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 تقرير األمني العام  

  
 مقدمة - أوال 

منذ صدور تقريري  (2006) ١70١يتضمن هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - ١
(، مبا يف ذلك تنفيذ األحكام احملددة الواردة يف S/2019/237) 20١٩آذار/مارس  ١٤الســـــــــــــــا   امل ر  

. وقد ظل الوضـــــــــــــي يف منةقا ممليات قوة األمم املتحدة (20١8) 2٤33و  (20١7) 2373القرارين 
م املتحدة امل قتا يف لبنان )القوة امل قتا( هادائً ملى وجه العموم. وظلت القوة امل قتا ومكتب منســـــــــــــ  األم

اخلاص لشــــ ون لبنان ملى اتمــــاب مســــتمر  كال الةرع  من  جل وتر عتيل التوتر  ينثما، وواصــــال ح ثما 
ملى استخدام القنوات القائما ملعاجلا الشواغل وملى االمتنار من  ي ممل يثدد وقف األمماب العدائيا. 

. ومل حيرز  ي تقدم (2006) ١70١لقرار ومل ينفذ الةرعان  عُد كامل االلتتامات الواقعا مليثما مبوجب ا
 صوب االتفاق ملى وقف دائم إلطالق النار    لبنان وإسرائيل.

  
 (2006) 1701تنفيذ القرار  - اثنيا 
 احلالة يف منطقة عمليات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - ألف 

ويســـــان/  ريل،  جرت القوة امل قتا زقري تقييم ألحد األوفاق القريبا  ١7شـــــباي/عواير و  20يف  - 2
من  لدة زرميت اإلســــــــرائيليا الواقعا إم اجلنوب من اخلق األزرق قبالا راميا )القةار الار (. وكان جي  

كاوون ال اين/يناير، كما  تى يف تقرير ســـــــا     ١3اإلســـــــرائيلل قد  ملن من اكتشـــــــاعه هذا النف  يف الدعار 
(S/2019/237 و كـــد اخلوال التقنيون يف 2، الفقرة .)ويســـــــــــــــــان/  ريــل  ن النف   تـــاز اخلق األزرق،  ١7

. و  لغ رئيس  ع ا القوة امل قتا وقائد قوهتا الســـــــــــــــلةات  اللبناويا (2006) ١70١مي ل اوتثاكاً للقرار  عيما
توصـــــــــــــــلت إليه البع ا، وح ثا ملى اياذ إجرالات عوريا للمتا عا عيما يتعل   ميي األوفاق ال   كد  مبا

. و  لغ اجلي  اللبناين القوَة (2006) ١70١اجتيازها للخق األزرق وعقاً ملس وليات لبنان مبقتضى القرار 
 قر/مايو، شــرر جي  الدعار  2٩أبوه حيّق  يف املســةلا وســينقل إليثا ما  ُلي إليه من وتائيف. ويف  امل قتا
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اإلســــــــــــرائيلل يف تعةيل النف  مبلده قألتنت. وقد ملققت القوة امل قتا من وجود أســــــــــــا  وفاق، و ّكدت 
 ت األوفاق ال الثا.اجتياز ثالثا منثا اخلق األزرق. وزودت القوة السلةات  اللبناويا إبحداثيا

آذار/مارس، تعثد الرئيس اللبناين، ميشــــــاب مون، يف اجتمار مي منســــــقل اخلاص  فت   ١٥ويف  - 3
ملقي   شــــةن األوفاق ال   تاز اخلق األزرق. ّ  ّكد قائد اجلي  اللبناين، جوزان مون، ملنســــقل اخلاص 

حتيران/يوويـــه  ن اجلي  اللبنـــاين يتخـــذ  3  قر/مـــايو ولرئيس  ع ـــا القوة امل قتـــا وقـــائـــد قوهتـــا يف 23يف 
 قر/مــايو،  كــد الرئيس مون ملنســـــــــــــــقل اخلــاص  27اإلجرالات الالزمــا للوصـــــــــــــــوب إم تلــك املواقي. ويف 

 التحقي  جار يف املسةلا. وتواصل القوة امل قتا متا عا الوضي مي السلةات اللبناويا.  ن
رائيلل إم وقف  ممـاب البنـال ال  يقوم  ا يف ورغم  ن القوة امل قتـا دمت جيَ  الدعار اإلســـــــــــــــ - ٤

اللبناويا إم  ن يتم التوصل التفاق    الةرع ، عقد استمرت هذه األمماب. وواصلت “ التحفظ”منةقا 
القوة امل قتا  وشةا االتماب والرصد ال  تقوم  ا عيما يتعل  أبمماب البنال املذكورة. واستمر جي  الدعار 

 كاوون ال اين/  ١0ال   د   نالها يف  Tمب  جتال اجلدر اخلرساويا ال  ملى شكل حرن اإلسرائيلل يف و
يناير يف منةقا مســـــــــكاععام الواقعا جنوب اخلق األزرق قُبالا منةقا مديســـــــــا )القةار الشـــــــــرقل( إبحد  

 اللبناويا. وقد ومــــــــــــــبت إســــــــــــــرائيل حد ا ن جت ين جداري  منفمــــــــــــــل  ميتدان قرا ا“ التحفظ”مناط  
آذار/مارس،  د  جي  الدعار اإلســــــرائيلل يف إزالا الســــــياق التقب الواقي جنوب  ١0كيلومرتات. ويف  ١0

قلقرب من كفركال )القةار  Tاخلق األزرق وإم الشــــــــــماب من  جتال اجلدر اخلرســــــــــاويا ال  ملى شــــــــــكل 
ه األشـــــــــــــااب يف مســـــــــــــعى إم الشـــــــــــــرقل(. وحاعتت القوة امل قتا ملى وجودها املعتجملز يف املنةقا ا اورة  ذ

آذار/مــارس، قــام مثنــدســـــــــــــــو القوة امل قتــا،  ةلــب من جي  الــدعــار  ١2التخفيف من حــدة التوتر. ويف 
اإلســــرائيلل وقالتفاق مي اجلي  اللبناين، إبزالا آقر  قســــام الســــياق التقب التا ي جلي  الدعار اإلســــرائيلل 

لل األشــــــااب ال  يقوم  ا يف املنةقا. ورصــــــدت القوة يف ذلك املوقي، ومن ّ  هنى جيُ  الدعار اإلســــــرائي
آذار/مارس، وجود مثاويا من جنود جي  الدعار اإلسرائيلل كاووا يراقبون  ١2امل قتا، يف سياق وشاطثا يف 

ممل مثندســل القوة، متخذين وضــي االوبةاص وممــوّ     ســلحتثم  و منةقا تقي إم الشــماب من اخلق 
اجلي  اللبنــاين حــاضـــــــــــــــرين، لكنثم مل  توا  ي رد ععــل حيــاب تمـــــــــــــــويــب اجلنود األزرق. وكــان جنود من 

اإلســـــــــــــــرائيلي  األســـــــــــــــلحا  و املنةقا املذكورة. وىلركتت القوة امل قتا    الةرع  إم  ن صـــــــــــــــّوب اجلنود 
  سلحتثم يف ا اه آقر. 

تنفيذ  شـــــــــــــااب يف منةقا  قر/مايو،   لغ جي  الدعار اإلســـــــــــــرائيلل القوة امل قتا قمتتامه  6ويف  - ٥
جمــاورة ملنةقــا ملفظ لبنــاويــا تقي إم اجلنوب من اخلق األزرق، قلقرب من ر س النــاقورة )القةــار الار (. 
وقد ح ت القوة امل قتا جيَ  الدعار اإلســـرائيلل ملى مدم تنفيذ األشـــااب املذكورة إم  ن يتســـ  التوصـــل 

جي  الدعار اإلســــــــــــــرائيلل  نال رصــــــــــــــيف من األتنت و رق   قر/مايو،  د  22التفاق    الةرع . ويف 
حتيران/يوويه،  د  اجلي  اللبناين  مماال ملضـــــــــــــ يا لبنال  رق للمراقبا إم الشـــــــــــــماب من  ١2للمراقبا. ويف 

اخلق األزرق، يف املنةقا ا اورة لتلك ال  ينفذ عيثا جي  الدعار اإلســـــــــــــــرائيلل  شـــــــــــــــااله. والقوة امل قتا 
 ساميثا لالتماب  كال الةرع   شةن تلك األشااب. مستمرة يف م

 قر/مايو،  طل  جي  الدعار اإلســــــــــرائيلل قنا ل دقاويا لتفري  سي من الناس تتاهروا  27ويف  - 6
مشاب اخلق األزرق احتجاجاً ملى تلف حل  مبلمــــــــــ ا يمــــــــــور اإلمام موســــــــــى المــــــــــدر، زميم حركا  مل، 

ي  الدعار اإلســــرائيلل للجدار يف كفركال. وقد اســــتمر التتاهر يف جرال  مماب المــــياوا ال   جراها ج من
 اليوم التايل.
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وقرق مدويون لبناويون يف ســـــــــــــــبي متاهرات  قر  يف قر  قريبا من اخلق األزرق،  تج  أبن  - 7
متارر شــــــبعا وتالب كفر شــــــوق جتلد من لبنان ودام  إم موقف لبناين موحد يف مواجثا امرتان الوالقت 

 تحدة األمريكيا قجلوالن السوري احملتل كجتل من إسرائيل.امل
اوتثاكا  333حتيران/يوويه، ســــجلت القوة امل قتا وقور  2٤شــــباي/عواير إم  ١8ويف الفرتة من  - 8

ارتكبثا مدويون غ  مســــــــلح  مووا إم جنوب اخلق األزرق، مبا يف ذلك  32٩ رق للخق األزرق، منثا 
رماة ومتارمون يف منةقا متارر شبعا  مورة رئيسيا، ومتارمون كاووا يترمون حقو م  اوتثاكا ارتكبثا ١67

اوتثاكا ارتكبثا مدويون كاووا يف طريقثم إم  در شـــــــــــــــعيب قلقرب  ١١6قلقرب من رمي ، مالوة ملى 
 ليدا )تقي كل هذه املناط  يف القةار الشــــــــــــرقل(. واجتاز صــــــــــــيادون مســــــــــــلحون اخلق األزرق جنوقً  من
 مرات. ر ي 
 (2006) ١70١واســـــــــــــــتمرت إســـــــــــــــرائيل يف اقرتاق ا اب اجلوي اللبناين منتثكًا  ذلك القرار  - ٩

والســـــــــــــيادة اللبناويا. ويف الفرتة من شـــــــــــــباي/عواير إم حتيران/يوويه، ســـــــــــــجلت القوة امل قتا ما متوســـــــــــــةه 
ساما مللي . وم لت االوتثاكات ال  وُفذت  2٥0.٤للمجاب اجلوي كل شثر، مبا متوسةه اوتثاك  ١00

يف املائا تقريبا من هذه االوتثاكات، يف ح  وُفذت االوتثاكات  72 ةائرات مســــــــّ ة  دون طيار وســــــــبا 
لد  جي  املتبقيا  ةائرات مقاتلا  و طائرات مل يتســـــــــن ملديد وومثا. وواصـــــــــلت القوة امل قتا االحتجاق 

 الدعار اإلسرائيلل ملى سيي االوتثاكات اجلويا واحلث ملى وقفثا عورا. 
واستمر جي  الدعار اإلسرائيلل يف احتالب اجلتل الشمايل من قريا الاجر ومنةقا جماورة  ا تقي  - ١0

إم  إم الشـــــــــــــــمــاب من اخلق األزرق. ويف ح  رحبــت حكومــا لبنــان قالقرتاص الــذي قــدمتــه القوة امل قتــا
 شــةن تيســ  اوســحاب جي  الدعار اإلســرائيلل من املنةقا احملتلا، مل ترد حكوما  20١١ الةرع  يف مام

 إسرائيل  عُد ملى االقرتاص. 
اللبناين يف إوشــال منةقا ، واصــلت القوة امل قتا مســامدة اجلي  (2006) ١70١وممال قلقرار  - ١١

   اخلق األزرق وهنر الليةاين قاليا من  ي وجود غ  مةذون  ه ألعراد مســــــــــلح   و  متدة  و  ســــــــــلحا 
خبالن ما هو ات ي حلكومــا لبنــان والقــوة امل قتــا. واحتفتت القوة امل قتا، يف إطار تنسي  وثي  مي اجلي  

ـــــــــــــــــــــــــــــ  وقةا تفتي  م قتا و جرت ما متوســــــــــــــةه  ١٥0ا متوســـــــــــــــةه وقةا تفتي  دائما ومب ١6اللبناين،  ـ
 ممليات مضادة إلطالق المواريخ كل شثر.  3١0
حتيران/يوويه، رصـــــــدت القوة امل قتا يف منةقا مملياهتا  2٤شـــــــباي/عواير إم  ١8ويف الفرتة من  - ١2
مدا احلوادث  حالا  ســــــــلحا غ  مةذون  ا. وكان سيي هذه احلاالت يتعل  أبســــــــلحا للمــــــــيد، عيما ٩7

ويســـــــان/  ريل، رصـــــــدت دورياد ات عا لفري  املراقب  يف لبنان مركبًا يســـــــتقلثا ثالثا  ١٤األر عا التاليا. عفل 
قلقرب من  يبيب )القةار الشرقل(. ويف اليوم وفسه،  ٤7 عراد معثم  ندقيا كالشينكون آليا من طراز 

ركبا كاان يســــــــتقالهنا قلقرب من مرجعيون رصــــــــدت القوة امل قتا شــــــــخمــــــــ  يةلقان النار مبســــــــدس من م
 قر/مايو، رصـــــــدت القوة امل قتا وجود شـــــــخي حيمل ســـــــالحاً يدوقً قالب  28)القةار الشـــــــرقل(. ويف 

حتيران/يوويه، رصـــدت القوة  ٤ ماله(. ويف  6االحتجاق الســـا   ذكره الذي وقي يف كفركال )اوتر الفقرة 
رب من حنّيا )القةار الار (. وقد   لات القوة اجليَ  اللبناين امل قتا شـــــخمـــــاً حيمل  ندقيًا رشـــــاشـــــا قلق

  ذه احلوادث، وهو حيّق  يف كل منثا.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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، وملى (20١7) 2373وحاعتت القوة امل قتا ملى الوت ة املرتفعا لعملياهتا ىلشـــــــــــــــيا مي القرار  - ١3
. وقالب الفرتة املشمولا قلتقرير،  جرت القوة ما متوسةه (20١8) 2٤33د  كيده يف القرار  و ما  مي

دوريا يف املتوسق. ومشلت وسبا  7 ٤٥8من األوشةا العملياتيا العسكريا شثرق، مبا يف ذلك  ١3 88٤
 األوشةا العملياتيا للقوة امل قتا امر ًة واحدة ملى األقل. يف املائا من سيي  7.8
وواصــــــــــــــلت دورقت القوة امل قتا الراكبا والراجلا واجلويا  وشــــــــــــــةَتثا العملياتيا يف سيي البلدقت  - ١٤

والقر  الواقعا يف منةقا ممليات القوة. واســتمر تركيت دورقت  االســتةالر اجلوي ملى املناط  ال  تكون 
لدورقت الويا ملى الوصــــــوب إليثا  دودة، مبا يف ذلك األمالك اخلاصــــــا واملناط  ذات التضــــــاريس قدرة ا

الومرة واألراضــل امللوثا قملتفجرات من فلفات احلرب  و األلاام املضــادة لدعراد. ويف ضــول تســي  اجلي  
تع جمل ملى القوة امل قتا  اللبناين طائرات دون طيار يف وقت متةقر مما هو مقرر  و  دون تنســــــي  مســــــب ،

 ن تا  مومــد إقالر مــدة رحالت جويــا. ويف  مقــاب التةورات ال  حــدثــت يف غتة يف  وائــل شـــــــــــــــثر 
 قر/مايو، زادت القوة امل قتا مدد العمليات املنفذة ملكاعحا إطالق المـــــــــــــــواريخ، مبا يف ذلك ملى طوب 

 اخلق األزرق. 
ب  يف لبنان دورقهتما يف املناط  احمليةا مبواقي املنتما اللبناويا وواصــــــــــلت القوة امل قتا وعري  املراق - ١٥

قلقرب من اخلق األزرق. كما  جرت القوة،  تنســــي  وثي  مي اجلي   “ قضــــر  ال حدود”غ  احلكوميا 
يف راميا، وميتا الشــــــــعب، وميرتون )القةار الار (،  “ قضــــــــر  ال حدود”اللبناين، زقرات ملواقي منتما 

 ١70١يف  شــــــــــــثر ويســــــــــــان/  ريل و قر/مايو وحتيران/يوويه. ومل تُرصــــــــــــد  ي اوتثاكات للقرار  ومديســــــــــــا
 . “ قضر  ال حدود”. وتواصل القوة امل قتا رصد سيي مواقي منتما (2006)

ورغم  ن حريــا حركــا القوة  امل قتــا احرُتمــت ممومــا، عقــد واجثــت القوة  عل القيود ملى النحو  - ١6
املفمــل يف املرع  األوب. ووقعت مدة حوادث مي  عل األهايل الذين ادموا  ن القوة امل قتا كاوت  مــدد 

علقت حالتان  فري  دقوب ممتلكات قاصـــــــــــــا ور وا  ن اجلي  اللبناين ينبال  ن يراعقثا يف تلك املواقي. وت
مراقيب لبنان الذي يةلب اجلي  اللبناين احلموب مسبقاً ملى معلومات من دورقته. وتتواصل القوُة امل قتا 

 مي اجلي  اللبناين يف هذا الشةن. 
آذار/مارس، مني اجلي  اللبناين وعداً من وســــــــــــائل اإلمالم كان ممــــــــــــحوقً أبعراد القوة  2٥ويف  - ١7

ب إم مكان قريب من موقيا للقوة من  جل تمــــــــوير دوريا ات عا  ا، وذلك رغم مواعقته امل قتا من الوصــــــــو 
 املسبقا ملى ذلك. 

ويســـــــــــــــان/  ريل، امرتم  شـــــــــــــــخاص يرتدون مال س مدويا عريقاً ات عاً للقوة قرق من  2٤ويف  - ١8
)القةار  كيلومرتات تقريباً إم الشـــــــــــــــماب من دير ســـــــــــــــرقن  ٤قمـــــــــــــــد من منةقا العمليات ملى  عد  غ 

، وقد ٤7الشــــــــــــرقل(، و وقفوه. وكان  حد ه الل األشــــــــــــخاص حيمل  ندقيا آليا من طراز كالشــــــــــــينكون 
اســـــتوم ملى جثاز لتحديد املواقي وقريةا ووثيقا إشـــــاريا كاوت سيعاً يف مركبات القوة امل قتا. ويف وقت 

ي للقوة إم منةقا مملياهتا. الح ، وصــــــــلت وحدةد من اجلي  اللبناين إم املوقي واصــــــــةحبت الفري  التا 
ويســـــــــــــــان/  ريل،  ع ت القوة امل قتا رســـــــــــــــالًا إم اجلي  اللبناين  مر ت عيثا من القل  إزال هذا  28ويف 

 احلادث. وقد  ماد اجلي  اللبناين األشيال املفقودة إم القوة.

https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
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مبا يف ذلك من طري   وال تتاب األمم املتحدة تتا ي مي الســـــــــــــــلةات اللبناويا يف املقر ويف لبنان، - ١٩
وكيل األم  العام إلدارة ممليات الســــــــالم الذي زار لبنان يف شــــــــثر آذار/مارس، تداميات احلادث الذي 

يف قريا جمدب زون )القةار الار (. وهو احلادث الذي  وردُت تفاصـيله  20١8آب/ غســةس  ٤وقي يف 
( وتعّرضت قالله دوريـــــــــــاد ١6، الفقرة S/2018/1029) 20١8تشرين ال اين/ووعمو  ١٥يف تقريري امل ر  

شخماً تقريبا يرتدون املال س املدويا. ومل تقدم السلةات اللبناويا  20ات عا للقوة امل قتا  جوم من جاوب 
يثا اجلي  اللبناين وتلك ال  قُلمت إيضـاحاً ألسـباب االقتالن الكب     االسـتنتاجات ال  توصـل إل

إليثــا القوة امل قتــا. ومل تُبَلغ األمم املتحــدة حد ا ن  بــدل  ي إجرالات جنــائيــا لتقــدد اجلنــاة إم العــدالـا. 
وقد زودت القوة امل قتا الســـــــــــــــلةات  اللبناويا مبعلومات تســـــــــــــــامدها ملى ملديد هويا اجلناة. وتواصـــــــــــــــل 

املتحدة اتمـــــــاالهتا مي الســـــــلةات اللبناويا  ايا معرعا ما اســـــــتجد  شـــــــةن هذا احلادث وما ايذ من  األمم
 إجرالات ملتا عته. 

ودمماً لبنال القدرات العملياتيا للجي  اللبناين، زادت القوة امل قتا وسـبَا األوشـةا العملياتيا ال   - 20
 يف املائا يف  يلوب/ ١٩لنســـــــبا مما كان متوســـــــةه ميكن إجراؤها يف ظل تنســـــــي  وثي  معه، عارتفعت هذه ا

 . 20١٩يف املائا يف حتيران/يوويه  23إم  20١8سبتمو 
ووفذت القوة البحريا التا عا للقوة امل قتا ممليات حتر يف سيي   ال منةقا العمليات البحريا،  - 2١

ت  ا قملرور. ودمما منثا وصـــــــرح 80١ســـــــفينا قامت الســـــــلةات اللبناويا  تفتي   2 76٥عاســـــــتوقفت 
وشـــاطا تدريبيا، مبا يف ذلك  323لالســـتمرار يف  نال قدرات القوات البحريا اللبناويا،  جرت القوة البحريا 

تــدريبــات ملى ممليــات احلتر البحري مي زورقل دورقت لبنــاوي ، من  جــل ملســـــــــــــــ  املعــاي  العمليــاتيـا 
 . املشرتكا ال  تنتم  وشةا الرصد واستيقان السفن

،  حرز اجلي  اللبناين والقوة امل قتا، يف إطار آليا (20١8) 2٤33من القرار  7وممال قلفقرة  - 22
احلوار االســــرتاتيجل، تقدماً يف املناقشــــات اجلاريا ضــــمن الفري  العامل املشــــرتك املنشــــة لوضــــي اســــرتاتيجيا 

وقل مســـ وليات القوة البحريا إم اجلي  اللبناين تدر يا. واشـــرتك كالدا يف ملديد القدرات الرئيســيا تنتم 
ال  تلتم القوات البحريا اللبناويا لتيســـــــــــــــ  وقل مســـــــــــــــ وليات القوة البحريا إليثا. كما وترا يف إمكاويا  ن 

مســــــــــ وليات القوة البحريا، مند  تضــــــــــةلي القوات البحريا التا عا للجي  اللبناين اضــــــــــةالما جتئيا  بعل
االوتثال من العمليا املقررة لتحديث وإصالص وتام الرادار احلايل والسفن. ومرضت القوات البحريا التا عا 
للجي  اللبناين ملى القوة امل قتا العناصــــــــــــــر الرئيســــــــــــــيا خلةا تةوير طويلا األجل، يف اوتتار مواعقا قيادة 

 اجلي  اللبناين مليثا.
آذار/مارس إم وكيل األم  العام إلدارة ممليات السالم،  وضحت البع ا  ١2رسالا م رقا ويف  - 23

الدائما للبنان التتام حكوما لبنان  تةوير القدرات البحريا للجي  اللبناين وجثودها املســـــــــــــــتمرة يف هذا 
شــــــبكا الرادارات  الشــــــةن. و ي يف الرســــــالا  ن العناصــــــر الرئيســــــيا الســــــرتاتيجيا البلد البحريا هل ملديث

 الساحليا، وإوشال قوامد لوجستيا و كادمييا للقوات البحريا، وشرال سفن خلفر السواحل.
 

 ترتيبات األمن واالتصال - ابء 
حتيران/يوويه، ووقشـت قال ما  ١١ويسـان/  ريل و  2مقدت القوة امل قتا اجتمام  ثالثي  يف  - 2٤

. وإضــاعا إم ذلك،  جرت (2006) ١70١اوتثاكات القرار مســائل متمــلا تليات االتمــاب والتنســي  و 

https://undocs.org/ar/S/2018/1029
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القوة امل قتا اتمــــــــــاالت ثنائيا متواترة مي اجلي  اللبناين وجي  الدعار اإلســــــــــرائيلل  شــــــــــةن مســــــــــائل منثا 
 ق األزرق.الرتتيبات الراميا إم التخفيف من حدة التوتر ملى طوب اخل

وال تتاب القوة امل قتا ت   يف اتمـاالهتا مي السـلةات اإلسـرائيليا مسـةلا إقاما مكتب اتمـاب ات ي  - 2٥
، ظلت إقاما هذا 2008 ا يف تل   يب إبســــرائيل. عرغم مواعقا إســــرائيل ملى مقرتص القوة امل قتا يف مام 

 املكتب مسةلا معلقا. 
ي  مي حكوما لبنان واملنتمات غ  احلكوميا ووكاالت األمم املتحدة وتواصـــل القوة امل قتا التنســـ - 26

عيمــا يتعل   بنــال قــدرات احلمــايــا املــدويــا الوطنيــا، مبــا يف ذلــك من طري  التــدريبــات ملى إأــاد احلرائ  
ر وممليات اإلوقاذ. واســــتمرت القوة امل قتا يف تدريب  عرادها لكفالا  هبثا حلمايا املدوي  املعرضــــ  خلة

 العنف البدين الوشيك. 
امر ة، يف تدريبات  جرهتا القوة امل قتا  76عردا مســــــــكرق ومدويا، منثم  8٩0وشــــــــارك  ك ر من  - 27

شــــباي/عواير، قامت القوة امل قتا، قلتعاون مي هيدا األمم  28 شــــةن تعميم مراماة املنتور اجلنســــاين. ويف 
)هيدا األمم املتحدة للمر ة(، قعتتاص دورة تدريبيا من تســــويا املتحدة للمســــاواة    اجلنســــ  وىلك  املر ة 

امر ة من صـــــــــــــور )القةار الار (. ويف شـــــــــــــثري آذار/مارس  ٤0النتامات والوســـــــــــــاطا اســـــــــــــتفادت منثا 
وويسان/  ريل، وتمت القوة حلقات  ممل يف كل من صور و نت جبيل )القةار الار ( ومرجعيون  شةن 

للمر ة من قالب التمك  االقتمــــــــــادي، وشــــــــــارك يف حلقات العمل هذه  املشــــــــــاركا الســــــــــياســــــــــيا الفعالا
 منتما وسائيا من منتمات ا تمي املدين.  ١28

 
 نزع سالح اجلماعات املسلحة - جيم 

مل حُيرز  ي تقدم عيما يتعل   نتر ســــالص اجلمامات املســــلحا. وما زاب حتب ل يعلن ملى املد  - 28
 قر/مــايو،  ملن األم  العــام حلتب ل، حســـــــــــــــن ومـــــــــــــــر ل،  2ويف  وــه حيتفظ  قــدرات مســـــــــــــــكريــا. 

مثما يتحدث منه اإلســـــــرائيليون هو قدرة املقاوما حد يف العمل الوي، هجوماً ودعاماً.  تةورا هناك”  ن
 قر/مايو، قاب  3١ويف . “املقاوما ال  ىللك القدرة ملى الدقوب إم اجلليل، وهذا ما يعرتن  ه العدو

اليوم  ميد ملى مســمي العامل  وعم، لدينا يف لبنان صــواريخ دقيقا وقلعدد الكايف الذي ”الســيد ومــر ل  
يســـــــــــــتةيي  ن يا  وجه املنةقا واملعادلا ... ليس لدينا  ي ممـــــــــــــاوي صـــــــــــــواريخ دقيقا يف لبنان ... لدينا 

جلب املعدات ال  ىلكننا من التمنيي. وإذا   قت الوالقت القدرات العلميا والبشريا ملى التمنيي وملى 
 .“املتحدة هذا امللف مفتوحاً، عسون و سس مماوي للمواريخ الدقيقا يف لبنان

ويســـــان/  ريل، صـــــرص اللوال يوئيل ســـــرتيك، قائد القوات الويا جلي  الدعار اإلســـــرائيلل  ١8ويف  - 2٩
قلنســــبا لنا التمييت    الدولا اللبناويا وحتب ل، ألن حتب يف احلرب القادما، ســــيكون من اخلةة ”أبوه 

... ويف صـــــــرار من هذا النور، لو كان األمر مرتوكا يل،  ل هو طرن عامل ســـــــياســـــــل وجتل من احلكوما
 .“سةوصل إبمالن احلرب ملى لبنان وحتب ل

الدولا ما زاب حيد من واحتفاظ حتب ل وغ ه من اجلمامات قألســــــــلحا قارق وةاق ســــــــيةرة  - 30
 قدرة حكوما لبنان ملى ممارسا سيادهتا وسلةتثا ملى  راضيثا  شكل اتم. 
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ويف التقرة الرتيا األوم لوزير الدعار اللبناين، إلياس  و صـــــــــــــــعب، إم قةار جنوب هنر الليةاين  - 3١
الداقل واخلارق إم التعويل املعني  يف ”ويســـــــــــــــان/  ريل، دما الوزيُر  2٤ومنةقا ممليات القوة امل قتا يف 

ال  حد يةم  يف القيام مبثما ”ورداً ملى ســــ اب  شــــةن  ســــلحا حتب ل، قاب الوزير إوه . “ملى اجلي 
ويا ا من اجلي  وهو ما  قر  ه األم  العام حلتب ل الســيد سحســنر ومــر ل ... هذا حيتاق اســرتاتيجيا 

ويســان/  ريل،  شــار الســيد  و صــعب إم  ن  2٩ويف . “يادعاميا تُبحث ح  تذهب األقةار اإلســرائيل
الرئيس مون ســـــــــــــــيةل  قريباً مبادرة جلمي اجلثات الفاملا اللبناويا للتحاور  شـــــــــــــــةن اســـــــــــــــرتاتيجيا دعاميا 

رئيس الوزرال كان واضحاً ” قر/مايو، قالت وزيرة الداقليا والبلدقت، رق احلسن، إن  ١٤وطنيـــــــــــــا. ويف 
وضــــــي هذا اخلالن االســــــرتاتيجل حوب وتر األســــــلحا جاوباً حد حي  وقت  ث هذه املســــــةلا  يف طلب

، مشـــــــــــــــ ًة إم  ن معاجلا هذه املســـــــــــــــةلا  ب  ن تتم ضـــــــــــــــمن “ عم  يف إطار االســـــــــــــــرتاتيجيا الدعاميا
 إقليمل.  إطار
 آذار/ ١الفتــــــــــــرة من وواصل اجلي  اللبناين وقوات األمن تنفيذ ممليات ملكاعحا اإلرهاب. ويف  - 32

شـــخمـــا  تثم تتعل  قإلرهاب، مبن عيثم  شـــخاص يشـــتبه  38حتيران/يوويه،  عيد قمتقاب  ١0مارس إم 
حتيران/يوويه،  3يف اوتمائثم لتنتيم الدولا اإلســـــــالميا يف العراق والشـــــــام )تنتيم الدولا اإلســـــــالميا(. ويف 

ل اثنـــان من  عراد قو  األمن الـــداقلل وآقران من  عراد اجلي  اللبنـــاين يف هجوم اوتحـــاري وفـــذه يف  قتـــ 
طرا لس مواطند لبناين منتســـــــب إم تنتيم الدولا اإلســـــــالميا. و صـــــــيب  ر عا جمندين  راص، و ُلقل القبل 

حتيران/يوويه،  لقت قو  األمن الداقلل  ١7ملى مثاويا  عراد مشـــــــــــتبه عيثم ملى قلفيا هذا ا جوم. ويف 
ســــورَيْ  يف النبةيا الوتســــا ما إم تنتيم الدولا اإلســــالميا وضــــلومثما يف التخةيق  القبل ملى مواطَنْ  

 لشن هجمات قلقنا ل ملى  ماكن دينيا مسيحيا وإسالميا.
آذار/مارس،  لقت قواُت األمن التا عا للدولا القبَل ملى ثالثا ســـــــــــوري  يف حل ســـــــــــن  ٥ويف  - 33

(  دمو   هنم كاووا من املقاتل  يف صـــــفون تنتيم الدولا الفيل  شـــــرق   وت وقريا  مـــــوص )جبل لبنان
آذار/مارس،  لقى اجلي  اللبناين القبل ملى لبناين وعلســةيب يف صــيدا لتورطثما يف  ١٥اإلســالميا. ويف 

ويســـــــــــــــان/  ريل، داهم اجلي  اللبناين فتانً  ١٥. ويف 20١3اشـــــــــــــــتباكات موا مي اجلي  اللبناين يف مام 
ب التبــاوــا  ةرا لس ميلكــه حســــــــــــــــب املتامم إرهــا  لقل حتفــه يف غــارة وقعــت يف لدســـــــــــــــلحــا يف حل ق

 كيلوغراما من املواد املتفجرة.   ٤7.٥، وصادر اجلي  20١8شباي/عواير 
آذار/مارس، قُت ل ضــــــــا ق قجلي  اللبناين يف وادي قالد )مشاب لبنان( يف امتدال أبم ة  26ويف  - 3٤

ويســــــان/  ريل  ١8اجا انريا. وصــــــادر اجلي  اللبناين  ســــــلحا وذقائر يف انريا وفذه جمثولون يســــــتقلون در 
 قر/مايو،  27حتيران/يوويه يف ماق  قضـــــــال الكورة )مشاب لبنان(. ويف  ٥صـــــــيدا )جنوب لبنان(، ويف  يف

قُتل  حد املارة  عد إصـــــــــــــا ته  عيار انري قالب تبادب إلطالق النار وقي قارق ممـــــــــــــلى يف الســـــــــــــعدقت 
. واحتدت  عل املشاجرات الشخميا يف   وت ويف مناط  من مشاب لبنان وشرقه عتحّولت لبنان( )جبل

 إم حوادث إلطالق النار، توري عيثا ضمن آقرين جمندون قارق  وقات اخلدما.
وكاوت احلالا األمنيا يف فيمات الالجد  الفلســـــــــــــــةيني  يف لبنان مســـــــــــــــتقرًة، رغم وقور  عل  - 3٥

آذار/مارس، قام منســـــــــقل اخلاص  تقرة  ١٤فيم م  احللوة قلقرب من صـــــــــيدا. ويف احلوادث املتفرقا يف 
املخيم املذكور حيث اجتمي مبم لل اللجان الشـــــــــــعبيا والشـــــــــــباب. ووترا لتفاقم حدة التوتر، مل يتمكن من 
ياق االشـــــــــــــــتباكات العنيفا يف  زقرة حل الة ة الذي  ميد إمماره  عد  ن حلقت  ه األضـــــــــــــــرار يف ســـــــــــــــ

. و ينما هو ياادر املخيم، وقي تبادب إلطالق النار  ســـــفر من إصـــــا ا  ر عا  شـــــخاص  راص. 20١7 مام
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ويســـــان/  ريل، لقل مضـــــود يف حركا عت  ممـــــرمه ملى يد  حد  عراد ساما عت  اإلســـــالم املتةرعا  26ويف 
 حسب املتامم. واستقرت احلالا منذ ذلك التاريخ، وإن ظل قةر  دد العنف قائما.

 قر/مايو،  ملن اجلي  اللبناين توصله لتفاهم مي الفمائل الفلسةينيا من  جل ملس   ١0ويف  - 36
الســـــــــــالما واألمن يف فيم امليجملا وميجملا لالجد  الفلســـــــــــةيني  قلقرب من صـــــــــــيدا. ومشلت اخلةوات األوليا 

 تفكيك وقةا للتفتي  األمب والكف من محل السالص ومن ارتدال زي مسكري. 
 - ومل حيرز  ي تقدم يف تفكيك القوامد العسكريا ال  ملتفظ  ا اجلبثا الشعبيا لتحرير علسة  - 37

القيادة العاما وعت  االوتفاضــــــــــا، وال  ما زالت تنتقي من ســــــــــيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولا ملى رصــــــــــد 
 ومراقبا  جتال من احلدود  فعاليا. 

كتب السياسل حلركا محاس، متت الرش ، ملى ر س وعد  قر/مايو، زار لبنان مضو امل 20ويف  - 38
ضـــــم مســـــ ول  رعيعل املســـــتو   ماس. والتقى الوعد قلســـــلةات اللبناويا، مبا يشـــــمل رئيس الوزرال ســـــعد 
احلريري، ورئيس جملس النواب وبيه  ري، ومدير املديريا العاما لدمن العام مباس إ راهيم. و عادت التقارير 

الا يف فيمات الالجد  الفلســـــــــــــةيني  يف لبنان، مبا يف ذلك احلالا يف فيم امليجملا وميجملا، أبن الوعد انق  احل
 وإمادة  نال فيم هنر البارد لالجد  الفلسةيني .

 
 حظر توريد األسلحة ومراقبة احلدود - دال 

هل مســــةلا تواصــــلت املتامم ال  تشــــ  إم وقل  ســــلحا إم جثات مســــلحا غ  ات عا للدولا، و  - 3٩
تبعـث ملى القل  الشــــــــــــــــديد. ولدن كاوت األمم املتحـدة  قذ متامم وقـل األســـــــــــــــلحـا ملى  مـل اجلد، 

ليســــت يف وضــــي يســــم   ا أبن تتحق  منثا  شــــكل مســــتقل. ويف حاب ثبوت صــــحا هذه املتامم،  عثل
 )اوتر املرع  ال اين(.  (2006) ١70١عإهنا ستشكل اوتثاكا للقرار 

وواصـــل لبنان، مبســـامدة دوليا، تعتيت األمن ملى طوب حدوده الشـــرقيا. وتوجد  ر عا  عواق ات عا  - ٤0
 للجي  اللبناين منتشرة ملراقبا احلدود الويا وجاهتة ألدال مملياهتا. 

التوايل، مل يُبّلغ من  ي حادث إطالق انر وقالب الفرتة املشـــــــــــــــمولا قلتقرير، وللمرة ال اويا ملى  - ٤١
مواطنا  ٥87مو احلدود من اجلمثوريا العر يا الســــــوريا إم لبنان. و لقت الســــــلةات اللبناويا القبل ملى 

شــــــخمــــــا يف الفرتة  ١٤١ســــــورق لدقو م لبنان من اجلمثوريا العر يا الســــــوريا  مــــــورة غ  قاووويا، مقا ل 
 (.٤6، الفقرة S/2019/237املشمولا قلتقرير السا   )

لدعار يف االجتمار الذي مقده يف ويســـــان/  ريل،  ن تنشـــــد وزارة الدعار ألملى للس اا وطلب  - ٤2
آليا للتعامل، يف سلا  مور، مي ممليات التثريب ال   ري  عبور احلدود  شـــــــــــــــكل غ  قاووين. وطلب 

لس  يضــــا من الســــلةات اللبناويا اياذ التدا   املناســــبا ضــــد األشــــخاص الذين يعوون احلدود  مــــورة ا 
 قاووويا، مبن عيثم السوريون املسجلون  مفا الجد .  غ 
شـــــخمــــا يف  2٥حتيران/يوويه،  وقفت الســـــلةات اللبناويا  2٤آذار/مارس إم  ١ويف الفرتة من  - ٤3

األعراد، ومن  ينثم  شــــــــــــخاص  وقفوا يف املياه اللبناويا  ثنال توجثثم إم  ســــــــــــياق مكاعحا ممليات هتريب
 قر/مايو، قام اجلي  اللبناين قمرتام ســــــــــــبيل مثاويا مواطن  ســــــــــــوري  يف البحر، و ُلقل  ١3قوص. ويف 

حتيران/يوويه،  لقى  ١2يف ســـــــــــــياق العمليا. ويف منثم أســـــــــــــا  القبل ملى ثالثا منثم و ُ لغ من اقتفال
 مواطن  سوري  يف البحر.  ١0اجلي  اللبناين القبل ملى 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2019/237
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 20١8ويف  مقــــاب ا جمــــات ال  تعرضـــــــــــــــــــت  ــــا قو  األمن يف كــــاوون األوب/ديســـــــــــــــمو  - ٤٤
ا رمل يف مشاب شــــرق لبنان.  - (، اســــتمرت العمليات األمنيا يف منةقا  علبك٤7وفســــه، الفقرة  )املرجي

تشـــرين ال اين/ووعمو  30ا  روص  صـــيب  ا  ثنال مدادا جرت يف آذار/مارس، تويّف جندي متةثر  ١0 ويف
آذار/مارس،  زاب اجلي  اللبناين قنبلا يدويا قارق مســــــــــــــكن  حد الشــــــــــــــيو  يف  لدة  ١2يف  علبك. ويف 

آذار/مارس،  وقفت قو  األمن الداقلل اللبناين يف  ريتاب،  2٤القمـــــر يف ا رمل مشاب شـــــرق لبنان. ويف 
ناويا عارا مةلوق لتورطه يف امتدال ملى قو  األمن، ولدوره املتموم يف حادث إطالق انر شـــــــــــــــرق لبنان، لب

ويســـان/  ريل،  صـــيب  حد ضـــباي قو   ١١. ويف 20١٥ قر/مايو  22 د  إم مقتل ضـــا ق شـــرطا يف 
ة ويســان/  ريل، صــادر اجلي  اللبناين مد ١6األمن الداقلل  روص يف حادث إطالق انر يف  علبك. ويف 

ويســــــــان/  ريل،  لقت قو  األمن الداقلل القبل  ١8صــــــــنادي  من الذق ة يف مكار )مشاب لبنان(. ويف 
ويســــــــــان/  ريل،  لقى اجلي  اللبناين  2١ملى مواطن لبناين يف  علبك لضــــــــــلومه يف  ارة األســــــــــلحا. ويف 

ألوب/ديســــــمو كاوون ا  3١القبل ملى شــــــخي عار يتمم  وه جرص اثن  من ضــــــباي اجلي  يف  ريتاب يف 
ويســــــان/  ريل،  طل  مثاسون جمثولو ا ويا النار ملى مب  حكومل يف ا رمل   2٤ويف . )املرجي وفســــــه(

ويف ســـــــياق منفمـــــــل،  صـــــــيب ثالثا من  عراد قو  األمن الداقلل  روص  ثنال مدادا إللقال القبل ملى 
حتيران/يوويه، قُتل  ١0 ا له. ويفشــــــــــخي عار من وجه العدالا، و ُعيد أبوه قُتل  ســــــــــبب اوفجار إحد  قن

مواطنان لبناويان ومواطن ســــــوري قالب مدادا وفذها اجلي  اللبناين يف  لدة الكنيســــــا يف قضــــــال  علبك. 
 و ُلقَل القبل ملى أساا من املشتبه عيثم.

 قر/مايو،  ودر لبنان لد  األمم املتحدة صــــــك تمــــــديقه ملى معاهدة  ارة األســــــلحا،  ٩ويف  - ٤٥
 آب/ 7ويف قل.  67/23٤اتفاق دويل  شـــــةن األســـــلحا التقليديا امتمدته اجلمعيا العاما يف قرارها  وهل

  يلوب/ 2٥، سيادو لبنان رتيا دولا طرعا يف هذه املعاهدة ال  صدق مليثا الوملان يف 20١٩ غسةس 
  .20١8سبتمو 

 
 األلغام األرضية والقنابل العنقودية - هاء 

واصــــــــــــــلت القوة امل قتا  ذب اجلثود للتخفيف من التثديدات املرتبةا أبقةار املتفجرات يف سيي  - ٤6
لاما من األلاام املضـــادة  68٥مرتا مر عا من األراضـــل، ودمرت  ١٤ ٤28  ال منةقا مملياهتا، وطثرت 

  تســــــــــــــّ ها القوة لدعراد، وقةعا واحدة من الذقائر غ  املنفجرة، ملى طوب طرق الدورقت الرئيســــــــــــــيا ال
امل قتـــــا وقلقرب من قرون )القةـــــار الار (. و جرت دائرة األمم املتحـــــدة ل جرالات املتعلقـــــا قأللاـــــام 

دورة  ١2زقرة رصــــــــــد لضــــــــــمان اجلودة إم مواقي ممل  عرقا إزالا األلاام التا عا للقوة امل قتا، ووتمت  72
التقييمــات يف مواقي العمــل لفــائــدة األعرقــا املنــاو ــا تــدريبيــا لتجــديــد املعــارن وثالثــا  وشـــــــــــــــةــا للتحق  من 

القادما،  دن ضــــــــــــمان ســــــــــــالما وععاليا ممليات إزالا األلاام ال  تقوم  ا القوة امل قتا. وقدمت  يضــــــــــــا 
إحاطات من الســــــــالما والتوميا عيما يتعل  قأللاام األرضــــــــيا/فلفات احلرب من املتفجرات واألجثتة  ١0

 املتحدة.  املدوي  التا ع  لدمماملوظف  من األعراد العسكري  و  ١3٩ني، استفاد منثا املتفجرة اليدويا الم
 

 ترسيم احلدود - واو 
مل حُيرز  ي تقدم ملى مســـــــــــــار تعي   و ترســـــــــــــيم احلدود    لبنان واجلمثوريا العر يا الســـــــــــــوريا.  - ٤7
 عد اجلمثوريا العر يا الســـــوريا وإســـــرائيل  تردّ حُيرز  ي تقدم عيما يتعل  مبســـــةلا منةقا متارر شـــــبعا. ومل  ومل
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 تشـــــــــــــــرين األوب/ 30ملى التحديد امل قت ملنةقا متارر شـــــــــــــــبعا، الذي اقرُتص يف تقرير األم  العام امل ر  
 ، املرع (.S/2007/641) (2006) ١70١من تنفيذ القرار  2007 كتو ر 

 لد ملى ســـــــــــــــف  الوالقت املتحدة املقرتص اللبناين  قر/مايو  8و عد  ن مرم الرئيس مون يف  - ٤8
لبنان، جددت الوالقت املتحدة د لوماســـــــــــيتثا املكوكيا إلوشـــــــــــال إطار للتفاوم  دن حل املنازما ملى 

 ن وإسرائيل.احلدود البحريا    لبنا
 

 االستقرار السياسي واملؤسسي - زاي 
ظل النمو االقتمـــــــــادي يف لبنان  ةيدا، وظلت مســـــــــتوقت العجت يف امليتاويا ومســـــــــتوقت الدين  - ٤٩

مرتفعا، واتسعت هوة العجت التجاري والعجت يف ميتان املدعومات. و قر جملس الوزرال سياسا  شةن قةار 
، يف سلا  مور، إم قفل اإلماانت احلكوميا املقدما إم شركا كثرقل تسعىويسان/  ريل  8الكثرقل يف 

لبنان ال  تديرها الدولا. و مي تلك الســـــياســـــا    حل قمـــــ  األجل لتوع  الةاقا  شـــــكل م قتا وقةا 
ويســـــــــــــــان/  ريل،  ١7. ويف 2020 طوب  جال لتوع  إمدادات الكثرقل  شـــــــــــــــكل مســـــــــــــــتمر  لوب مام 

ت الكثرقل واالتفاق ملى االســـــــــياســـــــــا، وجعلثا ومـــــــــا قاووويا.  ما تشـــــــــكيل هيدا تنتيم إمدادالوملان   قر
إجرالات املناقمــــــــات، عال يتاالن قيد النتر. وردا ملى طعن قدمه مشــــــــرة من  مضــــــــال الوملان إم ا لس 

ا إلجرالات حتيران/يوويه قرارا إبلاال األحكام الناظم 3يف   قر/مايو،  صــــــــــدر ا لس 23الدســــــــــتوري يف 
 املناقمات، و لتم  ذلك وزارة الةاقا قلتقيد قألطر القاووويا القائما املتعلقا إبجرالات املناقمات.

 قر/مايو،  قر جملس الوزرال يف جلســـــــــا تر ســـــــــثا الرئيس مون، مشـــــــــرور امليتاويا الوطنيا  27ويف  - ٥0
جل وقدمه إم الوملان. ويُنتتر  ن تفضـــــــل امليتاويا ا 20١٩ لعام ملقرتحا إم يفيل العجت املايل الذي ســــــُ

يف املائا، ويتجاوز ذلك االلتتام  7.6يف املائا من الناتيف احمللل اإلسايل، إم  ١١.٥يف العام املاضل، وقدره 
امل ىلر االقتمــادي ”، يف إطار 20١8خبفل امليتاويا  نســبا واحد يف املائا ســنوق، الذي  ُملن منه يف مام 

و دت تدا   التقشــــــــــف املتوقعا، مبا يف ذلك قفل . “الب اإلصــــــــــالحات ومي الشــــــــــركاتللتنميا من ق
االســـــتحقاقات املمنوحا للقةار العام، والتقدة يف  عل الضـــــرائب، إم موجا من االحتجاجات الســـــلميا 

رزت ال  وتمثا العاملون يف القةام  العام واخلاص، مبا يف ذلك العسكريون ورجاب األمن املتقامدون، و 
 جمددا يف ميدان النقاش السياسل اخلةاقت احلادة  لثجا ذات طا ي طائفل.

ويســــان/  ريل، امرتم مثاويا مرشــــح  ملى االوتخاقت الفرميا ال  وتمت يف طرا لس  ١٤ويف  - ٥١
، S/2019/237شــــــباي/عواير ) 2١مللل مقعد كان قد شــــــار ملى إثر قرار ا لس الدســــــتوري المــــــادر يف 

ويســـــــــان/  ريل.  ١٥(. و ُميد اوتخاب املرشـــــــــحا الوحيدة، دميا سايل، من حركا املســـــــــتقبل، يف ٥٥الفقرة 
 قر/مايو، قدم مرش  مستقل من مرشحل  ١3يف املائا. ويف  ١2.6و لات وسبا املشارك  يف التمويت 
دســــــتوري يتمم عيثا وقور اوتثاكات للقواو  االوتخا يا. وينتر ا لس ا تمي املدين شــــــكو  إم ا لس ال
 الدستوري حاليا يف تلك الشكو . 

 قر/مايو، قدمت ا يدا الوطنيا لشـــ ون املر ة اللبناويا مشـــرور قةا العمل الوطنيا حوب  2١ويف  - ٥2
إم جملس الوزرال. ويف اليوم وفســـــــــــه، قدمت ا يدا مقرتحا إم رئيس الوزرال  (2000) ١32٥تنفيذ القرار 

احلريري يدمو إم تعديل قاوون اجلنســـــيا لالمرتان مبن  اجلنســـــيا ألوالد اللبناويات املتتوجات من  جاوب. 
 نســــــــبا واحد يف املائا ويني مشــــــــرور قةا العمل الوطنيا، يف سلا  مور، ملى تعثد لبنان  تحقي  زقدة 

حتيران/يوويه، وتمت ا يدا  ١٩. ويف 2022ســـــــنوق يف مدد النســـــــال العامالت يف قةار األمن حد مام 
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الوطنيا لشــــــ ون املر ة اللبناويا قالشــــــرتاك مي األمم املتحدة مناقشــــــا حوب مائدة مســــــتديرة حضــــــرها رئيس 
جتماميا، ومدد من الشـــركال الدولي ، لعرم مشـــرور الوزرال احلريري ووزرال الدعار والداقليا والشـــ ون اال

 قةا العمل الوطنيا. 
و دن ضــــــــــــــمان تقدد الدمم لتةوير اجلي  اللبناين، ىلشــــــــــــــيا مي األولوقت ال    ملديدها يف  - ٥3

، ويف قةـا تنميـا القـدرات، ك ف كـل من 20١8اجتمـار رومـا الوزاري ال ـاين الـذي ُمقـد يف آذار/مـارس 
ورئيس  ع ا القوة امل قتا وقائد قوهتا اتمـــــاالته مي الســـــلةات اللبناويا للتشـــــجيي ملى اتبار  املنســـــ  اخلاص

هنيف منســـــــــــــــ  حيــاب زقدة وجود اجلي  اللبنــاين يف منةقــا ممليــات القوة امل قتــا، وتةوير القوات البحريــا 
وشال آليا معتزة للتنسي  التا عا للجي  اللبناين. وقمل ل، اتف  املنس  اخلاص مي السلةات اللبناويا ملى إ

 مي اجلثات املا ا،  دن تعتيت قوات األمن الداقلل ىلشيا مي قةتثا االسرتاتيجيا اخلمسيا السنوات.
 قر/مايو، تويف املواطن اللبناين الســـيد حســـن توعي  ديكا الذي كان موقوعا لد  قوات  ١١ويف  - ٥٤

 ر  ي ملقي  يف  ســــــــــــباب وعاته، قالعا ألحكام  . ومل20١8األمن الداقلل منذ تشــــــــــــرين ال اين/ووعمو 
القاوون اللبناين الذي  رم التعذيب. وقإلضــــــــاعا إم تدقالت مفوضــــــــيا األمم املتحدة حلقوق اإلوســــــــان، 
وّجه ثالثا من اخلوال املكلف   والقت يف إطار وتام اإلجرالات اخلاصـــــــــــا  لس حقوق اإلوســـــــــــان التا ي 

 كاوون ال اين/يناير إم حكوما لبنان  مر وا عيثا من قلقثم  2٥ا م رقا لدمم املتحدة رســـــــــــــــالا مشـــــــــــــــرتك
الشديد حياب املتامم ال  تفيد قحتجاز ذلك الفرد  شكل تعسفل وإسالة معاملته منذ امتقاله. ومل  ب 

 احلكوما ملى الرسالا املشرتكا ال  ُوشرت ملنا يف ويسان/  ريل. 
رة الداقليا والبلدقت، السيدة رق احلسن،  هنا  صدرت تعليمات  قر/مايو،  ملنت وزي ١2ويف  - ٥٥

إم قو  األمن الداقلل لفت  ملقي  عوري يف هذا املوضــــــور، و كد وزير العدب الســــــيد  لوت ســــــرحان  ن 
وزارته ملتتما التتاما اتما أبحكام اتفاقات مناهضا التعذيب ال  تضمن حقوق املوقوع . ويف اليوم وفسه، 

 قوات األمن الداقلل  ياان  وكرت عيه ادمالات تعرم السيد ديكا للتعذيب.  صدرت 
ومل يمي حكوما لبنان  عُد ىلويال للم سسا الوطنيا حلقوق اإلوسان وال لآلليا الوقائيا الوطنيا  - ٥6

عُد  مضـــال آذار/مارس. ومل ي دّ    7ملناهضــــا التعذيب املتمــــلا  ا، اللت  م جمل جملس الوزرال  مضــــالدا يف 
 امل سسا وا ليا اليم   مام الرئيس.

و لغ مدد الالجد  وملتمســــل اللجول املســــججملل  لد  مفوضــــيا األمم املتحدة لشــــ ون الالجد   - ٥7
 ٩3٥ ٤٥٤شــــخمــــا، من  ينثم  ٩٥3 ٤76 قر/مايو  3١)مفوضــــيا شــــ ون الالجد ( يف لبنان  تاريخ 

من جنســـيات  قر . ومي وقف احلكوما تســـجيل الجد  الجدا وطالب جلول  ١8 022الجدا ســـورق و 
، ال يُعرن العدد الفعلل للسوري  املوجودين 20١٥سوري  جدد لد  مفوضيا ش ون الالجد  منذ مام 

يف لبنان الذين حيتاجون إم محايا دوليا. وتقدر احلكوما  ن مدد الســـــــــوري  النازح  يف لبنان يمــــــــل إم 
لســــبب الرئيســــل ال فام مدد الالجد  الســــوري  املســــججملل  منذ إصــــدار مليون شــــخمــــا. ويُعت  ا ١.٥

تقريري الســـــــــــــــا   إم الوعيات الةبيعيا، والرحيل إم  ماكن  قر ، وإمادة التوط  وحاالت مودة األعراد 
 طوما إم اجلمثوريا العر يا السوريا.

من الالجد  الســـــــوري  املســـــــجل   6 2١2ويف الفرتة من كاوون ال اين/يناير إم  قر/مايو، ماد  - ٥8
لد  مفوضــــــيا شــــــ ون الالجد  إم  لدهم من تلقال  وفســــــثم. وملمت مفوضــــــيا شــــــ ون الالجد   عودة 

ولت قوات الجدا إم اجلمثوريا العر يا الســــــــوريا قالب الفرتة وفســــــــثا يف ممليات مودة ساميا ت 2 ٩٥٥
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األمن العام تيســـــــ  القســـــــم األمتم منثا. وُ شـــــــ  إم  ن األســـــــباب ال  تدعي الالجد  إم العودة مشلت، 
معتم األحيان، الترون املعيشــيا المــعبا يف لبنان، وملســن احلالا األمنيا يف اجلمثوريا العر يا الســوريا،  يف

 والرغبا يف مل الشمل مي  عراد  سرهم. 
د مدد كب  من الالجد  الســــــوري  ألجل طويل يف لبنان ملدق متتايدا، وال ســــــيما يف ومي ل وجو  - ٥٩

ســــــــــياق األزما االقتمــــــــــاديا، وارتفار معدالت البةالا، وتتايد القل  من التلوث البيدل. وت ثر هذه العوامل 
العودة ال  ري  ث ا ســــــــــلبيا ملى حيت احلمايا املتوعر لالجد ، وخباصــــــــــا مي اقرتاهنا  تمــــــــــور  ن ممليات 

 قلسرما املتوقعا، وقملخاون من  ن مددا كب ا من السوري  سيتلون يف لبنان لسنوات طويلا قادما. 
 ماله، امتمد ا لس األملى للدعار تدا   هتدن إم  ٤2وملى النحو املشـــــــــــــــار إليه يف الفقرة  - 60

ن ترقيي، وممليات التشــــــــــييد غ  املرقي املكاعحا املنثجيا لعمليات الدقوب غ  القاووين، والعمل دو 
ممليات طرد الالجد   20١٩ ا، عضـــــــــــــــال من محايا جماري املياه. وتتايدت قالب الر ي األوب من مام 

الســـــــــــــــوري  ساميا، ال   ُررت  شـــــــــــــــواغل  يديا واعتقارهم إم اإلقاما القاووويا. ويف مدة حاالت، مل يتل  
 الالجدون إقةارا مسبقا قبل طردهم.

ويف م ىلر  روكســــــــل ال الث  شــــــــةن دمم مســــــــتقبل ســــــــورق واملنةقا املعقود يف آذار/مارس، الذي  - 6١
 الي  دوالر  7اســـتضـــاعه االملاد األورو  وشـــاركت يف رائســـته األمم املتحدة، تعثد املشـــاركون  دعي  و 

ك لبنـان،  تقدة قدرها للجمثوريا العر يـا الســـــــــــــــوريا واملنةقـا، مبا يف ذلـ 20١٩ الي  يورو( لعـام  6.2)
. و كــد رئيس الوزرال احلريري، الــذي تر س الوعــد اللبنــاين،  ن احلــل 20١8 ليون دوالر مقــاروــا  عــام  ٥.2

الوحيد يتم ل يف العودة ا منا لالجد  إم  لداهنم األصــــــــليا، وعقا للقواو  واملعاهدات الدوليا، و كد من 
 ون الالجد  لنجاص  ي مبادرة ممليا تكفل مودة النازح  جديد التتام احلكوما قلعمل مي مفوضـــــيا شـــــ

 السوري  ا منا.
وتعثـــدت ، آذار/مـــارس 3١مليون دوالر حد  33٤و عـــادت اجلثـــات املـــا ـــا  هنـــا صـــــــــــــــرعـــت  - 62

 2020. ووصـــــــــــــــل حجم التمويل الذي التتم املا ون  تقدميه لعام 20١٩مليون دوالر لعام  ٥30  تقدد
مليون دوالر. ووصــــــــــــــلت وســــــــــــــبا ىلويل قةا لبنان لالســــــــــــــتجا ا ألزما الالجد   2٩8وما  عده إم  و 

مليون دوالر، من  صــــــــــــــل  ٤02يف املائا، حيث وصــــــــــــــلت املبالغ املتوعرة إم  ١٥ ( إم20١7-2020)
مليون دوالر من األمواب الواردة يف  2١3 ليون دوالر، مبــــــا يف ذلــــــك  2.6الةلــــــب اإلســــــايل البــــــالغ 

 . 20١8ليون دوالر من األمواب املرّحلا من مام م ١8٩و  20١٩ مام
ويســـــــــــــــــان/  ريـــل، واعقـــت حكومـــا لبنـــان واألمم املتحـــدة ملى ىلـــديـــد عرتة تةبي  إطـــار  2٥ويف  - 63
للســماص  وضــي إطار  202١حد مام  2020-20١7للفرتة  من  جل لبناناالســرتاتيجل املتحدة  األمم

 . 2020 هدان التنميا املستداما، ال  يُتوقي إجنازها يف مام  جديد يتوالم  دقا مي الرؤيا الوطنيا لتحقي 
  

 أمن وسالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - اثلثا 
واصـــــــــــــــلت اليوويفيل مراجعا قةةثا األمنيا وتدا  ها الراميا إم الوقايا من املخاطر والتخفيف  - 6٤

منثا، قلتنســــي  الوثي  مي الســــلةات اللبناويا. وحاعتت القوة امل قتا ملى قنوات اتمــــاب وتعاون قويا مي 
ملدوي  واألعراد العســـــــــكري  . وُ جريت ىلارين  منيا القتبار مد  اســـــــــتعداد املوظف  اقوات األمن اللبناويا

ل جالل  و االوتقاب إم  ماكن  قر  ح  وشـوب  زما. وظلت التدا   األمنيا المـارما مةبقا يف منةقا 
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العرقوب )القةار الشـــرقل(، ومشلت اســـتخدام جمموما مراعقا مســـلحا  ثنال التنقالت الرتيا ملوظفل األمم 
  ع ا من  مضال عري  األمم املتحدة القةري إم منةقا العرقوب. ١١7املتحدة. ويسرت القوة امل قتا إيفاد 

وواصــلت القوة امل قتا رصــد ســ  الدماو  املرعوما  مام احملاكم العســكريا اللبناويا ضــد  شــخاص  - 6٥
ُيشــــتبه يف ضــــلومثم يف التخةيق لشــــن هجمات قة ة ملى القوة امل قتا  و يف ارتكا م تلك ا جمات. 

آذار/مارس  شـــــــــــــــةن ا جوم الذي تعّرم له يف  ٥لعســـــــــــــــكريا الدائما جلســـــــــــــــات يف ومقدت احملكما ا
وكذلك يف دمو  تتعل   نيا ، حفتا ســـــالم ات عون للقوة امل قتا يعملون يف الوحدة اإلســـــباويا 2007 مام

. ومن املقرر مقد اجللســـــــــــــــات املقبلا يف هات  20١٤ارتكاب ممل إرها  رُععت يف كاوون ال اين/يناير 
جلســــــــــاد  قر  للنتر يف الةعن الذي قدمه  20١٩ قر/مايو  2١ىلوز/يوليه. وُمقدت يف  ٥الدموي  يف 

. 2008 حد اجلناة األر عا املداو  يف قضـــــــــــــيا الشـــــــــــــرور يف تنفيذ هجوم قة  ملى القوة امل قتا يف مام 
مارس ملى شـــــخي ُيشـــــتبه /آذار 3ىلوز/يوليه. و لقل القبل يف  2املقرر  ن تُعقد اجللســـــا املقبلا يف  ومن

ّنت ملى القوة امل قتا يف   قر/مايو  27يف ضـــــــــــــــلومه يف القضـــــــــــــــاق ال الث املتعلقا  جمات قة ة شـــــــــــــــُ
حتيران/يوويه،  حيلت القضـــــــاق إم قاضـــــــل  3. ويف 20١١كاوون األوب/ديســـــــمو   ٩ىلوز/يوليه و  26 و

ر اجللســـــــا املقبلا يف قضـــــــيا ا جوم الذي تشـــــــرين األوب/ كتو  23التحقي  األوب. ومن املقرر  ن تُعقد يف 
ّن يف مام  يرلندي  ملى  عراد ات ع  للقوة امل قتا و د  إم مقتل اثن  من حفتا الســـــــــــالم األ ١٩80شـــــــــــُ

 وإصا ا آقر  روص جرال إطالق النار مليثم.
  

 انتشار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - رابعا 
عردا من األعراد العســـــــــــــــكري ، من  ينثم  ١0 2٩2وام القوة امل قتــا حتيران/يوويـه،  لغ ق 2٤يف  - 66

موظفا دوليا، من  ينثم  23٥ لدا من البلدان املســـــــادا  قوات  و  ٤3امر ة )أســـــــا يف املائا( من  ٥٤٩
يف املائا(. وكان قوام  27امر ة ) ١٥7موظفا مدويا وطنيا، من  ينثم  ٥8٤يف املائا(  و  3٥امر ة ) 83

عرداً من جممور األعراد  7١7لبحريا التا عا للقوة امل قتا م لفاً من ست سفن، وطائرَي هليكو رت، و القوة ا
مراقباً مســــــــــكرقً  ٥3يف املائا(. إضــــــــــاعًا إم ذلك، يعمل  3امر ة ) 2١العســــــــــكري  التا ع  للقوة،  ينثم 

يف املائا(، لد  عري  املراقب  يف لبنان،  6ات ع   يدا األمم املتحدة ملراقبا ا دوا، من  ينثم ثالث وســــال )
و ضــــــــــعون إلشــــــــــران القوة امل قتا من انحيا العمليات. وتشــــــــــال املر ة األملى مرتبا يف صــــــــــفون األعراد 
العســــــــــكري  منمــــــــــبا  رتبا مقدم   ما املر ة األملى مرتبا يف صــــــــــفون األعراد املدوي  عإهنا تشــــــــــال وظيفا 

 . ٥-ن  رتبا
، تواصـــل القوة امل قتا احلفاظ (20١8) 2٤33و  (20١8) 2٤36م القرارين وىلشـــيا مي  حكا - 67

ا يتعل   فثم الواليا ملى آليا للرصد والتقييم واإل الغ من  دال سيي الوحدات العسكريا، ويشمل ذلك م
وتقدد الدمم لتنفيذها، والقيادة والتحكم، والتدريب واالوضــــــــــــباي، واإلمداد مبقومات البقال، والمــــــــــــحا. 
وتقّيم القوة امل قتا اســــــــتعداد الوحدات وقدرهتا ملى تنفيذ املثام املســــــــندة إليثا عيما يتعل   مايا املدوي . 

إم تقديرها تقييما منثا  ١١ قلي لدان مســــادا  قوات، و ممليا تقييم لوحدات من تســــي  ١٥وُ جريت 
 درجا ُمرضـــــــيا  و  ملى. ومن  جل مواصـــــــلا ملســـــــ   دال  قّدرهتاممتازة،  ما التقييمات املتبقيا عقد   درجا

هذه الوحدات، تعاجل القوة امل قتا ال ارات احملددة يف جماب تكنولوجيا املعلومات واالتمـــــــــــــــاالت وكذلك 
 اللوجستيات.

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2436%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
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 السلوك واالنضباط -خامسا  
مل تتل  القوة امل قتا وال مكتب منســــــــ  األمم املتحدة اخلاص لشــــــــ ون لبنان،  ي ادمالات تتعل   - 68

قالســــــــتاالب  و االوتثاك اجلنســــــــي . وواصــــــــلت البع تان تنفيذ وتعتيت التدا   الراميا إم مني االســــــــتاالب 
دا املخاطر يف لبنان. وواصـــــلتا  يضـــــا تقدد إحاطات إم القادة واالوتثاك اجلنســـــي ، وتقييم التا ات يف  ي

العســـــكري  من إمكاويا مســـــاللتثم يف مســـــائل الســـــلوك واالوضـــــباي. وواصـــــلت شـــــبكا مني االســـــتاالب 
واالوتثاك اجلنسي  يف لبنان ال  يديرها عري  األمم املتحدة القةري، والفري  العامل املعب قلعنف اجلنسل 

ذي يضــم منتمات غ  حكوميا دوليا ووطنيا، إمالم ا تمعات احملليا مبعاي  الســلوك املتوقي واجلنســاين ال
 ن يتقيـّـد  ــا موظفو األمم املتحــدة، وتعتيت ا ليــا ا تمعيــا لتقــدد الشـــــــــــــــكــاو   ــدن التوميــا إلجرالات 

لقوة امل قتا ومكتب اإل الغ من سيي  شــــــكاب ســــــول الســــــلوك ال  يبديثا  عراد األمم املتحدة. وواصــــــلت ا
منسـ  األمم املتحدة اخلاص لشـ ون لبنان الرتوييف لبيدا ممل م مرة تتسـم قلتجاوس والشـموليا، مي الرتكيت 
 ملى وضي اسرتاتيجيا للوقايا هتدن إم احلمايا من التحرش اجلنسل وغ ه من  شكاب السلوك احملتور.

  
 املالحظات - سادسا 

 ا يا األوليا ال  اُيذت ملعاجلا احلالا االقتمــاديا، مي التســليم  ضــرورة إوب  رحب قخلةوات اإل - 6٩
 ذب متيد من اجلثود لوضــي لبنان ملى مســار مســتدام. وإن امتماد قةا الكثرقل وإمداد مشــرور امليتاويا 
 الوطنيـا يـدالن ملى التقـدم الـذي ميكن  ن ملرزه حكومـا لبنـان  روص من املســـــــــــــــ وليـا املشـــــــــــــــرتكـا واحللوب
التوعيقيا. و شـــــــــــــــيد قجلثود املك فا ال  يبذ ا جملس الوزرال للتوصـــــــــــــــل إم اتفاق  شـــــــــــــــةن  عل ا االت 

(، و ح ـــه ملى معـــاجلـــا اجلواوــب ٥3الفقرة ، S/2019/237األولويـــا ال  حـــددهـــا يف  يـــاوـــه الوزاري ) ذات
تشـــكيل ا يدات التنتيميا املرتبةا  ه، لكفالا تنفيذه  شـــكل كامل. وللمضـــل قدما يف املعلقا، مبا يف ذلك 

قةا اإلصـــــــالص، عإوب  شـــــــجي الوملان ملى االضـــــــةالر  نشـــــــاي  دوره الرقا  البالغ األديا  دن تعتيت 
 ق الةائف.املساللا والشفاعيا. كما  دمو قيادة لبنان إم اال راي يف حوار سياسل  ّنال والتقيد قتفا

احلالا االقتمـــــــاديا يف لبنان هتديدا كب ا الســـــــتقرار البلد. ويف هذا الســـــــياق، يعّد تنفيذ تشـــــــكل و  - 70
امل ىلر االقتمــــــــــــادي للتنميا من قالب اإلصــــــــــــالحات ومي ”االلتتامات ال  قةعثا لبنان ملى وفســــــــــــه يف 

  وفوس املست مرين.ضرورة ملّحا لتجنب تدهور احلالا  ك ر عةك ر وقل  ال قا يف “الشركات
 ســــاســــيا الســــتقرار لبنان واملنةقا.  (2006) ١70١ويتل اســــتمرار التتام سيي اجلثات قلقرار  - 7١

ير عاالســـــــتمرار يف مدم االمت اب وارتكاب االوتثاكات يتيدان من فاطر وشـــــــول حاالت التوتر وقةة التقد
ا إم  مماب مدائيا. و حث الةرع  ملى مضــــامفا جثوددا للتقيد ملى  كمل  واحتماب تمــــعيدها وملوّ 

من  جل إداما وتوطيد عرتة ا دول ال  ســــــادت قالب الســــــنوات املاضــــــيا.  (2006) ١70١وجه قلقرار 
تحدة دمَم اجلثود الراميا إم تبديد  جوال التوتر من قالب احلوار، واغتناَم الفرص لبنال وســـتواصـــل األمم امل

 ال قا، وقلَ   يدا م اتيا لتسويا املتامل الكامنا،  دن دمم التوصل إم وقف دائم إلطالق النار.
لواقعا مشاب اخلق و الحظ  ن القوة امل قتا مل تستةي  عُد الوصوب إم سيي األماكن ذات الملا ا - 72

. (2006) ١70١األزرق عيما يتعل  قكتشـــــــان األوفاق ال  تعو اخلق األزرق وتشـــــــكل اوتثاكا للقرار 
للتةكد و دمو اجلي  اللبناين إم التعجيل يف عت  وإجناز سيي التحقيقات الضـــــــــــروريا ملى اجلاوب اللبناين 

حوادث مماثلا يف املستقبل. وتتل القوة امل قتا  ي من  ن األوفاق مل تعد تشكل هتديدا لدمن، ومني وقور 

https://undocs.org/ar/S/2019/237
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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ومكتب منســــــ  األمم املتحدة اخلاص لشــــــ ون لبنان ملى  هبا االســــــتعداد لتقدد املســــــامدة مند الةلب. 
عيا لكفالا  ن تســــتةيي القوة امل قتا و جدد دموي للســــلةات اللبناويا واجلي  اللبناين إم  ذب جثود إضــــا

 تنفيذ واليتثا ملى  كمل وجه.
وإوب  شـــــــــجي  قوةا الةرع  ملى التوصـــــــــل إم اتفاق  شـــــــــةن كيفيا املضـــــــــل قدما  و حل وقاي  - 73

اخلالن احلاليا ملى طوب اخلق األزرق. عاألمماب األحاديا اجلاوب يف هذه املناط  تمــــعّ د حاالت التوتر 
األزرق و ب تفاديثا. و كرر دموي الةرع  إم االستعاوا إم  قمى حد ممكن  رتتيبات  ملى طوب اخلق

االتمــــاب والتنســــي  ال  توعرها القوة امل قتا. وســــيواصــــل كلد من املنســــ  اخلاص لشــــ ون لبنان ورئيس  ع ا 
 وغ ذلك ا دن.القوة امل قتا وقائد قوهتا جثوددا الستكشان الفرص مي الةرع   دن إحراز تقدم لبل

وما زلت  شــــعر قلقل  الشــــديد من اســــتمرار مللي  الةائرات اإلســــرائيليا عوق األراضــــل اللبناويا،  - 7٤
يف ذلك مللي  الةائرات املقاتلا، مما يســـــــــــــبب الكرب للمدوي  اللبناوي ، ال ســـــــــــــيما يف جنوب لبنان.  مبا

. ويســاورين القل   يضــا (2006) ١70١ وللقراروتشــّكل ممليات التحلي  هذه اوتثاكا للســيادة اللبناويا 
من اســــتمرار احتالب جي  الدعار اإلســــرائيلل لشــــماب قريا الاجر واملنةقا املتاأا  ا مشاب اخلق األزرق، 

ودموي إســـــــــــرائيل إم  ن توقف اوتثاكاهتا  يف اوتثاك للقرار. و كرر إداو  لكل اوتثاك للســـــــــــيادة اللبناويا،
 األزرق.  للمجاب اجلوي اللبناين وتسحب قواهتا من مشاب الاجر واملنةقا املتاأا  ا مشاب اخلق

وتكتســـــــــــــــل حريا القوة امل قتا يف التنقل يف سيي   ال منةقا مملياهتا وملى كامل امتداد اخلق  - 7٥
األزرق  ديا حيويا. وي ســــــفب  وه  عد مضــــــل قرا ا ســــــنا ملى ا جوم ملى حفتا الســــــالم يف  لدة جمدب 

طلب املتيد من  زون، مل تُبلجملغ األمم املتحدة  رعي  ي دمو  جنائيا ضــــــــد  ي من املثاس ، وقد واصــــــــلت
املعلومات املستكملا  شةن هذه املسةلا. و كرر دموي السلةات اللبناويا إم الوعال قلتتامثا كفالا سالما 

  عراد القوة امل قتا ومدم إماقا حريا تنقلثم واحملاسبا الكاملا ملن يعتدي ملى حفتا السالم. 
نتار البحري    لبنان وإسرائيل ال يتاب ممدرا وإوب  شعر قلتفاؤب من  وه، ملى الرغم من  ن ال - 76

لت الســـلةات اللبناويا إم موقف موحد  ذا الشـــةن، و رحب مبســـامل الد لوماســـيا املكوكيا  للتوتر، توصـــّ
ال  تبذ ا الوالقت املتحدة للحموب ملى التتامات من الةرع  للدقوب يف مفاوضات يف سبيل التوّصل 

تحدة مســــــتعدة لدمم الةرع   نال ملى طلبثما وتيســــــ ا  ذه اجلثود، و ان جاهت إم حل هنائل. واألمم امل
 لبذب مسامّل احلميدة يف سبيل ذلك.

ويشــــــّكل امتالك  ســــــلحا غ  مةذون  ا قارق وةاق ســــــيةرة الدولا، قمرتان متكرر من حتب  - 77
، ويتواصــــــل (2006) ١70١ل وفســــــه وسامات مســــــلحا  قر  من غ  الدوب اوتثاكا مســــــتمرا للقرار 

 يضـــا ُورود ادمالات  شـــةن ممليات وقل  ســـلحا  شـــكل غ  مشـــرور إم اجلمامات املســـلحا غ  التا عا 
تقارير للدولا يف لبنان، وهو  مر ي   قلقا قلااً. ومي  ن األمم املتحدة ليس  وســـــــــــــــعثا التحق  من هذه ال

 مـــــورة مســـــتقلا، عإن ممليات النقل املذكورة، إذا ثبتت صـــــحتثا، ميكن  ن تشـــــكل اوتثاكا قة ا للقرار 
 (2006) ١70١. وإوب  دمو الدوب األمضـــــــــــــــال إم  ن تفل قلتتاماهتا مبوجب القرار (2006) ١70١

 مبني  يي  و تتويد  ي كياانت  و  عراد يف لبنان أبسلحا وما يتمل  ا من متاد. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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ومالوة ملى ذلك،  دمو حكوما لبنان إم اياذ سيي اإلجرالات الضـــــــــــــــروريا لضـــــــــــــــمان التنفيذ  - 78
، (2006) ١680 و (200٤) ١٥٥٩ الكــامــل لدحكــام ذات المـــــــــــــــلــا من اتفــاق الةــائف والقرارين

تةالب  نــــــتر سالص كل اجلمامات املسلحا يف لبنان، حد ال تكــــــــــــون هنــــــــــــاك  ي  سلحــــــــــــا يف البلد  ال 
 لبناويا  و سلةا غ  سلةتثا.  سلحا الدولا ال غ 
و دمو حكوما لبنان إم االلتتام  ســــــــــــياســــــــــــا النةي قلنفس ال  يتبعثا لبنان، مبا يتف  مي إمالن  - 7٩

 عبدا، كما  دمو سيي األطران اللبناويا واملواطن  اللبناوي  إم الكّف من املشــــــــــــاركا يف النتار الســــــــــــوري 
ل للمقـــاتل  ووقـــلا للعتـــاد احلر  مو احلـــدود اللبنـــاويـــا وغ ه من النتامـــات يف املنةقـــا. و دي  -ن  ي تنقـــل

 .(2006) ١70١السوريا يف اوتثاكا للقرار 
و رحب قجلثود ال  يبذ ا اجلي  اللبناين دمما لبســـــــق ســـــــلةا الدولا  مـــــــورة دائما. وال ينبال  - 80
ثود املبذولا من  جل تعتيت األمن و ســــق ســــلةا الدولا ملى طوب احلدود الشــــماليا والشــــرقيا  ن تُ ب للج

من زقدة وجود القوات املنتشــــــــرة يف منةقا ممليات القوة امل قتا. و شــــــــكر الدوب األمضــــــــال ال  تعثدت 
مار الوزاري مل ىلر روما  دمم وشــر الفوق النموذجل ىلشــيا مي ما جال يف البيان املشــرتك المــادر من االجت

ال اين. وي ســـــــــفب مدم إحراز تقدم يف مبادرة الفوق النموذجل، و دمو حكوما لبنان، مي اســـــــــتمرار الدمم 
املقدم من القوة امل قتا وا تمي الدويل، إم إيالل األولويا لتفعيل الفوق،  دن زقدة اوتشار اجلي  اللبناين 

 يف جنوب لبنان. 
رار املناقشــــات    اجلي  اللبناين والقوة امل قتا  شــــةن النقل التدر ل ملســــ وليات و رحب قســــتم - 8١

ى مي  حكام القرار  . و شـــــجي ملى (20١8) 2٤33القوة البحريا إم القوات البحريا اللبناويا، مبا يتمشـــــّ
 ن تتوم القوات البحريا اللبناويا مســـ وليات القوة البحريا  مـــورة جتئيا يف املد  القمـــ  مبا يتناســـب مي 
القدرات احلاليا. و حث اجلي  اللبناين  يضــا ملى وضــي المــياا النثائيا للخةا الةويلا األجل الراميا إم 

 األمضــــال ملى دمم قةا اوتقاب ممليا ومســــتداما، تعتيت وتةوير قدراته البحريا. و واصــــل تشــــجيي الدوبَ 
 .(20١8) 2٤33ىلشيا مي  حكام القرار 

و رحب قّياذ متيد من التدا    ايا كب   وشـــــــــــــةا التثريب مو املعا ر غ  الشـــــــــــــرميا يف لبنان.  - 82
ســــــ  مراقبا احلدود ملني التثريب وزقدة اإليرادات اجلمركيا. وســــــيواصــــــل و حث احلكوما ملى مواصــــــلا مل

مكتب املنســــــــــ  اخلاص الدموة إم امتماد اســــــــــرتاتيجيا متكاملا إلدارة احلدود، وتعتيت التنســــــــــي  عيما    
 السلةات املعنيا أبمن احلدود وقلش ون التجاريا.

ســــــــــلحا. ومي ل ذلك قةوة هاما  و التمــــــــــدي و ثب ملى اوضــــــــــمام لبنان إم معاهدة  ارة األ - 83
 لتدع  األسلحا غ  املشرور واوتشارها يف البلد. 

و ؤكد جمددا  ديـا املضـــــــــــــــل قدما يف تنفيـذ تعثـد الرئيس قلدموة إم مقـد حوار وطب لتحـديد  - 8٤
قيادهتم و ن تضــــــــم اســــــــرتاتيجيا للدعار الوطب. ومن املثم  ن يتوّم اللبناويون زمام هذه العمليا و ن تكون  

يا مي التتامات البلد الدوليا. وينبال تنفيذ القرارات  سيي األطران وتكون شــــــــــــاملا ومســــــــــــتداما ومتمشــــــــــــّ
الســـــا قا املنب قا من جلســـــات احلوار الوطب املتعلقا  نتر ســـــالص اجلمامات غ  اللبناويا وتفكيك القوامد 

 االوتفاضا.  -يادة العاما وعت  الق -العسكريا التا عا للجبثا الشعبيا لتحرير علسة  

https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680%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/2433%20(2018)
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و شـــــــــعر قحلتن لوعاة الســـــــــيد حســـــــــان الضـــــــــيقا  ثنال احتجازه، و رحب إبصـــــــــدار وزيرة الداقليا  - 8٥
والبلدقت تعليمات لفت  ملقي ، ينبال له  ن يكون شــــــــامال وذا ممــــــــداقيا، ملى النحو الذي دمت إليه 

  مم ل  املفوضا الساميا حلقوق اإلوسان.
السلةات اللبناويا إم تقدد الدمم إم ا يدا الوطنيا حلقوق اإلوسان يف لبنان وجلنا الوقايا و دمو  - 86

من التعذيب املرتبةا  ا. وميكن لتفعيل تلك ا ليا، إذا ما توّعرت  ا املوارد الكاعيا،  ن تدمم الســــــــلةات 
ذلك يف  ماكن االحتجاز. و انشــــد اللبناويا يف ضــــمان االمت اب ألحكام اتفاقيا مناهضــــا التعذيب، مبا يف 

  يضا الرئيس  ن ينتّم املراسم لي دي  مضال هذين الكياو  ا ام  اليم .
و شـــجي جملس الوزرال ملى النتر ملى وجه الســـرما يف قةا العمل الوطنيا املقرتحا  شـــةن تنفيذ  - 87

 وتقدد الدمم الكايف  ا. (2000) ١32٥قرار جملس األمن 
وحيتى تعامل لبنان  كرم وحســن ضــياعا العتت  مي الالجد  الســوري  الذين يســتضــيفثم م قتاً  - 88

قلتقدير ملى وةاق واســــي يف ا تمي الدويل واألمم املتحدة. وســــتواصــــل األمم املتحدة دمم لبنان يف تلك 
املســـــــــّلم  ه  ن هذه الضـــــــــياعا مل تكن  دون تكلفا ملى لبنان. و دمو الســـــــــلةات اجلثود ال  يبذ ا. ومن 

والقو  السياسيا اللبناويا، ملى المعيدين الوطب واحمللل، إم  نب التمرحيات التحريضيا ال  من شةهنا 
اجبا واحلفاظ  ن تتيد من حدة التوترات    ا تمعات املضــيفا والالجد . ومراماة اإلجرالات القاووويا الو 

ملى كراما الالجد   مر مثم عيما تعمل األمم املتحدة والشـــــــــــــــركال الدولي  جمتمع  ملى هتيدا الترون 
ى مي  املواتيا لعودة الالجد  ا منا والكرميا والةوميا، ملى وةاق  وســـــــــي وملى  و مســـــــــتدام، مبا يتمشـــــــــّ

 ان واملنةقا. الرغبات ال  يعرب منثا غالبيا الالجد  السوري  يف لبن
ولوال التتام اجلثات املا ا املســــــــــتمر، ما كاوت اســــــــــتجا ا األمم املتحدة ألزما الالجد  يف لبنان  - 8٩

ممكنا ملى مد  الســنوات ال ماويا املاضــيا. و شــكر الســخال الكب  الذي   دته اجلثات املا ا الدوليا مرة 
 االلتتامات املتعددة السنوات.  قر  يف م ىلر  روكسل ال الث، مبا يف ذلك من قالب 

وعيما يتعل  خبةا لبنان لالســــــــــــتجا ا لدزما،  انشــــــــــــد اجلثات املا ا توع  التمويل املرن لتمك   - ٩0
الشـــــركال يف ا اب اإلوســـــاين من تلبيا االحتياجات احليويا املتعّلقا قحلمايا، وال ســـــيما يف ســـــياق املســـــائل 

 اخلاصا قلعشوائيات.
جلثود الراميا إم ملســــ  احلالا األمنيا يف فيم امليا وميا لالجد  الفلســــةيني  و شــــيد و رحب ق - ٩١

قلتنســـــي     اجلي  اللبناين والفمـــــائل الفلســـــةينيا للتوصـــــل إم اتفاق  ذا الشـــــةن. و شـــــجي الفمـــــائل 
احمليةا  ه.  الفلســـــــــــــــةينيا ملى التقيد  ذلك االتفاق للحفاظ ملى  من ســـــــــــــــكان املخيم والبلدات اللبناويا

و شـعر قالمتنان العمي  ل قا الدوب األمضـال، وتعثداهتا األق ة، والتتامثا املسـتمر قحرتام كراما الالجد  
الفلســةيني  وحقوقثم. وهذا التمويل قلغ األديا لضــمان االســتقرار يف فيمات الالجد  الفلســةيني  يف 

تشــايل الالجد  الفلســةيني  يف الشــرق األدن )األووروا( من لبنان، ولتمك  وكالا األمم املتحدة إلغاثا و 
مواصــــــــلا تقدد اخلدمات األســــــــاســــــــيا دون اوقةار. ومن شــــــــةن ذلك  ن يتي  لدووروا احلفاظ ملى كراما 

 الالجد  الفلسةيني  وحقوقثم واملسادا يف ملقي  االستقرار يف املنةقا. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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دا أبعراد مســـــــــــــــكري  ومعدات يف القوة امل قتا وعري  و مرب من تقديري جلميي البلدان املســـــــــــــــا - ٩2
املراقب  يف لبنان و شــجعثا ملى زقدة مدد النســال يف صــفون األعراد العســكري  يف القوة امل قتا. و شــكر 
منســـقل اخلاص لشـــ ون لبنان، الســـيد قن كو يت ، وموظفل مكتبه  ورئيس  ع ا القوة امل قتا وقائد قوهتا، 

ديل كوب، واألعراد املدوي  والعســكري  يف القوة امل قتا العامل  ملت قيادته  و مضــال عري   اللوال ســتيفاوو
 األمم املتحدة القةري. 
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 املرفق األول
القيود املفروضةةةةةةةةةةةةةة علو حريةةةة تنقةةةل قوة األمم املتحةةةدة املؤقتةةةة يف لبنةةةان يف الفرتة من   

 2019حزيران/يونيه  24شباط/فرباير إىل  18
 
آذار/مارس، امرتضـــــــــــــــت طري  عري  مراقيب لبنان كتلت  قرســـــــــــــــاويت  قلقرب من  ليدا  ١١يف  - ١

)القةار الشـــــــــــــرقل(. ومل يكن هناك  عراد مدوي   و مســـــــــــــكري  يف املنةقا. واســـــــــــــتةوفت الدوريا مثمتثا 
مي قســـــــتخدام طري   اذا. ووعقا للجي  اللبناين، كان مالك األرم قد قةي الةري  مقب وشـــــــوب وتار 

كاووا يســـــتخدموهنا وميرون مو ممتلكاته. ومقب هذا احلادث، ســـــّ ت القوة امل قتا   نالســـــكان احمللي  الذي
مرة يف األســـــــبور. وتعمل القوة امل قتا  يضـــــــا مي رئيس  لديا  ليدا للتوصـــــــل إم حل  ١8دورقت يف  ليدا 

 الةري .  ادائم عيما يتعل   ذ
يرتدي مال س مدويا ســـــ  مركبا ات عا للقوة امل قتا قرب ُكوو  آذار/مارس، امرتم عرد  ١٤ويف  - 2

)القةــار الار (. و عــد ذلــك، قةعــت مركبــات الةري   مــام وقلف مركبــا القوة امل قتــا. و  لغ الفرد الــذي 
كــان يرتــدي مال س مــدويــا  عراد القوة امل قتــا أبوــه ينبال  م اوتتــار اجلي  اللبنــاين ملراعقتثم ليتمّكنوا من 

واصـــلا ســـ هم. و عد مضـــل ثالث  دقيقا،   لاثم الفرد وفســـه أبوه ميكنثم مواصـــلا ســـ هم. و ُ لغ اجلي  م
آذار/مـــارس، اجتمعـــت القوة امل قتـــا مي رئيس  لـــديـــا كوو  الـــذي قـــاب إوـــه  ١8اللبنـــاين مبـــا وقي. ويف 

ر من تسي  الدورقت يتااضى من سلوك األشخاص الذين قةعوا الةري . ووم  القوة امل قتا قالمتنا  لن
ملى الةرق الضــــــيقا. ومقب هذا احلادث، قامت القوة امل قتا  تســــــي  دورقت  مــــــورة مســــــتقلا يف كوو  

 ست مرات يف األسبور دون وقور  ي حادث آقر. 
آذار/مــارس، قــا لــت دوريــا ات عــا للقوة امل قتــا جممومــا  طفــاب تقف ملى الةري  قرب  27ويف  - 3

الار (. ومنــدمــا حــاولــت الــدوريــا االلتفــان توقفــت مركبتــان قلف الــدوريــا وقةعتــا وادي جيلو )القةــار 
الةري . ّو حاولت الدوريا االلتفان مرة  قر . وجنحت  وم املركبات ال الث ال   ّلفت منثا الدوريا 

مدويا ظثر  30 و  20يف ماادرة املنةقا، ولكن املركبت  ال اويت  مل تســـــــــــتةيعا املاادرة المرتام سي من 
 ُعيـد قيـام املركبت   قةي الةري . والتقق اجلمي صـــــــــــــــورا للـدوريـا وحـاوب البعل عت    واب مركبـات القوة 

دقائ ، تفّرق اجلمي وىلكنت  ١0امل قتا. وقد حّذر  حد الرجاب الدوريا من العودة إم القريا. و عد حوايل 
آذار/مارس، اتمــــــــــــــلت القوة امل قتا  28وقي. ويف  الدوريا من مواصــــــــــــــلا مثمتثا. و ُ لغ اجلي  اللبناين مبا

قد  وقفوا الدوريا ألهنم رؤوا  عل  عرادها يلتقةون صورا “  ضعا  والد”مبختار وادي جيلو الذي قاب إن 
داقل القريا، وهو ادمال تنفيه القوة امل قتا. و مرب املختار من اســـــــتنكاره تمـــــــرن األعراد احمللي ، إال  وه 

دث كان اتعثا. و عد ذلك، ســّ ت القوة امل قتا دورقت  شــكل مســتقل يف وادي جيلو  صــر ملى  ن احلا
 تسي مرات يف األسبور دون وقور  ي حادث آقر. 

ويسان/  ريل، اقرتب  ر عا  عراد يرتدون مال س مدويا من مراكت املراقبا امل قتا التا عا للقوة  ٩ويف  - ٤
(، ومرّعوا من  وفســــــــــثم أبهنم مناصــــــــــر من حتب ل. و  لغ األعراد امل قتا قلقرب من راميا )القةار الار 

دوريا القوة امل قتا أبن مراكت املراقبا امل قتا موجودة ملى ملكيا قاصــــــــا، و ذا الســــــــبب، ال يســــــــم  للقوة 
امل قتا أبن تكون يف ذلك املكان من دون مراعقا اجلي  اللبناين  و الشـــــــــــــــرطا احملليا. و  لغ األعراد حفتا 

وظّلت الدوريا مند مراكت املراقبا امل قتا وحاولت االتمــــــاب “. ملى مســـــــ وليتثم”لســـــــالم  هنم يف املنةقا ا
قجلي  اللبناين دون  ن تنج  يف ذلك  ّ اوتقلت إم موقي آقر قريب حيث ىلّكنت من االســــــــــتمرار يف 
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ا م قتا يف راميا ســت مرات يف مراقبا املنةقا. ومقب هذا احلادث، قامت القوة امل قتا إبوشــال مراكت مراقب
  األسبور، استةامت منثا اإلشران ملى كامل املنةقا املشار إليثا  ماله.

 قر/مايو،  وقف عرد مبال س مدويا دوريا لفري  مراقيب لبنان مند البوا ا الشـــــــــــــــرقيا ملرع   ٥ويف  - ٥
عقا لتعليمات رئيس  لديا يف ميرتون )القةار الار (. وقاب الفرد إوه، و “  قضـــــــــــــــر  ال حدود”منتما 

مارون الراس )القةار الار (، ينبال للجي  اللبناين  ن يراع  عري  مراقيب لبنان ملى تلك الةري  ملديدا. 
واتمــــــــــــــلت الدوريا  رئيس  لديا مارون الراس الذي  كد  ن هذا الةلب قد ورد من اجلي  اللبناين. و كد 

وة امل قتا  اجا إم مواعقا اجلي  اللبناين املســـــــــــــــبقا لتســـــــــــــــي  اجلي  اللبناين تلك التعليمات، وهل  ن الق
دورقت ملى تلك الةري . ومقب هذا احلادث، اتمـــــــــــــــلت القوة امل قتا  رئيس  لديا مارون الراس، الذي 
قاب إوه كان قد طلب من عري  مراقيب لبنان إاثرة املســائل املتعلقا إباتحا الوصــوب مي اجلي  اللبناين وليس 

ات احملليا. وات عت القوة امل قتا هذه املســـةلا مي اجلي  اللبناين، الذي  وضـــ   وه ُيســـم  للقوة مي الســـلة
امل قتا وعري  مراقيب لبنان  تســـــي  دورقت يف املوقي و ن احلادث قد وقي ألن الشـــــخي املوجود مند البوا ا 

 دورقت ملى هذه الةري  موظف حدي ا وتنقمــــــه اخلوة. ومقب هذا احلادث، قامت القوة امل قتا  تســــــي 
مرة. وقد قام عري  مراقيب لبنان،  ١٥مرة، وقلتنســـــــــــــــي  الوثي  مي اجلي  اللبناين  3٤ مـــــــــــــــورة مســـــــــــــــتقلا 

  قر/مايو.  23قالشرتاك مي القوة امل قتا واجلي  اللبناين،  تقرة املوقي يف 
قةـــــار الار ( قــــاعلــــا  قر/مــــايو،  وقف حــــاجت للجي  اللبنـــــاين قلقرب من كفرا )ال ١0ويف  - 6

مســـــــــــــكريا ات عا للقوة امل قتا تتةلف من ســـــــــــــيارة مدويا ومركبا ململ لوحا من لوحات األمم املتحدة تنقل 
 عرادا مســــكري  قادم  حدي ا إم لبنان يف إطار تناوب الوحدات. و وضــــ  اجلي  اللبناين  ن الســــيارات 

ال وجودها يف املنةقا. و عد ســـــــــــامت  وومـــــــــــف الســـــــــــاما، املدويا التا عا للقوة امل قتا ملتاق إم مراعقا  ثن
ىلّكنت القاعلا من مواصـــــــــلا ملرّكثا مي انقلت  من انقالت األعراد املدرما التا عا للقوة امل قتا. ومقب هذا 

 مرة يف األسبور يف املتوسق. ٥2احلادث، سّ ت القوة امل قتا دورقت يف كفرا 
يبب )القةار الشــــــــــرقل( دوريا كاوت تضــــــــــم عري  مراقيب لبنان  قر/مايو،  وقف فتار   2٩ويف  - 7

قلقرب من  ليدا )القةار الشـرقل( ومنعثا من دقوب القريا. وحّذر املختار  عراد الدوريا قائال إوه كان من 
املمكن  ن يكون رد ععـل  هـل القريـا مـدائيـا لو  ن الـدوريـا دقلـت القريـا، وذلـك الوتمـاجثم من ســـــــــــــــ  

وارمثا الضــيقا. وســةب  عراد اجلي  اللبناين، الذين اّتمــل  م املختار، عري  مراقيب لبنان من املركبات يف شــ
ســبب دقوله القريا دون إ الغثم،  جا  ن القوة امل قتا هل املســ ولا من تســي  دورقت ملى طوب اخلق 

مضل ساما، راع  اجلي  األزرق، يف ح   ن اجلي  اللبناين هو املس وب من توع  األمن يف القريا. و عد 
 قر/مــايو، اجتمعــت القوة امل قتــا مبم ل  من  3١اللبنــاين دوريــا عري  مراقيب لبنــان إم قــارق القريــا. ويف 

اجلي  اللبناين وقد شـــددوا ملى ضـــرورة التنســـي  معثم مســـتقبال لتســـي  الدورقت يف  يبب. ومقب هذا 
 ثالث مرات يف األسبور يف املتوسق.احلادث، سّ ت القوة امل قتا دورقت يف  يبب 
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 املرفق الثاين
 تنفيذ حظر توريد األسلحة  

 
 2٤33يتضـــــــــــــــّمن هــذا املرع  تقريرا من تنفيــذ حتر توريــد األســـــــــــــــلحــا وعقــا لقرار جملس األمن  - ١
ال  تقضل أبن تتخذ  (2006) ١70١من القرار  ١٥فقرة ، الذي  شار عيه جملس األمن إم ال(20١8)

سيي الدوب ما يلتم من تدا   ملني قيام رماقها  بيي األســلحا وما يتمــل  ا من متاد إم  ي كيان  و عرد 
مل قتا  و تتويده  ا،  و اســـتخدام  راضـــيثا  و الســفن يف لبنان من غ  من  ذن له حكوما لبنان  و القوة ا

 .ال  ترعي ملمثا  و طائراهتا يف ذلك
وتواصـــــــــل األمم املتحدة العمل مي الدوب األمضـــــــــال  شـــــــــةن االدمالات املتعلقا  نقل األســـــــــلحا  - 2

 من هذا القبيل.  (2006) ١70١واجلثود املبذولا للتعامل مي اوتثاكات للقرار 
، وممال قلةلب الذي قّدما رئيس الوزرال اللبناين (2006) ١70١من القرار  ١٤ووعقا للفقرة  - 3

، واصــــــــــــلت القوة البحريا التا عا للقوة امل قتا تقدد املســــــــــــامدة إم القوات البحريا اللبناويا يف 2006مام 
رصــد احلدود البحريا واملناعذ احلدوديا البحريا اللبناويا من طري  القيام  عمليات حتر  ري واملســامدة يف 

ب غ  املةذون  ه لدســلحا  و ما يتمــل  ا من  متدة إم لبنان من طري  البحر. وقالب القيام مني الدقو 
إجرال من إجرالات االســـــــتيقان  ّدت إم قيام الســـــــلةات  2 76٥ ذلك،  جرت القوة البحريا  ك ر من 

 ممليا تفتي . ومل ت د هذه األوشةا إم كشف  ي  اوالت للتثريب. 80١اللبناويا  تهال 
، يتع  ملى سيي الدوب  ن تتخذ ما يلتم من (2006) ١70١من القرار  ١٥وىلشيا مي الفقرة  - ٤

تدا   ملني، يف سلا  مور،  يي  و تتويد  ي كيان  و عرد يف لبنان أبســــــــــــلحا وما يتمــــــــــــل  ا من متاد من 
 األووار.  كل
نا من قيام الدوب األمضـــــــــال  تتويد األماوا العاما  - ٥ وســـــــــون تســـــــــتفيد تقارير األمم املتحدة احملســـــــــّ

مبعلومات ذات صــــــلا ومفمــــــلا من مبيعات  و إمدادات األســــــلحا واألمتدة ذات المــــــلا و/ و تقدد  ي 
 تدريب تقب  و مسامدة إم  ي كيان يف لبنان غ  تلك ال   ذن  ا حكوما لبنان. 

ــــاب األطران ممومــــا للقرار و  - 6 ــــدمم امت   ميي  (2006) ١70١تتــــّل األمم املتحــــدة ملتتمــــا  
من  ١٥ حكامه و تعتيت تةبيقه. وينةب  ذلك ملى تنفيذ حتر توريد األســـــــــــــــلحا املفروم مبوجب الفقرة 

  ، وملى  ي قرار سيعتمده ا لس يف هذا المدد.(2006) ١70١القرار 
وإوب  تةلي إم مواصــــــلا احلوار مي ا لس والدوب األمضــــــال عيه، من  جل تعتيت هدعنا املشــــــرتك  - 7

 .(2006) ١70١املتم ل يف التنفيذ الكامل للقرار 
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 املرفق الثالث
أوجه الكفاءة والفعالية بني قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ومكتب منسةةةةةةةةةةةق األمم   

 املتحدة اخلاص لشؤون لبنان 
 
 20١8كاوون األوب/ديســـــــــــمو   3١مةفا ملى رســـــــــــال  املوجثا إم رئيس جملس األمن امل رقا  - ١
(S/2018/1182 تتخذ قوة األمم املتحدة امل قتا يف لبنان ومكتب منســــــــــ  األمم املتحدة اخلاص لشــــــــــ ون )

 لبنان قةوات من  جل زقدة التنسي  عيما  ينثما وتعتيت  وجه الكفالة والفعاليا ىلشيا مي توصياي.
قل اخلاص - 2 ورئيس البع ا وقائد القوة امل قتا التنســـــــــــي  عيما  ينثما من قالب آليا  وقد مّتز منســـــــــــّ

، وتقييم التقدم (2006) ١70١رتيا للمضــــــــــــل قدما يف األولوقت االســــــــــــرتاتيجيا للبع ت  لتنفيذ القرار 
احملرز، وإمداد الرســــــائل املشــــــرتكا واملشــــــاركا املتكاملا مي الســــــلةات الوطنيا والشــــــركال الدولي . وتشــــــمل 
جمـــاالت الرتكيت احلـــاليـــا التةورات املتعّلقـــا قحلـــدود البحريـــا واخلق األزرق، و نـــال قـــدرات اجلي  اللبنـــاين 

ل إم وقف دائم وتقدد الدمم له، مبا يف ذلك الدمم املقّدم لقو  اته البحريا، و ذب اجلثود من  جل التوصـــــــــــّ
إلطالق النار. وكذلك يواصــل مكتب املنســ  اخلاص لشــ ون لبنان والقوة امل قتا تنســي  التخةيق حلاالت 

 الةوارئ للتةهب  ا. 
ملســــــــ  ععاليا وكفالة القوة امل قتا  (20١8) 2٤33وممال  ةلب جملس األمن الوارد يف القرار  - 3

ومكتب منســـــــــــ  األمم املتحدة اخلاص لشـــــــــــ ون لبنان، ُ جري اســـــــــــتعرام رتل ملذكرة التفاهم املوقعا    
، قلي إم  ن املذكرة ال تتاب شـــــاملا وتاةل طائفا واســـــعا من ا االت املتمـــــلا 20١8البع ت  يف مام 

ني مذكرة التفاهم ملى تقدد الدمم يف اســـــرتداد تكاليف يف ا االت التاليا  الشـــــ ون  تنســـــي  الدمم. وت
املاليا )املعامالت(، وممليات الشـــرال )لد  القوة امل قتا الســـلةا املفوضـــا ويا ا من مكتب املنســـ  اخلاص 
لشــــ ون لبنان(، وشــــةب  صــــوب مكتب املنســــ  اخلاص والتمــــرن عيثا، وتوع  ملب حمــــي اإلماشــــا، 
يا، وتقدد الدمم عيما يتعّل  قلتكنولوجيا امليداويا، من النتم االحتياطيا إم  وتقدد املشـــــــــــــــورة ا ندســـــــــــــــ
االتمـاالت المـوتيا ووقل البياانت، والتدريب الداقلل، وتقدد الدمم للنقل الوي يف  مماب المـياوا ال  

والنقــل اجلوي للمنســـــــــــــــ  اخلــاص  تتم قــارق إطــار العقود، وتوع  قةي الايــار، وإصــــــــــــــــدار رقي القيــادة،
 ١70١واملوظف  املراعق  له    ر س الناقورة وإســــــــــــــرائيل حلضــــــــــــــور االجتمامات املتمــــــــــــــلا  تنفيذ القرار 

 ، والدمم الةيب، والتخليي اجلمركل. (2006)
جثتثا إم رئيس جملس األمن وقبل ىلديد مقد إ ار مكتب ووعقا للرســـــــــــــــالا ا وفا الذكر ال  و  - ٤

، سيقّدم مكتب املنس  اخلاص تقريرا إم جلنا املقر للعقود قبل 2020املنس  اخلاص يف كاوون ال اين/يناير 
من جثوده الراميا إم إمادة تقييم احتياجاته من احليت املكاين، واســـــــــــتكشـــــــــــان إمكاويا  20١٩هنايا مام 

موقي واحد يف   وت مي غ ه من كياانت األمم املتحدة، والنتر يف ما هو متاص يف الســــــــوق االشــــــــرتاك يف 
التجاريا من  ماكن  ك ر ععاليا من حيث التكلفا. وملقيقا  ذه الاايا،  وشــــــة مكتب املنســــــّ  اخلاص عريقا 

واها، مبا يف ذلك مامال معنيا أبماكن العمل وهو حيرز تقدما يف اســـــتكشـــــان اخليارات املتاحا لتحديد جد
من الناحيا األمنيا. ومن املتوّقي  ن ُ ر  اســــــــــــــتعرام داقلل للخيارات لكل يفيد التقييم الذي ســــــــــــــيجريه 

 املنس  اخلاص لدثر التشايلل لكل قيار و ثره يف مالك املوظف  وملديد  جني سبيل للمضل قدما.
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