األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/70/L.14
Distr.: Limited
13 November 2015
Arabic
Original: English

الدورة السبعون

البند  37من جدول األعمال
احلالة يف الشرق األوسط

األردن و أفغانســــتان و اإلمــــاراع العرايــــة املتحــــدة و إندونيســــيا و البحــــر ن واوليفيــــا
(دولـــة  -املتعـــددة اليوميـــاع وتـــون و اجلزائـــر وجـــزر اليمـــر وجيبـــوي و الســـودان
و العــراق وعمــان و قطــر و الكو ـ و لبنــان ومصــر و املغــر و اململكــة العرايــة الســعود ة
ومور تانيا ونيكاراغوا و اليمن و دولة فلسطني :مشروع قرار

اليدس
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قرارها ( 181د 2-املؤرخ  29تشـر ن الاـانونوفم  ،1947وخباصـة
أحكامه املتعلية مبد نة اليدس،
وإذ تشري أيضا إىل قرارها 36و 120هاء املؤرخ  10كـانون األولود سـم 1981
ومجيــــا قرارالــــا ال حيــــة ذاع الصــــلة ،مبــــا يف ذلـــ اليــــرار 56و 31املــــؤرخ  3كــــانون
األولود ســـم  ،2001الـــر قـــررع فيمجـــا ،يف مجلـــة أمـــور ،أن مجيـــا التـــداا واإلجـــراءاع
التشر عية واإلدار ة الر اختذلا إسرائيل ،السلطة اليائمة ااالحت ل ،والر غ ع طااا ومركـز
مد نة اليدس الشر ف أو توخي منمجا ذلـ  ،وخباصـة مـا سـم ”اليـانون األساسـي“ املتعلـ
االيدس وإع ن اليدس عاصمة إلسرائيل ،الغية وااطلة وجيب إلغاؤها فورا،
وإذ ت شريريري ل ري ل إىل قــراراع سل ـ األمــن املتعليــة االيــدس ،مبــا يف ذل ـ اليــرار
 1980( 478املــؤرخ  20آ وأغســط  ،1980الــر قــرر فيمجــا ا ل ـ  ،يف مجلــة أمــور،
أال عترف اـ ”اليانون األساسي“ املتعل االيدس،
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وإذ ت شريريري إىل الفتــوا الــر أصــدرلا لكمــة العــدل الدوليــة يف  9متوزو وليــه 2004
اشأن اآلثار اليانونية الناشـةة عـن تشـييد جـدار يف األرف الفلسـطينية احملتلـة( ، 1وإذ تشـ إىل
قرارها دإط10-و 15املؤرخ  20متوزو وليه ،2004
وإذ تعريريرب عريرين بالغ قلقهريا إزاء أي إجــــراء تتـــــذأ أي هيةــــة ،حكوميــــة أو غـ
حكومية ،يف انتمجاك لليراراع املذكورة أع أ،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا اوجه خاص إزاء اسـتمرار إسـرائيل ،السـلطة اليائمـة
ااالحت ل ،يف الييـا اأنشـطة اسـتيطانية غـ قانونيـة ،مبـا يف ذلـ التـداا املتعليـة مبـا سمــ
اخلطــة هــاء  1-وتشــييدها للاــدار يف اليــدس الشــرقية وحواــا وفــرف الييــود عل ـ دخــول
الفلســطينيني اليــدس الشــرقية واإلقامــة فيمجــا وز ــادة عــزل املد نــة عــن اييــة األرف الفلســطينية
احملتلـة ،مبـا لتلـ األنشــطة مـن أثـر يــار يف حيـاة الفلسـطينيني وملـا تنطــوي عليـه مـن إمكانيــة
احلكم مسبيا عل أي اتفاق اشأن الويا النمجائي لليدس،
وإذ تعرب عرين بريالغ قلقهريا لري ل إزاء إمعـان إسـرائيل يف هـد منـازل الفلسـطينيني
وإلغاء حيوق اإلقامة وطرد العد د من األسر الفلسـطينية ،مبـا يف ذلـ أسـر البـدو ،مـن أحيـاء
اليـــدس الشـــرقية وتشـــر دها ،وكـــذل إزاء األعمـــال االســـتفزاز ة والتحر خـــية األخـــرا
يف املد نــة ،مبــا يف ذلــ األعمــال الــر يــو ــا املســتوطنون اإلســرائيليون ،ومنــمجا تــدني
املساجد والكنائ ،
وإذ تعريريرب عريرين قلقهريريا إزاء أعمــال احلفــر الــر تيــو ــا إســرائيل يف مد نــة اليــدس
اليدمية ،مبا يف ذل يف املواقا الد نية وحواا،
وإذ تعريريريرب عريريرين بريريريالغ قلقهريريريا ،اوجـــه خـــاص ،إزاء التـــوتراع وأعمـــال االســـتفزاز
والتحــر ف فيمــا تعلـ ااألمــاكن امليدســة يف اليــدس ،مبــا يف ذلـ احلــر اليدســي الشــر ف،
وإذ حت  ث عل يبط النف واحترا حرمة األماكن امليدسة من قبل مجيا األطراف،
وإذ تؤلريريم مريرين ميريريم أن ا تمــا الــدوس ،سســدا يف األمــم املتحــدة ،مجــتم اهتمامــا
مشروعا ايخية مد نـة اليدس ومحا ــة البـعــد الروحـي والـد ين والايـايف الفر ـد للمد نـة ،علـ
النحو املتوخ يف قراراع األمم املتحدة املتـذة اشأن هذأ املسألة،
وقم نظرت يف تير ر األمني العا عن احلالة يف الشرق األوسط(، 2
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 - 1تكرر تأليم ما قررتــه من أن أي إجراءاع تتـذها إسرائيل ،السلطة اليائمـة
اــاالحت ل ،لفــرف قوانينــمجا ووال تــمجا وإدارلــا عل ـ مد نــة اليــدس الشــر ف إجــراءاع غ ـ
قانونية ،ومن مث فمجي الغية وااطلة ولي اـا أي شـرعية علـ اإلطـ ق ،وتطلـب إىل إسـرائيل
أن توقف فورا مجيا هذأ التداا غ اليانونية املتـذة من جانب واحد؛
 - 2تؤلم يرورة أن تراع يف أي حل شـامل عـادل دائـم ليخـية مد نـة اليـدس
الشواغل املشروعة لك اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي ،وأن تخمن أي حل من هـذا اليبيـل
أحكامــا تنطــوي عل ـ يــماناع دوليــة تكفــل حر ــة الد انــة والخــم لســكان املد نــة وتتــي
للاميــا ،عل ـ اخــت ف أد ــاام وجنســيالم ،إمكاني ـة الوصــول دومــا ر ــة ودون عــائ إىل
األماكن امليدسة؛
 - 3تؤلريريم أي ضريريا يــرورة التــزا األطــراف ااــدوء ويــبط الــنف واالمتنــاع عــن
اختـــاذ إجـــراءاع اســـتفزاز ة وإطــ ق تصـــرجاع حتر خـــية ومؤجاـــة للمشـــاعر ،وخباصـــة يف
ا ــاالع املتســمة ساســية د نيــة وثيافيــة ،وتعــر عــن اــال قليمجــا اوجــه خــاص مــن سلســلة
احلوادث السلبية الر وقع مؤخرا يف اليدس الشرقية؛
 - 4تمعو إىل احترا الويا التـاريي اليـائم يف األمـاكن امليدسـة مبد نـة اليـدس،
مبا يف ذل احلر اليدسي الشر ف ،علـ صـعيد اليـول والفعـل ،وحتـ ث مجيـا األطـراف علـ
العمل فورا واروح من التعـاون لـزنع فتيـل التـوتر ووقـف مجيـا أعمـال االسـتفزاز والتحـر ف
والعنف يف األماكن امليدسة ااملد نة؛
 - 5تط لري ري إىل األمـــني العـــا أن يـــد إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورلـــا احلاد ـــة
والسبعني تير را عن تنفيذ هذا اليرار.
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