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 بيان من رئيس جملس األمن    

ــن     ــسة جملـــس األمـ ــودة يف٦١٢٣يف جلـ ــار١١  املعقـ ــايو / أيـ ــيس ٢٠٠٩مـ ، أدىل رئـ
احلالـة يف  ”األمـن باسـم اجمللـس بالبيـان التـايل فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                 جملس

  :“الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني
وصـــل إىل ســـالم شـــامل يف الـــشرق الطـــابع امللـــح للت جملـــس األمـــن يؤكـــد”    

أجل بلـوغ اهلـدف     ويرى أن مثة حاجة إىل بذل مساع دبلوماسية حثيثة من           . األوسط
علـى أسـاس االلتـزام    الذي حـدده اجملتمـع الـدويل، وهـو حتقيـق سـالم دائـم يف املنطقـة                

باالعتراف املتبـادل، ونبـذ العنـف والتحـريض واإلرهـاب، واحلـل القـائم علـى                 الراسخ  
 .تني، انطالقا من االتفاقات وااللتزامات السابقةدولوجود 

مجيــع قراراتـــه الــسابقة بـــشأن   إىل جملــس األمـــن  يـــشري ويف هــذا الــسياق،   ”    
ــشرق ــرارات   الـــــ ــيما القـــــ ــط، وال ســـــ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و) ١٩٦٧ (٢٤٢األوســـــ

، )٢٠٠٩ (١٨٦٠ و     )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و) ٢٠٠٢( ١٣٩٧ و
 .٢٠٠٢ أمهية مبادرة السالم العربية لعام لساجملالحظ ي و؛مبادئ مدريدإىل و

ا اجملموعة الرباعية دعم  العمل املتواصل الذي تضطلع به      ويشجع جملس األمن    ”    
 . حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسطالرامية إىلألطراف ملساعي ا

 املفاوضات الثنائية الـيت   وع عن   ويكرر جملس األمن تأكيد التزامه بعدم الرج      ”    
ــسابقة اتنطلــق مــن   ــه األطــراف   . التفاقــات وااللتزامــات ال ــد دعوت ويكــرر أيــضا تأكي

واجملتمع الدويل إىل بذل جهود جديدة وعاجلة لتحقيق سالم شامل وعـادل ودائـم يف          
الــشرق األوســط، علــى أســاس الرؤيــة الــيت تتــوخى إجيــاد منطقــة تعــيش فيهــا دولتــان    

ــا إ     ــسطني، جنب ــرائيل وفل ــا إس ــان، مه ــسالم ضــمن حــدود آمنــة     دميقراطيت ــب ب ىل جن
  . ومعترف هبا
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 بالتزاماهتــا مبوجــب خريطــة بــاألطراف الوفــاءويهيــب جملــس األمــن كــذلك ”    
عـن اختـاذ أي خطـوات مـن شـأهنا تقـويض الثقـة           بامتناعها   ،الطريق املستندة إىل األداء   

 . املتعلقة جبميع املسائل اجلوهريةاملساس بنتائج املفاوضات أو

ــة   ويــدعو ”     كومــة احلدعــم إىل جملــس األمــن مجيــع الــدول واملنظمــات الدولي
ومبــادرة الــسالم العربيــة وحتتــرم  ‘‘ اجملموعــة الرباعيــة’’تلتــزم مببــادئ الــيت فلــسطينية ال

 ملموسـة يشجع اجمللس على اختاذ خطـوات  كما  التزامات منظمة التحرير الفلسطينية،     
 مــن مــصرداعمــة ملــا تبذلــه طــوات فيهــا خ يف ســبيل حتقيــق املــصاحلة الفلــسطينية، مبــا 

تنميـة  اإلسـهام يف   ويدعو إىل تقدمي املساعدة من أجـل        . األساس ، بناء على هذا   جهود
ــسطينية إىل حــدودها        ــسلطة الفل ــة لل ــسطيين، والوصــول بــاملوارد املتاح ــصاد الفل االقت

 .وبناء املؤسسات الفلسطينية القصوى

 بالتـشاور مـع اجملموعـة       ،قيـام ويؤيد جملـس األمـن اقتـراح االحتـاد الروسـي ال           ”    
عقـد اجتمـاع دويل بـشأن عمليـة الـسالم يف الـشرق       الـدعوة إىل     ب ،الرباعية واألطراف 

  “.٢٠٠٩ األوسط يف موسكو عام
  


