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  . 2000أكتوبر /تشرين األول 20بتاريخ  7/ 10 - قرار اجلمعية العامة رقم دإط 
واأليام التالية يف احلرم الشريف  2000سبتمبر /أيلول 28إدانة العنف الذي وقع يوم 

يف القدس، وإدانة استعمال القوة بصورة مفرطة من جانب القوات اإلسرائيلية ضد 
  املدنيين الفلسطينيين

 
 اجلمعية العامة،إن 

إذ تؤكد من جديد القرارات املتخذة يف دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة، وضرورة التنفيذ 
 الكامل لتلك القرارات،

، 2000أكتوبر /تشرين األول 7املؤرخ ) 2000( 1322وإذ ترحب باتخاذ جملس األمن للقرار 
 رار،وتشدد على احلاجة املاسة إىل االمتثال التام لهذا الق

 28وإذ تعرب عن بالغ قلقها للزيارة االستفزازية التي تم القيام بها للحرم الشريف يوم 
، واألحداث املأساوية التي أعقبتها يف القدس الشرقية احملتلة وغيرها من 2000سبتمبر /أيلول

األماكن يف األرض الفلسطينية احملتلة، والتي أسفرت عن حدوث عدد كبير من الوفيات 
 بات معظمها بين املدنيين الفلسطينيين،واإلصا

وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضاً بسبب املصادمات التي نشبت بين اجليش اإلسرائيلي والشرطة 
 الفلسطينية، وللخسائر التي مُني بها اجلانبان،

اإلسرائيلي يجب أن يستند إىل قراري  - وإذ تؤكد من جديد أن أي حل عادل ودائم للصراع العربي 
املؤرخ ) 1973( 338، و1967نوفمبر /تشرين الثاين 22املؤرخ ) 1967( 242األمن  جملس

، من خالل عملية تفاوض نشطة يُوىل فيها االعتبار إىل حق 1973أكتوبر /تشرين األول 22
جميع دول املنطقة يف التمتع باألمن، وكذلك إىل احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، بما يف ذلك 

 ملصير،حقه يف تقرير ا

وإذ تعرب عن دعمها لعملية السالم يف الشرق األوسط واجلهود املبذولة للتوصل إىل تسوية نهائية 
 بين اجلانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، وإذ حتث اجلانبين على التعاون يف هذه اجلهود،

شرقية وإذ تؤكد من جديد ضرورة احترام اجلميع احتراماً كامالً لألماكن املقدسة يف القدس ال
 احملتلة، وإذ تدين أي تصرف خمالف لذلك،
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وإذ تؤكد من جديد أيضاً ضرورة احترام اجلميع احتراماً كامالً لألماكن املقدسة يف بقية األرض 
 الفلسطينية احملتلة، وكذلك يف إسرائيل، وإذ تدين أي تصرف خمالف لذلك،

اق األمم املتحدة والقانون اإلنساين وتصميماً منها على تدعيم املقاصد واملبادئ اجملسّدة يف ميث
الدويل وكافة صكوك القانون الدويل األُخرى والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة 

 وجملس األمن،

وإذ تؤكد من جديد املسؤولية الدائمة لألمم املتحدة إزاء قضية فلسطين إىل أن يتم حلها من جميع 
 جوانبها،

مة الناشئة عن استمرار االنتهاكات واخملالفات اخلطيرة التفاقية جنيف وإذ تدرك األخطار اجلسي
واملسؤوليات  19491أغسطس /آب 12الرابعة املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب، املؤرخة 

 الناجمة عنها،

 وإذ تؤكد احلاجة املاسة إىل توفير احلماية للمدنيين الفلسطينيين يف األرض الفلسطينية احملتلة،

يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، للمرة األوىل،  1999يوليو /تموز 15تالحظ أنه قد تم يف  وإذ
عقد مؤتمر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ االتفاقية يف 

ملتعاقدة األرض الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس، وإذ ترحب بالبيان الذي اعتمدته األطراف ا
 السامية،

واأليام التالية يف احلرم الشريف وغيره  2000سبتمبر /أيلول 28تدين العنف الذي وقع يوم  - 1
من األماكن املقدسة يف القدس، وكذلك يف أماكن أُخرى من األرض الفلسطينية احملتلة، مما أسفر 

ن، وكثير من الضحايا شخص أغلبيتهم الساحقة من املدنيين الفلسطينيي 100عن مصرع أكثر من 
 اآلخرين؛

تدين أيضاً أعمال العنف، وال سيما استعمال القوة بصورة مفرطة من جانب القوات  - 2
 اإلسرائيلية ضد املدنيين الفلسطينيين؛

تعربعن التأييد للتفاهمات التي تم التوصل إليها يف مؤتمر القمة املعقود يف شرم الشيخ،  - 3
 عنية على تنفيذ تلك التفاهمات بأمانة ودونما تأخير؛مصر، وحتث جميع األطراف امل

تطالب بوقف العنف واستخدام القوة فوراً، وتطلب إىل األطراف أن تقوم على الفور باتخاذ  - 4
، 2000سبتمبر /أيلول 28إجراءات تكفل الرجوع عن جميع التدابير املتخذة يف هذا الصدد منذ 

 ورية يف هذا االجتاه منذ مؤتمر قمة شرم الشيخ؛وتسلم بأن األطراف قد اتخذت خطوات ضر
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تؤكد من جديد أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك  - 5
القدس، غير قانونية وتشكل عقبة يف طريق السالم، وتطلب منع أعمال العنف غير القانونية من 

 قِبَل املستوطنين اإلسرائيليين؛

رائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد بدقة بالتزاماتها القانونية تطالب إس - 6
، التي تسري 2ومسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب

 ؛1967على جميع األراضي التي حتتلها إسرائيل منذ عام 

وية األخيرة، بغرض الوقوف على جميع تؤيدبشدة إنشاء آلية للتحقيق يف األحداث املأسا - 7
احلقائق الدقيقة، واحليلولة دون تكرار تلك األحداث، ويف هذا الصدد، تؤيد بشدة أيضاً التفاهم الذي 

تم التوصل إليه يف شرم الشيخ بشأن إنشاء جلنة لتقصي احلقائق، وتدعو إىل إنشاء هذه اللجنة 
 دونما تأخير؛

األمين العام، بما يف ذلك جهوده الرامية إىل إنشاء اللجنة اآلنفة تدعم اجلهود التي يبذلها  - 8
 الذكر، وتطلب إليه أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة عن التقدم احملرز يف هذه اجلهود؛

 1322تطلب إىل أعضاء جملس األمن متابعة احلالة عن كثب، بما يف ذلك تنفيذ قرار اجمللس  - 9
 ولية اجمللس الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليين؛، وذلك وفاء بمسؤ)2000(

تدعو وديع اتفاقية جنيف الرابعة إىل إجراء مشاورات بشأن تطور احلالة اإلنسانية يف  -  10
، املؤتمر السالف الذكر لألطراف 1999يوليو /تموز 15امليدان وفقاً للبيان الذي اعتمده، يف 

لك بغية ضمان احترام االتفاقية يف جميع الظروف وفقاً املتعاقدة السامية يف االتفاقية، وذ
 املشتركة يف االتفاقيات األربع؛ 1ألحكام املادة 

الفلسطينية يف إطار عملية  -تدعم اجلهود املبذولة الستئناف املفاوضات اإلسرائيلية  -  11
ملتعلق بالتسوية السالم يف الشرق األوسط، بناء على أسسها املتفق عليها، وتطلب إبرام االتفاق ا

 النهائية بين اجلانبين على وجه السرعة؛

تقرر رفع الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً، واإلذن لرئيس آخر جمعية عامة  -  12
 .باستئناف انعقادها بناء على طلب من الدول األعضاء
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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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