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   البيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن 
يف اجللسـة ٤٥٧٨ لـس األمـن، املعقـودة يف ١٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، يف إطـار نظـــر 
الـس يف البنـد املعنـون �احلالـة يف الشـرق األوسـط، مبـا يف ذلـك القضيـة الفلســطينية�، أدىل 

رئيس جملس األمن، باسم الس، بالبيان التايل: 
ـــق ــذا البيــان  �يؤيـد جملـس األمـن بيـان �اموعـة الرباعيـة� املشـترك املرف
والصادر يف نيويورك يوم ١٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ عـن األمـني العـام، ووزيـر خارجيـة 
االحتاد الروسي، ووزير خارجية الواليـات املتحـدة، ووزيـر خارجيـة الدامنـرك، وممثـل 
االحتـاد األورويب السـامي لشـؤون السياســـة اخلارجيــة واألمنيــة املشــتركة، واملفــوض 
األورويب للشــؤون اخلارجيــة. ويقــدر جملــس األمــن أيضــا مشــاركة ممثلــــني رفيعـــي 
املسـتوى مـن األردن ومصـر واململكـة العربيـة السـعودية يف املباحثـات مـع �اموعـــة 

الرباعية�. 
�ويدعو جملس األمن حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومجيـع الـدول يف 
املنطقة إىل التعاون مع اجلهود الرامية إىل حتقيــق األهـداف الـواردة يف البيـان املشـترك، 
ويشدد على أمهيـة وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم يف الشـرق األوسـط، 
ـــه ٢٤٢ (١٩٦٧) املــؤرخ  علـى أسـاس مجيـع قراراتـه ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك قرارات
٢٢ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٦٧، و ٣٣٨ (١٩٧٣) املــؤرخ ٢٢ تشــــرين األول/ 
أكتوبــر ١٩٧٣، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) املــــؤرخ ١٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، ومرجعيـــة 

مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم.� 
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املرفق 
   البيان املشترك الصادر عن �اموعة الرباعية� 

فيمـا يلـي نـص البيـان املشـترك الصـــادر عــن �اموعــة الرباعيــة� (األمــم املتحــدة، 
واالحتاد الروسي، والواليات املتحدة، واالحتاد األورويب) إثر اجتماعهم يف نيويورك. 

ـــة  اجتمـع اليـوم يف نيويـورك األمـني العـام لألمـم املتحـدة كـويف عنـان، ووزيـر خارجي
روسـيا إيغـور إيفـانوف، ووزيـر خارجيـــة الواليــات املتحــدة كولــن بــاول، ووزيــر خارجيــة 
الدامنرك بري ستيج مويللر، وممثل االحتاد األورويب السامي لشـؤون السياسـة اخلارجيـة واألمنيـة 
املشـتركة خافيـري سـوالنا، واملفــوض األورويب للشــؤون اخلارجيــة كريــس بــاتن. واســتعرض 
أعضاء اموعة الرباعية احلالـة يف الشـرق األوسـط واتفقـوا علـى مواصلـة املشـاورات الدقيقـة 
كمـا جـاء يف إعـالن مدريـد، الـيت ال تـزال اموعـة الرباعيـة ملتزمـة ـا التزامـا تامـا مـن أجــل 
حتقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للرتاع يف الشرق األوسـط. وتعـرب اموعـة الرباعيـة عـن 

تأييدها لعقد اجتماع وزاري دويل آخر يف وقت مناسب. 
ـــة قتــل املدنيــني اإلســرائيليني املأســاوية  وتأسـف اموعـة الرباعيـة أسـفا عميقـا حلادث
وتكرر إدانتها القوية والصرحية لإلرهاب، مبا يف ذلك العمليات االنتحاريـة، الـيت تعتـرب بغيضـة 
أخالقيا وسببت أذى كبريا للتطلعات املشروعة للشعب الفلسـطيين مـن أجـل مسـتقبل أفضـل. 
جيب أال يسمح لإلرهابيني أن يقتلـوا آمـال الفلسـطينيني واإلسـرائيليني معـا. وتعـرب اموعـة 
الرباعيـة مـرة أخـرى عـن أسـفها العميـق لفقـدان األبريـــاء اإلســرائيليني والفلســطينيني حيــام 
وتعرب عن تعاطفـها مـع مجيـع أولئـك الذيـن عـانوا هـذه اخلسـارة. وأعـرب أعضـاء اموعـة 
الرباعية عن قلقهم املتزايد إزاء تصاعد األزمة اإلنسانية يف املناطق الفلسطينية وعـن تصميمـهم 

على معاجلة احلاجات امللحة للفلسطينيني. 
ومتشـيا مـع البيـان الـذي أدىل بـه الرئيـس بـوش يف ٢٤ حزيـران/يونيـه، أعربـت األمــم 
املتحــدة واالحتــاد األورويب وروســيا عــن تأييدهــا القــوي هلــدف التوصــل إىل تســوية ائيـــة 
إسرائيلية فلسطينية ميكن حتقيقها يف غضون ثـالث سـنوات اعتبـارا مـن اليـوم عـن طريـق بـذل 
اجلميع جهودا مكثفة من ناحييت األمن واإلصالح. وترحب األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب 
ـــويل الواليــات املتحــدة قيــادة نشــطة لبلــوغ ذلــك اهلــدف.  وروسـيا بـالتزام الرئيـس بـوش بت
وال تـزال اموعـة الرباعيـة متمسـكة بالتزامـــها بتنفيــذ رؤيــة مآهلــا دولتــان: إســرائيل ودولــة 
فلسطينية تكون مستقلة ودميقراطية وتتوفر هلا أسباب البقاء، تعيشان جنبا إىل جنـب يف سـالم 
وأمن وفقا ملا أكده جملس األمن يف قراره ١٣٩٧. ويتعهد أعضاء اموعة الرباعيـة، منفرديـن 
وجمتمعني، ببذل مجيع اجلهود املمكنـة لتحقيـق أهـداف اإلصـالح واألمـن والسـالم ويؤكـدون 
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مـن جديـد أن التقـدم يف امليـادين السياسـية واألمنيـة واالقتصاديـة واإلنسـانية وبنـاء املؤسســات 
جيب أن يسري معا، جنبا إىل جنب. وتكرر اموعـة الرباعيـة ترحيبـها مببـادرة اململكـة العربيـة 
السعودية اليت حظيت بتـأييد مؤمتـر قمـة اجلامعـة العربيـة املعقـود يف بـريوت، بوصفـها مسـامهة 

هامة صوب السالم الشامل. 
وبغيـة املسـاعدة يف إحـــراز تقــدم صــوب حتقيــق هــذه األهــداف املشــتركة، وافقــت 
اموعة الرباعية على أمهية شن محلة دولية منسقة لدعم اجلهود الفلسـطينية الراميـة إىل إجـراء 
إصـالح سياسـي واقتصـادي. وترحـب اموعـة الرباعيـة باالهتمـام الفلسـطيين القـوي بــإجراء 
إصالح أساسي، يتضمن برنامج املائة يوم لإلصالح الفلسطيين، وتشجع على ذلـك. وترحـب 
أيضا بعزم دول اإلقليم واتمع الـدويل علـى مسـاعدة الفلسـطينيني يف بنـاء مؤسسـات احلكـم 
السليم وإنشاء إطار حكم جديد يتسـم بطـابع دميقراطـي فعلـي، توطئـة إلقامـة دولـة. وحتقيقـا 
هلـذه األهـداف، مـن األمهيـة مبكـان إجـراء انتخابـات دميقراطيـة مفتوحـة حـرة جيـدة اإلعــداد. 
وسوف تسعى فرقة العمل الدوليـة اجلديـدة املعنيـة بـاإلصالح الـيت تضـم ممثلـني عـن الواليـات 
املتحدة األمريكية واالحتــاد األورويب واألمـني العـام لألمـم املتحـدة وروسـيا واليابـان والـنرويج 
والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل واليت تعمـل حتـت إشـراف اموعـة الرباعيـة، إىل وضـع 
وتنفيذ خطة عمل شاملة لإلصالح. وقد ناقش االجتماع االستهاليل الذي عقدته فرقة العمـل 
هذه يف لندن يف ١٠ متوز/يوليه خطة مفصلة تشمل التزامات فلسطينية حمـددة وسـوف جتتمـع 
فرقة العمل هـذه مـرة أخـرى يف آب/أغسـطس السـتعراض األعمـال املتخـذة يف عـدة جمـاالت 
منها اتمع املدين واملسـاءلة املاليـة واحلكـم احمللـي واالقتصـاد السـوقي واالنتخابـات وإصـالح 

اجلهازين القضائي واإلداري. 
إن تنفيـذ خطـة عمـل مقترنـــة بنقــاط حمــددة مناســبة لقيــاس التقــدم احملــرز يف تدابــري 
اإلصـالح ينبغـي أن يـؤدي إىل إنشـاء دولـة فلسـطينية دميقراطيـة تتسـم بسـيادة القـانون وفصــل 
السـلطات واقتصـاد سـوقي حـر ناشـط، قـادرة علـى خدمـة مصـاحل شـعبها علـى أفضـل وجــه. 
وتتعهد اموعة الرباعية أيضا مبواصلة مساعدة الطرفني يف جهودمها الراميـة إىل جتديـد احلـوار 
وترحـب يف هـذا الصـدد باالجتماعـات الوزاريـة الرفيعـة املســـتوى الــيت عقدهــا الفلســطينيون 

واإلسرائيليون مؤخرا بشأن مسائل األمن واالقتصاد واإلصالح. 
ووافقت اموعة الرباعيـة علـى احلاجـة املاسـة إىل بنـاء قـدرات أمنيـة فلسـطينية فعالـة 
على أسس سليمة قائمة على قيادة موحدة ومتسمة بالشـفافية وخاضعـة للمسـاءلة فيمـا خيـص 
املوارد والسلوك. وإن إعادة تشكيل املؤسسات األمنية خلدمة هذه األهداف ينبغـي أن يفضـي 
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إىل حتسـني أداء األمـن الفلسـطيين الـذي يعتـرب ركنـا أساســـيا مــن أركــان التقــدم يف اجلوانــب 
األخرى لإلصالح املؤسسي وإقامة دولة فلسطينية ملتزمة مبكافحة اإلرهاب. 

وتالحظ اموعة الرباعية، يف هذا السياق، ما إلسرائيل من مصلحـة حيويـة يف جنـاح 
اإلصـالح الفلسـطيين. وتدعـو اموعـة الرباعيـة إسـرائيل إىل اختـــاذ خطــوات ملموســة لدعــم 
انبثاق دولة فلسطينية قابلـة للنمـاء. وتشـمل تلـك اخلطـوات، وهـي تعـترف بالشـواغل األمنيـة 
املشروعة إلسرائيل، اختاذ تدابري فورية لتخفيف عمليـات اإلغـالق الداخلـي يف منـاطق معينـة، 
ومع حتسن األمن من خالل اخلطوات املتبادلـة، انسـحاب القـوات اإلسـرائيلية إىل املواقـع الـيت 
كانت فيها قبل ٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. وعالوة على ذلك، ينبغي اإلفـراج عـن اإليـرادات 
الضريبية امدة. ويف هذا السياق، جيري حاليـا وضـع آليـة أكـثر شـفافية وخضوعـا للمسـاءلة 
موضع التطبيق. وباإلضافة إىل ذلك، ومتشيا مـع توصيـات جلنـة ميتشـل، ينبغـي علـى إسـرائيل 
أن توقف مجيع أنشطة االستيطان اجلديـدة. ويتوجـب علـى إسـرائيل أيضـا أن تكفـل الوصـول 

الكامل واآلمن وغري املقيد جلميع املوظفني الدوليني وموظفي الشؤون اإلنسانية. 
وتؤكد اموعة الرباعية من جديد على وجوب التوصل إىل تسوية دائمـة عـن طريـق 
التفاوض استنادا إىل قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة ٢٤٢ و ٣٣٨. فليس هناك البتـة 
أي حل عسكري هلذا الصراع؛ ويتوجب علـى اإلسـرائيليني والفلسـطينيني التصـدي للمسـائل 
اجلوهريـة الـيت تفصـل بينـهما مـن خـالل مفاوضـات مطـردة، إذا مـا أريـد إحـالل سـالم وأمــن 
حقيقيني ودائمني. وجيب أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي الـذي بـدأ يف عـام ١٩٦٧ وجيـب أن 
يكون إلسرائيل حدود آمنة ومعترف ا. وتؤكد اموعة الرباعية من جديد كذلـك التزامـها 
دف حتقيق سالم إقليمي شامل بني إسرائيل ولبنـان، وإسـرائيل وسـوريا، اسـتنادا إىل قـراري 

جملس األمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ومرجعية مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم. 
وتتطلـع اموعـة الرباعيـة إىل املشـــاورات املقبلــة مــع وزراء خارجيــة األردن ومصــر 
واململكة العربية السعودية وغريهم من الشركاء اإلقليميـني وتقـرر مواصلـة املشـاورات العاديـة 
بشـأن احلالـة يف الشـرق األوسـط علـى مســـتوى كبــار املســؤولني. وســوف يواصــل مبعوثــو 
اموعـة الرباعيـة إىل املنطقـة عملـهم علـى أرض الواقـع لدعـــم العمــل الــذي يقــوم بــه كبــار 
املسؤولني، ومساعدة فرقة العمل املعنية بـاإلصالح، ومسـاعدة الطرفـني علـى اسـتئناف احلـوار 

السياسي بينهما بغية التوصل إىل حل للقضايا السياسية واجلوهرية 
 


