( 703د )23-دعم الشعب الفلسطيني
إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة  646/66المؤرخ  61كانون األول/ديسمبر  1166بشأن حق
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و 661/66المؤرخ  61كانون األول/ديسمبر  1166بشأن تقديم المساعدة
إلى الشعب الفلسطيني ،و 61/66بشأن شعبة حقوق الفلسطينيين في األمانة العامة ،و 66/66بشأن البرنامج
اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم في األمانة العامة بشأن قضية فلسطين ،المؤرخين 11
تشرين الثاني/نوفمبر ،1166
وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  46/1166المؤرخ  11تموز/يوليو 1166
بشأن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في
األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل،
وإذ تذكر بقراراتها ( 161د )12-المؤرخ  61أيار/مايو  1111بشأن التنمية والتعاون اإلقليمي في ظل
عدم االستقرار ،و( 176د )14-المؤرخ  66أيار/مايو  1116بشأن تعزيز دور اإلسكوا في معالجة آثار النزاع
وعدم االستقرار في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية ،و( 111د )11-المؤرخ  11أيار/مايو  1111بشأن
التخفيف من آثار النزاع واالحتالل وعدم االستقرار على التنمية في البلدان األعضاء في اإلسكوا ،و( 111د-
 )16المؤرخ  61أيار/مايو  1161بشأن رفع قسم القضايا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا إلى مستوى شعبة،
والتي تؤكد جميعها على التمسك بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ،ودعم جهود الشعب الفلسطيني
وقيادته نحو إنشاء الدولة المستقلة على أساس قرارات األمم المتحدة،
وإذ تحيط علما بتقرير األمين العام لألمم المتحدة الذي أع ّدته اإلسكوا حول االنعكاسات االقتصادية
واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما
فيها القدس الشرقية ،وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل(*)،
وإذ تالحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها األمانة التنفيذية لدعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته ورفع
مستوى الوعي بالحقوق الفلسطينية التي يكفلها عدد كبير من القرارات والمواثيق واالتفاقيات الدولية،
وإذ تحيط علما برفع قسم القضايا الناشئة والنزاعات إلى مستوى شعبة ،وزيادة قدراته وموارده بما
يسمح بتعزيز نشاط اإلسكوا في دعم الشعب الفلسطيني،
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ترحب بنيل فلسطين العضوية الكاملة في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
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ترجو من البلدان األعضاء:

(*) .A/66/78–E/2011/13

-1(أ) أن ترفع مستوى دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه كاملة وتجسيد دولة
فلسطين المستقلة وفقا ً لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة؛
(ب) أن تدعم مساعي فلسطين لنيل العضوية الكاملة في جميع المحافل والمنظمات والهيئات
الدولية؛
(ج) أن تكثف من جهودها ودعمها ومساندتها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على
أرضه والتخفيف من التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي وسياساته؛
 -2تطلب إلى األمانة التنفيذية أن تستمر في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته بما يتوافق مع
األولويات واالحتياجات التي يحددها الشعب ومؤسساته ،وذلك عبر الوسائل التالية:
(أ) رفع مستوى الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وتعميم المعلومات عن
االنتهاكات اإلسرائيلية لهذه الحقوق؛
(ب) رصد وتوثيق ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ،وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
وتقديم تقارير دورية حولها يتم عرضها على الدورات الوزارية؛
(ج) توثيق التعاون بين اإلسكوا والهيئات اإلقليمية والدولية ،بما فيها جامعة الدول العربية
ومنظمات األمم المتحدة المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه ،في بناء المؤسسات الفلسطينية وتعزيزها؛
(د) دعم جهود فلسطين الرامية إلى نيل العضوية الكاملة في جميع المحافل والمنظمات والهيئات
الدولية؛
(ه) بلورة وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني والحد من انعكاسات
االحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية؛
(و) حشد الموارد وبناء الشراكات اإلقليمية والدولية لتنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات لدعم
الشعب الفلسطيني في سعيه إلى الحصول على حقوقه كاملة؛
 -4تطلب إلى األمين التنفيذي أن يتابع تنفيذ هذا القرار وأن يق ّدم إلى اللجنة في دورتها الثامنة
والعشرين تقريراً عن التق ّدم المحرز في تنفيذه.
الجلسة العامة السابعة
 61أيار/مايو 1161

