
.١٩٨٦كانون األول/ديسمبر ٤ألف بتاريخ ٤١/١٦٢قرار رقم 
إدانة سياسات إسرائيل في األراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها، وإعالن الحاجة إلى االعتراف 

بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير المصير واالستقالل، والطلب إلى 
كافة أن تضع حّداً لما يتدّفق على إسرائيل من معونةالدول  

إن اجلمعية العامة،
،"البند املَُعنـَْون "احلالة يف الشرق األوسطوقد ناقشت

اتأكيدتعيدوإذ فرباير/شباط٥يفاملؤرخ٩/١ـودإط،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخنيوباءألف٣٦/٢٢٦قرارا
ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخةهاءإىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠يفاملؤرخواو٣٧/١٢٣و،١٩٨٢
كانون١٤يفاملؤرخةجيمإىلألف٣٩/١٤٦و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخةدالإىلألف٣٨/١٨٠و،١٩٨٣

١٩٨٥،١ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخةجيمإىلألف٤٠/١٦٨و،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(

،١٩٨٤أكتوبر/األولتشرين١٢يفاملؤرخ) ١٩٨٤(٥٥٥و،١٩٨٢سبتمرب/أيلول١٩
تشرين األول/أكتوبر١٩٨٦،٣٢٩متوز/يوليو١٩٨٦،٢١٦آذار/مارس١٤بتقارير األمني العام املؤرخة يفوإذ تحيط علماً 

١٩٨٦،٤

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٣٤-٣٣١)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦

عن "احلالة يف الشرق األوسط" وعن الوضع الناجم عن االجتياحني معظم القرارات املذكورة يف هذه الفقرة، ويف الفقرة اليت تليها، قرارات سابقة١
. [احملّرر]١٩٨٢، وسنة ١٩٧٨اإلسرائيليني للبنان، سنة 

٢S/17916-A/41/215.
٣A/41/453وAdd.1.
٤S/18427-A/41/768.



احلاجة إىل مواصلة الدعم اجلماعي للقرارات اليت اختذها مؤمتر القمة العريب الثاين عشر املعقود يف مدينة فاس وإذ تؤكد من جديد
من جديد قراراته السابقة املتعلقة والذي أّكد١٩٨٢،٥أيلول/سبتمرب٩إىل٦، ومن١٩٨١تشرين الثاين/نوفمرب٢٥باملغرب يف

بالقضية الفلسطينية ودعمه ملنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين، واعترب أن عقد مؤمتر سالم 
الصلة املتعلقة جيم والقرارات األخرى ذات٣٨/٥٨دويل بشأن الشرق األوسط بإشراف األمم املتحدة وفقاً لقرار اجلمعية العامة

بالقضية الفلسطينية، سوف يساهم يف النهوض بالسلم يف املنطقة،
جبميع اجلهود اليت تساهم يف بلوغ احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين عن طريق التوصل إىل سلم شامل وإذ ترحب

فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط،وعادل ودائم يف الشرق األوسط وفقاً لقرارات األمم املتحدة املتعلقة بقضية
بالتأييد العاملي الذي لقيته القضية العادلة للشعب الفلسطيين والبلدان العربية األخرى يف كفاحها ضد العدوان واالحتالل وإذ ترّحب

الوطنية غري هاإلسرائيليني من أجل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط ومن أجل ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوق
القابلة للتصّرف ممارسة تامة على حنو ما أكدته قرارات اجلمعية العامة السابقة املتعلقة بقضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط،

، مبا فيها القدس، ال تزال حتت ١٩٦٧ألن األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ وإذ ُيساورها بالغ القلق
حتالل اإلسرائيلي، وألن قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع مل تنفذ، وألن الشعب الفلسطيين ال يزال حمروماً من استعادة اال

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/أغسطس١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يفجديدمن وإذ تؤكد

األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة، مبا فيها القدس،
جواز اكتساب األراضي بالقوة مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع واليت تؤكد على عدم وإذ تؤكد من جديد أيضاً 

مبوجب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، وأن إسرائيل جيب أن تنسحب دون قيد أو شرط من مجيع األراضي الفلسطينية 
، مبا فيها القدس،١٩٦٧واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها منذ سنة

م شامل وعادل ودائم يف املنطقة على أساس االحرتام الكامل للميثاق وملبادئ الضرورة احلتمية إلقامة سلوإذ تؤكد من جديد كذلك
القانون الدويل،

لإلجراءات اإلسرائيلية املستمرة اليت تنطوي على تصعيد الصراع يف املنطقة وتوسيع نطاقه، مما يشّكل وإذ ُيساورها بالغ القلق أيضاً 
لم واألمن الدوليني للخطر،انتهاكاً آخر ملبادئ القانون الدويل ويعّرض الس

على األمهية الكربى لعامل الزمن يف املساعي الرامية لتحقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط يف وإذ تشّدد مرة أخرى
وقت مبكر،

م يف ائبأن قضية فلسطني هي جوهر النزاع يف الشرق األوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودتؤكد من جديد اقتناعها. ١

لس األمن، السنة السابعة والثالثون، ملحق تشرين S/15510-A/37/696أنظر: ٥ ، املرفق. ولالطالع على النّص املطبوع، أنظر: "الوثائق الرمسية 
، املرفق.S/15510"، الوثيقة ١٩٨٢األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 

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



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

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

شرقالملشكلةودائموعادلشاملحلأساسعلىيقومأنوجيبيتجزأالكلاألوسطالشرقيفالسلمأنأخرىمرةتعلن. ٣
اأساسوعلىاملتحدةاألممرعايةحتتاألوسط، راضياألمناملشروطوغريالكاملإسرائيلانسحابيكفلالصلة،ذاتقرارا

التحريرمنظمةبقيادةالفلسطيين،الشعبوميّكنالقدس،فيهامبا،١٩٦٧سنةمنذاحملتلةاألخرىالعربيةواألراضيالفلسطينية
دولتهوإقامةالوطينلواالستقالاملصريتقريريفواحلقالعودةحقذلكيفمباللتصرف،القابلةغريحقوقهممارسةمنالفلسطينية،

٧/٢ـدإطالعامةعيةاجلمقراراتسّيماوالفلسطني،بقضيةاملتصلةاملتحدةاألمملقراراتوفقاً فلسطنييفالسيادةذاتاملستقلة
دالإىلألف٣٧/٨٦و،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخةواوإىلألف٣٦/١٢٠و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ

هاءإىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠يفاملؤرخهاء٣٧/٨٦و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخة
ألف٤٠/٩٦و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخةدالإىلألف٣٩/٤٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخة

؛١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٢يفاملؤرخةدالإىل
تشرين ٢٥أن مشروع السالم العريب الذي أُقّر باإلمجاع يف مؤمتر القمة العريب الثاين عشر املنعقد يف فاس باملغرب يفترى. ٤

والذي أعاد تأكيده مؤمتر القمة االستثنائي للدول العربية املعقود يف الدار ١٩٨٢،٧أيلول/سبتمرب٩إىل٦ومن١٩٨١الثاين/نوفمرب
وكذلك اجلهود واإلجراءات ذات الصلة الرامية إىل تنفيذ مشروع فاس، ١٩٨٥،٨آب/أغسطس٩إىل٧البيضاء باملغرب يف الفرتة من

ائم يف ن طريق التوصل إىل سلم شامل وعادل ودهي مسامهات هامة جتاه حتقيق حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف ع
الشرق األوسط؛

استمرار احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى، مبا فيها القدس، انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة ُتدين. ٥
من مجيع إسرائيل الفوري وغري املشروط بالكاملومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة املتصلة باملوضوع، وتطالب بانسحاب 

؛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؛
املؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٨و،١٩٨٠يونيو/حزيران٣٠يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٦األمنجملسلقراريإسرائيلامتثالعدمجبتش. ٧
ألف٣٦/٢٢٦و،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخ٣٥/٢٠٧العامةاجلمعيةوقرارات،١٩٨٠أغسطس/آب٣٠يف

لس األمن، السنة السابعة والثالثون، ملحق تشرين S/15510-A/37/696أنظر: ٧ ، املرفق. ولالطالع على النّص املطبوع، أنظر: "الوثائق الرمسية 
، املرفق.S/15510"، الوثيقة ١٩٨٢األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 

، املرفق.Corr.1وA40/564أنظر: ٨



االقدسضمإسرائيلقراربأنوتقضي،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخنيوباء ريالتدابعنفضالً هلا،" عاصمة"وإعال
وتطلبفوراً،بإلغائهاالبوتطوالغية،باطلةالقانون،ومركزهااملؤّسسيوهيكلهاالدميوغرايفوتكوينهاالعمراينطابعهاتغيريإىلالرامية

املتصلةواملقّرراتالقراراتولسائرالقرارهلذامتتثلأناألخرىالدوليةاملنظماتومجيعاملتخّصصةوالوكاالتاألعضاءالدولمجيعإىل
باملوضوع؛

ا ضد الشعب الفلسطيين، يف األراضي الفلسطينية احملتلة وخارجها، مبا يف ذلك نزع ملكية األراضي تدين. ٨ عدوان إسرائيل وسياسا
قانون والعدوانية والقمعية اليت تشّكل انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ الوضّمها، وإقامة املستوطنات، وغريها من التدابري اإلرهابية

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

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

؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢ة املدنيني وقت احلرب، املعقودة يفاملتعّلقة حبماي
تشرين ٣٠أن االتفاقات املعقودة بني الواليات املتحدة وإسرائيل بشأن التعاون االسرتاتيجي، واليت وقّعت يفترى. ١٠

ذلك االتفاق ادية الكبرية، مبا يفومواصلة تزويد إسرائيل باألسلحة واألعتدة احلديثة باإلضافة إىل املعونة االقتص١٩٨١الثاين/نوفمرب
ا العدوانية والتو  ا وممارسا عية ساملعقود أخرياً بني احلكومتني بشأن إقامة منطقة للتجارة احلرّة، قد شّجعت إسرائيل على مواصلة سياسا

جلهود اليت تستهدف إقامة سلم ، مبا فيها القدس، وأضّرت با١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ سنة
ّدد أمن املنطقة؛ ا  شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، وأ

إىل مجيع الدول أن تضع حّداً ملا يتدفق على إسرائيل من معونة عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية، فضالً تطلب مّرة أخرى. ١١
دف إىل تشجيعها على مواصلة سياسا بلدان العربية والشعب الفلسطيين؛ا العدوانية ضد العن موارد بشرية، 

التعاون املستمر واملتزايد بني إسرائيل ونظام جنوب إفريقيا العنصري، وال سّيما يف امليادين االقتصادية والعسكرية ُتدين بشدة. ١٢
ا النووية، مما جيعلها تالنووية، الذي يشّكل عمالً عدائياً ضد الدول اإلفريقية والعربية وميّكن إسرائيل من ت فرض على دول عزيز قدرا

املنطقة ابتزازاً نووياً؛
ا املتصلة تؤّكد من جديد. ١٣ ا إىل عقد مؤمتر السالم الدويل بشأن الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة وعلى أساس قرارا دعو

والذي أيّدته اجلمعية العامة مبوجب قرارها٩ة فلسطنيمن إعالن جنيف املتعّلق بقضي5باملوضوع كما هو منصوص عليه يف الفقرة
؛١٩٨٣كانون األول/ديسمرب١٣جيم املؤرخ يف٣٨/٥٨
لس الختاذ اإلجراءات الضرورية تؤيد الدعوة. ١٤ إىل إنشاء جلنة حتضريية يف إطار جملس األمن يشرتك فيها األعضاء الدائمون يف ا

لعقد املؤمتر؛

" (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 ،(



ا الثانية واألربعني تقريراً من األمني ترجو. ١٥ العام أن يبلغ جملس األمن دورياً بتطورات احلالة، وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور
.شامالً يتناول التطورات احلاصلة يف الشرق األوسط من مجيع جوانبها



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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