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  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/68/L.12( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

اللجنـــــة املعنيـــــة مبمارســـــة الـــــشعب الفلـــــسطيين حلقوقـــــه غـــــري    - ٦٨/١٢
  للتصرف القابلة

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٤٧نـــوفمرب  / تـــشرين الثـــاين ٢٩ املـــؤرخ  )٢ - د (١٨١ إىل قراراـــا  إذ تـــشري  

 املـــؤرخ )٢٩ - د (٣٢٣٦ و ١٩٤٨ديـــسمرب / كـــانون األول١١ املـــؤرخ )٣ - د (١٩٤ و

 ١٠ املــؤرخني )٣٠ - د (٣٣٧٦ و )٣٠ - د (٣٣٧٥ و ١٩٧٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــؤرخ ٣١/٢٠ و ١٩٧٥ن ــاين ٢٤ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــع ١٩٧٦ن  ومجي

اراا الالحقة املتخذة يف هذا الـصدد، مبـا فيهـا القـرارات الـيت اختـذا يف دوراـا االسـتثنائية                      قر

  ،٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ املؤرخ ٦٧/٢٠الطارئة وقرارها 

  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦ املؤرخ ٥٨/٢٩٢ إىل قرارها وإذ تشري أيضا  

ــري    وقـــد نظـــرت   ــه غـ ــة الـــشعب الفلـــسطيين حلقوقـ ــة مبمارسـ ــة املعنيـ ــر اللجنـ  يف تقريـ

  ،)١(للتصرف القابلة

ــر    وإذ تـــشري   ــة التحريـ ــرائيل ومنظمـ ــة إسـ ــة دولـ ــادل بـــني حكومـ ــراف املتبـ  إىل االعتـ

قـات املعقـودة بـني اجلـانبني وضـرورة االمتثـال       الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين، وإىل االتفا 

  على حنو تام لتلك االتفاقات،

ــا وإذ تؤكــد   ــم     دعمه ــرارات األم ــى أســاس ق ــشرق األوســط عل ــسالم يف ال ــة ال  لعملي

ــل         ــدأ األرض مقاب ــك مب ــا يف ذل ــد، مب ــؤمتر مدري ــة م ــصدد ومرجعي ــذا ال املتحــدة املتخــذة يف ه

_______________ 

 ).A/68/35 (٣٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )١(
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دها جملـس جامعـة الـدول العربيـة يف دورتـه الرابعـة       السالم، ومبـادرة الـسالم العربيـة الـيت اعتمـ       

وخريطة الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية إلجياد حـل دائـم للـصراع اإلسـرائيلي       )٢( عشرة

 املـؤرخ  )٢٠٠٣ (١٥١٥الفلسطيين على أساس وجود دولتني وأيدها جملـس األمـن يف القـرار            

  ،)٣(٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٩

يوليــه / متــوز٢٩ باســتئناف مفاوضــات الــسالم اإلســرائيلية الفلــسطينية يف وإذ ترحــب  

 دف تسوية مجيع مسائل الوضع النـهائي األساسـية وإبـرام اتفـاق سـالم ـائي ضـمن            ٢٠١٣

لجهـود املبذولـة والـدعم    اإلطار الزمين املتفق عليه، وهو تسعة أشهر، وإذ تعـرب عـن التقـدير ل         

الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب واالحتــاد الروســي واألمــم   جانــب املقــدم مــن 

املتحـــدة، باعتبارهـــا أعـــضاء اموعـــة الرباعيـــة، وجامعـــة الـــدول العربيـــة والـــدول األخـــرى   

  كافة، املعنية

 ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف  وإذ تــشري  

، وإذ تـشري أيـضا     )٤(بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة           

خ  املــــــؤر١٠/١٧-دإط و ٢٠٠٤يوليــــــه / متــــــوز٢٠ املــــــؤرخ ١٠/١٥-دإطإىل قراريهــــــا 

  ،٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٥

 بطلـــب فلـــسطني االنـــضمام إىل عـــضوية األمـــم املتحـــدة املقـــدم يف وإذ حتـــيط علمـــا  

  ،)٥(٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٣

  قـررت   الـذي  ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٦٧/١٩ إىل قرارها    وإذ تشري   

منح فلسطني مركز دولة غري عضو هلا صفة املراقـب يف األمـم املتحـدة، وإذ          منها   اورأم مبوجبه

  ،)٦(حتيط علما بتقرير األمني العام املقدم على سبيل املتابعة

 أن األمــم املتحـدة عليهــا مــسؤولية دائمـة إزاء قــضية فلــسطني إىل أن   تعيـد تأكيــد وإذ   

  للشرعية الدولية،حتل القضية من مجيع جوانبها على حنو مرض وفقا 

 للجنـــة املعنيــــة مبمارســـة الـــشعب الفلـــسطيين حلقوقـــه تعـــرب عـــن تقـــديرها  - ١  

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

_______________ 

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

)٣( S/2003/529املرفق ،. 

 .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )٤(

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

)٦( A/67/738. 
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التوصــيات القيمــة الــواردة يف الفــصل ، مبــا يف ذلــك االســتنتاجات و)١(علمــا بتقريرهــا الــسنوي

  السابع منه؛

 إىل اللجنة أن تواصل بذل كل اجلهـود لكـي ينـال الـشعب الفلـسطيين            تطلب  - ٢  

 عمليـة الـسالم يف الـشرق       حقوقه غري القابلة للتصرف، مبـا فيهـا حقـه يف تقريـر املـصري، ودعـم                

ــل           ــا قب ــتنادا إىل حــدود م ــتني اس ــى وجــود دول ــائم عل ــدف التوصــل إىل احلــل الق  األوســط

ــهائي   ١٩٦٧ عــام ــع املــسائل املتعلقــة بالوضــع الن ــدعم  ، وإىل إجيــاد حــل عــادل جلمي ــة ال  وتعبئ

علـى  واملساعدة الدوليني للشعب الفلسطيين، وتأذن يف هذا الصدد للجنة بأن تدخل تعديالت             

برنــامج عملــها املعتمــد حــسب مــا قــد تــراه مناســبا وضــروريا، يف ضــوء التطــورات احلاصــلة،   

  تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والستني وما بعد ذلك؛ وأن

 إىل اللجنـة أن تواصـل إبقـاء احلالـة املتعلقـة بقـضية فلـسطني قيـد                   تطلب أيضا   - ٣  

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

  حسب االقتضاء؛

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

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

 يف أعماهلـــا بغيــة حـــشد التـــضامن الــدويل مـــع الـــشعب   منظمــات اتمـــع املــدين والربملـــانيني  

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

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

ــة ل   ــري القابل ــه غ ــسطيين حلقوق ــضية      الفل ــة ســلمية لق ــة دائم ــسوية عادل ــصرف والتوصــل إىل ت لت

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

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

  ؛)٣(ة الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية وخريط)٢(العربية

 يف هذا الصدد بإعادة تفعيل الفريق العامـل التـابع للجنـة الـذي تتمثـل                 ترحب  - ٥  

واليتــه يف تنــسيق اجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــات اتمــع املــدين الدوليــة واإلقليميــة فيمــا يتعلــق     

  فلسطني؛ بقضية

ــ  - ٦    إىل جلنــة التوفيــق التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة بفلــسطني، املنــشأة    بتطل

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

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

  لديها من معلومات ووثائق ذات صلة باملوضوع؛
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 مجيع احلكومات واملنظمات إىل التعـاون مـع اللجنـة يف أدائهـا ملهامهـا،                تدعو  - ٧  

مــشرية إىل دعوــا املتكــررة مجيــع الــدول والوكــاالت املتخصــصة ومؤســسات منظومــة األمــم  

 ومــساعدته علــى نيــل حقــه يف تقريــر املــصري يف  املتحــدة إىل مواصــلة دعــم الــشعب الفلــسطيين

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

ــم       تطلــب  - ٨   ــات األم ــع هيئ ــى مجي ــة عل ــر اللجن ــم تقري ــام أن يعم ــني الع  إىل األم

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

ــن تقــرر  - ٩   ــة ســنة ٢٠١٤ ســنة أن تعل ــسطيين،    دولي ــشعب الفل ــضامن مــع ال للت

ــيت ســتقام خــالل      ــشطة ال ــنظم األن ــة أن ت ــب إىل اللجن ــسنةوتطل ــات   ال ــع احلكوم ــاون م ، بالتع

 ومؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة ومنظمـــات اتمـــع        

  ؛ املعنية املدين

 يواصـل تـوفري كـل مـا يلـزم اللجنـة مـن تـسهيالت              إىل األمني العام أن    تطلب  - ١٠  

  .ألداء مهامها

  ٥٨اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

  


