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 السلمية بالوسائل فلسطني قضية تسوية - ٦٢/٨٣
 ،العامة اجلمعية إن 
 االسـتثنائية ةدورالـ يف املتخـذة القـرارات ذلك يف مبا الصلة، ذات قراراا إىل تشري إذ 

 العاشرة، الطارئة
 ،٢٠٠٤ مايو/أيار ٦ املؤرخ ٥٨/٢٩٢ قرارها إىل اأيض تشري وإذ 
ــرارات إىل كــذلك تــشري وإذ  ــصلة، ذات األمــن جملــس ق ــرارات فيهــا مبــا ال  ٢٤٢ الق
 تــشرين ٢٢ املــؤرخ )١٩٧٣( ٣٣٨  و١٩٦٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٢ املــؤرخ )١٩٦٧(

ــؤرخ )٢٠٠٢( ١٣٩٧  و١٩٧٣ أكتـــــــوبر/األول ــارس/آذار ١٢ املـــــ  ١٥١٥  و٢٠٠٢ مـــــ
 ١٩ املـــــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٤٤  و٢٠٠٣ رـنوفمبـــــ/الثـــــاين تـــــشرين ١٩ املـــــؤرخ )٢٠٠٣(

 ،٢٠٠٤ مايو/أيار
 إسـرائيل دولتـان، فيها عيشت منطقة يف املتمثلة ةرؤيلل األمن جملس بتأكيد ترحب وإذ 

 ا، معترفو آمنة حدود داخل جنب إىل جنبا وفلسطني،
 )٢ - د (١٨١ قـرارال اختـاذ علـى عامـا سـتون مـضى قـد أنـه القلـق مع تالحظ وإذ 
 الفلـسطينية، األرض اللـــاحت علـى اـــعام وأربعــون ١٩٤٧ نوفمرب/الثاين نـتشري ٢٩ ؤرخـامل
 ،١٩٦٧ عام يف الشرقية، القدس فيها مبا
 ٦١/٢٥ قرارهــا يف الـوارد بالطلــب عمـال املقــدم العـام األمــني تقريـر يف نظــرت وقـد 

 ،)١(٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١ املؤرخ

_______________

)١( A/62/344-S/2007/553. 
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 فلـسطني قـضية إزاء دائمـة مـسؤولية املتحـدة األمم مسؤولية أن جديد من تؤكد وإذ 
 الدويل، لقانونل وفقا جوانبها جبميع القضية تسوية تتم أن إىل
 ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز ٩ يف الدوليـة العــدل حمكمـة أصــدرا الـيت الفتــوى إىل تـشري وإذ 

 أيـضا شريت وإذ ،)٢(احملتلة الفلسطينية رضاأل يف جدار تشييد نع ناشئةال القانونية اآلثار أنــبش
ـــإل ـــهيقرار ىـ ـــامل ١٠/١٥ - دإط اـ ـــمت ٢٠ ؤرخــ ـــيولي/وزـ  املــؤرخ ١٠/١٧ - ودإط ٢٠٠٤ هـ

 ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٥
 الصراع جوهر فلسطني، لقضية وشاملة ودائمة عادلة تسوية حتقيق بأن منها واقتناعا 

 األوسط، الشرق يف ودائمني شاملني واستقرار سالم لبلوغ منه بد  الأمر اإلسرائيلي، يـالعرب
 أحـد ميثـل مـصريها تقريـر يف وحقهـا احلقـوق يف الـشعوب تكـافؤ مبدأ أن تدرك وإذ 

 املتحدة، األمم ميثاق يف املكرسة واملبادئ املقاصد
 احلرب، طريق عن األرض اكتساب جواز عدم مبدأ تؤكد وإذ 
 ،١٩٧٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ املؤرخ )٢٥ - د (٢٦٢٥ قرارها إىل تشري وإذ 
 الفلـسطينية األرض يف اإلسـرائيلية املـستوطنات مـشروعية عـدم جديـد من تؤكد وإذ 

 الشرقية، القدس فيها مبا ،١٩٦٧ عام منذ احملتلة
 تغـيري تستهدف اليت اإلسرائيلية اإلجراءات مشروعية عدم أيضا جديد من تؤكد وإذ 

 التـدابري ومجيـع ،١ - هـاء باخلطـة يسمى  ماقبيل من التدابري ذلك يف امب القدس، مدينة مركز
 ومركزمهــاعامــة، بــصفة ،واألرض املدينــةطــابع تغــيري إىل الراميــة األخــرى اجلانــب األحاديــة

 ،الدميغرايف وتكوينهما
 جلـدار بـاالحتالل، القائمـة الـسلطة إسـرائيل، تـشييد أن كذلك جديد من تؤكد وإذ 

 بـــه املـــرتبط والنظـــام وحوهلـــا، الـــشرقية القـــدس ذلـــك يف مبـــا احملتلـــة، سطينيةالفلـــ األرض يف
 الدويل، القانون مع يتعارضان

 املنـاطق غـالقإ يف املتمثلـة املـستمرة إسـرائيل سياسـة إزاء القلـق بـالغ عن تعرب وإذ 
ــرض ــود وف ــى شــديدة قي ــضائع األشــخاص حركــة عل ــشمل والب ــاملني ت  الطــيب اــالني يف الع

ــوازمو واإلنــساين ــة الل ــسانية الطبي ــيش نقــاطوإقامــة املعــابر إغــالق بواســطة وتطبــق واإلن  التفت
 وإزاء الـشرقية، القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض أحناء مجيع يف للتصاريح نظام وفرض

_______________

 .Corr.1 وA/ES-10/273انظر )٢(
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 الفلـسطيين للـشعب االقتـصادية االجتماعيـة احلالـة علـى سلبية آثار من السياسة هذه خلفته ما
 ، أليمةإنسانية أزمةتزال تشكل اليت ال

ــن تعــرب وإذ  ــة يفســتمرارالا إزاء قلقهــا ع ــرائيليةإ تفتــيش نقــاط إقام  األرض يف س
 شـبيهة هياكـل إىل نقـاطال هـذه مـن العديد وحتويل الشرقية، القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية

ــابر ــة مبع ــسطينية األرض داخــل دائمــة حدودي ــة الفل ــا ،احملتل  التالصــق كــبري حــد إىل يعــوق مم
ــألرض اإلقليمــي ــسطينية ل ــوض الفل ــشدة ويق ــة هــوداجل ب ــة واملعون ــاش إىل الرامي ــصاد إنع  االقت
 ه،نميتوت الفلسطيين

ــة بـــني املتبـــادل االعتـــراف إىل تـــشري وإذ  ــة حكومـ ــرائيل دولـ ــة إسـ ــر ومنظمـ  التحريـ
ــسطينية، ــ الفل ــشعب ةممثل ــسطيين ال ــات وإىل ،)٣(الفل ــة االتفاق ــني املربم  ضــرورة وإىل نيانباجلــ ب

 االتفاقات، لتلك التام االمتثال
 الطريـق خلريطـة ،)٢٠٠٣( ١٥١٥ القـرار يف األمـن، جملس تأييد إىل أيضا تشري وإذ 
 علــى الفلـسطيين اإلسـرائيلي راعــللـص دائـم لـحــ ادـــإلجي ةـــالرباعي ةموعـــا اـــوضعته يـــالت
 متثــالالوا الطريــق ةــــخريط تنفيــذ ىــــإل ةـاملاســ احلاجــة تؤكــد وإذ ،)٤(دولــتني وجــود اســــأس
 حكامها،أل
 دورتـهيف العربيـة الدول جامعة جملس اعتمدها اليت العربية السالم مببادرة ترحب وإذ 

 ،)٥(٢٠٠٢سمار/آذار ٢٨  و٢٧ يف بريوتالرابعة عشرة املعقودة يف
 يف األمريكيـة، املتحـدة الواليات أنابوليس، يفالدويل املؤمتر بانعقاد  أيضاترحب وإذ 

هادفـــة مفاوضــات يف الــشروع نيالطــرف قـــرار وخباصــة ،٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٧
ــسوية حتقيــق أجــل مــن مباشــرة،و ــةســلمية ت ــة عادل ــرائيلي للــصراع ودائم  الفلــسطيين، اإلس

 الــشرق يف شـامل ســالم إحـالل ــدف املطـاف، ايــة يف ككـل اإلســرائيلي العـريب وللـصراع
 األوسط،

 يف الـسالم لعمليـة اخلاص املتحدة األمم منسقاملهم الذي يقدمه سهاماإل حظتال وإذ 
 والــسلطة الفلــسطينية التحريـر منظمــة لــدى العـام لألمــني الشخــصي واملمثـل األوســط الـشرق

 الرباعية، ةموعا أنشطة إطار يف ذلك يف مبا السالم، عملية يف الفلسطينية

_______________

 .فق، املرA/48/486-S/26560انظر )٣(
)٤( S/2003/529املرفق ،. 
)٥( A/56/1026-S/2002/932١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 
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ـــد ترحــب وإذ  ـــة اجتمــاع بعقـ ــص جلنـ ــةملخصــصــةا ــالاالت ــساعدة الدولي ــسيق امل لتن
ــسطينيني ــة إىل الفلـ ــرويج يفاملقدمـ ـــة النـ ــبتمرب/أيلـــول ٢٤برئاســ ــاريسومبـــؤمتر ٢٠٠٧ سـ  بـ

 متابعـة إطـار يف ،اجلهـات املاحنـة حـشد أجل من ديسمرب/األول كانون ١٧ يف للجهات املاحنة
 فلـسطينية دولـة بنـاء مـن لتمكينها نيةالفلسطي السلطة إلـى املايل الدعم لتقديــم أنابوليس مؤمتر

 مــن للتخفيـف تقــدمي املـساعدة الالزمــةأيـضا نفـسه الوقــت ويف البقـاء، علــى وقـادرة مزدهـرة
 بإسـهام تقـرإذو ،قتصادية واإلنسانية الـيت يواجههـا الـشعب الفلـسطيينواال االجتماعية األزمة
 ،الصدد هذا يف املؤقتة الدولية اآللية

 بنـــاء إلعـــادة دويل، بـــدعم الفلـــسطينية، الـــسلطة تبـــذهلا الـــيت بـــاجلهود تعتـــرف وإذ 
 ؤسـساتامل على احملافظة ضرورة على تشدد وإذ وتعزيزها، وإصالحها أضريت اليت مؤسساا

 الفلسطينية، األساسية ياكلاهلو
 األرض يف حتـــدث زالـــت  مـــاالـــيت الـــسلبية التطـــورات إزاء قلقهـــا عـــن تعـــرب وإذ 

 صـفوف يف واجلرحـى القتلـى عـدد ارتفـاع ومنـها الـشرقية، القـدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية
 األساسـية واهلياكـل املمتلكـات يف واسـع نطاق على الدمار وانتشار غالبا الفلسطينيني املدنيني

ــسطينية ــة الفلـ ــةو العامـ ــشرد اخلاصـ ــداخلي والتـ ــدنينيل الـ ــدهور لمـ ــري والتـ ــاع يف اخلطـ  األوضـ
 الفلسطيين، للشعب نيةواإلنسا االقتصادية واالجتماعية

األعمال العسكرية املتكررة اليت جيري االضـطالع ـا إزاء قلقها بالغ عن تعرب وإذ 
 الـسكانية ملراكـزا احتالل بإعادة اإلسرائيلية االحتالل قوات قياميف األرض الفلسطينية احملتلة و

 الشيخ، شرم اتتفامه اجلانبان ينفذ أن ضرورة على الصدد هذا يف تشدد وإذ الفلسطينية،
 األوسـط الـشرق منطقـة يف املـدنيني السكان مجيع ورفاه سالمة أمهية على تشدد وإذ 

 اجلانبني، كال من املدنيني ضد واإلرهاب العنف أعمال مجيع تدين إذو ،بكاملها
 الـضفة مشـال من أجزاء ومن غزة قطاع داخل من اإلسرائيلي االنسحاب تالحظ وإذ 

 الطريق، خريطة تنفيذ حنو خطوةك فيها ملستوطناتا تفكيك وأمهية الغربية
 الفلـسطينية الـسلطة مؤسـسات علـى القانونية غري السيطرة إزاء قلقها عن تعرب وإذ 

ــة إعــادة تطلــبإذو ،٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران يف غــزة قطــاع يف  قبــل عليــه كانــت  مــاإىل احلال
 الفلسطينية، الوطنية دةالوح استعادة بشأن حوار استئناف يتسىن كيما ٢٠٠٧ يونيه/حزيران

 جهــود فيهــا مبــا ،والنــشطة املــستمرة الدوليــة املــشاركة إىل امللحــة احلاجــة تؤكــد وإذ 
دف السالم عملية تنشيط يف الطرفني لدعم ،الرباعية ةموعا املفاوضـات وتسريع استئناف 
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 أسـاس علـى وشـاملة، ودائمـة عادلـة سـلمية تـسوية إىل التوصل أجل من الطرفني بني املباشرة
 ،العربية السالم ومبادرة الطريق خريطةو املتحدة األمم قرارات

 ســلمية تــسوية إىل التوصــل إىل ســعيا املــدين اتمــع يبــذهلا الــيت بــاجلهود تعتــرف وإذ 
 فلسطني، لقضية

 ،فتواهـا يف الدوليـة العـدل حمكمـة إليهـا خلـصت الـيت باالسـتنتاجات علما حتيط وإذ 
إجيـاد أجـل مـن جهودهـا ككـل املتحـدة األمـم ملضاعفة العاجلة بالضرورة يتعلق  مابينها ومن

 واألمـن لـسالما خطرا يهدد يشكل يزال  الالذي الفلسطيين اإلسرائيلي للصراع عاجلة تسوية
 ،)٦(املنطقة يف ودائم عادل سالم إقامة وبالتايل الدوليني،

 داخـل حـدود آمنـة حق مجيع دول املنطقة يف العـيش يف سـالموإذ تؤكد مرة أخرى 
 ومعترف ا دوليا،

 جـوهر فلـسطني، لقـضية سـلمية تسوية إىل التوصل ضرورة جديد من تؤكد - ١ 
 الغاية؛ تلك لتحقيق اجلهود كل تكثيف وضرورة جوانبها، جبميع اإلسرائيلي، العريب الصراع

 الـيت األوسط الشرق يف السالم لعملية الكامل تأييدها أيضا جديد من تؤكد - ٢ 
 ضــرورة وتؤكــد والفلــسطيين، اإلســرائيلي اجلـانبني بــني القائمــة ولالتفاقــات مدريــد يف بـدأت
 اجلاريـة بـاجلهود الـصدد هذا يف وترحب األوسط، الشرق يف ودائم وعادل شامل سالم إقرار
 العربية؛ الدول وجامعة الرباعية ةموعا تبذهلا اليت

ها جملـس جامعـة الـدول العربيـة يف الـيت اعتمـدالعربيـة السالم مببادرة ترحب - ٣ 
 عقـب تـشكيلها مت الـيت الوزاريـة اللجنـة تتخـذها اليت املتابعة وخبطوات )٥(دورته الرابعة عشرة

 ؛٢٠٠٧ مارس/آذار يف املعقود الرياض قمة يف مؤمتر املبادرة تأكيد إعادة
 لـىع الطـرفني وتشجع أنابوليس، يف انعقد الذي الدويل باملؤمتر ترحب أيضا - ٤ 

 اسـتئناف بينـها مـن بوسـائل إليـه، توصـال الـذي املـشترك التفـاهم ملتابعـة فورية خطوات اختاذ
 وجدي؛ نشط بشكل الثنائية املفاوضات

 بلـري، تـوين  الـسيدالرباعيـة، للمجموعـة اخلـاص املمثل بتعيني ترحب كذلك - ٥ 
ــاجلهود ــيت وب ــذهلا ال ــن يب ــز أجــل م ــسطينية املؤســسات تعزي ــشجيع الفل ــةالتن وت ــصادية مي  االقت
 الدولية؛ املاحنة اجلهات من الدعم وحشد الفلسطينية

_______________

 .١٦١، الفتوى، الفقرةCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٦(
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ــالطرفني يــب - ٦  ــة ةموعــا مــن بــدعم القيــام،نفــسيهما ب  مــن وغريهــا الرباعي
 مجيـع عـن والرجـوع احلالة تدهور لوقف جهود من يلزم  ماكل بذل ،باألمر املهتمة األطراف

 الـسالم مفاوضـات واالستمرار يف ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٨ منذ األرض على املتخذة التدابري
 األمـم قـرارات أساس على ائية سلمية تسوية إىل التوصل أجل من وتسريع عجلتها،املباشرة
 )٤(الطريـق وخريطـة مدريـد مـؤمتر ومرجعيـة األمن جملس قرارات وخباصة الصلة، ذات املتحدة

 ؛درة السالم العربيةومبا
 الدويل، واتمع الرباعية اموعة من بدعم رفان،الط يقوم أن ضرورة ؤكدت - ٧ 

 عمليـة وتعزيـز االسـتقرار إرسـاء علـى والعمـل احلالـة حتـسني إىل ترمي الثقة لبناء تدابري باختاذ
 املعـابر أحـد فـتح قبيـل مـن مـؤخرا، نـشأت الـيت بـالتطورات الـصدد هـذا يف وتعترف السالم،

 املـسامهة علـى وتـشدد الـسجناء، بعـض سـراح قوإطـال الزراعيـة السلع أمام غزة يف احلدودية
 بـصفة الفلـسطيين الـشعبرفـاه ويف اجلـانبني بـني العام املناخ يئة يف التدابري تلك على املترتبة

 خاصة؛
 عـن طريـقبالطرفني الوفاء بالتزاماما املتعلقـة بتنفيـذ خريطـة الطريـق، يب - ٨ 

 اختاذ خطوات متوازية ومتبادلة؛
 الفلــسطينية الــسكانية املراكــز احــتالل إلعــادة العاجــل اإلــاء ورةضــر تؤكــد - ٩ 

 داخـل التفتـيش نقـاط إزالـة بينـها مـن أمـور طريـق عـن والعبـور، التنقـل تـسهيل منـها بوسائل
ــسطينية األرض ــة الفل ــرام وضــرورة احملتل ــسالمة والتالصــق الوحــدة احت ــة وال ــألرض اإلقليمي  ل

 عليها؛ واحملافظة الشرقية، القدس افيه مبا ،بأكملها احملتلة الفلسطينية
 يف مبـا العنـف، أعمـال جلميـع والكامـل الفـوري الوقـف ضـرورة  أيضاتؤكد - ١٠ 

 اإلرهاب؛ وأعمال والتدمري العسكرية اهلجمات ذلك
 مشـال مـن أجـزاء ومـن غـزة قطـاع داخـل مـن اإلسرائيلي االنسحاب تالحظ - ١١ 

ــق، بافيهـا، املـستوطنات وتفكيـك الغربيـة الـضفة عتبــار ذلـك خطـوة حنـو تنفيـذ خريطـة الطري
 غزة؛ قطاع يف املعلقة املسائل مجيع حبل الطرفني قيام وضرورة

 والعبــور التنقــل اتفــاق كامــل بــشكل الطرفــان ينفــذ أن إىل احلاجــة تؤكــد - ١٢ 
 واحلاجـة ،٢٠٠٥ نـوفمرب/الثـاين تـشرين ١٥ املـؤرخ رفـح، معـرب بـشأن عليهـا املتفـق واملبـادئ

ــصفة ــتح الــسماح إىل ةحمــدد ب ــع بف ــابر مجي ــدخول مع ــه واخلــروج غــزة قطــاع إىل ال ــام من  أم
 حتــسني يف عنـها غــىن  الالـيت التجاريــة والتـدفقات والعبــور التنقـل وأمــام اإلنـسانية اإلمـدادات

 البقاء؛ على الفلسطيين االقتصاد قدرة وضمان الفلسطيين الشعب معيشة ظروف
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 بالتزاماــا الــصارم التقيــد بــاالحتالل، مــةالقائ الــسلطة إســرائيل، مــن تطلــب - ١٣ 
 الــيت تــدابريها مجيــع وقــفو الــدويل، اإلنــساين القــانون ذلــك يف مبــا الــدويل، القــانون مبوجــب
 فيهـا مبـا احملتلـة، الفلـسطينية األرض يف اجلانب األحادية وإجراءاا الدويل القانون مع تتعارض
ــشرقية، القــدس ــة ال ــابع تغــيري إىل الرامي ــسطينية األرض ط  ضــم منــها بوســائل ،ووضــعها الفل

 السالم؛ ملفاوضات النهائية النتائج استباق مث ومن الواقع، حبكم األراضي
 لتزاماـاال بأن متتثـل وفقا لذلك باالحتالل، القائمة السلطة إسرائيل، تطالب - ١٤ 

 يف مطلــوب هــو وحـسبما )٢(الفتــوى يف مــبني هـو حــسبما الــدويل، القـانون مبوجــب القانونيـة
وأن ،١٠/١٥ - دإط  و٢٠٠٣ أكتــوبر/األول تــشرين ٢١ املــؤرخ ١٠/١٣ - دإط القــرارين

 فيهــا مبــا احملتلـة، الفلــسطينية األرض يف اجلــدار تـشييد عــن فــورا توقفالتقـوم يف مجلــة أمــور بـ
 القانونيـة، لتزاماـاال متثـالالا املتحـدة األمـم يف األعضاء الدول جبميع ويب الشرقية، القدس
 الفتوى؛ يف مبني هو ماحسب

 اإلسـرائيلية االسـتيطان أنـشطة جلميـع الكامـل بـالوقف مطالبتها تأكيد كررت - ١٥ 
 إىل وتـدعو احملتل، السوري اجلوالن ويف الشرقية، القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف

 كامال؛ تنفيذا الصلة ذات األمن جملس قرارات تنفيذ
ــد مــن تؤكـد - ١٦   وجــوديف املتمثــل باحلــل الــدويل، للقــانون وفقــا ،زامهــاالت جدي

 ـا معتـرف حـدود داخـل وأمـن سالم يف جنب إىل جنبا تعيشان وفلسطني، إسرائيل دولتني،
 ؛١٩٦٧ عام قبل  ماحدود أساس على

 :يلي مبا القيام ضرورة تؤكد - ١٧ 
 فيهـا امبـ ،١٩٦٧ عـام منـذ احملتلـة الفلـسطينية األرض مـن إسـرائيل انـسحاب )أ( 

 ؛الشرقية القدس
 األوىل وبالدرجــة للتــصرف، القابلــة غــري الفلــسطيين الــشعب حقــوق إعمــال )ب( 

 املستقلة؛ دولته إقامة يف وحقه املصري تقرير يف حقه
 طبقــا عــادال حــال الفلــسطينيني الالجــئني مــشكلة حــل ضــرورة أيــضا تؤكــد - ١٨ 

 ؛١٩٤٨ ديسمرب/األول كانون ١١ املؤرخ )٣ - د (١٩٤ لقرارها
ــدول حتـــث - ١٩  ــضاء الـ ــى األعـ ــراع علـ ــدمي يف اإلسـ ــساعدات تقـ ــصادية املـ  االقتـ

ــرة هــذه خــالل الفلــسطينية والــسلطة الفلــسطيين الــشعب إىل والتقنيــة واإلنــسانية  احلرجــة الفت
 يف وخباصـة ،الفلـسطيين الـشعب منـها عـايني الـيت اإلنـسانية األزمـة من التخفيف يف للمساعدة
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 يف الــدعم وتقــدمي الفلــسطينية األساســية واهلياكــل الفلــسطيين قتــصاداال وإنعــاش،غــزة قطــاع
 وإصالحها؛ الفلسطينية املؤسسات وتشكيل بناء إعادة

 وبالتـشاور املعنيـة، األطـراف مـع جهـوده يواصـل أن العـام األمـني إىل تطلب - ٢٠ 
ــسالم وتعزيــز فلــسطني لقــضية ســلمية تــسوية إىل التوصــل أجــل مــن األمــن، جملــس مــع  يف ال

 وعـن اجلهـود هـذه عـن تقريـرا والـستني الثالثـة دورا يف العامة اجلمعية إىل يقدم وأن املنطقة،
 .املسألة هذه يف املستجدة التطورات

 ٦٥ العامة اجللسة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٠

 


