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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 )]A/58/L.26/Rev. 1 and Add. 1(بدون ارجاع به كميته اصلي [

 آميز مسئله فلسطين حل و فصل صلح.  21/58

 مجمع عمومي،

هايي كه در نشست اضطراري ويژه  هاي مربوطه خويش شامل آن دسته قطعنامه قطعنامها يادآوري 

 ب رسيدند،دهم به تصوي

ا يادآوريهمچنين ، 1967 نوامبر 22 مورخ 242هاي هاي مربوطه شوراي امنيت شامل قطعنامه  قطعنامه 

 ، 2003 نوامبر19 مورخ 1515 و 2002 مارس 12 مورخ 1397، 1973  اكتبر22 مورخ 338

 در قالب كه دو كشور اسرائيل و فلسطينتوسط شوراي امنيت، اي  از تأييد رويكرد منطقه ا استقبال

 كنند، مرزهاي شناخته شده و امن در كنار يكديگر زندگي مي

 و سي 1947 نوامبر 29 مورخ 181) 2(پنجاه و شش سال از زمان تصويب قطعنامه  اينكه ا يادآوري

  گذشته است؛1967المقدس شرقي در سال  و شش سال از زمان اشغال اراضي فلسطين شامل بيت

 57/110ارائه شده دبير كل در رابطه با درخواست مجمع در قطعنامه گزارش  ا مد نظر قرار دادن

 2002،1 دسامبر 3مورخ 
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 ، هاي آن  بر مسئوليت دائم ملل متحد با عنايت به مسئله فلسطين تا حل تمامي جنبهمجددبا تأكيد 

ه آميز و نهايي مسئله فلسطين كه هسته اصلي مناقش حصول به حل و فصل صلح ا اعتقاد به اينكه

 اعراب و اسرائيل است، براي نيل به صلح جامع و ثبات پايدار در خاورميانه ضروري است، 

كه اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت افراد در زمره اصول و اهدافي است  از اين مسئله ا آگاهي

 كه در منشور ملل متحد پاس داشته شده است،

  به زور،بر اصل عدم مقبوليت تصاحب ارضي با توسلبا تأكيد 

دد  و اقدامات اسرائيل 1967سازي اسرائيل در اراضي اشغالي  بر عدم مشروعيت شهرك ا تأكيد م

كه ساخت ديوار در اراضي اشغالي فلسطيني شامل اينتأكيد با المقدس و  منظور تغيير وضعيت بيت به

 الملل است،  المقدس شرقي توسط اسرائيل در تقابل با مفاد مربوطه حقوق بين درون و دور بيت

 المللي، بر حق تمامي كشورهاي منطقه براي زندگي در قالب مرزهاي امن و شناخته شده بين با تأكيد

عنوان نماينده  به رسميت شناختن متقابل دولت اسرائيل و سازمان آزاديبخش فلسطين به ا يادآوري

 ،يروي كامل از آنانهاي حاصله موجود ميان دو طرف و نياز به پ  و توافقنامه2مردم فلسطين

حل پايدار دو دولت براي مناقشه اسرائيل و  گروه چهارجانبه جهت راه از تأييد نقشه راه ا استقبال

بر نياز به اجراي كامل آن و با تأكيد  و 1515) 2003(فلسطينيان توسط شوراي امنيت در قطعنامه 

 پيروي از مفاد آن،

بازسازي، اصالح و در به رسميت شناختن، نياز مدني  و ياز استقرار حاكميت فلسطين ا ابراز رضايت

 ديده آن، تقويت نهادهاي آسيب
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كننده ويژه ملل متحد براي روند صلح خاورميانه و نماينده شخص  از نقش مثبت هماهنگ ا استقبال

دبير كل در سازمان آزاديبخش فلسطين و دولت فلسطيني در خصوص روند صلح شامل اقدامات در 

 هاي گروه چهارجانبه، فعاليتچارچوب 

المللي براي  المللي و نيز استقرار سازوكارهاي بين هاي خيران بين از تشكيل نشستبا استقبال 

 ،رساني به مردم فلسطين كمك

المقدس شرقي از  بار در اراضي اشغالي فلسطيني شامل بيت  خويش از وقايع اسفنگراني عميقا ابراز 

 و نيز وخامت فزاينده اوضاع مشتمل بر افزايش تعداد كشتگان و  به اين سو2000 سپتامبر 28

بحران بشردوستانه فزاينده و با ابراز نگراني از ها كه اغلب از غيرنظاميان فلسطيني هستند،  زخمي

 فلسطينيان اعم از خصوصي يها پيش روي مردم فلسطين و نابودي رو به گسترش اموال و زيرساخت

  فلسطيني،حاكميتنهادهاي و عمومي شامل بسياري از 

ويشبا ابراز همچنين  هاي مكرر به نواحي تحت كنترل فلسطينيان و اشغال مجدد  از يورش نگراني 

 بسياري از مراكز جمعيتي فلسطينيان توسط نيروهاي اشغالگر اسرائيلي،

تمامي كردن  با محكوم و بر اهميت امنيت و رفاه كل غيرنظاميان در تمامي منطقه خاورميانهبا تأكيد 

هاي انتحاري و  گذاري نظاميان هر دو طرف شامل بمبغيربار و تروريستي عليه  اقدمات خشونت

 هاي فراقضايي و خارج از چارچوب قانون، قتل

 از رنج فزاينده و تلفات هر دو طرف فلسطيني و اسرائيلي، فقدان اعتماد از سوي عميقا ابراز نگراني 

 روي روند صلح خاورميانه،هر دو طرف و وضعيت وخيم پيش 
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المللي براي حمايت از دو طرف در غلبه بر   بين از نياز عاجل به مشاركت فعال و احيا شدة ا آگاهي

 ،مانع خطرناك فعلي در روند صلح

المللي شامل اقدامات گروه  بر نياز عاجل طرفين براي همكاري با تمامي اقدامات بينا تأكيد 

بار فعلي و از سرگيري مذاكرات در جهت حل و فصل  ن به وضعيت اسفچهارجانبه براي پايان داد

 آميز و قطعي،  صلح

ها و اقدامات اخير انجام گرفته توسط جامعه مدني در جهت حل و فصل  از ابتكار عملا استقبال 

 آميز مسئله فلسطين، صلح

 اصلي مناقشه اعراب  آميز براي مسئله فلسطين كه هسته ـ بر نياز به حصول به يك حل و فصل صلح1

مجدداً ها براي پايان دادن به آن  ش هاي آن و افزايش تال دهد در تمامي جنبه و اسرائيل را تشكيل مي

 ؛ورزد تأكيد مي

آغاز گشت و   بر حمايت كامل خويش از روند صلح خاورميانه كه از كنفرانس مادريد همچنينـ 2

د ميلسطيني هاي موجود ميان طرفين اسرائيلي و ف توافقنامه  و بر نياز به استقرار صلح ورزد مجدداً تأك

هاي گروه چهارجانبه  ورزد و در اين خصوص از تالش جامع، عادالنه و پايدار در خاورميانه تأكيد مي

 نمايد؛ استقبال مي

ـ از ابتكار عمل صلح اعراب كه توسط شوراي اتحاديه عرب در چهاردهمين نشست آن در بيروت 3

 ؛نمايد استقبال مي به تصويب رسيد، 32002مارس 28 و 27در 
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هاي موازي و متقابل در اين  با برداشتن گام 4 كه در اجراي نقشه راهخواهد ميـ از دو طرف 4

 وظايف و تعهدات خويش عمل نمايند و بر اهميت و ضرورت ايجاد سازوكار نظارتي  خصوص به

 ورزد؛ جانبه تأكيد ميمؤثر و معتبر طرف ثالث شامل تمامي اعضاي گروه چهار

هاي  حل دو دولت و اصل زمين براي صلح و اجراي قطعنامه ـ بر ضرورت تعهد به رويكرد راه5

 ؛نمايد تأكيد مي شوراي امنيت 1515) 2003( و 1397) 2002(، 338) 1973(، 242) 1967(

امل تمامي  بر نياز به پايان سريع به اشغال مجدد مراكز جمعيتي فلسطيني و توقف كهمچنينـ 6

 ؛نمايد تأكيد ميبار شامل حمالت نظامي، تخريب و اعمال تروريستي  اقدامات خشونت

ها را به كار گيرند و   كه تمامي تالشخواهد ميـ از طرفين ذينفع، گروه چهارجانبه و ديگر طرفين 7

 2000سپتامبر  28اقدامات الزم براي توقف وخامت اوضاع را به انجام رسانند و تمامي اقداماتي كه از 

به اين سو صورت پذيرفته را به حالت پيش از آن برگردانند و از سرگيري سريع و موفق روند صلح 

 نمايد؛ آميز و قطعي را تضمين مي گيري حل و فصل صلح و نتيجه

 :ورزد تأكيد ميـ بر نياز به موارد زير 8

 اشغال است؛  تاكنون تحت 1967خروج اسرائيل از اراضي فلسطين كه از سال ) الف

تعيين سرنوشت و حق داشتن كشور مستقل حق ويژه  درك حقوق الينفك مردم فلسطين به) ب

  آنان؛ براي

 مورخ يازدهم 194) 3( بر نياز به حل مشكل آوارگان فلسطيني در تطابق با قطعنامه  همچنينـ9

 ؛ورزد تأكيد مي مجمع عمومي 1948دسامبر 
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هاي اقتصادي، بشردوستانه و فني به مردم   شرايط كمككهخواهد   ميـ از تمامي دول عضو10

فلسطين و حكومت فلسطيني در طي اين دوره بحراني را براي كمك به التيام رنج مردم فلسطيني، 

هاي فلسطينيان و حمايت از بازسازي و اصالح نهادهاي فلسطين تسريع  بازسازي اقتصاد و زيرساخت

 بخشند؛

هايش با كمك طرفين ذينفع و مشورت با شوراي امنيت  ر تالش كه بخواهد ميـ از دبير كل 11

آميز بحث فلسطين و پيشبرد صلح در منطقه ادامه دهد و گزارشي را در  براي نيل به حل و فصل صلح

خصوص اقدامات مزبور و تحوالت مسئله مزبور در نشست پنجاه و نهم مجمع عمومي به اين مجمع 

 .ارائه دهد

 منشست عمومي شصت و هشت

 2003 دسامبر 3
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