
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

  1967) نوفمبر(تشرين الثاين  22بتاريخ ) 1967( 242رقم جملس األمن قرار 
  إقرار مبادئ سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط

  
  جملس األمن،إن 

  عن قلقه املستمر بشأن الوضع اخلطر يف الشرق األوسط، إذ يعرب
أجل سالم دائم وعادل تستطيع العمل من عدم جواز االستيالء على األراضي باحلرب، واحلاجة إىل  يؤكد وإذ

  كل دولة يف املنطقة أن تعيش فيه بأمان،
من  2أيضاً أن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم املتحدة، قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة  يؤكد وإذ
  امليثاق،
جب تطبيق كال أن تطبيق مبادئ امليثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط ويستو يؤكد – 1

  :املبدأين التاليين 
  انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها يف النزاع األخير، –أ   
إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت احلرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة يف  –ب   

د آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو املنطقة، واستقاللها السياسي وحقها يف العيش بسالم ضمن حدو
  .استعمالها

  :أيضاً احلاجة إىل  يؤكد – 2
  ضمان حرية املالحة يف املمرات املائية الدولية يف املنطقة، –أ   
  حتقيق تسوية عادلة ملشكلة الالجئين، –ب   
ضمان حرمة األراضي واالستقالل السياسي لكل دولة يف املنطقة عن طريق إجراءات من بينها  –ج   

  .إقامة مناطق جمردة من السالح
من األمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إىل الشرق األوسط كي يجري اتصاالت بالدول املعنية  يطلب – 3

  .يق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً ألحكام هذا القرار ومبادئهويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق، ومساعدة اجلهود لتحق
من األمين العام أن يرفع تقريراً إىل جملس األمن بشأن تقدم جهود املمثل اخلاص يف أقرب وقت  يطلب – 4

  .ممكن
  ، 1382تبنى اجمللس هذا القرار، يف جلسته رقم 

  .بإجماع األصوات
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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
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