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 قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة - أوال 
، طلــم مسلا األمن ىلا األم ن المــن  قو ،قف ، في مف ـــد  (2019) 2485من القرار  8في الفقرة  - 1

تق يم السـتمرار قممي  مفار  قفة األمم المتحدة المققت  في لنانو خيينراتان  بإجراء  2020حزيراو/يفنيه  1ققصـن  
فيمن يتملق بتحســ ن الافنءة خالفمنلي  في المةق  ب ن القفة المققت  خمبتم ماســق األمم المتحدة اللنؤ ل ــقخو  

 .من بهلنانو، مع مرا نة الحد األقصا للقفات خالماصر المدني للقفة المققت ، خمفافنة مسلا األ

خ مة بذلك القرار، شــــــــر ع ى ارة  ملينت الســــــــة  في ىجراء التق يم بنلت ــــــــنخر مع السانت المماي   - 2
المقر، خشــمذ كلك ىجراء م ــنخرات ســينســي  مع الدخ، األ عــنء، خختــع ايتصــنجــنت خجــين   مااسي   في
ــين . خفي ىطنر تلك المملي ، قن ــــــؤت القفة المققت  فريقن  نمة قج في ــن  ايلين لل م  ، مذا الســــ ــتمراتــــ رى اســــ

بنلتاســــــ ق الف  ق مع مقر األمم المتحدة، بادش اســــــتا ــــــنش اللينرات الاف ل  بتمزيز فمنلي  القفة المققت  لاي 
ــتقنة  في تاف ذ خاليتان. خترق  األم ن المن   ــتفاجاان مســ يتســــاا لان التصــــدف ب ــــبذ قفعــــذ للتحد،نت التي ســ

ا الان ئ بم   تق يم متدايل  التلصـــصـــنت من ملتلا ى ارات األمنن  المســـن د لل ـــر  األخســـا خحســـين خالمحي
. خاســـتمرر فريق 2020حكار/منر    7شـــ نب/فنراير ىلا    29المنم  خمبنتنان قخفدت ىلا لنانو في الفترة من 

ــ ري  التي اتــــ لمع بان القفة المققت  خ مذ  لا ت فيرمن، خقجرى م ــــنخرات مع قن ة  التق يم األ من، التحعــ
فم  اللنانني ، خاجتمع مع مبتم ماســــــــق األمم المتحدة اللنؤ ل ــــــــقخو لنانو لمانق ــــــــ  مســــــــؤل  الافنءة الحب

ــنرجيـــ ،  ــ  ب ن ال م ت ن. خاجتمع فريق التق يم مع رليا مسلا الافاي، خرليا الحبفمـــ ، خخجير اللـ ــنليـ خالفمـ
ي اللي ـنني في السيا اللنـانني. خـننلـ   رليا الحبفمـ  خخجيرة اـلدـفنا، خـقنـلد السيا اللنـانني، خـقنـلد ق ـنا جاف 

ختمذر القين  بزينرة مقررة ىلا ىســرال ذ بســنم الق ف  المفرختــ   لا الســفر  لا يلةي  جنلح  ف رخ   فرخنن 
ــنف  ىلا الم ــــــنخرات التي جرت في المقر با فيفر ، فقد قبلرع ىســــــرال ذ حراءمن ب ــــــؤو 19-)كفف د (. خبنإلتــــ

 التق يم  تنبيًّن.

ــن تاتيبين لايبذ القفة المســــبري  للقفة المققت  )الماصــــر النرف  - 3 ــتمراتــ خيتعــــمن تقرير التق يم مذا اســ
ــر المدني  لافنل  مفاءم   يبذ المة  الفةيفي لل م   مع خال،  ال م  ، مع مرا نة  خالسفف خال حرف( خالمانجــــــــ
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 S/2020/473 

 

2/13 20-06856 

 

ــين  المتر ر. خح د ت اللينرات المتنح  لتمزيز الساف  المنذخل  ل ــتان ا ىلا الســـــــــــ تاف ذ خال،  القفة المققت ، اســـــــــــ
اســــتمرارش ألن ــــ تان خق ر مذ  األن ــــ   في ســــين  الفقن،  خالر ا، خفي ســــين  رجــــد خقا األ من، المدالي  
ــنء ما ق  ب ن اللا األجر  خنار اللي نني ينلي   ــن دة السيا اللنانني  لا اتلنك الل فات الاف ل  بإن ــ خمســ

ــت مرر اللينرات المتملق  بتمزيز التاافلفجين من األفرا  المســـلح ن خالممد ات خاألســـلح    ر المؤكخو بان. ختسـ
ــين  خحفن  المعـــــــي قدمن في نقذ  ــن في التق يم ســـــ ــتا ـــــــا ق،عـــــ خجمع النينننت ختحل لان خاإلبةغ  اان. خي ســـــ

نـم الفاقمي المســــــــــــــقخليـنت من القفة ال حريـ  التـنبمـ  للقفة المققتـ  ىلا السيا اللناـنني، مع التر  ز  لا السـن
 المستقنذ القريم. في

ــ   - 4 خرخ  ع في التق يم  ملينت االســـــــتمرار خالتق يم الســـــــنبق  التي تانخلع ال م  ، بمن في كلك  راســــ
، 2017 خ  2012، خاالســــتمراتــــنو االســــتراتيسينو للقفة المققت  في لنانو لمنمي  2018القدرة المســــبري  لمن   

الذف ن فذ فيمن بمد  لا مدى  ةث   2013/2014قجرف في الفترة    خاســـتمرار مة  المفةف ن المدن  ن الذف
ســــــــافات. خقد قســــــــفر تاف ذ مذ  االســــــــتمراتــــــــنت  ن تلةيعــــــــنت في الممدات الرليســــــــي  خفي قفا  القفات، 

ن في التق يم ملتلا  10  155ىلا    2016/2017جادف في الفترة    10 600 من جاد،ن حنلين. خاست ا فع ق،ع 
ر األ من،، بمن في كلك اســتلدا  الممدات خالتاافلفجين السديدة قخ النديل .  من تم الا ر الســنذ المتملق  بتســ  

قخجه التآجر مع ســــنلر  ينننت األمم المتحدة في لنانو، مع مرا نة قطر الســــينســــنت من قن ذ م ن رة الممذ  في
ب ـــــؤو ق اء  ملينت حفظ الســـــة ، خفي الدخر الذف   (2018)  2436( خالقرار  2018قجذ حفظ الســـــة  ) من

تعـــــ لع به القفة المققت  لد م قفة األمم المتحدة لمراض   فت االشـــــت ن ، خم م  األمم المتحدة لمراض   الادن ، 
ــتي  خاإل اري  خ  م ال  ــيع اللفجسـ ــقخو لنانو في المفاتـ ــق األمم المتحدة اللنؤ ل ـ م نت األيرى خمبتم ماسـ

فيمن يتصــــذ بنلســــلف  خاالنعــــ نب. ختم ــــين مع اســــتراتيسي  التانفق ب ن الساســــ ن  لا ن ن  الما فم ، ،م ذ  
التفاجو ب ن الساســـــــ ن مندق رليســـــــين ي اتاع في تفجيه قف  ملي  لت ـــــــب ذ مة  مفةفي ال م   في المســـــــتقنذ. 

ــد ب م ــت رشــــــ ــنمذ لتق يم األ اء، اســــــ ت الاتنلع األخلي  التي يلص ىل ان مذا الا ن  خ مام  تسريني  للا ن  ال ــــــ
 ىجراء تق يم لمفاطن القفة خالعـــما في ال م   خســـن د  لا تحديد األخلفينت للســـافات المقنل ،  لا الاحف في

 المن ن في مذا التق يم.

خت سرى م ـنخرات  لا مسـتفى   نر المفةف ن خمسـتفينت الممذ ب ـؤو التق يم مع ال رف ن، خق عـنء  - 5
. خقكد ال رفنو التزامامن المســــــتمر (2019) 2485سلا األمن، خالنلداو المســــــنمم  بقفات ماذ اتلنك القرار  م

 .(2006) 1701بتاف ذ القرار 
  

 األمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتطورها وأثرها الغرض من قوة - ثانيا 
انسحني  للتؤكد من  (1978)  426خ    (1978)  425قن مع القفة المققت   مة  بقرارف مسلا األمن   - 6

القفات اإلســرال لي  من جافي لنانو، خا ن ة ىرســنء الســة  خاألمن الدخل  ن، خمســن دة حبفم  لنانو  لا  فنل  
، اتلــــذ المسلا القرار 2006حي/ق ســــــــــــــ ا  11ى ــــن ة بســــــــــــــا ســــــــــــــل تاــــن الفمليــــ  في الما قــــ . خفي 

جاـدف. خباـنء  لا  15 000ذف جا  بمفج ـه حسم القفة المققتـ  ىلا حـد ققصــــــــــــــا قفامـه ، الـ (2006) 1701
سـف ا . خقننب   18، تؤلفع في الندء من 2006طلم حبفم  لنانو، قن ـمع قفة بحري  في ت ـرين األخ،/قكتفبر  

ن القرار   خال،  ممزجة لرجــــد خقا األ من، المدالي ، خ فنل   د  اســــتلدا  ما ق  بنل م     (2006)  1701ق،عــــ 
ــنر  في جميع قنحنء   ملينتان للقين  بؤن ـــــــــــــ   ممن ،  من قف نفا خمرافق  السيا اللنانني خ  مه ق انء انت ـــــــــــ
ــنء ما ق  ب ن اللا  جافي لنانو. ختســــــــــــن د القفة المققت  السيا اللنانني  لا اتلنك الل فات الاف ل  بإن ــــــــــ
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األجر  خنار اللي نني ينلي  من قف قفرا  مســــــــلح ن خممدات خقســــــــلح    ر مؤكخو بان بلةش مة  حبفم  
ن لل م   بنتلنك جميع من يلز   لنانو خالقفات الدخلي  من األفرا  المســــــــلح ن خالممدات خاألســــــــلح . خيقكو ق،عــــــــ 

  المدن  ن الممرتــ ن لتاديد خشــيك، ىجراءات في مانطق ن ــر قفاتان خحســ من ترا  في حدخ  قدراتان لحمن، من
 ختمنو قمن خحري  تاقذ مفةفي األمم المتحدة خالمنمل ن في المسن، اإلنسنني.

ــت انء بمت الحفا ث المامزل ، ر م ي فرتان، خةلع الحنل   - 7 خاســـــــــتمر خقا األ من، المدالي ، بنســـــــ
ن ماذ  ن    ــنشــــــــ  خقا .   ر قو ق من، الم2006 لا طف، اللا األجر  من ل   مفم  اا المتفرق  تق د م ــــــ

، ق تذ سـت  2007حزيراو/يفنيه   24األ من، المدالي  خاسـتمرار الل ر المتم ذ في حدخث تصـم د سـريع. ففي 
من حف ـ  الســــــــــــــة  التـنبم ن للقفة المققتـ  ية، مسف  بســــــــــــــيـنرة مفللـ  في ما قـ  ســــــــــــــاـذ الـدر ارة. خفي 

ــنبا في جيا الدفنا ، قســـــــــــفر ت ن ، إلطة  الا راو في 2010حي/ق ســـــــــــ ا   3 المد،ســـــــــــ   ن مقتذ تـــــــــ
، قســـــــــــفر حن ث في رق  الانقفرة 2013 ننفو األخ،/ ،ســـــــــــمنر   15اإلســـــــــــرال لي خ ة   جاف  لنانن  ن. خفي  

، قطلق حزي هللا جــــفاري  2015 ننفو ال نني/يانير    28مقتذ جادف في جيا الدفنا اإلســــرال لي، خفي   ن
ــ  ــن ة للدبنبنت في ما ق  مزارا شـــــ من، من قســـــــفر  ن مقتذ جادي ن في جيا الدفنا اإلســـــــرال لي مفجا  معـــــ

خاجــنب  ســ م  حيرين بسرخأ. خق قم كلك ضين  ىســرال ذ بإطة  الا راو من قســفر  ن مقتذ قحد حف   الســة  
ــن. خ لا الاحف المن ن بــنلتفصــــــــــــــ ــذ في الف يقــ   ، ق لن حزي هللا S/2019/889التــنبم ن للقفة المققتــ  ق،عـــــــــــــ

ــنتمنر   في حي/ق ســـ ا   25، في ق قني حن    ال نلرة المســـ رة من  خو طينر التي جرت في 2019قيلف،/سـ
العــنحي  السافبي  لن رخت، مســقخل ته  ن ىطة   ة   جــفاري  مفجا  معــن ة للدبنبنت من محيا قحد  في

  في منرخو الرا ،  لا مر    مدر   متحر   تنبم  قفرا جمعي  ”قيعـــــــــــر بة حدخ   شـــــــــــمن، اللا األجر 
لسيا الدفنا اإلسرال لي من  فمه ىلا استلدا  ن راو المدفعي  لقصا لنانو في محيا منرخو الرا  خ  ترخو. 

خقفا ىجنبنت في قف من السننن ن. خقفعع جاف  االتصن، خالتاس ق التي بذلتان القفة  ،سفر الحن ث  ن خلم
ف ن، خق عــــنء الســــلك الدبلفمنســــي في ب رخت ختذ قب م، ىلا المف ة الســــريم  ىلا حنل  خقا ال ر  المققت  مع

 ق قني مذ  الحفا ث. األ من، المدالي  في

ختاتســـــي حلي  االتصـــــن، خالتاســـــ ق التنبم  للقفة المققت ، بمن في كلك فرا االتصـــــن،، خالماتدى ال ة ي،  - 8
قممي  بنلر  في  فنل  الادخء  لا طف، اللا األجر . فمادمن ارتفمع حدة  خالم نر   ال انلي  ال فمي  مع ال رف ن، 

اكت ــنفه   ى ر ى ةو جيا الدفنا اإلســرال لي  ن 2018التفتر  لا طف، اللا األجر  في  ننفو األخ،/ ،ســمنر 
ــنالت ب ن ال رف ن إل  نت الحقنلق خالح لفل   ــنءة   دة قنفن  تمنر اللا األجر ، قجرت القفة المققت  اتصــــ  خو ىســــ

تفس رمن. خ ةخة  لا كلك،  ادمن شرا جيا الدفنا اإلسرال لي في بانء السدار اللرسنني الذف يتلذ شبذ حرش  
T   )جافي اللا األجر  في ما ق  التحف نت اللنانني  بنلقري من مســـــــبنفمن ، مقنبذ المد،ســـــــ  )الق نا ال ـــــــرقي

ــبذ خقنلي ، تديلع قفات القفة المقق2019كننفو ال نني/يانير  في ــن، ب ــــــــ ــر فرا االتصــــــــ ت  ب ن ال رف ن، خانت ــــــــ
المفاقع التي  ننع تسرف ف ان األشــرن،، في ح ن ،ســرت الماتدى ال ة ي التفن ذ ب ن السننن ن، خح تامن  لا   في

نان،  الم نش  خو خقفا حفا ث.   التفجذ ىلا طريق  تان، قنفلامن مم ن لتسنخج من حدث. خقد ق نسزت األشرن، في
، ق اة قســــنســــي  ق،عــــن ب ن 2017، ختــــع المةمنت المرلي   لا امتدا  اللا األجر ، ر م تفقفه ماذ  ن  خال يزا

 .يدف ال م   تحنفظ من يةلان  لا الادخء  لا طف، اللا األجر  

خيســــــــــــــتاـد الت ــــــــــــــب ـذ الحـنلي للقفة المققتـ  ىلا نمفكي االكتفـنء الـذف ،سملاـن األخلا من ب ن جميع  - 9
متحدة لحفظ الســــــــــــة  من ح ا   نف  القفات خالممدات الرليســــــــــــي . خقد  نع قو   نف  قفاتان  ملينت األمم ال

ــ من  خ خرينتان تـــرخري  لقدرتان  لا الر ا، خيفت التصـــم د، خماع ن ـــفي الازا نت خنزا فت لان، ح  من خحسـ

https://undocs.org/ar/S/2019/889
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ما ق    ن رة في،قتعي األمر. خمن ، بذ  اصر ر ا يتسم بنألممي  في مذا السين  مف ح د القفات بؤ دا   
ــ لع ال م   بمفج ه باحف  ــق المملينت المام التي تعـ ــنين خنسـ ــر رة نسـ ــنب  ملينتي يفمين.  400 ملينت جـ ن ـ

بلدا تذ  را لل رف ن بؤو المستمع الدخلي ملتز  ب دة   40جادف من قك ر من  10  000خي بذ خجف  قك ر من 
يق ف التقد   خث تفترات جديدة،  لا قمذ قوبمســـــــــــــن دتامن في الحفنم  لا خقا األ من، المدالي  خماع حد

 السينسي ىلا حذ األس ني الانما  خراء الازاا.

، قتنأ الادخء الاســـــــني خال ـــــــمفر بنألمن في السافي  ف ة الا  ر من ســـــــبننه ىلا 2006خماذ  ن    - 10
فمن فف ( ســــــــــــــا   21 ،نرمم. خيامبا الامف الســــــــــــــبنني في السافي في جين ة  د  الانين ن المقمل ن )بممر 

. خية، مفســــــــم الم ةت، تتفنقم 2018نني  ن في  ن     492  725ىلا    2005نني  ن في  ن     373  646 من
 الا نف  السبنني  مع  ف ة المرترب ن من الماسر.

، فإنان تفاجـذ االتـ ةا 2020خا ر ضين  القفة المققت  بتا يف  ملينتان ماذ بدء السنلح  في  ن    - 11
التقلـ ذ ىلا ق نا حـد من الملـنطر الصــــــــــــــحـي   لا المفةف ن خالمستمع المحلي. خمـن انفاـع القفة بفاليتاـن مع  

المققت  تد م حلينت التاّيف في جافي لنانو، بســـــــــــنذ ماان تزخيد الســـــــــــل نت المحلي  بنلممدات ال ني . خر م 
 قنان حنف ع  لا القفة المققت  حّدت،  تدب ر خقنلي، من قن ـــــــــــــ تان في مسن، التدريم خاالتصـــــــــــــن،، ىال قو

الاســـــق الذف تســـــّ ر خفقه قن ـــــ تان المتملق  بتســـــ  ر الدخرينت خالرجـــــد، بمن في كلك  ملان بننفرا   لا  فنل  
االســــــــــــتمرار في تاف ذ الفال،  خمفاجــــــــــــل  لنانو خاســــــــــــرال ذ التزامامن بفقا األ من، المدالي . خ م  تفنمم قنلم 

فق ال نيـ  التـنبمـ  للقفة المققتـ  قمـن  جميع قفرا  قســــــــــــــرة األمم فريق األمم المتحـدة الق رف  لا فت  المرا مع
 المتحدة  اد الحنج .  من ي ا ر في يينرات اإلجةء ال ني  اد اإلجنب  بؤ،  قمرار ي  رة.

  
 التحديات التي تواجه تنفيذ الوالية - ثالثا 

، 2006تر ر ب ــــــــبذ  ن ر ماذ  ن   ر م قو الدخافع الانما  خراء الازاا خالديانمينت ب ن ال رف ن لم ت - 12
فإو القفة المققت  تفاجه بنلفمذ تحد،نت جديدة في ال ريق  التي تتمبن بان من االتــــ ةا بمملينتان. ختحنفظ 
القفة المققتـــــ   لا خقا األ مـــــن، المـــــداليـــــ ، ىال قنـــــه تقع  لا  ـــــنتق ال رف ن التزامـــــنت بمفجـــــم القرار 

لم ،ةين بان بمد. خال يزا، احتفنم حزي هللا خجمن نت قيرى بنلســــــــــةأ ينري ســــــــــي رة الدخل    (2006) 1701
 لا ،حد من قدرة الدخل   لا ممنرس  سين تان خبسا سل تان ب بذ  نمذ   (2006)  1701انتان  للقرار   في

قراتــــ ان. خلم ، حرج قف تقد  فيمن يتملق بإجراء  ملي  ســــينســــي  تادش للتفجــــذ ىلا خقا  الم إلطة  الانر 
ــنر ـ   لا  قخ تمليم الحـدخ  النرـي  خال حرـي  ب ن لنـانو خاســــــــــــــرالـ ذ. خال يزا، ال رـفنو   ر مســــــــــــــتمـدين للم ــــــــــــ

، 2017مليم اللا األجر  ماذ  ن   مســــــتفى، بلةش المســــــتفى التاتيبي )في الماتدى ال ة ي(. ختفقا ت قف
ــؤل  مانطق التحفظ اللنانني   ح ا لم ــتؤنا حتا ا و في الماتدى ال ة ي المانق ـــــنت المتملق  بتســـــفي  مســـ تســـ

ما قـ . خر م قو القفة المققتـ  قســــــــــــــامـع، من ية، الحفـنم  لا االســــــــــــــتقرار، في تا مـ   13ال ـنل   ـد مـن  
فة يزا، ىحراج قف تقد  ملمف  نحف  -نري ن ن  خال،  ال م    تقع ي -ال رخش المفاتي  لمملي  ســـــــــــــينســـــــــــــي  

 التفجذ ىلا خقا  الم إلطة  الانر بم د المان،.

خيسرف ن ـر السيا اللنانني في جافي لنانو ب ـبذ ب يء ماذ ىقنم  الحفار االسـتراتيسي ب اه خب ن  - 13
ــرن، السيا اللنانني  لا2010القفة المققت  في  ن    ــرضي  للنانو   . فقد ق ى ان ــــ ــمنلي  خال ــــ طف، الحدخ  ال ــــ

ىلا التـؤير في ن ــــــــــــــر القفات  2011احتفاء تـداييـنت الازاا في السمافريـ  المربيـ  الســــــــــــــفريـ  ماـذ  ـن   في
السافي. بذ ىو مذا الا ـــــر قلري نتيس  إل ن ة ن ـــــر خحدات السيا اللنانني الماتدب  ىلا ما ق   ملينت  في
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من قجذ مفاجا  التاديدات التي ت ــبلان السمن نت اإلرمنبي  المدرج    20014القفة المققت  في حي/ق ســ ا  
ففي 2018 لا قفالم جزاءات مسلا األمن في ال ــمن، ال ــرقي من لنانو. خفي شــ نب/فنراير  ، ق ن ــر رســمين  

م َّن نمفكجي، تماد ال ـــــر نء الدخل فو بد مه بتزخيد  بؤمنكن اإليفاء )ال اانت( خالممدات خالتدريم، خلان لم ،  
فيه مفةففو قخ ي ا ــــر حتا ا و. خ ةخة  لا كلك، خمع بدء االحتسنجنت في جميع قنحنء النلد في ت ــــرين 

، تم تاليف قفرا  السيا اللناــنني بماــن  مبــنفحــ  ال ــــــــــــــرــم في قمــنكن قيرى من النلــد. 2019األخ،/قكتفبر 
جادف  3  000ح ا لم ي ا ـــــــر ســـــــفى فإو ن ـــــــر السيا اللنانني في السافي ال يزا، مندلين خ  ر مق د،   خلذا

 لا خجه التقدير،  لا يلةي  االفتقنر ىلا الاينكذ األسـنسـي  الدفنيي  المانسـ   خ  رمن من الاينكذ األسـنسـي  
 خالممدات ال ق ل  )ننقةت األفرا  المدر  ، خالدرخا، خالمدفعي (.

التمفيذ خالفقف  خق ع الغينر بســنم  خيفتقر السيا اللنانني ق،عــن ىلا الاينكذ األســنســي  خالممدات خ  - 14
، شــــــــــــــملـع تسم ـد 2019ق ف  الم زانيـ . فقـد ا ت مـدت تـداب ر تق ــــــــــــــةيـ  في م زانيـ  الـدخلـ ، ماـذ حزيراو/يفنيـه 

التفةيف لمدة  ةث ســــــافات، خالحد من الم زاني  الت ــــــر لي ، ختلةيت االســــــتحقنقنت خالممنشــــــنت التقن د، . 
ق ــــــــــــــا في الســــــــــــــافات ال ةث ىلا اللما المقنلـــ ، من   ر المرج  خمع تفقع اتلـــنك مزيـــد من تـــداب ر الت

 يتحسن ن ر السيا اللنانني في ما ق  المملينت. قو

ــن ىلا القدرات الةجم  لحمن،  مينمه اإلقليمي . فلدى القفات ال حري  اللنانني   د   - 15 خيفتقر لنانو ق،عـــــــ
دخ ة  لا الممذ  نمذ الفقع في قرجنء المين  اللنانني . قل ذ من السفن المتقن م  المتَنرا بان خكات القدرة المح

 لا  2019خ ننفو ال نني/يانير    2018خا ت مدت السـف اتنو اللنانن تنو ”طنرجن  خ ”الانقفرة  في حي/ق سـ ا  
م التفالي للقين  بمملينت مع القفة ال حري  التنبم  للقفة المققت . خيتلقا طنقم ســــف ا   نل   مي ”طرابلا  التدري 

. ب د قنه ال تملك قف من مذ  2020حنلي ن بادش القين  بمملينت بنلتاســــــــــــــ ق الف  ق مع القفة ال حري  في  ن   
ــ م . خبنلر م من مذ  الق ف ، تمتز   ــفن القدرة  لا ال قنء في ال حر لفترات طفيل  قخ في قحفا، جفي  ســــــــ الســــــــ

ل حري  لمدة قربم  ق،ن  في األســــــــنفا في الممر القفات ال حري  اللنانني  االتــــــــ ةا جزلين بمســــــــقخلينت القفة ا
ال حرف المر زف بنســـــتلدا  األجـــــف، ال حري  المفجف ة خبنلتاســـــ ق الف  ق مع القفة ال حري . خقجـــــ حع ي   
ــ ب   االنتقن، السزلي، ري من تفافق  ل ان ضين ة السيا اللنانني بصـــــــــفرة رســـــــــمي ، ممبا  من ية، تحديا شـــــــ

من  زج ب ــــــــــــــبذ  ن ر من قدرة لنانو  لا ىجراء  ملينت   ،2019في نان،   ن     الرا ار اللنانني الســــــــــــــنحلي 
التفتيا في المين  اإلقليمي  اللنانني . ختق ر ق ف  الم زاني   لا اقتانء الســفن اإلتــنفي  الةجم  الســتة  المان  

رخري ن. خيعــيف تنرا من القفة ال حري  بصــفرة تدريسي  خمســتدام ، فيمن ال يزا، الد م من السانت المننح  تــ 
ــلم ىلا القفات ال حري  اللنانني  في  ــن بؤربم  جخار  قنبل  للاف  كات  يبذ جــــــــ  2020حكار/منر    25فرنســــــــ

ــنفي لتحديا قدرة القفات  جين ة طةيف  ىلا القدرات ال حري ؛ خســــيبفو من العــــرخرف الحصــــف،  لا   م ىتــ
 ال حري  اللنانني  ب بذ  ن ر.

ت القفة المققت   د ا متزايدا من الحفا ث التي قســـــــــــفرت  ن  رقل  حري  ، شـــــــــــاد2017خماذ  ن    - 16
ــ يع مســــنحنت جديدة أل رار الزرا  ،   خرينتان في التاقذ. ىك ،قف  الســــبنو المحل فو في بمت األحينو بتســ
من ،ماع القفة المققت  من الفجــــــــف، ىلا قمنكن  نم   ننع مفتفح  في الســــــــنبق قمنمان، بمن في كلك األمنكن 
القري   من اللا األجر . خيممد الســــــــــبنو المحل فو ق،عــــــــــن في بمت األحينو ىلا ماع  خرينت القفة المققت  

 يف، القرى، بذريم  قو اســــــــتلدا  المر  نت ال ق ل  في شــــــــفارا تــــــــيق  قمر مز ع خيتســــــــنم في تلريم  من
ينت القفة المققت  من لم تان ال ر  خالاينكذ األسـنسـي .  من ،قف  السـبنو، في حنالت قيرى، بمرقل  مرخر  خر 

ــنســــي لاسنأ  مصــــحفب  بنلسيا اللنانني. خمن الفاتــــ  قو التمنخو ب ن القفة المققت  خالسيا اللنانني قمر قســ
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 ملينت القفة المققت  خلســــةم  خقمن حف   الســــة  التنبم ن لحمم المتحدة. خفي الفقع نفســــه، ،سم قو ت ذ 
 الدخرينت خاالت ةا بنألن    من األخلفينت خفق ن لفال،  القفة المققت . قدرة ال م    لا القين  خحدمن بتس  ر 

ــافي ن لتصـــــفرات الســـــبنو ماذ  ن    - 17 ــنءات التي تسريان القفة المققت  ســـ ــتقصـــ ــ ر االســـ ، ىلا 2007خت ـــ
. ا تراش الســــبنو بنلسيا اللنانني بن ت نر  السا  الفح دة التي تففر األمن في السافي شــــاد تحســــان  ن را قو

خت ـــ ر الاتنلع التي يلصـــع ىل ان االســـتقصـــنءات نفســـان ىلا قو الســـبنو المحل  ن ، ـــبافو ب ـــبذ متزايد ماذ 
ــل ن  لا القنف، بنلقفات خيق ف ىلا تق  د حر   القفة المققت    2017 ن    ــة ، من يق ر ســــ في نزام  حف   الســــ

خمي خجف  جمعي  ”قيعر بة حدخ  ،  لا نحف قك ر تفاترا. خ م  ةنمرة قيرى تق ر  لا ىمبنني  الفجف،،  
التي قن ــــؤت مفاقع مســــيس ، من ق ى بنلتنلي ىلا ت فيق المانطق التي  ننع القفة المققت  تســــت يع الفجــــف، 
ــنبق ن، بمن في كلك المانطق الفاقم  بنلقري من اللا األجر . خلم يتمبن السيا اللنانني، حتا ا و،  ىل ان ســــــــــ

لا مذ  المفاقع ب ـــــــــبذ مســـــــــتمر خمات م. ختفاجـــــــــذ القفة المققت  الممذ من تيســـــــــ ر خجـــــــــف، القفة المققت  ى
السيا اللنانني  لا تفســــــــيع ن ن  خجف  ال م   لي ــــــــمذ المانطق الفاقم  ينري ال ر  الرليســــــــي  خمراكز  مع

 النلد،نت، بمن في كلك ال ر  اللنج .

  للتحق ق في المفاقع التي خمن األمفر كات األممي  ال نلر  مف  د  تيســـــــــــ ر خجـــــــــــف، القفة المققت - 18
ــيم  للقرار   ــاع األســـماع في  فر  ة الذف  نع (2006)  1701ارتانع ف ان انتانكنت جسـ ، بمن في كلك مصـ

الاسف  قنـه متصــــــــــــــذ بـؤحـد األنفـن  المـنبرة لللا األجر  التي اكت ــــــــــــــفاـن جيا الـدفـنا اإلســــــــــــــرال لي، خمفقع  
ّن في  ــ  ــنتمنر   1الصـــــنرخيي الذف شـــ الذف ق لن حزي هللا مســـــقخل ته  اه. خت ـــــبذ قدرة القفة   2019قيلف،/ســـ

المققت   لا التحق ق بسر   في مذ  الحفا ث جزءا قسنسين من خاليتان خمن جاف من الرامي  ىلا الح لفل   خو 
ــتقنذ، ســــــت ذ الساف  التي ضين  ال رف ن بؤفمن، ،مبن قو تق ف ىلا اناينر خقا األ من، ا لمدالي . خفي المســــ

تنــذلاــن حبفمــ  لناــنو لتفف ر ىمبــننيــ  الفجــــــــــــــف،  خو  فالق ىلا جميع الماــنطق التي تمتنرمــن القفة المققتــ  
 تاف ذ ا فمنال . (2006) 1701األخلفينت الم مفل  بفال،نتان  اصرا رليسين لتاف ذ القرار  من

خال يزا، شــــــــــــــمـن، قرـي  الرسر خما قـ  مسـنخرة تقع ىلا ال ــــــــــــــمـن، من اللا األجر  تحـع االحتة،  - 19
ــن تحل ق طنلرات جيا الدفنا اإلســـرال لي في المسن، السفف اللنانني بصـــف  ــ ه اإلســـرال لي. خيتفاجـــذ ق،عـ رة شـ

ــين ة اللنانني  خللقرار   ــؤل  مذ  االنتانكنت للســـــــــــ  (2006)  1701يفمي . ختقف  القفة المققت  بننت ن  بإ نرة مســـــــــــ
سلا ختســــــــــــــس لاـن في االجتمـن ـنت ال ة ـي  التي تمـقدمـن مع ال رف ن، خفي تـقنرير األم ن المـن  المـقدمـ  ىلا م

األمن ب ــــؤو تاف ذ القرار ، خفي رســــنلذ مفجا  ىلا جيا الدفنا اإلســــرال لي. ختفاجــــذ حبفم  لنانو تؤك دمن 
ـبؤو االنتاـنكـنت ال تحـدث في السافي فحســــــــــــــم، ـبذ في  ـنـف  قرجـنء المسـن، السفف اللنـانني. ختق ـد الحبفم  

ــل  ــن قنه يا ري للقفة المققت  قو تفقا مذ  االنتانكنت؛ خقو مفاجـــــــــــ ىســـــــــــــرال ذ مذ  االنتانكنت ،قفر   ق،عـــــــــــ
مصـداق تان   م  . خمبذا فإو الاسنأ في ممنلس  انتانكنت ال نلرات اإلسـرال لي  المسن، السفف اللنانني خ فنل  

 تفقفان  ن التحل ق فيه ال يزا، ، بذ قحد التحد،نت الرليسي  التي تفاجاان القفة المققت .

رال لي ،ســــــــتلد  ق،عــــــــن  المسن، السفف اللنانني ل ــــــــن  نرات ختف د التقنرير بؤو جيا الدفنا اإلـســـــــ  - 20
السمافري  المربي  الســـــــفري . خت ـــــــبذ مذ  الديانمينت، ر م قنان تحدث ينري ما ق   ملينت القفة المققت   في

 خليا تمن ن ن  خال،  مذ  القفة، قي ر تاديد ،م ذ قمن  خقا األ من، المدالي  ب ن ىسرال ذ خلنانو.

لقفة المققت  التر  ز  لا تحق ق التانفق ب ن الساســـــ ن في مة  المفةف ن المدن  ن، خقد ختفاجـــــذ ا - 21
قحرجت تقدمن م ر ا ،قتري من تحق ق التمن ، ب ن الساســـــــــــ ن في بمت فمنت المة  الفةيفي بمن في كلك 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ن  للمفةفــنت المفةففو الفا فو الفطا فو خبمت رتــم المفةف ن الفا  ن الــدخل  ن. فتنل  نســــــــــــــ ــ  التفجا المــ 
ــبري ن المفةفنت لدى القفة المققت   37المدنينت نحف   ــنء من األفرا  المســــــــ ــ   الاســــــــ في المنل ، فيمن تنل  نســــــــ

 في المنل  من األن    المملينتي  للقفة المققت . 5المنل . خنتيس  لذلك، ال تافذ الاسنء سفى من نسنته  في 6
  

الخيارات والتوصيييات المتعلقة يايا ة افا ة قوة األمم المتحدة النتائج الرئيسييية    - رابعا 
 المؤقتة في لبنان

 .بغي  مفاجا  التحد،نت المن ا  ق ة ، ت قترأ اللينرات المن ا  ق نن  بادش تا يف ال م   مع الن م  المتر رة - 22
 

 القدرات  
القري ــ  ىلا اللا األجر ، را  ــن  ، ــــــــــــــبــذ نما  مليــنت القفة المققتــ  ختفاتر  خريــنتاــن، بمــن ف اــن - 23

للملرب ن خيزخ  القفة المققت  بنلقدرة  لا الر ا، خماع ن ــــــــفي الازا نت، خيفت التصــــــــم د، خفت الازا نت 
ــتحتفظ القفة المققت   ــديد. خسـ ــمع بنلتفتر ال ـ ــر  . خمذا من ق نع فنلدته ية، الحفا ث التي اتسـ  لا خجه السـ

د القفة خاالحتيـنطيـنت المتاقلـ  الق ـنييـ (  لا مســــــــــــــتفيـنت ملتلفـ  للتمبن بقفة احتيـنطيـ  قفيـ  )احتيـنطي قـنلـ 
 التديذ ب بذ فمن، في الم داو حسم الحنج . من

خر م قو الفتــــع القفف الحنلي للقفة المققت  ، ــــبذ را  ن خيحف،  خو المف ة ىلا األ من، المدالي ،  - 24
الســــبنو المحل  ن الذين ،منرتــــفو مرخر المر  نت فإو تفاتر الدخرينت ق ى ىلا بمت المســــنلذ اللةفي  مع  

المســبري  ال ق ل   لا ال ر  العــيق  التي تلتر  قرامم. خ لا خجه اللصــفؤ، فإو ننقةت الساف  المدر   
ــيق  خاألراتـــي السنلي . قمن المر  نت األجـــرر  ــ   تمنمن  للمانطق المز حم  خال ـــفارا العـ المن ،  ليســـع مانسـ

 نت التاتيبي  اللةيف  سـريم  الحر   خمر  نت االسـت ةا  لا الاحف الذف حد   الفريق حسمن  من قن ذ المر 
ــدـيد تاـنليف الممـدات المملف ـ  للفحـدات لمـن    فاي قك ر مةءمـ  ـلذـلك الررر.   ،2020المـنمـذ المماي بتســــــــــــ

ع النلداو المماي  المسـنمم  بقفات  لا ن ـر مر  نت قتنلي  قجـرر حسمن  من قن ذ ال مر  نت التاتيبي  خسـت  ـسَّ
اللةيف  سريم  الحر   خمر  نت االست ةا في المفاقع المانس  ، مع مرا نة اال ت نرات األماي . خيسم ق،عن 
ن لتافو قن رة  لا الممذ في ملتلا التعــــنريا المفجف ة في ما ق   تصــــميم  يبذ  تنلم الم ــــنة يصــــيصــــ 

ن بنحتينجنتان الت ـــــــــــر لي  خقربان من اللا األجر ،  ملينت القفة المققت . خســـــــــــي  لم من بمت الاتنلم، رما  
في المنل  من ننقةت الساف  المدر   التي تســــــــتلدمان بمر  نت تاتيبي   50تســــــــتعيت  من ،صــــــــذ ىلا   قو

 يةيف  سريم  الحر  .

خمن قجذ جين ة تا يف ختــــــــــع القفة المققت  بمن يتانســــــــــم مع ب متان الت ــــــــــر لي  خالتحد،نت الحنلي   - 25
ــا   لا خالمقنل ــفف   بقدرة محسـ ــنء قفة قك ر مرخن  خقدرة  لا التاقذ، م ـ ــ ت لم األمر ىن ـ   التي تفاجاان، سـ

الرجـــــــــد، خكلك بإحة، مان  االســـــــــت ةا محذ بمت المان  المافط  بفحدات الم ـــــــــنة المزخ ة بآلينت  ق ل  
تع بنلحمن،  الانفي  خلان المسـتلدم  في األن ـ   ال فمي . خمن شـؤو مذا التحف، قو ،سـفر  ن ىن ـنء قفة تتم

مع تفاجد ققذ، تافو مفجا  نحف تحســــــ ن اإللمن  بنلحنل  الســــــنلدة. خيمبن للقفة المققت  قو تلفت من   نف  
قفاتاـــن بـــنلقري من نار اللي ـــنني مع اإلبقـــنء  لا   ـــنفتاـــن بـــنلقري من اللا األجر  خفي  ـــد  من المفاقع 

ي تادش ىلا ماع ىطة  الصــــــــفاري . خلن تتؤ ر نقنب التفتيا االســــــــتراتيسي  التي ت ــــــــبذ مر ز المملينت الت
ــ   للساف  الرامي  ىلا ماع تدفق األســـــــلح   المقنم   لا طف، نار اللي نني، التي تاتســـــــي قممي  بنلر  بنلاســـــ
خالممدات   ر المؤكخو بان ىلا ما ق   ملينت القفة المققت . خيمبن الا ر ق،عـــــــــن في ى ن ة ت ـــــــــب ذ  تنلم 
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ني في الممق األخســـــا من ما ق  المملينت. خ لا خجه الممف ، ســـــ ق ف تا يف ختـــــع القفة ىلا الاســـــق ال ن
ــ   أل اء مان  الرجــــــــــد خالمراض  ، خالا يفت  د  القفات الملصــــــــــصــــــــــ  للاتنلم  جين ة  د  القفات المانســــــــ

ــنفـــ  القفات  لا طف، اللا ا ألجر . المفجف ة في مر ز ما قـــ  الممليـــنت، ن را ألو ال م ـــ  تر ز  لا   ـ
ــب لان ق ر ب مي ققذ، ىلا جننم الحد من العــــــــرا الذف ت ــــــــبله  لا ال ر   خســــــــيبفو لاذ  القفة الممن  ت ــــــ
ــن قو تفاجه  ــينن . خمن المتفقع ق،عـ ــفر  ن انلفنر االحتينجنت من الد م خالصـ ــفر،  من ،مبن قو تسـ خالسسـ

 نت المحلي  الصر رة.الدخرينت ق ف ا ققذ  لا حر تان  لا ال ر  العيق  المفجف ة في المستمم

خال تزا، حلينت االتصــــن، خالتاســــ ق التنبم  للقفة المققت  تففر قدرة تح ا بنلتقدير  لا ن ن  خاســــع  - 26
للحفنم  لا الادخء  لا طف، اللا األجر . خقد  نع قو الفجف  المن ف ألفرق  االتصـــــن، في الم داو  ادمن 

اللا األجر  قمر فنلق األممي  في نزا فت ذ التفترات ،بفو ال رفنو بصــــــــــــد  تاف ذ قشــــــــــــرن،  لا مقرب  من 
ختسام التصـــــم د. خ ةخة  لا كلك، ،بتســـــي اإلســـــان  في االتصـــــنالت التاتيبي  خاالســـــتراتيسي  ب ن ال رف ن 
قممي  ح في  في نزا فت ذ التفترات، خالحفنم  لا االســـــتقرار، ختسام التصـــــم د. خيتؤلا تـــــ نب االتصـــــن،، 

 نسـ   ممفي  جـر رة من قفات القفة المققت . خيفجـا بؤو تزيد القفة المققت   د  تـ نب الفقع الرامن، من في
االتصن،، بح ا ،عم فريق ن ىتنف  ن، يتمفتع  ذ فريق ماامن  لا قحد جننني اللا األجر . خبغي  جين ة 

للممذ بنلتانخي   تحســ ن التدفق الســريع للمملفمنت، ،مبن ق،عــن انتداي تــ نب االتصــن، التنبم ن للقفة المققت 
ــن االقتراأ الذف تقدمع به القفة  في ضين ة الفرق  في ىســــــــــرال ذ خفي مقر السيا اللنانني. خح ي بنلتؤي د ق،عــــــــ

 المققت  ماذ قمد طفيذ بإن نء مبتم اتصن، في تذ قب م.

م ــــتر  خقد ق نع الماتدى ال ة ي القنلم قنه ق اة ضّيم  لمانق ــــ  ختســــفي  مســــنلذ محد ة كات امتمن    - 27
خالمســنمم  بصــفرة بانءة في ماع ســفء التفاجــذ، خالتلةيف من حدة الملنطر، خالت ــسيع  لا فت الازا نت 
فيمن يتملق بتاف ذ خال،  القفة المققت  خختع المةمنت  لا اللا األجر . خيفجا بؤو تستا ا القفة المققت  

لا ن  ال ة ي القنلم بادش  فنل  التاس ق مع ال رف ن ىمبنني  ىن نء لسنو فريي  ملصص  ىتنفي  في ىطنر ا
 المااسي فيمن يتصذ بنلمفاتيع ال نرجة خالمتاررة.

خيفجا ق،عن بإ ين، بمت التمديةت  لا ت ب ل  مقر ضين ة القفة، بادش تمزيز التانمذ الفةيفي  - 28
تدريم، خال ـــــــــقخو ب ن الماصـــــــــرين المدني خالمســـــــــبرف في مسنالت تحل ذ المملفمنت، خالمملينت السفي ، خال

الساسنني ، خالتاافلفجين. خمن شؤو مذا التاس ق المتزايد قو ،لفا من ق ر  ملينت التانخي، خيحسن الممنرش 
 خالذاكرة المقسسي  لاذ قسم، خيساذ تدفق المملفمنت، خيحف،  خو اج خاجي  الساف .

 
  مع مفاقع األمم المتحدة  

مفقمن. خبمت مذ  المفاقع   55ينل   د  المفاقع التي تات ـــــر ف ان القفة المققت  في ما ق   ملينتان   - 29
محدخ  الرؤي  بسـنم ضين  جيا الدفنا اإلسـرال لي  لا مقرب  لصـيق  ماان بت ـ  د جدراو يرسـنني   لا شـبذ 

لرؤـي  من بمت . خمـان  ق،عــــــــــــــن بمت المفاقع قرـيم جـدا من بمعــــــــــــــاـن ال مت. )خر م احتسـني اTحرش 
المفاقع بنتسن  السافي من اللا األجر  بسـنم ت ـ  د السدراو اللرسـنني ، فإو مذ  المفاقع ال تزا، كات قممي  
بنلر  ن ر ا ألنان تتي  للقفة المققت  الرؤي  ختســـــ  ر الدخرينت شـــــمن، اللا األجر ، خال ســـــيمن المفاقع المفجف ة 

لا األجر  خ لا مســنف   ن رة من ققري مفقع لحمم المتحدة(. في مانطق شــادت ســسةًّ من الحفا ث  نر ال
خـقد يق ف ى ة  بمت مفاقع األمم المتحـدة ىلا جـين ة  فـنءة اســــــــــــــتلـدا  المفار  من خجاـ  ن ر ت ــــــــــــــر ليـ ، 

ــنش ىمبنني   مع ــتا ــــ ــن اســــ ــ ةا بمان  حمن،  القفة المققت . خيمبن ق،عــــ انلفنر  د  القفات الةجم  لةتــــ



S/2020/473 
 

 

20-06856 9/13 

 

الفحدات المفقع نفســـه.  من ،مبن قو يق ف  مع القفات ىلا تحســـ ن ال رخش المعي ـــي ، تت ـــنر  ملتلا  قو
 ح ن ،مبن الا ر في تسليم بمت المفاقع الملةة، ح  من قمبن، ىلا السيا اللنانني. في

ــذ ىلا يما مفاقع تــنبمــ  لحمم المتحــدة )تم ــذ  - 30 في المــنلــ   10ختتفيا القفة المققتــ   مع مــن ،صـــــــــــــ
 د  مفاقمان( في ما ق  المملينت،  خو قو ،بفو لذلك ق ر كف شؤو  لا س ر  ملينتان. خقد ،مفر  ىجمنلي  من

ــ ـــذ ق نـــن (  ن خجف  بمت ال ررات   ــتلـــدا  التاافلفجيـــن ) لا الاحف المن ن بـــنلتفصـــــــــــ باـــنء قبراي المراض ـــ  خاســـــــــــ
، التي  نتع قنان ت ــــــبذ را   ن ،حف،  المراض  . خلن تتؤ ر مســــــتفينت القفة المققت  خنمنكي االكتفنء الحنلي  لديان في

 خو اســــــــتمانش األ من، المدالي ، خلان من المتفقع قو يتحقق بمت قخجه الافنءة في ســــــــين  الد م اللفجســــــــتي.  
 .خيمبن،  لا خجه الممف ، تحق ق خففرات تتملق بإ ارة المرافق في  عفو فترة جماي  مدتان قربع سافات

 
 ديدةتحس ن استلدا  التاافلفجين الس  

تستلد  القفة المققت  مسمف    ن رة من التاافلفجين السديدة للففنء بنلمت ل نت المتصل  بحمن،  القفة  - 31
خاإلبةغ  اان. خلتحق ق المزيد من قخجه   (2006)  1701ختقدير الحنل  المســــــــبري  خ  ــــــــا انتانكنت القرار  

لافنءة الت ـر لي ، ،مبن للقفة المققت  قو تا ر في اسـتلدا  المزيد من التاافلفجين السديدة. خفي ح ن ت سـتلد  ا
تاافلفجين بســـــــي   م ذ الدخالر التلفزيفني  المرلق ، خقجازة االســـــــت ـــــــمنر، خن م مراض   الديف، ا لي  من قجذ 

ــد الماـنطق المتـنيمـ  لمسمَّمـنت ال م ـ ، فيمبن للتاافلفجيـن األك ر ت فرا م ـذ   تـؤم ن الما قـ  المحي ـ  خرجــــــــــــ
الاـنم رات الحرارـي  خالمـانة ر المقرّ ـب  كات التاافلفجـين المت فرة خال ـنلرات المســــــــــــــ رة من  خو طـينر قو تمزج 
الرجـد  لا امتدا  اللا األجر  خسـنلر قنحنء ما ق  المملينت. ختممذ القفة المققت   لا تحسـ ن حمن،  القفة 

بــنلقري من اللا األجر ، ختمتز  تزخيــد مــذ  المفاقع ببــنم رات طفيلــ  المــدى للرؤيــ  الل ليــ   مفقمــن 19في 
  رمن من الممدات قخ اللدمنت القنلم   لا التاافلفجين المت فرة التي ،مبن ن رمن لزين ة القدرات المتملق   قخ

ة من  خو طينر لرجـد اللا األجر  بحمن،  القفة خالمراض  . خيمبن ق،عـن الا ر في اسـتلدا  ال نلرات المسـ ر 
ــم ىتنح  مذ   ــيبفو من المانسـ ــنت خالقفا د خاألن م  المممف، بان، سـ ــينسـ خما ق  المملينت ال حري . خخفقن للسـ
الممدات كات التاافلفجين المت فرة ىمن  ممدات مملف   للفحدات قخ بمفجم طلم تفريد من النلداو المسنمم  

صــــــــــن ر تسنري ، حســــــــــم اللينر الذف يففر قفعــــــــــذ ضيم  لحمم المتحدة، بقفات قخ من ية، االســــــــــتمنن  بم
 التسليم بؤو مذ  القدرات تت لم قدرا  ن را خمستمرا من المفار  المنلي  خالصينن  خالتمريف خالتدريم. مع

ــتت لم جين ة  مي  النينننت التي  - 32 ــتت لم جين ة القدرة التقاي  تفف ر تدريم مانســــم للمفةف ن. خســ خســ
مان القفة المققت  قدرات متلصــــصــــ  ق،عــــن للتحل ذ )قف مفار  ب ــــري  متلصــــصــــ  خ  م خط د في مسن، تسم

ج خمتانمذ، ختقدير  تاافلفجين المملفمنت( من قجذ تـــــمنو مســـــنمم  النينننت في تا م  ختـــــع ت ـــــر لي ممزَّ
 القرارات. الحنل  المسبري  ختفامان )الا رة المتممق  خالسين  خالت صر( تفيين للفمنلي  في جاع

 
 ى ن ة ت ب ذ القفة ال حري   

تتم ــــذ القفة ال حريــــ  التــــنبمــــ  لقفة األمم المتحــــدة المققتــــ  في لناــــنو في قســــــــــــــ ف، طّرا ات مبّفو   - 33
ســــفن من ســــت  بلداو ملتلف  من النلداو المســــنمم  بقفات بحري . خمي تفاجــــذ   م القفات ال حري    ســــع من

الديف،   ر المصــــرأ به لحســــلح  قخ األ تدة كات الصــــل  ىلا لنانو  ن طريق ال حر،  قجذ ماع  اللنانني  من
ية،  ملينت اال ترار ال حرف خالتدريم الم تر . خمن قجذ اإلبقنء  لا التر ي  ال نمل  لما ق    خكلك من

اـدش ماع الـديف،  الممليـنت ال حريـ  بـؤكملاـن خالتـؤكـد من ى،قـنش  ـذ ســــــــــــــف اـ  تـديـذ الميـن  اللناـننيـ  قخ تمنرمـن ب
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المصرأ به لحسلح  قخ األ تدة كات الصل  ىلا لنانو  ن طريق ال حر، تحتفظ القفة ال حري  ب ةث سفن     ر 
ال حر  لا مدار الســـــــــن   طفا، ق،ن  األســـــــــنفا. خقشـــــــــ ر في التق يم ىلا ىحراج بمت التقد  فيمن يتصــــــــــذ   في

  قخ، ســـــف ات ن لنانن ت ن بفجـــــفامن جـــــنلحت ن ل بحنر  بنلت فير التقاي لمح نت الرا ار الســـــنحلي ، خالا ا تمن
.  2020 ن   ، خيعـفا طنقم السـف ا  ال نل   ”طرابلا  للتدريم بادش ا تمن من في2019خ  2018 نمي  في

خمن قجذ الفجــــف، ىلا ختــــع نانلي اســــتراتيسي يتم ذ في نقذ مســــقخلينت األمم المتحدة تدريسين ىلا حبفم   
القفات ال حري  اللنانني  الم ــــــنر   في  ملينت اال ترار ال حرف جا ن ىلا جام مع القفة ال حري   لنانو، بدقت 

القفات   قو التـنبمـ  لقفة األمم المتحـدة المققتـ  في لناـنو لفترة تسرينيـ  مـدتاـن ســــــــــــــاـ  خاحـدة، من قجـذ التحقق من
ــنت(  لا تحمذ جزء من  ــقخلينت القفة ال حري  فيال حري  اللنانني  قن رة )مااين خمن ح ا الماصــــــــ ق نا   مســــــــ

 .ما ق  المملينت ال حري ، مع الحفنم  لا نفا اإل،قنا الت ر لي للقفة ال حري  خاحد من

خفي تــــــــــــفء مذ  الت فرات، قد تافو القفة ال حري  في ختــــــــــــع ،ســــــــــــم  لان بؤو تاقذ جزلين بمت  - 34
ري  اللنانني . خبذلك، ،مبن يفت قفا  القفة المســــــقخلينت المتملق  بمملينت اال ترار ال حرف ىلا القفات ال ح

ال حرـي  ىلا يما ســــــــــــــفن مع الحفـنم  لا القـدرة الت ــــــــــــــر ليـ  اإلجمـنليـ  بمـن ،بفـذ ىجراء  مليـنت الرجــــــــــــــد 
خاال ترار في ما ق  المملينت ال حري . خســــــــــــــ ت لم مذا الت فر مفاجــــــــــــــل  الساف  الرامي  ىلا بانء قدرات 

ــليم القين ة خالتحبم القفات ال حري  اللنانني . خيسرف    ذلك ختـــع جدخ، جماي ممزج للتدريم خجدخ، جماي لتسـ
فيمــن يتملق بممليــنت اال ترار ال حرف ىلا القفات ال حريــ  اللناــننيــ . خقســــــــــــــ ف، القفات ال حريــ ، ر م  فنـه 

لك ممتمدا بفجــفه جــنلحن ل بحنر، متانلك خبحنج  ىلا تسديد. خلذلك ، ذ اســتمرار الد م الدخلي، بمن في ك 
الـد م المقـد  من القفة المققتـ  خمن ال ــــــــــــــر ـنء ال اـنل  ن، كا قمميـ  بـنلرـ  لافـنلـ  جيـن ة قـدرات القفات ال حريـ  

 اللنانني ، مع تحق ق قدر  نش من االستدام .
 

 قخجه الافنءة المتحقق  ب ن قفة األمم المتحدة المققت  في لنانو خمبتم ماسق األمم المتحدة اللنؤ ل قخو لنانو  
خيق ف الماصــــــــراو الفاينو في ال م ت ن مان  متمنيزة في  ملامن ال فمي. ف د م الفريق الســــــــينســــــــي  - 35

التنبع لمبتم الماســــــــق اللنؤ  مذ الماســــــــق اللنؤ  لا الصــــــــم د االســــــــتراتيسي، في ح ن ،ممذ الفريق 
 لا الصـــــم د ال انلي   الســـــينســـــي التنبع للقفة المققت   لا   م  مذ رليا ال م   خقنلد القفة مع ال رف ن، ىمن

من ية، الماتــدى ال ة ي خفقــن لفال،ــ  القفة المققتــ . خفي ةــذ  ــد  تحقق خقا  الم إلطة  الاــنر،  لا  قخ
م خاليتاـن ، تفاجــــــــــــــذ القفة المققـت  تافـ ذ جميع جفانـ (2006) 1701نحف مـن   ـن ىلـيه مسلا األمن في قرار  

المتم ل  في اإلبقنء  لا خقا األ من، المدالي  خالحفنم  لا ب م  مســــتقرة خحما ، في مفاقع ماان امتدا  اللا 
األجر ، في ح ن ،ستلد  مبتم الماسق اللنؤ مسنييه الحم دة الستا نش سنذ لتسفي  المانجر السينسي  

فعـــــة  ن   م االســـــتقرار الســـــينســـــي خاألماي  ،خت ـــــسيع تســـــفيتان  (2006) 1701ال فيل  األمد في القرار  
االقتصــــــــــــن ف في لنانو لتمب ن النلد من االمت ن، اللتزامنته بمفجم القرار. خي تفيا من الممذ  -خاالجتمن ي  

ق ب ن مبتم الماسق اللنؤ خالقفة المققت  حمذ ال رف ن  لا ال  ففنء بناللتزامنت الفاقم   ل امن.الماسَّ

د ت  ــدة يــدمــنت ،مبن ف اــن  - 36 ق جرف تحل ــذ خاش للتاــنليف خالمفالــد في جميع مســنالت الــد م، خحــ 
ــني    ــتي  من جننم الاينو الذف يتمتع بم زة نســــــــ تحق ق قخجه  فنءة من ية، تفف ر القدرات اإل اري  خاللفجســــــــ

ــنو حل ــنء  لا كلـــك، طّ قـــع ال م تـ ــن. خباـ ــ  الـــد م اإل ارف ف اـ ــن القفة المققتـ ــدمـــنت تقـــد  بمفجناـ ــد،م اللـ ــ  لتقـ يـ
خاللدمنت ىلا مبتم ماســــــــق األمم المتحدة اللنؤ ل ــــــــقخو لنانو في المسنالت المتملق  بنل ــــــــقخو المنلي ، 
خالم ـــــــــترينت، خ ملينت ال ـــــــــ م، خالم نل نت، خالتصـــــــــرش في األجـــــــــف،، خاإلمدا ، خاللدمنت الاادســـــــــي ، 
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ــنلع، خالتاافلفجـين الم ـ  دانـي ، خيـدمـنت   م المر ـ نت، خالاـقذ السفف اـلدايلي، خاللـدمـنت ال نـي ، خنـقذ ال عــــــــــــ
خالتلليص السمر ي، خا ارة الممتلاـــنت، خا ارة المقف ، خاألمن. خقـــد قـــدمـــع القفة المققتـــ  يـــدمـــنتاـــن خ  ماــن 

 اإل ارف  لا الاحف األم ذ ىلا مبتم الماسق اللنؤ.

عـــــــــــن التمنخو خالتاســـــــــــ ق خت ن ، المملفمنت  لا الاحف األم ذ ب ن خ لا الصـــــــــــم د الفاي، جرى ق، - 37
ال م ت ن. خيسرف التاســــ ق بصــــف  رخت اي  ب ن رليســــي بم تي القفة المققت  خمبتم الماســــق اللنؤ، خت ــــنر  
األقســــن  الســــينســــي  في اجتمن نت مات م  إلجراء تق يمنت ختحل ةت م ــــتر   للملنطر، خاســــتا ــــنش الســــنذ 

ذ ختعــــــنفر الساف  من قجذ االســــــتفن ة من الد م المقد  من السانت الدخلي  المننح  ىلا السيا لزين ة التانم
اللنانني. خإلتــــفنء طنبع مقســــســــي قختــــ   لا التاســــ ق خالتمنخو، قن ــــر ماتدى اســــتراتيسي ب ن الماصــــرين 

ــ  ن لل م ت ن. خية، الفترة التي شــــــــــادت تصــــــــــن دا في التفترات في قخاير حي/ق ســــــــــ ا خ  ــينســــــــ قخالذ الســــــــ
ــنتمنر  ، تمنخنع ال م تنو  لا ماع ن ــــــــــفي الازاا خالتلةيف من حدة التفترات، بســــــــــنذ ماان 2019قيلف،/ســــــــ

المســــن ي الحم دة التام لي  لماســــق األمم المتحدة اللنؤ ل ــــقخو لنانو خاتصــــنالت القفة المققت  مع الا راء 
  ن طريق مفاءم  الل نبنت.السينس  ن خالمسبري ن المما  ن في  ذ من لنانو خاسرال ذ، خ ذلك 

خخاجـــــــلع القفة المققت  خمبتم الماســـــــق اللنؤ ت ـــــــسيع ات نا ناع ماســـــــق ىجاء السانت المننح ،  - 38
بسنذ ماان م نر تامن في الم نخرات مع السانت المننح  خمفاءم  الل نبنت ب ؤو التمادات المق ف   بد م 

 ي  خب ؤو تاف ذ حبفم  لنانو لاذ  االلتزامنت.ن ر الففي الامفكجي ختمزيز القفات ال حري  اللنانن
 

 الد م الت ر لي  
احتفى التق يم ق،عــــــــن  لا اســــــــتمرار للد م الت ــــــــر لي المقد  ىلا القفة المققت  في ســــــــين    مان  - 39

لاينننت األمم المتحدة في لنانو خالما ق  بادش االســتفن ة من الفرؤ التي تتيحان اإلجــةحنت اإل اري  التي 
ــي ، ،مبن تمزيز الترت  نت الحنلي  قجرا  ــينسـ ــينت السـ ــنسـ من األم ن المن . خمن ية، فام ملتلا الفال،نت خالحسـ

ب ن ال م نت  ن طريق ت ن ، قفعــذ الممنرســنت خالدرخ  المســتفن ة بادش ت ــسيع جين ة التمنخو في األجل ن 
لمققت  خمبتم الماســـــــــــق اللنؤ القصـــــــــــ ر خال فيذ. خمن ىو تتحســـــــــــن الحنل  األماي  في لنانو، ،مبن للقفة ا

،مـ دا الا ر ممـن في يـينرات ـبديـل  لمـ نني الممـذ في ب رخت، ـبنلتمـنخو مع  ـينـننت األمم المتحـدة األيرى،  قو
 بادش جين ة قخجه الافنءة. خيمبن ق،عن مفاجل  ت سيا  يبذ  انجر   م ال م   في القفة المققت .

ب اي  المســــبري  األســــنســــي  خالملصــــصــــ  خت ســــي امن لافنل  خيا ري تق يم ق اء خت ــــب ذ القدرات التم - 40
احتفنم ال م   بمزيع فمن، من قدرات النلداو المســـنمم  بقفات خاللدمنت المتمنقد  ل ان مع المدن  ن. خال تزا، 
مســــــــتفينت الممدات الرليســــــــي  في القفة المققت  جالدة مقنرن  بنالحتينجنت المحد ة في قحدث  راســــــــ  للقدرات 

. خيا ري تســــــــــــــفي  جميع الممدات المملف   للفحدات الزالدة المبت ــــــــــــــف  خاجالتان 2018ي ، في  ن   المســــــــــــــبر 
مذ رات التفنمم المفقم  ب ن القفة المققت  خالنلداو المسنمم  بقفات في ققري خقع ممبن. خقد ق لاع القفة  من

في المنل  من الممد، الممتن ،   50المققت  قو مذ  الممدات فنلعــــ   ن حنجتان، ختســــدَّ  تالفتان حنلين باســــ   
ري من ت من  ىلا الفطن. خاكا  ننع مذ  الممدات م لفب  بســنم ممني ر خطاي ، فيمبن للنلداو المســنمم  بقفات 
ــير    ــتا ــــــــا، في ىطنر تاســــــــ ق خ  ق مع القفة المققت ، ىمبنني  االحتفنم باذ  القدرات في ىطنر جــــــ قو تســــــ

 مم المتحدة قف تالف .الماصر الفطاي للد م  خو تانُّد األ

خ لا القفة المققتــ  قو تحــد تــدريسيــن من ا تمــن مــن  لا الممــدات المملف ــ  لحمم المتحــدة. خيا ري  - 41
شــ م الممدات المملف   لحمم المتحدة المتانلا ، في ح ن ت لم األمم المتحدة ىلا النلداو المســنمم  بقفات 
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   للفحدات خممدات متلصـصـ  تلني االحتينجنت الت ـر لي  الحصـفَ،  لا ممدات حدي   من الممدات المملف 
 المسبري  لل م  . خسفش تلصص األمم المتحدة المفار  المانس   للممدات المملف   للفحدات.

خيا ري ىجراء اســــتمرار تقاي لترت  نت الد م اإلقليمي  لتاافلفجين المملفمنت خاالتصــــنالت، خكلك ن را  - 42
ــنالت لاينننت األمم ىلا قو القفة المققت  ت ق ف  خرا منمن من ية، تفف ر يدمنت تاافلفجين المملفمنت خاالتصـــــــــــ

المتحدة اإلقليمي  )مبتم ماســــق األمم المتحدة اللنؤ ل ــــقخو لنانو، خقفة األمم المتحدة لمراض   فت االشــــت ن ،  
ــفريـن، خم مـ  األمم المتحـدة لمراض ـ  الاـدنـ  فريق  - لناـنو فريق المراقن ن في - خمبتـم الم مفث اللـنؤ ىلا ســـــــــــ

المراقن ن في السفالو( في ىطنر الايبذ اإلقليمي لل ـر  األخسـا. خسـي ـمذ االسـتمرار تحل ة للحلف، التاافلفجي  
 .الفمنل  خترت  نت الد م بادش تمزيز فمنلي  تاف ذ األمداش التي جدر بان تاليف لل م  

المنمل  خاحتينجنت ال م   خقخلفينتان ىجراء اســـــــــتمرار لمة  ختســـــــــتد ي المفاءم  الف يق  ب ن القفة   - 43
المفةف ن المدن  ن ،ؤيذ في اال ت نر قف ى ن ة ت ــــب ذ تسرف في ق قني جــــدخر التفجــــينت المقدم  في مذا 
ــ ا ر االســــــتمرار في جميع ر نلز ال م  ، خالد م  التقرير، بمن في كلك اســــــتلدا  التاافلفجينت السديدة. خســــ

ر لي. خيا ري اســــــــتمرار  يبذ شــــــــع     م ال م   التنبم  للقفة المققت  تحقيقن لةمت ن، ألحدث الفاي خالتـ ـــــــ 
 التفج انت المتملق  بنلد م الت ر لي.

خفي حدخ  المفار  المتنح ، يا ري   م الحنج  ىلا ىن ــــــنء قدرات في مسن، التل يا االســــــتراتيسي  - 44
ز التل يا االســتراتيسي خالت ــر لي المتانمذ لح من، التسنري  في مبتم رليا ال م  /قنلد القفة من قجذ تمزي

ــنمذ لتق يم األ اء، خالم زن   ــنمل  لمدة ق ن نت، بمن في كلك الا ن  ال ــــــــ ــي  ال ــــــــ خمفاءمته في النرامع الرليســــــــ
ــتراتيسي  لا ن  قخمفجن، خا ارة الملنطر، خاســـــــــتمراري  تصـــــــــريف األ من،،  القنلم   لا الاتنلع، خاإل ارة االســـــــ

 خالتل يا لل فارئ، خالمسنلذ الساسنني  خالن مي .
  

 مالحظات - خامسا 
ال يزا، اســــتقرار ما ق   ملينت القفة المققت  م ــــن في ةذ  يانمينت الازاا المتزايدة التمق د الســــنلدة  - 45

خلنانو، بسنذ  في الما ق  خ د  ىحراج تقد  سينسي في ممنلس  األس ني الانما  خراء الازاا القنلم ب ن ىسرال ذ 
ماان الفقا الدالم إلطة  الانر، خاحترا  الســــــــةم  اإلقليمي  للنانو خســــــــين ته، خترســــــــيم الحدخ ، خاقنم  حفار 
خطاي ،قف   لنانو خيمتلك جمنمه بادش ختــع اســتراتيسي   فنا خطاي . خال تزا، التفترات التي طن، قمدمن في 

ق بنلقدرات المســــــــــبري  لحزي هللا، خالازاا الســــــــــفرف، خالازاا الما ق ، خال ــــــــــفا ذ األماي  إلســــــــــرال ذ فيمن يتمل
الفلس  اي المستمر  خو حذ  فامذ رليسي  تق ر  لا استقرار الما ق  خاللا األجر ، مع بقنء   -اإلسرال لي  

ــرارتان  ــتمانش األ من، المدالي  ب ن ال رف ن، حتا خاو ان لقع شــــــــ ي ر   ر ماقفؤ يتم ذ في احتمن، اســــــــ
 ؤ.طريق الل   ن

خالا ح ن التفجـــــــــذ ىلا اتفن  نانلي ب ـــــــــؤو الحدخ  ب ن لنانو خاســـــــــرال ذ، خمن  ا  السيا اللنانني  - 46
ـقن ر  لا االنت ــــــــــــــنر في جافي لنـانو ـبؤ ـدا  قكنر بب  ر، ـفإو األن ــــــــــــــ ـ  الفـقنلـي  التي تقف  باـن القفة    ر 

م  خحلي  حنســــم  للتادل  في ســــين  مسنلي المملينت خاالتصــــن، ال تزا، تففر خســــ ل  ر ا خماع ضيّ  المققت  في
،ســــــاذ فيه اشــــــتمن، فت ذ التصــــــم د. خيرت ا نففك القفة المققت  ختمباان من مفاجــــــل  ق اء المان  المافط  بان 

ــم بقدراتان، خق تقد قو القفة المققت ، بمفقفان القفف، ال تزا، تـــرخري  للح لفل   خو ن ـــفء فراغ  ارت نطن ال يافصـ
 رخش  لا قرر الفاقع ختس ر في اتسن  خقا  الم إلطة  الانر ب ن لنانو خاسرال ذ.قماي ىلا قو تتر ر ال 
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خاكا   م مسلا األمن خقيـّد الليـنرات المن اـ  في مـذا التقرير خالمتملقـ  بتحق ق االســــــــــــــتفـن ة الم لا  - 47
ىســـرال ذ خالنلداو المســـنمم  قدرات القفة المققت ، ســـتندق األمنن  المنم  مانق ـــنت مع حبفم  لنانو خحبفم   من

بقفات. خيمبن النـدء ففرا  في اتلـنك ي فات قخليـ  نحف التاف ـذ، خيرج  قو تتن ن ا  ـنر  لا المفار  في  خرة 
 خمن بمدمن. 2022-2021الم زاني  للفترة 

تاف ذا خق تقد قو التفجــــــــــينت المقترح  في مذا التقرير ســــــــــتمزج قدرة القفة المققت   لا تاف ذ خاليتان   - 48
كنمة خفمنال. ب د قنه تسدر اإلشــــــــــــــنرة ىلا قو مذ  القدرة تتفقا ق،عــــــــــــــن ىلا حد  ن ر جدا  لا تفافر الد م 

، ( 2006) 1701خالتمـنخو الاـنمل ن من جـنـنم ال رف ن. خاناي ممتن الســــــــــــــتمرار التزا  ال رف ن بتافـ ذ القرار  
 ق  فممن ىلا مفاجل    مامن الانمذ للقفة المققت  ختمنخنامن التن  ممان ق انء تاف ذمن خاليتان.خ 
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