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 تشذذذذذذذذذا/ن ال ذ       3خالل الفتاة من    ( 2006)   1701تنفيذ  راا  مجلس األمن    
  2023شب ط فباايا    20إلى   2022 وفمبا  

   
 تقا/ا األمين الع م  

  
 مقدمة  - أوال  

تيمام المألي صــــــــد     (2006)  1701يتضــــــــمت ريا التيمام ايال مت فــــــــتمل لتألمالي  ما  م    األمت  - 1
مم  المتع ية بأحكتم اليما   (ا بمت يشــما األS/2022/858)  2022اشــمات النت/نو/مبم م   15الســت، ا المخ    

.  لم ياحَمز أي اـيدم  (2006) 1701.  لم يألـمِّذي الرمـبتب بعـدا لـتمـا التهامـتاومـت بمماـ  اليما   (2022) 2650
 ائم إلطلق الألت  ،الت ل ألتب  إسمائالا./حم التمصا إلى   ف د

  
 ( 2006)  1701تنفي  القاا    -   ث  ي   

 ف  لبن ن المؤرتةاألمم المتحدة الح لة ف  منطقة عملي ت روة  -ألف  
ثلثة آخم ب عألدمت اعمضـــــــ   تب ة لت/مب األ لوديســـــــم ما  اتا أحد حممة الســـــــلم  اام   14بن  - 2

خـت   مألريـة العم  ـتأا أثألـت    ااـتبعـة ليمة األمم المتحـدة المخ تـة بن ل ألـتب )اليمة المخ تـة( لو مم بن العـت   ـة
األي وت بتا ته مرت   بال  الحمامي الد لن بن ،الم أ.  ســـــــت و المســـــــخ لمب ال  ألت/المب إلى إدا/ة الو مم   دمما  

بن حكممة اصـــــــــما   ل يمة المخ تة لا مت  ئ   المز ا مشـــــــــتملة ا أامى زات ًة  ممأعيتب الواعتزاوم.  بن  
  لـت/مب األ لو  16العمـتد امزا  عمبا  للـف بن    ا  ـتئـد ال  ا ال  ألـت/ن  ا/ الـ  م يـتان  ةاال  ألـت/ ـ  األعمـتل

ــت  م    الألمابا بن  ــت  بد مت أعضـــــ  ما  لت/مب األ لوديســـــــم  16ديســـــــم م.  أامى زات ًة ل يمة المخ تة أيضـــــ
لـت/مب األ لوديســــــــــــــم م.    19مم ا  ســــــــــــــ  ما بن    ا زام اـلدبـتو المطألن بن حكممـة اصــــــــــــــما  األعمـتل ثم

لت/مب األ لوديســــــم ما أعمب  عدة د ل أعضــــــت    15 بتإلضــــــتبة إلى ال  تب الصــــــتد  عت م    األمت بن 
 اعتزاوت.  دم أيضت عت إدا/توت ل و مم   

 لـت/مب الـنت/نو 9تب احق ـيتأ مألمصـــــــــــــــ ة بن الحـتد .  بن   بتح لـا مت األمم المتحـدة  أيملأـلدا  ل أـل - 3
القمض ع ى أحد    يألتيما أصـد  الألتئ  العتم العسـكمي ال  ألت/ن صـكمت ااوتم بن ح  سـمعة مشـتم. ،وم.  ألين
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لسـتة اخخمات.   د أحتل الألتئ  العتم العسـكمي م ف اليضـ ة  بن ح  االمشـتم. ،وما  صـد أ ميلماأ امف    
 لعسكمي األ ل الستكمتل التحيال .إلى  تضن التحيال  ا

 بن أعيتب الحتد ا /شـــــــمأ بعض  ســـــــتئا اإلعلم المح  ة أخمت ا  الم صـــــــح حة امالد بأب حممة   - 4
يالت بتل  ا ال  ألت/ن. أب يكم/ما ممابَ   مر مب مألومالسـلم  الم مسـمم ل لوم بأب يماد ا بن مم ا الحتد   بأ/. 

يمة المخ تة ما  ســـــــتئا اإلعلم المح  ة  الد ل ة  أصـــــــد أ  لتصـــــــح ح ريه التصـــــــم اأ الما مطةا امتع   ال
 ع ى  الية المعنة.ا،تا  مت لا للف التأكالَد ، ت/تأ  فت ل  بن ميت،لأ إعلم ةا   

ا    31 بن  ســـــــــتلتالت مترتبيتالت مخ ختالت   - 5 لت/مب النت/نويألتيم مماوتالت إلى  ئ   م    األمت  إلنِّ
(S/2023/74  ا أعمب الممنـا الـدائم إلســــــــــــــمائالـا لـدى األمم المتحـدة عت)”  بـتل  الي   إزا  الحـتلـة بن األمب

اليمة المخ تة لت/  محطَّ خرتبتأ  ”.  للم أب “.. اليمة المخ تة. ل ألتبا  بتألخص االعتدا اأ المســــــتممة ع ى
وتية األمم إلى الحتد  المأســـــــــــت ي اليي   ا بن  ..  أدى ريا التحماض بن /. مخاِّذ ة ل مشـــــــــــتعم  احماض

 .“2022كت/مب األ لوديسم م   14

حـد د ال اســــــــــــــتممأ التماماأ ع ى طمل الأط األز قا بعـد أب خـمَّ  حـداوـت لمتمة  االهة عـي  إـ تمـة  - 6
(.  الحم   39ا الميمة  S/2022/858)ا/مم    2022اشمات األ لوأكتمبم   27محماة ،الت إسمائالا  ل ألتب بن  ال

ســير    اليمة المخ تة  ألت،ا مضــال ة أط يوت ا ا الدبتو اإلســمائال ن  دا ع ى مت زعم أ/. أ/شــرة مشــ مرةا   د
اشـمات  6بن   ة فـمتل الأط األز ق بن أ با مألتسـمتأا بتليمب مت مت  ب المأو  عالتم ب ا ف اليألت،ا المضـال 

فـــــــــــمعت  بتليمب مت      ا)ام عوت بن اليرتو الامبن(  لت/مب األ لوديســـــــــــم م 18بن   الضـــــــــــوالمة  النت/نو/مبم م
 )اليرتو الشم ن(.  اشمات النت/نو/مبم م 26   9 بن

ــاتل - 7 ــمتأا   ا التمام بعد أفـــ ــمائال ن    بن عدة مألتســـ ــة التن  تم ،وت ا ا الدبتو اإلســـ ال ألت   الوألدســـ
ــ ت/ة الد  اة التن ييمم ،وت ا ا الدبتو اإلســــــمائال ن ل ألته التحت ة.  بتليمب مت الأط األز قا بمت بن للف الصــــ

ب أبماد 19   18 ادخ   اليمة المخ تة ،الت الرمبالت بن    مت لت/مب النت/نويألتيم بتليمب مت سـمداا حال  صـمَّ
ــ حتوم بتا ته أبماد   ال  ا ــمائال ن بن مت ال  ألت/ن أســـــ لت/مب النت/نويألتيم بعد أب ااتالَه   19ا ا الدبتو اإلســـــ
،ي او حمِّت ة اتبعة ل  ا الدبتو اإلســــــــــــمائال ن فــــــــــــمتل الأط األز ق.  ادخ   اليمة المخ تة أيضــــــــــــت ،الت  الأط  

ــا   24     23الرمبالت يممن  إزالة الارت  الألمتان التن  بأفـــاتللت/مب النت/نويألتيم بتليمب مت مملمت ف مت يتصـ
ب أبماد ا ا الدبتو اإلسـمائال ن  ال  ا ال  ألت/ن أسـ حتوم /حم بعضـوم    تم ،وت ا ا الدبتو اإلسـمائال ن.  صـمَّ

ا ما  لأل اضــــــن  تم ،وت ا ا    فــــــاتللت/مب األ لوديســــــم ما بعد أ 14   6الأط األز ق بن  بعضــــــت ع م
  ألت/ ة بتليمب مت عديسة )اليرتو الشم ن(.ل “مألرية محم ة”الدبتو اإلسمائال ن بن 

لت/مب األ لوديسم م بتليمب مت   15 بتح  اليمة المخ تة احق يت ايأل ت بن حتد   ف  بتلح ت ة بن  - 8
عالتت الشـــــــع  )اليرتو الامبن(ا  اليي أبالَد بأ/. ألح  أضـــــــما ا بمملمة مد/ ة إســـــــمائال  ة.  بتح  اليمة المخ تة  

ــت احق يت بن إطلقل   ــتم. ب. لألالماب الوت ب بتليمب مت زبيالت )اليرتو الامبن( بنأيضـــــــ ــمت وب مايم.   6 مشـــــــ فـــــــ
ا/رمى ع ى إطلق /الماب   2022آبوأ ســــــر     22 اختتم  اليمة المخ تة احق يوت التيألن بن حتد    ا بن 

  ا( S/2022/858  الم ممتفــمة  حما أســ حة /ت اة  الم مأل ب ،وت بتليمب مت فــمعت )اليرتو الشــم ن( )ا/مم
  أط ع  الرمبالت ع ى /تتئج احق يوت.

األمب الأط األز قا   T  اصـــــا ا ا الدبتو اإلســـــمائال ن ،ألت  ادا ه الأمســـــت/ن ع ى فـــــكا حم    - 9
ا  S/2022/858   ا  7ا الميمة  S/2022/556مت فــــــــــــــ ممن إلى حألالتــــت  مت ز عالــــ  إلى ،الما/الــــ  )ا/مم  
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 ال يهال خت      الال ممتما  11,2  مســتبة إلى Tال دا  الأمســت/ن ع ى فــكا حم     امتداد(.   د  صــا  5 الميمة
 ”المألتط  المحم ة“ ال  ألت/ ة.

الِّد حدينت بتليمب مت فـمعتا  أبالَد بأ/.  12 بن  - 10 لت/مب األ لوديسـم ما الحم  اليمة المخ تة سـ تات فـا
ل أـلت/نا ما ااتـ تز اه  مأـل. األمب الأط األز ق.  ـ د أ، اـ  اليمة المخ ـتة ال  ا ال  أـلت/ن   ضل ايعمد لمـتـلف أ  
  ط    ااأتل خرماأ لمعتل ت..،ويا اال/توتت 

 ( 2006)   1701  اصــــــــــــــا ا ا اـلدـبتو اإلســــــــــــــمائال ن خمق الم ـتل ال مي ال  أـلت/ن بن ا/تـوتت ل يما    - 11
ا/توتكت    182ة المخ تة فمت وب مايما س    اليم   20اشمات النت/نو/مبم م إلى    3 ل س تدة ال  ألت/ ة. بمن المتمة مت 

د تئ .  اســـتاعم   طتئماأ مســـالَّمة بن /حم   8  ســـتعتأ     206ل م تل ال ميا ،   م ممو ســـتعتأ التح ال  بالوت 
بن المــتئــة مت ا ــف اال/توــتكــتأ.  احت ــ  اليمة المخ تــة ع ى ام ا اال/توــتكــتأ ال ماــة لــدى ا ا الــدبــتو    73

مب األ لوديســم ما أ،   ا ا الدبتو اإلســمائال ن اليمة المخ تة أ/.  لت/   20اإلســمائال ن  حنت. ع ى   موت بم ا.  بن 
ــالَّمة ”  ــيط طتئمة مســــ ــمائالا.  بن  “ أســــ ــمَّ  ال  ا ال  ألت/ن ع ى   13اع م مت ل ألتب إلى إســــ لت/مب النت/نويألتيما صــــ

ــا االاتمتعن أ/.   ــتئا التماصـــــ أثألت  امت ا د  اة ل   ا بأصـــــــمال أحد اال/توتكتأ بن أطما  ، دة حمال ”  ســـــ
المألرية الميلم ة  ح ي  بمق    ادي حألالتا اختم   طتئمة مســـــــــالَّمة اتبعة ل عد  اإلســـــــــمائال ن األاما  ال  ألت/ ة بن   

 .الت الحتدث  أيت مت .  لم اعتيت اليمة المخ تة “ الد  اةا بمتح األبماد الألت  ع الوت 

ــمت وب مايما  صــــــدأ اليمة المخ   20اشــــــمات النت/نو/مبم م إلى  3 بن المتمة مت   - 12 ا/توتكت  381 تة  فــــ
ا/توـتكـت مت   ـا  عـتة مـتفــــــــــــــ ـة   268،ماـت مت   ـا مـد/الالت ل ألـت/الالت ع م ا األمب الأط األز قا بمـت بن للـف  

 مها عالت  ا/توتكتب مت   ا أفــــأتال بتليمب مت ، م فــــعال  اليمامة مت ، الدا )اليرتو الشــــم ن(.  ع م أبماد 
ديســـم م أثألت   صـــد األفـــاتل التموالدية التن لتب  ولت/مب األ ل  13    6مت ال  ا ال  ألت/ن الأط األز ق بن 

لت/مب النت/نويألتيم بن   19ا ا الدبتو اإلســــــــمائال ن ييمم ،وت األمب الأط األز ق بتليمب مت عديســــــــةا  بن 
كمم فمبت )اليرتو   فمعت.  ع م أبماد مت ا ا الدبتو اإلسمائال ن الأط األز ق أثألت  ف تموم ،د  اة بتليمب مت

لت/مب النت/نويألتيما أ،   ا ا الدبتو اإلســــــــــمائال ن اليمة   30مات النت/نو/مبم م.  بن اشــــــــــ 20الشــــــــــم ن( بن 
ــت  د ع م   فـــمتل. بتليمب مت ع مت الشـــع  )اليرتو الامبن(.   الأط األز ق مت األمب. إلىالمخ تة بأب فـــأصـ

المعألن.   الشــــــــــــــأص  ع ى  القمض  أليى  ــأ/ـــــــ.  بـــــ المخ تـــــــة  اليمة  ال  ألـــــــت/ن  ال  ا  أ،    الح ا   بن   ـــــــ  
اإلعلما    افـــــمت وب مايما أليى ال  ا ال  ألت/ن القمض ع ى فـــــأص لتب  د ع ما  بيت لتيت ام  ســـــتئ 5 ن ب

فــمت وب مايما  دم  اليمة المخ تة الدعم    13مت إســمائالا إلى ل ألتب بن مألرية لمملل )اليرتو الشــم ن(.  بن 
 ل  ألة الد ل ة ل ص ال  األحمم بن إعتدة ريا الشأص إلى إسمائالا.

ــمتل الأط األز ق     - 13 ــمائال ن احتلل  ماة الا م  المألرية المتتخمة لوت فـــــ ــا ا ا الدبتو اإلســـــ  اصـــــ
م بن عــتم  (2006)  1701ا/توــتكــت ل يما     2011.  بالألمــت  ح ــ  الحكممــة ال  ألــت/ ــة بميتم  اليمة المخ تــة الميــدِّ

.  لت ســالم ا/ســحتب ا ا  الدبتو اإلســمائال ن مت المألرية المحت ةا ب ب حكممة إســمائالا لم امدِّ ع ى الميتم  بعدا
( ع ى الم م  8ا الميمة S/2022/858  اصـــــــا الميت لمب اإلســـــــمائال المب األفـــــــاتل بن المألرية المحت ة )ا/مم  

الدبتو اإلســـــــمائال ن   ف ام ا أفـــــــاتل ال ألت .  بن بعض الحتالأا أابم    ط   اليمة المخ تة إلى ا ا   مت
ــ كوت د  اتأ اليمة المخ تةا ممت أعتق حماة األيا المعنة.   كم تأ ل المة مت الحرتم  الصــــــــأم  ع ى طما  اســــــ

  احت   اليمة المخ تة ع ى ريه الحماد  لدى ا ا الدبتو اإلسمائال ن.

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2022/858
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ــتعدة بن إبيت  المألرية   - 14 ــ حالت   ل مســــ الما عة ،الت الأط األز ق  /وم ال  رت/ن ختل ة مت األبماد المســــ
 الم المــأل ب ،وم  مت األعتــدة  األســــــــــــــ حــة  الم المــأل ب ،وــتا احتممــ  اليمة المخ تــةا بــتلتألســــــــــــــال  المثال   

ــ    16ال  ا ال  ألت/نا بمت عدده  ما عم  ة لمكتبحة   298/يرة امت ا مخ تة    111/يرة امت ا دائمة  بــــــــــــــــ
لصــما ا ا لمتمســرالت فــوماالت.  الحم  اليمة  امد أســ حة  الم مأل ب ،وت بن مألرية عم  تاوت بن  إطلق ا

مألتسـمةا  مسـدسـتأ بن   11مألتسـمتأا  بألتدق ر مم ة بن   3 مألتسـمةا بمت بن للف  فـتفـتأ خة مة بن 320
ــ حة  الم محددة بن 4 ــمتأا  أسـ ــالد بن  مألتسـ ــ حة صـ ــ تالتا  أسـ ــمتأ.  عاماذت معمم ا 310مألتسـ ــ حة  مألتسـ ألسـ

ــتفـــــتأ الأة مة الملحَ  الو مم ة الميلم ة أعلها بمت بن مةا بن م تديت الممتية  الم المأل ب  للف ام ا المفـــ
( بن زبيالت  ديم عـــتمص )كلرمـــت بن  10  ا الميمةS/2022/858    10 ا الميمةS/2022/556،وـــت )ا/مم  

 بن اليرتو الشم ن(. اليألرمة  بم ب )كلرمتبن     االيرتو الامبن(

حتبم  اليمة المخ تة ع ى لنتبة عتل ة بن عم  تاوت  ع ى  ضـــــــم  ا (2022)  2650عمل بتليما      - 15
د  اة  اكمة أ  اماة   7  963أ/شـــــرة عم  تا ة لا فـــــوما مت ،الألوت   13  807 /مِّيأ بن المتمســـــط   امدرتا  

 اا ة.   اصـ   األمالي د  اتأ االسـترلو ال مي بمق المألتط  التن يصـع   صـمل الد  اتأ ال ماة إلالوتا   أ 
ــن الم مثة بتلمتم ماأ مت مأ متأ الحمب ــةا  المديتبا  األ اضـ ــتدة    مألوت الممت كتأ الأتصـ أ  بتأللاتم المضـ

بن المتئة مت األ/شرة العم  تا ة   6لألبماد.  فت ل  اممأة  احدة ع ى األ ا مت أبماد حمظ السلم ف مت /س ت.  
 ل يمة المخ تة.

بيــــــد  ااوــــــ    - 16 الحــــــتالأا  معمم  بن  المخ تــــــة  اليمة  ا  األيــــــِّ حماــــــة  احتمام  عــــــدة  المد    م  المعنــــــة 
(ا   ا  2الميمة  ا/مم  . فمـتإلضـــــــــــــــتبـة إلى الو مم الممالـ  المـيلم  أعله بن العـت   ـة )*األ ل( الممب  )ا/مم

أاا م أبماد اليمة المخ ـتة اـلييت لـت/ما  بـيد  لـت/مب الـنت/نويأـلتيم.   21أخرم حـتد  بن اأـلتـات )اليرـتو الامبن( بن  
ــ حت  د  اة ع ى التماا عت ممل توم بعد أب أح بن تط  ،وم عدة مملمتأ  عدد مت األبمادا  لتب أحدرم مســـــ

رم  /مابي مملمة اليمة المخ تة  ممايترت ال ت/  ةا  أاخي مت حممة الســـلم رتامتب خ ماتب  اوتز  بمســـدو.  حا 
ــ كن محممل.  أ، ا  اليمة المخ تة ال  ا ال  ألت/ن اليي ادخا   اب  د  اة اليمة المخ تة إيِّتبت إلى  ــتل السـ ااصـ

فـــــــــمت وب مايما   6 تعداوت.  ط    اليمة المخ تة مت الســـــــــ رتأ ال  ألت/ ة أب اكما إاما  احيال  ســـــــــماا.  بن 
ــن   بتليمب مت ــمعة  اتل مملمة د  اة اتبعة ل يمة المخ تة بعصـــــ ــم ن(ا ضـــــــمب ســـــ ــالماتب )اليرتو الشـــــ ديم ســـــ

ــتـبتأ.   افــــــــــــــيـ  بح ـت ة أ  بيما ا م مملمـتأ اليمة المخ تـة  حرمما ـ/تـبياوـت الأ ةـ ة.  لم ي    عت   مو إصــــــــــــ
ــي  ،وت مما ا اليمة مماالت.  بن  بن ــمتأا   افـــ ــي  بيت   ة زاتا ة  12أ با مألتســـ ــمات النت/نو/مبم ما  افـــ اشـــ

مملمة متحملة اتبعة ل يمة المخ تة بن  ادي اال م )اليرتو الامبن( ممت أدى إلى إصـــــــــتبة أحد حممة الســـــــــلم  
 ب م   طة مة.

. ثلثة   2ألسـ حة بتا ته اليمة المخ تة. بمن     ع  عدة حماد  اصـما  ا - 17 لت/مب األ لوديسـم ما  اِّ
كت/مب   14 أبماد بملب  عســـــــــــكماة أســـــــــــ حتوم إلى د  اة ر  كمبتم بتليمب مت مالداب الممتية بن زبيالت.  بن

ب ا ا الدبتو اإلســــــمائال ن أســــــ حة /حم أبماد اتبعالت ل يمة المخ تة بتليمب مت عديســــــة   األ لوديســــــم ما صــــــمِّ
ب األدي مت ا ا الدبتو اإلســمائال ن مخفــم لاله  /حم   3ليرتو الشــم ن(.  بن )ا لت/مب األ لوديســم ما صــمِّ

ــم ن(.  بن   لت/مب النت/نويألتيما    27     25أبماد بن مم ا ل يمة المخ تة بتليمب مت عمب ال ماهة )اليرتو الشــــــــ
. بالوت أفـــأتال يما د ب ملب  مد/ ة أفـــعة لاله     ع  ثلثة حماد  بتليمب مت ســـمدا )اليرتو الشـــم ن(  اِّ

ب د  اتأ اليمة المخ تة.  بن   مي ــَ ــما  صـ ــعتو لاله     25خضـ ــتا الحم  اليمة المخ تة فـ لت/مب النت/نويألتيم أيضـ
 

م ،وت بيط. *   يعمَّم بتل اة التن  ادِّذ

https://undocs.org/ar/S/2022/556
https://undocs.org/ar/S/2022/858
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
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. إلى مم ا لألمم المتحدة بتليمب مت سـمداا  للف مت األمب الأط األز ق.  أ، ا  اليمة المخ تة   أخضـم مماَّ
 الرمبالت ،ويه الحماد .

مـتأ المتكم ة الميـدمـة إلى ال  ا ال  ألـت/نا لم اتح بعـدا ل يمة المخ تـة إمكـت/ ـة المصــــــــــــــمل    م الر  - 18
بشـــــــكا لتما إلى عدة مما ا انالم االرتمتما بمت بن للف مما ا امر ة أخضـــــــم ،ل حد دا  األ/متق التن امم  

فـــــــــــــــمت وب مايما لـتـ/   20(  مـ تديت الممـتـية المـيلم ة أعله.  حتى S/2019/237ع م الأط األز ق )ا/مم  
مما ا  مامــة مت الأط األز ق.  اماــد اثألــتب    4مم عــتا  ســــــــــــــتــة أ،ما  ممافمــة بن    15حــت اــة بن    16رألــتت  

أ،ما  الممافمـة بن /م  المم ا اـليي اماـد بـ. إحـدى الحـت اـتأا ،الألمـت اماـد أ،ما  الممافمـة األ بعـة األخمى   مت
مألشـتأ  تئمة ،يااوت بن مما ا مألمصـ ة.  لت/  بعض ريه المألشـتأ احما علمتأ بت زة ل مر ة أخضـم  بن 

ــتلتالت مترتبيتالت مخ ختالت  اشـــــــــــمات النت/نو/مبم م مماوتالت إلى  ئ   م    األمت   15،ل حد د.  بن  ســـــــــ
ــمائالا لدى األمم المتحدة أب (ا للم الممS/2022/859 إلنِّ ) ــمائالا اتم ا امك َف لا  ”نا الدائم إلســــــ د لة إســــــ

المما ا األمـتم ـة لحهب ف بن األمب ل ألـتبا بمـت بن للـف ال أل ـة التحت ـة العســــــــــــــكماـة التن أ/شــــــــــــــ ـ  مخخماا  
 .“بم ا  إزالَتوت

المتمة  خللســـــتماا  ن.     اصـــــا ال  ا ال  ألت/ن  اليمة المخ تة اعت /ومت بن إطت  عم  ة الحما  اال - 19
ــال  المثال    ــمة الم ماة ل عم  تأ التن يمكت األماليرت بتلتألســــــ ــمملة بتلتيماما ام الحمتو ع ى متمســــــــط الألســــــ المشــــــ

/شـــــــــــــــتطـت اـد ا  ـت    126بن المـتئـة.  /ممـ  اليمة المخ تـة  ال  ا ال  ألـت/ن    19ال  ا ال  ألـت/ن بن حـد د   ما
المشــــــتملة.  اماصــــــا اليمة المخ تة ح َّ ال  ا ال  ألت/ن ع ى  مشــــــتملت اود  إلى احســــــالت المعتيالم العم  تا ة  

/شم سماة أ لى بن ميم ف تدة الكتالمة الألمملا ة بن صمبالت )اليرتو الامبن( بتالعتمتد ع ى اليماأ الممامدة  
بمداا    63فـــــمت وب مايما لتب  د /اشـــــم بن الكتالمة  20(.  حتى 18ا الميمة S/2022/858ال ألمب )ا/مم   بن

 /ست . 10مألوم 

  اصــــــــــــــ ــ  اليمة المحماــة التــتبعــة ل يمة المخ تــة دعم عم  ــتأ الحمم المحميا حالــ  اســــــــــــــتم مــ   - 20
فـــــــــمت وب مايم.   تم ال  ا ال  ألت/ن ،تمت ا   20اشـــــــــمات النت/نو/مبم م إلى  3ســـــــــمالألة بن المتمة مت   1 874

ســـمالألة التن أحتلتوت إل . اليمة المخ تةا ثم ســـمح لوت بمماصـــ ة مســـت  إبحت رت.    259عددرت  ام ا الســـمت المتل  
لت/مب األ لوديســــم ما ،دأأ اليماأ المحماة ال  ألت/ ة املِّن موتم الق تدة لعم  تأ الحمم المحميا ،دعم   1 بن 

 مستمم مت اليمة المحماة التتبعة ل يمة المخ تة.

االســــــــــــــتماا  نا حـددأ اليمة المحمـاة الـتتبعـة ل يمة المخ تـة  اليماأ المحمـاة     بن إطـت  عم  ـة الحما  - 21
ال  ألت/ ة ثلثة معتيالم ل أليا ال هئن ل مســـخ ل تأا  رنل ع ى المدى اليصـــالما دعم ممله ف تدة اليماأ المحماة 

مت ب ة ال  ألت/ ة بن األمالي عم  تأ الحمم المحمي؛  ع ى المدى المتمســــــــــطا اشــــــــــاالا ز ا ق خمم الســــــــــماحا  
ــة  ــ ة بعالدة المدى لدعم عم  تأ الحمم المحمي؛  ع ى المدى الرمااا دعم مد ســـــ ،م اكتم  له ا ق اعتماضـــــ
اليماأ المحماـة ال  ألـت/ ـة بن ام/ ـ..   اصــــــــــــــ ـ  اليمة المخ تـة دعم ،ألـت   ـد اأ اليماأ المحماـة ال  ألـت/ ـةا حالـ   

ا اليمة المحماة التتبعة ل يمة المخ تة اد ا  مت الد  اأ التد ا  ة  التمت ات المشــــــتملة.  ســــــتماصــــــ  175أامأ 
ــتعـداوـت  ايـديم المشــــــــــــــم ة لوـت بن األمالـي ممومم الـتد ـا    اليماأ المحماـة الـتتبعـة ل   ا ال  أـلت/ن  دعموـت  مســــــــــــ

 ل مستعدة بن الحمتو ع ى  د اوت العم  تا ة.

بن   - 22 إســــــــــــــمائالـــــا  ل ألـــــتب  ،الت  المحماـــــة  الحـــــد د  إ ـــــتمـــــة  األ لوأكتمب  27 بعـــــد    2022م  اشــــــــــــــمات 
ل  اليمة المخ تة الحد د ال ألمب ة لمألرية عم  تاوت المحماة  بيت ليلف.39ا الميمة S/2022/858 )ا/مم  (ا عدَّ

https://undocs.org/ar/S/2019/237
https://undocs.org/ar/S/2022/859
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ا  ـدمـ  اليمة المخ تــة مماد  الم بتــتكـة  الـدعم ل   ا  (2022)  2650مت اليما     11 عمل بـتلميمة   - 23
ــم ما   ِّا  ئ   المعنة 5(.  بن  19ا الميمة S/2022/858ال  ألت/ن )ا/مم    تئد اليمة بن     لت/مب األ لوديســــــــــ

بن حكممة اصـــما  األعمتل ميلمة امترم اضـــمن الرتبا المســـمن ال  ألت/ن  لدبتو المطألن  اليمة المخ تة   زام ا
  مت 160  000لتم مت الم مدا  حمالن   195 000فمت وب مايما ام اإلمداد ،ـــــــــــ    20ع ى ايديم الدعم.  حتى 

)ا/مم   د ال ا  298  393,75لال م مامت مت األد اة.   د ، ا  ف مة الدعم مت ميدا ه  72 حصـص اإلعتفـةا  
 .*الممب  النت/ن(

م  إل . اليمة اـشمات النت/نو/مبم ما  بألت  ع ى ط   مت ال  ا ال  ألت/نا ـس ِّ   11 بـشكا مألمصـاا بن   - 24
المخ تة ،أل ة احت ة  معداأ  لمازم رألدســــــــــــ ة لم اعد مر مبة لعم  تأ اليمة المخ تة.  ز دأ اليمة المخ تة أيضــــــــــــت 

 . /يت  امت ا اتبعة ل   ا ال  ألت/ن ايا بتليمب مت مما ا اليمة المخ تة مملها ل ممافمة    13بتلكومبت   
 

 تاتيب ت األمن واالتص ل - ب ء 
لـت/مب النـت/نويألـتيما   31     اشــــــــــــــمات النـت/نو/مبم م  14عيـدأ اليمة المخ تـة ااتمـتعـتأ ثلث ـة بن   - 25

.  ع ى الم م  (2006)  1701  /م شــــ  خللوت الحماد  التن   ع  ع ى طمل الأط األز ق  ا/توتكتأ اليما
ــت ألت    ــتمت لرمائ  اسـ ــا إلى امترم مشـ ــأب التمصـ ــا اليمة المخ تة ما الرمبالتا لم يحَمز أي ايدم بشـ مت اماصـ

ــتدثـــتأ ب  ـــة حـــا مـــت اميى مت /يـــت  منالمة ل أل  ع ى طمل الأط األز قا بمـــت بن للـــف   المألـــتط   ”المحـ
 ال  ألت/ ة. “المحم ة

ــال  ما ال  ا ال  ألت/ن    مت خلل لمت ام االامتق ع  .  - 26 مأ اليمة المخ تةا بتلتألســــ ــِّ اخل ة النلث ةا يســــ
ــدا  ،ــ ــالـــــ بــن  الــهاــتــمب  لــيــرــف  األز ق  الــأــطَّ  ــت/ــالــالــت  لــ ــألـــــ مــها عــالــت  عــ ــمَ   اإلســـــــــــــــمائــالــ ــنا  ــتو  ــدبـــــ الـــــ  اــ ــا 

الاصـــــتل  التألســـــال  التتبعة لوت لتأة   (.  اســـــتأدم  المعنة أيضـــــت آل تأ ا21ا الميمة S/2022/858 )ا/مم
حدة التمام المتصــــــا بتألفــــــاتل التن ييمم ،وت ا ا الدبتو اإلســــــمائال ن بتليمب مت الأط األز ق بن المألرية  

 (.7المتتخمة لعديسة  سمدا  مملمت )ا/مم الميمة 

  مكت  ااصـــــتل إل/شـــــت  2008   م ممابية إســـــمائالا ع ى الميتم  اليي  دمت. اليمة المخ تة بن عتم   - 27
 ل يمة المخ تة بن اا أ،ال ا يما إ/شت  ريا المكت  مسألة مع ِّية.

  اصـــــ   اليمة المخ تةا مت خلل المشـــــت اا الســـــماعة األثم  ممتد اأ التمل ةا مســـــتعدة الســـــ رتأ  - 28
تية  الصــم  الصــحن  الكومبت   المعخدمتأ المح  ة بن ايديم الأدمتأ األســتســ ة.  فــما للف امبالم الم ته   

الصــــــــــح ةا عل ة ع ى دعم مماكه الدبتو المد/ن ال  ألت/ن بن احســــــــــالت التأر  لحتالأ الرما  .  مت خلل  
العسكميا  دم  المعنة الدعم لعدة أمم  مألوت إ/تت  الرت ة ال دي ة  ايديم المستعدة    -ممتد اأ التعت ب المد/ن  

صا  2023و2022الر  ة ل ســـكتب المح الالت.  بتلألســـمة ل متمة المتل ة  بن المتئة مت مالها/ ة   41,6/ســـمة   ااأصـــَّ
 المشت اا السماعة األثم ل مشت اا التن اعمد بتلألما الممتفم ع ى الألست .

تئا  ،مســــــالمتع   بتلممأة  الســــــلم  األمتا   (2000)  1325  اصــــــ   اليمة المخ تة دعم األمالي اليما    - 29
مت األبماد العســـــــــكماالت   3  653األم م د  اأ اد ا  ة بن م تل اعم م مماعتة المألمم  ال ألســـــــــت/ن لمتئدة  مألوت

 اممأة. 415 المد/الالت التتبعالت ل يمة المخ تةا مت ،الألوم 
 

 

م ،وت بيط. *   يعمَّم بتل اة التن  ادِّذ
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  زع سالح الجم ع ت المسلحة - جيم 
ــل  ال متعتأ   - 30 ــ حة.  مت زال حهب ف يعتم  ع ألت بأب لم ياحمز أي ايدم ف مت يتع   ،ألهو ســــ المســــ

ـلدـي. ـ د اأ عســــــــــــــكمـاة.  ـمت زال احتـمتو حهب ف  اـمتعـتأ أخمى ـبأســــــــــــــ حـة خـت   /رـتق ســــــــــــــ رمة اـلد ـلةا  
  رتوت ع ى أ اضالوت.ا يعمق  د ة الد لة ع ى ممت سة لتما س تداوت  س(2006) 1701ا/توتت ل يما    بن

ــمات النت/نو/مبم م   3 خلل خم  عم  تأ لمكتبحة اإل رتب بن المتمة ،الت   - 31 ــمت وب مايما   20     اشـــــ فـــــ
 اعتي    ماأ األمت ثمت/ ة أبماد مت ،الألوم أبماٌد ياشتم. بن ا/تمتئوم إلى داعاا  لتب معمم للف بن فمتل ل ألتب. 

صـــــــــــــــ ة لتخدي إلى إطلق الأـلت ا ممـت أســــــــــــــمم عت  ـتا  ازدادأ حـدة العـدـيد مت الألـبتأ الشــــــــــــــأ - 32
 فأصت آخماتا  معمم للف   ا بن فمتل ل ألتب  فم .. 94فأصتا مألوم اممأة  احدةا  اام    15

ــمة لحملة بتح    12 بن  - 33 ــتما  لاشــــمات النت/نو/مبم ما ازدادأ حدة /هاو ،الت م ممعتأ مألتســ  ألد الشــ
أســــمم   ا الت الم ســــرالألالالت لتخدي إلى إطلق /الماب لن مةا ممت رم بصــــالا إســــلمنا بن مأ م عالت الح مة لل

عت  تا فـــــــــــــأص  احد  إلحتق أضـــــــــــــما  بمد ســـــــــــــة اديمرت  لتلة األمم المتحدة إل تثة  اشـــــــــــــاالا اللا الت  
الم ســرالألالالت بن الشــمق األد/ى )األ /م ا(.    ع  افــتمتكتأ مســ حة بن مأ م المفــالدية للا الت الم ســرالألالالت  

اشـمات النت/نو/مبم ما ممت أسـمم عت اام  ثلثة أفـأتال  إ لق مألشـتأ   23   20ن بتليمب مت صـم  يمم
بن مأ م فـتاالل للا الت الم سـرالألالالت   لت/مب األ لوديسـم م 19األ /م ا مخ تت.    ع  افـتمتكتأ مسـ حة بن 

لـت/مب    16  بن بن ،الم أا ممـت أســــــــــــــمم عت  تـا فــــــــــــــأص  احـد  إ لق مـد ســـــــــــــــة اـتبعـة لأل /م ا مخ تـت.  
لت/مب النت/نويألتيما    27ت/نويألتيما حت ل الائ إضـــــــمام الألت  بن /مســـــــ. بن مكت  لأل /م ا بن ،الم أ.  بن  الن 

 .أسممأ افتمتكتأ مس حة بن مأ م ال دا ي للا الت الم سرالألالالت عت اام  فأص  احد 

ــع   - 34 ــكماة التن مت زال  احتمظ ،وت ال  وة الشــــــ ة لتحمام  لم ياحمز أي ايدم /حم امك ف اليماعد العســــــ
 اال/تمتضة.  -الق تدة العتمة  بتح   -ب سرالت  

 
 حظا تو /د األسلحة ومااقبة الحدود - دال 

اسـتممأ االدعت اأ ،أليا أسـ حة إلى اوتأ مسـ حة  الم اتبعة ل د لةا  اما ا ف االدعت اأ امع   - 35
ــكا ا/توتكت ل يما    ــتشـــــــ ــدة.  إلا ث   حد   عم  تأ الأليا الميلم ةا ب /وت ســـــــ  ( 2006)  1701ع ى الي   بشـــــــ

ــ  بن  .   *(ل )ا/مم الممب  النت ــ حة مأخي ال دا ب /وت ل ســــــــ   م أب األمم المتحدة اأخي ادعت اأ /يا األســــــــ
  ضا يت ح لوت التحيِّ  مألوت بشكا مستيا.

ــت لـة حهب ف عســــــــــــــكمـات بن األحـدا  ال ـت ـاة بن ال موم ـاة  - 36 ا    د اـيت ام اماـلد بمشــــــــــــ ــَ  اماصــــــــــــ
 السم اة. العمب ة

ــت بن مت ال ييا عت    144الداخ ن  اعتيا ال  ا ال  ألت/ن   مى األمت   - 37 عم  ة لمكتبحة    80فـــــــأصـــــ
لــت/مب النــت/نويألــتيما احملــ  عم  ــة مــدارمــة بــتليمب مت ،م     12اوماــ  المأــد اأ أ  االا ــت  ،وــت.  بن  

ال مااألة إلى إطلق ل ألت ا ممت أســــــــــمم عت  تا فــــــــــأص  اام  عدة أفــــــــــأتال آخماتا مألوم ســــــــــمعة األمد  
 لت/مب النت/نو   29ع ى سمعة أفأتال ،توم اتع   بتلمأد اأ  اليتا.  بن  ال  ا ال  ألت/ن.  ألين القمض   مت

يألـتيما اعتيـا ال  ا ال  ألـت/ن ســــــــــــــمعـة مماطألالت ل ألـت/الالت  مماطألـت ســــــــــــــم اـت  احـدا بن حم  اعل بن محـتبمـة  
 

م ،وت بيط. *   يعمَّم بتل اة التن  ادِّذ
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ــ ح  االا ت  بتلمأد اأ.  بن  - بع مف ــرم المســـــــ فـــــــــمت وب مايما  بن    16الومماا ،تومة إطلق الألت   الســـــــ
 أيضــــتا  اتا ثلثة مت أبماد ال  ا ال  ألت/ن  ثلثة أفــــأتال مر مبالت ل عدالة بســــ   أ/شــــرة اتع    اعل حم 

 بتلمأد اأ عي  عم  ة مدارمة  تم ،وت ال  ا ال  ألت/ن.

  ا فأصت 73 أثألت  عم  تأ لمكتبحة اوما  الموتاماتا اعتيا ال  ا ال  ألت/ن   مى األمت الداخ ن   - 38
فمتل ل ألتب.  أحمط ال  ا  بن   ب سرالألالمب  سم امبا  معمموم بن محتبمة عكت ا  ،الألوم مماطألمب ل ألت/المب 

فــــأصــــتا معمموم مماطألمب   73ال  ألت/ن   مى األمت الداخ ن ثل  محت الأ ر مة  الم /متم ة فــــت ت بالوت 
ــمتلن.  بن م ب  عما الم ســــــــم ا ــت  طما،   بن   16با بن محتبمة ل ألتب الشــــــ ــم ما بن  ضــــــ لت/مب األ لوديســــــ

 مماطألت سم ات. 31ل ألتب الشمتلنا أحمط ال  ا ال  ألت/ن محت لة لتوما  محتبمة  

ــمت اليمة المحماة   31 بن  - 39 ــمالألتالت مت ســـــ ــتعدة ســـــ ــم ما أ/يي ال  ا ال  ألت/نا بمســـــ لت/مب األ لوديســـــ
ــتا مت ،الألوم  233التتبعة ل يمة المخ تةا مت ال ييا عت   ــرالألالمبا    مماطألمب  فــــــــأصــــــ ــم امب  ب ســــــ ل ألت/المب  ســــــ

لال ممتما  مب طما،  .  ا/تاشــــــ   مت المت  انتت اممأة ســــــم اة   48ممل  لتب بن خرم ع ى باعد حمالن   مت
طما    محت لة ر مة عت  55 احدة  طما  احد.   د ع م  مممض ة األمم المتحدة لشخ ب اللا الت بمت عدده  

محت لة ر مة مت ريا الي الا بن عتم   38تا ميت /ة بمت عدده  اكم 4 629ا فـــــــت ت بالوت 2022المحم بن عتم 
 بمدا. 1 570ا فت ت بالوت 2021

 
 األلغ م األ ضية والقن بل العنقودية -ه ء  

متما ممبعت مت األ اضـــــــن الممامدة بن مألرية عم  تاوتا   6  758طوِّمأ اليمة المخ تة مســـــــتحة ا      - 40
لمضــــــــــــــتدة لألبماد  لخالمة  احـدة  الم مألم مة   ـتمـ  بـتلتأ ص  رعـة مت األلاـتم ا  1  441 عنمأ بالوـت ع ى  

اد ا  ة  مألتسـ تالت   د  اأا  ثمت/ن توت مما    زات ة لمصـد ضـمتب ال مدة 93كا للف.  أامأ اليمة المخ تة  مت
مـ  ســـــــــــــــ  إحـتطـتأ ل تمل ـة بـتلمأـتطم لمـت عـدده  لمـت  العتمـتد أبم ـة إزالـة األلاـتما   مت أبماد األمم    180 ـدِّ

/سـت .   دم  اليمة المخ تة أيضـت الدعم ل ممله ال  ألت/ن لألعمتل   10 مت ،الألومعسـكماالت  المد/الالتا  المتحدة ال
 طتل . 1 000المتع ية بتأللاتم ،تألمالي /شت  ل تمل ة بمأتطم اليختئم المتم مة استمتد مأل. أكنم مت  

 
 تاسيم الحدود -واو  

ت ل ألتب  ال موم اة العمب ة الســــم اة.  لم يحمز  لم ياحمز أي ايدم صــــمب امســــ م أ  اع  م الحد د ،ال - 41
أي ايدم ف مت يتع   بمسـألة مألرية مها و فـمعت.  لم امدِّ ال موم اة العمب ة السـم اة  إسـمائالا بعدا ع ى التحديد 

ــمعت الميتم  بن   المتع   ،تألمالي اليما     2007اشــــمات األ لوأكتمبم    30تيمام المخ    الالمخ   لمألرية مها و فــ
 ا الممب (.S/2007/641ا/مم ) (2006) 1701

ا  S/2022/858)ا/مم   2022اشمات األ لوأكتمبم    27 عمل بتامتق امس م الحد د المحماة المخ     - 42
عت امف ا    ENI فــــــــــــــماكتوــت اإليرــتل ــة    TotalEnergies(ا أع ألــ  فــــــــــــــملــة الرــت ــة المم/ســــــــــــــ ــة  39الميمة  

فـــملة  رم   لت/مب النت/نويألتيما أاع ت أب 29اشـــمات النت/نو/مبم م.  بن  15ما إســـمائالا بن   “إطت ي  اامتق”
 تع   بتلكتا المحماة المعألن بتلتأليال  الم تأالم ســـ ة بن ااحتد الشـــمل Novatekل رت ة  د ح   محا فـــملة  

  TotalEnergies    ENI)احمز فــملتت   بن المتئة  30ا حال  اكتســ   الشــملة اليرماة حصــة ا    ال  ألت/ ة
.  بشـــــكا مألمصـــــاا مدد  زام الرت ة  الم ته بن حكممة اصـــــما  األعمتل  بن المتئة لكا مألومت( 35حصـــــة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2007/641
https://undocs.org/ar/S/2022/858


S/2023/184  

 

23-03908 9/24 

 

ــمل ع ى اماخ ص التأليال  ال  ألت/ ةا  لالد ف تضا الممعد الألوت تع   بتلكتا المحماة المئن لتيديم ط متأ الحصــــــــ
 .2023النمت/ ة المتمق ة حتى حهامابويم/ . 

 االستقاا  السي س  والمؤسس  - زاي 
ا سـة حتى  11ا عيد م    الألماب 2022أي ملوسـ تم م  1مألي ،داية بتمة اال/تأتبتأ المئتسـ ة بن  - 43
  2022  اشــمات األ لوأكتمبم  31بن    ئتســت.فــمت وب مايم ال/تأتب خ ف لم شــتل عمبا اليي ا/تو  بتمة   20

ع ى أع ى عدد   ا م شـتل معمض رم   أحد الألمابا  خلل ال  سـتأا حصـا . (43ا الميمة S/2022/858)ا/مم  
صـــــماتا لكأل. لم يحصـــــا  طي ع ى أ    ة الن نالت المر مبة بن الوال ة التشـــــمار ة    44مت األصـــــماأا  صـــــا إلى 

ــالد /تئمت.  لتب    128المخلمة مت  ــتماكن  الســــ معمض مدعممت مت   ا حهب اليماأ ال  ألت/ ة  الحهب التيدمن االفــــ
 حملة أما   المســــتي الت.  أدلى الألماب بن م    الألماب مت حهب ف الألماب هب الكتتئ  ال  ألت/ ة  العديد مت  ح 

ــت .  بن  ــما  ، ضــــــــ ــة   لت/مب النت/نويألتيما بعد  19 الت ت  المطألن الحما مما ا  اكما اا ،م  تأ اصــــــــ ال  ســــــــ
م      /تفـــــــ ة اعتصـــــــتمت ممتمحت بن  الحتدية عشـــــــمة التن لم اكت  تطعة ليلفا ،دأ /تئمتب يمنلب م ممعتأ

يخدـيتب مســــــــــــــخ لـ تاوـمت المطألـ ة مت خلل المـيت  بن م    الألمابا اـليي يارـ   مأـل. أب  ”الألمابا ـ تئ الت إ/وـمت  
 .“يعيد ا ستأ متتتل ة إلى حالت ا/تأتب  ئ  

صــما   عمبا   بيت ل دســتم ا ا/تي   صــلح تأ المئ   إلى حكممة ا الســالد الية بتمة  عألد ا/توت    - 44
  لت/مب األ لو 5.  بن ييمدرت  ئ   المز ا  بن حكممة اصــــــــــــــما  األعـمتلا الســــــــــــــاـلد م ـيتاناألعـمتلا التن 

ا ســـــــة م    المز ا  ل ممة األ لى مألي الدخمل بن  ضـــــــا اصـــــــما  إلى عيد  م يتان  الســـــــالد  دعتديســـــــم ما  
ــتيت الم حة المتع ية  ”(ا  للف لمعتل ة  42ا الميمة S/2022/556)ا/مم    2022  األعمتل بن أيت ومتيم اليضـــــــــــ
.   تطا االاتـمتَو ثـمت/ـ ةا  ز ا  اتبعالت ل تـ ت  المطألن الحما  اعـود التـ ت  المطألن الحم  “بتحتـ تاتأ المماطألالت

لت/مب   18بن حكممة اصـما  األعمتل.     اعتمدرتبتلرعت أمتم م    فـم ى الد لة بن ام ا المماسـ م التن 
ــمت وب مايما دعت  6 النت/نويألتيم   ــالدفــــــ ــتيت  الســــــ ــتالت لم    المز ا  ب  ة األت ل اليضــــــ م يتان إلى عيد ا ســــــ

 أد اة الســـــــــمطتب.   تطا ســـــــــتة  ز ا  اتبعالت    االمتع ية بأزمة الكومبت ا   رتو التع  ما  دعم أســـــــــعت  اليمح
 .معت ل ت ت  المطألن الحم ال  ستالت

ــمة المتمق ة المتع ية بتال/تأتبتأ الأل ت، ة   - 45 ــ. ل رعمب العشــــ ــتعماضــــ ــتم ي اســــ التن  اختتم الم    الدســــ
(ا    ا طعألالت   بض ستئم الرعمب األخمى.  45ا الميمة  S/2022/858)ا/مم    2022أيت ومتيم   /امم  بن

أبرا الم    / ت،تني  امن بألج  بماو ســــــــ مما ال ييت حا مح ومت ف صــــــــا   اشــــــــمات النت/نو/مبم ما 24  بن
دائمة طما،  .  أدى إلات  / تبة   عتكمامن  حالد  /تصـــــم بن فـــــاا الميعديت الســـــألن  الع ميا ع ى التمالنا 

/تئمت.  اســــــــــــتممأ األعمتل    12بألج إلى اي  ص عدد الألماب الييت يمن مب الم ممعتأ الألتفــــــــــــ ة إلى الســــــــــــالد 
ا S/2022/556 )ا/مم   2023إلى أيت ومتيم    2022الماة لل/تأتبتأ ال  ديةا التن أاا   مت أيت ومتيم  التحض

فـــــــــــــــمت وب مايما ـ،دأأ  زا ة اـلداخ ـ ة    1(ا ع ى الم م مت أب اأصــــــــــــــ ص التممـاا ال يهال مع ـيت.  بن 51 الميمة 
 مليالت /تخ .   3,9دي  السألمي لس ا الألتخ الت اليي يضم أكنم مت  ال  ديتأ عم  ة التح 

ــ ة بن  - 46 ــألد ق اال لم يحمز ايدم يايلم بن األمالي اإلاما اأ الممصـــ ــتمى الأ ما  ،الت صـــ امتق ع ى مســـ
(.  مشــم عت  ت/مب إعتدة  50ا الميمة S/2022/556)ا/مم    2022/ ســتبوأ،ماا الم مم بن الأليد الد لن  ل ألتب 

ه ك ة المصــــــت     ت/مب ضــــــمط  أو المتل بن ا/تمت  الممابية الأل ت، ة ع الومت.  لم اعتمد حكممة اصــــــما  
لت/مب    31ا متأ مة ،يلف عت الممعد الدستم ي الألوتئنا  رم  2023األعمتل بعدا مشم و مالها/ ة الد لة ل سألة  
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ــتـبتأ اشــــــــــــــم   24الـنت/نويأـلتيم.  بن   ات الـنت/نو/مبم ما أع ت المصــــــــــــــم  المملهي أب ممااعـة خـت اـ ة لحســــــــــــ
 فـــمت وب مايما التأة ضا  1الألمتلا بن  احت تط تا. مت الير  لم اســـتألتج  امد أي أ ا. اضـــت ب.  دخا حالهَ 

(ا  اليي أفـــــت أ  49ا الميمة S/2022/858المســـــمن التد ا ن المع ت عأل. ســـــتبيت لق مة ال المة ال  ألت/ ة )ا/مم  
الســـــ رتأ إلى أ/. خرمة أ لى /حم امحالد أســـــعت  الصـــــم .  بن ريا الصـــــددا اأ ى ل ألتب عت ان ال  ســـــعم  

الماحدا حال  خمَّض ف مة العم ة إلى الماليتأ المتحدة لالمة ل ألت/ ة لد ال    1  500صــــم  العم ة المطأل ة ع ى 
 الماحد. لالمة ل د ال  15 000

ممصــــــــــد اال تصــــــــــتد ال  ألت/نل حتب الم   لحا مصــــــــــمبنِّ  ام ا ال ألف الد لنا بن ايمامه المعألمب ” - 47
ا أب يألكما الألتاج المح ن اإلامتلن ال  ألت/ن ،ألســمة 2022اشــمات النت/نو/مبم م    23اليي /اشــم بن    “ماألصــف

.  بن غ تب اســتماا   ة 2022ســألة   بن المتئة بن  186بن المتئة  أب ي    معدل التضــأم مت متمســرا.    5,4
بن   “ع ه ل الم بن الحسـتب ال ت ي ”  أب يكمب رألتتلتحيال  اسـتيما  اال تصـتد الك ن ل   دا  د  ال ألف الد لن 

مت فـــأ/. أب يســـتمم بن اســـتألمتد احت تط تأ المصـــم  المملهي مت الأليد األاأل ن.  أفـــت  ال ألف   2022ســـألة 
المص حة المئ سالالت المأت مة ع ى ل ة ة امزاا الأستئم المتل ة ال اهال  اوتأ /مم أصحتب ” الد لن إلى أب

 .“اشكا المأزق المئ سن اليي يعمق التمصا إلى اامتق بشأب خرة إصل  فتم ة

لصــم  العملأ  األســعت    “صــالمبة”ازديتد المت ق ،الت األســعت  التن ااعمض ع ى مألصــة  بن ظا     - 48
ا ألاى المصـــم  المملهي ســـيم  صـــم   2022بن لت/مب األ لوديســـم م   الســـمق الممازاة ازديتدا ســـماعت بن

لالمة ل ألــت/ ــة ل ــد ال  الماحــد    38  000إلى    “صــــــــــــــالمبــة”العملأ  خمض الســــــــــــــعم المعم ض ع ى مألصـــــــــــــــة  
لالمة ل ألت/ ة    43 600كت/مب األ لوديســم م.  خمض المصــم  المملهي ســعم الصــم  ممة أخمى إلى  27 بن

ــمت وب 8ل د ال  الماحد بن  ــتمم لق مة العم ة إالفــ مخ تتا بمن    مايم.  لم ام ذف التدخلأ للف التأة ض المســ
ــتمى مألأمض اديد ي     16 ــم  ال المة ال  ألت/ ة إلى مســـ ــعم صـــ ــا ســـ ــمت وب مايم  صـــ لالمة ل ألت/ ة    82 000فـــ

 ل د ال  الماحد بن السمق الممازاة.

ـ ا الر ا لـت/مب الـنت/نويأـلتيما أع أـل  المالـيتأ المتحـدة عت    25 بن   - 49 ـ،د  األماـلي ،مـ/تم وـت ـلدعم ســــــــــــــا
مت مخســـــــــســـــــــتن الد لة  أبمادل   ا ال  ألت/ن   مى األمت الداخ ن ال  ألت/ ة.  بن إطت  ال م/تمجا ســـــــــ حصـــــــــا 

ــتة أفـــــوم مت خلل آل ة احماا متلن يديمرت ،م/تمج   األمألالتالت رتاالت ع ى إعت/تأ متل ة فـــــوماة ع ى مدى ســـ
ــى آل ة  األمم المتحدة اإل/متئنا بتلتألســـــــال  م ــخ ب ل ألتب.  اتمشـــــ ــة لشـــــ ــية األمم المتحدة الأتصـــــ ا مكت  مألســـــ

ــة ،يل العألتية الماامة بن مماعتة حيمق   (2022)  2650مت اليما     10المتحدة ما الميمة  األمم ــ تســـــــــــ  ما ســـــــــــ
  ة  الم اتبعة ل..  بشــــــــكا مألمصــــــــاا ا يى ال  ا ال  ألت/ن اإل/ســــــــتب عألد ايديم دعم األمم المتحدة إلى  ماأ أمأل 

ا S/2022/858)ا/مم    2022آبوأ ســــــر     12م المب د ال  مت  رم دعمًت لم اا  أبماده مألي    30م  ات  د ه 
 (. 53الميمة 

  ا السـالد ف تضا ه بن حكممة اصـما  األعمتللت/مب األ لوديسـم ما ،د   زام الرت ة  الم ت 9 بن  - 50
عم  ة امظ   أعضــــت  بن الوال ة المطأل ة لتألم م  رتو الكومبت ا  رن مخســــســــة  ئ ســــ ة إلدختل إصــــلحتأ 

لت/مب النت/نويألتيما ام  الممابية ع ى ســــــــــ متأ   18اليرتو.  خلل ا ســــــــــة م    المز ا  المعيمدة بن  بن
ــة   ــا  ا داأ  116بق مــ لتمماــ ــة.  بن  لالم مد     م المب د ال   ــتئ ــ الكومبــ ــة  ــت ــ الرــ ــد  املالــ ــتأ  ــة محرــ ــت/ــ ــ ــ صــــــــــــ

أب اإلمداد بتلكومبت  سـالاهاد بحال  اصـمح مدا. أ با سـتعتأ بن الالمما ما   السـالد ف تضفـمت وب مايما أع ت   8
 زاتدة التعمامة ال ممل ة.

https://undocs.org/ar/S/2022/858
https://undocs.org/ar/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/ar/S/2022/858


S/2023/184  

 

23-03908 11/24 

 

ة المسـتدا  رم ا أعدأ الوال ة المطأل ة لمكتبحة المسـتد  ت/مب مكتبح 2022لت/مب األ لوديسـم م    9 بن  - 51
ــتئ ة  بي.  ت/م/ن.  بن إطت  التحق يتأ   ــماعتأ  أحكتم  ضـــــ ــتد بن ل ألتب مت اشـــــ ا م ا لمت يتع   بمكتبحة المســـــ

ــم  المملهي  بن  ــتد ال ت اة ما حتكم المصـ ــتئ ة مت ألمت/ ت    ا مهاعم ا اكتب المسـ ــلمةا عيدأ  بمد  ضـ  اتض سـ
حتكم  فــــــــمت وب مايما  تل   10 بم/ســــــــت  لكســــــــم ما مشــــــــت  اأ بن ل ألتب بن مألتصــــــــف لت/مب النت/نويألتيم.  بن 

.. ســأ/تيا ل عما خت   المصــم   .   ما ي رم أ/. بن /وتية بتمة المالية ”   مت ي نل المصــم  خلل ميت، ة ا مهام/ ة 
 . 2023  اممزويمل .   31ب األتون بتمة  الية حتكم المصم  المملهي بح مل .  مت الميم  أ “ المملهي 

 افـــــتدأ حدة الممترماأ  إ تمة الحمااه ع ى الرمق احت تات ع ى ادرم  األ ضـــــتو اال تصـــــتدية   - 52
 التضـــــــأم  ا/أمتض ف مة العم ة  ا/يرتو الت ت  الكومبتئن بن لت/مب النت/نويألتيم  فـــــــمت و ب مايما ال ســـــــ مت  

ــ حمبا ثمت/ ة ،ال بن ــوم مسـ ــمملة بتلتيماما ا تحم أبمادا بعضـ ــمتلن.  خلل المتمة المشـ م أ  محتبمة ل ألتب الشـ
ــمت وب مايما ،دأأ امر ة    6مصــــــــــــت  ا معمموت بن ،الم أا  للف ل مرتلمة بتســــــــــــتماتو  دائعوم.  بن   فــــــــــ

  فـــــمت و  16 بن   مصـــــت   ل ألتب إضـــــمابت ممتمحت احت تات ع ى الترم اأ اليضـــــتئ ة التن اخثم ع ى اليرتو.
ب مايما خمَّب  م ممعتأ مت الممدعالت عدة مصــــــــت   بن ،الم أا  حت ل بعضــــــــوم ا تحتم ميم إ تمة  ئ   
امر ة المصـت  .  مألي أ ائا لت/مب النت/نويألتيما أضـمب مع مم المدا و العتمة عت العما بن ام ا أ/حت  

يألتيما أ/وى اليضـــتة إضـــمابت دام ســـتة أفـــوم  لت/مب النت/نو 9ال  د ل مرتلمة ،تحســـالت المم   المر شـــ ة.  بن 
 بعد التمصا إلى اامتق بشأب المستعدة المتل ة.  

 لم اـ دأ الوالـ ة المطألـ ة ل مميمديت  المأمالالت  ســــــــــــــما بن ل أـلتب عم وـت بعـداا بن ا/تمـت  اأصــــــــــــــ ص  - 53
سـت (.  /ت  ة ل تمماا المما د  اعالالت اثألالت مت المممضـالت العشـمة )ثلثة مت المممضـالت النمت/ ة الحتلالالت رم /

ا ،دأأ الوال ة المطأل ة لحيمق اإل/ســــــتبا التن اضــــــم ل ألة الم تية 2022المأصــــــص بن مالها/ ة الد لة لســــــألة  
ـ دمـ  اـلدعم الـيت/م/ن لضــــــــــــــحـتـيت التعـيـي   أامأ مـتتبعـة لحـتالأ ســــــــــــــم  المعـتمـ ة  ـ د      .وـتالتعـيـي ا عم َ  مت

  التعيي .

ــد 13م أ لمدة  بعد ام ف التحيال  بن ا/م ت  ممبأ ،ال - 54 مة ضــــــــــ ــ   دعمى األح ة ميدَّ ــوماا بســــــــــ  فــــــــــ
ــتأ/ف اليتضــــــن عم . بن  ــة مت    24اليتضــــــن طت ق ، رت ا اســــ لت/مب النت/نويألتيم.  أمم بتإلبما  عت خمســــ

ــما   ا. ااوتمتأ بتإلرمتل  اليتا العمد بن ح    ــمعة عشـ ــتم. ،وم المحت هات السـ ــخ لن   11المشـ مت لمت  مسـ
ــم    ــت .  صـــ ــتب عماداأا اليي لتب مت ،الت المتوَّمالتا أب  ما اأ   االمدعن العتماألمت  ال مت ت  اليضـــ  ســـ

، رت ا ع ى الم م مت لمب المدعن العتم  اليتضـــــن  ، رت  ســـــت اى  أمم  ماأ األمت ،ت ترا أ امم  اليتضـــــن  
عماداأ  الســـــالد  لت/مب النت/نويألتيما ااوم    25 مصـــــتلح.  بن  لبســـــ   اضـــــت ب    2020 عتم كتب  د األحى بن

ــن   ــت ”ت  بأ/.  ، راليتضـ ــتئ ة أسـ ــ رة اليضـ ــتأدام السـ ــمم  أحتل. إلى “اسـ ــد  بن حية أمما بتلمألا مت السـ ا  أصـ
عماداأ بتإلبما  عت ام ا المشـــــتم. ،وم  الســـــالد رال ة التمت ا اليضـــــتئن الاأتل ادا،الم اأدي  ة بن حي..  أمم  

ــمعة عشــــما   تد  أحدرم ال  د بعد للف ع ى الم م مت خضــــمع. ل مألا  مت الســــمم.   صــــف  المحت هات الســ
ــالد  ــالد ، رت  التدا،الم التن ااأيرت  السـ ا لمت اعت م ار ال   ماأ األمت لمت أمم  “ الم  ت/م/ ة”عماداأ بأ/وت السـ

ــالد   ا بمبض التألحن.  احتج أ ت ب الضـــــحتيت ل مرتلمة ب لات  التدا،الم التن ااأيرت“ا/يلبت ع ى اليت/مب ”ب.   الســـ
، رت  ا سـتأ االسـتمتو اليتضـن عماداأ.  بعد اسـتدعت  المتومالت للسـت ماب بن أ ائا فـمت وب مايما أ اأ 

ــتئ ة مت   ا ب معتدا بن للفإلالوم إلى أاا  الم مســـــــــــمىا   عدم اعت ب الأل تبة العتمة  عدم األمالي أ اممه اليضـــــــــ
 لة  مامت مت أ ت ب أحد ضحتيت ا/م ت   أمت الد  أ  ف لت/مب النت/نويألتيما    13 بشكا مألمصاا بن   ماأ األمت. 
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ــت  بعد أب  ــت ة إلى اليضــ ــتدعته ما  الممبأ ،تومة اإلســ ــت   12أدلى ،تصــــماحتأ ا/تيتدية ع ى الت مهامب  اســ فــــأصــ
 ط   سماح. بعد يمم  احد بعد دعماأ عتمة لإلبما  عأل.. آخمات للست ماب ف مت يتع   بممترمة ستبية.  أا 

ــ  فـــمت وب مايما لت  20 حتى  - 55 بمدا بن  ضـــ ة افـــتمتكتأ  68/  ال اهال مع يًة الملحيةا ال هائ ة لـــــــــــــــ
(.  لم يكت  57ا الميمة  S/2021/953)ا/مم    2021اشمات األ لوأكتمبم   14الرالم/ة الممالتة التن   ع  بن  

ا  S/2021/240)ا/مم    2021فـــمت وب مايم   4  م بن  د أاحمَز أي ايدم بن التحيال  بن  ضـــ ة  تا ليمتب ســـ
ــة لم    حيمق   2(.  بن  46الميمة  ــالت بن إطت  اإلاما اأ الأتصـ ــت  أ بعة ميم ات ختصـ ــمت وب مايما أفـ فـ

 ايديم ال مامة المشــــــــــــعة ريه بن ييا ع ى عتا  الســــــــــــ رتأ ال  ألت/ ة إاما  احيال  لتما  ”اإل/ســــــــــــتب إلى أ/. 
 .“إلى العدالةمماك الوت 

ــمكتأ  - 56 ــا م ممو الشـ ــتئ ةا ل صـ ــتطة الألسـ ــمكة مح  ة اديدة ل مسـ ــ   فـ  بدعم مت األمم المتحدةا أا/شـ
فـــــــــمكة.  عيدأ الشـــــــــمكتأا التن اماد بن ثمت/ن محتبمتأ  اضـــــــــم أكنم   11الم تمر ة مت ريا الي الا إلى 

ت/عتأ ســـــــــــلم مح  تأا ا ســـــــــــتأ حما  اســـــــــــتايلم بالوت مت   ا  بالوت  ســـــــــــ رتأ  صـــــــــــ  تاممأةا بم  200 مت
 المتضنا لمت  اص   الشمكتأ العما ف مت يتع   بحا الألهاعتأ د ب عألف.  خلل فومي اشمات األ لو بن

ا عيدأ الوال ة المطأل ة لشـــــــخ ب الممأة ال  ألت/ ة مشـــــــت  اأ لق تو بعتل ة  2022أكتمبم  اشـــــــمات النت/نو/مبم م  
.  اســــــــــــــتممأ عم  ة الحما   2023-2019المطأل ة بشــــــــــــــأب الممأة  الســــــــــــــلم  األمت ل متمة األماـلي خرـة العـما 

 المست ات ،الت الألست  مت األحهاب الس تس ة التي الدية  الألست  مت الم ممعتأ الألتف ة. لاأ

فــــــــــــــأصــــــــــــــــت مت اللا الت  طــتل ن   823  568ا لــتب  2022لــت/مب األ لوديســــــــــــــم م    31 حتى   - 57
ــ ة األمم المتحدة لشـــــــــخ ب اللا الت بن ل ألتبا مألوم مســـــــــ  الت لدى  ال  م  الا ت ســـــــــم ات    811  421مممضـــــــ

الا ت  طتل  ل م  مت األسـ تأ أخمى.  بسـ   اع ال  الحكممة ال  ألت/ ة اسـ الا الا الت سـم االت    12 147  
اد . يم ا ال يهال العدد المع ن للا الت  الم معم  .  ايِّد  الحكممة بأ/2015ادد لدى المممضــــــ ة مألي عتم  

لت/مب النت/نويألتيما ا ي  المممضـــ ة ايت ام امالد بأب ال  ا   6     5م المب الائ ســـم ي.  بن   1,5ل ألتب  بن
ال  ألت/ن اعتيا ســـــــــم االت بن المألتط  الحد دية بتليمب مت  ادي ختلد  المق عة بن  ضـــــــــت  عكت  بن فـــــــــمتل  

 بن أعيتب حتد  الممل  اليي   ا   سـم اة.ال موم اة العمب ة الل ألتبا  سـ موم إلى السـ رتأ السـم اة داخا 
(ا   د أب الملتب الســـــــم االت الألتاالت احتا ه ا  /اي ماا حســـــــ   39الميمة   ا/مملت/مب األ لوديســـــــم م ) 31بن 

ســــــــم اة د ب مماعتة األصــــــــمل اليت/م/ ة الماامة.   د اماصــــــــ   المممضــــــــ ة  ال موم اة العمب ة الزاعما إلى  مت
 المسألة.الس رتأ لمألت شة ريه  ما

بن ،الم أ ا ســــــــــــــة الدائمة  ا عيدأ المحكمة العســــــــــــــكماة 2022لت/مب األ لوديســــــــــــــم م  16 بن  - 58
ــم ي لتب  د امبن بن آبوأ ســـر    األ لى بنالمحتكمة   ــ ة اعيي    تا الائ سـ بن ممله اتبا    2022 ضـ

 (.63ا الميمة S/2022/858،أل  ا الا بن األمب ل ألتب )ا/مم   ألمت الد لة بن

 ظا اللا مب الم ســـــــــرالألالمب يعت/مب مت ا/عدام األمت الايائن  مت اليالمد الممم ضـــــــــة ع ى بمال  - 59
ــت   ــتيصــــ كســــــ  الر ا  الحمااه التن احمل د ب حصــــــملوم ع ى التع  م  خدمتأ المعتية الر  ة.   بيت الســــ

ــمب بن بيما  رن زاتدة بن المتئة   93أاما. األ /م ا مخخماا ب ب   ــرالألالالت بن ل ألتب ير شــــــ مت اللا الت الم ســــــ
.   اصــا اللا مب الم ســرالألالمب اعرالا خدمتأ  2022بن المتئة المســ  ة بن آلا ومت و    86ميت /ة ،ألســمة 

األ /م اا مرـــتل الت بـــأب امبم لوم األ /م ا المهاـــد مت المســــــــــــــــتعـــدة  مت بمال العمـــا.  اســــــــــــــتممأ حماد   
 تمتأ  العألف  التوديداأ ضد ممظمن األ /م ا  ممابيوت.االحت تاتأ  االعتص

https://undocs.org/ar/S/2021/953
https://undocs.org/ar/S/2021/240
https://undocs.org/ar/S/2022/858
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حتلة إصـــــــــــتبة بممض بالم و لم  /ت    11  978 خلل المتمة المشـــــــــــمملة بتلتيماما ســـــــــــ ا ل ألتب   - 60
حتلة إصــتبة  المف تأ   1  230  901 ف تأ ممامرة ،وتا ل صــمح الم ممو التماكمن رم   106    ( 19- )كمبالد 

أيضـــــــــــــــتا    2023  فــــــــــــــمــت وب مايم  20.  حتى  2020فــــــــــــــمــت وب مايم    21حــتلــة مألــي    10  816الممامرــة ،وــت  
فـأصـتا ،الألوم الا مب سـم امب  ب سـرالألالمب  عمتل موتام با  د ا يما امعة  احدة ع ى   5  614 714 كتب

حـتلـة اـديـدة    6  137.  خلل المتمة المشــــــــــــــمملـة بـتلتيماما ام اـأكالـد  19-األ ـا مت ال يـت  المضـــــــــــــــتد لكمبالـد
حتلة إصــــــــتبة  6  543ما  خم   ف تأ ممامرة ،وتا ل صــــــــمح الم ممو التماكمن حتالأ اإلصــــــــتبة بتلكملال مت

[ 1  151  800.  أاعرَن مـت م ممعـ.  2022اشــــــــــــــمات األ لوأكتمبم    6حـتـلة مألـي    23 المف ـتأ الممامرـة ،وـت  
م المب امعةا  لتب للف أســــــتســــــت بن فــــــمتل عكت   طما،     2,2ليت  الكملالما المممي مت أصــــــا  امعة مت

مألا ا/تيتل العد ىا  بمأ األمم المتحدة الم مد لمحرتأ ضـــــــــــــ  الم ته  محرتأ   ع ى مســـــــــــــتعدة   الميتو.  ل
ــمملة بتلتيماما ام اأكالد  معتل ة م ته الصــــــم  الصــــــحن   دم  الدعم ل ومد َل يَم ة الم ته.  خلل المتمة المشــــ

 حتلة. 26ثمت/ن حتالأ اديدة مت حتالأ اإلصتبة ب د ي الألسألتوا ل صمح الم ممو التماكمن 

 ع ى الم م مت امااا الأليص بن األد اةا ظ   اليد ة ع ى احما التكتل   اشـــكا عتئيت ل الما أمتم  - 61
ا ســعم الســ ة الايائ ة 2022الحصــمل ع ى األد اة  إمداد المســتشــة تأ ،وت.  ب  ا بن لت/مب األ لوديســم م  

ممد فـــومات.  بن إطت  المشـــم و الرت   لدعم  م المب لالمة ل ألت/ ة ل  1,2التن يمصـــدرت ،م/تمج األ يية العتلمن 
ــمكة األمتب االاتمتعن اليي يممل. ال ألف الد لنا  دم ،م/تمج األ يية العتلمن مدبمعتأ /يدية إلى مت عدده   فـــ

ا  صـــ   إلى ل ألتب أ ل  2023  فـــمت وب مايم 11.  بن 2022ل ألت/ن حتى لت/مب األ لوديســـم م    360  000
  2022اشـــــــــــمات األ لوأكتمبم   18ع  . بن   م  الممابيةا  ال ألف الد لن  فـــــــــــحألة مت اليمحا ممملة بيمض مت

مليالت فــــــــــــــأص بن ل ألــتب   3,9(.  ايــد  األمم المتحــدة أب مــت ييمب مت  54ا الميمة  S/2022/858)ا/مم  
م المب الائ ســـــــــــــم ي    1,5  م المب ل ألت/ن    2,1 تد ات ع ى ا   ة احت تاتاوم اإل/ســـــــــــــت/ ةا بمت بن للف    الم

 موتاما. 81 499الائ ب سرالألن    211 400  

 فـــــــــــــمع  األمم المتحدة بن امعالا إطت  األمم المتحدة ل تعت ب مت أاا التألم ة المســـــــــــــتدامة ل متمة  - 62
ائن  التع  م  ا مـ دـئًة ـبتلم ـتالأ لاأ األ لمـاة بـمت بالـوت م ـتالأ الحـمتـية االاتـمتلـ ة  األمت الـاي2023-2025

ا ،   التمماــا الما َ   عألــ. بمماــ  إطــت   2022  رــتو اإل/تــت   املالــد الــدخــا.  خلل المبا األخالم مت عــتم  
م المب د ال ا بمـــت بن للـــف امماـــا مســــــــــــــتَ م بم       52,4اإلصــــــــــــــل   التعـــتبن  إعـــتدة اإلعمـــت  بن ل ألـــتب  

ب د ال .  أبتد صألد ق التمماا ال متعن  م الم   16,77 د ه    2021م المب د ال   م    ممحَّا مت عتم  35,63
م المب د ال     69,98الأــتال بــتإلطــت ا  رم ممب  امماــا ل ألــتب الــيي يــديمه ال ألــف الــد لنا بــأب م  اــت  ــد ه  

 .2022لت/مب األ لوديسم م   31دابا حتى   د

أ  ا    فــــــــمت وب مايما ام امماا خرة االســــــــت تبة ل رما   لتيديم الدعم اإل/ســــــــت/ن إل/يتل  21 حتى  - 63
المماطألالت ال  ألت/الالت  اللا الت الم ســرالألالالت  الموتامات األفــد عمضــة ل مأتطما مت المتضــم ات مت األزمةا  

م المب د ال .    546م المب د ال  مت أصـــــــــــــــا    413,7بن المــتئــةا حالــ  طا ــ  امماــا بم       75,8،ألســــــــــــــمــة  
ــم م   1  بن ــ  اإل تثة بن حتالأ الرما   ا2022كت/مب األ لوديســـــــ ــم مألســـــــ ل محة العتمة عت العما  ا /شـــــــ

ــت/ن العــتلمن لعــتم   .  حتى 2023التن اتضــــــــــــــمت خرــة االســــــــــــــت ــتبــة ل رما   ل  ألــتب لعــتم  ا  2023اإل/ســـــــــــــ
ــ تم م  31 مة إلى 2022أي ملوســــــ ــتعداأ الد ل ة الميدِّ ا ،   م ممو مت أ، ا  عأل. ال وتأ المت/حة مت المســــــ

م  بن عـتم    1,321، المب د ال ا بمـت بن للـف م     ـد ه    1,84ل ألـتب    م     ـد ه    2022م المب د ال  صــــــــــــــا
د بعدا  د رت  .  أ، ا  ال وتأ المت/حة عت  امد التها2021م المب د ال  مامحَّا مت عتم    525,5 ــدَّ متأ لم ااســـــ

https://undocs.org/ar/S/2022/858
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ل الأـلدا  مت أاـا خرـة ل أـلتب للســــــــــــــت ـتـبة لألزمـة لعـتم   2023م المب د ال  لعـتم   415   2022 مـت بعـده.  مامِّذ
،ليالت د ال ا حال  أ، ا    3,36، المب د ال ا مت الم    المر مب   د ه   1,5بم    بن المتئةا    45،ألســـــــــــــمة 

  2022، المب د ال  بن عــتم    1,17مم ــة عت    د امماــا  ــد ه  ك ــت/ــتأ األمم المتحــدة  المألممــتأ  الم الحك
 .2021م المب د ال  ممحَّا مت عتم   331,8 م     د ه 

آلا ومت و   1 ا ماددأ  الية المحكمة الأتصة ،  ألتب مت(2007)  1757 عمل بيما  م    األمت   - 64
لامض محـد د رم إامـتم الموـتم  الم اليضـــــــــــــــتئ ـة المتمق ـة ل محكمـة    2023/مب األ لوديســــــــــــــم م  لـت  31إلى  

 الأتصة  إ ل وت ع ى /حم مألمِّم.
  

 تدابيا األمن والسالمة  - ث ل     
بن اليمة المخ تة  بن ال  دا أ  ذف ار ال    19-ما االســــــــــتمما  بن  صــــــــــد الحتلة ف مت يتع   بكمبالد - 65

 لألبماد المابديت بن س تق األت ب  ماأ المعنة. الح م الصحن اإللهامن

 اســـــــــتممأ اليمة المخ تةا عمل بتلتهاموت بممتد ة العما مت أاا حمظ الســـــــــلم المام ة الى احســـــــــالت  - 66
ســـــــلمة  أمت حممة الســـــــلما بن ممااعة خرروت األمأل ة  ادا،المرت المتع ية بتايت  المأتطم  التأة   مألوتا  

ــت مـة مرميـة بن مألريـة العم مب  ـبتلتألســــــــــــــال  المثال  ما ال ســــــــــــــ رـتأ ال  أـلت/ـ ة.  ظـ   الـتدا،الم األمأل ـة الصــــــــــــ
الشـم ن(ا  فـم   اسـتأدام م ممعتأ ممابية مسـ حة أثألت  التأليلأ المسـم ة ل م ا ممظمن األمم المتحدة.   )اليرتو 

 دة اليرمي. بعنة إلى مألرية العم مبا ،الألوم أعضت  مت بما  األمم المتح   54 اسمأ اليمة المخ تة إيمتد  

  اصــ   اليمة المخ تة  صــد ســالم الدعت ى الممبمعة أمتم المحتكم العســكماة ال  ألت/ ة ضــد أفــأتال   - 67
يشـــتم. بن ضـــ معوم بن التأر ط لشـــت اعتدا اأ خرالمة ع ى حممة الســـلم أ  بن ا اكتب ا ف االعتدا اأ. 

  آلا ومت و   24الحكم الصـــتد  بن لت/مب النت/نويألتيما عيدأ ا ســـتأ اســـتمتو اتع   بتلرعمب بن  29 بن 
اممزويمل .   26بشأب ر ممالت خرالمات اعمِّض لومت حممة السلم التتبعمب ل يمة المخ تة بن صالدا بن    2021
بن    2011 الشــــــــــــــمـــــتلن  األ لوديســــــــــــــم م    9 بم   التـــــتل ـــــة 2011لـــــت/مب  ــة  ال  ســــــــــــــــ عيـــــد  الميم   .  مت 

ال  ســــة التتل ة لمحكمة التمالاله العســــكماة بشــــأب  آلا ومت و   7حهامابويم/ ..  مت الميم  أب ااعيد بن  5 بن
.  حـددأ المحكمـة  2008محـت لـة الو مم ع ى حممـة الســــــــــــــلم التـتبعالت ل يمة المخ تـة بن صــــــــــــــم  بن عـتم  

أيـت ومـتيم ممعـدا لعيـد ال  ســـــــــــــــة التـتل ـة بشـــــــــــــــأب الو مم الـيي   ا بن خ ـتم   26العســــــــــــــكماـة الـدائمـة اـت ا   
ــد إ رت،ن    2007 حهامابويم/ .  24 الشــــــــــم ن( بن )اليرتو  ل ألمم بن الدعمى المتع ية بت اكتب أعمتل بيصــــــــ

ــتـت    26.  مت الميم  أيضــــــــــــــت أب ااعيـدا بن  2014كـت/مب النـت/نويألـتيم   التن باتح م موـت بن أيـت ومـتيما ا ســــــــــــ
 ضـالتالت اتع يتب ،و متأ خرالمة ضـد حممة السـلم التتبعالت ل يمة المخ تة بن اليتسـم ة   االسـتمتو التتلالتتب بن

.  لم ياحمز أي ايـدم بن الـدعـت ى ال هائ ـة 2011أيـت ومـتيم    27 بن الممال ـة بن    2007اممزويمل ـ.   16بن  
بـن ــيي   ـا  الـــــ ــتد   ــتلـحـــــ بـــــ ــة  بـن   الـمـتـعـ ـيـــــ الـاـمبـن(  ــتو  )الـيـرـــــ ز ب  ــدل    2018آبوأ ســـــــــــــــرـ     4مـ ـــــ

حممة الســــلم التتبعالت ل يمة المخ تة بن فــــيما  )اليرتو  بتألعمتل العد ا/ ة ضــــد  ( أ S/2018/1029 )ا/مم
  لـت/مب الـنت/نويأـلتيم  4ا  بأـل  ا اـلا )اليرـتو الامبن( بن  2021لـت/مب األ لوديســــــــــــــم م    22الشــــــــــــــم ن( بن  

 (.70 ا الميمةS/2022/214)ا/مم  2022كت/مب النت/نويألتيم  25 ا   ام ة )اليرتو الامبن( بن2022
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1757(2007)
https://undocs.org/ar/S/2018/1029
https://undocs.org/ar/S/2022/214
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 ا تش   روة األمم المتحدة المؤرتة ف  لبن ن  -  ابع   
مت األبماد العســـــــكماالتا مألوم   10 116فـــــــمت وب مايما لتب عديد اليمة المخ تة يتألف مت    20حتى  - 68

اممأة   86ممظمت مد/ ت د ل تا مألوم   230، دا مســــــــــــترمت بيماأ؛  مت    48بن المتئة(ا مت   8,0/ســــــــــــت  )  808
بن المـتـئة(.  لـتـ/  اليمة المحمـاة   27,0اممأة ) 148ممظـمت مـد/ـ ت  طألـ تا مألوم   548بن المـتـئة(؛  مت   37,4)

ــمت مخ تت(     ــمت )أ با ســ ــم خم  ســ ــكم   587التتبعة ل يمة المخ تة اضــ االت التتبعالت ل يمةا  بمدا مت األبماد العســ
ممافمت عســــــــــــكمات اتبعالت لوال ة األمم المتحدة   53بن المتئة(.  إضــــــــــــتبة إلى للفا يعما   5,6اممأة )  33،الألوم 

ــت  ) بن المتئة(ا لدى بما  المما  الت بن ل ألتبا  اأضـــــــعمب لإلفـــــــما    17,3لممافمة الود/ةا مألوم اســـــــا /ســـــ
  الممأة ن صــــــمم  األبماد العســــــكماالت بتليمة اأدم ،مامة عيالدا أمت األع ى  امة ب  ممأة العم  تان ل يمة المخ تة.  ال

 .2-األع ى  امة بن صمم  الممظمالت المد/الالت بون معالألة ،مامة مد

 بن إطــت  ال ومد المتع يــة بممــتد ة العمــا مت أاــا حمظ الســــــــــــــلم المام ــة إلى دعم األدا  المعــتل  - 69
َعوت  اح ال وت ل   ت/تأ  المســــــــــت لةا أامأ اليمة المخ تةا بن إطت  الألمت م الشــــــــــتما ل تأر ط  ايال م األدا ا امي

 ايال م أدائوت بشـــــــــــكا مألتمما  رم مت يخلد بعتل ة عم  تأ المعنة.   اصـــــــــــ   اليمة المخ تة األمالي التمصـــــــــــ تأ 
 الألمتما بمت بن للف احسالت إدا ة المع ممتأ  حملمة ال  ت/تأ.للف المأل نية عت التيال م بن إطت   

لللتهامــتأ المألصــــــــــــــمال ع الوــت بن ممــتد ة العمــا مت أاــا حمظ الســــــــــــــلم  ألحكــتم اليما      األمالــيا - 70
 حـدة ـاتبعـة لـوت مت حاـل    12مت ايال م  2022ا ا/تـو  اليمة المخ ـتة بن المبا المابا مت عـتم (2018) 2436

م  تان.  حاددأ أ ا.  صـــــم  طة مة بن ثل   حداأ اتع   بتالاصـــــتالأ  ال ماســـــت تأ  التد ا   التأر  الع
  امتدل المع ممتأ  التد ا   العم  تأ  ال ماست تأا  رن  الد المعتل ة.

ــتمما  أرم ة مما د اليمة المخ تة )ا/مم   - 71 ــ   اليمة المخ تة إاما  ايال م الســــــــــ (ا  S/2020/473  اصــــــــــ
ــا م ،أل ت  آخم مم عالت مت المما ا المحددة  بيت  (2020)  2539عمل بتليما    تيال م إلى حكممة ل ألتب  ل.  ســـــــــ

 .2022بن اشمات النت/نو/مبم م  

ــتلميمة   - 72 بـ ــداد (2022)  2650مت اليما     24 عمل  ــة مت إعـ ــتئ ـ ــا الألوـ ــة المماحـ ــ  اليمة المخ تـ ا ، اـ
 استماا   ة لمكتبحة المع ممتأ المض ِّذ ة  المع ممتأ الما مطة.

  
 السلوك واال ضب ط  - خ مس    

ــمات النت/نو/مبم م  3بن المتمة مت   - 73 ــ    اليمة   20إلى   اشــــــ ــمت وب مايما ســــــ حتلة مت    12المخ تة  فــــــ
حتالأ الســــ مت  الم الممضــــن المحتما  ادعت يت بتالســــتالل  اال/توتت ال ألســــالالت.  أا َح التد ا  التماالون 

مت   2  382 مت األبماد المد/الالت    664 التمعمي بشـــــأب معتيالم الســـــ مت المتمعة بن األمم المتحدة لمت عدده 
 مكت  مألســية األمم المتحدة الأتصــة لشــخ ب  المخ تة اليمة   مت اما لا األبماد العســكماالت بن اليمة المخ تة. 

ل ألتب م تهمالت بتالمتنتل التتم لسـ تسـة األمم المتحدة المتمن ة بن عدم التسـتمح إطل ت ما االسـتالل  اال/توتت  
ال ألســــالالتا بمت بن للف حمم التحمج ال ألســــن.  بن ريا الصــــددا /مم  اليمة المخ تة ثمت/ن د  اأ اد ا  ة  

وة بشـــــــأب التحمج ال ألســـــــن لم زات ة فـــــــتم ة    17ضـــــــمت  األ لتبا لمت  تم  بمت عدده مت    108مت عدده ماَّ
 لمصد المأتطم  لإلفما .

  

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/2650(2022)
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 مالحظ ت  - س دس    
أديتا بأفـــــــد الرمت اأ الو مم اليي اعمض ل. األمد حمظ الســـــــلم التتبعالت ل يمة المخ تة بن العت   ةا  - 74

 أايدم بتلتعتزي لعتئ ة األدي حمظ الســــلم اليي  اتا بن الحتد   ألصــــد تئ.  زملئ.ا  أامألى ل  محى الشــــمت   
لنا  أفــــــدد ع ى أرم ة ايديم ال ألتة إلى العتاا.   دي المعا الســــــماا مت ات/  الســــــ رتأ ال  ألت/ ة مدعتٌة لتمت  

 الم مي مل.  ال ،د مت ضــمتب ســلمة  أمت حممة الســلم    أممٌ اليمة المخ تة    إب فــتِّ الو متأ ع ىالعدالة. 
ــمة مت يوتامم/وم أ  يودد /وم.  بن ريا الصــــددا أعمب عت   ين المتل  مت اســــتمما  أعمتل اأما     محتســ

 لة بتلتيمام.حممة السلم خلل المتمة المشمم 

 أالحظ ما الي   أب مألصـــــــ  المئ   فـــــــت م مألي أ بعة فـــــــوم ا ما اســـــــتمما  الحكممة بن العما  - 75
  -بصــــــــــــــمتـوت حكممـة اصــــــــــــــما  أعـمتل.  رـيا المضــــــــــــــا ييمض ـ د ة ال ـ د ع ى ممااوـة احـدـيتـا. االاتمـتلـ ة  

م   الق تدة  المم /ة  اكن   اال تصتدية  األمأل ة  اإل/ست/ ة الم حة.  أ/تفد ام ا أصحتب المص حة التح ن ،
 ال ومد لتحيال  اماب  بن اخ ا  لمت ف . /ما المماطألالت ال  ألت/الالت.

  الم مم ما فــــــــــوما ع ى االامتق ع ى مســــــــــتمى الأ ما    11بعد مم     ال  دا   مت المأال  لآلمتل أب - 76
يمكت أب يســــتعد   متلن ،م/تمج إلىصــــألد ق الأليد الد لن ع  . أب يتمصــــا ما  صــــألد ق الأليد الد لنا ال يهال 

ا بمت ي  ن احت تاتأ ع ى اســـتيما  اال تصـــتد  إدختل مت ي هم مت إصـــلحتأ ضـــما  ة  متل ة   رتل ة  إدا اة
.  أفـ ا ام ا أصـحتب المصـ حة ع ى العما ما حكممة اصـما  األعمتل لت أل  الشـع  ال  ألت/ن  ار عتا.

تأ الد لةا  ا سـالم ااأتل اليما اأ بشـأب اليضـتيت  الع ه  االختلل المظ منا  ضـمتب المعتل ة بن عما مخسـسـ
 األرم ة الحتسمة. الم حة  لاأ

 أ حـ  بـتألعمـتل التحضــــــــــــــالماـة ال ـت اـة لل/تأـتبـتأ ال  ـديـة.  مت الموم أب ا مى ا ـف اال/تأـتبـتأ   - 77
ل.  أفــــــــ ا بيمة مت يا يل مت اومد ب  ة اعهاه مشــــــــت لة الممأة   ب   امنال وتا    ال د ل الهمألن اال/تأت،ن المعدَّ

 بمت بن للف اعتمتد ادا،الم ختصة مخ تة.

ــ حة  الم مأل ب ،وت خت   /رتق ســــ رمة الد لةا  رم أمم يماصــــا االعتماَ  ب.  - 78  اشــــكا امتلت أســ
ــتمما  خرالما ل يما   ــ حة أخمى  الم اتبعة ل د لةا ا/توتكت مســـ ــ.  امتعتأ مســـ .  (2006)  1701حهبا ف /مســـ

أس حة    أرال  بحكممة ل ألتب أب اتأي ام ا االاما اأ اللزمة حتى ال اكــمب رألــتت أي أس حــة بن ل ألتب  الم
اامتق   الد لة ال  ألت/ ة أ  ســـــ رة  الم ســـــ رتوتا بمت بن للف مت خلل التألمالي الكتما لألحكتم لاأ الصـــــ ة مت

ــل  لا ال متعتأ المســـــــ حة  (2006)  1680   (2004)  1559الرتئف  اليما ات  ا ال ييت يرتلمتب ،ألهو ســـــ
   لمســـــــــــألة (2006)  1701 عألتصـــــــــــم العتلية مت اليما   الضـــــــــــم  اة لمعتل ة البن ل ألتب.  أكم  دعمان إلى 

ا مت خلل حما   طألنا  أفــــــــــــــ ا ال ـوتأ الـمتعـ ة المعألـ ة داخا ل أـلتب إلى االســــــــــــــتماا  ـ ة الدبتلـ ة المطألـ ة
.  مت زال مت الموم األمالي اليما اأ الســــــــتبية المأل نية عت الحما   األشــــــــ ط ال ومد المام ة إلى احيال  ريا الود 

ــكماة التتبعة   ا  الال  ألت/ن  المطألن ــ مت ا ف المتع ية ،ألهو ســـل  ال متعتأ  الم ال  ألت/ ة  امك ف اليماعد العسـ سـ
 اال/تمتضة.  -الق تدة العتمة  بتح   -ل   وة الشع  ة لتحمام ب سرالت  

ة   بعــد أب   ــَّ  حــدة التماماأا بــتد  األمما ع ى طمل الأط األز ق عيــ  إ ــتمــة الحــد د المحماــ - 79
ا أفــــعم بأالمة أما إزا  ا دد الحماد   التممضــــاا  رم ا دد مي    إب  2022اشــــمات األ لوأكتمبم   27 بن
ع ى /رتق ضال ا ال س مت حالت يكمب األمم بشكا ممتفم ،الت ال  ا ال  ألت/ن  ا ا الدبتو اإلسمائال ن.  ظا

ة.  ل حد مت ،خ  التمام  بكا حتد  مت ا ف الحماد  يمكت أب يخدي إلى اصـــــــــــعالد اتما  ع  . عما    خ م
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المحتم ةا أفـــ ا الرمبالت ع ى اســـتأدام الصـــ اة النلث ة ل يمة المخ تة ب  ة اســـت ألت  المألت شـــتأ بشـــأب مت اميى 
مت /يـت  منالمة ل أل  ع ى طمل الأط األز ق.  ع ى /رـتق أعما مـت زلـ  أحـ  ل ألـتب  إســــــــــــــمائالـا ع ى ،ـد   

 المتحدة ع ى استعداد لدعم ريه العم  ةا إلا ط   الرمبتب للف.  محتدثتأ بشأب امس م حد درمت ال ماة.  األمم 

 مت د اعن الي   المتل  استمما   امد أس حة  الم مأل ب ،وت بن المألرية الما عة ،الت /وم ال  رت/ن  - 80
ــتأداموت   ــ حة  اســـــ ــم ة.  امنا  امد األســـــ  الأط األز قا بمت بن للف مت لمحظ بن م تديت الممتية  الم المســـــ

.  استمما   (2006)  1701ا ل يما   المع ن بن م تديت الممتية ا فا التن ال اس رم ع الوت الد لةا ا/توتكت خرالم 
عـدم إمكـت/ ـة المصــــــــــــــمل إلى م ـتديت الممـتـيةا ع ى الم م مت الر مـتأ المتكم ة التن  ـدمتوـت اليمة المخ تـة إلى 

التهام ال  ا ال  أـلت/ن بكـمتلة   ال  ا ال  أـلت/ن لت ســــــــــــــالم القـ تم ،هات ة مشــــــــــــــتملةا أمٌم  الم مي مل.  أكم  اأكاـلد
 صــــــــــــــمل اليمة المخ تـة إلى ام ا المألـتط  التن ار  وـت المعنـةا  ضــــــــــــــم  ة ف ـتم الحكممـة ال  ألـت/ ـة بـتلتحيال   

 ع ى األيا اليمة المخ تة.اامَمض   المد  أي بن

ــت  امــا مت الموم ال اهال الحماد  التن اخثم ع ى حماــة األيــا اليمة انالم   يــت بــتلاــت.   - 81 عــد أب اســـــــــــــ
دحض الممته م  الم الدف ية  أب األشـم بوم  الية المعنة بن أ سـت  الم تمعتأ المح  ةا   السـ رتأا ال  ألت/ ة بن

ــمابمت  ــما  المعنة األياة  حما  يشــ ــت     . حدرتال  ا ال  ألت/ن أ   ،مبيةا ســ ــ رتأ أب اعما ،ألشــ  ا   ع ى الســ
ــم اأ الأ ــدد. بتلتصـ ــ ِّذ ة بن ريا الصـ ــرة المعنة ع ى مكتبحة المع ممتأ المضـ تط ة  د اايي التأم  مت أ/شـ

  الشف بالوتا  ايمض سلمة األبمادا  اي ص الحاله العم  تان لحممة السلم.

اليما   - 82 األمالــــــي  لأل ــــــت   مومالت  ال  ألــــــت/ن  المخ تــــــة  ال  ا  اليمة  ،الت  التعــــــت ب  التألســــــــــــــال   يهال   ال 
ــتا ــةا  (2006) 1701 .  ال يهال ال  ا ال  ألــت/ن يعــت/ن مت  المد ع ى المما دا ممــت يخثم ع ى  ــد ااــ. العم  

أيضـــت ع ى إحماز التيدم بن الحما  االســـتماا  ن   ريه التحديتأخثم  اخضـــم األزمة اال تصـــتدية  المتل ة.    بن
ــت   بســــــط ســــــ رة الد لة.  بن ري ــددا ما اليمة المخ تة ،ود  زاتدة عم  تأ اال/تشــــ ،د  عما آل ة    ب با الصــــ

.  سـ سـتعد التمماا الميدم مت خلل  أمٌم ممح  ب. الدعم المتلن الرت   ل   ا ال  ألت/ن   مى األمت الداخ ن
 د لة ع ى المدى اليصـالما  بن   ة التتبعة لمألاألمخسـسـتأ  الريه اخل ة بن الحمتو ع ى رتاالت المخسـسـتالت مت  

يألمم ا بن اأصـ ص التمماا  م ا أ/حت  ال  د.  أ/تفـد ام ا الشـملت  أبالمسـترمة بن األمت  االسـتيما  بن ا
 تستيما  ال  د.ب  التتبعة ل د لة  األمأل ةمخسستأ  تلإلظوت  التهامألت ال متعن ب

ا.  مر مب مت الســـــــــــــ رتأ  - 83  املِّذن ال  ا ال  ألت/ن موتم ف تدة عم  تأ الحمم المحمي أمم مشـــــــــــــ ِّذ
 التهامت إضتف ت يمكت إثمتا. ،ألشم ال  ا ال  ألت/ن /شما بعتال  دائمت بن ال ألمب.ال  ألت/ ة أب ا تهم 

 ال اهال اال/توتكتأ المســتممة ل م تل ال مي ال  ألت/ن مت   ا الرتئماأ  المســالَّماأ اإلســمائال  ة مدعتة  - 84
ــكِّذا ا/توتكت ل يما     ل ســـ تدة ال  ألت/ ة    (2006)  1701ل ي   المتل ا  ا   أب اتم ف. بعم  تأ التح ال  ريه اشـ

  اكدِّ  ح تة السكتب ال  ألت/الالت  ايمض مصداف ة اليمة المخ تة.  أكم  إدا/تن ل م ا ا/توتكتأ الس تدة ال  ألت/ ة. 

مألرية المتتخمة لوت فمتل   اشكا احتلل ا ا الدبتو اإلسمائال ن ل  ه  الشمتلن مت  ماة الا م  ال - 85
ا  ا ـ  أب يتم ف.  أالحظ أب التأ ص مت الحرـتم  (2006)  1701الأط األز ق ا/توـتكـت مســــــــــــــتمما ل يما   

ــلم.  أح    بن ــكا خرما ع ى حممة الســــــــ ــمل اليمة المخ تة إلى الأط األز ق  اشــــــــ ريه المألرية يعمق  صــــــــ
بــتال/ســــــــــــــحــتب   (2006)  1701الســــــــــــــ رــتأ اإلســــــــــــــمائال  ــة ممة أخمى ع ى المبــت  بــتلتهاموــت بمماــ  اليما   

 الشمتلن مت  ماة الا م  مت المألرية المتتخمة لوت فمتل الأط األز ق. ال ه  مت
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ال  بن ا/م ـت  ممـبأ ،الم أ ينالماب   ـيت ـبتلاـت.  ا ـ  ع ى  إب الـتأخالم المســــــــــــــتمم ف مـت يتع   ـبتلتحي - 86
السـ رتأ ال  ألت/ ة أب اماعن مصـتلح الضـحتيت أ الا  أب امضـن بن إاما  احيال  محتيد  فـتما  فـمت .  بعد  

ســــــــــ  ما أح  ع ى إحماز التيدم بن التحيال  بن  ت ..  أح  أيضــــــــــت   ليمتبمم   أكنم مت عتمالت ع ى ميتا 
ن التحيال  بن افـــــتمتكتأ الرالم/ة.  اخلد ريه اليضـــــتيت الحتاة إلى اعهاه  امكالت ســـــ رة  ع ى إحماز التيدم ب

  ضتئ ة مستي ة  تد ة ع ى احيال  العدالة.

 أدعم الحكممة ال  ألت/ ة إلى التيالد بســـــــ تســـــــتوت المتمن ة بن الألأي بتلألم ا بمت يتم  ما إعلب بع دا  - 87
 ألــت/ ــة إلى الكف عت المشـــــــــــــــت لــة بن الألهاو الســــــــــــــم ي   المه  ا  أدعم ام ا ال وــتأ المــتع ــة ال 2012لعــتم  

ال موم ـاة العمبـ ة   ل أـلتب ،الت  حـد د  الالألهاعـتأ بن المألرـية.  أديتا األـييا المـيتا الت  /ـيا العـتتد الحمبن ع م   مت
 .(2006) 1701السم اة بن ا/توتتل ل يما   

 التماااا مت المي   أب /مى  ال  داال تصـــــتدي بن   - بن ظا اســـــتمما  ادرم  المضـــــا االاتمتعن  - 88
اليرتعتأ المئ ســ ة  ع ى امبالم الأدمتأ العتمة األســتســ ةا بمت بن للف بن مخســســتأ الد لةبن  د ة  المرمد  

ل  د ا  لتمكالتمتس   عتاا   إلى دعماحتت  المخسستأ العتمة بن ل ألتب منا الم ته  الرت ة  التع  م  الصحة.   
.  ألب الحا الرماا  2030عتم  التألم ة المســتدامة لالعمدة إلى مســت  التألم ة  المضــن  دمت بن األمالي خرة  مت  

احما المســـــخ ل ة عت األســـــمتب الكتمألة   ا   أدعمرم إلىاألاا  المســـــتدام رم ،الد اليتدة ال  ألت/الالت ال  المرما  
 اصديت حتسمت.التصدي لت ف األسمتب   إلىاألزمة 

ا  مت زل    م لا التحديتأ أمم يســــــــتح  أب ياشــــــــتد ب. ال ومد التن ي يلوت ل ألتب لحمتية اللا الت  - 89
ــت تبة اليماة  الممحدةا بمت بن للف مت   ممتألت لمت ــ تبة م حمو.  االسـ ــت ضـ ــع  ال  ألت/ن مت حسـ ي الت عأل. الشـ

للا الت  الم تمعــتأ المضــــــــــــــ مــة.  أدعم الم تما  الم تما الــد لنا أمم حالمي لت   ــة االحت ــتاــتأ المتهايــدة  
اـلد لن إلى مماصـــــــــــــــ ة اـيديم اـلدعم اللزما لمـت أدعم الســــــــــــــ رـتأ ال  أـلت/ـ ة إلى العمـا ع ى مألا التماماأ ،الت  
ــتيما  االاتمتعن.  ال يهال إعمتل   ــتعدة بن اعهاه االســــــــــ ــ مة  م تمعتأ اللا الت  المســــــــــ الم تمعتأ المضــــــــــ

 أمم ل  أرم ة بتلاة. ام دأ عدم اإلعتدة اليسماة   ال س مت ا ةالضمت/تأ اليت/م/ ة  اإلامائ

 مت األرم ة بمكتب أب ات يى  لتلة األمم المتحدة إل تثة  اشــاالا اللا الت الم ســرالألالالت بن الشــمق   - 90
الم ســـرالألالالت.  أح   األد/ى اممال ثت،تت  لتف ت لضـــمتب  د اوت ع ى ا   ة احت تاتأ الحمتية لم تما اللا الت  

 الم تما الد لن ع ى امبالم مت ي هم مت مما د ل ملتلة.

 أعمب عت امتألت/ن ل م ا ال  داب المسـترمة بأبماد عسـكماالت  معداأ ل يمة المخ تة  لمما  المما  الت  - 91
ت ايديمي بن ل ألتب  أفـ عوت ع ى زاتدة عدد الألسـت  بن صمم  األبماد العسكماالت بن اليمة المخ تة.  أعمب ع

الأتصـة لشـخ ب ل ألتب يما/ت بم /التسـكت  لممظمن مكت وت؛  ل ما  آ  لد  السـت   سـتيأل ا   ة األمم المتحدةلمألسـي
 ئ   بعـنة اليمة المخ ـتة  ـ تـئد  ماوـتا  األبماد المـد/الالت  العســــــــــــــكماالت العـتم الت بن اليمة المخ ـتة احـ  فـ تدـا.؛  

  ألعضت  بما  األمم المتحدة اليرمي.
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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 المافق األول
 

  Restriction of the freedom of access and movement of the 

United Nations Interim Force in Lebanon from 3 November 

2022 to 20 February 2023 
 

 

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

parties to ensure that 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, was fully respected and unimpeded. It called on the Government of Lebanon to 

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

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

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

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

2. During the reporting period, UNIFIL conducted an average of 7,963 monthly 

patrols during the day and at night, of which 44.9 per cent were foot patrols. The 

Mission conducted an average of 2,166 patrols each month along the Blue Line, both 

by vehicle and on foot (51.7 and 48.3 per cent, respectively). In addition, the Mission 

conducted an average of 50 helicopter patrols and 890 inspection activities, which 

included the conduct of temporary and permanent checkpoints and of counter-rocket-

launching operations each month.  

3. While the freedom of movement of UNIFIL was respected in most cases, the 

Mission continued to experience some restrictions, mostly verbal threats but also 

laser- and weapons- pointing, as detailed in paragraph 17 in the report above. 

Instances in which verbal aggression or gesticulation was accompanied by damage to 

UNIFIL property or impeded the conduct of a patrol, the incidents are noted in the 

present annex. Despite the widespread condemnation of the fatal attack on the 

UNIFIL convoy at Aqibiyah on 14 December 2022, there were continuing acts of 

intimidation against UNIFIL peacekeepers. Such acts included forcing peacekeepers 

out of their patrol vehicles and the seizure of UNIFIL property. Some acts involved 

the presence of assault weapons.  

 

  Access to all locations of interest 
 

4. UNIFIL maintained access to all parts of the Blue Line that had previously been 

temporarily restricted by containers or prefabricated buildings throughout the 

reporting period (see S/2022/858, annex I, para. 5). UNIFIL is yet to gain access to 

several other sites of interest, including the firing ranges, 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). 

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

by UNIFIL to expand its presence outside main routes and municipal centres. It has 

been asserted that these are either private roads or areas of strategic importance to the 

Lebanese Armed Forces.  

 

  Freedom of movement incidents 

 

6. On 12 November, a glass bottle was thrown at a moving UNIFIL military vehicle 

in the vicinity of Wadi Jilu (Sector West). The bottle hit the vehicle’s side mirror and 

the glass fragments caused a minor injury to one of the peacekeepers. The injured 

https://undocs.org/en/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/en/S/2019/237
https://undocs.org/en/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/en/S/2022/858
https://undocs.org/en/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/en/S/RES/2650(2022)
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peacekeeper was subsequently treated at a UNIFIL hospital. UNIFIL informed the 

Lebanese Armed Forces and contacted local authorities.  

7. On 26 November, two stones were thrown from a vehicle without licence plates 

towards a UNIFIL vehicle patrol in the vicinity of Marwahin (Sector West), cracking 

the windscreen of one vehicle. No injury was caused to UNIFIL personnel. The 

peacekeepers suspended the patrol and returned to base. UNIFIL informed the 

Lebanese Armed Forces and the mayor of Marwahin.  

8. On 28 November, two individuals in a vehicle without licence plates overtook 

a UNIFIL patrol near Kunin (Sector West) and stopped in front of the patrol, blocking 

its route. One of the individuals disembarked from the vehicle, waved his arms to 

make the patrol stop and signalled for it to go back. The UNIFIL patrol reversed and 

made a detour to continue its patrol. The vehicle followed the patrol for 200 m and 

then left the area. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and the mayor of 

Kunin.  

9. On 30 November, a cell phone was seized from a UNIFIL peacekeeper in the 

vicinity of Udaysah (Sector East). The peacekeeper had been taking pictures with the 

phone when an individual, one of a group of six individuals who had been observing 

the peacekeeper, took it. The group then promptly left the area in two vehicles. 

UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and the mayor of Udaysah.  

10. On 5 December, UNIFIL peacekeepers took pictures of four individuals in 

civilian clothes who were taking pictures of an area south of the Blue Line, near 

Udaysah (Sector East). The four individuals approached the peacekeepers, seized a 

cell phone and binoculars and then left the area. The phone was later returned by 

another individual. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and contacted the 

mayor of Udaysah.  

11. On 6 December, four individuals in civilian clothes, two of whom were armed 

with assault weapons, approached UNIFIL personnel returning from a foot patrol in 

the vicinity of Hallusiyat al-Fawqa (Sector West) and requested them to leave the 

area. The patrol continued to its base in accordance with the planned itinerary. 

UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and the local authorities.  

12. On 8 December, two civilian vehicles blocked the path of a UNIFIL vehicle 

patrol driving towards Kunin (Sector West). The peacekeepers suspended the patrol 

and left the area. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and contacted the 

mayor of Kunin.  

13. On 14 December, a UNIFIL convoy travelling to the Beirut Rafic Hariri 

International Airport was attacked in the village of Aqibiyah. One peacekeeper was 

killed and three were injured, one of them seriously. Investigations by the United 

Nations as well as Lebanese and Irish authorities into the incident are ongoing (see 

para. 2 and subsequent paras. in the report above).  

14. On 21 December, four individuals in civilian clothes with their faces covered 

approached a UNIFIL patrol in the vicinity of Aytarun (Sector West) and demanded, 

in an unfriendly manner, that the peacekeepers leave the area. The patrol withdrew 

from the location. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and local authorities.  

15. On 28 December, four individuals in civilian clothes blocked the path of a 

UNIFIL patrol in the vicinity of Khirbat Silm (Sector West) by placing two vehicles 

across the road. Having been requested to turn back, the patrol deviated from its 

planned route and continued patrolling on a parallel road. UNIFIL informed the 

Lebanese Armed Forces and followed up with the mayor.  
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16. On 28 December, four individuals in civilian clothes on motorcycles blocked 

the path of a UNIFIL patrol near Dayr Ntar (Sector West) and asked the patrol to turn 

back. The patrol made a detour and continued patrolling on an alternative route. 

UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and local authorities.  

17. On 31 December, two individuals in civilian clothes blocked a UNIFIL patrol 

near Rishknaniyah (Sector West) by placing a vehicle across the road. After the two 

individuals asked the patrol to turn back, the patrol took an alternative route and 

continued its mission as planned. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces and 

the mayor. 

18. On 31 December, a UNIFIL patrol encountered a barrier blocking a road in the 

vicinity of Kfar Kila (Sector East). Shortly thereafter, two individuals approached the 

patrol, stating that it could not continue. The UNIFIL personnel took a detour and 

continued their patrol. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces, which 

subsequently informed the mission that the road was private property.  

19. On 31 December, 15 individuals in civilian clothes blocked the path of a joint 

UNIFIL-Lebanese Armed Forces patrol near Dayr Qanun al-Nahr (Sector West). 

Following the intervention by the Lebanese Armed Forces personnel present, the joint 

patrol continued its mission as planned.  

20. On 7 January, a UNIFIL patrol was stopped by an individual in civilian clothes 

with a car in the vicinity of Kafra (Sector West). The individual told the patrol to turn 

back. The patrol reversed and left the area. UNIFIL informed the Lebanese Armed 

Forces and contacted the mayor. 

21. On 21 January, a civilian vehicle blocked the path of a UNIFIL vehicle patrol in 

the vicinity of Dayr Qanun al-Nahr (Sector West). One man got out of the vehicle and 

requested the patrol to turn back. The patrol reversed and, using an alternative route, 

continued its planned itinerary. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces. Later 

that same day, the same patrol was surrounded by seven civilian vehicles and around 

50 individuals in civilian clothes with their faces covered in the vicinity of Jinnata 

(Sector West). One individual in the crowd was armed with a handgun and another 

with an assault weapon. The crowd forced the UNIFIL personnel to exit the patrol 

vehicles and kneel on the ground. Two cell phones and one handheld radio were then 

seized from the peacekeepers, and the windows and side mirrors of the two patrol 

vehicles were broken. UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces, which deployed 

to the area and escorted the UNIFIL patrol back to its base.  

22. On 6 February, a UNIFIL patrol near Dayr Siriane (Sector East) was stopped by 

seven men with wooden sticks. The men hit the UNIFIL vehicle and broke the rear 

window. None of the peacekeepers were injured. After the individuals left the area, 

the peacekeepers returned to their base. The Lebanese Armed Forces were informed.  
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 المافق ال    
 

  Support by the United Nations Interim Force in Lebanon to 

the Lebanese Armed Forces further to paragraph 11 of 

Security Council resolution 2650 (2022) 
 

 

1. Further to the request of the Government of Lebanon dated 15 March 2022 

addressed to the Presidency of the Security Council, the Council, in operative 

paragraph 11 of its resolution 2650 (2022), requested the United Nations Interim 

Force in Lebanon (UNIFIL), in line with resolution 1701 (2006), to exceptionally 

extend temporary and special measures to support and assist the Lebanese Armed 

Forces with the provision of relevant additional non-lethal material (fuel, food and 

medicine) and logistical support for a limited period of six months and no longer than 

28 February 2023. The support was requested to be provided from within the 

mission’s existing resources and without implications to the increase of the budget 

level, in the framework of the Lebanese Armed Forces-UNIFIL joint activities, and 

in compliance with the human rights due diligence policy on United Nations support 

to non-United Nations security forces. The support was also to be without prejudice 

to the mandate and its implementation, the concept of operations and the rules of 

engagement of UNIFIL, while fully respecting Lebanese sovereignty and at the 

request of the Lebanese authorities, and subject to appropriate and immediate 

oversight and scrutiny. 

 

  Support provided 
 

2. Following the Council’s adoption of resolution 2650 (2022), UNIFIL and the 

Lebanese Armed Forces set targets for joint activities and concomitant requirements 

for fuel and food rations, bearing in mind both the vehicles and personnel required 

for those activities. The plan was based on the needs and absorption capacity of the 

Lebanese Armed Forces. On 5 December, UNIFIL and the Lebanese Armed Forces 

signed a memorandum of understanding detailing provisions, oversight and 

compliance with the human rights due diligence policy. For the provision of assistance 

prior to that date, handover certificates, detailing quantities as well as the oversight 

requirements in the memorandum, were signed with each delivery. Since the end of 

September, deliveries have been made at the end of each month.  

3. Altogether, between the end of September and 20 February, UNIFIL provided 

195,000 litres of diesel fuel, food rations for approximately 160,000 meals and 72 kg 

of medicine to the Lebanese Armed Forces. This support has amounted to a value of 

$298,393.75. Provisions were drawn from existing UNIFIL stocks or obtained using 

existing contracts. The final delivery was scheduled for 28 February 2023.  

 

  Impact assessment 
 

4. Overall, operational activities in close coordination with the Lebanese Armed 

Forces rose demonstrably, almost back to the pace registered prior to the country’s 

economic crisis. Whereas towards the end of 2019, UNIFIL was conducting an 

average of 22.2 per cent of its operations in close coordination with the Lebanese 

Armed Forces, the average dropped to a low of 13.8 per cent by July 2021. By April 

2022, with the assistance provided by UNIFIL under Security Council resolution 2591 

(2021), such operations had reached an average of 18.3 per cent. With the provision 

of assistance since September 2022 under resolution 2650 (2022), this was sustained 

at around 19.8 per cent, in accordance with pre-planned targets for joint activities. 

 

https://undocs.org/en/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/en/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/en/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/en/S/RES/2650(2022)
https://undocs.org/en/S/RES/2591(2021)
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  Figure 

  Monthly average number of joint vehicle patrols of the United Nations Interim 

Force in Lebanon and the Lebanese Armed Forces  
 

 

 

 

5. The positive impact of UNIFIL assistance was most clearly demonstrated with 

regard to fuel support and vehicular activities, as fuel provided by UNIFIL offset 

some of the main constraints of the Lebanese Armed Forces caused by rapidly rising 

fuel prices. (Fuel prices tripled in Lebanon between February 2022 and February 

2023, from 400,000 to 1.2 million Lebanese pounds per gallon).  

6. Some 264 monthly joint vehicle patrols were conducted during September, 325 

in October, 311 in November, 309 in December and 359 in January. Joint foot patrols 

and market walks, which are vital for force acceptance, also rose significantly. 

Combined vehicle and foot patrols in close coordination with the Lebanese Armed 

Forces increased from 1,926 in August to 2,073 patrols in September and 2,081 in 

October. After that, a slight dip was seen, with 1,997 patrols in November and 1,931 

in December, as the Lebanese Armed Forces were called on to perform additional 

public security functions amid mounting political uncertainty. For January, all joint 

patrolling conducted by UNIFIL and the Lebanese Armed Forces stood at 2,033 foot, 

market and vehicle patrols. 

7. With the provision of food and medicines, UNIFIL delivered a small yet useful 

amount of material support to Lebanese Armed Forces troops amid a collapse in the 

purchasing power of their salaries and organizational budget constraints. The 

resulting morale boost and the valuable impact of the overall assistance have been 

recognized by Lebanese government officials in recent communications with senior 

United Nations officials. 

8. UNIFIL operations in close coordination with the Lebanese Armed Forces are 

central to the mission’s mandate implementation. The joint operations also contribute 

to the objective of resolution 1701 (2006) of supporting the extension of State 

authority in southern Lebanon. 
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 المافق ال  لث
 

  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 individual 

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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