
S/٢٠٠١آذار/مارس ٢٦بتاريخ ٢٠٠١/٢٧٠.
دعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى العمل على التنفيذ الفوري للتفاهم الذي تم التوصل إليه في مؤتمر 

٢٠٠٠تشرين األول/ أكتوبر ١٧القمة في شرم الشيخ، بمصر، في 

إن جملس األمن،
)، ١٩٦٧(٢٤٢على ضرورة إجياد حل عادل ودائم وشامل يف الشرق األوسط، استناداً إىل قراري جملس األمن إذ يعيد التأكيد

؛ وإذ يعيد التأكيد أيضاً على مجيع ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢)، املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢املؤرخ 
،٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ٧) املؤرخ ٢٠٠٠(١٣٢٢قراراته السابقة ذات الصلة، مبا يف ذلك قراره 

وأدت إىل وفيات وإصابات ٢٠٠٠عن قلقه البالغ إزاء استمرار األحداث املفجعة والعنيفة اليت وقعت منذ أيلول/سبتمرب وإذ يعرب 
معظمها بني الفلسطينيني،

،(٢٠٠٠(١٢٩٦) و١٩٩٩(١٢٦٥ن ضرورة محاية مجيع املدنيني على النحو الوارد يف القراريوإذ يؤكد من جديد
اء العنف ومحاية املدنيني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة، وتشجيع احلوار بني اجلانبني وإذ يعرب  عن تصميمه على املسامهة يف إ

اإلسرائيلي والفلسطيين،
األوسط،عن دعمه جهود األمني العام ومنسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرقوإذ يعرب

أن على إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، أن تتقيد بدقة باتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت وإذ يؤكد من جديد
،١٩٤٩آب/أغسطس ١٢احلرب، املؤرخة 

عن قلقه البالغ إزاء احلالة االقتصادية واإلنسانية األليمة النامجة عن إغالق األراضي الفلسطينية احملتلة والبلدات والقرى وإذ يعرب
الواقعة داخلها، 

تإىل الوقف الفوري جلميع أعمال العنف واالستفزاز والعقاب اجلماعي، وإىل إعادة احلالة إىل األوضاع و الرتتيبات اليت كانيدعو-١
؛٢٠٠٠موجودة قبل أيلول/سبتمرب 

حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إىل العمل على التنفيذ الفوري، وبدون شروط مسبقة، للتفاهم الذي مت التوصل إليه يف يدعو-٢
؛٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ١٧مؤمتر القمة املعقود يف شرم الشيخ، مبصر، يف 

طار عملية السالم يف الشرق األوسط، وفق ما اتفق عليه من أسس، مع مراعاة ما حتقق يف على استئناف املفاوضات يف إيحث-٣
ائي على املسائل   ما أن يعمال على التوصل إىل اتفاق  السابق من تطورات إجيابية يف املفاوضات اليت جرت بني اجلانبني، ويهيب 

دف تنفيذ قراريه ما السابقة،  )؛١٩٧٣(٣٣٨) و١٩٦٧(٢٤٢كافة، استناداً إىل اتفاقا
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عن بالغ قلقه إزاء أنشطة االستيطان األخرية، ال سيما القرار األخري بتوسيع املستوطنات يف جبل أبو غنيم، ويدعو إىل يعرب-٤
وقف أنشطة االستيطان بصورة تامة؛

:بالطرفني اختاذ اخلطوات التالية فوراً يهيب-٥
ا كال اجلاستئناف االتصاالت على مجيع املستويا انبني، مبا يف ت فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات املتفق عليها بني الطرفني، واليت تعهد 

ما يف ميدان األمن؛ ذلك التزاما
ال الستئناف أنشطة احلياة اليومية الطبيعية من مجيع جوانبها؛ اء إغالق األراضي الفلسطينية احملتلة، إلفساح ا إ

رخ مجيع اإليرادات املستحقة إىل السلطة الفلسطينية، وفقاً لربوتوكول باريس املتعلق بالعالقات االقتصادية، املؤ (ج) قيام إسرائيل بنقل
؛١٩٩٤نيسان/أبريل ٢٩

(د) قيام اجلانبني باختاذ تدابري إضافية لبناء الثقة، مبا يف ذلك إصدار بيانات عامة ال لبس فيها لدعم مجيع االلتزامات اليت قطعت يف
ؤمتر قمة شرم الشيخ وااللتزامات الواردة يف هذا القرار؛م
عن كامل دعمه ألعمال جلنة تقصي احلقائق اليت أُنشئت يف شرم الشيخ، ويدعو الطرفني إىل التعاون التام معها، ويرتّقب يعرب-٦

تلقي تقريرها؛
املالية كن من السخاء، بتقدمي املساعدات االقتصادية و املاحنني الدوليني أن يقوموا، يف أقرب وقت مستطاع وبأكرب قدر مميناشد-٧

إىل الشعب الفلسطيين، ويشدد، يف هذا الصدد، على أمهية جلنة االتصال املخصصة؛
لس يف يطلب-٨ إىل األمني العام التشاور مع الطرفني بشأن اختاذ خطوات فورية وملموسة لتنفيذ هذا القرار وتقدمي تقرير إىل ا

لس للعمل، لدى تسلم التقرير، على إقامة آلية مالئمة حلماية غضون شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، ويعرب عن استعداد ا
املدنيني الفلسطينيني بوسائل منها إنشاء قوة مراقبة تابعة لألمم املتحدة؛

أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر-٩



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
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