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بيان من رئيس جملس األمن
يف جلسة جملس األمن  5227املعقودة يف  22متوز/يوليـ  ،2102أدىل رئـيس جملـس
األمن بالبيان التايل ،باسم اجمللس ،فيما يتعلق بنظر اجمللـس يف البنـد املعنـون ”احلالـة يف الرـر
األوسط ،مبا يف ذلك قضية فلسطني“:
”يعرب جملس األمن عـن قلـق بـالغ إزاء تـدوور احلالـة يتي ـة لةزمـة املتعلقـة
بغزة واخلسائر يف األرواح واإلصابات بني املدييني؛
”ويدعو جملس األمن إىل االحترام التام للقايون الدويل اإليساين ،مبـا يف ذلـك
محاية السكان املدييني ،ويؤكد جمددا ضـرورة ااـاذ اخلطـوات املةئمـة لك الـة سـةمة
ورفاه املدييني ومحايتهم؛
”ويعــرب جملــس األمــن عــن تقييــده القــو للــدعوة ال ـ وجههــا الرــركاء
الدوليون ،واألمني العام لةمم املتحدة ،إىل وقف إطة النار ال ور وغـ املرـرو
ألغـرا إيســايية ،للســماح بتقــدس املســاعدة الةزمــة علــع وجـ االســتع ا  ،وح ــوا
مجيع األطراف علع قبو وقف إطة النار ألغـرا إيسـايية وتن يـبه برـكم كامـم
حىت فترة العيد وما بعـدوا ،ويرـيد جملـس األمـن دهـود األمـني العـام لةمـم املتحـدة،
ووزير خارجية الواليات املتحدة جون ك  ،املببولة يف وبا الصدد؛
”ويــدعو جملــس األمــن أيضــا األطــراف إىل املرــاركة يف ا هــود الراميــة إىل
التوصــم إىل وقــف دائــم إلطــة النــار واحترامـ برــكم كامــم ،اســتنادا إىل املبــادرة
املصرية .ويف وبا الصدد ،يرحب جملس األمن مبا يببل الرركاء الـدوليون مـن جهـود
وباالجتمــاا الــدويل الــب عبقــد يف بــاريس يف  22متوز/يولي ـ  2102لــدعم وقــف
إطـة النـار ،و ــع مجيـع األطـراف اإلقليميــة والدوليـة املعنيـة علــع أن تـدعم برــدة
ا هود الرامية إىل ترسيخ ات ا بني الطرفني؛
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”ويرــدد جملــس األمــن علــع أن املرافــق املدييــة واإليســايية ،مبــا فيهــا املرافــق
التابعة لةمم املتحدة ،جيـب أن ظظـع بـاالحترام واحلمايـة ،وقـد دعـا مجيـع األطـراف
إىل التصرف علع حنو يتسق مع وبا املبدأ؛
”ويــــدعو جملــــس األمــــن إىل التن يــــب الكامــــم للقــــرار ،)2112( 0221
وقد شدّد علع ضرورة توف املسـاعدة اإليسـايية بصـورة عاجلـة إىل السـكان املـدييني
ال لسطينيني يف قطاا غـزة ،بوسـائم ترـمم تقـدس مسـاةة عاجلـة إضـافية إىل وكالـة
األمــم املتحــدة إلغاتــة وترــغيم الةجــنني ال لســطينيني يف الرــر األد (األويــروا).
وإن جملس األمن يسلم ويريد بالـدور احليـو الـب تضـطلع بـ الوكالـة ،إىل جايـب
ســائر وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإليســايية ،لتلبيــة االحتياجــات اإليســايية
احليوية يف غزة؛
”و ــع جملــس األمــن األطــراف واجملتمــع الــدويل علــع ظقيــق ســةم شــامم
قائم علع رؤية منطقة تعـي فيهـا دولتـان داقراطيتـان ،إسـرائيم وفلسـطني ،جنبـا إىل
جنــب بســةم ــدود ممنــة ومعتــرف حــا علــع النحــو املتــوخع يف قــرار جملــس األمــن
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