
A/RES/65/202األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
11 March 2011

 اخلامسة والستونالدورة
 من جدول األعمال٦٧البند

10-52464
*1052464*

 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/455( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري - ٦٥/٢٠٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 يف  أن تنمية العالقات الوديـة بـني الـدول علـى أسـاس احتـرام مبـدأ املـساواةإذ تدرك 

قاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا احملــددةاحلقــوق وتقريــر املــصري للــشعوب تنــدرج ضــمن م
 امليثاق، يف
 تـــشرين٢٤املـــؤرخ)٢٥ - د (٢٦٢٥ يف هـــــذا الـــصــدد إىل قرارهـــاوإذ تـــشري 

 بالعالقـــات الوديـــةاملتعلقــةإعــالن مبـــادئ القــانون الـــدويل ”املعنـــون ١٩٧٠أكتــوبر/األول
 ،“والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

واإلعـــالن )١(نالـــدوليني اخلاصـــني حبقـــوق اإلنـــسا  العهـــدينعتبارهـــاوإذ تـــضع يف ا 
ــاملي ــشعوبــــح االســتقالل للبلــــالن منــــوإع )٢(اإلنــســـانوقـــــحلق الع  )٣(املــستعمرةدان وال

 ٢٥يــــان فـــوق اإلنــســـــي حلقـــــ املــؤمتر العاملاعتمــدا يفوإعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين
 ،)٤(١٩٩٣ يونيه/حزيران

ــشري  ــشاءوإذ تــ ــسني إلنــ ــسنوية اخلمــ ــذكرى الــ ــبة الــ ــصادر مبناســ ــالن الــ  إىل اإلعــ
 ،)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 ،. 
 .٥٠/٦انظر القرار )٥(
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 ،)٦(لأللفية إىل إعالن األمم املتحدةوإذ تشري أيضا 
يوليــه/ متـوز٩ إىل الفتـوى الـيت أصــدرا حمكمـة العـدل الدوليـة يفوإذ تـشري كـذلك 

،)٧(جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــةاآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد 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 

مة بـاالحتالل، للجـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائ٢٠٠٤
 القــدس الــشرقية، إىل جانــب التــدابري املتخــذة ســابقا، يعــوق بــشدة حــق الــشعبيهــامبــا ف

 ،)٩(الفلسطيين يف تقرير املصري
يف إطـار عمليــة التعجيـل خبطاهـاوالسـتئناف املفاوضـات ملحـةاجـةأن احلوإذ تـرى 

 املتخـــذة يف هـــذا الـــصددنادا إىل قـــرارات األمـــم املتحـــدة، اســـتالـــسالم يف الـــشرق األوســـط
ــة ــسالم العربي ــادرة ال ــسالم، ومب ــل ال ــدأ األرض مقاب ــك مب ــا يف ذل ــد، مب ــات مدري  )١٠(ومرجعي

 إلجياد حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلـسطيينوخريطة الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية
بـنيسـلمية عادلـة ودائمـة وشـاملةيق تـسويةحتقيفولإلسراع،)١١(على أساس وجود دولتني

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

 املـؤرخ٥٨/٢٩٢يف هذا الـصدد إىل قرارهـاوإذ تشري  وسالمتها،الصقهاوتالقدس الشرقية،
 ،٢٠٠٤مايو/ أيار٦
 ،٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٤/١٥٠ إىل قرارهاإذ تشريو 

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية:؛ انظر أيضاCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٧(

 . من النص اإلنكليزي١٣٦صفحة، ال٢٠٠٤احملتلة، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جـدار يف:؛ انظر أيضا٨٨، الفتوى، الفقرةCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٨(

ــن١٣٦، الــــصفحة٢٠٠٤األرض الفلــــسطينية احملتلــــة، فتــــوى، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام  مــ
 .اإلنكليزي النص

اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار:؛ انظر أيضا١٢٢، الفتوى، الفقرةCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٩(
ــسطينية احملتلـــة، فتـــوى، تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لعـــام  مـــن١٣٦، الـــصفحة٢٠٠٤يف األرض الفلـ

 .اإلنكليزي النص
)١٠( A/56/1026-S/2002/932١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 
)١١( S/2003/529ق، املرف. 
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 حـق مجيـع دول املنطقــة يف العـيش يف سـالم داخــل حـدود آمنـة ومعتــرفوإذ تؤكـد 
 دوليا، ا
 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري، مبـا يف ذلـك احلـق يف أنتعيد تأكيد - ١ 

 تكون له دولته املستقلة، فلسطني؛
 دول والوكاالت املتخصصة ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة مجيع الحتث - ٢ 

ــه يف تقريـــر املـــصري يف ــى نيـــل حقـ ــم الـــشعب الفلـــسطيين ومـــساعدته علـ  علـــى مواصـــلة دعـ
 .قتو أقرب

 ٧١اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١

 


