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 - 139/74حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري
إن اجلمعية العامة،
إذ تدرك أن تنمية العالقات الودية بني الدول على أساس احرتام مبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير
املصري للشعوب تندرج ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها احملددة يف امليثاق،
وإذ تشري يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــقا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدد قرارها ( 2625د )25-املؤرخ  24تشرين األول/أكتوبر ،1970
املعنون ” عالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة“،
وإذ تضع ع ع يف اعتبارها العهدين الدوليني اخلاصـ ـ ــني حبقوق اإلنسـ ـ ــان( )1واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسـ ـ ــان( )2و عالن منح االسـ ـ ــتقالل للبلدان والشـ ـ ــعوب املسـ ـ ــتعمرة( )3و عالن وبرانمج عمل فيينا اللقين
اعتمدا يف املؤمتر العاملـي حلقوق اإلنسان يف  25حزيران/يونيه ،)4(1993

وإذ تشري

اإلعالن الصادر مبناسبة القكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة(،)5

__________
( )1القرار  2200ألف (د ،)21-املرفق.
( )2القرار  217ألف (د.)3-
( )3القرار ( 1514د.)15-
( ،A/CONF.157/24 (Part I) )4الفصل الثالث.
( )5القرار .6/50
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وإذ تشري أيضا

عالن األمم املتحدة لأللفية(،)6

وإذ تشععري كذلك الفتوى اليت أصــدر ا حمكمة العدل الدولية يف  9متوز/يوليه  2004بش ـ ن
اآلاثر القانونية الناش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة عن تش ـ ـ ـ ـ ـ ــييد جدار يف األرض الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينية احملتلة( ،)7و ذ تالحظ بوجه خاص
رد احملكمة ،مبا يف ذلك ما يتعلق حبق الشعوب يف تقرير املصري القي هو حق جلميع الناس(،)8
وإذ تش ععري االس ــتنتاج القي انتهت ليه احملكمة يف فتواها املؤرخة  9متوز/يوليه  ،2004وهو
أن تشـ ـ ــييد س ـ ـ ـرائيل ،السـ ـ ــل ة القائمة ابالحتالل ،للجدار يف األرض الفلس ـ ـ ـ ينية احملتلة ،مبا فيها القدس
الشرقية ،جانب التدابري املتخقة سابقا ،يعوق بشدة حق الشعب الفلس يين يف تقرير املصري(،)9
وإذ تؤكد الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة امللحة للقيام ،دون أتخري ،إبهناء االحتالل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي القي بدأ يف عام
 1967وحتقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بني اجلانبني الفلس يين واإلسرائيلي ،استنادا قرارات
األمم املتحدة ذات الص ـ ـ ـ ــلة ومرجعيات مدريد ،مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل الس ـ ـ ـ ــالم ومبادرة الس ـ ـ ـ ــالم
العربية( )10وخري ة ال ريق اليت وضـ ــعتها اجملموعة الرابعية إلجياد حل دائم للص ـ ـرا اإلس ـ ـرائيلي الفلس ـ ـ يين
على أساس وجود دولتني(،)11
وإذ تؤكد أيضع ععا ض ـ ــرورة احرتام وص ـ ــون وحدة كامل األرض الفلس ـ ـ ـ ينية احملتلة ،مبا فيها القدس
الشرقية ،وتالصقها وسالمتها ،و ذ تشري يف هقا الصدد قرارها  292/58املؤرخ  6أاير/مايو ،2004

وإذ تشري

قرارها  158/73املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب ،2018

وإذ تشري أيضا

قرارها  19/67املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب ،2012

وإذ تؤكد حق مجيع دول املن قة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة معرتف هبا دوليا،
 - 1تؤكد جمددا حق الش ـ ــعب الفلسـ ـ ـ يين يف تقرير املص ـ ــري ،مبا يف ذلك احلق يف أن تكون
له دولته املستقلة ،فلس ني؛
 - 2حتث مجيع الدول والوكاالت املتخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة ومؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات منظومة األمم املتحدة على
مواصلة دعم الشعب الفلس يين ومساعدته لنيل حقه يف تقرير املصري يف أقرب وقت.
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__________
( )6القرار .2/55
( )7انظر  A/ES-10/273و .A/ES-10/273/Corr.1
( )8املرجع نفسه ،الفتوى ،الفقرة .88
( )9املرجع نفسه ،الفقرة .122
( ،A/56/1026-S/2002/932 )10املرفق الثاين ،القرار .221/14
( ،S/2003/529 )11املرفق.
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