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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1   وA/66/L.19( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

 القدس  - ٦٦/١٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ) ٢ - د (١٨١ إىل قرارهـ ــاين ٢٩املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ١٩٤٧نـ

   أحكامه املتعلقة مبدينة القدس،وخباصة

 ١٩٨١ديـسمرب  / كـانون األول ١٠اء املـؤرخ   ه٣٦/١٢٠إىل قرارها وإذ تشري أيضا    

 كـانون  ٣ املـؤرخ  ٥٦/٣١، مبـا يف ذلـك القـرار    املتخذة يف هذا الـصدد   الالحقة اومجيع قرارا 

مجلـــة أمـــور، أن مجيـــع التـــدابري واإلجـــراءات  يف الـــيت قـــررت فيهـــا، ،٢٠٠١ديـــسمرب /األول

االحتالل، واليت غريت طابع ومركـز      التشريعية واإلدارية اليت اختذا إسرائيل، السلطة القائمة ب       

املتعلـق  “ القـانون األساسـي  ”يـسمى    مـا  ، وخباصـة  ي منها ذلـك   أو توخ  مدينة القدس الشريف  

  بالقدس وإعالن القدس عاصمة إلسرائيل، الغية وباطلة وجيب إلغاؤها فورا،

 ٤٧٨ قرارات جملس األمن املتعلقة بالقـدس، مبـا يف ذلـك القـرار       إىل وإذ تشري كذلك    

 يعتـرف  أال  الذي قرر فيه الس، يف مجلـة أمـور،         ١٩٨٠أغسطس  / آب ٢٠املؤرخ  ) ١٩٨٠(

  ، املتعلق بالقدس“القانون األساسي” بـ

 ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف  وإذ تــشري  

، وإذ تـشري إىل  )١(ةاآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـ           بشأن  

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - دإطقرارها 

_______________ 

اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية      : ؛ انظر أيضاCorr.1  و A/ES-10/273انظر   )١(
 . من النص اإلنكليزي١٣٦ الصفحة ،٢٠٠٤احملتلة، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
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 غـري  ة أوــــ ة، حكوميــــ ذه أي هيئــــ راء تتخــــ إزاء أي إج   قلقهـا    بالغن  ــرب ع ــوإذ تع   

   للقرارات املذكورة أعاله،يف انتهاكحكومية، 

ة القائمـة   بوجه خاص إزاء اسـتمرار إسـرائيل، الـسلط       وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا       

 ١-يـسمـى بــاخلطة هــاء     مـا باالحتالل، يف القيام بأنشطة اسـتيطانية غـري قانونيـة، مبـا يف ذلـك          

ــشرقية      وتــشييدها للجــدار يف القــدس الــشرقية وحوهلــا وفــرض القيــود علــى دخــول القــدس ال

أثـر   نمـ  األنـشطة  مبا لتلكواإلقامة فيها وزيادة عزل املدينة عن بقية األرض الفلسطينية احملتلة،    

 مـسبقا علـى أي اتفـاق بـشأن      وملا تنطوي عليـه مـن إمكانيـة احلكـم         ضار يف حياة الفلسطينيني   

  النهائي للقدس، الوضع

 إمعـان إسـرائيل يف هـدم منـازل الفلـسطينيني      إزاء وإذ تعرب عـن بـالغ قلقهـا كـذلك           

 دس الـشرقية  منازهلـا يف أحيـاء القـ       مناإلقامة وطرد العديد من األسر الفلسطينية         حقوق وإلغاء

 األعمــالذلـك   يف األعمـال االسـتفزازية والتحريـضية األخــرى يف املدينـة، مبـا     إزاء  ووتـشريدها 

  ،يف املدينةاليت يقوم ا املستوطنون اإلسرائيليون 

 إزاء احلفريات اليت تقـوم ـا إسـرائيل يف مدينـة القـدس القدميـة،         وإذ تعرب عن قلقها     

  املواقع الدينية وحوهلا، مبا فيها

 ا مـشروع  ا اهتمامـ  يهـتم  األمـم املتحـدة،      جمـسدا يف  أن اتمع الـدويل،      تعيد تأكيد وإذ    

، علــى النحــو للمدينــة الفريــد  والثقــايفد الروحــي والــديينـعـــة البــــة القــدس ومحايـبقــضية مدينــ

   بشأن هذه املسألة،املتخذةاملتوخى يف قرارات األمم املتحدة 

  ،)٢( عن احلالة يف الشرق األوسط يف تقرير األمني العاموقد نظرت  

ــد   - ١   ــاتكــرر تأكي ـــقررت  م ــن  هـ ــرائيل  م ــراءات تتخــذها إس ــسلطة أن أي إج ، ال

  لفرض قوانينها وواليتها وإدارا على مدينة القدس الشريف إجراءات غـري         القائمة باالحتالل، 

، وتطلب من إسـرائيل     ة على اإلطالق  قانونية، ومن مث فهي الغية وباطلة وليست هلا أي شرعي         

  ؛أن توقف فورا مجيع هذه التدابري غري القانونية املتخذة من جانب واحد

ــىأن ضــرورة  تؤكــد  - ٢   ــة     يف  تراع ــضية مدين ــم لق ــادل ودائ أي حــل شــامل وع

أي حـل مــن   وأن يتـضمن  ،كـال اجلـانبني الفلـسطيين واإلسـرائيلي    لالـشواغل املـشروعة    القـدس 

ضمانات دولية تكفـل حريـة الديانـة والـضمري لـسكان املدينـة              تنطوي على   ما  أحكا هذا القبيل 

_______________ 

)٢( A/66/338. 
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عـائق   ودوندومـا حبريـة    إمكانيـة الوصـول   على اخـتالف أديـام وجنـسيام،    وتتيح للجميع، 

  إىل األماكن املقدسة؛

والـستني   السابعة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا      تطلب  - ٣  

  . تنفيذ هذا القرارتقريرا عن

  ٦٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠

  


