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    ٢٠٠٤مايو / أيار٦قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/58/L.61/Rev.1( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

  وضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية - ٥٨/٢٩٢
  ،إن اجلمعية العامة  
، ١٩٧٤نــوفمرب /اين تــشرين الثــ٢٢املــؤرخ ) ٢٩ - د (٣٢٣٧ إىل قراراهتــا إذ تــشري  

يوليـه  / متوز ٧ املـــؤرخ   ٥٢/٢٥٠  و ١٩٨٨ديسمرب  / كانـــون األول  ١٥ؤرخ   املــ ٤٣/١٧٧ و
١٩٩٨،  

ــضا    ــشري أيـ ــن  وإذ تـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢ إىل قـ ــشرين ٢٢املـ  تـ
، ١٩٧٣أكتـــــوبر /رين األول تـــــش٢٢املـــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨، و ١٩٦٧ وفمربنـــــ/الثـــــاين

 تـشرين   ١٩ املـؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و   ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢املؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧ و
  ،٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

 إىل أحكام القانون الدويل ذات الـصلة وإىل قـرارات األمـم املتحـدة               وإذ تشري كذلك    
  ذات الصلة فيما يتعلق باملستوطنات اإلسرائيلية وبالقدس الشرقية احملتلة،

   عدم جواز اكتساب األرض عن طريق القوة،مبدأوإذ تعيد تأكيد   
 أن فلسطني، بوصفها مراقبا، وإىل حني حـصوهلا علـى عـضوية كاملـة يف                 تالحظ وإذ  

  األمم املتحدة، ال تقدم وثائق تفويض إىل اجلمعية العامة،
 احلاجة إىل متكني الشعب الفلسطيين من ممارسة السيادة وحتقيق االسـتقالل            وإذ تؤكد   

  يف دولته، فلسطني،
، مبـا فيهـا القـدس     ١٩٦٧تلـة منـذ عـام        أن وضع األرض الفلـسطينية احمل      تؤكد  - ١  

ــزال وضــع االحــتالل العــسكري،     ــشرقية، ال ي ــسطيين، وتؤكــدال ــشعب الفل  اســتنادا إىل  أن لل
 مبـا فيهـا قـرارات جملـس         ، وقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة         قواعد ومبادئ القـانون الـدويل     

، الــسلطة القائمــة إلســرائيللــيس ، احلــق يف تقريــر مــصريه والــسيادة علــى أرضــه، وأنــه   األمــن
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قائمـــة املفروضـــة عليهـــا، كـــسلطة االلتزامـــات تفـــي ب الواجبـــات وتـــؤديإال أن  بـــاالحتالل،
ــ ــة جنيـــف مبوجـــب  حتالل،الابـ ــة   اتفاقيـ ــدنيني وقـــت احلـــرب املؤرخـ ــة املـ ــة حبمايـ  ١٢املتعلقـ
 احلــرب  وأعــرافاملتعلقــة بقــواننياتفاقيــة الهــاي بواألنظمــة املرفقــة  )١(١٩٤٩أغــسطس /آب
  ؛)٢(١٩٠٧لعام  الربية

 علـى اإلسـهام يف إعمـال حقـوق الـشعب الفلـسطيين              رب عن تـصميمها   ــــتع  - ٢  
غــري القابلــة للتــصرف وحتقيــق تــسوية ســلمية عادلــة وشــاملة يف الــشرق األوســط عــن طريــق     

 ،واالسـتقالل  بالـسيادة تتوافر فيهمـا مقومـات البقـاء وتتمتعـان           قيام دولتني التفاوض تؤدي إىل    
وتعيـشان جنبـا إىل جنـب يف     ،  ١٩٦٧حـدود مـا قبـل عـام         على أساس   لسطني،  إسرائيل وف  مها

  .سالم وأمن
  ٨٧اجللسة العامة 

  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٦

_______________ 

  .٩٧٣رقم ال، ٧٥، اجمللد عاهداتاملجمموعة  األمم املتحدة، )١(
 نيويــورك، (١٩٠٧ و ١٨٩٩ اتفاقيــات وإعالنــات الهــاي لعــامي صــندوق كــارنيغي للــسالم الــدويل، :انظــر )٢(

  ).١٩١٥مطبعة جامعة أوكسفورد، 


