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  .1990أكتوبر /تشرين األول 12بتاريخ ) 1990( 672رقم  جملس األمن قرار
أكتوبر / تشرين األول 8إدانة أعمال العنف التي ارتكبتها قوات األمن اإلسرائيلية يف 

  يف احلرم الشريف
 

 أن جملس األمن،

املؤرخ ) 1980( 478و 1980يونيو /حزيران 30املؤرخ يف ) 1980( 476إذ يشير إىل قراريه 
  ، 19801 أغسطس/آب 20يف 

وإذ يؤكد من جديد أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع العربي ـ اإلسرائيلي ال بد أن يستند إىل قراريه 
 22املؤرخ يف ) 1973( 338و 19672نوفمبر /تشرين الثاين 22املؤرخ يف ) 1967( 242

ا جلميع دول املنطقة، بما عن طريق عملية تفاوض فّعالة تراعي م 1973أكتوبر /تشرين األول
 فيها إسرائيل، من حق يف األمن، فضالً عما للشعب الفلسطيني من حقوق سياسية مشروعة،

وإذ يأخذ يف االعتبار بيان األمين العام املتعلق بالغرض من البعثة التي سيوفدها إىل املنطقة، 
  ،19903أكتوبر /ولتشرين األ 12 وهو البيان الذي نقله رئيس جملس األمن إىل اجمللس يف

أكتوبر يف احلرم الشريف ويف /تشرين األول 8ـ يعرب عن جزعه ألعمال العنف التي وقعت يف  1
األماكن املقدسة األُخرى بمدينة القدس، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على عشرين فلسطينياً وإصابة 

 صلّون أبرياء؛ما يربو على مئة وخمسين شخصاً بجراح، بمن فيهم مدنيون فلسطينيون وم

ـ يدين على وجه اخلصوص أعمال العنف التي ارتكبتها قوات األمن اإلِسرائيلية، والتي أسفرت  2
 عن حدوث خسائر يف األرواح وإصابات؛

ـ يطلب إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، الوفاء بدقة بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية  3
 12املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب، املعقودة يف املقررة بموجب اتفاقية جنيف 

 ؛1967التي تنطبق على جميع األراضي التي حتتلها إسرائيل منذ عام  19494أغسطس /آب
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  .340، )1995مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت، لبنان( 1ط ، 1991- 1987: الرابع
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  ]احملرر. [على التغييرات اإلسرائيلية يف معامل مدينة القدس 478و 476يركز قرارا جملس األمن   
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ـ يطلب، فيما يتعلق بقرار األمين العام إيفاد بعثة إىل املنطقة، األمر الذي يرحب به اجمللس، أن  4
متضمناً  1990أكتوبر /قريراً قبل نهاية شهر تشرين األوليقدم األمين العام إىل جملس األمن ت

ما يخلص إليه من نتائج واستخالصات، وأن يستخدم حسب االقتضاء، جميع موارد األمم املتحدة 
 .يف املنطقة يف تنفيذ هذه املهمة

 



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 لوثائقا هذه حتميل يمكن
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