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  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 وثائقال

    ٣٧ ملادةبا عمال دعواتال  خرىاأل
 عمــــــــــال دعواتالــــــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  ملادةبا

 أيلول/ســــــبتمرب ١٤ مؤرخــــــة رســــــالة              
 األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة ٢٠١١

 لـدى  الروسـي  لالحتـاد  الـدائم  املمثـل  من
  (S/2011/575) املتحدة األمم

        

  (مغلقة) ٦٦١٧
ــبتمرب ١٥  أيلول/ســــــــــــ

٢٠١١  

 املســــاعد العــــام األمــــني  (ب)عضوا دولة ٢٦    
 السـالم،  حفـظ  لعمليات

  خوجة أنور السيدو

  

٦٦٧٠  
  الثاين/ تشرين ٢٩

  ٢٠١١ نوفمرب

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2011/675)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 أنــــور الســــيدو العــــام،
  خوجة

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

  
  .ببيان واهلرسك البوسنة ممثل يدل مل  (أ)  

 مقـدونيا  ومجهوريـة  التشـيكية،  واجلمهوريـة  األسـود،  واجلبـل  وبولنـدا،  وبلغاريـا،  وبلجيكـا،  وإيطاليا، وأيرلندا، وألبانيا، وإستونيا، إسبانيا،  (ب)  
 وقـربص،  وفنلنـدا،  اخلارجيـة)،  (وزيـر  وصـربيا  وسويسـرا،  والسـويد،  وسـلوفينيا،  وسـلوفاكيا،  ورومانيـا،  والـدامنرك،  سابقا، اليوغوسالفية

  .واليونان وهولندا، وهنغاريا، ومصر، وكندا، وكرواتيا،
    

  الشرق األوسط
  فلسطني قضية ذلك يف مبا األوسط، الشرق يف احلالة - ٢٦

  عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 األوسـط،  الشـرق  يف احلالـة ” املعنون البند إطار يف جلسة ٢٧
ــك يف مبــا ــا واعتمــد“ فلســطني قضــية ذل . واحــدا رئاســيا بيان
 علـــى أساســـا ٢٠١٠ عـــام يف املقدمـــة اإلحاطـــات ركـــزتو

ــة ــدهورة اإلنســـانية احلالـ ــاب ويف. غـــزة يف املتـ  حـــادث أعقـ
 مــن العديــد تجــدد ،٢٠١٠ أيار/مــايو ٣١ يف غــزة أســطول
 االســــتيطاين النشــــاط إــــاء إىل ادعوــــ األعضــــاء الــــدول

 ،٢٠١١ عـام  ويف. احملتلـة  الفلسـطينية  األراضـي  يف اإلسرائيلي
 املفاوضــات وتعليـق  اسـتئناف  علــى أساسـا  املناقشـات  ركـزت 
 لالنضـمام  الفلسطيين والطلب وفلسطني، إسرائيل بني املباشرة
ــة املتحــدة، األمــم لعضــوية  الشــرق يف العامــة السياســية واحلال

ــورات أيضــا ونوقشــت. األوســط ــان يف التط  اجلمهوريــةو لبن
  .الفترة خالل الغربية والضفة ريةالسو العربية

 قـــرار  مشـــروع  يف الـــس  نظـــر  ،٢٠١١ عـــام  ويف  
 االسـتيطان  أنشـطة  اسـتمرار  إدانـة  عـن  أمـور،  مجلـة  يف ،يعرب
ــن ــرائيل جانـــب مـ ــطينية األراضـــي يف إسـ ــة الفلسـ . )٥٢٩(احملتلـ
ــرار مشــروع يعتمــد ومل  ألحــد الســليب التصــويت بســبب الق

  .الس يف الدائمني األعضاء
  

__________ 

)٥٢٩(  S/2011/24.  
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: ٢٠١٠/مـايو  يارأ ١٨/ينـاير إىل  الثاينكانون  ٢٧  
الفلسـطينية واحلالـة يف    -اإلسرائيلية السالم  عملية

  األراضي الفلسطينية احملتلة

 العـام  األمـني  أفـاد  ،٢٠١٠ الثاين/يناير كانون ٢٧ يف  
 الـــذي املـــأزق مـــن بـــالرغم أنـــه السياســـية للشـــؤون املســـاعد
 السـلطة  تواصـل  وفلسـطني،  إسـرائيل  بـني  املفاوضـات  تواجهه

 جـدول  تنفيـذ  يف قـدما  املضـي  إىل الراميـة  جهودها الفلسطينية
 القـانون  جمـاالت  يف تقـدم  إحـراز  تواصـل و الدولة لبناء أعماهلا
 بـأن  وأفـاد . الطريـق  طةارخل وفقا اإلرهاب، ومكافحة والنظام
 مسـتمر،  الغربية الضفة يف للمستوطنات اجلزئي املؤقت التقييد
 القــدس يف بنــاء أنشــطة عــن إعالنــات هنــاك كانــت ولكــن

 األراضـــي يف االســـتيطاين النشـــاط أن علـــى وشـــدد. الشـــرقية
 وحـــث الطريــق،  خارطــة  مــع  ويتعــارض  قــانوين  غــري  احملتلــة 

 األنشـطة  هـذه  بتجميـد  اللتزاماا الكامل التنفيذ على إسرائيل
 وأشـار . ٢٠٠١ عـام  منـذ  املشـيدة  االسـتيطانية  البؤر وتفكيك

ــادة إىل ــبرية الزيـ ــات يف الكـ ــكرية العمليـ ــرائيلية العسـ  يف اإلسـ
ــة، الضــفة ــد وكــذلك الغربي ــن العدي ــة احلــوادث م ــني العنيف  ب

 بقطــاع يتعلــق وفيمــا. والفلســطينيني اإلســرائيليني املســتوطنني
 القـذائف  عـدد  يف ملحوظـة  زيـادة  هنـاك  تكان بأنه أفاد غزة،
 بتـــوغالت قوبلـــت والـــيت املقاتلـــة، اجلماعـــات أطلقتـــها الـــيت

 املفــروض احلصــار إــاء إىل ودعــا. جويــة وغــارات إســرائيلية
 وجـود  مـن  بـالرغم  أنـه  إىل وأشـار  إسرائيل، قبل من غزة على

 زال مـا  املسـتوردة،  السـلع  مـن  معينة أنواع يف الزيادات بعض
 يتعلـــق وفيمـــا. الوقـــود ســـيما ال الكميـــات، يف نقـــص هنـــاك

 العالقــات يف احملــرز التقــدم حمطــات أبــرز أن إىل أشــار بلبنــان،
 وزراء رئـيس  قيـام  كـان  السورية العربية واجلمهورية لبنان بني

 األول/ديســــمرب كــــانون يف دمشــــق إىل زيــــارة بــــأول لبنــــان
ــى حيـــث ،٢٠٠٩ ــيس التقـ ــة رئـ ــة اجلمهوريـ ــورية العربيـ  السـ
 العــام األمــني والحــظ. النطــاق واســعة حمادثــات معــه وأجــرى

 املتحـدة  األمـم  قـوة  عمليـات  منطقة يف احلالة أن أيضا املساعد
  .)٥٣٠(هشة ولكنها هادئةما زالت  لبنان يف املؤقتة

ــيت املناقشــة ويف   ــت ال ــك، تل ــب ذكــر ذل ــدائم املراق  ال
 الوقـت  يف السـالم  مفاوضـات  اسـتئناف  ميكـن  ال أنه لفلسطني

 الـدعوة  وأن اإلسـرائيلية،  االسـتيطان  أنشطة فيه تتواصل الذي
 مـن  املسـبق  بالشـرط  يسـمى  مـا  ليسـت  املستوطنات وقف إىل

 اختـاذ  الضروري من أن أيضا وذكر. الفلسطيين اجلانب طرف
 اســتعمارها وقــف علــى إســرائيل إلرغــام جــادة عمليــة تــدابري

 األمـن  لس احلتمي من أنه على وشدد الفلسطينية، لألراضي
 توذكـر . )٥٣١(الصـدد  ذلـك  يف مسـؤولياته  بفعالية يتحمل أن
 مجيـع  يف الـنفس  ضـبط  سياسة اختطت ابلده أن إسرائيل ةممثل

 ابلـده  حكومة أن على يدل مما ،الغربية الضفة يف املستوطنات
 توشــدد .الســالم أجــل مــن صــعبة خطــوات الختــاذ مســتعدة

ــه علـــى  للتحـــديات يتصـــدى أن الـــدويل للمجتمـــع ينبغـــي أنـ
 التطـــرف قبيـــل مـــن واألمـــن، الســـالم تواجـــه الـــيت احلقيقيـــة
 إىل توأشـار . واإلرهـاب  األسلحة وريب النووي واالنتشار

ــام ــاس قيـ ــهريب محـ ــلحة بتـ ــاع إىل األسـ ــزة قطـ ــتمرار غـ  واسـ
ــان بـــني احلـــدود عـــرب اهللا حـــزب إىل األســـلحة إمـــدادات  لبنـ

ــة ــهاكات كمثــالني الســورية العربيــة واجلمهوري  قــرارات النت
 االسـتئناف  أن املتحدة الواليات ممثل وأكد. )٥٣٢(األمن جملس

 الـواقعي  السـبيل  هـو  الـدولتني  حل باجتاه للمفاوضات الفوري
 بعــض مــع تتفــق ال حكومتــه أن وذكــر. األمــام إىل الوحيــد

 أســـلوب اســـتمرار مثـــل القـــدس، يف اإلســـرائيلية اإلجـــراءات
ــازل وهــدم الطــرد ــق عــن أيضــا وأعــرب. الفلســطينية املن  القل
 املســاعدة  إليصــال الدوليــة اجلهــود  يف محــاس تــدخل حيــال

__________ 

)٥٣٠(  S/PV.6265٨-٣ ، الصفحات.  
  .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣١(
  .١٥-١٣ املرجع نفسه، الصفحات  )٥٣٢(
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 هجمـات  وشـن  األسـلحة  ريـب  واسـتمرار  غـزة  يف اإلنسانية
 عــن املــتكلمني معظــم وأعــرب. )٥٣٣(لإســرائي ضــد صــاروخية

 بــالغ وعــن الســالم عمليــة إليــه آلــت الــذي املــأزق إزاء قلقهــم
 التــام التنفيــذ إىل ودعــوا غــزة، يف اإلنســانية احلالــة إزاء قلقهــم
 مــن كــثري وأعــرب ٥٣٤.)٢٠٠٩( ١٨٦٠ األمــن جملــس لقــرار

ــاري إســرائيل وقــف ملواصــلة إدراكهــم عــن املــتكلمني  االختي
 لألنشـطة  الـدائم  اإلـاء  إىل دعـوا  لكنـهم  االسـتيطاين،  للتوسع

 ضـرورة  علـى  مـتكلمني  عدة وشدد. القانونية غري االستيطانية
 )٥٣٥(املسـتقبل  يف الـدولتني  عاصـمة  بصـفتها  القدس وضع حل

 إسـرائيلي  جنـدي  عن الفوري اإلفراج إىل متكلمني عدة ودعا
  .)٥٣٦(٢٠٠٦ عام منذ غزة يف حمتجزا كان

ــباط/فرباير ١٨ ويف   ــاد ،٢٠١٠ شـ ــل أفـ  األمـــني وكيـ
ــام ــؤون العـ ــية للشـ ــوميت أن السياسـ ــرائيل حكـ ــطني إسـ  وفلسـ

 يبــدأ بــأن املتحــدة الواليــات طرحتــه اقتــراح يف جبديــة تنظــران
 الغربيــة، الضــفة خيــص وفيمــا .مباشــرة غــري حمادثــات الطرفــان

 بنـــاء علـــى اجلزئـــي التقييـــد أوامـــر أن حـــني يف أنـــه إىل أشـــار
 انتـــهاكات رصـــد مت املفعـــول، ســـارية تـــزال ال املســـتوطنات

ــدة، ــة حــث الصــدد هــذا ويف عدي ــى احلكوم ــدابري اختــاذ عل  ت
 اإلسـرائيلي  اإلغالق أن وذكر. التقييدية األوامر إلنفاذ إضافية

__________ 

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣٣(
الس، يف مجلـة أمـور،    وجه، )٢٠٠٩( ١٨٦٠مبوجب القرار   )٥٣٤(

إىل االنســحاب الكامــل للقــوات اإلســرائيلية مــن غــزة،  الــدعوة 
وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية، مبــا فيهــا الغــذاء والوقــود والعــالج   

  .الطيب، وتوزيعها دون عراقيل يف مجيع أحناء غزة
)٥٣٥(  S/PV.6265١٩(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٧حة ، الصــف 

ــا)؛ والصــفحة   ٢٠(فرنســا)؛ والصــفحة   (النمســا)؛  ٣١(تركي
  .(االحتاد األورويب) ٣٨والصفحة 

ــع نفســــه، الصــــفحة     )٥٣٦(  ١٦(إســــرائيل)؛ والصــــفحة   ١٤املرجــ
 ٢٥(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ١٩(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

  .اد األورويب)(االحت ٣٩ والصفحة(الواليات املتحدة)؛ 

 متكــن عقيمـة  سياسـة  ميثـل  قائمـا،  زال مـا  الـذي  غـزة،  لقطـاع 
 للسـكان  مقبولة غري مصاعب تسبب بينما واملسلحني املهربني
  .)٥٣٧(املدنيني

ــارس ٢٤ ويف   ــدم ،٢٠١٠ آذار/مــ ــني قــ ــام األمــ  العــ
 واألراضـي  إسـرائيل  إىل األخـرية  زيارتـه  عن الس إىل إحاطة

. احلكـومتني  قـادة  مـع  اجتماعـات  مشلت اليت احملتلة الفلسطينية
ــا ــق وفيمـ ــزة، يتعلـ ــلط بغـ ــوء سـ ــى الضـ ــة علـ ــانية احلالـ  اإلنسـ

 القيــود أن علــى وشــدد الســكان، يواجههــا الــيت والصــعوبات
 والزراعـة  اإلسكان ألغراض األراضي استخدام على املفروضة

 االقتصـــــادية التنميـــــة دون حتــــول  األخـــــرى واالحتياجــــات 
ــة ــة بالشــواغل وســلم. واالجتماعي  إلســرائيل املشــروعة األمني

 لــيس أنــه علــى وشــدد. هلــا التصــدي وأمهيــة اهللا حــزب بشــأن
 تعطيــل ينبغــي ال وأنــه الطــرفني بــني للمفاوضــات بــديل هنــاك

   .)٥٣٨(االستفزازات بسبب املفاوضات
 األمـــني وكيـــل أفـــاد ،٢٠١٠ نيســـان/أبريل ١٤ ويف  

ــام ــأن السياســية للشــؤون الع ــود ب ــيت اجله ــذهلا ال ــات تب  الوالي
 الســــتئناف الظــــروف لتهيئــــة الرباعيــــة واموعــــة املتحــــدة

 خيــص وفيمــا. مســتمرة الفلســطينية - اإلســرائيلية احملادثــات
ــة، الضــفة ــغ الغربي ــاك أن أبل ــة مصــادمات هن ــا يومي ــني تقريب  ب

 اإلســرائيلية األمـن  قــوات إن وقـال . والفلســطينيني املسـتوطنني 
 أصــيبوا إسـرائيليني  ٧ و فلســطينيا ٤١ وأن تـوغال  ٥٨ نفـذت 
 بغــزة، يتعلــق وفيمــا. بــالتقرير املشــمولة الفتــرة خــالل جبــروح

 اشـتباكات  وقـوع  مـع ، األمنيـة  احلالة اضطراب جتدد إىل أشار
 وفيمــا. الفلســطينيني واملقــاتلني اإلســرائيلية األمــن قــوات بــني

 احلـوار  جلسـات  عقـد  اسـتأنف  الـرئيس  بـأن  أفـاد  بلبنان يتعلق
__________ 

)٥٣٧(  S/PV.6273٦- ٢، الصفحات.  
)٥٣٨(  S/PV.6292٦-٢ ، الصفحات.  
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يف  النيابيـــــة االنتخابـــــات إجـــــراء منـــــذ مـــــرة ألول الـــــوطين
   .)٥٣٩(املاضي العام ٢٠٠٩حزيران/يونيه 

 يف الواقــع أرض علــى احلالــة أن فلســطني ممثــل وذكــر  
 اســتمرار بســبب تــدهورت قــد احملتلــة الفلســطينية األراضــي
ــال ــرائيلي العـــــدوان أعمـــ  واالســـــتفزاز واالســـــتعمار اإلســـ

ــه وقــال. الفلســطيين الشــعب ضــد والتحــريض  دامــت مــا إن
 سياسـاا،  خـالل  مـن  الـدويل  القـانون  انتـهاك  تواصل إسرائيل

 يف املضـي  لفلسـطني  ميكـن  ال االسـتيطانية،  أنشطتها سيما وال
 توذكـر . )٥٤٠(املباشرة غري احملادثات ذلك يف مبا املفاوضات،

 وأن لإلرهـاب،  بـؤرة  غـزة  مـن  جتعـل  محـاس  أن إسـرائيل  ةممثل
 جنـــوب يف املـــدنيني الســـكان عــرض ت تشـــنها الـــيت اهلجمــات 
ــدات إســرائيل ــذلك،. جســيمة لتهدي ــإن ول  متــارس إســرائيل ف

 تواصــل  بينمــا أنــه  توذكــر. الــنفس عــن  الــدفاع يف حقهــا
 فــإن غــزة، لشــعب اإلنســانية املعونــة تقــدمي إســرائيل حكومــة
 محـاس  جانب من لالحتالل مباشرة نتيجة هناك املعقد الوضع

 ونبـــذ بإســرائيل  االعتــراف  ذلــك  يف مبــا  التزاماــا،  ورفضــها 
 أي يوجــد ال أنــه علــى عمومــا املتكلمــون واتفــق. )٥٤١(العنـف 
 وأيـد  .املفاوضـات  طريـق  عـن  إالّ حـل  إىل للتوصل آخر بديل

ــد ــن العديـ ــتكلمني مـ ــان املـ ــة بيـ ــة اموعـ ــادر الرباعيـ  يف الصـ
 حمادثــــات أن علــــى يــــنص الــــذي ،٢٠١٠ آذار/مــــارس ١٩

ــي الســالم ــؤدي أن ينبغ ــاء إىل ت ــة إنش ــتقلة فلســطينية دول  مس
 قلقهـم  عـن  متكلمني عدة وأعرب. ٢٠١٢ آذار/مارس حبلول
 املــتكلمني بعــض وشــدد. )٥٤٢(غــزة يف اإلنســانية احلالــة بشــأن

__________ 

)٥٣٩(  S/PV.6298٨-٢ ، الصفحات.  
  .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤٠(
  .١٤-١٢ املرجع نفسه، الصفحات  )٥٤١(
(أوغنـدا)؛   ٣٠(املكسيك)؛ والصفحة  ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٢(

ــاد األورويب)؛  ٤٤والصـــفحة  ، S/PV.6636 (Resumption 1)(االحتـ
 

 للقــانون اجلســيمة االنتــهاكات يف حتقيقــات إجــراء أمهيــة علــى
 يف احملـدد  النحـو  علـى  اإلنسان حقوق وقانون الدويل اإلنساين

ــر ــة تقري ــائق لتقصــي املتحــدة األمــم بعث ــرتاع بشــأن احلق  يف ال
ــذي غولدســتون، ريتشــارد القاضــي برئاســة غــزة،  إىل قــدم ال
  .)٥٤٣(٢٠٠٩ عام يف اإلنسان حقوق جملس

ــايو ١٨ ويف   ــاد ،٢٠١٠ أيار/مــ ــق أفــ ــاص املنســ  اخلــ
 لألمـني  الشخصـي  واملمثـل  األوسـط  الشـرق  يف السـالم  لعملية
 ،الفلســطينية -اإلســرائيلية  املباشــرة غــري احملادثــات بــأن العــام

ــاطة ــن بوسـ ــات مـ ــدة، الواليـ ــد املتحـ ــدأت قـ ــدفها، وأن بـ  هـ
ــا ــرت كمــــ ــة ذكــــ ــة اموعــــ ــا يف الرباعيــــ ــؤرخ بياــــ  املــــ

 األساســية، القضــايا مجيــع حــل هــو ،٢٠١٠ آذار/مــارس ١٩
 دولــتني وإقامــة ١٩٦٧ عــام يف بــدأ الــذي االحــتالل وإــاء
 املفاوضـات  أن وذكـر . وأمن سالم يف نبج إىل جنبا تعيشان

ــد ال ــاول أن ب ــة القضــايا تتن ــأن الســماح ميكــن وال اجلوهري  ب
 باختـاذ  لعمليـة ل ستدامةاال ضمان من بد ال وأنه، اجلمود يطاهلا

 االحتياجـات  حجـم  علـى  وشـدد . امليـدان  يف إجيابيـة  إجراءات
 امليـاه  جمـاالت  يف وحتديـدا  غـزة،  يف املدنيني للسكان امللباة غري

ــيم، الصــحي، والصــرف ــى وحــث والتشــييد، والتعل ــاء عل إ 
    .)٥٤٤(غزة لقطاع اإلسرائيلي اإلغالق

  

ــايو إىل أيار ٣١   ــه  ١٥/مــــ : ٢٠١٠حزيران/يونيــــ
  استجابة الس حلادثة أسطول غزة  

 املسـاعد  العـام  األمـني  أفـاد  ،٢٠١٠ أيار/مايو ٣١ يف  
 اعترضـــت قـــد اإلســـرائيلية القـــوات بـــأن السياســـية للشـــؤون

__________ 

 ١٦(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ١٣(كوبــا)؛ والصــفحة  ١١والصــفحة 
  البوليفارية). - (فرتويال (مجهورية  ٢٣(نيكاراغوا)؛ والصفحة 

  )٥٤٣(  S/PV.6298 (مصــر)؛ و ٣٨، الصــفحة  S/PV.6298 (Resumption 1) ،
  .A/HRC/12/48ورد التقرير يف الوثيقة و(ماليزيا).  ١٣والصفحة 

)٥٤٤(  S/PV.6315٧-٢ ، الصفحات.  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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 غـزة  حنـو  متجهة كانت حبرية قافلة تؤلف سفن ست واعتلت
 إيصـال  حتـاول  القافلـة  وكانت. اليوم نفس من سابق وقت يف

 وأفــاد. اإلســرائيلي احلصــار وكســر غــزة إىل اإلنســانية املعونــة
 إصـابة،  ٣٠ و وفـاة  حـاالت  ١٠ األقـل  علـى  هنـاك  كـان  بأنه
 أصـــيبوا قـــد اإلســـرائيليني العســـكريني األفـــراد مـــن ســـتة وأن

ــالنظر أنــه والحــظ. احلــادث يف جبــروح  الظــروف، هــذه إىل ب
 األحـداث  تسلسـل  قـاطع  بشـكل  حندد أن املمكن غري من فإن
 كامـل  حتقيـق  إجراء أمهية على وأكد .تفاصيلها أو وقعت اليت
 الوقــت يف تــأيت التطــورات هــذه أن علــى وشــدد. احلــادث يف

 بنـاء  إىل احلاجـة  علـى  اجلهـود  مجيـع  فيـه  تركـز  أن ينبغي الذي
 الفلســطينية - اإلســرائيلية املفاوضــات يف قــدما واملضــي الثقــة
ــن وأن ــم مـ ــكل املهـ ــوي بشـ ــذا يف حيـ ــدد هـ ــتمر أن الصـ  تسـ

 تفـادي  باإلمكـان  كـان  أنـه  إىل وأشـار . املباشـرة  غري احملادثات
ــو احلــادث ــتجابت ل ــرائيل اس ــداءات إس ــررة للن  املطالبــة املتك
 بنتــــائج يــــأيت الــــذي لغــــزة املقبــــول غــــري حصــــارها بإــــاء
    .)٥٤٥(ةعكسي

 ارتكبتـها  الـيت  األفعـال  إن تركيـا  خارجيـة  وزير وقال  
ــة ضــد إســرائيل ــة قافل ــددة مدني ــامل حتمــل اجلنســيات متع  ةعون

 للقـــانون خرقـــا يشـــكل الدوليـــة امليـــاه يف غـــزة إىل نســـانيةاإل
ــدويل ــى ال ــه وأكــد. والقرصــنة اللصوصــية إىل يرق  أن جيــب أن
 تتحمــل وأن العواقــب ملواجهــة اســتعداد علــى إســرائيل تكــون

ــى وشــدد. جرائمهــا عــن املســؤولية  يتجــاوب أن ضــرورة عل
 بـإجراء  يطالـب  رئاسـياً  بيانـاً  ويعتمـد  اليـوم  بقـوة  األمـن  جملس
 السـلطات  مجيـع  معاقبـة  إىل ويـدعو  احلـادث،  يف عاجـل  حتقيق

  .)٥٤٦(عنه املسؤولني واألشخاص
__________ 

)٥٤٥(  S/PV.6325٤ و ٣تان ، الصفح.  
  .٧-٥ات املرجع نفسه، الصفح  )٥٤٦(

 أن الـدويل  اتمـع  علـى  جيـب  أنه فلسطني ممثل وأكد  
 الــدويل  اإلنســاين القــانون مــع تتعــارض  الــيت اجلرميــة، يــدين

 ملعاقبـة  ونزيه مستقل حتقيق إىل ودعا. اإلنسان حقوق ومعايري
 اختــاذ امليثــاق، حبكــم الــس، مســؤولية مــن أن وذكــر. اجلنــاة
 احـتالل  وإـاء  الـدوليني  واألمـن  السـلم  لصون الالزمة التدابري
  .)٥٤٧(ةالفلسطيني لألراضي إسرائيل
ــر   ــل وذكـ ــرائيل ممثـ ــطول أن إسـ ــغري األسـ ــد الصـ  أبعـ

 ألن فحســـب، حقيقيـــة إنســـانية بعثـــة كونـــه عـــن يكـــون مـــا
 إىل املعونـة  نقل اإلسرائيلية السلطات عرض يقبلوا مل املنظمني

 .املتبعــة لإلجــراءات وفقــا املوجــودة، الربيــة املعــابر عــرب، غــزة
ــن وأعــرب ــاده رأي ع ــي أن مف ــذه منظم ــة ه  يســتغلون القافل

ــتار ــة سـ ــانية املعونـ ــال اإلنسـ ــالة إلرسـ ــد رسـ ــة احلقـ  والكراهيـ
 احلصـــار أن علـــى أيضــا  وشـــدد. العنــف  أعمـــال والرتكــاب 

ــو البحــري ــدبري ه ــرف مشــروع ت ــه ومعت ــانون مبوجــب ب  الق
 عقــد االحتجــاج أســطول أن واضــحا أصــبح وعنــدما. الــدويل
 أفـراد  نـزل  املتكررة، اإلنذارات رغم احلصار خرق على عزمه

 إن قــائال واســتدرك. الســفن مــنت علــى اإلســرائيلية البحريــة
 لالعتـداء  تعرضـوا  السـفن  مـن  واحـدة  علـى  نزلوا الذين اجلنود
 بــدون وأــم. للخطــر حيــام عرضــت بوســائل شــديد بعنــف

  .)٥٤٨(النفس عن دفاعا تصرفوا قد شك أي
 املتحــدة الواليــات إن املتحــدة الواليــات ممثــل وذكــر  

 وشـدد  األخـرية،  العنـف  أعمـال  بسبب البالغ باالنزعاج تشعر
ــى ــق إجــراء إىل احلاجــة عل . والشــفافية باملصــداقية يتســم حتقي

 غـزة،  إىل اإلنسـانية  املسـاعدات  لنقـل  آليات وجود إىل وأشار
ــيس حبــرا مباشــر حنــو علــى املســاعدات إيصــال وأن  مالئمــا ل
 نقـــــل يف محــــاس  تـــــدخل أن أيضــــا  وذكـــــر. مســــؤوال  وال

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٧(
  .١٩-١٧املرجع نفسه. الصفحات   )٥٤٨(
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 إىل يـؤدي  احلكوميـة  غـري  املنظمات وعمل الدولية املساعدات
 األســلحة  ريــب  يف اســتمرارها  وأن غــزة  يف اجلهــود  تعقيــد

 وازدهــــار  أمــــن يقوضــــان  باإلرهــــاب التزامهــــا  ومواصــــلة
  .)٥٤٩(سواء حد على واإلسرائيليني الفلسطينيني

 حتقيـق  إجـراء  إىل احلاجـة  على املتكلمني معظم وشدد  
ــل ــثري وشــدد. احلــادث يف كام ــن ك ــتكلمني م ــى امل ــة عل  أمهي
 )٢٠٠٩( ١٨٦٠ للقــرار تامــا امتثــاال األطــراف مجيــع امتثــال
 إىل الوصـــول علـــى إســـرائيل تفرضـــها الـــيت القيـــود وإزالـــة

 مواصـــلة  أمهيـــة علـــى املـــتكلمني  بعـــض وشـــدد. )٥٥٠(غـــزة
 وحــذر. )٥٥١(وفلســطني إســرائيل بــني املباشــرة غــري احملادثــات
 اضــطرابات  يســبب قــد احلــادث أن مــن آخــرون متكلمــون

  .)٥٥٢(األوسط الشرق يف لسالمل وخيمة وعواقب جسيمة
ــه ١ ويف   ــد ،٢٠١٠ حزيران/يونيـ ــ الـــس اعتمـ  ابيانـ

 السـفن  عـن  الفـوري  اإلفراج أمور، مجلة يف فيه، طلب رئاسيا
 ببيــان علمــا وأحــاط إســرائيل، حتتجــزهم الــذين املــدنيني وعــن
 يف وحمايـد  كامـل  حتقيـق  إجـراء  إىل احلاجـة  بشـأن  العام األمني

 الوحيــد احلــل أن الــس أكــد ذلــك، إىل وباإلضــافة. احلــادث
 التوصـل  هـو الفلسـطيين   -اإلسـرائيلي   للصراع للتطبيق القابل

 التأكيـد  وكـرر  الطـرفني،  بـني  املفاوضات طريق عن اتفاق إىل
__________ 

  .١٢ و ١١تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٤٩(
 ٩(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ٨ و ٧ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٥٥٠(

(النمســا)؛  ١٠(الربازيــل)؛ والصــفحة.  ٩(املكســيك)؛ والصــفحة 
 ١٣(الصـني)؛ والصـفحة    ١٣(أوغندا)؛ والصـفحة   ١٣والصفحة 

(البوســــنة  ١٥(غــــابون)؛ والصــــفحة  ١٤(فرنســــا)؛ والصــــفحة 
  (لبنان). ١٦واهلرسك)؛ والصفحة 

 ٩ والصــفحة املتحــدة)؛  (اململكــة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥٥١(
  .(املكسيك)

 ١٣ والصـــــفحة(نيجرييـــــا)؛  ١١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٥٥٢(
  (أوغندا)؛

 يف الســالم إلحــالل الوحيــد احلــل هــو الــدولتني حــل أن علــى
  .)٥٥٣(املنطقة

 املنســــــق عــــــرض ،٢٠١٠ حزيران/يونيــــــه ١٥ ويف  
 العـام  األمـني  اقتـراح  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص
 يف للتحقيــق ثالــث، طــرف إشــراف حتــت دويل فريــق بإنشــاء
 باالشـتراك  الفريـق،  أن اخلاص املنسق وذكر. األسطول حادثة

 متامـا  يفـي  سـوف  إسـرائيل،  عنها أعلنت اليت العامة اللجنة مع
 باملصـداقية  يتسم حتقيق بإجراء املتعلقة الدويل اتمع بتوقعات
 موافقــة علــى حصــلت قــد املتحــدة األمــم بــأن وأفــاد. واحليــاد
ــازة لنقــل الســفن شــحنة مــالك ــة بأكملــها الشــحنة حي  وكفال

 علـى  اإلنسـانية،  لألغـراض  املناسب الوقت يف غزة يف توزيعها
ــوب النحــو ــان يف املطل ــؤرخ الرئاســي البي ــه ١ امل  حزيران/يوني

 بـدخول  السـماح  جيـب  أنـه  إرشادي، كمبدأ وذكر،. ٢٠١٠
ــان إذا إال غـــزة إىل شـــيء كـــل  حمـــدد أمـــين ســـبب هنـــاك كـ

   .)٥٥٤(وشرعي
  

 /الثـــاين  كـــانون  ١٩ إىل ٢٠١٠ /يوليـــهمتوز ٢١  
 بــني املباشــرة املفاوضــات اســتئناف :٢٠١١ ينــاير

   الحقا هاتعليقو وفلسطني إسرائيل

 العــام األمــني وكيــل أفــاد ،٢٠١٠ متوز/يوليــه ٢١ يف  
ــؤون ــية للشـ ــأن السياسـ ــات بـ ــدة الواليـ ــرت املتحـ ــت يسـ  سـ
 وفلسـطني،  إسـرائيل  بـني  املباشـرة  غـري  احملادثـات  مـن  جوالت
 تقـدم  إلحراز احلالية الفرصة تفويت عدم على الطرفني وحث

ــات يف  إىل وأشــار. املباشــرة املفاوضــات إىل واالنتقــال احملادث
 التــدابري إعــالن مثــل إســرائيل، حكومــة اختــذا خطــوات عـدة 

ــة ــف إىل الرامي ــى احلصــار ختفي ــزة، عل ــا غ ــك يف مب ــادئ ذل  مب
__________ 

)٥٥٣(  S/PRST/2010/9.  
)٥٥٤(  S/PV.6340 ٧-٢، الصفحات.  
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ــة ــدة توجيهي ــدخول متعلقــة جدي  واملوافقــة غــزة، إىل الســلع ب
 التعلـيم  جمـال  يف املتحـدة  األمـم  مشـاريع  مـن  إضـايف  عدد على

 التحقيـق  بـدأت  قد إسرائيل حكومة بأن أيضا وأفاد. والصحة
ــة يف  ،٢٠١٠ أيار/مــايو ٣١ يف وقعــت الــيت األســطول حادث

 املعنيـــة األطـــراف مـــع اتصـــاالت العـــام األمـــني جيـــري بينمـــا
ــول ــى للحصـ ــة علـ ــى موافقـ ــه علـ ــاء اقتراحـ ــق بإنشـ  دويل فريـ
 الوقـــف بـــأن أفـــاد الغربيـــة، الضـــفة خيـــص فيمـــاو. للتحقيـــق

 الغربيـة  الضفة يف مستوطنات لبناء أشهر ١٠ لفترة االختياري
 بـه  للعمـل  النـهائي  املوعـد  أن بيد كبري، حد إىل احترام موضع

 وكـــذلك متديـــده إىل ودعـــا. ٢٠١٠ أيلول/ســـبتمرب ٢٦ هـــو
 أحنـاء  مجيـع  يف االسـتيطانية  األنشطة مجيع لتغطية نطاقه توسيع

   .)٥٥٥(احملتلة الفلسطينية األراضي
 حكومتـه  أن مـن  الـرغم  علـى  أنـه  فلسطني ممثل وذكر  

 ميكـن  فـال  نيـة،  حبسـن  املباشـرة  غـري  احملادثـات  يف شاركت قد
 ختريـب  علـى  تعمـل  الـيت  إلسـرائيل،  بالنسـبة  الشيء نفس قول

 وطائشـة،  قانونيـة  غـري  بأعمال بالقيام خالل من السالم عملية
 األراضــي يف اجلــدار وبنــاء االســتيطاين النشــاط اســتمرار مثــل

   .)٥٥٦(احملتلة الفلسطينية
 مــع مباشــرة مفاوضــات إلجــراء إســرائيل ممثــل ودعــا  
ــأخري أو مســبقة شــروط أي دون فلســطني ــار. ت ــه إىل وأش  أن

 املباشــرة، املفاوضــات حنــو اهلــام التقــدم هــذا مــن الــرغم علــى
ــزال ال ــاك ت ــا وهــي خطــرية، ظــاهرة هن  بالنشــطاء، يســمى م

 القــوى لــدعم اإلنســانية املســاعدة ســتار حتــت يعملــون الــذين
 أسـطوال  بـأن  تفيـد  الـيت  التقـارير  إىل وأشـار . غزة يف اإلرهابية

ــد آخــر ــع ق ــن أقل ــان م ــه يف لبن ــزة، إىل طريق ــا غ ــع ودع  اتم
__________ 

)٥٥٥(  S/PV.6363 ٧-٣، الصفحات.  
  .٨ و ٧ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٥٥٦(

 ودعـا  ،األعمـال  تلـك  منظمي على نفوذه استخدام إىل الدويل
   .)٥٥٧(احلدوث من ملنعها لبنان حكومة

 غـري  احملادثـات  يف احملـرز  بالتقدم املتكلمني معظم وأقر  
 ضـرورة  علـى  شددوا ولكنهم وفلسطني، إسرائيل بني املباشرة

 الــتفكري معــرض ويف. املباشــرة املفاوضــات ببــدء الطــرفني قيــام
 مـن  تـدابري  املـتكلمني  مـن  العديـد  اقتـرح  األسـطول،  حادثة يف

 إىل الســلع وصــول علــى املفروضــة للقيــود الكامــل الرفــع قبيــل
 املســاعدات إيصــال أن علــى املــتكلمني بعــض وشــدد. غــزة

 القنــوات طريــق عــن حصــرا يــتم أن ينبغــي غــزة إىل اإلنســانية
 الوقــــف أن املــــتكلمني مــــن العديــــد والحــــظ .)٥٥٨(القائمــــة

 قريبــا  ينتــهي أن املقــرر مــن االســتيطاين للنشــاط االختيــاري
 عـن  مـتكلمني  عـدة  وأعـرب . نطاقه وتوسيع متديده إىل ودعوا
 إىل يـؤدي  ممـا  الدوليـة،  املساعدة يف محاس تدخل بشأن قلقهم

  .)٥٥٩(غزة يف اجلهود تعقيد استمرار
 املنطقـة  يف اهلامـة  التطـورات  بشـأن  ناتـ إحاط وقدمت  

 آب/ ١٧ يف السياسـية  للشـؤون  املسـاعد  العـام  األمني اعقدمه
 السـالم  لعمليـة  العـام  لألمني اخلاص واملنسق ٢٠١٠ أغسطس

ــرق يف ــط الشــ ــبتمرب ١٧ يف األوســ ــى ،٢٠١٠ أيلول/ســ  علــ
ــوايل ــد. الت ــد بأنــه وأفي ــدة بع ــن جــوالت ع ــات م  غــري احملادث

 وعـــرض املشـــترك االهتمـــام ذات اـــاالت لتحديـــد املباشـــرة
ــائل ــة ذات املسـ ــل األولويـ ــرف لكـ ــن طـ ــرفني، مـ ــدأت الطـ  بـ
 الواليـات  رعايـة  حتـت  املباشـرة  املفاوضات وفلسطني إسرائيل
 الـدولتني،  حـل  التمـاس  على احلكومتني رئيسا واتفق. املتحدة

__________ 

  .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥٧(
(الواليـــــــات املتحـــــــدة)؛  ١٣املرجـــــــع نفســـــــه، الصـــــــفحة   )٥٥٨(

  .(املكسيك) ١٩  والصفحة
 ١٦املتحـدة)؛ والصـفحة   (الواليـات   ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٩(

  (اململكة املتحدة). ٢٤(البوسنة واهلرسك)؛ والصفحة 
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 املسـائل  حـل  ـدف  واحـدة،  سـنة  غضـون  يف يكتمل أن على
 بـني  مـن  القـدس،  ومسـألة  والالجـئني  واألمـن  باحلدود املتعلقة
 عــن اإلبــالغ معــرض ويف. األخــرى األساســية املســائل مجيــع
ــزة، ــادا غ ــ أف ــات أنب ــة اجلماع ــد الفلســطينية املقاتل ــت ق  أطلق

ــرائيل وردت إســـرائيل، علـــى اهلـــاون وقـــذائف صـــواريخ  إسـ
 شــكله الــذي فريــقال وبــدأ. اقتحــام وعمليــات جويــة بغــارات
 وقعـت  الـيت  البحري سطولاأل ةحادث يف لتحقيقل العام األمني

 يف مـــــــرتني واجتمـــــــع عملـــــــه، ٢٠١٠ أيار/مـــــــايو ٣١ يف
 أن املقـرر  من كان الغربية، الضفة ويف. ٢٠١٠ آب/أغسطس

 يف املســــتوطنات لبنــــاء اجلزئــــي االختيــــاري الوقــــف ينتــــهي
 علـى  املسـاعد  العـام  األمني وحث ،٢٠١٠ أيلول/سبتمرب ٢٦

 هنـاك  كـان  بلبنـان،  يتعلـق  وفيمـا . التـاريخ  ذلك بعد ملا متديده
 لـوائح  بشـأن  بتكهنـات  مـرتبط  البلـد،  يف متزايـد  سياسـي  توتر

   .)٥٦٠(للبنان اخلاصة احملكمة من توجيهها احملتمل االام
 األمــني أفــاد ،٢٠١٠ األول/أكتــوبر تشــرين ١٨ ويف  

 -اإلسـرائيلية   املفاوضات بأن السياسية للشؤون املساعد العام
 ســـتة بعـــد مســـدود طريـــق إىل وصـــلت املباشـــرةالفلســـطينية 

ــن أســابيع ــدئها م ــرفني وأن ب ــا مل الط ــذ جيتمع ــول/ ١٥ من  أيل
 مـن  لالسـتيطان  اجلزئـي  االختيـاري  الوقـف  جيـدد  ومل. سبتمرب
ــب ــرائيل جان ــذي إس ــهى ال ــده انت  أيلول/ســبتمرب ٢٦ يف موع
 ســبق الــذي املســتوطنات بنــاء اســتئناف إىل أدى ممــا، ٢٠١٠
 تواصـل  لـن  أا إىل فلسطني أشارت ذلك، على رداو. جتميده

 وأشــار. االســتيطاين النشـاط  إســرائيل جتمـد  مل مــا املفاوضـات 
ــني ــام األم ــة أن إىل املســاعد الع ــود مث ــة، دبلوماســية جه  مكثف
 السـتمرار  املواتيـة  الظـروف  لتهيئـة  املتحـدة،  الواليـات  تقودها

 بوقــــوع أفــــاد الغربيــــة، الضــــفة خيــــص وفيمــــا. املفاوضــــات
 واملســـتوطنني احمللـــيني الفلســـطينيني بـــني عنيفـــا حادثـــا ٤٤

__________ 

)٥٦٠(  S/PV.6372 ؛ و ٧- ٢، الصفحاتS/PV.6388 ٧- ٢، الصفحات.  

 وخـالل . وأضـرار  إصـابات  وقـوع  عـن  أسفر مما اإلسرائيليني،
 أيضـا  اإلسـرائيلية  األمن قوات نفذت بالتقرير، املشمولة الفترة
. ١٥٧ وإصــابة شخصــني مقتــل عــن أســفر ممــا عمليــة، ٣٥٣
 التكهنـات  أوجدا اليت التوترات بأن أفاد بلبنان، يتعلق وفيما

 مـــن توجيههـــا احملتمـــل االـــام بلـــوائح املتعلقـــة واالدعـــاءات
 األخـرية،  األسـابيع  يف بـاطراد  زادت قد بلبنان اخلاصة احملكمة

   .)٥٦١(الطائفي العنف عاندال خماوف من زاد مما
ــر   ــطني ممثـــل وذكـ ــري احملادثـــات أن فلسـ  املباشـــرة غـ

ــرز مل ــدما حتـ ــا تقـ ــبب ملموسـ ــرائيل تعنـــت بسـ ــها إسـ  ورفضـ
 مـن  الطريـق  خارطـة  تقتضـيه  ومـا  القانونيـة  اللتزاماـا  االمتثال

 ألن األسـف  عـن  وأعـرب . االسـتيطانية  األنشطة جلميع وقفها
 ألنشــــطةل الرامــــي االختيــــاري الوقــــف متــــدد مل إســــرائيل

 أن وأكـــد . الشـــرقية  القـــدس يف ذلـــك  يف مبـــا  االســـتيطانية،
 الواقــع أرض علــى احلرجــة احلالــة عــن املســؤولة هــي إســرائيل

 أن إســرائيل ممثــل وأوضــح .)٥٦٢(الســالم مفاوضــات وتقـويض 
 حـزب  اسـتمرار  مثـل  وخطـرية،  متنوعـة  ديـدات  يواجـه  بلده
 واهلجمـات  وأسـلحته  العسـكرية  قدراتـه  تعزيـز  يف لبنان يف اهللا
 مجهوريـة  مـن  بـدعم ، إسـرائيل  علـى  غـزة  يف محاس تشنها اليت

 وكـررت  .)٥٦٣(السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  اإلسـالمية  إيران
 الوقـــف متديـــد إىل إســـرائيل دعوـــا املتحـــدة الواليـــات ممثلـــة

 إىل الفلسـطينية  السـلطة  رئـيس  تودع لالستيطان، االختياري
ــتئناف ــات اسـ ــع املفاوضـ ــرائيل مـ ــا. إسـ ــق وفيمـ ــان، يتعلـ  بلبنـ
 يف الطعــن  جهــود  مــع  التســامح ميكــن  ال أنــه  علــى  شــددت
  .)٥٦٤(تأخريه أو وإعاقته احملكمة عمل مصداقية

__________ 

)٥٦١(  S/PV.6404 ٧-٣، الصفحات.  
  .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٢(
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٦٣(
  .١٧-١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٤(
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ــا   ــم ودعـ ــتكلمني معظـ ــال املـ ــانبني كـ ــرائيلي اجلـ  اإلسـ
 يلـزم  مـا  وتقـدمي  املفاوضـات  طاولـة  إىل ةالعود إىل والفلسطيين

. دولـتني  وجود على قائم حل على لالتفاق توفيقية حلول من
ــد دعــا كمــا ــتكلمني مــن العدي ــد إىل إســرائيل امل  الوقــف جتدي

 أعربــوا بلبنــان، يتعلــق وفيمــا. االســتيطاين للنشــاط االختيــاري
 الـدور  علـى  وشـددوا  اخلاصـة،  احملكمة الستقالل تأييدهم عن
  .العقاب من اإلفالت إاء يف به تضطلع الذي اهلام

 واملنسـق  السياسـية  للشـؤون  العـام  األمني وكيل وقدم  
 الـس  إىل إحاطـة  األوسـط  الشـرق  يف السـالم  لعمليـة  اخلاص

ــرين ٢٣ يف ــاين/نوفمرب تشـ ــانون ١٤ و الثـ ــمرب كـ  األول/ديسـ
. املنطقــة  يف اهلامــة التطــورات بشــأن التــوايل، علــى ،٢٠١٠
ــود أن وذكــر ــيت اجله ــذهلا ال ــات تب ــة املتحــدة الوالي ــة لتهيئ  بيئ
 ظــل يف ،حامســة تكــن مل املباشــرة احملادثــات الســتئناف مواتيــة
 إىل يعـود  لـن  أنـه  جديـد  مـن  الفلسـطينية  السـلطة  رئيس تأكيد

. االسـتيطاين  النشـاط  إسـرائيل  جتمـد  مل ما املباشرة املفاوضات
 أعمـــال يف كـــبرية زيـــادة هنـــاك كانـــت الغربيـــة، الضـــفة ويف

 االختيـاري  الوقف انتهاء منذ املستوطنات من عدد يف التشييد
ــي ــات إىل باإلضــافة لالســتيطان، اجلزئ  مــن املزيــد عــن إعالن
 األمـن  قـوات  وواصـلت . إسـرائيل  جانـب  مـن  التشـييد  أعمال
 يف الثنــاء تســتحق جبهــود القيــام الفلســطينية للســلطة التابعــة
 عـدد  وقـدر . عليهـا  تسـيطر  الـيت  املناطق يف األمن على احملافظة
ــة الضــفة يف اإلســرائيلية القــوات ــه الغربي  مســتوياته أدىن يف بأن

 إسـرائيل  قيام مع التوترات، استمرت ولكن ،٢٠٠٥ عام منذ
 بشـواغل  متعللـة  والعمليـات،  التـوغالت  مـن  كـبري  عدد بتنفيذ
 املقاتلـة  اجلماعـات مـا زالـت    غـزة،  بقطـاع  يتعلق وفيما. أمنية
 بينمـا  إسـرائيل،  علـى  غزة من اهلاون وقذائف الصواريخ تطلق
 وباإلشـارة . بتـوغالت  والقيام جوية غارات بشن إسرائيل ترد
 للبنــان اخلاصــة احملكمــة بشــأن التكهنــات بــأن أفيــد لبنــان، إىل

 اخلالفـات  وأدت السياسـي،  النشـاط  علـى  اهليمنة يف استمرت
    .)٥٦٥(احلكومة يف الوزراء جملس جلسات تعليق إىل السياسية
 وكيــــل أفــــاد ،٢٠١١ الثاين/ينــــاير كــــانون ١٩ ويف  

 -اإلسـرائيلية   املفاوضـات  بـأن  السياسـية  للشؤون العام األمني
 التـوترات  ازدادت بينما مسدود، طريق يف تزال الالفلسطينية 

ــطينية األرض يف ــة الفلســـ ــان ويف احملتلـــ ــار. لبنـــ  أن إىل وأشـــ
 إىل للتوصـل  الرباعية اللجنة قبل من احملددة املستهدفة التواريخ

 الفلسـطينية  السـلطة  وانتـهاء  الـدائم  الوضـع  بشـأن  إطـار  اتفـاق 
 تسـعة  إىل مثانيـة  بعـد  سـتحل  الدولـة  لبنـاء  السـنتني  برنـامج  من

 اللجنـة  ومصـداقية  السياسـية  العمليـة  بقـاء  وأن اآلن، من أشهر
 مـن  بـالغ  بقلـق  شـعوره  عن أيضا وأعرب. احملك على الرباعية
 طريـق  عـن  تسـوية  عـن  البحـث  يف تقـدم  إحـراز  عـدم  استمرار

 بنــاء نشــاط يف احلــادة الزيــادة اســتمرار إىل وأشــار. التفــاوض
 االختيـاري  الوقـف  ايـة  منـذ  املسجلة اإلسرائيلية املستوطنات
 الفتـــرة  وخـــالل  .٢٠١٠ أيلول/ســـبتمرب  ٢٦ يف لالســـتيطان 

 يف حبـث  عمليـة  ٤٨٦ اإلسـرائيلية  األمن قوات نفذت ،املعتربة
 أن إىل وأشــار. جبــروح فلســطينيا ٨٧ وأصــيب الغربيــة الضــفة

 يف حثيثـــة خطـــوات اختـــاذ واصـــلت قـــد الفلســـطينية الســـلطة
 يف األمـن  لتعزيـز  جهودهـا  واصـلت  كما الدولة، لبناء برناجمها
ــة ــعة املنطقـ ــيطرا، اخلاضـ ــى لسـ ــرغم علـ ــن الـ ــديات مـ  التحـ
 حـدثت  حيث غزة، يف احلالة إزاء القلق عن وأعرب. املتزايدة
ــادة ــذائف الصــواريخ عــدد يف زي ــاون وق ــيت اهل ــق ال ــى تطل  عل

 غـارة  ٢٦ و توغـل  عمليـة ١١ إسـرائيل  نفـذت  بينما إسرائيل،
 زال مــا املتحـدة  لألمـم  الرئيســي اهلـدف  أن إىل وأشـار . جويـة 
 سياســة  إــاء  عــن  والبحــث غــزة  اقتصــاد  تنشــيط  يف يتمثــل

 وفيمـا . )٢٠٠٩( ١٨٦٠ القـرار  إطـار  يف اإلسرائيلية اإلغالق
 أثارهـا  الـيت  السياسية األزمة تفاقم باستمرار أفاد بلبنان، يتعلق

__________ 

)٥٦٥(  S/PV.6430 ؛ و ٦- ٢، الصفحاتS/PV.6448 ٧- ٢، الصفحات.  
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 كـانون  ١٢ ففـي  .للبنـان  اخلاصـة  احملكمـة  حول اآلراء انقسام
ــاير ــن وزراء ١٠ اســتقالة أدت ،٢٠١١ الثاين/ين  املعارضــة، م

 حكومـة  ايـار  إىل سـليمان،  الرئيس كتلة من وزير جانب إىل
 بـني  احلـوار  مواصلة إىل العام األمني دعا وقد. الوطنية الوحدة

 وكـرر  .اهلـدوء  علـى  احلفـاظ  أمهيـة  علـى  شـدد  بينما األطراف
 يف التــدخل حمــاوالت عــن االمتنــاع إىل األطــراف مجيــع دعــوة
 العمليـة  أن علـى  مؤكـدا  فيـه،  التـأثري  أو اخلاصـة  احملكمـة  عمل

 وأنـه  سياسـية  مناقشـة  بـأي  تتصـل  أال ينبغـي  املسـتقلة  القضائية
   .)٥٦٦(نتائجها على مسبقا احلكم عدم املهم من

 اهلجــوم علــى ســنتني مــرور فلســطني ممثــل والحــظ  
ــى اإلســرائيلي ــزة، عل ــزال وال غ ــوعني الفلســطينيون ي ــن ممن  م

 إىل وأشـار . وحيـام  احملليـة  جمتمعام تأهيل وإعادة بناء إعادة
ــه ــيت اجلــرائم عــن مســاءلة أي حتــدث مل أن ــها ال ــوات ارتكبت  ق

 دعوتـه  وكـرر . الضـحايا  إنصاف يتم ومل اإلسرائيلي االحتالل
ــع إىل ــوري الرف ــل الف ــى اإلســرائيلي للحصــار والكام ــزة عل  غ

 إىل االنتبــاه لفــت كمــا. احلدوديـة  غــزة ملعــابر املســتمر والفـتح 
 شرســة حلملــة هــدفا تــزال ال الــيت الشــرقية، القــدس يف احلالــة
 تركيبتـــها  قـــانوين  غـــري  بشـــكل  تغـــري  أن إىل ـــدف  للغايـــة

 مـن  عقـدين  قرابة بعد أنه وذكر. وطابعها ووضعها الدميغرافية
ــة ــدولتني حــل زوال سيصــبح الســالم، عملي ــرا ال ــا أم  إذا واقع

 املشـــروعة غـــري االســـتيطانية األنشـــطة لوقـــف شـــيئا نفعـــل مل
   .)٥٦٧(واملدمرة
ــع وقــف إىل إســرائيل املــتكلمني مــن كــثري ودعــا    مجي
 مـن  مزيـد  اختـاذ  ضـرورة  علـى  وشـددوا  االسـتيطانية،  األنشطة

ــوات ــف اخلطـ ــود لتخفيـ ــة القيـ ــى املفروضـ ــدفق علـ ــلع تـ  السـ
ــزة إىل واألشـــخاص ــوا ومنـــها، غـ ــه الوقـــت يف ودعـ  إىل نفسـ

__________ 

)٥٦٦(  S/PV.6470 ٧-٢، الصفحات.  
  .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٧(

 املتكلمـون  دعـا  بلبنان، يتعلق وفيما. نيالفلسطيني بني املصاحلة
 للحالــة تفاوضـي  سياسـي  حـل  إىل السـعي  إىل األطـراف  مجيـع 

 احملكمـة  اسـتقالل  تأييـد  عـن  نفسـه  الوقت يف وأعربوا الراهنة،
  .للبنان اخلاصة

  
: مشـــروع قـــرار بشـــأن ٢٠١١/فرباير شـــباط ١٨  

  النشاط االستيطاين اإلسرائيلي

 للنظــر الــس اجتمــع ،٢٠١١ شــباط/فرباير ١٨ يف  
 يــنص األعضــاء الــدول مــن ٧٩ قدمتــه )٥٦٨(قــرار مشــروع يف

ــى ــة علـ ــور مجلـ ــها أمـ ــادة منـ ــد إعـ ــ التأكيـ ــتوطنات أنبـ  املسـ
 غـــري احملتلـــة الفلســـطينية األرض يف أنشـــئت الـــيت اإلســـرائيلية

 الفـــور علـــى توقـــف أنبـــ جمـــددا إســـرائيل ةومطالبـــ ؛قانونيـــة
ــورة ــة وبصـــ ــة تامـــ ــطة كافـــ ــتيطانية األنشـــ  األرض يف االســـ
 كــال وةودعــ الشــرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة، الفلســطينية

ــرفني ــل الطـ ــى للعمـ ــاس علـ ــانون أسـ ــدويل القـ ــات الـ  واالتفاقـ
  .بينهما السابقة وااللتزامات

 ايــة منــذ أنــه إىل لبنــان ممثــل أشــار التصــويت، وقبــل  
 فقـد  ،٢٠١٠ أيلول/سـبتمرب  يف لالسـتيطان  االختياري الوقف

 مـن  اهلدف أن وذكر. اإلسرائيلي االستيطاين النشاط تضاعف
 وأن املطلـوب  بـدوره  الـس  يقـوم  أن هـو  ذاه القرار مشروع

   .)٥٦٩(احلق إال لشيء ال للحق، ينتصر
ــرح   ــروع وطـ ــرار مشـ ــذ القـ ــويت عندئـ ــه للتصـ  ولكنـ

 الــدائمني األعضــاء ألحــد الســليب التصــويت بســبب يعتمــد مل
  .الس  يف

 املتحــدة الواليــات ممثلــة صــرحت التصــويت، وعقــب  
 يعـين  أنه على القرار شروعم ةمعارض فهم يساء أال ينبغي بأنه

__________ 

)٥٦٨(  S/2011/24.  
)٥٦٩(  S/PV.6484 ٤ و ٣، الصفحتان.  
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ــد ــتيطاين لنشــاطا تأيي ــات أن وذكــرت. االس  املتحــدة، الوالي
 شـــرعية العبـــارات بأشـــد تـــرفض ذلـــك، مـــن العكـــس علـــى

 عـن  أعربـت  وبينمـا . اإلسـرائيلي  االسـتيطاين  النشـاط  استمرار
 بـني  الصـراع  تسـوية  إىل امللحة احلاجة بشأن التام بلدها اتفاق

 وجـــود علـــى القـــائم احلـــل أســـاس علـــى وفلســـطني إســـرائيل
 اهلـدف  ذلـك  لبلـوغ  الوحيـد  السـبيل  أن على شددت دولتني،
ــني املباشــرة املفاوضــات خــالل مــن هــو املشــترك . الطــرفني ب
 يف تصـلباً  أكثـر  اجلـانبني  جبعل خماطرة فيه هذا القرار فمشروع

 عـن  بعيـدا  يبقيـا  أن على الطرفني يشجع أن وميكن موقفيهما،
ــودا وأن املفاوضــات، ــس إىل يع ــن، جمل ــتأنفا حــال يف األم  اس
 عــن وأعربــت .مســدود طريــق إىل وصــال كلمــا املفاوضــات،

 الـس  هـذا  حيـاول  أن احلكمـة  مـن  ليس أنه بلدها وفد اعتقاد
 اإلســــرائيليني بــــني تفــــرق الــــيت اجلوهريــــة املســــائل حــــل

 ضــد صــوتت املتحــدة الواليــات فــإن وبالتــايل والفلســطينيني،
   .)٥٧٠(القرار مشروع
 غـــري املســـتوطنات أن املـــتكلمني مـــن ديـــعدال وأكـــد  
 الســالم أمــام عقبــة وتشــكل الــدويل القــانون مبوجــب قانونيــة
 للمفاوضــات الفــوري االســتئناف إىل ودعــوا الــدولتني، وحــل

  .)٥٧١(املباشرة
 قـد  الـس  أن مفـاده  رأي عـن  فلسـطني  ممثل وأعرب  

 وأعـرب . لألزمة االستجابة عن مبسؤوليته االضطالع يف فشل
 رسـالة  إلرسـال  حـان  قد الوقت أن جمدداً بلده وفد تأكيد عن

 اللتزاماــا متتثــل أن عليهــا بــأن إســرائيل إىل وحازمــة واضــحة
ــة، القانونيــة  الصــلة، ذات األمــن جملــس لقــرارات وفقــا الدولي

__________ 

  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٧٠(
ــفحة    )٥٧١( ــه، الصـ ــان)؛  ٣املرجـــع نفسـ ــفحة(لبنـ ــة  ٦ والصـ (اململكـ

(جنـــوب  ٨ والصـــفحة(الربتغـــال)؛  ٧ والصـــفحةاملتحـــدة)؛ 
 ١٠ فحةوالصـــ(البوســـنة واهلرســـك)؛  ٩أفريقيـــا)؛ والصـــفحة 

  (الربازيل). ١٠ والصفحة(اهلند)؛ 

 أن بيــد. الســالم لعمليــة وإعاقتــها انتــهاكاا مجيــع توقــف وأن
 مشـروع  اعتمـاد  عـدم  خـالل  مـن  الـس  يرسـلها  اليت الرسالة
 واإلفـالت  التعنـت  مـن  املزيـد  علـى  إسـرائيل  تشـجع  قـد  القرار

 املباشـرة  املفاوضـات  أن إسـرائيل  ممثل وكرر .)٥٧٢(العقاب من
 قـدما،  للمضـي  الوحيـد  السبيل هي والفلسطينيني إسرائيل بني

 مشـروع  تقـدمي  مطلقـا  ينبغي يكن مل أنه إىل ذلك من وخلص
 األمــــن، وجملــــس الــــدويل للمجتمــــع ينبغــــي وكــــان القــــرار

 وحـازم،  واضـح  بصـوت  الفلسـطينية،  القيادة دعوة باألحرى،
ــودة إىل ــورا الع ــة إىل ف  مســبقة شــروط دون املفاوضــات طاول

ــرة املفاوضــــات اســــتئناف وإىل ــايا مجيــــع حلــــل املباشــ  القضــ
    .)٥٧٣(املعلقة

  

: ٢٠١١آب/أغســطس  ٢٥شــباط/فرباير إىل  ٢٤  
  التطورات يف فلسطني ولبنان  

 يف اهلامـة  التطورات بشأن إحاطتني إىل الس استمع  
 عمليـــةل اخلـــاص املتحـــدة األمـــم منســـق األوىل قـــدم املنطقـــة،
ــالم ــرق يف الســ ــط الشــ ــباط/فرباير ٢٤ يف األوســ  ٢٠١١ شــ

ــة وقـــدم ــام األمـــني الثانيـ ــاعد العـ ــؤون املسـ ــية للشـ  يف السياسـ
ــارس ٢٢ ــد. ٢٠١١ آذار/مــ ــأن وأفيــ ــة بــ ــة اموعــ  الرباعيــ

ــت ــباط/فرباير، ٥ يف اجتمع ــددا وأكــدت ش ــا جم ــل التزامه  حب
. ٢٠١١ أيلول/ســبتمرب حبلــول احملادثــات وباختتــام الــدولتني

 الفلســـطينية األراضـــي يف املســـتوطنات بنـــاء اســـتمرار ورغـــم
 الدولـة  لبنـاء  برناجمها يف قدما الفلسطينية السلطة متضي احملتلة،

 حالـة  يف لدولـة ” األسـاس  متثـل  قويـة  مؤسسـات  اآلن وأقامت
 املفاوضـــات اســتئناف  إىل الراميــة  اجلهــود  أن غــري “. انتظــار 

ــائج أي عــن تســفر ملالفلســطينية  -اإلســرائيلية   ملموســة، نت
 علـــى العنيفـــة والتـــوترات احلـــوادث يف زيـــادة حـــدثت كمـــا

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٢(
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٣(
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ــزة، ويف. األرض ــهدت غـ ــرة شـ ــادة الفتـ ــف، يف زيـ ــع العنـ  مـ
 املقاتلــة اجلماعــات تشــنها الــيت الصــاروخية اهلجمــات تصــاعد

ــى ــرائيل علـ ــارات إسـ ــة والغـ ــرائيلية اجلويـ ــات اإلسـ  واملواجهـ
 التابعــة األمــن قــوات اختــذتو. احلدوديــة املنطقــة يف املتكــررة
 املظـاهرات  يف املشـاركني  ضـد  قسـرية  إجـراءات  أيضا حلماس

 اإلســرائيلي  االحــتالل إــاء إىل تــدعو الــيت النطــاق الواســعة
 حيــال بــالقلق شــعور هنـاك  بــأن وأُفيــد. الفلســطيين واالنقسـام 

ــدهور ــة ت ــأثري واســتمرار غــزة يف االقتصــادية احلال  إجــراءات ت
 مصـــرع أن أُفيـــد الغربيـــة، الضـــفة ويف. اإلســـرائيلية اإلغـــالق
 يف آذار/مــــارس ١١ يف إســـرائيلية  أســــرة أفـــراد  مــــن مخســـة 

 قرابـة  إنشـاء ب اإلذن إىل إسرائيل حكومة دفع إيتامار مستوطنة
ــل كــرد ســكنية وحــدة ٤٠٠ ــى فع  أن حــني يف احلــادث، عل

 يف اإلســرائيلية  األمــن  قــوات  أجرــا  الــيت  التفتــيش  عمليــات
 ويف. اإلصــابات مــن كــبري عــدد عــن أســفرت الغربيــة الضــفة
 ٢٠١١ الثاين/ينـاير  كـانون  ١٢ يف احلكومـة  ايار أدى لبنان،

ــادة إىل ــتوى زيـ ــوتر مسـ ــي التـ ــد يف السياسـ ــتمرت. البلـ  واسـ
   .)٥٧٤(جديدة حكومة تشكيل بشأن املشاورات

 األمــني وكيــل أعــرب ،٢٠١١ نيسـان/أبريل  ٢١ ويف  
 اجلمـود  حالـة  اسـتمرار  إزاء أسـفه  عن يةالسياس للشؤون العام

 وفقــا أنــه إىل وأشــار. وفلســطني إســرائيل بــني املفاوضــات يف
ــيم ــوىل املتحــدة، األمــم لتقي  املهــام اآلن الفلســطينية الســلطة تت

ــة ــيت احلكومي ــي ال ــة إلدارة اآلن تكف ــتة اــاالت يف الدول  الس
 وســبل ؛اإلنســان وحقــوق القــانون وســيادة احلوكمــة؛ اآلتيــة:
ــة؛ والقطاعـــات العـــيش ــيم املنتجـ ــة؛ والتعلـ  والصـــحة؛ والثقافـ

 يتعلـق  وفيمـا . وامليـاه  األساسية واهلياكل االجتماعية؛ واحلماية
 غـزة  يف العنـف  مسـتويات  أكـرب  شهدت الفترة بأن أفاد بغزة،

 عـامني،  من أكثر قبل املصبوب الرصاص عملية منذ وإسرائيل
__________ 

)٥٧٤(  S/PV.6488 ، ؛ و ٧- ٢الصفحاتS/PV.6501 ٦- ٢، الصفحات.  

 لتصـعيد  أعمـال  مـن  محاس به تقوم ما إزاء اجلزع عن وأعرب
 يـؤدي  وقـد  اجلـانبني  علـى  املـدنيني  للخطـر  يعـرض  ممـا  العنف،

 الغربيـة،  الضفةب يتعلق وفيما. إسرائيل مع املواجهة اشتداد إىل
 القاضـــي نيســان/أبريل  ٦ يف الصــادر  إســرائيل  بقــرار  رحــب 

 الالحقــــة اإلصــــابات مجيــــع يف منتظمــــة بصــــورة بــــالتحقيق
 يف عدائيـة  أعمـال  يف املشـتركني  غـري  األفـراد  من بالفلسطينيني

 يتعلـق  وفيمـا . اإلسـرائيلية  القـوات  نـريان  نتيجـة  الغربيـة  الضفة
 بعـد  اآلن حـىت  جديدة حكومة بعد تشكّل مل أنه ذكر لبنان،ب

ــيس تعــيني علــى أشــهر عــدة مــرور ــوزراء رئ  أن حــني ويف. ال
 يف املؤقتـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  عمليـات  منطقـة  يف العامة احلالة
 حــوادث عــدة وقعــت عمومــا، ومســتقرة هادئــة ظلــت لبنــان
ــة ــان، يف أخــرى أمــاكن يف أمني ــل لبن ــن ســبعة اختطــاف مث  م

 اجلمهوريـة  مـع  احلـدود  مـن  قريبـة  منطقـة  يف األجانـب  الرعايا
   .)٥٧٥(السورية العربية

 لتعزيـــز اجلهــود  جتديــد  مت أنــه  فلســطني  ممثــل  وذكــر   
ــاحلة ــدة املصـ ــطينيتني، والوحـ ــادة وأن الفلسـ ــطينية القيـ  الفلسـ

 أُطلقـت  الـيت  الدولـة  بنـاء  خطة لتنفيذ هوادة بال العمل تواصل
 االكتمــال حنــو ســريعا تقــدما حتــرز والــيت تقريبــا، عــامني منــذ

  .)٥٧٦(٢٠١١ آب/أغسطس حبلول

ــر   ــل وذكـ ــرائيل ممثـ ــه إسـ ــذ أنـ ــة منـ ــارس بدايـ  آذار/مـ
ــت ،٢٠١١ ــاس قامـ ــا محـ ــن وغريهـ ــات مـ ــة اجلماعـ  اإلرهابيـ
 جنـوب  أحنـاء  مجيـع  يف املـدنيني  علـى  عديـدة  صواريخ بإطالق

 مـن  تنطلـق  الـيت  للـهجمات  تصعيد أخطر من كجزء إسرائيل،
 الــدويل واتمــع الــس أن وأكــد. عــامني مــن أكثــر يف غــزة

 لألســلحة القــانوين غــري للتــهريب املناســب االهتمــام يوليــان ال
 األمــن جملــس قــرار مــن حاســم جانــب وهــو غــزة، قطــاع إىل

__________ 

)٥٧٥(  S/PV.6520 ٦-٢، الصفحات.  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٦(
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 األسـطول  بشـأن  الواردة األنباء إىل وأشار. )٢٠٠٩( ١٨٦٠
 احلكوميــة غــري املنظمــات مــن عــدد إرســاله يعتــزم الــيت الكــبري

 محــاس مــع كــثرية عالقــات هلــم وأفــراد األخــرى واجلماعــات
 منـه  الغـرض  أن علـى  وشـدد  اإلرهابيـة،  املنظمـات  من وغريها

 أي يعـزز  ال أنهو ،غري ال سياسيال ستفزازاال هو وضوح بكل
   .)٥٧٧(إنساين هدف

 وقعـت  الـيت  اهلجمـات  املتحدة الواليات ممثلة وأدانت  
 إطـالق  تصـاعد  إزاء القلـق  عـن  وأعربت املدنيني، على مؤخرا

 إســرائيل، جنــوب علــى غــزة مــن اهلــاون وقــذائف الصــواريخ
ــاء إزاء وكــذلك ــيت األنب ــد إىل تشــري ال  أســلحة اســتخدام تزاي
 وغريهـا  محاس ملنع معا العمل ضرورة على وشددت. متطورة

 هجمـــات شـــن مـــن العنـــف ميارســـون الـــذين املتطـــرفني مـــن
 بـأن  تفيـد  اليت األنباء إزاء بالغ قلق عن أيضا وأعربت. إرهابية

   .)٥٧٨(غزة إىل لإلحبار آخر أسطوال تنظّم مجاعات

ــثري وأعــــرب    إزاء قلقهــــم عــــن املــــتكلمني مــــن الكــ
 أن دبـ  ال أنـه  علـى  وشـددوا  غـزة،  إىل إرساله املقرر األسطول
ــن الكــثري وأدان. املفاوضــات وفلســطني إســرائيل تســتأنف  م
 إسـرائيل  جنـوب  علـى  مـؤخرا  وقعـت  اليت اهلجمات املتكلمني
 علـى  اجلـانبني  كـال  حثوا ولكنهم مدنيني، مقتل عن وأسفرت

 الدولـة  بنـاء  جبهـود  مـتكلمني  عدة وأشاد. النفس ضبط إظهار
  .)٥٧٩(هلا دعمهم عن وأعربوا الفلسطينية السلطات تبذهلا اليت

__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٧٧(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٧٨(
(اهلنـد)؛   ٣٧(الربازيل)؛ والصـفحة   ٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٩(

(النــــــــــرويج)؛  ٤، الصــــــــــفحة S/PV.6520 (Resumption 1)و 
ــان)؛ الصــــــفحة  ٧والصــــــفحة  ــتان)؛  ١٥(اليابــــ (طاجيكســــ

  .(بنغالديش) ٢٣والصفحة 

 العربيـة  اجلمهوريـة  يف احلالـة  إىل متكلمني عدة وأشار  
ــورية، ــها ودعـــوا السـ ــوق احتـــرام إىل حكومتـ  اإلنســـان حقـ
 ممثـــــل وذكـــــر .)٥٨٠(السياســـــية باالحتجاجـــــات والســـــماح
 تتخـذها  الـيت  اخلطـوات  مـن  اعـدد  السـورية  العربيـة  اجلمهورية
ــه ــه غــري اإلصــالح، حنــو حكومت ــدأ أن علــى شــدد أن  عــدم مب
 وأعـرب . يحتـرم  أن جيـب  للدول الداخلية الشؤون يف التدخل

 علـى  االنقـالب  إىل املـتكلمني  بعـض  دعـوة  أن مفاده رأي عن
 القــانون  الســتخدام  عبثيــة  حماولــة  هــي  الشــرعية  احلكومــات 

 الــرتاع علــى تقتصــر الــيت اجللســة اســتغالل أجــل مــن الــدويل
 مـن  البنـد  هلـذا  استغالل إساءة ومتثل ،الفلسطيين -اإلسرائيلي 

 أي أن الروســي  االحتــاد  ممثــل  وذكــر  .)٥٨١(األعمــال  جــدول 
 الــــدول شــــؤون أو الســــورية الشــــؤون يف خــــارجي تــــدخل
   .)٥٨٢(مقبول غري املنطقة يف األخرى
ــتمع   ــات إىل الـــــس واســـ ــة إحاطـــ ــأن إعالميـــ  بشـــ

 املتحـــدة األمـــم منســـق قـــدمها طقـــة،املن يف اهلامـــة التطـــورات
 أيار/مــايو ١٩ يف األوســط الشــرق يف الســالم لعمليــة اخلــاص
ــل ،٢٠١١ ــني ووكيـــ ــام األمـــ ــؤون العـــ ــية للشـــ  يف السياســـ

  .٢٠١١ آب/أغسطس ٢٥ و حزيران/يونيه  ٢٣
ــه وذُكــر   ــني مباشــرة مفاوضــات جتــر مل أن  إســرائيل ب

ــطني ــالل وفلســ ــرة خــ ــم ويف. الفتــ ــتمرار خضــ ــيع اســ  توســ
ــدم فلســطني تســتعد اإلســرائيلية، املســتوطنات ــم إىل للتق  األم

. أيلول/ســبتمرب يف فلســطينية بدولــة االعتــراف بطلــب املتحـدة 
ــتح بــني للمصــاحلة اتفــاق علــى التوقيــع ومت ــة ومحــاس ف  برعاي

__________ 

)٥٨٠(  S/PV.6520 (الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحتان  ١٧، الصـــفحة
(فرنســــــا)؛  ٢٨(اململكـــــة املتحــــــدة)؛ والصــــــفحة   ٢٠-١٩

  (أملانيا). ٣٢و  ٣١تان والصفح
)٥٨١(  S/PV.6520 (Resumption1)١٩و  ١٨تان ، الصفح.  
)٥٨٢(  S/PV.6520 ٣٧، الصفحة.  
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 حكومـة  تشـكيل  علـى  ينص الذي نيسان/أبريل، ٢٧ يف مصر
ــطينية ــة فلسـ ــن وطنيـ ــاءات” مـ ــوقراط، أو ،“كفـ ــوىل تكنـ  تتـ
 الفلســـطيين  التشـــريعي  الـــس انتخابـــات  إلجـــراء  اإلعـــداد
 وأُفيــد. متــزامن بشــكل الفلســطيين الــوطين والــس والرئاســة

 األمـــن قـــوات بـــني خطـــرية مواجهـــات شـــهدت الفتـــرة بـــأن
 ولبنـان  السورية العربية اجلمهورية يف والفلسطينيني اإلسرائيلية
 املواجهـات  هـذه  إحدى ووقعت. احملتلة الفلسطينية واألراضي

 بأعـداد  الفلسـطينيون  تظـاهر  عندما ،٢٠١١ أيار/مايو ١٥ يف
 مــن العديــد سـقوط  عــن أسـفر  ممــا النكبــة، يـوم  إلحيــاء كـبرية 
ــى ــت. واجلرحــى القتل ــات ووقع ــات يف أخــرى مواجه  مرتفع
 حشـود  حاولـت  عنـدما  ،٢٠١١ حزيران/يونيـه  ٥ يف اجلوالن

 وعبـور  النـار  إطـالق  وقـف  خط اختراق املتظاهرين من كبرية
 ويف. القتلـى  مـن  العديـد  سـقوط  عـن  أسـفر  مما التقين، السياج
ــان، ــد لبن ــرور بع ــدة م ــى أشــهر ع ــيني عل ــيس تع ــوزراء، رئ  ال
 ووقـع . ٢٠١١ حزيران/يونيه ١٣ يف جديدة حكومة شكّلت

 اهلجـوم  منـها  القلـق،  على تبعث اليت األمنية احلوادث من عدد
 يف املؤقتــة املتحــدة األمــم لقــوة تابعــة قافلــة لــه تعرضــت الــذي
 مـن  مخسـة  إصـابة  عـن  وأسفر ٢٠١١ متوز/يوليه ٢٦ يف لبنان

ــة ــالم حفظـــ ــطس ٩ ويف. الســـ ــت ،٢٠١١ آب/أغســـ  أبلغـــ
 مـن  تـتمكن  مل بأـا  للبنـان  اخلاصـة  احملكمـة  اللبنانية السلطات

ــال املتــهمني ونقــل اعتقــال ــوزراء رئــيس باغتي  ويف. الســابق ال
 الئحـة  بإشـهار  اخلاصـة  احملكمـة  رئـيس  أمر آب/أغسطس ١٨

  .)٥٨٣(االام
  

__________ 

)٥٨٣(  S/PV.6540 و  ؛٧- ٢، الصفحاتS/PV.6562  ؛٦- ٢، الصـفحات 
  .٧- ٢الصفحات  S/PV.6602 و

: ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٢٠متوز/يوليه إىل  ٢٦  
طلـــب انضـــمام فلســـطني إىل عضـــوية األمـــم املتحـــدة،  

  والتطورات املتصلة باجلمهورية العربية السورية  

 لعمليـة  اخلاص املنسق أفاد ،٢٠١١ متوز/يوليه ٢٦ يف  
 إىل الراميــة السياســية العمليــة بــأن األوســط الشــرق يف الســالم

ــراع حـــل ــرائيلي الصـ ــطيين اإلسـ ــاً تشـــهد الفلسـ ــاً مأزقـ  عميقـ
ــت بينمــا ومســتمراً، ــة اجلهــود أن ثب  األرضــية إجيــاد إىل الرامي
 الصـــعوبة بالغـــة املفاوضـــات الســـتئناف الضـــرورية املشـــتركة

 يف أنـه  إىل وأشـار . الطـرفني  بني الثقة وانعدم اخلالفات بسبب
 جمديــة  حمادثــات  يف للشــروع  عمــل  إطــار  وجــود  عــدم  ظــل

 فلســطني تســعى اإلســرائيلي، االســتيطاين النشــاط واســتمرار
ــاط ــاف بنشـ ــة الستكشـ ــوء إمكانيـ ــم إىل اللجـ ــدة األمـ . املتحـ
ــول ومضــى ــه يق ــا إن ــرئيس صــرح بينم ــود ال ــاس حمم ــأن عب  ب
 احملافظـة  علـى  تسـاعد  سـوف  املتحدة األمم يف املبذولة اجلهود

 تعـارض  إسـرائيل  فـإن  دولـتني،  وجـود  علـى  القـائم  احلـل  على
 مـن  املفاوضـات  سيعسر ذلك بأن هاعتقادال هذا العمل مسار
   .)٥٨٤(احلل هذا إىل التوصل أجل

ــل وذكــر   ــة اموعــة فشــل أن فلســطني ممث  يف الرباعي
ــارامترات اعتمــاد ــة واضــحة ب  إفســاح أجــل مــن للحــل وعادل

 تبـددت،  جـادة  فرصـة  كانـت  املفاوضات استئناف أمام اال
 األســاس قبــول رفضــت الــيت إســرائيل، هــو الفشــل ســبب وأن

 سـتكون  املقبلـة  الشـهور  أن إىل وأشـار . للمفاوضـات  الشرعي
 التـاريخ  هـو  ٢٠١١ أيلول/سبتمرب شهر أن إىل بالنظر حامسة،

 إلبـرام  الـدويل  اتمـع  مبوافقـة  الرباعيـة  اموعـة  حددتـه  الذي
 ســوف الفلســطينية الوطنيـة  الســلطة أن وذكـر . للســالم اتفـاق 
ــا تكمــل ــاء الســنتني خلطــة تنفيــذها قريب ــة مؤسســات لبن  الدول

 أن وذكــر. االســتقالل وحتقيــق االحــتالل وإــاء الفلســطينية،
__________ 

)٥٨٤(  S/PV.6590 ٣، الصفحة.  
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 ليحكمـوا  اسـتعداد  علـى  وأـم  مبسـؤوليام  وفـوا  الفلسطينيني
   .)٥٨٥(بأنفسهم أنفسهم

 يف الفلســـطينيني مبـــادرات أن إســـرائيل ممثـــل وذكـــر  
 املفضــي الصــحيح الســبيل عــن االنتبــاه تصــرف املتحــدة األمـم 

ــالم، إىل ــذي الســ ــن ال الــ ــق أن ميكــ ــن إال يتحقــ ــالل مــ  خــ
 الفلســطينية الســلطة بــأن أقــر أن وبعــد. الثنائيــة املفاوضــات

 الواضـح  مـن  أنـه  ذكـر  املاضـيني،  العامني خالل تقدما حققت
ــه ــزال ال أن ــتعني ي ــة إلقامــة الكــثري فعــل ي ــة دول  ومســاملة، فعال

 أرضـها  مجيـع  على تسيطر ال الفلسطينية السلطة أن إىل بالنظر
 علـى  تسـيطر  محـاس  تزال ال حيث القوة، استعمال حتتكر وال
 مركـز  هـي  تـزال  ال اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  إن وقـال . غزة

 وحـزب  محـاس  إىل األسـلحة  تنقل حيث املنطقة، يف اإلرهاب
ــة اجلماعــات مــن وغريمهــا اهللا  مــن للعديــد انتــهاك يف اإلرهابي

   .)٥٨٦(األمن جملس قرارات

ــ وأكــدت   ــات ةممثل ــد املكــان أن املتحــدة الوالي  الوحي
 طاولـة  هـو  لفلسـطني  الدائم الوضع قضايا حل فيه ميكن الذي

 األمـم  مثـل  الدوليـة  احملافـل  يف ولـيس  الطرفني، بني املفاوضات
 افتتـاح  يف إسـرائيل  لعـزل  رمزيـة  إجـراءات  اختـاذ  وأن املتحدة،
 إىل يـؤدي  لـن  أيلول/سـبتمرب  يف املتحـدة  لألمـم  العامـة  اجلمعية

 املتحــدة الواليــات أن وذكــرت. مســتقلة فلســطينية دولــة قيــام
   .)٥٨٧(القبيل هذا من اجلانب أحادية محالت أي تؤيد لن

 إزاء أملـــهم خيبـــة عـــن كـــثريون متكلمـــون وأعـــرب  
 االسـتيطان  أنشـطة  أن وأكـدوا  املفاوضات يف اجلمود استمرار

 عـدة  وشـدد . مباشـر  بشـكل  املأزق هذا يف تسببت اإلسرائيلية
ــتكلمني ــى م ــة مســألة أن عل ــد مل الفلســطينية الدول ــل تع  حتتم

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفتان   )٥٨٥(
  .١٤- ١١املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨٦(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨٧(

 دعمهــم عــن صــراحةً املــتكلمني بعــض وأعــرب. )٥٨٨(التــأخري
 وأكـد . )٥٨٩(املتحـدة  األمـم  لعضـوية  لالنضمام فلسطني لطلب
 لبنـان،  يف حـديثا  املشـكلة  احلكومـة  دعم على املتكلمني معظم

 الدوليــة االلتزامـات  احتـرام  تواصــل أن يف أملـهم  عـن  وأعربـوا 
. للبنـان  اخلاصـة  احملكمـة  عمـل  علـى  احلفاظ ذلك يف مبا للبلد،

ــار ــدة وأشــ ــتكلمني عــ ــة إىل مــ ــة يف احلالــ ــة اجلمهوريــ  العربيــ
 والســـماح العنـــف وقـــف إىل حكومتـــها ودعـــوا الســـورية،

 متكلمـون  وحـث  .)٥٩٠(التعـبري  وحريـة  السلمية باالحتجاجات
 وأكـد  .)٥٩١(الـنفس  ضبط ممارسة على األطراف مجيع آخرون

 يســعون املـتكلمني  بعــض أن السـورية  العربيــة اجلمهوريـة  ممثـل 
 واهيـة  وذرائـع  حبجـج  الداخليـة  بلده شؤون يف الس زج إىل
 إىل أيضـــا وأشـــار. ومســـؤولياته الـــس بـــدور هلـــا عالقـــة ال

ــادرات ــة اإلصــــالح مبــ ــيت املختلفــ ــه شــــرعت الــ  يف حكومتــ
   .)٥٩٢(ا االضطالع

، أفـــاد وكيـــل األمـــني ٢٠١١أيلول/ســـبتمرب  ٢٧ويف   
العام للشؤون السياسية بأن رئيس السـلطة الفلسـطينية قـدم، يف    

عضــوية يف األمــم الأيلول/ســبتمرب، إىل األمــني العــام طلــب   ٢٣
ووفقـا للميثـاق والنظـام الـداخلي، أحـال األمـني العـام         املتحدة.

الطلب إىل رئيس جملس األمـن يف اليـوم نفسـه، وأرسـل نسـخة      
__________ 

)٥٨٨(  S/PV.6590 (Resumption 1) ــفحة ــتان)؛  ٢، الصــــــ (قريغيزســــــ
  .(أوغندا) ٨والصفحة 

)٥٨٩(  S/PV.6590،  ــفحات ــفح  ٢٠-١٨الصـ ــان)؛ والصـ  ٢١تان (لبنـ
(الربازيـــــــل).  ٢٧الصـــــــفحة (جنـــــــوب أفريقيـــــــا)؛ و ٢٢ و

S/PV.6590 (Resumption 1) ــفحة ــلندا)؛  ٨، الصــــــــــ (أيســــــــــ
  (الكويت). ١١  والصفحة

)٥٩٠(  S/PV.6590  ٢٤والصـفحة  (الواليـات املتحـدة)؛    ١٦، الصـفحة 
  .(فرنسا)

 ٢٧ و ٢٦تان (نيجرييـا)؛ والصـفح   ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩١(
  (الربتغال).

)٥٩٢(  S/PV.6590 (Resumption1) ٢٢-٢٠، الصفحات.  
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ــى      ــروض عل ــب اآلن مع ــة. والطل ــة العام ــيس اجلمعي ــه إىل رئ من
الس للنظر فيها. وأفـاد أيضـا بـأن اموعـة الرباعيـة أحاطـت       

ــتئن   اف علمـــا ـــذا الطلـــب، ودعـــت يف الوقـــت نفســـه إىل اسـ
املفاوضات بني الطرفني. وأفاد وكيـل األمـني العـام بـأن األزمـة      
السياسية وأزمة حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية    

شخص علـى األقـل    ٢ ٧٠٠قد تصاعدت، مما أسفر عن مقتل 
. وأشار إىل أن االستقطاب يزداد عمقا ٢٠١١منذ آذار/مارس 

ــة الســورية     ــة العربي ــة اجلمهوري ــني حكوم واملعارضــة الشــعبية  ب
املتناميــة. وأفــاد أيضــا بــأن جملــس حقــوق اإلنســان عــني خــرباء  
ــة، وأعــرب عــن أملــه يف أن تتعــاون     ــة حتقيــق دولي لتشــكيل جلن

  .)٥٩٣(احلكومة مع اللجنة تعاونا تاما

 انضـمام  طلـب  دعـم  عـن  لبنـان  وزراء رئـيس  وأعرب  
 إسـرائيل  اسـتمرار  أن وذكـر . املتحـدة  األمـم  لعضـوية  فلسطني

 املعـامل  وتغـيري  الفاصـل  اجلدار وبناء االستيطان أنشطة تنفيذ يف
 اهلويـة  إلزالة حماولة هو الشرقية القدس يف والسكانية اجلغرافية
 مـن  الكامـل  باالنسـحاب  إسـرائيل  وطالـب . لفلسـطني  العربيـة 
 احملتلـة،  اللبنانية األراضي من وكذلك احملتل، السوري اجلوالن

 مـن  الشـمايل  واجلـزء  شـوبا  كفر وتالل شبعا مزارع سيما وال
 ةاحملكمـ  بـاحترام  لبنـان  التزام جديد من أكد كما. الغجر قرية

  .)٥٩٤(للبنان اخلاصة
ــوبر تشــرين ٢٤ ويف   ــاد ،٢٠١١ األول/أكت ــل أف  وكي

 بدراسـة  يقـوم  األمـن  جملس بأن السياسية للشؤون العام األمني
 إىل وإضــافة. املتحــدة األمــم لعضــوية فلســطني انضــمام طلــب
ــك، ــتعراض جيــري ذل ــب اس ــة يف فلســطني عضــوية طل  منظم
 أن وذكـر . (اليونسـكو)  والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  املتحدة األمم
 اخلطـوة  هـذه  سـترتبه  مـا  إزاء متزايـد  بقلـق  يشـعر  العـام  األمني

ــن ــار م ــم بالنســبة آث ــن ويرجــو ككــل، املتحــدة لألم ــع م  مجي
__________ 

)٥٩٣(  S/PV.6623 ٧-٣، الصفحات.  
  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩٤(

 مســـار تقريرهـــا عنـــد حبكمـــة تتصـــرف أن املعنيـــة األطـــراف
ــه وأكــد. العمــل ــض أن ــر بغ ــن النظ ــك ع ــإن التطــورات، تل  ف
 يظـل  أن جيب املفاوضات طريق عن الدولتني حل إىل التوصل

 ومحــاس إســرائيل بــأن أفــاد بغــزة، يتعلــق وفيمــا. أولويــة أعلــى
 األوىل املرحلــة ،٢٠١١ األول/أكتــوبر تشــرين ١٨ يف نفــذتا،

 ســراح محــاس أطلقــت حيــث الســجناء، لتبــادل اتفــاق مــن
 ٢٠٠٦ عــام منــذ غــزة يف حتتجــزه الــذى اإلســرائيلي اجلنــدي
ــل ــن ٤٢٧ مقابـ ــجناء مـ ــطينيني السـ ــذين الفلسـ ــزهم الـ  حتتجـ
 مـن  يقـرب  مـا  حتتجـز  تزال ال إسرائيل أن إىل وأشار. إسرائيل

ــن ٥ ٠٠٠ ــجناء مـ ــطينيني، السـ ــه الفلسـ ــيطلق وأنـ ــراح سـ  سـ
 اتفـاق  مـن  الثانيـة  املرحلـة  يف شهرين خالل آخر سجينا ٥٥٠

 امتـأثر  يـزال  ال البلـد  أن إىل أشـار  بلبنان، يتعلق وفيما. التبادل
 وفيمــا . اــاورة الســورية العربيــة اجلمهوريــة يف بــالتطورات

 األزمـة  اسـتمرار  إىل أشـار  السـورية،  العربية باجلمهورية يتعلق
 مـوت  إىل أدى الـذي  األمـر  اإلنسـان،  حقـوق  وأزمة السياسية

. ٢٠١١ آذار/مـارس  شهر منذ شخص ٣ ٠٠٠ على يزيد ما
ــة أن وذكـــر ــام بـــني املواجهـ ــة النظـ ــتمر واملعارضـ  علـــى ستسـ

 علـى  سـلبية  آثـار  مـن  ذلـك  علـى  يترتـب  مـا  كل مع األرجح،
 القيــادة دعوتــه يواصــل العــام األمــني إن وقــال. واملنطقــة لبلــدا

ــة إجــراءات اختــاذ إىل الســورية ــات لوقــف عاجل ــل، عملي  القت
ــد ويواصــل ــى التأكي ــدويل اتمــع يتصــرف أن ضــرورة عل  ال
. الــدماء  مــن  املزيــد  ســفك  وقــف أجــل  مــن  متســق  بشــكل
ــة أن والحــظ ــدول جامع ــة ال ــت العربي  تشــرين ١٦ يف اجتمع

 سيسـافر  وزاريـا  وفدا وأن احلالة ملناقشة ٢٠١١ األول/أكتوبر
   .)٥٩٥(األول/أكتوبر تشرين ٢٦ يف دمشق إىل

 حــىت اعتــرف قــد بلــدا ١٣٠ إن فلســطني ممثــل وقــال  
 طلـب  ينـاقش  فتـئ  مـا  الس أن والحظ. فلسطني بدولة اآلن

 آن أنــه مفــاده رأي عــن وأعــرب تقريبــا، شــهر ملــدة فلســطني
 الطلب على واملوافقة مسؤوليته بتحمل األمن جملس قيام أوان

__________ 

)٥٩٥(  S/PV.6636 ٦-٢، الصفحات.  
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 فلســطني بانضــمام اجيابيــة بتوصـية  العامــة اجلمعيــة إىل والتقـدم 
ــوية إىل ــة عضـــ ــر. املنظمـــ ــطني رأي أن وذكـــ ــو فلســـ  أن هـــ

 حزيران/يونيـه  ٤ حـدود  من انطالقا تبدأ أن ينبغي املفاوضات
 القانونيــة، بواجباـا  تفــي أن إسـرائيل  مــن يتوقـع  وأنـه  ١٩٦٧

 لوقـف  الطريـق،  خارطـة  يف عليها املنصوص الواجبات فيها مبا
ــطة ــتيطانية األنشـ ــة االسـ ــطينية األرض يف كافـ ــة، الفلسـ  احملتلـ

ــة اموعــة أفلحــت وإذا. الشــرقية القــدس فيهــا مبــا  يف الرباعي
 فـإن  األسـاس،  هـذا  علـى  اإلسـرائيلي  اجلانـب  مـن  التـزام  تأمني

 وكـــرر. املفاوضـــات الســـتئناف مســـتعد الفلســـطيين اجلانـــب
ــد ــا التأكيـ ــى أيضـ ــه علـ ــد ال أنـ ــاقض يوجـ ــني تنـ ــتئناف بـ  اسـ

 مـن  فلسـطني  تبـذهلا  الـيت  واجلهـود  اإلطـار  ذلك يف املفاوضات
  .)٥٩٦(املتحدة األمم يف عضوا دولة تصبح أن أجل

 األحـادي  الفلسـطيين  اإلجـراء  أن إسـرائيل  ممثل وذكر  
 والترتيبــات أوسـلو  اتفاقــات ينتـهك  املتحــدة األمـم  يف اجلانـب 
 الـيت  الثنائيـة  االتفاقـات  مـن  وغريها باريس وبروتوكول املؤقتة
 إىل وباإلضـافة . الفلسـطيين  اإلسـرائيلي  لتعـاون ا أسـاس  تشكل
 توقعـات  سـتثري  اجلانـب  األحاديـة  املبـادرة  هـذه  أن أكد ذلك،

. العنــف ورمبـا  االسـتقرار،  دملعـ  وصـفة  وهـي  تلبيتـها  ميكـن  ال
 السـالم  أمـام  الرئيسـية  العقبـة  أن علـى  فلسـطني  تأكيـد  ورفض

 ذريعـــة جمـــرد هـــذه أن وذكـــر إســـرائيل، مســـتوطنات هـــي
 أبعـد  الفلسـطينيني  إن وقـال . املفاوضـات  لتجنب للفلسطينيني

ــا ــون م ــن يكون ــة ع ــايري تلبي ــام األساســية املع ــة، لقي  وأن الدول
 الـذي  غـزة  قطاع يف معدومة سلطته الفلسطينية السلطة رئيس

    .)٥٩٧(٢٠٠٧ عام منذ زيارته من يتمكن مل

وأعــرب كــثري مــن املــتكلمني عــن دعــم طلــب عضــوية   
وأحــاط عــدة مــتكلمني علمــا  .)٥٩٨(فلســطني يف األمــم املتحــدة

__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥٩٦(
  .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٥٩٧(
الصــني)؛ ( ٢١(اهلنــد)؛ والصــفحة   ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥٩٨(

ــفح ــفحة   ٢٢ ةوالصـ ــل)؛ والصـ ــي)؛   ٢٣(الربازيـ ــاد الروسـ (االحتـ
 

. )٥٩٩(بــاإلجراء مــع عــدم اإلعــراب صــراحةً عــن تأييــد الطلــب  
وفيمــا يتعلــق باجلمهوريــة العربيــة الســورية، أعــرب الكــثري مــن  
املـــتكلمني عـــن قلقهـــم إزاء العنـــف املســـتمر، ورحبـــوا جبهـــود 
الوساطة اليت تبذهلا جامعة الدول العربية. وأعرب ممثـل اململكـة   

بة أمله لعجز الس عن تـوبيخ النظـام السـوري    املتحدة عن خي
، )٦٠٠(بشكل مناسب، بسبب استخدام عضوين فيه حلق النقض

وذكر أنه قـد آن األوان أن يتخـذ الـس اإلجـراءات اجلماعيـة      
القويــــة املطلوبــــة لــــردع النظــــام عــــن مســــار العنــــف الــــذي  

استراتيجية أعضـاء   . وذكر ممثل االحتاد الروسي أن)٦٠١(ينتهجه
توجيـه التهديـدات وممارسـة     املتمثلة يف عينني يف اتمع الدويلم

   .)٦٠٢(جمدية غري زاءاتاجلالضغوط لفرض 
 حالــة بشــأن إعالميــتني إحــاطتني إىل الــس واســتمع  
 وبشــأن املتحــدة األمــم لعضــوية ســطنيفل مــن املقــدم الطلــب

__________ 

(لبنـــــان)؛  ٣٤(جنــــوب أفريقيـــــا)؛ والصــــفحة    ٣٠ ةوالصــــفح 
(اململكـــــة العربيــــــة   ٤٤(األردن)؛ والصــــــفحة  ٤٢ ةوالصـــــفح 

ــعودية؛  ــفحة S/PV.6636 (Resumption 1)الســ ــا)؛  ٥، الصــ (تركيــ
 ١٥(فييـت نـام)؛ والصـفحة     ١٤(ماليزيا)؛ والصـفحة   ٧ةوالصفح

(املغــــــرب)؛  ٢١ ة(اإلمـــــارات العربيــــــة املتحـــــدة)؛ والصــــــفح  
(بــــنغالديش)؛ ٢٦ و ٢٥ تان(كوبــــا)؛ والصــــفح ٢٤  والصــــفحة

ــلندا)؛ والصـــــــفحة  ٢٧والصـــــــفحة  ــتان)؛  ٢٨(أيســـــ (باكســـــ
 ٣٠(ســــــري النكــــــا)؛ والصــــــفحة    ٢٩و  ٢٨  والصــــــفحتان

(مجهوريــــــة كوريــــــا الشــــــعبية  ٣١(إندونيســــــيا)؛ والصــــــفحة 
ــفحة   ــة)؛ والصــ ــفحة   ٣٣الدميقراطيــ ــتان)؛ والصــ  ٣٤(كازاخســ

(تــونس)؛  ٣٩(البحــرين)؛ والصــفحة  ٣٧(الكويــت)، والصــفحة 
  (قطر). ٤٢(السودان)؛ والصفحة  ٤٠والصفحة 

)٥٩٩(  S/PV.6636ــف   (البوســـــــــــنة واهلرســـــــــــك)؛   ٣٢حة ، الصـــــــــ
S/PV.6636 (Resumption 1) ــفحة ــان)؛  ٨، الصـــــــــــ (اليابـــــــــــ

  (النرويج). ٢٠  والصفحة
ــر اجلـــزء األول،        )٦٠٠( ــات، انظـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ ــالع علـ لالطـ

  .“احلالة يف الشرق األوسط”، املعنون ٢٧  القسم
)٦٠١(  S/PV.6636٢٥ ة، الصفح.  
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٢(
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 لعمليـة  اخلـاص  املنسـق  األوىل قدم املنطقة، يف اهلامة التطورات
 الثــــاين/نوفمرب تشـــرين  ٢١ يف األوســـط  الشـــرق  يف الســـالم 
 السياسـية  للشـؤون  املسـاعد  العـام  األمني الثانية وقدم ،٢٠١١

ــانون ٢٠ يف ــمرب كـ ــد. ٢٠١١ األول/ديسـ ــأن وأفيـ ــب بـ  طلـ
 علــى معروضــا يــزال ال املتحــدة األمــم يف فلســطني عضــوية
 يف صـــــوت لليونســــكو  العــــام  املــــؤمتر  أن وذُكــــر . الــــس 

 أيضـا  وأفيد. فلسطني عضوية مؤيدا األول/أكتوبر تشرين ٣١
 األمــم يف فلســطني عضــوية طلــب إىل نظــرت إســرائيل بــأن

 حتويــل  مجــدت  إســرائيل  حكومــة  وأن ســلبية  نظــرة  املتحــدة
 يف الفلسـطينية  للسـلطة  املستحقة واجلمارك الضرائب عائدات
 ولكنــها اليونســكو، يف جــرى الــذي التصــويت بعــد البدايــة

 حتقــق ومل. الثــاين/نوفمرب تشــرين ٣٠ يف التحويــل اســتأنفت
ــدما، الفلســطينية الوحــدة ــم تق ــاك أن رغ ــات هن  بشــأن تكهن

 خطــريا تصــعيدا جمــددا غــزة وشــهدت. املســتقبل يف تطــورات
 إسـرائيل  علـى  لصـواريخ ل املقـاتلني  إطـالق  ذلك يف مبا للعنف،

 علـى  احلالـة  تـزال  وال. إسـرائيل  نفـذا  الـيت  اجلوية والضربات
ــان حــدود طــول ــة مــع لبن ــة اجلمهوري ــة الســورية العربي . مقلق
 املتحـدة  األمم قوة عمليات منطقة يف احلوادث من عدد ووقع

 للقــوة، تابعــة دوريــة اســتهدف بالقنابــل هجــوم منــها املؤقتــة،
 املـدنيني  مـن  واثنني السالم حفظة من مخسة إصابة عن وأسفر

 اجلمهوريـة  يف الشـعبية  االحتجاجـات  بأن أفيد كما. اللبنانيني
 عـن  أسـفر  ممـا  العنيـف،  بـالقمع  تواجـه  ظلـت  السـورية  العربية
. االحتجـاز  وحـاالت  جبـراح  واإلصـابات  الوفيـات  مـن  العديد

 املــراقبني مــن بعثــة إيفــاد علـى  العربيــة الــدول جامعــة ووافقـت 
ــدفق رصــد املتحــدة األمــم وتواصــل. العــرب  مــن املشــردين ت

  .)٦٠٣(لبنان مشال إىل السوريني املواطنني
__________ 

)٦٠٣(  S/PV.6662 ؛ و ٧- ٢، الصفحاتS/PV.6292 ٧- ٢، الصفحات.  

    
  فلسطني قضية ذلك يف مبا األوسط، الشرق يف احلالة :اجللسات

  الفرعي البند  تاريخالو اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
 عمال الدعوات

   ٣٧ املادةب
   عمال الدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩ باملادة

ــرار والتصــــــويت   القــــ
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون

املمتنعون  - املعارضون
  عن التصويت)

              ٦٢٦٥    
ــاين/ كـــانون ٢٧  الثـ
  ٢٠١٠ يناير

ــة ٢٣      دولــــــ
  (أ)اعضو

 فلسـطني  عـن  الدائم املراقب
ــدى ــم لــــ ــدة، األمــــ  املتحــــ

ــام واألمـــــني ــاعد العـــ  املســـ
 السياســــــــــية، للشــــــــــؤون

ــرئيس ــة والـــ ــد بالنيابـــ  لوفـــ
 األمم لدى األورويب االحتاد

 اللجنــــة ورئــــيس املتحــــدة،
ــة ــة املعنيــ ــعب مبمارســ  الشــ

 غـــــري حلقوقـــــه الفلســـــطيين
 واملراقــب للتصــرف، القابلــة
 العربيـة  الدول جلامعة الدائم
  املتحدة األمم لدى

 ومجيــع العــام األمــني
ــاء ــس أعضـــــ  الـــــ

  املدعوين ومجيع
  

٦٢٧٣    
  شباط/ ١٨

  ٢٠١٠فرباير 

 للشـؤون  العام األمني وكيل      
  السياسية

ــل ــام األمــني وكي  الع
  السياسية للشؤون
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  الفرعي البند  تاريخالو اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
 عمال الدعوات

   ٣٧ املادةب
   عمال الدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩ باملادة

ــرار والتصــــــويت   القــــ
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون

املمتنعون  - املعارضون
  عن التصويت)

              ٦٢٩٢    
  آذار/ ٢٤

  ٢٠١٠ مارس

ــق       ــاص املنســـ ــة اخلـــ  لعمليـــ
 األوســط الشــرق يف الســالم
 لألمــني  الشخصــي واملمثــل

  العام

    العام األمني

٦٢٩٨    
  نيسان/ ١٤

  ٢٠١٠ أبريل

ــة ١٧      دولــــــ
  (ب)اعضو

ــطني، ــل فلسـ ــني ووكيـ  األمـ
ــام ــؤون العـ ــية، للشـ  السياسـ
 املعنيـة  اللجنـة  رئيس ونائب

 الفلسـطيين  الشعب مبمارسة
ــه ــري حلقوقـــــ ــة غـــــ  القابلـــــ
 بالنيابــة والــرئيس للتصـرف، 

  األورويب االحتاد لوفد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٣١٥    
  أيار/ ١٨
  ٢٠١٠ مايو

 اخلـاص  املتحدة األمم منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  األمم منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط

  

٦٣٢٥    
  أيار/ ٣١
  ٢٠١٠ مايو

 أيار/مـايو  ٣١ مؤرخـة  رسالة
ــة ٢٠١٠ ــيس إىل موجهــ  رئــ
 الدائم املمثل من األمن جملس

 املتحــدة األمــم لــدى لتركيــا
(S/2010/266)   

ــني ،فلســــطني  سرائيلإ   ــام واألمــ  العــ
  السياسية للشؤون املساعد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

 أيار/مـايو  ٣١ مؤرخـة  رسالة  
ــة ٢٠١٠ ــيس إىل موجهــ  رئــ
 الدائم املمثل من األمن جملس

 املتحـــدة األمـــم لـــدى للبنـــان
)S/2010/267(  

          

٦٣٢٦    
  حزيران/ ١

  ٢٠١٠ يونيه

 أيار/مـايو  ٣١ مؤرخـة  رسالة
ــة ٢٠١٠ ــيس إىل موجهــ  رئــ
 الدائم املمثل من األمن جملس

 املتحــدة األمــم لــدى لتركيــا
)S/2010/266(    

        S/PRST/2010/9 

 أيار/مـايو  ٣١ مؤرخـة  رسالة  
ــة ٢٠١٠ ــيس إىل موجهــ  رئــ
 الدائم املمثل من األمن جملس

 املتحـــدة األمـــم لـــدى للبنـــان
)S/2010/267(  

          

٦٣٤٠    
  حزيران/ ١٥

  ٢٠١٠ يونيه

 اخلـاص  املتحدة األمم منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  االمم منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط
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  الفرعي البند  تاريخالو اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
 عمال الدعوات

   ٣٧ املادةب
   عمال الدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩ باملادة

ــرار والتصــــــويت   القــــ
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون

املمتنعون  - املعارضون
  عن التصويت)

              ٦٣٦٣    
  ٢٠١٠متوز/يوليه  ٢١

ــة ١٩      دولــــــ
  (ج)اعضو

ــطني، ــل فلسـ ــني ووكيـ  األمـ
ــام ــؤون العـ ــية، للشـ  السياسـ

 املعنيـــــة  اللجنـــــة  ورئـــــيس 
 الفلسـطيين  الشعب مبمارسة

ــه ــري حلقوقـــــ ــة غـــــ  القابلـــــ
 بالنيابــة والــرئيس للتصـرف، 

  األورويب االحتاد لوفد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٣٧٢    
  آب/ ١٧

  ٢٠١٠أغسطس 

ــام األمــــــني       ــاعد العــــ  املســــ
  السياسية للشؤون

 املسـاعد  العام األمني
  السياسية للشؤون

  

٦٣٨٨    
  أيلول/ ١٧

  ٢٠١٠سبتمرب 

 اخلـاص  املتحدة مماأل منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  مماأل منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط

  

٦٤٠٤    
 األول/ تشرين ١٨

  ٢٠١٠ أكتوبر

ــة ٢٣      دولــــــ
  (د)اعضو

ــني فلســــطني، ــام واألمــ  العــ
 السياسـية،  للشؤون املساعد

ــرئيس ــة والـــ ــد بالنيابـــ  لوفـــ
  األورويب االحتاد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٤٣٠    
 الثاين/ تشرين ٢٣

  ٢٠١٠ نوفمرب

 للشـؤون  العام األمني وكيل      
  السياسية

ــل ــام األمــني وكي  الع
  السياسية للشؤون

  

٦٤٤٨    
 األول/ كانون ١٤

  ٢٠١٠ ديسمرب

 اخلـاص  املتحدة مماأل منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  مماأل منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط

  

٦٤٧٠    
 الثاين/ كانون ١٩
  ٢٠١١ يناير

ــة ٢٣      دولــــــ
  )ـ(هاعضو

ــطني، ــل فلسـ ــني ووكيـ  األمـ
ــام ــؤون العـ ــية، للشـ  السياسـ

 املعنيـــــة  اللجنـــــة  ورئـــــيس 
 الفلسـطيين  الشعب مبمارسة

ــه ــري حلقوقـــــ ــة غـــــ  القابلـــــ
 بالنيابــة والــرئيس للتصـرف، 

  األورويب االحتاد لوفد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٤٨٤    
  شباط/ ١٨

  ٢٠١١فرباير 

مشــــــــروع   
ــرار مقــدم   ق

 ٧٩مــــــــن  
ــة  (و)دولــــــــ

)S/2011/24(  

ــة ٧٣  دولــــــ
  (ز)اعضو

ــطني،  فلسطني  ١٤ و فلســـــــ
    (ح)اعضو دولة

 مشــــروع يعتمـــد  مل
 )S/2011/24( القــرار

  (ط)٠-١-١٤
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  الفرعي البند  تاريخالو اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
 عمال الدعوات

   ٣٧ املادةب
   عمال الدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩ باملادة

ــرار والتصــــــويت   القــــ
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون

املمتنعون  - املعارضون
  عن التصويت)

              ٦٤٨٨  
  شباط/ ٢٤

  ٢٠١١ فرباير

 اخلـاص  املتحدة مماأل منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  مماأل منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط

  

٦٥٠١    
  آذار/ ٢٢

  ٢٠١١ مارس

ــام األمــــــني       ــاعد العــــ  املســــ
  السياسية للشؤون

 املسـاعد  العام األمني
  السياسية للشؤون

  

٦٥٢٠    
  نيسان/ ٢١

  ٢٠١١ أبريل

ــة ٢٤      دولــــــ
  (ي)اعضو

ــطني، ــل فلسـ ــني ووكيـ  األمـ
ــام ــؤون العـ ــية، للشـ  السياسـ

 املعنيـــــة  اللجنـــــة  ورئـــــيس 
 الفلسـطيين  الشعب مبمارسة

ــه ــري حلقوقـــــ ــة غـــــ  القابلـــــ
 بالنيابــة والــرئيس للتصـرف، 

    األورويب االحتاد لوفد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٥٤٠    
  أيار/ ١٩
  ٢٠١١ مايو

 اخلـاص  املتحدة مماأل منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  مماأل منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط

  

٦٥٦٢  
  حزيران/ ٢٣

  ٢٠١١ يونيه

 للشـؤون  العام األمني وكيل      
  السياسية

ــل ــام األمــني وكي  الع
  السياسية للشؤون

  

٦٥٩٠    
  متوز/ ٢٦

  ٢٠١١ يوليه

ــة ٢١      دولــــــ
  (ك)اعضو

 األمــــم ومنســــق فلســــطني،
 لعمليـــــة اخلـــــاص املتحـــــدة

 األوسـط،  الشرق يف السالم
 املعنيـــــة  اللجنـــــة  ورئـــــيس 
 الفلسـطيين  الشعب مبمارسة

ــه ــري حلقوقـــــ ــة غـــــ  القابلـــــ
 بالنيابــة والــرئيس للتصـرف، 

  األورويب االحتاد لوفد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٦٠٢  
 آب/أغسطس ٢٥

٢٠١١  

 للشـؤون  العام األمني وكيل      
  السياسية

ــل ــام األمــني وكي  الع
  السياسية للشؤون

  

٦٦٢٣    
  أيلول/ ٢٧

  ٢٠١١ سبتمرب

 للشـؤون  العام األمني وكيل      
  السياسية

 (رئــــــــيس  لبنــــــــان 
 ووكيــــل الــــوزراء)،
 العـــــــــام  األمـــــــــني 

  السياسية للشؤون
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  الفرعي البند  تاريخالو اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
 عمال الدعوات

   ٣٧ املادةب
   عمال الدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩ باملادة

ــرار والتصــــــويت   القــــ
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون

املمتنعون  - املعارضون
  عن التصويت)

              ٦٦٣٦    
 األول/ تشرين ٢٤

  ٢٠١١ أكتوبر

ــة ٣١      دولــــــ
  (ل)اعضو

ــطني، ــل فلسـ ــني ووكيـ  األمـ
ــام ــؤون العـ ــية، للشـ  السياسـ

 املعنيـــــة  اللجنـــــة  ورئـــــيس 
 الفلسـطيين  الشعب مبمارسة

ــه ــري حلقوقـــــ ــة غـــــ  القابلـــــ
ــرف، ــيس للتصــ ــد ورئــ  وفــ

    األورويب االحتاد

 الـس  أعضـاء  مجيع
  املدعوين ومجيع

  

٦٦٦٢   
 الثاين/ تشرين ٢١

  ٢٠١١ نوفمرب

 اخلـاص  املتحدة مماأل منسق      
ــة ــالم لعمليـ ــرق يف السـ  الشـ
  األوسط

 املتحـدة  مماأل منسق
ــاص ــة اخلـــــ  لعمليـــــ
 الشــــرق يف الســــالم
  األوسط

  

٦٦٩٢   
 األول/ كانون ٢٠

  ٢٠١١ ديسمرب

ــام األمــــــني       ــاعد العــــ  املســــ
  السياسية للشؤون

 املسـاعد  العام األمني
  السياسية للشؤون

  

  
 واجلزائـر،  وتـونس،  وباكسـتان،  اإلسـالمية)،  - (مجهورية وإيران وإندونيسيا، املتحدة، العربية واإلمارات وإسرائيل، واألردن، األرجنتني،  (أ)  

 وكوبـا،  وقطـر،  نـام،  وفييـت  البوليفاريـة)،  - (مجهوريـة  وفرتويـال  وعمـان،  النكـا،  وسـري  أفريقيا، وجنوب السورية، العربية واجلمهورية
  .ونيكاراغوا والنرويج، السعودية، العربية واململكة واملغرب، ومصر، وماليزيا،

 أفريقيــا، وجنــوب الســورية، العربيــة واجلمهوريــة وتــونس، وبوتســوانا، وباكســتان، اإلســالمية)، - (مجهوريــة وإيــران وإســرائيل، األردن،  (ب)  
  .ونيكاراغوا والنرويج، واملغرب، ومصر، وماليزيا، والكويت، وكوبا، البوليفارية)، - (مجهورية وفرتويال النكا، وسري

 وجنـوب  السورية، العربية واجلمهورية وبنغالديش، وباكستان، ،أيسلنداو اإلسالمية)، - (مجهورية وإيران وإكوادور، وإسرائيل، األردن،  (ج)  
 والنــرويج، ومصـر،  وماليزيــا، وكوبـا،  البوليفاريــة)، - (مجهوريـة  وفرتويــال والفلـبني،  وطاجيكســتان، وسويسـرا،  النكــا، وسـري  أفريقيـا، 

  .ونيكاراغوا
ــ وإندونيســيا، وإكــوادور، وإســرائيل، األردن،  (د)   ــة رانوإي ــنغالديش، وباكســتان، ،أيســلنداو اإلســالمية)، - (مجهوري ــا وب ــة وبوليفي  - (دول

ــات)، املتعــددة ــة وتــونس، القومي ــة واجلمهوري ــة وفرتويــال وطاجيكســتان، النكــا، وســري أفريقيــا، وجنــوب الســورية، العربي  - (مجهوري
  .ونيكاراغوا والنرويج، وموريتانيا، السعودية، العربية واململكة واملغرب، ومصر، وكوستاريكا، وقطر، البوليفارية)،

 واجلزائـــر، وتــونس،  وتركيـــا، وبــنغالديش،  وباكســتان،  اإلســـالمية)، - (مجهوريــة  وإيــران  وأوغنـــدا، وإندونيســيا،  وأســتراليا،  األردن،  )ـ(ه  
 ومصـر،  وماليزيـا،  وكوبـا،  البوليفاريـة)،  - (مجهورية وفرتويال والفلبني، وطاجيكستان، وشيلي، والسودان، السورية، العربية واجلمهورية

  .واليابان والنرويج، السعودية، العربية واململكة واملغرب،
 ،أيسـلندا و وأيرلنـدا،  وأوروغـواي،  وإندونيسـيا،  املتحـدة،  العربيـة  واإلمـارات  وإكـوادور،  وأفغانسـتان،  واألردن، واألرجنـتني،  أذربيجـان،   (و)  

 (دولـة  وبوليفيـا  وبوتسـوانا،  وبنغالديش، وبلجيكا، السالم، دار وبروين والربتغال، والربازيل، بحرين،وال وباكستان، اجلديدة، غينيا وبابوا
 الدميقراطية، الشعبية كوريا ومجهورية القمر، وجزر واجلزائر، وتونس، وتركيا، وتركمانستان، وبيالروس، وبريو، القوميات)، املتعددة -

 والســنغال، وســلوفينيا، غرينــادين، وجــزر فنســنت وســانت وزمبــابوي، وجيبــويت، أفريقيــا، وجنــوب الشــعبية، الدميقراطيــة الو ومجهوريــة
 وغيانـا،  وغواتيمـاال،  وغرينادا، وغابون، وعمان، والعراق، وطاجيكستان، والصومال، وصربيا، وشيلي، وسويسرا، والسويد، والسودان،

 ولبنـان،  والكويـت،  وكوسـتاريكا،  وكوبـا،  وقطـر،  وقـربص،  نـام،  وفييـت  وفنلنـدا،  البوليفاريـة)،  - (مجهوريـة  وفرتويال والفلبني، وغينيا،
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 وموريتانيـا،  السـعودية،  العربيـة  واململكـة  واملكسـيك،  واملغـرب،  ومصـر،  وماليزيـا،  ومـايل،  ومالطة، وليسوتو، وليختنشتاين، ولكسمربغ،
  .واليونان واليمن، ند،واهل ونيكاراغوا، ونيجرييا، والنمسا، والنرويج، وناميبيا، وموريشيوس،

 وأيرلنـدا،  وأوروغـواي،  وإندونيسـيا،  املتحـدة،  العربيـة  واإلمـارات  وإكـوادور،  وأفغانسـتان،  وإسـرائيل،  واألردن، واألرجنتني، أذربيجان،  (ز)  
 املتعـددة  - (دولـة  وبوليفيـا  وبوتسوانا، وبنغالديش، وبلجيكا، السالم، دار وبروين والبحرين، وباكستان، اجلديدة، غينيا وبابوا ،أيسلنداو

 ومجهوريـة  الدميقراطية، الشعبية كوريا ومجهورية القمر، وجزر واجلزائر، وتونس، وتركيا، وتركمانستان، وبيالروس، وبريو، القوميات)،
 وسويسـرا،  يد،والسـو  والسـودان،  والسنغال، وسلوفينيا، غرينادين، وجزر فنسنت وسانت وزمبابوي، وجيبويت، الشعبية، الدميقراطية الو

 - (مجهوريـة  وفرتويـال  والفلـبني،  وغينيـا،  وغيانـا،  وغواتيمـاال،  وغرينـادا،  وعمان، والعراق، وطاجيكستان، والصومال، وصربيا، وشيلي،
 ومالطــة، وليســوتو، وليختنشـتاين،  ولكســمربغ، والكويــت، وكوسـتاريكا،  وكوبــا، وقطـر،  وقــربص، نــام، وفييـت  وفنلنــدا، البوليفاريـة)، 

 والنمســا، والنــرويج، وناميبيــا، وموريشــيوس، وموريتانيــا، الســعودية، العربيــة واململكــة واملكســيك، واملغــرب، ومصــر، وماليزيــا، ومــايل،
  .واليونان واليمن، ونيكاراغوا،

 واململكـة  ولبنـان،  وكولومبيـا،  وغـابون،  والصـني،  أفريقيا، وجنوب واهلرسك، والبوسنة والربتغال، والربازيل، وإسرائيل، الروسي، االحتاد  (ح)  
  .األمريكية املتحدة والواليات واهلند، ونيجرييا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

 وكولومبيـا،  وفرنسـا،  وغـابون،  والصـني،  أفريقيـا،  وجنـوب  واهلرسك، والبوسنة والربتغال، والربازيل، وأملانيا، الروسي، االحتاد :املؤيدون  (ط)  
  .املتحدة الواليات :املعارضون ؛واهلند ونيجرييا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة ولبنان،

 ترتانيـا  ومجهوريـة  وتـونس،  وتركيـا،  وبـنغالديش،  وباكسـتان،  اإلسـالمية)،  - (مجهوريـة  وإيـران  وأوغنـدا،  وإسـرائيل،  وأستراليا، األردن،  (ي)  
 واملغـرب،  ومصـر،  وماليزيـا،  وكوبـا،  وقطـر،  البوليفاريـة)،  - (مجهوريـة  وفرتويـال  وطاجيكسـتان،  السـورية،  العربيـة  واجلمهورية املتحدة،

  .واليابان والنرويج، وناميبيا، السعودية، العربية واململكة وملديف، واملكسيك،
 واجلمهوريــة وتركيــا، وبــنغالديش، وباكســتان، ،أيســلنداو اإلســالمية)، - (مجهوريــة وإيــران وأوغنــدا، وإندونيســيا، وإســرائيل، األردن،  (ك)  

ــة ــة الســورية، العربي ــا ومجهوري ــة، الشــعبية كوري ــال الدميقراطي ــة وفرتوي ــة)، - (مجهوري ــتان، البوليفاري ــا، وكازاخســتان، وقريغيزس  وكوب
  .واليابان ونيكاراغوا، واملغرب، ومصر، وماليزيا، والكويت،

 وباكسـتان،  ،أيسـلندا و اإلسـالمية)،  - (مجهورية وإيران وأوغندا، وإندونيسيا، املتحدة، العربية واإلمارات وإكوادور، وإسرائيل، األردن،  (ل)  
 والسـودان،  النكـا،  وسـري  الدميقراطيـة،  الشـعبية  كوريا ومجهورية السورية، العربية واجلمهورية وتونس، وتركيا، وبنغالديش، والبحرين،

 واململكـة  وملـديف،  واملغـرب،  ومصر، وماليزيا، والكويت، وكوبا، زاخستان،وكا وقطر، نام، وفييت البوليفارية)، - (مجهورية وفرتويال
  .  واليابان ونيكاراغوا، والنرويج، السعودية، العربية

    
  األوسط الشرق يف احلالة - ٢٧

  عام عرض  
ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم

 املســامهة البلــدان مـع  مغلقــة جلســات سـت  منــها جلسـة،  ١٦
 الشــــرق يف احلالــــة” املعنــــون البنــــد إطــــار يف ،)٦٠٤(بقــــوات

__________ 

فيمــا يتعلــق بقــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك، انظــر:     )٦٠٤(
S/PV.6343و ، S/PV.6433 و ،S/PV.6558 و ،S/PV.6680 .

ــق  ــا يتعلـ ــر:   بوفيمـ ــان، انظـ ــة يف لبنـ ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ــوة األمـ قـ
S/PV.6373  وS/PV.6600.  

. رئاســـية بيانـــات وثالثـــة قـــرارات ســـبعة ختـــذوا ،“األوســـط
ــاول ــس وتن ــة اجللســات يف ال ــية بصــفة مواضــيع ثالث  أساس
؛ )٦٠٥(االشـــتباك فـــض ملراقبــة  املتحـــدة األمــم  قـــوة (أ) وهــي: 

__________ 

ــا    )٦٠٥( ــد مــن املعلوم ــى مزي ــم   لالطــالع عل ــوة األم ــة ق ت بشــأن والي
القســم  املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك، انظــر اجلــزء العاشــر،       

  “.عمليات حفظ السالم”، األول




