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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(
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 ممثـل  وذكر.)٥١١(السواء على والفلسطينيني اإلسرائيليني معاناة
 بسـبب  احلـايل  الوضع عن مسؤولة محاس أن املتحدة الواليات
 مــن إســرائيل جنــوب بــه متطــر مــا وخاصــة وأفعاهلــا، سياســاا

 عـــام  يف الكامـــل اإلســـرائيلي  االنســـحاب رغـــم  الصـــواريخ
 تصــاعد إدانــة علــى اآلخــرون املتحــدثون وأمجــع .)٥١٢(٢٠٠٥
 يف اإلنسـانية  الظـروف  تـدهور  بشأن القلق عن وأعربوا العنف
ــزة، ــا غ ــهم كــثري ودع ــع إىل إســرائيل أيضــا من . حصــارها رف

 بـأن  الـوارد  االحتمـال  بشـأن  القلـق  عن متكلمني عدة وأعرب
 بعثـت  الـيت  السـالم  عمليـة  آمـال  األرض علـى  التصعيد يقوض

 .٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين يف أنابوليس مؤمتر يف

 الســياج  تــدمري: ٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين كــانون ٣٠  
 غزة وقطاع مصر بني احلدودي

 وكيـــل  أبلـــغ  ،٢٠٠٨ ينـــاير /الثـــاين  كـــانون ٣٠ يف  
اإلعالميــة املقدمــة  حاطتــهإ يف السياســية للشــؤون العــام األمــني

 مـن  كاملـة  قطاعـات  دمـروا  فلسطينيني مقاتلني بأن الس إىل
 ســكان مــن اآلالف مئــات وأن مصــر، مــع احلــدودي الســياج

 العنـف قـد اخنفــض   مســتوى وكـان . تلــك احلـدود  عـربوا  غـزة 
ــكل ــوظ بشــ ــبوع يف ملحــ ــابق، األســ ــن الســ ــاتلني ولكــ  املقــ

ــطينيني ــلوا الفلسـ ــالق واصـ ــواريخ إطـ ــذ الصـ ــاون، ائفوقـ  اهلـ
 غـارات  عليهـا  وشنت غزة يف توغل عمليات إسرائيل ونفذت
 إســرائيل، تفرضـه  الــذي التـام  احلـدود  إغــالق وبسـبب . جويـة 

 نقـص  وأثـر  غـزة،  دخـول  مـن  تتمكن اليت الشاحنات عدد قلَّ
 الـيت  اإلنسـانية  العمليـات  علـى  النـاتج عـن ذلـك    اإلمدادات يف

   .)٥١٣(أخرى ووكاالت العاملي األغذية برنامج ينفذها

ــل وأدان   ــطني ممثــ ــتمرار فلســ ــار اســ ــرائيل حصــ  إســ
 دور أمهيــة وأكـد  عليـه،  وعـدواا  غــزة قطـاع  املضـروب علـى  
__________ 

  .١٢-١٠ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١١(
  .٢٥-٢٣املرجع نفسه،   )٥١٢(
)٥١٣(  S/PV.5827 ،٧-٢ الصفحات.  

 الوضــع ومعاجلـة  واالســتقرار، اهلـدوء  تعزيــز يف الـدويل  اتمـع 
 يف باحلالـة  يتعلـق  وفيما.)٥١٤(السالم بعملية والنهوض اإلنساين

 محـاس،  تشنها اليت املستمرة اهلجمات إسرائيل ممثل أدان غزة،
 وجـود  علـى  القـائم  احلل برؤية إسرائيل التزام على التأكيد مع

 يف للــدخول إســرائيل اســتعداد يف يتمثــل التــزام وهــو دولــتني،
 غالبيـة  وأعربـت  .ة)٥١٥(املعتـدل  الفلسـطينية  السـلطة  مـع  حوار

 غــزة يف اإلنسـانية  األزمــة السـتمرار  القلـق  عــن الـس  أعضـاء 
 أعضــاء مــن عــدد وأعــرب. لبنــان يف األمــين الوضــع ولتــدهور

 توافـق  إىل التوصـل  مـن  الـس  متكّـن  لعدم األسف عن الس
 غــزة يف الوضــع بشــأن رئاســي بيــان مشــروع حــول اآلراء يف

 عــدم أن املتحــدة الواليــات ممثــل والحــظ. إســرائيل وجنــوب
 بالوضـــع االهتمـــام لعـــدم نتيجـــة لـــيس الـــنص علـــى االتفـــاق
 الـيت  الظـروف  يعـاجل  أن جيـب  الـس  أن أكـد  لكنـه  اإلنساين،

 علـى  محـاس  حـث  خـالل  من سيما وال الوضع، هذا إىل أدت
 وجـود  على القائم احلل حنو تقدم وإحراز العنف أعمال وقف

   .)٥١٦(دولتني

 نـــوفمرب/ينالثـــا تشــرين  ٢٥ إىل فربايـــر/شــباط  ٢٦  
 يف احلالــــة بشــــأن اإلحاطـــات اإلعالميــــة : ٢٠٠٨
 األوسط الشرق

 أمـام  إعالميـة  إحاطة يف ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٦ يف  
 األوسـط  الشـرق  يف السالم لعملية اخلاص املنسق أبلغ الس،
 مبـا  املنطقـة،  يف التطـورات  عـن  العام لألمني الشخصي واملمثل

 والسـلطة  إسـرائيل  حكومـة  بـني  السياسـية  املفاوضات ذلك يف
 وجنـوب  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضـفة  يف والوضع الفلسطينية،

 عـن  العمـل  إىل األطـراف  مجيـع  ودعا املنسق اخلـاص . إسرائيل
ــع كثـــب ــركاء مـ ــة يف الشـ ــة اموعـ ــدان الرباعيـ ــة وبلـ  املنطقـ

__________ 

  .١١-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١٤(
  .١٥-١١ الصفحات ،املرجع نفسه  )٥١٥(
  .٣٦و  ٣٥تان الصفحاملرجع نفسه، )٥١٦(
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 وكيــل وقــدم .)٥١٧(الطريــق خريطــة تنفيــذ أجــل مــن والــس
ــة ومنســق اإلنســانية للشــؤون العــام األمــني  حــاالت يف اإلغاث

 علـى  فيهـا  أطلعـه  الـس،  إىل إعالمية إحاطة كذلك الطوارئ
 الوضــع  ذلــك أن مؤكــدا غــزة،  يف اخلطــري اإلنســاين الوضــع

ــه يســتمر أن ميكــن ال ــة يضــر وأن ــاق للغاي ــة بآف  الســالم عملي
 .  )٥١٨(اجلارية

العــام كلمــة  األمــني قــىأل ،٢٠٠٨ مــارس/آذار ١ ويف  
 يف للغاية مقلق بشكل العنف تصاعد إىل أشار وإذ. الس أمام
 املـدنيني،  مـن  الكـثري  مقتـل  عن أسفر مما إسرائيل، وجنوب غزة
 إىل ودعــا الفلســطينية الصــاروخية األمــني العــام اهلجمــات أدان

ــف  ويف .)٥١٩(تلــــــك اإلرهــــــاب ألعمــــــال الفــــــوري الوقــــ
 قـــدمها إعالميـــة إحاطـــة إىل سالـــ اســـتمع مـــارس،/آذار ٢٥

 قـد  العنـف  أن فيهـا  ذكر السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
 حـوادث  عـدة  وقعـت  حيـث  الغربيـة،  والضفة القدس إىل انتشر

 متسـمة  اإلنسـانية  احلالـة  تظـل  حـني  يف أنـه  أيضـا  وأفاد. خطرية
 حكومـة  بـني  املفاوضات استؤنفت غزة، يف وخاصة باخلطورة،
 مـــــن وجيـــــزة فتـــــرة بعـــــد الفلســـــطينية والســـــلطة إســـــرائيل
ــف ــذكورتني،  ويف.)٥٢٠(التوق ــل كــرر اجللســتني امل  فلســطني ممث
ــه يتحمــل كــي الــس إىل دعوتــه ــة التزامات ــة القانوني  واألخالقي
ــوفر ــة للفلســطينيني وي ــة احلماي ــة الفعال ــة واملطلوب  وأدان. العاجل

 عــن أســفرت أــا إىل مشــريا اإلســرائيلية، العســكرية مليــاتالع
 عاجلة تدابري اختاذ على الس وحث املدنيني، من العديد مقتل

ــة ــال لضــمان وعملي ــرائيل امتث ــا إس ــانون مبوجــب اللتزاما  الق
ــدويل ــا ال ــاا ووقفه ــري ملمارس ــة غ ــل ووصــف.)٥٢١(القانوني  ممث
 هجماـا  وأدان باإلرهـاب  إسـرائيل  ضـد  محاس أعمال إسرائيل

__________ 

)٥١٧(  S/PV.5846 ،٧-٢ الصفحات.  
  .١٠-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١٨(
)٥١٩(  S/PV.5847 ،٤و  ٣اتالصفح.  
)٥٢٠(  S/PV.5859 ،٨-٣ الصفحات.  
)٥٢١(  S/PV.5847؛ و ٧-٤ ، الصفحاتS/PV.5859١٣-٨ ، الصفحات.  

ــاروخية ــررة الصـ ــد. املتكـ ــة أن وأكـ ــران مجهوريـ ــالمية إيـ  اإلسـ
ــتخدم ــا تســ ــل أذناــ ــزب مثــ ــان يف اهللا حــ ــاس لبنــ ــني ومحــ  بــ

 مـــع ‘‘كونيـــة معركـــة’’ إىل املعتـــدلني الجتـــذاب الفلســـطينيني
 .)٥٢٢(إسرائيل

 وأعربـوا  العنـف  اسـتمرار  املتحـدثني  من العديد وأدان  
 واســتمرار غــزة يف اخلطــري اإلنســاين الوضــع إزاء القلــق عــن

 اختــاذ علــى الطــرفني وحثــوا إســرائيل، جانــب مــن االســتيطان
 .الطريق خارطة يف الواردة بالتزاماما للوفاء خطوات

 /حزيران ٢٧ و مايو/أيار ٢٨ و أبريل/نيسان ٢٣ ويف  
 علـى  قـدمها  إعالمية إحاطات إىل الس استمع ،٢٠٠٨ يونيه

 واملنسق السياسية، للشؤون املساعد العام األمني من كل التوايل
 آسـيا  شـعبة  ومـدير  األوسـط،  الشـرق  يف السـالم  لعملية اخلاص

ــيط ــادئ واحملـــ ــؤون إدارة يف اهلـــ ــية الشـــ ــك ويف. السياســـ  تلـــ
 قــدما للمضــي الراميــة اجلهــود أن ذكــر املتحــدثون اإلحاطــات،

 مباشـرة  ثنائيـة  مفاوضـات  خـالل  من بتواصل السياسية بالعملية
 غـزة  يف وخاصـة  خطـرية،  عنـف  حوادث وقوع من الرغم على

 ذلـك،  ومـع . قائمـا  يظـل  اخلطـري  اإلنسـاين  الوضع وأن وحوهلا،
 وقــف إىل التوصــل أجــل مــن مصــر قادــا الــيت اجلهــود تكللــت
 حيـز  النـار  قإطـال  وقـف  ودخـل  بالنجاح، غزة يف النار إطالق
 اسـتمرار  مـن  الـرغم  علـى  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٩ يوم النفاذ

 التطـــورات مـــن عـــدد أيضـــا وحـــدث. متفرقـــة عنـــف أعمـــال
 غري سالم مفاوضات بدء عن اهلامة متثلت يف اإلعالن السياسية
واإلعالن عن  السورية، العربية واجلمهورية إسرائيل بني مباشرة

 واإلعـالن  الفلسـطيين،  تصـاد االق يف باالستثمار جديدة تعهدات
 الضــفة يف األرض علــى الظــروف لتحســني جديــدة تــدابري عــن

__________ 

)٥٢٢(  S/PV.5847؛ و ٩و ٨تان ، الصفحS/PV.5859١٧- ١٣ ، الصفحات.  
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 املــأزق إلــاء العربيــة الــدول جلامعــة مبــادرة وإطــالق الغربيــة،
 .)٥٢٣(شهرا ١٨ ملدة تواصل الذي لبنان يف السياسي

 العـام  األمـني  وكيـل  أفاد ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٢ ويف  
 هنـاك  أن الـس  أمـام  اإلعالميـة  إحاطتـه  يف السياسية للشؤون
 الشــــرق أحنـــاء  خمتلـــف  يف املشـــجعة  التطـــورات  مـــن  عـــددا 

 إىل كـبرية  خطـوة  اختـذت  حيـث  نـان، لب يف وخاصـة  األوسط،
 وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل  عـن  متثلـت يف اإلعـالن   األمام
صــمد  حيــث غــزة، قطــاع ويف ،٢٠٠٨ يوليــه/متــوز ١١ يــوم

 كمـا  العنـف.  يف ملحـوظ  اخنفـاض  وحدث النار اطالق وقف
 إســــرائيل بـــني  املباشــــرة غـــري  الســــالم مفاوضـــات  تتواصـــل 

 القلــق عــن أعــرب ،ذلــك ومــع. الســورية العربيــة واجلمهوريــة
 .  )٥٢٤(الغربية الضفة يف األرض على احلالة حتسن لعدم

 اليت املستمرة االستيطان أنشطة فلسطني ممثلة وأدانت  
 وإذ. السـالم  لعملية الرئيسي العائق باعتبارها إسرائيل ا تقوم

ــل اجلــاري الشــهر أن إىل أيضــا أشــارت ــذكرى ميث  الســنوية ال
ــة ــوى الرابع ــة العــدل حمكمــة لفت ــاء بشــأن الدولي  يف اجلــدار بن

ــه اجلــدار وصــفت احملتلــة، الفلســطينية األراضــي  مــن جــزء بأن
 أدت، الـيت  اإلسـرائيلية  “االسـتعمارية  االسـتيطانية  احملاوالت”

 ونقــاط التفتــيش املســتوطنات مــن الكــبري العــدد مــع بــاالقتران
 شــديدة جتزئــة إىل الفلســطينيني، حركــة تقيــد الــيت ةاإلســرائيلي
 .)٥٢٥(احملتلة الفلسطينية لألراضي

 شـهدا  الـيت  اإلجيابية بالتطورات املتحدثني معظم ورحب  
ــة، ــة املنطقـ ــة تشـــكيل وخاصـ ــة الوحـــدة حكومـ  لبنـــان يف الوطنيـ

 واجلمهوريـة  إسـرائيل  بـني  اجلاريـة  املباشـرة  غري السالم ومفاوضات
 أغلــب  الحــظ فلســطني،  بقضــية يتعلــق وفيمــا . الســورية العربيــة

__________ 

)٥٢٣(  S/PV.5873 ،؛ ٧-٢ اتالصـــفحS/PV.5899 ،؛ ٧-٢ الصـــفحات
  .٧-٢ الصفحات، S/PV.5927 و

)٥٢٤(  S/PV.5940 ،٧-٣ الصفحات.  
  .١١-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥٢٥(

 تعرقــل إســرائيل ــا تقــوم الــيت االســتيطانية األنشــطة أن املتحــدثني
ــة ــالم، عمليـ ــوا السـ ــرائيل ودعـ ــد إىل إسـ ــع جتميـ ــال مجيـ ــاء أعمـ  بنـ

 .ا املأذون غري االستيطانية البؤر تفكيك وإىل املستوطنات

ــطس/آب ٢٠ ويف   ــول ١٨ و أغســـــ ــبتمرب/أيلـــــ  ســـــ
 السياسـية،  للشـؤون  العـام  األمـني  وكيل من كل قدم ،٢٠٠٨

 علــى  األوســط، الشــرق يف الســالم لعمليــة اخلــاص واملنســق
 يف اهلامــة التطــورات مــن عــدد عــن للمجلــس إحاطــة لتــوايل،ا

 وزراء رئـــيس أوملـــرت، إيهـــود إعـــالن ذلـــك يف مبـــا املنطقـــة،
 العنـف  يف والزيـادة  يترشـح إىل االنتخابـات،   لـن  أنـه  إسرائيل،
 السـيطرة  لفرض محلة محاس بدأت حيث الفلسطيين، الداخلي

 مصـر  قامت الذي النار إطالق وقف واستمر. غزة على التامة
ــاطة ــه بالوسـ ــني فيـ ــاس بـ ــرائيل محـ ــذي وإسـ ــدأ والـ  ١٩ يف بـ

 هشـا  يظـل  األرض علـى  الوضع ولكن ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران
 .)٥٢٦(الشرقية والقدس الغربية الضفة يف

 /الثــاين تشــرين ٢٥ و أكتــوبر/األول تشــرين ٢٢ ويف  
 السياســية للشــؤون العــام األمــني وكيــل قــدم ،٢٠٠٨ نــوفمرب

ــني ــأن عرضـ ــورات بشـ ــرية التطـ ــة، يف األخـ ــريا املنطقـ  اىل مشـ
. الفلسـطينية  والسلطة إسرائيل بني الثنائية املفاوضات استمرار
ــاع وكــان ــة اجتم ــة للمجموع ــد الرباعي ــد ق  تشــرين ٩ يف عق
ــوفمرب/الثــاين ــه، شــاركت ٢٠٠٨ ن  إســرائيل األوىل، للمــرة في

 الـذي  غـزة  يف النار إطالق ظل وقف حني ويف. معا وفلسطني
 أن العــام األمــني وكيــل ذكــر مصــرية قائمــا،  بوســاطة أبــرم

 بــني الفصــل أحــدث حيــث مترديــا، ال يــزال اإلنســاين الوضــع
ــة والضــفة غــزة قطــاع ــارا الغربي ــدة ســلبية آث  حــني ويف. متزاي
 بالتزامهمـا  يفيـا  ألّـا  يحتمـل  الطـرفني  لكون األسف عن أعرب

ــؤمتر يف ــابوليس مـ ــل أنـ ــاق اىل بالتوصـ ــول اتفـ ــة حبلـ ــام ايـ  عـ
 بتأكيـد  السياسـية  للشـؤون  العام األمني وكيل رحب ،٢٠٠٨

 متواصـــلة مباشـــرة مفاوضـــات يجريـــان أمـــا علـــى الطـــرفني
__________ 

)٥٢٦(  S/PV.5963؛ و ٦-٢ ، الصفحاتS/PV.5974٧-٢ ، الصفحات.  
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 العنـف  حـوادث  مـن  عـدد  إىل إشـارة  يف ذلـك،  ومع. ثفةومك
 بـــني الفجـــوة أن الحـــظ األخـــرية، اآلونـــة يف وقعـــت الـــيت

    )٥٢٧(ال تزال واسعة األرض على والوضع السياسية املسارات
: األنشــطة االســتيطانية  ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٦  

  يف األراضي الفلسطينية احملتلة  

س جلسة بنـاء  ، عقد ال٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٦يف   
، باســم جامعــة )٥٢٨(علــى طلــب مــن اململكــة العربيــة الســعودية 

الـــدول العربيـــة، ملناقشـــة مســـألة اســـتمرار أنشـــطة االســـتيطان  
وأعرب ممثل اململكـة  اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة. 

العربية السعودية عن رأي مفـاده أن هـذه األنشـطة هـي املسـألة      
ــب أن تظــل        ــها، وطل ــويض عمليــة الســالم برمت ــدد بتق  ــيت ال

  .)٥٢٩(اجللسة مفتوحة إىل أن يتوصل الس إىل نتيجة مالئمة
وأعرب األمني العام جلامعة الـدول العربيـة عـن أسـفه       

تفـق عليهـا يف مـؤمتر أنـابوليس     ألن معظم األهـداف األربعـة امل  
ل ايـــة عـــام تتحقـــق، وهـــي إقامـــة دولـــة فلســـطينية حبلـــو  مل

الفلســــطينية؛ -؛ واســــتئناف املفاوضــــات اإلســــرائيلية٢٠٠٨
والوقف الفوري والكامـل للنشـاط االسـتيطاين؛ والتوصـل إىل     
ســـالم شـــامل يتضـــمن مجيـــع املســـارات الثالثـــة: الفلســـطيين  
ــه      ــى عاتق ــع عل ــس تق ــاين. وأشــار إىل أن ال والســوري واللبن

 هـذه احلالـة   مسؤولية محايـة احلقـوق املشـروعة للشـعوب، ويف    
ــلطة  .)٥٣٠(حقــــوق الشــــعب الفلســــطيين  ــه رئــــيس الســ ووجــ

الفلســطينية انتبــاه أعضــاء الــس إىل احلالــة الراهنــة يف الضــفة   
الغربية، حيث تقسم ثالث كتـل اسـتيطانية الضـفة الغربيـة إىل     

ر التأكيــد علــى أن  مــا ال يقــل عــن أربعــة كانتونــات. وكــر     
سياسة االستيطان غري قانونيـة، وأن فلسـطني لـن تقبـل ذلـك،      

__________ 

)٥٢٧(  S/PV.5999؛ و ٦-٢ ، الصفحاتS/PV.6022٦-٢ ، الصفحات.  
)٥٢٨(  S/2008/615 .لـس  عل لالطالعى قائمة املراسالت اليت توجه انتباه ا

  األول. القسمإىل املنازعات أو احلاالت، انظر اجلزء السادس، 
)٥٢٩(  S/PV.5983٤و  ٣ نات، الصفح.  
  .٦- ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣٠(

وحث الس على االضطالع مبسؤولياته وعلى تنفيـذ قراراتـه   
ــابقة ــارت .)٥٣١(السـ ــابقة،   وأشـ ــات سـ ــرائيل إىل بيانـ ــة إسـ ممثلـ

ــه       ــاً حضــر اجللســة ســيتكون لدي ــو أن شخصــاً غريب ــت ل وقال
االنطبــاع بــأن املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضــفة الغربيــة هــي 
العقبة الرئيسية الوحيدة أمام السالم يف املنطقة، وكـان سـيعترب   
أنشــطة محــاس، وســعي مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل امــتالك 

ــرائيل،  األســــلحة  ــة، ودعــــوة رئيســــها إىل تــــدمري إســ النوويــ
واسـتمرار نقــل األسـلحة مــن مجهوريـة إيــران اإلسـالمية ومــن     
اجلمهوريــة العربيــة الســورية إلعــادة تســليح حــزب اهللا، كلــها 

وطلبـت ممثلـة الواليـات املتحـدة     .)٥٣٢(تفاصيل غـري ذات أمهيـة  
إىل دول املنطقة النظـر يف الطـرق الـيت ميكنـهم ـا مـد أيـديهم        
إلسرائيل، ليظهـروا أن احلـل الشـامل يقتضـي اإلدراك الكامـل      

لبقائهــا مســتقبال يف   النتمــاء إســرائيل إىل الشــرق األوســط و   
الشرق األوسط كشريك له قيمتـه. وأعربـت عـن رأي مفـاده     
أن البيــان الــذي أدىل بــه رئــيس مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف   
ذلك األسـبوع يف اجلمعيـة العامـة، والـذي دعـا فيـه إىل تـدمري        

. وفيما يتعلق مبسـألة  )٥٣٣(إسرائيل، هو ببساطة أمر غري مقبول
، دعت غالبيـة أعضـاء الـس إسـرائيل     املستوطنات اإلسرائيلية

ــن       ــد م ــتيطانية، ولكــن الحــظ العدي ــف أنشــطتها االس إىل وق
األعضـــاء أن تلـــك األنشـــطة ليســـت إال جانـــب واحـــد مـــن   

  اجلوانب املتعددة لقضية الفلسطينية.  
: حــادث يتعلــق ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٣  

  بسفينة من اجلماهريية العربية الليبية

، عقـــد الـــس ٢٠٠٨ل/ديســـمرب كـــانون األو ٣يف   
ــة       ــة الليبي ــة العربي ــن اجلماهريي ــب م ــى طل ــاء عل  )٥٣٤(جلســة بن

__________ 

  .٩- ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣١(
  .١٢- ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣٢(
  .١٤و١٣ لصفحتانااملرجع نفسه،   )٥٣٣(
)٥٣٤(  S/2008/754 .لـس   لالطالععلى قائمة املراسالت اليت توجه انتباه ا

  األول. لقسماإىل املنازعات أو احلاالت، انظر اجلزء السادس، 
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، ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ١ملناقشـــة حـــادث وقـــع يف 
ــة اإلنســانية     اعترضــت فيــه ســفينة ليبيــة، كانــت حمملــة باملعون
ومتجهة إىل غزة، من قبل سـفن عسـكرية إسـرائيلية وأجـربت     

ووصــف ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة العمــل  علــى العــودة. 
اختاذ خطـوات فعالـة   اإلسرائيلي بالقرصنة، وحث الس على 

ــة       ــدويل والتفاقي ــانون اإلنســاين ال ــرائيل للق ــال إس ــة امتث لكفال
ــدة ل  ــم املتحــ ــك    األمــ ــن تلــ ــاءلتها عــ ــار، ومســ ــانون البحــ قــ

دأ حريـــــة املالحـــــة يف أعـــــايل االنتـــــهاكات املتعمـــــدة ملبـــــ”
وأعربـــت ممثلـــة إســـرائيل عـــن اســـتنكارها ألن .)٥٣٥(“البحـــار

ــى أن جيتمــع    ــس أُجــرب عل ــذ جــدول األ ”ال ــال لكــي ينفِّ عم
، وذكـرت أن االجتمـاع ميثـل    “اخلاص لدولة معينة عضـو فيـه  

وأهـاب  .)٥٣٦(إساءة اسـتعمال اسـتفزازية لإلجـراءات، ال أكثـر    
ممثل فلسطني باتمع الـدويل أن يتحمـل مسـؤوليته وأن يبـذل     
ــانوين يف األرض      ــري القــ ــع غــ ــة الوضــ ــادة ملعاجلــ ــودا جــ جهــ
ــات    ــات واملمارسـ ــد للسياسـ ــع حـ ــة، ولوضـ ــطينية احملتلـ الفلسـ

. ورأى عــدة أعضــاء يف الــس )٥٣٧(اإلســرائيلية غــري القانونيــة
ــة ال ي  ــوع اجللسـ ــزة.   أن موضـ ــاين يف غـ ــع اإلنسـ ــق بالوضـ تعلـ

ــي إىل      ــد دعـ ــس قـ ــدة أن الـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــظ ممثـ والحـ
ن جانـب عضـو يف الـس للـرد علـى حالـة صـنعها        االنعقاد مـ 

بنفسه، مث أشـار إىل اآلليـات املنشـأة لنقـل املسـاعدة اإلنسـانية       
. وأعــرب )٥٣٨(الــيت كــان ينبغــي أن تســتخدم بــدال مــن ذلــك   

أعضــاء الــس اآلخــرين عــن األســف ملنــع إيصــال اإلمــدادات 
قيـة  اإلنسانية إىل غزة. وأشار ممثـل إيطاليـا إىل أن املسـألة احلقي   

ــة األوىل مهــا حتســني الظــروف املعيشــية للســكان يف      واألولوي
__________ 

)٥٣٥(  S/PV.6030 ٤- ٢، الصفحات.  
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣٦(
  .٨- ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣٧(
  .١٠- ٨ لصفحاتااملرجع نفسه،   )٥٣٨(

ــى وجــــه       ــة علــ ــية امللحــ ــام األساســ ــة احتياجــ ــزة وتلبيــ غــ
  .)٥٣٩(السرعة

: اختــاذ ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٨و  ١٦  
  ) واملناقشة ذات الصلة به٢٠٠٨( ١٨٥٠القرار 

، ألقــى األمــني ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٦يف   
ــور، أن      ــة أمــ ــد، يف مجلــ ــس. وأكــ ــام الــ ــة أمــ ــام كلمــ العــ
الفلسطينيني جيب أن يشهدوا قيام دولـة فلسـطني، إىل جانـب    

ــه،   إســرائيل، للتعــايش معهــا يف ســالم وأ   ــى أن مــن. وشــدد عل
لتحقيق هذه الغاية، جيـب تثبيـت اسـتقرار احلالـة علـى األرض      
يف الضــفة الغربيــة وغــزة، وضــمان تكثيــف مجيــع مســارات       

ــة ــا    .)٥٤٠(العمليـ ــدة أن بالدهـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــرت ممثلـ وذكـ
ــرار      ــروع القـ ــدمي مشـ ــي يف تقـ ــاد الروسـ ــع االحتـ ــتركت مـ اشـ
املعروض على الس ألا ترى أنه يتعني علـى اتمـع الـدويل    
ــة. وأشــارت إىل أن مشــروع      ــة الثنائي ــدعم إىل العملي ــدمي ال تق

لرجــوع عــن مســرية املفاوضــات الثنائيــة؛  القــرار يؤكــد عــدم ا
ويعيد التأكيد على أمهية الوفاء بااللتزامات املقطوعـة مبوجـب   
خريطـــة الطريـــق؛ ويشـــدد علـــى أن الســـالم ســـيقوم علـــى       
ــادل، والتحــرر مــن العنــف واإلرهــاب، واحلــل    االعتــراف املتب
القائم على أساس دولـتني، واالتفاقـات وااللتزامـات السـابقة؛     

الفلسـطيين ينبغـي أن   -ن حـل الـرتاع اإلسـرائيلي   ويؤكد على أ
يتفق مع اجلهود الرامية إىل إحالل سالم إقليمـي أمشـل، ومنـها    

ــة  ــادرة الســالم العربي . ورحــب أعضــاء الــس عمومــا  )٥٤١(مب
بكون الـس قـد أصـبح علـى اسـتعداد إلظهـار دعمـه لعمليـة         
السالم من خالل اختاذ القرار، وهو األول بشـأن هـذه املسـألة    

وأشار ممثل اجلماهريية العربيـة الليبيـة إىل أن   . ٢٠٠٤منذ عام 
يرحب، من حيث املبـدأ، مبسـعى استصـدار قـرار بتنـاول      بلده 

__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣٩(
)٥٤٠(  S/PV.6045 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٥- ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤١(
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بالقضـــية الفلســـطينية، ولكنـــه أعـــرب عـــن اعتقـــاده أيضـــا أن 
التعميم وعدم الوضـوح املتعمـد وإغفـال التصـدي النتـهاكات      

  .  )٥٤٢(الشرعية الدولية، ال خيدم السالم بقدر ما قد يضر به
)، بأغلبيــــة ٢٠٠٨( ١٨٥٠مث اختـــذ الــــس القــــرار    

صـــوتا مقابـــل ال شـــيء، مـــع امتنـــاع عضـــو واحـــد عـــن  ١٤
التصويت (اجلماهريية العربية الليبية)، الـذي أعلـن فيـه الـس     
عـــن تأييـــده للمفاوضـــات الـــيت شـــرع فيهـــا يف أنـــابوليس،       

م ، والتزامه بعـد ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧ماريالند، يف 
الرجوع عن املفاوضـات الثنائيـة. وأهـاب القـرار أيضـاً جبميـع       
الدول واملنظمات الدولية أن تساهم يف يئة منـاخ يفضـي إىل   
املفاوضات، وأن تدعم احلكومة الفلسطينية الـيت تلتـزم مببـادئ    
ــات      ــرم التزام ــة وحتت ــادرة الســالم العربي ــة ومب اموعــة الرباعي

تقـــدم املســـاعدة لتنميـــة    منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، وأن  
ــوارد املتاحــة     ــادة امل ــى زي االقتصــاد الفلســطيين، وأن تعمــل عل
للســـلطة الفلســـطينية إىل أقصـــى حـــد ممكـــن، وأن تســـاهم يف 

  برنامج بناء املؤسسات الفلسطينية حتضريا إلنشاء الدولة.  
، قـدم املنسـق   ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ١٨ويف   

اخلاص لعملية السالم يف الشـرق األوسـط إحاطـة إعالميـة إىل     
الس رحب فيها باعتماد الـس، قبـل ذلـك بيـومني، القـرار      

ــذي  )٢٠٠٨( ١٨٥٠ ــالة    الـ ــدويل رسـ ــع الـ ــه اتمـ ــه فيـ وجـ
واضحة وموحدة عن التزامه بعدم الرجوع عن العملية املؤديـة  
إىل إقامة دولـة فلسـطينية تعـيش يف سـالم جنبـا إىل جنـب مـع        
إسرائيل. وفيمـا يتعلـق باحلالـة يف غـزة، أفـاد بأنـه علـى الـرغم         
من استمرار وقف إطالق النار، الذي مت التوصل إليه بوسـاطة  

عد مرور ستة أشهر على إنفاذه، وقعت عدة أحـداث  مصرية ب
عنــف، ممــا أســفر عــن وفيــات وجرحــى علــى كــال اجلــانبني.    
وبقيــت احلالــة اإلنســانية يف غــزة حرجــة، وزادت اإلمكانــات  
احملدودة للوصول إليهـا مـن تفـاقم احلالـة. ويف الضـفة الغربيـة،       

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤٢(

ــا      ــة للســلطة الفلســطينية جهوده ــن التابع ــوات األم واصــلت ق
ية إىل فرض القـانون والنظـام، والوفـاء بالتزاماـا مبوجـب      الرام

ــع أحنــاء املنطقــة. وعلــى     ــق بشــأن األمــن يف مجي خريطــة الطري
الرغم من العقبات اليت تعيق احلركة والوصـول الـيت مـا زالـت     
قائمة يف مجيع أحنـاء الضـفة الغربيـة، خفّفـت القيـود املفروضـة       

كـــــانون  ٧ن علـــــى املنطقـــــة احمليطـــــة بنـــــابلس اعتبـــــاراً مـــــ 
  .  )٥٤٣(٢٠٠٨األول/ديسمرب 

ــالقرار      ــتكلمني ب ــة امل ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠ورحــب أغلبي
ــن      ــا مـ ــل انطالقـ ــة العمـ ــى أمهيـ ــددوا علـ ــديثا، وشـ ــذ حـ املتخـ

-مفاوضــات الســالم الراهنــة، مبــا يف ذلــك املســار اإلســرائيلي 
اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. -الفلســـطيين ومســـار إســـرائيل

ن القــرار مشــل أوجــه  وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن األســف أل  
  قصور من قبيل عدم توجيه رسالة أقوى وأوضح.  

ورحب كثري من املتكلمني بدور اموعة الرباعيـة يف    
تأكيد احلاجة إىل تكثيف العملية السياسية. ورحب عـدد مـن   
ــة يف مفاوضــات      ــة احلديث ــالتطورات اإلجيابي ــتكلمني أيضــا ب امل

ورية العربية السـورية،  السالم غري املباشرة بني إسرائيل واجلمه
وحثوا الطـرفني علـى املضـي قـدما باجتـاه املفاوضـات الرمسيـة.        
وأعــرب معظــم املتحــدثني عــن القلــق إزاء احلالــة اإلنســانية يف  
ــى أرض     ــدهور األوضــاع عل ــؤدي ت ــة أن ي غــزة، وإزاء إمكاني
ــض      ــني أدان بعـ ــالم. ويف حـ ــة السـ ــويض عمليـ ــع إىل تقـ الواقـ

لـيت تشـنها محـاس علـى جنـوب      املتكلمني اسـتمرار اهلجمـات ا  
إسرائيل، أكد متكلمون آخـرون أن إسـرائيل تزيـد مـن تفـاقم      

  احلالة عن طريق عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية.  
كانون  ٢١إىل  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١  

  : األعمال العدائية يف غزة ٢٠٠٩الثاين/يناير 
__________ 

)٥٤٣(  S/PV.6049 ٨- ٣، الصفحات.  
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، عقــد الــس ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف   
جلسة بناء على طلب من ممثل مصر وممثل اجلماهرييـة العربيـة   

ملناقشــة احلالــة يف غــزة. وألقــى األمــني العــام كلمــة  )٥٤٤(الليبيــة
لــس، أبلــغ فيهــا بــأن أزمــة مأســاوية تتكشــف يف غــزة  أمــام ا

وجنوب إسـرائيل، علـى الـرغم مـن دعـوة الـس، قبـل أربعـة         
ــال إن ســكان غــزة     ــام، إىل وضــع حــد ألعمــال العنــف. وق أي
يعيشون حتت وابل من القصف بالقنابل اليت تستهدف املرافـق  
التابعـــة حلمـــاس وأنفـــاق التـــهريب وغـــري ذلـــك مـــن البنيـــات  

التابعة حلمـاس، باإلضـافة إىل اهليكـل األمـين السـابق       األساسية
للســـلطة الفلســـطينية واملبـــاين احلكوميـــة واملنـــازل الســـكنية      
واملساجد واحملالت التجاريـة. واالـت علـى جنـوب إسـرائيل      
موجــة مســتمرة مــن الصــواريخ الــيت أطلقــت مــن غــزة، مبــا يف  

. ذلك صواريخ أبعد مـدى ضـرب املـدن الرئيسـية يف إسـرائيل     
ــيت يشــنها     وإذ أدان علــى حــد ســواء اهلجمــات الصــاروخية ال
املقاتلون الفلسـطينيون واالسـتخدام املفـرط للقـوة مـن جانـب       
إســـرائيل، دعـــا بـــأقوى العبـــارات املمكنـــة إىل وقـــف فـــوري  

  .)٥٤٥(إلطالق النار تتقيد به كل األطراف تقيدا تاما
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أدان ممثل فلسـطني بقـوة     

ــدأت يف      ــيت بـ ــرائيلية الـ ــكرية اإلسـ ــة العسـ ــانون  ٢٧احلملـ كـ
، والــيت أودت حــىت ذلــك احلــني حبيــاة  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

ــى   مــا ــد عل ــى     ٣٨٠يزي ــد عل ــا يزي شخصــا وســببت إصــابة م
ــة اإلنســانية تســوء     ١ ٨٠٠ ــى أن احلال آخــرين. وإذ شــدد عل

ــرعة، د ــل      بسـ ــدين العمـ ــزم يـ ــرار ملـ ــاذ قـ ــس إىل اختـ ــا الـ عـ
ومن جهتـها،  .)٥٤٦(اإلسرائيلي ويكفل وقفاً دائماً إلطالق النار

ق العمليـة  ذكرت ممثلة إسـرائيل أن بالدهـا اضـطرت إىل إطـال    
__________ 

)٥٤٤(  S/2008/842  وS/2008/843 .ــيت    لالطــالع ــى قائمــة املراســالت ال عل
ازعـات أو احلـاالت، انظـر اجلـزء السـادس،      توجه انتباه الس إىل املن

  األول. لقسما
)٥٤٥(  S/PV.6060٤ و ٣ ، الصفحتان.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات  )٥٤٦(

ــد أشــهر       ــات، وبع ــد التصــعيد األخــري يف اهلجم العســكرية بع
وســنوات خضــع خالهلــا ســكاا املــدنيون إىل أعمــال إرهابيــة  
ــات املســلحة        ــن اجلماع ــا م ــا محــاس وغريه  ــت ــدة قام متعم
األخــرى. وإذ شــددت علــى أن العمليــة تســتهدف اإلرهــابيني 

مـع  وهياكلهم فقط وعلى أن إسرائيل ليسـت يف حالـة حـرب    
الشعب الفلسـطيين، أدانـت بشـدة جلـوء محـاس عـن قصـد إىل        

  .)٥٤٧(وضع املدنيني على خط النار
وأعرب أعضاء الس عن بالغ استيائهم مـن العنـف،     

ودعوا إىل وقف فـوري إلطـالق النـار، ورحبـوا بـاجلهود الـيت       
تبذهلا مجيع اجلهات الفاعلة اليت تعمل على إجياد حـل لألزمـة.   
ــف     ــاس أن توقـ ــى محـ ــدة أن علـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــر ممثـ وذكـ
هجماا بالصواريخ وأن تنهي ريب األسـلحة غـري املشـروع    

زة، من أجـل وقـف جمـد إلطـالق النـار. وشـدد علـى أن        إىل غ
ــت مصــر         ــار الــذي قام ــف إطــالق الن ــرار محــاس خــرق وق ق
ــال إن       ــة. وق ــة الراهن ــو الســبب يف األزم ــأنه، ه ــاطة بش بالوس
ــات     ــرد اإلعالنـ ــها مبجـ ــن حلـ ــة، وال ميكـ ــدة للغايـ ــة معقـ احلالـ

وأدان ممــثال .)٥٤٨(األحاديــة اجلانــب أو املبــادرات غــري املتوازنــة
ــة بشــدة عــدم اســتجابة إســرائيل   مصــر وجامعــة الــدول   العربي

ــددا     ــف العنـــف، ونـ ــل وقـ ــن أجـ ــدويل مـ ــع الـ ــداءات اتمـ لنـ
ــدول     ــة الـ ــارا إىل أن جامعـ ــوة. وأشـ ــرط للقـ ــتخدام املفـ باالسـ

دعت جملس األمن إىل اختاذ قـرار ملـزم حلمـل إسـرائيل      العربية
  .)٥٤٩(على رفع احلصار وإاء عدواا فورا

وعرض ممثل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة نـص مشـروع        
ويــدعو قــرار يــدين بشــدة االعتــداءات العســكرية اإلســرائيلية   

وأعــرب .)٥٥٠(إســرائيل إىل الكــف فــورا عنــها، يف مجلــة أمــور  
__________ 

  .٨ و ٧ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٤٧(
  .١٩و  ١٨ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٤٨(
 ٢٦ و ٢٥ (مصر)؛ والصفحتان ٢٥-٢٣الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥٤٩(

  .ية)(جامعة الدول العرب
  .١١- ٨  املرجع نفسه، الصفحات  )٥٥٠(
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ــروع      ــد مشــ ــن تأييــ ــيا عــ ــا وإندونيســ ــوب أفريقيــ ــثال جنــ ممــ
، يف حني أشار العديد من أعضـاء الـس اآلخـرين    )٥٥١(القرار

  .)٥٥٢(أم سيدرسون النص
، ناقش الـس  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٧و  ٦ويف   

احلالة يف غزة. وأفاد ممثل فرنسا بـأن بلـده منخرطـة، جنبـا إىل     
ملفاوضــات بشــأن وقــف جنــب مــع مصــر، يف مســعى لتيســري ا

دائم إلطالق النار. وإذ شدد على أن األولويـة الفوريـة تتمثـل    
يف وضع حد للعنـف، أدان اهلجـوم الـربي اإلسـرائيلي يف غـزة      

. بعـــد )٥٥٣(واســـتمرار اهلجمـــات الصـــاروخية علـــى إســـرائيل 
ذلك، قدم األمني العام إحاطة إىل الـس، أفـاد فيهـا أنـه حـىت      

فلســطينيا وجــرح أكثــر مــن  ٥٧٠ ذلــك احلــني، قُتــل أكثــر مــن
ــد      ٢ ٧٠٠ ــا إســرائيل فق ــام الفلســطينية. أم ــا لألرق ــهم، وفق من

آخرون، باإلضـافة إىل   ٥٠جنود قد قتلوا وجرح  ٥أكدت أن 
مدنيني وجرح عشرات آخرين. وإذ كرر األمني العـام   ٤مقتل 

تأكيد دعوتـه إىل الوقـف الفـوري إلطـالق النـار، حـث الـس        
  .)٥٥٤(بشكل حاسم إلاء األزمةعلى التصرف بسرعة و

وأدان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة العملية   
العسكرية اإلسرائيلية، وحث الس على اختاذ قرار يـدعو إىل  
الوقف الفوري للعـدوان اإلسـرائيلي، وشـدد علـى أن الشـعب      

وذكرت ممثلة .)٥٥٥(ش مأساة جديدة من التدمريالفلسطيين يعي
إسرائيل أن املواطنني يف جنوب إسرائيل يعانون منذ أكثـر مـن   

ــيت تطلــق مــن غــز     ة مثــاين ســنوات مــن هجمــات الصــواريخ ال
بشــكل يــومي تقريبــا، علــى الــرغم مــن أن إســرائيل أخرجــت   

__________ 

 (جنوب أفريقيـا)؛ والصـفحتان   ١١و  ١٠ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٥١(
  .(إندونيسيا) ١٤و  ١٣

(االحتاد الروسي)، والصـفحتان   ١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥٢(
  ).كرواتيا( ٢٣و  ٢٢(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ١٦و  ١٥

)٥٥٣(  S/PV.6061 ، ٣و  ٢الصفحتان.  
  .٥- ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥٤(
  .٧- ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥٥(

أمـالً يف السـالم. وأشـارت إىل     ٢٠٠٥قواا من غـزة يف عـام   
ــف       ــت مــن جانــب واحــد وضــع حــد لوق ــد أعلن أن محــاس ق
إطالق النار الذي مت التوصل إليه من خالل وسـاطة قبـل سـتة    
ــام      ــة لنظ ــال اإلرهابي ــة األعم ــارات قوي ــت بعب أشــهر. وإذ أدان

س، دافعت عن العملية العسكرية املستمرة بوصفها شـرطا  محا
أساسيا للسالم. وشددت علـى أن إسـرائيل حتتـرم مسـؤولياا     
اإلنســانية، مؤكــدة أيضــا أن عــدم الــرد علــى اإلرهــابيني ــرد  

وبينمــا .)٥٥٦(أــم يســتخدمون املــدنيني غطــاء هلــم لــيس خيــارا 
أعربت ممثلة الواليات املتحـدة عـن القلـق إزاء احلالـة املتـدهورة      
يف غزة، حثت على التوصل إىل وقف إلطـالق النـار ال يترتـب    

حلالـة السـابقة الـيت كـان يعـيش يف ظلـها       عليه جمرد العـودة إىل ا 
مئات اآلالف من اإلسرائيليني حتت التهديد اليـومي للـهجمات   
الصاروخية، بل حيقق وقفـاً مسـتداماً إلطـالق النـار ويـوفر أمنـاً       
حقيقيــاً. ويف هــذا الصــدد، شــددت علــى أن الــس ينبغــي أن   
يركز علـى إجيـاد الظـروف الـيت مـن شـأا أن تـؤدي إىل سـالم         

  .)٥٥٧(قيقي بني اإلسرائيليني والفلسطينينيح
ــكرية       ــة العســ ــدة العمليــ ــتكلمني بشــ ــدة مــ وأدان عــ

ــت       ــا دع ــوة، بينم ــري املتناســب للق اإلســرائيلية واالســتخدام غ
وفود أخرى كـال اجلـانبني إىل وقـف األعمـال العدائيـة. ودعـا       
عــدة مــتكلمني إىل الوحــدة بــني الفلســطينيني كشــرط مســبق    

  لتحقيق السالم.  
، اختـــذ الـــس،  ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير   ٨ويف   
صوتا مقابل ال شيء مع امتناع عضـو واحـد عـن     ١٤بأغلبية 

) الذي ٢٠٠٩( ١٨٦٠التصويت (الواليات املتحدة)، القرار 
شدد فيه على احلاجة امللحة إىل وقـف فـوري ودائـم إلطـالق     
النار حيظى باالحترام الكامل ويفضي إىل االنسـحاب الكامـل   
للقــوات اإلســرائيلية مــن غــزة، ودعــا إىل وقــف إطــالق النــار   

__________ 

  .١٠- ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥٦(
  .١٥و  ١٤ حتاناملرجع نفسه، الصف  )٥٥٧(
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ذاك. ودعــا القــرار الــدول األعضــاء إىل دعــم اجلهــود الدوليــة  
الرامية إىل التخفيف من حدة احلالة اإلنسـانية واالقتصـادية يف   

قتـال ضـد املـدنيني    غزة، وأدان مجيع أشكال العنف وأعمال ال
ومجيع األعمال اإلرهابية. وشـجع أيضـاً علـى اختـاذ خطـوات      
ملموسة حنـو حتقيـق املصـاحلة بـني الفلسـطينيني، دعمـا ألمـور        
عــدة منــها جهــود الوســاطة الــيت تبــذهلا مصــر وجامعــة الــدول 

تشــرين   ٢٦العربيــة، علــى النحــو الــوارد يف القــرار املــؤرخ      
  ١٨٥٠مع قرار جملس األمن ، ومبا يتسق ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

  ) وغريه من القرارات ذات الصلة. ٢٠٠٨(
)، أدىل األمــني ٢٠٠٩( ١٨٦٠وعقــب اختــاذ القــرار    

أعرب فيه عـن ارتياحـه للقـرار الـذي اختـذه الـس        العام ببيان
  .)٥٥٨(وحث مجيع األطراف على احترامه بالكامل

ــل اململكــة        ــك، رحــب ممث ــت ذل ــيت تل ويف املناقشــة ال
ــبني      ــرار ي ــرار، بكــون الق ــيت عرضــت مشــروع الق املتحــدة، ال
توافقـــــاً حقيقيـــــاً يف اآلراء بشـــــأن جمموعـــــة واضـــــحة مـــــن  

. ورحــب معظــم أعضــاء الــس باختــاذ القــرار   )٥٥٩(األهــداف
بــه.  )، وحثــوا مجيــع األطــراف علــى االلتــزام ٢٠٠٩( ١٨٦٠

وقالـت ممثلــة الواليــات املتحـدة، الــيت كانــت قـد امتنعــت عــن    
ميثل خطوة حنو حتقيـق  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠التصويت، إن القرار 

ــع يف       ــق االســتقرار والتطبي ــق بتحقي ــا يتعل ــس فيم أهــداف ال
قطاع غزة، من خـالل تنفيـذ وقـف إطـالق نـار دائـم ويحتـرم        

ــع   ــا ووضــ ــا تامــ ــة.  احترامــ ــطة اإلرهابيــ ــع األنشــ ــد جلميــ حــ
شــددت علــى دعــم بالدهــا لــنص القــرار، أوضــحت أــا     وإذ

ــا تعتقـــد أن مـــن امل   ــار امتنعـــت عـــن التصـــويت ألـ هـــم انتظـ
جهــود الوســاطة املصــرية لفهــم مــا ميكــن أن يدعمــه        نتــائج
  .  )٥٦٠(القرار

__________ 

)٥٥٨(  S/PV.6063 ٤و  ٣، الصفحتان.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٩(
  .٦و  ٥ حتاناملرجع نفسه، الصف  )٥٦٠(

ــاير   ٢١ويف     ، اســتمع الــس ٢٠٠٩كــانون الثاين/ين
ــه نيابــة عنــه وكيــل األمــني    إىل بيــان مــن األمــني العــام، أدىل  ب

الــس عــن    للشــؤون السياســية، وقــدم فيــه إفــادة إىل      العــام 
ــه األخــرية إىل الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك غــزة. وإذ    رحلت

ــد     ــن جانـــب واحـ ــار مـ رحـــب بإعالنـــات وقـــف إطـــالق النـ
وبانسحاب القوات اإلسـرائيلية مـن غـزة، لفـت انتبـاه أعضـاء       
الس إىل احلاجة امللحـة إىل احتـرام القـانون اإلنسـاين الـدويل      
يف كــل مــن غــزة وجنــوب إســرائيل، وإىل إجــراء التحقيقــات   

االنتهاكات. وأعـرب أيضـاً    واملساءلة بشأن ادعاءات ارتكاب
عــن رأي مفــاده أن الــرتاع األخــري هــو أحــد أعــراض مشــاكل  

  .  )٥٦١(تهاأوسع ونزاعات أعمق تتطلب العمل السياسي ملعاجل
: احلالـة اإلنسـانية   ٢٠٠٩كانون الثاين/ينـاير   ٢٧  

  يف قطاع غزة بعد وقف إطالق النار

، قــــدم وكيــــل ٢٠٠٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٧يف   
األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت 
الطوارئ إحاطة إعالمية إىل الس قدم إليه فيها تقريـرا عـن   

صـدمته   رحلته األخرية إىل الشرق األوسط وأعرب فيها عـن 
إزاء املعاناة اإلنسانية والدمار اللذين شهدمها. وباسـتناده إىل  
ــام الصــادرة عــن وزارة الصــحة الفلســطينية، ذكــر أن       األرق

شــخص  ٥ ٣٠٠فلســطيين قتلــوا وجــرح أكثــر مــن  ١ ٣٠٠
ــأن      ــاد أيضــا ب ــذي دار يف غــزة مــؤخراً. وأف ــال ال خــالل القت

القتصـادية  تدمريا واسـع النطـاق قـد حلـق اهلياكـل األساسـية ا      
ــاس    ــرتاع: محـ ــرفني يف الـ ــال الطـ ــزة. وأدان كـ ــة يف غـ واملدنيـ
ــة واإلطــالق     ــهور والشــائن للمنشــآت املدني الســتخدامها املت
ــرائيل،    ــدنيني؛ وإسـ ــكان املـ ــد السـ ــواريخ ضـ ــوائي للصـ العشـ
لتخلفها عن القيام على حنـو فعـال حبمايـة املـدنيني والعـاملني      

هـا للقـانون اإلنسـاين    يف اال اإلنسـاين، وأيضـاً لعـدم احترام   
الدويل، وال سيما مبدأي التمييز والتناسـبية. وشـدد علـى أن    

__________ 

)٥٦١(  S/PV.6072 ، ٧- ٣الصفحات.  
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العــودة إىل القيــود الــيت كانــت مفروضــة علــى الوصــول قبــل  
و .)٥٦٢(األعمال العدائية ليست أمراً مقبوال وال قابالً للتطبيق

أبلغت املفوضة العامة لوكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل     
الالجـــــئني الفلســـــطينيني يف الشـــــرق األدىن (األونـــــروا) يف 

س عـن أنشـطة اإلنعـاش    اإلحاطة اإلعالميـة الـيت قدمتـها الـ    
املبكـــر الـــيت تضـــطلع ـــا األونـــروا، وال ســـيما املعونـــة الـــيت 

  .  )٥٦٣(تقدمها لالجئني املشردين بسبب الرتاع
، قــدم املنســق اخلــاص   ٢٠٠٩شــباط/فرباير  ١٨ويف   

لعملية السالم يف الشرق األوسط إحاطـة إعالميـة إىل الـس،    
أفــاد فيهــا بوجــود العديــد مــن الوقــائع الــيت كانــت حباجــة إىل   
ــي:     ــالم، أال وهـ ــدم يف إحـــالل السـ ــراج تقـ ــل إحـ ــة قبـ املعاجلـ

اســية لألزمــة يف غــزة؛  العواقــب اإلنســانية واالقتصــادية والسي 
ــة سياســية       ــتمرار االنقســامات الفلســطينية؛ ووجــود حال واس
جديـــدة يف إســـرائيل؛ والنتـــائج غـــري احلامســـة للمفاوضـــات       

؛ والتزامـات  ٢٠٠٨اإلسرائيلية اليت جـرت عـام    - الفلسطينية
خريطــة الطريــق الــيت مل يــتم الوفــاء ــا، ال ســيما فيمــا يتعلــق    

الســالم غــري املباشــرة بــني   باملســتوطنات؛ وجتميــد مفاوضــات 
إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الســورية. وكــرر اإلعــراب عــن   
اعتقاد األمني العام بضرورة اتباع ج إقليمي شامل مـن أجـل   
السالم، على النحو اسد يف مبادرة السالم العربيـة وقـرارات   

  .)٥٦٤(الس، لكي تؤيت اجلهود الثنائية أكلها
الـــة يف قطـــاع غـــزة : احل٢٠٠٩آذار/مــارس   ٢٥  

  منذ وقف إطالق النار

، أفـاد  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٠آذار/مارس و  ٢٥يف   
ــل األ ــية يف اإلحــــاطتني     وكيــ ــام للشــــؤون السياســ مــــني العــ

اإلعالميتني اللتني قـدمهما أمـام الـس أنـه منـذ إعـالن وقـف        
__________ 

)٥٦٢(  S/PV.6077 ٥- ٢، الصفحات.  
  .٩- ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٣(
)٥٦٤(  S/PV.6084 ٧- ٢، الصفحات.  

ــدم       ــب واحــد يف غــزة، مل حيــرز أي تق ــار مــن جان إطــالق الن
 ١٨٦٠يـــذكر بشـــأن املســـائل الرئيســـية احملـــددة يف القـــرار      

ــف إطــالق     ٢٠٠٩( ــك إنشــاء نظــام مناســب لوق )، مبــا يف ذل
ــزة، و  ــار يف غ ــل،    الن ــدون عراقي وصــول املســاعدة اإلنســانية ب

وفــــتح املعــــابر، ومنــــع التــــهريب غــــري املشــــروع باألســــلحة 
ــني     ــطينيني. ويف حـ ــني الفلسـ ــاحلة بـ ــق املصـ ــذخائر، وحتقيـ والـ
حـدث اخنفـاض كـبري يف حـوادث العنـف، يظـل الوضـع هشـا         
بســبب عــدم وجــود نظــام مالئــم لوقــف إطــالق النــار. وفيمــا  

وعلى الـرغم مـن أن إسـرائيل مسحـت     يتعلق باحلالة اإلنسانية، 
بــدخول كميــات حمــدودة مــن املــواد الغذائيــة واإلمــدادات إىل  
غزة، فإن إمكانية الدخول تظـل مقيـدة بشـكل صـارم. وأكـد      
مــن جديــد، يف مجلــة أمــور، علــى ضــرورة أن تعمــل اموعــة  
الرباعية واتمع الدويل يف إطار من وحدة اهلـدف للمسـاعدة   

  .)٥٦٥(يف غزة وإنعاش عملية السالم على استقرار الوضع
آذار/مـارس، ذكـر ممثــل فلسـطني أنـه، ومنــذ      ٢٥ويف   

ــرار  ــاذ القــ ــمرب ٢٠٠٨( ١٨٥٠اختــ ــانون األول/ديســ ) يف كــ
، تــدهورت احلالــة تــدهوراً حــاداً علــى مجيــع اجلبــهات ٢٠٠٨

ــع يف األرض ا  ــى أرض الواقـ ــا   علـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــطينية احملتلـ لفلسـ
القدس الشرقية. وأدان العدوان اإلسرائيلي الذي أعقـب ذلـك   
والــذي شــكل دلــيالً علــى ازدراء إســرائيل الصــارخ للمجلــس  
ولعمليــة الســالم وجلميــع األعــراف القانونيــة. وإذ أشــار إىل      

مـن   ١ ٤٠٠احلصيلة النهائية للقتلى واليت بلغت ما يزيد علـى  
لتدمري املادي جلزء كبري مـن البنيـة األساسـية يف    الفلسطينيني وا

غــزة، دعــا إســرائيل إىل رفــع احلصــار العقــايب الــذي تفرضــه.    
ــتيطانية يف    ــطتها االسـ ــرائيل يف أنشـ ــتمرار إسـ ــاً اسـ وأدان أيضـ

ومن جهتها، جـددت ممثلـة إسـرائيل التـزام     .)٥٦٦(الضفة الغربية
ــرز يف     ــدم احملـ ــارت إىل التقـ ــالم، وأشـ ــة السـ ــها بعمليـ حكومتـ

__________ 

)٥٦٥(  S/PV.6100 ؛ و ٨- ٣، الصفحاتS/PV.6107 ٧- ٢، الصفحات.  
)٥٦٦(  S/PV.6100 ١٣- ٨، الصفحات.  
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ــق       ــا يتعل ــرائيل والســلطة الفلســطينية. وفيم ــني إس ــات ب العالق
باحلالة يف غزة، لفتـت االنتبـاه إىل اسـتمرار إطـالق الصـواريخ      

علــى أن إســرائيل لــن مــن غــزة إىل داخــل إســرائيل، وشــددت 
تسمح بعودة الوضع إىل ما كان عليه، مـع مواصـلة اهلجمـات    
ــوب إســرائيل. ووجهــت      ــدنيني يف جن ــيت ــدد امل ــة ال اإلرهابي
أيضا انتباه الس إىل احلالة املتعلقـة بـالعريف غيلعـاد شـاليط،     
ــذ      ــاس منــ ــن جانــــب محــ ــة مــ ــزاً كرهينــ ــل حمتجــ ــذي يظــ الــ

  .)٥٦٧(ق سراحه، ودعت إىل إطال٢٠٠٦حزيران/يونيه 
ورحــب معظــم املــتكلمني باهلــدوء النســيب يف غــزة،        

ولكنهم أعربوا عن قلقهم للحالة اإلنسـانية اخلطـرية، وشـددوا    
ــر     ــار يكــون أكث علــى ضــرورة التوصــل إىل وقــف إلطــالق الن
ــاءات      ــق يف ادعـ ــتكلمني إىل التحقيـ ــدة مـ ــا عـ ــتدامة. ودعـ اسـ

ــدويل الـــيت ارتكبـــها    ــانون الـ ــيمة للقـ ــد االنتـــهاكات اجلسـ أحـ
ــتيطان      ــطة االســ ــق بأنشــ ــا يتعلــ ــا. وفيمــ ــانبني أو كالمهــ اجلــ
اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، أدان عدة متكلمني تلـك التـدابري   
لكوا تتعارض مع التزامات إسرائيل مبوجب خريطـة الطريـق   

  وباعتبارها انتهاكات للقانون الدويل.  
ــايو إىل  ١١   ــه  ٢٧أيار/م ــة ٢٠٠٩متوز/يولي : عملي

  الشرق األوسط واحلالة يف قطاع غزة   السالم يف
، شــدد ٢٠٠٨أيار/مــايو  ١١يف اجللســة املعقــودة يف   

يف مجلــة أمـور، علـى األمهيـة األساســية    ممثـل االحتـاد الروسـي،    
ــطينية    ــلطة الفلسـ ــرائيل والسـ ــات بـــني إسـ ــتئناف املفاوضـ السـ
بسرعة. وسلّط الضوء على العناصر الرئيسية الالزمة من أجل 
التوصل إىل حل يف الشرق األوسط: احلل القـائم علـى وجـود    
دولتني؛ ومبادرة السالم العربية؛ واإلطار املرجعي املتفـق عليـه   

 ٢٤٢ؤمتر مدريد؛ وخارطة الطريق؛ وقرارا جملـس األمـن   يف م
)، وغريمهــــا مــــن قــــرارات جملــــس ١٩٧٣( ٣٣٨) و١٩٦٧(

__________ 

  .١٥- ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٧(

. وأعرب العديد من أعضاء الس عـن  )٥٦٨(األمن ذات الصلة
أسفهم لعدم إحراز تقدم حنو حتقيق وقـف دائـم إلطـالق النـار     

)، ٢٠٠٩( ١٨٦٠يف غـــزة، علـــى النحــــو املـــبني يف القــــرار    
احلاجــة إىل يئــة الظــروف الالزمــة الســتئناف   وشــددوا علــى

ــن شــأا أن تــؤدي إىل الســالم        املفاوضــات السياســية الــيت م
الشـــامل. وشـــدد عـــدة مـــتكلمني علـــى أمهيـــة املصـــاحلة بـــني  
الفلسطينيني، بينما شـدد متكلمـون آخـرون علـى أمهيـة اتبـاع       

  ج شامل على مجيع مسارات عملية السالم.  
وذكر األمني العام أن األشهر الثالثة املاضية مل تشهد   

ــرارين     ــذ الق ــى صــعيد تنفي ــذكر عل ــدما ي ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠تق
بشــأن احلالــة  ). وأعــرب عــن قلقــه العميــق٢٠٠٩( ١٨٦٠ و

يف قطاع غزة وحوله، حيث أدخلت االنقسـامات الفلسـطينية   
الداخلية والتوترات بـني إسـرائيل ومحـاس السـكان املـدنيني يف      
دوامـــة مـــن اليـــأس. وأكّـــد أن احلالـــة علـــى أرض الواقـــع قـــد 
تتدهور بسهولة ما مل يولّد زخم حقيقـي علـى وجـه السـرعة،     

ل جهـود ال رجعـة عنـها    ويف هذا السياق دعا الطـرفني إىل بـذ  
ــدولتني، مبــا يف ذلــك التنفيــذ الكامــل      ــذ حــل ال مــن أجــل تنفي

  .  )٥٦٩(لاللتزامات على أرض الواقع
شـدد فيـه    )٥٧٠(ومثّ أصدر رئيس الس بعد ذلك بيانا  

الس على الطابع امللـح للتوصـل إىل سـالم شـامل يف الشـرق      
األوسط، واحلاجة إىل بذل مساع دبلوماسية حثيثـة مـن أجـل    
بلوغ اهلدف الـذي حـدده اتمـع الـدويل، وهـو حتقيـق سـالم        
ــاالعتراف     ــخ بـ ــزام الراسـ ــاس االلتـ ــى أسـ ــة علـ ــم يف املنطقـ دائـ

اب، واحلــل القــائم املتبــادل، ونبــذ العنــف والتحــريض واإلرهــ 
علـــى وجـــود دولـــتني، انطالقـــا مـــن االتفاقـــات وااللتزامـــات  

  السابقة.  
__________ 

)٥٦٨(  S/PV.6123 ،٣و  ٢تان الصفح.  
  .٥-٣ لصفحاتا، ملرجع نفسها  )٥٦٩(
)٥٧٠(  S/PRST/2009/14.  



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

169/1419 12-07779 

 

ويف الفترة املمتـدة بـني حزيران/يونيـه وأيلول/سـبتمرب       
يـة  ، استمع الس إىل إحاطتني من املنسق اخلاص لعمل٢٠٠٩

، وإحـاطتني مـن األمـني العـام     )٥٧١(السالم يف الشـرق األوسـط  
ــية  ــادات عـــن  )٥٧٢(املســـاعد للشـــؤون السياسـ . وقـــد قـــدما إفـ

إحيــاء عمليــة الســالم،  اجلهــود الدبلوماســية اجلاريــة مــن أجــل 
يف ذلــك االجتمــاع املقبــل للمجموعــة الرباعيــة، واجتمــاع  مبــا

واليــات وزراء اخلارجيــة العــرب، واالجتمــاع الثنــائي بــني ال    
املتحدة األمريكيـة وإسـرائيل. ويف مـا يتعلـق باحلالـة يف قطـاع       
غزة، أفادا بأنه حصل اخنفاض ملحوظ ومرحب به يف أعمـال  
العنف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ولكـن محـاس واصـلت    
تأكيد سيطرا على املؤسسـات واملنظمـات يف غـزة، ووردت    

كــة فــتح. تقــارير عــن حصــول أعمــال عنــف ضــد أعضــاء حر 
وقــد حــدث تطــور خطــري يف غــزة عنــدما شــاركت مجاعــة        
متطرفــة مســلحة تطلــق علــى نفســها اســم جنــد أنصــار اهللا يف  

شخصـا   ٢٨اشتباك عنيف مع حركة محـاس، جنـم عنـه مقتـل     
وجرح أكثر من مائة. وقد أبرز هـذا احلـدث، يف مجلـة أمـور،     
شواغل متعلقة بتطرف بعـض العناصـر داخـل غـزة. وذُكـر أن      

أيلول/سبتمرب شـدد فيـه    ٩مني العام قد أصدر أيضا بيانا يف األ
على عدم قانونية النشاط االستيطاين ودعـا إسـرائيل إىل تنفيـذ    
التزاماا مبوجب خارطة الطريق من خالل جتميـد كـل نشـاط    
ــؤر       ــك الب ــي، وإىل تفكي ــو الطبيع ــك النم ــا يف ذل اســتيطاين، مب

، على حنـو مـا   ٢٠٠١ االستيطانية اليت أقيمت منذ آذار/مارس
  دعت إليه اموعة الرباعية.  

، رحـــب ممثـــل فلســـطني  ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٧ويف   
بـالتطورات املتعــددة األخــرية، وال ســيما إعــادة تأكيــد جامعــة  

 مبـادرة السـالم العربيـة، وإصـدار     الدول العربية يف آذار/مارس
__________ 

 ٦١٩٠)؛ واجللسـة  ٧-٢، الصفحات S/PV.6150( ٦١٥٠اجللسة   )٥٧١(
)S/PV.6190 ،٧- ٢لصفحات ا(.  

 ٦١٨٢)؛ واجللسـة  ٨-٢، الصفحات S/PV.6171( ٦١٧١اجللسة   )٥٧٢(
)S/PV.6182 ،٦-٢لصفحات ا(  

ووجـه  .)٥٧٣(٢٠٠٩أيار/مايو  ١١جملس األمن بيانا رئاسيا يف 
ممثل إسرائيل انتباه أعضاء الـس إىل احلالـة علـى احلـدود بـني      

لسـورية، حيـث يواصـل حـزب اهللا     لبنان واجلمهوريـة العربيـة ا  
بناء قدراته العسكرية، مما يشكل خطـرا علـى إسـرائيل ولبنـان     
واملنطقــة. وأدان يف مــا يتعلّــق بغــزة اســتمرار رفــض حركــة       
محاس االعتراف بدولة إسرائيل، ودعا إىل وضع حـد للعنـف،   
ــلطة     ــرائيل والسـ ــة بـــني إسـ ــابقة املربمـ ــات السـ ــول االتفاقـ وقبـ

رب العديد من املتكلمني عـن قلقهـم مـن    . وأع)٥٧٤(الفلسطينية
األنشـــطة االســـتيطانية يف الضـــفة الغربيـــة، ودعـــوا إىل وقفهـــا  
ــني     ــرائيل إىل حتسـ ــا إسـ ــتكلمني أيضـ ــة املـ ــا أكثريـ ــورا. ودعـ فـ

  األوضاع اإلنسانية يف غزة.  
كــانون األول/ديســمرب  ١٧إىل  تشــرين األول/أكتــوبر ١٤

ــة بشــأن   ٢٠٠٩ ــات اإلعالمي ــة يف  : املناقشــة واإلحاط احلال
  الشرق األوسط  

، أفـــاد وكيـــل ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤يف   
ــام للشــؤون الس   ــني الع ــيت   األم ــة ال ــة اإلعالمي ياســية يف اإلحاط

ــى        ــة عل ــود املبذول ــتمرار اجله ــم اس ــه رغ ــس أن ــدمها إىل ال ق
اإلسـرائيلي، مل  -الصعيد السياسي إلجيـاد حـل للصـراع العـريب    

ــرز أي تقــدم ملمــوس علــى أرض الواقــع وظهــرت بعــض        حي
أيلول/سـبتمرب، عقـد القــادة    ٢١التطـورات املـثرية للقلــق. ويف   

ــذ   اإلســرائيليون وا ــا لوجــه من لفلســطينيون أول اجتمــاع وجه
ــام  ــن     ٢٠٠٨ع ــدعم م ــات املتحــدة، ب ــا واصــلت الوالي . بينم

ــة إىل     ــية الراميـ ــاعي الدبلوماسـ ــذل املسـ ــة، بـ ــة الرباعيـ اموعـ
اســتئناف املفاوضــات. ومــع ذلــك، ازدادت التــوترات علــى      
ــدس الشــرقية.      ــات يف الق ــدة مواجه ــع، وجــرت ع أرض الواق

ت بــني الفلســطينيني أيضــا يف أعقــاب  وتفاقمــت حــدة التــوترا
إرجــاء جملــس حقــوق اإلنســان نظــره يف تقريــر بعثــة األمــم        

__________ 

)٥٧٣(  S/PV.6171 ٣٢، الصفحة.  
 .٣٨ – ٣٥الصفحات   املرجع نفسه،  )٥٧٤(
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برئاســـة )٥٧٥(املتحــدة لتقصـــي احلقـــائق بشـــأن الـــرتاع يف غـــزة 
ــى      ــد عــرض عل ــذي كــان ق القاضــي ريتشــارد غولدســتون، ال

. ويف مـا  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٩جملس حقوق اإلنسـان يف  
يل األمني العام أن زيادة العنـف  يتعلق باحلالة يف غزة، أفاد وك
  .  )٥٧٦(اليت حصلت تبعث على القلق

وأعــــرب ممثّــــل فلســــطني عــــن أســــفه ألن املســــاعي   
الدبلوماسية املختلفة مل تسفر عن أي تقدم فعلي حنـو السـالم.   

توصل إليهـا التقريـر    ووجه انتباه أعضاء الس إىل النتائج اليت
الــــذي خلــــص، يف مجلــــة أمــــور، إىل أن إســــرائيل مل تتخــــذ  
االحتياطات املطلوبة مبوجب القـانون الـدويل مـن أجـل جتنـب      
اخلســائر يف أرواح املـــدنيني وإصــابة املـــدنيني واألضــرار الـــيت    
ــها إىل أدىن حــد، وحــثّ     ــة أو تقليل أحلقــت باملمتلكــات املدني

ــات األ   ــى   الــس وغــريه مــن هيئ ــى العمــل عل مــم املتحــدة عل
ــر  ــيات الـــواردة يف التقريـ ــرائيل  .)٥٧٧(التوصـ ــة إسـ وأدانـــت ممثلـ

االرتفاع األخري يف هجمات محـاس املنفـذة انطالقـا مـن غـزة،      
ــان.    فضــالً عــن ه  ــوب لبن ــا مــن جن جمــات حــزب اهللا انطالق

وشددت أيضا علـى املخـاطر الكامنـة يف دعـم النظـام اإليـراين       
ــة.   لإلرهــــاب وســــعيه إىل امــــتالك قــــدرات عســــكرية نوويــ
وأنكــرت االســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا التقريــر معتــربة أــا  
أحادية اجلانب ومتحيزة وخاطئـة، وأـا تضـفي طابعـا شـرعيا      

اب وتصرف انتباه الس عن الواقع وجتسـد حتـوال   على اإلره
  .  )٥٧٨(إىل سرد مدمر لعملية السالم

ــم      ــن قلقهــ ــم املــــتكلمني عــ ويف حــــني أعــــرب معظــ
السـتمرار األزمـة اإلنسـانية يف غــزة، رحبـوا عمومـا باملســاعي      
ــات    ــتئناف املفاوضـــ ــة إىل اســـ ــة الراميـــ ــية اجلاريـــ الدبلوماســـ

__________ 

)٥٧٥(  A/HRC/12/48.  
)٥٧٦(  S/PV.6201 ٧إىل  ٣، الصفحات من.  
  .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧٧(
  .١٤إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧٨(

دعــا عــدة مـــتكلمني إىل   الفلســطينية. ويف حــني   -اإلســرائيلية 
تنفيذ التوصيات الـواردة يف التقريـر، ذكـر آخـرون أن التقريـر      
حباجة إىل اسـتعراض دقيـق. وذكـر أعضـاء آخـرون يف الـس       

، فتلـك مسـألة    أنه رغم جسامة االدعاءات الواردة يف التقريـر 
ــل  ينبغــي أن ينظــر فيهــا جملــس حقــوق اإلنســان.     وأعــرب ممث

الواليـــات املتحـــدة عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء التقريـــر، وال ســـيما 
 علـى إسـرائيل، واالتسـاع املفـرط يف     “غـري املتـوازن  ”التركيز 

  .  )٥٧٩(ق التوصيات، واستنتاجاته القانونية املعممةنطا
، استمع الـس  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ويف   

، )٥٨٠(إىل إحاطة مـن األمـني العـام املسـاعد للشـؤون السياسـية      
ــتمع يف  ــمرب  ١٧واسـ ــانون األول/ديسـ ــة  ٢٠٠٩ كـ إىل إحاطـ

إعالمية قدمها املنسق اخلاص املعـين بعمليـة السـالم يف الشـرق     
.وأفادا بأنه رغم املسـاعي الدبلوماسـية الـيت تقـوم     )٥٨١(األوسط

ــتئناف     ــن اســ ــن املمكــ ــن مــ ــدة، مل يكــ ــات املتحــ ــا الواليــ ــ
الفلسطينية، وهناك اآلن مـأزق مقلـق،   -املفاوضات اإلسرائيلية

 اــالني االقتصــادي واألمــين يف رغـم مواصــلة بــذل اجلهــود يف 
، أعلنـــــت ٢٠٠٩تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٢٦امليـــــدان. ويف 

 ١٠إســـرائيل أـــا ســـتقيد بعـــض األنشـــطة االســـتيطانية ملـــدة 
أشهر، األمر الذي حظـي بالترحيـب، ولكنـه كـان أدىن بكـثري      
مـــن مســـتوى التزامـــات إســـرائيل مبوجـــب خارطـــة الطريـــق.  

ذل اجلهــود للوفــاء بالتزاماــا وواصــلت الســلطة الفلســطينية بــ 
ــة،       ــة األمني ــق، وال ســيما حتســني احلال ــة الطري مبوجــب خارط
ــاء     ــادرات ترمــي إىل بن والســعي يف الوقــت نفســه إىل اختــاذ مب
االقتصــاد واملؤسســات. وذكــرا أن احلالــة اإلنســانية يف قطــاع  
غــزة مــا زالــت خطــرية، وأن عــدة هجمــات صــاروخية شــنت 

جويـة   ب إسرائيل، ونفـذت غـارات  انطالقا من غزة على جنو
__________ 

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧٩(
)٥٨٠(  S/PV.6223 ٦ - ٢، الصفحات  
)٥٨١(  S/PV.6248 ٧-٢، الصفحات. 
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ــدين مســتوى      ــن ت ــرغم م ــى ال ــات توغــل إســرائيلية، عل   أعمال العنف نسبيا.وعلمي
    

    احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطنياجللسات: 
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٤  
كانون الثاين/يناير  ٢٢

٢٠٠٨    

كانون  ٢١رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٨الثاين/ينــــــــــــــــاير 

ــيس جملــس   موجهــة إىل رئ
 األمن من القائم باألعمال
بالنيابــــة للبعثــــة الدائمـــــة   
للمملكة العربية السـعودية  
لـــــدى األمـــــم املتحـــــدة    

)S/2008/31  (  

ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 

عــــوة  فيهــــا توجيــــه د 
)S/2008/32 (  

   ٣٧املادة 
   (أ)دول أعضاء ٩

   ٣٩املادة 
وكيل األمني العام للشـؤون  
السياســية، واملراقــب الــدائم  
جلامعـة الـدول العربيـة لـدى     

  األمم املتحدة 
  غري ذلك 

  املراقب الدائم لفلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٥٨٢٧  
كانون الثاين/يناير  ٣٠

٢٠٠٨    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/51 (  

   ٣٧املادة 
ــة   ــرائيل، واجلمهوريــ إســ
  العربية السورية، ولبنان 

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسية
  غري ذلك 

  فلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٥٨٤٦    
شــــــــــــباط/فرباير  ٢٦

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
ــدة    ــم املتحـ ــق األمـ منسـ

ــة الســـالم   اخلـــاص لعمليـ
يف الشـــــــرق األوســـــــط 
واملمثـــــــل الشخصـــــــي  
ــل   ــام، ووكيـ ــني العـ لألمـ
األمـــني العـــام للشـــؤون   
اإلنســــــــانية ومنســــــــق  
ــاالت   ــة يف حـــــ اإلغاثـــــ

  الطوارئ 

    كل املدعوين

٥٨٤٧  
    ٢٠٠٨آذار/مارس  ١

 ١رســــــــالة مؤرخــــــــة  
ــارس   ٢٠٠٨آذار/مـــــــــ

موجهة إىل رئيس جملـس  
األمـن مــن املمثــل الــدائم  
للجماهرييـــــــة العربيـــــــة 
الليبيـــــة لـــــدى األمـــــم    

  ) S/2008/142املتحدة (

ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
 فيهــــا توجيــــه دعــــوة  

)S/2008/143 (  
ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسـطني تتعلـق   
باهلجمـــات العســـكرية 
ــرائيل    ــب إسـ ــن جانـ مـ

   ٣٧املادة 
  إسرائيل 
  غري ذلك
  فلسطني

األمــــــني العــــــام، 
  ومجيع املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            )S/2008/144 (  
٥٨٥٩    

آذار/مــــــــــــــارس  ٢٥
٢٠٠٨    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/184 (  

  ٣٧املادة 
   (ب)دول أعضاء ٧

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسية
  غري ذلك
  فلسطني

األمــــــني العــــــام، 
ومجيـــــع أعضـــــاء 
ــع  الــــس، ومجيــ

   (ج)املدعوين

  

٥٨٧٣    
ــان/أبريل  ٢٣ نيســـــــــ

٢٠٠٨    

  ٣٩ملادة ا    
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية 

األمـــــــني العـــــــام 
املســاعد للشــؤون 

  السياسية

  

٥٨٩٩  
   ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٨

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٥٩٢٧    
ــه  ٢٧ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
مدير شعبة آسيا واحملـيط  
اهلادئ يف إدارة الشـؤون  

  السياسية 

مــدير شــعبة آســيا 
ــيط ا ــادئ واحملــ هلــ

يف إدارة الشـــؤون 
  السياسية

٥٩٤٠    
ــه  ٢٢ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/473 (  

  ٣٧املادة 
   (د)دول أعضاء ١٠

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ
للشــــــؤون السياســــــية،  

ــيس اللجنـــة املعنيـــة   ورئـ
ــعب  ــة الشـــــــ مبمارســـــــ
الفلســطيين حلقوقــه غــري    

  القابلة للتصرف
  غري ذلك
  فلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٥٩٦٣    
آب/أغســـــــــطس  ٢٠

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
ــام وكيـــــل األمـــــني ا لعـــ
  للشؤون السياسة 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية

  

٥٩٧٤    
ــبتمرب  ١٨ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
م يف لعمليــة الســال

  الشرق األوسط 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٨٣    
ــبتمرب  ٢٦ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٨    

 ٢٢رســـــــالة مؤرخـــــــة 
 ٢٠٠٨أيلول/ســـــــبتمرب 

موجهة إىل رئيس جملـس  
ــائم    ــن القــــ ــن مــــ األمــــ
ــة   باألعمــال بالنيابــة للبعث
الدائمة للمملكـة العربيـة   
ــم    ــدى األمـ ــعودية لـ السـ

  ) S/2008/615املتحدة (

ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/623 (  

  ٣٧املادة 
ــة    إســرائيل، واململكــة العربي
  السعودية (وزير اخلارجية) 

   ٣٩املادة 
األمــــني العــــام جلامعــــة   

  لدول العربيةا
  غري ذلك

فلسطني (رئـيس السـلطة   
  الفلسطينية)

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

   (هـ)املدعوين

٥٩٩٩    
 تشـــــــرين األول/  ٢٢

    ٢٠٠٨أكتوبر 

  ٣٩املادة     
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  السياسة للشؤون 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية

  

٦٠٢٢    
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٥

    ٢٠٠٨نوفمرب 

  ٣٩املادة     
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسة 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية

  

٦٠٣٠    
ــانون األول/ ٣  كـــــــــ

    ٢٠٠٨ديسمرب 

رســـــالتان مـــــن ممثـــــل   
ــة ــة العربيــــ  اجلماهرييــــ
ــراض   ــة بشــأن اعت الليبي
إســرائيل لســفينة ليبيــة   

)S/2008/753 ،(
ــد جلســـة    ــب عقـ وطلـ
ــا    ــس فيم ــة للمجل طارئ
ــذلك  ــل بـــــــــ يتصـــــــــ

)S/2008/754 (  

  ٣٧املادة 
  إسرائيل 
  غري ذلك
  فلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

   (و)املدعوين

  

ــن املراقــــب       ــالة مــ رســ
ب الدائم لفلسطني يطل

فيهــــا توجيــــه دعــــوة   
)S/2008/755 (  

      

٦٠٤٥    
 كــــــــانون األول/ ١٦

    ٢٠٠٨ديسمرب 

مشروع قرار مقدم من   
ــاد الروســــــــي   االحتــــــ
ــدة   ــات املتحـــ والواليـــ

)S/2008/787 (  

األمــــــني العــــــام،   
ومجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس باســـتثناء  

   (ز)كرواتيا

) ٢٠٠٨( ١٨٥٠القـــــــــرار 
 ١-ال أحـــــــــــــــــــــــد -١٤

  (اجلماهريية العربية الليبية) 

٦٠٤٩    
 كــــــــانون األول/ ١٨

    ٢٠٠٨ديسمرب 

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/794 (  

  ٣٧املادة 
   (ح)دولة عضوا ١٥

   ٣٩املادة 
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ
األوسط، ورئيس اللجنـة  

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

   (ي)املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ــة مبمارســة الشــعب               املعني
الفلســطيين حلقوقــه غــري    

  القابلة للتصرف
  ري ذلكغ

  فلسطني
٦٠٦٠    

 كــــــــانون األول/ ٣١
    ٢٠٠٨ديسمرب 

 ٣١رســـــــالة مؤرخـــــــة 
كــــانون األول/ديســــمرب 

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئــيس جملــس األمــن مــن 
املمثل الدائم ملصـر لـدى   
األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة 

)S/2008/842 (  
 ٣١رســـــــالة مؤرخـــــــة 

كــــانون األول/ديســــمرب 
موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٨

رئــيس جملــس األمــن مــن 
املمثل الدائم للجماهريية 
العربية الليبية لدى األمم 

  ) S/2008/843املتحدة (

ــه   ــذي أدىل بـ ــان الـ البيـ
االحتاد األورويب بشـأن  
احلالـــــــة يف الشـــــــرق  
األوســــــــــــــــــــــــــــــط 

)S/2008/841 (املرفق ،  
ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/844 (  

   ٣٧املادة 
  إسرائيل، ومصر

   ٣٩املادة 
ـــ  ــدائم عــ ــب الـــ ن املراقـــ

  جامعة الدول العربية
  غري ذلك
  فلسطني

األمــــــني العــــــام، 
ومجيـــــع أعضـــــاء 
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٦٠٦١    
 كانون الثـاين/  ٧و  ٦

   ٢٠٠٩يناير 

  ٣٧املادة     
   (ك)دولة عضوا ٢٣

   ٣٩املادة 
األمــــني العــــام جلامعــــة   
ــيس   ــة، ورئ ــدول العربي ال
ــة  اللجنـــة املعنيـــة مبمارسـ
ــطيين  ــعب الفلســـــ الشـــــ
ــة   ــري القابلـــ ــه غـــ حلقوقـــ

  للتصرف
  غري ذلك

فلسطني (رئـيس السـلطة   
  الوطنية الفلسطينية)

، األمــــــني العــــــام
ومجيـــــع أعضـــــاء 
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٦٠٦٣    
ــاير   ٨ ــانون الثاين/ين ك

٢٠٠٩    

مشــروع القــرار املقــدم   
ــدة   ــة املتحـ ــن اململكـ مـ

)S/2009/23 (  
ــالة ــن املراقــــب  رســ مــ

الدائم لفلسطني يطلب 
 فيهــــا توجيــــه دعــــوة  

)S/2009/24 (  

  ٣٧املادة 
ــر   إســرائيل، ومصــر (وزي

ــة  اخلا ــة)، واململكـــ رجيـــ
العربيــة الســعودية (وزيــر 

  اخلارجية) 
  غري ذلك 

فلســــــــــطني (وزيــــــــــر  

األمــــــني العــــــام، 
ومجيـــــع أعضـــــاء 

، ومجيـع  (ل)الس
  املدعوين 

) ٢٠٠٩( ١٨٦٠القـــــــــرار 
ــد  -١٤  ١-ال أحـــــــــــــــــــ

  (الواليات املتحدة) 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

  اخلارجية)            
٦٠٧٢    

كانون الثاين/يناير  ٢١
٢٠٠٩    

األمـــــــني العـــــــام،       
ــني   ــل األمـــ ووكيـــ
ــؤون  ــام للشــــ العــــ
السياســية (بالنيابـــة  

  عن األمني العام)

  

٦٠٧٧  
كانون الثاين/يناير  ٢٧

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــام وكيـــــل األمـــــني ا لعـــ

للشـــــــؤون اإلنســــــــانية  
ومنســـــــق اإلغاثـــــــة يف  
ــوارئ،   ــاالت الطـــــ حـــــ
  واملفوض العام لألونروا 

    مجيع املدعوين

٦٠٨٤    
شــــــــــــباط/فرباير  ١٨

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ

ــ رق الســــــــالم يف الشــــــ
  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٦١٠٠    
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٥

٢٠٠٩    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2009/153 (  

  ٣٧املادة 
   (م)دولة عضوا ٢٦

   ٣٩املادة 
للشـؤون   وكيل األمني العام

السياســية، ورئـــيس اللجنـــة  
ــعب   ــة الشــ ــة مبمارســ املعنيــ
الفلســـــطيين حلقوقـــــه غـــــري 

  القابلة للتصرف
  غري ذلك
  فلسطني

ــدعوين   ــل املـــ كـــ
ــتثناء  باســــــــــــــــــ

   (ن)أفغانستان

  

٦١٠٧    
ــان/أبريل  ٢٠ نيســـــــــ

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسة 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية
٦١٢٣    

   ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١
األمــــــني العــــــام،       

ــاء  وكــــــل أعضــــ
   (س)الس

S/PRST/2009/14  

٦١٥٠    
ــه  ٢٣ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٩    

   ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

ص املنســــق اخلــــا 
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٦١٧١    
ــه  ٢٧ متوز/يوليــــــــــــــ

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 

  ٣٧املادة 
   (ع)دولة عضوا ٢٢

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

فيهــــا توجيــــه دعــــوة       ٢٠٠٩            
)S/2009/380 (  

   ٣٩املادة 
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية
  ري ذلكغ

  فلسطني

  املدعوين

٦١٨٢    
آب/أغســـــــــطس  ١٩

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية 

األمـــــــني العـــــــام 
املســاعد للشــؤون 

  السياسية

  

٦١٩٠    
ــبتمرب  ١٧ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــة   ا ــاص لعمليــ ــق اخلــ ملنســ

  السالم يف الشرق األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٦٢٠١    
 تشـــــــرين األول/  ١٤

    ٢٠٠٩أكتوبر 

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2009/531 (  

  ٣٧املادة 
   (ف)دولة عضوا ٢٦

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ
للشــــــؤون السياســــــية،  
ــيس اللجنـــة املعنيـــة    ورئـ
ــعب  ــة الشـــــــ مبمارســـــــ
الفلســطيين حلقوقــه غــري    

  رفالقابلة للتص
  غري ذلك

فلســــــــــطني (وزيــــــــــر  
  اخلارجية)

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٦٢٢٣    
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٤

    ٢٠٠٩نوفمرب 

  ٣٩املادة     
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية 

ام األمـــــــني العـــــــ
املســاعد للشــؤون 

  السياسية

  

٦٢٤٨  
 كــــــــانون األول/ ١٧

    ٢٠٠٩ديسمرب 

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

  
ا األردن، وإسرائيل، وباكستان (باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي)، واجلمهورية العربية السورية، وسـلوفينيا (باسـم االحتـاد األورويب)، وكوبـ      (أ)  

  (باسم حركة عدم االحنياز)، ولبنان، ومصر، واململكة العربية السعودية (باسم جمموعة الدول العربية).  
منظمة املؤمتر اإلسالمي)، واجلمهورية العربية السورية، وسلوفينيا (باسم االحتاد األورويب)، والسودان، وكوبـا   إسرائيل، وباكستان (باسم  (ب)  

  (باسم حركة عدم االحنياز)، ولبنان.  
  أدىل كل من ممثلي إسرائيل واجلمهورية العربية السورية والسودان وكوبا (باسم حركة عدم االحنياز) ببيان ثان.    (ج)  
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ــتني، األ  (د)   ــران، وإســرائيل، واألردنرجن ــة( وإي ــة)، اإلســالمية - مجهوري ــة واجلمهوري ــا، وقطــر، الســورية العربي  عــدم حركــة باســم( وكوب
  .  واليابان، وماليزيا، ولبنان ،االحنياز)

 وزيـر ( وإيطاليـا  ،)اخلارجيـة  وزيـر ( وإندونيسـيا  ،مثّل أعضاء الس التايل بيام على املستوى الوزاري: االحتاد الروسـي (وزيـر اخلارجيـة)     (هـ)  
ــة ــر( وبلجيكــا ،)اخلارجي ــة وزي ــا وجنــوب ،)اخلارجي ــر( أفريقي ــة وزي ــة)و( وفرنســا ،)اخلارجي ــر اخلارجي ــا ،زي ــر( وكرواتي ــة وزي  ،)اخلارجي

 وشـؤون  اخلارجيـة  للشـؤون  الدولـة  وزيـر ( املتحـدة  واململكـة  ،)اخلارجيـة  وزير( السعودية العربية واململكة ،)اخلارجية وزير( وكوستاريكا
  ة.  الفلسطيني الوطنية السلطة رئيس فلسطني ومثّل). اخلارجية وزير( املتحدة والواليات ،)الكومنولث

  أدىل كل من ممثّلي اجلماهريية العربية الليبية والواليات املتحدة ببيان ثان.   (و)  
 الشــؤون وزيــر نائــب( والصــني ،الروســي (وزيــر الشــؤون اخلارجيــة) مثّــل أعضــاء الــس التــايل بيــام علــى املســتوى الــوزاري: االحتــاد     (ز)  

  ).  اخلارجية وزير( املتحدة والواليات ،)الكومنولث وشؤون اخلارجية للشؤون الدولة وزير( املتحدة واململكة ،)اخلارجية
 وفرتويـال ، السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة ، كيـا وتر، والربازيـل ، وباكسـتان ، وآيسـلندا  ،)اإلسـالمية  - مجهورية( وإيرانرائيل، وإسأستراليا،   (ح)  

  .  واليابان، والنرويج، واملغرب، ولبنان ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا، وقطر ،)البوليفارية - مجهورية(
  أدلت فرنسا ببيان بالنيابة عن االحتاد األورويب.   (ط)  
  الشرق األوسط ببيان ثان. أدىل كل من ممثل إسرائيل واملنسق اخلاص لعملية السالم يف   (ي)  
 باسـم ( وبـاراغواي ، وآيسـلندا  ،)اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة ( وإيـران ، وإندونيسـيا ، وإكـوادور ، وإسـرائيل ، وأسـتراليا ، واألردناألرجنتني،   (ك)  

ــة املشــتركة الســوق ــا، والربازيــل، وباكســتان ،)اجلنوبي ــة، وبوليفي ــة( فرتويــالو ،)األورويب االحتــاد باســم( التشــيكية واجلمهوري  - مجهوري
، والنــرويج، الســعودية العربيــة واململكــة، واملغــرب، ومصــر، وماليزيــا، ولبنــان ،)االحنيــاز عــدم حركــة باســم( وكوبــا، وقطــر ،)البوليفاريــة
  .  ونيكاراغوا

 وفرنسـا  ،)اخلارجية وزير( تركياو ،مثل أعضاء الس التايل بيام على املستوى الوزاري: االحتاد الروسي (نائب وزير الشؤون اخلارجية)  (ل)  
 وزيـر ( املتحـدة  واململكـة  ،)الـدويل  والتعـاون  اخلـارجي  لالتصـال  العامـة  الشـعبية  اللجنـة  أمـني ( الليبية العربية واجلماهريية ،)اخلارجية وزير(

  لشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث)، والواليات املتحدة (وزير اخلارجية).  ل الدولة
، وبـنغالديش ، والربازيـل ، وباكسـتان  ،)اإلسـالمية  - مجهورية( وإيران، وإندونيسيا، وإكوادور، وأفغانستان، وإسرائيل، لياوأسترااألردن،   (م)  

 وفرتويــال، أفريقيـا  وجنـوب ، كوريـا  ومجهوريـة واجلمهوريـة العربيــة السـورية،    ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة ، واجلزائـر 
، والنـرويج ، وموريتانيـا ، واملغـرب ، ومصـر ، وماليزيـا ، ومـايل ، ولبنان ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا، وقطر ،)البوليفارية - مجهورية(

  .  ونيكاراغوا
  أدىل كل من إسرائيل ومجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية ببيان ثان.    (ن)  
 وزيـر ( وتركيـا  ،)اخلارجية وزير( فاسو وبوركينا ،زاري: االحتاد الروسي (وزير اخلارجية)على املستوى الو مثل أعضاء الس التايل بيام  (س)  

ية)، واململكة املتحدة (وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة     اخلارج وزير( وكوستاريكا ،)اخلارجية للشؤون الدولة وزير( وكرواتيا ،)اخلارجية
  ).  اخلارجية للشؤون الدولة وزير( واليابان ،)والدولية األوروبية للشؤون االحتادي الوزير( والنمسا ،وشؤون الكومنولث)

 واجلمهوريـة ، وتـونس ، وبـنغالديش ازيـل،  والرب، وباكسـتان  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران ، وإندونيسيا، وإكوادور، وإسرائيلاألردن،   (ع)  
 حركـة  باسـم ( ومصـر ، وماليزيـا ، ولبنـان ، وكوبـا ، وقطـر ، يسراوسو ،)األورويب االحتاد باسم( والسويد، أفريقيا وجنوب، السورية العربية

  . ونيكاراغوا، والنرويج، السعودية العربية واململكة، واملغرب ،)االحنياز عدم
، وبـنغالديش ، والربازيـل ، وباكسـتان ، وآيسـلندا  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران ، وإندونيسـيا ، وإكوادور، وإسرائيل، وأستراليااألردن،   (ف)  

 باسـم ( والسـودان ، النكـا  وسري، أفريقيا وجنوب ،)اإلسالمي املؤمتر منظمة باسم( السورية العربية واجلمهورية، املتحدة ترتانيا مجهوريةو
، وماليزيـا ، وليختنشتاين، وكوبا ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويالوالسويد (باسم االحتاد األورويب)، وسويسرا،  ،)العربية الدول جمموعة

  .  ونيكاراغوا، والنرويج، وملديف، واملغرب ،)االحنياز عدم حركة باسم( صروم
    




