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  أراض فلسطينية  نص مشروع القرار اخلاص بمصادرة
  الذي استخدمت الواليات املتحدة يف القدس الشرقية

  يه ملنع تبنّ  )الفيتو(النقض  حق حياله
   *يف جملس األمن الدويل

  **.17/5/1995نيويورك، 
  
  

 252القرارات ي ذلك ـا فـي شأن مركز القدس بمـقراراته السابقة ف إذ يعيد تأكيد،إن جملس األمن، "  
  ،)1990( 672و) 1980( 478و) 1980( 476و) 1969( 271و) 1969( 267و) 1968(

هكتاراً من األراضي يف  53عن قلقه ملا أعلن أخيرًا يف شأن األوامر اإلسرائيلية بمصادرة  وإذ يعرب  
  القدس الشرقية،

على كل األراضي  1949) طسأغس(آب  12الرابعة املؤرخة يف  فجمدداً انطباق اتفاقية جني وإذ يؤكد  
  بما فيها القدس، 1967التي حتتلها إسرائيل منذ العام 

األثر السلبي لعملية املصادرة املذكورة على عملية السالم يف الشرق األوسط التي بدأت يف  وإذ يدرك  
  ،)1973( 338و) 1967( 242على أساس قراري جملس األمن  1991) أكتوبر(مدريد يف تشرين األول 

أيلول  13أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفقتا يف إعالن املبادئ املؤرخ يف  إذ يدرك أيضاًو  
على تأجيل املفاوضات يف شأن القضايا املتعلقة بالوضع النهائي بما يف ذلك وضع القدس إىل  1993) سبتمبر(

  املرحلة الثانية من عملية السالم،
  :على تقديم الدعم الالزم لعملية السالم يف الشرق األوسط وتصميماً منه  

أن قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بمصادرة األراضي يف القدس الشرقية إجراء يؤكد  - 1
 .الرابعة فباطل يشكل انتهاكاً لقرارات جملس األمن ذات الصلة وألحكام اتفاقية جني

املصادرة وأن تمتنع عن اتخاذ مثل هذا اإلجراء يف من حكومة إسرائيل أن تلغي أوامر  يطلب - 2
 .املستقبل

ما حققته من إجنازات بما يف ذلك وعن مساندته الكاملة لعملية السالم يف الشرق األوسط يعرب  - 3
 .وما تاله من اتفاقات لتنفيذه 1993 ]سبتمبر[أيلول  13إعالن املبادئ املؤرخ يف 

اقات التي تم التوصل إليها وعلى متابعتها بتنفيذها األطراف على االلتزام بأحكام االتف يحض - 4
 .تنفيذاً كامالً
  ".أن يبقي املسألة قيد النظر يقرر - 5

 
  

                                                 
 .الوثيقة أعاله هي النص الحرفي الرسمي باللغة العربية *

 .19/5/1995، )لندن" (الحياة" **



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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