
 
 
 

 

 ألسرةاويدعو ، مخسة قرارات لصاحل فلسطني املتحدةاألمم عتماد يرحب با ة"ــايـمـح"

يةبالقضية الفلسطين قرارتها اخلاصةالختاذ إجراءات عملية لتطبيق  الدولية  

للحالة الفلسطينية وعالقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن  اإلنسان في ظل متابعة مركز حماية لحقوق 
 .بفلسطين تتعلققرارات  لخمسةعتماد األمم المتحدة اب المركز يرحب

بأغلبية  عتمدتا  ،جلستها الخاصة أمس الجمعةفي  الجمعية العامة لألمم المتحدة أن الجدير بالذكر 
 قرارات لصالح فلسطين. خمسة ساحقة

الدول  حيث أكدت القدس المحتلة خاصًا بمدينةقرارًا  تشمل التي اعتمدتها الجمعية القرارات يذكر أن
االعتراف بأي إجراءات  على الحفاظ على الوضعي القانوني للمدينة وعدماألعضاء بالجمعية العامة 

ورفض كل ما حصل خالل الفترة الماضية، ال سيما بعد نقل تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، 
تسوية على ضرورة  قرارها الثانيبينما أكدت الجمعية العامة في الواليات المتحدة األمريكية سفارتها إليها، 

استمرار عمل لجان  تؤكد على ثالثة قرارات أخرى تم اعتماد و  ، هذاالقضية الفلسطينية بالوسائل السلمية
متعلقة بفلسطين في األمم المتحدة، وهي "لجنة تختص بمتابعة البرنامج اإلعالمي الذي يتعلق بتدريب 

األمانة لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في  و" ، "فلسطينيين في األمم المتحدة على التغطية اإلعالمية
 .طيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلس العامة"، و"

يثمن فإنه  ،الجمعية العامة لألمم المتحدةإذ يرحب بالقرارات التي اعتمدها  لحقوق اإلنسان مركز حماية
 صعيد الدولي والتي تهدف لفضح ممارسات االحتالل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني،الجهود المبذولة على ال

وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية، رغم ما تبذله يؤكد القرارات لهذا  ةالدولي عتماد األسرةا أن ب ويرى 
        اإلدارة األمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

 

 



 
 
 

 

هذه القرارات على غرار عشرات القرارات السابقه الصادرة عن األمم المتحدة وأجهزتها أن  يرى وبدوره 
، وهذا بدورة يفرض التزامًا على عملية لتطبيقها على أرض الواقع ألليةتفتقد رغم أهميتها إال أنها  المختلفة

 هذه القرارات:إجراءات فورية وعملية لضمان تنفيذ المتحدة التخاذ الجمعية العامة لألمم 

 يدعو:فإنه  لهذه القراراتوفي ضوء قراءة المركز  

وإجبارها على اإلذعان لرغبة عملية للضغط على إسرائيل  إليجاد أليةالمجتمع الدولي للقيام  .1
 المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

بية والداعمة للحق الفلسطيني للمبادرة بتبني مثل هذه القرارات نيابة عن الشعب الدول العر  .2
 الفلسطيني، السيما في الوقت الذي ال تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.

 السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكثف من جهودها المبذولة لدعم مبادرات قرارات مشابهة. .3

 "انتهى"
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