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  )٢٠٠٨ (١٨٥٠القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٠٤٥الــ ــانون األول١٦، املعقــ /  كــ

  ٢٠٠٨  ديسمرب
    

  ،إن جملس األمن  
 ٣٣٨  و٢٤٢ات الــصلة، وال ســيما القــرارات   إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة ذ إذ يــشري  

  مبادئ مدريد،إىل ، و١٥١٥  و١٣٩٧ و
،  دميقراطيتــان رؤيتــه الــيت تتــوخى منطقــة تعــيش فيهــا دولتــان  مــن جديــد وإذ يؤكــد  

  إسرائيل وفلسطني، جنبا إىل جنب ضمن حدود آمنة ومعترف هبا،
 ،٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩ بالبيان الصادر عن اجملموعة الرباعية يف        وإذ يرحب   

ــابوليس املعقــود يف تــشرين  وبالتفــاهم اإلســرائيلي الفلــسطيين املــشترك املعلــن عنــه يف    مــؤمتر أن
مـن أجـل   تنفيذ خريطة الطريـق املـستندة إىل األداء   ما يتعلق ب، مبا يف ذلك  ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

  اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولتني،للصراع حل دائم التوصل إىل 
 التــزام  أن الــسالم الــدائم ال ميكــن أن يقــوم إال علــى أســاس وجــودأيــضا وإذ يالحــظ  

احلـل القـائم علـى      علـى أسـاس     باالعتراف املتبادل ونبذ العنف والتحـريض واإلرهـاب، و        ثابت  
  من مجيع االتفاقات وااللتزامات السابقة،يف ذلك وجود دولتني، باإلفادة 

  ،٢٠٠٢ مبادرة السالم العربية لعام إىل أمهية وإذ يشري  
ــشجع   ــل م     وإذ ي ــن عم ــة م ــة الرباعي ــه اجملموع ــوم ب ــا تق ــرفني يف    م ــدعم الط تواصــل ل

  جهودمها الرامية إىل حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط،

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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رييالنـــد، يف مب تأييـــده للمفاوضـــات الـــيت ُشـــرع فيهـــا يف أنـــابوليس      يعلـــن  - ١  
  املفاوضات الثنائية؛الرجعة يف مسرية ، والتزامه بعدم ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧

ــد  - ٢   ــيت يؤي ــادئ ال ــة،      املب ــة املفاوضــات الثنائي ــشأن عملي ــان ب ــا الطرف  اتفــق عليه
وجهودمها الدؤوبة لتحقيق هدفهما املتمثل يف إبرام معاهدة سالم ُتحل مبوجبـها مجيـع املـسائل           

  دية عملية أنابوليس؛تأكيدا جلاستثناء، دون القائمة، مبا يف ذلك مجيع املسائل األساسية 
اماهتمــا مبوجــب خريطــة الطريــق املــستندة إىل    الطــرفني إىل الوفــاء بالتزيــدعو  - ٣  

، واالمتنــاع عــن اختــاذ همــا املــشترك يف أنــابوليساألداء، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف تفامه 
  خطوات قد تقّوض الثقة أو ختل بنتائج املفاوضات؛ أية

 جبميع الدول واملنظمات الدوليـة أن تـساهم يف إجيـاد منـاخ يفـضي إىل                 يهيب  - ٤  
الرباعية ومبادرة الـسالم    مببادئ اجملموعة   اليت تلتزم   وأن تدعم احلكومة الفلسطينية     املفاوضات،  

ــة ــصاد      و العربي ــة االقت ــساعدة لتنمي ــدم امل ــسطينية، وأن تق ــر الفل ــرم التزامــات منظمــة التحري حتت
تـساهم يف   والفلسطيين، وأن تصل باملوارد املتاحة للـسلطة الفلـسطينية إىل حـدودها القـصوى،               

  ء املؤسسات الفلسطينية حتضريا إلنشاء الدولة؛برنامج بنا
 على تكثيف اجلهود الدبلوماسية اليت تعزز، يف إطار مسار مـواز للتقـدم              حيث  - ٥  

 يف  لـسلمي بـني مجيـع الـدول يف املنطقـة          احملرز يف العملية الثنائية، االعتراف املتبـادل والتعـايش ا         
  ط؛سياق حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوس

، يف عقــد اجتمــاع األطــراف بنظــر اجملموعــة الرباعيــة، بالتــشاور مــع  يرحــب  - ٦  
  ؛٢٠٠٩دويل يف موسكو يف عام 

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٧  
  


