
.١٩٩٢كانون األول/ديسمبر ١١دال بتاريخ ٤٧/٦٤قرار رقم 
تأييد توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصّرف، والحّث على نشر 
المعلومات ذات الصلة بقضية فلسطين وأنشطة األمم المتحدة المتعلقة بها، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 

الشرق األوسط برعاية األمم المتحدة، وإدانة سياسات إسرائيل النتهاكها حقوق اإلنسانللسالم في

إن اجلمعية العامة،
ا إذ تشير ، ١٩٨٩كانون األول/ديسمرب ٦املؤرخ ٤٤/٤٢، و١٩٨٨كانون األول/ديسمرب ١٥املؤرخ ٤٣/١٧٦إىل قرارا

١٩٩١،١كانون األول/ديسمرب ١١ؤرخ امل٤٦/٧٥، و١٩٩٠كانون األول/ديسمرب ٦املؤرخ ٤٥/٦٨و

١٩٩٢،٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظرت

،١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠يف ٣إىل البيان الذي أدىل به رئيس الوفد املراقب لفلسطنيوقد استمعت
أن التوصل إىل تسوية شاملة للنزاع يف الشرق األوسط، وقضية فلسطني هي جوهره، سوف يشكل إسهاماً كبرياً يف السلم وإذ تؤكد

واألمن الدوليني،
، وما أعقب ذلك من إجراء ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر ٣٠بانعقاد مؤمتر السالم يف الشرق األوسط يف مدريد يف وإذ تحيط علماً 

د اجتماعات األفرقة العاملة املتعددة األطراف،مفاوضات ثنائية وعق
بأن األمم املتحدة تساهم، بوصفها مشرتكاً من خارج املنطقة اشرتاكاً كامًال، يف أعمال األفرقة العاملة املتعددة وإذ تحيط علماً أيضاً 

األطراف،
لقائمة باالحتالل، القدس، نتيجة لتمادي إسرائيل، السلطة ااحلالة املتزايدة اخلطورة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها وإذ تشغلها

ا،  ا وممارسا يف سياسا
احلاجة امللّحة للتوصل إىل تسوية عادلة وشاملة للنزاع العريب ـ اإلسرائيلي، وقضية فلسطني هي جوهره؛تؤكد من جديد. ١
نطقة؛يف أن تفضي إىل إحالل سلم شامل وعادل ودائم يف املبعملية السلم اجلارية اليت بدأت يف مدريد، وتعرب عن األملترّحب. ٢
عن ضرورة قيام األمم املتحدة بدور أكثر نشاطاً وأوسع نطاقاً يف عملية السلم الراهنة؛تعرب. ٣
لى قدم عأن عقد مؤمتر دويل للسالم يف الشرق األوسط، يف مرحلة ما، برعاية األمم املتحدة، ومبشاركة مجيع أطراف النزاع ترى. ٤

٢٤٢املساواة، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية، واألعضاء الدائمني اخلمسة يف جملس األمن، على أساس قراري جملس األمن 

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي، جامع: مىن نصويل، المصدر)
.١٨-١٧)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

إىل عقد مؤمتر دويل للسالم يف الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة، ويرحب بعقد مؤمتر مدريد للسالم. [احملّرر]٤٦/٧٥يدعو القرار ١
٢S/24845-A/47/716لس األمن، السنة السابعة وا ألربعون، ملحق تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 

.S/24845"، الوثيقة ١٩٩٢األول/ديسمرب 
).A/47/PV.74(٧٤أنظر: "الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، اجللسات العامة"، اجللسة ٣



، واحلقوق الوطنية ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(
مقدمتها حقه يف تقرير املصري، من شأنه أن يسهم يف تعزيز السلم يف املنطقة؛املشروعة للشعب الفلسطيين، ويف

:املبادئ التالية لتحقيق سلم شاملتؤكد من جديد. ٥
، مبا فيها القدس، ومن األراضي العربية احملتلة األخرى؛١٩٦٧أ) انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام (
تشرين ٢٩) املؤرخ ٢(د ـ ١٨١لسلم واألمن جلميع دول املنطقة، ومن بينها الدول املسّماة يف القرار ب) ضمان ترتيبات ل(

ا دولياً؛١٩٤٧الثاين/نوفمرب  ، داخل حدود آمنة ومعرتف 
والقرارات ، ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب ١١) املؤرخ ٣(د ـ ١٩٤ج) حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني وفقاً لقرار اجلمعية العامة (

الالحقة ذات الصلة؛
؛١٩٦٧د) تصفية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة منذ عام (
هـ) ضمان حرية الوصول إىل األماكن املقدسة واملباين واملواقع الدينية؛(
فيها القدس، حتت إشراف األمم ، مبا ١٩٦٧بالرغبة املعلنة وباملساعي املبذولة لوضع األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام تنّوه . ٦

املتحدة لفرتة انتقالية، أو القيام، بدًال من ذلك، بتوفري محاية دولية للشعب الفلسطيين هناك، وذلك كجزء من عملية السلم؛
ة، وأن قإىل األمني العام أن يواصل جهوده مع األطراف املعنية، وبالتشاور مع جملس األمن، من أجل تعزيز السلم يف املنطتطلب. ٧

يقدم تقارير مرحلية عن التطورات يف هذه املسألة.



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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