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  الذيلس األمن �العربي  ـــمشروع القرار الفلسطيني نص ترجمة 

 يؤكد حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير واالستقالل يف 

1TP0Fدولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها

∗
 

 ]مقتطفات[. ٢٠١٤/  ١٢/  ٢٩نيويورك، 

 

[.......] 

 :فيما يلي ترجمة ملشروع القرار

 ١٣٩٧، )١٩٧٣( ٣٣٨ ،)١٩٦٧( ٢٤٢إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة، والسيما القرارات 

، ومبادئ مدريد، وإذ )٢٠٠٩( ١٨٦٠، )٢٠٠٨( ١٨٥٠، )٢٠٠٤( ١٥٤٤، )٢٠٠٣( ١٥١٥، )٢٠٠٢(

 يؤكد من جديد رؤيته ملنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً 

يني يف إىل جنب يف سالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسط

تقرير املصير واالستقالل يف دولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها، وإذ يشير إىل قرار 

، وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم ١٩٤٧ نوفمبر/  تشرين الثاين ٢٩املؤرخ  ١٨١اجلمعية العامة رقم 

 ٤٦٥و ،)١٩٧٩( ٤٥٢، )١٩٧٩( ٤٤٦جواز االستيالء على األراضي بالقوة، وإذ يشير إىل قراراته 

، التي حتدد، يف جملة أمور، أن سياسات وممارسات إسرائيل يف إقامة املستوطنات يف )١٩٨٠(

، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة ١٩٦٧األراضي احملتلة منذ العام 

قراراته ذات  إىل خطيرة أمام حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، وإذ يشير أيضاً 

، ١٩٨٠ أغسطس/  آب ٢٠يف ) ١٩٨٠( ٤٧٨الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 

ضرورة  القدس الشرقية غير معترف به من قبل ا�تمع الدويل، مؤكداً يف االعتبار أن ضمّ واضعاً

                                                           

∗
 :الرابط اإللكتروين التايلالفلسطينية، يف " األيام"موقع جريدة : املصدر 

http://www.al-ayyam.com/ar_page.php?id=e805cc3y243293379Ye805cc3 
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بما فيها القرار حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدويل والقرارات ذات الصلة، 

، كما هو منصوص عليه يف مبادرة السالم العربية، وإذ يشير إىل الرأي االستشاري حملكمة ١٩٤

بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف  ٢٠٠٤ يوليو/  تموز ٩العدل الدولية بتاريخ 

من األراضي الفلسطينية ال يتجزأ  األرض الفلسطينية احملتلة، وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءاً 

، ودعوته إىل حل مستدام للوضع يف قطاع غزة، بما يف ذلك فتح مستمر ١٩٦٧احملتلة العام 

للقانون اإلنساين الدويل،  ومنتظم ملعابره احلدودية للتدفق الطبيعي لألشخاص والبضائع، وفقاً 

من قبل البنك الدويل وإذ يرحب بالتقدم املهم يف جهود بناء الدولة الفلسطينية املعترف به 

تأكيد دعوته جلميع الدول واملنظمات الدولية إىل  ، وجمدداً ٢٠١٢وصندوق النقد الدويل يف العام 

لالستقالل، وإذ يؤكد من جديد أن  املساهمة يف برنامج بناء املؤسسات الفلسطينية استعداداً

 طيني ال يمكن أن يتحقق إالّ الفلس ـ التوصل إىل تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع اإلسرائيلي

بالوسائل السلمية، على أساس االلتزام الدائم باالعتراف املتبادل، والتحرر من العنف والتحريض 

على أن  ومشدداً  ،واإلرهاب، واحلل القائم على دولتين، وبناء على االتفاقات وااللتزامات السابقة

فلسطيني هو اتفاق ينهي االحتالل الذي بدأ يف ال ـ احلل الوحيد القابل للتطبيق للصراع اإلسرائيلي

من قبل الطرفين، ويحقق  فت سابقاًرِّ حل جميع قضايا الوضع النهائي كما عُ ]أي[ ،١٩٦٧العام 

جميع أعمال العنف واألعمال العدائية املوجهة ضد  التطلعات املشروعة لكال الطرفين، ومديناً 

 ،)٢٠٠١( ١٣٧٣التزاماتها بموجب القرار بع الدول جمي املدنيين وجميع أعمال اإلرهاب، ومذكراً

وإذ يشير إىل التزام ضمان سالمة ورفاه املدنيين وضمان حمايتهم يف حاالت النزاع 

املسلح، وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول يف املنطقة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة 

 ،ومعترف بها دولياً

لتسهيل  ٢٠١٤و ٢٠١٣بذلتها الواليات املتحدة يف وإذ يالحظ مع التقدير اجلهود التي 

 ودفع املفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إىل تسوية سلمية نهائية،

 :منه ملسؤولياته يف املساعدة على تأمين التوصل إىل حل طويل األجل للصراع وإدراكاً
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بعد اتخاذ هذا القرار، حل  شهراً ١٢يؤكد احلاجة امللحة لتحقيق، يف موعد ال يتجاوز  -١

ويحقق رؤية دولتين  ١٩٦٧سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية لالحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

 مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة واملتواصلة جغرافياً 

دولية معترف بها بشكل  إىل جنب يف سالم وأمن ضمن حدود والقابلة للحياة، تعيشان جنباً 

 .متبادل

 :عن طريق التفاوض سيتم على أساس املعايير التالية يقرر أن حالً -٢

متفق عليه،  مع تبادل أراضٍ ١٩٦٧ يونيو/  حزيران ٤احلدود على أساس خطوط  -

 .حمدود، ومتساو

ترتيبات أمنية، بما يف ذلك من خالل وجود طرف ثالث، تضمن وحتترم سيادة دولة  -

ينهي  ]والذي[ سطين، بما يف ذلك من خالل االنسحاب الكامل والتدريجي لقوات االحتالل،فل

تفق عليها ويكون إطارها الزمني وذلك على فترة انتقالية يُ ١٩٦٧االحتالل الذي بدأ يف العام 

، وتضمن أمن إسرائيل وفلسطين على السواء من خالل ٢٠١٧بحيث ال يتجاوز نهاية العام  معقوالً

دارة الفاعلة ألمن احلدود واحليلولة دون عودة اإلرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات األمنية، اإل

 .احليوية الناشئة يف املنطقة تبما يف ذلك التهديدا

حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السالم  -

 .١٩٤ت الصلة، بما فيها القرار العربية، والقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذا

ي التطلعات لبّ ي والذي ،التوصل إىل حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين -

 .ويحمي حرية العبادة ،املشروعة للطرفين

 .خرى، بما يف ذلك املياه واألسرىتسوية عادلة جلميع القضايا العالقة األُ -

لكافة  اًضع حديو ،لالحتالل اًم بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حديسلّ -٣

 .ؤدي إىل االعتراف املتبادل فوراًياملطالبات و
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يؤكد أن مسألة وضع حد وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات األمنية سيكون يف صدارة  -٤

 .املفاوضات املعقودة يف اإلطار الذي يرسيه هذا القرار

األمم املتحدة ضمن يتطلع إىل الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية يف  -٥

 .اإلطار الزمني احملدد يف هذا القرار

يف  وأن يعمال معاً ،الطرفين على االنخراط بجدية يف العمل من أجل بناء الثقة يحثّ  -٦

واالمتناع عن جميع أعمال التحريض  ،السعي لتحقيق السالم عن طريق التفاوض بحسن نية

بجميع الدول واملنظمات الدولية أن تدعم الطرفين  اًو البيانات االستفزازية، ويهيب أيضأواألعمال 

 .يف اتخاذ تدابير لبناء الثقة واملساهمة يف تهيئة مناخ يفضي إىل املفاوضات

يدعو جميع األطراف إىل االمتثال اللتزاماتها بموجب القانون اإلنساين الدويل، بما يف  -٧

/  آب ١٢احلرب املؤرخة يف  ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيين يف وقت

 .١٩٤٩ أغسطس

سالم شامل يف املنطقة، األمر الذي من لالتوصل  إىلتزامنة الرامية امليشجع اجلهود  -٨

ويؤكد  ،شأنه إطالق العنان لكامل اإلمكانات املنبثقة عن عالقات حسن اجلوار يف الشرق األوسط

 .لعربيةيف هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل ملبادرة السالم ا

يدعو إىل جتديد إطار التفاوض بحيث يكفل مشاركة اجلهات الرئيسة صاحبة  -٩

إىل جنب مع الطرفين، ملساعدتهما على التوصل إىل اتفاق يف غضون  املصلحة عن كثب، جنباً

اإلطار الزمني احملدد وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما يف ذلك من خالل توفير الدعم 

ب وة على الدعم امللموس لترتيبات مرحلة ما بعد الصراع وبناء السالم، ويرحّ عال ،السياسي

 .باالقتراح الداعي لعقد مؤتمر دويل إلطالق املفاوضات

يدعو الطرفين إىل االمتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية اجلانب وغير القانونية،  -١٠

توتر وتقويض سالمة وإمكانية عن االستفزازات والتحريض، والتي من شأنها تصعيد ال فضالً

 .حتقيق حل الدولتين على أساس املعايير احملددة يف هذا القرار
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الوقف الكامل جلميع األنشطة االستيطانية بيكرر مطالبته يف هذا الصدد،  -١١

 .، بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ العام 

جل معاجلة الوضع غير املستدام يف قطاع غزة، بما أود فورية من يدعو إىل بذل جه -١٢

يف ذلك من خالل توفير املساعدة اإلنسانية إىل السكان املدنيين الفلسطينيين عبر وكالة األمم 

ووكاالت األمم ، ]األونروا /يف الشرق األدنى [ لالجئين الفلسطينيينااملتحدة إلغاثة وتشغيل 

الل بذل جهود جادة ملعاجلة القضايا األساسية لألزمة، بما يف ذلك ومن خ ،املتحدة األُخرى

 .تعزيز وقف إطالق النار بين الطرفين

 .عن تنفيذ هذا القرار كل ثالثة أشهر يطلب إىل األمين العام أن يقدم تقريراً -١٣

 .بقي املسألة قيد نظرهيقرر أن يُ  -١٤


