
.١٩٩٠كانون األول/ديسمبر ١٣بتاريخ ألف٤٥/٨٣قرار رقم 
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط؛ إدانة سياسات إسرائيل في األراضي المحتلة 
والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعالن الحاجة إلى االعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة 

الفلسطينية، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة؛ الطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة التحرير 
إسرائيل

إن اجلمعية العامة،
،"البند املَُعنـَْون "احلالة يف الشرق األوسطناقشتوقد
اتأكيدتعيدوإذ فرباير/شباط٥يفاملؤرخ٩/١ـودإط،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخنيوباءألف٣٦/٢٢٦قرارا

ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخةهاءإىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠يفاملؤرخواو٣٧/١٢٣و،١٩٨٢
كانون١٤يفاملؤرخةجيمإىلألف٣٩/١٤٦و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخةدالإىلألف٣٨/١٨٠و،١٩٨٣

املؤرخةجيمإىلألف٤١/١٦٢و،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخةجيمإىلألف٤٠/١٦٨و،١٩٨٤ديسمرب/األول
إىلألف٤٣/٥٤و،١٩٨٧ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخدالإىلألف٤٢/٢٠٩و،١٩٨٦ديسمرب/األولكانون٤يف

،١٩٨٩ديسمرب/األولكانون٤يفاملؤرخةجيمإىلألف٤٤/٤٠و،١٩٨٨ديسمرب/األولكانون٦يفاملؤرخةجيم
كانون١٧يفاملؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧و،١٩٧٨مارس/آذار١٩يفاملؤرخ) ١٩٧٨(٤٢٥األمنجملسقراراتإىلتشيروإذ

،١٩٨٢يونيو/حزيران٦يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥٠٩و،١٩٨٢يونيو/حزيران٥يفاملؤرخ) ١٩٨٢(٥٠٨و،١٩٨١ديسمرب/األول
والقرارات األخرى ذات الصلة،١٩٩٠،١يوليو/متوز٣١يفاملؤرخ) ١٩٩٠(٦٥٩و

تشرين٢٦و،١٩٩٠نوفمرب/الثاينتشرين١٢و،١٩٩٠أكتوبر/األولتشرين١٥يفاملؤرخةبتقارير األمني العام علماً تحيطوإذ
١٩٩٠،٢نوفمرب/الثاين

احلاجة إىل مواصلة الدعم اجلماعي للمقررات اليت اختذها مؤمتر القمة العريب الثاين عشر املعقود يف فاس باملغرب جديدمنتؤكدوإذ
واليت أكدت عليها مؤمترات القمة العربية الالحقة مبا فيها ١٩٨٢،٣سبتمرب/أيلول٩إىل٦ومن،١٩٨١نوفمرب/الثاينتشرين٢٥يف

،١٩٨٩/مايوأيار٢٦إىل٢٣منالقرتةيفباملغربمؤمتر القمة العريب غري العادي املنعقد يف الدار البيضاء 

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -ة بشأن فلسطين والصراع العربيقرارات األمم المتحد: أمحد عصمت عبد ا
.٢٣٨-٢٣٤)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

والية قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان. [احملّرر].٦٥٩ميّدد قرار جملس األمن ١
٢S/21947-A/45/726 لس األمن، السنة اخلامسة واألربعون، ملحق تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون ؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 

.S/21947"، الوثيقة ١٩٩٠األول/ديسمرب 
لس األمن، السنة السابعة والثالثون، ملحق تشرين S/15510-A/37/696أنظر: ٣ ، املرفق. ولالطالع على النّص املطبوع، أنظر: "الوثائق الرمسية 

، املرفق.S/15510"، الوثيقة ١٩٨٢األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 



ا السابقة املتعلقة بقضية فلسطني، ودعمها ملنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها تأكيدتكرروإذ الشرعي الوحيد للشعب املمثلقرارا
الفلسطيين،

٦يفاملؤرخ٤٤/٤٢العامةأن عقد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط حتت رعاية األمم املتحدة وفقاً لقرار اجلمعية تعتبروإذ
ملنطقة،األخرى املتعلقة بقضية فلسطني سوف يساهم يف النهوض بالسلم يف اوالقرارات١٩٨٩ديسمرب/األولكانون

جبميع اجلهود اليت تساهم يف بلوغ احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين عن طريق التوصل إىل سلم شامل ترحبوإذ
وعادل ودائم يف الشرق األوسط وفقاً لقرارات األمم املتحدة املتعلقة بقضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط،

ذي لقيته القضية العادلة للشعب الفلسطيين والبلدان العربية األخرى يف كفاحها ضد العدوان بالتأييد العاملي الأيضاً ترحبوإذ
واالحتالل اإلسرائيليني من أجل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط ومن أجل ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه 

يف الشرق رات اجلمعية العامة السابقة املتعلقة بقضية فلسطني واحلالةالوطنية غري القابلة للتصّرف ممارسة تامة على حنو ما أكدته قرا
األوسط،

ا فيها القدس، واألراضي العربية احملتلة اُألخرى، ال تزال مب، ١٩٦٧ألن األرض الفلسطينية احملتلة منذ عامالقلقبالغُيساورهاوإذ
الصلة باملوضوع مل تنفذ، وألن الشعب الفلسطيين ال يزال حمروماً من حتت االحتالل اإلسرائيلي، وألن قرارات األمم املتحدة ذات 

استعادة أرضه ومن ممارسة حقوقه الوطنية غري القابلة للتصّرف مبا يتفق مع القانون الدويل، على حنو ما أعادت تأكيده قرارات األمم 
املتحدة،

على األرض ١٩٤٩،٤آب/أغسطس١٢وقت احلرب، املعقودة يفانطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنينيجديدمنتؤكدوإذ
، مبا فيها القدس، واألراضي العربية احملتلة األخرى،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام

مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع واليت تنّص على أن اكتساب األراضي بالقوة غري جائز أيضاً جديدمنتؤكدوإذ
مبوجب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، وأن إسرائيل جيب أن تنسحب دون قيد أو شرط من األرض الفلسطينية احملتلة 

، مبا فيها القدس، واألراضي العربية احملتلة األخرى،١٩٦٧منذ عام
على أساس االحرتام الكامل للميثاق وملبادئ الضرورة احلتمية إلقامة سلم شامل وعادل ودائم يف املنطقةكذلكجديدمنتؤكدوإذ

القانون الدويل،
للسياسات اإلسرائيلية املستمرة اليت تنطوي على تصعيد الصراع يف املنطقة وتوسيع نطاقه، مما يشّكل أيضاً القلقبالغُيساورهاوإذ

انتهاكاً آخر ملبادئ القانون الدويل ويعّرض السلم واألمن الدوليني للخطر،
على األمهية الكربى لعامل الزمن يف املساعي الرامية لتحقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط يف أخرىمرةتشّددوإذ

وقت مبكر،
بأن قضية فلسطني هي جوهر النزاع يف الشرق األوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودائم يف اقتناعهاجديدمنتؤكد-١

ب الفلسطيين حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف ممارسة تامة، وانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط املنطقة دون ممارسة الشع
، مبا فيها القدس، واألراضي العربية احملتلة األخرى؛١٩٦٧والكامل من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام

الشرق األوسط دون أن تشارك يف ذلك، على قدم املساواة، أنه ال ميكن حتقيق تسوية عادلة وشاملة للحالة يف جديدمنتؤكد-٢

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٤ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



مجيع األطراف يف النزاع، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيين؛
أن السلم يف الشرق األوسط كل ال يتجزأ وجيب أن يقوم على أساس حل شامل وعادل ودائم ملشكلة الشرق أخرىمرةتعلن-٣

ا ذات الصلة، يكفل انسحاب إسرائيل الكامل وغري املشروط من األرض األوسط، حتت رع اية األمم املتحدة وعلى أساس قرارا
الفلسطينية احملتلة ؛

تشرين٢٥يفباملغربأن مشروع السالم العريب الذي أُقّر باإلمجاع يف مؤمتر القمة العريب الثاين عشر املنعقد يف فاس ترى-٤
والذي أعادت تأكيده مؤمترات القمة العربية الالحقة، مبا فيها مؤمتر القمة ١٩٨٢،٥سبتمرب/أيلول٩إىل٦ومن١٩٨١نوفمرب/الثاين

ذاتواإلجراءاتاجلهودوكذلك،١٩٨٩مايو/أيار٢٦إىل٢٣منالفرتةيفباملغربالعريب غري العادي املعقود يف الدار البيضاء 
التوصلطريقعنصرفللتالقابلةغريالفلسطيينالشعبحقوقحتقيقجتاههامةمسامهاتهيفاس،مشروعتنفيذإىلالراميةالصلة

األوسط؛الشرقيفودائموعادلشاملسلمإىل
، واألراضي العربية احملتلة األخرى، القدسفيهامبا،١٩٦٧عاممنذاستمرار احتالل إسرائيل لألرض الفلسطينية احملتلة ُتدين-٥

انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة املتصلة باملوضوع، وتطالب بانسحاب إسرائيل الفوري غري
؛١٩٦٧عاماملشروط بالكامل من مجيع األراضي احملتلة منذ 

تهك حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف وتناقض مبادئ احلل العادلمجيع االتفاقات والرتتيبات اليت تنترفض-٦
والشامل ملشكلة الشرق األوسط من أجل ضمان إقامة سلم عادل يف املنطقة؛

املؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٨و،١٩٨٠يونيو/حزيران٣٠يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٦األمنعدم امتثال إسرائيل لقراري جملس تشجب-٧
وباءألف٣٦/٢٢٦و،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخ٣٥/٢٠٧العامةاجلمعيةوقرارات،١٩٨٠أغسطس/آب٢٠يف

ا "عاصمة" هلا، فضالً عن التدابري الرامية إسرائيلقراربأنوتقضي،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخني ضم القدس وإعال
ب إىل غرايف وهيكلها املؤّسسي ومركزها القانون، الغية وباطلة، وتطالب بإلغائها فوراً، وتطلإىل تغيري طابعها العمراين وتكوينها الدميو 

مجيع الدول األعضاء والوكاالت املتخّصصة ومجيع املنظمات الدولية األخرى أن متتثل هلذا القرار ولسائر القرارات واملقّررات املتصلة 
باملوضوع؛

ا تدين-٨ ا ضد الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة وخارجها، مبا يف ذلك نزع ملكية عدوان إسرائيل وسياسا وممارسا
تحدة األراضي، وإقامة املستوطنات، وضم األراضي، وغريها من التدابري اإلرهابية والعدوانية والقمعية اليت تشّكل انتهاكاً مليثاق األمم امل

ولية ذات الصلة باملوضوع؛ومبادئ القانون الدويل واالتفاقيات الد
ا على اجلوالن العربية السورية احملتلة، وما تنتهجه فيها من سياسات بقوةتدين-٩ قيام إسرائيل بفرض قوانينها وواليتها وإدار

لسوريني، وتعلن اوممارسات الضم، وإقامة املستوطنات ومصادرة األراضي، وحتويل موارد املياه، وفرض اجلنسية اإلسرائيلية على املواطنني 
أن مجيع هذه التدابري الغية وباطلة وتشّكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدويل املتصلة باالحتالل باحلرب، وخصوصاً اتفاقية جنيف

؛١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملعقودةاملتعّلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، 
تشرين الثاين/نوفمرب٣٠حدة وإسرائيل بشأن التعاون االسرتاتيجي، اليت وقّعت يفأن االتفاقات املعقودة بني الواليات املتترى-١٠

لس األمن، السنة السابعة والثالثون، ملحق تشرين S/15510-A/37/696أنظر: ٥ ، املرفق. ولالطالع على النّص املطبوع، أنظر: "الوثائق الرمسية 
، املرفق.S/15510"، الوثيقة ١٩٨٢األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 



، واستمرار تزويد إسرائيل باألسلحة واألعتدة احلديثة باإلضافة إىل املعونة االقتصادية الكبرية، مبا يف ذلك االتفاق املعقود أخرياً ١٩٨١
ا العدوانية والتوسعية يف األرضبني احلكومتني بشأن إقامة منطقة جتارة حرّة، قد شجّ  ا وممارسا عت إسرائيل على مواصلة سياسا

، مبا فيها القدس، واألراضي العربية احملتلة اُألخرى، وأضّرت باجلهود اليت تستهدف إقامة سلم ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام
ّدد أمن املنطقة؛ ا  شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، وأ

اية ملا يتدفق على إسرائيل من معونة عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية، فضالً أخرىمّرةتطلب-١١ إىل مجيع الدول أن تضع 
ا العدوانية ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيين؛ دف إىل تشجيعها على مواصلة سياسا عن موارد بشرية، 

بني إسرائيل ونظام جنوب إفريقيا العنصري، وال سّيما يف امليادين االقتصادية والعسكرية التعاون املستمر واملتزايدبشدةُتدين-١٢
ا النووية، مما جيعلها تفرض على د ل و والنووية، الذي يشّكل عمًال عدائياً ضد الدول اإلفريقية والعربية وميّكن إسرائيل من تعزيز قدرا

املنطقة ابتزازاً نووياً؛
إىل عقد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة، حبيث تشارك فيه الدول اخلمس عوتهادجديدمنتؤّكد-١٣

الدائمة العضوية يف جملس األمن ومجيع أطراف النزاع مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين، 
ر فّعاالً وذا صالحيات كاملة وذلك من أجل التوصل إىل حل شامل وعادل يقوم على أساس على قدم املساواة وحبيث يكون املؤمت

انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وكذلك من مجيع األراضي العربية احملتلة اُألخرى، وضمان احلقوق 
حدة بشأن قضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط؛غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وفق قرارات األمم املت

لس الختاذ اإلجراءات الضرورية الدعوةتؤيد-١٤ إىل إنشاء جلنة حتضريية يف إطار جملس األمن يشرتك فيها األعضاء الدائمون يف ا
لعقد املؤمتر؛

ا السادسة واألربعإىل األمني العام أن يبلغ جملس األمن دورياً بتطورات احلالة، وأن تطلب-١٥ ني يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور
تقريراً شامًال يتناول 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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