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  بيان للواليات املتحدة األميركية يف اجلمعية العامة
  لألمم املتحدة بشأن الشرق األوسط

  ]مقتطفات[ .16/9/2004واشنطن، 
  
  

  وزارة اخلارجية
  مكتب الشؤون العامة

  ."ستعمل أميركا بال كلل لتحقيق قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إىل جنب بأمن وبرخاء وبسالم"
  2003مايو /أيار 9يس جورج بوش، الرئ -- 

تواصل الواليات املتحدة السعي بإقدام ملتابعة العمل على هدف الرئيس بوش الرامي إىل قيام إسرائيل وفلسطين 
وحتقيقاً لهذه الغاية، تعمل الواليات املتحدة لتحقيق أهداف خريطة . كدولتين تعيشان سوية يف سالم ويف أمن

  .الفلسطيني قائم على أساس دولتين –األداء باجتاه حل دائم للنزاع اإلسرائيلي  الطريق، وهي نهج يستند إىل
وكثير من هذه . الفلسطيني –قراراً حول النزاع اإلسرائيلي  21وقد تبنت الدورة الثامنة واخلمسون للجمعية العامة 

وفشلت هذه القرارات . السالم القرارات ذكر ضمناً أن لدى إسرائيل وحدها التزامات وتتحمل مسؤوليات للتوصل إىل
يف معاجلة كال جانبي اإلطار األمني األرحب للشرق األوسط، بما يف ذلك الهجمات االنتحارية الفتاكة ضد 

ونحن . والقرارات األحادية ال تعمل إالّ لتقويض قدرة األمم املتحدة على لعب دور بناء يف الترويج للسالم. إسرائيل
الفلسطيني ينبغي أن جتسد تكافؤ املسؤوليات املتبادلة التي  –ل السالم اإلسرائيلي نرى بأن جميع القرارات حو

  .جتسدها خريطة الطريق
حتدد معامل التزامات ومسؤوليات كال اجلانبين لتحقيق  1515وخريطة الطريق التي أيدها قرار جملس األمن رقم 

، تسعى الواليات إلشاعة توازن يف عدد وفحوى قرارات اجلمعية العامة ومن أجل التسهيل لذلك احلل. السالم واألمن
  .حول الشرق األوسط

وكما يف السنوات السابقة، ستشجع الواليات املتحدة اجلمعية العامة على خفض إجمايل عدد قرارات الشرق 
عامة قراراً يدين معاداة اليهود وترجو الواليات املتحدة أن تتبنى اجلمعية ال). يف األمم املتحدة(األوسط التي تطرح 

وستواصل الواليات املتحدة الدعوة إللغاء . وأن تشير إىل معاداة السامية بمرجعيات أكثر يف قرارات ذات صلة
  .اللجنة اخلاصة املنوطة بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية وغير تلك من جلان منحازة ضد إسرائيل

ولهذا تسعى . وية هذا النزاع يجب أن تتأتى من خالل حل متفاوض عليهولطاملا أقر اجملتمع الدويل بأن تس
الواليات املتحدة إىل إشاعة توازن يف قرارات الشرق األوسط كي تدعم بصورة أفضل عملية السالم وتنفيذ خريطة 

  .الطريق
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


