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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول األعمال٣٧ و ٣٦البندان 
           احلالة يف الشرق األوسط

  التسوية السلمية لقضية فلسطني    
    

  تقرير األمني العام    
  

    إضافة      
الرد التـايل علـى رسـالة األمـني     ، ورد من جملس األمن ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٨يف    

  ):٢ الفقرة A/67/364–S/2012/701انظر  (٢٠١٢يوليه / متوز١العام املؤرخة 
ال يــزال هــدف التوصــل إىل تــسوية ســلمية لقــضية فلــسطني مــن التحــديات ”    

  . الرئيسية اليت تواجه اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك جملس األمن
سطني كـل شـهر يف إطـار بنـد جـدول            وينظر جملس األمـن يف الوضـع يف فلـ         ”    

وخــالل . ‘احلالــة يف الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك قــضية فلــسطني ’األعمــال املعنــون 
معظــم األشــهر، تقــدم إحاطــة إمــا مــن وكيــل األمــني العــام للــشؤون الــسياسية أو مــن  
منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط، يف جلسة علنيـة، تليهـا               

 وكـانون   ٢٠١١أكتـوبر،   /وخالل أشـهر تـشرين األول     .  بني أعضاء اجمللس   مشاورات
، ُعقــد االجتمــاع الــشهري يف شــكل ٢٠١٢يوليــه /أبريــل ومتــوز/ينــاير ونيــسان/الثــاين

  .مناقشة مفتوحة
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، ترأس جنيب ميقـايت، رئـيس جملـس الـوزراء           ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف  ”    
 األمــني العــام للــشؤون الــسياسية، لــني باســكو، وكيــل. اللبنــاين االجتمــاع، وقــدم ب

وأعلن السيد باسكو أنه ليس من السهل رسـم طريـق املـضي قـدما،               . إحاطة للمجلس 
وأضـاف أن اجلهـود الـيت تبـذهلا         . ألن املواقف الفلسطينية واإلسرائيلية ال تزال متباعدة      

 اجملموعة الرباعية واملقترحـات املتوقعـة مـن األطـراف ميكـن أن تـساعد علـى اسـتئناف                  
سـبتمرب،  / أيلـول  ٢٣وأوجز السيد باسكو بيان اجملموعـة الرباعيـة املـؤرخ           . املفاوضات

موضحا أن األهداف املنشودة هي إحراز تقدم ملموس يف غضون سـتة أشـهر، وعقـد          
مؤمتر دويل يف موسكو يف الوقت املناسـب، والتوصـل إىل اتفـاق يف موعـد ال يتجـاوز                   

طنات غـري قانونيـة وتتعـارض مـع التزامـات          وأكـد جمـددا أن املـستو      . ٢٠١٢هناية عـام    
إسرائيل مبوجـب خريطـة الطريـق، وأدان اهلجمـات بـإطالق الـصواريخ علـى إسـرائيل                  

وتطرق وكيل األمني العـام إىل الطلـب الفلـسطيين لالنـضمام لعـضوية األمـم                . من غزة 
وأشــار إىل أن املــسألة معروضــة علــى اجمللــس، وأكــد علــى القــدرة املؤســسية . املتحــدة

وخالل املشاورات الـيت تلـت االجتمـاع،      . لسلطة الفلسطينية على تسيري شؤون دولة     ل
أعــضاء اجمللــس اجلــانبني الفلــسطيين واإلســرائيلي إىل الكــف عــن اختــاذ إجــراءات   دعــا

وأيـد بعـض أعـضاء اجمللـس        . يكون من شأهنا أن تعرض عملية السالم للخطـر         انفرادية
لكاملـة يف األمـم املتحـدة، وشـددوا علـى           الطلب الفلسطيين للحصول علـى العـضوية ا       

وأعرب أعـضاء آخـرون     . ضرورة وقف مجيع أنشطة االستيطان واستئناف املفاوضات      
عــن معارضــتهم لطلــب فلــسطني، وشــددوا علــى أن احلــل القــائم علــى وجــود دولــتني 

  .ميكن حتقيقه إال من خالل املفاوضات املباشرة ال
د جملـس األمـن مناقـشة مفتوحـة         ، عق ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويف  ”    

لـني باسـكو،   . بشأن احلالة يف الـشرق األوسـط، اسـتمع خالهلـا إىل إحاطـة قـدمها ب               
وقـال إن تبـادل األسـرى الـذي جـرى مـؤخرا             . وكيل األمني العام للـشؤون الـسياسية      

وشــجع . بــني اإلســرائيليني والفلــسطينيني ميثــل انفراجــاً كــبرياً علــى الــصعيد اإلنــساين  
لــى أن يبــديا نفــس القــدر مــن التــصميم يف البحــث عــن حــل دائــم ملــشكلة  الطــرفني ع

ــة الــصادر يف    . الــشرق األوســط ــان اجملموعــة الرباعي  ٢٣وأشــار الــسيد باســكو إىل بي
سبتمرب، وحث الطرفني على االمتناع عـن القيـام بـأي اسـتفزازات، وأن يكونـا                /أيلول

 للتفـاوض مـن أجـل جتنـب     على استعداد لتقدمي مقترحات جادة بشأن احلدود واألمـن     
وأدىل كـل مـن املمثـل الـدائم إلسـرائيل واملراقـب الـدائم عـن فلـسطني                   . تعميق املـأزق  

ودعا أعضاء اجمللس وغري األعضاء فيه الطرفني إىل اغتنام فرصة الـزخم والعمـل              . ببيان
ــة        ــان اجملموعــة الرباعي مــن أجــل االســتئناف املبكــر للمفاوضــات املباشــرة يف إطــار بي
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وعــالوة علــى ذلــك ُشــجع الطرفــان علــى      . ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٣يف الــصادر 
وأعربـت عـدة    . التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مجيع املسائل املتعقة بالوضـع الـدائم            

دول أعـضاء عــن آرائهـا بــشأن طلــب فلـسطني االنــضمام إىل عـضوية األمــم املتحــدة،     
  .الذي ينظر فيه جملس األمن

وفمرب، قدم املنسق اخلاص لعملية الـسالم يف الـشرق         ن/ تشرين الثاين  ٢١ويف  ”    
األوسط إحاطة إىل جملس األمن بشأن احلالـة يف الـشرق األوسـط، مبـا يف ذلـك قـضية                    

وخبــصوص عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط، أشــار إىل أن االســتفزازات  . فلــسطني
د علـى   وشـد . تزال تزعزع الثقة، وجتعـل اسـتئناف املفاوضـات املباشـرة صـعبا جـدا               ال

ضرورة إجياد مسار دبلوماسي جمد للمضي قُدما، مبـا يف ذلـك يف إطـار بيـان اجملموعـة                   
ســبتمرب وأضــاف أن علــى الطــرفني أن يظهــرا املرونــة  /أيلــول ٢٣الرباعيــة الــصادر يف 

وينبغي تيسري املشاركة املباشرة عن طريق هتيئة بيئة مواتية، ولـذلك ال بـد              . واملسؤولية
قيقــاً لتلــك الغايــة، ينبغــي إلســرائيل أن تنفِّــذ التزاماهتــا بــشأن  وحت. مــن وقــف التــصعيد

ــة إىل الـــسلطة     املـــستوطنات، وأن ُتلغـــي علـــى الفـــور قـــرار جتميـــد التحـــويالت املاليـ
وينبغـي أن تـضع يف اعتبارهـا أيـضاً نـداءات الـسلطة الفلـسطينية املـستمرة           . الفلسطينية

ذ مــا قبــل توقيــع اتفاقــات  لإلفــراج عــن الــسجناء، الــذين ظــل بعــضهم يف الــسجن منــ  
ــلو ــف        . أوس ــهام يف وق ــبل لإلس ــاد س ــها، إجي ــن جانب ــسطينية، م ــسلطة الفل ــي لل وينبغ

. التــصعيد وحتــسني املنــاخ الــسائد املــسبِّب للــرتاع، مبــا يف ذلــك علــى الــساحة الدوليــة 
وأشار املنسق اخلـاص أيـضاً إىل احلالـة يف غـزة وجنـوب إسـرائيل، الـيت شـهدت، مـرة                      

ف خطرية على إثر قيـام مقـاتلني بـإطالق صـواريخ، وشـنِّ إسـرائيل                أخرى، أعمال عن  
وذكــر يف هــذا الــصدد أن احلفــاظ علــى اهلــدوء يف غــزة وجنــوب إســرائيل  . هجمــات

زال يـشكل عـامالً أساسـياً لتحـسني األوضـاع هنـاك وهتدئـة اجلـو الـسياسي بوجـه                      ما
ة ودعـت إسـرائيل     وقال إن األمم املتحدة أدانت اهلجمـات الـصاروخية العـشوائي          . عام

إىل ممارسة أقـصى درجـات ضـبط الـنفس، وإىل تقليـل املخـاطر علـى املـدنيني إىل أدىن            
حــد ممكــن، وكــرَّر تأكيــد دعــوة األمــني العــام اجلميــع إىل االحتــرام الكامــل للقــانون    

ويف مشاورات عقـدها اجمللـس بكامـل هيئتـه، أعـرب أعـضاء اجمللـس                . الدويل اإلنساين 
ليت تبذهلا اجملموعة الرباعيـة وعـن قلقهـم إزاء عـدم إحـراز تقـدم                عن تأييدهم للجهود ا   

يف املفاوضات، وإزاء التطـورات املـثرية للقلـق يف امليـدان، وال سـيما مواصـلة إسـرائيل                   
. نشاطها االستيطاين، وقرارها بتجميد دفع اإليرادات الضريبية إىل السلطة الفلـسطينية          

ة الوضــع، وكــرَّروا التأكيــد علــى ضــرورة وأيَّــدوا نــداء املنــسق اخلــاص مــن أجــل هتدئــ
ــتئناف املفاوضــات         ــتفزازية، واس ــال االس ــة األعم ــن ممارس ــراف ع ــع األط ــاع مجي امتن
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وأكَّــد بعــض الوفــود جمـدداً تأييــده لقبــول فلــسطني عــضواً يف األمــم  . املباشـرة املُجديــة 
رح املتحدة، يف حني أشار الـبعض اآلخـر إىل غيـاب اإلمجـاع علـى هـذه املـسألة، واقتـ                    

خطوة وسيطة تتمثَّل يف رفع مركز فلسطني يف اجلمعية العامة لتـصبح دولـة هلـا مركـز                  
ــب ــرة     . املراقـ ــات املباشـ ــدائل للمفاوضـ ــد أي بـ ــه ال توجـ ــضاء أنـ ــر بعـــض األعـ وذكـ

  .الطرفني بني
ــانيثم بــيالي، مفوضــة  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٢ويف ”     ، قــدمت ناف

لس األمن، يف مـشاروات مغلقـة، عـن     جملإحاطة  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      
وشـدد بعـض أعـضاء      . احلالة يف اجلمهورية العربية السورية واألرض الفلسطينية احملتلـة        

  .اجمللس على حالة حقوق اإلنسان الباعثة على األسى يف األرض الفلسطينية احملتلة
 -، أكـــــد أوســـــكار فرنانـــــديز ٢٠١١ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٠ويف ”    

كو، األمني العام املساعد للشؤون الـسياسية، أن حتقيـق احلـل القـائم علـى وجـود                  تاران
دولــتني مل يــشهد تقــدما، نظــرا النــدالع حــوادث العنــف بــوترية مــثرية للقلــق، وقــدم    
عرضا موجزا للجهـود الـيت تبـذهلا اجملموعـة الرباعيـة ملـساعدة الطـرفني علـى اسـتئناف                    

وأشـار  . وقف التـصعيد وبنـاء الثقـة بـني الطـرفني     احملادثات املباشرة، مشددا على أمهية      
إىل مـا وقــع مـؤخرا مــن هجمـات احلــرق املتعمـد وأعمــال تـدنيس املــساجد، مـن بــني       
أفعال أخرى قام هبـا املتطرفـون اإلسـرائيليون، ورحـب يف هـذا الـسياق بإدانـة بنيـامني                    

 مـن   نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، لتلك األعمـال ونيتـه منـع وقـوع حـوادث أخـرى                
وأعــرب األمــني العــام املــساعد أيــضا عــن قلقــه إزاء النــشاط االســتيطاين   . هــذا القبيــل

اإلســرائيلي، والعنــف مــن جانــب املــستوطنني، واحلالــة األمنيــة العامــة يف قطــاع غــزة،  
وأثنـــاء املـــشاورات . يف ذلـــك إطـــالق مقـــذوفات مـــن غـــزة إىل داخـــل إســـرائيل  مبـــا

لـــس علـــى أمهيـــة اســـتئناف املفاوضـــات الـــيت تلـــت ذلـــك، شـــدد أعـــضاء اجمل املغلقـــة
 الفلـــسطينية، ونـــددوا بـــاإلجراءات األحاديـــة اجلانـــب، وخباصـــة بنـــاء   - اإلســـرائيلية

املستوطنات يف األراضي احملتلـة، الـيت تقـوض جهـود اللجنـة الرباعيـة الراميـة إىل إجيـاد                    
  .للرتاع حل متفاوض عليه

 يف مـشاورات مغلقـة،      ، اسـتمع اجمللـس،    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ويف  ”    
إىل إحاطــة قدمتــها فــالريي آمــوس، وكيلــة األمــني العــام للــشؤون اإلنــسانية ومنــسقة    
اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، عــن احلالــة اإلنــسانية يف األرض الفلــسطينية، وذلــك يف 

ــة يف الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك قــضية   ’إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون    احلال
ء يف إحاطتـها علـى اآلثـار اإلنـسانية املترتبـة علـى مجيـع أنـشطة                  وألقت الضو ‘ فلسطني
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االســتيطان، وتــصاعد العنــف الــذي يرتكبــه املــستوطنون، فــضال عــن احلالــة اإلنــسانية  
وأعرب بعـض أعـضاء اجمللـس عـن قلقهـم إزاء احلالـة اإلنـسانية               . اليائسة يف قطاع غزة   

ــدوا   ــزة، وانتقـ ــتيطان يف األراضـــي الفلـــسطينية، خـــصوصا يف قطـــاع غـ  أنـــشطة االسـ
وأُبــدي أيــضا تأييــد عــام الســتئناف   . اإلســرائيلية والعنــف الــذي يرتكبــه املــستوطنون  

  .املفاوضات املباشرة بني الطرفني
يناير، عقد جملس األمن مناقشة مفتوحة حـول احلالـة          / كانون الثاين  ٢٤ويف  ”    

ة قــدمها واســتمع اجمللــس إىل إحاطــ. يف الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك قــضية فلــسطني
وأحـاط األمـني   .  تارانكو، األمني العام املساعد للشؤون الـسياسية -أوسكار فرنانديز  

العام املساعد اجمللس علما مبا استجد مـن تطـورات فيمـا يتعلـق باحملادثـات التحـضريية                  
بـــني املفاوضـــني الفلـــسطينيني واإلســـرائيليني، وال ســـيما االجتماعـــات األخـــرية بـــني  

وأبلغ اجمللس أيضا مبواصـلة     .  األردن بالتنسيق مع اجملموعة الرباعية     الطرفني اليت يّسرها  
وأبلغ اجمللس كذلك بـالتطورات يف قطـاع   . إسرائيل بناء املستوطنات يف الضفة الغربية   
وعقـب اإلحاطــة الــيت قـّدمها األمــني العــام   . غـزة ولبنــان واجلمهوريـة العربيــة الــسورية  

فلـسطني واملمثـل الـدائم إلسـرائيل كلمـة أمـام            املساعد، ألقى كل من املراقب الـدائم ل       
ــه   ــا موقف ــع أعــضاء اجمللــس و . اجمللــس عــرض فيه  ممــثال عــن دول غــري  ٢٤ وأدىل مجي

  .أعضاء، وممثل االحتاد األورويب، ببيانات
وأعرب العديد من الدول اليت شاركت يف املناقـشة عـن خيبـة أملـها لكـون                 ”    

 لعــودة الطــرفني إىل إجــراء املفاوضــات  عمليــة الــسالم ال تــزال متوقفــة وعــن تأييــدها  
وأبدى مجيع املتكلمني تقريبـا ترحيبـهم مببـادرة األردن املقدمـة بالتنـسيق مـع                . املباشرة

اجملموعة الرباعية، وأعربوا عن أملهم يف أن تشكّل املبـادرة بدايـة حملادثـات جديـة بـني                  
ــصادر يف       ــة ال ــة الرباعي ــان اجملموع ــع بي ــشيا م ــول٢٣الطــرفني مت . ٢٠١١ســبتمرب / أيل

وأعــرب بعــض املــتكلمني أيــضا عــن تأييــدهم لطلــب فلــسطني قبوهلــا عــضوا يف األمــم  
وأبدى العديد مـن الـدول قلقهـا مـن اسـتمرار النـشاط االسـتيطاين يف الـضفة                   . املتحدة

. الغربية، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية، فضال عـن العنـف الـذي يرتكبـه املـستوطنون                 
إىل الكف عن هذه املمارسة، وعـن هـدم املنـازل والطـرد             ودعت تلك الدول إسرائيل     

وتدنيس األماكن الدينيـة الفلـسطينية، وحماكمـة املـستوطنني الـذين يواصـلون ارتكـاب          
وأدان بعض الدول إطالق صـواريخ مـن قطـاع غـزة            . األعمال عنف ضد الفلسطينيني   

ع احلـصار   وحث بعض الدول إسرائيل على أن تقوم، دون تأخري، برف         . داخل إسرائيل 
املفروض على قطاع غزة من أجل إفساح اجملال ملمارسة النـشاط االقتـصادي يف تلـك                

وحثّ بعض الدول الفلسطينيني على التعجيل باجلهود اليت يبذلوهنا مـن أجـل             . املنطقة
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أيضا ببيانات، باسم اللجنة املعنية مبمارسة الـشعب الفلـسطيين حلقوقـه             وأُديل. الوحدة
ــصر  ــة للت ــاز، واالحتــاد األورويب، وجمموعــة    غــري القابل ــدان عــدم االحني ف، وحركــة بل

  .الدول األفريقية، ومنظمة التعاون اإلسالمي
ــر / شــباط٨ويف ”     ــن يف     ٢٠١٢فرباي ــام إحاطــة جمللــس األم ــدم األمــني الع ، ق

مــشاورات مغلقــة عــن رحلتــه إىل الــشرق األوســط، وعــن مجلــة أمــور أخــرى تــشمل   
ــة الــسالم الفلــسطينية  ــد اهللا، ملــك األردن   . ســرائيلية اإل- عملي وأثــىن علــى امللــك عب

وأبلــغ اجمللــس بأنــه حــث الطــرفني علــى مواصــلة  . الستــضافته احملادثــات بــني الطــرفني 
التخاطب واختاذ خطوات لبناء الثقة، مبا يف ذلك تقدمي مقترحات شـاملة عـن مـسأليت                

أهنا الـسبيل الوحيـد   األرض واألمن من أجل هتيئة بيئة مفضية إىل املفاوضات اليت رأى        
والحظ األمني العام اتفـاق     . املمكن للتوصل إىل احلل الدائم القائم على وجود دولتني        

 املــصاحلة -املــصاحلة املــربم مــؤخرا بــني محــاس وفــتح، وقــال إنــه يعتقــد أن املــسارين    
وأبلـغ اجمللـس بـأن حممـود عبـاس،          .  ال يلغـي أحـدمها اآلخـر       -والتفاوض مع إسـرائيل     

ة الفلسطينية، ذكر له أن أي حكومة وحدة فلـسطينية سـتلزم بالتعهـدات        رئيس السلط 
وشدد على أنه وإن شهد دالئل ملموسة أثناء وجوده يف الضفة الغربيـة علـى     . السابقة

التطوير املؤسسي الذي له أمهية جوهرية يف تسيري شؤون الدولة املستقبلية، فإن احلالـة              
ودعـا بعـض    . ىل حالـة الـسجناء الفلـسطينيني      وأشـار أيـضا إ    . يف غزة ال ميكن أن تدوم     

أعــضاء اجمللـــس إســرائيل إىل إزالـــة العراقيــل الـــيت تعتــرض مفاوضـــات الــسالم حـــىت      
يتعرض التوصل إىل حل هنائي وسلمي للخطر، مبا يف ذلك قبول املناقشات املتعلقـة               ال

. مبسألة السجناء الفلسطينيني والسماح للجنة الدولية للـصليب األمحـر بتفقـد أحـواهلم             
وأدان األمــني العــام إطــالق الــصواريخ مــن غــزة علــى جنــوب إســرائيل يف الليلــة الــيت    

  .سبقت وصوله إىل املنطقة
لـني باسـكو، وكيـل األمـني العـام          . ، قـدم ب   ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٨ويف  ”    

وقـال إن   . للشؤون السياسية إحاطة جمللس األمن عن احلالة بني الفلسطينيني وإسـرائيل          
. ينــاير قــد توقفــت / كــانون الثــاين٣احملادثــات الــيت بــدأت بــني الطــرفني يف عمــان يف  

 ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣ة يف   وكرر القول بأن اإلطار الـذي وضـعته اللجنـة الرباعيـ           
. وتطرق إىل االشتراطات الفلسطينية مـن أجـل اسـتئناف املفاوضـات           . ال يزال ُيعتد به   

كمــا نــّوه إىل االتفــاق املــربم بــني حممــود عبــاس، رئــيس الــسلطة الفلــسطينية، وخالــد    
وأكــد . مــشعل، قائــد محــاس، لتــشكيل حكومــة انتقاليــة برئاســة الــسيد حممــود عبــاس 

 العام من جديد أن األمم املتحدة تدعم الوحـدة الفلـسطينية ضـمن إطـار                وكيل األمني 
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. التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، ومبادئ اللجنة الرباعية ومبادرة الـسالم العربيـة           
  .وكرر التأكيد على إدانة األمم املتحدة لإلطالق العشوائي للصواريخ على إسرائيل

األمــن جلــسته الــشهرية بــشأن    ، عقــد جملــس  ٢٠١٢مــارس / آذار٢٧يف ”    
وقدم روبرت سريي، منسق األمم املتحدة اخلاص لعمليـة الـسالم يف           . الشرق األوسط 

الــشرق األوســط واملمثــل الشخــصي لألمــني العــام لــدى منظمــة التحريــر الفلــسطينية    
ويف أعقاهبـا، واصـل أعـضاء       . والسلطة الفلـسطينية، إحاطـة للمجلـس يف جلـسة عامـة           

وأشـار املنـسق اخلـاص إىل وجـود         . سألة يف جلـسة مـشاورات مغلقـة       اجمللس مناقشة امل  
ــشمل عــدم إحــراز تقــدم سياســي، وانعــدام االســتقرار، والعنــف يف       ــة خطــرية ت توليف

وقـال إن األطــراف مل جتــد  . امليـدان، واهلــشاشة املتزايـدة ألوضــاع الـسلطة الفلــسطينية   
 مـن أن اسـتمرار حالـة    وحـذَّر . أرضية مشتركة كافيـة السـتئناف املفاوضـات املباشـرة         

الفراغ السياسي ميكن أن يهدد إجنازات بناء الدولة الفلسطينية؛ وأن مثل هـذا الفـراغ               
ــة مــسؤولياهتا   . ســتملؤه االجتاهــات الــسلبية  ــة الرباعي وأكــد ضــرورة أن تتحمــل اللجن

أبريل، حيث سيتعني عليها أن توجه اجلهود اجلماعيـة مـن   / نيسان١١عندما جتتمع يف  
وقـال املنـسق اخلـاص يف       .  الثغرات القائمـة علـى صـعيدي الثقـة واملـضمون           أجل جتاوز 

ونبَّـه  . سياق املشاورات املغلقة إن اإلجنازات ضـئيلة جـدا والـشكوك آخـذة يف التزايـد               
إىل التباعد الشديد بني مواقف الطـرفني، وأنـه لـيس مثـة توقـع إلجـراء حمادثـات جـادة                     

يتعني التطلع إليه حىت هناية الـسنة هـو تفـادي    واعترب أن اهلدف الذي     . حىت هناية السنة  
ــة يف اجتماعهــا   . إفــالس الــسلطة الفلــسطينية  ــة الرباعي والتحــدي الــذي تواجهــه اللجن

أبريل هـو رسـم طريـق للمـضي قـدما يكفـل إمكانيـة إبقـاء            /نيسان ١١املقرر عقده يف    
ملبـادئ  وأعرب املنـسق اخلـاص عـن قلقـه مـن أن ا     . احلل القائم على وجود دولتني حياً     

اليت يقوم عليها حل الدولتني آخذة يف التضاؤل، وأن مثة حاجـة الختـاذ إجـراءات مـن                  
وقــال بعــض األعــضاء إنــه يــتعني علــى اجمللــس أن . أجــل محايــة مــستقبل حــل الــدولتني

يــشجع الطــرفني علــى اســتئناف احلــوار واختــاذ خطــوات ملموســة مــن أجــل حتــسني      
ــام جملــس األمــن بزيــ   ارة كــل مــن فلــسطني وإســرائيل ميكــن أن   األجــواء، ورأوا أن قي

وأعرب بعض األعضاء عن قلقهـم مـن عـدم تقـدمي اجمللـس الـدعم                . ينطوي على فائدة  
وأدان عدة أعضاء آخـرون أيـضا       . الكايف للعمل الصعب الذ كلفت به اللجنة الرباعية       

وأعـرب معظـم أعـضاء    . اإلطالق العشوائي للصواريخ مـن غـزة علـى جنـويب إسـرائيل       
وقـال كـثريون إن الوقـت بـدأ ينفـد أمـام             . ن األسـى إزاء عـدم إحـراز التقـدم         اجمللس ع 

التوصل إىل حل قائم على وجود دولتني، وأن اللجنـة الرباعيـة حتتـاج ألن تبـذل قـدرا                   
  . أبريل برسم طريق املضي قدما/ نيسان١١ مبا يف ذلك القيام يف -أكرب من اجلهد 
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أبريــل بــشأن / نيــسان٢٣دها يف وخــالل مناقــشة اجمللــس املفتوحــة الــيت عقــ ”    
، قــال وكيــل األمــني العــام  ‘احلالــة يف الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك قــضية فلــسطني ’

للــشؤون الــسياسية إن حتقيــق الــسالم بــني اإلســرائيليني والفلــسطينيني هــو أولويــة غــري  
وسلط الضوء على اجتماع اجملموعـة الرباعيـة املعقـود يف واشـنطن العاصـمة               . منقوصة

أبريــل، وأشــار إىل أن تــسليم رســالة مــن حممــود عبــاس رئــيس الــسلطة /يــسان ن١١يف 
أبريـل، يـشكل    / نيـسان  ١٧الفلسطينية إىل بنيامني نتنيـاهو، رئـيس وزراء إسـرائيل، يف            

دعمهم للجهـود الـيت تبـذهلا اجملموعـة      وأعرب معظم أعضاء اجمللس عن   . خطوة إجيابية 
نتنياهو، باعتبارها فرصـة للعـودة        السيد الرباعية وللرسالة اليت وجهها السيد عباس إىل      

ووصف معظم أعضاء اجمللس النشاط االستيطاين اإلسرائيلي بأنـه         . إىل مائدة احملادثات  
وأدان . معتربين أنه يعوق التقدم حنو إجياد حل قـائم علـى وجـود دولـتني              ‘ غري قانوين ’

  .غزة بعض األعضاء اهلجمات الصاروخية على إسرائيل انطالقاً من
ــار٢٩ويف ”     ــة      / أي ــسة مفتوحــة إىل إحاط ــن يف جل ــس األم ــايو، اســتمع جمل م

ــة الــسالم يف الــشرق األوســط واملمثــل      قــدمها روبــرت ســريي، املنــسق اخلــاص لعملي
وأفـاد املنـسق اخلـاص بـأن الـشهر          . الشخصي لألمني العام، أعقبتـها مـشاورات مغلقـة        

ه جـرى مؤقتـاً التغلـب       املنصرم شهد عـدة حتـديات وقعـت يف مناسـبات خمتلفـة، إال أنـ               
وقـال إن   . على كل حتٍد منـها، وأن األمـور تـسري علـى األرجـح يف اجتـاه أكثـر إجيابيـة                    

الطرفني تبادال رسالتني حددا فيهما اشتراطات كل منهما من أجل مواصـلة احملادثـات            
أبريـل، رد عليهـا اإلسـرائيليون يف        /نيـسان  ١٧وقـدم الفلـسطينيون رسـالة يف        . املباشرة
وأضاف أن تبادل الرسائل مت طـّي الكتمـان وأدى إىل مـشاركة هادئـة               . مايو/ أيار ١٢

غري أنه، وبالتوازي مـع ذلـك، وقعـت سلـسلة           . مباشرة، تستدعي الترحيب والتشجيع   
وحذر من أنه ما مل يغتنم الطرفـان الفرصـة الراهنـة         . من التطورات هتدد باشعال التوتر    

. ائرين على درب حنو واقـع الدولـة الواحـدة   إلحالل السالم الدائم، فإننا رمبا نكون س 
وأعــرب عــن أملــه يف أن يــتمكن الطرفــان مــن التوصــل إىل ســبيل للمــضي إىل األمــام   

والحـــظ اســـتمرار أنـــشطة  . صـــوب إجـــراء حمادثـــات موضـــوعية يف األشـــهر املقبلـــة  
االستيطان خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وأكـد مـن جديـد أن هـذه األعمـال خمالفـة                  

ن الدويل ولاللتزامات اليت قطعتها إسرائيل يف إطـار خريطـة الطريـق وأهنـا ال بـد             للقانو
ــف ــو       . أن تتوق ــار والنم ــادة اإلعم ــى أن إع ــشدداً عل ــزة م ــل إىل احلــديث عــن غ وانتق

والحـظ أن القيمـة     . االقتصادي يف قطاع غزة ال يزاالن هدفني حموريني لألمم املتحدة         
ــم املتحــدة املو   ــة ألشــغال األم ــواد     اإلمجالي ــك امل ــا يف ذل ــزة، مب ــا يف قطــاع غ ــق عليه اف

املزدوجــة االســتعمال احملتملــة الــيت حتتــاج إىل موافقــة اجلانــب اإلســرائيلي، تتجــاوز يف  
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 مليون دوالر يف شـكل مـشاريع ال تـزال           ٩٦ مليون دوالر، منها     ٣٦٥الوقت الراهن   
مـم املتحـدة   وأضاف أن هذه املشاريع ُتمكّن وكاالت األ  . قيد االستعراض يف إسرائيل   

اآلن مــن القيــام بــدور رئيــسي يف اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل حتقيــق االنتعــاش وإعــادة  
  .اإلعمار يف غزة كأولوية

ــه، خــالل جلــسة إحاطــة مفتوحــة بــشأن التطــورات    / حزيــران١٩ويف ”     يوني
 تــارانكو، األمــني العـــام   -األخــرية يف الــشرق األوســط، أكــد أوســكار فرنانــديس       

ون السياسية، أن اشتباكات متفرقة وعمليات عسكرية وإعالن إسـرائيل          املساعد للشؤ 
عن بناء مستوطنات يف الضفة الغربية تشكل حتـديات للبيئـة اإلجيابيـة الـيت جنمـت عـن                   

وأشـار  . اخلطوات املتواضعة األخرية للمضي قدما يف احملادثات اإلسـرائيلية الفلـسطينية          
 / حزيــران١٥جتمــاع عقــد يف بروكــسل يف إىل أن مبعــوثي اجملموعــة الرباعيــة، بعــد ا 

يونيه، قد اتفقوا على أن هناك حاجـة ملّحـة ألن يواصـل الطرفـان اجلهـود احلاليـة مـن                     
ــد حــان لكــي يتخــذا        أجــل اســتئناف احلــوار واملفاوضــات املوضــوعية وأن الوقــت ق

وطمأن اجمللـس أيـضا علـى أن األمـني العـام،            . يلزم من خطوات صوب هذا اهلدف      ما
 مع اجملموعة الرباعيـة، سـيؤكد علـى احلاجـة إىل جتديـد احلـوار وإحـراز تقـدم               بالتعاون

وشــدد علــى أن إجــراء احلــوار املباشــر . حقيقــي حنــو احلــل القــائم علــى وجــود دولــتني
. واهلادف هو فقط الذي ميكن أن يساعد على إعادة الثقة يف حتقيق السالم بالتفـاوض              

اجمللـس أمهيـة اسـتئناف املفاوضـات        وخالل مشاورات مغلقة تلت ذلك، أكـد أعـضاء          
اإلســرائيلية الفلــسطينية، وشــجعوا اجلــانبني علــى مواصــلة االتــصاالت املباشــرة وذلــك  

وأدان بعـض األعـضاء     . للحفاظ علـى الـزخم اإلجيـايب السـتئناف احلـوار واملفاوضـات            
 .اإلجراءات األحادية، وخاصة يف جمال بناء املـستوطنات يف األرض الفلـسطينية احملتلـة             

وشــدد بعــض األعــضاء علــى احلاجــة امللحــة إىل التوصــل إىل ســالم شــامل يف الــشرق   
األوسط، ودعوا إىل اختـاذ إجـراءات دبلوماسـية حثيثـة لتحقيـق سـالم دائـم يف املنطقـة                  
علــى أســاس التــزام دائــم مــن الطــرفني بــاالعتراف املتبــادل واحلــل القــائم علــى وجــود   

وأكــد بعــض األعــضاء . لتزامــات الــسابقةدولــتني والعمــل علــى أســاس االتفاقــات واال
دور األمم املتحدة يف اجملموعة الرباعية لـدعم الطـرفني يف جهودمهـا الراميـة إىل حتقيـق                  

وكـذلك كـرر عـدة أعـضاء تأييـدهم          . سالم شامل وعادل ودائـم يف الـشرق األوسـط         
  .لزيارة جملس األمن إىل الشرق األوسط

اورات مغلقـة، وقـدمت مفوضـة       يوليـه، عقـد جملـس األمـن مـش         / متوز ٢ويف  ”    
ــشأن الوضــع يف األرض      ــسان إحاطــة للمجلــس ب ــسامية حلقــوق اإلن األمــم املتحــدة ال

وذكرت أن احلصار الذي تفرضه إسـرائيل علـى قطـاع غـزة،             . الفلسطينية احملتلة وغزة  
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والذي دخل عامه السادس، يـسبب تقييـدا شـديدا للحقـوق األساسـية، وكـاد يقـضي                  
تصادية يف غزة، وأدى إىل اعتمـاد غـري ضـروري علـى املـساعدة      على فرص التنمية االق   

وأدانـــت، يف الوقـــت نفـــسه، اإلطـــالق العـــشوائي للـــصواريخ مـــن غـــزة،  . اإلنـــسانية
وفيمـا يتعلـق بالتوسـيع املطـرد        . ووصفته بأنه يـشكل انتـهاكا صـارخا للقـانون الـدويل           

رقية، أشـارت إىل أن  للمستوطنات اإلسرائيلية يف الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـش       
وأعربــت عــن قلقهــا إزاء أعمــال  . القــانون الــدويل حيظــر صــراحة مثــل هــذه األعمــال 

وأشـارت  . العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون ضـد الفلـسطينيني وممتلكـاهتم          
إىل الــسياسات التمييزيــة مــن قبيــل وجــود نظــامني قــانونيني منفــصلني؛ وبنيــتني حتتــينت  

وأشـارت  . لة من القيود على احلركة ال تطبَّـق إال علـى الفلـسطينيني            منفصلتني؛ وسلس 
إىل أن معاملــــة إســــرائيل للــــسجناء أو احملتجــــزين الفلــــسطينيني وظــــروف ســــجنهم  

وأدان بعـض أعـضاء اجمللـس توسـيع         . واحتجازهم تستحق االهتمام من اجملتمع الـدويل      
اً للقـانون الـدويل، فيمـا أدان        املستوطنات اإلسرائيلية واصفني إياه بأنه غري قـانوين وفقـ         

وأعـرب بعـض أعـضاء اجمللـس عـن احلاجـة           . البعض أيـضا إطـالق الـصواريخ مـن غـزة          
  .امللحة إىل إقامة حوار حقيقي بني الطرفني

يوليــه، عقــد جملــس األمــن املناقــشة املفتوحــة الفــصلية بــشأن   / متــوز٢٥ويف ”    
م روبـرت سـريي، املنـسق    وقـد . احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قـضية فلـسطني   

اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخـصي لألمـني العـام، إحاطـة إىل       
يونيــه متيــز / أن شــهر حزيــرانإىلوأشــار .  بــشأن آخــر التطــورات يف املنطقــةلــسلمجا

ــشأن        ــاق ب ــة للتوصــل إىل اتف ــني الطــرفني يف حماول ــة ب ــات مباشــرة هادئ ــإجراء مباحث ب
 هتيئـة بيئـة مواتيـة السـتئناف احملادثـات ومتهيـد الطريـق              انهري مـن شـأ    جمموعة مـن التـداب    

 الرباعيـة ظلـوا علـى اتـصال         موعـة لمجوقـال إن مبعـوثي ا     . التصاالت ر فيعة املـستوى    
.  بعضهم مع بعض ومع الطرفني، ومت إجراء عدد من الزيـارات الرفيعـة املـستوى                يقوث

 ألن ذلـك ميثـل انتـهاكا آخـر          وأعرب عن قلقه إزاء إعالنات بناء مـستوطنات جديـدة         
وحذر املنسق اخلاص مـن أن الوقـت بـدأ          . االلتزامات إسرائيل مبوجب خريطة الطريق    

وشـجع  . ينفد إلنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مع إسرائيل             
الطرفني على بذل كل جهد ممكن للتغلب على العقبات واختاذ التدابري الالزمـة لتهيئـة               

وشــارك يف املناقــشة أعــضاء جملــس األمــن، واملراقــب   . مواتيــة للمــشاركة اجلــادة بيئــة 
ــة مب      ــة املعني ــيس اللجن ــدائم إلســرائيل، ورئ ــل ال ــسطني، ونائــب املمث ــدائم لفل  مارســةال

وأكـدت الـدول    .  وفـدا آخـر    ٢٢الشعب الفلسطيين حلقوقه غـري القابلـة للتـصرف، و           
. ت بــني االســرائيليني والفلــسطينيني األعــضاء علــى أمهيــة اســتئناف احلــوار واملفاوضــا  
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ــة     ــسطينية احملتل ــستوطنات يف األرض الفل ــاء امل ــا بعــض  . وأدان بعــض األعــضاء بن ودع
 لتحقيـق سـالم دائـم يف املنطقـة علـى أسـاس              يثةاألعضاء إىل بذل مساع دبلوماسية حث     

وأكـد  . احلل القائم على وجود دولتني، وانطالقا مـن االتفاقـات وااللتزامـات الـسابقة             
 الرباعية يف دعم الطرفني يف جهودمها الراميـة إىل          موعةلمجخمتلف األعضاء على دور ا    

  .“حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط
  


