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 تشذذذذذذذذذا ن األ ل  26خالل الفتاة من   ( 2006)   1701تنفيذ  راا  مجلس األمن    
 2022شباط فباايا    18إلى    2021أكتوبا 

 
 تقا ا األمين العام  

  
 مقدمة  -   أ ل  

منذ صدور التقرير السابق،   (2006)  1701يقدم هذا التقرير تقييما شامال لتنفيذ قرار مجلس األمن  - 1
ــرين الفابر ب  م ر   16المؤرخ  . (2021)  2591أحكام القرار   (، بما  ر ذلك عنS/2021/953)  2021تشـــــ

. ولم ُيحَرز أي تقدم بح  الت صــــــل  ل  (2006)  1701ولم ينّفذ الطر ان بعد كامل التزاماتهما بم جب القرار 
 ر بين  سرائيل ول نان.وقف دائم إلطالق النا

ــاديت والماليت الحادة عل  الشـــــعب الل نابر مالة زيارتر الرســـــميت  - 2 ولقد شـــــهدُث تاألير األزمت ادقت ـــ
ــم ر   22 ل   19ال لد من    ل  ــيين  2021كاب ن األوة ديسـ ــياسـ ــعت من القادة السـ ، حيث التقيت بمجم عت واسـ

 ر ذلك المنظماث النســـــــــــــائيت والشـــــــــــــ ابيت. و اإل ـــــــــــــا ت  والعســـــــــــــكريين والدينيين وقادة المجتم  المدبر، بما 
بيروث، زرث طرابلس  ر شــماة ل نان، وزرث أي ــا جن ن ل نان حيث تنتشــر ق ة األمم المتحدة المؤقتت    ل 

ــيين، حففتهم عل  اعتماد وتنفيذ  صــــــالحاث تســــــتجيب لمطالب   ــياســــ  ر ل نان. و ر اجتماعاتر م  القادة الســــ
مســاةلت والشــفا يت، وشــّددث عل   ــرورة المســارعت  ل  ال دة  ر مفاو ــاث رســميت الشــعب الل نابر بتعزيز ال

للت صل  ل  اتفاق م  صندوق النقد الدولر. وأّكدُث مجددا أهميت  جراة ابتخاباث برلمابيت حرة وبزيهت وشاملت  
ــ ت . 2022للجمي   ر م عدها المحدد  ر عام  ــما  صـــــــ ــعب  ســـــــ ــيت تتي  للشـــــــ ــاســـــــ ــت أســـــــ ، باعت ارها  رصـــــــ

اجتماعر م  قائد الجيش الل نابر، شّددُث عل  دعم األمم المتحدة للجيش الل نابر ب صف  الق ة المسلحت    رو 
ــريكا لق ة األمم المتحدة المؤقتت  ر ل نان. وكابت زيارتر  ل  مر ا  ــف  شــــــ ــرييت ال حيدة  ر ل نان، و  صــــــ الشــــــ

مناســــ ت مهمت للتذكير ب ــــرورة  2020آن أغســــطس   4بيروث إلحياة ذكرى  ــــحايا ادبفجار الذي وق   ر 
ــابيت التر تتطلب   ــفاي. ورأيت  ر جمي  أبحاة ال الد تزايد ادحتياجاث اإلبســـ ــامل وشـــ  جراة تحقيق محايد وشـــ

 حل د هيكليت ومستدامت بقيادة ل نابيت.
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 ( 2006)   1701تنفي  القاا   -  ثانيا  
 الحالة في منطقة عمليات روة األمم المتحدة المؤرتة في لبنان -  ألف 

اســـتمرث الت تراث عل  ط ة الخأل األزرق. كما شـــهدث الق ة المؤقتت زيادة  ر ح ادد تقييد حريتها  - 3
  ر التنقل، ورصدث وج د أسلحت غير ماذون بها جن ن بهر الليطابر.

ق ة المؤقتت  طالق جيش الد ا  اإلســرائيلر طلقاث  ــ ئيت ســقطت  و ر ممس مناســ اث، رصــدث ال - 4
، و القرن من 2021تشــــرين األوة أكت  ر  29شــــماة الخأل األزرق، بالقرن من ســــردا )القطا  الشــــرقر(  ر 

ــ اي   راير   3عيترون )القطا  الغر ر(  ر  ــرقر(  ر  2022شــــ ــرين   24، و القرن من غجر )القطا  الشــــ تشــــ
 .2022ش اي   راير  9و  2021كاب ن األوة ديسم ر  21و   ب  م رالفابر 

واســـــتمرث أي ـــــا حادث ت ـــــ يب األســـــلحت ع ر الخأل األزرق  ر ســـــياق األعماة الهندســـــيت التر  - 5
ــت من الق ة المؤقتت التدمل بين الطر ين  ر  ــرائيلر  ر المنطقت، واقت ــــ ــرين  1يجريها جيش الد ا  اإلســــ تشــــ

بالقرن من العديســــــــــت )كالهما  ر   2021تشــــــــــرين الفابر ب  م ر   3و   2الفابر ب  م ر  ر ميس الج ل و ر 
تشـــــــــرين األوة أكت  ر، رصـــــــــدث الق ة المؤقتت  طالق جيش الد ا  اإلســـــــــرائيلر   28القطا  الشـــــــــرقر(. و ر 

 رصاصاث  ر اله اة بالقرن من ميس الج ل بعد أن ع ر جرار ل نابر الخأل األزرق.

ــرائيلر مر  - 6 ــل جيش الد ا  اإلســـــــ  (2006)  1701ق المجاة الج ي الل نابر  ر ابتهاك للقرار وواصـــــــ
ابتهاكا للمجاة الج ي، بلغ  يها  131وللســـــيادة الل نابيت.  فر الفترة المشـــــم لت بالتقرير، ســـــجلت الق ة المؤقتت  

دقيقت. واســُتعملت مرك اث ج يت غير ماه لت   45 ســاعت و 197مجم   ســاعاث التحليق  ر ادج اة الل نابيت 
 ر المـائـت من تلـك ادبتهـاكـاث. وابط ث حـادث مرق المجـاة الج ي األمرى عل  اســــــــــــــتعمـاة   80 ر بح   

ــ اي   راير   17طائراث مقاتلت أو طائراث مجه لت الن  . و ر  ــرائيلر الق ة 2022شــــــ ، أبلغ جيش الد ا  اإلســــــ
ــقأل طائ  ــّيرة ع رث  ل  جن ن الخأل األزرق بالقرن من عيترون. و ر المؤقتت باب  أسـ ــ اي   راير،   18رة مسـ شـ

أبلغ جيش الد ا  اإلســــــــــرائيلر الق ة المؤقتت باب  رصــــــــــد طائرة مســــــــــّيرة أمرى تع ر  ل  جن ن الخأل األزرق  
اث مقاتلت حزن هللا علنا مســـــــــــؤوليت  عن ت جي  هذل الطائرة المســـــــــــيرة. وذكرث تقارير  عالميت أن طائر  وأعلن

ــد الق ة المؤقتت   ــرائيليت حلقت عل  ارتفا  منخف    ق بيروث  ر وقت دحق من ذلك الي م. ولم ترصـــــــــ  ســـــــــ
 وق   هذل الح ادد.

ابتهاكا بريا ارتك ها مدبي ن ل نابي ن ع روا   298و ر الفترة المشـــم لت بالتقرير، ســـجلت الق ة المؤقتت   - 7
تهاكا ارتك ها رعاة ومزارع ن، د ســـــــــيما  ر منطقت مزار  شـــــــــ عا، اب  233 ل  جن ن الخأل األزرق، من بينها  

ابتهاكا ارتك ها أ راد   45 ابتهاكا ارتك ها مدبي ن كاب ا  ر طريقهم  ل  بئر شـــــــــعيب بالقرن من بليدا، و  19 و
أليــابــا مــدبيــت. و ر   ، ع ر ألالألــت جن د من جيش الــد ــا  2021تشــــــــــــــرين األوة أكت  ر    26آمرون يرتــدون 

ــرائيلر ــاةاث جن ن   اإلسـ ــرقر(  ر  طار أعماة  بشـ ــ  ا )القطا  الشـ ــماة الخأل األزرق بالقرن من كفرشـ  ل  شـ
م جهتين  ل  األمين العام   2021تشــرين الفابر ب  م ر   30الخأل األزرق. و ر رســالتين متطابقتين مؤرمتين 

(، ردث الممفلت الدائمت لل نان عل  الرســـــالتين المتطابقتين A/76/582-S/2021/993ورئيس مجلس األمن )
ــرائيل    2021تم ز ي لي    9المؤرمتين   الم جهتين  ل  األمين العام ورئيس مجلس األمن من الممفل الدائم إلسـ

(S/2021/644قالت  ن الجابب اإلســــــــرائيلر يّدعر  ،)  أن كا ت المدبيين الذين يقتر  ن من الخأل األزرق هم
عناصــــر  رهابيت  ر محاولت إل ــــفاة طاب  عدم التزام ل نان باحكام القراراث الدوليت ذاث ال ــــلت عل  الحدود  

 الجن  يت، وهذا مناٍي لل اق .
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ــرين األوة أكت  ر    27و ر  - 8 ــرائيلر الق   عل  را  ل  2021تشـــــ نابر ي لغ  ، ألق  جيش الد ا  اإلســـــ
ــرقر(. وعاد   15من العمر   ــ  ا )القطا  الشـــــــــ عاما بعد أن ع ر  ل  جن ن الخأل األزرق بالقرن من كفر شـــــــــ

ــدث الق ة المؤقتت   ــ  عقب تدمل الق ة المؤقتت. و عد أن رصــــــــ ــماة الخأل األزرق  ر الي م بفســــــــ الراعر  ل  شــــــــ
كاب ن  20ر )القطا  الشــرقر(  ر شــخ ــين ألقيا حقي ت فهر   ق الســيان التقنر اإلســرائيلر بالقرن من غج

األوة ديســـــم ر، أبلغ جيش الد ا  اإلســـــرائيلر الق ة المؤقتت باب  أح أل محاولت تهريب من ل نان  ل   ســـــرائيل.  
، أبلغ جيش الد ا  اإلســـرائيلر الق ة المؤقتت  2022شـــ اي   راير   10و   2021كاب ن األوة ديســـم ر   31و ر 

ين سـ دابيين ع روا  ل  جن ن الخأل األزرق بالقرن من بلدة ح د )القطا   باب  ألق  الق   عل  ألالألت م اطن 
 الشرقر( والرميش )القطا  الغر ر( عل  الت الر.

وواصــــــــل جيش الد ا  اإلســــــــرائيلر احتالة الجزة الشــــــــمالر من قريت غجر ومنطقت متاممت لها تق   - 9
لتيســــــــــــــير   2011لمؤقتـت المقـدم  ر عـام  شــــــــــــــمـاة الخأل األزرق. ورغم أن حك مـت ل نـان رح ـت بمقتر  الق ة ا

 ابسحان جيش الد ا  اإلسرائيلر من المنطقت المحتلت،  إن حك مت  سرائيل لم ترّد بعد عل  المقتر .

ومن أجل المســــــــــــــاعدة عل  الحفاط عل  مل  المنطقت ال اقعت بين الخأل األزرق وبهر الليطابر من  - 10
ــلحين غير الماذون بهم ومن   ــيق األ راد المسـ ــلحت غير الماذون بها، احتفظت الق ة المؤقتت، بتنسـ األعتدة واألسـ

بقطت، و نقاي تفتيش مؤقتت بلغ مت ســـــــــأل عددها  16وأليق م  الجيش الل نابر، بنقاي تفتيش دائمت بلغ عددها 
عمليت كل شـــهر.   298بقطت، وأجرث عملياث لمكا حت محاودث  طالق ال ـــ اريل بلغ مت ســـأل عددها   122

حادث.   309الحادث التر شـــاهدث  يها الق ة المؤقتت أســـلحت غير ماذون بها  ر منطقت العملياث و لغ عدد 
تشرين الفابر ب  م ر   23وكابت هذل الحادث كلها تتعلق باسلحت صيد،  يما عدا الحادث الفالد التاليت.  ر  

ة الســــــيان التقنر ، رصــــــدث الق ة المؤقتت شــــــخ ــــــا يحمل مســــــدســــــا وكاميرا احترا يت يســــــير عل  ط  2021
كاب ن األوة ديســـــم ر، رصـــــد حفظت الســـــالم التابع ن   6اإلســـــرائيلر بالقرن من راميت )القطا  الغر ر(. و ر 

للق ة المؤقتت مجم عت من ســ عت أ راد، يحمل أحدهم مســدســا، بالقرن من عيتا الشــعب )القطا  الغر ر(. و ر  
كل منهما مســـدســـا وســـكينا بالقرن من الخأل   ، رصـــدث الق ة المؤقتت شـــخ ـــين يحمل2022شـــ اي   راير   2

 األزرق  ر ج ار عيتا الشعب. وأبلغت الق ة المؤقتت الجيش الل نابر بهذل الح ادد.

ج دهـا ، حـا ظـت الق ة المؤقـتت عل  كـفاـ ت عـالـيت  ر عملـياتهـا وعل  و (2021) 2591وعمال ـبالقرار   - 11
ال ا ــــ   ر جمي  ابحاة منطقت العملياث، و لغ مت ســــأل األبشــــطت العملياتيت العســــكريت التر بّفذتها كل شــــهر  

دوريت عل  متن مرك اث وجّ ا ودورياث مشــاة راجلت. واســتمرث دورياث  5  962عملياث، من بينها    14 204
يها، بما  ر ذلك األمالك الخاصـت  ادسـتطال  الج ي   ق المناطق التر ي ـعب وصـ ة الدورياث األر ـيت  ل

ــادة ل  راد، وال ديــان. و ر كــاب ن   واألرا ــــــــــــــر المل ألــت بــالمتفجراث من مخلفــاث الحرن أو األلغــام الم ـــــــــــــ
، اســتؤبفت ج دث الت اصــل م  المجتمعاث المحليت التر كابت قد ت قفت بســ ب جائحت  2021األوة ديســم ر 

 (.19-مرض  يروس ك روبا )ك  يد

طل اث المتكررة، لم تت  بعد للق ة المؤقتت امكابيت ال صـــ ة بشـــكل كامل ال  عدة م اق  تفير  ورغم ال - 12
ل الق ة المؤقتـت  ر   ادهتمـام، بمـا  ر ذلـك بع  م اق  جم يـت رأم ــــــــــــــر بال حـدود . ورغم احترام حريـت تنقـّ

ا،   ـــــــــــــال عن تزايد معظم الحادث، واجهت الق ة المؤقتت عددا متزايدا من القي د المفرو ـــــــــــــت عل  تحركاته
كاب ن  25مســــــــــــت ى الســــــــــــل ك العدوابر والم اجهاث )ابظر المر ق األوة(. ووق  أمطر حادد  ر راميت  ر 

، حيث ُبقل أحد حفظت الســالم  ل  المســتشــف  عقب مشــاجرة م  أ راد أوقف ا الدوريت. و ر  2022الفابر يناير  
مرك اث تابعت للق ة المؤقتت تســـ  ت  ر  لحاق    ر شـــقرا، ُألقيت أحجار عل   2021كاب ن األوة ديســـم ر  22
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 ر بنت ج يل، أُلق ت  طاراث مرك تين تابعتين للق ة المؤقتت.  2022  كاب ن الفابر يناير 4أ ـــــــــرار بها، و ر 
مــدبيــا،    20 ر عيتــا الشــــــــــــــعــب، اقترن من دوريــت تــابعــت للق ة المؤقتــت    2022كــاب ن الفــابر ينــاير   13 و ر
ــلح ن ب نا من ــتت مســـ ــيب معدبر، وطال  ا الدوريت بمغادرة بينهم ســـ ــ اطير وواحد بق ـــ دق هج ميت وأر عت بالســـ

كــاب ن الفــابر ينــاير    24المنطقــت. كمــا واجهــت الق ة المؤقتــت قي دا عل  حركتهــا مــارن منطقــت عمليــاتهــا  ر  
ل جســــــــتيت    عندما بادر أ راد يرتدون أليابا مدبيت، عّر  ا أبفســــــــهم بابهم أع ــــــــاة  ر حزن هللا،  ل   يقاي قا لت

كـابـت  ر طريقهـا  ل  مطـار بيروث وأج روا حفظـت الســــــــــــــالم عل   عطـائهم بع  المعـداث. وأعيـدث جمي  
 المعّداث  يما بعد  ل  الق ة المؤقتت.

، أدان الرئيس ميشــــــاة ع ن أي هج م عل  ق اث حفم الســــــالم 2022كاب ن الفابر يناير    26و ر  - 13
تحقيق  ر الهج م عل  دوريت تابعت للق ة المؤقتت  ر بلدة راميت. و ر   التابعت ل مم المتحدة، مشـــــــــــيرا  ل   ت 

الي م بفســــــ ، أبلغ وزير الدامليت وال لدياث بســــــام م ل ي وســــــائل اإلعالم المحليت أب  أصــــــدر تعليمات  ل جهزة  
ا  ل  أن األمنيت بفت  تحقيق، ودعا الســلطاث المحليت  ر الجن ن  ل  مســاعدة الق ة المؤقتت  ر عملها، مشــير 

ــتقرار  ر الجن ن وتنفيذ قراراث مجلس األمن.  مفل هذل الح ادد تنتهك عمل ق اث حفم الســــالم وتامين ادســ
م جهتين  ل  األمين العام ورئيس مجلس   2021تشــرين الفابر ب  م ر   24و ر رســالتين متطابقتين مؤرمتين  

(، ذكر الممفل الدائم إلســرائيل أن عرقلت حركت الق ة المؤقتت،  ر ج هرها، تمّكن حزن  S/2021/976األمن )
هللا من الم ــر قدما  ر تعزيز قدرات  العســكريت  ر جن ن ل نان دون عائق، مما يهدد ســالمت وأمن المدبيين  

ــ اة. وذكر كذلك أن ادعتداةاث العنيفت ال ــرائيليين والل نابيين عل  السـ ــتهدي وحداث الق ة اإلسـ متكررة التر تسـ
المؤقتت وتقيد تنقلها ليســـــت ح ادد عار ـــــت أو منعزلت، بل هر هجماث متعمدة تشـــــكل جزةا من اســـــتراتيجيت 

 أوس  بطاقا تهدي  ل  الحد من  عاليت ق اث حفم السالم التابعت ل مم المتحدة  ر المنطقت.

القيـام بعمليـاث ادعتراض  ر مختلف أرجـاة منطقـت  وواصــــــــــــــلـت الق ة ال حريـت التـابعـت للق ة المؤقتـت   - 14
ســـفينت   354ســـفينت. وقام الجيش الل نابر بتفتيش   2 021العملياث ال حريت، و لغ عدد الســـفن التر اســـت قفتها 

ــلت ســــيرها. وألغ  الجيش الل نابر تســــعت   365من أصــــل   ــفينت أحالتها  لي  الق ة المؤقتت، وســــم  لها بم اصــ ســ
 اميراث  ر ادت ادث الدامليت  وألمت طل ان ُينتظر ال ت  يهما.طل اث تفتيش بس ب ت 

وواصــــــــلت الق ة المؤقتت وال حريت الل نابيت اتخاذ مط اث تح ــــــــيريت لنقل جزة من مســــــــؤولياث الق ة  - 15
ــتركت الخاصــــــــــت   447ال حريت، حيث أجرتا  ــغيليت المشــــــــ دورة وعمليت تدري يت، وتمّربتا معا عل  المعايير التشــــــــ

بابشـــطت القيادة والرصـــد واســـتيقاي الســـفن. و ر هذا اإلطار، ُعقدث عشـــرون دورة تدري يت متقدمت عل  تنفيذ  
ســـــــاعت. وتفاوتت درجت مشـــــــاركت   96 ل   72عملياث ادعتراض ال حري المتكاملت، وزادث مدة كل دورة من  

ة ال حريت التابعت للق ة المؤقتت  ســــــــفن ال حريت الل نابيت بســــــــ ب القي د المفرو ــــــــت عل  م اردها. كما أجرث الق  
تـدري ـاث    6تـدري ـاث م  الق اث الج يـت الل نـابيـت، و    4تـدري ـال لل حـث وادبقـاذ، من بينهـا    11والجيش الل نـابر  

ــت   عل  ه  ي المروحياث عل  ســــــط  الســــــفن. وأجرث الق ة ال حريت تســــــ  دوراث لتدريب المدر ين  ر مدرســــ
  كاب ن األوة  2و  1  ال حريت الل ـنابـيت وأجهزة حك مـيت أمرى ي مر  ج بـي  ال حريت، وشــــــــــــــاركت  ر مـناورة م

 ر  طار ال ربامج العالمر لمكا حت الجرائم ال حريت الذي ينفذل مكتب األمم المتحدة المعنر   2021ديســــــــــــم ر  
 بالمخدراث والجريمت.

تراتيجر. و ر وواصـــــــــــــــل الجيش الل نــابر والق ة المؤقتــت تعــاوبهمــا  ر اطــار عمليــت الح ار ادســــــــــــــ  - 16
،  ر اجتما  شاركت الق ة المؤقتت  ر ترؤس ، أطل  الجيش الل نابر الشركاة 2021كاب ن األوة ديسم ر  14

ــاري  الفنائيت   ــر ين )القطا  الغر ر( والمشـــ ــطت الجاريت ل ناة مقر الكتي ت النم ذجيت  ر صـــ الدوليين عل  األبشـــ
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، أوصــــــــــــــ  2022ة مقر الكتي ــت النم ذجيــت  ر مطل  عــام  الجــاريــت لــدعم ال حريــت الل نــابيــت. وم  ت ق  اكتمــا
المابح ن بنشــــر ســــريت أول  ُتســــحب من ق اث الجيش الل نابر الحاليت، م  بشــــر وحداث   ــــا يت حين تت  ر 

 الم ارد الالزمت التر يمكن أن تتي  ذلك.

، وّقعــت الق ة المؤقتــت وحك مــت ل نــان مــذكرة تفــاهم  ر (2021)  2591من القرار    11وعمال بــالفقرة   - 17
بشــــــــان تقديم الق ة المؤقتت دعما   ــــــــا يا غير  تاك للجيش الل نابر بهدي  2021كاب ن األوة ديســــــــم ر   10

اي عل  الحفاط عل  القدرة التشـغيليت الحي يت  ر  طار األبشـطت المشـتركت. وتحّدد المذكرة آليت ل ـمان اإلشـر 
الغرض النهائر من اســـــتخدام المســـــاعدة المقدمت، ول ـــــمان ادمتفاة لســـــياســـــت بذة العنايت ال اج ت  ر مراعاة 

  لتر   210  000حق ق اإلبســـــــــــان عند تقديم دعم األمم المتحدة  ل  ق اث أمنيت غير تابعت لها. وقدمت الق ة المؤقتت 
عــام، وأدويــت ومعــداث ط يــت ومعــداث للحمــايــت  وج ــت ط  162  000من وق د الــديزة، وم اد غــذائيــت إلعــداد  

الشـخ ـيت. ومن جمي  العملياث التر يمكن  جراؤها بتنسـيق وأليق م  الجيش الل نابر، ارتفعت بسـ ت العملياث 
 ل    2021 ر المـاـئت  ر تم ز ي لـي    13,8التر بـفذتهـا الق ة المؤقـتت بتنســــــــــــــيق وأليق م  الجيش الل ـنابر من  

ــ ت تلك  ر الما  15,3مت ســـأل قدرل   ــ ت منخف ـــت مقاربت بنسـ ئت مالة الفترة المشـــم لت بالتقرير. وتظل هذل النسـ
  ر المائت، ق ل بدايت األزمت ادقت اديت. 22، التر بلغت 2019العملياث  ر بهايت عام 

 
 تاتيبات األمن  التصال -  باء 

ــم ر  13عقدث الق ة المؤقتت اجتماعاث ألالأليت  ر   - 18 ــ اي   راير   11و   2021كاب ن األوة ديســــــــــ شــــــــــ
. وأكدث  19-ب يغت م ّغرة وعدد أقل من المشاركين بس ب القي د المفرو ت  ر سياق جائحت ك  يد  2022

الق ة المؤقتت والطر ان التزامهم المشترك بتحقيق ادستقرار وباقشت التدابير الراميت  ل  معالجت م ادر الت تر 
الــد ــا  اإلســــــــــــــرائيلر قريــت غجر. ولم يحرز الطر ــان عل  ط ة الخأل األزرق، بمــا  ر ذلــك احتالة جيش  

 تقدم بح  الت صل  ل  تفاهم مشترك بشان ما ت ق  من بقاي مفيرة للخالي عل  ط ة الخأل األزرق. أي

إلبشـــــــاة مكتب ات ـــــــاة للق ة   2008ورغم م ا قت  ســـــــرائيل عل  مقتر  الق ة المؤقتت المقدم  ر عام   - 19
 شاة هذا المكتب مسالت معّلقت.المؤقتت  ر تل أبيب، ما زاة  ب 

ــريعت األألر والت رعاث وم ادراث الت ييت، تقديم   - 20 ــاري  الســـــــ ــلت الق ة المؤقتت، عن طريق المشـــــــ وواصـــــــ
ــاة مركز تدريب  قليمر  ر الجن ن لرجاة   ــلطاث المحليت، بما  ر ذلك تقديم الدعم إلبشـــــ ــاعدة  ل  الســـــ المســـــ

ــاري  الســــــريعت األألر لمســــــاعدة ال لدياث  16يذ  اإلطفاة التابعين للد ا  المدبر. ويجري تنف مشــــــروعا من المشــــ
ــيت للســــــكان المحليين، بما  يها مدماث الميال  ــاســــ ــاديت والماليت بتقديم مدماث أســــ عل  م اجهت األزمت ادقت ــــ
وال ـــري ال ـــحر والطاقت والرعايت ال ـــحيت، ودعم المزارعين المحليين إلبتان األغذيت. وُم ـــ  أكفر من 

ت من ميزابيت المشـاري  السـريعت األألر لدى الق ة المؤقتت لتم يل مشـاري  تع د بالنف  الم اشـر عل   ر المائ  15
 النساة والفتياث.

ودعمـت الق ة المؤقتـت  بتـان الطـاقـت ال ـديلـت  ر ال لـديـاث وت رعـت بح اســــــــــــــيـب ومعـداث ول ازم ط يـت  - 21
ــائيت المحليت عن  العســـــــكري التر بّفذتها    -طريق م ادراث التعاون المدبر لل ياداث والمدارس والرابطاث النســـــ

 ال حداث التابعت للق ة المؤقتت.

المتعلق بالمرأة والسـالم واألمن، وشـمل ذلك  (2000)  1325وواصـلت الق ة المؤقتت دعم تنفيذ القرار  - 22
 راد العســــــــــــــكريين والمــدبيين التــابعين للق ة المؤقتــت عل  تعميم مراعــاة المنظ ر  ردا من األ  3  863تــدريــب  
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الجنسـابر. كما بّفذث الق ة المؤقتت ألالد أبشـطت ل ناة القدراث بهدي مسـاعدة النسـاة عل  تعزيز مهاراتهن  ر  
 محليين.ميدان العمل، وتحسين  بتان السل  المحليت، وتخفيف أألر األزمت ادقت اديت عل  السكان ال

 
 نزع سالح الجماعات المسلحة -  جيم 

ــلحت. وما زاة حزن هللا يعتري علنا بان   - 23 ــال  الجماعاث المســــ لم ُيحرز أي تقدم  يما يتعلق بنز  ســــ
لدي  قدراث عســـــــــكريت. وما زاة احتفاط حزن هللا وجماعاث أمرى باســـــــــلحت مارن بطاق ســـــــــيطرة الدولت،  ر  

 ، يع ق قدرة الدولت عل  ممارست كامل سيادتها وسلطتها عل  أرا يها.(2006) 1701ابتهاك للقرار 

، وّج  رئيس ل نان  ر مطان تلفزي بر دع ة  ل   جراة ح ار 2021كاب ن األوة ديسـم ر   27و ر  - 24
ــان  ــعت، واد”وطنر بشـــــــ ــتراتيجيت الد اييت لحمايت ل نان، ومطت التعا ر الالمركزيت اإلداريت والماليت الم ســـــــ ســـــــ

الجيش والشــعب  ”. واعتري بدور  “المالر وادقت ــادي، بما  يها اإلصــالحاث الالزمت والت زي  العادة للخســائر
وحدها  ”، ولكن  أكد أن المســـــــؤوليت األســـــــاســـــــيت  ر الد ا  عن ال طن تق  عل  عاتق الدولت، وقاة  “والمقاومت

. وقاة محمد رعد، ع ـ  مجلس الن ان ورئيس كتلت “راتيجيت الد اييت وتسـهر عل  تنفيذهاالدولت ت ـ  ادسـت 
الح ار أكفر من  ـــــــــروري، وبدع  شـــــــــركاةبا  ر ال الد  ل  ”حزن هللا ال رلمابيت، بعد اجتماع  بالرئيس،  ن  

 .“التحلر بالعقل والحكمت

حســــــن ب ــــــر هللا  ر مطان تلفزي بر  ، قاة األمين العام لحزن هللا 2022شــــــ اي   راير    16و ر  - 25
بالتعاون م  الخ راة  ر  يران، أصـ   لدينا انن قدرة عل  تح يل صـ اريخنا الم ج دة باندي  ل  صـ اريل ”

 .“منذ مدة ط يلت بدأبا بت ني  المسّيراث”و  “دقيقت

اإلرهـان  ر الفترة عملـياث اعتقـاة مت ـــــــــــــــلت بـ   8وبفـذ الجيش الل ـنابر وق ى األمن اـلداملر الل ـنابـيت   - 26
المشــــــــــــم لت بالتقرير، بما  ر ذلك اعتقاة أشــــــــــــخا  ُيشــــــــــــت    ر ابتســــــــــــابهم  ل  تنظيم داعش وتنظيم ج هت  

 الشام.  ت 

و ر شـــــرق ل نان وشـــــمال ، ت ـــــاعدث حدة العديد من المنازعاث الشـــــخ ـــــيت وتح لت ال  ح ادد   - 27
 شخ ا بجرو . 93 وإصابتشخ ا  24اطالق بار أدث  ل  مقتل 

، شـــــــّب حريق أعق ت  ابفجاراث  ر م ن  تاب  لحركت حماس  2021كاب ن األوة ديســـــــم ر   10و ر  - 28
 ر مخيم برن الشــمالر لالجئين الفلســطينيين  ر جن ن ل نان. وُقتل أحد أع ــاة حركت حماس. وأألناة شــعائر 

مقتل ألالألت رجاة  جنازت   ر الي م التالر، أطلق مســــــــــــــلح ن مجه ل ن النار عل  المشــــــــــــــّيعين وأدى ذلك  ل  
 وإصابت عدد آمر بجرو . و تحت السلطاث الل نابيت تحقيقاث  ر الحادد.

ولم ُيحرز أي تقدم  ر تفكيك الق اعد العســـــــــــكريت التر ما زالت تحتفم بها الج هت الشـــــــــــع يت لتحرير   - 29
 القيادة العامت و ت  ادبتفا ت. - لسطين 

 
 حظا تو  د األسلحة  مااقبة الحد د -  دال 

زالت ت عث عل    ت اصــلت ادعاةاث بقل أســلحت  ل  جهاث مســلحت من غير الدوة، وهر مســالت ما - 30
 (2006)  1701القلق الشــــــــــــــدـيد. وإذا ألـ ت حـدود عملـياث النـقل المـذك رة، ـ إبهـا ســــــــــــــتشــــــــــــــكـل ابتهـاكـا للقرار 

المر ق الفابر(. ورغم أن األمم المتحدة تامذ ادعاةاث بقل األسـلحت مامذ الجد،  إبها ليسـت  ر و ـ   )ابظر
 يتي  لها التحّقق منها بشكل مستقل.
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ــاركـت حزن هللا عســــــــــــــكرـيا  ر األ - 31 ل ورود تقـارير تفـيد بمشــــــــــــ ــَ حـداد الجـارـيت  ر الجمه رـيت وت اصــــــــــــ
 الس ريت. العر يت

، أعلن األمين العام لحزن هللا أن الحزن قد أح ـــــــــــر حت  2021تشـــــــــــرين الفابر ب  م ر    26 فر  - 32
انن أر   شــحناث وق د من  يران وأب ، ســ يا لعدم  حران الدولت، ت اصــل م  الســلطاث الســ ريت لتســهيل بقل 

العر يت الســــ ريت،  ل  بعل ك  ر شــــرق ل نان. وذكر أي ــــا أن شــــحنت أمرى   ال ق د من بابياس  ر الجمه ريت
من المازوث م ج دة  ر المخازن  ر الجمه ريت العر يت الســــ ريت وتنتظر بقلها، وأن ألمت شــــحنت أمرى وردث 

 ويجري تنزيلها.

ــياق ما د يقل عن   - 33 ــل    28و ر ســــــ أمرى،  عمليت لمكا حت تهريب المخدراث وال ق د واألســــــــلحت وســــــ
شــــخ ــــا من جنســــياث  16  ســــ ريا، وم ــــريا واحدا، و  12 اعتقل الجيش الل نابر تســــعت م اطنين ل نابيين، و

 ر بيروث، صــــادرث ق ى األمن الداملر والجمارك  2021كاب ن األوة ديســــم ر   29 و 8غير محددة. و ر 
  كاب ن الفابر    25يج. و ر يزعم أبها كابت ســـــُترســـــل  ل  منطقت الخل “ك تاغ ن ”ملي ن ح ت  13عل  الت الر  

تشـــــــرين الفابر ب  م ر   10، تم  ـــــــ أل كميت أمرى يزعم أبها كابت ســـــــُترســـــــل  ل  أ ريقيا. و ر 2022يناير  
ــادر    2021 ــابقت، وصــ ــت    ر قتلهما جنديا  ر عمليت ســ  ر الهرمل، اعتقل الجيش الل نابر رجلين ل نابيين يشــ

األوة ديســــــــــــــم ر، ت  ر جنـدي من الجيش الل نـابر  ر    كـاب ن   17كميـت من المخـدراث حين اعتقـالهمـا. و ر  
 الهرمل، بس ب جرو  باتجت عن  صابت  بطلق باري  ر عمليت سابقت. - بعل ك، محا ظت بعل ك

عمليـت لمكـا حـت ادتجـار بـاألشــــــــــــــخـا ، اعُتقـل  يهـا   17وبفـذ الجيش الل نـابر وق ى األمن الـداملر  - 34
تشــــــرين    26مالد الحدوديت شــــــماة ل نان، وســــــتت م اطنين ل نابيين. و ر ســــــ ريلا معظمهم  ر بلدة وادي  276

، ُقتل األنان من المتاجرين بال شـــر أألناة ت ادة  طالق النار م  الجيش الل نابر  ر مقي لت 2021األوة أكت  ر  
 تشـــــرين الفابر ب  م ر، ق الت ســـــاحل القلم ن  ر شـــــماة ل نان، من  20 ر وادي مالد، محا ظت عكار. و ر 

 ردا، من بينهم دجئ ن ســ ري ن و لســطيني ن، من مغادرة ل نان عن طريق ال حر ب ــ رة   91الجيش الل نابر  
ــرين الفابر ب  م ر،  ر منطقت القلم ن، اعتقلت ق ى األمن الداملر   18غير قاب بيت. و ر  ــا   82تشــــ ــخ ــــ شــــ

 بتهمت الهجرة غير المشروعت، وشخ ا واحدا بتهمت ادتجار باألشخا .
 

 األلغام األ ضية  القنابل العنقودية - هاء 
ــاحتهــا  - 35 ذث الق ة المؤقتــت عمليــاث تطهير من األلغــام  ر أراٍض  ر منطقــت عمليــاتهــا بلغــت مســـــــــــــ بفــّ

من األلغام الم ــــــادة ل  راد وتخل ــــــت منها. وأجرث الق ة المؤقتت   1  202مترا مر عا، ووجدث  يها   6 734
، وبظمت مناســــ ت واحدة دعتماد وحدة متخ ــــ ــــت  ر  زالت األلغام، زيارة رصــــٍد ل ــــمان ومراق ت الج دة 79

من األ راد العســــــــــــــكريين التــابعين للق ة المؤقتــت    160 حــاطــت  عالميــت للت ييــت بــالمخــاطر لفــائــدة    12وقــّدمــت  
 من األ راد المدبيين العاملين  ر األمم المتحدة. 31 و
 

 تاسيم الحد د -   ا  
م أو تعليم الحدود بين ل نان والجمه ريت العر يت الســـــــــــــ ريت. ولم ُيحرز لم يحرز أي تقدم  ر ترســـــــــــــي  - 36
تقدم بشـان مسـالت منطقت مزار  شـ عا. ولم ترّد بعد الجمه ريت العر يت السـ ريت وإسـرائيل عل  مقتر  التحديد  أي

ــ عا، ال ارد  ر تقريري المؤرخ  ــرين األوة أكت  ر   30المؤقت لمنطقت مزار  شــــــ ــان تنفيذ  2007تشــــــ القرار    بشــــــ
1701 (2006) (S/2007/641.)المر ق ، 
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، لم ُتعَقد أي ج لت أمرى من المفاو ـــــــــاث بين  ســـــــــرائيل ول نان لترســـــــــيم  2021أيار ماي   4ومنذ   - 37
 ال حريت.حدودهما 

( م جهتين  ل  األمين  S/2021/969تشــرين الفابر ب  م ر ) 23و ر رســالتين متطابقتين مؤرمتين  - 38
لالدعاةاث التر ”العام ورئيس مجلس األمن، ذكر الممفل الدائم إلســـرائيل أن  ســـرائيل ت د أن تســـجل ر  ـــها 

-A/76/351)  2021أيل ة ســـــــــــ تم ر    18َتْر الممفلت الدائمت لل نان ]المتطابقتن المؤرمتين  وردث  ر رســـــــــــال

S/2021/812 ــ تم ر   22( و ــلتين بالمفاو ـــاث ب   “ [(A/76/344-S/2021/820)  2021أيل ة سـ ين  المت ـ
ال لدين بشـان حدودهما ال حريت. وقاة أي ـا  ن مزان كاريش يق  بكامل   ـمن المنطقت ادقت ـاديت الخال ـت  

ين غر تركيز الجه د عل  التدابير الالزمت... دســـــــتئناي المفاو ـــــــاث بين  ”إلســـــــرائيل دون أدب  شـــــــك، وإب  
دي الت صــــل  ل  تســــ يت متفق عليها،   ســــرائيل ول نان والســــير بها قدما من أجل ترســــيم حدودهما ال حريت، به

ــاديت لكال الدولتين ــتقرار والمنفعت ادقت ـــــ ــالتين متطابقتين مؤرمتين  “بطريقت تحقق ادســـــ كاب ن    23. و ر رســـــ
مفـــل الـــدائم (، قـــدم المS/2021/1085األوة ديســــــــــــــم ر م جهتين  ل  األمين العـــام ورئيس مجلس األمن )

.  “ عل  أي بشــــاي غير ت ا قر يق م ب  ل نان  ر المناطق ال حريت اإلســــرائيليت”إلســــرائيل اعتراض بلدل رســــميا  
ــالتين متطــابقتين مؤرمتين   ا عل  ذلــك، ذكرث الممفلــت الــدائمــت لل نــان،  ر رســـــــــــــ كــاب ن الفــابر ينــاير    28وردًّ

(، أن ل نان يؤكد أن جمي  األعماة المشــــــار S/2022/84م جهتين  ل  األمين العام ورئيســــــت مجلس األمن )
، ودعت  ســرائيل  ل  “تق   ــمن المنطقت ادقت ــاديت الخال ــت التابعت لل نان وغير القابلت للتنازة عنها”اليها  

بكامل حق ق   ر  ”ا أن ل نان يحتفم . وذكرث أي ــ “ادمتنا  عن أي بشــاي  ر المناطق المتناز  عليها ]...[”
 ذا  شـلت المفاو ـاث غير الم اشـرة  ر    “ر   أيت مطالب دحقت ومراجعت حدود منطقت  ادقت ـاديت الخال ـت

 تحقيق التس يت التفاو يت.
 

 الستقاا  السياسي  المؤسسي -  زاي 
كـاب ن   23 ل    2021األوة أكت  ر  تشــــــــــــــرين    12لم يعقـد مجلس ال زراة اجتمـاعـاث  ر الفترة من   - 39

عل   ألر ر   وزيري حزن هللا وحركت أمل المشـــاركت  يها بســـ ب اســـتيائهما من أســـل ن    2022الفابر يناير  
كــاب ن الفــابر ينــاير، اســــــــــــــتــابف مجلس ال زراة اجتمــاعــاتــ    24 دارة التحقيق  ر ابفجــار مر ــا بيروث. و ر  

شـــــــ اي   راير، أقر مجلس ال زراة مشـــــــرو  الميزابيت ولكن،   10. و ر 2022دســـــــتعراض ميزابيت الدولت لعام 
ش اي   راير، لم يكن مشرو  الميزابيت قد ُعرض عل  مجلس الن ان. و ر ال قت بفس ، عقد مجلس    18حت  

 .2022آذار مارس  21كاب ن الفابر يناير، ومن المقرر أن تنتهر  ر  10الن ان دورة استفنائيت بدةال من 

، اتخـذث المملكـت العر يـت الســــــــــــــع ديـت ألم ال حرين والك يـت 2021تشــــــــــــــرين األوة أكت  ر    29و ر   - 40
واإلماراث العر يت المتحدة تدابير دبل ماســيت واقت ــاديت  ــد ل نان بســ ب تعليقاث بشــان اليمن أصــدرها وزير 

ــيد قرداحر  ر   ــتقاة السـ ــم ر.   3اإلعالم الل نابر آبذاك، ج رن قرداحر. واسـ كاب ن    23و ر كاب ن األوة ديسـ
ــ ا   2022الفابر يناير   ، أألناة زيارة  ل  ل نان، قدم وزير الخارجيت الك يتر الشـــــيل أحمد باصـــــر المحمد ال ـــ

بقطت بشـــــــــان العالقاث بين  12 ل  رئيس الجمه ريت ورئيس مجلس ال زراة ورئيس مجلس الن ان اقتراحا من 
ير الخارجيت الل نابر ع د هللا ب ح يب ردا رســــميا  ل  كاب ن الفابر يناير، قدم وز  29ل نان ودوة الخليج. و ر 

 بظيرل عل  هامش اجتما  وزراة الخارجيت العرن المعق د  ر الك يت.

 44، أقر مجلس الن ان عـــدة تعـــديالث عل  القـــاب ن رقم  2021تشــــــــــــــرين األوة أكت  ر    28و ر   - 41
 آذار   27ن، وحــدد ي م  بشـــــــــــــــان ابتخــان أع ـــــــــــــــاة مجلس الن ا  2017حزيران ي بيــ     17ال ـــــــــــــــادر  ر  
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تشـــــرين الفابر ب  م ر، قدم التيار ال طنر الحر    17م عدا إلجراة ادبتخاباث التشـــــري يت. و ر   2022 مارس
كـاب ن األوة ديســــــــــــــم ر، أعلن المجلس    21 ل  المجلس الـدســــــــــــــت ري طلـب طعن  ر تلـك التعــديالث  و ر  

كاب ن األوة ديســـم ر عل  الت الر،  29  و 27الدســـت ري أب  لم يســـتط  الت صـــل  ل  قرار بشـــان الطعن.  ر 
م عـدا   2022أـيار مـاي     15وّق  رئيس ال زراة بجـيب ميقـاتر والرئيس ع ن عل  المرســــــــــــــ م اـلذي يحـدد ي م  

د ي مـا   دّ  أـيار مـاي  لت ــــــــــــــ ـيت   8و    6دبتخـاـباث مجلس الن ان. ولم يحـدد أي م عـد لالبتخـاـباث ال لـدـيت. وحـُ
، ســــــــّجل  2021تشــــــــرين الفابر ب  م ر   20تشــــــــرين األوة أكت  ر  ل    1رة من  المقيمين مارن ال لد. و ر الفت 

ــتسـجيل   225  114مجم ع   ما .  2018شـخ ـا  ر عام    82 965شـخ ـا للت ـ يت  ر الخارن، مقاربت بـــــــــــــ
ــحين  ر   ــجيل المرشــــ ــ اي   راير، لم تكن الم اقفت   18. وحت   2022كاب ن الفابر يناير   10وُ ت  بان تســــ شــــ

 بيت تم يل ادبتخاباث قد صدرث بعُد.الكاملت عل  ميزا

ــرين الفابر ب  م ر   8و ر  - 42 ــ اي   راير   15 و  2021تشـــ ــارك وزير الدامليت وال لدياث،  2022شـــ ، شـــ
والمنســــقت الخاصــــت لشــــؤون ل نان ي ابا  روبيتســــكا،  ر رئاســــت منتدى ادبتخاباث، الذي جم  الجهاث ال طنيت  

المجتم  الدولر لمناقشــــت ســــ ل التح ــــير لالبتخاباث. وواصــــل مكتب المعنيت بما  ر ذلك المجتم  المدبر، و 
منســــــــــــقت األمم المتحدة الخاصــــــــــــت لشــــــــــــؤون ل نان و ريق األمم المتحدة القطري دعم الجهاث ال طنيت المعنيت 
ــحين، وتفقيف  ــحاث والمرشـــــ ــجيل النام اث والنام ين والمرشـــــ ــير العملياث ادبتخابيت، بما  ر ذلك تســـــ لتح ـــــ

ــيا. ورغم أن مجلس الن ان لم يعتمد  النام اث والن  ــياســـــــــــ ــراة الم اد ادبتخابيت، وتمكين المرأة ســـــــــــ ام ين، وشـــــــــــ
مقترحاث تدع   ل  تخ ـي  ح ـت للمرأة،  إن األمم المتحدة واصـلت التنسـيق م  الدوة األع ـاة والجهاث  

ــت مؤقتت ودعم اعتماد   ــيت والمجتم  المدبر للدع ة  ل  اعتماد تدابير ماصــــ ــياســــ ــمن الفاعلت الســــ ح ــــــ   ــــ
 األحزان السياسيت والق ائم السياسيت.

، أصــــــــــدرث مجم عت الدعم الدوليت لل نان بيابا  ر بيروث حفت  2022كاب ن الفابر يناير    19و ر  - 43
وإل  اتخاذ تدابير    “قراراث حك ميت عاجلت و عالت للشـــــــرو   ر اإلصـــــــالحاث والتدابير الملّحت” ي  عل  اتخاذ 

، عل  بح  يمهد الطريق للت صـل  ل  اتفاق م  صـندوق النقد 2022رار ميزابيت عام اإلسـرا   ر  ق”من بينها  
شـــــــــــ اي   راير، ذكرث مجم عت    11. و ر “الدولر لدعم  يجاد مخرن من األزمت ادقت ـــــــــــاديت واألزمت الماليت

ــؤو ”الدعم الدوليت أن ادبتخاباث هر   ــعب الل نابر وجزة من تطلعات  ومســــــــ ليت  أود وق ل كل شــــــــــرة حق للشــــــــ
اإلســـــــــرا   ر ت  ير كا ت الم ارد الالزمت ”، ودعت الســـــــــلطاث  ل  “ســـــــــياديت يجب عل  الســـــــــلطاث ال  اة بها

 .“وتكفيف ادستعداداث الفنيت واإلداريت ل مان سير العمليت ادبتخابيت عل  بح  سليم و ر م عدها المحدد

ليرة ل نابيت مقابل  33  700بلغ   وارتف  سـعر ال ـري السـائد  ر السـ ق الم ازيت  ل  مسـت ى قياسـر - 44
ليرة مقابل  1  500، مقاربت بالســـــعر الرســـــمر ال الغ  2022كاب ن الفابر يناير   11دودر ال دياث المتحدة  ر  

قرارا بر   ســـــعر   2021كاب ن األوة ديســـــم ر  9الدودر. وجاة ذلك  ر أعقان اتخاذ الم ـــــري المركزي  ر 
كابت قد أودعت بدودر ال دياث المتحدة لدى الم ـاري التجاريت ال ـري المط ق عل  سـحب األرصـدة التر 

ليرة الل ـنابـيت. و عـد  ــــــــــــــل الم ــــــــــــــري المركزي كمـياث من  8  000ليرة ل ـنابـيت  ل   3 900قـ ل األزمت من  
 ش اي   راير. 18ليرة ل نابيت  ر  20 900الدودر عن طريق ال ن ك التجاريت، تحّسنت قيمت العملت  ل  

ب ن األوة ديســـم ر، صـــر  ســـعادة الشـــامر بائب رئيس مجلس ال زراة بان الخســـائر الماليت و ر كا - 45
بلي ن دودر، وأشــار  ر ال قت بفســ   ل  أن ت زي  الخســائر د يزاة قيد الدراســت.   69 بلي ن و 68تتراو  بين  

أوليت م  صندوق النقد ، بدأث السلطاث الل نابيت  ر  جراة مناقشاث تقنيت 2022كاب ن الفابر يناير    24و ر 
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شــ اي   راير، شــدد صــندوق النقد الدولر عل  الحاجت  ل  بربامج  صــال  اقت ــادي ومالر   11الدولر. و ر 
 شامل، وأشار  ل   رورة م اصلت العمل لتح يل المناقشاث  ل  سياساث ملم ست.

شــهرا،   12 يت لمدة ، ابته  ســريان قاب ن ر   الســريت الم ــر 2021كاب ن األوة ديســم ر    29و ر  - 46
 ولم تكتمل بعد  جراةاث التدقيق الجنائر  ر حساباث الم ري المركزي.

ــرين الفابر ب  م ر   - 47 ــم ر  تحقيقاث  2021و ر تشـ ــتاين ولكسـ ــائيت  ر ليختنشـ ــلطاث الق ـ ،  تحت السـ
ــان حاكم الم ــــــري المركزي رياض ســــــالمت. و ر  ــم ر  5جنائيت بشــــ ــلطاث لكســــ ــ اي   راير، ُأ يد بان ســــ  شــــ

والســلطاث الفربســيت طل ت معل ماث ماليت بشــان حاكم الم ــري المركزي  ر ســياق التحقيقاث الجاريت. و ر  
 غ  ن ذلك، استمرث  جراةاث التحقيق ال طنيت م  حاكم الم ري المركزي.

 ، وّق  ل نان واألردن والجمه ريت العر يت الســ ريت اتفاقا ســيســت رد2022كاب ن الفابر يناير    26و ر  - 48
ميغـاواي من الكهرـ اة من األردن ع ر الجمه رـيت العر ـيت الســــــــــــــ رـيت، رهـنا بت ّ ر التم ـيل.   250ل ـنان بم جـ   

وما زالت أزمت الطاقت  ر ل نان تتهدد الخدماث ال ــــــــحيت األســــــــاســــــــيت ومدماث الميال، وتســــــــ  ت  ر ابقطا   
ــلكيت عل  بطاق واســــــ ، بما  ر ذلك  ر جمي  أ ــلكيت والالســــ  16و   15بحاة بيروث، ي مر  ادت ــــــادث الســــ

 كاب ن الفابر يناير.

ــتمرث المظاهراث وب ـــــــــب الح اجز عل  الطرق  ر جمي  أبحاة ال الد احتجاجا عل  تده ر  - 49 واســـــــ
  كاب ن األوة  13األو ـــــــــا  ادقت ـــــــــاديت والت ـــــــــخم وابخفاض قيمت العملت وابقطا  التيار الكهر ائر. و ر 

الهرمل، احتجاجا عل  ال      - س   ر بلدة بدبايل، محا ظت ال قا ، أ رم رجل النار  ر بف2021ديسم ر 
كاب ن األوة ديســـم ر، ت  ر رجل  ر بعل ك بســـ ب   ـــرام النار  ر    16الم يشـــر، وبقل  ل  المشـــف . و ر 

بفسـ  ق ل ي مين احتجاجا عل  ال  ـ  الم يشـر. كما فهر الخطان السـياسـر التحري ـر والمشـاعر المعاديت 
ــائل اإلعالم التقليديت وادجتماييت. و ر  لالجئين  ر و  ــ اي   راير   2كاب ن الفابر يناير و  13ســـــــ ،  2022شـــــــ

 أغلقت بقاباث قطا  النقل الطرَق  ر جمي  أبحاة ال لد.

، أعلنت  دارة اإلح ـــــــاة المركزي الل نابيت عن معددث ت ـــــــخم 2021و ر كاب ن األوة ديســـــــم ر  - 50
 ر   224عشــر عل  الت الر، حيث حقق الت ــخم الســن ي رقما قياســيا بلغ    ســن يت ألالأليت األرقام للشــهر الفامن

  (1)كاب ن الفابر يناير، أصــــدر ال نك الدولر بيابا 25. و ر  2020المائت مقاربت بشــــهر كاب ن األوة ديســــم ر 
اـئت  ر المـ  58,1، و 2021 ر المـاـئت  ر عـام   10,5ـقّدر  ـي  أن ابكمـال الـناتج المحلر اإلجمـالر لل ـنان بلغ  

الذي أشـار  لي  ال يان، أعرن ال نك الدولر عن القلق من أن الجهاث الفاعلت   ( 2) . و ر التقرير2019منذ عام 
... وتســــــــ ب معاباة اجتماييت    الرئيســــــــيت  ر القطاعين العام والخا  د تزاة تاب  ادعتراي بهذل الخســــــــائر

 لزوم لها. د

، بلغ عدد طل اث ادب ـــــــــــــمام  ل  2022وكاب ن الفابر يناير    2021و ر كاب ن األوة ديســـــــــــــم ر  - 51
مشــرو  شــ كت األمان ادجتماعر الطارئت التر يم لها ال نك الدولر و ربامج ال طاقت التم ينيت الحك ميت، الذي 

ي   راير، بدأث ملي ن شـخ . و ر منت ـف شـ ا  1,43طل ا باسـم  582  825د يزاة تم يل  غير م ـم ن،  
 __________ 

. متــا  عل  Lebanon’s crisis: great denial in the deliberate depression”, 25 January 2022ال نــك الــدولر، “  (1) 
ــالـر    الـتـــــ -www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-inالـرابـأل 

the-deliberate-depression. 

 (2) World bank Group, Lebanon Economic Monitor: the Great Denial, 2021. 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression
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 جراةاث التحقق من طل اث ادب مام  ل  المشرو ، ومن المت ق  أن ي دأ صري مد  عاث بقديت بالدودر  ر  
 آذار مارس.

، قدم المقرر الخا  المعنر بمســــــــــالت الفقر المدق  وحق ق  2021تشــــــــــرين الفابر ب  م ر    12و ر  - 52
ــيرا  ل  أن اإلبســــان، أوليفير دو شــــ تر، النتائج األوليت لزيا التق ــــير  ر المســــؤوليت عل  ”رت   ل  ل نان، مشــ

دم لرؤيت درجت ادبف ــاة بين المؤســسـت  ”وذكر أب  قد   “أعل  مســت ياث القيادة الســياســيت أمر مفير للدهشــت صــُ
 .“السياسيت ومعاباة أولئك الذين ي يش ن  ر براألن الفقر عل  أرض ال اق 

ــرا  ر ل نان، والهيئت  ولم يتم بعد تفعيل الهيئت ال طنيت - 53 ــتقلت المعنيت بالمفق دين والمختفين قســـــــــ المســـــــــ
 ال طنيت لحق ق اإلبسان، ولجنت ال قايت من التعذيب التابعت لها، بس ب عدم تخ ي  ميزابيت ألي منها.

ومالة الفترة المشـــــــم لت بالتقرير، شـــــــرعت الســـــــلطاث  ر اتخاذ  جراةاث قاب بيت بشـــــــان صـــــــحفيين  - 54
 يين ومخرن مسرحر بتهم تت ل بابتقاد مسؤولين ومؤسساث عم ميت. وممفلين ك ميد

ــرين األوة أكت  ر   26و ر  - 55 ــتراتيجيت 2021تشـ ــدرث الحك مت أوة تقرير مرحلر عن تنفيذ ادسـ ، أصـ
، عيَّن 2022كـاب ن الفـابر ينـاير    24. و ر  2020ال طنيـت لمكـا حـت الفســـــــــــــــاد، منـذ اعتمـادهـا  ر أيـار مـاي   

لمف  ــــــين الســــــتت األع ــــــاة  ر المؤســــــســــــت ال طنيت لمكا حت الفســــــاد. وُينتظر اكتماة ت  ير مجلس ال زراة ا
 التم يل وأماكن العمل والنظام الداملر والمالر لكر ت دأ اللجنت عملها.  

زالت التحدياث الســـــــــياســـــــــيت والقاب بيت تؤمر التحقيقاث  ر ابفجار مر ا بيروث. و ر أعقان رد  وما - 56
الدعاوى الق ــــــائيت المطال  ت بإقالت قا ــــــر التحقيق األوة، التر ر عها ألالألت أع ــــــاة  ر  محكمت ادســــــتئناي  

ــُتدعر لالســــــتج ان، اســــــتؤبف التحقيق  ر   ــابق اســــ ،  2021كاب ن األوة ديســــــم ر  8مجلس الن ان ووزير ســــ
ــا 23ت قف للمرة الرابعت  ر   ألم ــم ر بعد أن ر   األشــــــخا  األر عت ذاتهم دعاوى ق ــــ ئيت.  كاب ن األوة ديســــ

،  ـقدث الهيـئت العـامـت لمحكمـت التمييز الن ــــــــــــــان الـقاب بر بعـد تـقاعـد أحد  2022كـاب ن الـفابر يـناير   13و ر 
كاب ن  10أع ائها، ود يمكنها النظر  ر الدعاوى  د بعد تعيين ع   بديل. وم  بدة الدورة ادستفنائيت  ر  

 ل الح ابت ال رلمابيت. الفابر يناير، استعاد ال رلمابي ن الفالألت المذك رون أعال

، أحاة الجيش الل نابر  ل  مكتب المدعر العام العســـــــــــكري 2021تشـــــــــــرين األوة أكت  ر    24و ر  - 57
تشــــرين  14ملف التحقيق الذي أجرال  ر ادشــــت اكاث الداميت التر وقعت  ر  ــــاحيت الطي بت  ر بيروث  ر 

شـــخ ـــا، شـــملت   68(. ووّجهت المحكمت العســـكريت تهما  ل  57، الفقرة S/2021/953األوة أكت  ر )ابظر  
تهم القتل العمد، والشـرو   ر القتل العمد، والتحري  عل  الفتنت الطائفيت، وحيازة أسـلحت باريت دون ت ـري ،  

الل نابيت ســـمير جعج  لءددة   وتدمير الممتلكاث العامت والخاصـــت. واســـتدعت المحكمت العســـكريت قائد الق اث
 تشرين األوة أكت  ر، ولكن  ر   الح  ر. 27بشهادت   ر 

 شــــ اي  4، لم يحرز أي تقدم  ر التحقيق  ر مقتل لقمان ســــليم  ر  2022شــــ اي   راير  18وحت    - 58
 .2021  راير 

قرار مجلس األمن   و ر ادجتمــا  الســــــــــــــن ي للجنــت الت جيهيــت المعنيــت بخطــت العمــل ال طنيــت لتنفيــذ - 59
، أّكد المشارك ن 2021كاب ن األوة ديسم ر    16بشان المرأة والسالم واألمن، الذي ُعقد  ر   (2000)  1325

الحمايت.   ـــــرورة زيادة مشـــــاركت المرأة  ر بناة الســـــالم، واإلغاألت والتعا ر  ر المجاة ادقت ـــــادي، وق ـــــايا 

https://undocs.org/ar/S/2021/953
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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وواصـلت األمم المتحدة دعم شـ كاث ال سـاطت النسـائيت عل  ال ـعيد ال طنر وعل  صـعيد المحا ظاث، ودعم 
 عمليت ح ار م  النساة  ر األحزان السياسيت التقليديت والناشئت.

لين لدى مف  يت  853  503كاب ن الفابر يناير، كان   31و ر  - 60 من الالجئين وملتمسر اللج ة مسجَّ
ــؤون الالجئين  ر ل نان، من بينهم  األ ــ ريا و   839  788مم المتحدة لشـ دجئا وطالب لج ة   13 715دجئا سـ

ــيت من ع دة   ــياث أمرى. وتحققت المف  ـ دجئا ســـ ريا مالة الفترة المشـــم لت بالتقرير، وه   1  367من جنسـ
يل دجئين س ريين جدد  دجئا  ر العام السابق. و س ب وقف الحك مت تسج 2  152أقل من عددهم الذي بلغ  
ــيت منذ عام  ــ ريين الم ج دين  ر ل نان الذين يحتاج ن ال  2015لدى المف  ــــــ ، د ُيعري العدد الفعلر للســــــ

 ملي ن دجئ.  1,5حمايت دوليت. وتقدر حك مت ل نان أن عدد الالجئين الس ريين  ر ال لد ي لغ  

، شــــــــــــــملــت  2021ل نــان  ر عــام  رحلــت عن طريق ال حر من    38وعلمــت المف  ــــــــــــــيــت بــابطالق   - 61
 ردا، معظمهم من الم اطنين الســــــــــــــ ريين، و لغ عــدد الق ارن التر غــادرث أو حــاولــت المغــادرة  ر   1 570

قار ا. وإ ا ت  ل  الرحالث المتجهت بحرا  ل  ق ر  والي بان    11تشرين األوة أكت  ر وتشرين الفابر ب  م ر  
ســـا رون ج ا  ل  بيالروســـيا وم ـــر ولي يا، ألم يحاول ن م اصـــلت وإيطاليا، تلقت المف  ـــيت تقارير عن أ راد ي 

تشرين الفابر ب  م ر،  رض ل نان قي دا عل  السفر   17السفر بشكل غير قاب بر  ل  ال لدان األورو يت. و ر  
 ل  بيالروس. وُت اصــل األمم المتحدة تعاوبها م  الســلطاث المعنيت من أجل  ــمان حمايت وابقاذ المعر ــين  

ك  ر ال حر واحترام م دأ عدم اإلعادة القســــــريت. وت اصــــــل الســــــلطاث الل نابيت عملياث ترحيل الســــــ ريين للهال
، دون تط يق ال ماباث  2019بيسان أبريل   24الذين دمل ا  ل  ل نان أو عادوا  لي  ب  رة غير بظاميت بعد 

 اإلجرائيت القاب بيت  ر كفير من األحيان.

ني ن  ر ل نان، بمن  يهم الالجئ ن الفلســــــطيني ن القادم ن من الجمه ريت واحتج الالجئ ن الفلســــــطي  - 62
العر يت الســ ريت، عل  مســت ى الخدمت التر تقدمها وكالت األمم المتحدة إلغاألت وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين  

  2021   ر الشــــــــــــــرق األدب  )األوبروا(. واحتج م فف  األوبروا عل  التــامير  ر د   روات هم  ر بهــايــت عــام
بســـــ ب أزمت التم يل التر تعابر منها ال كالت. وأبلغت األوبروا أي ـــــا عن تزايد حادث الســـــرقت  ر مدارســـــها 

 وتخريب مرا قها.

لمــدة   2021آن أغســــــــــــــطس   4و م جــب مطــت اإلغــاألــت  ر حــادث الط ار  التر بــدأ تط يقهــا  ر   - 63
دعما  بســـــــــابيا إلبقاذ األروا   ل   2021م ر شـــــــــهرا، قّدمت األمم المتحدة اعت ارا من كاب ن األوة ديســـــــــ  12

ــل    300 000 ــعفا، من أصــــــ ــد  ــــــ ــتهدي. و حل ة   1,1من الل نابيين والمهاجرين األشــــــ ملي ن شــــــــخ  مســــــ
ـلت بنســـــــــــــــ ت  2022شـــــــــــــــ اي   راير  15 ملي ن دودر من   78,4 ر المـاـئت، بم لغ   20,5، كـاـبت الخطـت ـقد م ّ 

وقـــــدرل   المطل ن  الم لغ  تع ئـــــت    383مجم    وم   دودر.  الم ارد عن طريق    8,5ملي ن  دودر من  ماليين 
ــندوق المركزي لم اجهت الط ار ، تم ت  ير   ــابر من أجل ل نان وال ـــــــ ــندوق اإلبســـــــ يين لتر من مال  7,7ال ـــــــ

ــ تم ر  ل  كاب ن األوة ديســـم ر  مر قا للخدماث ال ـــحيت   1 176لخدمت    2021ال ق د  ر الفترة من أيل ة سـ
ومدماث الميال، بينما واصـــــــــلت الجهاث الفاعلت اإلبســـــــــابيت المشـــــــــاركت  ر برامج  بقاذ األروا . ومل  تقييم  

بيين والمهاجرين والالجئين الفلســــطينيين  ر جمي  ادحتياجاث المتعددة القطاعاث  ر أوســــاي الم اطنين الل نا
أبحاة ل نان  ل  أن ب ــــــــف الذين شــــــــملهم التقييم يعاب ن من  ــــــــعف التغذيت، وأن أللفيهم يفتقرون تماما  ل  

طعام  ر أحيان كفيرة. ود يستطي  ألالألت أر ا  الم اطنين الل نابيين والمهاجرين وأللفا الالجئين الفلسطينيين   أي
يف العالن الط ر. و ســـــــــــــــ ب بق  مط ي اإلبتربت أو الكهر اة أو معـداث التعلم عن بعـد، بلغت  تحمـل تكـال

 ر المائت  ر صــــــــف ي   14بح    2021-2020بســــــــب ابقطا  األطفاة عن الدراســــــــت مالة العام الدراســــــــر  



S/2022/214  

 

22-03660 13/24 

 

ر صــــف ي  األطفاة الل نابيين وأر عت  ر المائت  ر صــــف ي األطفاة الالجئين الفلســــطينيين وواحد  ر المائت  
األطفـاة المهـاجرين. وكـاـبد بح  أللفـا الم اطنين الل نـابيين والالجئين الفلســــــــــــــطينيين وأكفر من أللـث المهـاجرين 
المشــاق لت  ير ادحتياجاث األســاســيت. و قد عدد ك ير من العماة المهاجرين، ومعظمهم من اإلباد، أعمالهم 

 ولم يستطيع ا مغادرة ال لد.

، أشـــــــار الفريق ادســـــــتشـــــــاري المعنر باإلطار ادســـــــتراتيجر  2021ب  م ر  تشـــــــرين الفابر   16و ر  - 64
ــالحاث وكرر دع ت   ل  تحقيق  ــال  والتعا ر وإعادة اإلعمار  ر ل نان  ل  أهميت  حراز تقدم  ر اإلصـ لءصـ
 العدالت والمســـاةلت ع ر التحقيق  ر ابفجار مر ا بيروث عل  بح  يتســـم بالشـــفا يت وادســـتقالليت والم ـــداقيت.

كاب ن األوة ديســــــــــم ر، كان مســــــــــار   31وكرر الفريق أي ــــــــــا الدع ة  ل   جراة ابتخاباث حرة وبزيهت. و ر  
ــ ت  َة بنســ ــهيالث قد ُم ّ  ــتراتيجر للتســ ملي ن    111 ر المائت، بم لغ   26التعا ر الذي ه  جزة من اإلطار ادســ

ودر، ويشـــــــمل التم يل ال ارد  ر  ملي ن د 426,3دودر متا  من أصـــــــل الم لغ اإلجمالر المطل ن الذي قدرل  
ل من عــــام    107وقــــدرل    2021عــــام   المرحــــَّ ماليين دودر. وأبلغ    3,3وقــــدرل    2020ماليين دودر، والم لغ 

صندوق التم يل الجماعر المكرس لءطار ادستراتيجر لءصال  والتعا ر وإعادة اإلعمار، وه  مر ق تم يل 
ملي ن دودر، وأن مجم     73,9امــاث وتعهــداث المــابحين قــد بلغــت  ل نــان الــذي يــديرل ال نــك الــدولر، أن التز 

 ملي ن دودر. 58قد وصل  ل   2021كاب ن األوة ديسم ر  31الم الغ المد  عت حت  

، بلغ مجم   المســــــــــاعداث الدوليت المقّدمت  ل  ل نان التر 2021كاب ن األوة ديســــــــــم ر  31وحت    - 65
بلي ن دودر تم صـــــــــــر    ر   1,325بلي ن دودر تشـــــــــــمل م لغا قدرل   1,75أبلغت عنها الجهاث المابحت بح   

. وأبلغـت الجهـاث المـابحـت عن وج د  2020ماليين دودر تم ترحيـل  من عـام   423,4وم لغـا قـدرل    2021 عـام
د بعُد قدرها   ــدَّ ــتجابت ل زمت   2022ملي ن دودر لعام  470التزاماث لم ُتســــ لت مطت ل نان لالســــ وما بعدل. وُم ّ 

بلي ن دودر،  ذ أ ادث كياباث األمم المتحدة والمنظماث    1,53 ر المائت، أي بم لغ    56بنســـــــــ ت  2021عام ل
ملي ن    334,8، وم لغ  2021بلي ن دودر عل  شــــــــــــــكـل تم ـيل  ر عـام   1,18غير الحك مـيت أبهـا تلـقت م لغ  

 .2020دودر تم ترحيل  من عام  

ــابت بمرض ك  يد - 66 ــ اي  14حالت حت   1 016  487 ر ل نان   19-و لغ مجم   حادث اإلصــــــــ   شــــــــ
،  2021كـــاب ن األوة ديســــــــــــــم ر    22و ـــاة. و ر    9  840، و لغ عـــدد ال  يـــاث المرت طـــت بهـــا  2022  راير  

. و لغ مت ســــــــــــــأل معـددث 2022آذار مـارس  31المجلس األعل  لـلدـ ا  حـاـلت ادســــــــــــــتنـفار العـامـت حت    مـدد
ــ اي   2021كاب ن األوة ديســـــــــم ر منذ   ر المائت  70 شـــــــــغاة وحداث العنايت المركزة  .  2022راير     ل  شـــــــ

ما مجم ع     2022شــــــــــــــ اي   راير  14حت   19-من تلق ا جرعت واحدة عل  األقل من لقا  ك  يدعدد  و لغ
 شخ ا، بمن  يهم الالجئ ن الس ري ن والفلسطيني ن والعماة المهاجرون. 2 617 585

ــد  و ر المحكمت الخاصـــت بل نان، ت اصـــل الن  - 67 ظر  ر دع ى ادســـتئناي التر ر عها المدعر العام  ـ
 الرئيسيت. “ييال وآمرون ”الحكم ال ادر بت رئت حسن ح يب مرعر وحسين حسن عنيسر  ر ق يت 

  
 أمن  سالمة روة األمم المتحدة المؤرتة في لبنان  -  ثالثا  

رل تســـترشـــد بخطت اســـتمراريت فّلت تدابير التاهب التر اتخذتها األمم المتحدة عل  صـــعيد ال لد باســـ  - 68
، و قا للم اد  الت جيهيت لمنظمت ال ـــــــحت  19-ت ـــــــريف األعماة التر و ـــــــعها ل نان لم اجهت جائحت ك  يد

 العالميت، بما  يها تدابير الحجر ال حر وترتي اث العمل عن بعد، حسب ادقت اة.
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ين ســــالمت وأمن حفظت الســــالم، وعمال بالتزام م ادرة العمل من أجل حفم الســــالم الراميت ال  تحســــ  - 69
واصــــــــــــــلــت الق ة المؤقتــت مراجعــت مططهــا األمنيــت وتــدابيرهــا المتعلقــت بــال قــايــت من المخــاطر والتخفيف منهــا، 
ــارمـت مط قـت  ر منطقـت العرق ن   ـبالتنســــــــــــــيق ال أليق م  الســــــــــــــلطـاث الل ـنابـيت. وفلـت الـتدابير األمنـيت ال ــــــــــــ

ت مســــــلحت أألناة التنقالث الرســــــميت لجمي  م ففر األمم الشــــــرقر(، وشــــــملت اســــــتخدام مجم عت مرا ق )القطا 
 بعفت من أع اة  ريق األمم المتحدة القطري  ل  منطقت العرق ن. 21المتحدة. ويسرث الق ة المؤقتت  يفاد 

ســــــــير الدعاوى المر  عت أمام المحاكم ، واصــــــــلت الق ة المؤقتت رصــــــــد (2021) 2589وو قا للقرار   - 70
العســكريت الل نابيت  ــد أشــخا  يشــت    ر  ــل عهم  ر التخطيأل لشــن اعتداةاث مطيرة عل  حفظت الســالم 

جلســـــــــــــاث النظر  ر طل اث   2021تشـــــــــــــرين الفابر ب  م ر   30أو  ر ارتكان تلك ادعتداةاث. وُعقدث  ر  
عل  مرتك ر هج مين مطيرين  ـد الق ة  2021مارس   آذار 24ادسـتئناي المقدمت  ـد الحكم ال ـادر  ر 

تســـ  ا  ر جر  عدد من حفظت الســـالم التابعين    2011كاب ن األوة ديســـم ر  9 تم ز ي لي  و 26المؤقتت  ر  
ــاث التاليت  ر  ــان أبريل   21للق ة المؤقتت. ومن المقرر عقد الجلســــــ ــكريت 2022بيســــــ . وعقدث المحكمت العســــــ

للنظر  ر ق ــــــيت الهج م   2022شــــــ اي   راير   15  و 2021ن الفابر ب  م ر  تشــــــري  30الدائمت جلســــــاث  ر 
نَّ  ر عام  عل  حفظت الســـــالم التابعين للق ة المؤقتت، وق ـــــيت األ عاة المرتك ت بنّيت اإلرهان   2007الذي شـــــُ

  ، ُعقدث جلســـــــت للنظر  ر2022شـــــــ اي   راير  15. و ر  2014التر بدأ النظر  يها  ر كاب ن الفابر يناير  
 ر    2007تم ز ي ليــ     16ق ــــــــــــــيتر الهج مين الخطيرين عل  حفظــت الســــــــــــــالم التــابعين للق ة المؤقتــت  ر  

 أيل ة   23 ر الرميلــت. ومن المقرر عقــد الجلســـــــــــــــاث التــاليــت  ر    2011أيــار مــاي     27 القــاســــــــــــــميــت، و ر
مرتك ر الحادألت التر   ُت لَّغ األمم المتحدة باتخاذ الســـــــلطاث أي  جراةاث جنائيت لمالحقت . ولم2022 ســـــــ تم ر

 ر قريت مجدة زون )القطا  الغر ر( التر هاجم  يها أ راد مسـلح ن دوريت  2018آن أغسـطس   4وقعت  ر 
الـمـؤرخ   ـتقـرـيري  الـمــ ـين  ـر  الــنحـ   عـلـ   ــت،  الـمـؤقـتـــــ لـلـقـ ة  ــت  ــاـبعـــــ ــاـبر ـب  ـمــ ر    15تـــــ الـفـــــ ــرـين    2018تشــــــــــــ

(S/2018/1029  وأوعز المـــدعر العـــام العســــــــــــــكري  ل  ق ى األمن الـــداملر بـــإجراة تحقيقـــاث أوليـــت  ر .)
كـاب ن    22األعمـاة العـدوابيـت التر ارُتك ـت  ــــــــــــــد حفظـت الســــــــــــــالم التـابعين للق ة المؤقتـت  ر شــــــــــــــقرا بتـاريل  

  كاب ن الفابر    25، و ر راميت  ر 2022كاب ن الفابر يناير   4، و ر بنت ج يل  ر  2021األوة ديســـــــــــم ر 
 يناير، عل  النح  المف ل  ر الملحق األوة.

  
 انتشا  روة المم المتحدة المؤرتة في لبنان  -   ابعا  

من األ راد العســــكريين، من بينهم   10 422شــــ اي   راير، كان ق ام الق ة المؤقتت يتالف من   18 ر  - 71
امرأة    94م ففــا مــدبيــا دوليــا، من بينهم    243بق اث  و  بلــدا مســـــــــــــــاهمــا    46 ر المــائــت(، من    7امرأة )  732

 ر المــائــت(. وكــابــت الق ة   27,4امرأة )  152م ففــا مــدبيــا وطنيــا، من بينهم    554 ر المــائــت(  و    38,6)
أ راد عســــكريين   610ال حريت التابعت للق ة المؤقتت ت ــــم ممس ســــفن ومروحيت واحدة، وكان ق امها مؤلفا من  

ــا ـتل  ل  ذـلك، يعمـل ـلدى  ريق المراق ين  ر ل ـنان   4,7امرأة )  29ينهم  ـتابعين للق ة، من ب   ر المـاـئت(. وإ ــــــــــــ
 ر المــائــت(،    23,1امرأة )  12مراق ــال عســــــــــــــكريــال تــابعين لهيئــت األمم المتحــدة لمراق ــت الهــدبــت، من بينهم   52

صــــــــــــــف ي األ راد  ويخ ــــــــــــــع ن إلشــــــــــــــراي الق ة المؤقـتت حين تنفـيذ عملـياتهم. وتعمـل المرأة األعل  رتـ ت  ر 
 .2-العسكريين برت ت عقيد  أما المرأة األعل  رت ت  ر صف ي األ راد المدبيين  هر تعمل برت ت مد

https://undocs.org/ar/S/RES/2589(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2589(2021)
https://undocs.org/ar/S/2018/1029
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وكجزة من الجه د التر ت ـذلهـا الق ة المؤقتـت  ر  طـار م ـادرة العمـل من أجـل حفم الســــــــــــــالم لـدعم  - 72
نظام الشــامل للتخطيأل وتقييم األداة، الذي أّكد األداة الفعاة والمســاةلت، أجرث الق ة المؤقتت التقييم الف ــلر لل

  عاليت عملياث ال عفت.

، (2018) 2436ولتنفيذ ادلتزاماث المحددة  ر م ادرة العمل من أجل حفم الســـــــــالم وأحكام القرار   - 73
ــتعداد الل جســـــــتر والتدريب والتاهب   2021م ر  كاب ن األوة ديســـــــ   31ابتهت الق ة المؤقتت  ر  من تقييم ادســـــ

ــ ر    17العملياتر  ر  ــكريت تابعت لها و ر مقّر الق ة ال حريت. ويجري العمل عل  معالجت أوج  الق ـ وحدة عسـ
،  2022المت ــــــلت بالتدريب والم ففين التر تم تحديدها  ر ســــــت وحداث عســــــكريت. و ر كاب ن الفابر يناير  

 وحدة عسكريت   ا يت وألالد سفن تابعت للق ة ال حريت. 12مؤقتت  ر تقييم بدأث الق ة ال

  2021تشــــــــــــــرين الفــابر ب  م ر    16من تقريري ال ـــــــــــــــادر  ر    75وكمــا ه  مف ـــــــــــــــل  ر الفقرة   - 74
(S/2021/953 ــاوراتها م  الطر ين بشــــــان ج ابب  جراة تقييم دســــــتمرار أهميت (، واصــــــلت الق ة المؤقتت مشــــ

. كمــا واصــــــــــــــلــت األمــابــت العــامــت (2020)  2539(، عمال بــالقرار  S/2020/473م ارد الق ة المؤقتــت )ابظر  
بق اث من أجل بشر القدراث الم ص  بها لزيادة القدرة عل  التحرك. وشرعت    مشاوراتها م  ال لدان المساهمت

الق ة المؤقتت  ر عمليت اإلعداد لنشــر رادار أر ــر ألان ذي قدرة عل  المراق ت الج يت ســيغطر الجزة الشــرقر  
 من منطقت العملياث.

  
 السلوك  النضباط  -   خامسا  

األمم المتحدة الخاصــت لشــؤون ل نان مالة الفترة المشــم لت    لم ُتســّجل الق ة المؤقتت أو مكتب منســقت - 75
بالتقرير أي ادعاةاث ب ق   أ عاة استغالة أو ابتهاك جنسيين. ود تزاة الق ة والمكتب ملتزمين بادمتفاة التام 

يذ  لســــياســــت األمم المتحدة المتمفلت  ر عدم التســــام   طالقا م  ادســــتغالة وادبتهاك الجنســــيين. وواصــــلتا تنف
األبشـطت المت ـلت بتدابير ال قايت واإلبفاذ والت ـحي   يما يت ـل بحادث سـ ة السـل ك، وعززتا الجه د الراميت  
للت دي لحادث ادستغالة وادبتهاك الجنسيين والتحرل الجنسر والغش الغش المفترض. وبظرا  ل  احتماة  

ــ ب تط يق تدابير   ر منطقت   19-مكا حت جائحت ك  يدزيادة مطر التحرل الجنســـــــــــــر والعنف المنزلر بســـــــــــ
العملـياث، واصــــــــــــــل الكـياـبان ـبذة الجه د الجـارـيت لت يـيت أ راد ال عـفت. وتلق  جمي  األ راد المنتشــــــــــــــرين حـديـفا 
مت  حاطاث  ل  جمي  القادة العســـــكريين بشـــــان مســـــؤوليتهم حياة مســـــائل   تدري اث ح ة هذا الم  ـــــ  ، وُقدّ 

 السل ك وادب  اي.
  

 ظات مالح  -  سادسا  
د بد من وج د قيادة مســؤولت وم حدة، ومن أداة المؤســســاث التشــري يت والتنفيذيت والق ــائيت للدولت   - 76

مهامها عل  بح   عاة ومت اصــــــــــــل، للتغلب عل  التحدياث الهائلت التر ي اجهها ل نان. ورغم أن  عادة تفعيل 
تنفيذ اإلصـــــــالحاث المتعددة التر يحتان مجلس ال زراة مط ة  يجابيت،  إبها د تمفل ســـــــ ى مط ة أول  بح  

 ليها ال لد. وما زلت أشــــعر بقلق بالغ  زاة اســــتمرار التده ر ادقت ــــادي وأحث القيادة الســــياســــيت عل  اعتماد 
دون تامير، باإل ــا ت  ل  اســتراتيجيت شــاملت لتحقيق ادســتقرار ادقت ــادي الكلر   2022ميزابيت الدولت لعام 

ــهيل المفاو  ــل  ل  اتفاق مع . وكما ذكرُث مالة  والمالر لتسـ ــندوق النقد الدولر والت صـ ــميت م  صـ ــاث الرسـ  ـ

https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/2021/953
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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زيارتر، ينتظر الناس من قادتهم الســــــــياســــــــيين أن ين ــــــــت ا  ل  احتياجاتهم وأن يحقق ا التعا ر ادقت ــــــــادي، 
 ب سائل تشمل تشكيل حك مت ومؤسساث حك ميت تعمل بشكل سليم ومكا حت الفساد بفعاليت.

، و قال للدســــــت ر 2022أيار ماي    15الترحيب باإلعالن عن  جراة ادبتخاباث ال رلمابيت  ر   ويجدر - 77
والمهل المحددة  ر الق ابين. وإبنر أعّ ة عل  الســـــــــــــلطاث الل نابيت لت  ير الم ارد الماليت الالزمت وم اصـــــــــــــلت  

ــمان بزاهت ادبتخاباث، بما  ر ذلك تمكين ل ــيراث التقنيت واإلداريت ل ــــ جنت مراق ت ادبتخاباث من أداة التح ــــ
ــاركـت  ر العملـيت. ورغم أن  المهـام المكلفـت بهـا، ومن  الـنام ين الل ـنابيين  ر اـلدامـل والخـارن حقهم  ر المشــــــــــــ
الجه د الراميت  ل  اعتماد تدابير ماصــــــــت مؤقتت أمفقت مرة أمرى،  إبنر أشــــــــج  جمي  الجهاث الســــــــياســــــــيت  

ا ادبتخابيت، وأدع  الســــــلطاث  ل  من  العنف  ــــــد المرأة  ر الحياة المعنيت عل   دران مرشــــــحاث  ر ق ائمه
ــلميت ادبتخاباث و حريت التع ير، والعمل  ــيت عل  ادلتزام بســ ــياســ ــا الجهاث الفاعلت الســ ــيت. وأحث أي ــ ــياســ الســ

 عل  تهدئت الت تراث، وادمتنا  عن التحري  الطائفر ومطان الكراهيت.

ر ح ادد ت ـــــ يب األســـــلحت ع ر الخأل األزرق.  كل حادد من تلك ويســـــاوربر القلق  زاة اســـــتمرا - 78
الح ادد يمكن أن يؤدي  ل  ت ــــــــعيد تترتب علي  ع اقب وميمت. ويظل الخأل األزرق بقعت ســــــــامنت محتملت  
وقد يؤدي أي حادد، حت  ل  كان بسيطا، أو أي حالت س ة تقدير من جابب أحد الطر ين،  ل  ابفجار جديد 

 ر كارأليت  ر ل نان وإسرائيل، أو  ر المنطقت عل  بطاق أوس .قد تترتب علي  آألا

ومازاة القلق الشــــــــديد يســــــــاوربر بســــــــ ب ادبتهاكاث المســــــــتمرة للمجاة الج ي الل نابر التر ترتك ها   - 79
ــ ريت  ــت  منها ق ـــــــــف م اق  دامل الجمه ريت العر يت الســـــــ ــرائيليت، ألغراض شـــــــ ــّيراث اإلســـــــ الطائراث والمســـــــ

بســـــــــــــــ ب ادبتهـاكـاث التر ُترتكـب بطـائراث ومركـ اث ج ـيت غير مـاه لـت تحلق عل  ارتفـا   ُيزعم، وكـذلـك كمـا
ــكّ ل ابتهاكا للقرار  ــكان  (2006)  1701منخف .  عملياث التحليق هذل تشــ ــيادة الل نابيت وتكّدر حياة الســ وللســ

لكل ابتهاكاث السـيادة الل نابيت وأدع  حك مت  سـرائيل مجددا  ل  وقف جمي  عملياث الل نابيين. وأكرر  دابتر  
التحليق   ق األرا ــر الل نابيت. و المفل، يشــكل اســتمرار احتالة جيش الد ا  اإلســرائيلر الجزة الشــمالر من 

 ويجب  بهاؤل. (2006) 1701قريت غجر والمنطقت المتاممت لها شماة الخأل األزرق ابتهاكا مستمرا للقرار 

ــك ح ادد العنف  - 80 ــذلـ ــت تنقـــل الق ة المؤقتـــت، وكـ ــدد الح ادد التر تؤألر ســــــــــــــل يـــا  ر حريـ ــد عـ ويتزايـ
ال ـــــــــلت وح ادد ادســـــــــتيالة عل  ممتلكاث حفظت الســـــــــالم،  ر ابتهاك دتفاق مركز الق اث الم رم بين  ذاث
المتحدة ول نان. وإبنر أدين هذا ادتجال السل ر. وي دو أن هذل الح ادد باجمت عن ت  ر ماطئ يعت ر   األمم

أن ال حــداث التــابعــت للق ة المؤقتــت تحتــان  ل  مرا قــت من الجيش الل نــابر  ر جمي  األوقــاث. وإن حريــت الق ة 
ط ة الخأل األزرق باكمل ، تظل مسـالت  المؤقتت  ر التنقل  ر جمي  أبحاة منطقت عملياتها، بما  ر ذلك عل  

ــتقلت و قا  ــيير دورياتها وأداة أبشـــــطتها ب ـــــ رة مســـ  ر غايت األهميت. ويجب الحفاط عل  قدرة ال عفت عل  تســـ
تن  علي  وديتها. وأدع  الســـلطاث الل نابيت مجددا  ل  معالجت ســـ ة تفســـير وديت الق ة المؤقتت، ب ســـائل  لما

ليت لحق الق ة المؤقتت  ر التنقل بحريت. وأدع  حك مت ل نان مجددا  ل  التحقيق تشـمل ت ييت المجتمعاث المح
 ر أي حادد ينط ي عل   رض قي د عل  حركت الق ة المؤقتت، وإل  ال  اة بالتزاماتها ب ـــــمان ســـــالمت أ راد  

اوبها م  الق ة الق ة المؤقتت ومحاســــ ت من يهاجم ن حفظت الســــالم. كما أدع  الســــلطاث الل نابيت  ل  تعزيز تع
المؤقتت  يما يت ـــــــــــــل بالتحقيقاث التقنيت التر تجريها الق ة المؤقتت  ر الح ادد األمنيت، وذلك ع ر  ـــــــــــــمان  

 وص لها  ل  الم اق  ذاث األهميت.
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كـاب ن   10وأتطل   ل  بـتائج التحقيـقاث التر تجريهـا الســــــــــــــلطـاث الل ـنابـيت  ر الحـادد اـلذي وق   ر   - 81
كاب ن األوة ديســـــــــــم ر.  11ر برن الشـــــــــــمالر وما تالل من ح ادد  طالق بار  ر    2021األوة ديســـــــــــم ر 

 ــــــــــد حفظت الســــــــــالم التابعين للق ة  2022كاب ن الفابر يناير   13وأدحم أن حادد الســــــــــل ك العدوابر  ر  
ــروعت  ر جن ن ل نان عل   ــلحت غير مشــ ــتمرار وج د أســ ــلحت، يدة عل  اســ ــُتخدمت  ي  أســ المؤقتت، الذي اســ

 . وأكرر دع تر  ل  السلطاث الل نابيت لمعالجت هذل المسالت.(2006) 1701هك القرار بح  ينت 

ــيطرة الدولت، وه  أمر يعتري ب  حزن هللا  - 82 ــلحت غير ماذون بها مارن بطاق ســــ ــكل امتالك أســــ ويشــــ
. وإبر أهيب (2006) 1701لدولت، ابتهاكا مســـتمرا ومطيرا للقرار بفســـ  وجماعاث مســـلحت أمرى غير تابعت ل

بحك مت ل نان أن تتخذ جمي  ادجراةاث الالزمت ل ــمان أد ت جد  ر ل نان أي أســلحت أو ســلطت غير أســلحت  
ــلطتها، بما  ر ذلك من مالة ال ــلت ال اردة  ر اتفاق الطائف  الدولت الل نابيت وسـ تنفيذ الكامل ل حكام ذاث ال ـ

ــال  كل الجماعاث   (2006) 1680و   (2004) 1559و ر قراري مجلس األمن  اللذين طالب  يهما بنز  ســــ
لحت  ر ل نان. وأحيأل علما بالدع ة التر وجهها الرئيس الل نابر  ل   جراة ح ار وطنر. ولئن كان يتعين  المسـ 

ــتراتيجيت الد ا  ال طنر،  من  ــالت اســـــــــ  جراة ح ار وطنر للتعامل م  أحكام القرار التر لم ُتنّفذ بعد وم  مســـــــــ
ود ســــــــيما القراراث المت ــــــــلت بنز  ســــــــال   المهم أي ــــــــا تنفيذ القراراث الســــــــابقت المن فقت عن الح ار ال طنر، 

 ادبتفا ت. - القيادة العامت و ت  - الجماعاث غير الل نابيت وتفكيك ق اعد الج هت الشع يت لتحرير  لسطين

وأحث الجيش الل نابر وجيش الد ا  اإلســرائيلر عل  م اصــلت ادســتفادة الكاملت من آلياث ادت ــاة   - 83
ؤقتت. ومازالت الح ادد األميرة وما ينجم عنها من ت تراث بين الطر ين ت  ـــــــــــــ  والتنســـــــــــــيق التابعت للق ة الم

 أهميت هذل الترتي اث، بما  ر ذلك المنتدى الفالألر.

وأكرر دع تر  ل   ســرائيل ول نان إلحياة مشــاركتهما  ر عمليت تحديد بقاي الخأل األزرق التر تق م   - 84
ــل  ل  تفاهم مت اد د بعد.  عمليت تحديد النقاي مفيدة جدا  بها الق ة المؤقتت والت صــــ ــان النقاي التر لم ُتحدَّ ة بشــــ

لتحقيق الســـــالم وادســـــتقرار عل  ط ة الخأل األزرق ألبها ت  ر ال  ـــــ   عل  أرض ال اق ، وتمن  الح ادد،  
 وتسهم  ر بناة الفقت بين الطر ين.

يق م  الجيش الل نابر قد ازداد مقاربت ورغم أن عدد األبشـطت التر بفذتها الق ة المؤقتت بالتنسـيق ال أل  - 85
بالفترة المشــم لت بالتقرير الســابق،  إب  د يزاة دون مســت ى العملياث المشــتركت ق ل بدايت األزمت ادقت ــاديت. 
ــلت أداة العملياث  ر الجن ن والعمل جن ا  ل  جنب م  الق ة المؤقتت   ود تزاة قدرة الجيش الل نابر عل  م اصـ

ول ـمان قدرة الق ة المؤقتت عل  تنفيذ األبشـطت   (2006)  1701ميت، بما  ر ذلك لتنفيذ القرار أمرا حاسـم األه
الم كلت  ليها دون ع ائق، وهر مســؤوليت تق  عل  عاتق الســلطاث الل نابيت. ومن ال ا ــ  أن الجيش الل نابر  

 ر وعاجل لزيادة قدرت  عل  تنفيذ عملياث مشـتركت م  الق ة المؤقتت عل  النح  المذك ر يحتان  ل  دعم   ـا
كـــابـــت   (2021)  2591من القرار    11، ألن التـــدابير التر اُتخـــذث عمال بـــالفقرة  (2006)  1701 ر القرار  

مؤقتت بط يعتها. و ناة عل  هذل ادعت اراث، واســتمرار أألر األزمت ادقت ــاديت  ر ال لد عل  المؤســســاث األمنيت 
الل نابيت ومطر أن تســـــــــــــتغل الجماعاث المســـــــــــــلحت غير التابعت للدولت أي  را  أمنر،  إن تمديد التدابير المؤقتت  

 المؤقتت لدعم الجيش الل نابر يمكن أن يساعد عل  الت دي لهذل التحدياث.  والخاصت التر اتخذتها الق ة 

ــاة حت  انن للجيش الل نــابر وق ى األمن الــداملر.  - 86 وأرحــب بــالــدعم الــذي قــدمتــ  الــدوة األع ـــــــــــــ
ــادرة عن مؤتمر باريس، الذي عقد  ر   وإذ ،  ل  تقديم دعم طار   2021حزيران ي بي    17أذّكر بالدع ة ال ــــ

للجيش الل نـابر وق ى األمن الـداملر الل نـابيـت،  ـإبنر أشــــــــــــــج  الـدوة األع ـــــــــــــــاة عل  تقـديم دعمهـا لجمي  
 ير األمن وادستقرار مالة  المؤسساث األمنيت التابعت للدولت، وُأشير عل  وج  الخ     ل  أبها ستت ل  ت  

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/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(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/2591(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2591(2021)


 S/2022/214 

 

18/24 22-03660 

 

ــ ا إلبجاز مقر الكتي ت النم ذجيت  ر الر ي ، أحث الجيش الل نابر عل  كفالت   الفترة ادبتخابيت المق لت. وتحســــــــــ
ــت  ــ  الق ة المؤقتـ ــدتـ ــذي أعـ الـ ــا لتقرير التقييم  ــا. وو قـ ــدري هـ ــت وتـ ــت النم ذجيـ اإلســــــــــــــرا   ر بشــــــــــــــر ق اث الكتي ـ

(S/2020/473  ،أدع  الطر ين  ل  تيســــــــــــــير الجه د التر ت ـذلهـا الق ة المؤقتـت لتنفيـذ ت صــــــــــــــيـاث التقرير ،)
 ذلك الت صياث المت لت باستخدام التكن ل جيا المتقدمت دتخاذ تدابير وقائيت.  ر بما

ــفاي  ر ابفجار مر ا بيروث   - 87 ــطس   4ر  ود بد من  جراة تحقيق محايد ودقيق وشــــ   2020آن أغســــ
لكشــف الحقيقت و ــمان العدالت ل ــحايال. وق ــيت الســيد لقمان ســليم التر لم تحل بعد، رغم مرور عام عل  

 مقتل ، تشكل مفاد آمر عل  تامير تحقيق العدالت بشكل د يطاق. ويجب احترام استقالة الق اة.

هما ال حريت وال ريت. وتظل األمم المتحدة، وأشـج  ل نان وإسـرائيل عل  اسـتئناي المحادألاث بشـان حدود  -   88
 من مالة ممفليها، عل  استعداد لدعم تلك العمليت بناةل عل  طلب الطر ين و ر حدود قدراتها ووديتها. 

وأدع  حك مت ل نان  ل  ادلتزام بســــــــــــياســــــــــــتها المتمفلت  ر الناي بالنفس، بما يتفق م   عالن بع دا   - 89
، وأدع  جمي  األطراي الل نابيت والم اطنين الل نابيين ال  الكف عن المشــــــــاركت  ر  2012ال ــــــــادر  ر عام  

ل المقاتلين وبق ــ ري وغيرل من النزاعاث  ر المنطقت. وأديُن تنقق ل العتاد الحر ر ع ر حدود ل نان م  النزا  الســــ
 .(2006) 1701الجمه ريت العر يت الس ريت  ر ابتهاٍك للقرار 

واألزمت ادقت ـــــــــاديت والماليت التر تع ـــــــــف بل نان تعّرض للخطر قدرة الدولت عل  ت  ير الخدماث   - 90
. (2006)  1701تعزيز ســـلطت الدولت  ر جمي  أبحاة األرا ـــر الل نابيت، وتنفيذ القرار األســـاســـيت للســـكان، و 

وعّجلت األزمت أي ــــــــا  ر ملق حالت  بســــــــابيت ت عث عل  القلق المتزايد. و اإل ــــــــا ت  ل  معالجت األســــــــ ان  
  مســـــار التنميت المســـــتدامت، د يمكن تجاهل الحاجت  ل  المســـــاعداث الشـــــديدة  الجذريت ل زمت وإعادة ال لد  ل

األهمـيت والمنقـذة للحـياة لفـاـئدة أكفر الفـئاث  ــــــــــــــعفـا. وأكرر دع تر  ل  المجتم  اـلدولر ـلدعم ل ـنان  ر تنفـيذ 
شــــــعب  اإلصــــــالحاث الراميت  ل  تحقيق ادســــــتقرار ادقت ــــــادي وكذلك  ر ادســــــتجابت الطارئت دحتياجاث ال

 الل نابر الملّحت.

وأألنر عل  ل نان دســتمرارل  ر اســت ــا ت الالجئين، وأشــكر المابحين عل  دعمهم المســتمر. و ينما   - 91
ت اصــــــــــــــل األمم المتحـدة وشــــــــــــــركـاؤهـا العمـل عل  تهيئـت الظروي التر تكفـل لالجئين الع دة انمنـت والكريمـت 

وتمكين الالجئين من ال يش بكرامت. وأحّث المجتم    والط ييت، يظل من ال ـــروري مراعاة األصـــ ة القاب بيت
الدولر عل  حشـد مزيد من الدعم لتقديم اسـتجابت  بسـابيت متكاملت وتعزيز القدرة عل  ال ـم د من مالة مطت  

 ل نان لالستجابت ل زمت.

مت حاجت  وتؤكد الحالت المزريت التر ي يشها الالجئ ن الفلسطيني ن وادحتجاجاث  ر المخيماث أن أل  - 92
مـاســــــــــــــت  ل  تزويـد األوبروا بتم يـل كـاٍي ويمكن التن ؤ بـ . وأحـث المجتم  الـدولر عل  تكفيف جه دل لـدعم 

 ال كالت حت  تستطي  م اصلت تقديم الخدماث الحي يت لمجتم  الالجئين الفلسطينيين.

ق ة المؤقتت ولفريق وأكرر اإلعران عن امتنابر لجمي  ال لدان المســـاهمت با راد عســـكريين ومعداث لل - 93
ــكريين  ر الق ة المؤقتت.  ــف ي األ راد العســــــــ ــاة  ر صــــــــ المراق ين  ر ل نان وأدع  مجددا  ل  زيادة عدد النســــــــ
ــؤون ل نان، ولم ففر مكت ها. وأألنر عل  رئيس بعفت ق ة األمم  ــت لشـــــــــ ــقت الخاصـــــــــ وأعرن عن تقديري للمنســـــــــ

دة ك ة، بمناســ ت ابتهاة مدة مدمت ، وأشــكرل عل  التزام     المتحدة المؤقتت  ر ل نان وقائد الق ة الل اة ســتيفاب 
وقيادت  المفاليت لل عفت  ر فل فروي محف  ت بالتحدياث. وأرحب برئيس    (2006) 1701الق ي بتنفيذ القرار  

جديد، الل اة آرولدو دســـــــارو ســـــــاينس ) ســـــــ ابيا(، وأشـــــــكر  بعفت ق ة األمم المتحدة المؤقتت  ر ل نان وقائدها ال
  األ راد المدبيين والعسكريين  ر ق ة األمم المتحدة المؤقتت  ر ل نان وأع اة  ريق األمم المتحدة القطري.
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 المافق األ ل
القيود المفا ضذذذة على حا ة   ذذذول  تنقل روة األمم المتحدة المؤرتة في لبنان في الفتاة    

 2022شباط فباايا   18إلى    2021 ن األ ل أكتوبا  تشا   26من  
 
جمي  األطراي عل  كفــالــت ادحترام التــام لحريــت الق ة   (2021)  2591حــث مجلس األمن  ر قرارل   - 1

ــ ة الق ة المؤقتت  ل  الخأل األ زرق بكامل أجزائ  وعدم  عاقتهما، المؤقتت  ر التنقل  ر جمي  عملياتها ووصــــــــــ
ودعا حك مت ل نان  ل  تيســير ســ ل وصــ ة الق ة المؤقتت عل  وج  الســرعت و الكامل  ل  الم اق  التر تطل ها 

بســــــــــــــرعـــت، وذلـــك و قـــا للقرار   ، و ر فـــل احترام  (2006)  1701الق ة المؤقتـــت ألغراض  جراة تحقيقـــاتهـــا 
 الل نابيت. السيادة

دوريت  ر الشـــــــهر بهارا  5  962ومالة الفترة المشـــــــم لت بالتقرير، أجرث الق ة المؤقتت ما مت ســـــــط   - 2
دوريت كل شــــــــهر  2 182 ر المائت(. وأجرث ال عفت ما مت ســــــــط    47دوريت راجلت ) 2  076وليال، من بينها  

 ر المائت،  50,4 ر المائت و  49,6 اث وسـيرا عل  األقدام )بنسـ ت عل  ط ة الخأل األزرق، باسـتخدام المرك
دوريت باســــــــتخدام مروحياث كل شــــــــهر،  54عل  الت الر(. و اإل ــــــــا ت  ل  ذلك، أجرث ال عفت ما مت ســــــــط   

عملياث تفتيش، بما  ر ذلك بإقامت بقاي تفتيش مؤقتت ودائمت، وتنفيذ عملياث لمن    908وكذلك ما مت ســــط   
 اريل. ورغم احترام حريت تنقل الق ة المؤقتت  ر معظم الحادث،  قد طرأث زيادة  ر عدد وشــــــدة   طالق ال ــــــ 

حادث  رض القي د عل  حريت التنقل، بما  ر ذلك اســـــــتخدام العنف أو التهديد بالعنف  ـــــــد حفظت الســـــــالم 
 التابعين للق ة.

اقترحتها الق ة المؤقتت من   وواصـــــــــــل الجيش الل نابر ادعتراض عل  بع  مســـــــــــالك الدورياث التر - 3
أجل ت ســــي  بطاق وج دها ليشــــمل المناطق ال اقعت بعيدا عن الطرق الرئيســــيت ومارن مراكز ال لدياث، بحجت  
أن تلك الطرق هر  ما ملك ما  أو أبها تق   ر مناطق ذاث أهميت اســـــــــــتراتيجيت  ر بظر الجيش الل نابر. 

ــت ــلطاث المخت ــ ــاة بالســ ــتمرار م   وواف ت الق ة عل  ادت ــ لمتابعت الح ادد الم ّلغ عنها، وهر تتعاون باســ
 الجيش الل نابر ل مان حريت التنقل وال ص ة دون قي د ال  جمي  األماكن ال اقعت دامل منطقت عملياتها.

 
 الو ول إلى جميع الموارع الموجودة على طول الخط األز ق    

كامل  ل  عدة م اق  تهمها، ومن بينها عدد من   لم تت  للق ة المؤقتت بعُد  مكابيت ال صــــــــ ة بشــــــــكل - 4
م اق  جم يت ”أم ـــــــــر بال حدود“، وذلك رغم الطل اث الرســـــــــميت المتكررة التر وجهتها  ل  الجيش الل نابر. 
وتحتان الق ة المؤقتت  ل  ال صـ ة  ل  تلك الم اق   ر  طار التحقيقاث التر ُتجريها، وكذلك  ر  طار أبشـطت  

 .(2021) 2591ويذّكر ب  القرار  (2006) 1701أل األزرق عل  بح  ما يقت ي  القرار الرصد الي ميت للخ
 

 الحوادث المتصلة بحا ة التنقل   

قت دوريت ت ـــــم مرك تين تابعتين للق ة المؤقتت ســـــيارة مدبيت ، الت 2021تشـــــرين الفابر ب  م ر    9 ر  - 5
ــيارة بين مرك تر الق ة المؤقتت،  بالقرن من عيتا الشــــــــــــعب )القطا  الغر ر(. و عد ت قف الدوريت، ت قفت الســــــــــ
قاطعت الطريق أمام  حداهما. واقترن أ راد الق ة المؤقتت من الســــــــائق وســــــــال ل عما  ذا كابت ســــــــيارت  معّطلت.  

ــل شــــــخ  آمر عل  دراجت باريت وذكر أن ذلك الطريق ملكل ما ، وأن الق ة المؤقتت يجب أن وحينئ  ذ وصــــ
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تك ن بر قـت الجيش الل نـابر  ذا أرادث قيـادة مرك ـاتهـا عليـ . وعقـب ات ـــــــــــــــاة الق ة المؤقتـت بـالجيش الل نـابر،  
 ح ر الجيش  ل  ذلك الم ق  ويّسر استئناي سير الدوريت.

ر ب  م ر، ا ـــطرث دوريت تتالف من مرك تين تابعتين للق ة المؤقتت  ل  الت قف  تشـــرين الفاب  9و ر  - 6
بســــــــــــــ ـب مرك ـت ودراجـت بـاريـت مت قفتين  ر عرض الطريق، بـالقرن من ك بين )القطـا  الغر ر(. و عـد وقـت  

ــير، ت قفت مرك ت مدبيت ألابيت ملف الدوريت، وتجم  عدة مدبيين ح ة المرك تين التابعتين للق ة المؤ  قتت. ق ـــــــــ
ر اســــتئناي ســــير الدوريت. و ر   وعقب ات ــــاة الق ة المؤقتت بالجيش الل نابر، ح ــــر الجيش  ل  الم ق  ويســــّ
ــت الحادد، وذكر المختار أن الدوريت قد مرجت   ــلت الق ة المؤقتت بمختار بلدة ك بين لمناقشــ وقت دحق، ات ــ

مل أن يك ن ذلك قد أألار شـــــك ك بع  عن الطرق التر تســـــير عليها عادة مرك اث الق ة المؤقتت، ومن المحت 
 الم اطنين  ر تلك المنطقت.

تشــــــرين الفابر ب  م ر، ا ــــــطرث دوريت تابعت للق ة  ل  الت قف بســــــ ب ســــــيارة مت قفت  ر   20و ر  - 7
عرض الطريق ـبالقرن من عيـتا الشــــــــــــــعـب )القطـا  الغر ر(. ومرن ـقاـئد اـلدورـيت من المركـ ت ليتكلم م  األ راد  

طريق. وعاد قائد الدوريت  ل  المرك ت بعد أن بدا ل  أبهم مت ترون. وعقب ذلك ب قت ق ــــــــير،  الذين ســــــــّدوا ال
ــا ح الر   ــا يتان  ل  مكان الحادد وت قفتا  ر عرض الطريق. وتجّم   ر الم ق  أي ـــــ وصـــــــلت مرك تان   ـــــ

. ولتخفيف  شـــــــخ ـــــــا  ر أليان مدبيت وهم ي ـــــــرم ن باللغت العر يت، مطال ين الدوريت بفت  أب ان المرك ت 15
حدة الت تر،  ت  قائد الدوريت أب ان المرك ت، و دأ األ راد حينئذ  ر تفتيشــــــها وطل  ا  عطاةهم الخرائأل. ومالة  
الحادد، أمذ األ راد من مرك اث الدوريت ممســــــــت أجهزة ات ــــــــاة دســــــــلكر محم لت باليد من  بتان م ت رود، 

ــ يش. و عد بح    ــل الجيش الل ن   30وجهازي تشــــ ــتابفت الدوريت دقيقت، وصــــ ابر، وحينئذ غادر األ راد الم ق  واســــ
 سيرها. ود تزاة األجهزة التر أمذها األ راد مفق دة. ولم ُيَ ْب حفظت السالم باذى، ولم ُتَ ْب المرك ت با رار. 

تشــــــرين الفابر ب  م ر، كابت دوريت تابعت للق ة المؤقتت تســــــير قرن م ق  يع د  ل  منظمت    21و ر  - 8
 ر عيترون )القطا  الغر ر( حين ت قفت مرك تان أمام الدوريت وبزة منهما ســـــــ عت أ راد    “أم ـــــــر بال حدود”

ــماد بح  عيترون لمغادرة المنطقت،   ــلكت الدوريت حينئذ طريقا ألاب يا واتجهت شـــ ــكريت. وســـ يرتدون مالبس عســـ
ت المرك تـان المـدبيتـ  ان عن مالحقتهـا، ودحقتهـا المرك تـان المـدبيتـان. وم  وصــــــــــــــ ة الـدوريـت  ل  عيترون، كفـّ

 وعادث الدوريت  ل  م ق  األمم المتحدة.

كــاب ن األوة ديســــــــــــــم ر، دملــت دوريــت تتــالف من ألالد مرك ــاث تــابعــت للق ة المؤقتــت  ل    11و ر   - 9
ك بين )القطا  الغر ر( وت عتها عل  الف ر سيارة د   ر اعر يق دها رجل، وأمذ عدة ش ان عل  متن دراجاث  

ــق ن الدور  ــتط  باريت يرشــــــــ ــيقا ولم تســــــــ يت بالحجارة. وعندما حاولت الدوريت مغادرة المنطقت، دملت طريقا  ــــــــ
ــيارة الد   الر اعر الدوريت وت قفت أمام مرك اتها. وتجم   ر الم ق  األنا   ــيرها. وحينئذ تجاوزث ســـ ــلت ســـ م اصـــ

حدد م  عشــــــر  ردا )ســــــتت أشــــــخا  بالغين، وســــــتت أطفاة(. ومرن حفظت الســــــالم من المرك اث وحاول ا الت 
المــدبيين الــذين هــددوا بــإحراق مرك ــاث الــدوريــت  ذا لم يفت  أ راد الق ة المؤقتــت أب ابهــا للســــــــــــــمــا  لهم برؤيــت 
محت ياتها. ور   قائد الدوريت  ت  األب ان وات ـــــــــل بالجيش الل نابر. ووصـــــــــل الجيش الل نابر  ل  الم ق ، 

كاب ن األوة ديســــــــــم ر، أبلغ مختار بلدة   13و ر وســــــــــاعد الدوريت عل  مغادرة المنطقت والع دة  ل  م قعها.  
ك بين الق ة المؤقتت أب  يعتقد أن الحادد قد بجم عن دم ة الدوريت  ل  طريق ســــــكنر  ــــــيق. وطلب أي ــــــا 

 من الق ة المؤقتت أن تتجنب دم ة المناطق السكنيت.
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ت تـتالف من ألالد كـاب ن األوة ديســــــــــــــم ر، ت قـفت لمـدة ق ــــــــــــــيرة دورـيت ـتابعـت للق ة المؤقتـ  22و ر  - 10
مرك اث غير م ــّفحت  ر شــقرا )القطا  الشــرقر(. وعندما اســتابفت الدوريت ســيرها، وجدث أبها محاطت بنح  

مدبـيا. وطلـ ت الق ة المؤقـتت تدمل الجيش الل ـنابر،   صــــــــــــــل أ راد من الجيش  ل  الم ق   50مركـ اث و  10
شـــــــــخ ، وطالب    200عدد المحتشـــــــــدين  ل  بح  دقيقت. ورغم وج د الجيش الل نابر، ارتف    15بعد ح الر  

ــليم ما لديها من مرائأل وأجهزة ت جي  تعمل باســـــــــتخدام النظام العالمر لتحديد الم اق .  بع ـــــــــهم الدوريت بتســـــــ
ور  ــت الدوريت طل هم. وأبدى عدة أشــخا   ر الحشــد ت ــر اث عدوابيت، وشــملت تلك الت ــر اث ادعتداة 

دقيقت   45حجارة عل  مرك اث الدوريت. وبج  الجيش الل نابر بعد ح الر بال رن عل  حفظت السالم وإلقاة ال
من وصـ ل   ر السـيطرة عل  ال  ـ ، واسـتطاعت الدوريت مغادرة المنطقت دون وق   أي حادد آمر. وبتيجت 
لهذا الحادد، أصــــيب ممســــت من حفظت الســــالم بجرو  طفيفت، وأصــــي ت ألالد مرك اث تابعت للق ة با ــــرار  

  رئيس ال عفت وقائد الق ة المؤقتت رســـالت  ل  قائد الجيش الل نابر طلب  يها  جراة تحقيق عاجل  جســـيمت. ووجّ 
لمتابعت األمر،  قاة   2022  كاب ن الفابر يناير 7 ر الحادد. وات ــــــــــــلت ال عفت أي ــــــــــــا بمختار شــــــــــــقرا  ر 

 فيرا  ل  شقرا.المختار  ن الحادد يحتمل أن يك ن باجما عن ك ن الدوريت تابعت ل حدة د تاتر ك

كاب ن األوة ديســـــم ر، كابت الق ة المؤقتت تســـــّير دوريت بالقرن من راميت )القطا  الغر ر(    22و ر  - 11
لترصـد بشـاطا من األبشـطت التر كان من المقرر أن ينّفذها جيش الد ا  اإلسـرائيلر،  جاة أر عت أ راد يرتدون  

ن   را.  ابتقلت الدوريت  ل  م ق  آمر واســتابفت بشــاطها مالبس مدبيت وطل  ا من حفظت الســالم مغادرة المكا
 عل  النح  المخطأل ل . وأبلغت الق ة المؤقتت الجيش الل نابر بهذا الحادد.

كاب ن األوة ديســــــم ر، كابت دوريت تابعت للق ة تســــــير بالقرن من بات لي  )القطا  الغر ر(    23و ر  - 12
لّ   األ راد الذين يســــــــــــتقل ن المرك تين بإشــــــــــــاراث غير وديت تجال حين تجاوزتها مرك ت وت عتها مرك ت أمرى و 

الـدوريـت. وعنـدمـا ت قفـت الـدوريـت عنـد النقطـت التر كـان من المفترض أن تلتقر  يهـا بـالجيش الل نـابر، ت قفـت  
المرك تان األمريان واقترن ركابهما من الدوريت. و عد أن أو ــ  حفظت الســالم أبهم ينتظرون وصــ ة الجيش  

نابر للقيام بج لت  ر ســــــــــــ ق القريت، ت قف المدبي ن عن ســــــــــــل كهم غير ال دي. وعقب وصــــــــــــ ة الجيش  الل  
 الل نابر، غادر المدبي ن الم ق ، واستطاعت الدوريت القيام بج لتها  ر س ق بات لي .

، بالقرن من بلدة ال ــــــــــّ ابت )القطا  الشــــــــــرقر(، أوقفت مجم عت 2022كاب ن الفابر يناير   1و ر  - 13
 ردا يرتدون الفيان المدبيت ويســـتقل ن أر   مرك اث دوريتل من ألالد مرك اث تابعت للق ة المؤقتت   21لفت من مؤ 

ــعت المجم عت أود  ــيق ال أليق مع . وو ــــــــ ــيير دوريت بالتنســــــــ كابت  ر طريقها لاللتقاة بالجيش الل نابر لتســــــــ
ــد الطريق أمام الدوريت، ألم ركنت المرك اث األر     ــندوق قمامت لســـــــ ر عرض الطريق. وفلت المجم عت  صـــــــ

هادئت وطل ت من الدوريت عدم التحرك  د بر قت الجيش الل نابر. و عد وصــــــــــــ ة الجيش الل نابر، اســــــــــــتابفت 
الدوريت ســــــــــيرها. ولم ُي ــــــــــب أي من األ راد باذى، ولم تلحق أ ــــــــــرار بممتلكاث الق ة المؤقتت. ورغم أن هذا 

عن ت ــــــــــــــ ر مـاطئ  ر أذهـان بع  الســــــــــــــكـان المحليين ـبان الحـادد لم ينط  عل  أي عنف،  د أـب  بتج  
الجيش الل نـــابر يجـــب أن يرا ق الق ة المؤقتـــت  ر جمي  دوريـــاتهـــا. و ر أعقـــان الحـــادد، قـــاة مختـــار بلـــدة 

 ال ّ ابت  ن الحادد قد يك ن باجما عن مرون الدوريت عن مسارها المق  د.

تـــابعتين للق ة  ر طريقهـــا لاللتقـــاة كـــاب ن الفـــابر ينـــاير، كـــابـــت دوريـــت مؤلفـــت م  4و ر   - 14 ن مرك تين 
شــــخ ــــا عل  متن ســــ   ســــياراث ودراجت   30بالجيش الل نابر إلجراة دوريت مشــــتركت،  اعترض طريقها بح   

باريت بالقرن من بنت ج يل )القطا  الغر ر(. وســـــــــاة األ راد حفظت الســـــــــالم عن ســـــــــ ب وج دهم  ر القريت، 
ن ر   حفظت الســـــالم ادمتفاة لطل هم، ألقب األ راد  طاراث المرك تين وطال  هم بتســـــليم بع  معداتهم. وحي 
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وحطم ا عددا من ب ا ذهما، وكســــــــــــــروا أعالم الدوريت، وســــــــــــــك  ا الماة  ر مزان وق د  حدى مرك تر الدوريت. 
واست ل ا عل  ألالد ستراث واقيت من الرصا ، وألالد م ذاث، وألالد أقنعت واقيت من الغاز، وألالألت مخازن 

دق، ومعداث ط يت من صـــــــــندوق  حدى ســـــــــيارتر الدوريت. و ناة عل  طلب الق ة المؤقتت، وصـــــــــل الجيش  بنا
الل نابر  ل  الم ق  وتحاور م  المدبيين لتهدئت ال  ــــــــــــــ . وعقب ذلك، غادر المدبي ن المنطقت. وُبقل حفظت  

اد الق ة المؤقتت. و عد الحادد،  السـالم ومرك اتهم  ل  م ق  ل مم المتحدة. ولم ي لَّغ عن وق    صـاباث بين أ ر 
بشــــــــرث بع  وســــــــائأل اإلعالم المحليت تقارير مغل طت عن ت ــــــــر اث حفظت الســــــــالم، بما  ر ذلك اددعاة 
ــدرث ال عفت  ر وقت دحق بيابا  ــت. وأصـــ ــ را أو دمل ا ممتلكاث ماصـــ ــالم التقط ا صـــ الخاطئ بان حفظت الســـ

 . عالميا دح ت  ي  تلك التقارير اإلعالميت الم للت

كاب ن الفابر يناير، كان عدد من حفظت السالم التابعين للق ة المؤقتت يجّهزون مركزا مؤقتا  13و ر   - 15
للمراق ت ي ـــم مرك اث غير م ـــفحت بالقرن من عيتا الشـــعب )القطا  الغر ر(،  اقترن منهم ســـ عت أ راد  ر  

ــالم مغادرة ال ــتقل ن ألالد مرك اث وطل  ا من حفظت الســــــ ــالم أليان مدبيت يســــــ منطقت. وحين ر   حفظت الســــــ
ادمتفاة، بدأ المدبي ن  ر ال ــراخ عليهم وكيل الشــتائم لهم، والتل ي  بإشــاراث تهديد  ــدهم. وابســحب حفظت  
ــلت أر   مرك اث تقل بح    ــيرة، وصـــــــــــ ــالم عقب ذلك، ألم عادوا بناقالث جن د مدرعت. و عد برهت ق ـــــــــــ الســـــــــــ

هج ميت وأر عت ســــــ اطير وق ــــــ ان معدبيت. ورم   شــــــخ ــــــا يرتدون مالبس مدبيت ويحمل ن ســــــت بنادق 20
األشــــــــخا  باقالث الجن د بالحجارة وهم ي ــــــــرم ن عل  حفظت الســــــــالم طال ين منهم مغادرة المنطقت وعيتا 
ْب المرك اث  ْب حفظت الســالم باذى، ولم ُت ــَ الشــعب. وغادر حفظت الســالم المنطقت  ر وقت دحق. ولم ُي ــَ

ر بالحادألت. كما ات ــــــــــلت الق ة المؤقتت بمختار عيتا الشــــــــــعب لالحتجان عل  با ــــــــــرار. وُأبلغ الجيش الل ناب 
الحـادد. وأبلغ المخـتار الق ة المؤقـتت بان الســــــــــــــكـان المحليين منع ا الق ة من ال صــــــــــــــ ة  ل  منطـقت تنـفّذ  يهـا 

 حملت إلعادة التحريج. “أم ر بال حدود”منظمت 

عـت للق ة الم قتـت  ل  الت قف بـالقرن من راميـت  كـاب ن الفـابر ينـاير، ا ــــــــــــــطرث دوريـت تـاب   23و ر   - 16
 ردا يرتدون أليابا مدبيت و ـــــــــــع ا  ر عرض الطريق عدة مرك اث  11)القطا  الغر ر( بعد أن ســـــــــــد طريقها 

بدون ل حاث رقميت. وطالب األ راد عناصـــــــــر الدوريت بتســـــــــليمهم ه اتفهم المحم لت، وحاوة أحدهم أمذ جهاز  
ــلكر المحم ة ال ــاة الالســــــ م ج د  ر ح زة قائد الدوريت لكن   شــــــــل  ر ذلك. و ر أعقان ذلك، تحاور ادت ــــــ

حفظت الســالم م  المدبيين وأقنع هم بفت  الطريق، واســتطاع ا م اصــلت ســيرهم عل  النح  المقرر. ولكن، ق ل  
 ت. مغادرة حفظت السالم، طلب أحد األ راد منهم أد يع دوا  ل  المنطقت. وُأبلغ الجيش الل نابر بالحادأل 

مـدبـيا يســــــــــــــتقل ن ممس مركـ اث دورـيتل ـتابعـت للق ة المؤقـتت  11كـاب ن الـفابر يـناير، أوقف  25و ر   - 17
ــ ة الجيش الل نابر.   ــرقر( وطل  ا من الدوريت ادبتظار  ر الم ق  حت  وصـــــــــ بالقرن من راميت )القطا  الشـــــــــ

ــل ــاعدة من الجيش الل نابر وأرســـــ ــرة، طل ت الق ة المؤقتت مســـــ ت تعزيزاث مك بت من أ راد الق ة و عد ذلك م اشـــــ
الذين التق ا بالجيش الل نابر  ر طريقهم  ل  م ق  الحادد. و ر غ ــــ ن ذلك، كان عدد األ راد قد ارتف   ل  

شـخ ـا، و دأ بع ـهم يت ـري بت تر. وعل  الرغم من وصـ ة الجيش الل نابر، اسـتمر ال  ـ   ر   30ح الر 
صـــــابت أحد حفظت الســـــالم بجرو  اقت ـــــت  جالةل  ل  ال حدة  التده ر ووصـــــل األمر  ل  شـــــجار أدى  ل   

الط يت من المســــــــــت ى األوة التابعت للق ة المؤقتت  ر الناق رة. كما حطم المدبي ن عددا من ب ا ذ مرك تين تابعتين  
م للق ة المؤقتت واسـت ل ا عل  معداث من بينها أجهزة ات ـاة دسـلكر وأجهزة تشـ يش وأجهزة ت جي  تعمل باسـتخدا 

بعد وصـ ة وحدة   النظام العالمر لتحديد الم اق ،   ـال عن هاتف محم ة شـخ ـر. ولم يتراج  المهاجم ن  د 
   أمرى من الجيش الل نابر. وعقب ذلك، را ق الجيش الل نابر حفظت السالم  ل  مارن المنطقت. 



S/2022/214  

 

22-03660 23/24 

 

القرن من ال ــــــــــــــّ اـبت شـــــــــــــــ اي   راير، ت قفـت مركـ ت مـدبـيت أمـام دورـيت ـتابعـت للق ة المؤقـتت بـ  6و ر   - 18
)القطا  الشــــــــرقر( وســــــــّدث الطريق أمامها. وعندما حاولت الدوريت الرج    ل  الخلف، ت قفت ألالد مرك اث 

 ردا ح ة الدوريت. واقترن  ردل من حفظت الســـــالم، وقاة    30أمرى ملفها. و عد ذلك، تجم  حشـــــد من ح الر 
رك اث الدورياث. و ر أعقان ذلك، ســـــم  المدبي ن   ب  مختار ال ـــــّ ابت وإن طرق القريت  ـــــيقت جدا لمرور م

ــتخدام طريق بديل، وادلتفاي ح ة   ــل حفظت الســــــــــالم دوريتهم باســــــــ للدوريت بالرج   ومغادرة المنطقت. وواصــــــــ
 القريت. وأبلغت الق ة المؤقتت الجيش الل نابر، ولكن  وصل  ليها  ر وقت دحق، بعد أن غادرها حفظت السالم.

 راير، ت قفت بالقرن من الطيري )القطا  الغر ر( دوريت تابعت لفريق المراق ين  ر شـــــ اي    13و ر  - 19
ل نان لرصــــد المنطقت. و عد ذلك ب قت ق ــــير، ت قفت بالقرن من الدوريت ســــيارة تقل شــــخ ــــين يرتديان أليابا  

ــم  لهم بال قاة هناك ــ ب وج دهم  ر الم ق  وقاد لهم  ب  د يســـ ــاد حفظت الســـــالم عن ســـ . ولتجّنب مدبيت ســـ
الت ــــعيد، غادرث الدوريت المنطقت. وت عت الســــيارة المدبيت الدوريت. و ر بهايت المطاي، وصــــلت الدوريت  ل  

 م ق  تاب  للق ة المؤقتت. وأبلغت الق ة المؤقتت الجيش الل نابر بهذا الحادد.
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 المافق الثاني
 تنفي  حظا تو  د األسلحة  

اـلـفـقرة   - 1 اـلـقرار    21ـ ر  اـلـفـقرة  (2021)  2591مـن  األمـن  ـل   مـجــلس  أشــــــــــــــــــــار  اـلـقرار    15،  مـن 
، التر تق ـــــــــــــر بان تتخذ جمي  الدوة ما يلزم من تدابير لمن  قيام رعاياها ب ي  األســـــــــــــلحت  (2006) 1701

 ـــــــــــــــل بهـا من عتـاد  ل  أي كيـان أو  رد  ر ل نـان من غير َمن تـاذن لـ  حك مـت ل نـان أو ق ة األمم يت  ومـا
ــفن التر تر   علمها أو طائراتها  ر   ــيها أو الســــــ ــتخدام أرا ــــــ المتحدة المؤقتت  ر ل نان أو تزويدل بها، أو اســــــ

لحت والجه د الم ذولت للتعامل ذلك. وواصـلت األمم المتحدة ات ـادتها بالدوة األع ـاة بشـان مزاعم بقل األسـ 
 . (2006) 1701م  مفل هذل األعماة التر تنتهك القرار 

 تشـــــــــــــرين األوة  22ولم ي ـــــــــــــل مالة الفترة المشـــــــــــــم لت بالتقرير أي رد عل  رســـــــــــــالتر المؤرمت   - 2
ر كررُث  يهـا طل ر بـان تطل  حك مـت ل نـان األمـابـَت العـامـت عل  الم جهـت  ل  رئيس ل نـان الت   2019 أكت  ر

أي معل ماث أو مســـــــتجداث مت ـــــــلت بحظر ت ريد األســـــــلحت. و ر رســـــــالت م جهت  ل  الممفلت الدائمت لل نان  
 ، جددث وكيلت األمين العام إلدارة الشؤون السياسيت و ناة السالم هذا الطلب.2022ش اي   راير  15مؤرمت 

، يتعين عل  جمي  الـدوة أن تتخـذ مـا يلزم من ـتدابير  (2006) 1701من القرار    15وعمال ـبالفقرة   - 3
لكر تمن ،  ر جملت أم ر، بي  أو تزويد أي كيان أو  رد  ر ل نان باســــلحت وما يت ــــل بها من عتاد من كل  

 رة المشم لت بالتقرير، لم تتلق األمابت العامت أي معل ماث جديدة  ر هذا ال دد.ادب ا . ومالة الفت 

بجمي  أحكــامــ     (2006)  1701وتظــل األمم المتحــدة ملتزمــت بــدعم امتفــاة الطر ين عم مــا للقرار   - 4
 15ذلك عل  تنفيذ حظر ت ريد األســلحت المفروض بم جب الفقرة   وملتزمت بالم ــر قدما  ر تط يق . وينط ق

، وعل  أي قرار ســيعتمدل مجلس األمن  ر هذا ال ــدد. وإبنر أتطل   ل  م اصــلت  (2006)  1701من القرار 
 نا المشـــــــــترك المتمفل  ر التنفيذ الكامل للقرار  الح ار م  المجلس والدوة األع ـــــــــاة  ي ، من أجل تعزيز هد

1701 (2006). 
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