
.١٩٨١كانون األول/ديسمبر ١٧ألف بتاريخ ٣٦/٢٢٦قرار رقم 
اعتبار االتفاقات المعقودة بين الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل بشأن التعاون االستراتيجي والتي وقعت 

فلسطينية التشجيعاً لسياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية في األراضي ١٩٨١تشرين الثاني/ نوفمبر ٣٠في 
، بما فيها القدس، وتهديداً ألمن المنطقة١٩٦٧والعربية األخرى المحتلة منذ سنة 

إن اجلمعية العامة،
،"البند املُعنَون "احلالة يف الشرق األوسطناقشتوقد
١٩٨١،١تشرين الثاين/نوفمرب١١بتقرير األمني العام املؤرخ يفعلماً تحيطوإذ

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

كدته قرارات اجلمعية العامة السابقة املتعلقة بقضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط،القابلة للتصرف ممارسة تامة على حنو ما أ
مبا فيها القدس، ال تزال حتت االحتالل اإلسرائيلي، ،١٩٦٧ألن األراضي العربية والفلسطينية احملتلة منذ سنةالقلقبالغُيساورهاوإذ

تنفذ، وألن الشعب الفلسطيين ال يزال حمروماً من استعادة أرضه ومن ممارسة وألن قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع مل
حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف مبا يتفق مع القانون الدويل، على حنو ما أعادت تأكيده قرارات األمم املتحدة،

على مجيع ١٩٤٩،٢س آب/أغسط١٢ودة يفانطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقجديدمنتؤكدوإذ
األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة، مبا فيها القدس،

التشديد على مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع اليت تؤكد أن االستيالء على األراضي بالقوة غري جائز تكّرروإذ
القانون الدويل، وأن إسرائيل جيب أن تنسحب دون قيد أو شرط من مجيع األراضي الفلسطينية مبوجب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ 

واألراضي العربية األخرى احملتلة، مبا فيها القدس،
الضرورة احلتمية إلقامة سلم شامل وعادل ودائم يف املنطقة على أساس االحرتام الكامل للميثاق وملبادئ كذلكجديدمنتؤكدوإذ

ن الدويل،القانو 
لإلجراءات اإلسرائيلية األخرية اليت تنطوي على تصعيد الصراع يف املنطقة وتوسيع نطاقه، مما يشكل أيضاً القلقبالغُيساورهاوإذ

انتهاكاً آخر ملبادئ القانون الدويل ويعّرض السلم واألمن الدوليني للخطر،

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربيقرارات األمم : أمحد عصمت عبد ا
.٢٦٠-٢٥٨)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١S/14746-A/36/655.
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٢ .٢٨٧، الصفحة ٩٧٣، الرقم ٧٥، ا



راضي العربية األخرى، مبا فيها القدس، انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة استمرار احتالل إسرائيل األراضي الفلسطينية واألتدين. ١
ومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة املتصلة باملوضوع، وتطالب بانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط والكامل من مجيع 

هذه األراضي احملتلة؛
لّب النزاع يف الشرق األوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودائم يف املنطقة اقتناعها بأن قضية فلسطني هي جديدمنتؤكد.٢

دون ممارسة الشعب الفلسطيين حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف ممارسة تامة؛
أنه ال ميكن حتقيق تسوية عادلة وشاملة للحالة يف الشرق األوسط دون أن تشارك يف ذلك، على قدم كذلكجديدمنتؤكد. ٣

املساواة، مجيع األطراف يف النزاع، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيين؛
أن السلم يف الشرق األوسط كل ال يتجزأ وجيب أن يقم على أساس تسوية شاملة وعادلة ودائمة ملشكلة الشرق أخرىمرةتعلن. ٤

إسرائيل الكامل وغري املشروط من األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى األوسط، حتت رعاية األمم املتحدة، تكفل انسحاب 
، مبا فيها القدس، ومتكن الشعب الفلسطيين، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من ممارسة حقوقه غري ١٩٦٧احملتلة منذ حزيران/يونيو

فلسطني وفقاً واالستقالل الوطين وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة يفالقابلة للتصرف، مبا يف ذلك حق العودة واحلق يف تقرير املصري 
٣٦/١٢٠و١٩٨٠متوز/يويل٢٩املؤرخ يف2/7لقرارات األمم املتحدة املتصلة بقضية فلسطني، خاصة قرارات اجلمعية العامة د إ ـ

؛١٩٨١كانون األول/ديسمرب١٠ألف إىل واو املؤرخة يف
ا وتناقض مبادئ مجيع ترفض. ٥ ا تنتهك حقوق الشعب الفلسطيين املعرتف  االتفاقات اجلزئية واملعاهدات املنفصلة من حيث إ

احللول العادلة والشاملة ملشكلة الشرق األوسط من أجل ضمان إقامة سلم عادل يف املنطقة؛
املؤرخ )١٩٨٠(٤٧٨و،١٩٨٠يران/يونيوحز ٣٠املؤرخ يف)١٩٨٠(٤٧٦عدم امتثال إسرائيل لقراري جملس األمنتشجب. ٦
وتقضي بأن قرار إسرائيل ١٩٨٠كانون األول/ديسمرب١٦املؤرخ يف٣٥/٢٠٧وقرار اجلمعية العامة،١٩٨٠آب/أغسطس٢٠يف

ا "عاصمة" هلا، فضًال عن التدابري الرامية إىل تغيري طابعها املادي وتكوينها الدميوغرايف وهيكلها  ملؤسسي ومركزها، اضم القدس وإعال
باطلة مجيعها أصًال، وتطالب بإلغائها فوراً، وتطلب إىل مجيع الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة ومجيع املنظمات الدولية األخرى 

هاء؛٣٦/١٢٠أن متتثل هلذا القرار ولسائر القرارات املتصلة باملوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية العامة
ا ضد الشعب الفلسطيين، يف األراضي الفلسطينية احملتلة وخارجها، ال سيما يف خميمات الالجئني عدوان إسرائيلتدينـ7 وممارسا

الفلسطينيني يف لبنان، مبا يف ذلك نزع ملكية األراضي وضّمها، وإقامة املستوطنات، وحماوالت االغتيال وغريها من التدابري اإلرهابية 
هاكاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملوضوع؛والعدوانية والقمعية اليت تشكل انت

سياسات وممارسات الضّم اليت تنتهجها إسرائيل يف مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة، وإقامة املستوطنات فيها ومصادرة بقوةتدين. ٨
الرعايا القمعية ضد املواطنني السوريني فيها وفرض اجلنسية اإلسرائيلية بالقوة علىأراضيها، وحتويل موارد مياهها، وتكثيف التدابري

ا تشكل انتهاكات التفاقيات جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب  السوريني، وتعلن أن مجيع هذا التدابري الغية وباطلة أل
؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢املعقودة يف

ه رائيلي على لبنان والقصف والتدمري املستمرين ملدنه وقراه، ومجيع األفعال اليت تعترب انتهاكاً لسيادته وحريتالعدوان اإلسبقوةتدين. ٩
مبا يف ،١٩٧٨آذار/مارس١٩املؤرخ يف)١٩٧٨(٤٢٥وسالمة أراضيه وأمن شعبه، وحتول دون التنفيذ الكامل لقرار جملس األمن

ا دولياً؛ذلك االنتشار الكامل لقوة األمم املتحد ة املؤقتة يف لبنان حىت احلدود املعرتف 



باالحرتام التام لسالمة أراضي لبنان وسيادته واستقالله السياسي، وتؤيد اجلهود اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية، اليت حتظى تطالب. ١٠
ا دولياً؛إقليمها كله حىت احلدود املعرتف مبوافقة إقليمية ودولية، يف سبيل استعادة الدولة اللبنانية سلطتها املطلقة على 

االنتهاكات اإلسرائيلية للمجال اجلوي ملختلف البلدان العربية وتطالب بوقفها فوراً؛تشجب. ١١
٣٠أن من شأن االتفاقات املعقودة بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل بشأن التعاون االسرتاتيجي واليت وقعت يفترى. ١٢

ا العدوانية والتوسعية يف األراضي الفلسطينية والعربية ،١٩٨١الثاين/نوفمربتشرين ا وممارسا أن تشجع إسرائيل على مواصلة سياسا
مبا فيها القدس، وأن تكون هلا آثار معاكسة على إقامة سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، ،١٩٦٧األخرى احملتلة منذ سنة

دد أمن املنطق ة؛وأن 
ا تشجيع إسرائيل على تطلب. ١٣ إىل مجيع الدول أن تضع حّداً ملا يتدفق على إسرائيل من موارد عسكرية واقتصادية ومالية من شأ

ا العدوانية ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيين؛ مواصلة سياسا
ا السابعة و الثالثنيمن األمني العام أمن يبلغ جملس األمن دورياً بتطورات احلالة وأن ترجو. ١٤ تقريراً يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

.شامالً 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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