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    ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1و  A/69/L.21(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
  

  سطيين حلقوقه غري القابلة للتصرفاللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفل  -  ٦٩/٢٠
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٤٧ثـــــاين/نوفمرب تشـــــرين ال ٢٩) املـــــؤرخ ٢-(د ١٨١إىل قراراهتـــــا  إذ تشـــــري  

) املـــــؤرخ ٢٩-(د ٣٢٣٦و  ١٩٤٨كــــانون األول/ديســــمرب    ١١) املــــؤرخ  ٣-(د ١٩٤ و
ــاين/نوفمرب  ٢٢ ــرين الثــــــ ــؤرخني ٣٠-(د ٣٣٧٦) و ٣٠-(د ٣٣٧٥و  ١٩٧٤تشــــــ ) املــــــ
ومجيـع   ١٩٧٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٤املؤرخ  ٣١/٢٠و  ١٩٧٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠

ا الصـدد، مبـا فيهـا القـرارات الـيت اختـذهتا يف دوراهتـا االسـتثنائية         قراراهتا الالحقة املتخذة يف هذ
  ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦املؤرخ  ٦٨/١٢  الطارئة وقرارها

  ،٢٠٠٤أيار/مايو  ٦املؤرخ  ٥٨/٢٩٢إىل قرارها  وإذ تشري أيضا  
يف تقريـر اللجنـة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة           وقد نظـرت   
  ،)١(للتصرف
ــر     وإذ تشـــري   ــة التحريـ ــرائيل ومنظمـ ــة إسـ ــة دولـ ــادل بـــني حكومـ ــراف املتبـ إىل االعتـ

الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين، وإىل االتفاقـات املعقـودة بـني اجلـانبني وضـرورة االمتثـال       
  على حنو تام لتلك االتفاقات،

ــرار    دعمهــا وإذ تؤكــد   ــة الســالم يف الشــرق األوســط علــى أســاس ق ات األمــم لعملي
ــدأ األرض مقابــل       ــة مــؤمتر مدريــد، مبــا يف ذلــك مب املتحــدة املتخــذة يف هــذا الصــدد، ومرجعي
الســـالم، ومبـــادرة الســـالم العربيـــة الـــيت اعتمـــدها جملـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة يف دورتـــه    

_______________ 

 .)A/69/35( ٣٥والستون، امللحق رقم  التاسعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )١(
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وخريطــة الطريــق الــيت وضــعتها اجملموعــة الرباعيــة إلجيــاد حــل دائــم للصــراع   )٢(عشــرة الرابعــة
ــرار       اإلســرائي ــن يف الق ــس األم ــدها جمل ــتني وأي ــى أســاس وجــود دول  ١٥١٥لي الفلســطيين عل

  ،)٣(٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣(
 ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة يف   وإذ تشــري  

، وإذ تشـري أيضـا   )٤(تلـة بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسـطينية احمل 
كـانون   ١٥املـؤرخ   ١٠/١٧-و دإط ٢٠٠٤متوز/يوليـه   ٢٠املـؤرخ   ١٠/١٥-إىل قراريها دإط
  ،  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

بطلـــب فلســـطني االنضـــمام إىل عضـــوية األمـــم املتحـــدة املقـــدم يف  وإذ حتـــيط علمـــا  
  ،)٥(٢٠١١أيلول/سبتمرب   ٢٣

الـذي قـررت    ٢٠١٢الثـاين/نوفمرب  تشرين  ٢٩املؤرخ  ٦٧/١٩إىل قرارها  وإذ تشري  
مبوجبه أمورا منـها مـنح فلسـطني مركـز دولـة غـري عضـو هلـا صـفة املراقـب يف األمـم املتحـدة،             

  ،)٦(حتيط علما بتقرير األمني العام املقدم على سبيل املتابعة  وإذ
، إىل عــدة معاهــدات ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١بانضــمام فلســطني، يف  وإذ حتــيط علمــا  

  وإىل اتفاقيات القانون اإلنساين األساسية، حلقوق اإلنسان
أن األمــم املتحــدة تتحمــل مســؤولية دائمــة إزاء قضــية فلســطني إىل    وإذ تعيــد تأكيــد  

  وفقا للشرعية الدولية، رضٍحتل القضية جبميع جوانبها على حنو ُم  أن
للجنـــة املعنيــــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين حلقوقـــه  تعـــرب عـــن تقـــديرها  - ١  

لة للتصرف ملا تبذله من جهود يف أداء املهام اليت أسندهتا إليها اجلمعية العامـة، وحتـيط   القاب غري
، مبــا يف ذلــك االســتنتاجات والتوصــيات القّيمــة الــواردة يف الفصــل  )١(علمــا بتقريرهــا الســنوي

  السابع منه؛
ينـال الشـعب الفلسـطيين     إىل اللجنة أن تواصل بذل كل اجلهـود لكـي   تطلب  - ٢  

حقوقه غـري القابلـة للتصـرف، مبـا فيهـا حقـه يف تقريـر املصـري، ودعـم التوصـل دون تـأخري إىل            
واحلـل القـائم علـى وجـود دولـتني اسـتنادا        ١٩٦٧إهناء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ يف عام 

_______________ 

)٢( A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 

)٣( S/2003/529.املرفق ، 

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر  )٤(

)٥( A/66/371-S/2011/592.املرفق األول ، 

)٦( A/67/738. 
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ع النــهائي، وإجيــاد حــل عــادل جلميــع املســائل املتعلقــة بالوضــ  ١٩٦٧إىل حــدود مــا قبــل عــام 
وتعبئة الدعم واملساعدة الدوليني للشعب الفلسطيين، وتأذن يف هذا الصـدد للجنـة بـأن تـدخل     
تعديالت على برنامج عملها املعتمد حسب ما قد تراه مناسبا وضـروريا، يف ضـوء التطـورات    

  احلاصلة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني وما بعد ذلك؛  
إىل اللجنـة أن تواصـل إبقـاء احلالـة املتعلقـة بقضـية فلسـطني قيـد          تطلب أيضا  - ٣  

االستعراض، وأن تقدم إىل اجلمعية العامة أو جملس األمن أو األمـني العـام تقـارير ومقترحـات،     
  حسب االقتضاء؛

ــة أن تواصــل التعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين     تطلــب كــذلك  - ٤   إىل اللجن
ــراك مزيــد مــن         الفلســطينية وغ ــا، وأن تواصــل إش ــع املــدين ودعمه ــن منظمــات اجملتم ريهــا م

منظمــات اجملتمـــع املـــدين والربملـــانيني يف أعماهلـــا بغيـــة حشـــد التضـــامن الـــدويل مـــع الشـــعب  
ترة العصيبة من انعـدام االسـتقرار السياسـي    الفلسطيين والدعم الدويل له، وخباصة أثناء هذه الف

واملعاناة اإلنسانية واألزمة املالية، سعيا إىل حتقيق اهلدف الشامل املتمثـل يف تعزيـز نيـل الشـعب     
الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف والتوصــل إىل تســوية عادلــة ودائمــة وســلمية لقضــية   

ساس قرارات األمم املتحدة املتخذة يف هـذا  فلسطني، جوهر الصراع العريب اإلسرائيلي، على أ
ــادرة الســالم       ــدأ األرض مقابــل الســالم، ومب ــة مــؤمتر مدريــد، مبــا يف ذلــك مب الصــدد ومرجعي

  ؛)٣(وخريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية )٢(العربية
ليت تبذهلا اللجنة واألنشطة الـيت تضـطلع هبـا لالحتفـال بالسـنة      اجلهود اب تشيد  - ٥  

ــة للتضــامن مــع الشــعب الفلســطيين يف عــام     ، وذلــك بالتعــاون مــع احلكومــات   ٢٠١٤الدولي
ــة الدوليــة، ومنظمــات      ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصــلة، واملنظمــات احلكومي

  اجملتمع املدين؛
ا الفريق العامل التابع للجنة لتنسيق اجلهود الـيت  اجلهود اليت يبذهلب أيضا تشيد  - ٦  

  تبذهلا منظمات اجملتمع املدين الدولية واإلقليمية بشأن قضية فلسطني؛  
إىل جلنــة التوفيــق التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة بفلســطني، املنشــأة     تطلــب  - ٧  

رى املعنيـة بقضـية   )، وإىل هيئـات األمـم املتحـدة األخـ    ٣-(د ١٩٤مبوجب قرار اجلمعية العامة 
فلسطني أن تواصل التعاون بصورة تامة مع اللجنة وأن تتـيح هلـا، بنـاء علـى طلبـها، مـا يتـوافر        

  لديها من معلومات ووثائق ذات صلة باملوضوع؛  
مجيــع احلكومــات واملنظمــات إىل التعــاون مــع اللجنــة يف أداء مهامهــا،  تــدعو  - ٨  

لوكــاالت املتخصصــة ومؤسســات منظومــة األمــم مشــرية إىل دعوهتــا املتكــررة مجيــع الــدول وا
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املتحــدة إىل مواصــلة دعــم الشــعب الفلســطيين ومســاعدته علــى نيــل حقــه يف تقريــر املصــري يف  
  أقرب وقت، مبا يف ذلك احلق يف أن تكون له دولته املستقلة، فلسطني؛

 دعــت إليــهإىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، بنــاء علــى مــا   تطلــب  - ٩  
لجنــة، أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة تقريــرا عــن التكــاليف االقتصــادية الــيت يتكبــدها الشــعب   ال

  الفلسطيين بسبب االحتالل اإلسرائيلي؛
ــم        تطلــب  - ١٠   ــات األم ــع هيئ ــى مجي ــة عل ــر اللجن ــام أن يعمــم تقري إىل األمــني الع

  القتضاء؛  املتحدة املختصة، وحتث تلك اهليئات على اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب ا
ــن        أيضــا تطلــب  - ١١   ــة م ــزم للجن ــا يل ــوفري كــل م ــام أن يواصــل ت ــني الع إىل األم

  تسهيالت ألداء مهامها.
  

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥

 


