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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 ](A/58/472)) كميته چهارم(زدايي  براساس گزارش كميته ويژه سياسي و استعمار[

 

متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور  اقدامات آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل.                 93/58

 .نزديك

 عمومي،  مجمع

 8 مورخ 2/3) 4(، 1948 نوامبر 19 مورخ 212)3(، 1948 دسامبر 11 مورخ 164)3(هاي عنامهقطبا يادآوري 

 ،2002 دسامبر 11 مورخ 121/57هاي مرتبط بعدي از جمله قطعنامه   و همه قطعنامه1949دسامبر 

 هاي شوراي امنيت،  قطعنامههمچنين با يادآوري

متحد براي آوارگان فلسطيني در  كمكهاي سازمان ملل گزارش كميسيونر كل آژانس امداد و با در نظر گرفتن

 2003،1 ژؤئن 30 تا 2002 جوالي 1خاور نزديك طي دوره زماني 

متحد براي آوارگان فلسطيني در   به نامه رئيس كميسيون مشورتي آژانس امداد و كمكهاي سازمان مللبا توجه

 2003،2 سپتامبر 25خاور نزديك به كميسيونر كل در مورخ 
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 به شرايط بحراني مالي موجود آژانس و تأثير آن بر ارائه مستمر خدمات ضروري آژانس به ن  نسبتنگرا

 هاي مربوط به توسعه، هاي مربوط به شرايط و برنامه آوارگان فلسطيني از جمله برنامه

 3متحد، مللمتحد و كنوانسيون مزاياو مصونيتهاي سازمان   منشور سازمان ملل105 و 104، 100 مواد با يادآوري

 1949،4 اوت 12نظامي در هنگام جنگ،   قابل استفاده بودن كنوانسيون ژنو مربوط حمايت از افراد غيربا تأكيد بر

 از جمله اورشليم شرقي،) تاكنون (1967در مورد سرزمينهاي اشغال شده فلسطين از سال 

طين و ديگر مناطق كاري از جمله اردن،  نيازهاي مستمر آوارگان فلسطيني سراسر سرزمينهاي اشغالي فلسآگاه از

 لبنان و جمهوري عربي سوريه،

 اقدامات با ارزش مسؤالن امور آوارگان در اين آژانس در حمايت از مردم فلسطين به ويژه همچنين آگاه از

 آوارگان فلسطيني،

سيب به سرپناه و افزون آوارگان فلسطيني از جمله كشته و مجروح شدن و تخريب و آ  به رنج روزنگران نسبت

 داراييهاي آنها طي بحران جاري در اراضي اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي،

 رخ داد از 2002 نسبت به تأثير مستمر حوادثي كه در اردوگاه آوارگان جنين در آوريل با اظهار نگراني شديد

 نظامي، بر ساكنان غير) فلسطينيان(جايي  جمله كشته و مجروح شدن و تخريب و جابه

ديده   تالش بيش از اندازه آژانس جهت مرمت و ساخت مجدد هزاران سرپناه نابود شده و آسيبآگاه از

 آوارگان،

 امنيت كارمندان آژانس و در مورد خسارات وارد شده به تسهيالت آژانس در نتيجه عملياتهاي نگران نسبت به

 نظامي اسراييل طي دوره گزارش شده،
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 ته شدن شش كارمند آژانس توسط نيروهاي اشغالگر اسراييل طي دوره گزارش شده، از كشبا اظهار تأسف

 در مورد سياستهاي مستمر به تعطيلي كشاندن و محدوديتها از جمله منع آمد و شد كه در با اظهار نگراني شديد

لسطين نقش داشته دوستانه مردم ف جايي اقتصادي آوارگان فلسطيني تأثير داشته و در بحران وخيم بشر مورد جابه

 است، 

جايي كارمندان آژانس، خودروها وكاالها از جمله   محدوديتهاي مستمر در مورد آزادي جابهنگران نسبت به

آزار پرسنل  كه بر توانايي آژانس جهت ارائه خدمات از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و امداد و خدمات 

 اجتماعي تأثير گذار است،

بخش  گردان از سوي اسراييل و سازمان آزادي يه اصول مربوط به تنظيمات موقت خود امضاي بيانبا يادآوري

  و موافقتهاي اجرا شده بعدي،5فلسطين

  موافقت بين آژانس و حكومت اسراييل،آگاه از

بخش فلسطين برابر با  اي آژانس و سازمان آزادي  ايجاد روابط كاري بين كميسيون مشاورههمچنين آگاه از

 ،1993 دسامبر 10 مجمع عمومي به تاريخ 417/48تصميم 

 كه در قالب 1994 ژوئن 24بخش فلسطين در مورخ   موافقت حاصله بين آژانس و سازمان آزاديبا توجه به

 6هاي زياد به دست آمد، نامه تبادل

متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور  ازكميسيونر كل آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل .1

وقفه و اقدامات با ارزش به ويژه   از همه كارمندان آژانس به خاطر تالشهاي بينزديك همچنين

 ؛آورد كمال تشكر را به عمل ميطي شرايط بسيار دشوار سال گذشته 
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خواهد تا تالشهاي  و از او ميآورد   تشكر به عمل مياي آژانس  كميسيونر مشاورههمچنين از .2

گيري كامل  ريان فعاليتهاي خود از جمله به كارعمومي را در ج خود را تداوم بخشيده و مجمع

  قرار دهد؛417/48تصميم 

 خود را از گزارش گروه كاري در مورد مسائل مالي آژانس امداد و كمكهاي توجه و تشكر .3

 به خاطر تالشهايشان در حصول 7متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور نزديك سازمان ملل

خواهد تا خدمات و مساعدتهاي  آورد و از دبيركل مي مل مياطمينان از امنيت مالي آژانس به ع

 الزم را به گروه كاري براي اجراي فعاليتهايش ارائه دهد؛

كردن آژانس ـ  از تالشهاي مستمر كميسيونر كل جهت افزايش شفافيت بودجه و مؤثر عمل .4

ـ ست  منعكس گرديده ا2004 ـ 2005طور كه در برنامه بودجه آژانس براي دو سال  همان

 8؛كند تقدير مي

تشكر به عمل از حمايت دولتهاي ميزبان آژانس در ارائه كمك به اجراي وظايف آن  .5

 ؛آورد مي

به عملكرد مركز اصلي آژانس در شهر غزه بر مبناي موافقتنامه مركز اصلي بين آژانس و  .6

 مسئوالن فلسطيني توجه دارد؛

 به مفاد كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت  تا به طور كاملخواهد مياز قدرت اشغالگر، اسراييل  .7

  ـ پايبند باقي بماند؛1949 اوت 2نظامي در هنگام جنگ  ـ  از افراد غير
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متحد و كنوانسيون   منشور سازمان ملل105 و 104، 100 تا مواد خواهد مي اسراييل همچنين از .8

ادها و حفظ امنيت مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل در مورد امنيت پرسنل آژانس، حمايت از نه

 تجهيزات آن در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي را اجرا نمايد؛

 تا خسارات وارده به داراييها وتجهيزات آژانس به واسطه اقدامات خواهد مياز حكومت اسراييل  .9

 طرف اسراييلي به ويژه طي دو گزارش ارايه شده را جبران نمايد؛

جايي پرسنل خودروها و تجهيزات  تا به ويژه موانع موجود در مورد جابهخواهد  از اسراييل مي .10

هاي اضافي كه تأثيرات زيان آوري براي  آژانس را برطرف سازد و از تحميل مالياتها و هزينه

 فعاليتهاي آژانس به همراه دارد، خودداري نمايد؛

رگان فلسطيني و فرزندان  تا به صدور كارتهاي شناسايي براي آواتقاضا دارداز كميسيونر كل  .11

 آنها در سرزمينهاي اشغالي فلسطين بپردازد؛

 هاي كاري ضروري است؛  كه عملكرد آژانس در همه حوزهكند تأكيد مي .12

خواهد   واز آژانس ميتوجه داردهاي آژانس در زمينه سرمايه و تجارت خود  به موفقيت برنامه .13

ي نقش خود در پيشرفت ثبات اقتصادي و تا با همكاري تنگاتنگ با آژانسهاي مربوطه در ايفا

 اجتماعي آوارگان فلسطيني به طور مستمر عمل كند؛

 تا از طريق پروژه ثبت آوارگان فلسطيني به روز آمد كند تقاضا مي از كميسيونر كل مجدداً .14

 عمومي در پنجاه و نهمين نشست به  ساختن بايگاني آژانس بپردازد و در گزارش خود به مجمع

  حاصله اشاره بكند؛پيشرفتهاي
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 را از تمام دولتها، آژانسهاي تخصصي و سازمانهاي غير حكومتي هاي پيشين خود مجدداً خواسته .15

هاي تحصيلي براي  ها و بورسيه خواهد تا سهميه خاص كمك هزينه  و از آنها ميكند تكرار مي

انس تداوم آموزش سطوح باالتر آوارگان فلسطيني را در كنار سهم خود در بودجه منظم آژ

بخشيده و بيشتر سازند و در ايجاد مراكز آموزش شغلي براي فلسطينيان سهيم شوند و از آژانس 

ها و بورسيهاي  مي خواهد تا به عنوان دريافت كننده و متولي دريافت سهميه كمك هزينه

 تحصيلي عمل كند؛

هميه كمكهاي  تا سخواهد مياز همه دولتها، آژانسهاي تخصصي و سازمانهاي غير حكومتي  .16

خود را در آژانس افزايش دهند تا محدوديتهاي مالي كنسولي كه تحت تأثير وضعيت اسفناك 

بشري در اين منطقه تشديد شده است، كمتر گردد و در اقدامات با ارزش آژانس در  حقوق

 .كمك به آوارگان فلسطيني كمك خود را مبذول دارند

 هفتاد و دومين نشست

 2003 دسامبر 9
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