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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.36( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 القدس - ٦٣/٣٠
 ،العامة اجلمعية إن 
ــشري إذ  ــشرين ٢٩ املـــؤرخ )٢ - د (١٨١ قرارهـــا إىل تـ  ،١٩٤٧ نـــوفمرب/الثـــاين تـ

 القدس، مبدينة املتعلقة أحكامه وخباصة
 ١٩٨١ديـسمرب/ كـانون األول١٠ؤرخاملـ ءها ٣٦/١٢٠ قرارها إىل أيضا تشري وإذ 

 ديــسمرب/األول كــانون ٣ املــؤرخ ٥٦/٣١ القــرار ذلــك يف مبــا الالحقــة، القــرارات ومجيــع
 واإلداريـة التـشريعية واإلجـراءات التـدابري مجيـع أن أمـور، مجلـة يف فيهـا، قررت اليت ،٢٠٠١

 ومركـز طـابع تغـيري توخـتو أغـريت والـيت بـاالحتالل، القائمـة السلطة إسرائيل، اختذا اليت
 وإعــالن بالقــدس املتعلــق “األساســي القــانون” يــسمى  مــاوخباصــة الــشريف، القــدس مدينــة
 فورا، إلغاؤها وجيب وباطلة الغية إلسرائيل، عاصمة القدس

 ٤٧٨ القـرار ذلـك يف مبـا بالقدس، املتعلقة األمن جملس قرارات إىل كذلك تشري وإذ 
 يعتـرف أال أمـور، مجلـة يف الس، فيه قرر الذي ١٩٨٠ أغسطس/آب ٢٠ املؤرخ )١٩٨٠(
 ،بالقدس املتعلق “األساسي القانون” بـ
 ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز ٩ يف الدوليـة العــدل حمكمـة أصــدرا الـيت الفتــوى إىل تـشري وإذ 

 إىل تـشري وإذ ،)١(احملتلـة الفلـسطينية األرض يف جـدار تـشييد عـن الناشئة القانونية اآلثار بشأن
 ،٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - دإط القرار

_______________
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 غــري أوحكوميــة هيئــة، أي تتخــذه إجــراء أي إزاء قلقهــا شــديد عــن تعــرب وإذ 
 أعاله، املذكورة للقرارات يف انتهاك حكومية،

 القائمــة الــسلطة إســرائيل، اســتمرار إزاء خــاص بوجــه قلقهــا شــديد عــن تعــرب وإذ 
ــام يف بـــاالحتالل، ــتيطاني بأنـــشطة القيـ ــري ةاسـ ــا قانونيـــة، غـ ـــىـيـــسم  مـــاذلـــك يف مبـ   اخلطة بـ

 وفـرض القيـود علـى دخـول القـدسوحوهلـا الـشرقية القـدس يفلجـدارها لوتـشييد ١ - اءـه
 مـن أثـرلذلك مبا احملتلة، الفلسطينية األرض بقية عن املدينة عزل ةزيادوالشرقية واإلقامة فيها

ركـز النـهائيامل بـشأن اتفـاق أي علـى حلكما يستبق ميكن أنومباضار على حياة الفلسطينيني
 للقدس،

ــد مــن تؤكــد وإذ  ــه املتحــدة، األمــم خــالل مــن الــدويل، اتمــع أن جدي  اهتمــام لدي
 للمدينـة، الفريـد والثقـايف يـــوالدين يـــالروح دـــعــالب ةـــومحاي دســالق ةــمدين بقضية مشروع

 املسألة، هذه بشأن الصلة ذات املتحدة األمم قرارات يف املتوخى النحو على
 ،)٢(العام األمني تقرير يف نظرت وقد 
ــن هــــقررت  مــاتأكيــد تكــرر - ١  ــراءات أي أن م ــرائيل تتخــذها إج ــسلطة ،إس  ال

 إجـراءات الـشريف القـدس مدينـة علـى وإدارـا وواليتـها نهاـيـقوان لفرض باالحتالل، القائمة
مـن وتطلـب،اإلطـالق علـى شـرعية أي اهلـ وليـست وباطلـة الغيـة فهي مث ومن قانونية، غري

 ؛املتخذة من جانب واحدو القانونية غري التدابري هذه مجيعوقف إسرائيل
 يأخـذ أن ينبغـي القـدس مدينـة لقضية ودائم وعادل شامل حل أي أن تؤكد - ٢ 

 أحكامــا يتــضمن وأن واإلســرائيلي الفلــسطيين اجلــانبني لكــال املــشروعة الــشواغل االعتبــار يف
 الوصــول إمكانيــةوتتــيحة الديانــة والــضمري لــسكان املدينــةحريــ تكفــل دوليــة اناتضــم ذات

 عائق؛ ودون وحبرية دائمة بصورة املقدسة األماكن إىل واجلنسيات األديان مجيع من للناس
 والـستنيالرابعـة دورا يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب - ٣ 

 .قرارال هذا تنفيذ عن تقريرا
 ٦٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦
 

_______________
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