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 مجلس األمن  الجمعية العامة
 السنة الخامسة والسبعون   الدورة الخامسة والسبعون 

   من جدول األعمال 37البند 
   الشرق األوسطالحالة في 

   
موجهطان إلى األمين العام   2020تشاااااارلن األوبر  طو ر    9رسااااااالطان مطنامؤطان م ر طان   

 ورئيس مجلس األمن من الممثلة الدائمة للبنان لدى األمم المطحدة
  

 بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، نحيطكم علمًا بالتالي: 

ــبتمب   2بتاريخ  -  ــاعة   2020أيلول/ســـ ــ اأعلي أعمال وف  بواســـــطة    08:30عند الســـ نفذ الجانب اإلســـ
ــمنتي  وعند   وفارة خنادق، داخل األراضـــــي اللبنانية المحتلة مبابل بلدة العدلســـــة خلإل الجدار اإلســـ

ــاعة  ــطة ون ،  ما قام ب  ،   12:30السـ ــ بة الةـــن، بواسـ ــ اأعلي بت  عن من ـــقة مسـ قام الجانب اإلسـ
  12:45س اأعلي  وانتهت األعمال عند الساعة العلم اإل

،  ي خ اج ميس الجبل، أطلق الجي  اإلســـــ اأعلي 00:50الســـــاعة   2020أيلول/ســـــبتمب   9بتاريخ  - 
مت ًا وعث ألبت أرب، قنابل صـــــدم   50طاأ ة مســـــع ة عن بعد، وخ قت الزر األمرق لمســـــا ة ووالي 

 صوتية داخل األراضي اللبنانية ثم غادرت  

ــاعة   2020أيلول/ســـــبتمب    21تاريخ ب -  ــاعة   21:30بعن الســـ ــ اأعلي 21:40والســـ ، أقدم الجي  اإلســـ
على إطالق ســـــت قنابل مفـــــعاة  وق األراضـــــي اللبنانية من داخل األراضـــــي الفلســـــطعنية المحتلة، 

( التاب، للكتع ة اإللطالية العاملة ضـــــــــــــمن قوة األمم المتحدة 1-31ســـــــــــــبطت إودازا داخل الم  ن  
ــاوة المؤقت ــبون البنابل إلى انديق و يق أتى على مســـ مت  م ب، من    100ة  ي لبنان،  ما أدى ســـ

   22:00األع اب اليابسة، تم إخماده عند الساعة 

أقدم الجي  اإلســـــــ اأعلي على إطالق قنبلة  17:40عند الســـــــاعة   2020أيلول/ســـــــبتمب    21بتاريخ  - 
، B72داخل األراضي اللبنانية بجوار النبطة  صوتية من داخل األراضي الفلسطعنية المحتلة سبطت

  ي خ اج بلدة ووي، أثناء م ور عدد من المواطنعن، دون إصابة أود  
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إن لبنان لســــــتنك  بققةــــــى الء ارات اعتداء إســــــ اأعل على ســــــيادت ، وي  أ  ر اوت ام وكومة بالد   
ا مجلس األمن بندانة زذه األعمال بقشــد يلتناماتها بموجب الب ارات الدولية  ات الةــلة،  ننني أطالب باســمه

الء ارات، وبممارســــــة صــــــالويات   ي وفم األمن والســــــلم الدولععن لمن، إســــــ اأعل من تك ار اعتداءاتها ووقإل  
 (  2006  1701خ قها لسيادة لبنان جوًا وبح ًا وأرضًا، وتنفعذ  ا ة موج اتها و ق الب ار 

من    37ا وثيبة من وثاأق الجمءية العامة،  ي إطار البند وأرجو ممتنة إصـدار زذه ال سـالة باعت ارز 
 جدول األعمال، ومن وثاأق مجلس األمن   

 مدلليأمال   توقي،(
 السفع ة
 المندوبة الداأمة 

 


