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حزيران/يونيه  25خالل الفرتة من  (2006) 1701تنفيذ قرار جملس األمن   
 2019تشرين األول/أكتوبر  31إىل 
  

 تقرير األمني العام  
  

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

. (201٩) 2845(، مبــا ذ كلــك م اــاا القرار S/2019/574) 201٩متوز/يوليــ   17الســــــــــــــــا   امل ر  
وشـــــــــــــــتدق مناقم  ملياق قوة األمم املتحدة امل قتم ذ ل(ناا )اليو يفية(  ايق  ل   ر م  اليم من 

. (2006) 1701التوتر. وما زال يتعني  ل  الارفني تنفيذ ايلتزاماق املتو (م  ليتما مبقتضـــــــــــــــ  القرار 
َرز مي تقدا حنو التوصة إىل وقف  ائم إلطالق النار  ني ل(ناا وإسرائية. ومل  ُيح
  

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

ميلول/سـ(تم،، شـتدق اليو يفية تيـعيدا اايفا ذ مناقم  مليا ا. و ال كلك ذ اضـم  1ذ  - 2
ة وا دة  25 ايق توتر متزايد ذ م قاب تقارير مفا ق ذ  آب/مغســـــــاس  ن كاةم مرة(م  ويم مســـــــيف 

 وا فجار مارى ذ  يفوق. 
ة ذ وذ م قاب  ا ثم املرة(م اجل - 3 آب/مغســـــــــــــــاس، ي دة اليو يفية ز  ة ذ  25ويم املســـــــــــــــيف 

كلي   يش الدفاع اإلســـــرائيل  فوق األرالـــــ  الل(نا يم وذ م اـــــات   نوب ا   األزرق، و رةم  ملياق 
مفرا  ذ ل(اٍس مدين  ل  اجلا ب الل(ناين ملراق(م مناط  واقعم  نوب ا   األزرق. وةتد يف وقائ ، زا ق 

مليا ا ملاافحم إطالق اليـــــــــــــواريق وم اـــــــــــــام املراق(م ذ ليا ال(لداق الواقعم  ل  طول ا   اليو يفية  
األزرق. ومةد رئيس ال(عثم وقائد القوة ميضـــا للقيا ة الســـياســـيم ذ ةٍة من ل(ناا وإســـرائية لـــرورة ايمتثال 

 . (2006) 1701التاا للقرار 
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قنا ة مضــــي م  10آب/مغســــاس، شــــاهدق اليو يفية إطالق  يش الدفاع اإلســــرائيل   26وذ  - 4
األزرق، ما مشعة انرا ذ احلقول. وذ ابلقرب من ش(عا )القااع الارق (، سقاة اثنتاا منتا مشال ا   

آب/مغســـاس، م لن اجليش الل(ناين م   مطل  النار  ل  ثالر مرة(اق  ويم مســـيفة إســـرائيليم ةا ة  28
كل  فوق ةفرةال )القااع الاــرق (، ما م ،ها  ل  العو ة إىل  نوب ا   األزرق. ومل تاــاهد اليو يفية 

ات  اجلويم قد  هذه احلا ثم. وذ  ياا صـــــــــدر ذ اليوا  فســـــــــ ، ا دف  يش الدفاع اإلســـــــــرائيل  دا مســـــــــيف 
آب/مغســـــاس، اةتاـــــفة اليو يفية  لفاق مر ا قنا ة  31وذ . “مل تيـــــب دكى”اســـــتحتدفة إي م ا 

مضـــــــــــــــي ـــم ةـــا ـــة محطلقـــة من  ل  مقر ـــم من موقا جليش الـــدفـــاع اإلســـــــــــــــرائيل  ابلقرب من ال(ســـــــــــــــارة 
ق تلك القذائف  ند ســـــقوطتا ا   األزرق لتســـــق   ااة موقا الاـــــرق (. و ،ق  عا  لفا القااع)

 لألمم املتحدة يقا إىل الامال الارق  من ال(سارة، ما شاة اارا  سيما  ل  مفرا  اليو يفية.
ميلول/ســــــــــــ(تم،، لعة اليو يفية  وي ثالثم ا فجاراق لــــــــــــ مم يحعتقد م ا  1وقة ي  ، ذ  - 5

مناقــــم تقا  نوب ا   األزرق من موقٍا ذ شـــــــــــــــرق  يدوا انلــــم  ن صـــــــــــــــواريق محطلقــــة ذ ا ــــاه 
الغريب(. مث شـــــــــــــــاهدق اليو يفية إطالق قذائف مدفعيم من مناقٍم تقا  نوب ا   األزرق ذ  القااع)

ا اه املناقم اليت ا القة منتا اليـــــــــــواريق. واتيـــــــــــة رئيسح اليو يفية وقائد القوة  اـــــــــــاٍة  ا ة ابجليش 
 سرائيل . الل(ناين و يش الدفاع اإل

ميلول/س(تم، ما ثالثم صواريق مضا ة للدابابق  1ومظتر كقي  تقين م رت  اليو يفية ذ  ا ثم  - 6
ات عم جليش الدفاع  “وولف”محطلقة من مشال ا   األزرق  ل  انقلم  ند ميـــــــــــــــفحم متحرةم من  وع 
 الدفاع اإلســــرائيل  اليو يفية اإلســــرائيل  ةا ة تقةة أســــم مفرا  من  يش الدفاع اإلســــرائيل . وم لَ   يشح 

واســــتنا ا إىل التقييم التقين الذي . “ةور ية”ما اليــــواريق املســــت دمم ةا ة، رســــب تقديره، من  وع 
م رت  اليو يفية ملااا ســقوا اليــواريق وســر تتا ومســارها املتوقا وا  الرم  من ا االقتا إىل ســقوطتا، 

اليـــــــــــــواريق املضـــــــــــــا ة للدابابق محطلقة منتا تقا ذ مناقم قدرق ال(عثم ما األماةن اليت يحاـــــــــــــت(  ذ ما 
ذ ماروا الراس. وطل(ة اليو يفية رليا من اجليش  “ماضر  ال  دو ”املوقعني املتاأني التا عني جلمعيم 

 ميلول/س(تم،.  5الل(ناين تيسيف وصوهلا إىل كينك املوقعني ذ رسالم م رام 
م القيف هذه. وم ل   يشح الدفاع اإلسرائيل  اليو يفية دا وم لن  زب هللا مس وليت   ن  ملي - 7

مفرا   يش الدفاع اإلســـرائيل  ا مســـم الذين ةا وا ذ املرة(م مل يحيـــا وا دكى. ومةدق اليو يفية ما  يش 
ميلول/ســــــــــــــ(تم،  يفاا مدفعيت  ذ ا اه ل(ناا ذ  ي   لد  ماروا الراس  1الدفاع اإلســــــــــــــرائيل  مطل  ذ 

ا )تقعاا ذ القااع الغريب(، ما م رق مرلـــــــــــــــا مغااة ابأل اـــــــــــــــاب. ومل  د اليو يفية  ليال  ل  و يدو 
اســــت داا  يش الدفاع اإلســــرائيل  قنا ة  نقو يم مو  ارقم، رســــب ما مفا  ل(ناا ذ رســــالتي  املتاا قتني 

 (. A/73/996-S/2019/708ميلول/س(تم، املو تتني إىل رئيس جملس األمن وإيل ) 3امل راتني 
ميلول/ســــــ(تم،، مةد اجليش الل(ناين م   ســــــيســــــتةنية الوصــــــول إىل املوقعني  1٩وذ رســــــالم م رام  - 8

 يد ما لـــا اا ات عا للجيش الل(ناين مل  نل اليو يفية، . “ماضـــر  ال  دو ”اليـــلم التا عني جلمعيم  كوي
،، ســوى إماا يم  زئيم للوصــول إىل املوقعني،  نع  اســت داا املعداق التقنيم الالزمم. ميلول/ســ(تم 20ذ 

َنل  ورغم ايتيــــــايق املتاررة اليت م ر ا قيا ة ال(عثم ما اجليش الل(ناين والقيا ة الســــــياســــــيم ذ ل(ناا، مل متح
ال(عثم أتةيد احلا م إىل  اليو يفية إماا يم الوصــــــــول الاامة رجم ما املوقعني ه  محلكت اال. وتواصــــــــة

 توفيف  ريم الوصول إىل املوقعني كوي اليلم. 
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جماهدي املقاومم اإلسالميم تيدوا ابألسلحم املناس(م ”ميلول/س(تم،، م لن  زب هللا ما  ٩وذ  - ٩
ة مثنال  (ورها احلدو  الفلساينيم ومةد  يش . “اجلنو يمالل(نا يم اب اه  لدة راميم  - لاائرة إسرائيليم مسيف 

ة  ااة األرالـــــ  الل(نا يم. وتعمة اليو يفية  ل  متا عم هذه  الدفاع اإلســـــرائيل  ســـــقوا مرة(م  ويم مســـــيف 
تارين األول/مةتو ر، مفا ق وسائة اإل الا  23املسألم ما الارفني للوقوف  ل  مال ساق احلا ثم. وذ 

ة  ويم إسرائيليم صغيفة. ومةد  يش الدفاع اإلسرائيل  ذ الل(نا يم ما م د مينال  لدة ةفرةال مسقَ  مسيف  
ة  ويم  ااة األرال  الل(نا يم. وما زال التحقي  الذي تقوا    اليو يفية  ار .   تغريدٍة سقوا مسيف 

وزا ق  دة التوتر ذ  ليدا )القااع الاـــرق ( ذ ما يتعل  لزالم  يش الدفاع اإلســـرائيل  الغاال  - 10
 نوب ا   األزرق ذ  زيراا/يو يـــ  ومتوز/يوليـــ . وةتـــد يف وقـــائ ، زا ق اليو يفيـــة و و هـــا ذ الن(ـــا  

املناقــم. و ــا ــة اليو يفيــة وفري  املراق(ني ذ ل(نــاا قيو ا ذ التنقــة  ااــة  ليــدا وذ  ياتــا االل تلــك 
تقلوا مر ا مرة(اق  وريًم  زيراا/يو ي   ندما منا مثا يمح ر ال يســـــــــــ 30الفدة. ووقعة احلا ثم األاار ذ 

لفري  املراق(ني ذ ل(ناا ابلقرب من  ليدا من إةمال مســــــــيفها، ولــــــــر وا مرة(م الدوريم مبضــــــــارب  يســــــــ(ول 
متد ين ل راقتا. وذ اليوا التايل، اقدب مر عمح مفرا  من فري  ات ا لليو يفية ذ املناقم  فســـــــــــــــتا و ذروه 

 يفية ي قا ما كراَع  فةارٍة ات عم جليش الدفاع اإلسـرائيل   اوزق ا    ا ني إلي  إىل املغا رة. وت(ني  لليو 
 متوز/يولي .  1األزرق ذ 

 ري  م راج ذ  قول األلغاا  ل  طول ا   األزرق، ما م ى  11وشاهدق اليو يفية ا ديع  - 11
ةةت من اجليش الل(ناين   لغما. وذ ثالر مناســ(اق ارتفعة  دة التوتر ذ  ليدا  عدما ا م 51إىل ا فجار 

و يش الدفاع اإلســـــــــرائيل  اماَر للـــــــــراا النيفاا. ومنعاً حليـــــــــول مزيد من  ايق التوتر ذ املســـــــــتق(ة، 
تواصـــــلة اليو يفية ما الارفني  اـــــأا إ رالاق التداة اليت اهذها ةة منتما ملاافحم احلري   ل  مقر م 

الــد م لقــدراق مفرا  الــدفــاع املــدين الل(نــاين  ل   من ا   األزرق،  ــاملــًم ذ الوقــة  فســــــــــــــــ   ل  تقــدم
 ماافحم احلري . 

ميلول/ســـــــــــــــ(تم،، كةر وزير الدفاع  17وذ رســـــــــــــــالم إىل رئيس اليو يفية وقائد القوة، ور ق ذ  - 12
الل(ناين إلياس  و صـــعب ما  يش الدفاع اإلســـرائيل  ةاا قا را  ل  الوصـــول إىل  ف  ســـام  ديد اارج 

ا   الســــــــــا ل  لرمس الناقورة/روك  ا يارا ةاا  ل  ما يحزَ م مقاو ا ابإللنة  ل  ا دمم  ل  طول 
مدا مشـــال ا   األزرق. وطلـــب الوزير من اليو يفيـــة الوقوف  ل  مـــا إكا ةـــاا  يش الـــدفـــاع  40 عـــد 

ة  يش ميلول/س(تم،، ث(   25اإلسرائيل  قا را  ل  الوصول إىل النف  ملا هو م عد من ا   األزرق. وذ 
ميلول/ســـــ(تم،، ورغم أتةيداق من رئيس  26الدفاع اإلســـــرائيل  ةاميفا  ند املداة الاـــــمايل للنف . وذ 

اليو يفية وقائد القوة د   ي(ذل  تو ا لدى  يش الدفاع اإلســـــرائيل  إلزالم الااميفا، شـــــرع اجليش الل(ناين 
ما مفيد  ن ا (عار  ااا من الااميفا. ذ العمة  ل  إزالم الااميفا لان  الـــــــــــــــار إىل وقف  اولت   ند

 ند  من  نو   يش الدفاع اإلســـــــــــــــرائيل   نوب ا   األزرق يالقوا مر ا  14وشـــــــــــــــاهدق اليو يفية 
طلقاق انريم ذ ا اه ال(حر. ومل جير تنســــــي  تلك األ اــــــام ما اليو يفية. و الٍب من ال(عثم، مزال  يش 

ن كلــك اليوا. و ري اليو يفيــة متــا عــم ما  يش الــدفــاع الــدفــاع اإلســـــــــــــــرائيل  الاــاميفا ذ وقــة ي   م
 اإلسرائيل  ذ ما يتعل   قدرت   ل  الوصول إىل النف . 

وا دض اجليش الل(ناين  ل  إقامم  يش الدفاع اإلســـــــــــــرائيل   ر اً ذ مناقم يتحف   نتا ل(ناا  - 13
من تقريري الســـــــــــــــا    5امل(ني ذ الفقرة ذ روك  ا يارا ق(الم رمس الناقورة، ذ  زيراا/يو ي ،  ل  النحو 

(S/2019/574 وةذلك  ل  تاـــــــييد  دراا إلنتيم  ل  شـــــــاة  رف ،)T  ذ مناقم يتحف   نتا ل(ناا

https://undocs.org/ar/S/2019/574
https://undocs.org/ar/S/2019/574
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اـــاا ذ  رب الوزاين )القااع الاـــرق (. وتحواصـــة اليو يفية  ف الارفني  ل  تقدم إااار مســـ(  دي  
  ل  مقر م من ا   األزرق. 

والســــيا ة  (2006) 1701واســــتمرق إســــرائية ذ  اول ا ال اجلوي الل(ناين ذ ا تتاٍر للقرار  - 14
و ر، ســــجلة اليو يفية الل(نا يم  اــــاة شــــ(  يوم . وذ الفدة املمتدة من متوز/يولي  إىل تاــــرين األول/مةت

ســـــا م. وقامة املرة(اق اجلويم  3 2٩2ا تتاةا للمجال اجلوي،  ل  جمموع ســـــا اق التحلي  فيتا  787
ذ املائم من تلك اي تتاةاق. ومشة كلك ز  ة ملحوظم ذ اســــــت داا املرة(اق اجلويم  ٩1املســــــيفة  نحو 

ة اليــغيفة من  وقامة ابي تتاةاق املت(قيم للمجال اجلوي ميلول/ســ(تم،.  1آب/مغســاس إىل  25املســيف 
آب/مغساس مو تتني  1٩طائراق مقاتلم مو طائراق غيف  د ة النوع. وذ رسالتني متاا قتني م راتني 

ئيــــــــة واصـــــــــــــــلـــــــة A/73/986-S/2019/675إىل رئيس جملس األمن وإيل ) ( مفــــــــا  ل(نــــــــاا دا إســـــــــــــــرا
ود    “(2006) 1701ا تتاةا ا الفالـــــــــــــــحم للســـــــــــــــيا ة الل(نا يم وقرار جملس األمن  ســـــــــــــــلســـــــــــــــةم”
]...[ ارقة األ وال الل(نا يم تســـاح طائراق إســـرائيليم، ومطلقة صـــوار اً،  201٩ يولي  متوز/ 1  تاريق”

األرالـــ  الل(نا يم اب اه  م  مرالـــ  اجلمتوريم العر يم الســـوريم. ويدين ل(ناا دشــد  ل   فعتني، من فوق 
وواصـــلة اليو يفية اي تجاَج لدى  يش الدفاع اإلســـرائيل  . “الع(اراق هذا اي تتار اإلســـرائيل  ا ايف

  ل  ةة اي تتاةاق اجلويم واحلف   ل  وقفتا فورا. 
ا تالل اجلزل الاــــــمايل من قريم الغجر ومناقم متاأم هلا تقا  وواصــــــة  يش الدفاع اإلســــــرائيل  - 15

مشـــال ا   األزرق. وذ  ني ر (ـــة احلاومـــم الل(نـــا يـــم ابيقداي الـــذي قـــدمتـــ  اليو يفيـــة إىل الارفني ذ 
 اأا تيسيف ا سحاب  يش الدفاع اإلسرائيل  من املناقم احملتلم، مل تر   اومم إسرائية  عدح  2011  اا

 داي. ل  ايق
وشــاهدق اليو يفية مر ا  ايق قاا فيتا  نو   يش الدفاع اإلســرائيل   تيــويب مســلحتتم ذ  - 16

ا اه مناط  تقا مشال ا   األزرق. وذ ماار تلك احلوا ر، شــــاهدق  وريم لفري  املراق(ني ذ ل(ناا ذ 
ذ ا اه اثنني من تارين األول/مةتو ر ثالثم  نو  ات عني جليش الدفاع اإلسرائيل  ييو وا مسلحتتم  30

  نو  اجليش الل(ناين مشال شرق ال(سارة )القااع الارق ( ق(ة ما يغا روا املناقم.
تاـــــــــــــرين األول/مةتو ر، ســـــــــــــجلة اليو يفية  يـــــــــــــول  31 زيراا/يو ي  إىل  25وذ الفدة من  - 17

ا   األزرق، ا تتاةا  ر  لل   األزرق قاا هبا مد يوا ل(نا يوا غيف مســـــــــــــــلحني  ،وا إىل  نوب  420
ا تتاةا قاا هبا ر اة ومزار وا ذ مناقم مزارع شــــــ(عا  يــــــورة رئيســــــيم، ومزار وا ةا وا يزر وا  271 ينتا 

ا تتــاةــا قــاا هبــا مــد يوا ةــا وا ذ طريقتم إىل   ر شـــــــــــــــعيــب  ٩٩ قوهلم ابلقرب من رميش،  الوة  ل  
لحوا إىل  نوب ا   األزرق ذ ابلقرب من  ليدا )تقا ةلتا ذ القااع الاــــــــرق (. و ، صــــــــيا وا مســــــــ

ة ما الســااا احملليني ملنا وقوع هذه اي تتاةاق. وإلــافم  مناســ(م وا دة. وتضــالا اليو يفية د اــامني تواصــح
م اله،  َ،  نو  ات عوا  10إىل اي تتار الذي قاا     يش الدفاع اإلســـــــرائيل  الوار  ابلتفيـــــــية ذ الفقرة 

مةتو ر /تاــــــــرين األول 23و  18ال ا   األزرق ابلقرب من ال(ســــــــارة ذ جليش الدفاع اإلســــــــرائيل  إىل مش
 لدى قيامتم  دوريم را لم. 

، واصــــــــــــــلة اليو يفية مســــــــــــــا دة اجليش الل(ناين ذ (2006) 1701و مال  قرار جملس األمن  - 18
و ر الليااين االيم من مي و و  غيف مأكوا    ألفرا  مســـلحني مو م تدة  إ اـــال مناقم  ني ا   األزرق

ة اليو يفية  ــا يم واليو يفية. وذ ما يتعل  ابلر ع واملنا، تواصني ـــ ــم الل(نـ ـــ مو مسلحم خبالف ما هو ات ا للحاومـ

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/A/73/986
https://undocs.org/ar/A/73/986
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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 ارا إيالل األولويم للدور ق و ملياق ماافحم إطالق اليــــــــــواريق و قاا التفتيش ذ مناط  شــــــــــتدق م
 قام  16 ايق توتر تتســـــــــــــــم دسيم اتر يم. و تنســـــــــــــــي  وثي  ما اجليش الل(ناين، م قة اليو يفية  ل  

 مليــم ماــافحــم إلطالق  2٩3 قاــم تفتيش م قتــم وقــامــة  نحو  163تفتيش  ائمــم ومــا متوســـــــــــــــاــ  
 اليواريق ةة شتر. 

واألسلحم اليت شوهدق ذ ما  ص  م اله 6وإلافم إىل اليواريق الثالثم املاار إليتا ذ الفقرة  - 1٩
م انه(،  64تاـــــــــــــــرين األول/مةتو ر )ا در الفقرة  1٩و  18املدـــاهراق ذ صـــــــــــــــور )القاـــاع الغريب( ذ 

مناســـــ(م. وةما  رى تفيـــــيل  ذ  260شـــــاهدق اليو يفية مســـــلحم غيف مأكوا هبا ذ مناقم العملياق ذ 
 ذ ما  دا مر ا منتا. املرف  األول، ا اوق ةة هذه احلايق  ل  مسلحم صيد، 

 (2017) 2373و ــافدـــة اليو يفيـــة  ل  وتيف ــا العمليـــاتيـــم العـــاليـــم، ا ســـــــــــــــجـــامــا ما القرار  - 20
،  قيامتا مبا متوســـــا  (201٩) 2485و  (2018) 2433حنو ما م يد التأةيد  لي  ذ القرارين  و ل 
ذ املائم  6,4 وريم. ومشلة  ســ(مت تناهز  6 66٩ اــاطا  ملياتيا  ســار  ذ الاــتر، مبا فيتا  14 356

ذ املائم من  22قة. وواصلة اليو يفية القياا  نس(م من األ اام العملياتيم لليو يفية امرمًة وا دة  ل  األ
 م ااتتا العملياتيم  تنسي  وثي  ما اجليش الل(ناين.

وم قة الدور ق امل للم والرا لم واجلويم لليو يفية  ل  و وٍ   مليا  ذ ليا ال(لداق والقرى  - 21
 ويم وم للم ورا لم ذ املناط  احمليام الواقعم ذ مناقم العملياق. وواصـــــــــــــــلة اليو يفية القياا  دور ق 

 ل  مقر م من ا   األزرق. وتواصــــــــــَة القياا  دور ق ايســــــــــتاالع  “ماضــــــــــر  ال  دو ”مبواقا لعيم 
اجلوي فوق املنــاط  اليت ةــا ــة تتمتا فيتــا الــدور ق ال،يــم  قــدرة  ــدو ة  ل  الوصـــــــــــــــول، مبــا ذ كلــك 

رال  امللوثم مبتفجراق من  لفاق احلرب مو األلغاا املضا ة لألفرا . األمالر ا اصم مو املناط  الو رة مو األ
ذ  ذ املــائــم 45ذ املــائــم من جممــة  ور  ــا ذ  زيراا/يو يــ  إىل  35وزا ق اليو يفيــة  ور  ــا الليليــم من 

 ميلول/س(تم،.
يو   ل   ريم وما ما  ريم تنقة اليو يفية ةا ة  دمم  موما، فقد صـــــــــــــــا فة العديد من الق - 22

التنقة والوصـــــــول )ا در املرف  الثاين(. وغال(ا ما ا    اجليش الل(ناين ومفرا  من ا تمعاق احملليم ما املواقا 
احملد ة اليت كاول اليو يفية الوصول إليتا ه  محلك اال، وم   ةاا يتعني  ل  ال(عثم ما تاوا ميحو م 

يو يفية  ل  تعاٍا مســـــــــــــــتمر ما اجليش الل(ناين لتأمني قدرة ابجليش الل(ناين ذ تلك األماةن. وكاف  ال
 ةاملم  ل  الوصول إىل املواقا كاق اليلم ذ مناقم العملياق.

(، 2، الفقرة S/2019/237) 201٩آكار/مارس  14وةما هو م(ني ابلتفيـــــــــية ذ تقريري امل ر   - 23
 الال(اق املتاررة، مل تتمان اليو يفية  عد من الوصول إىل فتحاق النف  مشال ا   األزرق.ورغم 
 آب/ 4وي تزال األمم املتحدة تتا ا ما الســــــــــــلااق الل(نا يم مال ســــــــــــاق احلا ثم اليت وقعة ذ  - 24

و يفية،  ل  ذ قريم جمدل زوا )القااع الغريب( اليت ها م فيتا مفرا  مسلحوا  وريم للي 2018مغساس 
(. ومل تولــــل 16، الفقرة S/2018/1029) 2018تاــــرين الثاين/ وفم،  15النحو امل(ني ذ تقريري امل ر  

الســـــلااق الل(نا يم ســـــ(ب الت(اين الا(يف  ني اســـــتنتا اق اجليش الل(ناين اليت  رى إطالع ال(عثم  ليتا ذ 
 201٩آكار/مــــارس  14والوار ة ابلتفيـــــــــــــــيــــة ذ تقريري امل ر   2018ا وا األول/ يســـــــــــــــم، ةــــ  17
(S/2019/237 ــاشـــــــــــــــرة مي 20، الفقرة)واســـــــــــــــتنتــا ــاق اليو يفيــة. ومل تح(َل  األمم املتحــدة    اتر ــ  مب )

وقد زو ق اليو يفية الســـــلااقني الل(نا يم مبعلوماق تســـــا دها  إ رالاق  نائيم لســـــوق اجلناة إىل القضـــــال.

https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433%20(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2485%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2485%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/237
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 ل  كديد هويم اجلناة. وتواصــــــة األمم املتحدة تواصــــــلتا ما الســــــلااق الل(نا يم طل(اً ملعرفم مســــــتجداق 
 هذه احلا ثم وما اهذ من إ رالاق ملتا عتتا.

ريم الل(نا يم،  ملياق ا داض رري و فذق القوة ال(حريم التا عم لليو يفية،  تعاوا وثي  ما ال(ح - 25
منتا  537ســــفينم، فتاــــة الســــلااق الل(نا يم  3 340ذ ليا محنال مناقم العملياق ال(حريم، فأوقفة 

وصــــــــــر ة هلا ابملرور. و  ماً ملواصــــــــــلم  نال قدراق ال(حريم الل(نا يم، م رق القوة ال(حريم التا عم لليو يفية 
 م الل(نا يم ذ جمال إ رالاق الرصد وا داض السفن.من الدوراق التدري(يم لل(حري 202
وذ إطار آليم احلوار ايســــداتيج ، واصــــلة اليو يفية املناقاــــاق  اــــأا ولــــا اســــداتيجيٍم لنقٍة  - 26

 (2018) 2433ممر ٍة ملســـــــــــــــ ولياق القوة ال(حريم التا عم لليو يفية إىل ال(حريم الل(نا يم،  مال ابلقرارين 
ميلول/س(تم،، قدا اجليش الل(ناين إىل األمم املتحدة  13آب/مغساس و  30. وذ (201٩) 2485 و

ة لتنميم قدراق ال(حريم الل(نا يم وايكا  األورويب وممثل  س(عم من ال(لداا املتتمم  ناصر اام طويلم األ 
 وةذلك اات  لنار فو   النموك  . و حد  م(ىن ذ س،ين )القااع الغريب( اب ت(اره املقر املق(ة للفوج. 

 
 ترتيبات األمن واالتصال -ابء  

ميلول/ســـ(تم،  وقاـــة االهلما  26آب/مغســـاس و  8 قدق اليو يفية ا تما ني ثالثيني ذ  - 27
. وإلــــــــافم إىل كلك، م رق (2006) 1701ابيتيــــــــال والتنســــــــي  وا تتاةاق القرار مســــــــائة متيــــــــلم 

اليو يفية اتيـايق ثنائيم متواترة ما اجليش الل(ناين و يش الدفاع اإلسـرائيل   اـأا مسـائة منتا الدتي(اق 
وتر  ل  طول ا   األزرق. وي تزال ترتي(اق اليو يفية لالتيــال والتنســي ، الراميم إىل احلد من  ايق الت

مبا فيتا اي تما اق الثالثيم، ه  األ واق الرئيســـــــــــيم املتا م لرئيس ال(عثم وقائد القوة للت فيف من  دة 
 التوتر  ل  طول ا   األزرق. 

و ا ذ مناقم  مليا ا  تيجًم وذ ســـــــــــــــياق اي تجا اق اجلاريم، ةي فة اليو يفية ولـــــــــــــــعيَم ق - 28
تاـــــــــــرين األول/مةتو ر. وم قة ال(عثم  ل  اتيـــــــــــال  17للمتال(اق امللقاة  ل  ةاهة اجليش الل(ناين منذ 

 منتدم ما الارفني للت فيف من مي هوا س ممنيم، ما الدةيز  ل  ا   األزرق. 
ال ماتب اتيـــــال لليو يفية ذ إل اـــــ 2008ورغم موافقم إســـــرائية  ل  مقدي اليو يفية ذ  اا  - 2٩

 تة م يب، إسرائية، ما زال إ اال هذا املاتب  القا. 
من  5 331 اـــــأا املرمة والســـــالا واألمن، شـــــارر  (2000) 1325وذ ما يتعل   تنفيذ القرار  - 30

امرمة، ذ  وراق تــدري(يــم  دمتتــا  363 التــا عني لليو يفيــة،  ينتم األفرا  العســـــــــــــــاريني واملوظفني املــد يني
متوز/يولي ، مطلقة اليو يفية، ابلتعاوا ما هي م  17اليو يفية  اـــــــأا تعميم مرا اة املندور اجلنســـــــاين. وذ 

الثاين  األمم املتحدة للمســــــــــــاواة  ني اجلنســــــــــــني ومتاني املرمة )هي م األمم املتحدة للمرمة(، النموكج التدريي
امرمة  ثلن  17امرمة من صـــــــــور. و ملة اليو يفية ما  34لتســـــــــويم النزا اق والوســـــــــاطم اســـــــــتفا ق من  

 را ااق  تلفم ذ جمال احلد من  اطر الاوارر. 
 

 نزع سالح اجلماعات املسلحة  -جيم  
 201٩تاــــرين األول/مةتو ر  15امل ر   (2004) 155٩ةما ور  ذ تقريري  ن تنفيذ القرار  - 31
(S/2019/819 مل ُيَرز مي تقدا ذ ما يتعل   نزع ســـــالي اجلما اق املســـــلحم. وي يزال  زب هللا يعلن ،)
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   ُيتف   يـــــــــــــــواريق  قيقم و غيف كلك من القدراق العســـــــــــــــاريم. وي يزال ا تفا   زب هللا  ل  املأل د
، ياــــــاة  امال (2006) 1701واجلما اق األارى ابلســــــالي اارج ســــــيارة الدولم، ذ ا تتار للقرار 

 ة سيا  ا و س  سلاتتا  ل  مراليتا.ُيد من قدرة الدولم  ل  ممارسم ةام
هو  اامل  ”متوز/يولي ، قال األمني العاا حلزب هللا  ســـــن  يـــــر هللا إا مشال إســـــرائية  12وذ  - 32

وكدر . “ذ مرم   يفا نا من ليا املناط ، ومن مي  قعم ذ ل(ناا وذ مي وقة ياوا كلك لـــــــــــــــرور 
ما و و ا، و د ها اليوا هو مة،  اثيف مما ةا ة  لي  ذ تاور القدرة اليـــاروايم للمقاومم ة”ميضـــا  ن 

 .“، وةذلك األسلحم الدقيقم اليت تس(ب ها سا إلسرائية ]والوي ق املتحدة األمريايم[2006 اا 
آب/مغســـــــــــاس مو تتني إىل رئيســـــــــــم جملس األمن وإيلة  25وذ رســـــــــــالتني متاا قتني م راتني  - 33
(A/73/988–S/2019/683 و ل  النحو الوار  ذ الفقرة ،)تارين األول/مةتو ر  15من تقريري امل ر   15
(S/2019/819نــاا لــدى األ)مم املتحــدة دا مــديريــم التو يــ  ذ قيــا ة اجليش (، كةرق املمثلــم الــدائمــم لل

، ومثنال ارق 201٩آب/مغســاس  25ذ الســا م الثا يم والنيــف من فجر ]...[ ”الل(ناين مفا ق د   
طائر  اســـــــتاالع إســـــــرائيليتني األ وال الل(نا يم ... ذ الضـــــــا يم اجلنو يم ل(يفوق، ســـــــقاة األوىل مرلــــــا 

ســــ((م دلــــرار ما يم. ويدين ل(ناا دشــــد الع(اراق هذا اي تتار اإلســــرائيل  وا فجرق الثا يم ذ األ وال مت
 .“(2006) 1701اليار  للسيا ة الل(نا يم ولقرار جملس األمن 

مول  مة  دواين ”آب/مغساس، ا ت، احلا ثم  25ذ اااب ملقاه األمني العاا حلزب هللا ذ  - 34
ارق لقوا د ايشــــــــت(ار اليت أتســــــــســــــــة  عد  رب ”، وملــــــــاف م ا “2006آب/مغســــــــاس  14منذ 

اق اإلســــرائيليم ذ لال ل(ناا”وم    “2006متوز/يولي   ومشــــار إىل . “من اما فيــــا دا، ســــنوا   املســــيف 
ن ة ذ  آب/مغســـاس ذ  لدة  قراب اارج  ماـــ ، ذ اجلمتوريم العر يم الســـوريم، وه   24غارة  ويم شـــح

الغارة اليت م لنة إســـــــــرائية ذ وقة ي   مســـــــــ وليتتا  نتا، وقال إ ا اســـــــــتتدفة مرةزا ات عا حلزب هللا 
إكا قتلة إســـرائية ”ســـ(  ما قاع   قول   وقتلة شـــا ني ل(نا يني ات عني حلزب هللا. ةما ةرر التعتد الذي 

ميلول/س(تم،  1وذ . “م ً من إاوا نا ذ سور ، حنن سنر   ل  هذا القتة ذ ل(ناا وليس ذ مزارع ش(عا
م لن ما هجوا  زب هللا  ل  مهداف إســـــرائيليم ةاا ر اً  ل  مقتة الاـــــا ني الل(نا يني التا عني حلزب هللا 

 آب/مغساس ذ  لدة  قراب السوريم. 24ئيليم اليت وقعة ذ ذ الغارة اجلويم اإلسرا
ة ذ  يفوق، م اا الرئيس الل(ناين مياــال  وا ما ملاه  - 35  دواان ”وفور وقوع  ا ر الاائرة املســيفة

صــــــــاراا  ل  ســــــــيا ة ل(ناا وســــــــالمت  اإلقليميم وفيــــــــال آار من ســــــــلســــــــلم اي تتاةاق املســــــــتمرة للقرار 
إا العدواا األايف وما م ق(  من  ملياق كلي  ”رال الل(ناين ســـــــــــــــعد احلريري وقال رئيس الوز . “1701

إ مال ”ممور متثة  ديدا يســـــتقرار املناقم. و  ا رئيس الوزرال إىل لـــــرورة  “ةثيفم للاائراق اإلســـــرائيليم
 .“نااا روج من األزمم ووقف اهلجماق اإلسرائيليم  ل  ل(” غيم  “احلامم والتزاا اهلدول ول(  النفس

ل(ناا ُيتف  رق  ذ الدفاع  ن  فســـــــــــــــ ، ”آب/مغســـــــــــــــاس، م لن الرئيس الل(ناين ما  26وذ  - 36
، وابلتايل جيوز لنا ممارســــــــم  قنا ذ الدفاع  ن ســــــــيا تنا واســــــــتقاللنا ‘إ الا  رب’ در ةاا مبثا م  فما

يني ذ الدفاع  ن آب/مغســـــــــاس، مةد ا لس األ ل  للدفاع    الل(نا  27وذ . “وســـــــــالمتنا اإلقليميم
 م فستم جبميا الوسائة ولد مي  دواا. 

(، S/2019/819) 201٩تاـــــــــــــــرين األول/مةتو ر  15من تقريري امل ر   15وةما ور  ذ الفقرة  - 37
ـــائذ التحقي  الـــذي م راه اجليش الل(نـــاين ذ م  متر صـــــــــــــــحف   حقـــد ذ لـــدى إ الا وزير الـــدفـــاع  ن  ت
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“. 2006األاار منــذ  رب متوز/يوليــ   ــاا ”ميلول/ســـــــــــــــ(تم،، م اا الوزير هــذا احلــا ر اب ت(ــاره  1٩
، وماارها    1701ارقاً إســـرائيلياً االل الاـــترين األايفين للقرار  480 يـــة ”وملـــاف قائال إ   

يفوق و رلــــــــــة املال م اجلويم لل ار اليوا الاائراق املســــــــــيفة احململم ابملتفجراق واليت مرق فوق ماار  
]ةل [ من  4.5..؛ وإ دى الاائرتني املســــــــــــيفتني ةا ة كمة .وتو تة إىل الضــــــــــــا يم اجلنو يم للمدينم

ة .. ه  صـــــــــنا م  ســـــــــاريم متاورة .املتفجراق ال(الســـــــــتيايم والثا يم متلك مثا يم  رةاق. والاائرة املســـــــــيف 
وق. وه  ا القـة من ماـار هـامو يم ذ إســـــــــــــــرائيـة و ان واهلـدف منتـا ةـاا اي تـدال  ااـة مـدينـم  يف 

 “.ابأل وال UAVالتحام هبا  ، الـ 
ة إسرائيليم ارقة ا ال اجلوي  12وم لن اجليش الل(ناين ذ  - 38 تارين األول/مةتو ر ما طائرة مسيفة

 ين ذ املناقم.آب/مغساس. و عد كلك ا تار اجليش الل(نا 25الل(ناين فوق املناقم  فستا ذ  يفوق ذ 
، 1701 ل(ناا و اومت  ُيدماا القرار”ميلول/ســــــــ(تم،، م لن األمني العاا حلزب هللا ما  10وذ  - 3٩

.. فســـــــــــيتم الر ة  ل  .إكا تعرةض ل(ناا هلجوا”، وقال إ   “و زب هللا  زل من احلاومم اليت كدا هذا القرار
  .“هنار ااوا محرال  ل  اإلطالق. لقد وىلة هذا الزمنوليسة  .... اهلجوا ابلااة املناسب واملتناسب

تارين األول/مةتو ر، مةد رئيس الوزرال لوةيلم األمني العاا للا وا السياسيم و نال السالا،  ٩وذ  - 40
  و سياسم النأي ابلنفس. (2006) 1701روزماري  ياارلو، االل ز ر ا ل(ناا، التزاا احلاومم ابلقرار 

تاــــــــــــرين األول/مةتو ر، و ل  إثر م (ال تر ة ق ذ وســــــــــــائ  اإل الا  ن إطالق قذيفم  31وذ  - 41
ة ةا ة كلة   ااة ”مضــــا ة للاائراق من الن(ايم، م لن  زب هللا مســــ وليت   ن  التيــــدةي لاائرة مســــيفة

 داا األســــــــــــــلحم املناســــــــــــــ(م، مما م ،ها  ل  ا روج من ا ال اجلوي ا ال اجلوي الل(ناين، وكلك ابســــــــــــــت
و ار  يش الدفاع اإلسرائيل  تغريدة  ل  موقا تويد تفيد ل    رى إطالق النار  ل  إ دى . “الل(ناين

ة ولانتا مل تحَيب.   طائرات  املسيفة
تقدم  ايشــــــــداة  يتداهروا  زيراا/يو ي  ذ  الي ، جب(ة ل(ناا، ةاا م يــــــــار احلزب ال 30وذ  - 42

ا تجا ا  ل  ز رة مقررة لوزير ا ار يم الل(ناين وز يم التيار الوطين احلر،  ،اا ابســــــــــــــية. و ندما تقا ة 
موةب وزير الدولم لاـــــــــــ وا الناز ني صـــــــــــاف الغريب، املنتم  للاائفم الدرزيم و ضـــــــــــو احلزب الد قراط  

راس الوزير ذ ت(ا ل إلطالق النار. و ل  إثر كلك  اــــــــــــر اجليش الل(ناين، ما املتداهرين، قحتة اثناا من  
 ش يا.  171 قام تفتيش وملق  الق(ا  ل  ما ي يقة  ن  100الل(ناين 

وةاا هنار العديد من املناز اق الاـــــــــــــ يـــــــــــــيم اليت تيـــــــــــــا دق     لغة  دة إطالق النار،  - 43
متوز/يوليــ   28وقعــة ذ  عل(ــك ذ ومعدمتــا ذ  عل(ــك  اـــــــــــــــرق ل(نــاا. و ل  إثر  ــا ثــم إطالق انر 

ومســــــــفرق  ن مقتة ثالثم مشــــــــ ال وإصــــــــا م ثالثم جبروي، مطل  متالوا جمتولو اهلويم النار  ل   وريم 
ميلول/ســ(تم،، مصــيب لــا   ذ قوى األمن  12وذ  للجيش الل(ناين، مما مســفر  ن إصــا م  ندي وا د.
  ا يقوموا ابلييد غيف القا وين ذ  اار  امال ل(ناا.الداال  لدى  اولت  إلقال الق(ا  ل  مش ال ةا و 

و قية احلالم األمنيم ذ  يماق الال  ني الفلســــــــاينيني ذ ل(ناا مســــــــتقرة، رغم وقوع  ا ثم ذ  - 44
آب/مغســــاس، زح م ما شــــقي  م د م ضــــال  يــــ(م األ يــــار قحتة  ل  يد مفرا   2فف    يم  ني احللوة.

ل م و  رقوب، مما مســـــفر  ن تيـــــعيد د في  اســـــت داا األســـــلحم الثقيلم. موالني للمتاـــــد  اإلســـــالم   ال
ومحلق  الق(ا  ل  اثنني من م نال  الل م و  رقوب و رى تســــــــليمتما إىل اجليش الل(ناين،  ينما لق   الل 

 م و  رقوب مير   االل ايشت(اةاق اليت تلة كلك. 

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


S/2019/889 
 

 

19-19937 9/27 

 

ليت كتف  هبا اجل(تم الاـــــع(يم لتحرير فلســـــاني ومل ُيرز مي تقدا ذ تفايك القوا د العســـــاريم ا - 45
القيا ة العامم وفتل اي تفالم، واليت ما زالة تنتقص من السيا ة الل(نا يم وتعي  قدرة الدولم  ل  رصد  -

 م زال من احلدو  والسيارة  ليتا  فعاليم.
االل الفدة من  مليم إلقال ق(ا متيـــــلم ابإلرهاب  23وقاا اجليش الل(ناين وقوى األمن  ــــــــــــــــــــ  - 46
تارين األول/مةتو ر، مبا ذ كلك الق(ا  ل  مش ال مات(  ذ ا تساهبم إىل  15 زيراا/يو ي  إىل  25

 تنديم الدولم اإلسالميم ذ العراق والااا و (تم النيرة السا قم.
 

 حظر األسلحة ومراقبة احلدود  - دال 

 تاق مســــــلحم من غيف الدول، وه  مســــــألم تواصــــــلة املزا م اليت تاــــــيف إىل  قة مســــــلحم إىل  - 47
ت(عف  ل  القل  الاـــديد. وما ما األمم املتحدة أتاذ مزا م  قة األســـلحم مأاذ اجلد، فس ا ليســـة ذ 
ولا  انتا من التحق  منتا  ااة مستقة. وذ  ال ث(وق صحم هذه املزا م، فس ا ستااة ا تتاةا 

. وير   الر وع إىل املرف  الثــالـف لالطالع  ل  املزا م اليت ور ق االل الفدة (2006) 1701 للقرار
  املامولم ابلتقرير.

(، S/2019/819) 201٩تاــــــــــــرين األول/مةتو ر  15من تقريري امل ر   34وةما كحةر ذ الفقرة  - 48
قال املمثة متوز/يولي ،  23فف  املناقاــم الفيــليم املفتو م  لس األمن  اــأا احلالم ذ الاــرق األوســ  ذ 

فيل  القدس ]اإليراين[ ”وملــــــــــاف ما . “مينال  يفوق قد مصــــــــــ(ل اما مينال  زب هللا”الدائم إلســــــــــرائية إا 
الل(نا يم  -التحتيم ال،يم املد يم  ل  احلدو  السوريم يستغة املااراق املد يم ذ  ما  و يفوق، إىل  ا ب ال(ىن 

متوز/يولي ، م لن األمني العاا  26ذ . “لتتريب األســــــــلحم واملوا  كاق ايســــــــت داا املز وج والقدراق األارى
  .“مزا م ةاك م هدفتا فرض السيارة  ل  املوا ئ واملااراق”حلزب هللا رفض  اي  الاق معت،ا إ ها 

آب/مغســـــــــاس، مكاع  يش الدفاع اإلســـــــــرائيل  شـــــــــري  فيديو لة  في  ثالثم من ة(ار  2٩وذ  - 4٩
مو و وا  ااة ل(ناا  يف يقو وا ماـــروع  زب هللا ”لـــ(اا قواق  رس الثورة اإلســـالميم وكةر م م 

آب/مغســـــــــــــــاس، قــال رئيس الوزرال  30وذ . “للقــذائف الــدقيقــم التو يــ  من م ــة متــالــم إســـــــــــــــرائيــة
.. ولن  قعد متفرة ني . حنن  ازموا  ل  القضـــال  ل  هذا املاـــروع ا ايف”يامني  تنياهو  اإلســـرائيل   ن

آب/مغســــاس، قال األمني  31وذ  .“و ســــمل أل دائنا  تســــليل م فســــتم دســــلحم فتاةم مو تم لــــدان
إل تاج القذائف لدينا ما يافينا من القذائف الدقيقم التو ي ، ولان ليس لدينا ميـــا ا ”العاا حلزب هللا  
 .“الدقيقم التو ي 

ميلول/ســـــــــــــــ(تم، ومو ةتتني إىل رئيس جملس األمن وإيلة  3وذ رســـــــــــــــــالتني متاــا قتني م راتني  - 50
(S/2019/704 مةد املمثة الدائم إلســــــرائية لدى األمم املتحدة ما لتوريم إيراا اإلســــــالميم و ،) زب هللا
قد لــــــــــــا فا  تو سا الراميم إىل كوية وإ تاج القذائف الدقيقم التو ي  ذ ل(ناا،  ن طري   اولم إقامم ”

وةرر املمثة الدائم إلســـرائية اإل راب  ن هذه . “مناـــلق للتيـــنيا والتحوية ذ  د  من املواقا ذ ل(ناا
، مو ةتتني إىل رئيس جملس األمن وإيلة ميلول/ســــــــ(تم 7الاــــــــواغة جمد ا ذ رســــــــالتني متاا قتني م راتني 

(S/2019/716 وذ رســــالتني متاا قتني م راتني .)ميلول/ســــ(تم، مو ةتتني إىل رئيس جملس األمن وإيلة  6
(S/2019/714رفا املمثة ا ،) لدائم جلمتوريم إيراا اإلســـــــــالميم لدى األمم املتحدة ليا هذه اي  الاق

 )ا در املرف  الثالف(.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2019/819
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https://undocs.org/ar/S/2019/704
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 وتواصة ورو  ال(الغاق اليت تفيد مباارةم  زب هللا ذ القتال اجلاري ذ اجلمتوريم العر يم السوريم. - 51
لســـوريني لداوهلم إىل ل(ناا من املواطنني ا 285ومفيد دا الســـلااق الل(نا يم ملقة الق(ا  ل   - 52

ذ الفدة الســــــا قم  587 يــــــورة غيف قا و يم من اجلمتوريم العر يم الســــــوريم، ذ امفاض  ن  د هم ال(ال  
(S/2019/574 نـــ41، الفقرة)اين (، وكلـــك  ل  إثر  مليـــاق ماـــافحـــم التتريـــب اليت يقوا هبـــا اجليش الل

وقوى األمن منذ  يســــــــــــــاا/م رية  ل  طول احلدو  الاــــــــــــــماليم والاــــــــــــــرقيم. ومن مث، د إلقال الق(ا  ل  
من  12إىل  8مواطنا ســــــــــور  وهم يع،وا إىل  نوب شــــــــــرق ل(ناا. وتفيد التقارير د   ي تزال هنار  87

   نتـــا ق(ـــة  مليـــاق من النقـــاا امل(ل 140 قـــاا الع(ور غيف القـــا و يـــم، ذ امفـــاض  ن العـــد  ال(ـــال  
تاـــــرين األول/مةتو ر، ا تمد  17للجيش الل(ناين  ل  طول احلدو  الاـــــماليم الاـــــرقيم. وذ  2017  اا

 جملس الوزرال اسداتيجيم لإل ارة املتااملم للحدو .
تاــــرين األول/مةتو ر، ملقة الســــلااق الل(نا يم الق(ا  15 زيراا/يو ي  إىل  25وذ الفدة من  - 53
ميلول/ســ(تم،، م (  اجليش الل(ناين  18شــ يــا لضــلو تم ذ م مال  ريب األشــ ال. وذ  12 ل  

 ش يا  ن طري  ال(حر. 65 ريب 
من املواطنني الســــوريني  ة إثر مر ا مداساق  ـحفةذق ذ  20ومفا ق التقارير للقال الق(ا  ل   - 54

 ق.إطار  ملياق ماافحم اإلرهاب مو ماافحم اي ار ابمل درا
 آب/مغساس.  7ومص(ل ل(ناا  ولم طرفا ذ املعاهدة الدوليم لتجارة األسلحم ذ  - 55
 

 األلغام األرضية والقنابل العنقودية - هاء 
من األلغاا املضــــــا ة  1 ٩45مدا مر عا من األرالــــــ  وتدميف  16 834قامة اليو يفية  تاتيف  - 56

لألفرا   ل  طول الارق الرئيســـــــــــــــيم اليت تســـــــــــــــيفة  ليتا  ور  ا ذ  ي   روا والناقورة )القااع الغريب(. 
 و ة. ز راق رصد  ل  س(ية لماا اجل 108وقامة  ائرة اإل رالاق املتعلقم ابأللغاا  ـ 

 
 ترسيم احلدود - واو 

رز مي  - 57 مل ُيرز تقدا صــــــوب تعيني مو ترســــــيم احلدو   ني ل(ناا واجلمتوريم العر يم الســــــوريم. ومل ُيح
تقدا فيما يتعل  مبسألم مناقم مزارع ش(عا. ومل تر   عد ر و  من اجلمتوريم العر يم السوريم وإسرائية  اأا 

 تاـــــــــــــــرين األول/ 30شـــــــــــــــ(عـــا  ل  النحو املقدي ذ تقريري امل ر  التعليم امل قـــة حلـــدو  مناقـــم مزارع 
 ، املرف (.S/2007/641) (2006) 1701 ن تنفيذ القرار  2007 مةتو ر
(، واصــــــــــــــلة الوي ق املتحدة  تو ها الراميم إىل S/2019/574و افا  ل  تقريري الســــــــــــــا   ) - 58

 إ اال إطار للمفاولاق الراميم إىل  ة املناز م  ل  احلدو  ال(حريم  ني ل(ناا وإسرائية.
 

 االستقرار السياسي واملؤسسي - زاي 
 ر ا تجا اق ســــــلميم واســــــعم النااق ذ ليا محنال ال(لد، تاــــــرين األول/مةتو  17ا القة ذ  - 5٩
ذ كلك ذ مناقم  ملياق اليو يفية،  يف ار ة شـــرُيم  ريضـــم من ا تما الل(ناين للماال(م  تغييف  مبا

احلاومم، وإ رال إصــــال اق  ا لم، وإقامم  ام رشــــيد، ومســــاللم الفاســــدين، وكســــني إ ارة ايقتيــــا ، 
ئفيم، وإ رال ا ت اابق  رملا يم م(ارة. وةاا اإل الا  ن فرض لــــري(م  ل  ا دماق وإ ال الوصــــائيم الاا

https://undocs.org/ar/S/2019/574
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مم  ن طري  اإل د ة،  ل  ما ي(دو، هو الاـــــــــــــــرارة األوىل اليت تســـــــــــــــ(ة(ة ذ اروج  اهلاتفيم ا ا يم املقدة
 املداهراق. 

م من اإلصــــــــال اق تاــــــــرين األول/مةتو ر، م لن رئيس وزرال الل(ناين  ن ا تما  جممو  21وذ  - 60
ذ املائم واال من مي لرائب  0.63، الذي اشتمة  ل   جز  نس(م 2020الاارئم وماروع ميزا يم  اا 

لإل الم إىل ال،ملاا. ومشلة التدا يف اإلصـال يم هفيا مرت(اق الوزرال وم ضـال ال،ملاا السـا قني   ديدة،
ن امل ســــــســــــاق العامم، وافا ميزا ياق صــــــنا ي  واحلاليني مبقدار النيــــــف، وإلغال وزارة اإل الا و د  م

ذ املائم، وإ رال هفيا ة(يف لتااليف الاترابل، وز  ة الضــــــــــرائب  ل  مرابي  70جملس اإلمنال  نســــــــــ(م 
امليــــــــــــارف، واهاك تدا يف ملاافحم التتريب. ومح لن  ن   م إلــــــــــــاذ للف اق األلــــــــــــعف، ومتوية قروض 

، و ن ايلتزاا اب تما  201٩قا ديم رلول  ايم  اا اإلســـــــــــــــااا، وا تما  صـــــــــــــــندوق للمعاشـــــــــــــــاق الت
 تاريعاق يسد ا  األموال املنتو م وإ اال هي م وطنيم حملار م الفسا . 

 وذ معرض إقراره ابلد واق إىل إ رال ا ت اابق م(ارة، قال رئيس الوزرال   - 61
جلميا األ زاب  ليان معلوما لديام ما ما قمتم    قد ةســـر ةة احلوا ز وم در هزةة  

واحلرةاق والقيا اق. ومهم  ا ز ةحســـــــــــــــر هو  ا ز الويل األ م  للاائفم. لقد م دد اهلويم 
الوطنيم الل(نا يم إىل ماا ا اليـــــــــــــــحيل الذي يعلو مي هويم طائفيم مو مذه(يم. وآمة ما تاوا 

 هذه ه   دايم النتايم للنداا الاائف  ذ ل(ناا،  دايم  قيقيم لل(ناا اجلديد.
وما اســــــتمرار اي تجا اق، قاا جملس األســــــاقفم الااثوليك، ومباــــــارةم األســــــاقفم األرثوكةس  - 62

،  ينما ارج املغد وا الل(نا يوا ميضا ذ مداهراق  ول “اي تفالم الاع(يم”ومفيت ل(ناا، ل الا أتييده 
التوســــــــة   اــــــــاة غيف رل   ني قوى األمن العامل. وقامة املرمة  دور ابرز ذ اي تجا اق، مبا ذ كلك 

واملتداهرين، إىل  ا ب تو يتتا  تو  التع( م واحلرار الســــــياســــــيني. ومةةد منســــــقة  ا ال لاــــــ وا ل(ناا 
للقا ة الدســـــتوريني والســـــياســـــيني واألمنيني مسيم ايســـــتجا م ملاالب الاـــــعب من االل ســـــنة إصـــــال اق 

 تاــــرين األول/ 22 ة ابلســــلور املســــ ول لقوى األمن. وذ شــــاملم ومحايم اي تجا اق الســــلميم واإلشــــا
  مةتو ر، التق  م ضال السلك الد لوماس   رئيس الوزرال.

لقد وصـــــلة اليوا إىل ”تاـــــرين األول/مةتو ر، قدةا رئيس وزرال ل(ناا اســـــتقالت . وقال   2٩وذ  - 63
.. متقدا ابســـــتقالم .ان ســـــوفطري  مســـــدو  وابق من الضـــــروري إ دار صـــــدمم ة(يفة ملوا تم األزمم. وم

احلاومم إىل الرئيس مياــــــــــــــال  وا وإىل الاــــــــــــــعب الل(ناين ذ ليا املناط ، اســــــــــــــتجا م إلرا ة الاثيف من 
واهذق احلاومم من مث ولــــــــــــــعيم تيــــــــــــــريف . “الل(نا يني الذين ار وا إىل الســــــــــــــا اق للماال(م ابلتغييف
ين األول/مةتو ر،   ا الرئيس إىل تاــــاية تاــــر  31األ مال. وذ اااب منتيــــف الوييم الذي ملقاه ذ 

 اومم  ديدة تتألف من وزرال من كوي امل هالق، ي الويلاق السياسيم، وتعتةد مباافحم الفسا  و  ا 
 املواطنني إىل  نب ايجنرار إىل املوا تاق ذ الاوارع.

األ مال. وذ م قاب اي تجا اق، د إغالق امليــــــــــارف واملدارس والعديد من م ســــــــــســــــــــاق  - 64
وظلة احلالم األمنيم ها ئم إلاي، وإا ةاا هنار  ضــــــــــــا  ايق أل مال شــــــــــــغب و ب. وم ق  اجليش 
الل(ناين  عا الارق الرئيســــــــيم مفتو م، مبا ذ كلك طري  املاار، وقاا رمايم املداهراق الســــــــلميم، مبا ذ 

فر ا. وذ صــــور، ذ اليوا  52م كلك مثنال  عا املداهراق املضــــا ة. ومفا ق قوى األمن الداال  لصــــا 
تاـــرين األول/مةتو ر، ارج مفرا  مســـلحوا مفيد د م  18التايل حلا ر  رق م د الفنا ق الذي وقا ذ 
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منتموا إىل  رةم ممة ذ مداهرة مضـا ة تيـا دق لتتحول إىل م مال شـغب. وم ارق  رةم ممة ما هلا 
  ورا ذ هذه املداهرة.

 زيراا/يو ي  ذ  الي ، مل ينعقد جملس الوزرال  30ةورة آ فا اليت وقعة ذ و عد ايشــت(اةاق املذ  - 65
آب/مغســــــاس  ندما مشــــــرف رئيس اجلمتوريم  ل  ا تماع للميــــــاحلم  ني وليد  ن(الا،  ٩جمد ا    

رئيس احلزب التقدم  ايشــداة ، وطالل مرســالا، رئيس احلزب الد قراط  الل(ناين، رضــور رئيس الوزرال 
ال،ملاا،  (ي   ري، لالتفاق  ل  اإل رالاق القضــــــائيم. وال  الاري  املســــــدو  الذي وصــــــلة إلي  ورئيس 

 احلاومم  تيجم لالشت(اةاق قلقا واسا النااق ذ ظة تدهور احلالم ايقتيا يم ذ ال(لد. 
متوز/يولي ،  حقد منتدى  د وة من رئيس اجلمتوريم  31ذ  201٩و عد إقرار قا وا ميزا يم  اا  - 66
 الم طوارئ ”ميلول/سـ(تم،، و عده م لن املسـ ولوا وقا ة األ زاب من  تلف األطياف السـياسـيم  2ذ 

منو ال(لد  زوي من  تاـــرين األول/مةتو ر، را ا صـــندوق النقد الدويل تقديرات  ملعدةل 15وذ . “اقتيـــا يم
 . 2020ذ املائم ذ  اا  0.٩إىل  2.0ومن  201٩ذ املائم ذ  اا  0.2إىل  1.3
ميلول/ســــــ(تم، ذ  يفوق، مصــــــدرق جممو م الد م الدوليم لل(ناا  ياان  13متوز/يولي  و  1٩وذ  - 67

ا يلزا ي تعاك ال(لد  ثةة في  قا ة ال(لد  ل  إصــــدار اام شــــفافم لإلصــــالي والتحرر  ســــر م ي تما  م
 ومنوه اقتيا   من إصال اق ماليم وهياليم وقاا يم وإ اريم.

وةاا من  تائذ امل متر ايقتيـــــا ي للتنميم  ن طري  اإلصـــــال اق وابلتعاوا ما القااع ا ال،  - 68
م ، ايتفاق  ل  إ اــــــــــــال آليم ذ  يفوق للتنســــــــــــي   ني اجلتاق املاحن2018الذي  حقد ذ ابريس ذ  اا 

والســـــــلااق، يو ةتتا احلوار املســـــــتمر ما القااع ا ال وا تما املدين، و قد ا تما اق متا عم منتدمم 
 ذ  يفوق وذ  واصم ال(لداا املاحنم. 

وتســــ(ةب  ميد التوظيف ذ القااع العاا ملدة ثالر ســــنواق واحلدو  اليت فحرلــــة  ل  اإل فاق  - 6٩
اجليش الل(ناين ااا  اليت  حرلــــة ذ م متر روما الثاين الذي  حقد ذ  ل  القااع األمين ذ أت ية تنفيذ 

. و نال  ل  كلك، قاا منســـــق  ا ال لاـــــ وا ل(ناا د اـــــام للد وة إىل ز  ة الد م املقدا 2018 اا 
  من اجلتاق املاحنم.

م آب/مغســـاس، م يد رليا تاـــاية ا لس الدســـتوري كي األ ضـــال العاـــرة )وهو آلي 22وذ  - 70
لتســـــويم املناز اق اي ت ا يم(  عد ما قاا ةة من ال،ملاا وجملس الوزرال  تقدم ترشـــــيحات  النتائيم  مســـــم 

ميلول/س(تم،، رفا ا لس الاعن  25آب/مغساس،  ل  التوايل. وذ  22متوز/يولي  و  26م ضال ذ 
ي ت اابق التاميليم ذ طرا لس اي ت ايب املقدةا من املنافس احلاصــــة  ل  عين م ل   ســــ(م مصــــواق ذ ا

  يساا/م رية.  14اليت فازق هبا   ا لايل من  رةم املستق(ة ذ 
وم ةق اســـــــتقالم  واف املوســـــــوي،  ضـــــــو ال،ملاا  ن  زب هللا، إىل إ رال ا ت اابق تاميليم ذ  - 71
الثالثم ق(ة  متوز/يولي   ل  مقعد شـــــــيع   ن  ائرة صـــــــور. و ل  إثر ا ســـــــحاب اثنني من املرشـــــــحني 1٩

 ميلول/ 12ميلول/ســــ(تم،، قامة وزارة الدااليم وال(لد ق ذ  15اي ت اابق اليت ةاا مقررا إ راؤها ذ 
ســـــــــــ(تم، للغال اي ت اابق وإ الا فوز مرشـــــــــــل  زب هللا الاـــــــــــيق  ســـــــــــن  ز الدين. وذ اي ت اابق 

ــــــــــــــــ  تاــرين األول/مةتو ر، مح لن  27ؤها ذ  تارا اليت ةاا مقرةرا إ را 27 لديم و  81التاميليم ا اصــم  ـ
   تارا. 24 لديم و  77مرشةحني ابلتزةيم لعدا و و  منافسني ممامتم، ومحر  ة ا ت اابق  7 زفو 



S/2019/889 
 

 

19-19937 13/27 

 

متوز/يولي  م ى م ضـــــال امل ســـــســـــم الوطنيم حلقوق اإل ســـــاا وامليم الوقائيم الوطنيم لـــــد  16وذ  - 72
ميلول/ســـــــ(تم،، مقر جملس الوزرال الل(ناين مول  12متوريم. وذ التعذيب املتيـــــــلم هبا اليمني مماا رئيس اجل

 ميلول/ 20املتعل  ابملرمة والســـــــــــالا واألمن. وذ  (2000) 1325اام  مة وطنيم لل(لد  اـــــــــــأا القرار 
يتية ابيسداتيجيم الوطنيم املتعلقم مبنا التارف س(تم،، فرغة احلاومم من إ رال مااوراق وطنيم فيما 

 العنيف.

وا تتة كقيقاق النائب العاا ذ قضـــــــــيم  ســـــــــن توفي   ياا املاـــــــــار إليتا ذ تقريري الســـــــــا    - 73
(S/2019/574 ة مفوليم األمم املتحدة 55-54، الفقراق)حلقوق اإل ساا ايطالع  ل   س م (. وطل

  من تقرير النائب العاا.
من الال  ني وملتمســـــــــــــ  اللجول مســـــــــــــج لني لدى  ٩38 008ميلول/ســـــــــــــ(تم،، ةاا  30و    - 74

ي  ا  18 430ي  ا ســـور  و  ٩1٩ 578مفولـــيم األمم املتحدة لاـــ وا الال  ني ذ ل(ناا، ومن  ينتم 
ظة وقف احلاومم تســــجية ي  ني ســــوريني  د  لدى مفولــــيم وطالب جلول من  نســــياق مارى. وذ 

، ي يحعرف العد  الفعل  للسوريني املو و ين ذ ل(ناا الذين ُيتا وا إىل 2015ش وا الال  ني منذ  اا 
مليوا. ووفقا ملفولـــيم شـــ وا  1.5محايم  وليم. وتقدةر احلاومم ما  د  الال  ني الســـوريني ذ ل(ناا ي(ل  

ا الســ(ب الرئيســ  يمفاض  د  الال  ني الســوريني املســج لني منذ صــدور تقريري الســا   الال  ني، ير 
إىل الوفيــــاق الا(يعيــــم، والر يــــة إىل ممــــاةن مارى، وإ ــــا ة التوطني، و ــــايق  و ة األفرا  طو ــــا إىل 

 اجلمتوريم العر يم السوريم.
، ةا ة مفولـــيم شـــ وا الال  ني 201٩واالل الفدة ما  ني ةا وا الثاين/يناير وميلول/ســـ(تم،  - 75

من الال  ني السوريني الذين  ا وا إىل اجلمتوريم العر يم السوريم ةة مبفر ه،  10 822 ل   رايم رايق 
ي  ا  ا وا ذ جممو اق،  تيســـــــــــيف من املديريم العامم لألمن العاا  اـــــــــــاة رئيســـــــــــ .  5 183و ايق 

ن وةا ة مةثر مســـــــ(اب العو ة اليت كةرها الال   وا ه  الرغ(م ذ لا الاـــــــمة ما مفرا  مســـــــرهم، وكســـــــة
 الولا األمين ذ  عا محنال اجلمتوريم العر يم السوريم، والدروف املعيايم اليع(م ذ ل(ناا. 

ســــــــــــور   الوا ل(ناا  2 731و وا ما يســــــــــــ(  كلك مي مرا عم قضــــــــــــائيم مو إ اريم، د تر ية  - 76
 يساا/م رية. وم رب انئب منسةق  ا ال لا وا ل(ناا واملنسة   24د  ا وا إلي   يورة غيف قا و يم  ع مو

املقيم للاـــ وا اإل ســـا يم  ن قلق  إزال غياب الضـــماانق اإل رائيم لـــد اإل ا ة القســـريم ذ رســـالم م رام 
شـــــ ص  عملياق اهلدا القســـــري  1 600ميلول/ســـــ(تم، مو تم إىل الرئيس الل(ناين. وأتثةر مةثر من  16

 هبا اجليش الل(ناين للتياةة اليل(م امل(نيم  ال ترايص ذ مستوطناق الال  ني غيف الرليم. اليت قاا 
 ليوا  وير وتعتةدق  1.012ميلول/ســـــــــــــ(تم،، مفا ق اجلتاق املاحنم م ا صـــــــــــــرفة  30و    - 77

 2020. ووصـــــــــــــــة  جم التموية الذي التزا املاحنوا  تقد   لعاا 201٩مليوا  وير لعاا  371 تقدم 
مليوا  وير. ووصــــــــــــــلة  ســــــــــــــ(م متوية اام ل(ناا لالســــــــــــــتجا م ألزمم الال  ني  378وما  عده إىل حنو 

مليوا  وير، من مصــة  ٩81ذ املائم،  يف وصــة  جم املوار  املتوافرة إىل  37( إىل 2017-2020)
 وير من األموال  مليوا 778 ليوا  وير، وكلـك  واقا  2.62امل(ل  اإللـايل املالوب ذ النـدال  قيمـم 

 . 2018ماليني  وير من األموال املر ةلم من  اا  203و  201٩الوار ة ذ  اا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/2019/574
https://undocs.org/ar/S/2019/574
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تاـــــــــــــــرين األول/مةتو ر، ةــاا لــدى وةــالــم األمم املتحــدة إلغــاثــم وتاـــــــــــــــغيــة الال  ني  20وذ  - 78
و امل(ل  املالوب وه -مليوا  وير  8٩الفلســــــــاينيني ذ الاــــــــرق األ   )األو روا(  جزا ذ امليزا يم  قيمم 
 . 201٩لتقدم  راجمتا العا يم وادما ا اإل سا يم احليويم     ايم  اا 

متوز/يولي ،  دم الال  وا الفلســـــــاينيوا ا تجا اق يوميم  ل  قرار  30إىل  15وذ الفدة من  - 7٩
يم غيف القا و يم. وذ ، إ فاك قوا ني قائمم ابلفعة للحد من العمالم األ ن(وزير العمة، ةمية م و ســــــــــــــليماا

آب/مغســـــــــاس، م اـــــــــأ جملس الوزرال جلنم وزاريم  رعســـــــــم رئيس الوزرال ملعاجلم هذه املســـــــــألم، ولانتا  22
 تان قد ا تمعة    وقة ةتا م هذا التقرير. مل

ميلول/ســــــــ(تم،،  مةمة احملامم ا اصــــــــم لل(ناا يئحم ا اا لــــــــد ســــــــليم لية  ياك  16وذ  - 80
جمــاق اليت تعرةض هلــا مرواا محــا ة و ورج  ــاوي وإليــاس املر االل الفدة مــا  ني  ــام  يتعل  ابهل فيمــا

 2005شــــــــــــــ(اا/ف،اير  14، واليت ا ت، ا احملامم كاق صــــــــــــــلم ابهلجوا الذي وقا ذ 2005و  2004
ومسـفر  ن مقتة رئيس وزرال ل(ناا السـا   رفي  احلريري ومقتة مو إصـا م مشـ ال آارين. والسـيد  ياك 

 .2005ش(اا/ف،اير  14ميضا م د املتتمني األر عم فيما يتعل  ابهلجوا الذي وقا ذ  هو
  

 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة وسالمة أمن - اثلثا 
 والت فيف امل اطر من الوقايم إىل الراميم وتدا يفها األمنيم اااتا مرا عم اليو يفية واصـــــــــــــــلة - 81

 صـــــدرق ميلول/ســـــ(تم،، 1 ذ وقا الذي احلا ر واالل الل(نا يم. الســـــلااق ما الوثي  ابلتنســـــي  منتا،
 الذين الوطنيني املوظفني إىل تعليماق وصــــدرق إقامتتم. مماةن ذ ابل(قال الدوليني املوظفني إىل تعليماق

  ل  ور ا املتحــدة. األمم  ما  قــاا إىل ابللجول األزرق ا   طول  ل  الواقعــم املنــاط  ذ يعياـــــــــــــــوا
 لا وا ا ال املتحدة األمم منس  ماتب ا تمد األول/مةتو ر، تارين 17 ذ  دمق اليت اي تجا اق

 للموظفني.  ديلم  مة طرائ  واليو يفية ل(ناا
 لإل الل العسـاريني واألفرا  املد يني املوظفني اسـتعدا  مدى يات(ار ممنيم متارين اليو يفية وم رق - 82
 مناقم ذ ما(قم اليـــــــــــــــارمم األمنيم التدا يف وظلة مزمم.  يــــــــــــــول  ال ذ مارى مماةن إىل اي تقال مو

 األمم ملوظف  الرليم التنقالق مثنال مســـــــلحم مرافقم جممو م اســـــــت داا ومشلة الاـــــــرق (، )القااع العرقوب
  عرقوب.ال مناقم إىل القاري املتحدة األمم فري  م ضال من  عثم 117 إيفا  اليو يفية ويسرق املتحدة.

 مشــــ ال لــــد الل(نا يم العســــاريم احملاةم مماا املرفو م الد اوى ســــيف رصــــد اليو يفية وواصــــلة - 83
 اهلجماق. تلك ارتااهبم ذ مو ال(عثم  ل  اايفة هجماق لاــــــــــــــن الت اي  ذ لــــــــــــــلو تم ذ يحاــــــــــــــت( 
 ســـالا  فدم ل  تعرةض الذي اهلجوا  اـــأا متوز/يولي  5 ذ  لســـاق الدائمم العســـاريم احملامم و قدق
  مة ارتااب  نيم تتعل    وى و اــــــأا ،2007  اا اإلســــــ(ا يم الو دة ذ العاملني من لليو يفية ات عوا
 ذ القضــــــــيتني ةلتا   اــــــــأا املق(لم اجللســــــــاق  قد املقرر ومن .2014 الثاين/يناير ةا وا  ذ رحفعة إرهايب

 قدم  الذي الاعن ذ للندر مارى  لســـــمت  األول/مةتو ر تاـــــرين 17 ذ و حقدق .2020 آكار/مارس 2
 ومن .2008  اا ذ اليو يفية  ل  اايف هجوا تنفيذ ذ الاـــــــروع قضـــــــيم ذ املدا ني األر عم اجلناة م د
  ل  آكار/مارس 3 ذ الق(ا إلقال و عد .2020 الثاين/يناير ةا وا  7 ذ املق(لم اجللســــــــم تحعقد ما املقرر

نةة اايفة هبجماق املتعلقم الثالر ابلقضــــــا  يتعل  فيما في  ماــــــت(   م ر/مايو 27 ذ اليو يفية  ل  شــــــح
 إىل 201٩  زيراا/يو ي  3 ذ القضــــــــــــا  م يلة ،2011 األول/ يســــــــــــم، ةا وا  ٩ و متوز/يولي  26 و
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 األيرلنديني الســـــــــالا  ف  مفرا  من فر اا فيتا قحتة اليت 1٩80  اا قضـــــــــيم وذ األول. التحقي  قالـــــــــ 
  ديد. مو د وسيحد  ايستماع  لسم م لة  ليتم، النار لطالق جبروي آار ومصيب

  
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انتشار - رابعا 

 من العســـــــــــــاريني، األفرا  من فر ا 10 252 اليو يفية قواا  ل  األول/مةتو ر، تاـــــــــــــرين 31 ذ - 84
  وليا، موظفا 236 و  قواق؛ املســـــــــــــاسم ال(لداا من  لدا 45 من  اؤوا املائم(، ذ 6) امرمة 587  ينتم
 املائم(. ذ 27) امرمة 158  ينتم من وطنيا، مد يا موظفا 584 و املائم(؛ ذ 37) امرمة 88  ينتم من

 األفرا  من فر اً  778 و هلياو د، وطائر َ  ســـــــــــــفن، 6 من م لفاً  لليو يفية التا عم ال(حريم القوة قواا وةاا
  ســار ً  مراق(اً  50 يعمة كلك، إىل وإلــافمً  املائم(. ذ 6) امرمة 46  ينتم من للقوة، التا عني العســاريني

 ل(ناا، ذ املراق(ني فري  لدى املائم(، ذ 8)  ســـــــــــــــال 4  ينتم من اهلد م، ملراق(م املتحدة األمم هلي م ات عوا
 العســاريني األفرا  صــفوف ذ رت(م األ ل  املرمة وتعمة العملياق. ان يم من اليو يفية إلشــراف و ضــعوا

  .2-مد  رت(م تعمة فت  املد يني األفرا  صفوف ذ رت(م األ ل  املرمة مما مقدا؛  رت(م
  ل  احلايل ال(عثـم ترةيز ينيــــــــــــــــب الســـــــــــــــالا،  ف  م ة من العمـة م(ـا رة  تنفيـذ يتعل  وفيمـا - 85

 املد يني رمايم املتعلقم القدراق وكســــــــني ســــــــياســــــــيم،  عمليم للقياا م اتيم  ي م  ل  احلفا  ذ املســــــــا دة
 لألمم التا عني الســـــــــالا  فدم ممن كســـــــــني إىل الراميم العمة خبام و مال الل(ناين. اجليش قدراق وتاوير
 القوة. محايم مستو ق ز  ة إىل الراميم 184 الـ املقررة م ااتتا ليا اليو يفية مجنزق املتحدة،

 ايســــــــــــداتيج  الت اي  متاني إىل يتدف الذي األ ال، لتقييم الاــــــــــــامة النداا تنفيذ إطار وذ - 86
 ثالثم  ل  للدةيز هبا ا ال النتائذ إطار اليو يفية ولــــــعة وتقييمتا، ورصــــــدها الســــــالا  ف  لعملياق
 للمســـــــاللم؛ وا الـــــــعم الفعالم وامل ســـــــســـــــاق ا يم؛امل واحلمايم التوتر وهفيف الر ع، الوييم  أل ال جمايق
  النزا اق. وإ ارة
 هلا التا عم العســاريم الو داق من و دة 16 اليو يفية قيمة ،(2018) 2436 ابلقرار و مال - 87
  اـــــــرة اثنتا وقـحيةمة للعملياق. وأته(تا وتدري(تا هبا، ا اصـــــــم ابللو ســـــــتياق يتعل  فيما 201٩  اا ذ

 متعلقــم طفيفــم كــد ق توا ــ  م ــا  ل  و ــداق مر ا وقيةمــة مرض. للعمليــاق أته(تــا ما  ل  و ــدة
   اليا. معاجلتتا  ري املو دة، التاغية وإ رالاق التحتيم ال(ىن ذ النقص دو  

  
 واالنضباط السلوك - خامسا 

 وم يلة اجلنسيني. واي تتار ايستغالل  اأا وا د ا  ال اليو يفية إىل ور  آب/مغساس، ذ - 88
 األمم منســـــ  وماتب اليو يفية واســـــتعرلـــــة التحقي . قيد وه   قواق املســـــاهم املعين ال(لد إىل املســـــألم
 التو يم  تو  لز  ة اجلنســيني واي تدال ابيســتغالل املتعلقم الوقائيم املياق ل(ناا لاــ وا ا ال املتحدة
 واي تتار ابيســـــــــتغالل يتعل  فيما املتحدة األمم تت(عتا اليت مالقا التســـــــــامل  دا  ســـــــــياســـــــــم يتعل  فيما

 القا ة إىل إ اطاق تقدم ميضـــــا واملاتب اليو يفية وواصـــــلة والعســـــاريني. املد يني األفرا   ني اجلنســـــيني
 ايستغالل منا ش(ام وواصلة واي ض(اا. السلور مبسائة يتعل  فيما مساللتتم إماا يم  ن العساريني
 ابلعنف املعين العــامــة والفري  القاري، املتحــدة األمم فري  يقو هــا اليت ل(نــاا، ذ اجلنســـــــــــــــيني واي تتــار
 السلور مبعاييف احملليم ا تمعاق إ الا ووطنيم،  وليم  اوميم غيف مندماق يضم الذي واجلنساين اجلنس 

https://undocs.org/ar/S/RES/2436%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436%20(2018)
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 التو يم هبدف الاـــــــــــــــااوى لتقدم ا تمعيم امليم وتعزيز املتحدة لألمم التا عوا األفرا  هبا يتقيةد ما املتوقا
 املتحدة. لألمم التا عوا األفرا  ي(ديتا اليت الســــلور ســــول مشــــاال ليا  ن اإل الغ ل رالاق يتعل  فيما

  ل  الدةيز ما اجلميا، ومشول ابلتجا س تتســــــــــــم منتجم  مة ل(ي م الدويذ واملاتب اليو يفية وواصــــــــــــلة
 احملدور. السلور مشاال من وغيفه اجلنس  التحرك من للحمايم اسداتيجيم ولا

  
 مالحظات - سادسا 

 النفس ولـــــــــــــــ(  اهلدول  ل  للحفـا   دائ  ومةرر ل(نـاا. ذ اجلاريم التاوراق ةثـب   ن مات ا - 8٩
 اســـتقرار  ل  احلفا  شـــأ   من ســـياســـ   ة إجيا  إىل الســـع  إىل الســـياســـيم الفا لم اجلتاق ليا وم  و
  نب إىل الفا لم اجلتاق ليا م  و كلك،  ل  و الوة الل(ناين. الاـــــــــــعب لتالعاق وايســـــــــــتجا م ال(لد

  التع(يف. ذ واحل  السلم  التجما ذ احل  وا داا العنف
 ميلول/س(تم، 1 ذ األزرق ا   و ، آب/مغساس 25 ذ  يفوق ذ وقعة اليت احلوا ر وتثيف - ٩0

 القرار من  عـــد تنفـــذ مل اليت األ اـــاا  عا معـــاجلـــم ذ تقـــدا إ راز لـــــــــــــــرورة وت(ني  ـــديـــم شـــــــــــــــواغـــة
 األزرق ا   طول  ل  الواقعــم املناقــم ت(ق  ما لـــــــــــــــمــاا إىل الل(نــاين اجليش وم  و .(2006) 1701
  دائيم. د اام للقياا تحست دا ومي هبا املأكوا غيف األسلحم من االيم
 تتس(ب اليت الل(نا يم، األرال  فوق اإلسرائيليم اجلويم الالعاق ذ الز  ة إزال القل   (ال  ومشعر - ٩1
 وللقرار الل(نا يم للســــــــــــيا ة ا تتاةا املتاررة اجلويم الالعاق وتاــــــــــــاةة الل(نا يني. املد يني لدى الضــــــــــــي  ذ

 إ ا يت ومةرر هذه. التحلي   ملياق  ن الناشـــــــــــــــ م امل اطر األايفة التاوراق وت ةد .(2006) 1701
 الل(ناين اجلوي للمجال ا تتاةا ا لوقف إســـــــــــــرائية إىل املو تم و  وا  الل(نا يم الســـــــــــــيا ة ا تتاةاق لاة

 األزرق. ا   مشال هلا املتاأم واملناقم الغجر مشال من قوا ا  سحب والتعجية
 العدائيم األ مال وقف وا تتاةاق  وا مو  را (2006) 1701 القرار ا تتاةاق  اــــــــــــدة وم ين - ٩2
 للقرار الاامة ابلتنفيذ التزاما ا ي داا األطراف ليا إىل املو   العا ة  دائ  ومةرر اجلا (ني. ةال  من

  ل  للمحافدم لــروري ممر وهذا العدائيم. األ مال وقف وا داا اي تتاةاق ووقف ،(2006) 1701
 النار. إلطالق  ائم وقف كقي  حنو تقدا إ راز وتيسيف اهلدول
 التوتر م وال ت(ديد إىل الراميم اجلتو    مَ  املعتا ة، القنواق ابســت داا املتحدة، األمم وســتواصــة - ٩3
 التوصـــة   م هبدف الاامنم املدامل لتســـويم م اتيم  ي م وال  الثقم، ل(نال الفرل واغتناا احلوار، االل من
 الوي ق تقو ها اليت اجلتو  من ايســــــتفا ة  ل   قوة الارفني ةال  ومشــــــجا النار. إلطالق  ائم وقف إىل

  اطر من والت فيف الثقم، ل(نال فرصــــــــم  وصــــــــفتا وإســــــــرائية ل(ناا  ني ال(حري ابلنزاع يتعل  فيما املتحدة
 مســــــتعدة املتحدة واألمم الالزمم. املســــــتدامم ايقتيــــــا يم التنميم ذ واإلســــــتاا احملتملم النزاع ميــــــا ر م د
 طل(تما.  ل   نال الارفني، لد م احلميدة املسا    تو  ل(ذل
 ا   طول  ل  العالقم ا الف  قاا  اـــــــــــأا اتفاق إىل التوصـــــــــــة  ل  الارفني  قوةٍ  ومشـــــــــــجا - ٩4

 للارفني وين(غ  تفــا يتــا. وجيـب التوتراق تيـــــــــــــــعــةنيد املنــاط  تلــك ذ اجلـا ـب األ ـا يـم فـاأل مــال األزرق.
 اليو يفية. توفرها اليت والتنسي  ايتيال ترتي(اق من ايستفا ة

  ااق اارج مســـــلحم و و  ياـــــالتا اليت امل اطر ميلول/ســـــ(تم، 1 ذ وقعة اليت احلا ثم وت(ني - ٩5
 الدولم، ســــــــيارة  ااق اارج هبا مأكوا غيف مســــــــلحم امتالر وياــــــــاةة ل(ناا. اســــــــتقرار  ل  الدولم ســــــــيارة
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 للقرار مســــــــــــــتمرا ا تتاةا الدول، غيف من مارى مســــــــــــــلحم ولا اق  فســــــــــــــ  هللا  زب من متارر اب داف
 لضــــــــــــماا الضــــــــــــروريم اإل رالاق ليا اهاك إىل ل(ناا  اومم م  و كلك،  ل  و الوة .(2006) 1701
 ،(2006) 1680 و (2004) 155٩ والقرارين الاائف اتفاق من اليــــــــلم كاق لأل ااا الاامة التنفيذ
 غيف ل(ناا ذ مسلحــــم مي هنــــار تاــــوا ي    ل(ناا، ذ املسلحم ا اقاجلم ةة  سالي  نــزع تاالب اليت

  سلاتتا. غيف سلام مو الل(نا يم الدولم مسلحم
 يناوي الذي اي تمال مارى مرة  زيراا/يو ي  30 ذ  الي  ذ وقا الذي ايشــــــــــت(ار وجيســــــــــد - ٩6
 الـــــاالع  وا  ال احلا ر ما مي   وإك موا تاق.  وقوع الدولم ســـــيارة اارج مســـــلحم امتالر  لي 
  احلوار. طري   ن اجلمو   ل  التغلب إىل الراميم ال(لد قيا ة جبتو  مر ب العا لم، مبتام  الوزرال جملس
 ا   امتدا   ل  كلك ذ مبا  مليا ا، مناقم محنال ليا ذ التنقة ذ اليو يفية  ريم تزال وي - ٩7

 تقا مواقا إىل الوصـــول من تتمان مل اليو يفية ما القل  ما ومي   ابلغم. مسيم تاتســـ   اامل ، األزرق
 لعيم مواقا كلك ذ مبا ميلول/ســ(تم،، 1 ذ وقعة اليت احلا ثم ذ كقيقا ا ســياق ذ األزرق ا   مشال

 الالزمم املواقا ليا إىل ال(عثم وصـــــول تيســـــيف إىل ل(ناا و اومم الل(ناين اجليش وم  و  دو .  ال ماضـــــر
  وييتتا.  تنفيذ لقيامتا

 اليـــــــلم كاق املواقا ليا إىل الوصـــــــول من  عدح  تتمان مل اليو يفية ما من ميضـــــــا القل  ويســـــــاورين - ٩8
 للقرار ا تتاةا ياــــــــــاة مبا األزرق ا   تع، اليت األ فاق ابةتاــــــــــاف يتعل  فيما األزرق، ا   مشال الواقعم
 يتعل  فيما الضروريم التحقيقاق ليا وإجناز فتل ذ التعجية  ل  الل(ناين اجليش وم ف .(2006) 1701
  املستق(ة. ذ مماثلم  وا ر مي وقوع  وا كول وقائيم تدا يف واهاك الل(ناين اجلا ب  ل  ابأل فاق

 األمم ت(ل  مل زوا، جمــدل  لــدة ذ الســـــــــــــــالا  فدــم  ل  اهلجوا  ل   ــاا من مةثر مرور و عــد - ٩٩
 الســــــــــلااق إىل املو تم   و  ومةرر املتالني. ر   نائيم إ رالاق مي اهاك  ن األســــــــــف ما املتحدة
 يعتدي ملن الااملم واحملاس(م تنقلتم  ريم إ اقم و دا اليو يفية مفرا  سالمم  افالم ابلتزامتا للوفال الل(نا يم
  السالا.  فدم  ل 
  ع(دا، إ الا ما يتف  مبا ابلنفس، النأي ذ املتمثلم  ســـــياســـــتتا ايلتزاا إىل ل(ناا  اومم وم  و - 100
 من وغيفه الســــــــــــــوري النزاع ذ املاــــــــــــــارةم  ن الافة  إىل الل(نا يني واملواطنني الل(نا يم األطراف ليا وم  و

 ذ الســـــــــــــــوريم - الل(نـا يـم احلـدو   ، احلريب للعتـا  و قـةٍ  للمقـاتلني تنقـةة مي وم ين املناقـم. ذ النزا ـاق
 .(2006) 1701 للقرار ا تتارٍ 
 وطين  وار  قــد إىل ابلــد وة الرئيس التزاا تنفيــذ ذ قــدمــا املضـــــــــــــــ  مسيــم  ل  التــأةيــد ومةرر - 101

 وما  قيا  م تاوا وما العمليم هذه زماا الل(نا يوا يتوىلة  ما املتم ومن الوطين. للدفاع اسداتيجيم لتحديد
يم ومســتدامم شــاملم وتاوا األطراف ليا تضــم  القراراق تنفيذ وين(غ  الدوليم. ال(لد التزاماق ما ومتماــة

 القوا د وتفايك الل(نا يم غيف اجلما اق ســـــالي  نزع املتعلقم الوطين احلوار  لســـــاق  ن املن(ثقم الســـــا قم
 اي تفالم. - وفتل العامم القيا ة - فلساني لتحرير الاع(يم للج(تم التا عم العساريم

 هذا وذ تر يب.  ة  ائمم  يــورة الدولم ســلام ل(ســ    ما الل(ناين اجليش ي(ذهلا اليت واجلتو  - 102
  ل  احلاومم ومشـــجا للحدو . املتااملم اإل ارة  اـــأا اســـداتيجيم الوزرال جملس اب تما  مر ب اليـــد ،

  ســـــــــاب  ل  تاوا مي ين(غ  اجلتو  تلك ما ولو التتريب، م اـــــــــام من للحد ا اواق من املزيد اهاك
 ياـــــــــــــــغل  قيا ة ةزمر   تحديد ومر ب اليو يفية.  ملياق مناقم ذ الل(ناين اجليش  اـــــــــــــــر  ملياق تعزيز
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 اجلتاق هبا تضـــــالا اليت األارى ابجلتو  وةذلك األورويب، ايكا   ول  الذي النموك   الفوج مســـــتق(ال
 وقواق الل(ناين، للجيش املاحنم اجلتاق من املقدا الد م ز  ة وتتسم الفوج. لتفعية الل(ناين واجليش املاحنم
 م ســـــســـــاق تعزيز ويدة مضـــــ . وقة مي من مةثر ابألسيم األارى األمنيم وامل ســـــســـــاق الداال  األمن
 هذا ذ ل(ناا إىل الد م تقدم املتحدة األمم وســــــتواصــــــة ايســــــتقرار. لافالم مســــــاســــــيا ممرا الل(نا يم الدولم

 ال(لد. سيا ة  ن الو يدة املدافعم  يفتتا األمنيم م سسات  قدراق  نال  يف من سيما وي اليد ،
 وةذلك الل(ناين، واجليش اليو يفية  ني ايســـداتيج  احلوار إطار ذ املناقاـــاق ابســـتمرار ومر ب - 103
 ال(حريم القوة ملســـــــ ولياق التدرجي  النقة  اـــــــأا الدويل ا تما ما ي(ذي ا اليت املاـــــــدةم التنســـــــي  جبتو 
  مليم ا تقال اســـــــــــــــداتيجيم ولـــــــــــــــا  ل  الل(ناين اجليش ومشـــــــــــــــجا الل(نا يم. ال(حريم إىل لليو يفية التا عم

  .(201٩) 2485 و (2018) 2433 القرارين ما متايا ومستدامم،
 األمر ،(2000) 1325 القرار تنفيذ  اـــــــــــــــأا وطنيم  مة اام ا تما ها  ل  احلاومم ومهنئ - 104
 ابلدور وم وه ل(ناا. ذ ومتاينتا الســـياســـيم وماـــارةتتا املرمة إ ماج من مزيد حنو هامم ااوة ياـــاة الذي
 اجلاريم. اي تجا اق ذ للمرمة ال(نال
 والثنال. ابملال دم  ديراا د ما  اهتم وةرم  الســــــوريني لال  ني ل(ناا لــــــيافم  ســــــن ويتســــــم - 105

 الوا (م القا و يم األصول ا داا مسيم  ل  التأةيد ما اجلتو ، هذه ذ ل(ناا   م املتحدة األمم وستواصة
 امل اتيم الدروف م ي  م ة من معا ابلعمة الدوليني والاـــــــــــــــرةال املتحدة األمم قياا مثنال الال  ني وةرامم

 ايســـتجا م ســـياق ذ الدائم التزامتا  ل  املاحنم اجلتاق ومشـــار والار م. والاو يم اممنم العو ة لعملياق
 ل(نـــاا ااـــم إىل املرا التمويـــة لتوفيف املـــاحنـــم اجلتـــاق إىل املو ـــ   ـــدائ  ومةرر ل(نـــاا. ذ الال  ني ألزمـــم

 لألزمم. لالستجا م
 وتاـــــــــــــــغية إلغاثم املتحدة األمم وةالم لتماني األ ضـــــــــــــــال الدول   م ما  ل  التأةيد ومةرر - 106

 واإلغاثيم والتعليميم اليــــــحيم ا دماق تقدم ذ ايســــــتمرار من األ   الاــــــرق ذ الفلســــــاينيني الال  ني
  األسيم. ابل  يزال ي األساسيم

 وفري  اليو يفية ذ ومعداق  ســــاريني دفرا  املســــاسم ال(لداا جلميا امتناين  ن اإل راب ومةرر - 107
 ومشــــار اليو يفية. ذ العســــاريني األفرا  صــــفوف ذ النســــال  د  ز  ة  ل  ومشــــجعتا ل(ناا ذ املراق(ني
 قو ا، وقائد اليو يفية  عثم ورئيس مات( ؛ وموظف  ةو يتش،   ا الســـــــيد ل(ناا، لاـــــــ وا ا ال منســـــــق 

 فري  وم ضــــــال قيا ت ؛ كة العاملني اليو يفية ذ والعســــــاريني املد يني واألفرا  ةول،   ية ســــــتيفا و اللوال
  القاري. املتحدة األمم
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 األول املرفق
 الفرتة يف لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة عمليات منطقة يف هبا املأذون غري األسللللللحة  

 2019األول/أكتوبر تشرين 31 إىل حزيران/يونيه 25 من
 الليااين و ر األزرق ا    ني مناقم إ اــــــــــــال إىل (2006) 1701 القرار ذ األمن جملس   ا - 1

ـم التا عني واألسلحم واملعداق األفرا  خبالف ومسلحم ومعداق مسلحني مفرا  مي من االيم ـاا حلاومـ  ل(نـ
 الفقرة ذ    املأكوا النحو  ل  املناقم، تلك ذ واملناـــورين )اليو يفية( ل(ناا ذ امل قتم املتحدة األمم وقوة
 القرار. كلك من 11
 مأكوا غيف مسلحم لو و   ا ثم ماار وقعة التقرير، هذا من 6 الفقرة ذ املفية النحو و ل  - 2
 مناقم من للدابابق مضـــــــــا ة قذائف ثالر مطلقة  ندما ميلول/ســـــــــ(تم،، 1 ذ العملياق مناقم ذ هبا

 تتحرر ةا ة  اإلســــــــــرائيل  الدفاع جليش ات عم ميــــــــــفحم مفرا  انقلم اب اه و يدوا الرمس ماروا  ني واقعم
  الغارة.  ن مس وليت  هللا  زب م لن وقد األزرق. ا    نوب

 ذ الغريب( القااع ذ )ةلتاسا وت(نني صـــــــــــــــور ذ ابملداهراق يتيـــــــــــــــة فيما كلك،  ل  و الوة - 3
  نا ق وُيملوا ســــــــــو ال مال س يرتدوا ةا وا  مفرا ا اليو يفية ي دة األول/مةتو ر، تاــــــــــرين 1٩ و 18
  ل  و اــــــرق ال(لدتني. شــــــوارع  ، املرة(اق وقيا  م ســــــيفهم مثنال مماثة( طراز مو AK47 طراز )من آليم

 وهم ابلســــالي املد جني األفرا  ه يل ت(ني فيديو مشــــرطم اي تما   التواصــــة وســــائة  ل  واســــا  ااق
 التواصـــــة وســـــائة  ل  واســـــا  ااق  ل   اـــــر األول/مةتو ر، تاـــــرين 23 وذ املتداهرين. ما ياـــــت(اوا
 يال  وهو الاـــرق ( )القااع ةال  ةفر  من احملليني الســـااا م د في  يدتر فيديو شـــري  ميضـــا اي تما  

  احلالم. ذ كقيقاً  اليو يفية فتحة وقد طيار.  وا من مسيفة إسرائيليم طائرة  ل  زح م  س(ما النار
 اليو يفيــة ي دـــة األول/مةتو ر، تاــــــــــــــرين 31 و  زيراا/يو يـــ  25  ني كلـــك، إىل وإلــــــــــــــــافـــم - 4

 مفرا   ل  منتا، مر ا ابســـتثنال ليعتا، ا اوق العملياق، مناقم ذ انريم مســـلحم ُيملوا ألفرا   الم 260
 وهم الارق ( )القااع ةوة(ا  ذ مفرا  مر عم اليو يفية ي دة آب/مغساس، 27 وذ صيد. مسلحم ُيملوا
 فر  موقف ميلول/سـ(تم،، 3 وذ معروف. غيف طراز من سـال ا ُيمة م دهم ةاا   اري،  ة إىل يدالوا
 املســـــــدس يســـــــت دا ومل الغريب(. )القااع  روا ذ  ا س قريم ذ امل قتم للقوة ات عم  وريم مبســـــــدس مســـــــلل

 تعو  مرة(م ذ هجوميم  ندقيم اليو يفية رمق ميلول/س(تم،، 11 وذ التفا ة. االل م د مي  ل  ياتر مو
 الل(ناين اجليش وم ل  الاــــــــــــــرق (. )القااع  ليدا ذ لليو يفية ات عم  وريم موقفوا الذين األفرا  من جممو م إىل

 يان مل منتم م  ما من الرغم  ل  ال(لديم، الاـــــــــــــرطم  ناصـــــــــــــر من ةا وا  األفرا  ما ي   وقة ذ اليو يفية
 انريم  را م  ل  ش يني اليو يفية ي دة ميلول/س(تم،، 13 وذ احلا ثم. وقوع وقة مو دا ز  يرتدي
  صغيف.  يار من  ندقيتني ُيمالا ةاان  الارق ( )القااع اجل(ة ميس شرق مشال ساوتر  وع من
 ي دتتا هبا املأكوا غيف األسلحم محة  وا ر من  ا ثم  اة الل(ناين اجليش اليو يفية وم لغة - 5
 قـدمتتا اليت ابملعلومـاق يتعل  فيمـا ا تقـايق مي  ن اليو يفيـة ت(ل  مل اما، و   العمليـاق. مناقـم ذ

  اليو يفية.
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 الثاين املرفق
 من الفرتة يف لبنلللان يف املؤقتلللة املتحلللدة األمم قوة تنقلللل حريلللة على املفروضلللللللللللللة القيود  

 2019 األول/أكتوبر تشرين 31 إىل حزيران/يونيه 25
 املتحدة األمم قوة وصـــول تيســـيف إىل ل(ناا  اومم (201٩) 2485 القرار ذ األمن جملس   ا - 1

  الل(نا يم. السيا ة ا داا ما ،(2006) 1701 القرار ما متايا ل(ناا ذ امل قتم
 ةا ة  شــــــــتريم،  وريم 6 66٩ متوســــــــا  ما اليو يفية ســــــــيفق ابلتقرير، املاــــــــمولم الفدة واالل - 2

  وريم 2 177 متوســـــــا  ما اليو يفية وســـــــيفق الرا لم. الدور ق من املائم( ذ 20) منتا  وريم 1 336
  ل  اوســــــــــيف  املائم( ذ 63) املرة(اق ابســــــــــت داا ةا ة  األزرق، ا   طول  ل  املائم( ذ 33) شــــــــــتريم
 وةذلك شـــــــــتر، ةة  هلياو د  وريم 43 متوســـــــــا  ما ميضـــــــــا اليو يفية وســـــــــيفق املائم(. ذ 37) األقداا

 و ائمم، م قتم تفتيش  قاا إقامم كلك ذ مبا الاـــــــتريم، التفتيش م اـــــــام من  اـــــــاطا ٩45 متوســـــــا  ما
ــــــــــــــــــ اليو يفية قامة املتوســــ ، وذ اليــــواريق. إطالق ملنا و ملياق  التنفيذيم م اــــاتتا من املائم ذ 41  ـ

 اللية. االل
 إىل الوصــــــــول من اليو يفية منعة  موما، ابي داا كد  ةا ة  اليو يفية تنقة  ريم ما  ني وذ - 3

 م انه. املفيـــــــــــــــة النحو  ل  األارى، املواقا  عا ذ تنقلتا  ريم  ل  م قتم قيو ا ووا تة املواقا  عا
  الوا ب. النحو  ل  مبتا عتتا اليو يفية وقامة الل(ناين اجليش إىل احلوا ر ليا  ن تقارير وقدمة

 
  حدود بال أخضر مجعية مواقع إىل الدخول  

 من اتر      اليو يفية الل(ناين اجليش  اةن مل التقرير، هذا من 8 الفقرة ذ املفية النحو  ل  - 4
 مواقا وه  الرمس، ماروا من ابلقرب  يدوا، ذ  دو   ال ماضـــــــــــــر لعيم مواقا إىل الاامة الوصـــــــــــــول

  ميلول/س(تم،. 1 ذ وقعة اليت احلا ثم ذ  ريتا اليت للتحقيقاق مسيم كاق
 ذ  دو   ال ماضـــر لعيم موقا إىل الوصـــول  عد الل(ناين اجليش ييســـر مل كلك، إىل وابإللـــافم - 5

  ميلول/س(تم،. 23 ذ إلي  الداول منفيلم  يورة اليو يفية طل(ة الذي الاعب،  يتا
  ند لليو يفية ات عا فريقا مد يم مال س يرتدوا ةا وا  مفرا  أســــم موقف ميلول/ســــ(تم،، 24 وذ - 6

 جيب اليو يفية فري  دا الفري  مفرا  ومح ل  الغريب(. )القااع راميم ذ  دو   ال ماضــــــــــــر لعيم موقا  وا م
  وا ومن اب تداا تيـــــة ةا ة  اليو يفية ما من الرغم  ل  املوقا، ز رة م ة من الل(ناين ابجليش يراف  ما

 تاـــــــــــــــرين 1 وذ ميلول/ســـــــــــــــ(تم، 27 و 26 ذ ي  ، وقة وذ .2017  اا منذ املوقا كلك إىل قيو 
 الل(نــــاين. اجليش يرافقتمــــا ما  وا من املوقا  ز رة ل(نــــاا مراقي وفري  اليو يفيــــة قــــامــــة األول/مةتو ر،

 ايقداب من محنا لان  املوقا إىل الوصــــــــول من لليو يفية التا ا الفري  متان األول/مةتو ر، تاــــــــرين 4 وذ
 يســـــمل ي د   ا  يا  دو   ال ماضـــــر لعيم مفرا  من فر ين ق(ة من األزرق ا    ل  B29 النقام من

 األول/ تاـــــــــــــــرين ٩ ذ ي  ، وقة وذ الل(ناين. اجليش  رفقم تان مل ما املناقم إىل ابلداول لليو يفية
  عد تســــــَتعنيد مل اليو يفية ما إي الل(ناين؛ اجليش ما الوثي  ابلتنســــــي  املوقا لليو يفية ات ا فري  زار مةتو ر،
 املوقا. هذا ذ األزرق ا   إىل املقيد غيف الوصول

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2485%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2485%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)


S/2019/889 
 

 

19-19937 21/27 

 

 الوصول إىل املواقع األخرى  
(، طل(ة اليو يفية 2، الفقرة S/2019/237ةما ور  ابلتفيــــــية ذ م د تقاريري الســــــا قم )ا در  - 7

تيســـــــيف الوصـــــــول إىل مدااة األ فاق الواقعم مشال ا    201٩من اجليش الل(ناين منذ ةا وا الثاين/يناير 
 مل يتل  عدح إماا يم الوصول إىل تلك املواقا. األزرق. ولان اجليش الل(ناين 

واالل الفدة املاـــــــــــــــمولم ابلتقرير، ا دض اجليش الل(ناين  ل   عا مســــــــــــــــالك الدور ق اليت  - 8
اقد ة اليو يفية إ رالها من م ة توسيا  ااق و و ها ليامة املناط  الواقعم  عيدا  ن الارق الرئيسيم 

هـــذه الارق إمـــا ملـــك لل وال مو م ـــا تقا ذ منـــاط  كاق مسيـــم واـــارج مراةز ال(لـــد ق، رجـــم ما 
اســــداتيجيم ابلنســــ(م للجيش الل(ناين. وتتواصــــة اليو يفية ابســــتمرار ما اجليش الل(ناين ســــعيا منتا لضــــماا 

 الوصول إىل ليا املناط  كاق اليلم  تنفيذ وييتتا.
 

 احلوادث املتصلة حبرية التنقل  
املاــــــــمولم ابلتقرير، تعرلــــــــة اليو يفية إىل ثالر  وا ر متة مثنالها  رقلم تنقلتا االل الفدة  - ٩
 ليدا )القااع الاـــــــــــــرق (. وقد وقا مول  ا َثني ذ إطار رصـــــــــــــد اليو يفية لأل مال اليت قاا هبا  يش  ذ

ة جممو م  زيراا/يو ي ، قام 30الدفاع اإلســـرائيل   نوب ا   األزرق ذ  زيراا/يو ي  ومتوز/يولي . وذ 
تضـــــــم مثا يم مفرا   ل  مم مر ا مرة(اق  قاا الاري   ل   وريم ات عم لفري  املراق(ني ذ ل(ناا ابلقرب من 
 ليدا. واســـت دا األفرا  مضـــارب  يســـ(ول لضـــرب مرة(م الدوريم  دة مراق ما التتديد ررقتا. ومل ُيدر 

ناا الذين ظلوا  الســـــــني  ااة املرة(م. و عد مي ا تاار  ســـــــدي  ني ا مو م ومفرا  فري  املراق(ني ذ ل(
 وايل  يـــف ســـا م، وصـــة مفرا  من  ا راق اجليش الل(ناين ورافقوا  وريم فري  املراق(ني ذ ل(ناا إىل م د 

 مواقا األمم املتحدة القريب من كلك املااا. 
يو يفية ذ  فس املناقم من متوز/يولي ، موقف مر عم مفرا  فريقا ات عا لل 1وذ اليوا التايل، مي ذ  - 10

اجلميا هنـــا يريـــدوا قتـــة ” ليـــدا. وطـــالـــب األفرا  من مفرا  اليو يفيـــة مغـــا رة املناقـــم، و ـــذةروهم من ما 
ألا املندمم متحيزة. وز م ه يل األفرا  م م شـــــــــــــــارةوا ذ احلا ر الذي وقا ذ “ موظف  األمم املتحدة

رؤيم اليــــــور اليت التقاتا الفري  التا ا لليو يفية. و عد  اــــــر  زيراا/يو ي  املاــــــار إلي  م اله، وطل(وا  30
  قائ  من كلك غا ر الفري  التا ا لليو يفية املناقم. 

متوز/يولي ، ا تمعة اليو يفية ما ممثة  ن ال(لديم مةد ما ســـــــــــــــااا  ليدا يعتقدوا ما  2وذ  - 11
اإلســــــــــــرائيل   نوب ا   األزرق، وما  اليو يفية متحيزة ذ رصــــــــــــدها لأل مال اليت يقوا هبا  يش الدفاع

 فدم الســـــالا يولوا اهتماما مة، لتوثي  تيـــــرفاق املد يني الل(نا يني ذ املناقم من اهتمامتم  تيـــــرفاق 
متوز/يوليــ ، مةـد رئيس  لــديـم  ليــدا إا  5 يش الـدفـاع اإلســـــــــــــــرائيل . وذ ا تمــاع  حقــد ما اليو يفيــة ذ 

 ا املمتلااق ا اصم. اليو يفية تفتقر للمولو يم وي كد 
ميلول/ســــــــــ(تم،، ذ شــــــــــرق  ليدا، قامة جممو م من األفرا  الذين ةا وا يرتدوا مال س  11وذ  - 12

مد يم  قاا الاري   ل   وريم من  ور ق اليو يفية  ل  ا   األزرق م رية  تنســـــــــــــي  وثي  ما اجليش 
هجوميم ذ إ دى الل(ناين. وااطب م د األفرا  الدوريَم التا عم لليو يفية  عدوا يم ولو   و و   ندقيم 

مرة(اق ا مو م. و عد املناقاــــــم اليت  ارق ما ا مو م  قلية، مشــــــار اجليش الل(ناين  ل   وريم اليو يفية 
مبغا رة املناقم  وا تقدم مي شـــري إلـــاذ. وات عة اليو يفية احلا ر ما رئيس  لديم  ليدا وما مســـ ول 
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ما الاـــــــــــــــرطــم ال(لــديــم موقفــة الــدوريــم أل ــا  الــة  من فرع  ــا راق اجليش الل(نــاين اللــذين ز م ةالســا
 مناقم سانيم.  إىل
وظلة احلالم ذ  ليدا صع(م ود تقييد  ريم تنقة اليو يفية ذ ثالر مناس(اق. وما ما اليو يفية  - 13

 وريم ذ  ليدا  وا مي ماـــــــــــــاةة االل الفدة املاـــــــــــــمولم ابلتقرير، فسا تنقة اليو يفية ةاا  612م رق 
   د  ل ية من الارق فق . وتواصة اليو يفية التفا ة ما املس ولني احملليني ذ  ليدا لضماا يقتير  ل

متوز/يولي ، ا تما قائد القااع الاـــــرق  لليو يفية ما رئيس  لديم  ليدا وم رب  5 دا تقييد كرةا ا. وذ 
ما لدى الســــــــااا   ن ا اــــــــغال  ذ هذا اليــــــــد . و رض رئيس ال(لديم  دوره قائمم من الاــــــــااوى وز م

 احملليني شاور ذ  وا  اليو يفية.
ميلول/س(تم،، قاا فر اا يرتد ا مال س مد يم  قاا الاري   ل   وريم ات عم لليو يفية  14وذ  - 14

ذ مشال شرق  لدة  يتا الاعب )القااع الغريب(. و حيحة  وريم اليو يفية مبغا رة املناقم  وا تقدم مي 
  داا هاتف  وال، سجةة األفرا  ميضا شري  فيديو للدوريم. شري إلاذ. وابست

آب/مغســـــــــــــــاس، ا دض أســـــــــــــــم مفرا  يرتدوا مال س مد يم طري   وريم ات عم لفري   27وذ  - 15
املراق(ني ذ ل(ناا جبوار قريم رشـــــــــــــــاف الواقعم ابلقرب من  نة  (ية )القااع الغريب(. وطلب م دهم من 

إىل القريم. وواصــــــــــــــــة الفري   وريت   ، طرق  ديلم  وا وقوع ميم  وا ر الدوريم اب داا  دا الداول 
آب/مغساس، ا تمعة اليو يفية ما رئيس  لديم رشاف الذي مولل م   قد طحلب من  28مارى. وذ 

 الدوريم تغييف مسارها واست داا طري   اكيم  س(ب تنديم  مةا جبوار مسجد ال(لدة.
ض فر اا طري   وريم ات عم لليو يفية ةاا م دسا مسلحا مبسدس ذ ميلول/س(تم،، ا د  3وذ  - 16

مفدق طرق يقا  نوب غريب قريم احل(يس ذ  لدة  روا )القااع الغريب(. وقال الفر اا لفري  الدوريم م   
ي  ان  الع(ور رغم الســــماي للمرة(اق املد يم ابلع(ور آ ذار. و عد ســــا م من كلك، متانة  فس الدوريم 

تا عم لليو يفية، اليت ةا ة هذه املرة ميـــــــــــــــحو م ابجليش الل(ناين، من الع(ور من النقام كا ا اليت محنعة ال
من  (ورها ق(ة قلية. ولعة كلك ةاا متيـــــال ابي تفايق  ذةرى  اشـــــورال اليت ةا ة  اريم ذ  تلف 

  محنال مناقم العملياق ذ كلك الوقة.
 اا يرتد ا مال س مد يم  قاا الاري   ل   وريم ات عم لليو يفية ميلول/س(تم،، قاا فر  26وذ  - 17

ذ  لدة الايفي )القااع الغريب( ابســـــــــــــــت داا  را تني انريتني وطل(ا من الدوريم مغا رة املناقم. وةا ة 
الدوريم  الة إىل طري  لـــــــــــيقم ي تحســـــــــــت َدا  ا ة للدور ق الراة(م. وواصـــــــــــلة  وريم اليو يفية تنقلتا 

 ا طري   ديلم. ابست دا
آب/مغســـاس، قاا شـــ ص يرتدي مال س مد يم اب داض ســـ(ية فري  ات ا لليو يفية ذ  7وذ  - 18

ةو ني )القاــــاع الغريب( طلــــب اب داا من مفرا  الفري  الر وع من  يــــف مَتوا قــــائال إ م قــــد يوا توا 
رة(اق التا عم لليو يفية. ماـــــاةة إكا واصـــــلوا طريقتم. مث ظتر شـــــ ص عا وماذ صـــــورا ألرقاا لو اق امل

وملا غيفة الفري  مســــــــــاره و ا  مبرة(ت  من  يف مت ، ي   و و   را م انريم تت(ع   ل  مســــــــــافم  ضــــــــــعم 
آب/مغســــــــــاس، ا تمعة اليو يفية ما رئيس  لديم ةو ني الذي قال إ   قد د كوية  8ةيلومداق. وذ 

 مسار  رةم املرور  س(ب  قة  نازة ذ وس  ال(لدة.
ميلول/ســـــ(تم،، اســـــت دا شـــــ يـــــاا يرتد ا مال س مد يم مرة(م و را م انريم من  وع  25وذ  - 1٩

ســــــــاوتر لقاا الاري   ل   وريم ات عم لليو يفية ذ اليــــــــوا م )القااع الاــــــــرق (. وقال الاــــــــ يــــــــاا إ   
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ر اا  ان للدوريم اسـت داا الاري   وا ما تاوا ميـحو م ابجليش الل(ناين. وذ وقة ي  ، وصـة ف ي
آاراا مبال س مد يم إىل مااا و و  الدوريم والتقاا صــــــــــــــورا هلا. واســــــــــــــت دمة الدوريم التا عم لليو يفية 
طريقا  ديلم ملواصــلم تنقلتا. وت(عة املرة(م والدرا م الناريم من  وع ســاوتر الدوريم  ل  مســافم قيــيفة ود 

ا وقا. و قب هذا احلا ر، ا تمعة التقاا صـــــــــــــــور وتســـــــــــــــجية فيديو للدوريم. ومح ل  اجليش الل(ناين مب
 ميلول/س(تم، ملناقام ما  در. 26اليو يفية ما رئيس  لديم اليوا م ذ 

فر ا مبال س مد يم  ل  مم ســــــــــة  11تاــــــــــرين األول/مةتو ر، قامة جممو م تضــــــــــم  16وذ  - 20
ةــا ــة توقفــة  ل  مرة(ــاق  قاا الاري   ل   وريــم ات عــم لليو يفيــة جبوار  لــدة  ــا ني )القاــاع الغريب(  

الاري   ســـــــ(ب ماـــــــاةة تقنيم تعرلـــــــة هلا إ دى مرة(اق الدوريم. وااطب األفرا  طاقم الدوريم  لتجم 
 دوا يم. و عد مناقاـــــــــــــــم قيـــــــــــــــيفة، متاةن قائد الدوريم من الت فيف من  دة التوتر ومتاةنة الدوريم من 

 مواصلم  ااطتا. 
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 املرفق الثالث
 تنفيذ حظر توريد األسلحة  

 
 1701من القرار  15، مشار جملس األمن إىل الفقرة (201٩) 2485من القرار  1٩ذ الفقرة  - 1
نا قياا ر ا ها  (يا األســلحم وما يتيــة اليت تقضــ  دا تت ذ ليا الدول ما يلزا من تدا يف مل (2006)

هبا من  تا  إىل مي ةياا مو فر  ذ ل(ناا من غيف من أتكا ل   اومم ل(ناا مو قوة األمم املتحدة امل قتم 
ذ ل(ناا مو تزويده هبا، مو اســـــت داا مرالـــــيتا مو الســـــفن اليت ترفا  لمتا مو طائرا ا ذ كلك. وواصـــــلة 

الدول األ ضــــــــــــال  اــــــــــــأا اي  الاق املتعلقم  نقة األســــــــــــلحم واجلتو  امل(ذولم  األمم املتحدة التفا ة ما
 . (2006) 1701للتعامة ما مثة هذه اي تتاةاق للقرار 

تاــــرين األول/مةتو ر املو تم إىل رئيس ل(ناا، كةةرقح احلاومم ابلرســــالم  22وذ رســــاليت امل رام  - 2
املو  تم من وةيلم األمني العاا للاـــ وا الســـياســـيم و نال الســـالا  2018تاـــرين األول/مةتو ر  30امل رام 

متيـــــــــــــــلم ردر توريد  اليت طحلب فيتا إىل ل(ناا إطالع األما م العامم  ل  مي معلوماق مو مســـــــــــــــتجداق
 األسلحم. 

وقد مص(ل ل(ناا اما م د الدول األطراف ذ معاهدة  ارة األسلحم، اليت  دف ذ للم ممور  - 3
 .“ومنا كوية و تتتامنا اي ار غيف املاروع ابألسلحم التقليديم والقضال  لي ، ”إىل 
(، مةد S/2019/704األمن وإيل  ) ميلول/ســـــــــ(تم، مو ةتم إىل رئيس جملس 3وذ رســـــــــالم م رام  - 4

قد لـــــا فا  تو سا ”املمثة الدائم إلســـــرائية لدى األمم املتحدة ما لتوريم إيراا اإلســـــالميم و زب هللا 
مناـــــــــــــــلق للتيــــــــــــــنيا  الراميم إىل كوية وإ تاج القذائف الدقيقم التو ي  ذ ل(ناا،  ن طري   اولم إقامم

 ل   لم اتا  و و   رانمذ ”ومفــا  ميضــــــــــــــــا دا  اومــم ل(نــاا . “والتحويــة ذ  ــد  من املواقا ذ ل(نــاا
القذائف الدقيقم التو ي  حلزب هللا. ولألســـــف، فس ا مل تت ذ مي ااواق إل ال ال،انمذ.  ة إ ا قامة، 

 . “مذ القذائف  ن م دار العاملذ  عا احلايق، مبسا دة وكريا  زب هللا  ل  إافال  ران
(، S/2019/716ميلول/ســـــ(تم، مو تم إىل رئيس جملس األمن وإيلة ) 7وذ رســـــالم متا عم م رام  - 5

ملايت  ميلول/ســ(تم،، ةاــف  يش الدفاع اإلســرائيل  مرفقا تعو   3ذ ”كةر املمثة الدائم إلســرائية م   
إىل  زب هللا، ويقا ابلقرب من قريم الني تاـــــية ذ وا ي ال(قاع ذ ل(ناا، وهو ميـــــمم ليـــــنا القذائف 
الدقيقم التو ي . ويتضــمن املرف  آيق ميــممم ليــنا قذائف اهلاوا والرؤوس احلر يم للقذائف كاق الدقم 

زمم ليــنا وكوية القذائف الدقيقم املاوانق الال”وكةر املمثة الدائم ميضــا ما . “ممتار 10اليت تقة  ن 
من سوريم إىل ل(ناا؛ و ن طري   -التو ي  ]تحنَقة[ من إيراا إىل سوريم  ارق رئيسيم ثالثم   ن طري  ال، 

 -ابســـــــــــت داا الر الق اجلويم املد يم إىل ماار رفي  احلريري الدويل ذ  يفوق؛ و ن طري  ال(حر  -اجلو 
، ترةز إيراا و زب هللا 2016منذ  اا ”ومفا  املمثة الدائم ةذلك م   . “من االل مينال  يفوق الدويل

 تو ســا  ل  كويــة اليـــــــــــــــواريق املو و ة إىل قــذائف  قيقــم التو يــ   ل  األرض الل(نــا يــم. ومن م ــة 
ايســــــتمرار ذ هذا التحوية، م اــــــأ  زب هللا مراف  ذ ليا محنال ل(ناا، مبا ذ كلك ذ  يفوق. ومشــــــرف 

زا ه  جازي،  ل  املاـــــروع،  مال  تو يتاق قاســـــم  -ق ل(ناا ذ فيل  القدس،  مد  ســـــني قائد قوا
ملسـا دة  زب هللا ذ هذه اجلتو ، ”وإلـافم إىل كلك، قال إ   . “سـليماين، القائد األ ل  لفيل  القدس

اق املقدةمم وقد مرفنيقة املعلوم“. تواصـــــــــة إيراا ]...[ تقدم معداق  ديثم وا،اق فنيم ألفرقم التيـــــــــنيا
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https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2019/704
https://undocs.org/ar/S/2019/704
https://undocs.org/ar/S/2019/716
https://undocs.org/ar/S/2019/716


S/2019/889 
 

 

19-19937 25/27 

 

 يـــور ســـاتليم. ول ن ةا ة األمم املتحدة أتاذ هذه املزا م مأاذ اجلد، فت  ليســـة ذ ولـــا يســـمل هلا 
 ابلتحق  من صحم املعلوماق.

 ميلول/ســـــــــــــــ(تم، مو تتني إىل رئيس جملس األمن وإيل   6وذ رســــــــــــــــــالتني متاـــا قتني م راتني  - 6
(S/2019/714   مفا  املمثة الدائم جلمتوريم إيراا اإلسالميم لدى األمم املتحدة د ،)” ل ن ةا ة  اومم

، [S/2019/688لتوريم إيراا اإلســـــــــــــالميم ترفا ليا اي  الاق اليت مثيفق ذ الرســـــــــــــالم املذةورة آ فا ]
، فت  ت يد أتييدا ةامال احل  [S/2019/704كيب اليت ســـــــــــــــاقتا النداا اإلســـــــــــــــرائيل  ... ]وةذلك األةا

وذ رســـــــــــــــالتني . “الا(يع  جلميا ال(لداا ذ املناقم اليت هالتا النداا اليـــــــــــــــتيوين ذ الدفاع  ن النفس
تو ر مو تتني إىل رئيس جملس األمن وإيل ، فنةد املمثة الدائم تاـــــــــــــــرين األول/مة 23متاا قتني م راتني 

 201٩ميلول/ســـــــــــــ(تم،  7جلمتوريم إيراا اإلســـــــــــــالميم املزا م الوار ة ذ الرســـــــــــــالتني املتاا قتني امل راتني 
 (.S/2019/716املو تتني إىل رئيس جملس األمن وإيل  من املمثة الدائم إلسرائية )

من هذا التقرير، ا تحمدق اسداتيجيم  52( وذ الفقرة S/2018/1029وةما كحةر ذ تقرير سا   ) - 7
األول/مةتو ر. ومثةة ا تما  تاـــــــــــــــرين  17اإل ارة املتااملم للحدو  مثنال ا تماع جملس الوزرال املعقو  ذ 

هذه ايســــــــداتيجيم ااوة إجيا يم صــــــــوب تعزيز التعاوا فيما  ني اجلتاق الفا لم املعنيم ابحلدو  وكســــــــني 
ممارســــــــــــاق إ ارة احلدو  ذ ليا املعا ر احلدو يم القا و يم )اجلويم وال(حريم وال،يم(. ومشــــــــــــرفة جلنم مراق(م 

من االل تاــــــجيا التعاوا والتنســــــي   2014كديف اســــــداتيجيم  اا  احلدو   قيا ة اجليش الل(ناين  ل 
  فيما  ني األ تزة األمنيم األر عم املعنيم ابحلدو  اليت تقيم اتيايق ما اجلتاق الفا لم الدوليم.

ذ املائم من  دو  ل(ناا ما  80ميلول/ســـــــــــــــ(تم،، مةد قائد اجليش الل(ناين ما  ســـــــــــــــ(م  6وذ  - 8
قا دة و رج مراق(م  ل   74اجلمتوريم العر يم الســــــــوريم مصــــــــ(حة كة ســــــــيارة اجليش الل(ناين الذي مقاا 

ةيلومدا و اــــــــــر مر عم مفواج للحدو  ال،يم تضــــــــــم  نو ا مدر  ني   365امتدا  شــــــــــري   دو ي ي(ل  طول  
يش الل(ناين معدم املعا ر  اـــــــــــاة  يد وجمتةزين لمااانق معززة. ووفقا ملا كةره وزير الدفاع، قد مغل  اجل

غيف الاـر يم. و الوة  ل  كلك، مةةد الوزير ما  دا ترسـيم احلدو   ولـوي ذ  عا املناط  هو ما  رقة 
الســـــــــيارة ابلاامة  ل  احلدو  الاـــــــــرقيم لل(ناا. وســـــــــيحفةز ا تما  اســـــــــداتيجيم اإل ارة املتااملم للحدو  

زيد من الد م جلتو  إ ارة احلدو . وتاـــاة املناقاـــاق األوليم املتحدة واجلتاق املاحنم  ل  تقدم امل األممَ 
اليت  ارق ذ جملس الوزرال  اأا إ اال مرةز جلما املعلوماق  ن م اام التتريب ااوة  يدة حنو تعزيز 

 التنسي  الذي تتال(  اإل ارة املتااملم للحدو . 
راق(م  ملياق النقة غيف املأكوا هبا و فضـــــــــــــــة اجلتو  اليت ي(ذهلا اجليش الل(ناين وقواق األمن مل - ٩

لألســـلحم واأل تدة املتيـــلم هبا اليت تقوا هبا اجلما اق املســـلحم غيف التا عم للدول مو الاـــ(ااق اإلرها يم 
واإل راميم، د اإل الغ  ن لــــ(  مســــلحم ذ أس مناســــ(اق  ل  األقة االل الفدة املاــــمولم ابلتقرير. 

اق مداسم  فذها اجليش الل(ناين ذ  لدة  رســــال )شــــرق ل(ناا(، محلق   زيراا/يو ي ، االل  ملي 26وذ 
الق(ا  ل   دة مشــــــ ال يحاــــــت(  ذ م م  ل  صــــــلم جبما اق إرها يم ومتة ميــــــا رة مســــــلحتتم. وذ 

آب/مغســـــــاس، االل  ملياق مداسم  فذها اجليش الل(ناين ذ  لدة  رســـــــال )شـــــــرق ل(ناا(، ملق   21
من املواطنني الل(نا يني والسوريني ومتة ميا رة األسلحم والذاائر اليت ةا ة  الق(ا  ل   د  غيف  دة 

آب/مغســــــــــــاس، ا تقلة قوى األمن الداال  اثنني من ماار ا رمني املالوب الق(ا  24روز م. وذ 
 ليتم املتورطني ذ  وا ر إطالق النار، و ملياق ااتااف، وا ار ابمل دراق، وصـــــــــــا رق األســـــــــــلحم 
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ميلول/ســــــــــ(تم،، ملق  اجليش الل(ناين الق(ا  ل  مواطَنني  ل(نا ي ني  24ر اليت ةا ة روز ما. وذ والذاائ
 ذ  اار )مشال ل(ناا(  تتمم اي ار ابألسلحم. ومتة ميا رة ةمياق ة(يفة من األسلحم والذايفة. 

، واصــــــلة اليو يفية مســــــا دة اجليش الل(ناين ذ إ اــــــال مناقم (2006) 1701و مال ابلقرار  - 10
 ني ا   األزرق و ر الليااين االيم من مي و و  غيف مأكوا    ألفرا  مســــــــــلحني مو م تدة مو مســــــــــلحم 

تفدة اليو يفية خبالف ما هو ات ا حلاومــم ل(نــاا والقــوة امل قتــم. وابلتنسي  الوثي  ما اجليش الل(ناين، ا 
 مليم  2٩3 قام تفتيش م قتم يوميا، وم رق ذ املتوس   163 قام تفتيش  ائمم ومبا متوسا   16 ـــــــ 

 مضا ة إلطالق اليواريق ةة شتر. 
قدةمم رئيس الوزرال الل(ناين ، و مال ابلالب الذي (2006) 1701من القرار  14ووفقا للفقرة  - 11
، واصـــلة القوة ال(حريم التا عم لليو يفية تقدم املســـا دة إىل القواق ال(حريم الل(نا يم ذ رصـــد 2006 اا 

احلدو  ال(حريم واملنافذ احلدو يم ال(حريم لل(لد من م ة منا الداول غيف املأكوا    لألســلحم مو ما يتيــة 
ســــــفينم  3 340ال(حر. وذ هذا اإلطار، موقفة القوة ال(حريم مةثر من  هبا من م تدة إىل ل(ناا  ن طري 

منتا وكققة من  دا  الفتتا للقوا ني. ومل ت   هذه األ اــــــــام  537قامة الســــــــلااق الل(نا يم  تفتيش 
إىل الااـــــــف  ن مي  اويق للتتريب. وواصـــــــلة القوة ال(حريم التا عم لليو يفية ميضـــــــا   م  تو   نال 

 ورة تــدري(يــم  ــدف إىل كســـــــــــــــني املعــاييف  202واق ال(حريــم التــا عــم للجيش الل(نــاين، ل رال قــدراق الق
 التاغيليم املادةم أل اام الرصد والتوقيف. 

جبميا م اام   (2006) 1701وتدةة األمم املتحدة ملتزمم  د م امتثال الارفني  موما للقرار  - 12
من القرار  15و تعزيز تا(يقــ . وينا(  كلــك  ل  تنفيــذ  در توريــد األســـــــــــــــلحــم املفروض مبو ــب الفقرة 

، و ل  مي قرار ســــــــــــيعتمده ا لس ذ هذا اليــــــــــــد . وإ ين متالا إىل مواصــــــــــــلم احلوار (2006) 1701
لس األمن والدول األ ضــــــــــــــال في ، من م ة تعزيز هدفنا املاــــــــــــــدر املتمثة ذ التنفيذ الاامة للقرار جم ما

1701 (2006). 
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 املرفق الرابع
أوجه الكفاءة والفعالية بني قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ومكتب منسللللللللللق   

 م املتحدة اخلاص لشؤون لبنان األم
  
املو تم إىل رئيس جملس األمن  2018ةا وا األول/ يســـــــــــم،   31 افا  ل  رســـــــــــاليت امل رام  - 1
(S/2018/1182 وتقريري الســــــــــــــــــا    ن تنفيـــذ قرار جملس األمن ،)(2006) 1701 (S/2019/574 ،)

، تت ــــــذ قوة األمم املتحــــــدة امل قتــــــم ذ ل(نـــــاا (201٩) 2485من القرار  13و  8و مال ابلفقرتني 
 ينتما  )اليو يفية( وماتب منس  األمم املتحدة ا ال لا وا ل(ناا ااواق من م ة ز  ة التنسي  فيما

 وتعزيز مو   الافالة والفعاليم متايا ما توصيا .
وراق منتدمم  قيا ة منســـق  ا ال لاـــ وا واالل الفدة املاـــمولم ابلتقرير، و قب إ رال ماـــا - 2

ل(ناا ورئيس  عثم اليو يفية وقائد القوة التا عم هلا، م اـــئ منتدى اســـداتيج   ني اليو يفية وماتب املنســـ  
تاـــــرين  3ا ال إللـــــفال  عد م ســـــســـــ   ل  التنســـــي  والتعاوا  ني العناصـــــر الســـــياســـــيم لل(عثتني. وذ 

تب املنســـ  ا ال مول ا تماع للمنتدى ايســـداتيج  هبدف تعمي  األول/مةتو ر،  قدق اليو يفية وما
التعاوا  ني ال(عثتني من م ة إ رال تقييم ماـــــــــــــــدر للحالم ذ ل(ناا، وكســـــــــــــــني ت(ا ل املعلوماق، وتعزيز 

 التفايف ايسداتيج ، وترشيد آلياق اإل ذار امل(ار والتأهب. 
ذ مواار آب/مغســــاس وموائة ميلول/ســــ(تم،،  واالل الفدة اليت شــــتدق تيــــعيدا ذ التوتراق - 3

 ملة ال(عثتاا  ااة تعاوين من م ة منا  اوب النزاع والت فيف من  دة التوتراق، مبا ذ كلك  (ذل 
منســـــــــق  ا ال لاـــــــــ وا ل(ناا مســـــــــا   محيدة تاميليم وقياا رئيس  عثم اليو يفية وقائد القوة التا عم هلا 

العســــــــاريني ذ ةة من ل(ناا وإســــــــرائية، وةذلك  ن طري  موالمم ابيتيــــــــال ما الندرال الســــــــياســــــــيني و 
تاـــــــرين األول/مةتو ر من م ة مواصـــــــلم  لورة هذا التقييم  17ا ااابق. و قد املنتدى ا تما ا آار ذ 

. وسـيواصـة املنتدى (2006) 1701املاـدر معر التيـعيد األايف والتوتراق اإلقليميم  ل  تنفيذ القرار 
  قد ا تما اق منتدمم إل دا  تقييماق مادةم هبدف تعزيز الفعاليم والافالة ذ ةلتا ال(عثتني.

وواصـــلة اليو يفية وماتب املنســـ  ا ال لاـــ وا ل(ناا تاـــجيا ات(اع  ذ منســـ  إزال اجلتاق  - 4
ذ ماـــــــــــــــاوراق ما اجلتاق املاحنم وموالمم ا ااابق،  اــــــــــــــأا املاحنم، مبا ذ كلك من االل املاـــــــــــــــارةم 

 التعتداق اليت س(  قاعتا  د م  ار الفوج النموك   وتعزيز القواق ال(حريم التا عم للجيش الل(ناين. 
و افا  ل  تقريري الســا   و  ما إلمتاا التقييم الذي طل(ت  جلنم العقو  ذ املقر  اــأا ا ياراق  - 5

، م رى الفري  العامة املعين دماةن 201٩ار م(اين املااتب ذ  يفوق ق(ة  ايم  اا ال(ديلم يســـــــــــــــت ج
العمة التا ا ملاتب املنســــــــــ  ا ال لاــــــــــ وا ل(ناا كليال لل ياراق املتا م املمانم. وابلنيا م  ن ماتب 

هو  اليا قيد املنســــ  ا ال، طل(ة اليو يفية إ رال كلية متتيدي غيف رل  لســــوق العقاراق التجاريم، و 
رى استعراض  اال  لل ياراق املتا م لا  يفيد التقييم الذي سيجري  املنس   اإل دا . ومن املتوقةا ما جيح

 ا ال لألثر التاغيل  لاة ايار ومثره ذ مالر املوظفني وكديد مجنا س(ية للمض  قدما.
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