
.١٩٩٩شباط/فبراير ٩بتاريخ ١٠/٦-قرار رقم دإط 
الطلب من إسرائيل الوقف الفوري والكامل ألعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم، والطلب من الدول 

األعضاء وقف المساعدة والدعم لألنشطة اإلسرائيلية غير القانونية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس

اجلمعية العامة،إن 
ا االستثنائية الطارئة العاشرة، وهي القرارات دإط إذ تؤكد ، ١٩٩٧نيسان/أبريل ٢٥املؤرخ ١٠/٢-جمدداً القرارات املتخذة يف دور
١٧املؤرخ ١٠/٥-، ودإط ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٣املؤرخ ١٠/٤-، ودإط ١٩٩٧متوز/يوليو ١٥املؤرخ ١٠/٣-ودإط 

،١٩٩٨س آذار/مار 
وتصميماً منها على تدعيم املقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون اإلنساين الدويل وكافة صكوك القانون الدويل 

اُألخرى وقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة،
ن يتم حلها من مجيع جوانبها،املسؤولية الدائمة لألمم املتحدة إزاء قضية فلسطني إىل أوإذ تؤكد من جديد

ا وإذ تدرك أن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مل تعر اهتماماً للطلبات الواردة يف قرارات الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، وأ
شطة االستيطان، مبا يف ذلك ة أنمستمرة يف القيام بأعمال غري قانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة، وخاص

بناء املستوطنة اإلسرائيلية اجلديدة يف جبل أبو غنيم، وبناء مستوطنات جديدة ُأخرى وتوسيع املستوطنات القائمة، وبناء طرق التفافية،
ومصادرة األراضي،

تلة، وخاصة وبقية األرض الفلسطينية احملأن مجيع األعمال اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلةوإذ تؤكد من جديد
ا مهما مر عليها من وقت، أنشطة االستيطان، والنتائج العملية املرتتبة عليها، إمنا هي انتهاك للقانون الدويل وال ميكن االعرتاف 

ب األمحر، نظراً جلهودمها وللجنة الدولية للصلي١حلكومة سويسرا، بصفتها الوديع التفاقيات جنيف األربع،وإذ تعرب عن تقديرها
الرامية إىل صون سالمة هذه االتفاقيات،

ا إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة وإذ يزداد قلقها إزاء االنتهاكات املستمرة اليت تقوم 
١٩٤٩،٢آب/أغسطس ١٢حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة 

األخطار اجلسيمة الناشئة عن استمرار االنتهاكات واملخالفات اخلطرية التفاقية جنيف الرابعة واملسؤوليات النامجة عنها،وإذ تدرك

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٥-٣)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٩٧٣-٩٧٠، األعداد ٧٥، ا
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الذكرى السنوية اخلمسني التفاقيات جنيف األربع، باعتبارها فرصة لتجديد العزم على زيادة تعزيز القانون اإلنساين الدويل وإذ تترقب
،١مات األطراف املتعاقدة السامية باحرتام االتفاقيات وضمان احرتامها يف كل الظروف وفقاً للمادة املشرتكة وإعادة تأكيد التزا
باإلجراء الذي اختذته حكومة سويسرا بتنظيم اجتماع بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي حبضور جلنة الصليب األمحر وإذ تحيط علماً 

والذي كان يهدف إىل استكشاف السبل للمسامهة يف ١٩٩٨حزيران/يونيو ١١إىل ٩فرتة من الدولية، الذي عقد يف جنيف يف ال
التطبيق الفعال التفاقية جنيف الرابعة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وإذ تعرب عن خيبة أملها ألن االنتهاكات اإلسرائيلية لالتفاقية

استمرت دون هوادة على الرغم من ذلك اإلجراء،
١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ٢٩إىل ٢٧أيضاً باجتماع خرباء األطراف املتعاقدة السامية، الذي عقد يف الفرتة من ط علماً وإذ تحي

بدعوة من حكومة سويسرا، بصفتها الوديع لالتفاقية، بشأن املشاكل العامة املتعلقة باالتفاقية، وخباصة يف األراضي احملتلة، وكذلك 
ذلك االجتماع،بتقرير الرئيس عن أعمال 

، تنفيذ مذكرة واي ريفر املوقعة يف البيت ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ٢٠إزاء تعليق حكومة إسرائيل، يف وإذ تشعر بقلق بالغ
، مبا يف ذلك املفاوضات حول التسوية النهائية، اليت ينبغي اختتامها ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ٢٣األبيض يف واشنطن العاصمة يف 

،١٩٩٩ر/مايو أيا٤قبل 
على املثابرة يف العمل على حتقيق امتثال إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ألحكام القرارات املتخذة يف وإذ هي عاقدة العزم 

الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة،
ا ينبغي يف ظل هذه الظروف أن تواصل النظر يف احلالة بغرض تقدمي توصيات مناسبة وإذ تدرك اء يف األمم إىل الدول األعضأ

،١٩٥٠تشرين الثاين/نوفمرب ٣) املؤرخ ٥-ألف (د ٣٧٧املتحدة وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
-ودإط ١٠/٤-ودإط ١٠/٣-ودإط ١٠/٢-لعدم امتثال حكومة إسرائيل ألحكام القرارات دإط تعيد تأكيد إدانتها-١

؛١٠/٥
كانون الثاين/يناير ٢٧والتشريع املؤرخ ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٢٦اد الكنيست للقانون املؤرخ إزاء اعتمتعرب عن بالغ قلقها-٢

ا إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، اليت تغري أو ١٩٩٩ ، وتؤكد من جديد أن مجيع التدابري واألعمال التشريعية واإلدارية اليت اختذ
اطلة كلها لتكوين الدميوغرايف للقدس الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة، الغية وبحتاول تغيري الطابع واملركز القانوين وا

وليست هلا أية صالحية على اإلطالق؛
، بأقوى العبارات، مجيع الطلبات املوجهة إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف القرارات املذكورة أعاله تؤكد من جديد-٣

الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، مبا يف ذلك الوقف الفوري والكامل ألعمال البناء يف مستوطنة جبل أبو غنيم ولكل الصادرة عن 
ةأنشطة االستيطان اإلسرائيلي اُألخرى، وكذلك لكل التدابري واألعمال غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلة؛ والقبول بسريان اتفاقي

القانون وامتثال قرارات جملس األمن ذات الصلة؛ ووقف مجيع األعمال املتخذة بشكل غري قانوين ضد املقادسة جنيف الرابعة حبكم 
الفلسطينيني وعكس مسارها؛ وتقدمي معلومات عن السلع اليت تنتج أو تصّنع يف املستوطنات؛



ا السابقة إىل الدول األعضاء بوقف مجيع أشكال اتؤكد من جديد أيضاً -٤ ملساعدة والدعم لألنشطة اإلسرائيلية غريتوصيا
القانونية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وخاصة أنشطة االستيطان، وأن تعمل بنشاط على تثبيط األنشطة اليت تسهم 

بشكل مباشر يف أي أعمال بناء أو تطوير يف تلك املستوطنات؛
يف عملية السالم يف الشرق األوسط نتيجة لعدم التزام حكومة إسرائيل باالتفاقات أنه على الرغم من التدهور الفعلي تؤكد-٥

القائمة، ينبغي زيادة اجلهود لوضع عملية السالم مرة أُخرى يف مسارها الصحيح ومواصلة العملية حنو حتقيق سالم دائم وشامل وعادل 
ومبدأ األرض مقابل السالم، وكذلك قرار جملس األمن ) ١٩٧٣(٣٣٨) و١٩٦٧(٢٤٢يف املنطقة على أساس قراري جملس األمن 

)؛١٩٧٨(٤٢٥
لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة بأن تعقد مؤمتراً بشأن تدابري إنفاذ االتفاقية يفتوصيتهاتكرر من جديد -٦

، وتوصي أيضاً بأن تعقد األطراف ١كام املادة املشرتكة األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وضمان احرتام االتفاقية وفقاً ألح
يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛١٩٩٩متوز/يوليو ١٥املتعاقدة السامية املؤمتر املذكور يوم 

حكومة سويسرا، بصفتها الوديع التفاقية جنيف، إىل اختاذ اخلطوات التحضريية الالزمة قبل املؤمتر؛تدعو-٧
ني العام إتاحة املرافق الالزمة لتمكني األطراف املتعاقدة السامية من عقد املؤمتر؛إىل األمتطلب-٨
عن ثقتها بأن فلسطني ستشرتك يف املؤمتر املذكور، باعتبارها طرفاً معنياً مباشرة؛تعرب-٩

ا بناء علرفع الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً، واإلذن لرئيس أحدث مجعية عامة تقرر-١٠ ى طلب من باستئناف جلسا
الدول األعضاء.



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


	9-2-1999.pdf (p.1-3)
	الصفحة الاخيرة للوثائق.pdf (p.4)

