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ذ قرار مجلس األمن    اني/  1في الفترة بين  ) 2006(  1701تنفـي  تشـــــرين الـث

 2020شباط/فبراير   18و   2019نوفمبر 
    

  تقرير األمين العام    
    

 مقدمة   -   أوال   

منذ صــدور تقريري   )2006(  1701يتضــمن هذا التقرير تقييما شــامال لتنفيذ قرار مجلس األمن   - 1

 2485، بـما في ذـلك أحـكام القرار (S/2019/889) 2019تشـــــرين الـثاني/نوفمبر  18الســـــابق المؤرخ 

ــرين األول/أكتوبر . وفي ظل )2019( ــملت جميع أنحاء البالد ابتداء من تشــ  2019االحتجاجات التي شــ

وتزايد التوترات اإلقليمية، ظلت منطقة عمليات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان هادئة في معظم الحاالت. 

ا بموـجب القرار  ات تقع عليهـم ذ التزاـم يحرز أي  . ولم)2006( 1701وال يزال يتعين على الطرفين تنفـي

 تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار بين لبنان وإسرائيل.
    

 ) 2006(  1701تنفيذ القرار   -   ثانيا   

  الوضع في منطقة عمليات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  - ألف  

تشـرين الثاني/نوفمبر، الحظ أفراد القوة المؤقتة نشـاطا حركيا فوق الجوالن، جنوب الخط   19في   - 2

ابعـة للقوة داخـل موقع لهـا في جنوب شـــــرق شـــــبعـا األزرق، ممـا أدى إلى إلحـاق أضـــــرار  ة ـت بمركـب

تشـرين الثاني/نوفمبر، وجهت  22الشـرقي) نتيجة إصـابتها بأحد أجنحة قذيفة من طراز تامر. وفي  (القطاع

القوة رســـالة إلى جيش الدفاع اإلســـرائيلي تعرب فيها عن قلقها البالغ بشـــأن ســـالمة أفراد حفظ الســـالم 

 .المنطقة المنتشرين في

وواـصل جيش الدفاع اإلـسرائيلي أعمال البناء جنوب الخط األزرق، بما في ذلك بناء ـسياج في روش    -   3

ذ  اقورة (القـطاع الغربي)، مـن اـبل رأس الـن انيكرا، مـق اير. وفي  14ـح اني/يـن انون الـث اير،   19ـك اني/يـن انون الـث ـك

غاف آم، مقابل العديســـة (القطاع  لبنانية في ميـســ  “ محمية ” شـــرع جيش الدفاع اإلســـرائيلي في أعمال حفر في  

الشــــرقي)، بهدف تركيب أجهزة اســــتشــــعار للحركة تحت األرض جنوب الخط األزرق. وكان جيش الدفاع 
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ــلت دون وقوع  ــروع في األعمال المذكورة التي تواصــ ــرائيلي قد أخطر القوة في كلتا الحالتين قبل الشــ اإلســ

 حوادث. 

يومي دخول المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار    وواصـل جيش الدفاع اإلـسرائيلي بـشكل ـشبه  - 4

 شــباط/فبراير 18إلى  2019تشــرين الثاني/نوفمبر  1وللســيادة اللبنانية. وفي الفترة من  )2006( 1701

ة وقوع 2020 ا 291، ســـــجـلت القوة المؤقـت ة، بـم اـكات الجوـي ادل  من االنتـه ــاـعة تحليق في  890يـع ســـ

في المائة من هذه االنتهاكات.  79المجموع. وكانت الطائرات المســــيرة من دون طيار مســــؤولة عن نحو 

ة. وفي  ة الهوـي ة أو ـطائرات مجهوـل اتـل ائرات مـق ة بـط اـكات المـجال الجوي المتبقـي تشـــــرين  22وجرت انتـه

ر، وجـهت القوة رســـــاـئل إلى جيش اـلدـفاع شــــــباط/فبراي 6ـكانون األول/ديســـــمبر و  11الـثاني/نوفمبر و 

اإلســـرائيلي تحتج فيها على جميع انتهاكات المجال الجوي، وال ســـيما تحليق الطائرات المقاتلة على ارتفاع 

كــانون األول/ديســـــمبر، على التوالي، وتحثــه على وقف   4تشـــــرين الثــاني/نوفمبر و   20منخفض في 

أصــدر الجيش اللبناني بيانا يشــير إلى أن طائرة مســيرة من  شــباط/فبراير،  12االنتهاكات على الفور. وفي 

دون طيار دخلت المجال الجوي اللبناني فوق ميس الجبل (القطاع الشـــرقي) وأن الجيش اللبناني أطلق النار 

عليها فعادت الطائرة أدراجها جنوب الخط األزرق. ولم ترصـــد القوة المؤقتة أي انتهاك للمجال الجوي ولم 

لقات نارية وقت وقوع الحادث المزعوم. ورغم أن القوة تابعت هذا األمر مع الطرفين، فلم ترد تالحظ أي ط

 عليها أي معلومات أخرى.

وواصــل جيش الدفاع اإلســرائيلي احتالل الجزء الشــمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة لها تقع    - 5

اـلذي ـقدمـته القوة المؤقـتة إلى الطرفين   شــــــمال الخط األزرق. وفي حين رحـبت الحكوـمة اللبـنانـية ـباالقتراح

بشـأن تيسـير انسـحاب جيش الدفاع اإلسـرائيلي من المنطقة المحتلة، لم ترد حكومة إسـرائيل  2011 عام في

 بعد على االقتراح.

مال الخط    - 6 لحة نحو مناطق تقع ـش بات، على تصـويب أـس اهدة، في ـست مناـس وكانت القوة المؤقتة ـش

شــــــباط/فبراير، شـــــاـهدت القوة مركـبة ـتابـعة لجيش اـلدـفاع  5الـثاني/نوفمبر و تشـــــرين  10األزرق. وفي 

كانون األول/ديســمبر، شــاهدت  11اإلســرائيلي تصــوب مدفعها نحو منطقة تقع شــمال الخط األزرق. وفي 

دورية لفريق المراقبين في لبنان جنديين من جيش الدفاع اإلسرائيلي يصوبان رشاشتيهما الخفيفتين في اتجاه 

القرب من رميش (القـطاع الغربي). وفي ال ــاـهدت القوة  30و  29خط األزرق، ـب اير، شـــ اني/يـن انون الـث ـك

ــلحتهم صـــوب أفراد  جنودا من ــرائيلي بالقرب من عيترون (القطاع الغربي) يوجهون أسـ جيش الدفاع اإلسـ

شباط/فبراير،    11شمال الخط األزرق كانوا يلتقطون صورا في اتجاه مناطق تقع جنوب الخط األزرق. وفي  

شاهدت دورية لفريق المراقبين في لبنان في عيترون (القطاع الغربي) مركبة تابعة لجيش الدفاع اإلسرائيلي 

ــل القوة المؤقتة متابعة كل حادث مع جيش الدفاع  ــوب الدورية لمدة دقيقة تقريبا. وتواصــ توجه مدفعها صــ

 اإلسرائيلي.

انتهاكا  313شــباط/فبراير، ســجلت القوة المؤقتة  18إلى  تشــرين الثاني/نوفمبر  1وفي الفترة من   - 7

ا  انيون غير مســـــلحين عبروا إلى جنوب الخط األزرق، منـه دنيون لبـن ا ـم ا للخط األزرق ارتكبـه  209برـي

انتهاكا ارتكبها مدنيون كانوا في   67 انتهاكات ارتكبها رعاة ومزارعون في جوار بـسطرة بـشكل أـساـسي، و

شـــعيب بالقرب من بليدا (كلها في القطاع الشـــرقي). وباإلضـــافة إلى ذلك، عبر صـــيادون  طريقهم إلى بئر 

ــلحون من لبنان إلى جنوب الخط األزرق في  ــمبر. وفي  12مس ــر منها في كانون األول/ديس  28حالة، عش
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فع  ديســـــمبر، وجـهت القوة رســـــاـلة إلى الجيش اللبـناني تعرب فيـها عن قلقـها إزاء الـعدد المرت ـكانون األول/

 للصيادين المسلحين الذين عبروا الخط األزرق في ذلك الشهر، بالقرب من بليدا في معظم الحاالت.

، واصــــــلت القوة المؤقـتة مســـــاـعدة الجيش اللبـناني )2006( 1701وعمال بقرار مجلس األمن   - 8

زرق ونهر الليـطاني ـخالـية من أي وجود غير ـمأذون ـبه ألفراد مســـــلحين أو إـقاـمة منطـقة بين الخط األ في

ــانية والقوة المؤقتة. ولهذا الغرض، قامت القوة، بتنسيق  أعتدة أو ــ ــة اللبن ــ أسلحة بخالف ما هو تابع للحكوم

ــغيل    وثيق مع ــطه  16الجيش اللبناني، بتشـ  نقطة تفتيش مؤقتة، وأجرت 170نقطة تفتيش دائمة وما متوسـ

  عملية مضادة إلطالق الصواريخ كل شهر. 330نحو 

ــلحة غير مأذون بها في منطقة العمليات في   - 9 ــدت القوة المؤقتة أسـ حالة. وكانت جميع    350ورصـ

كانون األول/ديـسمبر، شاهدت دورية  20هذه الحاالت تتعلق بأـسلحة للـصيد، فيما عدا الحادثين التاليين. ففي 

يناير،   كانون الثاني/ 2حمالن بندقيتين، شمال غرب تولين (القطاع الشرقي). وفي تابعة للقوة مدنيين اثنين ي

شــاهدت القوة ســبعة أفراد يرتدون مالبس مدنية يســيرون بالقرب من الخط األزرق، جنوب شــرق عيترون  

 (القطاع الغربي)، وكان أربعة أفراد منهم يحملون مسدسات في جرابها.

ة من   - 10 ار اـلذي وقع في وانتـهت القوة المؤقـت ادل إطالق الـن ا في تـب  2019أيلول/ســــبتمبر  1تحقيقـه

ة في تقريري    عبر اـجات المفصـــــل الخط األزرق، وأطلـعت الطرفين على تقرير التحقيق اـلذي أـكد االســــتنـت

). وعلى الرغم من الطلبــات  8-5، الفقرات S/2019/889( 2019تشــــرين الثــاني/نوفمبر  18المؤرخ 

ة   انـي ا إمـك ار المســــؤولين الحكوميين، لم تتح لـه اني وكـب ة إلى الجيش اللبـن ا القوة المؤقـت دمتـه المتكررة التي ـق

الوصـول إلى موقعين تابعين لجمعية أخضـر بال حدود في عيترون، أطلقت منهما القذائف عبر الخط األزرق  

 .القوة وفقا لتقديرات

ق بالتحقيق الذي أجرته القوة المؤقتة بشـــأن ادعاء اعتراض حزب هللا طائرة إســـرائيلية وفيما يتعل  - 11

بالقرب من رامـية (القـطاع الغربي) المشـــــار إلـيه في تقريري    2019أيلول/ســـــبتمبر  9دون طـيار في   من

يـقدم أي من الطرفين معلوـمات في ـهذا الصـــــدد، على الرغم من )، لم 9، الفقرة S/2019/889الســـــابق (

 طلبات القوة المتكررة. ولذلك، فهي غير قادرة على المضي في تحقيقاتها بهذا الشأن.

وحافظت القوة على وتيرتها العملياتية العالية وحضـورها البارز في جميع أنحاء منطقة العمليات، وفقا    - 12

،  ) 2019(  2485و  ) 2018(  2433وعلى نحو ـما أعـيد الـتأكـيد علـيه في القرارين  ) 2017(  2373للقرار 

دورية. وـشاركت    6 774نـشاطا عملياتيا عـسكريا في الـشهر، بما فيها   14  457حيث اضـطلعت بما متوـسطه 

  في المائة تقريبا من األنشــــطة العملياتية للقوة  4,5امرأة واحدة على األقل من أفراد حفظ الســــالم فيما نســــبته 

 .المؤقتة 

دات   - 13 اتي في جميع البـل ة للقوة على وجود عملـي ة والجوـي ة والراجـل ات اآللـي دورـي ت اـل والقرى وأبـق

الواقـعة في منطـقة العملـيات. وتواصـــــل تســـــيير دورـيات االســـــتطالع الجوي فوق المـناطق التي ال تمـلك 

الدوريات البرية ســوى قدرة محدودة على الوصــول إليها، بما في ذلك األمالك الخاصــة أو المناطق الوعرة  

فراد. ورفـعت القوة المؤقـتة أو األراضـــــي الملوـثة ـبالمتفجرات من مخلـفات الحرب أو األلـغام المضـــــادة لأل

في الـماـئة من جميع  50إلى  2019في الـماـئة في حزيران/يونـيه  35النســــــبة المئوـية لـلدورـيات الليلـية من 

 .2020الثاني/يناير  الدوريات المستقلة في كانون
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اني في حـدود   - 14 التنســـــيق الوثيق مع الجيش اللبـن ت ـب ة التي أجرـي ات القوة المؤقـت وظـل عـدد عملـي

ــرين الثاني/نوفمبر  في 22 ــطة التدريب في تشـ ــارك في عدد أقل من أنشـ المائة. غير أن الجيش اللبناني شـ

مبر. وبناء على ذلك، قامت القوة المؤقتة والجيش اللبناني بتعديل جدولهما التدريبي للربع وكانون  األول/ديـس

ام  اني 2020األول من ـع ه إلى الجيش اللبـن ة الموـج ب البعـث ة  5في . وعلى إثر طـل اـح أيلول/ســـــبتمبر إلـت

ــول إلى الموقعين المعنيين اللذين ادعى حزب هللا إطالق قذائف منهما في  ــار   1الوصـ ــبتمبر المشـ أيلول/سـ

ــابق وكذلك في الفقرة  ــمبر  1أعاله، وجهت القوة المؤقتة في  10إليهما في تقريري الســ كانون األول/ديســ

ــالتين إلى الجيش اللبناني تك 4 و ــباط/فبراير رسـ ــر بال حدود شـ رر فيهما طلبها زيارة موقعي جمعية أخضـ

وأمالك خاصـة قريبة من الخط األزرق، مشـددة على ضـرورة وصـول القوة إلى الخط األزرق على امتداده 

مح بعد للقوة المؤقتة بالوصـول إلى المواقع المطلوبة. وعالوة على ذلك، وكما هو مفصـل  دون قيود. ولم يـُس

)، وعلى الرغم من توجيه طلبات S/2019/237(  2019آذار/مارس   14لمؤرخ من تقريري ا  2الفقرة  في

متكررة، لم يتح بعد للقوة الوـصول إلى جميع المواقع الموجودة ـشمال الخط األزرق المتـصلة باكتـشاف أنفاق 

 جنوب الخط األزرق.

ظى عموـما ـباحترام حرـية حركتـها، إال أنـها واجـهت ـعدة قيود على حرـية  ومع أن القوة المؤقـتة تح  - 15

ا (انظر المرفق األول). ووقع أخطر حـادث في  ا ووصـــــولـه ت  10حركتـه اط/فبراير في برعشــــــي شــــــب

فردا بمالبس ـمدنـية احتـجاـجا عنيـفا على وجود دورـية ـتابـعة للقوة.  15الغربي)، حـيث احتج حوالي  (القـطاع

تولوا من داخل  وأصـبحت تصـرفات هؤالء لقوا إحدى ناقالت األفراد المدرعة واـس األفراد عدوانية، حيث تـس

ودفتر وخريـطة، بـعد أن فتحوا  (GPS)المركـبة على جـهاز الســـــلكي محمول وجـهاز لنـظام تـحدـيد المواقع 

ــتخدموا  ــالم الذين اسـ المدخل العلوي عنوة. وخالل هذا العراك، قام بعض األفراد بلكم أربعة من حفظة السـ

بدورهم معدات لمكافحة الشغب لصد أوالئك األفراد. وتعرض أحد أفراد حفظ السالم إلصابات طفيفة. ووقع 

ـكانون الـثاني/يـناير. وفي ـكل ـحادث منهـما، ـقام ـعدة أفراد  29و  14ـحادـثان آخران في المنطـقة نفســــــها في 

دات  اني بعض المـع ة، وأُخـذت في الحـادث الـث ة للقوة المؤقـت ابـع ة ـت ة دورـي ات بتوقيف حرـك على متن مركـب

مركبة دورية تابعة للقوة. وفي حالة أخرى، ادعى السـكان المحليون أن المواقع المحددة التي كانت القوة   من

إليها هي أمالك خاصــــة (انظر المرفق األول). وتحافظ القوة على اتصــــاالت مســــتمرة  تحاول الوصــــول

 الجيش اللبناني لتأمين قدرتها على الوصول بشكل تام إلى المواقع ذات الصلة في منطقة العمليات.  مع

نقـطة وفي اآلوـنة األخيرة، رفض الجيش اللبـناني ـعدة طلـبات معـتادة من القوة المؤقـتة للمرور عبر   - 16

عبور معترف بها في رأس الناقورة/روش حانيكرا من أجل االضـــطالع بمهام تدخل ضـــمن واليتها جنوب 

 الخط األزرق. وتواصل القوة متابعة هذه المسألة مع السلطات اللبنانية.

وقـامـت القوة البحريـة التـابعـة للقوة المؤقتـة بعمليـات اعتراض بحريـة في جميع أنحـاء منطقـة   - 17

ســفن. ومن بين هذه الســفن، أحالت القوة المؤقتة إلى الجيش اللبناني  1 907البحرية، واســتوقفت العمليات 

في المائة).  35ســـفينة من هذه الســـفن وإجازتها ( 95ســـفينة لتفتيشـــها. وقام الجيش اللبناني بتفتيش  268

ــابق بتفتيش  ــفن المحا 100وكان الجيش اللبناني يقوم في الس لة. وتقوم القوة المؤقتة في المائة من جميع الس

 بمتابعة هذه المسألة مع الجيش اللبناني.

تشـــــرين الـثاني/نوفمبر،   26وشـــــاـهدت وـحدة من وـحدات القوة البحرـية الـتابـعة للقوة المؤقـتة في   - 18

، وهي ســفينة بحث/مســح  MV Med  Surveyorإطار أنشــطة الرصــد العادية التي تقوم بها، الســفينة  في

ا اإلســـــرائيلي، وهي ـتدـخل الطرف  هـيدروغرافي مملوـكة  لليوـنان وترفع العلم البنمي، ـقادـمة من ميـناء حيـف
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الجنوبي من منطقة العمليات البحرية للقوة المؤقتة. ولم تكن الـسفينة مـسجلة في قائمة الـسفن المنتظر قدومها،  

ا في  ادرتـه اني/نوفمبر. و 27وظـلت داـخل ـحدود منطـقة العملـيات البحرـية حتى مـغ ـقاـمت القوة تشـــــرين الـث

البحرية بإطالع البحرية اللبنانية على المعلومات المتعلقة بتحركات الســــفينة. وقامت القوة البحرية برصــــد 

السـفينة عندما كانت داخل منطقة العمليات البحرية. ولم تدخل السـفينة المياه اإلقليمية اللبنانية. وقالت الممثلة 

موجهتين  2020كانون الثاني/يناير   24لتين متطابقتين مؤرختين الدائمة للبنان لدى األمم المتحدة، في رســا

إن لبـنان ـيدين بشـــــدة ـهذا الخرق الـجدـيد لمـياـهه ”)  A/74/665-S/2020/71إلى رئيس مجلس األمن وإلي (

يادة الل بنانية ولميثاق األمم المتحدة وأحكام القانون االقتصـادية الخالصـة، الذي يمثل انتهاكا فاضـحا جديدا للـس

. وذكرت البعثة الدائمة إلســرائيل “)2006( 1701الدولي والقرارات الدولية، ال ســيما قرار مجلس األمن 

ــفوية موجهة إلي مؤرخة  ــباط/فبراير   5لدى األمم المتحدة في مذكرة ش ــفينة    2020ش كانت تجري ”أن الس

ــرائيلية، عندما أجبرتها عاصــفة في المنطقة على تغيير موقعها في  ــح في المناطق البحرية اإلس عمليات مس

ــرين الثاني/نوفمبر  26 ــالمة طاقمها 2019تش ــالمتها وس ــرائيل إن “لضــمان س . وتقول البعثة الدائمة إلس

انـيةإســـــرائـيل ترفض ادـعاءات انتـهاك الســـــفيـنة، في أي ” االدـعاء ” ، و“وـقت من األوـقات، ألي حقوق لبـن

، وأنه “الذي يبدو بوضـوح أن ال أـساس له من الصـحة  )2006( 1701المتعلق بانتهاك قرار مجلس األمن 

ـمارســـــت بوضـــــوح حريتـها في  لم يقع في أي وـقت من األوـقات أي انتـهاك للـقانون اـلدولي ألن الســـــفيـنة”

 .“المالحة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي

وواصــــــلت القوة البحرـية الـتابـعة للقوة المؤقـتة جهودـها الرامـية إلى بـناء ـقدرات البحرـية اللبـنانـية،   - 19

دورة تدريبية وتمرنت بشــكل مشــترك على معايير التشــغيل المشــتركة فيما يخص أنشــطة   175ونظمت 

قيادة والرصــد واالســتوقاف. وكما كان الشــأن فيما يخص الجيش اللبناني، انخفض تدريب البحرية اللبنانية ال

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

وفي إطار الحوار االسـتراتيجي، تواصـلت المحادثات بين الجيش اللبناني والقوة المؤقتة بشـأن نقل   - 20

المســؤوليات التدريجي من القوة البحرية إلى البحرية اللبنانية ونشــر كتيبة نموذجية في منطقة عمليات القوة 

شــــــباط/فبراير، ـقدم الجيش اللبـناني  5. وفي )2019( 2485و  )2018( 2433المؤقـتة عمال ـبالقرارين 

إلى ممثلي المجتمع الدولي خطته المتعلقة بالنقل الجزئي لمـسؤوليات القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة، التي 

نية بموجبها بشـكل مسـتقل ممر الدخول البحري إلى الميناء التجاري في بيروت، الذي سـتغطي البحرية اللبنا

يقع ضــمن منطقة العمليات البحرية للقوة المؤقتة، وذلك باســتخدام األصــول البحرية الموجودة، وذلك أربعة 

ــبوع. وأطلع الجيش اللبناني األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والجهات المانح ــية التي أيام في األسـ ة الرئيسـ

ــميم المرفق المقرر أن تتخذه الكتيبة  ــلحة اللبنانية على تصــ ــروع الكتيبة النموذجية للقوات المســ تدعم مشــ

 النموذجية مقرا لها في صربين (القطاع الغربي) وعلى الجدول الزمني ألعمال تجديده.
  

 ترتيبات األمن واالتصال  - باء  

ــرين الثاني/نوفمبر و  7عقدت القوة المؤقتة اجتماعين ثالثيين في   - 21 ــمبر   16تشــ كانون األول/ديســ

. وإضـافة إلى ذلك، )2006( 1701نوقشـت خاللهما مسـائل متعلقة باالتصـال والتنسـيق وانتهاكات القرار 

ائل منها أجرت القوة المؤقتة اتصـاال أن مـس رائيلي بـش ت ثنائية متواترة مع الجيش اللبناني وجيش الدفاع اإلـس

الترتيبات الرامية إلى الحد من حاالت التوتر على طول الخط األزرق، وال ـسيما ما يتعلق بالترتيبات األمنية 

ا القوة المؤقتة، من الخط األزرق. وال تزال ترتيبات االتصـال والتنـسيق التي تتبعه B 1على مـستوى النقطة 
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ا اـئد القوة للتخفيف من ـحدة  بـم اـحة لرئيس البعـثة وـق ة المـت ة، هي األدوات الرئيســــــي ا االجتـماـعات الثالثـي فيـه

التوتر على طول الخط األزرق. وباإلـضافة إلى ذلك، واـصل رئيس البعثة وقائد القوة اتـصاالته المنتظمة مع 

 طرفين.كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من كال ال

بإنشاء مكتب اتصال للقوة المؤقتة في تل أبيب،   2008ورغم موافقة إسرائيل على مقترح في عام    - 22

 إسرائيل، ال يزال إنشاء هذا المكتب معلقا.

االتصـال  العمل من أجل حفظ السـالم، وواصـلت القوة المؤقتة، وفقا لألولويات المحددة في مبادرة  - 23

اء بحكوـمة لبـنان والمنظـمات غ ا يتعلق ببـن ا فيـم ا وبرامجـه اديقـه ة ووـكاالت األمم المتـحدة وصــــــن ير الحكومـي

ـقدرات اـلدـفاع الـمدني الوطني، بـما في ذـلك عن طريق الـتدريـبات على عملـيات إخـماد الحرائق واإلنـقاذ. وفي 

عافات األولية كانون الثاني/يناير، دربت القوة المؤقتة أفراد الدفاع المدني اللبناني على تقديم اإلسـ  17 و 16

 واالستجابة لحوادث السير.

من   2 423بشــأن المرأة والســالم واألمن، شــارك  )2000( 1325وفي إطار دعم تنفيذ القرار   - 24

ــكريين والموظفين المدنيين التابعين للقوة المؤقتة، منهم  في المائة)، في دورات  6امرأة ( 145األفراد العسـ

تدريبـية نظمتـها القوة المؤقـتة بشـــــأن تعميم مراعاة المنظور الجنســـــاني. والقوة المؤقـتة عضـــــو في اللجـنة 

ذ القرار  ة لتنفـي انـي ة اللبـن ل الوطنـي ة العـم ة لخـط ل/ســـــبتمبر التي اعتـمدت في أيلو )2000( 1325التوجيهـي

ــابق ( على نحو ما 2019 ــير إليه في تقريري الســ ــي الخطة بأن 72، الفقرة S/2019/889أشــ ). وتقضــ

تـضاعف الـسلطات اللبنانية عدد النـساء في الجيش اللبناني والمديرية العامة لألمن العام وقوى األمن الداخلي 

كانون األول/ديـسمبر، يـسرت القوة المؤقتة عقد  17. وفي 2023حتى عام  2019 اعتبارا من عامكل عام 

اجتماع لفريق تركيز يضــم النســاء فقط في كوكبا (القطاع الشــرقي) لتحديد األولويات على الصــعيد المحلي 

النساء المحليات في  فيما يتـصل بالمرأة والـسالم واألمن. وـشاركت البعثة أيـضا في المناقشات التي جرت بين

 الغربي) لبناء القدرات في مجال إدارة النزاعات والوساطة. صور (القطاع
  

 نزع سالح الجماعات المسلحة  - جيم  

لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بنزع ـسالح الجماعات المـسلحة. وما زال حزب هللا يعترف علنا بأن لديه    - 25

 وجماعات أخرى بالسـالح خارج سـيطرة الدولة، في انتهاك للقرار  قدرات عسـكرية. وال يزال احتفاظ حزب هللا 

 .أراضيها  ، يشكل عامال يقيد قدرة الدولة على ممارسة كامل سيادتها وبسط سلطتها على ) 2006(   1701

 مســؤوليته عن إطالق النار على طائرة  تشــرين الثاني/نوفمبر، وعلى إثر إعالن حزب هللا 1وفي   - 26

تشــرين األول/أكتوبر، على النحو   31إســرائيلية مســيرة من دون طيار تحلق في المجال الجوي اللبناني في 

هللا، حـسن نـصر هللا،   )، ذكر األمين العام لحزب41، الفقرة S/2019/889المـشار إليه في تقريري الـسابق (

إســرائيل اعتقدت أن المقاومة لن تجرؤ على اســتخدام هذا النوع من الســالح، لكن المقاومة أثبتت أمس ”أن 

 .“لديها الجرأة على استخدام تلك األسلحة أن

ــرائيل، بنيامين نتنياهو، بأنه  15وفي   - 27 ــمبر، صـــرح رئيس وزراء إسـ إذا تجرأ  ”كانون األول/ديسـ

لى مهاجمة إـسرائيل، فإن التنظيم والدولة اللبنانية التي تمكن من تنفيذ العدوان علينا من أراضيها  هللا ع حزب

كانون األول/ديـسمبر، ذكر رئيس أركان جيش الدفاع اإلـسرائيلي، أفيف   25. وفي “ـسيدفعان ثمنا باهظا جدا

من حيث عدد الرؤوس الحربية   فيما يتعلق بالصواريخ، ازدادت القدرات على كافة المستويات”كوهافي، أنه  
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... فحزب هللا ال يكتفي بحـمل بـنادق كالشـــــنيكوف الهجومـية والـقذائف المضـــــادة  وـمداـها وحجمـها ودقتـها

 .“للدبابات. بل لديه أسلحة مضادة للطائرات ومعدات إبطال الطيف الكهرومغنطيسي

ــؤون    - 28 ــؤون لبنان ووكيل األمين العام لشـ ــق األمم المتحدة الخاص لشـ وفي أعقاب اجتماع مع منسـ

ة واألمن في  ه في أال تؤدي  8الســـــالـم ــال عون، عن أمـل ان، ميشـــ اير، أعرب رئيس لبـن اني/يـن انون الـث ـك

 .“التطورات األخيرة التي حصلت في المنطقة إلى أي تداعيات على الساحة اللبنانية”

رين    16عملية اعتقال متصـلة باإلرهاب خالل الفترة من  14الجيش اللبناني وقوى األمن  ونفذ  - 29 تـش

ــابهم إلى تنظيم الدولة اإلســـالمية  18األول/أكتوبر إلى  ــتبه في انتسـ شـــباط/فبراير، بما في ذلك اعتقال مشـ

ــام (داعش). وفي  في ــرين الثاني/نوفمبر، أعلن الجيش اللبناني اعتقال  5العراق والشــ ــتبه فيه في  تشــ مشــ

ضـد دورية للجيش في عرسـال وأدى إلى مقتل اثنين من األفراد.  2013الهجوم اإلرهابي الذي نفذ في عام 

كانون الـثاني/يـناير، اعتقـلت الـمديرية الـعامة لألمن الـعام مواطـنا ســـــوريا ُزعم أنه ينتمي إلى تنظيم  15 وفي

 اإلسالمية وحجزت مواد متفجرة في منزله. الدولة

تشــرين الثاني/نوفمبر، قتل مواطن ســوري وأصــيب آخر بجراح بعد أن أطلق مهاجمون   16وفي   - 30

مجهولو الهوية النار عليهما داخل إحدى مناطق استيطان الالجئين السوريين بالقرب من بعلبك، شرق لبنان. 

اـسا، إلى عمليات إلطالق النار أـسفرت عن  إصـابة أو قتل وأدى اـشتداد عدة خالفات ـشخصـية، في بعلبك أـس

تشـــــرين الـثاني/نوفمبر، ألقى مـهاجمون مجهولو الهوـية قنبـلة ـيدوـية أـمام مبنى بـلدـية ـبداوي،  28أفراد. وفي 

ــابات. وفي  ــمال لبنان. ولم يُبلغ عن وقوع إصــ ــمبر، أجرى الجيش اللبناني  19و  8شــ كانون األول/ديســ

ــخصــا، معظ 269عمليتين أمنيتين في جميع أنحاء البلد، فاعتقل  ــوريين، الرتكاب ش مهم من المواطنين الس

شــــباط/فبراير، أطلق أحد المهاجمين النار،  11جرائم من بينها االتجار بالمخدرات وتهريب الســــلع. وفي 

مخفر للـشرطة في األوزاعي، جنوب بيروت، على أحد ـضباط قوى األمن الداخلي فأرداه قتيال، وأـصاب  في

 بجراحه في اليوم التالي). اثنين آخرين بجراح (توفي أحدهما متأثرا

ــبيا،   - 31 ــمت بالهدوء نسـ ــطينيين في لبنان اتسـ وفي حين أن الحالة األمنية في مخيمات الالجئين الفلسـ

كانون األول/ديســمبر من جراء إطالق النار في مخيم الرشــيدية لالجئين، بالقرب  1أصــيب شــخصــان في 

ــور، جنوب لبنان. وفي   من ــيدا كانون الثاني/يناير، أعلن  2صــ ت قوى األمن الداخلي عن قيامها خارج صــ

شـباط/فبراير، أصـيب شـخصـان بجراح  5باعتقال فلسـطيني مطلوب بزعم انتمائه إلى منظمة إرهابية. وفي 

 مخيم عين الحلوة لالجئين، بالقرب من صيدا، جنوب لبنان، بعد أن اشتد خالف انتهى بإطالق النار. في

 -قواعد العســكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين ولم يحرز أي تقدم في تفكيك ال  - 32

القيادة العامة وفتح االنتفاضـــة، والتي ال تزال تخل بالســـيادة اللبنانية وتعيق قدرة الدولة على رصـــد أجزاء 

 الحدود والسيطرة عليها بفعالية.  من
  

 حظر األسلحة ومراقبة الحدود  - دال  

ـ   - 33 ــلت ادعاءات نقل أـس ــألة تبعث على القلق  تواص ــلحة من غير الدول، وهي مس لحة إلى جهات مس

التحقق   بـشدة. ومع أن األمم المتحدة تأخذ ادعاءات نقل األـسلحة مأخذ الجد، فإنها ليـست في وـضع يمكنها من

 )2006(  1701منها بشــكل مســتقل. وفي حال ثبوت صــحة هذه االدعاءات، فإنها ســتشــكل انتهاكا للقرار 

 (انظر المرفق الثاني).
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كانون األول/ديســمبر، أفادت وســائل اإلعالم أن رئيس أركان جيش الدفاع اإلســرائيلي  25وفي   - 34

ــالمية تعمل على إقامة قواعد أمامية للعمليات في جميع أنحاء المنطقة، يمكنها  ذكر أن جمهورية إيران اإلسـ

ن انطالقا منها هجمات ضـد إـسرائيل بواـسطة فيلق القدس التابع لحرس الثورة اإلـسالمية، أو أن تأمر تشـ  أن

 وكالءها في المنطقة، وال سيما حزب هللا، بالقيام بذلك.

 وتواصل ورود تقارير تفيد بمشاركة حزب هللا في القتال الجاري في الجمهورية العربية السورية.  - 35

ــوريين الذين ألقي القبض عليهم لدخولهم أو محاولتهم دخول لبنان خالفا للقانون  وانخفض عدد   - 36 الس

ــبب عمليات مكافحة التهريب التي نفذها الجيش اللبناني  ــتاء وبسـ ــل الشـ ــا كبيرا خالل فصـ اللبناني انخفاضـ

ر، اعتـقل شــــــباط/فبراي 5وإجراءات مراقـبة الـحدود المتـخذة بتيســـــير من الـمديرـية الـعاـمة لألمن الـعام. وفي 

ــورية.   ــخاص بين لبنان والجمهورية العربية السـ الجيش اللبناني في بعلبك مواطنا لبنانيا بتهمة تهريب األشـ

ية  12وفي حادث منفصـل، اعتقلت قوى األمن الداخلي في عين عرب، ـشرق لبنان،  ـشخصـا يحملون الجنـس

 السورية لدخولهم لبنان بصورة غير قانونية.

شـــباط/فبراير، اعتقلت الســـلطات اللبنانية ثمانية  18شـــرين الثاني/نوفمبر إلى  ت 1وفي الفترة من   - 37

شـخصـا لمغادرتهم البلد في انتهاك للقانون  69أشـخاص بتهمة تهريب األشـخاص بحرا، وألقي القبض على 

اني. وفي  انيين اث 20اللبـن ا اعتقـلت لبـن ام أنـه اـمة لألمن الـع ة الـع ديرـي اني/نوفمبر، أعلـنت الـم نين تشـــــرين الـث

تشـــرين الثاني/نوفمبر، اعتقل الجيش  30وســـوريين اثنين بتهمة تنشـــيط شـــبكة لتهريب األشـــخاص. وفي 

ســـوريا وخمســـة لبنانيين قبالة الســـاحل اللبناني بالقرب من طرابلس، شـــمال لبنان، لمحاولتهم  34اللبناني  

ـنت الـمديرـية الـعاـمة لألمن الـعام ـكانون األول/ديســـــمبر، أعل 9مـغادرة البـلد في انتـهاك للـقانون اللبـناني. وفي 

 أنها اعتقلت أربعة أشخاص بتهمة تهريب أشخاص إلى خارج لبنان.

واســـــتمر تقديم الدعم الدولي للوكاالت المعنية بأمن الحدود، بما في ذلك التدريب وتوفير المعدات   - 38

ــمالية والواليات لوحدات الحدود البرية من قبل ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا الع ظمى وأيرلندا الش

 المتحدة األمريكية. وظلت عمليات االنتشار األمني على امتداد الحدود الشرقية دون تغيير.

وتواصــــــلت عملـيات مـكافـحة اإلرـهاب ومـكافـحة االتـجار التي ينـفذـها الجيش اللبـناني في المـناطق    - 39

ــرطة لعمليا ــوريين  الحدودية، حيث وردت تقارير تفيد بتنفيذ الشـ ــتيطان الالجئين السـ ت مداهمة لمناطق اسـ

ة الســـــورـية. وفي   غير ة في رـياق وبعلـبك وعلى طول ـحدود القصـــــر مع الجمهورـية العربـي  9الرســـــمـي

شـباط/فبراير، قتل في الهرمل، شـرق لبنان، ثالثة جنود وأصـيب ثالثة آخرون بجراح خالل عملية لمكافحة 

  المهاجمين وألقي القبض على شخص واحد. االتجار نفذها الجيش اللبناني. وقتل أحد
  

 األلغام األرضية والقنابل العنقودية  - هاء  

 455قامت الوحدات العســكرية الخاصــة بإزالة األلغام التابعة للقوة المؤقتة بتطهير مســاحة تبلغ   - 40

دمير  11 ام وبـت ا من األلـغ ات  393مترا مربـع ة عملـي ــادا لألفراد في منطـق ا مضـــ القوة. وأجرت دائرة لغـم

اط تحقق وتقييم للمواقع، بما في ذلك إجراء زيارات للقوة المؤقتة لرصـد  78اإلجراءات المتعلقة باأللغام   نـش

المـخاطر ألـجل موظفي األمم المتـحدة. وفي   30ضــــــمان الجودة، ونظـمت ثالث دورات ـتدريبـية للتوعـية ـب

م مع حكومة لبنان بشـــــأن تقديم المســـــاعدة إلى المركز  كانون الـثاني/يـناير، وقـعت القوة المؤقـتة مذكرة تفاه
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كانون الثاني/يناير  30اللبـناني لألعـمال المتعلـقة باأللغام فيما يتعلق بأنشـــــطة إزالة األلغام اإلنســـــانية حتى  

2021. 
  

 ترسيم الحدود  - واو  

ــيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية ال  - 41 ــوب تعيين أو ترسـ ــورية. ولم لم يحرز أي تقدم صـ سـ

ــورية   ــبعا. ولم ترد بعد ردود من الجمهورية العربية الس ــألة منطقة مزارع ش يحرز أي تقدم فيما يتعلق بمس

تشــرين  30وإســرائيل بشــأن التحديد المؤقت لمنطقة مزارع شــبعا على النحو المقترح في تقريري المؤرخ 

 ، المرفق).(S/2007/641 )2006( 1701عن تنفيذ القرار  2007أكتوبر األول/

 ولم يحرز أي تقدم نحو تسوية المنازعة البحرية القائمة بين لبنان وإسرائيل.  - 42
  

 االستقرار السياسي والمؤسسي  - زاي  

ــتمرار   - 43 ــعبية في جميع أنحاء البالد، عين الرئيس عون، في  في ظل اســ كانون    19االحتجاجات الشــ

وزير التعليم الســابق، حســن دياب، رئيســا للوزراء عقب اســتقالة رئيس الوزراء ســعد   2019األول/ديســمبر 

،  S/2019/889تشرين األول/أكتوبر، على النحو المشار إليه في تقريري السابق (   29الحريري وحكومته في  

 .) 63الفقرة 

 69وخالل المشــاورات النيابية الرســمية اإللزامية التي أجراها الرئيس، حصــل الســيد دياب على   - 44

صــوتا ســنيا، بدعم من حركة أمل، والتيار   27أصــوات من أصــل  6صــوتا، منها  128صــوتا من أصــل 

وتيـار المردة، وحلفـائهم. وأعلن تيـار المســـــتقبـل، وحزب الكتـائـب، والقوات الوطني الحر، وحزب هللا، 

ــيح، أكد رئيس الوزراء   ــتراكي االنضــمام إلى المعارضــة. وبعد قبول الترش اللبنانية، والحزب التقدمي االش

 .“منع االنهيار واستعادة الثقة والحفاظ على الوحدة الوطنية”المكلف على أهمية التركيز على 

ــمبر  11ي وف  - 45 ــة 2019كانون األول/ديسـ ، التأمت مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس برئاسـ

مشــتركة من فرنســا واألمم المتحدة. وشــددت المجموعة على أهمية الحفاظ على اســتقرار لبنان، فدعت إلى 

ها جميع تشــكيل حكومة فعالة وذات مصــداقية على وجه الســرعة قادرة على تلبية التطلعات التي أعرب عن

ــديد على الحاجة الملحة إلى  ــتعدادها لدعم لبنان، مع التش اللبنانيين. وأكدت المجموعة من جديد التزامها واس

اعتماد حزمة هامة وموثوقة وشـاملة من اإلصـالحات االقتصـادية على مسـتوى السـياسـات السـتعادة توازن  

 الميزانية واالستقرار المالي.

ر، وقع الرئيس مرســــوم تنصـــــيب حكوـمة رئيس الوزراء المكلف دـياب  ـكانون الـثاني/يـناي   21وفي   - 46

في المائة   30عضــوا في الحكومة الســابقة). وألول مرة، بلغ تمثيل المرأة   30عضــوا (مقابل   20المؤلفة من  

وزيرات، بما في ذلك تعيين نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للدفاع للمرة األولى (وتلك أيضـا سـابقة   بتعيين سـت 

لمنطـقة العربـية) ووزيرة للـعدل. واســــتبـعدت الحكوـمة الـجدـيدة أعضـــــاء مجلس النواب الـحاليين ووزراء  في ا 

 الحكومة السابقة. 

شــــباط/فبراير، وافق مجلس الوزراء الجديد على بيانه الوزاري الذي كررت الحكومة فيه  6وفي   - 47

وســــــياســـــة الـنأي ـبالنفس. وأعلـنت  )2006( 1701ـتأكـيد تقـيد لبـنان ـبالتزاـماـته اـلدولـية، بـما في ذـلك القرار 

الحكومة أيضــا التزامها بتلبية مطالب الشــعب، بما في ذلك من خالل اإلصــالحات االقتصــادية والقضــائية، 
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لت الحكومة الجديدة ثقة ـشباط/فبراير، نا 11ومكافحة الفـساد، واالعتراف بالحق في االحتجاج الـسلمي. وفي 

ــأغلبية  من النواب الحاضرين. وامتنع عضو واحد عن التصويت،  84صوتا من أصل   63مجلس النواب بـ

 13عضـــوا. وإثر االجتماع األول لمجلس الوزراء في   44عضـــوا ضـــد منح الثقة، وتغيب   20وصـــوت 

ي حالة إجرائها تحت إشـراف الحكومة شـباط/فبراير، تعهد جميع الوزراء بعدم الترشـح لالنتخابات النيابية ف

الحالية. وتعهدوا أيـضا بالتـصريح بجميع مـصالحهم المالية الـشخـصية لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي 

 تعتزم الحكومة إنشاءها على سبيل األولوية.

ــم  - 48 ــوابط مالية رسـ ــادية. وفي غياب ضـ ــل تدهور األحوال المالية واالجتماعية االقتصـ ية،  وتواصـ

دوالر في  100خفضـــت بعض البنوك الحد األقصـــى للمبالغ الممكن ســـحبها بدوالر الواليات المتحدة إلى  

األسـبوع. وازداد الضـغط على سـعر الصـرف الرسـمي الثابت لليرة اللبنانية مقابل الدوالر، حيث انخفضـت 

الر، مقابل السـعر الرسـمي ليرة لبنانية للدو 2 500نظام سـعر الصـرف غير الرسـمي لتبلغ   قيمة الليرة في

ــنيف االئتماني  1 507المحدد في ــا وكالتا التصـ ــت من جديد أيضـ ــتاندرد آند بورز”ليرات. وخفضـ  و “سـ

 تصنيف البلد االئتماني السيادي، وتصنيف ثالثة من أكبر مصارفها إلى فئة التخلف عن السداد. “موديز”

ــات التجارية   - 49 ــس ــيولة وتعليق خطوط االئتمان، واجهت المؤس ــه، ونظرا لنقص الس وفي الوقت نفس

ر األموال صـــعوبة متزايدة في تأمين مدفوعات الواردات. واعتمد مصـــرف لبنان المركزي آلية لتنظيم توفي

تقصـائية  31لضـمان تغطية الواردات من الوقود والدواء والقمح. وفي  ة اـس كانون الثاني/يناير، قدرت دراـس

ة إنفوبرو ( ـس وق، أن ما ال يقل عن InfoProأجرتها مؤـس ة الـس ة لبنانية لدراـس ـس في المائة  12)، وهي مؤـس

، وتقلص حجم العمالة بما قدره 2019كتوبر جميع الـشركات اللبنانية أوقفت عملياتها منذ تـشرين األول/أ  من

ــســـات المرتبات بأكثر من   50وظيفة، وخفضـــت  220 000 في المائة. وأعلنت  40في المائة من المؤسـ

ة في  انـي ة المســـــتهـلك اللبـن اـي ة حـم أكثر  20جمعـي ان ـب د ارتفـعت في لبـن ار ـق اير أن األســــــع اني/يـن انون الـث ـك

ــابق  40  من ــهر الثالثة السـ ــتويات الفقر قد ترتفع في المائة في األشـ ة. وأفاد البنك الدولي في توقعاته أن مسـ

 في المائة إذا استمرت الحالة االقتصادية في التدهور. 50إلى أكثر من  30  من

ام  27وفي   - 50 ة لـع دوـل ة اـل اير، وافق مجلس النواب على ميزانـي اني/يـن انون الـث ا 2020ـك دمتـه ا ـق ، كـم

ضــمن اإلطار الزمني المنصــوص عليه في الدســتور. واعتمدت حكومة رئيس الوزراء الســابق الحريري، 

 من النواب الحاضرين. 76من أصل  49في المائة، بأغلبية  7الميزانية، بعجز قدره 

اركة أعداد   - 51 دة في جميع أنحاء البلد بمـش وحتى أواخر تـشرين الثاني/نوفمبر، نظمت مظاهرات حاـش

ســية وأمام مؤســســات الدولة والمؤســســات العامة المملوكة كبيرة من الشــباب والطالب في الســاحات الرئي

للدولة، وبصـورة متزايدة في المصـارف. وكانت التجمعات سـلمية بوجه عام. غير أن نصـب الحواجز على 

 الطرق أثار توترات بين المتظاهرين والمواطنين اآلخرين.

جاج في الشـــوارع للدعوة إلى وعلى امتداد الفترة المشـــمولة بالتقرير، واصـــل المتظاهرون االحت  - 52

ــين إدارة  ــاد، وتحسـ ــاءلة عن الفسـ ــيد، والمسـ ــالحات عادلة، وإقامة حكم رشـ تغيير الحكومة، وإجراء إصـ

 االقتصاد، وإنهاء الوصاية الطائفية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ــية   - 53 ــياس ــرائح ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب الس غير التقليدية وقام المواطنون من جميع الش

بتنسـيق األنشـطة من خالل المنتديات المحلية ووسـائل التواصـل االجتماعي. واضـطلعت النسـاء بدور قيادي 

ــاء البارز في حركة االحتجاجات  في التخفيف من حدة التوترات والحفاظ على الالعنف. وقد أدى دور النســ
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مستوى التمثيل السياسي، والمساواة في الحقوق  إلى تعزيز مطالب االرتقاء بحقوق المرأة، بما في ذلك زيادة  

 المتصلة بالجنسية، وتوحيد قانون األحوال الشخصية، وتعزيز سبل الحماية من التحرش والعنف الجنسيين.

د  - 54 ام بعـي ة لألمن الـع اـم ة الـع ديرـي داخلي والـم اني وقوى األمن اـل دأ التنســـــيق بين الجيش اللبـن دء  وـب ـب

ــيما إعادة فتح الطرق، في االحتجاجات. فتولى الجيش ج ــتجابة األمنية، وال سـ زءا كبيرا من إجراءات االسـ

حين عملت قوى األمن الداخلي في وســط بيروت، وال ســيما في المصــارف. وأدى نشــر الجيش اللبناني من 

 أجل إعادة فتح الطرق إلى اشتباكات محدودة.

ه  12وفي   - 55 اني/نوفمبر، لقي أـحد المتـظاهرين حتـف ه أـحد أفراد  تشـــــرين الـث ار علـي بـعد أن أطلق الـن

تحاول ســد طريق في خلدة، جنوب بيروت. وأصــدر   الجيش اللبناني، عندما كانت مجموعة من المتظاهرين

تشـــــرين الـثاني/نوفمبر،  21الجيش اللبـناني بـياـنا في تـلك الليـلة أشـــــار فـيه إلى اعتـقال الجـندي المتهم. وفي 

 تهمة القتل العمد.مدع عام عسكري إلى الجندي ورئيسه  وجه

تشـــرين الثاني/نوفمبر، عطل آالف المتظاهرين عقد جلســـة لمجلس النواب مخصـــصـــة   19وفي   - 56

السـتعراض مشـاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفسـاد، ومحكمة خاصـة للجرائم المالية، والعفو العام، وانتخاب 

التي تأجلت في نهاية المطاف بسـبب أعضـاء اللجان النيابية. وقاطع عدة أعضـاء في مجلس النواب الجلسـة 

 عدم اكتمال النصاب القانوني.

وفي أواخر تشـرين الثاني/نوفمبر، ازداد العنف في الشـوارع وتصـاعد تسـييس حركات االحتجاج   - 57

تشـــــرين  25و  24بعض الـحاالت، وزادت أعـمال ـهدم خـيام االحتـجاج واســـــتـهداف اإلعالميين. وفي  في

ــتبك مؤيدو حركة أمل وحزب  ــية في جميع أنحاء لبنان. واش ــد المتظاهرون الطرق الرئيس الثاني/نوفمبر، س

هللا في وســـــط بيروت مع المتـظاهرين ومع مؤـيدي رئيس الوزراء الحريري المكلف بتصـــــريف األعـمال. 

  وتدخل الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب للفصل بين الجماعات.

ام أـحد المتـظاهرين، في طرابلس، وهو يـحاول اقتـحام مكـتب تشـــــرين  26وفي   - 58 اني/نوفمبر، ـق الـث

التيار الوطني الحر بإلقاء قنبلة يدوية على أفراد الجيش اللبناني، ولكنها لم تنفجر. وفي اليوم نفســه، اشــتبك 

 26 مؤيدو حزبي ســبعة والتيار الوطني الحر بالقرب من القصــر الجمهوري في بعبدا، شــرق بيروت. وفي

تباكات بين مؤيدي حركة أمل وحزب القوات  رين الثاني/نوفمبر أيضـا، انتـشر الجيش اللبناني إلنهاء االـش تـش

اللبـنانـية في الشــــــياح، جنوب بيروت، وبين مؤيدي حزب هللا وحركة أمل والمتظاهرين المحليين في بعلبك. 

 عن رفض الفتنة الطائفية.وقادت نساء مسلمات ومسيحيات مسيرة سلمية في اليوم التالي تعبيرا 

ــتبك المتظاهرون وقوى األمن في جميع أنحاء لبنان.  15و  14وفي   - 59 ــمبر، اشــ كانون األول/ديســ

وـسافر العديد من المتظاهرين من طرابلس وأماكن أخرى للمـشاركة في مظاهرات بيروت. واـستخدم حراس  

تظاهرين الذين حاولوا دخول منطقة مجلس مجلس النواب وقوى األمن الداخلي الغاز المسيل للدموع ضد الم

مهاجمون في عكار، ـشمال لبنان، بتخريب مكتبي التيار الوطني  كانون األول/ديـسمبر، قام  15النواب. وفي 

 الحر وتيار المستقبل.

كانون األول/ديســـمبر، أمرت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصـــريف األعمال،   15وفي   - 60

ــن، بإجراء ريا ــا في بيانها المتظاهرين إلى   الحسـ التنبه ”تحقيق في أعمال قوى األمن الداخلي. ودعت أيضـ

وجود جهات تحاول اسـتغالل احتجاجاتهم المحقة أو التصـدي لها بهدف الوصـول الى صـدام بينهم وبين   من

 .“القوى األمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية
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، اشــتبك أثناء احتجاجات ســلمية، نظمت ضــد تعيين 2019كانون األول/ديســمبر  20و  19وفي   - 61

ــابق الحريري   ــيد دياب ومفتي لبنان، مؤيدو رئيس الوزراء الس ــا للوزراء أمام منزلي الس حســن دياب رئيس

ى التزام وقوى األمن في معاقل الســــنة في بيروت، على الرغم من دعوات الســــيد الحريري المتظاهرين إل

 الهدوء ومغادرة الشوارع.

، واشــتبكوا مع شــرطة  “ أســبوع الغضــب ” ، دعا المتظاهرون إلى 2020كانون الثاني/يناير   14وفي   - 62

ــتعمال القوة إلى مجمع البنك. وردت   ــغب خارج مصــرف لبنان المركزي عندما حاولوا الدخول باس مكافحة الش

ــرطة مكافحة الشــــغب على رميها باأللعاب النار  ــيل للدموع والرصــــاص  شــ ية والحجارة بإطالق الغاز المســ

المطاطي لتفريق المتظاهرين. وتعرضت المصارف التجارية المجاورة للتخريب. وأصدرت قوى األمن الداخلي  

مشـتبها فيهم. وفي اليوم التالي، اشـتبك المتظاهرون    59ضـابطا وإلى احتجاز   49بيانا أشـارت فيه إلى إصـابة 

ــر المحتجزين للمطالبة باإلفراج عنهم. وتجمع  وقوى األمن خارج م  ــرطة في بيروت حيث تجمعت أســ قر الشــ

صـحفيون خارج وزارة الداخلية والبلديات لالحتجاج على العنف الذي ترتكبه قوى األمن ضـد اإلعالميين. وبعد  

ة ت  من   أن لـفت ـكل  ات في حكوـم دـي ة والبـل داخلـي ان، ووزيرة اـل اد عثـم داخلي، عـم صــــريف  رئيس قوى األمن اـل

األعـمال، االنتـباه إلى تزاـيد أعـمال العنف والتخرـيب التي تـقدم عليـها بعض الجـماـعات بين المتـظاهرين، أعلـنا عن 

  .التعبير  قوى األمن التي أفادا بأن أفرادها منهكون، وأكدا من جديد احترامهما للحق في حرية  تحمل مسؤولية رد 

ـ  19و  18وفي   - 63 ــفرت اـش ــع بين كانون الثاني/يناير، أس تباكات اندلعت في بيروت على نطاق واس

شــــخص، وفقا  500مجموعات من المتظاهرين وقوى األمن بالقرب من مجلس النواب عن إصــــابة نحو 

من أفرادها وعن احتجاز  142للصـــليب األحمر اللبناني. وأفادت قوى األمن الداخلي عن إصـــابة أكثر من 

المياه والغاز المسـيل للدموع والرصـاص المطاطي على  مشـتبها فيهم. واسـتخدمت قوى األمن خراطيم 45

كانون الثاني/يناير، دعت مفوضـية األمم المتحدة لحقوق    21مسـافة قريبة لتفريق الحشـود. وفي بيان مؤرخ 

اإلنســان إلى وقف التصــعيد، ودعت الســلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشــاملة ومســتقلة وشــفافة ونزيهة 

ــارت المفوضــية إلى االلتزام الذي يقع على عاتق  االنتهاكات   في ــتخدام القوة. وأش المزعوم ارتكابها عند اس

موظفي إنفاذ القوانين بالتقيد بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باسـتخدام القوة، وال سـيما مبدأي المشـروعية  

لي بضـــبط النفس عند مواجهة والتناســـب، مرحبة ببيان رئيس قوى األمن الداخلي الذي اعترف بأهمية التح

المتظاهرين العنيفين وضــرورة حماية الصــحفيين والمتظاهرين الســلميين. وشــددت المفوضــية أيضــا على 

  الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير.

كانون الثاني/يناير، وعقب اجتماع أمني برئاـسة رئيس الجمهورية، أصدر مكتب الرئيس  20وفي   - 64

، مشيرا إلى “التمييز بين المتظاهرين الـسلميين وأولئك الذين يقومون بأعمال ـشغب”فيه على أهمية  بيانا ـشدد

ه  ة  ”أـن اـم داء على األمالك الـع ة المتظـاهرين الســـــلميين ومنع االعـت اـي ة لحـم تقرر اتخـاذ اإلجراءات الالزـم

  .“والخاصة، وردع المجموعات التخريبية

كانون الثاني/يناير.   21اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في   وتحسبا لإلعالن عن تشكيل حكومة،  - 65

شــباط/فبراير، ســعى المتظاهرون إلى منع البرلمان من االجتماع إلجراء التصــويت المقرر على  11وفي 

  منح الثقة للحكومة الجديدة.

ــرين األول/أكتوبر  17وخالل الفترة الممتدة من   - 66 ــباط/فبراير  18إلى  2019تشــ لغ  ، أب2020شــ

ــابة  ــليب األحمر اللبناني عن إصــ ــيب  4 191الصــ ــرين   2  064مدنيّا بجروح أُصــ ــهر تشــ منهم في شــ
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األول/أكتوبر وحده. وقيل إن عشـرة أشـخاص لقوا حتفهم كنتيجة مباشـرة أو غير مباشـرة للمظاهرات. وأبلغ  

فردا   782إصــابة فردا من أفراده، في حين أبلغت قوى األمن الداخلي عن  311الجيش اللبناني عن إصــابة 

  .أفرادها  من

تشــرين الثاني/نوفمبر، انتخبت الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق اإلنســان الجديدة المتضــمنة  14وفي   - 67

ــتضــطلع لجنة الوقاية من التعذيب، في جملة  ــها وأعضــاء مكتب الهيئة. وس لجنة الوقاية من التعذيب، رئيس

لتي يـطاـلب ـبإنشـــــائـها البروتوكول االختـياري التـفاقـية مـناهضـــــة أمور، ـبدور اآللـية الوطنـية لمنع التـعذـيب ا

التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة. وحتى اآلن، لم يُرصــد 

  .2020تمويل للهيئة في ميزانية الدولة لعام  أي

ــمبر، كان  31وفي   - 68 لين لدى من الالجئين وم 932 619كانون األول/ديسـ ــجَّ ــي اللجوء مسـ لتمسـ

الجئا  914 648مفوضـية األمم المتحدة لشـؤون الالجئين (مفوضـية شـؤون الالجئين) في لبنان، من بينهم  

الجـئا وطالب لجوء من جنســـــيات أخرى. وفي ظل وقف الحكومة تســـــجيل الجئين  17 971ســـــوريا و 

العدد الفعلي للســوريين الموجودين  ، ال يُعرف2015ســوريين جدد لدى مفوضــية شــؤون الالجئين منذ عام 

 1,5في لبـنان اـلذين يحـتاجون إلى حـماـية دولـية. وتـقّدر الحكوـمة أن ـعدد الالجئين الســـــوريين في لبـنان يبلغ 

مليون. ووفقا لمفوـضية ـشؤون الالجئين، يرجع الـسبب الرئيـسي الـستمرار انخفاض عدد الالجئين الـسوريين 

لين إلى الوفيات الطبيعية، والرحيل إلى أماكن أخرى، وإعادة التوطين، وحاالت العودة الطوعية إلى  المســـجَّ

  الجمهورية العربية السورية.

ة شـــــؤون الالجئين بعودة حوالي   - 69 د علـمت مفوضــــــي ة  24 100وـق ة العربـي الجئ إلى الجمهورـي

ــ 2019السورية في عام  شمل هذا . و2018حالة عودة عِلمت بها المفوضية في عام  16 700، مقارنة بـ

ا بتيسـير  8 827الجئ عادوا بمفردهم و  15 000العدد أكثر من  الجئا عادوا في مجموعات، وذلك أسـاسـً

اير  اـمة لألمن الـعام. وفي ـكانون الـثاني/يـن الجئ بمفردهم إلى  1 200، ـعاد حوالي 2020من الـمديرـية الـع

كرها الالجئون جمع الشـمل مع أفراد الجمهورية العربية السـورية. وتشـمل األسـباب الرئيسـية للعودة التي ذ

الجمهورية العربية الســورية، وتحســن األوضــاع األمنية في أماكن عودتهم، وتردي أوضــاعهم  أســرهم في

  االجتماعية واالقتصادية في لبنان.

اتخاذ اإلجراءات والوســائل المتاحة ”  وأعربت حكومة دياب في بيانها الوزاري عن التزامها بـــــــ   - 70

ل كلـفة  لحض المجتمع اـلدولي من أـجل عودة آمـنة وكريـمة للـنازحين إلى بالدهم والمســـــاهـمة أكثر في تحمـّ

  .“أعبائهم التي تتحملها الدولة

واسـتمرت عمليات ترحيل السـوريين الذين دخلوا إلى لبنان أو عادوا إليه بصـورة غير قانونية بعد   - 71

واـصل األمم المتحدة التـشديد على أهمية تطبيق ، دون مراعاة لألـصول القانونية. وت2019نيـسان/أبريل  24

  الضمانات اإلجرائية التي ينص عليها القانون اللبناني لضمان تقيد البلد بالتزامه بمبدأ عدم اإلعادة القسرية.

ــمبر، بلغت الموارد المتاحة   31وفي   - 72 بليون دوالر، دفعت الجهات المانحة  1,8كانون األول/ديســ

ل مبلغ ـقدره 2019ـها في ـعام بليون دوالر من 1,52 . ووصـــــل 2018مليون دوالر من ـعام  270، وُرحـِّ

مليون دوالر. ووصــلت  523وما بعده إلى  2020حجم التمويل الذي التزمت الجهات المانحة بتقديمه لعام 

في المائة، حيث وصــل حجم الموارد  55) إلى 2020-2017نســبة تمويل خطة لبنان لالســتجابة لألزمة (

ــل المبلغ اإلجمالي المطلوب في النداء البالغ  1,43إلى   المتاحة بليون دوالر،    2,62بليون دوالر، من أصــ
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مليون دوالر من المبالغ   200و    2019بليون دوالر من المبالغ الواردة في عام   1,23وتشمل تلك الموارد  

  .2018عام  المرّحلة من

الفلســطينيين أيضــا بســبب تدهور الحالة  وقد ســاءت األوضــاع اإلنســانية في مخيمات الالجئين  - 73

االقتصـادية في البلد. وفي دعوة إلى تنفيذ عاجل لخطة طوارئ إلغاثة الالجئين، تظاهر الجئون فلسـطينيون 

بالقرب من مرافق وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين في الشــرق األدنى (األونروا) 

ويات معيشــتهم وتزايد عجزهم عن تلبية احتياجاتهم األســاســية. ومع أن األونروا للفت االنتباه إلى تدني مســت

كانون  29واصـــلت عملياتها األســـاســـية، فهي تحتاج إلى تمويل تكميلي ألي خطة طوارئ لإلغاثة. وفي 

يات الثاني/يناير، تظاهر الالجئون الفلسطينيون في المخيمات في جميع أنحاء البلد ضد الخطة المقترحة للوال

. وأغلقت “الســالم من أجل الرخاء: رؤية لتحســين حياة الشــعبين الفلســطيني واإلســرائيلي”المتحدة المعنونة  

  جميع منشآت األونروا في ذلك اليوم.
    

  أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان   -   ثالثا   

الرامية إلى الوقاية من المخاطر والتخفيف  رفعت القوة المؤقتة من مســـتوى خططها األمنية وتدابيرها   - 74

منها، بالتنســــيق الوثيق مع الســــلطات اللبنانية، وذلك مراعاة للتطورات المحلية واإلقليمية. وفي أعقاب الهجوم  

تشـــرين الثاني/نوفمبر، نُصـــح   25الذي شـــنه معارضـــون للمتظاهرين على المتظاهرين في مدينة صـــور في 

ــكري للخطة األمنية للقوة   موظفو األمم المتحدة بتفادي  ــتوى الدعم العسـ ــرورية، وُرفع مسـ التحركات غير الضـ

المؤقتة للـسماح بإخراج الموظفين من ـصور إذا اقتـضى األمر. وقد أعاقت تحركات أفراد القوة المؤقتة الحواجُز  

ــي الذي يربط منطقة عمليات الق  ــريع الرئيســ وة المؤقتة  التي أقيمت على الطرق، بما في ذلك على الطريق الســ

  .ببيروت 

وظلت التدابير األمنية الصـارمة سـارية في منطقة العرقوب (القطاع الشـرقي)، وشـملت االسـتعانة   - 75

بعثة  51بمجموعة مرافقة مـسلحة أثناء التنقالت الرـسمية لموظفي األمم المتحدة. ويـسرت القوة المؤقتة إيفاد 

  العرقوب.تضم أعضاء فريق األمم المتحدة القطري إلى منطقة 

آب/أغسطس   4وال تزال األمم المتحدة تتابع مع السلطات اللبنانية مالبسات الحادثة التي وقعت في    - 76

في قرـية مـجدل زون (القـطاع الغربي) التي ـهاجم فيـها أفراد مســـــلحون دورـية ـتابـعة للقوة المؤقـتة،  2018

). 16 ، الفقرةS/2018/1029( 2018تشـــــرين الـثاني/نوفمبر  15على النحو المبين في تقريري المؤرخ 

ــابقين ( د 24 ة، الفقرS/2019/889؛ و 20، الفقرة S/2019/237وعلى النحو المبين في تقريرين ســـ ) ـق

زّودت القوة المؤقتة الســلطاِت اللبنانية بمعلومات تســاعدها على تحديد هوية الجناة. ورغم اســتمرار التفاعل 

  مع السلطات اللبنانية، لم تُبلَّغ األمم المتحدة حتى هذا التاريخ برفع أي دعوى جنائية لتقديم الجناة إلى العدالة. 

عاوى المرفوعة أمام المحاكم العسـكرية اللبنانية ضـد أشـخاص  وواصـلت القوة المؤقتة رصـد سـير الد   - 77

ــتبه في ضــلوعهم في التخطيط لشــن هجمات خطيرة على البعثة أو في ارتكابهم تلك الهجمات. وفي الدعوى   يُش

ــد القوة المؤقتة في عام  ــادر فيها أحُد 2008المتعلقة بمحاولة تنفيذ هجوم خطير ضـ ، التي طعن في الحكم الصـ

كــانون الثــاني/ينــاير إلى   7ربعــة المــدانين، أُرجئــت الجلســــــة التي كــان من المقرر ُعقــدهــا في الجنــاة األ 

على أحد المشـــتبه فيهم في إطار القضـــايا الثالث    2019آذار/مارس   3آذار/مارس. وبعد إلقاء القبض في   10

ة في  نـّت على القوة المؤقـت الهجـمات الخطيرة التي شــــُ ة ـب ايو و  27المتعلـق ار/ـم ه و ت  26 أـي انون    9  موز/يولـي ـك
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التي قُتل  1980، ال تزال التحقيقات جارية تحت إـشراف قاضي التحقيق. وفي قضية عام 2011األول/ديـسمبر 

ــالم األيرلنديين التابعين للقوة المؤقتة وأصــيب آخر بجروح جراء إطالق النار عليهم،   فيها فردان من حفظة الس

  .آذار/مارس   9لمقرر عقد الجلسة التالية في كانون الثاني/يناير ومن ا   29عقدت جلسة في 
    

  انتشار قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان   -  رابعا   

من األفراد العســـكريين، من   10 368شـــباط/فبراير، كان قوام القوة المؤقتة يتألف من  18حتى   - 78

ــاهماً بقوات؛ و  45في المائة)، من  5,5امرأة ( 571بينهم   امرأة  87وليا، من بينهم  موظفا د  233بلداً مس

في الـماـئة). وـكان قوام القوة  27,1امرأة ( 157موظـفا ـمدنـيا وطنـيا، من بينهم  580في الـماـئة)؛ و  37,3(

فرداً من األفراد العســــكريين   854ســــفن، وطائرتَي هليكوبتر، و  6البحرية التابعة للقوة المؤقتة مؤلفاً من 

مراقباً عســكرياً   53في المائة). وإضــافةً إلى ذلك، يعمل  4,0مرأة (ا 34التابعين للقوة البحرية، من بينهم  

ة، من بينهم  دـن ة الـه دة لمراقـب ة األمم المتـح ابعين لهيـئ ــاء ( 6ـت دى فريق المراقبين  11,3نســـ ة)، ـل اـئ في الـم

لبنان، ويخضـــعون لإلشـــراف العملياتي للقوة المؤقتة. وتعمل المرأة األعلى رتبة في صـــفوف األفراد  في

  .2-ريين برتبة مقّدم؛ أما المرأة األعلى رتبة في صفوف األفراد المدنيين فهي تعمل برتبة مدالعسك

وواصـلت القوة المؤقتة توسـيع نطاق المشـروع التجريبي للنظام الشـامل لتقييم األداء، ليشـمل ما يلي:    - 79

ومؤســــســــات فـعاـلة وـخاضـــــعة للمســــاءـلة  إدارة النزاـعات؛ (ب) والردع وتخفيف التوتر والحـماـية؛ (ج)   (أ) 

ــيع نطاق المنصــات    في  ــينات يتعين إدخالها على العمليات، وواصــلت توس الجنوب. وحددت القوة المؤقتة تحس

الشاملة لبيانات نظم المعلومات الجغرافية التي تستخدمها مما يتيح جمع بيانات إضافية لدعم تحليل األداء وتيسير  

مســتنيرة. ومن المتوقع أن يكون النظام الشــامل لتقييم األداء مالئما للغرض المنشــود  اتخاذ قيادة البعثة لقرارات 

ــبح اإلبالغ إلزاميا اعتبارا من تموز/يوليه  ــد بعد ذلك عمليات التخطيط  2020منه عندما يصــ ــيرشــ ، وهو ســ

  .2022يونيه حزيران/   30إلى   2021تموز/يوليه   1المؤقتة للفترة من ميزانية القوة  للميزانية، اعتبارا من 

كرية التابعة لها  12، قيّمت القوة المؤقتة )2018( 2436وعمال بالقرار   - 80 وحدة من الوحدات العـس

لتحديد مـستواها اللوجـستي   2019وـسفينتين خالل الفترة من تـشرين األول/أكتوبر إلى كانون األول/ديـسمبر 

دريبها وتأهبها للعمليات. وخلص التقييم إلى أن مسـتوى التأهب العملياتي لسـت وحدات وسـفينتَين ُمرض.  وت

ــيما في البنى التحتية والجوانب  ــكرية نقائص طفيفة، ال سـ ــت وحدات عسـ في حين خلص التقييم أن لدى سـ

  اللوجستية، تجري معالجتها حاليا.

ــيا مع التزام مبادرة العمل من أجل  - 81 حفظ الســـالم بتحســـين أمن حفظة الســـالم وخطة العمل  وتمشـ

 موقعا على طول الخط األزرق في كانون 19لتحـسين أمن حفظة الـسالم، ـشرعت القوة المؤقتة في تحـصين 

ــاتها وإجراء دورات تدريبية لتعزيز الوعي األمني لدى حفظة  ــياسـ ــل البعثة تكييف سـ الثاني/يناير. وتواصـ

الم ومعرفتهم بالمواقع ال ة في منطقة العمليات، وتعزيز الدعم المتبادل والتكامل بين عناصـر القوةالـس اـس  حـس

  المؤقتة.
    

  السلوك واالنضباط   -   خامسا   

ــؤون لبنان (مكتب المنســق    - 82 لم ترد إلى القوة المؤقتة أو إلى مكتب منســق األمم المتحدة الخاص لش

الل الفترة المشـمولة بالتقرير. واسـتعرضـت  الخاص) أي ادعاءات تتعلق باالسـتغالل واالنتهاك الجنسـيين خ
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البعثتان اآللية الوقائية المتعلقة باالـستغالل واالعتداء الجنـسيين لزيادة جهود التوعية فيما يتعلق بـسياـسة األمم 

ــيين بين األفراد المدنيين والعســكريين، وبين  ــتغالل واالنتهاك الجنس ــامح إطالقا إزاء االس المتحدة بعدم التس

محليين. وواصـلت البعثتان تعزيز التدابير الرامية إلى منع االسـتغالل واالنتهاك الجنسـيين، وتقييم السـكان ال

المخاطر المتصـلة بأثر التغييرات التي طرأت على البيئة االقتصـادية في لبنان. وتواصـل تقديم إحاطات إلى 

السـلوك واالنضـباط. وواصـلت القوة قادة الوحدات التابعة للقوة المؤقتة بشـأن مسـاءلتهم فيما يتعلق بمسـائل 

المؤقتة ومكتب المنسـق الخاص الترويج لبيئة عمل منتجة تتسـم بالتجانس وشـمول الجميع، مع التركيز على 

  وضع استراتيجية للحماية من التحرش الجنسي وغيره من أشكال سوء السلوك بما في ذلك الغش.
    

  مالحظات   -  سادسا   

 21لحكومة اللبنانية الجديدة، أكرر ما ذكرته في خطابي المؤرخ في ســـــياق الترحيب بتشـــــكيل ا  - 83

كانون الثانييناير بأن األمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء اللبناني ومجلس وزرائه، بما في ذلك 

انَْي دعما للبرنامج اإلصـــالحي في البلد ولتلبية االحتياجات الملحة للشـــعب اللبناني. وإذ أكرر ما ورد في بي

شــــــباط/فبراير، أـحث الحكوـمة على  12ـكانون الـثاني/يـناير و  23مجموـعة اـلدعم اـلدولـية للبـنان المؤرخين 

إدخال اإلـصالحات المطلوبة. وأحث جميع القوى الـسياـسية، في الحكومة والمعارـضة على حد الـسواء، على 

  العمل بشكل جماعي من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها لبنان.

وإلى ـجاـنب ـتأكـيد الحق في التجمع الســـــلمي وفي حرـية التعبير، والـحاـجة إلى حـماـية المـظاهرات    - 84

الســلمية، أود أن أشــيد بالدور القيادي اإليجابي الذي اضــطلع به كل من النســاء والشــباب. وأشــجع الحكومة 

المتعلق  )2000( 1325لقرار اللبـنانـية الـجدـيدة على التعجـيل بتنفـيذ خـطة العـمل الوطنـية للبـلد الـهادـفة لتنفـيذ ا

  بالسالم والمرأة واألمن.

ة    - 85 ال العنف بين المتظـاهرين وقوات األمن. وأـحث الحكوـم االت أعـم د أعرـبت عن قلقي من ـح وـق

األمن إلى احترام القواـعد والمـعايير على حـماـية الحق في التجمع الســـــلمي وفي حرـية التعبير. وأدعو قوات 

الدولية المتعلقة باســتخدام القوة، وال ســيما مبدأي الشــرعية والتناســب، في إطار ســعيها للحفاظ على النظام 

ــة أقصــى درجات ضــبط النفس لضــمان  العام. وأكرر ندائي إلى كل من المتظاهرين وقوات األمن بممارس

يع زعماء المجتمع والزعماء الدينيين إلى دعم الجهود الرامية إلى الطابع الســلمي للمظاهرات. كما أدعو جم

ــلمي للمظاهرات. وأثني على قوات األمن اللتزامها بالتحقيق في االدعاءات المتعلقة  الحفاظ على الطابع السـ

  باالستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات.

واإلقليمي، يظل اسـتمرار التزام جميع  وكما يتضـح من التطورات األخيرة على الصـعيدين المحلي   - 86

ــعر بالقلق من عدم  )2006( 1701الجهات بالقرار  ــتقرار لبنان والمنطقة. وما زلت أش ــمان اس حيويا لض

طرفين على مضـــــاعـفة التنفـيذ الـكاـمل للقرار ومن ـعدم وـفاء لبـنان وإســـــرائـيل بـما التزـما ـبه. وأـحث كال ال

جهودهما الرامية إلى التقيد التام بالقرار، وعلى التحرك بحزم نحو وقف دائم إلطالق النار. وســــتواصــــل  

األمم المتـحدة دعم الجهود الرامـية إلى نزع فتـيل التوتر عن طريق الحوار، والســـــعي إليـجاد فرص مالئـمة 

الكامنة دعماً لوقف دائم إلطالق النار، بسـبل شـتى منها لبناء الثقة، وتهيئة بيئة تفضـي إلى معالجة التظلّمات 

قي الخاص لشؤون لبنان ورئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد القوة.   المساعي الحميدة المستمرة التي يبذلها منّسِ
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وال يزال يـساورني القلق بـشدة من اـستمرار اختراق الطائرات اإلـسرائيلية للمجال الجوي اللبناني،   - 87

ل في ذ بما لك الطائرات المقاتلة، التي تســــبب الضــــيق للمدنيين اللبنانيين. إذ أن عمليات التحليق هذه تشــــّكِ

وللسـيادة اللبنانية. ويسـاورني القلق أيضـا من اسـتمرار احتالل جيش الدفاع  )2006( 1701انتهاكا للقرار 

 1701ال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شــــمال الخط األزرق، في انتهاك للقرار اإلســــرائيلي لشــــم

. وأكرر إدانتي لكل انتهاكات الســــيادة اللبنانية ودعواتي الموجهة إلى إســــرائيل لوقف انتهاكاتها )2006(

ل بســـحب قواتها من قرية شـــمال الغجر والمنطقة المتاخمة لها شـــمال الخط للمجال الجوي اللبناني وللتعجي

  األزرق.

ويشـّكل امتالك أسـلحة غير مأذون بها خارج نطاق سـيطرة الدولة، باعتراف متكرر من حزب هللا    - 88

. وعالوة على )2006( 1701نفســـه وجماعات مســـلحة أخرى غير تابعة للدولة، انتهاكا مســـتمرا للقرار 

ذلك، أدعو حكومة لبنان إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الضــرورية لضــمان التنفيذ الكامل لألحكام ذات الصــلة 

، التي تطالب بنـزع سالح كل الجماعات )2006(  1680و  )2004( 1559اتفاق الطائف والقرارين   من

ــة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة  ــــ ــاك أي أسلحــ ــــ ــون هنــ ــــ المسلحة في لبنان، حتى ال تكــ

ــمان أن تبقى المنطقة الواقعة على طول الخ  غير ــلطتها. وأدعو الجيش اللبناني إلى ضــ ط األزرق خالية ســ

  األسلحة غير المأذون بها وأال تُستخدم للقيام بأنشطة عدائية.  من

ياـستها المتمثلة في النأي بالنفس، بما يتفق مع إعالن بعبدا لعام  - 89  وأدعو حكومة لبنان إلى االلتزام بـس

ــة التي أعيد تأكيدها في البيان الوزاري للحكومة. وأدعو جميع األطر2012 ــياسـ اف اللبنانية إلى ، هذه السـ

ــاركة في النزاع الســــوري وغيره من النزاعات في المنطقة. وأدين أي تنقُّل للمقاتلين ونقٍل  الكّف عن المشــ

  .)2006( 1701السورية في انتهاٍك للقرار  -للعتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية 

بقوةٍ الطرفين اللبناني واإلســرائيلي على التوصــل إلى اتفاق بشــأن نقاط الخالف التي ال وأشــجع   - 90

د التوترات ويـجب  تزال ـقائـمة على طول الخط األزرق. ـفاألعـمال األـحادـية الـجاـنب في تـلك المـناطق تصـــــعـِّ

ــيق التي توفرها القوة المؤقتة، بما في ذلك بإتاحة فر ــال والتنسـ ص لتبادل وجهات تفاديها. وترتيبات االتصـ

النظر بشـكل مفتوح وبنّاء في المنتدى الثالثي، تكتسـي أهمية حاسـمة للتخفيف من حدة الحوادث واالنتهاكات 

والتوترات على طول الخط األزرق ولتفادي تصـعيدها. وأدعو الطرفين إلى االسـتفادة من ترتيبات االتصـال 

  والتنسيق التي توفرها القوة المؤقتة.

حرـية تنـقل القوة المؤقـتة في جميع أنـحاء منطـقة عملـياتـها، بـما في ذـلك على امـتداد الخط وال تزال   - 91

األزرق بكامله، في غاية األهمية. وأدعو الجيش اللبناني وحكومة لبنان إلى تيســير وصــول البعثة إلى جميع 

ا. وأكرر اإلعراب عن قلقي ألن الق ذ واليتـه ا لتنفـي ا الوصـــــول إليـه ة لم تتمكن المواقع التي يلزمـه وة المؤقـت

ة التي وقـعت   من ادـث ا في الـح اتـه اق تحقيـق ال الخط األزرق في ســــــي د في شــــــم الوصـــــول إلى مواقع توـج

، بما في ذلك مواقع جمعية أخضــر بال حدود. ويســاورني القلق أيضــا من أن 2019أيلول/ســبتمبر   1 في

مال الخط األزرق المتصـلة باكتـشاف القوة المؤقتة لم تتمكن بعُد من الوصـول إلى جميع المواقع الموجودة  ـش

. وأحث الحكومــــة اللبنــــانية على )2006( 1701األنفاق التي تعبر الخط األزرق مما يشكل انتهاكا للقرار 

قع على الـجاـنب اللبـناني وعلى التعجـيل بفتح وإنـجاز جميع التحقيـقات الضـــــرورـية فيـما يتعلق ـباألنـفاق التي ت

  اتخاذ تدابير وقائية تحول دون وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل.
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وبعد مرور عام ونصف على الهجوم على حفظة السالم في بلدة مجدل زون، لم تبلّغ األمم المتحدة   - 92

ى الســـــلـطات اللبـنانـية حتى اآلن عن اتـخاذ أي إجراءات جـنائـية بحق المـهاجمين. وأكرر دعوتي الموجـهة إل

للوفاء بالتزامها بكفالة ســـالمة أفراد القوة المؤقتة وعدم إعاقة حرية تنقلهم ومحاســـبة َمن يعتدي على حفظة 

الســالم محاســبة كاملة. وفي هذا الصــدد، تجدر اإلشــارة إلى أن القيود التي فرضــت مؤخرا على حرية تنقل 

شــباط/فبراير، تبعث على القلق وتتطلب  10ي برعشــيت في  القوة المؤقتة، بما في ذلك الحادث الذي وقع ف

  اتخاذ إجراءات متابعة مالئمة.

ؤوليات القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة   - 93 وأرحب بخطة الجيش اللبناني المتعلقة بنقل جزء من مـس

. وأدعو )2019( 2485و  )2018( 2433إلى القوات البحرية اللبنانية، بما يتماشــى مع أحكام القرارين 

المجتمع اـلدولي إلى زـيادة دعـمه المـقّدم في ـهذا الصـــــدد، إذ تـجدر اإلشـــــارة إلى أن إحراز مزـيد من التـقدم 

صــوب تعزيز القدرات البحرية يظل شــرطا مســبقا للتخفيض التدريجي لقوام القوة البحرية. وأشــجع الجيش 

للسـفن التي سـلّمتها إليه القوة المؤقتة. وأرحب أيضـا بإتمام عملية التخطيط   اللبناني على إجراء عمليات تفقّد

لترميم مقر الفوج النموذجي التابع للجيش اللبناني، وأشــــجع الجهات المانحة على تقديم الدعم الالزم إلتاحة 

  نشر الفوج.

ــرق  - 94 ــيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الجيش اللبناني لتأمين الحدود الشـ ية للبنان. وإدراكا ألهمية وأشـ

تراتيجية اإلدارة المتكاملة  مواصـلة الحد من أنـشطة التهريب غير المـشروعة، أـشجع على اإلـسراع بتنفيذ اـس

. وقد أصبحت الحاجة إلى زيادة 2019تشرين األول/أكتوبر  17للحدود التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في  

اللبناني، وقوات األمن الداخلي والمؤســســات األمنية األخرى، أكثر الدعم المقدم من الجهات المانحة للجيش 

إلحاحا من أي وقت مـضى. ويظل تعزيز مؤـسـسات الدولة اللبنانية أمرا أـساـسيا لكفالة االـستقرار. وـستواـصل 

األمم المتحدة تقديم الدعم إلى لبنان في هذا الـصدد، وال ـسيما من حيث بناء قدرات مؤـسـساته األمنية بـصفتها 

  المدافعة الوحيدة عن سيادة البلد.

وأشـــــجع لبـنان وإســـــرائـيل على تـجدـيد الزخم المؤدي لـحل النزاع البحري بينهـما. واألمم المتـحدة   - 95

مســــتعدة لبذل مســــاعيها الحميدة لدعم الطرفين، بناء على طلبهما. وفي الوقت نفســــه، أحث الطرفين على 

  ال تؤدي إلى إثارة توترات.استكشاف واستغالل مواردهما الطبيعية بطريقة 

وفي ضــــوء التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان، من األهمية بمكان أن تبذل الحكومة قصــــارى    - 96

جهدها لتوفير شـبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات األكثر تضـررا، وأن يزيد المجتمع الدولي من دعمه المقّدم 

  ايدة للفئات الضعيفة من السكان اللبنانيين.إلى لبنان للمساعدة في تلبية االحتياجات المتز

وتجدر اإلشـادة بحسـن ضـيافة لبنان لالجئين السـوريين وكرمه تجاههم. وسـتواصـل األمم المتحدة   - 97

دعم لبـنان في ـهذه الجهود، مع الـتأكـيد على أهمـية احترام األصـــــول الـقانونـية الواجـبة وكراـمة الالجئين أثـناء 

اء اـلدوليين ـبالعـمل مـعا من أـجل تهيـئة الظروف المؤاتـية لعملـيات العودة اآلمـنة قـيام األمم المتـحدة والشـــــركـ 

والكريمة والطوعية وإلعادة التوطين في بلدان ثالثة بشــكل مســتدام. وأشــكر الجهات المانحة على التزامها 

يتســم بالمرونة  ســياق االســتجابة ألزمة الالجئين في لبنان. وأناشــد الجهات المانحة أن تقدم تمويال الدائم في

  والسخاء لخطة لبنان لالستجابة لألزمة في هذه الفترة العصيبة بشكل خاص التي يمر بها لبنان.
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واليوم، أصـبحت مواصـلة دعم الدول األعضـاء لتمكين األونروا من االسـتمرار في تقديم الخدمات   - 98

ولهذا، أحث الجهات المانحة على مواصـــلة الصـــحية والتعليمية واإلغاثية أكثر أهمية من أي وقت مضـــى. 

  وزيادة الدعم المقّدم إلى األونروا، بما في ذلك لتمويل خطة الطوارئ لإلغاثة التي وضعتها الوكالة.

وأكرر اإلعراب عن امتناني لجميع البلدان المســـاهمة بأفراد عســـكريين ومعدات في القوة المؤقتة   - 99

على زيادة عدد النـساء في ـصفوف األفراد العـسكريين في القوة المؤقتة. وفريق المراقبين في لبنان وأـشجعها 

وأشـكر منسـقي الخاص لشـؤون لبنان، السـيد يان كوبيتش، وموظفي مكتبه؛ ورئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد 

ــتيفانو ديل كول، واألفراد المدنيين والعســكريين العاملين تحت قيادته؛ وأعضــاء فريق األم م قوتها، اللواء س

  المتحدة القطري.
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  المرفق األول

القيود المفروضــــــة على حريــة تنقــل قوة األمم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان في الفترة     

  2020شباط/فبراير  18إلى  2019تشرين الثاني/نوفمبر  1 من
  

حكومة لبنان إلى تيســير وصــول قوة األمم المتحدة  )2019( 2485دعا مجلس األمن في القرار   - 1

  ، مع احترام السيادة اللبنانية.)2006( 1701المؤقتة في لبنان تمشيا مع القرار 

ــطه   - 2 ــمولة بالتقرير، أجرت القوة المؤقتة ما متوسـ ــهر،  دوري 6  774وخالل الفترة المشـ ة في الشـ

ــطه  26دورية منها (  1 773كانت   216في المائة) من الدوريات الراجلة. وأجرت القوة المؤقتة ما متوسـ

في المائة) وســيرا   62في المائة) على طول الخط األزرق، باســتخدام المركبات ( 33دورية في الشــهر ( 2

دورية هليكوبتر كل ـشهر، وكذلك  43طه في المائة). وأجرت القوة المؤقتة أيـضا ما متوسـ   38على األقدام (

نـشاطا من أنـشطة التفتيش في الـشهر، بما في ذلك بإقامة نقاط تفتيش مؤقتة ودائمة، وتنفيذ  991ما متوـسطه 

  في المائة من دورياتها ليال. 50عمليات لمنع إطالق الصواريخ. وفي المتوسط، أجرت القوة المؤقتة 

ة تنقـل القوة ا  - 3 لمؤقتـة عمومـا، ُمنعـت القوة المؤقتـة من الوصـــــول إلى بعض ورغم احترام حرـي

المواقع، وواجـهت، في ـحاالت أخرى، قيودا مؤقـتة على حرـية تنقلـها، على النحو المفصـــــل أدـناه. وـقد وقع 

شــــــباط/فبراير في برعشــــــيت (القـطاع الغربي)، حـيث احتج أفراد بعنف على وجود  10أخطر ـحادث في 

قارير عن جميع الحوادث إلى الجيش اللبناني وقامت القوة المؤقتة بمتابعتها على دورية تابعة للقوة. وقُدمت ت

  النحو الواجب.
  

  الوصول إلى مواقع جمعية أخضر بال حدود وإلى مواقع أخرى    

من هذا التقرير، لم يمّكن الجيش اللبناني القوة المؤقتة بعُد    15و    10على النحو المفصـل في الفقرتين   - 4

شكل كامل إلى مواقع جمعية أخضر بال حدود بما في ذلك إلى المواقع ذات الصلة بالتحقيقات التي  من الوصول ب 

، طلبت القوة  2019. ومنذ كانون الثاني/يناير 2019أيلول/ســـبتمبر   1تجريها القوة في الحادثة التي وقعت في 

الخط األزرق المتصـلة باكتشـاف   المؤقتة من الجيش اللبناني تيسـير الوصـول إلى جميع المواقع الموجودة شـمال 

  2019آذار/مــارس  14أـنفــاق ـجـنوب اـلـخط األزرق، ـكمــا ـهو ـمـبيـّن بــاـلـتفصــــيــل ـفي ـتـقرـيري اـلـمؤرخ 

 )S/2019/237 ولكن الجيش اللبناني لم يتح بعُد إمكانية الوصول إلى تلك المواقع 2، الفقرة .(.  

وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقرير، اعترض الجيش اللبـناني على بعض مســـــاـلك اـلدورـيات التي   - 5

اقترحت القوة المؤقـتة إجراءها من أجل توســـــيع نـطاق وجودها ليشــــــمل المـناطق الواقـعة بعـيدا عن الطرق  

اطق ذات أه ا مـن ك للخواص أو أنـه ا مـل ذه الطرق إـم ة أن ـه ات، بحـج دـي ارج مراكز البـل ة وـخ ة الرئيســــــي مـي

اسـتراتيجية بالنسـبة للجيش اللبناني. وتتواصـل القوة المؤقتة باسـتمرار مع الجيش اللبناني لحل تلك المشـاكل 

  ولضمان الوصول إلى جميع المناطق المهمة لتنفيذ واليتها.
  

  الحوادث المتصلة بحرية التنقل    

طريق أمام مركبة تابعة للقوة تشـرين الثاني/نوفمبر، قام أفراد يرتدون مالبس مدنية بسـد ال 17في   - 6

المؤقتة في بليدا (القطاع الـشرقي) بوضـع مركبة مدنية أمام مركبة القوة. وبعد ذلك، ـشرعت مجموعة تضـم 

ا وهم يصـــــرخون   20حوالي  اولوا فتح أبوابـه ة وـح ة للقوة المؤقـت ابـع ة الـت ا في ضـــــرب وهز المركـب دنـي ـم
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ــاعة، وصــل ضــابطان من ال جيش اللبناني وعندها غادر المدنيون. وأثناء ويوِمئون. وبعد حوالي نصــف س

اجتماع المتابعة بين القوة المؤقتة ورئيس بلدية بليدا، ذكر رئيس البلدية أن الدورية دخلت طريقا ضـــيقا يمر 

  القرية، متجاهلة إشارات الطرق المحلية، األمر الذي أثار غضب السكان.  عبر

د الطريق   15تضـم  تـشرين الثاني/نوفمبر، قامت مجموعة 21وفي   - 7 فردا يرتدون مالبس مدنية بـس

أـمام دورـية ـتابـعة للقوة المؤقـتة جنوب غرب قرـية عيـتا الشــــــعب (القـطاع الغربي). وأبلـغت المجموـعة القوة 

ــتولت المجموعة أيضــا على بعض الخرائط والكاميرات وعلى  بلهجة عدوانية بأن الطريق ملك خاص. واس

ــر ) من الGPSجهاز لتحديد الموقع ( ــفحة إلى الموقع بينما نش دورية. وأوفدت القوة المؤقتة ناقلة أفراد مص

ــباط من الجيش اللبناني إلى الموقع   15الجيش اللبناني   ــل ثالثة ضــ ــير، وصــ جنديا. وبعد ذلك بوقت قصــ

ــماح للدورية   وتمّكنوا من ــادروها إلى دورية القوة المؤقتة وبالسـ إقناع المجموعة بإعادة األغراض التي صـ

صــــــلة تحركاتـها. وفي أعـقاب ذلك الـحادث، قال مخـتار قرية عيـتا الشــــــعب إن القوة المؤقـتة دخـلت إلى بموا

  منتزه خاص، مما أثار رد الفعل الغاضب.

ــبعة أفراد بزي مدني بقطع الطريق على دورية تابعة للقوة  29وفي   - 8 ــرين الثاني/نوفمبر، قام س تش

الغربي)، بوضـــــع أربع مركـبات على الـجاـنب المـقاـبل  المؤقـتة في الحبيس، شــــــمال غرب ـيارون (القـطاع

ــورا لمركبات القوة المؤقتة، وطلبوا االطالع على بطاقات هوية أفراد القوة   من الطريق. والتقط األفراد صــ

المؤقتة. وبعد ذلك بوقت قصــــير، وصــــل ضــــابط من الجيش اللبناني وتحدث إلى األفراد، فأبعدوا آنذاك 

  تحركاتها.مركباتهم وواصلت الدورية 

ــة كفركال   30وفي   - 9 ــاريتين في قري ــام فردان على متن دراجتين ن ــاني/نوفمبر، ق تشـــــرين الث

الشرقي) بإيقاف دورية تابعة للقوة المؤقتة، كانت تجري بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني. وصدرت  (القطاع

بناني، والحقا واـصلت الدورية المدنيين إـشارات نابية وـصرخا في وجه أفراد الدورية. وتدخل الجيش الل  عن

  مهامها. وتابعت القوة المؤقتة هذه المسألة مع رئيس بلدية كفركال.

كانون األول/ديسمبر، أوقف ثالثة أفراد يرتدون مالبس مدنية دورية تابعة لفريق المراقبين    1وفي    - 10

ا ة (القـط دود في رامـي ة أخضـــــر بال ـح ة لموقع جمعـي اذـي ان على الطريق المـح ائلين إن في لبـن ع الغربي)، ـق

الدورية يجب أن تكون مصحوبة بالجيش اللبناني. وغادرت الدورية التابعة لفريق المراقبين في لبنان الموقع  

  دون الوصول إلى الخط األزرق. وأُبلغ الجيش اللبناني بما وقع.

ــتة أفراد يرتدون مالبس مدنية ب 1وفي   - 11 ــم سـ قطع الطريق  كانون الثاني/يناير، قامت مجموعة تضـ

على دورية تابعة للقوة المؤقتة في بافليه (القطاع الغربي). وحذّر األفراد الدورية من اسـتخدام الطريق الذي 

كانت تسـلكه تحديدا. ولتجنب خلق مزيد من التوتر، غادرت الدورية التابعة للقوة المؤقتة تلك المنطقة. وأُبلغ 

  الجيش اللبناني بما وقع.

انون  7وفي   - 12 ة لفريق  ـك ابـع ة ـت ة الطريَق على دورـي دنـي ان مالبس ـم دـي اير، قطع فردان يرـت اني/يـن الـث

اـبل من الطريق.   المراقبين في لبـنان في ـمارون الراس (القـطاع الغربي) بوضـــــع مركـبة على الـجاـنب المـق

وقت وزعموا أنه ال ينبغي للدورية إجراء دوريات في القرية دون أن تكون مصـحوبة بالجيش اللبناني. وفي 

د الطريق أيضـا. وبعد ذلك بوقت قصـير، وصـل ضـابط من  الحق، وصـلت مركبتان إضـافيتان عمدتا إلى ـس

الجيش اللبناني، وعندئذ تمكنت الدورية التابعة لفريق المراقبين في لبنان من مواصــلة تحركاتها. وعقب هذا 
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ــكان كانوا يعتقدون أن الدورية قد  ــلطات البلدية أن الس ــاعت طريقها وكانت بحاجة الحادث، زعمت الس أض

  إلى مساعدة الجيش اللبناني إليجاد الطريق الصحيح.

ـكانون الـثاني/يـناير، قطع ثالـثة أفراد يرـتدون مالبس ـمدنـية الطريق على دورـية ـتابـعة للقوة  7وفي   - 13

مـفاوضـــــات المؤقـتة في مركـبا (القـطاع الشـــــرقي)، وطلبوا من اـلدورـية مـغادرة المنطـقة على الفور. وبـعد 

دـها تبعـها أـحد األفراد على دراـجة ـنارـية. وفي اليوم الـتالي، ـقال   غير مـجدـية، ـغادرت اـلدورـية المنطـقة وعـن

ازة  اك جـن ت هـن اـن ه ـك أـن ة ـب الحـادث ولكنهم أبلغوا القوة المؤقـت ا إنهم لم يكونوا على علم ـب ة مركـب دـي ممثلو بـل

  بعض الطرق في القرية بشكل مؤقت. كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن إغالق 7القرية يوم  في

ة لفريق   8وفي   - 14 ابـع ة ـت ة الطريَق على دورـي دنـي ان مالبس ـم دـي اير، قطع فردان يرـت اني/يـن انون الـث ـك

المراقبين في لبنان في شــــقرا (القطاع الشــــرقي) بوضــــع مركبة على الجانب المقابل من الطريق. وادعى 

دـخل إلى الق ة أن ـت دورـي ه ال يمكن لـل ا من الفردان أـن اني، وطلـب الجيش اللبـن ة ـب ة دون أن تكون مصـــــحوـب رـي

ــات غير المجدية، غادرت الدورية المنطقة. وأُبلغ  ــع دقائق من المفاوضـ الدورية مغادرة المنطقة. وبعد بضـ

وقع. والحقا، أفاد رئيس بلدية شـــقرا بأن الفردين اعتقدا أن الدورية قد أضـــاعت طريقها   الجيش اللبناني بما

  إرشادها لتجنب الطرق الضيقة داخل القرية.وكانا ينويان 

ـكانون الـثاني/يـناير، ســـــدت مركـبة ـمدنـية الطريق أـمام دورـية ـثابـتة ـتابـعة لفريق المراقبين  9وفي   - 15

ــائق من الدورية مغادرة المنطقة على الفور،   في ــرقي). وطلب الســ لبنان بالقرب من محيبيب (القطاع الشــ

دورـية ـبأن  ا أـنه ال يُســـــمح لـل د من التوتر، ـغادرت  ـمدعـي دا. ولتجـنب خلق مزـي دـي ة تـح تكون في تـلك المنطـق

الدورية المنطـقة. وفي وقت الحق، قال المختار إن الدورية التابعة لفريق المراقبين في لبنان دخلت إلى أزقة 

  ضيقة في القرية مما أزعج السكان الذين طلبوا منها مغادرة المنطقة.

اير 14وفي   - 16 اني/يـن انون الـث ابـعة للقوة ـك ة ـت ة الطريق على دورـي دنـي ان مالبس ـم دـي ، قطع فردان يرـت

ــيت بوضــع مركبة أمام الدورية ومركبة أخرى خلفها. وفي وقت الحق، قام  ــمال غرب برعش المؤقتة في ش

مركبة. وحاولت الدورية التفاوض مع األفراد  11فردا آخر أيضــا بســد الطريق باســتخدام ما مجموعه  14

ــي حوالي  ــكلة. وبعد مضـ ــلت في حل المشـ ــل الجيش اللبناني إلى مكان الحادث  20ولكنها فشـ دقيقة، وصـ

ئيس بلدية برعشـيت  وسـاعد القوة المؤقتة على مواصـلة تحركاتها. وأثناء اجتماع ُعقد في اليوم نفسـه، أبلغ ر

القوة المؤقتة بأن الدورية دخلت طريقا ـضيقا، مما أثار ـشكوك الـسكان الذين أوقفوا الدورية بعد ذلك. وأـصر  

رئيس البـلدـية على ضـــــرورة أن تكون القوة المؤقـتة مصـــــحوـبة ـبالجيش اللبـناني عـندـما تكون موجودة في 

  المنطقة.

دودا أثناء قيامها بدوريات  كانون الثاني/يناير، دخلت دورية 29وفي   - 17 تابعة للقوة المؤقتة طريقا مـس

فردا يرتدون  20جنوب شـــــرق قرية برعشــــــيت. وعندما حاولت الدورية الرجوع إلى الخلف، قام حوالي 

مالبس ـمدنـية بســـــد الطريق أـمامـها بوضـــــع ثالث مركـبات على الـجاـنب المـقاـبل من الطريق. وفتح األفراد 

ولوا على ثالث خرائط وجهازي الـسلكي وجهاز لقياس المـسافات بالليزر. وفي أبواب مركبات الدورية واـست

ــرطة البلدية إلى مكان الحادث وحاول تهدئة الوضــع. ووصــل الجيش  ــباط الش وقت الحق، وصــل أحد ض

اللبناني بعد ذلك بوقت قصير، وعندها غادر األفراد الذين سدوا الطريق المكان. واستأنفت الدورية تحركاتها  

شــباط/فبراير، أعيدت إلى القوة المؤقتة جميع األغراض التي   18بة بالجيش اللبناني. وحتى تاريخ مصــحو

  استولى عليها األفراد باستثناء جهاز قياس المسافات بالليزر.
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فردا يرتدون مالبس مدنية الطريق على دورية ثابتة تابعة  15شـــباط/فبراير، قطع نحو  10وفي   - 18

شـيت تتألف من ثالث ناقالت أفراد مدرعة بوضـع خمس مركبات على الجانب المقابل للقوة المؤقتة في برع

ذين  ة للتـحدث إلى األفراد المجتمعين، اـل ة من المركـب ة للقوة المؤقـت ابـع ة الـت دورـي د اـل اـئ من الطريق. وخرج ـق

ائد ســـألوا عن ســـبب وجود القوة المؤقتة في المنطقة دون أن تكون مصـــحوبة بالجيش اللبناني. وأوضـــح ق

قة ومخطط لها. فأصـبحت  الدورية أن الدورية كانت تنتظر الجيش اللبناني في ذلك المكان للقيام بدورية منسـَّ

ــتولوا من داخل المركبة  ــلقوا إحدى ناقالت األفراد المدرعة واس تصــرفات هؤالء األفراد عدوانية، حيث تس

ة، بـعد أن فتحوا الـمدخل العلوي ) ودفتر وخريطـ GPSعلى جـهاز الســـــلكي محمول وجـهاز لتـحديد الموقع (

عنوة. وخالل هذا العراك، لكم بعض األفراد أربعة من حفظة السالم الذين استخدموا بدورهم معدات مكافحة 

الـشغب لـصدهم. وتعرض أحد أفراد حفظ الـسالم إلـصابات طفيفة. ووـصلت دورية تابعة للجيش اللبناني إلى 

تعزيزات من القوة المؤقتة وـضابطان من الجيش اللبناني. وأعقبت دقيقة، تلتها  20مكان الحادث بعد حوالي 

ك  إعـادة األغراض. وفي تـل ت القوة المؤقتـة إقنـاع األفراد ـب ك مواجهـة في جو من التوتر، حيـث حـاوـل ذـل

ــد ليصــل إلى حوالي  ــاء وأطفال. ونظرا إلصــرار الجيش  30المرحلة، ازداد عدد الحش فردا، من بينهم نس

قوة المؤقتة ســــحب أفرادها لتجنب المزيد من التصــــعيد بوجود تجمع كبير من المدنيين. اللبناني، قررت ال

انـية التحقيق فورا في ـهذا الـحادث، وإـعادة ممتلـكات القوة، وتـقديم  وطلـبت القوة المؤقـتة من الســـــلـطات اللبـن

فبراير،  /شـباط 18مرتكبي تلك األعمال إلى السـلطات القضـائية لمقاضـاتهم، حسـب األصـول. وحتى تاريخ 

  ).GPSأعيدت إلى القوة المؤقتة جميع األغراض التي استولى عليها األفراد باستثناء جهاز تحديد الموقع (

  

   



S/2020/195

 

24/2520-03787 
 

  المرفق الثاني

  تنفيذ حظر توريد األسلحة    
  

ــار مجلس ا)2019( 2485من القرار  19في الفقرة   - 1 من القرار   15ألمن إلى الفقرة ، أشــــ

التي تقضـــــي ـبأن تتـخذ جميع اـلدول ـما يلزم من ـتدابير لمنع قـيام رـعاـياـها ببيع األســـــلـحة  )2006( 1701

قوة األمم المتحدة   يتصل بها من عتاد إلى أي كيان أو فرد في لبنان من غير من تأذن له حكومة لبنان أو وما

ــفن التي ترفع علمها أو طائراتها في ــيها أو الســ ــتخدام أراضــ ذلك.   المؤقتة في لبنان أو تزويده بها، أو اســ

وواصلت األمم المتحدة التفاعل مع الدول األعضاء بشأن االدعاءات المتعلقة بنقل األسلحة والجهود المبذولة 

  .)2006( 1701مثل هذه االنتهاكات للقرار   للتعامل مع

ــالتي المؤرخة   - 2 ــمولة بالتقرير على رس ــرين األول/أكتوبر  22ولم يرد أي رد خالل الفترة المش تش

ة العـامـة على أي  2019 ب إطالع األمـاـن الموجهـة إلى رئيس لبنـان التي ذّكرُت فيهـا حكومـة لبنـان بطـل

  ).2، المرفق الثالث، الفقرة S/2019/889تجدات متصلة بحظر توريد األسلحة (مس معلومات أو

ا للفقرة   - 3 لبـناني ، وعمال ـبالطـلب اـلذي ـقّدـمة رئيس الوزراء ال)2006( 1701من القرار  14ووفـق

، واصـــــلت القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة تقديم المســـــاعدة إلى القوات البحرية اللبنانية في 2006 عام

رصـــد الحدود البحرية والمنافذ الحدودية البحرية للبلد من أجل منع الدخول غير المأذون به لألســـلحة أو ما 

  يتصل بها من أعتدة إلى لبنان عن طريق البحر.

بجميع أحـكاـمه   )2006( 1701وتـظّل األمم المتـحدة ملتزـمة ـبدعم امتـثال الطرفين عموـما للقرار   - 4

د األســـــلـحة المفروض بموـجب الفقرة  ذ حظر تورـي ه. وينطبق ذـلك على تنفـي من القرار   15وبتعزيز تطبيـق

ــلة الحوار )2006( 1701 ــدد. وإنني أتطلع إلى مواصـ ، وعلى أي قرار يعتمده مجلس األمن في هذا الصـ

ل للقرار    مع اـم ذ الـك ل في التنفـي ا المشـــــترك المتمـث دفـن ه، من أـجل تعزيز ـه ــاء فـي دول األعضـــ المجلس واـل

1701 )2006(.  
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  المرفق الثالث

ان ومكـتب منســـــق األمم      ة في لبـن دة المؤقـت ة بين قوة األمم المتـح الـي اءة والفـع أوـجه الكـف

  المتحدة الخاص لشؤون لبنان
  

ــالتي المؤرخة   - 1 ــمبر   31عطفا على رس الموجهة إلى رئيس مجلس األمن  2018كانون األول/ديس

)S/2018/1182 1701ـعن ـتـنـفيـــذ ـقرار ـمـجـلس األـمن  2019ـتـموز/ـيوـليـــه  17)، وـتـقرـيري اـلـمؤرخ 

)2006( )S/2019/574 ــالفقرتين ــذ قوة األمم )2019( 2485 من القرار 13و  8)، وعمال ب ، تتخ

لبنان (القوة المؤقتة) ومكتب منـسق األمم المتحدة الخاص لـشؤون لبنان خطوات من أجل  المتحدة المؤقتة في

  توصياتي.زيادة التنسيق فيما بينهما وتعزيز أوجه الكفاءة والفعالية تمشيا مع 

وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، وعقب إجراء مشــاورات منتظمة بقيادة منســقي الخاص لشــؤون    - 2

ــتراتيجي بين القوة المؤقتة ومكتب  لبنان ورئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد القوة التابعة لها، ُعقد المنتدى االســ

لتقييم تداعيات الوـضع الراهن في لبنان وفي ـشباط/فبراير  13كانون الثاني/يناير و  29المنـسق الخاص في 

ــل المنتدى عقد اجتماعات منتظمة إلعداد تقييمات )2006( 1701المنطقة على تنفيذ القرار  ــيواصــ . وســ

  مشتركة بهدف تعزيز الفعالية والكفاءة في كلتا البعثتين.

ــق إزاء الجهات المانحة، وواصــلت القوة   - 3 ــجيع اتباع نهج منس ــق الخاص تش المؤقتة ومكتب المنس

شـباط/فبراير ومواءمة الخطابات بشـأن التعهدات التي   5في ذلك من خالل عقد اجتماع آلية التنسـيق في  بما

ــتراتيجي  ــر الفوج النموذجي وتطوير القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني واالســ ــبق قطعها بدعم نشــ ة ســ

  االنتقالية للقوات البحرية.

 


