
  ٣٢٣٦قرار رقم 
 ١٩٧٤) نوفمبر(تشرين الثاني  ٢٢بتاريخ ) ٢٩الدورة (

 إقرار حقوق الشعب الفلسطيني

    
 الجمعية العامة، إن

  وقد نظرت في قضية فلسطين،
  ٣٣٣وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة شعب فلسطين، 

  وقد استمعت أيضا إلى بيانات أخرى ألقيت خالل المناقشة،
وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى اآلن، التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين، وإذ 

  تعترف بأن مشكلة فلسطين ال تزال تعرض السلم واألمن الدوليين للخطر،
  واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق األمم المتحدة،

كون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه، غير القابلة وإذ تعرب عن بالغ قلقها ل
  للتصرف، ال سيما حقه في تقرير مصيره،

  وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه،
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

  مصيره،
ن،غير القابلة للتصرف، تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطي .١

  وخصوصا
  الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي،  - أ

  .الحق في استقالل والسيادة الوطنيين  - ب
وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين، غير القابلة للتصرف، في العودة إلى  .٢

  .ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم
وتشدد على أن االحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة  .٣

  .للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق، أمران ال غنى عنهما لحل قضية فلسطين
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في  .٤

  .الشرق األوسط
بكل الوسائل وفقاً  وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه .٥

  .لمقاصد ميثاق األم المتحدة ومبادئه
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في  .٦

  .كفاحه استرداد حقوقه، وفقأ للميثاق



وتطلب إلى األمين العام أن يقيم اتصاالت مع منظمة التحرير الفلسطينية في  .٧
  .طينكل الشؤون المتعلقة بقضية فلس

وتطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثالثين،  .٨
  .تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

في جدول األعمال المؤقت " قضية فلسطين " وتقرر أن يدرج البند المعنون  .٩
  .لدورتها الثالثين

  تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
  ،٢٢٩٦في جلستها العامة رقم 

  ٨تا مع القرار مقابل صو ٨٩ب 
   ٣٧ضد القرار وامتناع 

  


