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 تقايا األمين العام  

  
 مقدمة  -   أول  

ميذ صــد م التقرير البــا     (2006) 1701يقدم هذا التقرير تقييما شــامل لتيذيذ ارام مس ا األم   - 1
ذ (2022)  2650رام  (، بمــا  ذ كلــ  ح  م اــام القS/2022/556)  2022تموز/يوليــ     14المؤمخ   .  لم ييذــ 

تشــــــــري  األ ،/مبتولر، تما ، كل م   27.   ذ (2006)  1701الطر ان بعد كامل التزاماتهما بموجب القرام 
ــالتي  مي  ــاما  يهما قله موا قتهما ح ه الشــــر    لبيان  إســــراريل مســ ــ تي  مو الو يام المتحدة األمريايش، مشــ ذصــ

المتع قش بإاامش  د   بحريش  ارمش  ييهما.  لم ُيحرز مي تقدم نحو التوصـــــــل قله  اإل  ارم نال  اليام  ي   
 لبيان  إسراريل.

  
 ( 2006)   1701تنفي  القاا   -  ثانيا  

 الحالة في منطقة عمليات القوة المؤرتة -  ألف 

اســــــــــــــتمرم بعم التوترام  ذ ميطقـش حم ـيام اوة األمم المتحـدة المؤاـتش  ذ لبـيان )القوة المؤاـتش(.  - 2
ــبوه ــطش مشـ ــراري ذ، م ا ح ه ما زحم من  منشـ ــي ش، ما قها جيل الد اإل انسـ ش،    ظت القوة المؤاتش ايا ل مضـ

آ /مغبــــطا  لالقر  م    21 اد ســــقطت ت   القيا ل المضــــي ش شــــما، القر األزم  بالقر  م  شــــمعا  ذ 
  آ / 22تشـــــــري  األ ،/مبتولر )بلهما  ذ القطاإل الشـــــــراذ(.   ذ  23مي و،/ســـــــبتمبر    6اريش الغسر  ذ 

 اخل لبيان. مغبــــــــطا، ابتشــــــــذت القوة المؤاتش اذيذش ها ن ُما قت م  مواو يوجد شــــــــما، شــــــــمعا  ســــــــقطت  
القوة المؤاتش   ميام جويش    ميام مابمش قله مواو انال  المشتم  في .  اام ستش م را ، كان ثلثش   ممس ت

ميهم يحم ون  يا   هسوميش، بإيقاف ق دى الد ميام الرابمش  مشام ا قليها بمغا مة الميطقش.   ذ  ات    ،  
القوة المؤاتــش نقطــش ا متطــام المشــــــــــــــتمــ   يهــا،  ل يهــا لم تع ر ح ه  لــالتيبــــــــــــــي  مو السيل ال بيــانذ، زامم  

اذيذش ها ن.  تعتمد زيامة القوة المؤاتش قله مواو انال  المشــــــــــــــتم  في  ح ه تيبــــــــــــــير السيل ال بيانذ   بقايا
 الزيامة. لهذه
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يد م  المياسـمام،    ظت القوة المؤاتش قيام م را   رشـ  البـياا التقيذ انسـراري ذ بالحسامة  ذ العد - 3
   سـيما بالقر  م  ابر الشـيع اما   ذ   دة  و ،   ذ ميا السبل )بلهما  ذ القطاإل الشـراذ(،   ذ   دة 
المبــتان )القطاإل الغرلذ(.  صــو   م را  جيل الد اإل انســراري ذ مســ حتهم ح ه م را  ااترلوا م  القر األزم  

ــمش،  ما قوا محيرة  14 ذ ما   يقل ح   ــمش  ذ   دة  و    13ناميش  ذ الهواء  ذ ما   يقل ح  مياســــــــ مياســــــــ
ــمعا.   اعت مخطر  ا ثش م  هذا القبيل  ذ   دة  و   ذ  آ /مغبـــــــطا، حيدما ما   جيل الد اإل    28 شـــــ

ا قش  ذ الهواء  ما   ايب تي  م  الغاز المبـــــــــيل ل دموإل  ثلخ ايا ل  خان بعد من  30انســـــــــراري ذ  والذ 
لقر األزم .  ســقطت ايب تان م  ايا ل الدخان  ذ مواو اريب م  موااو القوة المؤاتش.  اد  ااتر  م را  م  ا

تشــــــــــــــري  األ ،/مبتولر، ملقه جيـــدي م  جيل الـــد ـــاإل    14 تحـــت القوة المؤاتـــش تحييقـــا  ذ الحـــا ثـــش.   ذ  
صـــــويب انســـــراري ذ ايب تي  صـــــوتيتي  ســـــقطتا شـــــما، القر األزم   ذ   دة  و .  اســـــتمرم ميضـــــا  ا م ت 

مي و،/ســــــبتمبر  ذ اريش   18األســــــ حش حبر القر األزم ، مما اســــــتوجب تدخل القوة المؤاتش  ي  الطر ي   ذ 
تشـري  األ ،/مبتولر، ما   جيل الد اإل انسـراري ذ مملو ايا ل مضـي ش،  17المسيديش )القطاإل الشـراذ(.   ذ 

 سقطت اثيتان ميها شما، القر األزم  بالقر  م    دة  و .

تشــــــــــــــري  الـ انذ/نو مبر، مغ قـت القوة المؤاـتش تحييقـاتهـا  ذ   2 زيران/يونـي  قله   21  ذ الذترة م    - 4
( تشـــــمل ما ي ذف اذيذش مضـــــي ش ما قها  S/2022/556مملو  وا خ جرم انشـــــامة قليها  ذ التقرير البـــــا   )

نيبــان/م ريلو  صــام خ ما قت  ماراف   14القر األزم   ســقطت  ذ لبيان  ذ   جيل الد اإل انســراري ذ حبر
نيبــــان/م ريل،  ا قش مد غيش غير مماشــــرة ما قها جيل الد اإل   25مسهولش م  لبيان  ســــقر  ذ قســــراريل  ذ  

ميام/مايوو  ااررة   17انســــراري ذ م ا ح ه كل و  اذارإل مضــــي ش ُما قت م  قســــراريل حبر القر األزم   ذ  
ميام/مايو.  26ير مأهولش تابعش لسيل الد اإل انسراري ذ ُح ر ح يها بالقر  م  مميل )القطاإل الغرلذ(  ذ  غ

رم المديريش العامش   5آ /مغبـطا     31 تم قالإل الطر ي  ح ه نتارج التحييقام.   ذ  مي و،/سـبتمبر، يبـ 
م التابعي  ل قوة المؤاتش خل، الحوا خ  لألم  العام ال بيانذ قحا ة المعدام المبـــــــتوله ح يها م   ذظش البـــــــل

 .2022   2021التذ  اعت  ذ حامذ 

ــانذ ح ه شــــال  رف   - 5 جيو  القر األزم ،  T  اصــــل جيل الد اإل انســــراري ذ  ياء جدامه القراســ
(.    يزا،  ياء السدام، الذي 7، الذقرة  S/2022/556م  شـــــ ومذ قله  ييتا  م  زاميت قله  يرانيت )انظر 

 كي ومترام، خاما ”المياا  المحميش“ ال بيانيش شما، ش ومذ  شر  ح ما الشعب   ييتا. 7,9  غ اول  

ــراري ذ خر  المسا، السوي ال بيانذ  ذ انتها  ل قرام  - 6 ــل جيل الد اإل انســـــــ  (2006)  1701  اصـــــــ
تشــــــــــــــري  ال انذ/نو مبر، ســــــــــــــس ت القوة المؤاتش    2 زيران/يوني  قله  21 ل بــــــــــــــيا ة ال بيانيش.  ذذ الذترة م  

ــاحــام التح ي   ذ األجواء ال بيــانيــش خللهــا   207 ــاحــش    257انتهــابــام ل مســا، السوي   غ مسموإل ســـــــــــــ ســـــــــــــ
 تموز/ 18 ذ المارش م  ت   ا نتهابام.   ذ  96,7 اار .  اســُتعم ت ااررام غير مأهولش  ذ نحو   ســت

يوليــ ، م  غ جيل الــد ــاإل انســــــــــــــراري ذ القوة المؤاتــش بــأنــ  مســــــــــــــقر اــاررة غير مــأهولــش جيو  القر األزم . 
 تعاي  القوة المؤاتش ت   الحا ثش.  لم

خراا  ريا    432تشــري  ال انذ/نو مبر، مصــدم القوة المؤاتش   2 زيران/يوني  قله  21  ذ الذترة م   - 7
خراـا م  جـانـب محـاة  مزامحي ،   290م  جـانـب مـدنيي  لبيـانيي  حبر ا قله جيو  القر األزم ، م   ييهـا  

خر اام م  جانب م را  بالقر  م    ر شـــــــعيب القريمش م    يدا.  حبر جيو  م  السيل ال بيانذ القر    8  
التمهيديش التذ كان جيل الد اإل    األشـــــــــغا، آ /مغبـــــــــطا مثياء مصـــــــــد 10   9األزم   ذ   دة  و  يومذ 

انســـــراري ذ يقوم  ها جيو  القر األزم .  حبر جيو  م  جيل الد اإل انســـــراري ذ القر األزم   ذ ببـــــطرة  

https://undocs.org/ar/S/2022/556
https://undocs.org/ar/S/2022/556
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


S/2022/858  

 

22-25826 3/23 

 

آ /مغبـــــــــطا    30   13 كذرشـــــــــولا )بلهما  ذ القطاإل الشـــــــــراذ(  حيتا الشـــــــــعب )القطاإل الغرلذ( يومذ  
ــبتمبر مثياء قجراء   ميام.  م  غ    21   ذ ــراري ذ القوة المؤاتش بأن  احتقل  ر ا حب ر مي و،/ســ جيل الد اإل انســ

ــدة  و   ذ   مي و،/ســــــــــــــبتمبر.  ُم را ح    29تموز/يوليــ    ر ي  آخري   ذ    26القر األزم  بــالقر  م    
 األ را  ال لثش جميعا  ذ غضون يومي .

ميطقش المتاخمش لها شما،   يشال ا تل، جيل الد اإل انسراري ذ ل سزء الشمالذ م  اريش الغسر  ال - 8
.  لييمـا م بـت الحاومـش ال بيـانيـش بمقترو القوة المؤاتـش  (2006)  1701القر األزم  انتهـابـا مبــــــــــــــتمرا ل قرام  

م  ذ حام  لسزء الشــــمالذ م  لتيبــــير انبــــحا  جيل الد اإل انســــراري ذ م  الميطقش المحت ش  ذ ا  2011المقد 
اريش غسر  الميطقش المتاخمش لها شــما، القر األزم ،  إن  اومش قســراريل لم تر   ح ه المقترو بعُد.   اصـل  

ش  (.  ا بت القوة المؤات 6، الذقرة S/2022/556جيل الد اإل انســــــــراري ذ مشــــــــغا، الطر   ذ الميطقش )انظر 
 م  جيل الد اإل انسراري ذ  ضو  د لهذه األشغا،.

 م  مجل المبــــــــــــــاحدة ح ه الحذاط ح ه خ و الميطقش الوااعش  ي  القر األزم   نهر ال يطانذ م   - 9
ــ حي  غير المأك ن لهم  م  األحتدة  األســـــــــــــ حش غير المأك ن  ها، ا تذظت اوة األمم المتحدة  األ را  المبـــــــــــ

نقطـش،  ليقـا     16بــــــــــــــي   ثي  مو السيل ال بـيانذ،  يقـا  تذتيل  ارمـش يب غ حـد هـا  المؤاـتش  ذ لبـيان،  ذ تي 
حم يش لماا حش قال  الصــــــــــواميع.  316نقطش كل شــــــــــهر،  مجرم    124تذتيل مؤاتش   غ متوســــــــــر حد ها  

  الذترة المشـــــــمولش بالتقرير، تم الحذاط ح ه متوســـــــر اليبـــــــمش الم ويش لمسموإل العم يام التذ يما  تيذيذها    ذ
  ذ المارش. 19,8بالتيبي  الوثي  مو السيل ال بيانذ  ذ  د   

مياســـــمش، بما  ذ  196   ظت القوة المؤاتش  جو  مســـــ حش غير مأك ن  ها  ذ ميطقش حم ياتها  ذ  - 10
كل  مبـدسـام لو و  جو ها  ذ مملو مياسـمام  مسـ حش هسوميش لو و  جو ها  ذ ثلخ مياسـمام.    ظت  

ــا م را ا يحم ون  يــا   هسوميــش  ذ ميــا ي  ل رمــايــش  ذ زلقي  )القطــاإل الغرلذ(  القيطرة  القوة المؤاتــش مي  ضـــــــــــــ
(.    ظت القوة المؤاتش كذل  تحبــــــييا 10، الذقرة S/2022/556مياســــــمش )انظر  15)القطاإل الشــــــراذ(  ذ  

 ارمش  ذ ميا ي  الرمايش المذكومة.  لم تل و مي مس حش  ذ ميا ي  الرمايش  ذ  تدميسيا ل مرا    إاامش هيابل  
الذرن   ير حامص )القطاإل الغرلذ( خل، الذترة المشــمولش بالتقرير.  كانت جميو المل ظام األخرى بشــأن 

 .األس حش متع قش بالصيا ي .  م  غت القوة المؤاتش السيل ال بيانذ بال  ا ثش م  ت   الحوا خ

،  ا ظت القوة المؤاتش ح ه ك ا ش حاليش  ذ حم ياتها  ح ه  ضـــــــوو (2022) 2650 حمل بالقرام   - 11
ــر  ــهر، م   ييها   14  139 جو ها،  نذ ذم  ذ المتوســــ ــااا حم ياتيا كل شــــ   ميش مابمش م  جويش   6  401نشــــ

ــتمرم   م  ــو، الد ميام البريش قليها، ماج ش.  اســــ ــتطلإل السوي  و  المياا  التذ يصــــــعب  صــــ   ميام ا ســــ
 ميها الممت  ام القاصــــــش،  األماضــــــذ الم وثش بالمتذسرام م  مق ذام الحر  م  باأللغام المضــــــا ة لأل را ،  

قريما م   ذ المارش ت  10,3 الو يان.  شـــــــــــامكت امرمة  ا دة ح ه األال م  م را   ذو البـــــــــــلم فيما نبـــــــــــبت  
 األنشطش العم ياتيش ل قوة المؤاتش.

 تم تر يج مع ومـام مضــــــــــــــ  ـش ح  القوة المؤاتـش    مهـا  ذ األيـام التذ حقبـت اتقـاك مس ا األم   - 12
العامش  ذ    القوة .   ذ هذا الصـــد ، شـــا ت بعم  ســـارل انحلم  الشـــقصـــيام (2022) 2650ل قرام  

المؤاتش  ذ قجراء   ميام   ن من يرا قها السيل ال بيانذ.  ســـــــــــاهمت ت   التصـــــــــــريحام  ذ قثامة التوتر مو 
المستمعام المح يش  ذ اليصــإل األ ، م  مي و،/ســبتمبر.  لتصــحيو التصــومام القاا ش، تذاح ت المع ش مو 

مكت  ذ مقا لم، ل تأبيد ح ه التزام المع ش باألم   ســــــارل انحلم المح يش  الد ليش،  مصــــــدمم  يانام  شــــــا

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2022/556
https://undocs.org/ar/S/2022/556
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)


 S/2022/858 

 

4/23 22-25826 

 

ــا ح ه من المع ش ما  ذش بإجراء   ميام مو السيل   ــتقرام  ذ جيو  لبيان.  شــــــــد م القوة المؤاتش ميضــــــ  ا ســــــ
،  ح ه من القوة المؤاتش موجو ة  (2006) 1701ال بيانذ م   د ن  باحتمام كل  جزءا   يتسزم م  تيذيذ القرام  

  ذ لبيان  ياء ح ه ا ب الب طام ال بيانيش  ح ه منها تواصل تيبي  منشطتها مو السيل ال بيانذ.

ل القوة المؤاتــش  ذ معظم الحــا م،  قــد  اجهــت المع ــش حــدة حيمــام  ذ هــذا  - 13  مغم ا ترام  ريــش تيقــ 
 زيران/يوني ، حيدما  خل حدة م را   را مراقمش   21اعت مخطر  ا ثش  ذ  الصــــــــد  )انظر المر   األ ،(.    

آ /مغبــطا، م اإل م را  مبــ حون   22تابو ل قوة المؤاتش  ذ شــمعا  تعرضــوا  دنيا أل د  ذظش البــلم.   ذ 
لمؤاتش  محله(.  ملقـيت الحسـامة ح ه   ميام تابعـش ل قوة ا 2  ميش تابعـش ل قوة المؤاـتش  ذ شــــــــــــــمعـا )انظر الذقرة  

مي و،/ســـــــــبتمبر  29مياســـــــــمش، مما ملح  مضـــــــــراما ا يذش بمركمام القوة المؤاتش  ذ مياســـــــــبتي .   ذ   13 ذ 
تشـــــــــري  األ ،/مبتولر، ما   م را  ما  دا من  ملعا  ناميش باتساه ااررة حمو يش تابعش ل قوة المؤاتش كانت  3  

آ /مغبــــــــــــــطا،    7القطــاإل الغرلذ(.   ذ  تح    و  الميطقــش القريمــش م  ميــدان الرمــايــش  ذ  ير حــامص )
ــ حش نحو م را  تابعي  ل قوة المؤاتش.   ذ   ذ آ /مغبـــــطا،    22يام ن، صـــــو   جيل الد اإل انســـــراري ذ مســـ

 ج   جيدي م  جيل الد اإل انســــــــــراري ذ  ذ اريش الغسر شــــــــــعاإل ليزم ح ه  ذظش البــــــــــلم  ذ  را مراقمش.  
اام حما، مدنيون قســراري يون  ذ شــما، اريش الغسر المحت ش  مي و،/ســبتمبر،   ذ قاام محما، صــيانش،  8   ذ

ــما، القر األزم ، مما حر ة  ياة جيو  القوة   د و صــــــــقوم  ترلش م  ميطقش مرتذعش قله اري  مسا م شــــــ
ــتعا م القوة المؤاتش قماانيش  ــو، القوة المؤاتش قله القر األزم .  لعد كل ، اســــــــــ المؤاتش ل قطر  حرال  صــــــــــ

 قش.الوصو، قله الميط

 مغم الط مام المت رمة، لم تتو بعُد ل قوة المؤاتش قماانيش الوصـــو، بشـــال كامل قله حدة موااو ت ير   - 14
القر األزم   تمر حبر  التذ  ــا   ــد   ،  األنذـــ ــش فمخضــــــــــــــر  ل  ـــ جمغيـــ موااو  كلـــــ   ــا  ذ  بمـــ ــام،  ا هتمـــ

تشــــــــــــــري     2 زيران/يونيــ  قله    21ا ي  الرمــايــش المــذكومة محله.   ذ الذترة م   (  ميــ S/2019/237 انظر)
موااو ح ه او، القر    10ال ــانذ/نو مبر،   ظــت القوة المؤاتــش قاــامــش  ــا يــام جــديــدة  ممــان جــاهزة  ذ  

مواعا.  كانت  16 ا يش  ذ  17تشــــــــــــــري  ال انذ/نو مبر، لو و  جو    2األزم   إزالش مملو  ا يام.   ته  
عم هـذه الهيـابـل تحمـل حلمـام بـامزة لسمغيـش مخضــــــــــــــر  ل  ـد  .   ذ مســــــــــــــالتي  متطـابقتي  مؤمختي  ب 

ــراريل لدى األمم المتحدة  5 تموز/يولي  موجهتي  قله األمي  العام  مريا مس ا األم  م  المم ل الدارم نســــ
(S/2022/535  اا، المم ،) تطالب   لش قسـراريل بأن تتقذ األمم المتحدة  هي اتها المعييش قجراءام  ”ل الدارمف

اآلن م  مجـل تيبــــــــــــــير تذ يـ  جميو الموااو األمـاميـش لحز  ال  ذ جيو  لبيـان،    ســــــــــــــيمـا البيه التحتيـش 
  مؤمختي  .   ذ مســــــــــــــالتي  متطـابقتي “العبــــــــــــــاريـش التذ ُمقيمـت  ذ اآل نـش األخيرة ح ه امتـدا  القر األزم  

مي و،/ســــــــــــــبتمبر موجهتي  قله األمي  العـام  مريا مس ا األم  م  الممـ ل اـلدارم نســــــــــــــرارـيل ـلدى األمم  6
” ا يش“  ضـــعها  21ا   قســـراريل المتزايد بشـــأن قاامش ما   يقل ح  ”(، محر  ح  S/2022/674المتحدة )

ه او، القر األزم  تحت غطاء ميظمش ]...[ مخضر  ل  د  “.   ذ خمبش م  هذه الموااو،  ز  ال ح 
تشري  األ ،/مبتولر،  18تمت حرا ش  صو، القوة المؤاتش قله القر األزم  بشال مؤات.  يد من  احتماما م  

 القمبش. استعا م القوة المؤاتش قماانيش الوصو، بشال كامل قله القر األزم   ذ جميو الموااو

  اصــــ ت القوة المحريش التابعش ل قوة المؤاتش  حم حم يام ا حتراة المحري،  ل غ حد  البــــذ  التذ  - 15
ســــــذييش.  اام السيل ال بيانذ  تذتيل جميو البــــــذ  المالغ  2  940اســــــتواذتها خل، الذترة المشــــــمولش بالتقرير  

 المؤاتش لتذتيشها، ثم سمو لها بمواص ش مبامها.سذييش التذ م التها قلي  القوة  512حد ها 
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 نظرا ل تأخير  ذ اســتبدا، ســذييش  ا دة، تعمل القوة المحريش مؤاتا بأملو ســذ   لد ن ااررة حمو يش  - 16
ــتوى الحذاط ح ه  جو   ارم  ذ المحر يغطذ جميو الممرام   ميذ آ /مغبــــــــطا، مما مثام تحديام ح ه مبــــــ

 م استبدا، البذييش القامبش  ذ شهر كانون األ ،/ يبمبر.المحريش ال لثش.  م  المقر 

  اصـــــ ت القوة المؤاتش  القوام المحريش ال بيانيش اتقاك خطوام تحضـــــيريش ليقل جزء م  مبـــــؤ ليام  - 17
ــامكـت القوام المحرـيش ال بـيانـيش  ذ حم ـيام الحظر المحري قله جـاـنب   القوة المحرـيش.  تحييقـا لهـذه الغـاـيش، شــــــــــــ

  مة  حم يش تدميبيش، بما  ذ كل  التدميب المشــــــــتر  ح ه المعايير التشــــــــغي يش   280يش.  تم تيظيم  القوة المحر 
ــتيقاف البـــذ .  ا ت مشـــامكش القوام المحريش ال بيانيش متق مش  المشـــتركش القاصـــش بأنشـــطش الييا ة  الرصـــد  اسـ

 بببب ا ش الموام   متط مام الصيانش.

ــتراتيسذ.   ذ هذا   اصـــــــــــــل السيل ال بيانذ  القوة ا - 18 لمؤاتش تعا نهما  ذ قاام حم يش الحوام ا ســـــــــــ
تشـــري  األ ،/مبتولر اجتماإل مفيو المبـــتوى  ي  القوة المؤاتش  السيل ال بيانذ ل بدء  ذ    11الصـــد ، ُحقد  ذ 

ــر الذعا،  الدارم ل سيل ال بيانذ  ذ جيو  لبيان  المياه انا يميش ــو معايير  جدا ، زمييش م  مجل اليشــــ    ضــــ
نبــــــــــــــاء، بالذوا اليموكجذ ل سيل   10 ر ا، م   ييهم    62تشــــــــــــــري  ال انذ/نو مبر، التح   2ال بيانيش.   ته 

ال بيانذ.  لم يتما  السيل ال بيانذ م  ا ســــتذا ة بشــــال كامل م  مقر الذوا الذي ا ُتتو  دي ا ببــــبب نقص 
 الواو  اللزم لتشغيل مضقام المياه  المولدام.

، اســـــــــــــــتأنـذت القوة المؤاـتش تز ـيد السيل ال بـيانذ مؤاـتا (2022) 2650م  القرام   11  حمل ـبالذقرة - 19
لتر م  الواو    والذ    80  000مي و،/ســــــــــــــبتمبر، تم تقــديم    30بموا  غير  تــابــش  تقــديم الــدحم لــ .  ميــذ  

ــ يم   جمش.  لما من  لم يتم بعدُ   60 000 التوقيو ح ه مذكرة تذاهم جديدة،  قد اســـــــــــــتقدمت شـــــــــــــها ام التبـــــــــــ
 ألغراة المباءلش.

 
 تاتيبات األمن والتصال -  باء 

مي و،/سـبتمبر.  شـم ت المبـارل   29آ /مغبـطا     11نظمت القوة المؤاتش اجتماحي  ثلثيي   ذ   - 20
.  لم يحرز (2006)  1701لقرام  التذ نواشـــــــــــــــت الحوا خ التذ  اعـت ح ه او، القر األزم   انتهـابـام ا

الطر ـان مي تقـدم نحو التوصــــــــــــــل قله تذـاهم مشــــــــــــــتر  بشــــــــــــــأن مـا تمقه م  نقـا  م يرة ل قلف ح ه او،  
 األزم . القر

يبــــــــــــــي  مو السيل ال بـيانذ   كمـا تم ا تذـا  ح ـي   ذ قاـام اآللـيش ال لثـيش، ـاامـت القوة المؤاـتش، ـبالت  - 21
ــانام بالقر  م  كذركل  ذ   تموز/يولي .   20 جيل الد اإل انســـــــــــراري ذ،  تيذيذ مشـــــــــــغا، لتذا ي  اوإل فيضـــــــــ

ــري    8   ذ ــقش المياه التذ تز   اريش الغسر بالمياه.   ذ تشـ ــيانش مضـ آ /مغبـــطا، يبـــرم القوة المؤاتش صـ
ـيانيي  م  القر األزم  لقطإل الزيتون  ذ  ـ دام   ـيدا  األ ،/مبتولر، يبــــــــــــــرم القوة المؤاـتش حبوم مزامحي  لب 

  حيتر ن  ميا السبل.

ننشـــــاء ماتب اتصـــــا،  2008 مغم موا قش قســـــراريل ح ه المقترو الذي ادمت  القوة المؤاتش  ذ حام  - 22
 ل قوة المؤاتش  ذ تل م يب،  ل يزا، قنشاء هذا الماتب مبألش مع  قش.

  خل، المشـــــــاميو البـــــــريعش األثر  مما مام التوايش، مبـــــــاحدة البـــــــ طام    اصـــــــ ت القوة المؤاتش، م  - 23
المح يش ح ه تقديم القدمام األســــاســــيش، م ل المياه  المرا   الصــــحيش  ال هرلاء  الرحايش الصــــحيش،  ضــــل ح  

صـت نبـمش  2023/ 2022 حم قنتاا المزامحي  المح يي  لألغذيش.  لاليبـمش ل بـيش الماليش  ارش  ذ الم   41,9، ُخصـ 
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م  ميزانيش المشـاميو البـريعش األثر ل مشـاميو التذ تعو  بالذاردة مماشـرة ح ه اليبـاء.  م  خل، مما مام التعا ن  
 العباري،  حمت المع ش قنتاا الطااش البدي ش  تقديم المباحدة الطبيش ل باان المح يي .   - المدنذ  

المتع   بــالمرمة   (2000)  1325ذ القرام    اصــــــــــــــ ــت اوة األمم المتحــدة المؤاتــش  ذ لبيــان  حم تيذيــ  - 24
م   3 248 البـــــــــــلم  األم ، م  خل، تيظيم   مام تدميبيش ح ه تعميم مراحاة الميظوم السيبـــــــــــانذ لذاردة 

ــاريي   المدنيي  التابعي  ل قوة المؤاتش، م   ييهم   ــبتمبر، ا تتحت    16.   ذ امرمة  164األ را  العبــــــــ مي و،/ســــــــ
القوة المؤاتش مماب  قاامش قضــافيش لحذظش البــلم م  اليبــاء  ذ مملعش موااو تابعش لألمم المتحدة،  تمويل م  

 مما مة قلبذ لتعزيز مشامكش المرمة  ذ حم يام البلم.

 
 نزع سالح الجماعات المسلحة -  جيم 

ســـلو السماحام المبـــ حش.  ما زا، ا تذاط  ز  ال  جماحام  لم ُيحرز مي تقدم فيما يتع    يزإل  - 25
، يعو  ادمة الد لش ح ه ممامســش  (2006)  1701انتها  ل قرام  مخرى بأســ حش خاما نطا  ســيطرة الد لش،  ذ

 بامل سيا تها  س طتها ح ه مماضيها.

تموز/يولي ، صــــــرو األمي  العام   13 يعترف ح يا بأن لدي  ادمام حبــــــاريش.  ذذ  ما زا،  ز  ال - 26
اـدماتيـا متيوحـش ]...[  ذ السو  المحر  البر  كـل القيـامام مذتو ـش  ”لحز  ال،  بــــــــــــــ  نصــــــــــــــر ال، اـارلف  

قكا  اعـت الحر   ”  :تموز/يولـي ، ـاا،  25.   ذ مـقا ـ ش مو اـياة المـيا ي  الت ذزيونـيش  ذ  “ موجو ة ح ه الطـا ـلش
 .“اد   تمقه  ي  الب دي ،  يما  من تتطوم قله  ر  ح ه مبتوى الميطقش بأبم ها  ي  لبيان  إسراريل،

 خل، حم يام ماا حش انمها  التذ ُنذ ِّذم  ي   زيران/يوني   تشـري  ال انذ/نو مبر، احتق ت اوام   - 27
   األ را ، م   ييهم م را  ُيشتم   ذ انتمارهم قله  احل.األم  ال بيانيش حد ا غير محد  م

 از ا م  ـدة العـدـيد م  القلـ ام الشــــــــــــــقصـــــــــــــــيش لتؤ ي قله قال  الـيام ممـا مســــــــــــــذر ح  مقـتل  - 28
شقصا آخر، م   ييهم اذلن  مملو نباء،  اد  اعت    161شقصا، م   ييهم اذل  امرمة،  ح  قصابش  40

 معظمها  ذ شما، لبيان  شرا .

تموز/يولي ، از ا م  دة خلف شـــــــــقصـــــــــذ  ي  محضـــــــــاء  صـــــــــارل  ذ مقيم حي  الح وة  4  ذ  - 29
للج ي  الذ بـطيييي  ليؤ ي قله قال  اليام مما مسـذر ح   اوإل قصـابام  إلحا  مضـرام بالممت  ام  تشـريد 

ــبتمبر، از ا م  دة خل ام  ي  حار تي  10تموز/يولي      8البـــــــــاان مؤات ا.   ذ  مرتمطتي  ح ه   مي و،/ســـــــ
التوالذ، بحركش منصام ال   تو، لتؤ ي قله قال  اليام  ذ حي  الح وة، مما مسذر ميضا ح   اوإل قصابام  

آ /مغبــــطا، ُاتل م د م را  اوام األم  الوايذ  8 إلحا  مضــــرام بالممت  ام  تشــــريد البــــاان مؤات ا.   ذ  
 وة للج ي  الذ بــــــــــــــطيييي  ممييا بالرصــــــــــــــا .   ذ  التابعش لميظمش التحرير الذ بــــــــــــــطيييش  ذ مقيم حي  الح

ــ حش  كخارر مثياء تيذيذ  24 ــا م مســ ــعش م را   صــ ــري  األ ،/مبتولر، ملقه السيل ال بيانذ اليمم ح ه تبــ تشــ
حم ـيش  ذ مقيم نهر الـمام  للج ي .  ا تسـاجـا ح ه كلـ ، مجبر بعم ســــــــــــــاـان المقيم  كـالـش  األمم المتحـدة 

 لذ بطيييي   ذ الشر  األ نه )األ نر ا( ح ه قغل  مرا قها بشال مؤات.نغاثش  تشغيل اللج ي  ا

ــعبيش لتحرير   - 30 ــاريش التذ ما زالت تحتذو  ها السبهش الشــــــ  لم ُيحرز مي تقدم نحو تذ ي  القواحد العبــــــ
 الييا ة العامش   تو ا نتذاضش. -  بطي  
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 حظا تو يد األسلحة ومااقبة الحدود -  دال 

  حاءام  يقل مسـ حش قله جهام مبـ حش غير تابعش ل د لش،  تظل ت   ا  حاءام تمع  اسـتمرم ا - 31
ــال انتهابا ل قرام   ــتشـــــــ ــدة.  إكا ثبت  د خ حم يام اليقل المذكومة،  إنها ســـــــ  (2006)  1701ح ه الق   بشـــــــ

مم المتحدة تأخذ ا حاءام نقل األسـ حش مأخذ السد،  إنها ليبـت  ذ  ضـو المر   ال انذ(.  مغم من األ )انظر
 يتيو لها التحق   ميها بشال مبتقل.

 تواصــــــــــــــل  م   تقـامير تذـيد بمشــــــــــــــامكـش  ز  ال حبــــــــــــــارـيا  ذ األ ـداخ السـامـيش  ذ السمهومـيش  - 32
 البوميش. العرليش

ــا   76 احتقل السيل ال بيانذ  اوى األم  الداخ ذ   - 33 ــيتهم مثياء ما   يقل ح  شــــــــقصــــــ لم ُتحدَّ  جيبــــــ
مي و،/ســـــبتمبر، صـــــا م   17حم يش لماا حش تهريب المقدمام  الواو   األســـــ حش  غيرها م  البـــــ و.   ذ  46

ــا مم اوى األم   ــ ، صـــــــــ السيل ال بيانذ  ذ بع م   والذ م يون  مش م   مام ال بتاغون.   ذ اليوم نذبـــــــــ
تشري  األ ،/مبتولر،   ذ المر أ ميضا، صا مم   20 أ  ير م.   ذ  الداخ ذ كميش مماث ش م  الحبو   ذ مر 

ــا مم اوى األم  الداخ ذ   30 والذ م يون  مش ميها،   ذ  ق امة السمام  ال بيانيش ــري  األ ،/مبتولر، صـــ تشـــ
 مليي   مش م  نذا اليوإل  ذ صيدا، جيو  لبيان. 5,4مب ر م   

الــــداخ ذ   مثيــــاء حم يــــام ماــــا حــــش تهريــــب   - 34 المهــــاجري ، احتقــــل م را  السيل ال بيــــانذ  اوى األم  
شقصا م  جيبيام غير محد ة،  كان معظمها   279سوميا،      112  بطيييا،      31مواايا لبيانيا،     62

محـا ـلش هسرة   12 ذ محـا ظـش حاـام الوااعـش شــــــــــــــمـا، لبـيان.  ميو م را  السيل ال بـيانذ  اوى األم  اـلداخ ذ 
 ر ا،  كــان معظمهــا  ذ شــــــــــــــمــا، لبيــان.   ذ  اــت مــا  ي  مبــــــــــــــــاء    412ام   يهــا  غير نظــاميــش، شــــــــــــــــ 

مي و،/ســــبتمبر  صــــماو اليوم التالذ، غر  قمالش ســــوا ل السمهوميش العرليش البــــوميش اام  ايل قن  غا م  22
شقصا، م   ييهم نباء  90 ر ا.  تم انتشا، ج   مب ر م    150    120المييش  ح ه متي  حد  يترا و  ي   

مي و،/سبتمبر، ملقه السيل ال بيانذ اليمم ح ه ثلثش م را  بببب ض وحهم  ذ هذه  24 ماذا،.    قا،  ذ 
ــري  األحما،   29الحا ثش.   ذ   ــام مولوي،  زير الداخ يش  الب ديام  ذ  اومش تصـــ ــبتمبر، مح   ببـــ مي و،/ســـ

هش ل عموم،  تبسيل    ال بيانيش، ح  اتقاك تدا ير تهدف ل حد م  الهسرة غير اليظاميش، شم ت  م ش توايش موج 
ــؤ ن اللج ي  بما مسموح    ــيش األمم المتحدة لشــ ل قوام ،  زيا ة  ذ حد  الد ميام المحريش.  اد ح مت مذوضــ

تشري  األ ،/مبتولر،   24 ته تاميع    2022 ر ا  ذ حام    4  211محا لش هسرة ح  اري  المحر شم ت    48
 .2021لمبا ري  المبس ش  ذ حام  هو حد  يذو  جميو محدا  التحركام  ا

 
 األلغام األ ضية والقنابل العنقودية - هاء 

مترا مرلعا م  األماضـــذ الموجو ة  ذ ميطقش حم ياتها،   11 352اه رم القوة المؤاتش مبـــا ش تب غ   - 35
بالتق ص ميها اطعش م  األلغام المضا ة لأل را   كخيرة  ا دة غير ميذسرة  اامت    2  424 ح رم  يها ح ه 

زيامة مصــــــدن لضــــــمان  مراقمش السو ة فيما يتع   بإزالش   99 ذ الذترة المشــــــمولش بالتقرير.  مجرم القوة المؤاتش 
 ر ا م  م را  األمم المتحدة العبــــــاريي   المدنيي ،  215ق ااش ل توايش بالمقاار لذاردة  12األلغام،  اد مت  

ميضـــــــــــــا المركز ال بيانذ لألحما، المتع قش باأللغام ح  اري  الييام امرمة.   حمت القوة المؤاتش   30م   ييهم  
  يشا  ل توايش بمقاار الذخارر المتذسرة.
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 تاسيم الحدود -  واو 

لم يحرز مي تقدم صــــو  ترســــيم م  تع يم الحد    ي  لبيان  السمهوميش العرليش البــــوميش.  لم يحرز  - 36
عا.  لم تر   السمهوميش العرليش البـوميش  إسـراريل بعُد ح ه التحديد مي تقدم فيما يتع   بمبـألش ميطقش مزامإل شـم 

ــمعا المقترو  ذ التقرير المؤمخ  المتع    تيذيذ القرام    2007تشــــري  األ ،/مبتولر   30المؤات لميطقش مزامإل شــ
 ، المر  (.S/2007/641)انظر  (2006) 1701

تموز/يولي ، احترضــــــت قســــــراريل ثلخ ااررام غير مأهولش كانت متسهش نحو  قل كاميل  2  ذ  - 37
.   ذ خطا  ملقاه البـــيد “ صـــ ت الرســـالش”المحري ل غاز.  مح    ز  ال مبـــؤ ليت  حم ا  دخ،  ي  اا،ف 

يرام غير مبـ حش  م  م سام مقت ذش ]...[ كذ تبـقطها  ”ي ، اا،ف تموز/يول 13نصـر ال  ذ   ما قيا ثلخ مبـ 
تموز/يولي ،   4.   ذ “قســـــــراريل ]...[ ألنيا نريد من يذهم جميو العام ي   ذ الميطقش منهم ليبـــــــوا  ذ  ي ش آميش
ــري  األحما،، بأن   ــر و نسيب حزمذ ميقاتذ، مريا الوزماء ال بيانذ  ذ  اومش تصـ خاما قاام  مي حمل ”صـ

مبـؤ ليش الد لش  البـيا  الد  وماسـذ الذي ُتسرى في  المذا ضـام غير مقبو،  يعر ة لبيان لمقاار    احذ 
 .  لم تعاي  القوة المؤاتش ت   الحا ثش.“لها

ــالتي  متطابقتي  مؤمختي    - 38 تموز/يولي  موجهتي  قله األمي  العام  مريا مس ا األم    11  ذ مســـــــ
قزاء    “ا   ـبالغ”(، محر  الممـ ل الـدارم ح   S/2022/550م نســــــــــــــرارـيل لـدى األمم المتحـدة )م  الممـ ل الـدار 

...  ز  ال ... بإال  ثلخ مركمام جويش غير مأهولش قله الميطقش ا اتصــــــــا يش القالصــــــــش  ” ا ثش قيام  
 ذ اتساه ميصش الغاز الوااعش  ذ  قل كاميل ل غاز الطبيعذ، ... ”ُما قت  .  ككر من المركمام اد “نسراريل

تحم ل ]...[ ”.  اا، ميضــــا قن قســــراريل “ كل   ذ محا لش متعمدة لتهديد قســــراريل  جمو مع ومام اســــتقماميش
.  م ا ح ه “ال بيانيش األماضــــــــذ اومش لبيان المبــــــــؤ ليش ح  جميو األحما، العداريش التذ ُتشــــــــ  انطلااي م   

آ /مغبـــطا موجهتي  قله األمي  العام  مريا مس ا األم  م   11كل ،  ذ مســـالتي  متطابقتي  مؤمختي  
 يمــام (، نق ــت المم  ــش الــدارمــش التعA/76/921-S/2022/619المم  ــش الــدارمــش ل بيــان لــدى األمم المتحــدة )

ــش  ”التاليش م   اومتها  ي  مبدم   حدم جواز ا حاء قســــــراريل بأن هيا  ميطقش ااتصــــــا يش قســــــراري يش خالصــــ
م بتش  معترف  ها   لياي االما لم تتوصـــــل المذا ضـــــام غير المماشـــــرة  ي  لبيان  إســـــراريل قله اتذا  بشـــــأن  

مبــي رام غير مبــ حش ]...[ ” لش تتع    ــــــــــــــــ .  ككرم الحاومش ال بيانيش كذل  من المبــأ“المياا  المتيازإل ح يها
 .“يا  ل ب طام ال بيانيش مي ح م مبب   ها لم

تشـــري  األ ،/مبتولر، مصـــدم مريا الو يام المتحدة، جوزي  م. بايدن ا   ،  يانا مح      11  ذ  - 39
 ه قاامش  د    اتذقتا ح ه قنهاء نزاحهما ح ه الحد   المحريش مســـــــــــــميا  ح”في  من  اومتذ قســـــــــــــراريل  لبيان  

.  اد مصـــــــمو ا تذا  مســـــــميا م  خل، تما ، مســـــــالتي  ميذصـــــــ تي ،  ي  لبيان  الو يام “بحريش  ارمش  ييهما
المتحدة،  لي  قسـراريل  الو يام المتحدة،  تم توقيع  مثياء اجتماإل ترمسـت  الو يام المتحدة  اسـتضـا ت  ميبـقش  

  تشـــري  األ ،/ 27لقوة المؤاتش  ذ اليااومة، بسيو  لبيان،  ذ األمم المتحدة القاصـــش لشـــؤ ن لبيان  ذ مقر ا
موجهتي  قله األمي  العام، ادمت   2022تشـري  األ ،/مبتولر  27مبتولر.   ذ مسـالتي  ميذصـ تي  مؤمختي  

 الحاومتان ال بيانيش  انسراري يش ق داثيام الحد   المحريش نيداحها لدى األمم المتحدة.
 

 السياسي والمؤسسي  الستقاا  -  زاي 
 زيران/يوني ،  حقب ا سـتشـامام الييا يش الم زمش التذ مجراها مريا لبيان، ميشـا، حون، تم   23 ذ  - 40

ــول  ح ه  ــايل  اومش جديدة بعد  صـ ــيد ميقاتذ، مريا الوزماء  ذ  اومش تصـــري  األحما،،  تشـ ت  ي  البـ
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ــل  54 ــوتا م  مصـ ــاء البرلمان ال  127صـ ــوتا )اااو م د محضـ ــيد ميقاتذ قله من صـ ــام البـ ــش(.  لييما مشـ س بـ
،  حـا جميو القوى البـــــــــــــــياســـــــــــــــيش قله تحمـل “تحـدي ا نهـيام الـتام م  اننقـاك الـتدميسذ”لبـيان مصــــــــــــــمو ممـام  

.  شــد  ح ه مهميش ق رام اتذا  مو صــيد   اليقد الد لذ  ح ه “اءةر و  ي    ” إله العمل   “السماايش المبــؤ ليش”
 يوا  نارام التشريعام اللزمش.ضر مة التعا ن مو مس ا ال

 زيران/يونيــ  ح  مسموحــش الــدحم الــد ليــش ل بيــان، م ــااــت المسموحــش   24  ذ  يــان صـــــــــــــــدم  ذ   - 41
،    ت ح ه التعسيل  تشـــــــايل  اومش يمايها تيذيذ انصـــــــل ام الهامش المع قش،   حت  “ هذا التعيي  ح ما”

ــان/م ريل المبرم ح ه مبـــــتوى المواذي   7 ها  ذ اتذا    البـــــ طام قله الو اء با لتزامام التذ تم التعهد نيبـــ
تشـــــــــري  األ ،/مبتولر، شـــــــــد م مسموحش الدحم الد ليش ح ه مهميش التقيد   5مو صـــــــــيد   اليقد الد لذ.   ذ 

ــايل  اومش   ــيا  الدحوة قله تشــــ ــتوم.   ذ ســــ ــيش   قا لما ييص ح ي  الدســــ بالسد ، الزميذ للنتقابام الرراســــ
  ت المسموحُش البــياســيي  ال بيانيي  ح ه التوصــل ببــرحش قله توا    ايذ ح ه نطا     بام ش الصــل يام،

 .“متعد  المبتويام  ذ الب طش التيذيذيش راغ ” اسو لتسيب 

 زيران/يونيـ ، حرة مريا الوزماء الما  إل ح ه البــــــــــــــيـد حون تشــــــــــــــاي ـش  زاميـش جـديـدة   29  ذ   - 42
 تشري  األ ،/مبتولر. 31مقتر ش.  لم يتم التوصل قله اتذا  ابل انتهاء  ترة مراسش البيد حون  ذ 

ــل.    1  ذ   - 43 المقبــــ الرريا  ــا   اليوا   نتقــــ لمس ا  ــش  المميو ــــ ــش  المه ــــ ــدمم  مي و،/ســــــــــــــبتمبر،  ــــ
مي و،/ســـــــــــــبتمبر، حقد نبي   ري، مريا مس ا اليوا  ال بيانذ، م ، ج بـــــــــــــش نيا يش  نتقا  مريا،  29 ذ  
تشـــــري  األ ،/مبتولر، لم ياتمل  13يحصـــــل  يها مي مرشـــــو ح ه مغ بيش ث  ذ األصـــــوام المط ولش.   ذ   لم

  المعقو تي  يومذ اليصــا  القانونذ لعقد الس بــش.  لم يحصــل مي مرشــو ح ه مغ بيش األصــوام  ذ الس بــتي 
تشــــــــــــــري  األ ،/مبتولر، لم يتم ا تذـا  بعـُد ح ه مريا جـدـيد.    31تشــــــــــــــري  األ ،/مبتولر.   ته  24    20
تعتبر الحاومش التذ ”تشــــــري  األ ،/مبتولر،  ا و البــــــيد ميشــــــا، حون مرســــــوما ييص ح ه ما ي ذف    30   ذ

كتب البــيد حون ميضــا قله البرلمان  اايا قياه .   ذ اليوم نذبــ ،  “يرمســها البــيد محمد نسيب ميقاتذ مبــتقي ش
ــش   ــأن”قله حقد ج بــــــ ــا، كتب  30كل .   ذ  “ تقاك انجراء ... المياســــــــب بشــــــ ــري  األ ،/مبتولر ميضــــــ تشــــــ

قن المرســوم الذي ابل اســتقالش الحاومش، المبــتقي ش مصــل ..، يذتقر قله ”ميقاتذ قله البــيد  ري اارلف   البــيد
 قله متابعش الحاومش لتصري  األحما،  الييام  واجماتها الدستوميش كا ش..  مشام “مي قيمش  ستوميش

ــا   المؤمخ  2  ذ  - 44 تشـــري    5تشـــري  ال انذ/نو مبر، كك رم مسموحش الدحم الد ليش ل بيان  بيانها البـ
 ضـه قله اسـتمرام ييا  التعا ن  ي  األاراف البـياسـيش ال بيانيش ح ه نحو م”األ ،/مبتولر، مشـيرة بق   قله 

 راغ مراســــــــذ  ذ  ات يحتاا في  لبيان قله خطوام ســــــــريعش   اســــــــمش لمعالسش مزمات  ا اتصــــــــا يش  الماليش 
انتقا  مريا جديد ل سمهوميش   ن تأخير، ”.   حت المسموحُش محضــــــــاء البرلمان قله “ اننبــــــــانيش المتذاامش

 .“مريا يو د الشعب ال بيانذ م  مجل المص حش الواييش

اعيا ُاد مت بشــــأن    15اعون م  مصــــل  5تشــــري  األ ،/مبتولر، م  المس ا الدســــتومي   20  ذ  - 45
(.  يواصـــــــــــــــل 43، الذقرة  S/2022/556ميــام/مــايو )انظر    15نتــارج ا نتقــابــام الييــا يــش التذ مجريــت  ذ  

ــمام،   م مريا المس ا المزاحم المتع قش بالتدخل  المس ا التحقي   ذ الطعون المتمييش.   ذ حدة مياســـــــــــ
 تموز/ 4البــياســذ  ذ حم يش المراجعش.  لم تصــدم هي ش انشــراف ح ه ا نتقابام تقريرها اليهارذ بعُد.   ذ 

توصــــــيش   23يولي ، مصــــــدمم بع ش مراقمش ا نتقابام التابعش للتحا  األ م لذ تقريرها اليهارذ، الذي تضــــــم  
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عزيز العم يش ا نتقا يش، بما  ذ كل  ما ي ذف قنشــــــــــاء مرابز ضــــــــــقمش للنتقابام )ميغاســــــــــيتر(و  ترمذ قله ت 
  استقل، هي ش انشراف ح ه ا نتقابامو  احتما  تدا ير خاصش مؤاتش لزيا ة مشامكش المرمة.

ح ه تموز/يولي ، مار تعديلم  26  ذ م ، ج بـــــش حامش حقدها مس ا اليوا  بعد ا نتقابام  ذ  - 46
اانون البـريش المصـرفيش،  ل   البـيد حون احترة ح ه ت   التعديلم  م ها قله مس ا اليوا  ليعيد اليظر  

تشـــري  األ ،/مبتولر، مار البرلمان صـــيغش معدلش لقانون البـــريش المصـــرفيش،  ا   ح يها   18 يها.    قا،  ذ  
، )مشــــر إل ال ا يتا، كونتر ،(  مشــــر إل البــــيد حون.    يزا، مشــــر إل اانون الضــــوابر ح ه  ركش مم  الما

 اانون قحا ة هيا ش المصامف  ذ انتظام انارام.

، التذ توا عــت من تب غ اليذقــام 2022مي و،/ســــــــــــــبتمبر، مار البرلمــان ميزانيــش الــد لــش لعــام    26  ذ   - 47
لميزانيــش ح ه   يون.  احتمــدم ا  10  887    يون،  العسز  29  986  يون ليرة لبيــانيــش،  انيرا ام    40 873

ليرة لبيانيش ل د  م السمركذ الوا د،  تضـــــميت زيا ة مؤاتش  ذ مرتمام مواذذ    15 000ســـــعر صـــــرف يب غ  
 القطاإل العام   لثش مضعاف.

مي و،/ســــبتمبر، صــــر و صــــيد   اليقد الد لذ  ذ محقا  زيامة اام  ها خبراء تابعون ل  بأن    21  ذ  - 48
ا، التقدم المحرز  ذ تيذيذ انصل ام المتذ  ح يها بموجب اتذا  نيبان/م ريل  ”مغم الطابو الم و  ]...[   يز 

ــر مي ل ذ ييظر مس ا   ــابقش ضــ ــت ما، انجراءام البــ ــد  ح ه من ”اســ ــتوى القبراء بطي ا جدا“.  شــ ح ه مبــ
ــارر ال بيرة التذ لحقت بالقطاإل ــيد    ذ ا ب  رنامج مالذ“.  مبد ح ه من  ”يتعي  تحديد القبـــــــــ  ق امة الصـــــــــ
المصــــر ذ بميش معالستها بشــــال مماشــــر، مو ا ترام التبــــ بــــل الهرمذ ل مطالمام.  يسب تو ير  مايش كام ش  
لصــــغام المو حي   الحد م  ا ســــتعانش بموام  القطاإل العام ]...[“.     ح ه قحدا  ”ميزانيش كام مصــــداقيش  

ما  ذ كل  اســتقدام ســعر صــرف  ااعذ“.  ]...[ ت ون مقترنش بالتدا ير اللزمش لزيا ة انيرا ام، ب  2023لعام 
”بعم القطوام انيسا يش“  ذ قصــلو البــريش المصــرفيش،  يد من  احتبر من الب د لم يقم بما يسب    نو ه  ـــــــــــــــــ 

 ح ي  الييام ب   ذ احتما  ”التغييرام الضر ميش لسع ها متماشيش مو م ضل الممامسام الد ليش“.

  آ /  29ا جتمـاايـش  ا اتصــــــــــــــا ـيش آخـذة  ذ التـدهوم.   ذ    ذ الواـت نذبــــــــــــــ ، ا ـت الظر ف  - 49
ــي يش لمبـــــتوم ي اليذر،  مغبـــــطا، منهه مصـــــرف لبيان المركزي ميو تبـــــهيل ارتمانذ بأســـــعام صـــــرف تذضـــ

ل  ذ امتذاإل مســـــعام الغاز.   ذ   ما مي و،/ســـــبتمبر، مح    زير الماليش  ذ  اومش تصـــــري  األحما،   28حسَّ
ــر ها ح ه   يوســـــــإل خ يل من العم ش الواييش ــعر صـــــ ــي بَّت  1  500التذ ُثبت ســـــ ليرة لبيانيش ل د  م الوا د، ســـــ

مي و،/ســبتمبر،  30تشــري  ال انذ/نو مبر.   ذ  1ليرة لبيانيش ل د  م الوا د احتماما م   15 000ســعرها ح ه 
تشــــري    2م ضــــو مريا  اومش تصــــري  األحما، ميقاتذ من ســــعر الصــــرف السديد ســــيطبَّ  تدميسا.   ته 

تشـــري  األ ،/مبتولر، ســـس ت ال يرة   23 انذ/نو مبر، لم يا  اد ُاب  مي تغيير ح ه ســـعر الصـــرف.   ذ  ال
ليرة ل د  م الوا د.  ا تساجا ح ه  40  600ال بيانيش مبــــــــــــــتوى ميقذضــــــــــــــا جديدا  ذ البــــــــــــــو  الموازيش   غ  

يش  اللس  يش  التع يم   سارل ا نقذاة الحا   ذ القوة الشراريش لمواذذ الد لش، نذذ مواذو ا تصا م الب  
 انحلم الحاوميش  القضاء قضرابام جزريش ما م ى قله تذاام انقطاإل القدمام.

م يون متر ماعب م  الغاز ســيويا،    650 زيران/يوني ،  ا و لبيان حقدا مو مصــر لشــراء   21  ذ  - 50
صــــــــري حبر خر منا يب الغاز العرلذ   اتذا  نقل مو السمهوميش العرليش البــــــــوميش لتيبــــــــير اســــــــتيرا  الغاز الم

تشــــــــــــــري  الـ انذ/نو مبر، كـان تيذـيذ ا تذـا    يزا، حـالقـا.   ذ    2(.   ته  44، الذقرة  S/2021/953 )انظر
هرلاء لمدة ســـــــــــــاحش  لتوليد ال  بالذيو،آ /مغبـــــــــــــطا، جد  لبيان  العرا  اتذااا يز   العرا  بموجم  لبيان   11
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ــاحتي   ذ اليوم لمـدة ســـــــــــــــيش مخرى.   ذ محقـا  زـيامة اـام  هـا   ـد لبـيانذ قله اهران  ذ ميتصــــــــــــــإل  م  ســــــــــــ
ا  م  الذيو، ح ه مدى خمبـــش مشـــهر   600 000مي و،/ســـبتمبر، حرضـــت جمهوميش قيران انســـلميش تقديم  

ــبتمبر اا،  زير الطااش  المياه ال بيانذ  ذ 26”بهديش“.   ذ   اومش تصــــــري  األحما،  ليد فياة  مي و،/ســــ
قن ”الهمش انيرانيش اا مة ح ه الوصــو، قله لبيان  ذ غضــون مســا يو“، ق  من البــ طام مما م م   التأبد م  

 من ”الذيو، انيرانذ مطا   ل مواصذام المط ولش“.

(،  يز اليذاك 53الذقرة   S/2021/953)انظر   2021  خل اانون الشـــــــــــراء العام، الذي احُتمد حام  - 51
ــراء العام.    يزا،  2022تموز/يولي     29 ذ  ــد نظام الشــــ ا ت   قا الهي ش الما َّذش  تيظيم  مراقمش مصــــ ــُ .  شــــ

ظام قارام  حدم كذايش الموام  الماليش  حدم القدمة ح ه تعيي  مواذي   ذ الهي ش الواييش لماا حش الذبـا   ذ انت 
 نظاميها الداخ ذ  المالذ، يعواان تشغي ها.

 اســــــــــتمرم المظاهرام  إاامش الحواجز ح ه الطر  ا تساجا ح ه تدهوم األ ضــــــــــاإل ا اتصــــــــــا يش   - 52
 زيران/يوني ، تدخل السيل ال بيانذ  ذ   30 التضـــــقم  انقذاة قيمش العم ش  انقطاإل التيام ال هرلارذ.   ذ 

تموز/يوليـــ ، اطو م را  م  جمغيـــش ل مو حي   ذ    7متظـــاهري  اليـــام  ذ الهواء.   ذ  ارا  ا بعـــد قال   
ــطا    11 ير م الطري  ممام المصـــرف المركزي، مطالبي  بالحصـــو، ح ه   ارعهم.   ذ الذترة م    آ /مغبـ

مصــــــر ا  ذ منحاء البل   21 -بعضــــــهم م  اليبــــــاء  -تشــــــري  ال انذ/نو مبر، ااتحم م را  مبــــــ حون  2قله 
قله   19االبوا بالحصـو، ح ه مموالهم.  إ انشي لهذه الحوا خ، مضـرلت جمغيش مصـامف لبيان ح  العمل م     

مي و،/ســـــبتمبر،  19تشـــــري  األ ،/مبتولر.   ذ  5مي و،/ســـــبتمبر  ايدم القدمام المصـــــرفيش احتماما م   26
ااتحام المصـــــــــــــامف، بعد  ر   السيل ال بيانذ مياصـــــــــــــري م را  ُملقذ اليمم ح يهم  ذ ما يتصـــــــــــــل بعم يام 

 محا لتهم  خو، اصر العد،  ذ  ير م.

م يون    م لـدحم ســــــــــــــبـل   83,5تموز/يوليـ ،  ا   كونغر  الو يـام المتحـدة ح ه مب غ    20  ذ   - 53
الغيل أل را  السيل ال بيانذ  اوى األم  الداخ ذ، لذترة م ليش مدتها ســــــــتش مشــــــــهر.  م  المتواو تو ير الدحم 

ــقش  م  خل، آليش ل ــاءلش يديرها  رنامج األمم المتحدة اننمارذ تحت محايش ماتب الميبـــــــ  تحويل المالذ  المبـــــــ
القاصـــــش لشـــــؤ ن لبيان  لما ييبـــــسم مو تطبي  ســـــياســـــش  ذ، العيايش الواجمش  ذ مراحاة  قو  اننبـــــان ح ه 

ــدة،  مو ا ــابعـــش لألمم المتحـ ــدة قله القوى األمييـــش غير التـ م  القرام    10لذقرة  الـــدحم المقـــدم م  األمم المتحـ
م يون    م م  اطر    20آ /مغبـــــــطا   12.  لشـــــــال ميذصـــــــل، ت قه السيل ال بيانذ ميذ  (2022)  2650

  حماي لر اتب م را ه.

المارش حما كان    ذ 50 امتذو ســـــعر البـــــ ش الغذاريش التذ يرصـــــدها  رنامج األغذيش العالمذ  يبـــــمش   - 54
  .  ميذ تشـري  األ ،/2022ليرة لبيانيش  ذ مي و،/سـبتمبر   988  000ح ي   ذ كانون ال انذ/يياير ليصـل قله 

 ذ المارش.   اصـــــل  رنامج األغذيش العالمذ   1 800، امتذعت مســـــعام الموا  الغذاريش مب ر م  2019مبتولر  
يييش  لتحويلم نقديش، بما  ذ كل  م  خل، البرنامج   حم المستمعام المح يش الضغيذش بمباحدام غذاريش ح

الوايذ  ســــتهداف األســــر األب ر  قرا.  احتماما م  تشــــري  األ ،/مبتولر، كان  رنامج األغذيش العالمذ يبــــ  م 
م  البــــــاان الضــــــعذاء  ذ لبيان مد وحام نقديش  ذ قاام المشــــــر إل الطام  لدحم شــــــماش األمان   352 000

تشــــــــــــــري  األ ،/مبتولر،  ا   البرلمـان ح ه ارة م  البيـ     18، م  البيـ  الـد لذ.   ذ  ا جتمـاحذ المموَّ 
 م يون    م لتمويل  ام ام القمو. 150الد لذ ادمه 

https://undocs.org/ar/S/2021/953
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 ما زا، يتعي  تقصـــــيص موام  ل هي ش الواييش ل مذقو ي   المقذيي  ابـــــرا  ذ لبيان  الهي ش الواييش  - 55
ــم لسيش الواا ــان، التذ تضــــــــ ــرا حم هما.  مو كل ، ادمت الهي ش الواييش  لحقو  اننبــــــــ يش م  التعذيب، لتماشــــــــ

 لحقو  اننبان الدحم القانونذ لضحايا التعذيب  مجرم متابعش لحا م سوء المعام ش  التعذيب.

   يزا، التحقي   ذ انذسام مر أ  ير م متواذا.  لم يوا و البـــــــــــيد خ يل بعد مرســـــــــــوم التشـــــــــــايلم  - 56
واغر  ذ الهي ش العامش لمحامش التمييز، األمر الذي ح    حمل المحق  العدلذ القاضـــــذ القضـــــاريش لملء الشـــــ 
ســـــــبتمبر/مي و،،  ا   مس ا القضـــــــاء األح ه ح ه ا ب ادم   زير العد،  ذ  اومش   6اام   يطام.   ذ 

ــ ش   17تصــــــــــــري  األحما، هيري خومي  تعيي  ااة م ي  ل يظر  ذ ا مام ان راا ح   مواو ا ح ه صــــــــــ
ــحايا من القرام مته بالت  ــو.  احتبر مم  و بعم مهالذ الضـ ــل بعد قله اتذا  ح ه المرشـ حقي .  لم يسر التوصـ

”نتيسش لضــــغو  ســــياســــيش“.  تقدم مهالذ الضــــحايا بشــــاا ى جزاريش  ذ    البــــيد خ يل  البــــيد خومي  تهمش 
مغبـطا،  حت مسموحش  /آ  3”اسـتغل، اليذوك  انخل، بالواجمام  انضـرام بالغير“.   ذ  يان صـدم  ذ 

ــت ما، تحقي  محايد  الدحم الد ليش ل بيان البـــــــــ طام قله ” ذ، كل ما  ذ  ســـــــــعها نزالش مي حيمام ممام اســـــــ
 شــــــــامل  شــــــــذاف“.  تأبيدا ح ه مهميش ســــــــيا ة القانون  المبــــــــاءلش   ضــــــــو  د ل  لم م  العقا ، مح يت 

مش ]...[ لتعزيز استقلليش القضاء“.  لشال ميذصل، المسموحش منها ”تتواو من يعتمد البرلمان التشريعام اللز 
  حا ستش خبراء  مقرمي  خاصي  مس ا   قو  اننبان قله  تو تحقي    لذ  ذ ا نذسام.

آ /مغبـــطا، انهامم مجزاء م  مهراءام الحبو  التذ تضـــرمم  ذ    23     4  تموز/يولي     31  ذ   -   57
  انهيامها قله قال  تحذيرام صــــحيش م  ابل السهام الرســــميش. انذسام المر أ.  م ى انتشــــام الممام الياجم ح 

، مو من ميا ميها لم ُيبتقدم ميذ  صو، انذسام المر أ.   ذ  48مهراء م  األهراءام الــــــ    12 لم يعد اارما سوى 
 آ /مغبطا، ُنظمت ا تساجام حدة  ذ منحاء البل  ق ياءي ل ذكرى البيويش ال انيش  نذسام المر أ.   4

تشـــــــري  األ ،/مبتولر   14 لعد انقضـــــــاء ســـــــيش ح ه ا شـــــــتمابام الداميش  ذ الطيونش،  ير م،  ذ  - 58
شــــــــــــــقصــــــــــــــا متهمي   ذ القضـــــــــــــــيش حالـقش.  68(،   تزا، محـابمـش  57، الذقرة  S/2021/953)انظر   2021
ــتم   يهم الذي  كانوا  تشــــري  األ ،/مبتولر، ممرم محامش ال 12   ذ تمييز العبــــاريش بان راا ح  جميو المشــ

تشـــــــــــري  ال انذ/نو مبر، لم يا  اد ُم رز  مي تقدم  ذ التحقي   ذ   2ما زالوا محتسزي   ذ القضـــــــــــيش.   ته 
 (.46، الذقرة S/2021/240)انظر  2021شما / براير  4حم يش اتل لقمان س يم  ذ 

 تعرة العديد م  الصـــــــــــحا يي   ال تا   ال وميديي  لتهديدام بالقتل م  ا حتداء.  اســـــــــــتدحت اوى   -   59
األم  الداخ ذ بعضــــــــهم للســــــــتسوا  بشــــــــأن مزاحم بإهانش المبــــــــؤ لي .  تعرة للحتداء مصــــــــو ِّم  بعدما  ث    

 زيران/يونـي ،  ظ ر  زير الـداخ ـيش  ذ   24 ذ  ا  تسـاجـام ح ه نقص المـياه  ذ  ـيت ـيا ون، جيو  لبـيان.   
 اومش تصـــــــــــري  األحما، التسمعام التذ تر  ا لحقو  الم  يام  الم  يي   مز  جذ الميل السيبـــــــــــذ  مغايري  

 الهويش السيبانيش   ام ذ صذام السيبي   م رام الهويش السيبانيش  ذ محقا  انتقا ام م  الب طام الديييش. 

بر، مصــدمم الهي ش الواييش لشــؤ ن المرمة ال بيانيش  ماســش  حت  يها قله المبــا اة مي و،/ســبتم 6  ذ  - 60
 ذ الحقو   ذ السيبــــــــيش  ي  الرجل  المرمة.  نظ مت الهي ش الواييش ميضــــــــا تدميما لسهام ا تصــــــــا، المعييش 

 البـــلم  األم . بالمبـــارل السيبـــانيش ح ه نطا  الوزامام الحاوميش  ذ مسا، المبـــا اة  ي  السيبـــي ،  المرمة 
شـماام.  اسـتمرم   10 ميدم األمم المتحدة قنشـاء شـماتي  قضـا يتي  ل وسـااش المح يش، ليصـل مسموحها قله 

حم يش الحوام كام المبـــــامي   ي  اليبـــــاء م  األ زا  البـــــياســـــيش التق يديش  السماحام الياشـــــ ش  هدف تعزيز 
 الحوام الشامل ل سميو  لياء ال قش.

https://undocs.org/ar/S/2021/953
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شــــــقصــــــا م  اللج ي   م تمبــــــذ ال سوء مبــــــس ي  لدى    837 458،/ســــــبتمبر، كان مي و   30  ذ  - 61
ــؤ ن اللج ي   ذ لبيان،  ييهم   ــيش األمم المتحدة لشـ ــوميا     825 081مذوضـ  ج ا  االب    12 377 ج ا سـ

ــيش ميذ  ــوميي  جد  لدى المذوضـ ــسيل  ج ي  سـ ــبب تع ي  الحاومش ال بيانيش تبـ ــيام مخرى.  لبـ لسوء م  جيبـ
دم الحاومــش بــأن  ذ لبيــان  2015حــام   م يون  جئ    1,5،   يزا، العــد  الذع ذ للج ي  غير معر ف.  تقــ 

مي و،/سـبتمبر، مح يت المديريش العامش لألم  العام منها سـتعا   تبـويش م ضـاإل البـوميي  الذي   1سـومي.   ذ 
كانون األ ،/ يبــمبر  30  .  ســيبــري القرام  ته2019نيبــان/م ريل   24 خ وا لبيان بشــال غير اانونذ ابل  

رم المـديرـيش العـامـش لألم  العـام العو ة الطوايـش قله الوا     26.   ذ  2022 تشــــــــــــــري  األ ،/مبتولر، يبــــــــــــــ 
ــ   لما م  ـــــــ  جئ قله السمهوميش العرليش البوميش.  تواص ت حم يام تر يل البوميي  الذي   خ وا قله  700يقدَّ

، م    ن تطبي  الضــــمانام انجراريش  2019نيبــــان/م ريل   24لبيان م  حا  ا قلي  بصــــومة غير نظاميش بعد  
ــيش م  حو ة  30القانونيش  ذ ك ير م  األ يان.   ته   ــبتمبر، تحققت المذوضــ ــوميا   6  145مي و،/ســ  ج ا ســ

 .2022  ذ حام

  حت الب طام ال بيانيش بشال متزايد قله حو ة اللج ي  البوميي  قله  ايهم  إله تقديم المباحدة  - 62
مي و،/ســـــبتمبر موجهش   8الد ليش للج ي   اخل السمهوميش العرليش البـــــوميش حوة لبيان.   ذ مســـــالش مؤمخش  

قله األمي  العام،  حا مريا  اومش تصـــــري  األحما، قله ”العمل م    ن قبطاء ح ه تطبي  اآلليش الد ليش 
سيتها التيذيذيش“.  اسـتيا ا قله حتمام لعو ة اللج ي  التذ  ضـعتها مذوضـيش األمم المتحدة لشـؤ ن اللج ي   ل

الحمايش المحد ة لرصــــــــد الحالش  ذ السمهوميش العرليش البــــــــوميش،   يزا، تقييم المذوضــــــــيش ح ه  ال   هو من 
 شر   العو ة اآلميش لم ُتبتوف  بعد  ذ السمهوميش العرليش البوميش.

التسو، المح ذ  الحد م   صـــــو، اللج ي    از ا م قله  د كبير التدا ير التقييديش م  ابيل  ظر   - 63
القمو  القبز  ذ   تزايــــد  وا خ التوتر المستمعذ، خل،  ترام نقص  القبز المــــدحوم،  ضــــــــــــــل ح   ح ه 

ــ    6تموز/يولي .   ذ  مي و،/ســـــبتمبر، م ا م ميظمش العذو الد ليش بأن  ج ا ســـــوميا محتسزا تو ذ بعد تعرضـــ
لـد لـش ال بيـانذ  ذ  يـت جبيـل، جيو  لبيـان.  حـاي  مذوة الحاومـش  ل تعـذيـب مثيـاء ا تسـازه لـدى جهـاز مم  ا

 لدى المحامش العباريش الس ش  ممر با تساز خمبش ضما   ذ  رإل مم  الد لش.

ــو، ح ه التع يم  الرحايش  - 64 ــطي  يعانون م  انعدام األم  الغذارذ  م  حدم الحصــــــــ  ال  ج و   بــــــــ
ــد مواذذ األ نر ا  حم ـيام ا اتحـام  الطبـيش  م  حم ـيام انخلء.  از ا م  وا  خ العيإل  التهـدـيدام ضــــــــــــ

  البراش  ذ مرا   األ نر ا.

س ت  ذ لبيان   19  ته   - 65  الش قصــابش بمرة  ير   كوم نا  1 218  923 زيران/يوني ، كانت ســُ
ــا ك 2 ا م.   ته  10  710(  ل غ حد  الوفيام المرتمطش  ها  19-)بو يد ــري  ال انذ/نو مبر ميضـــــــ ان تشـــــــ
ــطيييون  حما، مهاجر ن، ت قوا جرحش  ا دة ح ه األال   2  733 290 ــوميون    بـ ــا،  ييهم  ج ون سـ ــقصـ شـ

ــابش بسدمي القر  ، مو  جو  م لش ح ه انتقا، العد ى  18.  ُمبدم  ته تاميق  19-م  لقاو كو يد  الش قصـــ
  ا م قصابش بال وليرا. 406تشري  األ ،/مبتولر، ُمبدم  6مح يا.  ميذ  

  آ / 4تشـــــــــــري  ال انذ/نو مبر،  لموجب خطش ا ســـــــــــتسابش ل طوام  التذ  دم تطبيقها  ذ  2  ته   - 66
ــانيا ننقاك األم او  12لمدة  2021مغبــــطا   شــــهرا، كانت  كا م األمم المتحدة  شــــركاتها اد مت  حما قنبــ

ــطي   المهاجري  األشـــــــــ   715 000قله ما يزيد ح    ــعذا.  لح و،  م  المواايي  ال بيانيي    ج ذ   بـــــــ د ضـــــــ
لش  يبـــــــمش   2 م يون    م م  المب غ    334,6 ذ المارش بمب غ    61,2تشـــــــري  ال انذ/نو مبر، كانت القطش مموَّ
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ــدمه   ــدة من نحو    546المط و   اـ ــدم األمم المتحـ ــديهم   2,5م يون    م.  تقـ ــان لـ م يون شــــــــــــــقص  ذ لبيـ
 مهاجر. 86 000 جئ م    بطي     208 000م يون مواا  لبيانذ    2,2ا تياجام قنبانيش،  ييهم  

ــبتمبر   - 67 ب غ حي  2022 خل، الذترة الممتدة م  كانون ال انذ/يياير قله مي و،/ســ ــُ ،   غ التمويل المــــــــــــــــ
م يون    م،  م  ميـــ  تمويـــل اـــدمه    44,2بموجـــب قاـــام انصــــــــــــــلو  التعـــا ذ  إحـــا ة انحمـــام  ذ لبيـــان  

ل م  حــام    م يون    م  13,4م يون    م،  مب غ   30,8 .  م  غ صــــــــــــــيــد   التمويــل السمــاحذ 2021مر ــَّ
يشــأ ضــم  اناام ا ســتراتيسذ ل صــلو  التعا ذ  إحا ة انحمام،  هو مر   تمويل لبيان الذي يديره  ــُ المــــــــــــــ

ــش   غـــت   ــاتهم المع يـ ــانحي   تبرحـ ــام المـ ــد لذ، من التزامـ ــ  الـ ــالغ    71,66البيـ م يون    م،  من مسموإل الممـ
م يون    م.  كان م  المتوخه مصـــــــــــل من يغطذ هذا  60,17آكام/مام   صـــــــــــل قله  31المد وحش  ته 

،    تزا، الميااشـــــــــام جاميش بشـــــــــأن القطوام المقب ش 2022 زيران/يوني   30شـــــــــهرا  ته  18اناام  ترة  
 الشأن.  هذا

مـش قله لبـيان التذ م   30  ته  - 68 ــاحـدام اـلد لـيش المقـد   غـت حيهـا  مي و،/ســــــــــــــبتمبر،   غ مسموإل المبــــــــــــ
رف  ذ حــام    832,4  يون    م تشــــــــــــــمـــل مب غ    1,24السهـــام المـــانحـــش    مب غ    2022م يون    م صــــــــــــــُ

ل م  حـام   406 ــدَّ  بعـد اـدمهـا  2021مليي     م ُم ـ ِّ .  م  غـت السهـام المـانحـش ح   جو  التزامـام لم تبــــــــــــ
لت خطـش لبـيان   2023م يون    م لعـام  413،  التزامام ادمها 2022م يون    م لعـام  768  ما بعـده.  ُمو ِّ

  يون    م،  ي    3,36م يون    م، م  المب غ المط و   ادمه   1,14بمب غ    2022للسـتسابش لألزمش لعام  
اــــدمه   تمويــــل  الحاوميــــش ح   م    م يون    م  ذ    812م  غــــت كيــــانــــام ا مم المتحــــدة  الميظمــــام غير 

ل م 330,4 مب غ   2022 حام  .2021  حام م يون    م مر َّ
  

 تدابيا األمن والسالمة  -  ثالثا  
ــتمراميش األحما،  ذ جميو منحاء الب د  ذ لبيان  المما   التوجيهيش لميظمش   - 69 ــساما مو خطش اســــــ انبــــــ

ــأن كو يد ــحش العالميش بشــ ــبب كو يد19-الصــ ــش ببــ  ذ   19-، مبقت القوة المؤاتش ح ه تق ي  القيو  المذر ضــ
 نيبان/م ريل. 15

بالتزامها بمما مة العمل م  مجل  ذو البـلم الراميش اله تحبـي  سـلمش  مم   ذظش البـلم،    حمل - 70
استمرم القوة المؤاتش  ذ مراجعش خططها األمييش  تدا يرها المتع قش باتقاء المقاار  التق ي  ميها، بالتيبي  

ميطقش العراو  )القطاإل الشــراذ(،  الوثي  مو البــ طام ال بيانيش.  ا ت التدا ير األمييش الصــاممش مطمقش  ذ  
 شــم ت اســتقدام مسموحش مرا قش مبــ حش مثياء التيقلم الرســميش لسميو مواذذ األمم المتحدة.  يبــرم القوة 

 بع ش قله ميطقش العراو ،  ييهم محضاء م   ري  األمم المتحدة القطري. 42المؤاتش قيذا  

 وحش ممام المحابم العبــاريش ال بيانيش ضــد مشــقا     اصــ ت القوة المؤاتش مصــد ســير الدحا ى المر  - 71
يشـــتم   ذ ضـــ وحهم  ذ التقطير لشـــ  احتداءام خطيرة ح ه  ذظش البـــلم م   ذ امت ا  ت   ا حتداءام. 

مي و،/ســـــــــبتمبر بشـــــــــأن الهسوم الذي تعر ة ل   ذ القيام  ذ   23 حقدم المحامش العبـــــــــاريش ج بـــــــــام  ذ 
،  كذل   ذ الدحوى المتع قش  ييش امت ا  حمل قمها ذ التذ ُم عت  ذ   ذظش ل بـلم  2007 زيران/يوني    24

مي و،/ســــــــبتمبر، ُحقدم ميضــــــــا ج بــــــــام ل يظر  ذ اضــــــــيتذ الهسومي   23.   ذ  2014بانون ال انذ/يياير  
 ميام/ 27 ذ القاســـــميش،   ذ  2007تموز/يولي     16القطيري  ح ه  ذظش البـــــلم التابعي  ل قوة المؤاتش  ذ 

  آ /  4 ذ الرمي ــش.  لم يحرز مي تقــدم  ذ الــدحــا ى السيــاريــش المتع قــش بــالحــا خ الــذي  او  ذ    2011مــايو  
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( م  األحما، العد انيش ضــــــد  S/2018/1029 ذ اريش مسد، ز ن )القطاإل الغرلذ( )انظر   2018مغبــــــطا  
كانون  4،  ليت جبيل  ذ 2021كانون األ ،/ يبـــمبر  22 ذ شـــقرا  ذ   ذظش البـــلم التابعي  ل قوة المؤاتش

 (.70، الذقرة S/2022/214كانون ال انذ/يياير ) 25،  ماميش  ذ 2022ال انذ/يياير  
  

 انتشا  روة األمم المتحدة المؤرتة في لبنان  -   ابعا  
م  األ را  العبــــــــاريي ،   10  213تشــــــــري  ال انذ/نو مبر، كان حديد القوة المؤاتش يتألإل م     2 ذ  - 72

امرمة   90مواذا مدنيا   ليا،  ييهم    235  دا مباهما بقوامو  م    48 ذ المارش(، م    7,6امرمة )  778 ييهم  
ـرش(.  كـاـنت القوة المحريش   ذ المـا 27,4امرمة ) 151مواـذا مـدنـيا  ايـيا،  ييهم   552 ذ المـاـرش(و  م   38,3)

ــذ     ــم مملو ســــــــــ ــاريي  التابعي  ل قوة،  ييهم    495التابعش ل قوة المؤاتش تضــــــــــ امرمة   33 ر ا م  األ را  العبــــــــــ
ــا ش قله كل ، يعمل  6,67) مراقما حبــــــــاريا تابعي  لهي ش األمم المتحدة لمراقمش الهدنش،  52 ذ المارش(.  إضــــــ

دى  ري  المراابي   ذ لبـيان،  يقضــــــــــــــعون ل شــــــــــــــراف العم ـياتذ ل قوة  ذ المـاـرش(، لـ   22,6امرمة )  12 ييهم  
المؤاتش.  تعمل المرمة األح ه متمش  ذ صــــــــــــــذوف األ را  العبــــــــــــــاريي   رتمش حقيدو مما المرمة األح ه متمش  ذ  

 .2-صذوف األ را  المدنيي   تعمل  رتمش مد

 اء الذعا،  المبـــــــــــاءلش، مجرم القوة   ذ قاام جهو  مما مة العمل م  مجل  ذو البـــــــــــلم لدحم األ - 73
المؤاتـش التقييم الذصــــــــــــــ ذ ل يظـام الشــــــــــــــامـل ل تقطير  تقييم األ اء، الـذي مبـ د  عـاليـش حم يـام المع ـش.  تيذيـذا  

، انتهت (2018) 2436لللتزامام الميصــــو  ح يها  ذ مما مة العمل م  مجل  ذو البــــلم  أل اام القرام  
  دة تابعش لها، ميها سـذييتان م   ي  ا سـتعدا  ال وجبـتذ    34 زيران/يوني  م  تقييم   30القوة المؤاتش  ذ  

ــا م  تما ،  ــوم ا يذش  ذ ســـــــــــــت   دام تتع   با تصـــــــــــ  التدميب  التأهب العم ياتذ.  ُ د م م ج  اصـــــــــــ
م تبـــــويتها   قا.   ذ تموز/يولي ، شـــــرحت المع ش المؤاتش  المع ومام  التدميب  العم يام  ال وجبـــــتيام، جر 

   دة قضافيش  ييها سذييتان. 16 ذ تقييم  

ــتمرام مهميش موام  القوة المؤاتش )انظر  - 74 ــ ت القوة المؤاتش قجراء تقييم  ســــــــــ (،  S/2020/473  اصــــــــــ
ــافيا لألمم (2020) 2539حمل بالقرام  ــبتمبر، محا م القوة قله الحاومش ال بيانيش مواعا قضــــــ .   ذ مي و،/ســــــ

،  دمم اليونيذيل  (2022)  2650م  القرام    24حمل بالذقرة  المتحدة  ذ محير   دة مامي )القطاإل الشراذ(.   
  ذ  ضو استراتيسيش لماا حش المع ومام المض  ِّ ش  المع ومام المغ واش.

  
 السلوك والنضباط  -   خامسا  

مبتولر، ســـــــــس ت القوة المؤاتش تبـــــــــو  ا م  تشـــــــــري  األ ،/  31 زيران/يوني  قله  1 ذ الذترة م    - 75
م مي ا حاءام بحصــــــو، اســــــتغل،  انتها  جيبــــــيي .    تزا، القوة  لبــــــ و  غير مرة محتمل  ل   لم تقدَّ
ــياســــش األمم المتحدة  ــامم ببــ ــقش األمم المتحدة القاصــــش لشــــؤ ن لبيان م تزمي  بالتقيد الصــ المؤاتش  ماتب ميبــ

و ا سـتغل،  ا حتداء السيبـيي .   ذ هذا الصـد ،  ملت القوة المؤاتش  ذ  المتم  ش  ذ حدم التبـامو مط قا م
م  ضـما  األمكان  69  دة ح ه مبـؤ لياتهم.   ملت المع ش ميضـا   12ضـابر تحقي  م    24مي و،/سـبتمبر  

 العباريي  ح ه ميو التحرش السيبذ.
 

https://undocs.org/ar/S/2018/1029
https://undocs.org/ar/S/2022/214
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/2020/473
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
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 مالحظات  -  سادسا  
ــراريل نزاحهما ح ه الحد - 76 ــااش  مم ب بحل لبيان  إســــــــــ ــاء  د  هما المحريش،  وســــــــــ    المحريش  لإنشــــــــــ

الو ـيام المتحـدة األمريايـش.  يما  لهـذا التطوم انيسـا ذ من يعزز ا ســــــــــــــتقرام  ا ز هـام ل ب ـدي   الميطقـش.  
 مشـــــــــسو الطر ي  ح ه اغتيام هذا الزخم انيسا ذ لمعا  ة المحا ثام بشـــــــــأن ترســـــــــيم  د  هما البريش.  تظل  

اســـــــــــتعدا  لدحم هذه العم يش  ذ  ا، ا ب ميها الطر ان كل    ذ  د   ادماتها    يتها. المتحدة ح ه  األمم
  م  شأن معالسش نقا  القلف القارمش ح ه او، القر األزم  من تزيل نقا  ا  ت ا .

ــا ل وزماء  ذ  زيران/يوني    - 77 ــيد ميقاتذ مريبــ ــايل  اومش ميذ تعيي  البــ  ما يمع  ح ه الق   حدم تشــ
انتقا  مريا جديد لقل ش ل بـــــيد حون. قن البل    تبـــــتطيو تحمل مي مأز  ســـــياســـــذ آخر م   راغا   حدم 

بهذا  ذ البــــــ طش التيذيذيش.  مهيب بالسهام البــــــياســــــيش الذاح ش العمل معا  حتما  مقاملش  ي اءة  مرنش نيلء 
واصـ ش هذه اآلليام توخياي ل توصـل قله األ لويش ل مصـ حش الواييش  الو اء بالتزاماتها الدسـتوميش.  مشـسو ح ه م

توا   م  خل، حم يشن جامعش تحظه بأ ســو  حم مما ، بميش المبــاحدة  ذ  ضــو الب د ح ه مبــام مبــتدام 
 نحو ا ستقرام  ا نتعاش ا اتصا ي.

ــا يش  الماليش ح ه التعسيل  ذ  - 78 ــيش  ا اتصـــــ ــياســـــ  حل ة ح ه كل ، م   جميو السهام المعييش البـــــ
ذ انصـــــل ام التذ ت بذ ا تياجام الشـــــعب ال بيانذ  تط عات   ح ه اليحو الميصـــــو  ح ي   ذ ا تذا   تيذي 

ــا يش تسبر القا ة ال بيانيي    ــيد   اليقد الد لذ. قن ضـــقامش األزمش ا جتماايش  ا اتصـ ح ه مبـــتوى خبراء صـ
 ح ه العمل بعزم  لشال حاجل.

ــ حش غير مأك ن  ها خام  - 79 ــال امتل  اســ ــل ا حتراف ب   يشــ ــيطرة الد لش،  هو ممر يواصــ ا نطا  ســ
ــتمرا  خطيرا ل قرام  ــ حش مخرى غير تابعش ل د لش، انتهابا مبـــ ــ   جماحام مبـــ . (2006)  1701 ز  ال نذبـــ

ــــــش  ذ لبيان   إنذ مهيب بالحاومش ال بيانيش من تتقذ جميو انجراءام اللزمش   ــــــا  مي مس حــ ــــــون هيــ ته   ت ــ
غير مسـ حش الد لش ال بيانيش م  سـ طش غير سـ طتها، بما  ذ كل  م  خل، التيذيذ ال امل لأل اام كام الصـ ش  

، ال ذي  يطالمان  يزإل ســــــــــلو كل السماحام  (2006)  1680    (2004) 1559م  اتذا  الطارإل  القرامي   
 اضــــيش   (2006)  1701المبــــ حش  ذ لبيان.  مبرم  حوتذ قله ضــــر مة معالسش العياصــــر العالقش  ذ القرام  

يش م  خل،  وام  ايذ  مشـسو السهام الذاح ش المعييش  اخل لبيان ح ه تيشـير ا سـتراتيسيش الد اايش الواي 
السهو  الراميش قله تحقي  هذا الهدف.  م  المهم تيذيذ القرامام البــــــــــــابقش الميب قش م  مؤتمر الحوام الوايذ 

 سبهش الشــعبيش لتحرير ال بيانذ المتع قش  يزإل ســلو السماحام غير ال بيانيش  تذ ي  القواحد العبــاريش التابعش ل
 الييا ة العامش   تو ا نتذاضش. -  بطي  

 م    احذ الق   المالغ استمرام  جو  مس حش غير مأك ن  ها  ذ الميطقش الوااعش  ي  نهر ال يطانذ  - 80
 القر األزم ، بما  ذ كل  ما لو و  ذ  قو، الرمايش.  يم ل  جو  األســـــ حش  اســـــتقدامها الذع ذ  ذ  قو،  

. قن اسـتمرام حدم تما  القوة المؤاتش  (2006) 1701مايش القامجش ح  سـيطرة الد لش انتهابا خطيرا ل قرام  الر 
 م  الوصو، قله  قو، الرمايش ممر غير مقبو،.

د لش الحذاط ح ه ا ســتقرام  األم   ذ  يواصــل السيل ال بيانذ  غيره م  األجهزة األمييش التابعش ل  - 81
ــاحدة التذ تما  الحاجش   ــغمش.  مم ب بالسهو  الساميش التذ يبذلها المستمو الد لذ لتقديم المبــ ال ار ف صــ
قليها، ســــواء كانت حيييش م  م  خل، المبــــاهمام الماليش.  يما  ننشــــاء آليش لألمم المتحدة م  مجل تقديم  

ــان من يبــــاحد  ذ  الدحم المالذ  ذ  ا م الطو  ــياســــش  ذ، العيايش الواجمش  ذ مراحاة  قو  اننبــ ام    قا لبــ

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)
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صون جاهزيش اطاإل األم   ادمات  العم ياتيش.  مشسو الشركاء ح ه اليظر  ذ المباهمش بموام  ماليش تبت مل 
ــا بمعـا  ة قـيام القوة المؤاـتش  تز ـيد السيل ال ب  ـيانذ  ذ السيو   ا لتزامـام القـارمـش  هـذه اآللـيش.  مم ـب ميضــــــــــــ

ــالقرام   ــا ، حمل بـ ــدحم غير الذتـ ــالـ ــدحم (2022)  2650بـ ــش  الـ ــدا ام الطبيـ ــذاء  انمـ . قن تو ير الواو   الغـ
ــاحدة الم ــاحد  ذ الحذاط ح ه الساهزيش العم ياتيش ل سيل ال بيانذ.  م   ح ه زيا ة المبـــ ــتذ يبـــ قدمش  ال وجبـــ

 قله السيل ال بيانذ، باحتمامه القوام المب حش الشرايش الو يدة  ذ لبيان،  إله جميو األجهزة األمييش ل د لش.

  حماي لمبر س طش الد لش، ي زم التعسيل  ذ ق راز تقدم  ذ الحوام ا ستراتيسذ  ي  القوة المؤاتش  السيل   -   82
الطوي ـش األجـل الراميـش قله تيميـش القـدمام  نقـل المبـــــــــــــؤ ليـام قله قجراءام  ال بيـانذ.  م  المهم من ُتترجم السهو   

م موســش.  مو التبــ يم  وضــوو بالقيو  الماليش الحاليش،  إن الدحوام قله الحصــو، ح ه مموا،   ليش قضــافيش يتط ب 
  ذ هذا الصــــــد ،   ميضــــــا قثمام مزيد م  ا لتزام م  جانب البــــــ طام ال بيانيش  يشــــــر  عا،   ارم ل سيل ال بيانذ. 
 نر ب  تو ير مزيد م  األ را   التدميب ل ذوا اليموكجذ  لوضو مياهج تدميبيش ل محريش ال بيانيش. 

 يبــا منذ الق   قزاء اســتمرام الحوا خ ح ه او، القر األزم ، بما  ذ كل  قال  اليام  ذ الهواء،   -   83
ــ حش  ذ اتساه  ــوتيش  األســـــــ ــتقدام القيا ل الدخانيش  الصـــــــ القر األزم ،  إلقاء الحسامة.   ل  ا خ م  ت    اســـــــ

الحوا خ يما  من يؤ ي قله تصـــــعيد تترتب ح ي  حوااب  خيمش.  ح ه غرام كل ، م ى قال  المبـــــيَّرام نحو  
 تموز/يولي  قله زيا ة  دة التوتر  زيا ة خطر سوء التقدير  هد  ا ستقرام  الحذم.   2 قل كاميل المحري  ذ 

ــمولش بالتقرير األخير،   تزا، الحوا خ التذ تؤثر   مغم بعم ال - 84 ــ  الذي ارم ميذ الذترة المشــــــــ تحبــــــــ
ح ه  ريــش تيقــل القوة المؤاتــش ت ير الق  .  مم ــب بسهو  القوة المؤاتــش الراميــش قله توضــــــــــــــيو م اــام القرام  

ــتقلليش  (2022) 2650 ــأن اسـ ــ طاُم ال بيانيش  ذ   م  بشـ ــاحد البـ   ميام المع ش.    يزا، م  المهم من تبـ
المذاهيم غير الدقيقش  من تيشـــــــــــــر  هم   يش المع ش  ذ م ســـــــــــــا  المستمعام المح يش، بما  ذ كل   ريتها  ذ  

 التيقل، سواء مو السيل ال بيانذ م  بصومة مبتق ش.

و، القوة قله القر األزم  بالقر  م  الموااو التذ  مم ب  تدخل البــــــ طام ال بيانيش لتيبــــــير  صــــــ  - 85
 ضــــــــــــــعــت  يهــا  ــا يــام  غير كلــ  البيه التحتيــش ح ه مقرلــش م  القر األزم .  مبرم تــأبيــد التزام السيل  
ــو، القوة المؤاتش قله جميو المياا  التذ تط بها المع ش،  ضــــر مة قيام الحاومش ال بيانيش   ــير  صــ ال بيانذ  تيبــ

، (2022)  2650م  القرام    16ايو  ح ه  ركـش القوة المؤاتـش.  كمـا محيـد  تـأبيـُده  ذ الذقرة  بـالتحقي   ذ مي  
م  األهميــش بماــان لتيذيــذ الو يــش ]بذــالــش[ ”ا  ترام التــام لحريــش القوة المؤاتــش  ذ التيقــل  ذ جميو حم يــاتهــا  

 مؤاتش قله القر األزم  باامل مجزار   حدم قحااتهما“.  صو، القوة ال

 محر  ح  ا قذ المـالغ قزاء قيـام م را  بـإال  ملعـا  نـاميـش  ذ اتسـاه اـاررام ه ياولتر تـابعـش ل قوة  - 86
ــراري ذ  توجي    ــبتي  بالقر  م   قل الرمايش  ذ  ير حامص،  ضــــــــــل ح  قيام جيل الد اإل انســــــــ  ذ مياســــــــ

و م را  القوة.  مم ب بالسهو  التذ تبذلها المع ش لضـمان مشـامكش مب ر انتظاما  ذ معالسش  األسـ حش  ال يزم نح
المبــــارل الم يرة ل ق  ، بما  ذ كل  مو الطر ي .  يقو التزام ح ه الطر ي  بضــــمان ســــلمش م را  القوة المؤاتش  

  محاسمش م   يهاجمون  ذظش البلم.

سا، السوي ال بيانذ م  ابل الطاررام  المبــيَّرام انســراري يش مدحاة    تزا، ا نتهابام المبــتمرة ل م - 87
م  ياة البـاان   (2006) 1701ل ق   المالغ.  عم يام التح ي  هذه تشـا ِّل انتهابا ل قرام    ل بـيا ة ال بيانيش  ت د 

ــداقيش القوة ــيا ة ال بيانيش.  م حو  اومش   ال بيانيي   تقوة مصــــــــــ المؤاتش.  مبرم ق انتذ لسميو انتهابام البــــــــــ
 قسراريل مرة مخرى قله  اإل كل حم يام التح ي   و  انا يم ال بيانذ.

https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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قن ا  تل، المبـــــــتمر لشـــــــما، اريش الغسر  لميطقش مسا مة لها شـــــــما، القر األزم ،  ضـــــــل ح   - 88
 يسب من   (2006) 1701 اإل انسـراري يش، تشـال انتهابا مبـتمرا ل قرام  األحما، التذ تقوم  ها هيا  اوام الد

 (2006)  1701تتواإل.  م ــ  البــــــــــــــ طــام انســــــــــــــراري يــش مرة مخرى ح ه الو ــاء بــالتزامهــا بموجــب القرام  
 با نبحا  م  شما، الغسر  م  الميطقش المتاخمش لها شما، القر األزم .

ب م د. لذا، مناشـد البـ طام ال بيانيش   - 89 لقد انقضـت سـيتان ح ه انذسام مر أ  ير م م    ن من يحاسـ 
ــذاف.  ح ه ــامل  شـ غرام    بأن تقوم بال القطوام اللزمش لتذليل العيمام التذ تعو  اختتام تحقي  محايد  شـ

ــتمابام  ــ يم  حدم ق راز تقدم  ذ التحقي   ذ اشــــ ــيش التذ لم تحل بعد  المتع قش بقتل لقمان ســــ كل ،  إن القضــــ
الطيونـش يمع ـان ح ه الق  .  مبرم  حوتذ البرلمـان قله التعسيـل  ذ السهو  الراميـش قله احتمـا  تشــــــــــــــريعـام  

 متماشيش مو المعايير الد ليش تعزز استقلليش القضاء.

م حو الحاومش ال بيانيش قله التقيد ببـــــــياســـــــتها المتم  ش  ذ اليأي باليذا، بما يتذ  مو قحلن بعبدا     - 90
،  م حو جميو األ زا  ال بيانيش  المواايي  ال بيانيي  قله ال إل ح  المشـــــامكش  ذ اليزاإل البـــــومي  2012لعام 

ل المقــات ي   نقــل العتــ  ا  الحرلذ حبر  ــد   لبيــان مو السمهوميــش  غيره م  اليزاحــام  ذ الميطقــش.  م يُ  تيقــق
 .(2006) 1701العرليش البوميش  ذ انتها ن ل قرام 

 يبـا منذ الق   قزاء ا  تياجام اننبـانيش المتزايدة  ذ لبيان. قن  ضـو اليا  العا يي  يز ا  سـوءاي  - 91
،  اآلن،  ذ تذشــــذ ال وليرا.  تهد  19-قك تتقمر البل   ذ ا نهيام ا اتصــــا ي  المالذ  كو يديوما بعد يوم  

ــا ـيش التذ اـا، ممـدهـا  ذ لبـيان ـ د و مزـيد م  الـيا  قله الذقر  انعـدام األم  الغـذارذ.   هـذه األزمـش ا اتصــــــــــــ
 تحديام المتزايدة التذ يواجهها يزا، الدحم المبــتمر م  مستمو المانحي  الد ليي  ل مبــاحدة  ذ التصــدي ل   

 الباان  ذ لبيان  يويا.

قنيذ ما دم كرم الضـيا ش  ال رم المبـتمري  ال ذي  ما  رو لبيان يقدمهما قله محدا  كبيرة م  اللج ي    - 92
ح ه مدى حقو ،  مشـــــار السهام المانحش ح ه  حمها المبـــــتمر.  مو مل و من األزمش ا اتصـــــا يش الحا ة  

ح ه  ياة المواايي  ال بيانيي   اللج ي  ح ه  د ســــواء،  م  األهميش بماان انبقاء ح ه اســــتسابش    لها تأثير
م  السهام المانحش تتياســب  المبــؤ ليش التذ يتحم ها لبيان لضــمان حدم تق ص مبــا ش الحمايش مب ر  أب ر. 

 عو ة اآلميش  ال ريمش  الطوايش   مغم مواصــــــ ش األمم المتحدة  شــــــركارها العمل ح ه تهي ش الظر ف الملرمش ل
 للج ي ،   يزا، م  الضر مي ا ترام انجراءام القانونيش الواجمش  مبدم حدم ار  اللج ي   كرامتهم.

 يؤكـد تزاـيد الذقر  ي   ج ذ   بــــــــــــــطي   ا  تسـاجـام الما ـذش ح ه الحـاجـش قله تو ير تموـيل كـاف   - 93
الد لذ ح ه ت  ي  جهو ه لدحم الوكالش  ته تبــــــــــتطيو مواصــــــــــ ش     يما  التيبؤ ب  لأل نر ا.  م   المستمو

 تقديم القدمام األساسيش  المباحدة الطامرش  كذالش  مايش م سا   ج ذ   بطي .

 مم ب بالزيا ة  ذ حد  اليبــاء الميتشــرام  ذ القوة المؤاتش،  هذ تبــهم  ذ زيا ة انتشــام  مشــامكش  - 94
م  تبـــر إل التقدم نحو تحقي  األهداف السيبـــانيش المحد ة  ذ اســـتراتيسيش  اليبـــاء اليظاميام  ذ حم يام البـــل

 .2028-2018الت ا ؤ  ي  السيبي   ذ صذوف األ را  اليظاميي  ل ذترة 

 محر  ح  امتيانذ لسميو الب دان المبـاهمش بأ را  حبـاريي   معدام ل قوة المؤاتش  لذري  المراابي   - 95
 ذ لبيان  مشسعها ح ه زيا ة حد  اليباء  ذ صذوف األ را  العباريي   ذ القوة المؤاتش.  محر  ح  تقديري  

اتبهاو  ل واء آم لد   سـام  سـاييا، لميبـقش األمم المتحدة القاصـش لشـؤ ن لبيان يوانا  ر نيتبـاا  لمواذذ م
مريا بعـ ش القوة المؤاـتش  اـاـرد اوتهـا،  األ را  المـدنيي   العبــــــــــــــاريي  العـام ي   ذ القوة المؤاـتش تحـت قـيا ـت و 

   محضاء  ري  األمم المتحدة القطري.
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Annex I* 
 

  Restriction of the freedom of access and movement of the 

United Nations Interim Force in Lebanon from 21 June to 

2 November 2022 
 

 

1. In paragraph 16 of resolution 2650 (2022), the Security Council urged the 

parties to ensure the freedom of movement of the United Nations  Interim Force in 

Lebanon (UNIFIL) in all its operations including access to all parts of the Blue Line 

are fully respected and unimpeded. It also called on the Government of Lebanon to 

facilitate prompt and full access to sites requested by the Mission for the purpose of 

swift investigations, including several Green Without Borders sites, the tunnels 

crossing the Blue Line (as reported in my S/2019/237), and the aforementioned firing 

ranges, in line with resolution 1701 (2006), while respecting Lebanese sovereignty.  

2. During the reporting period, UNIFIL conducted an average of 6,401 monthly 

patrols during the day and night, of which 2,683 (41.9 per cent) were foot patrols. The 

Mission conducted an average of 2,157 patrols each month along the Blue Line, both 

by vehicle and on foot (48 and 52 per cent, respectively). In addition, the Mission 

conducted an average of 64 helicopter patrols, 928 inspection activities, including the 

conduct of temporary and permanent checkpoints, and counter rocket launching 

operations each month. While the freedom of movement of UNIFIL was respected in 

most cases, the Mission continued to experience some restrictions, mostly verbal 

threats, as detailed below. 

3. The Lebanese Armed Forces continued to object to some patrol routes proposed 

by UNIFIL to expand its presence outside main routes and municipal centres on the 

grounds that they were either private roads or areas of strategic importance to the 

Lebanese Armed Forces. UNIFIL has consistently followed up on reported incidents 

with the appropriate authorities. It continuously engages with the Lebanese Armed 

Forces to secure freedom of movement and unrestricted access to all areas within its 

area of operations. 

4. After an increase in the number of incidents impacting UNIFIL’s freedom of 

movement in December 2021, UNIFIL experienced a decrease in such incidents from 

July 2022, except for a temporary increase in incidents in the first two weeks of 

September. Individuals shouted and made unfriendly gestures at UNIFIL patrols on 

at least 25 occasions. Stones were thrown at UNIFIL patrols on 13 occasions. Where 

verbal aggression or gesticulation was accompanied by damage to UNIFIL property 

or impacted the conduct of a patrol, the incidents are noted in this annex.  

 

Access to all locations of interest 
 

5. In October, UNIFIL regained access to the part of the Blue Line that had been 

temporarily restricted by containers or prefabricated buildings. UNIFIL is yet to gain 

access to several other sites of interest, including the firing r anges observed by the 

Mission’s air reconnaissance patrols, as well as a number of Green without Borders 

sites close to the Blue Line. Repeated formal requests have been made to the Lebanese 

Armed Forces. Access to those locations is required both in connection with 

investigations and as part of the Mission’s daily monitoring of the Blue Line, as 

mandated under resolution 1701 (2006) and recalled in resolution 2650 (2022). 

 

 

 * Circulated in the language of submission only and without formal editing.  
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Freedom of Movement incidents 
 

6. On 21 June, several individuals, who had been observed crossing the Blue Line, 

entered a UNIFIL observation tower in Shab’a (Sector East). One of the individuals 

seized a cell phone from one of the peacekeepers but handed it back after having 

looked through the photos on the phone. 

7. On 22 June, an individual in civilian clothes exited a building and shouted at 

Observer Group Lebanon personnel in near Ayta al-Sha‘b (Sector West). The 

individual also spoke on a handheld radio. Following this, the patrol le ft the location. 

UNIFIL contacted the local mayor about the incident. The mayor asked for the exact 

location of the incident in order to address the matter.  

8. On 24 June, an Observer Group Lebanon patrol observed a new iron chain across 

a dirt road near Majidiyah (Sector East), blocking access to a site where four 

individuals in civilian clothes were observed setting up a camp. Another UNIFIL 

patrol was sent to the area to monitor the situation. As they arrived at the site, six 

individuals with two motorbikes started gesticulating and urging the patrol to leave 

the area. When the patrol drove away, the individuals followed them on a motorbike. 

Following a UNIFIL request, the Lebanese Armed Forces sent personnel to the area. 

Subsequently, UNIFIL and the Lebanese Armed Forces have patrolled the road along 

which the camp is located on a daily basis.  

9. On 20 July, a UNIFIL patrol team, while waiting for the Lebanese Armed Forces 

at a “meet up” point in Bayt Yahun (Sector West) in order to conduct a joint patrol , 

was surrounded by around ten individuals in civilian clothes, with five vehicles, who 

asked the patrol to leave the area. Some of the individuals were agitated and hit the 

patrol vehicles with their hands. Shortly thereafter, the Lebanese Armed Forces 

arrived, and UNIFIL and the Lebanese Armed Forces initiated their planned patrol.  

10. On 9 August, an individual in civilian clothes approached a checkpoint which 

had been set up by the Lebanese Armed Forces and UNIFIL in the vicinity of Dayr 

Qanun (Sector West). The individual requested the Lebanese Armed Forces and 

UNIFIL peacekeepers to move their vehicles. After doing so, and after the Lebanese 

Armed Forces had left the location, the same individual again approached the UNIFIL 

peacekeepers and, with gestures and verbal aggression, told them to leave the area. 

The UNIFIL patrol left the area.  

11. On 22 August, a UNIFIL patrol which was dispatched to locate the suspected 

launch site of suspected mortar fire (detailed in paragraph 2 in the body of this report ) 

encountered six individuals, three of whom carried assault rifles, who gestured to the 

patrol to leave the area. Two concrete buildings, one with antenna on the roof, were 

also observed at the location amidst heavy vegetation. Another UNIFIL patrol 

dispatched in connection with the same suspected mortar firing visited the suspected 

impact point, in coordination with the Lebanese Armed Forces, but no remnants of a 

mortar round were found. A UNIFIL visit to the suspected launch site is pending 

facilitation by the Lebanese Armed Forces. 

12. On 23 August, a UNIFIL vehicle patrol was stopped by three individuals in 

civilian clothes in the vicinity of Shab’a (Sector East). The individuals approached 

the UNIFIL patrol, made threatening hand gestures and told the  patrol to leave the 

location and not to come to this area again. Following this, the peacekeepers bypassed 

the location and continued their patrol.  

13. On 3 September, a UNIFIL patrol encountered six individuals in civilian clothes 

in the vicinity of Hanin (Sector West). One of the individuals threw a stone towards 

one of the UNIFIL vehicles, breaking a rear window of the vehicle, without causing 

any injury to UNIFIL personnel. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces.  
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14. On 7 September, six individuals in civilian clothes blocked the road of a UNIFIL 

patrol in Rumaysh (Sector West) by placing stones across the road. The individuals, 

who behaved in a calm manner, demanded the presence of the Lebanese Armed 

Forces. Subsequently, the Lebanese Armed Forces arrived, and the individuals cleared 

the road and allowed the peacekeepers to proceed.  

15. On 13 September, 12 individuals in civilian clothes stopped an Observer Group 

Lebanon patrol near a Green Without Borders site in Ayta al-Sha‘b. The patrol 

informed the individuals about their mandate and mission. The individuals responded 

that they were familiar with the mandate and the difference between Observer Group 

Lebanon and UNIFIL. They added that, while they had allowed Observer Group 

Lebanon to pass the area in the past, they had now been instructed to stop all United 

Nations vehicles not escorted by the Lebanese Armed Forces. Following this, the 

peacekeepers bypassed the area and continued their patrol, as planned.  

16. On 17 September, an Observer Group Lebanon foot patrol was stopped by three 

individuals in civilian clothes, exiting a container in Al Naqoura (Sector West). The 

individuals informed the patrol that they had been instructed to not let anybody pass 

through the location. The Observer Group Lebanon personnel then left the location 

and continued its patrol. 

17. On 24 September, two individuals blocked the road of Observer Group Lebanon 

patrol by placing their vehicle across the road in the vicinity of Aytarun (Sector East). 

The individuals also made unfriendly gestures towards the patrol. The patrol was able 

to drive around the vehicle and continue its movement.  

18. On 26 September, six individuals in civilian clothes with two vehicles and two 

motorcycles tried to block a UNIFIL Military Police vehicle in the vicinity of As 

Sultaniyah (Sector West). The UNIFIL team was waiting for the arrival of a joint 

UNIFIL-Lebanese Armed Forces patrol. The UNIFIL personnel managed to avoid the 

obstruction and left the area. 

19. On 29 September, a UNIFIL air reconnaissance patrol observed three 

individuals in civilian clothes outside a building near the firing ranges in Dayr Amis 

(Sector West). When the patrol flew near the building, the individuals launched what 

appeared to be fireworks towards the UNIFIL helicopter. There was no impact with 

the helicopter, but the air reconnaissance patrol left the area. UNIFIL formally 

protested the incidents in a letter to the Lebanese Armed Forces Commander.  

20. On 3 October, a UNIFIL air reconnaissance patrol observed two individuals in 

civilian clothes outside a building in the vicinity of the firing range in Dayr Amis 

(Sector West). When the UNIFIL helicopter flew near the building, the crew detected 

smoke under and in front of the UNIFIL helicopter, resembling smoke from a  flare. 

No damage to the UNIFIL helicopter was reported. Subsequently, the air patrol left 

the area. UNIFIL formally protested the incidents in a letter to the Lebanese Armed 

Forces Commander. 

21. On 18 October, three individuals exiting a container near Ramiyah (Sector West) 

shouted aggressively at an Observer Group Lebanon team moving on foot towards a 

Blue Line barrel that they could not approach the barrel unless they were escorted by 

the Lebanese Armed Forces. The patrol members perceived the attitude of the 

individuals as aggressive and left the area. The following day, however, a UNIFIL 

patrol accompanied by the Lebanese Armed Forces visited the Blue Line barrel 

without incident. 

22. On 22 October, a UNIFIL patrol observed approximately nine individua ls in the 

vicinity of Al Jibbayn (Sector West). Three of them threw five stones towards the 
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patrol vehicles. One stone hit and damaged the left rear window of the patrol’s first 

vehicle with no injuries to any UN personnel. The patrol returned to its base.  

23. On 28 October, an Observer Group Lebanon foot patrol in the vicinity of 

Ramyah (Sector West) was approached by three individuals who had come out of a 

nearby Green without Borders container. They told the patrol that they could not visit 

the Blue Line at location B30 without a Lebanese Armed Forces escort. The Observer 

Group Lebanon personnel informed the individuals that they do not conduct patrols 

together with the Lebanese Armed Forces. However, the individuals insisted that 

United Nations personnel visiting B30 must be accompanied by the Lebanese Armed 

Forces. Following this, the Observer Group Lebanon personnel left the area. The 

Lebanese Armed Forces was informed.  
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Annex II 
 

  Implementation of the arms embargo 
 

 

1. In paragraph 22 of its resolution 2650 (2022), the Security Council recalled 

paragraph 15 of resolution 1701 (2006), according to which all States shall take the 

necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using flag 

vessels or aircraft, the sale or supply of arms and related materiel to any entity or 

individual in Lebanon other than those authorized by the Government of Lebanon or 

the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). The United Nations 

continued to engage with Member States on allegations of weapons transfers and 

efforts to address such violations of resolution 1701 (2006). 

2. Paragraph 15 of resolution 1701 (2006) stipulates that all States shall take the 

necessary measures to prevent, inter alia, the sale or supply to any entity or indivi dual 

in Lebanon of arms and related material of all types. During the reporting period, no 

new information was shared with the Secretariat in this regard.  

3. The United Nations remains committed to supporting overall compliance by the 

parties with resolution 1701 (2006) in all its provisions and to advancing its 

implementation. This applies to the implementation of the arms embargo under 

paragraph 15 of resolution 1701 (2006) and any decision that would be adopted by 

the Security Council in this regard. I look forward to continued dialogue with the 

Council and its members on furthering our joint goal of the full implementation of 

resolution 1701 (2006). 
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