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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/438( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري - ٦٤/١٥٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
  أن تنميــة العالقــات الوديــة بــني الــدول، علــى أســاس احتــرام مبــدأ املــساواةإذ تــدرك 

 مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا احملــددةاحلقــوق وتقريــر املــصري للــشعوب، تنــدرج ضــمن يف
 امليثاق، يف
 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(نالدوليني اخلاصني حبقوق اإلنـسا  العهدين يف اعتبارهاوإذ تضع 
وإعـالن وبرنـامج )٣(املـستعمرةوإعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب )٢(اإلنسانحلقوق

 ،)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

_______________

 .، 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(
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 ،)٦(أللفيةل إىل إعالن األمم املتحدةوإذ تشري أيضا 
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  مـاتالحـظ بوجــه خـاص رد احملكمــة، مبـا يف ذلــك وإذ

 ،)٨(الذي هو حق جلميع الناس
يوليـه/ متـوز٩ إىل االسـتنتاج الـذي انتـهت إليـه احملكمـة يف فتواهـا املؤرخـةوإذ تشري 

ر يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بـاالحتالل، للجـدا٢٠٠٤
 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 

 مبـا يف ذلـك مبـدأ،لصلة ومرجعيات مدريـد، استنادا إىل قرارات األمم املتحدة ذات ااألوسط
 اموعــة وخريطــة الطريــق الــيت وضــعتها)١٠( ومبــادرة الــسالم العربيــة،األرض مقابــل الــسالم

ــة ــم الرباعي ــصراعإلجيــاد حــل دائ ــتنيلل ــى أســاس وجــود دول ــسطيين عل ،)١١( اإلســرائيلي الفل
  الفلسطيين واإلسرائيلي،بني اجلانبنيسلمية عادلة ودائمة وشاملةحتقيق تسويةيفولإلسراع

مبـا فيهـا ، ضرورة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـهاتؤكدوإذ 
  وسالمتها،الصقهاوتالقدس الشرقية،

 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٣/١٦٥ إىل قرارهاإذ تشريو 

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
اآلثــــار القانونيــــة الناشــــئة عــــن تــــشييد جــــدار يف األرض:؛ انظــــر أيــــضاCorr.1  وA/ES-10/273انظـــر )٧(

 . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة٢٠٠٤الفلسطينية احملتلة، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار:؛ انظر أيـضا٨٨فتوى، الفقرة، الCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٨(

ــن١٣٦، الـــصفحة٢٠٠٤يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، فتـــوى، تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لعـــام  مـ
 .اإلنكليزي النص

 عــن تــشييداآلثــار القانونيــة الناشــئة:؛ انظــر أيــضا١٢٢، الفتــوى، الفقــرةCorr.1  وA/ES-10/273انظــر )٩(
 مــن١٣٦، الــصفحة٢٠٠٤جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام

 .اإلنكليزي النص
)١٠( A/56/1026-S/2002/932١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 
)١١( S/2003/529املرفق ،. 
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 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؛
  مجيع الدول والوكاالت املتخصصة ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدةحتث - ٢ 

ة دعـــم الـــشعب الفلـــسطيين ومـــساعدته علـــى نيـــل حقـــه يف تقريـــر املـــصريعلـــى مواصـــل
 .قتو أقرب يف

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


