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 مقدمة - أوال 
منذ صدور تقريري  (2006) 1701يتضمن هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - 1

(، مبا يف ذلك ما يتعلق بأحكام حمددة من قرار جملس األمن S/2018/210) 2018آذار/مارس  8املؤرخ 
رق بي تقــدم ايمــا يتعلق بــالت امــا  ال را  (2017) 2373 . وخالل الفرتة املشـــــــــــــــم لــز بــالتقرير،   تع

 بو باجتاه الت صــــ  قف وقئ دائم  االن النار. ول  ال  ــــ  يف (2006) 1701القائمز مب جب القرار 
 من قز عمليا  ق ة األمم املتحدة املؤقتز يف لبنان هادئاً على العم م.

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

النســــــــــــط على ا ل امن األقرن ويف من قز العمليا ، وقعادة على الرغم من اســــــــــــتمرار ا دو   - 2
، بد  عدة ت  را  قف تصـــــــــعيد (2006) 1701تأكيد الت ام الســـــــــل ا  ا ســـــــــرائيليز واللبنا يز بالقرار 

ســــقز اماصــــز بالنيابز لشــــؤون لبنان على اتصــــال حدة الت تر. ول  رئيس بعثز الق ة املؤقتز وقائد الق ة واملن
دائم م  ال را  من بج    ع اتي  الت ترا ، وواصـــــــــــــــال حث ما على احيمتناع عن التصـــــــــــــــرتا  املؤج ز 
 للمشاعر بو بي عم  ي دد وقئ األعمال العدائيز، وعلى استخدام القن ا  القائمز ملعاجلز الش اغ .

لبنان، اتســـــــــــمي من قز عمليا  الق ة املؤقتز با دو  ا ال  وكما ه  احلال يف منااق بخرى من - 3
بيــار/مــاي . وقــامــي ق ا  اجليين اللبنــا  وســــــــــــــــائر  6الفرتة احي تخــابيــز، مبــا يف ذلــك ي م احي تخــابــا  يف 

املؤســـــســـــا  األمنيز ب يادة وج دها خالل ارتة احي تخابا  يف من قز عمليا  الق ة. وبنا  على الب من 
بيار/ماي . وقد  6م جيين الدااع ا ســـــــــــرائيلل ب قئ بعمال البنا  جن   امن األقرن يف الق ة املؤقتز، قا

 ُسع  دوي القا  رصاص احتفاليز يف ص ر )الق اع الغريب( عندما بعلن عن النتائج األوليز لال تخابا .

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2018/210
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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امن وواصــــــــلي الق ة املؤقتز رصــــــــد بعمال البنا  الد يق م سا جيين الدااع ا ســــــــرائيلل جن    - 4
األقرن، والد بــدب  يف كــا  ن الثــا /ينــاير وبد  قف ت تر األو ــــــــــــــــاع يف العــديــد من املنــاســـــــــــــــبــا . ويف 

عديســــــــــــــز  - يســـــــــــــــان/ببري ، حير بدب  األشـــــــــــــــغال شـــــــــــــــرن امن األقرن بالقر  من اريق كفركال  8
لق ة املؤقتز اجليين الشرقل(، ص َّ  بحد احملت   ما بدا ب ه مسدس باجتاه الق ة املؤقتز. وببلغي ا )الق اع

 يســــــــــــان/ببري  يف كفركال، دا  صــــــــــــ   ارقعز صــــــــــــدر عن  12اللبنا ، الذي قام بتفريق املتظاهرين. ويف 
قحدى املركبا  لعنَّ خ أً ب ه القز  اريز بإســـــــــــرائي  قف  شـــــــــــر جيين الدااع ا ســـــــــــرائيلل قف امل ق  م وداً 

اقع ا وهل م ودة برشـــاشـــا   قيلز. وقامي الق ة بقاذاا  الصـــ اريي بينما ا ذ  ق ا  اجليين اللبنا  م  
 املؤقتز، من خالل ارع احيتصال التاب   ا، بت دئز ال   .

وشــاهد  الق ة املؤقتز يف برب  حاحي  منفصــلز قيام جيين الدااع ا ســرائيلل بتصــ يب بســلحته  - 5
باجتاه اريق املراقب  يف حن  الشـــمال، مبا يف ذلك حاد ان قام اي ما جن د قســـرائيلي ن بتصـــ يب بســـلحت م 

آذار/مارس، شاهد  الق ة املؤقتز قيام باراد اجليين اللبنا  وباراد  31لبنان وق ا  تابعز للق ة املؤقتز. ويف 
جيين الدااع ا سرائيلل بتص يب بسلحت م ص   بعض م البعض على مقربز من عديسز. وتدخ  باراد 

 الق ة املؤقتز لت دئز ال   .
بيار/ماي ،  به جيين الدااع ا ســـــــرائيلل الق ة املؤقتز قف احتمال اتســـــــاع   ان  شـــــــا   10ويف  - 6

حركل يف اجل حين لي ال من قز شـــــــبعا )الق اع الشـــــــرقل(، خار  من قز عمليا  الق ة، و صـــــــ  ق ا ا يف 
الصــ اريي  ب را من آ ار قاالن 21تف ريا وشــاهد   41املن قز با اذ تدابري وقائيز. وُسعي الق ة املؤقتز 

جن   كفر شــ با )الق اع الشــرقل(. ويف وقي حيحق من ذلك الي م، ببلي اجليين اللبنا  الق ة املؤقتز بأ ه 
عثر على ح ام قحدى قذائئ الدااع اجل ي يف ا باريز بالقر  من شــبعا وقام بإقالته. وقاد  الق ة املؤقتز 

 قز.من عمليا ا الراميز قف من  قاالن الص اريي يف املن 
وجن  اجليين اللبنا  وســـــائر املؤســـــســـــا  األمنيز يف احلفا  على ا دو  خالل الت معا  العامز  - 7

آذار/مارس، وااتتاح ســــــفارة ال حييا   30الســــــلميز يف اي  بحنا  لبنان خالل ي م األرس الفلســــــ ي  يف 
قــــــدس العــــــاملل يف بيــــــار/مــــــاي ، وي م ال 15بيــــــار/مــــــاي ، وي م النكبــــــز يف  14املتحــــــدة يف القــــــدس يف 

شـــــــخو يف مارون الربس )الق اع الغريب(. ول  ال  ــــــ   1 000ح يران/ي  يه، حير جتّم  بكثر من  8
 هادئا يف من قز عمليا  الق ة.

يف كا  ن  28وبا شــارة قف ال يارة الد قام سا مســؤول قيرا  قف من قز عمليا  الق ة املؤقتز يف  - 8
(، ذكر وقير الدااع اللبنا ، يف رســـــــالز مؤرخز S/2018/210يف تقريري األخري )الثا /يناير، واملشـــــــار قلي ا 

 يســــــــــان/ببري  م ج ز قف رئيس جملس األمن، بن املســــــــــؤول ا يرا  كان براقز بحد بعضــــــــــا  ال ملان  13
 .“ةو  يكن مرااق ه تمل ن بسلحز لاهر ”اللبنا ، 

ا ت ــاكــا بريـا  475ح يران/ي  يــه، ســـــــــــــــ لــي الق ة املؤقتــز  19آذار/مــارس قف  1ويف الفرتة من  - 9
ا ت ــاكــا، وقــد كــان بغلب ــا يف من قــز  347للخن األقرن، من ــا احي ت ــاكــا  الد ارتكب ــا رعــاة وعــددهــا 

ن رميين، م ارع شـــــــــــــــبعـا، واحي ت ـاكـا  الد ارتكب ـا م ارع ن ب نـا  قراعـز حق  م، وحي ســـــــــــــــيمـا بـالقر  م
ا ت اكا تع ى قف مد ي  وا ت اك واحد من جا ب جندي بع ل تاب  لل يين اللبنا  عند دخ له  127 و

 بئر شعيب بالقر  من بليدا )الق اع الشرقل(.

https://undocs.org/ar/S/2018/210
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ويف ســـــــــــــــي مناســـــــــــــــبا ، رصـــــــــــــــد  الق ة املؤقتز قاالن  ار يف ا  ا  من جا ب جيين الدااع  - 10
املد ي ، ومعظم م من الرعاة، عن عب ر امن األقرن يف من قز ا ســــــرائيلل، وذلك ايما يبدو لغرس    

بيار/ماي ، قام جيين الدااع ا ســـــــــــــــرائيلل بإاالن قنبلت  دخا يت  بالقر  من ســـــــــــــــبعز  2شـــــــــــــــبعا. ويف 
بشــــخاص يع ون امن األقرن يف كفركال. وبلقى جيين الدااع ا ســــرائيلل القبض على امربة واحدة وبحد 

بيـــار/مـــاي ، على الت اي. وبعيـــد  2آذار/مـــارس و  28ا قف جن   امن األقرن يف الرعـــاة ب نـــا  عب ر ـــ
ساعز حبض ر الق ة املؤقتز واجليين اللبنا . وتق م الق ة املؤقتز بالتحقيق يف هذه  24الشخصان يف غض ن 

خرية احليز احل ادث. وقد حثي الق ة املؤقتز مرارا جيين الدااع ا ســـــرائيلل على احيمتناع عن اســـــتخدام الذ
عنـــد قاالن القـــا  ،ـــذيريـــز، كمـــا حثـــي مرارا اجليين اللبنـــا  على من  ا ت ـــاكـــا  امن األقرن من 

 املد ي . جا ب
 1701واســـــتمر  قســـــرائي  يف خرن الال اجل ي اللبنا  بشـــــك  ي مل تقريبا، يف ا ت اك للقرار  - 11
ح يران/ي  يه، ســـــــــــ لي الق ة املؤقتز  19آذار/مارس قف  1وللســـــــــــيادة اللبنا يز. ويف الفرتة من  (2006)

سـاعز. ومثلي ال ائرا  املسـرية بدون ايار  1 518خرقا ج يا، بلي جمم ع سـاعا  التحليق اي ا  456
 اـــائرا  مقـــاتلــز يف املـــائـــز( من هـــذه امروقـــا ، على بن امروقـــا  املتبقيـــز تع ى قف 80.7)بي  368
اائرا    يتســــــــن ،ديد ه يت ا. واحت ي الق ة املؤقتز على اي  امروقا  اجل يز لدى جيين الدااع  بو

 ا سرائيلل وحثي على وقف ا ا را.
آذار/مارس، رصد  الق ة املؤقتز دخ ل اائرة مسرية من دون ايار  31ويف وقي مبكر من ي م  - 12

ا من جن   امن األقرن. وبعـــد ســـــــــــــــــاعت  من ذلـــك، قـــام جيين الـــداـــاع الـــال اجل ي اللبنـــا  ا  القـــ
ا سرائيلل بإبالغ الق ة املؤقتز بأن اائرة مسرية من دون ايار اعقد  يف من قز عمليا  الق ة بالقر  من 
بيي ياح ن )الق اع الغريب(. وعند وصـــ ل اجليين اللبنا  والق ة املؤقتز قف م ق  ، م ال ائرة، شـــاهد  

 Mikholit  املؤقتز بقايا اائرة مســـــــرية من دون ايار لالســـــــت الع التكتيكل وبرب  قذائئ من اراق الق  
،مــ  عالمـا  بـاللغــز الع يـز. وقـام اريق  ب ــال الـذخـائر املتف رة تـاب  لل يين اللبنــا  بتــدمري القــذائئ 

 األربعز ،ي املراقبز.
قريز الغ ر ومن قز جماورة  ا تق  مشاي امن واســــتمر احيحتالل ا ســــرائيلل لل    الشــــماي من  - 13

ب قسرائي  على احيقرتاح الذي قدمته  (2006) 1701األقرن، يف ا ت اك للقرار  وللسيادة اللبنا يز. و  جتِع
حا  جيين الدااع ا ســرائيلل من املن قز بغيز تيســري ا ســ 2011الق ة املؤقتز قف ك  من ال را  يف عام 

 مب ااقز لبنان على احيقرتاح. 2011احملتلز. وقد بَبلي اجليين اللبنا  الق َة املؤقتز يف مت ق/ي ليه 
وحي ي ال ترســــــــــــــيم احلدود البحريز ب  قســــــــــــــرائي  ولبنان م  ــــــــــــــ  خال . اقد احتّج لبنان على  - 14

ن قســـــــرائيليز تعبحر بالقر  من خن الع اما  ا ســـــــرائيلل. احي ت اكا  امل ع مز لســـــــيادته من جا ب ســـــــف
ويؤكد لبنان بن خن الع اما  الذي بقامته قسرائي  بص رة ا فراديز مير ع  مياهه ا قليميز، وه  حي يعرت  
به. كما حي تعرت  األمم املتحدة خبن الع اما . واّدعى لبنان بن قسرائي  ت اص  ا ت اك سيادته عن اريق 

 لكرتو  وب شـــــ ز الت ســـــس واملراقبز من خالل البنيز التحتيز الد تنشـــــرها قف اجلن   من امن الرصـــــد ا
 األقرن وعلى امتداده، وبج  ة املراقبز الد و عت ا على األرا ل اللبنا يز.

 ة املؤقتز مســاعدة اجليين اللبنا  يف ق شــا  من قز ، واصــلي الق(2006) 1701وعمال بالقرار  - 15
ب  امن األقرن وهنر اللي ا  خاليز من بي وج د غري مأذون به ألاراد مســــــــــلح  بو بعتدة بو بســــــــــلحز 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ـــــز. وم  ت ايد الرتكي  على عمليا  التفتيين،  ـــــ ة األمم املتحدة املؤقتـ ـــــان وقـ ـــــز لبنـ خبال  ما ه  تاب  حلك مـ
ملؤقتز واجليين اللبنا  بتشــغي  ينا   قا  تفتيين دائمز ي مياً، وما مت ســ ه برب   قا  تفتيين قامي الق ة ا

مؤقتز وعشـــــــــــر عمليا  ملن  قاالن الصـــــــــــ اريي ي مياً يف اي  بحنا  من قز العمليا ، وقام اجليين اللبنا  
ان الكام  ل حييت ا بإجرا  احو عشــ ائل للمركبا . وتبدي الق ة املؤقتز اســتعدادها للتصــر   ــمن الن 

وقدرا ا قذا ما كا ي هناك بدلز بو معل ما  ذا  مصداقيز تدعم وج د بسلحز غري مأذون سا، بو وج د 
خ ر داهم يتمث  يف القيام بنشــــــــــا  عدائل ا  القا من من قز العمليا . وواصــــــــــلي الق ة املؤقتز رصــــــــــد 

وبنيز ،تيز غري مأذون سا يف من قز عمليا   امل اق  الد ي عم اي ا جيين الدااع ا ســرائيلل وج د بســلحز
  .(2006) 1701الق ة، ولكن ا   تالحظ بي ا ت اكا  للقرار 

حالز ألاراد تمل ن بســــــــلحز غري مأذون سا  190ويف ســــــــيان ب شــــــــ ت ا، حيحظي الق ة املؤقتز  - 16
حالز من ا تتعلق بأســـــــــــلحز صـــــــــــيد، معظم ا يف منااق يارون  189، (2006) 1701ا ت اك للقرار  يف
الق اع الغريب(، وبســـــ رة، وبليدا، وميس اجلب ، وســـــردا )ايع ا يف الق اع الشـــــرقل(، على مقربز من  )يف

بيار/ماي ، حير كا ي تســـــريو الق ة املؤقتز دوريا  بالتنســـــيق م   9آلخر يف امن األقرن. ووق  احلادث ا
اجليين اللبنــا ، اشــــــــــــــــاهـد  بحـد األاراد وه  يرتـدي قي مت يـه وتمــ  بنــدقيــز آليــز على م  مركبــز قر  
عدشـــــــــــــــيي القصـــــــــــــــري )الق اع الشـــــــــــــــرقل(. وبخ ر  الق ة املؤقتز اجليين اللبنا  يف اي  هذه احلاحي ، 

ك يف رســــــــالز م ج ز قف قائد ق اع جن   اللي ا  التاب  لل يين اللبنا ، والبي ا اذ التدابري ذل يف مبا
 بد اه(. 35املالئمز )ا ظر الفقرة 

ب شـــــــــــــــ ت ا، ، قاد  الق ة املؤقتز قبراق وج دها و (2017) 2373من القرار  15وعمال بالفقرة  - 17
م  الرتكي  على احلفا  على وقئ األعمال العدائيز. ويف ســــــيان رصــــــد وقئ األعمال العدائيز، واصــــــلي 
الق ة املؤقتز عمليا ا واق  فس ال ترية، اضال عن األ ش ز غري العملياتيز بغيز التخفيئ من حدة املخاار 

مال عنئ بوســـ    اقا. وقد ارتف  عدد يف ال قي املناســـب، وبالتاي من  تصـــّعد احل ادث الصـــغرية قف بع
 2017 شــااا يف آ /بغســ س  13 362األ شــ ز العملياتيز الشــ ريز الد تضــ ل  سا الق ة املؤقتز من 

يف املائز  68، حير شــــــ د  الدوريا  الراجلز قيادة بنســــــبز 2018 شــــــااا يف بيار/ماي   14 871قف 
وكان بكثر من  يف املائز. 28 يز قيادة بنســـــبز وشـــــ د مت ســـــن ســـــاعا  ال ريان لدوريا  احيســـــت الع اجل

  لر ك  هذه األ ش ز جيري ليال.
من األ شـــــــ ز  53 285ح يران/ي  يه، بجر  الق ة املؤقتز  19آذار/مارس قف  1ويف الفرتة من  - 18

حير دوريز. وقاد  الق ة املؤقتز ب شـــــ ت ا العملياتيز الثابتز،  25 174العملياتيز العســـــكريز، مبا يف ذلك 
مرك ا يف  73مرك ا يف بيــــار/مــــاي ، يف مقــــابــــ   120بلغــــي مراك  املراقبــــز الــــدائمــــز واملؤقتــــز التــــابعــــز  ــــا 

شـــــــبا /ا اير. وواصـــــــلي الق ة املؤقتز تكثيئ الدوريا  الراجلز يف املنااق احلضـــــــريز حير حي تتي  ال رن 
الق ة املؤقتز ب يادة عدد الدوريا  الضــــــــيقز وشــــــــ اغ  التمعا  احملليز اســــــــتخدام املركبا  الثقيلز. وقامي 

يف بيــار/مــاي . ومشلــي  1 909يف كــا  ن الثــا /ينــاير قف  1 767الراجلــز على ا ل امن األقرن من 
دوريــا  الق ة املؤقتــز الراكبــز والراجلــز واجل يــز اي  البلــديــا  والقرى ال اقعــز يف من قــز العمليــا . وللـي 

ين اللبنــا  وبقــادة التمعــا  احملليــز يف جن   لبنــان ملعــاجلــز بيــز الق ة املؤقتــز على اتصـــــــــــــــــال و يق بــاجلي
 حساسيا  دون ا خالل بامل ام املن از سا.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
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وجرى ب جــه عــام احرتام حريــز حركــز الق ة املؤقتــز، مــا عــدا يف املنــاســـــــــــــــبــا  الد ورد  ذكرهــا  - 19
حملليز على اســـــــــــــتخدام املركبا  بالتفصـــــــــــــي  يف املراق األول. ويف بعض احلاحي ، اعرتس باراد التمعا  ا

 العسكريز الثقيلز على ال رن الضيقز يف املنااق املأه لز بالسكان.
وخالل شـــــــــــــــ ر بيــار/مــاي ، ل قيقــا   الث دوريــا  للق ة املؤقتــز وبرب  دوريــا  لفريق املراقب   - 20
ديره املنظمز لبنان من جا ب باراد يرتدون قيا بخضـــــــــــــر شـــــــــــــبي ا بال ي العســـــــــــــكري على بب ا  مراق ت يف
بــالقر  من عيرتون )الق ــاع الغريب( قر  امن األقرن.  “بخضـــــــــــــــر بال حــدود”احلك ميــز اللبنــا يــز  غري

وادعى هؤحي  الرجـــــال بن باراد الق ة املؤقتـــــز واريق املراقب  يف لبنـــــان حي ميكن م الـــــدخ ل قحي قذا كـــــا  ا 
د ق ة الي  يفي  قائد اجليين اللبنا  اجلنرال مصـــــــــــــــح ب  بأاراد من اجليين اللبنا . وببلي رئيس البعثز وقائ

ج قيئ ع ن ب ه حي بد للق ة املؤقتز، مبا يف ذلك اريق املراقب  يف لبنان، من ال صــــ ل بشــــك  مســــتق  قف 
اي  املنااق ال اقعز  من من قز عمليا ا دون عائق ومن تسيري دوريا  قلي ا. ويف بعقا  قيارة مشرتكز 

  يه، اتفق رئيس بعثز الق ة املؤقتز وقائد الق ة وقائد ق اع جن   اللي ا  التاب  ح يران/ي 19بجريي يف 
 لل يين اللبنا  على استئنا  الدوريا  بالتنسيق عن كثب على ا ل ال ريق. 

الد ل ،ديدها يف من قز العمليا ،  “بخضـــــــــــــــر بال حدود”ومن ب  امل اق  الســـــــــــــــبعز جلمعيز  - 21
من امن األقرن، تســــــــــــت ي  الق ة املؤقتز واريق املراقب  يف لبنان قيارة امل ق  الثا  وايع ا يق  على مقربز 

يف عيرتون بشــــــك  ي مل تقريبا. ويع عم بن امل اق  امل ج دة يف عيتا الشــــــعب ومروح ، وامل قع  امل ج دين 
الشـــــــــرقل ت جد بأماكن يف لب  ز، وايع ا يف الق اع الغريب، وكذلك امل ق  امل ج د يف عديســـــــــز يف الق اع 

ميلك ا خ اص. وتتاب  الق ة املؤقتز هذا امل  ــــــ ع م  اجليين اللبنا  ايما او قمكا يز ال صــــــ ل قف هذه 
املنااق. ويف غضــــــــــ ن ذلك، جتري الق ة املؤقتز دوريا  راكبز على ا ل ال رن احملي ز بتلك املنااق، كما 

 جتري است العا ج يا  ا بص رة منتظمز.
لي الق ة املؤقتز ،ســـــ  اســـــتخدام األصـــــ ل اجل يز، حير قامي برحال  اســـــت الع ليال وواصـــــ - 22

يف املائز عن  27ساعز اريان يف الش ر، وه  ما يشك  قيادة بنسبز  54.2وهنارا تبلي مد ا يف املت سن 
ر وصــــــــ ل الفرتة املشــــــــم لز بالتقرير الســــــــابق. وقد ترك   دوريا  احيســــــــت الع اجل ي يف املنااق الد يتعذ

الدوريا  ال يز للق ة قلي ا، مث  األماكن الد ميلك ا خ اص بو التضـــــــــــــــاريس ال عرة بو األرا ـــــــــــــــل املل  ز 
باملتف را  من خملفا  احلر  بو األلغام املضـــــــــــادة ل اراد. وللي العالقا  ب  الق ة املؤقتز والســـــــــــكان 

ريعــز األ ر لتلبيــز احيحتيــاجــا  امللحــز احمللي  قجيــابيــز قف حــد بعيــد. و فــذ  الق ة املؤقتــز مشــــــــــــــــاري  ســـــــــــــــ
للم تمعا  احملليز، ولدعم بسن سل ز الدولز يف اجلن  ، وللمسا ز يف قب ل الق ة متشيا م  األول يا  

املراق الثا  معل ما  (. وترد يف S/2017/202احملددة خالل احيســــتعراس احيســــرتاتي ل للق ة املؤقتز )ا ظر 
 .2017مستكملز واايز عن تنفيذ الت صيا  الد ا ت ى قلي ا احيستعراس احيسرتاتي ل لعام 

 شـــــــــــااا بالتنســـــــــــيق م  اجليين اللبنا ، مبا يف ذلك  قا  التفتيين  7 271وبجر  الق ة املؤقتز  - 23
 شـــــــــااا يف الي م  66ز ما مت ســـــــــ ه الدائمز واملؤقتز وعمليا  من  قاالن الصـــــــــ اريي. وبجر  الق ة املؤقت

يف املائز من اي  األ ش ز(. وا صب تركي  األ ش ز املنسقز،  19بالتنسيق عن كثب م  اجليين اللبنا  )
دوريز يف  15بصــــــــــفز خاصــــــــــز، على تع ي  الدوريا  الراجلز على ا ل امن األقرن، الد قاد عددها من 

  دوريز يف آذار/مارس. 236شبا /ا اير قف 

https://undocs.org/ar/S/2017/202
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و فذ  ق ة الي  يفي  البحريز عمليا  احلظر البحري على مدار الســــــاعز وب شــــــ َز بنا  القدرا   - 24
ح يران/ي  يه، بوقفي  19آذار/مارس قف  1للق ا  البحريز التابعز لل يين اللبنا . ويف الفرتة املمتدة من 

 ا و،ققي من خل ها من من 643سفينز، حير قامي السل ا  اللبنا يز بتفتيين  2 535الق ة البحريز 
املخالفا . و،تفظ الق ا  البحريز اللبنا يز بصــ رة حبريز حمد ز ملياه ا من خالل حم ا  الرادار الســاحليز 

دورة تدريبيز من بج  ،ســـــــــ  املعايري التشـــــــــغيليز املشـــــــــرتكز  198الثما يز التابعز  ا. وبجر  الق ة املؤقتز 
ذلك بيضـــــــــا التدريب ألغراس مشـــــــــاركز ســـــــــفينز حبريز لبنا يز يف  أل شـــــــــ ز مراقبز الســـــــــفن وت قيف ا. ومش 

ســــــاعز من دون ا ق اع قف جا ب ســــــفن الق ة املؤقتز. وبا  ــــــااز قف ذلك،  48العمليا  البحريز لفرتة 
 ت ال ق ة الي  يفي  البحريز تض ل  بدور هام يف ،قيق احيستقرار عند مراقبز املياه ا قليميز اللبنا يز. حي
 

 ترتيبات األمن واالتصال -  اء 
آذار/مارس  22لقد اســـــتضـــــااي الق ة املؤقتز ا ن  من احيجتماعا  الثال يز املنتظمز، وذلك يف  - 25
د . وق(2006) 1701بيار/ماي ،   قشـــي خال ما مســـائ  احيتصـــال والتنســـيق وا ت اكا  القرار  28 و

بتاحي ترتيبا  احيتصــــــال والتنســــــيق القائمز م  ال را  للق ة املؤقتز  فيئ حدة الت ترا  بشــــــأن بعمال 
البنا  الد يضــ ل  سا جيين الدااع ا ســرائيلل جن   امن األقرن، و ــمان عدم القيام بأي ب شــ ز بنا  

الق ة املؤقتز ســـتز اجتماعا  كما اســـتضـــااي .  “بتحفظا مشـــم لز ”يف امل اق  الد يعت ها لبنان منااق 
 ال يز خمصــــصــــز ملســــائ  امن األقرن، حير ببدى ال راان الت ام ما بإجياد حل ل عمليز للمنااق املتناقع 

 علي ا على ا ل امن األقرن.
وبا  ــــــااز قف قيادة املشــــــاركز يف احيجتماعا  الثال يز، واصــــــ  رئيس البعثز وقائد ق ة الي  يفي   - 26

ل را  بشـــــك   نائل لتيســـــري الت صـــــ  قف حل ل مقب لز من ال را  للمنااق املتناقع علي ا احيتصـــــال م  ا
على ا ل امن األقرن، وبكد بن و ــــــــ  عالما  مرئيز على امن األقرن حي ي ال ميث   شــــــــااا هاما من 

 .ب ش ز بنا  الثقز. وقد بكد  املنسقز اماصز بالنيابز هذا احيقرتاح يف اتصاحي ا باجلا ب 
واستمر  مناقشا  م  السل ا  ا سرائيليز بشأن ققامز مكتب اتصال تاب  للق ة املؤقتز يف ت   - 27

 .2008ببيب بإسرائي . وحي ت ال م ااقت ا على اقرتاح الق ة املؤقتز معّلقز منذ عام 
املعر ـــــــــــــ  م ر وواصـــــــــــــلي الق ة املؤقتز تدريب بارادها من بج  كفالز التأهب حلمايز املد ي   - 28

 يســــان/ببري  بتنظيم مناورا  مشــــرتكز لنشــــر اريق يف  17العنئ البد  ال شــــيك. وقامي الق ة املؤقتز يف 
من م لفل الدااع املد  اللبنا  من جن    21حاحي  ال  ارئ يف الناق رة )الق اع الغريب(، مبشـــــــــــــــاركز 

لل اجليين اللبنا  وســــــــــل ا  البلديا  احملليز  يســــــــــان/ببري ، اجتمعي الق ة املؤقتز م   ث 19لبنان. ويف 
واملنظما  احلك ميز وغري احلك ميز التابعز للدااع املد  اللبنا  لبحر سب  التعاون بشأن مسائ  الدااع 

 املد  ومحايز املد ي ، ب سائ  من ا القيام مبناورا  مشرتكز م  اجليين اللبنا .
باملربة والســـــــالم واألمن وللســـــــياســـــــا  املتعلقز بعمليا  األمم  وواقا ل  امج جملس األمن املتعلق - 29

املتحدة حلفظ السالم املراعيز للمنظ ر اجلنسا ، واصلي الق ة املؤقتز تدريب األاراد العسكري  وامل لف  
 املد ي  بشأن تعميم مراعاة املنظ ر اجلنسا  والعنئ اجلنسل املتص  بالن اعا .
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 ات المسلحةنزع سالح الجماع - جيم 
رق بي تقدم حن    ع ســـــــــالح اجلماعا  املســـــــــلحز. وحي ي ال اســـــــــتمرار ح   ا  وغريه من  - 30   تع

اجلماعا  يف حياقة الســــالح خار    ان ســــي رة الدولز يق س قدرة حك مز لبنان على  ارســــز ســــياد ا 
كريز. وســـــــل ت ا على ققليم ا بشـــــــك  كام . وحي ي ال ح   ا  يعلن على امل  بأ ه تتفظ بقدرا  عســـــــ

املقاومز قادرة على  ر  عمق ”آذار/مارس، قال عض  ح   ا  يف ال ملان   ا  امل س ي قن  26ويف 
 يســــــــان/ببري ،  بَّه حســــــــن  صــــــــر ا ، األم  العام حل   ا ، قف بن  21ويف . “األرا ــــــــل ا ســــــــرائيليز

لصـــــــ اريي الد تســـــــت ي  بن تضـــــــر  بي املقاومز متلك الي م القدرة والق ة والرجال والتكن ل جيا وام ة وا”
يف الن اع الســـــــــــــــ ري  “مرحلــز جــديــدة”بيــار/مــاي ،  بــَّه كــذلــك قف بن  15ويف . “هــد  يف كيــان العــدو

 .“قسرائي   فس ا ميكن بن تعست د  يف الرد املقب ”استع لي وبن  قد
يلل، ذكره بن  يســـــان/ببري ،  عق  عن غادي بي  ك  ، رئيس بركان جيين الدااع ا ســـــرائ 1ويف  - 31

بك  من ذي قبــ ، وب ـــــــــــــــــا  ب ــه يف حــال ا ــدحيع احلر ،  2018احتمــال  شـــــــــــــــ   حر  يف عــام 
. “تــدمري كــ  مــا تســـــــــــــــتخــدمــه ح   ا  يف لبنــان، من بريو  قف آخر  ق ــز يف اجلن   ســـــــــــــــي ري”
ي اجه  يســـــــــــــان/ببري ،  عق  عن بايغدور لي مان، وقير دااع قســـــــــــــرائي ، ب ه قال قن الت ديد الذي  16 ويف

بيار/ماي ، قال  فتاي بينيي، وقير  7احلدود الشماليز  سرائي  قد ب حى اآلن ميس اجليين اللبنا . ويف 
وبن قســرائي   “لبنان يســاوي ح   ا ”التعليم يف قســرائي ، قن  تائج احي تخابا  اللبنا يز تؤكد جمددا بن 

 . “تعت  لبنان مسؤوحي عن بي عم  يصدر من داخ  برا يه”س   
وواصـــــــــــ  اجليين اللبنا  وق ا  األمن تنفيذ عمليا  ملكااحز ا رها  وقلقا  القبض على باراد  - 32

آذار/مـــــارس قف  1يشـــــــــــــــتبـــــه يف ا تمـــــائ م قف اـــــاعـــــا  مت راـــــز بو يف دعم م  ـــــا. ويف الفرتة من 
ص يشتبه شخصا بت م تتص  با رها ، من بين م بشخا 40ح يران/ي  يه، ورد  ب با  عن اعتقال  20

يف ا تمائ م لتنظيم الدولز ا ســــــــــالميز يف العران والشــــــــــام )تنظيم الدولز ا ســــــــــالميز( وجب ز ات  الشــــــــــام 
مي بالضــــل ع يف اعتدا ا  على اجليين اللبنا  يف عرســــال  )جب ز النصــــرة ســــابقا(، وحي ســــيما عناصــــر ا ع

 . 2014وارابلس يف عام 
د اريق يف بعلبك احت اجا على غارا  قام سا آذار/مارس، قام رجال مســــــلح ن بســــــ 20ويف  - 33

 يســــــــــان/ببري ، تفيد تقارير بن بحد بعضــــــــــا  ح   ا  امل ع م  ت يف  24اجليين اللبنا  يف املن قز. ويف 
بيار/ماي ، تعرس ا نان من باراد ق ى األمن الداخلل  15على ق ر ا ف ار قنبلز صـــاروخيز يف صـــيدا. ويف 

ققالز هياك  غري قا   يز يف بعلبك؛ وبعبلي عن ح ادث  ا لز يف الضــــــــ احل   االن رصــــــــاص و ا تاوحين
بيار/ماي ، قعت  جندي لبنا  وبصـــــــــــــيب ينا يز يف اشـــــــــــــتباكا   22بيار/ماي . ويف  30اجلن بيز لبريو  يف 

ح يران/ي  يه، قت   17مسلحز يف ارابلس. وتصاعد  الن اعا  الشخصيز قف ح ادث قاالن  ار. ويف 
وجرح مخسز بشخاص يف مناقعز بسريز يف بعلبك. ويف سيان احي تخابا  ال ملا يز، وقعي عدة شخصان 

 بيار/ماي . 8بيار/ماي  وقعت  آخر يف  6ح ادث تن  ي على قاالن  ار؛ اقعت  شخو واحد يف 
آذار/مارس، وكخ  ة بوف حن  ق شــــــــــا  جلنز وانيز ل ســــــــــلحز الناريز، قام رئيس ال قرا   15ويف  - 34

 احلريري بإ شا  وحدة ل من البشري ،ي رئاسز جملس ال قرا  من بج  الت عيز مبخاار األسلحز الناريز. 
بيار/ماي ، بعلن اجليين اللبنا  بن األاراد الذين ينت ك ن احلظر املفروس على الصـــــــــــــــيد  9ويف  - 35

م  ست ري حماكمت م. وبشار على الصعيد ال ا  يف الفرتة من كا  ن الثا /يناير قف منتصئ بيل ل/سبت
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، تدابري ق اايز لضمان بن تك ن من قز عمليا  (2006) 1701اجليين قف ب ه سيتخذ، مب جب القرار 
 الق ة املؤقتز خاليز من األسلحز، مبا يف ذلك بسلحز الصيد.

الالجئ  الفلس يني  يف لبنان مستقرة عم ما، وكا ي ح ادث  وللي احلالز األمنيز يف خميما  - 36
العنئ وقاالن النار بكثر ا تشـــــارا يف خميم ع  احلل ة بالقر  من صـــــيدا. وقت  بربعز بشـــــخاص وبصـــــيب 

شــخصــا ب نا  اشــتباكا  دار  يف آذار/مارس و يســان/ببري  ب  ااعا  مت راز والق ى الفلســ ينيز  11
ذه احل ادث، دخلي عناصـــــــر مســـــــلحز قف مدرســـــــت  تابعت  ل كالز األمم املتحدة املشـــــــرتكز. ويف بحد ه

آذار/مارس، وقعي اشــتباكا  ب  تنظيم  7 غا ز وتشــغي  الالجئ  الفلســ يني  يف الشــرن األد . ويف 
ن   ات  احي تفا ز والصاعقز، و ا ااعتان الس ينيتان م اليتان للحك مز الس ريز، يف خميم شاتيال يف ج

آذار/مارس، اعتق  اجليين اللبنا   9بريو  بسفر  عن مقت  شخو واحد وقصابز عدة بشخاص. ويف 
 ــاب ا راي  املســت ى يف حركز ات  يشــتبه يف بيعه بســلحز قف اجلماعا  املت راز داخ  خميما  الالجئ  

 ى الفلســـــــــــــ ينيز آذار/مارس، قت  م اا ن جم  ل ن بحد بعضـــــــــــــا  الق 17الفلســـــــــــــ يني  يف لبنان. ويف 
املشـــرتكز يف خميم املّيه ومّيه بالقر  من صـــيدا،  ا بدى قف قغالن مدارس األو روا وحمال ا الت اريز مؤقتا. 

ح يران/ي  يه، بدى قيام اجليين اللبنا  برتكيب بج  ة للكشـــــــــــــــئ عن املعادن عند مداخ  خميم  10ويف 
ان؛ وبقيلي بج  ة الكشـــــــئ عن املعادن يف ع  احلل ة قف تنظيم احت اجا  ســـــــلميز من جا ب الســـــــك

 ح يران/ي  يه.  25وقي حيحق يف 
 - و  ترق بي تقدم يف تفكيك الق اعد العسكريز الد ،تفظ سا اجلب ز الشعبيز لتحرير الس   - 37

القيادة العامز وات  احي تفا ــــــــــز، والد ما قالي تنتقو من ســــــــــيادة لبنان وتعرق  قدرة الدولز على رصــــــــــد 
 راقبز بج ا  من احلدود بفعاليز. وم

 حظر توريد األسلحة ومراقبة الحدود - دال 
لقد ســـــــــــــ لي احلك مز اللبنا يز عدة ا ت اكا  م ع مز للم ال اجل ي اللبنا . افل رســـــــــــــالت   - 38

(،  قلي املمثلز A/72/831-S/2018/336 يســــــان/ببري  ) 6مت ابقت  وعجو تا قي وقف جملس األمن بتاريي 
، 2018 آذار/مارس 31بتاريي ”الدائمز للبنان لدى األمم املتحدة رســـــــــــــــالز حلك مز بلدها مفادها ب ه 

اســــــــتخدمي قســــــــرائي  اائرة من دون ايار، م ّودة بأربعز صــــــــ اريي، مرن األج ا  اللبنا يز. وبتبعي ذلك 
. “جبي  ز ت ّلي قصئ ال ائرة األوف وقسقاا ا يف خرا  بلدة بيي ياح ن، قضا  بنيبإرسال اائرة  ا ي

  يســــــــــــــــــــــان/ببريـــــــ   10ويف رســــــــــــــــــــــالت  مت ــــــــابقت  وعجو تــــــــا قّي وقف رئيس جملس األمن بتــــــــاريي 
(A/72/832-S/2018/342 قلـــي املمثلـــز الـــدائمـــز للبنـــان رســـــــــــــــــالـــًز من حك مـــز بلـــدهـــا جـــا  اي ـــا ب ــه  ،)
... لتنفيذ غارا   ، خرقي األج اَ  اللبنا يز برب  اائرا  حربيز قســـرائيليز2018 يســـان/ببري   9 بتاريي”

خ  رة قيام قســـــرائي  بشـــــك  متكرر ”، وحذر  احلك مز من “ ـــــمن برا ـــــل اجلم  ريز العربيز الســـــ ريز
بيار/ماي ، ذكر  9ويف “. األج ا  اللبنا يز لتنفيذ غارا   ــــمن برا ــــل اجلم  ريز العربيز الســــ ريز با ت اك

اجليين اللبنا  بن ح ام عدة قذائئ ســـــقن يف جن   وشـــــرن لبنان عقب تصـــــعيد لل  ـــــ  يف اجلم  ريز 
 العربيز الس ريز.

 ثلز لبنان رســــــــــــــالز حلك مز بيار/ماي ،  قلي  29ويف رســــــــــــــالز م ج ز قي وقف جملس األمن يف  - 39
، خرقي األج ا  اللبنا يز اائرة حربيز قســـــــرائيليز وحلقي 2018بيار/ماي   22بتاريي ”بلدها مفادها ب ه 
قد قامي احلك مز ا ســـــرائيليز بالتباهل سذا امرن من ”وورد يف الرســـــالز كذلك ب ه . “ا ن مدينز بريو 

https://undocs.org/ar/١٧٠١%20(2006)
https://undocs.org/ar/A/72/831-S/2018/336
https://undocs.org/ar/A/72/832-S/2018/342
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يف مؤمتر قادة الســـــــالح اجل ي الذي عقد  2018ماي  بيار/ 22خالل اســـــــتعراس صـــــــ ر للمقاتلز بتاريي 
 . “قسرائي  يف
ــــاريي  - 40 ــــا قّي وقف رئيس جملس األمن بت  يســـــــــــــــــــان/ببريــــ   12ويف رســـــــــــــــــــالت  مت ــــابقت  وعجو ت
(S/2018/345 و )احي ت اكا  ”ألمم املتحدة بن ح يران/ي  يه، ذكر املمث  الدائم  ســـــــــــــــرائي  لدى ا 7

 يســـــــــــــــان/ببري ،  قلي  13ويف “. تعرتكب بشـــــــــــــــك  ي مل (2006) 1701اللبنا يز لقرار جملس األمن 
يف الرســــــــــــالز  املمثلز الدائمز للبنان لدى األمم املتحدة ردا ل قير الدااع ال ا  راض ايه احيدعا ا  ال اردة

بيار/ماي ، وجه قي املمث  الدائم  11(. ويف S/2018/91شــــــــــــبا /ا اير ) 5امل ج ز من قســــــــــــرائي  بتاريي 
مبتا ز الروابن الد جتم  ب  ا نت  من املنظما  املعرت  سا دوليا كمنظما  ” ســـــرائي  رســـــالز  بالغل 

 . “محاس تعم  سرًّا على بنا  قّ ة عسكريز  ا يف لبنان”وبأن  “يز، و ا حركز محاس وح   ا قرهاب
وتردد  م اعم بشـــــأن  ق  بســـــلحز قف ح   ا ، وهل مســـــألز تبعر على القلق بشـــــدة. ولئن  - 41

كا ي األمم املتحدة تأخذ هذه احيدعا ا  مأخذ اجلد، ا ل ليســــــــي يف و ــــــــ  يســــــــم   ا بأن تتحقق 
 من ا بشك  مستق . 

وت اصـــلي البالغا  عن مشـــاركز ح   ا  يف املعارك الدائرة يف اجلم  ريز العربيز الســـ ريز. افل  - 42
،رير ســـــــــــــــ ريز ”ح يران/ي  يه، قال رئيس جملس الن ا   بيه بري قن ح   ا  لن ينســـــــــــــــحب قحي بعد  6

م  العام حل   ا ، بأن ح   ا  م ج د ح يران/ي  يه، اعرت   صــــر ا ، األ 8ويف . “وت حيد برا ــــي ا
وقععم بيضـــــا . “حير جيب بن  ك ن م ج دين وحير البي منا القيادة الســـــ ريز بن  ت اجد”يف ســـــ ريز 

بن عددا من امل اان  اللبنا ي  واصــــل ا قتا م قف جا ب اجلماعا  املســــلحز من غري الدول يف اجلم  ريز 
 العربيز الس ريز.

يين اللبنا   شـــــــــــــر با ا  احلدود ال يز وتشـــــــــــــييد ببرا  مراقبز على ا ل احلدود م  وواصـــــــــــــ  اجل - 43
بيار/ماي ، ااتعت  مرك  التدريب املرك ي ألمن احلدود يف قاعدة ريان  29اجلم  ريز العربيز الســـــــــــــــ ريز. ويف 

 اجل يز يف من قز البقاع، بتم ي  من احي،اد األورويب.
ع  احلدود من اجلم  ريز العربيز الســـــــــــــ ريز قف لبنان. وبلقي واخنفضـــــــــــــي ح ادث قاالن النار  - 44

السل ا  اللبنا يز القبض على عدة م رب  لنقل م الس ري  بص رة غري مشروعز قف لبنان، وعلى س ري  
 مت م  بالدخ ل قف لبنان بص رة غري مشروعز. 

م اانا ســـــــــــــ ريا يشـــــــــــــتبه يف  15 يســـــــــــــان/ببري ، بلقى اجليين اللبنا  القبض على  23و  5ويف  - 45
ا تمائ م جلماعا  قرهابيز، وصـــــــادر بســـــــلحز وذخرية ب نا  غارة شـــــــن ا على من قز غري رُسيز حيســـــــتي ان 

بيار/ماي ، يف ا رم ، بلقى األمن العام اللبنا  القبض على ا ن   14الالجئ  الســـ ري  يف عرســـال. ويف 
بيــار/مــاي ، اعتقلــي ق ى األمن  17عــا  قرهــابيــز. ويف من الرعــايــا الســـــــــــــــ ري  بت مــز ا تمــائ مــا قف اــا

 الداخلل تاجر بسلحز م ع م يف عكار بشمال لبنان.

 األلغا  األرضية والقنا ل العنقودية - هاء 
ايما او احل ادث املتصـــــــــــــلز باأللغام، قعت  شـــــــــــــخصـــــــــــــان وبصـــــــــــــيب واحد خار  عرســـــــــــــال يف  - 46
آذار/مارس، وقعت   ال ز بشـــــــــخاص خار   11آذار/مارس، وبصـــــــــيب صـــــــــط ســـــــــ ري خار  بعلبك يف  6

https://undocs.org/ar/S/2018/345
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 يســان/ببري  يف من قز عمليا   27 يســان/ببري . وســع و  حادث ا ف ار لغم بر ــل يف  12عرســال يف 
 الق ة املؤقتز بالقر  من بلدة يارون. 

احلدود الشــــــــــــرقيز. ويف من قز عمليا   وواصــــــــــــ  اجليين اللبنا  عمليا  ققالز األلغام على ا ل - 47
مرتا  5 436.5الق ة املؤقتز، قامي ســـــتز من بارقز ققالز األلغام التابعز للق ة بت  ري براسغ تبلي مســـــاحت ا 

من األلغــام املضــــــــــــــــادة ل اراد وا نت  من الــذخــائر غري املنف رة. وبجر  دائرة األمم  581مربعــا وبتــدمري 
قيارة رصـــد لضـــمان اجل دة وقدمي ينا  قحااا  للت عيز بشـــأن  57باأللغام  املتحدة لإلجرا ا  املتعلقز

من باراد األمم  174األلغام األر ـيز/املتف را  من خملفا  احلر  واألج  ة املتف رة اليدويز الصـن  لـــــــــــــــــ 
باأللغام،  املتحدة. وععقد  دورة واحدة للت عيز خب ر األلغام بالتعاون م  املرك  اللبنا  ل عمال املتعلقز

من  150افال. وحضــر حن   35وه  شــريك اعال يف ب شــ ز ققالز األلغام، وهل الدورة الد اســتفاد من ا 
من بافــال املــدارس منــاســـــــــــــــبت   ظمت مــا دائرة ا جرا ا  املتعلقــز  600باراد األمم املتحــدة وبقيــد من 

  يسان/ببري . 4جرا ا  املتعلقز باأللغام يف باأللغام يف الي م الدوي للت عيز خب ر األلغام واملساعدة يف ا 

 ترسيم الحدود - واو 
َرق بي تقدم حن  ترسـيم احلدود ب  لبنان واجلم  ريز العربيز السـ ريز بو تعليم ا. و  ترد بعد  - 48   تع

ملقرتح ردود من اجلم  ريز العربيز الســـ ريز وقســـرائي  بشـــأن التحديد املؤقي ملن قز م ارع شـــبعا على النح  ا
(. S/2007/641) (2006) 1701عن تنفيذ القرار  2007تشــــــــــرين األول/بكت بر  30يف تقريري املؤرخ 

اسرتداد م ارع شبعا وتالل كفر ش با ”بن  يسان/ببري ، بكد رئيس ال قرا  احلريري  13ويف بلدة شبعا ي م 
 “.مسؤوليزع الدولز

وللي املناقعز القائمز ب  لبنان وقســـــرائي  على من قَتي ما احيقتصـــــاديت  امالصـــــت  دون ح .  - 49
محايز برا ـــــل لبنان ”آذار/مارس، ذكر األم  العام حل   ا   صـــــر ا  بن ح   ا  ســـــي اصـــــ   21ويف 

اي  الق ى الســـــــــياســـــــــيز ” يســـــــــان/ببري ، بكد رئيس جملس الن ا  بري بن  19ويف . “زوبقاليم ا البحري
 وحي سيما بشأن مسألز النفن والغاق.  -متحدة ] د[ بي ا ت اك حلق ن لبنان 

بيار/ماي ، بقر ســـــــــــــــي ار بيب خلي ، وقير ال اقز واملياه يف حك مز تصـــــــــــــــريئ األعمال،  29ويف  - 50
بحريت  رقم بربعز وتســــــــعز. ويق  ج   من الكتلز رقم تســــــــعز يف املن قز خ  اً حيســــــــتكشــــــــا  الكتلت  ال

املتناقع علي ا ب  لبنان وا ســـــرائي . وبعلن بيب خلي  بيضـــــا بد  األعمال التحضـــــرييز جل لز  ا يز  صـــــدار 
 الرتاخيو.

 االستقرار السياسي والمؤسسي - زاي 
. ويف هنايز ارتة التس ي  يف 2009 يز منذ عام بيار/ماي ، بجرى لبنان بول ا تخابا  برملا 6يف  - 51
مقااعز على  26مرشـــــــــــــحا للتنااس يف  597قائمز تضـــــــــــــم ما جمم عه  77آذار/مارس، ســـــــــــــع ولي  27
يف املائز( يف  14.4مرشـــحز )بي  ســـبز  86مرشـــحا، كا ي هناك  597مقعدا برملا يا. ومن بصـــ   128
ما  يف املائز، وه  49.2  قااحي يف احي تخابا  . وبلغي  سبز املقرتع2009مرشحز يف عام  12مقاب  

  .2009يف املائز يف عام  53.37يشك  اخنفا ا مقار ز بنسبز 
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م قعا.  39 يســـــــــــــان/ببري  يف  29و  27وبجرى لبنان بول عمليز تصـــــــــــــ يي خار  البلد ي مل  - 52
بز املقرتع  بلغي من املغرتب  املســـــــ ل  للتصـــــــ يي، تفيد التقارير بن  ســـــــ 82 000بصـــــــ  ح اي  ومن
 املائز.  يف 59
مقعدا؛ والتيار ال ا  احلر،  21وايما يلل ت قي  املقاعد حبســــب النتائج الرُسيزا تيار املســــتقب ،  - 53
مقعــدا؛ واحل    12مقعــدا؛ وح   ا ،  15مقعــدا؛ والق ا  اللبنــا يــز،  17مقعــدا؛ وحركــز بمــ ،  20

مقاعد؛ وتيار  4التاب  لرئيس ال قرا  الســــــــــــابق ميقا ،  “ع متيار ال” مقاعد؛ و 8التقدمل احيشــــــــــــرتاكل، 
مقاعد لك  من ا.  3املردة، واحل   الســــــــ ري الق مل احيجتماعل، وح   الكتائب، وح   ال اشــــــــنان، 

 “كلنا وا ”وللمرة األوف، ااق  مرشـــــــــــــحز متث  التم  املد  مبقعد واحد عن اريق القائمز احي تخابيز 
 د النسا  املنتخبا  يف ال ملان من برب   سا  قف سي  سا . يف بريو . وقاد عد

ح يران/ي  يه، قدم مخســـــــــــــــز مرشـــــــــــــــح  اع  ا من خالل اآلليز القائمز حل  الن اعا   20ويف  - 54
 احي تخابيز.

بيار/ماي ، قمي بت نئز لبنان على قجرا  ا تخابا  برملا يز. وبشـــــــــــــــر  قف بن  8ويف بيا  املؤرخ  - 55
وب   “ با  متث  خ  ًة حي يز حن  تع ي  مؤســــــســــــا  الدولز اللبنا يز وت ايد تقاليدها الدميقراايزاحي تخا”

بيار/ماي ، قدمي جمم عزع الدعم الدوليز للبنان  10بت ل  قف تشـــــــــكي  احلك مز اجلديدة. ويف بيان مؤرخ 
بيار/ماي  يف بج ا   6النيابيز يف  قف الشعب اللبنا  والسل ا  اللبنا يز مبناسبز قمتام احي تخابا ”الت نئز 

وبعربي عن ت لع ا قف “ على تشــــــــكي  حك مز جديدة ســــــــريعاً ”، وشــــــــ عي “هادئز وســــــــلميز عم ماً 
العمـــ  م  احلك مـــز اجلـــديـــدة مـــا دامـــي تفل بـــالت امـــا ـــا الـــدوليـــز، مبـــا يف ذلـــك الت امـــا ـــا ال اردة يف ”

اســـــــــــــــتئنا  ح ار يق ده اللبنا ي ن لالتفان على ”وقف “ (2006) 1701و  (2004) 1559 القرارين
 “. اسرتاتي يز للدااع ال ا  يف ارتة ما بعد احي تخابا 

بيار/ماي  ا تخا   بيه بري رئيســــــــــــــاً للس  23وبعاد ال ملان اجلديد يف دورته األوف املعق دة يف  - 56
حصنا ”الن ا  وقيلل ارقي  ائباً له. ويف خ ا  القب ل، بكد رئيس جملس الن ا  بري بن ال ملان يشك  
ســـــرائي  قحلدود ا الســـــياديز ال يز والبحريز واجل يز والرد ال ا  دولًز وشـــــعباً وجيشـــــاً ومقاومًز على عدوا يز 

وشـــــــــــــــدد بري على بن ال ملان ســـــــــــــــيعم  بيضـــــــــــــــا على . “وبج ائنا ومياهنا ا قليميز وا ت اكا ا حلدود ا
والنقا  احلدوديز ال يز الثالث عشــــرة، الد يشــــك  اســــتمرار التم  ــــ   ،1701اســــتكمال تنفيذ القرار ”

 ، وب ه سيتصدى لقضيد الفساد وا صالح.“ا سرائيلل علي ا  ديدا لصيغز ترسيم احلدود
ار/ماي ، ع َّ الرئيس ميشــــــــــــال ع ن ســــــــــــعد احلريري رئيســــــــــــاً مكلفا لل قرا  وكلَّفه مب مز بي 24ويف  - 57

تشكي  حك مز جديدة. وبعر  سعد احلريري، يف بيان بلقاه يف ذلك الي م، عن الت امه بالعم  على تشكي  
ســــل حك مز وحدة وانيز يف بقر  وقي  كن. وشــــدد على ب يز تشــــكي  حك مز تن ض باحيســــتقرار الســــيا

 مستمرة. وتع ق مؤسسا  الدولز وتق ي احيقتصاد. وحي ت ال املشاورا  املتعلقز بتشكي  احلك مز املقبلز
ح يران/ي  يـــه، تربس الرئيس ع ن اجتمـــاعـــا م  جمم عـــز الـــدعم الـــدوليـــز للبنـــان بقيـــادة  14ويف  - 58

قز اماصــــــــــز بالنيابز. وقدمي الم عز مذكرة مشــــــــــرتكز، تعرس مبادئ  للنظر اي ا يف البيان ال قاري املنســــــــــو
للحك مز اجلديدة وبر امج العم . وبعربي الم عز عن ترحيب ا برؤيز الرئيس حلك مز وحدة وانيز شــاملز 

واملؤمترا  الـــدوليـــز املعق دة يف اآلو ـــز األخرية  1701قـــادرة على املضـــــــــــــــل قـــدمـــا يف تنفيـــذ برامج القرار 
 لبنان. لدعم

https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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بيار/ماي  بتعي  اي   21ز احلك مز املنت يز وحييت ا، قام جملس ال قرا  يف وقب  ا ت ا  ارتة وحيي - 59
األعضـــــا  العشـــــرة يف املؤســـــســـــز ال انيز حلق ن ا  ســـــان يف لبنان، الد للي معلقز منذ ق شـــــائ ا من قب  

 . 2016ال ملان يف عام 
ي ب ا وجينتيل  ، رئيس آذار/مارس يف روما، و،ي رعايز جمم عز الدعم الدوليز، ت لي 15ويف  - 60

وقرا  قي اليا، رئاسز اجتماع وقاري )مؤمتر روما الثا ( من بج  امل ااقز على ام ن احيسرتاتي يز لك  من 
اجليين اللبنا  وق ى األمن الداخلل وتع ي  الدعم الدوي املقدَّم  ذه ام ن. وقد بعر  لبنان عن الت امه 

 .(2017) 2373و  (2006) 1701اري جملس األمن جمددا ببسن سل ز الدولز وتنفيذ قر 
وبكد رئيس ال قرا  احلريري يف مالحظاته احيســـت الليز احلاجز قف بنا  املؤســـســـا  األمنيز للدولز  - 61

وكرر الت ام حك مز لبنان بســـياســـز النأي بالنفس من بج  “. ز ال حيدة عن ســـيادة لبناناملدااع”ب صـــف ا 
،صــــــ  لبنان  ــــــد الن اعا  ا قليميز وتســــــري  وترية عمليا  النشــــــر قف جن   هنر اللي ا ، متشــــــيا م  

 .(2017) 2373القرار 

حك مز لبنان واجليين اللبنا  والق ة املؤقتز بالرتويج لنشـــــــــــــــر ا   ش ذجل تاب  لل يين وقامي  - 62
العســـــكري  -اللبنا ، وقيادة األعتدة البحريز املتاحز لل يين اللبنا ، وق شـــــا  مرك  ققليمل للتعاون املد  

 يف من قز عمليا  الق ة املؤقتز. تاب  لل يين اللبنا 
مشـــــــــاركا عن تأييدهم لرؤيز  41املشـــــــــارك ن يف احيجتماع البالي عددهم  ويف بيان مشـــــــــرتك، بعر  - 63

احلك مز اللبنا يز حيال اجليين اللبنا  ب صــفه املداا  ال حيد عن الدولز اللبنا يز وحامل حدودها. ويف ســيان 
تنفيذا تاما، دعا املشـــــــارك ن حك مز لبنان  (2017) 2373ا شـــــــارة قف اجل  د اجلاريز الراميز لتنفيذ القرار 

بتقدمي مســــــاعدا  ماليز وماديز قف التع ي  بنشــــــر ق ا  اعالز ودائمز يف اجلن  . وتع د املشــــــارك ن بيضــــــا 
 يت ا م م  ام ز احملد ز لتنميز قدرا  اجليين اللبنا  وبام ز احيسرتاتي يز لق ى األمن الداخلل. مبا
آذار/مارس الذي بعلن ايه بن القادة  12بيان الرئيس ع ن الصــادر يف بورحب املشــارك ن بيضــا  - 64

اللبنا ي  ســـــيناقشـــــ ن اســـــرتاتي يز الدااع ال ا  بعد قجرا  احي تخابا  النيابيز وتشـــــكي  حك مز جديدة. 
احيجتماع ملناقشـــــــــــــــز تنفيذ  جمددا اعت امه دع ة األح ا  قف  بيار/ماي ، بكد الرئيس ع ن على امل 8ويف 

 اتفان ال ائئ واسرتاتي يز الدااع ال ا . 
وعقب مؤمتر روما الثا ، قامي الق ة املؤقتز بالتنســيق ال  يق م  منســقد اماصــز بالنيابز لشــؤون  - 65

لبنان واجل ا  املاحنز احملتملز، بالتحاور م  اجليين اللبنا  من بج  و ـــــــــــــــ  مقرتح لتم ي   شـــــــــــــــر الف   
   وبمــاكن ققــامــز ألاراده. ويف نم ذجل، مبــا يف ذلــك   شــــــــــــــــا  مرك  تــدريــب على العمليــا  ومقر للفال

  العسكري يف مرجعي ن. - بيار/ماي ، ااتت  اجليين اللبنا  املرك  ا قليمل للتعاون املد  18
الد متــي آذار/مـــارس، بقر جملس ال قرا  احيســـــــــــــــرتاتي يـــز ال انيـــز ملن  الت ر  العنيئ  27ويف  - 66

م ا مت ــــــــا قف حــــــــد كبري م  خ ــــــــز عمــــــــ  األم  العــــــــام ملن  الت ر  العنيئ )ا ظر قرار اجلمعيـــــــز 
ّكلي ارقز عم  مشـرتكز ب  ال قارا  لإلشـرا  على تنفيذ هذه احيسـرتاتي يز. 70/254 العامز (. وقد شـع

 ش را يرك  على استعادة  قز الشبا . 18وعا ش ذجيا مدته وبعد  حك مز لبنان مشر 
  

https://undocs.org/ar/١٧٠١%20(2006)
https://undocs.org/ar/٢٣٧٣%20(2017)
https://undocs.org/ar/٢٣٧٣%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/254
https://undocs.org/ar/A/RES/70/254
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آذار/مارس، شــــــــــــاركيع يف املؤمتر ال قاري احيســــــــــــتثنائل املعق د يف روما برئاســــــــــــز ك  من  15ويف  - 67
ومصــــــر لدعم األو روا. وغّ ي املســــــا ا  الالحقز تقريبا  صــــــئ ع   املي ا يز العامز  ،والســــــ يد ،األردن

ملي ن دوحير. وم  ذلك، حي ت ال امدما  األســـاســـيز م ددة، قذ ليس هناك بي  446ل و روا الذي بلي 
  .2019-2018مت ي  متاح لبد  السنز الدراسيز 

، الد خفضــــــــــــــــي مي ا يــا  اي  2018آذار/مــارس، بقر ال ملــانع مي ا يــز الــدولــز لعــام  29ويف  - 68
 بالي  دوحير. 4.8يف ع   املي ا يز الذي بلي يف املائز،  ا بدى قف اخنفاس افيئ  20ال قارا  بنسبز 

 يســــــــان/ببري ، اســــــــتضــــــــااي ار ســــــــا املؤمتر احيقتصــــــــادي من بج  التنميز وا صــــــــالحا   6ويف  - 69
بلي ن  16احيقتصاديز )مؤمتر سيدر(، دعما لالقتصاد اللبنا . ومتشيا م  خ ز احيستثمار الربُساي البالغز 

التحتيز، عر ـــــي حك مز لبنان ا صـــــالحا  الق اعيز وا يكليز الضـــــروريز دوحير الد ،دد بول يا  البىن 
جل  بك  قدر من الفائدة من اســـــــــــتثمارا  الشـــــــــــركا  الدولي  والق اع اماص. ول التع د بقروس تناه  

رة، ول ا عالن عن ِمن  قدرها  9.9بالي  دوحير، من ا مبلي  10.2قيمت ا  بالي  دوحير بشــــــــرو  ميســــــــّ
  قف ق شا  آليز متابعز ق يز وشفااز لتعّقب تنفيذ املشاري . “سيدر”ي ن دوحير. ودعا بيان مؤمتر مل 860
بيار/ماي ، بلي عدد الالجئ  الســــــ ري  املســــــّ ل  لدى مف  ــــــيز األمم املتحدة  31وقف غايز  - 70

ت قفا منذ  الســـــــــــ ري  اجلدد محيجئاً. ول  تســـــــــــ ي  املف  ـــــــــــيز لالجئ  986 012لشـــــــــــؤون الالجئ  
عندما قرر  احلك مز تعليق تســ ي  الالجئ . ويع ى احيخنفاس يف عدد الالجئ  الســ ري   2015 عام

املســـــــــــــّ ل  بســـــــــــــاســـــــــــــا قف ال ايا  والتنقال  الثا  يز وقعادة الت ا  والع دة التلقائيز لعدد صـــــــــــــغري من 
 األشخاص قف اجلم  ريز العربيز الس ريز.

 يســـــان/ببري ، عاد  18الجئ  الســـــ ري  قف م اان م األصـــــليز. افل وت اصـــــلي ع دة بعض ال - 71
حيجئ ســـــــــ ري من شـــــــــبعا جن   لبنان قف بيي جن يف اجلم  ريز العربيز الســـــــــ ريز يف قاار  500ح اي 

ويّسر ا السل ا  اللبنا يز والس ريز. ورغم بن مف  يز شؤون  حركز بادر  سا جلنز املصاحلز يف بيي جن
تشــــــــــارك يف تنظيم عمليا  الع دة هذه، اقد قدمي املشــــــــــ رة قف الالجئ  العائدين بشــــــــــأن الالجئ    

 ال  ائق املد يز وغريها من املسائ  احلاُسز لالستقرار جمددا يف اجلم  ريز العربيز الس ريز.
 مبلغا قدره 2018آذار/مارس، بلي قااي امل ارد ا  ســـــــــــــــا يز املتاحز للبنان يف عام  31وحىت  - 72

اجل ـــا  املـــاحنـــز ومبلغـــا قـــدره  ملي ن دوحير قـــدمتـــه 269بلي ن دوحير، يشـــــــــــــــمـــ  مبلغـــا قـــدره  1.016
. 2017، با  ـــــــــــــــااز قف برصـــــــــــــــدة مرّحلز من عام 2018ملي ن دوحير ل التع د بتقدميه يف عام  375

لد يت اوق وتعكس األرقام املبّلي عن ا  قصــــــــــــا يف الشــــــــــــفاايز ايما يتعلق باحيلت اما  املتعددة الســــــــــــن ا  ا
 ا يعرق  اتباع هنج با ل بجال والتخ ين مدما  تت اوق امدما  األســــــــاســــــــيز،  2018تارا ا ســــــــنز 

 .2018ملي ن دوحير للبنان بعد عام  247وقي  ق ه قد ل التع د بتقدمي مبلي قدره 
بي مببلي يف املائز،  21آذار/مارس، ل مت ي  خ ز لبنان لالســـــــــــت ابز ل قمز بنســـــــــــبز  31وحىت  - 73
. وب ّر هــذا احيخنفــاس يف 2017مالي  دوحير رعحولــي من عــام  308ملي ن دوحير وه  يشـــــــــــــــمــ   560

 التم ي  على تقدمي امدما  قف الالجئ  والتمعا  املضيفز، وحي سيما يف ق اعل الصحز واملياه.
دة يف تنظيم مؤمتر  يســـــــــــــــان/ببري ، اشـــــــــــــــرتك احي،اد األورويب واألمم املتح 25و  24ويف ي مل  - 74
سد  جتديد وتع ي  احيلت ام املاي  “دعم مســـــــتقب  ســـــــ ريا واملن قز”بشـــــــأن م  ـــــــ ع  “بروكســـــــ  الثا ”

عـا  األكثر تضـــــــــــــــررا من الن اع. للم تم  الـدوي بـدعم الشـــــــــــــــعـب الســـــــــــــــ ري، والبلـدان الـاورة، واجلمـا



 S/2018/703 

 

14/22 18-11711 

 

والتم  الدوي، الت اما  من تضـــــــــــــــمني ورقز الشـــــــــــــــراكز م  لبنان، الد اتفقي علي ا حك مز لبنان  وقد
حك مز لبنان بدعم محايز الالجئ  والفئا  اللبنا يز الضـــــــــــــعيفز، والتعليم، والصـــــــــــــحز، والبيئز، وت اري بيئز 

 للمنظما  غري احلك ميز الدوليز. عم  مالئمز
 وخالل شـــــ ري بيار/ماي  وح يران/ي  يه، بااد ج ان باســـــي ، وقير امارجيز يف حك مز تصـــــريئ - 75

تثبين الالجئ  عن الع دة ”األعمال اللبنا يز، بأن مف  ــــيز األمم املتحدة لشــــؤون الالجئ  كا ي ،اول 
ح يران/ي  يه، تلقي املف  ـــيز مذكرة رُسيز من وقارة امارجيز واملغرتب  ت لب من ا  11ويف . “قف ســـ ريز

 الدولي  العامل  لدى املف  يز يف ، وتأمر بت ميد قصدار وجتديد تصاري  ققامز امل لف “تغيري هن  ا”
ح يران/ي  يه، الب  22ح يران/ي  يه. ويف مذكرة شف يز مؤرخز  18لبنان، ورد  املف  يز على ذلك يف 

 ائب منســـقل اماص قف حك مز لبنان م اصـــلز تيســـري عم  اي  بعضـــا  اريق األمم املتحدة الق ري يف 
  .1946قيز عام لبنان، واقا مليثان األمم املتحدة واتفا

 أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - ثالثا 
تســـــــــــــــتعرس ق ة األمم املتحدة املؤقتز يف لبنان باســـــــــــــــتمرار خ   ا األمنيز وتدابريها الراميز قف  - 76

التخفيئ من حدة املخاار، خاصــز يف بعقا  تلقل ،ذيرا  بشــأن  ديدا  بمنيز، وذلك بتنســيق و يق 
ل ا  اللبنا يز. وقد بجريي عمليا  بمنيز حيختبار مدى اســـــــــــــتعداد امل لف  املد ي  ومعالي م م  الســـــــــــــ

الذين يســـــت ا ن الشـــــرو  لإلجال  يف حالز حدوث بقمز. ويف من قز العرق   )الق اع الشـــــرقل(، اســـــتمر 
ســـــلح . اس مت بيق تدابري بمنيز مشـــــددة لتأم  تنقال  م لفل األمم املتحدة، تضـــــمني اســـــتخدام حرّ 

وحي ي ال ال ج د امل ع م لعناصــــــر مت راز يف خميم ع  احلل ة لالجئ  الفلســــــ يني  امل ج د يف صــــــيدا على 
امتداد اريق ا مداد الرئيســــيز الد تربن ب  من قز عمليا  الق ة املؤقتز وبريو ، يثري شــــ اغ  بمنيز ميكن 

ااظ املؤسسا  األمنيز اللبنا يز على وج د ق ي يف بن تؤ ر على ،ركا  الق ة املؤقتز ع  مدينز صيدا. و،
 املنااق احملي ز باملخّيم.

آذار/مارس، بســــفر  اشــــتباكا  ت ر  اي ا باراد من حركز ب صــــار ا  يف خميم الرشــــيديز  4ويف  - 77
قر  صــ ر )الق اع الغريب( عن مقت  شــخصــ  وقصــابز مخســز آخرين، كما تســببي يف ب ــرار ماديز ويف 

 و عص  م لف  الق ة املؤقتز بتفادي هذه املن قز. ااق األو روا لي م واحد.قغالن مر 
القز من ذخرية بســلحز صــغرية من م ق  األمم املتحدة بالقر  من حاريو  2 240وق ر ســرقز  - 78

ســـــــــــــــرتداد اي  ال لقا  باســـــــــــــــتثنا  ، ل بعدها ا2017كا  ن األول/ديســـــــــــــــم    29)الق اع الغريب( يف 
لس ،قيق تاب  للق ة املؤقتز تقريره قف مقر األمم املتحدة يف شــــــ ر  يســــــان/ببري . وبعد القز، قّدم جم 26

تفتيين اي  وحدا  الق ة املؤقتز للتأكد من ا اذ اي  التدابري الالقمز لضـــــمان ســـــالمز امل لف  وبماكن 
ز، مبا يف ذلك التدابري العم ، وكذلك من   ين األسلحز والذخائر يف م    آمن، ل تع ي  التدابري األمني

شــبا /ا اير، اختتم قا ــل التحقيق  12املتصــلز بالردع والدوريا  والرصــد ومراقبز الدخ ل واملغادرة. ويف 
اللبنا  ،قيقاته بت جيه  م قف تســــــعز بشــــــخاص، من بين م ســــــبعز قصــــــر. وبحيلي القضــــــيز قف احملكمز 

 تشرين األول/بكت بر. 5قد جلسز يف العسكريز الدائمز  صدار حكم اي ا؛ ومن املقرر ع
وواصــــلي الق ة املؤقتز رصــــد ســــري القضــــايا املرا عز يف احملاكم العســــكريز اللبنا يز  ــــد بشــــخاص  - 79

يعشــــتبه يف  ــــل ع م يف التخ ين لشــــن ه ما  خ رية على الق ة املؤقتز بو يف ارتكا  تلك ا  ما . 
ســـــان/ببري  بشـــــأن ا   م الذي تعّرس له حفظز  ي 10وعقد  احملكمز العســـــكريز الدائمز جلســـــا  يف 
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، ويف قضـــــيز تتعلق بإبدا   يز 2007ســـــالم تابع  للق ة املؤقتز كا  ا يعمل ن يف ال حدة ا ســـــبا يز يف عام 
. ومن املقرر عقد اجللســـــــــــا  املقبلز بشـــــــــــأن كلتا القضـــــــــــيت  2014قرهابيز اعتحي يف كا  ن الثا /يناير 

 م خ ري  ـــــــــد الق ة املؤقتز ويف القضـــــــــيز املتعلقز بالشـــــــــروع يف تنفيذ ه  كا  ن األول/ديســـــــــم .  17 يف
، الد اعن يف احلكم اي ا بحد اجلناة األربعز احملك م علي م، من املقرر عقد اجللسز املقبلز 2008 عام يف
ؤقتز ح يران/ي  يه. وتت اصـــ  التحقيقا  الثال ز بشـــأن ا  ما  ام رية الد ارتعكبي  ـــد الق ة امل 21يف 
بنا  على تعليما  قضــائيز ق ــاايز  2011كا  ن األول/ديســم    9مت ق/ي ليه و  26بيار/ماي  و  27يف 

عندما قعت  ا نان من حفظز  1980صــــــــــادرة عن قا ــــــــــل التحقيق. ويف قضــــــــــيز القت  الد وقعي يف عام 
  احملكمز العســــــكريز الســــــالم التابع  للق ة املؤقتز من بيرلندا رميا بالرصــــــاص وبصــــــيب آخر  روح، برجأ

 ح يران/ي  يه. 26 يسان/ببري  مث قف  24رس قف آذار/ما 27الدائمز تاريي قصدار قرارها على الت اي من 

 نشر قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - را عا 
امربة،  500اردا عســــكريا، من م  10 480ح يران/ي  يه، كان ق ام الق ة املؤقتز مؤلفا من  19يف  - 80
م لفــا مــد يــا وانيــا من م  583 امربة؛ و 78م لفــا دوليــا من م  239بلــداً مســـــــــــــــا ــاً بق ا ؛ و  41من 
امربة. وكان ق ام الق ة البحريز التابعز للق ة املؤقتز مؤلفا من برب  ارادا ، وارقاات ، واائرة عم ديز،  153
مراقباً  58امربة. وق ـــااًز قف ذلك، يعم   31 ارداً من جمم ع العســـكري  التابع  للق ة، من بين م 764و 

عســـكرياً تابع   يئز األمم املتحدة ملراقبز ا د ز، من م مخس  ســـا ، لدى اريق املراقب  يف لبنان، واضـــع ن 
ائز من األاراد العســـــــــــكري ، يف امل 5لإلشـــــــــــرا  العمليا  للق ة املؤقتز. ويف الم ع، مثلي النســـــــــــا   ســـــــــــبز 

 يف املائز من اي  باراد الق ة املؤقتز.  6ئز من امل لف  املد ي ، وبكثر بقلي  من يف املا 28 و

 السلوك واالنضباط - خامسا 
خالل الفرتة املشـــــــم لز بالتقرير،   تتلق حي الق ة املؤقتز وحي مكتب منســـــــق األمم املتحدة اماص  - 81

نســـــي . وقد اســـــتمر الكيا ان يف تنفيذ تدابري لشـــــؤون لبنان بي ادعا ا  تتعلق باحيســـــتغالل واحي ت اك اجل
من  احيســـــتغالل واحي ت اك اجلنســـــي  ويف قيادة تع ي ها. وواصـــــلي شـــــبكز اريق األمم املتحدة الق ري ملن  
احيستغالل واحي ت اك اجلنسي  يف لبنان، قف جا ب الفريق العام  املع  بالعنئ اجلنسل واجلنسا ، الذي 

ز دوليز ووانيز، قاالع باراد التمعا  احملليز على معايري الســـــــل ك املت ق  بن يضـــــــم منظما  غري حك مي
يتقّيد سا م لف  األمم املتحدة وكيفيز ا بالغ عن ســـــ   الســـــل ك. وواصـــــلي الق ة املؤقتز ومكتب منســـــق 

كي  األمم املتحدة اماص لشــــــــــــؤون لبنان الرتويج لبيئز عم  مثمرة تتســــــــــــم بالت ا س والشــــــــــــم ليز، م  الرت 
 بشك  خاص على احلمايز من التحرش اجلنسل وغريه من بشكال السل ك احملظ ر.

 المالحظات - سادسا 
عامال حي يا لضـــــمان اســـــتقرار لبنان  (2006) 1701يظ  تقّيد اي  األارا  بأحكام القرار  - 82

بالقلق من عدم التنفيذ الكام  للقرار ومن عدم واا  لبنان وقسرائي  مبا الت ما به. وما قلي بشعر  واملن قز.
اعدم احيمتثال يؤدي قف قيادة احتمال حدوث ت ترا  واحتمال تصـــــــــــــــعيدها لتتح ل قف بعمال عدائيز. 

من بج   (2006) 1701وق   بدع  كال ال را  قف مضـــــــــاعفز ج  د ا الراميز قف التقيد التام بالقرار 
 احلفا  على عقد ا دو  الذي ساد وت ايد هذا ا دو . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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بيـــار/مـــاي  م مـــز لت ـــديـــد ال حييـــز الـــدميقراايـــز لل ملـــان،  6وكـــا ـــي احي تخـــابـــا  الد جر  يف  - 83
بهنئ الشـــعب اللبنا  على قجرا  شـــكلي قجناقا هاما صـــ   م اصـــلز تنشـــين املؤســـســـا . وبود بن  كما

هذه احي تخابا ، وبشـــــ عه على م اصـــــلز املشـــــاركز يف العمليز الدميقراايز. وبشـــــ   القيادة الســـــياســـــيز يف 
لبنان واي  األح ا  الســــــــياســــــــيز على العم  متحّل  بروح ال حدة ال انيز من بج  ا ســــــــراع بتشــــــــكي  

وســـتعلقى على عاتق احلك مز اجلديدة مســـؤوليا  هامز حك مز شـــاملز لل مي  مبا يعكس قرادة الناخب . 
يف قاار ام ز ال م حز الد و ع ا لبنان والتم  الدوي ب نا  مؤمترا  الدعم الدوي الد ععقد  يف روما 

وبدع  اي  اجل ا  الفاعلز الســــــياســــــيز قف ا اذ تدابري ل يادة املشــــــاركز ا اداز للمربة  وباريس وبروكســــــ .
 على اي  مست يا  صن  القرار.ومتثيل ا 

تم  حدوث  - 84 وبرحب باســـــــــــــــتمرار ا دو  النســـــــــــــــط على امتداد امن األقرن، رغم ب ه حي ي ال تع
بيار/ماي  يف اجل حين بشــــــدة بأن األمن  10وتذّكر األحداث الد وقعي يف  ت ترا   تي ز لســــــ   التقدير.

بنان عم ما، يظالن رهي  الديناميا  ا قليميز األوســـــ  واحيســـــتقرار، يف من قز عمليا  الق ة املؤقتز ويف ل
 يســان/ببري  عندما قام جيين الدااع ا ســرائيلل واجليين اللبنا   12وتبعر احلاد ز الد وقعي يف    اقا.

بنشــــر وتصــــ يب بســــلحز على القلق، وهل ت هن على هشــــاشــــز ال  ــــ  على امتداد امن األقرن، وعلى 
وبدع  اي  اجل ا  املعنيز يف لبنان ويف قســـــــرائي  قف  تضـــــــ ل  به الق ة املؤقتز.ب يز دور احيتصـــــــال الذي 

اي قف  ارســـــــز  ـــــــبن النفس يف اي  األوقا ، وقف الســـــــعل قف احي تقال من وقئ األعمال العدائيز احل
 وقئ دائم  االن النار.

الق ة املؤقتز لالتصال والتنسيق،  وبود بن ب   على ال را  على تفاعل ما البنا  يف قاار ترتيبا  - 85
مبا يف ذلك يف قاار اجل  د املبذولز ملن  حدوث ت ترا  ح ل املنااق احلسـاسـز على امتداد امن األقرن. 

د ا  الثنائيز م  األمم يف احملا (2006) 1701وبرحب بإعرا  كال ال را  جمددا عن الت ام ما بالقرار 
وبش   اجلمي  على م اصلز هذا احيلت ام. وست اص  منسقد اماصز لشؤون  املتحدة ويف املنتدى الثال ل.

لبنان بالنيابز، بذل مساعي ا احلميدة، وستعم ، م  رئيس بعثز الق ة املؤقتز وقائد الق ة، على استكشا  
 نا  الثقز. لبالفرص املتاحز م  ال را  حي اذ تدابري

وق ـــــااز قف ذلك، ميكن بن تســـــم  تســـــ يز امال  على م ارد النفن والغاق البحريز يف املنااق  - 86
احيقتصــــــــاديز امالصــــــــز للبنان وا ســــــــرائي  لل را     ا ائد اقتصــــــــاديز. وبشــــــــ   ال را  على م اصـــــــلز 

بالنيابز عرس مســاعّل احلميدة اســتكشــا  الســب  املؤديز لتحقيق هذه الغايز. وســت اصــ  منســقد اماصــز 
 دعًما لذلك.

وب ا بدين وج د بســلحز غري مأذون سا خار    ان ســي رة الدولز. وقف جا ب خ ابا  الت ديد،  - 87
ي يد وج د تلك األســــــــــلحز من احتمال ســــــــــ   التقدير وتصــــــــــعيد ال  ــــــــــ  ليتح ل قف   اع. وعمالً بأحكام 

، بدع  حك مز لبنان قف ا اذ اي  ا جرا ا  الضـــــــــروريز لضـــــــــمان التنفيذ الكام  (2006) 1701 القرار
، الد ت الب (2006) 1680و  (2004) 1559ل حكام ذا  الصـــلز من اتفان ال ائئ ومن القرارين 

بنـــ ع سالح ك  اجلماعا  املسلحز يف لبنان، حىت حي تكــــــ ن هنــــــاك بي بسلحــــــز يف لبنان غري بسلحز الدولز 
 .2006مت ق/ي ليه  27اللبنا  يف اللبنا يز بو سل ز غري سل ت ا، عمال مبا قرره جملس ال قرا  

بيار/ماي  الّلذين بعر  اي ما عن  8آذار/مارس و  12الرئيس ع ن الصادرين يف وبرحب ببياَ ْ  - 88
ع مه الدع ة  جرا  ح ار وا  من بج  و ــ  اســرتاتي يز دااع وانيز عقب قجرا  احي تخابا  وتشــكي  

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)


S/2018/703 
 

 

18-11711 17/22 

 

احلك مز. وحي ميكن  ذه احيســـــرتاتي يز بن تكلَّ  بالن اح قحي قذا كا ي شـــــاملز ومســـــتدامز و،ي قشـــــرا  
قيادة اللبنا ي ، وذلك اعرتااا بأن اجليين اللبنا  ه  املداا  الشـــــــــــــــرعل ال حيد عن لبنان. وينبغل تنفيذ و 

القرارا  الســــــــابقز املنبثقز عن احل ار ال ا ، وحي ســــــــيما تلك املتعلقز بن ع ســــــــالح اجلماعا  غري اللبنا يز 
 احي تفا ز. -ادة العامز وات  القي -وتفكيك الق اعد العسكريز لل ب ز الشعبيز لتحرير الس   

للم ال اجل ي اللبنا . اذلك  وما قالي بشــــــعر بالقلق من اســــــتمرار اخرتان ال ريان ا ســــــرائيلل - 89
ويف  يشــك  اقن خ را على الســكان اللبنا ي ، ب  يؤجج بيضــا املشــاعر وام ابا  املعاديز  ســرائي . حي

 املأه لز املسلحز ا سرائيليز الد سق ي يف من قز عمليا  هذا الصدد، بشري بقلق قف املركبز اجل يز غري
آذار/مارس. كمـا حي ي ال جيين الدااع ا ســـــــــــــــرائيلل تتـ  مشال قريز الغ ر ومن قز  31الق ة املؤقتـز يف 

وبكرر قدا د جلمي  ا ت ــاكــا   .(2006) 1701متــامخــز  ــا تق  مشــال امن األقرن يف ا ت ــاك للقرار 
السيادة اللبنا يز، وبكرر دع   قسرائي  قف بن تت قئ عن اخرتان الال اجل ي اللبنا  وتسحب ق ا ا من 

 املتامخز  ا مشال امن األقرن. مشال قريز الغ ر واملن قز
، وخباصـــــــز يف من قز م ارع شـــــــبعا، وبشـــــــعر بالقلق من ا ت اكا  املد ي  اللبنا ي  للخن األقرن - 90
وبحر اجليين اللبنا  على معاجلز مســــــــألز  بدى قف وق ع عدة ح ادث م  جيين الدااع ا ســــــــرائيلل.  ا

 احي ت اكا  ال يز للخن األقرن الد يرتكب ا املد ي ن. 
امن األقرن وتكتســــــــــــــل حريز الق ة املؤقتز يف التنق  يف اي  بحنا  من قز عمليا ا وعلى امتداد  - 91

الز حريز تنق  الق ة املؤقتز بأكمله ب يز حاُسز. وبدع  الســــــــــــــل ا  اللبنا يز قف ال اا  مبســــــــــــــؤوليت ا عن كف
 ع ائق. دون
و ظرا حيسـتمرار الت ترا  يف املن قز، بصـبحي سـياسـز النأي بالنفس الد يتبع ا لبنان بكثر ب يز  - 92

لت ام بســـــــــــــــيــاســــــــــــــــز النــأي بـالنفس، مبـا يتفق م  قعالن من بي وقـي مضـــــــــــــــى. وبدع  لبنــان جمـددا قف احي
، وبدع  اي  األارا  اللبنـــا يـــز وامل اان  اللبنـــا ي  قف الت قئ عن املشـــــــــــــــــاركـــز يف 2012 لعـــام بعبـــدا
 الس ري. الن اع
وبشــــــــــعر بالتفاؤل من ام  ا  الد ا ذ ا حك مز لبنان لتحســــــــــ  ال  ــــــــــ  األم  على امتداد  - 93

غري ب   ما قالي بدين تنقُّ  املقاتل  و ق   يف قاار بســـن ســـل ت ا على اي  برا ـــي ا. حدودها الشـــرقيز
. اعدم ترســـــــــــيم احلدود (2006) 1701الســـــــــــ ريز، يف ا ت اك للقرار  -العتاد احلريب ع  احلدود اللبنا يز 

ليم ا ليس م راً حي ت اك بي ار  من األارا  للســـيادة اللبنا يز. وبهيبع  مي  تع الســـ ريز بو -اللبنا يز 
 األارا  املعنيز بن متتن  عن ا ت اكا ا للحدود وبن ،رتم سيادة لبنان وسالمته ا قليميز.

وبرحــب بــإعــادة تــأكيــد حك مــز لبنــان ب نــا  مؤمتر رومــا الثــا  تقيــدهــا بــالت امــا ــا مب جــب القرارين  - 94
. وبرحب بالبيان املشــرتك الصــادر عن املشــارك  يف مؤمتر روما الثا  (2017) 2373و  (2006) 1701

 نا  وللمؤسسا  األمنيز التابعز للدولز. باعتباره مؤشرا وا حا على استمرار الدعم الدوي لل يين اللب
وحي ي ال ت ايد التعاون ب  الق ة املؤقتز واجليين اللبنا  ذا ب يز حاُسز لتع ي  احل ار احيســــــــــــرتاتي ل  - 95

. ومن العالما  املشــــــّ عز، تقدم الق ة األمنيز امل رد (2017) 2373و  (2006) 1701وتنفيذ القرارَين 
حن  تنفيذ الت صــــــــيا  املقدَّمز يف احيســــــــتعراس احيســــــــرتاتي ل والتقدم احملرق على مســــــــت ى الف   النم ذجل. 

عم املســــــــــــتمر املقدَّم من وبشــــــــــــ   اجليين اللبنا  على تكثيئ ج  ده لتفعي  هذا الف   باحيعتماد على الد
العسكري التاب  لل يين اللبنا   - الق ة املؤقتز والتم  الدوي. وبرحب بااتتاح املرك  ا قليمل للتعاون املد 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373(2017)
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يف اجلن  . وت هن هذه ام  ا  على اســـــتمرار الت ام احلك مز بتع ي  قدرا  اجليين اللبنا  وبســـــن ســـــل ز 
 ل  قف قحراق تقدم ص   اقتنا  اجليين اللبنا  سفينز ق اايز. الدولز جن   هنر اللي ا . وبت 

، مبا يف ذلك بتسري  (2017) 2373وت اص  الق ة املؤقتز ا اذ خ  ا  استباقيز لتنفيذ القرار  - 96
خالل الدعم الذي تقدمه قف الســـــــل ا  اللبنا يز على وترية عمليا ا وقيادة اعاليت ا وقبراق صـــــــ ر ا، ومن 

ق شا  من قز ب  هنر اللي ا  وامن األقرن  ل  من بي عناصر مسلحز بو عتاد بو بسلحز ما عدا عتاد 
والق ة املؤقتز. وبرحب بالتدابري الد ا ذ ا الق ة املؤقتز ل يادة الرتكي  على عمليا  وبســــلحز حك مز لبنان 

 اي  بحنا  من قـز عمليـا ا، مبا يف ذلك بإقامز  قـا  تفتيين دائمـز ومؤقتـز، وعلى العمليا  التفتيين يف
 املضادة  االن الص اريي، وذلك بالتنسيق م  اجليين اللبنا . 

وبرحب بتفعي  املؤســـســـز ال انيز حلق ن ا  ســـان. وبدع  حك مز لبنان املقبلز قف  ـــمان ت ويد  - 97
لكاايز لكل تضــــ ل  ب حييت ا باســــتقالليز وحياد واقا للمعايري الدوليز حلق ن ا  ســــان. هذه ا يئز بامل ارد ا

 واألمم املتحدة يف لبنان مستعدة لتقدمي الدعم يف هذا الصدد. 
 “ســـــــيدر”ومن امل م تنفيذ ا صـــــــالحا  ا يكليز والق اعيز والضـــــــريبيز املتفق علي ا ب نا  مؤمتر  - 98

لضمان استقرار لبنان. كما تتي  خ ز احيستثمار الربُساي والرؤيز احيقتصاديز الد تقرتن سا ارصز حي مثي  
 ا. وب ا بشــــــ   القيادة الســــــياســــــيز يف لبنان على تنفيذ ا صــــــالحا  العاجلز من بج  مكااحز الفســــــاد 

 دم احملرق و مان املسا لز املتبادلز.وتع ي  الشفاايز وترشيد النفقا ، وعلى ق شا  آليز متابعز لرصد التق
وبشــكر حك مز لبنان على اســتمرارها يف التعام  بكرم م  الالجئ  الســ ري  الذين تســتضــيف م  - 99

مؤقتا وعلى حســــن  ــــياات ا. ويف ســــيان ا شــــارة قف ب يز اســــتمرار تقدمي املســــاعدة الدوليز قف الالجئ  
ارك  يف مؤمتر بروكســــــ  الثا  على املبالي الســــــخيز الد تع دوا والتمعا  املضــــــيفز، بود بن بشــــــكر املشــــــ

بتقدمي ا. و ظرا قف بن احيحتياجا  حي ت ال تف ن امل ارد املتاحز، ب اشـــــــد اجل ا  املاحنز بن ترا  مســـــــت ى 
 دعم ا املتعدد السن ا  قف لبنان حبير يتسم باملرو ز وقابليز التنبؤ ويعقدَّم يف بوا ه.

  القلق من ام ـــابـــا  املتعلقـــز بع دة الالجئ . وبدع  اجلمي  قف العمـــ  بروح من ويســـــــــــــــــاور  - 100
واقا للمعايري الدوليز، مبا اي ا مبدب عدم ا عادة القســـريز، قف ح  اســـتيفا  شـــرو  الع دة اآلمنز  الشـــراكز

بيئز مضــــــيااز م اورة  والكرميز وال  عيز. وبكرر التأكيد على ب يز مضــــــاعفز ج  د الشــــــركا  الدولي  لت يئز
 للحمايز يف اجلم  ريز العربيز الس ريز. 

وحي بقال بشــــعر بالقلق بيضــــا من اســــتمرار حمنز الالجئ  الفلســــ يني . وبشــــكر الدول األعضــــا   - 101
آذار/مارس دعًما ل و روا. غري ب   بشـــــــــعر بالقلق من  15على دعم ا لالجتماع احيســـــــــتثنائل املعق د يف 

  يف مي ا يت ا  ا ي دد تقدمي امدما  احلي يز. كما يبعر اسـتمرار ا عدام األمن يف خميما  اسـتمرار الع 
تم  بن يتعرس  ا احيســـــــــــتقرار الالجئ  الفلســـــــــــ يني  على القلق بشـــــــــــدة، ويؤشـــــــــــر على الت ديدا  احمل

 تع ّلي عمليا  وخدما  األو روا. قذا
أاراد عسكري  ومعدا  يف الق ة املؤقتز واريق املراقب  وبعر  عن تقديري جلمي  البلدان املسا ز ب - 102

يف لبنان. وب   على منســـــقد اماصـــــز لشـــــؤون لبنان بالنيابز، بري ي  داهلري كاردي ، ورئيس البعثز وقائد الق ة 
 للق ة املؤقتز، الل ا  مايك  بريي، ملا ببدياه من روح قياديز، وب   على األاراد املد ي  والعســــــــــــــكري  التابع 

  املؤقتز، وكذلك على م لفل مكتب املنسق اماص لشؤون لبنان ملا يبذل  ه من ج  د دؤوبز.
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 المرفق األول
القيود المفروضااااااااااااة علق حرية تنقل قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة من   

 201٨حزيران/يونيه  20آذار/مار  إلق  1
اردا، باســــــــــــــتخدام مركبت ، اريق دوريز تابعز للق ة املؤقتز  30آذار/مارس، اعرتس ح اي  6يف  - 1

يف بلدة اجلمي مه )الق اع الغريب(، مت م  الدوريز بالتقا  ص ر بدون قذن. وبعد وص ل اجليين اللبنا  
على ع  املكــان، متكنــي الــدوريــز من مغــادرة املن قــز. ومنــذ ذلــك احل ، بجر  الق ة املؤقتــز دوريــا  يف 

 وق ع بي ح ادث. املن قز دون
آذار/مارس، وجد  دوريز تابعز لفريق املراقب  يف لبنان  فســــــ ا بمام ققان جديد مغلق  12ويف  - 2

بســــلســــلز يف دير ســــريان )الق اع الشــــرقل(، حير الب اردان من ا مغادرة املن قز. وبكد بحد ا، الذي 
ن قز. وببلي اجليين اللبنا  الق ة املؤقتز ادعى بأ ه مســؤول حك مل، بأ ه حي يعســم  للق ة املؤقتز بدخ ل امل

بأن هذا امل ق  ملٌك م اص. وقد كثّفي الق ة املؤقتز دوريا ا ال يز واجل يز يف املن قز. كما اســـــــــــــــتخدمي 
ري  الق ة املؤقتز اريقا بديلز لرصـــد املن قز وقاد  عدد عمليا  مكااحز قاالن الصـــ اريي يف املن قز. وجيع

 بنان دوريا  بيضا يف دير سريان، م  الرتكي  على املنااق القريبز من امن األقرن.اريق املراقب  يف ل
آذار/مــارس، بوقئ ارد يف مركبــز دوريــز تــابعــز للق ة املؤقتــز كــا ــي تتــاب  القــا   ــاريــز  21ويف  - 3

عي يف وقي ســـــــــابق على اريق ارعيز يف حا   )الق اع الغريب(، والب من الدوريز املغادرة. ووصـــــــــ   ُسع
شـــــــــــخصـــــــــــان آخران على م  دراجت   اريت  قف امل ق  وبشـــــــــــارا قف الق ة املؤقتز بأن تتبع ما قف ال ريق 
الرئيســيز. وعندما واج ي مركبز الق ة املؤقتز صــع بًز يف تغيري اجتاه ا،  ــرسا الفردان  ا تســبب يف ب ــرار 

وريت ا كما كان مقررا. وببلغي الق ة املؤقتز افيفز. مث عاد  الق ة املؤقتز قف ال ريق الرئيسيز، واستأ في د
 مبا حدث. ومنذ وق ع هذا احلادث، واصلي الق ة املؤقتز دوريا ا يف حا   دون ع ائق.  اجليين اللبنا 

باراد، من بين م  سا ، من دوريز تابعز للق ة املؤقتز عدم دخ ل  10آذار/مارس، الب  23ويف  - 4
شـــــرقل( بســـــبب احي ـــــ را  الذي ،د ه املركبا  املدرعز. وبعد تفادي هذه قف اريق يف بليدا )الق اع ال

ال ريق، اســـــتأ في الدوريز مســـــارها املقرر. ويف وقي حيحق، بكد رئيس بلديز بليدا ب ه حي ميكن للمركبا  
وتتاب  الق ة املؤقتز هذه املســــــألز م  الســــــل ا   املدرعز دخ ل البلدة بســــــبب شــــــ اغ  متعلقز بالســــــالمز.

 د ح . ومنذ وق ع احلادث، واصلي الق ة قجرا  دوريا  يف بليدا باستخدام مركبا  خفيفز اقن.  جيا
آذار/مارس، قام عدة ســكان من بلدة جبال الب م )الق اع الغريب( بإيقا  دوريز تابعز  26ويف  - 5

وريز، عن غري للق ة املؤقتز مصــــــح بز بأاراد من اجليين اللبنا  على اريق ارعيز  ــــــيقز بعد بن خرجي الد
قصــــد، عن ال ريق الرئيســــيز. اغادر  الدوريز املن قز وواصــــلي م مت ا. ومنذ ذلك احل ، واصــــلي الق ة 

 قجرا  دوريا  يف بلدة جبال الب م دون وق ع بي ح ادث. 
 يســـــــــــان/ببري ، ا ـــــــــــ ر  دوريز تابعز للق ة املؤقتز تغيري مســـــــــــارها املقرر بعد بن اعرتس  3ويف  - 6

رملل بقيم على اريق تق  جن   غريب بلدة عر  ال قا  )الق اع الشـــــــــرقل(. وشـــــــــرحي ســـــــــبيل ا حاج  
 السل ا  احملليز للق ة املؤقتز بن مالك األرس ه  الذي بقام احلاج  الرملل ملن  التعدي على بمالكه.

اريق  يســـــان/ببري ، دخلي دوريز تابعز للق ة املؤقتز، بالتنســـــيق م  اجليين اللبنا ، قف  16ويف  - 7
 ــــــيقز عن غري قصــــــد يف بليدا )الق اع الشــــــرقل(. وعندما حاولي الدوريز التابعز للق ة املؤقتز امرو  من 
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وبعد تدخ  اجليين اللبنا ،  املن قز، ســـــّد رجالن ب ي مد  علي ا ال ريق باســـــتخدام مركبز ودراجز  اريز.
 متكني الدوريز التابعز للق ة من استئنا  ب ش ت ا.

يســـــان/ببري ، اعرتس ســـــبعز باراد ب ي مد  ســـــبي  مركبز تابعز لفريق املراقب  يف لبنان   19ويف  - 8
وقب  بن تصـ  دوريز  ا يز  واّ ق ها يف مشال قريز ح حي )الق اع الشـرقل( باسـتخدام مركبز ودراجا   اريز.
احلادث، تّدخ  اردان من تابعز لفريق املراقب  يف لبنان واريق للرد الســـــــري  برســـــــلته الق ة املؤقتز قف مكان 

خمــابرا  اجليين اللبنــا  وببعــدا مركبــا  املــد ي ، والبــا من دوريــز اريق املراقب  يف لبنــان مغــادرة املن قــز. 
ري يف الســــــــــــــــــــابق دوريــــــا  ي ميــــــز يف ح حي دون وق ع بي ح ادث.  وكــــــان اريق املراقب  يف لبنــــــان جيع

املؤقتز ق ه ينبغل لفريق املراقب  يف لبنان رصــــــــــد امن  يســــــــــان/ببري ، قال رئيس بلديز ح حي للق ة  20 ويف
 يســــــان/ببري  كا ي على آخر ال ر  الغريب من  19األقرن شــــــرن القريز، ولكن الدوريز الد بجريي ي م 

 القريز. واستأ ئ اريق املراقب  يف لبنان دورياته يف الي م التاي.
يا بخضــــــــر شــــــــبي ا بال ي العســــــــكري دوريز راجلز بيار/ماي ، بوقئ باراد يرتدون ق  3و  2و  1ويف  - 9

تــابعــز للق ة املؤقتــز وبرب  دوريــا  تــابعــز لفريق املراقب  يف لبنــان عنــد ب ابــز مراق تــديره املنظمــز غري احلك ميــز 
مبحاذاة اريق ارعيز بالقر  من بلدة عيرتون )الق اع الغريب(. وببلي األاراد  “بخضــــــــــــــر بال حدود”اللبنا يز 

مب جب قرار صـــادر عن بلديز بني جبي  )الق اع الغريب(، حي يعســـم  للق ة املؤقتز بإجرا  دوريا  الدوريز ب ه 
بيار/ماي ، بكد  سل ا  بلديز بني جبي  ب ه قد ل تصنيئ املن قز حمميز ابيعيز، وبن  2يف املن قز. ويف 

قز، وبن الب ابا  حي  د  قمكا يز دخ ل عامز اجلم  ر قلي ا حمدودة، للحفا  على الغابا  يف هذه املن 
بيار/ماي ، ببلي ا،اد بلديا  قضـــــــــــــــا  بني جبي  الق ة املؤقتز بأن اجليين  3لتقييد حركز الق ة املؤقتز. ويف 

يف عيرتون، وسيقرتح علي ا مسلكا  “بخضر بال حدود”اللبنا  سي ودها بعرس مفّص  عن ب ش ز منظمز 
بيار/ماي  ل قيقا   11ن قز. مث استؤ في الدوريا ، غري ب ه يف بديال لكل جتري الق ة املؤقتز دوريا  يف امل

دوريت  تابعت  للق ة املؤقتز، بجريي قحدا ا بالتنسيق ال  يق م  اجليين اللبنا ، وكان ذلك جمددا عند ب ابز 
ي مــا بــاســــــــــــــتخــدام مســــــــــــــلــك بــديــ . ويف وبجن   الــدوريتــان م مت. “بخضــــــــــــــر بال حــدود”مراق منظمــز 

، قـّدم رئيس البعثـز وقـائـد الق ة املؤقتـز قحـااـز قف قـائـد اجليين اللبنـا ، اجلنرال ج قيئ ع ن، بيـار/مـاي  14
عن جمم عــز احل ادث الد عرقلــي حريــز حركــز الق ة املؤقتــز بــالقر  من هــذا املراق. وبكــد اجلنرال ع ن بن 

ملز للق ة املؤقتز. وعقب خمابرا  اجليين اللبنا  يف صـــــــيدا ســـــــتعات هذه املســـــــألز وتضـــــــمن حريز التنق  الكا
ح يران/ي  يه، بجرى رئيس البعثز وقائد الق ة املؤقتز وقائد  19العديد من املســــــــاعل الد قامي سا البعثز، يف 

ق اع جن   اللي ا  يف اجليين اللبنا  قيارة مشــــرتكز قف املن قز، واتفقا على اســــتئنا  الدوريا  بالتنســــيق 
بدى قف قجرا  دوريز واحدة بتنسيق و يق ع  املن قز. وب ار رئيس البعثز وقائد  ال  يق على امتداد ال ريق،  ا

 ح يران/ي  يه. 25الق ة هذه املسألز جمددا م  قائد ق اع جن   اللي ا  يف 
بيار/ماي ، بوقئ بربعز باراد يرتدون مالبس مد يز و ــابن شــراز حملل دوريز راجلز تابعز  9ويف  - 10

وبعد مناقشــــز م  األاراد،  يي بالتنســــيق م  اجليين اللبنا  يف بلدة ياار )الق اع الغريب(.للق ة املؤقتز بجر 
ببلي عناصر من اجليين اللبنا  الق ة املؤقتز بأهنا لن جتري دوريا  يف هذه املن قز ،ديدا. وعاد  الدوريز 

لديز يف بلدة ياار بيار/ماي ، ذكر  الشـــــــــــــــراز الب 10قف القاعدة دون بن تن   م مت ا. وكذلك، يف 
)الق اع الغريب( بأن الق ة املؤقتز ينبغل بن تنســــــــق دوريا ا م  الشــــــــراز البلديز. واســــــــتؤ في الدوريا  يف 

 املن قز دون وق ع بي ح ادث بخرى.
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 المرفق الثاني
معلومات مساااتةملة عن تنفيذ توتااايات االساااتعراي االساااتراتيجي لقوة األمم المتحدة   

 2017  المؤقتة في لبنان لعا
امل ج ز من األم  العام قف رئيس جملس األمن  2017آذار/مارس  8قحلاقا بالرســـــــــــــــالز املؤرخز  - 1
(S/2017/202 الد تعبلي باألول يا  احيســــــــــــرتاتي يز والت صــــــــــــيا  الرئيســــــــــــيز الد حددها احيســــــــــــتعراس ،)

املتحدة املؤقتز يف لبنان، تقدم هذه اللمحز العامز معل ما  مســتكملز عن التقدم  احيســرتاتي ل لق ة األمم
 احملرق ص   تنفيذ تلك الت صيا .

 حماية المدنيين  
واصلي الق ة املؤقتز ب ش ز اتصا ا م  حماورين من حك مز لبنان بشأن محايز املد ي ، وواصلي  - 2

 لبنان. ن لبنان ومكتب منسق الشؤون ا  سا يز يفتنسيق ا ال  يق م  مكتب املنسق اماص لشؤو 
ويف قاار كفالز التأهب باســـــتمرار على كام    ان البعثز، واصـــــلي الق ة املؤقتز تنظيم تدريبا   - 3

ويف  يســـان/ببري ،  ظمي البعثز حلقز دراســـيز م   ثلل الســـل ا  املد يز واملنظما   على محايز املد ي .
ن الدااع املد  واجليين اللبنا  من بج  ا م وحييز الق ة املؤقتز ومســــــــــــــؤوليا  غري احلك ميز املســــــــــــــؤولز ع

الســـــل ا  اللبنا يز ايما يتعلق حبمايز املد ي  بشـــــك  باضـــــ . وحبر املشـــــارك ن ســـــب  تع ي  قدرة اجليين 
  اللبنــا  والســـــــــــــــل ــا  اللبنــا يــز على محــايــز املــد ي  يف من قــز عمليــا  الق ة املؤقتــز من خالل منــاورا

 وتدريبا  مشرتكز يف املستقب  لضمان التأهب. 

 آلية الحوار االستراتيجي  
واصلي الق ة املؤقتز مشاورا ا م  حك مز لبنان وم  اجليين اللبنا  بشأن  شر الف   النم ذجل  - 4

املؤمتر يف من قـز عمليـا ا. وقد ععرس مف  م عمليـا  الف   النم ذجل على البلـدان املاحنز احملتملـز ب نـا  
آذار/مـــارس. وعّ  اجليين اللبنـــا  قـــائـــدا للف   النم ذجل وحـــدد  15ال قاري الثـــا  املعق د يف رومـــا يف 

من قز مســـــــؤوليته داخ  من قز عمليا  الق ة املؤقتز. ويف ال قي احلا ـــــــر، بصـــــــبحي عمليز  شـــــــر الف   
قب ب نا ها ق شـــــــــا  مرك  تدريب على النم ذجل، الد تتألئ من ينا  مراح ، يف مرحلت ا الثا يز، الد يرت

العمليا  وققامز ا ياك  األســــــــــــاســــــــــــيز الالقمز لإلقامز. وت اصــــــــــــ  الق ة املؤقتز التفاع  م  اجليين اللبنا  
 والشركا  الدولي  لضمان احلص ل على الدعم الالقم من اجل ا  املاحنز.

 -ملرك  ا قليمل للتعـاون املـد  وبـدعم مـاي من حك مـز قســـــــــــــــبـا يـا والق ة املؤقتـز، اكتمـ  بنـا  ا - 5
 بيار/ماي . 18العسكري التاب  لل يين اللبنا  يف مرجعي ن. ول تدش  املرك  يف 

وت اصـــــــــــــــ  الق ة البحريز التابعز للق ة املؤقتز تنظيم دورا  تدريبيز يف ال  والبحر للق ا  البحريز  - 6
 ة البحريز من قدرة ســـــــــــــــفينـز الدوريا  اللبنا يز بيار/ماي ، تأكد  الق 18التـابعـز لل يين اللبنـا . ويف 

ســـــــاعز، عندما تك ن األح ال  48وااقم ا على املشـــــــاركز يف عمليا  حبريز دون ا ق اع ملدة  “ا جا”
اجل يز جيدة، قف جا ب ســـــفن الق ة املؤقتز. وبجر  الق ة املؤقتز بيضـــــا دراســـــز داخليز للنظر يف اميارا  

 يف املياه ا قليميز اللبنا يز.املمكنز لنشر سفينز مناسبز 

https://undocs.org/ar/S/2017/202
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 االتصال والتنسيق مع الطرفين  
قناع ا بإ شـــــــــا  مكتب اتصـــــــــال يف ت اصـــــــــ  الق ة املؤقتز تفاعل ا م  الســـــــــل ا  ا ســـــــــرائيليز   - 7
 ببيب.  ت 

 هيةل العنصرين النظامي والمدني في القوة المؤقتة   
 الق ا  ال يز  

تعراس احيســـــرتاتي ل، واصـــــلي الق ة املؤقتز تع ي  تغ يز واعاليز عمال بالت صـــــيز املقّدمز يف احيســـــ - 8
العمليا  املنســقز ب  الق ة املؤقتز واجليين اللبنا  يف قاار تنفيذ امل ام الد صــدر سا تكليئ مب جب قرار 

 .(2006) 1701جملس األمن 

 الق ة البحريز  
، ل تنفيذ قعادة تشـــكي  الق ة البحريز امل صـــى سا كما ذعكر يف 2018كا  ن الثا /يناير   1منذ  - 9

 (.S/2018/210التقرير السابق )

 أنشطة التوعية المجتمعية  
ر لتنســـــــيق ب شـــــــ ز الت عيز على ي اصـــــــ  جملس الت عيز التمعيز عقد اجتماعا  ك   ال ز بشـــــــ  - 10

 كام    ان البعثز. 
العســـــــــــــــكري التاب  لل يين اللبنا  يف مرجعي ن،  - وعقب ااتتاح املرك  ا قليمل للتعاون املد  - 11

كثّفي الق ة املؤقتز تفاعل ا م  املرك  من خالل ،ديد جماحي  األ شــــــ ز املشــــــرتكز واتباع هنج منســــــق ققا  
يف من قز عمليا  الق ة املؤقتز. وشـــــارك املســـــؤول ن عن املرك  بيضـــــا يف اجتماعا   دعم التمعا  احملليز
 العسكري م  الق ة املؤقتز. - تنسيق التعاون املد 

 االتصال في  يروت  
واصـــــــلي الق ة املؤقتز ومكتب املنســـــــق اماص لشـــــــؤون لبنان عقد اجتماعا  م   ثلل حك مز  - 12

املســــــــــــا ز بق ا ، بشــــــــــــأن مســــــــــــائ  من بين ا مبادرة الف   النم ذجل التاب  لبنان وجملس األمن والبلدان 
لل يين اللبنا . وواصــــــــــلي الق ة املؤقتز الدع ة قف تع ي  وج د اجليين اللبنا  يف اجلن  ، كما واصــــــــــلي 

 احيتصال م  وكاحي  األمم املتحدة املعنيز ب نا  اجتماعا  التنسيق م  الفريق الق ري.
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2018/210

