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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1  وA/67/456( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري  - ٦٧/١٥٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 أن تنمية العالقـات الوديـة بـني الـدول علـى أسـاس احتـرام مبـدأ املـساواة يف                   إذ تدرك   
درج ضــمن مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا احملــددة      احلقــوق وتقريــر املــصري للــشعوب تنــ    

  امليثاق، يف

 تــــشرين ٢٤املـــؤرخ  ) ٢٥ - د (٢٦٢٥ يف هــــــذا الـــصــدد إىل قرارهــــا  وإذ تـــشري   
إعـــالن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بالعالقـــات الوديـــة ” املعنـــون ١٩٧٠أكتـــوبر /األول

  ،“والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

 واإلعـالن العـاملي   )١( العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنـسان    يف اعتبارها   تضع وإذ  
وبرنـامج    وإعـالن  )٣(ح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة        ن وإعالن مـ   )٢(حلقوق اإلنسان 

  ،)٤(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥ان يف سعمل فيينا اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملـي حلقوق اإلن

ــشري   ــشاء      إىلوإذ تــ ــسني إلنــ ــسنوية اخلمــ ــذكرى الــ ــبة الــ ــصادر مبناســ ــالن الــ  اإلعــ
  ،)٥(املتحدة األمم

  ،)٦( إىل إعالن األمم املتحدة لأللفيةوإذ تشري أيضا  

_______________ 

 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار  )١(
  ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )٢(

  ).١٥ - د (١٥١٤القرار  )٣(

)٤( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  

  .٥٠/٦القرار  )٥(

  .٥٥/٢القرار  )٦(
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يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف وإذ تــشري كــذلك  

، )٧( الفلــسطينية احملتلــة   بــشأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض       ٢٠٠٤

يتعلــق حبــق الــشعوب يف تقريــر املــصري  تالحــظ بوجــه خــاص رد احملكمــة، مبــا يف ذلــك مــا وإذ

  ،)٨(الذي هو حق جلميع الناس

 يوليــه/ متــوز٩ إىل االســتنتاج الــذي انتــهت إليــه احملكمــة يف فتواهــا املؤرخــة وإذ تــشري  

 للجـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،     أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل،     ٢٠٠٤

ســابقا، يعــوق بــشدة حــق الــشعب      مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، إىل جانــب التــدابري املتخــذة      

  ،)٩(املصري الفلسطيين يف تقرير

الســتئناف املفاوضــات والتعجيــل خبطاهــا يف إطــار عمليــة  ملحــةأن احلاجــة إذ تــرى و  

ات األمـــم املتحـــدة املتخـــذة يف هـــذا الـــصدد  الـــسالم يف الـــشرق األوســـط، اســـتنادا إىل قـــرار 

ــة       ــسالم العربي ــادرة ال ــسالم، ومب ــل ال ــدأ األرض مقاب ــك مب ــا يف ذل ــد، مب ــات مدري  )١٠(ومرجعي

وخريطة الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية إلجياد حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلـسطيين              

مية عادلــة دائمــة شــاملة بــني   ولإلســراع يف حتقيــق تــسوية ســل )١١(علــى أســاس وجــود دولــتني 

  واإلسرائيلي، اجلانبني الفلسطيين

 ضرورة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـها، مبـا فيهـا        وإذ تؤكد   

 املـؤرخ  ٥٨/٢٩٢وإذ تشري يف هـذا الـصدد إىل قرارهـا     القدس الشرقية، وتالصقها وسالمتها،     

  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٤٦ إىل قرارها وإذ تشري  

 حــق مجيــع دول املنطقــة يف العــيش يف ســالم داخــل حــدود آمنــة معتــرف    وإذ تؤكــد  

  دوليا، ا

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املـصري، مبـا يف ذلـك احلـق يف أن         تعيد تأكيد   - ١  

  فلسطني؛ تكون له دولته املستقلة،

_______________ 

  .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )٧(

  .٨٨، الفتوى، الفقرة ملرجع نفسها )٨(

  .١٢٢، الفقرة ملرجع نفسها )٩(

)١٠( A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار.  

)١١( S/2003/529املرفق ،.  
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ملتخصصة ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة      مجيع الدول والوكاالت ا   حتث  - ٢  

ــر املـــصري يف      ــه يف تقريـ ــساعدته علـــى نيـــل حقـ ــم الـــشعب الفلـــسطيين ومـ ــلة دعـ علـــى مواصـ

  .وقت أقرب

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


