األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/RES/73/158

الدورة الثالثة والسبعون
البند  73من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  17كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة الثالثة

(])A/73/588

 - 158/73حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
إن الجمعية 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 تشير يف هــذا الصــدد إىل قرارها ( 2625د )25-املؤرخ  24تشرين األول/أكتوبر ،1970
املعنون ”إعالن مب ــاد الق ــا ون ال ــدوي املتعلق ــة ب ــالعالق ــات الودي ــة والتع ــاون بني ال ــدول وفق ــا مليث ــاق
األمم املتحدة“،
وإذ تض ع ع في اعتبارها العهدين الدوليني اخلاص ـ ــني حبقوق اإل س ـ ــان( )1واإلعالن العاملي حلقوق
اإل سـ ـ ــان( )2وإعالن منح االسـ ـ ــتقالل للبلدان والشـ ـ ــعوب املسـ ـ ــتعمرة( )3وإعالن وبر امج عمل فيينا اللذين
اعتمدا يف املؤمتر العاملـي حلقوق اإل سان يف  25حزيران/يو يه ،)4(1993
وإذ تشير إىل اإلعالن الصادر مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إل شاء األمم املتحدة(،)5
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وإذ تشير أيضا إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية(،)6
وإذ تشععير كذلك إىل الفتوى اليت أصــدر ا حمكمة العدل الدولية يف  9متوز/يوليه  2004بش ـ ن
اآلثار القا و ية الناش ـ ـ ـ ـ ة عن تش ـ ـ ـ ــييد جدار يف األرض الفلس ـ ـ ـ ـ ينية احملتلة( ،)7وإذ تالحظ بوجه خاص رد
احملكمة ،مبا يف ذلك ما يتعلق حبق الشعوب يف تقرير املصري الذي هو حق جلميع الناس(،)8
وإذ تش ععير إىل االس ــتنتاج الذي ا تهت إليه احملكمة يف فتواها املؤرخة  9متوز/يوليه  ،2004وهو
أن تشـ ـ ــييد إس ـ ـ ـرائيل ،السـ ـ ــل ة القائمة باالحتالل ،للجدار يف األرض الفلس ـ ـ ـ ينية احملتلة ،مبا فيها القدس
الشرقية ،إىل جا ب التدابري املتخذة سابقا ،يعوق بشدة حق الشعب الفلس يين يف تقرير املصري(،)9
وإذ تؤكععد الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة امللحــة للقيــام ،دون ت ـ خري ،بــاءــاء االحتالل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي الــذي بــدأ يف
عام  1967وحتقيق تس ــوية س ــلمية عادلة دائمة ش ــاملة بني اجلا بني الفلسـ ـ يين واإلسـ ـرائيلي ،اس ــتنادا إىل
قرارات األمم املتحدة ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ومرجعيات مدريد ،مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ومبادرة
السـ ـ ـ ــالم العربية( )10وخري ة ال ريق اليت وضـ ـ ـ ــعتها اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للص ـ ـ ـ ـرا اإلس ـ ـ ـ ـرائيلي
الفلس 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 ،وإذ تشري يف هذا الصدد إىل قرارها  292/58املؤرخ  6أيار/مايو ،2004
وإذ تشير إىل قرارها  160/72املؤرخ  19كا ون األول/ديسمرب ،2017
وإذ تشير أيضا إىل قرارها  19/67املؤرخ  29تشرين الثاين /وفمرب ،2012
وإذ تؤكد حق مجيع دول املن قة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة معرتف هبا دوليا،
 - 1تؤكد مجددا حق الش ــعب الفلسـ ـ يين يف تقرير املص ــري ،مبا يف ذلك احلق يف أن تكون
له دولته املستقلة ،فلس ني؛
 - 2تحث مجيع الدول والوكاالت املتخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ومؤسـ ـ ـ ـس 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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