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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء بناء[
  ])A/69/453(االستعمار (اللجنة الرابعة) 

  
  اعدة إىل الالجئني الفلسطينينياملستقدمي   - ٦٩/٨٦

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٤٨كانـــــون األول/ديســـمرب  ١١ـــــؤرخ ) امل٣ -(د  ١٩٤إىل قرارهـــا  إذ تشـــري  

كـانون   ١١املـؤرخ   ٦٨/٧٦وإىل مجيع قراراهتا الالحقة املتعلقـة هبـذه املسـألة، مبـا فيهـا القـرار       
  ،٢٠١٣األول/ديسمرب 

 ١٩٤٩ كـانون األول/ديسـمرب   ٨) املـؤرخ  ٤ -(د  ٣٠٢إىل قرارهـا   وإذ تشري أيضا  
الـذي قامـت مبوجبـه جبملـة أمـور منـها إنشـاء وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني              

  الفلسطينيني يف الشرق األدىن،
  إىل قرارات جملس األمن املتخذة يف هذا الصدد، وإذ تشري كذلك  
أن الالجـئني الفلسـطينيني قـد عـانوا مـن فقـدان ديـارهم وأراضـيهم وسـبل           وإذ تدرك  
  على مدى أكثر من ستة عقود من الزمن،عيشهم 
حتمية حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني مـن أجـل حتقيـق العـدل وإحـالل       وإذ تؤكد  

  سالم دائم يف املنطقة،
عامـا   ٦٠بالدور األساسي الذي تؤديه الوكالة منذ إنشائها قبـل أكثـر مـن     وإذ تسلم  

مات التعلـيم والصـحة واخلـدمات    يف ختفيف حمنة الالجـئني الفلسـطينيني عـن طريـق تقـدمي خـد      
الغوثية واالجتماعية والعمل اجلـاري يف جمـاالت بنـاء اهلياكـل األساسـية للمخيمـات والتمويـل        

  البالغ الصغر واحلماية واملساعدة الطارئة،
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كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١بتقريــر املفــوض العــام للوكالــة للفتــرة مــن   وإذ حتــيط علمــا  
  ،)١(٢٠١٣ كانون األول/ديسمرب  ٣١

أن احتياجــات الالجــئني الفلســطينيني مل تلــب حــىت اآلن يف مجيــع ميــادين   وإذ تــدرك  
  العمليات، أي األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة،

ــق     ــرب عــن شــديد القل ــون      وإذ تع ــيت يعيشــها الالجئ ــة الصــعوبة ال ــة البالغ إزاء احلال
يتصــل بســالمتهم ورفــاههم وأحــواهلم املعيشــية  مــا ل، مبــا يف ذلــكالفلســطينيون حتــت االحــتال
  االجتماعية واالقتصادية،

إزاء احلالة اإلنسانية واألوضاع االجتماعيـة  بوجه خاص  وإذ تعرب عن شديد القلق  
واالقتصادية اخلطرية لالجـئني الفلسـطينيني يف قطـاع غـزة، وإذ تؤكـد أمهيـة املسـاعدة الطارئـة         

  سراع يف بذل اجلهود إلعادة البناء،واإلنسانية واإل
أيلول/سـبتمرب   ١٣توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف  وإذ تالحظ  
  واتفاقات التنفيذ الالحقة، )٢(إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقت ١٩٩٣

، أنه مل تتم بعد إعادة الالجـئني إىل ديـارهم أو تعويضـهم    تالحظ مع األسف  - ١  
)، وأن حالـة  ٣ -(د  ١٩٤مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١١على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

تزال، نتيجة لذلك، مدعاة للقلـق البـالغ وال يـزال تقـدمي املسـاعدة إىل       ال الالجئني الفلسطينيني
  شية؛الالجئني الفلسطينيني أمرا ضروريا لتلبية االحتياجات األساسية الصحية والتعليمية واملعي

أن جلنــة التوفيــق التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة   تالحــظ مــع األســف أيضــا  - ٢  
من قـرار اجلمعيـة    ١١بفلسطني مل تتمكن من االهتداء إىل وسيلة إلحراز تقدم يف تنفيذ الفقرة 

ها إىل جلنة التوفيق أن تواصل بـذل اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ      )، وتكرر طلب٣ -(د  ١٩٤العامة 
تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا عن اجلهود املبذولة يف هـذا الصـدد إىل اجلمعيـة حسـب االقتضـاء      

  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١ولكن يف موعد أقصاه 
ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني     تؤكد  - ٣  
ينيني يف الشرق األدىن وأمهية القيام بعملياهتا دون عوائق وتقـدمي خـدماهتا، مبـا يف ذلـك     الفلسط

املساعدة الطارئة، من أجل رفاه الالجئني الفلسطينيني ومحايتهم وتنميتـهم البشـرية ومـن أجـل     
  استقرار املنطقة، ريثما يتم التوصل إىل حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني؛

_______________ 

  .)A/69/13( ١٣، امللحق رقم التاسعة والستون الدورة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، )١(
)٢( A/48/486-S/26560.املرفق ، 
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ع اجلهـات املاحنـة أن تواصـل تكثيـف جهودهـا لتلبيـة االحتياجـات        جبمي هتيب  - ٤  
ــة، مبــا يف ذلــك  ــادة النفقــات النامجــة عــن الرتاعــات وعــدم     مــا املتوقعــة للوكال ــها بزي يتعلــق من

االستقرار يف املنطقة واحلالـة االجتماعيـة واالقتصـادية واإلنسـانية اخلطـرية، وخباصـة يف األرض       
جــات الــيت ورد ذكرهــا يف نــداءات الطــوارئ واإلنعــاش والــتعمري   الفلســطينية احملتلــة، واالحتيا

األخرية واخلطط األخرية املتعلقة بقطاع غزة ويف خطط االستجابة لألزمة اإلقليمية الراميـة إىل  
معاجلة حالة الالجئني الفلسطينيني يف اجلمهورية العربية السورية والالجئني الفلسـطينيني الـذين   

  ؛فروا إىل بلدان املنطقة
علــى الوكالــة لتقــدميها املســاعدة احليويــة لالجــئني الفلســطينيني وللــدور   تــثين  - ٥  

الذي تقوم به بوصفها عامـل اسـتقرار يف املنطقـة وعلـى مـوظفي الوكالـة للجهـود احلثيثـة الـيت          
  يبذلوهنا يف تنفيذ واليتها؛

د يف مقـرر  الربازيل، وفقـا للمعيـار احملـد   ودعوة اإلمارات العربية املتحدة  تقرر  - ٦  
ــة   ــة العام ــؤرخ  ٦٠/٥٢٢اجلمعي ، لالنضــمام إىل عضــوية  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٨امل

اللجنــــة االستشــــارية لوكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتشــــغيل الالجــــئني الفلســــطينيني يف  
  األدىن.  الشرق

  ٦٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥

 


