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  قرار جملس جامعة الدول العربية
  بشأن مصادرة إسرائيل أراضي يف القدس 

  *6/5/1995القاهرة، 
  

  
  :إن جملس اجلامعة يقرر  

اإلدانة اجلماعية لقرار احلكومة اإلسرائيلية اخلاص بمصادرة املزيد من األراضي الفلسطينية يف ـ 1
ولية وحتدياً للقانون والنظام الدوليين، وخرقاً القدس وخارجها والذي يشكل خروجاً على قرارات الشرعية الد

بشأن  1949لقرارات جملس األمن ذات الصلة، ولقواعد ومبادئ القانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ا يمثله هذا القرار من تهديد بالغ اخلطورة لعملية السالم برمتها حماية األشخاص املدنيين وقت احلرب، فضالً عمّ

 .توازن يف االلتزامات واحلقوق الذي يعطي عملية السالم مصداقية ويجعل لها قبوالًويفسد ال
عدم االعتراف حتت أي ظرف من الظروف بأية تعديالت جتريها إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة ـ 2

دول العامل إىل باالحتالل على الوضع القانوين أو التركيب السكاين أو الشكل اجلغرايف ملدينة القدس، ويدعو كل 
تأكيد عدم االعتراف بهذه التغييرات التي تمثل تهديداً خطيراً لعملية السالم القائمة ولفرض السالم يف احلاضر 

 .478واملستقبل طبقاً لقرار جملس األمن رقم 
ويقرر عدم االعتراف بذلك حتت أي ظرف من  إلسرائيلرفض ادعاء إسرائيل بأن القدس عاصمة أبدية ـ 3

  .ف ويدعو كل دول العامل إىل عدم التعامل مع القدس كعاصمة إلسرائيلالظرو
قيام الدولة العربية واألمين العام بإجراء االتصاالت الفورية الالزمة مع الواليات املتحدة األميركية ـ أ 4

وروسيا االحتادية باعتبارهما راعيي عملية السالم ومع أعضاء جملس األمن الدائمين وغير الدائمين، ومع دول 
تهاكات اإلسرائيلية التي تتعارض ومتطلبات االحتاد األوروبي ودعوتهم إلعالن مواقفهم صراحة جتاه هذه االن

  .عملية السالم
  .قيام الدولة العربية بدعم الوجود العربي الفلسطيني ومؤسساته يف القدس الشريفب ـ 

تكليف اململكة املغربية بحكم رئاسة العاهل املغربي للجنة القدس ودولة اإلمارات العربية املتحدة ـ أ 5
بطلب عقد جلسة عاجلة جمللس األمن لبحث املوضوع وإعالن عدم شرعية قرار الية للدورة احلباعتبارها رئيساً 

إسرائيل وإلزامها بإلغاء قرار مصادرة األراضي الفلسطينية يف مدينة القدس وخارجها والعمل على وقف براجمها 
املسجد  أساسات تهدد التيوخططها االستيطانية، وإنهاء استمرار إغالق املدينة ووقف كل احلفريات اإلسرائيلية 

األقصى ضماناً الستمرار عملية السالم، وحتقيقاً ألهدافها على أساس قرارات الشرعية الدولية وقرارات جملس 
منظمة اليونسكو ذات  اتوقرار، وقرارات اجلمعية العام لألمم املتحدة 478و 476و 465و 267و 252األمن أرقام 

 .الصلة
دابير أمنية حلماية األراضي العربية الفلسطينية العامة واخلاصة دون التأكيد على ضرورة اتخاذ تب ـ 

  .استثناء وأن يضع جملس األمة يف اعتباره الوضع اخلاص ملدينة القدس
أن يقوم األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء االتصاالت الالزمة بشأنه يف األمم املتحدة، ـ 6

هذه  يم تقرير عنه إىل اجمللس واعتبارمي وجمموعة حركة عدم االنحياز تقدوكذلك مع منظمة املؤتمر اإلسال
 .الدورة مفتوحة

  

                                                 
 .9/5/1995، )بيروت" (السفير" *



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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