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 متحد  شوراي امنيت سازمان ملل1322قطعنامه 

 2000 اكتبر 7 مورخ 4205 مصوب جلسه 

 

 شوراي امنيت،

 و 1990 اكتبر 12 مورخ 672، 1980 اوت 20 مورخ 478، 1980 ژوئن 30 مورخ 476هاي   قطعنامهبا ياد آوري

 اي مرتبط شورا،ه  و ديگر قطعنامه1996 سپتامبر 28 مورخ 1073

 آغاز شده و عده كثيري كشته 2000 سپتامبر 28انگيزي كه از روز   درباره حوادث تأسفبا اظهار نگراني عميق

 ها ـ به جا گذاشته، و مجروح ـ عمدتاً از بين فلسطيني

بنايي جز تواند م يك راه حل نهايي وعادالنه در مورد كشمكشهاي اعراب و اسراييل نميبا تأكيد مجدد بر اينكه 

، همراه با يك سلسله مذاكرات 1973 اكتبر 22 مورخ 338 و نيز قطعنامه 1967 نوامبر 22 مورخ 242قطعنامه 

 جدي داشته باشد،

ها براي رسيدن به  ها و فلسطيني حمايت خود از روند صلح خاورميانه و كوششهايي كه توسط اسراييليبا ابراز 

 كه به همكاري با يكديگر تا خواهد مي حال نيز مصرانه از طرفين گيرد و در عين يك توافق نهايي صورت مي

 حصول نتيجه ادامه دهند،
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المقدس مراعات گردد و   بايد مراتب احترام كامل براي تمام مكانهاي مقدس در شهر بيتبا تأكيد مجدد بر اينكه

 ،كند محكوم مينيز هرگونه عملي را كه خالف اين امر باشد 

 2000 سپتامبر 28آميزي كه روز  از بابت عمل تحريكمراتب تأسف خود را  .1

و همچنين براي پيامدهاي . كند صورت گرفت اعالم مي) االقصي مسجد(در حرم شريف 

 توسط اسراييل اشغال 1967بار اين اقدام در آن جا و در ساير اماكن مقدس كه جنگ  خشونت

 ده متأسف است؛ فلسطيني و جراحت و خسارت بسيار بو80شده و موجب مرگ حدود 

ها را كه موجب  آميز، بخصوص تشديد فشار عليه فلسطيني اعمال خشونت .2

 ؛كند محكوم مياي و جراحت بسياري ديگر شده،  مرگ عده

 كه به تعهدات قانوني خود پايبند خواهد مياز اسراييل به عنوان قدرت اشغالگر  .3

نظامي در زمان  يت از افراد غيرباشد و مسئوليتهاي مربوط به كنوانسيون چهارم ژنو در باب حما

  را از ياد نبرد؛1949 اوت 12جنگ مورخ 

آميز خاتمه دهند، همه  فوراً به اقدامات خشونت: كند دعوت مياز همه طرفها  .4

راههاي منجر به خشونت را مسدود نمايند، از انجام امور تحريك آميز بپرهيزند و اوضاع را به 

 پيشرفت روند صلح خاورميانه هموار سازد؛حالتي برگردانند كه زمينه را براي 

كند كه براساس آن با روشي سريع و  اي تأكيد مي بر اهميت تدوين شيوه .5

انگيز چند روز گذشته به تحقيق پرداخت، تا باعث  بينانه بتوان در مورد حوادث تأسف واقع
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 امر شوراي امنيت از هر كوششي براي تحقق اين. جلوگيري از تكرار حوادث نظيرآن شود

 ؛كند استقبال مي

 كه هر چه زودتر مذاكرات مربوط به روند صلح خاورميانه از كند دعوت مي .6

سر گرفته شود و با توجه به مباني مورد قبول طرفين، در راستايي پيش رود كه در نهايت به 

 حصول توافق بين دو طرف اسراييل و فلسطيني منجر شود؛

 كه به كوششهاي خود در امور دكن دعوت مياز دبيركل سازمان ملل متحد  .7

 گيرد آگاه كند؛ مربوط به اوضاع منطقه ادامه دهد و شوراي امنيت را نيز از آنچه صورت مي

 اوضاع و احوال منطقه را از نزديك تعقيب كند و همواره گيرد تصميم مي .8

 .امور مربوطه را زير نظر داشته باشد


