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  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك - ٣٣
  قضيــة فلسطيـن

تشرين األول/أكتوبر  ٧املقرر املؤرخ   
 ١٣٢٢): القرار ٤٢٠٥(اجللسة  ٢٠٠٠

)٢٠٠٠(  
ــة     ــائل مؤرخـ ــوبر   ٢مبوجـــب رسـ ــرين األول/أكتـ تشـ
مـن، طلـب ممثـل العـراق،     موجهة إىل رئـيس جملـس األ   ٢٠٠٠

بصــفته رئــيس اجملموعــة العربيــة وباســم الــدول األعضــاء يف       
، وممثل ماليزيا، بوصفه رئـيس جمموعـة   )١(جامعة الدول العربية

، عقـد  )٢(الدول اإلسالمية وباسـم حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز     
جلســة عاجلــة للمجلــس للنظــر يف االعتــداء اإلســرائيلي علــى   

ــة مــن    احلــرم الشــريف يف القــدس  الشــرقيةاحملتلة واملوجــة التالي
االعتداءات اإلسرائيلية على املـدنيني الفلسـطينيني يف األراضـي    
الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس. وعلـى غـرار ذلـك، طلـب       
ــيس مكتــب التنســيق       ــا أيضــا، بوصــفه رئ ــوب أفريقي ــل جن ممث
ــة للمجلــس      ــاز، عقــد جلســة عاجل ــدان عــدم االحني حلركــة بل

ــتجابة للح ــة، و    اس ــدس الشــرقية احملتل ــة يف الق ــة احلرج ــاءال  أحن
  .)٣(األراضي الفلسطينية احملتلة، وأحناء من إسرائيل أخرى من

ــة     ــالة مؤرخـ ــوبر   ٢وبرسـ ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠٠تشـ
موجهة إىل رئيس اجمللس، طلب املمثـل الـدائم لفلسـطني عقـد     
اجتماع عاجـل للمجلـس للنظـر يف العـدوان اإلسـرائيلي علـى       

 ٢٠٠٠أيلول/ســـــبتمرب  ٢٨ريف املرتكـــــب يف احلـــــرم الشـــــ
واستمرار اسـتخدام القـوة املفرطـة ضـد املـدنيني الفلسـطينيني.       

تفاقيـة جنيـف املتعلقـة    الوذكر أن ذلك يشكل انتهاكا خطـريا  
يف عـام   الصـادرة ، ملـدنيني يف وقـت احلـرب   حبماية األشخاص ا

__________ 

  )١(  S/2000/928. 

  )٢(  S/2000/929  وS/2000/935. 

  )٣(  S/2000/934. 

، ودعا اجمللس إىل االضـطالع مبسـؤوليته الرئيسـية عـن     ١٩٤٩
  .)٤(السلم واألمن الدولينيصون 

 ٤و  ٣، املعقــــــــــــودة يف )٥(٤٢٠٤ويف اجللســــــــــــة   
اسـتجابة للطلبـات الـواردة     ٢٠٠٠تشرين األول/أكتـوبر   ٥ و

يف الرســائل املــذكورة أعــاله، أدرج اجمللــس تلــك الرســائل يف   
ــا) اهتمــام اجمللــس إىل      ــرئيس (ناميبي ــه. ووجــه ال جــدول أعمال

موجهـة مـن املمثـل     ٢٠٠٠أيلول/سـبتمرب   ٢٩رسالة مؤرخـة  
الـيت  ‘‘ االسـتفزازية ’’، أفيد فيها بأن الزيارة )٦(الدائم لفلسطني

قام هبا رئيس حـزب الليكـود اإلسـرائيلي، أرييـل شـارون، إىل      
احلرم الشريف، ثالث أقدس املواقـع يف اإلسـالم، قـد أدت إىل    

إىل مصـادمات بـني املـدنيني الفلسـطينيني     تفاقم حـدة التـوتر، و  
آثــار مــدمرة علــى   ، وأســفرت عــناإلســرائيليةوقــوات األمــن 
. وطلـب املراقـب إىل   يف الشرق األوسطاجلارية عملية السالم 

ــن        ــوات األم ــها ق ــيت ترتكب ــف ال ــال العن ــدين أعم ــس أن ي اجملل
اإلســرائيلية ويــرغم تلــك القــوات علــى االنســحاب مــن احلــرم 

  الشريف ومن بقية القدس الشرقية وسائر املدن الفلسطينية.

ك اجللسة، أدىل ببيانات مجيـع أعضـاء اجمللـس،    ويف تل  
ــو   ــذلك ممثلـ ــبانيا ،األردنوكـ ــرائيل ،وإسـ ــارات  ،وإسـ واإلمـ

 -وإيــــــران (مجهوريــــــة  ،وإندونيســــــيا ،العربيــــــة املتحــــــدة
ــالمية) ــتان ،اإلسـ ــرين ،وباكسـ ــا ،والبحـ ــر ،وتركيـ  ،واجلزائـ

 ،واجلمهوريــة العربيــة الســورية   ،واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  
__________ 

  )٤(  S/2000/930. 

للمزيد من املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف هـذه اجللسـة،         )٥(  
ادي عشر، اجلزء الثالث، الفرع باء، فيمـا يتعلـق   انظر الفصل احل

 من امليثاق. ٤١باملادة 

  )٦(  S/2000/921. 
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 ،موفييـت نـا   ،وعمان ،والعراق ،والسودان ،قياوجنوب أفري
 ،ومصـــر  ،ومالطـــة ،ولبنـــان ،والكويـــت ،وكوبـــا ،وقطـــر

 ،ونيبــال ،وموريتانيــا ،واململكــة العربيــة الســعودية  ،واملغــرب
، فضال عن املراقب الدائم لفلسـطني،  واليمن ،واليابان ،واهلند

ورئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري     
ــة     ــدول العربي ــدائمني جلامعــة ال ــة للتصــرف، واملــراقبني ال القابل

  ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة الوحدة األفريقية.

الــيت ‘‘ االســتفزازية’’وقــال ممثــل فلســطني إن الزيــارة    
قام هبا أرييل شارون قد أدت إىل احتجاجـات واسـعة النطـاق    
 مـــن املـــدنيني الفلســـطينيني، فضـــال عـــن الســـكان العـــرب يف  
إســرائيل، جــرى قمعهــا مــن جانــب قــوات األمــن اإلســرائيلية   
بشدة، رمبا إلجبـار القيـادة الفلسـطينية علـى أن تقبـل مطالـب       
إسرائيل املتعلقة بعملية السـالم. وشـدد علـى أن جمللـس األمـن      
مســؤوليات حمــددة لوضــع حــد علــى الفــور للحملــة الوحشــية  

يف انتــهاك  الــيت تشــنها إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل،  
للقانون الـدويل، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وقـرارات        
جملس األمن ذات الصـلة، وكـذلك االلتزامـات الـيت مت التعهـد      

    .)٧(هبا يف اتفاقات السالم
وعقّب ممثل إسرائيل قائال إن الفلسـطينيني هـم الـذين      

بدأوا تصعيد أعمال العنـف مـن خـالل جمموعـة مـن احلـوادث       
وأضـــاف أن الـــنريان احليـــة انطلقـــت مـــن اجلمـــاهري  الســـابقة.

خـــالل زيـــارة أرييـــل شـــارون وأن قـــوات األمـــن اإلســـرائيلية 
تفعل سوى الرد علـى إطـالق النـار عنـدما دعـت الضـرورة        مل

القصوى لذلك. وبوجـه عـام، قـال إن املسـؤولية عـن تصـاعد       
العنف تقع علـى عـاتق السـلطة الفلسـطينية، ألن قـوات األمـن       

ــطيني ــق    الفلسـ ــا يتعلـ ــرائيل فيمـ ــع إسـ ــات مـ ــهكت االتفاقـ ة انتـ
  .)٨(باستعمال األسلحة

__________ 

  )٧(  S/PV.4204،  ٦-٤الصفحات. 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

وخــالل املناقشــة، أكــد املتكلمــون باإلمجــاع دعمهــم    
لعملية السـالم، وسـلموا بـأن العنـف يضـعف العمليـة وأهـابوا        
بالطرفني أن ميارسـا ضـبط الـنفس. وأعربـوا عـن أملـهم يف أن       

األيام القليلـة   يسفر اجتماع من املقرر عقده يف شرم الشيخ يف
القادمة بني رئيس السلطة الوطنية اإلسـرائيلية، ياسـر عرفـات،    

  ورئيس وزراء إسرائيل، إيهود باراك، عن نتائج إجيابية.

وأعرب معظم املتكلمني عن أسفهم السـتخدام القـوة     
ــاحترام      ــا بــ ــرائيل بالتزامهــ ــروا إســ ــطينيني وذكّــ ــد الفلســ ضــ

ريا مــن املــتكلمني  جنيــف الرابعــة. غــري أن عــددا كــب     اتفاقيــة
، )٩(صــراحة بانتــهاك إســرائيل للقــانون اإلنســاين الــدويل نــّددوا

وأكدوا أن استعمال القوة ضد الفلسطينيني كان مفرطا وغـري  
. كما رأت غالبية املتكلمني يف زيارة أرييل شـارون  )١٠(تناسيب

__________ 

  )٩(  S/PV.4204 ــا) ١٤الصــفحة و ؛(فرنســا) ١٠، الصــفحة  ؛(ماليزي
 S/PV.4204و؛ (ناميبيـا)  ٢٣والصـفحة   ؛(تـونس)  ٢١الصفحة و

(Resumption 1(، رئـيس   ٨والصـفحة   ؛(باكسـتان)  ٦ الصفحة)
ســطيين حلقوقــه غــري القابلــة  اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفل 

)، قطــر( ١٢؛ والصــفحة (الكويــت) ١٠ ؛ والصــفحة)للتصــرف
ــة   ١٨؛ والصــفحة (البحــرين) ١٤ والصــفحة ــة العربي (اجلمهوري

 ؛مية )(مجهوريــــة إيــــران اإلســــال   ١٩الســــورية)، والصــــفحة  
 ٢٢؛ والصـــفحة (اململكـــة العربيـــة الســـعودية)   ٢٠الصـــفحة و

؛ (العـــراق) ٢٥والصـــفحة  ؛(الـــيمن ) ٢٣؛ والصـــفحة (كوبـــا)
(جامعــــة الــــدول  ٢٧؛ والصــــفحة (موريتانيــــا) ٢٦والصــــفحة 

(اجلماهرييـة   ٤الصـفحة   ،S/PV.4204 (Resumption 2)؛ العربيـة) 
 ؛(عمان ) ٨والصفحة  ؛(السودان) ٤؛ والصفحة العربية الليبية)
ــفحة  ــدة)   ١٠والصـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــفحة (اإلمـ  ١٤؛ والصـ

 .(مالطة) ١٩ ؛ والصفحة(لبنان)

  )١٠(  S/PV.4204 ؛ (بنغالديش) ١١والصفحة ؛ (فرنسا) ١٠، الصفحة
 والصــفحة؛ (ماليزيــا) ١٣والصــفحة (هولنــدا )،  ١٢ والصــفحة

 ١٦والصـفحة  ، )أوكرانيا(١٥ والصفحة)؛ (االحتاد الروسي ١٥
ــتني)(األ ــفحة  ؛رجنـــ ــا) ١٧والصـــ ــفحة؛ (جامايكـــ  ١٨ والصـــ

ــفحة (الصـــني)،  ــدا ١٩والصـ ــفحة)؛ (كنـ ــونس( ٢٠ والصـ )؛ تـ
؛ (جنـــوب أفريقيـــا)  ٢٥والصـــفحة ؛ (ناميبيـــا) ٢٢ والصـــفحة

والصـفحة  ؛ (اجلزائر) ٥، الصفحة S/PV..4204 (Resumption 1)و
(رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة     ٨ والصــفحة؛ (باكســتان ) ٦
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اســــتفزازا مــــن شــــأنه تقـــــويض عمليــــة الســــالم، وأداهنـــــا      
  .)١١(الكثريون
تكلمني أيضـا إىل تنفيـذ مجيـع قـرارات     ودعا معظـم املـ    

ــرائيلي  ــيما -اجمللـــس بشـــأن الصـــراع اإلسـ الفلســـطيين، وال سـ
) املتعلقـــــــــــان ١٩٧٣( ٣٣٨) و١٩٦٧( ٢٤٢القـــــــــــراران 

بانســحاب االحــتالل اإلســرائيلي مــن األراضــي العربيــة كافــة، 

__________ 

 ١٠ والصـفحة ؛ )لسطيين حلقوقه غري القابلة للتصـرف الشعب الف
ــفحة  ؛(الكويــــــت) ــرين) ١٣والصــــ ــفحة؛ (البحــــ  ١٥ والصــــ

(مجهوريــة إيــران  ١٩والصــفحة  ؛(اجلمهوريــة العربيــة الســورية)
ــالمية ــفحة؛ اإلسـ ــا) ٢١ والصـ ــفحة  ؛(كوبـ ــة  ٢٦والصـ (جامعـ

 S/PV.4204 و ؛(تركيـــا)  ٢٧والصـــفحة  ؛ الـــدول العربيـــة) 

(Resumption 2)،  ــفحة ــيا )،  ٧الصـ ــفحة (إندونيسـ  ١٢والصـ
 ؛فييـت نـام)  ( ١٥ )؛ والصـفحة (نيبـال  ١٤ والصـفحة  ؛(املغرب)

ــفحة  ــة)   ١٦والصـــ ــة الوحـــــدة األفريقيـــ والصـــــفحة ؛ (منظمـــ
 .(إسبانيا)١٧

  )١١(  S/PV.4204،  ــدا) ١٢والصــفحة  ؛(فرنســا) ١٠الصــفحة ؛ (هولن
؛ (االحتــاد الروســي )  ١٤والصــفحة ؛ (ماليزيــا) ١٣والصــفحة 

 ٢٢والصفحة ؛ (تونس) ٢٠والصفحة  ؛(الصني) ١٨ صفحةوال
(جنــــوب  ٢٥ر)؛ والصــــفحة (مصــــ ٢٣ والصــــفحة؛ (ناميبيــــا)

 ؛(اجلزائـر)  ٥ الصـفحة ، S/PV.4204 (Resumption 1 و( ؛أفريقيا)
 ٨والصــفحة ؛ )األردن( ٧ والصــفحة؛ (باكســتان) ٦والصــفحة 

 طيين حلقوقــه غــري(رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســ 
ــة للتصــرف)  ــت) ١١والصــفحة ؛ القابل  ١٢والصــفحة ؛ (الكوي

(اجلمهوريــة  ١٥والصــفحة ؛ ن)(البحــري ١٣والصــفحة  ؛)قطــر(
 ١٨ والصــفحة(موريتانيــا)؛  ٢٥والصــفحة ؛ العربيــة الســورية) 

ــالمية   ــة إيــران اإلس ــة العربيــة   ٢٠والصــفحة )، (مجهوري (اململك
 ؛ن)(الــيم ٢٢والصــفحة ؛ (كوبــا) ٢٢والصــفحة ؛ الســعودية)

؛ )(جامعة الدول العربيـة  ٢٦والصفحة  ؛(العراق) ٢٤الصفحة و
، )الســـــودان( ٥الصـــــفحة ، Resumption 2) S/PV.4204و(

 ٩والصــفحة  ن)؛(عمــا ٨والصــفحة ؛ )إندونيســيا( ٦والصــفحة 
ــدة) ( ــة املتحـ ــارات العربيـ ــفحة ؛ اإلمـ ــؤمتر  ١١والصـ ــة املـ (منظمـ

؛ بنــان)(ل ١٣والصــفحة ؛ (املغــرب) ١٢ والصــفحة؛ اإلســالمي)
 .(إسبانيا) ١٧ والصفحة

وأكدوا جمددا دعمهم حلقـوق الشـعب الفلسـطيين غـري القابلـة      
  .  )١٢(للتصرف
تكلمني إىل إنشــاء جلنــة دوليــة أو إجــراء ودعــا عــدة مــ  

حتقيق مناسب للتثبت مـن وقـائع األحـداث وحتديـد املسـؤولية      
ــها ــريأس   )١٣(عنـ ــده سـ ــدة إن بلـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــال ممثـ . وقـ

ــرض      ــن اإلســرائيليني والفلســطينيني بغ ــا ملســؤويل األم اجتماع
. ودعـا ممثـل   )١٤(تقصي احلقـائق حاملـا تسـمح الظـروف بـذلك     

  .)١٥( التحقيق فيما وقع من أحداثمصر اجمللس إىل
وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن آرائهــم يف الكيفيــة    

مســؤولية  همبعضــالــيت ينبغــي أن يســتجيب هبــا اجمللــس. وأثــار 
ــس  ــوص   اجمللـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــنعلـ ــال    عـ ــد لألعمـ ــع حـ وضـ

وشــددت وفــود  .)١٦(نيمحايــة املــدنيني الفلســطينيواإلســرائيلية 

__________ 

ــة     )١٢(   ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٢٩-(د  ٣٢٣٦يف ق تشــرين  ٢٢) امل
ــاين/نوفمرب  ــّرف ، ١٩٧٤الث لشــعب الفلســطيين غــري  احقــوق تع

؛ يف تقرير املصري دون تدخل خـارجي  القابلة للتصرف بأهنا احلق
؛ وحق الفلسطينيني ستقالل الوطين والسيادة الوطنيةاحلق يف االو
  العودة إىل ديارهم وممتلكاهتم اليت شردوا واقتلعوا منها.يف

  )١٣(  S/PV.4204 ، ــفحة ــاد األورويب ١١الصـ ــفحة (االحتـ  ١١)؛ والصـ
؛ مـايل)  ( ٢٢)؛ والصـفحة  (تـونس  ٢١ والصـفحة ؛ بنغالديش)(
؛ (الكويـــت) ١١ الصـــفحة، S/ PV.4204 (Resumption 1) و

؛ بية السعودية(اململكة العر ٢١ والصفحة؛ )قطر( ١٣ والصفحة
(جامعــــة الــــدول  ٢٦الصــــفحة و؛ (موريتانيــــا) ٢٥ والصــــفحة

 ،S/PV.4204 (Resumption 2و( ؛(تركيا) ٢٨ والصفحة؛ العربية)
؛ (نيبـال)  ١٤الصـفحة  و؛ (اإلمارات العربية املتحدة) ٩حة الصف
 .(مالطة) ١٨ الصفحةو؛ (إسبانيا) ١٧الصفحة و

  )١٤(  S/PV.4204،  ٩الصفحة. 

 .٢٤نفسه، الصفحة املرجع   )١٥(  

  )١٦(  S/PV.4204 ــا) ١٣، الصــفحة ــونس) ٢١الصــفحة و ؛(ماليزي ؛ (ت
 الصـفحة  ،S/PV.4204 (Resumption 1)؛ (مصـر)  ٢٤الصـفحة  و

 ؛(اجلمهوريــة العربيــة الســورية) ١٨ الصــفحةو ؛(الكويــت) ١١
 ٢١ة الصـــفحو ؛(مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية ) ١٩الصـــفحة و

الصـفحة  و؛ (الـيمن)  ٢٣ الصـفحة و؛ (اململكة العربية السـعودية) 
ــة) ٢٧ ــدول العربيـ ــة الـ ، S/PV.4204 (Resumption 2(؛ (جامعـ
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يفضـــي إىل  ائ مناخـــهيـــيأخـــرى علـــى أن اجمللـــس ينبغـــي أن 
جمموعـة مـن   اختـاذ  وطلـب الـبعض    .)١٧(عملية السـالم  استعادة

اجمللـس عـدم دخـول القـوات     كفالـة   مـن بينـها  ، التدابري احملددة
ــرائي ــريف و اإلسـ ــرم الشـ ــة لية احلـ ــطينيني حريـ ــامالفلسـ  يف القيـ

ــاهتمب ــة يف احلــرم الشــريف   ممارس ــةو؛ الديني ــل إدان ــل  عم آريي
ــتفزازي ــرائيلية يف األراضــــي  واألعمــــال شــــارون االســ اإلســ

تعـويض  واملطالبـة ب احلكومـة اإلسـرائيلية    ومسـاءلة الفلسـطينية،  
إسـرائيل   ةدعوو؛ أضرار من حلق هبمما ملدنيني الفلسطينيني عا

ضـغط علـى إسـرائيل    وال؛ احتـرام القـانون اإلنسـاين الـدويل     إىل
إلــزام إســرائيل و؛ ملشــاركة جبديــة يف عمليــة الســالما لمــن أجــ

دعوة إىل إجــراء والــ؛ مــن مجيــع األراضــي احملتلــة  النســحاببا
التأكيــد علــى أن القــدس هــي جــزء مــن  وإعــادة ؛ حتقيــق دويل
واعتمـاد مشـروع    ؛١٩٦٧الفلسطينية احملتلة يف عـام   األراضي

  .)١٨(عدم االحنيازبلدان ه حركة تالقرار الذي عمم
وأشــار ممثــل الكويــت بصــفة خاصــة إىل االنتــهاكات     

بة ضد األطفال الفلسطينيني، مبا يتعارض مـع  اإلسرائيلية املرتك
ــرار اجمللـــس  ــات  ١٩٩٩( ١٢٦١قـ ــال والرتاعـ ــأن األطفـ ) بشـ

  .)١٩(املسلحة

__________ 

 (السودان)؛ ٦ الصفحةو؛ (اجلماهريية العربية الليبية) ٥ الصفحة
 .(لبنان) ١٤والصفحة 

  )١٧(  S/PV.4204 ــفحة   ٩، الصـــفحة  ١٥(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـ
 ٢١حة (كنـــدا)؛ والصـــف  ٢٠(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   

 (لبنان). ١٤الصفحة  ،S/PV.4204 (Resumption 2)(تونس)؛ و

  )١٨(  S/PV.4204 (مصــر)؛ و٢٤، الصــفحةS/PV.4204 (Resumption 

(قطـــر)؛  ١٣-١٢(الكويـــت)؛ والصـــفحتان  ١١، الصـــفحة (1
 S/PV.4204(اجلمهورية العربية السورية)؛ و١٨-١٧والصفحتان 

(Resumption 2)،  (السودان). ٦الصفحة 

  )١٩(  S/PV.4204 (Resumption 1)،  ١٠الصفحة. 

ــا إن اجمللــس كــان منحــازا        ــراق وكوب ــال ممــثال الع وق
ألحد اجلـانبني بالنسـبة هلـذه املسـألة وال ميكنـه لـذلك أن يفـي        

  .)٢٠(مبسؤوليته يف صون السالم واألمن الدوليني
ــريا،    ــر مــن أن أعضــاء اجمللــس      وأخ شــكا ممثــل اجلزائ

خــالل املشــاورات الــيت عقــدت قبــل ذلــك كــانوا قــد ناقشــوا   
باستفاضــة مــا إذا كــانوا ســيجتمعون يف جلســة عامــة ومــا إذا  

هون الــدعوة للكــالم إىل غــري أعضــاء اجمللــس.     جكــانوا ســيو 
وشـــكا مـــن أن بعـــض احملـــاوالت تبـــذل لتقييـــد الوصـــول إىل  

ي دولــة أن تــتكلم يف أي مناقشــة  اجمللــس رغــم أن مــن حــق أ 
  .)٢١(جيريها اجمللس

وقرب انتهاء املناقشة، تكلم ممثل إسـرائيل مـرة ثانيـة،      
وأكد أن بلده ليس وحـده املسـؤول عـن احلالـة الراهنـة. كمـا       
ــل شــارون كانــت      ــارة أريي ــأن زي دحــض بشــدة االدعــاءات ب
تشكل جزءا من مؤامرة حاكتـها احلكومـة اإلسـرائيلية لتأكيـد     

ميثــل  جبــل اهليكــلهتا علــى املســجد األقصــى. وقــال إن  ســياد
أكثر األماكن قداسـة يف اليهوديـة، وأن الزيـارة كانـت امتثـاال      

 .)٢٢(ملبادئ الدميقراطية اإلسرائيلية

وقال ممثل فلسطني إن احملـاوالت األخـرية الـيت بـذلت       
الستئناف عملية السالم من خالل عقد اللقاءات بني اجلـانبني  

م الشــيخ مل تــؤد إىل شــيء ألســباب منــها أن   يف بــاريس وشــر
إســرائيل كانــت تــرفض إنشــاء جلنــة للتحقيــق. وأضــاف أن       
ممارسة الدميقراطية اإلسـرائيلية ال ميكـن أن تسـتخدم ذريعـة يف     
األرض احملتلـــة. وأعـــرب عـــن أســـفه لـــرفض إســـرائيل حتمـــل  

__________ 

 (العراق). ٢٤(كوبا)؛ والصفحة  ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.4204 (Resumption 1)  للمزيـــــد مـــــن ٤، الصــــفحة .
املعلومات، انظر الفصل األول، اجلزء األول، فيمـا يتعلـق بـاملواد    

زء مــن النظــام االــداخلي املؤقــت؛ والفصــل الثالــث، اجلــ       ٥-١
األول، فيمــا يتعلــق باألســاس يف توجيــه الــدعوات للمشــاركة يف 

 األعمال.

  )٢٢(  S/PV.4204 (Resumption 2) ٢٠-١٩، الصفحتان. 
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املســؤولية عــن عمليــات قتــل املــدنيني األبريــاء، وقــال إن مــن    
ــة للتحقيــق مــن أجــل كشــف    الضــروري بالتــ  ايل أن تنشــأ جلن

  .  )٢٣(احلقيقة
تشــــرين األول  ٧، املعقــــودة يف ٤٢٠٥ويف اجللســــة   
، طُــرح للتصــويت مشــروع قــرار مقــدم مــن أوكرانيــا   ٢٠٠٠

. ومت )٢٤(وجامايكا ومايل وماليزيا وناميبيـا  وتونسوبنغالديش 
ــة   ــاده بأغلبي ــن      ١٤اعتم ــاع عضــو واحــد ع ــع امتن صــوتاً ، م

ــويت (ا ــرار    التصــ ــفه القــ ــدة)، بوصــ ــات املتحــ  ١٣٢٢لواليــ
  )، الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:٢٠٠٠(

شـــجب التصـــرف االســـتفزازي الــــــذي حـــدث يف احلـــرم        
، وأعمال العنـف الـيت   ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٨الشريف يف القدس يف 

ــاكن املقدســة، وكــذلك يف       ــك ويف غــريه مــن األم ــد ذل ــه بع وقعــت في
يف مجيــع أحنــاء األراضــي الــيت حتتلــها إســرائيل منــذ عــام    منــاطق أخــرى

فلسـطينيا وعـن إصـابات     ٨٠، مما أسفر عـن مصـرع أكثـر مـن     ١٩٦٧
  أخرى عديدة؛

طلب إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تتقيـد بدقـة     
مبوجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة املتعلقـة       ومبسـؤولياهتا بالتزاماهتا القانونية 

  ؛١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢دنيني وقت احلرب املعقودة يف حبماية امل
دعــا إىل الوقــف الفــوري ألعمــال العنــف وإىل اختــاذ مجيــع         

ــةاخلطـــوات  ــال    الالزمـ ــام بأعمـ لضـــمان توقـــف العنـــف، وجتنـــب القيـ
ــة إىل وضــعها الطبيعــي بطريقــة تعــزز      ــدة، وعــودة احلال اســتفزازية جدي

  وسط؛الفرص املستقبلية للعملية السلمية يف الشرق األ
أكــد أمهيــة إنشــاء آليــة إلجــراء حتقيــق عاجــل وموضــوعي يف     
الــيت وقعــت يف األيــام القليلــة املاضــية بغيــة احليلولــة  املأســاويةاألحــداث 

دون تكرارها، ورحـب بأيـة جهـود مبذولـة يف هـذا الصـدد؛ ودعـا إىل        
ــة الســالم يف الشــرق       ــار عملي ــوري للمفاوضــات يف إط ــتئناف الف االس

__________ 

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣(  

  )٢٤(  S/2000/963. 

املتفـق عليـه، هبـدف حتقيـق تسـوية هنائيـة مبكـرة         األوسط على األسـاس 
  بني اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيين.

  
 ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب  ١٨املقــرر املــؤرخ   

  ): رفض مشروع قرار٤٢٤٨(اجللسة 
، ٢٠٠٠تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢١رســـالة مؤرخـــة ب  

أشــار ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، بوصــفه رئيســا جملموعــة 
دول العربية، إىل أن اسـتمرار القـوات اإلسـرائيلية يف تصـعيد     ال

عدواهنا على قطاع غزة يشكل عقوبـة مجاعيـة مفروضـة علـى     
هــدد اســتقرار املنطقــة، وطلــب بالتــايل عقــد      يالفلســطينيني و

  .)٢٥(جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف محاية الفلسطينيني
تشـرين   ٢٢، املعقودة يف )٢٧(، )٢٦(٤٢٣١ويف اجللسة   

، أدرج اجمللــــس يف جــــدول أعمالــــه،   ٢٠٠٠ثــــاين/نوفمرب ال
ذا الطلب، الرسالة املـذكورة أعـاله. وأدىل ببيانـات    هل استجابة

ــة      ــو األردن وإســرائيل واجلماهريي ــس، وممثل ــع أعضــاء اجملل مجي
العربيــة الليبيــة (بالنيابــة عــن جمموعــة الــدول العربيــة) وجنــوب 

يـــاز) وكوبـــا أفريقيـــا (بالنيابـــة عـــن حركـــة بلـــدان عـــدم االحن
(بصفته الوطنية وبوصفه الرئيس احلـايل للجنـة املعنيـة مبمارسـة     

ــة للتصــرف)،     ــه غــري القابل ومصــر، الشــعب الفلســطيين حلقوق
  واملراقب الدائم لفلسطني.

ــام إىل       ــدا) االهتمـــ ــيس اجمللـــــس (هولنـــ ــه رئـــ ووجـــ
، )٢٨(٢٠٠٠تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٢٠مؤرخــــــة  رســــــالة
ــدائم عــــن فل  موجهــــة ــا  مــــن املمثــــل الــ ســــطني، يــــدين فيهــ
ــف ــدأ      القصــ ــذي بــ ــزة الــ ــاق لغــ ــع النطــ ــرائيلي الواســ اإلســ

شـــدد علـــى أن فلســـطني تـــدعو اجمللـــس يالتـــاريخ، و ذلـــك يف
__________ 

  )٢٥(  S/2000/1109. 

 تنيخاصــ تنيكجلســ تني، املعقــود٤٢١٨و ٤٢١٧اجللســتني يف   )٢٦(  
ــوم  ــا  ١٠ي أجــرى أعضــاء اجمللــس   ،٢٠٠٠ين/نوفمرب تشــرين الث

مناقشـــات بنـــاءة مـــع رئـــيس اللجنـــة التنفيذيـــة ملنظمـــة التحريـــر 
، ومـع ممثـل   الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات

 .إسرائيل، على التوايل

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٧(  
عشر، اجلزء الثاين، الفرع ألف،  تلك اجللسة، انظر الفصل الثاين

 من امليثاق. ٢٤، وذلك فيما يتعلق باملادة ١٨احلالة 

  )٢٨(  S/2000/1107. 



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

744  
 

ــذ ــوبر   ٢٥ منــــــ ــرين األول/أكتــــــ ــاء  ٢٠٠٠تشــــــ إىل إهنــــــ
ومحايـــــة الفلســـــطينيني، ويأســـــف ألن  اإلســـــرائيلية احلملـــــة
ــس ــذ مل اجمللــ ــرار    يتخــ ــاذه القــ ــذ اختــ ــراء منــ  ١٣٢٢أي إجــ

)٢٠٠٠.(  
وصف ممثل فلسطني يف بيانه التصعيد اخلطري للعنـف  و  

من جانب إسرائيل، مشريا إىل أن تلك األعمـال تتعـارض مـع    
ــرارات اجمللــس الســابقة. وأدان      ــة ومــع ق ــة جنيــف الرابع اتفاقي
إســرائيل الســتمرارها يف سياســة إقامــة املســتوطنات، ومــن مث   

ل فرضها اجلمود علـى عمليـة السـالم. وقـال إن إسـرائيل حتـاو      
هنـا أعاقـت عمـل جلنـة     إأيضا التملص من اتفاق شـرم الشـيخ و  

. مث طلب تشكيل قـوة مـراقبني تابعـة لألمـم     )٢٩(تقصي احلقائق
ــة للمــدنيني الفلســطينيني حتــت      ــة الدولي ــوفري احلماي املتحــدة لت
االحــتالل، بغــض النظــر عــن موافقــة إســرائيل، وقــال إن ياســر 

اء قـوة قوامهـا   عرفات قد التقى بالفعل مع اجمللس وطلـب إنشـ  
ــه باالتفــاق الــذي     ٢٠٠٠ مــن املــراقبني. مث أعــرب عــن ترحيب

تشـرين الثـاين/نوفمرب علـى تكليـف      ١٧توصل إليه اجمللـس يف  
  .)٣٠(األمني العام بإجراء مشاورات يف هذا الشأن

__________ 

اجتماع قمـة شـرم الشـيخ    املزيد من التفاصيل عن لالطالع على   )٢٩(  
ورئــيس الســلطة  ،الــوزراء اإلســرائيلي، إيهــود بــاراكبــني رئــيس 
ن األول/أكتـوبر  تشـري  ١٧يف  ية، ياسر عرفات، املعقودالفلسطين
ــاك  ٢٠٠٠ ــه هن ــذي مت التوصــل إلي انظــر الرســالة   ،، واالتفــاق ال

إىل األمــني املوجهــة  ٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٧املؤرخــة 
)، حييـل  S/2000/1001العام من املمثل الـدائم للواليـات املتحـدة (   

هبا البيان الذي أدىل بـه رئـيس الواليـات املتحـدة يف ختـام مـؤمتر       
كال اجلانبني أن يصدر ) ١( ما يلي: على قادةالفق اتقد القمة. و

ــف و     ــدعو إىل وضــع حــد للعن ــة ت ــات عام ــدابري  اذتخــأن يبيان ت
قبـل األزمـة    عليـه  تكان ماإىل  إلعادة احلالةملموسة على الفور 

مـــع اإلســـرائيليني   ،الواليـــات املتحـــدة أن تقـــوم ) ٢؛ (احلاليـــة
جلنــة  شــكيل بت ،بالتشــاور مــع األمــم املتحــدة   و ،والفلســطينيني

) أن جتــري ٣؛ (لتقصــي احلقــائق بشــأن أحــداث العنــف األخــرية
الواليات املتحدة مشـاورات مـع األطـراف يف غضـون أسـبوعني      

ــدما.     ــة املضـــي قـ ــأن كيفيـ ــرين األول/أكتـــ  ٢٠يف وبشـ وبر تشـ
رســالة إىل األمــني العــام  وزيــر خارجيــة إســرائيل  ه ، وجــ٢٠٠٠

)S/2000/1007  ــال إســرائيل ــق بامتث ــا يتعل ــذي مت   ) فيم ــاهم ال للتف
 .التوصل إليه يف شرم الشيخ

  )٣٠(  S/PV.4231،  ٦-٢الصفحات. 

ووصـــف ممثـــل إســـرائيل جمموعـــة مـــن الـــتفجريات        
ــأرواح املــدنيني اإلســرائيليني. وأعــر   ب اإلرهابيــة الــيت أودت ب

عن أسـفه لـرفض ياسـر عرفـات السـالم الـذي اقتـرح عليـه يف         
ــه  بكامـــ ــد يف متوز/يوليـ ــتعداد  ٢٠٠٠دافيـ وتشـــكك يف اسـ

ــة.     ــر اإلرهابيـ ــد العناصـ ــزامهم بتقييـ ــلة التـ ــطينيني ملواصـ الفلسـ
قال إن اجملتمع الدويل منحاز ألنـه مل يعـرب قـط عـن      ذلككو

 توجـد  استنكاره لالنتهاكات الفلسطينية. وأخريا، أكـد أنـه ال  
أي ضــــرورة لقــــوة دوليــــة وأن الفلســــطينيني مبطالبتــــهم هبــــا 

يسعون إال للخروج على املسار الثنائي الذي حـدده اتفـاق    ال
  .)٣١(أوسلو

ــن املــتكلمني          ــرب عــدد م ــك اجللســة، أع وخــالل تل
، )٣٢(صــراحة عــن إدانتــهم للعنــف املرتكــب مــن كــال اجلــانبني 

ف احلـايل  وحث معظم املتكلمني الطرفني على وضع حد للعنـ 
والعودة إىل مفاوضات السالم. وشـدد بعضـهم بصـفة خاصـة     
على ضرورة تنفيذ الطـرفني لالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف      

. وقال ممثل مصر أيضا، رغـم إدانتـه   )٣٣(مؤمتر قمة شرم الشيخ
ــدنيني يف كــال اجلــانبني، إن وجــود املســتوطنني      اســتهداف امل

ــطينية وا  ــرائيليني يف األرض الفلســ ــادي  اإلســ ــار االقتصــ حلصــ
اإلســرائيلي املفــروض علــى الفلســطينيني يزيــدان احلالــة تــوترا،  
ودعا اجمللس إىل اعتماد مشروع قرار ستتقدم به حركة بلـدان  

  .)٣٤(عدم االحنياز
وركزت املداوالت أيضا على متابعـة قـرارات اجمللـس      

)، األمـــر ٢٠٠٠( ١٣٢٢الســـابقة، وال ســـيما تنفيـــذ القـــرار  

__________ 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣١(  

 ١٢ والصـفحة ؛ (الواليـات املتحـدة)   ١١سه، الصفحة رجع نفامل  )٣٢(  
 ١٥ والصــفحة؛ (بــنغالديش) ١٥ والصــفحة؛ (االحتــاد الروســي)

 ؛وأوكرانيـــا )(األرجنـــتني،  ٢٠صـــفحة الو ؛(اململكــة املتحـــدة) 
 (جنـوب أفريقيـا   ٢٨ والصـفحة ؛ (كندا وهولندا) ٢٣الصفحة و

 .(مصر) ٢٩؛ والصفحة بالنيابة عن حركة عدم االحنياز)

 ١٣ والصـفحة ؛ (الواليـات املتحـدة)   ١٠سه، الصفحة رجع نفامل  )٣٣(  
ــا ــاد األورويب  (فرنســ ــم االحتــ ــفحة باســ ــايل)( ١٤)؛ والصــ  ؛مــ

ــدة، جام ١٥ة الصـــفحو ــة املتحـ ــا)(اململكـ ــفحة و ؛ايكـ  ٢٠الصـ
 .(كندا) ٢٣ والصفحة؛ (األرجنتني)

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
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. كما أعربوا باإلمجـاع  )٣٥(دد من املتكلمنيالذي شدد عليه ع
عن دعمهم للجنـة تقصـي احلقـائق املنصـوص عليهـا يف القـرار       

)، الـــيت يرأســـها الســـناتور جـــورج ميتشـــل،  ٢٠٠٠( ١٣٢٢
عضو جملـس الشـيوخ يف الواليـات املتحـدة، وأكـدوا ضـرورة       
أن تبــدأ أعماهلــا علــى وجــه الســرعة. وأشــار ممثــل اجلماهرييــة  

ة إىل أن االســتنتاجات الــيت تتوصــل إليهــا اللجنــة  العربيــة الليبيــ
  .)٣٦(ينبغي أن تقدم إىل احملكمة اجلنائية الدولية

وأعرب مجيع املـتكلمني تقريبـا عـن تأييـدهم للجهـود        
اليت يبذهلا األمني العـام للتشـاور مـع الطـرفني وحبـث االقتـراح       
ــدة،       ــم املتحـ ــة لألمـ ــة تابعـ ــوة محايـ ــراقبني أو قـ ــوة مـ ــر قـ بنشـ

ــاألخص  ــيت حــددها يف   وب ــة ال ــة ذات األولوي لألهــداف األربع
. ٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٧جلسـة اجمللــس املعقـودة يف   

وأشــار ممثــل ناميبيــا إىل أن إنشــاء قــوة للمــراقبني يتماشــى مــع  
. غـــري أن عـــدة مـــتكلمني   )٣٧()١٩٩٤( ٩٠٤قـــرار اجمللـــس  

. وأضـاف  )٣٨(أكدوا ضرورة موافقـة كـال اجلـانبني علـى ذلـك     
اليات املتحدة أن علـى الطـرفني أن يتوصـال إىل اتفـاق     ممثل الو

. وأصر ممثل هولنـدا  )٣٩(مبفردمها مث يؤيده اجمللس عند االقتضاء
علــى أنــه ال جيــب الســماح ألنشــطة اجمللــس بــأن تتــداخل مــع   

__________ 

 ؛(تونس) ١٧ والصفحة؛ (جامايكا) ١٦رجع نفسه، الصفحة امل  )٣٥(  
بالنيابة (جنوب أفريقيا  ٢٧ والصفحة؛ (أوكرانيا) ٢١الصفحة و

 بوصـــفها(كوبـــا  ٣١ الصـــفحة؛ وعـــن حركـــة عـــدم االحنيـــاز )
ة للجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه     الرئيس بالنياب

 .غري القابلة للتصرف)

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

ــرة     )٣٧(   ــرار   ٣دعــا اجمللــس مبوجــب الفق ) إىل ١٩٩٤( ٩٠٤مــن الق
اختاذ تدابري لضمان سالمة ومحاية املـدنيني الفلسـطينيني يف مجيـع    

فري وجـود دويل أو  أحناء األرض احملتلة تشمل، يف مجلة أمـور، تـو  
ــادئ       ــه يف إعــالن املب ــر املنصــوص علي ــو األم ــت، وه أجــنيب مؤق

)S/26560.وذلك يف سياق عملية السالم اجلارية ،( 

  )٣٨(  S/PV.4231 ، ١٦لصــفحة وا ؛(الواليــات املتحــدة) ١١الصــفحة 
ــة املتحـــدة) ــا) ٢٢ والصـــفحة؛ (اململكـ  ٢٣ لصـــفحةوا؛ (ماليزيـ

 .(كندا)

 .١١ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٩(  

العمل الذي يؤديـه األمـني العـام والـذي تقـوم بـه جلنـة تقصـي         
  .)٤٠(احلقائق

كــــانون  ١٨ ، املعقــــودة يف)٤١(٤٢٤٨ويف اجللســــة   
ــس،    ، أدىل٢٠٠٠األول/ديســمرب  ــع أعضــاء اجملل ــات مجي ببيان

الــدائم عــن فلســطني. ووجــه رئــيس  راقــبوممثــل إســرائيل وامل
 ١٨اجمللــس (االحتــاد الروســي) االهتمــام إىل رســالة مؤرخــة      

كـــانون األول/ديســـمرب، موجهـــة مـــن املمثـــل الـــدائم عـــن       
ل إن . مث قـــا)٤٢(فلســطني، يطلـــب فيهـــا املشـــاركة يف اجللســـة 

ــرار مقــدم مــن بــنغالديش        ــس معــروض عليــه مشــروع ق اجملل
، يعـرب اجمللـس   )٤٣(وتونس وجامايكا ومـايل وماليزيـا وناميبيـا   

مبقتضاه عن تصميمه على إنشاء قوة مـن املـراقبني العسـكريني    
ومـــن الشـــرطة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة، توفـــد إىل مجيـــع أحنـــاء 

ــام     ــذ عـ ــرائيل منـ ــها إسـ ــيت حتتلـ ــي الـ ــ١٩٦٧األراضـ دف ، هبـ
اإلسهام يف تنفيذ اتفاقات شرم الشيخ، ووقف العنـف وتعزيـز   

  سالمة وأمن املدنيني الفلسطينيني.
  

ــه        ــن ارتياحـ ــة، عـ ــرائيل، يف البدايـ ــل إسـ ــرب ممثـ وأعـ
ــطينيني،     ــرائيل والفلسـ ــني إسـ ــؤخرا بـ ــاالت مـ ــد االتصـ لتجديـ

ــذي يوشــك  ن عقــده يف واشــنطن العاصــمة. مث  اواالجتمــاع ال
حماولــة ســافرة إلســاءة اســتغالل  وصــف مشــروع القــرار بأنــه  

أرحيية اجملتمع الدويل وإخفاء اخليـار االسـتراتيجي الـذي اختـذه     
الفلسطينيون. وأكد أن هذا القرار من شأنه أن يبعـث برسـالة   
إىل الفلســطينيني مؤداهــا أنــه ال لــزوم للتفــاوض مــع إســرائيل.  
وأضاف أن إيفاد قوة للحماية غري ضروري ألن لدى السـلطة  

ــدنييها، وحــث أعضــاء اجمللــس    الفلســطي ــة م نية الوســيلة حلماي
  .  )٤٤(بقوة على عدم تأييد مشروع القرار

  
__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

، املعقــودتني كلتيهمــا كجلســتني ٤٢٣٤و  ٤٢٣٣يف اجللســتني   )٤١(  
ــاين/نوفمرب   ٢٧خاصــتني يف  ، أجــرى أعضــاء  ٢٠٠٠تشــرين الث

ــؤمتر     ــة املـ ــة ملنظمـ ــة الوزاريـ ــع اللجنـ ــاءة مـ ــات بنـ اجمللـــس مناقشـ
 اإلسالمي ومع ممثل إسرائيل.

  )٤٢(  S/2000/1206. 

  )٤٣(  S/2000/1171. 

  )٤٤(  S/PV.4248،  ٥-٢الصفحات. 
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وأوضح ممثل ناميبيـا، بالنيابـة عـن حركـة بلـدان عـدم         
شــكيل قــوة حلمايــة الفلســطينيني تاالحنيــاز، احلاجــة املاســة إىل 

نظرا الستمرار العنف. وأعرب عن اعتقاده بـأن عمـل اجمللـس    
ت السالم، وأن قـوة األمـم املتحـدة سـتكون     ال خيضع ملفاوضا

يف الواقع مفيدة لعملية السالم. واختتم بقوله إن جمموعة عـدم  
االحنيــاز أجــرت تبــادالت مفيــدة جــدا يف اآلراء مــع وفــدي       
فرنســا واململكــة املتحــدة خــالل املفاوضــات بشــأن مشــروع     

وردد مقـدمو مشـروع القـرار معظـم هـذه النقـاط،        .)٤٥(القرار
لـه. غـري أن    ال أوكرانيا والصني أيضـا عـن تأييـدمها   وأعرب ممث

ممثل أوكرانيا اعترف بـأن نشـر هـذه القـوة سـيكون مسـتحيال       
  .  )٤٦(بدون تعاون إسرائيل

أن مشـروع القـرار سـيء    إىل أعضـاء آخـرون    ذهبو  
التوقيــت، يف ضــوء اجلهــود املســتمرة الــيت يبــذهلا األمــني العــام  

ــتئن     ــوة واسـ ــرفني للقـ ــل الطـ ــى تقبـ ــال علـ ــات عمـ اف املفاوضـ
وأعرب ممثل هولندا، بصفة خاصة، عن خيبة أملـه   .)٤٧(الثنائية

. وقال ممثـل  )٤٨(الضطرار اجمللس إىل التصويت على هذا النص
اململكــة املتحــدة إن بلــده مــا زال علــى اســتعداد لالشــتراك يف  

. وأكـد ممثـل   )٤٩(وضع اقتراح ميكن أن حيظى بتوافـق يف اآلراء 
ــد  ــدة أن بلـ ــنقض  الواليـــات املتحـ ــتخدم حـــق الـ ــان سيسـ ه كـ

  .)٥٠(أتيحت الفرصة العتماد املشروع  لو
    

__________ 

 .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٥(  

ــفحات     )٤٦(   ــه، الصــ ــع نفســ ــا( ٩-٧املرجــ ــفحةماليزيــ  ٩ )؛ والصــ
ــني( ــفحةالصـ ــا( ١٠ )؛ والصـ ــفحتانأوكرانيـ  ١١-١٠ )؛ والصـ
 ).جامايكا( ١٣-١٢ )؛ والصفحتانمايل(

ــا( ٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )٤٧(   )؛ هولنــدا( ٩ )؛ والصــفحةفرنس
)؛ اململكــة املتحــدة( ١٣ )؛ والصــفحةاألرجنــتني( ١١ ةوالصـفح 
)؛ الواليـــات املتحـــدة( ١٣ )؛ والصـــفحةكنـــدا( ١٣ والصـــفحة
 (االحتاد الروسي). ١٤والصفحة 

 .٩املرجع نفسه، صفحة   )٤٨(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

يتمكن  وأعرب ممثل فلسطني عن أسفه ألن اجمللس مل  
من محاية املـدنيني الفلسـطينيني. وأشـار إىل أن موقـف أعضـاء      
اجمللس مل يتغري، بالرغم من املرونة اليت أبداها مقدمو مشـروع  

غــيريات علــى الــنص القــرار وموافقتــهم علــى إدخــال بعــض الت 
لتجميــع توافــق يف اآلراء. وقــال إنــه لــذلك طلــب إىل مقــدمي  

ــة   املشـــروع أن يطرحـــوه للتصـــويت بغـــضّ  ــر عـــن نتيجـ النظـ
االقتراع، وذلك لوضـع اجمللـس أمـام مسـؤولياته. وأضـاف أن      
موافقــة إســرائيل ال ينبغــي قــط أن تكــون شــرطا مســبقا لتــويل  

  .  )٥١(اجمللس ملسؤولياته
ــرح مشــروع ال    ــى    وطُ ــرار للتصــويت فحصــل عل  ٨ق

أصـــوات مؤيـــدة (أوكرانيـــا، بـــنغالديش، تـــونس، جامايكـــا،  
أعضاء عـن التصـويت    ٧الصني، مايل، ماليزيا، ناميبيا) وامتنع 

(االحتاد الروسي، األرجنتني، فرنسـا، كنـدا، هولنـدا، اململكـة     
املتحــدة، الواليــات املتحــدة)، ومل ُيعتمــد لعــدم حصــوله علــى  

  األصوات. العدد املطلوب من
  

ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٢٧املق (اجللســة  ٢٠٠١آذار/م
  ): رفض مشروع قرار٤٣٠٥

، طلـب  )٥٢(٢٠٠١آذار/مـارس   ١٣يف رسالة مؤرخة   
ممثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بالنيابــة عــن جمموعــة الــدول   
العربية، عقـد جلسـة فوريـة جمللـس األمـن للنظـر يف الوضـع يف        

عقــــاب تصــــعيد إســــرائيل   األرض الفلســــطينية احملتلــــة، يف أ 
ملمارســاهتا وإجراءاهتــا القمعيــة ضــد الفلســطينيني والنظــر يف      

  تشكيل قوة محاية تابعة لألمم املتحدة.
ــة    ــذا   )٥٣(٤٢٩٥ويف اجللســ ــتجابة هلــ ــودة اســ ، املعقــ

، أدرج اجمللــس ٢٠٠١آذار/مــارس  ١٩ و ١٥الطلــب يــومي 
__________ 

 .١٧-١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥١(  

  )٥٢(  S/2001/216. 

، املعقــودتني كجلســتني خاصــتني ٤٢٩٣و  ٤٢٩٢يف اجللسـتني    )٥٣(  
، أجــرى أعضــاء اجمللــس مناقشــات    ٢٠٠١آذار/مــارس  ١٤يف 

 ١٤بنــاءة مــع املراقــب الــدائم لفلســطني عقــب طلــب منــه يف        
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ع ببيانـات مجيـ   الرسالة السالفة الذكر يف جدول أعماله. وأدىل
أعضــاء اجمللــس، وكــذلك ممثلــو األردن وإســرائيل واإلمــارات   
العربيـــة املتحـــدة وإندونيســـيا وباكســـتان والبحـــرين واجلزائـــر 
ــالمية    ــران اإلســ ــة إيــ ــة ومجهوريــ ــة الليبيــ ــة العربيــ واجلماهرييــ
ــة عــن      ــا (بالنياب ــوب أفريقي ــة الســورية وجن ــة العربي واجلمهوري

(بالنيابـة عـن    حركة بلدان عدم االحنيـاز) والسـودان والسـويد   
االحتــاد األورويب) والعــراق وقطــر وكوبــا والكويــت ولبنــان      
وماليزيا ومصر واملغرب واململكة العربية السـعودية وموريتانيـا   

الــدائم عــن فلســطني،   راقــبونيوزيلنــدا واليابــان والــيمن، وامل 
ورئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري     

راقــــب الــــدائم عــــن منظمــــة املــــؤمتر  القابلــــة للتصــــرف، وامل
  .)٥٤(الدائم جلامعة الدول العربية راقباإلسالمي، ونائب امل

ووجــــه رئــــيس اجمللــــس (أوكرانيــــا) االهتمــــام إىل       
ــؤرختني   ــالتني، مـــ ــارس و ٩رســـ ــارس  ١٢ آذار/مـــ آذار/مـــ

ــن  ٢٠٠١ ــوجهتني م ــدائم  املراقــب، م ، يفنــد )٥٥(فلســطنيلال
لســـطينية تنتـــهك فيهمـــا ادعـــاءات إســـرائيل بـــأن الســـلطة الف 

بنبـذ اإلرهـاب، ويعـرب     ١٩٩٣االلتزامات املقطوعـة يف عـام   
عن إدانته لتـدهور احلالـة، ويـدعو إىل عقـد جلسـة للمجلـس.       

آذار/مـارس   ١٤كما وجه الرئيس االهتمام إىل رسالة مؤرخة 
موجهــــة مــــن ممثــــل ماليزيــــا بالنيابــــة عــــن جمموعــــة الــــدول  

ء قــوة حلمايــة  ، حيــث فيهــا اجمللــس علــى إنشــا    )٥٦(اإلســالمية
  املدنيني الفلسطينيني.

ــه عــن       ــان الــذي أدىل ب وأعــرب ممثــل فلســطني يف البي
أســفه لتزايــد احلملــة اإلســرائيلية ضــد الفلســطينيني يف انتــهاك    

ــرار  ــها     ٢٠٠٠( ١٣٢٢للقـ ــن بينـ ــور مـ ــة أمـ ــك جبملـ )، وذلـ
__________ 

)، ومـع   S/2001/222آذار/مـارس يف رسـالة وجههـا إىل اجمللـس (    
 ى التوايل.نائب رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها، عل

 دعي ممثل بلجيكا إىل املشاركة ولكنه مل يدل ببيان.  )٥٤(  

  )٥٥(  S/2001/209 و S/2001/226. 

  )٥٦(  S/2001/231. 

االستخدام املفرط للقوة، وعمليات القتل املتعمـد للمـدنيني يف   
نساين الدويل، وتدمري االقتصـاد الفلسـطيين،   انتهاك للقانون اإل

القيود املفروضة على حركة األشخاص والبضـائع، والعقـاب   و
اجلمــاعي، وعــدم حتويــل الضــرائب الــيت جتــىب لصــاحل الســلطة    
ــاء      ــى أن مصــادرة األراضــي وبن الفلســطينية. وشــدد أيضــا عل

حـىت بعـد بـدء عمليـة السـالم. وأصـر        ااملستوطنات قد اسـتمر 
لـس تقـع علـى عاتقـه املسـؤولية عـن وقـف العنـف         على أن اجمل

وإنقاذ عملية السـالم. وذكـر أن اجلولـة األخـرية مـن حمادثـات       
الســـالم بـــني اجلـــانبني يف طابـــا، مبصـــر، قـــد حققـــت تقـــدما   
معقــوال، وأعــرب عــن أســفه إلحجــام احلكومــة اإلســرائيلية       
اجلديدة عن التفاوض انطالقا من النقطة الـيت مت التوصـل إليهـا    

ئذ، وأعرب عن انزعاجه لتفضـيل إسـرائيل التفـاوض علـى     حين
  .  )٥٧(ترتيبات مؤقتة، بدال من التركيز على تسوية هنائية

ــق        ــراح املتعل ــرة أخــرى االقت ــل إســرائيل م ورفــض ممث
بإنشــاء قــوة محايــة تابعــة لألمــم املتحــدة، زاعمــا أن وجــود        
مــراقيب األمــم املتحــدة مــن شــأنه أن خيلــق حــافزا للفلســطينيني  

مواصلة العنف. وأشار إىل أن سياسات بلده القمعية إمنـا   على
هــي للتصــدي لإلرهــاب وأن بــذل جهــود متضــافرة ملكافحــة   
العنف الفلسطيين هو السـبيل الوحيـد إىل متكـني إسـرائيل مـرة      
أخــرى مــن العمــل علــى حتســني نوعيــة التعــايش فيمــا بينــهما.  

نبغـي  واختتم بالتشديد على أن اجمللـس ينبغـي أال يتـدخل بـل ي    
  .  )٥٨(أن يدعم الطرفني يف سعيهما من أجل السالم

وأعـــرب غالبيــــة املـــتكلمني عــــن رفضـــهم الشــــديد      
لسياســات إســرائيل ودعــوا إســرائيل إىل وضــع حــد هلــا علــى    

ــا بإهنـــاء   .)٥٩(الفـــور ــاروطالـــب مجيـــع املـــتكلمني تقريبـ  احلصـ
__________ 

  )٥٧(  S/PV.4295،  ٧-٣الصفحات. 

 .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨(  

ــفحات   )٥٩(   ــه، الصـ ــفحةفلســـطني( ٧-٣ املرجـــع نفسـ  ١٢ )؛ والصـ
 S/PV.4295)؛تـونس ( ١٤ فحة)؛ والصاإلمارات العربية املتحدة(

(Resumption 1)،   ؛ مـايل ( ١٢ )؛ والصـفحة فرنسـا ( ٣الصـفحة(
 ٢٥ )؛ والصـفحة األردن( ٢٤ )؛ والصفحةمصر( ٢١ والصفحة
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االقتصــادي املفــروض علــى الشــعب الفلســطيين، وطلــب عــدد 
تمع الدويل أن يقوم حتديـدا بتقـدمي املسـاعدة    قليل منهم إىل اجمل

  .)٦٠(اإلنسانية واالقتصادية للفلسطينيني
وأمجــع املتكلمــون علــى االعتــراف بــأن جتــدد العنــف       

يهــدد بــاخلطر عمليــة الســالم وأن اســتئناف تلــك العمليــة أمــر  
أن  عـدم احتمـال  بالغ األمهية، رغـم أن ممثـل اجلزائـر أشـار إىل     

وحـث الـبعض    .)٦١(يف أي وقت قريب تستأنف عملية السالم
. وشـجع  )٦٢(كال الطـرفني حتديـدا علـى إهنـاء األعمـال القتاليـة      

ــدمي      ــلة تقــ ــى مواصــ ــام علــ ــني العــ ــرون األمــ ــون آخــ متكلمــ

__________ 

 )؛ والصـفحة السـعودية (اململكـة العربيـة    ٢٦ )؛ والصفحةاليمن(
 ٣١ )؛ والصـــــفحةالبحـــــرين( ٣٠ )؛ والصـــــفحةماليزيـــــا( ٢٨

 ة)؛ والصـفحة ليبيـ ماهريية العربيـة ال (اجل ٣٤ )؛ والصفحةاجلزائر(
جنـوب  ( ٤١ )؛ والصـفحة السـودان ( ٣٨ )؛ والصفحةقطر( ٣٦

)؛ العــراق( ٤٤ )؛ والصــفحةالكويــت( ٤٣ )؛ والصــفحةأفريقيــا
S/PV.4295 (Resumption 2)ــة  ( ٥ ، الصــفحة ــة العربي اجلمهوري

مارسـة الشـعب   املعنيـة مب لجنـة  الرئـيس  ( ٧ )؛ والصـفحة السورية
مجهوريـة  ( ٩ )؛ والصفحةقوقه غري القابلة للتصرفالفلسطيين حل

 ١٦ )؛ والصــــفحةلبنــــان( ١٥ )؛ والصــــفحةإيــــران اإلســــالمية
ــالمي ( ــؤمتر اإلسـ ــة املـ ــفحةمنظمـ ــدول  ( ١٧ )؛ والصـ ــة الـ جامعـ

 .)العربية

  )٦٠(  S/PV.4295 (Resumption 1)، ١٣ الصــفحة )والصــفحة ؛)مــايل 
ــا( ١٨ والصـــفحة ؛)بـــنغالديش( ١٧  ٣٣ والصـــفحة ؛)جامايكـ

 S/PV.4295 (Resumption )؛السـويد ( ٣٨ والصـفحة  ؛)اليابـان (

رئيس جلنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه      ( ٧ ، الصفحة(2
 .)غري القابلة للتصرف

  )٦١(  )S/PV.4295 (Resumption 1 ،٣١ الصفحة. 

  )٦٢(  S/PV.4295 (Resumption 1)،  ٣الصفحة )٥ والصـفحة  ؛)فرنسا 
 ٧ والصــــفحة ؛)اليــــات املتحــــدةالو( ٦ والصــــفحة ؛)الصــــني(
ــدة ( ــة املتحـ ــفحة  ؛)اململكـ ــرويج( ٨والصـ ــفحة ؛)النـ  ١١ والصـ
ــا( ــفحة ؛)كولومبيـــ ــنغافورة( ١٥ والصـــ ــفحة ؛)ســـ  ١٧ والصـــ
 ؛)اليابـان ( ٣٣ والصفحة ؛)أوكرانيا( ١٩ والصفحة ؛)جامايكا(

ــاد األورويب ( ٣٨ والصـــــفحة  ؛)الســـــويد بالنيابـــــة عـــــن االحتـــ
يـا بالنيابـة عـن حركـة عـدم      جنـوب أفريق ( ٤٣-٤٢ والصفحتان

 .)نيوزيلندا( ٤ الصفحة ،S/PV.4295 (Resumption 2) ؛)االحنياز

ــدعم ــالم  الـ ــة السـ ــتعني    ،)٦٣(لعمليـ ــاك دورا يـ ــدوا أن هنـ وأكـ
اجمللس القيـام بـه وهـو أن يفكـر يف مقترحـات مـن شـأهنا         على

فني، مبـــا يف ذلـــك تـــدابري بنـــاء تيســـري االتصـــاالت بـــني الطـــر
  .)٦٤(الثقة

ودعــا معظــم املــتكلمني اجمللــس إىل أن يعيــد النظــر يف    
اقتراح إنشاء قـوة للحمايـة يف األراضـي احملتلـة الـذي سـبق أن       

، وإىل اعتمـاد  ٢٠٠٠رفضه اجمللس يف كـانون األول/ديسـمرب   
ورأوا  .)٦٥(مشروع قرار حركة عـدم االحنيـاز اجلـاري تعميمـه    

كـــان ميكـــن احليلولـــة دون وفـــاة الفلســـطينيني لـــو   أيضـــا أنـــه
ــئت ــة       أنشـ ــفة خاصـ ــر بصـ ــل مصـ ــال ممثـ ــة. وقـ ــوة للحمايـ قـ

ــها الوحشــية للفلســطينيني      نإ إســرائيل قامــت بتصــعيد معاملت
__________ 

  )٦٣(  S/PV.4295 (Resumption 1)،  ٤الصفحة )٥ والصـفحة  ؛)فرنسا 
 ٨ والصــــفحة ؛)الواليــــات املتحــــدة( ٦والصــــفجة ؛ )الصــــني(
 .)أيرلندا( ١١ والصفحة ؛)النرويج(

  )٦٤(  S/PV.4295 (Resumption 1)٤لصفحة ، ا ) والصـفحتان  ؛)فرنسـا 
 ١٠ والصفحة ؛)النرويج( ٨ والصفحة ؛)اململكة املتحدة( ٨-٧
 .)موريشيوس( ١٤ والصفحة ؛)مايل( ١٣ والصفحة ؛)أيرلندا(

  )٦٥(  /PV.4295،  ١٣الصفحة )  الصـفحة  ؛ و)اإلمارات العربيـة املتحـدة
ــونس؛ ١٦  ١١-١٠الصــفحتان  ،S/PV.4295 (Resumption 1)ت

ــدا( ــا( ١٢ والصــفحة ؛)أيرلن  ؛)مــايل( ١٣ والصــفحة ؛)كولومبي
 ؛)ســــنغافورة( ١٦ والصــــفحة ؛)موريشــــيوس( ١٤ والصــــفحة
 والصــفحة ؛)مصــر( ٢٣ والصــفحة ؛)جامايكــا( ١٩ والصــفحة

اململكـة  ( ٢٧ والصـفحة  ؛)الـيمن ( ٢٥ والصفحة ؛)األردن( ٢٤
ــا( ٢٨ والصـــفحة ؛)العربيـــة الســـعودية  ٣٠ والصـــفحة ؛)ماليزيـ

اجلماهرييـة  ( ٣٦ والصفحة ؛)اجلزائر( ٣٢ فحةوالص ؛)البحرين(
ــة  ــة الليبيـــ ــفحة ؛)العربيـــ ــر( ٣٨ والصـــ ــفحة ؛)قطـــ  ٤١ والصـــ

 ٤٣ والصــفحة ؛)جنــوب أفريقيــا ( ٤٢ والصــفحة ؛)الســودان(
ــفحة ،S/PV.4295 (Resumption 2)؛)الكويــــــت(  ٣ الصــــ
ــتان( ــفحة ؛)باكســ ــورية ( ٧ والصــ ــة الســ ــة العربيــ  ؛)اجلمهوريــ

سة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري   رئيس جلنة ممار( ٨ والصفحة
مجهوريــــة إيــــران ( ١١-١٠ والصــــفحتان ؛)القابلــــة للتصــــرف

 ١٤ والصــــــفحة ؛)موريتانيــــــا( ١٣ والصــــــفحة ؛)اإلســــــالمية
منظمة املـؤمتر  ( ١٦ والصفحة ؛)لبنان( ١٥ والصفحة ؛)املغرب(

 والصــفحة ؛)جامعـة الــدول العربيـة  ( ١٨ والصــفحة ؛)اإلسـالمي 
 .)ندونيسيا(إ ١٩
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تــــويل احلكومــــة اجلديــــدة زمــــام األمــــور، متذّرعــــة       منــــذ
األمنيــــة. وأشــــار إىل تقريــــر أصــــدرته مــــؤخرا   بالتهديــــدات

تـــهاكات حقـــوق اإلنســـان يف ان حقـــوق اإلنســـان عـــن جلنـــة
، وحـــث اجمللـــس علـــى أن ينظـــر يف )٦٦(األراضـــي الفلســـطينية

ومن نفس املنطلق، أشـار ممثـل    .)٦٧(التوصيات الواردة بالتقرير
ــة      ــم املتحــدة اخلــاص لعملي ــا إىل أن منســق األم ــوب أفريقي جن
الســالم يف الشــرق األوســط، يف تقريــر صــدر يف شــباط/فرباير  

 القمعيـــــة املتخـــــذة ضـــــد ، قـــــد وجـــــد أن التـــــدابري٢٠٠١
الفلسـطينيني كانـت هلـا آثـار ملحوظـة علـى االقتصـاد وزادت        

. وشــدد ثالثــة مــتكلمني علــى وجــوب )٦٨(مــن مســتوى الفقــر
ــات     ــدنيني يف الرتاعـ ــة املـ ــأن محايـ ــرارات اجمللـــس بشـ ــذ قـ تنفيـ

  .)٦٩(املسلحة
ورغـــــــم أن مجيـــــــع املـــــــتكلمني تقريبـــــــا حبـــــــذوا    
ــراح ــة يف  االقتـ ــوة محايـ ــاء قـ ــة،  القاضـــي بإنشـ األراضـــي احملتلـ

أكــــد بعضــــهم جمــــددا الــــرأي الــــذي أعــــرب عنــــه يف  فقــــد
األول/ديســمرب ومــؤداه أن مــن الضــروري احلصــول      كــانون
تأييـــد مبـــدئي مـــن إســـرائيل والفلســـطينيني علـــى حـــد    علـــى
. وأشـــار ممثـــل فرنســـا بصـــفة خاصـــة إىل أن اآلليـــة  )٧٠(ســـواء

ــوتر،        ــن حــدة الت ــف م ــدة يف التخفي ــد تكــون مفي ــذكورة ق امل
كنها ال ميكن أن تكون فعالـة مـا مل تكـن جـزءا مـن هـدف       ول

__________ 

  )٦٦(  E/CN.4/2001/121،  ٢٠٠١آذار/مارس  ١٦املؤرخ. 

  )٦٧(  S/PV.4295 (Resumption 1)، ٢٣ الصفحة. 

 .٤٢ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٨(  

ــه،   )٦٩(   ــع نفســ ــفحة املرجــ ــنغافورة( ١٥ الصــ ــفحة ؛)ســ  ١٩ والصــ
 .)البحرين( ٣١-٣٠ والصفحة ؛)جامايكا(

نسـا  فر( ٥ والصـفحة االحتاد الروسي؛  ٣ الصفحة املرجع نفسه،  )٧٠(  
 ٨ والصــــفحة؛ )الواليــــات املتحــــدة( ٦ والصــــفحة ؛)لصــــنيوا
-٢٠ والصــفحتان؛ )النــرويج( ٩ والصــفحة؛ )اململكــة املتحــدة(

الســويد بالنيابــة عــن االحتــاد    ( ٣٨ والصــفحة؛ )أوكرانيــا( ٢١
 ).األورويب

 .)٧١(أكــرب يتمثــل يف احلــد مــن العنــف واســتئناف املفاوضــات   
ورأى ممثل سنغافورة أن اجمللس ميكنـه أن يكلـف األمـني العـام     
بالتشــاور مــع الطــرفني لتحديــد إطــار للتنفيــذ. كمــا اقتــرح أن 

ــوار امل   ــلة احلـ ــة ملواصـ ــة إىل املنطقـ ــد اجمللـــس بعثـ ــع يوفـ ــد مـ فيـ
  .)٧٢(الطرفني

ــى أن دور اجمللــس       ــات املتحــدة عل ــل الوالي وأصــر ممث
يف تشـجيع الطـرفني علـى إهنـاء العنـف واسـتعادة الثقـة،         ليتمث

وخاصة ألن كال اجلانبني قاال إهنمـا يريـدان اسـتئناف احلـوار.     
وأشار إىل أن التوقيت غري مالئم إلنشـاء قـوة محايـة وأكـد أن     

قــرار يفتقــر إىل تأييــد كــال  لجمللــس بلــده ســيكفل عــدم اختــاذ ا 
  .  )٧٣(الطرفني

وأشــار كــثري مــن املــتكلمني إىل اجللســة اخلاصــة الــيت     
عقـــدها جملـــس األمـــن يف اليـــوم الســـابق مـــع وزيـــر خارجيـــة  

ورحبــــوا بالتحـــــاور اجلديــــد بــــني إســـــرائيل     ،)٧٤(إســــرائيل 
وبوعد إسرائيل التخفيـف مـن القيـود االقتصـادية      ،)٧٥(واجمللس

  .  )٧٦(نيعلى الفلسطيني
آذار/مـارس   ٢٧املعقـودة يف   ،)٧٧(٤٣٠٥ويف اجللسة   
، وجه الرئيس (أوكرانيـا) اهتمـام اجمللـس إىل مشـروع     ٢٠٠١

قـــرار مقـــدم مـــن بـــنغالديش وتـــونس وجامايكـــا وســـنغافورة 
__________ 

 .٥ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧١(  

 .١٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧٢(  

 .٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧٣(  

 .٤٢٩٣اجللسة   )٧٤(  

  )٧٥(  S/PV.4295 (Resumption 1)، ١١ الصفحة ) والصـفحة ؛ )أيرلنـدا 
ــنغافورة( ١٥ ــنغالديش( ١٧ والصــفحة؛ )س  ٢٠ والصــفحة؛ )ب

 ).أوكرانيا(

 ).أيرلندا( ١٠ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧٦(  

للمزيد من املعلومات عن املناقشات اليت جرت يف هذه اجللسـة،    )٧٧(  
 خبصـوص  ،٣ع، اجلزء الرابع، الفرع باء، احلالة انظر الفصل الراب

االمتناع الطوعي عن التصويت أو عدم املشاركة أو التغيب فيما 
 ) من امليثاق.٣(٢٧يتعلق باملادة 
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، يقوم فيه اجمللـس، يف مجلـة   )٧٨(وكولومبيا ومايل وموريشيوس
أمـــور، باحلـــث علـــى اســـتئناف املفاوضـــات يف إطـــار عمليـــة  
السالم يف الشرق األوسط؛ ويعرب عن بالغ قلقه إزاء أنشـطة  
االستيطان اإلسرائيلية؛ ويهيب بالطرفني إهناء إغالق األراضـي  
الفلسطينية احملتلة، واختاذ تدابري إضافية لبناء الثقة؛ ويطلب إىل 
األمني العام التشاور مع الطرفني بشـأن اختـاذ خطـوات لتنفيـذ     

عداده إلنشـاء قـوة مراقبـة حلمايـة     هذا القرار؛ ويعرب عـن اسـت  
ــدنيني الفلســطينيني.   ــام وامل ــالتني  كــذلك وجــه االهتم إىل رس

، ٢٠٠١آذار/مـــــــارس  ٢٧آذار/مـــــــارس و ٢٦مـــــــؤرختني 
ــرائيل  ــل إسـ ــن ممثـ ــوجهتني مـ ــيل  )٧٩(مـ ــا بالتفصـ ــذكر فيهمـ ، يـ

ــة      ــطينيون يف اآلونـ ــها الفلسـ ــيت ارتكبـ ــة الـ ــوادث اإلرهابيـ احلـ
ســطينية إىل إعــادة األمــن. األخــرية ويــدعو رئــيس الســلطة الفل

ممثلو االحتاد الروسـي وأوكرانيـا    ببياناتويف تلك اجللسة أدىل 
وأيرلنـــدا وبـــنغالديش والصـــني وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة      

ممثل إسـرائيل واملراقـب    وكذلكوالنرويج والواليات املتحدة، 
  فلسطني.  لالدائم 

ــى        ــرار للتصــويت فحصــل عل ــرح مشــروع الق  ٩وطُ
ــدة ــونس،   أصــــوات مؤيــ ــنغالديش، تــ ــاد الروســــي، بــ (االحتــ

جامايكــا، ســنغافورة، الصــني، كولومبيــا، مــايل، موريشــيوس) 
 ٤مقابل صوت واحد معارض (الواليـات املتحـدة)، وامتنـاع    

أعضـــاء عـــن التصـــويت (أيرلنـــدا، فرنســـا، اململكـــة املتحـــدة، 
النرويج) ومل يعتمد بسـبب التصـويت السـليب ألحـد األعضـاء      

  ارك ممثل أوكرانيا يف التصويت.  الدائمني. ومل يش
وخالل تلك اجللسـة، أعربـت بعـض الـدول األعضـاء        

أخـرى إهنـا   دول بينمـا قالـت    ،)٨٠(عن تأييدها ملشـروع القـرار  
تتفق مع فكرة إجياد قوة للحماية يف املنطقة ولكنـها أوضـحت   

__________ 

  )٧٨(  S/2001/270. 

  )٧٩(  S/2001/278 وS/2001/280. 

  )٨٠(  S/PV.4305٥-٣ ، الصــــــفحتان )٦ والصــــــفحة؛ )بــــــنغالديش 
 ).اد الروسياالحت( ٩ والصفحة؛ )الصني(

أهنا امتنعت عـن التصـويت لعـدم التوصـل إىل إمجـاع يف اآلراء      
إن التصويت جاء يف توقيت غري مالئـم.  بشأن النص ومن مث ف

غري أهنـا شـددت علـى اسـتعدادها ملواصـلة العمـل بشـأن تلـك         
  .  )٨١(املسألة

وذكـــر ممثـــل بـــنغالديش أن األعضـــاء األوروبـــيني يف    
اجمللــس قــدموا خــالل املفاوضــات مشــروع قــرار خــاص هبــم،   

قـدر أكـرب   ب ظـى حيتوسيع نطاق قوة احلماية لكـي   هحياولون في
. وأضاف أنه بالرغم من اسـتمرار املناقشـات بشـأن    من التأييد

ذلــك الــنص، فقــد انعقــدت النيــة علــى اختــاذ فــرار قبــل موعــد  
آذار/مـــارس  ٢٨ و ٢٧القمـــة العربيـــة املقـــرر عقـــدها يـــومي 

حــىت يتســىن لألمــني العــام الشــروع يف مشــاورات مــع  ٢٠٠١
الطرفني، ومن هنا كان قرار حركة بلدان عدم االحنياز بطـرح  

  .)٨٢(ا للتصويتمشروعه
كـن ينبغـي طـرح    يوأكد ممثل الواليات املتحدة أنه مل   

مشروع القرار للتصـويت نظـرا لعـدم وجـود توافـق يف اآلراء.      
كما قال إن بلـده عـارض املشـروع لكونـه غـري متـوازن وغـري        

  .)٨٣(عملي، بسبب عدم االتفاق بني الطرفني
وأكد ممثل إسرائيل جمـددا معارضـة بلـده إلنشـاء قـوة        

وأعرب ممثـل فلسـطني عـن     ،)٨٤(بعة لألمم املتحدة يف املنطقةتا
ــد     ــع حـ ــس يف وضـ ــاق اجمللـ ــه إزاء إخفـ ــة أملـ ــاة ’’خيبـ للمأسـ

  .)٨٥(‘‘الراهنة

__________ 

ــه،   )٨١(   ــفحةاملرجـــع نفسـ ــا( ٨ الصـ ــة ( ٩ والصـــفحة؛ )فرنسـ اململكـ
 ).أيرلندا( ١١ والصفحة؛ )النرويج( ١٠ والصفحة؛ )املتحدة

 .٥-٤ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٨٢(  

 .٨-٦ فحاتص، الاملرجع نفسه  )٨٣(  

 .١٢ فحةصالاملرجع نفسه،   )٨٤(  

 .١٣ فحةصالاملرجع نفسه،   )٨٥(  
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آب/أغسطس  ٢١ و ٢٠املداوالت املؤرخة   
  )٤٣٥٧(اجللسة  ٢٠٠١

ـــ    ــته الـ  ٢١ و ٢٠يـــومي  ٤٣٥٧ عقـــد اجمللـــس جلسـ
ــة  ٢٠٠١آب/أغســـطس  ــالة مؤرخـ  آب/ ١٥، اســـتجابة لرسـ

موجهــة مــن ممثلــي قطــر ومــايل بالنيابــة عــن   ٢٠٠١ســطس أغ
، يطلبان فيها عقـد جلسـة عاجلـة    )٨٦(اإلسالميةجمموعة الدول 

للمجلــس للنظــر يف احلالــة املتــدهورة يف األراضــي الفلســطينية   
احملتلــــة، يف أعقــــاب احــــتالل إســــرائيل للمبــــاين الفلســــطينية  

الة يف وتــدمريها وقتلــها املــدنيني الفلســطينيني. وأدرجــت الرســ
  جدول أعمال اجمللس.

ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء  وخـــالل تلـــك اجللســـة، أدىل  
ــيا    ــرائيل وإندونيســـ ــو األردن وإســـ ــذلك ممثلـــ اجمللـــــس، وكـــ
وباكســـتان والبحـــرين وبلجيكـــا (باســـم االحتـــاد األورويب)     
وتركيــا واجلزائــر واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة إيــران  

بــة عــن حركــة بلــدان عــدم  اإلســالمية وجنــوب أفريقيــا (بالنيا 
ــدول       ــة ال ــن جمموع ــة ع ــويت والســودان (بالنياب ــاز) وجيب االحني
ــت       ــا والكوي ــر وكوب ــربص وقط ــان وق ــراق وعم ــة) والع العربي
ولبنـان وماليزيـا ومصـر واملغـرب واملكسـيك واململكـة العربيــة       
السعودية وموريتانيا وناميبيا واهلند واليابان والـيمن، واملراقـب   

رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب فلســـطني، ولالـــدائم 
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف، ونائب املراقب الـدائم  

الــدائم ملنظمــة املــؤمتر  راقــبجلامعــة الــدول العربيــة، ونائــب امل 
  اإلسالمي.

ــام إىل       ــا) االهتمــ ــس (كولومبيــ ــيس اجمللــ ــه رئــ ووجــ
ــع ــدائم     أربـ ــب الـ ــن املراقـ ــة مـ ــائل موجهـ ــطنيلرسـ ، )٨٧(فلسـ

__________ 

  )٨٦(  S/2001/797. 

  )٨٧(  S/2001/754 و ،S/2001/783،  وS/2001/785،  وS/2001/798 .
ــة   ــه و ٣١وكانــــت هــــذه الرســــائل مؤرخــ آب/  ١٣متوز/يوليــ

آب/أغســــطس، علــــى  ١٦آب/أغســــطس و  ١٤أغســــطس و 
 التوايل.

هــــا اجلــــرائم اجلديــــدة الــــيت ارتكبتنــــها إســــرائيل يف في يــــدين
ــهاك ــانبني   انتـــ ــابقة بـــــني اجلـــ ــالم الســـ ــات الســـ  ،)٨٨(التفاقـــ
ــدعو ــدخل وحماســبة املســؤولني اإلســرائيليني     وي اجمللــس إىل الت
ــن ــدويل   عــ ــاين الــ ــانون اإلنســ ــهاكات القــ ــه  انتــ ــا وجــ . كمــ

ــل إســرائيل   االهتمــام ، يســترعي )٨٩(إىل مخــس رســائل مــن ممث
إىل األعمــــال اإلرهابيــــة الفلســــطينية املرتكبــــة  االنتبــــاه فيهــــا
إســـرائيليني، ويـــدعو اجمللـــس إىل إدانـــة تلـــك األعمـــال،   ضـــد

تبـذل أي جهـد    ويعرب عـن أسـفه ألن السـلطة الفلسـطينية مل    
ــا     ــة الـــيت اقترحهـ ــة األمنيـ ــار واخلطـ ــاة وقـــف إطـــالق النـ ملراعـ

ــدير ــورج     مــ ــة، جــ ــابرات املركزيــ ــة املخــ ينيــــت، يف توكالــ
ــ ١ ــرائيل  ٢٠٠١ه حزيران/يونيـــــــــ ــح أن إســـــــــ ، ويوضـــــــــ

ــت ــداف     قامــ ــد بعــــض األهــ ــة ضــ ــات قصــــف وقائيــ بعمليــ
ــة ــود    اإلرهابيـــ ــرا لوجـــ ــدنيني نظـــ ــاة مـــ ــا وفـــ ترتـــــب عليهـــ
داخـــل املنـــاطق املدنيـــة. ووجـــه االهتمـــام كـــذلك   األهـــداف

ــا    إىل ــل بلجيكـ ــن ممثـ ــوجهتني مـ ــالتني مـ ــا  )٩٠(رسـ ــل هبمـ ، حييـ
ــانني ــاعد العنــــف،   بيــ ــأن تصــ ــاد األورويب بشــ حيــــث ولالحتــ

ــافيه ــواردة     مـ ــيات الـ ــذ التوصـ ــراع بتنفيـ ــى اإلسـ ــرفني علـ الطـ
 )٩١(تقرير جلنة شرم الشيخ لتقصي احلقـائق (تقريـر ميتشـل)    يف

__________ 

ــانظـــر إعـــالن مبـــادئ بشـــأن ترتيبـــات    )٨٨(   احلكم الـــذايت املؤقـــت بـ
)S/26560املرفق ،(. 

  )٨٩(  S/2001/768،  وS/2001/770،  وS/2001/775، و S/2001/780، 
آب/أغسـطس،   ٦مؤرخة الرسائل وكانت هذه . S/2001/787 و

 ،آب/أغســـطس ٩و آب/أغســـطس،  ٨و آب/أغســـطس،  ٧و 
 ، على التوايل.٢٠٠١آب/أغسطس  ١٣ و

  )٩٠(  S/2001/790 وS/2001/791 آب/  ٨. والرســــــــالتان مؤرختــــــــان
 ، على التوايل.٢٠٠١آب/أغسطس  ١٠أغسطس و 

)، إنشاء آليـة للتحقيـق يف   ٢٠٠٠( ١٣٢٢أيد اجمللس، يف القرار   )٩١(  
ــطينية يف    ــي الفلسـ ــيت وقعـــت يف األراضـ ــاوية الـ ــداث املأسـ األحـ

. وأوصــت جلنــة تقصــي احلقــائق، برئاســة  ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب 
ــيل، يف       ــابق جــورج ميتش ــس الشــيوخ األمريكــي الس عضــو جمل

ــاء ا     ــادة بنـ ــف، وإعـ ــرفني بوقـــف العنـ ــال الطـ ــا، كـ ــة تقريرهـ لثقـ
ــوص، طلبـــت إىل     ــه اخلصـ ــى وجـ ــات. وعلـ ــتئناف املفاوضـ واسـ
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وحيث السلطة الفلسـطينية علـى تكثيـف جهودهـا يف مكافحـة      
    .اإلرهاب
ــدم       ــفه لعـ ــن أسـ ــه عـ ــل فلســـطني يف بيانـ ــرب ممثـ وأعـ
ــدرة ــرار     قـــ ــاده للقـــ ــذ اعتمـــ ــرف منـــ ــى التصـــ اجمللـــــس علـــ
يف  ، على الرغم من أن مسألة محاية املـدنيني )٢٠٠٠( ١٣٢٢

كمـا تنـاول    .)٩٢(الرتاعات املسلحة مدرجـة يف جـدول أعمالـه   
اإلســــرائيلية مبــــا يف ذلــــك    ‘‘احلــــرب جــــرائم’’بالتفصــــيل 

ــالق ــات إغــ ــا     املؤسســ ــرقية مبــ ــدس الشــ ــطينية يف القــ الفلســ
ــارض ــع يتعــ ــن      مــ ــرب عــ ــابقة. وأعــ ــس الســ ــرارات اجمللــ قــ

لكامــل لتوصــيات جلنــة ميتشــل،    الســلطة الفلســطينية ا  تأييــد
ولكنه قال إن اقتراح إسرائيل الداعي إىل تنفيذها على مراحل 

غري عملي. واختتم بـاإلعراب عـن أملـه    “اهلدوء”بعد فترة من
ــدماء بــل وقــدم بعــض     ــة ال يف أن يــنجح اجمللــس يف وقــف إراق

 حينئـذ املقترحـات بغيـة إدراجهـا يف مشـروع القـرار املعـروض       
  .)٩٣(على اجمللس

__________ 

ــاب،      ــة ملكافحــة اإلره ــدابري الالزم الســلطة الفلســطينية اختــاذ الت
ــاء      ــد بن ــور، جتمي ــة أم ــة اإلســرائيلية، يف مجل ــت إىل احلكوم وطلب
املســتوطنات؛ وإهنــاء عمليــات اإلغــالق والقيــود املفروضــة علــى  

ية املســـتحقة للســـلطة الفلســـطينيني؛ وإعـــادة اإليـــرادات الضـــريب
ــدمري اهلياكــل       ــن عــن ت ــوات األم ــاع ق ــة امتن الفلســطينية؛ وكفال

وعــدم اســتخدام الوســائل القاتلــة ضــد الفلســطينيني.   ،األساســية
كما طلبت إىل كال الطرفني استئناف التعـاون األمـين، وأوصـت    
بتشكيل قوة محاية دولية يتفق عليها الطرفان. والتقريـر متـاح يف   

http://eeas.europa.eu/mepp/docs. 

  )٩٢(  S/PV.4357،  ٧-٣الصفحات. 

صدر كوثيقة من وثائق اجمللس. ووفقـا ملمثـل ماليزيـا، يـدعو     يمل   )٩٣(  
اجمللس فيـه، مـن مجلـة أمـور أخـرى، إىل الوقـف الفـوري جلميـع         

قبـل   مـا  عمواقـ سـتفزاز والتـدمري، والعـودة إىل    أعمال العنـف واال 
توصــيات الــواردة يف تقريــر ، وإىل تنفيــذ ال٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب 

ــدعو      ــر، كمــا ي ــة تتعلــق بتنفيــذ التقري ــة رقاب ميتشــل، وإنشــاء آلي
مجيــع اإلجــراءات الــيت اختــذهتا ضــد    رجــع عــنإســرائيل إىل أن ت

، )S/PV.4357 (Resumption 1املؤسســـــات الفلســـــطينية ( 
 .٢٩ فحةصال

ــر     و   ــده قــد وافــق علــى تقري ــل إســرائيل أن بل أكــد ممث
ــتنكر عـــدم مبادلـــة وقـــف إطـــالق النـــار    ميتشـــل، ولكنـــه اسـ
االنفــــرادي مــــن جانــــب بلــــده بلفتــــة مقابلــــة مــــن الســــلطة 
الفلسـطينية. وأدان بشـدة الــتفجريات االنتحاريـة األخـرية الــيت     
أسفرت عن مقتل عدة مدنيني وأكد حـق إسـرائيل يف الـدفاع    

ــنفس. ور  ــى    عــن ال ــرار املعــروض عل فــض بشــدة مشــروع الق
اجمللس، نظرا ملا فيه من خلـل يف التـوازن لصـاحل الفلسـطينيني.     
وأشار أيضـا إىل أن تقريـر ميتشـل أوصـي بـإجراء سلسـلة مـن        
اخلطوات اإلضافية الـيت يـتعني تنفيـذها مـن خـالل هنـج مباشـر        
وجها لوجه، ومـن مث ال توجـد حاجـة إىل إنشـاء آليـة للرصـد       

  .  )٩٤(ية الواردة يف مشروع القرارمثل اآلل
وخالل املناقشة، حظـي تقريـر ميتشـل بتأييـد إمجـاعي        

ــدة املتاحــة. غــري أن الكــثريين       ــق الوحي ــة الطري بوصــفه خريط
أعربوا عـن قلقهـم إزاء عـدم تنفيـذه، رغـم قبـول الطـرفني لـه.         
وعليه فقـد ركـزت معظـم املناقشـات علـى مـا إذا كـان ميكـن         

تقــارير اللجنـة وكيفيــة ذلــك. وأيــد  للمجلـس أن يــدعم تنفيــذ  
كــثري مــن املــتكلمني فكــرة إقامــة آليــة رصــد مــن طــرف ثالــث 
يقبله كال الطرفني، على النحو الذي اقترحته جمموعـة البلـدان   

ـــ  ــه يف جنـ ــان اعتمدتــ ــة يف بيــ ــوم  واالثمانيــ ــه  ٢١يــ متوز/يوليــ
ــاري    )٩٥(٢٠٠١ ــرار اجلـ ــروع القـ ــاد مشـ ــب باعتمـ . ومل يطالـ

  .  )٩٦(من املتكلمنيتعميمه سوى عدد قليل 
__________ 

  )٩٤(  S/PV.4357 ،١٢-٧ الصفحات. 

(فرنسا)؛  ٢٣كا)؛ والصفحة (جاماي ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  
(تـونس)؛ والصـفحة    ٢٧(بنغالديش)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

 ٣٣(أيرلنــدا )؛ والصــفحة    ٣١(موريشــيوس)؛ والصــفحة    ٢٩
ــفحة  ــرويج)؛ والصـــــ ــا)؛  ٣٤(النـــــ  S/PV.4357(أوكرانيـــــ

(Resumption1) ــفحة  ١٠، الصــــــفحة  ١١(جيبــــــويت)؛ والصــــ
بـة للجنـة املعنيـة    (الـرئيس بالنيا  ١٨(جنوب أفريقيا )؛ والصفحة 

مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف)؛       
ــان)؛ والصــفحة  ٢٤(بلجيكــا)؛ والصــفحة  ٢١والصــفحة  (الياب

 S/PV.4357(مصــــــر)؛  ٣٠(ماليزيــــــا )؛ والصــــــفحة   ٢٩

(Resumption 2)،  ٤(إندونيســــيا)؛ والصـــــفحة   ٣الصـــــفحة 
 .ك)(املكسي١٦(قربص)؛ والصفحة  ١٠ (تركيا)؛ والصفحة

  )٩٦(  S/PV.4357 (Resumption1) (باكســــــتان)؛  ١٥، الصــــــفحة
ــفحة  ــا)؛ ٢٩والصـــ ، S/PV.4357 (Resumption 2)(ماليزيـــ

 .(كوبا) ١٥(ناميبيا)؛ والصفحة  ٩ الصفحة
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وكان من بـني املقترحـات األخـرى دعـوة اجمللـس إىل        
واألمـني العــام إىل مزيــد مــن   ،)٩٧(جتديـد دعمــه لعمليــة الســالم 

. واعترف ممثـل فرنسـا بـأن    )٩٨(االخنراط يف اجلمع بني الطرفني
ــه وقــف العنــف أو خــتم ســالم بــني الطــرفني،      اجمللــس ال ميكن

ــه أكــد أن بوســع اجمللــس تيســري    ــة  ولكن ــادرات القائم . )٩٩(املب
واقترح ممثل مجهورية إيران اإلسـالمية أيضـا أن ينشـئ اجمللـس     

  .)١٠٠(حمكمة جنائية دولية حملاكمة اجملرمني اإلسرائيليني
ــدابري       ــدة التـ ــجبوا بشـ ــتكلمني أو شـ ــة املـ وأدان غالبيـ

ــا تشــكل      ــربين أهن ــة اإلســرائيلية ضــد الفلســطينيني، معت القمعي
ين الــدويل واالتفاقــات املوقعــة بــني  انتــهاكات للقــانون اإلنســا 

. كمـــا أعربـــوا عـــن قلقهـــم بصـــفة خاصـــة إزاء  )١٠١(الطـــرفني

__________ 

  )٩٧(  S/PV.4357 اململكــة  ٢٠(جامايكــا)؛ والصــفحة  ١٥، الصــفحة)
 S/PV.4357 (Resumption(كولومبيـا)؛   ٣٥املتحدة)؛ والصفحة 

 S/PV.4357(مصر)؛  ٣٠(ماليزيا)؛ والصفحة  ٢٩الصفحة  )،1

(Resumption 2) (لبنان ). ١٢، الصفحة 

  )٩٨(  S/PV.4357 (الصـني)؛   ١٩(جامايكا)؛ والصـفحة   ١٥، الصفحة
ــفحة  ــفحة   ٢٧والصـ ــنغافورة)؛ والصـ ــيوس )؛  ٢٩(سـ (موريشـ
)، الصـفحة  S/PV.4357 (Resumption 2(اجلزائر)؛  ٤٠والصفحة 

 .(جامعة الدول العربية) ١٣الصفحة ؛ و(ناميبيا) ٩

  )٩٩(  S/PV.4357 ٢١، الصفحة. 

)١٠٠(  S/PV.4357 (Resumption 1) ١٣، الصفحة. 

)١٠١(  S/PV.4357 (بــنغالديش)؛ ٢٥(مــايل)؛ والصــفحة  ١٣، الصــفحة
 ٣٦(أيرلندا)؛ والصفحة  ٣١(تونس)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 

، S/PV.4357 (Resumption 1)(اجلزائـر)؛   ٣٩(قطـر)؛ والصـفحة   
ــفحة  ــفحة   ٤الصـــ ــودان)؛ والصـــ ــة   ٧(الســـ ــة العربيـــ (اململكـــ

(جنـــوب  ١٠(جيبـــويت)؛ والصـــفحة  ٩الســـعودية)؛ والصـــفحة 
(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ١٢أفريقيا)؛ والصفحة 

 ١٨(البحـــرين)؛ والصـــفحة   ١٧(باكســـتان)؛ والصـــفحة   ١٤
لفلسـطيين حلقوقـه   (الرئيس بالنيابة للجنة املعنية مبمارسة الشعب ا

 ٢٢(املغـرب)؛ والصـفحة    ١٩غري القابلة للتصرف)؛ والصـفحة  
(ماليزيــا)؛  ٢٧(موريتانيــا)؛ والصــفحة  ٢٦(الــيمن)؛ والصــفحة 

 ٣٤(العـراق)؛ والصـفحة    ٣٢(مصر)؛ والصفحة  ٣٠والصفحة 
 S/PV.4357(اجلماهريية العربية الليبية)؛  ٣٥(عمان)، والصفحة 

(Resumption 2) منظمة  ٦(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٢؛ الصفحة)

االحتالل اإلسرائيلي للمرافق العامـة الفلسـطينية، وكـرر ذلـك     
أيضـا   هم. وأشـار كـثري منـ   )١٠٢(ممثال اململكة املتحدة وأوكرانيا

إىل احلالــة االقتصــادية املتــدهورة يف األراضــي الفلســطينية الــيت  
. وأكد غالبيتهم أيضـا  )١٠٣(ها عمليات احلصار اإلسرائيليةتسبب

ــراقبني إىل        ــاد م ــة أو إيف ــوة محاي ــاء ق ــد ضــرورة إنش ــن جدي م
املنطقة ودعوا اجمللس إىل اختـاذ إجـراءات فوريـة للضـغط علـى      

الـيت تتبعهـا.   )١٠٤(‘‘سياسـة اإلرهـاب  ’’إسرائيل مـن أجـل إهنـاء    
امعـة الـدول   غري أن ممثـل بـنغالديش ونائـب املراقـب الـدائم جل     

علــى عــدة تصــرحيات تؤكــد ضــرورة احتــاد  أكــدا، رداً العربيــة
،أنه ال ينبغـي اسـتخدام هـذه احلجـة للحيلولـة دون      )١٠٥(اجمللس

__________ 

 ١١(ناميبيــــا)؛ والصــــفحة  ٨املــــؤمتر اإلســــالمي)؛ والصــــفحة 
 (جامعة الدول العربية). ١٣لصفحة (لبنان)، وا

)١٠٢(  S/PV.4357 على التوايل٣٣و ٢٠، الصفحتان ،. 

)١٠٣(  S/PV.4357 ــفحة ــفحة   ٢٤، الصـــــ ــنغالديش)؛ والصـــــ  ٢٩(بـــــ
ــفحة   ــيوس)؛ والصــــ ــا)؛٣٣(موريشــــ  S/PV.4357(أوكرانيــــ

(Resumption 1(،  ٢٤(جيبـــــويت)؛ والصـــــفحة  ٩الصـــــفحة 
 .(العراق) ٣٣(اليابان)؛ والصفحة 

)١٠٤(  S/PV.4357 (جامايكــا)؛  ١٥(مــايل)؛ والصــفحة   ١٤، الصــفحة
 ٣٩(قطـر)؛ والصـفحة    ٣٦(تـونس)؛ والصـفحة    ٢٦والصـفحة  
(األردن)؛  ٣، الصـفحة  S/PV.4357 (Resumption 1)(اجلزائـر)؛  

(اململكـــــة العربيـــــة  ٧(الســـــودان)؛ والصـــــفحة  ٥والصـــــفحة 
ــفحة   ــعودية)؛ والصــ ــالمية)؛    ١٢الســ ــران اإلســ ــة إيــ (مجهوريــ

(البحرين)؛ والصفحة  ١٦(باكستان)؛ والصفحة  ١٤والصفحة 
 ٢٥(الــــــيمن)؛ والصــــــفحة  ٢٢(املغــــــرب)؛ والصــــــفحة  ١٩

(ماليزيا)؛  ٢٩(موريتانيا)؛ والصفحة  ٢٦(الكويت)؛ والصفحة 
، الصــفحة S/PV.4357 (Resumption2)؛ (عمــان) ٣٤والصــفحة 

(ناميبيـا)؛ والصـفحة    ٨(منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصـفحة   ٦
 (جامعة الدول العربية). ١٣لصفحة (لبنان)؛ وا١٢

)١٠٥(  S/PV.4357 (الصني، اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ١٩، الصفحة
ــفحة   ٢١ ــا)؛ والصــ ــفحة   ٢٧(فرنســ ــنغافورة)؛ والصــ  ٣٣(ســ

 S/PV.4357 (Resumption(كولومبيا)؛  ٣٥صفحة (النرويج)؛ وال

 (ناميبيا). ٩الصفحة  ،(2



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

754  
 

ــراء  ــاذ اجمللـــس إجـ ــا أن   )١٠٦(اختـ ــراق وكوبـ ــثال العـ ــر ممـ . وذكـ
الواليات املتحدة مسؤولة عن عدم اختاذ اجمللـس إجـراء طـوال    

  .)١٠٧(املدة تلك
ــا    ــل الوالي ــة   وتســاءل ممث ت املتحــدة عــن مــدى مالءم

وفعالية تدخل اجمللس. وأكد أن إدانـة أحـد اجلـانبني أو فـرض     
ــع.      ــن يغــري مــن احلقيقــة علــى أرض الواق ــة ل أفكــار غــري عملي
وشدد على ضرورة أن تكف السلطة الفلسطينية عن التسـامح  
ــرائيلية     ــة اإلسـ ــف احلكومـ ــة، وأن ختفـ ــال اإلرهابيـ ــع األعمـ مـ

أعـــرب عـــن تأييـــده توصـــيات الضـــغط علـــى الفلســـطينيني، و
  .)١٠٨(ميتشل وأصر على ضرورة العمل مع كال اجلانبني

ويف بيــان إضــايف، أحــاط ممثــل إســرائيل علمــا بالنــداء     
العاجل إلجراء حوار بني اإلسرائيليني والفلسـطينيني. غـري أنـه    
أضاف أن تنفيذ التوصيات الـواردة يف تقريـر ميتشـل ال ميكـن     

وأكد أن مسؤولية التخلص مـن   أن يبدأ إال إذا توقف العنف،
اإلرهاب تقع على عـاتق الفلسـطينيني. وأضـاف أنـه ال توجـد      
ــة       ــة. وأعــرب عــن األمــل يف بداي ــة دولي ــايل حاجــة إىل آلي بالت
جديدة يف ضوء االجتماع املقبـل بـني وزيـر خارجيـة إسـرائيل      

  .  )١٠٩(ورئيس السلطة الفلسطينية
أن وأعرب ممثـل فلسـطني عـن رفضـه املنطـق القائـل بـ         

ــر ميتشــل،       ــذ تقري ــؤدي إىل تنفي ــن شــأنه أن ي ــة م ــدوء احلال ه
وشدد على أن األرجح أن يؤدي تنفيذ التوصيات إىل اهلـدوء.  

الفلســطيين املعلــن عنــه  - كمــا رأى أن االجتمــاع اإلســرائيلي
  .  )١١٠(رمبا ال يغري من الوضع شيئا

__________ 

)١٠٦(  S/PV/4357 ــفحة ، S/PV.4357 (Resumption 2)و  ٢٥، الصــ
 ، على التوايل.١٤الصفحة 

)١٠٧(  S/PV.4357 (Resumption 1) ؛ و ٣٢، الصـــفحةS/PV/4357 

(Resumption 2) على التوايل.١٥، الصفحة ، 

)١٠٨(  S/PV.4357١٦صفحة ، ال. 

)١٠٩(  S/PV.4357 (Resumption 2) ١٨ -١٦، الصفحات. 

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١١٠(

كانون األول/ديسمرب  ١٤املقرر املؤرخ   
شروع ): رفض م٤٤٣٨(اجللسة  ٢٠٠١
  قرار

كـــانون  ١٤يـــوم  )١١١(٤٤٣٨عقـــد اجمللـــس جلســـته   
كـــانون   ١٣تلبيـــة لرســـالة مؤرخـــة     ٢٠٠١األول/ديســـمرب 
ــة عــن      ٢٠٠١األول/ديســمرب  ــل مصــر بالنياب ــن ممث ــة م موجه

ــة  ــدول العربي ــة   )١١٢(جامعــة ال ، يطلــب فيهــا عقــد جلســة فوري
ــورة يف األرض    ــة اخلطـــ ــة البالغـــ ــر يف احلالـــ للمجلـــــس للنظـــ

لــة والختــاذ إجــراء يف هــذا الصــدد. وأدرجــت   الفلســطينية احملت
  تلك الرسالة يف جدول األعمال.

ويف تلك اجللسـة، وجـه الـرئيس (مـايل) االهتمـام إىل        
، يطالـــب فيـــه )١١٣(مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن تـــونس ومصـــر

اجمللــس، يف مجلــة أمــور، بــالوقف الفــوري للعنــف والعــودة إىل 
ــل أيلول/ســبتمرب    ــة قب ــدين٢٠٠٠األوضــاع القائم ــع  ، وي مجي

أعمال اإلرهاب، ويدعو اجلانبني إىل تنفيذ التوصـيات الـواردة   
يف تقرير ميتشل واستئناف مفاوضات السالم، ويشـجع مجيـع   
اجلهات املعنية بإنشاء آلية للرصد تسـاعد الطـرفني علـى تنفيـذ     

  تلك التوصيات.
وأدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء اجمللــس، وكــذلك ممثلــو     

ــل وبلجيكــا  ــة عــن االحتــاد األورويب)   إســرائيل والربازي (بالنياب
ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية وجنـــوب أفريقيـــا (بالنيابـــة عـــن 
حركــة بلــدان عــدم االحنيــاز) وكنــدا وكوبــا وماليزيــا ومصــر، 
واملراقب الدائم عن فلسـطني، ورئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة      

  الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف.

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١١١(
هـذه اجللســة، انظــر الفصــل احلـادي عشــر، اجلــزء األول، الفــرع   

 من امليثاق. ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 

)١١٢(  S/2001/1191. 

)١١٣(  S/2001/1199. 
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أسـفه للقـرار الـذي اختذتـه      وأعرب ممثل فلسطني عـن   
ــع   ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب   ١٢إســرائيل يف  بقطــع مجي

االتصاالت مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك يعين هنايـة  
عملية التفاوض وميكن أن يؤدي إىل إغراق املنطقة يف حـرب.  
ــال      ــت األعمـ ــد أدانـ ــطينية قـ ــلطة الفلسـ ــى أن السـ ــدد علـ وشـ

القــدرة علــى مكافحــة اإلرهــاب  اإلرهابيــة، ولكنــه ذكّــر بــأن  
ــاة        ــاء معانـ ــى إهنـ ــين وعلـ ــا األمـ ــدرة جهازهـ ــى قـ ــف علـ تتوقـ
الفلسطينيني. وأكـد مـع ذلـك مـن جديـد أن العنـف املرتكـب        
داخل األراضي الفلسطينية ليس من أعمـال اإلرهـاب بـل مـن     
أعمـــال املقاومـــة ضـــد احملتـــل. وأخـــريا، أشـــار إىل انتـــهاكات 

ين الـدويل، وأعـرب عـن أسـفه     إسرائيل اخلطرية للقانون اإلنسا
  .)١١٤(لعجز اجمللس عن التصرف

وركــز ممثــل إســرائيل علــى ضــرورة تعريــف اإلرهــاب   
يفعله املرء وليس باهلدف الـذي يسـعى لتحقيقـه، وشـجب      مبا

بشــدة إخفــاق الســلطة الفلســطينية وعــدم رغبتــها يف مكافحــة 
اإلرهاب. ورأى أن هذا ميثل العـائق الرئيسـي أمـام السـالم يف     

رق األوسط. وأعرب عن رفضه مشروع القـرار ألنـه غـري    الش
  .)١١٥(متوازن وغري جمد ومنقطع الصلة بالواقع

ــد للمضــي       ــى أن الســبيل الوحي وأمجــع املتكلمــون عل
ــة املفاوضـــات وتنفيـــذ        ــودة الطـــرفني إىل طاولـ ــدما هـــو عـ قـ
التوصيات الواردة يف تقرير ميتشل. غري أنـه ظهـرت خالفـات    

ان ينبغي للمجلس القيـام بـدور فعـال    يف اآلراء بشأن ما إذا ك
ــة     يف وقــف العنــف احلــايل وتقــدمي الــدعم للطــرفني بإنشــاء آلي
للرصد. وأيـد مجيـع املـتكلمني مشـروع القـرار باسـتثناء ممثلـي        
إسرائيل واململكة املتحدة والنرويج والواليات املتحدة. وأكـد  
ممثال تونس ومصر على وجه اخلصوص أن اختاذ اجمللـس لقـرار   

__________ 

)١١٤(  S/PV.4438 ٦-٣، الصفحات. 

 .٢٦-٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )١١٥(

ــر  ــات    أمـ ــتئناف مفاوضـ ــى اسـ ــرائيل علـ ــل إسـ ــروري حلمـ ضـ
  .  )١١٦(السالم

ــات.        ــز يف املناقشـ ــر للتركيـ ــورا آخـ ــن حمـ ــل األمـ ومثـ
ــأدان ــيت     فـــ ــة الـــ ــال اإلرهابيـــ ــاع األعمـــ ــون باإلمجـــ املتكلمـــ

ــتهدف ــثلني     تسـ ــن املمـ ــد مـ ــري أن العديـ ــاء. غـ ــدنيني األبريـ املـ
وجهـــــوا انتقــــادهم لسياســـــات إســــرائيل العدوانيـــــة    أيضــــا 
الــــــيت ســــــامهت يف إحــــــداث مزيــــــد  الفلســــــطينيني  ضــــــد
. وأشار ممثل االحتاد الروسي، بصـفة خاصـة،   )١١٧(التطرف من

ــيس يف مصــلحة إســرائيل      ــدمري الســلطة الفلســطينية ل إىل أن ت
ــد    ــرعي الوحيـ ــاور الشـ ــا احملـ ــدة   )١١٨(ألهنـ ــا ردده عـ ــو مـ ، وهـ

. ويف حني شـدد بعـض املـتكلمني علـى     )١١٩(متكلمني اآلخرين
على حنو عاجل بالقضـاء علـى   ضرورة قيام السلطة الفلسطينية 

، )١٢٠(العناصر اإلرهابية مبا يف ذلـك محـاس واجلهـاد اإلسـالمي    
أكد البعض اآلخـر مـن جديـد أن للفلسـطينيني حقـا مشـروعا       

__________ 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١١٦(

ــه، الصـــفحة    )١١٧( (تـــونس)؛  ٨(مصـــر)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفسـ
ــفحة  ــفحة   ١٢والصـــ ــا)؛ والصـــ ــنغالديش)؛  ١٨(أوكرانيـــ (بـــ

عب الفلسـطيين  (رئيس اللجنة املعنية مبمارسـة الشـ   ٢٦والصفحة 
(كوبا)؛ والصـفحة   ٢٨حلقوقه غري القابلة للتصرف)؛ والصفحة 

 (مجهورية إيران اإلسالمية). ٣٤(ماليزيا)؛ والصفحة  ٢٩

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(

ــفحة     )١١٩( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٨املرجــ ــا)؛ والصــ  ٢٠(كولومبيــ
ــرويج)؛ والصــفحة   ــا)؛ والصــفحة   ٢٩(الن ــا  ٣٥(ماليزي (بلجيك

 (فرنسا). ٣٦األورويب)؛ والصفحة  ة عن االحتادنياب

 ١٢(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٢٠(
 ١٦(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٤(أوكرانيا)؛ والصـفحة  

 ٣١(النــرويج)؛ والصــفحة   ١٩(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   
ويب)؛ ور(بلجيكــا نيابــة عــن االحتــاد األ  ٣٥(كنــدا)؛ والصــفحة 

 (أيرلندا). ٣٧والصفحة 
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. ودعا معظم املتكلمني كال الطـرفني  )١٢١(يف مقاومة االحتالل
  إىل وقف العنف والتحلي بضبط النفس.

ريفض وقـــال ممثـــل الواليــــات املتحـــدة إن بلـــده ســــ      
مشــروع القــرار ألنــه ال يــدين األعمــال اإلرهابيــة الفلســطينية، 
وبالتايل فهو غري متـوازن. كمـا أصـر علـى أنـه ينبغـي التركيـز        
علــى العمــل مــع الطــرفني علــى أرض الواقــع ملســاعدهتما علــى 

. وأثــار ممثــل اململكــة املتحــدة )١٢٢(إرســاء وقــف إلطــالق النــار
النـرويج أن عـدم تـوافر    ، يف حني اعترب ممثـل  )١٢٣(شواغل مماثلة

اإلمجاع يف اجمللس يشكل العقبة الرئيسية أمام اعتماد مشـروع  
  .)١٢٤(القرار

 ١٢مث طُرح مشروع القرار للتصويت. وحصل علـى    
صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد معارض (الواليات املتحدة)، 
وامتنع عضوان عن التصويت (اململكة املتحدة، النرويج)، ومل 

  ويت السليب من عضو دائم يف اجمللس.ُيعتمد بسبب التص

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ١٢املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٢( ١٣٩٧): القرار ٤٤٨٩(اجللسة 

، طلـب  ٢٠٠٢شـباط/فرباير   ٢٠رسالتني مـؤرختني  ب  
املراقـــب الـــدائم عـــن فلســـطني وممثـــل الـــيمن بوصـــفه رئـــيس  
جمموعة الدول العربية، على التوايل، عقد جلسة عاجلة جمللـس  

نظر يف احلالـة اخلطـرية يف األراضـي الفلسـطينية عقـب      األمن لل
ــدن      ــى املـ ــرائيلية علـ ــكرية اإلسـ ــارات العسـ ــدة الغـ ــاد حـ ازديـ

  .)١٢٥(الفلسطينية

__________ 

(كوبـــا)؛  ٢٨(مصـــر)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٢١(
 ان اإلسالمية).(مجهورية إير ٣٤والصفحة 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

)١٢٥(  S/2002/182 و S/2002/184.على التوايل ، 

ــة    ــودة يف ٤٤٧٤ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢١، املعقـ شـ
، اســتجابة هلــذين الطلــبني، أدرج اجمللــس الرســالتني يف ٢٠٠٢

ىل إحاطـة  جدول أعماله. وخالل تلك اجلسة، استمع اجمللس إ
إعالمية مقدمة مـن األمـني العـام عـن احلالـة، وبعـد ذلـك أدىل        
ــس.       ــا للمجل ــان بوصــفه رئيس ــس (املكســيك) ببي ــيس اجملل رئ
ووجهــت الــدعوة إىل ممثلــي إســرائيل والــيمن واملراقــب الــدائم 

  عن فلسطني للمشاركة ولكنهم مل يدلوا ببيانات.
ووجــه رئــيس اجمللــس االهتمــام إىل أربــع رســائل مــن     

ــرائيلمم ــا تفاصـــيل بعـــض اهلجمـــات  )١٢٦(ثـــل إسـ ، يـــذكر فيهـ
ــرائيليني، وحيّمـــ     ــى اإلسـ ــواريخ علـ ــالق الصـ ــة وإطـ ل اإلرهابيـ

ــرد عليهــا. مث أشــار إىل     الســلطة الفلســطينية مســؤولية عــدم ال
، فيمـا يتعلـق   )١٢٧(أربع رسائل من املراقب الدائم عـن فلسـطني  

ب بسياسات إسرائيل غري القانونية وما ترتكبه من جـرائم حـر  
ــد الفلســـطينيني، مبـــا فيهـــا عمليـــات احلصـــار، وأنشـــطة        ضـ
االســــتيطان، وأعمـــــال القتـــــل بـــــدون إجـــــراءات قانونيـــــة،  
ــدن     ــكري للمـ ــزو العسـ ــوة، والغـ ــوائي للقـ ــتخدام العشـ واالسـ

  الفلسطينية، واإلدالء ببيانات استفزازية.
ــام أن ال    ــني العــ ــظ األمــ ــروالحــ ــرائيليصــ -اع اإلســ

حـرب كاملـة، ورأى مـن     الفلسطيين ينذر خبطر االنـزالق حنـو  
الضــروري اآلن جتــاوز املناقشــة الــيت تركــز علــى كيفيــة تنفيــذ  
خطة تينت لوقـف إطـالق النـار وتقريـر ميتشـل. وأكـد جمـددا        
ضــرورة معاجلــة القضــايا األمنيــة جنبــا إىل جنــب مــع القضــايا   
السياسية كاألرض واحلرمان االقتصادي واالجتمـاعي. وأكـد   

ادلـة بـني اجلـانبني جيعـل مـن وجـود       كذلك أن انعدام الثقة املتب

__________ 

)١٢٦(  S/2002/155 و ،S/2002/164،  وS/2002/174،  وS/2002/185 .
 ٢٠و  ١٩و ١١و  ٨الرســـــــائل مؤرخـــــــة  كانـــــــت هـــــــذهو

 ، على التوايل.٢٠٠٢شباط/فرباير 

)١٢٧(  S/2002/142و ،S/2002/146و ،S/2002/165و ،S/2002/175 .
شـباط/فرباير   ١٥و  ١٣و  ٥و ١الرسـائل مؤرخـة    كانت هذهو

 ، على التوايل.٢٠٠٢



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843b 757 
 

طــرف ثالــث أمــرا أساســيا، وأشــار إىل أنــه طلــب إىل منســقه   
اخلاص لعملية سالم الشـرق األوسـط تكثيـف املشـاورات مـع      

ــة  ــة )١٢٨(الطــرفني، وأعضــاء اجملموعــة الرباعي ، واجلهــات الفاعل
  .  )١٢٩(على الصعيدين اإلقليمي والدويل

ــد ا     لعمــل الــذي  مث قــال رئــيس اجمللــس إن اجمللــس يؤي
ــه األمــني العــام وآراءه. وأعلــن أن أعضــاء اجمللــس قــد     يقــوم ب
اتفقوا علـى إجـراء مشـاورات دوريـة بشـأن احلالـة يف الشـرق        
األوسط، استنادا إىل املعلومات اليت قدمتها األمانة العامـة وأن  

  .)١٣٠(اجمللس سيعقد مناقشة عامة يف وقت قريب
 باط/شـــ ٢٧و ٢٦، املعقـــودة يف ٤٤٧٨ويف اجللســـة   
ــر  ــارته إىل أن    ٢٠٠٢فربايـ ــيك) بإشـ ــرئيس (املكسـ ــر الـ ، ذكّـ

اجمللس سيعقد مناقشة علـى أسـاس بيـان األمـني العـام ويقتـرح       
مبـــادرات جديـــدة. وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء اجمللـــس،      
وكذلك ممثلو األرجنتني واألردن وإسبانيا وأستراليا وإسـرائيل  

ــا وباكســتان والربازيــل وبــنغالديش وت  ــا وتــونس وأوكراني ركي
واجلزائر ومجهورية إيران اإلسالمية وجنوب أفريقيا والسودان 
وشـــيلي والعـــراق وكنـــدا وكوبـــا وماليزيـــا ومصـــر واملغـــرب  
واململكـة العربيـة السـعودية واهلنـد واليابـان والـيمن، واملراقـب        

فلســـطني، ورئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب لالـــدائم 
  .  )١٣١(لتصرفالفلسطيين حلقوقه غري القابلة ل

ووصـــف ممثـــل فلســـطني تكثيـــف احلملـــة العســـكرية   
، وال سيما إقامـة منـاطق   ٢٠٠٠اإلسرائيلية منذ أيلول/سبتمرب 

ــدس        ــاء جــدار لفصــل الق ــدن الفلســطينية وبن ــة حــول امل عازل
الشرقية عن الغربيـة. وأكـد تأييـده لتحليـل احلالـة الـذي قدمـه        

__________ 

الحتـاد األورويب  ألف من الواليات املتحدة واالحتـاد الروسـي وا  تت  )١٢٨(
 واألمم املتحدة.

)١٢٩(  S/PV.4474 ٤-٣، الصفحتان. 

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٠(

 مان للمشاركة لكنه مل يدل ببيان.دعي ممثل ع  )١٣١(

الم مدريــد تنفيــذ اتفــاقي ســضــرورة األمــني العــام، وأشــار إىل 
  .)١٣٢(وأوسلو وحث اجمللس على القيام بإجراء للرد

ــا       ــا زال ملتزمـ ــده مـ ــرائيل إىل أن بلـ ــل إسـ ــار ممثـ وأشـ
بالتسوية السلمية استنادا إىل مفاوضات مباشرة وجهـا لوجـه.   
غــري أنــه أعــرب عــن أســفه ألن التــزام بلــده بالســالم قوبــل         
 باإلرهاب وحث اجمللس على توقيع الضغط علـى الفلسـطينيني  

  .  )١٣٣(لكي يتخلوا عن اإلرهاب
وخــالل املناقشــة، كــان هنــاك اتفــاق باإلمجــاع علــى      

ضرورة وقف العنف من كال اجلانبني وعلى أن احلاجـة ماسـة   
للعودة إىل عملية السـالم. ثانيـا، أعـرب معظـم املـتكلمني عـن       
ــدم       ــى ضــرورة إحــراز تق ــاقهم عل ــام واتف ــدهم لألمــني الع تأيي

واألمنية واالقتصادية. ثالثـا، كـان    فوري على اجلبهة السياسية
مثة توافق يف اآلراء على أن الطرفني حباجـة إىل مسـاعدة دوليـة    
مــن أجــل بلــوغ هــذه األهــداف، وأن مجيــع اجلهــات الدوليــة   
ــأة       ــة املنش ــة الرباعي ــك اجملموع ــا يف ذل ــة ذات الصــلة، مب الفاعل
حديثا، فضال عن اجلهات الفاعلـة اإلقليميـة، هلـا دور تضـطلع     

وقوبل اقتراح جديـد، تقـدم بـه األمـري عبـد اهللا، ويل عهـد       به. 
اململكـة العربيـة السـعودية، مـن أجـل حتقيـق سـالم شـامل بـني          

ــراري اجمللــس      ٢٤٢إســرائيل وجرياهنــا العــرب علــى أســاس ق
ــالم،  ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ــل السـ ــدأ األرض مقابـ ) ومبـ

بترحيب واسع النطاق من املتكلمني. وأيد املتكلمون إىل حـد  
بري فكــرة احلــل القــائم علــى وجــود دولــتني، دولــة إســرائيل  كــ

ودولــة فلســطينية تتمتــع مبقومــات البقــاء، تعيشــان جنبــا إىل       
  جنب يف سالم وأمن وداخل حدود معترف هبا دوليا.

وأكد معظم املتكلمني أيضـا مـن جديـد ضـرورة قيـام        
ــيات ميتشـــل وتفامهـــات تينـــت،     ــذ توصـ ــرفني بتنفيـ كـــال الطـ

ــراء  ــا إج ــثريون      واختاذمه ــف، وشــجب الك ــاء العن ــاجال إلهن ع
__________ 

)١٣٢(  S/PV.4478 ٥-٣، الصفحات. 

 .٢٩-٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٣(
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يس الســلطة الفلســطينية، ئــسياســة إســرائيل املتمثلــة يف عــزل ر
  ياسر عرفات.

ودعـــا مجيـــع املـــتكلمني تقريبـــا إىل أن يتخـــذ اجمللـــس   
 ثــارإجــراء مــا للوفــاء مبســؤوليته يف صــون الســالم واألمــن. وأ  

لرصـد   فكرة إيفاد بعثة تابعـة لألمـم املتحـدة    جمددا ممثل ماليزيا
احلالة والتخفيف من حدة التوتر وصون السـالم واألمـن علـى    

. وردد ذلــك كــثري مــن املــتكلمني اآلخــرين،  )١٣٤(أرض الواقــع
الذين أضافوا أن البعثة ينبغـي أن تكلـف أيضـا حبمايـة املـدنيني      

. وأشار ممثل املكسـيك إىل أن األمـم املتحـدة    )١٣٥(الفلسطينيني
ــاء    ــات لبنـ ــا أن تستكشـــف آليـ ــن أيضـ ــزز  ميكـ ــة، وأن تعـ الثقـ

. وقال ممثـل الواليـات املتحـدة إن بلـده     )١٣٦(األنشطة اإلنسانية
ملتزم مبساعدة الطرفني على املضي قـدما لألمـام، ولكـن اختـاذ     

  .)١٣٧(اجمللس إجراء يف الوقت احلايل لن يكون مفيدا
 آذار/ ١٢، املعقـــــــودة يف )١٣٨(٤٤٨٨ويف اجللســـــــة   
ميـــة قـــدمها ، اســـتمع اجمللـــس إىل إحاطـــة إعال٢٠٠٢مـــارس 

األمني العام. وأشار إىل أن احلالة يف املنطقـة هـي األسـوأ علـى     
ســنوات، وحــث الفلســطينيني علــى وقــف مجيــع       ١٠مــدى 

ؤذي قضـيتهم بإضـعاف الـدعم الـدويل     تأعمال اإلرهاب ألهنا 
هلم. ودعا إسرائيل إىل إهناء االحتالل غـري املشـروع، والكـف    

ــاالت و   ــة واالغتيـ ــاطق املدنيـ ــن قصـــف املنـ ــومي عـ اإلذالل اليـ

__________ 

)١٣٤(  S/PV.4478 (Resumption 1) ٣، الصفحة. 

)١٣٥(  S/PV.4478 ــفحة ــفحة   ٧، الصـــــ ــيوس)؛ والصـــــ  ٣٥(موريشـــــ
 S/PV.4478 (Resumption (املغـرب)؛  ٤٥(اجلزائـر)؛ والصـفحة   

ــران اإلســالمية)؛ والصــفحة    ١٠، الصــفحة (1 ــة إي  ٢٠(مجهوري
 (العراق). ١٤(اليمن)؛ والصفحة 

)١٣٦(  S/PV.4478 (Resumption 1) ٢٥، الصفحة. 

)١٣٧(  S/PV.4478 ١٥ -١٣، الصفحات. 

فلســطني يف لراقــب الــدائم  شــارك كــل مــن ممثــل إســرائيل وامل      )١٣٨(
 اجللسة.

للفلســطينيني. كمــا رحــب مببــادرة اململكــة العربيــة الســعودية   
  .)١٣٩(للسالم

آذار/مــــارس  ١٢، املعقــــودة يف ٤٤٨٩ويف اجللســــة   
ت اجمللس على مشروع قرار مقدم من الواليـات  ، صّو٢٠٠٢
ــة املشــروع . واعُتمــد )١٤٠(املتحــدة صــوتا، وامتنــاع  ١٤بأغلبي

ــة    ــة الســورية)،   عضــو واحــد عــن التصــويت (اجلمهوري العربي
)، الــذي قــام فيــه اجمللــس، يف  ٢٠٠٢( ١٣٩٧بوصــفه القــرار 

  مجلة أمور، مبا يلي:
أكد الرؤية اليت تتـوخى منطقـة تعـيش فيهـا دولتـان، إسـرائيل         

وفلسطني، جنبا إىل جنب ضمن حدود آمنة ومعترف هبا، وشدد علـى  
 ضــرورة أن تكفــل مجيــع األطــراف املعنيــة ســالمة املــدنيني، ورحــب       
بــاجلهود الدبلوماســية للواليــات املتحــدة األمريكيــة، واالحتــاد الروســي، 
واالحتــاد األورويب، واملنســق اخلــاص لألمــم املتحــدة، الراميــة إىل حتقيــق  

  سالم يف الشرق األوسط؛

طالــب بــالوقف الفــوري جلميــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك     
  مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري؛

ا اجلانبني اإلسـرائيلي والفلسـطيين وقادهتمـا إىل التعـاون يف     دع  
تنفيــذ خطــة عمــل تنــت وتوصــيات تقريــر ميتشــل هبــدف اســـتئناف         

  املفاوضات بشأن التوصل إىل تسوية سياسية؛
ــام واجلهــات األخــرى         ــده جلهــود األمــني الع أعــرب عــن تأيي

الراميـــة إىل مســـاعدة الطـــرفني علـــى وقـــف العنـــف واســـتئناف عمليـــة 
  سالم؛ وقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.ال

ــة الســورية إن مشــروع       ــة العربي ــل اجلمهوري ــال ممث وق
القــــرار ضــــعيف ألنــــه مل يتنــــاول االحــــتالل اإلســــرائيلي،      

ــرارات      ومل ــتنادا إىل ق ــلمية اس ــة الس ــتئناف العملي ــب باس يطال

__________ 

)١٣٩(  S/PV.4488 ٤-٢، الصفحات. 

)١٤٠(  S/2002/259. 
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اجمللــس الســابقة. كمــا أنــه مل يطالــب إســرائيل بتنفيــذ مبــدأ        
  .  )١٤١(الم، واحترام اتفاقية جنيف الرابعةاألرض يف مقابل الس

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٣٠املقرر املؤرخ    
  )٢٠٠٢( ١٤٠٢): القرار ٤٥٠٣(اجللسة 

 ٣٠و ٢٩للمجلـــس يـــومي  ٤٥٠٣ُعقـــدت اجللســـة   
تلبية للطلب الوارد يف رسـالتني مـؤرختني    ٢٠٠٢آذار/مارس 

مــوجهتني مــن ممثــل األردن بصــفته     ٢٠٠٢آذار/مــارس  ٢٩
عـة الـدول العربيـة ومـن ممثـل قطـر بصـفتها رئيسـا         رئيسا جملمو

، للنظـر يف احلالـة اخلطـرية جـدا يف     )١٤٢(ملؤمتر القمـة اإلسـالمي  
األراضـــي الفلســـطينية احملتلـــة. وأدرج اجمللـــس الرســـالتني يف     

  جدول أعماله.
ووجــه رئــيس اجمللــس (النــرويج) االهتمــام إىل رســالة    
لــدائم موجهــة مــن املراقــب ا ٢٠٠٢آدار/مــارس  ٢٩مؤرخــة 

، يندد فيها باالعتداء علـى جممـع رئـيس السـلطة     )١٤٣(فلسطنيل
ــدن     ــكري للمــ ــزو العســ ــات، والغــ ــر عرفــ ــطينية، ياســ الفلســ
الفلسطينية األخرى، ويدعو اجمللس إىل القيام بإجراء. وخـالل  
ــو      ــس، وكــذلك ممثل ــع أعضــاء اجملل ــات مجي اجللســة، أدىل ببيان

ــاد األورو   ــن االحتـ ــة عـ ــبانيا (بالنيابـ ــرائيل األردن وإسـ يب) وإسـ
وباكستان وتركيا وتونس واجلزائر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة    
ــا    ومجهوريــة إيــران اإلســالمية وجيبــويت والعــراق وقطــر وكوب
ومصر واملغـرب واململكـة العربيـة السـعودية واهلنـد، واملراقـب       

  الدائم لفلسطني واألمني العام.
ــد مجيــ       ــب بتأيي ــه بالترحي ــام بيان ع واســتهل األمــني الع

، خـالل مـؤمتر قمـة    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٨القادة العـرب يف  
اجلامعــة العربيــة يف بــريوت، مببــادرة الســالم الــيت طرحهــا ويل   
عهــد اململكــة العربيــة الســعودية. كمــا أثــىن علــى قــرار اجمللــس 

__________ 

)١٤١(  S/PV.4489 ٣-٢، الصفحتان. 

)١٤٢(  S/2002/331  وS/2002/329.على التوايل ، 

)١٤٣(  S/2002/330. 

) باعتبــاره قــرارا هامــا عــن الشــرق األوســط. ٢٠٠٢( ١٣٩٧
لـة يف دولـتني   وأضاف أن الطرفني ميكنـهما حتقيـق الرؤيـة املتمث   

من خالل تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر ميتشـل، وحـث       
  .  )١٤٤(اجمللس على النظر يف كيفية تنفيذ القرار

ــلطة الفلســطينية أدانــت         ــل فلســطني إن الس ــال ممث وق
العمــل اإلرهــايب األخــري يف نتانيــا وأقــر بــأن اإلرهــاب ال خيــدم 

ــد      ــات ق ــر عرف ــار إىل أن ياس ــن القضــية الفلســطينية. وأش أعل
ــار اإلســرائيلي   ــذ وقــف إطــالق الن الفلســطيين -اســتعداده لتنفي

وخطة تنت األمنيـة. كمـا دعـا اجمللـس إىل املطالبـة بانسـحاب       
ــدن الفلســطينية، وأشــار إىل نــص      ــن امل ــوات اإلســرائيلية م الق

الفلسـطينية   ةجرى تعميمه على أعضاء اجمللس مـن بعثـة املراقبـ   
  .)١٤٥(يف هذا الصدد

بأن بلده قد اختذ خطوات واضـحة   ورّد ممثل إسرائيل  
لتنفيــذ تقريــر ميتشــل وقبــل اقتراحــا توفيقيــا قدمــه املبعــوث        
اخلــاص لألمــم املتحــدة، أنتــوين زيــين، لتنفيــذ خطــة تينــت.        
وأعــــرب عــــن أســــفه الســــتمرار الفلســــطينيني يف اســــتخدام 
ــى مواصــلة        ــده عل ــزم بل ــرب عــن ع ــة وأع ــاليب اإلرهابي األس

  .  )١٤٦(األراضي الفلسطينيةاجتثاث الشبكات اإلرهابية يف 
ودعا مجيـع أعضـاء اجمللـس تقريبـا إىل اإلهنـاء الفـوري         

). ٢٠٠٢( ١٣٩٧للعنف وأكدوا جمددا ضرورة تنفيذ القـرار  
كما أيدوا اجلهـود املبذولـة لتحقيـق اسـتئناف املفاوضـات مـن       

ا إىل وقــف إطــالق وجانــب مبعــوث الواليــات املتحــدة، ودعــ 
ل. وقـال ممثـل إسـبانيا إنـه مـا      النار وتنفيذ خطيت تينـت وميتشـ  

زال مقتنعا بأن آلية للرصد من طـرف ثالـث ميكـن أن تسـاعد     
  .  )١٤٧(الطرفني وأكد استعداد االحتاد األورويب للمشاركة

__________ 

)١٤٤(  S/PV.4503 ٣، الصفحة. 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٥(

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٦(

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(
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ــادرة الســالم       ــدهم ملب وأكــد املتكلمــون باإلمجــاع تأيي
العربية وأكدوا جمـددا أنـه ال ينبغـي املسـاس بـالرئيس عرفـات.       

ملتحـدة أن اإلرهـاب قـد أدى إىل احلالـة     وأكد ممثل الواليـات ا 
اخلطرية الراهنة، ولكنه نبه إسـرائيل إىل النظـر مليـا يف عواقـب     

  .)١٤٨(محلتها العسكرية
ــال      ــورية إن أفعـ ــة السـ ــة العربيـ ــال ممثـــل اجلمهوريـ وقـ

إســرائيل هــي الســبب الرئيســي يف االضــطراب احلــايل، ودعــا    
املـتكلمني   . وردد هـذا الـرأي كـثري مـن    )١٤٩(اجمللس إىل إدانتـها 

ــهم يف أن يطلــب اجمللــس إىل      ــوا عــن أمل ــذين أعرب اآلخــرين ال
ــن       ــنفس وأن تنســحب م ــارس ضــبط ال ــدا أن مت إســرائيل حتدي

  .)١٥٠(مجيع األراض الفلسطينية
وقام اجمللس بعد ذلك بالتصـويت علـى مشـروع قـرار       

صـوتا (مل تشـارك    ١٤. واعُتمد بأغلبية )١٥١(مقدم من النرويج
ســـورية يف التصـــويت ) بوصـــفه القـــرار اجلمهوريـــة العربيـــة ال

ــور،    ٢٠٠٢( ١٤٠٢ ــة أمـ ــس، يف مجلـ ــه اجمللـ ــام فيـ ــذي قـ ) الـ
  يلي:  مبا

أعرب عن قلقه إزاء اهلجمات االنتحارية الـيت وقعـت مـؤخرا      
يف إســرائيل واهلجــوم العســكري الــذي شــن علــى مقــر رئــيس الســلطة   

) ٢٠٠٢( ١٣٩٧الفلسطينية؛ وأكد من جديـد طلبـه الـوارد يف القـرار     
  بوقف مجيع أعمال العنف على الفور؛

__________ 

 .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٨(

 .٢٤-٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٩(

ــفحة    )١٥٠( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ٢٦املرجـــ ــر)؛ والصـــ  ٢٧(اجلزائـــ
؛ والصــفحة (مصــر) ٢٨(اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة)؛ والصــفحة 

 ٣٤(األردن)؛ والصــفحة  ٣٣(قطــر، جيبــويت)؛ والصــفحة   ٣٠
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصـفحة   ٣٦(العراق)؛ والصفحة 

وبـا،  (ك ٤٣(املغـرب)؛ والصـفحة    ٤٠(تونس)؛ والصـفحة   ٣٩
 اململكة العربية السعودية).

)١٥١(  S/2002/333. 

دعــا الطـــرفني إىل أن ُيقــِدما فـــورا علـــى تنفيــذ وقـــف فعلـــي      
  إلطالق النار؛

دعا إىل انسحاب القـوات اإلسـرائيلية مـن املـدن الفلسـطينية،        
مبا فيها رام اهللا؛ ودعـا الطـرفني إىل أن يتعاونـا تعاونـا تامـا مـع املبعـوث        

ذ خطـة عمـل تينـت األمنيـة كخطـوة      اخلاص أنتوين زيين، وغـريه، لتنفيـ  
ــواردة يف تقريــر ميتشــل هبــدف اســتئناف     أوىل حنــو تنفيــذ التوصــيات ال

  .التفاوض على تسوية سلمية
وبـــالرغم مـــن ترحيـــب ممثـــل إســـرائيل باإلشـــارة إىل    

ــه رأى أن القــرار يطلــب إىل بلــده     خطــيت تينــت وميتشــل، فإن
 االنســـحاب دون أن يطلـــب إىل الســـلطة الفلســـطينية أيضـــا    

. وأوضـح ممثـل اجلمهوريـة العربيـة     )١٥٢(القضاء علـى اإلرهـاب  
السورية أن بلده مل يصّوت ألن مشروع القرار مل يأخـذ بعـني   

 ٢٨االعتبار النتائج اليت متخضت عنها قمة اجلامعـة العربيـة يف   
، وألن بلده سـبق أن امتنـع عـن التصـويت     ٢٠٠٢آذار/مارس 
  .)١٥٣()٢٠٠٢( ١٣٩٧على القرار 

(اجللسة  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤رخ املقرر املؤ  
  )٢٠٠٢( ١٤٠٣): القرار ٤٥٠٦

 ٣يــومي )١٥٥( ،)١٥٤(للمجلــس ٤٥٠٦عقــدت اجللســة   
، تلبيـــــة لطلـــــب وارد يف رســـــالة ٢٠٠٢نيســـــان/أبريل  ٤ و

ــة  ــان/أبريل  ١مؤرخـ ــونس    ٢٠٠٢نيسـ ــل تـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ
__________ 

)١٥٢(  S/PV.4503 ٤٥، الصفحة. 

 .٤٦لصفحة ااملرجع نفسه،   )١٥٣(

ــا كجلســتني   ٤٥٠٥و ٤٥٠٤يف اجللســتني   )١٥٤( ــودتني كلتيهم ، املعق
ــتني يف  ــان/أبريل  ٢خاصـ ــاء اجمللـــس  ٢٠٠٢نيسـ ــرى أعضـ ، أجـ

قب الدائم لفلسطني، علـى  مناقشات بناءة مع ممثل إسرائيل واملرا
 التوايل.

يف هـذه اجللسـة،   الـيت دارت  للمزيد من املعلومـات عـن املناقشـة      )١٥٥(
حلادي عشر، اجلزء األول، الفرع بـاء، فيمـا يتعلـق    انظر الفصل ا

فيمـا يتعلـق   ، يثـاق؛ واجلـزء الثالـث، الفـرع بـاء     مـن امل  ٣٩باملادة 
 .٥١رع باء، فيما يتعلق باملادة ؛ واجلزء التاسع، الف٤١باملادة 
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ــة    ــدول العربي ــة عــن جمموعــة ال ويف رســالة مؤرخــة   )١٥٦(بالنياب
ــا    ٢٠٠٢نيســـان/أبريل  ٢ ــة مـــن ممثـــل جنـــوب أفريقيـ موجهـ

، )١٥٧(بوصفه رئيسا ملكتب تنسيق حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز    
للنظر يف احلالة احلرجة يف األراضي الفلسطينية احملتلـة. وأدرج  

  اجمللس الرسالتني يف جدول األعمال.
وأدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء اجمللــس، وكــذلك ممثلــو     

ــرائيل   ــبانيا وإسـ ــتني واألردن وإسـ ــة  األرجنـ ــارات العربيـ واإلمـ
املتحدة وإندونيسيا وأوكرانيـا وباكسـتان والبحـرين والربازيـل     
وبـــنغالديش وبوتـــان وتركيـــا وتـــونس واجلزائـــر واجلماهرييـــة 
ــا      ــة ترتاني ــران اإلســالمية ومجهوري ــة إي ــة ومجهوري ــة الليبي العربي
ــيلي      ــودان وشــ ــويت والســ ــا وجيبــ ــوب أفريقيــ ــدة وجنــ املتحــ

نــدا وكوبــا وكوســتاريكا وعمــان وقــربص وقطــر وك والعــراق
والكويــت ولبنــان وماليزيــا ومصــر واملغــرب واململكــة العربيــة  
ــان      ــد واليابـ ــدا واهلنـ ــا ونيوزيلنـ ــا وناميبيـ ــعودية وموريتانيـ السـ
والــيمن، واألمــني العــام، واملراقــب الــدائم لفلســطني، ورئــيس   
اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة       

  للتصرف.
ــ   ــدة علـــــى رفـــــض   واعتـــ ــل فلســـــطني بشـــ رض ممثـــ
النار، واستمرارها يف قتـل الفلسـطينيني،    قوقف إطال إسرائيل

وإعادة احتالهلا لبعض املدن الفلسطينية، وعدم رفعها احلصـار  
علــى مقــر الــرئيس عرفــات. وأشــار إىل مشــروع قــرار أعدتــه   

 ١٤٠٢اجملموعـــة العربيـــة للمطالبـــة بالتنفيـــذ الفـــوري للقـــرار 
اجمللــــس إىل اعتمــــاده. كمــــا قــــال إن مــــن  ) ودعــــا ٢٠٠٢(

املستصــوب وجــود طــرف ثالــث دويل ملســاعدة اجلــانبني علــى 
  .)١٥٨(تنفيذ القرار

__________ 

)١٥٦(  S/2002/336. 

)١٥٧(  S/2002/342. 

)١٥٨(  S/PV.4506 ٦-٣، الصفحات. 

ــده        ــدمها بل ــيت ق ــازالت ال ــأن التن ــل إســرائيل ب ورد ممث
قوبلــــت مبزيــــد مــــن الــــتفجريات االنتحاريــــة الفلســــطينية يف 
 إسرائيل. وقال إنه بالرغم من اعتراف بلده بالعناصـر اإلجيابيـة  

 )٢٠٠٢( ١٤٠٢ ) و٢٠٠٢( ١٣٩٧يف القـــــــــــــــــــــــرارين 
ــيت ــار ســـوى       وخطـ ــه خيـ ــن أمامـ ــم يكـ ــت، فلـ ــل وتينـ ميتشـ
فـوري إلطـالق   الوقـف  الالدفاع عن النفس. ودعا إىل  ممارسة

ــار وحــث اجمللــس علــى اختــاذ قــرار يــدعو الفلســطينيني إىل     الن
ــا لطلــب       ــده جيــري تقييم ــال إن بل ــا ق ــتفجريات. كم وقــف ال

ــدة ســـحب   ــات املتحـ ــدن   الواليـ ــن املـ ــرائيلية مـ ــوات اإلسـ القـ
  .  )١٥٩(الفلسطينية
إىل تنفيـــذ  علـــى الـــدعوة معظـــم املـــتكلمني   أمجـــعو  

)؛ ودعـــــــوا ٢٠٠٢( ١٤٠٢ ) و٢٠٠٢( ١٣٩٧القـــــــرارين 
ــى      إىل ــوا علـــ ــور؛ وحثـــ ــى الفـــ ــار علـــ ــالق النـــ وقـــــف إطـــ

ــة كشـــرط    ســـحب ــرائيلية مـــن األراضـــي احملتلـ القـــوات اإلسـ
ــة الت     مســبق ــادة حري ــوا ضــرورة إع ــرئيس  للســالم وبين ــل لل نق

عرفـــات، ودعـــوا إىل تعـــاون الطـــرفني مـــع املبعـــوث اخلـــاص   
 بوضـوح املتحدة. وأعرب عدد مـن املـتكلمني أيضـا     والياتلل

. )١٦٠(عــن دعمهــم للمبــادرات األخــرية للمجموعــة الرباعيــة     
ــدم القــرار       ــده ق ــات املتحــدة أن بل ــل الوالي ــد ممث  ١٣٩٧وأك

لعمــل مســتمر يف ا ه) ويؤيــد القــرارات األخــرى، وأنــ ٢٠٠٢(
  .)١٦١(مع الطرفني على تنفيذها

__________ 

)١٥٩(  S/PV.4506 و  ٨-٦، الصــفحاتS/PV.4506 (Resumption 2) ،
 .٢الصفحة 

)١٦٠(  S/PV.4506 ــا)؛ والصــفحة   ١٠، الصــفحة (إســبانيا  ١٣(أوكراني
(اإلمـارات العربيـة    ٢٨بالنيابة عن االحتاد األورويب)؛ والصـفحة  

 ٩، الصــــــفحة S/PV.4506 (Resumption 1)املتحــــــدة)؛ 
(أيرلنـدا)؛   ٣٦(قربص)؛ والصـفحة   ٢٧(بنغالديش)؛ والصفحة 

(ســنغافورة)؛  ٣٨(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٣٧والصــفحة 
(املكسـيك)، والصـفحة    ٤٨(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٤٣والصفحة 

 ٦، الصفحة S/PV.4506 (Resumption 2)(االحتاد الروسي)؛  ٥١
 (األمني العام).

)١٦١(  S/PV.4506 (Resumption 1) ٤٠، الصفحة. 
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إضافة إىل ذلـك، أعـرب عـدة مـتكلمني عـن تأييـدهم         
حتديــدا إلنشــاء آليــة للرصــد مــن طــرف ثالــث ملراقبــة وضــمان 

ــني الطــرفني   ــات ب ــذ االتفاق . وجــدد كــثريون غريهــم  )١٦٢(تنفي
ــة      ــوة دولي ــراقبني أو ق ــة مــن امل ــوة دولي ــدعوة لفكــرة إيفــاد ق ال

اف على االنسحاب اإلسـرائيلي،  حلفظ السالم من أجل اإلشر
. واقتـرح  )١٦٣(والفصل بني الطرفني، وتقـدمي احلمايـة للمـدنيني   

ممثل جنوب أفريقيـا أن يقـوم اجمللـس بزيـارة املنطقـة للحصـول       
ــع     ــى أرض الواق ــاع مباشــر عــن األحــداث عل ــى انطب ، )١٦٤(عل

. وأخريا، )١٦٥(وردد ذلك ممثلو ماليزيا وبنغالديش والكامريون
اجمللـس،   قـوم ك خطـوة أخـرى بـاقتراح أن ي   مضى ممثل املكسي

مبجرد إقـرار وقـف إطـالق النـار واسـتئناف احلـوار السياسـي،        
ومجـع   يف تنفيذ بـرامج نـزع السـالح   بالنظر مجلة أمور،  ضمن

والتحقـق   األسلحة اليت حصـلت عليهـا مجاعـات غـري قانونيـة،     
 من الترتيبات األمنية، واعتماد تدابري لبناء الثقة، وإقامة منـاطق 

__________ 

)١٦٢(  S/PV.4506 (إسـبانيا)؛   ١٣الصـفحة  (أوكرانيا)؛ و ١٠، الصفحة
(الربازيـــل)؛  ٣٣(جنـــوب أفريقيـــا)؛ والصـــفحة  ٢٢والصـــفحة 

S/PV.4506 (Resumption 1) ٩(ناميبيا)؛ والصـفحة   ٧، الصفحة 
 ١٧(إندونيســــيا)؛ والصـــــفحة   ١٠(بــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  

(قــربص)؛  ٢٧(نيوزيلنــدا)؛ والصــفحة  ٢٦(عمــان)؛ والصــفحة 
S/PV.4506 (Resumption 2)(األمني العام). ٧ة ، الصفح 

)١٦٣(  S/PV.4506 ــفحة ــفحة   ٩، الصـ ــونس)؛ والصـ ــبانيا)؛  ١٣(تـ (إسـ
(اململكــــة العربيــــة   ٢٤(الــــيمن)؛ والصــــفحة   ١٧والصــــفحة 

 (الربازيــل)؛ ٣٣(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٣١الســعودية)؛ الصــفحة 
S/PV.4506 (Resumption 1)  ٤(كوبـا)؛ والصـفحة    ٣، الصـفحة 

(بــنغالديش)؛  ٩يــت)؛ والصــفحة (الكو ٥(األردن)؛ والصــفحة 
(املغرب)؛ والصـفحة   ١١(إندونيسيا)؛ والصفحة  ١٠والصفحة 

 ٢٦(الســــودان)؛ والصــــفحة  ٢٠(البحــــرين)؛ والصــــفحة  ١٩
(لبنـــان)؛  ٢٩(نيوزيلنـــدا)؛ والصـــفحة  ٢٦(قطـــر)؛ والصـــفحة 

ــة      ٣٢والصــفحة  ــوق الثابت ــة مبمارســة احلق ــة املعني ــيس اللجن (رئ
 ٤٧(فرنســا)؛ والصــفحة   ٤٢حة للشــعب الفلســطيين)؛ والصــف 

 (غينيا). ٩٠(موريشيوس)، والصفحة 

)١٦٤(  S/PV.4506 ٢١، الصفحة. 

 S/PV.4506 (Resumption(ماليزيا)؛  ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٥(

 (الكامريون). ٣٥ديش)؛ والصفحة (بنغال ٧الصفحة  ،)1

ــذ       ــن تنفي ــع م ــق يف املوق ــها، والتحق ــف ومحايت ــن العن ــة م خالي
  .)١٦٦(أحكام القانون اإلنساين الدويل

ــرار     ــروع قــ ــى مشــ ــّوت اجمللــــس علــ ، ومت )١٦٧(مث صــ
)، الــذي قــام فيــه   ٢٠٠٢( ١٤٠٣باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

  اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:
  ) دون إبطاء؛٢٠٠٢( ١٤٠٢طالب بتنفيذ القرار   
رحــب بإيفــاد وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة يف مهمــة إىل   

املنطقــة، وبــاجلهود الــيت تبــذهلا جهــات أخــرى، وال ســيما املبعوثــون        
اخلاصون املوفدون من قبل الواليات املتحدة واالحتاد الروسـي واالحتـاد   
األورويب، واملنسق اخلاص لألمم املتحدة، من أجل إحالل سالم شـامل  

الشرق األوسط؛ وطلب إىل األمني العام متابعة احلالـة  وعادل ودائم يف 
  وإبقاء اجمللس على علم هبا.

(اجللســة  ٢٠٠٢نيســان/أبريل  ١٠املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٥١١

ــة اجمللـــس  ُع   ــومي  )١٦٩(، )١٦٨(٤٥١٠قـــدت جلسـ  ٨يـ
اســتجابة للطلــب الــوارد يف رســالة   ٢٠٠٢نيســان/أبريل  ٩ و

ــة  ــان/أبريل  ٦مؤرخـ ــونس    ٢٠٠٢نيسـ ــل تـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ
، للنظـر يف األعمـال   )١٧٠(بصفته رئيسـا جملموعـة الـدول العربيـة    

ــة يف خميمــات الالجــئني يف مــدين    جــنني يتاإلســرائيلية اإلجرامي
  ونابلس. وأدرج جملس األمن الرسالة يف جدول أعماله.

__________ 

)١٦٦(  S/PV.4506 (Resumption 1) ٤٩، الصفحة. 

)١٦٧(  S/2002/347. 

للمزيد من املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف هـذه اجللسـة،         )١٦٨(
انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء األول، الفرع بـاء، فيمـا يتعلـق    

مـن امليثـاق؛ واجلـزء الثالـث، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق          ٣٩باملادة 
 .٥١لفرع باء، فيما يتعلق باملادة ؛ واجلزء التاسع، ا٤١باملادة 

ــ ، اللــــتني عقــــدت كــــل ٤٥٠٩و ٤٥٠٨يف اجللســــتني   )١٦٩( هما منــ
ــ ــ ةكجلسـ ــان/ابريل  ٨يف  ةخاصـ ــاء  ٢٠٠٢نيسـ ــرى أعضـ ، أجـ

ــرائيل واملرا   ــاءة مـــع ممثـــل إسـ ــدائم اجمللـــس مناقشـــات بّنـ قـــب الـ
 لفلسطني، على التوايل.

)١٧٠(  S/2002/359. 
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وخـــالل تلـــك اجللســـة، أدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء   
ألردن وإسـبانيا وإسـرائيل   اجمللس، وذلـك باإلضـافة إىل ممثلـي ا   

وإكـوادور واإلمـارات العربيــة املتحـدة وإندونيسـيا وباكســتان     
والبحرين وتركيا وتونس واجلزائـر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     
ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا     
والســودان والعــراق وعمــان والفلــبني وقطــر وكنــدا وكوبــا       

وماليزيـا ومصـر واملغـرب وموريتانيـا ونيبـال      والكويت ولبنـان  
  .)١٧١(واهلند واليمن، واملراقب الدائم لفلسطني

وبينما حث ممثل فلسطني إسرائيل على إهناء عملياهتـا    
ــا     ــادت الحتالهلـ ــدن الـــيت عـ ــكرية واالنســـحاب مـــن املـ العسـ
مؤخرا، كما سبق أن طلب ممثل الواليات املتحدة، ودعـا مـن   

كري علـى أرض الواقـع، رد ممثـل    جديد إىل إيفاد وجـود عسـ  
إســرائيل علــى ذلــك بــأن االنســحاب ال بــد أن يصــحبه وقــف 
إلطالق النار من جانب الفلسطينيني ووضع حد للممارسـات  

 ١٤٠٢اإلرهابية. وأشار كل منهما إىل ضـرورة تنفيـذ القـرار    
)١٧٢()٢٠٠٢(  .  

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إن املبعــوث املوفــد مــن    
ادثــات مــع الطــرفني وركــز علــى ضــرورة   بلــده قــد أجــرى حم 

ــرائيلي،    الوقـــف الفـــوري إلطـــالق النـــار، واالنســـحاب اإلسـ
. وأكـد معظـم املـتكلمني جمـددا     )١٧٣(وتنفيذ خطة تينت األمنية

ــد إن مكافحــة      ــالوا مــن جدي ضــرورة انســحاب إســرائيل، وق
إســرائيل لإلرهــاب ال متنحهــا احلــق يف انتــهاك القــانون الــدويل 

  نفس.باسم الدفاع عن ال
ــدهور         ــق بت ــا يتعل ــدة فيم ــبعض شــواغل جدي ــار ال وأث

احلالـة اإلنســانية يف األراضــي الفلســطينية. وأشــار ممــثال فرنســا  
وســـنغافورة علــــى وجــــه التحديــــد إىل أن املســــاعدة الطبيــــة  

__________ 

 عودية حاضرا ولكنه مل يدل ببيان.كان ممثل اململكة العربية الس  )١٧١(

)١٧٢(  S/PV.4510٧-٣حات ، الصف. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

. وركـز  )١٧٤(تصل إىل الفلسطينيني بسبب القيود اإلسرائيلية ال
ــانون اإل      ــرائيل للق ــهاكات إس ــى انت ــون آخــرون عل نســاين ممثل

الدويل ودعوا اجمللس إىل مساءلتها. وحـث ممثـل موريشـيوس،    
مفوضــية األمــم طلــب بصــفة خاصــة، إســرائيل علــى االمتثــال ل

ــة لتقصــي احلقــائق      ــام بعث املتحــدة حلقــوق اإلنســان وتيســري قي
بشـــأن انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان يف األراضـــي الفلســـطينية 

  .  )١٧٥(احملتلة كطلب جلنة حقوق اإلنسان
يد ممثلـي فلسـطني والكويـت إصـدار اجمللـس      ورغم تأي  

، فقــد قــال ممــثال الواليــات املتحــدة واململكــة   )١٧٦(لقــرار آخــر
ــن       ــم م ــة أه ــرارات القائم ــذ الق ــى تنفي ــز عل املتحــدة إن التركي

  .  )١٧٧(ذلك
، أدىل الـــــرئيس (االحتـــــاد  )١٧٨(٤٥١١ويف اجللســـــة   

، قـــام فيـــه اجمللـــس )١٧٩(الروســـي) ببيـــان بالنيابـــة عـــن اجمللـــس 
  يلي:  مبا

ــترك      ــان املشـ ــس البيـ ــد اجمللـ ــوم    أيـ ــد يـ ــادر يف مدريـ  ١٠الصـ
عن األمني العام، ووزير خارجية االحتاد الروسي،  ٢٠٠٢نيسان/أبريل 

ــل        ــبانيا، وممث ــة إس ــر خارجي ــات املتحــدة، ووزي ــة الوالي ــر خارجي ووزي
االحتـــــاد األورويب الســـــامي لشـــــؤون السياســـــة اخلارجيـــــة واألمنيـــــة 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومجيـع  ، وطلب إىل حكومة )١٨٠(املشتركة

__________ 

 .، على التوايل٢٢ و ١٧، الصفحتان املرجع نفسه  )١٧٤(

. ولالطالع على طلـب جلنـة حقـوق    ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
ــادي     ــة للمجلـــــس االقتصـــ ــائق الرمسيـــ ــر الوثـــ ــان، انظـــ اإلنســـ

ــا ــم  ٢٠٠٢ي، عواالجتم )، الفصــل  E/2002/23( ٣، امللحــق رق
 .٢٠٠٢/١ف، القرار ثاين، الفرع ألال

 ، على التوايل.٢٨و ٥، الصفحتان املرجع نفسه  )١٧٦(

 ، على التوايل.١٩و ٧ه، الصفحتان املرجع نفس  )١٧٧(

لسـة  اشترك ممثل إسـرائيل واملراقـب الـدائم لفلسـطني يف هـذه اجل       )١٧٨(
 ولكنهما مل يدليا ببيانات.

)١٧٩(  S/PRST/2002/9. 

)١٨٠(  S/2002/369لرئاسي.، وقد أُرفق بالبيان ا 
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ــة إىل حتقيــق األهــداف     الــدول يف املنطقــة أن تتعــاون مــع اجلهــود الرامي
الواردة يف البيـان املشـترك وأحل علـى ضـرورة التنفيـذ الفـوري للقـرارين        

  ).٢٠٠٢( ١٤٠٣) و ٢٠٠٢( ١٤٠٢

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٩املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٢( ١٤٠٥): القرار ٤٥١٦(اجللسة 

 ١٩يف  )١٨١(٤٥١٥عقـــــــــدت جلســـــــــة اجمللـــــــــس   
، استجابة للطلب املقدم مـن ممثـل تـونس    ٢٠٠٢نيسان/أبريل 

بصفته رئيس جمموعة الدول العربيـة الـوارد يف رسـالة مؤرخـة     
، للنظــر يف عــدم تنفيــذ إســرائيل )١٨٢(٢٠٠٢نيســان/أبريل  ١٧

قـــرارات اجمللـــس، و اختـــاذ التـــدابري الفوريـــة يف هـــذا الصـــدد. 
  هذه الرسالة يف جدول أعماله. وأدرج اجمللس

ويف تلـــــك اجللســـــة، أدىل ببيانـــــات مجيـــــع أعضـــــاء   
وممثلــو األردن وإســبانيا وإســرائيل واإلمــارات العربيــة  اجمللــس،

املتحدة وإندونيسـيا وباكسـتان والربازيـل وبـنغالديش وتـونس      
واجلزائر ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا وجنوب 

ــودان وا ــا والسـ ــا   أفريقيـ ــدا وكوبـ ــر وكنـ ــان وقطـ ــراق وعمـ لعـ
والكويت وماليزيا ومصر واملغرب واململكة العربيـة السـعودية   
ــدائم      ــب الــ ــان، واملراقــ ــد واليابــ ــا واهلنــ ــا وموريتانيــ ومنغوليــ

  لفلسطني.
وأشــــــار ممثــــــل فلســــــطني إىل اســــــتمرار العــــــدوان   

ــرائيلي ــيم    اإلســـــ ــدنيني يف خمـــــ ــذابح املـــــ ــدا إىل مـــــ وحتديـــــ
ــنني ــة علـــــى  لالجـــــئني. وأضـــــاف أن ا جـــ ــود املفروضـــ لقيـــ
املعونـــــة اإلنســـــانية إىل املخـــــيم تشـــــكل انتـــــهاكا   وصـــــول

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـات الـيت جـرت        )١٨١(
يف هذه اجللسة، انظر الفصـل العاشـر، اجلـزء الرابـع، فيمـا يتعلـق       
بتفسري أحكام الفصل السادس مـن امليثـاق أو تطبيقهـا؛ والفصـل     

؛ ٣٩احلادي عشر، اجلزء األول، الفرع بـاء، فيمـا يتعلـق باملـادة     
شــر، اجلــزء التاســع، الفــرع بــاء، فيمــا يتعلــق  والفصــل احلــادي ع

 .٥١ملادة با

)١٨٢(  S/2002/431. 

للقانون اإلنساين الدويل. وطلب إىل اجمللس أن يعتمـد   واضحا
ــة      ــة العربيــــ ــه اجلمهوريــــ ــذي قدمتــــ ــرار الــــ ــروع القــــ مشــــ

ــونس الســورية ــيت    )١٨٣(وت ــة ال ــة اإلعالمي ــار إىل اإلحاط . مث أش
فيها إنشاء اجمللس قوة أيد وقدمها األمني العام يف اليوم نفسه، 

متعددة اجلنسيات مؤلفة من الـدول يـتم إيفادهـا إىل األراضـي     
الفلســطينية مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق. وأعــرب عــن 
تأييـده هلـذا االقتــراح وتفضـيله إيــاه علـى جمــرد إيفـاد مــراقبني.      
ــريطة أن      ــؤمتر دويل، شـ ــد مـ ــرة عقـ ــب بفكـ ــام، رحـ ويف اخلتـ

اعيـة، وأن يتنـاول املـؤمتر أيضـا املسـار      تشارك فيه اجملموعة الرب
اإلســرائيلي، وأن يســتند إىل رؤيــة سياســية شــاملة  - الســوري
  .  )١٨٤(للسالم

وأكــد ممثــل إســرائيل جمــددا أن بلــده ُيكمــل انســحابه    
ــطينيني      ــى أن الفلسـ ــر علـ ــه أصـ ــطينية ولكنـ ــدن الفلسـ ــن املـ مـ

ينفــذوا بعــد وقــف إطــالق النــار. مث قــال إن مــا حــدث يف     مل
بـل كـان معركـة بـالنريان بـني اجلنـود       ‘‘ جمزرة’’يكن  جنني مل

اإلســرائيليني واإلرهــابيني الفلســطينيني ترتــب عليهــا حــدوث    
خسائر يؤسف هلا بني صفوف املدنيني. واختـتم بالتأكيـد مـن    
جديد على أن بلـده يؤيـد فكـرة إنشـاء آليـة مـن طـرف ثالـث         

دويل مؤلفة من مراقبني أمريكيني ولكنه لن ينظر يف الوجود الـ 
  .)١٨٥(إال يف سياق تسوية شاملة

__________ 

)١٨٣(  S/2002/363، عن القلق إزاء األزمـة اإلنسـانية   اجمللس يعرب فيه و
تـوفري حريـة التنقـل     ويطلـب  ؛اليت يعيشها السـكان الفلسـطينيون  

ء ويعرب عن شـعوره بالصـدمة إزا   ؛للمنظمات الطبية واإلنسانية
ــ ويطالــب بالتنفيــذ  ؛يت وقعــت يف خمــيم جــنني لالجــئني املذحبــة ال

ــرار   ــوري للقـ ــكال احلصـــار  ٢٠٠٢( ١٤٠٢الفـ  ؛) وبإهنـــاء أشـ
ويدعو إىل إقامـة تواجـد دويل لتـوفري أوضـاع أفضـل علـى أرض       

يطلــب إىل األمــني العــام التحقيــق يف األحــداث الــيت      و ؛الواقــع
 إرسال تقارير منتظمة إىل اجمللس.وقعت يف جنني، و

)١٨٤(  S/PV.4515 ٦-٣، الصفحات. 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٥(
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وأعرب معظم املتكلمني عن تأييـدهم لـبعض العناصـر      
الواردة يف مشروع القرار املعروض علـى اجمللـس، مبـا يف ذلـك     
مطالبــة اإلســرائيليني باالنســحاب وضــرورة أن تتقيــد إســرائيل 
ــة لتقصــي احلقــائق للتحقيــق يف     باتفاقيــات جنيــف وإنشــاء بعث

  ت يف جنني.األحداث اليت وقع
ورأي مجيع املـتكلمني تقريبـا كـذلك أن األمـر حيتـاج        

إىل تــدخل طــرف ثالــث، ووافقــوا علــى أن الطريقــة الوحيــدة   
إلهناء العنف هي إيفاد قوة متعددة اجلنسيات إىل املنطقـة علـى   
النحو الذي اقترحه األمني العـام. غـري أن عـدة ممـثلني، ومنـهم      

ــى أ    ــة أعضــاء اجمللــس، أصــروا عل ــة كــال   غالبي ــتعني موافق ــه ي ن
. واكتفـى آخـرون بـالقول    )١٨٦(الطرفني على وجود تلك القوة

  .)١٨٧(بضرورة النظر اجلدي يف هذا االقتراح
وركز ممثل الواليات املتحـدة علـى ضـرورة التخفيـف       

مــن حــدة احلالــة اإلنســـانية يف جــنني وأحل علــى إســـرائيل يف      
ددا أن السماح بوصول املساعدات اإلنسانية. غري أنه أكـد جمـ  

ــذا        ــوغ ه ــة لبل ــيس أفضــل طريق ــس إلجــراء آخــر ل اختــاذ اجملل
مـن  اهلدف. كما قال إن وزير اخلارجية قد حصل على التـزام  

إسرائيل بتخفيض عملياهتـا العسـكرية، وبيـان فلسـطيين بإدانـة      
  .)١٨٨(اهلجمات اإلرهابية األخرية

__________ 

)١٨٦(  S/PV.4515  (إسـبانيا)؛   ١٨، الصـفحةS/PV.4515 (Resumption 

ــا)؛ والصــفحة  ٣الصــفحة  ،)1 ــا)؛ والصــفحة  ٤(غيني  ٥(بلغاري
(أيرلنــدا)؛  ١٤(فرنســا)؛ والصــفحة  ٧(الكــامريون)؛ والصــفحة 

؛ (النــرويج) ٢٢ (اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٥والصــفحة 
 (االحتاد الروسي). ٢٤والصفحة 

)١٨٧(  S/PV.4515 ــان)؛ والصــفحة   ٤٧، الصــفحة ــة  ٤٩(الياب (مجهوري
ــا)؛  (الصــني)؛  ٢، الصــفحة S/PV.4515 (Resumption 1)كوري

ــفحة  ــفحة  ١٠والصــ ــيوس)؛ والصــ ــا)؛  ١١(موريشــ (كولومبيــ
نغافورة)؛ (ســ ١٨(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٥والصــفحة 

 (النرويج). ٢٢فحة والص

)١٨٨(  S/PV.4515 (Resumption 1)٢٤-٢٣ نات، الصفح. 

وتكلم ممثل فلسطني للمرة الثانية، فحث اجمللس علـى    
نــاول احلالــة اإلنســانية وأعــرب عــن االســتعداد  إصــدار قــرار يت

املسـألة لألمـني العـام.    ترك لتنحية فكرة الوجود الدويل برهة و
جديـد مقـدم    راروقال إنـه علـى اسـتعداد للنظـر يف مشـروع قـ      

. وأكد ممثل إسرائيل جمـددا مـن جانبـه    )١٨٩(من اململكة املتحدة
 أن بلـده يأسـف شـديد األسـف لوفـاة املـدنيني، ولكنـه متسـك        
ــاتق     ــع علــــى عــ ــاهتم تقــ ــية عــــن وفــ ــؤولية الرئيســ ــأن املســ بــ

  .  )١٨٩(اإلرهابيني
ــة    ــودة يف ٤٥١٦ويف اجللسـ ــان/أبريل  ١٩، املعقـ نيسـ
، وجه الرئيس (االحتاد الروسي) االهتمام إىل مشـروع  ٢٠٠٢

؛ واعُتمـــد املشـــروع )١٩٠(قـــرار مقـــدم مـــن الواليـــات املتحـــدة
ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٢( ١٤٠٥باإلمجــاع وب

  لس، يف مجلة أمور، مبا يلي:الذي قام فيه اجمل
ــة      ــة إىل ضـــمان وصـــول املنظمـــات الطبيـ ــة املاسـ أكـــد احلاجـ

واإلنســانية إىل الســكان املــدنيني الفلســطينيني؛ ورحــب مببــادرة األمــني   
العام إىل استقاء معلومات دقيقة بشأن األحداث األخرية يف خميم جـنني  

  قائق.لالجئني عن طريق فريق لتقصي احل

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨املقرر املؤرخ     
  ): بيان من الرئيس٤٥٧٨(اجللسة 

ــتيه     ــد اجمللــــس جلســ ، )١٩٢(٤٥٥٢ و )١٩١(٤٥٢٥عقــ

ــايو و ٣يف )١٩٣( ــه  ١٣أيار/مــ ــتجابة  ٢٠٠٢حزيران/يونيــ اســ
__________ 

ــفحة    )١٨٩( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ٢٦املرجـــ ــطني) والصـــ  ٢٧(فلســـ
 (إسرائيل).

)١٩٠(  S/2002/471.  
لالطالع على مزيد من املعلومات عن املناقشـات الـيت جـرت يف      )١٩١(

فيمـا  ، ١هذه اجللسة، انظر الفصل العاشـر، اجلـزء الثـاين، احلالـة     
مبوجــب الفصــل  يتعلــق بــالتحقيق يف املنازعــات وتقصــي احلقــائق

 السادس من امليثاق.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن املناقشـات الـيت جـرت يف      )١٩٢(
فــرع هـذه اجللســة، انظــر الفصــل احلـادي عشــر، اجلــزء األول، ال  

 .٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
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موجهـة   ٢٠٠٢أيار/مـايو   ٢لطلبني واردين يف رسالة مؤرخة 
 )١٩٤(ربيـة من ممثـل السـودان بوصـفه رئيسـا جملموعـة الـدول الع      

موجهــة مــن ممثــل  ٢٠٠٢حزيران/يونيــه  ١١ورســالة مؤرخــة 
، للنظر يف احلالـة يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة.     )١٩٥(البحرين

  وأدرجت الرسالتان يف جدول أعمال اجللستني.
ببيانــات مجيــع أعضــاء اجمللــس، وكــذلك ممثلــو    وأدىل  

ــة عــن االحتــاد األورو    ــتني واألردن وإســبانيا (بالنياب يب) األرجن
وإســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإندونيســيا وباكســتان  
ــران     ــة إيــ ــونس ومجهوريــ ــا وتــ ــل وتركيــ ــرين والربازيــ والبحــ
اإلسالمية وجنوب أفريقيا والسـودان وشـيلي والعـراق وكنـدا     
وكوبــا والكويــت ولبنــان وماليزيــا ومصــر واملغــرب واململكــة   

لسـطني ونائـب   العربية السـعودية واليابـان، واملراقـب الـدائم لف    
رئيس اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري       

  القابلة للتصرف.
ويف هاتني اجللستني، أعـرب ممثـل فلسـطني بقـوة عـن        

أســفه لــرفض إســرائيل املوافقــة علــى فريــق تقصــي احلقــائق يف  
 ١٤٠٥القــرار  بنــاء علــى جــنني الــذي شــكله األمــني العــام     

ـــ ٢٠٠٢( ــال إن األمـــــني العــ ــاون  ). وقـــ ــاب التعـــ ام، يف غيـــ
. وأسف لرفض الواليـات  )١٩٦(اإلسرائيلي، قد قرر حل الفريق

__________ 

ــة   )١٩٣( ــة  ٤٥٥٦يف اجللســـــ ــودة كجلســـــ ــة يف ، املعقـــــ  ٢٠خاصـــــ
ام وأعضـــاء اجمللـــس ، أجـــرى األمـــني العـــ٢٠٠٢حزيران/يونيـــه 

 مناقشة بناءة.

)١٩٤(  S/2002/510. 

)١٩٥(  S/2002/655. 

أيار/مــايو  ١انظــر الرســالة املوجهــة مــن األمــني العــام، املؤرخــة     )١٩٦(
٢٠٠٢ )S/2002/504 (   ويصف فيها ما بذله مـن جهـود لتنفيـذ ، 

اعتزامـــه حـــل الفريـــق،  ) ويعلـــن ٢٠٠٢( ١٤٠٥قـــرار اجمللـــس 
ألحــداث ويعــرب عــن اســتيائه ألن الظــالل الكثيفــة الــيت ألقتــها ا

 ستظل باقية.األخرية يف جنني 

هبـدف  )١٩٧(املتحدة مشروع قـانون مقـدم مـن اجملموعـة العربيـة     
فــرض تــدابري علــى إســرائيل. وأشــار إىل قــرار للجمعيــة العامــة 
تــدين فيــه رفــض إســرائيل التعــاون مــع فريــق تقصــي احلقــائق    

دم تقريــرا إىل اجلمعيــة بشــأن  وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــ 
ــادة     )١٩٨(األحــداث يف جــنني  ــن األســف إلع ــرب ع ــا أع . كم

إسرائيل احـتالل رام اهللا واهلجـوم علـى مقـر الـرئيس عرفـات،       
وقال إن هدف إسرائيل يتمثل يف العودة إىل احلالة اليت كانـت  

  .)١٩٩(سائدة قبل اتفاقات أوسلو
وقــال ممثــل إســرائيل إن بلــده ســبق أن اعتــرض علــى      

عثة تقصي احلقائق لعدم وجـود أهـداف واضـحة هلـا. وانتقـد      ب
ــار        ــا إلطــالق الن ــلطة الفلســطينية وقف ــرض الس ــدم ف بشــدة ع
ــاد اإلســالمي، وكلتامهــا      ــات محــاس واجله ــوة ياســر عرف ودع
ــال     ــرر أعمـ ــه، وبـ ــمام إىل وزارتـ ــان، لالنضـ ــان إرهابيتـ مجاعتـ

نيني احلصار اليت تقوم هبا إسرائيل باستيالء اإلرهابيني الفلسـطي 
  .  )٢٠٠(على تلك األماكن

وخالل تلك اجللسات، أعرب معظم املـتكلمني ثانيـة     
عن اسـتيائهم إزاء إجـراءات إسـرائيل األخـرية. بـل إن الـبعض       
اعترفــوا بأنــه ال ميكــن أن ُينتظــر مــن الســلطة الفلســطينية اختــاذ 
ــائل       ــدمر الوسـ ــرائيل تـ ــا إسـ ــاب بينمـ ــة اإلرهـ ــدابري ملكافحـ تـ

__________ 

)١٩٧(  S/2002/478    ــة الســورية ــة العربي ــن اجلمهوري ــدم م ــونس، ، املق وت
ــه    ١٤٠٢التنفيــذ الفــوري للقــرارين  الــذي يطلــب اجمللــس مبوجب

ــرائيل بالت ٢٠٠٢( ١٤٠٣) و٢٠٠٢( ــب إســـ ــاون )؛ ويطالـــ عـــ
الكامل مع فريق تقصي احلقائق، ويطلـب إىل األمـني العـام إيفـاد     

 يق وإبقاء اجمللس على علم بشأنه.الفر

 .٢٠٠٢أيار/مايو  ٧املؤرخ  ١٠/١٠-قرار اجلمعية العامة دإط  )١٩٨(

)١٩٩(  S/PV.4525، ؛ و٥-٣ات ـــــــــــالصفح S/PV.4552 الصــــفحات ،
٦-٣. 

)٢٠٠(  S/PV.4525 ؛ و٨-٥، الصفحاتS/PV.4552 ٩-٦، الصفحات. 
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. وأمجــع املتكلمــون تقريبــا )٢٠١(تــدابريالضــرورية لتنفيــذ تلــك ال
على اإلعراب عـن أسـفهم لـرفض إسـرائيل التعـاون مـع فريـق        
تقصي احلقائق، وقال الكثريون، وخاصة من اجملموعة العربية، 
إن هــذا يســهم يف تقلــيص مصــداقية اجمللــس ويــدعو إىل فــرض 
تــدابري إلجبــار إســرائيل علــى االمتثــال. وأضــاف معظــم ممثلــي 

ية وبلدان عدم االحنيـاز، فضـال عـن ممثلـي إسـبانيا      البلدان العرب
، أن هذا قد يدل على رغبة إسرائيل يف إخفـاء مـا   )٢٠٢(وفرنسا

  حدث يف الواقع.  
وأشار ممثل الواليـات املتحـدة إىل أن بلـده يؤيـد قـرار        

األمني العام حبـل الفريـق (وردد ذلـك غالبيـة أعضـاء اجمللـس)،       
اعتماد مشـروع قـرار    وأعرب عن أسفه لعدم متكن اجمللس من

مقدم من بلده يعـرب فيـه عـن الـدعم لألمـني العـام. وأضـاف        
حـدث يف  أنـه  نه ال يوجد دليل على وقوع جمزرة يف جنني، وأ

الواقع حترك من جانب الطرفني صوب تنفيذ قـرارات اجمللـس.   
ــة:     ــة الرباعيـ ــداف اجملموعـ ــددا علـــى أهـ ــد جمـ ــتم بالتأكيـ واختـ

جــــات اإلنســـانية العاجلــــة،  اســـتعادة األمــــن؛ وتلبيـــة االحتيا  
  .  )٢٠٣(وتشجيع املفاوضات من أجل التوصل إىل تسوية

ــان ينبغـــي      ــا إذا كـ ــا علـــى مـ ــة أيضـ وركـــزت املناقشـ
للمجلس اختاذ مزيـد مـن اإلجـراءات لضـمان تنفيـذ القـرارات       
السابقة. وقال كثري من املتكلمني إن اجمللس ينبغـي أال يتخلـى   

دث يف جنني وينبغـي  عن مسؤوليته األخالقية يف توضيح ما ح
. ويف )٢٠٤(أن يستمر يف التمـاس طـرق أخـرى لتحديـد الوقـائع     

__________ 

)٢٠١(  S/PV.4552ـــ، الصفح ـــ(النروي ١١ة ــــــــــــــــــــــــــ ج)؛ ــــــــــــــــــــــ
S/PV.4552 (Resumption 1(،  ٥(أيرلندا)؛ والصفحة  ٢الصفحة 

 (موريشيوس). ١٠فريقيا)؛ والصفحة (جنوب أ

)٢٠٢(  S/PV.4525 (Resumption 1)ـــ، الصفح ــبانيا)؛  ٨ة ــــــــ (إســـ
 .ا)(فرنس ٤٤والصفحة 

)٢٠٣(  S/PV.4525 (Resumption 1) ؛ ٢٥-٢٢، الصــــــــفحات
 .١٢، الصفحة S/PV.4552 (Resumption 1) و

)٢٠٤(  S/PV.4525 ــونس)؛  ١٢(الســودان)؛ والصــفحة   ٩، الصــفحة (ت
S/PV.4525 (Resumption 1) (األردن)؛  ٣، الصــــــــفحة

، قــال عــدة مــتكلمني إهنــم يتطلعــون إىل تلقــي ٤٥٥٢اجللســة 
تقريــر األمــني العــام بشــأن جــنني عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   

  .)٢٠٥(١٠/١٠-دإط
متوز/يوليـــــه  ١٨، املعقـــــودة يف ٤٥٧٨ويف اجللســـــة   
ــس  ٢٠٠٢ ــيس اجملل ــان با  ، أدىل رئ ــة املتحــدة) ببي  ســم(اململك
  ، قام فيه اجمللس مبا يلي:)٢٠٦(اجمللس

املشــترك الصــادر يف نيويــورك ” اجملموعــة الرباعيــة“أّيــد بيــان   
عـن األمـني العـام، ووزيـر خارجيـة االحتـاد        ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١٦يوم 

الروسي، ووزير خارجية الواليات املتحـدة، ووزيـر خارجيـة الـدامنرك،     
ــا  ــل االحت ــة    وممث ــة واألمني د األورويب الســامي لشــؤون السياســة اخلارجي

  .  )٢٠٧(املشتركة، واملفوض األورويب للشؤون اخلارجية
دعا حكومـة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية ومجيـع الـدول يف         

املنطقة إىل التعـاون مـع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف الـواردة يف        
حتقيـق سـالم شـامل وعـادل     البيان املشترك، وشدد على أمهية وضـرورة  

ودائـــم يف الشـــرق األوســـط، علـــى أســـاس مجيـــع قراراتـــه ذات الصـــلة 
  ومرجعية مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم.

__________ 

ــفحة ــفحة  ٦ والصــ ــا)؛ والصــ ــا)؛  ١٠(ماليزيــ (جنــــوب أفريقيــ
ــفحة  ــارا ١٤والصـ ــفحة   (اإلمـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ١٧ت العربيـ

(نائـب رئـيس    ٢٦(لبنان)؛ والصـفحة   ٢٥(املغرب)؛ والصفحة 
اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة    

(كولومبيـا)؛   ٣٤(غينيـا)؛ والصـفحة    ٣١للتصرف)؛ والصـفحة  
 ٤١(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛ والصـــفحة  ٤٠والصـــفحة 

 (فرنسا). ٤٥(النرويج)؛ والصفحة  ٤٣الصفحة (املكسيك)؛ و

)٢٠٥(  S/PV.4552 (املغــرب)؛  ١٨(فلســطني)؛ والصــفحة  ٤، الصــفحة
S/PV.4552 (Resumption 1) ــفحة ــنغافورة)؛  ٢٤، الصــ (ســ

ــفحة  ــفحة    ٣١والصـ ــالمية)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ  ٣٥(مجهوريـ
 (اجلمهورية العربية السورية). ٣٧(كولومبيا)؛ والصفحة 

)٢٠٦(  S/PRST/2002/20. 

 أرفق ببيان الرئيس.  )٢٠٧(
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 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٤املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٢( ١٤٣٥): القرار ٤٦١٤(اجللسة 

ــس جلســته      ــد اجملل ــه  ٢٤يف  )٢٠٨(٤٥٨٨عق متوز/يولي
 متـوز/  ٢٣يف رسـالة مؤرخـة    ، استجابة للطلب الوارد٢٠٠٢
موجهـــة مـــن ممثـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية  ٢٠٠٢يوليـــه 

، للنظــر يف العــدوان )٢٠٩(بصـفته رئــيس جمموعــة الـدول العربيــة  
العســـكري اإلســـرائيلي املســـتمر ضـــد الفلســـطينيني واعتمـــاد  

  تدابري على الفور لتنفيذ قرارات اجمللس السابقة.
س، وكــذلك ممثلــو وأدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء اجمللــ   

ــونس      ــيا وباكســتان والبحــرين وت ــرائيل وإندونيس األردن وإس
ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية وجنــــوب أفريقيــــا والــــدامنرك  
والسودان وشيلي والعـراق وكوبـا والكويـت وماليزيـا ومصـر      

 بقـ راواململكـة العربيـة السـعودية واهلنـد واليابـان والـيمن، وامل      
جلامعـــة الــدول العربيـــة،   الــدائم لفلســطني، واملراقـــب الــدائم   

ــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين       ــة املعني ــة للجن ــرئيس بالنياب وال
  .  )٢١٠(حلقوقه غري القابلة للتصرف

وشكا ممثل فلسطني من أن إسـرائيل قـد اسـتمرت يف      
، وأشــار بصــفة خاصــة إىل تفجــري  ‘‘جــرائم احلــرب’’تصــعيد 

ــاة     ــة غــزة، أودى حبي ــبىن ســكين يف مدين ــدنيا وإصــابة   ١٥م م
ــا ــى   م ــد عل ــه    ١٥٠يزي ــت إســرائيل أن ــل ’’شخصــا، وأعلن قت

ــى اســتمرار ممارســة إســرائيل     ‘‘. مســتهدف ــرض عل ــا اعت كم
العقاب اجلماعي ضد الفلسطينيني، وخباصـة القصـف اجلـوي،    
وإعادة احتالل املدن الفلسـطينية، والقيـود الصـارمة املفروضـة     
علــى تنقــل األشــخاص، ومجيعهــا ختلــق أزمــة إنســانية. وأصــر   

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٠٨(
هـذه اجللســة، انظــر الفصــل احلـادي عشــر، اجلــزء األول، الفــرع   

رع مـن امليثـاق؛ واجلـزء التاسـع، الفـ      ٣٩باء، فيمـا يتعلـق باملـادة    
 .٥١باء، فيما يتعلق باملادة 

)٢٠٩(  S/2002/828. 

 س يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.شارك ممثل تون  )٢١٠(

أي حــــديث عــــن إعــــادة هيكلــــة كيــــان الســــلطة   علــــى أن
الفلسطينية كدولة ال يؤدي إىل غاية ما دامـت فلسـطني حتـت    

ــا رحـــب بتوافـــق اآلراء   بشـــأن حـــل الـــدويل االحـــتالل. كمـ
الــدولتني، وأكــد جمــددا ضــرورة األخــذ بنــهج شــامل، وحــث  

  .  )٢١١(اجمللس على مزيد من االستباقية
ه بلـده مـن   وأكد ممثل إسرائيل من جديد أن ما يتخـذ   

ــة مســتمرة ملكافحــة اإلرهــاب.      ــتم يف إطــار عملي إجــراءات ي
اسـتهدفه اهلجـوم الـذي ذكـره      الشخص الـذي وشدد على أن 

مـن أكثـر اإلرهـابيني نشـاطاً ووحشـية      ’’ممثل فلسطني هو من 
وأعرب عن أسـفه ملصـرع بعـض    ‘‘. يف تاريخ الشرق األوسط

ــوات اإلســرائيل    ــال إن الق ــدنيني الفلســطينيني، وق ية مل تكــن امل
توقع املدى الذي وصلت إليـه األضـرار اجلانبيـة، ولـو كانـت      ت

تعلــم بالنتيجــة ســلفا ملــا قامــت بالعمليــة. وأكــد أن اإلرهــابيني 
الفلســطينيني مــع ذلــك مـــا زالــوا يتخــذون مــواقعهم وســـط       

 قواعـــداملـــدنيني الســـتخدامهم كـــدروع بشـــرية، يف خمالفـــة لل
ضا على عاتق السـلطة  الدولية. وأصر على أن املسؤولية تقع أي

الفلسطينية لعدم قيامها بكبح مجاح اإلرهـاب، وأشـار إىل أنـه    
ال ميكن أن ُينتظر من إسـرائيل القيـام بـأي عمـل مـن شـأنه أن       
يزيد املخاطر اليت يتعـرض هلـا املـدنيون اإلسـرائيليون. غـري أنـه       

  .  )٢١٢(قيق داخليحتإجراء أهنا تقوم بأكد للمجلس 
م اإلسرائيلي باإلمجـاع تقريبـا،   وأدان املتكلمون اهلجو  

مؤكدين أن اهلجمـات اجلويـة علـى املنـاطق املأهولـة بالسـكان       
أمـــر ال ميكـــن قبولـــه. ووصـــف معظـــم املمـــثلني مـــن أعضـــاء  

وقـالوا إنـه دليـل    ‘‘ جرمية حرب’’اجملموعة العربية اهلجوم بأنه 
ــالم     ــة السـ ــة بعمليـ ــري مهتمـ ــرائيل غـ ــى أن إسـ . وأدان )٢١٣(علـ

__________ 

)٢١١(  S/PV.4588،  ٦-٣الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٢(

ــه، الصـــفحة    )٢١٣( ــورية)؛   ١٧املرجـــع نفسـ ــة السـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
 ٣٣(األردن)؛ والصـفحة   ٣٠(مصر)؛ والصفحة  ٢٨والصفحة 

معـــة الـــدول (جا ٣٥(مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية)؛ والصـــفحة 
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رهــاب الفلســطيين فضــال عــن اســتخدام  متكلمــون آخــرون اإل
  .  )٢١٤(إسرائيل املفرط للقوة

ــده إزاء       وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن قلــق بل
األعمال اإلسرائيلية الـيت تعـرض املـدنيني للخطـر، ولكنـه دعـا       
ــة    يف الوقــت نفســه إىل ضــرورة التصــدي للجماعــات اإلرهابي

ــة اإل   نســانية، الفلســطينية. وأعــرب أيضــا عــن القلــق إزاء احلال
وحـث إســرائيل علــى اسـتعادة النشــاط االقتصــادي يف املنــاطق   
الفلســطينية. وأخــريا، ذكــر أن القــرارات الســابقة للمجلــس      
تشــكل بالفعــل أساســا كافيــا للتوصــل إىل حــل عــن طريــق        
التفاوض وأن التركيز يف الوقت الراهن ينبغـي أن يكـون علـى    

  .)٢١٥(اجلهود الدبلوماسية
ددا ضـرورة معاجلـة املسـائل    وأكد بعض املتكلمني جمـ   

ــا      ــى حنــو م ــوازٍ، عل ــة واإلنســانية ببشــكل مت السياســية واألمني
. ومتثل أحد املواضيع األخرى الـيت  )٢١٦(أكدت اللجنة الرباعية

ــة يف اإلصـــالح املـــدين واألمـــين للمؤسســـات    ــها اجللسـ تناولتـ
الفلسطينية. وأبرز كثري مـن املـتكلمني احلاجـة إىل تقـدمي دعـم      

فرقة العمـل املعنيـة باإلصـالحات الفلسـطينية،     دويل من خالل 
وأعربــوا عــن تطلعهــم إىل إعــداد خطــط حمــددة. كمــا أصــروا   
على أن من الضـروري أن تتخـذ إسـرائيل خطـوات ملموسـة،      

__________ 

(الســودان)؛  ٣٨(العــراق)؛ والصــفحة  ٣٧العربيــة)؛ والصــفحة 
 (اليمن). ٤٦إندونيسيا)؛ والصفحة ( ٤٥والصفحة 

(أيرلنـدا)؛   ١٢(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٢١٤(
(االحتــاد الروســي)؛   ١٥(النــرويج)؛ والصــفحة   ١٣والصــفحة 

 ٢٩-٢٨ (اململكـــــة املتحـــــدة)؛ والصـــــفحتان ٢٦والصـــــفحة 
 (الدامنرك). ٣٢(شيلي)؛ والصفحة 

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٥(

ــه،    )٢١٦( ــع نفســـ ــفحة املرجـــ ــفحة   ١٢الصـــ ــدا)؛ والصـــ  ١٩(أيرلنـــ
ــنغافورة)؛ والصـــــفحة   ٣١(املكســـــيك)؛ والصـــــفحة  ٢٢(ســـ

 (الدامنرك).

لـدعم نشـوء    ،)٢١٧(مبا يف ذلك التخفيـف مـن القيـود املفروضـة    
ــة     ــة فلســطينية هلــا مقومــات البقــاء. غــري أن الــرئيس بالنياب دول

عنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة        للجنة امل
للتصــرف قــال إن برنــامج الســنوات لــثالث إلنشــاء الدولــة       

ــدة يف      ــات املتحـ ــيس الواليـ ــه رئـ ــذي قدمـ ــطينية الـ  ٢٤الفلسـ
ال حيــدد خطــوات واضــحة وصــوال إىل  ٢٠٠٢حزيران/يونيــه 

ذلــك اهلــدف ويفــرض الشــروط علــى الفلســطينيني مــع عــدم    
  .)٢١٨(إهناء االحتاللمطالبة إسرائيل ب

ــودة يف ٤٦١٣ويف اجللســة    ــبتمرب  ٢٠، املعق أيلول/س
، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية مـن املنسـق اخلـاص    ٢٠٠٢

لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط. وقــدم املنســق اخلــاص يف  
إحاطتـــه تقريـــرا عـــن األنشـــطة الـــيت اضـــطلعت هبـــا اجملموعـــة  

ــانية      ــة اإلنس ــن األزم ــؤخرا وع ــة م ــال إن  الرباعي ــة. وق املتفاقم
أعضـــاء اجملموعـــة الرباعيـــة يعتزمـــون أن يوضـــحوا إلســـرائيل  
ــلع    ــة التنقـــل للشـــعب الفلســـطيين والسـ ــة حريـ ــرورة كفالـ ضـ
ــذ      ــها منـ ــيت احتلتـ ــاطق الـ ــن املنـ ــحاب مـ ــطينية، واالنسـ الفلسـ

، االســتهداف بالقتــل، ووقــف عمليــات ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب 
سـن يف األمـن   وجتميد النشـاط االسـتيطاين. فبـدون أمـارات حت    

وإيصال املساعدات اإلنسـانية، لـن يتسـىن سـوى إحـراز تقـدم       
حمدود بشأن اإلصالح املؤسسي. وقـال يف اخلتـام إن اجملموعـة    
الرباعية اتفقت أيضا علـى خريطـة طريـق ذات ثـالث مراحـل      
لبلوغ حل الـدولتني يف غضـون ثـالث سـنوات، وعلـى إنشـاء       

  .  )٢١٩(رزآلية تابعة لطرف ثالث لرصد التقدم احمل

__________ 

 ١٤(النــرويج)؛ والصــفحة  ١٤-١٣الصــفحتان املرجــع نفســه،   )٢١٧(
 ٢١(ســنغافورة)؛ والصــفحة  ١٩فحة (االحتــاد الروســي)؛ والصــ

(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ٢٦(الواليات املتحدة)؛ والصفحة 
 (اليابان). ٣٧(الدامنرك)؛ والصفحة  ٣١

 .٤٠-٣٩املرجع نفسه، الصقحتان   )٢١٨(

)٢١٩(  S/PV.4613.. 
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 ٢٣للمجلـــس يـــومي  )٢٢٠(٤٦١٤وعقـــدت اجللســـة   
ــبتمرب  ٢٤ و ــوارد يف   ٢٠٠٢أيلول/ســ ــتجابة للطلــــب الــ اســ

مــوجهتني مــن  ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٢٠رســالتني مــؤرختني 
ــدائم لفلســطني  ــة    )٢٢١(املراقــب ال ــة العربي ــل اجلمهوري ومــن ممث

، وذلــك للنظــر يف التصــعيد اإلســرائيلي للعــدوان  )٢٢٢(الســورية
ى الفلســـطينيني. وأدرج اجمللـــس الرســـالتني يف العســـكري علـــ
  جدول أعماله.

ويف تلك اجللسة، أدىل مجيع أعضـاء اجمللـس ببيانـات،      
ألردن وإســرائيل وإندونيســيا وباكســتان  ا باإلضــافة إىل ممثلــي 

والبحــرين وبــنغالديش وتركيــا وتــونس واجلزائــر واجلماهرييــة  
ــة   ــة الليبي ــران اإلســالمية   العربي ــة إي ــوومجهوري ــا وجن ب أفريقي

والســودان والعــراق (بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب) والــدامنرك 
وقـــربص وقطـــر وكوبـــا وماليزيـــا ومصـــر واملغـــرب واململكـــة 

، واملراقــب الــدائم واهلنــد ونيبــال العربيــة الســعودية وموريتانيــا
لفلســـطني، واألمـــني العـــام، واملراقـــب الـــدائم جلامعـــة الـــدول 

ــة املعنيــ   ــيس اللجن ــة، ورئ ة مبمارســة الشــعب الفلســطيين  العربي
حلقوقـــه غـــري القابلـــة للتصـــرف، واملراقـــب الـــدائم لالحتـــاد       

  األفريقي.
ــا) االهتمــام إىل رســالة       ــيس اجمللــس (بلغاري ووجــه رئ

ــة  ــبتمرب  ١٩مؤرخـــ ــل   ٢٠٠٢أيلول/ســـ ــن ممثـــ ــة مـــ موجهـــ
يشــري فيهــا إىل وقــوع هجمــات إرهابيــة جديــدة   )٢٢٣(إســرائيل

اجملتمع الدويل إىل إدانـة محلـة    على املدنيني اإلسرائيليني ويدعو

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٢٠(
صــل األول، اجلــزء األول، الفــرع ألــف،  هــذه اجللســة، انظــر الف 

 ٥-١، فيما يتعلق باحلاالت اخلاصة بشأن تطبيـق املـواد   ١احلالة 
من النظام الداخلي املؤقت؛ والفصل احلادي عشر، اجلزء األول، 

 من امليثاق. ٤٩الفرع باء، فيما يتعلق باملادة 

)٢٢١(  S/2002/1055. 

)٢٢٢(  S/2002/1056. 

)٢٢٣(  S/2002/1049. 

اإلرهاب الفلسطينية بشدة. كما وجه االهتمام إىل رسالة مـن  
ــة     ــطني مؤرخـــ ــدائم لفلســـ ــب الـــ ــبتمرب  ٢٠املراقـــ أيلول/ســـ

، حيتج فيها على إعادة احتالل إسرائيل جملمع مقر )٢٢٤(٢٠٠٢
  رئيس السلطة الفلسطينية يف رام اهللا.

رهابيـة األخـرية   وأدان األمني العام بشدة اهلجمات اإل  
ودعــا الفلســطينيني إىل وضــع حــد هلــا. كمــا قــال إن اجملموعــة 
الرباعية قد اتفقت على أن جتري عملية إصـالح جهـاز األمـن    
الفلسطيين يف سياق خطة شاملة تتناول أيضا األبعاد السياسـية  
واالقتصادية واملؤسسية واإلنسانية. غري أنه شدد علـى صـعوبة   

ــطينيني مبكا  ــام الفلسـ ــدمري    قيـ ــري تـ ــا جيـ ــاب بينمـ ــة اإلرهـ فحـ
هياكلهم األساسية األمنيـة ومؤسسـاهتم وخـدماهتم األساسـية.     
وقال إنه يلزم أن تـدرك إسـرائيل أنـه لـن يكـون مثـة أمـن دائـم         

يـدرك الفلسـطينيون أنـه لـن تكـون       وأنبدون تسوية سياسية، 
  .)٢٢٥(هناك تسوية بدون أمن دائم إلسرائيل

اختـاذ قـرار يطالـب    وحث ممثل فلسـطني اجمللـس علـى      
إســرائيل باالنســحاب مــن مقــر الــرئيس عرفــات واختــاذ إجــراء 
ــد إلهنــاء     إلهنــاء األزمــة اإلنســانية. وأضــاف أن الطريــق الوحي
ــا      تلــك املأســاة هــو باتبــاع هنــج شــامل، يتضــمن وجــودا دولي

علــى أرض الواقــع ميكــن أن يتخــذ شــكل  ‘‘ حقيقيــا وفعــاال’’
ني أو تشكيل قـوة متعـددة   فريق بعدد كاف من املراقبني الرمسي

  .)٢٢٦(اجلنسيات
ورد ممثل إسـرائيل بأنـه ينبغـي للسـلطة الفلسـطينية أن        

تكـــافح اإلرهـــاب بإصـــرار وأن تثبـــت وجودهـــا باعتبارهـــا      
ســلطة اســتعمال القــوة. وأضــاف أن  املخــولالطــرف الوحيــد 

قرارات اجمللس اليت مل تطلب تفكيـك املنظمـات اإلرهابيـة ومل    

__________ 

)٢٢٤(  S/2002/1052. 

)٢٢٥(  PV.4614،  ٥-٣الصفحات. 

 .٩-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٦(
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نتحاريـة ليسـت غـري مفيـدة فحسـب وإمنـا       تـِدن الـتفجريات اال  
  .)٢٢٧(أيضا تأيت بنتائج عكسية

وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة أن بلــده عــاكف علــى    
احلالـة. وأدان الـتفجريات اإلرهابيـة     لتهدئـة بذل جهود مكثفة 

ــة      ــدمري اهلياكــل األساســية املدني ــأن املضــي يف ت ــه ســلّم ب ولكن
  .)٢٢٨(منية إلسرائيلواألمنية الفلسطينية لن حيّسن احلالة األ

وأعــرب مجيــع أعضــاء اجمللــس باإلضــافة إىل الــدامنرك     
(بالنيابــــة عــــن االحتــــاد األورويب) عــــن إدانتــــهم للــــهجمات  

إســرائيل علــى االنســحاب فــورا مــن جممــع   وحثــوااإلرهابيــة، 
ياســر عرفــات ووضــع حــد للحصــار املفــروض علــى املــدن        

يقــوض  . وأكــدوا أن الســياق األمــين احلــايل     )٢٢٩(الفلســطينية 
حيــرز مــن تقــدم يف اإلصــالح الفلســطيين. وأعربــوا عــن        مــا

تأييدهم القـوي للمجموعـة الرباعيـة وخريطـة الطريـق، واتفـق       
معظمهم مع وجهة نظر األمني العـام مـن أن التقـدم ينبغـي أن     
يســـتند إىل املضـــي بشـــكل متـــوازٍ علـــى املســـارات اإلنســـانية  

ــية (وبــــاألخص، العــــودة إىل مفاو  ضــــات واألمنيــــة والسياســ
السالم)، وعلى أن جيري ذلك على حنو متبادل. وأكـد بعـض   
أعضاء اجمللس جمـددا، بصـفة خاصـة، ضـرورة إنشـاء آليـة مـن        

. وذكر ممثـل  )٢٣٠(طرف ثالث لضمان التنفيذ من كال الطرفني
موريشيوس أن األولوية العليـا بعـد االنتخابـات الفلسـطينية يف     

ن قيـام دولـة   ينبغـي أن تكـون إعـال    ٢٠٠٣كانون الثاين/ينـاير  
  .)٢٣١(للفلسطينيني، حبدود مؤقتة

__________ 

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٧(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٨(

 S/PV.4614 (Resumption؛ ٣٤-١١املرجـع نفسـه، الصـفحات      )٢٢٩(

 (الدامنرك). ١١، الصفحة (1

)٢٣٠(  /S/PV.4614،  (املكسـيك)؛   ٢٠(فرنسا)؛ والصـفحة  ١٥الصفحة
 (سنغافورة). ٢٧والصفحة 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣١(

وأيــد معظــم املــتكلمني مــن غــري أعضــاء اجمللــس أيضــا    
عمل اجملموعة الرباعية، ولكنهم ركزوا يف بيانـاهتم علـى إدانـة    
اإلجراءات اإلسرائيلية. وأشار ممثـل مصـر، بصـفة خاصـة، إىل     
 أن إسرائيل ال ميكنـها أن تقهـر إرادة املقاومـة لالحـتالل لـدى     

. وأكد عدد منهم جمـددا ضـرورة إنشـاء آليـة     )٢٣٢(الفلسطينيني
  .)٢٣٤(، أو قوة متعددة اجلنسيات)٢٣٣(حلماية املدنيني

وأعــرب املتكلمــون أيضــا باإلمجــاع عــن القلــق إزاء        
املبعوثـة الشخصـية لألمـني    احلالة اإلنسانية اليت تظهر يف تقريـر  

ديـدا  بـرتيين، ودعـا الـبعض حت    كـاثرين للشؤون اإلنسـانية   العام
إىل تنفيذ التوصيات الواردة فيـه، وال سـيما أن تيسـر إسـرائيل     
وصـــــول الوكـــــاالت اإلنســـــانية علـــــى الفـــــور إىل املنـــــاطق  

  .)٢٣٥(املتضررة
وأخـريا، أشـار كــثري مـن املــتكلمني إىل مشـروع قــرار       

، يطالـب فيـه اجمللـُس    )٢٣٦(مقدم من اجلمهورية العربية السورية
ائيل مـــن املـــدن  بـــالوقف الكامـــل للعنـــف وانســـحاب إســـر    

  .)٢٣٧(الفلسطينية
__________ 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٢(

)٢٣٣(  S/PV.4614 (Resumption 1)،   (ماليزيـــــا)؛   ١٠الصـــــفحة
 (تونس). ١٣  والصفحة

)٢٣٤(  S/PV.4614،  (بـنغالديش)؛   ٣١(مصر)؛ والصـفحة   ٣٠الصفحة
S/PV.4614 (Resumption 1)،  مجهوريـــة إيـــران   ٧الصـــفحة)

(اجلزائـر)؛   ٢٣(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ١٠اإلسالمية)؛ والصفحة 
 (االحتاد األفريقي). ٣٣والصفحة 

)٢٣٥(  S/PV.4614 ــرويج)؛ والصــفحة   ١٣، الصــفحة ــدا؛  ١٧(الن (أيرلن
 ٢٠والصفحة (كولومبيـا)؛ والصـفحة (موريشـيوس؛ والصـفحة     

 S/PV.4614 (Resumption(بلغاريا)؛  ٢٨(سنغافورة)؛ والصفحة 

(اهلنـد)؛ والصـفحة    ١٩(باكستان)؛ والصفحة  ١٧الصفحة  ،(1
(رئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة      ٢٩(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٢٥

 الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف).

)٢٣٦(  S/2002/1057. 

)٢٣٧(  S/PV.4614 (اجلمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية)؛  ٢٤، الصـــــفحة
، S/PV.4614 (Resumption 1)يقيـا)؛  (جنـوب أفر  ٣٢والصـفحة  
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ــة، يف    ــة اجللســ ــبتمرب  ٢٤ويف هنايــ ، ٢٠٠٢أيلول/ســ
ــرارطُـــرح مشـــروع  ــا   قـ ــا وفرنسـ ــدا وبلغاريـ مقـــدم مـــن أيرلنـ

للتصــــويت. ومت اعتمــــاده  )٢٣٨(واململكــــة املتحــــدة والنــــرويج
ــة  ــويت      ١٤بأغلبيـ ــن التصـ ــد عـ ــو واحـ ــاع عضـ ــوتا وامتنـ صـ

)، الـذي  ٢٠٠٢( ١٤٣٥(الواليات املتحـدة)، بوصـفه القـرار    
  قام اجمللس مبوجبه، يف مجلة أمور، مبا يلي:

د تأكيد مطالبته بوقف مجيع أعمال العنـف وقفـا تامـا، مبـا     اعأ  
  فيها مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري؛

طالب إسرائيل بأن توقف على الفور التدابري الـيت تتخـذها يف     
ا يف ذلــك تــدمري اهلياكــل األساســية  رام اهللا ويف املنــاطق احمليطــة هبــا، مبــ 

  املدنية واألمنية الفلسطينية؛
طالب أيضا بانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلية على وجـه    

السرعة من املدن الفلسطينية هبدف العودة إىل املواقع اليت كانت تـرابط  
  ؛٢٠٠٠فيها قبل أيلول/سبتمرب 

ة تقـدميها  ب بالسـلطة الفلسـطينية أن تفـي بالتزامهـا بكفالـ     اهأ  
إسـرائيل   ادعـ و املسؤولني عـن ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة إىل العدالـة؛     

األمهية بعترف وا، اجملموعة الرباعيةوالسلطة الفلسطينية إىل التعاون مع 
اليت تتسم هبا املبادرة اليت أقرها مؤمتر القمة الذي عقدته اجلامعة العربيـة  

  .٢٠٠٢يف آذار/مارس  يف بريوت
القــرار، قــال ممثــل الواليــات املتحــدة إنــه، وبعــد اختــاذ   

علــى عكــس مشــروع القــرار الــذي قدمــه بلــده مــن قبــل، مل     
يشجب صراحة اجلماعات اإلرهابية ومـن يـوفرون هلـا الغطـاء     
السياسي والدعم واملالذ اآلمن، وهلذا السبب امتنع وفـده عـن   

  .)٢٣٩(التصويت
__________ 

 ١٣(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ١٠(البحرين)؛ والصفحة  ٤الصفحة 
ــفحة   ــونس)؛ والصـ ــفحة   ٢٥(تـ ــر)؛ والصـ ــراق)؛  ٣١(قطـ (العـ

 (موريتانيا). ٣٤والصفحة 

)٢٣٨(  S/2002/1063. 

)٢٣٩(  S/PV.4614 (Resumption 2)،  ٣-٢الصفحتان. 

 ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املقــرر املــؤرخ   
  ): رفض مشروع قرار٤٦٨١(اجللسة 

ــودتني يف ٤٦٦٨و ٤٦٤٥يف اجللســـــتني     ١٢، املعقـــ
، ٢٠٠٢كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦و نوفمربتشـــرين الثـــاين/

استمع اجمللس إىل إحاطتني إعالميـتني مـن وكيـل األمـني العـام      
للشؤون السياسـية واملنسـق اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق       

  األوسط، على التوايل.
الفلسـطيين ظـل   -س بأن العنـف اإلسـرائيلي  وأبلغا اجملل  

مستمرا، رغم تشكيل حكومـة فلسـطينية جديـدة. وهجمـات     
اإلرهابيني تضّر بالقضـية الفلسـطينية، ولكـن علـى إسـرائيل يف      
الوقت ذاتـه أن تراعـي القـانون اإلنسـاين الـدويل يف مواجهتـها       
اإلرهاب. وأدانـا بشـدة، علـى وجـه اخلصـوص، قتـل مـوظفي        

على أيدي جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي. وقـاال إن      األمم املتحدة
احلالة اإلنسانية واصـلت تـدهورها لعـدم بـذل إسـرائيل جهـدا       
يــذكر لتنفيــذ التزاماهتــا بتحســني احلالــة. وأشــارا ايضــا إىل أن   
ــد يعرضــان      ــة جــدار أمــين جدي التوســع يف املســتوطنات وإقام
احلل السلمي للخطر، وأن عدم وجود إطار تشـريعي انتخـايب   

ــات الفلســطينية املقــرر     مــن ــد االنتخاب شــأنه أن يعــوق بالتأكي
. وأوضـحا، أخـريا، أن   ٢٠٠٣إجراؤها يف كانون الثاين/ينـاير  

ــة علــى أرض الواقــع وتوافــق اآلراء     ــة املتردي الفجــوة بــني احلال
املتنــامي بشــأن حــل الــدولتني تشــكل لغــزا يلــزم التعامــل معــه    

ن تضـع اجملموعـة   حتقيقـا لتلـك الغايـة، وذكـرا أن مـن املتوقـع أ      
  .)٢٤٠(الرباعية خطة تفصيلية للمضي قدما لألمام

كــانون األول/  ٢٠، املعقــودة يف ٤٦٨١ويف اجللســة   
، وجه رئيس اجمللس (كولومبيـا) االهتمـام إىل   ٢٠٠٢ديسمرب 

، يـدين  )٢٤١(مشروع قرار مقدم من اجلمهورية العربية السورية
مســتودع اجمللــس مبوجبــه قتــل مــوظفي األمــم املتحــدة وتــدمري  

__________ 

)٢٤٠(  S/PV.4645 و ٥-٢، الصفحاتS/PV.4668،  ٦-٢الصفحات. 

)٢٤١(  S/2002/1385. 
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لربنــامج األغذيــة العــاملي بواســطة جــيش الــدفاع اإلســرائيلي؛   
جنيـف وأن متتنـع عـن     اتتفاقيـ البـأن متتثـل   ويطالب إسـرائيل  

طلـب إىل  ؛ ويغـري متناسـب  واستخدام القوة استخداما مفرطـا  
. األمني العـام إبـالغ اجمللـس بـأي تطـورات يف هـذا اخلصـوص       

يل وأيرلنـدا وبلغاريـا   ببيانات ممثلـو إسـرائ   وخالل اجللسة، أدىل
واجلمهوريــة العربيــة الســورية وفرنســا والنــرويج والواليــات      

  املتحدة واملراقب الدائم لفلسطني.
ــرا ألن     وأشـــار ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إىل أنـــه، نظـ

يكـون  مشروع القرار ال حيث مجيع املعنيني علـى اختـاذ إجـراء    
جهـة لألمـم   من شأنه التقليل إىل احلـد األدىن مـن األخطـار املو   

، فإن بلده سيستخدم حق النقض ضـده. وأعـرب عـن    املتحدة
ــراح      ــرار مل يشــتركوا يف االقت ــدمي مشــروع الق اســفه ألن مق

  .)٢٤٢(البديل الذي قدمته الواليات املتحدة
ــده ســيمتنع عــن التصــويت        ــا إن بل ــل بلغاري ــال ممث وق

ــرويج وفرنســا      ــو الن ــار إىل اإلمجــاع. وذكــر ممثل بســبب االفتق
أنـه كـان سـيكون مـن املالئـم متامـا أن يعتمـد اجمللـس         وأيرلندا 

ــذكّر   ــرار وي ــرام الكامــل   إســرائيلمشــروع الق بضــرورة االحت
ــدويل  ــاين الــ ــانون اإلنســ ــطني  )٢٤٣(للقــ ــثال فلســ ــرب ممــ . وأعــ

ــيت     ــة ال ــة الســورية عــن أســفهما ألن احلماي ــة العربي واجلمهوري
ــاء اجمللـــس تتـــيح    ــرائيل عضـــو واحـــد مـــن أعضـ يقـــدمها إلسـ

تستبيح القـانون اإلنسـاين الـدويل، رغـم اإلمجـاع       إلسرائيل أن
  .)٢٤٤(الدويل إزاء هذه املسألة

__________ 

)٢٤٢(  S/PV.4681،  ٣-٢الصفحتان. 

ــفحة    )٢٤٣( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة  ٣املرجـ ــا)؛ والصـ ــا،  ٤(بلغاريـ (فرنسـ
 النرويج، أيرلندا).

 ٨(فلســــطني)؛ والصــــفحة  ٦-٥املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٢٤٤(
 (اجلمهورية العربية السورية).

وأعرب ممثل إسرائيل عن أسفه للقتل، وقـال إن بلـده     
يعكـف علــى إجــراء حتقيـق مســتفيض وإن مــا خيلـص إليــه مــن    

  .)٢٤٥(نتائج سيتاح للسلطات املعنية
 ١٢وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت فحصــل علــى   

ل صوت واحد معارض (الواليات املتحدة)، صوتا مؤيدا مقاب
ــا، الكــامريون)، ومل     ــاع عضــوين عــن التصــويت (بلغاري وامتن
  ُيعتمد بسبب التصويت السليب ألحد أعضاء اجمللس الدائمني.

كانون الثاين/يناير  ١٦املداوالت املؤرخة   
 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩إىل  ٢٠٠٣

 و ٤٧٢٢ و ٤٧٠٤ و ٤٦٨٥(اجللسات 
 و ٤٧٨٨ و ٤٧٧٣ و ٤٧٥٧ و ٤٧٤١
٤٨١٠(  

 )٢٤٦(٤٧٢٢و  ٤٧٠٤و  ٤٦٨٥يف جلسات اجمللـس    
ــودة يف ٤٨١٠و ٤٧٨٨و ٤٧٧٣و ٤٧٥٧و ٤٧٤١و ، املعقــ

شــــــــــــباط/فرباير،  ١٣الثاين/ينــــــــــــاير، و  كــــــــــــانون ١٦
ــارس، و  ١٩ و ــان/أبريل، و  ١٦آذار/مـ ــايو،  ١٩نيسـ أيار/مـ
آب/أغسـطس   ١٩متوز/يوليه، و  ١٧حزيران/يونيه، و  ١٣ و

يل، استمع إىل إحاطات إعالمية مـن وكيـل   ، على التوا٢٠٠٣
، واألمــني العــام املســاعد )٢٤٧(األمــني العــام للشــؤون السياســية 

ــية  ــة الســالم يف    )٢٤٨(للشــؤون السياس ، واملنســق اخلــاص لعملي
. ومل يدلَ بأي بيانات أخرى خالل تلـك  )٢٤٩(الشرق األوسط

  اجللسات.

__________ 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٥(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٤٦(
، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء التاسع، الفرع ٤٧٢٢اجللسة 

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملادة 

 .٤٧٧٣و  ٤٧٠٤و  ٤٦٨٥يف اجللسات   )٢٤٧(

 .٤٨١٠و  ٤٧٤١يف اجللستني   )٢٤٨(

 .٤٧٨٨و  ٤٧٥٧و  ٤٧٢٢يف اجللسات   )٢٤٩(
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وتركــزت اإلحاطــات اإلعالميــة بصــفة رئيســية علــى     
فني خريطــة طريــق اجملموعــة الرباعيــة ذات املراحــل تنفيــذ الطــر
ــثالث  ــقالــ ــرتاع      لتحقيــ ــاوض للــ ــق التفــ ــن طريــ ــوية عــ تســ
الفلســطيين. ومبقتضــى املبــدأ التــوازي مــن املبــادئ -اإلســرائيلي

ــتعني العمــل علــى إحــراز تقــدم      ــق، ي ــة خلريطــة الطري التوجيهي
بالنسبة جلميع املسائل يف نفس الوقت ورصد هذا التقدم على 

ــة     أســاس  ــت املرحل ــايري أداء حمــددة. وكان ــال الطــرفني ملع امتث
األوىل تشترط على الطرفني تنفيذ وقف كامل إلطـالق النـار،   
ــات      ــاء املؤسسـ ــز بنـ ــانية، وتعزيـ ــاع اإلنسـ ــهوض باألوضـ والنـ
الفلســــطينية، ووقــــف كافــــة أعمــــال تشــــييد املســــتوطنات.  

ــرفني يف    ــا علــــى الطــ ــة الطريــــق رمسيــ  ٣٠وعرضــــت خريطــ
ولكن خطوطها العريضـة كـان قـد سـبق      ٢٠٠٣نيسان/أبريل 

  .  )٢٥٠(٢٠٠٢حتديدها يف كانون األول/ديسمرب 
وأبلغ اجمللس يف تلك اإلحاطات بـأن مسـتوى العنـف      

إرهابية من الفلسطينيني واسـتخدام غـري    هبجماتظل مستمرا 
ــوة مــن إســرائيل ضــد املــدن الفلســطينية، إىل أن      متناســب للق

 ٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٣٠أعلن أخريا وقف إلطالق النـار يف  
مبســاعدة مــن احلكومــة املصــرية. ويف متوز/يوليــه، طــرأ حتســن  
طفيــف علــى احلالــة األمنيــة، ولكــن وقعــت بعــض انتــهاكات    

  لوقف إطالق النار يف آب/أغسطس.
غري أهنا أبرزت الكثري من التحديات املتبقيـة، ودعـت     

ــة      ــتوطنات املتقدمـ ــة املسـ ــور، إىل إزالـ ــة أمـ ــرائيل، يف مجلـ إسـ
ميـــد أنشـــطة االســـتيطان؛ ووقـــف بنـــاء اجلـــدار األمـــين يف وجت

الضفة الغربية؛ والكف عن هدم منازل الفلسطينيني؛ وإطـالق  
سراح مزيد من السجناء الفلسطينيني؛ واملسـاعدة علـى تعزيـز    
احلكومة الفلسطينية اجلديدة بالتخفيف مـن القيـود املفروضـة.    

__________ 

كـــان إعـــداد خريطـــة الطريـــق عمليـــة طويلـــة بـــدأت باجتمـــاع    )٢٥٠(
ــورك يف     ــة يف نيويــ ــة الرباعيــ ــيني يف اجملموعــ ــاء األساســ األعضــ

، مببادرة مـن األمـني العـام؛ لالطـالع علـى      ٢٠٠١أيلول/سبتمرب 
 .S/2003/529النص، انظر 

ه مــن علــى تكثيــف مــا تبذلــ الفلســطينيةوجــرى حــث الســلطة 
جهود لتحقيق السـيطرة األمنيـة الكاملـة علـى مجيـع مناطقهـا؛       
ــتم بعــد إعــادة      ــه مل ي وأُعــرب يف اإلحاطــات عــن األســف ألن
جتميع كافة القوات األمنية حتت سلطة وزير الداخلية، وذلـك  
ــيت تفرضــها إســرائيل علــى التنقــل. كمــا أن      ــود ال بســبب القي

ة على موظي األمـم  القيود على السفر، مبا فيها القيود املفروض
املتحــدة، وعمليــات اإلغــالق الــدوري ملعــرب رفــح املــؤدي إىل   

-غـــزة، تـــؤدي إىل تـــدهور احلالـــة اإلنســـانية واالجتماعيـــة     
  االقتصادية يف األراضي الفلسطينية.

وجرى التنويه بـبعض التطـورات اإلجيابيـة، وذلـك يف       
جماالت منها إصالح السلطة الفلسطينية بتعيـيني حممـود عبـاس    

ول رئيس وزراء هلـا. إضـافة إىل ذلـك، أعـرب كـال الطـرفني       أ
عن تأييدمها خلريطة الطريق يف أثناء اجتماع القمة الـذي عقـد   

ــة يف  ــه  ٤يف العقب ــات    ٢٠٠٣حزيران/يوني ــن الوالي ــادرة م مبب
املتحدة. ومن مث جرى تنشيط عملية السـالم مـن جديـد وبـدأ     

ــا   ــطينيون يف االجتمــ ــرائيليون والفلســ ــادة اإلســ ــفة القــ ع بصــ
املنســـق اخلـــاص لعمليـــة الســـالم يف الشـــرق   وأكـــدمنتظمـــة. 

األوســط أن اســتئناف املفاوضــات علــى كــل مــن املســارين       
ــانون     ــاوز كــ ــد قريــــب ال يتجــ ــاين يف موعــ ــوري واللبنــ الســ

-مــن شــأنه أن يســاعد املســار الفلســطيين  ٢٠٠٤الثاين/ينــاير 
  .)٢٥١(اإلسرائيلي

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٦املقرر املؤرخ   
  ): رفض مشروع قرار٤٨٢٨لسة (اجل

 أيلـــول/  ١٥للمجلـــس يف  ٤٨٢٤عقـــدت اجللســـة    
اســتجابةً للطلــب الــوارد يف رســالة مؤرخــة      ٢٠٠٣ســبتمرب 

موجهة مـن ممثـل السـودان بوصـفه      ٢٠٠٣ سبتمربأيلول/ ١٢
، وذلــك للنظــر يف اســتمرار )٢٥٢(رئســا جملموعــة الــدول العربيــة

__________ 

)٢٥١(  S/PV.478،  ٧الصفحة. 

)٢٥٢(  S/2003/880. 
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لـس الرسـالة يف   التصعيد ضد السكان الفلسطينيني. وأدرج اجمل
جدول أعماله، وتضمنت الرسالة كذلك مشروع قرار يؤكـد  
جمددا املطالبة بوقف العنف، ومطالبة إسرائيل بـالكف عـن أي   
هتديد لسالمة رئيس السـلطة الفلسـطينية، ويعـرب عـن التأييـد      
الكامــل جلهــود اجملموعــة الرباعيــة، ويــدعو اجلــانبني إىل تنفيــذ   

  خريطة الطريق.
لســـة، أدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء وخـــالل تلـــك اجل  
ألرجنتني واألردن وأسـتراليا وإسـرائيل   ممثلو ا وكذلكاجمللس، 

(بالنيابــة عــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإندونيســيا وإيطاليــا 
والبحـــرين والربازيـــل وبـــنغالديش وتركيـــا االحتـــاد األورويب) 

ــا     ــدا وكوب ــا والســودان وكن ــر وجنــوب أفريقي وتــونس واجلزائ
ــا وماليز ــاز)     ي ــدم االحني ــدان ع ــة بل ــن حرك ــة ع ومصــر (بالنياب

واهلنــد ونيبــال واملغــرب واململكــة العربيــة الســعودية والنــرويج 
، واملراقــب الــدائم لفلســطني، واملنســق اخلــاص لعمليــة واليابـان 

الســالم يف الشــرق األوســط، واملراقــب الــدائم جلامعــة الــدول   
ــة مبمارســة الشــعب     ــة املعني ــيس اللجن ــة، ورئ الفلســطيين العربي

  .)٢٥٣(حلقوقه غري القابلة للتصرف
وبدأ املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط   

بتقدمي إحاطة إعالمية للمجلس عن احلالـة علـى أرض الواقـع.    
ــه مت  ــاد بأنـ ــرقوأفـ ــة    خـ ــار بارتكـــاب ثالثـ وقـــف إطـــالق النـ

 ٣٨تفجــــريات انتحاريــــة ضــــد اإلســــرائيليني، أدت ملصــــرع 
الفلســطينية إىل تقــدمي خمططــي تلــك   شخصــا، ودعــا الســلطة  

اهلجمات للعدالة. ورغم تسليمه حبق إسـرائيل يف الـدفاع عـن    
نفسها، أكد جمددا أنه يتعني عليهـا االمتثـال للقـانون اإلنسـاين     
الدويل. وأضاف أن أعمال العنف األخرية، ومـا صـاحبها مـن    
عــدم تنفيــذ خريطــة الطريــق، قــد جنــم عنــها تعطيــل عمليــة         

  .)٢٥٤(السالم

__________ 

 كنه مل يدل ببيان.حضر اجللسة أيضا ممثل كندا ول  )٢٥٣(

)٢٥٤(  S/PV.4824،  ٨-٤الصفحات. 

وناشــد ممثــل فلســطني اجمللــس أن يتخــذ تــدابري فوريــة    
وأن يســاعد علــى ‘‘ إزالــة ياســر عرفــات’’ضــد قــرار إســرائيل 

إحياء خريطة الطريق بإنشاء آليـة للرصـد وإيفـاد قـوات دوليـة      
. وأكــد ممثــل إســرائيل جمــددا أن بلــده يــرى يف )٢٥٥(إىل املنطقــة

ياســــر عرفــــات عقبــــة يف طريــــق الســــالم بســــبب تشــــجيعه 
  .)٢٥٦(باإلرها

وأعــرب أعضــاء اجمللــس باإلمجــاع عــن اســتنكارهم        
لتجــّدد العنــف وحــث غالبيتــهم كــال الطــرفني علــى اســتئناف  
تنفيذ خريطة الطريق. وأدان ممثل اجلمهورية العربيـة السـورية،   
وشاركه يف ذلك أغلب املتكلمني اآلخرين، استمرار إسـرائيل  

نسحاب مـن  يف سياستها القائمة على العدوان، ودعاها إىل اال
األراضــي احملتلــة وإعــادة االلتــزام خبريطــة الطريــق، وطلــب إىل  
اجمللـــس أن جيـــرب إســـرائيل علـــى وقـــف االنتـــهاكات للقـــانون  

.كمـا كـان هنـاك رفـض واسـع للقـرار اإلســرائيلي       )٢٥٧(الـدويل 
بطرد الرئيس عرفـات. وطالـب الكـثريون إسـرائيل علـى وجـه       

  .)٢٥٨(التحديد بإلغاء هذا القرار
ــل    ــز ممث ــواردة يف    وركّ ــة ال إســبانيا علــى هشاشــة اآللي

خريطة الطريق، وضرورة تفسريها وفقا للسـياق. وأضـاف أن   
ــاج إىل أن     ــامض وحيتـ ــق غـ ــة الطريـ ــي خلريطـ ــور السياسـ املنظـ
يدعمه كال الطرفني. وقال إن من الضـروري لألمـني العـام أن    
جيدد حيوية األهداف النهائية خلريطة الطريق بـأن ُيـدرج فيهـا    

. )٢٥٩(ئيل وقدرة السلطة الفلسطينية املقبلة على البقاءأمن إسرا
__________ 

 .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٥(

 .١٥-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٦(

 .١٨ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٧(

ــفحة     )٢٥٨( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٦املرجـــ ــني)؛ والصـــ  ٢١(الصـــ
(إســبانيا)؛  ٢٨(أملانيــا)؛ والصــفحة  ٢٦(املكســيك)؛ والصــفحة 

الصــفحة  ،S/PV.4824 (Resumption 1)غينيــا)؛ ( ٢٩والصــفحة 
 (نيبال). ٢٧(بنغالديش)؛ والصفحة  ١١

)٢٥٩(  S/PV.4824،  ٢٩-٢٨الصفحتان. 
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ــذي أشــار إىل أن الضــمانات      ــل اســتراليا، ال وحــذا حــذوه ممث
املوثوقة ألمن اإلسرائيليني متثل العامل الرئيسي لنجاح خريطـة  

  .)٢٦٠(الطريق
ــها   مــتكلمنيواقتــرح عــدة    حلــوال حمــددة لألزمــة، من

ــة للرصــ )٢٦١(تنظــيم مــؤمتر دويل ، أو نشــر )٢٦٢(د، أو إنشــاء آلي
. وأيـد عـدد   )٢٦٤(، أو إيفاد مـراقبني إىل املنطقـة  )٢٦٣(قوة تدخل

ــرار املقــدم مــن اجملموعــة      ــتكلمني صــراحة مشــروع الق مــن امل
، وقـال ممثـل فرنسـا إن بلـده علـى اسـتعداد للعمـل        )٢٦٥(العربية

. ودعــا ممثــل اجلزائــر إىل اعتمــاد  )٢٦٦(علــى أســاس هــذا الــنص 
لنيابـة عـن حركـة بلـدان     مشروع قرار آخر مقدم من أنغـوال با 

  .)٢٦٧(عدم االحنياز
وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إنــه يــتعني علــى اجمللــس   

اختــاذ موقــف واضــح ضــد اجلماعــات اإلرهابيــة وإن بلــده لــن  
ــة ويــدعو     يؤيــد ســوى مشــروع قــرار يــدين األعمــال اإلرهابي
لتفكيـــك اهلياكـــل األساســـية لإلرهـــابيني. وأضـــاف أن بلـــده  

  .)٢٦٨(ياسر عرفات أو نفيه قسرا يؤيد أيا من تصفية  ال

__________ 

)٢٦٠(  S/PV.4824 (Resumption 1)،  ١٧الصفحة. 

)٢٦١(  S/PV.4824،  (فرنسا). ٢٤الصفحة 

 S/PV.4824 (Resumption(فرنسـا)؛  ٢٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٦٢(

ــا)؛ والصــفحة    ١٩الصــفحة  ،(1 ــوب أفريقي ــونس)؛  ٢٥(جن (ت
 (النرويج). ٢٦والصفحة 

)٢٦٣(  S/PV.4824،  (فرنسا). ٢٤الصفحة 

 (إسبانيا). ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٤(

 S/PV.4824 (Resumption(غينيـا)؛  ٣٠املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٢٦٥(

 (إيطاليا). ١٧، الصفحة (1

)٢٦٦(  S/PV.4824،  ٢٤الصفحة. 

)٢٦٧(  S/PV.4824 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

)٢٦٨(  S/PV.4824،  ٣١الصفحة. 

أيلــــول/  ١٦، املعقــــودة يف )٢٦٩(٤٨٢٨ويف اجللســــة   
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه مــرة أخــرى ٢٠٠٣ســبتمرب 

أيلول/سبتمرب املوجهة من ممثل السـودان.   ١٢الرسالة املؤرخة 
ــام إىل مشــروع      ــرئيس (اململكــة املتحــدة) االهتم واســترعى ال

هورية العربية السورية وجنـوب  قرار مقدم من باكستان واجلم
، يؤكـد اجمللـس جمـددا مبوجبـه، يف مجلـة      )٢٧٠(أفريقيا والسـودان 

أمور، املطالبة بالوقف الكامل جلميع أعمال العنـف؛ ويطالـب   
ــرئيس        ــاد ل ــال اإلبع ــن أعم ــل م ــن أي عم ــالكف ع ــرائيل ب إس

ووقــف أي هتديــد لســالمته؛ ويعــرب عــن  الفلســطينيةالســلطة 
ة؛ ويـدعو إىل زيـادة اجلهـود املبذولـة     دعمه للمجموعة الرباعيـ 

لتنفيذ خريطة الطريق من كال اجلانبني؛ ويربز أمهية االجتمـاع  
القـــادم للمجموعـــة يف نيويـــورك. وطُـــرح مشـــروع القـــرار      

صــوتا مؤيــدا مقابــل صــوت     ١١للتصــويت، وحصــل علــى   
أعضــــاء عــــن  ٣واحــــد (الواليــــات املتحــــدة)، مــــع امتنــــاع 

ــا، ا  ــا، بلغاريـ ــويت (أملانيـ ــد  التصـ ــدة)، ومل ُيعتمـ ــة املتحـ ململكـ
  بسبب تصويت عضو دائم معارضا للمشروع.

ــرائيل      ــبانيا وإسـ ــو إسـ ــات ممثلـ ــد ذلـــك أدىل ببيانـ وبعـ
ــا  ــتانوأملانيـ ــورية    وباكسـ ــة السـ ــة العربيـ ــا واجلمهوريـ وبلغاريـ

وشيلي وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحـدة واملراقـب   
  الدائم لفلسطني.

ــات    ــل الواليـ ــرار    ورأى ممثـ ــروع القـ ــدة أن مشـ املتحـ
يتضــمن إدانــة قويــة لإلرهــاب وجلماعــات إرهابيــة حمــددة،    مل

ودعـــوة إىل تفكيـــك اهلياكـــل األساســـية الـــيت تـــدعم هـــذه       
. وعلى غرار ذلـك، قـال ممثـل اململكـة املتحـدة      )٢٧١(اجلماعات

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٦٩(
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل الثالــث، اجلــزء الثــاين، الفــرع ألــف، 

، فيمــا يتعلــق باملرحلــة الــيت ُيســتمع فيهــا إىل مــن توجــه  ٨احلالــة 
ــدعوة؛ والفصــل الســا   ــيهم ال دس، اجلــزء األول، الفــرع جــيم،  إل

 من امليثاق. ١٢، فيما يتعلق باملمارسة املتصلة باملادة ١احلالة 

)٢٧٠(  S/2003/891. 

)٢٧١(  S/PV.4828،  ٢الصفحة. 
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. وقـال ممثـل   )٢٧٢(إن مشروع القرار غري متوازن بدرجـة كافيـة  
ي أن يبذل جهدا أكرب للتوصـل إىل  بلغاريا إن اجمللس كان ينبغ

ــده   )٢٧٣(توافــق يف اآلراء ــا إىل أن موقــف بل . وأشــار ممثــل أملاني
رغم االمتناع عن التصويت ما زال يتمثل يف أن قرار إسـرائيل  

  .  )٢٧٤(بطرد ياسر عرفات يضّر بعملية السالم
ــدم حصــول        ــتكلمني عــن أســفهم لع ــة امل وأعــرب بقي

ا مــن جديــد أن القــرار   القــرار علــى توافــق يف اآلراء وأكــدو   
اإلسرائيلي بطرد السـيد عرفـات يتعـارض مـع القـانون الـدويل       

  .)٢٧٥(ويأيت بنتائج عكسية سياسياً

تشرين األول/أكتوبر  ١٤املقرر املؤرخ   
): رفض مشروع ٤٨٤٢(اجللسة  ٢٠٠٣
  قرار

تشـرين   ١٤يف  )٢٧٦(للمجلـس  ٤٨٤١عقدت اجللسة   
 رســـالة اســـتجابة للطلـــب الـــوارد يف   ٢٠٠٣األول/أكتـــوبر 

موجهــة مــن ممثــل    ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر   ٩مؤرخــة 
ــة العربيــة الســورية بوصــفه رئيســا جملموعــة الــدول        اجلمهوري

ــة ، وذلــك للنظــر يف أنشــطة االســتيطان اإلســرائيلية   )٢٧٧(العربي
غـــري املشـــروعة وبنـــاء إســـرائيل جـــدارا توســـعيا يف األراضـــي  

دول أعمالـه؛  الفلسطينية احملتلـة. وأدرج اجمللـس الرسـالة يف جـ    
وتضمنت الرسالة مشروع قرار، يؤكد اجمللس جمـددا مبوجبـه،   
ــدولتني؛ ويكــرر       ــى أســاس ال ــائم عل ــور، احلــل الق ــة أم يف مجل

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٢(

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٣(

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٤(

(فرنســا،  ٥الصــفحة (باكســتان)؛ و ٤املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٧٥(
 (إسبانيا). ٦شيلي، اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٧٦(
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء التاسـع، الفـرع       

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملادة 

)٢٧٧(  S/2003/973. 

معارضته لألنشطة االستيطانية يف األراضي الفلسـطينية احملتلـة؛   
ويقرر أن بناء اجلدار غري قانوين مبوجب القـانون الـدويل وأنـه    

  .جيب أن يتم وقفه وإلغاؤه
وأدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء اجمللــس، وكــذلك ممثلــو     

ــدة      ــة املتحـ ــارات العربيـ ــرائيل واإلمـ ــتني واألردن وإسـ األرجنـ
والبحـرين  (بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)    وإندونيسيا وإيطاليا 

ومجهوريـة  والربازيل وتركيا وتونس واجلماهريية العربية الليبية 
دان وقطــر وكوبــا  وجنــوب أفريقيــا والســو  إيــران اإلســالمية  

ولبنــان وماليزيــا ومصــر واململكــة العربيــة الســعودية والنــرويج  
، واملراقب الدائم لفلسـطني،  ونيوزيلندا واليابان واليمنونيبال 

واملراقب الدائم جلامعة الدول العربيـة، ونائـب املراقـب الـدائم     
ملنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، ورئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة  

  يين حلقوقه غري القابلة للتصرف.الشعب الفلسط
ووجه رئيس اجمللس (الواليات املتحـدة) االهتمـام إىل     

مـوجهتني   ٢٠٠٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٩رسالتني مؤرختني 
، يعربـان  )٢٧٩(ومجهورية إيـران اإلسـالمية   )٢٧٨(من ممثلي ماليزيا

فيهمــا عــن دعــم حركــة بلــدان عــدم االحنيــاز ومنظمــة املــؤمتر   
  وايل، لطلب اجملموعة العربية.اإلسالمي، على الت

وأكـــد ممثـــل فلســـطني أن عمليـــات القتـــل العشـــوائي   
للفلســطينيني وتشــييد جــدار توســعي يف األراضــي الفلســطينية  
ــدس الشــرقية، يشــكالن جــرائم حــرب.       ــا الق ــا فيه ــة، مب احملتل

الفلســطينية هلــذا الغــرض وأكــد أن  األرضواســتنكر مصــادرة 
. ورد )٢٨٠(مـن األراضــي هـدف إسـرائيل يتمثـل يف غــزو مزيـد     

ُيقصـد بـه منـع مـرور اإلرهـابيني إىل       اجلـدار ممثل إسرائيل بـأن  
داخل إسـرائيل دون اسـتخدام للعنـف، وأن ذلـك سـيؤدي يف      
هناية املطاف إىل هتيئة جـو مـؤاٍت إلجـراء مفاوضـات سـلمية.      

__________ 

)٢٧٨(  S/2003/974. 

)٢٧٩(  S/2003/977. 

)٢٨٠(  S/PV.4841،  ٨-٤الصفحات. 



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

778  
 

وأضـاف أنــه نظـرا لعــدم امتثــال الفلسـطينيني لقــرارات اجمللــس    
ــا بتفكيــ    ــهم فيه ــيت يطالب ــابيني،   ال ــية لإلره ك اهلياكــل األساس

فليس أمام إسرائيل خيار آخـر. وأوضـح أن القـانون اإلنسـاين     
الــدويل يســمح بإعــادة االســتيالء علــى األراضــي لألغــراض       
ــه جيــري تقــدمي تعــويض معــادل لقيمــة املمتلكــات      ــة وأن األمني

  .)٢٨١(املعنية
ــهم       ــد إدانتـ ــاء اجمللـــس مـــن جديـ ــم أعضـ ــد معظـ وأكـ

ولكنـهم أعربـوا أيضـا عـن قلقهـم العميـق        لألعمال اإلرهابيـة، 
إزاء تشييد اجلدار. واعترفـوا بأنـه غـري قـانوين، وينطـوي علـى       
عواقب إنسـانية سـلبية، ويتعـارض مـع خريطـة الطريـق، ويـثري        
الشكوك بشأن حل الدولتني. وطالب بعـض األعضـاء بـإجراء    

ــازم ــب )٢٨٢(ح ــن جان ــاد الروســي      م ــل االحت ــا ممث ــس. ودع اجملل
ــدا إىل اختــ  ــد    حتدي ــق. وأي ــرار باملوافقــة علــى خريطــة الطري اذ ق

االحتاد الروسي وفرنسا والصني عقـد مـؤمتر دويل عـن الشـرق     
ــذ الطــرفني خلريطــة       ــة تنفي ــة رصــد لكفال األوســط وإنشــاء آلي

. غـري أن ممثـل بلغاريـا ذكـر أن إدانـة هـذا اجلانـب        )٢٨٣(الطريق
من الصورة العامة يف الشرق األوسط على وجـه التحديـد لـن    

ــهم ــالم  تسـ ــة السـ ــتئناف عمليـ ــل  )٢٨٤(يف اسـ . وردد ذلـــك ممثـ
الواليات املتحدة، الـذي أشـار أيضـا إىل أن األولويـة جيـب أن      
ــدخل يف     ــتعني أن يـ ــرار يـ ــاب وأن أي قـ ــاء اإلرهـ ــون إلهنـ تكـ
حســـابه الصـــورة األوســـع نطاقـــا. وأضـــاف أن بلـــده يـــتفهم   
احتياجات إسرائيل األمنيـة ولكنـه حثهـا علـى النظـر يف نتـائج       

__________ 

 .١٤-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨١(

ــه، الصـــفحة    )٢٨٢( ــورية)؛   ١٥املرجـــع نفسـ ــة السـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
ــفحة  ــفحة   ٢٠والصـ ــيلي)؛ والصـ ــيك، شـ ــا)؛  ٢١(املكسـ (غينيـ
 ٢٧ (أنغوال)؛ والصـفحة  ٢٦(فرنسا)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 

 (باكستان).

 ٢٤(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٨٣(
 (الصني). ٢٥(فرنسا)؛ والصفحة 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٤(

ــييد  ــاق    تشـ ــة اتفـ ــى نتيجـ ــبقا علـ ــم مسـ ــي ال حتكـ ــدار لكـ اجلـ
  .)٢٨٥(للسالم

وأكـــد ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية جمـــددا أن    
وإىل  تشــييد اجلــدار يرمــي إىل إجيــاد جيــوب فلســطينية منعزلــة 

ملناطق واسعة من الضفة الغربيـة والقـدس   ترسيخ ضم إسرائيل 
ــة إســرائيل   ذه وتوضــيح أن هــ  الشــرقية. ودعــا اجمللــس إىل إدان

املمارسات تتعارض مع القانون الـدويل. وأعـرب عـن خشـيته     
من أن عدم اختاذ اجمللـس إلجـراء مـن شـأنه أن يضـر مبصـداقية       

ــس ــري     )٢٨٦(اجمللـ ــرين وغـ ــتكلمني اآلخـ ــة املـ ــذا غالبيـ . وردد هـ
  األعضاء يف اجمللس.

عـن القلـق    بعض املـتكلمني اآلخـرين  ويف حني أعرب   
ضــرورة أن  مــن جديــدوا أيضــا أكــد فقــد إزاء تشــييد اجلــدار،

  .  )٢٨٧(إلرهابحلازمة لكافحة ااملالسلطة الفلسطينية ب تقوم
رفض رؤيـــة فـــتكلــم ممثـــل فلســـطني للمـــرة الثانيـــة،  و  

 بــل حمتلــةيســت األراضــي الفلســطينية ل إســرائيل املتمثلــة يف أن
بنـــاء  الســـبب يف ريفســـوأشـــار إىل عـــدم ت ‘‘عليهـــا امتنازعـــ”

لـيس علـى خـط اهلدنـة     اجلدار يف عمق األراضـي الفلسـطينية و  
  .)٢٨٨(١٩٤٩لعام 

تشـــــــرين  ١٤، املعقـــــــودة يف ٤٨٤٢ويف اجللســـــــة   
، أدرج اجمللــس ثانيــة يف جــدول أعمالــه ٢٠٠٣األول/أكتــوبر 

املوجهـة مـن    ٢٠٠٣تشرين األول/أكتـوبر   ٩الرسالة املؤرخة 
ممثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية. ووجــه الــرئيس (الواليــات   

ع قـــرار مقـــدم مـــن باكســـتان املتحـــدة) االهتمـــام إىل مشـــرو

__________ 

 .٣٠-٢٩املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٨٥(

 .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨٦(

ــه، الصــفحتان     )٢٨٧( ــان)؛ والصــفحة   ٤٢-٤١املرجــع نفس  ٤٧(الياب
(إيطاليـا)؛   ٥٤تركيا)؛ والصفحة  ( ٥٢(األرجنتني)؛ والصفحة 

 نيوزيلندا). ( ٥٧-٥٦(النرويج)؛ والصفحة  ٥٦والصفحة 

 .٦٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٨(



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843b 779 
 

، يقـرر اجمللـس   )٢٨٩(واجلمهورية العربية السورية وغينيا وماليزيا
  مبوجبه أن تشييد اجلدار غري قانوين ويتعني وقفه وإلغاؤه.

 ١٠وطُــرِح مشــروع القــرار للتصــويت وحصــل علــى   
أصوات مؤيدة مقابل صـوت واحـد (الواليـات املتحـدة)، مـع      

ملانيـا، بلغاريـا، الكـامريون،    أعضـاء عـن التصـويت (أ    ٤امتناع 
اململكــة املتحــدة)، ومل ُيعتمــد نظــرا للتصــويت الســليب ألحــد    

  األعضاء الدائمني.
ــب        ــرائيل واملراق ــات املتحــدة وإس ــو الوالي مث أدىل ممثل

  الدائم لفلسطني ببيانات.
فأشار ممثـل الواليـات املتحـدة إىل أن مشـروع القـرار        

قرار يركز على السـور لـن   غري متوازن وأكد أن اختاذ اجمللس ل
ــدما   ــة ق ــدفع بالســالم يف املنطق ــل   )٢٩٠(ي . ويف حــني أعــرب ممث

فلســطني عــن أســفه ألن اجمللــس مل يــتمكن مــن اختــاذ موقــف    
ثابت من اجلدار التوسعي وقال إنـه يـتعني بصـفة عاجلـة إجيـاد      
طريقة لتصحيح ذلك داخل إطار منظومة األمم املتحـدة، دفـع   

ــأن مشـــروع ال  ــرائيل بـ ــه  ممثـــل إسـ ــه ال يوجـ ــز ألنـ ــرار متحيـ قـ
االهتمام إىل اإلرهاب الفلسطيين الذي يشكل السـبب الفعلـي   

  .)٢٩١(للتدابري الدفاعية اإلسرائيلية

تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩املقرر املؤرخ   
 ١٥١٥): القرار ٤٨٦٢(اجللسة  ٢٠٠٣

)٢٠٠٣(  
، ٤٨٦١و  )٢٩٢(٤٨٤٦اســـتمع اجمللـــس يف جلســـتيه      

 ١٩و  ٢٠٠٣ل/أكتــــــوبر تشــــــرين األو ٢١املعقــــــودتني يف 
__________ 

)٢٨٩(  S/2003/980. 

)٢٩٠(  S/PV.4842،  ٢الصفحة. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩١(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٩٢(
ظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء التاسـع، الفـرع       هذه اجللسة، ان

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملادة 

ــاين/نوفمرب   ــرين الثـ ــاطتني   ٢٠٠٣تشـ ــوايل، إىل إحـ ــى التـ ، علـ
  إعالميتني من وكيل األمني العام للشؤون السياسية.

وأشار وكيل األمـني العـام إىل أن األعمـال الـيت يقـوم        
هبا كـال اجلـانبني أدت إىل تعميـق الشـعور بعـدم الثقـة بينـهما.        

عمليـة السـالم. ودعـا    ونتيجة لـذلك تواصـل العنـف وتوقفـت     
الطرفني للعـودة إىل املفاوضـات مبسـاعدة مـن اجملتمـع الـدويل.       
كمــــا أكــــد جمــــددا إدانتــــه لإلرهــــاب وطلــــب إىل الســــلطة   
الفلســطينية، وخباصــة رئــيس الــوزراء املعــني حــديثا، أن تبــذل   
مزيدا من اجلهد إلقرار القانون والنظام. كما دعا إسرائيل إىل 

غري املتناسبة والعشوائية يف املنـاطق   التوقف عن استخدام القوة
املدنية، والعدول عن سياستها يف التوسـع االسـتيطاين، وتنفيـذ    
جتميع للمستوطنات، ووقف تشييد اجلـدار علـى النحـو الـذي     

. وأخريا، أعـرب عـن إدانتـه للتـدهور     )٢٩٣(طلبته اجلمعية العامة
الذي طرأ علـى احلالـة اإلنسـانية بسـبب القيـود الصـارمة علـى        

  .)٢٩٤(نتقال السلع والعاملني يف جمال تقدمي املعونةا
تشــرين الثــاين/  ١٩، املعقــودة يف ٤٨٦٢ويف اجللســة   
، وجه الـرئيس (أنغـوال) االهتمـام إىل مشـروع     ٢٠٠٣نوقمرب 

قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي وإســبانيا وأملانيــا وبلغاريــا        
ــة       ــيك واململكــ ــا واملكســ ــا وفرنســ ــني وغينيــ ــيلي والصــ وشــ

؛ واعُتمد باإلمجاع وبـدون مناقشـة بوصـفه القـرار     )٢٩٥(املتحدة
)، الـــذي قـــام فيـــه اجمللـــس، يف مجلـــة أمـــور، ٢٠٠٣( ١٥١٥

  يلي:  مبا

__________ 

تشــرين األول/  ٢١املــؤرخ  ١٠/١٣-قــرار اجلمعيــة العامــة دإط   )٢٩٣(
 .٢٠٠٣أكتوبر 

)٢٩٤(  S/PV.4846،  و٧-٢الصفحات ،S/PV.4861،  ٦-٢الصفحات. 

)٢٩٥(  S/2003/1100. 
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يــــد خريطــة الطريــق الــيت وضــعتها اللجنــة الرباعيــة، القائمــة   أ  
الفلسطيين يقـوم   –على األداء واملفضية إىل حل دائم للرتاع اإلسرائيلي 

  ؛)٢٩٦(على أساس وجود دولتني
ـــأ   ب بـــاألطراف أن تفــــي بالتــــزاماهتا الـــواردة يف خريطـــة  اهـ

الطريق بالتعاون مع اهليئة الرباعية، وأن تعمل على حتقيق الرؤية املتمثلـة  
  .يف وجود دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن

 كانون األول/ ١٢املداوالت املؤرخة   
  )٤٨٧٩(اجللسة  ٢٠٠٣ديسمرب 

كـــانون األول/  ١٢يف  ، املعقـــودة٤٨٧٩يف اجللســـة   
، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية من املنسـق  ٢٠٠٣ديسمرب 

  اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط.
وقـــال املنســـق اخلـــاص إنـــه بـــالرغم مـــن عـــدم إحـــراز تقـــدم   
دبلوماسي فقد طـرأ هـدوء نسـيب علـى أرض الواقـع. وأعـرب       

اه تنفيـذ  عن ترحيبه بإعادة تأكيد كال الطـرفني اللتزاماهتمـا جتـ   
خريطــة الطريــق، وأشــاد مببــادرات اجملتمــع املــدين للجمــع بــني  

ــرار    ــرب الق ) ٢٠٠٣( ١٥١٥اإلســرائيليني والفلســطينيني، واعت
خطــوة بالغــة اإلجيابيــة. بيــد أنــه حــذر مــن مغبــة االقتراحــات    
اإلســرائيلية بالقيــام باالنســحاب مــن جانــب واحــد مــن بعــض 

مــا ذُِكــر االنســحاب  أجــزاء األراضــي احملتلــة. والحــظ أنــه بين 
اإلســـرائيلي مـــن جنـــوب لبنـــان باعتبـــاره ســـابقة، فـــإن ذلـــك 
االنسحاب مل بتم حتت إشـراف جملـس األمـن وبـدعم مكثـف      
ــع كـــال     ــاوض مـ ــدة ويف تفـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــن األمانـ مـ
الطـــرفني. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــد يتضـــمن االنســــحاب       

ر منـه  االنفرادي الفعلي عناصر إشكالية، ألن البعض قد يتصـو 
أن اإلرهاب والعنف وحدمها ميكن أن حيدثا تغيريا، وأنه لـيس  
مــــن الضــــروري التوصــــل إىل تســــوية ســــلمية مــــن خــــالل   
مفاوضات مستندة إىل الشرعية الدوليـة. وأكـد جمـددا احلاجـة     

__________ 

)٢٩٦(  S/2003/529. 

إىل األخـــذ بنـــهج تـــدرجيي مبســـاعدة مـــن تـــدابري لبنـــاء الثقـــة  
ــاب باعتبا   ــييت األرض واإلرهـ ــة قضـ ــة إىل معاجلـ ــا واحلاجـ رمهـ

قضيتني أساسيتني. وأخريا، أشار إىل مقترحات جديدة لتقـدمي  
ــة للســلطة الفلســطينية لتعويضــها عــن اخلســائر      املســاعدة املالي

  .  )٢٩٧(االقتصادية واحلالة اإلنسانية املتردية للغاية
  

__________ 

)٢٩٧(  S/PV.4879. 
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