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 عضوية قبول عن اعتذارها فيه تعلن السعودية اخلارجية بيان لوزارة

 القضية بقاء أن وتشير إىل إصالحه، يتم إىل أن األمن جملس

 على واضح دليل عاماً وستين خلمسة عادل حل من دون الفلسطينية

  عجزه
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صدر عن وزارة اخلارجية بياناً بعد انتخاب اململكة العربية السعودية عضواً غير دائم يف 

 :جملس األمن ملدة سنتين فيما يلي نصه

يسر اململكة العربية السعودية بداية أن تتقدم بخالص الشكر وبالغ االمتنان جلميع الدول 

 .ين القادمينئم يف جملس األمن للعامَالتي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دا

لتفتخر بالتزامها  ،وهي عضو مؤسس ملنظمة األمم املتحدة ،وإن اململكة العربية السعودية

منها بأن التزام جميع الدول األعضاء  الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة إيماناً

يف امليثاق هو الضمان احلقيقي لألمن والسالم يف  ودقيقاً بما تراضت عليه وصادقاً أميناً التزاماً

 .العامل

 ـوإذا كانت الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة تعتبر الظفر بعضوية جملس األمن 

ومسؤولية كبيرة لكي  شرفاً رفيعاً  ـ املعني حسب ميثاق املنظمة بحفظ األمن والسلم العامليين

 ،تشارك على نحو مباشر وفعال يف خدمة القضايا الدولية
                                                           

 :التايل الرابط يف ،"واس"املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء السعودية : املصدر  *
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=115896 
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فإن اململكة العربية السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية املعايير احلالية 

ل مسؤولياته جتاه حفظ األمن يف جملس األمن حتول دون قيام ا�لس بأداء واجباته وحتمّ 

األمر الذي أدى إىل استمرار اضطراب األمن والسلم، واتساع  ،لنحو املطلوبوالسلم العامليين على ا

ومن  .رقعة مظامل الشعوب، واغتصاب احلقوق، وانتشار النزاعات واحلروب يف أنحاء العامل

والتي شاركت  ،ذلت يف األعوام املاضيةن جميع اجلهود الدولية التي بُأاملؤسف يف هذا الصدد 

مل تسفر عن التوصل إىل اإلصالحات املطلوب إجراؤها  ،السعودية بكل فعالية فيها اململكة العربية

 .املنشود يف خدمة قضايا األمن والسلم يف العامل هلكي يستعيد جملس األمن دور

والتي جنم عنها  ،إن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم خلمسة وستين عاماً

لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز جملس األمن عن  ،ينعدة حروب هددت األمن والسلم العاملي

 .ل مسؤولياتهأداء واجباته وحتمّ 

وإن فشل جملس األمن يف جعل منطقة الشرق األوسط خالية من جميع أسلحة الدمار 

سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية جلميع دول املنطقة دون استثناء  ،الشامل

 ،أو احليلولة دون سعي أي دولة يف املنطقة المتالك األسلحة النووية ،دويلللمراقبة والتفتيش ال

 .ل مسؤولياتهدليالً ساطعاً وبرهاناً دامغاً على عجز جملس األمن عن أداء واجباته وحتمّ عدّليُ

بقتل شعبه وإحراقه بالسالح الكيماوي على  ةكما أن السماح للنظام احلاكم يف سوري

لدليل ساطع وبرهان دامغ على  ،أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة مرأى ومسمع من العامل

 .ل مسؤولياتهعجز جملس األمن عن أداء واجباته وحتمّ

وانطالقاً من مسؤولياتها التاريخية جتاه  ،وبناء على ذلك فإن اململكة العربية السعودية

شعبها وأمتها العربية واإلسالمية وجتاه الشعوب احملبة واملتطلعة للسالم واالستقرار يف جميع 

أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية جملس األمن حتى يتم إصالحه  ال يسعها إالّ ،أنحاء العامل

 .ل مسؤولياته يف احلفاظ على األمن والسلم العامليينوتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وحتمّ 


