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القدسبضمإسرائيل

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

ما لقيته القضايا العادلة للشعب الفلسطيين والبلدان العربية األخرى من تأييد يف كفاحهم ضد العدوان اعتبارهاوإذ تضع في 
واالحتالل اإلسرائيليني من أجل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط ومن أجل ممارسة الشعب الفلسطيين، ممارسة تامة، 

لشرق على النحو الذي أكدته قرارات اجلمعية العامة السابقة املتصلة بقضية فلسطني واحلالة يف احلقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف،
األوسط،

، مبا فيها القدس، ال تزال حتت االحتالل ١٩٦٧ألن األراضي العربية والفلسطينية احملتلة منذ حزيران/يونيووإذ يساورها بالغ القلق
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وألن الشعب الفلسطيين ال يزال حمروماً من استعادة أرضه اإلسرائيلي غري الشرعي، ولعدم تنفيذ 

ا من جديد قرارات األمم املتحدة، وممارسة حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف مبا يتفق مع القانون الدويل وكما أكد
مبوجب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، وأنه يتعني أن االستيالء على األراضي بالقوة أمر غري جائزوإذ تؤكد من جديد

على إسرائيل االنسحاب من مجيع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة، مبا فيه القدس،
يثاق وملبادئ ضرورة إقامة سلم شامل وعادل ودائم يف املنطقة يقوم على أساس االحرتام الكامل للموإذ تؤكد كذلك من جديد

القانون الدويل،
استمرار احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى، منتهكة بذلك ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون تدين. ١

ل من مجيع هذه مالدويل وقرارات األمم املتحدة املتصلة باملوضوع، وتطالب من جديد بانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط والكا
األراضي احملتلة؛

اقتناعها بأن قضية فلسطني هي لّب النزاع يف الشرق األوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودائم يف املنطقة تؤكد من جديد. ٢
دون ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف، ممارسة تامة؛

ن حتقيق تسوية عادلة وشاملة للحالة يف الشرق األوسط دون أن تشارك يف ذلك، على قدم أنه ال ميكتؤكد كذلك من جديد. ٣
املساواة، أطراف النزاع، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلة للشعب الفلسطيين؛

ق األوسط جيب أن تقوم علىأن السلم يف الشرق األوسط ال يتجزّأ، وأن أي تسوية عادل ودائمة ملشكلة الشر تعلن مرة أخرى. ٤
أساس حل شامل، برعاية األمم املتحدة، يكفل االنسحاب الكامل وغري املشروط من مجيع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية 

يد، مقدم، : المصدر ١٩٨١-٥١٩٧اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربيأمحد عصمت عبد ا
.٢٠٧-٢٠٥)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



، مبا فيها القدس، وميّكن الشعب الفلسطيين من ممارسة حقوقه غري القابلة للتصرف، مبا يف ١٩٦٧األخرى احملتلة منذ حزيران/يونيو
،ذلك احلق يف العودة، واحلق يف تقرير املصري، واالستقالل الوطين، وإقامة دولته املستقلة يف فلسطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

، ١٩٨٠متوز/يوليو٢٩املؤرخ يف) 7/2د إ ط ـ(طني، وال سيما قراري اجلمعية العامة وفقاً لقرارات األمم املتحدة املتصلة بقضية فلس
؛١٩٨٠كانون األول/١٥ألف املؤرخ يف٣٥/١٦٩و
ا وتنايف مبادئ احللول العادلة ترفض. ٥ مجيع االتفاقات اجلزئية واملعاهدات املنفصلة اليت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيين املعرتف 

شكلة الشرق األوسط لضمان إحالل سالم عادل يف املنطقة؛والشاملة مل
ا "عاصمة" هلا وتغيري طابعها املادي وتكوينها الدميوغرايف تؤكد كذلك من جديد. ٦ رفضها الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس وإعال

لب إىل مجيع الدول وتطلب إلغاءها فوراً، وتطوهيكلها املؤسسي ومركزها، وتعترب كل هذه التدابري واآلثار املرتتبة عليها باطلة أصًال،
األعضاء والوكاالت املتخصصة وسائر املنظمات الدولية أن متتثل هلذا القرار وسائر القرارات املتصلة باملوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية

؛١٩٨٠كانون األول/ديسمرب١٥هاء املؤرخ يف٣٥/١٦٩العامة
ا يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى عدوان إسرائيل على تدين بشدة. ٧ لبنان والشعب الفلسطيين، وكذلك ممارسا

احملتلة، وخباصة مرتفعات اجلوالن السورية، مبا يف ذلك تدابري الضم، وإقامة املستوطنات، وحماوالت االغتيال والتدابري اإلرهابية 
ميثاق وملبادئ القانون الدويل؛والعدوانية والقمعية األخرى اليت تشكل انتهاكاً لل

ا دولياً؛تطالب. ٨ باالحرتام الدقيق لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املعرتف 
ا السادسة والثالثنيترجو. ٩ قريراً تمن األمني العام أن يبلغ جملس األمن دورياً بتطورات احلالة وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

.يشمل 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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