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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/71/483( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري  - ٧١/١٨٤

  ،إن اجلمعية العامة  

احلقـوق   أن تنمية العالقات الودية بني الدول على أساس احتـرام مبـدأ املسـاواة يف    إذ تدرك  
  ،رير املصري للشعوب تندرج ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها احملددة يف امليثاقوتق

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

  ،“األمم املتحدةالدول وفقا مليثاق   والتعاون بني

واإلعـالن العـاملي    )١(العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسـان  وإذ تضع يف اعتبارها  
وإعـالن وبرنـامج    )٣(وإعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة      )٢(حلقوق اإلنسان

  ،)٤(١٩٩٣حزيران/يونيه  ٢٥عمل فيينا اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملـي حلقوق اإلنسان يف 

  ،)٥(املتحدة إىل اإلعالن الصادر مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األمم وإذ تشري  

  ،)٦(إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية وإذ تشري أيضا  

متوز/يوليــه  ٩إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف   وإذ تشــري كــذلك  
، )٧(تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلـــة    بشــأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن      ٢٠٠٤

_______________ 

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

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )٢(

  ).١٥ -(د  ١٥١٤القرار   )٣(

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

 .٥٠/٦القرار   )٥(

 .٥٥/٢القرار   )٦(

 .Corr.1 و A/ES-10/273انظر   )٧(
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يتعلــق حبــق الشــعوب يف تقريــر املصــري  تالحــظ بوجــه خــاص رد احملكمــة، مبــا يف ذلــك مــا وإذ
  ،)٨(جلميع الناسالذي هو حق 

 متوز/يوليــه ٩إىل االســتنتاج الــذي انتــهت إليــه احملكمــة يف فتواهــا املؤرخــة   وإذ تشــري  
السـلطة القائمـة بـاالحتالل، للجـدار يف األرض الفلسـطينية      ، وهو أن تشييد إسـرائيل،  ٢٠٠٤

احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، إىل جانـب التـدابري املتخـذة سـابقا، يعـوق بشـدة حـق الشـعب         
  ،)٩(الفلسطيين يف تقرير املصري

ــذي     وإذ تؤكــد   ــأخري، بإــاء االحــتالل اإلســرائيلي ال ــام، دون ت الضــرورة امللحــة للقي
وحتقيـــق تســـوية ســـلمية عادلـــة دائمـــة شـــاملة بـــني اجلـــانبني الفلســـطيين  ١٩٦٧يف عـــام  بـــدأ

واإلسرائيلي، استنادا إىل قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة ومرجعيـات مدريـد، مبـا يف ذلـك         
وخريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اموعـة       )١٠(مبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية

  ،)١١(للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولتنيالرباعية إلجياد حل دائم 

ــة،     وإذ تؤكــد أيضــا    ــرام وصــون وحــدة كامــل األرض الفلســطينية احملتل ضــرورة احت
 ٥٨/٢٩٢فيها القدس الشرقية، وتالصقها وسالمتها، وإذ تشري يف هـذا الصـدد إىل قرارهـا     مبا

  ،٢٠٠٤أيار/مايو  ٦املؤرخ 

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ  ٧٠/١٤١إىل قرارها  وإذ تشري  

  ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخ  ٦٧/١٩إىل قرارها  وإذ تشري أيضا  

  دوليا،  حق مجيع دول املنطقة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة معترف ا وإذ تؤكد  

ــك احلــق       تؤكــد  - ١   ــا يف ذل ــر املصــري، مب جمــددا حــق الشــعب الفلســطيين يف تقري
  تكون له دولته املستقلة، فلسطني؛  أن  يف

مجيع الدول والوكاالت املتخصصة ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة      حتث  - ٢  
  مواصلة دعم الشعب الفلسطيين ومساعدته لنيل حقه يف تقرير املصري يف أقرب وقت. على

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩
 

_______________ 

 .٨٨املرجع نفسه، الفتوى، الفقرة   )٨(

 .١٢٢املرجع نفسه، الفقرة   )٩(

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

)١١(  S/2003/529.املرفق ، 


