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ــباط/فبرایر إلى   20خالل الفترة من    ) 2006(   1701تنفیذ قرار مجلس األمن     شـــ
 2021حز�ران/یونیه   18

  
 تقر�ر األمین العام  

  
 مقدمة  -   أوال  

منذ صــدور تقر�ري الســابق   )2006( 1701�قِدم هذا التقر�ر تقییمًا شــامًال لتنفیذ قرار مجلس األمن  - 1
ذ )2020(  2539رار  )، �مــا في ذلــك عن أحكــام القS/2021/240(  2021آذار/مــارس    9المؤرخ   . ولم ینفــّ

. ولم �حَرز أّي تقـدم نحو التوصــــــــــــــل إلى وقف  )2006( 1701الطرفـان �عـد �ـامـل التزامـاتهمـا �موجـب القرار 
 ن و�سرائیل.دائم إلطالق النار بین لبنا

  
 ) 2006(   1701تنفیذ القرار  -  ثانیا  

 الحالة في منطقة عملیات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان -  ألف 

المؤقتة)، وال ســیما ظلت الحالة متوترًة في منطقة عملیات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان (القوة  - 2
على طول الخط األزرق، وزادتهــا توترًا التطورات التي وقعــت في إســــــــــــــرائیــل واألرض الفلســــــــــــــطینیــة المحتلـة  

شـــــــــــــهر أ�ار/مایو. وخالل هذه الفترة، ُأطلقت صـــــــــــــوار�خ من جنوب لبنان �اتجاه إســـــــــــــرائیل ثالث مرات،   في
أ�ار/مایو،    13ان مرتین ردًا على ذلك. ففي وســقطت الصــوار�خ مرتین في إســرائیل مما أدى إلى إطالق النیر 

ســــــــــــــمع أفراد القوة المؤقتــة المتمر�زون �ــالقرب من الُقَلْیلــة وفي مقر القوة �ــالنــاقورة (كال الموقعین من مواقع 
القطاع الغر�ي) أر�عة أصــوات مدو�ة تشــبه أصــوات إطالق الصــوار�خ والحظوا ظهور ومیضــین في الســماء. 

الدفاع اإلســـــــــــرائیلي للقوة المؤقتة أن عدة صـــــــــــوار�خ ُأطلقت من لبنان، ســـــــــــقطت  وفي وقت الحق، أكد جیش  
أ�ار/مایو، زارت القوة المؤقتة موقع إطالق الصـــوار�خ المشـــتبه �ه في شـــمالي   19المیاه اإلســـرائیلیة. وفي  في

الجنوب الغر�ي الخط األزرق. وأطَلع الجیش اللبناني القوَة المؤقتة على آثار أر�عة صـــــوار�خ ُأطلقت في اتجاه 
نحو إسـرائیل وأبلغ القوَة �أنه عثر على صـاروخ لم ُ�طلق، لكن الجیش اللبناني �ان قد أزال الصـاروخ المذ�ور 

 و�قا�ا منصات اإلطالق المستعملة فلم تتمكن القوة من معاینتها.
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القرب أ�ار/مایو، رصــــــدت القوُة المؤقتة إطالَق ســــــتة صــــــوار�خ من شــــــمال الخط األزرق �   17وفي  - 3
كفر شـــــــــو�ا (القطاع الشـــــــــرقي)، حلقت فوق قر�تي المطلة ومســـــــــكافعام اإلســـــــــرائیلیتین وســـــــــقطت �القرب  من
ــة (كلهـا مواقع  من قر�تي رب ثالثین ومر�ـبا اللبـنانیتین و�ـذلـك ـ�القرب من موقٍع للقوة على مقرـ�ة من عـد�ســــــــــــ
دفعة   12ع اإلســــرائیلي �إطالق  القطاع الشــــرقي). و�عد ذلك بوقت قصــــیر، رصــــدت القوُة قیام جیش الدفا في
قذائف المدفعیة، �ما في ذلك خمس قذائف إضــــــــاءة، من جنو�ي الخط األزرق نحو شــــــــمال غرب شــــــــبعا  من

ــتبه فیه،   ــوار�خ المشــــــ ــرقي). وفي الیوم التالي، زارت القوة مع الجیش اللبناني موقع إطالق الصــــــ (القطاع الشــــــ
ــات  ــوار�خ من عیار  حیث أتاح لها الجیُش اللبناني معاینة ســـــــــت منصـــــــ ملم مزودة �أجهزة    122إلطالق صـــــــ

 توقیت و�طار�ات، إضافة إلى صاروخ واحد سلیم معدٍّ إلطالقه نحو إسرائیل.

أ�ار/مایو، ســمع أفراد القوة المؤقتة أر�عة أصــوات مدو�ة تشــبه أصــوات إطالق الصــوار�خ،   19وفي  - 4
د�قین (القطاع الغر�ي). ورصــــــــد ت القوُة ســــــــقوط صــــــــاروخ إلى الجنوب  صــــــــدرت عن منطقة �القرب من صــــــــِ

�یلومترا تقر�با من نقطة انطالقه، �ما أكد الحقًا جیش الدفاع اإلســــــــــــــرائیلي.   40الخط األزرق، على ُ�عد   من
ــرائیلي القوَة المؤقتة �أن منظومة  ــاروخ   “القبة الحدید�ة”وأبلغ جیُش الدفاع اإلســــ الدفاعیة نجحت في تحیید صــــ

ائیلي، في حین ســـــقط صـــــاروخان آخران في البحر. وســـــجلت القوة المؤقتة �عد آخر في المجال الجوي اإلســـــر 
دفعة من نیران المدفعیة من جنوب الخط األزرق، أصابت أرض فضاء بین الناقورة والبیاضة   13ذلك إطالق  

ر (القطـاع الغر�ي)، ممـا دفع القوة إلى أن تأمر أفراَدها �االحتمـاء �المخـابئ �إجراء وقائي. وتوجهـت عـناصــــــــــــــ 
من القوة المؤقتــة إلى موقع اإلطالق المشــــــــــــــتبــه فیــه، حیــث أتــاح لهــا الجیُش اللبنــاني معــاینــة أر�ع قــاذفــات  

 ملم. 122للصوار�خ مستعملة وصاروخ سلیم من عیار  

أ�ـار/مـایو، �ـان رئیس �عثـة القوة المؤقتـة وقـائـد القوة على اتصـــــــــــــــال   19إلى    13وطوال الفترة من   - 5
قة، ومنع  مسـتمر مع الجیش اللبنان  ي وجیش الدفاع اإلسـرائیلي لتوضـیح الحالة، وتیسـیر اسـتجا�ة عملیاتیة منسـَّ

التصـــــعید. وقد أكد الطرفان اســـــتمرار التزامهما بوقف األعمال العدائیة وعِمال مع القوة المؤقتة عن �ثب على 
 احتواء الوضع. وفتحت القوُة المؤقتة تحقیقات في الحوادث الثالثة.

أ�ـار/مـایو، الحظـت القوة المؤقتـة احتشـــــــــــــــاد تجمعـات �بیرة على طول    25إلى    14من  وفي الفترة   - 6
الخط األزرق، �ما في ذلك �القرب من مارون الرأس ومروحین وعد�ســة وســردا (جمیعها في القطاع الشــرقي)، 

ل  أ�ــار/مــایو، لوح متظــاهرون في قوافــ   14كمــا الحظــت تواجــد الجیش اللبنــاني في جمیع هــذه المواقع. وفي  
راكـبة ـ�األعالم الفلســــــــــــــطینـیة واللبـنانـیة وأعالم حزب هللا في عـدة مواقع على طول الخط األزرق، �مـا في ذـلك 
ــة و�فر ِ�ال وعَرب الوزاني (القطـاع الشــــــــــــــرقي). وـ�القرب من عرب الوزاني، نزل  ـ�القرب من مر�ـبا وعـد�ســــــــــــ

الخط األزرق، واجتــاز مــا ال �قــل دراجــة نــار�ــة وتحر�وا نحو    20مر�بــة و    30متظــاهر تقر�بــًا من نحو   100
عن عشــرة متظاهر�ن الخَط األزرق قبالة قر�ة المطلة اإلســرائیلیة. واقتحم ســبعة من هؤالء األشــخاص الســیاَج  
التقني اإلســــــــرائیلي وعبروا إلى منطقة المطلة حیث ثّبتوا األعالم الفلســــــــطینیة وأعالم حزب هللا وألقوا �الحجارة  

الحشـــائش والشـــجیرات. ثم رصـــدت القوُة المؤقتة قیام جنود جیش الدفاع اإلســـرائیلي   وأشـــعلوا حر�قًا صـــغیرًا في
طلقـات مفردة من بنـادقهم الهجومیـة تلتهـا دفعـاٌت من نیران البنـادق اآللیـة، ممـا دفع المتظـاهر�ن    10�ـإطالق  

دخانًا داكنًا   إلى العودة إلى شــــــــــمال الخط األزرق. وســــــــــمعت القوة المؤقتة أ�ضــــــــــًا دوي أر�عة انفجارات ورأت
ــماح للجیش   ــرائیلي عن إطالق النار للســــــ ــاعد. و�طلٍب ملح من القوة المؤقتة، توقف جیش الدفاع اإلســــــ یتصــــــ

أ�ـار/مـایو    17اللبنـاني �ـإجالء المـدنیین من المنطقـة �ـالتعـاون مع القوة. وفي رســــــــــــــالتین متطـا�قتین مؤرختین  
و�لّى ( ــا إلى رئیس مجلس األمن  ــه A/75/890-S/2021/482ُوجهتــ أنــ ــان  للبنــ ــة  ــدائمــ الــ ــة  الممثلــ )، ذ�رت 

https://undocs.org/ar/A/75/890
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ــطیني 2021أ�ار/مایو   14 بتار�خ” ــعب الفلسـ ــامنیة مع الشـ ــد من المواطنین لتنفیذ وقفة تضـ ، وأثناء تجمع حشـ
على إطالق النار بلدة ســـــــرده، أقدمت عناصـــــــر إســـــــرائیلیة   -�القرب من الســـــــیاج التقني في محلة إبل القمح  

أسـلحتها الفرد�ة �اتجاههم داخل األراضـي اللبنانیة ما أدى إلى إصـا�ة �ل من حسـین صـلوب ... �محمد   من
. وقد فتحت القوُة المؤقتة تحقیقًا في الحادث.  “طحان ... وما لبث أن فارق الســید طحان الحیاة متأثرًا �جراحه

عندما اجتازوا الخط األزرق واقتحموا   )2006(  1701هكوا القرار  وتشیر النتائج األولیة إلى أن المتظاهر�ن انت 
الســـــــــــیاج التقني وقاموا �إلقاء الحجارة والمواد الحارقة التي أدت إلى اندالع حر�ق على الجانب اإلســـــــــــرائیلي.  

 الحیة على المتظاهر�ن عبر الخط األزرق شــّكل انتهاكًا للقرار  أن إطالق جیش الدفاع اإلســرائیلي الذخیرةَ  كما
 ولم �كن عمًال یتناسب مع طبیعة التهدید الذي أحدق �الجنود اإلسرائیلیین. )2006( 1701

الفلســــــــــطیني)، ألقى متظاهرون في عد�ســــــــــة �الحجارة والزجاجات  “ یوم النكبة”أ�ار/مایو (  15وفي  - 7
ــاني اإلســـــــرائیلي المتخذ شـــــــكل الحرف  ــیاج التقني القد�م عند نقطة   Tالحارقة على الجدار الخرســـــ وأزالوا الســـــ

ـ�انورامـا، إلى الجنوب من الخط األزرق. وعلى الرغم من الجهود التي ـبذلهـا الجیش اللبـناني لمنع المتظـاهر�ن  
بة في الجدار.  من اجت  یاز الخط األزرق، تسلق عدد منهم الجدار الخرساني اإلسرائیلي وخر�وا الكامیرات المر�َّ

أ�ار/مایو، في عد�ســـة أ�ضـــا، رصـــدت    17وســـمعت القوة المؤقتة دوي نیران األســـلحة الصـــغیرة مرتین. وفي 
ار/مایو، رصــدت القوة قیام أ�  18القوة خمس قنابل إضــاءة ُأطلقت من جنوب الخط األزرق نحو شــماله. وفي 

قنبلة دخان سقطت إلى الشمال من الخط األزرق في عد�سة، وذلك  15جیش الدفاع اإلسرائیلي �إطالق نحو  
أ�ار/مایو،  18�عد أن ألقى متظاهرون �الحجارة والزجاجات الحارقة على الجدار الخرســاني اإلســرائیلي. وفي 

جاه الجنوب؛ وأطلق جیش الدفاع اإلســـــــرائیلي قنبلتي إضـــــــاءة  ألقى المتظاهرون في ســـــــردا قنبلتي إضـــــــاءة �ات 
ــاءة األر�ع إلى الشــــــــــــــمـال من الخط األزرق. وفي   ـ�اتجـاه الشــــــــــــــمـال ردًا علیهم. وقـد ســــــــــــــقطـت قـناـبل اإلضــــــــــــ

أ�ار/مایو، اخترق محتجون في شـــــــــبعا طوقًا أمنیًا للجیش اللبناني وتقّدموا مجتاز�ن مواقع حفظة الســـــــــالم  23
ــیاج األمني اإلســـــــــــرائیلي، حیث ثّبتوا أعالما التا�عین للقوة الم  ؤقتة وعبروا الخط األزرق متجهین جنو�ًا نحو الســـــــــ

فلسـطینیة وأعالما لحزب هللا. وعندما حاول الجیش اللبناني ضـبطهم، ألقى المحتجون �الحجارة على أفراد الجیش  
 حاق أضرار �مر�بٍة تا�عة للقوة. اللبناني والقوة المؤقتة، مما أدى إلى إصا�ة جندي من الجیش اللبناني و�ل 

وطوال هذه المظاهرات، دأبت القوة على التنســـــــــیق مع الطرفین لتنفیذ تدابیر تمنُع التصـــــــــعید. وأقام  - 8
التجمعـــــات   للحـــــّد من  الخط األزرق  إلى  المؤد�ـــــة  متنقلـــــة على طول الطرق  تفتیش  نقـــــاط  اللبنـــــاني  الجیش 

 د التي تتجّمع في احتجــاجــات قر�بــة من الخط األزرق.المنطقــة، واتخــذ تــدابیر للســــــــــــــیطرة على الحشــــــــــــــو  في
ــلت أعمال المراقبة الجو�ة، وزادت   ــیة على طول الخط األزرق، وواصــــ ــرت القوُة المؤقتة في مواقع رئیســــ وانتشــــ

دور�اتها ومن عملیاتها المضـادة إلطالق الصـوار�خ �التنسـیق مع الجیش اللبناني، وظلت في غضـون ذلك  من
طرفین. وحـثت القوُة المؤقـتة الجیَش اللبـناني على منع امـتداد المظـاهرات إلى مـا وراء  على اتصــــــــــــــال وثیق ـ�ال

ــبط النفس. وتأكیدًا على خطورة هذه  ــة ضـــــــــ ــرائیلي على ممارســـــــــ الخط األزرق، �ما حثت جیَش الدفاع اإلســـــــــ
 .الحوادث، طلبت القوة المؤقتة من الجیش اللبناني التحقیق فیها و�طالَعها على نتائج تحقیقاته

وخالل الفترة المشـــــمولة �التقر�ر، رصــــــدت القوة المؤقتة �شـــــكل متكرر دفعاٍت من قذائف اإلضــــــاءة   - 9
آذار/مارس، رصــــــــدت القوة  1أطلقها جیش الدفاع اإلســــــــرائیلي ردًا على ما زعم أنه أنشــــــــطة مشــــــــبوهة. ففي  

، ســقطت ســبع منها رشــقًة من طلقات اإلضــاءة من جنوب الخط األزرق �القرب من عرب الوزاني  11إطالق  
طلقات نار�ة وخمســــــــة انفجارات،   108آذار/مارس، ســــــــمعت القوة دوي نحو    21شــــــــمال الخط األزرق. وفي 

ورصــدت إطالق تســع طلقات إضــاءة من جنوب الخط األزرق �القرب من ُحوال (القطاع الشــرقي). وفي وقت  

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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نطقـــة. وفي الیوم التـــالي، عثرت القوة الحق، أبلغ الجیش اللبنـــاني القوَة �ـــأنـــه قبض على ثالثـــة أفراد في الم
ــیاج التقني  ــمال من الخط األزرق، �ما الحظت وجود فجوة في الســ ــاءة إلى الشــ المؤقتة على �قا�ا طلقات إضــ

نیسان/أبر�ل وطلقة   3اإلسرائیلي. ورصدت القوة قیام جیش الدفاع اإلسرائیلي �إطالق أر�ع طلقات إضاءة في  
دة غجر، ســــقطت جمیعها إلى الشــــمال من الخط األزرق. وســــقطت إحدى  نیســــان/أبر�ل من بل 16واحدة في  

نیســــان/أبر�ل، رصــــدت القوة  17هذه الطلقات على ســــطِح موقٍع تا�ع للقوة دون أن تتســــبب في أضــــرار. وفي  
ــاءة من جنوب الخط األزرق �القرب من حوال، ســــــــــــقطت جمیعها إلى الجنوب   12المؤقتة إطالق   طلقة إضــــــــــ

ــاءة ُأطلقت من جنوب الخط األزرق  14  الخط األزرق. وفي من ــدت القوة خمس قذائف إضـــــ أ�ار/مایو، رصـــــ
�اتجاه ســردا. و�عد یومین، أبلغ الجیُش اللبناني القوَة المؤقتة �العثور على طلقة إضــاءة غیر منفجرة من عیار 

زرق، طلقة إضــــاءة من جنوب الخط األ  11أ�ار/مایو، رصــــدت القوة إطالق    16ملم في المنطقة. وفي  155
حز�ران/یونیه، رصــــدت القوة المؤقتة   6�القرب من ســــردا أ�ضــــا، ســــقطت جمیعها شــــمالي الخط األزرق. وفي 

إطالق ســت قنابل إضــاءة من جنوب الخط األزرق، ســقطت �القرب من موقٍع تا�ع للقوة على مقر�ة من َعْلَما 
 الشعب (القطاع الغر�ي).

نشـائیة إلعادة توجیه مسـار الطر�ق الترابي الذي �عبر الخط  ومع أن الجیش اللبناني بدأ األشـغال اإل - 10
ــدید مخیمًا على األجواء حیث  5، الفقرة S/2021/240األزرق �القرب من عد�ســـــــة (انظر  )، ظل التوتر الشـــــ

جلت حوادث صـّوب خاللها الطرفان أسـلحتهما عبر الخط األزرق، م ما اسـتلزم تدخل القوة المؤقتة وتمر�زها سـُ
ــدت القوة وجود مجموعــات من األفراد   بین الطرفین خمس مرات. وفي �ــل حــادث من هــذه الحوادث، رصـــــــــــــ
شــــــــــــــمــــالي الخط األزرق. وفي   المال�س المــــدنیــــة و�قفون إلى جــــانــــب عنــــاصــــــــــــــر الجیش اللبنــــاني  یرتــــدون 

هاز �امیرا من أفراد القوة المؤقتة وأزالوا ما �ان مسّجال  آذار/مارس، انتزع أفراد یرتدون المال�س المدنیة ج 17
ــلحة   ــًا خمســـــة حوادث ُوجهت خاللها األســـ على �طاقة الذاكرة قبل إعادة الكامیرا. ورصـــــدت القوة المؤقتة أ�ضـــ
عبر الخط األزرق في �ـل من میس الجبـل، وعیترون، وعلمـا الشــــــــــــــعـب، وُحوال. وفي رســـــــــــــــالتین متطـا�قتین 

)، ذ�رت الممثلــة A/75/888-S/2021/477مــایو ُوجهتــا إلى رئیس مجلس األمن و�لّي (أ�ــار/  17مؤرختین  
وّجهوا أســلحتهم  ”الدائمة للبنان، فیما یتعلق �الحادث الذي وقع في عیترون، أن جنود جیش الدفاع اإلســرائیلي  

�أقصــــــــى العبارات االعتداءات اإلســــــــرائیلیة  ”واســــــــتنكرت   “ي لعدة مراتالفرد�ة �اتجاه عناصــــــــر الجیش اللبنان 
 .“الصارخة على سیاد[ة لبنان]

) الصـــــــادر  S/2020/473وعمال �التوصـــــــیات المنبثقة عن تقییم اســـــــتمرار أهمیة موارد القوة المؤقتة (  - 11
، بـــدأت القوة المؤقتـــة تنفیـــذ  ) 2020(   2539والـــذي رحـــب �ـــه مجلس األمن في قراره    2020حز�ران/یونیـــه   في 

ــیر�ة لتر�یب �امیرات داخل عدة مواقع تا�عة لها على طول الخط األزرق. وقد نشـــــــــرت   ــیة تحضـــــــ أعمال هندســـــــ
سـلسـلًة من المقاالت أتت فیها معلوماٌت مغلوطة عن المشـروع وشـّككت في الغرض منه.  وسـائل اإلعالم المحلیة 

نیســــــــــان/أبر�ل، تظاهر أر�ع مرات أفراٌد یرتدون المال�س المدنیة احتجاجًا على األعمال    9إلى   1وفي الفترة من 
ا مواقع في القطاع الشـرقي)  التحضـیر�ة الجار�ة في مواقع القوة المؤقتة في �فر ِ�ال ومیس الجبل ومر�با (جمیعه 

أ�ـار/مـایو، قـام أفراد یرتـدون المال�س المـدنیـة �قطع   20وهـددوا �ـاســـــــــــــتخـدام القوة لمنع تر�یـب الكـامیرات. وفي  
الشــائكة في موقٍع تا�ع للقوة المؤقتة في ُحوال، وتســّلقوا الســیاج المحیط حتى اعَتلوه، والتقطوا   “ كونســیرتینا ” أســالك 

ر�ة الجار�ة اســــتعدادًا لتر�یب برج إشــــارات جدید. ثم دخل ســــبعة أفراد الموقَع �القوة قبل  صــــورًا لألعمال التحضــــی 
یتم اقتیادهم إلى الخارج. وقد فتحت القوة المؤقتة تحقیقًا في هذا الشـــــــــــــأن وال تزال تتعاون مع الجیش اللبناني   أن 

 .في تر�یب الكامیرات الذي طلب إمهاله فسحة من الوقت للتعامل مع الشواغل المحلیة قبل البدء 

https://undocs.org/ar/S/2021/240
https://undocs.org/ar/A/75/888
https://undocs.org/ar/S/2020/473
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
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ــرائیلي خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار  - 12 ــل جیش الدفاع اإلســـــــ  )2006(  1701وواصـــــــ
انتهاكًا    260حز�ران/یونیه، ســــجلت القوة المؤقتة  18شــــباط/فبرایر إلى  20وللســــیادة اللبنانیة. ففي الفترة من 

دقیقة. واســُتعملت   43ســاعًة و    412للمجال الجوي، بلغ مجموع ســاعاِت التحلیق في األجواء اللبنانیة خاللها 
ــُتخدمت في انتهاكات المجال   80الطائرات المســـــــــــــیرة عن ُ�عد في نحو  في المائة من تلك االنتهاكات. واســـــــــــ

 عها.الجوي األخرى طائراٌت مقاتلة أو طائرات لم یتسَن تحدید نو 

ــّیرة    29وفي  - 13 ــائل اإلعالم اللبنانیة �أن راعیًا عثر على طائرة إســـــــرائیلیة مســـــ آذار/مارس، أفادت وســـــ
ُ�عد في شـمالي الخط األزرق �القرب من �فر شـو�ا وقام بتسـلیمها إلى الجیش اللبناني. وأبلغ جیُش الدفاع   عن

نیســـان/أبر�ل، نشـــر جیش   27اإلســـرائیلي القوَة المؤقتة �أنه فقد طائرة مســـّیرة عن ُ�عد �ســـبب عطل فني. وفي 
ُ�عد تا�عة لحزب هللا دخلت إسـرائیل من لبنان“. أسـقط طائرة مسـّیرة عن ”الدفاع اإلسـرائیلي تغر�دًة قال فیها إنه 

ــّیرة عن ُ�عد [أخرى] تا�عة لحزب هللا ”وأفاد جیش الدفاع اإلســــــــــرائیلي القوَة المؤقتة �أنه عثر على     “طائرة مســــــــ
 كان قد أسقطها قبل �ضعة أسابیع. ولم ترصد القوُة المؤقتة وقوع هذه الحوادث.

نیسان/أبر�ل،   8لیة مزعومة على الجمهور�ة العر�یة السور�ة في  ووسط أنباء عن غارات جو�ة إسرائی  - 14
 عمدت القوة المؤقتة إلى إجراء تحقیق في احتمال سقوط قذ�فة �القرب من ُحوال في جنوب لبنان.

حز�ران/یونیه، سّجلت القوة المؤقتة، إضافًة إلى االنتهاكات   18شباط/فبرایر إلى  20وفي الفترة من  - 15
انتهـاكًا بر�ًا من قـبل مدنیین لبـنانیین عبروا إلى  431كـبة خالل فترة المظـاهرات المـذ�ورة آنـفا، عدد البر�ة المرت 

انتهاكًا من ِقبل رعاة ومزارعین، في منطقة مزارع شـــبعا �صـــورة رئیســـیة،  289جنوب الخط األزرق، من بینها  
�القرب من بلیدا (القطاع الشــــــرقي).   انتهاكًا من ِقبل مدنیین �انوا في طر�قهم إلى بئر شــــــعیب 97إلى جانب  

نیســـــــان/أبر�ل، رصـــــــدت القوة المؤقتة عبور أفراد من الجیش اللبناني إلى جنوب الخط األزرق �القرب  6وفي 
ــرائیلي. وفي   ــاطًا تدر�بیًا لجیش الدفاع اإلسـ ــدهم نشـ ــدت القوة قیام  8من میس الجبل أثناء رصـ أ�ار/مایو، رصـ

ي �مطاردة َمِعز من شـــــمال الخط األزرق إلى جنو�ه، �القرب من �فر شـــــو�ا. أفراد من جیش الدفاع اإلســـــرائیل
رت اللجنة الدولیة للصــــلیب األحمر، �التنســــیق مع القوة المؤقتة، عودَة مواطن لبناني   2وفي  آذار/مارس، �ســــّ

ــرائیلي القبض علیه في  ــباط/فبرایر �عد اجتیازه الخط األزرق جنو�ا. وال  28ألقى جیش الدفاع اإلســـــــــ یزال   شـــــــــ
 تحقیق القوة المؤقتة في الحادث مستمرًا.

وواصــــــــل جیش الدفاع اإلســــــــرائیلي احتالل الجزء الشــــــــمالي من قر�ة غجر ومنطقٍة متاخمة لها تقع  - 16
لتیسـیر انسـحاب    2011شـمال الخط األزرق. ومع أن حكومة لبنان رحبت �مقترح القوة المؤقتة المقّدم في عام 

 المنطقة المحتلة، لم ترّد حكومة إسرائیل �عد على هذا المقترح.جیش الدفاع اإلسرائیلي من 

األفراد   وفي إطـار الجهود الرامـیة إلى إ�ـقاء المنطـقة الواقـعة بین الخط األزرق ونهر اللیطـاني خـالـیًة من  - 17
  المســـــــــــــلحین غیر المـأذون بهم ومن األعـتدة واألســـــــــــــلحـة غیر المـأذون بهـا، احتفظـت القوة المؤقـتة، ـ�التنســـــــــــــیق

ــ   مع  ــطه   16الجیش اللبناني، بــــــــــــــــــــ عملیة  335نقطة تفتیش مؤقتة وأجرت   122نقطة تفتیش دائمة و�ما متوســــــ
مضــادة إلطالق الصــوار�خ في المتوســط �ل شــهر. و�ضــافة إلى حوادث إطالق الصــوار�خ المذ�ورة فیما ســبق،  

و�انت جمیع هذه الحاالت  مرة وجوَد أســـــــلحة غیر مأذون بها في منطقة العملیات.    271رصـــــــدت القوة المؤقتة 
ــید، فیما عدا الحوادث الثالثة التالیة. في   ــلحة للصــــــــ ــتُة أفراد یرتدون المال�س  13تتعلق �أســــــــ أ�ار/مایو، قام ســــــــ

المدنیة و�حملون البنادق اآللیة �إ�قاف دور�ٍة تا�عة للقوة المؤقتة �انت في طر�قها لتحري أنباء إطالق الصــــوار�خ 
أ�ـار/مـایو، رصــــــــــــــدت القوة المؤقتــة    14). وفي  2أ�ـار/مـایو (انظر الفقرة    13یلــة في  الـذي أفیــد بوقوعـه في الُقلَ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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دیر ـقانون (القطـاع الغر�ي) شـــــــــــــخصـــــــــــــین یرـتدـ�ان المال�س المـدنـیة و�حمالن بـندقیتین آلیتین. وفي   ـ�القرب من 
مع (القطاع الغر�ي) شـــــــخصـــــــین یرتد�ان المال�س  19 المدنیة،  أ�ار/مایو، رصـــــــدت القوة المؤقتة �القرب من شـــــــَ

 .�حمل أحدهما بندقیًة هجومیة. وقد أبلغت القوة المؤقتة الجیش اللبناني بهذه الحوادث 

، حـافظـت القوة المؤقتـة على الكثـافـة العـالیـة لعملیـاتهـا وعلى وجودهـا  )2020( 2539وعمال �ـالقرار   - 18
نشـاطا عملیاتیا عسـكر�ا �ل شـهر،  14 022حاء منطقة العملیات، فأجرت في المتوسـط الواضـح في جمیع أن 

في المائة  5دور�ة. وشـــــــــــــار�ت امرأة واحدة على األقل من أفراد حفظ الســـــــــــــالم في حوالي  6  555من بینها  
ــكر�ة التي قامت بها البعثة. واحتفظت الدور�ات الراكبة والراجلة وال من ــطة العملیاتیة العســـــــــ جو�ة للقوة األنشـــــــــ

المؤقتة بوجود عملیاتي في جمیع البلدات والقرى الواقعة في منطقة العملیات. واســـــتمرت دور�ات االســـــتطالع  
ــي   الجوي فوق المناطق التي یتعذر وصـــــــــول الدور�ات البر�ة إلیها، �ما في ذلك األمالك الخاصـــــــــة واألراضـــــــ

فراد عالوة على الود�ان. وظلت نســـبة عملیات الملوثة �المتفجرات من مخلفات الحرب أو األلغام المضـــادة لأل
في المـــائـــة. وأجرت القوة   16القوة المؤقتـــة التي أجر�ـــت �ـــالتنســــــــــــــیق الوثیق مع الجیش اللبنـــاني في حـــدود  

ع على إطالق النار في الفترة من  233 إلى  7دورة تدر�بیة لفائدة الجیش اللبناني، �ما في ذلك تدر�ب موســـــــــــــّ
 حز�ران/یونیه. 11

ورغم الطلبات المتكررة، لم ُتتح �عد للقوة المؤقتة إمكانیة الوصـــول �شـــكل �امل إلى عدة مواقع تثیر   - 19
. ومع أن حرـ�ة تنقـل القوة المؤقتـة احُترمـت “أخضــــــــــــــر بال حـدود”االهتمـام، �مـا في ذلـك �عض مواقع جمعیـة 

 عموما، فقد واجهت البعثة �عض القیود على تحر�اتها (انظر المرفق األول).

وواصـــــلت القوُة البحر�ة التا�عة للقوة المؤقتة القیام �عملیات الحظر البحري في مختلف أرجاء منطقة   - 20
ســـفینة. ومن أصـــل هذا العدد من الســـفن، قام الجیش اللبناني بتفتیش   2  319العملیات البحر�ة، إذ اســـتوقفت 

 �مواصلة مسارها.سفن، هي �ل السفن التي أحالتها إلیه القوة المؤقتة، وسمح لها   403

وواصــــــــــــــلــت القوة المؤقتــة دعم الجهود الرامیــة إلى بنــاء قــدرات البحر�ــة اللبنــانیــة من خالل إجراء   - 21
دورة تدر�بیة وتدر�بًا عملیًا، والتمرن �االشــتراك معها على المعاییر التشــغیلیة المشــتر�ة الخاصــة �أنشــطة   320

ورات تدر�بیة متقّدمة على القیام �عملیات الحظر البحري، القیادة والرصـد واسـتیقاف السـفن. وشـمل ذلك تسـع د
ســـــــاعة. �ما أجرت القوة البحر�ة التا�عة للقوة المؤقتة والبحر�ُة  72ســـــــاعة إلى  24ازدادت مدتها تدر�جیًا من 

ـتدر�ـبات للبحـث واإلنـقاذ وـتدر�بین على هبوط المروحـیات على ســــــــــــــطح حـامالت الطـائرات. ومـنذ  10اللبـنانـیة  
أبر�ل، اسـتؤنفت تدر�جیًا الدورات التدر�بیة التي تتطلب الحضـور الشـخصـي، مع الحرص على اتباع /نیسـان 6

 ).19-التدابیر الوقائیة الخاصة �مرض فیروس �ورونا (كوفید

وواصـــــل الجیش اللبناني والقوة المؤقتة تعاونهما في إطار عملیة الحوار االســـــتراتیجي. وفي اجتماع  - 22
نیســان/أبر�ل واشــترك الجیش اللبناني مع القوة المؤقتة في ترّؤســه، أفاد الجیش اللبناني    13افتراضــي ُعقد في 

ممثلي المجتمع الــدولي �ــأن أعمــال تشــــــــــــــییــد مقر الكتیبــة النموذجي في صــــــــــــــر�ین (القطــاع الغر�ي) بــدأت 
البحر�ة، آذار/مارس. وأشــــــــــار الجیش اللبناني أ�ضــــــــــًا إلى اســــــــــتمرار أعمال إعادة بناء قاعدة بیروت   10 في

 وتوسیع مدرسة القوات البحر�ة �جونیة، و�ناء مر�ٍز مشترك لإلنقاذ والتنسیق.
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
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 ترتیبات األمن واالتصال -�اء   

حز�ران/یونیه ُعقدا �صـــیغة مصـــّغرة  3نیســـان/أبر�ل و  7نظمت القوة المؤقتة اجتماعین ثالثیین في   - 23
المؤقتة على اتصــال منتظم �الطرفین خالل فترات   . وظلت القوة19-�ســبب القیود التي فرضــتها جائحة �وفید

التوتر الشـدید �ما ورد أعاله، فحثت الجانبین على ممارسـة أقصـى درجات ضـبط النفس ودعتهما إلى التعاون  
 مع القوة �صورة �املة من أجل منع التصعید.

ــتئناف عملیِة تعلیم الخط األزرق وانتهاء الجیش اللبناني في   - 24 ــمبر �ان  21وعقب اســــــــ ون األول/د�ســــــــ
)، أتم 20، الفقرة  S/2021/240عالمــة متبقیــة من عالمــاتــه على الخط األزرق (انظر    21التحّقق من   من

حز�ران/یونیــه. وانتهــت القوة المؤقتــة   1جیُش الــدفــاع اإلســــــــــــــرائیلي التحّقق من عالمــاتــه الثمــاني المتبقیــة في  
 نیسان/أبر�ل. 30عالمات قائمة من عالمات الخط األزرق في  204تجدید   نم

إلنشـــــــاء مكتب اتصـــــــال للقوة   2008ورغم موافقة إســـــــرائیل على مقترح القوة المؤقتة المقّدم في عام   - 25
 تل أبیب، ما زال إنشاء هذا المكتب مسألة معّلقة. في

هــا في مبــادرة العمــل من أجــل حفظ الســــــــــــــالم ووفقــا اللتزامــات حمــا�ــة المــدنیین المنصــــــــــــــوص علی  - 26
)، اســـــتمرت القوة Action for Peacekeeping Plusواالســـــتراتیجیة التنفیذ�ة للمبادرة في مرحلتها المقبلة (

ــر�عة األثر ومبادرات التعاون المدني   ــار�ع الســـــــــــ ــكري الممّولة من البلدان  -المؤقتة، من خالل المشـــــــــــ العســـــــــــ
بناء القدرات إلى الســـــــلطات الوطنیة، مثل قوى األمن الداخلي، ونفذت نحو    المســـــــاهمة �قوات، في تقد�م دعم

العســــــــــــــكري، �مـا في ذلـك التبرع �معـدات طبیـة وتـدر�ـب العـاملین في القطـاع    -مبـادرة للتعـاون المـدني    460
 .19-الطبي، من أجل دعم الجهود المحلیة لمنع انتقال عدوى �وفید

المتعلق �المرأة والســـالم واألمن �طرق �ان  )2000(  1325ذ القرار وواصـــلت القوة المؤقتة دعَم تنفی  - 27
تـــدر�ـــب   امرأة، على تعمیم المنظور   247فردا من أفراد القوة العســــــــــــــكر�ین والمـــدنیین، منهم    4  737منهـــا 

ــاء، ووفرت   ــتدامة للنســ ــار�ع ســــر�عة األثر لتحســــین فرص �ســــب الرزق المســ ــاني. �ما دشــــنت القوُة مشــ الجنســ
 ترنت لصالح الفتیات المحرومات اقتصاد�ًا.حواسیب لدعم التعلیم على شبكة اإلن 

 
 نزع سالح الجماعات المسلحة -  جیم 

لم ُ�حرز أّي تقدم فیما یتعلق بنزع ســــــالح الجماعات المســــــلحة. وما زال حزب هللا �عترف علنًا �أن   - 28
ـلدـ�ه ـقدرات عســــــــــــــكرـ�ة. ومـا زال احتـفاظ حزب هللا وجمـاعـات أخرى ـ�أســــــــــــــلحـة خـارج نطـاق ســــــــــــــیطرة اـلدوـلة،  

 ، �عوق قدرة الدولة على ممارسة �امل سیادتها وسلطتها على أراضیها.)2006( 1701انتهاك للقرار  في

مؤرختین   - 29 متطـــــــا�قتین  رســــــــــــــــــــالتین  األمن   17وفي  مجلس  رئیســــــــــــــــــــة  إلى  ُوجهتـــــــا  آذار/مـــــــارس 
واصـــــــــــل ... تغلغله ووجوده العســـــــــــكري ” )، ذ�ر الممثل الدائم إلســـــــــــرائیل أن حزب هللاS/2021/272( و�ليّ 
ــعب لبنان،   لبنان في ــا لشـ ــرائیل ومواطنیها فحســـب، بل أ�ضـ ــّكل تهدیدًا ال إلسـ ــع الخطیر �شـ ... إن هذا الوضـ

من الصــوار�خ والبنى   130  000تي تضــم أكثر من  الذي یتخذ منه حزُب هللا دروعًا �شــر�ة لحما�ة ترســانته ال
 .“العسكر�ة التحتیة

ذ الجیش اللبنــاني وقوى األمن الــداخلي ثالث عملیــات اعتقــال متصــــــــــــــلــة �ــاإلرهــاب خالل الفترة  - 30 ونفــّ
ــباط/فبرایر إلى  20 من ــابهم إلى تنظیم الدولة   18شـــ ــتبه في انتســـ حز�ران/یونیه، �ما في ذلك اعتقال أفراد مشـــ

 میة في العراق والشام.اإلسال

https://undocs.org/ar/S/2021/240
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2021/272
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لت إلى حوادث   - 31 وفي شـــــرق لبنان وشـــــماله، تصـــــاعدت حدة العدید من المنازعات الشـــــخصـــــیة وتحوَّ
�جراح. واســــــــُتخدمت القنابل الصــــــــاروخیة    112شــــــــخصــــــــًا و�صــــــــا�ة   20إطالق للنار، مما أســــــــفر عن مقتل 

 الهرمل �شرق لبنان. -�قل عن تسع من هذه المنازعات الشخصیة وقعت في �علبك  ال فیما

وظلت الحالة األمنیة في مخیمات الالجئین الفلســــــــــــطینیین في جمیع أنحاء لبنان مســــــــــــتقرة عمومًا،   - 32
وذلــــك رغم وقوع مظــــاهرات داخــــل المخیمــــات، وعلى طول الخط األزرق �مــــا ُذكر أعاله، احتجــــاجــــًا على 

ــطینیة المحتلة في الفترة من  ــرائیل واألرض الفلســــ ــاع بین إســــ ــتجدات األوضــــ ایو. وفي  أ�ار/م 25إلى  10مســــ
سـیاق منفصـل، لقي شـخصـان مصـرعهما إثر اشـتباكاٍت مسـلحة نجمت عن منازعٍة شـخصـیة وقعت في مخیم 

 حز�ران/یونیه. 6الرشید�ة في 

ولم ُ�حرز تقّدم في تفكیك القواعد العســــكر�ة التي ما زال �حتفظ بها �لٌّ من الجبهة الشــــعبیة لتحر�ر   - 33
 تفاضة.االن  - القیادة العامة وفتح -فلسطین 

 
 حظر تور�د األسلحة ومراقبة الحدود -  دال 

ــألًة  - 34 ــلحة غیر تا�عة للدولة، وظلت مســ ــلحة إلى جهات مســ ــیر إلى نقل أســ ــلت المزاعم التي تشــ تواصــ
 )2006(  1701تبعث على القلق الشدید. فعملیات نقل من هذا القبیل تشّكل، إذا ثُبت وقوعها، انتهاكًا للقرار  

(انظر المرفق الثاني). ومع أن األمم المتحدة تأخذ مزاعم نقل األســـــــلحة مأخذ الجد، فإنها لیســـــــت في وضــــــع  
 �مّكنها من التحّقق من صحتها �شكل مستقل.

ــالتین متطــــا�قتین مؤرختین   - 35 ــة مجلس األمن و�لّي   29وفي رســـــــــــــــ آذار/مــــارس ُوجهتــــا إلى رئیســـــــــــــــ
)A/75/835-S/2021/313  خرقــت    2021آذار/مــارس    22بتــار�خ  ” )، ذ�رت الممثلــة الــدائمــة للبنــان أنــه ...

األجواَء اللبنانیة أر�ع طائرات حر�یة إســرائیلیة ... وتزامن ذلك مع تنفیذ ضــر�ات جو�ة اســتهدفت مواقع عســكر�ة  
حز�ران/یونیه ُوجهتا إلى رئیس   1. وفي رســـــالتین متطا�قتین مؤرختین  “ �ة في مدینة حماة داخل األراضـــــي الســـــور 

  أبر�لنیســـان/  8- 7لیل  ”   )، ذ�رت الممثلة الدائمة للبنان أنه في A/75/913-S/2021/537مجلس األمن و�لّى ( 
ــلیات من الصــــوار�خ   ، 2021 خرقت األجواَء اللبنانیة طائرات حر�یة تا�عة للجیش اإلســــرائیلي وأطلقت عدة صــ

 “.حیث استهدفت محیط العاصمة السور�ة دمشق

ــار�ـة حزب هللا عســــــــــــــكرـ�ًا في األحـداث الجـارـ�ة في الجمهورـ�ة  - 36 وتواصــــــــــــــل ورود تقـار�ر تفـید �مشــــــــــــ
 السور�ة. العر�یة

ــتمرار إغالق - 37 ــار جائحة   ورغم اســــــــ ــور�ة لمنع انتشــــــــ الحدود البر�ة بین لبنان والجمهور�ة العر�یة الســــــــ
 ، مع اســــــــــتثناءات محدودة، اســــــــــتمر ورود تقار�ر تفید بتهر�ب الوقود والبضــــــــــائع عبر معابر غیر19-كوفید

 لتهر�ب.عملیة نفذتها لمكافحة ا 45مواطنًا سور�ًا خالل  33لبنانیًا و  72رسمیة. واعتقلت السلطات اللبنانیة 

 مالیین حبة من عقار 5,3نیســــــــان/أبر�ل، ضــــــــبط مســــــــؤولو الجمارك الســــــــعودیون حوالي   23وفي  - 38
�انت مخبأًة في شـــــحنة من الُرّمان قادمة من لبنان. وفرضـــــت المملكة العر�یة الســـــعود�ة �عد ذلك   “كبتاغون ”

نیســان/أبر�ل، طلب   26ر�ل. وفي  نیســان/أب  25حظرًا على اســتیراد الفواكه والخضــروات من لبنان اعتبارًا من 
التشــــــدد في مكافحة التهر�ب ... من ”  الرئیس اللبناني، میشــــــال عون، من األجهزة األمنیة والجمر�یة في البلد

أجل المحافظة على أفضــــــــــــــل العالقات مع جمیع الدول، وخاصــــــــــــــة الدول العر�یة الشــــــــــــــقیقة، وحما�ة األمن 
 انیة القبض على شخصین إثر هذا الحادث.. وقد ألقت السلطات اللبن “واالستقرار فیها

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/A/75/835
https://undocs.org/ar/A/75/913
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 األلغام األرضیة والقنابل العنقود�ة - هاء 

مترًا مر�عـًا من األراضــــــــــــــي الواقعـة في منطقـة عملیـاتهـا، حـیث    6  718قـامـت القوة المؤقتـة بتطهیر   - 39
 لضــــــمان ز�ارة رصــــــدٍ  46لغما مضــــــادا لألفراد. وأجرت دائرة اإلجراءات المتعلقة �األلغام  948تخلصــــــت من 

فردا   66ومراقبة الجودة، ونظمت أر�ع مناســــــبات للتصــــــدیق، وقّدمت ســــــت إحاطات للتوعیة �المخاطر لفائدة  
ــلة �األلغام داخل منطقة   ــاء. وقد وقعت ثالثة حوادث متصـــ ــبع نســـ من أفراد القوة المؤقتة العســـــكر�ین، منهم ســـ

 أللغام.عملیات القوة، مما أسفر عن إصا�ة راعیین وأحد أخصائیي إزالة ا
 

 ترسیم الحدود -  واو 

لم ُ�حرز أي تقّدم صــــوب ترســــیم أو تعلیم الحدود بین لبنان والجمهور�ة العر�یة الســــور�ة. ولم �حرز  - 40
أّي تقدم فیما یتعلق �مسـألة منطقة مزارع شـبعا. ولم یرد �عد أيٌّ من الجمهور�ة العر�یة السـور�ة و�سـرائیل على 

المتعلق بتنفیذ   2007تشـر�ن األول/أكتو�ر  30التحدید المؤقت لمنطقة مزارع شـبعا المقترح في تقر�ري المؤرخ 
 ، المرفق).S/2007/641(انظر  )2006( 1701القرار 

من المحادثات لمناقشـــــــــة    أ�ار/مایو، عقد ممثلون لحكومتي إســـــــــرائیل ولبنان جولًة خامســـــــــة 4وفي  - 41
مسـألة الحدود البحر�ة بینهما. وقامت الوال�ات المتحدة األمر�كیة بدور الوسـیط في المناقشـات التي اسـتضـافها  

 مكتُب منّسقة األمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان وُعقدت في مقر القوة المؤقتة في الناقورة �جنوب لبنان.
 

 االستقرار السیاسي والمؤسسي -  زاي 

لقد مرت عشــرة أشــهر على اســتقالة حكومة د�اب في أعقاب انفجار مرفأ بیروت. ومرت ثمانیة أشــهر   - 42
منذ أن ُ�ّلف ســـــــعد الحر�ري بتشـــــــكیل حكومة جدیدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الوضـــــــع االقتصـــــــادي والمالي 

�ر قد اتفقت �عد على تشــكیل حكومة  المتردي في لبنان، لم تكن القیادة الســیاســیة حتى الفترة المشــمولة بهذا التقر 
 .سخونته   تتزاید جدیدة. بل اتسمت هذه الفترة بتبادل الجهات السیاسیة الفاعلة في لبنان خطا�ًا نار�ًا  

ــبیًا، و�ن �انت االحتجاجات وعملیات وضـــــــــع الحواجز على  - 43 وظل الوضـــــــــع األمني العام هادئًا نســـــــ
االنخفاض الحاد في قیمة اللیرة اللبنانیة التي أصــبح ســعر   الطرق قد ازدادت في شــهر آذار/مارس في أعقاب

مارس/آذار، أعلن  8لیرة. وفي  15  000صـــرفها مقابل دوالر الوال�ات المتحدة في الســـوق الســـوداء أكثر من  
ــائیة وأمنیة لمعالجة األوضـــــــــــــاع ألن ما �جرى خطیر لما له من ” الرئیس أنه �جب اتخاذ تدابیر مالیة وقضـــــــــــ

ــات على األمن االجتماعي و... األمن الوطني ــماح  ”  ، و�لف“انعكاســــــ ــكر�ة واألمنیة �عدم الســــــ األجهزة العســــــ
�إقفال الطرقات مع األخذ في االعتبار المحافظة على سـالمة المواطنین والمتظاهر�ن وعلى الممتلكات العامة  

 ار مع المتظاهر�ن.آذار/مارس، أعاد الجیش اللبناني فتح الطرق �عد حو  10وفي  “.والخاصة

ــر قائد الجیش اللبناني، العماد جوز�ف عون، �لمًة ألقاها أمام قادة وحدات   8وفي  - 44 آذار/مارس، نشــــ
الجیش جزء من هذا ”  ، مذ�را في الوقت ذاته �أن“خطیر جدا” الجیش ووصـــــــــــف فیها الوضـــــــــــع في البلد �أنه

ــالح الجیش اللبناني،  و�أن الجنود �عانون مثلهم مثل �اقي المواطنین الل  “الشــــــعب ــد الموارد لصــــ بنانیین. ولحشــــ
اشـــــــــترك مكتُب منســـــــــقة األمم المتحدة الخاصـــــــــة لشـــــــــؤون لبنان مع الجیش اللبناني في رئاســـــــــة اجتماع ُعقد 

آذار/مارس. وفي أعقاب  17الجهات المانحة األسـاسـیة و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي والقوة المؤقتة في  مع
ــا في ز�ارة رســـــــمیة قام بها ا ــا في    25لعماد عون إلى فرنســـــ حز�ران/یونیه مؤتمرًا  17أ�ار/مایو، نظمت فرنســـــ

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2007/641
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وزار�ًا افتراضــیًا ترأســته مع إ�طالیا وُعقد بدعم من مكتب منســقة األمم المتحدة الخاصــة لشــؤون لبنان من أجل  
اد األورو�ي بلدًا إضــــــــــافة إلى االتح 18حشــــــــــد الدعم الطارئ لقوات األمن في لبنان. وقد حضــــــــــر االجتماع  

 المؤقتة. والقوة

ــدرت مجموعُة الدعم الدولیة للبنان بیانًا في بیروت حثت فیه على  19وفي  - 45 ــكیل  ”  أ�ار/مایو، أصـ تشـ
ــالحیات ــالحات التي ال غنى للبلد عنها، مالحظًة أن  “حكومة �املة الصـ ــؤولیة تفادي أزمة ”  إلجراء اإلصـ مسـ

اجراء االنتخــا�ــات في مواعیــدهــا حفــاظــًا على د�مقراطیــة  ”  عیــًة إلىودا   “أعمق تقع على عــاتق القــادة اللبنــانیین
أ�ار/مایو أ�ضا، استقال شر�ل وهبة الذي �ان وز�رًا للخارجیة في حكومة تصر�ف األعمال.  19. وفي  “لبنان

ــافة إلى  وُعینت ز�نة َعَكر فیما �عد خلفًا له لتتولى مهام وز�ر الخارجیة في حكومة تصــــــــــــر�ف األعمال إضــــــــــ
 ا �نائبة لرئیس الوزراء ووز�رٍة للدفاع في الحكومة المذ�ورة.دوره

مرصـد االقتصـاد اللبناني: لبنان �غرق ”  حز�ران/یونیه �عنوان  1وفي تقر�ر البنك الدولي الصـادر في  - 46
في المائة  20,3، أشــــار البنك الدولي إلى أن اقتصــــاد لبنان انكمش بنســــبة “(نحو أســــوأ ثالث أزمات عالمیة)

ــبة  ”  ومن المتوقع أن  2020م في عا ــیفًا أن“2021في المائة أخرى في عام   9,5ینكمش بنســـــــ األثر  ”  ، مضـــــــ
االجتماعي لألزمة، الصــعب أصــال، [قد �صــبح] مأســاو�ا �ســرعة؛ [و]ُیَرجَّح أن �كون أكثر من نصــف الســكان 

م من البنـــك  12. وفي  “دون خط الفقر الوطني الـــدولي �مبلغ    آذار/مـــارس، وافق البرلمـــان على قرض مقـــدَّ
ملیون دوالر لتنفیــذ مشــــــــــــــروع طــارئ لــدعم شــــــــــــــبكــة األمــان االجتمــاعي على مــدى ثالث ســــــــــــــنوات.  246
حز�ران/یونیه قد اســـــــتوفت متطلبات نفاذ القرض وصـــــــرفه التي �شـــــــترطها  18الحكومة لم تكن حتى  أن غیر

 البنك الدولي، وال سیما مطلب التحّقق من أهلیة المستفیدین.

احتیاطیات النقد األجنبي للبلد، شرعت حكومة تصر�ف األعمال، �طلب من المصرف    ومع تضاؤل - 47
ــید اإلنفاق �غیة التقلیل من الدعم، فیما عدا الدعم المطبق على القمح و�عض  ــع خطة لترشـ المر�زي، في وضـ

یفة  أســــــرة معیشــــــیة ضــــــع  750 000األدو�ة، مع اســــــتحداث �طاقات نقد�ة مقومة �الدوالر ُ�قترح منحها لنحو 
ــه، وافق البرلمان في  ــیة. وفي الوقت نفسـ ــاسـ ــلع األسـ ــعار السـ آذار/مارس   29لمواجهة االرتفاع المتوقع في أسـ

م إلى شــــــــــر�ة �هر�اء لبنان المملو�ة للدولة. وأكد البنك الدولي  200على قرض طارئ �قیمة  ملیون دوالر �قدَّ
... لتالفي االنهیــار الكــامــل لقطــاع    من الضــــــــــــــروري اتخــاذ إجراءات عــاجلــة”  في تقر�ره الســـــــــــــــابق الــذ�ر أن
 .“[الكهر�اء] في المستقبل القر�ب

ــا�ات المصــــــــرف   7وفي   - 48 ــتنكر الرئیس عدم إحراز تقّدم في المراجعة الجنائیة لحســــــ ــان/أبر�ل، اســــــ نیســــــ
). وفي  44، الفقرة S/2021/240المر�زي، على الرغم من تعلیق سـر�ان قانون سـر�ة األعمال المصـرفیة (انظر  

تجري تحقیقًا في معامالت ُیزعم تورط حاكم    الســـو�ســـر�ة نیســـان/أبر�ل، وعقب ورود أنباء تفید �أن الســـلطات    30
ــقیقه فیها، أفادت تقار�ر �أن النائب العام اللبناني قد فتح تحقیقًا  مصـــــــــرف لبنان المر�زي، ر�اض ســـــــــالمة، وشـــــــ

الصــدد أ�ضــا. وأفید �أن النیا�ة العامة الفرنســیة فتحت تحقیقًا تمهید�ًا في ادعاءات �غســل األموال تتعلق هذا  في 
 .إلیه   حز�ران/یونیه. وقد نفى السید سالمة صحة أيٍّ من االدعاءات الموجهة   6�السید سالمة في  

نیســــان/أبر�ل، ســــّن البرلمان القانوَن المتعلق �اســــترداد األموال المتأتیة عن جرائم الفســــاد.   15وفي  - 49
ــترداد الموجودات   وطلبت الحكومة، من جانبها، إلى المبادرة المشــــــــتر�ة بین األمم المتحدة والبنك الدولي الســــــ

الوطنیة لمكافحة الفســـاد معطلًة ر�ثما  المســـروقة الحصـــوَل على مســـاعدة تقنیة في هذا الشـــأن. وال تزال الهیئةُ 
یتم تعیین مفوضــیها. وال یزال �لٌّ من الهیئة الوطنیة للمفقودین والمخفیین قســرًا في لبنان التي ُعّین مفّوضــاها 

https://undocs.org/ar/S/2021/240
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نیســـان/أبر�ل والهیئة الوطنیة لحقوق اإلنســـان المتضـــّمنة لجنة الوقا�ة من التعذیب معطلتین  13المتبقیان في  
 زانیة ألي منهما.لعدم تخصیص می 

نیسـان/أبر�ل،   15وال یزال التحقیق في انفجار مرفأ بیروت جار�ًا �قیادة القاضـي طارق بیطار. وفي   - 50
ــي بیطار على اإلفراج عن   ــل   6وافق القاضــ ــًا محتجز�ن منذ آب/أغســــطس   25من أصــ . وفي  2020شــــخصــ

 خطرة من المرفأ. حاو�ة تحتوي على مواد 59أ�ار/مایو، قامت شر�ة ألمانیة �إزالة  5

آذار/مارس، أهاب ثالثٌة من خبراء األمم المتحدة المســــــــــــتقلین المعنیین �حقوق اإلنســــــــــــان   22وفي  - 51
�الحكومة أن تضــمن إجراء تحقیق فعال وذي مصــداقیة في مقتل لقمان ســلیم، مشــیر�ن إلى أّن عدم التوصــل  

. ولم ُ�حرز، خالل الفترة “قیق الجــاري شــــــــــــــواغـل �شـــــــــــــــأن فعــالیــة التح”  إلى نتــائج ذات مغزى حتى اآلن یثیر
 المشمولة بهذا التقر�ر أ�ضًا، أي تقّدم �مكن اإلبالغ �ه.

شــــــــخصــــــــًا، منهم قاصــــــــران،  35، وّجه النائب العام العســــــــكري اللبناني إلى شــــــــباط/فبرایر  22وفي  - 52
ــرقة األموال العامة خالل المظاهر  ــا�ات إجرامیة وســـ ــكیل عصـــ ــهدتها اتهامات تتعلق �اإلرهاب وتشـــ ات التي شـــ

 آذار/  29احتجاجًا على ضـــیق الحالة االجتماعیة واالقتصـــاد�ة. وفي   2021طرابلس في �انون الثاني/ینایر  
مارس، أحال النائب العام اللبناني إلى المحكمة العســـــــكر�ة تحقیقًا في ادعاءات بوقوع حاالت تعذیب لالجئین 

ــو  ــروب سـ ــهم لغیر ذلك من ضـ ــور�ین قید االحتجاز وتعرضـ ــادر عن منظمة  سـ ء المعاملة، وردت في تقر�ر صـ
 آذار/مارس. 23العفو الدولیة في 

الممارســــــــة الد�مقراطیة في لبنان  ” أ�ار/مایو تغر�دًة جاء فیها أن  17ونشــــــــرت الرئاســــــــة اللبنانیة في  - 53
. وفي  “2022مصــــــــانة وســــــــتترجم في االنتخا�ات النیابیة والبلد�ة المقبلة التي ســــــــتجري في موعدها في العام 

ــتجرى   3 ــر�ف األعمال إلى أن االنتخا�ات البرلمانیة ســــــ ــار وز�ر الداخلیة في حكومة تصــــــ حز�ران/یونیه، أشــــــ
على أســـــــــــــــاس القــانون االنتخــابي الحــالي، مــا لم یتم إقرار قــانون جــدیــد،    2022أ�ــار/مــایو    15أو    8في   إمــا
ألمم المتحدة إطارًا لدعم المرأة  حین ســـــتؤجل االنتخا�ات البلد�ة لمدة تصـــــل إلى ثالثة أشـــــهر. ووضـــــعت ا في

د �عد  كمرشحة وناخبة، ومن ثم تشجیع مشار�تها �شكل أوسع في العملیة السیاسیة. وفي الوقت نفسه، لم �حدَّ
موعـد إجراء االنتخـا�ـات الفرعیـة المقررة لشــــــــــــــغـل المقـاعـد البرلمـانیـة العشــــــــــــــرة الشـــــــــــــــاغرة، رغم أن المفترض 

 ى في غضون شهر�ن من شغور المقعد البرلماني.االنتخا�ات الفرعیة �جب أن ُتجر  أن

و�ناًء  )2000( 1325وفي إطار مواصــــــــــــلة تنفیذ خطة العمل الوطنیة المتعلقة �قرار مجلس األمن  - 54
ن المرأة اللبنانیة مع صـــندوق  على طلبات نســـائیة متزایدة �الحصـــول على الدعم، أكملت الهیئة الوطنیة لشـــؤو 

ر وصـول المرأة إلى المالجئ المتاحة لضـحا�ا العنف العائلي.  األمم المتحدة للسـكان اسـتقصـاء أولیا �شـأن تیسـُّ
 وفي سیاق آخر، تستضیف األمم المتحدة عملیة تحاور وطنیة بین النساء األعضاء في األحزاب السیاسیة.

ــالم  - 55 ــة العـ ــذ�ـ ــامج األغـ ــًا لبرنـ ــانیین و    22ي، ُ�عتبر  ووفقـ ــة من المواطنین اللبنـ ــائـ ــة    50في المـ ــائـ في المـ
في المائة من الالجئین من جنســیات أخرى ممن �عانون من انعدام األمن الغذائي   33الالجئین الســور�ین و  من 

. وجدیر �الذ�ر أن التنافَس على الموارد وعلى الخدمات األساسیة والتصوراِت التي تهیئ للبعض 2021في عام  
ــاعدٍة أفضـــل من تلك التي �حصـــل علیها الم  ــلون على مسـ واطنون اللبنانیون یؤججان التوترات أن الالجئین �حصـ

االجتماعیة. وقد أصــبح التنازع على المنتجات المدعومة في المتاجر، وعلى الوقود أ�ضــًا، أمرا مألوفا حیث ُقتل  
أ�ار/مایو �عد إطالق الرصـاص علیه. وعلى صـعید آخر، أفادت    16شـخص في محطة وقود �قضـاء عكار في  

من فیهم الالجئون، تعرضـوا للترهیب وُهددوا �اسـتخدام العنف ضـدهم و�مصـادرة تقار�ر �أن السـور�ین في لبنان، � 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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االنتخا�ات الرئاسیة السور�ة. وصدرت   أ�ار/مایو في   20وثائق هو�تهم في سیاق تصو�ت المغتر�ین �الخارج في  
المذ�ورة إلى  عن �عض الجهات الفاعلة الســـیاســـیة اللبنانیة تصـــر�حات تدعو أولئك الذین صـــّوتوا في االنتخا�ات  

 .التوتر  العودة إلى الجمهور�ة العر�یة السور�ة، مما أدى إلى تفاقم حدة 

لین لدى مفوضــــــیة األمم المتحدة  866  532أ�ار/مایو، �ان    31وفي  - 56 الجئا وملتمســــــا للجوء مســــــجَّ
لجوء  الجئا وطالب   14 815الجئا ســــور�ا و    851 717لشــــؤون الالجئین (المفوضــــیة) في لبنان، من بینهم  

ــبب عودة أعداد  ــیة ینخفض �سـ ــّجلین لدى المفوضـ ــور�ین المسـ ــیات أخرى. وما زال عدد الالجئین السـ من جنسـ
منهم إلى الجمهور�ـة العر�یـة الســــــــــــــور�ـة و�عـادة توطین البعض في بلـدان ثـالثـة، وجراء الوفیـات بینهم وحـاالت  

ــور�ین جُدد لدى  االنتقال غیر القانوني إلى أماكن غیر بلد اللجوء. وفي ظل وقف الحك ــجیل الجئین سـ ومة تسـ
ــیة منذ عام  ــور�ین الموجودین في لبنان الذین �حتاجون إلى حما�ة  2015المفوضــ ، ال ُ�عرف العدد الفعلي للســ

 ملیون الجئ. 1,5دولیة. وتقّدر حكومة لبنان أن عدد الالجئین السور�ین في البلد یبلغ  

�ة تنقل (أو محاولة تنقل) تمت عن طر�ق البحر حر  12ومفوضــیة شــؤون الالجئین على علم �عدد   - 57
، وهو رقم یز�د  2021شـخص (كلهم تقر�بًا من الرعا�ا السـور�ین) في عام  601انطالقًا من لبنان وشـارك فیها 

ل في الســـنوات الســـا�قة. و�انت الوجهة الرئیســـیة لهؤالء هي قبرص. وفي خمس مرات على األقل   عن المســـجَّ
ذار/مـارس إلى حز�ران/یونـیه، ـقام الجیش اللبـناني وقوى األمن اـلداخلي �ضــــــــــــــبط رعـا�ا  في الفترة الممـتدة من آ

ــول إلى قبرص عن طر�ق البحر. وفي  ــمال لبنان �انوا �حاولون الوصـــ ــور�ین في شـــ أ�ار/مایو، أعادت  18ســـ
ــیة إلى لبنان زورقًا على متنه  اصـــلت  طفال). وقد و  23امرأة و   16رجال و  24ســـور�ًا ( 63الســـلطات القبرصـ

ــین للهالك  ــمان حما�ة و�نقاذ المعرضـــــ ــیة واللبنانیة من أجل ضـــــ ــلطات القبرصـــــ األمم المتحدة تعاونها مع الســـــ
البحر واحترام مبدأ حظر الطرد أو الرد. وفي غضـــــــــون ذلك، اســـــــــتمرت عملیات ترحیل الســـــــــور�ین الذین  في

، وذلك دون تطبیق الضـمانات  2019نیسـان/أبر�ل   24دخلوا إلى لبنان أو عادوا إلیه �صـورة غیر قانونیة �عد 
 اإلجرائیة القانونیة.

وفي �عض مخیمــات الالجئین الفلســــــــــــــطینیین، أدت االحتجــاجــات على األوضــــــــــــــــاع االجتمــاعیــة   - 58
واالقتصـــاد�ة إلى إغالق مرافق و�الة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــغیل الالجئین الفلســـطینیین في الشـــرق األدنى 

 انقطاع الخدمات.(األونروا) �شكل مؤقت و�لى 

حالة و�لغ   543 371في لبنان   19-حز�ران/یونیه، �ان إجمالي حاالت اإلصـــا�ة �كوفید 18وحتى   - 59
آذار/مــارس، مــّدد المجلس األعلى للــدفــاع حــالــة    26حــالــة وفــاة. وفي    7  819عــدد الوفیــات المرتبطــة بهــا  
وحــدات العنــا�ــة المر�زة   . وانخفض معــدل إشــــــــــــــغــال2021أیلول/ســــــــــــــبتمبر    30االســــــــــــــتنفــار العــامــة حتى  

ــباط/فبرایر إلى  في 95 من حز�ران/یونیه،  18في المائة في شـــهر حز�ران/یونیه. وحتى   9المائة في شـــهر شـ
ــًا قد تلقوا �ال أو جزءا من جرعة التطعیم ضــــــــد �وفید 1 160 378كان  في المائة  16(تلقى   19-شــــــــخصــــــ
مائة الجرعتین)، في حین بلغ عدد المســـــّجلین الذین في ال  8,3الســـــكان المســـــتِحقین الجرعَة األولى وتلقى   من

 شخصًا. 1 714 833ینتظرون الحصول على التطعیم 

وفي االجتماع األول الذي عقده الفر�ق االسـتشـاري المعني �اإلطار االسـتراتیجي لإلصـالح والتعافي  - 60
ءات و�صــالحات ســیاســاتیة آذار/مارس، تعهدت حكومُة تصــر�ف األعمال بتنفیذ إجرا 31و�عادة اإلعمار في  

نیســـان/أبر�ل، أقر مجلس الشـــراكة الحاكم آللیة تمو�ل  29في حدود ما تســـمح �ه صـــالحیاتها القانونیة. وفي  
لبنـــان (وهي صــــــــــــــنـــدوق اســــــــــــــتئمـــاني متعـــدد المـــانحین) خطـــة عمـــل اآللیـــة ومیزانیتهـــا الســــــــــــــنو�تین. وحتى  
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ــتراتیجي ل 31 ــار التعافي في اإلطار االســــ ــبة آذار/مارس، �ان مســــ في المائة، حیث توافر  5آللیة ممّوًال بنســــ
 ملیون دوالر. 426,3ملیون دوالر من أصل تمو�ل مطلوب إجمالیه  20,1مبلغ  له

آذار/مارس، بلغ مجموع المســاعدات الدولیة المقدمة إلى لبنان التي أبلغت عنها الجهات   31وحتى   - 61
ومبلغ  2021ملیون دوالر تم صــــــــــــــرفه في عام   564,2ملیون دوالر، �ما في ذلك مبلغ قدره    999,8المانحة 

ل من عـام    435قـدره  د �عـُد 2020ملیون دوالر مرحـّ . وأبلغـت الجهـات المـانحـة عن وجود التزامـات لم ُتســــــــــــــدَّ
ومـا �عـده. و�توافر   2022ملیون دوالر لعـام   176,7والتزامـات قـدرهـا  2021مالیین دوالر لعـام   106,7قـدرهـا 

ــتجا�ة  ــبته  2021لألزمة في عام لخطة لبنان لالســــ في المائة من التمو�ل الالزم لها، أي ما مبلغه  24ما نســــ
ملیون دوالر، حیــث أبلغــت �یــانــات األمم المتحــدة والمنظمــات غیر الحكومیــة عن ورود تمو�ــل قــدره    645,5
 .2020ملیون دوالر مرّحل من عام  357,7إضافًة إلى مبلغ  2021ملیون دوالر في عام  278,8

بتمدید وال�ة المحكمة الخاصـة   ) 2007(   1757شـباط/فبرایر، قمُت عمال �قرار مجلس األمن  25وفي   - 62
آذار/مارس لفترة ثالث ســــــــنوات، أو حتى االنتهاء من القضــــــــا�ا المعروضــــــــة على المحكمة    1للبنان اعتبارا من 

آذار/مارس، قضــــــــت دائرة االســــــــتئناف   29الموارد المتاحة لها إذا �ان ذلك أقرب. وفي  الخاصــــــــة أو اســــــــتنفاد  
الذي أودعه محامي الســـــید عیاش    عیاش وآخر�ن �المحكمة الخاصـــــة �عدم مقبولیة طلب االســـــتئناف في قضـــــیة  

�شـــــــــأن طعن  �انون الثاني/ینایر، وذلك النتفاء الصـــــــــفة القانونیة عنه. ولم تصـــــــــدر المحكمُة �عد قرارها    13 في 
حز�ران/یونیه، أصدرت الدائرة االبتدائیة    3االدعاء في قرار تبرئة السید حسن مرعي والسید حسین ُعنیسي. وفي  

إطـار الـدعـاوى   الثــانیــة أمرًا �ـإلغــاء بـدء المحــاكمــة وتعلیق جمیع القرارات فیمــا یتصــــــــــــــل �ـأي طلبــات مودعـة في 
ادة والســــید جورج حاوي والســــید إلیاس المّر، وذلك �ســــبب  المتعلقة �االعتداءات التي اســــتهدفت الســــید مروان حم 

 .معروف  عدم �فا�ة الموارد. وال یزال مكان وجود السید عیاش، الذي صدر حكم �إدانته، غیر 
  

 أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  -  ثالثا  
الطوارئ المؤســــــســــــیة الســــــتمرار�ة ظّلت تدابیر التأهب التي تتخذها األمم المتحدة تســــــترشــــــد �خطة   - 63

في جمیع أنحائه، وفقا لما نصــــــــــت علیه المبادئ التوجیهیة   19-األعمال التي وضــــــــــعها البلد لمواجهة �وفید
 لمنظمة الصحة العالمیة.

وعمال �التزامات مبادرة العمل من أجل حفظ الســالم الرامیة إلى تحســین ســالمة وأمن حفظة الســالم   - 64
لقوة المؤقتــة على مراجعــة خططهــا األمنیــة وتــدابیرهــا المتعلقــة �ــالوقــا�ــة من المخــاطر  ومســـــــــــــــاءلتهم، داومــت ا

والتخفیف منها، �التنســــــیق الوثیق مع الســــــلطات اللبنانیة. وظلت التدابیر األمنیة الصــــــارمة مطبقًة في منطقة  
ألمم المتحدة العرقوب (القطاع الشــــــــرقي)، �ما في ذلك االســــــــتعانة �حراســــــــٍة مســــــــلحة لمرافقة جمیع موظفي ا

�عثًة من أعضائه إلى منطقة    36تنقالتهم الرسمیة. و�ّسرت القوة المؤقتة إ�فاد فر�ق األمم المتحدة القطري   في
طلقة نار�ة تقر�بًا واكتشـــــــــفت �عد ذلك وجود فجوة   20نیســـــــــان/أبر�ل، ســـــــــمعت القوة دوي    27العرقوب. وفي 

ملم   7,62اع الغر�ي) وعثرت على طلقـة من عیـار  ســــــــــــــطح موقٍع تـا�ع لهـا �ـالقرب من برج قالو�ـه (القطـ  في
 الموقع المذ�ور. في

وواصــلت القوُة المؤقتة رصــد ســیر الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العســكر�ة اللبنانیة ضــد أشــخاص   - 65
ُ�شـــتبه في ضـــلوعهم في التخطیط لشـــن اعتداءات خطیرة على حفظة الســـالم أو في ارتكاب تلك االعتداءات. 

ــی  ــان/أبر�ل  وفي القضــــ ــالم    1980ة المتعلقة �االعتداء الذي وقع في نیســــ وأدى إلى مقتل اثنین من حفظة الســــ

https://undocs.org/ar/S/RES/1757(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1757(2007)
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التا�عین للقوة المؤقتة و�صــــــــــــــا�ة آخر �جروح من جراء إطالق النار علیهم، ردت محكمة التمییز العســــــــــــــكر�ة 
َعى علیه (و�انت المحكمة العســـــــــكر�ة الدائمة قد ح  27 في كمت على المدَّعى نیســـــــــان/أبر�ل اســـــــــتئناف المدَّ

ســــــــــــــنة؛ انظر   15، �الســــــــــــــجن مع األشــــــــــــــغال الشــــــــــــــاقة لمدة 2020�انون األول/د�ســــــــــــــمبر  21علیه، في 
S/2021/240  ــداءین الخطیر�ن على القوة المؤقتـــة في  64، الفقرة تموز/یولیـــه    26). وفي قضــــــــــــــیتي االعتـ

اللذین تسـببا في إصـا�ة حفظة سـالم تا�عین للقوة �جراح، أصـدرت المحكمة   2011ر  كانون األول/د�سـمب  9 و
ســـــــــــنة. وفي   15آذار/مارس حكمها �إدانة المدَّعى علیه وعاقبته �الســـــــــــجن لمدة   24العســـــــــــكر�ة الدائمة في 

في  نیســــان/أبر�ل، أودع المدَّعى علیه طلَب اســــتئناف لدى محكمة التمییز العســــكر�ة. وفي قضــــیة الشــــروع  9
، التي ـقام أحـد الجـناة األر�عـة المـدانین فیهـا بتقـد�م طـلب  2008تنفـیذ اعـتداء خطیر على القوة المؤقـتة في عـام  

ــتئناف، ُعقدت في ــة المقبلة في  18 اســ ــٌة للنظر في الطعن ومن المقرر عقد الجلســ �انون  16أ�ار/مایو جلســ
نـائیـة اتخـذت لكي ُ�قـّدم إلى العـدالـة مرتكبو . ولم ُتبَلغ األمم المتحـدة �ـأي إجراءات ج2021األول/د�ســــــــــــــمبر  

في قر�ة مجدل زون (القطاع الغر�ي) وهاجم فیه أفراد مسلحون    2018آب/أغسطس   4 الحادث الذي وقع في
 ).S/2018/1029دور�ًة تا�عة للقوة المؤقتة (انظر 

  

 م المتحدة المؤقتة في لبنان انتشار قوة األم  -  را�عا  
من األفراد العســــــــــــــكر�ین،   10  401حز�ران/یونیــــه، �ــــان قوام القوة المؤقتــــة یتــــألف من    18حتى   - 66
موظفـا مـدنیـا دولیـا، من بینهم    241بلـدًا مســـــــــــــــاهمـًا �قوات؛ و    46في المـائـة)، من    7امرأة (  686بینهم   من
في المـائـة). و�ـانـت القوة   27امرأة (  152ا، من بینهم  موظفـا مـدنیـا وطنیـ   562في المـائـة)؛ و    38امرأة ( 92

فردًا من األفراد    627البحر�ة التا�عة للقوة المؤقتة تضــــــم خمس ســــــفن ومروحیًة واحدة، و�ان قوامها مؤلفًا من  
مراقبا عســــــــكر�ا   52في المائة). و�ضــــــــافة إلى ذلك، �عمل  6امرأة ( 35العســــــــكر�ین التا�عین للقوة، من بینهم  

في المائة)، ضمن فر�ق المراقبین في لبنان  17نساء ( 9هیئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة، من بینهم  تا�عین ل
و�خضــعون لإلشــراف العملیاتي للقوة المؤقتة. والســیدة األعلى رتبة في صــفوف األفراد العســكر�ین �القوة تخدم 

 .2-فهي معیَّنة برتبة مدبرتبة عقید؛ أما السیدة األعلى رتبة في صفوف الموظفین المدنیین، 

وتنفیذًا لاللتزامات المنصــــــــوص علیها في مبادرة العمل من أجل حفظ الســــــــالم وألحكام قرار مجلس   - 67
تــا�عــة لهــا وحــدة عســــــــــــــكر�ــة    12آذار/مــارس من تقییم    31، انتهــت القوة المؤقتــة في  )2018(  2436األمن  

ــتعداد اللوجســــتي والتدر�ب والتأهب العملیاتي. وتمت معالجة أوجه القصــــور التي  وثالث ســــفن من حیث االســ
نیســان/أبر�ل،  1اتضــح وجودها في خمس وحدات عســكر�ة، وهي تتصــل �الجوانب اللوجســتیة والتوثیق. وفي 

 وحدة عسكر�ة إضافیة وسفینة واحدة. 19شرعت البعثة في تقییم 

  2020 تشر�ن األول/أكتو�ر  29وعمال �ما جاء في رسالتي الموجهة إلى رئیس مجلس األمن بتار�خ   - 68
)S/2020/1059  واصــلت القوة المؤقتة التشــاور مع الطرفین �شــأن جوانب التقییم، وشــمل ذلك عقد جلســة ،(

نیســـــــان/أبر�ل. وأدخلت   11آذار/مارس ومع جیش الدفاع اإلســـــــرائیلي في   11إحاطة مع الجیش اللبناني في 
البعثُة التعدیالِت الالزمة فیما یتعلق ببیان احتیاجات الوحدة و�المر�بات والمعدات. وُأدرجت جمیع التوصــیات 

ة البعثة ، في مشــروع میزانی 2020المنبثقة عن اســتعراض مالك الموظفین المدنیین للقوة، الذي ُأنجز في عام 
. ولتعز�ز فرع االتصـــــال التا�ع لها، قامت القوة �إعادة ندب ســـــتة ضـــــباط. وأغلقت البعثة 2021/2022للفترة 

 أ�ار/مایو. 28أحد مواقعها في جنوب قر�ة الطیري (القطاع الغر�ي)، وسلَّمته إلى الجیش اللبناني في 
  

https://undocs.org/ar/S/2021/240
https://undocs.org/ar/S/2018/1029
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/2020/1059
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 مسائل السلوك واالنضباط  -   خامسا  

ــؤون لبنان أّي ادعاءات جدیدة لم تتلَق القوُة ال - 69 ــة لشــــــ قة األمم المتحدة الخاصــــــ ــِّ مؤقتة وال مكتب منســــــ
ــلت البعثتان تنفیذ   ــمولة �التقر�ر. وواصـــــــ ــیین خالل الفترة المشـــــــ ــتغالل وانتهاك جنســـــــ تتعلق بوقوع حوادث اســـــــ

ال سـیما حاالت  األنشـطة المتصـلة �التدابیر الوقائیة واإلنفاذ�ة والتصـحیحیة فیما یتعلق �حاالت سـوء السـلوك، و 
االســتغالل واالنتهاك الجنســیین والتحرش الجنســي واالحتیال. وتلقى جمیع األفراد تدر�بًا �شــأن مســائل الســلوك 

 واالنضباط، وتواَصل تنظیم إحاطات للقادة العسكر�ین �شأن مسؤولیتهم فیما یتعلق بهذه المسائل.

ــبكة و�التعاون مع منظمات غیر حكومیة دولیة ووطنیة، قدّ  - 70 م فر�ق األمم المتحدة القطري الدعَم لشـــــــــ
منع االسـتغالل واالنتهاك الجنسـیین في لبنان من خالل وضـع إجراءات تشـغیل موحدة مشـتر�ة بین الو�االت، 
ــیین، ومواد للتوعیة،   و�روتو�ول لتبادل المعلومات �شـــــــــأن االدعاءات المتعلقة �االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــ

نیـة لتعز�ز جهود الوقـا�ـة واالســــــــــــــتجـا�ـة، �ـاإلضـــــــــــــــافـة إلى بـذل جهود للتوعیـة ووثـائق تتضــــــــــــــمن توجیهـات تق
العـاملین في الخطوط األمـامیـة المعنیین بتقـد�م المعونـة والتشــــــــــــــجیع على إدمـاج نهج لمنع االســــــــــــــتغالل  مع

 .19-واالنتهاك الجنسیین في سیاق االستجا�ة لكوفید
  

 مالحظات  -  سادسا  
تقر�بًا دون تشـــــــــكیل حكومة �املة الصـــــــــالحیات، ما زلُت أحث القیادات الســـــــــیاســـــــــیة �عد مرور عام  - 71
لبنان، في ضوء خطورة الوضع فیه، على أن تسمو فوق المصالح الضیقة وتشّكل على وجه السرعة حكومًة   في 

االقتصـاد�ة    قادرة على تنفیذ التدابیر التي تضـع البالد على طر�ق التعافي. إن أشـد من �عاني من وطأة األزمتین 
والمالیة في البلد هي الشرائح األشد ضعفا. ولذلك أهیب �الحكومة أن تضع نظام الحما�ة االجتماعیة المصاِحب  

ــؤولیة إنقاذ لبنان من عثرته تقع في  ــیغته النهائیة. فمســـــ ــید الدعم في صـــــ نها�ة المطاف على �اهل   لبرنامج ترشـــــ
 .جتمع الدولي تقد�م الدعم إلیه قیاداته، ولو �انت األمم المتحدة تواصل هي والم 

و�نني أهیـب �ـالســــــــــــــلطـات اللبنـانیـة إلى اتخـاذ جمیع الخطوات الالزمـة لضــــــــــــــمـان إجراء االنتخـا�ـات   - 72
ــال عن التدابیر 2022موعدها المقرر في عام   في ــاح اإلطار االنتخابي المنطبق، فضــــــــ . وثمة حاجة إل�ضــــــــ

 ص ذوي اإلعاقة في العملیة السیاسیة.الرامیة إلى تعز�ز مشار�ة النساء والشباب واألشخا

أ�ار/مایو    19و  17و   13وأنا أســــــــــــتنكر إطالق الصــــــــــــوار�خ من جنوب لبنان نحو إســــــــــــرائیل في  - 73
أ�ار/مایو. فمثل هذه االنتهاكات لوقف   19و   17أسـتنكر رد إسـرائیل االنتقامي علیها �إطالق النیران في  كما

ــع ید قد تكون عواقبه وخیمة. �ما أن حیازة منفذي هذه االنتهاكات األعمال العدائیة �مكن أن تؤدي إلى تصـــــــــــ
. وأندد أ�ضــــًا �انتهاكات الخط األزرق )2006( 1701ألســــلحة غیر مأذون بها �شــــّكل انتهاكًا واضــــحًا للقرار  

ــرائیل ــرار التي لحقت �البنیة التحتیة اإلســـــــــــ ــیما �القرب و�األضـــــــــــ یة في أعقاب المظاهرات التي وقعت، وال ســـــــــــ
أ�ار/مایو. وتجدر اإلشـــارة إلى أن ترتیبات االتصـــال والتنســـیق الفعالة للقوة  14عرب الوزاني والمطلة في  من

المؤقتة مع الطرفین، إلى جانب التزام �ل من الجیش اللبناني وجیش الدفاع اإلسرائیلي المستمر �أحكام القرار  
ــاعدت على احتواء هذه الحوادث والعودة إلى وقف األعمال   )2006(  1701 ــط مع القوة، ســــــ وتعاونهما النشــــــ

ــبط  ــا أقصـــى درجات ضـ ــتفزاز�ة، وأن �مارسـ العدائیة مجددا. ومن الضـــروري أن یتجنب الطرفان األعمال االسـ
قیـام �ـأي أنشــــــــــــــطـة عـدائیـة �مكن أن تهـدد وقف األعمـال العـدائیـة. وأهیـب، في هـذا النفس، وأن �متنعـا عن ال

الصــــــــــــــدد، ـ�الجیش اللبـناني أن �قوم ـ�إنـفاذ النظـام العـام وأن �منع وقوع أي حوادث على الخط األزرق انطالقًا  

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ــالـــذخیرة ال ــدفـــاع اإلســــــــــــــرائیلي إلى االمتنـــاع عن الرد �ـ ــا أهیـــب �جیش الـ ــانیـــة. �مـ حیـــة  من األراضــــــــــــــي اللبنـ
الحاالت التي تتطلب بوضــوح الدفاع الفوري عن النفس. و�نبغي أن یواصــل الطرفان اســتخدام ترتیبات   في إال

االتصــــــــــــــال والتنســــــــــــــیق المتفق علیهـا مع القوة المؤقـتة على أكمـل وجـه من أجـل الحـّد من مخـاطر وقوع مزـ�د  
 العنف. من

اعات الثالثیة رغم القیود المفروضـة �سـبب  و�نني أثني على الطرفین السـتمرارهما في حضـور االجتم - 74
. وأحـث الطرفین على التواصــــــــــــــل مع القوة المؤقـتة في إطـار اللجـنة الفرعـیة المعنـیة ـ�الخط  19-جـائحـة �وفـید

ــتواصــــــــــل األمم المتحدة دعم الجهود  ــائل الخالفیة المتبقیة. وســــــــ األزرق وعلى إ�جاد حلول متفق علیها للمســــــــ
عن طر�ق الحوار، و�تاحة الفرص لبناء الثقة، وتهیئة بیئة تفضــــــــــــي إلى تســــــــــــو�ة  الرامیة إلى نزع فتیل التوتر  

قتي الخاصــة لشــؤون  الخالفات األســاســیة، وذلك �ســبل شــتى منها اســتمرار المســاعي الحمیدة التي تبذلها منســِّ
 لبنان و�بذلها رئیس �عثة القوة المؤقتة وقائد القوة.

جال الجوي اللبناني عن طر�ق طائراتها ومر�باتها المســـــــــیرة  وال یزال انتهاك إســـــــــرائیل المســـــــــتمر للم - 75
للقرار   عن ــات  ــاكــ انتهــ ل  ــِّ تشــــــــــــــكــ ــذه  هــ ــة  ــانیــ اللبنــ التحلیق في األجواء  ــات  فعملیــ ــالغ.  البــ للقلق  ــاًة  ــدعــ ــد مــ ُ�عــ

لســــــــــــــكـان اللبنـانیین. و�نني أكرر إدانتي لكـل وللســــــــــــــیـادة اللبنـانیـة، وتؤدي إلى تكـدیر حیـاة ا  )2006( 1701
انتهاكات الســـــــــیادة اللبنانیة وأدعو حكومة إســـــــــرائیل مجددًا إلى وقف جمیع عملیات التحلیق فوق األراضـــــــــي  
اللبنانیة. ومواصلة جیش الدفاع اإلسرائیلي احتالله للجزء الشمالي من قر�ة غجر ولمنطقة متاخمة لها شمالي 

 .)2006( 1701�ضًا انتهاكًا مستمرًا للقرار الخط األزرق �شّكل هو أ

ــول بال قید وفي الوقت المناســــب إلى  - 76 ــمح للقوة المؤقتة �الوصــ ــلطات اللبنانیة أن تســ و�ني أهیب �الســ
في إطار التحقیقات التي تجر�ها  جمیع المواقع الكائنة في شـــــــــمالي الخط األزرق التي ُ�طلب الوصـــــــــول إلیها

البعثة، �ما في ذلك �شــــــــأن األنفاق التي تمر عبر الخط األزرق، والتي أكدت القوة المؤقتة وجودها في �انون  
في عیترون في إطار    “، و�لى موقع جمعیة ”أخضـــــــر بال حدود2019وفي أوائل عام   2018األول/د�ســـــــمبر 

 )2006(  1701، على نحو ما �قتضــــــــــیه القرار  2019ســــــــــبتمبر  أیلول/ 1التحقیق في الحادث الذي وقع في 
لتحري . إن تقییـد حر�ـة تنقـل إحـدى دور�ـات القوة المؤقتـة �ـانـت في طر�قهـا  )2020(  2539و�ـذّ�ر �ـه القرار 

أ�ار/مایو لهو أمر یثیر القلق. وجدیر �الذ�ر أن الســـــــــلطاِت اللبنانیة تتحمل  13أنباء إطالق الصـــــــــوار�خ في 
المســـــــــؤولیة الرئیســـــــــیة عن ضـــــــــمان خلو المنطقة من الوجود غیر المأذون �ه ألفراد مســـــــــلحین ومن األعتدة 

ر وصـــ  ول البعثة إلى تلك المواقع. و�نني أحث  واألســـلحة غیر المأذون بها و�جب علیها، تحقیقًا لذلك، أن تیســـّ
 الطرفین أ�ضًا على دعم وتیسیر إجراء القوة المؤقتة لتحقیقات مستقلة في الحوادث المزعومة.

وال تزال حر�ــة القوة المؤقتــة في التنقــل في �ــامــل منطقــة عملیــاتهــا، �مــا في ذلــك على طول الخط   - 77
الحفاظ على قدرة البعثة على القیام بدور�اتها وأنشــــــــــــــطتها   األزرق �أكمله، مســــــــــــــألة في غا�ة األهمیة. و�جب

�صـورة مسـتقلة وفقا لما تنص علیه والیتها. و�نني أهیب �السـلطات اللبنانیة أن تحّقق في أي قیود ُتفرض على 
حر�ة حر�ة القوة. وأكرر دعوتي إلى الســــلطات اللبنانیة أن تفي �التزاماتها �ضــــمان ســــالمة أفراد القوة المؤقتة  
ومحاســــــــــــبة َمن �عتدي على حفظة الســــــــــــالم محاســــــــــــبة �املة، �ما في ذلك فیما یتعلق �الحوادث التي وقعت  

ــباط/فبرایر و�لیدا في   10في   برعشـــــیت في .  2018، و�ذلك في مجدل زون في عام  2020أ�ار/مایو  25شـــ
نان لمعاقبة الجاني آذار/مارس عن المحكمة العســـكر�ة الدائمة في لب  24أحیط علمًا �الحكم الصـــادر في   كما

ن على حفظة الســـــــــالم التا�عین للقوة المؤقتة في تموز/یولیه   . و�نني أرحب بهذا التطور  2011في اعتداء شـــــــــُ

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
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وأحث على أن تجرى وُتنجز في موعدها المقرر اإلجراءات القضـائیة المتعلقة �كافة القضـا�ا المتبقیة المتصـلة  
 �اعتداءات وقعت على أفراد األمم المتحدة.

ــتمر  - 78 ــیید مقر الكتیبة النموذجي والتزام الجیش اللبناني المســــــ ومما یبعث على التفاؤل بدء أعمال تشــــــ
ـ�إحراز تـقّدم نحو نـقل جزئي لمســــــــــــــؤولـیات القوة البحرـ�ة الـتا�عـة للقوة المؤقـتة إلى البحرـ�ة اللبـنانـیة، على الرغم  

دولیین �شـدة على مواصـلة دعم هذه المبادرات.  من التحد�ات المتعلقة �ضـیق المیزانیة. و�نني أحث الشـر�اء ال
وأكرر، مع إقراري �الّدعم المقدم حتى اآلن، دعوتي الموجهة إلى الجهات المانحة والشــــــــــر�اء من أجل تعز�ز  

 الدعم للجیش اللبناني �اعتباره القوة المسلحة الشرعیة الوحیدة في لبنان.

ة من تنفیذ جمیع التوصـــــــــــیات الواردة في تقر�ر التقییم  وأناشـــــــــــد الطرفین التعاون لتمكین القوة المؤقت  - 79
المتعلق �القوة. واألمانة العـامة والقوة المؤقـتة ملتزمـتان بتنفـیذ هذه العملـیة �التشــــــــــــــاور مع الطرفین وأعضــــــــــــــاء  

 مجلس األمن والبلدان المساهمة �قوات و�دعم منهم، حسب االقتضاء.

نطاق ســـــــیطرة الدولة، وهو أمر یواصـــــــل االعتراف    و�شـــــــّكل امتالك أســـــــلحة غیر مأذون بها خارج - 80
. )2006(  1701حزب هللا نفسـه وجماعات مسـلحة أخرى غیر تا�عة للدولة، انتهاكا مسـتمرا وخطیرا للقرار  �ه

ــة في لبنان و�نني أهیب �حكومة لبنان أن تتخذ جمیع اإلجراءات الالزمة حتى ال  ــــــ ــاك أي أسلحــــ ــــــ ــون هنــــ ــــــ تكــــ
أسـلحة الدولة اللبنانیة أو سـلطة غیر سـلطتها، �ما في ذلك من خالل التنفیذ الكامل لألحكام ذات الصـلة   غیر

اللذین �طالبان بنزع ســــــــــــــالح �ل الجماعات  )2006( 1680و   )2004( 1559من اتفاق الطائف والقرار�ن  
المسـلحة في لبنان. و�نبغي تنفیذ القرارات السـا�قة المنبثقة عن الحوار الوطني والمتعلقة بنزع سـالح الجماعات  

القیادة العامة   -ســــــــــطین  غیر اللبنانیة وتفكیك القواعد العســــــــــكر�ة التا�عة لكل من الجبهة الشــــــــــعبیة لتحر�ر فل
 االنتفاضة.  - وفتح

وأكرر التأكید على ضرورة فتح تحقیق نز�ه وشامل وشفاف في االنفجار الذي وقع في مرفأ بیروت.   - 81
و�جب أن تحاســب الحكومة أ�ضــًا مرتكبي االنتهاكات والتجاوزات الخطیرة لحقوق اإلنســان �أن تنّفذ ما أعلنته 

 ي تلك المسائل.من قبل �شأن فتح تحقیقات ف

ــة للبـنان تواجـه أزمـة مـالـیة حـادة. إن إغالق  - 82 ـ�الرغم من ـنداءاتي العـاجـلة، ال تزال المحكمـة الخـاصــــــــــــ
المحكمة أبوابها قبل األوان في حین لم تنتِه �عد من أعمالها القضــــــائیة من شــــــأنه أن �شــــــّكل انتكاســــــة خطیرة  

 عب لبنان وضحا�ا اإلرهاب في جمیع أنحاء العالم.لجهود العدالة الدولیة وأن یبعث برسالة سلبیة إلى ش

ــلة المحادثات �شــــأن حدودهما البحر�ة والبر�ة. وتظل األمم  - 83 و�ني أشــــجع لبنان و�ســــرائیل على مواصــ
 المتحدة، من خالل ممثلیها، ملتزمًة بدعم هذه العملیة �ما طلب إلیها الطرفان وفي حدود قدراتها ووالیتها.

بنان إلى االلتزام �ســــــــــــیاســــــــــــتها المتمثلة في النأي �النفس، �ما یتفق مع إعالن �عبدا  وأدعو حكومة ل - 84
، وأدعو جمیع األطراف اللبنانیة والمواطنین اللبنانیین إلى الكّف عن المشــــار�ة في النزاع الســــوري 2012 لعام

تتم عبر الحدود اللبنانیة   وغیره من النزاعات في المنطقة. وأدین أ�ضــًا أي تحر�ات للمقاتلین أو للعتاد الحر�ي
 .)2006( 1701مع الجمهور�ة العر�یة السور�ة في انتهاٍك للقرار 

ــبل  - 85 ــات تؤثر في ســــــ ــر �العالقات التجار�ة الدولیة للبنان، وله انعكاســــــ إن التهر�ب عبر الحدود �ضــــــ
اخلي وفي إیرادات الدولة. وأنا أحث الحكومة على مواصــــلة جهودها من أجل  كســــب العیش على الصــــعید الد
 تحسین تدابیر المراقبة الحدود�ة.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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وأثني على لبنان الســـــتمراره في اســـــتضـــــافة الالجئین، وأشـــــكر المانحین على دعمهم الثابت. و�ینما   - 86
المالئمة للعودة اآلمنة والكر�مة والطوعیة لالجئین تواصل األمم المتحدة وشر�اؤها العمل على تهیئة الظروف  

 على نطاق واسع، �ظل من الضروري مراعاة األصول القانونیة وتمكین الالجئین من العیش �كرامة.

ولمعالجة االحتیاجات المتزایدة للمجتمعات المضـــــــیفة ولالجئین والمهاجر�ن، أهیب �المجتمع الدولي  - 87
ــع    إلى تعز�ز الصـــلة بین العمل اإلنســـاني والتنمیة والســـالم، �ما في ذلك من خالل توفیر الدعم من أجل وضـ

نظام للحما�ة االجتماعیة شـــــامل للجمیع. وأناشـــــد، في هذا الســـــیاق، الجهات المانحة أن تمّول �ســـــخاء إطاَر  
یاســــــاتیة  اإلصــــــالح والتعافي و�عادة اإلعمار، وأهیب �حكومة لبنان أن تنفذ دونما تأخیر إجراءات اإلطار الســــــ 

ــتمرار الجهات   ــتمل علیها. وأرحب �اســ ذات األولو�ة من أجل تهیئة المناخ لبدء مرحلة إعادة اإلعمار التي �شــ
المانحة في تقد�م دعم قوي ومرن إلى خطة لبنان لالســــتجا�ة لألزمة، و�لى جهود االســــتجا�ة الجار�ة للطوارئ  

لـدعوَة التي وجهُتهـا إلى المجتمع الـدولي �ـأن �في الصــــــــــــــحیـة والتعلیمیـة والغـذائیـة. وأكرر، عالوة على ذلـك، ا
�التزاماته حتى یتســــــــــــنى لو�الة األمم المتحدة إلغاثة وتشــــــــــــغیل الالجئین الفلســــــــــــطینیین في الشــــــــــــرق األدنى 

 تواصل إغاثة الالجئین الفلسطینیین وتقد�م الخدمات إلیهم. أن

ــاِهمـة في ا - 88 لقوة المؤقـتة وفر�ق المراقبین في لبـنان  وأكرر اإلعراب عن امتـناني لجمیع البلـدان المســــــــــــ
ــكر�ین للقوة المؤقتة.  ــفوف األفراد العســــ ــاء في صــــ ــجعها على ز�ادة عدد النســــ ــكر�ین ومعدات، وأشــــ �أفراد عســــ
قتي الخاصـــــــة الجدیدة لشـــــــؤون لبنان، یوانا فرونیتســـــــكا، إلى البلد، �ما أوجه الشـــــــكر  وأرحب بوصـــــــول منســـــــِّ

القوة، اللواء ســـتیفانو دل �ول، و�لى نائبة المنســـقة الخاصـــة لشـــؤون لبنان،   رئیس �عثة القوة المؤقتة وقائد إلى
قة األمم المتحدة الخاصــــــة لشــــــؤون لبنان وأفراد القوة المؤقتة المدنیین  ــّ نجاة رشــــــدي، و�لى موظفي مكتب منســــ

 والعسكر�ین وأعضاء فر�ق األمم المتحدة القطري.
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 المرفق األول

حر�ة وصـــول وتنقل قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة  القیود المفروضـــة على    
 2021حز�ران/یونیه    18إلى    2021شباط/فبرایر    20من  

 
ــول قوة األمم المتحدة )2020( 2539دعا مجلس األمن حكومَة لبنان، في قراره   - 1 ــیر وصــــ ، إلى تیســــ
 وفي ظل احترام السیادة اللبنانیة. )2006( 1701ؤقتة في لبنان (القوة المؤقتة) وفقًا للقرار الم

دور�ة في الشـــــــهر نهارا  6  555وخالل الفترة المشـــــــمولة �التقر�ر، أجرت القوة المؤقتة ما متوســـــــطه  - 2
في المـــائـــة) من الـــدور�ـــات الراجلـــة. وأجرت البعثـــة مـــا متوســــــــــــــطــه    33�ـــة منهـــا (دور   2  116ولیال، �ـــانـــت  

دورـ�ة �ـل شــــــــــــــهر على طول الخط األزرق، ـ�اســــــــــــــتخـدام المر�ـبات وســــــــــــــیرا على األقـدام (بنســـــــــــــــبة   2 365
دور�ة �اســــتخدام  81في المائة تباعا). و�اإلضــــافة إلى ذلك، أجرت البعثة ما متوســــطه   52 المائة و في 48

عملیة تفتیش، �ما في ذلك �إقامة نقاط تفتیش مؤقتة ودائمة  973شــــهر، و�ذلك ما متوســــطه   لالمروحیات �
وتنفیـذ عملیـات لمنع إطالق الصــــــــــــــوار�خ. ومع أن حر�ـة تنقـل القوة المؤقتـة احُترمـت في معظم األوقـات، فقـد 

لى �عض وقعت حاالت ُفرضـــــــــــــت خاللها قیود على حر�ة حر�تها. إذ واصـــــــــــــل الجیش اللبناني االعتراض ع
مســـــــارات الدور�ات التي اقترحتها القوة المؤقتة من أجل توســـــــیع نطاق وجودها لیشـــــــمل المناطق الواقعة �عیدًا 

ــیة وخارج مراكز البلد�ات، �حجة أن تلك الطرق إما أمالك خاصـــــة أو أنها تقع في مناطق   عن الطرق الرئیســـ
ــبة للجیش اللبناني. وقامت القوة  ذات ــتراتیجیة �النســــ المؤقتة �شــــــكل منهجي �متا�عة الحوادث المبّلغ أهمیة اســــ

السـلطات المختصـة، وهي تتواصـل �اسـتمرار مع الجیش اللبناني لضـمان حر�ة التنقل والوصـول دون  عنها مع
 قیود إلى جمیع المناطق الواقعة داخل منطقة عملیاتها.

 
 الوصول إلى جمیع المواقع الكائنة على طول الخط األزرق   

قوة المؤقتة �عد إمكانیة الوصـول �شـكل تام إلى عدة مواقع تهمها ومن بینها عدد من مواقع لم ُتتح لل - 3
، وذلك رغم الطلبات الرســــــــــــمیة المتكررة التي وّجهتها إلى الجیش اللبناني. وهي “جمعیة ”أخضــــــــــــر بال حدود

الرصـد الیومي للخط  �حاجة للوصـول إلى تلك المواقع في إطار التحقیقات التي ُتجر�ها و�ذلك في إطار مهام 
 .)2020( 2539و�ذّ�ر �ه القرار  )2006( 1701األزرق التي تقوم بها البعثة، على نحو ما �قتضیه القرار 

 
 الحوادث المتصلة �حر�ة التنقل   

آذار/مـارس، أوقف شــــــــــــــخٌص یرـتدي المال�س المـدنیـة دورـ�ًة ـتا�عـة لفر�ق المراقبین في لبنـان    5في   - 4
�القرب من مدخل قر�ة ِد�عال (القطاع الغر�ي). وذ�ر أفراد فر�ق المراقبین أنهم �صــــــــــــدد تنفیذ دور�ة روتینیة،  

م إلى أ�ع د من ذلك. و�عد قلیل، اقترب  غیر أن الشـــــــــخص المذ�ور أصـــــــــر على عدم الســـــــــماح للدور�ة �التقدُّ
شـــــــخصـــــــان آخران من الدور�ة واتهما أفراد فر�ق المراقبین في لبنان �التجســـــــس لصـــــــالح إســـــــرائیل، مضـــــــیفین 

. وقـد غـادرت الـدور�ـُة  “بتلـك المنطقـة وعلیهـا أن ترّ�ز ”على الخط األزرق   “”األمم المتحـدة ال شـــــــــــــــأن لهـا أن
 اني �الحادث وتا�عت األمر مع رئیس بلد�ة ِد�عال.وأبلغت القوُة المؤقتة الجیش اللبن  المنطقة.

فردًا یرـتدون المال�س المـدنـیة دورـ�ًة   20آذار/مـارس، اعترضــــــــــــــت مجموعـٌة مكوـنة من نحو    8وفي  - 5
راكبة تا�عة للقوة المؤقتة مصــحو�ة �عناصــر من الجیش اللبناني، �عد أن وضــع أفراد تلك المجموعة مر�باتهم  

للبنـاني إلى في عرض الطر�ق ـ�القرب من عیتـا الشــــــــــــــعـب (القطـاع الغر�ي). وقـد تحـدث عنـاصــــــــــــــر الجیش ا

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


 S/2021/650 
 

20/22 21-09721 
 

المجموعة التي لم یبِد أفرادها أي عداء، غیر أنهم رفضـــوا إ�عاد مر�باتهم عن الطر�ق. ونتیجة لذلك، اضـــطر  
 أفراد الدور�ة التا�عة للقوة وعناصر الجیش اللبناني إلى العودة أدراجهم إلى القاعدة.

ــًا، اعترضـــــــت مجموعة مكونة من  8وفي   - 6  یرتدون المال�س المدنیة فرداً   20إلى   15آذار/مارس أ�ضـــــ
دور�ــًة راكبــة تــا�عــة للقوة المؤقتــة، �عــد أن وضـــــــــــــعوا أر�ع مر�بــات في عرض الطر�ق في وســـــــــــــط بنــت جبیــل  

أفضى   الغر�ي). وقد ترجل قائُد الدور�ة التا�عة للقوة وتحدث إلى شخٍص بدا أنه قائد المجموعة، وهو ما  (القطاع 
ــادة قام خاللها �عض أفراد ال  ــكل متكرر. وخالل تلك إلى وقوع مشـــ ــفع قائد الدور�ة وأحد أفرادها �شـــ مجموعة �صـــ

المشــــــــــــادة، انتزع أفراد من المجموعة مخزَن ذخیرة لبندقیة وخر�طًة �انا معلقین في حزام أحد جنود القوة المؤقتة. 
نعوها من مغادرة  و�ینما �ان أفراد الدور�ة �عودون إلى مر�باتهم و�غلقون أبوابها، أحاط الحشد �مر�بات الدور�ة وم 

هؤالء األشـخاص الذین  دقیقة، وصـل أفراد من الجیش اللبناني إلى الموقع وتحدثوا إلى  26المنطقة. و�عد حوالي  
أعــادوا مخزن الــذخیرة وأ�عــدوا مر�بــاتهم عن الطر�ق، فــاســـــــــــــتطــاعــت دور�ــُة القوة المؤقتــة مغــادرة المنطقــة. وفي  

التي جرى االسـتیالء علیها خالل الحادث. وقد أصـیب أفراد القوة   آذار/مارس، أعاد الجیش اللبناني الخر�طة  23
ــدیدة. وفي  ــا�ات شــــــــــ اجتماع متا�عة الحق، أبلغ الجیُش   المؤقتة �كدمات جراء الحادث، ولكن لم تقع بینهم إصــــــــــ

 .علیهم  اللبناني القوَة �أن األشخاص المتورطین في الحادث قد ألقي القبض 

ــان/أبر�ــل، علقــت في    7وفي   - 7 الوحــل �ــالقرب من �ــانوح (القطــاع الغر�ي) مر�بــٌة من مر�بــات نیســـــــــــــ
ــًا یرتدون المال�س المدنیة من الدور�ة  20مصــــــــــفحة ثالث تا�عة لدور�ٍة للقوة المؤقتة. واقترب نحو  شــــــــــخصــــــــ

وأحاطوا بها. واحتد �عضــهم وشــرعوا في ســّب حفظة الســالم. وقاموا بتفتیش مر�بات القوة واســتولوا على ثالثة 
) وعلى خر�طة وحاسـوب شـخصـي محمول، على الرغم  GPSدید المواقع �اسـتخدام النظام العالمي (أجهزة لتح

من احتجاج أفراد القوة. و�عد ذلك �قلیل، وصــــــل إلى موقع الحادث فر�ق لالســــــتجا�ة الســــــر�عة تا�ع للقوة تبعه 
تخلیص المر�بــة   أفراُد الجیش اللبنــاني، فغــادر هؤالء األشــــــــــــــخــاص المنطقــة. وقــد تم، في نهــا�ــة المطــاف،

ـ�االســــــــــــــتعـاـنة �جراـفة مملو�ـة لمـدنیین وعـادت المر�ـبة إلى موقع األمم المتحـدة. واســــــــــــــُترجعـت فیمـا �عـد أجهزة  
 الثالثة. GPS الـ

أ�ار/مایو، أوقف سـتة أفراد یرتدون المال�س المدنیة، �عضـهم مسـلحون، دور�ًة من دور�ات   13وفي  - 8
ا لتبیُّن مال�ســـــات حادث إطالق الصـــــوار�خ، وذلك في شـــــمال غرب ســـــت تا�عة للقوة المؤقتة �انت في طر�قه

الُقلیلة (القطاع الغر�ي). و�ان هؤالء األشــــــخاص قد أوقفوا مر�باتهم في عرض الطر�ق. وصــــــوب المذ�ورون  
مترا تقر�با. وقد عكســت الدور�ُة مســار مر�باتها واتجهت نحو الطر�ق   15أســلحتهم نحو الدور�ة من على ُ�عد  

ــاحلي. ــدتا الطر�ق   السـ ــاحلي، ظهرت مر�بتان أخر�ان سـ ــوب الطر�ق السـ و�ینما �انت الدور�ة ذاتها متجهًة صـ
 و�ادتا أن تصــــــــــــــطـدما �إحدى مر�ـبات القوة. وتمكـنت الدور�ة من المـناورة حول المر�بتین، اللتین تعقبـتاها مع

 المؤقتة تحقیقًا في الحادث.ذلك حتى وصلت إلى موقٍع للجیش اللبناني �القرب من القلیلة. وقد فتحت القوة 

أ�ار/مایو أ�ضـــــا، قام ســـــبعة أفراد یرتدون المال�س المدنیة �قطع الطر�ق على دور�ة تا�عة   13وفي  - 9
للقوة المؤقتة �القرب من حانین (القطاع الغر�ي) بوضع مر�بتین في عرض الطر�ق. وترجل هؤالء األشخاص  

ة العاكســــة إلحداها. وقد تمكنت �عد ذلك وشــــرعوا في ر�ل مر�بات الدور�ة التا�عة للقوة، فألحقوا أضــــرارا �المرآ 
 الدور�ة من المناورة لمغادرة المكان وعادت إلى موقعها. وفتحت القوة المؤقتة تحقیقًا في الحادث.

تــــا�عــــة للقوة المؤقتــــة في طر�قهــــا إلى النــــاقورة، ثم انحرفـــت    7وفي   - 10 حز�ران/یونیــــه، �ــــانــــت دور�ــــٌة 
القطاع الغر�ي). و�انت دراجة نار�ة �ســتقلها شــخصــان  قصــد عن الطر�ق الرئیســي في قر�ة حانین ( غیر عن
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ــارا إلى حفظة الســــــــالم �أن یلحقوا  م مر�بة الدور�ة المؤقتة، فصــــــــاح راكباها وأشــــــ یرتد�ان المال�س المدنیة تتقدَّ
بهمـا. و�عـد ذلك، قام مدني آخر بوضــــــــــــــع برمیلین على الطر�ق أمام مر�ـبة القوة المؤقـتة. وقد تمكـنت الدور�ة  

البرمیلین وواصـــلت طر�قها. ولكن الدراجة النار�ة الحقتها لمدة خمس دقائق تقر�با. وقد أبلغت القوة من تفادي  
 المؤقتة الجیَش اللبناني �الحادث.
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 المرفق الثاني

 األسلحةتنفیذ حظر تور�د    
 
اـلـفـقرة   - 1 اـلـقرار    20ـفي  اـلـفـقرة  )2020(  2539مـن  إـلى  األمـن  مـجــلس  أشــــــــــــــــــــار  اـلـقرار    15،  مـن 

التي تقضــــــــــــــي ـ�أن تتخـذ جمیع اـلدول مـا یلزم من ـتدابیر لمنع قـیام رعـاـ�اهـا ببیع األســــــــــــــلحـة    )2006( 1701
َمْن تـأذن لـه حكومـة لبنـان أو قوة األمم یتصـــــــــــــــل بهـا من عتـاد إلى أي �یـان أو فرد في لبنـان ِمن غیر   ومـا

ــفن التي ترفع علمها  ــیها أو السـ ــتخدام أراضـ المتحدة المؤقتة في لبنان (القوة المؤقتة) أو تزو�دهم بها، ومنع اسـ
ــاء �شـــأن االدعاءات المتعلقة بنقل  أو طائراتها في ذلك. وقد واصـــلت األمم المتحدة التفاعل مع الدول األعضـ

 .)2006( 1701لمبذولة للتعامل مع مثل هذه االنتهاكات للقرار األسلحة والجهود ا

 تشــــــر�ن األول/أكتو�ر  22ولم �صــــــل خالل الفترة المشــــــمولة �التقر�ر أّي رد على رســــــالتي المؤرخة   - 2
ــأن    2019 ــة على الموجهـــة إلى رئیس لبنـــان التي �ررُت فیهـــا طلبي �ـ ــَة العـــامـ ــانـ ــة لبنـــان األمـ تطِلع حكومـ

 معلومات أو مستجدات متصلة �حظر تور�د األسلحة. أي

، یتعین على جمیع الـدول أن تتخـذ مـا یلزم من ـتدابیر  )2006( 1701من القرار    15وعمال ـ�الفقرة   - 3
بیع أو تزو�ـد أي �یـان أو فرد في لبنـان �ـأســــــــــــــلحـة ومـا یتصـــــــــــــــل بهـا من عتـاد لكي تمنع، في جملـة أمور،  

 األنواع. وخالل الفترة المشمولة �التقر�ر، لم تتلَق األمانة العامة أّي معلومات جدیدة في هذا الصدد. كل من

�جمیع أحكــامــه    )2006(  1701وتظــّل األمم المتحــدة ملتزمــًة بــدعم امتثــال الطرفین عمومــًا للقرار   - 4
ــلحة المفروض �موجب الفقرة ــي قدما بتطبیقه. و�نطبق ذلك على تنفیذ حظر تور�د األســــــ  15 وملتزمًة �المضــــــ

ي هذا الصــــدد. و�نني أتطلع إلى مواصــــلة الحوار  وأي قرار �عتمده مجلس األمن ف )2006(  1701من القرار 
 .)2006( 1701مع المجلس وأعضائه من أجل تعز�ز هدفنا المشترك المتمثل في التنفیذ الكامل للقرار 
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