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    ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين  ٣٠ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/71/L.18( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة  -  ٧١/٢٠
  

  ،العامة اجلمعية إن  

ــري إذ   ــا إىل تشــ ــؤرخ )٢ -(د  ١٨١ قراراــ ــرين ٢٩ املــ ــاين/نوفمرب تشــ  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، الصــلة ذات الالحقــة قراراــا
  ،٢٠١٥ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٤ املؤرخ ٧٠/١٢ وقرارها

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

ـــه غــري      وقــد نظــرت   ـــة مبمارســـة الشــعب الفلســطيين حلقوقـ ــة املعني ـــر اللجن فـــي تقريـ
  ،)١(فللتصر  القابلة

ــراف إىل 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 للصـــراع وســـلمية ودائمـــة وعادلـــة شـــاملة تســـويةل دعمهـــا تؤكـــد وإذ  
 ذلـك  يف مبـا ، مدريـد  مؤمتر ومرجعية ،الصلة ذات املتحدة األمم قرارات أساس على الفلسطيين

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

_______________ 

 .)A/71/35( ٣٥السبعون، امللحق رقم احلادية والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )١(
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 دائـم  حـل  إلجيـاد  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 تشييد 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 قرارها إىل 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

 تشـدد  وإذ، اإلسـرائيلي  االحـتالل  من اخلمسني السنة بداية شديد بأسف تالحظ وإذ  
 أفـق  فـتح  وإعـادة  الواقع أرض على السلبية االجتاهات لتغيري جهود بذل إىل امللحة احلاجة على

 االحـتالل  متامـا  ينـهي  سـالم  اتفـاق  حتقيـق  إىل ترمـي  جمدية مفاوضات يف قدماً للمضي سياسي
ــذي اإلســرائيلي ــدأ ال ــام ب ــع حــل وإىل ١٩٦٧ ع ــهائي الوضــع قضــايا مجي  دون، األساســية الن

 ودائــم وعـادل  سـلمي  حـل  إجيـاد  إىل يفضـي  حنـو  علـى ، املفاوضـات  بتلـك  واإلسـراع ، اسـتثناء 
  ،فلسطني لقضية وشامل

 فلسـطني  قضـية  إزاء دائمـة  مسـؤولية  تتحمـل  املتحـدة  األمـم  أن جديـد  مـن  تؤكد وإذ  
  ،الدولية للشرعية وفقا مرض حنو على جوانبها جبميع القضية حتل أن  إىل

_______________ 

)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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القابلـة    للجنة املعنيـة مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري   تعرب عن تقديرها  -  ١  
علمـا بتقريرهـا     تبذله من جهود يف أداء املهام اليت أسندا إليها اجلمعية العامـة، وحتـيط  للتصرف ملا 

  الفصل السابع منه؛ ، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات القيمة الواردة يف)١(السنوي

 الفلسـطيين  الشـعب  ينـال  لكـي  اجلهـود  كل بذل تواصل أن اللجنة إىل تطلب  - ٢  
حقوقه غري القابلة للتصرف، مبا فيها حقه يف تقرير املصري، ودعـم التوصـل دون تـأخري إىل إـاء     

إىل واحلــل القــائم علــى وجــود دولــتني اســتنادا   ١٩٦٧االحــتالل اإلســرائيلي الــذي بــدأ يف عــام 
وإجيـاد حـل عـادل جلميـع املسـائل املتعلقـة بالوضـع النـهائي، وتعبئـة           ١٩٦٧قبـل عـام    حدود ما

الدعم واملساعدة الدوليني للشعب الفلسطيين، وتأذن يف هذا الصدد للجنة بأن تـدخل تعـديالت   
احلاصـلة،   قـد تـراه مناسـبا وضـروريا، يف ضـوء التطـورات       على برنامج عملها املعتمد حسب ما

  ذلك؛ بعد وما  والسبعني الثانيةقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا وأن ت

 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 كــذلك 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 على، 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  اجلهودب 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
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 أداء يف ومسـاعدا  اللجنـة  مـع  التعاون إىل واملنظمات احلكومات مجيع تدعو  - ٨  
 منظومـة  ومؤسسـات  املتخصصـة  والوكـاالت  الـدول  مجيـع  املتكررة دعوا إىل مشرية، مهامها
 املصـري  تقريـر  يف حقـه  نيـل  علـى  ومسـاعدته  الفلسطيين الشعب دعم مواصلة إىل املتحدة األمم

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

 والتنميـة  للتجـارة  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  يبـذهلا  اليت اجلهود التقدير مع تالحظ  - ٩  
تشـرين   ٢٥املـؤرخ   ٦٩/٢٠ بـالقرار  عمـال ، العامـة  اجلمعيـة  إىل يقدمـه  تقريـر  إعـداد  أجـل  من

 بســبب الفلســطيين الشــعب يتكبــدها الــيت االقتصــادية التكــاليف بشـــأن، ٢٠١٤الثــاين/نوفمرب 
 يف املـبني  النحـو  علـى  للجـزع  املـثرية  االسـتنتاجات  إىل االنتباه وجهت وإذ، اإلسرائيلي االحتالل

 الشــعب إىل والتنميــة للتجــارة املتحــدة األمــم مــؤمتر مــن املقدمــة املســاعدة عــن األخــري التقريــر
 بـذل  إىل تـدعو  فإـا ، )٧(احملتلـة  الفلسـطينية  األرض اقتصـاد  شـهدها  الـيت  التطورات الفلسطيين:

 وتنسـيق  تيسـري  ذلـك  يف مبـا ، التقريـر  بإمتام للتعجيل الالزمة املوارد توفري أجل من اجلهود مجيع
ــة الصــلة ذات اإلســهامات ــن املقدم ــات األجهــزة م ــة والوكــاالت واهليئ ــة املعني ــة التابع  ملنظوم

  ؛املتحدة  األمم

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، املختصة املتحدة

 لالحـــتالل اخلمســـني الســـنة بـــدء ضـــوء يف، تقـــوم أن اللجنـــة إىل تطلـــب  - ١١  
ــز، اإلســرائيلي ــة أنشــطتها بتركي ــام طيل ــى ٢٠١٧ ع ــود عل ــادرات اجله ــة واملب ــاء إىل الرامي إ 

 املـوارد  حـدود  يف، الصدد هذا يف أنشطة تنظيمبو، ١٩٦٧ عام بدأ الذي اإلسرائيلي االحتالل
ــاون املتاحــة ــع وبالتع ــات م ــة واملؤسســات احلكوم ــة املعني ــةمل التابع ــم نظوم ــعو املتحــدة األم  م

 وحشــد الــدويل الــوعي إذكــاء ــدف، املــدين اتمــع ومنظمــات الدوليــة احلكوميــة املنظمــات
  جوانبها؛ مجيع من فلسطني لقضية وسلمي وشامل ودائم عادل حل حتقيق يف إسهاما اجلهود

 تسـهيالت  مـن  للجنـة  يلـزم  مـا  كـل  تـوفري  يواصـل  أن العـام  األمني إىل تطلب  - ١٢  
  .مهامها ألداء

  
  ٥٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٦ الثاين/نوفمربتشرين  ٣٠

 

_______________ 

)٧(  TD/B/63/3  وCorr.1.  


