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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.28( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  مركز فلسطني يف األمم املتحدة  - ٦٧/١٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

تؤكــد يف هــذا الــصدد مبــدأ إذ  مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه، وإذ تــسترشد  

  صري،املير تقرحقها يف والشعوب  املساواة يف احلقوق بني

 )1(١٩٧٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥ - د (٢٦٢٥إىل قرارها   وإذ تشري     

، مـشتركة مـع غريهـا أو        أن تعمـل  واجـب كـل دولـة       أن مـن    ، يف مجلة أمور،     أكدت فيه الذي  

  ،صرياملتقرير حقها يف و الشعوب املساواة يف احلقوق بنيمبدأ  إعمالمنفردة، على 

 احلريـة واملـساواة     علـى أسـاس   الـدويل وتوطيـد أركانـه       م  اللـس ا أمهية صـون     وإذ تؤكد   

  والعدل واحترام حقوق اإلنسان األساسية،

  ،١٩٤٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٩املؤرخ ) ٢ - د (١٨١ إىل قرارها وإذ تشري  

 مبــدأ عــدم جــواز االســتيالء علــى األراضــي بــالقوة املنــصوص عليــه    تعيــد تأكيــدوإذ   

  امليثاق، يف

 مبـا فيهـا القـرارات       املتخذة يف هذا الـشأن،     قرارات جملس األمن     تأكيد ضاأيتعيد  وإذ    

ــؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢ ــاين ٢٢املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨و  ١٩٦٧نـ  ٢٢املـ

ــشرين األول ــوبر /تـ ــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦و  ١٩٧٣أكتـ ــارس / آذار٢٢املـ  ٤٧٨ و ١٩٧٩مـ

ــؤرخ ) ١٩٨٠( ــسطس / آب٢٠املـ ــؤرخ )٢٠٠٢( ١٣٩٧و  ١٩٨٠أغـ ــارس/آذار ١٢ املـ  مـ

_______________ 

 .املتحدة اون بني الدول وفقا مليثاق األممإعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتع )1(
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 )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و ٢٠٠٣نــوفمرب  / تــشرين الثــاين  ١٩املــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و ٢٠٠٢

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ 

انطباق اتفاقية جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب،               تأكيد كذلك تعيدوإذ    

ــا  )2(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢املؤرخـــة  فيهـــا القـــدس ، علـــى األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـ

  ،السجناءالشرقية، مبا يشمل مسألة 

 ١٩٧٤ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٢املؤرخ  ) ٢٩ - د (٣٢٣٦ قرارها   تعيد تأكيد وإذ    

كـــانون  ١٩ املـــؤرخ ٦٦/١٤٦، مبـــا فيهـــا القـــرار  باملوضـــوعالقـــرارات ذات الـــصلة ومجيـــع

صري، مبـا يف ذلـك    حق الشعب الفلـسطيين يف تقريـر املـ   تعيد تأكيد اليت  ،٢٠١١ديسمرب  /األول

  ،احلق يف أن تكون له دولته املستقلة، فلسطني

  و ١٩٨٨ ديـسمرب / كـانون األول   ١٥ املؤرخ   ٤٣/١٧٦ها  يقرار  تأكيد  أيضا تعيدوإذ    

ــؤرخ ٦٦/١٧ ــاين ٣٠ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــع ٢٠١١ن ــرارات  ومجي ــةالق ــضية  املتعلق ــسوية ق  بـت

، ضـرورة انـسحاب إسـرائيل مـن األرض         فلسطني بالوسائل الـسلمية الـيت تؤكـد، يف مجلـة أمـور            

، مبا فيها القدس الشرقية، وإعمال حقـوق الـشعب الفلـسطيين            ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام     

ــة للتــصرف، وبالدرجــة األوىل حقــه يف   ــر املــصري وحقــه يف   غــري القابل ــه تقري ــه  أن تكــون ل دولت

ــسطينيني   ،املــستقلة ــى حنــو   وحــل مــشكلة الالجــئني الفل ــاعــادل عل ــرار  وفق ) ٣ - د (١٩٤للق

 ووقـــف مجيـــع أنـــشطة االســـتيطان اإلســـرائيلية يف  ١٩٤٨ديـــسمرب / كـــانون األول١١املـــؤرخ 

  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وقفا تاما،

 ٢٠١١ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٣٠ املــؤرخ ٦٦/١٨ قرارهــا تأكيــد  كــذلكتعيــدوإذ   

تــضع يف اعتبارهــا أن اتمــع الــدويل ال يعتــرف إذ قــدس، و بوضــع الاملتعلقــةالقــرارات  ومجيــع

بضم القدس الشرقية، وإذ تشدد على ضرورة إجياد وسـيلة عـن طريـق املفاوضـات حلـل وضـع                    

  القدس باعتبارها عاصمة للدولتني،

  ،)3(٢٠٠٤يوليه / متوز٩إىل فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة وإذ تشري   

 الـذي أكـدت فيـه، يف       ٢٠٠٤مـايو   / أيار ٦ املؤرخ   ٥٨/٢٩٢ قرارها   تعيد تأكيد وإذ    

، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، ١٩٦٧األرض الفلــسطينية احملتلــة منــذ عــام وضــع مجلــة أمــور، أن 

عـسكري، وأن للـشعب الفلـسطيين، وفقـا للقـانون الـدويل وقـرارات        الحـتالل   الا وضعزال  ي ال

  ه والسيادة على أرضه، تقرير مصري، احلق يف باملوضوعاألمم املتحدة ذات الصلة
_______________ 

 .٩٧٣رقم ال، ٧٥لد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(

 .Corr.1 و A/ES-10/273ظر ان )3(
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 ١٩٧٤ أكتــوبر/ تــشرين األول١٤املــؤرخ ) ٢٩ - د (٣٢١٠ إىل قراريهــا وإذ تــشري  

منظمـة التحريـر    دعيـت    نذيلـ  ال ١٩٧٤ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٢املؤرخ  ) ٢٩ - د (٣٢٣٧ و

ملشاركة يف مداوالت اجلمعية العامـة بـصفتها ممثـل الـشعب     إىل ا  مبوجب كل منهما  الفلسطينية

  سطيين ومنحت مركز مراقب،الفل

 ١٩٨٨ديــسمرب  / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٤٣/١٧٧إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا    

ــوطين     اعترفــت الــذي ــصادر عــن الــس ال ــة فلــسطني ال ــإعالن دول ــة أمــور، ب ــه، يف مجل  مبوجب

بـدال  ‘‘ فلـسطني ’’، وقـررت أن يـستعمل اسـم    ١٩٨٨نـوفمرب  / تشرين الثاين ١٥الفلسطيين يف   

، دون املساس مبركـز املراقـب     يف منظومة األمم املتحدة    ‘‘نظمة التحرير الفلسطينية  م’’ اسممن  

  ملنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها يف منظومة األمم املتحدة،

أن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت ا، وفقـا          وإذ تضع يف اعتبارها       

  ،)4(ومسؤوليات احلكومة املؤقتة لدولة فلسطنيلقرار للمجلس الوطين الفلسطيين، سلطات 

 مبوجبــه منحـت   الــذي١٩٩٨يوليـه  / متـوز ٧ املــؤرخ ٥٢/٢٥٠إىل قرارهـا  وإذ تـشري     

  حقوق وامتيازات إضافية لفلسطني بصفتها مراقبا،

 جامعة الدول العربيـة يف   اعتمدها جملس إىل مبادرة السالم العربية اليت       أيضا وإذ تشري   

  ،)5(٢٠٠٢مارس /آذار

، وفقا للقانون الدويل، باحلل املتمثل يف وجود دولـتني، دولـة     التزامها تعيد تأكيد وإذ    

 تعـيش جنبـا   متـصلة األراضـي  مقومـات البقـاء   تتوفر هلـا  سيادة ذات دميقراطية   مستقلةفلسطني  

  ،١٩٦٧  يف سالم وأمن على أساس حدود ما قبل عام إسرائيلإىل جنب مع

 بني حكومـة  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٩ االعتراف املتبادل املؤرخ    وإذ تضع يف اعتبارها     

  دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين،

  حــق مجيــع دول املنطقــة يف العــيش يف ســالم داخــل حــدود آمنــة معتــرف   وإذ تؤكــد  

  دوليا، ا

 إىل بنـاء مؤسـسات    الراميـة ٢٠٠٩ خبطـة الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية لعـام       وإذ تشيد   

ترحـب بالتقييمـات اإلجيابيـة الـصادرة عـن       إذ   و ،الدولة الفلـسطينية املـستقلة يف غـضون سـنتني         

البنك الدويل واألمـم املتحـدة وصـندوق النقـد الـدويل يف هـذا الـصدد بـشأن االسـتعداد ملركـز                 

_______________ 

 .املرفق ،A/43/928انظر  )4(

)5( A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 
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ــوارد  ــة ال ــاالدول ــسان    اســتنتاجات يف  بيا ــصال املخصــصة املؤرخــة ني ــة االت ــيس جلن ــل /رئ أبري

 أن الـسلطة الفلـسطينية      ومفادهـا الحقـا   اللجنـة   رئـيس   يت خلص إليها    ستنتاجات ال ال وا ٢٠١١

قطاعـات  اليف ما يتجـاوز احلـد املطلـوب    مهامها   لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء       

  ،مشلها البحثاليت رئيسية ال

دة للتربيـة والعلـم    بـأن فلـسطني تتمتـع بعـضوية كاملـة يف منظمـة األمـم املتحـ         وإذ تقر   

آسـيا واحملـيط اهلـادئ وأن     والثقافة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا وجمموعـة دول           

عــدم االحنيــاز بلــدان  يف جامعــة الــدول العربيــة وحركــة  أيــضا عــضو كامــل العــضويةفلــسطني

   والصني،٧٧ ومنظمة التعاون اإلسالمي وجمموعة الـ

ــر   ــضا وإذ تق ــأن أي ــة ب ــسط دول ــاعتراف  نيفل ــت ب ــم   ١٣٢ حظي ــة عــضوا يف األم  دول

  ،حىت اآلناملتحدة 

 ١١ بتقريـر جلنــة جملـس األمـن املعنيـة بقبــول األعـضاء اجلـدد املــؤرخ       وإذ حتـيط علمـا    

  ،)6(٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

 حتــلمــسؤولية دائمــة إزاء قــضية فلــسطني إىل أن  عليهــا  أن األمــم املتحــدة وإذ تؤكــد  

  مرض، على حنوا القضية جبميع جوانبه

   مبدأ عاملية العضوية يف األمم املتحدة،وإذ تعيد تأكيد  

دولتــه   حــق الــشعب الفلــسطيين يف تقريــر املــصري واالســتقالل يفتعيــد تأكيــد  - ١  

  ؛١٩٦٧فلسطني على األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 

م األمــ  املراقــب يفصــفةهلــا  أن متــنح فلــسطني مركــز دولــة غــري عــضو   تقــرر  - ٢  

ساس حبقوق منظمة التحرير الفلسطينية املكتسبة وامتيازاا ودورهـا يف األمـم            امل املتحدة، دون 

 واملمارســة  باملوضــوعذات الــصلة املتحــدة بــصفتها ممثــل الــشعب الفلــسطيين، وفقــا للقــرارات 

  ؛املعمول ا يف هذا الشأن

ــن   - ٣   ــلتعـــرب عـ ــن  يـــستجيبيف أن  األمـ ــه  لجملـــس األمـ ــذي قدمتـ لطلـــب الـ

  مــن أجــل احلــصول علــى عــضوية كاملــة يف     ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول ٢٣فلــسطني يف   دولــة

  ؛)7(املتحدة األمم

_______________ 

)6( S/2011/705. 

)7( A/66/371-S/2011/592األول، املرفق . 
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حقـوق الـشعب الفلـسطيين غـري القابلـة           إعمال على املسامهة يف     تؤكد عزمها   - ٤  

 عــام للتـصرف والتوصــل إىل تــسوية سـلمية يف الــشرق األوســط تنــهي االحـتالل الــذي بــدأ يف   

تتـوفر هلـا    سـيادة  مستقلة دميقراطية ذاتتني املتمثلة يف دولة فلسطني قق رؤية الدولحت و ١٩٦٧

أسـاس    علـى  يف سـالم وأمـن  إسرائيل  تعيش جنبا إىل جنب مع   متصلة األراضي مقومات البقاء   

  ؛١٩٦٧حدود ما قبل عام 

إىل اسـتئناف املفاوضـات وتـسريع وتريـا يف إطـار      تعرب عن احلاجـة املاسـة        - ٥  

  باملوضـوع   قـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة         علـى أسـاس   شرق األوسط،   عملية السالم يف ال   

ــ ــؤمتر  ةومرجعي ــة       م ــسالم العربي ــادرة ال ــسالم، ومب ــل ال ــدأ األرض مقاب ــا مب ــا فيه ــد، مب  )5(مدري

ين دائم للصراع اإلسرائيلي الفلـسطي     إلجياد حل  وخريطة الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية     

حتقيـق تـسوية سـلمية عادلـة دائمـة شـاملة بـني اجلـانبني         من أجل ، )8(وجود دولتنيأساس  على  

، أي قـضايا    الـيت مل حتـل بعـد      كافـة القـضايا األساسـية        تفـضي إىل حـل    الفلسطيين واإلسـرائيلي    

  الالجئني الفلسطينيني والقدس واملستوطنات واحلدود واألمن واملياه؛

الت املتخصصة ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة      مجيع الدول والوكا   حتث  - ٦  

على مواصلة دعم الشعب الفلسطيين ومـساعدته علـى نيـل حقـه يف تقريـر املـصري واالسـتقالل               

  ؛واحلرية يف أقرب وقت

لتنفيـذ هـذا القـرار وأن يقـدم          الالزمة إىل األمني العام أن يتخذ التدابري        تطلب  - ٧  

  . احملرز يف هذا الصدد يف غضون ثالثة أشهرإىل اجلمعية العامة تقريرا عن التقدم

  ٤٤اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩

  

_______________ 
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