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 عمومي قطعنامه مصوب مجمع

 زدايي براساس گزارش كميته ويژه سياسي و استعمار

 ))A/58/473 and Corrr. 1) (كميته چهارم

 بشر گذار اسراييل بر حقوق عملكرد كميته ويژه بررسي اقدامات تأثير.         96/58

 عراب سرزمينهاي اشغالي                     مردم فلسطين و ديگر ا

 عمومي، مجمع

 متحد،  اهداف و اصول منشور سازمان مللبا پيروي 

دوستانه به ويژه كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد  الملل بشر  حقوق بينهمچنين با پيروي 

عالميه جهاني بشر، به ويژه ا المللي حقوق  و معيارهاي بين1949،1 اوت 12غيرنظامي در هنگام جنگ مورخ 

 3المللي حقوق بشر،  و ميثاقهاي بين2بشر حقوق

 124/57 و 1968 دسامبر 19 مورخ XXIII (2443(هاي  هاي مرتبط، از جمله قطعنامه  قطعنامهبا يادآوري

 بشر، هاي مرتبط كميسيون حقوق  و قطعنامه2002 دسامبر 11مورخه 

 هاي مرتبط شوراي امنيت،  قطعنامههمچنين با يادآوري

 بشر است،  اين موضوع كه اشغال به خودي خود نمايانگر نقض وسيع و شديد حقوقبا پذيرش
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 تاكنون رخ داده، از جمله 2000 سپتامبر 28 نسبت به تداوم حوادث غمبار كه از با ابراز نگراني شديد

و مجروح شدن استفاده وسيع نيروهاي اشغالگر اسراييل از زور عليه غيرنظاميان فلسطيني كه منجر به كشته 

 هزاران نفر شده است،

بشر مردم فلسطين و  گذار اسراييل بر حقوق  گزارش كميته ويژه بررسي اقدامات تأثيربا در نظر گرفتن

 5 و گزارشهاي دبيركل در همين زمينه،4ديگر اعراب سرزمينهاي اشغالي

و 19936 سپتامبر 13خه  اعالميه قواعد مربوط به تنظيمات دولت خودگردان و موقت در موربا يادآوري

 ها و طرف اسراييلي، گيري آن بين فلسطيني موافقتهاي متعاقب در راستاي به كار

بشر عليه مردم فلسطين نيز   اشغال اسراييل به زودي به پايان برسد و متعاقباً نقض حقوقبا ابراز اين اميد كه

 متوقف گردد،

بشر مردم فلسطين و ديگر اعراب  ر حقوقگذار اسراييل ب از كميته ويژه بررسي اقدامات تأثير .1

عمومي و به  سرزمينهاي اشغالي به خاطر تالشهاي آن در اجراي وظايف محوله از سوي مجمع

 ؛آورد  تشكر به عمل ميطرفي آن خاطر بي

العملهاي آن   تا با كميته ويژه در راستاي اجراي دستورخواهد ميمجدداً از قدرت اشغالگر اسراييل  .2

 ،همكاري نمايد

بشر مردم فلسطين و ديگر اعراب اراضي  آن دسته از سياستها و اقدامات اسراييل را كه حقوق .3

نمايد،  اشغالي ـ همانطور كه در گزارش كميته ويژه در طول دوره گزارش شده ـ را نقض مي

 سازد؛  محكوم مي



A         
 
 

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS

Center for Scientific Research 
and Middle East Strategic Studies

 28از زمان  را نسبت به وضعيت مناطق اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي نگراني شديد خود .4

دارد و به ويژه استفاده  ها ـ ابراز مي هاي اسراييلي  در نتيجه اقدامات و عملكرد2000سپتامبر 

سازد  گسترده و خودسرانه از زور عليه افراد غير نظامي از جمله اعدامهاي غيرقانوني را محكوم مي

 ن نفر شده است؛ فلسطيني و مجروح شدن هزارا2600منجر به مرگ بيش از ) اعدامها(كه اين 

 تا طي پايان كامل اشغال اسراييل به بررسي سياستها و اقدامات اسراييل در خواهد مياز كميته ويژه  .5

سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي و ديگر سرزمينهاي عرب كه توسط اسراييل از 

مايت از افراد غيرنظامي  اشغال شده بپردازد، به ويژه نقض كنوانسيون ژنو مربوط به ح1967سال 

ـ توسط اسراييل را بررسي نموده و در صورت الزم طبق  1949 اوت 12در هنگام جنگ ـ 

بشر مردم  المللي صليب سرخ مشورت نمايد تا از حفظ رفاه و حقوق مقررات خود با كميته بين

گزارش سرزمينهاي اشغالي اطمينان حاصل گردد و در اسرع وقت در مواقع ضروري به دبيركل 

 دهد؛

اي خود در مورد وضعيت فعلي سرزمينهاي   تا گزارشهاي دورهخواهد مي از كميته ويژه همچنين .6

 اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي را به طور منظم به دبيركل ارائه دهد؛

 تا به بررسي نحوه رفتار با زندانيان و بازداشت شدگان در خواهد مي از كميته ويژه به عالوه .7

نهاي اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي و ديگر سرزمينهاي عرب كه توسط اسراييل از سرزمي

  اشغال شده، ادامه دهد؛1967سال 

 :خواهد مياز دبيركل  .8
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تا امكانات الزم از جمله آنهايي كه براي بازيد از سرزمينهاي اشغالي الزم است را فراهم . الف

 كه دراين قطعنامه به آنها اشاره  دامات اسراييل ـاي كه بتوان سياستها و اق آورد به گونه

  را بررسي نمايد؛ شد ـ

اي كه بتوان كميته ويژه را در  درصورت لزوم كارمندان بيشتري را به كار گيرد به گونه . ب

 اجراي وظايفش ياري كرد؛

به طور منظم گزارشهايي را كه در پاراگراف فوق بدان اشاره شد، دراختيار دولتهاي عضو  . ت

 ر دهد؛قرا

تا اطمينان حاصل كند كه گزارشهاي كميته ويژه و اطالعات مربوط به فعاليتها و  . ث

هاي موجود و از طريق اداره اطالعات عمومي دبيرخانه  هاي آن با كمك كليه شيوه يافته

رسد و در صورت لزوم آن دسته از گزارشهاي كميته ويژه كه ديگر در  به دست همه مي

  منتشر نمايد؛دسترس نيستند را مجدداً

در مورد وظايفي كه در اين قطعنامه به او ) مجمع عمومي(در پنجاه و نهمين نشست  . ج

 .محول شده است، گزارشي را به مجمع ارائه دهد

عمومي موضوعي  گيرد تا در دستور كار خاص خود در نشست پنجاه و نهم مجمع  تصميم مي .9

بشر مردم  ير گذار اسراييل بر حقوقگزارش كميته ويژه بررسي اقدامات تأث«را تحت عنوان 

 .بگنجاند» فلسطين و ديگر اعراب سرزمينهاي اشغالي

 هفتاد و دومين نشست علني
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