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   ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1  و A/70/L.10( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[

 

  اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف  - ٧٠/١٢
  

  ،العامة اجلمعية إن  

ــري إذ   ــا إىل تشــ ــؤرخ )٢ -(د  ١٨١ قراراــ ــري ٢٩ املــ ــاين/نوفمرب نتشــ  ١٩٤٧ الثــ

 املـــؤرخ )٢٩ -(د  ٣٢٣٦ و ١٩٤٨ األول/ديســـمرب كـــانون ١١ املـــؤرخ )٣ -(د  ١٩٤ و

 املـــــؤرخني )٣٠ -(د  ٣٣٧٦ و )٣٠ -(د  ٣٣٧٥ و ١٩٧٤ الثـــــاين/نوفمرب تشـــــرين ٢٢

 ومجيـع  ١٩٧٦ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٢٤ املؤرخ ٣١/٢٠ و ١٩٧٥ الثاين/نوفمرب تشرين ١٠

 الطارئــة االســتثنائية دوراــا يف اختــذا الــيت القــرارات فيهــا مبــا، ات الصــلةذ الالحقــة قراراــا

  ،٢٠١٤ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٥ املؤرخ ٦٩/٢٠ وقرارها

  ،٢٠٠٤ أيار/مايو ٦ املؤرخ ٥٨/٢٩٢ قرارها إىل أيضا تشري وإذ  

 القابلـة  غـري  حلقوقــه الفلسطيين الشعب مبمارسـة املعنيـة اللجنة تقريــر فـي نظرت وقد  

  ،)١(فللتصر

ــرافإىل  تشـــري وإذ   ــادل االعتـ ــة بـــني املتبـ ــة حكومـ ــرائيل دولـ ــة إسـ ــر ومنظمـ  التحريـ

 االمتثـال  وضـرورة  اجلـانبني  بـني  املعقـودة  االتفاقـات  وإىل، الفلسطيين الشعب ممثلة، الفلسطينية

  ،االتفاقات لتلك تام حنو على

 اإلســـرائيلي لصـــراعل وســـلمية ودائمـــة وعادلـــة شـــاملة تســـويةل دعمهـــا تؤكـــد وإذ  

 ذلـك  يف مبـا ، مدريـد  مؤمتر ومرجعية ،ذات الصلة املتحدة األمم قرارات أساس على الفلسطيين

 العربيـة  الـدول  جامعـة  جملـس  اعتمـدها  اليت العربية السالم ومبادرة، السالم مقابل األرض مبدأ

_______________ 

  .)A/70/35( ٣٥امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون،   )١(
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 دائـم  حـل  جيـاد إل الرباعيـة  اموعـة  وضـعتها  الـيت  الطريـق  وخريطـة  )٢(عشـرة  الرابعـة  دورته يف

ــى الفلســطيين اإلســرائيلي للصــراع ــتني وجــود أســاس عل ــدها دول  القــرار يف األمــن جملــس وأي

  ،)٣(٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب تشرين ١٩ املؤرخ )٢٠٠٣( ١٥١٥

 ٢٠٠٤ متوز/يوليــه ٩ يف الدوليــة العــدل حمكمــة أصــدرا الــيت الفتــوى إىل تشــري وإذ  

 أيضـا  تشري وإذ، )٤(احملتلة الفلسطينية األرض يف جدار دتشيي عن الناشئة القانونية اآلثار بشــأن

 املــؤرخ ١٠/١٧ -دإط  و ٢٠٠٤ متــوز/يوليــــه ٢٠ املـــــؤرخ ١٠/١٥ -دإط  قراريهــــا إلــــى

  ،٢٠٠٦ األول/ديسمرب كانون  ١٥

ـــاملتح األمــم ةــــعضوي ىـإلــ االنضــمام فلســطني بطلــب علمــا حتــيط وإذ    يف املقــدم دةـ

  ،  )٥(٢٠١١ أيلول/سبتمرب  ٢٣

 قـررت  الـذي  ٢٠١٢ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٢٩ املؤرخ ٦٧/١٩ قرارهاإىل  تشري وإذ  

، املتحـدة  األمـم  يف املراقب صفة هلا عضو غري دولة مركز فلسطني متنح أن، أمور مجلة يف، فيه

  ،)٦(العام األمني من املقدم املتابعة بتقرير علما حتيط وإذ

 االتفاقيـات  وإىل اإلنسان حلقوق معاهدات عدة إىل فلسطني بانضمام علما حتيط وإذ  

  ،أخرى دولية معاهدات وإىل اإلنساين بالقانون املتعلقة األساسية

 إىل فلسـطني  قضية إزاء دائمة مسؤولية تتحمل املتحدة األمم أن جديد من تؤكد وإذ  

  ،الدولية للشرعية وفقا مرض حنو على جوانبها جبميع القضية حتل أن

 حلقوقـــه الفلســـطيين الشـــعب مبمارســـة املعنيــــة للجنـــة قـــديرهات عـــن تعـــرب  - ١  

 وحتـيط ، العامـة  اجلمعية إليها أسندا اليت املهام أداء يف جهود من تبذله ملا للتصرف القابلة غري

 صــلالف يف الــواردة القيمــة والتوصــيات االســتنتاجات ذلــك يف مبــا، )١(الســنوي بتقريرهــا علمــا

  منه؛ السابع

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

 إىل تـأخري  دون التوصـل  ودعـم ، املصـري  تقريـر  يف حقـه  فيهـا  مبـا ، للتصـرف  القابلـة  غـري  حقوقه

 اسـتنادا  دولـتني  وجـود  علـى  القـائم  واحلـل  ١٩٦٧ عام يف بدأ الذي اإلسرائيلي االحتالل إاء
_______________ 

)٢(  A/56/1026-S/2002/932 14/221، 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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، النــهائي بالوضــع املتعلقــة املســائل جلميــع عــادل حــل وإجيــاد ١٩٦٧ عــام قبــل مــا ودحــد إىل

 تـدخل  بـأن  للجنـة  الصـدد  هذا يف وتأذن، الفلسطيين للشعب الدوليني واملساعدة الدعم وتعبئة

 التطـورات  ضـوء  يف، وضـروريا  مناسبا تراه قد ما حسب املعتمد عملها برنامج على تعديالت

ــلة ــدم وأن، احلاصـ ــراتق تقـ ــن ريـ ــك عـ ــة إىل ذلـ ــة اجلمعيـ ــا يف العامـ ــة دورـ ــبعني احلاديـ  والسـ

  ذلك؛  بعد  وما

 قيـد  فلسـطني  بقضـية  املتعلقـة  احلالـة  إبقـاء  تواصـل  أن اللجنـة  إىل أيضا تطلب  - ٣  

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

  االقتضاء؛ حسب

ــة إىل ذلككــ تطلــب  - ٤    املــدين اتمــع منظمــات مــع التعــاون تواصــل أن اللجن

ــات مــن وغريهــا الفلســطينية  مــن مزيــد إشــراك تواصــل وأن، ودعمهــا املــدين اتمــع منظم

 الشـــعب مـــع الــدويل  التضـــامن حشـــد بغيــة  أعماهلـــا يف والربملـــانيني املــدين  اتمـــع منظمــات 

 السياسـي  االسـتقرار  انعـدام  من العصيبة الفترة هذه أثناء وخباصة، له الدويل والدعم الفلسطيين

 الشـعب  نيـل  تعزيـز  يف املتمثل الشامل اهلدف حتقيق إىل سعيا، املالية واألزمة اإلنسانية واملعاناة

 لقضــية وســلمية ودائمــة عادلــة تســوية إىل والتوصــل للتصــرف القابلــة غــري حلقوقــه الفلســطيين

 هـذا  يف املتخـذة  املتحدة األمم قرارات أساس ىعل، اإلسرائيلي العريب الصراع جوهر، فلسطني

ــة الصــدد ــد مــؤمتر ومرجعي ــدأ ذلــك يف مبــا، مدري ــل األرض مب ــادرة، الســالم مقاب  الســالم ومب

  ؛)٣(الرباعية اموعة وضعتها اليت الطريق وخريطة )٢(العربية

 لواليتـها  تنفيـذا  ـا  تضـطلع  الـيت  واألنشـطة  اللجنـة  تبـذهلا  الـيت  داجلهوب تشيد  - ٥  

 ذات املتحـدة  األمـم  منظومـة  ومؤسسـات  ،احلكومـات  مع التعاونية املبادرات وضع منها بسبل

  املدين؛ اتمع ومنظمات، الدولية احلكومية واملنظمات، الصلة

 الـيت  اجلهود لتنسيق للجنة التابع العامل الفريق يبذهلا اليت باجلهود أيضا تشيد  - ٦  

  فلسطني؛ قضية بشأن واإلقليمية الدولية املدين اتمع منظمات تبذهلا

 املنشــأة، بفلســطني واخلاصــة املتحــدة لألمــم التابعــة التوفيــق جلنــة إىل تطلــب  - ٧  

 بقضـية  املعنيـة  األخرى املتحدة األمم هيئات وإىل، )٣ -(د  ١٩٤ العامة اجلمعية قرار مبوجب

 يتـوافر  ، مـا طلبـها  علـى  بنـاء ، هلـا  تتـيح  وأن اللجنة مع تامة بصورة التعاون تواصل أن فلسطني

  باملوضوع؛ صلة ذات ووثائق معلومات من لديها

، مهامهــا أداء يف اللجنــة مــع التعــاون إىل واملنظمــات احلكومــات مجيــع تــدعو  - ٨  

 األمــم منظومــة ومؤسســات املتخصصــة والوكــاالت الــدول مجيــع املتكــررة دعوــا إىل مشــرية
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 يف املصــري تقريــر يف حقــه نيــل علــى ومســاعدته الفلســطيين الشــعب دعــم مواصــلة إىل املتحــدة

  فلسطني؛، املستقلة دولته له تكون أن يف احلق ذلك يف مبا، وقت أقرب

 والتنميـة  للتجـارة  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  يبـذهلا  اليت اجلهود التقدير مع تالحظ  - ٩  

 التكــاليف بشـــأن، ٦٩/٢٠ بــالقرار عمــال، العامــة اجلمعيــة إىل دمــهيق تقريــر إعــداد أجــل مــن

 االنتبـاه  تسـترعي  وإذ، اإلسـرائيلي  االحتالل بسبب الفلسطيين الشعب يتكبدها اليت االقتصادية

 مـن  املقدمـة  املسـاعدة  عـن  األخـري  التقريـر  يف املـبني  النحو على للجزع املثرية االستنتاجات إىل

 اقتصـاد  شـهدها  الـيت  التطـورات  الفلسـطيين:  الشـعب  إىل والتنميـة  جـارة للت املتحدة األمم مؤمتر

 الالزمـة  املـوارد  تـوفري  أجـل  مـن  اجلهـود  مجيـع  بذل إىل تدعو فإا، )٧(احملتلة الفلسطينية األرض

  التقرير؛ بإمتام للتعجيل

ــني إىل تطلــب  - ١٠   ــام األم ــم أن الع ــر يعم ــة تقري ــى اللجن ــع عل ــات مجي ــم هيئ  األم

  االقتضاء؛ حسب، الالزمة اإلجراءات اختاذ على اهليئات تلك وحتث، ختصةامل املتحدة

ــني إىل أيضــا تطلــب  - ١١   ــام األم ــوفري يواصــل أن الع ــا كــل ت ــزم م ــة يل ــن للجن  م

  .مهامها ألداء تسهيالت
  

  ٦٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

 

_______________ 

)٧(  TD/B/62/3.  


