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 - 172/75حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
إن الجمعية العامة،
إذ تدرك أن تنمية العالقات الودية بين الدول على أس ـ ـ ــام ابتراا مبدأ المي ـ ـ ــاواة ير الحقو وتقرير

المصير للشعوب تندرج ضمن مقاصد األمم المتحدة ومبادئها المحددة ير الميثا ،

وإذ تشير ير هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد لى قرارها ( 2625د )25-المؤرخ  24تشرين األول/أكتوبر ،1970

المعنون ” عالن مبادئ القانون الدولر المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول ويقا لميثا األمم المتحدة“،
وإذ تضععععععع في اا بار ا العهدين الدوليين الخاص ـ ـ ـ ــين بحقو ا ني ـ ـ ـ ــان

()1

ا نيـان

()2

وإعالن منح االسـتقالل للبلدان والشـعوب الميـتعمرة

()3

المؤتمر العالمـر لحقو ا نيان ير  25بزيران/يونيه ،)4(1993

وا عالن العالمر لحقو

وإعالن وبرنامج عمل ييينا اللرين اعتمدا ير

وإذ تشير لى ا عالن الصادر بمناسبة الركرى الينوية الخميين نشاء األمم المتحدة(،)5
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وإذ تشير أيضا لى عالن األمم المتحدة لأللفية(،)6

وإذ تشعععععير كذل

لى الفتوى التر أص ـ ـ ــدرتها محدمة العدل الدولية ير  9تموز/يوليه  2004بشـ ـ ـ ـ ن

اآلثـار القـانونيـة النـاع ـ ـ ـ ـ ـ ــيـة عن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييـد جـدار ير األر

الفليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينيـة المحتلـة  ،وإذ تالبظ بوجـه اـا
()7

رد المحدمة ،بما ير ذلك ما يتعلق بحق الشعوب ير تقرير المصير الري هو بق لجميع النام(،)8
وإذ تشعععععععععير لى االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتـاج الـري انتهـ

ليـه المحدمـة ير يتواهـا المؤراـة  9تموز/يوليـه ،2004

وهو أن تشـ ــييد س ـ ـرائيل ،اليـ ــل ة القائمة باالبتالل ،للجدار ير األر

الفلي ـ ـ ينية المحتلة ،بما ييها القدم

الشرقية ،لى جانب التدابير المتخرة سابقا ،يعو بشدة بق الشعب الفلي ينر ير تقرير المصير(،)9

وإذ تؤكد الض ــرورة الملحة للمياا ،دون ت اير ،بانهاء االبتالل ا سـ ـرائيلر الري بدأ ير عاا 1967

وتحقيق تي ـ ــوية س ـ ــلمية عادلة دائمة ع ـ ــاملة بين الجانبين الفلي ـ ـ ينر وا س ـ ـرائيلر ،اس ـ ــتنادا لى ق اررات األمم
المتحدة ذات الصـ ـ ـ ــلة ومرجييات مدريد ،بما ير ذلك مبدأ األر

مقابل اليـ ـ ـ ــالا ومبادرة اليـ ـ ـ ــالا العربية

()10

واري ة ال ريق التر وضـعتها المجموعة الربايية يجاد بل دائم للصـراا ا سـرائيلر الفليـ ينر على أسـام

وجود دولتين(،)11

وإذ تؤكد أيضعععععا ض ـ ـ ــرورة ابتراا وص ـ ـ ــون وبدة كامل األر

الفلي ـ ـ ـ ينية المحتلة ،بما ييها القدم

الشرقية ،وتالصقها وسالمتها ،وإذ تشير ير هرا الصدد لى قرارها  292/58المؤرخ  6أيار/مايو ،2004
وإذ تشير لى قرارها  139/74المؤرخ  18كانون األول/دييمبر ،2019
وإذ تشير أيضا لى قرارها  19/67المؤرخ  29تشرين الثانر/نويمبر ،2012
وإذ تؤكد بق جميع دول المن قة ير الييش ير سالا داال بدود آمنة معترف بها دوليا،
-1

تؤكد مجددا بق الشـ ــعب الفليـ ـ ينر ير تقرير المصـ ــير ،بما ير ذلك الحق ير أن ت ون

-2

تحث جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسيات منظومة األمم المتحدة على مواصلة

له دولته الميتقلة ،يلي ين؛

دعم الشعب الفلي ينر ومياعدته لنيل بقه ير تقرير المصير ير أقرب وق .
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