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 القرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٦١٤ 

  املعقودة يف ٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
إن جملس األمن، 

إذ يعيـد تـأكيد قراراتـه ٢٤٢ (١٩٦٧) املـؤرخ ٢٢ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٦٧، 
ــــؤرخ  و ٣٣٨ (١٩٧٣) املــؤرخ ٢٢ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٧٣، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) امل
١٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) املـــؤرخ ٣٠ آذار/مــــارس ٢٠٠٢، و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢) املؤرخ ٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، وبيـاين رئيسـه املؤرخـني ١٠نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ 

و ١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٢، 
وإذ يعيــد تــأكيد قلقــه البــالغ إزاء األحــداث املأســاوية والعنيفــة الــيت وقعــــت منـــذ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ واستمرار تدهور احلالة، 
وإذ يدين مجيع اهلجمات اإلرهابية ضد املدنيني، مبا فيها اهلجمات اإلرهابيـة بالقنـابل 
الـيت شـهدا إسـرائيل يومـــي ١٨ و ١٩ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ والــيت تعرضــت هلــا مدرســة 

فلسطينية يف اخلليل يف ١٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، 
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء إعـادة احتـالل مقـر رئيـس السـلطة الفلسـطينية يف مدينـة 

رام اهللا يف ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ ويطالب بإائه فورا؛ 
وإذ يثري جزعه إعادة احتالل املدن الفلسطينية والقيود الصارمة املفروضة علـى حريـة 
حركة األشخاص والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء األزمة اإلنسانية الـيت يواجهـها الشـعب 

الفلسطيين، 
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وإذ يعيـد التـأكيد علـى ضـرورة احـترام القـانون اإلنسـاين الـدويل يف مجيـع األحــوال، 
مبـا فيـه اتفاقيـة جنيـف الرابعــة بشــأن محايــة األشــخاص املدنيــني يف وقــت احلــرب، املؤرخــة 

١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، 
يعيـد تـأكيد مطالبتـه بوقـف مجيـع أعمـال العنـف وقفـا تامـا، مبـــا فيــها مجيــع  - ١

أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري؛ 
يطالب إسرائيل بـأن توقـف علـى الفـور التدابـري الـيت تتخذهـا يف رام اهللا ويف  - ٢

املناطق احمليطة ا، مبا يف ذلك تدمري اهلياكل األساسية املدنية واألمنية الفلسطينية؛ 
يطالب أيضا بانسحاب قوات االحتـالل اإلسـرائيلية علـى وجـه السـرعة مـن  - ٣

املدن الفلسطينية دف العودة إىل املواقع اليت كانت ترابط فيها قبل أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠؛ 
يــهيب بالســلطة الفلســطينية أن تفــــي بالتزامـــها الصريـــح بكفالـــة تقدميـــها  - ٤

املسؤولني عن ارتكاب األعمال اإلرهابية إىل العدالة؛ 
يعـرب عـن دعمـــه الكــامل للجــهود الــيت تبذهلــا اموعــة الرباعيــة ويدعــو  - ٥
حكومة إسرائيل والسلطة الفلسـطينية ومجيـع الـدول يف املنطقـة إىل التعـاون مـع هـذه اجلـهود، 
ويعترف يف هذا السياق باستمرار األمهية اليت تتسم ـا املبـادرة الـيت أقرهـا مؤمتـر القمـة الـذي 

عقدته اجلامعة العربية يف بريوت؛  
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  - ٦

 

 


