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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) 

  
عمليات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني      - ٦٩/٨٨

  األدىن  الشرق يف
  

  ،ةإن اجلمعية العام  
ــري   ــا  إذ تشـ ــؤرخ ٣ -(د  ١٩٤إىل قراراهتـ ــمرب   ١١) املـ ــانون األول/ديسـ  ١٩٤٨كـ

ــؤرخ ٣ -(د  ٢١٢ و ــاين/نوفمرب   ١٩) املـــ ــرين الثـــ ــؤرخ ٤ -(د  ٣٠٢ و ١٩٤٨تشـــ ) املـــ
ومجيـع القـرارات الالحقـة املتخـذة يف هـذا الصـدد، مبـا فيهـا          ١٩٤٩كانون األول/ديسـمرب   ٨

  ،٢٠١٣ديسمرب كانون األول/ ١١املؤرخ  ٦٨/٧٨قرارها 
  إىل قرارات جملس األمن املتخذة يف هذا الصدد، وإذ تشري أيضا  
يف تقريـر املفـوض العـام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني           وقد نظرت  

كــانون  ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١الفلســطينيني يف الشــرق األدىن الــذي يشــمل الفتــرة مــن 
  ،)١(٢٠١٣األول/ديسمرب 

ــه  ١٧بالرســالة املؤرخــة   حتــيط علمــا  وإذ   ــة إىل املفــوض   ٢٠١٤حزيران/يوني املوجه
  ،)٢(العام من رئيس اللجنة االستشارية للوكالة

 إزاء احلالـة املاليـة احلرجـة للغايـة للوكالـة النامجـة جزئيـا عـن         وإذ يساورها بالغ القلق  
ل االجتماعيـة واالقتصـادية   نقص التمويل اهليكلي للوكالة وتزايد نفقاهتـا نتيجـة لتـردي األحـوا    

_______________ 

  .)A/69/13( ١٣والستون، امللحق رقم  التاسعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )١(
 .٨ إىل ٦املرجع نفسه، الصفحات  )٢(
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وتفاقم عدم االستقرار يف املنطقة وما لـذلك مـن أثـر سـليب كـبري      ونشوب الرتاعات واإلنسانية 
توفري خدمات الوكالة الضرورية لالجئني الفلسطينيني، مبا فيها براجمها املتصـلة بـالطوارئ   على 

  يف مجيع ميادين العمليات،واإلنعاش وإعادة اإلعمار والتنمية 
ــواد  وإذ تشــري   ــة     ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠إىل امل ــم املتحــدة وإىل اتفاقي ــاق األم ــن ميث م

  ،)٣(وحصاناهتا امتيازات األمم املتحدة
ــا    ــراد     وإذ تشـــري أيضـ ــدة واألفـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــالمة مـ ــة بسـ ــة املتعلقـ إىل االتفاقيـ
  ،)٤(هبا  املرتبطني
احلــــرب املؤرخــــة أن اتفاقيــــة جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني وقــــت  وإذ تؤكــــد  

، مبـا فيهـا   ١٩٦٧تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلـة منـذ عـام     )٥(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢
  القدس الشرقية،

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

إزاء األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة البالغـة الصـعوبة الـيت      وإذ يساورها بالغ القلق  
يواجههــا الالجئــون الفلســطينيون يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية،          

اســتمرار و العمليـات العسـكرية املتكـررة    وخباصـة يف خميمـات الالجـئني يف قطـاع غـزة، نتيجـة      
ائيل يف إغالق املناطق لفترات طويلة وبناء املستوطنات وتشييد اجلدار وفـرض قيـود قاسـية    إسر

ــؤدي        ــا ي ــا يشــكل حصــارا فعلي ــل، مم ــة التنق ــى حري ــى النشــاط االقتصــادي وعل ــادة  عل إىل زي
 معدالت البطالة والفقر بني الالجئني وتترتب عليه آثار سلبية طويلـة األجـل قـد تكـون دائمـة،     

يف الوقت نفسه بتطورات الوضع فيما يتعلـق بسـبل الوصـول يف تلـك املنـاطق،      وإذ حتيط علما 
  االتفاق الثالثي الذي قامت األمم املتحدة مؤخرا بتيسري التوصل إليه، ال سيماو

يف  واملنـاطق احمليطـة بـه   قطـاع غـزة    الـرتاع الـذي شـهده   إزاء  اعرب عن اسـتيائه توإذ   
سـائر يف صـفوف املـدنيني، مبـا يف ذلـك      ن خمـا أحدثـه مـ   ، و٢٠١٤متوز/يوليه وآب/أغسطس 

تــدمري والقتـل وجــرح آالف املــدنيني الفلسـطينيني، مبــن فــيهم األطفــال والنسـاء وكبــار الســن،    
املدنيـة، مبـا يف ذلـك املـدارس      واهلياكل األساسيةواسع النطاق آلالف من املنازل الف تالاإل أو

هربــاء واملمتلكــات االقتصــادية  امليــاه والصــرف الصــحي وشــبكات الك مرافــق واملستشــفيات و
_______________ 

  ).١ -ألف (د  ٢٢القرار  )٣(
)٤( United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457.  
  .٩٧٣، الرقم ٧٥املرجع نفسه، اجمللد  )٥(
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ــة واملــدارس و    ــة واملؤسســات العامــة، واملواقــع الديني مــم تابعــة لألرافــق الاملوالصــناعية والزراعي
ــدويل إزاء تشــريد مئــات اآلالف مــن املــدنيني، و وكــذلك املتحــدة،  ــهاكات للقــانون ال  أي انت
  إلنسان،  ، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اديف هذا الصدارتكبت 
إزاء اهلجمات اليت تـؤثر علـى منشـآت األمـم املتحـدة،       أيضا اعرب عن استيائهتوإذ   

دنيني املشـردين، وسـائر االنتـهاكات    املـ إيواء  التابعة للوكالة املستخدمة يفيف ذلك املدارس  مبا
ــالل       ــدة خـ ــم املتحـ ــاين األمـ ــة مبـ ــرت حلرمـ ــيت جـ ــع يف  الـ ــذي وقـ ــرتاع الـ ــزة يف   الـ ــاع غـ قطـ

  ،٢٠١٤وآب/أغسطس   متوز/يوليه
لعمليـــات الدائمـــة املترتبـــة علـــى اإزاء العواقـــب الســـلبية وإذ يســـاورها بـــالغ القلـــق   

وكــانون  ٢٠٠٨العســكرية الــيت جــرت يف قطــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األول/ديســمرب   
فيمــا يتعلــق باحلالــة اإلنســانية  ،٢٠١٢، وكــذلك يف تشــرين الثــاين/نوفمرب ٢٠٠٩الثاين/ينــاير 

  ،ادية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني يف قطاع غزةواالقتص
املــأوى ملــا يزيــد علــى    ها الوكالــة لتــوفري  تــبــاجلهود االســتثنائية الــيت بذل   وإذ تشــيد  
 ني، إىل جانـب تقـدمي املسـاعدة   يمدين فلسطيين، وغالبيتهم من الالجـئني الفلسـطين   ٢٩٠ ٠٠٠

ــة و  ــة الطارئ ــة  الغوثي ــداد باملســاعدة الطبي ــذاواإلم ــةء الغ ــاعدات     واحلماي ــن املس ــك م ــري ذل وغ
 ،٢٠١٤يف متوز/يوليه وآب/أغسطس يف أثناء العمليات العسكرية اليت وقعت  ،اإلنسانية

كـانون الثاين/ينـاير    ١٦املـؤرخ   ١٠/١٨ - يف هذا الصـدد إىل قرارهـا دإط   وإذ تشري  
  ،٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٨) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٠وقرار جملس األمن  ٢٠٠٩

 إزاء استمرار القيود اليت تعوق اجلهـود الـيت تبـذهلا الوكالـة مـن      إذ تعرب عن أسفهاو  
لالجـئني املتضـررة أو املـدمرة وإعـادة بنائهـا، وإذ تطلـب       ا أماكن إيـواء أجل ترميم اآلالف من 

إىل إســرائيل أن تكفــل عــدم إعاقــة اســترياد مــواد البنــاء األساســية إىل قطــاع غــزة وأن ختفــض   
تطـورات  آخر السترياد لوازم الوكالة، وإذ حتيط علما يف الوقت نفسـه بـ   لباهظةاالتكلفة عبء 
مبا يف ذلك االتفاق الثالثي الـذي قامـت األمـم املتحـدة      سبل الوصول إليه،ما يتعلق بفي الوضع

  مؤخرا بتيسري التوصل إليه،
ــق    ــن القلـ ــرب عـ ــزة    وإذ تعـ ــاع غـ ــة يف قطـ ــات الدراسـ ــاد يف قاعـ ــنقص احلـ ، إزاء الـ

لذي تفاقم بفعل التدمري الذي حلق باملـدارس يف سـياق العمليـات العسـكرية اإلسـرائيلية      ا األمر
وكــذلك االســتمرار يف اســتخدام مــدارس  ،٢٠١٤متوز/يوليــه وآب/أغســطس الــيت جــرت يف 

وما يترتب علـى ذلـك مـن أثـر سـليب يف ممارسـة األطفـال الالجـئني          الوكالة يف إيواء املشردين،
  ،حقهم يف التعلم
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الضـرورة امللحـة للنـهوض بعمليـة إعمـار قطـاع غـزة، بطـرق منـها ضـمان            تؤكدوإذ   
مـواد   ومواصلة العمل على ضمان سـرعة دخـول  تيسري تنفيذ مشاريع البناء يف الوقت املناسب 
وضــرورة التعجيــل بتنفيــذ أنشــطة مدنيــة ملحــة  ،البنـاء الالزمــة للمشــاريع الــيت تــديرها الوكالــة 

  إلعادة اإلعمار،أخرى تقودها األمم املتحدة 
 لصـاحل الوكالـة  اليت أطلقتها نداءات الطوارئ  يف إطارباملسامهات املقدمة  وإذ ترحب  

، ٢٠١٤يف متوز/يوليـه وآب/أغسـطس   الـيت وقعـت   قطاع غزة يف أعقاب العمليات العسـكرية  
االسـتجابة  مواصلة تقدمي الدعم وفقا خلطـة   إىل على وجه االستعجال دعو اجملتمع الدويلتوإذ 

  ،اخلاصة بالوكالةاالستراتيجية 
غـزة، يف   إعمـار إعـادة   :املتعلق بفلسـطني بعقد مؤمتر القاهرة الدويل  وإذ ترحب أيضا  

يف الوقـــت  ،، وإذ حتـــث علـــى صــرف املبـــالغ املتعهـــد هبـــا ٢٠١٤تشــرين األول/أكتـــوبر   ١٢
  ر،عملية إعادة اإلعمابللتعجيل بتقدمي املساعدة اإلنسانية و كامل،املناسب وبشكل 

 يميكن حتملها، وعلى وجوب أن يـؤدي أ  ال على أن احلالة يف قطاع غزة تشددوإذ   
اتفاق دائم لوقف إطالق النار إىل حتسني جوهري يف الظروف املعيشية للشـعب الفلسـطيين يف   

يف هم قطاع غزة، بطرق منها فتح املعابر بشكل دائم ومنـتظم، وكفالـة سـالمة املـدنيني ورفـاه     
  كال اجلانبني،

الـــوطين الفلســـطيين يف حتمـــل كامـــل  الوفـــاقاحلاجـــة إىل دعـــم حكومـــة  وإذ تؤكـــد  
يف مجيـع امليـادين، وكـذلك مـن     واملسؤوليات احلكومية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

  خالل وجودها عند املعابر احلدودية يف غزة،
لالجئني، وإذ تـثين   إعادة بناء خميم هنر البارد التقدم احملرز حنو وإذ تالحظ مع التقدير  

على حكومة لبنان واجلهات املاحنة والوكالـة واألطـراف املعنيـة األخـرى للجهـود الـيت تواصـل        
ساعدة الالجئني املتضررين والنازحني، وإذ تشدد على ضرورة تـوفري متويـل إضـايف مـن     مل بذهلا

نسـمة،   ٢٧ ٠٠٠أجل إمتام إعادة إعمار املخيم ووضع حد لرتوح سكانه الذين يبلغ عـددهم  
  دون تأخري،

إزاء احلالــة احلرجــة لالجــئني الفلســطينيني يف اجلمهوريــة  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
وإذ تعـرب عـن األسـف     ،العربية السورية وتأثري األزمـة يف قـدرة الوكالـة علـى تقـدمي خـدماهتا      

 منـذ  مـن مـوظفي الوكالـة خـالل األزمـة      ١٤الالجئني وملقتل  بنيالعميق للخسائر يف األرواح 
  ،٢٠١٢عام 
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ــدد   ــطينيني يف    وإذ تشـ ــئني الفلسـ ــة إىل الالجـ ــاعدة املقدمـ ــادة املسـ ــرورة زيـ ــى ضـ  علـ
ــدان اجملــاورة، وإذ تشــدد علــى ضــرورة      ــروا إىل البل ــذين ف ــة الســورية وإىل ال ــة العربي اجلمهوري
ضمان فتح احلدود أمام الالجئني الفلسـطينيني الـذين يفـرون مـن األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة        

 القـانون  املنصوص عليهمـا يف مع مبدأي عدم التمييز وعدم اإلعادة القسرية  يتسقسورية، مبا ال
تشــــرين  ٢وإذ تشــــري يف هــــذا الصــــدد إىل بيــــان رئــــيس جملــــس األمــــن، املــــؤرخ  الــــدويل،

  ،)٦(٢٠١٣األول/أكتوبر 
مبــا تضــطلع بــه الوكالــة مــن أعمــال قيمــة لتــوفري احلمايــة للشــعب  وإذ هــي علــى بينــة  
يين، وخباصــة الالجئــون الفلســطينيون، وإذ تشــري إىل ضــرورة تــوفري احلمايــة جلميــع        الفلســط

  املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح،
لتعــرض سالمـــــة مـوظفي الوكالــة للخطــر وملــا حلــق مبرافــق   وإذ تعـرب عــن اســتيائها   

إذ تؤكـد  الوكالة وممتلكاهتا من أضـرار ودمـار خـالل الفتـرة املشـمولة بتقريـر املفـوض العـام، و        
تـــها يف وصــون حرم  ضــرورة احلفــاظ علـــى حيــاد مبــاين األمـــم املتحــدة ومنشــآهتا ومعـــداهتا      

  ،األوقات  مجيع
يف هـذا الصـدد لالنتـهاكات الـيت جـرت حلرمـة مبـاين         عـن اسـتيائها   أيضاوإذ تعرب   

األمم املتحدة وعدم منح ممتلكات املنظمة وأصوهلا حصانة من أي شكل مـن أشـكال التـدخل    
  ري احلماية ملوظفي األمم املتحدة ومبانيها وممتلكاهتا،وعدم توف
، ٢٠٠٠ملقتل وإصـابة مـوظفي الوكالـة، منـذ أيلول/سـبتمرب       وإذ تعرب عن استيائها  

موظفـو الوكالـة    مبـن فـيهم   على يد قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،     
يف متوز/يوليــــه قعــــت يف قطــــاع غــــزة الــــذين قتلــــوا يف أثنــــاء العمليــــات العســــكرية الــــيت و 

  موظفا، ١١، وعددهم ٢٠١٤وآب/أغسطس 
 مـن النسـاء واألطفـال احملـتمني    الجـئني  الملقتـل وإصـابة    وإذ تعرب أيضا عن استيائها  

يد قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل العمليات العسـكرية الـيت جـرت يف     دارس الوكالة علىمب
  ،٢٠١٤متوز/يوليه وآب/أغسطس 

إزاء استمرار فرض القيود على حريـة تنقـل وعبـور مـوظفي      ساورها بالغ القلقوإذ ي  
ــرويعهم، ممــا يقــوض أعمــال      ــة ومركباهتــا وحاجياهتــا وجــرح موظفيهــا ومضــايقتهم وت الوكال

  الوكالة ويعرقلها، مبا يف ذلك قدرهتا على توفري خدماهتا األساسية األولية والطارئة،

_______________ 

)٦( S/PRST/2013/15.  
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  الوكالة وحكومة إسرائيل، من االتفاق بني وإذ هي على بينة  
الـوارد   ١٩٩٤حزيران/يونيـه   ٢٤باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف      وإذ حتيط علما  

    ،)٧(يف رسائل متبادلة بني الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية
أن أداء وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتشــــغيل الالجــــئني  تعيــــد تأكيــــد  - ١  

  يزال أمرا أساسيا يف مجيع ميادين العمليات؛  ال الفلسطينيني يف الشرق األدىن عملها بفعالية
للمفـــوض العـــام للوكالـــة وجلميـــع مـــوظفي الوكالـــة   تعـــرب عـــن تقـــديرها  - ٢  

حـوال الصـعبة وعـدم االسـتقرار     يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وخباصة يف ظل األ ملا
  واألزمات اليت سادت خالل العام املاضي؛

للوكالة للدور األساسـي الـذي واظبـت علـى القيـام       تعرب عن ثنائها اخلاص  - ٣  
عامــا منــذ إنشــائها يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة مبــا يكفــل رفــاه    ٦٠بــه علــى مــدى أكثــر مــن  

  تهم واحلد من معاناهتم؛الالجئني الفلسطينيني وتنميتهم البشرية ومحاي
اليت بذلتـها، بالتعـاون مـع     الفائقةللوكالة على اجلهود  تعرب عن ثنائها أيضا  - ٤  

كــاالت األمــم املتحــدة يف امليــدان، مــن أجــل تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الطارئــة،  غريهــا مــن و
ين، يف أثنـــاء يف ذلـــك املـــأوى والغـــذاء واملعونـــة الطبيـــة، إىل الالجـــئني واملـــدنيني املتضـــرر مبـــا

  ؛٢٠١٤العمليات العسكرية اليت جرت يف قطاع غزة يف متوز/يوليه وآب/أغسطس 
للحكومات املضيفة للدعم اهلام الذي تقدمـه إىل الوكالـة    تعرب عن تقديرها  - ٥  

  ولتعاوهنا معها يف االضطالع بواجباهتا؛
ــديرها    - ٦   ــا    تعــرب أيضــا عــن تق ــة، وتطلــب إليه ــة االستشــارية للوكال  أن للجن

  تواصل جهودها وأن تبقي اجلمعية العامة على علم بأنشطتها؛
األمــم  بتقريــر الفريــق العامــل املعــين بتمويــل وكالــة  حتــيط علمــا مــع التقــدير  - ٧  

وباجلهود املبذولـة للمسـاعدة    )٨(املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
ب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل الفريـق العامـل اخلـدمات       يف كفالة األمن املايل للوكالة، وتطلـ 

  واملساعدة الالزمة لالضطالع بأعماله؛
 باستراتيجية الوكالة املتوسطة األجل اليت مدهتا ست سنوات والـيت بـدأ   تشيد  - ٨  

وبــاجلهود الــيت يواصــل املفــوض العــام بــذهلا لزيــادة        ٢٠١٠تطبيقهــا يف كــانون الثاين/ينــاير   
_______________ 

 )، املرفق األول.A/49/13( ١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم  )٧(

)٨( A/69/391.  
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ــة لفتــرة الســنتني     ميزا شــفافية ـــة الربناجميــة للوكال ــة وكفاءهتــا، كمــا يتــبني يف امليزانيــ نيــة الوكال
، وترحب بالتقـدم احملـرز يف اإلعـداد لالسـتراتيجية املتوسـطة األجـل للفتـرة        )٩(٢٠١٥-٢٠١٤
  ؛٢٠٢١-٢٠١٦

 بالوكالة ملواصـلة جهودهـا مـن أجـل اإلصـالح، علـى الـرغم مـن         تشيد أيضا  - ٩  
بة، وحتثها على مواصلة تطبيق إجراءات بأقصـى قـدر مـن الكفـاءة خلفـض      ظروف العمل الصع

  التكاليف التشغيلية واإلدارية واالستفادة من املوارد إىل أقصى حد؛
ــدير    - ١٠   ــع التق ــا م ــة      حتــيط علم ــدرة اإلداري ــز الق ــام عــن تعزي ــر األمــني الع بتقري
نتائج والتوصيات الـواردة فيـه،   ، وحتث مجيع الدول األعضاء على النظر بعناية يف ال)١٠(للوكالة

  مبا يف ذلك مواصلة توفري املوارد املالية من امليزانية العادية لألمم املتحدة؛
اجلهود اليت يبذهلا املفوض العام ملواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية بالقـدر   تؤيد  - ١١  

املشــردين  املســتطاع عمليــا، علــى أســاس طــارئ وباعتبــار ذلــك تــدبريا مؤقتــا، إىل األشــخاص 
 داخليا يف املنطقة الذين هم يف أشد احلاجة إىل املساعدة املسـتمرة نتيجـة لألزمـات األخـرية يف    

  ميادين عمليات الوكالة؛
إىل  مـــن املســـاعدة ا، وفقـــا لواليتـــها، مزيـــدأن تقـــدمالوكالـــة علـــى  تشـــجع  - ١٢  

لــذين فــروا إىل البلــدان الالجــئني الفلســطينيني املتضــررين يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية وإىل ا
لألزمة يف سـوريا علـى الصـعيد اإلقليمـي، وهتيـب       التصدييف خطط  املبنيالنحو  على اجملاورة

  ؛أن تكفل على وجه االستعجال مواصلة دعم الوكالة يف هذا الصددباجلهات املاحنة 
 مبا أحرزته الوكالة حىت اآلن من تقـدم يف إعـادة بنـاء خمـيم هنـر البـارد       ترحب  - ١٣  

لالجــئني يف مشــال لبنــان، وتــدعو إىل التســريع يف إجنــاز إعــادة إعمــاره وإىل مواصــلة تقــدمي          
وإىل التخفيـف   ٢٠٠٧املساعدة الغوثية إىل األشخاص الذين نزحوا يف أعقاب تـدمريه يف عـام   

يلزم من دعـم ومـن مسـاعدة ماليـة إىل حـني االنتـهاء        ما تقدمي من معاناهتم املستمرة عن طريق
    إعمار املخيم؛ من إعادة
الوكالة على أن تواصل، بالتعـاون الوثيـق مـع كيانـات األمـم املتحـدة        تشجع  - ١٤  

األخرى املعنية، إحـراز تقـدم يف تلبيـة احتياجـات األطفـال والنسـاء واألشـخاص ذوي اإلعاقـة         
، بطــرق مــن بينــها تقــدمي الــدعم النفســي االجتمــاعي واإلنســاين ومراعــاة حقــوقهم يف عملياهتــا

_______________ 

  ).A/68/13/Add.1ألف ( ١٣دورة الثامنة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ال )٩(
)١٠( A/65/705.  
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ــال ــة حقــوق الطفــل   زم،ال ــا التفاقي ــز ضــد     )١١(وفق ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى مجي واتفاقي
  على التوايل؛ )١٣(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )١٢(املرأة

باملبـادرات الـيت اختـذهتا الوكالـة والـيت تتـيح لألطفـال         ،يف هذا الصـدد  ،تشيد  - ١٥  
 مبـا يف ذلـك يف قطـاع غـزة، وتـدعو إىل      أنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية خـالل فصـل الصـيف،   

  تقدمي الدعم الكامل هلذه املبادرات إدراكا منها ملسامهتها اإلجيابية؛
إىل إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، أن متتثــل علــى حنــو تــام         تطلــب  - ١٦  

ألحكـــــــام اتفاقيـــــــة جنيـــــــف املتعلقـــــــة حبمايـــــــة املـــــــدنيني وقـــــــت احلـــــــرب املؤرخـــــــة   
  ؛)٥(١٩٤٩  آب/أغسطس  ١٢

ــاملواد   تطلــب أيضــا   - ١٧   ــد ب ــاق   ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠إىل إســرائيل التقي مــن ميث
لضـمان سـالمة مـوظفي الوكالـة      )٣(األمم املتحدة وباتفاقية امتيازات األمم املتحـدة وحصـاناهتا  

، رض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية     ومحاية مؤسساهتا وكفالة أمن مرافقها يف األ
  ؛يف مجيع األوقات

إىل إجراء حتقيق كامل وشفاف يف مجيـع احلـوادث الـيت أضـرت مبرافـق       تدعو  - ١٨  
، هبـدف  ٢٠١٤الوكالة خالل الرتاع الذي وقـع يف قطـاع غـزة يف متوز/يوليـه وآب/أغسـطس      

  ؛ضمان املساءلة عن مجيع انتهاكات القانون الدويل
حكومة إسرائيل على أن تعجل بتسديد مجيع رسوم العبـور إىل الوكالـة    حتث  - ١٩  

وغري ذلك من اخلسائر املالية اليت تكبدهتا الوكالـة نتيجـة ملـا تسـببت فيـه إسـرائيل مـن حـاالت         
  التأخري والقيود اليت فرضتها على التنقل والعبور؛

ــور  إىل إســرائيل علــى وجــه اخلصــوص الكــف عــن عر   تطلــب  - ٢٠   ــة تنقــل وعب قل
مــوظفي الوكالــة ومركباهتــا وإمــداداهتا والكــف عــن فــرض ضــرائب وأتعــاب ورســوم إضــافية   

  يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛  ملا
ــا تكــرر  - ٢١   ــؤخر       دعوهت ــوق أو ت ــيت تع ــود ال ــل القي ــع بالكام إســرائيل إىل أن ترف

لالجـئني  ا إيـواء  أمـاكن الف مـن  استرياد مواد البناء ولوازمه الضـرورية إلعـادة بنـاء وتـرميم اآل    
املتضررة أو املدمرة ولتنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية املدنية اليت توقفت يف خميمـات الالجـئني   

  ؛واليت توجد حاجة ماسة إليها يف قطاع غزة
_______________ 

)١١( United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .٢٠٣٧٨الرقم  ،١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )١٢(

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، اجمللد  )١٣(
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إىل املفــــوض العــــام أن يواصــــل إصــــدار بطاقــــات هويــــة لالجــــئني  تطلــــب  - ٢٢  
  سطينية احملتلة؛الفلسطينيني وأوالدهم يف األرض الفل

 الوكالـة للتمويـل البـالغ الصـغر     لربنـامج  اإلسـهام اإلجيـايب   تالحظ مع التقدير  - ٢٣  
، وهتيــب بالوكالــة أن تواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع      وبرناجمهــا املتعلــق بإجيــاد فــرص العمــل    

ني الوكاالت املعنية، اإلسهام يف تعزيز االسـتقرار االقتصـادي واالجتمـاعي لالجـئني الفلسـطيني     
  يف مجيع ميادين العمليات؛

ــداءاهتا   - ٢٤   ــرر نــ ــات    تكــ ــة واملنظمــ ــاالت املتخصصــ ــدول والوكــ ــع الــ إىل مجيــ
احلكومية ملواصلة رصد االعتمادات اخلاصة للهبات واملنح الدراسية يف جمال التعليم العـايل   غري

ــادة تلــك االعتمــادات، باإلضــافة إىل مســامهاهتا يف امليزا    ــة لالجــئني الفلســطينيني وزي ــة العادي ني
للوكالة، واملسامهة يف إنشاء مراكز للتدريب املهين لالجئني الفلسطينيني، وتطلـب إىل الوكالـة   

ــة      ــادات اخلاصـ ــع االعتمـ ــة جلميـ ــة املتلقيـ ــفها اجلهـ ــل بوصـ ــية  أن تعمـ ــنح الدراسـ ــهبات واملـ للـ
  عليها؛  واألمينة

ن أجــل الوكالــة واجلهــات املاحنــة علــى بــذل جهــود جــادة للمتابعــة، مــ  حتــث  - ٢٥  
االسـتنتاجات الـيت أقرهـا االجتمـاع اخلـاص جملموعـة داعمـي        حتقيق األهـداف احملـددة يف إطـار    

علـى هـامش املناقشـة العامـة للجمعيـة العامـة        ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٦ يف وكالة الذي عقدال
  يف دورهتا الثامنة والستني؛

دعـم   ية علىمجيع الدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكوم حتث  - ٢٦  
األعمال القيمة والضرورية اليت تضطلع هبا الوكالة يف مساعدة الالجـئني الفلسـطينيني يف مجيـع    

ملواجهــة  ،تســامهاتلــك املزيــادة أو للوكالــة ميــادين العمليــات، مــن خــالل تقــدمي مســامهات  
ديـة للوكالـة،   امليزانيـة العا  اللـذين يـؤثران علـى    القيود املالية الكـبرية والـنقص احلـاد يف التمويـل    

شـهدته الفتـرة األخـرية     مـا  تفاقمـت بسـبب   االحتياجات املاليـة قـد  وتالحظ يف الوقت ذاته أن 
    ؛احلالة اإلنسانية يف امليدانمن نزاعات ومن عدم استقرار، وبسبب تدهور 

املاحنــة إىل تــوفري التمويــل الكامــل يف الوقــت   اجلهــاتيف هــذا الصــدد  تــدعو  - ٢٧  
الة املتعلقة بالطوارئ واإلنعاش وإعادة اإلعمار، حسـب املـبني يف نـداءات    املناسب لربامج الوك

  الطوارئ اليت وجهتها وخطط االستجابة اليت وضعتها.
  ٦٤اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥
 


