
٢٠٠٦كانون األول/ديسمبر ١بتاريخ ٦١/٢٥قرار رقم 
التأكيد من جديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، واإلعراب عن التأييد التام لعملية 

السالم في الشرق األوسط

إن اجلمعية العامة،
ا االستثنائية الطارئة العاشرة،إذ تشير ا ذات الصلة، مبا يف ذلك القرارات املتخذة يف دور إىل قرارا

،٢٠٠٤أيار/مايو ٦املؤرخ ٥٨/٢٩٢إىل قرارها وإذ تشير أيضاً 
، ١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيها القرارات وإذ تشير كذلك

) ٢٠٠٣(١٥١٥، و٢٠٠٢آذار/مارس ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و
،٢٠٠٤أيار/مايو ١٩) املؤرخ ٢٠٠٤(١٥٤٤، و٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٩املؤرخ 

ل حدود آمنة ل وفلسطني، جنباً إىل جنب داخبتأكيد جملس األمن للرؤية املتمثلة يف منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيوإذ ترحب
ا، ومعرتف 

١٩٤٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩) املؤرخ ٢-(د ١٨١أنه قد مضى تسعة ومخسون عاماً على اختاذ القرار وإذ تالحظ مع القلق
،١٩٦٧وتسعة وثالثون عاماً على احتالل األرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية، يف عام 

٢٠٠٥،١كانون األول/ديسمرب ١املؤرخ ٦٠/٣٩يف تقرير األمني العام املقدم عمًال بالطلب الوارد يف قرارها رتوقد نظ

أن مسؤولية األمم املتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطني إىل أن تتم تسوية القضية جبميع جوانبها وفقاً وإذ تؤكد من جديد
للقانون الدويل،

ا حمكمة العدل الدولية يف إىل الفتوى وإذ تشير بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩اليت أصدر
،٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥-وإذ تشري أيضاً إىل قرارها دإط ٢األرض الفلسطينية احملتلة،

د منه لبلوغ سالم اإلسرائيلي، أمر ال ب–بأن حتقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطني، جوهر الصراع العريب واقتناعاً منها
واستقرار شاملني ودائمني يف الشرق األوسط،

مم املتحدة،ألأن مبدأ تكافؤ الشعوب يف احلقوق وحقها يف تقرير مصريها ميثل أحد املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق اوإذ تدرك
مبدأ عدم جواز اكتساب األرض عن طريق احلرب،وإذ تؤكد
،١٩٧٠تشرين األول/أكتوبر ٢٤) املؤرخ ٢٥-(د ٢٦٢٥إىل قرارها وإذ تشير

،١٩٦٧عدم مشروعية املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام وإذ تؤكد من جديد
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شروعية اإلجراءات اإلسرائيلية اليت تستهدف تغيري مركز مدينة القدس، مبا يف ذلك التدابري من قبيل عدم موإذ تؤكد من جديد أيضاً 
، ومجيع التدابري األحادية اجلانب اُألخرى الرامية إىل تغيري مركز املدينة واألرض بصفة عامة،١-ما يسمى باخلطة هاء 

ئمة باالحتالل، جلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدسأن تشييد إسرائيل، السلطة القاوإذ تؤكد من جديد كذلك
الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به يتعارضان مع القانون الدويل،

إزاء سياسة إسرائيل املتمثلة يف إغالق املناطق ومواصلة فرض قيود شديدة، تشمل حظر التجول ونظام وإذ تعرب عن بالغ القلق
ال الطيب واإلنساين، وعلى نقل البضائع، مبا يف ذلك اللوازم الطبية التصاريح، عل ى حركة األشخاص، مبن فيهم العاملون يف ا

ة لواإلنسانية، يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفته هذه السياسة من آثار سلبية على احلا
للشعب الفلسطيين، اليت ال تزال تشكل أزمة إنسانية وخيمة،االجتماعية واالقتصادية 

إزاء استمرار إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وحتويل العديد وإذ تعرب عن قلقها
إلقليمي تلة، مما يعوق إىل حد كبري التالصق امن هذه النقاط إىل هياكل شبيهة مبعابر حدودية دائمة داخل األرض الفلسطينية احمل

لألرض الفلسطينية ويقوض بشدة اجلهود الرامية إىل إنعاش االقتصاد الفلسطيين وتنميته،
ا دولياً،وإذ تؤكد مرة ُأخرى حق مجيع دول املنطقة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعرتف 

وإىل االتفاقات ٣ولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين،إىل االعرتاف املتبادل بني حكومة دوإذ تشير
املربمة بني اجلانبني وإىل ضرورة االمتثال التام لتلك االتفاقات،

موعة الرباعية إلجياد حل د٢٠٠٣(١٥١٥إىل تأييد جملس األمن، يف القرار وإذ تشير أيضاً  ئم ا)، خلريطة الطريق اليت وضعتها ا
وإذ تؤكد احلاجة املاسة إىل تنفيذ خريطة الطريق واالمتثال ألحكامها،٤الفلسطيين على أساس وجود دولتني،-للصراع اإلسرائيلي 

٢٠٠٦أيلول/سبتمرب ٢١باجلهود اليت يبذهلا وزراء اخلارجية العرب واليت جتلت يف اجتماع جملس األمن الذي عقد يف وإذ ترحب
أمور، إىل التوصل إىل حل للصراع على أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة قرارات جملس األمن حيث دعوا، يف مجلة 

ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق،
باإلسهام املهم ملنسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام لدى وإذ ترحب أيضاً 

موعة الرباعية،منظ مة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يف عملية السالم، مبا يف ذلك يف إطار أنشطة ا
، وإذ ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب ١يف » مؤمتر ستوكهومل للماحنني املعين باحلالة اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية«بعقد وإذ ترحب كذلك

احنني، وكذلك إنشاء اآلليات الدولية، وإذ تالحظ يف هذا الصدد إنشاء اآللية الدولية املؤقتة، تشجع على عقد املزيد من اجتماعات امل
لتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين للتخفيف من األزمة املالية واحلالة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية الوخيمة اليت يواجهها 

الشعب الفلسطيين،
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ا اليت أضريت وإصالحها وتعزيزها، وإذ تشدد وإذ تعترف باجلهود اليت تبذهلا السلطة الفلسطينية، بدعم دويل، إلعادة بناء مؤسسا
على ضرورة احملافظة على املؤسسات واهلياكل األساسية الفلسطينية،

أيلول/سبتمرب ٢٨فيها القدس الشرقية، منذ إزاء األحداث املأساوية اليت وقعت يف األرض الفلسطينية احملتلة، مباوإذ تعرب عن قلقها
، مبا فيها ارتفاع عدد القتلى واجلرحى يف صفوف املدنيني الفلسطينيني غالباً، وانتشار الدمار على نطاق واسع يف املمتلكات ٢٠٠٠

ية واالقتصادية ضاع االجتماعواهلياكل األساسية الفلسطينية، العامة واخلاصة، والتشرد الداخلي للمدنيني، والتدهور اخلطري يف األو 
واإلنسانية للشعب الفلسطيين،

إزاء تكرر األعمال العسكرية يف األرض الفلسطينية احملتلة وقيام قوات االحتالل اإلسرائيلية بإعادة احتالل وإذ تعرب عن بالغ قلقها
تفامهات شرم الشيخ،املراكز السكانية الفلسطينية، وإذ تشدد يف هذا الصدد على ضرورة أن ينفذ اجلانبان

ا يف وإذ ترحب ا، وإذ حتث اجلانبني على ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦مببادرة اهلدنة الفلسطينية اليت بدأ سريا وقبول إسرائيل 
قها ااحلفاظ على هذه اهلدنة، اليت ميكن أن متهد السبيل إىل مفاوضات حقيقية ترمي إىل التوصل إىل حل عادل للصراع، وعلى مد نط

إىل الضفة الغربية،
على أمهية سالمة ورفاه مجيع السكان املدنيني يف منطقة الشرق األوسط بكاملها، وإذ تدين مجيع أعمال العنف واإلرهاب وإذ تشدد 

ط للقوة،ر ضد املدنيني من كال اجلانبني، مبا فيها اهلجمات االنتحارية بالقنابل وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واالستعمال املف
االنسحاب اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وأمهية تفكيك املستوطنات فيها كخطوة وإذ تالحظ

حنو تنفيذ خريطة الطريق،
موعة الرباعية، لدعم الطرفني وإذ تؤكد تنشيط عملية السالم يفاحلاجة امللحة إىل املشاركة الدولية املستمرة والنشطة، مبا فيها جهود ا

دف استئناف وتسريع املفاوضات املباشرة بني الطرفني من أجل التوصل إىل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، وفقاً خلريطة 
الطريق،

تمع املدين مؤخراً سعياً إىل التوصل إىل تسوية سلمية لقضية فلسطني،وإذ ترحب ا ا باملبادرات واجلهود اليت قام 
علماً باالستنتاجات اليت خلصت إليها حمكمة العدل الدولية يف فتواها، ومن بينها ما يتعلق بالضرورة العاجلة لقيام األمم إذ تحيطو 

ديداً للسالم واأل-املتحدة ككل مبضاعفة جهودها من أجل تسوية عاجلة للصراع اإلسرائيلي  من الفلسطيين الذي ال يزال يشكل 
٥إقامة سالم عادل ودائم يف املنطقة،الدوليني، وبالتايل

وانبها، وضرورة اإلسرائيلي، جبميع ج-ضرورة التوصل إىل تسوية سلمية لقضية فلسطني، جوهر الصراع العريب تؤكد من جديد-١
تكثيف كل اجلهود لتحقيق تلك الغاية؛

انبني بدأت يف مدريد، ولالتفاقات القائمة بني اجلتأييدها الكامل لعملية السالم يف الشرق األوسط، اليتتؤكد من جديد أيضاً -٢
اإلسرائيلي والفلسطيين، وتؤكد ضرورة إقرار سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، وترحب يف هذا الصدد باجلهود اجلارية اليت 

موعة الرباعية؛ تبذهلا ا
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٢٨و٢٧العربية يف دورته الرابعة عشرة اليت عقدت يف بريوت يفمببادرة السالم العربية اليت اعتمدها جملس جامعة الدول ترحب-٣
٦؛٢٠٠٢آذار/مارس 

موعة الرباعية وغريها من األطراف املهتمة باألمر، ببذل كل ما يلزم من جهود لوقف تهيب-٤ بالطرفني أنفسهما القيام، بدعم من ا
والقيام فوراً باستئناف مفاوضات السالم ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب ٢٨ذ تدهور احلالة والرجوع عن مجيع التدابري املتخذة على األرض من

ائية على أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة قرارات جملس األمن ومبادرة  املباشرة من أجل التوصل إىل تسوية سلمية 
٧السالم العربية ومرجعية مؤمتر مدريد وخريطة الطريق؛

موعة الرباعتهيب-٥ دف حتقيبا تمع الدويل، باختاذ خطوات فورية، تشمل تدابري لبناء الثقة بني الطرفني،  ق ية القيام، مع ا
االستقرار يف احلالة واستئناف عملية السالم؛

اء العاجل إلعادة احتالل املراكز السكانية الفلسطينية والوقف الكامل جلميع أعمال العنف، مبا يف ذلك تؤكد-٦ ضرورة اإل
اهلجمات العسكرية والتدمري وأعمال اإلرهاب؛

ضرورة التنفيذ الفوري لتفامهات شرم الشيخ؛تؤكد أيضاً -٧
ما فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق باختاذ خطوات متوازية ومتبادلة يف هذا الصدد، وتؤكد أمهية تهيب-٨ بالطرفني الوفاء بالتزاما

موعة الرباعية، والضرورة امللحة لذلك؛ ا طرف ثالث، مبا يف ذلك مجيع أعضاء ا إنشاء آلية رصد موثوقة وفعالة يقوم 
من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وتفكيك املستوطنات فيها كخطوة حنو االنسحاب اإلسرائيليتالحظ-٩

تنفيذ خريطة الطريق؛
تمع الدويل، على إجياد حل عاجل وتام جلميع املسائل املعلقة يف تشدد-١٠ على احلاجة إىل أن يعمل الطرفان، مبساعدة من ا

لمعابر احلدودية واملطار وتشييد امليناء البحري وإزالة الركام وإنشاء رابط مادي دائم بني قطاع غزة، مبا يف ذلك وضع ترتيب دائم ل
فح ر قطاع غزة والضفة الغربية، وتؤكد أيضاً ضرورة تنفيذ الطرفني تنفيذاً تاماً التفاق التنقل والعبور واملبادئ املتفق عليها بشأن معرب 

؛٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٥املؤرخ 
ا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين طلبت-١١ من إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، التقيد الصارم بالتزاما

ا األحادية اجلانب يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها الق س دالدويل، ووقف مجيع تدابريها اليت تتعارض مع القانون الدويل وإجراءا
لرامية إىل تغيري طابع األرض ووضعها، بوسائل منها ضم األراضي حبكم الواقع، ومن مث استباق النتائج النهائية ملفاوضات الشرقية، ا
السالم؛

ا القانونية مبوجب القانون الدويل، حسبما هو مبني -١٢ تطالب وفقاً لذلك إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باالمتثال اللتزاما
٢٠املؤرخ ١٠/١٥-و دإط ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ٢١املؤرخ ١٠/١٣-حسبما هو مطلوب يف القرارين دإط و ٨يف الفتوى
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يب جبميع الدول ٢٠٠٤متوز/يوليو  ، ومنها التوقف فوراً عن تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، و
ا القانونية، حسبما هو مبني يف الفتوى؛األعضاء يف األمم املتحدة االمتثال  اللتزاما

تؤكد من جديد مطالبتها بالوقف الكامل جلميع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس -١٣
مًال؛الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، وتدعو إىل تنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة تنفيذاً كا

تؤكد من جديد التزامها، وفقاً للقانون الدويل، باحلل املتمثل بوجود دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم -١٤
ا على أساس حدود ما قبل عام  ؛١٩٦٧وأمن داخل حدود معرتف 

:تؤكد ضرورة القيام مبا يلي-١٥
؛١٩٦٧حملتلة منذ عام أ) انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية ا(
ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وبالدرجة األوىل حقه يف تقرير املصري وحقه يف إقامة دولته املستقلة؛(

؛١٩٤٨كانون األول/ديسمرب ١١) املؤرخ ٣-(د ١٩٤تؤكد أيضاً ضرورة حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني طبقاً لقرارها -١٦
ث الدول األعضاء على اإلسراع يف تقدمي املساعدات االقتصادية واإلنسانية والتقنية إىل الشعب الفلسطيين والسلطة حت-١٧

الفلسطينية خالل هذه الفرتة احلرجة للمساعدة يف التخفيف من األزمة اإلنسانية اليت يعاين منها الشعب الفلسطيين وإعادة إنعاش 
ساسية الفلسطينية وتقدمي الدعم يف إعادة بناء وتشكيل املؤسسات الفلسطينية وإصالحها؛االقتصاد الفلسطيين واهلياكل األ

تطلب إىل األمني العام أن يواصل جهوده مع األطراف املعنية، وبالتشاور مع جملس األمن، من أجل التوصل إىل تسوية سلمية -١٨
ا الثانية والستني تقريراً عن هذه اجلهو لقضية فلسطني وتعزيز السالم يف املنطقة، وأن يقدم إىل اجلمعية د وعن التطورات العامة يف دور

املستجدة يف هذه املسألة.



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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