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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول األعمال٦٨البند 
        حق الشعوب يف تقرير املصري

االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أفغانــستان، إكــوادور،      
، يـسلندا، باكـستان، البحـرين     ، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، أ    اإلمارات العربية املتحدة  

ــا فاســو،   بلجيكــا، الربازيــل، بــروين دار الــسالم،   ــنن، بوركين ــنغالديش، بنمــا، ب بليــز، ب
، بيالروس، تركيا، تشاد، تونس، ) املتعددة القوميات- دولة (بوليفيا بولندا، بوروندي، 

اجلبل األسود، اجلزائر، جزر القمـر، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا الـشعبية                  
مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة الــــشعبية،  هوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة،  مجالدميقراطيــــة، 

ــة ــسنت       مجهوريــ ــانت فنــ ــابوي، ســ ــويت، زمبــ ــسابقة، جيبــ ــالفية الــ ــدونيا اليوغوســ مقــ
النكــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان،    غرنــادين، ســري  وجــزر

 - مجهورية (يا، فرتويال سرياليون، الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، غرينادا، غين
، فييت نام، قطر، كوبا، كـوت ديفـوار، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، لبنـان،                  )البوليفارية

لكسمربغ، ليبيا، ليسوتو، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر، املغـرب، مـالوي، ملـديف،                 
ــااململكــة العربيــة الــسعودية، موريتانيــا، موزامبيــق، ناميبيــا، نيكــاراغوا، اهلنــد،     ، هنغاري

  مشروع قرار: اليمن، فلسطني
    

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 يف  أن تنميــة العالقــات الوديــة بــني الــدول علــى أســاس احتــرام مبــدأ املــساواة إذ تــدرك  

  امليثاق، احلقوق وتقرير املصري للشعوب تندرج ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها احملددة يف
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 / تــشرين األول٢٤املــؤرخ ) ٢٥-د( ٢٦٢٥ يف هــــذا الــصــدد إىل قرارهــا  تــشريوإذ  
 بالعالقـات الوديـة والتعـاون بـني         املتعلقةإعالن مبادئ القانون الدويل      ”املعنون ١٩٧٠أكتوبر  

  ،“الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
عـــالن واإل )١(نالـــدوليني اخلاصـــني حبقـــوق اإلنـــسا  العهـــدينوإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  
ــاملي ـــحلق الع ــســـانوق ــ ـــوإع )٢(اإلن ـــالن منـ ـــح االســتقالل للبلـ ــشعوب ـ ــستعمرةدان وال  )٣(امل

ــذين    ــا اللـ ــل فيينـ ــامج عمـ ــالن وبرنـ ــدا يفوإعـ ــؤمتر العاملاعتمـ ـــ املـ ـــي حلقـــ ــســـ  يفان ـــوق اإلنـ
  ،)٤(١٩٩٣ يونيه/حزيران ٢٥

ــسنوية اخل  وإذ تـــــشري   ــذكرى الـــ ــبة الـــ ــصادر مبناســـ ــالن الـــ ــشاء   إىل اإلعـــ مـــــسني إلنـــ
  ،)٥(املتحدة األمم

  ،)٦(لأللفية إىل إعالن األمم املتحدة وإذ تشري أيضا  
يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة يف وإذ تــشري كــذلك  
، )٧(اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة        بــشأن ٢٠٠٤

يتعلق حبق الشعوب يف تقرير املصري الـذي          رد احملكمة، مبا يف ذلك ما      تالحظ بوجه خاص   وإذ
  ،)٨(هو حق جلميع الناس

_________________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
  ).١٥-د (١٥١٤القرار   )٣(  
  )٤(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  .٥٠/٦انظر القرار   )٥(  
  .٥٥/٢ر القرار انظ  )٦(  
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف             : أيـضا ؛ انظـر    ٨٨، الفتوى، الفقـرة     Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٨(  

 مــــن ١٣٦، الــــصفحة ٢٠٠٤األرض الفلــــسطينية احملتلــــة، فتــــوى، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام   
  .اإلنكليزي النص
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يوليــه / متــوز٩ إىل االســتنتاج الــذي انتــهت إليــه احملكمــة يف فتواهــا املؤرخــة وإذ تــشري  
 أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، للجـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،                ٢٠٠٤
ســابقا، يعــوق بــشدة حــق الــشعب       القــدس الــشرقية، إىل جانــب التــدابري املتخــذة    يهــامبــا ف

  ،)٩(املصري الفلسطيين يف تقرير
يف إطــار عمليــة والتعجيــل خبطاهــا الســتئناف املفاوضــات  ملحــة اجــةأن احلوإذ تــرى   

ذا الـــصدد ، اســـتنادا إىل قـــرارات األمـــم املتحـــدة املتخـــذة يف هـــالـــسالم يف الـــشرق األوســـط
 ،)١٠(ومرجعيــات مدريــد، مبــا يف ذلــك مبــدأ األرض مقابــل الــسالم، ومبــادرة الــسالم العربيــة   

وخريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيين            
بـني  سـلمية عادلـة ودائمـة وشـاملة       حتقيـق تـسوية     يف  ولإلسراع  ،  )١١(على أساس وجود دولتني   

  واإلسرائيلي، انبني الفلسطييناجل
مبـا فيهـا    ، ضرورة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـها         تؤكدوإذ    

 املـؤرخ   ٥٨/٢٩٢وإذ تشري يف هذا الـصدد إىل قرارهـا            وسالمتها، الصقهاوتالقدس الشرقية،   
  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦

  ،٢٠١٠يسمرب د/ كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢٠٢ إىل قرارها إذ تشريو  
  دوليا،  حق مجيع دول املنطقة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعترف هباوإذ تؤكد  
 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املـصري، مبـا يف ذلـك احلـق يف أن           تعيد تأكيد   - ١  

  فلسطني؛ تكون له دولته املستقلة،
 م املتحـدة  مجيع الـدول والوكـاالت املتخصـصة ومؤسـسات منظومـة األمـ           حتث  -  ٢  

  .قتو أقرب على مواصلة دعم الشعب الفلسطيين ومساعدته على نيل حقه يف تقرير املصري يف
  

_________________ 
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف            : ؛ انظر أيضا  ١٢٢، الفتوى، الفقرة    Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٩(  

 مــــن ١٣٦، الــــصفحة ٢٠٠٤رض الفلــــسطينية احملتلــــة، فتــــوى، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام   األ
  .اإلنكليزي النص

  )١٠(  A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار.  
  )١١(  S/2003/529املرفق ،.  
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	حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تدرك أن تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
	وإذ تشير في هــذا الصــدد إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970 المعنون ”إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة“،
	وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والإعلان العالمي لحقـــوق الإنســـان() وإعــلان منــح الاستقلال للبلــدان والشعوب المستعمرة() وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمـــي لحقـــوق الإنســـان في 25 حزيران/يونيه 1993()،
	وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة()،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس()،
	وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004 أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير()،
	وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية()، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/202 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
	1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
	2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

