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                      دورة السابعة والستون  ال
                   من جدول األعمال   ٣٧      البند 

                  قضية فلسطني
ــسيا،         ــدة، إندونيـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــوادور، اإلمـ ــستان، إكـ ــتني، األردن، أفغانـ                                                                                                األرجنـ

                                                                            يــسلندا، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، بــروين دار الــسالم، بــنغالديش،    أ            أوروغــواي، 
                                           ريو، تركيا، تونس، اجلزائر، جزر القمر، مجهورية    ، ب)                املتعددة القوميات  -       دولة   (         بوليفيا  

                                                                                            كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت،             
                                                                                       زمبــابوي، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، الــسنغال، الــسودان، ســرياليون، سيــشيل، 

                   بيـساو، فرتويـال   -   ا                                                              شيلي، الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غيانا، غينيـ   
                                                                      ، قطر، كازاخستان، كوبا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيـا، مـايل،            )              البوليفارية -         مجهورية   (

                                                                                          ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، ملديف، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا،          
               مشروع القرار   :                                      نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، اليمن، فلسطني

  
               األمم املتحدة            مركز فلسطني يف    

  
   ،                إن اجلمعية العامة  
ــسترشد   ــدأ                  إذ ت ــصدد مب ــذا ال ــه، وتؤكــد يف ه ــم املتحــدة ومبادئ ــاق األم                                                                                   مبقاصــد ميث

                                                   تساوي الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصريها بنفسها،
 (    ١٩٧٠          أكتـوبر    /                تـشرين األول     ٢٤       املؤرخ    )   ٢٥- د   (    ٢٦٢٥            إىل قرارها             وإذ تشري     

 

١( ،   
                                                                  مور، واجب كل دولة يف العمـل، مـشتركة مـع غريهـا أو منفـردة،                     ، يف مجلة أ            أكدت فيه       الذي  

                                                                 على حتقيق مبدأ تساوي الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصريها بنفسها،
__________ 

    .  دة                                                                                  مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتح     بشأن      إعالن    )١ (  
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                                                                                   أمهيــة صــون الــسلم الــدويل وتوطيــد أركانــه اســتنادا إىل احلريــة واملــساواة             وإذ تؤكــد  
                                     والعدل واحترام حقوق اإلنسان األساسية،

   ،    ١٩٤٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩      املؤرخ   )  ٢- د   (   ١٨١  ا           إىل قراره       وإذ تشري  
                                                                     مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بـالقوة املنـصوص عليـه                                وإذ تؤكد من جديد     
           يف امليثاق،
ــضا           وإذ تؤكــد   ــد أي ــصلة مبــا فيهــا القــرارات                         مــن جدي ــرارات جملــس األمــن ذات ال                                                               ق
          املــــؤرخ   )     ١٩٧٣ (     ٣٣٨  و   ،     ١٩٧٦          نــــوفمرب  /                      تــــشرين الثــــاين   ٢٢          املــــؤرخ   )     ١٩٦٧ (    ٢٤٢
ــشرين األول   ٢٢ ــوبر  /              تــ ــؤرخ   )     ١٩٧٩   (   ٤٤٦  و   ،     ١٩٧٣           أكتــ ــارس  /      آذار  ٢٢          املــ   ،     ١٩٧٩         مــ
                املــــــــؤرخ  )    ٢٠٠٢ (      ١٣٩٧  و   ،     ١٩٨٠              أغــــــــسطس  /    آب  ٢٠              املــــــــؤرخ   )     ١٩٨٠   (   ٤٧٨  و

ــارس /    آذار   ١٢ ــؤرخ   )     ٢٠٠٣   (    ١٥١٥    ، و     ٢٠٠٢        مـ ــاين  ١٩         املـ ــشرين الثـ ــوفمرب  /                   تـ   ،     ٢٠٠٣         نـ
   ،    ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦        املؤرخ  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٥٠  و

                                                            انطبــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت          كــذلك                        وإذ تؤكــد مــن جديــد  
 (    ١٩٤٩        أغــسطس  /    آب  ١٢                  احلــرب، املؤرخــة  

 

                                                   علــى األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا      ، )٢
                                                   القدس الشرقية، ومبا يشمل، يف مجلة أمور، مسألة األسرى،

ــد    ــا                        وإذ تؤكــد مــن جدي ــؤرخ   )   ٢٩- د   (    ٣٢٣٦           قراره ــشرين   ٢٢        امل ــاين          ت ــوفمرب /       الث          ن
ــرار          ١٩٧٤ ــا القـ ــا فيهـ ــصلة، مبـ ــرارات ذات الـ ــة القـ ــؤرخ    ١٤٦ /  ٦٦                                                                  ، وكافـ ــانون    ١٩           املـ          كـ
                                                                         ، واليت تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املـصري، مبـا يف                   ٢٠١١       ديسمرب   /    األول

   ،                                         ذلك احلق يف أن تكون له دولته املستقلة، فلسطني
ــد    ــن جديــ ــد مــ ــضا                             وإذ تؤكــ ــا  ي    قرار            أيــ ــؤر   ١٧٦ /  ٤٣       هــ ــانون األول  ١٥  خ           املــ    /                كــ
                       ، وكافـــة القـــرارات     ٢٠١١         نـــوفمرب  /                   تـــشرين الثـــاين  ٣٠           املـــؤرخ   ١٧ /  ٦٦     و    ١٩٨٨         ديـــسمرب

                                                                                                  الصلة فيما يتعلق بـتسوية قضية فلسطني بالوسائل الـسلمية والـيت تؤكـد، يف مجلـة أمـور،                      ذات
                      ، مبــا فيهــا القــدس     ١٩٦٧                                                                       ضــرورة انــسحاب إســرائيل مــن األرض الفلــسطينية احملتلــة منــذ عــام  

                                                                                        ية، وإعمــال حقــوق الــشعب الفلــسطيين غــري القابلــة للتــصرف، وبالدرجــة األوىل حقــه          الــشرق
             حـال عـادال                                       وحل مشكلة الالجئني الفلسطينيني       ،                                           تقرير املصري وحقه يف إقامة دولته املستقلة        يف

                        ووقــف مجيــع أنــشطة      ١٩٤٨        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١١        املــؤرخ   )  ٣- د   (   ١٩٤                طبقــا للقــرار 
                                                          األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وقفا تاما،                      االستيطان اإلسرائيلية يف 

__________ 
  ) ٢(     United Nations, Treaty Series ،   ٩٧٣      ، رقم   ٧٥     اجمللد   .    



A/67/L.28  
 

12-60734 3 
 

ــد    ــد كــــذلك              وإذ تؤكــ ــا                          مــــن جديــ ــاين  ٣٠            املــــؤرخ   ١٨ /  ٦٦             قرارهــ    /                     تــــشرين الثــ
                                                                                           وكل القرارات ذات الصلة فيمـا يتعلـق بوضـع القـدس، وتـضع يف اعتبارهـا أن                       ٢٠١١      نوفمرب

                            رورة إجياد وسيلة عـن طريـق                                                         اجملتمع الدويل ال يعترف بضم القدس الشرقية، وإذ تشدد على ض 
                                                املفاوضات حلل وضع القدس باعتبارها عاصمة للدولتني،

 (    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٩                                  إىل فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة         وإذ تشري   
 

٣( ،   
                  الـذي أكـدت         ٢٠٠٤        مـايو    /         أيـار   ٦            املـؤرخ       ٢٩٢ /  ٥٨             قرارهـا                           وإذ تؤكد مـن جديـد       

                       ، مبــا فيهــا القــدس      ١٩٦٧                   تلــة منــذ عــام                                                       فيــه، يف مجلــة أمــور، أن وضــع األرض الفلــسطينية احمل 
                                                                                                      الشرقية، ال يزال وضـع االحـتالل العـسكري، وأن للـشعب الفلـسطيين، وفقـا للقـانون الـدويل                    

                                                                     وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، احلق يف تقرير مصريه والسيادة على أرضه، 
      ١٩٧٤         أكتـــوبر /               تـــشرين األول  ١٤         املـــؤرخ   )   ٢٩- د   (    ٣٢١٠                إىل قراريهـــا           وإذ تـــشري  

ــ    ، ال    ١٩٧٤          نـــوفمرب /                   تـــشرين الثـــاين  ٢٢         املـــؤرخ   )   ٢٩- د   (    ٣٢٣٧  و                       مبوجبـــهما، وعلـــى  ن  ذي    لـ
                                                                                      عيت منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة يف مداوالت اجلمعية العامة بـصفتها ممثـل                      ُ  التوايل، دُ 

                   ُ               الشعب الفلسطيين وُمنحت مركز مراقب،
ــا                   وإذ تــشري أيــضا         ٨٨  ١٩        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٥          املــؤرخ    ١٧٧ /  ٤٣            إىل قراره

                                                                                               الــذي مبوجبــه، ويف مجلــة أمــور، اعترفــت بــإعالن دولــة فلــسطني، الــصادر عــن اجمللــس الــوطين 
      بـدال     ‘‘        فلـسطني   ’’                            ، وقـررت أن يـستعمل اسـم        ١٩٨٨        نـوفمرب   /              تشرين الثاين   ١٥             الفلسطيين يف   
ــن تــسمية   ــب ملنظمــة التحريــر       ‘‘                                منظمــة التحريــر الفلــسطينية    ’’              م                                                     ، دون املــساس مبركــز املراق

                          ها يف منظومة األمم املتحدة،                 الفلسطينية ووظائف
                                                                      أن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت هبا، وفقـا                                 وإذ تضع يف اعتبارها       

 (                                                                      لقرار للمجلس الوطين الفلسطيين، سلطات ومسؤوليات احلكومة املؤقتة لدولة فلسطني
 

٤( ،   
          ه منحـت                    ، الـذي مبوجبـ        ١٩٩٨         يوليـه    /        متـوز   ٧          املؤرخ      ٢٥٠ /  ٥٢            إىل قرارها             وإذ تشري       

                                              حقوقا وامتيازات إضافية لفلسطني بصفتها مراقبا،
                           جامعة الدول العربيـة يف               اعتمدها جملس                                  إىل مبادرة السالم العربية اليت            أيضا          وإذ تشري   

 (    ٢٠٠٢     مارس  /    آذار
 

٥( ،   
__________ 

                                                                      اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية                  ، وانظــر أيــضا Corr.1  و   A/ES-10/273       انظــر      )٣ (  
    .   ١٣٦         ، الصفحة I.C.J. Reports 2004  ،       ، فتوى     احملتلة

  .     املرفق  A/43/928     انظر    )٤ (  
  ) ٥(   A/56/1026-S/2002/932 ٢٢١ /  ١٤                      ، املرفق الثاين، القرار   .  
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                                                                     التزامها، وفقا للقانون الدويل، باحلل املتمثـل يف وجـود دولـتني،                            وإذ تؤكد من جديد     
ــة      ــة فلــسطني املتمتعــة باالســتقالل والــسيادة والدميقراطيــة ومقومــات البقــاء واملتامخــة لدول                                                                                                       دول
                                                                                                        إســرائيل والــيت تعــيش جنبــا إىل جنــب معهــا يف ســالم وأمــن علــى أســاس حــدود مــا قبــل            

   ،    ١٩٦٧    عام
             بني حكومـة      ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ٩                ف املتبادل املؤرخ          االعترا                      وإذ تضع يف اعتبارها     

 (                                                           دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين
 

٦( ،   
                                                                                   حــــق مجيــــع دول املنطقــــة يف العــــيش يف ســــالم داخــــل حــــدود آمنــــة               وإذ تؤكــــد  
        دوليا،   هبا       ومعترف
                  بنـاء مؤسـسات                 الراميـة إىل     ٢٠٠٩                                                    خبطـة الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية لعـام                    وإذ تشيد   

                                                                                                    الدولة الفلسطينية املستقلة يف غضون سنتني وترحب بالتقييمات اإلجيابيـة الـصادرة عـن البنـك                 
                                                                                                  الدويل، واألمم املتحدة، وصندوق النقد الدويل يف هذا الصدد بـشأن االسـتعداد ملركـز الدولـة                 

ــواردة يف توصـــيات رئـــيس جلنـــة االتـــصال املخصـــصة املؤرخـــة نيـــسان             ٢٠١١         أبريـــل  /                                                                                   والـ
                                                                                           تنتاجات الــرئيس الالحقــة الــيت خلــصت إىل أن الــسلطة الفلــسطينية جتــاوزت عتبــة الدولــة      واســ

                                              القائمة مبهامها يف قطاعات رئيسية خضعت للدراسة،
                                                                                         بأن فلسطني تتمتع بالعضوية الكاملة يف منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                        وإذ تقر   

                       آســيا واحملــيط اهلــادئ                ، وجمموعــة دول                                                             والثقافــة، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا
ــة وحركــة               وأن فلــسطني ــاز         بلــدان                                                                 عــضو كامــل العــضوية يف جامعــة الــدول العربي                عــدم االحني

          والصني،  ٧٧                                  ومنظمة التعاون اإلسالمي وجمموعة الـ
                                         دولـــة عـــضوا يف األمـــم املتحـــدة       ١٣٢                              بأنـــه اعترفـــت حـــىت اآلن            أيـــضا            وإذ تقـــر  
   ،     فلسطني      بدولة

ــيط علمــا    ــضاء اجلــدد املــؤرخ              بتقر                 وإذ حت ــول األع ــة بقب ــن املعني ــس األم ــة جمل                                                                         يــر جلن
 (    ٢٠١١      نوفمرب  /           تشرين الثاين   ١١

 

٧( ،   
                                                                                       أن مسؤولية األمم املتحدة مـسؤولية دائمـة إزاء قـضية فلـسطني إىل أن تـتم                           وإذ تؤكد   

                                        تسوية القضية جبميع جوانبها تسوية مرضية،
                                     مبدأ عاملية العضوية يف األمم املتحدة،              وإذ تعيد تأكيد  

__________ 
  .       ، املرفقA/48/486-S/26560     انظر    )٦ (  
  ) ٧(   S/2011/705.  
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                                                                          مـــن جديـــد حـــق الـــشعب الفلـــسطيين يف تقريـــر املـــصري واالســـتقالل        تؤكـــد  -   ١  
   ؛    ١٩٦٧                                              دولته فلسطني على األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام   يف

ــرر  -   ٢   ــم املتحــدة،             تق ــة غــري عــضو يف األم ــة مراقب ــسطني مركــز دول ــنح فل                                                                               أن مت
                        رهـا يف األمـم املتحـدة                                                                         مساس حبقوق منظمة التحرير الفلـسطينية املكتـسبة وامتيازاهتـا ودو             دون

                                                              بصفتها ممثل الشعب الفلسطيين، وفقا للقرارات واملمارسة ذات الصلة؛
ــها   -   ٣   ــن أملـ ــه                           تعـــرب عـ ــذي قدمتـ ــن للطلـــب الـ ــستجيب جملـــس األمـ                                                              يف أن يـ
                                                     مـــن أجـــل احلـــصول علـــى العـــضوية الكاملـــة     ٢٠١١         ســـبتمرب  /          أيلـــول  ٢٣           فلـــسطني يف         دولـــة
 (      املتحدة     األمم  يف

 

   ؛ )٨
                                                             املسامهة يف إحقاق حقوق الـشعب الفلـسطيين غـري القابلـة                    على              تؤكد عزمها   -   ٤  

ــدأ        ــذي بـ ــتالل الـ ــهي االحـ ــط ُتنـ ــشرق األوسـ ــلمية يف الـ ــسوية سـ ــل إىل تـ ــصرف والتوصـ                                             ُ                                                         للتـ
                                                                               قق رؤية الدولتني، املتمثلـة يف دولـة فلـسطني املتمتعـة باالسـتقالل والـسيادة           حت    و     ١٩٦٧    عام  يف

ــة إســرا   ــا إىل جنــب معهــا،                                                              والدميقراطيــة ومقومــات البقــاء واملتامخــة لدول                                             ئيل والــيت تعــيش جنب
   ؛    ١٩٦٧                     أساس حدود ما قبل عام     على

                                                        إىل اسـتئناف املفاوضـات وتـسريع وتريهتـا يف إطـار                                      تعرب عن احلاجة املاسـة        -   ٥  
                                                                                               عملية السالم يف الشرق األوسط، استنادا إىل قرارات األمم املتحـدة ذات الـصلة، ومرجعيـات                

                      وخريطـة الطريـق      ) ٥ (                                       بل السالم، ومبادرة الـسالم العربيـة                                       مدريد، مبا فيها مبدأ األرض مقا           مؤمتر  
                                     الفلـسطيين قـائم علـى وجـود         -                                  ل دائـم للـصراع اإلسـرائيلي              حلـ                                 اليت وضعتها اجملموعة الرباعيـة    

ــتني  (       دول
 

ــسطيين                  مــن أجــل    ،  )٩ ــة ودائمــة وشــاملة بــني اجلــانبني الفل ــسوية ســلمية عادل ــق ت                                                                                حتقي
                                                     قـة، أي قـضايا الالجـئني الفلـسطينيني، والقـدس،                                                        واإلسرائيلي حتل كافة القضايا األساسـية العال      

           واملياه؛ ،                         واملستوطنات، واحلدود، واألمن
                                                                     مجيع الدول والوكاالت املتخصصة ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة            حتث  -   ٦  

                                                                                                   على مواصلة دعم الشعب الفلسطيين ومـساعدته علـى نيـل حقـه يف تقريـر املـصري واالسـتقالل                    
   ؛                 واحلرية يف أقرب وقت

                                                                                إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري الــضرورية لتنفيــذ هــذا القــرار وأن        تطلــب  -   ٧  
   ؛                                                                        يقدم إىل اجلمعية العامة تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف غضون ثالثة أشهر

__________ 
  ) ٨(   A/66/371-S/2011/592املرفق ،       .  
  ) ٩(   S/2003/529املرفق ،       .  


