
.١٩٨٥كانون األول/ديسمبر ١٦ألف بتاريخ ٤٠/١٦٨قرار رقم 
إدانة سياسات إسرائيل في األراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها، وإعالن الحاجة إلى االعتراف 

الطلب و بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، 
إلى جميع الدول أن تضع حّداً لما يتدّفق على إسرائيل من معونة

العامة،اجلمعيةإن
،"األوسطالشرقيفاحلالة"املَُعنـَْونالبندناقشتوقد
اتأكيدتعيدوإذ فرباير/شباط٥يفاملؤرخ٩/١ـودإط،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخنيوباءألف٣٦/٢٢٦قرارا

ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخةهاءإىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠يفاملؤرخواو٣٧/١٢٣و،١٩٨٢
كانون١٤يفاملؤرخةجيمإىلألف٣٩/١٤٦و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخةدالإىلألف٣٨/١٨٠و،١٩٨٣

،١٩٨٤ديسمرب/األول
كانون١٧يفاملؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧و،١٩٧٨مارس/آذار١٩يفاملؤرخ) ١٩٧٨(٤٢٥األمنجملسقراراتإىلتشيروإذ

،١٩٨٢يونيو/حزيران٦يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥٠٩و،١٩٨٢يونيو/حزيران٥يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥٠٨و،١٩٨١ديسمرب/األول
) ١٩٨٢(٥١٣و،١٩٨٢يونيو/حزيران١٩يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥١٢و،١٩٨٢يونيو/حزيران١٨يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥١١و

أغسطس/آب١يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥١٦و،١٩٨٢يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥١٥و،١٩٨٢يوليو/متوز٤يفاملؤرخ
٥١٩و،١٩٨٢أغسطس/آب١٢يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥١٨و،١٩٨٢أغسطس/آب٤يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥١٧و،١٩٨٢

يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥٢١و،١٩٨٢سبتمرب/أيلول١٧يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥٢٠و،١٩٨٢أغسطس/آب١٧يفاملؤرخ) ١٩٨٢(
١٩٨٤،١أكتوبر/األولتشرين١٢يفاملؤرخ) ١٩٨٤(٥٥٥و،١٩٨٢سبتمرب/أيلول١٩

أكتوبر/األولتشرين٢٢و١٩٨٥،٣سبتمرب/أيلول٢٤و١٩٨٥،٢مارس/آذار١١يفاملؤرخةالعاماألمنيبتقاريرعلماً حتيطوإذ
١٩٨٥،٤

فاسمدينةيفاملعقودعشرالثاينالعريبالقمةمؤمتراختذهااليتللقراراتاجلماعيالدعممواصلةإىلاحلاجةجديدمنتؤكدوإذ
املتعلقةالسابقةقراراتهجديدمنأكدوالذي١٩٨٢،٥سبتمرب/أيلول٩إىل٦ومن،١٩٨١نوفمرب/الثاينتشرين٢٥يفباملغرب
سالممؤمترعقدأنواعترب،الفلسطيينللشعبالوحيدالشرعياملمثلبوصفهاالفلسطينيةالتحريرملنظمةودعمهالفلسطينيةبالقضية

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٧١-٢٦٧)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦

. [احملّرر]١٩٨٢وسنة ١٩٧٨يشري معظم هذه القرارات إىل الوضع الناجم عن االجتياحني اإلسرائيليني للبنان سنة ١
٢S/17014-A/40/168.
٣A/40/668.وAdd.1
٤S/17581-A/40/779وCorr.1.
، املرفق.S/15510-A/37/696أنظر: ٥



املتعلقةالصلةذاتاألخرىوالقراراتجيم٣٨/٥٨العامةاجلمعيةلقراروفقاً املتحدةاألممبإشرافاألوسطالشرقبشأندويل
املنطقة،يفبالسلمالنهوضيفيساهمسوفالفلسطينية،بالقضية

جبميع اجلهود اليت تساهم يف بلوغ احلقوق غري القابلة للتصّرف للشعب الفلسطيين عن طريق التوصل إىل سلم شامل ترّحبوإذ
رق األوسط،وعادل ودائم يف الشرق األوسط وفقاً لقرارات األمم املتحدة املتعلقة بقضية فلسطني واحلالة يف الش

بالتأييد العاملي الذي لقيته القضية العادلة للشعب الفلسطيين والبلدان العربية األخرى يف كفاحها ضد العدوان واالحتالل ترّحبوإذ
اإلسرائيليني من أجل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط ومن أجل ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه الوطنية غري 

للتصّرف ممارسة تامة على حنو ما أكدته قرارات اجلمعية العامة السابقة املتعلقة بقضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط،القابلة 
، مبا فيها القدس، ال تزال حتت ١٩٦٧سنة ألن األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ القلقبالغُيساورهاوإذ

وألن قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع مل تنفذ، وألن الشعب الفلسطيين ال يزال حمروماً من استعادة االحتالل اإلسرائيلي، 
أرضه ومن ممارسة حقوقه الوطنية غري القابلة للتصّرف مبا يتفق مع القانون الدويل، على حنو ما أعادت تأكيده قرارات األمم املتحدة،

على مجيع ١٩٤٩،٦آب/أغسطس١٢اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يفانطباق جديدمنتؤكدوإذ
األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة، مبا فيها القدس،

وة األراضي بالقمجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع واليت تؤكد على عدم جواز اكتساب أيضاً جديدمنتؤكدوإذ
مبوجب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، وأن إسرائيل جيب أن تنسحب دون قيٍد أو شرط من مجيع األراضي الفلسطينية 

، مبا فيها القدس،١٩٦٧واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها منذ سنة
دل ودائم يف املنطقة على أساس االحرتام الكامل للميثاق وملبادئ الضرورة احلتمية إلقامة سلم شامل وعاكذلكجديدمنتؤكدوإذ

القانون الدويل،
لإلجراءات اإلسرائيلية املستمرة اليت تنطوي على تصعيد الصراع يف املنطقة وتوسيع نطاقه، مما يشكل أيضاً القلقبالغُيساورهاوإذ

لدوليني للخطر،انتهاكاً آخر ملبادئ القانون الدويل ويعّرض السلم واألمن ا
على األمهية الكربى لعامل الزمن يف املساعي الرامية لتحقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط يف أخرىمّرةتشّددوإذ

وقٍت مبكر،
ملنطقة ااقتناعها بأن قضية فلسطني هي لّب النزاع يف الشرق األوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودائم يف جديدمنتؤكد.١

دون ممارسة الشعب الفلسطيين حقوقه الوطنية غري القابلة للتصّرف ممارسة تامة، وانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط والكامل من 
مجيع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة؛

شرق األوسط دون أن تشارك يف ذلك، على قدم أنه ال ميكن حتقيق تسوية عادلة وشاملة للحالة يف الكذلكجديدمنتؤكد. ٢
املساواة، مجيع األطراف يف النزاع، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيين؛

أن السلم يف الشرق األوسط كل ال يتجزأ وجيب أن يقوم على أساس حل شامل وعادل ودائم ملشكلة الشرق أخرىمرةتعلن. ٣
ا ذات الصلة، يكفل انسحاب إسرائيل الكامل وغري املشروط من األراضي األوسط، حت ت رعاية األمم املتحدة وعلى أساس قرارا

، مبا فيها القدس، وميّكن الشعب الفلسطيين، بقيادة منظمة التحرير ١٩٦٧الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ سنة

لد األمم املتحدة، "جمموعة املعاهدات"، ٦ (من النّص اإلنكليزي).٢٨٧، الصفحة ٩٧٣، العدد ٧٥ا



ه قابلة للتصّرف، مبا يف ذلك حق العودة واحلق يف تقرير املصري واالستقالل الوطين وإقامة دولتالفلسطينية، من ممارسة حقوقه غري ال
املستقلة ذات السيادة يف فلسطني وفقاً لقرارات األمم املتحدة املتصلة بقضية فلسطني، وال سّيما قرارات اجلمعية العامة دإط 

إىلألف٣٧/٨٦و،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخةواوإىلألف٣٦/١٢٠و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ2/7ـ
إىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠يفاملؤرخهاء٣٧/٨٦و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخةدال
؛١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخةدالإىلألف٣٩/٤٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخةهاء
تشرين ٢٥أن مشروع السالم العريب الذي أُقّر باإلمجاع يف مؤمتر القمة العريب الثاين عشر املنعقد يف فاس باملغرب يفترى.٤

١٩٨٢،٧أيلول/سبتمرب٩إىل٦ومن١٩٨١الثاين/نوفمرب

آب/أغسطس٩إىل٧البيضاء باملغرب يف الفرتة منوالذي أعاد تأكيده مؤمتر القمة االستثنائي للدول العربية املعقود يف الدار 
وكذلك اجلهود واإلجراءات ذات الصلة الرامية إىل تنفيذ مشروع فاس، هي مسامهات هامة جتاه حتقيق حقوق الشعب ١٩٨٥،٨

الفلسطيين غري القابلة للتصرف عن طريق التوصل إىل سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط؛
احتالل إسرائيل األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى، مبا فيها القدس، انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة استمرارُتدين.٥

ومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة املتصلة باملوضوع، وتطالب بانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط بالكامل من مجيع 
؛١٩٦٧األراضي احملتلة منذ سنة

مجيع االتفاقات والرتتيبات اليت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف وتناقض مبادئ احلل العادل والشامل ترفض.٦
ملشكلة الشرق األوسط من أجل ضمان إقامة سلم عادل يف املنطقة؛

يفاملؤرخ)١٩٨٠(٤٧٨و١٩٨٠يونيو/حزيران٣٠يفاملؤرخ)١٩٨٠(٤٧٦األمنجملسلقراريإسرائيلامتثالعدمتشجب.٧
وباءألف٣٦/٢٢٦و١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخ٣٥/٢٠٧العامةاجلمعيةوقرارات،١٩٨٠أغسطس/آب٢٠

االقدسضمإسرائيلقراربأنوتقضي،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخني لراميةاالتدابريعنفضالً هلا،"عاصمة"وإعال
إىلوتطلبفوراً،إلغائهابوتطالبوالغية،باطلةالقانوين،ومركزهااملؤّسسيوهيكلهاالدميوغرايفوتكوينهاالعمراينطابعهاتغيريإىل

املتصلةملقّرراتواالقراراتولسائرالقرارهلذامتتثلأناألخرىالدوليةاملنظماتومجيعاملتخّصصةوالوكاالتاألعضاءالدولمجيع
باملوضوع؛

ا ضد الشعب الفلسطيين، يف األراضي الفلسطينية احملتلة وخارجها، مبا يف ذلك نزع ُتدين.٨ ا وممارسا عدوان إسرائيل وسياسا
دةحملكية األراضي وضمها، وإقامة املستوطنات، وغريها من التدابري اإلرهابية والعدوانية والقمعية اليت تشكل انتهاكاً مليثاق األمم املت

ومبادئ القانون الدويل واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملوضوع؛
ا على مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة، وما تنتهجه فيها من سياسات بقوةُتدين.٩ قيام إسرائيل بفرض قوانينها وواليتها وإدار

وتعلن وفرض اجلنسية اإلسرائيلية على الرعايا السوريني،وممارسات الضّم، وإقامة املستوطنات ومصادرة األراضي، وحتويل موارد املياه،
أن مجيع هذه التدابري باطلة والغية وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدويل املتصلة باالحتالل باحلرب، وخصوصاً اتفاقية جنيف 

؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف

، املرفق.S/15510-A/37/696أنظر: ٧
، املرفق.Corr.1وA/40/564أنظر: ٨



تشرين الثاين/نوفمرب٣٠التفاقات املعقودة بني الواليات املتحدة وإسرائيل بشأن التعاون االسرتاتيجي، واليت ُوقّعت يفأن اترى.١٠
، ومواصلة تزويد إسرائيل باألسلحة واألعتدة احلديثة باإلضافة إىل املعونة االقتصادية الكبرية، مبا يف ذلك االتفاق املعقود أخرياً ١٩٨١

ا العدوانية والتوسعية يف األراضي بني احلكومتني  ا وممارسا بشأن إقامة منطقة للتجارة احلرّة، قد شجعت إسرائيل على مواصلة سياسا
مبا فيها القدس، وأضّرت باجلهود اليت تستهدف إقامة سلم شامل وعادل ودائم ، ١٩٦٧الفلسطينية والعربية األخرى احملتلة منذ سنة

ا  ّدد أمن املنطقة؛يف الشرق األوسط، وأ
إىل مجيع الدول أن تضع حّداً ملا يتدفق على إسرائيل من معونة عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية، فضالً أخرىمّرةتطلب.١١

ا العدوانية ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيين؛ دف إىل تشجيعها على مواصلة سياسا عن موارد بشرية، 
التعاون املستمر واملتزايد بني إسرائيل ونظام جنوب إفريقيا العنصري، وال سّيما يف امليادين االقتصادية والعسكرية بشدةُتدين.١٢

ا النووية، مما جيعلها تفرض على دو  لوالنووية، الذي يشّكل عمال عدائياً ضد الدول اإلفريقية والعربية وميّكن إسرائيل من تعزيز قدرا
ياً؛املنطقة ابتزازاً نوو 

ا املتصلة جديدمنتؤكد.١٣ ا إىل عقد مؤمتر سالم دويل بشأن الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة وعلى أساس قرارا دعو
والذي أيّدته اجلمعية العامة مبوجب قرارها٩من إعالن جنيف املتعلق بقضية فلسطني،٥باملوضوع كما هو منصوص عليه يف الفقرة

؛١٩٨٣كانون األول/ديسمرب١٣جيم املؤرخ يف٣٨/٥٨
ا احلادية واألربعني تقريراً ترجو.١٤ من األمني العام أن يبلغ جملس األمن دورياً بتطّورات احلالة وأن يقّدم إىل اجلمعية العامة يف دور

.شامالً يتناول التطّورات احلاصلة يف الشرق األوسط من مجيع جوانبها

" (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ١٩٨٣أيلول/سبتمرب ٧-آب/أغسطس ٢٩"تقرير املؤمتر الدويل املعين بقضية فلسطني، جنيف، ٩
A.83.1.21.الفصل األول، الفرع ألف ،(



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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