
 A/RES/ES-10/19  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
 

Distr.: General                

22    December          2017     

 

 

 

271217    261217    17-23178 (A) 

*1723178*  

        العاشرة                   االستثنائية الطارئة        الدورة 
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     1122                 كانون األول/ديسمرب       12                           قرار اختذته اجلمعية العامة يف   
 
 

  [ ( A/ES    -10  / L.  22  /Add.     1  و     A/  ES  -10  / L.  22                          دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ) ]  
 
 

          وضع القدس  -    21 /  21    د إ 
 

  ،                إن اجلمعية العامة 
      تشـــــــر ن     03      املـــــــ ر      55 /  27                                  قراراهتـــــــا لا، ال ــــــلة، رـــــــا  ي ـــــــا ال ــــــرار                  إذ تؤكددددددد مددددددد   ديدددددددد 

            بشأن ال دس،      7352            الثاين/نو مرب
     747                                                         ال ـرارا، لا، ال ــلة ال ــادرة عــن نلـمب األمــن، رــا  ي ــا ال ــرارا،                   وإذ تؤكددد مدد   ديددد 

ــــــاين/نو مرب     77        ( املــــــ ر      5692 )       5691         أاير/مــــــا و     75        ( املــــــ ر      5691 )     757  و       5692                  تشــــــر ن الث
      5625            أ لول/ســـــــبتمرب     75        ( املــــــ ر      5625 )     761  و       5696          متوز/ وليـــــــ     0        ( املــــــ ر      5696 )     792  و
    77        ( املــــــــــــــــــ ر      5626 )     449  و       5620          ول/أكتــــــــــــــــــوبر         تشــــــــــــــــــر ن األ    77        ( املــــــــــــــــــ ر      5620 )     001  و

    03        ( املـــــــ ر      5613 )     429  و       5613          آلار/مـــــــارس    5        ( املـــــــ ر      5613 )     495  و       5626          آلار/مـــــــارس
      املـــ ر     (    7359 )      7004  و       5613         آب/أغســـ مب     73        ( املـــ ر      5613 )     421  و       5613             حز ران/ ونيـــ 

  ،    7359         ول/د سمرب         كانون األ   70
                                                                   ر اصـد ميثــاأل األمـم املتحــدة ومبادئـ ، وإل ت كـد مــن جد ـد،   دلــة أمـور، عــد             وإذ تسرتشدد 

                          جواز اكتساب األراضي ابل وة،
                                                          الوضع اخلاص ملد نة ال دس الشر ف، وال سيما احلاجة إىل محا ة وحفـ                      وإذ تضع يف اعتبارها 

                                                    ة، على النحو املتوخى   قرارا، األمم املتحدة لا، ال لة،                                         البعد الروحي والد ين والث ا  الفر د للمد ن
                                                                     على أن مسألة ال دس هي إحدى مسائل الوضع الن ائي اليت  تعني حل ا عن طر ق           وإذ تشدد 

                                             املفاوضا، و  ا ل رارا، األمم املتحدة لا، ال لة،
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           وضع ال دس،                                             عن أسف ا البالغ إزاء ال رارا، األخرية املتعل ة ب               هذا ال دد         وإذ تعرب  
                                                             أن أي قـــــرارا، أو إجــــراءا،    ـــــد دـــــا تسيـــــري طـــــابع مد نـــــة ال ـــــدس الشـــــر ف       تؤكدددددد -   5 

                                                                                       وضــع ا أو تيو ن ــا الــدلسرا  لــيمب رــا أي أالــر قــانوين والغيــة وابطلــة و تعــني إلسا هــا امتثــاال ل ــرارا،    أو
                 عثا، دبلوماسـية                                                                       نلمب األمن لا، ال لة، وهتيب،   هذا ال دد، جبميع الدول أن متتنع عن إنشاء ب

   (؛    5613 )     421   لمب   اجمل                              مد نة ال دس الشر ف، عمال ب رار 
                                                               ديــع الــدول ابالمتثــال ل ــرارا، نلــمب األمــن املتعل ــة رد نــة ال ــدس الشــر ف،        تطالدد  -   7 

                                                     وعد  االعرتاف أبي إجراءا، أو تدابري خمالفة لتلك ال رارا،؛
                                                          إزالــة االهاهــا، الســلبية ال ائمــة علــى أرل الواقــع الــيت تعرقــل حــل           دعوهتددا إى      تكددرر -   0 

                                                                             ن             الدولتني وإىل تيثيف وتسر ع اجل ود الدولية واإلقليمية والدعم الدويل واإلقليمي اراد نين إىل حت يق سـال  
                                                                              شـــامل وعـــادل ودائــــم   الشـــرأل األوســـا دون رخــــري علـــى أســـاس قــــرارا، األمـــم املتحـــدة لا، ال ــــلة، 

                    ، وخارطـة ال ر ـق الـيت  (5 )                                                            مدر د، را   للك مبدأ األرل م ابل السـال ، ومبـادرة السـال  العربيـة        ومرجعية 
    ؛    5692                                        ، وإهناء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ   عا   (7 )                     وضعت ا اجملموعة الرابعية

                                                                         ر ــع الــدورة االســتثنائية ال ارئــة العاشــرة م قتــا، واإللن لــرئيمب اجلمعيــة العامـــة         تقددرر -   4 
                                                                          حدث دوراهتا ابستئناف انع اد الدورة االستثنائية بناء على طلب من الدول األعضاء. أ
 

 02اجللسة العامة 
 7352كانون األول/د سمرب   75

 

 

 

_________________ 

 ( 5)  A/  56/1026       -S/  2002/932         775 /  54                      ، املر ق الثاين، ال رار   .  
 ( 7)  S/  2003/529        .املر ق ،         
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