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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

 (و)دول ٧مــــــــــــــــــن             
)S/2009/310  (  

  
 املتحدة. والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، وفرنسا، ، الروسي، وأملانيا االحتاد  (أ)  

  املتحدة. والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، نام، وفييت وفرنسا، والصني، وبلجيكا، وإيطاليا، وإندونيسيا، الروسي، االحتاد  (ب)  
 وكرواتيـا،  نـام،  وفييـت  واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، وفرنسـا،     فاسـو،  وبوركينـا  وبنمـا،  وبلجيكـا،  ،وإيطاليـا  وإندونيسيا، الروسي، االحتاد  (ج)  

  املتحدة. املتحدة، والواليات واململكة وكوستاريكا،
  املتحدة. والواليات ، املتحدة واململكة وكوستاريكا، وكرواتيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، الروسي، االحتاد  (د)  
  املتحدة. والواليات ، املتحدة واململكة وكوستاريكا، وكرواتيا، وفرنسا، أفريقيا، وجنوب وبنما، وبلجيكا، وإيطاليا، وإندونيسيا، الروسي، حتاداال  )ـ(ه  
  أملانيا، وتركيا، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، النمسا، والواليات املتحدة.  (و)  

  الشرق األوسط
  

  ألوسطاحلالة يف الشرق ا – ٢٧
 عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 الشـرق  يف احلالـة ” املعنـون  البنـد  يف نظـره  إطار يف جلسة ٢١

 املســامهة البلــدان مــع خاصـة  جلســات ســت منــها ،“األوسـط 
 بيانـــات ســـتة تمـــدقـــرارات، واع مثانيـــة واختـــذ ،)٤٨٦(بقـــوات
 الرئيسـية  املواضـيع  اجللسـات  تلـك  يف الـس  وتنـاول . رئاسية
 االشــتباك فــض ملراقبــة املتحــدة األمــم قــوة) أ: (التاليــة األربعــة

ــة قــوة( ــوة) ب(، )٤٨٧()االشــتباك فــض مراقب  املتحــدة األمــم ق
ــة ــان يف املؤقتـ ــوة( لبنـ ــة القـ ــان يف املؤقتـ ــرار) لبنـ  ١٧٠١ والقـ

__________ 

، املعقــودة يف ٥٩١٨فيمــا خيــص قــوة مراقبــة فــض االشــتباك: اجللســة    )٤٨٦(
، املعقــــــــودة يف ٦٠٣٥؛ و اجللســــــــة ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــــه  ٢٣
، املعقــودة يف  ٦١٤٦جللســة ؛ و ا٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٠
، املعقــــــــودة يف ٦٢٣٢؛ و اجللســــــــة ٢٠٠٩حزيران/يونيــــــــه  ١٩
قــوة األمــم املتحــدة  يتعلــق بفيمــا و. ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٧

ــة    ــان: اجللسـ ــة يف لبنـ ــودة يف ٥٩٦٥املؤقتـ آب/أغســـطس  ٢٥، املعقـ
  .٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٣، املعقودة يف ٦١٨١؛ و اجللسة ٢٠٠٨

 القسـم يد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء العاشـر،      لالطالع على مز  )٤٨٧(
  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.يتعلق باألول، فيما 

 جلنــــــة) د( ،)٤٨٨()٢٠٠٤( ١٥٥٩ القــــــرار) ج( ،)٢٠٠٦(
 ).  ٢٠٠٥( ١٥٩٥ والقرار )٤٨٩(املستقلة الدولية التحقيق

 أربـع  االشـتباك  فـض  مراقبـة  قـوة  واليـة  الس وجدد  
 كــل اختــاذه وفــور .)٤٩٠(أشــهر يف كــل مــرة ســتة لفتــرة مــرات
 التـوايل،  علـى  فيـه،  وافـق  رئيسـه  مـن  بيانـا  الس أصدر قرار،
 تتسـم  األوسـط  الشـرق  يف احلالـة ” بـأن  العام األمني قول على

 يـــتم أن وإىل مل مـــا كـــذلك تظـــل أن احملتمـــل ومـــن بـــالتوتر،
 الشـرق  مشكلة جوانب مجيع تغطي شاملة تسوية إىل التوصل

__________ 

أعلن الس يف هذا القرار تأييده إلجراء عمليـة انتخابيـة حـرة و      )٤٨٨(
ــة       ــوات األجنبي ــع الق ــان، وحــث مجي ــيس لبن ــة النتخــاب رئ نزيه

ىل حل مجيع امليليشـيات  املتبقية إىل االنسحاب من لبنان، و دعا ا
  اللبنانية و غري اللبنانية و نزع سالحها.

 القسـم لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع،        )٤٨٩(
مـا  الرابـع، في  القسـم اللجنة، و اجلـزء التاسـع،   يتعلق بالثالث فيما 

  احملكمة اخلاصة بلبنان.يتعلق ب
ــرارات   )٤٩٠(  ١٨٧٥ ) و٢٠٠٨( ١٨٤٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢١القـــــــــ

  ).٢٠٠٩( ١٨٩٩) و ٢٠٠٩(
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ــس وجــدد.)٤٩١(“األوســط ــة أيضــا ال ــوة والي ــة الق  يف املؤقت
مـرتني   ومـدد  ،)٤٩٢(يف كـل مـرة   واحـدة  سـنة  مرتني ملدة لبنان
 مـارس /آذار ١ قبـل  )٤٩٣(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنـة  والية

  .  أعماهلا بلبنان اخلاصة احملكمة تاريخ بدء ٢٠٠٩
ــوة   ــم قـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــان يف املؤقتـ ــرار لبنـ  والقـ

٢٠٠٦( ١٧٠١( 

ــل/نيســـان ١٥   ــي بيـــان: ٢٠٠٨ أبريـ ــأن رئاسـ  بشـ
 )٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار تنفيذ

 مـــن بيـــان يف الـــس أهـــاب ،٢٠٠٨ أبريـــل ١٥ يف  
مـن أجـل    جهودهـا  تكثيـف  املعنية األطراف جبميع )٤٩٤(رئيسه
 اهللا حـزب  وقـف  إىل دعا الذي) ٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار تنفيذ

ــعجل الفــوري ــف اهلجمــات، مي ــع الفــوري إســرائيل ووق  جلمي
 .اهلجومية العسكرية العمليات

 أغســـطس/آب ٢٧ و ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٢٧  
 لبنان يف املؤقتة القوة والية متديد: ٢٠٠٩

 قــــرار اختــــاذ عقــــب ،٢٠٠٨ أغســــطس/آب ٢٧ يف  
ــد ــة متدي ــوة والي ــة الق ــان يف املؤقت  أغســطس/آب ٣١ حــىت لبن

 تواجـه  القـوة  أن مفـاده  رأي عن إسرائيل ممثل أعرب ،٢٠٠٩
ــطتها  ــطالع بأنشـ ــديات يف االضـ ــها، حتـ ــل وواليتـ ــود مثـ  وجـ

 نشـر تلـك العناصـر    وإعـادة  اهللا، حلـزب  تابعـة  مسـلحة  صرعنا
 وجنوبـه،  الليطـاين  ـر  مشـال  قـدرات  واكتسـاا  كـبرية  بأعداد

 اإلســالمية إيــران مجهوريــة مــن األســلحة نقــل يف واالســتمرار
 أن علــى وشــدد. اهللا حــزب إىل الســورية العربيــة واجلمهوريــة

 باختـاذ  سلطتها متارس القوة املؤقتة يف لبنان أن تنتظر من بالده
__________ 

، S/PRST/2009/18 و ،S/PRST/2008/46 و ،S/PRST/2008/25انظـــر   )٤٩١(
  .S/PRST/2009/34  و

  ).٢٠٠٩( ١٨٨٤) و ٢٠٠٨( ١٨٣٢القراران   )٤٩٢(
  ).٢٠٠٨( ١٨٥٢) و ٢٠٠٨( ١٨١٥القراران   )٤٩٣(
)٤٩٤(  S/PRST/2008/8.  

 أن مـن  للتأكـد  قواـا،  تنتشـر  حيثمـا  الالزمـة  اإلجراءات مجيع
ــة ــا منطق م ال عملياســتخدــام ت ــة بأنشــطة للقي ــن عدائي  أي م
 .)٤٩٥(بواليتها االضطالع من منعها حماوالت وملقاومة نوع،

 ينفـذ  مل) ٢٠٠٦( ١٧٠١ القـرار  أن لبنان ممثل ورأى  
 مجلــة يف وأشــار،. اختــاذه عــن عــامني مــرور رغــم تامــا تنفيــذا
 األجــــواء خبـــرق  وتكــــرارا مـــرارا  إســــرائيل قيـــام  إىل أمـــور، 
 زرعتـها  اليت العنقودية القنابل خرائط تسليم ورفضها اللبنانية،

ــوب يف ــان جن ــم إىل لبن ــه وأكــد املتحــدة، األم  أن ميكــن ال أن
 حتميلــها جيــب الــيت اجلهــة هويــة حــول شــك أي هنــاك يكــون

ــة عــن املســؤولية ــذ عرقل ــرار تنفي ــذا) ٢٠٠٦( ١٧٠١ الق  تنفي
 .)٤٩٦(تاما

ــاذ عقـــب ،٢٠٠٩ أغســـطس/آب ٢٧ ويف   ــرار اختـ  قـ
ــد ــة متدي ــان حــىت   والي ــة يف لبن ــوة املؤقت  أغســطس/آب ٣١ الق

ــرز ،٢٠١٠ ــل أب ــيت اخلطــرية احلــوادث إســرائيل ممث ــت ال  وقع
ــوب يف مــؤخرا ــان، جن ــل لبن ــتفجريات مث  ووجــود املتعــددة ال

 تقريــره يف العــام األمــني ذكــر مثلمــا اهللا، حلــزب تــابعني أفــراد
 .)٤٩٧()S/2009/407البعثة ( والية بتجديد أوصى الذي

 ١٧٠١القـرار   نأ مفـاده  رأي عـن  لبنان ممثل وأعرب  
ــد ،)٢٠٠٦( ــرور بع ــالث م ــى اختــاذه،  ســنوات ث ــذ مل عل  ينف

 يف اســتمرارها مثــل إســرائيل، بــه تقــوم مــا بســبب تامــا تنفيــذا
 مــن اللبنانيــة، لألجــواء املتكــرر وخرقهــا األزرق، اخلــط خــرق
 الـــدفاع  وزيـــر  تعليقـــات  إىل واســـتنادا. أخـــرى  أمـــور  بـــني

ــل ذكــر اإلســرائيلي، ــان ممث  تشــكل ال رائيلإســ أعمــال أن لبن
ــرار انتـــهاكا  تتنـــاىف ولكنـــها فحســـب،) ٢٠٠٦( ١٧٠١ للقـ

 .)٤٩٨(املتحدة األمم مليثاق األساسية املبادئ مع أيضا

__________ 

)٤٩٥(  S/PV.5967 ،٤-٢ الصفحات.  
  .٥و  ٤الصفحتان  املرجع نفسه،  )٤٩٦(
)٤٩٧(  S/PV.6183 ، ٣الصفحة.  
  .٥-٣ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٤٩٨(
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 )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القرار  

ــار ٨   ــايو/أيــ ــايو ٧ إىل ٢٠٠٨ مــ : ٢٠٠٩ أيار/مــ
 اخلاص املبعوث اإلحاطات اإلعالمية املقدمة من

 لألمـني  اخلـاص  املبعـوث  أفاد ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٨ يف  
 يف) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمــن جملــس قــرار بتنفيــذ املعــين العــام

ــه ــة إحاطت ــان أن الــس إىل اإلعالمي  أزمــة مــن يعــاين ظــل لبن
 يف الفشــل  حــول خاصــة بصــورة متحــورت حــادة، سياســية
 شـاغراً  ظـل  الـذي  املنصـب  هـو و للجمهوريـة،  رئـيس  انتخاب

ــذ ــانون ٢٤ منـ ــمرب/األول كـ ــى ٢٠٠٧ ديسـ ــرغم علـ ــن الـ  مـ
 وأشـار . والدولية واإلقليمية اللبنانية لألطراف املستمرة اجلهود

 اللبنـانيني  السياسـيني  الزعمـاء  بـني  مناقشـة  أي تعقـد  مل أنـه  إىل
 اللبنانيــة املليشــيات تفكيــك إىل تفضــي سياســية بشــأن عمليــة

ــ وغــري ــزع ةاللبناني ــى ســالحها، ون ــذي النحــو عل ــه  ال  دعــا إلي
 العنـف  حوادث من بعدد واستشهد). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ القرار
 ميليشــيات خمتلفــة، فيهــا تورطــت والــيت البلــد، يف وقعــت الــيت

 وعلـى . اهللا وحـزب  احلكومـة  بـني  القائمة التوترات إىل وأشار
 االتصـاالت  شـبكة  عـن  الكشف أن إىل أشار اخلصوص، وجه
 وتـرتبط  الـبالد  أحنـاء  معظم تغطي واليت اهللا، حزب أقامها اليت

 بـأن  متصـاعدة  خمـاوف  أثـار  قـد  السـورية،  العربيـة  باجلمهورية
ــزب ــبين اهللا حـ ــل يـ ــية هياكـ ــة مؤسسـ ــل موازيـ ــة هلياكـ  الدولـ

 أـا  زاعمـا  الشـبكة  إغـالق  اهللا حـزب  ورفض. عنها ومنفصلة
 ســيادة انتــهاك تواصــل نفســه، الوقــت ويف. ترســانته مــن جـزء 

 واستمر اإلسرائيلية، الطائرات جانب من أجوائه وخرق انلبن
ــاطق ويف. الغجــر قريــة مشــال ملنطقــة اإلســرائيلي االحــتالل  من
 العربيــة اجلمهوريــة بــني العالقــات تطبيــع بعــد يــتم مل أخــرى،

 القـــوات انســـحاب مـــن أعـــوام ثالثـــة بعـــد ولبنـــان الســـورية
ــه إىل اخلــاص املبعــوث خلــص العمــوم، وعلــى. الســورية  مل أن

 ١٥٥٩ القــــــرار تنفيـــــذ  حنــــــو ملمـــــوس  تقــــــدم أي حيـــــرز 
)٤٩٩()٢٠٠٤(. 

ــار ٢٢ ويف   ــايو/أي ــس أعــرب ،٢٠٠٨ م ــان يف ال  بي
 تفــاقلال القــوي وتأييــده ترحيبــه عــن )٥٠٠(رئيســه عــن صــادر

 الدوحـة  يف إليـه  التوصـل  مت الـذي  للبنـان  رئـيس  انتخـاب  على
  العربية. الدول جامعة رعاية حتت ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢١ يوم

 مـايو /أيار ٧ و ٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣٠ ويف  
 إعالميــتني إحــاطتني يف الــس صاخلــا املبعــوث أبلــغ ،٢٠٠٩

 حنــو الســابقة عشــر االثــين األشــهر خــالل بقطــع أشــواط هامــة
 التحســن هيــأ فقــد). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ للقــرار الكامــل التنفيــذ

 املصـاحلة  إىل جانب جهود لبنان، يف الوضع شهده الذي العام
 واسـتقالله  لبنـان  سـيادة  لتعزيـز  مواتيـة  بيئة املنطقة، يف املبذولة

ــه وبســط ســلطة  السياســي ــى حكومت ــع عل ــبالد أحنــاء مجي . ال
 السياســــية العمليـــة  أنعــــش الـــرئيس  انتخــــاب أن إىل وأشـــار 

 كـان  الـذي  الربملـان  انعقـاد  بإتاحـة  خاصة لبنان، يف الدستورية
 إجيـايب  تقـدم  بـإحراز  أيضا وأفاد. عامني من تقرب ملدة معطال

 ةالعربيــ واجلمهوريــة لبنــان بـني  دبلوماســية عالقــات إقامــة حنـو 
 بـني  القمـة  اجتماع إىل أشار اخلصوص، وجه وعلى. السورية
ــيس  ورئــيس األســد، بشــار الســورية، العربيــة اجلمهوريــة رئ
 تــاله مــا وإىل ،٢٠٠٨ أغســطس يف ســليمان، ميشــال لبنــان،

 مقترنــة كاملــة، دبلوماســية عالقــات إقامــة حنــو خطــوات مــن
 لـدين، الب بـني  احلـدود  حتديـد  مبسـألة  يتعلـق  فيمـا  احملرز بالتقدم

ــذ حنــو هامــة خطــوات بوصــفها  ١٥٥٩ للقــرار الكامــل التنفي
 للســـــيادة اإلســـــرائيلية االنتـــــهاكات واســـــتمرت). ٢٠٠٤(

 وسـيادته  باسـتقراره  احملدقـة  األخـرى  املخـاطر  وظلت اللبنانية،
 سـالحها  ونـزع  امليليشـيات  حـل  يف تقـدم  إحراز كعدم قائمة،

 تقـع مـن   الـيت  األمنيـة  احلـوادث  وأضـاف أن . املثال سبيل على
__________ 

)٤٩٩(  S/PV.5888 ،٧-٢ الصفحات.  
)٥٠٠(  S/PRST/2008/17.  
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ــى مســألة  الضــوء حــني إىل آخــر تســلط   األســلحة انتشــار عل
 حـزب  ميليشـيا  فيهـا  مبـا  املسـلحة،  اجلماعات وجود واستمرار

 وأكــــد). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ للقــــرار انتــــهاك يف املســــلحة، اهللا
 ســـالحها ونــزع  امليليشـــيات تلــك  حـــل أن اخلــاص  املبعــوث 

ذات  كدولـة  لبنـان  أركـان  توطيـد  السـتكمال  ضروري عنصر
 .  )٥٠١(ودميقراطية يادةس

ــرار   ــة) ٢٠٠٥( ١٥٩٥ القــــ ــق وجلنــــ  التحقيــــ
   املستقلة الدولية

ــان ٨   ــل/نيســ ــانون ١٧ و ٢٠٠٨ أبريــ  /األول كــ
 اللجنة حتقيقات: ٢٠٠٨ ديسمرب

 التحقيـق  جلنـة  رئيس أفاد ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٨ يف  
 الـس  املقدمـة إىل  اإلعالميـة  إحاطتـه  يف )٥٠٢(ةاملسـتقل  الدولية

ــة أن ــة  اللجنـ ــازت أدلـ ــى حـ ــود علـ ــبكة وجـ ــن شـ ــراد مـ  األفـ
. احلريــري رفيــق الســابق الــوزراء رئــيس اغتيــال يف املتــورطني

بالشـــبكة  تتعلـــق أخـــرى أدلـــة اللجنـــة لـــدى أن أيضـــا وأفـــاد
 االغتيــال عمليــة تــربهن مــثال علــى وجودهــا قبــل     املــذكورة
 حـول  األدلـة  مـن  املزيـد  مجـع  هـي  اللجنـة  لويةأو وأن وبعدها،

 بأشخاص وصالم فيها، املشاركني مجيع وهوية نطاق الشبكة
 لبنــان ممثـل  وأدىل.)٥٠٣(اهلجمــات يف ودورهـم  خارجهــا آخـرين 
 حــىت  حتققــت الــيت والنتــائج اللجنــة  بعمــل فيــه رحــب ببيــان
 حول موقـف  توضيحات الروسي االحتاد ممثل وطلب.)٥٠٤(اآلن

__________ 

)٥٠١(  S/PV.6008 ،و  ٦- ٢الصفحاتS/PV.6120 ،٧-٢ الصفحات.  
)، أنشـأ الـس، يف مجلـة أمـور،     ٢٠٠٥( ١٥٩٥مبوجب القرار   )٥٠٢(

املستقلة للتحقيـق يف اغتيـال رئـيس الـوزراء      جلنة التحقيق الدولية
  السابق رفيق احلريري و يف هجمات أخرى.

)٥٠٣(  S/PV.5863٥-٣ ، الصفحات.  
  .٧و  ٦ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٠٤(

 صـلة  يف السـجن  يف موجـودين  لبنانيني أفراد أربعة بشأن اللجنة
 األفـــراد حالـــة إن قـــائال ةاللجنـــ رئـــيس ورد .)٥٠٥(باحلـــادث
 اللبنانيـة  القضـائية  السـلطات  اختذتـه  قـرار  عن نتجت املذكورين

 تفاصـيل  علـى  التعليـق  عـن  وامتنـع  اللبناين، اجلنائي القانون وفق
 اىل مشريا املسألة، هذه بشأن لبنان يف العام املدعي مع مناقشاته
 قريبـا  تعـرض  قـد  املسـألة  أن وإىل السـرية  علـى  احلفـاظ  ضـرورة 

 .)٥٠٦(دولية حمكمة على

 رئــيس أفــاد ،٢٠٠٨ ديســمرب/األول كــانون ١٧ ويف  
ــة ــه يف اللجن ــة  إحاطت ــة املقدم ــس إىل اإلعالمي  إحــراز عــن ال

 إىل التوصـل  ذلـك  يف مبـا  احلريـري،  قضـية  يف التحقيق يف تقدم
 نفـذت  الـيت  بالشـبكة  افينيإضـ  أفـرادا  تـربط  جديـدة  معلومات

 مـن  االنتقال عملية أيضا اللجنة رئيس وأوجز. االغتيال عملية
 مـــارس/آذار ١ يف املقــرر  بلبنــان  اخلاصــة  احملكمــة  إىل اللجنــة 
ــد وأوصــى ،٢٠٠٩ ــة واليــة بتمدي لكــي  شــهرين ملــدة اللجن
ــتمكن ــوم حــىت مهامهــا أداء يف االســتمرار مــن ت ــدء ي  عمــل ب
 دوره يف التحقيـــق سيواصـــل نـــهأ وأوضـــح. اخلاصـــة احملكمـــة

 التحقيـق  وسـينتقل . احملكمـة  عمـل  بـدء  بعـد  عاما مدعيا املقبل
ــة إىل ــة املرحل ــيت الدولي ــام املــدعي خالهلــا ســيأخذ ال ــام الع  زم

 بعـد  إال الفعلية احملاكمة تبدأ ولن. اللبنانية السلطات من األمر
 الــيت بالصــعوبات اللجنــة رئــيس أقــر وإذ. التحقيــق اســتكمال

ــة هــاتواجه ــأن بقــوة أكــد حتقيقاــا، يف اللجن  ميكــن القضــية ب
 اللجنــة رئــيس فيــه شــكر ببيــان لبنــان ممثــل وأدىل .)٥٠٧(حلــها
 .)٥٠٨(اللجنة لعمل التقدير عن وأعرب جهوده على

__________ 

  .٥ة املرجع نفسه، الصفح  )٥٠٥(
  .٨و  ٧تان الصفحاملرجع نفسه،   )٥٠٦(
)٥٠٧(  S/PV.6047 ،٥-٢ الصفحات.  
      .٦و  ٥ان تالصفحاملرجع نفسه،   )٥٠٨(
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

          قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك            
٥٩٢٦  

حزيران/يونيــــــــه   ٢٧
٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2008/390(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/415(  

  )٢٠٠٨( ١٨٢١ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2008/25  

٦٠٣٩  
ــانون األول/ ١٢  كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2008/737(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/771(  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٨ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2008/46  

٦١٤٨  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٣

٢٠٠٩  

لعــام عــن تقريــر األمــني ا
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2009/295(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2009/320(  

  )٢٠٠٩( ١٨٧٥ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2009/18  

٦٢٤١  
ــانون األول/ ١٦  كـــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2009/597(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2009/651(  

  )٢٠٠٩( ١٨٩٩ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2009/34  

        )٢٠٠٦( ١٧٠١ لبنان والقرار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف
٥٨٦٧  

نيســــــــــان/أبريل   ١٥
٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
تنفيــــــذ قــــــرار جملــــــس 

ــن  )٢٠٠٦( ١٧٠١ األمــ
)S/2008/135(  

  ٣٧املادة   
  لبنان

  S/PRST/2008/8  

٥٩٦٧  
آب/أغســــــــطس  ٢٧

٢٠٠٨  
  

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
آب/أغســــــــــــطس  ٢١

موجهـــــة مـــــن   ٢٠٠٨
ــيس   ــام إىل رئ األمــني الع
جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 

)S/2008/568(  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
 (أ)دول أعضـــــــــــــاء ٦

S/2008/583)(  
تقرير األمني العام عـن  

ــرار   ــذ القـ  ١٧٠١تنفيـ
)٢٠٠٦) (S/2008/425(  

  ٣٧املادة 
  لبنانوإسرائيل، 

  )٢٠٠٨( ١٨٣٢ القــــــــرار  لبنانوإسرائيل، 
 ال أحد - ال أحد -١٥

٦١٨٣  
آب/أغســــــــطس  ٢٧

٢٠٠٩  

ــة   ــالة مؤرخــــــ  ٦رســــــ
ــطس   ٢٠٠٩آب/أغســـ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2009/407(  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــا ٧  (ب)ءدول أعضــــــــ

(S/2009/431)  
تقرير األمني العام بشـأن  

 )٢٠٠٦( ١٧٠١القـــرار  
)S/2009/330(  

  ٣٧املادة 
إســـــرائيل،  وبلجيكـــــا،  

ــا، و ــان، وإيطاليــــــ لبنــــــ
  وإسبانيا

  )٢٠٠٩( ١٨٨٤ القــــــــرار  لبنانوإسرائيل، 
  ال أحد - ال أحد -١٥

          )٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار 
٥٨٨٨  

  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٨
  ٣٧املادة     

  لبنان
املبعـــوث اخلـــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 156/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

  ٣٩املادة             
املبعــوث اخلــاص لألمــني 
العــام املعــين بتنفيــذ قــرار 

 ١٥٥٩جملـــــس األمـــــن 
)٢٠٠٤(  

املعين بتنفيذ قـرار  
ــن   ــس األمــــ جملــــ

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

٥٨٩٦  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٢

  ٣٧املادة     
  لبنان

  S/PRST/2008/17  

٦٠٠٨  
 تشـــــــرين األول/ ٣٠

  ٢٠٠٨أكتوبر 

التقريــر نصــف الســنوي  
الثامن لألمـني العـام عـن    

فيــــــذ قــــــرار جملــــــس تن
ــن  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمـ

)S/2008/654(  

  ٣٧املادة   
  لبنان  
  ٣٩املادة 

املبعـــوث اخلـــاص املعـــين 
بتنفيذ قرار جملس األمـن  

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

املبعـــوث اخلـــاص 
املعين بتنفيذ قـرار  
ــن   ــس األمــــ جملــــ

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

 

٦١٢٠  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٧

التقريــر نصــف الســنوي  
التاسع لألمني العـام عـن   
تنفيــــــذ قــــــرار جملــــــس 

ــن  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمــ
)S/2009/218(  

  ٣٧املادة   
  لبنان  
  ٣٩املادة 

املبعـــوث اخلـــاص املعـــين 
بتنفيذ قرار جملس األمـن  

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

املبعـــوث اخلـــاص 
املعين بتنفيذ قـرار  
ــن   ــس األمــــ جملــــ

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

 

          )٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار 
٥٨٦٣  

ــان/أبريل  ٨ نيســــــــــــ
٢٠٠٨  

ــالة مؤرخــــــة    ٢٨رســــ
ــارس   ٢٠٠٨آذار/مــــــــ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2008/10(  

  ٣٧املادة   
  لبنان  
    ٣٩املادة 

ــة التحقيــــق   رئــــيس جلنــ
  الدولية املستقلة

عضــو واحــد مــن 
ــس   ــاء جملـــ أعضـــ
ــاد   ــن (االحتــ األمــ

مجيع والروسي)، 
  (ج)املدعوين

 

٥٩٠١  
ــه  ٢ حزيران/يونيــــــــــ

٢٠٠٨  

 أيار/ ١٦رسالة مؤرخة 
ــايو  ــة  ٢٠٠٨مــ موجهــ

ــام إىل   ــني العــ مــــن األمــ
ــس األمــــن    ــيس جملــ رئــ

)S/2008/334(  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
  )S/2008/349فرنسا (

ــة   ــر العاشــر للجن التقري
التحقيـــــــق الدوليــــــــة  

  )S/2008/210املستقلة (

  ٣٧املادة 
  لبنان

  )٢٠٠٨( ١٨١٥ القــــــــرار  
  ال أحد - ال أحد -١٥

٦٠٤٧  
ــانون األول/ ١٧  كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

كانون  ٢رسالة مؤرخة 
ــمرب   ٢٠٠٨األول/ديســ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2008/752(  

رســالة مــن ممثــل لبنــان 
ــة   ــأن متديــــد واليــ بشــ

  )S/2008/764اللجنة (

  ٣٧املادة 
  لبنان

  ٣٩املادة 
ــة التحقيــــق  ر ئــــيس جلنــ

  الدولية املستقلة  

    مجيع املدعوين

٦٠٤٨  
ــانون األول/ ١٧  كـــــ

كانون  ٢رسالة مؤرخة 
ــمرب   ٢٠٠٨األول/ديســ

موجهة من األمني العـام  

قـــرار قدمتـــه  مشـــروع
  )S/2008/792فرنسا (

  ٣٧املادة 
  لبنان

  )٢٠٠٨( ١٨٥٢القــــــــرار   
  ال أحد - ال أحد -١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠٠٨ديسمرب             
)S/2008/752(  

رســالة مــن ممثــل لبنــان 
بشأن متديد والية جلنة 

)S/2008/764(  

  ٣٩املادة 
ــة التحقيــــق   رئــــيس جلنــ

  تقلةالدولية املس
  

  بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة.   إيطاليا،  (أ)  
  بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة.   إيطاليا،إسبانيا،   (ب)  
  أدىل رئيس جلنة التحقيق الدولية املستقلة ببيان ثان.  (ج)  

  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني - ٢٨
  

 عام عرض

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 قضـية  ذلك يف مبا ،األوسط الشرق يف احلالة بشأن جلسة ٣٣

 عـام  ويف. واحدا رئاسيا بيانا واعتمد قرارين، واختذ فلسطني،
 يف املتـدهورة  احلالـة  حول أساسا املناقشات متحورت ،٢٠٠٨
ــاع ــزة قطـ ــانون ويف. غـ ــمرب/األول كـ ــانون ٢٠٠٨ ديسـ  وكـ

علـى   اجللسـات  مـن  سلسـلة  الـس  عقـد  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثاين
 محـاس  ضـد  إسـرائيل  نفـذا  اليت الكربى العسكرية إثر العملية

 يف فادحــة خســائر وقــوع عــن أســفرت والــيت غــزة، قطــاع يف
 وركـز . احلالـة  بشـأن تلـك   الس قرارا واختذ املدنيني، أرواح

 للوضــع التصــدي علــى ٢٠٠٩جهــوده يف عــام  الــس معظــم
 يف التطــورات مناقشــة أيضــا الــس وواصــل. غــزة يف القــائم
 .لبنان ويف الغربية الضفة

ــاين كــانون ٢٢   ــاير/الث ــة إحاطــة: ٢٠٠٨ ين  إعالمي
 غزة قطاع يف احلالة بشأن ومناقشة

 األمـني  وكيل أفاد ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٢ يف  
ــية للشـــؤون العـــام ــة إحاطتـــه يف السياسـ ــة املقدمـ  إىل اإلعالميـ

 كــانون ١٥ منــذ تــدهورت غــزة قطــاع يف احلالــة بــأن الــس
 اإلسـرائيلية  الـدفاع  قـوات  دخلـت  عنـدما  ،٢٠٠٨ يناير/الثاين

. ضــارية معركـة  يف مقـاتلي محــاس  مـع  واشــتبكت غـزة  قطـاع 
ــاء ــال وأثنـ ــذي القتـ ــال الـ ــك، تـ ــن ذلـ ــات  شـ ــاتلون هجمـ  املقـ

ــذائف بالصــواريخ ــى اهلــاون وق ــذلك، ونتيجــة. إســرائيل عل  ل
ــيب ــرائيليا ١١ أصـ ــل إسـ ــواطن وقتـ ــوادوري مـ ــاص إكـ  برصـ
 جمموعــــه مــــا اإلســــرائيلية الــــدفاع قــــوات وقتلــــت. قنــــاص

 الربيـــة  التوغـــل عمليـــات يف ١١٧ وأصـــابت فلســـطينيا ٤٢
رغـم تراجـع    أنـه  العـام  األمـني  وكيـل  وذكـر . اجلوية والغارات

. للغايـة  هشاً الوضع ظل السابقة، القليلة األيام يف العنف حدة
ــار ــا وأشـ ــابر أن أيضـ ــة ظلـــت غـــزة معظـــم معـ ــذ مغلقـ  أن منـ

ــاس ســـيطرت ــاع علـــى محـ ــران يف القطـ ــه/حزيـ  ،٢٠٠٧ يونيـ
ــتثناء ــواردات  باسـ ــرور الـ ــة مـ ــة الالزمـ ــد لتلبيـ ــن األدىن احلـ  مـ

  .)٥٠٩(اإلنسانية االحتياجات
 العســكرية اهلجمــات لفلســطني الــدائم املراقــب وأدان  

 قطـاع  علـى  املسـتمر  واحلصـار  اإلسـرائيلية  القـوات  شـنتها  اليت
 ودعـــا الوخيمـــة، اإلنســـانية العواقـــب علـــى مشـــددا غـــزة،
 ممثـل  وأشـار .)٥١٠(األزمـة  ملعاجلـة  فوريـة  تـدابري  اختاذ اىل الس

ــيت املتواصــلة الصــاروخية اهلجمــات إىل إســرائيل ــن تشــن ال  م
 عليـه  املنصوص الطبيعي حبقها استشهد وإذ إسرائيل، ضد غزة
 أكـد  عنـه،  والـدفاع  شـعبها  محايـة  يف امليثـاق  مـن  ٥١ املادة يف
 اســـتمرار إىل إال يـــؤدي لـــن محـــاس اختيـــار يف االســـتمرار أن

__________ 

)٥٠٩(  S/PV.5824 ،٦-٣الصفحات.  
  .١٠-٧الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١٠(




