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   خمسة ساحقة بأغلبية تعتمد املتحدة لألمم العامة اجلمعية

  بفلسطين تتعلق قرارات

 
  .2016/  11/  30 ،نيويورك

  

 خمسة ساحقة، وبأغلبية األربعاء، اليوم املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت

  .بفلسطين تتعلق قرارات

 املتحدة األمم لدى فلسطين لدولة ئمالدا املراقب مكتب عن صادر بيان ووفق

  :هي القرارات فإن

 قضية بند حتت( "السلمية بالوسائل فلسطين قضية تسوية" املعنون القرارـ  1

 .)فلسطين

 جزر ،إسرائيل كندا،( ضد 7و مع، 153 :كالتايل التصويت نتيجة كانتو

 أستراليا،( امتناع 7 ).املتحدة الواليات باالو، ناورو، ميكرونيزيا، املارشال،

  ).فانواتو تونغا، باراغواي، اجلديدة، بابواغينيا هندوراس، ميرون،االك

 .)األوسط الشرق يف احلالة بند حتت" (القدس" املعنون القرارـ  2

 جزر ،إسرائيل كندا،( ضد 7و مع، 149 :كالتايل التصويت نتيجة وكانت

 أستراليا،( امتناع 8). تحدةامل الواليات باالو، ناورو، ميكرونيزيا، املارشال،

  .)فانواتو باراغواي، اجلديدة، بابواغينيا بنما، هندوراس، غواتيماال، ميرون،االك
                                                            

 يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(ء واملعلومات الفلسطينية وكالة األنبا: املصدر ،:  
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=oxpTQHa728912407839aoxpTQH  
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 شؤون إدارة به تضطلع الذي اخلاص اإلعالمي البرنامج" املعنون القرارـ  3

 .)فلسطين قضية بند حتت" (فلسطين قضية بشأن العامة باألمانة اإلعالم

 ،إسرائيل كندا، ستراليا،أ( ضد 7و مع، 153 :كالتايل تالتصوي نتيجة كانت

 ميرون،االك( امتناع 7 ).املتحدة الواليات باالو، ميكرونيزيا، املارشال، جزر

  ).فانواتو تونغا، توغو، باراغواي، ناورو، هندوراس،

 غير حلقوقه الفلسطيني الشعب بممارسة املعنية اللجنة" املعنون القرارـ  4

  .)فلسطين قضية بند حتت( "فللتصر القابلة

 غواتيماال، كندا، ستراليا،أ( ضد 9و مع، 100 :كالتايل التصويت نتيجة وكانت

 إىل باإلضافة ،)املتحدة الواليات باالو، ناورو، ميكرونيزيا، املارشال، جزر ،إسرائيل

  .امتناع) 55(

 قضية ندب حتت" (العامة باألمانة الفلسطينيين حقوق شعبة" املعنون القرارـ  5

 .)فلسطين

 غواتيماال، كندا، ستراليا،أ( ضد 9و مع، 9 :كالتايل التصويت نتيجة وكانت

 إىل باإلضافة ،)املتحدة الواليات باالو، ناورو، ميكرونيزيا، املارشال، جزر ،إسرائيل

 .امتناع) 57(

 السفير املتحدة األمم لدى فلسطين لدولة الدائم املراقب حصرّ التصويت، وبعد

 تمت التي للتصويتات استمرار هو الكبير الدويل الدعم هذا بأن منصور رياض تورالدك

 العامة اجلمعية مؤكدة ،بفلسطين املتعلقة خرىاألُ القرارات على املاضية األسابيع يف
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 والفاشلة اليائسة احملاوالت من الرغم على الفلسطينية للقضية الكبير الدعم على بذلك

  .القرارات هذه دعم بعدم الدويل معاجملت إقناع يف سرائيلإل

 وتهديد االستيطان إدانة على قراراتها يف العامة اجلمعية ركزت وقد: وأضاف

 ،املساءلة طائلة حتت تقع أن القانوين غير العمل هذا يف استمرارها حال يف إسرائيل

  .الشأن هذا يف العامة اجلمعية تستعملها جديدة تصعيدية لغة وهذه

 اللغة هذه لصالح صوتت جميعها األوروبي االحتاد دول أن إىل اإلشارة وجتدر

 الشعب بممارسة املعنية املتحدة األمم جلنة العامة اجلمعية فوضت كما ،اجلديدة

 يف والفعاليات النشاطات من بسلسلة القيام ،للتصرف القابلة غير حلقوقه الفلسطيني

 الدولية احلكومية ماتواملنظ املتحدة األمم وكاالت مع بالتنسيق ،2017 عام

 .1967 عام بدأ الذي يسرائيلاإل االحتالل إنهاء بهدف املدين اجملتمع ومنظمات

 عام شعار حتت التكليف هذا على بناء النشاطات هذه بكل القيام اللجنة وقررت

  .يسرائيلاإل االحتالل إلنهاء الدويل العام 2017

 


