
٢٠٠٧كانون األول/ديسمبر ١٠بتاريخ ٦٢/٨٣قرار 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 ذات الصلة، مبا يف ذلك القرارات املتخذة يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة،إذ تشير 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(١٥١٥و٢٠٠٢آذار/مارس ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧و١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و
،٢٠٠٤أيار/مايو ١٩) املؤرخ ٢٠٠٤(١٥٤٤و٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٩املؤرخ 

اخل حدود آمنة لسطني، جنباً إىل جنب دبتأكيد جملس األمن للرؤية املتمثلة يف منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفوإذ ترحب
ا، ومعرتف 
وأربعون عاماً ١٩٤٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩) املؤرخ ٢-(د ١٨١أنه قد مضى ستون عاماً على اختاذ القرار مع القلقوإذ تالحظ

،١٩٦٧على احتالل األرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية، يف عام 
٢٠٠٦،١كانون األول/ديسمرب ١املؤرخ ٦١/٢٥العام املقدم عمًال بالطلب الوارد يف قرارها يف تقرير األمنيوقد نظرت

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

ا حمكموإذ تشير بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩ة العدل الدولية يف إىل الفتوى اليت أصدر
١٥املؤرخ ١٠/١٧-ودإط ٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥-وإذ تشري أيضاً إىل قراريها دإط ٢األرض الفلسطينية احملتلة،

،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب 
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
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، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٦٧عدم مشروعية املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام وإذ تؤكد من جديد
عدم مشروعية اإلجراءات اإلسرائيلية اليت تستهدف تغيري مركز مدينة القدس، مبا يف ذلك التدابري من قبيل تؤكد من جديد أيضاً وإذ 

، ومجيع التدابري األحادية اجلانب اُألخرى الرامية إىل تغيري طابع املدينة واألرض، بصفة عامة، ومركزمها ١-ما يسمى باخلطة هاء 
رايف،وتكوينهما الدميوغ

أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، جلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس وإذ تؤكد من جديد كذلك
الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به يتعارضان مع القانون الدويل،

البضائع املناطق وفرض قيود شديدة على حركة األشخاص و إزاء سياسة إسرائيل املستمرة املتمثلة يف إغالق وإذ تعرب عن بالغ القلق
الني الطيب واإلنساين واللوازم الطبية واإلنسانية وتطبق بواسطة إغالق املعابر وإقامة نقاط التفتيش وفرض نظام تشمل العاملني يف ا

لبية على احلالة ا خلفته هذه السياسة من آثار سللتصاريح يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإزاء م
االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين اليت ال تزال تشكل أزمة إنسانية أليمة،

إزاء االستمرار يف إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وحتويل وإذ تعرب عن قلقها
ذه النقاط إىل هياكل شبيهة مبعابر حدودية دائمة داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مما يعوق إىل حد كبري التالصق العديد من ه

اإلقليمي لألرض الفلسطينية ويقوض بشدة اجلهود واملعونة الرامية إىل إنعاش االقتصاد الفلسطيين وتنميته،
وإىل االتفاقات ٣يل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين،إىل االعرتاف املتبادل بني حكومة دولة إسرائوإذ تشير

املربمة بني اجلانبني وإىل ضرورة االمتثال التام لتلك االتفاقات،
موعة الرباعية إلجياد حل دائم ٢٠٠٣(١٥١٥إىل تأييد جملس األمن، يف القرار وإذ تشير أيضاً  )، خلريطة الطريق اليت وضعتها ا

وإذ تؤكد احلاجة املاسة إىل تنفيذ خريطة الطريق واالمتثال ألحكامها،٤الفلسطيين على أساس وجود دولتني،-ع اإلسرائيلي للصرا 
٢٨و٢٧مببادرة السالم العربية اليت اعتمدها جملس جامعة الدول العربية يف دورته الرابعة عشرة املعقودة يف بريوت يف وإذ ترحب
٢٠٠٢،٥آذار/مارس 

، وخباصة قرار ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧بانعقاد املؤمتر الدويل يف أنابوليس، الواليات املتحدة األمريكية، يف رحب أيضاً وإذ ت
فلسطيين، وللصراع ال-الطرفني الشروع يف مفاوضات هادفة ومباشرة، من أجل حتقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع اإلسرائيلي 

دف إحالل سالم شامل يف الشرق األوسط،اإلسرائيلي  -العريب  اية املطاف،  ككل يف 
اإلسهام املهم الذي يقدمه منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام وإذ تالحظ

موعة الرباعلدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يف عملية السالم، مبا يف ذلك يف  ية،إطار أنشطة ا

، املرفق.S/26560-A/48/486انظر ٣
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٢٤بعقد اجتماع جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الفلسطينيني برئاسة النرويج يف وإذ ترحب
ؤمتركانون األول/ديسمرب من أجل حشد اجلهات املاحنة، يف إطار متابعة م١٧ومبؤمتر باريس للجهات املاحنة يف ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب 

اً ضأنابوليس لتقدمي الدعم املايل إىل السلطة الفلسطينية لتمكينها من بناء دولة فلسطينية مزدهرة وقادرة على البقاء، ويف الوقت نفسه أي
لية تقدمي املساعدة الالزمة للتخفيف من األزمة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين، وإذ تقر بإسهام اآل

الدولية املؤقتة يف هذا الصدد،
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،
إزاء التطورات السلبية اليت ما زالت حتدث يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ومنها ارتفاع وإذ تعرب عن قلقها

عدد القتلى واجلرحى يف صفوف املدنيني الفلسطينيني غالباً وانتشار الدمار على نطاق واسع يف املمتلكات واهلياكل األساسية 
الداخلي للمدنيني والتدهور اخلطري يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية للشعب الفلسطينية العامة واخلاصة والتشرد 

الفلسطيين،
ا يف األرض الفلسطينية احملتلة وقيام قوات االحتالل وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء األعمال العسكرية املتكررة اليت جيري االضطالع 

سكانية الفلسطينية، وإذ تشدد يف هذا الصدد على ضرورة أن ينفذ اجلانبان تفامهات شرم الشيخ،اإلسرائيلية بإعادة احتالل املراكز ال
على أمهية سالمة ورفاه مجيع السكان املدنيني يف منطقة الشرق األوسط بكاملها، وإذ تدين مجيع أعمال العنف واإلرهاب وإذ تشدد

ضد املدنيني من كال اجلانبني،
االنسحاب اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وأمهية تفكيك املستوطنات فيها كخطوة وإذ تالحظ

حنو تنفيذ خريطة الطريق،
، وإذ تطلب ٢٠٠٧إزاء السيطرة غري القانونية على مؤسسات السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة يف حزيران/يونيو وإذ تعرب عن قلقها

كيما يتسىن استئناف حوار بشأن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية،٢٠٠٧لة إىل ما كانت عليه قبل حزيران/يونيو إعادة احلا
موعة الرباعية، لدعم الطرفني يف تنشيط عملية السالم وإذ تؤكد احلاجة امللحة إىل املشاركة الدولية املستمرة والنشطة، مبا فيها جهود ا

املفاوضات املباشرة بني الطرفني من أجل التوصل إىل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، على أساس قرارات دف استئناف وتسريع 
األمم املتحدة وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية،

تمع املدين سعياً إىل التوصل إىل تسوية سلمية لقضية فلسطني،وإذ تعترف باجلهود اليت يبذهلا ا
باالستنتاجات اليت خلصت إليها حمكمة العدل الدولية يف فتواها، ومن بينها ما يتعلق بالضرورة العاجلة ملضاعفة وإذ تحيط علماً 

الفلسطيين الذي ال يزال يشكل خطراً يهدد السالم -األمم املتحدة ككل جهودها من أجل إجياد تسوية عاجلة للصراع اإلسرائيلي 
٦م عادل ودائم يف املنطقة،واألمن الدوليني، وبالتايل إقامة سال

ا دولياً،وإذ تؤكد مرة ُأخرى حق مجيع دول املنطقة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعرتف 
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وانبها، وضرورة اإلسرائيلي، جبميع ج-ضرورة التوصل إىل تسوية سلمية لقضية فلسطني، جوهر الصراع العريب تؤكد من جديد-١
الغاية؛تكثيف كل اجلهود لتحقيق تلك

تأييدها الكامل لعملية السالم يف الشرق األوسط اليت بدأت يف مدريد ولالتفاقات القائمة بني اجلانبني تؤكد 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 وجامعة الدول العربية؛تبذهلا ا
وخبطوات املتابعة اليت تتخذها اللجنة ٧مببادرة السالم العربية اليت اعتمدها جملس جامعة الدول العربية يف دورته الرابعة عشرةترحب-٣

؛٢٠٠٧الوزارية اليت مت تشكيلها عقب إعادة تأكيد املبادرة يف مؤمتر قمة الرياض املعقود يف آذار/مارس
باملؤمتر الدويل الذي انعقد يف أنابوليس، وتشجع الطرفني على اختاذ خطوات فورية ملتابعة التفاهم املشرتك الذي ترحب أيضاً -٤

توصال إليه، بوسائل من بينها استئناف املفاوضات الثنائية بشكل نشط وجدي؛
بتعيني املمثل اخلاص للمجموعة الرباعية، السيد توين بلري، وباجلهود اليت يبذهلا من أجل تعزيز املؤسسات ترحب كذلك-٥

الفلسطينية وتشجيع التنمية االقتصادية الفلسطينية وحشد الدعم من اجلهات املاحنة الدولية؛
موعة الرباعية وغريها من اتهيب-٦ د لوقف ألطراف املهتمة باألمر، بذل كل ما يلزم من جهو بالطرفني نفسيهما القيام، بدعم من ا

واالستمرار يف مفاوضات السالم املباشرة ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب ٢٨تدهور احلالة والرجوع عن مجيع التدابري املتخذة على األرض منذ 
ائية على أساس قرارات األمم املتحدة ذات  لس األمن الصلة، وخباصة قرارات جموتسريع عجلتها، من أجل التوصل إىل تسوية سلمية 

ومبادرة السالم العربية؛٨ومرجعية مؤمتر مدريد وخريطة الطريق
تمع الدويل، باختاذ تدابري لبناء الثقة ترمي إىل حتسني احلالة والعمل تؤكد-٧ موعة الرباعية وا ضرورة أن يقوم الطرفان، بدعم من ا

الم، وتعرتف يف هذا الصدد بالتطورات اليت نشأت مؤخراً، من قبيل فتح أحد املعابر احلدودية على إرساء االستقرار وتعزيز عملية الس
يئة املناخ العام بني  يف غزة أمام السلع الزراعية وإطالق سراح بعض السجناء، وتشدد على املسامهة املرتتبة على تلك التدابري يف 

اجلانبني ويف رفاه الشعب الفلسطيين بصفة خاصة؛
ما املتعلقة بتنفيذ خريطة الطريق، عن طريق اختاذ خطوات متوازية ومتبادلة؛تهيب-٨ بالطرفني الوفاء بالتزاما
اء العاجل إلعادة احتالل املراكز السكانية الفلسطينية بوسائل منها تسهيل التنقل والعبور، عن طريق أمور من تؤكد-٩ ضرورة اإل

تلة رض الفلسطينية احملتلة وضرورة احرتام الوحدة والتالصق والسالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملبينها إزالة نقاط التفتيش داخل األ
بأكملها، مبا فيها القدس الشرقية، واحملافظة عليها؛

اب؛هضرورة الوقف الفوري والكامل جلميع أعمال العنف، مبا يف ذلك اهلجمات العسكرية والتدمري وأعمال اإلر تؤكد أيضاً -١٠
االنسحاب اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وتفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك تالحظ-١١

خطوة حنو تنفيذ خريطة الطريق، وضرورة قيام الطرفني حبل مجيع املسائل املعلقة يف قطاع غزة؛
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تشرين ١٥اق التنقل والعبور واملبادئ املتفق عليها بشأن معرب رفح، املؤرخ احلاجة إىل أن ينفذ الطرفان بشكل كامل اتفتؤكد-١٢
، واحلاجة بصفة حمددة إىل السماح بفتح مجيع معابر الدخول إىل قطاع غزة واخلروج منه أمام اإلمدادات اإلنسانية ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

صاد سني ظروف معيشة الشعب الفلسطيين وضمان قدرة االقتوأمام التنقل والعبور والتدفقات التجارية اليت ال غىن عنها يف حت
الفلسطيين على البقاء؛

ا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين تطلب-١٣ من إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، التقيد الصارم بالتزاما
ا األحادية اجلانب يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبالدويل، ووقف مجيع تدابريها اليت تتعارض مع القانون الدويل وإج ا فيها القدس راءا

الشرقية، الرامية إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية ووضعها، بوسائل منها ضم األراضي حبكم الواقع، ومن مث استباق النتائج النهائية 
ملفاوضات السالم؛

ا القانونية مبوجب القانون الدويل، حسبما هو مإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، و تطالب-١٤ بني فقاً لذلك بأن متتثل اللتزاما
، وأن تقوم يف ١٠/١٥-ودإط ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ٢١املؤرخ ١٠/١٣-وحسبما هو مطلوب يف القرارين دإط ٩يف الفتوى

يب جبميع الدمجلة أمور بالتوقف فوراً عن تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة ول األعضاء يف األمم ، مبا فيها القدس الشرقية، و
ا القانونية، حسبما هو مبني يف الفتوى؛ املتحدة االمتثال اللتزاما

ية، بالوقف الكامل جلميع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقمطالبتهاتأكيدتكرر-١٥
جلوالن السوري احملتل، وتدعو إىل تنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة تنفيذاً كامًال؛ويف ا
تؤكد من جديد التزامها، وفقاً للقانون الدويل، باحلل املتمثل يف وجود دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جنباً إىل جنب يف -١٦

ا على أساس حدود ما قبل عام ؛١٩٦٧سالم وأمن داخل حدود معرتف 
:ضرورة القيام مبا يليتؤكد-١٧

، مبا فيها القدس الشرقية؛١٩٦٧أ) انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام (
ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وبالدرجة األوىل حقه يف تقرير املصري وحقه يف إقامة دولته املستقلة؛(

كانون األول/ديسمرب ١١) املؤرخ ٣-(د ١٩٤ضرورة حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني حالً عادًال طبقاً لقرارها تؤكد أيضاً -١٨
؛١٩٤٨

الدول األعضاء على اإلسراع يف تقدمي املساعدات االقتصادية واإلنسانية والتقنية إىل الشعب الفلسطيين والسلطة تحث-١٩
طاع للمساعدة يف التخفيف من األزمة اإلنسانية اليت يعاين منها الشعب الفلسطيين، وخباصة يف قالفلسطينية خالل هذه الفرتة احلرجة 

غزة، وإنعاش االقتصاد الفلسطيين واهلياكل األساسية الفلسطينية وتقدمي الدعم يف إعادة بناء وتشكيل املؤسسات الفلسطينية 
وإصالحها؛
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األطراف املعنية، وبالتشاور مع جملس األمن، من أجل التوصل إىل تسوية سلمية إىل األمني العام أن يواصل جهوده مع تطلب-٢٠
ا الثالثة والستني تقريراً عن هذه اجلهود وعن التطور  ت القضية فلسطني وتعزيز السالم يف املنطقة، وأن يقدم إىل اجلمعية 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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