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ES-10/13.المقدس شرقي                               اقدامات غيرقانوني اسراييل در بيت 

 الي فلسطيني                                                  و ديگر مناطق سرزمينهاي اشغ

 مجمع عمومي،

 ژه دهم،يهاي نشست اضطراري و ش شامل قطعنامهيهاي مربوطه خو قطعنامه با يادآوري

 298، 1969 جوالي  يكم مورخ267، 1967 نوامبر 22 مورخ 242هاي  قطعنامهبا يادآوري  نين همچ

 يكم مورخ 465 ، 1979  جوالي20 مورخ 452، 1979 مارس 22مورخ  446 ،1971  سپتامبر25مورخ 

 مارس 18 مورخ 904، 1980 آگوست 20 مورخ 478 ،1980 ژوئن 30 مورخ 476، 1980مارس 

 ،يت شوراي امن2002 مارس 12 مورخ 1397 و1996 سپتامبر 28 مورخ 1073، 1994

 ،بر اصل عدم مقبوليت تصاحب سرزميني با توسل به زور با تأكيد مجدد

اي با دو دولت، اسرائيل و فلسطين كه در كنار  منطقهبر تصور خويش از همچنين با تأكيد مجدد  

 كنند،  يكديگر در قالب مرزهاي امن و شناخته شده زندگي 
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 ،بار، تروريستي و نابودگرايانه تمامي اقدامات خشونتبا محكوم كردن 

كوم كردنويژه  ه  ،هاي انتحاري و تشديد اخير آنها با حمله در حيفا گذاري بمب با م

 ، در نوار غزه كه به مرگ سه افسر امنيتي آمريكا منتهي گرديد گذاري بمبدن با محكوم كر

  در غزه، 2003 اكتبر 20ويژه حمله  هاي فراقضايي و تشديد اخير آنها بهلقتبا محكوم كردن 

 آغاز 1967  سالبار اخير و نياز به پايان اشغال كه در بر ضرورت پايان وضعيت خشونتا تأكيد 

 الذكر، ه حصول صلح بر پايه رويكرد دو دولت فوقگرديد و نياز ب

عنوان قدرت  مسير تعيين شده براي ديوار در دست ساخت توسط اسرائيل به از اينكه ا ابراز نگراني

تواند به مذاكرات آينده   مي شرقيالمقدس اشغالگر در اراضي اشغالي فلسطيني شامل درون و دور بيت

و دولت را از لحاظ فيزيكي غيرممكن گرداند و سبب بروز حل د لطمه وارد سازد و اجراي راه

 بيشتري براي فلسطينيان گردد،دوستانه  مشكالت بشر

عنوان قدرت اشغالگر براي احترام كامل و مؤثر به   از اسرائيل بهدرخواست خويشبا تكرار 

  ،)1(1949 آگوست 12 جنگ مورخ هنگامكنوانسيون ژنو مربوط به حفاظت از غيرنظاميان در 

سازي در اراضي اشغالي و هر نوع اقدامي شامل  هاي شهرك  با فعاليتمخالفت خويشا تكرار 

 ،يمصادره اراضي، ايجاد اختالل در زندگي افراد حفاظت شده و الحاق قطعي اراض

المقدس  كه ساخت ديوار در اراضي اشغالي فلسطيني شامل درون و دور بيتخواهد   ميـ از اسرائيل1

الملل است  شود و در تناقض با مفاد مربوطه حقوق بين  منحرف مي1949بس   خط آتششرقي كه از

 ؛را متوقف نمايد
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 و مقام ، )2( كه طبق مفاد مربوطه نقشه راه به وظايف خويش عمل نمايندخواهد ميـ از طرفين 2

مالت هايي كه ح مات آشكاري را براي دستگيري، نابودي و بازداشتن افراد و گروها اقديفلسطين

كنند به انجام رساند و دولت اسرائيل اقداماتي انجام ندهد كه  ريزي و اجرا مي بار را طرح خشونت

هاي  اعتماد را تضعيف نمايد كه اين اقدامات شامل اخراج افراد و حمالت به غيرنظاميان و قتل

 گردد؛ فراقضايي مي

 حاضر ارائه   تبعيت از قطعنامه كه هر چند وقت يكبار گزارشي در خصوصخواهد ميـ از دبير كل 3

 قطعنامه حاضر در خالل يك ماه بايد 1 گزارش در خصوص پيروي از پاراگراف  نخستيندهد كه

تقديم گردد و نيز در اين خصوص كه در صورت لزوم و در نظام ملل متحد چه اقدامات ديگري بايد 

 مد نظر قرار گيرند؛

ويژه دهم خويش را تعطيل نمايد و به رئيس فعلي كه موقتاً نشست اضطراري گيرد  تصميم ميـ 4

 .هاي عضو جلسات مجمع را از سر گيرد دهد كه طبق درخواست دولت مجمع عمومي اختيار مي

 نشست عمومي بيست ودوم

 2003بيست و يكم اكتب

 :ها يادداشت

 973، شماره 75ها، جلد  نماي ملل متحد، مجموعه پ.1

 S/2003/529مه ي ضم. 2

 


