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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/438( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري - ٦٢/١٤٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
يف  أن تنمية العالقات الودية بني الـدول، علـى أسـاس احتـرام مبـدأ املـساواةإذ تدرك 

  مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا احملــددة يفاحلقــوق وتقريــر املــصري للــشعوب، تنــدرج ضــمن
 امليثاق،

 تـــشرين٢٤املـــؤرخ)٢٥ - د (٢٦٢٥، يف هـــــذا الـــصــدد، إىل قرارهـــاوإذ تـــشري 
ــةإعــالن مبــادئ القــانون الــدويل” واملعنــون١٩٧٠أكتــوبر/األول  بالعالقــات الوديــةاملتعلق

 ،“والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
 واإلعـالن العـاملي)١(الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنـسان  العهدين يف اعتبارهاوإذ تضع 

 وإعـالن وبرنـامج)٣( وإعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة)٢(حلقوق اإلنسان
 ،)٤(١٩٩٣ يونيه/ حزيران٢٥عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف

ــشري  ــوإذ تــ ــشاء إىل اإلعــ ــسني إلنــ ــسنوية اخلمــ ــذكرى الــ ــبة الــ ــصادر مبناســ الن الــ
 ،)٥(املتحدة األمم

 ،)٦(أللفيةل إىل إعالن األمم املتحدةوإذ تشري أيضا 
_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرار )١(
 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٢(
 ).١٥ - د (١٥١٤القرار )٣(
)٤( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٥٠/٦نظر القرارا )٥(
 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
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يوليــه/ متـوز٩ إىل الفتـوى الـيت أصــدرا حمكمـة العـدل الدوليـة يفوإذ تـشري كـذلك 
،)٧(طينية احملتلــةاآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــس بــشأن٢٠٠٤

يتعلــق حبـق الــشعوب يف تقريـر املــصري تالحـظ بوجــه خـاص رد احملكمــة، مبـا يف ذلــك مـا وإذ
 ،)٨(الذي هو حق جلميع الناس

يوليـه/ متـوز٩ إىل االستنتاج الذي انتـهت إليـه احملكمـة، يف فتواهـا املؤرخـةوإذ تشري 
دار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للج٢٠٠٤

 القــدس الــشرقية، إىل جانــب التــدابري املتخــذة ســابقا، يعــوق بــشدة حــق الــشعبيهــامبــا ف
 ،)٩(الفلسطيين يف تقرير املصري

 السـتئناف املفاوضـات يف إطـار عمليـة الـسالم يف الـشرقوإذ ترى أن احلاجة ملحـة 
بـني عادلة ودائمة وشاملةسلميةحتقيق تسويةيفاألوسط على أساسها املتفق عليه ولإلسراع

 اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،
مبـا فيهـا ، ضرورة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـهاتؤكدوإذ 

  وسالمتها،الصقهاوت ،القدس الشرقية
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦١/١٥٢ إىل قرارهاإذ تشريو 
 حـق مجيـع دول املنطقــة يف العـيش يف سـالم داخــل حـدود آمنـة ومعتــرفوإذ تؤكـد 

 دوليا، ا
 حق الشعب الفلسطيين يف تقريـر املـصري، مبـا يف ذلـك احلـقتؤكد من جديد - ١ 

 يف أن تكون له دولته املستقلة، فلسطني؛
ــمحتـــث - ٢  ــة األمـ ــسات منظومـ ــصة ومؤسـ ــاالت املتخصـ ــدول والوكـ ــع الـ  مجيـ

ة دعـم الـشعب الفلـسطيين ومـساعدته علـى نيـل حقـه يف تقريـر املـصري يفعلى مواصل املتحدة
 .وقت أقرب

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 
_______________

 .Corr.1 وA/ES-10/273انظر )٧(
 .٨٨املرجع نفسه، الفتوى، الفقرة )٨(
 .١٢٢املرجع نفسه، الفقرة )٩(


