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 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  - أوال   

منذ صدور تقريري السابق،   (2006)  1701يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار مجلس األمن  - 1
ذ (2021)  2591رار  (، بمــا  ذ كلــ  حن م اــام القS/2021/650)  2021تموز/يوليــ     13المؤرخ   . ولم ينفــ 

. ولم يحرز مي تقـدم ححو التوصــــــــــــــت  ل  وق   (2006) 1701الطر ـا  بدـد مـامـت التتامـاتممـا بمورـر القرار 
 وإسرائيت.دائم إلطالق النار بين لبنا   

  
 ( 2006)   1701تنفيق القرام  -  ثانيا  
 الحالة في منطقة عمليات اوة األمم المتحدة المؤاتة في لبنان -  ألف 

ؤقتأل(، اســـــــتمرر التوترار اليـــــــديدة  ذ منطقأل حمليار قوة األمم المتحدة المؤقتأل  ذ لبنا  )القوة الم - 2
 وال سيما حل  طول الخط األزرق.

ــمال  ر  القليدأل )القطا    20و ذ  - 3 ــارواين من شــــــ ــدر القوة المؤقتأل  طالق صــــــ تموز/يولي ، رصــــــ
ملم، مطلقت من رنو  الخط األزرق   155الغربذ( باتجاه  ســــــــــــرائيت، تلتمما ســــــــــــب  قذائ  مد ديأل من حيار  

لغربذ(. وبدد كل  بوقت قصـير، مدد ري  الد ا  اإلسـرائيلذ باتجاه منطقأل تق  شـمال شـرق الناقورة )القطا  ا
للقوة المؤقتـأل م  صـــــــــــــــارواين مطلقـا من لبنـا ، احترلـــــــــــــــت م ـدهمـا من ومـأل القبـأل الحـديـديـأل للـد ـا  الجوي، 

ســــــقط الياحذ  ذ منطقأل  ير مدهولأل داات  ســــــرائيت، وم  ري  الد ا  اإلســــــرائيلذ رد بقصــــــ  مد دذ   بينما
ــحبأل الجي  اللبناحذ، موق  اإلطالق  باتجاه لبنا . و ذ وق ــ ، زارر القوة المؤقتأل، صــــــ ت ال ق من اليوم حفســــــ

 الميتب   ي  شمال  ر  القليدأل،  يث مطل  الجي  اللبناحذ القوة المؤقتأل حل  صاروخ وا د سليم.

آ /م ســـطس، رصـــدر القوة المؤقتأل  طالق صـــارواين من الجرمق )شـــمال منطقأل حمليار  4و ذ  - 4
ؤقتأل( باتجاه  ســــــــرائيت. وبدد كل  بوقت قصــــــــير، مدد ري  الد ا  اإلســــــــرائيلذ للقوة المؤقتأل م   ال أل القوة الم
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صـــواريط مطلقت من لبنا ، ســـقط ا نا  منما بالقر  من المرمت التجاري  ذ مريار شـــموحأل  ذ  ســـرائيت، وم  
قوة المؤقتأل ســــقوو ححو  ري  الد ا  اإلســــرائيلذ رد بقصــــ  مد دذ باتجاه حدة مناطق  ذ لبنا . ورصــــدر ال

قذيفأل مد ديأل بالقر  من صــردا والخيام وشــبدا )وملما  ذ القطا  اليــرقذ(، والناقورة، بما  ذ كل  منطقأل   80
 وادي  امول.

ــرقذ(  5و ذ وقت مبار من يوم  - 5 ــم  م راد القوة المؤقتأل  ذ مررديو  )القطا  اليــ آ /م ســــطس، ســ
ــتمد ت    احفجارين. وبدد كل  بوقت قصـــير، مدد ري  الد ا  اإلســـرائيلذ للقوة المؤقتأل مح  شـــن  ارار رويأل اسـ

 الث مناطق  ذ رنو  لبنا  بالقر  من مخيم الرشــــــــــــيديأل لالريين الفلســــــــــــطينيين، رنو  صــــــــــــور )القطا   
الغربذ(، وإبت الســــقذ )القطا  اليــــرقذ(، والمحموديأل )اارع منطقأل حمليار القوة المؤقتأل(. و ذ اليوم التالذ، 

  اللبناحذ القوة المؤقتأل  ل  مواق  سـقوو الصـواريط القريبأل من الرشـيديأل وإبت السـقذ،  يث شـاهدر  را ق الجي 
 القوة المؤقتأل الحفر التذ الفتما االحفجارار.

آ /م ســــطس، رصــــدر القوة المؤقتأل  طالق صــــواريط من  اصــــبيا )شــــمال منطقأل حمليار  6و ذ  - 6
ذ تحتلمـا  ســــــــــــــرائيـت. وبدـد كلـ  بوقـت قصــــــــــــــير، مبل  ري  الـد ـا   القوة المؤقتـأل بـاتجـاه مرتفدـار الجوال  الت 

صــــــارواا من لبنا  باتجاه  ســــــرائيت، احترلــــــت من ومأل القبأل الحديديأل   19اإلســــــرائيلذ القوة المؤقتأل ب طالق  
حيـــــرة منما، وســـــقط ســـــتأل  ذ مناطق  ير مدهولأل  ذ  ســـــرائيت، وســـــقط  ال أل  ذ لبنا ، وبد  مد ديأل ري   

ــرائيلذ ــدر القوة المؤقتأل  طالق ما يقر   الد ا  اإلســــــ ردر ب طالق حيراحما حل  حدة مناطق  ذ لبنا . ورصــــــ
قذيفأل مد ديأل من رنو  الخط األزرق، ســــــقطت بالقر  من مفر شــــــوبا وبســــــطرة )القطا  اليــــــرقذ(،   55من 

ال   ددر  ل  احدال   ريق  ذ األ راش. ورصــــــــــــــدر القوة المؤقتأل تحليق طائرار مقاتلأل  ســــــــــــــرائيليأل  ذ المج
الجوي اللبناحذ  ذ الوقت حفسـ  تقريبا. وبينما ما  القصـ  مسـتمرا، مصـدر  ت  ا بياحا محلن  ي  مسـؤوليت  

ردا حل  الغـارار الجوـيأل اإلســــــــــــــرائيلـيأل حل  مراتي مفتو ـأل  ذ منطقتذ ”حن  طالق تـل  الصــــــــــــــواريط قـائال   
مراتي مفتو أل  ذ محيط مواق  آ /م ســـــطس، قامت المقاومأل اإلســـــالميأل بقصـــــ    5الجرمق واليـــــوادير  ذ  

. و ذ وقت ال ق، مبل  الجي   “ملم 122اال تالل اإلســـرائيلذ  ذ متار  شـــبدا بديـــرار الصـــواريط من حيار  
اللبناحذ القوة المؤقتأل بد  مربدأل مشـــــــــــــخا  زحم محمم من م راد  ت  ا احتاقلوا  ذ  اصـــــــــــــبايا، وبد  الجي   

دة الفوهار التذ اسـتخدمت م نا  الحادث. و ذ وقت ال ق من اليوم اللبناحذ حير حل  قاك أل الصـواريط المتدد
. وقام قائد “حددا من المواطنين احترلـــــــــوا مقاتلذ المقاومأل”حفســـــــــ ، مصـــــــــدر  ت  ا بياحا  احيا مدد  ي  م  

بدأل الجي  اللبناحذ بدد كل  ب بالغ منسـقأل األمم المتحدة الخاصـأل ليـؤو  لبنا  باإل راع حن الميـتب   يمم األر 
  ذ احت ار محادمتمم، بنا  حل  قرار من المدحذ الدام للدولأل اللبناحيأل.

آ /م ســــــــــــــطس مورمتين  لذ وإل  رئيس مجلس األمن   6و ذ رســـــــــــــــــالتين متطـــابقتين مؤراتين   - 7
(S/2021/710  مدد المميت الدائم إلســرائيت لدا األمم المتحدة م ،)” ســرائيت تحم  ت  اومأل لبنا  المســؤوليأل 

حن مي حمـت ينطلق من دااـت مرالــــــــــــــيمـا، بغ  الن ر حن احتمـا  مانفـ  ذي المجمـار من م راد مو رمـاحـار  
ن مار اإلرهابيأل من الوالـــــــا م  رماحأل  ت  ا و يرها من الم”. ورا   ذ الرســـــــالتين مي ـــــــا م  “ رهابيأل

ــال لبنــا   ل   ــالــأل التــدز م الراهنــأل بممــارمــأل المــدحيين  تحــاول صــــــــــــــره االحتبــاه حن دورهــا الفدلذ  ذ  يصـــــــــــــ
آ /م ســـــــــطس مورمتين  لذ وإل  رئيس مجلس األمن  6. و ذ رســـــــــالتين متطابقتين مؤراتين  “اإلســـــــــرائيليين

(A/75/988-S/2021/711 ــرائيلذ  ذ ــد   طالق حيرا  مد ديأل ري  الد ا  اإلســــــــ آ /م ســــــــــطس   4( بيــــــــ
ــ  ــأل  ذ   وشــــــــــــــنـ ــارار رويـ ــا    5 ـ ــدهـ ــأل بلـ ــأل  اومـ ــا  حن  داحـ ــأل للبنـ ــدائمـ ــأل الـ ــت المميلـ آ /م ســــــــــــــطس، محربـ

ــيادة اللبناحيأل ولقرار مجلس األمن ”اإلســـــــــرائيليأل باحتبارها   لالحتدا ار محمااًل حدائيأل واروقار والـــــــــحأل للســـــــ
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مؤراــــــأل  “(2006)  1701 ــالــــــأل  رســـــــــــــــــ و ذ  األمن   12.  مجلس  رئيس  وإل   مورمــــــأل  لذ  آ /م ســــــــــــــطس 
(S/2021/725   محر  المميت الدائم إلســـــــــــرائيت حن قلق ،)”ا الســـــــــــلطار  البال   زا  الطريقأل التذ تداملت بم

ــراي  رهابيذ  ت  ا األربدأل الذين ارت بوا   ــيما  طالق  اومأل لبنا   وريًا ســـــــــــ اللبناحيأل م  المجمار، وال ســـــــــــ
 .“المجمار الصاروايأل

وطوال الفترة التذ وقدت  يما تل  الحوادث، ظلت القوة المؤقتأل حل  اتصــــــــــال مســــــــــتمر م  الجي    - 8
الولـــــــ ، وتيســـــــير اســـــــتجابأل حملياتيأل منســـــــقأل، ومن  مي زيادة  اللبناحذ وري  الد ا  االســـــــرائيلذ لتولـــــــيا

التصــــــــــــــديد. وتداو  الطر ا  حن مير م  القوة المؤقتأل من مرت ا توا  الولــــــــــــــ . و تحت القوة المؤقتأل   ذ
آ /م ســــــــــــــطس. و ذ بـيا  مؤرخ  6و   5و  4تموز/يولـي ، ومـذـل   ذ  وادث   20تحقيقـار تقنـيأل  ذ  وادث  

مد مؤارا بين لبنا  وإســــــرائيت حبر الخط  ق”آ /م ســــــطس، محربتا حن  8 لقذ الدميق  زا  التصــــــديد الذي شــــــا
األزرق، بما  ذ كل   طالق الصــواريط حل   ســرائيت والرد  حل  كل  بيــن  الغارار الجويأل حل  لبنا  وإطالق  

 .“حيرا  المد ديأل حلي 

لا ة التذ مطلقما ري  الد ا  واالل الفترة الميمولأل بالتقرير، ظلت القوة المؤقتأل ترصد قذائ  اإل - 9
ــا ة شــــمال الخط   اإلســــرائيلذ ردا حل  ما زحم مح  محيــــطأل ميــــبوهأل. و ذ ســــب   االر، ســــقطت قذائ  اإللــ
األزرق ـبالقر  من ـيارو  ومـارو  الرما والمجـيدـيأل )وملمـا  ذ القطـا  الغربذ(، ومـذـل  ـبالقر  من صــــــــــــــردا، 

تموز/يولي ، كمر ري  الد ا  اإلســــــرائيلذ   10و ذ  و ذ  الث  االر، بالقر  من  جر )القطا  اليــــــرقذ(.
ــت االرتماحذ بدح  م بط   ــائت التواصــ ــيأل”حل  وســ ــنوار القليلأل المالــ  ذ منطقأل    “مدبر محاولأل تمرير  ذ الســ

مســـــدســـــا. واســـــتمر مي ـــــا تصـــــوير األســـــلحأل حبر الخط األزرق،  43 جر، ومح  صـــــادر االل تل  الدمليأل 
ــا تت  ممــــ م   المؤقتــــــأل  القوة  من  الطر ين  ذ  تطلــــــر  بين  و ذ    21وســــــــــــــط  الجبــــــت،  ميس  تموز/يوليــــــ   ذ 
ــبتمبر و  13آ /م ســـطس  ذ الدديســـأل )القطا  اليـــرقذ(. و ذ  13 تيرا /يوحي  و   21 تيـــرين  24ميلول/سـ

األول/مدتوبر، شــــاهدر القوة المؤقتأل رنديا من ري  الد ا  اإلســــرائيلذ وهو يلقذ قنبلأل يدويأل صــــاحقأل باتجاه 
بو  من الخط األزرق بالقر  من  وال )القطا  اليـرقذ(. وشـاهدر القوة المؤقتأل مي ـا ري   مدحيين ماحوا يقتر 

الــد ــا  اإلســــــــــــــرائيلذ وهو يطلق النــار  ذ الموا  بــالقر  من  وال وبليــدا وميس الجبــت )وملمــا  ذ القطــا  
 اليرقذ(، وكل  حل  ما يبدو لرد  المدحيين حن االقترا  من الخط األزرق.

ــت ري  - 10 ــرائيلذ ارق المجال الجوي اللبناحذ  ذ احتما  للقرار  وواصـــــــ  (2006)  1701الد ا  اإلســـــــ
ــيادة اللبناحيأل.  فذ الفترة من   تيــــــــــــرين األول/مدتوبر، ســــــــــــجلت القوة المؤقتأل   25 تيرا /يوحي   ل    19وللســــــــــ

دقيقأل من وقت التحليق. واســـــتاخدمت مرمبار  39ســـــاحأل و  377جموحما احتمادا للمجال الجوي، بل  م 286
 ذ المـائـأل من تلـ  االحتمـادـار. واســــــــــــــتخـدمـت  ذ احتمـادـار المجـال الجوي   75رويـأل  ير مـدهولـأل  ذ ححو  

ــلتين،  ذ   ميلول/ 30تموز/يولي  و   16األارا طائرار مقاتلأل مو طائرار لم يحدد حوحما. و ذ  التين منفصـــ
ســــــــــــبتمبر، مبل  ري  الد ا  اإلســــــــــــرائيلذ القوة المؤقتأل بد    دا مرمبات  الجويأل  ير المدهولأل تحطمت  ذ  
لبنا . ور   الجي  اللبناحذ مرارا طلبار القوة المؤقتأل السماي لما بالوصول  ل  الموق  الذي يدتقد مح  شمد 

تموز/يولي .  16د  ادث التحطم  ذ ميلول/ســـــــــبتمبر. ولم يحدد بدد الموق  الذي شـــــــــم 30 ادث التحطم  ذ 
آ /م ســـطس، مرمبأل  11آ /م ســـطس، مبل  ري  الد ا  اإلســـرائيلذ القوة المؤقتأل بدح  مســـقط،  ذ   12و ذ 

رويأل  ير مدهولأل زحم محما  ذ مل   ت  ا بالقر  من شــــــــتوال  ذ  ســــــــرائيت. وتدمت اليوحيفيت حل  متابدأل 
 هذه الحوادث اليالث م  الطر ين.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2021/725
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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لت القوة المؤقتأل   25 تيرا /يوحي   ل   19 ذ الفترة من و  - 11 ارقا بريا    318تيـرين األول/مدتوبر، سـج 
ارقـا من رـاـحر رحـاة ومتارحين،   237من رـاـحر مـدحيين لبـناحيين حبروا  ل  رنو  الخط األزرق، ومن بينمـا  

ير شـــــــــــدير بالقر  ارقا من راحر مدحيين ماحوا  ذ طريقمم  ل  ب  45ااصـــــــــــأل  ذ منطقأل متار  شـــــــــــبدا، و 
تموز/يولي ، رصـــــــدر القوة المؤقتأل امســـــــأل مشـــــــخا  مجمتين بمددار الر يأل الليليأل وهم  23بليدا. و ذ  من

ــرائيلذ،  م م نا   ــياع التقنذ اإلســــــ ــلقو  الســــــ يدبرو   ل  رنو  الخط األزرق بالقر  من مارو  الرما، ويتســــــ
ــجلت القو  ــمال الخط األزرق بدد كل  بدقائق. وســ ــا حبور رنود من ري  الد ا   حودتمم  ل  شــ ة المؤقتأل مي ــ

ــرقذ(  ذ  ــوبا )القطا  اليـــــ ــمال الخط األزرق بالقر  من مفر شـــــ ــرائيلذ  ل  شـــــ ــبتمبر وهم  16اإلســـــ ميلول/ســـــ
تيــــــــــــــرين األول/مدتوبر، بـنا  حل  طـلر   9يطـاردو  مواشــــــــــــــذ حبرر  ل  رنو  الخط األزرق. واحتـبارا من  

ــيق م  ري  الد  من ــرائيلذ، احتيـــــــــــــرر القوة المؤقتأل  ذ بليدا، وألول مرة  الجي  اللبناحذ وبالتنســـــــــــ ا  اإلســـــــــــ
ميس الجـبت وحيترو  )القطـا  الغربذ( لتيســــــــــــــير حبور المتارحين اللبـناحيين الخط األزرق مؤقـتا أل رات    ذ

تيــرين األول/مدتوبر، شــاهدر القوة المؤقتأل ســبدأل من رنود الجي  اللبناحذ يدبرو  الخط    11الحصــاد. و ذ 
  ير مسلحين أل رات تتدلق بجم  محاصيت التيتو   ذ بليدا. األزرق وهم

تموز/يولـي ، مبل  ري  اـلدـ ا  اإلســــــــــــــرائيلذ القوة المؤقـتأل ـبدـح  احتـقت مواطن ي ن ترمي ي ن حبرا  22و ذ  - 12
ميلول/ســبتمبر، يســرر اللجنأل الدوليأل للصــلير األ مر،   17 ل  رنو  الخط األزرق بالقر  من يارو . و ذ 

ق م  القوة المؤقتأل، حودة مواطن لبناحذ ما  قد حبر الحدود  ل   ســــــــــرائيت  ذ اليوم الســــــــــابق. و ذ  بالتنســــــــــي 
ميلول/سـبتمبر، مبل  الجي  اللبناحذ القوة المؤقتأل بدح  من  مواطن ي ن سـوداحيين من الدبور  ل  رنو  الخط   23

الد ا  اإلســــــــــرائيلذ القوة المؤقتأل    تيــــــــــرين األول/مدتوبر، مبل  ري  1األزرق بالقر  من مارو  الرما. و ذ  
ــوبا. ومحيد الراحذ  ل  لبنا   ذ وقت   بدح  احتقت راحيا لبناحيا حبر  ل  رنو  الخط األزرق بالقر  من مفر شــ

 ال ق من كل  اليوم بالتنسيق م  القوة المؤقتأل.

أل لما تق  وواصــــــــت ري  الد ا  اإلســــــــرائيلذ ا تالل الجت  اليــــــــمالذ من قريأل  جر ومنطقأل متاام - 13
لتيســـــــــير  2011شـــــــــمال الخط األزرق. و ذ  ين م   اومأل لبنا  ر بت بمقتري القوة المؤقتأل المقدم  ذ حام 

 احسحا  ري  الد ا  اإلسرائيلذ من المنطقأل المحتلأل، لم ترد بدد  اومأل  سرائيت حل  المقتري.

ــاحــدة حل  الحفــاا حل  الو المنطقــأل الواقدــأل بين الخط   - 14 األزرق وحمر الليطــاحذ ومن مرــت المســـــــــــــ
األ راد المســـــــــــــلحين  ير المدكو  بمم ومن األحتدة واألســـــــــــــلحأل  ير المدكو  بما، ا تف ت القوة المؤقتأل،  من

حقطأل تفتي  مؤقتأل  ذ المتوسط، وحفذر   122بتنسيق و يق م  الجي  اللبناحذ، بـــيماحذ حقاو تفتي  دائمأل و 
ذ المتوســـــــط مت شـــــــمر. وشـــــــاهدر القوة المؤقتأل مســـــــلحأل  حمليأل لماا حأل محاوالر  طالق الصـــــــواريط   325
ــيد،  يما  264مدكو  بما  ذ منطقأل الدمليار  ذ    ير ــلحأل للصــــــ  الأل. وما  رمي  هذه الحاالر يتدلق بدســــــ

 تيرا /يوحـي ، رصــــــــــــــدر دورـيأل ـتابدـأل للقوة المؤقـتأل ـبالتنســــــــــــــيق الو يق  24حـدا الحوادث األربدـأل الـتالـيأل.  فذ 
يقين )القطا  الغربذ(، ما  م دهما يحمت بندقيأل هجوميأل. الجي  اللبناحذ شــخصــي  م  د  ن حل  طريق  ذ صــ 

ــالقر  من مفرمال  14و ذ   بـ ــأل  ــاريـ ــأل حـ ــا  درارـ ــأل شــــــــــــــخصــــــــــــــين يمتطيـ ــ ، رصــــــــــــــــدر القوة المؤقتـ تموز/يوليـ
تموز/يولي ، رصــدر   22اليــرقذ(، مطلق م دهما رصــاصــتين من مســدا باتجاه الخط األزرق. و ذ   )القطا 

ال أل م راد مسلحين ببنادق هجوميأل قر  الخط األزرق بجوار مارو  الرما. ومطلق مولي  األ راد  القوة المؤقتأل   
اتجاه الجنو . وردا حل  كل ، حيـــــــرر القوة المؤقتأل  ريقا للرد الســـــــري   ل  الموق ، ولم يال     طلقأل  ذ 54
مت وا د منمما  آ /م ســــطس، شــــاهدر القوة المؤقتأل  ال أل مشــــخا  يحمت 24حيــــاو مســــلا آار. و ذ   مي
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ــا افيفا بالقر  من برع قالويأل )القطا  الغربذ(. وم نا  مغادرة م د األشــــخا  المنطقأل، مطلق اال نا    ــاشــ رشــ
 الباقيا  رشقار حاريأل طويلأل حل  األرت. ومبلغت القوة المؤقتأل الجي  اللبناحذ بات  اد أل من تل  الحوادث.

،  ــا  ــت القوة المؤقتــأل حل  ال يــا ــأل الدــاليــأل لدمليــاتمــا وحل  ورودهــا  ( 2021)   2591وحمال بــالقرار   - 15
حيــــاطا حملياتيا حســــاريا مت شــــمر،   14 345الوالــــا  ذ رمي  اححا  منطقأل الدمليار،  دررر  ذ المتوســــط 

ر الرادبــأل والرارلــأل والجويــأل للقوة المؤقتــأل بورود حمليــاتذ  ذ رمي  دوريــأل. وا تف ــت الــدوريــا   6  273بينمــا   من 
البلدار والقرا الواقدأل  ذ منطقأل الدمليار. واســـــــــــــتمرر دوريار االســـــــــــــتطال  الجوي  وق المناطق التذ يتدذر 
  وصــــول الدوريار البريأل  ليما، بما  ذ كل  األمال  الخاصــــأل واألرالــــذ الملو أل بالمتفجرار من مخلفار الحر  
مو األلغام الم ـــــــــــــادة لل راد، حالوة حل  الوديا . وال تتال روالر التفاحت م  المجتم  المحلذ مدلقأل بســـــــــــــبر  

تدريبا للقوار البريأل   160(. ومررر القوة المؤقتأل مت شـمر ما متوسـط   19- رائحأل مرت  يروا موروحا )دو يد 
دد حمليار القوة المؤقتأل التذ حافذر بالتنسيق  م  الجي  اللبناحذ. وح را ل يق موارد الجي  اللبناحذ، احخف  ح 

ــط قدره    14,7الجي  اللبناحذ  ل   الو يق م   ــط، مقارحأل بمتوســـــ  ذ المائأل االل الفترة  16 ذ المائأل  ذ المتوســـــ
 .الميمولأل بالتقرير السابق. وبالتالذ زادر القوة المؤقتأل  ذ حدد محيطتما الدملياتيأل المستقلأل 

ة المؤقتــأل  ماــاحيــأل مــاملــأل للوصــــــــــــــول  ل  الدــديــد من المواق  التذ تيير االهتمــام،  ولم تاتا بدــد للقو  - 16
تيـــــرين األول/مدتوبر، بديت القوة المؤقتأل رســـــالأل   5كل  بد  مواق  رمديأل ما ـــــر بال  دود. و ذ   ذ بما

القوة    ل  الجي  اللبناحذ تطلر  يما تماينما من الوصــول  ل  حدد من تل  المواق . و ذ الوقت حفســ ، ظلت
المؤقتأل ترصـــــــــد محيط المواق  التذ تيير االهتمام، بما  ذ كل  من االل الدوريار الجويأل والرارلأل. وال  ت  
القوة المؤقتأل مشـغاال إلحادة بنا  بررين  ذ موقدذ رمديأل ما ـر بال  دود  ذ راميأل وحيتا اليـدر )ومالهما  

، حل  النحو  2020آ /م ســــــــــــــطس   25ا  ذ   ذ القطـا  الغربذ(، مـا  ري  اـلد ـا  اإلســــــــــــــرائيلذ قـد دمرهمـ 
ــت  ذ الفقرة  ــرين الياحذ/حو مبر   12من تقريري المؤرخ   3المفصـ (. وم  م   ريأل S/2020/1110)  2020تيـ

القيود  ذ   وارمـــــت بد   البديـــــأل  الحـــــاالر،  ـــــ    ا تارمـــــت  ذ مد م  المؤقتـــــأل  القوة  )اح ر تنقـــــت  تنقلمـــــا 
تموز/يوليــ   ذ بنــت ربيــت )القطــا  الغربذ(، حنــدمــا    30األول(. ووقدــت ماطر هــذه الحوادث  ذ   المر ق

تيـــــرين األول/مدتوبر، حندما   24اســـــتول  حدة م راد حل  مســـــلحأل وكاائر من دوريأل تابدأل للقوة المؤقتأل، و ذ 
تـــابدتين للقوة ال مؤقتـــأل بـــالقر  من موحين )القطـــا  الغربذ(  ملحقـــت مجموحـــأل من األ راد ملــــــــــــــرارا بمرمبتين 

واســــــــــتولت حل  حدد من الممتل ار، بينما مصــــــــــير م د  ف أل الســــــــــالم بجروي طفيفأل. وطلبت القوة المؤقتأل  
 الجي  اللبناحذ م  يستديد تل  الممتل ار وم  يقدم الجناة  ل  الددالأل. من

حترات البحري  ذ مختل  مررـا  منطـقأل  وواصـــــــــــــــلت القوة البحرـيأل الـتابدـأل للقوة المؤقـتأل حملـيار اال - 17
سـفينأل. ومن بين تل  السـفن، قام الجي  اللبناحذ بتفتي  رمي  السـفن   2 502الدمليار البحريأل،  ك اسـتوقفت  

 سفينأل،  م مال  سبيلما. 335الـتذ م التما القوة المؤقتأل للتفتي ، وحددها 

طوار تح ــــــــــــيريأل لنقت رت  من مســــــــــــؤوليار القوة وواصــــــــــــلت القوة المؤقتأل والبحريأل اللبناحيأل اتخاك ا  - 18
من الدورار التدريبيأل والتمرينار. وتمرحت القوة المؤقتأل والبحريأل اللبناحـيأل   537البحريأل،  يث مررر القوة المؤقتأل 

تدريبا   21مدا حل  المدايير التيــغيليأل الميــترمأل الخاصــأل بدحيــطأل القيادة والرصــد واســتيقاه الســفن، وشــمت كل   
ســــاحأل. وتفاوتت وتيرة ميــــارمأل ســــفن البحريأل   72حل  دمج حمليار االحترات البحري لمدة ال تقت حن متقدما  

تمرينا للبحث   21اللبناحيأل بســــــبر القيود المفرولــــــأل حل  مواردها. ومررر القوة المؤقتأل والبحريأل اللبناحيأل مي ــــــا 
لبناحيأل  ذ  ررا ار المبوو حل  مســــــــطا  واإلحقاك، باإللــــــــا أل  ل  تســــــــدأل تمارين م  طواقم الطائرار الدموديأل ال 

https://undocs.org/ar/S/RES/2591(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2591(2021)
https://undocs.org/ar/S/2020/1110
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ــأل القوار البحريأل  ــور اليـــخصـــذ  ذ مدرسـ ــتؤحفت التدريبار بالح ـ ــفن وحمليار الر   بالبارار وال وابت. واسـ السـ
 .19- مو يد  روحيأل بيات مامت  ذ بدايأل تموز/يولي ، م  ا ترام تدابير الوقايأل من  يروا   ذ 

تداوحمما  ذ اطار حمليأل الحوار االســـــــتراتيجذ. وتواصـــــــلت    وواصـــــــت الجي  اللبناحذ والقوة المؤقتأل - 19
مشــــــــــــــغال تيــــــــــــــييد مقر ال تيبأل النموكرذ  ذ صــــــــــــــربين )القطا  الغربذ(، التذ بدمر  ذ آكار/مارا )اح ر 

S/2021/650 لتر من وقود الديتل. 4 000ره (،  يث تبر  الجي  اللبناحذ ليرمأل البنا  بما قد22، الفقرة 

، محيــدر القوة المؤقتأل لجنأل لتناق  م  الجي  اللبناحذ (2021)  2591من القرار   11وحمال بالفقرة  - 20
قدرات  الدملياتيأل الحيويأل ا تيارات  من  يث الوقود والغذا  والدوا  والدحم اللورســـتذ ليتمان من الحفاا حل  

 ذ  طار األحيــــطأل الميــــترمأل م  القوة المؤقتأل. والقوة المؤقتأل والجي  اللبناحذ بصــــدد  حداد اتفاق ين  حل  
طرائق كل  الدحم وحطاق ، وإحيــــا  آليأل رصــــد ت فت االمتيال الصــــارم لســــياســــأل بذل الدنايأل الواربأل  ذ مراحاة 

ــتفيد القوة المؤ  ــتســـ ــا . وســـ قتأل من ابرة  ريق األمم المتحدة القطري لتقدم دورار  حالميأل وتدريبيأل   قوق اإلحســـ
ــمري  ــاا شــ ــقأل الفدليأل حل  مســ ــطأل المنســ ــا ح ام مرمتي إلحجاز كل ، ت مر  ي  األحيــ للجي  اللبناحذ. ومحيــ
ــيا أل هذا التقرير، ماحت القوة  ــاحدار. و ذ وقت صــــــ ــتخدام النمائذ للمســــــ ــما  الرقابأل والتدقيق  ذ االســــــ ل ــــــ

 قتأل قد سلمت الد دأل األول  من األدويأل  ل  الجي  اللبناحذ.المؤ 
 

 ترتيبات األمن واالتصال -باء   
تيـــــرين األول/مدتوبر. ومن االل   7آ /م ســـــطس و   5ح مت القوة المؤقتأل ارتماحين  ال يين  ذ   - 21

محاله،   هـذا المحفـت وحن طريق االتصـــــــــــــــال بـاحت ـام م  الطر ين االل لح ـار التوتر اليـــــــــــــــديـد، ممـا كمر
رئيس البديأل وقائد القوة المؤقتأل الجاحبين حل  التحلذ بددبر قدر من لبط النفس، وبحث مدمما التدابير   ث

الوقائيأل، بما  يما اتخاك اطوار لتدتيت االســــــــتجابار المنســــــــقأل ال توا  الحوادث والحفاا حل  وق  األحمال  
 الددائيأل مو استدادت .

و تيرا /يوحي   2020يأل تدليم الخط األزرق  ذ ماحو  األول/ديســــمبر وحقر التقدم المحرز  ذ حمل - 22
آ /م ســطس الحملأل الياحيأل لميــرو   16(، مطلقت القوة المؤقتأل  ذ  24، الفقرة S/2021/650)اح ر   2021

 برميال. 64توبر، تم ترميم  تيرين األول/مد 25صياحأل براميت الخط األزرق. وإل   ايأل 

إلحيـــــــا  ماتر اتصـــــــال للقوة   2008ور م موا قأل  ســـــــرائيت حل  مقتري القوة المؤقتأل المقدم  ذ حام   - 23
 المؤقتأل  ذ تت مبير، ال يتال  حيا  هذا الماتر مسدلأل مدل قأل.

قديم الخدمار،  واســــــــتمرر القوة المؤقتأل، من االل الميــــــــاري  الســــــــريدأل األ ر والتبرحار ومبادرار ت  - 24
مســاحدة الســلطار المحليأل بســبت منما بنا  قدرار م راد الد ا  المدحذ. ومطلقت القوة المؤقتأل مي ــا امســأل    ذ

ــريدأل األ ر للنموت ب حتاع األ ذيأل وتو ير المياه الن يفأل. ومن االل مبادرار التداو  المدحذ  ــاري  ســــ  -ميــــ
، وحتزر القدرار  ذ مجال  19-احتيــــــــــار  يروا مو يدالدســــــــــاري، وزحت البديأل مددار وقائيأل وطبيأل لمن  

  حتاع الطاقأل البديلأل ومدالجأل النفايار.

المتدلق  (2000)  1325واالل الفترة الميـــــــــمولأل بالتقرير، واصـــــــــلت القوة المؤقتأل دحم تنفيذ القرار  - 25
 ،من األ راد الدســـــاريين والمدحيين التابدين للقوة المؤقتأل 2 336بوســـــائت منما تدرير   بالمرمة والســـــالم واألمن،

 امرمة،  ذ مجال تدميم المن ور الجنساحذ. 129بمن  يمم 
 

https://undocs.org/ar/S/2021/650
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 نزع سالح الجماعات المسلحة -جيم   
لم ياحرز مي تقدم  يما يتدلق بنت  ســالي الجماحار المســلحأل. وظت  ت  ا يدتره حلنا بد  لدي   - 26

قدرار حســــاريأل. وال يتال ا تفاا  ت  ا ورماحار مارا بالســــالي اارع ســــيطرة الدولأل،  ذ احتما  للقرار  
 ت حامال يقيد قدرة الدولأل حل  ممارسأل مامت سيادتما وبسط سلطتما حل  مراليما.، ييا(2006) 1701

، تتايدر 2006منذ حام  ”آ /م ســـــــــطس، قال األمين الدام لحت  ا،  ســـــــــن حصـــــــــر ا   7و ذ  - 27
،  المقاومأل  ذ لبنا  حدديا ومن  يث الخبرة وال فا ة ومســتوا التدريبار وقدرار ســال ما وقدراتما الصــاروايأل 

لدررأل محما مصـــــــــبحت تمل  محدادا مبيرة من الصـــــــــواريط الدقيقأل التذ يقول الددو م  تمديدها تحول  ل  تمديد  
تيــــــــــــــرين    14تيــــــــــــــرين األول/مدتوبر،  ذ محقـا  االشــــــــــــــتبـادـار الـداميـأل التذ وقدـت  ذ    18. و ذ  “ورودي

، حنــدمـا متحــدث  قط  حنــدمـا متحــدث  قط حن التن يم الدســــــــــــــاري لحت  ا”األول/مدتوبر  ذ بيرور، قـال   
 .“مقاتت 100 000الررال اللبناحيين المدربين والمن مين والمسلحين وكوي الخبرة،   حذ متحدث حن  حن

وقام الجي  اللبناحذ وقوا األمن الداالذ بما ال يقت حن امس من حمليار  لقا  القب  المتصـــــلأل  - 28
األول/مدتوبر، بما  ذ كل  القب  حل  مشـخا     تيـرين 25 تيرا /يوحي   ل   19باإلرها  االل الفترة من  

 ميتب   ذ احتسابمم  ل  تن يم الدولأل اإلسالميأل  ذ الدراق واليام وربمأل  تا اليام )ربمأل النصرة(.

و ذ شـــــرق لبنا  وشـــــمال ، تصـــــاحدر  دة الدديد من المنازحار اليـــــخصـــــيأل وتحولت  ل   وادث   - 29
ــفر حن مقتت  ــا 25إلطالق النار، مما مســ ــابأل   شــــخصــ ــب  منازحار   193وإصــ بجروي. ووق  ما ال يقت حن ســ

 هذا القبيت، شملت استخدام قنابت صاروايأل. من

ووردر تقارير حن وقو   وادث حن   ذ مخيمار الالريين الفلســــطينيين  ذ رمي  مححا  لبنا .  فذ   - 30
حاما  13طينيأل تبل  من الدمر تلت امرمة ســـــوريأل و تاة  لســـــ مخيم البداوي بالقر  من طرابلس  ذ شـــــمال لبنا ، قا 

ــمت  طالق النار.  17و    3 ذ   ــاحدر  دتما لتيـــ ــيأل تصـــ تموز/يولي ، حل  التوالذ،  ذ محقا  منازحار شـــــخصـــ
ــيدا  ذ رنو  لبنا ، لقذ شـــــــخ  مصـــــــرح   ذ   آ /م ســـــــطس   ر   27و ذ مخيم حين الحلوة بالقر  من صـــــ

بينمم مدحيا  بجروي اارع المخيم  ميلول/ســــــبتمبر، مصــــــير ســــــبدأل مشــــــخا  من   19اشــــــتبادار مســــــلحأل. و ذ  
صـيدا، ومالحقت ملـرار بمدارا ومالأل األمم المتحدة إل ا أل وتيـغيت الالريين الفلسـطينيين  ذ اليـرق األدح    ذ 

 .اليام  )األوحروا(  ذ محقا  القتال بين  صائت مسلحأل تابدأل لحرمأل  تا وتن يم رند 

 -التذ تحتف  بما الجبمأل اليـــــــــدبيأل لتحرير  لســـــــــطين  ولم ياحرز تقدم  ذ تف ي  القواحد الدســـــــــاريأل  - 31
 القيادة الدامأل و تا االحتفالأل.

 
 حظر توميد األسلحة ومراابة الحدود -دال   

تواصلت متاحم تيير  ل  حقت مسلحأل  ل  رمار مسلحأل  ير تابدأل للدولأل وما زالت مسدلأل تيير قلقا  - 32
 (2006)  1701شـــــــــــــــديـدا.  فذ  ـال  بور حمليـار حقـت من هـذا القبيـت،  ـ حمـا ســــــــــــــتيــــــــــــــاـت احتمـادـا للقرار  

  األمم المتحدة تداذ متاحم حقت األســـــــلحأل مداذ الجد،   حما ليســـــــت  ذ ولــــــ   المر ق الياحذ(. وم  م )اح ر
نما من  التحق ق منما بيات مستقت. يما 

ــالــأل مؤراــأل   - 33 (،  S/2021/712مورمــأل  ل  رئيس مجلس األمن )  2021تموز/يوليــ     22و ذ رســـــــــــــ
لالحـتدا ار والخروـقار التذ ارت بتمـا  ســــــــــــــرائـيت مؤارا  ”لبـنا  حن  داـحأل  اومـأل بـلدهـا محرـبت المميـلأل اـلدائمـأل ل

ــوريأل احطالقا من األرالـــــذ واألروا  اللبناحيأل، والتذ طالت مناطق   ــاريأل ســـ ــتمداه مواق  حســـ ــد لبنا  باســـ لـــ

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ــائر  ذ األرواي ــالتين متطـابقتين مؤر “لبـناحـيأل  ذ لحفـد والمجـدل ومـادر م  تؤدي  ل  اســــــــــــ اتين . و ذ رســــــــــــ
(، كمرر المميـلأل  A/75/1001-S/2021/743آ /م ســــــــــــــطس مورمتين  لذ وإل  رئيس مجلس األمن ) 19

طلدار رويأل  وق لبنا  ررا االلما   آ /م ســطس 19 ذ  الطيرا  الحربذ اإلســرائيلذ حفذ  ”الدائمأل للبنا  م  
الحربيأل اإلســــــــرائيليأل من األروا  اللبناحيأل بيــــــــات  الــــــــا، واســــــــتمداه مواق   طالق صــــــــواريط من الطائرار  

ســـــــــوريا، وكل  حل  حلو منخف . وم دث هذا الخرق  الأل هل  لدا المواطنين اللبناحيين وشـــــــــات تمديدًا    ذ
ليأل األروا   مباشـرًا واطيرًا لحرمأل المال أل المدحيأل اللبناحيأل وسـالمأل الطيرا  المدحذ، إلحتما  الطائرار اإلسـرائي 

 .“المحاكيأل لمطار بيرور وحل  تماا مباشر لخط الطيرا  المدحذ

وتواصــــــــــــــت ورود تقـارير تفـيد بميــــــــــــــارمـأل  ت  ا حســــــــــــــارـيا  ذ األ ـداث الجـارـيأل  ذ الجممورـيأل  - 34
 .السوريأل الدربيأل

ســـالميأل  آ /م ســـطس، م  رمموريأل  يرا  اإل   19ومحلن  ســـن حصـــر ا، األمين الدام لحت  ا،  ذ   - 35
سـترسـت ما ال يقت حن مرب  سـفن محملأل بوقود الديتل والبنتين للتخفي  من حق  الوقود والطاقأل  ذ لبنا . و ذ  

ــبتمبر، محلن م     13 ــينقت من باحياا ” ميلول/ســ ــوريأل    “ الوقود ســ  ل  لبنا  حبر الحدود  ”  ذ الجمموريأل الدربيأل الســ
م بوصــول مول قا لأل من اليــا نار من الجمموريأل الدربيأل  ميلول/ســبتمبر، م ادر وســائت اإلحال   16. و ذ  “ البريأل 

ــوريأل  ل  بدلب    ــمذ. وقال رئيس الوزرا  ميقاتذ  ذ مقابلأل  - الســـــ المرمت  ذ لبنا  حبر مدبر  دودي  ير رســـــ
ــبتمبر، ردا حل  ســـــــؤال  ول وصـــــــول شـــــــا نار حقلت مميار من الوقود    17 حالميأل مرريت مد   ذ   ميلول/ســـــ

رها  ت  ا  ح   من   . “ لبنا    تين ]أل  كل [ احتما  لسيادة ”  يرا   ل  لبنا   ذ  طار حمليأل يس 

ــوريأل، احتقلت  - 36 واالل حمليار ماا حأل التمرير حل  طول الحدود اللبناحيأل م  الجمموريأل الدربيأل السـ
ولي ،  ذ شــــــدرا بيــــــمال تموز/ي  13ســــــوريا وامســــــأل  لســــــطينيين. و ذ    35 لبناحيا و 75قوار األمن اللبناحيأل  

ــأل تمريـــر   ــأل مشــــــــــــــخـــا  بتممـ ــاحذ  ال ـ ــت الجي  اللبنـ ــا ، احتقـ ــا . و ذ    10لبنـ مواطنين ســــــــــــــوريين  ل  لبنـ
تموز/يولـي ، ـبالقر  من طبررـا  ذ محـا  ـأل رـبت لبـنا ، م بط الجي  اللبـناحذ محـاولـأل لمغـادرة البلـد بحرًا   15

 رمذ وا د.مواطنا سوريا ومواطن ت  32مواطنا لبناحيا و  40قام بما 
 

 األلغام األمضية والقنابل العنقودية -هاء  
مترا مربدـا من األرالــــــــــــــذ  ذ منطـقأل حملـياتمـا،  ـيث وردر    12 190قامت القوة المؤقـتأل بتطمير   - 37

زيارة  70لغما م ادا لل راد وتخلصت منما. ومررر دائرة األمم المتحدة لإلررا ار المتدلقأل باأللغام    1  612
قبأل الجودة، وح مت  الث مناســــــــبار الحتماد و دار  زالأل األلغام التابدأل للقوة المؤقتأل، رصــــــــد ل ــــــــما  ومرا

 من األ راد الدساريين التابدين للقوة المؤقتأل. 19وقد مت مرب    اطار  حالميأل للتوحيأل بالمخاطر لـفائدة 
 

 ترسيم الحدود -واو   
ا  والجمموريأل الدربيأل الســـــــــــــوريأل. ولم يحرز لم يحرز مي تقدم  ذ ترســـــــــــــيم مو تدليم الحدود بين لبن  - 38
تقدم  يما يتدلق بمسـالأل منطقأل متار  شـبدا. ولم ترد  بدد الجمموريأل الدربيأل السـوريأل وإسـرائيت حل  التحديد  مي

ــبدا المقتري  ذ تقريري المؤرخ  المتدلق بتنفيذ القرار    2007تيــــرين األول/مدتوبر    30المؤقت لمنطقأل متار  شــ
1701 (2006) (S/2007/641.)المر ق ، 

ــيم  دودهما البحريأل منذ   - 39 ــرائيت لترســــــــــ ــار بين لبنا  وإســــــــــ ولم تدقد مي روالر مارا من المفاولــــــــــ
 (.41، الفقرة S/2021/650 ميار/مايو )اح ر 4االرتما  الخامس المدقود  ذ 

https://undocs.org/ar/A/75/1001
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ــالتين متطـابقتين مؤراتين   - 40 ميلول/ســـــــــــــبتمبر مورمتين  لذ وإل  رئيســــــــــــــأل مجلس األمن   18و ذ رســــــــــــ
 (S/2021/812  كمرر المميلأل الدائمأل للبنا  م ،) ”  ســـــــــــــرائيت منحت حقودا لتقديم ادمار تقييم  فر آبار  از 

، “  ذ منطقأل الحدود البحريأل المتناز  حليما  “  قت ماري  ”  ذ ما يســــم     Halliburtonوحفط  ذ البحر ليــــرمأل  
المنطقأل المتناز    الحفر  ذ   تدحو مجلس األمن  ل  لـما  حدم القيام بدحمال تقييم ” ميـيرة  ل  م   اومأل بلدها 

. و ذ رســالتين متطابقتين مؤراتين  “ حليما بين لبنا  واســرائيت من مرت تجنر مي تدد  حل   قوق لبنا  وســيادت  
ائمـأل للبـنا   (، قـالـت المميلـأل الـد S/2021/820ميلول/ســـــــــــــبتمبر مورمتين  لذ وإل  رئيســــــــــــــأل مجلس األمن )   22
يدحو  ل  الحذر ا تمال قيام  ســـــرائيت بخرق المســـــار التفاولـــــذ واللجو   ل  حمليار تنقير  ذ مناطق   ما     ” 

 . “ متداره حلي  دولياً  هو  متناز  حليما وحدم احت ار حتائج المفاولار، بمخالفأل صريحأل لما 
 

 االستقرام السياسي والمؤسسي -زاي   
ــدد الحريري منتموز/يولي ، مي بد   15 ذ   - 41 ــا للوزرا ، احســـحر سـ ــمر تقريبا من تديين  رئيسـ ــدأل مشـ  د تسـ

ــفرر حن تديين رئيس الوزرا   ــاورار برلماحيأل ملتمأل، مسـ ــايت الحاومأل. وحقد الرئيس حو  بدد كل  ميـ حمليأل تيـ
البال  حددهم من مح ــــــا  البرلما     72تموز/يولي . و  ذ الســــــيد ميقاتذ بتدييد    26الســــــابق حجير ميقاتذ  ذ  

  الرئيس حو  ميلول/سـبتمبر، وق    10مقددا شـا رة(. و ذ    128ح ـوا ) ك ال تتال حيـرة مقاحد من مصـت    118
 .ح وا، من بينمم امرمة وا دة  24ورئيس الوزرا  ميقاتذ المرسوم الذي ين  حل  تيايت  اومأل ت م  

ــبتمبر، صـــــــــــور البرلما  بد لبيأل    20و ذ  - 42 صـــــــــــوتا، من مصـــــــــــت   15 صـــــــــــوتا مقابت  85ميلول/ســـــــــ
ــالا منا اليقأل لحاومأل  100 ــر، لصـــ ــو  الـــ ــدرر  22الجديدة. و ذ   “مدا لإلحقاك”ح ـــ ــبتمبر، مصـــ ميلول/ســـ

ـقادة لبـنا  حل  التحر  بســــــــــــــرحـأل لتخفي  حـر  المصــــــــــــــاحر  ”مجموحـأل اـلدحم اـلدولـيأل للبـنا  بـياـحا  ـيت  ـي  
التح ير إلررا  احتخابار ”وحل    “ساسيألاالرتماحيأل واالقتصاديأل حل  اليدر اللبناحذ واستدادة الخدمار األ

 .“2022حتيمأل وشفا أل  ذ وقتما المحدد  ذ حام 

ــتداد النق   ذ الوقود وال مربا . واحخف   - 43 ــمولأل بالتقرير، حاح  لبنا  من اشــــــــــ واالل الفترة الميــــــــــ
تيار  ذ رمي  التتويد بال مربا  الذي تقوم ب  الدولأل  ل  ما بين ســـــــــــــاحأل وســـــــــــــاحتين  ذ اليوم، م  احقطا  ال

مححــا  البالد حــدة مرار. وم  ااتالالر األســــــــــــــواق  ير الميــــــــــــــروحــأل،  ل  رــاحــر ت ــديس وتمريــر مميــار 
الوقود،  د ت الـطرابار  ذ الخدمار األسـاسـيأل، شـملت المسـتيـفيار ومرا ق توزي  المياه، وتسـبر كل   من
ــايـــأل ا تيـــاطيـــ   ذ ار الدمالر األرنبيـــأل، اف   طوابير احت ـــار طويلـــأل  ذ محطـــار الوقود. وح را لدـــدم مفـ

آ /م ســــــــطس اإلحاحار الماليأل المقدمأل للوقود. ورا دت مســــــــدار الوقود حدة   11مصــــــــره لبنا  المرمتي  ذ 
 الخف  التدريجذ إلحاحار االستيراد وإلغائما بال امت بحلول حمايأل ميلول/سبتمبر. مرار م 

را  المالفأل بتصــــــــري  األحمال ووزيرة ميلول/ســــــــبتمبر، ترمســــــــت زينأل حار، حائبأل رئيس الوز  4و ذ  - 44
الد ا  ووزيرة الخـاررـيأل بالنـيابأل آحذا ، و دا لبـناحـيا زار دميــــــــــــــق لطـلر المســــــــــــــاحدة الســــــــــــــوريأل  ذ حـقت الغـاز  

مصـــــــــــــر وال مربا  من األرد  حبر األرالـــــــــــــذ الســـــــــــــوريأل. و ذ  طار متابدأل كل ، ارتم  مميلو األرد   من
تيرين األول/مدتوبر لالتفاق  6ميلول/سبتمبر و    8 ذ حما  يومذ    والجمموريأل الدربيأل السوريأل ولبنا  ومصر

 حل   طار وردول زمنذ لذل .

واســـــــــتمرر اال تجارار وتواصـــــــــلت  قامأل الحوارت حل  الطرق  ذ رمي  مححا  لبنا  االل الفترة  - 45
احذ   تيرا /يوحي ، مصـــــــــــــير امســـــــــــــأل مدحيين وحيـــــــــــــرة من رنود الجي  اللبن  26الميـــــــــــــمولأل بالتقرير.  فذ  

آارو  بجروي   ر اشــــــتبادار بين  25اشــــــتبادار وقدت  ذ طرابلس وصــــــيدا. وتو ذ شــــــخ  ومصــــــير   ذ

https://undocs.org/ar/S/2021/812
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ــاحذ  ذ   اللبنـــ الجي   وقوار  مســــــــــــــلحين  ــاهرين  طرابلس. و ذ    16مت ـــ ــت محســــــــــــــن،  ربـــ ــ   ذ  تموز/يوليـــ
 تموز/يولي ،  ذ طرابلس، لقذ ررت مصرح  ب لرام النار  ذ حفس . 26

ــابأل  ومســـــفرر الميـــــاررار الدديدة - 46 ــبدأل مشـــــخا  وإصـــ التذ حيـــــبت  ذ محطار الوقود حن مقتت ســـ
آ /م ســـــــطس، تدات الجي  اللبناحذ حندما اشـــــــتدر   29 ل   27بجروي. و ذ الفترة من  100يقر  من  ما

ــتبادار بين ســـاا  بلدة مغدوشـــأل كار األ لبيأل المســـيحيأل    دة منازحأل حيـــبت  ذ محطأل وقود  تحولت  ل  اشـ
آ /م ســـــــــــــطس، بالقر  من حاار  15ر األ لبيأل اليـــــــــــــيديأل  ذ رنو  لبنا . و ذ  وبلدة حنقو  المجاورة كا

لتر من الوقود  ذ محـقا  ميــــــــــــــادة بين حمـال   60 000شــــــــــــــمـال لبـنا ، احفجر اتا  يحتوي حل   والذ   ذ
بجروي. و ذ وقت ال ق،   80شــخصــا وإصــابأل مدير من  36الختا  والســاا  المحليين، مما مســفر حن مقتت 

   األحل  قوار األمن بمراقبأل التوزي  التجاري للوقود.ممر مجلس الد ا

آ /م سـطس، اشـترمت  رحسـا واألمم المتحدة  ذ رئاسـأل مؤتمر لدحم سـاا  لبنا ، تدمد  ي    4و ذ  - 47
ــأل المتدلقــأل بــاألمن الغــذائذ والميــاه    370المــاححو  الــدوليو  بتقــديم   مليو  دوالر لتمويــت اال تيــارــار الدــارل

المسـاحدار  ”لصـحأل والتدليم. وكمر الميـارمو   ذ المؤتمر  ذ اسـتنتاراتمم الميـترمأل م   والصـره الصـحذ وا
 .“االقتصاديأل والماليأل المياليأل ستتطلر  ررا  التغييرار الدميقأل المتوقدأل من قادة لبنا 

 تيرا /يوحيـ  لحيــــــــــــــد الـدحم الطـار  للجي     17و ذ  طـار متـابدـأل المؤتمر الوزاري الـذي حقـد  ذ  - 48
بنـاحذ، اشــــــــــــــترمـت المنســــــــــــــقـأل الخـاصـــــــــــــــأل ليــــــــــــــؤو  لبنـا  م  الجي  اللبنـاحذ  ذ رئـاســـــــــــــــأل ارتمـا  حقـد الل
ميلول/ســبتمبر لتقييم التبرحار والدحوة  ل  التيادة  ذ المســاحدار المقدمأل  ل  الجي  اللبناحذ و يرها  21  ذ
 قوار األمن الوطنذ والتدجيت بما. من

ــا   ذ   - 49 ــأل البرلمـ ــا  موا قـ ــذا   تي   30و ذ محقـ ــال آحـ ــأل تصــــــــــــــري  األحمـ ــ ، محلنـــت  اومـ را /يوحيـ
مسـرة لبناحيأل  505  000ميلول/سـبتمبر حن  صـدار بطاقار للحصـول حل   صـ   ذائيأل، تامنا لنحو  9  ذ

مليو  دوالر مدلقا،  556لـــــــديفأل احتبارا من تيـــــــرين األول/مدتوبر. وال يتال تنفيذ البرحامج الذي يبل  تمويل  
 حامجيأل والتمويليأل والتيغيليأل  ذ صيغتما النمائيأل.رييما تول  تفاصيل  البر 

ــلطار اللبناحيأل لصــــره    23و ذ  - 50 ــت  ل  اتفاق م  الســ آ /م ســــطس، محلن البن  الدولذ حن التوصــ
ميلول/ســــــبتمبر، مددر وزارة   17التحويالر النقديأل  ذ  طار شــــــباأل األما  االرتماحذ الطار  بالدوالر. و ذ  

 بليو  دوالر من مخصصار  قوق السحر الخاصأل. 1,139صندوق النقد الدولذ  الماليأل م  لبنا  تلق  من

و ســــبما م ادر اللجنأل االقتصــــاديأل واالرتماحيأل لغر  آســــيا التابدأل للمم المتحدة، ت ــــاح  الفقر  - 51
المـائـأل  ذ    82 ل     2019 ذ المـائـأل  ذ حـام    42المتدـدد األبدـاد  ذ لبنـا  تقريبـا،  ك ارتفدـت حســــــــــــــبتمـا من  

. وتؤ ر األزمأل االرتماحيأل واالقتصـــــــاديأل المتدددة األور ، التذ تفاقمت بســـــــبر اشـــــــتداد مزمأل 2021حام   ذ
الوقود، ـتد يرا ســــــــــــــلبـيا حل  رمي  القطـاحـار، بمـا  ذ كـل  الرحـاـيأل الصــــــــــــــحـيأل والتدليم واألمن الغـذائذ والمـياه 

يقتصــر مد م المســتيــفيار  صــرا  والصــره الصــحذ، م  ت ــرر النســا  والفيار الممميــأل بيــات اا . و 
حل  استقبال الحاالر التذ تمدد األرواي، بينما يستمر النق  الحاد  ذ اإلمدادار الطبيأل والمددار واألدويأل. 
و ذ تموز/يولي ،  ذرر من مأل األمم المتحدة للطفولأل )اليوحيس ( من م  ما يصت  ل  مربدأل ماليين شخ   

ــول حل  المي  قد ــر  يفقدو   مااحيأل الحصــــ ــا ، ارتف  مؤشــــ ــبما كمرر اإلدارة اللبناحيأل المرمتيأل لإل صــــ اه. و ســــ
)مي بتيادة  2021 ذ ميلول/سـبتمبر  613,96 ل    2020 ذ ميلول/سـبتمبر    251,50مسـدار االسـتمال  من 

  ذ المائأل(، م  ت اح  ت لفأل الغذا  والنقت مرب  مرار. 144
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الموازيأل بيـات ملحوا االل الفترة الميـمولأل بالتقرير،  يث  وتقلر سـدر الصـره السـائد  ذ السـوق   - 52
ليرة لبنــاحيــأل مقــابــت الــدوالر بدــد احســــــــــــــحــا  الســــــــــــــيــد الحريري من حمليــأل تيــــــــــــــايــت الحاومــأل    22  000بل   
ليرة للدوالر   ر تيـــــــايت  اومأل ميقاتذ.   14  000تموز/يولي ، قبت م  ييـــــــمد تحســـــــنا  ين بل  ححو  15  ذ

ليرة لبناحيأل للدوالر،  ذ  ين  20 500بر، بل  ســــــــدر الصــــــــره  ير الرســــــــمذ تيــــــــرين األول/مدتو   25و ذ 
 ليرار. 1 507سدر الصره الحاومذ الرسمذ حند  ظت

تموز/يولي ، احتمد البرلما  قاحو  اليـــــــــــــرا  الدام. وبالن ر  ل  م   ترة ســـــــــــــريا  قاحو  ر    7و ذ  - 53
(، وقدت  اومأل لبنا  44، الفقرة  S/2021/240الســريأل المصــر يأل ســتنتمذ  ذ ماحو  األول/ديســمبر )اح ر 

ميلول/ســـــــبتمبر إلررا  المراردأل المحاســـــــبيأل الجنائيأل  17 ذ    Alvarez & Marsalحقدا رديدا م  شـــــــرمأل  
 لمصره لبنا  المرمتي.

ــاد مدطلأل رييما   - 54 ــيما. ولم يتم بدد تفديت المييأل وال تتال المييأل الوطنيأل لماا حأل الفســ يتم تديين مفولــ
الوطنيأل للمفقودين والمختفين قســــــــــــرا  ذ لبنا ، والمييأل الوطنيأل لحقوق اإلحســــــــــــا ، التذ تيــــــــــــمت لجنأل الوقايأل  

التدذير، بســبر حدم تخصــي  ميتاحيتيمما. وتميتر الفترة الميــمولأل بالتقرير مي ــا باإللــرا  المســتمر  من
 رور ا تجارا حل  ما تدتبره تداال  ذ حمت السلطأل الق ائيأل.لنقابأل المحامين  ذ بي 

وبدد مرور مدير من حام حل  احفجار مينا  بيرور، ال يتال التحقيق الق ائذ مستمرا، ر م مطالر   - 55
ــذ   الفاحلين الســـياســـيين والطدو  القاحوحيأل التذ قدمتما رمار تم اســـتدحا ها لالســـتجوا  ســـديا  ل   قالأل قالـ

تموز/يولي ، بر     2رئيســــــــذ. ولم تتم الموا قأل حل  طلر القالــــــــذ بيطار، المقدم  ل  البرلما   ذ التحقيق ال
الحصـــــــــــــــاحــأل حن مح ـــــــــــــــا   ذ البرلمــا  ووزرا  ســـــــــــــــابقين. ورا دــت الحصـــــــــــــــاحــأل البرلمــاحيــأل  ذ وقــت ال ق  

أل للبرلمــا   ميلول/ســــــــــــــبتمبر، حنــدمــا منا البرلمــا  اليقــأل للحاومــأل الجــديــدة  ل   ين بــد  الــدورة الدــاديــ  20  ذ
ــا   ذ البرلما    19  ذ ــبتمبر وتيــــــــرين األول/مدتوبر، قدم  ال أل مح ــــــ تيــــــــرين األول/مدتوبر. و ذ ميلول/ســــــ

ووزير سـابق راب  التماسـار تطالر ب قالأل قالـذ التحقيق الرئيسـذ  –ورميدمم مي ـا وزرا  سـابقو   –الحالذ 
ــتجوا . وقد را  ــتدحائمم لالســــ ــيأل بدد م  قام باســــ    ا نا  من تل  الطلبار،  يما ينت ر من ممام   ذ الق ــــ

ــذ بيطار موامر ب لقا  القب  حل  ا نين   ــدر القالــــــ ــدور قرار من محامأل التمييت. ومصــــــ اال نا  اآلارا  صــــــ
مولي  األشـــــــخا  األربدأل لددم ميولمم لالســـــــتجوا . وم يرر مســـــــدلأل التحقيق  ذ رلســـــــأل لمجلس الوزرا    من
   ر   تل  الجلسأل وتدليق رلسار المجلس منذ كل  الحين.تيرين األول/مدتوبر، مما مدا  ل 12  ذ

ومدر حـدة ا تجـارـار مطـالـبأل ـبالمســــــــــــــا ـلأل حن احفجـار ميـنا  بيرور  ل  موارمـار حنيـفأل م  قوار   - 56
ــر  حل  ميدي  12األمن، منما ما  دث  ذ   ــا لل ــ ــحفيين تدرلــ ــطس،  ين ورد م  ا نين من الصــ آ /م ســ

 ل مجمولذ المويأل مسلحين بالمراوار.م راد من اليرطأل البرلماحيأل وررا

تيـــــــــــرين األول/مدتوبر، ا تج محصـــــــــــار  ت  ا و رمأل ممت وتيار المردة حل  مســـــــــــلو    14و ذ  - 57
ــر   ــير المت اهرين ححو قصــــ ــذ بيطار  ذ التحقيق  ذ احفجار مينا  بيرور، مطالبين ب قالت . وم نا  ســــ القالــــ

ولو   ذ منطقأل الطيوحأل. واحدلدت بدد كل  اشـــــــــــتبادار الددل  ذ بيرور، مطلق حليمم النار مســـــــــــلحو  مجم
مســــلحأل شــــملت اســــتخدام مســــلحأل رشــــاشــــأل وقنابت صــــاروايأل بين المت اهرين، الذين ما  م لبمم من اليــــيدأل، 

قتل  وححو  7والمنتســــــــبين لحذ حين الرماحأل المجاور كي األ لبيأل المســــــــيحيأل. ومســــــــفر الحادث حن ســــــــقوو 
شـــخصـــا و تا تحقيقا  ذ الحادث.   19احذ لمن  المتيد من التصـــديد،  احتقت رريحا. واحتيـــر الجي  اللبن  30

https://undocs.org/ar/S/2021/240
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ودحـا مـت من الرئيس حو ، ورئيس الوزرا  ميقـاتذ، و ت  ا، و رمـأل ممـت  يمـا بدـد  ل  المـدو ،  ـيث مدا  
 الرئيس استخدام األسلحأل و ث حل  ا ترام سيادة القاحو  ومؤسسات .

ــرين األول/مدتوبر، 25و ت    - 58 ــليم  ذ  تيـ ــباو/ 4 لم يحرز مي تقدم  ذ التحقيق  ذ مقتت لقما  سـ  شـ
 .2021 براير 

ميلول/ســبتمبر حل    22وشــدد الرئيس حو   ذ بيا  صــدر حقر ارتماح  م  المنســق الخا   ذ  - 59
[  ذ مروا  من اـلديمقراطـيأل  2022مـيار/مـايو ]  8م  ”االحتخـاـبار البرلمـاحـيأل ســــــــــــــتجري  ذ موحـدهـا المحـدد  ذ 

 يـأل ل ذ يتمان النـاابو  اللبنـاحيو   ذ الـدااـت والخـارع من مدا  واربمم بحريـأل ومســــــــــــــؤوليـأل“. و ذ  واليــــــــــــــفـا
آكار/مـارا موحـدا لالحتخـابـار البرلمـاحيـأل   27تيــــــــــــــرين األول/مدتوبر، موصــــــــــــــ  البرلمـا  بـد  ياو  يوم   19
أل وم  المجتم  المدحذ . وواصـــــــــلت األمم المتحدة حملما م  المييأل الوطنيأل ليـــــــــؤو  المرمة اللبناحي 2022 لدام

حل  تنفيذ  طار لدحم النســــــا  الطامحار للترشــــــا والدحوة  ل  تخصــــــي   صــــــأل للمرمة  ذ الن ام االحتخابذ 
اللبناحذ. و ذ ســــياق منفصــــت، اســــتمرر حمليأل الحوار بين حســــا  األ تا  الســــياســــيأل التذ اســــت ــــا تما األمم 

 المتحدة حل  الصديد الوطنذ.

ــبتمب   30و ذ  - 60 ــيأل   866 452ر، ما  ميلول/ســــ لين لدا مفولــــ من الالريين وملتمســــــذ اللجو  مســــــجض
ــؤو  الالريين  ذ لبنا ، من بينمم   ــوريا و   851  522األمم المتحدة ليـ الريا وطالر لجو    14 930الريا سـ

ــيأل ينخف  بســـبر حودة احداد  ــيار مارا. وما  تا حدد الالريين الســـوريين المســـجلين لدا المفولـ من رنسـ
ال  الجمموريأل الدربيأل السوريأل واحادة توطين البد   ذ بلدا   اليأل، وررا  الو يار بينمم و االر   قليلأل منمم

ــوريين ردد لدا   ــجيت الريين سـ االحتقال  ير القاحوحذ ال  ممادن  ير بلد اللجو . و ذ ظت وق  الحاومأل تسـ
ــيأل منذ حام  ــوريين المورودين  ذ لب 2015المفولــ نا  الذين يحتارو  ال   مايأل  ، ال يدره الددد الفدلذ للســ

 مليو  الرا. 1,5دوليأل. وتقدر  اومأل لبنا  م  حدد الالريين السوريين  ذ البلد يبل   

 رمأل تنقت تمت  27ميلول/ســبتمبر، ماحت مفولــيأل شــؤو  الالريين حل  حلم بما حدده  30و ت    - 61
من الرحـاـيا الســــــــــــــوريين،  شــــــــــــــخصــــــــــــــا، مد ممم   1 137حن طريق البحر احطالـقا من لبـنا  وشــــــــــــــار   يمـا 

ــام  ذ ــابقـــأل. و ذ الفترة من  تيرا /يوحيـــ   ل  2021 حـ ــادة مبيرة حن الســــــــــــــنوار الســــــــــــــ ــا يميـــت زيـ ، وهو مـ
ــول  ل   ــماي لما بالوصــ ــات متتايد  ل  لبنا  دو  الســ ــيأل القوار  بيــ ــلطار القبرصــ ــطس، محادر الســ آ /م ســ

ــيأل واللبناحيأل من مرت لــــــما   مايأل واحقاك  اليــــــاطا. وتاواصــــــت األمم المتحدة تداوحما م  الســــــلطار القبرصــــ
البحر وا ترام مبدم حدم اإلحادة القســريأل. و ذ الوقت حفســ ، تواصــت الســلطار اللبناحيأل   المدرلــين للمال   ذ

حيســــــــــا /مبريت   24حمليار تر يت الســــــــــوريين الذين دالوا  ل  لبنا  مو حادوا  لي  بصــــــــــورة  ير قاحوحيأل بدد 
 اإلررائيأل القاحوحيأل  ذ ميير من األ يا .، دو  تطبيق ال ماحار 2019

وم  النق  الحــاد  ذ الوقود وال مربــا   ذ مخيمــار الالريين الفلســــــــــــــطينيين، حملــت ومــالــأل األمم  - 62
المتحدة إل ا أل وتيــغيت الالريين الفلســطينيين  ذ اليــرق األدح  )األوحروا( حل  تدمين  مدادار المياه وتقديم  

ــا يأل. بي  د م  م  تجاوز اال تيارار قدرة الومالأل، اســـــــــــتمرر اال تجارار لـــــــــــدها، مســـــــــــاحدار حقديأل  لـــــــــ
كلــ  االحتــدا ار الجســـــــــــــــديــأل والمــاديــأل حل  موظفيمــا ومنيـــــــــــــــ تمــا. و ذ مخيم حمر البــارد، بــالقر    ذ بمــا
ميلول/ســــبتمبر، ملحق  يــــد من المطالبين بتيادة المســــاحدار ملــــرارا   19شــــمال لبنا ،  ذ  طرابلس  ذ من

 بمااتر األوحروا ومرمباتما.رسيمأل 
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 الأل ترادميأل من  االر اإلصـابأل بفيروا  637  817تيـرين األول/مدتوبر، سـجت لبنا    25و ت    - 63
 الأل و اة،  ذ  ين تم تلقيا ما يقر  من مليوحذ شــــــــــــــخ  رتئيا مو مليا.   8  453، ارتبطت بما  19-دو يد
. وارتف   2021االســــــــتنفار الدامأل  ت  حمايأل حام   ميلول/ســــــــبتمبر، مدد المجلس األحل  للد ا   الأل  29و ذ 

  ذ المائأل  ذ ميلول/سبتمبر. 37 ذ المائأل  ذ  تيرا /يوحي  ال   9مددل شغت و دار الدنايأل المرمتة من 

م /م ســـــطس، بدمر األمم المتحدة، بقيادة منســـــق اليـــــؤو  اإلحســـــاحيأل وإل  راحر اليـــــرما   4و ذ  - 64
مليو  دوالر لتقديم المســـاحدة   383شـــمرا بمبل   12بأل لحاالر الطوار  مدتما المنفذين،  حجاز اطأل لالســـتجا
مليو  من مشــــد اللبناحيين والمماررين لــــدفا. ويامت كل  البرامج اإلحســــاحيأل   1,1اإلحســــاحيأل المنقذة للحياة  ل  

 يفأل. ومحلن منسق  الجاري تنفيذها لفائدة الالريين الفلسطينيين والسوريين،  ل  راحر المجتمدار المحليأل الم
ماليين دوالر لمرة وا دة من الصــــندوق اإلحســــاحذ  6اليــــؤو  اإلحســــاحيأل  ذ لبنا  مي ــــا حن تخصــــي  مبل   

للبنا  لدحم المرا ق الطبيأل الحيويأل المت ــــــــــــررة من حق  الوقود. ويامت كل  المخصــــــــــــصــــــــــــار البال  قدرها  
 لدحم ادمار المياه  ذ رمي  مححا  لبنا .ماليين دوالر اآلتيأل من الصندوق المرمتي لموارمأل الطوار   4

ميلول/ســـــــــــبتمبر، بل  التمويت المتاي إلطار اإلصـــــــــــالي والتدا ذ وإحادة اإلحمار  ذ لبنا     30و ذ  - 65
  ذ المائأل(. 7,7مليو  دوالر ) 426,3مليو  دوالر من المبل  المطلو ، وهو  32,8

ــاحـدار اـلد 30و ت   - 66 مـأل  ل  لبـنا  التذ مبلغـت حنمـا  ميلول/ســــــــــــــبتمبر، بل  مجمو  المســــــــــــ ولـيأل المقـد 
، ومبل  قدره  2021بليو  دوالر تم صــر    ذ حام    1,23بليو  دوالر، منما مبل  قدره   1,66الجمار الماححأل 

. ومبلغت الجمار الماححأل حن ورود التتامار لم تســـدد بدد قدرها  2020مليو  دوالر تم تر يل  من حام  430
ومـا بدـده. ويبل  تموـيت اطـأل   2022مليو  دوالر لدـام   382، والتتامـار قـدرهـا 2021مليو  دوالر لدـام   534

مليو  دوالر،  ك م ادر مياحار األمم  645,5 ذ المائأل، مي  24حســـــــبأل  2021لبنا  لالســـــــتجابأل للزمأل لدام 
  ،   ــــــــــــــال2021مليو  دوالر  ذ حــام    287,8المتحــدة والمن مــار  ير الحاوميــأل محمــا تلقــت ممواال قــدرهــا  

 .2020مليو  دوالر تم تر يل  من حام  357,7مبل  قدره  حن

 ال من مواصــلأل  ررا ار    2021وبســبر قيود التمويت، لن تتمان المحامأل الخاصــأل بلبنا   ذ حام  - 67
ــيد حنيســــذ  ذ   ــيد مرحذ والســ ــتيناه التذ بدمها االدحا  لــــد تبرئأل الســ ــيأل حياش وآاريناالســ ــيأل،   ق ــ الرئيســ

”الق ـــــايا المتالزمأل“ المتدلقأل باالحتدا ار التذ تدرت لما الســـــيد  مادة والســـــيد  اوي  ين م   ررا ار    ذ
ــيد ــبأل لدام  والســـ ــمت الميتاحيأل البال  قدرها  2022المر  موقو أل بدمر من الدائرة االبتدائيأل الياحيأل. وبالنســـ ــتيـــ ، ســـ

ــت مال اال 8,3 ــتيناه، والخف  التدريجذ ماليين دوالر التذ وا قت حليما لجنأل  دارة المحامأل تمويال الســـــــ ســـــــ
 للحيطأل، وبد  المر لأل المتبقيأل من المحامأل الخاصأل بمجرد  دمال االستيناه.

  
 الحالة في منطقة عمليات اوة األمم المتحدة المؤاتة في لبنان  - ثالثا  

ــدما  - 68 ــيأل التذ ولــ ــســ ــد بخطأل الطوار  المؤســ ــترشــ ظل ت تدابير التدهر التذ اتخذتما األمم المتحدة تســ
 ذ رمي  مححائ ، و قا للمباد  التوريميأل لمن مأل الصــــــحأل الدالميأل، بما  يما  19-البلد لموارمأل رائحأل مو يد

 تدابير الحجر الصحذ وترتيبار الدمت حن بدد،  سر االقت ا .

وحمال بالتتام مبادرة الدمت من مرت  ف  الســــالم الراميأل ال  تحســــين ســــالمأل وممن  ف أل الســــالم،  - 69
قوة المؤقتـأل حل  مراردـأل اططمـا األمنيـأل وتـدابيرهـا المتدلقـأل بـالوقـايـأل من المخـاطر والتخفي  منمـا، داومـت ال

ــارمـأل مطبقـأل  ذ منطقـأل الدرقو    ـبالتنســــــــــــــيق الو يق م  الســــــــــــــلطـار اللبـناحـيأل. وظلـت الـتدابير األمنـيأل الصــــــــــــ
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لجمي  موظفذ األمم اليــــــرقذ(، وشــــــملت اســــــتخدام مجموحأل مرا قأل مســــــلحأل م نا  التنقالر الرســــــميأل  )القطا 
ــا   ريق األمم المتحدة القطري  ل  منطقأل الدرقو .  24المتحدة. ويســـــــرر القوة المؤقتأل  يفاد  بديأل من مح ـــــ

 موقدا من مواقدما. 21ومدملت القوة المؤقتأل مي ا محمال تحسين وتدتيت البنيأل التحتيأل الالزمأل للحمايأل  ذ 

الم التابدين للقوة المؤقتأل  ل  المســتيــف    ر  صــابت  بجروي تموز/يولي ، حاقت م د  ف أل الســ  30و ذ   - 70
اطيرة االل محيـــــطأل  زالأل األلغام  ذ ميس الجبت. وقامت القوة المؤقتأل ب رال  الجريا  ل  األرد  لتلقذ الدالع  

تموز/يوليــــ    20ميلول/ســـــــــــــبتمبر. و ذ    23آ /م ســـــــــــــطس. وقــــد محيــــد  ل  وطنــــ   ذ    18ال ـــــــــــــروري  ذ  
، مامر م راد القوة المؤقتأل بالذها   ل  المخابا حقر  حذارار حن  طالق حيرا  المد ديأل آ /م ســـــــــطس  6 و  4 و 

 .التقرير  من هذا   6و    4و   3حل  مواقدمم  ذ سياق الحوادث الواردة تفاصيلما  ذ الفقرار  

ــير الدحاوا المر وحأل ممام المحادم ، ( 2021)  2589وو قا للقرار   - 71 ــد ســـــــــ ــلت القوة المؤقتأل رصـــــــــ واصـــــــــ
الدســــاريأل اللبناحيأل لــــد مشــــخا  ييــــتب   ذ لــــلوحمم  ذ التخطيط ليــــن احتدا ار اطيرة حل   ف أل الســــالم  

 ذ ارت ــا  تلــ  االحتــدا ار. ولم تابل   األمم المتحــدة بر   مي دحوا رنــائيــأل لمحــادمــأل مرت بذ الحــاد ـأل التذ  مو 
 ذ قريأل مجدل زو  )القطا  الغربذ( التذ هارم  يما م راد مســـــــلحو  دوريأل   2018آ /م ســـــــطس    4ذ  وقدت   

 (. S/2018/1029)  2018تيرين الياحذ/حو مبر   15تابدأل للقوة المؤقتأل، حل  النحو المبين  ذ تقريري المؤرخ 
  

 اوة األمم المتحدة المؤاتة في لبنان انتشام  - مابعا  
من األ راد الدســــــــاريين،   10 351تيــــــــرين األول/مدتوبر، ما  قوام القوة المؤقتأل يتدل  من   25 ذ  - 72

موظـفا مـدحـيا دولـيا، من بينمم   240بـلدًا مســــــــــــــاهمـًا بقوار  و  46 ذ المـاـئأل(، من   6,5امرمة ) 678من بينمم  
 ذ المائأل(. وماحت   27,21امرمة )  151موظفا مدحيا وطنيا، من بينمم    555 ذ المائأل(  و    37,92امرمة )  91

 ردا   683القوة البحريـأل التـابدـأل للقوة المؤقتـأل ت ــــــــــــــم امس ســــــــــــــفن ومرو يـأل وا ـدة، ومـا  قواممـا مؤلفـا من  
ــاريين التابدين للقوة المؤقتأل، من بينمم   من ــا أل  ل  كل ، يد 4,5امرمة ) 31اال راد الدســــ مت  ذ المائأل(. وإلــــ
 ذ المائأل(، لدا   11,5حســـــــــــا  ) 6مراقبا حســـــــــــاريا تابدين لمييأل األمم المتحدة لمراقبأل المدحأل، من بينمم   52

 ريق المراقبين  ذ لبنا ، ويخ ــدو  لإلشــراه الدملياتذ للقوة المؤقتأل. وتدمت المرمة األحل  رتبأل  ذ صــفوه  
 .2-صفوه األ راد المدحيين،  مذ تدمت برتبأل مداأل راد الدساريين برتبأل حقيد  مما المرمة األحل  رتبأل  ذ 

ــامت   - 73 ــلت القوة المؤقتأل رم  بياحار تم التحقق منما وإحجاز تحليالر لما مجت  من الن ام اليـــــ وواصـــــ
 للتخطيط وتقييم األدا  الخا  بالبديأل.

قرار  وتنفيــذا لاللتتامــار المنصــــــــــــــو  حليمــا  ذ مبــادرة الدمــت من مرــت  ف  الســــــــــــــالم وأل اــام ال - 74
ــفينأل    19 تيرا /يوحي  من تقييم   30، احتمت القوة المؤقتأل  ذ  (2018) 2436 ــاريأل تابدأل لما وســـــــ و دة حســـــــ

ــا  ــور التذ ات ـ ــتذ والتدرير والتدهر الدملياتذ. وتمت مدالجأل مور  القصـ ــتدداد اللورسـ وا دة من  يث االسـ
مرب  و دار حســاريأل، وهذ تتصــت بالجواحر اللورســتيأل واإللمام بت نولوريا المدلومار. واســتا مت   ورودها  ذ

ــمت    30 ذ  ــبتمبر تقييم  ا  شــ ــور   14ميلول/ســ ــفينتين، ما ن من تحديد مور  قصــ ــا يأل وســ ــاريأل  لــ و دة حســ
ــيأل  ذ  الث و دار حســــاريأل. و ذ تيــــرين   األول/مدتوبر، طفيفأل تتدلق بمختوحار الطوار  واألحمال المندســ

 و دة حساريأل  لا يأل ومقر القوة البحريأل. 17شرحت البديأل  ذ تقييم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2589(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2589(2021)
https://undocs.org/ar/S/2018/1029
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
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وواصـــلت القوة المؤقتأل ميـــاوراتما م  الطر ين بيـــد  رواحر  ررا  تقييم الســـتمرار مهميأل موارد القوة  - 75
تموز/يولي ، ماحت البديأل قد حفذر  1. وبحلول  (2020)  2539القرار  (، حمال ب S/2020/473المؤقتأل )اح ر  

 .2021/2022رمي  تسويار ردول مال  الموظفين تمييا م  ميتاحيأل البديأل المدتمدة للفترة 
  

 السلوك واالنضباط  - خامسا   
ــؤو  لبنا  مي ادحا ار رديدة  لم تتلق القوة المؤقتأل وال - 76 ــأل ليــــــ ــقأل األمم المتحدة الخاصــــــ ماتر منســــــ

ــلت البديتا  تنفيذ   ــمولأل بالتقرير. وواصـــــــ ــيين االل الفترة الميـــــــ ــتغالل واحتما  رنســـــــ تتدلق بوقو   وادث اســـــــ
ــتغالل   ــيما االســـ ــلو ، وال ســـ ــو  الســـ ــحيحيأل المتدلقأل بســـ ــلأل بالوقايأل واإلحفاك واإلررا ار التصـــ ــطأل المتصـــ األحيـــ

حتدا  الجنســـــــــيين والتحرش الجنســـــــــذ واال تيال، م  مراحاة المخاطر المتتايدة للتحرش الجنســـــــــذ والدن  واال
ــلتا رمودهما الراميأل  ل   كما  الوحذ الدام. وتم تدرير  ــاديأل، وواصـــــ المنتلذ المرتبطين بتد ير األزمأل االقتصـــــ

حمم للمســا لأل  يما يتدلق بمســائت رمي  األ راد، وظت القادة الدســاريو  يتلقو    اطار  حالميأل بيــد  ا ــو 
 السلو  واالح باو.

ــباأل  - 77 وبالتداو  م  من مار  ير  اوميأل دوليأل ووطنيأل، قدم  ريق االمم المتحدة القطري الدحم ليـــــــــ
من  االسـتغالل واالحتما  الجنسـيين  ذ لبنا  من االل ولـ  اررا ار تيـغيت مو دة ميـترمأل بين الوماالر، 

ــيين، ومواد للتوحيأل،  وبروتومول لتبادل الم دلومار بيـــــــــا  االدحا ار المتدلقأل باالســـــــــتغالل واالحتما  الجنســـــــ
وو ـائق تت ــــــــــــــمن توريمـار تقنيـأل لتدتيت رمود الوقـايـأل واالســــــــــــــتجـابـأل، بـاإللـــــــــــــــا ـأل ال  بـذل رمود للتوحيـأل 

ل الدـاملين  ذ الخطوو األمـاميـأل المدنيين بتقـديم المدوحـأل والتيــــــــــــــجي  حل   دمـاع حمج لمن  االســــــــــــــتغال م 
 .19-واالحتما  الجنسيين  ذ سياق االستجابأل لجائحأل مو يد

  
 مالحظات  - سادسا  

حل  الر م من م  تيــــــــــــــاـيت الحاومـأل الجـدـيدة اطوة رـديرة ـبالتر ـير،  ـ حذ م ـث الحاومـأل اللبـناحـيأل   - 78
تخابار الجديدة حل  تنفيذ اطأل  صالي ملموسأل تلبذ ا تيارار وتطلدار اليدر اللبناحذ، وتيمت  ررا  االح 

التيــــــــريديأل  ذ موحدها. وســــــــتدمت األمم المتحدة م  الحاومأل  ذ هذا الصــــــــدد. وإ  األ ر الحاد للزمأل التذ 
ييــمدها البلد حل  الخدمار األســاســيأل ال ــروريأل، بما  يما الرحايأل الصــحيأل والغذا  والما  وال مربا ، بالنســبأل 

د الحاومأل م  تحمذ ملـــــــــد  الفيار  ذ البلد، أل لبيأل متناميأل من الســـــــــاا  مدحاة لقلق حميق. وإحذ محاشـــــــــ 
 ذ كل  النســا . وســياو  من األهميأل بماا  لــما  الميــارمأل ال املأل للمرمة  ذ رمي  قطاحار الحاومأل   بما

 و ذ االحتخابار المقبلأل.

ــيأل  يما يتدلق بالتحقيق  ذ احفجار مينا   - 79 ــياســــــ ــتقطا  اآلرا  الســــــ ومما يبدث حل  القلق الدميق اســــــ
تيــــــــــــــرين األول/مدتوبر.   14بيرور، ممــــا يتجل   ذ االشــــــــــــــتبــــادــــار المميتــــأل التذ وقدــــت  ذ بيرور  ذ  

ــغط   من بد وال ــأل ال ــــ ــلطأل الدولأل، ومذل  ممارســــ ــلحأل اارع حطاق ســــ ــتخدام  ير المدكو  ب  للســــ  داحأل االســــ
ؤســـســـار التيـــريديأل الســـياســـذ حل  الســـلطأل الق ـــائيأل. ويتدين حل  القادة الســـياســـيين  ذ البلد م  يما  نوا الم

والتنفيذيأل والق ـائيأل  ذ الدولأل من مدا  ممامما بافا ة دو  تدات و ذ ا ترام لسـيادة القاحو . وإحذ م نذ حل  
الجي  اللبناحذ إلسـمام   ذ اسـتدادة المدو  وللدور الحاسـم الذي يؤدي   ذ صـو  ممن لبنا  واسـتقراره. ومدرر 

وشامت وشفاه  ذ االحفجار المدمر الذي وق   ذ مر د بيرور. ويجر  حدا اتذ الداحيأل  ل   ررا  تحقيق حتي   
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حل  الحاومأل مي ــا م  تواصــت التحقيقار المدلنأل ســابقا  ذ االحتمادار والتجاوزار الخطيرة لحقوق اإلحســا ، 
 يتدلق بقتت لقما  سليم. بما  ذ كل  ما

،   حذ مشدد 2022 ذ موحدها  ذ حام   وإك ماقر بتدديدار السلطار اللبناحيأل بد  االحتخابار ستجرا  - 80
حل  لرورة  ر  الحاومأل والبرلما  حل   حطا  األولويأل لالستددادار التقنيأل واإلداريأل والتيريديأل الالزمأل. 
وإحذ مشــــــــج  حل  تولــــــــيا اإلطار االحتخابذ الوارر التطبيق وتدابيره المحددة، بما  يما الحصــــــــ  و يرها 

ــبا  واالشـــــخا  كوي االحاقأل  التدابير الخاصـــــأل المؤقتأل، ا من ــار ميـــــارمأل المرمة واليـــ لراميأل ال  تســـــري  مســـ
الدمليأل الســــــــــــــياســــــــــــــيأل. ويحذوحذ األمت  ذ م  تتيا االحتخابار المقبلأل بذل   رصــــــــــــــأل لتيادة تمييت المرمة    ذ
 مؤسسار البلد، بما  يما البرلما .  ذ

را  الم ــادة التذ يطلقما ري  الد ا   وإ  حمليار  طالق الصــواريط من لبنا  باتجاه  ســرائيت والني  - 81
ــرائيلذ ردا حل  كل  احتمادار اطيرة للقرار  ــاورحذ القلق بور  اا   زا  الغارار  (2006)  1701اإلسـ . ويسـ

لقاك أل صـــــــواريط متدددة  الجويأل التذ شـــــــنما ري  الد ا  اإلســـــــرائيلذ وما محقر كل  من اســـــــتخدام  ت  ا
الفوهار. وييـــــــــــات هذا التصـــــــــــديد الملحوا  ذ األحمال المجوميأل مخاطر مبيرة تمدد وق  األحمال الددائيأل 

منفـذي هـذه  التذ لم تنفـذ بدـد. ممـا     ـيازة  (2006)  1701وتؤمـد الحـارـأل الملحـأل  ل  مدـالجـأل م اـام القرار 
ــحا للقرار  ــات احتمادا والـــ ــلحأل  ير مدكو  بما ييـــ . ومحا مدرر حدائذ المور   (2006)  1701االحتمادار ألســـ

، ووق  هـذه االحتمـادـار وا ترام  (2006)  1701 ل  رمي  األطراه ال ترام التتامـاتمـا بـالتنفيـذ ال ـامـت للقرار 
 وق  األحمال الددائيأل.

وقد تم التيـديد حل  مهميأل ترتيبار االتصـال والتنسـيق التذ اتخذتما القوة المؤقتأل م  الجي  اللبناحذ   - 82
المـذمورة محاله. وإحذ وري  الـد ـا  اإلســــــــــــــرائيلذ م  الدودة  ل  وق  األحمـال الدـدائيـأل  ذ محقـا  الحوادث  

مشـــج  الجي  اللبناحذ وري  الد ا  اإلســـرائيلذ بقوة حل  االســـتمرار  ذ اتصـــاالتمما الفدليأل م  القوة المؤقتأل  
  ذ هذا الصدد.

ــتمرة للمجال الجوي اللبناحذ من ق بت الطائرار اإلســــــرائيليأل، بما  ذ كل ،  - 83 وما زالت االحتمادار المســــ
ــ  مواق  داات الجممو  ــوريأل مما ياتحم، ومذل  من ق بت الطائرار التذ تحلق حل  ارتفا  لقصــــ ريأل الدربيأل الســــ

منخف  والمرمبار الجويأل  ير المدهولأل، تبدث حل  القلق بيــــدة.  دمليار التحليق  ذ االروا  اللبناحيأل هذه 
وللســــيادة اللبناحيأل، وتؤدي ال  ت دير  ياة الســــاا  اللبناحيين. ومدرر  (2006)  1701تيــــات احتمادار للقرار 

 داحتذ ل ت احتمادار الســــــــــيادة اللبناحيأل ومدحو  اومأل  ســــــــــرائيت مجددا  ل  وق  رمي  حمليار التحليق  وق  
المنطقأل  األرالــــــذ اللبناحيأل. وبالميت، ييــــــات اســــــتمرار ا تالل ري  الد ا  اإلســــــرائيلذ ليــــــمال قريأل الغجر و 

 ويجر  حما ه. (2006) 1701المتاامأل لما شمال الخط األزرق احتمادا مستمرا للقرار 

وإحذ م ـث الطر ين حل  ـبذل قصــــــــــــــارا رمـدهمـا لتـفادي احتمـا  الخط األزرق، اـلذي يجـر ا ترام    - 84
الطر ا  األحمال االســـتفتازيأل والخطابار التحري ـــيأل، وم  يمارســـا مقصــ   باامل . ومن ال ـــروري م  يتجنر 

 دررار لبط النفس، وم  يمتندا حن القيام بدي محيطأل حدائيأل يمان م  تمدد وق  األحمال الددائيأل.

وال تتال  رـيأل القوة المؤقـتأل  ذ التنقـت  ذ رمي  مححـا  منطقـأل حملـياتمـا، بمـا  ذ كـل  حل  طول الخط   - 85
ــلطار اللبناحيأل لتحقق  ذ األز  ــدلأل  ذ  ايأل األهميأل. وإحذ مدرر دحوتذ  ل  الســ االحتدا ار التذ  رق بددمل ، مســ

، حل  التوالذ، و ذ  2020ميار/مايو    25شــــباو/ براير و    10تدرت لما  ف أل الســــالم  ذ برحيــــيت وبليدا  ذ  
ذ تدرت لما م راد القوة ،  ل  راحر محمال الم ـــــــــــــايقأل والتخوي  الت 2018آ /م ســـــــــــــطس   4مجدل زو   ذ  
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ــالم م نا  الموارمار م  المدحيين الذين  ــلحأل و يرها من المواد من  ف أل الســــــــ ــادرة األســــــــ المؤقتأل. مما    مصــــــــ
يدرقلو  دوريار القوة المؤقتأل ممر ييير القلق. ويتدين حل  الســـــــــلطار اللبناحيأل م  تتخذ التدابير المناســـــــــبأل لمن  

 ف أل الســـــــــــالم وتقديم الجناة  ل    ة حل  اســـــــــــتدادة المواد التذ مااذر من وقو  رمي  هذه الحوادث، والمســـــــــــاحد 
الددالأل. وإحذ م ث السلطار اللبناحيأل حل  تيسير طلبار اإلرال  الطبذ أل راد القوة المؤقتأل  ل  المواق  المناسبأل 

لقوة المؤقتـأل تمان ا   ســـــــــــــبمـا تحـدده االحتبـارار الطبيـأل  ذ مـت  ـالـأل. ممـا  حذ مهيـر بـالســـــــــــــلطـار اللبنـاحيـأل م  
الوصــــول ال امت و ذ الوقت المناســــر  ل  رمي  األمادن الواقدأل شــــمال الخط األزرق حل  النحو المطلو    من 
التذ وقدت  ذ اآلوحأل   ســـــــــــــياق تحقيقار البديأل، بما  ذ كل  ما يتدلق بحوادث  طالق صـــــــــــــواريط من لبنا    ذ 

الد ا  اإلســرائيلذ، واألحفاق التذ تدبر الخط األزرق التذ تدددر األايرة وباألحمال االحتقاميأل التذ قام بما ري   
مهير مذل  بالســـــــــــــلطار   . وإحذ 2019وموائت حام   2018القوة المؤقتأل من ورودها  ذ ماحو  األول/ديســـــــــــــمبر  

ــول بال قيد و ذ الوقت المناســـر  ــما للقوة المؤقتأل بالوصـ ــدها اليومذ للخط األزرق،  أل رات   اللبناحيأل م  تسـ رصـ
 . ( 2021)  2591ويذمر ب  القرار   ( 2006)   1701ححو ما يقت ي  القرار حل  

ــد   دودهما البحريأل والبريأل. وت  - 86 ــتيناه المحاد ار بيــــ ــرائيت حل  اســــ ــج  لبنا  وإســــ  ت األمم وإحذ مشــــ
 . وواليتما المتحدة، من االل مميليما، حل  استدداد لدحم تل  الدمليأل بناً  حل  طلر الطر ين و ذ  دود قدراتما 

ــتفادة بيــــــــات مامت من اآلليأل اليال يأل   - 87 وإحذ مشــــــــج  الطر ين بقوة حل  الدمت م  القوة المؤقتأل لالســــــ
ر بد  األمم المتحدة تحملت  للتوصــــــت  ل  اتفاق بيــــــد  حقاو الخاله المتبقيأل  يما ي  تدلق بالخط األزرق. ومكم 

بغيأل تحقيق المده الدملذ المتميت  ذ تدديد احســـــــحا     2000و دها مســـــــؤوليأل تحديد الخط األزرق  ذ حام 
ــرائيلذ من لبنا  امتياال لقرار مجلس   ــاا بدي اتفاقار  ، ودو  (1978) 425األمن ري  الد ا  اإلســــــــ المســــــــ

 دوديأل قد تابرم  ذ المستقبت. وقد تدمد الجاحبا ، ر م التحف ار التذ مبداها مت منمما، با ترام الخط األزرق 
يخف    الخط األزرق م   تدليم  شــــــــــــــــــد    راز التقــــدم  ذ  المتحــــدة. ومن  الــــذي  ــــددتــــ  األمم  النحو  حل  

التحتيــأل األمنيــأل حل  طول الخط األزرق، وم  ياو  تــدبيرا قي مــا لبنــا     ا تمــاالر التوتر، وم  يدتز البنيــأل من
اليقأل بين الطر ين. وســتواصــت األمم المتحدة، باســتخدام القنوار المدتادة، دحم  الجمود الراميأل  ل  تبديد مروا   

ــويأل المنازحار ا ل امنأل بمده دحم التوتر من االل الحوار، وا تنام الفر  لبنا  اليقأل، والق بييأل مؤاتيأل لتســــ
 الجمود الراميأل  ل  التوصت  ل  وق  دائم إلطالق النار.

وإحذ محـاشــــــــــــــد الطر ين مرة مارا م  يتدـاوحـا م  القوة المؤقتـأل  ذ تنفيـذ رمي  التوصــــــــــــــيـار الواردة  - 88
النحو األميــت، تقرير التقييم المتدلق بــالقوة المؤقتــأل، التذ تمــده  ل  اســــــــــــــتخــدام موارد القوة المؤقتــأل حل     ذ
 ذ كل  ما يتدلق باســــــــــــتخدام الت نولوريا المتقدمأل  ذ تدابير الحمايأل. وت ت األماحأل الدامأل والقوة المؤقتأل   بما

ملتتمتين بتنفيذ رمي  التوصيار بالتياور م  الطر ين ومح ا  مجلس األمن والبلدا  المساهمأل بقوار وبدحم 
 منمم،  سر االقت ا .

ــدر بقلق  - 89 ــادي، وحدم قدرة  وإحذ مشــــــــ ــ  االرتماحذ واالقتصــــــــ ــتمرار تدهور الولــــــــ متتايد من م  اســــــــ
مؤســســار الدولأل اللبناحيأل حل  تو ير الخدمار األســاســيأل، بما  ذ كل  الوقود وال مربا ، وحل  بســط ســلطتما 

. وممــا ييير القلق بورــ  اــا   (2006)  1701حل  رمي  األرالــــــــــــــذ اللبنــاحيــأل، ممور تقوت تنفيــذ القرار  
ت ا ل قدرة الجي  اللبناحذ حل  مواصلأل حمليات   ذ منطقأل حمليار القوة المؤقتأل، ومذل  م ر األزمأل الماليأل 
ومزمــأل الوقود  ذ البلــد حل  محمــال تجــديــد مقر ال تيبــأل النموكرذ وإحجــاز و ــدار التــدريــر البحري المتقــدمــأل 

 الالزمأل للنقت الجتئذ لمسؤوليار القوة البحريأل التابدأل للقوة المؤقتأل  ل  البحريأل اللبناحيأل.
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وإ  دحم المؤسـسـار األمنيأل، وال سـيما قوار الجي  اللبناحذ بوصـفما القوار المسـلحأل اليـرحيأل الو يدة   - 90
مؤقتأل لتو ير تدابير دحم مؤقتأل   ذ لبنا ، ل  مهميأل قصـــــــــــوا  ذ هذا الســـــــــــياق. ومحا مر ر باســـــــــــتددادار القوة ال 

. ومشـــــــــار رمي  الماححين الذين زادوا  ذ مســـــــــاهماتمم  ( 2021)  2591وااصـــــــــأل للجي  اللبناحذ، حمال بالقرار 
 .قديم كل  الدحم الحيوي وقدموا المساحدة الطارئأل للمؤسسار األمنيأل اللبناحيأل، ومشج  اليرما  حل  مواصلأل ت 

وييـــــــات امتال  مســـــــلحأل  ير مدكو  بما اارع حطاق ســـــــيطرة الدولأل، وهو ممر يواصـــــــت االحتراه   - 91
. (2006)  1701 ت  ا حفسـ  ورماحار مسـلحأل مارا  ير تابدأل للدولأل، احتمادا مسـتمرا واطيرا للقرار  ب 

وإحذ مهير بحاومأل لبنا  ا  تتخذ رمي  االررا ار الالزمأل  ت  ال ت ــــــــــــــو  هنــــــــــــــا  مي مسلحــــــــــــــأل  ذ لبنا   
مسـلحأل الدولأل اللبناحيأل مو سـلطأل  ير سـلطتما، بما  ذ كل  من االل التنفيذ ال امت لل اام كار الصـلأل    ير
، اللذين يطالبا  بنت  ســــــــــالي مت الجماحار  (2006)  1680 و  (2004) 1559اتفاق الطائ  والقرارين   من

المســــــــــــــلحـأل  ذ لبنـا . وينبغذ تنفيـذ القرارار الســـــــــــــــابقـأل المنبيقـأل حن الحوار الوطنذ والمتدلقـأل بنت  ســــــــــــــالي  
القيادة  -أل وتف ي  القواحد الدســــاريأل التابدأل ل ت من الجبمأل اليــــدبيأل لتحرير  لســــطين  ير اللبناحي  الجماحار

 االحتفالأل. -الدامأل و تا 

ومدحو  اومأل لبنا   ل  االلتتام بســــــــــــياســــــــــــتما المتميلأل  ذ الندي بالنفس، بما يتفق م   حال  بدبدا   - 92
احيين ال  ال   حن الميــــارمأل  ذ النتا  الســــوري ، ومدحو رمي  األطراه اللبناحيأل والمواطنين اللبن 2012 لدام

و يره من النتاحار  ذ المنطقأل. ومدين اي ــا مي تحرمار للمقاتلين مو للدتاد الحربذ تتم حبر الحدود اللبناحيأل  
 .(2006) 1701م  الجمموريأل الدربيأل السوريأل  ذ احتما  للقرار 

وال بد من اإلشادة بلبنا  الستمراره  ذ است ا أل الالريين، ومحا مشار الماححين حل  دحممم اليابت.  - 93
وبينما تواصـــــت األمم المتحدة وشـــــرما ها الدمت حل  تمييأل ال روه المالئمأل للدودة اآلمنأل وال ريمأل والطوحيأل  

لقاحوحيأل وتماين الالريين من الدي  بارامأل.  لالريين حل  حطاق واسـ ، ي ت من ال ـروري مراحاة األصـول ا
ــمود  ــاحيأل المت املأل وتدتيت القدرة حل  الصـــــــ ــتجابأل اإلحســـــــ ــت دحم االســـــــ ومحا مهير بالمجتم  الدولذ م  يواصـــــــ

 االل اطأل االستجابأل للزمار  ذ لبنا . من

رة األوحروا حل  ومدرر الــدحوة التذ ورمتامــا  ل  المجتم  الــدولذ بــد  يفذ بــالتتامــاتــ  وم  يافــت قــد - 94
 مواصلأل تقديم الخدمار  ل  الالريين الفلسطينيين.

ومدرر اإلحرا  حن امتنــاحذ لجمي  البلــدا  المســـــــــــــــاهمــأل بــد راد حســــــــــــــاريين ومدــدار للقوة المؤقتــأل  - 95
المراقبين  ذ لبنا  ومشـــجدما حل  زيادة حدد النســـا   ذ صـــفوه األ راد الدســـاريين  ذ القوة المؤقتأل.  ولفريق
مدر  بييـأل الدمـت المتتايـدة الصــــــــــــــدوبـأل التذ يوارممـا موظفو األمم المتحـدة  ذ لبنـا ،  ـ حذ مشــــــــــــــار    كومحـا  

الخاصــــــأل ليــــــؤو  لبنا ، يواحا  روحيتســــــاا، وموظفذ ماتبما، ورئيس بديأل القوة المؤقتأل وقائد قوتما،  منســــــقتذ
الداملين تحت قيادت ، ومح ـــا   ريق   اللوا  ســـتيفاحو ديت مول، واأل راد المدحيين والدســـاريين  ذ القوة المؤقتأل

 األمم المتحدة القطري.
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 المرفق األول
القيود المفروضذذذة على حرية و ذذذول وتنقل اوة األمم المتحدة المؤاتة في لبنان في الفترة    

 2021تشرين األول/أكتوبر   25إلى    2021حزيران/يوني     19من  
 
رمي  األطراه حل  مفــالــأل اال ترام االتــام لحريــأل القوة    ( 2021)   2591 ــث مجلس األمن  ذ قراره   - 1

المؤقتأل  ذ التنقت  ذ رمي  حملياتما ووصول القوة المؤقتأل  ل  الخط األزرق باامت مرتائ  وحدم  حاقتمما، ودحا 
المؤقتأل حل  ور  الســــــرحأل وبال امت  ل  المواق  التذ تطلبما القوة    اومأل لبنا   ل  تيســــــير ســــــبت وصــــــول القوة 

 .اللبناحيأل  ، و ذ ظت ا ترام السيادة ( 2006)   1701المؤقتأل أل رات  ررا  تحقيقاتما بسرحأل، وكل  و قا للقرار 

دورـيأل  ذ اليــــــــــــــمر  6 273ررر القوة المؤقـتأل مـا متوســــــــــــــطـ  واالل الفترة الميــــــــــــــموـلأل ـبالتقرير، م - 2
 ذ المـائأل( من الدوريار الرارـلأل. ومررر البدـيأل ما متوســــــــــــــط    34,1دوريأل منمـا ) 2 161وليال، ماحت   حمـارا
دورـيأل مـت شــــــــــــــمر حل  طول الخط األزرق، ـباســــــــــــــتخـدام المرمـبار وســــــــــــــيرا حل  األقـدام )بنســـــــــــــــبأل   2 313
دوريأل   72ائأل، حل  التوالذ(. وباإللا أل  ل  كل ، مررر البديأل ما متوسط    ذ الم  52,6 المائأل و  ذ 47,4

ــط    ــمر، وما متوســــــــ ــتخدام مرو يار مت شــــــــ حمليأل تفتي ، بما  ذ كل  ب قامأل حقاو تفتي  مؤقتأل   936باســــــــ
ــواريط. وم  م   ريأل تنقت القوة المؤقتأل ا تارمت  ذ مد م األوقار،   ودائمأل، وتنفيذ حمليار لمن   طالق الصـ

  قد  د ت  االر  ارلت االلما قيود حل   ريأل تنقلما.

مرت   وواصت الجي  اللبناحذ االحترات حل  بد  مسال  الدوريار التذ اقتر تما القوة المؤقتأل من - 3
توسي  حطاق ورودها لييمت المناطق الواقدأل بديدا حن الطرق الرئيسيأل واارع مرادت البلديار، بحجأل م  تل  

ــبأل للجي  اللبناحذ. وقامت القوة الطرق  ما مل  لل ــتراتيجيأل بالنسـ خوا  مو محما تق   ذ مناطق كار مهميأل اسـ
 المؤقتأل بيـــــات منمجذ بمتابدأل الحوادث المبل  حنما م  الســـــلطار المختصـــــأل، وهذ تتواصـــــت باســـــتمرار م 

 قأل حملياتما.الجي  اللبناحذ ل ما   ريأل التنقت والوصول دو  قيود ال  رمي  المناطق الواقدأل داات منط
 

 الو ول إلى جميع الموااع الموجودة على طول الخط األزمق   

لم تتا للقوة المؤقتــأل بدــد  ماــاحيــأل الوصــــــــــــــول بيــــــــــــــاــت تـام  ل  حـدة مواق  تمممــا، ومن بينمــا حـدد   - 4
 مواق  رمديأل ”ما ـر بال  دود“، وكل  ر م الطلبار الرسـميأل المت ررة التذ ورمتما  ل  الجي  اللبناحذ. من
القوة المؤقتأل بحارأل للوصــــــــــول  ل  تل  المواق   ذ  طار التحقيقار التذ تاجريما، ومذل   ذ  طار الرصــــــــــد و 

ر ب  القرار   ( 2006)   1701اليومذ للخط األزرق الذي تقوم ب ، حل  ححو ما يقت ي  القرار    . ( 2021)   2591ويذم 
 

 الحوادث المتصلة بحرية التنقل   

تموز/يولـي ، الــــــــــــــطرر دورـيأل ـتابدـأل للقوة المؤقـتأل  ل  وق  مرمـباتمـا أل  ممـيار من مواد   29 ذ  - 5
شـخصـا   13الدوريأل ححو  البنا  ماحت تسـد طريقا  ير مدبد بالقر  من حيترو  )القطا  الغربذ(. واقتر  من 

حل  متن ســــــــيارتين، وبدموا  ذ التقاو الصــــــــور وتســــــــجيت مرقام لو ار المرمبار. و ذ وقت ال ق،   ــــــــر  
 ردا وســـــــــــب   20آارو   ل  ماا  الحادث حل  متن ســـــــــــيارار ودرارار حاريأل،  وصـــــــــــت المجمو   ل  ححو 

د  ال أل م راد  وق مرمبار القوة ســـــــــــيارار ومرب  درارار حاريأل، وتمت محاصـــــــــــرة دوريأل القوة المؤقتأل. وصـــــــــــد
ــد، الذي تفرق بدد  المؤقتأل. وبدد كل  بوقت قصــــير،   ــــر الجي  اللبناحذ  ل  ماا  الحادث وااطر الحيــ
ــلأل ســـــــيرها. ولم يابل   حن تدرت م راد القوة المؤقتأل ومرمباتما ألي ملـــــــرار.   كل ،  تمانت الدوريأل من مواصـــــ
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و  من الجي  اللبنــاحذ م  يقوم بمرا قــأل القوة المؤقتــأل تفــاديــا لوقو   و ذ اليوم التــالذ، طلــر رئيس بلــديــأل حيتر 
  وادث مما لأل.

ــد طريق دوريأل   30و ذ  - 6 تموز/يولي ، قام حدد من األشـــــــــخا   ذ بنت ربيت )القطا  الغربذ( بســـــــ
تابدأل للقوة المؤقتأل بولــــــــــ  مرمبار حل  حرت الطريق ممام الدوريأل والفما. وشــــــــــر  األشــــــــــخا   ذ   راغ  

ر مرمـبار القوة المؤقـتأل من الموا ، وملحقوا ملــــــــــــــرارا ـبالن ـام ال مرـبائذ إل ـداهـا، و تحوا الـبا  الخلفذ  حجال
لمرمبأل مارا تابدأل للقوة المؤقتأل واســـتولوا حل  بندقيأل هجوميأل ومن ار وا نين من مخاز  الذايرة وســـترة واقيأل  

لحادث  غادره رمي  األشخا ، آاذين من الرصا . وبدد  والذ ساحأل،   ر الجي  اللبناحذ  ل  ماا  ا
ــو  موق  قرير تاب    ــتولوا حليما.  م احطلق رمي  م راد القوة المؤقتأل  ذ مرمباتمم صــــ مدمم المددار التذ اســــ
للمم المتحدة. ولم يصــر مي من م راد القوة المؤقتأل االل الحادث، ول ن ملــرارا رســيمأل مالحقت بالمرمبار. 

ــاالر ــروقأل. وقد    وتجرا القوة المؤقتأل اتصــــــ ــتررا  المددار المســــــ بالجي  اللبناحذ، الذي يقوم بمحاوالر الســــــ
  تحت القوة المؤقتأل تحقيقا  ذ الحادث.

آ /م سـطس، قام حدة مشـخا  يرتدو  مالبس مدحيأل بسـد طريق قا لأل تابدأل للقوة المؤقتأل   17و ذ  - 7
القا لأل والفما. وا تج األشـــــخا    ذ بنت ربيت،  ك ولـــــدوا مرمبار ودرارأل حاريأل حل  حرت الطريق ممام  

حن طريق متررم شــــــــــــــفوي تـاب  للقوة المؤقتـأل حل  مرور قـا لـأل القوة المؤقتـأل حل  طريق  ـاحويـأل حبر القريـأل، 
المدحيين   وادحوا م  م راد القوة المؤقتأل ماحوا يلتقطو  صورا للمنطقأل. وبدد كل  بوقت قصير،   ر المتيد من

الجي  اللبناحذ مدلومار من القوة المؤقتأل بيـد  الحادث،   ـر  ل  ماا   ل  ماا  الحادث. وبدد م  تلق  
 الحادث ومقن  المدحيين ب زالأل مرمباتمم ورا ق الدوريأل  ل  اارع القريأل.

آ /م ســــــــــــــطس، م ـنا  احتقـال قـا ـلأل ـتابدـأل للقوة المؤقـتأل من الـناقورة  ل  دير ميفـا )ومالهمـا   21و ذ  - 8
اححر ت القا لأل بغير قصـــــــــد حن مســـــــــارها المتوا   ذ مجدل ســـــــــلم )القطا  اليـــــــــرقذ( القطا  الغربذ(،    ذ

ــرها ححو  ــبر مرور القا لأل   30 حاصــــــ ــر بد  المدحيين حن ســــــ ــتفســــــ ــا يرتدو  مالبس مدحيأل. واســــــ ــخصــــــ شــــــ
قريتمم، بحجـأل محمـا ليســـــــــــــــت ماـاحـا يفترت م  تورـد  يـ  القوة المؤقتـأل، بينمـا كمر آارو  م  المفروت  حبر
ــالم التابدين للقوة المؤقتأل. ولما تلق  الجي  اللبناحذ مدلومار من القوة يرا ق الج م  ي ا اللبناحذ  ف أل الســـــــــــ

المؤقتأل بيـد  الحادث،   ـر  ل  حين الماا  ويسـر اسـتيناه  رمأل القا لأل. و ذ اليوم التالذ، اتصـلت القوة 
ــلم، الذي مولـــا م  الدوريأل موقفت   ر داولما  ــيقا، وم  الســـاا  ماحوا  المؤقتأل برئيس بلديأل مجدل سـ طريقا لـ

 يخيو  ا تمال  لحاق ملرار بالطريق والجدرا  المجاورة.

آ /م ســـطس، موق  شـــخ  يرتدي مالبس مدحيأل قا لأل ودوريأل تابدتين للقوة المؤقتأل م نا    29و ذ  - 9
الطريق ألحما  مرورهما حبر مجدل سـلم باتجاه الناقورة، وطلر من م راد القوة المؤقتأل حدم مواصـلأل السـير حل 

لــــــــيقأل ردا بالنســــــــبأل لمرمبار القا لأل. و ذ وقت ال ق،   ــــــــر المتيد من األشــــــــخا   ل  ماا  الحادث،  
ــلت   ــير، وصـــ ــلأل  رمتما. وبدد كل  بوقت قصـــ ــتحيت حل  القا لأل مواصـــ ــروا المرمبار وردلوا من المســـ  حاصـــ

قا لأل. وتتايد  جم الحيـــــــــد تدريجيا دوريأل  احيأل تابدأل للقوة المؤقتأل  ل  الموق  والـــــــــطرر  ل  التوق  ال  ال
شـخصـا تصـر وا بمدو  حل  الدموم. والتقط مربدأل من األشـخا  صـورا لمرمبار  20ليصـت  ل  ما يقر  من 

القوة المؤقتأل بمواتفمم المحمولأل، وســــــــجت م دهم مرقام لو ار مرمبار القوة المؤقتأل. وحقر اتصــــــــال من القوة 
ــتيناه  رمأل القا لأل. و ذ اليوم حفســــ ، اتصــــلت    المؤقتأل،   ــــر الجي  اللبناحذ  ل  ماا  الحادث ويســــر اســ

 القوة المؤقتأل برئيس البلديأل، الذي مولا م  الحادث ما  بسبر سو  تفاهم.
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شخصا يرتدو  مالبس   20و   17تيرين األول/مدتوبر، موقفت مجموحأل تتدل  من ما بين   24و ذ   - 10
بدتين للقوة المؤقتأل بالقر  من موحين )القطا  الغربذ(، وكل  مدحيأل دوريأل مؤلفأل من مرمبتين  ير مدرحتين تا

بولــــــ  حدة مرمبار حل  حرت الطريق. و اصــــــر م راد الحيــــــد المرمبتين مطالبين  ف أل الســــــالم بتســــــليم 
مرمتتمم اإلل تروحـيأل، ومنمـا آـلأل تصــــــــــــــوير ورمـاز للن ـام الدـالمذ لتحـدـيد المواق . وحـندمـا ر   م راد اـلدورـيأل  

الحيـــــد ملـــــرارا بتجميتار المرمبتين، بما  يما التراع األمامذ وســـــاريأل الدلم والدجالر والمرايا الطلر، ملحق  
دقيقأل،   ـــــــــــر حدد من م راد الجي  اللبناحذ  تفرق الحيـــــــــــد.   30الجاحبيأل ولو ار التســـــــــــجيت. وبدد  والذ  

أل الســــــالم  ل  بنت ربيت واســــــتدادر القوة المؤقتأل المرمبتين المت ــــــررتين التابدتين للمم المتحدة، وحاد  ف 
)القطا  الغربذ(. ولم يتم بدد اســتررا  م ــخأل هوا  لدجالر المرمبار، ومصــباي يدوي، ود تر مال  ار،  
ة للن ام الدالمذ لتحديد المواق . ومصـــــير م د  ف أل الســـــالم التابدين للقوة المؤقتأل بجروي  وســـــاحأل يدويأل مادد 

 ؤقتأل تحقيقا  ذ الحادث.طفيفأل بسبر مسر التراع. وقد  تحت القوة الم
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 المرفق الثاني
 تنفيق حظر توميد األسلحة  

 
اـلـفـقرة   - 1 اـلـقرار    21ـ ذ  اـلـفـقرة  (2021)  2591مـن  األمـن  ـل   مـجــلس  مشــــــــــــــــــــار  اـلـقرار    15،  مـن 

التذ تق ــــــــــــــذ بد  تتخذ رمي  الدول ما يلتم من تدابير لمن  قيام رحاياها ببي  األســــــــــــــلحأل    ،(2006) 1701
يتصـــــــــــــــت بمـا من حتـاد  ل  مي ميـا  مو  رد  ذ لبنـا  من  ير م ن تـدك  لـ   اومـأل لبنـا  مو قوة األمم  ومـا

كل .  تذ تر   حلمما مو طائراتما  ذتتويده بما، مو استخدام مراليما مو السفن ال المتحدة المؤقتأل  ذ لبنا  مو
وواصـلت األمم المتحدة التفاحت م  الدول األح ـا  بيـد  االدحا ار المتدلقأل بنقت األسـلحأل والجمود المبذولأل 

 .(2006) 1701للتدامت م  ميت هذه االحتمادار للقرار 

 تيــــــرين األول/مدتوبر  22االل الفترة الميــــــمولأل بالتقرير حل  رســــــالتذ المؤراأل   ولم يصــــــت مي رد - 2
ــامـــأل حل    2019 ــأل  الدـ ــاحـ ــا  األمـ ــأل لبنـ ــا طلبذ بـــد  تطل   اومـ ــا ، التذ مرررا  يمـ ــأل  ل  رئيس لبنـ المورمـ

 مدلومار مو مستجدار متصلأل بح ر توريد األسلحأل. مي

حل  محــ  يتدين حل  رمي  الــدول م  تتخــذ مــا يلتم    (2006)  1701من القرار    15وتن  الفقرة   - 3
ــت بما من حتاد  من ــلحأل وما يتصــــــ تدابير لمن ،  ذ رملأل ممور، بي  مو تتويد مي ميا  مو  رد  ذ لبنا  بدســــــ
 دامأل مي مدلومار رديدة  ذ هذا الصدد.دت األحوا . واالل الفترة الميمولأل بالتقرير، لم تتلق األماحأل ال من

بجمي  م اـــامـــ     ( 2006)   1701وت ـــت  األمم المتحـــدة ملتتمـــأل بـــدحم امتيـــال األطراه حمومـــا للقرار   - 4
تطبيقــــ . وينطبق كلــــ  حل  تنفيــــذ   ر توريــــد األســـــــــــــلحــــأل المفروت بمورــــر الفقرة   من القرار    15وبتدتيت 

ــلأل الحوار ( 2006)  1701 ــدد. وإحنذ متطل   ل  مواصــ ــيدتمده مجلس األمن  ذ هذا الصــ  م   ، وحل  مي قرار ســ
 .( 2006)   1701والدول األح ا   ي ، من مرت تدتيت هد نا الميتر  المتميت  ذ التنفيذ ال امت للقرار    المجلس 
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