
A         
 
 

 
 
 

 
 

UNITED NATIONS

Center for Scientific Research 
and Middle East Strategic Studies

A/RES/58/98 

 2004 دسامبر 17

    

 عمومی قطعنامه مصوب مجمع

 )]A/58/473 and Corr. 1) (کمیته چهارم(زدایی  براساس گزارش کمیته سیاسی ویژه و استعمار[

 شهرکهای اسراییلی در سرزمین فلسطین اشغالی، شامل

  .58/98شرقی و منطقه اشغالی جوالن سوریه ) اورشلیم(المقدس   بیت

 ،مجمع عمومی

متحد و با تأکید بر غیرقابل پذیرش بودن مالکیت سرزمین از   به اصول منشور سازمان مللبا رهنمون شدن

 راه زور،

های  های دهمین نشست ویژه اضطراری مجمع، همانند قطعنامه های مربوطه شامل مصوبه قطعنامهبا یادآوری 

 1979،465 مارس 22 مصوب 446، 1967 ر نوامب22       مصوب242های مرتبط شورای امنیت، شامل قطعنامه

 17 مصوب 497،  1980 اوت 20 مصوب 478، 1980 ژوئن 30 مصوب 476، 1980مصوب یکم مارس 

 ،1994 مصوب مارس 904 و 1981دسامبر 

 12بر عملی شدن کنوانسیون ژنو دربارۀ حمایت از افراد غیرنظامی در هنگام جنگ، مصوب با تأکید مجدد 

 المقدس شرقی و منطقه اشغالی جوالن سوریه، ه سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت نسبت ب1949،1اوت 

بشر در  بشر درباره وضعیت حقوق  نسبت به گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوقبا جلب توجه

 1967،2ها، اشغال شده از سوی اسراییل از سال  سرزمینهای فلسطینی
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 و تحقق توافقات 31993 سپتامبر 13گردان مورخ  مت خودبیانیه اصول مقدماتی ترتیبات حکوبا یادآوری 

 پس از آن میان دو طرف فلسطینی و اسراییلی،

کنندگان طرح نقشه راه مبنی بر راه حل   از راه حل ارایه شده از سوی کمیته چهار جانبه به شرکتبا استقبال

اینکه نقشه راه، در جستجوی  و با توجه به 4تأسیس دو دولت دایمی به جای درگیری اسراییل ـ فلسطین،

 .مسدود کردن همۀ فعالیتهای شهرک سازی است

گر به  سازی اسراییلی، در میان مسایل دیگر، انتقال ملتهای قدرت اشغال از اینکه فعالیتهای شهرکبا آگاهی 

امی حقوقی علیه جمعیت غیرنظ سرزمینهای اشغالی، مصادره زمین، انحصار منابع طبیعی و دیگر اقدامات غیر

 فلسطین را در بر گرفته است،

بر تالشهای انجام  سازی اسراییلی بر تصمیمات و فعالیتهای مبتنی  اینکه سیاستهای شهرکبا در نظر داشتن

 بخش دارد، شده برای دستیابی به صلح در خاورمیانه تأثیر زیان

ساخت و گسترش شهرکها در سازی اسراییل شامل  درباره تداوم فعالیتهای شهرکبا تأکید بر ابراز نگرانی 

بشر  شرقی اشغالی، که نقض حقوق) اورشلیم(المقدس  العمود، داخل و پیرامون بیت جبل ابوغنیم و رأس

 های حاصله دو طرف است، نامه متحد و موافقت های سازمان ملل المللی مرتبط با قطعنامه دوستانه بین

توسط اسراییل، در درون سرزمین فلسطین اشغالی،  عمیق درباره ساخت دیوار، همچنین با تأکید بر نگرانی

بس  شامل داخل و اطراف اورشلیم شرقی و با تأکید بر توجه، به ویژه، درباره مسیر دیوار حائل از خط آتش

تواند مذاکرات آینده را تضعیف نماید و در عمل، اجرای راه حل دو جانبه را غیر  ، که می1949موقت سال 

 دوستانه مردم فلسطین گردد، یش رنج بشرممکن سازد و موجب افزا
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سازی در سرزمین فلسطینی اشغالی، شامل اورشلیم شرقی و  فعالیتهای شهرکبا تکرار مخالفت خود نسبت به 

هر نوع فعالیتی که شامل تملک زمین، از بین رفتن امرار معاش اشخاص مورد حمایت و الحاق دو فاکتوی 

 سرزمین شود،

آمیز شامل اقدامات ترور، تحریک برانگیزش و  یان دادن به همه فعالیتهای خشونت ضرورت پاآوردی با یاد

 تخریب،

قانونی به عمل آمده توسط   نسبت به وضعیت خطرناک ناشی از اقدامات غیربا ابراز نگرانی شدید

 ترین مرحله به وجود آمده، نشینان اسراییلی مسلح در سرزمین اشغالی که در تازه شهرک

 5، نسبت به گزارشهای مرتبط با دبیرکلجلب توجهبا 

 که شهرکهای اسراییلی در سرزمین فلسطین، شامل اورشلیم شرقی و منطقه کند مجدداً تأکید می .1

 اشغالی جوالن سوریه غیرقانونی و مغایر با صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند؛

د غیرنظامی در هنگام جنگ،  که کنوانسیون ژنو مرتبط با حمایت از افراخواهد میاز اسراییل  .2

 را در رابطه با سرزمین فلسطین اشغالی، شامل اورشلیم شرقی و منطقه اشغالی جوالن 1949 اوت 12مصوب 

، با دقت به 49های کنوانسیون ژنو، به ویژه فصل  بینی سوریه، به صورت دوژور، بپذیرد و با توجه به پیش

 آن پایبند باشد؛

سازی اسراییل در سرزمین فلسطین اشغالی،  ل همه فعالیتهای شهرکمبنی بر توقف کاماش  خواسته .3

 ،کند تکرار میشامل اورشلیم شرقی و منطقه اشغالی جوالن سوریه، را 
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 که ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی شامل داخل و اطراف اورشلیم خواهد میاز اسراییل  .4

الملل قرار  مغایر با ترتیبات مرتبط با حقوق بین و 1949بس سال  شرقی را که در انحراف از خط موقت آتش

 دارد، متوقف نماید؛

 شورای امنیت، که در میان دیگر موارد، شورا، 904) 1994(بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه  .5

خواهد به انجام و   و از اسراییل میشود تأکید میگر، مورد خطاب قرار داده  اسراییل را به عنوان قدرت اشغال

آمیز توسط  زین، شامل توقیف تسلیحات، به منظور جلوگیری از اقدامات غیرقانونی خشونتاجرای موا

نظامیان فلسطینی در سرزمین  نشینان اسراییلی، تداوم بخشد وملزم به ضمانت رفاه و حمایت از غیر شهرک

 اشغالی گردد؛

شینان ن خواسته خویش را مبنی بر جلوگیری از همه اقدامات خشونت آمیز از سوی شهرک .6

 ؛کند تکرار میاسراییلی، به خصوص در تحوالت برجسته اخیر، 

 در نشست پنجاه و نهم، گزارشی را درباره اجرای قطعنامه اخیر، به مجمع، ارایه خواهد میاز دبیرکل  .7

 .دهد

 هفتاد و دومین نشست عمومی 
 2003 دسامبر 9

                                                        
 .٩٧٣ .No، ٧٥ .Vol، ها نامه سازمان ملل، مجوعه موافقت. ١

٢. E/CN.٤٢٠٠٤/٦ 
٣. A/٤٨/٤٨٦-S/٢٦٥٦٠, annex 
٤. S/٢٠٠٣/٥٢٩, annex 
٥.  A/٥٨/١٥٥, A/٥٨/١٥٦, A/٥٨/٢٦٣, A/٥٨/٢٦٣, A/٥٨/٢٦٤ and A/٥٨/٣١٠. 


