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 القدس - 73/22 
 

 ،إن الجمعية العامة 
، وخباصـــــــة  ح ام  1947تشـــــــرينن الما     م   29( املؤرخ 2-)د 181إىل قرارها  إذ تشييييييير 

 املتعلقة مبديننة القدس،
ع ومجي 1981كا  ن األول دينســـــــــــم    10هاء املؤرخ  120 36إىل قرارها  وإذ تشييييييييير  ي ييييييييا 

، اليت 2001كا  ن األول دينســــــــــــم    3املؤرخ  31 56، مبا يف ذلك القرار ذات الصــــــــــــلةقراراهتا الالحقة 
قررت  يها، يف مجلة  م ر،  ن مجيع التدابري واإلجراءات التشــــرينعية واإلدارينة اليت ا إهتا إيــــرائية، الســــل ة 
القــائمــة بــا حتالل، واليت بريت مــابع ومركا مــديننــة القــدس الشـــــــــــــــرين   و ت    منهــا ذلــك، وخبـاصــــــــــــــــة 

تعلق بالقدس وإعالن القدس عاصــــمة إليــــرائية،  بية وباملة و   امل“ القا  ن األيــــايــــ ”ينســــم   ما
 إلغاؤها   را،
 (1980) 478إىل قرارات جملس األمن املتعلقة بالقدس، مبا يف ذلك القرار  وإذ تشييييييير  ذل  
“ القا  ن األياي ”ينعرتف بـ  لة  م ر،   ، اليت قرر  يها اجمللس، يف مج1980آب  بس س  20املؤرخ 

 املتعلق بالقدس،
، 2016كا  ن األول دينســــــــم    23املؤرخ  (2016) 2334إىل قرار جملس األمن وإذ تشييييييير  

، مبا يف ذلك 1967 ن ين  ي     لن ينعرتف بأي تغيريات يف    ط الرابع من حاينراالإي  كد  ي  اجمللس 
 ،ما ينتعلق بالقدس، ي ى التغيريات اليت ينتفق عليها ال ر ان من  الل املفاوضات

https://undocs.org/ar/A/73/L.29
https://undocs.org/ar/A/73/L.29/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/36/120
http://undocs.org/ar/A/RES/36/120
http://undocs.org/ar/A/RES/56/31
http://undocs.org/ar/A/RES/56/31
http://undocs.org/ar/478 (1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 2004مت ز ين لي   9إىل الفت ى اليت  صـــــــــــــــدرهتا ل مة العدل الدولية يف   ي يييييييييييا وإذ تشيييييييييييير 
إىل قرارها كإلك إذ تشري  ، و (1)اآلثار القا   ية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلس ينية احملتلة بشأن
 ،2004مت ز ين لي   20املؤرخ  15 10- دإط

ين بالغ قلقها  يرب عي إزاء  ي إجـــــــــراء تت ـــــــــإ،  ي هيئـــــــــة، ح  ميـــــــــة  و بري ح  مية، يف  وإذ تعي
 ا تهاك للقرارات املإك رة  عال،،

إزاء ايـتمرار إيـرائية، السـل ة القائمة با حتالل،  ،ب ج   اص ،قلقها  ي اوإذ تعرب عن بالغ  
ــــــــــــــــ  ا  ة هاء املتعلقة مبا التدابرييف القيام بأ شــ ة ايــتي ا ية بري قا   ية، مبا يف ذلك  وتشــييدها  1- ينســمـ

ة  يها وزينادة للجدار يف القدس الشرقية وح هلا و رض القي د عل  د  ل الفلس ينيني القدس الشرقية واإلقام
حياة الفلســـــــــــ ينيني عال املديننة عن بقية األرض الفلســـــــــــ ينية احملتلة، مبا لتلك األ شـــــــــــ ة من  ثر ضـــــــــــار يف 

 عل   ي اتفاق بشأن ال ضع النهائ  للقدس، تن  ي علي  من إم ا ية احل م مسبقا   وملا
وبريها من يني إزاء إمعان إيــــــــــرائية يف هدم منازل الفلســــــــــ ين وإذ تعرب عن بالغ قلقها  ذل  

وإلغاء حق ق اإلقامة ومرد العديند من األير الفلس ينية، البىن األيايية املد ية يف القدس الشرقية وح هلا، 
إزاء األعمال ا يـــــــــــــــتفاازينة كإلك و  ،بدو، من  حياء القدس الشـــــــــــــــرقية وتشـــــــــــــــريندهاالذلك  يـــــــــــــــر  يف مبا

تد يس ومنها  ،ينق م هبا املســت من ن اإليــرائيلي ناملديننة، مبا يف ذلك األعمال اليت  األ رى يف والتحرينضــية
 وال نائس، املساجد
إزاء  عمـــال احلفر اليت تق م هبـــا إيـــــــــــــــرائيـــة يف مـــديننـــة القـــدس القـــد ـــة،  وإذ تعرب عن قلقهييا 

 امل اقع الديننية وح هلا، ذلك يف يف مبا
ينض  يما ينتعلق تحر اليــتفااز و ا  عمال و ، ب ج   اص، إزاء الت ترات وإذ تعرب عن بالغ قلقها 

ث عل  ضـــــبف النفس واحرتام حت إذباألماكن املقديـــــة يف القدس، مبا يف ذلك احلرم القديـــــ  الشـــــرين ، و 
 حرمة األماكن املقدية من قبة مجيع األمراف،

بقضـــية  مشـــروعا    ن اجملتمع الدويل، جمســـدا يف األمم املتحدة، ينهتم اهتماما   تؤ د من جديدوإذ  
ــة  ـــ ــة القدس وياينـ ــد الروح  والدينل والمقايف الفريند للمديننة، عل  النح  املت    يف قرارات األمم الب  مديننـ ــعـ ـ

 املتحدة املت إة بشأن هإ، املسألة،
 الت حيدينة المالث، للدينا ات مهية مديننة القدس بالنسبة   ي ا تؤ د من جديدوإذ  
 ،(2)يف تقرينر األمني العام عن احلالة يف الشرق األويف وقد نظرت 
من  ن  ي إجراءات تت ــإهــا إيـــــــــــــــرائيــة، الســـــــــــــــل ــة القــائمــة  قررتييه مييا تكرر تييي يييد - 1 

با حتالل، لفرض ق ا ينها وو ينتها وإدارهتا عل  مديننة القدس الشـــــــــــــــرين  إجراءات بري قا   ية، ومن   
مجيع هإ،   ه   بية وباملة وليس هلا  ي شــــــــــــــرعية عل  اإلمالق، وت ل  إىل إيــــــــــــــرائية  ن ت ق    را  

 لتدابري بري القا   ية املت إة من جا   واحد؛ا

_________________ 

 .A/ES-10/273/Corr.1 و A/ES-10/273ا ظر  (1) 

 (2) A/73/322/Rev.1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
http://undocs.org/ar/A/ES
https://undocs.org/ar/A/ES10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/73/322/Rev
https://undocs.org/ar/A/73/322/Rev
https://undocs.org/ar/A/73/322/Rev
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ضـــــرورة  ن تراع  يف  ي حة شـــــامة عادل دائم لقضـــــية مديننة القدس الشـــــ ابة  تؤ د - 2 
تن  ي عل   املشـروعة ل ال اجلا بني الفلسـ يل واإليـرائيل ، و ن ينتضـمن  ي حة من هإا القبية  ح اما  

ن املديننة وتتيح للجميع، عل  ا تالف  ديناهنم ضــــــــــــــما ات دولية ت فة حرينة الدينا ة والضــــــــــــــمري لســــــــــــــ ا
 حبرينة ودون عائق إىل األماكن املقدية؛و وجنسياهتم، إم ا ية ال ص ل دوما 

ضــــــــــــرورة التاام األمراف اهلدوء وضــــــــــــبف النفس وا متنا  عن ا اذ إجراءات  تؤ د  ي يييييييييا - 3 
مقا ية، الديننية و السايية احل ذاتللمشاعر، وخباصة يف اجملا ت  ايتفاازينة وإمالق تصرحيات حترينضية ومؤججة

 يف القدس الشرقية؛ وتعرب عن بالغ قلقها ب ج   اص من يلسلة احل ادث السلبية اليت وقعت مؤ را  
القدس، مبا يف ذلك مبديننة يف األماكن املقدية  قائمإىل احرتام ال ضع التارخي  ال دعوت - 4 

بروح من و  ا  ث مجيع األمراف عل  العمة   ر حت، و عل  صــــــــــعيد الق ل والفعةاحلرم القديــــــــــ  الشــــــــــرين ، 
 املديننة؛بالتحرينض والعن  يف األماكن املقدية و  يتفااز انا   تية الت تر ووق  مجيع  عمال لالتعاون 
الســـــــــــــــبعني تقرينرا الرابعة و  دورهتا إىل األمني العام  ن ينقدم إىل اجلمعية العامة يف تطلب - 5 

 عن تنفيإ هإا القرار.
 

 43اجللسة العامة 
 2018تشرينن الما     م   30

 


