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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/488) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري - 70/141
 

 ،إن اجلمعية العامة 
أن تنمية العالقـا  الوديـة  ـل الـدول علـس أسـاا احتـراا مبـدأ املسـاواة يف           إذ تدرك 

احلقــوو وتقريــر املصــري للشــعوض تنــدرد اــمن مقادــد األمــم املتحــدة ومباد  ــا ا ــددة           
 امليثاو، يف

تشــــرين  24( املـــ ر   25 -)د  2625يف هــــــذا الصـــــدد إا قرارهــــا   وإذ تشييي   
إعـــالن مبـــادن القـــانون الـــدول املتعلقـــة  العالقـــا  الوديـــة ”املعنـــون  1970أكتـــو ر /األول

 ،“والتعاون  ل الدول وفقا مليثاو األمم املتحدة
ن العـامل   واإلعـال  (1)الع دين الدوليل اخلادل حبقوو اإلنسـان  وإذ تضع يف اعتبارها 

وإعـالن و رنـام     (3)وإعالن مـن  االسـتقالل للبلـدان والشـعوض املسـتعمرة      (2)حلقوو اإلنسان
 ،(4)1993حزيران/يونيه  25عمل فيينا اللذين اعتمدا يف امل متر العاملـ  حلقوو اإلنسان يف 

ــاء      وإذ تشيييي   ــل إلنشــ ــنوية اخلمســ ــذكرإل الســ ــبة الــ ــادر لناســ ــالن الصــ إا اإلعــ
 ،(5)دةاملتح األمم

_______________ 

 (، املرفق.21 -ألف )د  2200القرار  (1)
 (.3 -ألف )د  217القرار  (2)

 (.15 -)د  1514القرار  (3)

(4) (A/CONF.157/24 (Part I.الفصل الثالث ، 

 .50/6القرار  (5)

http://undocs.org/ar/A/70/488
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24
http://undocs.org/ar/A/RES/50/6
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 ،(6)إا إعالن األمم املتحدة لأللفية وإذ تش  أيضا 
 يوليــه/متــو  9إا الفتــوإل الــد أدــدرةا لعمــة العــدل الدوليــة يف  وإذ تشيي  ليي ل  
، (7) شــ ن اارــار القانونيــة النا ــية عــن تشــييد جــدار يف األرحمل الفلســطينية ا تلــة          2004

يتعلــق حبــق الشــعوض يف تقريــر املصــري  مــا تالحــب  وجــه رــاحمل رد ا عمــة، لــا يف ذلــ  وإذ
 ،(8)جلميع الناسالذي هو حق 

 يوليــه/متــو  9إا االســتنتاد الــذي انتــ   إليــه ا عمــة يف فتواهــا امل ررــة  وإذ تشيي  
، وهو أن تشييد إسـرا يل، السـلطة القا مـة  ـاالحتالل، لل ـدار يف األرحمل الفلسـطينية       2004

إا جانـب التـدا ري املتةـذة سـا قا، يعـوو  شـدة حـق الشـعب          ا تلة، لا في ا القدا الشرقية،
 ،(9)الفلسطيين يف تقرير املصري

الضرورة امللحة للقياا، دون ت رري،  إهنـاء االحـتالل اإلسـرا يل  الـذي  ـدأ       وإذ تؤلد 
وحتقيق تسوية سلمية عادلة دا مة  املة  ل اجلـانبل الفلسـطيين واإلسـرا يل ،     1967يف عاا 
األرحمل  يف ذلـ  مبـدأ   إا قـرارا  األمـم املتحـدة ذا  الصـلة ومرجعيـا  مدريـد، لـا       استنادا 

الر اعيــة  ورريطــة الطريــق الــد واــعت ا ا موعــة  (10)مقا ــل الســالا ومبــادرة الســالا العر يــة 
 ،(11)دولتل إلجياد حل دا م للصراع اإلسرا يل  الفلسطيين علس أساا وجود

ــراا ودــون  وإذ تؤلييد أيضييا   ــة،    اــرورة احت وحــدة كامــل األرحمل الفلســطينية ا تل
 58/292في ا القدا الشرقية، وتالدق ا وسالمت ا، وإذ تشري يف هـذا الصـدد إا قرارهـا     لا

 ،2004أيار/مايو  6امل ر  
 ،2014كانون األول/ديسمرب  18امل ر   69/165إا قرارها  وإذ تش  
 ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  29امل ر   67/19قرارها إا  أيضاوإذ تش   
حــق عيــل دول املنطقــة يف العــيد يف ســالا دارــل حــدود  منــة معتــر      وإذ تؤلييد 

 دوليا، هبا

_______________ 

 .55/2القرار  (6)

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر  (7)

 .88ه، الفتوإل، الفقرة املرجل نفس (8)

 .122املرجل نفسه، الفقرة  (9)

(10) A/56/1026-S/2002/932 14/221، املرفق الثاين، القرار. 

(11) S/2003/529.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/292
http://undocs.org/ar/A/RES/69/165
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/56/1026
http://undocs.org/ar/A/RES/14/221
http://undocs.org/ar/S/2003/529
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ــر املصــري، لــا يف ذلــ  احلــق      تؤلييد دييد ا  - 1  حــق الشــعب الفلســطيين يف تقري
 تعون له دولته املستقلة، فلسطل؛ أن يف

عيل الدول والوكاال  املتةصصة وم سسـا  منظومـة األمـم املتحـدة      حتث - 2 
ــري يف      ــر املصـ ــه يف تقريـ ــاعدته علـــس نيـــل حقـ ــم الشـــعب الفلســـطيين ومسـ ــلة دعـ علـــس موادـ

 وق . أقرض
 

 80ة العامة اجللس
 2015لانون األول/ يسمرب  17

 


