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ذ قرار مجلس األمن     27الفترة بين في  )2006( 1701تنفي
  2019شباط/فبراير  17و  2018أكتوبر  تشرين األول/

  

 تقرير األمين العام  
  

- أوال   مقدمة 
1 - امال لتنفيذ قرار مجلس األمن   من هذا التقرير تقييما ش دور تقريري  )2006( 1701يتض منذ ص

رين الثاني/نوفمبر  15المؤرخ  ( 2018تش S/2018/1029 محددة الحكام باأل)، بما في ذلك فيما يتعلق 
يات قوة األمم )2018( 2433و  )2017( 2373 ينقرارالواردة في ال ع في منطقة عمل . وقد ظل الوض

كل عام،  اف المتحدة المؤقتة في لبنان هادئًا بش بب اكتش جيش الدفاع وإن كانت التوترات قد زادت بس
رائيلي  رائيلي جنوب الخط نفذها وأعمال البناء التي أنفاقا بُنيت عبر الخط األزرق، اإلس جيش الدفاع اإلس
ق األمم  بالقرب مناللبنانية  “التحفظ”إحدى مناطق األزرق في  كافعام. وظلت القوة المؤقتة ومكتب منس مس

ال دائم بكال الطرفين من أجل نزع فتيل الت ؤون لبنان على اتص ال حثهما المتحدة الخاص لش وترات، وواص
واغل واالمتناع عن أي عمل يهدد وقف األعمال العدائية. وما  تخدام القنوات القائمة لمعالجة الش على اس

بيل التوصل تقدم في سيحرز ولم  )2006( 1701القرار بموجب  زالت على الطرفين التزامات لم تُنجز بعدُ 
لبنان.إسرائيل وإلى وقف دائم إلطالق النار بين   

  

- ثانيا  )2006( 1701تنفيذ القرار    

- ألف   الحالة في منطقة عمليات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
2 - مبر، أبلغ جيش  4في   رائيلي رئيس بعثة القوة المؤقتةكانون األول/ديس أنه بقائد القوة /الدفاع اإلس

، عى أن حزب هللا قد بناها عبر الخط األزرقأنفاق ادّ وتعطيل لكشف  “عملية الدرع الشمالي”قد بدأ في شن 
الة إلى رئيس مجلس األمن (ذلك وأعلن  في رس S/2008/1082 ائل )  اإلعالم. وأجرى جيش وأبلغه لوس
الخط األزرق للعثور على األنفاق. جنوب الدفاع اإلسرائيلي، في هذا الصدد، أنشطة حفر في مناطق متعددة 

مبر و  4وبين  اف ما مجموعه  13كانون األول/ديس رائيلي اكتش كانون الثاني/يناير، أعلن جيش الدفاع اإلس
تة أنفاق: ثالثة بالقرب من مطل رقي)، واثنانس بالقرب من  ة عبر الخط األزرق من كفركال (القطاع الش

زرعيت عبر الخط األزرق من رامية، وواحد بالقرب من شتوال عبر الخط األزرق من عيتا الشعب (القطاع 
الستة جنوب الخط الغربي). واستطاعت القوة المؤقتة أن تتحقق بصورة مستقلة من وجود خمسة من األنفاق 

رائيلي مع أن واألزرق.  تخدم متفجرات في قد أبلغ جيش الدفاع اإلس بتمبر  26القوة المؤقتة بأنه اس أيلول/س



S/2019/237

 

2/1819-04311 
 

تواللتعطيل  ورة لم تتحقق القوة المؤقتة ، فإن النفق الذي عثر عليه بالقرب من ش من وجود هذا النفق بص
تطاعت أن تخلص إ تقلة. وعقب عمليات تقييم تقنية أجرتها القوة المؤقتة، اس ال يقل عن اثنين من  لى أن مامس

ة األنفاق  كانا يعبران الخط األزرق (أحدهما في مطلة واآلخر في زرعيت) من وجودها  التي تم التحققالخمس
كالن انتهاكين للقرار  تقني التي كانت تقوم بها . وتعرقلت عمليات التقييم ال)2006( 1701ومن ثم فهما يش

عف الرؤية داخل في مواقع األنفاق الثالثة المتبقية التي تم التحقق من وجودها، وذلك القوة المؤقتة  بب ض بس
. الكتل األسمنتية ومواد التسييجمنها األنفاق ووجود عوائق فيها،   

3 - مبر،  20وفي   رائيلي أحد األنفاق عطل كانون األول/ديس تخدام جيش الدفاع اإلس في زرعيت باس

ائل متفجرة مبر، عطل  24. وفي وس جيش األنفاق الواقعة في مطلة، جنوب كفركال، الكانون األول/ديس

ائل  منت س ب أس القوة المؤقتة  تجنوب الخط األزرق. وبعد ذلك بيومين، الحظاألنفاق ُحفر من خالل بص

ابق ائل من مبنى (كان س منت س رب أس منت وهو حاليا مزرعة وفريق المراقبين في لبنان تس نع أس ا مص

مال  100دواجن) في كفركال، على بعد حوالي  منت للعيان ش مال الخط األزرق. ومع ظهور األس متر ش

ية الطرق المؤدية إلى المبنى، مما أعاق القوة المؤقتة عن  بة الالخط األزرق، أغلق أفراد بمالبس مدن مراق

ليمة ل يق مع الجيش اللبناني، الموقع في لموقع. وزارت القوة المؤقتة، بالتنالس  كانون األول/ 27و  26س

يُسمح  خاصة. ولميشكل أمالكا الدخول إلى المبنى على أساس أنه الحقا إال أن الجيش اللبناني منع  .ديسمبر

لطات اللبنانية. وفي بلقوة ل مبر، أكدت  كانون األول/ 29دخول المبنى رغم طلبها ذلك مرارا من الس ديس

نع به فتحة مؤدية إلى النفق، الذي كان يعبر الخط األزرق، وأكدت أنها  القوة المؤقتة، في بيان لها، أن المص

. )2006( 1701تعمل بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني التخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع انتهاك القرار 

رائيلي انتهاء  13وفي  مالي”كانون الثاني/يناير، أعلن جيش الدفاع اإلس ولكنه ذكر أنه  “عملية الدرع الش

على طول الخط األزرق. المناطق الواقعة سيواصل رصد   

4 - سلطات اللبنانية على ضمان اتخاذ إجراءات متابعة فورية وفقا لمسؤوليات   وحثت القوة المؤقتة ال

لطات اللبنانية قد قامت بإجراءات متابعة )2006( 1701بموجب القرار  لبنان . ولم يثبت حتى اآلن أن الس

 فيما يتعلق باألنفاق. وستظل القوة المؤقتة تؤكد للسلطات اللبنانية أهمية المتابعة المناسبة.

5 - اهد أعمال وظلت القوة المؤ  رائيلي جنوب الخط األزرق. بناء قتة تش يقوم بها جيش الدفاع اإلس

مبر،  21و  16و  10وفي  دت كانون األول/ديس ؤولون احتش مجموعات من المدنيين اللبنانيين، منهم مس

على أنشطة جيش الدفاع اإلسرائيلي بالقرب من الخط لالحتجاج محليون، في ميس الجبل (القطاع الشرقي)، 

زرق، وعبرت مجموعات من المحتجين جنوب الخط األزرق لفترة قصيرة أثناء المظاهرات. األ  

6 - كانون الثاني/يناير، بدأ جيش الدفاع اإلسرائيلي ينصب أجزاء من الجدر الخرسانية التي  10وفي  

كل حرف  Tعلى ش كافعام قُ   رقي)، جنوب الخط األزرق في منطقة مس ة (القطاع الش بالة منطقة عديس

ية “التحفظ”مناطق توغال إلى داخل واحدة من م نان كرية اللب . وقام كل من الجانبين بتعزيز مواقعه العس

الواقعة في جانبه من الخط األزرق في ذلك المكان، مما أدى إلى زيادة التوترات. وحافظت القوة المؤقتة 

ار قواتها بين الطرفين طيلة اليوم. و رائيلي إلى تعليق أعمال البناء دعت جيش الدفاع امع أنها على انتش إلس

ا في  كان يقوم به ة التي  ة  “التحفظ”منطق اني اق بين الطرفيناللبن ل إلى اتف د  ،حتى التوص تمرت فق اس

البناء. أعمال  

7 - دد، اجتمع مجلس الدفاع األعلى اللبناني في   در بيانا  10وفي هذا الص كانون الثاني/يناير وأص
التين متطابقتين في نفس اليوم لبنان قدم كما . “عدوانا على األراضي اللبنانيةاعتبر فيه ما [كان] يحدث ” رس

(وإليَّ إلى رئيس مجلس األمن موجهتين  A/73/714‐S/2019/36 ا أن  ل”)، ذكر فيه رائي امت]  إس [ق
يادة اللبنانية، من خالل القي ي اللبنانية في نقاط باعتداء جديد على الس اءات داخل األراض ام ببناء حائط وإنش

موجهتين رسالتين متطابقتين  وفي. “التحفظ على الخط األزرق، بالقرب من المستعمرة المسماة مسكاف عام
اير ( 18مؤرختين وإليَّ مجلس األمن رئيس إلى  اني/ين انون الث ك S/2019/61 دائم ل ال )، ذكر الممث
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رائيل كله حزب هللا فوق األرض عن ”أن بلده  إلس دي للتهديد الذي يش ل [...] جهودها الجارية للتص تواص
رائيلي من الخط األزرق الة. “طريق بناء حاجز ترابي طبيعي يقع بكامله على الجانب اإلس  وورد في الرس

رائيل لهذا الحاجز [”كذلك أن ذاتها  ييد إس وغ تماماتش رائيل  “...] مبرر ومس هي تدابير ”وأن إجراءات إس
.“دفاعية محضة  

8 - رائيلي   وبة من جيش الدفاع اإلس لحة مص اهدت القوة المؤقتة أس تقلة، ش وفي ثمانية حوادث مس
ما كان مصوبا، في خمس مناسبات، نحو الجيش اللبناني فيما يتصل باإلنشاءات الجارية  منهاباتجاه الشمال، 

وبا من الجيش اللبناني نحو  الحا مص اهدت القوة المؤقتة س بات، ش جنوب الخط األزرق. وفي إحدى المناس
  يد.جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي. وكانت عناصر القوة المؤقتة منتشرة بين الجيشين لتخفيف التصع

9 - انتهاكا   175شباط/فبراير، سجلت القوة المؤقتة  17تشرين األول/أكتوبر إلى  27وفي الفترة من  
انتهاكا ارتكبها  74انتهاكا ارتكبها مدنيون عبروا جنوب الخط األزرق، تشمل 172بريا للخط األزرق، منها 

ون يزرعون حقولهم، بالقرب من كفركال، ومزارعو أساساً رعاة ومزارعون أغلبها في منطقة مزارع شبعا
ال عنرميش،  يادون  70 فض رقي). وعبر ص عيب بالقرب من بليدا (القطاع الش لة ببئر ش انتهاكا متص

باط الجيش اللبناني الخط األزرق في  بات. وعبر أحد ض لحون جنوب الخط األزرق في أربع مناس مس
رقي). وعبر أف 20 رين الثاني/نوفمبر في كفركال (القطاع الش رائيلي الخط تش راد من جيش الدفاع اإلس

تشرين الثاني/نوفمبر،  6األزرق في القطاع الشرقي مرتين، تتصل كلتاهما بإزالة زروع، في عيترون، في 
تشرين الثاني/نوفمبر.  7ميس الجبل في  وفي  

10 - ت و  ل ظل رائي ك إس اك للقرار تنته ا، في انته ل يومي تقريب ك اني بش ال الجوي اللبن المج
جلت القوة  )2006( 1701 باط/فبراير، س رين الثاني/نوفمبر إلى ش يادة اللبنانية. وفي الفترة من تش والس

طه  طه  96.5المؤقتة ما متوس هر، بما متوس اعة تحليق. ومثلت  262انتهاكا للمجال الجوي كل ش س
االنتهاكات ، فيما جرت االنتهاكاتفي المائة من هذه  77ات مسيرة بدون طيار التي جرت بطائراالنتهاكات 

لت القوة المؤقتة االحتجاج لدى جيش الدفاع مجهولة الهويةالمتبقية بطائرات مقاتلة أو طائرات  . وواص
  الجوية والحث على وقفها فورا. االنتهاكاتاإلسرائيلي على جميع 

11 - مبر 10وفي   كانون الثاني/يناير، الحظت القوة المؤقتة أن جميع  21و  7 و كانون األول/ديس
رقي) ترددات رادار مجالها الجوي في برج قلوية  ويش عليها من قبل جهات (القطاع الش قد جرى التش

  معروفة، مع استمرار التشويش ساعةً تقريبا في كل مرة.  غير

12 - غيرة بدون طيار تعبر الخط األزرق  30وفي   كانون الثاني/يناير، الحظت القوة المؤقتة طائرة ص
رائيلي. وعادت  من موقع تابع للجيش اللبناني بالقرب من بليدا في اتجاه موقع متاخم تابع لجيش الدفاع اإلس
 الطائرة إلى شمال الخط األزرق بعد ذلك بوقت قصير. 

13 - مالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة لها تقع وواصل جيش الدفاع   اإلسرائيلي احتالل الجزء الش
مال الخط األزرق. وفي حين رحبت حكومة لبنان باالقتراح الذي قدمته القوة المؤقتة إلى الطرفين في  ش

رائيل بعدُ  2011 عام رائيلي من المنطقة المحتلة، لم ترد حكومة إس حاب جيش الدفاع اإلس ير انس أن تيس  بش
 على االقتراح. 

14 - لة مؤرخة   ا مبر  6وفي رس موجهة إليَّ وإلى رئيس مجلس األمن  2018كانون األول/ديس
)A/73/631‐S/2018/1091 شنّها  ”للبنان المندوبة الدائمة  ت)، أدان سية التي ت سية والدبلوما سيا الحملة ال

د لبنان رائيل ض ائل منها“إس تخدمة في ذلك وس االت اللبنانية، عبر خرق ”التعدي على  ، مس بكة االتص ش
جلة إلى أهالي قرية كفركال الجنوبية المدنيين اآلمنين، تحذرهم فيها من  ائل مس ال رس بكة الهاتف، وإرس ش

. “لبنانية وتعّرض حياتهم للخطرتفجيرات سوف تطال األراضي ال  

15 - اء منطقة )2006( 1701وعمال بالقرار   اعدة الجيش اللبناني في إنش لت القوة المؤقتة مس ، واص
لحين أو أ لحة بين الخط األزرق ونهر الليطاني خالية من أي وجود غير مأذون به ألفراد مس عتدة أو أس

ة. وتحقيقا لهذه الغاية، احتفظت القوة  ـ وة األمم المتحدة المؤقتـ ـ ان وقـ ـ ة لبنـ ـ بخالف ما هو تابع لحكومـ
يق الوثيق مع الجيش اللبناني، بـ  طه  16المؤقتة، بالتنس نقطة تفتيش  156نقطة تفتيش دائمة وبما متوس

طه  ادة إلطالق الص 298مؤقتة وأجرت ما متوس هر. وفي الفترة من عملية مض رين  27واريخ كل ش تش



S/2019/237

 

4/1819-04311 
 

باط/فبراير، الحظت القوة المؤقتة  17أكتوبر إلى  األول/ لحة غير مأذون بها،  305ش من حاالت حمل أس
من حاالت حمل أسلحة صيد، في منطقة عمليات القوة.  303 منها  

16 - يا مع القرار   ، على )2017( 2373وحافظت القوة المؤقتة على الوتيرة المرتفعة لعملياتها تمش
ذي أُ  د النحو ال دي ه من ج د علي اني . ففي)2018( 2433القرار في ك رين الث إلى نوفمبر /الفترة من تش

 080من األنشطة العملياتية العسكرية شهريا، بما في ذلك  14 386، أجرت القوة ما متوسطه فبراير/شباط
دورية في المتوسط.  7  

17 - لت دوريات القوة الراكبة والراجلة والجوية إحداث أثر عملياتي في جميع البلديات والقرى   وواص
هدت فيها إلى قة العمليات. وأجرت القوة المؤقتة زيارات عديدة الواقعة في منط بق أن ش المناطق التي س

تطالع الجوي تتركز فوق المناطق التي  يتاح فيها القوة قيودا على حركتها أو حوادث. وظلت دوريات االس
كل محدود  ول الدوريات البرية إليها، مثل بش اريس الوعرة أو األاألمالك وص ة أو التض ي الخاص راض

الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب أو األلغام المضادة لألفراد. وبعد إعالن جيش الدفاع اإلسرائيلي في 
افه أنفاقا (انظر الفقرة  4 مبر عن اكتش أعاله)، زادت القوة المؤقتة دورياتها الراجلة  2كانون األول/ديس

  الليلية على طول الخط األزرق. تهاوأنشطة مراقب

18 - ودفت بعض القيود، على كانت تحظى ع أن حرية تنقل القوة المؤقتة وم  باالحترام عموما، فقد ص
هذا التقرير. وقد زادت القيود على حرية تنقل القوة قرب الخط األزرق في لالنحو المفصل في المرفق األول 

  النصف الثاني من شهر كانون األول/ديسمبر.

19 - تولى مدنيون يرتدون مالبس مد   كانون األول/ 25. ففي مرتينللقوة في متعلقات نية على واس
رقي). وفي  يارة تابعة للقوة في كفركال (القطاع الش مبر، أخذ أفراد حقيبةً بها كاميرا من س كانون  26ديس

ارع بدنيا  مبر، تص ابق، على ي نمن فريق المراقبين في لبنان كاطاقَم األول/ديس منت الس نع األس راقب مص
فه النحو  تولون على أعاله، مع أفراد كانوا  3في الفقرة الوارد وص يارتهم. وتابعت القوة يس حقائب من س

تعادة بعض  المؤقتة مع الجيش اللبناني ما يخص جميع هذه الحوادث. ومع أن القوة المؤقتة قد نجحت في اس
المسروقة، فقد كان بعضها تالفا، وما زال الجناة مجهولي الهوية.  المتعلقات  

20 - آب/أغسطس الذي هاجم  4وواصلت القوة المؤقتة المتابعة مع السلطات اللبنانية بخصوص حادث  
فردا يرتدون ثيابا مدنية دورية من أربع مركبات تابعة للقوة المؤقتة في قرية مجدل زون  20فيها حوالي 

ل في تقريري المؤرخ  اع الغربي) على النحو المفص اني/نوفمبر 15(القط رين الث  2018 تش
)S/2018/1029 رين األول/أكتوبر، قدمت القوة إلى الجيش اللبناني  26). وفي 17و  16، الفقرتين  تش

الة مؤرخة  مبر، قدم  17النتائج التي انتهى إليها التحقيق الذي أجرته في الحادث. وفي رس كانون األول/ديس
نا لدائمة ني، عن طريق الجيش اللب مم المتحدة أجمل فيه للبنان لدى األمم المتحدة، تقريرا إلى األالمندوبة ا

نتائج التحقيق الذي أجراه. وتباينت تلك النتائج مع نتائج التحقيق الذي أجرته القوة المؤقتة وخلص إلى أن 
ير قانوني، هم المسؤولون أسلحة هجومية بشكل غ -حسب االدعاءات  -أفرادا منظمين، بعضهم كان يحمل 

الم ال تابعون للقوة الذين كانوا يقومون بدورية اعتيادية في عن الهجوم العنيف الذي تعرض له حفظة الس
ؤولين عن االعتداءات. ولم يبدأ حتى اآلن  مجدل زون. ولم يحدد التقرير الذي قدمه الجيش اللبناني المس

ير في إجراءات جنائية لتقديم الجناة إلى  لطات اللبنانية الس االتها مع الس ل األمم المتحدة اتص العدالة. وتواص
بهذا الخصوص. وبعد هذا الحادث، استأنفت القوة المؤقتة دورياتها المنتظمة في مجدل زون بالتنسيق الوثيق 
 مع الجيش اللبناني دون وقوع حوادث أخرى. 

21 - هما في المناطق المحيطة بمواقع المنظمة وواصلت القوة المؤقتة وفريق المراقبين في لبنان دوريات 
بة من الخط األزرق. و ر بال حدود، القري ية غير الحكومية، جمعية أخض نان لدفاع  إزاء ادعاءاللب جيش ا

رائيلي في  ة  25اإلس ر بال حدود في العديس تخدم موقع جمعية أخض رين األول/أكتوبر أن حزب هللا يس تش
تشرين األول/أكتوبر (وكانت قد فتشته ألول  30ثانيا لذلك الموقع في ألغراض المراقبة، أجرت القوة تفتيشا 

). وفتشت القوة المؤقتة أيضا موقع جمعية أخضر بال حدود المستوثق منه حديثا 2018مرة في تموز/يوليه 
رين الثاني/نوفمبر. ونظراً ألن هذه المواقع  3في يارون (القطاع الغربي) في  ة، توجد في أمالك تش خاص

قد  يات التفتيش عن أي ف ف عمل ناني. ولم تكش يق الوثيق مع الجيش اللب بالتنس يات التفتيش  أجريت عمل
. وتواصل القوة المؤقتة رصد هذه المواقع. )2006( 1701انتهاكات للقرار   
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22 - ق األمم ا  لت القوة المؤقتة ومكتب منس لطات وواص ؤون لبنان التحاور مع الس لمتحدة الخاص لش
م مؤتمر روما الثاني، المعقود في آذار/ بة لالجتماع الوزاري المعروف باس مان المتابعة المناس  اللبنانية لض

بزيادة قوام ووجود الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة المؤقتة من  :، بما في ذلك التزام لبنان2018  مارس
ر  ا لجيش اللبناني؛ وبناء قدرات القوات البحرية (انظر لكتيبة النموذجية لاخالل نش ). وفي أدناه 57الفقرة أيض

سمبر ستة ماليين يورو في تجديد مبنى حددته 2018 كانون األول/دي ساهم ب سي ، أعلن االتحاد األوروبي أنه 
تخدامه كمقر قيادة لل مل مرافق  كتيبة النموذجية، بماالحكومة اللبنانية في بيت ليف (القطاع الغربي) الس يش

اإلقامة والتدريب. وسيجري إنشاء فريقين عاملين مشتركين مع الجيش اللبناني والقوة المؤقتة أحدهما معني 
ر الكتيبة  افي لنش اء بالفعل بتقديم دعم إض بالتدريب واآلخر معني بمرافق اإلقامة. وتعهدت عدة دول أعض
 النموذجية. 

23 - فة إلى ما جاء في الفقرة و  ا ، التي دعا فيها مجلس األمن )2018( 2433من القرار  7باإلض
ع خطة لزيادة قدراتها البحرية، بهدف تقليص  البحرية التابعة للقوة المؤقتة ونقل القوة حكومة لبنان إلى وض

ؤولياتها في نهاي تمال على مس ا أن أقدم تقييما مش ة المطاف إلى الجيش اللبناني، طلب مني المجلس أيض
يات. ويقوم الجيش اللبناني، منذ عام  ائل منها 2006توص ، بتعزيز قدراته البحرية، معتمدا في ذلك على وس

ل مساهمات المجتمع الدولي وأنشطة التدريب التي تقوم بها القوة البحرية التابعة للقوة المؤق البحرية تة. وتشغِّ
احل اللبناني، بالتكامل مع مركز العمليات المركزية  التابع اللبنانية حاليا محطات رادار بفعالية على طول الس

تمرة للمياه اإلقليمية اللبنانية ( طحية مس ورة س ميال بحريا). كما تمتلك البحرية  12للجيش، مما يتيح توفير ص
كامل على طول الساحل اللبناني حتى ثالثة أميال بحرية، وبشكل جزئي حتى  اللبنانية القدرة على العمل بشكل

تعمال مع القوة البحرية التابعة للقوة  تيثاق من أن بعضا من عتادها صالح لالس تة أميال بحرية. وجرى االس س
.ساعة في األحوال الجوية الجيدة 48المؤقتة في المياه اإلقليمية اللبنانية لمدة تصل إلى   

24 - تقلة في جميع   ورة مس غير أن الجيش اللبناني يفتقر إلى الموارد والقدرات الالزمة للعمل بص
روري توافر جأر اء المياه اإلقليمية اللبنانية لفترات طويلة، حتى في ظل ظروف مناخية معتدلة. ومن الض

يان تية والص ال عن قدرات معززة في مجال الهياكل اللوجس لة أفراد متفرغين ومدربين، فض ة، لمواص
عمليات األصول البحرية اللبنانية. ومن أجل التصدي لهذه التحديات المتعددة في األجلين القصير والمتوسط، 
 تحتاج القوات البحرية اللبنانية إلى دعم الشركاء الدوليين.

25 - أوصي بأن يواصل الجيش اللبناني والقوة المؤقتة، في إطار آلية  ،)2018( 2433وعمال بالقرار  
تراتيجية لنقل  ع اس ئ من أجل وض ترك الذي أنش اركة في الفريق العامل المش تراتيجي، المش الحوار االس
تراتيجية للجيش  ؤوليات فرقة العمل البحرية تدريجيا إلى الجيش اللبناني، باالقتران مع الخطة االس مس

توى اللبناني. و بة لكل مرحلة، في القدرات الالزمة، بما في ذلك مس تراتيجية، بالنس ينبغي أن تنظر هذه االس
سفن ونوعها، وتوافر الدعم اللوجستي الفعال  سبة، وعدد ال تدريب أفراد القوات البحرية، والبنى التحتية المنا

ؤوليات جزئيا في المياه ا عي إلى بهدف إتاحة تولي قوات البحرية اللبنانية المس إلقليمية اللبنانية، مع الس
تراتيجية االنتقالية إلى  اشهرا. وخارج هذ 12إحراز تقدم في غضون  اإلطار الزمني، ينبغي أن تسعى االس

ؤوليات التي  ركاء الدوليون، بهدف تقليل المس تحقيق أوجه التآزر مع المبادرات الثنائية التي ينفذها الش
نهاية المطاف. تضطلع بها فرقة العمل البحرية في  

26 -  أجل من األعضاء الدول مع المؤقتة والقوة لبنان لشؤون الخاص المتحدة األمم منسق مكتب ويتواصل 
  .اللبنانية البحرية القوات قدرات بناء لدعم منسق نهج اتباع على وللتشجيع اآلراء في أوسع لتوافق الترويج

27 - يق الوثيق   مولة بالتقرير، دعما لجهود لبنان الرامية إلى بناء القدرات وبالتنس وخالل الفترة المش
ناني،  يةمع الجيش اللب نان ما في ذلك القوات البحرية اللب تة ب عة للقوة المؤق تاب فذت فرقة العمل البحرية ال ، ن

ينة في المتوسط يوميا. ومن بين سف 21عمليات اعتراض بحري في جميع منطقة العمليات البحرية، فأوقفت 
سفينة  649سفينة التي جرى توقيفها خالل الفترة المشمولة بالتقرير، فتشت السلطات اللبنانية  2 292الـ 

ا فرقة العمل البحرية التابعة للقوة المؤقتة دعم جهود بناء قدرات الجيش  لت أيض بيلها. وواص وأخلت س
لك القوات البحرية  ما في ذ ناني، ب بإجراء اللب ية،  نان عايير  362اللب ين الم هدف إلى تحس ية ت تدريب دورة 

 التشغيلية المشتركة ألنشطة الرصد والتوقيف.
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- باء   ترتيبات األمن واالتصال 
28 - مبر و  5عقدت القوة المؤقتة اجتماعات ثالثية في    13  كانون الثاني/يناير و 10كانون األول/ديس

. )2006( 1701شباط/فبراير، نوقشت خاللهما مسائل متصلة بآليات االتصال والتنسيق وانتهاكات القرار 
ا اجتماعا ثالثيا في  رت القوة المؤقتة أيض ألة إيجاد حلول  17ويس ة مس كانون الثاني/يناير كرس لمناقش

مناطق المتنازع عليها على طول الخط األزرق. وباإلضافة إلى ذلك، أجرت القوة المؤقتة اتصاالت عملية لل
ائل منها الترتيبات الرامية إلى الحد  أن مس رائيلية، بش ثنائية متواترة مع الجيش اللبناني وقوات الدفاع اإلس
 من التوترات على طول الخط األزرق.

29 - أبيب   سرائيلية إمكانية إقامة مكتب اتصال تابع للقوة المؤقتة في تلوما زالت تثار مع السلطات اإل 
رائيل. فعلى الرغم من موافقتها على مقترح القوة المؤقتة في عام  ألة 2008بإس ، ظلت إقامة هذا المكتب مس

 معلقة.

30 - حدة وواصلت القوة المؤقتة االتصال بحكومة لبنان والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المت 
اً تدريب  لت القوة المؤقتة أيض ات الوطنية على حماية المدنيين. وواص س اعد في بناء قدرات المؤس التي تس
 أفرادها من أجل كفالة التأهب لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.

31 - مولة بالتقرير، دُ   كريين والمدني 2 220ب رِّ وخالل الفترة المش ين، منهم ما يزيد من األفراد العس

لت القوة المؤقتة ومقر األمم المتحدة تأكيد  215على  اني. وواص امرأة، على تعميم مراعاة المنظور الجنس

كل  كريين حيث تش فوف األفراد العس يما في ص اء العامالت في القوة، ال س أهمية زيادة عدد وأقدمية النس

اء حاليا  ت لهن ر 5النس تب أعلى من رتبة مقدم. ونظمت القوة المؤقتة في المائة فقط من الجنود وليس

) تدريبا على هيئة األمم المتحدة للمرأةبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (

اطة لمدة يوم واحد في  رين الثاني/نوفمبر لفائدة  26الوس وات في المجلس  45تش امرأة، من بينهن عض

ور و افة إلى ذلك، نظمت القوة المؤقتة البلدي لكل من ص ية (كالهما في القطاع الغربي). وباإلض العباس

دة  ائ ا لف ويقه ة وتس ات الزراعي نيع المنتج أن تص ل بش ات عم اس  45حلق ة في دير ميم امرأة ريفي

الشرقي) في كانون األول/ديسمبر، وفي العباسية في كانون الثاني/يناير، على التوالي. (القطاع  
 

- جيم  سالح الجماعات المسلحة نزع   

32 - لحة. وما زال حزب هللا يعلن على المأل   الح الجماعات المس لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بنزع س

كانون الثاني/يناير، صرح األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا قائال  26أنه يحتفظ بقدرات عسكرية. ففي 

دد الكافي من أجل مواجهة [إسرائيل] في حرب مقبلة، وإلصابة لدينا بطبيعة الحال الصواريخ الدقيقة وبالع”

واريخ الدقيقة بالكمية التي نحتاجها، ولم ياق خطتنا الحربية.... ونملك الص نعد بحاجة  أي هدف نريده في س

.“لنقلها  

33 - يطرة الدولة ما زال يقوض   لحة خارج نطاق س واحتفاظ حزب هللا وغيره من الجماعات باألس

ة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على أراضيها بشكل تام.قدرة حكوم  

34 - ل الجيش اللبناني وقوات األمن اللبنانية تنفيذ عمليات مكافحة اإلرهاب، بما في ذلك إلقاء   وواص

ا. ففي الفترة من  ة أو في دعمه اعات متطرف ائهم إلى جم ه في انتم تب رين  1القبض على األفراد المش تش

باط/فبراير، وردت أنباء عن اعتقال  19إلى الثاني/نوفمبر  خاص  43ش ا بتهم تتعلق باإلرهاب، منهم أش خص ش

يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا). ويمثل هذا 

رين الثا ي (من تش ا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماض إلى آذار/مارس  2017 ني/نوفمبرالرقم انخفاض

ن  122) إذ ووثقت خاللها 2018 لة باإلرهاب. ويعزى هذا االنخفاض إلى حد كبير إلى تحس حالة اعتقال متص
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رزته قوات األمن التابعة للدولة في تعزيز ، وكذلك إلى التقدم الذي أح2017الحالة األمنية في لبنان منذ عام 

.السورية حدود مع الجمهورية العربيةأمن الحدود ومراقبتها على طول ال  

35 - لطات اللبنانية  13كانون الثاني/يناير و  9و  2وفي   ال، أوقفت الس باط/فبراير، في بلدة عرس ش
ثمانية مواطنين سوريين في المجموع بتهمة اإلرهاب، بما في ذلك تشكيل خلية تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية 

د الجيش ال ن هجمات ض تبه فيهم. والتخطيط لش ا مواد متفجرة من منزل أحد المش ودرت أيض لبناني. وص
رقي لبنان، رجال  24وفي  ال في ش كانون الثاني/يناير، اعتقل الجيش اللبناني، في مداهمة وقعت في عرس

اإلرهابية على الجيش في عرسال. وصودرت أيضا  2014مطلوبا للعدالة بتهمة المشاركة في هجمات عام 
لحة وذخيرة خال رقي لبنان، اعتقل الجيش  16ل المداهمة. وفي أس مال ش باط/فبراير، في الهرمل في ش ش

اللبناني اثنين من قادة تنظيم الدولة اإلسالمية، وكالهما سوري، أحدهما من كبار القادة، قدما من دير الزور 
 في الجمهورية العربية السورية.

36 - رين الثاني/نوفمبر، ألقي القبض على  30وفي   بب إطالق النار في الهواء في  75تش ا بس خص ش
وف. وفي  لح مجهول الهوية النار على مركبة عريف في قوات األمن  3منطقة الش باط/فبراير، أطلق مس ش

 الداخلي ثم رماها بقنبلة يدوية، مما أسفر عن مقتل العريف، وذلك في زحلة في شرقي لبنان.

37 - رين األول/أكتو  افة إلى ما أوردته في تش تباكات التي وقعت في  2018بر وإض فيما يتعلق باالش
ابق ( يدا، وذلك في تقريري الس طينيين بالقرب من ص ، S/2018/1029مخيم المية مية لالجئين الفلس

غيل الالجئين الفل34  الفقرة رق األدنى )، خلص تقييم أجرته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش طينيين في الش س
نتيجة القتال. وأصيبت العيادة الصحية ُدمر قد تضررت، وأن بعضها قد  المآويمن  278(األونروا) إلى أن 

افة إ اص طائش مدارس التابعة لألونروا في مخيم المية مية بجهاز متفجر. وباإلض يبت برص لى ذلك، أص
طينيين. وذكرت األونروا الواقعة في مخيم المية مية، وكذلك بالق رب من مخيم عين الحلوة لالجئين الفلس

حدة،  عة لألمم المت تاب باني ال لك حرمة الم ما في ذ لدولي، ب قانون ا رورة احترام ال األونروا األطراف بض
آتها في المخيم في الفترة م رين األول/أكتوبر إلى  16ن وأغلقت منش بب  12تش رين الثاني/نوفمبر بس تش

خدمت الوكالة مدارس بديلة خالل حالة الطوارئ، وقدمت الدعم النفسي واالجتماعي المخاوف األمنية. واست
 عند استئناف الدراسة.

38 - ة لالجئين   ة مي ار هللا في مخيم المي ة أنص اع ة فتح وجم ار بين حرك ب وقف إطالق الن وعق
طينيين،  رين األول/أكتوبر  28الذي بدأ نفاذه في الفلس فر اتفاق الحق أبرم في 2018تش رين  6، أس تش

بما أفادت به  ليمان والعديد من الموالين له، حس ار هللا جمال س الثاني/نوفمبر عن مغادرة زعيم جماعة أنص
.الجمهورية العربية السوريةالتقارير، إلى   

39 - اص على يد الجيش اللبناني عند ن 13وفي   طيني رميا بالرص قطة كانون الثاني/يناير، قتل فلس
التفتيش العسكري المسماة الرشيدية في مدخل مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين بالقرب من صور، وذلك 
ائل  بدعوى عدم التوقف عند نقطة التفتيش األمني. وقد ألهب هذا الحادث التوترات في المخيم، ولكن الفص
 الفلسطينية تدخلت لمنع التصعيد.

40 - مالي  كانون الثاني/يناير، 31وفي   أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض في وادي خالد في ش
الم وكتائب عبد هللا عزام.  اب إلى جماعة فتح اإلس طيني هارب مطلوب للعدالة بتهمة االنتس لبنان، على فلس

التي وقعت في  2017وكان هذا الشخص أيضا متهما بالقتال مع جماعة بالل بدر المقاتلة في اشتباكات عام 
ين الحلوة لالجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا.مخيم ع  

41 - طين  عبية لتحرير فلس كرية التي تحتفظ بها الجبهة الش  - ولم يحرز أي تقدم في تفكيك القواعد العس
د  يادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رص ة، والتي ما زالت تنتقص من س القيادة العامة وفتح االنتفاض

بفعالية. ومراقبة أجزاء من الحدود  
 

- دال   حظر األسلحة ومراقبة الحدود 
42 - تواصلت مزاعم بشأن نقل أسلحة إلى جهات مسلحة من غير الدول، وهي مسألة تبعث على القلق  

دة. وفي  رين الثاني/نوفمبر  24بش رائيل، بنيامين نتنياهو، أن2018تش رائيل  ، أعلن رئيس وزراء إس إس
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ري إليران في سوريا ومشروع حزب هللا لحيازة األسلحة الدقيقة في العمل على منع الحشد العسك”تواصل 
طالما استمرت ”، ورد أن رئيس إسرائيل، روفن ريفلين، قال إنه 2019كانون الثاني/يناير  23وفي  .“لبنان

ائل منها العمل  إيران وأعوانها في إرساء وجودهم، فإن إسرائيل ستتصرف من أجل الدفاع عن أمنها، بوس
وريا إلى حزب هللا في لبنانعلى من لحة المتطورة من إيران عبر س اف أن “ع نقل األس لبنان يتحمل ”، وأض

يادية عن جميع األعمال التي يقوم بها حزب هللا ؤولية س كانون الثاني/يناير، قال األمين العام  26وفي . “مس
. “بعد تجربتنا في سوريا خصيصا”لحزب هللا حسن نصر هللا إن حزب هللا قد حصل على القذائف الدقيقة   

43 - ع يمكنها من   ت في وض لحة مأخذ الجد، فإنها ليس ومع أن األمم المتحدة تأخذ مزاعم نقل األس
 )2006( 1701التحقق منها بشكل مستقل. وفي حال ثبوت صحة هذه المزاعم، فإنها ستشكل انتهاكا للقرار 

 (انظر المرفق الثاني من هذا التقرير). 

44 - التين متطابقتين موجهتين إلى رئيس مجلس األمن وإلّي، مؤرختين    كانون األول/ 26وفي رس
مبر ( A/73/695‐S/2018/1162ديس مبر  27) و  كانون األول/ديس (A/73/713‐S/2018/1170) ،

ه في  ا أن اده ا مف ده ة بل ةً من حكوم ال دة رس دى األمم المتح ان ل ة للبن دائم ة ال ت الممثل ال انون  25أج ك
قامت طائرات حربية إسرائيلية بخرق األجواء اللبنانية، لتنفيذ غارات جوية على أراضي ... ”األول/ديسمبر 

وريةالجمهورية العربية  ير إلى أن “الس ّكل] خطراً على حركة الطائرات ”، وتش هذا الخرق الخطير [ش
.“المدنية في األجواء اللبنانية، وكاد يتسبب في كارثة جوية كبيرة  

45 - وتواصلت أنباء تفيد بمشاركة حزب هللا في القتال الجاري في الجمهورية العربية السورية. وُزعم  
للبنانيين ما زالوا يقاتلون إلى جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في أيضا أن عددا من المواطنين ا

 الجمهورية العربية السورية.

46 - ر أفواج الجيش اللبناني األربعة المعنية بمراقبة الحدود البرية وبناء   ارف على االكتمال نش وش
ولم ترد أنباء عن حوادث إطالق نار  أبراج المراقبة على طول حدود لبنان مع الجمهورية العربية السورية.

ورية نحو لبنان خالل الفترة. وقيل إن  وريا في  141عبر الحدود من الجمهورية العربية الس مواطنا س
ورة غير قانونية من القبض المجموع ألقي عليهم  بب دخولهم إلى لبنان بص من جانب الجيش اللبناني بس

ورية خالل الفترة ال ا كبيرا مقارنة بعدد الجمهورية العربية الس مولة بالتقرير، وهو ما يمثل انخفاض مش
( 1 006السوريين الذين ألقي القبض عليهم خالل الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو  S/2018/1029 ،

عوبة العبور في ظروف42الفقرة  ا إلى ص اس رين  ). ويعزى االنخفاض أس تاء. ومن أواخر تش الش
شخصا بتهمة االشتراك  22األول/أكتوبر إلى منتصف شباط/فبراير: (أ) ألقت السلطات اللبنانية القبض على 

لمكافحة اإلرهاب في  في أنشطة تهريب البشر؛ و (ب) أجرى الجيش اللبناني وقوات األمن اللبنانية عمليات
مية تقع في لبنان،  ورية غبر رس توطنات س فر عن اعتقال مس ال وحولها،  521مما أس ا في عرس خص ش

طة  ا أنش لطات اللبنانية أيض ت الس ا إلى افتقارهم إلى الوثائق الالزمة؛ و (ج) اعترض اس ويعزى ذلك أس
خصا من جانب الجيش اللبناني وقوات ش 47لتهريب البشر في المياه اللبنانية في اتجاه قبرص، وجرى إنقاذ 

باط/فبراير، أعلن الجيش اللبناني عن مقتل أحد المهربين وجرح آخر في حادث  11األمن اللبنانية. وفي  ش
 إطالق نار أعقب محاولة تهريب فاشلة على متن قارب من عكار في شمالي لبنان في اتجاه قبرص. 

47 - عة النطاق لمكافحة اإلرهاب ومكافحة االتجار جرت في منطقة بعلبك   ياق عمليات واس وفي س
مال لحة متكررة. وفي والهرمل، ش تباكات مس اره عقب وقوع اش  30ي البقاع، عزز الجيش اللبناني انتش

، قُتل أربعة من المشتبه بهم وأُلقي القبض على العديد من األشخاص في مداهمة 2018تشرين الثاني/نوفمبر 
مسلحين مجهولي كانون األول/ديسمبر، قتل جندي لبناني على يد  14قام بها الجيش اللبناني في بعلبك. وفي 

سمبر، جرح جنديان لبنانيان في هجوم  31الهوية خالل مشاركته في دورية في بعلبك. وفي  كانون األول/دي
 على عصابات إجرامية وقع في بريتال بالقرب من بعلبك، في شرقي لبنان.

48 - وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، ألقي القبض على موردي أسلحة مزعومين في شمالي وشرقي  
رقية وفي منطقة جبل لبنان. وفي  رين الثاني/نوفمبر  23لبنان على طول الحدود الش ن الجيش 2018تش ، ش

لحة في بعلبك. وفي  ادر مخدرات وأس مبر، ألقت قوات ا 5اللبناني غارات وص ألمن كانون األول/ديس
الداخلي القبض على مهرب أسلحة لبناني وصادرت ذخيرة في الهرمل. وفي اليوم نفسه، في عملية مستقلة، 
لحة والذخيرة  ادرت كميات كبيرة من األس الح لبناني وص ألقت قوات األمن الداخلي القبض على تاجر س

بل لبنان.ومعدات عسكرية أخرى من مخبأ لألسلحة في ضواحي اللقلوق، في الجبيل، في ج  
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49 - ديق عليها في   لحة التي أذن البرلمان اللبناني بالتص دق بعد على معاهدة تجارة األس ولم يص
بتمبر  25 لحة التقليدية الذي اعتمدته الجمعية العامة في المتعلق باالتفاق الدولي ، وهي 2018أيلول/س األس

.باء 76/234قرارها   
 

- هاء   األلغام األرضية والقنابل العنقودية 
50 - لت القوة المؤقتة التخفيف من خطر األجهزة المتفجرة في جميع أرجاء منطقة عملياتها.   وواص

تة أفرقة معنية بإزالة األلغام تابعة للقوة المؤقتة ما ي  6 879مجموعه  فطهرت س متًرا مربعا من األراض
ما مضادا لألفراد على طول طرق الدوريات الرئيسية للقوة وعلى مقربة من العمرة لغ 1 481وعثرت على 

رقي) ودمرت تلك األلغام. وأجرت دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام  زيارة  73(القطاع الش
ة وفعالية عمليات من زيارات الرصد لضمان الجودة إلى أفرقة إزالة األلغام التابعة للقوة، وذلك لكفالة سالم

المة والتوعية  ا خمس إحاطات عن الس يتعلق  فيماإزالة األلغام التي تقوم بها القوة المؤقتة. وقدمت أيض
تفاد منها  نع، اس ية/مخلفات الحرب من المتفجرات واألجهزة المتفجرة البدوية الص من  50باأللغام األرض

 أفراد األمم المتحدة العسكريين والمدنيين. 
 

- واو   ترسيم الحدود 
51 - ورية. ولم ترد بعد حلم ي  يم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية الس رز تقدم نحو تعيين أو ترس

بعا المقترح في تقريري  رائيل على التحديد المؤقت لمنطقة مزارع ش ورية وإس الجمهورية العربية الس
( )2006( 1701المتعلق بتنفيذ القرار  2007تشرين األول/أكتوبر  30المؤرخ  S/2007/641.(المرفق ، 

52 - رائيل   وية النزاع الجاري بين لبنان وإس مولة بالتقرير نحو تس ولم يحرز تقدم خالل الفترة المش
خالصة لكل منهما.حول المنطقة االقتصادية ال  

 

- زاي   االستقرار السياسي والمؤسسي 
53 - هر من إجراء االنتخابات البرلمانية، أعلن رئيس  31في   عة أش كانون الثاني/يناير، بعد حوالي تس

م الحكومة المؤلفة من  كيل حكومة لبنان الجديدة. وتض عد الحريري عن تش وزيراً أربع  30الوزراء س
داهن أول وزي ة. وفي وزيرات، إح ة العربي ة في المنطق ا رئيس الوزراء  2رة داخلي اط/فبراير، دع ب ش

ية  ياس ريحة متنوعة من األحزاب الس كلة من ش الحريري إلى عقد اجتماع لممثلي حكومته الجديدة المش
ياغة بيان وزاري. وفي  أن ص اورات بش باط/فبراير، وافق مجلس الوزراء على البيان  7إلجراء مش ش

المة الوزاري الذي كر يادة والس تقالل والس ات الدولة واالس س رت فيه الحكومة التزام لبنان بتعزيز مؤس
ة النأي بالنفس، والقرارات الدولية، بما في  ياس رية للدولة، واتفاقيات الطائف، وس لطة الحص اإلقليمية والس

ادي وأهمية )2006( 1701ذلك القرار  ألة تعزيز النمو االقتص ا مس . وفي هذا البيان، أكدت الحكومة أيض
وريين.  لة العمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بوجود الالجئين الس ددت على التزامها بمواص الح وش اإلص

ويت بالثقة من األغلبية في  لت الحكومة الجديدة على تص باط/فبراير، بمجموع  15وحص وتا من  111ش ص
صوتا في البرلمان. 128أصل   

54 - بة مرور   مان، في  19وبمناس نان، أقر البرل ية في لب  13و  12عاما على انتهاء الحرب األهل
رين الثاني/نوفمبر  أ هذا القانون لجنة مكلفة 2018تش ري. وأنش أن حاالت االختفاء القس ، قانونًا جديدا بش

ول إلى المعلومات وجمعها، وتنفيذ ع ليم بالتحقيق للوص تخراج الجثث وتحديد مواقع الدفن وتس مليات اس
 الرفات إلى األقارب. 

55 - أن  21وفي   توري قراره النهائي بش باط/فبراير، أعلن المجلس الدس تئنافية تطعن  17ش دعوى اس
فرت عنها االنتخابات البرلمانية. فوافق المجلس على طعن واحد فقط، وألغى االنتخاب  في عدة نتائج أس

تقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية  الذي جرى و في البرلمان من حزب تيار المس في طرابلس لعض
 استثنائية في غضون شهرين من أجل شغل المقعد.
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56 - مولة بالتقرير، تعثَّر إحراُز تقدم في تنفيذ   وفي ظل عدم وجود حكومة طوال معظم الفترة المش
ادي من أجل التنمية  اُء آلية نتائج المؤتمر االقتص يدر) وإنش ات (مؤتمر س س الحات ومع المؤس عبر اإلص

كيل الحكومة الجديدة التي ركز بيانُها الوزاري  المتابعة المتفق عليها. إال أن بوادر زخم جديد ظهرت بتش
بشكل مكثف على خطة اإلصالح الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر. وفي هذه األثناء، سجلت المؤشرات 

ادية  بة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي  2018و  2017مزيدا من التدهور بين عامي االقتص إذ زادت نس
في المائة. 155نقطة مئوية لتبلغ  6.1  

57 - سنة التي انقضت على مؤتمر روما الثاني، كان تنفيذ لبنان اللتزاماته بطيئا رغم ما تاله   وخالل ال
اهمات مالية. وإحياًء للزخم الدولي لدعم تعزيز الجيش اللبناني وقوى  من إعالنات ثنائية عدة بتقديم مس

م المتحدة الخاصة لشؤون لبنان األمن الداخلي بما ينسجم وخططهما االستراتيجية، تشارَك مكتُب منسقة األم
بلدا.  26حضره  2019شباط/فبراير  19مع الجيش اللبناني في ترؤس اجتماعٍ للجنة العسكرية التنفيذية في 

ين  وأتاح ذلك االجتماع الذي تمحوَر حول المجاالت الثالثة ذات األولوية، وهي تعزيز التنقل برا، وتحس
ةً للجيش  -لبناني األمن البحري عبر بناء قدرات الجيش ال ر الفوج النموذجي، فرص البحرية اللبنانية، ونش

اللبناني من أجل إثبات التقدم الذي أحرزه لبنان في الوفاء بالتزاماته في إطار مؤتمر روما الثاني، كما أتاح 
 فرصة لمواءمة المساهمات الدولية مع األولويات الوطنية.

58 - لق قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، بالتعاون مع مفوضية وتعزيزا لمساءلة الجيش اللبناني، أط 
ان، في  لوك الجيش بهدف تعميم 2019كانون الثاني/يناير  29األمم المتحدة لحقوق اإلنس ، مدونة قواعد س

 مبادئ حقوق اإلنسان في المهام التي يضطلع بها أفراد الجيش. 

59 - ة الوطنية لح  س ص الحكومة بعد تمويال للمؤس ان أو لآللية الوقائية الوطنية ولم تخص قوق اإلنس
اءهما في  لة بها، اللتين عيَّن مجلس الوزراء أعض ة التعذيب المتص آذار/مارس. ولم يؤد بعد  7لمناهض

ة التعذيب اليمين أمام رئيس  ان واآللية الوقائية الوطنية لمناهض ة الوطنية لحقوق اإلنس س اء المؤس أعض
 الجمهورية.

60 - روع وثيقة مع مكتب 2019اني/يناير كانون الث 2وفي   ، وقَّع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مش
ع خطة  تراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف من خالل وض رئيس الوزراء من أجل دعم تفعيل االس

وطنية.  عمل  

61 - ا2019كانون الثاني/يناير  20وفي   اف لبنان مؤتمر القمة العربية التنموية االقتص تض دية ، اس
األعضاء في جامعة  22الـ دولة من الدول  19واالجتماعية في بيروت. واستقطب مؤتمُر القمة مشاركة 

ال عون مؤتمر القمة الذي اختُتم باعتماد إعالن  اء دول. وافتتح الرئيس ميش الدول العربية، بينهم ثالثة رؤس
ا. وأعلنت قطر الحقا عن مساهمة بند 29بيروت الذي رسم الخطوط العريضة لخطة اقتصادية للمنطقة من 

مليون دوالر في سندات الحكومة اللبنانية دعماً القتصاد لبنان.  500قدرها   

62 - دا، في   ان وكن دولي، مع حكومتي لبن ك ال د البن ة، عق امش مؤتمر القم انون  19وعلى ه ك
ادي للمر توى حول التمكين االقتص رق األول الرفيع المس أة في بيروت. والتزم الثاني/يناير، مؤتمر المش

اركة المرأة في القوة العاملة  ادي للمرأة، بتعزيز مش لبنان، لدى عرض خطة عمله المتعلقة بالتمكين االقتص
نقاط مئوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.  5بنسبة   

63 - مبر، كان  31وحتى   لين لدى  967 040كانون األول/ديس جَّ ي اللجوء مس من الالجئين وملتمس
الجئا سوريا  948 849مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين (مفوضية شؤون الالجئين) في لبنان، بينهم 

يات أخرى. وقد علقت الحكومة منذ عام  18 200و  جيل  2015الجئ وطالب لجوء من جنس عمليات تس
ٍل رئيسي االنخفاُض الالجئين السوريين الجدد التي كانت تقوم بها مفوضية شؤون الالجئين. ويُعزى في شك

لين منذ تقديم تقريري السابق ( S/2018/1029في عدد الالجئين السوريين المسجَّ ) إلى الوفيات 56  ، الفقرة
هم إلى الج قاء أنفس يات عودة الالجئين من تل ثانوية، وإعادة التوطين وعمل مهورية الطبيعية، والتنقالت ال

 العربية السورية. 

64 - وتواصلت عمليات العودة الفردية لالجئين السوريين من تلقاء أنفسهم، حيث عاد آالف األفراد بين  
مبر  مية. كما عاد  2018كانون الثاني/يناير وكانون األول/ديس مية وغير الرس عبر المعابر الحدودية الرس

ها في تنق 11 133 ا آخرين خالل الفترة نفس خص هيلها المديرية العامة لألمن العام ش الت جماعية، تولت تس
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لطات ا يق مع الس ارك في تنظيم عمليات اللبناني بالتنس ؤون الالجئين لم تش ية ش ورية. ومع أن مفوض لس
رة عند كل نقطة من نقاط المغادرة. وقدمت  قت مع المديرية العامة وكانت حاض العودة تلك، فقد نس

جئين العائدين بشأن أهمية إحضار أوراقهم الثبوتية وغيرها من المستندات دعما المفوضية توجيهات إلى الال
 الستقرارهم مجددا في الجمهورية العربية السورية.

65 - ل إلى قبرص   ؤون الالجئين، وص ية ش تنادا إلى تقديرات مفوض زورقا انطلقت من لبنان  11واس
ها  وريين، خال 268تحمل على متن افرا، معظمهم من الس عام مس ، في حين جرى اعتراض 2018ل 

محاوالت للعبور أو كان مصيرها الفشل. وقضى ثمانية أشخاص، بينهم طفل، غرقا لدى  10يقل عن  ال ما
سوريون الوضَع االقتصادي واالجتماعي المتردي في لبنان، فضال عن الخوف من  غرق زورقهم. وذكر ال

ب ة على حرية حركتهم بس ايقة والقيود المفروض باب حملتهم على المض كل قانوني، كأس ب عدم إقامتهم بش
ون في أحياء  وريين الذين يعيش عيفة من الالجئين الس ع الفئات الض قة هذه الرحلة. وبات وض تحمل مش

ف األول من كانون الثاني/يناير  عوبة خالل النص وائية في لبنان أكثر ص ربت لبنان 2019عش ، بعدما ض
رر أ يتان. وتض تويتان قاس فتان ش ون في أكثر من  47 000كثر من عاص من المخيمات  670الجئ يعيش

اقُط الثلوج. وقد أطلقت الحقا اآلليةُ  انات وتس اً في البلد، من الرياح العاتية والفيض د تعرض وائية األش العش
 المشتركة بين الوكاالت التي تقودها الحكومة استجابةً لحاالت الطوارئ اإلنسانية. 

66 - مبر كانون األو 31وحتى   تمرار 2018ل/ديس كَّل الدعُم الدولي المقدم إلى لبنان ترجمةً الس ، ش
توى في عام  افة إلى مبلغ  57.1، الذي بلغ نحو 2018دعم الجهات المانحة الرفيع المس بليون دوالر، إض

ل من عام  380 وما بعده يناهز  2019. وأفيد بأن حجم التمويل المتعهد به لعام 2017مليون دوالر مرحَّ
مليون دوالر. 165  

67 - في المائة، بمبلغ  53) بنسبة 2020-2017ُمولت خطة لبنان لالستجابة لألزمة ( 2018في عام و 
ل مبلغ  1.4 م ام  310بليون دوالر، يش ال من ع اني/ 31. وفي 2017ماليين دوالر مرحَّ انون الث  ك
ناير تراك مع األمم المتحدة تحديث عام 2019 ي نانية باالش لهذه الخطة في  2019، أطلقت الحكومة اللب

انية العاجلة  2.62إلى جمع  2019بيروت. ويدعو نداء عام  اعدات اإلنس ال المس بليون دوالر إليص
تهدف  اده المحلي، بما يس تثمار في البنية التحتية العمومية للبنان وخدماته واقتص خص  .23واالس مليون ش

ون في لبنان، بينهم  ة، و 1.5محتاج يعيش اعا هش ون أوض وري  1.5 ماليين لبناني يعيش ماليين الجئ س
ل، أطلقت األونروا في  208 000 وأكثر من ياق منفص طيني. وفي س كانون الثاني/يناير نداء  29الجئ فلس

المنطقة. في جميع أنحاء 2019بليون دوالر لمواصلة عملياتها في عام  1.2لجمع   
  

- ثالثا   أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
68 - يق   لت اليونيفيل مراجعة خططها األمنية وتدابيرها الرامية إلى تخفيف المخاطر، في تنس واص

تعداد الموظفين المدنيين واألفراد  لطات اللبنانية. وأجريت تمارين أمنية الختبار مدى اس وثيق مع الس
كري تمر تطبيق تدابير العس رقي)، اس ول أزمة. وفي منطقة العرقوب (القطاع الش ين لإلجالء في حال حص

لحة. وخالل  تعانة بمواكبة مس منت االس مية لموظفي األمم المتحدة، تض ددة لتأمين التنقالت الرس أمنية مش
ير  مولة بالتقرير، تولت اليونيفيل تيس اء من وكاالت مهمة إلى منطقة العرقوب قام ب 35الفترة المش ها أعض

 األمم المتحدة. 

69 - وواصلت اليونيفيل رصد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية ضد أشخاص يُشتبه  
ن هجمات خطيرة على اليونيفيل أو في ارتكابهم لتلك الهجمات. وعقدت  لوعهم في التخطيط لش في ض

ات في  كرية الدائمة جلس باط/فب 12المحكمة العس المش أن الهجوم الذي تعّرض له حفظة س تابعون  راير بش
بانية عام  أن دعوى تتعلق بنية ارتكاب عمل إرهابي 2007لليونيفيل من العاملين في الوحدة اإلس ، وبش

ات المقبلة لهاتين الدعويين في 2014ُرفعت في كانون الثاني/يناير  آذار/مارس.  5. ومن المقرر عقد الجلس
ة دعوى المتعلق ام  وفي ال ل في ع د اليونيفي ذ هجوم خطير ض ة تنفي اول ، التي طعن في الحكم 2008بمح

ة المقبلة في  ادر فيها أحُد الجناة األربعة المدانين، فإنه من المقرر عقد الجلس . 2019  مايو أيار/ 21الص
يل في  د اليونيف بت ض قات في الهجمات الخطيرة التي ارتُك ل إجراء ثالثة تحقي مايو 27ويتواص يار/  أ

بناء على تعليمات إضافية صادرة عن قاضي التحقيق.  2011كانون األول/ديسمبر  9تموز/يوليه و  26 و
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عندما قُتل اثنان من حفظة السالم التابعين لليونيفيل وأصيب  1980وفي قضية جرائم القتل التي وقعت عام 
. وأجرت 2019آذار/مارس  22 آخر بجروح، جراء إطالق النار عليهم، فمن المقرر عقد الجلسة المقبلة في

أن حادثة  ا متابعة مع الجيش اللبناني بش طس التي وقعت في مجدل زون (انظر  4اليونيفيل أيض آب/أغس
أعاله). 20الفقرة   

  

- رابعا   انتشار قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
70 - باط/فبراير، كان قوام اليونيفيل يتألف من  17وحتى   كريين، بينهم من األفر 10 315ش اد العس

ئة)، من  5امرأة ( 522 ما اهماً بقوات؛ و  43في ال لداً مس يا، بينهم  239ب في  35امرأة ( 83موظفا دول
ئة)؛ و  ما يا، بينهم  576ال يا وطن عة  27امرأة ( 153موظفا مدن تاب ئة). وكان قوام القوة البحرية ال ما في ال

فن، وطائرتَي هليكوبتر ت س كريين التابعين  768، و لليونيفيل مؤلفاً من س فرداً من مجموع األفراد العس
افةً إلى ذلك، كان  4امرأة ( 29للقوة، بينهم  اء ( 57في المائة). وإض كرياً، بينهم خمس نس في   9مراقباً عس

راف  المائة)، تابعين لهيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة، يعملون مع فريق المراقبين في لبنان، تحت اإلش
 العملياتي لليونيفيل.
  

-خامسا    السلوك واالنضباط 
71 - ة   قة األمم المتحدة الخاص مولة بالتقرير، لم ترد إلى اليونيفيل أو إلى مكتب منس خالل الفترة المش

لت اليونيفيل تنفيذ وتعزيز تدابير  يَين. وواص تغالل أو انتهاك جنس ول اس ؤون لبنان أي ادعاءات بحص لش
االستغالل واالنتهاك الجنسيين، بما في ذلك عبر إحاطة القادة العسكريين بشأن مساءلتهم في ترمي إلى منع 

مسائل السلوك واالنضباط. وواصلت شبكة منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين في لبنان التابعة لفريق األمم 
لوك المتوقع أن يتقيّ  د بها موظفو األمم المتحدة المتحدة القطري إطالَع المجتمعات المحلية على معايير الس

ؤون  ة لش قة األمم المتحدة الخاص لت اليونيفيل ومكتب منس لوك. وواص وء الس ائل اإلبالغ عن س وعلى وس
ي  مولية، مع التركيز على الحماية من التحرش الجنس م بالتجانس والش لبنان الترويج لبيئة عمل مثمرة تتس
 وغيره من أشكال السلوك المحظور.
  

- سادسا  حظاتمال   
72 - عد الحريري على هذا اإلنجاز   كيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأهنئ رئيس الوزراء س أرحب بتش

م  اء في الحكومة الجديدة جدير بالتنويه وأود أن أنض اركة أربع نس ية للبنان. إن مش ياس كما أهنئ القيادة الس
لطات اللبنانية على بذل مزيد من الجه جيع الس اركة الكاملة والفعالة إلى اآلخرين في تش مان المش ود لض

للمرأة في الحياة السياسية اللبنانية. ومن األهمية بمكان أن يواجه مجلس الوزراء العتيد التحديات االقتصادية 
المشتركة التي استلزمها  التسويةوالسياسية واألمنية المتعددة الجوانب التي يصادفها لبنان. وستكون الروح 

يةً كي يتمكن لبنان من مواجهة تلك تأليف الحكومة، ال اس ؤولة، أس ة قيادةٍ حازمة ومس مقترنة بممارس
تعداد لدعم لبنان في مواجهة  التحديات. إن األمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة وهي على اس
 التحديات المقبلة. 

73 - ريع وتي  كلت الحكومة الجديدة، فإني أحث لبنان على تس رة التقدم المحرز في تنفيذ أما وقد تش
ادي من أجل التنمية عبر  يما تلك المتفق عليها في المؤتمر االقتص الحات المالية والهيكلية، ال س اإلص
 اإلصالحات ومع المؤسسات (مؤتمر سيدر)، بغية معالجة الوضع االقتصادي المتدهور. 

74 - ة النأي بالنفس   ياس التي يتبعها لبنان، بما يتفق مع إعالن وأدعو الحكومة الجديدة إلى االلتزام بس
عام  اركة في 2012بعبدا ل نانيين إلى الكّف عن المش ية والمواطنين اللب نان ، كما أدعو جميع األطراف اللب

النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة. وأدين كل ما يُزعم حصوله من تنقُّل للمقاتلين ونقٍل للعتاد 
. )2006( 1701السورية في انتهاٍك للقرار  -نانية الحربي عبر الحدود اللب  
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75 - اعفة جهودهما الرامية إلى التقيد التام بالقرار   من أجل  )2006( 1701وأحث الطرفين على مض
سنوات الماضية. وستواصل األمم المتحدة دعَم الجهود الرامية إلى إدا سادت ال مة وتوطيد فترة الهدوء التي 

وية المظالم الكامنة  اعةَ بيئة مؤاتية لتس نزع فتيل التوتر من خالل الحوار، واغتناَم الفرص لبناء الثقة وإش
 دعماً لوقف دائم إلطالق النار.

76 - تمرار التزام جميع الجهات بالقرار   تقرار لبنان والمنطقة.  )2006( 1701ويظل اس يا الس اس أس
عيدها لتتحول إلى أعمال عدائية.  ول حاالت التوتر ومن احتمال تص فعدم االمتثال يزيد من مخاطر حص

اورني بالغ القلق إزاء وما ينجم عن  )2006( 1701وجود أنفاق تعبر الخط األزرق في انتهاك للقرار  ويس
جع الجيش اللبناني على إجراء كل التحقيقات الالزمة على الجانب  ذلك من حاالت توتر على األرض. وأش

تعدة لتقديم اللبناني في ما يتعلق باألنفاق، وعلى  كل خطرا أمنيا. إن اليونيفيل مس التأكد من أنها لم تعد تش
اعر التي يطلقها الجانبان في ما  ريحات الملهبة للمش ا إزاء التص اورني القلق أيض اعدة عند طلبها. ويس المس
ي إلى  عيد المفض وء التقدير والتص ع على طول الخط األزرق، األمر الذي يزيد من مخاطر س يتعلق بالوض

صول نزاع. ح  

77 - ي نحو حل نقاط الخالف   أن كيفية المض ل إلى اتفاق بش جع بقوةٍ الطرفين على التوص إنني أش
د حاالت التوتر على طول الخط  الرئيسية على طول الخط األزرق. فاألعمال األحادية في هذه المناطق تصعِّ

تفادة م لة االس ال األزرق ويجب تفاديها. وأكرر دعوتي الطرفين إلى مواص ن ترتيبات اليونيفيل لالتص
ؤون لبنان ورئيس البعثة اليونيفيل  ة لش قتي الخاص ل كٌل من منس يواص ى حد ممكن. وس يق إلى أقص والتنس
 وقائد القوة جهودهما الستكشاف الفرص مع الطرفين بهدف إحراز تقدم تحقيقا لتلك الغاية.

78 - قل في جميع أنحاء منطق  يل في التن ي حرية اليونيف تداد الخط وتكتس ها وعلى كامل ام يات ة عمل
مال  ول إلى جميع األماكن الواقعة ش األزرق أهمية حيوية. وأالحظ بقلق أن اليونيفيل لم تتمكن من الوص
لطات اللبنانية والجيش  اف األنفاق جنوب الخط األزرق. إنني أدعو الس الخط األزرق في ما يتعلق باكتش

ا من أن النتائج  اللبناني إلى كفالة أن تكون اليونيفيل اورني القلق أيض قادرة تماما على تنفيذ واليتها. ويس
أن األحداث التي وقعت في بلدة مجدل زون في  ل إليها الجيش اللبناني في التحقيق الذي أجراه بش التي توص

طس  4 ير كذلك إلى أن األمم 2018آب/أغس  أتت مباينة لنتائج التحقيق الذي أجرته اليونيفيل. وأود أن أش
لطات اللبنانية إلى الوفاء  د أي من المعتدين. وأكرر دعوتي الس المتحدة لم تبلَّغ برفع أي دعوى جنائية ض
دون على  ة لمن يعت امل ة الك ب اس ل والمح ل أفراد اليونيفي ة تنق ة حري اق دم إع ة ع ال ا عن كف ؤوليته بمس

السالم.  حفظة  

79 - ر  عر بقلق بالغ من أن عمليات التحليق اإلس ائيلية فوق اإلقليم اللبناني ما زالت تتكرر كما أنني أش
ل انتهاكا للقرار  ّكِ من وقت إلى آخر، بما في ذلك من قبل الطائرات المقاتلة. إن عمليات التحليق هذه تش

رائي )2006( 1701 يادة اللبنانية. وما زال جيش الدفاع اإلس مالي من قرية الغجر وللس لي يحتل الجزء الش
مال الخط األزرق في انتهاك طويل األمد للقرار . إنني أكرر )2006( 1701 ومنطقةً متاخمة لها تقع ش

انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني إدانتي لكل انتهاكات السيادة اللبنانية، وأكرر دعوتي إسرائيل إلى أن توقف 
 وتسحب قواتها من شمال الغجر والمنطقة المتاخمة لها الواقعة شمال الخط األزرق. 

80 - لطة الدولة في جميع   ط س لة التي يبذلها الجيش اللبناني في دعم بس جع الجهود المتواص وأش
ر الفوج النموذجي. وأد ي اللبنانية، بما في ذلك من خالل نش عو الحكومة اللبنانية إلى العمل، بدعم األراض

ا الحكومة اللبنانية على إيالء  تمر من اليونيفيل والمجتمع الدولي، على تفعيل هذا الفوج. وأحث أيض مس
اني  درات الجيش اللبن ادة ق ة إلى زي ة للجهود الرامي ذا  -األولوي ة، على النحو المبين في ه اني ة اللبن البحري

لة  نة التقرير، وأتعهد بمواص اء س دد. وبعد انقض ة في هذا الص قتي الخاص الدعم المقدم من اليونيفيل ومنس
لة تنفيذ االلتزامات القائمة بتقديم الدعم إلى  اء على مواص جع الدول األعض على مؤتمر روما الثاني، أش
 الجيش اللبناني والمؤسسات األمنية.

81 - تراتيجية انتقال تتيح للبحرية اللبنانية أن   ع اس وأرحب بعمل الجيش اللبناني مع اليونيفيل في وض
تتولى تدريجاً مسؤوليات القوة البحرية التابعة لليونيفيل، وأشجع بقوة على إحراز تقدم سريع في هذه اآللية. 

ا فعاال لمزيد اس تراتيجية انتقال ُمجديٍة وعمليٍة أس يوفر تنفيذ اس من الخفض التدريجي في نهاية المطاف  وس
افية في  أنه أن يؤدي إلى تحديات أمنية إض في قوام القوة البحرية التابعة لليونيفيل من دون خلق فراغ من ش
تراتيجية االنتقال  يق الدعم المقدم لتنفيذ اس اء على تنس ا بقوةٍ الدوَل األعض جع أيض بيئة إقليمية معقدة. وأش

. )2018( 2433القرار هذه، تمشيا مع أحكام   
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82 - يطرة الدولة، باعتراف متكرر من حزب هللا   لحة غير مأذون بها خارج نطاق س ويثير امتالك أس
لحة أخرى غير تابعة للدولة، في انتهاك للقرار  ه وجماعات مس ، قلقا بالغا ويعرض )2006( 1701نفس

كل غير  لحة بش أن عمليات نقل أس ا ُورود ادعاءات بش ل أيض تقرار لبنان والمنطقة للخطر. ويتواص اس
مشروع إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، وهو أمر يثير قلقا بالغاً. ومع أن األمم المتحدة 

عها التحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة، فإن عمليات النقل المذكورة، إذا ثبتت صحتها، يمكن ليس بوس
. وإنني أدعو الدول األعضاء إلى أن تفي بالتزاماتها بموجب )2006( 1701أن تشكل انتهاكا خطيرا للقرار 

يتصل بها من عتاد.  بمنع بيع أو تزويد أي كيانات أو أفراد في لبنان بأسلحة وما )2006( 1701القرار   

83 - مان التنفيذ   رورية لض وعالوةً على ذلك، أدعو حكومة لبنان إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الض
لة الواردة في اتفاق الطائف والقرارين  ، التي )2006( 1680و  )2004( 1559الكامل لألحكام ذات الص

ون في لبنان أسلحة غير أسلحة الدولة  ـ زع سالح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى ال تكـ تقضي بنـ
ادر في  لطتها، عمال بقرار مجلس الوزراء اللبناني الص لطة غير س  2006تموز/يوليه  27اللبنانية أو س

وطني. والقرارات السابقة المنبثقة عن الحوار ال  

84 - كل   رائيل تش ة التابعة للبنان وإس ادية الخالص أن المناطق البحرية االقتص وال تزال المنازعة بش
مصدرا للتوتر. وإنني أشّجع الطرفين على التماس السبل الكفيلة بالتخفيف من حدة التوترات، لخلق الظروف 

دة مستعدة لدعم الطرفين في هذه الجهود، المؤاتية للحوار وللتوصل إلى حل في نهاية المطاف. واألمم المتح
 وأنا جاهز لبذل مساعّي الحميدة في سبيل ذلك. 

85 - ي قدما في تنفيذ   لطة الدولة بفعالية، أؤكد مجددا أهمية المض ة س ولتعزيز قدره لبنان على ممارس
تراتيجية للدفاع الوطني. ومن المهم  أن تكون هذه تعهد الرئيس بالدعوة إلى عقد حوار وطني لتحديد اس

ية مع  تدامة ومتماش املة ومس م جميع األطراف وتكون ش العملية تحت ملكية وقيادة اللبنانيين وأن تض
الح  ابقة المنبثقة عن الحوار الوطني المتعلقة بنزع س التزامات البلد الدولية. وينبغي تنفيذ القرارات الس

كرية التابعة  طين الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العس عبية لتحرير فلس القيادة العامة  -للجبهة الش
االنتفاضة.  -وفتح   

86 - ولئن كنت أشعر باالرتياح الستقرار الوضع في مخيم المية مية لالجئين الفلسطينيين، فإنني أشعر  
رار المادية. وأدعو جميع  ال عن حدوث األض رد الناس، فض ائر في األرواح، وتش ى لوقوع خس باألس

ائل الفل طينيين واللبنانيين على الفص طينية إلى االمتناع عن أي أعمال عنف من هذا القبيل لحماية الفلس س
السواء. حد  

87 - خاء الذي أبدته الجهات المانحة خالل عام   طينيون في لبنان بالس  2018ورّحب الالجئون الفلس
كر الجهات المانحة على م نة. وأش تمرار خدمات األونروا على مدار الس مان اس م لض ا قدمته من دعم حاس

جيعها على التعهد مجددا بدعم األونروا، بما في ذلك من 2018األهمية في عام  ة لتش ، وأغتنم هذه الفرص
لة عملياتها في عام  تطيع األونروا أن مواص نوات، بحيث تس  2019خالل اتفاقات التمويل المتعدد الس
بعده. وما  

88 - لوك في ال  دار مدونة قواعد الس جيش اللبناني الهادفة إلى تعميم مراعاة مبادئ حقوق وأرحب بإص
اءلة في  طلع بها أفراد الجيش، باعتبار ذلك خطوة هامة نحو زيادة تعزيز المس ان في المهام التي يض اإلنس
 صفوف الجيش اللبناني. 

89 - بة للمعهد الوطني لحقوق اإلنس  ان وأكرر ندائي إلى حكومة لبنان أن تكفل توفير الموارد المناس
تقلة وفعالة، وأدعو الرئيس إلى تنظيم  ة التعذيب للوفاء بواليتهما بطريقة مس واآللية الوقائية الوطنية لمناهض
 مراسيم أداء أعضائهما اليمين. 

90 - وح في   ادي، الذي ظهر بوض وأثني على حكومة لبنان اللتزامها بتمكين المرأة في المجال االقتص
رق حول التمكين االقت ادي للمرأة. ومع خطة العمل الوطنية المقترحة لتنفيذ قرار مجلس مؤتمر المش ص

حاب )2000( 1325األمن  جع جميع أص ين. وأش اواة بين الجنس امال للمس ع لبنان نهجا طموحا وش ، وض
هذه الخطة ذات األولوية.المصلحة على اتخاذ خطوات قابلة للقياس في سبيل تنفيذ   

91 - ويواصل لبنان إبداء قدر عظيم من الكرم وحسن الضيافة في استضافة الالجئين السوريين مؤقتاً.  
وستواصل األمم المتحدة دعم لبنان في هذا الجهد، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما فيها مبدأ عدم اإلعادة 
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مان الحماية والكرا رية، ومن أجل ض مة لالجئين أثناء وجودهم في لبنان، وقدرتهم على اتخاذ قرارات القس
 فردية حرة ومستنيرة بشأن عودتهم الطوعية. 

92 - لحة   حاب المص ورية وأص ل األمم المتحدة العمل مع حكومة الجمهورية العربية الس وتواص
فها تعيق عودته واغل التي حددها الالجئون بوص يين اآلخرين على معالجة الش عي إلى الرئيس م، بهدف الس

 عملية عودة آمنة وطوعية ومستدامة تضمن كرامتهم. 

93 - تجابة األمم المتحدة ألزمة الالجئين في لبنان   ولوال التزام الجهات المانحة الدائم، ما كانت اس
خاء، بما في ذلك من خالل اإلعالن عن تعهدات  لة المنح بس ممكنة. وأدعو الجهات المانحة إلى مواص

.2019آذار/مارس  14و  13المتعدد السنوات في مؤتمر بروكسل الثالث في  التمويل  

94 - شكر بيرنيل داهلير كارديل التي   شؤون لبنان، وأ سقي الخاص ل وأرحب بوصول يان كوبيتش، من
باط/فبراير  ة بالنيابة، على تفانيها في الخدمة.  2019أكملت في مطلع ش قة الخاص فها المنس واليتها بوص

ا كريين في القوة المؤقتة بقيادة رئيس البعثة  وأود أيض أن أكرر اإلعراب عن امتناني لألفراد المدنيين والعس
ستيفانو ديل كول. وعطفا على رسالتي الموجهة إلى رئيس مجلس األمن المؤرخة  وقائد القوة المؤقتة اللواء 

مبر  31 ( 2018كانون األول/ديس S/2018/1182 قة األمم المتحدة )، تتخذ القوة المؤقتة ومكتب منس
ياتي.  يق فيما بينهما وتعزيز الكفاءة والفعالية وفقاً لتوص ؤون لبنان خطوات من أجل زيادة التنس ة لش الخاص

كريين ومعدات في القوة المؤقتة وفريق الم اهمة بأفراد عس راقبين وأعرب عن تقديري لجميع البلدان المس
كريين في القوة المؤقتة. وأخيرا، أود أن  فوف األفراد العس اء في ص جعها على زيادة عدد النس في لبنان وأش
ؤون لبنان، وفريق  ة لش قة األمم المتحدة الخاص كر جميع األفراد العاملين في القوة المؤقتة، ومكتب منس أش
 األمم المتحدة القطري على جهودهم المتواصلة وتفانيهم. 
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 المرفق األول

ة على حرية تنقل قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان    القيود المفروض
رين األول/أكتوبر  27في الفترة من  باط/فبراير  17إلى  2018تش ش

2019 
 
1 - مبر  14في   ، أوقف الجيش اللبناني أفراد دورية تابعة لفريق المراقبين 2018كانون األول/ديس

ال تابع للقوة المؤقتة، ومنعهم من االقتراب من النقطة  BP 12(1)في لبنان وفريق اتص من الخط األزرق  
ال باط االتص اورات التي جرت مع ض عب (القطاع الغربي). وعقب المش في الجيش  بالقرب من عيتا الش

تطاع أفراد الدورية التابعة لفريق المراقبين في لبنان والفريق التابع للقوة المؤقتة الدخول إلى  اللبناني، اس
ه، أوقف الجيش اللبناني دورية ثانية تابعة لفريق المراقبين في لبنان أثناء  المنطقة. وبعد ظهيرة اليوم نفس

ها على الخط األزرق.  وأبلغ الجيش اللبناني فريق المراقبين في لبنان أن ثمة كتيبة توجهها إلى النقطة نفس
ول إلى النقطة  BP 12(1)معيّنة تابعة للقوة المؤقتة وهي الوحيدة التي يجوز لها الوص تقل، وأن   كل مس بش
لت الدورية التابعة  بق من الجيش اللبناني. وواص ول على إذن مس جميع الوحدات األخرى تحتاج إلى الحص

ول إلى الموقع. وفي وقت الحق، أبلغ الجيش اللبناني القوة لفريق المر اقبين في لبنان أداء جولتها دون الوص
المؤقتة أن الحادث نجم عن عدم التنسيق بين وحدات الجيش اللبناني، ووعد بمعالجة هذه المسألة. واستأنفت 

خرى. القوة المؤقتة الدوريات في المنطقة اليوم التالي، ولم تواجه أي حوادث أ  

2 - كانون األول/ديسمبر، دخلت دورية مؤلفة من خمس مركبات تابعة للقوة المؤقتة شارعا  22وفي  
تة أفراد يرتدون مالبس مدنية. وأخذ األفراد  يقا بالقرب من يارون (القطاع الغربي)، فأحاط بها س كنيا ض س

بان حديدية وأما بية وقض ي خش رات التهديد بادية في يجولون حول مركبات الدورية وفي أيديهم عص
رفاتهم. وبعد  ل أفراد الجيش اللبناني ورافقوا الدورية إلى خارج القرية. ولم يؤد  20تص دقيقة تقريبا، وص

تأنفت القوة المؤقتة  رار في مركباتها. واس فوف أفراد القوة المؤقتة أو أض ابات في ص ذلك إلى أي إص
حوادث أخرى. واجتمع أفراد القوة المؤقتة أيضا مع مختار  الدوريات في المنطقة اليوم التالي، ولم تواجه أي

 بلدة يارون الذي ذكر أن السكان ال يعارضون تسيير القوة المؤقتة دوريات في يارون. 

3 - مبر، اقترب حوالي  23وفي   انون األول/ديس اء  20ك ة أثن ة للقوة المؤقت ابع ة ت فردا من مركب
مح لها بالدخول إلى مرورها عبر كونين (القطاع الغربي) وأبل الم أن القوة المؤقتة ال يس غوا حفظة الس

رت إلى المكان دورية من الجيش اللبناني ورافقت مركبة القوة المؤقتة  القرية. وبعد ذلك بفترة وجيزة، حض
تأنفت القوة المؤقتة الدوريات في المنطقة اليوم التالي، ولم تواجه أي  ي. واس في عودتها إلى الطريق الرئيس

ادث أخرى.حو  

4 - ف في الفقرة  26بعد فترة وجيزة من الحادث الذي وقع في   مبر، الذي ُوص  3كانون األول/ديس
رب من التقرير الر مال الخط األزرق تس رقي) ش وهد في مبنى يقع في كفر كال (القطاع الش ي، حين ش ئيس

دد حوالي عشرة أفراد يرتدون اإلسمنت السائل الذي كان قد ُضخَّ في ُحفَر النفق في جنوب الخط األزرق، ه
يق الوثيق مع  رقي) كانت تعمل بالتنس ة (القطاع الش رق عديس مالبس مدنية دورية تابعة للقوة المؤقتة في ش
ة  ذيئ اءات ب إيم ة ب دوري ذوا يومئون إلى أفراد ال ارة وأخ ذكورون الحج ل األفراد الم اني. وحم الجيش اللبن

د إلى أن غادرت المنطقة. وفي كفر كال َي المقص د الطريَق الرئيس فردا يرتدون  30 القريبة من هناك، س
رطة وثالثة من رجال  ا مركبتان من مركبات الش يارات. وكانت هناك أيض مالبس مدنية ومعهم خمس س
الشرطة سّدوا الطريق إلى الموقع الذي كان اإلسمنت يتسرب منه. وكانت في الموقع أيضا مركبتان تابعتان 

ير مرور أفراد القوة للجيش اللبناني وعلى  رة جنود لبنانيين، ولكنهم لم يتدخلوا لتيس متنهما حوالي عش
دقيقة تفرق الحشد، ولكن ظلت ثالث مركبات تسد الطريق الرئيسي. واستطاع أفراد  40المؤقتة. وبعد نحو 

تطيعوا الدخول إليه ألن الجيش اللبناني منعهم من ذلك تنادا إلى  القوة المؤقتة مراقبة المكان دون أن يس اس
تأنفت القوة المؤقتة الدوريات في المنطقة اليوم التالي، ولم تواجه أي  ة. واس كونه من الممتلكات الخاص
 حوادث أخرى.
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 المرفق الثاني

 تنفيذ حظر توريد األسلحة  
 
1 - ار مجلس األمن في قراره   ، )2006( 1701من القرار  15إلى الفقرة  )2018( 2433أش

تقضي بأن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع قيام رعاياها ببيع األسلحة وما يتصل بها من عتاد   التي

ة لب ه حكوم أذن ل ان من غير من ت ان أو فرد في لبن ان إلى أي كي ة في لبن دة المؤقت ان أو قوة األمم المتح ن

تزويده بها، أو استخدام أراضيها أو السفن التي ترفع علمها أو طائراتها في ذلك، وطلب إلى األمين العام  أو

لحة. ولم ينص القرار  أن تنفيذ الحظر على توريد األس على  )2006( 1701أن يدرج في تقاريره مرفقا بش

قة  لحة والتحقق منه. ولدى القوة المؤقتة ومكتب منس د تنفيذ حظر توريد األس دور لألمم المتحدة في رص

دد. غير أن األمم  لطة وقدرة محدودتين في هذا الص ؤون لبنان واألمانة العامة س ة لش األمم المتحدة الخاص

دعم ام ة ب ت ملتزم ا زال دة م ا للقرار المتح ال األطراف عموم ه وتعزيز  )2006( 1701تث ام بجميع أحك

 تطبيقه. 

2 - اء حول   لت األمم المتحدة العمل مع الدول األعض مولة بالتقرير، واص وخالل الفترة المش

للتعامل مع هذه االدعاءات وغيرها من االنتهاكات للقرار  االدعاءات المتعلقة بنقل األسلحة والجهود المبذولة

ابق ()2006( 1170 دور تقريري الس . ومنذ ص S/2018/1029 اء تذكير )، كررت إحدى الدول األعض

الة مؤرخة  مية بالمعلومات التي كانت قد قدمتها في رس ورة غير رس رين  25األمانة العامة بص تش

يال في هذا التقرير. والمعلومات التي 2018األول/أكتوبر  ددة على أهمية إدراج معلومات أكثر تفص ، مش

ائط اإل و تقتبس ما ورد في وس ادرة عن قدمتها الدولة العض طية، وتحاليل ص رق أوس عالم الغربية والش

حفية تابعة لقوات الحرس الثوري اإليراني، تزعم  ادر ص ات أكاديمية، ومص مجامع الفكر الغربية، ودراس

يابية  -جو وقذائف أرض  -بقذائف أرض  2006أن إيران زودت حزب هللا منذ عام ” أرض وقذائف انس

فن ومنظومات جوية بدون ط ادة للس غيرة مختلفةمض لحة ص بطرق برية وجوية. “ يار ومركبات خفيفة وأس

ع من حوالي ”ووفقا للمعلومات المقدمة فإن  واريخ لدى حزب هللا قد توس انة الص في  15 000نطاق ترس

من  “منظومة 130 000إلى  2006 عام اها ”وأنها تتض ل أقص واريخ وقذائف ذات نطاقات متفاوتة يص ص

ا 550إلى  لحة وقادرة على قطع كيلومترا، باإلض فة إلى منظومات جوية بدون طيار يحتمل أن تكون مس

وليس بُوسع األمم المتحدة أن تتحقق من صحة المعلومات المقدمة.. “كيلومتر 2 000مسافات تصل إلى   

3 - الة مؤرخة   باط/فبراير  28وفي رس ؤون  2019ش موجهة إلى وكيل األمين العام إلدارة الش

ية وبناء الس ياس رائيل لدى األمم المتحدة الس ال  تحليال”الم، قدم نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة إلس مفص

وضمت . “2006  صادرا عن جيش الدفاع اإلسرائيلي بشأن بعض األسلحة المنقولة إلى حزب هللا منذ عام

ى إلى  ل مداها األقص ادة للدبابات يص لحة متنوعة مض أرض  - كيلومترات، وقذائف أرض 5.5القائمة أس

ل مداها إلى  واريخ أرض 300يص ل مداها إلى أكثر من  - كيلومتر، وص كيلومتر،  100أرض يص

الة أن . “قدرات مختلفة”ومتفجرات، وقطع مدفعية، ومركبات جوية غير مأهولة ذات  النظام ”وذكرت الرس

الح لدى حزب هللا بطرق مختلفة، بما في ذلك من خال ل تعزيز قدرات الس ل برنامج تحويل اإليراني يواص

ار قدرات  كانية المدنية في جميع أنحاء لبنان، وانتش ئ داخل المراكز الس القذائف الدقيقة التوجيه الذي أُنش

وجاء في الرسالة أيضا . “تصنيع األسلحة بشكل مكثف لدى حزب هللا في لبنان والجمهورية العربية السورية

ستخدام تلك النظام اإليراني يزود أيضا حزب هللا بالتدر”أن  يب التقني والمساعدة التقنية لتصنيع وصيانة وا

تقل كل مس لحة والقدرات المتقدمة بش حة المعلومات  وليس. “األس ع األمم المتحدة أن تتحقق من ص بُوس

 المقدمة.
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4 - ائع في مرافئ لبنان، بما في   اعدة حكومة لبنان على تعزيز مراقبة الحاويات والبض وبهدف مس

مة ذلك في المطار و بالمخدرات والجري رع المكتب المعني  المرفأين البحريين في بيروت وطرابلس، ش

ام  ة ع اي ة في نه المي ارك الع ة الجم دف  2018ومنظم ات. ويه اوي ة الح المي لمراقب امج ع في تطبيق برن

روعة، بما في ذلك االتجار  ائع التجارية ألغراض غير مش تغالل الحاويات والبض البرنامج إلى منع اس

لحة التقليدية، والمواد الكيميائية أو البيولوجية أو باألس لحة النارية والمخدرات، والمنتجات المقلدة، واألس

لة اإلمدادات التجارية في مرفأي  لس يعزز البرنامج إدارة المخاطر وس عة أو النووية أو المتفجرة. وس المش

ال عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيرو ت. وأجرى مكتب األمم المتحدة بيروت وطرابلس، لبنان، فض

يات  ياغة توص ملت ص المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية عمليات تقييم للمرافئ ش

ا موظفو الجمارك العاملون في  ارك أيض ين األمن وكفالة المراقبة المنهجية. وش تراتيجية تهدف إلى تحس اس

مات  حنات التي يحتمل أن تكون عالية الخطورة، المطار في تدريبات على التحديد النمطي للس واختيار الش

اء وحدات لمراقبة المرافئ في  ير إلنش ا للتحض روع. وتُبذل الجهود أيض لمنع عمليات االتجار غير المش

عن التحديد النمطي للحاويات التي يحتمل أن تكون عالية  ةبالمسؤوليالمرفأين المذكورين أعاله لالضطالع 

وما بعده.  2019ا وتفتيشها. وسيتواصل نشر برنامج مراقبة الحاويات طوال عام الخطورة، واختياره  

5 - اء بذل الجهود لدعم زيادة فعالية مراقبة الحدود على طول حدود لبنان   لت الدول األعض واص

غيلية ألفوا اعد الدعم الثنائي على زيادة القدرة التش ورية. وس رقية البرية مع الجمهورية العربية الس ج الش

الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني المنتشرة على طول الحدود الشرقية على رصد ومراقبة وحماية الحدود 

اء أربعة أفواج للحدود البرية بدعم من المملكة المتحدة  الجبلية بفعالية. وأُنجزت إلى حد كبير عملية إنش

مريكية وجهات مانحة دولية أخرى (ألمانيا وكندا). لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األ

يير  تاء، بدعم من األمم المتحدة، قيام أفواج الحدود البرية بتس ل الش بة لفص وأتاح توفير المعدات المناس

شتاء. وساهمت هذه التدخالت في  سائدة في فصل ال سية ال ستباقية في الظروف القا دوريات وتنفيذ عمليات ا

األمنية في لبنان، بما في ذلك التهديدات المنبثقة من اإلرهاب. ونوقش هذا التقدم المحرز الحد من التهديدات 

توى بين  - في توطيد األمن على طول الحدود اللبنانية ورية خالل اجتماع اللجنة التوجيهية الرفيعة المس الس

مبر انون األول/ك 11المملكة المتحدة والواليات المتحدة وقائد الجيش اللبناني، الذي ُعقد في  . 2018  ديس

من الجنود المنتشرين في مختلف أفواج الحدود البرية سينتهون من تلقي  11 000وأُعلن أيضاً أن أكثر من 

، بما في ذلك التدريب على القتال، واإلدارة المتكاملة للحدود، في مركز 2019التدريبات بحلول آذار/مارس 

السلطات اللبنانية العمل على معالجة الثغرات المتبقية لضمان أمن رياق التدريبي في شرق لبنان. وتواصل 

 الحدود مع الجمهورية العربية السورية.

6 - بتمبر  6وبناء على الطلب المقدم من رئيس وزراء لبنان إلى األمم المتحدة في   ، 2006أيلول/س

د حدود لبنان البحرية ونقاط تقدم فرقة العمل البحرية التابعة للقوة المؤقتة الدعم إلى البحرية اللب نانية لرص

اعدة على منع الدخول  مل في جملة أمور، تنفيذ عمليات االعتراض البحرية والمس ائل تش الدخول إليه، بوس

كل غير مأذون به، وفقا للفقرة  ل بها من عتاد إلى لبنان عن طريق البحر بش لحة أو ما يتص من  14األس

. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت السفن التابعة لفرقة العمل البحرية أكثر من )2006( 1701القرار 

الح البحرية اللبناني التابع  649من إجراءات االعتراض التي أدت إلى نحو  2 292 عملية تفتيش قام بها س

ية. ولم تؤد هذه األنشطة إلى كشف أي محاوالت للتهريب.للجيش اللبناني وإدارة الجمارك اللبنان  

 


