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/فبراير  19في الفترة بين  )2006( 1701تنفيـــذ قرار مجلس األمن      ـــا شـــــــــ
ه   16  و ران/يون   2020حز
    

ر األمين العام       تقر
    

  مقدمة  - أوال  
ما شـــــــامال لتنفيذ قرار مجلس األمن   - 1 منذ صـــــــدور تقرر  )2006( 1701يتضـــــــمن هذا التقرر تقي

ام القرار S/2020/195( 2020آذار/مارس  10الســـاب المؤرخ  ما في ذلك أح . وظّلت )2019( 2485)، 
ـات قوة األمم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان هـادئـة في معظم الوقـت، رغم تزايـد التوترات عقـب وقوع  منطقـة عمل

الرغم من تأثير  عدة حوادث على طول الخ األزرق، تدخلت فيها القوة المؤقتة لمنع مزد من التصـــــــــــــعيد. و
وفيد ورونا ( ات مرتفعة وواصــــلت ت19-تفشــــي مرض فيروس  عزز )، حافظت القوة المؤقتة على وتيرة عمل

موجب القرار  امل االلتزامات الواقعة عليهما  عُد  اتها. ولم ينّفذ الطرفان  . ولم )2006( 1701بروز عمل
  . ُحَرز أ تقّدم نحو التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار بين لبنان وٕاسرائيل

    
ا     )2006( 1701تنفيذ القرار   - ثان

ات قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  - ألف     الحالة في منطقة عمل

ما   - 2 ســـــــــان/أبرل، ازدادت حدة التوتر الناجم عن األنشـــــــــطة على طول الخ األزرق، وال ســـــــــ منذ ن
س الجبل (الق في ســـــــة وم ســـــــان/أبرل، وعقب  14طاع الشـــــــرقي) وفي عيترون (القطاع الغري). وفي عد ن

اج التقني ولكن جنوب الخ األزرق، في منطقة أبد لبنان  ش الدفاع اإلســـــــرائيلي شـــــــمال الســـــــ أنشـــــــطة لج
ســـــة، انتشـــــر نحو  افعام/عد القرب من مســـــ ش الدفاع  47شـــــأنها تحفظات على الخ األزرق  ا من ج جند

وا  26و اإلســرائيلي  اشــرة، وصــّو ة في مواجهة م ش اللبناني في المنطقة، واّتخذوا مواقع تكت ا من الج جند
ل  شــ عض عبر الخ األزرق. واتخذت القوة المؤقتة موقعا بين القوتين وتحاورت  عضــهم ال اتجاه  أســلحتهم 

ّثف مع الطرفين لمدة أرع ساعات لتهدئة الوضع.   م



S/2020/710

 

2/2120-09497 
 

ســــــــــان/أبرل، 17وفي   - 3 قنبلة مضــــــــــيئة ُأطلقت من مواقع مختلفة جنوب الخ  20رصــــــــــدت القوة  ن
زة  س الجبـــــل، وعرب اللو ـــــارون (القطـــــاع الغري) وم ـــــاتجـــــاه عيتـــــا الشـــــــــــــعـــــب، والضـــــــــــــهيرة و األزرق 

ع القنابل المضــــيئة ســــقطت جنوب الخ األزرق.  (القطاع شــــير تحقي القوة المؤقتة إلى أن جم الشــــرقي). و
ش الدفاع اإلســــرائيلي أنه أطل قنابل مضــــيئة من خمســــة  ، أّكد ج وعندما اســــتفســــرت القوة المؤقتة عما جر

اج التقني. وأبلغ  القرب من الســـــــــــــ عد أن اكتشـــــــــــــف نشـــــــــــــاطا  ش الدفاع مواقع على طول الخ األزرق  ج
اج التقني في ثالثة مواقع. وأّكدت القوة المؤقتة  الســــ أنه اكتشــــف أن أضــــرارا لحقت  اإلســــرائيلي القوة المؤقتة 
ــارون. وفي  زة، ودوفيف/ س الجبــل، والمطلــة/عرب اللو فتــاح/م ــاج قــد ُقطع في ثالثــة مواقع هي  أن الســـــــــــــ

ارون، الحظت القوة ال س الجبل ودوفيف/ فتاح/م اج قد تم إصالحه بين ليلة وضحاها، موقعي  مؤقتة أن الس
ان ال يزال ملحوظا.    رغم أن الضرر 

قتين مؤرختين   - 4 مــا يتعل بــذلــك الحــادث، قــال الممثــل الــدائم إلســـــــــــــرائيــل، في رســــــــــــــالتين متطــا وف
س مجلس األمن وٕالّي ( 19 ســان/أبرل موجهتين إلى رئ ارات ”)، إن S/2020/318ن أشــد الع إســرائيل تدين 

ادتها ... في انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن،  هذه المحاولة االستفزازة التي قام بها حزب هللا النتهاك س
ح الرد وفقا لذلك من أجل الحفا على )2006( 1701و  )2004( 1559ما في ذلك القراران  ، وتحتف 

ش  ومة لبنان والج موجب القانون الدولي. وتحّمل إســـــرائيل ح ا مع حقوقها  انها، تمشـــــ ة ســـــ ادتها وحما ســـــ
ة عن هذه األعمال التي ُضــــــــــطلع بها انطالقا من  ةاللبناني المســــــــــؤول وفي رســــــــــالتين . “األراضــــــــــي اللبنان

قتين مؤرختين  س مجلس األمن وٕالّي ( 7متطـــا ـــار/مـــايو موجهتين إلى رئ )، A/74/849-S/2020/381أ
ر الممثل الدائم للبنان أنه  اج التقني جر ث”ذ قبها من تبّين عدم وجود أ دليل على أن الثغرات في الســـــــــــــ

ة شــــــير تحقي القوة المؤقتة إلى أن الممرات التي تخترق حقول األلغام شــــــمال الخ األزرق . “الجهة اللبنان و
اج في موقعين من المواقع الثالثة. وال يزال التحقي مستمرا. قد   اسُتخدمت للوصول إلى الس

ش الدفاع اإلسرائيلي النار على راعٍ  17وفي   - 5 ار/مايو، أطل ج القرب  أ قال إنه عبر الخ األزرق 
ه. وســـمعت القوة المؤقتة  ا (القطاع الشـــرقي) في منطقة ال تحمل عالمات الخ األزرق، فأصـــا فر شـــو من 
قع دم على األرض شمال الخ األزرق. وعولج الشخص المصاب  طلقات نارة وقت وقوع الحادث والحظت 

عد ذلك إلى لبنان قتين مؤرختين في مســتشــفى إســرائيلي وأعيد  ه موّجهتين  1. وفي رســالتين متطا حزران/يون
س مجلس األمن وٕالّي ( ر الممثل الدائم للبنان أنه A/74/879-S/2020/484إلى رئ ار/ 17 بتارخ”)، ذ  أ

ش اإلسرائيلي ف13:36، الساعة 2020 مايو ي محلة الروس ... على إطالق النار ، أقدمت عناصر من الج
ة. ... إن لبنان  ة داخل األراضــــــي اللبنان ع من الماشــــــ ة) أثناء رعي قط على ... [مواطن] (ســــــور الجنســــــ

ادته ارات اعتداء إســـــــــــرائيل الصـــــــــــارخ على ســـــــــــ أقصـــــــــــى الع ر  وال يزال تحقي القوة المؤقتة في . “ســـــــــــتن
  جارا. الحادث

س الجبل، رأت القوة المؤقتة  2ا في وفي حادثين منفصلين وقع  - 6 سة وم القرب من عد ه  حزران/يون
اج التقني، وظلوا جنوب  ات شـــــمال الســـــ ا الد رة  ات عســـــ قومون بتدر ش الدفاع اإلســـــرائيلي وهم  أفراد ج

شـــهرون الســـالح بوج شـــين  ش اللبناني، ورأت القوة المؤقتة عناصـــر الج ه الخ األزرق. وُنشـــر أفراد من الج
زت القوة المؤقتة بين الطرفين لتخفيف حدة التوتر.  عض. وتمر   عضهم ال

ة،   - 7 ما في عدس ب األسلحة عبر الخ األزرق، وال س والحظت القوة المؤقتة زادة في حوادث تصو
س الجبل (انظر الفقرتين  ش الدفاع 6و  2وم ت أســـــــــــــلحة ج ّو عض الحاالت، صـــــــــــــُ ) وفي عيترون. وفي 

ش الدفاع اإلســــــرائيلي  اه ج اتجاه القوة المؤقتة وفر المراقبين في لبنان. وقد وّجهت القوة المؤقتة انت ضــــــا  أ
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ة عاجلة. وفي رســــــالتين  ح ل حادث وطلبت منهما اتخاذ إجراءات تصــــــح ش اللبناني إلى  اإلســــــرائيلي والج
قتين مؤرختين  س مجلس األمن وٕالّي ( 16متطا ه موجهتين إلى رئ )، A/74/899-S/2020/550حزران/يون
سان/أبرل و  20اإلشارة إلى حادثتي  ار/مايو، الـتي رفع فيهما جنود إسرائيليون أسلحتهم بوجه جنود  13ن أ

ش اللبناني والقوة المؤقتة، قال الممثل الدائم للبنان إن  ارات”الج أقصـــــــــى الع ر  ســـــــــتن هذه الخروقات  لبنان 
فيل ة قوات اليون ضعها في خانة الحد من حرة حر ة، و   .“اإلسرائيل

ار/مايو و  3وفي   - 8 ار/مايو و  29أ ض على  16أ ش اللبناني ألقى الق أن الج ه، أفيد  حزران/يون
حاولون عبور الخ األزرق من لبنان إلى إســـــرائيل. وفي  انوا  ار/مايو، ألقى  19عدة مواطنين ســـــودانيين  أ

ض على مواطَنين سودانيين عبرا جنوب الخ األزرق. ش الدفاع اإلسرائيلي الق   ج

ش الدفاع اإلســـــــرائيلي جنوب الخ األزرق في   - 9 وراقبت القوة المؤقتة أعمال التشـــــــييد التي قام بها ج
). وقـد 3، الفقرة S/2020/195على الجــانــب اآلخر من رأس النــاقورة (القطــاع الغري) (انظر  قرا،روش هن

ش الدفاع اإلسرائيلي هذا العمل في منتصف آذار/مارس.    أنهى ج

ا، في انتهاك للقرار   - 10 ل يومي تقر ش ش الدفاع اإلسرائيلي انتهاك المجال الجو اللبناني  وواصل ج
ة. وفي الفترة من  )2006( 1701 ادة اللبنان /فبراير إلى  19وللســـــــــ ا ه، ســـــــــجلت القوة  16شـــــــــ حزران/يون

ا قدره  معّدل  3,7المؤقتة متوســــــطا يوم  ، ا. وقامت الطائرات  11انتهاكات للمجال الجو ســــــاعة تحلي يوم
ار بنحو  ة للمجال الجو فقامت في المائة من تل 76المسيرة من دون ط ق ك االنتهاكات. أما االنتهاكات المت

بها طائرات مقاتلة أو طائرات غير محددة النوع. وتواصــــــــــل القوة المؤقتة االحتجاج على االنتهاكات المتكررة 
ش الدفاع اإلسرائيلي، وتدعو إلى وقفها فورا.  ئلللمجال الجو اللبناني في رسا ة مع ج   واجتماعات إلكترون

قتين مؤرختين   - 11 س مجلس األمن وٕالّي  7وفي رســـــــــــــــالتين متطـــا ـــل موجهتين إلى رئ ســـــــــــــــان/أبر ن
)S/2020/281 أطل حزب هللا، وهو مصّنف 2020آذار/مارس  26في ”)، قال الممثل الدائم إلسرائيل إنه ،

ة جو ة، مر منظمة إرهاب ا  عد من جنوب لبنان إلى المجال ادول ة موّجهة عن  اإلســـــــرائيلي.  لجو ة تكت
ة ة الجو ش الدفاع اإلســرائيلي المر ســان/أبرل ( 21وفي رســائل مماثلة مؤرخة . “وأســق ج -A/74/820ن

S/2020/321 ر الممثل الدائم للبنان أن إســــرائيل ه ”)، ذ اســــتها المتمثلة في تلفي أحداث وتوج تواصــــل ســــ
أدلة ضـــــــــد لبنان ش  ؤقتةولم تر القوة الم. “اتهامات غير مدعمة  حا من ج الحادث المزعوم، وطلبت توضـــــــــ

   الدفاع اإلسرائيلي، وهي في انتظار الرد.

ش الدفاع اإلســرائيلي في احتالل الجزء الشــمالي من قرة الغجر ومنطقة  - 12 مجاورة لها تقع  واســتمر ج
اقتراح عام  ومة لبنان  ش  2011إلى الشمال من الخ األزرق. وفي حين رّحبت ح سير انسحاب ج شأن ت
عُد على اال ومة إسرائيل    . قتراحالدفاع اإلسرائيلي من المنطقة المحتلة، لم ترد ح

/فبراير إلى  19وفي الفترة من   - 13 ا ه، سّجلت القوة ال 16ش انتهاكات  509مؤقتة حصول حزران/يون
ـــانيون غير مســـــــــــــلحين عبروا إلى جنوب الخ األزرق، من بينهـــا  ـــام بهـــا مـــدنيون لبن ـــة للخ األزرق ق بر

ة، عالوة ع 398 ســــ صــــورة رئ عا  انتهاكا قام بها  74 لىانتهاكا قام بها رعاة ومزارعون في منطقة مزارع شــــ
القرب من  انوا في طرقهم إلى بئر شـــــــــعيب  لها في القطاع الشـــــــــرقي). شـــــــــاهدت القوة مدنيون  بليدا (تقع 

عبر الخ األزرق مرتين في  ادا مســــلحا  ش الدفاع اإلســــرائيلي  1صــــ القرب من بليدا. وعبر ج آذار/مارس 
ل في عيترون أثناء ا 27الخ األزرق في  ســــــــــــــان/أبر ار/مايو  17أعمال مســـــــــــــح، وفي  ضـــــــــــــطالعهن أ
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ا (انظر الفقرة  في عبرون الخ األزرق ). وفي 5فرشـــــــــو ه، الحظت القوة وجود مدنيين لبنانيين  حزران/يون
ة في مجر نهر الوزاني (القطاع الشرقي). أعمال موسم ما يتصل     ف

س وزراء لبنان،  27وخالل زارة قام بها إلى القوة المؤقتة في   - 14 اب، رئ ار/مايو، أعلن حســـــــــــــن د أ
ومته بتنفيذ القرار  ة اســــتمرار التنســــي والتعاون الوثي بين القوة  )2006( 1701التزام ح وأكد من جديد أهم
ش اللبناني.    المؤقتة والج

ة من المســـــــــــــلحين واألعتدة   - 15 طاني خال قاء المنطقة الواقعة بين الخ األزرق ونهر الل ومن أجل إ
ــــــــ  واألسلحة غير ش اللبناني، بـ التنسي الوثي مع الج ش  16المأذون بها، احتفظت القوة المؤقتة،  نقطة تفت

، وأجرت  70دائمة و  ش مؤقتة في المتوســــــــ افحة إ 141نقطة تفت ة لم ل شــــــــهر.  طالقعمل الصــــــــوارخ 
ة  ش المؤقتة بنســـــ عز انخفاض عدد نقا التفت افحة إطالق الصـــــ 50و ات م ة في المائة وعمل وارخ بنســـــ

ة  44 التقرر الســــــــاب إلى انخفاض بنســــــــ الفترة المشــــــــمولة  في المائة في األنشــــــــطة  50في المائة مقارنة 
ش اللبناني في منط ة التي اضـــــطلع بها الج ات ســـــبب القيود المفروضـــــة نتيجة  قةالعمل ات القوة المؤقتة  عمل

وفيد ات في . وقد رصــــدت القوة المؤقتة أســــلحة غير مأذو 19-تفشــــي  ة.  168ن بها في منطقة العمل مناســــ
ة. وفي  ما عدا الحوادث الثالثة التال أســــــــلحة صــــــــيد، ف ع هذه الحاالت يتعل  ان جم ســــــــان/أبرل،  13و ن

ه؛ وفي  فرداشـــــاهدت القوة المؤقتة  ار/مايو، شـــــاهدت القوة المؤقتة فردا شـــــمال  16حمل مســـــدســـــا في قرا أ
ان أحد األفراد الذين  25طل النار من مســدس في الهواء؛ وفي مارون الراس (القطاع الغري)  ار/مايو،  أ

حمل مسدسا (انظر الفقرة  عة للقوة المؤقتة في بليدا    ). 19أوقفوا دورة تا

ا مع القرار   - 16 ما تكرر في القرارن )2017( 2373وتمشـــــــــ ، )2019( 2485و  )2018( 2433، و
ات، وأجرت  ع أنحاء منطقة العمل اتها ووجودها الواضــــــح في جم حافظت القوة المؤقتة على ارتفاع وتيرة عمل

ا عســـــــــ 14 155 ات ، من بينها نشـــــــــاطا عمل ت  7 048را شـــــــــهرا في المتوســـــــــ نحو  فيدورة. وشـــــــــار
رة للقوة المؤقتة امرأة واحدة على األقل من حفظة الســالم، وهو   في 2,7 ة العســ ات المائة من األنشــطة العمل

اين في ســـــــمات األفراد  عز ذلك إلى الت ، و التقرر الســـــــاب فا عن الفترة المشـــــــمولة  مثل انخفاضـــــــا طف ما 
رين الذين تم نشرهم في القوة المؤقتة.ا    لعس

ع البلدات والقر   - 17 اتي في جم ة للقوة المؤقتة على وجوٍد عمل قت الدورات المؤللة والراجلة والجو وأ
انت تتمتع فيها  ام بدورات االســــتطالع الجو فوق المناط التي  ات. وتواصــــَل الق الواقعة في منطقة العمل

ما في ذلك األمالالدورات البر قدرة محدودة على الوصــــول،  الخاصــــة أو المناط الوعرة أو األراضــــي  كة 
وفيد متفجرات من مخلفات الحرب أو األلغام المضـــــــــــــادة لألفراد. ولمنع انتشـــــــــــــار  ، ُعّلقت في 19-الملوثة 

ة  ة واألنشطة المدن ة المجتمع رة التي تنطو ع -منتصف آذار/مارس أنشطة التوع لى تقارب بدني. العس
ش اللبنــا نــاء على طلــب من الج ــة التي ُتجر  24في  نيو ــات آذار/مــارس، ُخّفض عــدد األنشـــــــــــــطــة العمل

ة من الخ  ات القر ة ألنشطة العمل ا، مع إيالء األولو ش اللبناني إلى النصف تقر التنسي الوثي مع الج
التالي، زادت القوة من أنشطتها المستقلة.    األزرق. و

امله. وفي   - 18 وواصـــــلت القوة المؤقتة التشـــــديد على ضـــــرورة الوصـــــول غير المقّيد إلى الخ األزرق 
ش اللبناني، زارات إلى موقعي  التنســــــــــــي الوثي مع الج /فبراير وآذار/مارس، أجرت القوة المؤقتة،  ا شــــــــــــ

ســــــة، فضــــــال عن موقعين  ة (القطاع الغري) وعد ة أخضــــــر بال حدود في رام لهما خصــــــائص  رنآخجمع
ة الوصــــــــــول  ان عد للقوة المؤقتة إم ة (القطاع الشــــــــــرقي) والناقورة (القطاع الغري). ولم ُتتح  مماثلة في الطي
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ة أخضـر بال حدود في عيترون،  ذلك إلى مواقع جمع ة، و الكامل إلى العديد من المواقع المماثلة ذات األهم
عثة  اق التحقي الذ أجرته ال ادل إطالق النار الذ وقع في وذلك في س عبر  2019أيلول/سبتمبر  1في ت

  ). 8-6، الفقرات S/2019/889الخ األزرق (انظر 

ة تنقل القوة المؤقتة احُترمت عموما، فقد واجهت القوة المؤقتة قيودا عديدة على حرة   - 19 ومع أن حر
عة  25صـــــــــــــولها (انظر المرف األول). وفي تنقلها وو  ار/مايو، منعت مجموعة من األفراد مرور دورة تا أ

ان أحد المدن الحجارة. و حمل مســــــــدســــــــا. وأثناء مغادرتها  يينللقوة المؤقتة في مح بليدا ورشــــــــقوا الدورة 
انت تســــــــد الطر ارتين ودراجة نارة  ســــــــ ان، اصــــــــطدمت دورة القوة المؤقتة  وألحقت بهما أضــــــــرارا.  الم

ات الدورة.  ولم ات من مر صـــــــب أ فرد من أفراد القوة المؤقتة بجروح، ولكن لحقت أضـــــــرار بثالث مر
ش ال ة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. لبنانيوتواصل القوة المؤقتة العمل مع الج   وممثلي المجتمعات المحل

قتين مؤرختين   - 20 ـــــار/ 11وفي رســــــــــــــــــالتين متطـــــا س مجلس األمن وٕالّي أ مـــــايو موجهتين إلى رئ
)A/74/859-S/2020/407 ر الممثـــــل الـــــدائم للبنـــــان أن الحـــــادث الـــــذ وقع في برعشـــــــــــــيـــــت في )، ذ

/فبراير (انظر  10 ـا ـان 15، الفقرة S/2020/195شـــــــــــــ نتيجـة عـدم تنســـــــــــــي الخطوات المتخـذة لتنفيـذ ”) 
ــة موجهــة إلى القوة المؤقتــة، مؤرخــة . “الــدورــة رة شـــــــــــــفو ــة  16وفي مــذ ــه، أبلغــت وزارة الخــارج حزران/يون

عثة  ش اللبناني [أثناء تســــــــــيير ”والمغترين ال ضــــــــــرورة تعزز التعاون المســــــــــب بين أفراد القوة المؤقتة والج
ة]، من أجل تفاد الحوادث التدور وقعت ... مثل حادثي برعشـــــــــــــيت  يات القوة المؤقتة داخل القر اللبنان

ليدا   .“و

ات   - 21 حر في منطقة العمل ات الحظر ال عة للقوة المؤقتة عمل ة التا حر وواصـــــــــــــلت فرقة العمل ال
قاف  حرة، وٕا ش اللبناني ســـــــــــفينة من ه 267ســـــــــــفينة. وأحالت القوة المؤقتة  2 035ال ذه الســـــــــــفن إلى الج

ش اللبناني  شها. وفّتش الج قلقها  ةسفينة وأخلى سبيلها. وتواصل القوة المؤقت 132لتفت ش اللبناني  إبالغ الج
ه  ش منذ تموز/يول ات التفت عثة وقائد 2019من انخفاض عمل س ال عث بها رئ ما في ذلك في رســـــــــــــالة   ،

سان/أبرل.  7القوة في    ن

م وا  - 22 ش اللبناني من خالل تنظ عة للج حرة التا ســـــــتمّرت القوة المؤقتة في دعم بناء قدرات القوات ال
ا في منتصـــــف آذار/مارس  177 قاف التدرب الذ يتطلب حضـــــورا شـــــخصـــــ ة، على الرغم من إ دورة تدرب

وفيد حرة على اســـــتخدام 19-عقب تفشـــــي  ة  معايير. وقد تدّرت القوة المؤقتة والقوات ال التشـــــغيل المشـــــتر
قاف الســــفن. وٕاضــــافة إلى ذلك، ُأجرت  ادة إلى جانب أنشــــطة الرصــــد وٕا حر مع  37للق مناورة تكامل في ال

عة للقوة المؤقتة  حرة التا ات القوة ال حرة األرع التي ُيتوّقع نشرها في إطار نقل جزء من مسؤول الوحدات ال
ة.  حرة اللبنان   إلى القوات ال

ا مع   - 23 ة الحوار االســتراتيجي. وتمشــ تهما في إطار عمل ش اللبناني والقوة المؤقتة مشــار وواصــل الج
عة للقوة المؤقتة، اســـــتمّرت القوة  حرة التا ات القوة ال /فبراير لنقل جزء من مســـــؤول ا خطة ُعرضـــــت في شـــــ

ين الوحـدات الموج ـة في وضـــــــــــــع خطـة لتم حرـة اللبنـان حرـة والقوات ال حرـة من تولي  ودةال في القوات ال
ام في األســـــــبوع. واســـــــتمرت األعمال  حر إلى مرفأ بيروت التجار أرعة أ ة مســـــــتقلة لممر الدخول ال تغط
ل من  ش اللبناني في صـــــــــــــرين (القطاع الغري) بتمو ة للج ة النموذج ادة الكتي التحضـــــــــــــيرة لتجديد مقر ق

ي، وٕان راف ذلك تأخير  وفيد سبباالتحاد األورو    .19-تفشي 
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ات األمن واالتصال  - اء     ترتي

ا في   - 24 زت المناقشــات على الحالة على طول  20عقدت القوة المؤقتة اجتماعا ثالث /فبراير. وّر ا شــ
. وتواصل القوة المؤقتة أنشطتها ، ومسائل االتصال و )2006( 1701الخ األزرق، وانتهاكات القرار  التنسي

ا وعبر التداول  ا وهاتف ة مع الطرفين، شخص   .الفيديوالمنتظمة لالتصال والتوع

ســبب القيود التي فرضــها  14وفي   - 25 ين  عدد أقل من المشــار ار/مايو، ُعقد اجتماع ثالثي مصــّغر  أ
ــــد وفيــــد. ورّز االجتمــــاع على الحوادث التي وقعــــت على 19-وفي . 19-طول الخ األزرق وعلى أثر 

ة على طول الخ األزرق قد ت إلى ســـــــــــــوء فهم  ؤدوحّذرت القوة المؤقتة الطرفين من اتخاذ إجراءات انفراد
ضا  . وحّثت القوة المؤقتة أ ة دورها في مجالي االتصال والتنسي وتصعيد، وشّددت في هذا الصدد على أهم

ه األ ســـــــلحة عبر الخ األزرق، مشـــــــيرة إلى زادة في هذه الحوادث، ومن بينها الطرفين على الكّف عن توج
ب األســـلحة إلى أفراد القوة المؤقتة وفر المراقبين في  ش الدفاع اإلســـرائيلي بتصـــو الحاالت التي قام فيها ج

ّررت القوة المؤقتة تأكيد دعوة األمين العام إلى تطبي وقف شامل إلطالق النار.    لبنان. و

تب اتصـــــال للقوة المؤقتة  2008ورغم موافقة إســـــرائيل على مقترح القوة المؤقتة في عام   - 26 إلنشـــــاء م
تب مسألة معّلقة.  ظّل إنشاء هذا الم   في تل أبيب، 

ادرة العمل من أجل حف الســــــــــالم لعام   - 27 ة المدنيين، واصــــــــــلت  2018ووفقا لم وااللتزام بتعزز حما
ما في ذلك عن طر تدرب  القوة المؤقتة بناء القدرات ومة لبنان،  ة لح لدفاع  62الوطن مســـــــــــــؤوال من ا

ل مبلغ  /فبراير. وقد قامت القوة المؤقتة بتحو ا دوالر من أموال المشــــارع  164 000المدني اللبناني في شــــ
ثير  ة. وقد تبرعت وحدات  ة ومســتلزمات النظافة الصــح ة الشــخصــ ة من الســرعة األثر لتوفير معدات الحما

وفيد ة في إطار مواجهة  ة األســاســ معدات الوقا ع التدخالت مع الجهات 19-القوة المؤقتة  . وتم تنســي جم
ة ومع األمم المتحدة.    الفاعلة الوطن

ما يتعل بتنفيذ القرار   - 28 ع األفراد  )2000( 1325وف شـــــــــــــأن المرأة والســـــــــــــالم واألمن، شـــــــــــــارك جم
عون للقوة المؤقتة وعددهم  رون والموظفون المدنيون التا امرأة، في  446شـــــخصـــــا، من بينهم  6 376العســـــ

م مراعاة المنظور الجنساني نظمتها القوة المؤقتة.  شأن تعم ة    دورات تدرب
  

م     نزع سالح الجماعات المسلحة  - ج

علن على المأل لم ُ   - 29 ما يتعل بنزع ســـــــالح الجماعات المســـــــلحة. وما زال حزب هللا  حرز أ تقدم ف
طرة الدولة، في  الســـالح خارج ســـ رة. وال يزال احتفا حزب هللا والجماعات األخر  قدرات عســـ حتف  أنه 

حد من قدرة ا)2004( 1559و  )2006( 1701انتهاك للقرارن  ل عامال  شــــــ امل  لدولة،  على ممارســــــة 
س سلطتها على أراضيها.  ادتها و   س

ار/مايو، قال األمين العام لحزب هللا، حســـن نصـــر هللا، ردا على  26وفي مقابلة أجرت معه في   - 30 أ
قة، إنه ســؤال  ع صــوارخها إلى صــوارخ دق انت المقاومة ســتحّول جم ون للمقاومة ”حول ما إذا  يجب أن 

  . “هدف من هذا النوع

ة متعددة تفاقمت إلى إطالق نار، مما أســــــفر   - 31 وفي شــــــرق لبنان وشــــــماله، وقعت خالفات شــــــخصــــــ
ة  33مقتل   عن عل 73شــخصــا وٕاصــا ة في  ك انطوت على اســتخدام آخرن. ووقعت تســعة خالفات شــخصــ

ة.    قنابل صاروخ
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ض على مواطن ســـــــــور بتهمة  20وفي   - 32 ش اللبناني الق /فبراير، في جنوب لبنان، ألقى الج ا شـــــــــ
ة مســــلحة، والســــطو المســــلح، واالختطاف، وغســــل األموال، واالتجار  يل عصــــا ة، وتشــــ اإلقامة غير القانون

شـــر والمخدرات، والقتل. وفي  /فب 29ال ا ش اللبناني وأصـــيشـــ آخر بجروح على  براير، ُقتل جند من الج
ض  3يد مســــلحين في الشــــواغير، قضــــاء الهرمل. وفي  ش اللبناني الق آذار/مارس، في جبل لبنان، ألقى الج

األســــــــــلحة واالتجار  على خمســــــــــة مواطنين لبنانيين ومواطن فلســــــــــطيني بتهمة الســــــــــطو المســــــــــلح واالتجار 
ش اللبناني في  لمارس، ُقتل شخص واحد وصودرت مخدرات خال/آذار 29المخدرات. وفي  غارة شّنها الج

ك. واعتقلت قو األمن الداخلي مواطَنين لبنانيين بتهمة قتل خمســة مواطنين ســورين، بينهم  عل نة، شــمال  م
عة لبنانيين عثر على جثثهم في  ل في جبل لبنان. وفي  21طفالن، وأر ســــــــــــــان/أبر ار/مايو، ف 16ن ك أ

ة في الجمهورة  ل أموال إلى جماعات إرهاب ة ُيزعم أنها اســــــــــــتخدمت لتحو ش اللبناني منصــــــــــــة إلكترون الج
ة من األفراد اللبنانيين والسورين.  ض على ش ة السورة، وفي هذا الصدد، ألقى الق   العر

م برج البراجنة لالجئين 13وفي   - 33 ة في مخ سان/أبرل، ألقت اللجنة األمن القرب من  ن الفلسطينيين، 
ض على  تاجر مخدرات مزعوما، وصـــــــــادرت األموال واألســـــــــلحة، وســـــــــّلمت األفراد واألموال  14بيروت، الق

ة ل م الرشـيد ة في مخ ة. وتفاقمت خالفات شـخصـ القرب  الجئينالمصـادرة إلى السـلطات اللبنان الفلسـطينيين 
ثي ار/مايو، وأســـــــــــــفر عن مقتل  25و  8ف يومي من صـــــــــــــور، جنوب لبنان، مما أّد إلى إطالق نار  أ

م شــــــــــــاتيال لالجئين  7شــــــــــــخصــــــــــــين. وفي  ه، ُقتلت امرأة وُجرح طفلها إثر إطالق نار داخل مخ حزران/يون
القرب من بيروت. ووقعت  ة  ســتخدامحوادث انطوت على ا 10الفلســطينيين  األســلحة النارة أو القنابل اليدو

م عين الحلوة لالجئين الف اء عن وفاة في مخ القرب من صــــــــــيدا، جنوب لبنان، حيث أفادت األن لســــــــــطينيين 
   شخص واحد.

ة   - 34 رة التي ما زالت تحتف بها الجبهة الشــــــعب ك القواعد العســــــ ولم ُحرز أ تقدم على صــــــعيد تف
ادة العامة وفتح  -لتحرر فلسطين    االنتفاضة.  -الق

  
ة الحدود  - دال     حظر األسلحة ومراق

عث   - 35 شــــأن نقل أســــلحة إلى جهات مســــلحة من غير الدول، وهي مســــألة ال تزال ت تواصــــلت مزاعم 
نها  م ســـت في وضـــع  شـــدة. ومع أن األمم المتحدة تأخذ مزاعم نقل األســـلحة مأخذ الجد، فإنها ل على القل 

ل انتهاك ل مســــــتقل. وفي حال ثبوت صــــــحة هذه المزاعم، فإنها ســــــتشــــــ شــــــ  1701لقرار ل امن التحّق منها 
  (انظر المرف الثاني).  )2006(

قتين مؤرختين   - 36 س مجلس األمن وٕالّي  26وفي رســــــــــــــالتين متطــا /فبراير، موجهتين إلى رئ ــا شـــــــــــــ
)A/74/725-S/2020/154 ة قنبلة طائرة مســــــــيرة من ”)، أبلغ الممثل الدائم للبنان عن اكتشــــــــاف دورة أمن

شـــــــــــــهــابين، ... حــديثــة الصـــــــــــــنع 1 000بزنــة  MK83 نوع ــ ــاونــد ومزودة  نوع  ه... ومزودة بجهــاز توج
SPICE-1000“  إدانة ”في الســــــررة، قضــــــاء جّزن، في جنوب لبنان. ودعا الممثل الدائم مجلس األمن إلى

اتها هذا ال افة موج حرا وأرضــــا، وتنفيذ  ادة لبنان جوا و ارات، وٕالزام إســــرائيل وقف خرقها لســــ أشــــد الع عمل 
  .“)2006( 1701وف القرار 

س مجلس األمن وٕالّي مؤرخة   - 37 قة موجهة إلى رئ -A/74/749آذار/مارس ( 11وفي رســـــــــــائل متطا

S/2020/199 ســــــــــــان/أبرل ( 3)، و ســــــــــــان/أبرل ( 16)، و A/74/789-S/2020/276ن -A/74/817ن

S/2020/319 ســــــــــــــــان/أبرـــل ( 30) و )، احتج الممثـــل الـــدائم للبنـــان على A/74/836-S/2020/349ن
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ة المزعومة على  الغارات الجو ما يتصــــــــــــــل  ش الدفاع اإلســـــــــــــرائيلي للمجال الجو اللبناني ف انتهاكات ج
ّنت في  ة الســـــورة التي شـــــُ ســـــان/أبرل، على  27و  15آذار/مارس، وفي  31و  27و  5الجمهورة العر ن

  التوالي.

ة السورة.   - 38 ة حزب هللا في القتال الجار في الجمهورة العر مشار اء تفيد    وتواصلت أن

ـــأن  13وفي   - 39 ـــار/مـــايو، صـــــــــــــّرح األمين العـــام لحزب هللا  ـــب ومعـــابر ”أ ر وجود تهر ال أحـــد ين
لة جدا مع ســورا. غير ة ألننا نتقاســم حدودا طو ع األصــوات إلى ّحل موضــوع التهرب  شــرع وقد دعت جم

ــا. وأنــا ال أتحــدث عن انتقــال مقــاتلي المقــاومــة وانتقــال ســـــــــــــالح المقــاومــة، هــذا  . “ثــان حــثإلى ســـــــــــــور
ار/مايو، أشـار السـيد نصـر هللا إلى أن   26 وفي موضـوع النقل من سـورا إلى لبنان، هو موضـوع معروف ”أ

س سرًا    . “] ينزل من السماءأتعتقدون أن [السالح -ول

ّنت في مخّمات الالجئين الســــــــــورين في شــــــــــرق لبنان وشــــــــــماله،   - 40 ومن خالل المداهمات التي شــــــــــُ
ض على أكثر من   أفادت ة ألقت الق أن الســــلطات اللبنان مواطن ســــور دخلوا لبنان في مخالفة  100تقارر 

  للقانون اللبناني. 

ة  - 41 ع الحدود اللبنان وفيد 19في  ورغم إغالق جم ســــــبب تفشــــــي  ش 19-آذار/مارس،  ، ونشــــــر الج
ة، استمر اإلبالغ عن تهرب األشخاص.  ة الشرق   اللبناني على الحدود الشمال

ار/مايو، أصدر مجلس الدفاع األعلى قرارا يدعو إلى إنشاء نقا جديدة لألمن والجمارك  13وفي   - 42 أ
ة  رة وأمن ة. وقد عّجل اتخاَذ هذا القرار الكميُن الذ وخطة شــــاملة إلنشــــاء أجهزة عســــ ة جمر وأجهزة مراق

ار، شـــــمال لبنان، عندما قامت دورة جمر 11وقع في  ار/مايو في ع انتا تنقالن  ةأ مصـــــادرة شـــــاحنتين 
ض على ســــائقي الشــــاحنتين في وقت  ة الســــورة. وُألقي الق الديزل متجهتين نحو الحدود مع الجمهورة العر

ش اللبناني  الح ، اعتقل الج ش اللبناني. وفي وقت الح عة للج ش تا شـــــــخصـــــــا آخرن  14عند نقطة تفت
ة السورة. وفي قضاء الهرمل،  انت في طرقها إلى الجمهورة العر ة  ا ومنتجات غذائ وصادر وقودا وحبو

ش اللبناني  ش. 12فّك الج ا غير قانوني وأقام نقا تفت    معبرا حدود
  

ة  - هاء   ة والقنابل العنقود   األلغام األرض

عة للقوة المؤقتة بتطهير مســــــاحة تبلغ   - 43 مترا مرعا من األلغام  5 166قامت وحدات إزالة األلغام التا
ات القوة المؤقتة، ودّمرت  األلغام  175في منطقة عمل لغما مضــادا لألفراد. وأجرت دائرة اإلجراءات المتعلقة 

ة أفرقة إزالة األلغام التزارة للتأكد من  26 عةالجودة ومراق ة  ا شـــــــــــــأن التوع للقوة المؤقتة، وقّدمت إحاطات 
رين.   المخاطر لفائدة األفراد العس

رة التفاهم الموقعة في   - 44 األلغام دعم القوة المؤقتة في تنفيذ مذ وواصـــــــــــــلت دائرة اإلجراءات المتعلقة 
ومة لبنا 2020انون الثاني/يناير  ة لأللغام بين ح ن واألمم المتحدة للمســـــــــاهمة في اإلزالة ألغراض إنســـــــــان

ـة والمتفجرات من مخلفـات الحرب التي تؤثر على  ـات  المجتمعـاتوالـذخـائر العنقود ـة في منطقـة عمل المحل
ة، بدأت،  ة إلزالة األلغام ألغراض إنســـــــــــــان عد أن حّددت القوة المؤقتة المناط ذات األولو القوة المؤقتة. و
القرب من مارون الراس  األلغام، بتنفيذ أنشــــــطة إزالة األلغام  ز اللبناني لألعمال المتعلقة  التنســــــي مع المر

األلغام  نّظمتوفي جوار بليدا. و  م  14دائرة اإلجراءات المتعلقة  ير في الموقع ودورات تقي دورة تدرب تذ
عة للقو  ة إلزالة األلغام التا   ة المؤقتة. واعتماد للوحدات الهندس
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م الحدود  - واو     ترس

ة السورة. ولم ُحرز أ   - 45 م الحدود بين لبنان والجمهورة العر حرز أ تقدم نحو تعيين أو ترس لم 
ة الســـــورة وٕاســـــرائيل على التحديد  عد الجمهورة العر عا. ولم ترّد  مســـــألة منطقة مزارع شـــــ ما يتعل  تقدم ف

عا المقترح في تقرر المؤرخ  ر تشــــرن األ 30المؤقت لمنطقة مزارع شــــ المتعل بتنفيذ القرار  2007ول/أكتو
1701 )2006( )S/2007/641 .(   ، المرف

حر بين لبنان وٕاسرائيل. ولم ُحَرز أ تقدم نحو التوصل إلى  - 46 ة للنزاع ال   تسو
  

اسي والمؤسسي  - زا     االستقرار الس

ة التي ُبذلت   - 47 الجهود الوطن اب  س الوزراء حســـــــــــــن د ومة رئ ام المائة األولى من ح اّتســـــــــــــمت األ
وفيد ة المتدهورة. ومنذ اكتشـــاف أول حالة من  19-الحتواء انتشـــار  ة والمال والتصـــد لألوضـــاع االقتصـــاد

وفيد /ف 21في لبنان في  19-حاالت  ا طة بها خالل  32 حالة و 1 473براير، ُأبلغ عن شـــ حالة وفاة مرت
التقرر. وفي  ة، وســـــّنت تدابير  15الفترة المشـــــمولة  ة وطن ومة حالة طوار صـــــح آذار/مارس، أعلنت الح

س الوزراء الشعب اللبناني إلى  فرض حظر ”لغل الحدود على الصعيد الوطني، نّفذتها قوات األمن. ودعا رئ
ع مؤســـــــــــــســـــــــــــات األ “الذاتيالتجول  اســـــــــــــتثناء تلك التي تقّدم الخدمات  عمالحيث تم إغالق جم التجارة، 

حرة والبرة في  ة وال ع الموانئ الجو ة. وأُغلقت جم اســـــــــتثناء ما يتعّل بإعادة  19األســـــــــاســـــــــ آذار/مارس، 
ة من خمس مراحل المواطنين اللبنانيين من الخارج إلى وطنهم. واعُتمدت خطة إلعادة فتح المراف ا القتصــاد

سان/أ 24في     .برلن

ة، إال أن األثر االقتصـــــــــــــاد واالجتماعي   - 48 وفي حين تراجعت المظاهرات خالل فترة اإلغالق األول
وفيد افحة  ة، قد حّرك المعارضـــــــــــــة.  19-لتدابير م ة والمال ة، إلى جانب تدهور الحالة االقتصـــــــــــــاد التقييد

ة طالت المصـــارف وقوشـــهدت االحتجاجات في بيروت  طرق. وتزامنا مع  طعوطرابلس وصـــيدا أعماال تخرب
ة  22و  21انعقاد مجلس النواب يومي  ة واالقتصـــاد ســـان/أبرل، ندد المتظاهرون بتدهور الحالة االجتماع ن

ومة إلى تخفيف القيود المفروضة على اإلغالق. ة، ودعوا الح مة الليرة اللبنان   والتضخم وانخفاض ق

ش اللبناني  27وفي   - 49 اكات التي وقعت في طرابلس بين المتظاهرن والج ســــان/أبرل، أّدت االشــــت ن
ه عن أســـفه  28إلى مقتل أحد المتظاهرن. وفي  ا أعرب ف انا صـــحف ش اللبناني ب ســـان/أبرل، أصـــدر الج ن

ة  تظاهرون المللوفاة وأعلن عن بدء التحقي في الحادث. وفي وقت الح من تلك الليلة، قام  أعمال تخرب
الحجارة. وفي الفترة من  ارات الشـــــــــــرطة وقذفوا الجنود   29إلى  27اســـــــــــتهدفت المصـــــــــــارف، وهاجموا ســـــــــــ

ة  سان/أبرل، ُأفيد عن إصا ا و  77ن ا.  159مدن   جند

ع إلى ممارسة أقصى درجات  1وفي   - 50 ة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الجم ار/مايو، دعت مفوض أ
أن ضــــــــ ا ة موظفي إنفاذ القانون  لنفس، واالمتناع عن أعمال العنف واحترام الممتلكات. وذّرت المفوضــــــــ

اســـــتخدام القوة ة المتعلقة  القواعد والمعايير الدول التقيد  ة والضـــــرورة  ،عليهم التزاما  اد الشـــــرع ما م وال ســـــ
ضا المتظاهرن على عدم اللجوء إلى  ة أ العنف وشّددت على أن الح في التجمع والتناسب. وحّثت المفوض

ش  ة ادعاءات بتعّرض المتظاهرن الذين اعتقلهم الج ة. وتلّقت المفوضــــــــ حمي التجمعات الســــــــلم الســــــــلمي 
   اللبناني للتعذيب.
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عض الجمـاعات إلى نزع ســـــــــــــالح  6وفي احتجـاجات جرت في بيروت في   - 51 ـه، دعت  حزران/يون
ما فيها حزب  ات،  شـ ع الميل ا مع القرار جم . وسـرعان ما تحّولت المظاهرات إلى )2004( 1559هللا، تمشـ

ثافة لمنع الت ش اللبناني وقو األمن الداخلي  ة. وانتشـر الج اكات على أسـس طائف . واسـتخدمت صـعيداشـت
تفر المتظاهرن الذين قاموا بتخرب الممتلكات الخاصــــة والعامة قو األمن الداخلي الغاز المســــيل للدموع ل
ــــأّن  ــــا و  25ــــالقرب من مجلس النواب. وأفيــــد  ــــا أصـــــــــــــيبوا خالل االحتجــــاجــــات. وفي  48جنــــد مــــدن

شال عون،  7 ة، م س الجمهورة اللبنان ه، قال رئ ن”حزران/يون ع ل   .“ما جر ليل أمس جرس إنذار للجم

ـه حزرا 7وفي   - 52 ـانـا حـذرت ف ش اللبنـاني ب ـادة الج ـه، أصــــــــــــــدرت ق ـة االنجرار وراء ”ن/يون من مغ
ع األطراف على  “الفتنة مة للحفا على السلم األهلي وصونًا ”وحّثت جم ة ووعي وح مسؤول وجوب التعامل 

ة ودرءًا للوقوع في أفخاخ الفتنة ضـــــــــــا من أن . “للوحدة الوطن ان أ ادةوحّذر الب ش الل ق لن تتهاون ”بناني الج
ار االستقرار، ألن أمن الناس والوطن فوق أ اعت األمن أو عابث    .“مع أ مخٍل 

فـــة في بيروت وطرابلس يومي   - 53 مـــة العملـــة، ُنّظمـــت مظـــاهرات عن ض ق ـــادة تخف  12وردا على ز
ه. وأصـــيب فيها نحو  13 و ش الل 26شـــخصـــا، من بينهم  123حزران/يون بناني. واجتمع فردا من أفراد الج

ض على  15مجلس الدفاع األعلى في  ش اللبناني الق عد ذلك، ألقى الج ه، و شـــــــــــــخصـــــــــــــا  36حزران/يون
الممتلكات العامة والخاصة، واالعتداء على قو األمن.    الرتكابهم أعمال تخرب، وألحاق الضرر 

وفيد  - 54 اق تفشي  انوا قد  500، ُأطل سراح أكثر من 19-وفي س تهم ولكنهم سجين  قضوا مدة عقو
ظّلوا محتجزن في انتظـــــار دفعهم غرامـــــات. ونظر مجلس النواب في مشـــــــــــــروع قـــــانون للعفو العـــــام في 

ار/مايو، وتم طرحه لمزد من المناقشة. 28    أ

س الوزراء أن  7وفي   - 55 ة قد بلغ مســــــــــتو ”آذار/مارس، قال رئ اتنا من العمالت الصــــــــــع اط إن احت
ة لتعلي ســـداد اســـتحقاق حرجا وخطيرا، مم وند، لضـــرورة اســـتخدام  9ا يدفع الجمهورة اللبنان آذار من اليورو

ة للشعب اللبناني الغ في تأمين الحاجات األساس ًا عن سداد  س،آذار/مار  9وفي . “هذه الم تخّلف لبنان رسم
مـــة  ق ونـــد  ـــاالمتنـــاع عن ســـــــــــــــداد دفعـــة ســـــــــــــنـــدات يورو ليون دوالر. وفي ب 1,2دينـــه العـــام للمرة األولى 

وند  23 ع ســــــندات يورو ة أن لبنان ســــــيتوقف من اآلن فصــــــاعدا عن دفع جم آذار/مارس، أعلنت وزارة المال
ة. وفي عرض ُقّدم لحام العمالت األجنب وند في البلد في  ليالمقومة  آذار/مارس، أعلنت  27ســـــــــــندات يورو

ة أن الدين العام بلغ    . 2019اتج المحلي اإلجمالي في عام في المائة من الن 178وزارة المال

ات   - 56 بير عمل ة على رأس المال وأوقف إلى حد  وواصل القطاع المصرفي فرض ضوا غير رسم
ة  ة بنســــ مة الليرة اللبنان ة. وفي الوقت نفســــه، انخفضــــت ق في المائة في الســـوق  70ســــحب العمالت األجنب

ة والموازة، الســـوداء. ومن أجل الحد من التفاوت المتزايد  مصـــرف لبنان  وضـــعبين أســـعار الصـــرف الرســـم
ات الصرافة المرخصة. وفي  ز حّدا ألسعار الصرف في شر ار/مايو، أمر المدعي العام المالي  15المر أ

ــــالعملــــة. وفي  ز بــــدعو التالعــــب  ــــة في المصـــــــــــــرف المر ــــات النقــــد ض على مــــدير العمل بــــإلقــــاء الق
ات  3 ه، عّلقت شـــر والذ بدأ في أعقاب حملة  شـــهرا،الصـــرافة المرخصـــة إضـــرابها الذ اســـتمر حزران/يون

ز واعتقاالت عديدة ذات صـــلة،  مات الصـــادرة عن المصـــرف المر شـــنتها الشـــرطة عليها لعدم امتثالها للتعم
ه.  ة الصرافين ونائ س نقا   ما في ذلك اعتقال رئ

ا 30وفي   - 57 ل، اعتمد مجلس وزراء لبنان  ســــــــــــــان/أبر ة، ن ة الخمســـــــــــــ إلجماع خطة التعافي المال
اســــتعادة الثقة، وحشــــد الدعم األجنبي العاجل، وٕاعادة البالد إلى مســــار النمو المســــتدام على ”تســــتهدف  التي
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ل ة هي: توفير الدعم المالي الخارجي؛ وٕاع. “المد الطو ســــــــ ائز رئ لة الدين العام؛  ادةوللخطة ســــــــتة ر ه
ة؛  وٕاصــــــالح شــــــامل للقطاع المالي؛ وتحســــــين التحصــــــيل الضــــــربي؛ وتعديل نظام صــــــرف العمالت األجنب

مش بنحو  ــة. وتقــدر الخطــة أن االقتصــــــــــــــاد اللبنــاني ان ــة والقطــاع ل في المــائـة في  7واإلصـــــــــــــالحـات اله
ة 2019 عام مش االقتصـــــــاد اللبناني بنســـــــ . ومن المتوقع أن 2020في عام  المائةفي  13,8، وُقدر أن ين

ة يرتفع التضخم ب   في المائة. 53نس

ة للتوصـــل إلى تواف في اآلراء  6وفي   - 58 س اجتماعا ضـــم رؤســـاء الكتل البرلمان ار/مايو، عقد الرئ أ
م حزب القوات  اســـــــــتثناء زع الخطة،  ون  ان مشـــــــــترك، رحب المشـــــــــار ة. وفي ب شـــــــــأن خطة التعافي المال

ان الممثل الوحيد للمعارضـــــــــة. ة، ســـــــــمير جعجع، الذ  وقد ُوّجهت الكثير من االنتقادات للخطة من  اللبنان
ة  ، راض ســالمه، وجمع ز ذلك من حاكم المصــرف المر ة، و ما في ذلك حزب القوات اللبنان المعارضــة، 

ان مؤرخ  ة للبنان بــــــــــــــــ 13مصـــارف لبنان. وفي ب ار/مايو، أقرت مجموعة الدعم الدول ة توفير الدعم ” أ أهم
اســــي الداخلي [...] إلجر  ، وشــــجعت “اء وٕاتمام المفاوضــــات مع صــــندوق النقد الدولي على وجه الســــرعةالســــ

ة ” ة إضاف ة خارج ع التدابير الضرورة للحصول على مساعدات مال ومة على [...] اإلسراع بإنجاز جم الح
ان ة المتفاقمة للس اجات اإلنسان ة االحت   .“لتلب

ومة في   - 59 ســــــــان/أبرل للحصــــــــول على دعم مالي من  30وعقب الطلب الرســــــــمي الذ قدمته الح ن
ومة مناقشــاتها مع الصــندوق في  ار/مايو. وفي  13صــندوق النقد الدولي، بدأت الح ر  4أ ه، ذ حزران/يون

اسم الصندوق أن المناقشات ستكون    .“مطّولة على األرجح نظرا لتعقيد المسائل”متحدث 

ومة على توزع  31وفي   - 60 متها آذار/مارس، وافقت الح ليرة  400 000مســاعدات لمرة واحدة تبلغ ق
ش اللبناني المســـــاعدات  ة األكثر حاجة في البلد. وفي المرحلة األولى، وّزع الج شـــــ ة على األســـــر المع لبنان

ة التوزع. وفي  150 000على أكثر من  ة من عمل ا تنفيذ المرحلة الثان جر حال ة؛ و شــــ ار/ 7أســــرة مع  أ
وفيد مايو، ُأطل نداء ة المنّقحة لمواجهة  19-الطوار للبنان لمواجهة  ة العالم ا مع الخطة اإلنســـــــان تماشـــــــ

ســـــــــــــعى النداء إلى جمع مبلغ قدره 19-وفيد مليون دوالر من أجل التدخالت الطارئة لدعم الفئات  350. و
وفيد ة. ولألزمة االجت 19-األكثر تضــررا في لبنان من جراء التأثير المزدوج لتفشــي مرض  ة واالقتصــاد ماع

ع نطاق اســــــــتجابتها الطارئة  ومة من أجل توســــــــ وفي تلك األثناء، قدمت األمم المتحدة الدعم التقني إلى الح
ة. وفي  م المســـاعدات االجتماع ار/مايو، أقر البرلمان مشـــروع  28لتقد “ خطة األمان االجتماعي والتحفيز”أ

مته  ة ل 1,2الذ بلغت ق وفيدترليون ليرة لبنان  19-مســــــاعدة األفراد والقطاعات األكثر تضــــــررًا من جائحة 
ة. ة واالقتصاد   ومن األزمة االجتماع

رت وزارة العمل أن  1وفي   - 61 ار/مايو، ذ ات المسّجلة قد أغلقت أبوابها وأن  30أ في المائة من الشر
مقدار النصف. ووفقًا لبرنامج ا 20 ات موظفيها  ة العالمي، ارتفع المتوس في المائة منها خفضت مرت ألغذ

ة  ة بنســـ ة األســـاســـ ار/مايو  2019في المائة بين أيلول/ســـبتمبر  109الشـــهر لســـعر ســـلة األغذ . 2020وأ
شـون تحت خ الفقر سـتصـل إلى  ع ان اللبنانيين الذين  ة السـ قدر البنك الدولي أن نسـ في المائة وأن  45و

ة  ان قد تعاني  22نســـــ ة عام في المائة من الســـــ حلول نها صـــــل 2020من الفقر المدقع  ، مع احتمال أن 
ة إلى مليون شخص.    عدد األشخاص العاجزن عن شراء أغذ

فة   - 62 س الوزراء إلى أن  20في  واشــــــنطن بوســــــتوفي مقال رأ نشــــــرته صــــــح ار/مايو، أشــــــار رئ أ
حتة موارد لبنان محدودة ”وأن “ قد شــــــــــهد احتجاجاته األولى على الجوع  لبنان” ة  ة محل ة، وأن اســــــــــتجا للغا
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ة لن اف ذلك من وقوع “. تكون  اء ”وحّذر  ة إلى التغلب على و مأســـــــــــاة تلو المأســـــــــــاة لو أدت جهودنا الرام
ة 19-وفيد ة المطاف إلى حدوث مجاعة وهجرة جماع   “. في نها

الغة  - 63 ة  افحة الفســــــــــاد التي تكتســــــــــي أهم ة لم التواز مع اإلصــــــــــالحات الرام لنجاح خطة التعافي  و
ة، أقر مجلس الوزراء في  افحة الفســـــــــاد التي ُوضـــــــــعت بدعم من  12المال ة لم ة الوطن ار/مايو االســـــــــتراتيج أ

ة لتعزز  األمم ضــا تدابير تنفيذ ة. واعتمد المجلس أ ســ ة الرئ ة تشــاور مع الجهات المعن المتحدة في إطار عمل
ات النفقات واإليرادات العا ة  21مة. وفي مراجعة حسـا سـان/أبرل، اعتمد البرلمان تشـرعًا ينشـئ مؤسـسـة وطن ن

افحة الفســـاد، وواف على تعديل المادة  ة (نظام الموظفين)، لالســـتغناء  61لم الخدمة المدن من اللوائح المتعلقة 
ة. وفي  ار/مايو، اعتمد البرلمان تشــر  28عن التصــارح الوزارة لمالحقة موظفي الخدمة المدن عض أ منح  عا 

ة للقضاء.  منح تلك الصالح ان ال  ة، وٕان  ة رفع السرة المصرف   السلطات صالح

عُد إدخال إصالحات على قطاع الكهراء وال اعتماد تشرعات   - 64 ة، لم يتم  ورغم اتخاذ خطوات تدرج
الضــــوا ة القضــــاء وتعيين القضــــاة. وال يزال مشــــروع القانون المتعل   على رأس المال قيد تضــــمن اســــتقالل

  المناقشة في البرلمان.

ة  18وفي   - 65 اب وســـفير فرنســـا لد لبنان في رئاســـة االجتماع األول آلل ار/مايو، اشـــترك الســـيد د أ
التعاون  ة عن طر اإلصـــــــالحات و ة في إطار المؤتمر االقتصـــــــاد للتنم عة للمجموعة المحل عة التا المتا

ة والمتعددة األطراف مع القطاع الخاص. وســــــتجتمع ا ة الثنائ ســــــ لمجموعة، التي تضــــــم الجهات المانحة الرئ
م التقدم المحرز صـــــوب تنفيذ  ل ثالثة أشـــــهر لتقي واألمم المتحدة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، 

. وأثناء االجتماع، شدد ممثلو المجتمع المدني على الحاجة إلى ال ة خطة اإلصالح للمؤتمر االقتصاد شفاف
ع. شمل الجم   واستقالل القضاء وٕالى إجراء حوار 

ة لحقوق اإلنســـــان المتضـــــمنة لجنة   - 66 عُد تفعيل الهيئة الوطن ل الالزم، ال يتم  ونظرا لعدم توفير التمو
ة من التعذيب.    الوقا

ــأســـــــــــــره في   - 67 ــد  آذار/مــارس، الحظــت قو األمن  15ومنــذ فرض تــدابير اإلغالق على نطــاق البل
ة  ة  56الداخلي زادة بنســـ في المائة في  184في المائة في حوادث العنف األســـر المبّلغ عنها وزادة بنســـ

ة بتق ة المعن افحة جرائم التســــــل عبر اإلنترنت التي تســــــتهدف النســــــاء. وأفادت األجهزة الوطن م خدمات م د
ار/مايو بلغ أرعة أضـــــــــــعاف العدد  ة التي تلقتها في شـــــــــــهر أ المات الهاتف أن عدد الم العنف الجنســـــــــــاني 

ة  في المائة في عدد المتَّصـــــــلين الجدد. وفي  40المســـــــّجل في شـــــــهر آذار/مارس، مع تســـــــجيل زادة بنســـــــ
ة، ة لشــــــــــؤون المرأة اللبنان ســــــــــان/أبرل، أطلقت الهيئة الوطن ة  ن التعاون مع قو األمن الداخلي، حملة توع

ة لتنفيذ  . وال يزال العمل جارا على وضـــــــــــــع خطة العمل الوطن ة لتعزز اإلبالغ عن العنف األســـــــــــــر وطن
العنف الجنســـــــــــــاني، و )2000( 1325  القرار ات المتعلقة  ما األولو ، ومنع ، وال ســـــــــــــ التعافي االقتصـــــــــــــاد
  النزاعات.  نشوب

ان  31وحتى   - 68 ار/مايو،  ة  909 834أ لين لد مفوضـــــــــــــ من الالجئين وملتمســـــــــــــي اللجوء مســـــــــــــجَّ
ة شــــــؤون الالجئين) في لبنان، من بينهم  األمم الجئين ســــــورين  892 310المتحدة لشــــــؤون الالجئين (مفوضــــــ

ات أخر  17 524  و ومة تســجيل الجئين ســورين جدد لد الجئا وطالب لجوء من جنســ . وفي ظل وقف الح
ة شــؤون الالجئين منذ عام  حتاجون 2015مفوضــ ، ال ُعرف العدد الفعلي للســورين الموجودين في لبنان الذين 

ومة أن عدد الالجئين الســــورين في لبنان يبلغ  ة. وتقّدر الح ة دول ة  1,5إلى حما مليون الجئ. ووفقا لمفوضــــ
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ة، شـــــؤون ال ع ات الطب لين إلى الوف ســـــي النخفاض عدد الالجئين الســـــورين المســـــجَّ الجئين، يرجع الســـــبب الرئ
ة السورة. ة إلى الجمهورة العر ، وٕاعادة التوطين، وحاالت العودة الطوع    والرحيل إلى أماكن أخر

ة عام   - 69 عودة نحو  2020ومنذ بدا ة  ة الجئ إل 4 700حتى اآلن، علمت المفوضـــــــــــــ ى الجمهور
رها الالجئون لّم الشـــــمل مع أفراد أســـــرهم في  ة للعودة التي ذ ســـــ اب الرئ ة الســـــورة. وتضـــــمنت األســـــ العر
ة  ن الوضــــــــــع األمني في أماكن عودتهم، وترد األوضــــــــــاع االجتماع ة الســــــــــورة، وتحســــــــــّ الجمهورة العر

ة والســـــورة ة في لبنان. وعقب إغالق الســـــلطات اللبنان للحدود في خضـــــم تفشـــــي مرض فيروس  واالقتصـــــاد
ة.    ورونا، تم تعلي التنقالت الجماع

عد   - 70 ة  صــــــــــورة غير قانون ه  ات ترحيل الســــــــــورين الذين دخلوا إلى لبنان أو عادوا إل واســــــــــتمرت عمل
ســـــــــــــان/أبرل   24 عد 2019ن ات  ة، إلى أن تم تعلي معظم تلك العمل ة الواج اع اإلجراءات القانون  دون ات

ة تطبي  ة إلى أهم اه الســــــــلطات اللبنان إغالق الحدود في شــــــــهر آذار/مارس. وتواصــــــــل األمم المتحدة لفت انت
مبدأ عدم اإلعادة القسرة.  التزامه  ة المنصوص عليها في القانون الوطني لضمان تقيد البلد    الضمانات اإلجرائ

ة شــؤون الالجئين  - 71 أســرة من  8 500والتي شــملت أكثر من  وفي االســتقصــاءات التي أجرتها مفوضــ
ة. ات في دفع اإليجار وشراء األغذ ا أنها تواجه صعو   أسر الالجئين، أكدت ثالثة أراع األسر تقر

الة األمم المتحدة إلغاثة وتشــــــغيل الالجئين الفلســــــطينيين في   - 72 ة شــــــؤون الالجئين وو وتقود مفوضــــــ
ة  وفيدالشـــــــرق األدنى (األونروا) الجهود الرام في صـــــــفوف الالجئين وضـــــــمان  19-إلى منع واحتواء انتقال 

ة  ة والعالج على قدم المســـــــاواة مع اآلخرن في إطار الخطة الوطن صـــــــ ارات التشـــــــخ حصـــــــولهم على االخت
وفيد ـــــمواجهة  ة  16. وحتى 19-لـ ه، ثبتت إصا مرض  67حزران/يون الجئا سورا وتسعة الجئين فلسطين 
ورونا.   فيروس 

ة المقّدمة إلى لبنان التي أبلغت عنها الجهات  31وحتى   - 73 آذار/مارس، بلغ حجم المســـــــــــاعدات الدول
ومبلغا قدره  2020مليون دوالر تم صـــــــــــــرفه في عام  450مليون دوالر، تتضـــــــــــــمن مبلغا قدره  646المانحة 

عُد قدرها . وأبلغت الجهات المانحة عن وجود التزامات ل2019مليون دوالر تم ترحيله من عام  186 د  م ُتســـدَّ
عــده. وفي حــدود هــذا  2021مليون دوالر لعــام  328والتزامــات قــدرهــا  2020مليون دوالر لعــام  452 ومــا 

الغ قدرها  اؤها المنفذون عن تلقي م االت األمم المتحدة وشـــــــــــر مليون دوالر  286المبلغ اإلجمالي، أبلغت و
عد ترحيل مبلغ إضـــــــــــــافي قدره 2020في عام  ل خطة 2019يون دوالر من نداء عام مل 135. و ، بلغ تمو

ة لألزمة لعام  ة  2020لبنان لالستجا   في المائة. 16نس

ة المتزايدة   - 74 ة واالقتصـــــــــــاد اجات االجتماع ة االحت ة لألونروا قدرتها على تلب وقد أعاقت الحالة المال
م مظاهرات ضـــــــــد الو اف مما أد إلى تنظ ل  شـــــــــ ار/مايو، أعلنت  7الة. وفي لالجئين الفلســـــــــطينيين  أ

متها  ة طارئة تبلغ ق م مســـــــــــــاعدات نقد دوالرا، مع أن هذه  11 807 287األونروا عن بدء تنفيذ خطة لتقد
ة، حيث رصـــــــدت حوالي  اجات األســـــــاســـــــ ة االحت ة لتغط اف ة لكل  100 000المســـــــاعدات غير  ليرة لبنان

ل لحاالت ا د من التمو الة المز لطوار من خالل نداء األونروا العاجل لمواجهة جائحة الجئ. وطلبت الو
وفيد 19-وفيد   . 19-ونداء الطوار للبنان لمواجهة 

وفيد 10وفي   - 75 سبب تفّشي فيروس  ار/مايو،  مة الخاصة بلبنان النط العلني 19-أ ، أرجأت المح
ة  مها في قض اش وآخرنح .  ع ار/مايو إلى تارخ الح   من منتصف شهر أ
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  أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  - ثالثا  
ة من المخاطر والتخفيف   - 76 ة إلى الوقا ة وتدابيرها الرام واصــــــــــلت القوة المؤقتة مراجعة خططها األمن

ة التي وقعت  ات المدن ة. ورغم انخفاض عدد حوادث االضـــــطرا التنســـــي الوثي مع الســـــلطات اللبنان منها، 
ســــــان/في منطق /فبراير وآذار/مارس، عاودت تلك الحوادث الظهور في أواخر شــــــهر ن ا ات في شــــــ  ة العمل

ات  ل متقّطع، إقامة حواجز طرقات على الطر الســـرع بين بيروت ومنطقة عمل شـــ ما اســـتمرت،  أبرل. 
  القوة المؤقتة. 

قة في منطقة العرقوب (القطاع  - 77 ة الصـــــارمة مط الشـــــرقي)، وشـــــملت اســـــتخدام  وظلت التدابير األمن
فاد  ســـــــــرت القوة المؤقتة إ ع موظفي األمم المتحدة. و ة لجم مجموعة مرافقة مســـــــــلحة أثناء التنقالت الرســـــــــم

ات المحددة في  38 ا مع األولو عثة من أعضـــــــــاء فر األمم المتحدة القطر إلى منطقة العرقوب. وتمشـــــــــ
ادرة العمل من أجل حف الســالم المتعلقة بتع ة م زز أمن حفظة الســالم، تعمل القوة المؤقتة على زادة الحما

ـــــــــ  ة لـ الست الفعل من تحصين  18ال القرب من الخ األزرق، وقد انتهت  ة الموجودة  زا من مراكز المراق مر
  من تلك المراكز. 4

ة ال  - 78 تي وضـــعها وقد اســـترشـــدت تدابير التأهب التي اتخذتها األمم المتحدة بخطة الطوار المؤســـســـ
وفيد ة. وســـــــّجلت القوة  19-البلد لمواجهة  ة لمنظمة الصـــــــحة العالم اد التوجيه ع أنحائه، وفقا للم في جم

وفيد مرض  دة واحدة (بدون أعراض)  ة مؤ . وقد خضـــــــــع جند حف الســـــــــالم المعني 19-المؤقتة إصـــــــــا
ار عد نتيجتين ســــلبيتين الخت ة  ص. ومنذ  للحجر الصــــحي، وعاد إلى الخدمة الفعل آذار/مارس،  18التشــــخ

شـــــرعت القوة المؤقتة في اتخاذ تدابير لمنع انتشـــــار الفيروس، بوســـــائل من بينها فرض حجر صـــــحي إلزامي 
ع أفرادها الوافدين.  14مدته    يوما على جم

ســـــــــــــات الحادثة التي وقعت في   - 79 ة مال ع مع الســـــــــــــلطات اللبنان  آب/ 4وال تزال األمم المتحدة تتا
في قرة مجدل زون (القطاع الغري) والتي هاجم فيها أفراد مســــــلحون دورة للقوة المؤقتة،  2018  أغســــــطس

). 16، الفقرة S/2018/1029( 2018تشـــــــــــــرن الثـــاني/نوفمبر  15على النحو المبين في تقرر المؤرخ 
ة في هذا الصدد. ُتبَلغ األمم المتحدة حتى  ولم اتخاذ أ إجراءات جنائ   تارخه 

ة ضــد أشــخاص   - 80 رة اللبنان وواصــلت القوة المؤقتة رصــد ســير الدعاو المرفوعة أمام المحاكم العســ
عثة أو في ارتكابهم تلك الهجمات. وعقدت  ه في ضـــــــلوعهم في التخط لشـــــــن هجمات خطيرة على ال ُشـــــــت

رة الدائمة جلســــــ مة العســــــ شــــــأن الهجوم الذ تعّرض له في عام 2ات في المح حفظة  2007آذار/مارس 
ة ارتكاب عمل إرهابي  ذلك في دعو تتعل بن ة، و ان عملون في الوحدة اإلســــــــ عون للقوة المؤقتة  ســــــــالم تا

انون الثاني/يناير   تموز/ 14. ومن المقرر عقد الجلســــــــــات المقبلة لهاتين القضــــــــــيتين في 2014ُرفعت في 
ه. ان من المقرر عقدها في  يول آذار/مارس للنظر في الطعن الذ قدمه أحد  10وُأرجئت الجلســـــــــــــة التي 

ة الشـــــــــروع في تنفيذ هجوم خطير على القوة المؤقتة في عام  عد 2008الجناة األرعة المدانين في قضـــــــــ . و
ض في  ا الثالث الم 2019آذار/مارس  3إلقاء الق القضـــا ما يتعل  ه ف ه ف تعلقة بهجمات خطيرة على مشـــت

ّنت على القوة المؤقتة في  ار/مايو و  27شـــــــــُ ه و  26أ ســـــــــمبر  9تموز/يول ، أصـــــــــدر 2011انون األول/د
رة الدائمة لمحاكمة المّتهم. وُأرجئت الجلســـة  مة العســـ ا إلى المح قاضـــي التحقي لوائح اتهام وأحال القضـــا

ان من المقرر عقدها في  ّن في عام آذار/مارس للنظر ف 9التي  ة الهجوم الذ شـــُ على أفراد  1980ي قضـــ
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ة آخر بجروح من جراء إطالق  عين للقوة المؤقتة وأد إلى مقتل اثنين من حفظة الســالم األيرلنديين وٕاصــا تا
  النار عليهم.

    
عا     انتشار قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  - را

ان قوام القوة  16حتى   - 81 ه،  رين، من  10 275المؤقتة يتألف من حزران/يون من األفراد العســـــــــــــ
قوات؛ و  45في المــائــة)، من  5,5امرأة ( 564بينهم  ــا، من بينهم  238بلــدًا مســــــــــــــاهمــًا  ــا دول موظفــا مــدن

ــا، من بينهم  580في المــائــة)؛ و  38امرأة ( 90 ــا وطن ــان قوام  27امرأة ( 158موظفــا مــدن في المــائــة). و
حرة التا تر، و القوة ال و رين  864عة للقوة المؤقتة مؤلفًا من ست سفن، وطائرَتي هل فردًا من األفراد العس

عين للقوة، من بينهم  عمل  4امرأة ( 35التا عين لهيئة  49في المائة). وٕاضـــــــافًة إلى ذلك،  رًا تا ًا عســـــــ مراق
ة الهدنة، من بينهم  خضعون في المائة)، ل 12,5نساء ( 6األمم المتحدة لمراق د فر المراقبين في لبنان، و

ا  رين منصــ ة في صــفوف األفراد العســ ات. وتشــغل المرأة األعلى مرت ة العمل إلشــراف القوة المؤقتة من ناح
ة مد ة في صفوف األفراد المدنيين فهي تعمل برت ة مقدم؛ أما المرأة األعلى رت   .2-برت

ادرة العمل م  - 82 موجب م االلتزام  ن أجل حف الســـالم بتعزز األداء والمســـاءلة، واصـــلت القوة وعمال 
شــــــــمل إدارة النزاعات؛ والردع وتخفيف  م األداء، الذ  المؤقتة تنفيذ المشــــــــروع التجربي للنظام الشــــــــامل لتقي
قت القوة المؤقتة التحليل الذ  ة؛ وٕاقامة مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة في الجنوب. وط التصعيد والحما

وفيدتســـــنّ  ات عقب تفشـــــي  م األداء من أجل تعديل العمل . وفي 19-ى إعداده من خالل النظام الشـــــامل لتقي
ة  ة التخط لميزان ما في ذلك عمل ل منهجي بهذا النظام  شــــ ة اتخاذ القرارات  المســــتقبل، ســــتســــترشــــد عمل

  . 2022-2021الفترة 

ادرة العمل من أجل حف السالم والقرار   - 83 ، قامت القوة المؤقتة خالل الفترة )2018( 2436وتنفيذا لم
م  انون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بتقي عة لها وســـــفينة واحدة من حيث  13الممتدة من  رة تا وحدة عســـــ

ع من االســـتعداد ال اتي لســـ م إلى أن مســـتو التأهب العمل اتي. وخلص التقي لوجســـتي والتدرب والتأهب العمل
فة في خمس من  م إلى وجود نقائص طف ورة ُمرض. بينما خلص التقي رة والســـــــــــــفينة المذ الوحدات العســـــــــــــ

طة. وقد عولجت خمس م ســ ة  ة وجوانب لوجســت أعمال هندســ رة تتعل أســاســا  ن المشــاكل الوحدات العســ
ـة. وحتى  قيتين المتصـــــــــــــلتين بتحـديث البنى التحت لتين المت تواصــــــــــــــل العمـل على حل المشـــــــــــــ المحـددة؛ و

م  16 ه، قامت القوة المؤقتة بتقي طلب  20حزران/يون عة لها وســـــــــــــفينتين اثنتين. وعمًال  ة تا وحدة إضـــــــــــــاف
قوم بإجراء  )2019( 2485مجلس األمن في قراره  ة موارد القوة ”إلى األمين العام أن  م الســـــــــــــتمرار أهم تقي

تب منســـــــــــــ األمم  ة في العالقة بين القوة المؤقتة وم ما يتعل بتحســـــــــــــين الكفاءة والفعال اراتها ف المؤقتة وخ
م إلى المجلس في “المتحدة الخاص لشؤون لبنان ه (حزرا 1، قّدمُت التقي   ).S/2020/473ن/يون

    
ا  - خامسا     السلوك واالنض

تب منســـــــــــــ األمم المتحدة الخاص لشـــــــــــــؤون لبنان أ ادعاءات تتعل   - 84 لم تتل القوة المؤقتة وال م
التقرر. وقد عدّ  ة المتعلقة االســــتغالل واالنتهاك الجنســــيين خالل الفترة المشــــمولة  عثتان آليتهما الوقائ لت ال

ة من التحرش الجنســــــــــي  الحما طة  االســــــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــــيين، ونظرتا في المخاطر المتزايدة المرت
وفيد ، وواصــلتا جهودهما 19-والعنف األســر في صــفوف موظفيهما نتيجة ألســاليب العمل في ظل جائحة 



S/2020/710

 

16/2120-09497 
 

ان المحليين. وت ة الســــــــــ ة لتوع ة مســــــــــاءلتهم الرام ان رين عن إم م إحاطات إلى القادة العســــــــــ واصــــــــــل تقد
ما ج لبيئة عمل منتجة تتســــــم  ف تب الترو . وواصــــــلت القوة المؤقتة والم ا مســــــائل الســــــلوك واالنضــــــ يتعل 

ما في ذلك في صفوف الموظفين العاملين من بيوتهم. ع،    التجانس وشمول الجم
    

 مالحظات  - سادسا  

ل يواجه لب  - 85 ة وضع مصالح الشعب فوق  اس ع القو الس ات غير مسبوقة تتطلب من جم نان تحد
ة على تنفيذ تدابير اإلصـــــــــــالح االجتماعي  . وفي هذا الصـــــــــــدد، أحث الســـــــــــلطات اللبنان ارات األخر االعت

اجات الملح ة االحت ع من أجل تلب طرقة شـــــفافة وخاضـــــعة للمســـــاءلة وشـــــاملة للجم ة واالقتصـــــاد الالزمة 
ة،  ع الجهات المعن ومة والبرلمان وجم ة بين الح فعال اســـــــــي والتنســـــــــي  تســـــــــي الحوار الســـــــــ لشـــــــــعبها. و

ة لنجاح المفاوضــــات مع صــــندوق النقد الدولي،   في  ما ة حيو ذلك المجتمع المدني والقطاع المصــــرفي، أهم
م.  ة وٕاصالحات على نظام الح ذلك إلدخال إصالحات اقتصاد   و

ل خط  - 86 ة. وتشــــــــ ة خطوة نحو اســــــــتعادة ثقة الشــــــــعب اللبناني والجهات المانحة الدول ة التعافي المال
ة  ص األثر على أشــد الفئات االجتماع ضــرورة تقل ل شــيء  ة قبل  ع الجهات المعن غي أن تســترشــد جم ن و

ة للتخفيف من حدة انعدام األمن الغذائي والفق ر وعدم المساواة. ضعفا في البلد إلى أقصى حد، وٕاعطاء األولو
قوة أعضاء المجتمع الدولي الذين في وسعهم ذلك على دعم هذه الجهود.   وأنا أشجع 

ائز المجتمع   - 87 زتين أســـــاســـــيتين من ر ل الح في التجمع الســـــلمي والح في حرة التعبير ر شـــــ و
جب على المتظاهرن ممارســـــــــــة هذه ال ع الحاالت. و جب احترامهما في جم مقراطي و حقوق دون اللجوء الد

ارتكاب  قات في المزاعم المتعلقة  جب على الســـــــــــــلطات أن تحمي هذه الحقوق وأن تجر تحق إلى العنف. و
ســـــــــــــمبر  انون األول/د قات التي ُأِمر بإجرائها في  ما في ذلك التحق  2019انتهاكات ضـــــــــــــد المتظاهرن، 

  ). 60، الفقرة S/2020/195 (انظر

مــا في ذلــك الحوادث التي   - 88 ســــــــــــــاورني القل من الحوادث التي وقعــت على طول الخ األزرق،  و
ل حادث من تلك  ن أن يؤد  م صــــــّوب فيها الطرفان أســــــلحتهما نحو الطرف اآلخر عبر الخ األزرق. و

مة. و ل خاص من الحادث الحوادث إلى تصــــعيد مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخ شــــ ســــاورني القل 
ا في  فر شــــو ان يرعي  17الذ وقع في  ش الدفاع اإلســــرائيلي النار على رجل  ار/مايو، عندما أطل ج أ

ش الدفاع اإلســــــــرائيلي إلى إجراء تحقي  ه بجروح خطيرة. وأدعو ج القرب من الخ األزرق وأصــــــــا األغنام 
ســـــــير اال ســـــــرعة من التحقي الذ تجره القوة المؤقتة وٕالى العمل امل وشـــــــفاف في الحادث، وٕالى ت نتهاء 

ة تفادًا لتكرار وقوع حوادث من هذا النوع.   معها على اتخاذ تدابير وقائ

اإليجاب على طلب القوة المؤقتة عقد اجتماع ثالثي رغم القيود   - 89 وأود أن أثني على الطرفين لردهما 
وفيد ســبب جائحة  ة . فا19-المفروضــة  ة لمعالجة المســائل األمن ســ ة الرئ مثل اآلل لمنتد الثالثي ال يزال 

ة المتصـلة بتنفيذ القرار  ات رة والعمل . وٕاضـافة إلى معالجة االنتهاكات والحوادث التي )2006( 1701والعسـ
مناط تقع بين الطرفين، يوفر المنتد منب ة والمفاهمات المتعلقة  ات العمل ســـير الترتي ح للقوة المؤقتة ت را يت

نة، وأن تنزع  ن أن تزل مصـــــادر التوتر المم م ش الدفاع اإلســـــرائيلي، التي  ش اللبناني وج محددة بين الج
ناء الثقة. ات المحتملة، وأن تؤد إلى استقرار الوضع و   فتيل التوترات في مناط االضطرا
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ما في ذلك   - 90 ة،  وما زالت االنتهاكات المســــــــتمرة للمجال الجو اللبناني من ِقبل الطائرات اإلســــــــرائيل
ات التحلي هذه  شــــــــدة. فعمل عث على القل  ما ُيزعم، ت ة الســــــــورة  لقصــــــــف مواقع داخل الجمهورة العر

ِّل انتهاكا للقرار  ش  )2006( 1701تشــــ ضــــا من اســــتمرار احتالل ج ســــاورني القل أ ة. و ادة اللبنان وللســــ
 1701الدفاع اإلســـــرائيلي لشـــــمال قرة الغجر والمنطقة المتاخمة لها شـــــمال الخ األزرق، في انتهاك للقرار 

ة ودعواتي الموجهة إلى إســـــــــــــرائيل لوقف انتهاكاتها . وأكرر إدانت)2006( ادة اللبنان ي لكل انتهاكات الســـــــــــــ
ســـحب قواتها من شـــمال الغجر والمنطقة المتاخمة لها شـــمال الخ األزرق،  للمجال الجو اللبناني والتعجيل 

القرار    . )2006( 1701عمال 

مـا في ذلـك على امتـداد   - 91 ـاتهـا،  ع أنحـاء منطقـة عمل وال تزال حرـة القوة المؤقتـة في التنقـل في جم
ام بدورات  جب الحفا على قدرة القوة المؤقتة على الق ة. و ة األهم امله، مســـــــــــــألة في غا الخ األزرق 

عثة. وال تزال القيود المفروضـــــة على ح ة ال عثة، على النحو المبين في وأنشـــــطة مســـــتقلة وفقا لوال رة تنقل ال
ع  عثة إلى جم ســـير وصـــول ال ومة لبنان إلى ت ش اللبناني وح . وأدعو الج ل مصـــدرا للقل هذا التقرر، تشـــ
ضا إلى التحقي في أ قيود من هذا  ة أ المواقع الالزمة لكي يتسنى لها تنفيذ واليتها. وأدعو السلطات اللبنان

الحادثة التي وقعت في بليدا في القبيل ُتفرض على ال ما يتعل  ما في ذلك ف ساورني  25تنقل،  ار/مايو. و أ
ع األماكن الواقعة شــــمال الخ األزرق،  عُد من الوصــــول إلى جم ن  ضــــا من أن القوة المؤقتة لم تتم القل أ

ل انتهاكا للقرار  شـــــــــــــ اكتشـــــــــــــاف األنفاق التي تعبر الخ األزرق مما  ما يتعل  . وأحث )2006( 1701ف
األنفاق على الجانب اللبناني  ما يتعل  قات الضــرورة ف ع التحق فتح وٕانجاز جم ومة لبنان على التعجيل  ح

ة تحول دون وقوع أ حوادث مماثلة في المستقبل.    واتخاذ تدابير وقائ

ن من الوصـــــــول إلى مواقع تقع شـــــــمال الخ  وأكرر اإلعراب عن  - 92 قلقي من أن القوة المؤقتة لم تتم
قاتها في الحادثة التي وقعت في  اق تحق ة 2019أيلول/ســـــــبتمبر  1األزرق في ســـــــ ما في ذلك مواقع جمع  ،

ة عن ضــمان عدم وجود ســ ة الرئ ة تتحمل المســؤول  أخضــر بال حدود. وأود اإلشــارة إلى أن الســلطات اللبنان
ســــــر  ة، يجب عليها أن ت قا لهذه الغا ه ألفراد مســــــلحين أو أعتدة أو أســــــلحة في المنطقة، وتحق غير مأذون 

. ش الوقائي والتحقي عثة الوصول إلى تلك المواقع ألغراض التفت   لل

ــا على الهجوم على حفظــة الســـــــــــــالم في بلــدة مجــدل زون، لم تبلغ األمم   - 93 عــد مرور عــامين تقر و
التزامها المتحدة  ة إلى الوفاء  ح المهاجمين. وأكرر دعوتي السلطات اللبنان ة  اتخاذ أ إجراءات جنائ عُد 

عتد على حفظة السالم.  ة الكاملة لمن    فالة سالمة أفراد القوة المؤقتة وعدم إعاقة حرة تنقلهم والمحاس

شــــــــدة انتهاكات القرار   - 94 ال  )2006( 1701وأدين  ة من  برا أو جوا وانتهاكات وقف األعمال العدائ
ــالتنفيــذ الكــامــل للقرار  ع األطراف الحترام التزامــاتهــا   1701الجــانبين. وأكرر نــدائي العــاجــل الموجــه إلى جم

ن أن  ، ووقف)2006( م ــة، واإلحجــام عن أ أعمــال أو أقوال  االنتهــاكــات، واحترام وقف األعمــال العــدائ
ة إلى وقف فور  ة أو تزعزع اســـــــــــــتقرار لبنان أو المنطقة. وأكرر دعوتي العالم تقّوض وقف األعمال العدائ

وفيد  ومة إســـــرائيل مضـــــاعف19-إلطالق النار في ضـــــوء جائحة  ومة لبنان وح ة جهودهما ، وأطلب إلى ح
القرار  قوٍة  )2006( 1701من أجل التقيـد التـام  حســـــــــــــم نحو وقف دائم إلطالق النـار. وأشـــــــــــــجع  والتقـدم 

ة على طول الخ األزرق. وستواصل   الطرفين ق على العمل مع القوة المؤقتة من أجل حل نقا الخالف المت
تاحة فرص لبناء الثقة، وتهيئة  ة إلى نزع فتيل التوتر عن طر الحوار، وٕا األمم المتحدة دعم الجهود الرام

سـبل شـتى منها المسـاعي الحميدة ة،  ة التظّلمات األسـاسـ قي  بيئة تفضـي إلى تسـو المسـتمرة التي يبذلها منسـِّ
عثة القوة المؤقتة وقائد القوة.  س    الخاص لشؤون لبنان ورئ



S/2020/710

 

18/2120-09497 
 

ل امتالك حزب هللا وجماعات مســــــلحة أخر من غير الدول ألســــــلحة غير مأذون بها خارج   - 95 ّ شــــــ و
طرة الدولة انتهاكا مســتمرا للقرار  ومة لبنان إلى  )2006( 1701نطاق ســ شــدة. وأدعو ح عث على القل  و

ام ذات الصـــــــلة من اتفاق الطائف والقرارن  ع اإلجراءات الضـــــــرورة لضـــــــمان التنفيذ الكامل لألح اتخاذ جم
ل الجماعات المســــــلحة في لبنان، حتى )2006( 1680و  )2004( 1559 ــــــــــــــــــزع ســــــالح  ، التي تطالب بنـ

ة أو سلطة غير سلطتها. ال   تكــون هنــاك أ أسلحــة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنان

النفس،   - 96 اســـــــــــتها المتمثلة في النأ  ســـــــــــ ومة لبنان إلى االلتزام  عبدا وأدعو ح ما يتف مع إعالن 
ة في النزاع الســـور 2012 لعام ة والمواطنين اللبنانيين إلى الكّف عن المشـــار ع األطراف اللبنان ، وأدعو جم

ة  الســـورة  -وغيره من النزاعات في المنطقة. وأدين أ تنقُّل للمقاتلين ونقٍل للعتاد الحري عبر الحدود اللبنان
  .)2006( 1701في انتهاٍك للقرار 

ضـــــــــــائع ونقل   - 97 قوض تهرب ال ة التزامها بتعزز إدارة الحدود. إذ  وأرحب بتجديد الســـــــــــلطات اللبنان
  األسلحة والمقاتلين عبر الحدود أمن لبنان واستقراره. 

ة أكبر من أ وقت مضى   - 98 اء الدوليين أهم ة ومساعدة الشر ادة اللبنان اسي للق تسي الدعم الس و
ش  ادة لبنان، واالنتهاء من نشـــــــر الفوج النموذجي للج اره المدافع الوحيد عن ســـــــ اعت ش اللبناني  لتعزز الج

ة نق ا نحو تنفيذ اســتراتيج ات، والتقدم تدرج القرارن اللبناني في منطقة العمل حرة، عمال   2433ل المهام ال
ع الســفن التي تحيلها إليها )2019( 2485و  )2018( ش جم فالة تفت ذلك إلى  ة  . وأدعو الســلطات اللبنان

حر حرة.القوة ال ات المنع ال ة عمل ل مالئم من أجل الحفا على فعال ش عة للقوة المؤقتة    ة التا

رمه تجاههم. وســتضــاعف األمم المتحدة   - 99 افة لبنان لالجئين الســورين و حســن ضــ وتجدر اإلشــادة 
ة مواصــــــــــــلة احترام اإلجراء أهم ر  ة. وأذّ ة لدعم لبنان في هذه األوقات العصــــــــــــي ة جهودها الرام ات القانون

اء الدوليون العمل مًعا من أجل  ه األمم المتحدة والشـــــــر رامة الالجئين، في الوقت الذ تواصـــــــل ف ة و الواج
ــل  شـــــــــــــ ــة وٕاعــادة توطينهم في بلــدان ثــالثــة  ــة لعودة الالجئين اآلمنــة والكرمــة والطوع تهيئــة الظروف الموات

ر الجهات المانحة على التزامها الدائ ة ألزمة الالجئين في لبنان. مستدام. وأش اق االستجا   م في س

ل نداء الطوار للبنان   - 100 ة لتمو ة مرنة وســخ م مســاعدات مال وللمضــي قدما، أناشــد الجهات المانحة تقد
وفيد ة لألزمة. 19-لمواجهة  ورة في خطة لبنان لالستجا ة المذ   من أجل ضمان استمرارة األنشطة الحيو

ضا   - 101 ة وأدعو أ ة األساس ة والغوث م ة والتعل م الخدمات الصح ل األونروا لضمان تقد إلى زادة تمو
  لالجئين الفلسطينيين. 

رين ومعدات في القوة المؤقتة   - 102 أفراد عســـــــــــ ع البلدان المســـــــــــاهمة  وأكرر اإلعراب عن امتناني لجم
رين في القوة المؤقتة. وفر المراقبين في لبنان وأشــــجعها على زادة عدد النســــاء في صــــفو  ف األفراد العســــ

عثة القوة المؤقتة وقائد  س  ه؛ ورئ ت يتش، وموظفي م و ان  ر منســــقي الخاص لشــــؤون لبنان، الســــيد  وأشــــ
ادته؛ وأعضــــــــــــــاء فر  رين العاملين تحت ق ول، واألفراد المدنيين والعســـــــــــــ فانو ديل  قوتها، اللواء ســـــــــــــت

. األمم   المتحدة القطر
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  األولالمرف 

نان في الفترة من      تة في لب حدة المؤق قل قوة األمم المت ة تن القيود المفروضــــــــــة على حر
/فبراير إلى   19 ا ه  16ش ران/يون   2020حز

ســـــــير وصـــــــول قوة األ )2019( 2485دعا مجلس األمن في القرار   - 1 ومة لبنان إلى ت مم المتحدة ح
ا مع القرار  ة. )2006( 1701المؤقتة في لبنان تمش ادة اللبنان   ، مع احترام الس

التقرر، ســـــــيرت القوة المؤقتة ما متوســـــــطه   - 2 انت  7 048وخالل الفترة المشـــــــمولة  دورة شـــــــهرا، 
دورات  3 108لمائة) من الدورات الراجلة. وســيرت القوة المؤقتة ما متوســطه في ا 35دورة منها ( 2 488

ات وســـــيرا على األقدام ( اســـــتخدام المر في المائة). وســـــيرت القوة  50ل شـــــهر على طول الخ األزرق، 
ضا ما متوسطه  ذلك ما متوسطه  43المؤقتة أ ل شهر، و تر  و ش  695دورة هل نشاطا من أنشطة التفت

ات لمنع إطالق الصوارخ. ا ش مؤقتة ودائمة، وعمل ما في ذلك إقامة نقا تفت   لشهرة، 

ورغم احترام حرة تنقل القوة المؤقتة عموما، فقد صــــــــــادفت عدة قيود على حرة التنقل والوصــــــــــول   - 3
التفصيل أدناه.  ما   هو مبين 
  

ة أخضر بال حدود وغيرها من المواقع       الوصول إلى مواقع جمع

التفصــــــيل في الفقرة   - 4 ش اللبناني الزارات التي أجرتها  18ما هو مبين  ر الج ســــــّ من هذا التقرر، 
ة  ـة أخضـــــــــــــر بال حـدود في رام مـا في ذلـك موقعي جمع ـة،  القوة المؤقتـة إلى عـدد من المواقع ذات األهم

ســة (القطاع الشــرقي)، فضــال عن موقعين آخرن في الطي ة (القطاع الشــرقي) والناقورة (القطاع الغري) وعد
ة،  ة الوصــــول الكامل إلى عدة مواقع أخر ذات أهم ان عُد إم (القطاع الغري). بيد أنه لم ُتتح للقوة المؤقتة 

ش اللبناني.  هة إلى الج ة المتكررة الموجَّ ات الرســـــــــم ة أخضـــــــــر رغم الطل وتتضـــــــــمن هذه المواقع مواقع جمع
عثة فيحدود في عيترون (القطاع ا بال اق التحقي التقني الذ تجره ال ادل   لغري) التي ُطلبت زارتها في س ت

  ). 8-6، الفقرات S/2019/889عبر الخ األزرق (انظر  2019أيلول/سبتمبر  1إطالق النار الذ وقع في 

التقرر،   - 5 ة أن وخالل الفترة المشـــــــــــــمولة  ش اللبناني وأفراد من المجتمعات المحل ثيرا ما ادعى الج
عثة للدخول إلى مواقع معينة تفادًا لوقوع ســـــــــــــوء فهم قد يؤد إلى فرض  ش اللبناني يجب أن يراف ال الج
ع  امل إلى جم ل  ش ة الوصول  ان ش اللبناني لتأمين إم ل مستمر مع الج ش قيود. وتتواصل القوة المؤقتة 

ات.أن   حاء منطقة العمل
  

ة التنقل     حر   الحوادث المتصلة 

عة لفر المراقبين  1في   - 6 ة خرة ســلم (القطاع الغري) دورة تا آذار/مارس، أوقف مســؤول في بلد
ة  ش اللبناني. وطلب من الدور ة دون مرافقة من الج ة أن تدخل القر غي للدور في لبنان، وادعى أنه ال ين

ارت ع س   ه للخروج من القرة. وتفادًا إلثارة التوتر، غادرت الدورة المنطقة.أن تت

ة من  5وفي   - 7 انت قر عة لفر المراقبين في لبنان  ة تا آذار/مارس، اقترب أحد األفراد من دور
ش اللبناني ــــــــــــــــلدورة بدخول القرة دون مرافقة من الج . عيتا الشــــعب (القطاع الغري)، وقال إنه ال ُســــمح لـ

مات، أجاب هذا الشــــــــخص قائًال:  ألنني قلُت ”وعندما طلب أفراد فر المراقبين في لبنان مصــــــــدر تلك التعل
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روا أنهم “. لكم ذلك ة ذ عد ذلك مع مســـــــــــــؤولين في البلد ة المنطقة. واجتمعت القوة المؤقتة  فغادرت الدور
الحادثة.  لم   ونوا على علم 

عة للقوة المؤقتة مجموعة تضـــم  آذار/مارس، صـــادفت دورة 9وفي   - 8 مراهقا في مارون الراس  12تا
ة الدورة وطلب منها مغادرة المنطقة.  ضـــته على مر ق (القطاع الغري)، واعترض أحدهم ســـبيلها وضـــرب 
ع  ات القوة المؤقتة. وت الزجاج األمامي إلحد مر وألقى المراهقون الحجارة على الدورة، مما ألح أضــرارا 

ات في صفوف أفراد القوة المؤقتة. وأبلغ ممثلو عض  األفراد الدورة أثناء خروجها من المنطقة. ولم تقع إصا
هم الذ  عات ســـلو ائهم من ت أن األفراد المتورطين لم يبُلغوا ســـن الرشـــد وقد تم تحذير آ ة القوة المؤقتة  البلد

ة علنًا.    أدانته البلد

ار/مايو، حاول فرد  10وفي   - 9 عة أ ة دورة تا ارته أمام مر قاف ســـــــــــــ ة مرتين إ س مدن يرتد مال
ان ينو قطع الطر أمامها. وفي تلك األثناء،  بدو أنه  للقوة المؤقتة شــــــرق القصــــــير (القطاع الشــــــرقي)، و
ــة لكي تغــادر  ــه للــدور ــد ــة وهو يلّوح بي ــة الــدور ــة وألقى حجرا على مر س مــدن ظهر فرد آخر يرتــد مال

  ة. وواصلت دورة القوة المؤقتة تنقلها وأنجزت مهمتها دون مزد من التأخير.المنطق

قطع الطر على  25وفي   - 10 ــة  س مــدن ــذين يرتــدون مال ــار/مــايو، قــامــت مجموعــة من األفراد ال أ
قـاف عدة  القرب من بليـدا، وذلك بإ ة إلى طر مســــــــــــــدود  عـد أن دخلـت الدور عـة للقوة المؤقتـة  ة تا دور

الحجارة. ولوح أن  ات الدورة  ما رشــــ األفراد مر  . ل متقاطع مع الطر شــــ ات  أحد المدنيين في مر
ارات ودراجة نارة  عدة ســـــ ان، اصـــــطدمت دورة القوة المؤقتة  حمل مســـــدســـــا. وأثناء مغادرة الم المجموعة 
ات في صــــــفوف المدنيين وال في صــــــفوف أفراد القوة المؤقتة، رغم  انت تســــــد الطر عليها. ولم تقع إصــــــا

عة لدور ات الثالث التا ع المر   ة القوة المؤقتة. األضرار التي لحقت بجم
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  المرف الثاني

د األسلحة       تنفيذ حظر تور
  
 1701من القرار  15، أشــــــــــــــار مجلس األمن إلى الفقرة )2019( 2485من القرار  19في الفقرة   - 1
ع األســـــلحة وما يتصـــــل  )2006( اها بب ام رعا ع الدول ما يلزم من تدابير لمنع ق أن تتخذ جم التي تقضـــــي 

ومة لبنان أو قوة األمم المتحدة المؤقتة  ان أو فرد في لبنان من غير من تأذن له ح بها من عتاد إلى أ 
ده بها، أو اســــــتخدام أراضــــــيها أو الســــــفن التي ترفع  علمها أو طائراتها في ذلك. وواصــــــلت في لبنان أو تزو

شـــأن االدعاءات المتعلقة بنقل األســـلحة والجهود المبذولة للتعامل  األمم المتحدة التفاعل مع الدول األعضـــاء 
  . )2006( 1701مع مثل هذه االنتهاكات للقرار 

صــــــــــــل أ رد خالل ا  - 2 التقرر على رســــــــــــالتي المؤرخة ولم   تشــــــــــــرن األول/ 22لفترة المشــــــــــــمولة 
ر ومــة لبنــان بــإطالع األمــانــة العــامــة على أ  2019  أكتو رُت فيهــا ح س لبنــان التي ذّ الموجهــة إلى رئ

حظر تورد األسلحة.    معلومات أو مستجدات متصلة 

ا مع الفقرة   - 3 ع الدول أن تتخذ ما يلزم من )2006( 1701من القرار  15وتمشـــــــــــــ ، يتعين على جم
أســــــــلحة وما يتصــــــــل بها من عتاد من  ان أو فرد في لبنان  د أ  ع أو تزو تدابير لمنع، في جملة أمور، ب

التقرر، لم تتل األ   مانة العامة أ معلومات في هذا الصدد. ل األنواع. وخالل الفترة المشمولة 

ــامــه  )2006( 1701وتظــّل األمم المتحــدة ملتزمــة بــدعم امتثــال األطراف عمومــا للقرار   - 4 ع أح بجم
موجب الفقر  نطب ذلك على تنفيذ حظر تورد األســـــــــــــلحة المفروض  قه. و تعزز تطب  1701من القرار  15ة و

عتمده مجلس األمن في هذا الصـــدد. وٕانني أتطلع إلى مواصـــلة الحوار مع المجلس )2006( ، وعلى أ قرار ســـ
ه، من أجل تعزز هدفنا المشترك المتمثل في التنفيذ الكامل للقرار    .)2006( 1701والدول األعضاء ف

 

  


