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   1996سبتمبر /أيلول 28بتاريخ )  1996(  1073قرار جملس األمن رقم 
الدعوة إىل التوقف الفوري عن جميع األعمال التي تترتب عليها آثار سلبية بالنسبة 

  إىل عملية السالم يف الشرق األوسط
  

 إن جملس األمن،

ممثل اململكة العربية ، واملوجهة من 1996سبتمبر /أيلول 26وقد نظر يف الرسالة املؤرخة 
السعودية بالنيابة عن الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، والتي تشير إىل اإلجراء الذي 

 ،1اتخذته حكومة إسرائيل بفتح مدخل لنفق بجوار املسجد األقصى وما ترتب عليه من نتائج

اطق نابلس ورام الله وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء األحداث املأساوية التي وقعت يف القدس ومن
وبيت حلم وقطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى واجلرحى بين املدنيين 

الفلسطينيين، وإذ يساوره القلق أيضاً إزاء املصادمات بين اجليش اإلسرائيلي والشرطة الفلسطينية 
 ووقوع إصابات على اجلانبين،

 رارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ يشير إىل قراراته بشأن القدس وسائر ق

، بمشاركة وزراء 1996سبتمبر /أيلول 27وقد ناقش احلالة يف اجتماعه الرسمي املعقود يف 
 خارجية عدد من البلدان،

وإذ يساوره القلق بسبب الصعوبات التي تواجه عملية السالم يف الشرق األوسط، وتدهور احلالة، 
ية للشعب الفلسطيني، وإذ يحثّ األطراف على الوفاء بما يف ذلك تأثيرها على األحوال املعيش

 بالتزاماتها ومن بينها االتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل،

 وإذ يساوره القلق إزاء التطورات التي وقعت يف األماكن املقدسة يف القدس، 

 

ة، والتي تترتب ـ يدعو إىل التوقف والتراجع فوراً عن جميع األعمال التي أدت إىل تفاقم احلال 1
 عليها آثار سلبية بالنسبة لعملية السالم يف الشرق األوسط؛

 ـ يدعو إىل ضمان سالمة املدنيين الفلسطينيين وحمايتهم؛ 2
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ـ يدعو إىل االستئناف الفوري للمفاوضات يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط على أساسها  3
 ل إليها، كل يف حينه؛املتفق عليه وتنفيذ االتفاقات التي تم التوص

 .ـ يقرر متابعة احلالة عن كثب وإبقاء املسألة قيد نظره 4

 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


