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                       بيان من رئيس جملس األمن    
    

ــن     ــس األم ــسة جمل ــودة يف     ٦٣٢٦                         يف جل ــران ١              املعق ــه  /          حزي ــيس   ،     ٢٠١٠        يوني            أدىل رئ
           احلالـة يف       ’’                                                                                                    جملس األمن باسـم اجمللـس بالبيـان التـايل فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                      

   :  ‘‘                                الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني
                                           فه للخـسائر يف األرواح واإلصـابات النامجـة                               جملس األمن عن بالغ أس         يعرب ”    

                                                     ُ                                               عن استخدام القوة خـالل العمليـة العـسكرية اإلسـرائيلية الـيت ُنفـذت يف امليـاه الدوليـة                   
 ُ                                                        وُيعـرب اجمللـس يف هـذا الـسياق عـن إدانتـه هلـذه               .                                      ضد القافلة البحرية املتجهة إىل غزة     

                   ة الكـثريين جبـروح                                                                 األعمال اليت أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن عشرة مدنيني وإصـاب        
   .                     ويقدم تعازيه إىل أسرهم

ــب  ’’     ــذين                ويطال ــدنيني ال ــن امل ــسفن وع ــن ال ــورا ع ــاإلفراج ف ــن ب ــس األم                                                                            جمل
ــة       .                    حتتجــزهم إســرائيل  ــيح فــرص الوصــول الكامل ــى أن تت                                                                     وحيــث اجمللــس إســرائيل عل

                                                                                          للجهات القنصلية، وتـسمح للبلـدان املعنيـة باسـترداد القتلـى واجلرحـى فـورا، وتكفـل          
   .                                    ساعدات اإلنسانية من القافلة إىل وجهتها        إيصال امل

                                                                                جملس األمن علما ببيـان األمـني العـام لألمـم املتحـدة بـشأن ضـرورة                      وحييط  ’’    
                                                                                         إجــراء حتقيــق كامــل يف هــذه املــسألة، ويطالــب اجمللــس بتحقيــق عاجــل يتــسم باحليــاد  

   .                                             واملصداقية والشفافية ويتماشى مع املعايري الدولية
        ويكـرر    .               أن يـستمر                                     ى أن الوضـع يف غـزة ال ميكـن                               جملـس األمـن علـ           ويشدد  ’’    

                   ويف ذلــك الــسياق،   .     ١٨٦٠    و     ١٨٥٠                                                      التأكيــد علــى أمهيــة التنفيــذ الكامــل للقــرارين  
ــسانية يف غــزة، ويــشدد علــى       ــة اإلن ــالغ قلقــه إزاء احلال                                                                                               يكــرر اجمللــس اإلعــراب عــن ب

  ة                                                                                         ضرورة مرور السلع واألشخاص بـصورة دائمـة ومنتظمـة إىل غـزة، وتقـدمي املـساعد                 
   .                                      اإلنسانية يف عموم غزة وتوزيعها دون إعاقة
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                                                                     جملس األمن على أن احلل الوحيد القابل للتطبيق للـرتاع اإلسـرائيلي             ويؤكد  ’’    
                                                                                          الفلسطيين هو التوصل إىل اتفاق عن طريـق املفاوضـات بـني الطـرفني، ويكـرر اجمللـس                  

ــستقلة ت       ــسطينية م ــة فل ــام دول ــذي يقــضي بقي ــدولتني ال ــى أن حــل ال ــد عل ــع                                                                                           التأكي        تمت
                                                                                                 مبقومات احلياة تعيش جنبـا إىل جنـب بـسالم وأمـن مـع إسـرائيل وسـائر جرياهنـا، هـو                      

   .                              احلل الوحيد إلحالل السالم يف املنطقة
                                                                         جملس األمن عن دعمه للمحادثات غـري املباشـرة، كمـا يعـرب عـن                 ُ    وُيعرب  ’’    

             وحيــث اجمللــس   .                                                                         القلــق لكــون هــذا احلــادث وقــع يف وقــت جتــري فيــه هــذه احملادثــات  
                                                                                   ني علــى ضــبط الــنفس وحتاشــي أيــة إجــراءات انفراديــة واســتفزازية، كمــا حيــث         الطــرف

                                                                                      مجيع الشركاء الدوليني على تشجيع جو يسوده التعاون بني األطـراف ويف كـل أحنـاء                
   . “      املنطقة

  
  

  


