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  شوراي امنيت1435) 2002(قطعنامه شماره 

  به تصويب رسيد2002 سپتامبر 24 مورخ 4614 كه در جلسه 

 

 شوراي امنيت،

 مارس 12 مورخ 1397، 1973 اكتبر 22 مورخ 338، 1967 نوامبر 22 مورخ 242هاي  با تأييد دوباره قطعنامه

 10 و دو بيانيه رييس شوراي امنيت مورخ 2002 آوريل 4 مورخ 1403، 2002س  مار30 مورخ 1402، 2002

 ،2002 ژوييه 18 و 2002آوريل 

 به وقوع 2000بار و خشونت آميزي كه از سپتامبر   نسبت به وقايع مصيبت با تكرار نگراني عميق خويش

 پيوسته و با عث تداوم حالت بحراني گرديده است،

گذاري تروريستي كه اسراييل  ت تروريستي عليه شهروندان، از جمله حمالت بمب كليه حمالبا محكوم كردن

 شاهد آن بوده و همچنين حمله تروريستي به مدرسه فلسطيني در الخليل در 2002 سپتامبر 19 و 18در روزهاي 

 ،2002 سپتامبر 17

 19اهللا در تاريخ   در شهر رام در رابطه با اشغال ساختمان اصلي رياست حكومت فلسطينيبا اظهار ناراحتي عميق

  و خواستار پايان بخشيدن فوري به آن،2002سپتامبر 
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گيرانه نسبت به آزادي رفت و   نسبت به اشغال دوباره شهرهاي فلسطيني و موانع تحميلي و سختبا اظهار نگراني

فلسطين با آن دست به گريبان اي كه ملت  دوستانه آمد افراد و كاالها و با اظهار ناراحتي در ارتباط با بحران بشر

 است،

المللي در هر حالتي، از جمله كنوانسيون  ضرورت احترام نسبت به حقوق بشر دوستانه بينبا تأكيد دوباره بر 

 ،1949 آگوست 12چهارم ژنو در مورد حمايت از افراد غيرنظامي در هنگام جنگ مورخ 

قدامات تروريستي و آشوبگري آميز، از جمله كليه ا بر توقف كامل كليه اعمال خشونت .1

 ؛نمايد بار ديگر تأكيد ميو تحريك و اقدامات خرابكارانه، 

اهللا و مناطق پيراموني آن   كه بالفاصله كليه تدابيري را كه در رامخواهد مياز اسراييل  .2

 اتخاذ كرده، از جمله نابودي ساختارهاي اساسي شهري و امنيتي فلسطيني متوقف نمايد؛

 عقب نشيني فوري نيروهاي اشغالگر اسراييلي از شهرهاي فلسطيني به همچنين خواستار .3

  در آنجا بودند؛2000باشد كه پيش از سپتامبر  منظور بازگشت به پايگاههايي مي

 كه به تعهدات صريح خود مبني بر تضمين احاله خواهد  مياز حكومت فلسطيني .4

 مسئوالن عمليات تروريستي به دادگاه پايبند باشد؛

 و حكومت اسراييل اعالم كردهگانه  همه جانبه خود را از تالشهاي كميته چهارحمايت  .5

كند  و حاكميت فلسطيني و كليه دولتهاي منطقه را به همكاري با اين تالشها دعوت مي

و در اين راستا بر تداوم اهميتي كه طرح تصويب شده توسط اجالس سران اتحاديه 

 نمايد؛ عرب كه در بيروت برگزار شد، تأكيد مي

 .گيرد ميگيري اين موضوع   به پيتصميم .6


