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 األوسط الشرق

 فلسطني قضية ذل  يف  ا األوسط، الشرق يف احلالة -22
 عام عرض 

 األمتتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتتس  عتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةا ، نيتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتالل 
 امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف ،(727)مغدعتتتة جدستتتة ذلتتتك يف مبتتتا جدستتتة، 26
 لكوتتتت  ،“فدستتتت ني ننتتتتية ذلتتتتك يف مبتتتتا األيفستتتتط، الرتتتتةق يف احلالتتتتة”
 ختتتتتالل اجلدستتتتتات يفركتتتتتلت رائستتتتتي.  يتتتتتال أي أيف نتتتتتةار أي ي تمتتتتتد مل

  ستتئواف التديفيل اجملتمتع يعت هلا التيت اجلهود  دى أساسا 2012  ام
 استتتتئواف مىل تتتتؤدي أل ميكتتتل التتيت يففدستتت ني مستتتةائيل  تتتني احملتتاداثت
 ديفلتتة مةكتتل مىل مةكتتلذم رفتتع الفدستت يويني يفحمايفلتتة الستتالم؛ مفايفضتتات

 غتلة. يف اإلنستانية احلالتة يفتتدذور املتحتدة؛ األمتم يف  نتو غ  مةانعة
 التتتيت األنرتتت ة تصتتت يد مستتتالة يف اجملدتتتس نظتتتة ،2013  تتتام يفختتتالل
 فدستتت ني مبتتتوح ال امتتتة اجلم يتتتة نتتتةار أ عتتتاب يف التتتديفلتني حتتتل تعتتتو 
 مسةائيل؛ يف الفدس يويني السجواء يفحالة  نو؛ غ  مةانعة ديفلة مةكل

 /متتوز يف يفالفدس يويني اإلسةائيديني  ني املعاشةة املفايفضات يفاستئواف
 يفاجلمهوريتة لعوال يف الت ورات أينا يفنونرت أشهة. تس ة ملدة يولي 

 األيفستتتط الرتتتةق يف ال امتتتة السياستتتية يفاحلالتتتة يفالتتتيمل الستتتورية ال ة يتتتة
 .(72٨)الفرتة خالل

 
 األراضززي يف واحلالززة األوسززط الشززرق يف السززالم عمليززة 

 احملتلة الفلسطينية

 ال تتتتتتام األمتتتتتتني أفتتتتتتاد ،2012 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتتانول 24 يف 
 يففدستت ني مستتةائيل  تتني ا جتما تتات ال السياستتية لدرتتؤيفل املستتا د

تتال يف  تتدأت نتتد  م دعتتة ظدتتت أل   تتد يوتتاية،/الثتتام كتتانول 3 يف  من
 ذتت ه تتتؤدي أل يف أيمتتل منتت  يفنتتال .2010 ستتعتمرب/أيدتتول أيفاختتة موت 

 ندع   ل أ ةب يفلكو  جادة، مفايفضات مىل التحن ية ا جتما ات
 النتفة يف ا ستتي انية األنرت ة ذلتك يف مبتا امليتدال، يف األ مال مزاء

 الستتد ة أل أينتتا يفذكتتة  وتتف. أ متتال متتل  تت لك يتصتتل يفمتتا الغة يتتة
 يفض ها مزاء العدق مل الةغم  دى مؤسساهتا،  واء يفاصدت الفدس يوية

 يففيمتتتتا ا نتصتتتادي. الومتتتتو يفتعتتتاقؤ التمويتتتتل يف التتتوع   ستتتتعب املتتتايل
__________ 

 .S/PV.6863انظة  (727)

لدحصتتتتتول  دتتتتتى م دومتتتتتات  رتتتتتال ذتتتتت ه املستتتتتائل، انظتتتتتة اجلتتتتتلء األيفل،  (72٨)
 .، احلالة يف الرةق األيفسط23 العسم

  دتتتتتى لدوتتتتار  رتتتتتوائي مقتتتتالق أي أدال فعتتتتد غتتتتتلة، يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق
 1٨60 العتتتتتتتةار مقتتتتتتتار يف احلصتتتتتتتار رفتتتتتتتع مىل يفد تتتتتتتا املدنيتتتتتتتة املوتتتتتتتاقق

(2009)(729). 

 ا  تتتتترتاف أل جديتتتتد متتتتل لفدستتتت ني التتتتدائم املةانتتتتب يفأكتتتتد 
 يفجتتود  دتتى العتتائم احلتتل يف حعيعيتا استتتثمارا سيرتتكل فدستت ني  ديفلتة
 ت تايف  ت ايفنتت فدست ني أل يفأضتاف الستالم. حتعيتق أجل مل ديفلتني
 تعدم محةاز مىل الةامية اجلهود مل تع ل  فيما الةاب ية اجملمو ة مع اتما
  تتتام نعتتتل متتتا حتتتديفد أستتتاس  دتتتى ديفلتتتتني يفجتتتود  دتتتى العتتتائم احلتتتل يف

 ختتتتتالل متتتتتل ا حتتتتتتالل توقيتتتتتد  دتتتتتى مستتتتتةائيل ت متتتتتل  يومتتتتتا ،1967
 غتتتتتلة يف اإلنستتتتتانية احلالتتتتتة مل يفنتتتتتال ا ستتتتتتي انية. أنرتتتتت تها مواصتتتتتدة

 مستةائيل يفمل يفحبتةا، يفجتوا  ةا اإلسةائيدي احلصار  سعب حةجة تلال  
 .(730)السدميني املتظاذةيل ضد املفةقة العوة تستددم
 اإلستتتتتتتتةائيدي الصتتتتتتتتةاع حتتتتتتتتل أل مىل مستتتتتتتتةائيل اثتتتتتتتتل يفأشتتتتتتتتار 
 يفمواردذيؤدي، اجملدس يفنت ختصي  سوء يفلكل ذام، أمة الفدس ي 

 الةئيستية ال ععة مل يفنال مصدانيت . آتكل مىل ال ة ، الة يع سياق يف
 ابل تتتودة، ابمل العتتتة يستتتمى متتتا يفماتتتا املستتتتوقوات ليستتتت الستتتالم أمتتتام
 يف احلالتة مزاء ندع   ل أينا يفأ ةب مسةائيل. تدم  ي   ال ي األمة
 املتتتتتدل  دتتتتتى محتتتتتاس ترتتتتتوها التتتتتيت الصتتتتتاريفخية يفاهلجمتتتتتات غتتتتتلة ن تتتتتاع

 .(731)اإلسةائيديني يفاملدنيني اإلسةائيدية
   هلا اليت لدجهود لييدذم  ل املتكدمني مل ال ديد يفأ ةب 

 املفايفضتتتات. استتتتئواف أجتتتل متتتل الةاب يتتتة يفاجملمو تتتة األردل متتتل كتتتل
 الصتتتاريفخية يفاهلجمتتتات اإلستتتةائيدية ا ستتتتي انية األنرتتت ة أدانتتتوا كمتتتا
 جهتتتوده تكثيتتتف  دتتتى اجملدتتتس يفحثتتتوا غتتتلة، متتتل ان النتتتا مستتتةائيل ضتتتد
 يف احلالتة  رال خمايفف أينا يفأث ت ديفلتني.  دى العائم لدحل د ما
 فدستتتتتت ني قدتتتتتتب د مهتتتتتتم  تتتتتتل املتكدمتتتتتتني متتتتتتل  تتتتتتدد يفأ تتتتتتةب غتتتتتتلة.

__________ 

(729) S/PV.6706،  7-2الصفحات.  

 . 11-7املةجع نفس ، الصفحات  (730)

 . 15-12املةجع نفس ، الصفحات  (731)

https://undocs.org/ar/S/PV.6863
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.6706
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 /أيدتتتتتتتتول 23 يف املعتتتتتتتتدم املتحتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم  نويتتتتتتتتتتة ملتتتتتتتتتى ا ننتتتتتتتتمام
 .(732)ال امة اجلم ية مىل 2011 سعتمرب

 ال تتتتتام األمتتتتتني يفكيتتتتتل أ دتتتتت  ،2012 فربايتتتتتة/شتتتتتعا  2٨ يفيف 
 يف  تتتدأت التتتيت ال تتةفني  تتتني احملتتتاداثت تونتتف  تتتل السياستتتية لدرتتؤيفل

 الفدست يويول أكتد حتني يفيف  مال. يف 2012 يواية/الثام كانول 3
 مجيتتتع تتونتتتف مل متتتا تستتتتانف أ  يوعغتتتي املعاشتتتةة احملتتتاداثت أل جمتتتددا

 أل  دتى يصتة يتلال   مسةائيل يفزراء رئيس فإل ا ستي انية، األنر ة
 يفأشتتتار مستتتععة. شتتتةيف  ديفل يفلكتتتل احملتتتاداثت مواصتتتدة تةيتتتد مستتتةائيل

 يف يفافعتا مرت ل خالتد محاس يفز يم  عاس حممود الةئيس أل مىل أينا
 لدتكوتتتتونةا  انتعاليتتتة حكومتتتتة ترتتتكيل  دتتتتى 2012 فربايتتتة/شتتتعا  5

 يفالنتتتفة  غتتتلة يت دتتتق يففيمتتتا لدتتتوزراء. رئيستتتا  عتتتاس الستتتيد فيهتتتا يكتتتول
 مستدامة، يفغ  خ  ة تلال   العدديل كال يف احلالة أل ذكة الغة ية،
 األمتتتتتتل يفنتتتتتتوات الفدستتتتتت يويني  تتتتتتني يفال وتتتتتتف التتتتتتتوتةات زايدة يف حتتتتتتظ

 املرتتتتتتتتتتمولة الفتتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتتالل املعدستتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتاكل حتتتتتتتتتتول اإلستتتتتتتتتتةائيدية
 .(733)ابلتعةية

 ل مديتتتتة اخلتتتاص املوستتتتق أ دتتت  ،2012 متتتارس/آذار 27 يفيف 
 لتتتتدى ال تتتتام لامتتتتني الردصتتتتي يفاملمثتتتتل األيفستتتتط الرتتتتةق يف الستتتتالم
 األقتةاف ال اجملدتس الفدست يوية يفالستد ة الفدست يوية التحةية موظمة

 يفأل املعاشتتةة املفايفضتتات  ستتتئواف كافيتتة مرتترتكة أرضتتية   تتد جتتتد مل
 ا تفانتتتات ألل أستتف   تتل يفأ تتةب ضتتئيدة. تتتلال   استتتئوافها تون تتات
  تتتتل نيا تتتتة مستتتتةائيل نعتتتتل متتتتل اإليتتتتةادات حتتتتتصيل ت ليتتتتل  تتتترال التعويتتتة
  ائتتدات صتايف متل املائتة يف 70 لتو توفة يفذي الفدتس يوية، التسد ة
 يت دتتق يففيمتتا الوهائيتتة. صتتيغتها يف   تتد توضتتع مل الفدتتتس يوية، التتتسد ة
 املستتتتتمة ال وتتتتف تصتتتتا د  تتتتل أ دتتتت  يفغتتتتلة، الغة يتتتتة النتتتتفة يف ابحلالتتتتة
 مستتتتةائيل اب تمتتتتاد رحتتتتب لكوتتتت  غتتتتلة، يف ستتتتيما يف  الو تتتتاق، يفالواستتتتع
 خالل مل معيد غ  است اد مىل دا يا الةئيسية، املتحدة األمم ملراريع
 مزاء ندع   ل أينا أ ةبيف  يفاألمسوت. احلديد لعنعال العانونية امل ا ة
 ا حتجتتتاز مةاكتتتل يف فدستتت ي  ستتتجني 4 400 متتتل يعتتتةب متتتا حالتتتة

 الفتتتترتة ختتتتالل ا ستتتتتي ام الورتتتتا  استتتتتمةار  تتتتل يفأ دتتتت  اإلستتتتةائيدية،
 مىل الةاميتة اجلهتود توجي  مىل الةاب ية اجملمو ة يفد ا ابلتعةية. املرمولة

__________ 

)أذر يجتتتتتال(؛  33)فدستتتتت ني(؛ يفالصتتتتتفحة   7املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحة  (732)
 )مصة(.  41يفالصفحة 

(733) S/PV.6725 7-2، الصفحات . 

 حتعيتتتق أجتتتل متتتل اجلوذةيتتتة، يفاملستتتائل الثعتتتة يف الثغتتتةات  دتتتى التغدتتتب
                      .(734)ديفلتني يفجود  دى العائم احلل يف املتمثل اهلدف

 ال تتتتتام األمتتتتتني يفكيتتتتتل نتتتتتدم ،2012 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 23 يفيف 
 يف امل عتتتتود الةاب يتتتتة اجملمو تتتتة اجتمتتتتاع  تتتتل تعةيتتتتةا السياستتتتية لدرتتتتؤيفل
 اجملمو تتة فيتت  أكتتدت التت ي أ ةيتتل،/نيستتال 11 يف ال اصتتمة يفاشتتو ل
 املؤسستات  وتاء جلهتود الديفيل الد م مواصدة مىل احلاجة  دى الةاب ية

 تعو  اليت األ مال جتوب مىل د وهتا يفكةرت الفدس يوية، السد ة يف
 رئتتيس  تتني الةستتائل تعتتادل يتتتيح أل يف أينتتا أمدتت   تتل يفأ تتةب الثعتتة.
 يفمتتتع املستتتععل. يف حتتتوار لفتتتح فةصتتة فدستتت ني يفرئتتيس مستتةائيل يفزراء

 حكومتتتة يفأل استتتتمةت نتتتد ال تتتةفني  تتتني ا شتتتتعاكات أل ذكتتتة ذلتتتك،
 يف ستتكوية يفحتتدة 1 000 متتل أكثتتة لعوتتاء   تتاءات وتتتأ د مستتةائيل
 مىل أشتارت نتد الةاب ية اجملمو ة مل يفنال احملتدة. الفدس يوية األراضي

 أخةى مةة تتوحد أل مىل لالستمةار نا دة غ  ستظل غلة يف احلالة أل
 املتعيتتتتدة الرتتتة ية الفدستتت يوية الستتتد ة مدارة حتتتتت الغة يتتتة النتتتفة متتتع

  تدم مىل يفأشتار الفدست يوية، التحةيتة موظمتة ن  تهتا اليت اب لتلامات
 .(735)املصاحلة  مدية يف تعدم محةاز

 يتتلال   الفدستت ي  الرتت ب أل فدستت ني  تتل املةانتتب يفذكتتة 
 أ ةيتل/نيستال 17 املؤرختة الةستالة أكدت  ما لو  دى ابلسالم، مدتلما

 يفلكوتت  مستتةائيل، يفزراء رئتتيس مىل فدستت ني رئتتيس متتل املوجهتتة 2012
 مىل ابلوظة يتناءل ديفلتني يفجود  دى العائم ابحلل اإلميال أل أضاف
 ميثتتتتل التتتت ي الرتتتتة ي، غتتتت  اإلستتتتةائيدي ا ستتتتتي ام الورتتتتا  استتتتتمةار
 األراضتتتتتتتي ألتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع يف الستتتتتتتالم،  مديتتتتتتتة أمتتتتتتتام الةئيستتتتتتتية ال ععتتتتتتتة

 السياستتتتية ابإلرادة التحدتتتتي  دتتتتى اجملدتتتتس يفحتتتتث احملتدتتتتة. الفدستتتت يوية
 األراضي مىل املوفدة اجملدس   ثة انرتاح  رال مجيا  نةار يفاختاذ لد مل

 .(736)الرةنية العدس فيها مبا احملتدة، الفدس يوية
 الستتالم ت تترت  التتيت الةئيستتية ال ععتتة أل مستتةائيل اثتتل يفكتتةر 

 يفحتتتث الوجتتتود. يف مستتتةائيل حبتتتق ا  تتترتاف الفدستتت يويني رفتتتض ذتتتي
 أمتتةا ليستتت ابل تتودة امل العتتة مل يفالعتتول الونتتوف  دتتى التتديفيل اجملتمتتع
 يغتتةس أل اجملدتتس مىل يفقدتتب الستتالم، قةيتتق  دتتى الستت  لعتتدء مالئمتتا
 .(737)األيفسط الرةق  رال حعا مفتوحة موانرة مجةاء   يفر

__________ 

(734) S/PV.6742،  7-2الصفحات . 

(735) S/PV.6757،  6-2الصفحات . 

   .10-6املةجع نفس ، الصفحات  (736)

   .15-10املةجع نفس ، الصفحات  (737)

https://undocs.org/ar/S/PV.6725
https://undocs.org/ar/S/PV.6742
https://undocs.org/ar/S/PV.6757
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  دتتتتى املوافعتتتة مزاء ندعهتتتتم  تتتل املتكدمتتتتني متتتل كثتتتت  يفأ تتتةب 
 يفأ متتتال  ويفتتتة اشتتتتعاكات يفيفنتتتوع اجلديتتتدة، اإلستتتةائيدية املستتتتوقوات

 يف يفاإلنستتتانية يفالسياستتتية ا نتصتتتادية يفاحلالتتتة ال تتتةفني،  تتتني استتتتفلازية
 األمتل، يفجمدتس الةاب ية اجملمو ة سيما يف  الديفيل، اجملتمع يفد وا غلة.
 املفايفضتات استتئواف  دى ال ةفني ملسا دة اجلهود مل مليد   ل مىل
 متل  تدد يفرحتب ديفلتتني. يفجتود  دتى نتائم حتل مىل التوصل أجل مل

 يفزراء رئتيس متع الةستائل تعتادل  رتال  عتاس التةئيس مبعتادرة املتكدمني
  ديها. الةد  دى األخ  ذ ا يفحثوا مسةائيل

 ل مديتتتتتتة اخلتتتتتتاص املوستتتتتق أفتتتتتتاد ،2012 متتتتتايو/أاير 29 يفيف 
 مت دعات توضح رسائل تعاد  ال ةفني ال األيفسط الرةق يف السالم
 يفأل املعاشتتتتةة، احملتتتتاداثت يف ا ستتتتتمةار أجتتتتل متتتتل موهمتتتتا قتتتتةف كتتتتل

 تتتدا   اختتتاذ  دتتى اجلتتانعني كتتال سيرتتج ول الةاب يتتة اجملمو تتة مع تتوثي
  تلايدة هتتدد اليت الت ورات  دى يفشدد   نا.   نها ي لز الثعة لعواء

 يف  دأ ال ي ال  ام  ل الفدس يويني السجواء مضةاب مثل التوتةات،
 اتفتتتتتتاق مىل ابلتوصتتتتتتل متتتتتتايو/أاير 15 يف يفانتهتتتتتتى أ ةيتتتتتتل/نيستتتتتتال 17

 اإلسةائيدية يفالعوات الفدس يويني املتظاذةيل  ني يفا شتعاكات األس ،
 تغيتتتتت ات  تتتتتل حتتتتتتد  كمتتتتتا متتتتتايو./أاير 20 يف الرتتتتتةنية العتتتتتدس يف

 حكومتتتة ترتتتكيل مت اإلستتتةائيدي اجلانتتتب ففتتتي ذامتتتة: داخديتتتة سياستتتية
 التتوزراء، جمدتتس ت تتديل مت الفدستت ي  اجلانتتب يف دتتى جديتتدة، ائتالفيتتة
 املصتتتاحلة لتتتو لدتعتتتدم جديتتتدة صتتتيغة  تتتل الفدستتت يويول العتتتادة يفأ دتتتل

 الورتتتتتتا  استتتتتتتمةار  تتتتتتل حتتتتتتتد  كمتتتتتتا املصتتتتتتةية. الوستتتتتتاقة مبستتتتتتا دة
 يفالفدستت يويني اإلستتةائيديني املستتتوقوني  تتني يفا شتتتعاكات ا ستتتي ام

 الفتترتة ختتالل نستتيب ذتتديفء ستتاد  غتتلة، يت دتتق يففيمتتا الغة يتتة. النتتفة يف
 يفافعتت التيت لدمراريع اإلمجالية العيمة جتايفزت يفند ابلتعةية، ولةاملرم
 أل ي تتت  اتتتا ديف ر، مديتتول 365 غتتتلة ن تتتاع يف املتحتتدة األمتتتم  ديهتتا

 يف رئيستتتي  تتديفر ا ضتت الع  دتتتى العتتدرة هلتتا املتحتتتدة األمتتم يفكتتا ت
 غتتتلة يف اإل متتتار يفم تتتادة ا نت تتتاي حتعيتتتق مىل الةاميتتتة الديفليتتتة اجلهتتتود
 .(73٨)األيفلوية سعيل  دى

 املستتتا د ال تتتام األمتتتني نتتتدم ،2012 يونيتتت /حليتتتةال 19 يفيف 
 يف امل عتتتتود الةاب يتتتتة اجملمو تتتتة اجتمتتتتاع  تتتتل تعةيتتتتةا السياستتتتية لدرتتتتؤيفل
 تفتتتتتادي أجتتتتتل متتتتتل اجلهتتتتتود لتكثيتتتتتف يونيتتتتت /حليتتتتتةال 15 يف  ةيفكستتتتتل
 احلالتتتة ذراشتتتة مىل ابلوظتتتة جديتتتد، متتتل املستتتديفد ال ةيتتتق مىل الوصتتتول
 النتتفة يف استتي انية يفحتدة ٨50 يوتاذل متا  وتاء  تل مستةائيل يفم تالل

__________ 

(73٨) S/PV.6775،  7-2الصفحات . 

 املستتتتتتتوقوني  تتتتتتني ا شتتتتتتتعاكات استتتتتتتمةار  تتتتتتل أينتتتتتتا يفأ دتتتتتت  الغة يتتتتتتة.
   تد يوهيتا مل ستجيوني يفأل الغة ية النفة يف يفالفدس يويني اإلسةائيديني
 يت دتتتتق يففيمتتتتا متتتتايو./ألاير األستتتت  اتفتتتتاق   تتتتد ال  تتتتام  تتتتل مضتتتتةاهبما
 مىل التوصتتتتتل مت مذ - اجلهتتتتتود استتتتتتمةت فعتتتتتد الفدستتتتت يوية، ابملصتتتتتاحلة

 يفمحتاس فتتح  تني اجتما تات تع تت  متايو/أاير 20 يف لدمصاحلة اتفاق
 يعودذتا انتعاليتة تكوونةاقيتة حكومتة ل نتوية املةشتحني مستالة ملوانرة
 التتت ي الوستتتيب ابهلتتتديفء اإلختتالل جتتتةى نتتتد انتت  يفأفتتتاد  عتتتاس. التتةئيس
 اهلجتتتوم  عتتتب يونيتتت ،/حليتتتةال 1 يف أ ةيتتتل/نيستتتال موتتت  غتتتلة يف ستتتاد
 متتتل جممو تتتة  دتتتى اإلستتتالمي اجلهتتتاد حلةكتتتة ات تتتع مستتتدح شتتتو  التتت ي
 .(739)اإلسةائيديني اجلوود

 ل مديتتتتة اخلتتتتاص املوستتتتق أفتتتتاد ،2012 يوليتتتت /متتتتتوز 25 يفيف 
 استتتتتمةار شتتتتهد يونيتتتت /حليتتتتةال شتتتتهة ال األيفستتتتط الرتتتتةق يف الستتتتالم
  دى لدعدق مث ة ت ورات يفسط احملاداثت استئواف مىل الةامية اجلهود
 حتتتداي الفدستت يوية الستتد ة فيتت  تواجتت  التت ي الونتتت يفيف الوانتتع. أر 
 تعتتتدمي مىل املالتتتة اجلهتتتات د تتتا املاليتتتة، املتتتالءة  دتتتى احلفتتتاظ يف كعتتت ا
 نتتلأف آليتتة ا تمتتاد مىل احلاجتتة  دتتى يفشتتدد املواستتب، الونتتت يف تتتربع

 ابلويا تتة مستتةائيل جتم هتتا التتيت املنتتافة العيمتتة ضتتةيعة  ائتتدات لتحويتتل
  ستتة  دتتى يفافعتتت مستتةائيل أل مىل يفأشتتار الفدستت يوية. الستتد ة  تتل

 ا ستتتتتتي ال م تتتتتال ت أل  يتتتتتد الفدستتتتت يويني، لد متتتتتال تصتتتتتةيح آ ف
 املع يفلتة اجلهتود ال يفأفاد استمةت. ال ةفني  ني ال ويفة يفا شتعاكات

 اخت تتتت  نتتتةار  ستتتعب لختتتةت نتتتد الفدستتت يوية ابملصتتتاحلة نتتتدما لدمنتتتي
 التتتيت الوتتتاخعني تستتتجيل  مديتتتة  ت ديتتتق غتتتلة يف الوانتتتع األمتتتة ستتتد ات
 متل الفترتة يف لتوفيت ذا خ  ت ند لالنتداابت املةكلية الدجوة كانت

 الستتتد ة د تتتوة أينتتتا محتتتاس يفرفنتتتت .2012 يوليتتت /متتتتوز 14 مىل 3
 أكتتتتتتو ة/األيفل ترتتتتتةيل 20 يف  دديتتتتتة انتدتتتتتاابت إلجتتتتتةاء الفدستتتتت يوية

 غتتتلة، يف ابحلالتتتة يت دتتتق يففيمتتتا احملتدتتتة. األر  ألتتتاء مجيتتتع يف 2012
 غتتلة متتل املوجهتتة ال رتتوائية الصتتاريفخية اهلجمتتات اخلتتاص املوستتق أدال
 ضتتتتتعط متتتتتل نتتتتتدر اكتتتتترب التحدتتتتتي  دتتتتتى مستتتتتةائيل يفحتتتتتث مستتتتتةائيل مىل

 .(740)الوفس
 مجعتتتتتار يف لمتتتتتل فدستتتت ني مل فدستتتتت ني  تتتتل املةانتتتتتب يفنتتتتال 
 موتتتتع مىل هتتتتدف يف مديتتتة جتتتادة مجتتتةاءات اختتتتاذ  دتتتى التتتديفيل اجملتمتتتع
  دتتتى ديفلتتتتني  دتتتى العتتتائم احلتتتل استتتتمةارية  دتتتى العنتتتاء متتتل مستتتةائيل

__________ 

(739) S/PV.6788،  6-2الصفحات . 

(740) S/PV.6816،  9-2الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6775
https://undocs.org/ar/S/PV.6788
https://undocs.org/ar/S/PV.6816
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 تستتوية حتعيتتق احتمتتا ت يفمحيتتاء 1967  تتام نعتتل متتا حتتديفد أستتاس
 اإلستةائيدية ا ستتي انية األنرت ة مجيتع يفرفتض مدانتة مىل يفد ا سدمية،
 غتتتتتلة، يف أزمتتتتتة ذوتتتتتاك أل مستتتتتةائيل اثتتتتتل يفذكتتتتتة .(741)العانونيتتتتتة غتتتتت 

 تستتتتمى يفذتتتتي ستتتتواء، حتتتتد  دتتتتى يفالفدستتتت يويني لاستتتتةائيديني ابلوستتتتعة
 .(742)“محاس” حةكة

 املفايفضتتتتتتات استتتتتتتئواف اىل  امتتتتتتة  صتتتتتتفة املتكدمتتتتتتول يفد تتتتتتا 
 يف الستتالم ل مديتتة حتتل اىل لدتوصتتل الوحيتتد الستتعيل اب تعارذتتا املعاشتتةة
 التتتتديفيل، اجملتمتتتتع ديفر لت ليتتتتل لييتتتتدذم  تتتتل يفأ ة تتتتوا األيفستتتتط، الرتتتتةق
 ابحملتاداثت ا رتعتاء أجتل مل األمل، يفجمدس الةاب ية اجملمو ة يفخاصة
  تتتل املتكدمتتتني متتتل كثتتت  يفأ تتتةب ديفلتتتتني.  دتتتى العتتتائم احلتتتل لتحعيتتتق

 حتتتل تعتتتو  مهنتتتا نتتتائدني اإلستتتةائيدية، ا ستتتتي ال ألنرتتت ة م ارضتتتتهم
 األزمتتتة مزاء ندعهتتتم  تتتل أينتتتا املتكدمتتتني متتتل  تتتدد يفأ تتتةب التتتديفلتني.
 لدمصتتتتتتتتاحلة لييتتتتتتتتدذم  تتتتتتتتل يفأ ة تتتتتتتتوا الفدستتتتتتتت يوية الستتتتتتتتد ة يف املاليتتتتتتتتة

 األراضتتتتتتي زايرة  دتتتتتتى اجملدتتتتتتس متكدمتتتتتتني  تتتتتتدة يفشتتتتتتجع الفدستتتتتت يوية.
  احملتدة. الفدس يوية
 ال تتتتام األمتتتتني يفكيتتتتل أ دتتتت  ،2012 أغستتتت س/آب 22 يفيف 
 التتتتتالزم التعتتتتتدم محتتتتتةاز   تتتتتد جيتتتتتة مل انتتتتت  اجملدتتتتتس السياستتتتتية لدرتتتتتؤيفل
 ستتتتعل لتحديتتتتد يدتعيتتتتال كتتتتا  ال تتتتةفني أل م  املفايفضتتتتات،  ستتتتتمةار

 غتت  التجتتارة متتل احلتتد قةيتتق  تتل الفدستت يوية الستتد ة ميتتةادات لت ليتتل
 لدستتد ة املاليتتة األزمتتة مل يفنتتال النتتةيعة. دفتتع متتل يفالتهتتةب املرتتةيف ة

 يفينتا ف اخلارجيتة، املستا دات ا الفت مىل جلئيا ت لى الفدس يوية
 أل يفأضتتتتتتتاف الع التتتتتتتة. يفزايدة ا نتصتتتتتتتادي الورتتتتتتتا  الفتتتتتتتا  ذلتتتتتتتك

 نتتدما منتتيها يف مستتديفد قةيتتق أمتتام  ةحتتت متتا الفدستت يوية الفصتتائل
 اإلستةائيدية املستوقوات  واء استمةار مىل ك لك يفأشار املصاحلة. لو

 ستتتحل التتيت الفدستت يوية الستتكوية لدوحتتدات املعتتةر اهلتتدم  دتتى  تتاليفة
 زالتتتت متتتا ال وتتتف أ متتتال أل مىل يفأشتتتار مستتتةائيدية. مستتتتوقوات حمدهتتتا
 /آب 5 يف مرذتا  ذجتوم توفيت  ذلتك يف مبا الولاع، أقةاف  ني نائمة

 ستتتامل أ تتتو كتتتةم م تتترب متتتل ابلعتتتةب مصتتتةي أمتتت  مةكتتتل  دتتتى أغستتت س
  .(743)املصةيني احلديفد حةس مل 16 في  نتل شالوم( )ك مي

 ل مديتة اخلتاص املوستق أفتاد ،2012 ستعتمرب/أيدول 17 يفيف 
 حتتتتتوار يف   تتتتتد يودةقتتتتتا مل ال تتتتتةفني ال األيفستتتتتط الرتتتتتةق يف الستتتتتالم

__________ 

  15-9املةجع نفس ، الصفحة  (741)

 . 16املةجع نفس ، الصفحة  (742)

(743) S/PV.6824،  ٨-2الصفحات . 

 مةكتتل رفتتع مىل الستت ي ا تلامتت   تتل أ تتةب  عتتاس التتةئيس يفأل حعيعتتي
 كتت لك يفد تتا ال امتتة. اجلم يتتة ختتالل متتل املتحتتدة األمتتم يف فدستت ني
 الستد ة مىل املعدمتة مستا اهتا زايدة مىل املالة اجلهات  اجل  ركل

 املصتتاحلة يفحتتول العصتت . األجتتل يف املاليتتة نتتدرهتا لنتتمال الفدستت يوية
 يفاصدت الفدس يوية املةكلية ا نتداابت جلوة أل مىل أشار الفدس يوية،
 يف الغة يتتة النتتفة يف مجةاؤذتتا تعتتةر التتيت احملديتتة لالنتدتتاابت التحنتت 

  دم جمددا محاس أكدت حني يف ،2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 20
 أل  دتتى اخلتتاص املوستق يفشتتدد املصتتاحلة. حتعيتق نعتتل انتترتاع أي مجتةاء

 الديفلتني، حل لتحعيق أساسي أمة موحدة فدس يوية حكومة تركيل
 قةيتق يف الةاب يتة اجملمو تة شتةكاء يوظتة أل يف ال تام األمتني أمتل يفنعل

 .(744)ابملصدانية يتسم جديد سياسي
 األمتتتتني يفكيتتتتل أفتتتاد ،2012 أكتتتتتو ة/األيفل ترتتتةيل 15 يفيف 

 اإلستةائيدي اجلتانعني لكتال العالغي ا لتلام ال السياسية لدرؤيفل ال ام
 احلتتتوار جتديتتتد صتتتوب م تتتإ ذات خ تتتوات مىل يتتترتجم   يفالفدستتت ي 

 ال مديتتتتتة غيتتتتتاب مىل مرتتتتت ا أينتتتتتا، يفذكتتتتتة اجلوذةيتتتتتة. العنتتتتتااي  رتتتتتال
 مةكتتتتتل رفتتتتتع مىل الستتتتت ي ا تلامتتتتت  أ دتتتتتل  عتتتتتاس التتتتتةئيس أل السياستتتتتية،
 يفذلتتتك املتحتتتدة، األمتتتم يف  نتتتو غتتت  مةانعتتتة ديفلتتتة مةكتتتل مىل فدستتت ني

 استتتتئواف أمتتتام  ائعتتتا مايذتتتا م تتتتربة مستتتةائيل تةفنتتتها خ تتتوة ميثتتتل متتتا
 الغة يتتتتة النتتتفة يف األمويتتتة احلالتتتة مزاء ندعتتت   تتتل يفأ تتتةب املفايفضتتتات.

 حكومتتتة يفحتتتث املستتتتوقوني. جانتتتب متتتل ال وتتتف حتتتواد  مىل ابلوظتتتة
 ا ستتتي انية، سياستتتها يفيفنتتف األ متتال ذتت ه متتل احلتتد  دتتى مستتةائيل
 يفجتتتتتت  يف دتتتتتى التتتتتتوفس، ضتتتتتعط اارستتتتتتة  دتتتتتى األقتتتتتتةاف مجيتتتتتع يفحتتتتتث

 أل مىل يفأشتتتتتتار الديويتتتتتتة. األمتتتتتتاكل ندستتتتتتية  دتتتتتتى احلفتتتتتتاظ اخلصتتتتتتوص
 /األيفل ترتتةيل 20 يف مجةاؤذتتا املعتتةر الفدستت يوية، احملديتتة ا نتدتتاابت

 األمتتة ستتد ات ألل الغة يتتة، النتتفة يف م  جتتتةى لتتل ،2012  ةأكتتتو 
  مديتتة يف ابملنتتي املةكليتتة ا نتدتتاابت لدجوتتة تستتمح مل غتتلة يف الوانتتع

  غتتتتلة، يت دتتتتق يففيمتتتتا ا نتدا يتتتتة. التحنتتتت ات يفيف الوتتتتاخعني تستتتتجيل
  عيمتتتة مضتتتافية أ متتتال مرتتتاريع  دتتتى مستتتةائيل حكومتتتة مبوافعتتتة رحتتتب
 .(745)ديف ر مديول 3٨

 ظدتتتتتت السياستتتتتية ال مديتتتتتة أل فدستتتت ني  تتتتتل املةانتتتتتب يفذكتتتتة 
 الوانتتتتع. األر   دتتتى تتتتتدذورت احلالتتتة يفأل اجلمتتتود متتتتل حبالتتتة مصتتتا ة
 النتتغط حتتدة يفارتفتتاع ا ستتتعةار  تتدم زايدة مىل اجملدتتس اذتمتتام يفلفتتت

__________ 

(744) S/PV.6835،  ٨-2الصفحات . 

(745) S/PV.6847،  ٨-2الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6824
https://undocs.org/ar/S/PV.6835
https://undocs.org/ar/S/PV.6847
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 اإلستتتتةائيديني املستتتتتوقوني ذجمتتتتات تصتتتت يد   تتتتد الرتتتتةنية العتتتتدس يف
 املعدستتتتتة األمتتتتتاكل  دتتتتتى املت ةفتتتتتة اليهوديتتتتتة اجلما تتتتتات متتتتتل يفغتتتتت ذم

  مةكل  دى احلصول فدس ني   دب يت دق يففيما يفاملسيحية. اإلسالمية
 ل مديتتة  تتديال ليستتت املعتتادرة أل  دتتى شتتدد  نتتو، غتت  مةانعتتة ديفلتتة

 مستتت دة ستتتكول الفدستت يوية العيتتادة يفأل م هتتا، تتوتتانض يف  الستتالم
 ذتتت ا اختتتتاذ فتتتور مستتتةائيل حكومتتتة متتتع الستتتالم مفايفضتتتات يف لدرتتتةيفع
 .(746)ال امة اجلم ية نعل مل العةار

  نترتاح أ دا يستجيعوا مل الفدس يويني أل مسةائيل اثل يفذكة 
 اإلجتةاءات أل أينتا يفذكة أ ةيل./نيسال يف  مال يف اجلدي مسةائيل

 لكتل صتارخا انتهاكتا متثتل يفاحتد جانتب متل الفدس يويول اخت ذا اليت
 اجلم يتة نتةار أل مؤكتدا مسةائيل، مع يفن وذا اليت ا تفانات مل اتفاق
 الفدستتتتتت يويني أل مىل يفأشتتتتتار الستتتتتالم. مىل الستتتتتعيل ميهتتتتتد لتتتتتل ال امتتتتتة
 مل حيتتتث ديفلتتتة إلنرتتتاء األساستتتية ابمل تتتاي  الوفتتتاء  تتتل جتتتدا   يتتتديفل
 تتتتدفق يفانتعتتتد غتتتلة، ن تتتاع يف  تتتتاات هلتتتا ستتتد ة   الفدستتت يوية الستتتد ة
 تعتةب لتل مهنتا نتائال الفدس يوية السد ة مىل نيود  ديفل الديفلية امل ونة

 ر ايتتتتتتة يف تستتتتتتتددم األمتتتتتتوال ذتتتتتت ه مادامتتتتتتت الستتتتتتالم مىل األقتتتتتتةاف
 .(747)اإلرذا يني
 الورتتتتا  استتتتتمةار أختتتتةى متتتتةة املتكدمتتتتني متتتتل ال ديتتتتد يفأدال 

  تتتتتني ال وتتتتف أل متتتتال رفنتتتتهم  تتتتل يفأ ة تتتتوا اإلستتتتةائيدي، ا ستتتتتي ام
 الةاميتتة اجلهتتود تكثيتتف مىل الةاب يتتة يفاجملمو تتة اجملدتتس يفد تتوا ال تتةفني،

 املوانتتع تتتدنيس أينتتا متكدمتتني  تتدة يفأدال املفايفضتتات. استتتئواف مىل
 الستتتد ة ت د تتات متكدمتتني  تتدة يفأيتتتد يفاإلستتالمية. املستتيحية الديويتتة

 اجلم يتة يف  نتو غت  مةانعتة ديفلتة مةكتل  دى احلصول مىل الفدس يوية
 لييتتتدذم  دتتتى املتكدمتتتني متتتل ال ديتتتد يفشتتتدد مؤنتتتتة. كد تتتوة ال امتتتة
 ديفل املعاشتتتتةة لدمفايفضتتتتات نتيجتتتتة ديفلتتتتتني يفجتتتتود  دتتتتى العتتتتائم لدحتتتتل
 التتتتو ايت اثدتتتتة أكتتتتدت حتتتتني يف ،(74٨)ال تتتتةفني  تتتتني مستتتتععة شتتتتةيف 

__________ 

 . 12-9املةجع نفس ، الصفحات  (746)

 . 17-12املةجع نفس ، الصفحات  (747)

)جوتتوب أفةيعيتتا(؛  30)اهلوتتد(؛ يفالصتتفحة  2٨املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (74٨)
 46ة )لعوتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفح 45)ابكستتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة  35يفالصتتتتتتفحة 

)الربازيتتتتل(؛  4٨)مصتتتتة نيا تتتتة  تتتتل جممو تتتتة التتتتديفل ال ة يتتتتة(؛ يفالصتتتتفحة 
S/PV.6847 (Resumption 1) منديفنيستتيا(؛ يفالصتتفحتال  9، الصتتفحة(

)املمدكتتتتتتة ال ة يتتتتتتة الستتتتتت ودية(؛  17)مكتتتتتتواديفر(؛ يفالصتتتتتتفحة  17يف  16
 24يستتدودا(؛ يفالصتتفحة أ) 22) تتوغالديش(؛ يفالصتتفحة  20يفالصتتفحة 

)تتتتتتتتتتتونس(؛  33)ن غيلستتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  26)ن تتتتتتتتتة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 
 )تةكيا(.  35يفالصفحة 

 الةامية املعادرات ذلك يف مبا يفاحد، جانب مل اإلجةاءات أل املتحدة
 األمتتتتتم يف ال نتتتتتو غتتتتت  املةانتتتتتب مةكتتتتتل الفدستتتتت يوية الستتتتتد ة متتتتتوح مىل

 لدد تة الستالم  مدية ت ةيض سوى نتيجة مل هلا تكول لل املتحدة،
 .(749)املعاشةة املفايفضات مىل ال ةفني م ادة مىل الةامية اجلهود يفت عيد

 ال تتتام األمتتتني أقدتتتع ،2012 نتتتوفمرب/الثتتتام ترتتتةيل 21 يفيف 
 يفاألراضتي يفمستةائيل ملصتة أايم ثالثتة استتغةنت اليت زايرت   دى اجملدس

 مصتتة تعودذتتا التتيت اجلهتتود ت ليتتل أجتتل متتل يفاألردل احملتدتتة الفدستت يوية
 الوتتار مقتتالق  ونتتف يفرحتتب لوتتار.ا مقتتالق لونتتف اتفتتاق مىل لدتوصتتل
 يفشتتدد املتتدمةة، ال وتتف أ متتال متتل أستتعوع   تتد اليتتوم، ذلتتك يف امل دتتل
 يفنتتتتف صتتتتمود ضتتتتمال  دتتتتى االل يوصتتتتب أل جيتتتتب الرتكيتتتتل أل  دتتتتى

 اإلنستتتتانية. املستتتتا دة  دتتتى غتتتتلة يف احملتتتتتاجني يفحصتتتول الوتتتتار مقتتتالق
 معاشةة ي عع  أل يوعغي الوار مقالق يفنف أل أينا ال ام األمني يفأكد
 .(750)األساسية العنااي  رال مفايفضات مجةاء

 اخلتتاص املوستتق أ دتت  ،2012 نتتوفمرب/الثتتام ترتتةيل 27 يفيف 
 يفمستتةائيل غتتلة يف ال وتتف ديفرة  تتل األيفستتط الرتتةق يف الستتالم ل مديتتة
 يف مصتتتتتةية  وستتتتتاقة الوتتتتتار مقتتتتتالق يفنتتتتتف اتفتتتتتاق ر تتتتتةام انتهتتتتتت التتتتتيت
 يفنتتتتتف  دتتتتتى ال ةفتتتتتال فيتتتتت  اتفتتتتتق يفالتتتتت ي نتتتتتوفمرب،/الثتتتتتام ترتتتتةيل 21
 قتتتال التتتيت املستتتائل حتتتول موانرتتتات يف تتتدء “العتاليتتتة األ متتتال كتتتل”

 األجتتل  دتتى الوتتار إلقتتالق دائتتم يفنتتف مىل التوصتتل أجتتل متتل أمتتدذا
 األمويتتة الرتواغل ت تاك مل متا تعتدم ذوتتاك يكتول لتل منت  يفنتال ال ويتل.
 سي  ي غلة  ل احلصار رفع أل  دى التاكيد مع إلسةائيل، املرةيف ة

 أنتت  كتت لك يفذكتتة دائتتم. ذتتديفء يف نويتتة مضتتافية مصتتدحة الفدستت يويني
 فتتتح مل اجلتتة مقتتارا يتتوفة الوتتار مقتتالق يفنتتف تفتتاذم أل متتل التتةغم  دتتى
 يكتتل مل توفيتت ه فتتإل العنتتائع، يفنعتتل األشتتداص حةكتتة يفتيستت  امل تتا ة
 تعتدمي دصتوص فدست ني  وهتا أ ة تت التيت ابلويتة يت دتق يففيما كافيا.
 ترتتةيل 29 يف ال امتتة اجلم يتتة مىل فدستت ني مةكتتل  رتتال نتتةار مرتتةيفع
 محايتة املهتم متل فتإل الوتتائ ،  تل الوظتة  غتض أن  أكد نوفمرب،/الثام

 يفكتةر الديفلتة. مؤسستات  عواء يت دق فيما الفدس يوية السد ة م ازات
 مجا ية أيفلوية تظل أل يوعغي اجملدية املفايفضات أل  دى التاكيد أينا

 .(751)الفدس يوية السد ة يف عاء الديفلتني حل رؤية لتحعيق
__________ 

(749) S/PV.6487،  1٨الصفحة . 

(750) S/PV.6869،  4-2الصفحات . 

(751) S/PV.6871، 5-2 الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6847
https://undocs.org/ar/S/PV.6847
https://undocs.org/ar/S/PV.6847
https://undocs.org/ar/S/PV.6847
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 األمتتني يفكيتتل أ دتت  ،2012 ديستتمرب/األيفل كتتانول 19 يفيف 
 موحتتت التت ي 67/19 العتتةار اختتتاذ   تتد أنتت  السياستتية لدرتتؤيفل ال تتام

 األمتتم يف  نتو غتت  مةانعتة ديفلتتة مةكتل فدستت ني مبوجعت  ال امتتة اجلم يتة
 يفحتدة 3 000 لعوتاء خ ط  ل اإلسةائيدية احلكومة أ دوت املتحدة،
 الرتتتتةنية، العتتتتدس ذلتتتتك يف مبتتتا الغة يتتتتة، النتتتتفة يف استتتتتي انية ستتتكوية
  ديهتتا. املوافعتتة ستتععت ستتكوية يفحتتدة 6 500 ترتتييد تستتةيع يفنتتةرت
 املتععيتتة لدفتتةص ناتدتتة شتتع  ضتتة ة ستتيمثل اخل تتط ذتت ه توفيتت  أل يفذكتتة
 يف الوظة م ادة مىل مسةائيل يفد ا ديفلتني. يفجود  دى نائم حل لتامني
 ديفل اإليتتتةادات حتويتتل يفاستتتئواف الفدستت يوية اإليتتةادات حبجتتل نةارذتتا
 يف امل عتتتتود الةاب يتتتتة اجملمو تتتتة اجتمتتتتاع  تتتتل مفتتتتادة نتتتتدم كمتتتتا لختتتت .
 مستا دة سعل ملوانرة 2012 ديسمرب/األيفل كانول 12 يف  ةيفكسل
 جمدتتتتس م تتتالل  تتتل يفأ دتتت  د دوماستتتتيا. التصتتت يد جتوتتتب  دتتتى ال تتتةفني
 يف ت عتتتد العدديتتتة ا نتدتتاابت متتتل اثنيتتتة جولتتة  تتتل الفدستتت ي  التتوزراء
 يف ال وتتتف انتتتد ع  ستتتعب لجيدهتتتا   تتتد ديستتتمرب،/األيفل كتتتانول 22
 مصةية  وساقة ملي  التوصل جةى ال ي غلة يف اهلديفء ال يفأفاد غلة.
 مىل ال تتةفني يفد تتا   يتتد، حتد مىل استتتمة نتتوفمرب/الثتتام ترتةيل 21 يف

  .(752)الوار مقالق  ونف املت دق ابلتفاذم التعيد
 اخلتتتاص املوستتتق أفتتتاد ،2013 يوتتتاية/الثتتتام كتتتانول 23 يفيف 
 يفالتتديفليني اإلنديميتتني الرتتةكاء ال األيفستتط الرتتةق يف الستتالم ل مديتتة
 الصتتتتةاع لتستتتتوية الوحيتتتتد األمتتتتل تالشتتتتي متتتتل متلايتتتتدة  صتتتتورة خيرتتتتول
 التتتتتتتديفيل، يفالعتتتتتتتانول املتدتتتتتتت ة لدعتتتتتتتةارات يففعتتتتتتتا اإلستتتتتتتةائيدي - ال تتتتتتتة 

 ستتتعيل ألل ندعتتت   تتتل يفأ تتتةب الديفليتتتة. اجلهتتتود ف اليتتتة يف يفيرتتتككول
 متل التةغم  دتى مو تدما، يتلال   يفيفان تي يفاضتح لو  دى ندما املني
 2013 يوتتاية/الثتتام كتتانول 10 يف امل عتتود الةاب يتتة اجملمو تتة اجتمتتاع

 تعتتد مل متتا كافيتتا يكتتول لتتل ديفيل جهتتد أي أل  دتتى يفشتتدد  متتال. يف
 اختتاذ االل املواستب غت  متل أنت  يف دى الالزمة، اإلرادة ذاهتا األقةاف

 اجلم يتتة نتتةار يف  تتد املتعادلتتة. الثعتتة تعتتويض متتل تليتتد التتيت اإلجتتةاءات
 مةكتتتل فدستتت ني مبتتتوح 2012 نتتتوفمرب/الثتتتام ترتتتةيل 29 املتتتؤر  ال امتتتة
 يف ذائدتتتتة زايدة حتتتتدثت املتحتتتتدة، األمتتتتم يف  نتتتتو غتتتت  مةانعتتتتة ديفلتتتتة

 تستتتتتتتانف أل مستتتتتتةائيل يف شتتتتتتد اإلستتتتتتةائيدية. املستتتتتتتوقوات م تتتتتتال ت
 مرتددا التاخ ، مل مليد ديفل يفاجلمةكية النةيعية ةاداتاإلي حتويالت

  ديتتتول يتجتتتايفز الفدستتت يوية الستتتد ة ميلانيتتتة يف احلتتتايل ال جتتتل أل  دتتتى
 يف توستت ت التتيت التهدئتتة، ال أفتتاد غتتلة،  ع تتاع يت دتتق يففيمتتا ديف ر.
 تلال   لكوها استمةت ند نوفمرب/الثام ترةيل يف مصة مليها التوصل

__________ 

(752) S/PV.6894،  ٨-2الصفحات . 

 مستتتةائيل  دتتتى ذتتتايفل نتتت ائف أيف صتتتوارير أي تستتتعط مل يفانتتت  ذرتتتة،
 مبوجتب مستةائيل التلامتات متل يفكجتلء ابلتعةيتة. املرتمولة الفترتة خالل
 احلصتتتتى  تتتتدخول ابلستتتتماح  تتتتدأت فعتتتتد الوتتتتار، مقتتتتالق يفنتتتتف اتفتتتتاق

 توستيع النتةيفري مل حني يف سامل، أ و كةم م رب  رب جتارية ألغةا 
 كميتتتات لتتتلايدة حبةيتتتة أميتتتال تستتت ة  تتتل يعتتتل   متتتا مىل الصتتتيد ن تتتاق
 الفدس يوية، ابملصاحلة يت دق يففيما الصياديل. لفائدة املصيدة األمساك

 يف مر ل يفخالد  عاس الةئيس  ني  عد ال ي اب جتماع اجملدس أ د 
 يفمحاس فتح أ ناء  ني  عد ال ي يفا جتماع يواية/الثام كانول 10
 .(753)يواية/الثام كانول 17 يف

 األ نتاء التديفل لييتد أل فدست ني ديفلتة خارجيتة يفزية يفذكة 
 نعتتتل متتتل فدستتت ني  ديفلتتتة ا رتافتتتا ميثتتتل 67/19 ال امتتتة اجلم يتتتة لعتتتةار

 التيت الفترتة ألل أستف   تل أ تةب أنت   يد انتظاره. قال ال امة اجلم ية
 ا ستتتتتتتي ال أنرتتتتتت ة  تصتتتتتت يد اتستتتتتتمت ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة نتتتتتتةار تدتتتتتتت

 يفاجلوتوب الرتةق مىل تعتع حساستة موتاقق يف ذلتك يف مبتا اإلسةائيدي،
 أمتام رئيستية  ععتة يفمتثتل نانونيتة غ  أ مال يفذي الرةنية، العدس مل

  وتتتاء يفنتتتف أل يفأضتتتاف ديفلتتتتني. يفجتتتود  دتتتى نتتتائم حتتتل مىل التوصتتتل
 مىل اجملدتتس يفد تتا نتتانوم. التتتلام  تتل مستتععا، شتتةقا لتتيس املستتتوقوات

 .(754)لدعانول انتهاكاهتا يفنف  دى مسةائيل مجعار
  يتتتا  يف  يفاحتتتدة، ابدرة يتتتة مل  دتتتده أل مستتتةائيل اثتتتل يفذكتتتة 
 مىل ال تتتتودة يةيتتتتديفل الفدستتتت يويني أل  تتتتل يفاحتتتتدة مشتتتتارة يف  يفاحتتتتدا،

 يفضتتتتتتتع تغيتتتتتتت  مىل تةمتتتتتتتي مستتتتتتتاع أي أل  دتتتتتتتى يفشتتتتتتتدد املفايفضتتتتتتتات،
 معاشتةا انتهاكتا متثتل  ديت  املتفتق التفايفضتي اإلقتار خار  الفدس يويني
 .(755)ال ةفني  ني املربمة لالتفانيات
 السياستتتية اإلرادة م تتتداء مىل ال تتتةفني املتكدمتتتني م ظتتتم يفد تتتا 
 حتتتل مىل التوصتتتل أجتتتل متتتل اجلوذةيتتتة املعاشتتتةة املفايفضتتتات  ستتتتئواف

 اختتتتتاذ  تتتتل ا متوتتتتاع ضتتتتةيفرة  دتتتتى يفشتتتتدديفا ديفلتتتتتني يفجتتتتود  دتتتتى نتتتتائم
 ال ديتتد يفأدال  كستتية. نتتتائ  مىل تتتؤدي يفاحتتد جانتتب متتل مجتتةاءات

 مستتةائيل يفد تتوا اإلستتةائيدي، ا ستتتي ال أنرتت ة تصتت يد املتكدمتتني متتل
 يفأشتارت الفدس يوية. السد ة مىل النةيعية اإليةادات حتويل م ادة مىل

 67/19 ال امتتتة اجلم يتتتة نتتتةار ا تمتتتاد أل مىل املتحتتتدة التتتو ايت اثدتتتة
 ديفلتتتتتة، منامتتتتتة يف املتمثتتتتتل اهلتتتتتدف حتعيتتتتتق متتتتتل الفدستتتتت يويني يعتتتتتةب مل

__________ 

(753) S/PV.6906، ٨-2 الصفحات . 

 . 11-٨املةجع نفس ، الصفحات  (754)

 . 15-12املةجع نفس ، الصفحات  (755)

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/S/PV.6894
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/S/PV.6906
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 يف يتمثتتل حعيعيتتة فدستت يوية ديفلتتة إلنامتتة الوحيتتد الستتعيل أل يفأكتتدت
 ال تتتةفني  تتني مستتتععة شتتةيف  ديفل معاشتتتةة مفايفضتتات مقتتتار يف ال متتل
  تتتدة رحتتتب  غتتتلة، يت دتتتق يففيمتتتا .(756)الوهتتتائي الوضتتتع ننتتتااي  رتتتال

 يف الوتتتار مقتتتالق لونتتتف مصتتتة  تتت لتها التتتيت الوستتتاقة جبهتتتود متكدمتتتني
 أل يوعغتتتي اجلهتتتود ذتتت ه مل يفنتتتالوا ،2012 نتتتوفمرب/الثتتتام ترتتتةيل 21

 متكدمتتتتني  تتتتدة يفأدال .(757)غتتتتلة  دتتتتى املفةيفضتتتتة العيتتتتود مزالتتتتة تتع هتتتتا
 يفد وا اإلسةائيدية األراضي  دى اإلرذا ية يفاهلجمات الصوارير مقالق

 أينتا متكدمتني  تدة يفأ تةب لد وتف. الفا دة اجلهات مجيع رفض مىل
 الفدس يوية. لدمصاحلة لييدذم  ل

 ال تتتتتام األمتتتتتني يفكيتتتتتل أ دتتتتت  ،2013 فربايتتتتتة/شتتتتتعا  26 يفيف 
 يف مستةائيل مىل غتلة متل صاريف  مقالق ال اجملدس السياسية لدرؤيفل
 اإلسةائيديني  ني أخةى مةة تلداد التوتة حدة أل  دى دليل اليوم نفس

 نرتتت ة الةاب يتتتة اجملمو تتتة تكتتتول أل مىل احلاجتتتة يفأكتتتد يفالفدستتت يويني،
 ال أ د  فعد الفدس يوية، لدسد ة املالية ابحلالة يت دق يففيما يفمهتمة.
 لرتتتتتتهة اجلمةكتتتتتتي التددتتتتتتي  ميتتتتتتةادات  تتتتتتل اإلفتتتتتتةا  نتتتتتتةرت مستتتتتتةائيل
 الكامتل التحويتل ال اإلستةائيدية الستد ات يفذكة يواية،/الثام كانول

 يف دتتتى املواستتتب الونتتتت يف الفدستتت يوية يفاجلمتتتارك النتتتةائب إليتتتةادات
  ةيفتوكتتتول متتتل كجتتتلء مستتتةائيل  تتت  نعدتتتت التتتتلام  تتت ، التوعتتتؤ ميكتتتل لتتتو

 الستتتجواء مبستتتالة يت دتتتق يففيمتتتا ا نتصتتتادية. ال النتتتات  رتتتال ابريتتتس
 أثوتتاء فدستت ي  يففتتاة  تتل أفتتاد مستتةائيل، لتتدى احملتجتتليل الفدستت يويني

 فترتة مو  ال  ام  ل املنة ني األر  ة األسةى صحة يفتدذور احتجازه
 املمدوكتتتة املعتتتام يفذتتتدم ا ستتتتي ال أنرتتت ة ال كتتت لك يفأفتتتاد قويدتتتة.

 يت دتتتق يففيمتتتا ابلتعةيتتتة. املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل استتتتمةت لدفدستتت يويني
 متديد مىل يفد ا مسةائيل،  دى الصاريفخية اهلجمات مدانة يفاصل  غلة،

 حبتتتةاي متتتيال 12 مىل حبةيتتتة أميتتتال 6 متتتل األمستتتاك صتتتيد حلتتتديفد مضتتتايف
__________ 

 . 1٨-16املةجع نفس ، الصفحات  (756)

)فةنستا(؛  21)ا حتاد الةيفستي(؛ يفالصتفحة  19املةجع نفس ، الصفحة  (757)
)أستتتتتتتتتتتترتاليا(؛  31)املمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  25يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 
)ابكستتتتتتتتتتتتتتتتال(؛  40)املغتتتتتتتتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  34-32 الصتتتتتتتتتتتتتتتفحات

)مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(؛  3يف  2، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.6722 (Resumption 1) يف
)اليتتتاابل(؛  14)متتتاليلاي(؛ يفالصتتفحة  10)الربازيتتتل(؛ يفالصتتفحة  7 يفالصتتفحة
امل ويتتتتة مبمارستتتتة )الدجوتتتتة  21)ا حتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتفحة  19يفالصتتتتفحة 

)اهلوتتتد(؛  26الرتتت ب الفدستتت ي  حلعونتتت  غتتت  العا دتتتة لدتصتتتةف(؛ يفالصتتتفحة 
)مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت عية  30)جوتتتتوب أفةيعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  2٨يفالصتتتتفحة 

)مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية، ابستتتم حةكتتتة  تتتدم  33الدميعةاقيتتتة(؛ يفالصتتتفحة 
يتتتتتتتتتتتتتتا(؛ )تةك 36)منديفنيستتتتتتتتتتتتتتيا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  34ا ليتتتتتتتتتتتتتتاز(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 )نيج اي(.  4٨)سةي  نكا(؛ يفالصفحة  39 يفالصفحة

 ابملصتتتاحلة يت دتتتق يففيمتتتا العوتتتاء. متتتواد جلميتتتع املعيتتتد غتتت  التتتدخول يفمىل
 املةكليتتتتة ا نتدتتتتاابت جلوتتتتة ال ال تتتتام األمتتتتني يفكيتتتتل أفتتتتاد الفدستتتت يوية،
 متتل كتتل يف فربايتتة/شتتعا  يف الوتتاخعني تستتجيل أجتتةت نتتد الفدستت يوية

 أل  دتتى يفشتتدد ،2007  تتام موتت  األيفىل لدمتتةة يفغتتلة، الغة يتتة النتتفة
 التحةيتتتة موظمتتتة مبعتتادمل يفا لتتتتلام  عتتتاس التتةئيس نيتتتادة حتتتتت املصتتاحلة

 .(75٨)الديفلتني حل لتحعيق أساسيال أمةال الفدس يوية
 ل مديتتتتة اخلتتتتاص املوستتتتق أفتتتتاد ،2013 متتتتارس/آذار 25 يفيف 
 التتتو ايت رئتتتيس هبتتتا نتتتام التتتيت التتتلايرة ال األيفستتتط الرتتتةق يف الستتتالم
 لتورتتتتيط ذامتتتتة فةصتتتتة مثدتتتتت الستتتتا ق األستتتتعوع يف لدمو عتتتتة املتحتتتتدة
 يت تني أنت  أينتا يفذكتة ديفلتتني. يفجتود  دتى العتائم احلتل صوب اجلهود
 جتتتتتايفز  دتتتتى ال تتتتةفني مستتتتا دة التتتتديفيل يفاجملتمتتتتع املتحتتتتدة األمتتتتم  دتتتتى

 يفكيفيتتة ديفلتتتني يفجتتود  دتتى العتتائم احلتتل  رتتةيف  يت دتتق فيمتتا اخلالفتتات
 مستوقوات، منراء  رال جديدة م ال ت يفجود   دم يفأفاد حتعيع .

 األمتتتتل لعتتتتوات التوغتتتتل  مديتتتتات متتتتل أنتتتتل  تتتتدد تستتتتجيل جانتتتتب مىل
 املعتتتتتام ذتتتتتدم  مديتتتتتات يف يفالفتتتتتا  الغة يتتتتتة، النتتتتتفة يف اإلستتتتتةائيدية
 ال وتف مستتوايت أل غت  ابلتعةيتة. املرتمولة الفترتة ختالل الفدست يوية

 يفالةشتق يفا شتتعاكات، املستتوقوني،  وتف استتمةار مع مةتف ة، ظدت
 مزاء ندعتت   تتل أينتا يفأ تتةب يفالفدستت يويني. اإلستةائيديني  تتني ابحلجتارة

 املوستتتتق يفأفتتتتاد مستتتتةائيل. لتتتتدى احملتجتتتتليل الفدستتتت يويني األستتتتةى حالتتتة
 مىل غتلة مل صوارير أقدعت ،2013 مارس/آذار 21 يف أن  اخلاص
   تتد مستتةائيل ف متتدت الوتتار، مقتتالق يفنتتف موتت  الثانيتتة لدمتتةة مستتةائيل
 حبةيتتتتة، أميتتتتال ثالثتتتتة مىل األمستتتتاك صتتتتيد حتتتتديفد زايدة ملغتتتتاء مىل ذلتتتتك
 يفمليهتتتا، غتتلة متتل الفدستت يويني ستتفة  دتتتى العيتتود ترتتديد  دتتى  تتاليفة

 جهتتتتود يف تعتتتدم أي اتتتةز مل أنتتت  يفأفتتتتاد شتتتالوم. كتتت مي م تتترب يفمغتتتالق
 .(759)ابلتعةية املرمولة الفرتة خالل الفدس يوية املصاحلة

 ال تتتتتام األمتتتتتني يفكيتتتتتل نتتتتتال ،2013 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 24 يفيف 
 التو ايت التةا  جتتدد أذكتاه الت ي اهلتش األمل مل السياسية لدرؤيفل
 الالحعتة يفالتلايرات املتحتدة التو ايت رئيس زايرة ذلك يف مبا املتحدة،

 مىل يفيترتجم نائمتا يظل أل جيب السا ق، الرهة خالل خارجيت  لوزية
 يفزراء رئتتتتيس استتتتتعالة  تتتتل يفأ دتتتت  األقتتتتةاف. لتتتتدل متتتتل جديتتتتة جهتتتتود
  خل ة الديفلة  واء  ة م   ة  ما يفذو أ ةيل،/نيسال 13 يف فدس ني
 الستالمة مزاء ندعت   ل يفأ ةب موثوق. سياسي أفق غياب يف شديد،

__________ 

(75٨) S/PV.6926،  ٨-2الصفحات . 

(759) S/PV.6940،  5-2الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6926
https://undocs.org/ar/S/PV.6940


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

 

149 16-06865 

 

 شتتهدت ابلتعةيتتة املرتتمولة الفتترتة مل يفنتتال الفدستت يوية، لدستتد ة املاليتتة
 م ظمهتا يف  متت الفدست يويني،  تني العرتةية اخلسائة يف كع ة زايدة
 اإلستتةائيدية. األمتتل يفنتتوات فدستت يويني متظتتاذةيل  تتني مواجهتتات  تتل

 نتتتد ال تتتام األمتتني مل نتتتال الفدستتت يويني، األستتةى مبستتتالة يت دتتتق يففيمتتا
 مزاء ندع   ل ك لك يفأ ةب لخ . ديفل حل مىل التوصل  دى حث

  تتتتتتني مصتتتتتتادمات يفنتتتتتتوع  تتتتتتل يفأ دتتتتتت  ا ستتتتتتتي ام، الورتتتتتتا  استتتتتتتمةار
  مديتتات استتمةار  دتى  تاليفة يفالفدست يويني، اإلستةائيديني املستتوقوني

 مقتتالق يفأدال ذراشتتة تتلايتتد غتتلة يف احلالتتة مل يفنتتال يفالترتتةيد. اهلتتدم
 مىل الةاميتة اجلهتود استمةار  ل أينا يفحتد  مسةائيل.  دى الصوارير
 مستتتوى  دتتى ا جتما تتات استتتئواف متتع الفدستت يوية املصتتاحلة حتعيتتق
 تعتتدما حتتتةزا مل مهنمتتا نتتال لكوتت  يففتتتح، محتتاس  تتني الةمستتي غتت  ال متتل

 .(760)املوانرات يف
 األنرت ة مزاء مونفت  لكيتد فدست ني ديفلة  ل املةانب يفأ اد 

 متتتل ل تتتدد مستتةائيل اختتتتاذ ضتتتةيفرة  دتتى يفشتتتدد اإلستتتةائيدية ا ستتتي انية
 يف جحتتتتتتتة، جمديتتتتتتتة سياستتتتتتتية  مديتتتتتتتة تيستتتتتتت  أجتتتتتتتل متتتتتتتل اإلجتتتتتتتةاءات

 متتل يفا نستتحاب اإلستتةائيدية ا ستتتي انية األنرتت ة يفنتتف ذلتتك يف مبتتا
 انت  يفالععتول ؛1967  ام يف ابلعوة  ديها ا ستيالء مت اليت األراضي

  تترب م  اجلتتانعني  تتني 1967 يونيتت /حليتتةال 4 حتتديفد ت تتديل ميكتتل  
 السياستتتتتيني يفاحملتجتتتتتليل الستتتتتجواء ستتتتتةاح يفمقتتتتتالق يفحتتتتتده؛ التفتتتتتايف 

 كت لك يفأشتار غتلة. ن اع  دى املفةيف  احلصار يفمهناء الفدس يويني؛
 إلهنتتتاء الفدستتت يوية الداخديتتتة اجلعهتتتة  دتتتى املع يفلتتتة اجلهتتتود تواصتتتل مىل

 جتتتتةي أل يف أمدتت   تتتل يفأ تتةب املصتتتاحلة، يفحتعيتتق السياستتتي ا نعستتام
 .(761)نةيعا ا نتداابت
 أل جيتتتب املو عتتتة يف التتتدائم الستتتالم أل مستتتةائيل اثتتتل يفذكتتتة 
 التستتتتتامح أستتتتتاس  دتتتتتى نتتتتتائم ت دتتتتتيم ذتتتتتي ركتتتتتائل ثتتتتتال   دتتتتتى يستتتتتتود

 لدرتتتتت ب نوميتتتتتة ديفلتتتتتة مستتتتتةائيل ال الواضتتتتتح يفا  تتتتترتاف يفالت تتتتتايش؛
  رتكل محتاس تععتل يفاصتل  عتاس الةئيس مل يفنال يفاألمل. اليهودي؛
 م اديتتتتتتتتتتتتال املت ةفتتتتتتتتتتتة يفأيتتتتتتتتتتتديولوجيتها محتتتتتتتتتتتاس أل حتتتتتتتتتتتني يف  دتتتتتتتتتتت ،
 .(762)لدسالم

 معاشتةة ملفايفضات د مهم  ل املتكدمني مل ال ديد يفأ ةب 
 متتل التتد م متتل مليتتد مىل يفد تتوا التتديفلتني حتتل مىل تتتؤدي ال تتةفني  تتني

__________ 

(760) S/PV.6950،  ٨-2الصفحات . 

 . 11-٨املةجع نفس ، الصفحات  (761)

 . 15-12املةجع نفس ، الصفحات  (762)

 يفاجملمو ة ال ة ية الديفل يفجام ة األمل جمدس سيما يف  الديفيل، اجملتمع
 حالة مزاء ندعهم  ل ك لك يفأ ة وا السالم.  مدية ت ليل يف الةاب ية،
 احلالتتة م اجلتتة ضتتةيفرة  دتتى يفشتتدديفا الفدستت يويني، يفامل تعدتتني الستتجواء

 ال ديتتتد يفأدال الفدستتت يوية. لدستتتد ة السياستتتي يفا ستتتتعةار ا نتصتتتادية
 احلصتار  ةفتع يفقتالعوا اإلستةائيدية، املستتوقوات استتمةار املتكدمتني متل
 اإلستةائيدية. األراضتي  دتى غتلة متل الصتوارير مقتالق يفأدانتوا غتلة  تل

  تتل املتكدمتتني متتل ال ديتتد أ تتةب الفدستت يوية، ابملصتتاحلة يت دتتق يففيمتتا
 موظمتتة متثدهتتا التتيت العا تتدة أستتاس  دتتى الفدستت يوية لدوحتتدة لييتتدذم
  الفدس يوية. التحةية

 ل مديتتتتتتة اخلتتتتتتاص املوستتتتتتق نتتتتتتال ،2013 متتتتتتايو/أاير 22 يفيف 
 اجلانعتتتال ي كتتتس أل لدغايتتتة املهتتتم متتتل مل األيفستتتط الرتتتةق يف الستتتالم

 يف حتظ  يوهمتا. فيمتا الثعة يست يدا يفأل امليدال يف السدعية ا جتاذات
 املستوقوات يف لدعواء جديدة موانصات أيف موافعات أي تصدر مل أن 
  تل يفأ تةب متارس./آذار موت  الرتةنية العتدس يف أيف الغة ية النفة يف

 يف املعدستتتتتة األمتتتتتاكل مىل الوصتتتتتول  دتتتتتى املفةيفضتتتتتة العيتتتتتود مزاء ندعتتتتت 
 جتتةى فعتتد التتتوتةات زايدة متتل التتةغم  دتتى أنتت   حتتظ يفلكوتت  العتتدس،
  عدق تواصل املتحدة األمم أل يفذكة امليدانية. األحدا  احتواء نسعيا
 الفدس يويني  ني ا شتعاكات يفأل الفدس يويني، السجواء حالة مةانعة

 أل يفأكتتد تصتتا دا. شتتهدت نتتد احملتدتتة الغة يتتة النتتفة يف يفاملستتتوقوني
 زال ما أشهة ستة استمة ال ى غلة ن اع يف الوار مقالق يفنف تفاذم
 مىل مسةائيل يفد ا السدعية الديواميات تغي  يف لدعدء فةصة أفنل ميثل

 ابملصتتتتاحلة يت دتتتتق يففيمتتتتا العوتتتتاء. ملتتتتواد املعيتتتتد غتتتت  ابلتتتتدخول الستتتتماح
 يف العتاذةة يف يفمحاس فتح  ني  عد ال ي ا جتماع ذكة الفدس يوية،

 رجتتتتتتتةاء التلمتتتتتتتت نتتتتتتتد الفصتتتتتتتائل ال يفرد مذ ،2013 متتتتتتتايو/أاير 14
  عتتاس. التةئيس  ةائستة يفقت  يففتتاق حكومتة ترتكيل  رتال مرتايفرات
 العتتاذةة يف املصتةي يفالتتةئيس  عتاس التتةئيس  تني اجتمتتاع ذلتك يفأ عتب

 يفاملصتاحلة األيفستط الرتةق يف السالم  مدية ملوانرة مايو/أاير 16 يف
 .(763)الفدس يوية
 املستتتا د ال تتام األمتتني أ دتتت  ،2013 يونيتت /حليتتةال 25 يفيف 
  نت ة ستوى احلتني ذلتك حتىت توجد   ان  اجملدسَ  السياسية لدرؤيفل
 الستالم ي ةنتل الت ي اجلمتود كستة احتمتا ت  دى مرج ة مؤشةات

 منديميتتتتة مرتتتتاركة مىل احلاجتتتتة  دتتتتى يفشتتتتدد الفدستتتت ي ، - اإلستتتةائيدي
 زمت  يفجتديفل موضتو ي، مقتار ذلك يف مبا أيفسع، ن اق  دى يفديفلية

__________ 

(763) S/PV.6969،  5-2الصفحات . 
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 مراركة أل  دما السالم، أجل مل مع يفلة جهود أي لد م    موثوق
 مىل اتتتتا  التعتتتدم أل يفأضتتتاف أينتتتا. مةكليتتتة ت تتتترب املتحتتتدة التتتو ايت
 كمتا يففدست ني. مستةائيل متل كتل ز يمي مل جادة سياسية التلامات
  تتلايدة تفيتتد التيت التعتتارية مزاء ال تام األمتتني ندتق  تتل جديتد متتل أ تةب
 معارنتتتتة الغة يتتتتة النتتتتفة يف جديتتتتدة ستتتتكوية يفحتتتتدات منرتتتتاء يف كعتتتت ة
 جديتتدة فدستت يوية حكومتتة مل يفنتتال .2012  تتام متتل نفستتها ابلفتترتة
 احلمتتتد رامتتتي نيتتتادة حتتتتت يونيتتت /حليتتتةال 6 يف الدستتتتورية اليمتتتني أدت
 يفكتتتال يفقتتت . توافتتتق حكومتتتة ترتتتكيل حتتتني مىل مؤنتتتت كتتتإجةاء هللا،

  عتي أنت  غت  يونيت ،/حليةال 20 يف استعالت  ندم ند هللا احلمد السيد
 حالة خدق اا ل ، خدف ت يني يتم أل مىل األ مال تصةيف أجل مل

 كعتت  حتد مىل ت تول تتتلال   حلكومتة ابلوستعة اليعتتني  تدم متل جديتدة
 تصتتتتتتتتا د يف التتتتتتتتتوتةات أل مىل أشتتتتتتتتار كمتتتتتتتتا التتتتتتتتديفيل. التتتتتتتتد م  دتتتتتتتتى

 النتتفة يف يفاملستتتوقوني الفدستت يويني  تتني ال وتتف استتتمةار ذلتتك يف مبتتا
 نستيب ذتديفء ذوتاك كتال أنت  ذكتة غلة، يف ابحلالة يت دق يففيما الغة ية.
 اجلهتتتتتتاد حةكتتتتتتة أقدعتتتتتتت  وتتتتتتدما يونيتتتتتت ،/حليتتتتتتةال 23 ليدتتتتتتة يف تعتتتتتتدد

  تتت  أفتتتادت حستتتعما مستتتةائيل،  دتتتى غتتتلة متتتل صتتتوارير ستتتتة اإلستتالمي
 غتتتلة، يف يفاحلتتتةايت اإلنستتتال حعتتتوق مزاء ندعتتت   تتتل يفأ تتتةب التعتتتارية.

 يف ال ستكةية احملتاكم أصتدرهتا ابإل تدام أحكتام أر  تة مزاء ذلتك يف مبا
 اإلقار خار  يوني /حليةال 22 يف نف ات الدتني اإل دام يف مدييت غلة،

 .(764)الفدس ي  العانوم
 ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق أفتتتتتاد ،2013 يوليتتتتت /متتتتتتوز 23 يف 
 ابجلهتتتتتتتتود رحتتتتتتتتب ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني ال األيفستتتتتتتتط الرتتتتتتتتةق يف الستتتتتتتتالم

 املتحتتدة التتو ايت خارجيتتة يفزيتتة متتؤخةا  تت هلا التتيت املكثفتتة الد دوماستتية
 الوضع  رال املعاشةة املفايفضات  ستئواف أساس يفضع  ل يفم الن 
 تونتع ميكتل   أن   دى يفشدد يفالفدس يويني. اإلسةائيديني  ني الوهائي
 التوصتل أجتل متل مصتدانية ذيف سياستي أفتق ظهتة مذا م  تعدم محةاز
 حتستتتني مىل ال تتتةفني يفد تتتا املفايفضتتتات، قةيتتتق  تتتل التتتديفلتني حتتتل مىل

 ندعتتت   تتتل يفأ تتتةب السياستتتية. ال مديتتتة استتتتئواف مىل املفنتتتية الظتتتةيفف
 أسف   ل يفأ ةب األقفال، يفاحتجاز الفدس يويني السجواء حالة مزاء

 النتفة يف اإلسةائيدي ا ستي ام التد يط يف جديدة خ وات لتعةية
 نستتتعيا، ذادئتتتة اهنتتتا غتتتلة يف احلالتتتة يفيفصتتتف الرتتتةنية. يفالعتتتدس الغة يتتتة

 اختتتتتتتت ت حيتتتتتتتث مصتتتتتتتة، يف السياستتتتتتتية ابلت تتتتتتتورات لثتتتتتتتةت يفلكوهتتتتتتتا
 نعتتت  مىل أدى اتتتا غتتتلة، مىل املؤديتتتة األنفتتتاق ضتتتد تتتتدا   الستتتد ات

 استتتتتمةار مزاء العدتتتتق  تتتتل أ تتتتةب يفمذ األساستتتتية. العوتتتتاء يفمتتتتواد الونتتتتود
__________ 

(764) S/PV.6986،  5-2الصفحات . 

 الستماح مىل مسةائيل د ا غلة، يف يفاإلنسانية ا نتصادية احلالة تدذور
 .(765)الةئيسية العواء مواد  دخول

 الفدستتتت يوية العيتتتتادة أل فدستتتت ني ديفلتتتتة  تتتتل املةانتتتتب يفذكتتتتة 
 مىل د تتتتت يفلكوهتتتتا الستتتتالم  مديتتتتة خيتتتت  فيمتتتتا شتتتتةيفقا أ تتتتدا تنتتتتع مل

 األستتتاس ترتتتكل التتتيت املتحتتتدة األمتتتم يفنتتتةارات التتتديفيل العتتتانول احتتترتام
 األحتوال متل حال اي التوفيق ميكل   أن   دى يفشدد ال مدية. هل ه
 يفأ تتةب اإلستتةائيدية، ا ستتتي ال يفمحدتتة التتديفلتني  دتتى العتتائم احلتتل  تتني
 معاشتتتتتةة مفايفضتتتتتات يف جبديتتتتتة لاللتتتتتةا  الفدستتتتت يويني استتتتتت داد  تتتتتل

 .(766) واجعات  ا ض الع مىل اجملدس دا يا نية، يفحبسل
 املفايفضتات  ستتئواف املتاحتة ابلفةصتة مسةائيل اثل يفرحب 
 أحتتتد ا - لرتتت عني ديفلتتتتني لتحعيتتتق الفدستتت يوية الستتتد ة متتتع املعاشتتتةة
 لكو  يفأمل. سالم يف جوب مىل جوعا ت يرال - يهودي يفاالخة  ة 
 الرتهةية، املوانرتات  دايتة يف تعتدم التيت الوضتع حول التعارية مل نال
 األمويتتتتة الرتتتتواغل ت تتتتاك   نفستتتت ، اجلتتتتاري ا جتمتتتتاع ذلتتتتك فيهتتتتا مبتتتتا

 املوستتق يفأ تتةب .(767)الوظتتة يفنصتت ة اجلانتتب أحاديتتة يفذتتي اإلستتةائيدية
 يفيفان يتة يفمتوازنتة نليهتة م المية محاقات تعدمي  دى  لم   ل اخلاص
 .(76٨)األيفسط الرةق يف امل عدة احلالة  رال

 يعتتت هلا التتتيت لدجهتتتود تعتتتديةذم  تتتل املتكدمتتتني م ظتتتم يفأ تتتةب 
 يفرحعتتتتتتوا ال ة يتتتتتتة، التتتتتتديفل يفجام تتتتتتة املتحتتتتتتدة التتتتتتو ايت خارجيتتتتتتة يفزيتتتتتتة

 يفضتتع يفالتت ي يفالفدستت يويول اإلستتةائيديول مليتت  توصتتل التت ي اب تفتتاق
 يفد تتا الوهتتائي. الوضتتع  رتتال املعاشتتةة املفايفضتتات  ستتتئواف األستتاس
 استتتمةار يفأدانتتوا غتتلة  دتتى املفتتةيف  احلصتتار رفتتع مىل املتكدمتتني م ظتتم

 التوجيهيتتتة ابملعتتتادمل   نتتتهم يفرحتتتب اإلستتتةائيدي، ا ستتتتي ام الورتتتا 
 اخلاصتتتتتتتتة ابملتتتتتتتتوح يت دتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتا األيفريف يتتتتتتتتة املفوضتتتتتتتتية يفضتتتتتتتت تها التتتتتتتتيت

 توتتتتايفل أينتتتتا ا جتمتتتتاع ختتتتالل يفمت م هتتتتا. نتتتتاتيفال ال ابملستتتتتوقوات
 يفالوحتتتتتدة الفدستتتتت يويني يفامل تعدتتتتتني الستتتتجواء  وضتتتتتع املت دعتتتتتة العنتتتتااي
 ان النتتا مستتةائيل  دتتى ابلصتتوارير يفاهلجمتتات الفدستت يويتني يفاملصتتاحلة

 غلة. مل
 املستتا د ال تتام األمتتني أفتتاد ،2013 أغستت س/آب 20 يفيف 
 التتو ايت فيتت  توستت ت التت ي لالتفتتاق نتيجتتة انتت  السياستتية لدرتتؤيفل

__________ 

(765) S/PV.7007،  6-2الصفحات . 
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 اإلستتتتتتتتتتتتتتةائيديول استتتتتتتتتتتتتتتانف يوليتتتتتتتتتتتتتت ،/متتتتتتتتتتتتتتتوز 30 يف 29 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتدة
  رتال يفشتامدة ستدمية تستوية حتعيتق هبتدف املفايفضتات يفالفدس يويول

  تتل مفتتادة يفنتتدم أشتتهة. تستت ة غنتتول يف التتدائم الوضتتع ننتتااي مجيتتع
 /آب 16 يف 15 يف املو عتتتتتة مىل ال تتتتتام األمتتتتتني هبتتتتتا نتتتتتام التتتتتيت التتتتتلايرة

 يت تتتني أنتت   دتتتى يفشتتدد اجلتتانعني، كتتتال لعتتادة د متتت  لتعتتدمي أغستت س
 ل مديتة مؤاتيتة  يئتة  دتى احلفتاظ ندما، املني أجل مل اجلانعني،  دى

 آفتتتتتتتاق تعتتتتتتتو  أل شتتتتتتتاهنا متتتتتتتل أ متتتتتتتال أي  تتتتتتتل يفا متوتتتتتتتاع الستتتتتتتالم
 يف الترتتجيع  دتتى يع تتث متتا يتتةى ال تتام األمتتني مل يفنتتال املفايفضتتات.

 لتتتتتلايدة اختاذذتتتتتا اإلستتتتةائيدية الستتتتتد ات ت تتتتتتلم التتتتيت اإلضتتتتتافية التتتتتدا  
 يفصتتتوهلم، يفممكانيتتتة الفدستتت يويني توعتتتل  دتتتى املفةيفضتتتة العيتتتود ختفيتتتف
 يف ا ستتي ام الورتا  استتمةار مزاء  ميتق  عدتق ير ة يلال   يفلكو 
 ن تتاع يف الوضتتع يفحتتول الرتتةنية. العتتدس ذلتتك يف مبتتا الغة يتتة، النتتفة
  دتتتتى معتتتت يففات ستتتتتة مقتتتتالق متتتتديوا مؤنتتتتت، ذتتتتديفء مىل أشتتتتار غتتتتلة،

 كمتتا التتوفس. ضتتعط درجتتات أنصتتى اارستتة مىل د اذتتا التتيت مستتةائيل،
 لتحعيق اجلهود محاس الوانع األمة سد ة ت ةنل أ  يف أمد   ل أ ةب
 لدت تورات نتيجتة معيدا أصعح رفح  عور ال أفاد كما الديفلتني. حل

  الصحية الة اية مل ا ستفادة ممكانية مل حد اا مصة، يف السياسية
  رب الوصول أل يفأكد الةئيسية، ال عية اإلمدادات يف نع  مىل يفأدى
 .(769)أ ية أكثة أصعح العانونية امل ا ة

 ل مديتة اخلتاص املوستق أفتاد ،2013 ستعتمرب/أيدول 17 يفيف 
 الكامتل د مهتا تعتدم الةاب ية اجملمو ة ال األيفسط الرةق يف السالم

 جو ت  دة خاضا التفايف  فةيعي يفأل املعاشةة احملاداثت  ستئواف
 موانرتاهتما يفتكثيتف تستةيع  دى اجلانعني كال يفشجع احملاداثت. مل

 آفتتتتاق تعتتتتويض شتتتتاهنا متتتتل ا متتتتال العيتتتتام  تتتتل ا متوتتتتاع مىل يفد ا تتتتا
 الت تتتايفل لتتتلايدة اخل تتتوات متتتل مليتتتد اختتتتاذ  دتتتى يفشتتتجع املفايفضتتتات.
  دتتتتى املفةيفضتتتتة العيتتتتود يفختفيتتتتف يفاإلستتتتةائيدي الفدستتتت ي  ا نتصتتتتادي

 أر   دتتتى مدموستتتة حتستتتيوات يفمدختتتال يفتتتتوعدهم، الفدستتت يويني  عتتتور
 حكومتتتتتة اخت تتتتت  التتتت ي العتتتتةار مثتتتتتل لة،يفغتتتت الغة يتتتتة النتتتتفة يف الوانتتتتع
 لدفدست يويني ال متل تصتاريح  تدد  تلايدة سعتمرب/أيدول ٨ يف مسةائيل

 األخت ة لددستائة أستف   تل اخلتاص املوستق يفأ ةب الغة ية. النفة يف
 الغة يتتتتتتتتة، النتتتتتتتتفة يف اشتتتتتتتتتعاكات نتيجتتتتتتتتة ستتتتتتتتع ت التتتتتتتتيت األريفاح يف
 الالجئتني يفترتغيل إلغاثتة املتحتدة األمتم يفكالتة يف موظف ذلك يف مبا

 ا ستي ام الورا  استمةار  ل يفأ د  األدىن. الرةق يف الفدس يويني
 ا شتتتعاكات استتمةار  دتتى  تاليفة الرتتةنية، يفالعتدس الغة يتتة النتفة يف

__________ 

(769) S/PV.7020،  5-2الصفحات . 

 يف التوتةات تلايد مزاء ندع   ل يفأ ةب يفاملستوقوني، الفدس يويني  ني
  وتائ  أييت املستوقوات  واء أل  دى مؤكدا العدس، يف العدمية العددة

 غتلة يف تواصتل اهلتديفء مل يفنتال الديفيل. العانول مع يفيت ار   كسية
 احملتمتل اإلنستام األثة مزاء ك لك ندع   ل أ ةب يفلكو   ام  ركل
 غتت  األنرتت ة ملواجهتتة مصتتة اختتت هتا التتيت التتتدا   جتتةاء متتل غتتلة  دتتى

 ابملوافعتتتة رحتتتب أختتتةى،  حيتتتة يفمتتتل غتتتلة. يفحتتتول ستتتيواء يف املرتتتةيف ة
 هبتتتتتتتتتتا تعتتتتتتتتتتوم التتتتتتتتتتيت الترتتتتتتتتتتييد أ متتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتل أختتتتتتتتتتةى جممو تتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتتى
  .(770)املتحدة األمم

 األمتتتني يفكيتتتل أ دتتت  ،2013 أكتتتتو ة/األيفل ترتتتةيل 22 يفيف 
 الةاب يتتة اجملمو تتة يف األساستتيني األ نتتاء أل السياستتية لدرتتؤيفل ال تتام

 يف شتتتتتهةا، 17 موتتتتت  األيفىل يفلدمتتتتتةة ستتتتتعتمرب،/أيدتتتتتول 27 يف اجتم تتتتوا
 أكتتدا الدتت يل يفالفدستت ي ، اإلستتةائيدي املفايفضتتني كعتت ي متتع نيويتتورك

 التتدائم. الوضتع  رتال شتامل اتفتتاق مىل ابلتوصتل التلامهمتا جديتد متل
 األقةاف مجيع د ا الوانع، أر   دى ال ويفة الت ورات مىل مشارة يفم
 حالتتتتة أل أينتتتتا يفذكتتتتة يفالتحتتتتةيض. ال وتتتتف أ متتتتال  تتتتل ا متوتتتتاع اىل

 متتتتتع معدعتتتتتة، تالشتتتتتي  تتتتتوادر تظهتتتتتة فتئتتتتتت متتتتتا غتتتتتلة ن تتتتتاع يف اهلتتتتتديفء
 الفدستتت يويني مقتتتالق يفاستتتتمةار ستتتوة، ختتتالل أنفتتتاق ثالثتتتة اكترتتتاف
 أ عتتاب يف أنتت  مىل يفأشتتار اإلستتةائيدية. ا نتحتتام يف مديتتات لدصتتوارير
  دنعتت ،2013 أكتتو ة/األيفل ترتةيل 13 يف الثالث الوفق اكتراف
 شتتتتتالوم كتتتتت مي م تتتتترب  تتتتترب العوتتتتتاء متتتتتواد نعتتتتتل مؤنتتتتتتا مستتتتتةائيل حكومتتتتتة

 .(771)غلة مىل
 الستالم مفايفضتات د م أل فدس ني ديفلة  ل املةانب يفذكة 
  دتتتى التغدتتب  دتتى األقتتةاف ملستتتا دة مغتتلى ذات مجتتةاءات يت دتتب
 حمتتتددات احتتترتام ضتتتمال قةيتتتق  تتتل ذلتتتك يف مبتتتا املستتتتمةة، ال ععتتتات
 العانونيتتتتتتتتتة غتتتتتتتتت  اإلستتتتتتتتتةائيدية األ متتتتتتتتتال أل كتتتتتتتتت لك يفذكتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتل.

 استتتتتتتي انية يفحتتتتتتدة 3 000  وتتتتتتاء  دتتتتتتى املوافعتتتتتتة مثتتتتتتل يفا ستتتتتتتفلازية،
 مىل اجملدتتس انتعتتاه مثتت ا يفمعاصتتدذا، املفايفضتتات ريفح تعتتو  مضتتافية،
 ذلتتك يف مبتتا املستتتوقوول، يةتكعتت  التت ي ال وتتف  تتل الواشتتئة األخ تتار

 يف ابحلالتتتة يت دتتتق يففيمتتتا الرتتتةنية. العتتتدس يف املعدستتتة األمتتتاكل حتتتول
 ستتتتتت متتتتتل أكثتتتتة موتتتتت  نتتتتتائم اإلستتتتةائيدي احلصتتتتتار أل مىل أشتتتتتار غتتتتلة،

 الفدست يويني املتدنيني الستكال محاية مىل الديفيل اجملتمع يفد ا سووات،
__________ 

(770) S/PV.7032،  5-2الصفحات . 

(771) S/PV.7047،  6-2الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.7020
https://undocs.org/ar/S/PV.7032
https://undocs.org/ar/S/PV.7047
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 يفرحتتتب .(772)غتتتلة ن تتتاع م تتتا ة فتتتتح ذلتتتك يف مبتتتا احلصتتتار، رفتتتع يفمىل
 مدانتة مىل الفدس يوية العيادة يفد ا املفايفضات ابستئواف مسةائيل اثل

 غتتتلة، يف منستتتانية أزمتتتة ختدتتتق   مستتتةائيل مل يفنتتتال يفاإلرذتتتاب. ال وتتتف
 هتةيتب أنفتاق لعوتاء مستةائيل متل العادمتة املتوارد تستتددم محاس يفلكل
 يف العيتتادة أل منتتيفا يفالعيتتوت، املتتدارس متتل  تتد  مستتةائيل داختتل مىل
 .(773)مسةائيل ديفلة  تدم  مدتلمة غلة

 يفأ ة تتوا املفايفضتتات ابستتتئواف املتكدمتتني متتل ال ديتتد يفرحتتب 
 يف مبتا التديفيل، اجملتمتع الصدد ذ ا يف يع هلا اليت لدجهود لييدذم  ل

 التتتديفل يفجام تتتة املتحتتتدة، التتتو ايت يفمعتتتادرة الةاب يتتتة، اجملمو تتتة ذلتتتك
 أكثتة  تديفر ا ضت الع  دتى األمتل جمدتسَ    نتهم حتث يفنتد ال ة ية،
 أينتتتا املتكدمتتتني م ظتتتم يفد تتتا التفتتتايف .  مديتتتة  تتتاح لكفالتتتة نرتتتاقا

 األ متال يفجتوتب الثعة لعواء تدا   اختاذ مىل يفالفدس يويني اإلسةائيديني
 متتل كثتت  يفأ تتةب املفايفضتتات. تعتتدم تعتتو  أل ميكتتل التتيت ا نفةاديتتة
 اإلستتتتةائيدي ا ستتتتتي ام الورتتتتا  استتتتتمةار مزاء ندعهتتتتم  تتتتل املتكدمتتتتني
 الستتتتتتتجواء يفحالتتتتتتتة العتتتتتتتدس يف املعدستتتتتتتة األمتتتتتتتاكل حتتتتتتتول يفالتتتتتتتتوتةات

 املتتتدنيني تستتتتهدف التتتيت الصتتتاريفخية يفاهلجمتتتات يفال وتتتف الفدستت يويني
 احلالتتتتتة مزاء ندعهتتتتتم  تتتتتل املتكدمتتتتتني متتتتتل كثتتتتت  يفأ تتتتتةب اإلستتتتتةائيديني.

 احلصار. رفع مىل يفد وا غلة، يف اإلنسانية
 األمتتتتني يفكيتتتتل أفتتتاد ،2013 نتتتتوفمرب/الثتتتتام ترتتتةيل 19 يفيف 

 يف الستتتتالم  مديتتتتة يف الديفليتتتتة املرتتتتاركة ال السياستتتتية لدرتتتتؤيفل ال تتتتام
 متتل  انتتت ال مديتتة أل ذكتتة أنتت   يتتد نويتتة. زالتتت متتا األيفستتط الرتتةق
 ا ستتي ال خ تط  ل العيا ت مل سدسدة صديفر مع كع ة انتكاسة

 التوفيتتق ميكتتل   التيت الرتتةنية، العتتدس ذلتك يف مبتتا الغة يتتة، النتفة يف
 يف دتى التفتايف . قةيتق  تل ديفلتتني يفجود  دى العائم احلل يف ني  يوها
  دتتتى احتجاجتتتا استتتتعا هتم الفدستتت يويني املفايفضتتتني تعتتتدمي متتتل التتتةغم

__________ 

 . 10-7املةجع نفس ، الصفحات  (772)

 . 17-16املةجع نفس ، الصفحات  (773)

 يرتتتتتكل   ذلتتتتتك أل  عتتتتتاس التتتتتةئيس أيفضتتتتتح فعتتتتتد اجلديتتتتتدة، اخل تتتتتط
 أ متتتتال استتتتتمةار  تتتتل أينتتتتا يفأ دتتتت  احملتتتتاداثت. متتتتل فدستتتت يويا خةيفجتتتا
 الغة يتتتة، النتتتفة ألتتتاء مجيتتتع يف يفالفدستتت يويني املستتتتوقوني  تتتني ال وتتتف
 غتتتت  الفدستتتت يوية التحتيتتتة العتتتتإ ذتتتدم استتتتتمةار مزاء ندعتتت   تتتتل يفأ تتتةب

 ال وتتف جتتتدد متتع التتتدذور يف آختت ة غتتلة يف احلالتتة مل يفنتتال املةخصتتة.
 قانتتتتتتتتتة أزمتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتعب يفاإلنستتتتتتتتتانية ا نتصتتتتتتتتتادية األيفضتتتتتتتتتاع يفتتتتتتتتتتدذور

  .(774)م ا يف واء
 اصاخل املوسق أفاد ،2013 ديسمرب/األيفل كانول 16 يفيف 
 الةاب يتتتتتة اجملمو تتتتتة مع تتتتتوثي ال األيفستتتتتط الرتتتتتةق يف الستتتتتالم ل مديتتتتتة
 الرتتتةكاء يفمتتتع ال تتتةفني متتتع االراء يفتعتتتادل  يتتتوهم فيمتتتا الترتتتايفر يفاصتتتدوا
 يفذتتو املفايفضتتات، يف آختتة ذتتام مو تتد ابنتترتاب اجملدتتس يفأ دتت  ال تتةب.
 ديستتتمرب،/األيفل كتتتانول 29 يف املعتتتةر الستتتجواء  تتتل الثالتتتث اإلفتتتةا 
 شتتاهنا متتل خ تتوات أي اختتتاذ  تتل ا متوتتاع  دتتى اجلتتانعني كتتال يفحتتث

 احلالتتتتتة أل  دتتتتتى يفشتتتتتدد الونتتتتتت. ذلتتتتتك يف التعتتتتتدم آفتتتتتاق تعتتتتتو  أل
 ا ستتي ام الورتا   تني التوفيتق ت ت ر جديتد متل يفأكد ذرة امليدانية
 ال يفأفاد ديفلتني. يفجود  دى العائم احلل مىل التوصل يفذدف املستمة
  مديتتات يفأل يفاملستتتوقوني، الفدستت يويني  تتني مستتتمةة ال وتتف أ متتال
 أينتتا يفنتتال ا زدايد. يف آختت ة املةخصتتة غتت  الفدستت يوية املعتتام ذتتدم
  تتتتوهم. اإلفتتتةا  أيف مداراي امل تعدتتتتني الفدستتت يويني مدانتتتة ممتتتتا يوعغتتتي منتتت 

 حم تة تونفتت أل موت  غلة يف لد انة احلةجة احلالة  دى النوء يفسدط
 يفرحب ،2013 نوفمرب/الثام ترةيل 1 يف ال مل  ل الكهةابء توليد
 املتحدة األمم ملراريع العواء مواد نعل استئواف مسةائيل حكومة  عةار
 لدع تتاع املتتواد ذتت ه ابستتت اد الستتماح  تتدء مىل مستتةائيل دا يتتا غتتلة، يف

  .(775)اخلاص

__________ 

(774) S/PV.7063،  4-2الصفحات . 

(775) S/PV.7084،  4-2الصفحات. 
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 فلسطني قضية ذل  يف  ا األوسط، الشرق يف اجللسات:
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

 39 ابملتتتتتتتتتتتتادة  متتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6706  

 S/PV 6706 يف

(Resumption 1) 
 /الثتتتتتتتام كتتتتتتتانول 24
 2012 يواية

 متتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتة 27  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )أ(األ ناء

 فدستتتتتت ني،  تتتتتتل التتتتتتدائم املةانتتتتتتب
 لدرتتتتؤيفل املستتتتا د ال تتتتام يفاألمتتتتني

 ا حتتتتتاد يففتتتتد يفرئتتتتيس السياستتتتية،
 املتحتتتتتتتدة، متتتتتتتماأل لتتتتتتدى األيفريف 
 مبمارستتتتتة امل ويتتتتتة الدجوتتتتتة يفرئتتتتتيس
 غتتت  حلعونتتت  الفدستتت ي  الرتتت ب
 لدتصةف العا دة

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.6725  
 فربايتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتعا  2٨

2012 

 لدرتتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتل   
 السياسية

 األمتتتتتتني يفكيتتتتتتل
 لدرتتتؤيفل ال تتتام

 السياسية

 

S/PV.6742  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 27

2012 

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 يفاملمثتتتتتتتتتتتل األيفستتتتتتتتتتتط الرتتتتتتتتتتتةق يف

 لتتتتتدى ال تتتتتام لامتتتتتني الردصتتتتتي
 الفدستتتتتتتتتتت يوية التحةيتتتتتتتتتتتة موظمتتتتتتتتتتتة
 الفدس يوية يفالسد ة

  املد ونيل مجيع

S/PV.6757  
 S/PV.6757 يف

(Resumption 1) 
 أ ةيتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتال 23

2012 

 /نيستتتتال 19 مؤرختتتتة رستتتتالة 
 مىل موجهتتتتتتتتة 2012 أ ةيتتتتتتتتل
 متتتتتتتل األمتتتتتتتل جمدتتتتتتتس رئتتتتتتتيس
 فدستت ني  تتل التتدائم املةانتتب
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتتتتدى

(S/2012/247) 

 متتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتة 27
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )ب(األ ناء

 ،فدستتتتتت ني  تتتتتتل التتتتتتدائم املةانتتتتتتب
 لدرتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني يفيفكيتتتتتتتل

 امل ويتتة الدجوتتة يفرئتتيس السياستتية،
 الفدستتتتتتتتت ي  الرتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتة
 لدتصتتتتتتةف، العا دتتتتتتة غتتتتتت  حلعونتتتتت 
 األيفريف  ا حتاد يففد يفرئيس

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.6775  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 29

2012 

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط

 

S/PV.6788 
 يونيتتتتتتتتتت /حليتتتتتتتتتتةال 19

2012 

 لدرتتتتتؤيفل املستتتتتا د ال تتتتتام األمتتتتتني   
 السياسية

 ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني
 املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا د
 لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل

 السياسية

 

S/PV.6816 
 S/PV.6816 يف

(Resumption 1) 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت /متتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 25

2012 

 متتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتة 23  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 ) (األ ناء

 ،لفدستتتتتتتتتتتتتت ني التتتتتتتتتتتتتتدائم املةانتتتتتتتتتتتتتب
 الستتتتالم ل مديتتتتة اخلتتتتاص يفاملوستتتتق

 يففتتد يفرئتتيس األيفستتط، الرتتةق يف
 الدجوتتتة يفرئتتتيس األيفريف ، ا حتتتتاد

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 العا دتتتتتة غتتتتت  حلعونتتتتت  الفدستتتتت ي 
 لدتصةف

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.6824  
 أغستتتتتتتتتتتت س/آب 22

2012 

 لدرتتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتل   
 السياسية

 األمتتتتتتني يفكيتتتتتتل
 لدرتتتؤيفل ال تتتام

 السياسية

 

S/PV.6835  
 ستتتتتتتتعتمرب/أيدتتتتتتتتول 17

2012 

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط

 

https://undocs.org/ar/S/PV%206706%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV%206706%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV%206706%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6757%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6757%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6757%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/A/RES/012/247
https://undocs.org/ar/S/PV.6816%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6816%20(Resumption%201)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

 39 ابملتتتتتتتتتتتتادة  متتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6847 

 S/PV.6847 يف

(Resumption 1) 
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتتتةيل 15

                      2012 أكتو ة

 ترتتتتتتةيل 12 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة 
 2012 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل

 جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل موجهتتتتتتتتة
 التتتتتتدائم املةانتتتتتتب متتتتتتل األمتتتتتتل
 األمتتتتتتم لتتتتتدى فدستتتتت ني  تتتتتل

 (S/2012/762) املتحدة

 متتتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتتة 2٨
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )د(األ ناء
 

 ،فدستتتتتت ني  تتتتتتل التتتتتتدائم املةانتتتتتتب
 لدرتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني يفيفكيتتتتتتتل

 امل ويتتة الدجوتتة يفرئتتيس السياستتية،
 الفدستتتتتتتتت ي  الرتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتة
 لدتصتتتتتتةف، العا دتتتتتتة غتتتتتت  حلعونتتتتت 
 األيفريف  ا حتاد يففد يفرئيس

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.6869 
 /الثتتتتتتتام ترتتتتتتتةيل 21

 2012 نوفمرب

 ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني    
 املتحدة لامم

 

S/PV.6871 
 /الثتتتتتتتام ترتتتتتتتةيل 27

 2012 نوفمرب

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط

 

S/PV.6894  
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتانول 19

 2012 ديسمرب

 لدرتتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتل   
 السياسية

 األمتتتتتتني يفكيتتتتتتل
 لدرتتتؤيفل ال تتتام

 السياسية

 

S/PV.6906 
 S/PV.6906 يف

(Resumption 1) 
 /الثتتتتتتتام كتتتتتتتانول 23
 2013 يواية

 متتتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتتة 2٨  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )ذت(األ ناء
 فدستت ني ديفلتتة  تتل التتدائم املةانتتب
 يفاملوستق اخلارجيتة(، الرتؤيفل )يفزية

 الرتتةق يف الستتالم ل مديتتة اخلتتاص
 الةستتتتتتتتتويل، يفالكةستتتتتتتتتي األيفستتتتتتتتتط،
 ا حتتتتتتتتتتتتاد يففتتتتتتتتتتتد رئتتتتتتتتتتتيس يف ئتتتتتتتتتتتب
 امل ويتتتتتتة الدجوتتتتتتة يفرئتتتتتتيس األيفريف ،
 الفدستتتتتتتتتتت ي  الرتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتة

 لدتصةف العا دة غ  حلعون 

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.6926  
 فربايتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتعا  26

2013 

 لدرتتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتل   
 السياسية

 األمتتتتتتني يفكيتتتتتتل
 لدرتتتؤيفل ال تتتام

 السياسية

 

S/PV.6940  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 25

2013 

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط

 

S/PV.6950 
 S/PV.6950 يف

(Resumption 1) 
 أ ةيتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتال 24

2013 

 متتتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتتة 27  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )يف(األ ناء
 ديفلتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتدائم املةانتتتتتتتتتتتتب
 ال تتتتتام األمتتتتتني يفيفكيتتتتتل فدستتتتت ني،
 يفاملةانتتتتتتتتتب السياستتتتتتتتتية، لدرتتتتتتتتتؤيفل

 ال ة يتة، الديفل جام ة  ل الدائم
 مبمارستتتتتة امل ويتتتتتة الدجوتتتتتة يفرئتتتتتيس
 غتتت  حلعونتتت  الفدستتت ي  الرتتت ب
 يففتتتتتد يفرئتتتتتيس لدتصتتتتتةف، العا دتتتتتة
 األيفريف  ا حتاد

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.6969  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 22

2013 

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

 39 ابملتتتتتتتتتتتتادة  متتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6986  

 يونيتتتتتتتتتت /حليتتتتتتتتتتةال 25
2013 

 لدرتتتتتؤيفل املستتتتتا د ال تتتتتام األمتتتتتني   
 السياسية

 ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني
 املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا د
 لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل

 السياسية

 

S/PV.7007 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت /متتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 23

2013 

 متتتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتتة 23  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )ز(األ ناء
 فدست ني، ديفلتة  تل الدائم املةانب
 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص يفاملوستتتتتق

 يفالكةستتتتتتتي األيفستتتتتتتط، الرتتتتتتتةق يف
 ا حتتتاد يففتتد متتل يف نتتو الةستتويل،
 امل ويتتتتتتة الدجوتتتتتتة يفرئتتتتتتيس األيفريف ،
 الفدستتتتتتتتتتت ي  الرتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتة

 لدتصةف العا دة غ  حلعون 

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.7020  
 أغستتتتتتتتتتتت س/آب 20

2013 

 لدرتتتتتؤيفل املستتتتتا د ال تتتتتام األمتتتتتني   
 السياسية

 ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني
 املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا د
 لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل

 السياسية

 

S/PV.7032 
 ستتتتتتتتعتمرب/أيدتتتتتتتتول 17

2013 

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط

 

S/PV.7047 
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتتتةيل 22

 2013 أكتو ة

 متتتتتتتتتل ديفلتتتتتتتتتة 29  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل

 )ح(األ ناء
 ديفلتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتدائم املةانتتتتتتتتتتتتب
 ال تتتتتام األمتتتتتني يفيفكيتتتتتل فدستتتتت ني،
 يفرئتتتتتتتتتتتيس السياستتتتتتتتتتتية، لدرتتتتتتتتتتتؤيفل
 الرتتتت ب مبمارستتتتة امل ويتتتتة الدجوتتتتة

 العا دتتتتتة غتتتتت  حلعونتتتتت  الفدستتتتت ي 
 يففتتتتتتتتتد متتتتتتتتتل يف نتتتتتتتتتو لدتصتتتتتتتتتةف،
 يفالكةستتتتتتتتتتتتتتتتي األيفريف ، ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاد
 الةسويل

 أ نتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املد ويل

 

S/PV.7063  
 /الثتتتتتتتام ترتتتتتتتةيل 19

 2013 نوفمرب

 لدرتتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتل   
 السياسية

 األمتتتتتتني يفكيتتتتتتل
 لدرتتتؤيفل ال تتتام

 السياسية

 

S/PV.7084 
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتانول 16

 2013 ديسمرب

 الستتتتتالم ل مديتتتتتة اخلتتتتتاص املوستتتتتق   
 األيفسط الرةق يف

 اخلتاص املوسق
 الستالم ل مديتة

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف
 األيفسط

 

 
 الستورية ال ة ية يفاجلمهورية يفتونس يفتةكيا يف ول يف وغالديش يفالربازيل يفالعحةيل أيسدودايف  اإلسالمية( - )مجهورية يفميةال يفمنديفنيسيا يفمسةائيل يفأسرتاليا األردل )أ( 

 يفالكويتتت يفكتواب اإلستالمي( الت تايفل موظمتتة )ابستم يفكازاخستتال يفن تة العوليفاريتتة( - )مجهوريتة يففوتليفيال  نكتا يفستتةي الدميعةاقيتة الرت عية كتوراي يفمجهوريتة
 يفالياابل. يفالوةيفي  الس ودية ال ة ية يفاملمدكة ا لياز(  دم حةكة  ددال )ابسم يفمصة يفماليلاي ال ة ية( الديفل جممو ة )ابسم يفليعيا يفلعوال

 يفالربازيتل أيستدودايف  اإلستالمية( - )مجهوريتة يفميتةال نيستيايفمنديف  ال ة يتة( التديفل جممو تة )ابسم املتحدة ال ة ية يفاإلمارات يفمكواديفر يفمسةائيل يفأسرتاليا األردل )ب( 
 يفكازاخستتال يفن تة العوليفاريتة( - )مجهوريتة يففوتليفيال  نكا يفسةي الدميعةاقية الر عية كوراي يفمجهورية السورية ال ة ية يفاجلمهورية يفتونس يفتةكيا يف وغالديش

 يفنيكتتاراغوا يفالوتتةيفي  الستت ودية ال ة يتتة يفاملمدكتتة ا ليتتاز(  تتدم حةكتتة  دتتدال )ابستتم يفمصتتة يفمتتاليلاي يفلعوتتال يفكتتواب كوتتدا اإلستتالمي( الت تتايفل موظمتتة )ابستتم
  يفالياابل.

 يففوتليفيال يفالستودال  نكتا يفستةي الستورية ال ة يتة يفاجلمهوريتة يفتتونس يفتةكيتا يفالربازيتل أيستدودايف  اإلستالمية( - )مجهوريتة يفميتةال يفمنديفنيستيا يفمستةائيل أسرتاليا ) ( 
 ا ليتتتاز(  تتتدم حةكتتتة  دتتتدال )ابستتتم يفمصتتتة يفمتتتاليلاي يفلعوتتتال يفكتتتواب يفكوتتتدا اإلستتتالمي( الت تتتايفل موظمتتتة )ابستتتم يفكازاخستتتتال يفن تتتة العوليفاريتتتة( - )مجهوريتتتة
 يفالياابل. يفالوةيفي  ال ة ية( الديفل جممو ة )ابسم الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمدديف
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 يفالعحتةيل يفأيستدودا ا ليتاز(  تدم حةكتة  دتدال )ابستم اإلستالمية( - )مجهوريتة يفميتةال يفمنديفنيستيا املتحتدة ال ة يتة يفاإلمارات يفمكواديفر يفمسةائيل يفأسرتاليا األردل )د( 
 يفكازاخستتتتال يفن غيلستتتتال يفن تتتة  م يففييتتتت العوليفاريتتتة( - )مجهوريتتتة يففوتتتليفيال  نكتتتا يفستتتةي الستتتورية ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة يفتتتتونس يفتةكيتتتا يف تتتوغالديش يفالربازيتتتل
 يفالياابل. يفالوةيفي  الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمدديف ال ة ية( الديفل جممو ة )ابسم يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكودا اإلسالمي( الت ايفل موظمة )ابسم

 يفتتتتونس يفتةكيتتا يف وتستتوا  يف تتتوغالديش يفالربازيتتل أيستتدودايف  ا ليتتتاز(  تتدم حةكتتة  دتتتدال )ابستتم اإلستتالمية( - )مجهوريتتتة يفميتتةال يفمنديفنيستتيا يفمستتةائيل األردل )ه( 
 )ابستتم يفال تتةاق  نكتتا يفستتةي اإلستتالمي( الت تتايفل موظمتتة )ابستتم يفجيعتتويت أفةيعيتتا يفجوتتوب الدميعةاقيتتة الرتت عية كتتوراي يفمجهوريتتة الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة

 يفالياابل. يفاهلود يفنيج اي يف ميعيا الس ودية ال ة ية املمدكةيف  يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكواب يفكودا يفن ة العوليفارية( - )مجهورية يففوليفيال ال ة ية( الديفل جممو ة
 أيستتتتتدودايف  ا ليتتتتتاز(  تتتتتدم حةكتتتتتة  دتتتتتدال )ابستتتتتم اإلستتتتتالمية( - )مجهوريتتتتتة يفميتتتتتةال يفأيفكةانيتتتتتا يفمنديفنيستتتتتيا املتحتتتتتدة ال ة يتتتتتة يفاإلمتتتتتارات يفمكتتتتتواديفر مستتتتتةائيل )يف( 

  نكتتتتا يفستتتتةي اإلستتتتالمي( الت تتتتايفل موظمتتتتة )ابستتتتم يفجيعتتتتويت أفةيعيتتتتا يفجوتتتتوب الستتتتورية ال ة يتتتتة يفاجلمهوريتتتتة يفتتتتتونس يفتةكيتتتتا يف وتستتتتوا  يفالربازيتتتتل يفالعحتتتتةيل
 يفالياابل. يفاهلود يفنيكاراغوا يفالوةيفي  الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكواب يفن ة العوليفارية( - )مجهورية يففوليفيال

 يفاجلمهوريتتة يفتةكيتتا يف تت يف يف تتوغالديش يفالربازيتتل أيستتدودايف  ا ليتتاز(  تتدم حةكتتة  دتتدال )ابستتم اإلستتالمية( - )مجهوريتتة يفميتتةال يفمنديفنيستتيا يفمكتتواديفر مستتةائيل )ز( 
 يفلعوتال يفكوستتاريكا يفكتواب يفن تة العوليفاريتة( - )مجهوريتة يففوتليفيال  نكتا يفستةي اإلستالمي( الت تايفل موظمتة )ابستم يفجيعتويت أفةيعيتا يفجوتوب السورية ال ة ية
 يفالياابل. يفاهلود الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمصة يفماليلاي

 يف وليفيتا يف وتستوا  يف توغالديش يفالربازيتل أيستدودايف  ا ليتاز(  تدم حةكتة  دتدال )ابستم اإلستالمية( - )مجهوريتة يفميةال يفمنديفنيسيا يفمكواديفر يفمسةائيل األردل )ح( 
 يففوتتليفيال  نكتتا يفستتةي اإلستالمي( الت تتايفل موظمتتة )ابستتم يفجيعتويت أفةيعيتتا يفجوتتوب يةالستور  ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة يفتتتونس يفتةكيتا العوميتتات( املت تتددة - )ديفلتة

 يفالياابل. يفاهلود يفنيكاراغوا يفالوةيفي  يف ميعيا الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكواب يفن غيلستال يفن ة العوليفارية( - )مجهورية
   

 احلالة يف الشرق األوسط - 23
 عام عرض 

الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد جمدس األمل تسع يفثالثني خالل  
مقتتتار  ، يف(776)جدستتتة، مبتتتا يف ذلتتتك تستتتع جدستتتات خاصتتتة أيف مغدعتتتة

نةاراً يفستع ة  11فيها   تمدا، “احلالة يف الرةق األيفسط”العود امل وول 
 يتتتتتا ت رائستتتتتية. يفختتتتتالل ذتتتتت ه اجلدستتتتتات، نظتتتتتة اجملدتتتتتس فيمتتتتتا يدتتتتتي: 

اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية؛ )ب( يفالتتتيمل؛ ) ( يفجتديتتتد يف يتتتة نتتتوة  )أ(
األمتتتتم املتحتتتتدة ملةانعتتتتة فتتتتض ا شتتتتتعاك؛ )د( يفجتديتتتتد يف يتتتتة نتتتتوة األمتتتتتم 

 .لرةق األيفسطاملتحدة املؤنتة يف لعوال؛ )ه( يفالسالم يفاألمل يف ا
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة ملةانعتتتتتتتة فتتتتتتتض اجملدتتتتتتتس يف يتتتتتتتة نتتتتتتتوة يفجتتتتتتتدد  
يفجتدد يف يتة  (77٨)أر تع متةات لفترتة ستتة أشتهة كتل متةة (777)ا شتعاك

__________ 

يمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف الرتتةق األيفستتط. يففيمتتا يت دتتق ف S/PV.6957انظتتة  (776)
ابجلدستتتتتات امل عتتتتتودة كجدستتتتتات خاصتتتتتة متتتتتع العدتتتتتدال املستتتتتا ة  عتتتتتوات 
 ستتتكةية يفافتتتةاد الرتتتةقة: فيمتتتا يت دتتتق  عتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ملةانعتتتة فتتتض 

 ،S/PV.6883 يف ،S/PV.6787ا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعاك، انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يففيما يت دتق  عتوة األمتم املتحتدة املؤنتتة يف  ؛S/PV.6978 S/PV.7079 يف

يففيمتتتتتا يت دتتتتتق  ع ثتتتتتة األمتتتتتتم  ؛S/PV.7018يف  S/PV.6823لعوتتتتتال، انظتتتتتة 
 S/PV.6803املتحتتتتتتتدة لدمةانعتتتتتتتة يف اجلمهوريتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتة الستتتتتتتورية، انظتتتتتتتة 

 .S/PV.6821 يف

ملليتتد متتل امل دومتتات  تتل نتتوة األمتتم املتحتتدة ملةانعتتة فتتض ا شتتتعاك، انظتتة  (777)
 .“ مديات حفظ السالم”أيفً ،  العسماجللء ال اشة، 

متةتني ملتدة ستوة يفاحتدة يف كتل  (779)األمم املتحدة املؤنتة يف لعوال نوة
، أنرتتتا اجملدتتتس أينتتتا   ثتتتة األمتتتم 2012. يفيف نيستتتال/أ ةيل (7٨0)متتتةة

لفتترتة أيفليتتة متتدهتا  (7٨1)ريةاملتحتتدة لدمةانعتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتو 
. (7٨2)يوما 30يوما، يفجدد يف يتها مةة يفاحدة لفرتة هنائية مدهتا  90

 2013كتانول الثام/يوتتاية   27يفابإلضتافة مىل ذلتك، أيففتد اجملدتس يف 
  ثتتتتتتة مىل التتتتتتيمل لتاكيتتتتتتد استتتتتتتمةار د تتتتتتم اجملدتتتتتتس لد مديتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتة 

 .(7٨3)السياسية اجلارية يف العدد
 

__________ 

 (2013) 210٨ يف (2012) 20٨4 يف (2012) 2052العتتتتتتتةارات  (77٨)
 . (2013) 2131 يف

ملليتتد متتل امل دومتتات  تتل نتتوة األمتتم املتحتتدة املؤنتتتة يف لعوتتال، انظتتة اجلتتلء  (779)
 .“فظ السالم مديات ح”أيفً ،  العسمال اشة، 

 .(2013) 2115 يف (2012) 2064العةارال  (7٨0)

ملليد مل امل دومات  ل   ثة األمم املتحتدة لدمةانعتة يف اجلمهوريتة ال ة يتة  (7٨1)
 .“ مديات حفظ السالم”أيفً ،  العسمالسورية، انظة اجللء ال اشة، 

 .(2012) 2059العةار  (7٨2)

متل مىل التيمل، انظتة اجلتلء األيفل، ملليد مل امل دومات  ل   ثة جمدس األ (7٨3)
 - اثنيتتتتاً  العستتتتم، يفاجلتتتتلء الستتتتادس، “  ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل”، 34 العستتتتم
 .“  ثات جمدس األمل”ألف، 

https://undocs.org/ar/S/PV.6957
https://undocs.org/ar/S/PV.6787
https://undocs.org/ar/S/PV.6883
https://undocs.org/ar/S/PV.6978 S/PV.7079؛
https://undocs.org/ar/S/PV.6823
https://undocs.org/ar/S/PV.7018؛
https://undocs.org/ar/S/PV.6803
https://undocs.org/ar/S/PV.6821
https://undocs.org/ar/S/RES/2052(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2131(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)



