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 عمومی قطعنامه مصوب مجمع

 ](A/58/472))کمیته چهارم(زدایی  بر طبق گزارش کمیته ویژه سیاسی و استعمار[
 .58/92 وعملیاتهای خصمانۀ پس از آن1967شدگان جنگ ژوئن  رانده

 مجمع عمومی،

 19 مصوب XXII(2341(، 1967 مصوب چهارم ژوییه 2252) ES-V(های شماره  قطعنامهبا یادآوری 

 های مرتبط پس از آن،  و کلیه قطعنامه1967دسامبر 

  شورای امنیت،1968 سپتامبر 27 مصوب 259 و1967 ژوئن 14 مصوب 237های  قطعنامههمچنین با یادآوری

 11 مصوب 119/57های شورای امنیت  نسبت به گزارش ارسالی دبیرکل، در پی قطعنامهبا جلب توجه 

 2002،1دسامبر 

متحد برای   نسبت به گزارش کمیسیونر کل آژانس امداد و کاری سازمان مللهمچنین با جلب توجه

 2گیرد،  را در برمی2003 ژوئن 30 تا 2002پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک که از تاریخ یکم ژوییه 

 ز آن،  و عملیاتهای خصمانه پس ا1967تداوم مصائب انسانی ناشی از جنگ ژوئن با توجه به 

نسبت به پیشنهادات مرتبط با اعالمیه اصول مقدماتی ترتیبات حکومت خودگردان در سال با جلب توجه 

 و با مالحظه این نکته که فرایند به توافق رسیده 1967شدگان سال   و با توجه به شرایط پذیرش رانده3 1993

 فوق، هنوز واقع نشده است،
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 وعملیاتهای خصمانه پس از آن، 1967 ژوئن شدگان جنگ ، بر حق تمامی راندهمجدداً .1

شان در سرزمینهای اشغال شده توسط اسراییل  ها و یا مکانهای سکونت قبلی  برای بازگشت به خانه

 ؛شود ، تأکید می1967از سال 

که ساز و کار پذیرفته شده از اعالمیه اصول کند  تأکید میبه این نکته بر توجه عمیق  .2

کنندگان، مبنی بر بازگشت  ، توسط شرکت1993ودگردان در سال مقدماتی ترتیبات حکومت خ

 کند، شدگان، کارآمد نبوده است و برضرورت بازگشت سریع آنها، تأکیدمی رانده

متحد برای   از تالشهای کمیسیونرکل آژانس امداد و کاری سازمان مللدر این میان، .3

دوستانه و بر مبنای  کمکهای بشرپناهندگان فلسطینی ساکن در خاور نزدیک که به منظور تداوم 

اضطرار و جنبه موقتی بودن، به افرادی که در حال حاضر آواره بوده و نیاز فوری به تداوم کمک 

 نماید، دارند حمایت می

به آژانس و دیگر سازمانهای خواهد که  قویاً میاز تمامی حکومتها، سازمانها و افراد، .4

 یابی به اهداف باال کمک گسترده بنمایند؛ تحکومتی برای دس حکومتی و غیر        بین

که پس از مشورت با کمیسیونرکل، گزارشی را پیش از نشست خواهد  میاز دبیرکل  .5

 .عمومی، دربارۀ این فرایند وبا لحاظ داشتن اجرای قطعنامۀ اخیر، ارایه دهد پنجاه و نهم مجمع
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 :يادداشتها
١. A/٥٨/١١٩. 

 ١ .and Corr ٥٨/١٣/A ( و اصالحيه و پيوست٨٣عمومي، پنجاه و نهمين نشست، ضميمه شماره  صورت جلسات ويژه مجمع. ٢
and .١.( 

٣.  A/٩٨/٤٨٦-S/٢٦٥٦٠,annex.  


