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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 ](A/58/472, Corr. 1)) كميته چهارم(زدايي  براساس گزارش كميته ويژه سياسي و استعمار[

 

متحد براي  كمك به آوارگان فلسطيني و حمايت از آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل.                 95/58

 .ر نزديكآوارگان فلسطيني در خاو

 عمومي،  مجمع

 2/3) 4( در مورد كمك به آوارگان فلسطيني و 1948 نوامبر 19 مورخ 212)3(هاي قطعنامهبا يادآوري 

 كه در قالب آن و كنار ساير موارد، آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل متحد براي 1949 دسامبر 8مورخ 

 آوارگان فلسطيني در خاورنزديك تأسيس شد،

 دسامبر 10 مورخ 52/56هاي متعاقب در مورد همين مسئله از جمله قطعنامه  قطعنامهادآوريهمچنين با ي

2001، 

 هاي شوراي امنيت، قطعنامهبه عالوه با يادآوري 

 ايفاي نقش حياتي از سوي اين آژانس براي بيش از پنجاه سال يعني از زمان تأسيس آن در با آگاهي از

 هاي آموزش، بهداشت و امداد و خدمات اجتماعي، ني در زمينهبهبود وضعيت اسفناك آوارگان فلسطي
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از جمله كرانه باختري و ) آژانس( نياز مستمر آوارگان فلسطيني در طول همه مناطق تحت پوشش آگاه از

 نوار غزه، اردن، لبنان و جمهوري عربي سوريه،

وح شدن و تخريب و خسارت به افزون آوارگان فلسطيني از جمله كشته و مجر  از رنج روزبا نگراني شديد

 سر پناه و دارائيهاي آوارگان به عالوه ايمني كارمندان و خسارت به تجهيزات اين آژانس،

 از مرگ شش نفر از كارمندان عضو آژانس طي دوره گزارش شده،با اظهار تأسف 

 كاالهاي آژانس از محدوديتهاي مستمر نسبت به آزادي و جابه جايي كارمندان، خودروها وبا نگراني عميق

كه به طور نا مطلوبي بر توانايي آژانس جهت ارائه خدمات از جمله آموزشي، بهداشتي و دامداري و 

 گذارد، اجتماعي تأثير مي

متحد و كنوانسيون مزايا و   منشور سازمان ملل105 و 104، 100ضرورت پايبندي به مواد با تأكيد بر 

يت پرسنل آژانس، حمايت از نهادها و حفظ امنيت تجهيزات از در مورد امن1متحد مصونيتهاي سازمان ملل

 جمله در سراسر سرزمينهاي اشغالي،

 دوستانه، الملل بشر بين  ضرورت احترام به حقوقهمچنين با تأكيد بر

 تعهدات همه گروهها در راستاي كنوانسيون ژنو در زمينه محافظت از افراد غيرنظامي در هنگام با تأكيد بر

 1949،2 اوت 12 جنگ، مورخ

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

 گزارش گروه كاري مربوط به مسائل مالي 3 ژوئن،30 الي 2002 جوالي 1در خاور نزديك طي دوره 

 سپتامبر 25 نامه مورخ 4ر نزديك،متحد براي آوارگان فلسطيني در خاو آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل
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اي آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل متحد براي آوارگان   از سوي رئيس كميسيون مشاوره2003

 1متحد در امور فلسطين طي دوره   و گزارش كميسيون آشتي سازمان ملل5كل، فلسطيني به كميسيونر

 6، 2003 اوت 31 تا  2002سپتامبر 

يت مالي موجود آژانس كه بر ارائه خدمات ضروري آژانس به آوارگان فلسطيني ـ از وضعبا نگراني شديد 

 گذارد، دوستانه ـ تأثير گذاشته و مي هاي بشر هاي مربوط به شرايط اضطراري و برنامه از جمله برنامه

بر ضرورت تداوم فعاليت آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل متحد براي آوارگان  .1

ك و اهميت فعاليت و خدمات آن براي رفاه آوارگان فلسطيني و فلسطيني درخاور نزدي

 ؛كند  تأكيد ميثبات منطقه، در طول قطعنامه مسئله آوارگان فلسطين 

خواهانه احتمالي خود را در جهت برآوردن  ، تالشهاي خيرخواهد مي از همه دولتها  .2

خير بدان اشاره نيازهاي مورد نظر آژانس از جمله آنهايي كه در درخواستهاي ضروري ا

شده است به عمل آورند و از اقدامات با ارزش آژانس در ارائه كمك به مهاجران  

 فلسطيني حمايت كنند؛

تقويت گزارش گروه كاري مربوط به مسائل مالي آژانس امداد و كمكهاي سازمان  .3

متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور نزديك در زمينه تالشهاي آن در كمك به  ملل

خواهد تا خدمات و  ت مالي آژانس را مد نظر قرار داده است و از دبيركل ميامني

 كاري و به منظور اجراي عملكرد آن ارائه دهد؛ مساعدتهاي ضروري را براي گروه
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متحد براي آوارگان  از تالشهاي كميسيونر كل آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل .4

دوستانه ـ تا حد توان ممكنـ  در مواقع فلسطيني در خاور نزديك در ارائه كمكهاي بشر 

اند و به علت  اضطراري  و گاهي موقتي به اشخاصي كه اخيراً در اين منطقه جابجا شده

كمال  و خصومتهاي پس از آن شديداً به كمكهاي مستمر نياز دارند، 1967حوادث ژوئن 

 ؛آورد قدرداني را به عمل مي

 تا كمكهاي سخاوتمندانه خود را به داً خواستار استشدياز تمامي دولتها و سازمانها و افراد  .5

الذكر ارائه  حكومتي و غير حكومتي مربوط به اهداف فوق آژانس و ديگر سازمانهاي بين

 دهند؛

تكرار  از همه دولتها، آژانسها و سازمانهاي غير حكومتي را دوباره تقاضاهاي پيشين خود .6

ها و بورسيه هاي  هزينه اي كمكخواهد تا سهميه خاص خود بر  و از آنها ميكرده

تحصيلي آوارگان فلسطيني را در كنار سهم خود در بودجه منظم آژانس تداوم بخشيده و 

 افزايش دهند؛

 تا كمك خود را خواهد ميالمللي  از همه دولتها، آژانسهاي تخصصي و ديگر تشكالت بين .7

 در ايجاد مراكز براي آموزش سطوح باالي دانشجويان آواره فلسطيني افزايش دهند و

آموزشي شغلي براي آوارگان فلسطيني بكوشند و از آژانس مي خواهد تا به عنوان دريافت 

ها و بورسيه هاي تحصيلي عمل  هاي خاص مربوط به كمك هزينه كننده و متولي سهميه

 كند؛
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ناپذير و  از كميسيونر كل آژانس و از همه كارمندان آژانس به خاطر تالشهاي خستگي .8

 ؛آورد تقدير به عمل ميت با ارزش به ويژه طي شرايط بسيار دشوار سال گذشته، اقداما

خواهد تا  و از آن ميآورد  تقدير به عمل مياي آژانس  همچنين از كميسيون مشاوره .9

تالشهاي خود را تداوم بخشيده و مجمع عمومي را نسبت به فعاليتهاي خود از جمله 

  آگاه سازد؛1993 دسامبر 10ع در مورخ  مجم417/48گيري كامل تصميمات  كار به

از تالشهاي كميسيونر كل در افزايش شفافيت بودجه و عملكرد مؤثر آژانس و حمايت  .10

 ؛نمايد  تشكر ميرساني به آژانس در ايفاي وظيفه خود دولتهاي ميزبان آژانس در كمك

امنيت  تا اقدامات مؤثري را در حصول اطمينان از خواهد مياز همه گروههاي مربوط  .11

 پرسنل آژانس، محافظت ازنهادها و حفظ امنيت تجهيزات آن به عمل آورند؛

خواهد تا با   و از آژانس ميتوجه داشتهبه موفقيت آژانس در برنامه مالي و تجاري خود  .12

همكاري تنگاتنگ با آژانسهاي مربوطه درايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي آوارگان 

 .فلسطيني سهيم باشند

 ين نشست عموميهفتاد و دوم

 2003 دسامبر 9
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