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 تشررررررررين األ ل   21خالل الفترة من    (2006)  1701تنفيذ قرار مجلس األمن    
 2021شباط فبراير  19إلى  2020أكت بر 

  
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  - أ ال   

منذ صدور تقريري السابق،  (2006)  1701يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار مجلس األمن  - 1
. (2020)  2539ن أحكام القرار (، بما م/ ذلك عS/2020/1110)  2020تشـرين الاان/ننوممبر  12المؤرخ 

ــتقرة  ــاق م/ لبنان، بقيل الحالي م/ من قي عمليال قوة األمم المتحدة المؤقتي م/ لبنان مسـ وم/ ظل تزايد المشـ
. ولم يحرز أي تقـدم نحو (2006) 1701بوجـ  عـام. ولم ينفـاذ ال رمـان باـد كـامـل التزامـاتبمـا بموجـ  القرار 

سرائيل.  التوصل إلى وقف دائم إل الق النار بين لبنان وا 
  

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

قنبلي مضـــــــــيئي أ لقل من جنو  ال    12تشـــــــــرين الاان/ننوممبر، شـــــــــاهدل القوة المؤقتي    14م/  - 2
األزرق بالقر  من الاباســــــيي )الق اق الشــــــرق/(. وســــــق  جميا القنابل المضــــــيئي ا انت/ عشــــــرة جنو  ال   

ئيل/ القوة المؤقـتي ـبهـن  اعتقـل مردا عبر جنو  ال   األزرق. وم/ هـذا الصــــــــــــــدد، أبلس جي  اـلدمـاق اإلســــــــــــــرا
تشــــــــــــــرين  17األزرق بـالقر  من ججر )الق ـاق الشــــــــــــــرق/(. ومتحـل القوة المؤقتـي تحقيقـا م/ الحـاد . وم/ 

قنبلي مضـــيئي أ لقل من جنو  ال   األزرق بالقر  من الاباســـيي   17الاان/ننوممبر، شـــاهدل القوة المؤقتي  
القنابل شـمال ال   األزرق. وم/ هذ  المناسـبي، أبلس جي  الدماق اإلسـرائيل/ القوة قنبلي من تلك  11وسـق ل  

 19المؤقتـي بـهنـ  اعتقـل موا نإين إســــــــــــــرائيليين م/ المن قـي، زعم أنبمـا متور ـان م/ تبريـ  الم ـدرال. وم/ 
بالقر  من  تشـــرين الاان/ننوممبر، شـــاهدل القوة المؤقتي امان/ قنابل مضـــيئي أ لقل من جنو  ال   األزرق

ســردا )الق اق الشــرق/(  وســق ل ســبا منبا شــمال ال   األزرق. وأبلس جي  الدماق اإلســرائيل/ القوة المؤقتي 
كانون  1تشــــرين الاان/ننوممبر و  28بهن  أ لق رصــــاصــــال باد رصــــد  أنشــــ ي مشــــبوهي م/ المن قي. وم/ 

لي مضـــــــيئي ام قنبلتين مضـــــــيئتين من موقا قنب  14يناير، على التوال/، شـــــــاهدل القوة المؤقتي إ الق   الاان/ن

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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https://undocs.org/ar/S/2020/1110
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


 S/2021/240 

 

2/22 21-03229 

 

مواقا جي  الدماق اإلســـــــــرائيل/ بالقر  من ميس الجبل )الق اق الشـــــــــرق/(، ســـــــــق  جميابا جنو  ال    من
األزرق. وم/ كلتا المناســبتين، أبلس جي  الدماق اإلســرائيل/ القوة المؤقتي بهن  منا عددا من األمراد من الابور 

شــبا نمبراير، شــاهدل القوة المؤقتي إ الق قنبلي مضــيئي من جنو  ال    16إلى جنو  ال   األزرق. وم/  
األزرق بالقر  من عر  الوزان/ )الق اق الشــــــــــــرق/(، ســــــــــــق ل جنو  ال   األزرق. وم/ وقل  حق، أبلس 

 جي  الدماق اإلسرائيل/ القوة المؤقتي بهن  أ لق تلك القنبلي بسب  نشا  مشبو  م/ المن قي.

ن الاان/ننوممبر، شــــــاهدل القوة المؤقتي جنودا تاباين لجي  الدماق اإلســــــرائيل/ وهم  تشــــــري   16وم/  - 3
ي لقون امان/  لقال ناريي من أســـــــلحي صـــــــ يرة م/ البوات باد أن اقتربل شـــــــاحني مجاري من ال   األزرق 

ماق الشــــمال بالقر  من مركبا )الق اق الشــــرق/(. وباد ذلك بوقل قصــــير، صــــوبل دبابي تاباي لجي  الد من
ــمال ال   األزرق. وم/  ــو  شــــ ــورتبا صــــ ــرائيل/ ماســــ ــمبر،  حظل القوة المؤقتي  13اإلســــ كانون األولنديســــ

مجموعي من جنود جي  الدماق اإلســـــــــرائيل/ بالقر  من حو  )الق اق الشـــــــــرق/(، أ لق أحدهم اال   لقال 
يرتدون مالبس مدنيي. ومتحل القوة البوات باد أن اقتر  من ال   األزرق من ناحيي الشــــــــمال أرباي أمراد  م/

كـانون الاـان/نينـاير، شـــــــــــــــاهـدل القوة المؤقتـي امـانيـي جنود تـاباين لجي   9المؤقتـي تحقيقـا م/ الحـاد . وم/ 
الدماق اإلســـــــــرائيل/ بالقر  من كفر شـــــــــوبا )الق اق الشـــــــــرق/(، أ لق أحدهم رصـــــــــاصـــــــــتين م/ البوات. وم/ 

ي جنود تاباين لجي  الدماق اإلســـــــرائيل/ أ لقوا رصـــــــاصـــــــتين  شـــــــبا نمبراير، شـــــــاهدل القوة المؤقتي االا  15
البوات باـد أن اقتر  رجالن يرـتدـيان اـياـبا مـدنـيي من ال   األزرق من ـناحـيي الشــــــــــــــمـال ـبالقر  من حو ،  م/

كــان أحــدهم يرم/ بــالحجــارة صــــــــــــــو  المن قــي الواقاــي جنو  ال   األزرق. وتتــابا القوة المؤقتــي جميا هــذ  
ــرائيل/ القوة المؤقتي بهن  أ لق  15ين. وم/  ال رم الحواد  ما ــرين الاان/ننوممبر، أبلس جي  الدماق اإلســــ تشــــ

البوات بالقر  من بليدا )الق اق الشــرق/( باد أن شــوهد شــ صــان يقتربان من الســيا  التقن/.   رصــاصــال م/
جي  الدماق   كانون األولنديســـــــــمبر، عندما أ لق 15ومتحل القوة المؤقتي أيضـــــــــا تحقيقا م/ حاد  وقا م/ 

ــب/ إلى جنو  ال   األزرق بالقر   ــبما ز عم،  لقال تحذيريي م/ البوات باد أن عبر صـــــــ ــرائيل/، حســـــــ اإلســـــــ
شــــــــبا نمبراير، أبلس جي  الدماق اإلســــــــرائيل/ القوة المؤقتي بهن  أ لق رصــــــــاصــــــــال  7ميس الجبل. وم/  من
    األزرق.ميس الجبل لردق أمراد عن الابور إلى جنو  ال البوات بالقر  من م/

وواصـــــــــلل القوة المؤقتي ماايني حواد  توجي  لجســـــــــلحي من جان  جي  الدماق اإلســـــــــرائيل/ والجي    - 4
اللبنان/ عبر ال   األزرق، مما تت ل  م/ كاير من األحيان بذل جبود من جان  القوة المؤقتي لت فيف التوتر،  

رين الاان/ننوممبر، مصــــلل القوة المؤقتي بين تشــــ   10بوســــائل منبا الفصــــل بين ال رمين على أر. الواقا. وم/  
ال رمين بالقر  من عديســــي )الق اق الشــــرق/(، باد أن صــــوبل دبابي تاباي لجي  الدماق اإلســــرائيل/ ماســــورتبا 

منبم مســـــــــــــلحين بقــاذمــال للقنــابــل  3جنــديــا تــاباين للجي  اللبنــان/، كــان  20نحو مجموعــي تتكون من حوال/ 
رتدون مالبس مدنيي. ووج  با. جنود الجي  اللبنان/ أســـــــلحتبم نحو الدبابي. وم/  الصـــــــارو يي، واالاي أمراد ي 

كانون األولنديســــــــــــمبر، وجبل دبابي تاباي لجي  الدماق اإلســــــــــــرائيل/ بالقر  من ميس الجبل ماســــــــــــورتبا    23
على   شـــــــــــــمـال ال   األزرق نحو من قـي كـان يقف ميبـا أمراد من الجي  اللبنـان/ والقوة المؤقتـي، وباـد ذلـك  من 

ــتارا د انيا جادر   الفور، وج  أحد جنود الجي  اللبنان/ قاذمي للقنابل الصــــارو يي نحو الدبابي. منشــــرل الدبابي ســ
كـانون األولنديســـــــــــــمبر، مصــــــــــــــل أمراد القوة   30المن ـقي م/ أعـقاـب  أمراد الجي  اللبـنان/ ام القوة المؤقـتي. وم/ 

تاباي لجي  الدماق اإلســــــــرائيل/ ماســــــــورتبا نحو من قي كان المؤقتي بين ال رمين م/ مركبا باد أن وجبل دبابي 
يقف ميبا عدة أمراد من الجي  اللبنان/ والقوة المؤقتي، وكذلك  مســــي أمراد يرتدون مالبس مدنيي، وصــــو  على  

ــرائيل/. وم/   ــارو يي وبندقيي ةليي نحو جي  الدماق اإلسـ   26إار ذلك جنود من الجي  اللبنان/ قاذمي للقنابل الصـ
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ــرائيل/ ما دبابتين وجنودا من الجي   كان  ــاهدل القوة المؤقتي جنودا تاباين لجي  الدماق اإلســ ون الاان/نيناير، شــ
اللبنان/ م/ مواقا دماعيي وهم يصوبون أسلحتبم نحو باضبم باضا عبر ال   األزرق بالقر  من ميس الجبل.  

حملون أجبزة تصــــوير مبنيي، شــــمال ال    وشــــاهدل القوة المؤقتي أيضــــا أمرادا يرتدون مالبس مدنيي، باضــــبم ي 
شـــــبا نمبراير، مصـــــلل    5دقيقي من ذلك. وم/  90األزرق. وانســـــح  جي  الدماق اإلســـــرائيل/ من المن قي باد 

القوة المؤقتــي بين ال رمين بــالقر  من ميس الجبــل، عنــدمــا وجــ  جنود من جي  الــدمــاق اإلســـــــــــــرائيل/ وجنود  
 .م باضا عبر ال   األزرق الجي  اللبنان/ أسلحتبم تجا  باضب  من 

و الل الفترة المشـــــــــــمولي بالتقرير،  لصـــــــــــل القوة المؤقتي إلى أن  ريقا ترابيا بالقر  من عديســــــــــي  - 5
عبر جنو  ال   األزرق م/ موقاين م/ من ـقي ـلدل لبـنان تحفظـال بشــــــــــــــهنبـا. وـبتلحـا  من القوة المؤقـتي  ـقد

اللبنان/ لدل بلديي عديســـــــــــــي الت/ شـــــــــــــرعل م/ إعادة لماالجي هذين ا نتباكين لل   األزرق، تد ل الجي   
كانون الاان/نيناير. وتواصل القوة المؤقتي وجودها ألجرا. الرصد وا تصال بالتنسيق   28تاديل ال ريق م/  

 ال رمين من أجل كفالي البدوت  الل األش ال ال رقيي التصحيحيي. ما

/ ســبل الوصــول إلى المواقا ذال الصــلي ميما وعق  تيســير الجي  اللبنان/ وجي  الدماق اإلســرائيل - 6
 2020ة نأجســــــــــــــ س  25تموزنيوليــــ  و  27يتالق بــــانتبــــاك/ وقف األعمــــال القتــــاليــــي اللــــذين وقاــــا م/ 

ــل (، أنبـــل القوة المؤقتـــي تحقيقـــاتبـــا م/ الحـــاداي S/2020/1110من الوايقـــي  4-2الفقرال  )انظر ن وأ لاـ
ال رمين على نتائجبا. ولم تتمكن القوة المؤقتي من إابال ادعات جي  الدماق اإلســـــرائيل/ وقوق محاولي تســـــلل 

تموزنيولي . وميما يتالق بحاد   27عبر ال   األزرق من شــــــــــمال  إلى جنوب  قبل قصــــــــــف  كفر شــــــــــوبا م/ 
شــــــــــــمال ال   األزرق، بت الق نيران  ة نأجســــــــــــ س، أكدل القوة المؤقتي أن تبادل إ الق النار بدأ من 25

قناصــــــينأســــــلحي صــــــ يرة من من قي حو  إلى من قي المنارة جنو  ال   األزرق، وأعقب  إ الق نار انتقام/ 
جان  جي  الدماق اإلســرائيل/ اســتبدف عدة مواقا تاباي لجمايي أ ضــر بال حدود شــمال ال   األزرق.  من

ل/ تشــــــــــــــرين  16وم/ رســــــــــــــــالتين مت ـــابقتين مؤر تين  الاـــان/ننوممبر، موجبتين إلى رئيس مجلس األمن وا 
(S/2020/1120 ذكر الممال الدائم إلســــرائيل أن ،)” هذين هما[ أهم هجومين شــــنابما حز  اى على الجنود[

ــبر األ يرة ــرائيليي م/ األشــ ــرائيليين والمواقا اإلســ ــالت “اإلســ   كانون الاان/ن  29ين مت ابقتين مؤر تين . وم/ رســ
لى ) للبنـان   (، ذكرل الممالـي الـدائمـيA/75/732–S/2021/104ينـاير، موجبتين إلى رئيس مجلس األمن وا 

 تموزن 27اإلســـــــــــرائيليي بهن حز  اى بادر ببجوم من شـــــــــــمال ال   األزرق بتاري    صـــــــــــحي للمزاعم ”أن  
 .“2020ة نأجس س  25و  2020 يولي 

ــرائيل/  رق المجال الجوي اللبنان/ م/ انتباك للقرار  - 7 ــل جي  الدماق اإلســـــــ  (2006)  1701وواصـــــــ
ــيادة ا ــرين األولنأكتوبر إلى   21للبنانيي. مف/ الفترة من وللســــــــ ــجلل القوة المؤقتي   19تشــــــــ ــبا نمبراير، ســــــــ شــــــــ

ــاعي و   758انتباكا للمجال الجوي، بلس مجموعبا  333 ــت املل ال ائرال   11ســـ دقيقي من وقل التحليق. واســـ
مجـال الجوي م/ المـائـي من تلـك ا نتبـاكـال. وان ول حـا ل  رق ال 77المســــــــــــــيرة من دون  يـار م/ نحو 

كانون  12األ رل على اســتامال  ائرال مقاتلي أو  ائرال مجبولي النوق. وم/ رســالتين مت ابقتين مؤر تين 
ل/ ) (، ذكرل الممالــي الــدائمــي A/75/714–S/2021/51الاــان/نينــاير، موجبين إلى رئيس مجلس األمن وا 

ــتبا [ األجوات اللبنانيي، على نحو ”للبنان أن  ــت الع/ أو الحرب/، ]اســــ ــوات ا ســــ ــرائيل/، ســــ  يران الادو اإلســــ
 .“مقلق واستفزازي وي ره  اللبنانيين م/ كامي المنا ق المههولي من البد

 ائرة بال  يار تاباي ”ل/ أن  أســـــــــق   تشـــــــــرين الاان/ننوممبر، ذكر جي  الدماق اإلســـــــــرائي   10وم/  - 8
تشــرين الاان/ننوممبر، اكتشــفل القوة المؤقتي  ائرة مســيرة  24. وم/ “لحز  اى د لل من لبنان إلى إســرائيل

https://undocs.org/ar/S/2020/1110
https://undocs.org/ar/S/2020/1120
https://undocs.org/ar/A/75/732
https://undocs.org/ar/S/2021/104
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/A/75/714
https://undocs.org/ar/S/2021/51
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من دون  يار تحلق م/ اتجا  الشــــــمال الشــــــرق/، وســــــق ل ال ائرة شــــــمال ال   األزرق بالقر  من قلياال 
كـانون الـاان/نيـناير، ذكر جي    22قـتي لم تاار على أي ح ـام. وم/ )الق ـاق الشــــــــــــــرق/(. جير أن القوة المؤ 

بالقر   “أســــــــــــــق   ائرة بال  ـيار د ـلل من لبـنان إلى المجـال الجوي اإلســــــــــــــرائيل/”الدماق اإلســــــــــــــرائيل/ أن  
كيبوتز حـــانيتـــا، جنو  علمـــا الشــــــــــــــاـــ  )الق ـــاق ال رب/(. ولم تاـــاين القوة المؤقتـــي هـــذا الحـــاد . وم/  من
أســـــــــــق   ائرة بال  يار تاباي للادو اإلســـــــــــرائيل/ د لل المجال الجوي ”ر، قال حز  اى إن  شـــــــــــبا نمبراي  1

 . ولم تااين القوة المؤقتي هذا الحاد .“اللبنان/  ار  بليدا

وواصــــــلل القوة المؤقتي ا تصــــــال والتنســــــيق ما ال رمين لنزق متيل التوتر على  ول ال   األزرق  - 9
شـــــبا نمبراير،  19تشـــــرين األولنأكتوبر إلى  21. وم/ الفترة من (2006) 1701  وتهكيد أهميي احترام القرار
ـلل القوة المؤقـتي   رـقا برـيا من جـاـن  مـدنيين لبـنانيين عبروا إلى جنو  ال   األزرق، ومن بينبـا   328ســــــــــــــجا

 رقا من جان  مدنيين  71ي م/ من قي مزارق شــــــــــباا، وكذلك  رقا من جان  رعاة ومزارعين،  اـصـــــــــ  229
ــاي  بالقر  من بليدا. وم/  ــاهدل القوة امانيي جنود   13كانوا م/  ريقبم إلى بئر شـــــ كانون الاان/نيناير، شـــــ

من الجي  اللبنان/، كان باضـبم مسـلحين، يابرون إلى جنو  ال   األزرق بالقر  من كفر شـوبا م/ اال  
ــبال م تلفي  ما التقا  صـــــــــــــور للمن قي الواقاي جنو  ال   األزرق. وعق  تحذير من القوة المؤقتي، مناســـــــــــ

ــمال ال   األزرق. وم/  ــرائيل/ القب. على راق  12عادوا إلى شــ كانون الاان/نيناير، ألقى جي  الدماق اإلســ
 تين عبر إلى جنو  ال   األزرق بالقر  من بســــــــــــ رة )الق اق الشــــــــــــرق/(. وم/ رســــــــــــالتين مت ابقتين مؤر 

ل/ ) 13 (، أبل ـل المماـلي A/75/717–S/2021/78كـانون الـاان/نيـناير، موجبين إلى رئيس مجلس األمن وا 
تتما متاباي الموضــــــــــــــوق بالتنســــــــــــــيق ما قوة األمم المتحدة المؤقتي ”الدائمي للبنان عن هذا الحاد  وذكرل أن   

كانون الاان/نيناير، يســـــرل القوة المؤقتي، بالتنســـــيق ما لجني الصـــــلي  األحمر الدوليي،  15. وم/ “لبنان م/
 المؤقتي جاريا.عودة الراع/ إلى لبنان. وما زال تحقيق القوة 

ــامــي إلى انتبــاكــال ال   األزرق الت/  حظتبــا القوة المؤقتــي، أبلس الجي  اللبنــان/ القوة  - 10 وبــاإلضـــــــــــــ
تشــرين الاان/ننوممبر بهن  اعتقل ملســ ينيا عبر إلى شــمال ال   األزرق بالقر  من الضــبيرة  15المؤقتي م/  

أبلس جي  الدماق اإلســرائيل/ القوة المؤقتي بهن  أحب  تشــرين الاان/ننوممبر،  28و   18)الق اق ال رب/(. وم/ 
محـاو ل عبور إلى جنو  ال   األزرق من جـاـن  موا نين ســــــــــــــودانيين ـبالقر  من من قـي عيـتا الشــــــــــــــاـ  

تشــــــــــــــرين الـاان/ننوممبر، أبلس الجي  اللبـنان/ القوة المؤقـتي  28)الق ـاق ال رب/( وم/ موقا جير محـدد. وم/ 
ــود ــرل بهن  اعتقل موا نين ســــــ انيين لمحاولتبا الابور إلى جنو  ال   األزرق بالقر  من ميس الجبل. ويســــــ

ــبا أبقار عبرل إلى جنو  ال   األزرق م/    كانون الاان/ن  24القوة المؤقتي، بالتنســـيق ما ال رمين، إعادة سـ
 يناير م/ من قي الوزان/ )الق اق الشرق/(. ومتحل القوة المؤقتي تحقيقا م/ الحاد .

ل جي  الدماق اإلســــــــرائيل/ احتالل الجزت الشــــــــمال/ من قريي ججر ومن قي متا مي لبا تقا وواـصـــــــ  - 11
لتيسـير انسـحا    2011شـمال ال   األزرق. وما أن حكومي لبنان رحبل بمقتر  القوة المؤقتي المقدم م/ عام 
 جي  الدماق اإلسرائيل/ من المن قي المحتلي، لم ترد باد حكومي إسرائيل على المقتر .

ــاعــدة على الحفــاظ على  لو المن قــي الواقاــي بين ال   األزرق ونبر اللي ــان/  - 12 ومن أجــل المســـــــــــــ
األمراد المســـــــــــــلحين جير المهذون ببم ومن األعتدة واألســـــــــــــلحي جير المهذون ببا، احتفظل القوة المؤقتي،  من

ــ  قتي م/ المتوس ، وأجرل نق ي تفتي  مؤ  129نق ي تفتي  دائمي و   16بتنسيق وايق ما الجي  اللبنان/، بــ
 عمليي مضادة إل الق الصواري  م/ المتوس  كل شبر. 357

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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مناسـبي. وان ول جميا  317وشـاهدل القوة المؤقتي أسـلحي جير مهذون ببا م/ من قي الامليال م/  - 13
تشــــــرين الاان/ننوممبر، شــــــاهدل  13هذ  الحواد  على أســــــلحي صــــــيد، ميما عدا أرباي الحواد  التاليي. م/ 

دوريي تاباي لفريق مراقب/ لبنان شــ صــا يوج  بندقيي بدون م زن ذ يرة نحو ســائق ســيارة أ رل م/ عين إبل 
كانون األولنديســـــــــــمبر، شـــــــــــاهدل القوة الموقتي ســـــــــــباي أمراد، أحدهم يحمل بندقيي  1)الق اق ال رب/(. وم/ 

، شـــــاهدل القوة الموقتي كانون األولنديســـــمبر 1، قر  ال   األزرق بالقر  من ججر. وم/ M16 راز   من
كانون    27، بالقر  من عيترون )الق اق ال رب/(. وم/ AK-47شـــــ صـــــين، أحدهما يحمل بندقيي من  راز  

، بالقر  من راميي AK-47الاان/نيناير، شــــــاهدل القوة المؤقتي شــــــ صــــــين، أحدهما يحمل بندقيي من  راز  
 ميا الحواد  األرباي.)الق اق ال رب/(. وأبل ل القوة المؤقتي الجي  اللبنان/ بج

، حـامظـل القوة المؤقتـي على نســــــــــــــق عمليـاتبـا ووجودهـا الواضــــــــــــــ  (2020) 2539وعمال بـالقرار  - 14
نشــا ا تنفيذيا عســكريا شــبريا، بما م/ ذلك  13 497جميا أرجات من قي الامليال، وأجرل م/ المتوســ   م/

م/ المائي من األنشــــ ي  4دوريي. وشــــاركل امرأة واحدة على األقل من أمراد حفظ الســــالم م/ حوال/  6 281
التنفـيذـيي الاســــــــــــــكرـيي الت/ قـامـل ببـا الباـاي. واحتفظـل الـدورـيال الراكـبي والراجلـي والجوـيي للقوة المؤقـتي بوجود 

مرل دوريال ا ســـــــــــت الق الجوي موق عمليات/ م/ جميا البلدال والقرل الواقاي م/ من قي الامليال. واســـــــــــت 
ــي واألراضــــــــــــــ/ الملوـاي  المـنا ق الت/ يتاـذر وصــــــــــــــول اـلدورـيال البرـيي إليبـا، بمـا م/ ذـلك األمالك ال ـاصــــــــــــ
بالمتفجرال من م لفال الحر  أو األل ام المضــــادة لجمراد. ورجم مراعاة التدابير الوقائيي الناجمي عن جائحي 

عمليال القوة المؤقتي الت/ نفذل بتنســـــيق وايق ما الجي  اللبنان/  (، ظلل  19-مر. ميروس كورونا )كوميد
،  فضــــــل القوة المؤقتي أنشــــــ تبا 19-م/ المائي. وبســــــب  التدابير التقييديي المتصــــــلي بكوميد 15عند نســــــبي  

  كانون الاان/نيناير، علاق الجي  اللبنان/ أنشـــــــــــ ت  التدريبيي، 14م/ المائي تقريبا. ومنذ  6التنفيذيي بنســـــــــــبي 
 بينما ما زالل مسيرال التواصل ما المجتماال المحليي مالقي.

ورجم ال لبال المتكررة، لم ت ت  باد للقوة المؤقتي إمكانيي كاملي للوصول إلى الاديد من المواقا الت/  - 15
ــر بال حدود. وما أن حريي تنقل القوة المؤقتي احت رمل  تاير ا هتمام، بما م/ ذلك با. مواقا جمايي أ ضــــــ
 م/ ماظم الحا ل، متن القوة واجبل با. القيود م/ تنقلبا، على النحو المبين بتفصيل م/ المرمق األول.

وواصــــــــــــــلـل القوة البحريـي التـاباـي للقوة المؤقتـي القيـام بامليـال ا عترا. البحري م/ م تلف أرجـات  - 16
الت/  373/ بتفتي  جميا السفن الـــ سفيني. وقام الجي  اللبنان  2 192من قي الامليال البحريي، إذ استوقفل  

 أحالتبا القوة المؤقتي للتفتي  وأ لى سبيلبا.

دورة  216وواصــــــــــــــلـل القوة المؤقتـي دعم جبود بنـات قـدرال بحريـي الجي  اللبنـان/ من  الل إجرات  - 17
والرصــــــــد تدريبيي وتدريبا عمليا، والتمرن ماا على الماايير التشــــــــ يليي المشــــــــتركي ال اصــــــــي بهنشــــــــ ي القيادة 
تشـرين   25واسـتيقاف السـفن. وشـمل ذلك إجرات أول تدري  متقدم على تكامل عمليال ا عترا. البحري م/  

الاان/ننوممبر. وما زالل الدورال التدريبيي الت/ تت ل  الحضــــــور الشــــــ صــــــ/ مالاقي بســــــب  القيود المتصــــــلي 
 .19-بجائحي كوميد

ن كان ذلك بوتيرة وواصـل الجي  اللبنان/ والقوة المؤقتي تواصـل - 18 بما م/ إ ار الحوار ا سـتراتيج/، وا 
. وساعدل القوة المؤقتي الجي  اللبنان/ م/ وضا     19-أقل بسب  القيود المفروضي بسب  جائحي كوميد

لمفبوم تدري  الكتيبي النموذجيي وتحســــــــــــين موقا التدري  الذي حدد م/ شــــــــــــواكر )الق اق ال رب/(. وأنجزل 
 تجديد مقر الكتيبي النموذجيي م/ صربين )الق اق ال رب/(.ال  وال التحضيريي ل
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 ترتيبات األمن  االتصال - باء 
كــانون األولنديســـــــــــــمبر   7تشـــــــــــــرين األولنأكتوبر و  27عقــدل القوة المؤقتــي اجتمــاعــال االايــي م/  - 19
.  19- مرضـتبا جائحي كوميد كانون الاان/نيناير بصـي ي مصـ ارة وعدد أقل من المشـاركين بسـب  القيود الت/  2 و 

وواصـلل القوة المؤقتي أنشـ تبا المنتظمي م/ مجال ا تصـال والتنسـيق ما ال رمين، بالحضـور الشـ صـ/ وعبر 
اإلنترنل. وواصـــــلل البااي أيضـــــا تواصـــــلبا الانائ/ الجاري ما ال رمين واســـــتاملل الليي الاالايي األ راف لحل  

 .مناقشال المتالقي بوضا عالمال على ال   األزرق المسائل ال الميي، بوسائل منبا تنشي  ال 

، اســـــــــتؤنفل 2017وباد أن ظلل عمليي وضـــــــــا الاالمال على ال   األزرق مالقي منذ أيارنمايو  - 20
ــرين الاان/ننوممبر، حي  انتبى الجي  اللبنان/ من التحقق من   16الامليي م/  عالمي من عالمال  21تشــــــــــ

األولنديســـمبر. وحال القوة المؤقتي جي  الدماق اإلســـرائيل/ على إكمال  كانون 21ال   األزرق المتبقيي م/  
التحقق من عالمات  الامان/ المتبقيي. وتمشـــــيا ما توصـــــيال النظام الشـــــامل للت  ي  وتقييم األدات، واصـــــلل 

 القوة المؤقتي تجديد عالمال ال   األزرق القائمي.

إلنشـــــــات مكت  اتصـــــــال للقوة   2008تي المقدم م/ عام ورجم موامقي إســـــــرائيل على مقتر  القوة المؤق - 21
 المؤقتي م/ تل أبي ، ما زال إنشات هذا المكت  مسهلي مالاقي.

وومقا لمبادرة الامل من أجل حفظ الســــالم، واصــــلل القوة المؤقتي، من  الل مشــــاريا األار الســــريا  - 22
مـي بقوال، تقـديم اـلدعم م/ مجـال بـنات الاســــــــــــــكري المموـلي من البـلدان المســــــــــــــاه -ومـبادرال التاـاون المـدن/ 

القدرال إلى الســــــــــــل ال الو نيي، بما م/ ذلك قوال األمن الدا ل/، ودعمل جبود الســــــــــــل ال المحليي لمنا 
. وشـمل هذا الدعم التبرق بمادال الحمايي الشـ صـيي، وتدري  الااملين ال بيين على 19-انتقال مر. كوميد

جرات الفحوص،  وتدابير الحجر الصح/. الكشف عن الفيروسال، وا 

ــل القوة المؤقتي دعم تنفيذ القرار   - 23 ــائل  (2000) 1325وتواصــــ ــالم واألمن، بوســــ المتالق بالمرأة والســــ
امرأة  الل  351 مردا من األمراد الاســـــــــكريين والمدنيين التاباين للقوة المؤقتي، بمن ميبم 5 015منبا تدري  

الفترة المشــــــمولي بالتقرير. ويواصــــــل قادة الق اعال وقادة الكتائ  التاباون للقوة المؤقتي اســــــتيفات ماايير أدات 
قتي تنفيذ   ي عمل ، تدعم القوة المؤ (2020)  2539محددة تتالق بالمرأة والســالم واألمن. وتمشــيا ما القرار  

 ، بوصف  عضوا م/ لجان التنسيق ال مس لل  ي.(2000) 1325لبنان الو نيي األولى لتنفيذ القرار 
 

 نزع سالح الجماعات المسلحة -جيم  
ــلحي.  - 24 وما زال حز  اى ياترف علنا بهن  لم ي حرز أي تقدم ميما يتالق بنزق ســــــال  الجماعال المســــ

لدي  قدرال عســــــــــــــكريي. وما زال احتـفاظ حز  اى وجمـاعال أ رل بهســــــــــــــلحـي  ار  ن ـاق ســــــــــــــي رة الدولي، 
 أراضيبا. ، ياوق قدرة الدولي على ممارسي كامل سيادتبا وسل تبا على(2006) 1701انتباك للقرار  م/

المقاومي لديبا ”كانون األولنديسمبر، صر  األمين الاام لحز  اى، حسن نصر اى، بهن   27وم/  - 25
... ويمكننا ضـــــــر  جميا األهداف  الن ضـــــــاف عدد القذائف الدقيقي الت/ كانل تملكبا م/ الاام الماضـــــــ/

 .“المبمي دا ل الكيان اإلسرائيل/

ل/   16مت ابقتين مؤر تين وم/ رســـــالتين  - 26 تشـــــرين الاان/ننوممبر، موجبتين إلى رئيس مجلس األمن وا 
 (S/2020/1120  ذكر الممال الدائم إلســــــــرائيل أن حز  اى واصــــــــل ،) ” بجنو    ت ل ل  ووجود  الاســــــــكري ...

ا   إلسـرائيل وموا نيبا محسـ ، بل أيضـا لشـا  لبنان، الذي يت ذ هذا الوضـا ال  ير يشـكل تبديد ” وأن  “ لبنان 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2020/1120
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من الصـــــــــواري  والبنى التحتيي  130  000من  حز   اى دروعا بشـــــــــريي لحمايي ترســـــــــانت  الت/ تضـــــــــم أكار من 
كل  امس  ” كانون الاان/نيناير، قال رئيس أركان جي  الدماق اإلسـرائيل/، أميف كوشـام/،   26. وم/  “ الاسـكريي 

إننا سنباجم األهداف الاسكريي،  ” ، وأضاف قائال  “ م/ لبنان هو إما مستودق للقذائف أو مستودق للصواري  منزل 
 .“ ولكن إذا كان صاروخ من الصواري  مرتب ا بمنزل، متن  يصنف م/  اني األهداف الاسكريي 

ل الفترة عمليــي اعتقــال متصــــــــــــــلــي بــاإلرهــا   ال 24ونفــذ الجي  اللبنــان/ وقوال األمن الــدا ل/  - 27
، بما م/ ذلك اعتقال مشتب  م/ انتساببم إلى تنظيم 2021شبا نمبراير   19تشرين األولنأكتوبر إلى  21 من

 الدولي اإلسالميي م/ الاراق والشام.

وم/ شـــــــرق لبنان وشـــــــمال ، تحولل عدة منازعال شـــــــ صـــــــيي إلى حا ل إ الق نار، مما أســـــــفر  - 28
ــا )من بينبم  فالن( وج  33مقتل  عن حالي على األقل من المنازعال  16ة رين. وان ول   78ر   شـــــــــ صـــــــ

 البرمل، شرق لبنان، على است دام قنابل صارو يي. -الش صيي الت/ وقال م/ بالبك 

كانون األولنديســــــمبر، أمر مجلس الدماق األعلى بات اذ تدابير أمنيي أكار تشــــــددا لمواجبي  3وم/  - 29
كانون الاان/نيناير، ق تلل  جئي ســـوريي  1لججرا. ا حتفاليي. وما ذلك، م/ انتشـــار األســـلحي واســـت دامبا 

  كانون الاان/ن 1م/ بالبك، شـــــرق لبنان، على إار إ الق نار احتفال/. وم/ حاد  منفصـــــل وقا أيضـــــا م/  
يناير، أصـــــــــــيبل بهضـــــــــــرار  ائرة مدنيي كانل واقفي م/ م ار رميق الحريري الدول/ م/ بيرول عق  إ الق 

 احتفال/. نار

وظلل الحالي األمنيي م/ م يمال الالجئين الفلس ينيين م/ جميا أرجات لبنان مستقرة، رجم اإلبالغ  - 30
عن وقوق حواد  متفرقي م/ م يم/ عين الحلوة والميي ميي. ولم ي حرز تقدم م/ تفكيك القواعد الاســكريي الت/ 

 قيادة الاامي ومت  ا نتفاضي.ال -ما زالل تحتفظ ببا الجببي الشابيي لتحرير ملس ين 
 

 حظر ت ريد األسلحة  مراقبة الحد د -دال  
لل مســــهلي تاير اتواصــــلل مزاعم تشــــير إلى نقل أســــلحي إلى جبال مســــلحي جير تاباي للدولي وما ز  - 31

 (2006)  1701قلقا شــــــــــــديدا. مف/ حال ابول عمليال نقل من هذا القبيل، متنبا ســــــــــــتشــــــــــــكل انتباكا للقرار  
ــا  )انظر ــلحي مه ذ الجد، متنبا ليســــــل م/ وضــــ المرمق الاان/(. وما أن األمم المتحدة ته ذ مزاعم نقل األســــ

 التحقاق منبا بشكل مستقل. من كانبايم

ــارة إلى الفقرة   - 32 ــرين الاان/ننوممبر  12من تقريري المؤرخ  36وباإلشــــ (، S/2020/1110)  2020تشــــ
جمبوريي  أيلولنســـبتمبر،  الل المناقشـــي الســـنويي للجمايي الاامي، وم/ إ ار حق الرد وصـــف ممال  29م/ 

إيران اإلســالميي ا دعاتال الت/ قدمتبا إســرائيل ضــد بلد  بهنبا با لي و  أســاس لبا من الصــحي. وأشــار إلى 
انتباك النظام اإلســــــرائيل/ لكرامي الفلســــــ ينيين وجيرهم من الار  الذين يايشــــــون تحل ا حتالل، م/ انتباك  

كذلك اســــــتمرار احتالل  ألرا. م/ الجو ن الســــــوري صــــــارخ للقانون الدول/ وتجاهل لقرارال األمم المتحدة، و 
 (.A/75/PV.15وجزت من لبنان )انظر 

كانون األولنديســـــــمبر، صـــــــر  األمين الاام لحز  اى، حســـــــن نصـــــــر اى، بهن حز  اى   27وم/  - 33
كانون   3. وم/  “ن بلدنا وقد اســـــت دمنا  م/ حر  تموزنيولي اســـــتلم ]قذيفي[ كورنيل من الســـــوريين للدماق ع”

...   ... إلى لبنان، كان يج  على  عندما قدمل إيران قذائف”الاان/نيناير، صــــــــــر  الســــــــــيد نصــــــــــر اى بهن  
 .“الشا  اللبنان/ الدماق عن لبنان

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2020/1110
https://undocs.org/ar/A/75/PV.15
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 يي السوريي.وتواصلل أنبات تفيد بمشاركي حز  اى م/ القتال الجاري م/ الجمبوريي الارب  - 34

وظلل الحدود بين لبنان والجمبوريي الاربيي الســــوريي م لقي بســــب  القيود المفروضــــي بســــب  جائحي  - 35
ــتاناتال محدودة. جير أن  اســـتمر اإلبالغ عن عمليال التبري  عبر الحدود، بما م/ ذلك 19-كوميد ، ما اسـ

ــي. وم/  ــدقيق واألدويـ ــانون األولنديســــــــــــــمبر،  13تبريـــ  الوقود والـ ــال كـ ــان/، م/ عوينـ ــل الجي  اللبنـ اعتقـ
موا نـا ســــــــــــــوريـا إلى دا ـل لبنـان. وم/ إ ـار  27محـامظـي عكـار، أرباـي لبنـانيين كـانوا يحـاولون تبريـ   م/

كــانون الاــان/نينــاير، م/ البرمــل، ألقى الجي  اللبنــان/ القب. على االاــي  2عمليــال مكــامحــي ا تجــار، م/ 
صابي ة ر.لبنانيين كانوا قد أ لقوا النار على مر   كبي عسكريي، مما أسفر عن مقتل جندي وا 

ومفوضــــــــيي األمم المتحدة لشــــــــؤون الالجئين على بامليي نقل واحدة عن  ريق البحر من لبنان إلى  - 36
 قبرص م/ كانون الاان/نيناير، شملل سباي موا نين سوريين.

 
 األلغام األرضية  القنابل العنق دية -هاء  

أمتار مرباي من األراضـــــــــــــ/ م/ من قي عملياتبا، حي  وجدل  4 906بت بير  قامل القوة المؤقتي - 37
ــادا لجمراد وت لصـــل منبا. وأجرل دائرة اإلجراتال المتالقي باألل ام  985 ــمان   30ل ما مضـ ــد لضـ زيارة رصـ

ومراقـبي النوعـيي، وعملـيي واحدة من عملـيال نـقل المبـام المتصـــــــــــــــلي بضــــــــــــــمـان النوعـيي، وقدامل أربا إحا ال 
 مردا من األمراد الاسكريين التاباين للقوة المؤقتي. 21وعيي بالم ا ر لفائدة للت 
 

 ترسيم الحد د - ا   
لم يحرز أي تقدم نحو ترسيم أو تاليم الحدود بين لبنان والجمبوريي الاربيي السوريي، و  ميما يتاصل  - 38

ســــــرائيل على التحديد المؤقل لمن قي  بمســــــهلي من قي مزارق شــــــباا. ولم تردا باد الجمبوريي الاربيي الســــــوريي وا 
 (2006)  1701المتالق بتنفيذ القرار    2007تشـرين األولنأكتوبر  30مزارق شـباا المقتر  م/ تقريري المؤرخ 

 ، المرمق(.S/2007/641)انظر 

تشـــــرين الاان/ننوممبر، عقد ممالون لحكومت/ إســـــرائيل   11تشـــــرين األولنأكتوبر و  29 و  28وم/  - 39
لبنان الجو ل الاانيي والاالاي والراباي من المحاداال لمناقشــــــي ترســــــيم حدودهما البحريي. وتوســــــ ل الو يال و 

ــامبا مكت  منســـق األمم المتحدة ال اص لشـــؤون لبنان م/ مقر  المتحدة األمريكيي م/ المناقشـــال الت/ اســـتضـ
حــــاداــــال كــــان من المقرر إجراؤهــــا القوة المؤقتــــي م/ النــــاقورة بجنو  لبنــــان. وأرجئــــل جولــــي أ رل من الم

 كانون األولنديسمبر إلى إشاار ة ر. 2 م/
 

 االستقرار السياسي  المؤسسي - زاي 
تشــــرين األولنأكتوبر، أجرل رئيس لبنان، ميشــــيل عون، مشــــاورال برلمانيي ملزمي أســــفرل   22م/  - 40

ــا للوزرات بهجلبيي  ــاد الحريري، رئيســ ــابق، ســ ــل   65عن تايين رئيس الوزرات الســ ــوتا من أصــ ــوا  120صــ عضــ
منبم(. وتابد الســـــــــــــيد الحريري باإلســـــــــــــراق بتشـــــــــــــكيل حكومي من األ صـــــــــــــائيين   8البرلمان )اســـــــــــــتقال  م/
المتحزبين، تكون مبمتبم ه/ تنفيذ اإلصـــالحال ا قتصـــاديي والماليي واإلداريي الواردة م/  ري ي  ريق  جير

من المناقشــــــــال الجاريي بين الرئيس ورئيس الوزرات  شــــــــبا نمبراير، على الرجم  19المبادرة الفرنســــــــيي. وحتى 
ــل باد  ــركات الدوليون، لم ي توصـ ــيي والشـ ــدال الت/ قدمتبا الجبال الفاعلي المحليي الرئيسـ الماين، وكذلك المناشـ

 إلى اتفاق بشهن مجلس وزرات مقبل.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2007/641
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نصف السكان. وانكم   وقد أدل األزمي ا قتصاديي والماليي المتفاقمي م/ لبنان إلى تفقير أكار من - 41
م/ المـــائـــي تقريبـــا. ومـــا زال وصــــــــــــــول المودعين إلى  20بحوال/  2020النـــاتل المحل/ اإلجمـــال/ م/ عـــام 

م/ المائي من قيمتبا الرســــميي منذ تشــــرين   85حســــاباتبم محدودا بشــــكل شــــديد. ومقدل الليرة اللبنانيي حوال/  
كانون  8ليرة. وم/  9 000الســـــــوق الســـــــودات مقابل  ، إذ يجري تداول الدو ر الواحد م/2019األولنأكتوبر 
، وأشــــــار “ســــــيكون مرنا”، ذكر حاكم البنك المركزي، ريا. ســــــالمي، أن ســــــار الصــــــرف  2021الاان/نيناير 

ــار  م/ ــندوق النقد الدول/. وأشـ ــ  إلى أن ذلك ينب / أن يقترن ببرنامل لتازيز الاقي والتااون ما صـ الوقل نفسـ
ــا إلى أن  ــيد ســــــــالمي أيضــــــ ــتول   500المصــــــــرف المركزي لدي  نحو الســــــ مليون دو ر موق الحد األدنى لمســــــ

المائي  م/ 145بليون دو ر. وارتفا الرقم القياس/ ألساار ا ستبالك بنسبي    17,5ا حتيا يال اإللزاميي وهو  
واد ، م/ حين ارتفال أســـاار الم2020إلى تشـــرين الاان/ننوممبر  2019م/ الفترة من تشـــرين الاان/ننوممبر 

م/ المـائـي  الل نفس الفترة. ومـا زالـل المحـاداـال بين الحكومـي اللبنـانيـي   402ال ـذائيـي والمشــــــــــــــروبـال بنحو 
 وصندوق النقد الدول/ متوقفي.

ــمبر  1وم/  - 42 ــل ال عدم ات اذ إجراتال ”، ذكر البنك الدول/ أن 2020كانون األولنديســــــ تامد الســــــ
 كانون األولن 1. وم/ تقرير مؤرخ “لكسـاد شـاق و ويل األمدماالي م/ مجال السـياسـال قد عر. ا قتصـاد 

مصـداقيي   اسـتراتيجيي لالسـتقرار المال/ الكل/ تكون ذال”، ح  البنك الدول/ لبنان على اتباق 2020ديسـمبر 
، يشــــــــمل إعادة هيكلي الديون والق اق المال/، “وشــــــــاملي ومنســــــــقي، ضــــــــمن إ ار مال/ كل/ متوســــــــ  األجل

د ال إصــالحال مواتيي للنمو، وتازيز أوج  إ ار جديد  واعتماد جرات تســويال ماليي، وا  للســياســال النقديي، وا 
 الحمايي ا جتماعيي.

، أشــار رئيس وزرات حكومي تصــريف األعمال، حســن ديا ، 2020كانون األولنديســمبر   29وم/  - 43
. وم/ “ســتي أشــبر ]أ رل[ إذا  بقنا نظام الحصــص”إلى أن إعانال الواردال الحيويي يمكن أن تســتمر لمدة 

بكي أمان مليون دو ر لمشـــــــــــروق ـشــــــــــ  246، وامق البنك الدول/ على من  قر. قيمت   كانون الاان/نيناير 12
سـنوال لتومير التحويالل النقديي ال ارئي والحصـول على ال دمال ا جتماعيي لفائدة  3اجتماع/  ارئي مدت  

 من اللبنانيين الذين ياانون من الفقر والضاف. 786 000حوال/ 

تشرين الاان/ننوممبر، انسحبل الشركي الت/ جرل التااقد مابا لمراجاي حسابال المصرف   26وم/   - 44
. وقد اســــــتند المصــــــرف المركزي إلى قانون ســــــريي “عدم تزويدها بالمالومال بما يكف/”المركزي مشــــــيرة إلى 

ــا  عن مالومال مايني. وم/  ــاس لادم اإلمصـــــــ ــرميي كهســـــــ ــمبر، وامق   21األعمال المصـــــــ كانون األولنديســـــــ
، 2021ان/نيناير كانون الا  19البرلمان على قانون يالق ســــــــريي األعمال المصــــــــرميي لمدة ســــــــني واحدة. م/ 

 ل  مكت  النائ  الاام م/ ســــــويســــــرا مســــــاعدة قانونيي من الســــــل ال اللبنانيي ميما يتالق بتحقيق م/ مزاعم 
 تتالق ب سل أموال وا تالس مرتب ي بالمصرف المركزي للبنان. وأحيل ال ل  إلى المدع/ الاام م/ لبنان.

وكذلك التدابير  ،تدهور الحالي ا جتماعيي وا قتصـــــــــادييوتفاقمل مشـــــــــاعر اإلحبا  الاام من جرات   - 45
كانون  27 و 26لتتحول إلى أعمال عنف م/ عدة مناســــــــــبال. وم/  19-التقييديي الناجمي عن جائحي كوميد

مردا من أمراد األمن،  81 متظاهرا و  246م/  رابلس، لق/ متظاهران مصــــــــــــرعبما، وأصــــــــــــي   الاان/نيناير 
 تشــــــــرين األولنأكتوبر م/ 29ان/ حكوميي محليي واشــــــــتبكوا ما قوال األمن. وم/ عندما اقتحم متظاهرون مب 

كانون الاان/نيناير م/ بيرول أيضا، انتحر  6بيرول، توم/  جئ سوري باد أن أضرم النار م/ نفس . وم/ 
 قاق.كانون الاان/نيناير، انتحر حرقا  جئ سوري ة ر م/ تالبايا م/ من قي الب  7حرقا رجل لبنان/. وم/ 
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ــلميي م/ البرمل،  - 46 وأدل الم اوف من انادام األمن وال رو  على القانون إلى اند ق احتجاجال ســــــــ
تشـرين   21كانون الاان/نيناير. وم/    8كانون الاان/نيناير، وم/  رابلس، شـمال لبنان، م/  5م/ البقاق، م/ 

ــر الادالي م/ بابدا بجبل لبنان. 69الاان/ننوممبر، مر   ــجينا من قصــــــــ وألقل قوال األمن الدا ل/ القب.  ســــــــ
هاربا، وتوم/  مســـــــــــــي هاربين ة رين عندما تح مل الســـــــــــــيارة الت/ مروا على متنبا، بينما ما زال  37على 

ــمبر، ع ار على عقيد جمرك/ متقاعد م/ منزل  م/ قر با  2منبم م/ حالي مرار. وم/  27 كانون األولنديســــــــ
 كانون األولن 21رأس  ومت  تحقيق جنائ/ م/ الحاد . وم/ بمن قي جبيل وقد تار. إلصــــــــــابي قاتلي م/ ال

الي م/ من قي عالي  بجبل لبنان، أ لق مجبولون النار على موا ن لبنان/ مهردو  قتيال م/  ديســــــــــمبر، م/ كحا
عالم/ ماروف بمواقف  المنتقدة   4ســـيارت . وم/   شـــبا نمبراير، ع ار على لقمان ســـليم، وهو ناشـــ  ســـياســـ/ وا 
ــليم لحز  اى، م ــيد ســ ــيارت  بالقر  من النب يي م/ جنو  لبنان. وأ دين مقتل الســ ــاص م/ ســ قتو  رميا بالرصــ

 على ن اق م تلف األ ياف السياسيي، وأ مر بفت  تحقيق جنائ/.

قتلى،  205ة نأجســــــــــــــ س   4ويبلس عـدد القتلى من جرات ا نفجـار الـذي وقا م/ مرمـه بيرول م/  - 47
ــوريا و جئان   23منبم  ــي  أكار من  جئا سـ ــ ينيان. وقد أصـ ــر  543شـــ ص، وأمادل    6 500ملسـ من األسـ

 جئا ملســـــ ينيا. وما زال التحقيق  26المايشـــــيي م/ أوســـــا  الالجئين بتصـــــابي أمراد منبا، وأ بلس عن إصـــــابي  
تشـرين الاان/ننوممبر، رم. البرلمان  ل  قاضـ/ التحقيق  26أسـبا  ا نفجار ومالبسـات  مسـتمرا. وم/  م/

وان توســـــــــيا ن اق التحقيق ليشـــــــــمل وزرات ســـــــــابقين وحاليين م/ حكومي تصـــــــــريف األعمال. وم/ مادي ـصــــــــ 
كانون األولنديســـمبر، أعلن القاضـــ/ صـــوان عن نيت  اســـتجوا  رئيس وزرات حكومي تصـــريف األعمال،  10

، ووزير الماليي الســـــابق عل/ حســـــن  ليل، ووزيري األشـــــ ال الاامي الســـــابقين جازي زعيتر ويوســـــف منيانوس
كانون األولنديســــمبر،  ل  الســــيد  ليل والســــيد زعيتر من محكمي النق.  17بوصــــفبم مشــــتببا ميبم. وم/  

شــــــبا نمبراير، نحمل محكمي النق. القاضــــــ/ صــــــوان من التحقيق.  18إحالي القضــــــيي إلى قا. ة ر. وم/ 
و جبـل تبم إلى شــــــــــــــبـا نمبراير، كـاـنل قـد  19وعين قـا. جـدـيد، هو  ـارق بي ـار، م/ اليوم التـال/. وحتى 

منبم. ونظم الضـحايا وأسـرهم احتجاجال على ما اعتبرو  اناداما للمسـاتلي وتد ال  25شـ صـا  واحت جز   37
 سياسيا م/ التحقيق.

ــقبا األمم المتحدة إلى حوال/   4ومنذ  - 48 ــانيي الت/ تنســـ ــاعدة اإلنســـ ــلل المســـ  000ة نأجســـــ س، وصـــ
األمن ال ذائ/، والمهول والتههيل، والميا ، والصــرف شــ ص عن  ريق تد الل م/ مجا ل الحمايي، و  300

الصـــــح/، والنظامي الصـــــحيي. وتواصـــــل التنســـــيق ما الجي  اللبنان/ الذي يقود جبود الحكومي. وتلقى الندات 
كـانون األولنديســــــــــــــمبر،  31ة نأجســــــــــــــ س وأجلق بـابـ  م/  14اإلنســــــــــــــان/ الاـاجـل، الـذي أصــــــــــــــدر م/ 

ــي( م 84مليون دو ر ) 165,1 ــائـ ــدر  م/ المـ ــذي قـ ــانـــ   196,6ن المبلس الم لو  الـ لى جـ مليون دو ر. وا 
ماليين دو ر لالســــــــــــــتجـاـبي  310,9التموـيل المقـدم  ـار  إ ـار الـندات الاـاجـل، تبرعـل الجبـال المـانحـي بمبلس 

 المتالقي بانفجار المرمه.

رمه بيرول، مامل وم/ أعقا  تقييم سـريا لجضـرار وا حتياجال الناجمي عن ا نفجار الذي وقا م/ م - 49
عادة اإلعمار  كل من األمم المتحدة والبنك الدول/ وا تحاد األوروب/ إ ارهم ا سـتراتيج/ لصصـال  والتاام/ وا 

مليون دو ر لتحقيق انتاا  محور  اإلنسـان   584كانون األولنديسـمبر. ويشـمل هذا اإل ار تقديرا قيمت     4م/  
عادة اإلعمار م/ األجل ال ويل بمبلس  شبرا. وتقدر تكاليف اإلصال  18على مدل   بليون دو ر. 2وا 

عادة اإلعمار وةليي تمويل لبنان )وهو صندوق  - 50 وقد ع ر. اإل ار ا ستراتيج/ لصصال  والتاام/ وا 
اســـــتئمان/ متادد الجبال المانحي( على المؤتمر الدول/ لدعم ســـــكان لبنان، الذي اســـــتضـــــامت  عبر اإلنترنل  
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ــا واألمم ال ــانيي لجزمي والجبود  2متحدة م/  مرنســــ ــتجابي اإلنســــ ــياق تقييم ا ســــ ــمبر. وم/ ســــ كانون األولنديســــ
المبذولي من أجل تحقيق انتاا  مبكر، أعر  المشـــــــــــــاركون عن قلقبم من الحالي ا جتماعيي وا قتصـــــــــــــاديي 

ــيين اللبنانيين م/ أقر  ــياســـ ــانيي، وأكدوا من جديد الضـــــرورة الملحي  تفاق القادة الســـ   وقل ممكن على واإلنســـ
تشــكيل حكومي ذال مصــداقيي، ودعوا إلى احترام حقوق اإلنســان، وأكدوا من جديد تضــامنبم ما شــا  لبنان. 
وشــــــدد المشــــــاركون على أهميي اســــــتمرار التمويل باد مترة الماوني اإلنســــــانيي ال ارئي، و  ســــــيما م/ مجا ل 

واإلســــكان، والاقامي والترا ، ما إيالت اهتمام  اص  الحكم الرشــــيد، والصــــحي، والتاليم، والحمايي ا جتماعيي،
لالحتياجال الااجلي للمؤسسال ص يرة الحجم والمؤسسال متوس ي الحجم. وأيد المشاركون إعادة بنات مرامق 
المرمه واألحيات المجاورة ل ، من أجل البنات على نحو أمضـل وب ريقي شـاملي وشـفامي، وأكدوا بشـدة على أهميي 

 ال/ لصصالحال الت/ يتوقابا رجال ونسات لبنان والمجتما الدول/.التنفيذ الف

وم/ كانون األولنديســـمبر، أدانل الســـل ال القضـــائيي االاي من كبار ضـــبا  قوال األمن الدا ل/  - 51
وة رين بجرائم مسـاد   يرة، واسـتنادا إلى قانون اإلارات جير المشـروق الذي اعت مد مؤ را، شـرعل م/ مقاضـاة 

من كبار المســــــــــؤولين الاامين، منبم القائد الســــــــــابق للجي  اللبنان/. وشــــــــــملل مبادرال أ رل  25ن أكار م
نشـــــات مكت   اص لحمايي المبل  ين  م/ مجال مكامحي الفســـــاد اســـــتحدا  نظام جديد للتصـــــري  بالممتلكال وا 
 الم الفال. عن

ــاد ما لـي إلى حين  - 52 ــا و  تزال البيـئي الو نـيي لمكـامحـي الفســــــــــــ تايين مفوضــــــــــــــيبـا. و  يامـل أيضــــــــــــ
ــماني لجني  من كل ــان، المتضــ ــرا م/ لبنان والبيئي الو نيي لحقوق اإلنســ البيئي الو نيي للمفقودين والم تفين قســ

كانون الاان/نيناير، أصدرل لجني حقوق اإلنسان  6الوقايي من التاذي ، إذ لم ت صص لبما ميزانيتان. وم/  
  ـا  الكراهيـي، اعترمـل ميـ  بقلق بـالس بتزايـد حـدة هـذا ال  ـا  م/ لبنـان التـاباـي للبرلمـان إعالنـا بشـــــــــــــــهن 

والتزمل بمواجبت . ولم تنجز باد تحقيقال م/ ادعاتال ســــــابقي متالقي باإلمرا  م/ اســــــت دام القوة من جان  
 (.S/2020/195من الوايقي  60قوال األمن ضد المحتجين )انظر الفقرة 

تشـــــــــرين الاان/ننوممبر، اســـــــــتارضـــــــــل اللجان النيابيي المقترحال المتالقي باإلصـــــــــالحال   25وم/  - 53
 .2022ا نت ابيي المزما إد البا قبل إجرات ا نت ابال النيابيي م/ عام 

مل الانف كانون األولنديســـــــــــمبر، عدمل البرلمان القانون المتالق بالانف األســـــــــــري ليـشــــــــــ   21وم/  - 54
ــين، وأقر قانونا  يجرم التحر   ــصــــ ــاة مت صــــ ــ/، ونص على تكليف مدعين عامين وقضــــ ــادي والنفســــ ا قتصــــ
الجنســــــــــــــ/ م/ أمـاكن الامـل وم/ األمـاكن الاـامـي. ودعمـا للجبود الت/ يـبذلبـا البـلد من أجـل تنفـيذ   ـي الامـل 

المتالق ـبالمرأة والســــــــــــــالم واألمن، ـقدمـل األمم المتحـدة  (2000) 1325الو نـيي بشــــــــــــــهن قرار مجلس األمن 
ــاواة بين الجنســــــــين دا ل الجي  اللبنان/، وتحســــــــين الوقايي من الانف  المشــــــــورة بشــــــــهن تاميم منظور المســــــ

م، وتكايف الدعم الجنسـان/ وا تجار باألشـ اص والتصـدي لبما، وزيادة المشـاركي الفاليي للمرأة م/ بنات السـال
 .2022لتمايل المرأة م/ الحياة السياسيي ومشاركتبا م/ ا نت ابال الت/ ستجري م/ عام 

كانون األولنديســـــــــــمبر، بلس مجموق المســـــــــــاعدال الدوليي المقدامي إلى لبنان الت/ أبل ل  31وحتى   - 55
ن دو ر تم صــــــــــــــرمـ  م/ عـام بليو  1,7بليون دو ر، وه/ تتضــــــــــــــمن مبل ـا قـدر    2,01عنبـا الجبـال المـانحـي 

ــدر   2020 ــا قـ ــام  304ومبل ـ ــ  من عـ ــي عن وجود 2019ماليين دو ر تم ترحيلـ ــانحـ ــال المـ ــل الجبـ . وأبل ـ
وما باد . وم/ إ ار المبلس اإلجمال/، بل ل نسبي   2021مليون دو ر لاام   372التزامال لم ت سدمد باد  قدرها  

بليون دو ر، حي   1,68م/ المائي لتصـــــــــل إلى   63نحو  2020تمويل   ي لبنان لالســـــــــتجابي لجزمي لاام 

https://undocs.org/ar/S/2020/195
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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بليون دو ر م/ عــام  1,4أبل ــل كيــانــال األمم المتحــدة والمنظمــال جير الحكوميــي عن ورود مبــالس قــدرهــا 
لي من عام  245و  2020  .2019مليون دو ر مرحا

لين شـ صـا من الالجئين وملتمسـ  882  162كانون األولنديسـمبر أيضـا، كان  31وم/   - 56 / اللجوت مسـجم
  جئا  16  631 جئا ســـــوريا و   865  531لدل مفوضـــــيي األمم المتحدة لشـــــؤون الالجئين م/ لبنان، من بينبم 

لين م/ ا ن فا. بسب  الاودة إلى  و ال  لجوت من جنسيال أ رل. واستمر عدد الالجئين السوريين المسجا
ــتقرار م/ بلدان اال ــوريي، وا ســـ اي، والوميال، والرحيل إلى أماكن أ رل. وم/ ظل وقف الجمبوريي الاربيي الســـ

،   ي ارف الادد الفال/ للسـوريين  2015تسـجيل  جئين سـوريين جدد لدل مفوضـيي شـؤون الالجئين منذ عام 
مليون  جئ حســــــــــــــ   1,5الموجودين م/ لبـنان اـلذين يحـتاجون إلى حمـاـيي دولـيي. و  يزال عـددهم م/ حـدود 

 تقديرال حكومي لبنان.

 12و   11، الذي ع قد م/ دمشــــــــــق يوم/ “المؤتمر الدول/ حول عودة الالجئين إلى ســــــــــوريا”وأانات  - 57
تشرين الاان/ننوممبر، شدد وزير ال ارجيي والم تربين ووزير الشؤون ا جتماعيي م/ حكومي تصريف األعمال 

ين إلى ورقي اللبنانيي على رجبي البلد م/ زيادة عدد الالجئين الاائدين إلى الجمبوريي  ــيرإ ــوريي، م شــــ الاربيي الســــ
، والت/ تحدد التدابير 2020تموزنيولي   14الســــــــياســــــــي الاامي المتالقي بالاودة الت/ أقرها مجلس الوزرات م/ 

الراميي إلى تســريا الاودة المني للنازحين إلى الجمبوريي الاربيي الســوريي. وم/ تلك األانات، اســتمرل عمليال 
ــوريين الذي  ــورة جير قانونيي باد ترحيل السـ ــاننأبريل  24ن د لوا إلى لبنان أو عادوا إلي  بصـ ، دون 2019نيسـ

 ت بيق الضمانال اإلجرائيي القانونيي.

ــمال/، وباد أن أ لق رجل   23وم/  - 58 ــات بشــــــري بمحامظي لبنان الشــــ ــرين الاان/ننوممبر، م/ قضــــ تشــــ
من ســـــــــكان المن قي با عتدات على ســـــــــوريين   ســـــــــوري النار على موا ن لبنان/ وقتل ، قام موا نون لبنانيون

أســـــرة ســـــوريي على الرحيل. وم/  338شـــــ صـــــا بجرو  وأجبر حوال/  13ومنازلبم، مما أســـــفر عن إصـــــابي  
كانون األولنديســمبر، وعق   الف شــ صــ/ بين موا نين لبنانيين وســوريين م/ قضــات المنيي بمحامظي  26

جبار لبنان الشـــــمال/، تم إحراق م يام جير رســـــم/ لالج ئين، مما أدل إلى إصـــــابي أرباي أشـــــ اص بجرو ، وا 
 أسرة من أسر الالجئين السوريين على ا نتقال إلى مكان ة ر. 90حوال/ 

ودا ـل م يمـال الالجئين الفلســــــــــــــ ينيين، أدل المظـاهرال البـادمـي للفـل ا نتبـا  إلى أوضــــــــــــــاعبم  - 59
جاتبم اإلنسـانيي واحتياجاتبم المتصـلي بالحمايي، إلى ا جتماعيي وا قتصـاديي الصـابي لل ايي، وكذلك إلى احتيا

ــكل  ــرق األدنى )األونروا( بشـ ــ ينيين م/ الشـ ــ يل الالجئين الفلسـ إجالق مرامق وكالي األمم المتحدة إلجااي وتشـ
لى انق اق ال دمال.  مؤقل وا 

ــي بلبنان حكما بالســـجن مدل الحيا  11وم/  - 60 ــدرل المحكمي ال اصـ ــمبر، أصـ ة على كانون األولنديسـ
ــيي   ــابق، م/ قضـــــــ ــليم عيا ، الذي أ دين م/ وقل ســـــــ ــلوع  م/ التفجير الذي وقا م/  عيا  وة رينســـــــ لضـــــــ

شــ صــا، من بينبم رئيس الوزرات األســبق رميق الحريري، وعن  22وأســفر عن مقتل  2005شــبا نمبراير   14
ــابي   ــيد عيا ، الذي   ي  226إصـــــــــــ زال  ليقا . ة رين. وأصـــــــــــــدرل المحكمي مذكرة توقيف جديدة بحق الســـــــــــ

كـانون الاـان/نينـاير، اســــــــــــــتـهنإف على الحكم كـل من ا دعـات والـدمـاق والمماـل القـانون/ للضــــــــــــــحـايـا  13 وم/
 المشاركين م/ الدعول.

ــابي بكوميد - 61 ــجلل ماد ل اإلصـــ ــل إلى المرحلي   19-وســـ من الادول المجتمايي  4ارتفاعا كبيرا لتصـــ
مرضــــل الحكومي إجالقا كامال يســــري على جميا أنحات البلد للفيروس م/ أوا ر شــــبر كانون الاان/نيناير. و 
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شــبا نمبراير. ووزاق الجي  اللبنان/ مســاعدال ماليي على نحو  8كانون الاان/نيناير إلى  14 الل الفترة من 
ا للت فيف من األار ا قتصــــــــادي وا جتماع/ لتدابير اإلجالق.   280 000 أســــــــرة من األســــــــر األكار احتياج 

ــبي ونظرا إلى اق ــ ال وحدال الانايي المركازة من نســــــــ ــتمرار هجرة  95ترا  مادل إشــــــــ لى أن اســــــــ م/ المائي، وا 
الااملين م/ المجال الصـح/ يقلص أكار من قدرة البلد على مواجبي الجائحي، قدمل منظمي الصـحي الاالميي 

رمة والمادال ومفوضـيي شـؤون الالجئين ومنظمي األمم المتحدة لل فولي المسـاعدةإ من أجل تهمين مزيد  من األإسـر
شـــــبا نمبراير، بلس مجموق  8والموارد البشـــــريي للمســـــتشـــــفيال، و  ســـــيما من الممرضـــــين والممرضـــــال. وم/  

حــالــي ومــاة منــذ بــدايــي الجــائحــي. وم/ نفس  3 993حــالــي ومجموق الوميــال  339 122الحــا ل م/ لبنــان 
 جئا من جنسـيال أ رل بمر.  28 ينيا و  جئا ملسـ  5  215 جئا سـوريا و  2 781التاري ، ابتل إصـابي  

ملســــ ينيا. وتســــاى مفوضــــيي شــــؤون الالجئين واألونروا   184ســــوريا و   127ميروس كورونا، وقد توما/ منبم 
ــاواة ما ال رين،  ــولبم، على قدم المسـ ــمان حصـ ــفوف الالجئين وضـ إلى احتوات انتقال عدول الفيروس م/ صـ

. وقد حصل ندات ال وارئ 19-إ ار ال  ي الو نيي لالستجابي لكوميدعلى ا  تبارال والاال  واللقاحال م/  
كانون األولنديســـــــــــــمبر. وبفضـــــــــــــل   31مليون دو ر بحلول   91على مبلس  19-للبنان لمواجبي جائحي كوميد

 شـــــــــــــــبا ن 13الدعم المـال/ لمواجبـي ال وارئ المـقدمم من البـنك الدول/، تلقى لبـنان أول دماـي من اللـقاحال م/ 
على الصـــــــايد الاالم/،  19-وكذلك بفضـــــــل إمدادال إضـــــــاميي من مرمق كوماكس إلتاحي لقا  كوميد مبراير.

تبدف الحكومي إلى ت ايم ما   يقل عن ال  الســــــــــــكان، بمن م/ ذلك الالجئون والامال المباجرون، بحلول 
 .2021كانون األولنديسمبر 

  
 لبنان أمن  سالمة ق ة األمم المتحدة المؤقتة في  -  ثالثا  

ــابا  - 62 ــيي الت/ وضــ ــســ ــد ب  ي ال وارئ المؤســ ــترشــ ظلال تدابير التهه  الت/ ات ذتبا األمم المتحدة تســ
م/ جميا أنحائ ، ومقا للمبادئ التوجيبيي لمنظمي الصـــــــــحي الاالميي، بما ميبا تدابير  19-البلد لمواجبي كوميد

 الحجر الصح/ وترتيبال الامل عن باد، حس  ا قتضات.

لل القوة المؤقتي مراجاي    با األمنيي وتدابيرها الراميي إلى الوقايي من الم ا ر والت فيف وواـصـــــ  - 63
منبا، بالتنســـــــيق الوايق ما الســـــــل ال اللبنانيي. وظلل التدابير األمنيي الصـــــــارمي م بقي م/ من قي الارقو  

يي لجميا موظف/ األمم )الق اق الشــــــرق/(، وشــــــملل اســــــت دام مجموعي مرامقي مســــــلحي أانات التنقالل الرســــــم
 بااي من أعضات مريق األمم المتحدة الق ري إلى من قي الارقو . 24المتحدة. ويسرل القوة المؤقتي إيفاد 

وواصــلل القوة المؤقتي رصــد ســير الدعاول المرموعي أمام المحاكم الاســكريي اللبنانيي ضــد أشــ اص  - 64
ى القوة المؤقتي أو م/ ارتكاببم تلك البجمال. ي شـــــــــتب  م/ ضـــــــــلوعبم م/ الت  ي  لشـــــــــن هجمال   يرة عل

ــال م/   ــكريي الدائمي جلســ ــهن البجوم الذي تارا. ل  م/  15وعقدل المحكمي الاســ ــمبر بشــ كانون األولنديســ
حفظي ســـــــــــــالم تاباون للقوة المؤقتي ياملون م/ الوحدة اإلســـــــــــــبانيي، وكذلك م/ دعول تتالق بنيي  2007عام 

ــيي المتالقي بالبجوم ال  ير الذي 2014انون الاان/نيناير ارتكا  عمل إرهاب/ ر مال م/ ك ــبي للقضـــ . وبالنســـ
نا على القوة المؤقتي م/   ــ  ــي م/ 2011أيارنمايو  27شــــ ــرين األولنأكتوبر، ومن المقرر  26، ع قدل جلســــ تشــــ

ــبتمبر  21عقد الجلســـــي المقبلي م/   ــيي البجوم الذي أدل م/ عام 2021أيلولنســـ إلى مقتل   1980. وم/ قضـــ
صـــــابي ة ر بجرو  من جرات إ الق النار عليبم،  ااني  ن من حفظي الســـــالم األيرلنديين التاباين للقوة المؤقتي وا 

هذ  القضــــــيي الت/ عرضــــــل األمم المتحدة م/ إ ارها على المحكمي، بنات على  لببا، تقرير مجلس التحقيق 
ــكريي  ــدرل المحكمي الاســــــ ــهن الحاد ، أصــــــ كانون  21الدائمي حكما م/ الذي  لبل القوة المؤقتي إجرات  بشــــــ
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عاما. وتم ا ســتئناف على الحكم م/ هذ   15األولنديســمبر، حكمل مي  على الجان/ باألشــ ال الشــاقي لمدة 
القضـــــــــــــــيي أمام محكمـي التمييز الاســــــــــــــكريي. ولم ت بلمس األمم المتحـدة برما أي دعول جـنائـيي لتـقديم إلى الاـدالي 

م/ قرـيي مجـدل زون )الق ـاق ال رب/( الت/ هـاجم  2018ســــــــــــــ س  ة نأج 4مرتكب/ الحـادـاي الت/ وقاـل م/ 
تشـــرين الاان/ننوممبر   15ميبا أمراد مســـلحون دوريي تاباي للقوة المؤقتي، على النحو المبين م/ تقريري المؤرخ 

2018 (S/2018/1029.) 
  

 المتحدة المؤقتة في لبنان انتشار ق ة األمم   -  رابعا  
من األمراد الاسكريين، من بينبم  10 636شبا نمبراير، كان قوام القوة المؤقتي يتهلف من   19حتى  - 65

امرأة  94موظـفا مـدنـيا دولـيا، من بينبم  244بـلدا  مســــــــــــــاهمـا  بقوال  و  45م/ المـاـئي(، من  6,0امرأة ) 637
م/ المــائــي(. ومنــذ م ــادرة  26,7امرأة ) 151يــا، من بينبم موظفــا مــدنيــا و ن  565م/ المــائــي(  و  38,5)

كانون األولنديســمبر، أصــبحل القوة البحريي التاباي للقوة المؤقتي تضــم  مس ســفن،  2الســفيني البرازيليي م/ 
م/  4,6امرأة ) 32مردا من األمراد الاســــــــــــــكريين التــاباين للقوة، من بينبم  697و ــائرة عموديــي واحــدة، و 

ــامـي إلى ذلـك، يامـل  15وتولـل ألمـانـيا قـيادة القوة البحرـيي م/ المـاـئي(.  ضــــــــــــ مراقـبا  52كـانون الـاان/نيـناير. وا 
م/ المائي(، لدل مريق المراقبين  17,3نســات ) 9عســكريا تاباين لبيئي األمم المتحدة لمراقبي البدني، من بينبم 

ة األعلى رتبي م/ صـــــــــــــفوف األمراد م/ لبنان، وي ضـــــــــــــاون لصشـــــــــــــراف الامليات/ للقوة المؤقتي. وتامل المرأ
 .2-الاسكريين برتبي عقيد  أما المرأة األعلى رتبي م/ صفوف األمراد المدنيين مب/ تامل برتبي مد

وعمال با لتزام بموج  مبادرة الامل من أجل حفظ الســــــــالم بتازيز األدات والمســــــــاتلي، أجرل القوة  - 66
ألدائبا باســــــــت دام إ ار النظام الشــــــــامل للت  ي  وتقييم األدات. المؤقتي م/ تشــــــــرين الاان/ننوممبر أول تقييم 

 أيضا ببذا اإل ار. 2022-2021واسترشدل عمليي الت  ي  لميزانيي الفترة 

 2436وتنفيذا لاللتزامال المق وعي بموج  مبادرة الامل من أجل حفظ السـالم وقرار مجلس األمن  - 67
وحدة عســـــــكريي تاباي لبا وســـــــفينتين من حي  ا ســـــــتاداد اللوجســـــــت/  14، أنبل القوة المؤقتي تقييم (2018)

تشـــــــــــرين األولنأكتوبر. وتمل ماالجي الايو  الت/ اتضـــــــــــ  وجودها م/   30والتدري  والتهه  الامليات/ م/ 
كانون الاان/نيناير، أنبل البااي  31وم/  وحدتين عســــــــكريتين، وه/ تتصــــــــل بالجوان  اللوجســــــــتيي والواائق.

عيب ا ميما يتالق بالجوان   12وحدة عســكريي إضــاميي وســفيني واحدة، مما ســم  بالكشــف عن وجود  15تقييم 
اللوجســــــــتيي والتدري  والواائق ومارمي المن قي والمســــــــائل الجنســــــــانيي لدل امان/ وحدال، ويج  ماالجي تلك 

 .شبا نمبراير 20الايو  بحلول 

ــي  - 68 ــي إلـى رئـيـس مـجـلـس األمـن  29ومـ/ رســــــــــــــــــــالـتـ/ الـمـؤر ـــــ تشـــــــــــــــريـن األولنأكـتـوبـر الـمـوجـبـــــ
(S/2020/1059 ق مـل، عمال ـبالقرار ،)نفـيذ التقييم ، بار. الاـناصــــــــــــــر األولى من   ـي ت (2020) 2539

(. وم/ تشــــــــــــــرين  S/2020/473المتالق ـباســــــــــــــتمرار أهمـيي موارد قوة األمم المتحـدة المؤقـتي م/ لبـنان )انظر 
ــكل  ــتارا. مالك الموظفين المدنيين، لكفالي مواتمي القوة الااملي بشــــــ الاان/ننوممبر، أكملل القوة المؤقتي اســــــ

واق ما احتـياجـال القوة المؤقـتي. وباـد ا نتبـات من وضــــــــــــــا   ـي شــــــــــــــامـلي لتحســــــــــــــين المراقـبي ـبالفـيديو م/ أ
موقاا على  ول ال   األزرق، مما ســــــيازز حمايي القوة واإللمام بالحالي، والكشــــــف عن انتباكال القرار  19

 بالغ عنبا، شرعل القوة المؤقتي م/ شرات المادال ذال الصلي.واإل (2006) 1701
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 السل ك  االنضباط  -  خامسا  
لم ترد إلى القوة المؤقتي أو إلى مكت  منســــــــــــق األمم المتحدة ال اص لشــــــــــــؤون لبنان أي ادعاتال  - 69

ان تحســــــين ةلياتبما  تتالق با ســــــت الل وا نتباك الجنســــــيين  الل الفترة المشــــــمولي بالتقرير. وواصــــــلل الباات 
الوقائيي ذال الصـــــــــــلي، ما مراعاة تزايد احتمال التار. للانف الجنســـــــــــان/، بما م/ ذلك التحر  الجنســـــــــــ/ 

، وتوعيي الرأي الاام بذلك. وتواصـل تقديم 19-والانف األسـري منذ تنفيذ أسـالي  الامل م/ ظل جائحي كوميد
 ق بمسائل السلوك وا نضبا .إحا ال إلى القادة الاسكريين عن مسؤوليتبم ميما يتال

ــبكي  - 70 وبالتااون ما منظمال جير حكوميي دوليي وو نيي، قدام مريق األمم المتحدة الق ري الدعم لشـــــــــ
منا ا سـت الل وا نتباك الجنسـيين م/ لبنان من  الل وضـا إجراتال تشـ يل موحدة مشـتركي بين الوكا ل، 

ــيين، ومواد للتوعيي،    وبروتوكول لتبادل المالومال بشـــــــــهن ا دعاتال المتالقي با ســـــــــت الل وا نتباك الجنســـــــ
وواائق تتضــــمن توجيبال تقنيي لتازيز جبود الوقايي وا ســــتجابي، باإلضــــامي إلى بذل جبود للتوعيي ما الااملين  
م/ ال  و  األمـــاميـــي المانيين بتقـــديم الماونـــي، والترويل إلدمـــا  النبل المتالق بمنا ا ســـــــــــــت الل وا نتبـــاك  

 و  ي ا ستجابي لتداعيال ا نفجار الذي وقا م/ مرمه بيرول.  19- الجنسيين م/   ي ا ستجابي لكوميد 
  

 مالحظات  -  سادسا  
ــيي لصســــــــراق بتشــــــــكيل   - 71 ــياســــــ أود أن أكرر ندائ/ وندات المجتما الدول/ الموجم  إلى جميا القول الســــــ

بنان على در  التاام/. وم/ الوقل نفسـ ، أدعو حكومي تكون قادرة على إد ال اإلصـالحال الالزمي ليسـير ل
ــاتيي   ــياســـ ــؤولياتبما بات اذ تدابير ســـ ــريف األعمال م/ لبنان ومجلس النوا  إلى تحمل مســـ ــا حكومي تصـــ أيضـــ
وتشـــريايي للت فيف من أار األزمال المتاددة الت/ يشـــبدها البلد على الســـكان. وأح  الســـل ال اللبنانيي على 

الماليي وا قتصــــــاديي المتفاقمي، وتازيز المســــــاتلي، وكفالي الحكم الرشــــــيد، بما الســــــا/ إلى وضــــــا حد لجزمي 
 يتواتم ما احتياجال الشا .

كـانون األولنديســــــــــــــمبر، باـ  المجتما اـلدول/  2وأاـنات مؤتمر دعم الشــــــــــــــاـ  اللبـنان/ الماقود م/  - 72
الشــــــا  اللبنان/ والمجتما الدول/، برســــــالي قويي مفادها أن إد ال إصــــــالحال ماليي ضــــــروري  ســــــتاادة اقي 

ولمشــــــــــــــاركـي المجتما الـدول/ م/ دعم لبنـان. وســــــــــــــتامـل األمم المتحـدة، بـالتاـاون ما البنـك الـدول/ وا تحـاد 
ــتمرار عن  عادة اإلعمار، ونحن نابار باســــــ ــتراتيج/ لصصــــــــال  والتاام/ وا  األوروب/، على تنفيذ اإل ار ا ســــــ

جتما الدول/ لجبود التاام/ م/ بيرول. وســـــــيكون من الضـــــــروري أن ا متنان للدعم الســـــــ / الذي يقدم  الم
د للنجا  م/ تنفيذ هذا اإل ار ولت فيف  تتااون حكومي لديبا جميا الصــــالحيال بنشــــا  وبالتزام وبشــــكل موحا

 مااناة الشا  بشكل ملموس.

 / مرمه بيرول.وأكرر التهكيد على ضرورة مت  تحقيق نزي  وشامل وشفاف م/ ا نفجار الذي وقا م - 73

وم/ سـياق اإلشـارة إلى أن إد ال إصـالحال يكون الشـا  م/ صـميمبا وتفضـ/ إلى إحدا  ت يير  - 74
جذري   يزال يمال أحد الم ال  الرئيســـــــــيي للشـــــــــا  اللبنان/، أشـــــــــجا مجلس النوا  والســـــــــل ال ا نت ابيي 

شـــــــــى ما الجدول الزمن/ لالنت ابال والجبال المانيي األ رل على وضـــــــــا األ ر ا نت ابيي الالزمي بما يتما
 كما ينص على ذلك الدستور. 2022المزما إجراؤها م/ عام 
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وأدعو إلى احترام ا لتزامال والتابدال بموج  القانون الدول/ لحقوق اإلنســــــــان. وأدين مقتل لقمان   - 75
ــبي مر  ــليم، وأح  على مت  تحقيق ســـــريا وشـــــفاف لتقديم الجناة إلى الادالي. ويج  محاســـ تكب/ ا نتباكال ســـ

 والتجاوزال الجسيمي لحقوق اإلنسان. كما يج  الحفاظ على الحيز المتا  للمشاركي المدنيي ولحريي التابير.

ــل ال بواج  حمايي الحق م/ حريي التابير والتجما  - 76 ــتمرار المظاهرال الاامي، أذكار الســـ ونظرا  ســـ
لقواعد والماايير الدوليي المتالقي باســـــت دام القوة، و  ســـــيما الســـــلم/. وينب / لقوال األمن اللبنانيي أن تتقيد با

مبادئ الشـرعيي والضـرورة والتناسـ . وينب / أن يمارس المتظاهرون حقوقبم ومقا  لسـيادة القانون ودون اللجوت 
 إلى الانف.

ــاورن/ القلق من الحواد  الت/ وقاــل على  ول ال   األزرق، بمــا م/ ذلــك الحواد  الت/  - 77 ويســـــــــــــ
ــلحتبما نحو ال رف ال ر عبر ال   األزرق. إذ يمكن أن تؤدي تلك الحواد  إلى  ــوا  ميبا ال رمان أســــ صــــ
تصـــــــــــايد قد تكون عواقب  و يمي. وأود أن أان/ على القوة المؤقتي لتد لبا م/ الوقل المناســـــــــــ   حتوات تلك 

تي للحفاظ على تفاعل ال رمين بشكل الحواد  وعلى مااليي ةليي ا تصال والتنسيق الت/ است دمتبا القوة المؤق
ب يي  2000إيجاب/. وأود أن أذكار بهن األمم المتحدة تحملل وحدها مســـــــــــــؤوليي تحديد ال   األزرق م/ عام 

تحقيق البدف الامل/ المتمال م/ تهكيد انسـحا  جي  الدماق اإلسـرائيل/ من لبنان امتاا  لقرار مجلس األمن 
، ودون المساس بهي اتفاقال حدوديي قد ت برم م/ المستقبل. وقد تابد الجانبان، رجم التحفظال (1978)  425

الت/ أبداها كل منبمـا، باحترام ال   األزرق على النحو الذي حددت  األمم المتحـدة. وأح  ال رمين على بذل 
زرق، الذي يج  احترام  بكامل . ومن الضروري أن يتجن  ال رمان قصارل جبدهما لتفادي انتباك ال   األ

األعمال ا ســتفزازيي وال  ابال التحريضــيي، وأن يمارســا أقصــى درجال ضــب  النفس، وأن يمتناا عن القيام 
بهي أنشــــــــــــ ي عدائيي يمكن أن تبدد وقف األعمال الادائيي. وينب / لل رمين اســــــــــــت دام ترتيبال ا تصــــــــــــال 

القوة المؤقتي إلى أقصـــــى حد، وأن يمتناا عن ات اذ إجراتال أحاديي الجان ، وأن يســـــمحا للقوة  والتنســـــيق ما
 المؤقتي قبل كل ش/ت بتبديد التوترال.

وأود أن أشــــيد بال رمين على مواصــــلي حضــــور ا جتماعال الاالايي رجم القيود المفروضــــي بســــب   - 78
لقوة المؤقـتي م/ إ ـار اللجـني الفرعـيي المانـيي ـبال   . وأحـ  ال رمين على التواصــــــــــــــل ما ا19-جـائحـي كومـيد

ــتواصــــــــــل األمم المتحدة دعم الجبود  ــائل ال الميي المتبقيي. وســــــــ األزرق وعلى إيجاد حلول متفق عليبا للمســــــــ
ـتاحـي مرص لبـنات الاـقي، وتبيـئي بيـئي تفضــــــــــــــ/ إلى تســــــــــــــوـيي  الرامـيي إلى نزق متـيل التوتر عن  ريق الحوار، وا 

ق/ ال اص لشـــؤون لبنان ال المال األســـاســـيي ، بســـبل شـــتى منبا المســـاع/ الحميدة المســـتمرة الت/ يبذلبا منســـ 
 ورئيس بااي القوة المؤقتي وقائد القوة.

ــرائيليي، بما م/ ذلك،  - 79 ــتمرة للمجال الجوي اللبنان/ من قربل ال ائرال اإلســــ وما زالل ا نتباكال المســــ
ــوريي ــف مواقا دا ل الجمبوريي الاربيي الســــ كما ي زعم، وكذلك من قربل ال ائرال الت/ تحلق على ارتفاق  لقصــــ

من ف. والمركبال الجويي جير المههولي، تبا  على القلق بشــدة. مامليال التحليق هذ  تشــك ل انتباكا للقرار 
ســـــكان اللبنانيين. وأكرر إدانت/ لكل انتباكال الســـــيادة وللســـــيادة اللبنانيي وتســـــب  الضـــــيق لل (2006)  1701

اللبنانيي وأدعو حكومي إســــــــــــــرائيل مجددا إلى وقف جميا عمليال التحليق موق األراضــــــــــــــ/ اللبنانيي. وكذلك، 
يشـكل اسـتمرار احتالل جي  الدماق اإلسـرائيل/ لشـمال قريي ال جر والمن قي المتا مي لبا شـمال ال   األزرق 

 .(2006) 1701ا للقرار انتباكا مستمر 

https://undocs.org/ar/S/RES/425(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


S/2021/240  

 

21-03229 17/22 

 

وأدعو الســـل ال اللبنانيي إلى الســـما  للقوة المؤقتي بالوصـــول دون قيود إلى جميا المواقا الموجودة  - 80
م/ ذلك بشــــــهن  شــــــمال ال   األزرق الت/ ي  ل  الوصــــــول إليبا م/ إ ار التحقيقال الت/ تجريبا البااي، بما

وم/  2018األنفاق الت/ تمر عبر ال   األزرق، والت/ أكدل وجودها القوة المؤقتي م/ كانون األولنديســمبر 
لى موقا جمايي أ ضــــــر بال حدود م/ عيترون م/ إ ار التحقيق م/ الحاد  الذي وقا 2019أوائل عام  ، وا 

م/ لل   األزرق، على نحو ما يقتضـي  القرار ، وكذلك للقيام بامليال الرصـد اليو 2019أيلولنسـبتمبر   1م/ 
. وأود اإلشـــارة إلى أن الســـل ال اللبنانيي تتحمل المســـؤوليي (2020)  2539ويذكار ب  القرار   (2006)  1701

عن ضــمان عدم وجود جير مهذون ب  ألمراد مســلحين أو أعتدة أو أســلحي م/ المن قي، وتحقيقا لتلك الرئيســيي 
 ال ايي، يج  عليبا أن تيسر وصول البااي إلى تلك المواقا ألجرا. التفتي  الوقائ/ والتحقيق.

ك على  ول و  تزال حريــي القوة المؤقتــي م/ التنقــل م/ جميا أنحــات من قــي عمليــاتبــا، بمــا م/ ذلــ  - 81
ال   األزرق بهكمل ، مســــــهلي م/ جايي األهميي. ويج  الحفاظ على قدرة البااي على القيام بدوريال وأنشــــــ ي 
مســــــتقلي ومقا لو يتبا. ويتاين على الســــــل ال اللبنانيي أن تحقق م/ أي قيود من هذا القبيل ت فر. على تنقل 

شــبا نمبراير وم/ بليدا م/  10لتين وقاتا م/ برعشــيل م/  القوة المؤقتي، بما م/ ذلك ميما يتالق بالحاداتين ال
. ولم ت بلمس األمم المتحدة باد  بات اذ أي إجراتال جنائيي بحق المباجمين الضــــــالاين م/ 2020أيارنمايو  25

. ويج  على الســل ال اللبنانيي الومات بالتزاماتبا بكفالي ســالمي 2018حاداي مجدل زون الت/ وقال م/ عام 
القوة المؤقتي ومحاســبي مإن ياتدي على حفظي الســالم محاســبي كاملي. وأحي  علما بالحكم الذي أصــدرت  أمراد  

كانون األولنديســـــمبر والذي حكمل مي  على الجان/ باألشـــــ ال  21المحكمي الاســـــكريي الدائمي م/ لبنان م/ 
صــابي مرد اال  من  عاما لقيام  با ت اف وقتل اانين من حفظي الســالم التاباين   15الشــاقي لمدة  للقوة المؤقتي وا 

. وأرح  ببذا الت ور وأح  على إنجاز اإلجراتال القضـائيي 1980حفظي السـالم بجرو  بال ي م/ نيسـاننأبريل 
 المتالقي بجميا القضايا المتبقيي المتصلي بالبجمال على موظف/ األمم المتحدة وعلى إنبائبا م/ مواعيدها. 

ــبي  - 82 ــفن الت/ أحالتبا إلي  القوة المؤقتي نســـــــــ م/   100وأرح  ببلوغ مادل تفتي  الجي  اللبنان/ للســـــــــ
نن/ أرل بوادر مشجاي م/ شروق أمراد القوال البحريي اللبنانيي و واقم  المائي  الل الفترة المشمولي بالتقرير. وا 

الذي يمال   وة هامي نحو نقل جزت الســـــــــفن م/ التدري  المتقدم المتكامل على عمليال ا عترا. البحري، 
ا الشـركات الدوليون بقوة على   من مسـؤوليال القوة البحريي التاباي للقوة المؤقتي إلى القوال البحريي اللبنانيي. وي شـجم
مواصــــــــلي دعم الجي  اللبنان/ من أجل إع ات دما لمشــــــــروق الفو  النموذج/ و  ي نقل المبام البحريي. وأكرر 

 انحي والشركات إلى دعم الجي  اللبنان/ باعتبار  القوة المسلحي الشرعيي الوحيدة م/ لبنان. دعوة الجبال الم 

ــيال  - 83 ســـــــرائيل لك/ تواصـــــــل القوة المؤقتي تنفيذ جميا التوصـــــ نن/ أت لا إلى تااون كل من لبنان وا  وا 
المؤقتي بتنفيذ هذ  الامليي بالتشـاور الواردة م/ تقرير التقييم المتالق بالقوة المؤقتي. وتلتزم األماني الاامي والقوة 

 ما ال رمين وأعضات مجلس األمن والبلدان المساهمي بقوال وبدعم من تلك الجبال.

ــل ا عتراف ب   - 84 ــي رة الدولي، وهو أمر يواصــ ــلحي جير مهذون ببا  ار  ن اق ســ ــكال امتالك أســ ويشــ
. وأدعو (2006)  1701ا   يرا للقرار حز  اى نفســـــــــــ  وجماعال مســـــــــــلحي أ رل جير تاباي للدولي، انتباك

حكومي لبنان إلى ات اذ جميا اإلجراتال الضـــــــروريي لضـــــــمان التنفيذ الكامل لجحكام ذال الصـــــــلي من اتفاق 
، الت/ ت ال  بنـــــــــزق سال  كل الجماعال المسلحي م/ (2006)  1680و  (2004)  1559ال ائف والقرارين 

و سل ي جير سل تبا. وينب /  لبنان، حتى   تكــــــون هنــــــاك أي أسلحــــــي م/ لبنان جير أسلحي الدولي اللبنانيي أ
تنفيذ القرارال السابقي المنباقي عن مؤتمر الحوار الو ن/ اللبنان/ المتالقي بنزق سال  الجماعال جير اللبنانيي 

 ا نتفاضي. -القيادة الاامي ومت   -وتفكيك القواعد الاسكريي التاباي للجببي الشابيي لتحرير ملس ين 
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تلتزم بســــياســــتبا المتمالي م/ النهي بالنفس، بما يتفق ما إعالن بابدا لاام وينب / لحكومي لبنان أن  - 85
، وينب / لجميا األ راف اللبنانيي والموا نين اللبنانيين أن يكفاوا عن المشـــــــــــــاركي م/ النزاق الســـــــــــــوري 2012

الســوريي  - للبنانييوجير  من النزاعال م/ المن قي. وأدين أي تنقُّل للمقاتلين ونقٍل للاتاد الحرب/ عبر الحدود ا
 .(2006) 1701م/ انتباٍك للقرار 

وتدعم األمم المتحدة بشــــــــكل تام الجبود الراميي إلى تحســــــــين مراقبي الحدود، بما م/ ذلك من  الل  - 86
ــتراتيجيي اإلدارة المتكاملي  للحدود الت/ وامقل عليبا الحكومي م/ تشـــــــــرين   ي عمل لبنان البادمي لتفايل اســـــــ

 .2019األولنأكتوبر 

وأشـجا كال ال رمين على مواصـلي المحاداال لمناقشـي ترسـيم حدودهما البحريي والبريي. وتلتزم األمم  - 87
ــمن  المتحدة، من  الل مماليبا، التزاما تاما بدعم هذ  الامليي كما  ل  ذلك ال رمان وم/ حدود قدراتبا وضــــ

 اق و يتبا.ن 

ــ/ تقدما هاما صـــو   - 88 ــريايي المت ذة لمكامحي الانف األســـري والتحر  الجنسـ وتاكس ال  وال التشـ
تازيز اإل ار القانون/ لحمايي المرأة. وأنا أت لا إلى أن تصــــدر حكومي لبنان المراســــيم الالزمي لضــــمان تنفيذ  

 تلك النصوص التشريايي.

يي م/ لبنان على القلق. وينب / للقادة السياسيين أن يشجاوا على مت  ويبا  تزايد روا    ا  الكراه  - 89
 حوار متوازن ويقوم على الحقائق، وأن يجاهروا برم. التاص  والقوال  النم يي التمييزيي و  ابال الكراهيي. 

  وأان/ على لبنان  ســـــتمرار  م/ اســـــتضـــــامي الالجئين، وأشـــــكر المانحين على دعمبم الاابل. وبينما - 90
تواصـــــــــــــــل األمم المتحـدة وشــــــــــــــركـاؤهـا الامـل على تبيئـي الظروف المالئمـي للاودة المنـي والكريمـي وال وعيـي 

 لالجئين،   يزال من الضروري مراعاة األصول القانونيي واحترام كرامي الالجئين.

وم/ ظـل ا رتفـاق الســــــــــــــريا لالحتيـاجـال اإلنســــــــــــــانيـي م/ صــــــــــــــفوف الالجئين والامـال المبـاجرين   - 91
لموا نين اللبنانيين على حد الســــــوات، يكتســــــ/ اســــــتمرار ومروني التمويل اإلنســــــان/ والتمويل اإلنمائ/ أهميي وا

ــتراتيج/  ــتقرار. وأدعو الجبال المانحي إلى تمويل اإل ار ا ســـــــ حاســـــــــمي لحمايي األروا  والحفاظ على ا ســـــــ
عادة اإلعمار بالشـكل المالئم، وأرح  باسـتمرار ال دعم المقدام للمسـاعدة الصـحيي ال ارئي لصصـال  والتاام/ وا 

الجاريي ول  ي لبنان لالســـــتجابي لجزمي. وينب / أن تشـــــمل ت  يي  نظم الحمايي ا جتماعيي وشـــــبكال األمان 
الالجئين الضـــــافات. وعالوة على ذلك، أكرر الدعوة الت/ وجبتبا إلى المجتما الدول/ بهن يف/ بالتزامات  لك/ 

 ي تقديم اإلجااي وال دمال إلى الالجئين الفلس ينيين.تتمكن األونروا من مواصل

وأكرر اإلعرا  عن امتنان/ لجميا البلدان المســـاهمي بهمراد عســـكريين ومادال للقوة المؤقتي ولفريق  - 92
المراقبين م/ لبنان وأشــجابا على زيادة عدد النســات م/ صــفوف األمراد الاســكريين م/ القوة المؤقتي. وأود أن 

متنان/ وشــــــــكري لمنســــــــق/ ال اص الســــــــابق للبنان، يان كوبيت ، الذي أنبى مبام ، على قيادت  أعر  عن ا
ــكر إلى رئيس  ــ لا ب  األمم المتحدة م/ لبنان. وأتقدم بالشــــــ وتفاني  من أجل النبو. بالامل البام الذي تضــــــ

ــتيفانو ديل كول، واألمراد المدنيين والاـســـــ  كريين الااملين تحل قيادت ، بااي القوة المؤقتي وقائد قوتبا، اللوات ســــ
لى أعضات مريق األمم المتحدة الق ري، على جبودهم الدؤوبي.  وا 
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 المرفق األ ل
القي د المفر ضرررة على حرية  صررر ل  تنقل ق ة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة    

 2021شباط فبراير  19إلى  2020تشرين األ ل أكت بر  21من 
 
حكومي لبنان إلى تيســــــــير وصــــــــول قوة األمم المتحدة  (2020)  2539م/ القرار  دعا مجلس األمن - 1

 لبنانيي.، ما احترام السيادة ال(2006) 1701المؤقتي م/ لبنان )القوة المؤقتي( ومقا للقرار 

دوريي م/ الشـــــــبر نبارا  6  281و الل الفترة المشـــــــمولي بالتقرير، أجرل القوة المؤقتي ما متوســـــــ    - 2
م/ المـــائــي( من الــدوريــال الراجلـــي. وأجرل البااـــي مــا متوســــــــــــــ ــ   33دوريــي منبـــا ) 2 045وليال، كــانــل 

م/  52األقدام )بنســــــبي  دوريي كل شــــــبر على  ول ال   األزرق، باســــــت دام المركبال وســــــيرا على 2 430
دوريي باسـت دام مروحيال   51م/ المائي تباعا(. وباإلضـامي إلى ذلك، أجرل البااي ما متوسـ    48 المائي و

عمليي تفتي ، بما م/ ذلك بتقامي نقا  تفتي  مؤقتي ودائمي، وتنفيذ   970كل شـــــــــــــبر، وكذلك ما متوســـــــــــــ    
تنقـل القوة المؤقتـي احت رمـل م/ ماظم األوقـال، مقـد حـد  عمليـال لمنا إ الق الصــــــــــــــواري . وما أن حريـي 

حا ل م رضـــــــــــــل  اللبا قيود على حريي تنقلبا. وواصـــــــــــــل الجي  اللبنان/ ا عترا. على با. مســـــــــــــالك 
ــمل المنا ق الواقاي بايدا عن ال رق  ــيا ن اق وجودها ليشـ الدوريال الت/ اقترحتبا القوة المؤقتي من أجل توسـ

البلديال، بحجي أن تلك ال رق إما ملك لل واص أو أنبا تقا م/ منا ق ذال أهميي  الرئيســـــــــــيي و ار  مراكز
اسـتراتيجيي بالنسـبي للجي  اللبنان/. وقامل القوة المؤقتي بمتاباي الحواد  المبلاس عنبا ما السـل ال الم تصـي 

ن قيود إلى بشــــــكل منبج/، وه/ تتواصــــــل باســــــتمرار ما الجي  اللبنان/ لضــــــمان حريي التنقل والوصــــــول دو 
 جميا المنا ق الواقاي دا ل من قي عملياتبا.

 
 ال ص ل إلى جميع الم اقع الم ج دة على ط ل الخط األزرق  

ر الجي  اللبنان/ وصــــــــــول القوة  6كما يرد بالتفصــــــــــيل م/ الفقرة من  - 3 من تقرير األمين الاام، يســــــــــا
لت/ تجريبـا م/ ال رقين لوقف األعمـال الاـدائـيي المؤقـتي إلى عـدد من المواقا الت/ تبمبـا م/ إ ـار التحقيـقال ا

ة نأجســ س. بيد أن  لم ت ت  للقوة المؤقتي باد  إمكانيي الوصــول بشــكل   25تموزنيولي  و  27اللذين وقاا م/ 
تام إلى عدة مواقا أ رل تبمبا ومن بينبا عدد من مواقا جمايي أ ضــــــــر بال حدود، رجم ال لبال الرســــــــميي 

بتب ا إلى الجي  اللبنان/. وه/ بحاجي للوصـــــــــــــول إلى تلك المواقا م/ إ ار التحقيقال الت/ المتكررة الت/ وجا
 1701ت جريبا وكذلك م/ إ ار الرصد اليوم/ لل   األزرق الذي تقوم ب  البااي، على نحو ما يقتضي  القرار  

 .(2020) 2539ويذكار ب  القرار  (2006)
 

 الح ادث المتصلة بحرية التنقل  

تشـــــــــــــرين الاان/ننوممبر، أانات المرور عبر قريي عيتا الشـــــــــــــا ،  رجل دوريي تاباي لفريق   17م/  - 4
المراقبين م/ لبنان عن ال ريق الرئيس/ ود لل إلى شارق ضيق. وعندما استدارل الدوريي للاودة إلى ال ريق 

ل ريق أمامبا. وباد الرئيســ/، قام شــ ص يرتدي مالبس مدنيي على متن دراجي ناريي من نوق ســكوتر بق ا ا
م عدد أكبر من األشــ اص الذين كانوا يرتدون مالبس مدنيي م/ أربا مركبال. ونظرل  ذلك بوقل قصــير، قدر
المجموعي إلى دا ل مركبي دوريي مريق المراقبين م/ لبنان والتق ل صــورا. واتصــلل الدوريي بالجي  اللبنان/ 

اقبين م/ لبنان دا ل المركبي،  رق با. هؤ ت األش اص و لبل من  المساعدة. وبينما ظل أمراد مريق المر 
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على أبواببا. وقام أحد األشـــــــــ اص بتنفيس إحدل عجالل مركبي الدوريي. وباد ذلك بوقل قصـــــــــير، وصــــــــل 
الجي  اللبـنان/ إلى مكـان الحـادـاي ورامق الـدورـيي أاـنات م ـادرتبـا للمن قـي. واجتماـل القوة المؤقـتي ما الم ـتار 

ــؤ  ــل بين الدوريي واألمراد، ازدادل واانين من المســ ــاكل م/ التواصــ ــب  مشــ ولين م/ البلديي، الذين ذكروا أن  بســ
حدة التوترال. وشـــــدد المســـــؤولون مجددا  على أن إجرات دوريال م/ األحيات الســـــكنيي مســـــهلي  تاير حســـــاســـــيي 

 السكان المحليين.

مركبي وأرباي أشــــــــ اص يرتدون   كانون األولنديســــــــمبر، شــــــــاهدل دوريي تاباي للقوة المؤقتي 3وم/  - 5
مالبس مـدنيـي، كـان أحـدهم يلتق  صــــــــــــــورا  للمن قـي الواقاـي جنو  ال   األزرق، بـالقر  من يـارون )الق ـاق 
ال رب/(، باســــت دام كاميرا للمحترمين. وباد ذلك بوقل قصــــير، صــــادمل الدوريي، أانات جولتبا، نفس الســــيارة 

ان من ركاا  السـيارة من الدوريي وسـه  أمرادها عن سـب  التقا بم الت/ سـدل عليبا ال ريق ةنذاك. واقتر  اان 
صــــــــــــــورا موتوجرامـيي. وانتزق الفردان كـاميرا كـاـنل موجودة على مقاـد م/ مركـبي اـلدورـيي وجـادرا المن قـي. وأ بلس 

ا الكاميرا باد. وتتابا القوة المؤقتي هذ  المسهلي ما الجي  ا  للبنان/.الجي  اللبنان/ بالحاداي. ولم ت سترجإ

كانون الاان/نيناير، مرال دوريي تضــم مركبتين تاباي للقوة المؤقتي عبر شــارق ضــيق بالقر   9وم/  - 6
ــيارة مدنيي قادمي من ا تجا  المااكس. وأانات مرور  من يارون. وتنحل الدوريي جانبا لتفســـــــ  المجال أمام ســـــ

المركبتإين التاباتين لدوريي القوة المؤقتي باسـت دام  السـيارة المدنيي،  ر  مرد من السـيارة وح ام نامذة مركبي من
ــابال م/ صـــفوف أمراد القوة المؤقتي. وأبل ل القوة المؤقتي الجي   جســـم جير ماروف. ولم يبلس عن وقوق إصـ

 اللبنان/ بالحاداي.

  كانون الاان/نيناير، شــــــــاهدل دوريي تاباي للقوة المؤقتي شــــــــ صــــــــين كانا يرتديان زيا بلون  27وم/  - 7
أ ضــر زيتون/ ومركبتين بالقر  من راميي )الق اق ال رب/(. واقتر  أحد األشــ اص، الذي كان يحمل بندقيي 

، من الدوريي، ولوا  بيدي  م/ إشــــــــــــارال تبديد، و ل  من الدوريي أن ت ادر المن قي على AK-47من  راز  
تباتبـا المركبـتان لمـدة  مس دقـائق  الفور. وعـندمـا عـادل اـلدورـيي إلى الورات وـبدأل م/ ا بتاـاد عن المن قـي،

 تقريبا. وأبل ل القوة المؤقتي الجي  اللبنان/ بالحاداي.

كانون الاان/نيناير، أانات قيام دوريي تاباي للقوة المؤقتي بامليي مراقبي اابتي شــــــــمال شــــــــرق   30وم/  - 8
با ال ريق. واقتر  أرباي قريي رشـاف )الق اق ال رب/(، وصـلل مركبي ودراجي ناريي من نوق سـكوتر وسـدا علي 

أش اص يرتدون مالبس مدنيي من دوريي القوة المؤقتي، وسهلوا حفظي السالم عن أسبا  وجودهم و لبوا منبم 
م ادرة المن قي. وقام األشــــ اص األرباي أيضــــا بتصــــوير الدوريي. وباد ذلك بوقل قصــــير، قامل المجموعي 

ريي وتباتبا إلى ال ريق الرئيسـ/ عندما جادرل المن قي. وأبل ل بتبااد الدراجي الناريي والسـيارة عن  ريق الدو 
ــالم  القوة المؤقتي الجي  اللبنان/ بالحاداي. واجتمال القوة المؤقتي ما رئيس البلديي الذي ذكر أن حفظي الســـــــــــ

 د لوا إلى ممتلكال  اصي، ولذلك  ل  منبم أصحا  األر. الم ادرة.

ــي أ 9وم/  - 9 ــبا نمبراير، اقتر   مســــ ــ اص يرتدون مالبس مدنيي من دوريي تاباي للقوة المؤقتي شــــ شــــ
كانل موجودة م/ محي  بلدة حو  )الق اق الشـرق/(. والتق  أحد األشـ اص صـورا للدوريي ولوا  باصـا باتجا  
الـدوريـي و ـالببـا بم ـادرة المن قـي. وعنـدمـا جـادرل الـدوريـي المن قـي باـد ذلـك، رمى الشــــــــــــــ ص حجـارة على 

ام تبا الدوريي على دراجي ناريي من نوق ســــــكوتر. وعندما اتصــــــلل القوة المؤقتي برئيس بلديي مركبال الدوريي 
شـبا نمبراير،  15ووعد بمناقشـتبا ما أعضـات المجلس البلدي. وم/   “عمل مردي”حو ، وصـف الحاداي بهنبا 

لقوة المؤقتي، بينما  م/ بلدة حو  أيضـا، قام شـ ص كان يرتدي مالبس مدنيي، برم/ حجارة على دوريي تاباي ل
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لوا  عدة أشـــــــ اص ة رين بهيديبم م/ إشـــــــارال بذيئي. وأبل ل القوة المؤقتي مجددا رئيس بلديي حو  بالحاداي، 
 ولكن  قال إن  لم يكن على علم ببا.

شـ صـا يرتدون مالبس مدنيي بق ا ال ريق على دوريي تاباي  25شـبا نمبراير، قام حوال/   11وم/  - 10
تضـم مركبتين م/ بنل جبيل )الق اق ال رب/( بوضـا مركبال على الجان  المقابل من ال ريق.  للقوة المؤقتي

وأاـنات الحـدـي  ما ســــــــــــــائق إحـدل مركـبال القوة المؤقـتي، أد ـل أحـد األشــــــــــــــ ـاص ـيد  من الـناـمذة وأ ـذ مفـتا  
م جانبا، وةنذاك المركبي، وعند ذلك جادر حفظي السـالم األرباي المركبي. وأ ذ سـتي أشـ اص أحد حفظي السـال

ــ اص  ــلحتبم. وعند ذلك أ لى األشـ ــبار أسـ ــالم الاالاي ال رون الذين كانوا  ار  مركباتبم بتشـ قام حفظي السـ
ــبيل الفرد من حفظي الســـــالم. وباد حوال/   ــحوبي  40ســـ ــلل تازيزال من القوة المؤقتي وكانل مصـــ دقيقي، وصـــ

ين أعادوا مفتا  مركبي القوة المؤقتي. ام جادرل بالجي  اللبنان/. وتحد  الجي  اللبنان/ إلى األشــــــ اص الذ
دوريي القوة المؤقتي المن قي، بمرامقي من الجي  اللبنان/. ولم يصـــــ  أي من أمراد حفظ الســـــالم، ولكن لحقل 
أضـــــــــرار  فيفي بتحدل مركبال القوة المؤقتي. وتابال القوة المؤقتي المســـــــــهلي ما رئيس بلديي بنل جبيل الذي 

 د لل إلى ممتلكال  اصي.قال إن الدوريي 
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 المرفق الثاني
 تنفيذ حظر ت ريد األسلحة  

 
ــار مجلس األمن إلى الفقرة (2020) 2539من القرار  20م/ الفقرة  - 1  1701من القرار  15، أشـــــــــــــ
الت/ تقضـــــ/ بهن تت ذ جميا الدول ما يلزم من تدابير لمنا قيام رعاياها ببيا األســـــلحي وما يتصـــــل  (2006)

ببـا من عـتاد إلى أي كـيان أو مرد م/ لبـنان من جير من ـتهذن لـ  حكومـي لبـنان أو قوة األمم المتحـدة المؤقـتي 
ا أو السـفن الت/ ترما علمبا أو  ائراتبا م/ ذلك. م/ لبنان )القوة المؤقتي( أو تزويد  ببا، أو اسـت دام أراضـيب

وواصـلل األمم المتحدة التفاعل ما الدول األعضـات بشـهن ا دعاتال المتالقي بنقل األسـلحي والجبود المبذولي 
 .(2006) 1701للتاامل ما مال هذ  ا نتباكال للقرار 

تشــــــرين األولنأكتوبر   22ولم يصــــــل أي رد  الل الفترة المشــــــمولي بالتقرير على رســــــالت/ المؤر ي  - 2
الموجبــي إلى رئيس لبنــان الت/ كررل  ميبــا  لب/ بــهن ت لا حكومــي لبنــان األمــانــيإ الاــامــي على أي  2019

 مالومال أو مستجدال متصلي بحظر توريد األسلحي.

، على أنــ  يتاين على جميا الــدول أن تت ــذ مــا يلزم  (2006) 1701من القرار  15وتنص الفقرة  - 3
ــل ببا من عتاد  ــلحي وما يتصــــــ من تدابير لمنا، م/ جملي أمور، بيا أو تزويد أي كيان أو مرد م/ لبنان بهســــــ

 فترة المشمولي بالتقرير، لم تتلق األماني الاامي أي مالومال جديدة م/ هذا الصدد.من كل األنواق. و الل ال

بجميا أحكـــامـــ    ( 2006)  1701وتظـــلا األمم المتحـــدة ملتزمـــي بـــدعم امتاـــال األ راف عمومـــا للقرار  - 4
  1701من القرار  15ـيذ حظر تورـيد األســـــــــــــلحـي المفرو. بموجـ  الفقرة وبتازيز ت بيـق . وين بق ذـلك على تنف 

نن/ أت لا إلى مواصـــلي الحوار ما المجلس  ( 2006)  ، وعلى أي قرار ســـياتمد  مجلس األمن م/ هذا الصـــدد. وا 
 . ( 2006)   1701المتمال م/ التنفيذ الكامل للقرار والدول األعضات مي ، من أجل تازيز هدمنا المشترك 
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