مل تُنجت ب دُ 
 لبنان.إسرائيل و بيل الت صل إىل وق  دائم إلطالق النار بز س
  

 (2006) 1701تنفيذ القرار  - ثانيا 
 الحالة في منطقة عمليات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - ألف 

أ ه بقائد الق ة  الد اع اإلسرائيل  رئيس ب  ع الق ة املؤقتعكا  ن األول ديسم ، أبلغ جيش   4ذ  - 2
لا أن حتخل اهلل قد بناها ل  اخلط أ فاق اد  وت ةيل لكشـــــ   “لمليع الدرع الشـــــماي”قد بدأ ذ شـــــن 

اإللال . وأجرى وأبلغه ل ســــــــائل ( S/2008/1082ذ رســــــــالع إىل رئيس جملس األمن )كلم وأللن ، األزرق
اخلط األزرق لل   ر للا جن خل جيش الد اع اإلسرائيل ، ذ هذا الادد، أ شةع حفر ذ مناط  مت ددة 

كا  ن ال ا  يناير، أللن جيش الد اع اإلسرائيل  اكتشا    13كا  ن األول ديسم  و   4األ فاق. وبز 
ع ل  اخلط األزرق من كفركال )القةـــاع الشـــــــــــــــرق (، مـــا جمم لـــه ســـــــــــــــتـــع أ فـــاق   ال ـــع بـــالقرخل من مةلـــ

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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بالقرخل من زرليت ل  اخلط األزرق من راميع، وواحد بالقرخل من شت ا ل  اخلط األزرق من ليتا  وا نان
الشـ ت )القةاع الغر((. واسـتةالت الق ة املؤقتع أن تتحق  باـ رة مسـتقلع من وج د مسـع من األ فاق 

الق ة املؤقتع بأ ه استقد  متفجراق ذ قد أبلغ جيش الد اع اإلسرائيل  ميف أن و الستع جن خل اخلط األزرق. 
من وج د مل تتحق  الق ة املؤقتع ،  إن النف  الذي ل ر لليه بالقرخل من شــــــــت الت ةيل أيل ل ســــــــبتم   26

ىل أن هذا النف  باـــــــ رة مســـــــتقلع. ولقت لملياق تقييم تقنيع أجرةا الق ة املؤقتع، اســـــــتةالت أن  ل  إ
كا ا ي  ان اخلط األزرق )أحدمها ذ من وج دها   اليت مت التحق اخلمســــــــــــــع ا يقل لن ا نز من األ فاق  ما

. وت رقلـت لمليـاق (2006) 1701مةلـع واخرر ذ زرليـت( ومن ف  همـا يشــــــــــــــكالن ا تهـاكز للقرار 
ذ م اقيف األ فاق ال ال ع املتبقيع اليت مت التحق  من وج دهـا، تقين اليت كا ت تق   هبا الق ة املؤقتع التقييم ال
 . الكتل األمسنتيع وم اد التسييجمنها بسبت ض   الرؤيع دارل األ فاق ووج د ل ائ   يها، وكلم 

ذ زرليــت جيش الــد ــاع اإلســـــــــــــــرائيل  أحــد األ فــاق لةــل كــا  ن األول ديســـــــــــــــم ،   20وذ  - 3
يش األ فاق ال اق ع ذ مةلع، جن خل اتكا  ن األول ديســم ، لةل   24. وذ وســائل متفجرةباســتقدا  

 تجن خل اخلط األزرق. وب د كلم بي مز، احظاأل فاق ُحفر من رالل كفركال، باــت أمسنت ســائل 
ا ماــــنيف أمسنت وه  حاليا و ري  املراقبز ذ لبنان تســــرخل أمسنت ســــائل من مبا )كان ســــابقالق ة املؤقتع 

مرت مشـــال اخلط األزرق. وميف ظه ر األمسنـــت لل يــان  100مترلـــع دواجن( ذ كفركال، للا ب ـــد ح اي 
راقبــع املمشــال اخلط األزرق، أ ل  أ راد مبالبس مــد يــع الةرق املؤديــع إىل املبا، اــا ألــاق الق ة املؤقتــع لن 

 كا  ن األول   27و  26ســـــــــــي  ميف اتيش اللبنا ، امل قيف ذ لم قيف. وزارق الق ة املؤقتع، بالتنالســـــــــــليمع ل
راصــــــــع. يشــــــــكل أمالكا الدر ل إىل املبا للا أســــــــا  أ ه احقا إا أن اتيش اللبنا  منيف  .ديســــــــم 

 كا  ن األول   29در ل املبا ر م طلبها كلم مرارا من الســـــــــــــــلةاق اللبنا يع. وذ بلق ة ُيســـــــــــــــم  ل ومل
ديســــــــــــم ، أكدق الق ة املؤقتع، ذ بيان  ا، أن املاــــــــــــنيف به  تحع مؤديع إىل النف ، الذي كان ي   اخلط 
األزرق، وأكدق أهنا ت مل بتنســــــــي  و ي  ميف اتيش اللبنا  ا اك اخلة اق املناســــــــبع للت امل ميف ا تها  

لمليع الدرع ”كا  ن ال ا  يناير، أللن جيش الد اع اإلسرائيل  ا تهاء   13. وذ (2006) 1701القرار 
 للا ط ل اخلط األزرق. املناط  ال اق ع ولكنه ككر أ ه سي اصل رصد  “الشماي

وح ت الق ة املؤقتع الســــلةاق اللبنا يع للا ضــــمان ا اك إجراءاق متاب ع   ريع و قا ملســــؤولياق  - 4
. ومل ي بت حىت اخن أن الســـــــــــــــلةاق اللبنا يع قد قامت بإجراءاق (2006) 1701مب جت القرار  لبنان

 متاب ع  يما يت ل  باأل فاق. وستظل الق ة املؤقتع تؤكد للسلةاق اللبنا يع أمهيع املتاب ع املناسبع.
يق   هبا جيش الد اع اإلســــــرائيل  جن خل اخلط األزرق. بناء قتع تشــــــاهد ألمال وظلت الق ة املؤ  - 5

جمم لاق من املد يز اللبنا يز، منهم مسؤول ن احتشدق كا  ن األول ديسم ،   21و  16و  10وذ 
للا أ شــــــةع جيش الد اع اإلســــــرائيل  بالقرخل من لالحتجاج حملي ن، ذ ميس اتبل )القةاع الشــــــرق (، 

 زرق، ول ق جمم لاق من التجز جن خل اخلط األزرق لفرتة قارية أ ناء املظاهراق. اخلط األ
كا  ن ال ا  يناير، بدأ جيش الد اع اإلســـرائيل  يناـــت أجتاء من اتدر اخلرســـا يع اليت   10وذ  - 6

بالع منةقع لديســـــع )القةاع الشـــــرق (، جن خل اخلط األزرق ذ منةقع مســـــكا  ا  قُ  Tللا شـــــكل حر  
. وقا  كل من اتا بز بت تيت م اق ه ال ســـــــــــــــكريع اللبنا يع “التحفظ”مناط  ت  ال إىل دارل واحدة من م

ال اق ع ذ جا به من اخلط األزرق ذ كلم املكان، اا أدى إىل زيادة الت تراق. وحا ظت الق ة املؤقتع للا 
اليت إلســـرائيل  إىل ت لي  ألمال البناء دلت جيش الد اع اميف أهنا ا تشـــار ق اةا بز الةر ز طيلع الي  . و 

اســـــــــــــــتمرق  قــد  ،حىت الت صــــــــــــــــل إىل اتفــاق بز الةر زاللبنــا يــع  “التحفظ”منةقــع كــان يق   هبــا ذ 
 البناء. ألمال

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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كا  ن ال ا  يناير وأصــــــــــدر بيا ا   10وذ هذا الاــــــــــدد، اجتميف جملس الد اع األللا اللبنا  ذ  - 7
رســـــــــــــــالتز ذ  فس الي   لبنان قد  كما .  “لدوا ا للا األراضـــــــــــــــ  اللبنا يعالت   يه ما ]كان[ حيدث ”

(، ككـــر  ـــيـــهـــــــا أن A/73/714-S/2019/36)وإيَّ إىل رئـــيـــس جمـــلـــس األمـــن مـــ جـــهـــتـــز مـــتـــةــــــــابـــقـــتـــز 
ا  ببناء حائط وإ شــــاءاق دارل ]قامت[ بالتداء جديد للا الســــيادة اللبنا يع، من رالل القي إســــرائيل”

. “األراضــــــ  اللبنا يع ذ  قاف التحفظ للا اخلط األزرق، بالقرخل من املســــــت مرة املســــــماة مســــــكا  لا 
كــــــا  ن ال ــــــا  ينــــــاير   18مؤررتز وإيَّ جملس األمن رئيس إىل م جهتز رســــــــــــــــــــالتز متةــــــابقتز  وذ
(S/2019/61ككر املم ل الدائم إلســــــرائيل ،)  ت اصــــــل ]...[ جه دها اتاريع للتاــــــدي للتهديد ”أن بلده

الـــذي يشـــــــــــــــكلـــه حتخل اهلل   ق األرر لن طري  بنـــاء حـــاجت ترا( طبي   يقيف بكـــاملـــه للا اتـــا ـــت 
...[ م ر تشـــييد إســـرائيل  ذا ا اجت ]”كذلم أن كاةا   وورد ذ الرســـالع. “اإلســـرائيل  من اخلط األزرق

 .“ه  تدابري د اليع حمضع”وأن إجراءاق إسرائيل  “ومس غ متاما
وذ مثا يع ح ادث مســـــتقلع، شـــــاهدق الق ة املؤقتع أســـــلحع ماـــــ بع من جيش الد اع اإلســـــرائيل   - 8

ما كان ماــــــ با، ذ مس مناســــــباق، ن  اتيش اللبنا   يما يتاــــــل باإل شــــــاءاق  منهاباجتاه الشــــــمال، 
اتاريع جن خل اخلط األزرق. وذ إحدى املناسباق، شاهدق الق ة املؤقتع سالحا ما با من اتيش اللبنا  

  يد.ن  جن د جيش الد اع اإلسرائيل . وكا ت لناصر الق ة املؤقتع منتشرة بز اتيشز لتقفي  التا 
ا تهاكا  175شباف   اير، سجلت الق ة املؤقتع  17تشرين األول أكت بر إىل  27وذ الفرتة من  - 9

ا تهاكا  74ا تهاكا ارتكبها مد ي ن ل وا جن خل اخلط األزرق، تشـــــــــــــــمل 172بريا للقط األزرق، منها 
 ن يترل ن حق  م، بالقرخل كفركال، ومتارلو  ارتكبها أســـــاســـــاً رلاة ومتارل ن أ لبها ذ منةقع متارع شـــــب ا

ا تهاكا متاــلع بب ر شــ يت بالقرخل من بليدا )القةاع الشــرق (. ول  صــيادون  70  ضــال لنمن رميش، 
مســــــــــــلح ن جن خل اخلط األزرق ذ أربيف مناســــــــــــباق. ول  أحد ضــــــــــــباف اتيش اللبنا  اخلط األزرق ذ 

راد من جيش الد اع اإلســـــــــــرائيل  اخلط تشـــــــــــرين ال ا     م  ذ كفركال )القةاع الشـــــــــــرق (. ول  أ  20
تشــــــــــــرين ال ا     م ،  6األزرق ذ القةاع الشــــــــــــرق  مرتز، تتاــــــــــــل كلتامها بإزالع زروع، ذ ليرتون، ذ 

 تشرين ال ا     م .  7ميس اتبل ذ  وذ
اجملــــال ات ي اللبنــــا  بشـــــــــــــــكــــل ي م  تقريبــــا، ذ ا تهــــا  للقرار تنتهــــم إســـــــــــــــرائيــــل ظلــــت و  - 10

والســـيادة اللبنا يع. وذ الفرتة من تشـــرين ال ا     م  إىل شـــباف   اير، ســـجلت الق ة  (2006) 1701
ســــــــالع ثلي . وم لت  262ا تهاكا للمجال ات ي كل شــــــــهر، مبا مت ســــــــةه  96.5املؤقتع ما مت ســــــــةه 

،  يمــا جرق اا تهــاكــاقذ املــائــع من هــذه  77اق مســـــــــــــــرية بــدون طيــار اليت جرق بةــائر اا تهــاكــاق 
. وواصلت الق ة املؤقتع ااحتجاج لدى جيش جمه لع ا  يعاملتبقيع بةائراق مقاتلع أو طائراق اا تهاكاق 

  ات يع وا ث للا وقفها   را. اا تهاكاقالد اع اإلسرائيل  للا مجييف 
كا  ن ال ا  يناير، احظت الق ة املؤقتع أن مجييف   21و  7 و كا  ن األول ديســـــــــــــــم   10وذ  - 11

قد جرى التشـــــــــــــــ يش لليها من قبل جهاق )القةاع الشـــــــــــــــرق ( تردداق رادار جما ا ات ي ذ برج قل يع 
  م رو ع، ميف استمرار التش يش سالًع تقريبا ذ كل مرة.  ري
كا  ن ال ا  يناير، احظت الق ة املؤقتع طائرة صــغرية بدون طيار ت   اخلط األزرق من   30وذ  - 12

م قيف تابيف للجيش اللبنا  بالقرخل من بليدا ذ اجتاه م قيف متارم تابيف تيش الد اع اإلســـــــــرائيل . ولادق 
 الةائرة إىل مشال اخلط األزرق ب د كلم ب قت قاري. 

https://undocs.org/ar/A/73/714
https://undocs.org/ar/S/2019/61
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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اإلســـــــرائيل  احتالل اتتء الشـــــــماي من قريع الغجر ومنةقع جماورة  ا تقيف وواصـــــــل جيش الد اع  - 13
مشـــال اخلط األزرق. وذ حز رحبـــت حك مـــع لبنـــان بـــااقرتاق الـــذي قـــدمتـــه الق ة املؤقتـــع إىل الةر ز ذ 

بشــــأن تيســــري ا ســــحاخل جيش الد اع اإلســــرائيل  من املنةقع التلع، مل ترد حك مع إســــرائيل  2011 لا 
 للا ااقرتاق.  ب دُ 
م جهـــع إيَّ وإىل رئيس جملس األمن  2018كـــا  ن األول ديســـــــــــــــم    6وذ رســـــــــــــــــالـــع مؤررـــع  - 14
(A/73/631-S/2018/1091 أدا ،)ا ملع الســـياســـيع والدبل ماســـيع اليت تشـــن ها  ”للبنان املندوبع الدائمع  ت

شــــبكع ااتاــــااق اللبنا يع، ل  ”الت دي للا  ، مســــتقدمع ذ كلم وســــائل منها“إســــرائيل ضــــد لبنان
ررق شــبكع ا ات ، وإرســال رســائل مســجلع إىل أهاي قريع كفركال اتن بيع املد يز اخمنز، ثذرهم  يها 

 . “لبنا يع وت ر ر حياةم للقةرمن تفجرياق س   تةال األراض  ال
، واصــلت الق ة املؤقتع مســالدة اتيش اللبنا  ذ إ شــاء منةقع (2006) 1701ولمال بالقرار  - 15

لتدة أو أســــــــــلحع بز اخلط األزرق وهنر الليةا  راليع من أي وج د  ري مأكون به أل راد مســــــــــلحز أو أ
خبال  ما ه  تابيف  ك مــع لبنــان وقــ ة األمم املتحدة املؤقتــع. وثقيقا  ذه الغايع، احتفظت الق ة املؤقتع، 

ـــــــــــــــــــ   قةع تفتيش مؤقتع  156 قةع تفتيش دائمع ومبا مت ســـــةه  16بالتنســـــي  ال  ي  ميف اتيش اللبنا ، بـ
 تشـــرين األول  27 اريخ كل شـــهر. وذ الفرتة من لمليع مضـــادة إلطالق الاـــ 298وأجرق ما مت ســـةه 

من حااق محل أســـــــــــــــلحع  ري مأكون هبا،  305شـــــــــــــــباف   اير، احظت الق ة املؤقتع  17أكت بر إىل 
 من حااق محل أسلحع صيد، ذ منةقع لملياق الق ة.  303 منها
، للا (2017) 2373وحا ظت الق ة املؤقتع للا ال ترية املرتف ع ل ملياةا متشـــــــــــــــيا ميف القرار  - 16

إىل    م   الفرتة من تشـــــــــــــــرين ال ا  .  ف (2018) 2433القرار ذ كد لليه من جديد النح  الذي أُ 
من األ شــــةع ال ملياتيع ال ســــكريع شــــهريا، مبا ذ كلم  14 386، أجرق الق ة ما مت ســــةه   اير شــــباف
 دوريع ذ املت سط.  7 080
وواصـــــــــــــــلت دورياق الق ة الراكبع والراجلع وات يع إحداث أ ر لمليات ذ مجييف البلدياق والقرى  - 17

املناط  اليت ســـــــــــب  أن شـــــــــــهدق  يها إىل قع ال ملياق. وأجرق الق ة املؤقتع زياراق لديدة ال اق ع ذ منة
يتاق  يها الق ة قي دا للا حركتها أو ح ادث. وظلت دورياق ااســـــــتةالع ات ي ترتكت   ق املناط  اليت 

راضــ  املل  ع اخلاصــع أو التضــاريس ال لرة أو األاألمال  وصــ ل الدورياق ال يع إليها، م ل بشــكل حمدود 
باملتفجراق من خملفاق ا رخل أو األلغا  املضـــــــــــــــادة لن راد. وب د إلالن جيش الد اع اإلســـــــــــــــرائيل  ذ 

ألاله(، زادق الق ة املؤقتع دورياةا الراجلع  2كا  ن األول ديســـــــــم  لن اكتشـــــــــا ه أ فاقا )ا ظر الفقرة  4
  الليليع للا ط ل اخلط األزرق. تهاوأ شةع مراقب

بااحرتا  لم ما،  قد صــــ د ت ب ق القي د، للا كا ت ثظا يف أن حريع تنقل الق ة املؤقتع  وم - 18
ذا التقرير. وقد زادق القي د للا حريع تنقل الق ة قرخل اخلط األزرق ذ  النح  املفاـــــــــــل ذ املر   األول 

  النا  ال ا  من شهر كا  ن األول ديسم .
 كا  ن األول   25.  ف  مرتزللق ة ذ مت لقاق  يع للا واســـــــــــــــت ىل مد ي ن يرتدون مالبس مد - 19

كا  ن  26ديســــم ، أرذ أ راد حقيبًع هبا كامريا من ســــيارة تاب ع للق ة ذ كفركال )القةاع الشــــرق (. وذ 
راقت ماــــنيف األمسنت الســــاب ، للا ي نمن  ري  املراقبز ذ لبنان كاطاَقم األول ديســــم ، تاــــارع بد يا 

حقائت من ســــيارةم. وتاب ت الق ة يســــت ل ن للا ألاله، ميف أ راد كا  ا  3ذ الفقرة ال ارد وصــــفه النح  

https://undocs.org/ar/A/73/631
https://undocs.org/ar/S/2018/1091
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
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املؤقتع ميف اتيش اللبنا  ما خي  مجييف هذه ا  ادث. وميف أن الق ة املؤقتع قد جنحت ذ اســــــــت ادة ب ق 
 املسروقع،  قد كان ب ضها تالفا، وما زال اتناة جمه ي ا  يع.  املت لقاق

آخل أ ســــــةس الذي  4وواصــــــلت الق ة املؤقتع املتاب ع ميف الســــــلةاق اللبنا يع خباــــــ ص حادث  - 20
 ردا يرتدون  يابا مد يع دوريع من أربيف مركباق تاب ع للق ة املؤقتع ذ قريع جمدل زون  20هاجم  يها ح اي 

، S/2018/1029) 2018 تشــــرين ال ا     م  15)القةاع الغر(( للا النح  املفاــــل ذ تقريري املؤرخ 
تشــــــــــــــرين األول أكت بر، قدمت الق ة إىل اتيش اللبنا  النتائج اليت ا تها  26(. وذ 17و  16الفقرتز 

 ، كا  ن األول ديســـم ، قد  اتيش اللبنا  17إليها التحقي  الذي أجرته ذ ا ادث. وذ رســـالع مؤررع 
للبنــان لــدى األمم املتحــدة، تقريرا إىل األمم املتحــدة أمجــل  يــه  تــائج التحقي  املنــدوبــع الــدائمــع لن طري  

الـــذي أجراه. وتبـــاينـــت تلـــم النتـــائج ميف  تـــائج التحقي  الـــذي أجرتـــه الق ة املؤقتـــع ورل  إىل أن أ رادا 
ري قا   ، هم املســؤول ن أســلحع هج ميع بشــكل   -حســت اادلاءاق  -منظمز، ب ضــهم كان حيمل 

لن ا ج   ال ني  الذي ت رر له حفظع الســـــــــــــــال  التاب  ن للق ة الذين كا  ا يق م ن بدوريع التياديع ذ 
جمدل زون. ومل حيدد التقرير الذي قدمه اتيش اللبنا  املســـــــــــــــؤولز لن االتداءاق. ومل يبدأ حىت اخن 

ال دالع. وت اصل األمم املتحدة اتاااةا ميف السلةاق اللبنا يع السري ذ إجراءاق جنائيع لتقدمي اتناة إىل 
هبذا اخلاـــ ص. وب د هذا ا ادث، اســـتأ فت الق ة املؤقتع دورياةا املنتظمع ذ جمدل زون بالتنســـي  ال  ي  

 ميف اتيش اللبنا  دون وق ع ح ادث أررى. 
ما ذ املناط  اليةع مب اقيف املنظمع اللبنا يع وواصــــــــــلت الق ة املؤقتع و ري  املراقبز ذ لبنان دورياة - 21

جيش الد اع اإلســرائيل  ذ  إزاء ادلاء ري ا ك ميع، مج يع أرضــر بال حدود، القريبع من اخلط األزرق. و 
تشــــــــرين األول أكت بر أن حتخل اهلل يســــــــتقد  م قيف مج يع أرضــــــــر بال حدود ذ ال ديســــــــع أل رار  25

تشرين األول أكت بر )وكا ت قد  تشته ألول مرة ذ  30 ا يا لذلم امل قيف ذ املراقبع، أجرق الق ة تفتيشا 
(. و تشـــــــت الق ة املؤقتع أيضـــــــا م قيف مج يع أرضـــــــر بال حدود املســـــــت    منه حدي ا ذ 2018مت ز ي ليه 

راصـــــــــــع،  قد ت جد ذ أمال  تشـــــــــــرين ال ا     م . و ظراً ألن هذه امل اقيف  3يارون )القةاع الغر(( ذ 
أجريت لملياق التفتيش بالتنســـــــــــــــي  ال  ي  ميف اتيش اللبنا . ومل تكشـــــــــــــــ  لملياق التفتيش لن أي 

 . وت اصل الق ة املؤقتع رصد هذه امل اقيف. (2006) 1701ا تهاكاق للقرار 
ملتحدة اخلاص لشــــــؤون لبنان التحاور ميف الســــــلةاق وواصــــــلت الق ة املؤقتع ومكتت منســــــ  األمم ا - 22

 اللبنا يع لضــــــــــــــمان املتاب ع املناســــــــــــــبع لالجتماع ال زاري امل رو  باســــــــــــــم مؤمتر روما ال ا ، امل ق د ذ آكار 
بتيادة ق ا  ووج د اتيش اللبنا  ذ منةقع لملياق الق ة املؤقتع من   ، مبا ذ كلم التتا  لبنان2018 مار 

(. أد اه 57الفقرة أيضــــــا لجيش اللبنا ؛ وبناء قدراق الق اق البحريع )ا ظر لكتيبع النم كجيع لارالل  شــــــر 
، أللن ااثاد األورو( أ ه ســـيســـاهم بســـتع ماليز ي رو ذ جتديد مبا 2018 وذ كا  ن األول ديســـم 

كتيبــع النم كجيــع، حــددتــه ا ك مــع اللبنــا يــع ذ بيــت لي  )القةــاع الغر(( اســـــــــــــــتقــدامــه كمقر قيــادة لل
يشـــــــمل مرا   اإلقامع والتدريت. وســـــــيجري إ شـــــــاء  ريقز لاملز مشـــــــرتكز ميف اتيش اللبنا  والق ة  مبا

املؤقتع أحدمها م ين بالتدريت واخرر م ين مبرا   اإلقامع. وت هدق لدة دول ألضـــــاء بالف ل بتقدمي دلم 
 إضاذ لنشر الكتيبع النم كجيع. 

، اليت دلا  يها جملس األمن (2018) 2433من القرار  7باإلضـــــــــــــــا ع إىل ما جاء ذ الفقرة و  - 23
البحريع التاب ع للق ة املؤقتع و قل الق ة حك مع لبنان إىل وضــــيف رةع لتيادة قدراةا البحريع، هبد  تقلي  

ع املةا  إىل اتيش اللبنا ، طلت مين اجمللس أيضــــــــــا أن أقد  تقييما مشــــــــــتمال للا مســــــــــؤولياةا ذ هناي

https://undocs.org/ar/S/2018/1029
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، بت تيت قدراته البحريع، م تمدا ذ كلم للا وســـــــــائل 2006ت صـــــــــياق. ويق   اتيش اللبنا ، منذ لا  
تع. وتشـــــــغ ل منها مســـــــامهاق اجملتميف الدوي وأ شـــــــةع التدريت اليت تق   هبا الق ة البحريع التاب ع للق ة املؤق

البحريع اللبنا يع حاليا حمةاق رادار بف اليع للا ط ل الســــاحل اللبنا ، بالتكامل ميف مركت ال ملياق املركتيع 
ميال حبريا(. كما متتلم  12للجيش، اا يتي  ت  ري صــــ رة ســــةحيع مســــتمرة للمياه اإلقليميع اللبنا يع )التابيف 

كامل للا ط ل الساحل اللبنا  حىت  ال ع أميال حبريع، وبشكل   البحريع اللبنا يع القدرة للا ال مل بشكل
جتئ  حىت ســتع أميال حبريع. وجرى ااســتي اق من أن ب ضــا من لتادها صــاا لالســت مال ميف الق ة البحريع 

 .سالع ذ األح ال ات يع اتيدة 48التاب ع للق ة املؤقتع ذ املياه اإلقليميع اللبنا يع ملدة تال إىل 
اء ج ري أن اتيش اللبنا  يفتقر إىل امل ارد والقدراق الالزمع لل مل باـــــــ رة مســـــــتقلع ذ مجييف أر  - 24

امليـاه اإلقليميـع اللبنـا يـع لفرتاق ط يلـع، حىت ذ ظـل ظرو  منـاريـع م تـدلـع. ومن الضـــــــــــــــروري ت ا ر أ راد 
ع، مل اصلع لملياق األص ل متفر ز ومدربز،  ضال لن قدراق م تزة ذ جمال ا ياكل الل جستيع والايا 

البحريع اللبنا يع. ومن أجل التادي  ذه التحدياق املت ددة ذ األجلز القاري واملت سط، ثتاج الق اق 
 البحريع اللبنا يع إىل دلم الشركاء الدوليز.

أوصـــ  بأن ي اصـــل اتيش اللبنا  والق ة املؤقتع، ذ إطار آليع  ،(2018) 2433ولمال بالقرار  - 25
ا  ار ااســــــرتاتيج ، املشــــــاركع ذ الفري  ال امل املشــــــرت  الذي أ شــــــن من أجل وضــــــيف اســــــرتاتيجيع لنقل 
مســـــــــــــــؤولياق  رقع ال مل البحريع تدربيا إىل اتيش اللبنا ، بااقرتان ميف اخلةع ااســـــــــــــــرتاتيجيع للجيش 

ينبغ  أن تنظر هذه ااسرتاتيجيع، بالنسبع لكل مرحلع، ذ القدراق الالزمع، مبا ذ كلم مست ى اللبنا . و 
تدريت أ راد الق اق البحريع، والبا التحتيع املناسبع، ولدد السفن و  لها، وت ا ر الدلم الل جسيت الف ال 

إلقليميع اللبنا يع، ميف الســـــــــــــــ   إىل هبد  إتاحع ت ي ق اق البحريع اللبنا يع املســـــــــــــــؤولياق جتئيا ذ املياه ا
اإلطار التمين، ينبغ  أن تســـ ا ااســـرتاتيجيع اا تقاليع إىل  اشـــهرا. ورارج هذ 12إحراز تقد  ذ  ضـــ ن 

ثقي  أوجه التآزر ميف املبادراق ال نائيع اليت ينفذها الشـــــــــــــــركاء الدولي ن، هبد  تقليل املســـــــــــــــؤولياق اليت 
 هنايع املةا . تضةليف هبا  رقع ال مل البحريع ذ

 أجل من األلضاء الدول ميف املؤقتع والق ة لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منس  مكتت ويت اصل - 26
  .اللبنا يع البحريع الق اق قدراق بناء لدلم منس  هنج اتباع للا وللتشجييف اخراء ذ أوسيف لت ا   الرتويج
ورالل الفرتة املشـــم لع بالتقرير، دلما ته د لبنان الراميع إىل بناء القدراق وبالتنســـي  ال  ي  ميف  - 27

،  فـــذق  رقـــع ال مـــل البحريـــع التـــاب ـــع للق ة املؤقتــع مبـــا ذ كلـــم الق اق البحريـــع اللبنـــا يـــعاتيش اللبنـــا ، 
ينع ذ املت سط ي ميا. ومن بز سف 21لملياق الرتار حبري ذ مجييف منةقع ال ملياق البحريع،  أوقفت 

ســـــــــفينع اليت جرى ت قيفها رالل الفرتة املشـــــــــم لع بالتقرير،  تشـــــــــت الســـــــــلةاق اللبنا يع  2 292الـــــــــــــــــــــــــ 
ســـــــفينع وأرلت ســـــــبيلها. وواصـــــــلت أيضـــــــا  رقع ال مل البحريع التاب ع للق ة املؤقتع دلم جه د بناء  649

دورة تدريبيع ةد  إىل ثســـــــز  362اللبنا يع، بإجراء قدراق اتيش اللبنا ، مبا ذ كلم الق اق البحريع 
 امل ايري التشغيليع املشرتكع أل شةع الرصد والت قي .

 
 ترتيبات األمن  االتصا  - باء 

كـا  ن ال ـا  يناير   10كـا  ن األول ديســـــــــــــــم  و   5لقـدق الق ة املؤقتـع اجتمـالـاق  ال يـع ذ  - 28
شـــــــباف   اير،   قشـــــــت رال ما مســـــــائل متاـــــــلع بآلياق ااتاـــــــال والتنســـــــي  وا تهاكاق القرار  13 و

كا  ن ال ا  يناير كر  ملناقشـــــــــع   17. ويســـــــــرق الق ة املؤقتع أيضـــــــــا اجتمالا  ال يا ذ (2006) 1701

https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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مناط  املتنازع لليها للا ط ل اخلط األزرق. وباإلضــــــــــا ع إىل كلم، أجرق مســــــــــألع إباد حل ل لمليع لل
الق ة املؤقتع اتاـــــــــااق  نائيع مت اترة ميف اتيش اللبنا  وق اق الد اع اإلســـــــــرائيليع، بشـــــــــأن مســـــــــائل منها 

 الرتتيباق الراميع إىل ا د من الت تراق للا ط ل اخلط األزرق.
ســـــــــــــرائيليع إمكا يع إقامع مكتت اتاـــــــــــــال تابيف للق ة املؤقتع ذ وما زالت ت ار ميف الســـــــــــــلةاق اإل - 29
، ظلت إقامع هذا 2008أبيت بإســـــــــــــــرائيل.   لا الر م من م ا قتها للا مقرتق الق ة املؤقتع ذ لا   تل

 املكتت مسألع م لقع.
حدة وواصـــــــلت الق ة املؤقتع ااتاـــــــال حبك مع لبنان واملنظماق  ري ا ك ميع ووكااق األمم املت - 30

اليت تســـــالد ذ بناء قدراق املؤســـــســـــاق ال طنيع للا محايع املد يز. وواصـــــلت الق ة املؤقتع أيضـــــاً تدريت 
 أ رادها من أجل كفالع التأهت  مايع املد يز امل رضز خلةر ال ن  اتسدي ال شيم.

ز، منهم ما يتيد من األ راد ال ســــــــكريز واملد ي 2 220خل ر  ورالل الفرتة املشــــــــم لع بالتقرير، دُ  - 31
امرأة، للا ت ميم مرالاة املنظ ر اتنســـــــا . وواصـــــــلت الق ة املؤقتع ومقر األمم املتحدة تأكيد  215للا 

أمهيع زيادة لدد وأقدميع النســاء ال امالق ذ الق ة، ا ســيما ذ صــف   األ راد ال ســكريز حيث تشــكل 
تت أللا من رتبع مقد . و ظمت الق ة املؤقتع ذ املائع  قط من اتن د وليســــــــــــت  ن ر  5النســــــــــــاء حاليا 

( تدريبا هي ع األمم املتحدة للمرأةبالت اون ميف هي ع األمم املتحدة للمســــــــــاواة بز اتنســــــــــز ومتكز املرأة )
امرأة، من بينهن لضــ اق ذ اجمللس  45تشــرين ال ا     م  لفائدة  26للا ال ســاطع ملدة ي   واحد ذ 

ال باســـــــيع )كالمها ذ القةاع الغر((. وباإلضـــــــا ع إىل كلم،  ظمت الق ة املؤقتع البلدي لكل من صـــــــ ر و 
امرأة ريفيــع ذ دير ميمـا   45حلقــاق لمــل بشــــــــــــــــأن تاـــــــــــــــنييف املنتجــاق التراليــع وتســـــــــــــــ يقهــا لفــائــدة 

 الشرق ( ذ كا  ن األول ديسم ، وذ ال باسيع ذ كا  ن ال ا  يناير، للا الت اي. )القةاع
 

 سالح الجماعات المسلحة نزع - جيم 
مل حُيرز أي تقد   يما يت ل  بنتع ســالق اتمالاق املســلحع. وما زال حتخل اهلل ي لن للا املن  - 32

كا  ن ال ا  يناير، صــــرق األمز ال ا   تخل اهلل حســــن  اــــر اهلل   26أ ه حيتفظ بقدراق لســــكريع.  ف  
دد الكاذ من أجل م اجهع ]إســـرائيل[ ذ حرخل مقبلع، لدينا بةبي ع ا ال الاـــ اريخ الدقيقع وبال ”قائال 

وإلصــــــــابع أي هد   ريده ذ ســــــــياق رةتنا ا ربيع.... وقلم الاــــــــ اريخ الدقيقع بالكميع اليت نتاجها، 
 .“  د حباجع لنقلها ومل
واحتفاظ حتخل اهلل و ريه من اتمالاق باألســـــــــلحع رارج  ةاق ســـــــــيةرة الدولع ما زال يق ر  - 33

 ع لبنان للا اارسع سيادةا وسلةتها للا أراضيها بشكل تا .قدرة حك م
وواصــــــــــــــل اتيش اللبنا  وق اق األمن اللبنا يع تنفيذ لملياق مكا حع اإلرهاخل، مبا ذ كلم إلقاء  - 34

تشــــــــــــــرين  1القبق للا األ راد املشــــــــــــــتبــه ذ ا تمــائهم إىل مجــالــاق متةر ــع أو ذ دلمهــا.  ف  الفرتة من 
شــــــــــــقاــــــــــــا بتهم تت ل  باإلرهاخل، منهم  43شــــــــــــباف   اير، وردق أ باء لن التقال  19إىل ال ا     م  

أشـــــقاص يشـــــتبه ذ ا تمائهم لتنظيم الدولع اإلســـــالميع ذ ال راق والشـــــا  وجبهع  ت  الشـــــا  )جبهع الناـــــرة 
 2017      م سابقا(. ومي ل هذا الرقم اخنفاضا كبريا مقار ع بنفس الفرتة من ال ا  املاض  )من تشرين ال ا

حالع التقال متاـــــــلع باإلرهاخل. وي تى هذا ااخنفار إىل  122( إك وو قت رال ا 2018إىل آكار مار  
، وكذلم إىل التقد  الذي أحرزته ق اق األمن 2017حد كبري إىل ثســــــــــــــن ا الع األمنيع ذ لبنان منذ لا  

 .الس ريع دود ميف اتمه ريع ال ربيعالتاب ع للدولع ذ ت تيت أمن ا دود ومراقبتها للا ط ل ا 
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شـــباف   اير، ذ بلدة لرســـال، أوقفت الســـلةاق اللبنا يع  13كا  ن ال ا  يناير و   9و  2وذ  - 35
مثا يع م اطنز س ريز ذ اجملم ع بتهمع اإلرهاخل، مبا ذ كلم تشكيل رليع تاب ع لتنظيم الدولع اإلسالميع 

لبنا . وصــ درق أيضــا م اد متفجرة من منتل أحد املشــتبه  يهم. والتقةيط لشــن هجماق ضــد اتيش ال
كا  ن ال ا  يناير، التقل اتيش اللبنا ، ذ مدامهع وق ت ذ لرســــــــــــال ذ شــــــــــــرق  لبنان، رجال   24وذ 

اإلرهابيع للا اتيش ذ لرسال. وص درق أيضا  2014مةل با لل دالع بتهمع املشاركع ذ هجماق لا  
شــــــــــباف   اير، ذ ا رمل ذ مشال شــــــــــرق  لبنان، التقل اتيش  16ل املدامهع. وذ أســــــــــلحع وكررية رال

اللبنا  ا نز من قادة تنظيم الدولع اإلســــــــــــالميع، وكالمها ســــــــــــ ري، أحدمها من كبار القادة، قدما من دير 
 التور ذ اتمه ريع ال ربيع الس ريع.

شــــقاــــا بســــبت إطالق النار ذ ا  اء ذ  57تشــــرين ال ا     م ، ألق  القبق للا  30وذ  - 36
شــــــباف   اير، أطل  مســــــل  جمه ل ا  يع النار للا مركبع لري  ذ ق اق األمن  3منةقع الشــــــ  . وذ 

 الدارل  ف رماها بقنبلع يدويع، اا أسفر لن مقتل ال ري ، وكلم ذ زحلع ذ شرق  لبنان.
 يما يت ل  بااشـــــتباكاق اليت وق ت ذ  2018بر وإضـــــا ع إىل ما أوردته ذ تشـــــرين األول أكت   - 37

، S/2018/1029خميم امليع ميع لالج ز الفلســــــــــــــةينيز بالقرخل من صــــــــــــــيدا، وكلم ذ تقريري الســــــــــــــاب  )
ســــــــةينيز ذ الشــــــــرق (، رل  تقييم أجرته وكالع األمم املتحدة إل ا ع وتشــــــــغيل الالج ز الفل34 الفقرة

 تيجع القتال. وأصيبت ال يادة ُدمر قد تضررق، وأن ب ضها قد  املآويمن  278األدىن )األو روا( إىل أن 
الاــــــحيع التاب ع لنو روا ذ خميم امليع ميع تهاز متفجر. وباإلضــــــا ع إىل كلم، أصــــــيبت برصــــــاص طائش 

رخل من خميم لز ا ل ة لالج ز الفلســـــــــــــــةينيز. مــدار  األو روا ال اق ــع ذ خميم امليــع ميــع، وكــذلــم بــالق
وككرق األو روا األطرا  بضــــــــــــــرورة احرتا  القا  ن الدوي، مبا ذ كلم حرمع املبا  التاب ع لنمم املتحدة، 

تشـــــرين ال ا     م  بســــبت  12تشـــــرين األول أكت بر إىل  16وأ لقت منشـــــآةا ذ املقيم ذ الفرتة من 
قدمت ال كالع مدار  بديلع رالل حالع الة ارئ، وقدمت الدلم النفســــــــــــــ  املقاو  األمنيع. واســـــــــــــــت

 وااجتمال  لند است نا  الدراسع.
ولقــــت وق  إطالق النــــار بز حركــــع  ت  ومجــــالــــع أ اــــــــــــــــــار اهلل ذ خميم امليــــع ميــــع لالج ز  - 38

تشــرين  6، أســفر اتفاق اح  أبر  ذ 2018تشــرين األول أكت بر  28الذي بدأ  فاكه ذ الفلســةينيز، 
ال ا     م  لن مغادرة زليم مجالع أ اـــار اهلل مجال ســـليمان وال ديد من امل الز له، حســـبما أ ادق به 

 .اتمه ريع ال ربيع الس ريعالتقارير، إىل 
قةع كا  ن ال ا  يناير، قتل  لســــــــــــــةيين رميا بالرصــــــــــــــاص للا يد اتيش اللبنا  لند    13وذ  - 39

التفتيش ال ســــكري املســــماة الرشــــيديع ذ مدرل خميم الرشــــيديع لالج ز الفلســــةينيز بالقرخل من صــــ ر، 
وكلم بدل ى لد  الت ق  لند  قةع التفتيش األمين. وقد أ ت هذا ا ادث الت تراق ذ املقيم، ولكن 

 الفاائل الفلسةينيع تدرلت ملنيف التا يد.
أللن اتيش اللبنـــا  لن إلقـــاء القبق ذ وادي رـــالـــد ذ مشـــاي  كـــا  ن ال ـــا  ينـــاير،  31وذ  - 40

لبنان، للا  لســــــةيين هارخل مةل خل لل دالع بتهمع اا تســــــاخل إىل مجالع  ت  اإلســــــال  وكتائت لبد اهلل 
اليت  2017لتا . وكان هذا الشق  أيضا متهما بالقتال ميف مجالع بالل بدر املقاتلع ذ اشتباكاق لا  

 ز ا ل ة لالج ز الفلسةينيز بالقرخل من صيدا.وق ت ذ خميم ل

https://undocs.org/ar/S/2018/1029
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 - ومل حيرز أي تقد  ذ تفكيم الق الد ال ســـكريع اليت ثتفظ هبا اتبهع الشـــ بيع لتحرير  لســـةز - 41
القيادة ال امع و ت  اا تفاضــــــــــع، واليت ما زالت تنتق  من ســــــــــيادة لبنان وت رقل قدرة الدولع للا رصــــــــــد 

 بف اليع. ومراقبع أجتاء من ا دود
 

 حظر األسلحة  مراقبة الحد د - دا  
ت اصــلت متالم بشــأن  قل أســلحع إىل جهاق مســلحع من  ري الدول، وه  مســألع تب ث للا  - 42

، أللن رئيس وزراء إســـــــــــــــرائيل، بنيامز  تنياه ، 2018تشـــــــــــــــرين ال ا     م   24القل  بشـــــــــــــــدة. وذ 
ري إليران ذ س ريا ومشروع حتخل اهلل  يازة األسلحع ال مل للا منيف ا شد ال سك”إسرائيل ت اصل  أن

، ورد أن رئيس إســـــــــــــــرائيل، رو ن ريفلز، قال إ ه 2019كا  ن ال ا  يناير   23وذ  .“الدقيقع ذ لبنان
طاملا اســـــتمرق إيران وأل اهنا ذ إرســـــاء وج دهم،  إن إســـــرائيل ســـــتتاـــــر  من أجل الد اع لن أمنها، ”

، “يف  قل األســـــــــــــلحع املتة رة من إيران ل  ســـــــــــــ ريا إىل حتخل اهلل ذ لبنانب ســـــــــــــائل منها ال مل للا من
كا  ن   26وذ . “لبنان يتحمل مســؤوليع ســياديع لن مجييف األلمال اليت يق   هبا حتخل اهلل”وأضــا  أن 

ال ا  يناير، قال األمز ال ا   تخل اهلل حســـــــن  اـــــــر اهلل إن حتخل اهلل قد حاـــــــل للا القذائ  الدقيقع 
 . “ب د جتربتنا ذ س ريا راياا”
وميف أن األمم املتحدة تأرذ متالم  قل األســـلحع مأرذ اتد،  إهنا ليســـت ذ وضـــيف ميكنها من  - 43

التحق  منها بشــــــــــــكل مســــــــــــتقل. وذ حال  ب ق صــــــــــــحع هذه املتالم،  إهنا ســــــــــــتشــــــــــــكل ا تهاكا للقرار 
 )ا ظر املر   ال ا  من هذا التقرير(.  (2006) 1701
 كـــا  ن األول   26وذ رســـــــــــــــــالتز متةـــابقتز م جهتز إىل رئيس جملس األمن وإي ، مؤررتز  - 44

، أجالت (A/73/713-S/2018/1170)كا  ن األول ديســم    27( و A/73/695-S/2018/1162ديســم  )
كا  ن األول ديسم    25املم لع الدائمع للبنان لدى األمم املتحدة رسالعً من حك مع بلدها مفادها أ ه ذ 

قامت طائراق حربيع إســــــــرائيليع خبرق األج اء اللبنا يع، لتنفيذ  اراق ج يع للا أراضــــــــ  اتمه ريع ... ”
هذا اخلرق اخلةري ]شك ل[ رةراً للا حركع الةائراق املد يع ذ األج اء ”، وتشري إىل أن “الس ريعال ربيع 

 .“اللبنا يع، وكاد يتسبت ذ كار ع ج يع كبرية
وت اصــــــــلت أ باء تفيد مبشــــــــاركع حتخل اهلل ذ القتال اتاري ذ اتمه ريع ال ربيع الســــــــ ريع. وُزلم  - 45

للبنا يز ما زال ا يقاتل ن إىل جا ت اتمالاق املســـــلحع املناهضـــــع للحك مع أيضـــــا أن لددا من امل اطنز ا
 ذ اتمه ريع ال ربيع الس ريع.

وشــــــار  للا ااكتمال  شــــــر أ  اج اتيش اللبنا  األرب ع امل نيع مبراقبع ا دود ال يع وبناء أبراج  - 46
ومل ترد أ باء لن ح ادث إطالق  ار ل   املراقبع للا ط ل حدود لبنان ميف اتمه ريع ال ربيع الســـــــــــــــ ريع.

م اطنا س ريا ذ اجملم ع ألق   141ا دود من اتمه ريع ال ربيع الس ريع ن  لبنان رالل الفرتة. وقيل إن 
من جا ت اتيش اللبنا  بســبت در  م إىل لبنان باــ رة  ري قا   يع من اتمه ريع ال ربيع القبق لليهم 

شـــــــــم لع بالتقرير، وه  ما مي ل اخنفاضـــــــــا كبريا مقار ع ب دد الســـــــــ ريز الذين ألق  الســـــــــ ريع رالل الفرتة امل
(. وي تى 42، الفقرة S/2018/1029) 1 006القبق لليهم رالل الفرتة املشم لع بالتقرير الساب ، وه  

الشـــــتاء. ومن أوارر تشـــــرين األول أكت بر إىل منتاـــــ   ااخنفار أســـــاســـــا إىل صـــــ  بع ال ب ر ذ ظرو 
شــــقاــــا بتهمع ااشــــرتا  ذ أ شــــةع ةريت  22شــــباف   اير  )أ( ألقت الســــلةاق اللبنا يع القبق للا 

البشـــــــــــر؛ و )خل( أجرى اتيش اللبنا  وق اق األمن اللبنا يع لملياق ملكا حع اإلرهاخل ذ مســـــــــــت طناق 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/A/73/695
https://undocs.org/ar/A/73/713
https://undocs.org/ar/S/2018/1029
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شقاا ذ لرسال وح  ا، وي تى كلم أساسا  521اا أسفر لن التقال س ريع    رمسيع تقيف ذ لبنان، 
إىل ا تقارهم إىل ال  ائ  الالزمع؛ و )ج( الرتضــت الســلةاق اللبنا يع أيضــا أ شــةع لتهريت البشــر ذ املياه 

قاــــــــا من جا ت اتيش اللبنا  وق اق األمن اللبنا يع. وذ شــــــــ 74اللبنا يع ذ اجتاه ق ص، وجرى إ قاك 
شــــــــــــباف   اير، أللن اتيش اللبنا  لن مقتل أحد املهربز وجرق آرر ذ حادث إطالق  ار ألقت  11

 حماولع ةريت  اشلع للا منت قارخل من لكار ذ مشاي لبنان ذ اجتاه ق ص. 
وذ ســــــياق لملياق واســــــ ع النةاق ملكا حع اإلرهاخل ومكا حع ااجتار جرق ذ منةقع ب لبم  - 47

تشرين  30 البقاع، لتز اتيش اللبنا  ا تشاره لقت وق ع اشتباكاق مسلحع متكررة. وذ وا رمل، مشاي
، قُتل أرب ع من املشــــتبه هبم وأُلق  القبق للا ال ديد من األشــــقاص ذ مدامهع قا  2018ال ا     م  

مســـلحز جمه ي كا  ن األول ديســـم ، قتل جندي لبنا  للا يد   14هبا اتيش اللبنا  ذ ب لبم. وذ 
كا  ن األول ديسم ، جرق جنديان لبنا يان ذ هج     31ا  يع رالل مشاركته ذ دوريع ذ ب لبم. وذ 

 للا لااباق إجراميع وقيف ذ بريتال بالقرخل من ب لبم، ذ شرق  لبنان.
ورالل الفرتة املشــــــــم لع بالتقرير، ألق  القبق للا م ردي أســــــــلحع متل مز ذ مشاي وشــــــــرق   - 48

، شن اتيش 2018تشرين ال ا     م   23لبنان للا ط ل ا دود الشرقيع وذ منةقع جبل لبنان. وذ 
ألمن كا  ن األول ديســـــــــم ، ألقت ق اق ا  5اللبنا   اراق وصـــــــــادر خمدراق وأســـــــــلحع ذ ب لبم. وذ 

الدارل  القبق للا مهرخل أسلحع لبنا  وصادرق كررية ذ ا رمل. وذ الي    فسه، ذ لمليع مستقلع، 
ألقت ق اق األمن الدارل  القبق للا تاجر سالق لبنا  وصادرق كمياق كبرية من األسلحع والذررية 

 بل لبنان.وم داق لسكريع أررى من خمبأ لنسلحع ذ ض اح  اللقل ق، ذ اتبيل، ذ ج
ومل ياــــــــــــــدق ب د للا م اهدة جتارة األســــــــــــــلحع اليت أكن ال ملان اللبنا  بالتاــــــــــــــدي  لليها ذ  - 49
األســلحع التقليديع الذي التمدته اتم يع ال امع املت ل  بااتفاق الدوي ، وه  2018أيل ل ســبتم   25

 .باء 234 67ذ قرارها 
 

 األلغام األرضية  القنابل العنقوداة - هاء 
وواصـــــــــــــــلــت الق ة املؤقتــع التقفي  من رةر األجهتة املتفجرة ذ مجييف أرجــاء منةقــع لمليــاةــا.  - 50

مرتًا مرب ا من األراضــــــــــــــ   6 879 ةهرق ســـــــــــــــتع أ رقع م نيع بإزالع األلغا  تاب ع للق ة املؤقتع ما جمم له 
ما مضادا لن راد للا ط ل طرق الدورياق الرئيسيع للق ة وللا مقربع من ال مرة لغ 1 481ول رق للا 

زيارة  73)القةاع الشــــــرق ( ودمرق تلم األلغا . وأجرق دائرة األمم املتحدة لتجراءاق املت لقع باأللغا  
ع و  اليع من زياراق الرصــــــــــــــد لضــــــــــــــمان ات دة إىل أ رقع إزالع األلغا  التاب ع للق ة، وكلم لكفالع ســــــــــــــالم

لملياق إزالع األلغا  اليت تق   هبا الق ة املؤقتع. وقدمت أيضـــــــــــــــا مس إحاطاق لن الســـــــــــــــالمع والت ليع 
يت ل  باأللغا  األرضــيع خملفاق ا رخل من املتفجراق واألجهتة املتفجرة البدويع الاــنيف، اســتفاد منها   يما
 من أ راد األمم املتحدة ال سكريز واملد يز.  50
 

 ترسيم الحد د -  ا  
رز تقد  ن  ت يز أو ترســـــــــــــــيم ا دود بز لبنان واتمه ريع ال ربيع الســـــــــــــــ ريع. ومل ترد ب د مل حي - 51

اتمه ريع ال ربيع الســــــــــــ ريع وإســــــــــــرائيل للا التحديد املؤقت ملنةقع متارع شــــــــــــب ا املقرتق ذ تقريري املؤرخ 
 ، املر  (.S/2007/641) (2006) 1701املت ل  بتنفيذ القرار  2007تشرين األول أكت بر  30

https://undocs.org/ar/A/RES/67/234
https://undocs.org/ar/A/RES/67/234
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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ومل حيرز تقد  رالل الفرتة املشـــــم لع بالتقرير ن  تســـــ يع النتاع اتاري بز لبنان وإســـــرائيل ح ل  - 52
 الاع لكل منهما.املنةقع ااقتااديع اخل

 
 االستقرار السياسي  المؤسسي - زاي 

كا  ن ال ا  يناير، ب د ح اي تســـــ ع أشـــــهر من إجراء اا تقاباق ال ملا يع، أللن رئيس   31ذ  - 53
وزيراً أربيف وزيراق،  30ال زراء س د ا ريري لن تشكيل حك مع لبنان اتديدة. وتضم ا ك مع املؤلفع من 

باف   اير، دلا رئيس ال زراء ا ريري إىل لقد  2رة دارليع ذ املنةقع ال ربيع. وذ إحداهن أول وزي شـــــــــــــــ
اجتماع ملم ل  حك مته اتديدة املشــــــكلع من شــــــرحيع متن لع من األحتاخل الســــــياســــــيع إلجراء مشــــــاوراق 

رق  يه شـــــــباف   اير، وا   جملس ال زراء للا البيان ال زاري الذي كر  7بشـــــــأن صـــــــيا ع بيان وزاري. وذ 
ا ك مع التتا  لبنان بت تيت مؤســـســـاق الدولع وااســـتقالل والســـيادة والســـالمع اإلقليميع والســـلةع ا اـــريع 
للــــدولــــع، واتفــــاقيــــاق الةــــائ ، وســـــــــــــــيــــاســــــــــــــــــع النــــأي بــــالنفس، والقراراق الــــدوليــــع، مبــــا ذ كلــــم القرار 

. وذ هذا البيان، أكدق ا ك مع أيضا مسألع ت تيت النم  ااقتاادي وأمهيع اإلصالق (2006) 1701
وشـــددق للا التتامها مب اصـــلع ال مل ميف اجملتميف الدوي  يما يت ل  ب ج د الالج ز الســـ ريز. وحاـــلت 

أصــــل صــــ تا من  111شــــباف   اير، مبجم ع  15ا ك مع اتديدة للا تاــــ يت بال قع من األ لبيع ذ 
 ص تا ذ ال ملان. 128
تشــــرين  13و  12لاما للا ا تهاء ا رخل األهليع ذ لبنان، أقر ال ملان، ذ  19ومبناســــبع مرور  - 54

، قا   ًا جديدا بشــــــــأن حااق اارتفاء القســــــــري. وأ شــــــــأ هذا القا  ن تنع مكلفع 2018ال ا     م  
ملياق اســـــتقراج ات ث وثديد م اقيف الد ن وتســـــليم بالتحقي  لل صـــــ ل إىل امل ل ماق ومج ها، وتنفيذ ل

 الر اق إىل األقارخل. 
دل ى است نا يع تة ن ذ  17شباف   اير، أللن اجمللس الدست ري قراره النهائ  بشأن  21وذ  - 55

لدة  تـائج أســـــــــــــــفرق لنهـا اا تقـاباق ال ملا يـع.   ا   اجمللس للا ط ن واحد  قط، وألغا اا تقاخل 
ذ طرابلس ل ضـــــــــــــــ  ذ ال ملان من حتخل تيار املســـــــــــــــتقبل، ودلا إىل إجراء ا تقاباق برملا يع  الذي جرى

 است نائيع ذ  ض ن شهرين من أجل شغل املق د.
وذ ظل لد  وج د حك مع ط ال م ظم الفرتة املشـــــــــــــــم لع بالتقرير، ت  َّر إحراُز تقد  ذ تنفيذ  - 56

ل  اإلصــــالحاق وميف املؤســــســــاق )مؤمتر ســــيدر( وإ شــــاُء آليع  تائج املؤمتر ااقتاــــادي من أجل التنميع 
املتاب ع املتف  لليها. إا أن ب ادر زرم جديد ظهرق بتشـــــــــــــــكيل ا ك مع اتديدة اليت ركت بياهُنا ال زاري 
بشكل مك   للا رةع اإلصالق ال اردة ذ ال  يقع اخلتاميع للمؤمتر. وذ هذه األ ناء، سجلت املؤشراق 

إك زادق  سبع الدين إىل الناتج الل  اإلمجاي  2018و  2017متيدا من التده ر بز لام  ااقتااديع 
 ذ املائع. 155 قةع م  يع لتبلغ  1.6
ورالل الســـــنع اليت ا قضـــــت للا مؤمتر روما ال ا ، كان تنفيذ لبنان التتاماته بةي ا ر م ما تاله  - 57

ماليع. وإحياًء للترم الدوي لدلم ت تيت اتيش اللبنا  وق ى من إلال اق  نائيع لدة بتقدمي مســـــــــــــــامهاق 
األمن الدارل  مبا ينســجم ورةةهما ااســرتاتيجيع، تشــارَ  مكتُت منســقع األمم املتحدة اخلاصــع لشــؤون 

حضــــره  2019شــــباف   اير  19لبنان ميف اتيش اللبنا  ذ ترؤ  اجتماٍع للجنع ال ســــكريع التنفيذيع ذ 
اق كلم ااجتماع الذي متح َر ح ل اجملااق ال ال ع كاق األول يع، وه  ت تيت التنقل برا، بلدا. وأت 26

البحريع اللبنا يع، و شـــر الف ج النم كج ،  رصـــًع  -وثســـز األمن البحري ل  بناء قدراق اتيش اللبنا  

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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ذ إطـار مؤمتر رومـا ال ا ، للجيش اللبنـا  من أجـل إ بـاق التقـد  الـذي أحرزه لبنـان ذ ال  ـاء بـالتتامـاتـه 
 كما أتاق  رصع مل اءمع املسامهاق الدوليع ميف األول ياق ال طنيع.

وت تيتا ملســــــــــاءلع اتيش اللبنا ، أطل  قائد اتيش اللبنا  ج زي  ل ن، بالت اون ميف مف ضـــــــــيع  - 58
  اتيش هبد  ، مدو ع ق الد ســــــــــــل  2019كا  ن ال ا  يناير   29األمم املتحدة  ق ق اإل ســــــــــــان، ذ 

 ت ميم مبادئ حق ق اإل سان ذ املها  اليت يضةليف هبا أ راد اتيش. 
ومل  اـــــــ  ا ك مع ب د مت يال للمؤســـــــســـــــع ال طنيع  ق ق اإل ســـــــان أو ل ليع ال قائيع ال طنيع  - 59

 د ألضـــاء آكار مار . ومل يؤد ب 7ملناهضـــع الت ذيت املتاـــلع هبا، اللتز لزَّ جملس ال زراء ألضـــاءمها ذ 
 املؤسسع ال طنيع  ق ق اإل سان واخليع ال قائيع ال طنيع ملناهضع الت ذيت اليمز أما  رئيس اتمه ريع.

، وقَّيف بر امج األمم املتحدة اإلقائ  مشــــــــــــروع و يقع ميف مكتت 2019كا  ن ال ا  يناير   2وذ  - 60
التةر  ال ني  من رالل وضـــــــــــــــيف رةع رئيس ال زراء من أجل دلم تف يل ااســـــــــــــــرتاتيجيع ال طنيع ملنيف 

 وطنيع.  لمل
، اســـــــــتضـــــــــا  لبنان مؤمتر القمع ال ربيع التنم يع ااقتاـــــــــاديع 2019كا  ن ال ا  يناير   20وذ  - 61

ـــــــــــــــ دولع من الدول  19وااجتماليع ذ بريوق. واستقةت مؤمتُر القمع مشاركع  األلضاء ذ جام ع  22الـ
دول. وا تت  الرئيس ميشـــــــــــــــال ل ن مؤمتر القمع الذي ارُتتم بالتماد الدول ال ربيع، بينهم  ال ع رؤســـــــــــــــاء 

بندا. وأللنت قةر احقا لن  29إلالن بريوق الذي رسم اخلة ف ال ريضع خلةع اقتااديع للمنةقع من 
 ملي ن دوار ذ سنداق ا ك مع اللبنا يع دلماً اقتااد لبنان.  500مسامهع قدرها 

كــــا  ن   19لقــــد البنــــم الــــدوي، ميف حك ميت لبنــــان وكنــــدا، ذ  وللا هــــامش مؤمتر القمــــع، - 62
ال ا  يناير، مؤمتر املشـــرق األول الر ييف املســـت ى ح ل التمكز ااقتاـــادي للمرأة ذ بريوق. والتت  لبنان، 
لدى لرر رةع لمله املت لقع بالتمكز ااقتاـــــادي للمرأة، بت تيت مشـــــاركع املرأة ذ الق ة ال املع بنســـــبع 

 اف م  يع للا مدى السن اق اخلمس املقبلع.  ق 5
من الالج ز وملتمســـــــ  اللج ء مســـــــجَّلز  967 040كا  ن األول ديســـــــم ، كان   31وحىت  - 63

 948 849لدى مف ضـــــيع األمم املتحدة لشـــــؤون الالج ز )مف ضـــــيع شـــــؤون الالج ز( ذ لبنان، بينهم 
 2015أررى. وقد للقت ا ك مع منذ لا  اجن وطالت ت ء من جنسياق  18 200اج ا س ريا و 

لملياق تسجيل الالج ز الس ريز اتدد اليت كا ت تق   هبا مف ضيع شؤون الالج ز. ويُ تى ذ شكٍل 
، S/2018/1029رئيســـــــــ  ااخنفاُر ذ لدد الالج ز الســـــــــ ريز املســـــــــجَّلز منذ تقدمي تقريري الســـــــــاب  )

( إىل ال  ياق الةبي يع، والتنقالق ال ا  يع، وإلادة الت طز ولملياق ل دة الالج ز من تلقاء 56 الفقرة
 أ فسهم إىل اتمه ريع ال ربيع الس ريع. 

وت اصلت لملياق ال  دة الفرديع لالج ز الس ريز من تلقاء أ فسهم، حيث لاد آا  األ راد  - 64
ل  امل ابر ا دوديع الرمسيع و ري الرمسيع. كما لاد  2018 يناير وكا  ن األول ديســــــــــــــم  بز كا  ن ال ا 

شــــقاــــا آررين رالل الفرتة  فســــها ذ تنقالق مجاليع، ت لت تســــهيلها املديريع ال امع لنمن  11 133
تنظيم  ال ا  اللبنا  بالتنســــــي  ميف الســــــلةاق الســــــ ريع. وميف أن مف ضــــــيع شــــــؤون الالج ز مل تشــــــار  ذ

لملياق ال  دة تلم،  قد  ســـــــــــقت ميف املديريع ال امع وكا ت حاضـــــــــــرة لند كل  قةع من  قاف املغادرة. 
وقدمت املف ضــــــــــــــيع ت جيهاق إىل الالج ز ال ائدين بشــــــــــــــأن أمهيع إحضــــــــــــــار أوراقهم ال ب تيع و ريها من 

 املستنداق دلما استقرارهم جمددا ذ اتمه ريع ال ربيع الس ريع.
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زورقا ا ةلقت من لبنان  11نادا إىل تقديراق مف ضــــيع شــــؤون الالج ز، وصــــل إىل ق ص واســــت - 65
، ذ حز جرى الرتار 2018مســــــــــــــا را، م ظمهم من الســــــــــــــ ريز، رالل لا   268ثمل للا متنها 

حماواق لل ب ر أو كان ماـــــريها الفشـــــل. وقضـــــا مثا يع أشـــــقاص، بينهم طفل،  رقا  10يقل لن  ا ما
هم. وككر الســـ ري ن ال ضـــيَف ااقتاـــادي وااجتمال  املرتدي ذ لبنان،  ضـــال لن اخل   لدى  رق زورق

من املضــــايقع والقي د املفروضــــع للا حريع حركتهم بســــبت لد  إقامتهم بشــــكل قا   ، كأســــباخل محلتهم 
للا ثمل مشـــــقع هذه الرحلع. وباق وضـــــيف الف اق الضـــــ يفع من الالج ز الســـــ ريز الذين ي يشـــــ ن ذ 

، ب دما ضـــربت 2019ياء لشـــ ائيع ذ لبنان أك ر صـــ  بع رالل الناـــ  األول من كا  ن ال ا  يناير أح
من  670اجن ي يشـــــ ن ذ أك ر من  47 000لبنان لاصـــــفتان شـــــت يتان قاســـــيتان. وتضـــــرر أك ر من 

وقد أطلقت  املقيماق ال شـــ ائيع األشـــد ت رضـــاً ذ البلد، من الرياق ال اتيع والفيضـــا اق وتســـاُقط ال ل ج.
 احقا اخليُع املشرتكع بز ال كااق اليت تق دها ا ك مع استجابًع  ااق الة ارئ اإل سا يع. 

، شــــكَّل الدلُم الدوي املقد  إىل لبنان ترمجًع اســــتمرار 2018كا  ن األول ديســــم    31وحىت  - 66
بلي ن دوار، إضـــــا ع إىل مبلغ  1.57، الذي بلغ ن  2018دلم اتهاق املانع الر ييف املســـــت ى ذ لا  

ل من لــا   380 ومــا ب ــده  2019. وأ يــد بــأن حجم التم يــل املت هــد بــه ل ــا  2017ملي ن دوار مرحــَّ
 ملي ن دوار. 516يناهت 
ذ املائع،  53( بنســــــبع 2020-2017ُم لت رةع لبنان لالســــــتجابع لنزمع ) 2018ذ لا  و  - 67
 كا  ن ال ا    31. وذ 2017ماليز دوار مرحَّال من لا   310غ بلي ن دوار، يشـــــمل مبل 1.4مببلغ 
 ذه اخلةع ذ  2019، أطلقت ا ك مع اللبنا يع بااشــــــــــــرتا  ميف األمم املتحدة ثديث لا  2019 يناير

بلي ن دوار إلياـــــــــال املســـــــــالداق اإل ســـــــــا يع ال اجلع  2.62إىل مجيف  2019بريوق. ويدل   داء لا  
ملي ن شــق   3.2وااســت مار ذ البنيع التحتيع ال م ميع للبنان وردماته واقتاــاده الل ، مبا يســتهد  

ماليز اجن ســـ ري  1.5 ماليز لبنا  ي يشـــ ن أوضـــالا هشـــع، و 1.5حمتاج ي يشـــ ن ذ لبنان، بينهم 
كا  ن ال ا  يناير   29ةيين. وذ ســـــياق منفاـــــل، أطلقت األو روا ذ اجن  لســـــ 208 000 وأك ر من
 ذ مجييف أناء املنةقع. 2019بلي ن دوار مل اصلع لملياةا ذ لا   1.2 داء تميف 

  
 أمن  سالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - ثالثا 

إىل  في  املقاطر، ذ تنســـــي  و ي   واصـــــلت الي  يفيل مراج ع رةةها األمنيع وتدابريها الراميع - 68
ميف الســـلةاق اللبنا يع. وأجريت متارين أمنيع ارتبار مدى اســـت داد امل ظفز املد يز واأل راد ال ســـكريز 
لتجالء ذ حال حاــ ل أزمع. وذ منةقع ال رق خل )القةاع الشــرق (، اســتمر تةبي  تدابري أمنيع مشــددة 

األمم املتحدة، تضمنت ااست ا ع مب اكبع مسلحع. ورالل الفرتة املشم لع لتأمز التنقالق الرمسيع مل ظف  
 مهمع إىل منةقع ال رق خل قا  هبا ألضاء من وكااق األمم املتحدة.  35بالتقرير، ت لت الي  يفيل تيسري 

وواصـــلت الي  يفيل رصـــد الدلاوى املر  لع أما  الاكم ال ســـكريع اللبنا يع ضـــد أشـــقاص ُيشـــتبه  - 69
ذ ضــــل لهم ذ التقةيط لشــــن هجماق رةرية للا الي  يفيل أو ذ ارتكاهبم لتلم ا جماق. ولقدق 

شـــــــباف   اير بشـــــــأن ا ج   الذي ت ر ر له حفظع ســـــــال   12الكمع ال ســـــــكريع الدائمع جلســـــــاق ذ 
اخل لمل ، وبشــــــأن دل ى تت ل  بنيع ارتك2007تاب  ن للي  يفيل من ال املز ذ ال حدة اإلســــــبا يع لا  

. ومن املقرر لقـــد اتلســـــــــــــــــاق املقبلـــع  ـــاتز الـــدل يز ذ 2014إرهـــا( رُ  ـــت ذ كـــا  ن ال ـــا  ينـــاير 
، اليت ط ن 2008آكار مار . وذ الدل ى املت لقع مبحاولع تنفيذ هج   رةري ضــــد الي  يفيل ذ لا   5
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 أيار  21لقد اتلســـــــــــــــع املقبلع ذ ذ ا كم الاـــــــــــــــادر  يها أحُد اتناة األرب ع املدا ز،  إ ه من املقرر 
. ويت اصــــــــــــــــل إجراء  ال ــع ثقيقــاق ذ ا جمــاق اخلةرية اليت ارُتكبــت ضــــــــــــــــد الي  يفيــل ذ 2019 مــاي 
بناء للا ت ليماق إضـا يع صـادرة لن  2011كا  ن األول ديسـم    9مت ز ي ليه و  26 أيار ماي  و 27

لندما قُتل ا نان من حفظع الســـــــــــال   1980 قاضـــــــــــ  التحقي . وذ قضـــــــــــيع جرائم القتل اليت وق ت لا 
التاب ز للي  يفيل وأصـــــــــــــــيت آرر تروق، جراء إطالق النار لليهم،  من املقرر لقد اتلســـــــــــــــع املقبلع ذ 

آخل أ سةس  4. وأجرق الي  يفيل أيضـا متاب ع ميف اتيش اللبنا  بشـأن حاد ع 2019آكار مار   22
 ألاله(. 20اليت وق ت ذ جمدل زون )ا ظر الفقرة 

  
 انتشار قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - رابعا 

من األ راد ال ســـكريز، بينهم  10 315شـــباف   اير، كان ق ا  الي  يفيل يتأل  من  17وحىت  - 70
ذ  35امرأة ) 83م ظفا دوليا، بينهم  239بلداً مســـــــــــامهاً بق اق؛ و  43ذ املائع(، من  5امرأة ) 522

ذ املــائــع(. وكــان ق ا  الق ة البحريــع التــاب ـع  27امرأة ) 153م ظفــا مــد يــا وطنيــا، بينهم  576املــائــع(؛ و 
 رداً من جمم ع األ راد ال ســــــكريز التاب ز  768للي  يفيل مؤلفاً من ســــــت ســــــفن، وطائرَت هليك برت، و 

، بينهم مس  ســــــــــاء مراقباً لســــــــــكرياً  57ذ املائع(. وإضــــــــــا ًع إىل كلم، كان  4امرأة ) 29للق ة، بينهم 
ذ املائع(، تاب ز  ي ع األمم املتحدة ملراقبع ا د ع، ي مل ن ميف  ري  املراقبز ذ لبنان، ثت اإلشــــــرا   9)

 ال مليات للي  يفيل.
  

 السلوك  االنضباط -خامسا  
رالل الفرتة املشـــم لع بالتقرير، مل ترد إىل الي  يفيل أو إىل مكتت منســـقع األمم املتحدة اخلاصـــع  - 71

لشـــؤون لبنان أي ادلاءاق حباـــ ل اســـتغالل أو ا تها  جنســـَيز. وواصـــلت الي  يفيل تنفيذ وت تيت تدابري 
ل ســكريز بشــأن مســاءلتهم ترم  إىل منيف ااســتغالل واا تها  اتنســيز، مبا ذ كلم ل  إحاطع القادة ا

ذ مسائل السل   واا ضباف. وواصلت شبكع منيف ااستغالل واا تها  اتنسيز ذ لبنان التاب ع لفري  
األمم املتحــدة القةري إطالَع اجملتم ــاق الليــع للا م ــايري الســـــــــــــــل   املت قيف أن يتقيــ د هبــا م ظف  األمم 

. وواصلت الي  يفيل ومكتت منسقع األمم املتحدة اخلاصع املتحدة وللا وسائل اإلبالغ لن س ء السل  
لشــــــؤون لبنان الرتويج لبي ع لمل م مرة تتســــــم بالتجا س والشــــــم ليع، ميف الرتكيت للا ا مايع من التحر  

 اتنس  و ريه من أشكال السل   الظ ر.
  

 مالحظات - سادسا 
س ال زراء ســـــــ د ا ريري للا هذا اإلجناز أرحت بتشـــــــكيل ا ك مع اللبنا يع اتديدة. وأهنن رئي - 72

كما أهنن القيادة الســـــــياســـــــيع للبنان. إن مشـــــــاركع أربيف  ســـــــاء ذ ا ك مع اتديدة جدير بالتن يه وأود أن 
أ ضــــــم إىل اخررين ذ تشــــــجييف الســــــلةاق اللبنا يع للا بذل متيد من اته د لضــــــمان املشــــــاركع الكاملع 

ع اللبنا يع. ومن األمهيع مبكان أن ي اجه جملس ال زراء ال تيد التحدياق والف الع للمرأة ذ ا ياة الســـــــــياســـــــــي
املشـرتكع اليت  التسـ يعااقتاـاديع والسـياسـيع واألمنيع املت ددة ات ا ت اليت ياـاد ها لبنان. وسـتك ن الروق 

من م اجهع  اســـتلتمها تألي  ا ك مع، املقرت ع مبمارســـع قيادٍة حازمع ومســـؤولع، أســـاســـيًع ك  يتمكن لبنان
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تلم التحدياق. إن األمم املتحدة تتةليف إىل ال مل ميف ا ك مع اتديدة وه  للا اســــــت داد لدلم لبنان 
 ذ م اجهع التحدياق املقبلع. 

أما وقد تشـــــــــــكلت ا ك مع اتديدة،  إ  أحث لبنان للا تســـــــــــرييف وترية التقد  الرز ذ تنفيذ  - 73
يما تلم املتف  لليها ذ املؤمتر ااقتاــــــــــــادي من أجل التنميع ل  اإلصــــــــــــالحاق املاليع وا يكليع، ا ســــــــــــ

 اإلصالحاق وميف املؤسساق )مؤمتر سيدر(، بغيع م اتع ال ضيف ااقتاادي املتده ر. 
وأدل  ا ك مع اتديدة إىل االتتا  بســــياســــع النأي بالنفس اليت يتب ها لبنان، مبا يتف  ميف إلالن  - 74

دل  مجييف األطرا  اللبنا يع وامل اطنز اللبنا يز إىل الك   لن املشاركع ذ النتاع ، كما أ2012ب بدا ل ا  
الســ ري و ريه من النتالاق ذ املنةقع. وأدين كل ما يُتلم حاــ له من تنقلل للمقاتلز و قٍل لل تاد ا ر( 

 . (2006) 1701الس ريع ذ ا تهاٍ  للقرار  -ل  ا دود اللبنا يع 
من  (2006) 1701وأحث الةر ز للا مضـــــــــــــــالفع جه دمها الراميع إىل التقيد التا  بالقرار  - 75

مم املتحدة دلَم اته د الراميع أجل إدامع وت طيد  رتة ا دوء اليت ســادق الســن اق املاضــيع. وســت اصــل األ
إىل  تع  تيل الت تر من رالل ا  ار، وا تناَ  الفرص لبناء ال قع وإشــــالَع بي ع مؤاتيع لتســــ يع املظامل الكامنع 

 دلماً ل ق  دائم إلطالق النار.
أســــاســــيا اســــتقرار لبنان واملنةقع.  (2006) 1701ويظل اســــتمرار التتا  مجييف اتهاق بالقرار  - 76

  د  اامت ال يتيد من خماطر حاـــــ ل حااق الت تر ومن احتمال تاـــــ يدها لتتح ل إىل ألمال لدائيع. 
وما ينجم لن  (2006) 1701رار ويساور  بالغ القل  إزاء وج د أ فاق ت   اخلط األزرق ذ ا تها  للق

كلــم من حــااق ت تر للا األرر. وأشـــــــــــــــجيف اتيش اللبنــا  للا إجراء كــل التحقيقــاق الالزمــع للا 
الي  يفيل اتا ت اللبنا  ذ ما يت ل  باأل فاق، وللا التأكد من أهنا مل ت د تشـــــــــــــــكل رةرا أمنيا. إن 

مســت دة لتقدمي املســالدة لند طلبها. ويســاور  القل  أيضــا إزاء التاــرحياق امللهبع للمشــالر اليت يةلقها 
اتا بان ذ ما يت ل  بال ضـــيف للا ط ل اخلط األزرق، األمر الذي يتيد من خماطر ســـ ء التقدير والتاـــ يد 

 املفض  إىل حا ل  تاع. 
ا الت صــــــل إىل اتفاق بشــــــأن كيفيع املضــــــ  ن  حل  قاف اخلال  إ ين أشــــــجيف بق ٍة الةر ز لل - 77

الرئيســــــــــــيع للا ط ل اخلط األزرق.  األلمال األحاديع ذ هذه املناط  تاــــــــــــ  د حااق الت تر للا ط ل 
اخلط األزرق وبت تفاديها. وأكرر دل ت الةر ز إىل م اصـــلع ااســـتفادة من ترتيباق الي  يفيل لالتاـــال 

قاـــا حد اكن. وســـي اصـــل كليت من منســـقيت اخلاصـــع لشـــؤون لبنان ورئيس الب  ع الي  يفيل والتنســـي  إىل أ
 وقائد الق ة جه دمها استكشا  الفرص ميف الةر ز هبد  إحراز تقد  ثقيقا لتلم الغايع.

وتكتســـــــــــــــ  حريــع الي  يفيــل ذ التنقــل ذ مجييف أنــاء منةقــع لمليــاةــا وللا كــامــل امتــداد اخلط  - 78
يع حي يع. وأاحظ بقل  أن الي  يفيل مل تتمكن من ال صـــــــــــــــ ل إىل مجييف األماكن ال اق ع مشال األزرق أمه

اخلط األزرق ذ ما يت ل  باكتشــــــا  األ فاق جن خل اخلط األزرق. إ ين أدل  الســــــلةاق اللبنا يع واتيش 
لقل  أيضـــــــا من أن النتائج اللبنا  إىل كفالع أن تك ن الي  يفيل قادرة متاما للا تنفيذ وايتها. ويســـــــاور  ا

اليت ت صل إليها اتيش اللبنا  ذ التحقي  الذي أجراه بشأن األحداث اليت وق ت ذ بلدة جمدل زون ذ 
أتت مباينع لنتائج التحقي  الذي أجرته الي  يفيل. وأود أن أشـــــري كذلم إىل أن  2018آخل أ ســـــةس  4

أي من امل تدين. وأكرر دل ت الســــــلةاق اللبنا يع إىل األمم املتحدة مل تبلَّغ بر يف أي دل ى جنائيع ضــــــد 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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ال  اء مبســـــــــــــــؤوليتها لن كفالع لد  إلاقع حريع تنقل أ راد الي  يفيل والاســـــــــــــــبع الكاملع ملن ي تدون للا 
 السال . حفظع
كما أ ين أشــــــــــــــ ر بقل  بالغ من أن لملياق التحلي  اإلســــــــــــــرائيليع   ق اإلقليم اللبنا  ما زالت  - 79

من وقت إىل آرر، مبا ذ كلم من قبل الةائراق املقاتلع. إن لملياق التحلي  هذه تشك ل ا تهاكا تتكرر 
وللســيادة اللبنا يع. وما زال جيش الد اع اإلســرائيل  حيتل اتتء الشــماي من قريع  (2006) 1701للقرار 

. إ ين (2006) 1701  متــامــع  ــا تقيف مشــال اخلط األزرق ذ ا تهــا  ط يــل األمــد للقرارالغجر ومنةقــعً 
أكرر إدا يت لكل ا تهاكاق الســـــــــــــــيادة اللبنا يع، وأكرر دل ت إســـــــــــــــرائيل إىل أن ت ق  ا تهاكاةا للمجال 

 ةا من مشال الغجر واملنةقع املتامع  ا ال اق ع مشال اخلط األزرق. ات ي اللبنا  وتسحت ق ا
وأشجيف اته د املت اصلع اليت يبذ ا اتيش اللبنا  ذ دلم بسط سلةع الدولع ذ مجييف األراض   - 80

 اللبنا يع، مبا ذ كلم من رالل  شـــر الف ج النم كج . وأدل  ا ك مع اللبنا يع إىل ال مل، بدلم مســـتمر
من الي  يفيل واجملتميف الدوي، للا تف يل هذا الف ج. وأحث أيضـــــــــــــــا ا ك مع اللبنا يع للا إيالء األول يع 

البحريـــع اللبنـــا يـــع، للا النح  املبز ذ هـــذا التقرير،  -للجه د الراميـــع إىل زيـــادة قـــدراق اتيش اللبنـــا  
 هذا الادد. وب د ا قضاء سنع للا مؤمتر وأت هد مب اصلع الدلم املقد  من الي  يفيل ومنسقيت اخلاصع ذ

روما ال ا ، أشجيف الدول األلضاء للا م اصلع تنفيذ االتتاماق القائمع بتقدمي الدلم إىل اتيش اللبنا  
 واملؤسساق األمنيع.

وأرحت ب مل اتيش اللبنا  ميف الي  يفيل ذ وضــــــيف اســــــرتاتيجيع ا تقال تتي  للبحريع اللبنا يع أن  - 81
تت ىل تدرباً مســـــــــــؤولياق الق ة البحريع التاب ع للي  يفيل، وأشـــــــــــجيف بق ة للا إحراز تقد  ســـــــــــرييف ذ هذه 

من اخلفق التدرب  ذ هنايع  اخليع. وســـــــي  ر تنفيذ اســـــــرتاتيجيع ا تقال جُمديٍع ولمليٍع أســـــــاســـــــا   اا ملتيد
املةا  ذ ق ا  الق ة البحريع التاب ع للي  يفيل من دون رل   راغ من شـــــــــــــــأ ه أن يؤدي إىل ثدياق أمنيع 
إضــــــــا يع ذ بي ع إقليميع م قدة. وأشــــــــجيف أيضــــــــا بق ٍة الدوَل األلضــــــــاء للا تنســــــــي  الدلم املقد  لتنفيذ 

 . (2018) 2433القرار اسرتاتيجيع اا تقال هذه، متشيا ميف أحكا  
وي ري امتال  أســـــــلحع  ري مأكون هبا رارج  ةاق ســـــــيةرة الدولع، بالرتا  متكرر من حتخل اهلل  - 82

، قلقا بالغا وي رر (2006) 1701 فســــه ومجالاق مســــلحع أررى  ري تاب ع للدولع، ذ ا تها  للقرار 
اســـــتقرار لبنان واملنةقع للقةر. ويت اصـــــل أيضـــــا ُورود ادلاءاق بشـــــأن لملياق  قل أســـــلحع بشـــــكل  ري 
مشروع إىل اتمالاق املسلحع  ري التاب ع للدولع ذ لبنان، وه  أمر ي ري قلقا بالغاً. وميف أن األمم املتحدة 

 ها التحق  من هذه التقارير باــــ رة مســــتقلع،  إن لملياق النقل املذك رة، إكا  بتت صــــحتها، ليس ب ســــ
. وإ ين أدل  الــدول األلضــــــــــــــــاء إىل أن تف  (2006) 1701ميكن أن تشـــــــــــــــكــل ا تهــاكــا رةريا للقرار 

مبنيف بييف أو تتويــد أي كيــا ــاق أو أ راد ذ لبنــان بــأســــــــــــــلحــع  (2006) 1701بــالتتامــاةــا مب جــت القرار 
 يتال هبا من لتاد.  وما
ولالوًة للا كلم، أدل  حك مع لبنان إىل ا اك مجييف اإلجراءاق الضـــــــــــــــروريع لضـــــــــــــــمان التنفيذ  - 83

، (2006) 1680و  (2004) 1559الكامل لنحكا  كاق الاــلع ال اردة ذ اتفاق الةائ  والقرارين 
اليت تقض  بنــــــــــتع سالق كل اتمالاق املسلحع ذ لبنان، حىت ا تكــــــــــــــــــــ ن ذ لبنان أسلحع  ري أسلحع 

 2006مت ز ي ليه  27الدولع اللبنا يع أو سلةع  ري سلةتها، لمال بقرار جملس ال زراء اللبنا  الاادر ذ 
  طين. والقراراق السابقع املنب قع لن ا  ار ال

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680%20(2006)
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وا تتال املنازلع بشأن املناط  البحريع ااقتااديع اخلالاع التاب ع للبنان وإسرائيل تشكل مادرا  - 84
للت تر. وإ ين أشــــــــــج يف الةر ز للا التما  الســــــــــبل الكفيلع بالتقفي  من حدة الت تراق، خلل  الظرو  

دة مســت دة لدلم الةر ز ذ هذه اته د، املؤاتيع للح ار وللت صــل إىل حل ذ هنايع املةا . واألمم املتح
 وأ ا جاهت لبذل مسال   ا ميدة ذ سبيل كلم. 

ولت تيت قدره لبنان للا اارســـــــــع ســـــــــلةع الدولع بف اليع، أؤكد جمددا أمهيع املضـــــــــ  قدما ذ تنفيذ  - 85
أن تك ن هذه ت هد الرئيس بالدل ة إىل لقد ح ار وطين لتحديد اســــــــــــــرتاتيجيع للد اع ال طين. ومن املهم 

ال مليع ثت ملكيع وقيادة اللبنا يز وأن تضـــــــم مجييف األطرا  وتك ن شـــــــاملع ومســـــــتدامع ومتماشـــــــيع ميف 
التتاماق البلد الدوليع. وينبغ  تنفيذ القراراق الســـــــــــــــابقع املنب قع لن ا  ار ال طين املت لقع بنتع ســـــــــــــــالق 

القيادة  -للجبهع الشــــــــــ بيع لتحرير  لســــــــــةز اتمالاق  ري اللبنا يع وتفكيم الق الد ال ســــــــــكريع التاب ع 
 اا تفاضع.  -ال امع و ت  

ول ن كنت أشــ ر باارتياق اســتقرار ال ضــيف ذ خميم امليع ميع لالج ز الفلســةينيز،  إ ين أشــ ر  - 86
باألسا ل ق ع رسائر ذ األرواق، وتشرد النا ،  ضال لن حدوث األضرار املاديع. وأدل  مجييف الفاائل 

ســـــــــــــــةينيــع إىل اامتنــاع لن أي ألمــال لن  من هــذا القبيــل  مــايــع الفلســـــــــــــــةينيز واللبنــا يز للا الفل
 الس اء. حد
 2018ورح ت الالج  ن الفلســةيني ن ذ لبنان بالســقاء الذي أبدته اتهاق املانع رالل لا   - 87

ا قدمته من دلم حاسم لضمان استمرار ردماق األو روا للا مدار السنع. وأشكر اتهاق املانع للا م
، وأ تنم هذه الفرصـــع لتشـــجي ها للا الت هد جمددا بدلم األو روا، مبا ذ كلم من 2018األمهيع ذ لا  

 2019رالل اتفاقاق التم يل املت دد الســـــــــن اق، حبيث تســـــــــتةييف األو روا أن م اصـــــــــلع لملياةا ذ لا  
 ب ده. وما
يش اللبنا  ا اد ع إىل ت ميم مرالاة مبادئ حق ق وأرحت بإصـــدار مدو ع ق الد الســـل   ذ ات - 88

اإل ســـــــــان ذ املها  اليت يضـــــــــةليف هبا أ راد اتيش، بالتبار كلم رة ة هامع ن  زيادة ت تيت املســـــــــاءلع ذ 
 صف   اتيش اللبنا . 

ان وأكرر  دائ  إىل حك مع لبنان أن تكفل ت  ري امل ارد املناســــــــــبع للم هد ال طين  ق ق اإل ســــــــــ - 89
واخليع ال قائيع ال طنيع ملناهضــــع الت ذيت لل  اء ب ايتهما بةريقع مســــتقلع و  الع، وأدل  الرئيس إىل تنظيم 

 مراسيم أداء ألضائهما اليمز. 
وأ ين للا حك مع لبنان التتامها بتمكز املرأة ذ اجملال ااقتاــــــــــادي، الذي ظهر ب ضــــــــــ ق ذ  - 90

اــادي للمرأة. وميف رةع ال مل ال طنيع املقرتحع لتنفيذ قرار جملس األمن مؤمتر املشــرق ح ل التمكز ااقت
، وضـــــيف لبنان هنجا طم حا وشـــــامال للمســـــاواة بز اتنســـــز. وأشـــــجيف مجييف أصــــحاخل (2000) 1325

 هذه اخلةع كاق األول يع.املالحع للا ا اك رة اق قابلع للقيا  ذ سبيل تنفيذ 
وي اصل لبنان إبداء قدر لظيم من الكر  وحسن الضيا ع ذ استضا ع الالج ز الس ريز مؤقتاً.  - 91

وســـــــــت اصـــــــــل األمم املتحدة دلم لبنان ذ هذا اتهد، مبا يتماشـــــــــا ميف امل ايري الدوليع، مبا  يها مبدأ لد  
مع لالج ز أ ناء وج دهم ذ لبنان، وقدرةم للا ا اك اإللادة القســــريع، ومن أجل ضــــمان ا مايع والكرا
 قراراق  رديع حرة ومستنرية بشأن ل دةم الة ليع. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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وت اصل األمم املتحدة ال مل ميف حك مع اتمه ريع ال ربيع الس ريع وأصحاخل املالحع الرئيسيز  - 92
م، هبد  الســــــــ   إىل لمليع اخررين للا م اتع الشــــــــ ا ل اليت حددها الالج  ن ب صــــــــفها ت ي  ل دة

 ل دة آمنع وط ليع ومستدامع تضمن كرامتهم. 
ول ا التتا  اتهاق املانع الدائم، ما كا ت اســـــــــــــــتجابع األمم املتحدة ألزمع الالج ز ذ لبنان  - 93

اكنع. وأدل  اتهاق املانع إىل م اصــــــــــــــلع املن  بســــــــــــــقاء، مبا ذ كلم من رالل اإللالن لن ت هداق 
 .2019آكار مار   14و  13املت دد السن اق ذ مؤمتر بروكسل ال الث ذ  التم يل
وأرحت ب صــــ ل يان ك بيتش، منســــق  اخلاص لشــــؤون لبنان، وأشــــكر بري يل داهلري كارديل اليت  - 94

وايتها ب صـــفها املنســـقع اخلاصـــع بالنيابع، للا تفا يها ذ اخلدمع.  2019أكملت ذ مةليف شـــباف   اير 
أن أكرر اإللراخل لن امتنا  لن راد املد يز وال ســـــــــكريز ذ الق ة املؤقتع بقيادة رئيس الب  ع  وأود أيضـــــــــا

وقائد الق ة املؤقتع الل اء ســـــــــتيفا   ديل ك ل. ولةفا للا رســـــــــاليت امل جهع إىل رئيس جملس األمن املؤررع 
(، تتقذ الق ة املؤقتع ومكتت منســـــــــقع األمم املتحدة S/2018/1182) 2018كا  ن األول ديســـــــــم    31

اخلاصع لشؤون لبنان رة اق من أجل زيادة التنسي   يما بينهما وت تيت الكفاءة والف اليع و قاً لت صيات. 
راقبز ذ وألرخل لن تقديري تمييف البلدان املســـــــــــامهع بأ راد لســـــــــــكريز وم داق ذ الق ة املؤقتع و ري  امل

لبنان وأشـــــــج ها للا زيادة لدد النســـــــاء ذ صـــــــف   األ راد ال ســـــــكريز ذ الق ة املؤقتع. وأرريا، أود أن 
أشــــكر مجييف األ راد ال املز ذ الق ة املؤقتع، ومكتت منســــقع األمم املتحدة اخلاصــــع لشــــؤون لبنان، و ري  

 األمم املتحدة القةري للا جه دهم املت اصلع وتفا يهم. 
  

https://undocs.org/ar/S/2018/1182
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 المرفق األ  
القيود المفر ضررررررررررررة علق حراة تنقل قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة من   

 2019شباط فبراار  17إلق  2018تشران األ   أكتوبر  27
 
، أوق  اتيش اللبنا  أ راد دوريع تاب ع لفري  املراقبز ذ 2018كا  ن األول ديســــــــــم    14ذ  - 1

من اخلط األزرق بالقرخل  BP 12(1)لبنان و ري  اتاال تابيف للق ة املؤقتع، ومن هم من ااقرتاخل من النقةع 
ذ اتيش اللبنا ،  من ليتا الشــــ ت )القةاع الغر((. ولقت املشــــاوراق اليت جرق ميف ضــــباف ااتاــــال

اســـــــــــتةاع أ راد الدوريع التاب ع لفري  املراقبز ذ لبنان والفري  التابيف للق ة املؤقتع الدر ل إىل املنةقع. وب د 
ظهرية الي    فســـــــه، أوق  اتيش اللبنا  دوريع  ا يع تاب ع لفري  املراقبز ذ لبنان أ ناء ت جهها إىل النقةع 

وأبلغ اتيش اللبنا   ري  املراقبز ذ لبنان أن مثع كتيبع م ي نع تاب ع للق ة املؤقتع  فســـها للا اخلط األزرق. 
بشــــــكل مســــــتقل، وأن مجييف ال حداق األررى  BP 12(1)وه  ال حيدة اليت ب ز  ا ال صــــــ ل إىل النقةع 

اقبز ذ لبنان ثتاج إىل ا اــــــ ل للا إكن مســــــب  من اتيش اللبنا . وواصــــــلت الدوريع التاب ع لفري  املر 
أداء ج لتها دون ال صـــــــــــــــ ل إىل امل قيف. وذ وقت اح ، أبلغ اتيش اللبنا  الق ة املؤقتع أن ا ادث جنم 
لن لد  التنســـــــــــــــي  بز وحداق اتيش اللبنا ، وولد مب اتع هذه املســـــــــــــــألع. واســـــــــــــــتأ فت الق ة املؤقتع 

 ررى. الدورياق ذ املنةقع الي   التاي، ومل ت اجه أي ح ادث أ
كا  ن األول ديســــم ، درلت دوريع مؤلفع من مس مركباق تاب ع للق ة املؤقتع شــــارلا   22وذ  - 2

سكنيا ضيقا بالقرخل من يارون )القةاع الغر((،  أحاف هبا ستع أ راد يرتدون مالبس مد يع. وأرذ األ راد 
راق التهديد باديع ذ ب ل ن ح ل مركباق الدوريع وذ أيديهم لاــــــــــــ  رشــــــــــــبيع وقضــــــــــــبان حديديع وأما

دقيقع تقريبا، وصل أ راد اتيش اللبنا  ورا ق ا الدوريع إىل رارج القريع. ومل يؤد كلم  20تار اةم. وب د 
إىل أي إصـــاباق ذ صـــف   أ راد الق ة املؤقتع أو أضـــرار ذ مركباةا. واســـتأ فت الق ة املؤقتع الدورياق ذ 

ح ادث أررى. واجتميف أ راد الق ة املؤقتع أيضـــــــــــــــا ميف خمتار بلدة يارون  املنةقع الي   التاي، ومل ت اجه أي
 الذي ككر أن السكان ا ي ارض ن تسيري الق ة املؤقتع دورياق ذ يارون. 

 ردا من مركبع تاب ع للق ة املؤقتع أ ناء مرورها  20كا  ن األول ديســـــــــــم ، اقرتخل ح اي   23وذ  - 3
غ ا حفظع الســـــال  أن الق ة املؤقتع ا يســـــم   ا بالدر ل إىل القريع. وب د ل  ك  ز )القةاع الغر(( وأبل

كلم بفرتة وجيتة، حضــــــــــــرق إىل املكان دوريع من اتيش اللبنا  ورا قت مركبع الق ة املؤقتع ذ ل دةا إىل 
 ادث أررى.الةري  الرئيس . واستأ فت الق ة املؤقتع الدورياق ذ املنةقع الي   التاي، ومل ت اجه أي ح  

 3كا  ن األول ديســـــم ، الذي ُوصـــــ  ذ الفقرة   26ب د  رتة وجيتة من ا ادث الذي وقيف ذ  - 4
من التقرير الرئيســــــ ، حز شــــــ هد ذ مبا يقيف ذ كفر كال )القةاع الشــــــرق ( مشال اخلط األزرق تســـــرخل 

خَّ ذ ُحَفر النف  ذ جن خل اخلط األزرق، ه دد ح اي لشـــــــــــرة أ راد اإلمسنت الســـــــــــائل الذي كان قد ضـــــــــــُ
يرتدون مالبس مد يع دوريع تاب ع للق ة املؤقتع ذ شـــــرق لديســـــع )القةاع الشـــــرق ( كا ت ت مل بالتنســــي  
ال  ي  ميف اتيش اللبنا . ومحل األ راد املذك رون ا جارة وأرذوا ي م  ن إىل أ راد الدوريع بإمياءاق بذي ع 

 ردا يرتدون  30 القريبع من هنا ، ســــــــــد الةريَ  الرئيســــــــــَ  املقاــــــــــد إىل أن  ادرق املنةقع. وذ كفر كال
مالبس مد يع وم هم مس ســـــــياراق. وكا ت هنا  أيضـــــــا مركبتان من مركباق الشـــــــرطع و ال ع من رجال 
الشــــرطع ســــد وا الةري  إىل امل قيف الذي كان اإلمسنت يتســــرخل منه. وكا ت ذ امل قيف أيضــــا مركبتان تاب تان 

متنهما ح اي لشـــــــــــــرة جن د لبنا يز، ولكنهم مل يتدرل ا لتيســـــــــــــري مرور أ راد الق ة للجيش اللبنا  وللا 
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دقيقع تفرق ا شـــــد، ولكن ظلت  الث مركباق تســـــد الةري  الرئيســـــ . واســـــتةاع  40املؤقتع. وب د ن  
اســتنادا  أ راد الق ة املؤقتع مراقبع املكان دون أن يســتةي  ا الدر ل إليه ألن اتيش اللبنا  من هم من كلم

إىل ك  ه من املمتلكاق اخلاصــــــــع. واســــــــتأ فت الق ة املؤقتع الدورياق ذ املنةقع الي   التاي، ومل ت اجه أي 
 ح ادث أررى.
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 المرفق الثاني
 تنفيذ حظر توراد األسلحة  

 
، (2006) 1701من القرار  15إىل الفقرة  (2018) 2433أشـــــــــــــــــار جملس األمن ذ قراره  - 1
تقضـــــــ  بأن تتقذ مجييف الدول ما يلت  من تدابري ملنيف قيا  رلاياها ببييف األســـــــلحع وما يتاـــــــل هبا من  اليت

نان أو ق ة األمم املتحدة املؤقتع ذ لبنان لتاد إىل أي كيان أو  رد ذ لبنان من  ري من تأكن له حك مع لب
تتويده هبا، أو اســـــــتقدا  أراضـــــــيها أو الســـــــفن اليت تر يف للمها أو طائراةا ذ كلم، وطلت إىل األمز  أو

 (2006) 1701ال ا  أن يدرج ذ تقاريره مر قا بشأن تنفيذ ا ظر للا ت ريد األسلحع. ومل ين  القرار 
للا دور لنمم املتحدة ذ رصـــــــــد تنفيذ حظر ت ريد األســـــــــلحع والتحق  منه. ولدى الق ة املؤقتع ومكتت 
منســقع األمم املتحدة اخلاصــع لشــؤون لبنان واألما ع ال امع ســلةع وقدرة حمدودتز ذ هذا الاــدد.  ري أن 

تمييف أحكــامــه  (2006) 1701ت ــال األطرا  لم مــا للقرار األمم املتحــدة مــا زالــت ملتتمــع بــدلم ام
 وت تيت تةبيقه. 

ورالل الفرتة املشـــــــــــــــم لع بالتقرير، واصـــــــــــــــلت األمم املتحدة ال مل ميف الدول األلضـــــــــــــــاء ح ل  - 2
للت امل ميف هذه اادلاءاق و ريها من اا تهاكاق  اادلاءاق املت لقع بنقل األســـــــــــــــلحع واته د املبذولع

(، كررق إحدى الدول األلضــــاء S/2018/1029. ومنذ صــــدور تقريري الســــاب  )(2006) 1701للقرار 
تشـــــــــــرين  25تذكري األما ع ال امع باـــــــــــ رة  ري رمسيع بامل ل ماق اليت كا ت قد قدمتها ذ رســـــــــــالع مؤررع 

، مشـــــددة للا أمهيع إدراج م ل ماق أك ر تفاـــــيال ذ هذا التقرير. وامل ل ماق اليت 2018األول أكت بر 
لال  الغربيع والشرق أوسةيع، وثاليل صادرة لن جماميف قدمتها الدولع ال ض  تقتبس ما ورد ذ وسائط اإل

أن إيران ”الفكر الغربيع، ودراســـاق أكادمييع، وماـــادر صـــحفيع تاب ع لق اق ا ر  ال  ري اإليرا ، تتلم 
أرر وقذائ  ا ســيابيع مضــادة  -ج  وقذائ  أرر  -بقذائ  أرر  2006زودق حتخل اهلل منذ لا  

بةرق بريع وج يع. وو قا “ يار ومركباق رفيفع وأســــــلحع صــــــغرية خمتلفعللســــــفن ومنظ ماق ج يع بدون ط
ذ  15 000 ةاق ترســــــــــا ع الاــــــــــ اريخ لدى حتخل اهلل قد ت ســــــــــيف من ح اي ”للم ل ماق املقدمع  إن 

صـــــــــ اريخ وقذائ  كاق  ةاقاق متفاوتع ياـــــــــل ”وأهنا تتضـــــــــمن  “منظ مع 130 000إىل  2006 لا 
 ع إىل منظ ماق ج يع بدون طيار حيتمل أن تك ن مســــــــلحع وقادرة كيل مرتا، باإلضــــــــا  550أقاــــــــاها إىل 

وليس بُ ســـــــــيف األمم املتحدة أن تتحق  من صـــــــــحع . “كيل مرت  2 000للا قةيف مســـــــــا اق تاـــــــــل إىل 
 امل ل ماق املقدمع.

م جهع إىل وكيل األمز ال ا  إلدارة الشــــــــــــــؤون  2019شــــــــــــــباف   اير  28وذ رســــــــــــــالع مؤررع  - 3
ال ، قد   ائت املم ل الدائم للب  ع الدائمع إلســـــــــــــــرائيل لدى األمم املتحدة الســـــــــــــــياســـــــــــــــيع وبناء الســـــــــــــــ

مفاــــــال صــــــادرا لن جيش الد اع اإلســــــرائيل  بشــــــأن ب ق األســــــلحع املنق لع إىل حتخل اهلل منذ  ثليال”
وضـــــــــــــــمت القائمع أســـــــــــــــلحع متن لع مضـــــــــــــــادة للدباباق ياـــــــــــــــل مداها األقاـــــــــــــــا إىل . “2006 لا 
أرر ياـــل  - كيل مرت، وصـــ اريخ أرر  300أرر ياـــل مداها إىل  - كيل مرتاق، وقذائ  أرر 5.5

قدراق ”كيل مرت، ومتفجراق، وقةيف مد  يع، ومركباق ج يع  ري مأه لع كاق   100مداها إىل أك ر من 
النظا  اإليرا  ي اصــل ت تيت قدراق الســالق لدى حتخل اهلل بةرق خمتلفع، ”وككرق الرســالع أن . “خمتلفع

ل بر امج ث يل القذائ  الدقيقع الت جيه الذي أُ شــــــن دارل املراكت الســــــكا يع املد يع مبا ذ كلم من رال
ذ مجييف أناء لبنان، وا تشــار قدراق تاــنييف األســلحع بشــكل مك   لدى حتخل اهلل ذ لبنان واتمه ريع 

يت التقين النظا  اإليرا  يتود أيضـــــــــــا حتخل اهلل بالتدر ”وجاء ذ الرســـــــــــالع أيضـــــــــــا أن . “ال ربيع الســـــــــــ ريع

https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1707%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2018/1029
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. “واملســـــــالدة التقنيع لتاـــــــنييف وصـــــــيا ع واســـــــتقدا  تلم األســـــــلحع والقدراق املتقدمع بشـــــــكل مســـــــتقل
 بُ سيف األمم املتحدة أن تتحق  من صحع امل ل ماق املقدمع. وليس
وهبد  مسالدة حك مع لبنان للا ت تيت مراقبع ا اوياق والبضائيف ذ مرا ن لبنان، مبا ذ كلم  - 4

املر أين البحريز ذ بريوق وطرابلس، شــــــــرع املكتت امل ين باملقدراق واترميع ومنظمع اتمار  ذ املةار و 
ذ تةبي  بر امج لامل  ملراقبع ا اوياق. ويهد  ال  امج إىل منيف اســــــــــتغالل  2018ال امليع ذ هنايع لا  

لحع الناريع واملقدراق، ا اوياق والبضــــــــــائيف التجاريع أل رار  ري مشــــــــــرولع، مبا ذ كلم ااجتار باألســــــــــ
واملنتجاق املقلدة، واألســـــــلحع التقليديع، وامل اد الكيميائيع أو البي ل جيع أو املشـــــــ ع أو الن ويع أو املتفجرة. 
وسـي تز ال  امج إدارة املقاطر وسـلسـلع اإلمداداق التجاريع ذ مر أي بريوق وطرابلس، لبنان،  ضـال لن 

ق. وأجرى مكتــت األمم املتحــدة امل ين بــاملقــدراق واترميــع ومنظمــع مةــار ر ي  ا ريري الــدوي ذ بريو 
اتمار  ال امليع لملياق تقييم للمرا ن مشلت صيا ع ت صياق اسرتاتيجيع ةد  إىل ثسز األمن وكفالع 
املراقبع املنهجيع. وشـــــــــــــــار  أيضـــــــــــــــا م ظف  اتمار  ال امل ن ذ املةار ذ تدريباق للا التحديد النمة  

وارتيار الشــــــــــحناق اليت حيتمل أن تك ن لاليع اخلة رة، ملنيف لملياق ااجتار  ري املشــــــــــروع. للســــــــــماق 
وتُبذل اته د أيضــــــــــا للتحضــــــــــري إل شــــــــــاء وحداق ملراقبع املرا ن ذ املر أين املذك رين ألاله لالضــــــــــةالع 

ا وتفتيشــــــــــــــها. لن التحديد النمة  للحاوياق اليت حيتمل أن تك ن لاليع اخلة رة، وارتياره عباملســـــــــــــــؤولي
 وما ب ده.  2019وسيت اصل  شر بر امج مراقبع ا اوياق ط ال لا  

واصــــــــــلت الدول األلضــــــــــاء بذل اته د لدلم زيادة   اليع مراقبع ا دود للا ط ل حدود لبنان  - 5
ج الشـــــــرقيع ال يع ميف اتمه ريع ال ربيع الســـــــ ريع. وســـــــالد الدلم ال نائ  للا زيادة القدرة التشـــــــغيليع أل  ا 

ا دود ال يع التاب ع للجيش اللبنا  املنتشــــــرة للا ط ل ا دود الشــــــرقيع للا رصــــــد ومراقبع ومحايع ا دود 
اتبليع بف اليع. وُأجنتق إىل حد كبري لمليع إ شـــــــــــــــاء أرب ع أ  اج للحدود ال يع بدلم من اململكع املتحدة 

مريكيع وجهاق مانع دوليع أررى )أملا يا وكندا(. ل يةا يا ال ظما وأيرلندا الشــماليع وال اياق املتحدة األ
وأتاق ت  ري امل داق املناســـــــبع لفاـــــــل الشـــــــتاء، بدلم من األمم املتحدة، قيا  أ  اج ا دود ال يع بتســـــــيري 
دورياق وتنفيذ لملياق استباقيع ذ الظرو  القاسيع السائدة ذ  ال الشتاء. وسامهت هذه التدرالق 

األمنيع ذ لبنان، مبا ذ كلم التهديداق املنب قع من اإلرهاخل. و  قش هذا التقد  ذ ا د من التهديداق 
الســـــــــــــــ ريــع رالل اجتمــاع اللجنــع الت جيهيــع الر ي ــع  - الرز ذ ت طيــد األمن للا ط ل ا ــدود اللبنــا يــع

 ا  ن األول ك  11املســـــــــــــــت ى بز اململكع املتحدة وال اياق املتحدة وقائد اتيش اللبنا ، الذي ُلقد ذ 
من اتن د املنتشـــرين ذ خمتل  أ  اج ا دود ال يع  11 000. وأُللن أيضـــاً أن أك ر من 2018 ديســـم 

، مبــا ذ كلــم التــدريــت للا القتــال، واإلدارة 2019ســـــــــــــــينته ن من تلق  التــدريبــاق حبل ل آكار مــار  
الســـــلةاق اللبنا يع ال مل للا م اتع املتكاملع للحدود، ذ مركت رياق التدرييب ذ شـــــرق لبنان. وت اصـــــل 
 ال غراق املتبقيع لضمان أمن ا دود ميف اتمه ريع ال ربيع الس ريع.

، 2006أيل ل ســـــــــــبتم   6وبناء للا الةلت املقد  من رئيس وزراء لبنان إىل األمم املتحدة ذ  - 6
نا يع لرصـــــــــد حدود لبنان البحريع و قاف تقد   رقع ال مل البحريع التاب ع للق ة املؤقتع الدلم إىل البحريع اللب

الدر ل إليه، ب سائل تشمل ذ مجلع أم ر، تنفيذ لملياق االرتار البحريع واملسالدة للا منيف الدر ل 
من  14األســـلحع أو ما يتاـــل هبا من لتاد إىل لبنان لن طري  البحر بشـــكل  ري مأكون به، و قا للفقرة 

. ورالل الفرتة املشــم لع بالتقرير،  فذق الســفن التاب ع لفرقع ال مل البحريع أك ر (2006) 1701القرار 
لمليع تفتيش قا  هبا ســالق البحريع اللبنا   649من إجراءاق االرتار اليت أدق إىل ن   2 292من 

 يع. ومل تؤد هذه األ شةع إىل كش  أي حماواق للتهريت.التابيف للجيش اللبنا  وإدارة اتمار  اللبنا 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)

