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 عمومی قطعنامه مصوب مجمع

 ](A/58/472))کمیته چهارم(زدایی  براساس گزارش کمیته ویژه سیاسی و استعمار[
 .58/91کمک به آوارگان فلسطینی

 مجمع عمومی،

های بعدی خود درباره   و تمام قطعنامه1948 دسامبر 11 مورخ III(194(با یادآوری قطعنامه شماره 

 ، 2002 دسامبر 11 مورخ 117/57ضوع آوارگان از جمله قعطنامه شماره مو

 که براساس آن درکنار سایر 1949 دسامبر 8 مورخ IV(302( قطعنامه شماره همچنین با یادآوری

 مسائل، آژانس اشتغال و رفاه سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک دایر گردید،

 ربوطه شورای امنیت،های م  قعطنامهبا یادآوری

ها و وسایل زندگی  ها، زمین  دهه است که خانه5این واقعیت که آوارگان فلسطینی بیش از با بیان 

 اند، خود را از دست داده

  ضرورت حل مشکل آوارگان فلسطینی برای رسیدن به عدالت و صلح پایدار در منطقه،با تأیید
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ال سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نقش اساسی که آژانس رفاه و اشتغبا اذعان به 

در بهبود وضع آوارگان در زمینه آموزش، بهداشت، ) از بدو تأسیس آن( سال 50نزدیک بیش از 

 رفاه و خدمات اجتماعی ایفا کرده است،

گزارش کمیسرکل رفاه و اشتغال سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک با توجه به 

 1گیرد،  را در برمی2003 ژوئن 30 تا 2002 جوالی 1یخ که از تار

های عملیاتی یعنی اردن، لبنان، جمهوری   به نیازهای مستمر آوارگان فسطینی در همه حوزهبا اذعان

 عربی سوریه و سرزمین اشغالی فلسطین،

مت،  درباره وضعیت دشوار ویژه آوارگان فلسطینی تحت اشغال از جمله سالبا ابراز نگرانی شدید

 شان و کاهش مداوم این شرایط زیستی در دوران اخیر، رفاه و شرایط زندگی

 از سوی 1993 سپتامبر 13گردان در  امضاء اعالمیه اصول ترتیبات حکومت خودبا توجه به 

  و اجرای این توافقات،2حکومت اسراییل و سازمان آزادیبخش فلسطین

 در خصوص آوارگان در فرایند صلح ایفاء جانبه نقش مهمی که گروه کاری چندبا اذعان به 

 کند، می

که بازگشت آوارگان به کشورشان یا پرداخت غرامت به آنان کند  با تأسف یادآوری می .1

 بیان شده هنوز اجرا نشده و بنابراین III(194(عمومی   قطعنامه مجمع11آنگونه که در پاراگراف 

 وضعیت آوارگان فلسطینی هنوز نگران کننده است،
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 که کمیسیون سازش برای فلسطین قادر به یافتن ابزار نماید نین با تأسف یادآوری میهمچ .2

 مجمع عمومی نبوده است و از III (194( قطعنامه شماره 11پیشرفت در اجرای پاراگراف 

کند که به تالش مستمر خود برای اجرای پاراگراف مذکور ادامه داده و  کمیسیون درخواست می

 موکول 2004 سپتامبر 1مع گزارش دهند اما این گزارش به بعد از تاریخ به نحو مقتضی به مج

 نشود؛

بر ضرورت ادامه کار آژانس رفاه و اشتغال سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور  .3

نزدیک و نیز اهمیت عملکرد و خدمات آن در زمینه رفاه آوارگان فلسطینی و ایجاد ثبات در 

 ؛کند تأکید می فلسطینی منطقه تا حل مشکل آوارگان

ترین تالش خود را برای   تا سخاوتمندانهشود خواسته می از همه طرفهای کمک کننده  .4

 .های آژانس از جمله نیازهایی که در درخواستهای فوری اخیر اعالم شده، مبذول دارند رفع نیاز

 هفتاد و دومین نشست عمومی
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 :ها يادداشت

 )١ و ضميمه ١ و اصالحيه ٥٨/١٣/A( و اصالحيه و ضميمه ١٣، ضميمه شماره ٥٨هاي رسمي مجمع عمومي، فصل  پرونده. ١
  ٢٦٥٦٠/S-٤٨/٤٨٦/Aپيوست .٢


