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  جملس حقوق اإلنسان
  العاشرة الدورة
   من جدول األعمال٧البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف 
  األراضي العربية احملتلة األخرى

  وبوليفيا وسويسرا ) باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي( باكستان
  * ونيكاراغوا واليمن وكوبا*) البوليفارية- مجهورية (وفرتويال 
  مشروع قرار): باسم جمموعة الدول العربية(

   حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه- /...١٠

   حقوق اإلنسان،جملس إن

 واخلمسني اخلامسةبأحكام املادة األوىل واملادة وخاصة  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،      مبقاصد سترشدي إذ  
   االحترام الـدقيق ملبـدأ االمتنـاع        ضرورةعيد تأكيد   ياللتني تؤكدان حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ         منه  

يف إعالن مبادئ القانون الدويل على النحو احملّدد  أو استخدامها، القوةيف العالقات الدولية عن التهديد باستخدام 
  امـة يف    الع اجلمعيـة ثاق األمم املتحدة، الـذي اعتمدتـه         الوّدية والتعاون بني الدول وفقاً ملي      بالعالقاتلة  صاملت

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥- د(٢٦٢٥قرارها 

 ١ والثقافية، واملادة  واالجتماعية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   اللتني تؤكدان حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،سية،والسيامن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن منح             كذلك سترشدي وإذ  
 قـوق حل اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي        ، إعالن وبرنامج عمل فيينا    بأحكامو ،االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة   
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حبق مجيع  املتعلقتني   ، من اجلزء األول   ٣ و ٢  نيوخاصة الفقرت ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ اإلنسان يف 
  الحتالل األجنيب،الشعوب الواقعة حتت ا تقرير مصريها، وخصوصاً يفالشعوب 

ـ /الثـاين  تـشرين    ٢٩املـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري اجلمعية العامة     إىل شريي وإذ      ،١٩٤٧وفمرب  ن
 حقـوق الـشعب    وُتحـّدد ، وإىل سائر القرارات اليت تؤكـد        ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و

  الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة حقه يف تقرير مصريه،

   ،١٩٦٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢املــؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمــن قــرارات جملــس إىل شري أيــضاًيــ وإذ  
ــؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨و ــشرين األول٢٢امل ــوبر / ت ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣أكت ــارس / آذار١٢امل   ،٢٠٠٢م
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و

أن ،  ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩إىل االستنتاج الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف فتواها املؤرخة            وإذ يشري كذلك      
حتالل، للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، إىل            تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باال    

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريجانب التدابري املتخذة سابقاً

 ٧ املـؤرخ    ٢٠٠٥/١ وآخرها القرار    ، يف هذا الصدد   اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥يل أبر/نيسان

وقرارات األمـم    يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحدة          الفلسطيين الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقاً    بوصفهالدولية املتعلقة باحلق يف تقرير املصري       والصكوك   الصلة، وألحكام العهود     ذاتوإعالناهتا  املتحدة  

 الدويل، وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عادل ودائـم          القانون من قواعد    قاعدة قطعية جلميع شعوب العامل، نظراً لكونه      
  األوسط،وشامل يف منطقة الشرق 

  والدائم وغري املشروط يف تقرير مـصريه،       غري القابل للتصرف     الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
دولته املتواصلة املستقلة والدميقراطية وذات الـسيادة      إقامة  يف  العيش يف ظل احلرية والعدالة والكرامة و      مبا يف ذلك حقه يف      

  والقابلة للحياة؛ 

  دعمه للحل القائم على وجود دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمـن،              اً  يؤكد من جديد أيض     -٢  
  ؛فلسطني وإسرائيلمها 

لها وتواصلها وسالمتها، مبا يف     احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكم       على ضرورة    يشدد  -٣  
  ؛ذلك القدس الشرقية

مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة على دعم الشعب الفلسطيين               حيث  -٤  
  ومساعدته على أن ينال حقه يف تقرير مصريه يف أقرب وقت؛

  .٢٠١٠مارس /آذاريف الثالثة عشرة مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته  قررُي  -٥  

 -  -  -  -  -  


