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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/424() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

ــشعب        - ٦٧/١٢١ ــسان للـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــيت متـ ــرائيلية الـ ــات اإلسـ املمارسـ
  الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

  
  ، العامةإن اجلمعية  

  ،)1( إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ تشري 

 والعهـد الـدويل   )2(إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية  وإذ تشري أيضا   

، وإذ تؤكـد أن  )3( واتفاقيـة حقـوق الطفـل   )2(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  

 الـصكوك املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان جيـب أن حتتـرم يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا             هذه

  القدس الشرقية،

ــد    ــد تأكي  املــؤرخ ٦٦/٧٩ قراراــا املتخــذة يف هــذا الــصدد، مبــا فيهــا القــرار    وإذ تعي

 والقــــرارات الــــيت اختــــذا فـــــــي دورــــا االســــتثنائية      ٢٠١١ديــــسمرب /كانـــــون األول ٩

  العاشرة، الطارئة

  إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان املتخذة يف هذا الصدد،وإذ تشري   

ــضا     ــشري أيـ ــد    وإذ تـ ــصدد، وإذ تؤكـ ــذا الـ ــذة يف هـ ــن املتخـ ــس األمـ ــرارات جملـ إىل قـ

  تنفيذها، ضرورة

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )1(

  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )2(

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(
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 يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت         وقد نظرت   

 ويف )4(الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي احملتلـة       متس حقوق اإلنسان للشعب     

  ،)5(تقرير األمني العام

 بتقريري املقرر اخلاص لس حقـوق اإلنـسان الـصادرين مـؤخرا عـن               وإذ حتيط علما    

 وبالتقـارير األخـرى الـيت       )6(١٩٦٧حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام          

   حقوق اإلنسان يف هذا الشأن،أصدرها مؤخرا جملس

تعزيز حقوق اإلنـسان وكفالـة احتـرام القـانون     عن  مسؤولية اتمع الدويل   وإذ تدرك   

ــا  الــــدويل، ــذا الــــصدد إىل قرارهــ ــؤرخ ) ٢٥ -د ( ٢٦٢٥ وإذ تــــشري يف هــ ــشرين ٢٤املــ  تــ

  ،١٩٧٠أكتوبر /األول

، )7(٢٠٠٤يوليـه  /وز متـ ٩إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدوليـة يف     وإذ تشري   

ــة دإط    ــة العام ــراري اجلمعي ــضا إىل ق ــشري أي ــؤرخ ١٠/١٥ - وإذ ت ــه / متــوز٢٠ امل  ٢٠٠٤يولي

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ١٠/١٧ - دإط و

 الـرد الـصادر عـن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن تـشييد اجلـدار                   وإذ تالحظ بوجه خاص     

تالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك  الــذي تبنيــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالح 

  داخل القدس الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به يتعارضان مع القانون الدويل،

   مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،تعيد تأكيدوإذ   

 اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب  انطبــاق  تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ   

فيها القـدس الـشرقية،     األرض الفلسطينية احملتلة، مباعلى )8(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرخة

  ،١٩٦٧ األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام وعلى

 مبوجـب  )8( التـزام الـدول األطـراف يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة             تأكيـد   كـذلك  تعيدوإذ    

ــواد  ــق  ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦امل ــا يتعل ــة و  فيم ــات جزائي ــرض عقوب ــهاكات اجلــسيمة  ب بف االنت

  ومسؤوليات األطراف املتعاقدة السامية،

_______________ 

)4( A/67/550.  

)5( A/67/372.  

)6( A/HRC/20/32 ؛ انظر أيضاA/67/379.  

  .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )7(

  .٩٧٣رقم ، ال٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )8(
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 أن من حق مجيـع الـدول وواجبـها أن تتخـذ إجـراءات طبقـا للقـانون                   وإذ تعيد تأكيد    

ملـدنيني،  الدويل والقانون اإلنساين الدويل ملقاومة أعمال العنف الفتاكـة املوجهـة ضـد سـكاا ا          

  من أجل محاية أرواح مواطنيها،

 جـرى الفلـسطينية الـيت       لالتفاقات اإلسرائيلية  على حنو تام   ضرورة االمتثال    تؤكدوإذ    

فيهــا تفامهــات شــرم الــشيخ، التوصــل إليهــا يف ســياق عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط، مبــا  

  اإلسـرائيلي للـصراع دائـم   حـل  إلجيـاد  الـيت وضـعتها اموعـة الرباعيـة     الطريـق  خريطـة وتنفيـذ  

  ،)9( وجود دولتني أساسالفلسطيين على

تنفيذ اتفاق التنقل والعبور واملبادئ املتفق عليهـا بـشأن معـرب             ضرورة وإذ تؤكد أيضا    

 علـى حنـو تـام إلتاحـة حريـة التنقـل للـسكان        ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٥رفح املؤرخني   

  منه، خول إليه واخلروجاملدنيني الفلسطينيني داخل قطاع غزة والد

ــاالحتالل، يف    القلــق شــديد وإذ تعــرب عــن   إزاء إمعــان إســرائيل، الــسلطة القائمــة ب

االنتـهاكات النامجـة   يف ذلـك     ، مبـا  شكل منـهجي  انتهاك حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين بـ         

ــدنيني         ــاة وإصــابة امل ــؤدي إىل وف ــيت ت ــسكرية ال ــات الع ــوة والعملي ــرط للق عــن االســتخدام املف

ــة وســلمية،        الف ــشاركون يف مظــاهرات غــري عنيف ــساء وامل ــال والن ــيهم األطف ــن ف ــسطينيني، مب ل

املنـاطق  وإغـالق  العقاب اجلمـاعي  وسجن الفلسطينيني واحتجازهم بصورة تعسفية واستخدام      

 األرض الفلـسطينية احملتلـة   يفدار اجلـ  وتـشييد ومصادرة األراضي وإقامة املستوطنات وتوسيعها  

األعمـال   ومجيـع     واهلياكـل األساسـية     وتـدمري املمتلكـات    ١٩٤٩نة لعام   خروجا على خط اهلد   

القانوين لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس    تغيري الوضعاألخرى اليت تقوم ا من أجل     

  الدميغرايف،وتكوينها الشرقية، وطابعها اجلغرايف 

االجتماعيـــة  إزاء األوضـــاع اإلنـــسانية وبوجـــه خـــاص وإذ يـــساورها شـــديد القلـــق  

واالقتصادية واألمنية اخلطرية يف قطاع غزة، مبا يف ذلـك األوضـاع النامجـة عـن إغـالق املنـاطق        

لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط االقتصادي وعلـى التنقـل، ممـا يـشكل حـصارا          

ة بـني   لعمليات العـسكرية الـيت جـرت يف الفتـر         العواقب السلبية اليت ال تزال قائمة ل      فعليا، وعن   

ــانون األول ــسمرب /ك ــاين ٢٠٠٨دي ــانون الث ــاير / وك  وأحــدثت خــسائر جــسيمة يف   ٢٠٠٩ين

األرواح وإصابات فادحة، وخباصة بني املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم األطفال والنساء، وعـن            

أوجه الدمار واألضرار الواسعة النطـاق الـيت حلقـت مبنـازل الفلـسطينيني وممتلكـام وهياكلـهم            

 احليويــة ومؤســسام العامــة، مبــا يف ذلــك املستــشفيات واملــدارس ومرافــق األمــم         األساســية

  املتحدة، وعن تشريد املدنيني يف الداخل، وإزاء إطالق الصواريخ إىل داخل إسرائيل،

_______________ 

)9( S/2003/529املرفق ،.  
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 ١٨٦٠ضرورة أن تنفـذ مجيـع األطـراف علـى حنـو تـام قـرار جملـس األمـن               وإذ تؤكد     

 املـؤرخ   ١٠/١٨ -  وقـرار اجلمعيـة العامـة دإط       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨املؤرخ  ) ٢٠٠٩(

  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦

إزاء التقارير املتعلقة باالنتهاكات اخلطرية حلقـوق اإلنـسان   وإذ يساورها شديد القلق     

واخلروق اجلسيمة للقانون اإلنـساين الـدويل املرتكبـة أثنـاء العمليـات العـسكرية الـيت وقعـت يف          

، مبـا يف  ٢٠٠٩ينـاير  / وكـانون الثـاين  ٢٠٠٨ديـسمرب  / بـني كـانون األول   قطاع غـزة يف الفتـرة     

 ويف  )10(ذلك االستنتاجات الواردة يف املوجز الـذي أعـده األمـني العـام لتقريـر جملـس التحقيـق                  

، وإذ تكـرر تأكيـد ضـرورة     )11(تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقـائق بـشأن الـرتاع يف غـزة             

و جـاد التوصـيات املوجهـة إليهـا مـن أجـل ضـمان اخلـضوع         أن تتـابع مجيـع األطـراف علـى حنـ     

  للمساءلة وحتقيق العدالة،

إزاء مــا ســينجم عــن هــذا الــدمار الواســع النطــاق وعــن   وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق    

استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمة بـاالحتالل، لعمليـة إعـادة اإلعمـار مـن تـأثري ضـار يف                     

ــة واالقتــصادية   األمــدين القــصري والطويــل يف   ــة حقــوق اإلنــسان ويف األوضــاع االجتماعي حال

  الفلسطينيني، واإلنسانية للسكان املدنيني

ــق     ــالغ القل ــضا وإذ تعــرب عــن ب ــة يف  إزاء  أي ــاطق  سياســة إســرائيل املتمثل إغــالق املن

صارمة وإقامة نقاط تفتيش حتـول العديـد منـها إىل هياكـل أشـبه مـا تكـون مبعـابر               وفرض قيود   

ــراخيص، ممــا يعرقــل    ائمــةحدوديــة د ــق نظــام ملــنح الت ــة تنقــل   وتطبي  وحركــة األشــخاصحري

 أحنـاء  مجيع يف ة،اإلنسانيالبضائع الالزمة لتلبية االحتياجات      و ة الطبي فيها املنتجات  ا، مب البضائع

 ويقوض وحـدة األرض، ممـا يـشكل بالتـايل         فيها القدس الشرقية،     األرض الفلسطينية احملتلة، مبا   

ويف االقتـصادية  و االجتماعيـة  تـه  حالوق اإلنسان للشعب الفلسطيين ويؤثر سـلبا يف      انتهاكا حلق 

  إنـسانية  اجلهود الرامية إىل إنعاش االقتصاد الفلسطيين وتنميته، األمر الـذي ال يـزال ميثـل حالـة                

يف قطـاع غـزة، وإذ حتـيط علمـا يف الوقـت ذاتـه بـآخر املـستجدات املتعلقـة حبالـة سـبل                        حرجة

  الوصول إليه،

ــالإزاء اســتمرار  القلــقشــديد وإذ تعــرب عــن     ــسطينينياعتق ــيهم   ، آالف الفل مبــن ف

 يف ظـروف قاسـية   يف الـسجون أو مراكـز االحتجـاز اإلسـرائيلية    الكـثري مـن األطفـال والنـساء،     

تــضر بــسالمتهم تــشمل، يف مجلــة أمــور، العــيش يف ظــروف غــري صــحية واحلــبس االنفــرادي     

اري لفتــرات مطولــة دون توجيــه مــة ودون حماكمــة وفــق  وكثــرة اللجــوء إىل االحتجــاز اإلد

_______________ 

)10( A/63/855-S/2009/250.  

)11( A/HRC/12/48. 
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األصــول القانونيــة وعــدم تــوفر الرعايــة الطبيــة املناســبة ومنــع الزيــارات األســرية واحلرمــان مــن 

  سـجني إزاء سوء معاملـة أي أيضا القلق شديد ، وإذ تعرب عن   احملاكمة وفق األصول القانونية   

  من السجناء الفلسطينيني ومضايقته وإزاء مجيع التقارير اليت تفيد مبمارسة التعذيب،

 الـسجناء الفلـسطينيني عـن الطعـام     إضراب العديد مـن إزاء  بالغ القلقوإذ تعرب عن     

ــؤخرا احتجاجــا علــى   ــن قبــل   ســجنهم واحتجــازهم يف ظــروف قاســية   م  الــسلطة القائمــة  م

 ٢٠١٢مـايو  /أيـار  باالتفاق الذي مت التوصل إليـه يف   ت ذاته وإذ حتيط علما يف الوق    باالحتالل،  

  ،وعلى الفوركامل تنفيذه بالتدعو إىل إذ  و،ظروف االحتجاز يف السجون اإلسرائيليةبشأن 

 بـشأن العواقـب الـيت حيتمـل أن تترتـب علـى إصـدار إســرائيل،        وإذ تعـرب عـن القلـق     

جـاز املـدنيني الفلـسطينيني يف األراضـي      السلطة القائمة باالحتالل، أوامـر عـسكرية تتعلـق باحت         

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلـهم، وإذ تـشري يف هـذا الـصدد إىل       

  أن القانون اإلنساين الدويل حيظر ترحيل املدنيني من األراضي احملتلة،

يف إـاء  إلسـهام  لوجـود دويل لرصـد احلالـة و   أن يكـون هنـاك       بـضرورة  واقتناعا منها   

تنفيـذ االتفاقـات   علـى  مـساعدة الطـرفني   وملـدنيني الفلـسطينيني   للسكان ا ماية  احلتوفري  والعنف  

إىل املسامهة اإلجيابية للوجود الـدويل املؤقـت   الصدد تشري يف هذا إذ  التوصل إليها، و جرىاليت  

  اخلليل، يف

تقدم امللمـوس الـذي     باجلهود اليت تواصل السلطة الفلسطينية بذهلا وبال       حتيط علما وإذ    

أحرزته يف القطـاع األمـين، وإذ يـب بـالطرفني مواصـلة التعـاون ملـا فيـه مـصلحة الفلـسطينيني              

تعـرب عـن    واإلسرائيليني علـى حـد سـواء، وخباصـة عـن طريـق تعزيـز األمـن وبنـاء الثقـة، وإذ                  

  أملها يف أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل مجيع املراكز السكانية الرئيسية،

 على حق مجيع الشعوب يف املنطقة يف التمتـع حبقـوق اإلنـسان علـى النحـو         تشدد وإذ  

  املكرس يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،

ــسلطة     تأكيــدرركــت  - ١   ــيت اختــذا إســرائيل، ال ــدابري واإلجــراءات ال ــع الت  أن مجي

انتـهاكا لألحكـام   الـشرقية،  القائمة بـاالحتالل، يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس         

 ١٢ املؤرخـة ة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب     لقـ مـن اتفاقيـة جنيـف املتع   باملوضـوع  ذات الـصلة  

تـدابري  ، املتخـذة يف هـذا الـصدد   قرارات جملس األمن ومبا يتعارض مع     )8(١٩٤٩أغسطس  /آب

  ؛ليس هلا أي شرعيةغري قانونية ووإجراءات 

الكف عـن مجيـع املمارسـات       بـ  إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،         تطالب  - ٢  

، مبا يف ذلـك قتـل وإصـابة املـدنيني           واإلجراءات اليت تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين      

واحتجاز املدنيني وسجنهم بشكل تعـسفي وتـدمري ممتلكـات املـدنيني ومـصادرا، وبـاالحترام             
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ان والتقيــد بالتزاماــا القانونيــة يف هــذا الــصدد، وفقــا ألمــور منــها  التــام لقــانون حقــوق اإلنــس

  ؛قرارات األمم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد

 علـى حنـو تـام    إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، باالمتثـال       أيـضا تطالـب   - ٣  

ــام    ــة لع ــف الرابع ــة جني ــدابري واإلجــراءا جب العمــل وبوقــف )٨(١٩٤٩ألحكــام اتفاقي ــع الت ت مي

  انتهاكا لالتفاقية وخرقا هلا على الفور؛املتخذة 

كامـل مـع جملـس حقـوق        علـى حنـو      التعـاون    أن تـستأنف  إسـرائيل   إىل   تطلب  - ٤  

   حلقوق اإلنسان؛ومفوضية األمم املتحدةاإلنسان 

مجيـــع أنـــشطتها   إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــاالحتالل، بوقـــف    تطالـــب   - ٥  

دابري أخـرى ترمـي إىل تغـيري طـابع األرض الفلـسطينية احملتلـة             االستيطانية وتشييد اجلدار وأية تـ     

ووضعها وتكوينها الدميغرايف، مبا يف ذلك داخل القـدس الـشرقية وحوهلـا، ملـا لـذلك، يف مجلـة               

أمور، من أثر خطري ومضر يف حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين ويف احتمـاالت التوصـل إىل                

  ؛سلمية تسوية

 الفلـسطينيني  واحملتجـزين السجناء بصورة عاجلة حملنة  تمامإىل إيالء االه   تدعو  - ٦  

ــانبني إىل   ــدعو اجلـ ــرائيلية، وتـ ــسجون اإلسـ ــذليف الـ ــود إل  بـ ــراح  اجلهـ ــالق سـ ــدطـ ــن مزيـ  مـ

  ؛واحملتجزين السجناء

 مجيــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك مجيــع أعمــال اإلرهــاب واالســتفزاز  تــدين  - ٧  

اإلسرائيلية للقوة املفرطـة ضـد املـدنيني    الحتالل اوالتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات  

ــيت أدت  الفلــسطينيني، ــوع خــسائر   وخباصــة يف قطــاع غــزة، ال وإىل  يف األرواح فادحــة إىل وق

حدوث إصابات بأعداد هائلة، مبا يف ذلـك بـني األطفـال، وأحلقـت الـضرر والـدمار الـشاملني                     

سات العامـة، مبـا يف ذلـك املستـشفيات     بالبيوت واملمتلكات واهلياكل األساسية احليوية واملؤسـ   

  ؛واملدارس ومرافق األمم املتحدة واألراضي الزراعية، وإىل التشريد الداخلي للمدنيني

إزاء إطالق الصواريخ علـى املنـاطق املدنيـة اإلسـرائيلية           تعرب عن بالغ القلق       - ٨  

  مما أدى إىل وقوع خسائر يف األرواح وحدوث إصابات؛

  على حنو تام؛) ٢٠٠٩ (١٨٦٠بتنفيذ قرار جملس األمن  تكرر مطالبتها  - ٩  

ــب   - ١٠   ــة      تطال ــا القانوني ــد بالتزاما ــاالحتالل، بالتقي ــة ب ــسلطة القائم إســرائيل، ال

ــيت أ     ــوى ال ــدويل، حــسبما ورد يف الفت ــانون ال ــة يف    مبوجــب الق ــدل الدولي ــة الع صــدرا حمكم

ــوز ٩ ــه /مت ــوب يف   و)7(٢٠٠٤يولي ــى النحــو املطل ــة العامــة دإط  عل ــراري اجلمعي   ١٠/١٥ -  ق

ــؤرخ ١٠/١٣ - و دإط ــشرين األول٢١ امل ــوبر / ت ــشييد    ٢٠٠٣أكت ــن ت ــورا ع ــالتوقف ف ، وب

اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وتفكيك البنـاء               



A/RES/67/121 

7 

ريعية والتنظيميـة املتـصلة بـه أو إبطاهلـا والتعـويض       القائم هناك حاال وإلغاء مجيـع القـوانني التـش         

عن مجيع األضـرار الناجتـة عـن تـشييد اجلـدار الـذي يـؤثر علـى حنـو خطـري يف حقـوق اإلنـسان              

  للشعب الفلسطيين وأحواله املعيشية االجتماعية واالقتصادية؛

كامـــل األرض اإلقليميـــة ل الوحـــدةضـــرورة احملافظـــة علـــى    تكـــرر تأكيـــد   - ١١  

البـضائع داخـل    حركـة    األشخاص و  تنقلوضمان حرية   وتالصقها وسالمتها   نية احملتلة   الفلسطي

ــدخول إىل  إىل القــدس الــشرقيةالــدخول يف ذلــك  األرض الفلــسطينية، مبــا  واخلــروج منــها وال

 والتنقـل بــني الـضفة الغربيـة وقطــاع غـزة واخلـروج مــن قطـاع غــزة        واخلــروج منـه قطـاع غـزة  

  ؛والدخول إليه

 الكـف عـن إغـالق املنـاطق         ، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،       إسـرائيل  إىلتطلب    - ١٢  

لفترات طويلة وفرض القيود علـى النـشاط االقتـصادي وعلـى التنقـل، مبـا يف ذلـك القيـود الـيت              

تــصل إىل حــد فــرض حــصار علــى قطــاع غــزة، والقيــام يف هــذا الــصدد بتنفيــذ اتفــاق التنقــل     

 علـى  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥رفح املؤرخني   والعبور واملبادئ املتفق عليها بشأن معرب       

حنو تام مبا يسمح بتنقل األشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيـل بعمليـة               

  إعادة إعمار قطاع غـزة اليت طال انتظارها؛

ــشعب       حتــث   - ١٣   ــة إىل ال ــساعدة الطارئ ــدمي امل ــى مواصــلة تق ــضاء عل ــدول األع ال

خفيـــف مـــن حـــدة األزمـــة املاليـــة واحلالـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية الفلــسطيين مـــن أجـــل الت 

  واإلنسانية األليمة، وخباصة يف قطاع غزة؛

 على ضرورة احملافظة علـى املؤسـسات واهلياكـل األساسـية الفلـسطينية              تشدد  - ١٤  

وتطويرها من أجل توفري اخلدمات العامة احليوية للسكان املدنيني الفلسطينيني وتعزيـز حقـوق              

  إلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ا

ستني الـ الثامنـة و   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا             تطلب  - ١٥  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


