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 ) بعد املائةعاشرةاالحتاد الربملاين الدويل المجعية  (٨ رقم االحتاد الربملاين الدويلوثيقة 

 ،A/RES/57/47ُعممت أثناء دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني، وفقا للقرار 
 األولية من القائمة ٧٨  و٣٨ و ٣٧يف إطار البنود 

      
 االحتاد الربملاين الدويل

     
  بعد املائةعاشرةاالحتاد الربملاين الدويل ال مجعية *عتمدته بتوافق اآلراءقرار ا

 )٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٣مكسيكو سييت،  (
 

عمـال العنـف وتشـييد اجلـدار العـازل، وذلـك هبـدف إجيـاد                دور الربملانات يف وضع حد أل     
 الظروف املؤاتية إلحالل السالم وإجياد حل دائم للصراعات الفلسطينية اإلسرائيلية

 
 ، بعد املائةعاشرةاالحتاد الربملاين الدويل الإن مجعية  
عد املائة، املعقـود     املعتمدة يف املؤمتر الرابع ب     االحتاد الربملاين الدويل   إىل قرارات    إذ تشري  

 ، واملــــؤمتر الســــادس بعــــد املائــــة، املعقــــود يف)جاكرتــــا (٢٠٠٠أكتــــوبر / األولتشــــرينيف 
 ٢٠٠٢مـارس   /، واملؤمتر السابع بعـد املائـة، املعقـود يف آذار          )واغادوغو (٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

، )يـف جن (٢٠٠٣أكتـوبر  / األول تشـرين  يف ة بعـد املائـة، املعقـود      ةالتاسعاجلمعية  ، و )مراكش(
 اليت دعت إىل وضع حد للتوتر والعنف الدائر يف الشرق األوسط،

ــم للصــراع الفلســطيين     وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا    دعــم االحتــاد إلجيــاد حــل عــادل ودائ
ــابع لألمــم املتحــدة ذات الصــلة، ال ســيما        ــرارات جملــس األمــن الت ــى أســاس ق اإلســرائيلي عل

ــرارات  ، )٢٠٠٣ (١٥١٥، و )٢٠٠٢ (١٣٩٧، و )١٩٧٣ (٣٣٨، و )١٩٦٧ (٢٤٢القــــ
وسائر قرارات األمم املتحـدة ذات الصـلة، ومبـادئ مدريـد، واالتفاقـات األخـرى املوقعـة مـن                    

 الطرفني،
 
 

وأعرب وفد فلسطني عن حتفظ بشأن .  من املنطوق٢أعرب وفد إسرائيل عن حتفظ بشأن صياغة الفقرة  * 
، وإدراج “اجلدار العازل”بكلمة “ جدران” من املنطوق وطلب االستعاضة عن كلمة ٣صياغة الفقرة 

وأعرب وفد مجهورية إيران اإلسالمية عن حتفظات بشأن . ة إىل اهلجمات ضد املدنيني الفلسطينينيإشار
أجزاء النص اليت قد ُيفهم منها أهنا تدل على االعتراف بإسرائيل، وأعرب وفد السودان عن حتفظ عام 

 .بشأن القرار
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املفضــية إىل ريطــة الطريــق خل بقبــول الســلطة الفلســطينية وإســرائيل الكامــل وإذ تســلم 
لــيت اقترحتــها ، وا الفلســطيين يقــوم علــى أســاس وجــود دولــتني–حــل دائــم للــرتاع اإلســرائيلي 

 ،)الواليات املتحدة واألمم املتحدة واالحتاد األورويب واالحتاد الروسي(“ اهليئة الرباعية”
ية فلسـطين ال  اليت تشهدها األراضـي    األحداث املأساوية  حيال   وإذ يساورها بالغ القلق    
ــة  ــى واجلرحــى، معظمهــم يف صــفوف     احملتل ــن القتل ــد م ــيت أدت إىل ســقوط العدي ــدنينيوال   امل

 ، واإلسرائيليني األبرياءالفلسطينيني
 حيــال تنــامي األنشــطة اإلرهابيــة الــيت تضــر أساســا   وإذ يســاورها بــالغ القلــق أيضــا  
  واإلسرائيليني وغريهم من سكان العامل، الفلسطينينيباملدنيني
 حيــال سياســة إســرائيل الراميــة إىل تشــييد األســياج  اقلقهــتكــرر اإلعــراب عــن وإذ  

رم الشـعب الفلسـطيين مـن حريـة احلركـة وتضـر بقدرتـه علـى أن حييـا حيـاة           واجلـدران الـيت حتـ   
 طبيعية،

 علـــى وقـــف مجيـــع أعمـــال العنـــف ضـــد الشـــعبني الفلســـطيين حتـــث بشـــدة - ١ 
 سرائيلي؛واإل

تـدمي   والـتفجريات االنتحاريـة الـيت        املوجَّهة االغتياالت   تشجب بشدة تدين و  - ٢ 
 املصاحلة؛دائرة العنف وتقلل من فرص 

بوصــف ذلــك الطــرفني اختــاذ إجــراءات إجيابيــة كــال  بأنــه يــتعني علــى تســلم - ٣ 
 علـى   جواألسـيا  إسـرائيل إىل وقـف بنـاء اجلـدران           تـدعو وسيلة للعودة إىل طاولة املفاوضـات و      

األرض الفلســطينية، واجلماعــات الفلســطينية إىل التخلــي عــن اســتخدام العنــف ضــد املــدنيني     
 اإلسرائيليني؛

ــدعو - ٤  ــق ســعيا     الكــال  ت ــا مبوجــب خريطــة الطري ــاء بالتزاماهتم طــرفني إىل الوف
 تحقيق الرؤية املتمثلة يف وجود دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن؛ل

 التشـجيع    والربملانـات إىل تعزيـز دورهـا يف        االحتاد الربملاين الـدويل    تدعو أيضا  - ٥ 
الفلسـطيين،   - للصـراع اإلسـرائيلي    اليت ستفضي إىل إجياد حل دائـم على تنفيذ خريطة الطريق 

 استنادا إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ووفقا لالتفاقات املربمة أصال بني الطرفني؛
الطــرفني علــى العــودة إىل طاولــة املفاوضــات هبــدف وضــع حــد    كــال  حتــض - ٦ 

وفقــا الفلســطيين، اســتنادا إىل قــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة و      -للصــراع اإلســرائيلي  
علـى  حتـافظ    األمم املتحـدة علـى أن        حتثلالتفاقات املربمة بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل، و      
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الطـرفني مـن أجـل التوصـل إىل        اهتمامها باملوضـوع وتتخـذ كـل اإلجـراءات الالزمـة ملسـاعدة            
 تسوية دائمة؛

ــاجملتمع الــدويل أن ميــنح  هتيــب - ٧    واإلســرائيليني الفرصــة لتحقيــق الفلســطينيني ب
 .املساعدةداف خريطة الطريق وأن يقدم هلم أه
 


