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حزيران/يونيه  21خالل الفترة من  (2006) 1701تنفيذ قرار مجلس األمن   
  2018تشرين األول/أكتوبر  26إلى 

  
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة -أوال  

منذ صدور تقريري  (2006) 1701يتضمن هذا التقرير تقييماً شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - 1
(، مبـــا ل  لـــذ تنفيـــذ األة ـــار ا ـــدقة الوارقة ل القرارين S/2018/703) 2018متوز/يوليـــ   13املؤرخ 
. وخالل الفرتة املشــــمولل قالتقرير، الا ا الل ل منعقل امليا  (2018) 2433و  (2017) 2373

ل اجليش اللبناين تعزيز األمن الى طول ا دوق قوة األمم املتحدة املؤقتل ل لبنان هاقئًل قوج  اار. وواصـــــــــ
مع اجلمهوريل العرقيل الســـــــوريل ل ططار قســـــــ  لـــــــيعرة ا  ومل الى .امل األرا،ـــــــ  اللبنا يل. ومع  لذ، 

، تظـــل هنـــا  (2006) 1701فبـــالرمم من تـــال.يـــد .ال العرف  من جـــديـــد الى اللتزار قتنفيـــذ القرار 
التزامــا مل ي ينفــذهــا العرفــان قعــد مبوجــ  القرار، وي  رقز تقــدر ئو إلقيق وقن قائم  طال  النــار ق  

 وطلرائيل.  لبنان
  

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

الــــــــتمر اسدويف النســــــــ  ل منعقل امليا  القوة املؤقتل واملنعقل املمتدة الى طول ا   األزر ،  - 2
آب/أمســـــعس ة  تعر،ـــــا قوريل تاقعل للقوة س ور ل جمدل  4الى الرمم من وقوع ةاقث خعري ل 

وال رئيس قعثل القوة املؤقتل وقائد القوة واملنســقل ا اصــل قالنياقل (. 16زون )القعاع الغريب( )ا ظر الفقرة 
لشـــؤون لبنان الى ات ـــال قائم ق ال العرف  من أجل  زع فتيل التوترا ، وواصـــال ةثهما الى الـــت دار 

 القنوا  القائمل ملعاجلل الشوامل والمتناع ان أي امل يهدق وقن األامال العدائيل.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2018/703
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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قتل رصــــــــد أامال البنايف الا يقور لا جيش الدفاع ا لــــــــرائيل  جنوب ا   وواصــــــــلا القوة املؤ  - 3
متوز/يولي ، شــــــــــــاهد  القوة املؤقتل مقاول   30األزر ، والا أق  طىل توترا  ل ادة منالــــــــــــبا . فف  

مد ي  تاقع  جليش الدفاع ا لرائيل  يعربون ا   األزر  شر  .فر.ال )القعاع الشرق ( مع قديف أشغال 
، مما تسب  ل  شر .ل من “املشمولل قالتحفظا ”فر الى مقرقل شديدة من طةدى املناطق اللبنا يل ة

اجليش اللبناين وجيش الدفاع ا لــرائيل  الى جا   .ل منهما من ا   األزر . و.ان التســلير الرئيســ  
أفرقل الت ــــال  ةدى ققاقا  جيش الدفاع ا لــــرائيل  م ــــوقا ئو اال ا   األزر . واق  تواصــــل 

التاقعل للقوة املؤقتل مع العرف ، ا ســــح  جيش الدفاع ا لــــرائيل  من املنعقل، وواصــــل املقاولون املد ي  
 املهم جنوب ا   األزر .

ول لبعل ةواقث منف لل ط،افيل، شاهد  القوة املؤقتل أللحل صولا جيش الدفاع ا لرائيل   - 4
واةدة الى أفراق تاقع  لل يش اللبناين ول لـــــا منالـــــبا  الى أفراق ئو الشـــــمال، مبا ل  لذ ل مرة 

آب/أمســـعس  14تاقع  للقوة املؤقتل أو مواقع سا. وط،ـــافًل طىل  لذ، أطلق جيش الدفاع ا لـــرائيل  ل 
لـــــــــــــــا قناقل قخا يل، لـــــــــــــــقعا واةدة منها الى األقل اال ا   األزر  ل رميش )القعاع الغريب(، 

ل منعقل متتد جنوب واال ا   األزر . ولــــااد أفراق جيش الدفاع ا لــــرائيل  واجليش  أ،ــــرر النار مما
 اللبناين ل ططفايف ا ريق. وقاما القوة املؤقتل، من خالل فرع الت ال التاقع سا، قتهدئل الو،ع. 

 تها.ا ا 319تشــــــــــرين األول/أ.توقر، لــــــــــ لا القوة املؤقتل  24متوز/يولي  طىل  5ول الفرتة من  - 5
ا تها.ا   208ا تها.ا ارت بها مد يون اربوا جنوب ا   األزر ، تشمل  312قريا لل   األزر ، منها 

ارت بها ألـــــــــــــــالـــــــــــــــاً رااة ومزاراون أملبها ل منعقل مزارع شـــــــــــــــبعا ق فر.ال، ومزاراون يزراون ةقوسم، 
ا )القعاع الشرق (. وارب ا تها.ا مت لل قبئر شعي  قالقرب من قليد 77قالقرب من رميش، و  ليما ول

أفراق من اجليش اللبنـــاين ا   األزر  ل جنوب شـــــــــــــــر  .فر.ال ل  الث منـــالـــــــــــــــبـــا  منف ـــــــــــــــلـــل ل 
أيلول/لبتمرب مع التقاط صور فوتومرافيل لألشغال الا يقور لا جيش الدفاع ا لرائيل . وارب أيضاً  12

تشـــــــــــــــرين األول/أ.توقر و.فر.ال ل  15يب( ل أفراق اجليش اللبنـــاين ا   األزر  ل يـــارون )القعـــاع الغر 
أيلول/لـــبتمرب، ارب ،ـــاقعان من شـــرطل البلديل  25تشـــرين األول/أ.توقر أللـــباب مري معروفل. ول  17

اللبنا يل ا   األزر  ل .فر.ال ل لــيا  أشــغال لتســويل لــعر األرف ذري تنفيذها اال ا   األزر . 
أيلول/لـــــبتمرب مع قيامها ق زالل  3لـــــرائيل  ا   األزر  ل يارون ل وارب  ةفارة تاقعل جليش الدفاع ا 

متوز/يولي ، شــاهد  القوة املؤقتل  ال ل صــياقين قري  يعلقون  30النباتا  الى طول الســياا التق . ول 
 لا طلقا  أ نايف وجوقهم جنوب ا   األزر  قالقرب من ميس اجلبل )القعاع الشرق (. 

ل ل ا تها  اجملال اجلوي اللبناين قشـــــــــــــــ ل يوم  تقريبا، ل ا تها  للقرار والـــــــــــــــتمر  طلـــــــــــــــرائي - 6
تشــــرين األول/أ.توقر، لــــ لا  24متوز/يولي  طىل  5والســــياقة اللبنا يل. ول الفرتة من  (2006) 1701

لـــــــــــــاال. ومثلا العائرا   2 057ع لـــــــــــــااا  التحليق فيها ا تها.ا جويا، قلغ جممو  550القوة املؤقتل 
ل املائل( من ال تها.ا ، وتعزى ال تها.ا  املتبقيل طىل طائرا  مقاتلل  87) 481املســـــــــــرية قدون طيار 

أو طائرا  ي يتســـــــــــــــن إلديد هويتها. واةت ا القوة املؤقتل الى ديع ال تها.ا  لدى جيش الدفاع 
 ا فورا. ا لرائيل  وةثا الى وقفه

https://undocs.org/ar/S/RES/1701 (2006)
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وواصــــــل جيش الدفاع ا لــــــرائيل  اةتالل اجلزيف الشــــــمان من قريل الغ ر ومنعقل جماورة سا تقع  - 7
اــان ا   األزر . ول ة  رةبــا ة ومــل لبنــان قــالقرتات الــذي قــدمتــ  القوة املؤقتــل طىل العرف  ل 

 ومل طلــــرائيل قشــــالن تيســــري ا ســــحاب جيش الدفاع ا لــــرائيل  من املنعقل ا تلل، ي ترق ة 2011 اار
 قعد الى القرتات. 

ول يزال ترليم ا دوق البحريل ق  طلرائيل ولبنان مو،ع خالف. ويؤ.د لبنان أن خ  العواما   - 8
الذي أقامت  طلـــرائيل ق ـــورة ا فراقيل مر ارب مياه  ا قليميل، وهو ل يعرتف ق . واألمم املتحدة ل تعرتف 

 خب  العواما . 
أيضـــــــاً أن طلـــــــرائيل تواصـــــــل ا تها  لـــــــياقت  ان طريق الرصـــــــد ا ل رتوين وأ شــــــعل واّقاى لبنان  - 9

الت ســـــــــــــــس واملراقبل من خالل البنيل التحتيل الا تنشـــــــــــــــرها طىل اجلنوب من ا   األزر  والى امتداق ، 
 وقوالعل األجهزة الا و،عتها الى األرا،  اللبنا يل.

، واصــلا القوة املؤقتل مســاادة اجليش اللبناين ل ط شــايف منعقل (2006) 1701وامال قالقرار  - 10
ق  ا   األزر  وهنر الليعاين خاليل من أي وجوق مري مال ون ق  ألفراق مســــــــــلح  أو أاتدة أو ألــــــــــلحل 

تــل. وقاما القوة املؤقتل واجليش اللبناين قتشغيل خبالف ما هو تاقع   ومــل لبنــان وقــوة األمم املتحدة املؤق
 قاط  5 قعل تفتيش قائمل و  16 شـــاطا منســـقا يومياً، الا تســـيري قوريا  وتشـــغيل  67متولـــع   ما

امليا  ملنع ططال  ال ـــــــــواريحن ل ديع أئايف منعقل العمليا ، مع قيار اجليش  10تفتيش مؤقتل وتنفيذ 
ل املائل من  19للمر.با . ومثل هذا املسـتوى من األ شـعل املنسـقل  سـبل اللبناين ق جرايف فحص اشـوائ  

أ شــــعل امليا  القوة، مع طياليف الاتبار فق  أل شــــعل العمليا  الا م ن تنفيذها قالتنســــيق الو يق مع 
ق الو يق اجليش اللبناين. وواصـــــلا القوة املؤقتل طياليف األولويل لبعش األ شـــــعل العملياتيل الا تنفذ قالتنســـــي

مع اجليش اللبناين، ومنها تســــــــــــيري قوريا  راجلل الى طول ا   األزر  وتســــــــــــيري قوريا  ليليل. و دف 
العس ري قاللتفاقة ال املل من املر.ز  - القوة طىل زياقة طشرا  اجليش اللبناين ل مشاريع التنسيق املدين

 ل أيار/مايو. العس ري جلنوب لبنان، الذي افتتر - ا قليم  للتنسيق املدين
، الى (2017) 2373وةافظا القوة املؤقتل الى الوترية املرتفعل لعمليا ا متشـــــــــــــــيا مع القرار  - 11

. فف  الفرتة من متوز/يوليــ  (2018) 2433من القرار  20النحو الــذي أ.ــد  اليــ  من جــديــد الفقرة 
العملياتيل العســــ ريل شــــهريا،  من األ شــــعل 14 346طىل تشــــرين األول/أ.توقر، أجر  القوة ما متولــــع  

قوريل ل املتولـــــــــ . ول .ل ألـــــــــبوع تقريبا، واصـــــــــلا قوريا  القوة الرا.بل والراجلل  6 782ل  لذ  مبا
يايت ل ديع البلديا  والقرى الواقعل ل منعقل العمليا . وزاق  وترية الزيارا  واجلويل طةداث أ ر امل

طىل املناطق الا لـــــــــــــــبق أن شـــــــــــــــهد  فيها البعثل ادقاً أ.رب من ا واقث أو القيوق الى التنقل. والا 
زا  قوريا  اللـــــــــــــــتعالع اجلوي ترت.ز فو  املناطق الا يتعذر وصـــــــــــــــول الدوريا  الربيل طليها، مثل ا يا

خملفا  ا رب أو األلغار العقاريل ا اصـــــــــــــــل أو التضـــــــــــــــاريس الوارة أو األرا،ـــــــــــــــ  امللو ل قاملتف را  من 
 لألفراق. املضاقة
وواصلا القوة املؤقتل تر.يز أ شعتها العملياتيل الى الدوريا ، ول ليما الدوريا  الراجلل، الى  - 12

الدوريا  الليليل وتعزيز الـــــــت دار اتاقها اجلوي،  امتداق ا   األزر . .ما واصـــــــلا طجرايف ادق .بري من
لــــاال ل  36ةيث زاق  لــــااا  العريان ل رةال  اللــــتعالع النهاريل والليليل شــــهريا من متولــــ  

 لـــــاال ل الفرتة من آ ار/مارح طىل ةزيران/ 54و  2017الفرتة من متوز/يولي  طىل تشـــــرين األول/أ.توقر 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
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. ول تزال القوة املؤقتل الى 2018ة من متوز/يولي  طىل أيلول/لـــبتمرب لـــاال ل الفرت  63طىل  2018يو ي  
ات ـــــــــال و يق قاجليش اللبناين من خالل اجتمااا  شـــــــــهريل وأ شـــــــــعل املياتيل مشـــــــــرت.ل، و.ذلذ ققاقة 

 اجملتمعا  ا ليل، أللباب منها معاجلل أي ةساليا  لدى اجملتمعا  ا ليل.
املواقع الا يزام فيها جيش الدفاع ا لـــــرائيل  وجوق ألـــــلحل وق  وواصـــــلا القوة املؤقتل رصـــــد  - 13

ل  (2006) 1701إلتيل مري مال ون لا ل منعقل امليا  القوة، ول نها ي تالةظ ا تها.ا  للقرار 
 تلذ املواقع خالل الفرتة املشمولل قالتقرير.

ةالل ألفراق  ملون ألــــــلحل صــــــيد ل ا تها   195ولةظا القوة املؤقتل ل لــــــيا  أ شــــــعتها  - 14
، معظمها ل مناطق قســـــــــــــــعرة وقليدا وميس اجلبل ولـــــــــــــــرقا )ديعها ل القعاع (2006) 1701للقرار 

يش اللبناين ق ل ةاقث. .ما أارقا لل يش اللبناين ان شــــــواملها الشــــــرق ( ويارون. وأخعر  القوة اجل
آب/أمســـــــــعس ل صـــــــــور )القعاع الغريب(  11طزايف التقارير الا أفاق  ق طال  أارية  اريل أ نايف جنازة ل 

 أيلول/لبتمرب. 20ووجوق أفراق مسلح  أ نايف الةتفال  قذ.رى ااشورايف ل 
ما قوج  اار ةريل تنق - 15 ل القوة املؤقتل. والى النحو املب  قالتف ـــــــــــــــيل ل املرفق األول وقد اةرتر

سذا التقرير، قار ،ـــــباطمل من شـــــرطل البلديل أو قاقةمل فليون أو أفراقمل من اجملتمعا  ا ليل ل قعش ا ال  
 ق يقاف قوريا  القوة املؤقتل.

ألخرية الا ي ون آب/أمســــــــعس ةاقثمل من أخعر ا واقث الى مدى الســــــــنوا  ا 4ووققع ل  - 16
ش  اً يرتدون مالقس مد يل ق يقاف قوريل للقوة  20أفراق القوة املؤقتل طرفاً فيها، و لذ ة  قار ةوان 

م و ل من أرقع مر.با  ل قريل جمدل زون، قداوى أن ةفظل الســــــــــالر .ا وا يلتقعون صــــــــــورا فوتومرافيل. 
لـــدوريـــل مبعـــار ، وططال  النـــار الى ا نت  من وأ نـــايف ا ـــاقث، قـــار اـــدة أفراق قتحعيم  وافـــذ مر.بـــا  ا

املر.با  أ نايف فاولتهما فش املوقن، وصـــــــــــ  البنزين الى مر.بل مما أشـــــــــــعل النريان فيها. وأصـــــــــــي  أةد 
ةفظل الســــالر قاخل املر.بل  رو  طفيفل. وقار قعش األشــــ اا قالاتدايف الى ةفظل الســــالر، قتوجي  

ل فرق آخر من الل ما  طىل قائد الدوريل و،ـــــرق  قع ـــــ ل ولـــــحح   أ نايف فاولت  الولـــــاطل  ل املوقن، ور.ح
ةفظل الســــــــالر قينما .ان الى األرف. وي ي ــــــــ  أيمل من ةفظل الســــــــالر  روت تتعل  العالا الع . 

صـــــــــوب أفراقمل ألـــــــــلحتهم الى أفراق القوة املؤقتل، مبا ل  لذ من مســـــــــافل قريبل، وا تزاوا ألـــــــــلحتهم  .ما
رقا ألــــــــــــــلحلمل و خائر  طالبوا قتســــــــــــــليمها. أو وطلبا الدوريل من اجليش اللبناين توفري قام فوري. ولــــــــــــــر

 ومعدا  من الدوريل، قار اجليش اللبناين ل وقا لةق ق ااقة معظمها.
آب/أمسعس قالشد العبارا  الاتدايف الى القوة  9وأقان جملس األمن ل قيا   ال حف  املؤرخ  - 17

م ـــــــــــــــداقيل لتحديد الظروف قدقل. وأاز  القوة إلقيقها الداخل  ل  املؤقتل وقاا طىل طجرايف إلقيق  ي
أيلول/لـبتمرب. وأجر  الشـرطل العسـ ريل للقوة إلقيقا يقيإم طجرايفا  أفراق األمم املتحدة وأاز  ه   25

ل أيضـــــاً تقريرا مؤقتا ان التحقيق. وةثا القوة املؤقتل اجليش اللبناين الى ط.مال إلقيق . وأ.د رئيس البعث
وقائد القوة للمحاورين من ة ومل لبنان الى ،ــرورة طجرايف إلقيق .امل وفالــبل اجلناة، وه  رلــالل أايد 
تال.يدها ل املقر. وواصلا القوة املؤقتل قوريا ا العاقيل ل جمدل زون، قالتنسيق الو يق مع اجليش اللبناين، 

أ.توقر. وأاز  .لتا الدوريت  قون /تشـــــــــــــــرين األول 8أيلول/لـــــــــــــــبتمرب. وأجريا قوريل  ا يل ل  25ل 
 ةواقث. ولتواصل القوة املؤقتل طجرايف قوريا  ااقيل ل هذا املوقع.
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وقا ،ــــــــــافل طىل ا اقث املذ.ور أاال ، ةاول أفراق يرتدون مالقس مد يل، ل ادة منالــــــــــبا ،  - 18
قمل .ان اجليش اللبناين والقوة متوز/يولي ، ةاول أفرا 7اللـــــــتياليف الى ممتل ا  خاصـــــــل قالقوة املؤقتل. فف  

املؤقتـــل ق ـــــــــــــــــدق توقيفهم ل .فر.ال اللـــــــــــــــتياليف الى ةـــالـــــــــــــــوب فمول من قوريـــل تـــاقعـــل للقوة. ول 
متوز/يولي ، قار ادة أفراق ل ايتا الشـــــــــع  )القعاع الغريب( قســـــــــد العريق الى قوريل وةاولوا لـــــــــرقل  13

راق ل شـــــبعا )القعاع الشـــــرق ( قالخذ قعاقل أيلول/لـــــبتمرب، قار أةد األف 6جهاز ات ـــــال للـــــل  . ول 
  ا.رة من آلل ت وير ختص القوة املؤقتل. وقار اجليش اللبناين ل وقا لةق ق ااق ا.

وواصـــــــــــــــلـا القوة املؤقتـل وفريق املراقب  ل لبنـان قوريـا مـا ل املنـاطق ا يعـل مبواقع املنظمـل مري  - 19
ملوجوقة قالقرب من ا   األزر ، ةيث أجريا ما متولــــــــــــــع  ، ا“أخضــــــــــــــر قال ةدوق”ا  وميل اللبنا يل 

قوريا  الـــتعالع جوي شـــهريا. واق  وقوع ادة ةواقث  10قوريل راجلل و  20قوريل را.بل و  200
قتوقين الدوريا ، قاما القوة املؤقتل ل  “أخضـــــــــــــــر قال ةدوق”ل أيار/مايو قار فيها أفراق من منظمل 

اقع ه  مروة  وايتا الشــــع  ولبو ل )ديعها ل القعاع الغريب( واديســــل متوز/يولي  قتفتيش أرقعل مو  21
أيلول/لــــــــــبتمرب قتفتيش  ال ل مواقع ط،ــــــــــافيل، واةد منها ل لبو ل وا نان ل  27)القعاع الشــــــــــرق (، ول 

ايرتون ).المها ل القعاع الغريب(. و ظراً ألن ديع املواقع تقع ل مل يل خاصــــــــــــــل، فقد أجريا امليا  
 .(2006) 1701فتيش قالتنسيق الو يق مع اجليش اللبناين. وي تالةقظ ا تها.ا  للقرار الت
والى الرمم من ا واقث املذ.ورة آ فا، الا العالقل ق  الســـــــــــــ ان ا لي  والقوة املؤقتل طذاقيل  - 20

القوة تنفيذ مشاريع لريعل األ ر لدام قس  للعل الدولل ل اجلنوب واملسامهل ل طىل ةد .بري. وواصلا 
 قبول القوة.

والى النحو املب  ل مرفقا  تقاريري الســـــاققل،  فذ  القوة املؤقتل ديع التوصـــــيا  الا ا تهى  - 21
التقيد قاألولويا  الا م ن تنفيذها وه  تواصــــــــل  2017طليها اللــــــــتعراف اللــــــــرتاتي   للقوة ل اار 

 (.S/2017/202ا دقة خالل اللتعراف )ا ظر 
وواصـــــل م ت  منســـــق األمم املتحدة ا اا لشـــــؤون لبنان والقوة املؤقتل التحاور مع الســـــلعا   - 22

 قالــــــــــــم مؤمتر روما الثاين، املعقوق ل آ ار/اللبنا يل لضــــــــــــمان املتاقعل املنالــــــــــــبل لالجتماع الوزاري املعروف 
، مبا ل  لذ التزار لبنان قزياقة قوار ووجوق اجليش اللبناين ل منعقل امليا  القوة املؤقتل 2018 مارح

من خالل  شــــــر الفوا النمو ج  ولبنايف قدرا  القوا  البحريل. ول متوز/يولي ، ةدق  ا  ومل مب  ل 
ل   يســـــــت در مقرا للفوا النمو ج . وتناقش ا  ومل، قالتنســـــــيق الو يق مع قيا لين )القعاع الغريب( 

 القوة املؤقتل واملنسقل ا اصل قالنياقل لشؤون لبنان، طرائق التنفيذ مع املائ  ا تمل .
وقامــا جلهوق لبنــان الراميــل طىل قنــايف قــدرا  القوا  البحريــل اللبنــا يــل، وقــالتنســـــــــــــــيق الو يق معهــا،  - 23

فرقـــل العمـــل البحريـــل التـــاقعـــل للقوة املؤقتـــل امليـــا  الارتاف البحري ل ديع منعقـــل العمليـــا   فـــذ  
لفينل الا أوقفا  2 890لفينل يوميا. ومن جمموع السفن البالغ  25البحريل، ةيث أوقفا ما متولع  

 امل الفا . وها منوالتحقق من خل 745خالل الفرتة املشمولل قالتقرير، قاما السلعا  اللبنا يل قتفتيش 
وإلتفظ القوا  البحريل اللبنا يل ق ورة  ريل ملياهها ا قليميل من خالل فعا  الراقار الساةليل  - 24

تشـرين األول/أ.توقر، ة ـلا الى شـهاقة لسـفينل  ا يل صـا ل لمي ار م ن  12الثماين التاقعل سا. ول 
.لتا الســـــــفينت  الا صـــــــدر  شـــــــهاقا  ألطقمها   لـــــــاال. طل أن 48أن تظل ل البحر لفرتة ت ـــــــل طىل 
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ختضـــــــــــعان ةاليا لل ـــــــــــيا ل. ول تزال القوا  البحريل تفتقر طىل القدرا  الالزمل للعمل ملســـــــــــافل تزيد الى 
 ميال  ريا من الساةل، قسب  مياب السفن املنالبل. 12
ل طىل قنايف قدرا  القوا  وواصـــــــــــــــلا فرقل العمل البحريل التاقعل للقوة املؤقتل قام اجلهوق الرامي - 25

قورة تدريبيل  دف طىل إلســـ  املعايري التشـــغيليل املشـــرت.ل أل شـــعل  389البحريل اللبنا يل ان طريق طجرايف 
الرصد والتوقين. وتستعرف ا  ومل ا يارا  املتاةل لزياقة قدرا ا البحريل، مبا ل  لذ  شر أفراق  ري  

الى أاتدة ط،ـــــافيل. وتعمل القوة املؤقتل مع اجليش اللبناين ملناقشـــــل  متفرم ، وطجرايف التدري ، وا  ـــــول
 7 ا عوا  املفضيل طىل و،ع خعل شاملل وامليل لتعزيز القوا  البحريل. والى النحو املعلوب ل الفقرة

مشــــــــــــــفواا قتوصــــــــــــــيا  ل هذا ال ــــــــــــــدق ل ططار تقريري ، لــــــــــــــالقدر تقييما (2018) 2433من القرار 
 القاقر. العاقي

 
 ترتيبات األمن واالتصال -باء  

تشرين  18أيلول/لبتمرب و  6التضافا القوة املؤقتل ا ن  من الجتمااا  الثال يل، و لذ ل  - 26
. وواصــل (2006) 1701األول/أ.توقر،  وقشــا خالسما مســائل الت ــال والتنســيق وا تها.ا  القرار 

رئيس البعثل وقائد القوة أيضـــــاً الت ـــــال مع العرف  قشـــــ ل  نائ  لتيســـــري التوصـــــل طىل ةلول مقبولل من 
العرف  للمنــاطق املتنــازع اليهــا الى طول ا   األزر ، وأ.ــد الى تــداقري قنــايف الثقــل، من قبيــل و،ــــــــــــــع 

مـــا  مرئيـــل الى ا   األزر . وأجرى أفراق القوة املؤقتـــل فـــاق ـــا   نـــائيـــل متواترة مع .ـــل من اجليش اال
اللبناين وجيش الدفاع ا لــرائيل  قشــالن مســائل من قينها الرتتيبا  الت تي يل الراميل طىل ا د من التوترا  

 زر .املت لل قت رر ال تها.ا  أو وقوع ةواقث معينل قالقرب من ا   األ
وما زالا مســــــــــــــاللل طقامل م ت  ات ــــــــــــــال تاقع للقوة املؤقتل ل تل أقي ، طلــــــــــــــرائيل، تثار لدى  - 27

، الا طقامل 2008الســــــــــــــلعا  ا لــــــــــــــرائيليل. والى الرمم من موافقتها الى اقرتات القوة املؤقتل ل اار 
 امل ت  معلقل.

مري ا  وميل وو.ال  األمم املتحدة  وواصــلا القوة املؤقتل التنســيق مع ة ومل لبنان واملنظما  - 28
الا تسااد ل قنايف قدرا  املؤلسا  الوطنيل  مايل املد ي . والتمر  القوة أيضاً ل تدري  أفراقها من 
أجل .فالل التاله   مايل املد ي  املعر،ــــــ   عر العنن البدين الوشــــــيذ. فف  آب/أمســــــعس، يســــــر  

قيع ل مرجعيون )القعاع الشــرق ( ألفراق قوى األمن الداخل  لدف القوة اقد ةلقل امل مد ا  ال ل ألــا
قنايف القدرا  الوطنيل الى ا مايل، تضـــــــــــمنا التدري  الى مراااة اجلا   اجلنســـــــــــاين وةقو  ا  ســـــــــــان 

ش  ا. وقدر أيضاً التدري   390، قلغ ادق املشار.  ل التدري  2015وا لعاف األون. ومنذ اار 
 ياقيل ملرا.ز الدفاع املدين وأفرقل م افحل ا رائق اللبنا يل ل منعقل امليا  القوة املؤقتل.الى املهارا  الق

وواصلا القوة املؤقتل تدري  األفراق العس ري  واملد ي  ل جمال تعميم مراااة املنظور اجلنساين  - 29
الت افؤ ق  اجلنســــ  الى  عا  ومنع العنن اجلنســــ  املت ــــل قالنزاع واللــــت اقل ل . ووفقاً للــــرتاتي يل 

منظومل األمم املتحدة، ااتمد  البعثل ل آ ار/مارح الــرتاتي يل للت افؤ ق  اجلنســ  للمواف  املد ي  
ل البعثل. وتتمثل طةدى أولويا  القوة املؤقتل ل الت ــــــدي لعدر الت افؤ ق  اجلنســــــ  ق  .بار املواف  

أ.ــد رئيس البعثــل وقــائــد القوة ل اجتمــااــاتــ  مع الســـــــــــــــفرايف والزوار من ول الوةــدا  الا ختــدر قــالقوة. و 
 املسؤول  العس ري  للبلدان املسامهل ققوا  الى أمهيل زياقة ادق النسايف العامال  ل القوة.

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
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 نزع سالح الجماعات المسلحة -جيم  
رز أي تقدر ئو  زع لــــــــــالت اجلمااا  املســــــــــلحل. ول يزال ةزب اه - 30  يعلن الى املأل قال   ي  ر

ةزب اه قد ”آب/أمســـــعس، زام أمين  العار ةســـــن   ـــــر اه أن  14 تفظ ققدرا  اســـــ ريل. فف  
املقاومل ل ”وأن  “ي ون أقوى جيش ل الشــــر  األولــــ ، ل ن  قالتال.يد أقوى من اجليش ا لــــرائيل  ل

أيلول/لبتمرب،  20ول . “مان مضىلبنان، مع ما متتلذ من لالت وأفراق وخربة وقدرا ، أقوى من أي ز 
أياً .ان ما تفعلو   لقعع العريق، فقد ا تهى األمر، وقاتا املقاومل متلذ صــــــواريحن ”قال خماطبا طلــــــرائيل  

ط ا فر،ــــــــــا طلــــــــــرائيل الى لبنان ةرقا، ”وأ،ــــــــــاف قائال ط   . “ققيقل ومري ققيقل وطم ا ا  تســــــــــليحيل
ول رق مباشــر الى  لذ، ةذر رئيس وزرايف  “يور من األيار. فســتواج  طلــرائيل م ــريا وواقعا ي تتوقع  ل

 “ط ا واجهنا ]  ــــرر اهس، فســــيتلقى ،ــــرقًل مميتل ل م ن  ة  ت ــــورها.”طلــــرائيل، قنيام   تنياهو، قائال 
ول يزال التمرار ةزب اه ومري  من اجلمااا  ل ةيازة السالت خارا  عا  ليعرة الدولل يقوإف قدرة 

 نان الى ممارلل لياق ا وللعتها الى طقليمها قش ل .امل.ة ومل لب
والســـــــــــــبع  لل معيل العامل، ل  وقال الســـــــــــــيد  تنياهو ل مالةظا   .رها خالل الدورة الثالثل - 31
توج  ةزب اه لبنايف مواقع لريل لتحويل مقذوفا  مري ”أيلول/لبتمرب، طن دهوريل طيران ا لالميل  27

يتعمــد الـــــــــــــــت ــدار األقريــايف ل قريو  .ــدروع ”وا م ةزب اه قــال ــ   “يقــل التوجيــ ققيقــل طىل قــذائن قق
ول ططار ممارلـــــل ةق الرق ل اجلمعيل العامل، شـــــ   ممثل دهوريل طيران ا لـــــالميل املعلوما  . “قشـــــريل

وقاا  أيلول/لـــبتمرب، رفش وزير خارجيل لبنان، جربان قالـــيل، املزاام 30الا قدمها الســـيد  تنياهو. ول 
تشـــرين األول/أ.توقر  ولل طىل املواقع املذ.ورة، مع طقرار  قالن  1أاضـــايف الســـلذ الدقلومالـــ  طىل القيار ل 

طل أن الســــــيد  تنياهو أ.د ل رق  . “تؤ.د امتال ]هس لقذائن ققيقل … قبيا ا  .ثرية”ةزب اه أقىل 
 ا  تاا السري الفعل .الى  لذ أن أاضايف السلذ الدقلومال  ي يؤخذوا طىل مرفق 

آب/أمســــــــــعس ومفاقها أ    تفظ  19وأ  ر ةزب اه التقارير الوارقة ل ولــــــــــائل ا االر ل  - 32
 مبرافق لالةت از واللت واب، مبا ل  لذ ل الضواة  اجلنوقيل لبريو  والبقاع.

ن اجليش اللبناين وأجهزة أيلول/لـــــــــبتمرب، أفاق  تقارير قال 20ةزيران/يو ي  طىل  1ول الفرتة من  - 33
امليل ااتقال ألشــــــ اا قتهم تتعلق قا رهاب، مبن فيهم أشــــــ اا يشــــــتب  ل ا تمائهم  39األمن  فذا 

ل( وجبهــــل فتر الشــــــــــــــــــار لتنظيم الــــدولــــل ا لـــــــــــــــالميــــل ل العرا  والشــــــــــــــــــار )تنظيم الــــدولــــل ا لـــــــــــــــالميــــ
اطن  لبنا ي  يشــــــتب  ل أهنم آب/أمســــــعس، أةيل طىل القضــــــايف  ا يل مو  1لــــــاققا(. ول  الن ــــــرة )جبهل

قاتلوا فيما لــــــــبق طىل جا   تنظيم الدولل ا لــــــــالميل، ل اجلمهوريل العرقيل الســــــــوريل والعرا ، قتهم تتعلق 
ةزيران/يو ي ، ألقى اجليش اللبناين القبش الى مواطن  لبنيا ي  هارق  من العدالل،  25قا رهاب. ول 

ةزيران/يو ي ، أطلق  26ر قالتحريش الى اشــــــتبا.ا  مســــــلحل. ول ل قعلبذ، لقيامهما  ســــــ  التقاري
تشــــرين األول/أ.توقر، ا تشــــر اجليش  4النار الى أةد اناصــــر قوى األمن الداخل  ل مو ل قالبقاع. ول 

 اللبناين ل قعلبذ اق  تباقل ططال  النريان ق  مسلح  ي يتسن إلديد هويتهم.
خميمــا  الالجئ  الفلســـــــــــــــعينيــل وقوع اــدة ةواقث فليــل. فف  وشـــــــــــــــهــد  ا ــالــل األمنيــل ل  - 34
متوز/يولي ، أصي  ادة أش اا ل خميم الربا الشمان  روت ل منازال ش  يل اةتدما طىل ةد  23

متوز/يولي ، ألقا القوة األمنيل الفلسعينيل املشرت.ل القبش الى  27و  23ططال  النار. ول الفرتة ما ق  
فيهم اق  وقوع ه ما  قالقناقل اليدويل ل خميم الرشيديل قالقرب من صور. ول  ادة أش اا مشتب 
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خميم املّي  ومّي ، اثر الى شــــــ ص ااتقلت  داال أ  ــــــار اه قالقرب من صــــــيدا لالشــــــتبا  ل ،ــــــلوا  ل 
 . متوز/يولي 22فاولل امتيال زايم اجلماال، دال لـــــــليمان، ل وقا لةق مشـــــــنوقا ل مقر اجلماال ل 

أيلول/لــــبتمرب، ااتقلا قوى األمن الداخل  شــــ  ــــا يزام أ   منتســــ  جلماال أ  ــــار اه، ل  14ول 
تشــرين األول/أ.توقر،  15. ول 2017صــيدا، ل لــيا  فاولل امتيال مســؤول قســفارة فلســع  ل اار 

ت أ.ثر من وقعا اشــــتبا.ا  ق  ةر.ل فتر وداال أ  ــــار اه قتل فيها  ســــ  التقارير شــــ  ــــان وجر 
تشـــــرين األول/أ.توقر ان مقتل أةد املقاتل   25شـــــ  ـــــا. وألـــــفر  اشـــــتبا.ا  أخرى وقعا ل  20

تشــــــرين األول/أ.توقر لــــــريان  28وجرت ادة أشــــــ اا آخرين من قينهم فرقان قاجليش اللبناين. وقدأ ل 
ل )محاح( وةر.ل اتفا  لوقن ططال  النار يتضـــــمن  شـــــر أفراق مري مســـــلح  من ةر.ل املقاومل ا لـــــالمي

اجلهاق ا لـــالم  الفلســـعي  واجلبهل الدمقراطيل لتحرير فلســـع  واجلبهل الشـــعبيل لتحرير فلســـع  لرصـــد 
التفا . وألــــــفر القتال ان النزوت القســــــري ملعظم لــــــ ان امل يم، ووقوع أ،ــــــرار قالغل، ووقن امليا  

 الشر  األقىن )األو روا(.  و.الل األمم املتحدة  ما ل وتشغيل الالجئ  الفلسعيني  ل
أيلول/لــــــبتمرب ة  قتل  15ول خميم ا  ا لوة قالقرب من صــــــيدا، تفاقما ا الل األمنيل ل  - 35

ش ص قعد أن أطلق الي  النار اقن اضو قارز ل داال قالل قدر املتعرفل. وأملقا مدارح األو روا ملدة 
تنشـــي  القوة األمنيل الفلســـعينيل املشـــرت.ل ل خميم ا  ا لوة، يور. ول أوائل تشـــرين األول/أ.توقر، أايد 

الا الق املها ل متوز/يولي  ولــــــــــ  توترا  ق  ف ــــــــــيل  فتر ومحاح. وقفعا التوترا  العامل ق  فتر 
 آب/أمسعس. 2ومحاح ةر.ل أمل طىل التول  للم ا ل قينهما ل 

 - الا إلتفظ لا اجلبهل الشــعبيل لتحرير فلســع وي  رز أي تقدر ل تف يذ القوااد العســ ريل  - 36
القياقة العامل وفتر ال تفا،ــــــل، والا ما زالا تنتقص من الســــــياقة اللبنا يل وتعرقل قدرة الدولل الى رصــــــد 

 أجزايف من ا دوق والسيعرة اليها قفعاليل. 
 

 حظر توريد األسلحة ومراقبة الحدود -دال  
ألــــلحل طىل جها  مســــلحل من مري الدول، وه  مســــاللل تبعث  تواصــــل ترقق مزاام قشــــالن  قل - 37

الى القلق قشــدة. ولئن .ا ا األمم املتحدة تالخذ هذ  املزاام مالخذ اجلد، فه  ليســا ل و،ــع يســمر 
سا قالن تتحقق منها قشـــــ ل مســـــتقل. ول ةال  بو  صـــــحل هذ  املزاام، ف هنا لـــــتشـــــ ل ا تها.ا للقرار 

 . ويرق املزيد من املعلوما  ل املرفق الثاين سذا التقرير.(2006) 1701
وتواصلا البالما  ان مشار.ل ةزب اه ل املعار  الدائرة ل اجلمهوريل العرقيل السوريل. والى  - 38

(، أ.د األم  العار  زب S/2018/920) (2004) 1559النحو املشــــار طلي  ل تقريري ان تنفيذ القرار 
أ نا متفقون الى ،ـــــرورة أن تنالى ا  ومل قنفســـــها، ول ن القوى ”أيلول/لـــــبتمرب من جديد  19اه ل 

وجوق ا هنا  يتوقن الى قبول واةتياا ا  وميل ”اف أن ، وأ،ـــــــــــــــ“الســـــــــــــــيالـــــــــــــــيل ل تنالى قنفســـــــــــــــها
أيلول/لبتمرب، أفاق  تقارير قالن  23ول “. طن ما ذري قاملنعقل يرلم م ري لبنان واملنعقل … السوريل

من خالل أ شــــــــعت  ل اجلمهوريل  “يدافع ان األرا،ــــــــ ”رئيس لبنان، ميشــــــــال اون،  .ر أن ةزب اه 
العرقيل الســـــــــــــــوريل. وزرام أيضـــــــــــــــا أن ادقا من املواطن  اللبنا ي  ل يزالون يقاتلون طىل جا   اجلمااا  

 املسلحل املناهضل للح ومل ل اجلمهوريل العرقيل السوريل.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/2018/920
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رلـــــــــالل مؤرخل  والى النحو املشـــــــــار طلي  ل  لذ التقرير  فســـــــــ ، أشـــــــــار املمثل الدائم لليمن ل - 39
( طىل مــا أفيــد قــال ــ  اجتمــاع اقــد ل S/2018/595أمســـــــــــــــعس موجهــل طىل رئيس جملس األمن )آب/ 24
أمسعس ق  األم  العار  زب اه ووفد من ا و ي  اليمني . وأارب ل الرلالل ان قلق  طزايف آب/ 19
قااتبار أن  لذ يشـــــــــــ ل “ مســـــــــــتشـــــــــــارين واملدرق  العســـــــــــ ري  طىل ا قالب ا و ي  قل ةزب اه لل”
، وطل  طىل اجمللس أن يقور، ان طريق جلنل جملس األمن املنشـــــــــــــــالة امال “ ديدا طقليميا واامليا خعريا”

يل الل نل، قالتحقيق ل أ شـــــــــعل ةزب اه الا تشـــــــــ ل  ديدا ول ططار ول”، (2014) 2140 قالقرار
 “.خعريا لليمن، واختا  التداقري املنالبل

أيلول/لــــــــــبتمرب، أجاز جملس النواب اللبناين قا و ا يال ن قالت ــــــــــديق الى معاهدة  ارة  25ول  - 40
ول مري املشــروا  لأللــلحل األلــلحل. وترت.ز املعاهدة الى تعزيز مســؤوليل ا  وما  ل منع النقل والتدا

 خارا ليعرة الدولل. ولي ون لبنان ملزما قا قالغ لنويا ان تنفيذ املعاهدة. 
ول لـــــــيا  امليا  والـــــــعل النعا  مل افحل ا رهاب وال ار، ازز اجليش اللبناين مواقع  الى  - 41

شـــــــــــــــييــد أقراا املراقبــل. ول طول ا ــدوق مع اجلمهوريــل العرقيــل الســـــــــــــــوريــل، قنشـــــــــــــــر أفواا ا ــدوق الربيــل وت
آب/أمسعس، رأح قائد اجليش اللبناين، العماق جوزين اون، اجتمااا لل نل املشرت.ل املسؤولل ان  14

قر ـام  املســــــــــــــــااـدة ل محـايـل ا ـدوق الـذي تنفـذ  الوليـا  املتحـدة األمري يـل واململ ـل املتحـدة لربيعـا يا 
ر.زي ققاادة ريا  اجلويل ل البقاع لتقييم األمن الى طول العظمى وأيرلندا الشـــــــــــماليل ل مر.ز التدري  امل

 ا دوق الشرقيل والشماليل للبنان. 
وازقاق اخنفاف ادق ةواقث ططال  النار ارب ا دوق من اجلمهوريل العرقيل الســـــــــــــــوريل طىل لبنان.  - 42

تقلوا خالل الفرتة من الراايا الســـــــــــــــوري  قد اا 1 006ومع  لذ، تشـــــــــــــــري قيا ا  اجليش اللبناين طىل أن 
شـــــ  ـــــا  16املشـــــمولل قالتقرير لدخول لبنان قعريقل مري قا و يل. وألقا الســـــلعا  اللبنا يل القبش الى 
ةزيران/يو ي   22فيما يت ـــــل قتهري  األشـــــ اا. ول امليا  منف ـــــلل قار لا اجليش اللبناين، قتل ل 

أيلول/لـــبتمرب، تول مواطن  27 الى مشـــارف امل ـــنع شـــ ص يزام أ   مهرب وأصـــي  آخر  روت  ول
تشــــــــرين األول/أ.توقر، أصــــــــي   7لــــــــوري الى مشــــــــارف ال ــــــــويري وأصــــــــي  أرقعل آخرون  روت  ول 

 ش  ان  روت ل ال ويري.
ول ططــار اجلهوق املبــذولــل للت ــــــــــــــــدي لشـــــــــــــــب ــا  ال ــار مري القــا و يــل ارب ا ــدوق ل منعقــل  - 43

ل لبنان األمن ل املنعقل، متشـــــيا مع خعتها الا أقرها اجمللس اسرمل، اال البقاع، ازز  ة وم - قعلبذ
متوز/يولي ، قتل تاجر خمدرا  فل  قارز و ا يل من أاوا    23ةزيران/يو ي . ول  19األالى للدفاع ل 

أيلول/لبتمرب،  25ش  ا. ول  41خالل مارة شنها اجليش اللبناين ل قعلبذ، ألق  فيها القبش الى 
بناين وجرت لـــــــــــــــتل آخرون ل مارة ل اسرمل، ل ة  ألق  القبش الى أةد اسارق . ول قتل جندي ل

هارق   10تشـــــرين األول/أ.توقر الى  1وقا لةق، أفاق  التقارير قالن اجليش اللبناين ألقى القبش ل 
 افحل وقار مب ــــــــاقرة ألــــــــلحل و خائر وخمدرا . وأجرى اجليش اللبناين وقوى األمن الداخل  امليا  مل

 ا رهاب ل مستوطنا  لوريل اشوائيل، ألفر  ان ااتقال ادة أش اا ل ارلال وا ار وةوسما.
 

 األلغام األرضية والقنابل العنقودية -هاء  
واصـــــــــــــــل اجليش اللبناين امليا  طزالل األلغار الى طول ا   األزر  ول املناطق الواقعل جنوب  - 44

شـــــــــــــمولل قالتقرير، أقلغ ان وقوع ،ـــــــــــــحيت  للذخائر مري املنف رة اال هنر هنر الليعاين. وخالل الفرتة امل

https://undocs.org/ar/S/2018/595
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)


 S/2018/1029 

 

10/22 18-19484 

 

الليعاين و،ـــــــــــــــحيل واةدة جنوب هنر الليعاين، ةيث ا ف ر  قنبلل انقوقيل من خملفا  ا رب قالقرب 
أيلول/لــــبتمرب مما ألــــفر ان طصــــاقل أةد الســــ ان ا لي   روت  23من قلدة ةول )القعاع الشــــرق ( ل 

الغريب(  هد  القوة املؤقتل أيضاً ادقا من ةرائق الغاقا  فاقمها وجوق ألغار ل يارون )القعاعخعرية. وشا
وقليـدا وميس اجلبـل وةول )ديعهـا ل القعـاع الشـــــــــــــــرق (، ممـا تســـــــــــــــبـ  ل وقوع اـدة ا ف ـارا  خـارا 

يف مســــر مري تق  الى متوز/يولي ، شــــرع املر.ز اللبناين لألامال املتعلقل قاأللغار ل طجرا 16الســــيعرة. ول 
مليون مرت مرقع من ا دوق الشــــــــماليل الشــــــــرقيل لتحديد املناطق الا ذ  تعهريها، قدام من  120طول 

الفريق اللـــــــتشـــــــاري املع  قاأللغار واملنظمل النروذيل للمســـــــاادة الشـــــــعبيل. وقد تعهد ادة مائ  قتقد  
 أموال أل شعل التعهري وفقا لنتائ  املسر. 

ر لبنان قوصــــــــــــــف  قو جا  تذى للتقدر ل الجتماع الثامن للدول األطراف ل اتفاقيل الذخائر واه - 45
. ومن طدان املبلغ الذي تعهد  ق  2018أيلول/لــــــــــبتمرب  5طىل  3العنقوقيل املعقوق ل جنين ل الفرتة من 

مس القاقمل  زالل الذخائر مليون قولر( الى مدى الســــــــــــــنوا  ا  33قليون لرية لبنا يل ) 50ا  ومل وقدر  
 .2018مالي  قولر( ل ميزا يل اار  5قالي  لرية لبنا يل ) 7.5العنقوقيل، خ ص مبلغ قدر  

وقاما لــــــــــــتل من أفرقل طزالل األلغار التاقعل للقوة املؤقتل وفريقان  قعال الذخائر املتف رة قتعهري  - 46
ا مضاقا لألفراق، مبا ل  لذ ابوة من الذخائر مري لغم 347مرتا مرقعا وتدمري  11 439أرف مساةتها 

املنف رة قالقرب من من ـــــــل للعائرا  العموقيل للقوة املؤقتل ل منعقل امليا  القوة. وجرى ختزين قنبلت  
 من قناقل اساون اثر اليهما ل أةد مواقع القوة ريثما يتم تدمريمها قش ل مالمون. 

زيارة رصـــد لضـــمان اجلوقة طىل أفرقل  58ميجرايفا  املتعلقل قاأللغار وأجر  قائرة األمم املتحدة ل - 47
طةاطل  13طزالل األلغار قالبعثل للتال.د من األمان والفعاليل ل امليا  القوة املؤقتل  زالل األلغار وقدما 

ال ـــــــنع لألمان والتوايل قشـــــــالن األلغار األر،ـــــــيل واملتف را  من خملفا  ا رب واألجهزة املتف رة اليدويل 
 من أفراق األمم املتحدة العس ري  واملد ي . 292لفائدة 

 
 ترسيم الحدود -واو  

رقز أي تقدر ئو ترلـيم ا دوق ق  لبنان واجلمهوريل العرقيل السـوريل أو تعليمها. وي ترق قعد  - 48 ي  ر
ل مزارع شـــــبعا الى النحو رقوق من اجلمهوريل العرقيل الســـــوريل وطلـــــرائيل قشـــــالن التعليم املؤقا  دوق منعق

 (2006) 1701ان تنفيــــــــذ القرار  2007تشـــــــــــــــرين األول/أ.توقر  30املقرتت ل تقريري املؤرخ 
(S/2007/641 .) 

والا املنازال القائمل ق  لبنان وطلـــرائيل الى منعقتقيهما القت ـــاقيت  ا ال ـــت  قون ةل. و .ر  - 49
فاول  طلــــــرائيل لن إلول قون ازمنا الى املضــــــ  ل ”آب/أمســــــعس أن  1رئيس لبنان ل قيان أقىل ق  ل 

ل أ شـــــعل للتنقي  يقور لا  ومت املضـــــ . “اللـــــتفاقة من  روتنا النفعيل وقد قتنا الى مشـــــارف مرةلل التنقي 
 .2017اإلاق يضم  الث شر.ا   ف  قوليل منحها لبنان تراخيص ل .ا ون األول/قيسمرب 

 
 االستقرار السياسي والمؤسسي -زاي  

أيار/مايو، قياقة املشــــــاورا  مع  24واصــــــل رئيس الوزرايف امل لن، لــــــعد ا ريري، منذ تعيين  ل  - 50
أيلول/لبتمرب اقرتاةا  3املعنيل لتش يل ا  ومل اجلديدة. وقدر طىل الرئيس ل ديع الش  يا  السياليل 

 امل لن.  قشالن جملس الوزرايف اجلديد. وقال الرئيس ل قيان أقىل ق  ط   ليواصل مشاورات  مع رئيس الوزرايف
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ل ا  ومــل اجلــديــدة، قاــا رئيس جملس النواب،  بيــ  قري، طىل اقــد اجتمــااــا - 51   وريثمــا تشـــــــــــــــ ــع
مشــــــرت.ل لل ان الربملا يل املعنيل قتشــــــريعا  رئيســــــيل، واق  مشــــــاورا  مع رئيس الوزرايف امل لن، قاا طىل 

قا و ا، منها قا ون  16أيلول/لـــــــبتمرب. وأجاز الربملان ل دلل تشـــــــريعا   25و  24ا عقاق الربملان يوم  
ؤمتر الــدون لــدام التنميــل يتعلق مبعــاهــدة  ــارة األلـــــــــــــــلحــل وقوا   أخرى  ا  صـــــــــــــــلــل  ــدول أامــال امل

وا صـــــــالةا  ل لبنان تتعلق مبعاجلل النفايا ، والولـــــــاطل القضـــــــائيل، والشـــــــفافيل ل جمان النف  والغاز، 
واملعامال  ا ل رتو يل والبيا ا  الشـــــــ  ـــــــيل، وقا ون محايل املبلغ  ان امل الفا . ول تزال املناقشـــــــا  

  يسان/أقريل. 6امال قالبيان ا تام  املؤرخ جاريل قشالن ط شايف آليل ملتاقعل املؤمتر 
أيار/مايو، ورق طىل اآلليل املنشالة لتسويل املنازاا   6واق  ال ت اقا  الربملا يل الا أجريا ل  - 52

طعنا، ي ي در قرار قشالهنا قعد. ول الوقا  فس ، قدما قعثل مراقبل  17ال ت اقيل، اجمللس الدلتوري، 
متوز/يولي  تقريرها النهائ  مشـــــــفواا قتوصـــــــيا  قشـــــــالن معاجلل  17لالإلاق األورويب ل  ال ت اقا  التاقعل

الثغرا  ل األ ظمل الا إل م متويل ا مال  ال ت اقيل وادر التســاوي ل الوصــول طىل ولــائل ا االر، 
ثل الضــويف الى والتمثيل الناقص للمرأة ل الربملان، وقدرا  هيئل ا شــراف الى ال ت اقا . ولــلعا البع
 التحسينا ، مبا ل  لذ النظار النس  اجلديد، والت ويا ل ا ارا، وزياقة لريل الناخب .

واق  مؤمتر روما الثاين، أالنا ادة قلدان تقد  ترباا  ماليل جديدة أو فتر خعوط ائتمان  - 53
. مري أن وترية تنفيذ تلذ لتعزيز اجليش اللبناين وقوى األمن الداخل  متشـــــــــــــــيا مع خععها اللـــــــــــــــرتاتي يل

اللتزاما  اجلديدة تباطال  ل مياب ة ومٍل ت ــــــيغ التفاقا  الثنائيل وتشــــــرف الى تنســــــيق املســــــاادة 
ةزيران/يو ي ، ل واشــــنعن العاصـــمل،  26املتعدقة األطراف. وتواصــــلا قرام  الدام الثنائيل القائمل، ول 

للهيئل املشـــــرت.ل للتعاون العســـــ ري ق   2008نذ اار شـــــار  قائد اجليش اللبناين ل أول اجتماع يعقد م
 الوليا  املتحدة ولبنان. 

ص الربملان متويال سا،  - 54 وي تدخل املؤلــســل الوطنيل  قو  ا  ســان ةيز التشــغيل قعد، ط  ي مل ــإ
مل املتعلقل أيار/مايو اليم  أمار الرئيس. ول الوقا  فســ ، زاق  الشــوا 21وي يؤق أاضــااها املعينون ل 
آب/أمســـعس، الـــتردا  رئيس املر.ز اللبناين  قو  ا  ســـان للـــت واق   16 ريل التعبري ل لبنان. فف  

من ِقبل م ت  جرائم الفضــــايف ا ل رتوين التاقع لقوى األمن الداخل  قشــــالن مشــــار.ل منشــــورة ل ولــــائل 
ري ا  وميل طىل مفو،ــــل األمم آب/أمســــعس، .ت  اإلاق من املنظما  م 17التواصــــل الجتماا . ول 

املتحدة الساميل  قو  ا  سان واملقرر ا اا املع  قتعزيز ومحايل ا ق ل ةريل الرأي والتعبري للداوة طىل 
طقا ل الـــــــتمرار الـــــــتداايف لبنان للنشـــــــعايف. ول وقا لةق، .تبا املفو،ـــــــيل طىل املدير العار لقوى األمن 

ار لبيان شــــواملها قشــــالن القيوق املفرو،ــــل الى ةريل التعبري واملمارلــــا  الداخل  ووزير العدل واملدا  الع
 الا صاةبا  س  التقارير ااتقال قعش النشعايف واملدو  .

املدا  العار ،ـــــد أيلول/لـــــبتمرب، قردما املرافعا  ا تاميل ل قضـــــيل  21و  11الفرتة ق  ول  - 55
ل ا  مل ا اصـــــل للبنان. وقد تعّهد رئيس الوزرايف امل لن، قعد ةضـــــور  افتتات جلســـــا   اياش وآخرين

ر ان فا.مل اللـــــــتماع النهائيل، مشـــــــدقاً الى أمهيل الـــــــتقرار لبنان وأمن ، قالن يتعامل مع ا  م ال ـــــــاق
 “.موقع  .مسؤول مبسؤوليل .املل  مايل البلد واللبنا ي  من”
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من الالجئ  وملتمســـــــــــــ  الل ويف مســـــــــــــ عل  لدى  971 667أيلول/لـــــــــــــبتمرب، .ان  30ول  - 56
من الالجئ  الســــوري   952 562مفو،ــــيل األمم املتحدة لشــــؤون الالجئ  )املفو،ــــيل( ل لبنان، منهم 

 2015جئ  وطال  الل ويف من جنســـــــــــــــيا  أخرى. وقد القا ا  ومل منذ اار من الال 19 105 و
امليا  تســـــــــــــ يل الالجئ  الســـــــــــــوري  اجلدق الا تقور لا املفو،ـــــــــــــيل. أما الخنفاف ل ادق الالجئ  

قائيل الســوري  املســ عل  فيرعزى ألــالــاً طىل الوفيا  العبيعيل والتنقال  الثا ويل وطااقة التوط  والعوقة التل
 طىل اجلمهوريل العرقيل السوريل. 

وتواصلا امليا  اوقة األفراق التلقائيل من الالجئ  السوري ، ةيث قلغ ادق األفراق العائدين  - 57
شــــ ص آخرين طىل  3 600. وااق 2018فرقا ل الفرتة ق  .ا ون الثاين/يناير وأيلول/لــــبتمرب  3 430

ة  فسها ل تنقال  داايل، يّسر ا املديريل العامل لألمن العار اللبناين اجلمهوريل العرقيل السوريل خالل الفرت 
قالتنســـيق مع الســـلعا  الســـوريل. ومع أن املفو،ـــيل ي تشـــار  ل تنظيم امليا  العوقة تلذ، فقد توّلا 
ن تنســــيقها مع املديريل و.ا ا ةا،ــــرة ل .ل  قعل مغاقرة. وقدما املفو،ــــيل الدام طىل الالجئ  العائدي

ل ا  ــــــــول الى الو ائق املد يل وشــــــــهاقا  التعليم ومري  لذ من املســــــــائل البالغل األمهيل قشــــــــالن طااقة 
 التقرارهم ل اجلمهوريل العرقيل السوريل. 

متوز/يولي ، التقى ل قريو  وفد ققلومال  واس ري رول  رفيع املستوى مع مسؤول   26ول  - 58
ل ورئيس الوزرايف امل لن ورئيس الربملان، ملناقشـــــل املباقرة الرولـــــيل قشـــــالن لبنا ي ، من قينهم رئيس اجلمهوري

 اوقة الالجئ  السوري . مث أرالن ان تش يل جلنل تنسيق لبنا يل روليل ل أيلول/لبتمرب. 
ل  68أن  2018ويرذ.ر ل امليل التقييم املقبل ملدى ،ــعن الالجئ  الســوري  ل لبنان لعار  - 59

ل املائل منهم يعيشــــون  51قولرا  يومياً وأن  3.84يعيشــــون إلا خ  الفقر الوط  البالغ  املائل منهم
إلا خ  الفقر املدقع. ول تت اوز  ســـــــبل مقن يتمتعون قا قامل القا و يل ل البلد من الالجئ  الســـــــوري  

متشـــــــــــياً مع ورقل  ق لغايف الرلـــــــــــور وتســـــــــــهيل ا جرايفا ، 2017ل املائل رمم طقرار تعميما  ل اار  27
 ، الذي ارقد ل  يسان أقريل. “قرو.سيل الثاين”الشرا.ل مع لبنان املنبثقل ان مؤمتر 

مــــا قــــدر   2018ةزيران/يو يــــ ، قلغــــا املوارق ا  ســــــــــــــــــا يــــل املتــــاةــــل للبنــــان ل اــــار  30ول  - 60
 267لغا قدر  مليون قولر مقدر من اجلها  املائل ومب 596قليون قولر، يشـــــــــــــــمل مبلغا قدر   1.26

زالا األرقار املبلعغ  . وما2017، ط،افًل طىل أرصدة مرةعلل من اار 2018مليون قولر ملتزقر ق  لعار اار 
والتزاما  متعّهد لا للبنان  2018انها تبّ   ق ـــــــــــــــا ل الو،ـــــــــــــــوت فيما يتعلق قالتمويل املتات قعد اار 

ر.ايف الى الت عي   لول أ.ثر الـــــــــتدامل لغرف مليون قولر، وتقييد لقدرة الشـــــــــ 250يت اوز قدرها  ل
 تلبيل الةتياجا  ا  سا يل واملتعلقل قتحقيق اللتقرار.

ل املـائـل، مببلغ  34ةزيران/يو يـ ، مت متويـل خعـل لبنـان لاللـــــــــــــــت ـاقـل لألزمـل قنســـــــــــــــبـل  30ول  - 61
م من الــــــــــــــتمرار . فعلى الرم2017مليون قولر ررةإل من اار  327مليون قولر، يشــــــــــــــمل مبلغ  918

الدام املقدر من جها  مائل رفيعل املســـــــــــــــتوى طىل لبنان، أقى الع ز ل التمويل طىل ف وا  فوريل ل 
اجملال  الرب اجميل املتعلقل قال حل، وامليا  والنظافل ال حيل، واملالوى، واملساادة الشتويل، املوجهل لالجئ  

 واجملتمعا  ا ليل الا تستضيفهم. 
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ق  ةالل الغموف الا ت تنن ا الل املاليل لألو روا ومدى قدرة الو.الل الى اللتمرار ل وقد أ - 62
تقد  ا دما  األلــــــــــالــــــــــيل، مثل الراايل ال ــــــــــحيل والتعليم، طىل اات ــــــــــاما  واةت اجا  ومظاهرا  

من  37 000أيلول/لبتمرب، فالتات  لذ لنحو  1للميل. فقد فتحا مدارح األو روا أقوالا ل لبنان ل 
مدرلــــــل فرصــــــل متاقعل قرالــــــتهم. والى هامش افتتات ألــــــبوع قورة اجلمعيل العامل الثالثل  65التالميذ ل 

والســــبع ، شــــار.ار ل اجتماع، اشــــرت  ل رئالــــت  .ل من األرقن وأملا يا وتر.يا والســــويد والياقان والإلاق 
روا لرفــا  الالجئ  الفلســـــــــــــــعيني  أيلول/لـــــــــــــــبتمرب، لــدف التشــــــــــــــــديــد الى أمهيــل األو  27األورويب، ل 

مليون قولر ل شـــــــــــ ل تعهدا   122والـــــــــــتقرارهم ل املنعقل. وقد دع الجتماع مبلغا ط،ـــــــــــافيا قدر  
 جديدة للو.الل.

متوز/يولي  تقرير الـــــــــــتعرا،ـــــــــــ  الوط  العوا  األول خالل الجتماع الوزاري  18وقّدر لبنان ل  - 63
املع  قالتنميل املســــــتدامل. وقدر التقرير  ل اامل ان التقدر ا رز ل للمنتدى الســــــيالــــــ  الرفيع املســــــتوى 

إلقيق أهداف التنميل املســــتدامل. وأقرز  ائ  رئيس الوزرايف، مســــان ةاصــــباين، ل ار،ــــ ، التحديا  الا 
،ع تعرتف لبنان، وه   قص البيا ا ، وا اجل طىل تعزيز القدرا  املؤلسيل للقعاع العار، وا اجل طىل و 

 خعل طقائيل. 
  

 أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان -ثالثا  
قاوما قوة األمم املتحدة املؤقتل الى الــــــــــــتعراف خععها األمنيل وتداقريها الراميل طىل الت فين  - 64

ان من امل اطر، خاصل ل أاقاب تلّقيها إلذيرا  قشالن  ديدا  أمنيل، واملا مع السلعا  اللبنا يل 
.ث  الى تنســـــــــــــيق هذ  ا ع  والتداقري. وقد أجريا امليا  أمنيل لختبار مدى الـــــــــــــتعداق املواف  
املد ي  والعس ري  لميجاليف ل ةالل ةدوث أزمل. ول منعقل العرقوب )القعاع الشرق (، التمر تعبيق 

 للتعا ل  رّاح مسلح . تداقري أمنيل مشدقة لتالم  التنقال  الرمسيل ملواف  األمم املتحدة، تضمنا ا
وواصــــلا القوة املؤقتل رصــــد لــــري القضــــايا املرفوال ل ا ا.م العســــ ريل اللبنا يل ،ــــد أشــــ اا  - 65

يرشـــــــــــــتب  ل ،ـــــــــــــلواهم ل الت عي  لشـــــــــــــن ه ما  خعرية الى القوة أو ل ارت الا. واقد  ا  مل 
تعّرف ل  ةفظل لــالر تاقع  للقوة   يســان/أقريل قشــالن اس ور الذي 10العســ ريل الدائمل جلســا  ل 

، ول قضــــيل تتعلق قنيل ارت اب امل طرهايب فرتر 2007املؤقتل .ا وا يعملون ل الوةدة ا لــــبا يل ل اار 
.ا ون   17. ومن املقرر اقد اجللســا  املقبلل قشــالن .لتا القضــيت  ل 2014ملفها ل .ا ون الثاين/يناير 

، الا 2008لقل قالشروع ل تنفيذ ه ور خعري ،د القوة املؤقتل ل اار قيسمرب. ول القضيل املتعاألول/
 تشرين الثاين/ 6طعن ل ا  م فيها أةد اجلناة األرقعل املدا  ، ف ن من املقرر أن ترعقد اجللسل املقبلل ل 

 أيار/ 27  وفمرب. وتتواصـــل التحقيقا  الثال ل قشـــالن اس ما  ا عرية الا ارتر با ،ـــد القوة املؤقتل ل
قنايف الى تعليما  قضــائيل ط،ــافيل صــدر  ان  2011.ا ون األول/قيســمرب   9متوز/يولي  و  26مايو و 

اندما قرتل ا نان من ةفظل الســـــــــــالر  1980قا،ــــــــــــ  التحقيق. ول ةالل قضــــــــــــايا القتل الا وقعا اار 
 مل العســ ريل الدائمل من التاقع  للقوة املؤقتل من أيرلندا رمياً قالرصــاا وأصــي  آخر  روت، فتحا ا 

. ومن املقرر أن 2018تشـــــــرين األول/أ.توقر  22جديد طجرايفا  ا ا.مل واقد  جلســـــــل الـــــــتماع ل 
.ا ون األول/قيســــــــمرب. وأجر  القوة املؤقتل أيضــــــــا متاقعل مع اجليش اللبناين   14ترعقد اجللســــــــل املقبلل ل 

 (.16لفقرة آب/أمسعس الذي وقع ل جمدل زون )ا ظر ا 4قشالن ةاقث 
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 نشر قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان -رابعا  
من األفراق العســ ري   10 519تشــرين األول/أ.توقر، .ان قوار القوة املؤقتل يتاللن من  24ل  - 66

من املواف  الدولي ،  233ل املائل(  و  5امرأة ) 530قلداً مسامهاً ققوا ، من قينهم  41مقدعم  من 
ل املائل(. و.ان  27امرأة ) 155من املواف  املد ي  الوطني ، من قينهم  580امرأة  و  76هم من قين

فرقاً من جمموع  773قوار القوة البحريل التاقعل للقوة املؤقتل مؤلفاً من لـــــــا لـــــــفن، وطائريتق هلي وقرت، و 
مراقباً اســـ رياً  55ىل  لذ، يعمل ل املائل(. ط،ـــافًل ط 4امرأة ) 30العســـ ري  التاقع  للقوة، من قينهم 

ل املائل(، لدى فريق املراقب  ل لبنان،  13تاقع  سيئل األمم املتحدة ملراقبل اسد ل، منهم لــــــــــبع  ســــــــــايف )
 وملضعون  شراف القوة املؤقتل من  اةيل العمليا . 

  
 السلوك واالنضباط -خامسا  

الفرتة املشـــــــــمولل قالتقرير، ي ترق طىل القوة املؤقتل أو م ت  منســـــــــق األمم املتحدة ا اا خالل  - 67
لشــــؤون لبنان أي اقاايفا  تتعلق قاللــــتغالل وال تها  اجلنســــيق . وقد الــــتمر ال يا ان ل تنفيذ وتعزيز 

ف التقييم طىل القعااا  تداقري منع اللتغالل وال تها  اجلنسي . وقاما القوة املؤقتل قسبع زيارا  لغر 
ل منعقل امليا ا لتقييم التغيريا  ل قيئل امل اطر وتقد  طةاطل للقاقة العســــ ري  قشــــالن املســــايفلل الا 
ملضــعون سا فيما يتعلق مبســائل الســلو  وال ضــباط. وواصــلا شــب ل منع اللــتغالل والاتدايف اجلنســي  

ري ططالع اجملتمعا  ا ليل الى معايري الســـــلو  املتوقع أن يتقّيد ل لبنان التاقعل لفريق األمم املتحدة القع
لا موافو األمم املتحدة وولـــائل ا قالغ ان لـــويف الســـلو . وواصـــلا القوة املؤقتل وامل ت  الرتوي  لبيئل 
امل مثمرة تتســــم قالت ا س والشــــموليل، مع الرت.يز الى ا مايل من التحرش اجلنســــ  ومري  من أشــــ ال 

 املمنوع طتيا  . السلو 
  

 المالحظات -سادسا  
قاماً لتحقيق اللتقرار ل البلد، أرهي  قالقياقا  السياليل وديع األةزاب السياليل ل لبنان  - 68

أن تع إل مبا تبذل  من جهوق لتشــــــــــــ يل ة ومل ت ون شــــــــــــاملل لل ميع. فالزخم ل ا ا   ديد ا و.مل 
الربملا يل ذ  صــو   ل ــان لبنان ل   يتســ  ل  اللــتفاقة قال امل  املؤلــســيل الذي توّلد ان ال ت اقا 

من خريعل العريق املتعلقل قالدام الدون الا صــيغا ل املؤمترا  الا ارقد  ل روما وقاريس وقرو.سـل. 
ولقد ةان األوان لنبذ ا الفا  وت ثين ا وار وتغلي  امل ــــــــــــلحل الوطنيل الى الاتبارا  الســــــــــــيالـــــــــــل 

قد من التحل  قالرمبل ل التســـويل  ذاق قالـــم مشـــرت ، و ن  خعر  داق الشـــلل املؤلـــســـ   يل. ولا زق
 والدلتور.  1989والتع يل قتش يل ة ومل ت ون التوازن امل رعح ل اتفا  العائن لعار 

فق مع وأهي  أيضـــا قالســـلعا  املقبلل أن تواصـــل لـــيالـــل النالي قالنفس الا يتبعها لبنان، مبا يت - 69
، وأقاو ديع األطراف اللبنــا يــل واملواطن  اللبنــا ي  طىل ال ّن ان الخنراط ل 2012طاالن قعبــدا لعــار 

النزاع الســـــــــــــــوري ولــــــــــــــــائر النزااـا  ل املنعقـل. فتنقـال املقـاتل  و قـل العتـاق ا ريب املزاوم  ارب ا ـدوق 
 .(2006) 1701السوريل، ينتهذ القرار  - اللبنا يل
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ويثري امتال  ألـــــــلحل مري مال ون لا خارا  عا  لـــــــيعرة الدولل، قاارتاف مت رر من ةزب اه  - 70
، قلقا قالغا ويشـــــّ ل (2006) 1701 فســـــ  ودااا  مســـــلحل أخرى من مري الدول، ل ا تها  للقرار 

 ديدا خعريا للـــتقرار لبنان واملنعقل. والـــتمر أيضـــا ورروق اقاايفا  قعمليا   قل مري مشـــروع لأللـــلحل 
طىل اجلمااا  املســـــــلحل من مري الدول ل لبنان، وهو أمر يثري قلقا قالغاً. فليس قورلـــــــع األمم املتحدة أن 

ل مســــتقلل. مري أن امليا  النقل هذ ، ط ا  بتا صــــحتها، تتحقق من مدى صــــحل هذ  ا فاقا  قعريق
. وأوق أو أرّة  قا عوا  الا يت ذها لبنان ئو تعزيز تنظيم (2006) 1701لـــتشـــّ ل ا تها.ا للقرار 

 ـــــدق، أهي  قالدول األاضـــــايف أن تف  امليا   قل و ارة األلـــــلحل الى ال ـــــعيد الدون. ول  لذ ال
مبنع قيع أو تزويد أي .يان أو فرق ل لبنان، من مري مقن تال ن  (2006) 1701قالتزامها مبوج  القرار 

 ل  ة ومل لبنان، قالللحل وما يت ل لا من اتاق. 
قا  ومل أن تت ذ ديع ا جرايفا  الضـــروريل لضـــمان التنفيذ ال امل  واالوًة الى  لذ، أهي  - 71

 ، الا(2006) 1680و  (2004) 1559لألة ــار  ا  ال ـــــــــــــــلــل من اتفــا  العــائن ومن القرارين 
تعال  قنـــــزع لالت .ل اجلمااا  املسلحل ل لبنان، ة  ل ت ــــــــــون هنــــــــــا  أي أللحــــــــــل ل لبنان مري 

 2006متوز/يولي   27أللحل الدولل اللبنا يل أو للعل مري للعتها، امال ققرار جملس الوزرايف ال اقر ل 
 والقرارا  الساققل املنبثقل ان ا وار الوط . 

أمرا ل م  ان  للـــــتقرار  (2006) 1701تزار ديع األطراف قالة ار القرار ويظل الـــــتمرار ال - 72
لبنان واملنعقل. فمن املثري للقلق لـــــــــواق ادر وفايف طلـــــــــرائيل ولبنان قالقرار ومتاقيهما ل ال تها.ا . فعدر 

ل ةدوث توترا  واةتمال ت ـــــــــــعيدها لتتحول طىل أامال ادائيل. وأةث المتثال يؤقي طىل زياقة اةتما
.ال العرف  الى مضـــــــــــــــاافل جهوقها الراميل طىل التقيد التار قالقرار، وتوطيد فرتة التهدئل الا شـــــــــــــــهد ا 
السنوا  املا،يل، والتحر  الى ئو ةالم صوب إلقيق وقن قائم  طال  النار، الى النحو املن وا 

رار. وتظل األمم املتحدة مســــــتعدة لتقد  الدام للعرف  ل هذا ال ــــــدق. ولــــــتواصــــــل املنظمل الي  ل الق
قام اجلهوق الراميل طىل  زع فتيل التوتر ان طريق ا وار، والتماح الفرا لبنايف الثقل، و يئل قيئل تفض  طىل 

بذسا منسإقا ا اصل قالنياقل تسويل التظّلما  األلاليل، قسبل ش  منها املساا  ا ميدة املستمرة الا ت
 ورئيس قعثل القوة املؤقتل وقائد القوة. 

آب/أمســعس ةفظل الســالر التاقع  لألمم املتحدة  4وأقين قشــدة اس ور الذي الــتهدف ل  - 73
ل جمدل زون، وأهي  قاجليش اللبناين أن يســـــــــــــــت مل إلقيق  ل هذا الاتدايف و  ومل لبنان أن ت فل 

ة. فقد .ا ا لبعش املعتدين الضـــالع  ل اس ور  يلمل وا،ـــحل ل طيذايف ةفظل الســـالر. ومن فالـــبل اجلنا
ةرســن ا ظ أن هذ  ا واقث ي ختلإن أي طصــاقا  .برية. وت تســ  ةريل القوة املؤقتل ل التنقل ل ديع 

على الســـــــــــــــلعــا  أئــايف منعقــل امليــا ــا، مبــا ل  لــذ الى امتــداق ا   األزر  قــال.ملــ ، أمهيــل ةــامســل. ف
 اللبنا يل أن تف  مبسؤوليتها ان .فالل ةريل تنقل أفراق القوة املؤقتل ولالمتهم قدون اوائق.

وأوق أن أرّة  قالتعور املتمثل ل الــــتمرار اسدويف النســــ  الســــائد الى امتداق ا   األزر  منذ  - 74
ري أ   هدويفمل ل ذ  ااتبار  أمرا . فمواطنو لبنان وطلــــــــــــرائيل الى الســــــــــــوايف يتمتعون مبنافع . م2006اار 

مســــــــــــــلعما ق . فف  ال ا عدار وقن قائم  طال  النار، ما زالا ا واقث تنعوي الى طم ا يل ت ــــــــــــــعيد 
التوترا  قســـــــــرال. والى ديع اجلها  املعنيل أن تتحمل املســـــــــؤوليل وت ّن ان طصـــــــــدار خعاقا  واختا  

در الثقل وقالو،ــــــــــــع طىل الت ــــــــــــعيد. وأوق أن أ   الى طجرايفا  ا فراقيل من شــــــــــــالهنا أن تؤقي طىل زياقة ا
العرف  الى تفاالهما البنايف ل ططار املنتدى الثال  ، مبا ل  لذ الى صـــــــــــــــعيد اجلهوق املبذولل ملعاجلل 
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املنازاا  املتعلقل مبناطق فدقة الى امتداق ا   األزر . مري أن القلق ما زال يساورين ألن ادر التوصل 
ن املناطق املتنازع اليها من شــــــال   أن يؤقي طىل زياقة التوترا  ل ال متاقي جيش الدفاع طىل اتفا  قشــــــال

ا لـــــــــــــــرائيل  ل أامـالـ  جنوب ا   األزر . وأهيـ  مرة أخرى قـالعرف  أن يواصـــــــــــــــال، قـدر ا م ـان، 
يبذل مزيدا اللــــتفاقة الى الوج  ال امل من ترتيبا  الت ــــال والتنســــيق الا و،ــــعتها القوة املؤقتل، وأن 

 من اجلهوق  ذاق لبيل للمض  قدماً من أجل تسويل النقاط ا الفيل القائمل. 
و ري امليا  التحليق ا لـــــــــــــــرائيليل فو  األرا،ـــــــــــــــ  اللبنا يل .ل يور تقريباً، وتفيد تقارير أهنا  - 75

ولســــــــياقة لبنان.  (2006) 1701تشــــــــمل معظم أرا،ــــــــ  البلد. فهذا الت ــــــــرف يشــــــــ إل ا تها.ا للقرار 
زال جيش الدفاع ا لــــــــــــــرائيل   تل اال الغ ر ومنعقل متاال سا تقع اال ا   األزر  ل ا تها   وما

قا ا ل ل ا تها  للسياقة اللبنا يل، وقاويت طلرائيل طىل أن . وأ.رر ط(2006) 1701طويل األمد للقرار 
توقن ا تهــا.ــا ــا للم ــال اجلوي اللبنــاين وتســـــــــــــــحــ  قوا ــا من اــال الغ ر واملنعقــل املتــااــل ســا اــال 

 األزر .  ا  
ة وما زالا املنازال الى منعقاق لبنان وطلــــــرائيل البحريت  القت ــــــاقيت  ا ال ــــــت  تشــــــّ ل قؤر  - 76

لــــــــــاخنل للتوتر وا عدار الثقل. ولذلذ أشــــــــــّ ع العرف  الى التماح الســــــــــبل ال فيلل قالت فين من ةدة 
التوترا ، وهو ما لــــيهيإظ الظروف املواتيل للحوار وللتوصــــل هنايل األمر طىل ةل. واألمم املتحدة مســــتعدة 

 لدام العرف  ل هذ  املساا . 
ن أمرا ألــالــيا ل فالل اللــتقرار. ولــتواصــل األمم املتحدة ويظل تعزيز مؤلــســا  الدولل ل لبنا - 77

تقد  الدام طىل لبنان ل هذا ال ـــدق، ول لـــيما من أجل قنايف قدرا  مؤلـــســـات  األمنيل ق ـــفتها املدافعل 
الوةيدة ان لـــــــــــياقة البلد. ومتاقعلً ملؤمتر روما الثاين، أشـــــــــــ ع الدول األاضـــــــــــايف الى أن تواصـــــــــــل تنفيذ 

مل قتقد  الدام طىل اجليش اللبناين واملؤلـــــــــســـــــــا  األمنيل اللبنا يل، مســـــــــتفيدًة من ا ع  اللتزاما  القائ
 اللرتاتي يل ل ل منها، مبا ل  لذ ل ليا  آليل ا وار اللرتاتي  .

وأرة  قالتقدر ا رز ل األامال التحضـــــــرييل لنشـــــــر فوا قو ج . وأهي  قا  ومل أن ت ّثن  - 78
عيل الفوا، قالاتماق الى الدام املســـــــــــــــتمر املقدعر من القوة املؤقتل واجملتمع الدون. جهوقها املبذولل لتف

وأةــث االوًة الى  لــذ ا  ومــل الى أن تعع  األولويــل لل هوق املبــذولــل لتعزيز قــدرة القوا  البحريــل. 
 ولتواصل القوة املؤقتل ومنسقا ا اصل قالنياقل قام ما تبذل  من جهوق ل  لذ ال دق. 

ويشّ ل املض  قدما ل التزار الرئيس قالداوة  جرايف ةوار وط  من أجل و،ع الرتاتي يل قفاع  - 79
وطنيل أمر ألال  لتعزيز قدرة لبنان الى ممارلل للعل الدولل قفعاليل. فهذ  العمليل ينبغ  أن ت ون إلا 

اشـــيل مع التزاما  البلد الدوليل. طشـــراف وقياقة اللبنا ي  و،ـــامعل جلميع األطراف وشـــاملل ومســـتدامل ومتم
وينبغ  تنفيذ القرارا  الســـــــــــــــاققل املنبثقل ان ا وار الوط  املتعلقل قنزع لـــــــــــــــالت اجلمااا  مري اللبنا يل 

 ال تفا،ل.  -القياقة العامل وفتر  -وتف يذ القوااد العس ريل لل بهل الشعبيل لتحرير فلسع  
 في  ياقة رئيســـ  ل الدفع قدما  دول األامال التشـــريع ، مباوأرة  مبشـــار.ل الربملان النشـــعل قق - 80
يت ـــل قاللتزاما  الا مت التعّهد لا ل املؤمتر الدون لدام للتنميل وا صـــالةا  ل لبنان، الذي ارقد  ما

ل  يســـان/أقريل. ول خضـــم التحديا  القت ـــاقيل الا تواج  البلد، ف ن خعل ا صـــالت املتفق اليها ل 
 املؤمتر ي ت ن ق  قاألمهيل الا ت تسيها ةاليا.   لذ
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وما زال متثيل املرأة  اق ـــــــاً ل ا ياة الســـــــيالـــــــيل اللبنا يل. ولذا أ.رر قاويت اجلها  الســـــــيالـــــــيل  - 81
الفاالل طىل اختا  التداقري ال فيلل قزياقة مشــــــــــار.ل املرأة وة ــــــــــوسا الى التمثيل قعريقل يرعتّد لا الى ديع 

قشـــــــــــــــالن املرأة  (2000) 1325نع القرار، وأيضـــــــــــــــا ل ططار تنفيذ قرار جملس األمن مســـــــــــــــتويا  صـــــــــــــــ
 واألمن.  والسالر

وأ اشـــد الرئيس أن ينّظم املرالـــيم ليؤقي أاضـــايف املؤلـــســـل الوطنيل  قو  ا  ســـان اليم ، ل    - 82
يل املت ــلل لا الراميل طىل منع التعذي ، قاقرة الى مباشــرة أاماسا، وأهي  قالربملان أن ت ــبر، مبا فيها اآلل

 ي فل توّفر املؤلسل الى املوارق ال افيل لتؤقي مهامها قفعاليل والتقالليل. 
ويواصــــل لبنان التعامل ق رر وةســــن الضــــيافل مع الالجئ  الســــوري  الذين يســــتضــــيفهم مؤقتاً.  - 83

مم املتحدة طىل تعزيز روت الشرا.ل مع ديع األطراف الفاالل، مبا يتماشى مع املعايري الدوليل، ولتسعى األ
مبا فيها مبدأ ادر ا ااقة القســـــــــريل، من أجل ،ـــــــــمان ا مايل وال رامل لالجئ  أ نايف وجوقهم ل لبنان، 

 وقدر م الى اختا  قرارا  فرقيل ةرة ومستنرية قشالن اوق م العوايل. 
والى ديع الف ـــــــــــــــائل الفلســـــــــــــــعينيل أن متتنع ان أي أامال  دق اجملتمعا  ا ليل ل لبنان.  - 84
ألةظ الـــــــــــــــتمرار التحــديــا  املــاليــل ا عرية الا تواجههــا األو روا، أوق أن أارب ان امتنــاين للــدول  وط ح 

و.ــالــل أ نـايف األاضــــــــــــــــايف واملنظمــا  ا قليميــل الا قــدمــا تعهــدا  جــديــدة أو زاق  من قامهــا ا ــان لل
 أيلول/لبتمرب.  27الجتماع الوزاري الذي ارقد ل 

ومع ا ا  لـــــــــري طجرايفا  ا  مل ا اصـــــــــل للبنان ئو طصـــــــــدار ة م، أوق أن أ ّو  ق قدايف رئيس  - 85
أيلول/لــبتمرب التزام  قالتعامل مع ا  م مبســؤوليل. وأتعلع طىل أن تواصــل ا  ومل  11الوزرايف امل لن ل 

 ع ا  مل ا اصل، وأهي   ميع األطراف املعنيل أن إلرتر ا جرايفا  القضائيل. تعاوهنا م
، قشـــــــــــــــــالن (2018) 2433من قرار   12وطين ط ح ألةظ طلــ  جملس األمن الوارق ل الفقرة  - 86

مم املتحدة ا اا لشـؤون لبنان و.فايف ما، ف ين لـاللـت ي  إلسـ  فعاليل القوة املؤقتل وم ت  منسـق األ
 .ا ون األول/قيسمرب.   31للعل  قتقد  توصيايت طىل اجمللس ل أجل أق ا  

املؤقتل وفريق وتظل األمم املتحدة ممتنل جلميع البلدان املسامهل قالفراق اس ري  ومبعدا  ل القوة  - 87
املراقب  ل لبنان. وأ   الى منسقا ا اصل لشؤون لبنان قالنياقل، قري يل قاهلري .ارقيل، وأرّة  قوصول 
رئيس البعثل وقائد القوة املؤقتل، اللوايف لــــــــــتيفا و قيل .ول، وأشــــــــــيد قاللوايف ماي ل قريي، الذي أ.مل فرتة 

ققوا  الى زياقة ادق النسايف اللوايت يعملن ل صفوف وليت  ل آب/أمسعس. وأش ع البلدان املسامهل 
األفراق العســــــ ري  ل القوة املؤقتل. وأخريا، أوق أن أتوج  قالشــــــ ر للمواف  املد ي  واألفراق العســــــ ري  
التاقع  للقوة املؤقتل، ومواف  م ت  منســـــــــــــق األمم املتحدة ا اا لشـــــــــــــؤون لبنان وفريق األمم املتحدة 

 ا يبذلو   من جهوق قاوقل وتفا يهم ل العمل قالتمرار. القعري، الى م
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 المرفق األول
القيود المفروضةةةةةةةةةةةةة على حرية تنقل قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة من   

 2018تشرين األول/أكتوبر  24تموز/يوليه إلى  5
 
ل لقوة األمم املتحدة املؤقتل ل متوز/يولي ، اقرتب رجل يرتدي مالقس مد يل من قوريل تاقع 9ل  - 1

لبنان )القوة املؤقتل( قرب مســــــــــــ د يقع ل منعقل العريي )القعاع الغريب(، وأشــــــــــــار طليها مبغاقرة املنعقل. 
وقعد مناقشـــــل مع الشـــــ ص املع ، إلرّ.ا الدوريل ارب طريق قديل. وتعّق  الرجل مع شـــــ  ـــــ  آخرين 

رية الى منت قراجا   اريل صــغرية  وأرقلغ اجليش اللبناين مبا وقع. يرتديان لبالــا مد يا أ ر الدوريل لفرتة ق ــ
واق  ا اقث، قاما القوة املؤقتل قتســــــــــيري ادق من الدوريا  ل ا  امل ان قون وقوع أيل ةواقث طىل 

 (.14أيلول/لبتمرب )ا ظر الفقرة  4مايل 
نت مر.بتق  قوريًل تاقعل متوز/يولي ، أوقن شــــــــ  ــــــــان مبالقس مد يل .ا ا يســــــــريان الى م 13ل  - 2

للقوة املؤقتل ل منعقل ةلاولـــيل الفروقى )القعاع الغريب(، فالقلغا الدوريل قالهنا ل م نها مواصـــلل الســـري قون 
مرافقل أفراق من اجليش اللبناين سا. وطلبا الدوريل من قوريل تاقعل لل يش اللبناين مرافقتها. و ظرا لعدر 

قد  هذا الدام خالل مهلل ق ــــــرية، واصــــــلا الدوريل لــــــريها ارب طريق قديل. مت ّن اجليش اللبناين من ت
متوز/يولي ، أ ار  القوة املؤقتل ا اقث مع امدة ةلاولـــــــــــــــيل الفروقى، الذي قال طن هذ  ه  املرة  16ول 

وطن  يوما تقور فيها القوة املؤقتل قتســـــــــيري قوريا  ل مناطق زراايل قرب مزارع ا اصـــــــــل، 20الثا يل خالل 
من املهم، قســـــــــب  ا عدار الثقل ل القوة املؤقتل الســـــــــائد ل املنعقل، أن ذري تســـــــــيري قوريا  القوة املؤقتل 

 قالتنسيق مع اجليش اللبناين. 
متوز/يولي ، اارتف أرقعل أشـــــــــــــــ اا مبالقس مد يل .ا وا الى منت قراجا   اريل طريق  13ل  - 3

تا الشع  )القعاع الغريب(. وقاموا قفتر قاب ليارة الدوريل فشراوا قوريل تاقعل للقوة املؤقتل قالقرب من اي
ل ا تزاع جهاز الت ـــــــــــال الاللـــــــــــل   من أصـــــــــــحالا قون أن يتم نوا من  لذ. وطلبا الدوريل تدخل 

 اجليش اللبناين. وي يربلغ ان وقوع أي أ،رار أو طصاقا . 
للقوة املؤقتــل قرب مر.ِز مراقبــل يقع اــال  متوز/يوليــ ، أوقن جنوق لبنــا يون قوريــًل تــاقعــل 14ل  - 4

شر  ارديسل )القعاع الشرق (. ول وقا لةق قال اجليش اللبناين ط   أوقن الدوريل أللباب  ا  صلل 
 قالسالمل، ألن العريق طىل أمامها يتعّذر الى املر.با  اجتياز . 

ن مواقع دعيل أخضـــــــــــر قال ةدوق متوز/يولي ، منع ةاجزمل الى العريق املؤقيل طىل موقع م 24ل  - 5
ل اقيرتون )القعاع الغريب( قوريًل تاقعل للقوة املؤقتل، .ان ذري تســــــيريها قالتنســــــيق مع اجليش اللبناين، من 

 القيار قدوريا ا ل املنعقل. وواصلا الدوريل لريها ارب طريق قديل  متار  شاطها.
ؤقيل طىل موقع من مواقع دعيل أخضـــــــــــر قال ةدوق متوز/يولي ، منع ةاجزمل الى العريق امل 26ل  - 6

ل اقيرتون )القعاع الغريب( قوريًل تاقعل للقوة املؤقتل، .ان ذري تســــــيريها قالتنســــــيق مع اجليش اللبناين، من 
 القيار قدوريا ا ل املنعقل. والتمسا الدوريل طريقا قديال  متار  شاطها.

عل للقوة املؤقتل، .ان ذري تســـــيريها قتنســـــيق و يق مع آب/أمســـــعس، تعّذر الى قوريل تاق 3ل  - 7
اجليش اللبناين، املرور ارب قواقل مقفلل تقع جنوب اقيرتون )القعاع الغريب(. والتمســــا الدوريل طريقا قديال 

  متار  شاطها.
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فرقا يرتدون مالقس مد يل  20آب/أمســــــــــــــعس، قار ئو  4.ما  ر.ر ل التقرير الرئيســــــــــــــ ، ل  - 8
 قوريل تاقعل للقوة املؤقتل م و ل من أرقع مر.با  ل جمدل زون )القعاع الغريب(. ق يقاف 

آب/أمســــــــــــعس، قار شــــــــــــ ص يرتدي مالقس مد يل ق يقاف قوريل تاقعل للقوة املؤقتل ل  10ل  - 9
منعقل قليدا )القعاع الغريب( فالشــــــــار طىل الدوريل ةاماًل مســــــــدلــــــــا، .ان مّوجها ئو األرف طوال الوقا، 

ققيقل، قرر قائد  90تواصـــــــــــــــل لـــــــــــــــريها. وطلبا القوة املؤقتل من اجليش اللبناين التدخل. وقعد مرور  قالل
الدوريل أن يســـــــري من طريق قديل  متار مهمل الدوريل. وأقلغ اجليش اللبناين القوة املؤقتل ل وقا لةق قالن 

 خاصل.  لى وشذ قخول أرفالش ص املذ.ور ،اق  من شرطل البلديل، وأ   أوقن الدوريل ألهنا .ا ا ا
آب/أمســـــــــــــــعس، أوقن اجليش اللبناين قوريل تاقعل للقوة املؤقتل ل ارديســـــــــــــــل )القعاع  22ل  - 10

الشـــــرق (،  خعارها قالن العريق طىل أمامها مســـــدوق، وأهنا ل م ن أن تواصـــــل لـــــريها. ولذلذ واصـــــلا 
قا القوة املؤقتل معلوما  من اجليش الدوريل مهمتها ارب طريق قديل. ول وقا لةق من  لذ اليور، تل

اللبناين تفيد أن الدوريل مت طيقافها ألهنا .ان توشـــــــــــــــذ أن تدخل منعقل منع اجليش اللبناين قخوسا. ومنذ 
  لذ ا  ، أجر  القوة املؤقتل قوريا  ل ا  امل ان قون وقوع أيل ةواقث.

ف لـــــــبيل قوريل مشـــــــاة راجلل آب/أمســـــــعس، قار شـــــــ ص يرتدي مالقس مد يل قاارتا 24ل  - 11
تاقعل للقوة املؤقتل .ان ذري تســـــيريها قتنســـــيق و يق مع اجليش اللبناين ف ـــــات ل وج  أصـــــحالا قائالً ط   

مشــا.ل ” ائ  امدة ققإ  )القعاع الشــرق (، وطن الى الدوريل أن تتوقن ان  شــاطها لت ن  ما أمسا  
من اجلنوق اللبنا ي  طىل ا   20ل فرقل قوامها ققيقل، وصـــــــــــــــل تعزيز ل شـــــــــــــــ  15وقعد مرور “. خعرية

 امل ان، ماقر الش ص الى ط ر  لذ املنعقل. وأمّتا الدوريل  شاطها قون وقوع أي ةواقث أخرى.
آب/أمســــعس، اارت،ــــا قراجل  اريل لــــبيل قوريل تاقعل لفريق املراقب  ل لبنان ل .قفر  29ل  - 12

، اقرتقا جمموال من األشـــــــــــــــ اا يرتدون مالقس مد يل من ِ.ال )القعاع الشـــــــــــــــرق (. ول وقا لةق
الدوريل. وقعد مناقشـــــل وجيزة، أِ ن األشـــــ اا للدوريل مبواصـــــلل  شـــــاطها. ومنذ  لذ ا  ، أجر  القوة 

 املؤقتل قوريا  ل ا  امل ان قون وقوع أيل ةواقث.
و يلتق  صــــورا آب/أمســــعس، شــــاهد  القوة املؤقتل شــــ  ــــا يرتدي مالقس مد يل وه 29ل  - 13

فوتومرافيل ملوقع األمم املتحدة ل ققالط )القعاع الشــــرق ( قالــــت دار هاتف  ا مول. واندما ت ّلما مع  
الدوريل، قعع العريق قســـــــــــــــيارت  وزام أ   امدة قالط وأن الدوريل ل م نها أن تدخل قالط قدون مرافقل 

رجل  ان من الدوريل، ماقر الشــــــــــــــ ص األول الى أفراق من اجليش اللبناين سا. وقعد  لذ ققليل، اقرتب 
ط ر  لذ املنعقل. وقدر الرجل الثاين  فســــــــ  فقال ط   ،ــــــــاق  شــــــــرطل )قون أن يشــــــــهر قعاقل هويل( وقال 

 للدوريل أن ت رف  ظرها ان الش ص األول أل   ليس العمدة. مث واصلا الدوريل  شاطها املقرر. 
ل وقراجل  اريل قاارتاف لــــــــــبيل قوريل تاقعل للقوة املؤقتل أيلول/لــــــــــبتمرب، قاما مر.بل مد ي 4ل  - 14
طيفاقها طىل منعقل تقع الى مقرقل من العريي )القعاع الغريب( لت ري إلقيقا هنا  ل طفاقا  قعلقا   مت

عا ل املنعقل. و.ان أةد األشـــــــــ اا الذين اارت،ـــــــــوا الدوريل يوج  ابارا   اقيل طىل أفراق القوة   اريل مسر
و ظرا لتعّذر تقد  هذا الدام خالل مهلل ق ــــــرية الى اجليش اللبناين، ااق  الدوريل طىل قااد ا املؤقتل. 

قون أن تتم  شاطها املقرر. واق  ا اقث، قاما القوة املؤقتل قتسيري ِقضع قوريا  ل ا  امل ان قون 
 (.16تشرين األول/أ.توقر )ا ظر الفقرة  10وقوع أيل ةواقث طىل مايل 
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أيلول/لــبتمرب، اارتف اســل أفراق يرتدون مالقس مد يل لــري قوريل تاقعل للقوة املؤقتل ل  15 ل - 15
شــــــــــــ  ــــــــــــا من الســــــــــــ ان ا لي  ةول الدوريل فالو،ــــــــــــحوا  30قريل .رو   )القعاع الغريب(. و مهر ئو 

ال ـــــــالة قون أن  ألصـــــــحالا لدويف أهنم ل يرمبون ل أن  ري القوة املؤقتل قوريا  ل القريل خالل أوقا 
يرافقها أفراق من اجليش اللبناين. وقعد  لذ قفرتة وجيزة، وصـــــــــــــــل اجليش اللبناين ورافق الدوريل طىل م ان 

أشـــــــ اا من الســـــــ ان ا لي   10خارا القريل، ةيث الـــــــتال فا  شـــــــاطها. ول  فس اليور، أوقن ئو 
ؤقي طىل املســــــــ د. وتدخل جندي لبناين .ان قوريل أخرى تاقعل للقوة املؤقتل ل  فس القريل الى العريق امل

ل مري أوقا  امل  ويرتدي مالقس مد يل ليهدإئ من أ فس ا تشـــــدين املهتزة طىل ةد ما ولـــــااد الدوريل 
ل مغاقرة القريل. وقعد  لذ قفرتة ق ـــــــــــــــري، اجتمعا القوة املؤقتل قعمدة .و  ، الذي طمالهنا قالن وجوق 

ل أن متر من العريق الرئيســــــــــ  قدل من املمر الدوريا  هو مو،ــــــــــع ترةي  ل امل نعقل، طل أ   من املفضــــــــــع
الضين اجملاورة للمس د. والتال فا قوريا  القوة املؤقتل املها قعد  لذ. وفد وقعا هذ  ا واقث أ نايف 

 . ةواقث فرتة الةتفال الدين قعاشورايف. و ري القوة املؤقتل ااقًة قوريا ا ل هذا امل ان قون وقوع أي
تشــــــــرين األول/أ.توقر، اارتف شــــــــاقّان يرتديان مالقس مد يل لــــــــري مر.بل قوريا  تاقعل  10ل  - 16

لفريق املراقب  ل لبنان ل قريل العريي )القعاع الغريب( فالخربوا أصـــــــحالا أن املر.بل ل يرســـــــمر سا قدخول 
تشـــــرين  13و  12امل ان فورا. ول يومق  القريل ما ي يرافقها أفراق من اجليش اللبناين وأن اليها أن تغاقر 

أ.توقر، أجر  القوة املؤقتل متاقعل لألمر مع امدة العريي، الذي  .ر أ   ل يعرف هويل الشـــاّق ، األول/
ول ن  شـــــــــــــــدق الى أ   ي يال ن ألةد قالتحدث  ياقًل ان . ول اجتماع مع اجليش اللبناين ارقد ل قعاع 

ول/أ.توقر، أ.د اجليش اللبناين أن الســـــ ان ا لي  ل يعرت،ـــــون الى تشـــــرين األ 15جنوب الليعاين ل 
قيار القوة املؤقتل قتســـــــــيري قوريا  ل القريل  مري أهنم طلبوا أن متر القوة املؤقتل من العريق الرئيســـــــــ  الذي 

 يعرب القريل وتت ن  املرور من الشوارع الضيقل الا تت للها قالنظر طىل ة م املر.با . 
 

  



S/2018/1029 
 

 

18-19484 21/22 

 

 المرفق الثاني
 تنفيذ حظر توريد األسلحة  

 
من القرار  15، طىل الفقرة (2018) 2433من قرار   18أشـــــــــــــــــــار جملس األمن، ل الفقرة  - 1

الا تقضــــــ  قالن تت ذ ديع الدول ما يلزر من تداقري ملنع قيار رااياها قبيع األلــــــلحل ، (2006) 1701
وما يت ـــــــــــــــل لا من اتاق طىل أي .يان أو فرق ل لبنان من مري من تال ن ل  ة ومل لبنان أو القوة املؤقتل 

ل  طىل األم  تزويد  لا، أو الـــــــت دار أرا،ـــــــيها أو الســـــــفن الا ترفع المها أو طائرا ا ل  لذ، وط أو
العار أن يدرا ل تقارير  مرفقا قشــــــــالن تنفيذ ا ظر الى توريد األلــــــــلحل. وي ينص اجمللس الى أن تؤقي 
األمم املتحدة قورا ل رصـــد تنفيذ ةظر توريد األلـــلحل والتحقق من . وليس للقوة املؤقتل وم ت  املنســـق 

هذا ال ـــــدق. مري أن األمم املتحدة ما زالا  ا اا لشـــــؤون لبنان واألما ل طل لـــــلعل وقدرة فدوقت  ل
 ميع أة ــــامــــ  وتعزيز تعبيقــــ . ول  (2006) 1701ملتزمــــل قــــدام امتثــــال األطراف امومــــا للقرار 

علقل قنقل األلــــلحل املســــتقبل، لــــتواصــــل األمم املتحدة العمل مع الدول األاضــــايف قشــــالن القاايفا  املت
 واجلهوق املبذولل للبا ل هذ  القاايفا  ومريها من ا تها.ا  القرار. 

، قــداوة من جملس األمن 2007وفيمــا يتعلق مبراقبــل ا ــدوق الربيــل، قــار األم  العــار، ل اــار  - 2
قرصــــــد ا دوق وقالتنســــــيق الو يق مع ة ومل لبنان، ق يفاق فريق مســــــتقل مع  قتقييم الو،ــــــع ل ما يتعلق 

اللبنا يل ل   ذري تقييما  الل رصــد ةدوق البلد مع اجلمهوريل العرقيل الســوريل وتقد  تقرير ان  لذ طىل 
 2007اجمللس. وتقور ا  ومــل قتنفيــذ التوصـــــــــــــــيــا  املنبثقــل ان قعثقا الفريق األوىل الا أرجريــا ل اــار 

هلا ل وقا لةق الــــــــــــــرتاتي يل مت املل  قارة تدرذياً. وقد الــــــــــــــتر  2008والثا يل الا أجريا ل اار 
، وأررلــــــلا 2014وا تهى طاداقها ل اار  2012ا دوق ل لبنان، قتمويل من الإلاق األورويب، ل اار 

طىل جملس الوزرايف لاتماقها. ويرم  تنفيذ اللــرتاتي يل املســتمر طىل إلســ  قدرة لبنان الى تالم  ةدوق  
والــدوليــل املتعلقــل قــا قارة املت ــاملــل للحــدوق، وزيــاقة فعــاليــل الو.ــال  األمنيــل  ا  وفقــا للمعــايري الوطنيــل 
 ال لل ق قارة ا دوق. 

وتواصـــــــــــل جلنل مراقبل ا دوق ققياقة اجليش اللبناين، وه  هيئل متعدقة الو.ال  الى املســـــــــــتوى  - 3
طىل تعزيز قدرة لبنان الى مراقبل  العمل  تضـــــــــــــم جها  مائل رئيســـــــــــــيل، تنفيذ قرام  التعاون التق  الراميل

وتيسـري تنقل األشـ اا و قل البضـائع ارب ا دوق. ويقدر م ت  املنسـق ا اا لشـؤون لبنان الدام طىل 
 الل نل ل تعزيز ت امل وتال ري أ شعل األمم املتحدة املتعلقل قا دوق.

وريل العرقيل الســوريل، مت قســ  والى الرمم من ا عدار الرتلــيم ل قعش املناطق ا دوقيل مع اجلمه - 4
للعل ة ومل لبنان قتعزيز اجليش اللبناين ملواقع  الى امتداق ا دوق الشرقيل. فهنا  أرقعل من أفواا ا دوق 
الربيل منتشــــــــرة الى امتداق ا دوق الشــــــــماليل الشــــــــرقيل، قدام من .ندا، واململ ل املتحدة لربيعا يا العظمى 

  املتحدة األمري يل. وقالـــــــــــــــت دار جمموال من أقراا املراقبل وقوااد األماميل وأيرلندا الشـــــــــــــــماليل، والوليا
. وذري 2017للعمليا ، أّق  األفواا قورا ألــــــــــالــــــــــيا ل امليا  م افحل ا رهاب ل منت ــــــــــن اار 

 ة. املتحد تدري  قوا  األفواا ل مر.ز ريا  التدري  قدام من الإلاق األورويب واململ ل املتحدة والوليا 
ذ  أيضـــــــــــــــا خعوا  تشـــــــــــــــريعيل ملنع  قل األلـــــــــــــــلحل مري املشـــــــــــــــروع، قااتماق الربملان ل  - 5 واختا
أيلول/لــبتمرب قا و ا يال ن قالت ــديق الى معاهدة  ارة األلــلحل. فلبنان لــي ون ملزما قتقد  تقارير  25

ارلــــل الرقاقل ملنع  قل لــــنويل ان تنفيذ املعاهدة، الا ين ــــ  فيها الرت.يز الى مســــؤوليل ا  وما  ان مم

https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701 (2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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وتداول األلــــــلحل مري املشــــــروا  خارا لــــــيعرة الدولل. واألمم املتحدة مســــــتعدة لدام ة ومل لبنان ل 
 تنفيذ املعاهدة، مبا ل  لذ أي خعوا  يعتربها ،روريل لتعديل ططارها القا وين و ظامها الرقايب.

بـــل النقـــل مري املشـــــــــــــــروع لأللـــــــــــــــلحــل ومن ا عوا  األخرى الا اختـــذ ـــا ا  ومـــل لـــدف مراق - 6
يت ل لا من اتاق قيامها قااتقال  ألش اا يرداى أهنم ّ ار أللحل ل ارلال واسرمل وقعلبذ  ما أو

ل ما ل يقل ان أرقع منالـــبا  خالل الفرتة املشـــمولل لذا التقرير. و .ر  تقارير أن تنظيما  منضـــويل 
را  والشـــار وتنظيم القاادة .ا ا ه  مقن الـــتلم تلذ األلـــلحل إلا لوايف تنظيم الدولل ا لـــالميل ل الع

متوز/يولي ، قار اجليش اللبناين مبدامهل ل ارلــــــال ملنزل مواطن لبناين يرّداى أ   ل   17مري املشــــــروال. ول 
صــــــلل قتنظيم طرهايب فقار اجليش مب ــــــاقرة ألــــــلحل وةوالــــــي  وأجهزة ات ــــــال و.امريا  مراقبل ومعدا  

متوز/يولي  الى  22اليها  وزت . ول ارلال أيضا، اثر  قوريل تاقعل لل يش اللبناين، يور  اس ريل ارثر
آب/أمســـعس، ألقى اجليش اللبناين القبش الى مواطن لبناين .ان معلوقا  14اســـل أةزمل  الـــفل. ول 

لبنان. ول للعدالل فالــــــــتوىل الى ألــــــــلحل و خائر ل مدامهل قار لا ل منعقل قوقاي، ل قعلبذ، شــــــــر  
آب/أمســـــــــــــــعس، قار اجليش اللبناين مبدامهل ل منعقل اسرمل، فاللقى القبش الى أشـــــــــــــــ اا .ا وا  28

تشرين األول/أ.توقر،  ّفذ اجليش اللبناين مدامها   1معلوق  للعدالل فالتوىل الى أللحل و خائر. ول 
واة  اسرمل. وأفاق  تقارير والـــــــعل النعا  الـــــــت در فيها طائرا  اموقيل لتحديد مواقع سارق  ل ،ـــــــ

بعا  وز م ألـــــــــــــــلحل و خائر و.ميا  .برية من  10 أن هارق  الى األقل أرلق  اليهم القبش و،ـــــــــــــــر
 امل درا  مري املشروال.

قال من التقرير الرئيســـــــــــــــ ، أارقا قعش الدول األاضـــــــــــــــايف ان القلق من  -وط اقا قالفرع  ا يا  - 7
در ولــائل النقل اجلوي الت اري لنقل األلــلحل قعر  مري مشــروال اقاايفا  تفيد قالن قلدان أجنبيل تســت 
، اقاا طلـــــــــرائيل ةدوث شـــــــــحنا  ألـــــــــلحل ترنقل جوا من 2016طىل لبنان. ول تشـــــــــرين الثاين/ وفمرب 

دهوريل طيران ا لالميل الى منت رةال  جويل  اريل طىل معار رفيق ا ريري الدون ل قريو . وقد  فا 
هذ  القاايفا . و فا دهوريل طيران ا لــــــــالميل أيضــــــــا القاايفا  ل الوقا  فســــــــ   الســــــــلعا  اللبنا يل

  أو تنفيها. ول رلـــــــــــالل مؤرخل (. وليس قورلـــــــــــع األمم املتحدة أن تؤ.د هذ  املعلوماS/2016/992)ا ظر 
العامل، قدما قولل اضـــــــــــو معلوما  مســـــــــــتمدة من تقارير تشـــــــــــرين األول/أ.توقر موجهل طىل األما ل  25

جو وصـــــــــواريحن  -ق ـــــــــواريحن أرف  2006أن طيران زوق  ةزب اه منذ اار ”مفتوةل امل ـــــــــاقر، تدا  
أرف وقذائن ا ســــــياقيل مضــــــاقة للســــــفن ومنظوما  جويل قدون طيار ومر.با  خفيفل وألــــــلحل  -أرف 

 القاايفا .  ألما ل العامل أن تتحقق من مدى صحل هذ قعر  قريل وجويل. وليس قورلع ا“ صغرية خمتلفل
وتســـــااد فرقل العمل البحريل التاقعل للقوة املؤقتل الســـــلعا  اللبنا يل ل تالم  ةدوق البلد ومريها  - 8

من  قاط الدخول ملنع قخول األللحل أو ما يت ل لا من اتاق مري املال ون ق  طىل لبنان ان طريق البحر 
. فه  ترصــــــــــــــــد ا ــدوق و قــاط الــدخول (2006) 1701من القرار  14ذ وفقــا للفقرة طىل لبنــان، و لــ

البحريل، قعر  شـــــــــــ  منها تنفيذ امليا  الارتاف البحريل قاما للقوا  البحريل اللبنا يل. ومنذ ط شـــــــــــايف 
امليل توقين أق   89 500، أجر  لـــــــــــفنها أ.ثر من 2006ر القوة البحريل ل تشـــــــــــرين األول/أ.توق

امليل تفتيش  ّفذها القوا  البحريل وطقارة اجلمار . وقد ألـــــــــــــــهما هذ  األ شـــــــــــــــعل ل  12 000 طىل
 (. S/2012/502)ا ظر  2012 يسان/أقريل  27ال شن ان امليل شروع ل  ري  ل 

 
 

https://undocs.org/ar/S/2016/992
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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