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A/RES/58/113 

 ٢٠٠٤سوم فوريه 

    

 عمومي قطعنامه مصوب مجمع

 ](A/58/L.33/Rev.1 and Add. 1)بدون ارجاع به كميته اصلي [

 58/113.كمك به مردم فلسطين

 مجمع عمومي،

هاي پيشين   مجمع عمومي، همانند قطعنامه٢٠٠٣ دسامبر ١٦ مورخ ١٤٧/٥٧ قطعنامه شماره با ياد آوري

 له،در رابطه با اين مسأ

 امضاي اعالميه اصول مربوط به ترتيبات حكومت موقت خودگردان در همچنين با يادآوري

، منعقد شده ميان حكومت دولت اسراييل و سازمان ١٩٩٣ سپتامبر ١٣سي در تاريخ .دي.واشنگتن

بخش فلسطين به عنوان نماينده مردم فسطين و موافقتهاي اجرايي آتي كه بين دو طرف منعقد شده  آزادي

 است،

 از بدتر شدن شرايط زندگي مردم فلسطين در سرزمين اشغالي، كه بحرانهاي با ابراز نگراني شديد

 دوستانة شديدي را به وجود آورده، بشر

  نسبت به نياز فوري به بهبود زيربناي اقتصادي و اجتماعي سرزمين اشغالي،با هشدار

است و در شرايط صلح و ثبات، به بهترين شيوه  از اين نكته كه توسعه در هنگام اشغال دشوار با آگاهي

 يابد، گسترش مي

رو  شان با آنها روبه  چالشهاي گسترده اقتصادي واجتماعي كه مردم فلسطين و رهبريبا توجه به

 هستند،
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المللي به مردم فلسطين، كه از اولويتهاي فلسطينيان به حساب   از نياز فوري به كمكهاي بين با آگاهي

 آيد، مي

سي، . در واشنگتن دي١٩٩٣ از نتايج كنفرانس حمايت از صلح خاورميانه كه در يكم اكتبر ستقبالبا ا

برگزار شد، تشكيل كميته موقت ارتباط و اقدام دردست  انجام بانك جهاني و دبيرخانة آن و تشكيل 

ظور اعطاي كمك المللي ايجاد شده، به من گروه مشورتي، مانند تمامي انجمنهاي تكميلي و مكانيسمهاي بين

 به مردم فلسطين،

اي كه در آن سياست   اقدام كميته ارتباطي الحاق مبني بر برگزاري گردهماييهمچنين با استقبال از

 اقتصادي و مواد عملي مرتبط با اعطاي كمك به حكومت فلسطيني به بحث گذاشته شد،

 هنگي كمك به مردم فلسطين، بر اهميت تداوم اقدام كميته موقت ارتباطي، در زمينه همابا تأكيد

 ١٠ در لندن و ٢٠٠٣ فوريه ١٩ و ١٨ به برگزاري گردهماييهاي كميته موقت ارتباطي كه در تاريخ با توجه

  در رم، به منظور بازنگري در اقتصاد دولت فلسطيني، برگزار شد،٢٠٠٣دسامبر 

 نهادهاي فلسطيني و به منظور متحد در زمينه فرايند ساخت  بر نياز به تعهد كامل سازمان مللبا تأكيد

تأمين كمك گسترده به مردم فلسطين، از حمايت از حكومت خودگردان فلسطين در اقدام ويژه براي 

 كند، بيني شده بود استقبال مي  پيش٢٠٠٢اصالحات فلسطينيان كه در مذاكرات چهار جانبه 

رايند صلح خاورميانه و نماينده متحد در ف  به مشاركت فعال هماهنگ كننده ويژه سازمان مللبا توجه

بخش فلسطين و حكومت خودگردان فلسطيني در فعاليتهاي  شخصي دبير مجمع كل با سازمان آزادي

 جانبه، مربوط به نمايندگان ويژه مذاكرات چهار

، اين ٢٠٠٣ نوامبر ١٩ در تاريخ ١٥١٥) ٢٠٠٣(بااستقبال از حمايت از شوراي امنيت در قطعنامة شماره 

ـ  ر مبناي اجراي نقشه راه به عنوان يك راه حل دائمي براي دو دولت، در قبال درگيري اسراييلشورا، ب

 بينيهاي آن، فلسطين، و با تأكيد بر نياز به اجراي اين قطعنامه و موافقت با پيش
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  گزارش دبيركل،با مورد توجه قرار دادن

آميز اخير كه منجر به كشته و زخمي  شونتبار و خ ، دربارة تداوم حوادث اسفبا تأكيد بر تشديد نگراني

 شدن شمار بسياري گرديد،

 ؛كند جلب توجه مينسبت به گزارش دبيركل . ١

دوستانه و نيازهاي مردم  همچنين، نسبت به گزارش فرستاده شخصي دبيركل درباره شرايط بشر. ٢

 ؛نمايد جلب توجه ميفلسطين، 

ريع و تالشهاي قابل مالحظه در جهت كمك به مردم  از دبيركل، به خاطر پاسخ ساش بر قدرداني. ٣

 ؛نمايد تأكيد ميفلسطين، 

اي و   حكومتي، منطقه متحد، سازمانهاي بين  از دولتهاي عضو، كارگزاريهاي سازمان مللهمچنين. ٤

 ؛آورد قدرداني به عمل مياند،  حكومتي كه اعطاي كمك به مردم فلسطين را تداوم داده و مهيا نموده غير

متحد در زمينه فرايند صلح خاورميانه و نماينده  بر اهميت اقدام هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل. ٥

گردان فلسطيني و گامهاي برداشته  بخش فلسطين و حكومت خود شخصي دبيركل در سازمان آزادي

هاي شده تحت حمايت دبيركل به منظور اطمينان از دسترسي به يك سازو كار هماهنگ شده براي فعاليت

 ؛نمايد تأكيد ميمتحد در سرزمينهاي اشغالي،  ملل

حكومتي و غير حكومتي  متحد، سازمانهاي بين المللي سازمان ملل از دولتهاي عضو، نهادهاي مالي بين. ٦

 كه به سرعت و با بلندنظري، تا حد امكان، كمك خواهد مصرانه مياي،  منطقه اي و بين و سازمانهاي منطقه

بخش فلسطين  ي به مردم فلسطين را، در راستاي همكاري گسترده با سازمان آزادياقتصادي و اجتماع

 و از طريق نهادهاي رسمي فلسطيني، گسترش دهند؛
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 كه كمكهاي خويش را در پاسخ كند دعوت ميمتحد،  از سازمانها و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل. ٧

 فلسطينيان، توسط حكومت خودگردان تنظيم به نيازهاي فوري مردم فلسطين كه منطبق با اولويتهاي

 شده، گسترش بخشند؛

 كه بازارهاي خود را جهت صادرات توليدات فلسطينيان به خواهد مصرانه مياز دولتهاي عضو، . ٨

نامه هاي كنوني  ترين شكل، منطبق با قوانين مناسب تجاري بگشايند و به طور كامل موافقت مناسب

 د؛همكاري و تجاري را اجرا كنن

يابي   كه در تحكيم تعهد كمك به مردم فلسطين تا دستكند دعوت ميالمللي  از جامعه كمك كننده بين. ٩

 ايشان به نيازهاي فوري، تسريع نمايد؛

در اين زمينه، بر اهميت اطمينان از عبور آزاد كمك به مردم فلسطين و حركت آزاد افراد و كاالها، . ١٠

 ؛ورزد تأكيد مي

متحد و سازمانهاي غير  المللي، سازمانها و آژانسهاي سازمان ملل كنندگان بين مكاز جامعه ك. ١١

دوستانه به مردم فلسطين را به   كه با سرعت ممكن، كمك اقتصادي و بشرخواهد مصرانه ميحكومتي 

 منظور تقابل با تأثير بحرانهاي كنوني، گسترش دهند؛

، و پنجاهمين ١٩٩٤ آوريل ٢٩ابط اقتصادي مورخ بر نياز به اجراي پروتكل پاريس در زمينه رو. ١٢

ـ فلسطيني درباره كرانه باختري و نوار غزه كه در  نامه منعقده ميان دو طرف اسراييلي پيوست موافقت

سي امضا شده، به خصوص با توجه به پاكسازي كامل و سريع . در واشنگتن دي١٩٩٥ سپتامبر ٢٨

 و از فرايندي كه در اين راستا صورت پذيرد استقبال نمايد كيد ميتأمستقيم فلسطينيان،  عوايد مالياتي غير

 كند؛ مي

 درزمينه كمك به مردم ٢٠٠٤متحد در سال  ، يك سمينار تحت حمايت سازمان مللنمايد پيشنهاد مي. ١٣

 فلسطين، برگزار گردد؛
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آن اجراي  كه از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي، گزارشي كه محتواي خواهد مياز دبيركل . ١٤

 :مصوبة اخير است، در پنجاه و نهمين نشست مجمع عمومي، ارايه دهد

 ارزيابي از كمك واقعي دريافت شده توسط مردم فلسطين؛) الف(

ارزيابي از نيازهايي كه هنوز برآورده نشده و پيشنهادات ويژه به منظور پاسخگويي سودمند  ) ب(

 به آنها؛

كمك به مردم «اتي پنجاه و نهمين نشست مجمع عمومي،  كه در دستور كار مقدمگيرد تصميم مي. ١٥

 .به عنوان يك موضوع فرعي، لحاظ شود» فلسطين

 هفتاد و پنجمين نشست عمومي

 ٢٠٠٣ دسامبر ١٧

 

 


