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 2018تشرين الثاني/نوفمبر  30قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/73/L.31/Add.1و  A/73/L.31)دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ]  
 
 

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف - 73/18 
 

 ،العامة الجمعية إن 
 (3-)د 194 و 1947 نوفمرب/الثاين تشـــــــــــر ن 29 املؤرخ (2-)د 181 قراراهتا إىل تشيييييييييير إذ 

 1974 نوفمرب/الثاين تشـــــــــــر ن 22 املؤرخ (29-)د 3236 و 1948 د ســـــــــــمرب/األول كانون  11 املؤرخ
 املؤرخ 31/20 و 1975 نوفمرب/الثاين تشـــــــــــــــر ن 10 املؤرخني (30-)د 3376 و (30-)د 3375 و

 يف اختذهتا اليت القرارات فيها مبا، الصـــــــــــــ ة ذات الالحقة قراراهتا ومجيع 1976 نوفمرب/الثاين تشـــــــــــــر ن 24
 ،2017 نوفمرب/الثاين تشر ن 30 املؤرخ 72/13 وقرارها الطارئة االستثنائية دوراهتا

 ،2004 ما و/أ ار 6 املؤرخ 58/292 قرارها إىل أيضا تشير وإذ 
 ،(1)فل تصر  القاب ة غري حلقوقــه الف سطيين الشعب مبمارسـة املعنيـة ال جنة تقر ــر فـي نظرت وقد 
 ممث ة، الف ســـــــطينية التحر ر ومنظمة إســـــــرائي  دولة حكومة بني املتبادل االعرتاف إىل تشيييييير وإذ 

 ،االتفاقات لت ك تام حنو ع ى االمتثال وضرورة اجلانبني بني املعقودة االتفاقات وإىل، الف سطيين الشعب
 ع ى الف ســـــطيين اإلســـــرائي ي ل صـــــرا  وســـــ مية ودائمة وعادلة شـــــام ة تســـــو ةل دعمها تؤكد وإذ 

، الســالم مقاب  األرض مبدأ ذلك يف مبا، مدر د مؤمتر ومرجعية ،الصــ ة ذات املتحدة األمم قرارات أســا 
 الطر ق وخر طة (2)عشــــــرة الرابعة دورته يف العربية الدول جامعة جم س اعتمدها اليت العربية الســــــالم ومبادرة

_________________ 

 .(A/73/35) 35السبعون، امل حق رقم و  الثالثةالوثائق الرمسية ل جمعية العامة، الدورة  (1) 

 (2) A/56/1026-S/2002/932، 14/221 القرار الثاين، املرفق.  

https://undocs.org/ar/A/73/L.31
https://undocs.org/ar/A/73/L.31/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/31/20
https://undocs.org/ar/A/RES/31/20
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/58/292
https://undocs.org/ar/A/RES/58/292
https://undocs.org/ar/A/73/35
https://undocs.org/ar/A/56/1026-S/2002/932
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
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 (3)دولتني وجود أســا  ع ى الف ســطيين اإلســرائي ي ل صــرا  دائم ح  إلجياد الرباعية اجملموعة وضــعتها اليت
 ،2003 نوفمرب/الثاين تشر ن 19 املؤرخ (2003) 1515 القرار يف األمن جم س وأ دها

 (2016) 2334 القرار ذلك يف مبا، باملوضـــو  الصـــ ة ذات األمن جم س قرارات إىل تشييير وإذ 
 مجيع دعوة منها أمور مج ة ع ى الصــــــــــدد هذا يف تشــــــــــدد إذو ، 2016 د ســــــــــمرب/األول كانون  23 املؤرخ

 مفاوضــات بدء إىل الرامية اجلماعية اجلهود بذل، واألمن الســـالم تعز ز ســـبي  يف، تواصـــ  أن إىل األطراف
 اإلطار ضــــمن األوســــ  الشــــر  يف الســــالم عم ية يف النهائي الوضــــع مســــائ  مجيع بشــــ ن مصــــداقية ذات

  ؛2010 سبتمرب/أ  ول 21 املؤرخ بياهنا يف الرباعية اجملموعة حددته الذي الزمين
بشــــــــــــــــــ ن  2004متوز/ وليه  9الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف  إىلأيضا وإذ تشير  

ـــــــى ق كذلكتشري   ، وإذ(4)القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الف سطينية احملت ة اآلثار ــــــــ ـــــــا إلـ ــــــــ رار هـ
 ،2006 كانون األول/د سمرب  15املؤرخ  10/17-و دإط 2004متــوز/ وليــه  20املـــؤرخ  10/15-دإط

ــــإل االنضمام ف سطني بط ب علما تحيط وإذ  ــــعضو  ىـ ـــــ ــــاملتح األمم ةـ ـــــ  /أ  ول 23 يف املقدم دةـ
 ، (5)2011 سبتمرب
 مج ة يف، فيه قررت الذي 2012 نوفمرب/الثاين تشــر ن 29 املؤرخ 67/19 قرارها إىل تشيير وإذ 

 بتقر ر ع ما حتي  وإذ، املتحدة األمم يف املراقب صـــــــفة هلا عضـــــــو غري دولة مركز ف ســـــــطني متنح أن، أمور
 ،(6)العام األمني من املقدم املتابعة

 االتفاقيات وإىل اإلنســـــــــــــــان حلقو  معاهدات عدة إىل ف ســـــــــــــــطني بانضـــــــــــــــمام علما تحيط وإذ 
 ،أخرى دولية معاهدات وإىل اإلنساين بالقانون املتع قة األساسية
 عاما 70 من وأكثر اإلســــرائي ي االحتالل بدا ة منذ عاما 51 مرور شيييديد بأسييي  تالحظ وإذ 

 م مو  تقــدم إحراز دون والنكبــة 1947 نوفمرب/الثــاين تشـــــــــــــــر ن 29 يف (2-)د 181 القرار اختــاذ منــذ
 ع ى الســـــ بية االجتاهات لتغيري جهود بذل إىل امل حة احلاجة ع ى تشـــــدد وإذ، ســـــ مي ح  إجياد صـــــو 

  نهي سالم اتفا  حتقيق إىل ترمي جمد ة مفاوضات يف قدما   ل مضي سياسي أفق فتح وإعادة الواقع أرض
 دون، األســــاســــية النهائي الوضــــع قضــــا ا مجيع ح  وإىل 1967 عام بدأ الذي اإلســــرائي ي االحتالل متاما

 وشــــــــام  ودائم وعادل ســــــــ مي ح  إجياد إىل  فضــــــــي حنو ع ى، املفاوضــــــــات بت ك واإلســــــــرا ، اســــــــتثناء
 ،ف سطني لقضية

 حت  أن إىل ف ســــــطني قضــــــية إزاء دائمة مســــــؤولية تتحم  املتحدة األمم أن جديد من تؤكد وإذ 
 ،الدولية ل شرعية وفقا مرض حنو ع ى جوانبها جبميع القضية

ــــــــــــــــــــة ل جنة تقديرها عن تعرب - 1   القاب ة غري حلقوقه الف ســــــطيين الشــــــعب مبمارســــــة املعنيـ
 بتقر رها ع ما وحتي ، العامة اجلمعية إليها أســـــــــــــــندهتا اليت املهام أداء يف جهود من تبذله ملا ل تصـــــــــــــــرف

، ذلك يف مبا، منه الســــــابع الفصــــــ  يف الواردة القّيمة والتوصــــــيات االســــــتنتاجات ذلك يف مبا، (1)الســــــنوي
_________________ 

 (3) S/2003/529، املرفق. 

 .A/ES-10/273/Corr.1 و A/ES-10/273 انظر (4) 
 (5) A/66/371-S/2011/592، األول. املرفق 
 (6) A/67/738. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/S/2003/529
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1.
https://undocs.org/ar/A/66/371-S/2011/592
https://undocs.org/ar/A/67/738.
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 وطرح، ف ســـطني لقضـــية ســـ مية تســـو ة إجياد إىل الرامية الدولية اجلهود مضـــاعفة إىل تدعو اليت التوصـــيات
 من قدر أكرب إعمال تكف  اليت اجلهود وبذل ،الســــــــــــالم جهود إحياء بغية األطراف متعدد موســــــــــــع إطار

 ة؛الص  ذات املتحدة األمم قراراتل وفقا ل سالم طو   زمن منذ املستقرة املعا ري وتنفيذ املساءلة
 حقوقه الف ســـــــطيين الشـــــــعب  نال لكي اجلهود ك   بذل تواصـــــــ  أن ال جنة إىل تطلب - 2 

 االحتالل إهناء إىل ت خري دون التوصـــــــــــــــ  ودعم، املصـــــــــــــــري تقر ر يف حقه فيها مبا، ل تصـــــــــــــــرف القاب ة غري
 قبــ  مــا حــدود إىل اســـــــــــــــتنــادا دولتني وجود ع ى القــائم واحلــ  1967 عــام يف بــدأ الــذي اإلســـــــــــــــرائي ي

 الدوليني واملســـــاعدة الدعم وتعبئة، النهائي بالوضـــــع املتع قة املســـــائ  جلميع عادل ح  وإجياد 1967 عام
 حسب املعتمد عم ها برنامج ع ى تعد الت تدخ  ب ن ل جنة الصدد هذا يف وت ذن، الف سطيين ل شعب

 يف العامة اجلمعية إىل ذلك عن تقر را تقدم وأن، احلاصـــ ة التطورات ضـــوء يف، وضـــرور ا مناســـبا تراه قد ما
 ذلك؛ بعد وما والسبعني الرابعة دورهتا

، االستعراض قيد ف سطني بقضية املتع قة احلالة إبقاء تواص  أن ال جنة إىل أيضا تطلب - 3 
 االقتضاء؛ حسب، ومقرتحات تقار ر العام األمني أو األمن جم س أو العامة اجلمعية إىل تقدم وأن

 الف ســــــــــطينية املدين اجملتمع منظمات مع التعاون تواصــــــــــ  أن ال جنة إىل كذلك  تطلب - 4 
 املــدين اجملتمع منظمــات من مز ــد إشـــــــــــــــرا  تواصــــــــــــــــ  وأن، ودعمهــا املــدين اجملتمع منظمــات من وغريهــا

 أثناء وخباصــة، له الدويل والدعم الف ســطيين الشــعب مع الدويل التضــامن حشــد بغية أعماهلا يف والربملانيني
 اهلدف حتقيق إىل سعيا، املالية واألزمة اإلنسانية واملعاناة السياسي االستقرار انعدام من العصيبة الفرتة هذه

 عادلة تســــو ة إىل والتوصــــ  ل تصــــرف القاب ة غري حلقوقه الف ســــطيين الشــــعب ني  تعز ز يف املتمث  الشــــام 
 املتحدة األمم قرارات أســـــا  ع ى، اإلســـــرائي ي العريب الصـــــرا  جوهر، ف ســـــطني لقضـــــية وســـــ مية ودائمة

 (2)العربية الســــــــــالم ومبادرة، الســــــــــالم مقاب  األرض مبدأ ذلك يف مبا، مدر د مؤمتر ومرجعية الصــــــــــ ة ذات
 ؛(3)الرباعية اجملموعة وضعتها اليت الطر ق وخر طة

 منها بســــــــب  لوال تها تنفيذا أنشــــــــطة من به تقومو  جهود من تبذله ملا ال جنة ع ى تثني - 5 
 واملنظمات، الصــــــــ ة ذات املتحدة األمم منظومة ومؤســــــــســــــــات ،احلكومات مع التعاونية املبادرات وضــــــــع

 املدين؛ اجملتمع ومنظمات، الدولية احلكومية
 تبذهلا اليت هوداجل لتنســـــــيق مســـــــا  من به  قوم ملا ل جنة التابع العام  الفر ق ع ى ثنيت - 6 
 ف سطني؛ قضية بش ن واإلق يمية الدولية املدين اجملتمع منظمات
 قرار مبوجب املنشــــ ة، بف ســــطني واخلاصــــة املتحدة لألمم التابعة التوفيق جلنة إىل تطلب - 7 

 تواصـــــــــــ  أن ف ســـــــــــطني بقضـــــــــــية املعنية األخرى املتحدة األمم هيئات وإىل، (3-)د 194 العامة اجلمعية
 ووثــائق مع ومــات من لــد هــا  توافر مــا، ط بهــا ع ى بنــاء، هلــا تتيح وأن ال جنــة مع تــامــة بصـــــــــــــــورة التعــاون

 باملوضو ؛ ص ة ذات
، مهامها أداء يف ومســـــــاعدهتا ال جنة مع التعاون إىل واملنظمات احلكومات مجيع تدعو - 8 

 املتحدة األمم منظومة ومؤســـــــــــســـــــــــات املتخصـــــــــــصـــــــــــة والوكاالت الدول مجيع املتكررة دعوهتا إىل مشـــــــــــرية
 ذلك يف مبا، وقت أقر  يف املصري تقر ر يف حقه ني  ع ى ومساعدته الف سطيين الشعب دعم مواص ة إىل

 ف سطني؛، املستق ة دولته له تكون أن يف احلق
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 اجلمعية إىل تقار ر تقدمي  واصـــــــــــــــ  أن والتنمية ل تجارة املتحدة األمم مؤمتر إىل طلبت - 9 
ـــــــــــــــــــ ن العامة ، اإلســـــرائي ي االحتالل بســـــبب الف ســـــطيين الشـــــعب  تكبدها اليت االقتصـــــاد ة التكاليف بشــــــ

 هذا يف (7)مؤخرا الصادر ن  نالتقر ر  يف املبني النحو ع ى ،ل جز  املثرية االستنتاجات إىل االنتباه وجهت وإذ
، ونشــــــــــــــره التقر ر بإمتام ل تعجي  الالزمة املوارد توفري أج  من اجلهود مجيع بذل إىل تدعو فإهنا، الصــــــــــــــدد

 التابعة املعنية والوكاالت واهليئات األجهزة من املقدمة الصــ ة ذات اإلســهامات وتنســيق تيســري ذلك يف مبا
 ؛املتحدة األمم ملنظومة

 املتحـــــدة األمم هيئـــــات مجيع ع ى ال جنـــــة تقر ر  عمم أن العـــــام األمني إىل تطلييييب - 10 
 االقتضاء؛ حسب، الالزمة اإلجراءات اختاذ ع ى اهليئات ت ك وحتث، املختصة

 م مو  تقدم ألي املؤســــــــف الغيا  اعتبارها يف آخذة، تواصــــــــ  أن ال جنة إىل تطلب - 11 
 إهناء إىل الرامية واملبادرات اجلهود ع ى 2019 عام طي ة أنشـــــــــــــطتها تركيز ،ســـــــــــــ مي ح  إجياد صـــــــــــــو 
 املتاحة املوارد حدود يف، الصــــــــــدد هذا يف أنشــــــــــطة وتنظيم، 1967 عام بدأ الذي اإلســــــــــرائي ي االحتالل
 الدولية احلكومية املنظمات معو  املتحدة األمم نظومةمل التابعة املعنية واملؤســـســـات احلكومات مع وبالتعاون

 مفاوضـــــــــــــــات لبدء الدب وماســـــــــــــــية اجلهود وحشـــــــــــــــد الدويل الوعي إذكاء هبدف، املدين اجملتمع ومنظمات
 من ف ســطني لقضــية وســ مي وشــام  ودائم عادل ح  إىل، ت خري دون، التوصــ  إىل ترمي مصــداقية ذات
 جوانبها؛ مجيع

 .مهامها ألداء تسهيالت من ل جنة   زم ما ك   توفري  واص  أن العام األمني إىل تطلب - 12 
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_________________ 

 (7) A/71/174 و A/73/201. 

https://undocs.org/ar/A/71/174
https://undocs.org/ar/A/73/201

