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 - 11/74تسوية قضية فلسطني ابلوسائل السلمية
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قراراهتا ذات الصلة ،مبا فيها القرارات املتخذة يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة،
وإذ تشري أيضا إىل قرارها  89/73املؤرخ  6كانون األول/ديسمرب  2018املعنون ”إقامة سالم
شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط“،
وإذ تشييري كذلك إىل قرارات جملس األمن ذات الصــلة ،مبا فيها القرارات  )1967( 242املؤرخ
 22تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــا /نوفمرب  1967و  )1973( 338املؤرخ  22تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر 1973
و  )1980( 478املؤرخ  20آب/أغسطس  1980و  )2002( 1397املؤرخ  12آذار/مارس 2002
و  )2003( 1515املــؤرخ  19تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــن الـث ـ ـ ــا /نــوفـمــرب  2003و  )2004( 1544املــؤرخ 19
أاير /مايو  2004و  )2008( 1850املؤرخ  16كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  2008و )2016( 2334
املؤرخ  23كانون األول/ديسمرب ،2016
وقي ييد نظرت يف تقرير األمني الع ـ ــام املق ـ ــدم عمال ابلطلـ ـ ـ
( )1
 30تشرين الثا /نوفمرب 2018
وإذ تشري إىل قرارها  292/58املؤرخ  6أاير/مايو ،2004
_________________
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وإذ تعيد التأكيد أبن على األمم املتحدة مسـ ـ ـ ـ ــؤولية دائمة حيال قضـ ـ ـ ـ ــية فلسـ ـ ـ ـ ــطني إىل أن حتل
القضية جبميع جوانبها وفقا للقانون الدويل والقرارات ذات الصلة،
واقتناعا منها أبن حتقيق تســوية عادلة ودائمة وشــاملة لقضــية فلســطني ،جوهر الصـرا العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإلسرائيل  ،أمر ال بد منه إلحالل سالم واستقرار شاملني ودائمني يف الشرق األوسط،
وإذ تؤكد أن مبدأ تكافؤ الشعوب يف احلقوق وحقها يف تقرير املصري ميثل أحد املقاصد واملبادئ
املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تعيد أتكيد مبدأ عدم جواز االستيالء على األراض ابلقوة،
وإذ تش ي ي ي ي ييري إىل قرارها ( 2625د )25-املؤرخ  24تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،1970وإذ تكرر
أتكيد أمهية صون وتوطيد السلم الدويل القائم على أسس احلرية واملساواة والعدالة واحرتام حقوق اإلنسان
األس ـ ــاس ـ ــية ،وأمهية تطوير العالقات الودية بني الدول بص ـ ــر النظر عن نظمها الس ـ ــياس ـ ــية واالقتص ـ ــادية
واالجتماعية أو مستوايت التنمية لديها،
وإذ تش ييدد على ض ـ ــرورة احرتام وص ـ ــون الس ـ ــالمة اإلقليمية لألرض الفلس ـ ــطينية احملتلة ووحدهتا،
مبا فيها القدس الشرقية،
وإذ تشري إىل الفتوى اليت أصـدرهتا ككمة العدل الدولية يف  9متوز/يوليه  2004بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ا ر
القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة( ،)2وإذ تشري أيضا إل ـ ــى قراريه ـ ــا دإ 15/10-
امل ــؤرخ  20متــوز/يوليــه  2004و دإ  17/10-املؤرخ  15كانون األول/ديسمرب ،2006
وإذ تعيد أتكيد عدم مشروعية األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ومجيع التدابري األخرى األحادية
اجلــانـ الراميــة إىل تغيري التكوين الــدميغرايف ملــدينــة القــدس واألرض الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيــة احملتلــة ككــل وطــابعهمــا
ووضعهما ،مبا يف ذلك اجلدار والنظام املرتبط به ،وإذ تطال بوقفها على الفور،
وإذ تشييدد على أمهية ســالمة ومحاية مجيع املدنيني ورفاههم يف منطقة الشــرق األوســط أبكملها،
وإذ تدين مجيع أعمال العنف واإلرهاب ضد املدنيني على مجيع اجلوان ،
وإذ تييدعو إىل االحرتام التــام للقــانون الــدويل ألغراض من بينهــا محــايــة أرواح املــدنيني ،وكــذلــك
تعزيز أمن الناس ،ووقف تص ـ ـ ـ ـ ــعيد الوض ـ ـ ـ ـ ــع ،والتحل بض ـ ـ ـ ـ ــبط النفس ،مبا يف ذلك االمتنا عن األعمال
واخلطاابت االستفزازية ،وهتيئة بيئة مستقرة تفض إىل العمل على إحالل السالم،
وإذ تؤكد ضــرورة اختاذ تدابري لضــمان ســالمة ومحاية املدنيني الفلســطينيني يف مجيع أحناء األرض
الفلسطينية احملتلة ،مبا يتماشى مع أحكام القانون الدويل اإلنسا وااللتزامات املنبثقة منه ،وإذ حتيط علما
بتقرير األمني العام عن محاية السكان املدنيني الفلسطينيني(،)3

_________________

( )2نظر  A/ES-10/273و .A/ES-10/273/Corr.1
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وإذ تؤكد أيض ييا ضـ ــرورة ضـ ــمان املسـ ــاءلة عن مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنسـ ــا والقانون
الدويل حلقوق اإلنسـ ـ ــان من أجل وضـ ـ ــع حد لإلفالت من العقاب ،وضـ ـ ــمان إقامة العدل ،ورد ارتكاب
املزيد من االنتهاكات ،ومحاية املدنيني ،وتعزيز السالم،
وإذ تش ي ي ي ي ييري إىل تبــادل االعرتا منــذ  26عــامــا بني حكومــة دولــة إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيــل ومنظمــة التحرير
الفلس ــطينية ،ممثلة الش ــع الفلس ــطيي( ،)4وإذ تؤكد الض ــرورة امللحة لبذل اجلهود من أجل كفالة االمتثال
التام لالتفاقات املربمة بني اجلانبني،
وإذ تؤكد ،بوجه خاص ،ضرورة الوقف الفوري جلميع األعمال املنافية للقانون الدويل اليت تقوض
الثقة وتنطوي على حكم مسبق بش ن مسائل الوضع النهائ ،
وإذ حتث اجملتمع الدويل على بذل جهود متجددة ومنسقة من أجل استعادة أفق سياس والدفع
قدما واإلسـ ـ ـ ـ ـرا إببرام معاهدة س ـ ـ ـ ــالم تنه دون إبطاء االحتالل اإلسـ ـ ـ ـ ـرائيل الذي بدأ يف عام ،1967
وذلك بتس ــوية كافة املس ــائل العالقة ،مبا يف ذلك مجيع مس ــائل الوض ــع النهائ دون اس ــتثناء ،لبلوغ تس ــوية
عادلة ودائمة وسلمية للصرا اإلسرائيل الفلسطيي ،وفق احلل املعرت به دوليا القائم على وجود دولتني،
وللصرا العريب اإلسرائيل  ،من أجل إقامة سالم شامل يف الشرق األوسط،
وإذ تسييل ابجلهود اليت تبذهلا احلكومة الفلس ــطينية ،بدعم دويل ،إلص ــالح مؤس ـس ــاهتا وهياكلها
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية وتطويرها وتعزيزها واحملافظة عليها ،ابلرغم من العراقيل اليت يش ـ ـ ـ ــكلها االحتالل اإلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
املتواصــل ،وإذ تشــيد يف هذا الصــدد ابجلهود املتواصــلة املبذولة من أجل تطوير مؤس ـســات دولة فلســطينية
مستقلة ،وإذ تؤكد ضرورة تشجيع املصاحلة بني الفلسطينيني،
وإذ تعرب عن القلق إزاء املخاطر اليت هتدد اإلجنازات اهلامة اليت حتققت ،على حنو ما أكدته
التقييمات اإلجيابية الصادرة عن مؤسسات دولية بش ن االستعداد إلقامة دولة ،وذلك بسب األثر السليب
املرتت على حالة عدم االس ـ ـ ـ ــتقرار واألزمة املالية اللتني تواجههما احلكومة الفلس ـ ـ ـ ــطينية حاليا واس ـ ـ ـ ــتمرار
انعدام أفق سياس ذي مصداقية،
وإذ ترحب ابجلهود املتواصلة اليت تبذهلا جلنة االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املخصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتنسيق املساعدة الدولية
املقدمة إىل الفلسطينيني ،برائسة النرويج ،وإذ تالحظ أهنا عقدت مؤخرا اجتماعا يف مقر األمم املتحدة يف
 26أيلول/سبتمرب ،2019
وإذ تسي ي ي ييل ابملسـ ـ ـ ـ ــامهة اإلجيابية إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املسـ ـ ـ ـ ــتدامة
اهلاد  ،يف مجلة أمور ،إىل تعزيز الدعم واملس ـ ـ ـ ــاعدة املقدمني إىل الش ـ ـ ـ ــع الفلس ـ ـ ـ ــطيي يف اجملال اإلمنائ
وتعزيز القدرات املؤسسية وفقا لألولوايت الوطنية الفلسطينية،
وإذ ترحب ابجتما مؤمتر التعاون بني بلدان شــرق آســيا من أجل التنمية يف فلســطني املعقود يف
رام هللا واخلليل يف متوز/يوليه  2019لدعم اجلهود الفلســطينية الرامية إىل إقامة دولة فلســطينية مســتقلة عن
طريق إاتحة خربات بلدان ش ــرق آس ــيا يف جمال التنمية االقتص ــادية واس ــتكش ــا س ــبل التعاون الفعال من
أجل املسامهة يف تعزيز التنمية الفلسطينية وعملية السالم يف الشرق األوسط واالستقرار اإلقليم ،
_________________

( )4انظر  ،A/48/486-S/26560املرفق.
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وإذ حتيط علما بطل فلسـ ـ ـ ـ ــطني االنضـ ـ ـ ـ ــمام إىل عضـ ـ ـ ـ ــوية األمم املتحدة املقدم يف  23أيلول/
سبتمرب ،)5(2011
وإذ حتيط علما أيضا بقرارها  19/67املؤرخ  29تشرين الثا /نوفمرب  2012الذي قررت فيه،
يف مجلة أمور ،أن متنح فلسـ ــطني مركز دولة غري عضـ ــو هلا صـ ــفة املراق يف األمم املتحدة ،وإذ حتيط علما
كذلك بتقرير املتابعة املقدم من األمني العام(،)6
وإذ تنوه ابجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املد للتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع على التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمية
لقضية فلسطني،
وإذ تؤكد احلاجة املاس ـ ــة إىل التوص ـ ــل ،دون أتخري ،إىل إهناء االحتالل اإلسـ ـ ـرائيل الذي بدأ يف
عام ،1967
هبا دوليا،

وإذ تؤكييد مرة أخرى حق مجيع دول املنطقــة يف العيش يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم داخــل حــدود آمنــة معرت

وإذ تش ي ي ي ي ييري إىل مبــادرة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم العربيــة اليت اعتمــدهــا جملس جــامعــة الــدول العربيــة يف دورتــه
الرابعة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة املعقودة يف بريوت يف  27و  28آذار/مارس  ،)7(2002وإذ تؤكد أمهية تلك املبادرة يف
اجلهود املبذولة لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل،
 - 1تكرر أتكيد دعوهتا إىل إحالل سـ ــالم شـ ــامل وعادل ودائم يف الشـ ــرق األوسـ ــط ،دون
إبطاء ،على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس قرارات األمم املتحدة ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،مبا فيها قرار جملس األمن ،)2016( 2334
ومرجعيات مدريد ،مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل السالم ،ومبادرة السالم العربية( ،)7وخريطة الطريق اليت
وضعتها اللجنة الرابعية( ،)8وإىل إهناء االحتالل اإلسرائيل الذي بدأ يف عام  ،1967مبا يف ذلك احتالل
القدس الشـ ــرقية ،وتؤكد من جديد يف هذا الصـ ــدد دعمها الثابت ،وفقا للقانون الدويل ،للحل القائم على
وجود دولتني ،إس ـ ـرائيل وفلس ــطني ،تعيش ــان جنبا إىل جن يف س ــالم وأمن داخل حدود معرت هبا على
أساس حدود ما قبل عام 1967؛
 - 2تؤكد ض ـ ــرورة بذل جهود مجاعية على وجه االس ـ ــتعجال من أجل إطالق مفاوض ـ ــات
ذات مص ـ ــداقية بشـ ـ ـ ن مجيع مس ـ ــائل الوض ـ ــع النهائ يف عملية الس ـ ــالم يف الش ـ ــرق األوس ـ ــط اس ـ ــتنادا إىل
املرجعيات الراسخة منذ أمد بعيد وإىل معايري واضحة وضمن اإلطار الزمي الذي حددته اجملموعة الرابعية
يف بيــاهنــا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف  21أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2010وتــدعو مرة أخرى إىل تكثيف اجلهود اليت تبــذهلــا
األطرا  ،مبا يف ذلك من خالل املفاوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اهلادفة ،بدعم من اجملتمع الدويل ،من أجل التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل
تسوية سلمية هنائية عادلة ودائمة وشاملة؛

_________________

( )5
( )6
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( )8
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 ،A/66/371-S/2011/592املرفق األول.
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 ،S/2003/529املرفق.
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 - 3تدعو إىل عقد مؤمتر دويل يف الوقت املناسـ ـ ـ ـ ـ يف موس ـ ـ ـ ــكو ،على النحو الذي توخاه
جملس األمن يف قراره  ،)2008( 1850من أجــل الــدفع والتعجيــل بتحقيق تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلميــة عــادلــة
ودائمة وشاملة؛
 - 4تؤكد أن االمتثـال ألحكـام ميثـاق األمم املتحـدة والقـانون الـدويل ،مبـا يف ذلـك القـانون
الدويل اإلنسا والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،واحرتامها ميثالن ركنا أساسيا للسالم واألمن يف املنطقة؛
 - 5هتيييب ابلطرفني كليهمــا أن يتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفــا مبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليــة ويف إطــار االمتثــال للقــانون الــدويل
والتفاقاهتما والتزاماهتما الس ـ ـ ــابقة ،يف س ـ ـ ــياس ـ ـ ــاهتما وأعماهلما على حد س ـ ـ ـواء ،هبد التمكن ،بدعم من
اجملموعة الرابعية وسائر األطرا املهتمة ،من التعجيل بتغيري االجتاهات السلبية ،مبا يف ذلك مجيع التدابري
املخالفة للقانون الدويل املتخذة على أرض الواقع ،وهتيئة الظرو الالزمة إلجياد أفق سياس ذي مصداقية
واملض قدما جبهود السالم؛
 - 6تطلب إىل إس ـ ـ ـ ـ ـرائيل ،الس ـ ـ ـ ـ ــلطة القائمة ابالحتالل ،أن تتقيد تقيدا ص ـ ـ ـ ـ ــارما ابلتزاماهتا
مبوج القانون الدويل ،وأن تكف عن تنفيذ مجيع تدابريها اليت تتعارض مع القانون الدويل ،مبا فيها كافة
اإلجراءات األحادية اجلان املتخذة يف األرض الفلسـ ـ ـ ـ ــطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشـ ـ ـ ـ ــرقية ،اهلادفة إىل
تغيري التكوين الدميغرايف لألرض الفلسطينية احملتلة وطابعها ووضعها ،ومن مث إىل احلكم مسبقا على النتائج
النهائية ملفاوضــات الســالم ،وتشــري يف هذا الصــدد إىل مبدأ عدم جواز اكتســاب األراضـ ابلقوة ،وابلتايل
عدم مشــروعية ضــم أي جزء من األرض الفلســطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشــرقية ،وهو ما يشــكل خرقا
للقـانون الـدويل ،ويقوض إمكـاتت بلوغ حـل قـائم على وجود دولتني ،ويضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع عراقيـل أمـام آفـاق حتقيق
تسوية سلمية وإرساء سالم عادل ودائم وشامل؛
 - 7تؤكد ،بوجه خاص ،ضرورة وضع حد على الفور جلميع األنشطة االستيطانية وملصادرة
األراض وهدم املنازل ،والسع الختاذ تدابري من أجل ضمان املساءلة وإطالق سراح السجناء ووضع حد
لعمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية؛
 - 8تؤكد أيضييا ضــرورة احرتام وصــون الوحدة اإلقليمية لألرض الفلســطينية احملتلة أبكملها،
مبا فيها القدس الشرقية ،وتواصلها وسالمتها؛
 - 9تؤكد كذلك ض ــرورة الوقف الفوري والتام جلميع أعمال العنف ،مبا يف ذلك اهلجمات
العسكرية والتدمري وأعمال اإلرهاب ،وكافة األعمال االستفزازية والتحريضية؛
 - 10تعيد أتكيد التزامها ،وفقا للقانون الدويل ،ابحلل القائم على وجود دولتني ،إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل
وفلس ـ ــطني ،تعيش ـ ــان جنبا إىل جن يف س ـ ــالم وأمن داخل حدود معرت هبا على أس ـ ــاس حدود ما قبل
عام 1967؛
 - 11تشي ييدد يف هذا الص ـ ــدد على أتكيد جملس األمن يف قراره  )2016( 2334تص ـ ــميمه
على حبث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة؛
 - 12تدعو إىل ما يل :
(أ)
19-20904

انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس الشرقية؛
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(ب) إعمال حقوق الشـع الفلسـطيي غري القابلة للتصـر  ،وابلدرجة األوىل حقه يف تقرير
املصري وحقه يف إقامة دولته املستقلة؛
(ج) التوص ـ ـ ـ ــل إىل حل عادل ملش ـ ـ ـ ــكلة الالجئني الفلس ـ ـ ـ ــطينيني طبقا لقرارها ( 194د)3-
املؤرخ  11كانون األول/ديسمرب 1948؛
 - 13هتيب جبميع الــدول أن تقوم ،مبــا يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مع التزامــاهتــا مبوجـ امليثــاق وقرارات جملس
األمن ذات الصلة ،يف مجلة أمور ،مبا يل :
عــدم االعرتا أبي تغيريات يف حــدود مــا قبــل عــام  ،1967مبــا يف ذلــك مــا يتعلق
(أ)
ابلقدس ،س ـ ــوى التغيريات اليت يتفق عليها الطرفان من خالل املفاوض ـ ــات ،بس ـ ــبل منها كفالة أال تس ـ ــتتبع
االتفاقات املربمة مع إس ـ ـ ـ ـرائيل االعرتا ابلسـ ـ ـ ــيادة اإلس ـ ـ ـ ـرائيلية على األراض ـ ـ ـ ـ اليت احتلتها إس ـ ـ ـ ـرائيل يف
عام 1967؛
(ب)
عام 1967؛

التمييز يف معامالهتا ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بني إقليم دولة إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ احملتلة منذ

(ج) االمتنا عن تقدمي العون أو املس ـ ـ ــاعدة يف تنفيذ األنش ـ ـ ــطة االس ـ ـ ــتيطانية غري القانونية،
مبا يف ذلك عدم تزويد إسـ ـ ـ ـ ـرائيل أبي مس ـ ـ ـ ــاعدة يتوخى اس ـ ـ ـ ــتخدامها حتديدا فيما يتعلق مبس ـ ـ ـ ــتوطنات يف
األراض احملتلة ،وذلك متشيا مع قرار جملس األمن  )1980( 465املؤرخ  1آذار/مارس 1980؛
(د) احرتام وكفالة احرتام القانون الدويل ،يف مجيع الظرو  ،مبا يف ذلك عن طريق وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
تدابري املساءلة مبا يتسق مع القانون الدويل؛
 - 14حتث مجيع الدول واألمم املتحدة على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا يف تقدمي املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
االقتصادية واإلنسانية والتقنية إىل الشع الفلسطيي واحلكومة الفلسطينية يف هذه الفرتة احلرجة من أجل
املس ـ ـ ــاعدة يف التخفيف من وط ة احلالة اإلنس ـ ـ ــانية اخلطرية يف األرض الفلس ـ ـ ــطينية احملتلة ،مبا فيها القدس
الش ـ ــرقية ،اليت تكتس ـ ـ طابعا كارثيا يف قطا غزة ،واملس ـ ــاعدة يف إص ـ ــالح االقتص ـ ــاد الفلس ـ ــطيي واهلياكل
األس ـ ــاس ـ ــية الفلس ـ ــطينية ،ودعم تطوير املؤس ـ ـس ـ ــات الفلس ـ ــطينية وتعزيزها ودعم اجلهود املبذولة لبناء الدولة
الفلسطينية استعدادا لالستقالل؛
 - 15تطلب إىل األمني العام أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،عن طريق جهات منها منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقه اخلاص لعملية
الســالم يف الشــرق األوســط وممثله الشــخص ـ لدى منظمة التحرير الفلســطينية والســلطة الفلســطينية ،بذل
جهوده مع األطرا املعنية ،وابلتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور مع جملس األمن ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلتقارير املطلوبة عمال
ابلقرار  ،)2016( 2334من أجل التوصـل إىل تسـوية سـلمية لقضـية فلسـطني وتعزيز السـالم يف املنطقة،
وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســة والســبعني تقريرا عن هذه اجلهود وعن التطورات املســتجدة
يف هذه املس لة.
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