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  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/68/L.16( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

 القدس  -  ٦٨/١٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  

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

 ١٩٨١ديـسمرب  / كـانون األول ١٠ هاء املـؤرخ  ٣٦/١٢٠إىل قرارها ذ تشري أيضا  وإ  
 كـانون  ٣ املـؤرخ  ٥٦/٣١ومجيع قراراا الالحقة املتخذة يف هذا الـصدد، مبـا يف ذلـك القـرار       

، الـــيت قـــررت فيهـــا، يف مجلـــة أمـــور، أن مجيـــع التـــدابري واإلجـــراءات ٢٠٠١ديـــسمرب /ولاأل
التشريعية واإلدارية اليت اختذا إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، واليت غريت طابع ومركـز             

املتعلـق  ” القـانون األساسـي  “يـسمى   مدينة القدس الشريف أو توخي منها ذلـك، وخباصـة مـا          
  القدس عاصمة إلسرائيل، الغية وباطلة وجيب إلغاؤها فورا،بالقدس وإعالن 

 ٤٧٨قرارات جملس األمن املتعلقة بالقـدس، مبـا يف ذلـك القـرار        إىل وإذ تشري كذلك    
يعتـرف   ، اليت قرر فيها الس، يف مجلة أمـور، أال        ١٩٨٠أغسطس  / آب ٢٠ املؤرخ   )١٩٨٠(
  املتعلق بالقدس،” القانون األساسي“ بـ

 ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف  وإذ تــشري  
، وإذ تـشري إىل  )١(بشأن اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة            

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - قرارها دإط

غـري   إزاء أي إجــــراء تتخــــذه أي هيئــــة، حكوميــــة أو      ذ تعــرب عــن بالغ قلقهـا       وإ  

  حكومية، يف انتهاك للقرارات املذكورة أعاله،

_______________ 
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 بوجه خاص إزاء اسـتمرار إسـرائيل، الـسلطة القائمـة         وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا       

ذلـــك االســـتفزازات املتعلقـــة بـــاالحتالل، يف القيـــام بأنـــشطة اســـتيطانية غـــري قانونيـــة، مبـــا يف 

 وتشييدها للجدار يف القـدس الـشرقية وحوهلـا وفـرض القيـود علـى                ١ - يسمـى اخلطة هـاء   مبا

ــة األرض          ــن بقي ــة ع ــزل املدين ــادة ع ــا وزي ــة فيه ــشرقية واإلقام ــدس ال ــسطينيني الق دخــول الفل

 تنطـوي عليـه مـن      الفلسطينية احملتلة، مبا لتلك األنشطة من أثر ضـار يف حيـاة الفلـسطينيني وملـا               

  إمكانية احلكم مسبقا على أي اتفاق بشأن الوضع النهائي للقدس،

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

ــدس           ــاء الق ــا يف أحي ــن منازهل ــسطينية م ــن األســر الفل ــد م ــرد العدي ــة وط ــوق اإلقام ــاء حق وإلغ

يف ذلــك  االســتفزازية والتحريــضية األخــرى يف املدينــة، مبــاوتــشريدها وإزاء األعمــال  الــشرقية

األعمــــال الــــيت يقــــوم ــــا املــــستوطنون اإلســــرائيليون يف املدينــــة الــــيت مشلــــت تــــدنيس          

  والكنائس، املساجد

ــة القــدس    احلفــرأعمــال  إزاء وإذ تعــرب عــن قلقهــا    ــيت تقــوم ــا إســرائيل يف مدين  ال

  القدمية، مبا فيها املواقع الدينية وحوهلا،

أن اتمع الـدويل، جمـسدا يف األمـم املتحـدة، يهـتم اهتمامـا مـشروعا                 وإذ تعيد تأكيد      

بقــضية مدينـــة القــدس ومحايــــة البـعـــد الروحــي والــديين والثقــايف الفريــد للمدينــة، علــى النحــو 

  قرارات األمم املتحدة املتخذة بشأن هذه املسألة،املتوخى يف 

  ،)٢( يف تقرير األمني العام عن احلالة يف الشرق األوسطوقد نظرت  

أن أي إجــــراءات تتخــــذها إســـــرائيل،   مــــن   قررتـــــــه تكــــرر تأكيــــد مــــا     - ١  

القائمــــة بــــاالحتالل، لفــــرض قوانينــــها وواليتــــها وإدارــــا علــــى مدينــــة القــــدس    الــــسلطة

ــشريف ــى      ت غــريإجــراءا ال ــة وليــست هلــا أي شــرعية عل ــة وباطل ــة، ومــن مث فهــي الغي قانوني

 إسـرائيل أن توقـف فـورا مجيـع هـذه التـدابري غـري القانونيـة املتخـذة مـن                      إىلاإلطالق، وتطلـب    

  جانب واحد؛

 ضرورة أن تراعى يف أي حل شـامل عـادل دائـم لقـضية مدينـة القـدس             تؤكد  - ٢  

فلسطيين واإلسرائيلي، وأن يتضمن أي حل من هـذا القبيـل        الشواغل املشروعة لكال اجلانبني ال    

أحكامــا تنطــوي علــى ضــمانات دوليــة تكفــل حريــة الديانــة والــضمري لــسكان املدينــة وتتــيح     

للجميــع، علــى اخــتالف أديــام وجنــسيام، إمكانيــة الوصــول دومــا حبريــة ودون عــائق إىل    

  األماكن املقدسة؛
_______________ 

)٢( A/68/342. 
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ف اهلــدوء وضــبط الــنفس واالمتنــاع عــن   ضــرورة التــزام األطــراتؤكــد أيــضا  - ٣  

 الـيت هلـا   ؤججة للمشاعر، وخباصة يف اـاالت       التصرحيات امل تحريض و والستفزازية  اال األعمال

حساسية دينية وثقافية، وتعرب عن بالغ قلقها بوجه خاص من سلـسلة احلـوادث الـسلبية الـيت              

  وقعت مؤخرا يف القدس الشرقية؛

ن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والـستني         إىل األمني العام أ    تطلب  - ٤  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٥٨اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

  


