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  )٢٠٠٩ (١٨٦٠القرار     
  ٢٠٠٩يناير / الثاينكانون ٨ املعقودة يف ٦٠٦٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
 ٣٣٨، و )١٩٦٧ (٢٤٢إىل مجيـع قراراتـه ذات الـصلة، مبـا فيهـا القــرارات      إذ يـشري    

  ، )٢٠٠٨ (١٨٥٠، و )٢٠٠٣ (١٥١٥، و )٢٠٠٢ (١٣٩٧، و )١٩٧٣(
ــد    ــيت احتلـــت يف      أن وإذ يؤكـ ــن األرض الـ ــزأ مـ ــزءا ال يتجـ ــشكل جـ ــزة يـ ــاع غـ قطـ

  ، وسيكون جزءا من الدولة الفلسطينية،١٩٦٧ عام
  أمهية سالمة ورفاه مجيع املدنيني، علىوإذ يشدد   
عــن قلقــه البــالغ إزاء تــصاعد العنــف، وتــدهور احلالــة، وال ســيما إزاء        وإذ يعــرب   

دنيني منــذ رفــض متديــد فتــرة التهدئــة؛ أســفر عنــه ذلــك مــن خــسائر فادحــة يف صــفوف املــ  مــا
  وجوب محاية السكان املدنيني الفلسطينيني واإلسرائيليني،  علىيشدد  وإذ

  عن قلقه البالغ أيضا إزاء األزمة اإلنسانية املستفحلة يف غزة،وإذ يعرب   
ضرورة ضـمان تـدفق الـسلع واألشـخاص علـى حنـو مـستمر ومنـتظم                  علىوإذ يشدد     

  من خالل معابر غزة،
بالدور احليوي الذي تؤديـه وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                 وإذ ينوه     

  ، يف توفري املساعدة اإلنسانية واالقتصادية داخل غزة،)األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
 الفلــسطيين -إىل عــدم إمكانيــة التوصــل إىل حــل دائــم للــرتاع اإلســرائيلي  وإذ يــشري   

   السلمية،بالوسائل إال
حـق مجيـع دول املنطقـة يف العـيش يف سـالم داخـل حـدود آمنـة           وإذ يؤكد من جديد       

  معترف هبا دوليا،
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وقف فوري ودائم إلطالق النار حيظـى بـاالحترام الكامـل ويفـضي              إىل   يدعو  - ١  
علـى احلاجـة امللحـة هلـذا الوقـف          ويـشدد   إىل االنسحاب الكامل للقوات اإلسرائيلية من غزة،        

  النار؛إلطالق 
 إىل تقدمي املـساعدة اإلنـسانية، مبـا فيهـا الغـذاء والوقـود والعـالج الطـيب                   يدعو  - ٢  

  وتوزيعها دون عراقيل يف مجيع أحناء غزة؛
 باملبــادرات الراميــة إىل إجيــاد وفــتح ممــرات إنــسانية، وغــري ذلــك مــن   يرحــب  - ٣  

  اآلليات الرامية إىل توصيل املعونة اإلنسانية على حنو مستمر؛
 الدول األعضاء إىل دعم اجلهود الدولية الرامية إىل التخفيـف مـن حـدة               يدعو  - ٤  

احلالة اإلنسانية واالقتصادية يف غزة، مبا يف ذلك مـن خـالل تقـدمي التربعـات اإلضـافية الالزمـة                   
  على وجه االستعجال إىل األونروا، وكذلك عن طريق جلنة االتصال املخصصة؛

واألعمــال احلربيــة املوجهــة ضــد املــدنيني ومجيــع   مجيــع أشــكال العنــف يــدين  - ٥  
  أعمال اإلرهاب؛

الترتيبـات والـضمانات    لتـوفري    الدول األعضاء إىل تكثيف اجلهود الراميـة         يدعو  - ٦  
من أجل احلفاظ على وقف دائم إلطالق النـار وصـون اهلـدوء، مبـا يف ذلـك مـن                    يف غزة   الالزمة  

ذخرية وضـمان إعـادة فـتح املعـابر بـصفة مـستمرة،       أجل منع االجتار غري املـشروع باألسـلحة والـ         
ــور املــربم يف عــام     ــسطينية وإســرائيل؛   ٢٠٠٥علــى أســاس اتفــاق التنقــل والعب ــسلطة الفل  بــني ال

   يف هذا الصدد باملبادرة املصرية، وباجلهود اإلقليمية والدولية األخرى اجلارية؛ويرحب
ة بـني الفلـسطينيني،      ملموسـة حنـو حتقيـق املـصاحل        خطـوات  علـى اختـاذ      يشجع  - ٧  

يف ذلك دعما جلهود الوساطة اليت تبذهلا مصر وجامعـة الـدول العربيـة، علـى النحـو الـوارد                     مبا
، ومبـا يتماشــى مــع قــرار جملــس األمــن  ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦يف القـرار الــصادر يف  

  وغريه من القرارات ذات الصلة؛) ٢٠٠٨ (١٨٥٠
يل إىل بذل جهود جمـددة وعاجلـة إلحـالل سـالم             الدو واجملتمع الطرفني   يدعو  - ٨  

شــامل يــستند إىل الرؤيــة املتمثلــة يف وجــود منطقــة تعــيش فيهــا دولتــان دميقراطيتــان، إســرائيل   
وفلسطني، جنبا إىل جنب يف سالم ضمن حدود آمنة ومعتـرف هبـا، حـسب املتـوخى يف قـرار                    

  م العربية؛، ويشري أيضا إىل أمهية مبادرة السال)٢٠٠٨ (١٨٥٠جملس األمن 
 بنظر اجملموعة الرباعية، بالتـشاور مـع األطـراف، يف عقـد اجتمـاع يف                يرحب  - ٩  

  ؛٢٠٠٩موسكو يف عام 
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٠  

  


