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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.35( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية - ٦٣/٢٩
 ،إن اجلمعية العامة 
 االسـتثنائيةدورـا إىل قراراا ذات الصلة، مبا يف ذلك القـرارات املتخـذة يفإذ تشري 

 الطارئة العاشرة،
 ،٢٠٠٤مايو/ أيار٦ املؤرخ٥٨/٢٩٢ إىل قرارهايضاوإذ تشري أ 
ــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــراراتوإذ تــشري كــذلك   ٢٤٢ إىل ق
 تــشرين٢٢املــؤرخ)١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٢املــؤرخ)١٩٦٧(

ــؤرخ)٢٠٠٢ (١٣٩٧  و١٩٧٣أكتـــــــوبر/األول ــارس/ آذار١٢املـــــ  ١٥١٥  و٢٠٠٢مـــــ
املـــــــؤرخ)٢٠٠٤ (١٥٤٤  و٢٠٠٣رـنوفمبـــــــ/ تـــــــشرين الثـــــــاين١٩املـــــــؤرخ)٢٠٠٣(

 ،٢٠٠٤مايو/أيار ١٩
 فيها دولتـان، إسـرائيلعيش املتمثلة يف منطقة تةرؤيل بتأكيد جملس األمن لوإذ ترحب 

 معترف ا،ووفلسطني، جنبا إىل جنب داخل حدود آمنة
 ١٨١ قـرار العلـى اختـاذعامـا سـتنيأكثـر مـن أنـه قـد مـضىمـع القلـق وإذ تالحظ 
اللــــا علــى احتــــعاموواحـد وأربعــــون ١٩٤٧نــوفمرب/ن الثــاينـ تــشري٢٩ؤرخـاملـ)٢ - د(

 ،١٩٦٧عاميفاألرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية،
 ٦٢/٨٣ يف تقريـر األمــني العـام املقــدم عمـال بالطلــب الـوارد يف قرارهــاوقـد نظــرت 

 ،)١(٢٠٠٧ مربديس/كانون األول ١٠املؤرخ

_______________

)١( A/63/368-S/2008/612. 
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 أن مسؤولية األمم املتحـدة مـسؤولية دائمـة إزاء قـضية فلـسطنيوإذ تؤكد من جديد 
 لقانون الدويل،لإىل أن تتم تسوية القضية جبميع جوانبها وفقا

 ٢٠٠٤يوليــه/ متــوز٩ إىل الفتــوى الـيت أصــدرا حمكمـة العــدل الدوليـة يفوإذ تـشري 
شري أيـضات، وإذ)٢( جدار يف األرض الفلسطينية احملتلةتشييدن عناشئةاآلثار القانونية الأنــبش
 املــؤرخ١٠/١٧ - دإط  و٢٠٠٤هـــيولي/وزـــ مت٢٠ؤرخـــــ امل١٠/١٥ - دإطاـــهيى قرارـــإل

 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٥
 لقضية فلسطني، جوهر الصراعودائمة وشاملة بأن حتقيق تسوية عادلةواقتناعا منها 

 بد منه لبلوغ سالم واستقرار شاملني ودائمني يف الشرق األوسط،  الرائيلي، أمري اإلسـالعرب
 مبدأ تكـافؤ الـشعوب يف احلقـوق وحقهـا يف تقريـر مـصريها ميثـل أحـدأن وإذ تدرك 

 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،
  مبدأ عدم جواز اكتساب األرض عن طريق احلرب،وإذ تؤكد 
 ،١٩٧٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٤املؤرخ)٢٥ - د (٢٦٢٥ إىل قرارهاوإذ تشري 
 عـدم مـشروعية املـستوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلـسطينيةوإذ تؤكد من جديـد 

  مبا فيها القدس الشرقية،،١٩٦٧احملتلة منذ عام
 عدم مشروعية اإلجراءات اإلسرائيلية اليت تستهدف تغـيريوإذ تؤكد من جديد أيضا 
، ومجيـع التـدابري١ - يسمى باخلطـة هـاء  ما مدينة القدس، مبا يف ذلك التدابري من قبيلركزم

 ومركزمهــا بــصفة عامــة،،املدينــة واألرضطــابعاألحاديــة اجلانــب األخــرى الراميــة إىل تغــيري
 وتكوينهما الدميغرايف،

دار أن تـشييد إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، جلـوإذ تؤكد من جديد كذلك 
 ،القــدس الــشرقية وحوهلــا، والنظــام املــرتبط بــه يف ذلــك يفيف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا

 يتعارضان مع القانون الدويل،
ــنوإذ  ــرب ع ــقتع ــالغ القل ــ إزاء ب ــة يف إ يةســرائيلاإل سياسةال ــستمرة املتمثل  غــالقامل

 يف اـالني الطـيب والبضائع تشمل العـاملني على حركة األشخاصشديدةقيودوفرض املناطق
إقامـة نقـاطيفسـتمراراالوتطبق بواسطة إغـالق املعـابر و اللوازم الطبية واإلنسانية وواإلنساين

_______________

ــضاCorr.1 وA/ES-10/273انظــر )٢( ــشييد جــدار يف األرض:؛ انظــر أي ــة الناشــئة عــن ت ــار القانوني اآلث
ــام ــة لعـ ــة العـــدل الدوليـ ــة، فتـــوى، تقـــارير حمكمـ  مـــن الـــنص١٣٦، الـــصفحة٢٠٠٤الفلـــسطينية احملتلـ

 .إلنكليزيا
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 األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدسمجيــع أحنــاءيفالتفتــيش وفــرض نظــام للتــصاريح
تماعيــة االقتــصاديةخلفتــه هــذه الــسياسة مــن آثــار ســلبية علــى احلالــة االج  مــاوإزاءالــشرقية،

إنعـاشتـزال تـشكل أزمـة إنـسانية أليمـة وعلـى اجلهـود الراميـة إىل  الللشعب الفلسطيين الـيت
  األرض؛تالصق وعلىأضريالذياالقتصاد الفلسطيينوتنمية

ــروإذ تـــشري  ــة التحريـ ــرائيل ومنظمـ ــة إسـ ــة دولـ ــادل بـــني حكومـ  إىل االعتـــراف املتبـ
 املربمــة بــنيوإىل ضــرورة االمتثــال التــام لالتفاقــات ،)٣(ين الــشعب الفلــسطيةالفلــسطينية، ممثلــ

 ،اجلانبني
، خلريطـة الطريـق)٢٠٠٣ (١٥١٥ تأييد جملس األمـن، يف القـرارإىلوإذ تشري أيضا 
راع اإلسـرائيلي الفلـسطيين علــىــل دائـم للـصـاد حـــــة إلجيـــة الرباعيموعـــا اـــي وضعتهـــالت
متثــالالة الطريــق واــــى تنفيــذ خريطــــة إلـتؤكــد احلاجــة املاســ، وإذ)٤(اس وجــود دولــتنيــــأس
 حكامها،أل
 إىل مبادرة السالم العربية اليت اعتمدها جملس جامعة الـدول العربيـة كذلكوإذ تشري 

 ،)٥(٢٠٠٢مارس/ آذار٢٨  و٢٧يف دورته الرابعة عشرة املعقودة يف بريوت يف
ــدويل يف أوإذ تــشري  ــاد املــؤمتر ال ــة، يفإىل انعق ــات املتحــدة األمريكي ــابوليس، الوالي ن

الــشروع يف مفاوضــات هادفـــة، وخباصــة قـــرار الطــرفني٢٠٠٧نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٢٧
 من أجل حتقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيين وللـصراعومباشرة

  الشرق األوسط، دف إحالل سالم شامل يف اإلسرائيلي ككل يف اية املطافالعريب
منسق األمم املتحدة اخلاص لعمليـة الـسالم يفاملهم الذي يقدمهسهاماإلتالحظوإذ 

الـشرق األوســط واملمثـل الشخــصي لألمــني العـام لــدى منظمــة التحريـر الفلــسطينية والــسلطة
ة الرباعية،موعالفلسطينية يف عملية السالم، مبا يف ذلك يف إطار أنشطة ا 

ــةبعقوإذ ترحــب  ــساعدة الدولي ــسيق امل ـــة االتــصــال املخصــصــة لتن ـــد اجتمــاع جلنـ ـ
ســبتمرب/أيلــول ٢٢األمــم املتحــدة يف يف مقــراملقدمــة إىل الفلــسطينيني، برئاســــة النــرويج،

ــيت قطعــت٢٠٠٨ ــدات ال ــذ التعه ــة وتنفي ــة اســتمرار متابع ــؤمتر بــاريس يف، وإذ تؤكــد أمهي م
 مـن أجـل حـشد اجلهـات املاحنـة٢٠٠٧ديـسمرب/ األول كانون١٧للجهات املاحنة املعقود يف

لتقديــم الدعم املايل إلـى السلطة الفلسطينية لتمكينها من بناء دولة فلـسطينية مزدهـرة وقـادرة
_______________

 .، املرفقA/48/486-S/26560انظر )٣(
)٤( S/2003/529املرفق ،. 
)٥( A/56/1026-S/2002/932١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 



A/RES/63/29

4

للتخفيف من األزمـة االجتماعيـة ، يف الوقت نفسه،أيضاعلى البقاء، وتقدمي املساعدة الالزمة
اآلليـة الفلـسطينية الـشعب الفلـسطيين، وإذ تقـر بإسـهامواالقتصادية واإلنـسانية الـيت يواجههـا

 يف هذا الصدد، االجتماعية االقتصادية التابعة للمفوضية األوروبيةاملعونةاألوروبية إلدارة
اسـتثمارات القطـاع اخلـاص يف الفتـرةبعقد مؤمتر بيـت حلـم بـشأنوإذ ترحب أيضا 

اتيـة لنمـو القطـاع اخلـاص الفلـسطيينؤم يئـة بيئـةـدف،٢٠٠٨مـايو/ أيار٢٣ إىل٢١من
 وتنميته،

 بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا الـــسلطة الفلـــسطينية، بـــدعم دويل، إلعـــادة بنـــاءتعتـــرفوإذ 
ؤسـساتاملاليت أضريت وإصالحها وتعزيزها، وإذ تشدد على ضرورة احملافظة على مؤسساا

 ياكل األساسية الفلسطينية،اهلو
 األمـن املـدين الفلـسطيين وسـيادة القـانوناملعـين بـدعمبنتائج مؤمتر بـرلنيإذ ترحبو 

 تنفيذها،يف وإذ تدعو إىل اإلسراع،٢٠٠٨يونيه/حزيران ٢٤املعقود يف
الطــرفني مواصــلة التعــاونيــب وإذ، بالتقــدم امللحــوظ يف جــنني أيــضاوإذ ترحــب 

ة، وإذ تعـرب عـن أملـهالفلسطينيني واإلسرائيليني معا، وخباصة لتعزيز األمن وبنـاء الثقـاملفيد ل
 يشمل مراكز سكانية كربى أخرى،التقدم ليف توسيع نطاق هذا

يف األرضزالـــت حتـــدث  مـــاالتطـــورات الـــسلبية الـــيت إزاءوإذ تعـــرب عـــن قلقهـــا 
واجلرحـى يف صـفوف  ارتفـاع عـدد القتلـىومنـهاالفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية،

ــسطينيني غالبــا ــدنيني الفل أعمــال العنــف واألعمــال الوحــشية الــيت يرتكبــها املــستوطنون وامل
وانتـشار الـدمار علـى نطـاق واسـع يفاإلسرائيليون يف الضفة الغربية ضد املدنيني الفلسطينيني

لمدنيني والتـدهورلاخلاصة والتشرد الداخليالعامة والفلسطينية املمتلكات واهلياكل األساسية
 للشعب الفلسطيين، االقتصادية واإلنسانيةو  يف األوضاع االجتماعيةاخلطري

اســتمرار األعمــال العــسكرية يف األرض الفلــسطينيةإزاء وإذ تعـرب عــن بــالغ قلقهــا 
ملراكـــز الـــسكانية الفلـــسطينية،بإعـــادة احـــتالل ا االحـــتالل اإلســـرائيليةاحملتلـــة وقيـــام قـــوات

 م الشيخ، تفامهات شرأن ينفذ اجلانبانتشدد يف هذا الصدد على ضرورة وإذ
ــسائد اهلــدوءوإذ تالحــظ  ــني قطــاع غــزةال ــرانب ــذ حزي ــه/وجنــوب إســرائيل من يوني

 ،احلفاظ على هذا اهلدوءإىل مواصلةاجلانبني وإذ تدعو،٢٠٠٨
 السكان املـدنيني يف منطقـة الـشرق األوسـطمجيعأمهية سالمة ورفاهعلى تشددوإذ 

  كال اجلانبني،مند املدنينيتدين مجيع أعمال العنف واإلرهاب ضإذ، وبكاملها
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 إزاء السيطرة غري القانونية علـى مؤسـسات الـسلطة الفلـسطينيةوإذ تعرب عن قلقها 
كانــت عليــه قبــل  مــا، وإذ تطلــب إعــادة احلالــة إىل٢٠٠٧يونيــه/يف قطــاع غــزة يف حزيــران

نيـة الستئناف احلـوار واسـتعادة الوحـدة الوطجادةجهودبذل ومواصلة٢٠٠٧يونيه/حزيران
 الفلسطينية،

 ، مبــا فيهــا جهــودوالنــشطةاحلاجــة امللحــة إىل املــشاركة الدوليــة املــستمرةوإذ تؤكــد 
بينــهمااملــضي قــدما يف مفاوضــات عمليــة الــسالم الطــرفني يف كــال لــدعم،ة الرباعيــةموعــا  

ــة ســلميةمــن أجــل التوصــل إىل تــسويةوتــسريع خطاهــا علــى أســاس ودائمــة وشــاملة، عادل
 ، ومبادرة السالم العربيةالطريق خريطةقرارات األمم املتحدة و

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

 ، باالسـتنتاجات الـيت خلـصت إليهـا حمكمـة العـدل الدوليـة يف فتواهـاوإذ حتيط علما 
إجيـاد األمـم املتحـدة ككـل جهودهـا مـن أجـلملـضاعفة امللحـةلـضرورةيتعلق با  ماومن بينها

لـسالم واألمـنا خطرا يهدديزال يشكل  الالفلسطيين الذي تسوية عاجلة للصراع اإلسرائيلي
 ،)٦( سالم عادل ودائم يف املنطقةإقرارالدوليني، وبالتايل

خـل حـدود آمنـة حق مجيع دول املنطقة يف العـيش يف سـالم داوإذ تؤكد مرة أخرى 
 ومعترف ا دوليا،

 ضرورة التوصل إىل تسوية سـلمية لقـضية فلـسطني، جـوهرتؤكد من جديد - ١ 
  الغاية؛هذهاإلسرائيلي، جبميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل اجلهود لتحقيق الصراع العريب

تأييدها الكامل لعملية السالم يف الشرق األوسط الـيتتؤكد من جديد أيضا - ٢ 
ت يف مدريــد ولالتفاقــات القائمــة بــني اجلـانبني اإلســرائيلي والفلــسطيين، وتؤكــد ضــرورةبـدأ

إقرار سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، وترحب يف هذا الـصدد بـاجلهود اجلاريـة
وجامعة الدول العربية؛ة الرباعيةموعاليت تبذهلا ا  

 الـيت اعتمـدها جملـسربيـةمبـادرة الـسالم الع أمهيـة كـذلكمـن جديـد ؤكـدت - ٣ 
 بذل جهود جـادة ملتابعـةمواصلة وتشجع على)٥(جامعة الدول العربية يف دورته الرابعة عشرة

_______________

اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن:؛ انظــر أيــضا١٦١، الفتــوى، الفقــرةCorr.1 وA/ES-10/273انظــر )٦(
، الـصفحة٢٠٠٤تـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـامتشييد جدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، ف

 . من النص اإلنكليزي١٣٦
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مـؤمتر قمـة الريـاض يف شـكلت يفاملبادرة والترويج هلا عـرب قنـوات منـها اللجنـة الوزاريـة الـيت
 ؛٢٠٠٧مارس/آذار

ــذي انع مــن جديــد ؤكــدت - ٤  قــد يف أنــابوليس، وحتــثأمهيــة املــؤمتر الــدويل ال
 الرباعيــة واتمــع الــدويل، خطــوات فوريــةبــدعم مــن اموعــةالطــرفني علــى أن يتخــذا،

 اسـتئناف املفاوضـات الثنائيـةمنهاوملموسة ملتابعة التفاهم املشترك الذي توصال إليه، بوسائل
 ؛ة وجديمة

ــالطرفني الوفــاء بالتزامامــا املتعلقــة بتنفيــذ خري يــب - ٥   باختــاذ)٤(طــة الطريــقب
 ؛ يف هذا الصددخطوات فورية متوازية ومتبادلة

ة الرباعية وغريها مـنموعالقيام، بدعم من انفسيهمابالطرفني أيضا يب - ٦ 
 تدهور احلالة والرجوع عن مجيـعلوقفيلزم من جهود  مابذل كلب،املهتمة باألمراألطراف

 ؛٢٠٠٠سبتمرب/يلول أ٢٨ منذاألرضالتدابري املتخذة على
أن يتخــذ الطرفــان تــدابري لبنــاء الثقــة ترمــي إىل حتــسني ضــرورةعلــى تــشدد - ٧ 

احلالة على األرض وإرساء االستقرار وتعزيز عملية السالم، مبا يف ذلك ضرورة إطالق سـراح
 مزيد من السجناء؛

ــل بإــاءضــرورة تؤكــد - ٨  نيةإعــادة احــتالل املراكــز الــسكانية الفلــسطي التعجي
بوسائل منها تسهيل التنقل والعبور، عن طريق أمور من بينها إزالة نقاط التفتـيش وغريهـا مـن

ألرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـها، مبـااالعراقيل الـيت تعـوق احلركـة، وضـرورة احتـرام وحـدة
  واحملافظة عليها؛ اإلقليميةتها وسالموتالصقها فيها القدس الشرقية،

رة الوقـف الفـوري والكامـل جلميـع أعمـال العنـف، مبـا يف ضـروتؤكد أيضا - ٩ 
 ذلك اهلجمات العسكرية والتدمري وأعمال اإلرهاب؛

 مــن قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مــن٢٠٠٥ يف عـامانـسحاب إسـرائيل تالحـظ - ١٠ 
مشال الضفة الغربية وتفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة حنو تنفيذ خريطة الطريق،

 الطرفني حبل مجيع املسائل املعلقة يف قطاع غزة؛وضرورة قيام
 اتفـاق التنقـل والعبـور كـامالتنفيذا احلاجة إىل أن ينفذ الطرفانتكرر تأكيد - ١١ 

، واحلاجــة٢٠٠٥نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٥واملبــادئ املتفــق عليهــا بــشأن معــرب رفــح املــؤرخ
ــدخول إىل قطــا ــابر ال ــع مع ــتح مجي ــسماح بف ــصفة حمــددة إىل ال ــامب ــه أم ع غــزة واخلــروج من

غــىن عنـها يف حتــسني  الاإلمـدادات اإلنـسانية وأمــام التنقـل والعبــور والتـدفقات التجاريــة الـيت
 ظروف معيشة الشعب الفلسطيين وضمان قدرة االقتصاد الفلسطيين على البقاء؛
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إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، التقيــد الــصارم بالتزاماــامــن تطلــب - ١٢ 
تــدابريها الــيتوقــف مجيــعوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنــساين الــدويل،مبو

 األحادية اجلانب يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـاتتعارض مع القانون الدويل وإجراءاا
ــة إىل تغــيري طــابع األرض ــشرقية، الرامي ــسطينيةالقــدس ال ــدميغرايف  الفل ــها ال ،ووضــعها وتكوين

 ئل منها ضم األراضي حبكم الواقع، ومن مث استباق النتائج النهائية ملفاوضات السالم؛بوسا
لتزاماـاال  بأن متتثـل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، وفقا لذلكتطالب - ١٣ 

 وحـسبما هــو مطلــوب يف)٢(القانونيـة مبوجــب القـانون الــدويل، حــسبما هـو مــبني يف الفتــوى
وأن،١٠/١٥ - دإط  و٢٠٠٣أكتــوبر/ تــشرين األول٢١ املــؤرخ١٠/١٣ - دإطالقــرارين

 فيهــاتوقف فــورا عــن تـشييد اجلــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلـة، مبــاتقـوم يف مجلــة أمــور بـال
لتزاماـا القانونيـة،المتثـالالالقدس الشرقية، ويب جبميع الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة ا

 حسبما هو مبني يف الفتوى؛
 بــالوقف الكامــل جلميــع أنــشطة االســتيطان اإلســرائيلية يفمطالبتــهاكــررت - ١٤ 

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل، وتـدعو إىل
 تنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة تنفيذا كامال؛

وجــوديفاحلــل املتمثــلوفقــا للقــانون الــدويل، ب ،تؤكـد مــن جديــد التزامهــا - ١٥ 
دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمـن داخـل حـدود معتـرف ـا

 ؛١٩٦٧قبل عام  ماعلى أساس حدود
 : ضرورة القيام مبا يليتؤكد - ١٦ 
، مبـا فيهـا١٩٦٧ عـامانـسحاب إسـرائيل مـن األرض الفلـسطينية احملتلـة منـذ )أ( 

 ؛القدس الشرقية
مــال حقــوق الــشعب الفلــسطيين غــري القابلــة للتــصرف، وبالدرجــة األوىلإع )ب( 

 حقه يف تقرير املصري وحقه يف إقامة دولته املستقلة؛
 طبقــاحــال عــادال ضــرورة حــل مــشكلة الالجــئني الفلــسطينينيأيــضا تؤكــد - ١٧ 

 ؛١٩٤٨ديسمرب/ كانون األول١١املؤرخ)٣ - د (١٩٤لقرارها
 مـن أجـل التوصـل  السالم املباشرةمفاوضات عجيل بإجراءالت بالطرفنييب - ١٨ 

 على أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة قـرارات جملـسإىل تسوية سلمية ائية
 ؛ ومرجعية مؤمتر مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية،األمن



A/RES/63/29

8

ــراعحتـــث - ١٩  ــى اإلسـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــساعدات االيف الـ ــدمي املـ ــصاديةتقـ قتـ
ــسطينية ــة إىل الـــشعب الفلـــسطيين والـــسلطة الفلـ ــة يفواإلنـــسانية والتقنيـ ــرة احلرجـ ــذه الفتـ هـ

وخباصـة يف ، الـشعب الفلـسطيين منـهاعـايني  األزمـة اإلنـسانية الـيتللمساعدة يف التخفيف من
ــدعم يفقطــاع غــزة، وإنعــاش االقتــصاد الفلــسطيين واهلياكــل األساســية الفلــسطينية وتقــدمي ال

 ة بناء وتشكيل املؤسسات الفلسطينية وإصالحها؛إعاد
يف هذا الصدد باجلهود املستمرة اليت يبذهلا املمثل اخلـاص للمجموعـةترحب - ٢٠ 

ــصادية ــشجيع التنميــة االقت ــسطينية وت ــن أجــل تعزيــز املؤســسات الفل ــري، م ــة، تــوين بل الرباعي
 الفلسطينية وحشد الدعم من اجلهات املاحنة الدولية؛

ــام أن يواصـــللـــبتط - ٢١  ــذل اجل إىل األمـــني العـ ــة،بـ ــراف املعنيـ ــود مـــع األطـ هـ
وبالتشاور مع جملس األمن، من أجل التوصل إىل تسوية سلمية لقضية فلسطني وتعزيز الـسالم

 اجلهـودهـذهوالـستني تقريـرا عـنالرابعـةيف املنطقـة، وأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا
 .ه املسألةوعن التطورات املستجدة يف هذ

 ٦٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

 


