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  جملس األمن    العامة اجلمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الرابعة والستون

      * من جدول األعمال املؤقت١٦ و ١٥البندان 
      احلالة يف الشرق األوسط

          فضية فلسطني
  تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 رئــيس ردود يتــضمن وهــو ٦٣/٠٢٩ العامــة اجلمعيــة بقــرار عمــال التقريــر هــذا قــدمي  

 علــى بنـاء  العـام  األمـني  أرســلها الـيت  لـشفوية ا املـذكرات  علــى املعنيـة  واألطـراف  األمـن  جملـس 
 علـى  العـام  األمـني  مالحظـات  التقريـر  يتـضمن  كمـا  .القـرار  مـن  ٢١ الفقـرة  يف الـوارد  الطلب
 عمليـة  لـدفع  تبـذل  الـيت  الدوليـة  اجلهـود  وعلـى  الفلـسطيين  - سـرائيلي اإل اعللـرت  الراهنـة  احلالة

ــسالم ــدما، الـ ــرض قـ ــل بغـ ــسوية إىل التوصـ ــلمية تـ ــي .سـ ــر ويغطـ ــرة التقريـ ــن الفتـ ــول مـ / أيلـ
  .٢٠٠٩ أغسطس/آب إىل ٢٠٠٨ سبتمرب

  

 
  

  *  A/64/150و  Corr.1.  
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 مقدمة  -أوال   
 .٦٣/٢٩يقدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة   - ١

املـذكور    مـن القـرار    ٢١، وعمال بالطلـب الـوارد يف الفقـرة          ٢٠٠٩ه  يليو/متوز ١ويف    - ٢
 :أعاله، وجهُت إىل رئيس جملس األمن الرسالة التالية

ــرار  ”     ــشرفين أن أشـــري إىل القـ ــة يف  ، ٦٣/٢٩يـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ الـــذي اختذتـ
 ة والـستني، يف إطـار البنـد املعنــون   لثـ  الثااتهيف دور، ٢٠٠٨نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٢٦

 .من جدول األعمال‘  فلسطنييةقض’

  عـن تقـدمي التقريـر املطلـوب مـين مبوجـب هـذا              يت اضـطالعي مبـسؤولي    وبغية”    
 يــهليو/ متــوز٣١ أكــون ممتنــا لــو تفــضلتم مبوافــايت بــآراء جملــس األمــن حبلــول    القــرار،
٢٠٠٩“. 

 : ورد من جملس األمن الرد التايل,٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ويف   - ٣

 سلمية تـسوية قـضية فلـسطني بالوسـائل الـ          التوصل إىل  يزال حتقيق هدف     ال”    
  الـدويل، مبـا يف ذلـك جملـس      اجملتمـع  واحدا من التحديات الرئيـسية الـيت تواجـه           يشكل
  .األمن

  جملس األمن علـى النظـر يف احلالـة يف فلـسطني كـل شـهر يف إطـار                   ويعكف”   
 فلـسطني،  احلالة يف الشرق األوسـط مبـا يف ذلـك قـضية           بشأن   من جدول األعمال     بند

 وكيـل   يقـدمها  مستمعا لدى قيامه بذلك إىل عروض عامة يف شـكل جلـسات إحاطـة             
ــة      يف الــسالم األمــني العــام للــشؤون الــسياسية أو منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لعملي
  .لسلمجا الشرق األوسط، تعقبها جلسة مفتوحة للمجلس أو مشاورات بني أعضاء

ــه/ متــوز٢٢يف و”   ــس، عقــد اجمل٢٠٠٨ يولي ــة   ل ــشأن احلال ــشة مفتوحــة ب  مناق
الشرق األوسط، تلقى أثناءها إحاطـة مـن وكيـل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية،                   يف
لني باسكو، الذي أشار إىل عدد من التطورات املـشجعة يف أحنـاء املنطقـة وشـدد                 . ب

علــى أمهيــة إحــراز مزيــد مــن التقــدم امللمــوس يف املفاوضــات الــسلمية وتعزيــز وقــف     
ر وحــل األزمــة اإلنــسانية يف غــزة، وحتــسني ســبل عــيش الفلــسطينيني يف    إطــالق النــا

ودعـــا معظـــم املمـــثلني األطـــراف املعنيـــة إىل نبـــذ العنـــف، وتنفيـــذ   .األراضـــي احملتلـــة
االتفاقــات، والتقيــد بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل، وال ســيما قــانون حقــوق         

ــد مــن اإلجــ    ــساين، واختــاذ املزي ــسان والقــانون اإلن ــة  اإلن ــدفع بعملي راءات امللموســة لل
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السالم حنو أهدافها املعلنـة علـى أسـاس قـرارات األمـم املتحـدة، ومبـدأ األرض مقابـل                    
  .السالم، ومبادرة السالم العربية ومؤمتر أنابوليس

، استمع اجمللس إىل إحاطة من وكيل األمـني         ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٢٠يف  و”  
رق األوسط، مبـا يف ذلـك قـضية فلـسطني           العام للشؤون السياسية، بشأن احلالة يف الش      
وأبلــغ وكيــل األمــني العــام اجمللــس بــأن   . أعقبتــها مــشاورات للمجلــس بكامــل هيئتــه 

ــابول    ــة أن س مــا زالــت ياملفاوضــات اإلســرائيلية الفلــسطينية الــيت ُتجــرى يف إطــار عملي
بني إسرائيل ومحاس جرى االلتـزام بـه إىل حـد           اهلش  مستمرة، وأن وقف إطالق النار      

ري، لكن الوضع على األرض ما زال يبعث على القلـق، ال سـيما اسـتمرار األنـشطة        كب
ــداخلي        ــف الـ ــد العنـ ــشرقية وتزايـ ــدس الـ ــة والقـ ــضفة الغربيـ ــاء الـ ــتيطانية يف أحنـ االسـ

مأدبـة إفطـار   تليـه  سـبتمرب،  /عقد اجتماع للجنة الرباعيـة يف أيلـول    سيتيح  و. الفلسطيين
التقـدم احملـرز    لتقيـيم   ال املخصصة، الفرصـة     مع الشركاء العرب واجتماع للجنة االتص     

  .واملساعدة يف تنفيذ تعهدات املاحنني مبعاجلة أزمة امليزانية الفلسطينية القائمة
واختتم وكيل األمني العام كلمته بتأكيده جمددا التزام األمني العـام بـإحالل             ”   

ت جملــس ســالم إقليمــي شــامل، وعــادل ودائــم يف الــشرق األوســط اســتنادا إىل قــرارا 
  .وقد أعقبت اجللسة مشاورات أجراها اجمللس بكامل هيئته. األمن

  .٢٠٠٨سبتمرب /ه املسألة مرتني خالل شهر أيلولوحبث اجمللس هذ”    
ــة الــسالم يف   ٢٠٠٨ ســبتمرب/ أيلــول١٨ويف ”   ، أحــاط املنــسق اخلــاص لعملي

ني الــشرق األوســط، روبــرت ســري، اجمللــس، يف مــشاورات، باملفاوضــات اجلاريــة بــ  
 / آب٣١ و ٢٦إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية، وخباصــة احملادثــات الــيت جـــرت يف       

كما ذكر أن العالقات بني اجلمهورية العربيـة        . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦أغسطس و   
ذي تفرضـه إسـرائيل يف قطـاع غـزة          السورية ولبنان يف حتـسن، يف حـني أن احلـصار الـ            

 .يزال مصدر قلق ال

لـدى األمـم    بعثـة الدائمـة للمملكـة العربيـة الـسعودية           وبناء على طلب من ال    ”  
ــستوى        املتحــدة،  ــى امل ــشة عل ــن مناق ــس األم ــد جمل ــة، عق ــدول العربي ــة ال باســم جامع

ــوزاري، يف  ــول٢٦ال ــى    . ســبتمرب/ أيل ــا عل ــدة ركــزت يف بياناهت ــود عدي ورغــم أن وف
الـة  املستوطنات اليت ال تزال مستمرة يف األراضي الفلـسطينية، حتـدث آخـرون عـن احل               

  .يف الشرق األوسطالعامة 
ــوبر/تــشرين األول ٢٢يف و”     ــشأن   ٢٠٠٨ أكت ، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة ب

الشرق األوسط قدمها الوكيل العـام للـشؤون الـسياسية الـذي أفـاد ضـمن مـا أفـاد بـه             
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اجمللس بأنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا األطراف املعنيـة، مل تتحـسن احلالـة علـى                  
وقـال إنـه بـصرف      . لكفالـة التوصـل إىل تـسوية دائمـة        “ بالشكل الالزم  ”أرض الواقع 

ــستمر املفاوضــات       ــه ال يأمــل فحــسب أن ت ــة، فإن ــة الراهن ــة االنتقالي النظــر عــن العملي
اإلسرائيلية الفلسطينية بل ويتطلع أيضا إىل تكثيف املفاوضات حـىت هنايـة العـام احلـايل            

 أجراهــا اجمللــس بكامــل هيئتــه أعــاد  وخــالل املــشاورات الــيت . داخــل إطــار أنــابوليس 
ــرائيلية الفلــسطينية         ــتمرار املفاوضــات اإلس ــدهم الس ــد تأيي ــضائه تأكي ــن أع ــد م العدي
وأعربوا عن رغبتهم يف أن تؤدي األمم املتحدة، حسب االقتضاء، دورا أكرب يف دعـم               

وأكد أيضا أعضاء اجمللس ضرورة أن يضع اجملتمع الدويل نـصب عينيـه             . عملية السالم 
  .احلالة اإلنسانية على أرض الواقع

لني باسكو، وكيـل األمـني      . ، قدم ب  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥يف  و”    
العام للشؤون السياسية، إحاطة إىل اجمللس عن احلالة يف الشرق األوسط، مبـا يف ذلـك                

وأعرب عن األسف ألنه من املـرجح أال تفـي إسـرائيل والفلـسطينيون              . قضية فلسطني 
ورحـب  . هم املتعهد به يف مؤمتر أنابوليس بالتوصل إىل اتفاق حبلول هناية الـسنة            بالتزام

  . يف الوقت نفسه بتأكيد الطرفني دخوهلما يف مفاوضات مباشرة ومتواصلة ومكثفة
وعلى إثر اإلحاطة، عقد اجمللـس، نظـرا ملـا تتـسم بـه املـسألة مـن حـساسية،                    ”    

  .جمللس اآلراء مع وكيل األمني العاممشاورات بكامل هيئته تبادل خالهلا أعضاء ا
، أجــرى جملــس األمــن مناقــشة للحالــة ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول٣يف ”    

. فيما يتعلق بالسفينة الليبية اليت كانت ُمتجهة إىل ميناء غزة وحتمـل إمـداداٍت إنـسانية               
راقـب  واسـتمع اجمللـس أيـضاً إىل بيـاننيٍ أدىل هبمـا امل           . وأدىل أعضاء من اجمللس ببيانـات     

  .ومل يتوّصل اجمللس إىل أي نتيجة حمددة. الدائم لفلسطني واملمثل الدائم إلسرائيل
، تناول اجمللس، يف مـشاورات أجراهـا   ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول ٥ويف  ”    

ــه، األحــداث الــيت دارت يف اخلليــل   ــيس   . بكامــل هيئت وعقــب املــشاورات، صــرح رئ
ــأن أعــضا    ــة ب ــإجالء إســرائيل   اجمللــس للــصحافة بــصورة غــري رمسي ء اجمللــس يرحبــون ب

للمستوطنني ويدينون عنف املستوطنني الناجم عن ذلك، وحيثـون علـى احتـرام حكـم               
القانون بدون متييز أو استثناء ويـشجعون إسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية علـى مواصـلة            

  .تعاوهنما األمين يف حمافظة اخلليل
 ١٨٥٠ األمــن القــرار ، اختــذ جملــس٢٠٠٨ ديــسمرب/ كـانون األول ١٦ويف ”    

وسـبق اختـاذ    .  صوتاً مؤيداً وامتناع عـضو واحـد عـن التـصويت           ١٤بأغلبية  ) ٢٠٠٨(
ترأسـها  القرار مناقشة باجمللس شارك فيها عـدد مـن األعـضاء علـى املـستوى الـوزاري                  
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وألقــى األمــني العــام أيــضاً بيانــا أمـــام  . رئــيس وزراء مجهوريــة كرواتيــا، إيفــو ســاناِدر
، علــى الرؤيــة الــيت   )٢٠٠٨ (١٨٥٠عــاد اجمللــس التأكيــد، يف القــرار    إذ أو. اجمللــس

مهيـــة مبـــادرة الـــسالم العربيـــة  تتـــوخى حـــال قائمـــا علـــى دولـــتني مـــع اإلشـــارة إىل أ  
 واألعمال اجلارية للمجموعة الرباعية، فقد أعلن دعمـه لعمليـة أنـابوليس             ٢٠٠٢ لعام

ادئ الـيت اتفـق عليهـا الطرفـان         وأّيـد جملـس األمـن املبـ       . واملفاوضات اليت ال رجعة فيها    
بشأن املفاوضات الثنائية ودعا الطرفني إىل الوفاء بالتزاماهتمـا مبوجـب خريطـة الطريـق          
واالمتناع عن اختاذ أي خطواٍت قد تقّوض الثقـة أو ختـل بنتـائج املفاوضـات، وأهـاب                  

قـدمي  مناخ يفـضي إىل املفاوضـات وت      هتيئة  جبميع الدول واملنظمات الدولية اإلسهام يف       
وحث علـى تكثيـف اجلهـود الدبلوماسـية الـيت تعـزز             . املساعدة إىل السلطة الفلسطينية   

االعتراف املتبـادل والتعـايش الـسلمي يف املنطقـة يف إطـار حتقيـق سـالمٍ شـاملٍ وعـادلٍ                     
ــاعٍ دويلٍ يف موســكو يف        ــد اجتم ــالنظر يف عق ــب ب ــشرق األوســط، ورّح ــم يف ال ودائ

  .٢٠٠٩ عام
ــانون األ١٨ويف ”     ــسمرب/ول كـ ــشة   ٢٠٠٨ ديـ ــن مناقـ ــس األمـ ــرى جملـ ، أجـ

واسـتمع اجمللـس    . الشرق األوسط مبا يف ذلـك قـضية فلـسطني          مفتوحة بشأن احلالة يف   
إىل إحاطة قـدمها املنـسق اخلـاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط، الـسيد روبـرت                

ألمـور  وتنـاول أيـضاً احلالـة يف لبنـان وا         . سريي، بـشأن احلالـة يف غـزة والـضفة الغربيـة           
وقـال إن اهلـدف الرئيـسي يف الـسنة        . اجلارية بني إسرائيل واجلمهورية العربية الـسورية      

املقبلة هو مواصلة العملية السياسية أثناء فترة االنتقال، مشدداً على أمهيـة اختـاذ القـرار               
باالمتثــال للمبــادئ اإلنــسانية األساســية يف غــزة  األطــراف وناشــد ). ٢٠٠٨ (١٨٥٠

مث استمع جملس األمـن إىل بيـانني أدىل هبمـا املراقـب الـدائم               . العنفوحذر من تصاعد    
 ، وكوبـا  ،وخاطـب اجمللـس كـذلك ممثلـو الربازيـل         . لفلسطني واملمثل الـدائم إلسـرائيل     

مجهوريـة   و ، وباكـستان  ، وشـيلي  ، ومجهورية إيران اإلسالمية   ، واليابان ، وتركيا ،وقطر
 ورئـيس اللجنـة املعنيـة    ، وأيـسلندا ،تراليا وأسـ ، والنـرويج ، واملغـرب   البوليفارية، فرتويال

  .مبمارسات الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
، وبعـــد املـــشاورات الـــيت أجراهـــا ٢٠٠٨ ديـــسمرب/ كـــانون األول٢٨ويف ”    

اجمللس بكامل هيئته واليت كانت قد بدأت الليلة السابقة يف أعقـاب انـدالع العنـف يف      
ال رئـيس اجمللـس بيانـاً للـصحافة، أعـرب فيـه عـن قلقـه              قطاع غزة وجنوب إسرائيل، ت    

إزاء تصاعد احلالة يف غزة ودعا إىل وقف فـوري جلميـع أعمـال العنـف، وناشـد       البالغ  
مجيع األطـراف تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية واالقتـصادية املُلحـة يف غـزة وشـدد علـى                    
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ــأنه متهيـــد الـــس    ــر الـــذي مـــن شـ ــدوء الكامـــل، األمـ ــتعادة اهلـ ــاد ضـــرورة اسـ بيل إلجيـ
  . سياسي حلٍ

، عقــد جملــس األمــن جلــسةً طارئــة  ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول٣١ويف ”    
وخاطـب األمـني العـام اجمللـس مؤكـداً          . بشأن احلالة يف قطـاع غـزة وجنـوب إسـرائيل          

 وأكد على معانـاة     ،ن طلب اجمللس إهناء العنف مل يلق آذانا صاغية        ألعلى قلقه العميق    
زة قــائالً إنــه جيــب علــى مجيــع األطــراف االمتثــال امتثــاال تامــا   الــسكان املــدنيني يف غــ
وشدد على ضرورة اختاذ إجراٍء حازم ورحب بـاجلهود الـيت           . للقانون اإلنساين الدويل  

وحتــدث أمــام اجمللــس املراقــب الــدائم لفلــسطني . يبــذهلا الزعمــاء األوروبيــون والعــرب
بيانـات، أدىل بعـدها كـل مـن ممثـل      وأدىل أعضاء من اجمللس ب. واملمثل الدائم إلسرائيل  

  .مصر واملراقب الدائم جلامعة الدول العربية ببيان
عقــد اجمللــس مــشاورات بكامــل هيئتــه  ، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٣ويف ”    

 .بشأن احلالة يف غزة

عقــد اجمللــس مناقــشة عامــة علــى  ، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٧ و ٦ويف ”    
 قـضية    ذلـك  احلالـة يف الـشرق األوسـط، مبـا يف         ”عنـون   البنـد امل  مستوى الوزراء بـشأن     

 ورئـيس الـسلطة الوطنيـة    ،وأثناء املناقشة أدىل ببيانات كل من األمني العـام  .“فلسطني
منـهم وزراء   ( وممثلو دول أخرى أعضاء يف األمم املتحـدة          ، وممثل إسرائيل  ،الفلسطينية

 ).العربيةالدول خارجية، وال سيما وزراء خارجية جامعة 

ــاير/ كــانون الثــاين٨ويف ”     عقــب مــشاورات مستفيــضة، مبــا يف  و، ٢٠٠٩ ين
 برئاســة برنــار جلــسة علــى مــستوى الــوزراء، عقــد اجمللــس   مــشاورات ُعقــدتذلــك

 صـوتا   ١٤بأغلبيـة   ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠ القـرار    اكوشنري وزير خارجية فرنسا، اختـذ فيهـ       
ف فـوري ودائـم   القـرار إىل وقـ  اجمللـس يف  ودعـا   . عـن التـصويت  امتناع عضو واحـد و

إلطــالق النــار حيظــى بــاالحترام الكامــل ويفــضي إىل االنــسحاب الكامــل للقــوات         
 .اإلسرائيلية من غزة

تلقــى اجمللــس خــالل املــشاورات الــيت ، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٣ويف ”    
ورحـب   .عقدها بكامـل هيئتـه إحاطـة مـن األمـني العـام قبـل زيارتـه للـشرق األوسـط          

ــاير/ كــانون الثــاين١٥ويف  .انــاهتم جبهــود األمــني العــام أعــضاء اجمللــس يف بي  تلقــى ،ين
يـوس األمـني    قراجمللس خالل املشاورات اليت عقدها بكامل هيئته إحاطة مـن هـايلي من            

 بــشأن احلالــة يف غــزة، عقــب اهلجمــات علــى مقــر ،العــام املــساعد للــشؤون الــسياسية
 ).أونروا(يني يف الشرق األدىن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطين
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 . الـرئيس إىل الـصحافة  ديل هباومت االتفاق خالل املشاورات على عناصر ملالحظات ي
عميق، ال سيما يف أعقـاب العمليـات العـسكرية    قلقه الوأعرب رئيس جملس األمن عن   

 . ومقر األونروا،مبىن يؤوي صحفينيضد  و،ضد املستشفيات

 لالســتماع جلــسة عامـة عقــد اجمللـس  ، ٢٠٠٩ير ينـا / كـانون الثــاين ٢١ويف ”    
وخــالل املــشاورات . إىل إحاطــة قــدمها األمــني العــام عقــب زيارتــه للــشرق األوســط  

علــى إصــدار بيــان  اجمللــس  اتفــق أعــضاء ،الالحقــة الــيت عقــدها اجمللــس بكامــل هيئتــه  
تقـديرهم العميـق جلهـود      وأعربوا عن   للصحافة رحبوا فيه بوقف إطالق النار يف غزة،         

 .قلقهم إزاء احلالة اإلنسانية يف غزةبالغ اإلعراب عن األمني العام، وكرروا 

 إىل ااســتمع فيهــجلــسة عقــد اجمللــس ، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٧ويف ”    
ــة يف حــاالت         ــسق اإلغاث ــسانية ومن ــشؤون اإلن ــام لل ــل األمــني الع ــدمها وكي إحاطــة ق

وكانت تلـك   . بشأن احلالة يف غزةالطوارئ، كارين أبو زيد املفوضة العامة لألونروا،
وأعـرب   .ها املفوضة العامة لألونروا للتكلم أمـام اجمللـس  ت فيهي املرة األوىل اليت ُدعي

 عـن قلقهمـا العميـق إزاء احلالـة اإلنـسانية         ةكل من وكيل األمني العام و املفوضة العام       
الجتمـاع  وأعقبـت ا  .يف غـزة وأكـدا أمهيـة وصـول املـساعدات اإلنـسانية بـدون عـائق        

  .مشاورات للمجلس بكامل هيئته
ــباط١٨يف ”     ــر / شـ ــشرق    ٢٠٠٩فربايـ ــن الـ ــة عـ ــس إىل إحاطـ ــتمع اجمللـ ، اسـ

. األوسـط قــدمها روبـرت ســريي، املنـسق اخلــاص لعمليـة الــسالم يف الـشرق األوســط     
وأبلــغ اجمللــس بــأن عــددا مــن املــسائل، مبــا فيهــا احلالــة اإلنــسانية يف غــزة، واملــصاحلة     

حلالة السياسية اجلديدة يف إسرائيل، حتتاج إىل املعاجلـة لتحقيـق تقـدم يف        الفلسطينية، وا 
عملية السالم، وشدد على أمهية التوصل إىل وقف راسخ ودائم إلطالق النار حـسبما              

وفيمـا يتعلـق بلبنـان، أشـار إىل أن احلالـة مـا تـزال                ). ٢٠٠٩ (١٨٦٠دعا إليـه القـرار      
وخالل مشاورات اجمللـس بكامـل   . زمة يف غزةمستقرة نسبيا رغم زيادة التوتر بعد األ    

هيئته اليت أعقبت ذلك، شدد كثري من أعضاء اجمللس على ضرورة التوصـل إىل وقـف                
 إلطالق النار، ووصول املساعدة اإلنسانية بدون عراقيل، وفتح املعـابر إىل غـزة،              يفعل

 .والوحدة الفلسطينية

ــسته  ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٥ويف ”     ــد  ٦١٠٠، عقــد اجمللــس جل  للنظــر يف بن
 .‘احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك القضية الفلسطينية’ون نجدول األعمال املع

لني باسكو، وكيل األمـني العـام      . باستمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية من       و”    
بعـد مـضي شـهرين علـى     ’للشؤون السياسية، وبدأ السيد باسكو اإلحاطة بـالقول إنـه       
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ر مـن جانـب واحـد يف غـزة، نواجـه حالـة تبعـث علـى القلـق                     وقف إطالق النا   إعالينّ
وعلـــى الـــرغم مـــن التفاعـــل والـــدعم . وتتمثـــل يف الطريـــق املـــسدود وانعـــدام الـــيقني

الــدوليني، مل ُيحــرز ســوى القليــل جــدا مــن التقــدم امللمــوس بــشأن املــسائل الرئيــسية    
 املهــم أن مــن’وأكــد يف اخلتــام أنــه . ‘)٢٠٠٩ (١٨٦٠احملــددة يف قــرار جملــس األمــن 

تعمل اجملموعة الرباعيـة واجملتمـع الـدويل يف إطـار مـن وحـدة اهلـدف للمـساعدة علـى                      
حنتـــاج إىل التـــزام واضـــح مـــن  و. اســـتقرار الوضـــع يف غـــزة وإنعـــاش عمليـــة الـــسالم 

كمـا حنتـاج إىل   . احلكومتني اإلسرائيلية والفلسطينية، باحلل القائم على وجـود دولـتني      
ــدان، وإىل اســتراتيجية لتخفيــف    اســتمرار املفاوضــات، وإىل ت  ــات يف املي ــذ االلتزام نفي

 .‘حدة التوترات ومعاجلة االحتياجات اإلنسانية امللحة يف غزة

وقــال يف معــرض حديثــه عــن لبنــان، إن حادثــة اغتيــال نائــب ممثــل منظمــة    ”    
 بواسطة قنبلـة عكـرت اهلـدوء        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣التحرير الفلسطينية يف لبنان يف      

 . البلدالنسيب يف

يف أعقاب هذه اإلحاطة، اسـتمع اجمللـس لبيـانني أدىل هبمـا املراقـب الـدائم                 و”    
 . لفلسطني واملمثل الدائم إلسرائيل

أدىل ببيانات أعضاء اجمللس، والرئيس بـصفته ممـثال لبلـده، وممـثال كـل مـن                 و”    
 .مصر ولبنان

ــا مم    و”     ــات أدىل هب ــس إىل بيان ــسة، اســتمع اجملل ــد اســتئناف اجلل ــا  عن ــو كوب ثل
، واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، واجلمهوريــة التــشيكية  )باســم حركــة عــدم االحنيــاز (
ــة عــن االحتــاد األورويب ( ــنغالديش  )نياب ــل، واملغــرب، وقطــر، وب مث اســتمع . ، والربازي

اجمللس إىل بيانات أدىل هبا السيد بول بـادجي، رئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة الـشعب                   
ــه غــري  ــو الفلــسطيين حلقوق ــة للتــصرف، وممثل ــا،   إ القابل ــسيا، وإكــوادور، وماليزي ندوني

واجلزائـــر، وموريتانيـــا، وجنـــوب أفريقيـــا، والنـــرويج، ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية،   
 ومجهوريــة ، وباكــستان، ومــايل،ونيكــاراغوا، واألردن، وأســتراليا، ومجهوريــة كوريــا

 ).S/PV.6100-SC/9626(فرتويال البوليفارية 

، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة بــشأن احلالــة يف ٢٠٠٩أبريــل /ان نيــس٢٠يف و”    
لــني . بالـشرق األوســط قــدمها املنــسق اخلــاص لعمليـة الــسالم يف الــشرق األوســط،   

وأفـاد الـسيد باسـكو بأنـه مل حيـرز أي      . باسكو، وكيل األمني العام للشؤون الـسياسية     
ــرار     ــن القـ ــية مـ ــر األساسـ ــشأن العناصـ ــذكر بـ ــدم يـ ــيما ، وال)٢٠٠٩ (١٨٦٠تقـ  سـ

يتعلــق بــالتزام الطــرفني بتنفيــذ وقــف فــوري ودائــم إلطــالق النــار؛ وفــتح املعــابر    فيمــا
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 الالزمة للتعايف من آثار الـرتاع؛ وحتقيـق املـصاحلة           وادلتوصيل املساعدات اإلنسانية وامل   
ــة الــسالم يف الــشرق    . بــني الفلــسطينيني وذكــر أن األمــني العــام يأمــل اســتئناف عملي

دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء تعيش جنبا إىل جنب يف سـالم            األوسط هبدف قيام    
مع إسرائيل آمنة، وحتقيق سالم شـامل بـني العـرب وإسـرائيل علـى النحـو املتـوخى يف            

تـزال هـشة يف ظـل     وذكر أن احلالة يف غزة وجنوب إسـرائيل ال  . قرارات جملس األمن  
ــار      املقــاتلني الفلــسطينيني  وأشــار إىل إطــالق  . غيــاب نظــام فعلــي لوقــف إطــالق الن

كمـا ركّـز علـى      . صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسـرائيل أثنـاء تلـك الفتـرة             ٣٠
اجلهود املصرية الرامية إىل مكافحـة هتريـب األسـلحة املتواصـل عـرب احلـدود مـع غـزة،                    
وأخرب اجمللس أن النشاط االستيطاين قد استمر يف الضفة الغربية والقدس الشرقية أثنـاء              

وبعـد اجللـسة، أجـرى اجمللـس مـشاورات          . جيـب جتميـده   أنـه   املشمولة بالتقرير و  الفترة  
ووجـه انتبـاه األعـضاء إىل ضـرورة التوصـل إىل وقـف دائـم إلطـالق النـار                    . غري رمسية 

ــس     ــراري اجملل ــام ق ــذ أحك ــابر  ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠و ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠وتنفي ــتح املع وف
 .ع واملواد األساسيةعلى حدود غزة للسماح بدخول املعونة اإلنسانية والسل

، عقــد جملــس األمــن اجتماعــاً علــى مــستوى      ٢٠٠٩مــايو / أيــار١١يف و”    
الــوزراء بــشأن عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط، ترأســه وزيــر خارجيــة االحتــاد          

 مـون، يف    -وشدد األمـني العـام لألمـم املتحـدة، بـان كـي            . الروسي، سريغي الفروف  
 - إعطـاء زخـم للمحادثـات اإلسـرائيلية          معرض حديثه يف تلك املناسـبة علـى ضـرورة         

الفلــسطينية، وحمــذرا مــن أن احلالــة امليدانيــة قــد تتفــاقم بــسهولة مــا مل يبــادر الطرفــان    
وقال األمني العـام إنـه يف أعقـاب النتـائج غـري       . واجملتمع الدويل إىل بذل جهود جديدة     

غـزة، مل تـشهد   القاطعة اليت أسفرت عنها مفاوضات العـام الـسابق، وإراقـة الـدماء يف             
 ١٨٥٠ -األشــهر الثالثــة الــسابقة أي تقــدم يــذكر علــى صــعيد القــرارين األساســيني  

 ). ٢٠٠٩ (١٨٦٠و) ٢٠٠٨(

 أرض  علـى عامة الناس   ’أشار األمني العام أيضا إىل أزمة الثقة املتأصلة بني          و”    
 وقال إن الفلسطينيني ما زالوا يعتربون األعمال الـيت جتـري مـن طـرف واحـد                . ‘الواقع

ــل       ــة، مث ــة أعمــاال غــري مقبول ــضفة الغربي ــاقي ال ــشرقية وب ــازل،  ’يف القــدس ال هــدم املن
والنــشاط االســتيطاين املكثــف، والعنــف الــذي ميارســه املــستوطنون، والقيــود القمعيــة   

وشــدد علــى أن . ‘املفروضــة علــى التنقــل، بفعــل التــصاريح ونقــاط التفتــيش واحلــاجز 
لكنـه  .  يف سياسـاهتا هبـذا الـصدد       ا جوهريـ  االوقت قد حان لكي حتـدث إسـرائيل تغـيري         

شدد أيضا على أن عامـة النـاس يف إسـرائيل حيتـاجون إىل إعـادة طمأنتـهم بـأن الدولـة               
الفلـــسطينية املـــستقبلية ستـــضمن حقهـــم يف العـــيش يف ســـالم وأمـــن، وأشـــار إىل أن   
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اهلجمــات الــصاروخية العــشوائية الــيت أســفرت عــن خــسائر يف األرواح وعــن معانــاة ’
نيني وإحلاق الضرر باملمتلكات ليـست أعمـاال غـري مقبولـة البتـة فحـسب، بـل إهنـا           املد

 .‘تؤدي إىل نتائج عكسية أيضا، وال بد من وقفها

أوضــح أيــضا أن التحــدي يكمــن يف البــدء بتنفيــذ تغــيريات جوهريــة علــى  و”    
 -أرض الواقع، وإطالق محلة متجـددة وال رجعـة عنـها للتوصـل إىل اتفـاق إسـرائيلي                   

 الفلـسطيين عمـاد رفـاه الـشعبني         -سطيين، وشدد على أن تسوية الرتاع اإلسـرائيلي         فل
 . واملنطقة والعامل

أكد من جديد أعـضاء اجمللـس يف مـداخالهتم أملـهم يف أن يتقيـد الطرفـان                  و”    
مبا أخذاه على عاتقيهما من التزامات، وأشـاروا إىل أن عليهمـا بـذل جهـود ال رجعـة                   

ني، مبا يف ذلـك التنفيـذ الكامـل لاللتزامـات علـى أرض الواقـع،            عنها لتنفيذ حل الدولت   
كما أعرب أعضاء اجمللس عـن قلقهـم إزاء احلالـة يف غـزة واملنـاطق احمليطـة هبـا، مبـا يف                       
ذلك استمرار هتريب األسلحة إىل غزة، ومواصلة حركة محاس إطالق الـصواريخ مـن            

ــشطة االســتي     ــزة إىل داخــل إســرائيل، باإلضــافة إىل األن ــدد   غ ــيت هت طانية اإلســرائيلية ال
وتعـرض حـل الـدولتني للخطـر،        بقـاء   تالصق األرض الفلسطينية احملتلة وقدرهتا علـى ال       

 .وأكدوا ضرورة املصاحلة بني الفلسطينيني

الـذي  ) S/PRST/2009/14(أقر جملس األمن يف هناية جلسته البيان الرئاسي    و”    
احلاجـة امللحـة للتوصـل إىل سـالم         تاله السيد الفروف والـذي شـدد فيـه اجمللـس علـى              

وقال إن مثـة حاجـة إىل بـذل مـساع دبلوماسـية حثيثـة مـن                 . شامل يف الشرق األوسط   
أجل بلوغ اهلدف الذي حدده اجملتمع الدويل وهو حتقيـق سـالم دائـم يف املنطقـة علـى               

  .أساس االلتزام الراسخ باالعتراف املتبادل بناًء على االتفاقات وااللتزامات السابقة

كما أعرب اجمللس عن تأييده القتراح االحتاد الروسي القيـام، بالتـشاور مـع              ”    
دويل بــشأن عمليــة الــسالم يف  مــؤمتر اجملموعــة الرباعيــة واألطــراف، بالــدعوة إىل عقــد

 .موسكو يف مرحلة الحقة من ذلك العاميف الشرق األوسط 

مامـا وثيقـا؛    يواصل اجمللس إيالء تطـورات الوضـع يف الـشرق األوسـط اهت            و”    
 .“٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧ومن املقرر عقد اجللسة املقبلة بشأن هذه املسألة يف 

 موجهــة إىل األطــراف املعنيــة، ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣٠ويف مــذكرة شــفوية مؤرخــة   - ٤
 ومـصر، فـضال     ، ولبنـان  ، واجلمهورية العربية السورية   ، وإسرائيل ، إىل حكومات األردن   ُتطلب

ــر ا  ــذ     عــن منظمــة التحري ــشأن أي خطــوات اختــذهتا لتنفي ــسطينية، إطالعــي علــى موقفهــا ب لفل
، ورد ردان مــن إســرائيل ٢٠٠٩أغــسطس / آب٣١ولغايــة . األحكــام ذات الــصلة مــن القــرار
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ــسطينية   ــر الفل ــة التحري ــشفوية املؤرخــة   ورد يف و. ومنظم ــذكرة ال ــوز٢٠امل ــه / مت ، ٢٠٠٩يولي
 : رائيل لدى األمم املتحدة ما يلياملوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم إلس

على حنو ما يرد يف حماضر اجللسات، صوتت إسرائيل ضد هذا القـرار علـى         ”    
تــود و. غــرار مــا فعلتــه إزاء قــرارات مماثلــة اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف دورات ســابقة 

 االعتبــارات الــيت توجــه املمارســة املتبعــة يف كــرر تأكيــد البعثــة الدائمــة إلســرائيل أن ت
 .التصويت يف ضوء احلالة الراهنة

، ٢٠٠٨ الفلـسطيين املكثـف خـالل عـام          -رغم استمرار احلوار اإلسـرائيلي    ”    
وأثنــاء عــام . تواصــل اإلرهــاب الفلــسطيين دون هــوادة وال يــزال واقعــاً ينــذر بــاخلطر  

 صاروخ وقذيفة هاون، وقد أطلـق منـها         ٣ ١٠٠، أطلقت محاس ما يزيد عن       ٢٠٠٨
 الـيت بـدأت يف   ‘اهلـدوء ’ا وقذيفة هـاون أثنـاء مـا يـدعى بفتـرة             صاروخ ٣٦٠أكثر من   
وجاءت هذه اهلجمات، اليت تستهدف عمداً األهداف املدنيـة         . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

وتشن بنوايا خبيثة من املناطق املدنية اليت يتجمع فيها الفلسطينيون بكثافة، يف أعقـاب              
 صـاروخ   ٨ ٩٠٠ يزيـد عـن      هجمات مماثلة تشن منـذ سـبع سـنوات أطلـق أثناءهـا مـا              

 .وقذيفة هاون على إسرائيل من قطاع غزة

 حـني تعرضـت     ٢٠٠٨بلغت هذه احلملة اإلرهابية ذروهتـا يف أواخـر عـام            و”    
 صاروخ وقذيفة هاون يف أسبوع واحد أثناء الفترة الواقعـة           ٣٠٠إسرائيل ملا يزيد عن     

محايـة مـدنييها مـن      ديسمرب، فلم جتد أمامها سوى خيار       / كانون األول  ٢٧  و ٢١بني  
وعالوةً على ذلك، فقد سقط يف إسرائيل، أثناء عمليـة         . وابل نريان الصواريخ املستمر   

 قذائف هاون أخرى وصلت حـىت مـدن    ٢٠٥  صاروخاً و  ٥٧١الرصاص املسكوب،   
 .أشدود وبئر السبع وغيديرا

فقــد شــن . مل تقتــصر محلــة العنــف هــذه علــى إطــالق الــصواريخ مــن غــزةو”    
 العديد من اهلجمات اإلرهابيـة الـيت خلفـت          ٢٠٠٨ الفلسطينيون أثناء عام     اإلرهابيون

، ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٤ويف  .  قتيالً وعشرات اجلرحى مـن املـدنيني اإلسـرائيليني         ١٢
، أطلـق   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٦قتل انتحاري فلـسطيين امـرأة إسـرائيلية يف دميونـة، ويف             

ــار يف محلــة مــسعورة شــنها أ   ــة يف   إرهــايب فلــسطيين الن ــاء انعقــاد حلقــة دراســية ديني ثن
 طـالب مـن املدرسـة الثانويـة، ويف ثالثـة حـوادث منفـصلة وقعـت يف              ٨القدس، فقتل   

، وجـه فلـسطينيون بلـدوزرات يقودوهنـا حنـو           ٢٠٠٩مـارس   / وآذار ٢٠٠٨يوليه  /متوز
 . مارة إسرائيليني، فقتلوا ثالثة منهم وأصابوا عديدين آخرين جبروح
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ليت تتمركز يف غزة بدعم من مجهورية إيران اإلسـالمية،          ما زالت محاس، ا   و”    
تقــوم بتخــزين األســلحة الــيت مــا برحــت تــزداد فتكــاً وتنوعــاً، وتنفــذ عمليــة مكتملــة    
لتهريب لألسلحة عـرب شـبكة األنفـاق الواسـعة املمتـدة مبحـاذاة احلـدود املـشتركة بـني                    

 . مصر وغزة

تطـف العريـف اإلسـرائيلي      باإلضافة إىل ذلك، ما زالت محـاس حتتجـز املخ         و”    
جلعاد شليط يف حبس انفرادي ملدة جتاوزت ثالث سنوات، منتهكـةً بـذلك املمارسـة               

ويواصــل نظــام . اإلنــسانية األساســية الــيت جتيــز للــصليب األمحــر الــدويل رؤيــة األســري  
محاس رفض الشروط اليت حددهتا اللجنـة الرباعيـة، ويلـح بـشدة يف دعواتـه إىل تـدمري                   

وإنـه  . التزامـه بعـدم التخلـي عـن هـذه الـصورة القامتـة             ال يزال حازمـا يف      كما  إسرائيل  
 مل يــأت علــى ذكــر أي أمــر مــن ٦٣/٢٩ألمــر مــزعج، إن مل نقــل مروعــاً، أن القــرار 

 . األمور اليت وردت آنفاً

ــسقة والدائمــة مــن العنــف املوجــه ضــد      و”     ــة املن ــرغم مــن هــذه احلمل علــى ال
ن على التزام إسرائيل باملبادئ اإلنسانية ولو كـان ذلـك   املدنيني اإلسرائيليني واليت تربه 

 تواصـل تيـسري دخـول كميـات كـبرية مـن اإلمـدادات اإلنـسانية إىل                  ارغماً عنها، فإهنـ   
ــزة         ــؤخراً يف غ ــدلع م ــذي ان ــرتاع ال ــك حــىت يف خــضم ال ــت ذل ــد فعل ــزة، وق ويف . غ

 /لـــول وأي٢٠٠٧يونيـــه /الواقعـــة بـــني اســـتيالء محـــاس علـــى غـــزة يف حزيـــران الفتـــرة
 شــــاحنة عــــن طريــــق املعــــابر حتمــــل ٣٥ ٥٤٢، دخلــــت إىل غــــزة ٢٠٠٨ ســـبتمرب 
وأثنـــاء عمليــة الرصـــاص  .  طنــاً مــن اإلمـــدادات اإلنــسانية مـــن إســرائيل    ٨١٣ ٨٧٠

 طنـاً مـن املعونـة اإلنـسانية إىل          ٣٧ ١٥٩ شـاحنة    ١ ٥٠٣املسكوب لوحدها، محلـت     
 لتــراً مــن ١ ٥٣٥ ٧٥٠باإلضــافة إىل غــزة عــن طريــق معــربي كــرم شــالوم وكــارين،  

 . ديزل احملركات الثقيلة حملطة كهرباء غزة

باإلضـــافة إىل ذلـــك، أذنـــت حكومـــة إســـرائيل خـــالل األشـــهر املاضـــية،  و”    
سيما يف األسابيع األخرية، بتخفيف القيود األمنية املفروضة يف الـضفة الغربيـة إىل               وال

لـيت كانـت    ا)  نقطـة  ٤١ مـن أصـل    ٢٧(حد كبري، حيث فككت ثلثـي نقـاط التفتـيش           
. حاجزاً ترابياً من حواجز الطرق أثناء العـام املنـصرم      ١٤٠موجودة يف السابق وأزالت     

ويواكب هذه التطورات اإلجيابية، اليت ال حظها مبعوث اللجنة الرباعية وأثـىن عليهـا،              
فقد اختذت إسـرائيل هـذه اخلطـوات        . حتسناً يف املؤشرات االقتصادية يف الضفة الغربية      

ثابة تدابري لبناء الثقة هبدف مواصـلة النـشاط االقتـصادي الفلـسطيين، رغـم               اليت تعترب مب  
أن هذه البوادر قد أدت يف الـسابق وبـصورة مباشـرة إىل تـصاعد اهلجمـات اإلرهابيـة                   
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وتعرب البعثـة الدائمـة عـن أملـها بـأن حييـد             . اليت يشنها الفلسطينيون ضد اإلسرائيليني    
غتنمــوا هــذه الفرصــة لتركيــز طاقــاهتم اجلماعيــة الفلــسطينيون عــن املمارســة الــسابقة وي

 . التعايش السلمي مع إسرائيلبطريقة تساعد على تعزيز 

دعـوة مفتوحـة وصـرحية للـشروع        وتكرارا  وجهت حكومة إسرائيل مراراً     و”    
وتـسترشد إسـرائيل يف هـذا الـصدد بتـصور           . يف حمادثات سالم مع السلطة الفلـسطينية      

سية يتواكب مع إعادة إحياء اجلهود املبذولة للتركيـز علـى   إلعادة تنشيط العملية السيا  
غري أنه من املؤسف أن تلقـى هـذه العـروض الـرفض مـن               . التعاون االقتصادي والتنمية  

 . السلطة الفلسطينية

ــة      و”     ــسانية وهتيئ ــساعدة اإلن ــدمي امل ــا يف وســعها لتق ــذلت إســرائيل أقــصى م ب
 والتعــاون يف هــذا اجملــال وللــدخول يف  الظــروف املناســبة لتنميــة االقتــصاد الفلــسطيين  

حــوار سياســي مــع الــسلطة الفلــسطينية، علــى الــرغم ممــا يتعــرض لــه أمنــها مــن هتديــد  
ومن املؤسف أن هذه املبادرات مل تبلـغ بعـد هـدفها املنـشود واملتمثـل                . متواصل وحاد 

وليس هناك ما يـربر عـدم ورود أيـة إشـارة هلـذه              . يف حتقيق سالم شامل وعادل ودائم     
 .٦٣/٢٩املبادرات يف القرار 

إلجياد حـل سـلمي للـرتاع    أداة ،  ٦٣/٢٩القرار  وبدال من أن يشكل     هلذا،  و”    
ــه  اإلســرائيلي، - الفلــسطيين ــة اجلانــب الــيت    فإن ــدة األحادي ينــضم إىل القــرارات العدي

أصدرهتا سنوياً اجلمعية العامة بشأن إسرائيل واليت ال تعمل إال على تقـويض مـصداقية     
البعثـة الدائمـة هـذه      نتـهز   وت. لـدفع عمليـة الـسالم     حمايـدة   املتحـدة بـصفتها جهـة       األمم  

الفرصة لتحث األمني العـام علـى أن يبـذل مـساعيه احلميـدة للحـث علـى وقـف هـذه                      
  .“السلبيةاملمارسة 

من املراقـب الـدائم     الواردة  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦املذكرة الشفوية املؤرخة    تنص    
  :تحدة، على ما يليلفلسطني لدى األمم امل

إن الــضرورة امللحــة لوضــع حــد ملأســاة الــشعب الفلــسطيين، والظلــم الــذي  ”    
 عامـا مـن حرمانـه مـن قيـام دولتـه، وإخراجـه مـن ديـاره؛                   ٦١حلق به، بعـد أكثـر مـن         

 عامــا مــن االحــتالل والقمــع العــسكريَّني، اللــذين متارســهما إســرائيل، ٤٢وأكثــر مــن 
ــاالحتالل؛ جتــ   ــة ب ــسلطة القائم ــشعب    . لّ عــن الوصــف ال ــاة ال ــت جــدا معان ــد طال وق

الفلسطيين، مـن األزمـات، واخلـسائر، والقهـر؛ إذ ُتنتـهك بوحـشية حقوقـه اإلنـسانية،           
وحرياته األساسية؛ وطاملا مثّل عدم القـدرة علـى حتقيـق حـل عـادل لقـضية فلـسطني،                    

تمـع الـدويل،    على الرغم من اجلهود احلثيثة والنبيلـة الـيت ُتبـذل، إخفاقـا مأسـاويا للمج               
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ذلـــك مـــن عواقـــب وخيمـــة لـــيس علـــى الـــشعبني الفلـــسطيين  يترتـــب علـــى مـــع مـــا 
وقـضية  . واإلسرائيلي فحسب، ولكن أيضا على منطقـة الـشرق األوسـط ومـا وراءهـا              

فلـسطني، الـيت متثـل جـوهر الـصراع العـريب اإلسـرائيلي ككـل، هـي يف حقيقـة األمـر،            
الدويل، واألمن واالسـتقرار يف عاملنـا       قضية أساسية للسعي من أجل السالم اإلقليمي و       

  .املعاصر؛ وقد طال انتظار التوصل إىل تسوية سلمية هلا
ــضية      ”     ــة وســلمية لق ــسوية عادل ــق ت ــى أن حتقي ــق دويل يف اآلراء عل ــة تواف ومث

ــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، هــو ضــرورة      فلــسطني، وفقــا للقــانون الــدويل وق
ويـنعكس  . نية، وأخالقيـة؛ بالنـسبة للمجتمـع الـدويل        سياسية، وأمنية، وقانونية، وإنـسا    

هـذا بوضــوح يف اعتمــاد اجلمعيـة العامــة ســنويا للقــرار املتعلـق بتــسوية قــضية فلــسطني    
  .بالوسائل السلمية، بأغلبية ساحقة

التوصـل  لـدعم   وال يزال دور األمم املتحدة، مـن منظـور فلـسطني، أساسـيا              ”    
ديد من القـرارات، تظـل مـسؤولية األمـم املتحـدة            وكما أُكَّد يف الع   . إىل تسوية سلمية  

. جتاه قضية فلسطني، مسؤوليةً دائمة، حىت التوصل إىل تـسوية عادلـة ودائمـة وشـاملة               
ــذهلا       ــة اجلهــود الــيت تب ــد أمهي ــرة احلرجــة، تؤكــد فلــسطني مــن جدي وخــالل هــذه الفت

 جتـاه قـضية     منظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا أجهزهتـا الرئيـسية ووكاالهتـا املتخصـصة،               
االقتـصادية،   - فلسطني، يف مجلة جماالت، من بينـها اجملـاالت اإلنـسانية، واالجتماعيـة      

والسياسية؛ وجماالت حقوق اإلنسان، والتنمية؛ وغريها؛ وتعـرب كـذلك عـن امتناهنـا              
بيـد أنـه مـن الـضروري بـذل املزيـد مـن اجلهـود املتـضافرة،             . العميق لبذل تلك اجلهود   

 وفعــال مبيثــاق األمــم املتحــدة، وقــرارات األمــم املتحــدة، وســيادة   كنــا نــؤمن قــوال إذا
القانون؛ وجيب أن تستمر أجهزة األمـم املتحـدة؛ ومـن بينـها اجلمعيـة العامـة، وجملـس                   
األمن، وجملـس حقـوق اإلنـسان، واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، وحمكمـة العـدل                 

  .د يف هذا الصددالدولية، واحملكمة اجلنائية الدولية، يف بذل كل اجلهو
وجيب عدم االسـتمرار يف التغاضـي عـن انتـهاك إسـرائيل الـصارخ واملتعمـد                 ”    

فلم يؤدِّ ذلك إالّ إىل متـادي إسـرائيل يف          . اللتزاماهتا القانونية، ولقرارات األمم املتحدة    
كـان ال بـد   وإذا . القانون، وزيادة تعقيـد النــزاع    خروجها عن   اإلفالت من العقاب، و   

ملسؤولية عن التوصل إىل حتقيـق حـل سـلمي، يـستند إىل             يف يوم من األيام با    من الوفاء   
أن ُتعاجل هذه االنتهاكات اليت ترتكبها الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،            جيب  قيام دولتني،   

  .معاجلة مباشرة، باإلجراءات والتدابري املناسبة املتاحة للمجتمع الدويل
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ادئ ميثاق األمـم املتحـدة، والقـانون        وإذ يسترشد اجملتمع الدويل مبقاصد ومب     ”    
الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، وقـرارات األمـم املتحـدة               
ذات الصلة، ومرجعية مدريد القائمة على مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة الـسالم             

ــة، وخر ــا   يالعربي ــيت ترعاه ــق ال ــة طــة الطري ــه أن يكثّــ اجملموع ــة، فعلي ــوده الرباعي ف جه
ــدس         ــا الق ــا فيه ــسطينية، مب ــهي احــتالل األرض الفل ــز إحــالل ســالم ُين ــة لتعزي اجلماعي

؛ وإقامة دولـة فلـسطني املـستقلة، والتوصـل إىل حـل             ١٩٦٧الشرقية، الذي بدأ يف عام      
 ١٩٤عادل ومتفق عليه حملنة الالجـئني الفلـسطينيني، يتمـّشى مـع قـرار اجلمعيـة العامـة                   

 بوضـوح، علـى الثوابـت واملتطلبـات األساسـية الالزمـة             ٦٣/٢٩وينص القـرار    ). ثالثا(
  .، كما نصت عليها قرارات سابقة على مدى عقود من الزمنلتحقيق هذا السالم

ويف الواقــع، علــى الــرغم مــن مــرور الوقــت، واألزمــات الدوريــة، وتــدهور  ”    
 ال يـزال حـل   يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية،    يف امليدان   الوضع  

عيـشان جنبـا إىل     يوجـود دولـتني لـشعبني،       : الصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيين هـو نفـَسه        
 / تــشرين الثــاين٢٩املــؤرخ ) ثانيــا (١٨١القــرار أرســى وقــد . جنــب يف ســالم وأمــن

إليـه بعـد ذلـك، يف العديـد         الـدعوة   هذا احلل، وأُعيـد تأكيـده، و       أسس   ١٩٤٧نوفمرب  
 ٣٣٨ و، )١٩٦٧ (٢٤٢ا فيهـا قـرارات جملـس األمـن       من قـرارات األمـم املتحـدة، مبـ        

ــرارات )٢٠٠٨ (١٨٥٠ ، و)٢٠٠٣ (١٥١٥ ، و)٢٠٠٢ (١٣٩٧ ، و)١٩٧٣( ؛ وق
اجلمعية العامة بشأن قضية فلسطني، وبشأن حق الشعب الفلـسطيين يف تقريـر املـصري،          

، حمكمــة العــدل الدوليــة بــشأن اآلثــار ٢٠٠٤وكــذلك الفتــوى الــيت أصــدرهتا يف عــام 
 ميثــل أيــضا احلــل و. نيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة  القانو

  .مبادرة السالم العربية، وخارطة الطريقلب القائم على وجود دولتني 
، ٦٣/٢٩أنّ األشــهر الــيت أعقبــت اعتمــاد القــرار     بيــد أنــه مــن املؤســف    ”    

لـسطينية احملتلـة،    يف األرض الف  املـستويات   شهدت التـدهور الكـبري للوضـع علـى مجيـع            
  .وعرقلةَ اجلهود الرامية إىل حتقيق تسوية سلمية

اعتماد جملـس األمـن     ) أ(مثل   - وباستثناء عدد قليل من التطورات املشجعة     ”    
ــرار  ــة       )٢٠٠٨ (١٨٥٠للق ــده لعملي ــور، تأيي ــة أم ــس، يف مجل ــه اجملل ــن في ــذي أعل ، ال

املــسائل األساســية؛ ودعــا أنــابوليس، وحلــل مجيــع املــسائل القائمــة، مبــا يف ذلــك مجيــع 
ــاء بالتزاماهت  ــالطــرفني إىل الوف ــة      م ــاع عــن اختــاذ أي ــق، واالمتن ــة الطري ا مبوجــب خريط

خطـوات قـد تقـّوض الثقــة، أو ختـلّ بنتـائج املفاوضـات؛ وحــثّ علـى تكثيـف اجلهــود         
ــط؛       ــشرق األوسـ ــم يف الـ ــادل ودائـ ــامل وعـ ــالم شـ ــق سـ ــبيل حتقيـ ــية يف سـ الدبلوماسـ
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، يف ذروة العــدوان العــسكري  )٢٠٠٩ (١٨٦٠للقــرار اعتمــاد جملــس األمــن  و )ب(
اإلسرائيلي على قطاع غـزة؛ الـذي دعـا فيـه، يف مجلـة أمـور، إىل وقـف فـوري ودائـم                       
إلطالق النار، وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية دون عراقيـل، واختـاذ ترتيبـات إلعـادة فـتح                    

الم؛ املعـــابر بـــصفة مـــستمرة يف غـــزة؛ وبـــذل جهـــود جمـــّددة وعاجلـــة إلحـــالل الـــس  
 مــارس/بـادرة الــسالم العربيـة يف آذار  مـؤمتر قمــة جامعـة الــدول العربيـة مل   جتديـد  و )ج(

اعتماد جملـس األمـن للبيـان    و) د( على الرغم من التدهور امللحوظ يف الوضع؛   ٢٠٠٩
، الذي أعاد فيـه اجمللـس، يف مجلـة أمـور، التأكيـد علـى احلـل        PRST 2009/14الرئاسي 

ساسا لتحقيق تـسوية سـلمية، وعـدم الرجـوع عـن عمليـة              القائم على وجود دولتني، أ    
ــسالم؛  ـــ(ال ــار،       ) ه ــف إلطــالق الن ــز التوصــل إىل وق ــصرية لتعزي ــود امل ــتمرار اجله اس

مـصر واملنطقـة لتحقيـق املـصاحلة وإعـادة الوحـدة مـا بـني         الـيت تبـذهلا   وكذلك اجلهـود    
دارة اإلع بـه  النهج األنشط واألعـدل واألكثـر توازنـا، الـذي تـضطل         و) و(الفلسطينني؛  

 -، جتـــاه النــــزاع اإلســـرائيلي  برئاســـة بـــاراك أوبامـــالواليـــات املتحـــدةيف ااجلديـــدة 
الفلسطيين، والنـزاع العريب اإلسرائيلي ككل، على أسـاس التـزام واضـح باحلـل القـائم                

البيان الشامل والتطلعي الـصادر عـن   و) ز(على وجود دولتني من أجل حتقيق السالم؛   
شــهدت   - ، بإيطاليــاترييــست يف ٢٠٠٩يونيــه  / حزيــران٢٦ة يف الرباعيــاجملموعــة 

، سلسلة من التطورات السلبية واالنتكاسـات نتيجـة         ٦٣/٢٩الفترة منذ اعتماد القرار     
سـيما اتفاقيـة     استمرار إسـرائيل يف خـرق مجيـع قواعـد القـانون الـدويل، وأعرافـه، وال                

رض الواقـع، وعلـى الـسعي    جنيف الرابعة، الذي كان له تأثري ضار على الوضع على أ   
  .إىل حتقيق السالم

وقــــد قُــــوِّض حــــىت احلــــد األدىن مــــن التقــــدم احملــــرز يف عمليــــة الــــسالم   ”    
الفلــسطينية، منــذ إعــادة إطالقهــا يف مــؤمتر أنــابوليس املعقــود يف تــشرين  - اإلســرائيلية

ض ، بسبب سياسات إسرائيل العدوانية، وغـري القانونيـة، يف األر          ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
الفلـــسطينية احملتلـــة، وال ســـيما محلتـــها االســـتيطانية يف مجيـــع أحنـــاء الـــضفة الغربيـــة؛   

للـشعب  إذالهلـا   وحصارها جلميع السكان املدنيني يف قطاع غزة، عقابا مجاعيـا هلـم؛ و            
 مبا يف ذلـك االنتـهاكات املـستمرة         ، وتشكّل هذه اإلجراءات   .وإهانته يوميا الفلسطيين  

ــسان؛ وجــرائم ا   ــوق اإلن ــسطيين   حلق ــشعب الفل ــة يف حــق ال ــهاكات  حلــرب املرتكب انت
رادة بـإ ازدراء إسـرائيل  شهد علـى   جسيمة للقانون الدويل، وقرارات األمم املتحدة؛ وت      

  .اجملتمع الدويل



A/64/351 
S/2009/464  
 

09-51506 17 
 

مبــصداقيتها  كــثريا   تــصرفات إســرائيل غــري املــشروعة     ضــرت ويف الوقــت نفــسه، أ  ”   
ن نيــة؛ واالمتنــاع عــن فبــدال مــن إجــراء مفاوضــات حبــس. كــشريك يف عمليــة الــسالم

القـدس، واملـستوطنات،    - اختاذ تدابري ُتخلّ بنتائج املفاوضات حول القضايا اجلوهرية    
وعــن العمــل مــرارا وتكــرارا علــى تقــويض   - والالجــئني، واحلــدود، واألمــن، وامليــاه 

ضـد  الثقة؛ بدال من ذلك، تواصل السلطة القائمة باالحتالل، ممارسة القمـع الوحـشي              
حقائق على األرض أكثر مـن أي وقـت مـضى؛           فرض  دنيني الفلسطينيني؛ و  السكان امل 

ــها؛ وتعميــق عــدم الثقــة؛ ومنــع حتقيــق أي تقــدم      ووْضــع املزيــد مــن العقبــات ملواجهت
  . اجتماعا بني اجلانبني منذ مؤمتر أنابوليس٢٧حقيقي؛ على الرغم من عقْد 

 إىل الوفـاء بالتزاماهتـا      وباملقابل، بذلت القيادة الفلسطينية كل اجلهود الرامية      ”    
إذ أجـرت  . وتعهداهتا مبوجـب القـانون الـدويل؛ واالتفاقـات املربمـة، وخارطـة الطريـق              

مفاوضــات حبــسن نيــة؛ وأعــادت التأكيــد مــرارا وتكــرارا، علــى التزامهــا باحلــل الــذي  
منــاخ يئــة يــستند إىل قيــام الــدولتني مــن أجــل إحــالل الــسالم؛ وســعت جاهــدة إىل هت  

ات؛ وأحـرزت تقـدما كـبريا وموثَّقـا يف الوفـاء بالتزاماهتـا بـشأن تعزيـز                  إجيايب للمفاوض 
األمــن والقــانون والنظــام يف املنــاطق اخلاضــعة للــسلطة الفلــسطينية؛ ومل تــألُ جهــدا يف  

ــسطينية       ــة الفل ــاء مؤســسات الدول ــدوليني، لبن ــدعم مــن جمتمــع املــاحنني ال يف العمــل، ب
. ملـصاحلة والوحـدة الـوطنيتني املنـشودتني    ؛ وواصلت السعي أيـضا إىل حتقيـق ا     املستقبل

جـراءات الـيت    إلوقد حقّقت القيادة الفلسطينية كل ذلك، على الـرغم مـن العقبـات وا             
ــت إســرائيل          ــن تعّن ــرغم م ــى ال ــود؛ وعل ــذه اجله ــيت قّوضــت ه فرضــتها إســرائيل، وال

اف عمليـة   اما مـع أهـد    وانتهاكها السافَرين اللتزاماهتا وتعهداهتا القانونية، مبا يتناقض مت       
  .السالم، وروحها

ويف هــذا الــصدد، كثّفــت إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، أنــشطتها   ”    
 يف القـدس الـشرقية      االستيطانية، وبناء اجلـدار، وهـدم املنـازل، واحلفريـات، وال سـيما            

ومــا حولَهــا؛ وكثّفــت فــْرض العراقيــل الــيت حتــول دون حركــة األشــخاص والــسلع يف 
مجيــع أحنــاء الــضفة الغربيــة؛ وفــْرض احلــصار املــستمر منــذ عــامني علــى قطــاع غــزة؛     

أســفر عــن قتــل وجــرح مــدنيني  ممــا عــسكرية، الجمــات اهلغــارات والاصــلت شــن وو
ــسطينيني؛  ــال اآلالف  وفلـ ــلت اعتقـ ــازهم،   واصـ ــسطينيني، واحتجـ ــدنيني الفلـ ــن املـ مـ

 فلــسطيّين، مبــن فــيهم مئــات النــساء   ١١ ٠٠٠وســجنهم، حيــث يقبــع مــا يزيــد عــن   
يعيــشون يف ظــل ظــروف ال إنــسانية ويعــاملون   واألطفــال، يف الــسجون اإلســرائيلية؛  

؛ واســتمرت يف اســتغالل املــوارد الطبيعيــة الفلــسطينية؛ فتتــسبب يف  معاملــة ال إنــسانية
  .أضرار بيئية واسعة النطاق يف األرض الفلسطينيةإحلاق 
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وكل التقارير اليت صدرت مؤخرا، مبا فيها التقـارير الـصادرة عـن وكـاالت            ”    
، مثل األونروا؛ ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية؛ ومكتـب             يف امليدان األمم املتحدة   

ف؛ منـــسق األمـــم املتحـــدة اخلـــاص لعمليـــة الـــسالم يف الـــشرق األوســـط؛ واليونيـــسي 
وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ ومنظمـة الـصحة العامليـة؛ وبرنـامج األغذيـة العـاملي؛                   

ــشهد،  ــمن تـ ــة،    ضـ ــصادية، واالجتماعيـ ــروف االقتـ ــرّدي الظـ ــى تـ ــرى، علـ ــور أخـ أمـ
ــسانية،   ــسياسية، واإلنـ ــسياسات    ووالـ ــة للـ ــزة، نتيجـ ــاع غـ ــيما يف قطـ ــة؛ وال سـ األمنيـ

تزال معدالت الفقـر والبطالـة مرتفعـة للغايـة؛          وال  . اإلسرائيلية املدمرة، وغري املشروعة   
تــستمر معــايري الــصحة والتعلــيم يف االخنفــاض؛ ويتفــّشى انعــدام األمــن الغــذائي؛  كمــا 
مـن جـّراء أعمـال العنـف        يتعرضـون للمـوت     املدنيني معّرضة للخطـر، و    حياة  تزال   وال

ّرد آالف الــيت ترتكبــها قــوات االحــتالل اإلســرائيلي واملــستوطنون اإلســرائيليون؛ وشـُـ  
املدنيني اآلخرين؛ مما أدى إىل تفاقم الصعوبات اليت يعانيها الشعب الفلـسطيين الـرازح     

  .حتت االحتالل
وبلــغ هــذا االجتــاه الــسليب ذروتــه، يف عــدوان إســرائيل العــسكري الرهيــب   ”    

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٧على قطاع غـزة، يف الفتـرة مـن          ) “الرصاص املسكوب ”(
 ١ ٤٠٠، الــذي جتــاوز عــدد القتلــى فيــه  ٢٠٠٩ينــاير / الثــاين كــانون١٩ إىل ٢٠٠٨

 ٥ ٥٠٠مدين فلسطيين، من بينهم املئات من األطفال والنساء، وجتاوز عـدد اجلرحـى    
وكــان ارتفــاع عــدد الــضحايا نتيجــة االســتهداف اإلســرائيلي املباشــر للمنــاطق . مــدين

حتمـي   كـان مـن املعـروف أهنـا          واملباين املدنية، مبا فيهـا املـدارس التابعـة لألونـروا، الـيت            
املــدنيني الفلــسطينيني مــن العنــف، واســتخدام القــوة املفرطــة والعــشوائية، واألســلحة     

. احملظور منها، مبا فيها الفوسفور األبيض، ضد السكان العـزل      ووالذخائر الفتاكة، بل    
ع وهذا ما أكّدته عدة حتقيقات، مبا يف ذلك التحقيق الذي أجراه جملـس التحقيـق التـاب               

لألمني العام، وجلنة جامعة الدول العربية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن غزة، والعديـد             
  .من منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية املوجودة يف امليدان

ــضا دمــارا    ”     ــوات االحــتالل اإلســرائيلي أي ــع أحنــاء  غامشــا وأحــدثت ق يف مجي
ينيني، أو أصـيبت بأضـرار جـسيمة؛        فقد ُدّمرت اآلالف من منازل الفلسط     . قطاع غزة 

وكذلك ُدّمرت املؤسـسات التجاريـة، واملـدارس، واملستـشفيات، واهلياكـل األساسـية              
الـصرف الـصحي، وشـبكات الكهربـاء،        شـبكات   احليوية؛ مبـا فيهـا الطـرق، وامليـاه، و         

وقــد خلّــف التــدمري  . واألراضــي الزراعيــة، وعــدد كــبري مــن منــشآت األمــم املتحــدة   
فـوق هـذا كلـه،    وواألدهـى مـن ذلـك،    . ق اآلالف مـن النـاس بـال مـأوى    الواسع النطا 

تضررت أو ُدّمرت، بسبب احلـصار      بناء أي ممتلكات     أشهر،   ٦بعد أكثر من    ُيعاد،   مل
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اإلسـرائيلي املـستمر املفـروض علــى قطـاع غـزة، الـذي حتظــر إسـرائيل مبوجبـه دخــول         
لــسلع، وتــصديرها، باســتثناء املــواد الالزمــة إلعــادة اإلعمــار، وكــذلك اســترياَد ســائر ا

الـسكان املـدنيني، واسـتثناءات      إلعالـة   احلد األدىن من املواد الغذائية واألدويـة الالزمـة          
  .طفيفة أخرى حبسب كل حالة على حدة

دى احلرمان والوحشية الكبريين اللذين مارستهما إسـرائيل يف قطـاع           ولقد أ ”    
رهـاهبم، فكانـت آثـاره كارثيـة علـى          غزة، إىل ترويع الـسكان املـدنيني الفلـسطينيني وإ         

ــة  ــةاحلالـ ــة    - االجتماعيـ ــسية، واالجتماعيـ ــسانية، والنفـ ــصادية، واإلنـ ــةاألمنواالقتـ . يـ
وعالوة على ذلك، ال تـزال عمليـة الـسالم، الـيت توقفـت مـع بـدء احلـرب اإلسـرائيلية                   

  .على غزة، جممدةً حىت ساعة كتابة هذه املذكرة
وإن فـتح   . ، وغـري عادلـة، وال ميكـن اسـتمرارها         إن احلالة الراهنة حالة شاذّة    ”    

جـل الـسماح حبريـة حركـة األشـخاص والبـضائع،            أاملعابر احلدودية لقطاع غـزة، مـن        
يف ذلــك وصــول املــساعدات اإلنــسانية دون عوائــق، والتــدفقات التجاريــة الالزمــة  مبــا

اء وقطع الغيـار،    إلنعاش االقتصاد املنهار، وتلبية احتياجات املدنيني، واسترياد مواد البن        
وال يوجـد أي مـربر   . واإلمداد بكميـات كافيـة مـن الوقـود؛ هـي كلّهـا مـسائل ملّحـة         

ويتعــّين بــذل .  مليــون فلــسطيين يف قطــاع غــزة ١,٥مقبــول ملواصــلة إســرائيل ســجن  
ــدويل       ــة لــضمان فــتح املعــابر، وأن تبقــى مفتوحــة دائمــا وفقــا للقــانون ال جهــود فوري

الـذي مت اعتمـاده   املتعلـق بالتنقـل والعبـور    تحدة، واالتفاق اإلنساين، وقرارات األمم امل   
وهـــذا أمـــر أساســـي للــتعمري وتـــضميد اجلـــراح اجلـــسدية والنفـــسية  . ٢٠٠٥يف عــام  

  .واجملتمعية العميقة لقطاع غزة، وتغيري البيئة السلبية واملتوترة للغاية، بني اجلانبني
 لتحقيـق العدالـة   وعالوة علـى ذلـك، تؤكـد فلـسطني أمهيـةَ مواصـلة الـسعي         ”    

واملساءلة فيما يتعلق جبرائم احلرب اليت ترتكبها إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،              
وهـذا أمـر بـالغ األمهيـة لوضـع حـّد          . حبّق السكان املدنيني الفلـسطينيني يف قطـاع غـزة         

لإلفالت من العقاب، ومسح مرارة الغنب الذي يشعر به الضحايا، والـسماح حبـدوث              
ولــيس مثّــة شــك يف أن كــل ذلــك بــالغ األمهيــة أيــضا لفُــرص  . حايقــي للجــرالتئــام حق

  .السالم واملصاحلة والتعايش الطويلة األجل
ــالغ    ”     ــة ب ــة األرض الفلــسطينية احملتل ــزال الوضــع يف بقي ويف الوقــت نفــسه، ال ي

اخلطـــورة؛ وُيعـــزى ذلـــك، يف املقـــام األول، إىل مواصـــلة إســـرائيل حلملتـــها العدوانيـــة   
فـرض حقـائق علـى نطـاق واسـع علـى أرض             انية غري الـشرعية، الـيت هتـدف إىل          االستيط
لتغيري التركيبة السكانية يف األرض احملتلة، ووضعها، وطابعها، وخباصة يف القدس           الواقع  
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الشرقية احملتلة وما حوهلا؛ فيسهل بذلك على السلطة القائمة باالحتالل اكتـساب مزيـد              
  .ئج مفاوضات الوضع النهائي ملصلحتهامن األراضي بالقوة، واستباق نتا

ألرض يف ااســتعماري مــن نــشاط إســرائيل بــه  مــا تقــومأن التأكيــد ونكــرر ”    
لقــانون اإلنــساين لالفلــسطينية احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، يــشكل خرقــا جــسيما  
ــة وبروت     ــة جنيــف الرابع ــدويل، أي اتفاقي ــائي ال ــانون اجلن ــدويل والق كوهلــا اإلضــايف  وال

لــذين حيظــران قيــام الــسلطة القائمــة بــاالحتالل بنقــل ســكاهنا املــدنيني إىل         لل، ااألو
ــها   ــيت حتتل ــ(األرض ال ــوايل )أ) (٤ (٨٥ و) ٦ (٤٩ن ااملادت ــى الت ــا  )، عل ، ونظــام روم

قيـــام الـــسلطة القائمـــة يـــنص علـــى أن األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة الـــذي 
، إىل األراضـي الـيت   باشـر أو غـري مباشـر   يني، علـى حنـو م  باالحتالل بنقـل سـكاهنا املـدن    
وإضـافة إىل ذلـك، متثـل       ). ‘٨’) ب (٢ الفقـرة    ٨املـادة   (حتتلها، يشكّل جرمية حـرب      

هــذه التــدابري غــري القانونيــة انتــهاكات شــنيعة لقــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن  
 الدوليـة   فتوى حمكمة العدل  ب املستوطنات وتفكيكها، وازدراًء سافرا      وقفالداعية إىل   

ــه /متــوز ٩املؤرخــة  ــزام إســرائيل  ٢٠٠٤يولي ــهاكا اللت ــوارد يف وانت  خريطــة الطريــق ال
بتجميد مجيع األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلـك مـا يـسمى بـالنمو الطبيعـي، وتفكيـك                  

  .املتقدمة  االستيطانيةواقعامل
 وحىت خالل عملية السالم، مل تتوقف إسرائيل قـط عـن محلتـها االسـتيطانية     ”    

 مرة على األقل يف هـذه الفتـرة منـذ مـؤمتر أنـابوليس، وتتواصـل إىل        ١٧اليت تضاعفت   
 مصادرهتا لـألرض الفلـسطينية؛ وبنـاء        ماضية يف فالسلطة القائمة باالحتالل    . هذا اليوم 

االسـتيطانية،  املتقدمـة واهلياكـل األساسـية       االسـتيطانية   واقـع   وتوسيع املـستوطنات، وامل   
اللتفافيـة وبنـاء املنـشآت واملنـاطق العـسكرية؛ ونقـل مزيـد مـن          يف ذلك مد الطرق ا     مبا

عــن اخلــط منحرفــا املــستوطنني اإلســرائيليني إىل األرض احملتلــة؛ وتــشييد اجلــدار آالف 
 لتحـصني املـستوطنات والتقـدم يف عمليـة ضـمها حبكـم الواقـع؛                ١٩٦٧األخضر لعـام    

ة املئــات مــن مراكــز  وفــرض نظــام التــصاريح العنــصري، والقيــود علــى اإلقامــة وإقامــ  
التفتيش؛ وهـدم املـساكن الفلـسطينية؛ والقيـام بعمليـات احلفـر، والـيت ُتكثّـف مجيعهـا                   

وتزامنـا مـع ذلـك، يواصـل مـستوطنون       .بوجه خاص يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا   
ــون،    ــسلحون ومتطرف ــال    حتــت إســرائيليون م ــوات االحــتالل، ارتكــاب أعم ــة ق محاي

ــدنيني  ــق املـ ــة يف حـ ــويفهم،  إرهابيـ ــضايقتهم وختـ ــسطينيني ومـ ــم  و الفلـ ــدمري الغاشـ التـ
  .للممتلكات والبساتني الفلسطينية
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هــذه التــدابري االســتعمارية االســتيطانية غــري     كانــت وعلــى أرض الواقــع،  ”    
 فـصل   أدىفقـد    .يف مجيع منـاحي احليـاة الفلـسطينية       ذات ضرر بالغ وأثرت     املشروعة  

وتقـسيمها إىل كانتونـات، مبـا يف ذلـك عـزل            التجمعات الـسكانية الفلـسطينية وعزهلـا        
القدس الشرقية عزال كامال، من خالل بناء املستوطنات وتشييد اجلدار وإقامـة مراكـز      

أدى ذلـك   إال حبالة من الفصل العنصري،      هذه التدابري اليت ال ميكن تشبيهها       تفتيش،  ال
ــه  ــسطينيني و  إىلكلــ ــدنيني الفلــ ــشريد آالف املــ ــشار إىل تــ ــي  انتــ ــصادية االاملآســ قتــ

ــة ــك،  . واالجتماعيـ ــافة إىل ذلـ ــد وباإلضـ ــّوفقـ ــبري  ىل إض تقـ ــد كـ ــق األرض حـ تالصـ
ــة وســالمتها ووحــدهتا،    ــسطينية احملتل ــالفل ــشك مم  خطــري احتمــاالت  لا أصــبح يهــدد ب

  .حلل القائم على وجود دولتنيالتوصل عمليا إىل ا
سالم، أثر االسـتعمار اإلسـرائيلي، فيمـا يتعلـق بعمليـة الـ            ، فقد كان    ومن مثة ”    

بلـوغ تـسوية    الـيت حتـول دون      مـا زال يـشكل العقبـة الرئيـسية          ذلك أنـه    ضرر بالغ،    ذا
الـسعي  عمليـة     ُتقـّوض   األعمال اإلسـرائيلية غـري املـشروعة واالسـتفزازية         هذهف. سلمية

ــالــسالم، وإىل حتقيــق  ــة ككــل تسّمم األجــواء بــني اجلــانبني و ت ويف هــذا . فــسد العملي
إىل أن مــسألة املــستوطنات ليــست فحــسب إحــدى  الــصدد، مــن الــضروري اإلشــارة 

مسائل الوضع النهائي يف عملية السالم، بل هي أيضاً مرتبطة ارتباطـا وثيقـا وجوهريـاً             
  .ا القدس واحلدود واملياه واألمنجبميع مسائل الوضع النهائي األخرى تقريباً، مبا فيه

ع هـدف عمليـة   ويف واقع األمر، فـإن االحـتالل اإلسـرائيلي يتنـاقض متامـا مـ       ”    
 املتمثـل يف حتقيـق احلـل القـائم علـى وجـود دولـتني، دولـة فلـسطني مـستقلة                      - السالم

 - ١٩٦٧تعيش جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مع إسرائيل وعلى أسـاس حـدود عـام                 
ومـن مثـة جنـدد التأكيـد     . ومع مبدأ األرض مقابل السالم الذي تقوم عليه هذه العمليـة       

يكـون عـدمي الفائـدة وغـري        سـوف   حتت هـذه الظـروف،      استئناف املفاوضات   أن  على  
. أهـدافها قـط   لـن حتقـق     هـذه العمليـة     ن  أعلى   يف اآلراء    ا دولي امقبول، وأن هناك اتفاق   

ما فتئت القيادة الفلسطينية تبـدي حـسن نيتـها يف التفـاوض لكـن ال ميكنـها مواصـلة                    ف
الوحـدة اإلقليميـة   هذه العملية بينما تواصل إسرائيل نـسف  يف بصورة عمياء   املشاركة  

  . ومقومات بقائها وآفاق قيامهايف املستقبللدولة فلسطني املستقلة 
وعلــى اجملتمــع الــدويل أن يتحــرك بــسرعة اســتجابة هلــذا التوافــق الــدويل يف   ”    

اآلراء فيمــا يتعلــق باحلــل القــائم علــى وجــود دولــتني للــصراع اإلســرائيلي الفلــسطيين، 
احلـل القـائم علـى     إلنقـاذ ، بغيـة  ٦٣/٢٩ القـرار  هيـنص عليـ  يف ذلـك التوافـق الـذي       مبا

فلــم تعــُد التــصرحيات . وجــود الــدولتني وآفــاق حتقيــق الــسالم واالســتقرار يف منطقتنــا



A/64/351
S/2009/464

 

22 09-51506 
 

ــة   أو ــة املوجهــة إىل إســرائيل كافي  ولــن يــؤدي مزيــد مــن االسترضــاء   النــداءات املعتدل
حتالل، بـالكف   وجيب إلزام إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاال         . إىل استفحال املشكلة   إال

فورا عن مجيع األنـشطة االسـتيطانية ومـا يتعلـق هبـا مـن أنـشطة اسـتعمارية يف األرض                     
ــشرقية، وا    ــا فيهــا القــدس ال ــة مب ــسطينية احملتل ــاء بالفل ا املنــصوص عليهــا يف  التزاماهتــلوف

وملواجهـة  .  خريطة الطريـق   مبقتضىالقانون الدويل يف هذا الصدد، فضال عن التزاماهتا         
جملـس األمـن واجملموعـة      يف ذلـك    ي املستمر، يتعني على اجملتمع الدويل، مبـا         هذا التحد 

ــة مبــا يف ذلــك     ــة، اختــاذ إجــراءات حقيقي ــدابريالرباعي ــة وملموســة لوضــع حــد   ت  عملي
  .للممارسات اإلسرائيلية العدائية وغري القانونية

 صـاحلة، شـأهنا يف ذلـك        ٦٣/٢٩وبناء على ذلك، ما زالـت أحكـام القـرار           ”    
تشكل املبـادئ القانونيـة     كما  قرارات األمم املتحدة ذات الصلة بقضية فلسطني،        شأن  

والسياسية الواردة فيها، دعائم لعمليـة الـسالم وأسـس حـل هـذا الـصراع الـذي طـال                     
باملفاوضـات والتغلـب علـى العقبـات        للمـضي قـدما     وتقتضي هتيئة البيئـة املواتيـة        .أمده
الـضوابط  دم صـوب تـسوية سـلمية، التقيـد هبـذه      إحراز التقـ أعاقت مرارا وتكرارا  اليت  

  .واملبادئ واحترامها احتراما كامال والوفاء مبا يترتب عليها من التزامات وتعهدات
ويظــل دعــم اجملتمــع الــدويل هلــذا املــسعى أمــرا حامســا، ومــا زالــت فلــسطني   ”    

لـة  تتلقى التـشجيع مـن الـدعم الكـبري املقـدم إليهـا يف هـذا الـصدد، كمـا يتـضح، يف مج                
كمـا يـتعني علـى اجلمعيـة العامـة أن           . ٦٣/٢٩أمور، من خالل التصويت علـى القـرار         

ما زال لـدينا  و. تواصل نضاهلا لتشجيع تسوية سلمية لقضية فلسطني من مجيع جوانبها       
ميكـن أن تـسهم   املتضافرة واملنـسقة الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل          اجلهود  اعتقاد راسخ أن    

 ومتكــني ١٩٧٦، يف إهنــاء االحــتالل اإلســرائيلي لعــام علــى حنــو ملمــوسوستــسهم بــل 
الشعب الفلـسطيين مـن ممارسـة حقوقـه غـري القابلـة للتـصرف داخـل دولتـه الفلـسطينية                     
املستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو مـا ُيعـد أمـرا أساسـيا لتـسوية عادلـة ودائمـة                   

  .يلي برمتهلي الفلسطيين والصراع العريب اإلسرائيوشاملة للصراع اإلسرائ
م تـستند إىل     التـزام القيـادة الفلـسطينية بعمليـة سـال          تؤكد جمـددا  ويف اخلتام،   ”    

ــن    ــس األمــــ ــرارات جملــــ ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧ و) ١٩٧٣ (٣٣٨ و) ١٩٦٧ (٢٤٢قــــ
، ومرجعيـــات مدريـــد مبـــا يف ذلـــك مبـــدأ      )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و

ومن مثة جنـدد دعوتنـا   . قاألرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية وخريطة الطري      
لتحقيـق الـسالم   يستغل اإلمكانـات الـضئيلة الـيت ال تـزال قائمـة      إىل اجملتمع الدويل بأن    

ــة اجلانــب       ــة واألحادي ــسمح بتالشــيها نتيجــة لألعمــال اإلســرائيلية غــري القانوني وأال ي
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الـصمود الـدائم للـشعب الفلـسطيين،        تؤكد من جديـد     وباإلضافة إىل ذلك،    . واملدمرة
 يف  وقـه غـري القابلـة للتـصرف       إعمـال حق  الرغم مـن التحـديات اهلائلـة، مـن أجـل            على  

ــة املطــاف  ــة      هناي ــه الوطني ــوغ طموحات ــودة، وبل ــر املــصري والع ــه يف تقري ــا حق ــا فيه ، مب
  .“ورخاء يف وطنه يف وئام مع جريانهاملشروعة يف العيش يف سالم وحرية 

  
  مالحظات  - ثانيا  

رير، أكدت التطورات واألحداث الدبلوماسـية علـى أرض         خالل الفترة املشمولة بالتق     - ٥
الـــسنة املاضـــية توقفـــت يف فقـــد  .تـــسوية ســـلمية لقـــضية فلـــسطنيالتوصـــل إىل الواقـــع أمهيـــة 

 يف إطـار عمليـة أنـابوليس، وانـدلع صـراع مـدمر يف               ني والفلـسطيني  نياإلسرائيليبني  املفاوضات  
ي بـالرغم مـن اجلهـود املبذولـة الراميـة           داخلالـ نقـسام    دائـرة اال   تاتسعغزة وجنوب إسرائيل، و   

انتخابـــات بعـــد تـــشكيل احلكومـــة اإلســـرائيلية اجلديـــدة مت إىل حتقيـــق الوحـــدة الفلـــسطينية، و
ويف األشهر األخرية، جدد اجملتمـع الـدويل جهـوده الراميـة إىل حتقيـق رؤيـة دولـتني                   . الكنيست

  .عيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمنت
عملية توغـل عـسكري يف قطـاع    بإسرائيل قامت ، ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ويف    - ٦

 وبعـد هـدوء نـسيب     .  تدمري نفق ادعت أنه ُيـستخدم الختطـاف اجلنـود اإلسـرائيليني            هبدفغزة  
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٣٠  و ٤ بـني     الفترة ما  ، أطلق مقاتلون فلسطينيون، يف    دام بضعة أشهر  

عـرب عـن إدانـيت      ين أ إو.  علـى إسـرائيل     قذيفـة هـاون يف وقـت الحـق         ١٥٣  صاروخا و  ١٣٨
غـري مقبولـة بتاتـا      هنـا   ألالشديدة هلذه اهلجمـات بالـصواريخ الـيت يـشنها املقـاتلون الفلـسطينيون               

مجيع األطراف إىل االحترام الكامل للتهدئة الـيت أُبرمـت بـني إسـرائيل ومحـاس بوسـاطة                 وأدعو
  .٢٠٠٨يونيه /مصرية يف حزيران

يخ من غزة إىل جنوب إسـرائيل والقـصف اجلـوي اإلسـرائيلي             وتسارع إطالق الصوار    - ٧
، تصاعدت حـدة العنـف      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف   .ديسمرب/خالل كانون األول  

، والـيت   “الرصـاص املـسكوب   ”مع بدء العملية العسكرية اإلسـرائيلية الـيت أُطلـق عليهـا عمليـة               
وعلـى  .  علـى غـزة    منـسقة مكثفة و جوية  قامت خالهلا القوات اجلوية اإلسرائيلية بشن ضربات        

ديـسمرب ودعـا فيـه      / كانون األول  ٢٨الرغم من البيان الصحفي الذي أصدره جملس األمن يوم          
 ابالقنابـل عـدد   بـشدة   إسـرائيل يف األيـام التاليـة        قـصفت   اجلانبني إىل وقف مجيع أعمال العنف،       

صــواريخ علــى جنــوب   مــن املنــشآت العــسكرية واملدنيــة يف غــزة بينمــا أطلقــت محــاس   اكــبري
ت اتـصاالت ثنائيـة مـع زعمـاء مـن       يـ ل تلـك الفتـرة، أجر     اوطـو . إسرائيل بشكل مستمر تقريبـا    

  .عودة إىل التهدئة وجتنب املزيد من التصعيد وإراقة الدماءالاملنطقة للحث على 
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ديــسمرب، قــدمُت إحاطــة إىل جملــس األمــن أعربــت فيهــا عــن    / كــانون األول٣١ويف   - ٨
ان املــدنيني يف غــزة يف فــخ الالمــسؤولية املتجليــة يف اهلجمــات العــشوائية  أســفي لوقــوع الــسك

 الــذي اتــسمت بــه العمليــة العــسكرية اإلســرائيلية املفــرطبالــصواريخ الــيت شــنتها محــاس والــرد 
وأكدُت أيضا على أن احليـاة يف جنـوب إسـرائيل قـد أصـبحت صـعبة للغايـة حيـث                       .املتواصلة

ودعـوت مجيـع األطـراف     .الصواريخضربات  من تعرضهم ليعيش اإلسرائيليون يف خوف دائم   
  .إىل االحترام التام للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 عنــدما شــن جــيش الــدفاع ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٣حــدة الــصراع يف ازدادت و  - ٩
اليــة باشــتداد ضــراوة ومتيــزت األســابيع املو اإلســرائيلي هجومــا بريــا عــسكريا كــبريا علــى غــزة

باهلياكـل  االقتتال وسقوط عدد كبري من الـضحايا يف صـفوف املـدنيني وإحلـاق أضـرار فادحـة                    
  .غزةاألساسية يف 

الـذي  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠، اعتمد جملس األمن القرار      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨ويف    - ١٠
ر وإىل تقـدمي املـساعدة      دعا فيه إىل وقف تام للعنف وإىل الوقف الفـوري والـدائم إلطـالق النـا               

اإلنسانية دون عراقيل، وإىل إعادة فتح املعابر بـصفة مـستمرة، وبـذل اجلهـود ملنـع االجتـار غـري                  
  .املشروع باألسلحة والذخرية يف غزة

مشلـت زيـارة    طويلـة املـدة     ، اضـطلعُت مبهمـة      )٢٠٠٩ (١٨٦٠وعقب اعتمـاد القـرار        - ١١
وقـف احلـرب وأنـه يـتعني     اليت مفادها أنه مـن الـضروري   الرسالة إلبالغ مثانية بلدان يف املنطقة   

وعقـدت اجتماعـات مـع زعمـاء كـل مـن األردن              .احترام وتنفيذ هذا القـرار علـى حنـو كامـل          
واجلمهورية العربية السورية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وتركيا ولبنان ومصر، وبعـد انتـهاء             

طــوال هــذه ســعيت و .نــوب إســرائيل، زرت غــزة وج مباشــرةالعمليــات العــسكرية الرئيــسية 
ما تأمـل   املهمة، إىل حتقيق أقصى قدر من التنسيق للجهود الدبلوماسية إلهناء األزمة، وتوضيح             

  ).٢٠٠٩ (١٨٦٠القرار يف حتقيقه، حسبما ورد يف األمم املتحدة 
كــل مــن ينــاير بــإعالن / كــانون الثــاين١٨وانتــهت العمليــات العــسكرية الرئيــسية يف    - ١٢

ينـاير،  /ومنـذ كـانون الثـاين    .جانـب واحـد  وقف إطالق النار مـن   لة اإلسرائيلية ومحاس    احلكوم
وهـو  غـري أن اجلـانبني واصـال إطـالق النـار بـصورة متفرقـة،                حدة العنف بـشكل كـبري؛       خفت  

تـرجم وقـف إطـالق النـار     أن ُيمبكـان  وأعتقد أن مـن األمهيـة       .يؤكد هشاشة املوقف عموما    ما
  ).٢٠٠٩ (١٨٦٠تستند إىل إطار القرار تيبات دائمة هذا إىل تر

ــاة ومــشاق       - ١٣ ــة أســابيع إىل معان ــصراع يف غــزة الــذي دام ثالث علــى نطــاق  وقــد أدى ال
 قتيـل   ١ ٣٠٠فعلى الرغم من تفاوت األرقام من خمتلف املصادر، خلّـف الـصراع حنـو               . واسع

 مــــن  جــــريح٥٣٠ قتــــيال وأكثــــر مــــن ١٤  جــــريح يف صــــفوف الفلــــسطينيني و٥ ٣٠٠ و
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ــرائيلينياإل ــسائر يف األرواح، وال  . ســ ــن اخلــ ــبرية مــ ــسبة كــ ــفوف   وكانــــت نــ ــيما يف صــ ســ
لوقــوع خــسائر يف األرواح بــني  العميــق وإين أعــرب عــن أســفي  . الفلــسطينيني، مــن املــدنيني 
  .املدنيني خالل هذا الصراع

 وأدت حدة الصراع وما خلّفه من دمار إىل تفاقم األزمة اإلنسانية القائمة يف غـزة إىل                 - ١٤
الة األمن الغذائي، والـصحة البدنيـة والعقليـة، والوصـول           حالحظ تدهور يف     يُ حيثحد كبري،   

وخــالل فتــرة الــصراع، ُوضــعت  .إىل اخلــدمات األساســية وأســباب املعيــشة االقتــصادية كلــها 
ترتيبــات عمليــة بــني وكــاالت األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلنــسانية وإســرائيل إليــصال بعــض     

ر قـاري ت انتـهاء األعمـال العدائيـة، ذكـرت          وبعـد . للـسكان املـدنيني احملاصـرين     إمدادات اإلغاثـة    
مــرتل ومركــزين للرعايــة الــصحية قــد ُدمــرت وأن    ٣ ٧٠٠لوكــاالت األمــم املتحــدة أن حنــو  

 مركـزا   ٤١  مستـشفى و   ١٥ مـرتل و   ٤٨ ٧٠٠تة قد أُحلقت مبا عدده      وأضرارا بدرجات متفا  
  . مدرسة٢٧٣ للرعاية الصحية، و

ــذي ُعقــد يف     و  - ١٥  يف شــرم ٢٠٠٩مــارس / آذار٢حــضرُت مــؤمتر إعــادة إعمــار غــزة ال
الــشيخ، والــذي قــدمت خاللــه الــسلطة الفلــسطينية اخلطــة الفلــسطينية لإلنعــاش املبكــر وإعــادة  

وحىت وقت كتابـة    .  دوالر باليني ٤,٥وأسفر املؤمتر عن تعهدات مالية بلغت قيمتها        . اإلعمار
ويعـزى ذلـك    أرض الواقع إال نسبة مئوية قليلة من هـذه األمـوال،            هذا التقرير، مل يتحقق على      

اد الالزمـة إلعـادة      املـو  إدخـال شـواغل اجلهـات املاحنـة إزاء القـدرة علـى            إىل  على األقـل جزئيـا      
  .غزةإىل عمار اإل
حنات البضائع الداخلة إىل غزة منذ الفتـرة الـيت سـبقت مباشـرة              وقد ازدادت أعداد ش     - ١٦

، فـإن الـواردات مـن البـضائع مـا تـزال أقـل مـن                ومع ذلك  .سكوب وخالهلا عملية الرصاص امل  
ة والتبـادل التجـاري العـاديني قبـل         ارالـيت جـرى تـداوهلا يف إطـار التجـ          حجم الـواردات    ُخمس  

مـن الـواردات    اجلزء األعظم   قتصر  يواليوم،  . ٢٠٠٧مايو  /فرض نظام اإلغالق الشامل يف أيار     
ازم الـصرف الـصحي، مـع اسـتمرار تقييـد دخـول القليـل مـن                 إىل غزة على املـواد الغذائيـة ولـو        

  .البضائع األخرى أو حظر دخوهلا، مبا يف ذلك املواد املتعلقة باإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار
متشيا مع القـرار  و.  احلالة غري مقبولة  تظلعلى الصراع،   تقريبا  وبعد مرور سبعة أشهر       - ١٧

، والبيانــات ٢٠٠٥نــوفمرب / املــربم يف تــشرين الثــاين، واتفــاق التنقــل والعبــور)٢٠٠٩ (١٨٦٠
إىل إعادة فتح مجيع املعـابر يف       وتكرارا  مرارا  دعوت   فإينالعامة الصادرة عن اجملموعة الرباعية،      

  .غزة ووضع آليات ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة إىل غزة
 مقترحـا لبـدء تـوفري       وباإلضافة إىل ذلك، عرضت األمم املتحدة على حكومة إسرائيل          - ١٨

 مليون دوالر لإلنعاش املبكـر وإعـادة اإلعمـار، وذلـك بالعمـل علـى إمتـام          ٧٧ بقيمةدفعة أوىل   



A/64/351
S/2009/464

 

26 09-51506 
 

ما ُعلق سـابقا مـن مـشاريع األمـم املتحـدة لبنـاء املـساكن واملـدارس واملـستوصفات يف خمتلـف                       
ياهتــا عملعلــى وكــاالت األمــم املتحــدة   ســتعتمد  هــذه املــشاريع،  تنفيــذعنــد و .أحنــاء غــزة 

وآمـل  . ةجمـ الربعمليـة   الرتاهـة يف مـن أجـل كفالـة     وضمان النوعية   الرصد والتحقق   يتعلق ب  فيما
  .أتلقى ردا إجيابيا على هذا املقترح املعقولأن 
زة، دعــوت مجيــع املقــاتلني إىل احتــرام حرمــة أمــاكن عمــل غــومنــذ بدايــة الــصراع يف   - ١٩

الل فترة الصراع، تضرر بسببها موظفـو األمـم    من احلوادث خعددوقع  هإال أن. األمم املتحدة 
جملس للتحقيـق الـداخلي     قمت بإنشاء   وردا على ذلك،     .املتحدة، أو أماكن عملها أو عملياهتا     

  .وحيقق فيهااستعراض تسعة من هذه احلوادث ليتوىل 
وقــد خلــص اجمللــس، يف . يــر اجمللــس مــوجزا لتقر، أصــدرُت٢٠٠٩مــايو / أيــار٤ويف   - ٢٠

 أن ما وقـع فيهـا مـن مـوت وإصـابات وأضـرار قـد تـسببت فيـه قـوات الـدفاع                         سبعة حوادث، 
ويف أحــد . اإلســرائيلية، الــيت اســتخدمت ذخــائر قُــصفت مــن اجلــو أو أطلقــت مــن األرض        

احلــوادث، انتــهى التقريــر إىل أن الــضرر الــذي أصــاب املرفــق التــابع لربنــامج األغذيــة العــاملي     
ألرجـح، ومل يـتمكن اجمللـس يف حـادث آخـر مـن              تسبب فيه فصيل فلسطيين، هو محاس على ا       

وقدم اجمللس أيضا عددا من التوصـيات، تـشمل متابعـة املطالبـات             . التوصل إىل أي استنتاجات   
حتــسني آليــات التنــسيق بــني األمــم املتحــدة زيــادة عــن األضــرار الــيت حلقــت بــاألمم املتحــدة، و

وإين . مـم املتحـدة ومبانيهـا     وحكومة إسرائيل للمساعدة على ضمان سـالمة وأمـن مـوظفي األ           
  .أتابع بشكل نشط تنفيذ هذه التوصيات

 الـيت  بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الـصراع يف غـزة       ودعمُت بصورة كاملة      - ٢١
، S-9/1 (2009)يرأســها القاضــي ريتــشارد غولدســتون، تنفيــذا لقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان   

ع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين جتريــه مــن حتقيــق واســع النطــاق يف مجيــ  ومــا
 / كـانون األول   ٢٧اليت وقعت قبل العمليات العسكرية اليت شـهدهتا غـزة بـني             املزعومة  الدويل  

وإين أتطلـع   . ، وأثناء هذه العمليـات وبعـدها      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و   ٢٠٠٨ديسمرب  
  .إىل تلقي تقرير بعثة تقصي احلقائق

الراميــة إىل ضــمان اإلفــراج عــن العريــف  املتواصــلة أيــضا جهــود الوســاطة وإين أدعــم   - ٢٢
.  سـجني فلـسطيين مـودعني يف سـجون إسـرائيل         ١١ ٠٠٠اإلسرائيلي جلعاد شليط مقابل حنو      

جلنــة الــصليب  مل تــتمكن ثــالث ســنوات علــى أســر العريــف شــليط، بعــد ُمــضيويؤســفين أنــه 
  .تصال بهاالمن األمحر الدولية وال أي هيئة دولية أخرى 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقـدت مـصر سـت جـوالت مـن حمادثـات املـصاحلة                    - ٢٣
ــسطينية األخــرى    ــتح ومحــاس واجلماعــات الفل ــات مل حتقــق   وممــا ي. بــني ف ــه أن احملادث ؤســف ل
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وإين أواصـل دعـم جهـود مـصر بـشكل كامـل بـشأن هـذه املـسألة احليويـة،                     . تقدما حمدودا  إال
 التوصـل علـى وجـه الـسرعة إىل اتفـاق يوحـدها جمـددا يف إطـار الـسلطة             وأحث الفصائل علـى   

وكما دعت إليه اللجنـة     ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠الفلسطينية املشروعة، كما ُدعي إىل ذلك يف القرار         
واألمـم املتحـدة مـستعدة للتفاعـل مـع حكومـة منـضوية حتـت                . الرباعية وجامعة الدول العربيـة    

  .ضمن هذا اإلطارسلطة الرئيس عباس توحد غزة والضفة 
وكان من اإلجنازات الرئيسية خالل الفترة املشمولة بالتقرير اسـتهالل الـتمكني الـذايت              - ٢٤

الفلــسطيين الــذي حــدث يف الــضفة الغربيــة حتــت قيــادة الــرئيس عبــاس ورئــيس الــوزراء فيــاض 
ــة، وقطــاع األمــن     ــة، وختطــيط التنمي  وهــذا. وتــضمن إجــراء إصــالحات هامــة يف اإلدارة املالي

.  السلطة الفلـسطينية هاالزخم اإلجيايب جيب أال يتهدده اخلطر من جراء األزمة املالية اليت تواجه          
، أفـاد الـرئيس   ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٨فعندما اجتمعت جلنة االتصال املخصصة يف أوسلو يف        

 أزمة ميزانية حرجة، وال تزال تواجه صعوبة كبرية يف دفـع          تواجه  فياض أن السلطة الفلسطينية     
املرتبات الشهرية، مما يؤثر تأثريا خطريا على عمليات التخطيط اليت تقـوم هبـا ويقـوض برنـامج                  

  .اإلصالح الذي تتوخاه
، أفــاد صــندوق النقــد الــدويل أن عجــز امليزانيــة اجلــاري الــذي ٢٠٠٩يوليــه /ويف متــوز  - ٢٥

ىل يـــون دوالر وأن هنـــاك حاجـــة إ  بل ١,٦و  يبلـــغ حنـــ ٢٠٠٩تعـــاين منـــه الـــسلطة يف عـــام    
وإين أرحـب بـالغ الترحيـب       . مليون دوالر من التمويل اخلارجي للفترة املتبقية من السنة         ٩٠٠

ــار املــاحنني مــن أجــل دعــم الــسلطة الفلــسطينية،      بتحــويالت األمــوال الــيت أجراهــا مــؤخرا كب
  .وأناشد سائر املاحنني أن يفوا على وجه العجلة بتعهداهتم بدعم امليزانية

رائيلي املتمثـل يف إجيـاد عقبـات ماديـة أمـام التنقـل يف الـضفة الغربيـة                   وظل النظام اإلسـ     - ٢٦
معقدة على الفلـسطينيني فيمـا خيـص التـصريح بالتنقـل، مبـا يف ذلـك يف القـدس                    شروط  وفرض  

غـري أنـين أرحـب بالتـدابري        . الشرقية وما حوهلا، شديد الوطـأة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             
ئيلية مــؤخرا لتخفيــف القيــود املفروضــة علــى التنقــل بــالقرب مــن الــيت اختــذهتا احلكومــة اإلســرا

إذا تواصـلت   فمن شـأن هـذه اخلطـوات اإلسـرائيلية اإلجيابيـة،            . نابلس وأرحيا وقلقيليه ورام اهللا    
. نطاقها، أن يكون هلا تأثري كبري علـى حريـة حركـة الفلـسطينيني وتنميتـهم االقتـصادية                 واتسع  

 حاجزا أمـام التنقـل يف الـضفة الغربيـة،           ٦١٣ال هناك   ، كان ال يز   ٢٠٠٩أغسطس  /وحىت آب 
ويفيــد صــندوق النقــد الــدويل أن .  نقــاط تفتــيش مــزودة حبراســة دائمــة ي حــاجزا هــ٦٨ منــها

معــدل النمــو احلقيقــي للنــاتج احمللــي اإلمجــايل يف الــضفة الغربيــة ميكــن أن يــصل، إن اســتمرت   
ومن شـأن هـذا األمـر أن ميثـل أول      . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧إسرائيل يف ختفيف قيودها، إىل      

  .٢٠٠٦حتسن ملموس يسجل يف مستويات املعيشة بالضفة الغربية منذ عام 
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دعــم اســتمرار وإين أقــدر عمــل ممثــل اللجنــة الرباعيــة تــوين بلــري وجهــوده الراميــة إىل     - ٢٧
 مـن أجـل     التنمية االقتصادية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وأشجع األطراف على العمـل معـه            

  .أرض الواقعحتّول على حتقيق 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت السلطة الفلسطينية قطـع أشـواط حقيقيـة يف                - ٢٨

. تنفيذ خطتها األمنية مبساعدة دولية كـبرية، وخاصـة مـن جانـب الواليـات املتحـدة األمريكيـة              
 أجــل حتــسني فــرض  وإين أحــث الــسلطة الفلــسطينية علــى مواصــلة بــذل قــصارى اجلهــد مــن   

. القانون والنظام ومكافحة التطرف املقترن بـالعنف، وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب خريطـة الطريـق                
ــى أن تواصــل          ــسطينية، عل ــن الفل ــوات األم ــدرات ق ــد ق ــا أشــجع إســرائيل، يف ضــوء تزاي كم
التخفيف من القيود املفروضة على التنقل، وكذلك على احلد من عمليات التفتيش واالعتقـال              

  . الضفة الغربيةيف
وُتتخـذ  . ويف غزة، بسطت محاس سيطرهتا بقوة األمر الواقع على املؤسسات واجملتمـع             - ٢٩

اإلجراءات الرامية إىل فرض النظام الداخلي، ومنـها املواجهـة العنيفـة الـيت وقعـت مـع اجلماعـة                    
. ، خـــارج إطـــار قـــانوين شـــرعي٢٠٠٩أغـــسطس / آب١٤الراديكاليـــة جنـــد أنـــصار اهللا يف 

ــة بقـــوة األمـــر الواقـــع ملـــساءلة تـــذكر إزاء الـــسكان بـــشأن هـــذه     وال ختـــضع الـــسلطة القائمـ
ــرغم مــن بعــض     حافظــت ويف األشــهر األخــرية،  . اإلجــراءات ــى ال محــاس إىل حــد كــبري، عل

. حالة مـن التهدئـة حيـال إسـرائيل، ومـن احليـوي التأسـيس علـى ذلـك                  على  احلوادث املتفرقة،   
ــة يف إطــار    واملــستقبل املــستدام الوحيــد لغــزة   هــو أن يتوحــد القطــاع جمــددا مــع الــضفة الغربي
وتتحمل محاس يف هذا الصدد مسؤوليات رئيـسية مل يـتم           . مشروعية فلسطينية وإقليمية ودولية   

بعــد، وإين أواصــل دعــويت إىل قيــادة محــاس بــأن تــرد بــشكل إجيــايب علــى دعــوات  االلتــزام هبــا 
  . اجملتمع الدويل امللحة

 /آذار ٣١ففـي   . انتقال سياسي يف إسرائيل   رة املشمولة بالتقرير فترة     الفتأيضا  كانت  و  - ٣٠
 باشرت حكومة ائتالفية بقيادة الليكـود يرأسـها رئـيس الـوزراء نتنيـاهو مهامهـا                 ٢٠٠٩مارس  

وقــد رحبــُت بتــشكيل  . فربايــر/ شــباط١١يف أعقــاب االنتخابــات اإلســرائيلية الــيت جــرت يف   
 عن تطلعي ألن تتمسك بااللتزامات اإلسـرائيلية الـسابقة          احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة وأعربت   

  .فيما خيص عملية السالم
ــران١٤ويف   - ٣١ ــه / حزي ــا إن      ٢٠٠٩يوني ــال فيه ــة ق ــاهو كلم ــوزراء نتني ــيس ال ــى رئ ، ألق

احلكومــة اإلســرائيلية ســوف تقبــل بدولــة فلــسطينية، لكــن بعــدة شــروط هامــة تتعلــق بقــضايا    
ــهائي  ــراءا . الوضــع الن ــتعداد حقيقــي      بيــد أن اإلج ــى األرض، مقترنــة باس ــتتخذ عل ت الــيت س
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للتفــاوض حــول كــل املــسائل األساســية علــى أســاس االلتزامــات القائمــة، هــي الــيت ســتكون     
  .االختبار احلقيقي اللتزام إسرائيل حبل الدولتني

ويف هذه الصدد، يساورين القلق إزاء عدم وفاء احلكومة اإلسرائيلية اجلديـدة بـااللتزام                - ٣٢
ذي تنيطه هبا خريطـة الطريـق بتجميـد كـل بنـاء للمـستوطنات، مبـا يف ذلـك النمـو الطبيعـي،                        ال

وأالحظ أن منظمـة    . ٢٠٠١مارس  /باإلضافة إىل تفكيك املراكز املتقدمة اليت أنشئت منذ آذار        
، بنــاء ٢٠٠٩نــصف األول مــن عــام   الــسالم اآلن اإلســرائيلية قــد أفــادت بأنــه جــرى، يف ال     

قدمــة ومناطقهــا الــصناعية،  مــستوطنات الــضفة الغربيــة ومراكزهــا املتمنــشأة جديــدة يف ٥٩٦
  .‘‘احلقيقية’’تنفذ أي عمليات إجالء من املراكز األمامية  وأنه مل
مـصدر   اإلجراءات اإلسرائيلية املساندة للمستوطنني يف قلـب القـدس الـشرقية             تشكلو  - ٣٣

، أخرجـت   ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢ومنـذ فتـرة قريبـة، وبالتحديـد يف يـوم            . قلق بوجـه خـاص    
 فـردا، مـن ديارهـا يف حـي شـيخ            ٥٣قوات األمن اإلسرائيلية بالقوة تسع أسر فلسطينية، تضم         

وُسلمت املمتلكات، حتت محاية قوات األمـن اإلسـرائيلية، إىل منظمـة            . جراح بالقدس الشرقية  
يـة ال ميكنـها أن      وأكرر هنا موقف اللجنة الرباعية املتمثل يف أن اإلجـراءات االنفراد          . استيطانية

  .تقرر أمرا ال حتسمه إال املفاوضات، وأن اجملتمع الدويل لن يعترف هبذه اإلجراءات
، قامــت الـــسلطات اإلســرائيلية، بعــد وقـــف    ٢٠٠٨أكتــوبر  / تــشرين األول ٢٩ويف   - ٣٤

عمليات اهلـدم ملـدة مخـسة أشـهر، وهـو أمـر كـان ممثـل اللجنـة الرباعيـة تـوين بلـري قـد جنـح يف                           
ــاء يف القــدس     التوصــل إل ــه، باســتئناف عمليــات هــدم املنــازل غــري احلاصــلة علــى تــصاريح بن ي

وأكــرر تأكيــد دعـويت إلســرائيل أن حتتــرم القــانون  . الـشرقية واملنطقــة جــيم مــن الـضفة الغربيــة  
الدويل والتزاماهتا مبوجب خريطة الطريق، وأن توقف أعماهلـا االسـتفزازية، مثـل أعمـال اهلـدم                  

  .مور إىل ما كانت عليهوالطرد، وأن تعيد األ
، ينحـرف   ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٩لفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف        وخالفا ل   - ٣٥

 خمترقـا األراضـي الفلـسطينية احملتلـة     ١٩٦٧اجلدار العازل بشكل كبري عن اخلط األخـضر لعـام         
ىل اخلـدمات    وصول الفلـسطينيني إىل القـدس الـشرقية، وإ         عوقوهو ما زال ي   . يف الضفة الغربية  

 ١٠/١٧-ووفقـا ألحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة دإط           .االجتماعية الرئيـسية واألراضـي الزراعيـة      
 تقريـرا مرحليـا     ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٩، قـدمُت يف     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  

. ســجل األمــم املتحــدة لألضــرار الناشــئة عــن تــشييد اجلــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة عــن 
 منوذج مـن    ١ ١٠٠ وقت كتابة هذه الوثيقة، كان سجل األضرار قد مجع ما يزيد على              وحىت

ــة، وكــان قــد وافــق     ــة ســيجري إدراجهــا  ٢٦٨علــى منــاذج املطالبــات يف الــضفة الغربي  مطالب
  .السجل يف
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 بـــني وتواصـــل كـــذلك فيمـــا   العنـــف بـــني اإلســـرائيليني والفلـــسطينيني،    ل وَتواُصـــ  - ٣٦
 ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول١عـــت بـــني  املتـــصلة بـــالرتاع الـــيت وقففـــي احلـــوادث. الفلـــسطينيني

ــسطس /آب ١٧ و ــح ٢٠٠٩أغـ ــساب ضـ ــل   ، ودون حـ ــسكوب، قتـ ــاص املـ ــة الرصـ ايا عمليـ
.  آخــرين١ ٢١٢ا وأصــيب  فلــسطيني٨٩ آخــرين، يف حــني قتــل ١٢٥إســرائيليني وأصــيب  ٥

ديـن  وإين أ.  آخـرين يف أعمـال عنـف داخلـي       ٢٠٠ فلـسطينيا وجـرح      ٨٠جمموعه   كما قتل ما  
مرة أخرى إدانة قاطعـة كـل أعمـال العنـف واألعمـال العدائيـة املوجهـة ضـد املـدنيني، وأذكّـر                       

  .مجيع األطراف بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل
فقــد ُعقــدت يف نتقــل اآلن إىل النــشاط الدبلوماســي الــدويل الــداعم لعمليــة الــسالم،   أ  - ٣٧

تظمــة بــني فريقــي التفــاوض اإلســرائيلي  مفاوضــات ثنائيــة من ،٢٠٠٨النــصف الثــاين مــن عــام  
ــابوليس  ــة أن ــرئيس ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩ويف . والفلــسطيين يف إطــار عملي ، أَطلــع ال

عباس ووزيرة اخلارجية آنذاك ليفين اللجنة الرباعية على التقدم احملرز، الذي وصفاه بأنـه كـبري                
 حبلـول املوعـد الـذي اسـتهدفته         وأوضح الطرفان أنه لن يـتم التوصـل إىل اتفـاق شـامل            . وواعد

التزامهمـــا مبواصـــلة املفاوضـــات ، ولكنـــهما أعلنـــا ٢٠٠٨عمليـــة أنـــابوليس وهـــو هنايـــة عـــام 
، أختـذ جملـس     ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ويف  . توقف بشأن كل املسائل األساسـية      بال

عليهـا  الـذي أكـد جمـددا املبـادئ األساسـية الـيت جيـب أن يقـوم         ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠األمن القرار  
الــسالم اإلســرائيلي الفلــسطيين، باإلضــافة إىل عــدم الرجعــة يف مــسرية املفاوضــات الثنائيــة الــيت  

  .شرع فيها من خالل عملية أنابوليس
وُعلِّقت املفاوضـات أوال أثنـاء فتـرة االنتخابـات اإلسـرائيلية، مث أُوقفـت بـسب عمليـة               - ٣٨

غـري أن   . ٢٠٠٩ األساسـية يف عـام       الرصاص املسكوب، ومل جتر أي مفاوضات بشأن املـسائل        
دفعة هامة جديدة قد أعطيت من خالل مبادرة الرئيس أوباما رئيس الواليات املتحـدة املبكـرة              
والسارة املتمثلـة يف الـسعي علـى حنـو نـشط إىل إنـشاء دولـة فلـسطينية كجـزء مـن إسـتراتيجية                        

تور جـورج ميتـشيل مبعوثـا       وقد رحبُت أيضا بتعيني الرئيس أوبامـا للـسنا        . سالم إقليمية شاملة  
وَوضـعت الكلمـة الـيت ألقاهـا الـرئيس أوبامـا يف             . خاصا للواليات املتحدة يف الـشرق األوسـط       

، كال من اإلسرائيليني والفلسطينيني أمـام املطلـوب منـهم،           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤القاهرة يف   
لمية للـــرتاع وأظهـــرت األمهيـــة الـــيت تعلقهـــا إدارة الواليـــات املتحـــدة علـــى إجيـــاد تـــسوية ســـ 

  .اإلسرائيلي الفلسطيين
وأكـــدت تريياســـت ، اجتمعـــت اللجنـــة الرباعيـــة يف ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٢٦ويف   - ٣٩

إصــرارها علــى العمــل مــع الطــرفني مــن أجــل هتيئــة الــشروط الالزمــة لإلســراع باســتئناف           
وانعقـد  . املفاوضات بشأن اهلدف النهائي املتمثل يف حل الدولتني، والختتامها يف وقـت مبكـر       
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 أن  اتفاق قوي بني أعضاء اللجنة الرباعية على أنـه ينبغـي لكـل مـن اإلسـرائيليني والفلـسطينيني                  
ينفذوا التزاماهتم مبوجب خريطة الطريـق، وحثـوا حكومـة إسـرائيل علـى جتميـد كـل األنـشطة                    
االســتيطانية، مبــا فيهــا النمــو الطبيعــي، وأهــابوا بالــسلطة الفلــسطينية أن تواصــل حتــسني فــرض   

  .لقانون والنظام ومكافحة التطرف املقترن بالعنفا
ــضا ممارســتها القيّ       - ٤٠ ــة أي ــة الرباعي ــالتقرير، واصــلت اللجن ــشمولة ب ــرة امل مــة وخــالل الفت

وإين أرحـب بـإعراب جامعـة الـدول العربيـة عـن       . املتمثلة يف التشاور مع جامعة الدول العربيـة       
ا ملبـادرة الـسالم العربيـة، كمـا جتلـى ذلـك       التزامها جمددا بالسعي إىل سالم عـادل وشـامل وفقـ       

وإين ال أزال أؤمـن بقـوة       . ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٤منذ فترة قريبة يف بياهنا الوزاري املـؤرخ         
باإلمكانات اليت ينطـوي عليهـا تنـشيط املـسارات اإلقليميـة لعمليـة الـسالم، إىل جانـب جتديـد                     

وإين أؤيـد أيـضا عقـد مـؤمتر        .  الـسالم  حيوية املسار الفلسطيين، على أساس مبدأ األرض مقابل       
  .دويل يف موسكو لدعم هذا اجلهد

ســريين منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص  . وأود أن أســجل تقــديري العميــق لروبــرت هـــ   - ٤١
املفوضـة العامـة لوكالـة    لعملية السالم يف الشرق األوسـط، وكـذلك لكـارين كونينـغ أبـو زيـد        

ــشغيل الالجــئني     ــة وت ــم املتحــدة إلغاث ــشرق األدىن  األم ــسطينيني يف ال ــروا(الفل ، ولكــل )األون
موظفي األمم املتحدة الذين يواصلون تقدمي خدمة ال غىن عنها باألراضي الفلسطينية احملتلـة يف            

وقـد واجـه موظفـو األمـم املتحـدة الفلـسطينيون والـدوليون              . ظل ظروف صعبة وخطرة أحيانا    
.  إىل األماكن اليت خيدمون فيهـا األمـم املتحـدة   قيودا متزايدة فيما يتعلق حبرية تنقلهم ووصوهلم 

وقد أعربت مرارا عن احتجاجي على هذه القيود لدى حكومـة إسـرائيل وأتطلـع إىل حـدوث                  
  .حتسينات يف هذا الصدد

وإين ممـنت بوجــه خــاص ملــدير عمليــات األونــروا يف غــزة ومعاونيــه ملواصــلتهم عملــهم    - ٤٢
أود أن أشــيد إشــادة خاصــة مبوظــف األونــروا  و. بــشجاعة طــوال عمليــة الرصــاص املــسكوب 

ــاملوظفني األحــد عــشر اآلخــرين الــذين أصــيبوا، وهــم خيــدمون مجيعــا       الــذي لقــى مــصرعه وب
  .الشعب الفلسطيين أثناء نزاع غزة

وأدعــو الطــرفني إىل احتــرام مجيــع االتفاقــات القائمــة وااللتزامــات الــسابقة وإىل بــذل     - ٤٣
تنفيــذ التزاماهتمــا علــى  مبــا يف ذلــك عــن طريــق  لتني، جهــود ال رجعــة فيهــا صــوب حــل الــدو  

ــسائل         ــا وصــوال إىل حــل كــل امل ــشاط واختتامه ــتئناف املفاوضــات وخوضــها بن األرض واس
النهايـة  تكـون   فلن  . األساسية للرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين، مبا فيها القدس واحلدود والالجئني        

لـسطينيني واإلسـرائيليني إال مـن خـالل         كـل مـن الف    ل األمـن الـدائم      تحقـق احلقيقية للعنف ولن ي   
وبعـد إخفـاق اجلهـود يف التوصـل إىل          . تسوية عادلة وشاملة وسلمية للرتاع العـريب اإلسـرائيلي        
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، ٢٠٠٩، والصعوبات اليت صودفت لتأمني استئناف املفاوضات يف عـام           ٢٠٠٨اتفاق يف عام    
ــة مبكــان   ــل يف   فمــن األمهي  التوصــل إىل اتفــاق  أن حيــرز اآلن تقــدم جــاد صــوب اهلــدف املتمث

تفاوضي، وأن ترقى األطراف إىل مستوى مسؤولياهتا يف هذا الصدد، وأن تساند هذه اجلهـود               
  .مشاركة دولية منسقة وفعالة

ويظـل إطـار    . وستواصل األمم املتحدة العمل صوب التسوية السلمية لقـضية فلـسطني            - ٤٤
تعـيش جنبـا إىل جنـب يف         وقابلة للبقاء    إنشاء دولتني، دولة فلسطينية مستقلة    : السالم بال تغيري  

، ، على أساس مبدأ األرض مقابل السالم وسالم إقليمي عادل وشـامل            مع إسرائيل   وأمن سالم
ــىمبــــا  ــرارات جملــــس األمــــن  يتماشــ  ١٣٩٧ و ،)١٩٧٣ (٣٣٨و ، )١٩٦٧ (٢٤٢ مــــع قــ

 خريطــة الطريــق، ومبــادرة    ويتفــق مــع ، )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و )٢٠٠٣ (١٥١٥ و ،)٢٠٠٢(
  .العربيةالسالم 

  
  


