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  10/4قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة د ط ـ 
  يف القدس الشرقية احملتلة،لشرعيةا بشأن املمارسات اإلسرائيلية غير

  املناطق الفلسطينية احملتلةويف بقية 
  ]مقتطفات[ .13/11/1997نيويورك، 

  
  

  إن اجلمعية العامة،  
  [.......]  
، وال سيما ما 10/3ود ط  10/2بأحكام القرارين د ط ـ  احلكومة اإلسرائيلية على عدم تقيّدها تدين ـ1  

  يتعلق منها بمواصلة بناء مستعمرة جديدة يف جبل أبو غنيم يف اجلنوب من القدس الشرقية احملتلة؛
دعوتها إىل وقف جميع أشكال املساعدة والدعم للنشاطات اإلسرائيلية غير الشرعية يف املناطق  تكررـ 2  

  بما يف ذلك القدس، وال سيما النشاطات االستيطانية؛الفلسطينية احملتلة، 
توصيتها لألطراف املتعاقدة العليا املوقعة اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيين وقت تكرر أيضاً ـ 3  

، بأن تتخذ إجراءات على صعيد وطني أو إقليمي، تنفيذاً اللتزاماتها 1949أغسطس / آب 12احلرب، املعقودة يف 
السلطة القائمة باالحتالل، لالتفاقية، باإلضافة إىل  من االتفاقية، لضمان احترام إسرائيل،) 1(ادة بموجب امل

توصيتها للدول األعضاء بالعمل بنشاط على تثبيط أية نشاطات تساهم مباشرة يف بناء أو يف تطوير مستعمرات 
  ثل هذه النشاطات يخالف القانون الدويل؛إسرائيلية يف املناطق الفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك القدس، ألن م

توصيتها لألطراف املتعاقدة العليا املوقعة اتفاقية جنيف بأن تدعو إىل مؤتمر بشأن اتخاذ  تكررـ 4  
  ؛)1(إجراءات لتنفيذ االتفاقية الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس، ولضمان احترامها وفقاً للمادة 

حكومة سويسرا، بصفتها مقر إيداع اتفاقية جنيف الرابعة، بأن تتخذ اخلطوات الالزمة، بما يف  توصيـ 5  
ذلك الدعوة إىل اجتماع خبراء ملتابعة التوصية املذكورة أعاله، بأسرع ما يمكن، وبتاريخ ال يتجاوز، على أبعد حد، 

  ؛1998فبراير / نهاية شباط
مة التحرير الفلسطينية إىل املشاركة يف املؤتمر املذكور أعاله حكومة سويسرا أن تدعو منظتطلب إىل  ـ6  

  ويف أي خطوات تمهيدية لذلك املؤتمر؛
إحياء عملية السالم املتوقفة يف الشرق األوسط، وإىل تنفيذ االتفاقات املعقودة بين حكومة  تدعو إىلـ 7  

  ملية، بما يف ذلك مبادلة األرض بالسالم؛إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك إىل التمسك بمبادىء الع
 10/2أنها، يف حال استمرت إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف رفض تنفيذ القرارين د ط ـ  تقررـ 8  

، ستعيد النظر يف الوضع بهدف إصدار توصيات إضافية مالئمة إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة 10/3ود ط ـ 
  .1950نوفمبر / تشرين الثاين 3املؤرخ يف ) 5الدورة (أ  377وفقاً للقرار 

تأجيل اجللسة الطارئة اخلاصة العاشرة، بصورة موقتة، والتفويض إىل رئيس آخر جمعية عامة  تقرر ـ9  
  .استئناف اجتماعاتها بناء على طلب الدول األعضاء
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