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خالل الفترة  (2006) 1701تقرير األمين العام عن تنفيذ قرار مجلس األمن   
 201٨شباط/فبراير  2٨إلى  2017تشرين الثاني/نوفمبر  7الممتدة من 

  
 مقدمة - أوال 

منذ صدور تقريري  (2006) 1701يتضمن هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار جملس األمن  - 1
(، مبا يف ذلك  يما يتعلق بتنفيذ أحكام حمددة من S/2017/964) 2017تشـــرين ال/اوفمرب م   16املؤرخ 

ر  أي تقـــدم  يمـــا يتعلق (2017) 2373قرار جملس األمن  . وخالل الفرتة املشـــــــــــــــمربلـــ  بـــالتقرير، ت لق
الق أو بـااـاا التربصــــــــــــــــ     وق  دامبم    (2006) 1701بـالتاامـاا الفر ا القــامبمــ  مبربرـر القرار 

 النار. وظ  الربضع يف منفق  عملياا قربة األمم املتحدة املؤقت  يف لبنان هادمباً على العمربم.
، قمت بتمديد والي  احملكم  اخلاصـــــــــــــــ  للبنان من (2007) 1757وعمال بقرار جملس األمن  - 2
، لفرتة ثالث ســنرباا، أو عند االمتءام من القضــايا املعروضــ  على احملكم  اخلاصـ ، 201٨آذارفمارس  1

  ذا كان ذلك أقرب. 
  

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

وبربق   (2006) 1701واصـــــلت ال ـــــلفاا ا ســـــرامبيلي  واللبنامي   عادة تاكيد التاامءا بالقرار  - 3
األعمال العدامبي . وعلى الرغم من اهلدوم الن ـــــــــــــــط على امتداد اخلة األ رق ويف منفق  العملياا، أدا 
بعض التفربراا اليت اســــت دالا خالل الفرتة املشــــمربل  بالتقرير، على النحرب املبا تفاــــيال يف هذا التقرير، 
    يادة حدالة التربتراا. وواصلت األمم املتحدة حث كال الفر ا على االمتناع عن التارلاا املؤر   

امبي ، وعلى اســــت دام القنرباا للمشــــاعر اليت أكن أن تؤدي    وقربع حربادث و ديد وق  األعمال العد
القامبم  ملعاجل  الشـــرباغ . وظلت القربة املؤقت  واملن ـــق  اخلاصـــ  بالنياب  لشـــؤون لبنان على اتاـــال دامبم مع 

 الفر ا من أر  ماع  تي  التربتراا.
كامربن األولفدي م  بشان القدس، مقظمت   6وعقر ا عالن الاادر عن الربالياا املتحدة يف  - 4

 ردا  35كامربن األولفدي ــــــــــــــم ، احت  حربا    17هرة يف منفق  عملياا القربة املؤقت . ويف مظا 24حنرب 
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قرب كفر كال )القفاع الشــــــــــــرقو(، حيث أضــــــــــــرمربا حريقا صــــــــــــ  ا يف منفق  بالقرب من ال ــــــــــــيا  التق  
ويف ا ســــــــــرامبيلو. وقام رنربد  ســــــــــرامبيليربن بالاد النار قب    الق ال ا  امل ــــــــــي  للدمربع لتفريق ا شــــــــــد. 

 الر بشـــــــــك  ســـــــــلمو خار  مقر القربة املؤقت  يف  300كامربن األولفدي ـــــــــم ، امع ما يايد على 21
 رد يف كفر كال. وعملت  300كامربن األولفدي ـــــــــــــــم ، احت  حربا    2٩الناقربرة )القفاع ال ريب(، ويف 

ري  الد اع القربة املؤقت  بشـــــــــــــــك  وثيق مع اجلي  اللبناو، الذي كان حاضـــــــــــــــرا أثنام الت معاا، ومع 
 ا سرامبيلو ملنع أي تاعيد.

ويف مفلع كامربن األولفدي م ، بر  ت  ي  ماربر بالفيديرب يظءر  يه قيس اخلاعلو الذي ينتمو  - 5
   ميليشـــــيا عاـــــامبر أه  ا ق الشـــــيعي  العراقي  وهرب ياور رنربب لبنان مرتديا الاي الع ـــــكري بر ق   /لو 

، أصــدر رمبيس الرب رام اللبناو ســعد ا ريري بياما يؤكد  يه بامه اتاــ  كامربن األولفدي ــم   ٩حاب اهلل. ويف 
مب ؤولا يف اجلي  ورءا  األمن للتحقيق واختاذ التداب  الال م  ملنع أي ش ص من القيام بامشف  ع كري  

ام الايارة ومنع قيس اخلاعلو من معاودة دخربل لبنان. وأعربت القربة املؤقت  رمسيا عن قلقءا لل ي  اللبناو    
املبلالغ عنءا و لبت معلربماا م تكمل  عن متامب  التحقيق. وذكر املم/  الدامبم  سرامبي  لدى األمم املتحدة 

ين أن هذا الايارة تشـك  امتءاكا للقرار  (S/2017/1043كامربن األولفدي ـم  )  12يف رسـالته املربرء    ال يف 
كامربن ال/اوفيناير، صــدر يف لبنان أمر بالقبض على قيس   15. ويف (2004) 155٩ و (2006) 1701
 بعد أن خلقص التحقيق    دخربله لبنان باربرة غ  قامربمي . اخلاعلو

كامربن األولفدي م ، تداولت وسامبة الترباص  االرتماعو صربرة  ربتربغرا ي  يظءر  يءا   26ويف  - 6
ا ا  محاة )أبرب العباس(، قامبد ميليشــــيا مربالي  للحكربم  ال ــــربري  مقرها يف حلر تقدعى لربام ا مام الباقر، 

، ذكر (S/2018/91) شــــــــــبا ف  اير 5مقرب  من اخلة األ رق. ويف رســــــــــال  مربرء    ال يف وهرب يق  على 
املم/  الدامبم  سرامبي  لدى األمم املتحدة أن أحد كبار امل ؤولا ا يراميا،  براهيم رمبي و، قد قام بايارة 

عناصــــــــــــــر ”كامربن ال/اوفيناير، وبر قته   2٨قت  بالقرب من اخلة األ رق يف    منفق  عملياا القربة املؤ 
وليس مبقدور القربة املؤقت  تاكيد صـــح  هذا املعلربماا. ويف كلتا . “م ـــلح  من حاب اهلل باي ع ـــكري

من  املرتا، التم ـــــــــــــــت القربة املؤقت  باـــــــــــــــف  رمسي  تربضـــــــــــــــيحا من اجلي  اللبناو. وت تر د بعد أي ردود
 لبناو.ال اجلي 

والحظت القربة املؤقت   يادة يف أمشــــــــــــف  التشــــــــــــييد، مبا يف ذلك   ال  النباتاا و ي   الرتب ، على  - 7
رامط اخلة األ رق، وهرب ما أدى يف بعض األحيان    امتءاكاا لل ة األ رق وعدة حربادث قام  يءا 

ترباصـــ  مع الفر ا من أر  ماع الفر ان بتاـــربير األســـلح . ويف ثالث مناســـباا، قامت القربة املؤقت  بال
تشـــــرين ال/اوفمرب م ، أ لق ري  الد اع ا ســـــرامبيلو  11 تي  التربتراا، وا ث على ضـــــبة النفس. ويف 

ثالث قناب  دخامي ، ســــقفت  حداها على اجلامر امخر من اخلة األ رق شــــرق بليدا )القفاع الشــــرقو( 
القرتاب من اخلة األ رق. ومق  رنديان من اجلي  على  ثر قيام عناــــــــــــرين من اابراا اجلي  اللبناو با

اللبناو، كاما أيضــــا حاضــــرين بعا املكان،    امل ــــتشــــفى لتلقو  ســــعا اا ب ــــيف  ب ــــبر اســــتنشــــاقءما 
كامربن األولفدي ـــــــــم ، صـــــــــرببت عناصـــــــــر اجلي  اللبناو   25 تشـــــــــرين ال/اوفمرب م  و 2٩الدخان. ويف 

   بعض غرب منفق  عيتا الشـــعر )القفاع ال ريب(. وعقر  وري  الد اع ا ســـرامبيلو أســـلحتءا بعضـــءا
ســــــاع  من أر  كفال   24هذا ا ادث، قامت القربة املؤقت  بالتمركا با اجلامبا وظلت يف ال ــــــاح  ملدة 

 استتباب اهلدوم. 
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تشـــــــــــــرين ال/اوفمرب م ، قام ثالث  ررال بالقرب من عيتا الشـــــــــــــعر، ع  أحدهم لربهل    20ويف  - ٨
تشـــــرين ال/اوفمرب م ، وبينما كان  26 رق، بالاـــــراخ باااا رنربد ري  الد اع ا ســـــرامبيلو. ويف اخلة األ

مراقبربن من  ريق املراقب  يف لبنان يضــــــــفلعربن بدوري  قرب مارون الراس )القفاع ال ريب(، صــــــــربالبت دباب  تابع  
املؤقت  امتباا الفر ا    هذين  جلي  الد اع ا ســــرامبيلو ســــالحءا الرمبي ــــو باااا الدوري . وقد ورءت القربة

. ويف 2017كــــامربن األولفدي ــــــــــــــم    7ا ــــادثا، مبــــا يف ذلــــك يف االرتمـــــاع ال/الثو الــــذي عققـــــد يف 
شـبا ف  اير، ويف أعقاب التفربراا الع ـكري  يف ال ـاح  ال ـربري  اليت إلت  سـقا   امبرة تابع  جلي   10

 عدي ـــ  )كاليفا يف القفاع الشـــرقو(، ويارون )يف القفاع ال ريب(الد اع ا ســـرامبيلو، قام أ راد يف كفر كال وال
برمو ا  ـــارة واألعالم ع  اخلة األ رق. وتـــدخـــ  اجلي  اللبنـــاو، يف كـــ  مرة،  بعـــاد ا شـــــــــــــــــد عن 

 األ رق. اخلة
خروقاا  204شبا ف  اير، س لت القربة املؤقت   1٩تشرين ال/اوفمرب م      1ويف الفرتة من  - ٩

خرقا، مبا يف ذلك من  12ل ة األ رق. وكان اجلي  اللبناو وري  الد اع ا ســـــرامبيلو متربر ا يف بري  ل
يف املامب (    رعاة املاشـــــــــي   55خرقا )أو  113خالل اســـــــــت دام املعداا اهلندســـــــــي . ويقعاى ما جممربعه 

 راع  حقربهلم يف املنفق  وقفعاهنم بالقرب من ماارع شبعا وب فرة )القفاع الشرقو(، أو    ماارعا أثنام 
احمليفـ  برمي  )القفـاع ال ريب(. ومـا  ت ـت القربة املؤقتـ  واجلي  اللبنـاو لـذران الرعـاة واملاارعا من عبربر 
اخلة األ رق. أما معظم اخلروقاا املتبقي ،  تعاى    ماارعا يع ون    ب ر شــــــــــــعير اليت  تد ع  اخلة 

 الشرقو(.األ رق بالقرب من بليدا )القفاع 
واســتمرا  ســرامبي  يف خرق ااال اجلربي اللبناو بشــك  يربمو تقريبا، يف امتءاا لل ــيادة اللبنامي   - 10

شــــــــبا ف  اير، ســــــــ لت القربة  1٩تشــــــــرين ال/اوفمرب م      1. ويف الفرتة من (2006) 1701وللقرار 
ســـــــــــــــاع  اليق. وكامت الفامبراا  1 6٨4خرقا رربيا لل ة األ رق، مبا يعادل ما جممربعه  45٨املؤقت  

يف املامب ( من تلك اخلروقاا؛ أما الن ـب  املتبقي  من اخلروقاا  7٩) 360امل ـ ة بدون  يار م ـؤول  عن 
مجيع اخلروقاا   تعاى     امبراا مقاتل  أو  امبراا ت يت ـــــــن اديد هربيتءا. واحت ت القربة املؤقت  على

اجلربي  لدى ري  الد اع ا ســـــرامبيلو وح/ت على وقفءا  ربرا. وواصـــــلت ا كربم  اللبنامي  االحت ا  على 
شـــــــــــــــبا ف  اير  ٨خرق جماهلا اجلربي، مبا يف ذلك يف رســـــــــــــــال  مربرء    ال و   رمبيس جملس األمن مؤرخ  

(A/72/742-S/2018/109).  وأ اد اجلي  اللبناو أن هذا االمتءاكاا ت ءم يف بث مشاعر امعدام األمن
يف مجيع أحنام لبنان. وهذا االمتءاكاا لل ـــــــــيادة اللبنامي  تقربف م ـــــــــعى وق  األعمال العدامبي  واجلءربد 

 اليت تتربخى التربص     اتفاق دامبم لربق    الق النار. 
و لل ام الشــــما  من قري  ال  ر ومنفق  جماورة هلا تقع إا  اخلة واســــتمر االحتالل ا ســــرامبيل - 11

وحىت امن، ت اق ر  ســرامبي  على االقرتا   .(2006) 1701األ رق، يف امتءاا لل ــيادة اللبنامي  وللقرار 
والرامو    تي ـــــــــ  ام ـــــــــحاب ري  الد اع  2011ا يف عام الذي قدمته القربة املؤقت     ك  من الفر 

مبربا قــ  لبنـان  2011ا ســـــــــــــــرامبيلو من املنفقــ  احملتلــ . وقــد أوبلغ اجلي  اللبنــاو القربةو املؤقتــ  يف  رب فيربليــه 
 االقرتا .  على
لقرب واحت ال لبنان أيضــــاً على االمتءاكاا املاعربم  ل ــــيادته من رامر ســــفن  ســــرامبيلي  تقبحر با - 12

من خة العرباماا ا ســرامبيلو. وال ياال ترســيم ا دود البحري  با البلدين مربضــع خالى. ويرى لبنان أن 
خة العرباماا الذي أقامته  ســـــــــــرامبي  باـــــــــــربرة امفرادي ، أر ع  مياهه ا قليمي  وهرب ال يعرتى به. واألمم 

 املتحدة ال تعرتى خبة العرباماا.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/A/72/742
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


 S/2018/210 

 

4/25 18-03673 

 

رباصـــ  امتءاا ســـيادته عن  ريق الرصـــد ا لكرتوو وأمشـــف  الت  ـــس وادالعى لبنان أن  ســـرامبي  ت - 13
واملراقب  من خالل البني  التحتي  اليت تنشــــرها    اجلنربب من اخلة األ رق وعلى امتدادا، وبرباســــف  أرءاة 
املراقب  اليت وضـــــــــــعتءا على األراضـــــــــــو اللبنامي  وشـــــــــــبكاا املراقب  العامل  يف لبنان، وهرب ما تعت ا ا كربم  

 اللبنامي  مب/اب  حرب  لكرتومي .
، واصـــــلت القربة املؤقت  م ـــــاعدة اجلي  اللبناو يف  مشـــــام منفق  (2006) 1701وو قا للقرار  - 14

ة أو أســــــــــلح  با اخلة األ رق وهنر الليفاو خالي  من أي ورربد غ  ماذون به أل راد م ــــــــــلحا أو أعتد
خبالى ما هرب تابع  كربمــــــــ  لبنــــــــان وقــــــــربة األمم املتحدة املؤقتــــــــ . وتق  القربة املؤقت  على أهب  االستعداد 
للعم  ضـــــمن النفاق الكام  لرباليتءا وقدرا ا  ذا ما كامت هناا أدل  أو معلربماا ذاا ماـــــداقي  تدعم 

  عدامبو امفالقا من منفق  العملياا. وقد ورربد أســـــلح  غ  ماذون وا، أو ورربد  ديد وشـــــيك بنشـــــا
كرر اجلي  اللبناو بامتظام تاكيد التاامه القربي بالتاــــــرى  ربر تلقيه أدل  بشــــــان أي ورربد غ  ماذون به 

 .(2006) 1701أل راد م لحا أو أسلح  يف املنفق  امتءاكا للقرار 
أل راد لملربن أســـلح  غ  ماذون وا يف  حال  442ويف ســـياق أمشـــفتءا، ســـ لت القربة املؤقت   - 15

( تتعلق مبـــدميا 43٩. وتكـــاد مجيع هـــذا ا ـــاالا )(2006) 1701منفقـــ  العمليـــاا امتءـــاكـــا للقرار 
وب ـــفرة وبليدا وميس اجلب  وســـردا   ق يارون )يف القفاع ال ريب(،لملربن أســـلح  صـــيد، معظمءم يف منا

)مجيعءا يف القفاع الشـــــــــــرقو(، على مقرب  من اخلة األ رق. أما ا ربادث املتبقي ، وغ  املتعلق  باســـــــــــلح  
الاــيد،  رتد مفاــل  يف املر ق األول. ويف ك  حال ، أخفرا القربة املؤقت  اجلي  اللبناو و لبت منه اختاذ 

لتداب  الربقامبي  املناســـــــب . وأبلغ اجلي  اللبناو القربة املؤقت  بامه يرباصـــــــ  متابع  تلك ا ربادث ملنع تكررها. ا
والقربة املؤقت  تاخذ أي ادعاماا بشــــــــــــان ورربد أســــــــــــلح  غ  ماذون وا يف منفق  العملياا ماخذ اجلد، 

   تق .أهنا ت تتمكن يف حدود قدرا ا من أن تتحقق من صحتءا بشك  م  ال
قت القربة املؤقت  مع اجلي  اللبناو بشـــــك  يربمو  ررام عملياا تفتي  يف مقا  التفتي   - 16 وم ـــــال

الــدامبمــ  واملؤقتــ  وتلــك املربرربدة يف مرباقع مشـــــــــــــــرتكــ . وأررا قرباا األمن اللبنــاميــ  عمليــاا  ر  وتفتي  
مقف   1٩ بتشــــــــ ي  ما متربســــــــفه عشــــــــربامبو للمركباا يف تلك املرباقع. وقامت القربة املؤقت  واجلي  اللبناو

تفتي  دامبم  أو مؤقت  يف اليربم. ويف ر ـــــــــــــر الليفاو )القفاع ال ريب(، اتفة القربة املؤقت  بربرربد هلا على 
 مدار ال اع     رامر اجلي  اللبناو. 

واضــفلعت القربة املؤقت  باالشــرتاا مع اجلي  اللبناو مبا متربســفه ت ــع عملياا مضــادة   الق  - 17
اـــرباريو يربميا يف اتل  أحنام منفق  العملياا. وررى يف هذا العملياا تفقد املرباقع االســـرتاتي ي  اليت ال

وتتاـــــــرى القربة املؤقت  دعما لل ي  اللبناو يف هذا العملياا، وهو على  أكن   الق الاـــــــرباريو منءا.
 ا.استعداد الختاذ  رراماا م تقل   ذا لام األمر، و قا للربالي  املنرب   و

وقد أثارا  سرامبي  مع القربة املؤقت  م ال  أش اص يرتدون مالبس مدمي  تدعى أهنم عناصر تابع   - 1٨
باااا املنا ق الرباقع  رنربب اخلة األ رق. والحظت القربة املؤقت   “اســــــتفالع”بعملياا   اب اهلل يقربمربن

بعض األمشـــــف  ورصـــــد ا عن ك/ر، مبا يف ذلك صـــــربر ألشـــــ اص يرتدون مالبس مدمي  يف منا ق رنربب 
اخلة األ رق. وبا ضـــــا      ذلك، اضـــــفلعت القربة املؤقت  باياراا تكاد تكربن يربمي     املنا ق اليت تعم  

أعمال عدامبي   وت تالحة القربة املؤقت  أي امتءاكاا أو. “أخضــــــــــــــر بال حدود”  غ  ا كربمي   يءا املنظم
 يما يتعلق باألمشــــف  أو املنشــــعا التابع  هلذا املنظم  خالل الفرتة املشــــمربل  بالتقرير. وواصــــلت القربة املؤقت  

د اع ا ســـــــرامبيلو أن حاب رصـــــــد ثالث  مرباقع يف منفق  عملياا البع/  عن ك/ر، وهو مرباقع ياعم ري  ال
 اهلل لتفة  يءا باسلح  وبني  اتي  تابع  له على النحرب املبلغ عنه يف تقريري ال ابق.
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،  ادا القربة املؤقت   برا  ورربدها وأمشـــــــــــــــفتءا، (2017) 2373من القرار  15وعمال بالفقرة  - 1٩
رتكيا على ا فاظ على وق  األعمال العدامبي . ويف ســــــياق رصــــــد وق  األعمال العدامبي ، واصــــــلت مع ال

القربة املؤقت  عمليا ا و ق مفس الربت ة،  ضال عن األمشف  غ  العملياتي  ب ي  الت في  من حدة امل ا ر 
فاقا. وواصـــلت القربة يف الربقت املناســـر، وبالتا  منع تاـــعالد ا ربادث الاـــ  ة    أعمال عن  أوســـع م

بتعايا  برا  عمليا ا من خالل تك/ي  الدورياا، مبا يف ذلك  (2017) 2373املؤقت  أيضـــــــا تفعي  قرار 
ى الرباقع  يف أثنام اللي  وبرباســــف   امبراا اهلليكرببرت. وقامت القربة املؤقت  بدورياا يف مجيع البلدياا والقر 

منفق  العملياا مرة يف أســـــــــــــــبربع على األق ، مع  يادة وت ة الدورياا يف العديد منءا كلما وردا تقارير 
تفيد ورربد تربتراا. وواصــ   ريق املراقب  يف لبنان وق ــم الشــؤون املدمي  يف القربة املؤقت  أمشــفتءما يف مجيع 

عيا للحفاظ على وق  األعمال العدامبي ، واصلت أحنام منفق  العملياا يربميا دون وقربع أي حادث. وس
ت ـــــــــــــي  دورياا  القربة املؤقت  رصـــــــــــــد ا ال  عن ك/ر على  ربل اخلة األ رق من مرباقع ثابت  باالقرتان مع

راكب  ورارل . ومن خالل  يادة  برا  ورربدها، ال ســــيما يف املرباقع ا  ــــاســــ ، اضــــفلعت البع/  باك/ر من 
ملشـــــــــــــــمربل  بالتقرير، مع  يادة عدد الدورياا على امتداد اخلة األ رق من دوري  خالل الفرتة ا 25 000
 دوري  يف كامربن ال/اوفيناير.  2 562دوري  يف تشرين األولفأكترببر     2 42٨
حاالا تعاى أســـــــــاســـــــــا    ا  عا   10وباـــــــــف  عام ، ر احرتام حري  حرك  القربة املؤقت  عدا يف  - 20

لي  مرور املركباا الع ــكري  ال/قيل  على الفرقاا الضــيق  يف املنا ق املاهربل  الذي قد ي ــببه للم تمعاا احمل
بال ــــــــــــــكان املدميا )امظر املر ق ال/او(. ويف ك  مرة من تلك املراا، ردا القربة املؤقت  يف حدود واليتءا، 

 ن ا ربادث.وتابعت الربضع مع اجلي  اللبناو وال لفاا احمللي ، وكفلت الحقا حري  حركتءا يف أماك
و ادا القربة املؤقت  م ــب  دوريا ا الرارل ، ســربام على  ربل اخلة األ رق أو يف شــىت أحنام منفق   - 21

يف املامب  من مجيع أمشف  الدورياا(  24دوري  ) 1 767العملياا، حيث ارتفع عدد تلك الدورياا    
املامب  من مجيع أمشــــف  الدورياا(. يف  16دوري  يف آبفأغ ــــفس ) 1 0٨5يف كامربن ال/اوفيناير مقاب  

ويف عدد من القرى، م/  قري  عيتا الشــــــعر، اقتضــــــى ضــــــيق الفرق والشــــــرباغ  املتاــــــل  بااتمعاا احمللي  
 ررام الدورياا ســــ اً على األقدام. وقد ســــايفت  يادة عدد الدورياا الرارل  يف ا ــــا  ملام القربة املؤقت  

. وظلت القربة املؤقت  على اتاــــــــال وثيق بقادة ااتمعاا احمللي  يف با ال  ال ــــــــامبدة وقدر ا على رصــــــــدها
 رنربب لبنان واجلي  اللبناو ملعاجل  أي  ح اسياا دون ا خالل باملءام املنرب   وا.

، يف املامب  26وساهم ا ا است دام األصربل اجلربي  يف  يادة عدد الرحالا اجلربي  العملياتي  بن ب   - 22
عــاا اجلربيــ  االســـــــــــــــتفالعيــ  النءــاريــ  والليليــ ، يف الفرتة املمتــدة من آبفأغ ـــــــــــــــفس    مبــا يف ذلــك الفل

ســـــاع  يف  42.5ســـــاع  من الدورياا بفامبراا اهلليكرببرت ) 171شـــــبا ف  اير. ومفذا القربة املؤقت   1٩
يتعذر شــــــــــبا ف  اير، تركاا يف املنا ق اليت  1٩الشــــــــــءر( يف الفرتة املمتدة من تشــــــــــرين ال/اوفمرب م     

الربصــربل  ليءا. كما ادال ا يا اا العقاري  اخلاصــ  أو صــعربب  التضــاريس أو تلربثءا باملتف راا من الفاا 
ا رب من  مكامي  وصربل دورياا القربة املؤقت . وحي/ما تعذر ت ي  الدورياا باملركباا ال/قيل ، اضفلعت 

كامي  الرصـــــــد بشـــــــك  أ ضـــــــ . وبا ضـــــــا      القربة املؤقت  بدورياا راكب  يف منا ق جماورة أتاحت هلا  م
ذلك، يتم مشــــر ضــــبا  من  رع االتاــــال التابع للقربة املؤقت ، ومراقبا ع ــــكريا غ  م ــــلحا من  ريق 
املراقبــ  يف لبنــان التــابع هلي ــ  األمم املتحــدة ملراقبــ  اهلــدمــ ، وأ راد  تــابعا للقربة املؤقتــ  يف دوريــاا مبركبــاا 

ب ي  الربصـــــــــــــــربل بدون عربامبق    مجيع أحنام منفق  العملياا. ويتم رصـــــــــــــــد هذا  خفيف  ودورياا رارل ،
املنا ق أيضــــــا باســــــت دام دورياا منتظم  بفامبراا اهلليكرببرت. وباســــــت/نام قري  إال ال  ر،  كنت القربة 
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ـــــــــتءا،  ما على األقدام أو برباسف  املركباا أو عن  ريق اجلرب  أسبربعيا املؤقت  من ت في  منفق  عمليا ا برمالـ
 على األق . 

ويرباصـــــــــ  اجلي  اللبناو والقربة املؤقت  اســـــــــتعراف أســـــــــالير عملءما بامتظام ب ي   يادة ا ـــــــــا  - 23
يف املامب  من دوريا ا مع اجلي  اللبناو. ووســع اجلي   17تعاوهنما الربثيق. واضــفلعت القربة املؤقت  بن ــب  

 1 205 املشـــــــــــــــارك  مع القربة املؤقت  يف أك/ر من اللبناو مفاق ورربدا على  ربل اخلة األ رق من خالل
مشـــــا ا يف اليربم بالتن ـــــيق الربثيق مع اجلي   60واضـــــفلعت القربة املؤقت  مبا عددا  دورياا رارل  وراكب .

أيلربلفسبتم ، مدجما  22اللبناو. وقد أصبح  رب  التدخ  اخلامس التابع لل ي  اللبناو، والذي مقشر يف 
 فية والعملياا املشــــرتك  با القربة املؤقت  واجلي  اللبناو. وي ــــاهم الفرب  يف حنرب بالكام  يف أعمال الت

 يف املامب  من األمشف  العملياتي  اليت تضفلع وا القربة املؤقت  مع اجلي  اللبناو. 22
ومفـذا  رقـ  العمـ  البحريـ  التـابعـ  للقربة املؤقتـ  عمليـاا االعرتاف البحري على مـدار ال ـــــــــــــــاعـ   - 24

تشــــــرين ال/اوفمرب م   1وأمشــــــف و بنام القدراا للقرباا البحري  التابع  لل ي  اللبناو. ويف الفرتة املمتدة من 
ســــفين ، حيث قامت ال ــــلفاا اللبنامي  بتفتي   2 312شــــبا ف  اير، أوقفت  رق  العم  البحري   1٩   
اللبنامي  باــــــــــــــربرة هري  حمدث  ملياهءا  منءا واققت من خلربها من امل الفاا. واتفة القرباا البحري  4٩4

من خالل مظام الرادار ال ــاحلو. وللقرباا البحري  التابع  لل ي  اللبناو القدرة على مشــر وحداا صــ  ة، 
ســاع . واتا  القرباا البحري   24با قم حمدودة العدد، قادرة على العم  يف الفقس اهلادئ ملدة تاــ     

ساع   72ما ال يق  عن ست سفن وأ قم مدرب  قادرة على البقام يف البحر مدة  التابع  لل ي  اللبناو   
يف األســــــــبربع، من أر  ت ــــــــلالم مءام االعرتاف البحري من  رق  العم  البحري  التابع  للقربة املؤقت . وت ــــــــامد 

  ب ي  تعايا القربة املؤقت  اجلي  اللبناو يف  لر دعم اجلءاا املاحن  الدولي  لترب   ســــــــــــــفين  خلفر ال ــــــــــــــرباح
دوراا تدريبي  تناولت امل ــــامب  املتعلق  بالعملياا ال ي  والبحري ،  107قدرا ا ا الي . ومظمت القربة املؤقت  

 من أر  ا ا املعاي  التش يلي  املشرتك  با القربة املؤقت  واجلي  اللبناو.
   حد بعيد؛  قد اســــتمرا القربة يف  وظلت العالقاا با القربة املؤقت  وال ــــكان احملليا  ةابي  - 25

الترباصـــــــــــ  والتفاع  مع ااتمعاا احمللي . وواصـــــــــــلت البع/  اديد وتنفيذ املشـــــــــــاريع ال ـــــــــــريع  األثر لتلبي  
االحتياراا امللحال  للم تمعاا احمللي  ودعم ب ة سلف  الدول  يف اجلنربب وامل ايف  يف قبربل األولربياا 

وواصــــلت  .(S/2017/202 االســــتعراف االســــرتاتي و للقربة املؤقت  )امظر اليت حددها اجلي  اللبناو خالل
 -القربة املؤقتـــ  العمـــ  على حنرب وثيق مع اجلي  اللبنـــاو  مشـــــــــــــــــام مركا اجلي  اللبنـــاو للتعـــاون املـــدو 

 الع كري يف مررعيربن )القفاع الشرقو(. 
 

 بات األمن واالتصالترتي - باء 
يف منتاـــــــــــــــ  كامربن ال/اوفيناير، أكد ري  الد اع ا ســـــــــــــــرامبيلو للقربة املؤقت  عامه على بدم  - 26
يف عدة منا ق على امتداد اخلة األ رق. وأكدا القربة املؤقت   “باعمال هندســــــــــــــي  د اعي ”وصــــــــــــــفه  ما

اللبنامي   “بالتحفظاا”ا ق املشمربل  وخباص  يف املن -جلي  الد اع ا سرامبيلو أن أمشف  من هذا القبي  
أكن أن تؤدي    رد  ع  قربي يف لبنان، واقرتحت أن ةتمع الفر ان ملناقشـــــــــــــــ  هذا  - احملددة ســـــــــــــــابقا

امل ال  من خالل املي  ال/الثي  األ راى اليت ترأسءا القربة املؤقت . وقد أكدا املن ق  اخلاص  بالنياب  هذا 
شــــــــــبا ف  اير، اتفق اجلامبان  5ر ا. وعقر ارتماع ثالثو األ راى عققد يف االقرتا  يف اتاــــــــــاال ا بالف

شـــبا ف  اير بدأ ري  الد اع  7على مرباصـــل  العم  مع القربة املؤقت  ملناقشـــ  هذا امل ـــامب  اخلال ي . ويف 

https://undocs.org/ar/S/2017/202
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وترباصـــــــــ  القربة املؤقت ،  ا ســـــــــرامبيلو األعمال رنربب اخلة األ رق، يف منا ق غ  مشـــــــــمربل  بالتحفظاا.
بالتن ــــيق مع املن ــــق  اخلاصــــ  بالنياب ، تشــــ يع مجيع األ راى على اســــت دام قنرباا االتاــــال والتن ــــيق 

 القامبم  للمحا ظ  على اهلدوم.
 كامربن األولف  7 تشــــــــــرين ال/اوفمرب م  و ٨وترأســــــــــت القربة املؤقت  أيضــــــــــا ارتماعا ثالثيا يف  - 27

ثر الضــــار لالمتءاكاا ا ســــرامبيلي  لل ــــيادة اللبنامي  دي ــــم . وشــــدد اجلي  اللبناو، يف ك  مرة، على األ
، وأكــد على أيفيــ   حرا  تقــدم جمــد  صـــــــــــــــربب اقيق وق  دامبم   الق النــار. (2006) 1701وللقرار 

وشـــــدد ري  الد اع ا ســـــرامبيلو على شـــــرباغله   ام أمشـــــف  االســـــتفالع اليت يدعو أن حاب اهلل يقربم وا 
على  ربل اخلة األ رق. وأشــــــــــــار ري  الد اع ا ســــــــــــرامبيلو أيضــــــــــــا    تكرر حربادث الرشــــــــــــق با  ارة 

أل رق من رــامــر املاارعا والرعــاة. وخالل االرتمــاعــاا ال/الثــ  كلءــا، رــدد الفر ــان وامتءــاكــاا اخلة ا
، مبــا يف ذلــك احرتام اخلة األ رق، وا فــاظ على االســـــــــــــــتقرار، (2006) 1701التاامءمــا بتنفيــذ القرار 

 ضو حنرب وق  دامبم   الق النار.وأعربا عن استعداديفا لتقاو سب  امل
وبا ضـــا      املنتدى ال/الثو، جلاا القربة املؤقت  والفر ان بشـــك  مك/ال     االســـتعام  برتتيباا  - 2٨

االتاـــــــــال والتن ـــــــــيق القامبم  لتبادل املعلربماا، وتفادي تاـــــــــعيد التربتراا با اجلي  اللبناو وري  الد اع 
فمرب م ، ســــــاعدا آلياا التن ــــــيق التابع  للقربة املؤقت  يف كفال  اختتام ويف مفلع تشــــــرين ال/او ا ســــــرامبيلو.

مربســم قف  الايتربن يف بليدا دون وقربع أي حادث. وبامل/ ، ســاعدا رءربد االتاــال والتن ــيق يف ضــمان 
 تشرين ال/اوفمرب م  دون وقربع حربادث. 3 و 2س  مظاهرة مقظمت يف مارون الراس ضد وعد بلفربر يربمو 

رريت مناقشـــــاا مع ال ـــــلفاا ا ســـــرامبيلي  بشـــــان  قام  مكتر اتاـــــال تابع للقربة املؤقت  يف وأق  - 2٩
 .200٨وال تاال مربا قتءا على اقرتا  القربة املؤقت  معلالق  منذ عام  أبير باسرامبي . ت 
وظ  التقدم احملر  يف وضع عالماا مرمبي  على امتداد اخلة األ رق حمدودا. وقد وقضعت العالماا  - 30

يف معظم النقا  اليت اتفق عليءا الفر ان. وسعيا للنءربف باحرا  تقدم يف هذا الادد، شددا القربة املؤقت ، 
بالتن يق الربثيق مع املن ق  اخلاص  بالنياب ، على القيم  االسرتاتي ي  لربضع العالماا بالن ب  للفر ا، سربام 

 لعملي  تشكال  مشا ا هاما لبنام ال/ق .يف املناقشاا ال/نامبي  أو ال/الثي  األ راى. وتظ  هذا ا
 2373وأحكام القرار  2017و شــــيا مع تربصــــياا االســــتعراف االســــرتاتي و للقربة املؤقت  لعام  - 31
(، ومن خالل ا ربار االســــــــــرتاتي و، قامت ا كربم  اللبنامي  واجلي  اللبناو والقربة املؤقت ، مبا يف 2017)

 شـــبا ف 5ويف   ـــتربى اخل ام، بربضـــع مفءربم الفرب  النمربذرو.ذلك من خالل  ريق عام  مشـــرتا على م
  اير، أبلغ اجلي  اللبناو القربة املؤقت  بامشــــــام  رب  بربذرو باــــــف  رمسي  يف قفاع رنربب الليفاو اعتبارا 

 شبا ف  اير، على أن يتم مشرا حاملا يتم تاما ما يلام من األ راد واملعداا.  1من 
قت  تنفيذ تربصـــــياا االســـــتعراف االســـــرتاتي و، و قا لجولربياا االســـــرتاتي ي  وواصـــــلت القربة املؤ  - 32

احملددة )امظر املر ق ال/الث(. وأعيد تشـــــــــــــــكي   رق  العم  البحري  التابع  للقربة املؤقت ، حيث أصـــــــــــــــبحت 
كامربن ال/اوفيناير من ســــت ســــفن، وواصــــلت تقد  امل ــــاعدة    ا كربم  يف تاما   1تتال  اعتبارا من 

ياا ا قليمي  اللبنامي . وبالتعاون مع مكتر من ــــــــق  األمم املتحدة اخلاصــــــــ  لشــــــــؤون لبنان، قامت القربة امل
، وال ســيما يف دعم ا كربم  (2006) 1701املؤقت  بالرتوي  التباع هن  متكام  وشــام  يف تنفيذ القرار 

   يــادة ورربدهــا يف رنربب لبنــان وتعايا قــدراا اجلي  اللبنــاو، وخبــاصــــــــــــــــ   يمــا يتعلق اللبنــاميــ  من أرــ
بالقدراا وعملياا النشــــــر ال ي  والبحري  ذاا األولربي  يف رنربب لبنان. وركاا البع/  أيضــــــا على  امبف  

  ا.من ا رراماا الربقامبي  الال م  للحفاظ على اهلدوم على  ربل اخلة األ رق ويف منفق  العمليا

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/١٧٠١%20(2006)
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ويف أعقاب االســتعراف االســرتاتي و، واصــلت القربة املؤقت  تدرير أ راد البع/   شــيا مع أولربيتءا  - 33
االســــــرتاتي ي  املتم/ل  يف ضــــــمان اســــــتعدادها لتنفيذ واليتءا املتعلق  هماي  املدميا املعرضــــــا خلفر العن  

الشــــركام يف ااال ا م ــــاو، بتدرير  البدو الربشــــيك، واضــــفلعت يف كامربن األولفدي ــــم ، بالتعاون مع
 استمر عدة أيام ررى خالله اختبار ا رراماا وال وتربكربالا املتعلق  هماي  املدميا. 

 
 نزع سالح الجماعات المسلحة - جيم 

ر  أي تقدم حنرب ماع ســـــــــال  اجلماعاا امل ـــــــــلح . وال ياال اســـــــــتمرار حاب اهلل وغ ا من  - 34 ت لق
اجلماعاا يف حيا ة ال ــــال  خار  مفاق ســــيفرة الدول  يقربف قدرة حكربم  لبنان على  ارســــ  ســــياد ا 

لع ــــــكري . وســــــلفتءا على  قليمءا بشــــــك  كام . وال ياال حاب اهلل يعلن على املج بامه لتفة بقدراته ا
مع ح ــن ماــر اهلل، األما العام  اب اهلل، أكد أن  201٨كامربن ال/اوفيناير   3ويف مقابل  أرريت يربم 

نءا من اقيق االمتاـــار يف ا رب تعم  يف اللي  والنءار على ا اـــربل على ك  مربع ســـال  أكال ”مجاعته 
اب اهلل يف ال ملان، حذالر من أن ويف اليربم مف ـــه، قي   ن مرباى املربســـربي، عضـــرب ح. “املقبل   ن حاـــلت

وأن قدرة املقاوم   2006ا رب املقبل  لن تقتار على مفس املرباقع اجل را ي  للمربارء  اليت حدثت عام ”
كامربن ال/اوفيناير، تناقلت وســـــــــــــــامب    2٩ويف . “على تنفيذ عملياا  قليمي  واســـــــــــــــع  النفاق يف أورءا

يدمر  حاب اهلل باا اليربم أقربى ولديه ما” ملان، قربله  ن  عالمي  عن حممد رعد، عضــــــــرب حاب اهلل يف ال
 . “به اجلي  ا سرامبيلو

بينما شـــــددا حكربم  لبنان على أيفي  ســـــيادة الدول  ووحد ا الرب ني  ات راي  اجلي  اللبناو.  - 35
رمبيس شــــبا ف  اير يف ب وا، أكد  12ويف تاــــدير خلف  تفربير قدراا اجلي  اللبناو اليت عقرضــــت يربم 

، وشـــــــــــدد على ضـــــــــــرورة “املدا ع الشـــــــــــرعو الربحيد عن الدول  اللبنامي ”و رام لبنان أن اجلي  اللبناو هرب 
، “ب ــة ســلف  الدول  اللبنامي  على ك  األراضــو اللبنامي  والتاــدي لربرربد مجيع اجلءاا من غ  الدول”

عا  من خالل الدور الفعال االســـــــــــتقرار الداخلو للبنان يت”يف حا أكد رمبيس لبنان، ميشـــــــــــال عربن، أن 
 .“لل ي  اللبناو، وقربى األمن الداخلو، واألمن العام، وأمن الدول ، واجلمارا اللبنامي 

تشـــــــــرين ال/اوفمرب م ، عن املتحدث باســـــــــم ري  الد اع  2٨وقد تناقلت وســـــــــامب  ا عالم يف  - 36
هدى ري  الد اع ا سرامبيلو يف  ح ن مار اهلل، األما العام  اب اهلل، سيكربن”ا سرامبيلو قربله  ن 

كامربن ال/اوفيناير،  عم املتحدث باســــــــــم ري  الد اع ا ســــــــــرامبيلو أن   2٨ويف . “ا رب املقبل  يف لبنان
ك  منال من أصـــــــــــــ  ثالث  أو أربع  منا ل يف رنربب لبنان يشـــــــــــــك  مقرا  اب اهلل أو مركاا له أو ااما ”

ه هلم ه مـــاا دقيقـــ ،  ذا لام األمر   منـــا معرى”حمــذالرا من  “ألســـــــــــــــلحتـــه أو ابـــا لــه ويف ‘‘. كي  مربرــ 
اجلي  اللبنــاو ولبنــان ”كــامربن ال/ــاوفينــاير، حــذالر أ ي ــدور لي مــان، و ير د ــاع  ســـــــــــــــرامبيــ ، من أن  31
 ، يف حال  مءامج   سرامبي . “اجلميع سيد ع ال/من باكمله”، وأن “خيتلفان عن حاب اهلل ال
ا األمن تنفيذ عملياا ملكا ح  ا رهاب و لقام القبض على أ راد وواصـــــــــــ  اجلي  اللبناو وقربا - 37

تشرين ال/اوفمرب م      1يشتبه يف امتمامبءم    مجاعاا متفر   أو يف دعمءا. وخالل الفرتة املمتدة من 
شـــــ اـــــا بتءم متاـــــل  با رهاب، من بينءم أشـــــ اص  122شـــــبا ف  اير، وردا أمبام عن اعتقال  2٨

مبءم لتنظيم الدول  ا سالمي  يف العراق والشام وربء  النارة،  ضال عن أش اص يشتبه يف يقشتبه يف امتما
، ويف تف   حارة حريك الذي حدث يف 2013ضـــــــــــــــلربعءم يف اشـــــــــــــــتباكاا ع ا اليت حدثت يف عام 

 كـامربن ال/ـاوف  1٩. ويف 2015، ويف اهل ربم ا رهـايب يف بر  ال ارنـ  الـذي حـدث يف عـام 2014 عـام
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أعلن و ير الداخلي  أن قرباا األمن أحبفت مؤامرة  رهابي  لتنظيم الدول  ا ســــــــالمي  يدا  يءا كامت  يناير،
شــــــبا ف  اير، ققت  مقات  يقشــــــتبه يف  4ت ــــــتءدى أماكن العبادة ومباو ا كربم  خالل  رتة األعياد. ويف 

أش اص جبرو  أثنام مدايف  يف امتمامبه لتنظيم الدول  ا سالمي  وأحد رنربد اجلي  اللبناو، وأصير ست  
 مدين   رابلس الرباقع  إال لبنان. 

وت هن االشتباكاا امل لح  يف مجيع أحنام لبنان على استمرار ورربد أسلح  خار  سيفرة الدول ،  - 3٨
تشرين ال/اوفمرب م ، ققت  رندي من اجلي  اللبناو وأصير أربع   11 ا يشك  خفرا على االستقرار. ويف 

كامربن األولفدي ـــم ، أصـــير رندي من   10ن جبرو  أثنام مدايف  عاـــاباا  ررامي  يف بعلبك. ويف آخرو 
اجلي  اللبناو على يد م ـــلحا جمءرب  اهلربي  يف بعلبك. ويف عدة مناســـباا، تاـــاعدا حدة خاـــربماا 

 ش اي  لتا     درر    الق النار يف مدن من بينءا بعلبك والضني  و رابلس. 
ا ال  األمني  يف ايماا الالر ا الفل ـــــــــــــفينيا يف لبنان م ـــــــــــــتقرة عمربما، باســـــــــــــت/نام وظلت  - 3٩

االشــــــــــــتباكاا اليت دارا يف ايم عا ا لربة با مجاعاا متفر   وقرباا األمن الفل ــــــــــــفيني  املشــــــــــــرتك ، 
شــ اــا  11با ضــا      عدة خاــربماا شــ اــي . وقت  ما جممربعه أربع  أشــ اص يف امل يم وأصــير 

. وغادر عدة أعضـــــــــام يف اجلماعاا املتفر   ايم عا ا لربة أو ســـــــــلالمربا أمف ـــــــــءم    ال ـــــــــلفاا جبرو 
كـــامربن ال/ـــاوفينـــاير، قيـــ   ن بالل بـــدر،  عيم مجـــاعـــ  متفر ـــ  متربر ـــ  يف العـــديـــد من   3اللبنـــاميـــ . ويف 

 ايم االشــــــــــتباكاا، هرب    اجلمءربري  العربي  ال ــــــــــربري . كما امدلعت أعمال عن  بشــــــــــك  متقفع يف
 آذارفمارس.  4البداوي. وأ ضت خاربم  ش اي     مقت  ش اا يف ايم الرشيدي  يف 

كامربن ال/اوفيناير، ت ــببت ســيارة مف    يف رر  أحد أعضــام محاس يف صــيدا. وبعد   14ويف  - 40
كامربن ال/اوفيناير أن أحد املشـــتبه  يءم اعرتى بتنفيذ   26 ررام اقيق، أعلنت و ارة الداخلي  اللبنامي  يف 

فته بتنفيذ اهل ربم، ولكن اهل ربم. وادالعى املشــتبه  يه أيضــا أن  حدى وكاالا االســت باراا ا ســرامبيلي  كلال 
  سرامبي  مفت هذا التءم . 

 -وت لر  أي تقدم يف تفكيك القرباعد الع ــــكري  اليت اتفة وا اجلبء  الشــــعبي  لتحرير  ل ــــفا  - 41
القيادة العام  و تح االمتفاضــــ ، واليت ما  الت تنتقص من ال ــــيادة اللبنامي  وتعرق  قدرة الدول  على رصــــد 

 من ا دود بفعالي .  ومراقب  أراام
 

 حظر األسلحة ومراقبة الحدود - دال 
(، حذالر S/2017/1000تشـــــــــــرين ال/اوفمرب م  ) 2٨يف رســـــــــــال  مربرء    ال و   جملس األمن يف  - 42

م به ومن ا رراماا اليت تت ذها ملرباصــل  تعتام  يران القيا”املم/  الدامبم  ســـرامبي  لدى األمم املتحدة  ا 
ومن التعايااا الع ــــــــــكري  الالحق  اليت قام وا حاب اهلل، مبا يف ذلك يف صــــــــــفربى  “ت ــــــــــليح حاب اهلل

م ( مربرء    ال و   جمS/2017/1019كامربن األولفدي ــــم  )  5املدميا. ويف رســــال  مؤرخ   لس األمن، ا ال
ويف . “ا اماا با ل  وواهي ”املم/  الدامبم جلمءربري   يران ا ســالمي  لدى األمم املتحدة  ســرامبي  بتربريه 

كامربن ال/اوفيناير، أشارا تقارير  عالمي     تنفيذ ه ماا  سرامبيلي  على   ٩كامربن األولفدي م  و   2
كامربن ال/اوفيناير، شـــــــب ه   2٨ااال اجلربي اللبناو. ويف  أهداى يف اجلمءربري  العربي  ال ـــــــربري  باســـــــت دام
 يران امل تمرة ”يف سياق م اعو  “مبانع كب  للارباريو”متحدث باسم ري  الد اع ا سرامبيلو لبنان 

 عليه.  “ حكام سيفر ا

https://undocs.org/ar/S/2017/1000
https://undocs.org/ar/S/2017/1019
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 وترددا بامتظام مااعم بشــان مق  أســلح     حاب اهلل، وهو م ــال  تبعث على القلق بشــدة. - 43
ول ن كامت األمم املتحدة تاخذ هذا االدعاماا ماخذ اجلد،  ءو لي ت يف وضع ي مح هلا بان تتحقق 

 منءا بشك  م تق . 
وترباصلت البالغاا عن مشارك  حاب اهلل يف املعارا الدامبرة يف اجلمءربري  العربي  ال ربري . و قعم  - 44

ربن    رامر اجلماعاا امل ـــــلح  من غ  الدول يف أيضـــــا أن عددا من املربا نا اللبناميا ال ياالربن يقاتل
 اجلمءربري  العربي  ال ربري . 

لفرد املقاتلا، عا  اجلي   2017وعقر العملياا اليت مـقف ذا يف آبفأغ ــفس وأيلربلفســبتم   - 45
أ ربا   اللبناو القرباا اليت ينشـــــــــرها على امتداد ا دود مع اجلمءربري  العربي  ال ـــــــــربري ، مبا يف ذلك عن  ريق

ا دود ال ي . وقد لربحة اخنفاف كب  يف حربادث   الق النار ع  ا دود من اجلمءربري  العربي  ال ــربري     
يناير، داهم فكامربن ال/او  16لبنان. وكان املءربربن ضــــــــالعا يف معظم ا ربادث اليت وقعت ع  ا دود. ويف 

مربا نا  20عرســـــــــــال، وألقى القبض على أك/ر من اجلي  اللبناو ايما غ  رمسو لالر ا ال ـــــــــــربريا يف 
كامربن ال/اوفيناير، ألقى   30ســـــربريا يشـــــتبه يف أهنم على صـــــل  جبماعاا  رهابي  وبتءرير األســـــلح . ويف 

مربا نا ســــــربريا وصــــــادر أســــــلح  أثنام مدايف  أخرى يف ايماا غ  رمسي   23اجلي  اللبناو القبض على 
ع  أشـــ اص باهنم على صـــل  جبماعاا  رهابي  ومبءريب أســـلح . ويف أخرى يف عرســـال. ووقر ءت  م ل ـــب

رربســـي ، لياـــ  بذلك  -كامربن األولفدي ـــم ، أعادا ال ـــلفاا ال ـــربري  واللبنامي   تح مع  القاع   14
 جممربع عدد املعابر املفتربح  با البلدين    ل  . 

ربدة الالر ا ال ـــــــــربريا    بلدهم، وأق لق عدد صـــــــــ   من املبادراا احمللي  اهلاد   لتشـــــــــ يع ع - 46
يف ذلك من خالل جلن  املاــا   اليت أمشــا ا حكربم  اجلمءربري  العربي  ال ــربري  يف بلدة بيت رن اليت  مبا

تقع ع  ا دود من منفق  شـــبعا الرباقع  رنربب لبنان. وت يكن  كربم  لبنان وال لجمم املتحدة أي دخ  
ن ال/اوفيناير، أثنام حماول  للدخربل    األراضـــــــــــــــو اللبنامي  ع   ريق كامرب   1٩يف تلك املبادراا. ويربم 

 أ فال. 5ررال(، من بينءم  3امرأة و  13سربريا حىت املربا ) 16 رير، امالد 
 

 األلغام األرضية والقنابل العنقودية - هاء 
مرتا مربعا من  1 5٨7تبلغ قامت ســت  من أ رق    ال  األل ام التابع  للقربة املؤقت  بتفء  م ــاح   - 47

ل مــا مضــــــــــــــــادا لج راد. وأررا دامبرة ا رراماا املتعلقـ   3٨4األل ــام يف منفقــ  عمليــاا القربة وبتــدم  
 يارة لضــمان اجلربدة، ومظالمت ثالث دوراا تدريبي  بشــان تداب  ال ــالم  وقدمت  حا اا  35باألل ام 

م املتحدة. وأرريت سبع دوراا ومناسباا للتربعي  مربظفا من مربظفو األم 130للتربعي  بال الم  لفامبدة 
مب ا ر األل ام، بالتعاون مع املركا اللبناو لجعمال املتعلق  باألل ام، وعناـــــــــر الشـــــــــؤون املدمي  والعناـــــــــر 

  فال. 6٩0الع كري التابعوا للقربة املؤقت ، استفاد منءا أك/ر من 
والذخامبر غ  املنف رة يف منفق  عملياا  وســـــــــــق لت ثالث  حربادث مامج  عن األل ام األرضـــــــــــي  - 4٨

كامربن ال/اوفيناير، ورالءت   ٩عاما. ويف  13القربة املؤقت ، منءا حادث أودى هياة صـــــــــــط يبلغ من العمر 
ا كربم  اللبنامي  رســـــــــــــــال     جملس األمن للتنديد وذا ا ربادث. وواصـــــــــــــــ  اجلي  اللبناو   ال  األل ام 

 ءا املقاتلربن ورامهم يف منفق  ا دود الشرقي  للبنان.واألرءاة املتف رة اليت ترك
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 ترسيم الحدود - واو 
رو  أي تقدم حنرب ترسـيم ا دود با لبنان واجلمءربري  العربي  ال ـربري  أو تعليمءا. وت ترد بعد  - 4٩ ت لق

بعا على النحرب ردود من اجلمءربري  العربي  ال ـــــربري  و ســـــرامبي  بشـــــان التعليم املؤقت  دود منفق  ماارع شـــــ
( 2006) 1701عن تنفيــــــــذ القرار  2007تشـــــــــــــــرين األولفأكترببر  30املقرت  يف تقريري املؤرخ 

(S/2007/641). 
كامربن األولفدي م ، منح جملس الرب رام اللبناو رخاتا للتنقير عن النفة وال ا  يف   14ويف  - 50

الذي  “٩ا ق  رقم ”عرف البحر    اااد يضــــم ثالث شــــركاا مفة دولي . وتشــــم  املنفق  البحري  املعني  
كامربن األولفدي ــــــــــم    21يقع يف املياا اليت يتنا ع عليءا ك  من لبنان و ســــــــــرامبي . ويف مذكرة شــــــــــفربي  مؤرخ  

أي  ررام ”  اللبنامي     االمتناع عن اختاذ مربرء    ال، دعا املم/  الدامبم  ســــرامبي  لدى األمم املتحدة ا كربم
كامربن ال/اوفيناير مربرء    ال،   26ويف مذكرة شــفربي  مؤرخ  . “من شــامه أن ينتءك ا قربق ال ــيادي   ســرامبي 

لبنان لن يرتدد يف  ارســــ  حقه الفبيعو يف الد اع ”أحالت املم/ل  الدامبم  للبنان رد حكربمتءا الذي ورد  يه أن 
ويف  .“يف حال  تنفيذ ه ربم م ـــــــــلح ي ـــــــــتءدى أمشـــــــــفته االقتاـــــــــادي   ...  يف منا قه البحري عن مف ـــــــــه 

كامربن ال/اوفيناير، وقالع و ير الفاق  واملياا اللبناو عقربد االســـــــتكشـــــــاى وا متا . وتال ذلك خفاب  2٩
اســـــتفاا ي كامربن ال/اوفيناير الذي وصـــــ  هذا التحرا بامه   31عدامبو صـــــدر عن و ير د اع  ســـــرامبي  يف 
كامربن ال/اوفيناير، ذكر رمبيس و رام لبنان أن ا كربم    31. ويف ٩وأكد مفالب   ســـــــــــــــرامبي  با ق  رقم 

ســتتابع امل ــال  مع اجلءاا الدولي  امل تاــ  لتاكيد حق لبنان يف  ارســ  ســيفرته على مياهه البحري . ويف 
مبربارء  املفالباا ا ســـــرامبيلي  بالربســـــامب   شـــــبا ف  اير، حذالر رمبيس لبنان من التعمر على لبنان، وتعءد 1

الدبلربماســـــي ، مع التاكيد يف الربقت ذاته على حق لبنان يف الد اع عن ســـــيادته وســـــالمته ا قليمي  جبميع 
 الربسامب  املتاح .

 
 االستقرار السياسي والمؤسسي - زاي 

تشــــــــــرين ال/اوفمرب م ، عاد رمبيس الرب رام، ال ــــــــــيد ســــــــــعد ا ريري،    لبنان وســــــــــحر  21يف  - 51
تشــــرين ال/اوفمرب م ، أكد الرمبيس أن ال ــــيد ســــعد ا ريري ســــي ــــتام   2٩اســــتقالته يف اليربم التا . ويف 

لتاامه بالبيان كامربن األولفدي ـــــــــــــم ، أصـــــــــــــدر جملس الرب رام اللبناو بياما أكد  يه ا  5قيادة ا كربم . ويف 
، مشــــــــ ا    أن لبنان ةر أن يناى بنف ــــــــه عن 2016كامربن األولفدي ــــــــم    2٨الرب اري الاــــــــادر يف 

(، 2006) 1701الاــــــــراعاا ا قليمي  والشــــــــؤون الداخلي  للبلدان العربي ، ومكررا تاكيد التاامه بالقرار 
ترباصـــــ  مشـــــا  جملس الرب رام والنشـــــا  وباتفاق الفامب ، ومي/اق رامع  الدول العربي . ومنذ ذلك ا ا، 

 ال ملاو بشك  عادي. 
كامربن األولفدي ــــــــــم ، عقدا جممربع  الدعم الدولي  للبنان ارتماعا ر يع امل ــــــــــتربى يف   ٨ويف  - 52

باريس. ويف بيان مشــــــــــرتا، أعربت اامربع  عن ارتياحءا لعربدة رمبيس الرب رام    ب وا، مشــــــــــ ة    أهنا 
لتنفيذ مجيع األ راى اللبنامي  قرار جملس  الرب رام  بشــــــــــان  الناي بالنفس عن  ســــــــــترب  اهتماما خاصــــــــــا”

مجيع األ راى اللبنامي     ”ودعت  “الاــراعاا وا روب ا قليمي  وعن التدخ  بشــؤون البلدان العربي  
اعتبارها تنفيذ ال ــــياســــ  امللمربســــ  املتم/ل  يف الناي بالنفس عن الاــــراعاا اخلارري  وعدم التدخ   يءا، ب

وأعادا . “2012أولربي  هام ، وذلك و قا ملا ورد يف ا عالماا ال ـــــــــابق  واديدا يف  عالن بعبدا لعام 
اامربع  تاكيد ضـــــــــرورة تنفيذ واحرتام مجيع قراراا جملس األمن التابع لجمم املتحدة، مبا يف ذلك القراران 

https://undocs.org/ar/S/2007/641
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( بشـــــك  تام. وعا  جملس األمن هذا الرســـــامب  يف بيامه الاـــــحفو 2006) 1701و  (2004) 155٩
 (. SC/13130كامربن األولفدي م  بشان ا ال  يف لبنان )  1٩املؤرخ 
ويف البيان الذي أد  به رمبيس و رام لبنان يف باريس، أكد أن ســـــياســـــ  الناي بالنفس ســـــت ـــــمح  - 53

حــدتــه الرب نيــ  مع احرتام ا مجــاع العريب. وأكــد رمبيس الرب رام أيضــــــــــــــــا أن حكربمتــه للبنــان بــا فــاظ على و 
ســـــــترباصـــــــ  ا فاظ على أ ضـــــــ  عالقاا  كن  مع البلدان العربي  ومع ااتمع الدو  على أســـــــاس احرتام 

شـــــــــــــــبــا ف  اير، أكــد رمبيس لبنــان  23. ويف (2006) 1701قراراا جملس األمن، مبــا يف ذلــك القرار 
 تشبث بلدا ب ياس  الناي بالنفس.

ودعت جممربع  الدعم الدولي  للبنان مجيع األ راى اللبنامي     اســــــــت ناى املناقشــــــــاا من أر   - 54
در يف التربصـــــــــــ     تربا ق يف امرام بشـــــــــــان االســـــــــــرتاتي ي  الد اعي  الرب ني ، ورحبت ببيان الرمبيس الاـــــــــــا

كامربن األولفدي ــم  الذي شــدد  يه على أن االســرتاتي ي  الد اعي  الرب ني  هو م ــال  أكن التربصــ   6
    أرضي  مشرتك  بشاهنا من خالل ا ربار. 

كامربن األولفدي ـــــــــم ، دعت جممربع  الدعم الدولي  للبنان   ٨ويف البيان املشـــــــــرتا الاـــــــــادر يف  - 55
ل  تن ـــــيق وتك/ي  دعمه املقد م    اجلي  اللبناو و   مجيع املؤســـــ ـــــاا ااتمعو الدو  أيضـــــا    مرباصـــــ

األمني  التابع  للدول ، مظرا أليفيتءا ا امس  للحفاظ على ســــــــــــيادة لبنان ووحدته. ومن املقرر عقد ارتماع 
ي . آذارفمارس يف روما، ات رعاي  جممربع  الدعم الدول 15و اري بشــــــــــــــان دعم قرباا األمن اللبنامي  يف 

ويف   ار التحضـــــــــــ اا هلذا االرتماع، أقر االس األعلى للد اع اللبناو اخلف  اخلم ـــــــــــي  االســـــــــــرتاتي ي  
كامربن ال/اوفيناير، وعقرضــــــــت اخلف  على ااتمع الدو  يف   1٩لل ي  اللبناو ولقربى األمن الداخلو يف 

 شبا ف  اير. 12ب وا يف 
كامربن ال/اوفيناير، اعتمد جملس الرب رام   4اباا النيابي . ويف وتترباص  التحض اا  ررام االمت  - 56

كــامربن ال/ــاوفينــاير، وقالع الرمبيس ورمبيس الرب رام   22مليربن دوالر. ويف  33ميااميــ  امت ــابيــ  منقحــ  قــدرهــا 
أيارفمايرب. أما التاــــــــــــربيت يف اخلار ،  من املقرر  6على مرســــــــــــربم يدعرب     ررام االمت اباا النيابي  يف 

شـــــــــــبا ف  اير، مشـــــــــــرا و ارة الداخلي  القربامبم االمت ابي   1مي ـــــــــــانفأبري . ويف  2٩و  27اؤا يربمو  رر 
شبا ف  اير، امفلق ت  ي  املرشحا. وةري التحض  ألعمال املراقب  احمللي   5األولي  الستعراضءا. ويف 

دة للعملي  االمت ابي ، دعما لرب ارة والدولي  لالمت اباا. وتترباص  امل اعدة التقني  اليت تقدمءا األمم املتح
 الداخلي ، وكذلك اجلءربد الرامي     تعايا مشارك  املرأة يف االمت اباا النيابي . 

ولكن اربلت التربتراا ال ـــــــياســـــــي  با األحااب املتنا  ـــــــ     أعمال عن  يف الشـــــــربارع خالل  - 57
اهلدوم جمددا بعد الندام املربحالد الذي ورءته  شـــــــــــــــبا ف  اير. وعاد 2كامربن ال/اوفيناير      2٩الفرتة من 

 القيادة ال ياسي .
كامربن األولفدي ـــــــــــــــم ، عرف رمبيس و رام لبنان االســـــــــــــــرتاتي ي  الرب ني  ملنع التفرى   20ويف  - 5٨

العني  على ا كربم  والدبلربماســيا و /لو األمم املتحدة. وهذا االســرتاتي ي ، اليت شــاركت يف صــياغتءا 
 و ارة، يف امتظار مربا ق  جملس الرب رام اللبناو.  2٩ا البالغ عددها مجيع الرب ارا

وتعم  ا كربم  على وضــــــع اللم ــــــاا األخ ة على خفتءا لالســــــت/مار الرأمسا  لعرضــــــءا أثنام  - 5٩
مي ــانفأبري .  6املؤ ر االقتاــادي للتنمي  ع  ا صــالحاا مب ــاعدة الشــركاا املقرر عقدا يف باريس يف 

بليربن دوالر لتمربي  خفتءا الرامي  لتحفيا النمرب و رص  16كربم     ا اــربل على مبلغ قدرا وت ــعى ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
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العم  والبىن التحتي ، من خالل الشــــــــراكاا با القفاعا العام واخلاص، والقروف املي ــــــــرة، وامل ــــــــاعدة 
ا القفاعي  واهليكلي  ال/نامبي . وقد دعت اجلءاا املاحن  واملؤس اا املالي      دخال املايد من ا صالحا

 وكذلك    اختاذ تداب  ضريبي . 
الر اً ســـربرياً م ـــ لا لدى مفربضـــي  األمم  ٩٩5 512كامربن ال/اوفيناير، كان هناا   31ويف  - 60

املتحدة لشــــــــــؤون الالر ا، وهذا العدد هرب رام من أثر النااع الدامبر يف اجلمءربري  العربي  ال ــــــــــربري . وظ  
بعد أن قررا ا كربم  تعليق ت ــ ي   2015 ا ال ــربريا اجلدد متربقفا منذ عام ت ــ ي  املفربضــي  لالر

الالر ا. ويعاى االخنفاف يف عدد الالر ا ال ـــربريا امل ـــ اللا أســـاســـا    الرب ياا والتنقالا ال/امربي  
 و عادة الترب ا والعربدة التلقامبي  لعدد ص   من األش اص    اجلمءربري  العربي  ال ربري . 

بليربن دوالر    لبنــان يف  1.6٨وملربارءــ  هــذا الربضـــــــــــــــع، رصـــــــــــــــــد ااتمع الــدو  مبل ــا قــدرا  - 61
رى منه مبلغ 2017 عام بليربن دوالر أو ر التعءد به لتلك ال ــــــــــن ، مبا يف ذلك مبلغ قدرا  1.37، صــــــــــق

د م    وكــــاالا األمم املتحــــدة واملنظمــــاا غ  ا كربميــــ  يف   ــــار خفــــ  1.24 لبنــــان  بليربن دوالر قــــق
 يف املامب  من  مجا  املبلغ املنشربد يف الندام.  45، أي ما أ/  2017لالست اب  أل م  الالر ا لعام 

يف  201٨واشرتكت ا كربم  واألمم املتحدة يف   الق مدام خف  لبنان لالست اب  لج م  لعام  - 62
لتقد  امل اعداا ا م امي      بليربن دوالر 2.6٨شبا ف  اير، الذي ينشد ا اربل على مبلغ قدرا  1

مليربن ش ص وكذلك لالست/مار يف البىن التحتي  واخلدماا العام  واالقتااد احمللو يف البلد. وأثنام  ٨.2
وا على العربدة.    الق اخلف ، أعاد رمبيس الرب رام التاكيد على أن الالر ا ال ربريا لن ةق و

ضـــــــــع  الالر ا ال ـــــــــربريا، وهو اســـــــــتقاـــــــــام ارتماعو وأكدا النتامب  النءامبي  لتقييم مدى  - 63
واقتاــــادي اشــــرتكت يف  عدادا ك  من مفربضــــي  األمم املتحدة لشــــؤون الالر ا وبرمام  األغذي  العاملو 

يف املامب  من األســـــــر املعيشـــــــي  تعي  ات خة الفقر ) ا يعكس  76ومنظم  األمم املتحدة للففربل ، أن 
يف املامب  من األســــــــــر  5٨(، وأن م ــــــــــب   مجالي  قدرها 2016امب  يف عام يف امل 71ارتفاعا مقارم  بن ــــــــــب  

(. 2016يف املامب  يف عام  53املعيشــــــــي  تعي  ات خة الفقر املدقع ) ا يعكس ارتفاعا مقارم  بن ــــــــب  
وقد أقدم الرئ ســـــــــــــــربري على  ضـــــــــــــــرام النار يف مف ـــــــــــــــه أمام مركا تابع لجمم املتحدة يف إال لبنان يف 

 /اوفيناير،  ا يؤكد تفاقم حال  الضع . كامربن ال 10
وترباص  ال لفاا احمللي  ا بالغ عن سام ااتمع املضي . وقد ررا ا شارة    املنا    على  - 64

، 2017 رص العم  باعتبارها ماــدرا للتربتر با الالر ا وااتمعاا املضــيف . ويف الربع األخ  من عام 
بفرف حظر الت ربل على الالر ا وبــالقيــام بعمليــاا  خالم ق ـــــــــــــــري هــدالد عــدد متاايــد من البلــديــاا 

ومفالذا بعضـــــــــــــءا هذا التءديداا، م رة ذلك بعدم كفاي  الدعم املقدالم    البلدياا أو بشـــــــــــــرباغ  أمني  
اقتاــادي . وأثالرا عملياا ا خالم ســلًبا على أســر الالر ا من حيث  مكامي  ا اــربل على ال ــكن  أو

 وتعليم األ فال وسب  العي .  واخلدماا األساسي 
وامدلع عدد من املظاهراا، من بينءا مظاهراا احت ارا على  عالن الربالياا املتحدة املتعلق  - 65

كامربن األولفدي ـــــــم  الذي أثار أيضـــــــا  دام  عدد كب  من ال ـــــــياســـــــيا اللبناميا. وعقر   6بالقدس يف 
ب من ســـــــــــــــفـارة الرباليـاا املتحـدة يف ب وا يف حـدوث اشـــــــــــــــتبـاكـاا با قرباا األمن واملتظـاهرين بـالقر 

 أش اص.  10ش اا جبرو  واعتقق   43كامربن األولفدي م ، أقصير  10
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وا دادا حدة التربتراا، ال ســـــــيما يف أوســـــــا  الالر ا الفل ـــــــفينيا، متي    عالن الربالياا  - 66
ا الفل ـــفينيا يف الشـــرق األد  املتحدة تقليص م ـــايفتءا يف وكال  األمم املتحدة  غاث  وتشـــ ي  الالر 

)األومروا(. واختذا األومروا تداب   ارمب   ضـــــــا ي  لؤبقام مؤقتا على خدماا الاـــــــح  والتعليم والضـــــــمان 
االرتماعو وخدماا ا ـــــــــا امل يماا يف لبنان. ولكن من الضـــــــــروري تقد  املايد من الدعم املا     

 القرير.  األومروا لكو ترباص  عمليا ا يف امل تقب 
  

 أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - ثالثا 
واظبت قربة األمم املتحدة املؤقت  يف لبنان على اســـــــــــــــتعراف خففءا األمني  وتداب ها الرامي      - 67

ختفي  امل ـــا ر، مع مراعـــاة التحـــذيراا املتعلقـــ  بـــالتءـــديـــداا األمنيـــ ، وعلى التن ـــــــــــــــيق عن ك/ـــر مع 
شــــــــددة لتاما ال ــــــــلفاا اللبنامي . ويف منفق  العرقربب )القفاع الشــــــــرقو(، اســــــــتمر تفبيق تداب  أمني  م

تنقالا مربظفو األمم املتحدة، تضــــــمنت اســــــت دام ا راســــــ  امل ــــــلح . وال ياال الربرربد املاعربم لعناصــــــر 
متفر   يف ايم عا ا لربة لالر ا الفل ــفينيا يف صــيدا، الرباقع على  ربل  ريق ا مداد الرمبي ــو الذي 

ي  أكن أن تؤثر على اركاا القربة املؤقت  يربة با منفق  عملياا القربة املؤقت  وب وا، ي/  شــــــــرباغ  أمن
 ع  املدين . واا ة املؤس اا األمني  اللبنامي  على ورربد قربي يف املنا ق احمليف  بامل يالم. 

 لق  من ذخ ة أســـــلح   2 240كامربن األولفدي ـــــم ، اكتشـــــفت القربة املؤقت  ســـــرق    2٩ويف  - 6٨
داخـــ  مربقع تـــابع لجمم املتحـــدة قرب بلـــدة حـــاريص صـــــــــــــــ  ة من مـــاقلـــ  أ راد مـــدرالعـــ  كـــامـــت متمركاة 

 لق  من الذخ ة بالقرب من  200ال ريب(. ومسح اقيق  قتح على الفربر للقربة املؤقت  باســـــــرتراع  )القفاع
كامربن األولفدي م ، ضبفت املديري  العام  ألمن الدول  واجلي  اللبناو الذخ ة املتبقي ،   30املر ق. ويف 
ق ، من مثامي  أ راد حمليا كامربا يعتامربن بيعءا. وأق لق ســــــــرا  ســــــــت  من املتءما ال/مامي   ل 26باســــــــت/نام 

وظلربا ات املراقب  القضـــــــــــــامبي  لكربهنم قاـــــــــــــر؛ بينما ال ياال متءمان بال ان قيد االحت ا . وعند اكتمال 
 اقيق الشر  ، أحال املدعو العام الع كري القضي     قاضو التحقيق. 

د مجيع وبعـــد   - 6٩ ررام اقيق داخلو يف ا ـــادث، أمر رمبيس بع/ـــ  القربة املؤقتـــ  وقـــامبـــد القربة بتفقـــال
وحداا القربة املؤقت  للتاكد من أمه قد ر اختاذ مجيع التداب  الال م  لضـــــــــــــمان ســـــــــــــالم  املربظفا وأماكن 

ملتحدة وقرباعدها العم ، وكذلك من ختاين األسلح  والذخامبر يف مربضع آمن، مبا يتربامم مع معاي  األمم ا
وأمظمتءا. وظلت القربة املؤقت  على اتاال وثيق مع ال لفاا اللبنامي  مظرا    أن التحقيق ما  ال راريا. 

 وعمال بارراماا األمم املتحدة، شكلالت القربة املؤقت  جملس اقيق.
  ضــــد أشــــ اص وواصــــلت القربة املؤقت  رصــــد ســــ  القضــــايا املر ربع  يف احملاكم الع ــــكري  اللبنامي - 70

يقشتبه يف ضلربعءم يف الت فية لشن ه ماا خف ة على القربة أو يف ارتكاب تلك اهل ماا. وعقدا 
كامربن ال/اوفيناير  يما يتعلق باهل ربم الذي تعرالف له حفظ    16احملكم  الع ـــــكري  الدامبم  رل ـــــاا يف 

، ويف قضـــــي  تتعلق بابدام مي  2007 ســـــالم تابعا للقربة املؤقت  كامربا يعملربن يف الربحدة ا ســـــبامي  يف عام
. ومن املقرر عقد اجلل ــــــاا املقبل  بشــــــان كلتا القضــــــيتا يف 2014 رهابي   قتحت يف كامربن ال/اوفيناير 

، 200٨مي ـــانفأبري . ويف القضـــي  املتعلق  بالشـــروع يف تنفيذ ه ربم خف  ضـــد القربة املؤقت  يف عام  10
ألربع  احملكربم عليءم، عقدا حمكم  االســــت ناى الع ــــكري  رل ــــ  اليت  عن يف ا كم  يءا أحد اجلناة ا

حايرانفيربميه. وتترباصــــــ  التحقيقاا  21شــــــبا ف  اير؛ ومن املقرر عقد اجلل ــــــ  املقبل  يف  6اســــــتماع يف 
 رب فيربليــه  26أيــارفمــايرب و  27ال/الثــ  بشــــــــــــــــان اهل مــاا اخلف ة اليت ارتقكبــت ضــــــــــــــــد القربة املؤقتــ  يف 
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بنام على تعليماا قضـــامبي   ضـــا ي  صـــادرة عن قاضـــو التحقيق. ويف  2011دي ـــم  فكامربن األول ٩ و
عندما ققت  اثنان من حفظ  ال الم التابعا للقربة املؤقت  من أيرلندا  1٩٨0قضي  القت  اليت وقعت يف عام 

 وفكامربن ال/ا  ٩رميا بالرصــــاص وأصــــير آخر جبرو ، عقدا احملكم  الع ــــكري  الدامبم  رل ــــ  أخ ة يف 
آذارفمارس القرار باصــــدار حكم أو  عادة  تح مل  القضــــي   ررام  27يناير، ولكنءا أرراا    تاريو 

 مايد من التحقيقاا.
  

 لبنان في المؤقتة المتحدة األمم قوة نشر - رابعا 
 من مقدما ع ــــــــــكريا أ راد 10 506 من مؤلفا املؤقت  القربة قربام كان  شــــــــــبا ف  اير، 22 يف - 71
 منءم دوليا مربظفا 23٨ و القربة؛ من املامب  يف 4 بن ـــــب  أي امرأة، 411 منءم بقرباا، م ـــــايفاً  بلداً  41
 من مؤلفا للقربة التابع  البحري  القربة قربام وكان امرأة. 150 منءم و نيا مدميا مربظفا 5٨0 و امرأة؛ 7٨

 بينءم من للقربة، التابعا الع ـــــــــــــــكريا جممربع من  رداً  752 و واحدة، هليكرببرت و امبرة واحدة،  رقا  
 منءم اهلدم ، ملراقب  املتحدة األمم هلي   تابعربن ع ــــــــــــــكرياً  مراقباً  56 يعم  ذلك،     ضــــــــــــــا  ً  امرأة. 23
 العملياا. ماحي  من القربة  شراى وخيضعربن لبنان، يف املراقبا  ريق لدى م ام، 6
  

 واالنضباط السلوك - خامسا 
 تتعلق ادعاماا أي لبنان لشــــؤون اخلاص املتحدة األمم من ــــق مكتر أو املؤقت  القربة    ترد ت - 72

 التداب   مفاذ يف الكيامان اســـتمر وقد التقرير. وذا املشـــمربل  الفرتة خالل اجلن ـــيا واالمتءاا باالســـت الل
 على قادرين املربظفا اع  بي    ي   املتحدة األمم وترباصـــ  اجلن ـــيا. واالمتءاا االســـت الل ملنع ال ـــاري 
 املؤقت ، القربة تنفذها اليت االتاـــاالا باســـرتاتي ي  وعمالً  الاـــدد. هذا يف تنشـــا قد حال  أي عن ا بالغ
 املتحدة األمم مربظفرب وا يتقيالد أن املتربقع ال ـــــــــــــــلربا معاي  على احمللي  ااتمعاا وأ راد القربة أ راد أق لع
 شــبك  وواصــلت اجلن ــيا. واالمتءاا باالســت الل يتعلق  يما ماســي وال ال ــلربا، ســربم عن ا بالغ وكيفي 
 تبادل لتي ــــ  بروتربكربالا  عداد لبنان يف اجلن ــــيا واالمتءاا االســــت الل ملنع القفري املتحدة األمم  ريق

  املمارساا. وأ ض  املعلربماا
  

 مالحظات - سادسا 
 مظاهر من كان  الذي لبنان، اسـتقرار يءدد خفرا تشـك   املنفق  تشـءدها اليت األ ماا  الت ما - 73

 الدعم جممربع  ارتماع وشـــــــكال  بعد.  يما أقل يت اليت ا ريري، ســـــــعد الرب رام، رمبيس اســـــــتقال  هشـــــــاشـــــــته
 ااتمع دعم تاكيد باعادة ترحير مربضـــع األولفدي ـــم  كامربن  ٨ يف باريس يف عققد الذي للبنان الدولي 
يادته. وأمنه لبنان الســـــــــــــــتقرار الدو   جبميع الدعم جممربع   يءا أهابت اليت الدعربة أكرر أن وأود وســـــــــــــــ

 بعبدا  عالن مع يتفق مبا بالنفس، الناي ســياســ  صــعيد على ملمربســ  خفرباا تت ذ أن اللبنامي  األ راى
 أراضــــيه وســــالم  ســــيادته احرتام مع وأمنه، البلد اســــتقرار تدعم أن واملنظماا الدول ومجيع ،2012 لعام

 تاما. احرتاما
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 ال/اوفمرب م  تشــرين 22 املؤرخ الرب رام رمبيس بيان    أشــ ق  ا قليمي ، التربتراا اســتمرار ظ  ويف - 74
 املاذون غ   الاياراا لبنان.  ماي  األيفي  بالغ أمر اخلارري  ا روب عن بالنفس الناي أن  يه ذكر الذي
  بالنفس. الناي سياس  رو  مع وتتناىف الدول  سلف  تقربف لبنان رنربب    األرنبي  امليليشياا أل راد وا
وأهير جمددا جبميع األ راى اللبنامي  ومربا   لبنان أن  تنع عن املشارك  يف النااع ال ربري. وأش   - 75

   التقلالص الكب  يف أعمال القاــــــــــــــ  و  الق النار وال اراا واهل ماا اليت تتعرف هلا املنا ق ا دودي  
امفالقا من اجلمءربري  العربي  ال ـــــــــــربري . غ  أم  ما  الت أدين تنقو  املقاتلا ومق  العتاد ا ريب ع  اللبنامي  

 ال ـــــــربري  - اللبنامي  ا دود ترســـــــيم  عدم .(2006) 1701 رال ــــــربري ، يف امتءاا للقرا -ا دود اللبنامي  
 أن املعني  األ راى جبميع وأهيرق  اللبنامي . لل ـــيادة األ راى من  رى أي المتءاا م راً  ليس تعليمءا أو

  ا قليمي . وسالمته لبنان سيادة ارتم وأن للحدود امتءاكا ا عن  تنع
 األراضـــــــو أحنام مجيع يف الدول  ســـــــلف  ب ـــــــة يف ا اســـــــم دورا  ظءار اللبناو اجلي  ويرباصـــــــ  - 76

 تعاون وأشـــ ع البلد. أمن حامو باـــفته والتاـــرى ا قليمي ، وســـالمته البلد ســـيادة عن والد اع اللبنامي ،
 األخ ة، اموم  يف اققت اليت األمني  ا جنا اا يف أســـاســـيا دورا أدالا اليت اللبنامي ، األمني  األرءاة مجيع
  ا رهاب. خلفر التادي جمال يف ذلك يف مبا
 وي ـتدعو بالغ قلق ماـدر يشـكال  ياال ال اهلل حاب أيدي يف وا ماذون غ  سـلح أ ورربد و ن - 77

 اا ر من يايد معا، اجلامبان ي ـــت دمه الذي التءديد خفاب     ضـــا   األســـلح ، تلك وورربد ا دام .
 مجيع يف النفس ضـــــــبة  ارســـــــ     الفر ا وأدعرب مااع.    يتحربل حىت الربضـــــــع وتاـــــــعيد التقدير ســـــــربم

 ا رراماا مجيع اختــــاذ    لبنــــان حكربمــــ  أدعرب ،(2006) 1701 القرار بــــاحكــــام وعمالً  األوقــــاا.
 (2004) 155٩ والقرارين الفامب  اتفاق من الاـــــــل  ذاا لجحكام الكام  التنفيذ لضـــــــمان الضـــــــروري 

 أي هنــاا تكــربن ال حىت لبنان، يف امل لح  اجلماعاا ك   سال  بنـاع تفالر اليت ،(2006) 16٨0 و
 يف اللبناو الرب رام جملس قررا مبا عمال سلفتءا، غ  سلف  أو اللبنامي  الدول  أسلح  غ  لبنان يف أسلحــــــ 

  .2006  رب فيربليه 27
 بايفي   يه أقالر الذي األولفدي ـــــــــم ، كامربن  6 يف عربن، ميشـــــــــال اللبناو، الرمبيس ببيان وأرحر - 7٨
 وأكرر لبنان. يف الاـــــ  ووحدة االســـــتقرار تعاال  و ني  د اعي  اســـــرتاتي ي  وضـــــع    يفضـــــو حربار  ررام
 م ال  تعاجل و ني  د اع اسرتاتي ي  صياغ  ودى الرب  ، ا ربار يق تام  أن اللبنامي  ال لفاا     لط
 الشــــرعو املدا ع هرب اللبناو واجلي  الدول . ســــيفرة مفاق خار  م ــــلح  ومجاعاا م ــــلحا أ راد ورربد
 املنب/ق  ال ـــابق  القراراا تنفيذ وينب و  .اللبنامي لل مءربري  ا قليمي  وال ـــالم  وال ـــيادة األمن عن الربحيد
 الع ــكري  القرباعد وتفكيك اللبنامي  غ  اجلماعاا ســال  بناع املتعلق  تلك ســيما وال الرب  ، ا ربار عن

 االمتفاض . - و تح العام  القيادة -  ل فا لتحرير الشعبي  لل بء 
 الســـــتقرار عنه غىن ال أمرا (2006) 1701 القرار باحكام األ راى مجيع تقيالد اســـــتمرار ويظ  - 7٩
  لت ما أم  غ  الاـــــــدد. هذا يف اللتاامه جمددا الرب رام رمبيس تاكيد من باالرتيا  وأشـــــــعر واملنفق . لبنان
 به. التاما مبا و ســرامبي  لبنان و ام وعدم كامال  تنفيذا (2006) 1701 القرار تنفيذ عدم من بالقلق أشــعر
 معا الفر ا وأدعرب عدامبي . أعمال    تاــــــــــــعيدها واحتمال التربتراا خفر  يادة    يؤدي االمت/ال  عدم
 النااع. لنشـــــربب ومنعا لالســـــتقرار تعاياا ،(2006) 1701 بالقرار التام التقيد ابت ام اجلءربد مضـــــاعف    
 قاربى. أيفي  يكت و (2006) 1701 بالقرار االلتاام يف و سرامبي  لبنان استمرار و ن
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 با منفق   مشــام على اللبنامي  ال ــلفاا م ــاعدة يف املتم/ل  واليتءا تنفيذ املؤقت  القربة وترباصــ  - ٨0
 حكربم  وأســــلح  عتاد عدا ما أســــلح  أو عتاد أو م ــــلحا أ راد أي من ختلرب األ رق واخلة الليفاو هنر
 الفرتة خالل الاــــــعربباا بعض اعرتته والذي األ رق، اخلة  ربل على الن ــــــط واهلدوم املؤقت . والقربة لبنان

 أعمال بشان األخ ة اموم  يف ررا اليت  املباح/اا به. م ل ماً  أمرا يعت  أال يتعا التقرير، وذا املشمربل 
  ءو الربضـــع. هشـــاشـــ  اســـتمرار تربضـــح لبنان، بتحفظاا املشـــمربل  املنا ق يف  ســـرامبي  وا تقربم اليت البنام
 ،(2006) 1701 القرار  ليــه دعــا كمــا  النــار   الق دامبم وق  اقيق حنرب التقــدم ضـــــــــــــــرورة على تــدل

 اليت احمللي  للم تمعاا الدامبما واألمن االســتقرار    اهلدوم من واالمتقال النااع منع وســامب  من كربســيل 
  رراماا اختاذ عن الفر ان أتنع أن من مناص  ال مف ـــــــــــــــه، الربقت ويف األ رق. اخلة رامط على تعي 
 الفر ا بكال وأهير التقدير. وســـــــــــــــربم الفءم ســـــــــــــــربم    وتؤدي ال/ق  عدم تايد أن شـــــــــــــــاهنا من امفرادي 

 لربرءاا والبنالام املفترب  التبادل وأ/ال  والتن ـــــــــيق. االتاـــــــــال جما و  يف املؤقت  القربة ترتيباا من االســـــــــتفادة
 دليال ،(2006) 1701 للقرار األمد الفربيل  االمتءاكاا منءا م ــــــامب  بشــــــان ال/الثو، املنتدى يف النظر
 وســـــترباصـــــ  والتن ـــــيق. االتاـــــال ترتيباا ويف املؤقت  القربة يف يضـــــعاهنا اليت ال/ق  وعلى الفر ا التاام على

 القربة بع/  رمبيس مع بالعم  وســــترباصــــ ، ا ميدة، م ــــاعيءا بذل النياب ،ب لبنان لشــــؤون اخلاصــــ  من ــــقيت
  ال/ق . بنام تداب  الختاذ املتاح  الفرص استكشاى القربة، وقامبد املؤقت 
 لبنان با القامبم  املنا ع  ســــياق يف وباألخص العدامبو، اخلفاب اســــت دام   ام القلق وي ــــاورو - ٨1

 ا رراماا اختاذ عن االمتناع على الفر ا وأحث اخلالاــــــــتا. االقتاــــــــاديتا منفقتويءما على و ســــــــرامبي 
 وســـترباصـــ  واملنفق . لبنان يف االســـتقرار يف تؤثر أن أكن واليت التاـــعيد خفر على تنفربي اليت االمفرادي 
 استكشاى أمكن، و ن التربتراا، حدة من للت في  سب   ةاد على الفر ا مع العم  اخلاص  من قيت
 األمني  امل ا ر من لد هن  اتباع على الفر ا وأشـــ ع امل ـــال . هذا بشـــان تقد  باحرا  الكفيل  ال ـــب 
  البحري . وال ا  النفة مربارد من املتبادل االمتفاع  مكامي  من ال/ق  بنام عليه ينفربي ما وي ت  

 ياال وال اللبنامي . األراضو  ربق ا سرامبيلي  التحليق عملياا استمرار من ي اورو القلق  ال وما - ٨2
 امتءاكاا وهذا األ رق. اخلة إال هلا املتال  واملنفق  ال  ر قري  إال لت  ا ســـــــــــــــرامبيلو الد اع ري 
 أن     سرامبي  دعربيت وأكرر اللبنامي ، لل يادة امتءاا لك   داميت وأكرر .(2006) 1701 للقرار صرل 
 إال هلا املتال  واملنفق  ال  ر قري  إال من قربا ا وت ـــــــــــــــحر اللبناو اجلربي للم ال امتءاكا ا تربق 
  األ رق. اخلة
 ا ربار يف التقدم تعايا يف حامسا عامال اللبناو واجلي  املؤقت  القربة با التعاون تعميق وســـــــيكربن - ٨3

 .(2017) 2373 و (2006) 1701 القراروين تنفيذ حنرب املت ذة اخلفرباا صـــعيد وعلى االســـرتاتي و،
 اجلي  مشــــــــــــر تعايا اللبنامي  ا كربم  قرار رامر    لبنان، رنربب يف النمربذرو الفرب  مشــــــــــــر ويشــــــــــــك 
  الدول . سلف  بب ة ا كربم  التاام على دليالً  الليفاو، هنر رنربب اللبناو
 يف يقعقد و اري الرتماع التحضـــــــــــــــ ي  أعماهلا يف اللبنامي  ا كربم  أحر ته الذي بالتقدم وأرحر - ٨4
 (2017) 2373 و (2006) 1701 بالقراروين لبنان التاام ويظ  الدولي . الدعم جممربع  برعاي  روما،

 الدعم وتعايا تاكيد  عادة أســـــاســـــيا أمرا باالســـــتقاللي  و تعءا للم ـــــامل  األمني  قرباته خضـــــربع واســـــتمرار
 االرتماع رمباســــ  يف  يفاليا مع أشــــرتا أن    وأتفلع للدول . التابع  األمني  املؤســــ ــــاا    املقدم الدو 
 اجلي     الــدعم لتقــد  للبنــان، الــدوليــ  الــدعم جممربعــ  برعــايــ  رومــا يف آذارفمــارس 15 يف يقعقــد الــذي
 األمني . واملؤس اا اللبناو
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 ،(2017) 2373 القرار لتنفيذ املؤقت  القربة تت ذها اليت املنحى االســـــــــتباقي  باخلفرباا وأرحر - ٨5
 يف والنظر مترباصــــل  عملي  امل ــــعى هذا ويظ  والفعالي . الظءربر حيث من عمليا ا تعايا تشــــم  بربســــامب 
 حامس  أيفي  يكت ــو قاي الرب  على املؤقت  القربة تشــديد ياال وال م ــتمرا. عليءا التعديالا من مايد  دخال
 املتحدة لجمم التابع  ال الم حفة عملياا  دارة أيضا اختذا وقد العدامبي . األعمال وق  على للحفاظ
 للقرار امتءاكاا أي عن ومفاـــل  ودقيق   ربري  با اداا األمن جملس تاويد لضـــمان خفرباا املؤقت  والقربة

 القربة    بايارة الكروا، بي  - ران ال ــــــــــالم، حفة لعملياا العام األما وكي  وقام .(2006) 1701
 أمربر با من شــــــبا ف  اير، هناي  يف وا ســــــرامبيليا اللبناميا امل ــــــؤولا مع ارتماعاا خالهلا عقد املؤقت 
 .(2017) 2373 و (2006) 1701 القراروين أحكام لتنفيذ اجلاري  العملي  الســـــــتعراف وذلك أخرى،

 امل ــايف  والبلدان األمن جملس أعضــام ومع الفر ا مع وثيق اتاــال على ا بقام العام  األمام  وســترباصــ 
  .(2017) 2373 و (2006) 1701 القراروين بتنفيذ يتعلق  يما بقرباا
 االســـــــــرتاتي و، االســـــــــتعراف تربصـــــــــياا تنفيذ يف املفرد األمني  القربة تقدم   ام بالتفاؤل وأشـــــــــعر - ٨6

 احملددة. األولربياا صعيد على ذلك يف مبا الادد، هذا يف التقدم  حرا  مرباصل     ومتفلع
 ال ملامي  االمت اباا  ررام سياسيوا وعام  رادة ورربد على الدال  ا شاراا   ام بالتفاؤل وأشعر - ٨7
 يف العم  سـ  اديد حنرب قربي  خفربة أ/  ال ملان والي   ت ديد .200٩ عام منذ األو  أيارفمايرب، 6 يف

 البلد. يف الدأقرا ي  التقاليد مع  شياً  لبنان، شعر أمام للم امل  خضربعءا وضمان اللبنامي  املؤس اا
 م ـــــب  تر ع أن ال ـــــياســـــي  األحااب وأشـــــ ع االمت ابي . العملي  يف ال/ق  على ا فاظ املءم من وســـــيكربن

 الفرتة وخالل مؤهالالا. م ـــــــــــام االمت ابي  قربامبمءا    وتضـــــــــــم اللبنامي  ال ـــــــــــياســـــــــــي  ا ياة يف املرأة  /ي 
 عن ينم الذي اخلفاب وتعا و النفس، ضـــــــبة على ا فاظ ال ـــــــياســـــــيا القادة جبميع أهير االمت ابي ،
 لبنان. ودســـتربر الفامب  باتفاق التقيالد اســـتمرار وضـــمان للمربا ن، التعب  حري  ومحاي  أصـــحابه، م ـــؤولي 
 البلد. الستقرار مءما سيكربن وشامل  وشفا   ماداقي  ذاا سلمي  امت اباا  اررام
 يف الفل ــــــــفينيا الالر ا وتشــــــــ ي   غاث  املتحدة األمم وكال  ترباره مالي  أ م  أخفر وتنفربي - ٨٨

 الضــــروري  اخلدماا تقد  لىع قدر ا تقربالف أن خفر على عاما 70    املمتد تارخيءا يف األد  الشــــرق
 اخلدماا كاه   ت/ق  اليت املفر   األعبام ظ  يف الضـــع ، الشـــديدي لبنان يف الفل ـــفينيا الالر ا   

 االســــــــــــتقرار لتعايا مءم أمر لبنان يف الفل ــــــــــــفينيا الالر ا ايماا يف الربكال   عملياا اللبنامي . العام 
 التااماا عن أعربت اليت األعضـــــام للدول امتناو عن أعرب أن وأود االقتاـــــادي. - االرتماعو والتقدم
 دعم تقد     ومتفلع القرير، امل ــتقب  يف لبنان يف عمليا ا مرباصــل  من الربكال  لتمكا الال م  ال ــنربي 
  آذارفمارس. 15 يف روما يف ينعقد أن املقرر املقب  الرب اري املؤ ر يف كب    ضايف ما 
 األمان  الط ي اور الذي الياس على األخ ة اموم  يف املاساوي  الالر ا و ياا حاالا وتدل - ٨٩
 وســـلفاته لبنان شـــعر ضـــيا   بكرم أشـــيد أن وأود متقلالب .  الت ما ســـربريا يف ا ال  بان تذك  مب/اب  وهو

 عربدة بان تفيد اليت األخ ة اموم  يف الرب رام رمبيس ببياماا وأرحر ال ـــــــــربريا، الالر ا الســـــــــتضـــــــــا تءم
 ســـــــــربري  يف تق ـــــــــتربىف أن و   املتحدة. األمم رعاي  وات الدولي  املعاي  مع متمشـــــــــي  ســـــــــتكربن الالر ا
 ا عادة عدم مبدأ  يءا مبا الدولي ، املعاي  مع يتماشــــــــى مبا و ربعي ، وكرأ  مامربم  لعربدة الال م  الشــــــــرو 
 مرب  رة مضــيا   بي    ي   وأيفي  رءربدهم الدوليربن الشــركام يضــاع  أن أيفي  على التاكيد أردد الق ــري ،
 أن األخ ة اموم  يف الالر ا لشــــؤون املتحدة األمم مفربضــــي  أرر ا اســــتقاــــامبي  دراســــ  وتبا للحماي .
 وكرام  محاي  ضــــمان وةر  التءم. حلربل من بامف ــــءم الالرؤون ينشــــدا ما أك/ر هرب الرب ن    العربدة

 خارره. دامبم  حلربل  ةاد من يتمكنربا أن    لبنان يف الالر ا
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 هذا يف أســــــاســــــيا امل ــــــتضــــــيف  وااتمعاا لالر ا الدولي  امل ــــــاعدة تقد  اســــــتمرار وســــــيكربن - ٩0
 201٨ عام يف بتمربيلءا التنبؤ و مكامي  لج م  لالســـــــــت اب  لبنان خلف  الدعم  يادة املءم ومن الاـــــــــدد.

  ضــــا  ً  به، التنبؤ وأكن مرن ال ــــنرباا متعدد بدعم لبنان  مداد أيفي  على جمددا أؤكد أن وأود بعدا. وما
 دعم بشــــــــان لندن مؤ ر يف وا املتعءالد لاللتااماا وو قا املقررة، مرباعيدها يف األمربال صــــــــرى ضــــــــمان   

 واملنفق ، ســربريا م ــتقب  دعم بشــان بروك ــ  ومؤ ر ،2016 شــبا ف  اير يف عقد الذي واملنفق ، ســربريا
 ال ـــــــــــــــنرباا، متعددة قربي  بالتااماا املاحنربن يتعءد أن    وأتفلع .2017 مي ـــــــــــــــانفأبري  يف عقد الذي
  التنمي .  ربي  على أك  بشك  الرتكيا  يءا ينار
 النمرب لتعايا حـامسـ  أيفيـ  تكت ـــــــــــــــو اليت والقفـاعيـ ، اهليكليـ  ا صـــــــــــــــالحـاا تنفيـذ    وأتفلع - ٩1

 ألغراف االقتاادي للمؤ ر اجلاري  بالتحض اا أرحر الادد، هذا ويف العم .  رص و ةاد االقتاادي
 االســــــت/مار خلف  النءامبي  الاــــــي   وضــــــع ذلك يف مبا الت اري ، واملشــــــاريع ا صــــــالحاا  ريق عن التنمي 

 مي انفأبري . 6 يف باريس يف يقعقد أن املقرر من والذي الرأمسا ،
 واملاــــــلح  للربحدة ا ةابي  بالرو  التحلالو ترباصــــــ  أن على كا    اللبنامي  املعني  األ راى وأحث - ٩2

  ال ما األ رق اخلة امتداد على اهلدوم حال   ترب يد الرب رام. رمبيس لعربدة التالي  الفرتة ميالاا اليت الرب ني 
 االســـــــــــــــتقرار حنرب التقدم ويعرق  النااع ادالد شـــــــــــــــرارة ي/  حادث أي خفر التقام حامس  أيفي  يكت ـــــــــــــــو
 هذا يف مرباتي  بي    ي   تي ـــــ  على واملنفق  و ســـــرامبي  لبنان يف املعني  األ راى مجيع وأشـــــ ع واال دهار.
 عن أعرب أن وأود للبنان، دعما امل اعو هذا يف ال/ابت  مشاركتءا على املتحدة األمم وستحا ة الادد.
 اخلف . هلذا امل تمر التربا قو لدعمه الدو  للم تمع تقديري
 ولفريق املؤقت  القربة يف ومعداا ع ــــــــــــكريا با راد امل ــــــــــــايف  البلدان جلميع تقديري عن وأعرب - ٩3

 وقامبد البع/  ورمبيس كاردي ،  ب مي  بالنياب ، لبنان لشــــــــؤون اخلاصــــــــ  من ــــــــقيت على وأث  لبنان. يف املراقبا
 التابعا والع ـــــــــــــــكريا املدميا األ راد وعلى القيادة، رو  من أبدياا ملا ب ي، مايك  اللربام املؤقت ، القربة
 مترباصل . رءربد من يبذلربمه ملا أيضا اخلاص املن ق مكتر مربظفو وعلى املؤقت ، للقربة
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  األول المرفق
 لبنان في المؤقتة المتحدة األمم قوة الحظتها التي بها المأذون غير األسللللللللحة  

  شباط/فبراير 19 إلى الثاني/نوفمبر تشرين 7 من الفترة في
  

حال  أل راد لملربن أســــــــــــلح  غ  ماذون وا يف منفق  العملياا يف  442الحظت القربة املؤقت   
حال ( تتعلق مبدميا لملربن  43٩. وكامت هذا ا االا يف معظمءا )(2006) 1701امتءاا للقرار 

ون )يف القفاع ال ريب( وب ـــفرة وبليدا وميس اجلب  وســـردا )مجيعءا أســـلح  صـــيد، معظمءم يف منا ق يار 
يف القفـاع الشـــــــــــــــرقو(، بالقرب من اخلة األ رق. ويف ما يلو بيـان للحربادث املتبقيـ  اليت ال تنفربي على 

 أسلح  صيد:

تشـــــــرين ال/اوفمرب م ، أ لق شـــــــ ص النار من م ـــــــدس عدة مراا يف اجلرب بالقرب من  12يف  - 1
 لقفاع ال ريب(. بيت لي  )ا

اشــــا خفيفا خار  مراســــم رنا ة  23يف  - 2 تشــــرين ال/اوفمرب م ، شــــربهد ررالن م ــــلالحان برشــــال
 بالقرب من بنت ربي  )القفاع ال ريب(. 

كامربن األولفدي ـــم ، أ لق شـــ اـــان عشـــرة أع ة ماري  يف اجلرب من مركب  مدمي  بالقرب   ٨يف  - 3
 من مركبا )القفاع الشرقو(.
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  الثاني المرفق
 في لبنان في المؤقتة المتحدة األمم قوة تنقل حرية على المفروضلللللللللللة القيود  

  شباط/فبراير 19 إلى الثاني/نوفمبر تشرين 7 من الفترة
تشرين ال/اوفمرب م ، ويف أعقاب مفاوضاا، عادا دوري  تابع  للقربة املؤقت  كامت على  17يف  - 1

قو(    قاعد ا بعد أن ادعى رندي من اجلي  اللبناو أن الفريق املقرر مقرب  من مررعيربن )القفاع الشر 
للدوري  أتد خار  منفق  عملياا القربة املؤقت ، وهرب ما يتفلر ا اربل على  ذن م بق. وأوضح اجلي  
اللبناو يف وقت الحق أن املشــــكل  مشــــاا عن ســــربم  ءم، وواصــــلت الدورياا يف اليربم التا  ال ــــ  ع  

 ق املذكربر.الفري

تشــــــرين ال/اوفمرب م ، اعرتف ررالن ســــــ  دوري  تابع  للقربة املؤقت  على مقرب  من ت ي  21يف  - 2
)القفاع ال ريب(،  اخ ا أصحاوا أن الدوري  ستعرق  حرك  ال   يف شارع قروي ضيق و لبا منءم التماس 

ع الش اا املعنيا، التم ت القربة املؤقت   ريق آخر مث است ناى ال   ع   ريقءا املقرالر. وبعد ااور م
 بذلك.  ريقا بديال لفرتة ورياة قب  عربد ا    است دام الفريق املقرر. وأبل ت القربة املؤقت  اجلي  اللبناو

كامربن األولفدي ــــم ، اعرتف ررالن ســــ  مركب  يف دوري  تابع  للقربة املؤقت  على مقرب    12يف  - 3
ل ريب(. وغادرا الدوري  املنفق  وعادا بعد ذلك بربقت قاـــــــــــ  بر ق  حرس من من بيت لي  )القفاع ا

اجلي  اللبناو لترباص  س ها على الفريق املقرر. وأوضح رمبيس بلدي  بيت لي ، يف ارتماع عققد معه يف 
 اليربم التا ، أن الررلقا كاما قلقا بشان عرقل  الدوري   رك  املرور يف القري .

ربن األولفدي ـــــــــــــــم ، اعرتف رر  ســـــــــــــــ  دوري  تابع  للقربة املؤقت  يف با ليه )القفاع كام  15يف  - 4
ال ريب( و لر من أصـــــحاوا العربدة من حيث أتربا. وغادرا القربة األمني  املنفق  وعادا بر ق  حرس من 

ااتمع  اجلي  اللبناو لت ــتام  دوريتءا. وأخ  رمبيس بلدي  با ليه ق ــم الشــؤون املدمي  يف وقت الحق أن
 احمللو يفض  أن تكربن دورياا القربة املؤقت  ماحربب  با راد من اجلي  اللبناو.

كامربن األولفدي ـــــم ، اعرتف شـــــ اـــــان على مي مركب  ســـــ و دوري  تابع  للقربة املؤقت    1٨يف  - 5
را  قا هلا، ت على مقرب  من منفق  صــــديقا )القفاع ال ريب(. ورغم حماوالا  قناع أ راد اجلي  اللبناو امل

تتمكن الدوري  من اســـــــت ناى ســـــــ ها. والتم ـــــــت الدوري  املشـــــــرتك   ريقا بديال   ام مشـــــــا ءا يف جمال 
العملياا. وبعد مناقشاا ررا يف وقت الحق با ق م الشؤون املدمي  التابع للقربة املؤقت  ورمبيس بلدي  

 ذا الفريق دون وقربع أي حادث. صديقا وسكاهنا، استامفت دورياا القربة املؤقت  است دام ه

كــامربن ال/ــاوفينــاير، وارءــت دوريــ  تــابعــ  للقربة املؤقتــ  بربابــ  مقفلــ  على امتــداد الفريق   1٨يف  - 6
 املقرر قرب عرب الرب او )القفاع الشرقو(. وااو ا الدوري  البرباب  وأجناا مءامءا املقررة. 

با ف  اير، ختفالت دوري  مركباا تابع   ٩يف  - 7 للقربة األمني  حارا  ريق رنربب رشـــــــــــــــاى شـــــــــــــــ
)القفاع ال ريب(. وتب ع شـــــــ ص يرتدي لباســـــــا مدميا على مي مركب  الدوري و    رشـــــــاى وأشـــــــار  ليءا أن 
ت ادر املنفق . واكتشفت الدوري ، أثنام عربد ا بعد امتءام مءمتءا املقررة، حارا  ريق آخر يقع على بعد 

 ضءا  يه حارا الفريق األول. مرت من املكان الذي اعرت  600حربا  
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شـــبا ف  اير، منع أ راد من الشـــر   البلدي  دوري  تابع  للقربة املؤقت  من املرور ع  منفق   12يف  - ٨
عيتا الشــــــــــعر )القفاع ال ريب(. وبعد تدخ  أ راد من اجلي  اللبناو كامربا يقربمربن بدورياا مشــــــــــرتك  مع 

 ى الفريق املقرر. القربة املؤقت ، واصلت الدوري  س ها عل

شـــــــبا ف  اير، اعرتف ســـــــت  أشـــــــ اص ســـــــ  دوري  تابع  للقربة املؤقت  يف منفق  الف ي  14يف  - ٩
)القفاع ال ريب( وورءربها مل ادرة املنفق  بضروم غفام حمرا املركب . واستامفت الدوري  مشا ءا باست دام 

  ريق بدي . 

جمءربلا مركب  تابع  لفريق املراقبا يف لبنان على شــــــــبا ف  اير، اعرتف ثالث  أشــــــــ اص  1٨يف  - 10
متنءا مراقبان إال رامي  )القفاع ال ريب(  فلبربا من الدوري  بادب ولكن با ا  أن ت ادر املنفق . وعادا 
الــدوريــ  أدرارءــا دون أن تن ا مءمتءــا. ويتــابع  ريق املراقبا يف لبنــان، بــالتعــاون مع القربة املؤقتــ ، لــدى 

 لبناو بشان ا ادث.اجلي  ال
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  الثالث المرفق
 األمم لقوة االسللللتراتيجي االسللللتعرا  توصلللليات تنفيذ عن مسللللت ملة معلومات  

 2017 لعام لبنان في المؤقتة المتحدة
 األمن جملس رمبيس    العام األما من املربرء  2017 آذارفمارس ٨ املؤرخ  بالرســـــــــــــــال    اقا - 1
(S/2017/202،) االســــــــــــتعراف حددها اليت الرمبي ــــــــــــي  والتربصــــــــــــياا االســــــــــــرتاتي ي  باألولربياا تقبلغ اليت 

 التقدم عن م ـــــتكمل  معلربماا العام  النظرة هذا تقدم لبنان، يف املؤقت  املتحدة األمم لقربة االســـــرتاتي و
 التربصياا. تلك تنفيذ يف احملر 

 
 حماية المدنيين  

 املدميا، محاي  بشــــــــان اللبنامي  ا كربم  من حماورين مع اتاــــــــاهلا أمشــــــــف  املؤقت  القربة واصــــــــلت - 2
 ا م ــــــامي  الشــــــؤون من ــــــق ومكتر لبنان لشــــــؤون اخلاص املن ــــــق مكتر مع الربثيق تن ــــــيقءا وواصــــــلت

  لبنان. يف
 تدريبي  لدوراا باذ  تعميم املؤقت  القربة واصـــــــــــــــلت البع/ ، مفاق على التاهر كفال     ار ويف - 3

  ماي  اللربر تي  واخلف  الفربارئ خف  من وباالستفادة املدميا. محاي  والي  تنفيذ بشان واحد يربم مد ا
 محاي  على تدرير عملي  باول االضـــــــــــــــفالع املؤقت  القربة تعتام ،2017 عام يف املربضـــــــــــــــربعتا املدميا،
 .201٨ آذارفمارس يف اللبناو اجلي  مع الربثيق بالتن يق املدميا

 
 آلية الحوار االستراتيجي   

 البع/ ، رمبيس ومامبر القربة قامبد مامبر مع اللبناو، اجلي     الدعم تقدأءا املؤقت  القربة واصــلت - 4
  القدراا. وبنام بالتن يق املتعلق  امل امب  من  امبف  بشان بالعم 

 الفرب  عملياا ملفءربم النءامبي  الاـــــــــــــــي   اللبناو اجلي  وضـــــــــــــــع املؤقت ، القربة من ومب ـــــــــــــــاعدة - 5
 وردول العتاد من واالحتياراا تنظيمو، وهيك  للبع/ ، مقرتح  اســــــــــرتاتي ي  يشــــــــــم  الذي النمربذرو،

 املؤقت  القربة واصــــــــلت لبنان، لشــــــــؤون اخلاص املتحدة األمم من ــــــــق مكتر مع وبالتن ــــــــيق للنشــــــــر.  م 
 يف روما يف عقدا املقرر الرب اري االرتماع قب  الدولي  املاحن  اجلءاا  شــــــــــراا يف اللبناو اجلي  م ــــــــــاعدة

 اللبنامي  البحري   مداد على خاص بربره الرتكيا يناــــــــــــر النمربذرو، الفرب      ضــــــــــــا  ً  آذارفمارس. 15
  اللبناو. لل ي  تابع املدو الع كري للتعاون مركا و مشام ال رباح  خفر سفن من بعدد
 الشــرقو( )القفاع مررعيربن يف بدأا  ســباميا،  لك  وحكربم  املؤقت  القربة من مقدم ما  وبدعم - 6

 املركا يكتم  أن املتربقع ومن اللبناو؛ لل ي  التابع الع ـــــكري املدو التعاون ملركا األولي  التشـــــييد أعمال
 .201٨ عام منتا  يف
 لل ي  التابع  البحري  للقرباا والبحر ال  يف التدرير تقد  البحري  اخلاصـــــــــ  الربحدة وترباصـــــــــ  - 7

ــــــــــــــ تدريبيا مفءربم اللبناو لل ي  التابع  البحري  القرباا ومدرس  املؤقت  القربة ووضعت اللبناو.  دورة 16 لـ
 اللبناو اجلي  وضـــــع مف ـــــه، الربقت ويف .201٨ ال/اوفمرب م  تشـــــرين أقاـــــاا مربعد يف ســـــتق رى تدريبي 
  عنربة. ال فن تفتي  جمال يف للتدرير خفته

https://undocs.org/ar/S/2017/202
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 الطرفين مع والتنسيق االتصال  
 مربحدة تشـــــــــــ ي  و رراماا تربريءي  مبادئ املؤقت  القربة اعتمدا ،201٨ ال/اوفيناير كامربن  يف - ٨

 حاالا يف  اما متاامن  البع/  أصــــربل تت ذها اليت ا رراماا تكربن أن لضــــمان التن ــــيق جمال يف رديدة
  العملياا. منفق  يف حادث وقربع حال يف أو األ م 

 امتداب أعيد األ رق، اخلة رنربب ثان دامبم اتاـــــــال  ريق  يفاد   ار ويف ذلك،    وبا ضـــــــا   - ٩
 مع الدعربة أمشــــف  أيضــــا املؤقت  القربة وواصــــلت املؤقت . للقربة التابع االتاــــال  رع    أركان ضــــبا  ل ــــ 

  أبير. ت  يف اتاال مكتر بامشام  قناعءا ا سرامبيلي  ال لفاا
 

  المؤقتة القوة في والمدني النظامي العنصرين هي ل  
 القرباا ال ي   

 اجلي  با التن يق ترباتر  يادة    يرمو أمرا املؤقت  القربة أصدرا ،201٨ ال/اوفيناير كامربن  يف - 10
   عاليته. و يادة التن يق هذا وتعميق املؤقت  والقربة اللبناو

 
 البحري  القربة
 )بدالً  واحدة و رقا    راداا لس هو: ســــفن ســــت من الراهن الربقت يف البحري  القربة تتال  - 11
 القربة وواصـــــــــــــلت  ردا. 7٨0    به املاذون البحري  القربة أل راد األقاـــــــــــــى العدد خقفض وقد  رادة(. من

 خفر ل ـــــــــــــــفن املفلربب االعتماد بترب   يتعلق  يما املاحن  اجلءاا  شـــــــــــــــراا يف اللبناو اجلي  دعم املؤقت 
  أعالا. املذكربرة ال رباح 

 
 المجتمعية التوعية أنشطة  

 ااتمعي . التربعي  بامشـــف  الاـــل  ذاا التربصـــياا صـــعيد على التقدم  حرا  املؤقت  القربة ترباصـــ  - 12
 ثالث  ك   ارتماعاته عقد ،2 017 عام منتاـــــــ  يف تشـــــــكال  الذي ااتمعي ، التربعي  جملس واصـــــــ   قد

 أســـــبربعيا ال ام فاملشـــــاريع وأمشـــــف  االســـــرتاتي ي  باالتاـــــاالا املعني  الفرعي  الل ان اتمع  يما أشـــــءر،
 التربعي . أمشف  من وغ ها ال ريع األثر ذاا املشاريع لتن يق
  عفام مع ،201٩-201٨ للفرتة ال ـــريع األثر ذاا مشـــاريعءا قامبم  وضـــع من البع/  وامتءت - 13

 اليت األ ربا   يءا تنتشــــــــــر اليت واملنا ق األ رق اخلة  ربل على الرباقع  للح ــــــــــاســــــــــي  امل/ ة للقرى األولربي 
اــــــص ال اــــــص ال أو مدر ما  ال الرب ني  املشــــــاريع أمربال من هلا خيق  تعمد ذلك،     ضــــــا  ً    القا. هلا ختق

 اليت وال ماجمي  ااتمعي  األمشـــــــــف  اســـــــــتضـــــــــا   يف اللبناو اجلي   شـــــــــراا    متاايد حنرب على املؤقت  القربة
  األسرباق. يف الدورياا ت ي  م/  تكلف ، أي عليءا ترتتر ال
 وقدمت أيلربلفســــبتم ، يف عقرف الناس، عام  تاــــربراا الســــتقاــــام اليال املؤقت  القربة وأررا - 14

 املتاح ، اخلياراا بدراســ  البع/  وتقربم البع/ . قيادة    وا عالم االســرتاتي ي  االتاــاالا بشــان تربصــيا ا
رى لآلرام ثان باستفالع لالستعام  ا الي ، مرباردها حدود يف  املقبل . األشءر يف ةق
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 بيروت في االتصال  
 لشؤون اخلاص املتحدة األمم من ق ومكتر املؤقت  القربة عقدا بالتقرير، املشمربل  الفرتة خالل - 15
  امبف  بشــــــان بقرباا امل ــــــايف  والبلدان األمن وجملس اللبنامي  ا كربم   /لو مع منتظم  ارتماعاا لبنان
  /ال املؤقت  القربة أو دا ،2017 األولفدي ـــــم  كامربن  ويف النمربذرو. الفرب  مبادرة منءا امل ـــــامب ، من
 االتاال املؤقت  القربة واصلت ذلك،     ضا  ً  املعنيا. النظرام مع العم  ملرباصل  ب وا    امل تربى ر يع
 يف وســــايفت القفري، للفريق العادي  التن ــــيقي  االرتماعاا خالل من املعني ، املتحدة األمم وكاالا مع

 البلد. أحنام مجيع يف 201٨ لعام املتكام  االسرتاتي و ا  ار  عداد
 

 


