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  يف دورتها االستثنائية  قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة،
  تدين فيه إجراءات التهويد واالستيطان الطارئة العاشرة،

  يف القدس واملناطق الفلسطينية احملتلة 
  ]مقتطفات[ *.9/2/1999نيويورك،  

  
  

  :إن اجلمعية العامة
......].[  

، دإط ـ 10/3، دإط ـ 10/2دإط ـ : ائيل أحكام القراراتتعيد تأكيد إدانتها لعدم امتثال حكومة إسرـ 1    
 .10/5، ودإط ـ 10/4

تؤكد من جديد، أن كل اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية، التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة ـ 2    
لقدس الشريف وبقية لغرايف وباالحتالل، التي تغير أو حتاول تغيير الطابع، واملركز القانوين، والتكوين الديم

، والتشريع 1999يناير /كانون الثاين 26األرض الفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك القانون الصادر مؤخراً يف 
 .، كلها الغية وباطلة، وليس لها صالحية أياً كانت1999يناير /كانون الثاين 27الصادر يف 

ملوجهة إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، تؤكد أيضاً من جديد، بأقوى العبارات، جميع الطلبات اـ 3    
، بما يف ذلك الوقف الفوري "الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة"يف القرارات املذكورة أعاله، الصادرة عن 

خرى، وكذلك لكل األُ  اإلسرائيلي، ولكل أنشطة االستيطان "جبل أبو غنيم"والكامل ألعمال البناء يف مستوطنة 
، بحكم القانون، "اتفاقية جنيف الرابعة"واألعمال غير القانونية يف القدس الشريف، والقبول بسريان التدابير 

ضد سكان القدس  ذات الصلة، ووقف جميع األعمال املتخذة بشكل غير قانوين" جملس األمن"وامتثال قرارات 
 .الشريف، الفلسطينيين، وعكس تأثيرها، وتقديم معلومات عن البضائع املنتجة، أو املصنعة يف املستوطنات

تكرر من جديد توصياتها السابقة إىل الدول األعضاء، بوقف جميع أشكال املساعدة والدعم لألنشطة ـ 4    
، بما فيها القدس الشريف، وخاصة أنشطة االستيطان، وأن لةغير القانونية يف األرض الفلسطينية احملت اإلسرائيلية

 .تعمل بنشاط على تثبيط األنشطة، التي تسهم بشكل مباشر يف أي أعمال تشييد، أو تنمية يف تلك املستوطنات
......].[  

راً ، بأن تعقد مؤتم"اتفاقية جنيف الرابعة"تكرر من جديد، توصياتها لألطراف املتعاقدة السامية يف ـ 6    
بشأن تدابير إنفاذ االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشريف، وضمان احترام االتفاقية 

 5 ، وتوصي أيضاً بأن تعقد األطراف املتعاقدة السامية، املؤتمر املذكور يوم1وفقاً ألحكام املادة املشتركة 
 .فيف جني" مكتب األمم املتحدة"، يف 1999يوليو /تموز
، إىل اتخاذ اخلطوات التحضيرية الالزمة قبل "اتفاقية جنيف" ـلتدعو حكومة سويسرا، بوصفها وديعة ـ 7    

 .املؤتمر
 .تدعو األمين العام، إىل إتاحة املرافق الالزمة، لتمكين األطراف املتعاقدة السامية، من عقد املؤتمرـ 8    
 .ر املذكور، باعتبارها طرفاً معنياً مباشرةتعرب عن ثقتها، بأن فلسطين ستشترك يف املؤتمـ 9    

......].[  
 

  

                                                 
 .10/2/1999، )"اإللكترونية(وفا " *



 

 
 

  

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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